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  العدد افتتاحیة
  األولضم دول العراق وسوريا وفلسط� واألردن ولبنان، يف النصف ت التي شهدت منطقة املرشق العريب، و 

أبرزها    ،، عدة تطورات سياسية واقتصادية واجت�عية2022  مارسمن شهر   استهداف إرسائيل  كان  هو 

طهران قواعد االشتباك،  لعنارص إيرانية يف سوريا، لتقوم إيران بالرد عليها يف العراق، بطريقة غ�ت معها  

بالتنسيق مع روسيا عىل   األخ�ةإذ أنها املرة األوىل التي ترد بها  عىل إرسائيل بهذا الشكل، حيث دأبت  

 يا بجانب العراق دون رد إيرا� حقيقي وعميل. االستهداف املتكرر إليران وحلفائها يف سور

الروسية، والتي  -وهي الحرب األوكرانية  وتأيت هذه التطورات اإلقليمية بالتزامن مع تطورات دولية أخرى

  :عدة مستويات، حيث تشابكت معها عرب  ألقت بظاللها عىل تطورات املرشق العريب، يف القلب منها سوريا 

باألخص    ا،عىل حلفاء البلدين يف سوري   األوكرانية  ألمرييك الرويس الناتج عن الحربانعكاس التوتر ااألول هو  

قوات  و اقتتال ب� قوات سوريا الد�وقراطية املدعومة أمريكيا  والتي شهدت  يف مناطقها الش�لية الرشقية  

ربية تحدثت عن . الثا� هو ما ذكرته تقارير غ، وذلك ألول مرة منذ سنواتالنظام السوري املدعومة روسيا

دوالر يف الشهر، لخربتهم يف حرب    300و  200تجنيد بوت� ملقاتل� من سوريا للحرب يف أوكرانيا، مبقابل  

ة تفعيل املمرات التي اتبعتها يف األزمة السورية إلخراج  إسرتاتيجي. الثالث هو اتباع روسيا  املدن والشوارع

إنسانية  املدني� من املناطق التي ترغب يف السيطرة عليه ا وتطبيقها يف أوكرانيا، والتي ال تحمل أبعادا 

 ة الروسية يف التمدد والسيطرة عىل املناطق.  سرتاتيجيبقدر ما هي تصب يف صالح تنفيذ اإل 

املستوى الرابع، هو الحديث املتصاعد ب� ج�عات املعارضة السورية عن إمكانية االستفادة من الحرب  

  ،  مواجهة النظام السوري، سواء عسكريا عرب القيام بعمليات عسكرية ضدهيف  م األوكرانية عرب دعم موقفه

أوكرانيا  مستغل� يف  الرويس  العراالنشغال  الجامعة  يف  مقعده  أخذ  عرب  سياسا  أو  املتحدة،  ب،  واألمم  ية 

عدد  سوري ملوقفه الداعم لروسيا يف الحرب األوكرانية، ويف هذا الالنظام المستغل� الغضب الدويل من  

نناقش مدى نجاعة هذا الخيارات السياسية والعسكرية التي ترغب ج�عات املعارضة السورية اللجوء 

 إليها يف هذا الصدد. 

 املحرر 
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 أوال: املحور السیاسي

 السیاسة الداخلیة 

 يف قضیة الفتنة  الله عبد  للملك یعتذر حمزة األمیر.. األردن
  الحس�   بن  حمزة   األم�  بعث  ،2022مارس    9يف  

  الثا�،   الله  عبد  األردن  ملك  أخيه  إىل  اعتذار  برسالة

  في�   الوطنية  مسؤوليته  وتحمله   بخطئه  خاللها   أقرّ 

  بيانا،   املليك   الديوان  وأصدر  ".الفتنة  قضية"  بـ  عُرف

  األم�   من  رسالة  تلقى  الله  عبد  امللك  أن  فيه  أعلن

  مواقف   من "  منه   بدر  ع�  الصفح  فيها  طلب  حمزة

  األزمة  منذ  مرت  التي  األشهر  إن  وقال  .الفتنة  قضية  يف  أحداث  من  تبعها  وما  واألردن،  امللك  بحق"  وإساءات

  الصفحة   تلك   بطيّ "  أمله   عن  معربا  ،" النفس  مع  واملصارحة  الذات،   ملراجعة   يل   فرصة"  وفّرت  املايض   العام   يف

  هذه  كل  عن  أرستنا   ومن  األرد�   الشعب  ومن  جاللتك  من   أعتذر"  ،أضافو   ". واألرسة  األردن  تاريخ  يف

  رسالته  رفع  حمزة  األم�  أن   الهاشمي  الديوان  بيان  يف  وجاء  ". الرحيم  الرحمن  بإذن  تتكرر  لن  التي  الترصفات

  يف  خطوة  األم�  اعتذار  إن  الديوان   وقال  .األم�  طلب  عىل  بناء  املايض  األحد  يوم  مساء  لقائه  بعد  امللك  إىل

  4  يف  أعلنت   قد  األردن   وكانت  .امللك  تكليف  وفق  الوطن  خدمة   يف   األمراء  دور   إىل   للعودة  الصحيح  االتجاه

  أمن  لزعزعة  محاوالت   يف  خارجية  جهات   مع  حمزة  األم�   تورط  أظهرت  أولية  تحقيقات  عن  2021  أبريل

  األمنية   األجهزة  اعتقلت  واحد  بيوم  ذلك  وقبيل  .األم�  نفاه  ما  وهو  الدولة،  ضد  املواطن�  وتجييش  البالد

 .التحقيقات تلك إطار يف  وآخرين الله  عوض باسم السابق املليك  الديوان رئيس املختلفة

هو توقيتها، إذ أنها أتت يف بداية عهد رئيس    حمزةالتي أعد لها األم�  إن من أهم أسباب فشل الخطة  

و املنطقة  يف  لالستقرار  ويسعى  يفضل  جديد  موقف  يأمرييك  عىل  انعكس  ما  وهو  الدبلوماسية،  فضل 

قليمية والدولية، والثانية  الواليات املتحدة من دولتي قطر واألردن، األوىل لدورها يف الوساطة يف النزاعات اإل 

لدورها التقليدي يف امللف الفلسطيني. وكان �كن ملحاولة االنقالب أو ما شابه أن تكون أكرث فاعلية إذا  

  مبحاولة  ا كانت يف عهد ترامب، والذي كان �كن للسعودية واإلمارات حينها تأم� دعم أمرييك لها، مدفوع

تبناها ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، التي كان يرفضها امللك    متهيد الطريق لتطبيق صفقة القرن التي

الظروف  ناحية  من  الخطأ  التوقيت  يف  األردن  يف  الحكم  عىل  االنقالب  محاولة  أتت  وبالتايل  عبدالله. 

     الخارجية، بغض النظر عن طبيعة الظروف الداخلية.  
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 العراقیة  تشکیل الحکومةبأزمة  أجواء إیجابیة تحیط
  رئيس   الخنجر  خميس   أعلن ،  2022مارس    12يف  

  71  للسنة  كتلت�  أكرب  من  ائتالف(  السيادة  تحالف

  سادت   إيجابية  أجواء   أن  ، )بالربملان  329  من  مقعدا 

  ناقشوا   وسنة   شيعة   سياسي�  قادة  ضم   الجت�ع الذيا

  يف   االجت�ع  وانعقد  .املقبلة  الحكومة  تشكيل  مسألة

  مبدينة   الصدر  مقتدى   الصدري  التيار  زعيم   إقامة   مقر

  للقوى "  التنسيقي  اإلطار"  من  وفداً   وضم  ،النجف

  ويأيت  .الحلبويس  محمد   الربملان   ورئيس   السيادة،  تحالف  رئيس   إىل   إضافة   العامري،  هادي  برئاسة   الشيعية

   .املقبلة   الحكومة   تشكيل   بشأن   التنسيقي  اإلطار  وقوى  الصدر   ب�  السياسية   األزمة  حلحلة   بعد  االجت�ع   هذا

  دولة  ائتالف  رئيس  التنسيقي،  اإلطار  قوى  يف  بالقيادي  هاتفيا  اتصاال  مارس  10ر قد أجرى يف  وكان الصد

  تشكيل   سابقاً   يرفض  الصدر  كان  بعدما  وذلك  الحكومة،  تشكيل  أزمة  مرة  ألول  وبحثا   املاليك،  نوري  القانون

  يف   الحكومة  ترأس  الذي  املاليك   عىل  باللوم   الصدر  ويلقي   . منها  جزءا  املاليك   يكون  حكومة   يف   املشاركة   أو

  الدولة   تنظيم اجتياح  عن فضال بالبالد، العنف وأع�ل الفساد  استرشاء يف) 2014-2006( متتاليت�   دورت�

  الدولة،   قوى  وتحالف   القانون،  دولة   ائتالف  التنسيقي   اإلطار   ويضم  .2014  صيف  يف   العراق  مساحة   ثلث

  وحزب  عطاء،  وحركة  ،)إيران   من  مقرب  بعضها  الشعبي  الحشد  فصائل (  الفتح  وتحالف  النرص،  وتحالف 

من جهته، كشف النائب يف الربملان العراقي مشعان الجبوري، أن سف� بغداد لدى بريطانيا جعفر    .الفضيلة 

مقعًدا)    71-وقال الجبوري (عضو تحالف السيادة  .الصدر هو املرشح األوفر حظا لرئاسة الحكومة املقبلة

ى الصدر باملاليك وما ترسب عن اجت�ع قادة اإلطار التنسيقي أصبح من شبه املؤكد  إنه "بعد اتصال مقتد

 ."أن جعفر الصدر هو رئيس الوزراء املقبل

  السلطة   مسؤويل  بانتخاب  الترشيعية  السلطة  تعنى  حيث  برملا�،  العراق  يف  الحكم  نظامدير بالذكر أن  ج

  رئيسا  ثم   ومن  له،  ونائب�  للمجلس  رئيسا   البداية   يف )  الربملان(  النواب   مجلس  ينتخب و  التنفيذية، 

بسبب   .للجمهورية تصعيد رويس غريب  مع  تزامنها  التوقيت هو  الحكومة يف هذا  تشكيل  أهمية  وتأيت 

الحرب األوكرانية وتصعيد إيرا� أمرييك إرسائييل عىل وقع التفاوض حول الربنامج النووي اإليرا�، وهي 

انتخابات تتم بعد  ملفات يتداخل   معها الشأن العراقي الداخيل مبستويات مختلفة. ك� تعد هذه أول 

التحول يف العالقات العراقية العربية سواء مع األردن ومرص والخليج، يف محاولة ملوازنة النفوذ اإليرا�،  

ية والثبات والتغي� يف  وبالتايل تشكيل الحكومة يعد اختبار للكل الجهود املبذولة يف السنوات القليلة املاض

 النفوذ اإليرا� يف الساحة العراقية، وحدود الدور العريب.
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/2533266
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/12/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 الجیش العراقي یطلق عملیة عسکریة ضد "داعش" شرقي البالد
  العراقي   الجيش  من  قوات  أطلقت،  2022س  مار   7يف  

  يف   ،" داعش"  تنظيم  عنارص  ملالحقة  عسكرية  عملية

الجيش    .البالد   رشقي  ديايل  محافظة وقال ضابط يف 

اليوم   فجر  بدأت  الجيش  من  "قوات  إن  لألناضول، 

يف   داعش  تنظيم  خاليا  تستهدف  عسكرية  عملية 

رشق   ش�ل  بها  املحيطة  واملناطق  العبارة  منطقة 

وأوضح الضابط، مفضال عدم نرش اسمه، أن العملية العسكرية تهدف إىل القضاء عىل خاليا "داعش"    ."دياىل

واليزال تنظيم "داعش"    .يف املنطقة، خصوصا بعد ورود معلومات استخبارية عن نشاط جديد للمسلح� 

ء هج�ت التنظيم عرب ينشط يف بعض املحافظات الش�لية والرشقية، يف وقت تكافح حكومة بغداد الحتوا 

ومنذ مطلع العام الحايل، كثفت القوات العراقية    .شن عمليات أمنية وعسكرية ش�ل وغرب ورشق البالد

عمليات التمشيط واملداهمة ملالحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وت�ة هج�ت مسلح� يشتبه بأنهم  

وكان التنظيم قد سيطر    .كوك وصالح الدين ودياىل من التنظيم، ال سي� يف "مثلث املوت" ب� محافظات كر

 .2017، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أرايض الدولة يف 2014عىل نحو ثلث مساحة العراق يف صيف 

  البالد،   ش�يل  نينوى  مبحافظة"  داعش"   تنظيم  مسلحو  شنه  هجوم  يف   عراقيان  جنديان   قُتل ،  مارس  13ويف  

  مسلحي   من  مجموعة"  إن  األناضول،  ل ملراس  مالزم  برتبة  نينوى  رشطة   يف  ضابط  وقال  .أمني   مصدر  وفق

  قضاء   يف  قراج  لناحية   التابعة  كردهار  قرية  قرب  العراقي  للجيش  تفتيش  نقطة  عىل  النار  أطلقت  داعش

  الذ   في�  اثن�،   جندي�  مقتل   عن  أسفر  الهجوم "  أن   املصدر،   وأضاف  ."املحافظة  رشقي   جنوب  مخمور

  املنطقة   بتمشيط  وبدأت  الحادث،  ملكان  وصلت  عسكرية   تعزيزات  أن  إىل  وأشار   ."بالفرار  املهاجمون

  تنظيم  يتبنّه  مل  ك�  الهجوم،  بخصوص  رسمي  بيان  الفور  عىل  يصدر  ومل  .التنظيم  مسلحي   عن  بحثاً   املحيطة

 .اآلن حتى   داعش

 لقرداحي  خلفًا لإلعالم جدیدًا وزیرًا یعین لبنان
 بحسب  ذلك  جاء  .لإلعالم  وزيراً   مكاري  زياد  ميقايت  نجيب  اللبنانية  الحكومة  رئيس  عّ� ،  2022مارس    12يف  

  عون ميشال البالد   رئيس ترأسه  الوزراء ملجلس  اجت�ع عقب الحلبي،   عباس بالوكالة اإلعالم  وزير أعلنه ما

  وقع   عون  الرئيس "  أن   بيان  يف   اللبنانية   الرئاسة   أعلنت  والحقاً،  .ب�وت  رشقي"  بعبدا"  يف   الرئاسة   بقرص

 ديسمرب   3  يف  استقالته  قدم   كان  الذي  قرداحي  لجورج  خلفا  لإلعالم،  وزيرا  مكاري  بتعي�  القايض  املرسوم

  يف(  وزيراً   تعيينه   قبيل  بها  أدىل  ترصيحات  إثر  عىل  وخارجية،   محلية  ضغوط  إثر  قرداحي  واستقال  ."2021

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/2526331
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/2526331
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89/2533764
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%8A/2531115
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%8A/2531115
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  األزمة  إثر  وعىل  .والرياض  ب�وت  ب�  دبلوماسية  بأزمة  تسبب  ما   اليمن،  حرب  فيها   انتقد)  2021  سبتمرب

 طُلب   وكذلك  ،رأكتوب  أواخر  يف  لبنان،  من  سفراءها  واليمن،  والكويت  والبحرين  واإلمارات  السعودية  سحبت

   .اليوم إىل حاله عىل الوضع هذا زال وما بالدها، مغادرة لبنان سفراء من

 

مهندس يف موقع وزير إعالم ال �تلك، حسب س�ته الذاتية، أي وسط انتقادات لتعي�    يأيت هذا التعي�

الذي يرتأسه الوزير األسبق سلي�ن فرنجية،    ويعد الوزير الجديد من حصة تيار املردة  خربة يف هذا املجال. 

 .  وجاء تعيينه بعد أربعة اشهر عىل رفض فرنجية تعي� بديل لقرداحي

 يف اغتیال الحریري  يف حزب اللهمحکمة لبنانیة تدین عضوین 
  محكمة   يف  االستئناف  قضاة  أدان ،  2022مارس    10يف  

  بالقتل   تهم  بعدة  آخرين  رجل�  بلبنان،  خاصة  دولية

  اللبنا�   الوزراء   رئيس  اغتيال  يف  لدوره�  اب؛واإلره

  حك�ً   بذلك  وألغوا  ،2005  يف  الحريري  رفيق  األسبق

 برباءة  الحكم  استأنف  قد  االدعاء  كان  .بالرباءة  سابقاً 

  عنييس،   حسن  وحس�  مرعي  حبيب  حسن  من  كل

  سامل   وِمثل   جوهرية،  أخطاء  شابته  الحكم  أن  مؤكداً 

  الله   حزب  ج�عة  يف  السابق  العضو  عياش،   جميل

  األد�  املحكمة  إن  القضاة  قال  في�  .طليق�  زاالوال   غيابياً   الرجالن  حوكم  ،2020  عام  أدين  الذي  الشيعية

  املحمول  الهاتف  سجالت  إىل  تقريباً   بالكامل  استندت  والتي  بالقضية  الظرفية  األدلة  تقييم  يف  أخطأت  درجة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://aawsat.com/home/article/3526186/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/10/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/10/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  إىل  األمنية،  وأجهزتها  الدولة  الحريري،  سعد"  املستقبل  تيار"  رئيس  دعا  بين�.  وعنييس  مرعي  أتبرّ   عندما

  بيان  يف   قال  الحريري  .بالبالد   الخاصة   املحكمة  إىل  وتسليمهم   والده  باغتيال  املدان�   توقيف  عىل  العمل

  وإدانته�،   وعنييس  مرعي  املتهم�  تربئة   حكم   بفسخ  االستئناف   غرفة  قرار "  إن  اإلعالمي،   مكتبه   عن  صادر 

  املدان�   توقيف  عىل  العمل  واألمنية،  العسكرية   وأجهزتها   سلطاتها  بكل  اللبنانية  الدولة   عىل  يحتّم

   ".املقررة العقوبات لتنفيذ بلبنان  الخاصة للمحكمة وتسليمهم 

  يف و   .الحريري  رفيق  اغتيال  يف  له  دور   أي  نفى  أن  سبق  الذي  الله  حزب  من  الفور  عىل  تعليق  يصدر  مل  بين�

  بالسجن   غيابياً   عليه  وحكمت  ذاتها،   القضية  يف   عياش  سليم  الج�عة  عضو  املحكمة  أدانت   ، 2020  عام  أواخر

 مذكرة   ، 2021  عام  مطلع  يف   قّدم  االدعاء  أن  إال.  وعنييس  مرعي  بينهم   آخرين  متهم�  3  برأت  في�  املؤبد،

  دويل،  طابع  ذات  جنائية   هي   بلبنان،   الخاصة   الدولية   املحكمة  .وعنييس  مرعي   إدانة  وطلب  للحكم   استئناف

 في�   .آخرين  21و  الحريري  باغتيال  املتهم�  ومحاكمة  للتحقيق  ،2009  عام  الدويل   األمن  مجلس  أقرها

  شخصاً   21  مع  ب�وت،  العاصمة  يف  موكبه   استهدف  ضخم   بانفجار   ،2005  فرباير  14  يف  الحريري  رفيق   اغتيل

 . سيارته يف الحريري برفقة  كان  الذي  فليحان، باسل  االقتصاد  وزير  بينهم آخرين،

 الخارجیة السیاسة 

 العراق ترد يف  واألخیرة یةإیران  عناصر يف سوریا تستهدف إسرائیل 

  إرسائييل   هجوم  يف  اإليرا�  الثوري  للحرس  تابع�  عنرصين  مقتل  من  أسبوع  نحو  بعد ،  2022مارس    13يف  

  أربيل،  يف  مناطق  عدة  عىل  صاروخيا   هجوما  الثوري  الحرس  تبنى   ،باالنتقام  إيران  وتهديد  دمشق  ريف  عىل

مديرية  وكانت  .  مركزا تابع لالستخبارات اإلرسائيلية  وأ القنصلية األمريكية    تضاربت األبناء ب� استهدافه

العراق أعلنت  مكافحة اإلرهاب يف كردستان  أربيل من خارج    12أن    قد  باليستيا أطلقت عىل  صاروخا 

  سرتاتيجي اإل   املقر"  بأنه  وصفه   مركزا   طال  الذي   الهجوم  عن  مسؤوليته   بيان   يف  الثوري  الحرس  أعلنو   العراق.

  الجرائم"  عىل  ردا  جاء  الهجوم  أن  مؤكدا  دقيقة،  بصواريخ"  العدائية  الصهيونية  واملخططات  للمؤامرات

  دون  ومؤامراته  الكيان  جرائم   طهران  ترك  عدم  عن  املسبق  واإلعالن  الصهيو�،  الكيان   ارتكبها  التي  األخ�ة

   ."رد

  م�   إرسائيلية،  رسية   قواعد  استهدف  أربيل   عىل  الصاروخي  القصف  إن   قال   قد   اإليرا�   التلفزيون   وكان

 واشنطن   أعلنت  سابق  وقت  ويف  .املدينة  يف  قنصليتها  استهدف  إنه  قالت  التي  املتحدة  الواليات  رواية  يكّذب

  أن  األم�كية  الخارجية  وأوضحت  .طهران   إىل  اللوم  بتوجيه  وبادرت  أربيل،  يف  قنصليتها  استهدف  القصف  أن

  الهجوم  أن  أوضحت  الداخلية  وزارة  لكن  .أرضارا  أو  ضحايا  يخلف  مل  أربيل  يف  األم�كية  القنصلية  عىل  الهجوم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/10/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A
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  قنصليتنا  عىل  الشائن  الهجوم  ندين"  األم�كية  الخارجية  وقالت  .طفيفة  بجروح  واحد  شخص  إصابة  عن  أسفر

 ".الحادث  يف تحقق والكردية العراقية  والسلطات بأربيل،

  املنطقة   يف  أخرى  وحكومات  بغداد   ستدعم   واشنطن  إن   سوليفان  جيك   األم�يك   القومي   األمن  مستشار   قالو 

  اإليرا�،   للهجوم  املتحدة  الواليات  إدانة  عن  سوليفان  وأعرب  أربيل،  عىل  اإليرا�  الصاروخي  الهجوم  إثر

  جميع   يف  رشكاءنا  وسندعم  إيران،  محاسبة  يف  العراق  حكومة  سندعم"  -األبيض  البيت  أصدره  بيان  يف-  وقال

  بأن   األم�يك  القومي  األمن  مستشار   ورصح."إيران  من   م�ثلة   تهديدات  مواجهة   يف   األوسط   الرشق   أنحاء

 .نفسه عن للدفاع  صاروخية  قدرات عىل الحصول  يف العراق مساعدة عىل تعمل واشنطن

  القصف  عىل  احتجاجها  وأبلغته  بغداد،  لدى  اإليرا�  السف�  العراقية  الخارجية  وزارة  استدعت  من جهتها

  رئيس   وبحث  .الدبلوماسية   القنوات  عرب  طهران  من"  رصيحا"  توضيحا  الحكومة  طلبت  ك�  الصاروخي،

وقال املكتب   .بلينكن أنتو�  األم�يك الخارجية  وزير  مع هاتفية محادثة  يف اإليرا�  الهجوم  العراقي الوزراء

إن الكاظمي شدد خالل املحادثة عىل "عدم الس�ح بتحول العراق إىل    -يف بيان-اإلعالمي لرئيس الوزراء  

شأنه تقوية سيادة   ساحة لتصفية الحسابات الخارجية"، ك� أكد أن "الحكومة ماضية يف اتخاذ كل ما من

   ."الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات

  عىل  البارزا�،   مسعود   الكردستا�   الد�قراطي   الحزب  ورئيس   الصدر  مقتدى  الصدري   التيار  زعيم  اتفقو 

  بعد   وذلك  العراق،  كردستان  إقليم  يف  إرسائيلية  مقرات  وجود  ذريعة  حول  حقائق  تقيص  لجنة  تشكيل

  ومن  جنوبها  إىل  ش�لها  من  العراقية  األرايض"ن  أ   بيان  يف  الصدر  مكتب  وذكر.   أربيل  استهداف  من  ساعات

  األع�ل  جميع مدينا " والعسكرية واألمنية السياسية  للرصاعات ساحة  استع�لها ينبغي ال غربها  إىل  رشقها

  ذات"   العراقية   لألرايض   قصف   وأي  خارجي   تدخل  وأي  العراق،   داخل   من   الجوار   دول   تستهدف  التي 

 ."الكاملة السيادة

  أنه وأضاف  .ُمريب  وتوقيته  ُمدانة إرهابية  جر�ة أربيل  استهداف أن  صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  واعترب

  القوات لدعم  الصف توحيد رضورة عىل مشددا الفوىض، يف  البلد" زج محاوالت" ضد بحزم الوقوف يجب

  النواب   مجلس  رئيس  واعترب  ."القانون  عن  الخارج�  اإلرهابي�  ومكافحة   الدولة  مرجعية  ترسيخ" و  األمنية

  موقفاً  يتطلب  مدان عمل االعتداء" وأضاف. العراق  لسيادة استهدافا  أربيل عىل االعتداء  الحلبويس محمد

  أربيل   استهداف  البارزا�  نيج�فان  اإلقليم   رئيس   قال  جانبه،  ومن  ".ومواجهته  لردعه   وحازماً   موحداً   وطنياً 

والبحرين ، شملت مرص  هذا الحادث  ةعربي  بلدان  أدانتوقد    .البالد  لسيادة"  وانتهاك  خط�ة  سابقة"  بأنه

 والسعودية والكويت واإلمارات واليمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والربملان العريب. 

  العراق  حذرنا   لقد " صحفي  مؤمتر خالل   زاده،  خطيب سعيد  اإليرانية  الخارجية  وزارة متحدث  يف ح� قال 

  وتفاعل  عميقة   عالقات  تربطه   الذي  ج�اننا  أحد   أن  إطالقا  مقبول   غ�  إيران   لتهديد  مركزا   يكون   أال   مرارا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/14/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-/2533892
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/2534586
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  انطالقاً   األمن  انعدام   من  حالة   الصهيو�   الكيان   أوجد   لقد "  وأضاف  ."لطهران  تهديد   مركز  يكون   أن   معنا،

 الج�عات  قبل  ومن  كردستان  إقليم  يف   للثورة  املناهضة  التجمعات  بعض  ونُظمت  العراقية،   األرايض  من

  من   بالقرب  اإلرهابية  الج�عات  وإرسال  للتخريب  مركز  هناك  يكون  أن  تقبل  ال  إيران"  وتابع  ."اإلرهابية

  من  املتوقع"  قائال  ومىض."الصهيو�  الكيان  قبل   من  أو   للثورة  املعادية   الج�عات  قبل  من   سواء  حدودها،

   ."حدودها  استغالل  بإساءة تسمح وأال الوضع هذا إنهاء  العراقية الحكومة 

 

 : جاءت نقاطها الرئيسية كالتايلمن وجهة نظر إيرانية  ويف تحليل لهذه العملية 

  السابقة   الرسية   والعمليات  املواجهات   كل  عن  مختلفة  أربيل  يف"  اإلرسائييل  املقر"   استهداف  عملية •

  أن من  وحذر العملية، مسؤولية مرة ألول الثوري   الحرس تبنى إذ واإلرسائييل، اإليرا� الجانب� ب�

  يعني العملية  هذهوبالتايل تبني    ،"ومزلزال  مدمرا سيكون الصهيونية  االستفزازات عىل  القادم الرد"

  ضد   إرسائيلية  عملية  أي  بأن  رسالة  وإرسال  جديدة  اشتباك  قاعدة  تكريس  يريد  الثوري  الحرس  أن

 .مرارة  وأشد أقوى برد ستواجه  اإليرانية  املصالح

أنباء   يستند عىلبصواريخ باليستية دقيقة،    مقر تابع للموساداستهداف    تش� بعض الروايات أن •

لحظة تنفيذ العملية، "م� يدل عىل أن العملية جاءت بعد    يف املقرعن وجود أحد قادة املوساد  

 استطالع إيرا� دقيق". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89
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أيضا أن •   يف  110-فاتح  طراز  صواريخ  من  محدد  غ�  عددا  استخدم  الثوري  الحرس  تش� روايات 

خططا أخرى للرد عىل أي عملية قد يقدم عليها الكيان اإلرسائييل ضد   وضعتإيران  وأن    .العملية

 .  رانية عقب استهداف مقر املوساد يف أربيلاملصالح اإلي

طهران كانت قد حذرت من أنها لن تتساهل مع حضور عنارص الكيان اإلرسائييل قرب حدودها،   •

عملية أربيل تحمل رسالة ثانوية إىل قادة إقليم كردستان العراق ليأخذوا التحذير اإليرا�   وبالتايل

 عىل محمل الجد. 

تجمع معلومات دقيقة عن حضور العنارص اإلرسائيلية يف دول الجوار باعتبار هذا امللف    إيران •

ستعمل عىل إبعاد الكيان اإلرسائييل  وأنها  أحد الخطوط الحمراء املتعلقة باألمن القومي اإليرا�،  

 . بتطويقها لهممن حدودها، ولن تسمح 

 حربي لقاهرة وبغداد لتعزیز تعاونهما من بوابة اإلنتاج الا
يف مسعى لتعزيز عالقات التعاون ب� البلدين، أجرى مسؤولون مرصيون وعراقيون،  ، و 2022مارس    2يف  

البلدين إىل جانب إلنتاج الحريب، وذلك وسط اهت�امباحثات يف القاهرة تركزت عىل قطاع   م من قادة 

وزير الدولة    والتقى محمد أحمد مريس   األردن بتوسيع نطاق التحالف والتعاون الثاليث يف مجاالت مختلفة. 

مع الفريق جعفر فلحي مستشار وزير الداخلية العراقي ووفد مرافق له، وناقشا    لإلنتاج الحريب املرصي

ملمتدة تاريخياً ب� الجانب� مبا يعزز من أهمية التعاون  العالقات الراسخة وا "وفق بيان حكومي مرصي  

وزار الوفد العراقي    ."ب� رشكات اإلنتاج الحريب ومختلف الجهات العراقية يف مجاالت التصنيع املختلفة

عدداً من الرشكات التابعة لوزارة اإلنتاج الحريب بهدف االطالع عىل اإلمكانيات التصنيعية والتكنولوجية  

ة املتوفرة يف ظل وجود تفاهم متبادل بشأن رضورة دفع العالقات الثنائية إىل األمام يف مختلف  والبرشي

 ة التي تعود باملنفعة املشرتكة عىل الجانب�.سرتاتيجياملجاالت وأهمية تعزيز الرشاكة اإل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://aawsat.com/home/article/3505586/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
https://aawsat.com/home/article/3505586/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
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وتأيت هذه الزيارة يف ظل مساعي مرصية لتفعيل دورها اإلقليمي يف املرشق العريب، عرب بناء تحالف ثاليث  

القاهرة وع�ن وبغداد،   ب�    يوازن يجمع  االقتصادي  التكامل  ويحقق  العراق،  والرتيك يف  اإليرا�  النفوذ 

اق واألردن، أكدوا خاللها عىل  ، استضافت بغداد قمة لقادة مرص والعر2021في يونيو  الدول الثالث. ف

اإل  والتكامل  والتنسيق  الثالثة   سرتاتيجي التعاون  البلدان  االستث�ر،    ب�  ملفات  إىل  املسؤولون  وتطرق 

   والتعاون االقتصادي، والربط الكهربايئ، والزراعة والنقل، والطاقة.

 عمانيف  لقاء ملك األردن ووزیر خارجیة إسرائیل
  قرص  يف  بيد، ال   يائ�  اإلرسائييل  الخارجية  وزير  مع  الثا�   الله  عبد   األردن  التقى ملك  ،2022مارس    10يف  

للمملكة. وكان أهم امللفات التي    البيد  يُجريها  معلنة،  غ�  رسمية  زيارة  ضمن  ع�ن،  بالعاصمة   الحسينية

 مقابل الكهرباء.   املاءم، ومرشوع تم تناولها خالل الزيارة إحياء عملية السال 

  الله   عبد   امللك   أن  إىل   وأشار  ، السلمية  العملية   إىل  للعودة  املبذولة   الجهود  اللقاء   بحث  األرد�،   البيان   فقفو 

  قيام   يضمن  ومبا   الدولت�،  حل   أساس  عىل  والشامل   العادل   السالم   تحقيق   مساعي  تكثيف   رضورة"  أكد

 1967  عام  يونيو  من  الرابع  خطوط  عىل  للحياة،  والقابلة  السيادة  ذات  املستقلة  الفلسطينية  الدولة

  التاريخي  بالوضع  املساس  عدم  رضورة"  عىل  التأكيد  األردن  ملك  وجدد  ".الرشقية   القدس  وعاصمتها

  التي  الجانب  أحادية   اإلجراءات  كل   ووقف   الشاملة،   التهدئة   عىل  والحفاظ  القدس،   يف   القائم   والقانو�

  األرد�  بنظ�ه  امللك،   مع  اجت�عه  قبيل   التقى   اإلرسائييل  الوزير  أن  البيان  وأضاف  ".الدولت�  حل  تقوض

  جادة   مفاوضات  إىل  للعودة  حقيقي  أفق  إيجاد  جهود  عىل  ركزت  محادثات  معه  وأجرى  الصفدي،  أ�ن

  الجانب�  ب�  السالم  عملية  توقفت  ،2014  عام  ومنذ  .الدولت�  حل  أساس  عىل  السالم  لتحقيق  وفاعلة

  الفلسطينية"  الدولت�  حل "   مبدأ  من  وتنصلها   االستيطان وقف  إرسائيل  رفض  جراء واإلرسائييل،  الفلسطيني

 . واإلرسائيلية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2530996
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2530996
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  رسمي   إرسائييل  وفد  وصول  عىل  واألردنية  اإلرسائيلية  الحكومتان  اتفقتقد  ، فأما عن ملف الغاز والكهرباء

  مقابل  املاء"  صفقة  ارإط  يف  تنفيذها   سيتم   التي   املرشوعات  دفع  بغرض  املقبلة،  األيام  خالل   ع�ن،  إىل

  منذ   نوعها  من  األوىل  الصفقة  وستكون  الطاقة،  وزارة  ممثيل  من  اإلرسائييل  الوفد   وسيتألف  ."الكهرباء

  مع  االجت�عات  وستعقد .  أم�كية  برعاية  واإلمارات،   واألردن   إرسائيل  ب�  الطاقة  اتفاق   عىل  األويل   التوقيع

  االتفاق،   وحسب.  املتحدة  والواليات  اإلمارات   عن  ممثل�  بحضور  األردنية،   واملياه  الطاقة   وزارة  من  مسؤول�

  إىل   الكهربايئ  التيار  ببيع  األردن  ويقوم.  اإلمارات  بتمويل  األردن  يف  الشمسية  للطاقة   حديث  حقل  سيقام

  إىل  مياهها  وتبيع  خصيصاً   املتوسط،  األبيض  البحر  من  املياه  لتحلية  محطة  إرسائيل   تقيم  وباملقابل،.  إرسائيل 

 . األردن

  معرض  يف  اإلمارات  جناح  يف  املايض،  نوفمرب  شهر  يف  وقعت  قد  الهرار،  كارين  اإلرسائيلية  الطاقة  وزيرة  وكانت

  الخاص  األم�يك  املبعوث  بحضور  النجر،  محمد  األرد�  املياه  وزير  مع  تفاهم  مذكرة  ديب،  يف  2020  إكسبو

  ويهدف .  الجابر  سلطان   اإلماراتية،   والبيئة   املناخي  التغ�   وزيرة  ومندوب  ك�ي،  جون   الوزير  املناخ،   لتغ�

  إىل   األردن   يبيع  أن  املقرر   من   حيث  الصفقة،  هذه  إطار   يف   املنطقة   يف  الخرضاء  الطاقة   لتشجيع  االتفاق 

  األردن   إىل   إرسائيل   ستبيع  ح�  يف  ميغاواط،  600  اإلمارات  ستموله   الذي  الشمسية  الطاقة   حقل   من   إرسائيل 

 .محالة مياه كوب مليون 200

 

األول  شديدة يف امللف الفلسطيني عرب الس� يف مسارين متوازي�،    بربج�تية�كن القول أن األردن تتحرك  

خي كراعي لعملية السالم يف فلسط� بناء عىل حل الدولت�  التأكيد عىل دورها التقليدي والتارييتمثل يف  

املسار الثا� هو البحث عن مصالحها ،  عىل املقدسات التاريخية يف القدس  مرشفوك  67يونيو    4عىل حدود  

، والذي ال يفيدها اقتصاديا فقط وإ�ا ينعكس عليها سياسيا أيضا  ةاالقتصادية مع إرسائيل برعاية أمريكي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://aawsat.com/home/article/3524141/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-
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عرب نيل الرضاء األمرييك، الذي يعفيها من أي ضغوط خارجية من أي اتجاه. ولعل رحيل ترامب هو ما  

عرب تبنية صفقة القرن التي  ترامب    ة ذات املسارين املتوازي�، ألن سرتاتيجيمح لألردن يف تتبع هذه اإل س

، وضع األردن يف مأزق شديد سواء عرب هدفت لتصفية القضية الفلسطينية ال حلها لصالح الكيان الصهيو�

تهديد دورها التاريخي كمرشف عىل مقدسات القدس أو الضغوط الناتجة عليها من الخليج لقبول الصفقة،  

املاء مقابل الكهرباء التي   بالتايل مل تكن هذه األجواء مناسبة لعقد هكذا صفقات ب� الطرف� كصفقة 

 عقداها يف عهد بايدن. 

 وزیر الخارجیة األردني يف أنقرة یلتقيأردوغان 

 

  وشؤون  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  نأردوغا  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  ، استقبل2022مارس    2يف  

  الرتيك  الرئايس  املجمع  يف  الصفدي   استقبل  أردوغان  إن  األناضول  مراسل  وقال  .الصفدي  أ�ن  األرد�  املغرتب�

لكن من املعلوم أن أهم    . فحواه  حول   بيان   يصدر  ومل   مغلًقا،  جرى  اللقاء  أن  إىل  وأشار   .أنقرة  بالعاصمة

الفلسطيني وعملية  وامللف    الالجئ�ملف� �كن أن �ثال شاغل مشرتك للبلدين هو امللف السوري ومشكلة  

 السالم. 

بنظ�ه األرد� الصفدي. وخاللها    أوغلو  تشاووش  مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  التقى   خالل نفس الزيارة،و 

 تشاووش   وأعرب،  بالدهم  إىل  الالجئ�  للسوري�  طوعية  عودة  أجل  من  األردن  مع  تعمل  بالده  أن  أكد

  العودة  ملناقشة  وزاري  مؤمتر  تنظيم  يف  بالده  رغبة  عن  األرد�،  نظ�ه  مع  مشرتك  صحفي  مؤمتر  يف  أوغلو،

 بشار   نظام  ضد  الثورة  إثر  البالد  وفدوا  سوري  مالي�  3.7  قرابة  تركيا  وتستضيف  .السوري�  لالجئ�  الطوعية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9/2521379
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9/2521379
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/2520901
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/2520901
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/2520901
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  نصفهم  سوري  مليون   1.3  نحو  األردن  استقبال   بجانب  ، "املؤقتة  الح�ية"   صفة  غالبيتهم   ويحمل   األسد،

  حول  متطابقتان  واألردن  تركيا   رؤية   أن   أوغلو  تشاووش  أكد  الفلسطيني،  الصعيد  وعىل  ."الجئ"  صفة  يحمل

  البلدين   وأن  القدس،  يف  املقدسات   عىل  الهاشمية  للرعاية  تركيا  دعم  وأكد  .القدس  ووضع  الفلسطيني   امللف 

 .اإلسالمي  التعاون ومنظمة املتحدة األمم  مقدمتها ويف  الدولية املنظ�ت صعيد عىل التعاون  سيواصالن

أهمية كب�ة لرؤية األردن حيال املنطقة، وأن  أن تركيا تويل  أوغلو  أكد  بجانب امللف� الرئيسي� السابق�  و 

وأوضح أهمية عقد استشارات دورية ب� البلدين يف    .حيال كافة القضايا اإلقليمية   ةرؤى البلدين متطابق

  .هذا اإلطار، مبينا أنه ناقش مع نظ�ه األرد� سبل تعزيز التعاون يف مجاالت االقتصاد والتعليم والثقافة

دل التجاري ب� البلدين ماٍض إىل املليار دوالر سنويا، وقال إن اهت�م األتراك باألردن  وأضاف أن حجم التبا

وأعرب عن ترحيبه العتزام البلدين باستئناف الرحالت    .يتزايد بالتزامن مع ازدياد الزائرين األردني� يف تركيا 

 .الجوية ب� إسطنبول والعقبة، بعد توقفها فرتة بسبب جائحة كورونا

تأيت الزيارة يف سياق تطورات �ر بها امللف� الفلسطيني والسوري، واللذان �ثالن اهت�م مشرتك    يلاتلاوب

والقدس الضفة  يف  تصعيد  مع  الفلسطيني  البلدين.  مع    ،ب�  الرتكية  والسوري  العالقات  تطبيع  مساعي 

ة لعودة الالجئ� من البلدين  واألردنية مع النظام السوري عرب البوابة االقتصادية، بجانب الخطة املحتمل

 لسوريا بالتزامن مع تهدئة الحرب.

 مع إسرائیل فاوضات ترسیم الحدودمل  خطوط حمراءحزب الله یرسم 
  الوسط   فوجئ  ،2022مارس    2يف  

  الله  حزب  بخروج   اللبنا�   السيايس 

 غ�   املفاوضات  ومعارضته  صمته،  عن

  األم�يك  الوسيط  أجراها  التي  املبارشة

  لبنان   ب�وت، ب�  هوكشتاين يف  آموس

  وما  البحرية،  الحدود  لرتسيم  وإرسائيل

  بعد  وتداعيات،  تأويالت  من  أحدثته

  يف  املفاجئ،  الله  حزب  موقف   ويأيت.  املفاوض  اللبنا�  الوفد  خلف  بوقوفه  موقفه  حدد  الحزب  كان  أن

 بو  الله  عبد  واملغرتب�  الخارجية وزير  بها  بعث  التي  الرسالة  حملته  ما  ضوء  يف  عون   الرئيس  موقف  أعقاب

  عىل  23  البحري  الخط   اعت�د  وفيها   مدليل،   آمال   السف�ة  لبنان  مندوبة   بواسطة  املتحدة  األمم  حبيب إىل 

جدير بالذكر    والذي كان الحزب يؤكد دامئا عليه.  29الخط    ، متنازال عنللبنان  البحرية  الحدود  يشّكل  أنه

أن الواليات املتحدة تربط استجرار الكهرباء من األردن إىل لبنان عرب سوريا، وأيضاً استجرار الغاز املرصي  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://aawsat.com/home/article/3505501/
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كإطار عام لحدوده البحرية جنوباً، وإال ملاذا    23بالطريقة نفسها، مبوافقة لبنان عىل اعت�د الخط البحري  

 ذا التأخ� يف عملية االستجرار؟ برغم أنها محّصنة، وال ينطبق عليها قانون قيرص ألسباب إنسانية. ه

  بح�ية  الله   نرص  قطعه  الذي  الوعد  عىل  باقٍ   بأنه  جمهوره  ط�نةيستهدف    عون  عىلالحزب    اعرتاض

  املحسوب  السيايس  الفريق  إىل  رسالة   ولتمرير  املقايضة،  يف  طرفاً   ليس   فإنه  وبالتايل  للبنان،  البحرية  الحقوق

  دون   من  البحرية  الحدود  ترسيم   من   مبوقفه  والتفرُّد  الحمر  الخطوط   تجاوز  من  إياه  محّذراً   عون،  عىل

  األم�يك  الوسيط  إىل   واضحة  رسالة   بتوجيه  واحد   بحجر  عصفورين   يصيب  وبذلك  معه.  والتشاور   إليه   العودة

  اإلرهاب،  الئحة  من  وشطبه  العقوبات  رفع  إىل  يؤدي  مبا  إليه  العودة  دون  من  مهمته   إلنجاح  مجال  ال  بأن

  ترسيم  بحجم  إسرتاتيجي  قرار  باتخاذ  بتفرّده  ساكناً   يحرّك   أن   يستطيع  ال  أنه  اللبنانية  الدولة   رأس  وإعالم

  برعاية  املبارشة  غ�  املفاوضات  يف   لبنان  مشاركة  عىل  يقترص  الحدود  ترسيم  ك� مل يعد  .البحرية  الحدود 

  لفض   التدّخل  عىل  القادرة  إيران  لحليفته  إبعاد  هو  امللف  عن  الله   حزب  إبعادوإ�ا إيران أيضا، و   أم�كية،

  املبارش  غ�  التفاوض   رعاية  مهمة  إسناد   �كن  ال  وبالتايل  البحرية،   الحدود   حول  اإلرسائييل   -  اللبنا�   النزاع

 .  الخلل يكمن وهنا  طهران، إرشاك دون  من واشنطن، إىل

  غ�  املفاوضات  يف  التقنية  مهمته   انتهاء   عون   جوزيف  الع�د   اللبنا�   الجيش  قائد   أعلن،  مارس  12ويف  

  .ذلك  بشأن  السياسية  السلطة  تتخذه  قرار  ألي  دعمه  مجددا  إرسائيل،  مع  البحرية  الحدود  لرتسيم   املبارشة

  لبنان  جانب  من املودعة  الخرائط بحسب مربعا، كلم 860 تبلغ عليها متنازع منطقة   وإرسائيل  لبنان وب�

  مفاوضات  ذلك   أجل   من  وانطلقت   .والغاز   بالنفط   غنية   املنطقة   هذه  وتعد   املتحدة،  األمم   لدى  وإرسائيل

  من   جوالت  5  وُعقدت  أمريكية،   ووساطة  املتحدة  األمم  برعاية  ،2020/أكتوبر  يف  الجانب�  ب�  مبارشة  غ�

  تدفع  جديدة   خريطة   املحادثات  إحدى   خالل   قدم  ب�وت  وفد   وكان   .2021  مايو   4  يف   أحدثها   التفاوض 

  إرسائيل  رفضته  ما  وهو  كلم،   2290  هي  عليها  املتنازع  املساحة  أن  وتش�  للبنان،  إضافياً   كلم  1430  باتجاه

 .قبل ترتاجع لبنان مؤخرا  املفاوضات  توقف إىل وأدى

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/2527970
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 : املحور االقتصادي ثانیا

   الغذاء والنفط يف العراقیلع   ابظالله الحرب األوکرانیة تلقي
  خالل  واألرز  والزيت  الدقيق  منها  الغذائية؛  املواد  أسعار   ارتفاع  عىل  احتجاجاً   العراقية   األوساط  اشتعلت

  الحكومة إيجاد لعدم رفضاً   الحكومية الدوائر أمام والوقوف صاخبة أفعال  ردود إىل أدى ما املاضية،  األيام

  قنينة  أسعار  ارتفاع  من  املواطنون   اشتىك  . املحدود  الدخل  وأصحاب  الفقراء   معاناة  من  تخفف  ملعالجات

  واحداً،   دوالراً   سعرها   كان  أن   بعد   ،)دوالرات  4(  يقارب  ما   أي  دينار   آالف   6  إىل  وصلت  التي   الطهي   زيت

 13  سعرهُ   كان  أن  بعد  ،)دوالراً   45(  يقارب  ما  عراقي دينار  ألف  60  إىل  الطح�  كيس   سعر  الرتفاع  باإلضافة

 . القديم السعر أضعاف لثالثة واألرز والبيض الخرضوات  أسعار ارتفاع عىل عالوةً  فقط، دوالراً 

بسبب الحرب الروسية   فقط وليس األساسية،   الغذائية املواد بأبرز مستمراً  ارتفاعاً  العراقية السوق وتشهد 

  انخفاض  يستغلون  الذين  التجار  بعض  قبل  من  والتزام  انضباط  عدمهناك    حيث يرى خرباء أن  ،عىل أوكرانيا

  ؤثروت. الحرب الجارية بتأث�ات أسعارها ورفع املواد احتكار ويربرون  الدوالر، مقابل  العراقي  الدينار  قيمة

  الحروب  وألن   اآلسيوية،   الدول  وبقية   أوروبا   من  الغذائية   املواد   يستورد  العراق   ألن  األسعار،   عىل  الحرب أيضا

  وتعميق   املواطن�،   معاناة  زيادة  ذلك  أدى  ما  واملنشآت،  املصانع  دمرت  العراق  خاضها  التي  واألزمات

 .2003 بعام  للعراق  األمرييك الغزو  بعد  خصوصاً  السابقة،  عاماً  18 طيلة جراحهم 

  حاجز   من  اقرتبت  بعدما  عدة   سنوات  منذ  تصلها  مل  قياسية   أرقام   إىل  وصلت   التي  النفط   بأسعار  يتعلق  وما

  املفروضة  الغربية  العقوبات  تطال   أن  واحت�ل  العراق  صوب  األنظار  اتجهت  الواحد،   للربميل  دوالرا  140

  هذه  من  العديد  وأن  سي�  ال  العراقي�،  والطاقة  النفط  مجال  يف  العاملة  الروسية  الرشكات  موسكو  عىل

  13 بالعراق الطاقة قطاع  يف الروسية االستث�رات إج�يل وبلغ .بغداد مع  األجل طويلة عقود لها الرشكات

  النفطية  الرشكات  أن  مؤكدا  ماكسيموف،  ماكسيم   بغداد   يف  الرويس   للسف�  سابق  لحديث  وفقا   دوالر،   مليار 

  تعمل   س�فيس،   غاز  نفط  وإريال  غاز   وسيوزن  وتاتنفت  وإسرتويرتانكاز   نفط  زاروبيج  مثل   الروسية،

 . العراقية والغاز  النفط سوق  ودخول عملها استئناف نحو فاعلة بخطوات

  كردستان  إقليم  يف  مشاريع  ولديها  ،"غازبروم"  منها  العراق  يف  العاملة  النفطية  الرشكات  من  العديد  ولروسيا

  النفط،  من  برميل  مليارات  3  بدرة  حقل  احتياطات  وتعادل.  واسط  محافظة  يف  بدرة  حقل  ويف  العراق

  مفروضة  غازبروم  رشكة  طالت   التي  العقوبات  أن  بيد  .النفطي   بدرة  حقل   من%  40  حصة  الرشكة  ومتتلك

  توقف  الذي  ،" 2سرتيم  نورد"  الغاز  ألنبوب  الرسمي  الراعي   ألنها  ترامب،   دونالد   السابق  األم�يك  الرئيس   منذ

  فإن  ذلك،  ورغم.  البلطيق  ببحر  �ر  وهو  كلم،  1230  طوله  ويبلغ  األم�كية  العقوبات  بسبب  العمل  عن

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/09/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-4/
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/3/13/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89
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  دون   من   العراق   يف   تعمل  تزال   ال  - الرشكة  عىل  عقوبات  فيه   فرضت   الذي  العام   أي-  2019  عام   ومنذ  الرشكة 

   .عراقيل

 ضمن   الرشكة   إىل  اإلحالة   ومتت  ،2  القرنة  غرب  لحقل  الرئييس  املشغل  فهي   الروسية "أويل  لوك"  رشكة   أما

  وتقدر  العراق،  جنويب   البرصة   محافظة   يف  النفطي  الحقل   ويقع  ،2009  عام  النفطية   الرتاخيص  جوالت

  ومتلُك   .عاما   25  إىل  2010  عام  يف  املوقع  العقد  فرتة  وتصل   برميل،   مليار  14بـ  لالستخراج  القابلة   احتياطاته

  وباالنتقال   .%25  للدولة   اململوكة  العراقية  الش�ل  نفط   ورشكة  ،2  القرنة  غرب  مرشوع  يف%  75  أويل  لوك

  وهي   النفط،   أنابيب  يف  كب�ة  حصص   ولها   كردستان،   إقليم  يف  عقود   فلديها  الروسية،"  روزنفت"  رشكة   إىل

 .2020 عام  يف األم�كية للعقوبات خضعت التي الرشكات من أيضا

  القطاع  أو   العمل  عىل  يؤثر  مل   ذلك  أن   إال  بالعراق،  تعمل  رشكات   3  من  رشكت�   األم�كية   العقوبات  وأصابت

  مستبعد،   أمر  وهو  وانسحابها،  العراق   يف   العمل  إك�ل  الروسية  الرشكات  استطاعة  عدم  حال  ويف  النفطي، 

  يف   حدث   ك�  الروسية   الرشكة  محل  الوطني  الجهد  بإحالل  األول:  باتجاه�  ستذهب  العراقية   الحكومة   فإن

  رشكة   اختيار  يف  ويتمثل  احت�ال،  أقل  فهو  الثا�  االتجاه  أّما  ،"لشي"  رشكة  انسحبت  حين�  مجنون  حقل

  العراق   ال يبدو أن   النفط،  وأسعار  الروسية  الرشكات  عىل  األم�كية  العقوبات  انعكاسات  وعن  .مكانها  أخرى

  تلك  لكن  البالد،  داخل  العمل   ناحية  من  الروسية  الرشكات  عىل  األم�كية  العقوبات  فرض  من  يتّرضر  لن

  اإليرادات  إن   إذ   العراقي،  النفط   قطاع  سيستفيد  وبالتايل  النفط،  برميل  سعر  رفع  يف  ستُساهم   رمبا  العقوبات

 .للدولة  العامة إيرادات من% 90 تشكل  فطيةالن

  من  روسيا  تعد، أوال  روسيا  من  االست�اد  حظر  حال  يف  الرويس  النفط   بتعويض  العراق  قيام  إمكانية  وعن

  برميل  مالي�   10  من  أكرث  تنتج  فروسيا .  الخام  إمدادات  التوترات  هذه  وتهدد   العامل،  يف  النفط  منتجي  أكرب

  حاجتها  من%  25  نحو  روسيا  من  تستورد   وأوروبا.  العامل   يف  الطبيعي   الغاز   من%  16  تنتج  أنها  ك�  يوميا، 

السياق    .الطبيعي   الغاز   من  حاجتها  من%  40و  النفط  من   النفط   وزارة  باسم  املتحدث  أوضحويف هذا 

  التزاماته  يحرتم  العراق  أن، و عنها  يحيد  وال  س"بل  أوبك"  باتفاقات  ملتزم  العراق  أن  جهاد،  عاصم  العراقية

 .طويلة فرتة منذ العراقي  النفط  تشرتي  التي الرصينة  الرشكات مع

  خالل  ويتم ،"سومو" النفط تسويق رشكة يف املعنية  الجهاتمع  شهر كل اجت�عا تعقد الوزارة أن وأضاف

  والتقسي�ت  املطلوبة  والحصص  ييل،   الذي   للشهر  العراقي  للنفط   تسع�ة   قرارات  اتخاذ  االجت�عات  هذه

  النفط   تشرتي  التي  الدول  أهم  وعن  .السوق  تطورات  مراجعة  بعد  وذلك  للرشاء،  املتقدمة  الرشكات  عىل

  األوربية   ثم  ومن  واعدة،  سوقا  تعد  التي   اآلسيوية  األسواق   مع  يتعامل  العراق  أن  إىل  جهاد  أشار  العراقي،

 قيام العراق بتعويض روسيا يف هذا الجانب.  إمكانيةواستبعد الخرباء   .واألم�كية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/3/10/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
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 للبنانیین الغذائي األمن أزمة تعمق األوکرانیة الحرب
  ويف  النفطية،  ومشتقاتها  قمحها  تستورد  عربية  بالد  يف  القامتة  ظاللها  أوكرانيا  عىل   الروسية  الحرب  تُرخي

  التحذيرات  تتواىل   أيام  ومنذ  .ومالية  ومعيشية   سياسية   تاريخية،   أزمة  وطأة  تحت  يرزح  الذي  لبنان   طليعتها

  الزيوت،   مبشتقات  النقص  من  املستوردون  يحذر  ك�  القمح،  مبخزون   الحاد   النقص  من  ب�وت  يف  الرسمية

  عامليا   البرتول  أسعار  تتصاعد  ح�  يف  أوكرانيا،  من  منه�  حاجته  نصف  من  أكرث  يستورد  لبنان  أن  خصوصا

    .الطاقة  ومصادر  واإلنتاج االست�اد كلفة عىل وتنعكس 

 وهذه أهم أبعاد التأثر اللبنا� اقتصاديا: 

  ونحو   أوكرانيا،   من   منها%  60  شهريا؛   طن  ألف   50  مبعدل  أي  القمح،   من  طن  ألف  600  سنويا   لبنان   يستورد

 .ورومانيا  روسيا من 20%

 توف�   الصعب  ومن  ونصف،  شهر  لنحو  تكفي  القمح،  من  طن   ألف  60  سوى  املطاحن  لدى  يوجد  ال  حاليا،

. ومنذ ذلك الح�،  2020س  تدم� صوامع مرفأ ب�وت جراء انفجار الرابع من أغسط  بعد  أكرب  احتياطي 

تتوىل املطاحن واألفران تخزين الحبوب والقمح بعد تفريغها من البواخر، خارج السلطة املبارشة للدولة  

 أشهر قادمة.  6التي كانت مفروضة عىل الصوامع وكانت توفر حاجة البالد لنحو 

  وهناك  للدوالر،   لبنانية  ل�ة  1515  رسمي  رصف  سعر  عىل  القمح  است�اد %  100  املركزي  لبنان   مرصف   يدعم

  وبلغاريا  والهند   واألرجنت�  أم�كا   مثل   أخرى،  دول   مصادر   من  الست�اده  جديدة  اعت�دات  بفتح  صعوبة

 .عامليا  األسعار مؤرشات وارتفاع  شحنها وكلفة املالية  أعبائها نتيجة  ورومانيا، وفرنسا

 األردنیة تداعیات الحرب األوکرانیة تصل لألسواق 

  من   مخاوف  شكل  عىل  األردنية   األسواق  إىل  باالتساع،  اآلخذة  أوكرانيا  يف  الروسية  الحرب  شظايا  وصلت

  تجار  يبدي  رمضان،   شهر  اقرتاب  مع  تزامنا   األزمة  استمرار   ومع  .ةسرتاتيجياإل   السلع   إمدادات   تذبذب

  السلع  غالبية  من  الكب�  املخزون  رغم  محليا،  األسعار  عىل  ذلك  آثار  من  مخاوفهم  األردن  يف  ومراقبون

  باملئة  80  عىل  يزيد  ما  األردن   يستورد   رسمية،   أرقام  وبحسب  .والشع�  القمح  ماديت  خصوصا  ة،سرتاتيجياإل 

  العديد  أسعار   مؤخرا  وبدأت  .منها   كفاية  أو  محيل  إنتاج  وجود  لعدم   العاملية،   األسواق  من  الغذائية   سلّته  من

  شهر  الستقبال  األسواق   فيه   تستعد  وقت  يف  الحرب،  أثر  بحجة  واضحة،  ارتفاعات  تشهد  واملواد  السلع  من

 .الكب�  الطلب حيث من األردنية  األسواق  يف بخصوصية يتميز الذي  رمضان،

  األسواق  من  والشع�  القمح  من  احتياجاته   يوفر  األردن  فإن  والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة  بيانات  وفق

  القمح  من  اململكة  احتياطي  يبلغ  في�  .عاملياً   للقمح  املصدرة  البلدان   أهم  من   وأوكرانيا  روسيا  وإن   العاملية، 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/3/5/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B4%D8%B8%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2520574
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  حربال  تبعات  إن.  حكومية  أرقام  بحسب  شهرا  15  ملدة  املحيل  االستهالك  تكفي  طن،  مليون  1.3  حوايل

  أن  ح�   يف  القمح،  من  سنويا  طن  مليون  44  بـ  العاملية  السوق   روسيا  تزود   حيث  كله،  العامل  عىل  ستؤثر

القمح    من  حاجاته  غالبية  ردناأل وتستورد    .طن  مليون  17  بـ  العامل  يف  للقمح  مزودة  دولة  خامس  أوكرانيا

  فقد  والتوريد  اإلنتاج  سالسل  تأثر  حال  يف  مستقبال  أما  حاليا،  است�ادها  �نع  ما   يجد  ال  وأنه  رومانيا،  من

  ، "دوالر  مليون  423"  دينار  مليون  300  قرابة   وأوكرانيا  روسيا  من   األردن   مستوردات  وتبلغ   .األسعار  تتأثر

  اإلحصاءات  دائرة  بحسب  والشع�  والقمح  كالذرة  األساسية  الغذائية  السلع  يف  ترتكز  منها  باملئة  71  من  أكرث

 .العامة

 الضرائب  من الطحین تعفي فلسطینیلع وقع الحرب األوکرانیة 
  املكونة  الحكومة،  شكلتها   التي  األزمة   خلية  إن  ،"وفا"   الفلسطينية   الرسمية   الوكالة  قالت،  2022مارس    13يف  

  واتحاد   التجارية   والغرف  الخاص   القطاع  ممثيل  مع  اجت�عا،   عقدت   الوطني،   واالقتصاد   املالية  وزاريت  من

  من  فوق  ف�  كيلو  25  بأكياس  املغلفة   الطح�  مبيعات  جميع  إعفاء"  عىل  االجت�ع  يف  اتفق و   .الصناعات

  ."القادم  مايو  نهاية  حتى  أشهر،   ثالثة  ملدة%  0  إىل  إخضاعها  سيتم  حيث  ،%16  البالغة  املضافة  القيمة  رضيبة

  سعر  االجت�ع  خالل   حدد  ك�  . الفرتة  نفس  عن  املضافة  القيمة   رضيبة  من  املخابز  جميع  إعفاء  تقرر   ك�

 .السعر هذا لرفع نيتها  عن مخابز تحدثت أن  بعد غ�، ال فقط شواكل 4 أعاله بحد  الخبز كيلو

  األساسية   السلع  أسعار  رفع  عدم   بهدف"  اتخاذها  تم  اإلجراءات  هذه  أن  واالقتصاد،  املالية  وزارتا  وذكرت

 ال  من  كل  بحق  الالزمة  اإلجراءات  ستتخذ  املتخصصة  الجهات"  أن  ىلع  وشددت."الفلسطيني   املواطن  عىل

  للمصادقة  اإلثن�   ستعقد   التي  جلسته  خالل  الوزراء   ملجلس  القرارات  هذه  رفع   وسيتم  اإلجراءات  بهذه  يلتزم

بالذكر  و   ."عليها   الفلسطيني   السوق   يف  الطح�  أسعار  شهدت   األوكرانية  الروسية  الحرب  بدء  منذ جدير 

 .ملحوظ بشكل ارتفاعا

 السوري النظام سیطرة مناطق يف األدویة وانقطاع غالء
  القليلة   األيام  يف  ذروتها  بلغت   متسارعة  وبوت�ة  كب�ا  ارتفاعا  النظام  سيطرة  مناطق  يف  الدوائية  أسعار  تشهد

  من   الدوائية   األصناف  مئات  وانقطاع   األجنبية   العمالت  مقابل   الل�ة  رصف  سعر  تد�  مع  تزامنا  املاضية، 

 .البالد يف الصيدليات

  لتغطي  الدوائية،   األصناف  من  للعديد   املعتمدة   التسع�ة  الحكومة السورية   يف  الصحة   وزارة  رفعت  وقد

  مديرية   بحسب  املحلية  األسواق  يف  الرضورية  األدوية  ولتوف�  األصناف،  تلك  لبعض  التشغيلية  الكلفة

  كلفة   لتغطي  األسعار  برفع  مطالباتها   األدوية   ومعامل   رشكات  جددت  ح�   يف  .الوزارة  يف   الصيدالنية  الشؤون

  وزارة  النظام،  مناطق  يف  الدوائية  للصناعات  أوبري  لرشكة  التنفيذي  املدير  أوبري  زياد  طالب  إذ  تشغيلها؛ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/3/13/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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  معطيات   عىل  مبنية   تزال  ال   األسعار  أن  إىل  مش�ا  الحايل،  العام   معطيات  مع  لتتوافق  األسعار   برفع  الصحة

  مختلف  يف   مستمر  شح  من   تعا�   تزال  ال  الصيدليات  فإن  الوزارة،  اتخذتها   التي  اإلجراءات   ورغم  .2021  عام

  دمشق   يف   املخزنة  أو   املهربة  األدوية  لبيع  السوداء  السوق  انتعاش   إىل   أدى  ما   وهو  أعوام،  منذ  األدوية 

  فقرا  األكرث الرشائح   من املرىض عىل سلبي  بشكل ينعكس م�  مضاعفة، بأسعار  األدوية تباع  حيث  وريفها؛

 .مزمنة  أمراض من  يعانون الذين أو

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 ي جتماع: املحور اال ثالثا

 البرامج الجریئة يف العراق انفتاح أم استغالل غیاب الرقابة؟ 
  التلفزيون  شاشات  عىل  واإلعالمي�  الهواة  من   شباب  يقدمها   حوارية   برامج  ظاهرة  العراق  يف   مؤخرا  برزت

  وأسئلة   عبارات  استخدام  عرب  املشاهدين  لجذب  واإلثارة  بالجرأة  تتصف  مواضيع  وتعرض  التواصل،  ومواقع

  ورغم  .املنتقدين  من  البعض  يراها  ك�  للضيوف،  الشخصية  واألمور  الفضائح  عىل   والرتكيز  للحياء  خادشه

 بج�ه�ية   تحظى  أنها  إال   التواصل،  مواقع  يف  له  تتعرض  الذي  املستمر  والهجوم  الربامج  لتلك  الكب�  االنتقاد

 .مذهلة  برسعة النجومية  سلم إىل مبقدميها  تدفع واسع وانتشار كب�ة

  يتحدث   هكذا  ،"قيمنا  ينسفون  إنهم   الضيوف،  خاضها  التي   للحياء  الخادشة   التفاصيل  سوى  لديهم  ليس"

  عىل يخىش بات بأنه سعد ويؤكد. الحوارية  الربامجهذه   ظاهرة اتساع  عن متذمرا) عاما 45( سعد محمد

  يعرض  ما يصل  أن  خشية التلفاز   أو الجوال  الهاتف   عىل يشاهدون  ما ملراقبة  ويضطر منها  وعائلته  أطفاله

  العراقي   باإلعالم   الحال   يصل  أن   األسف  مع"  ويقول   مسامعهم،  إىل   للحياء   خادشة  وعبارات  مواضيع   من  فيها

 غ�   املالبس   سوى  نرى  وال  الفاضحة   العبارات   سوى  نسمع  ال  بتنا   لألرسة،  ميسء  محتوى  هكذا  يقدم   أن

 قدرة  عدم  بسبب  الربامج  هذه   محتوى  عىل   رقابة  بفرض   الدولة   يف   املعنية   الجهات  ويطالب  ."املحتشمة

 .الكب� االنفتاح ظل يف الشاشات عرب  ألفرادها يصل  ما  وتقييد  السيطرة عىل وحدها األرسة

  تلك   مقدمي  إن  الواحد  عبد   مريم  اإلعالمية  وتقول

  للبناء   أخالقية  رسالة  هو  اإلعالم  بأن  تناسوا  الربامج

  للرتويج   وسيلة  يكون  أن   قبل  املجتمع  وتقويم

  البذيئة   الكل�ت  استخدام  أن  إىل  مش�ة  والشهرة،

  املفروضة   القيود  تجاوز  الربامج  تلك  يف  واملسيئة

  والتي   واإلعالمي  الصحفي  العمل   عىل  ومهنيا  أخالقيا

  حديثها   وتختم   .والتحرر  باالنفتاح  يوصف  زمن   يف   كنا  وإن  حتى  رقيب   دون   من  ذاتيا  بها   نلتزم  أن  بد  ال

  املجتمع لهدم  رسائل  األسف  مع يقدم  ما وإن  بناء، محتوى  وذات  هادفة  لرسائل  مصدر  اإلعالم"   إن  بالقول

  وأخالقيات  مبعاي� تلتزم  ال الربامج تلك أن  النقاش  سناء الصحفي�   نقابة مجلس  عضو وتؤكد   ."بناءه وليس

  عىل  تنرش  بدأت  األسف  ومع  املألوف،  عن  خارجة   برامج  وهي  حساس  املوضوع  هذا "  أن  الفتة  املهنة،  رشف

  ونوهت  ."للحياء  وخادشة  نابية  ألفاظ  عىل  يحتوي  مضمون  هكذا  مبثل  تسمح  أن  املتوقع  من  يكن  مل  قنوات

  ونوعية  مضمونها  عرب  باألخص   واملراهق�  األرسة  سلوك   عىل  التأث�  تتعمد  الربامج   تلك  أن  إىل  النقاش 

 .املالمئة غ� اإليحاءات إيصال عىل يرصون  الربامج تلك مقدمي أن إىل مش�ة الضيوف،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/13/%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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 السوریة  الزور دیر ریف يف سلمیًا النزاعات تحل "خیر الصلح"
  لجان   تشكيل  مدنية  ومنظ�ت  جمعيات  5  أعلنت

الرشقي    الزور  دير  ريف  يف  املجتمعية،  للوساطة

  والسلطات   املحاكم  غياب  من  سنوات  بعد  بسوريا،

.  العسكرية  الجهات  سيطرة  واختالف  القضائية

  عنوان   تحت  مدنية،  حملة  املجموعة  وأطلقت

  قوات   لنفوذ  الخاضعة  املناطق  يف  وذلك  ،"خ�  الصلح"

  . املجتمعي  الت�سك  وتعزيز  املنطقة  أبناء  ب�  العالقات  ترميم  إعادة  إىل   السعي  إطار  يف ،  الد�قراطية  سوريا

  ممن  واملحام�  القانوني�  من  دين ونخبة  القبائل ورجال  ووجهاء  وزع�ء  من شيوخ  اللجان  هذه  تتشكل

  عمل  تتطلب   ومشاكل   قضايا   لوجود   لجنة   كل   يف   سيدة   وتشارك   املجتمعية،  القضايا   حل   يف   خربة  لديهم 

  عنها  تغيب  عشائري  قبيل  طابع  ذات  الدعوى. وترتكز يف مناطق  حيثيات  لفهم  الرجال  جانب  إىل  النساء

وتستند لجان الوساطة املجتمعية يف عملها، إىل مزيج  ،  الحروب  من   سنوات  بعد  املختصة  واملحاكم   الدوائر

 . من القانون السوري والقوان� الدولية ذات الصلة وترشيعات حقوق اإلنسان

  عسكرية  أطراف  ب�  ؛2019  مارس   منذ   عسكرياً   منقسمة  باتت  البالد،   رشق  الزور  يرد  محافظة  أن  يذكر

  لنظام   املوالية   الحكومية  للقوات  املحافظة   ومركز   الرشقية   من  وجزء  الجنوبية  جهتها  تخضع  إذ  متعددة،

  املنطقة  وتدير  قسد،  قوات  لسيطرة  الش�لية،  الفرات  نهر  لضفة  املحاذية  والبلدات  املدن  تخضع  في�  األسد،

  املحلية  الصلح  لجان و   .املد�  الزور  دير  جلسملـ  خاضعة  وترشيعية   مدنية  ومجالس  محلية   حكم  هياكل

  أو  األهايل،   عىل  املساعدات   كتوزيع  معيشية،   بقضايا   تتعلق   مشكالت   حل   يف  نجحت  وقد   عام،   منذ   تعمل

  من  والنازح�   املنطقة   سكان   ب�   الشخصية   الخالفات  قضايا   وحل  والخبز،   واملاء  الكهرباء  توزيع   تنظيم

  املرور  حوادث  عن  الناتجة  املشكالت  إىل  وصوالً  االقتصادية،  واألزمة  املوارد  نقص  ظل  يف  أخرى،  مناطق

 .  املجتمعي�  واالستقرار السلم تُقلق التي   القضايا  من وغ�ها االجت�عي، التواصل وسائل عرب واالبتزاز

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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      تابع منصات المرصد

  

 

22 | P a g e  

 المشرق العربي 

 March 2022 15 ||العدد الثاني

 قضایا وملفات : رابعًا

 امللف السوري

 إعادة تموضع للمیلیشیات اإلیرانیة يف سوریا  
  مختلفة   مناطق  يف  إليران  التابعة  للميليشيات  اعتيادية   وغ�  مكثفة  تحركات كانت هناك    يف اآلونة األخ�ة

  الهجوم  ظل  يف  األخ�ة،  األيام   يف  مستمرة  ومتوضع  انتشار   إعادة  بعمليات  متثلت  السورية،   األرايض  من

.  األم�كية   السفارة  منطقة  طال   والذي  العراق،  كردستان  إقليم  ضمن  أربيل  له  تعرضت  الذي  الصاروخي

  مواقع  تغي�  إىل  الفرات،  غرب   منطقة   وريفها يف   وامليادين  وباديتها  البوك�ل  من  كل   يف   امليليشيات  وعمدت

  الشبيل  منطقة  يف  أخرى  مواقع  إىل   وذخائر  سالح  لنقل  باإلضافة  جديدة،  بنقاط  والتمركز  لها،  تابعة  ونقاط

  فيلق   ضباط   من   اإليرانية  الجنسية   من   اثن�   مقتل  من  أيام   بعد   ذلك  يأيت  امليادين.    وبادية   بأطراف  واملزارع 

  التابعة   امليليشيات  ضمن  يعمالن   السورية   الجنسية  من  آخرين  واثن�   اإليرا�،  الثوري  للحرس  التابع  القدس،

  مطار  قرب  امليليشيات  لتلك   عسكرية   مواقع  املايض  مارس   7  بتاريخ  إرسائييل  استهداف  يف   وذلك  إليران،

 . الدويل دمشق

 

  األفغانية   فاطميون   ميليشيا  من   عنرصاً   250  نحو  مارس املايض، مغادرة  7قد أعلن يف    وكان املرصد السوري 

  بريف   البوك�ل  مدينة   نحو  واتجهوا  تهم،عائال   مع  سوريا   وسط  تدمر  مدينة  اإليرا�  الثوري  للحرس  التابعة

  التيفور   مطار  يف  جرى  اجت�ع  مع  تزامناً وذلك    العراق،  إىل  السورية  األرايض  يغادروا   أن  قبل  الزور،  دير

  وكان   . نتائجه  معرفة   دون  اللبنا�،  الله   حزب  من  ووفد   إيرا�   ووفد  رويس  عسكري  وفد  ب�  العسكري،

  مواقعها   إىل  جديدة  عسكرية  تعزيزات  استقدمت  فاطميون   ميليشيا  بأن  مارس،  3  أفاد أيضا يف  قد  املرصد
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  الحدود   مبحاذاة   الزور   دير  محافظة   مع  اإلدارية   الحدود   قرب  تدمر،   مدينة   رشق  الواقعة   حميمة  منطقة  يف

 .  العراقية

  حقل  بتجهيز   تقوم   اإليرا�  الجناح  تحت   العاملة   امليليشيات  بأن   أفادت  قد   كانت  السوري   املرصد   مصادر 

  سالح  من  ولوجستية  عسكرية  مبعدات  الحقل  تجهيز  يتم  حيث  تدمر،  مدينة  من  بالقرب  عسكري  تدريب

  املنتسب�   الجدد  العنارص  تدريب  بغية  ،همتوي  عمليات  وإجراء  األرض  تحت  غرف  وحفر  ومهاجع  وذخائر

 اإليرانية.   للميليشيات

 األزمة السوریة مع  والتشابك الحرب األوکرانیة وأبعاد التأثیر
هناك العديد من أوجه التشابك ب� األزمة السورية والحرب الدائرة ب� روسيا وأوكرانيا تتمثل أهمها يف  

 التايل: 

شنّت    حيث  ب� حلفاء روسيا والواليات املتحدة يف مدينة الحسكة السورية،  يأوال حدث اشتباك عسكر

  هجوماً باألسلحة الرشاشة عىل نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الد�قراطية  تابعة للنظام السوري قوات  

واشنطن، يف قرية كوزلية بريف بلدة تل متر الواقعة    الذي تقودهدويل  التحالف  ال(قسد) املدعومة من  

أقىص ش�يل محافظة الحسكة أسفرت عن مقتل ضابط وجندي من القوات الحكومية وسقوط اثن� من  

وتنترش القوات الحكومية يف ريف بلدة تل متر وناحية أبو راس� ومنطقة زركان بريف الحسكة    قوات قسد.

الفاصلة ب� الجيش الرتيك وفصائل معارضة موالية لها من جهة، وقوات  الش�يل عىل طول خطوط الت�س،  

لرتكية ب� موسكو وأنقرة،  ا  بع السالم نبحسب اتفاق أبرم بعد عملية    2019قسد من جهة ثانية منذ نهاية  

  حادثة االشتباك باألسلحة الرشاشة هي األوىل من نوعهافلذلك  و   ،ونادراً ما تقع اشتباكات ب� هذه الجهات

 . ب� هذه الجهات
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ن تقيي� أجرته جهات مختصة يف الواليات  أ   يف تقرير حرصي  نقلت  ""وول سرتيت جورنالصحيفة    ،ثانيا

،  2015سوريا دع� للرئيس السوري بشار األسد منذ عام  املتحدة مؤخرا يش� إىل أن روسيا، التي تدخلت يف  

جندت يف األيام األخ�ة مقاتل� من هناك، أمال يف أن تساعد خرباتهم القتالية باملناطق الحرضية يف السيطرة 

بها   أدىل  ملعلومات  وفًقا  األوكرانية،  للحكومة  مدمرة  وتوجيه رضبة  كييف  مل    4عىل  أم�كي�  مسؤول� 

  روسيا   فإن  -بسوريا   الزور   دير  يف  محلية  لصحيفة   وفقا-  سرتيت  وول   وقالت   ة عن أس�ئهم.تكشف الصحيف

  الحراسة   يف  والعمل  أوكرانيا  إىل  للذهاب  دوالر  300و  200  ب�  ترتاوح  أجورا  السوري�  املتطوع�  عىل  عرضت

 . أشهر 6 ملدة

التي تعّهدت بفتح ممرات إنسانية لخروج آالف السكان من مدن أوكرانية رئيسية تحت    تعد روسيا  لثاثا

السوري.  النزاع  سنوات  خالل  محارصة  مناطق  من  املدني�  إخالء  اتفاقات  أبرز  مهندسة  ن�انها،    مرمى 

التي ترى فيها أوكرانيا حيلة إعالمية، إذ تؤدي أربعة   ة تفعيل املمراتإسرتاتيجياتباع    وتحاول روسيا اليوم

ة اختربتها منذ  إسرتاتيجيومبوجب    من ستة ممرات اقرتحتها موسكو إىل روسيا أو جارتها وحليفتها بيالروس.

لة معارضة، تّم  دع�ً لقوات النظام السوري يف مواجهة مجموعات مقات   2015بدء تدخلها العسكري عام  

إجالء أكرث من مائتي ألف شخص بعد هج�ت شنّها الجيش السوري بدعم سيايس وعسكري رويس، عىل  

إثرها إىل نسج اتفاقات تضمنت إجالء مدني� ومقاتل�، ما فتح  عىل  أبرز معاقل املعارضة. وبادرت روسيا  

إلجالء التي تّم تعليقها ألكرث  وسادت فوىض بعض عمليات ا  الطريق أمام دمشق الستعادة مناطق عدة.

 من مرة بسبب استهداف الحافالت وانعدام الثقة ب� األطراف املعنية وغياب رقابة دولية عن معظمها. 

يسود يف إدلب ترقب إزاء انعكاس التوتر يف أوكرانيا عىل   أوال     التفاه�ت الرتكية الروسية يف سوريا   ،رابعا

املنطقة املمتدة من جبال الالذقية الش�لية الرشقية، وصوالً إىل الضواحي الش�لية الغربية ملدينة حلب،  

ف إطالق النار أقره الجانبان الرويس  مروراً بريفي ح�ة وإدلب، ش�ل غريب سوريا، التي تخضع التفاق وق

من    5والرتيك يف اجت�ع زعيمي البلدين الرئيس� الرويس فالد�� بوت� والرتيك رجب طيب إردوغان يف  

وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان، إنه جرى توثيق أكرث    ، يف مدينة سوتيش الروسية.2020شهر مارس  

ق سكنية وعسكرية، خالل شهر فرباير، أطلقتها قوات النظام  قذيفة وصاروخ سقطت ضمن مناط  1400من  

واملسلح� املوال� لها عىل منطقة خفض التصعيد، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى،  

  ، نفس السياقيف  .  منطقة يف أرياف حلب وإدلب وح�ة والالذقية، ش�ل غريب سوريا  44استهدفت خاللها  

  8يف  والقوات الرتكية    القوات الروسيةت  س�ّ   روسية يف سوريا، - ويف منطقة أخرى تخضع لتفاه�ت تركية

وتعد  .  عربات عسكرية روسية وتركية   8دورية مشرتكة يف ريف ع� العرب، حيث انطلقت    ،2022مارس  

العسكرية    ب� الطرف� منذ بدء رسيان اتفاق وقف إطالق يف إطار عملية نبع السالم  92  الـرية  هذه الدو 

 . 2019أكتوبر  22الرتكية يف رشق الفرات يف 
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رؤى سورية تتحدث عن أن الحرب متثل فرصة للمعارضة �كن    تظهر  األوكرانية  مع اشتعال الحرب  ، أخ�ا

  من  عىل الصعيد العسكري،  ،أوالأن تقوي من خاللها موقفها سواء عىل الصعيد العسكري أو السيايس:  

  الرتيك   قف املو   أن   خصوصا  السوري،  النظام  ضد  عسكري  بعمل   املسلحة  السورية  املعارضة   تقوم  أن  الصعب

  فصائل   تستطيع  وال  قامئة،  سوريا   بشأن"  أستانا"و"  سوتيش"  اتفاقاتو   .اآلن   حتى  واضح  وغ�  بعد  يتبلور  مل

  هذه  عىل   األم�  هو"  الشام  تحرير  هيئة "  فصيل   خاصة وأن  عسكري،  عمل  بأي  والقيام   خرقها   املعارضة 

  أو   إدلب   جبهات  يف  السوري  النظام  ضد  عسكري  عمل  بأي  القيام  �نع  أن   و�كن  الدولية،  االتفاقيات

  لصالح  القوى  موازين  تحّول  شأنها   من   سوريا   يف   لروسيا  عسكرية   تغي�ات وليس هناك    .السوري  الساحل

  تغطية"  سوخوي"و"  ميغ"   من  الحربية   طائراتها   وبإمكان  سوريا،  يف  برية   قوات  متتلك  الحيث    املعارضة،

 .سوريا غريب  ش�يل املعارضة   سيطرة مناطق  وقصف استهداف يف واالستمرار  السورية،  األجواء

  انتزاع   إىل  توّجهها  عن  السوري،  الوطني  االئتالف  عرب  مؤخرا   املعارضة  عّربتف  السيايس،  الصعيد   عىل  أما

  املخالف  وموقفه  السوري  النظام  لسياسة  رفضا  رسميا،  به  تطالب  وباتت  املتحدة  األمم  يف  سوريا  مقعد

  منه   االستفادة   من   بدّ   ال  هامشا   املعارضة   لدى  أن  مراقبون  ويرى  .الرويس   للهجوم  املعارضة   الدولية  لإلدارة

  اهت�مها  وتراجع  أوكرانيا،  يف  بالرصاع  روسيا  انشغال  ظل  يف  السياسية،  العملية  يف  بدورها  التعريف  إلعادة

  أجل   من   العربية  الدول   عىل  كالضغط   سوريا،   يف   أعوام  قبل  إليها  لجأت  التي   الدبلوماسية  األدوات   من  بكث�

  العملية   يف  العريب  الدور  تفعيل  املعارضة  أرادت  إذا   أنهو   .السوري  النظام  مع  العالقات  تطبيع  إعادة

  وحتى  العربية   الدول   مع  العالقات  تعزيز   ثم   ومن  ترميم   إعادة  فعليها   2015  عام   منذ   واملعطّل   السياسية 

  روسيا،  لصالح  أوكرانيا  يف  الحرب  نتائج  كانت  وإن  . لدعمها  عربية   اتصال  مجموعة  تشكيل  عىل  العمل

  ورؤيته  بفهمه   متسكا  أكرث  سيصبح  النظام   ألنّ   سوريا،  يف  السياسية  العملية  عىل   سلبا  ذلك  فسينعكس

  . اروسي رؤية  مع  كث�ا تتعارض ال أو تتطابق  التي  2254 القرار  لتطبيق

 امللف الفلسطیني 

 بتجمید طرد عائلة الکرد وآخرین من الشیخ جراح حکم نهائي 
  بالقدس  جراح  الشيخ   حي  يف  عائالت  أربع  اإلرسائيلية، استئناف  العليا   املحكمة  ، قَِبلت2022مارس    1يف  

  أرشيد محامي   سامي  املحامي  قالو .  منازلها  من  إخالئها  اإلرسائيلية  السلطات  رارق  ضد  املحتلة،  الرشقية

  وإسكايف   الكُرد:  وهي  عائالت،  أربع  ضد   اإلخالء  أوامر  بإلغاء  لالستئناف  قبول"  هو  القرار  إن  العائالت،

  تُلزم   ال  امللكية،  موضوع  يف   سابقة   قرارات  أي  أن  عىل  القرار  ينص "  أرشيد  وأضاف".  حسنة  وأبو  والجاعو�

  تحدد   مل  املحكمة  أن  إىل  أشار  ك�  ".الحقوق  تسوية  إجراءات   خالل  من  امللكية   مبسألة  البت  ويجب  األطراف

  أن  يعتقد  أرشيد  املحامي  أن  إال  فقط،  عائالت  بأربع  خاص  القرار  أن  ورغم  امللكية،  مبوضوع  للبت  موعداً 
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https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/01/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A/
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/03/01/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A/
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  قرار  أن  أرشيد   أوضح  ح�  يف".  املحاكم  يف  إخالء  قرارات  تواجه  التي  األخرى،  العائالت  كل   سيشمل"  تأث�ه

   .إرسائيل يف  قضائية جهة أعىل كونها لالستئناف، قابل وغ� األطراف، لجميع وُملزم" نهايئ" املحكمة 

 

  الرشقية،   القدس  يف  منازلهم  يف  بالبقاء  للسكان  يسمح  القرار  إن  اإلرسائيلية،"  هآرتس"  صحيفة   قالت  بدورها،

  سمحت"  استدركت  لكنها  ،إرسائيلية   استيطانية   منظمة  مع   الجاري  امللكية  نزاع  يف   نهايئ   قرار   صدور  حتى

  املستوطن�  ملجموعة  دفعه  يتم  مخفض،  إيجار  مقابل  الحايل،  الوقت  يف  مبنازلهم  باالحتفاظ  لهم  املحكمة

  فلسطينية   عائالت  بإخالء  املاضية  السنوات  يف  قضت  قد  إرسائيلية،  محاكم  وكانت  ".املنازل  ملكية   تدعي  التي

  مواجهات  تفّجر  إىل  2021  مايو  شهر  يف  منازلها  من  عائالت  إخالء  قرار  وأدى  جراح  الشيخ  حي  يف   منازلها  من

  العام  منذ  منازلها  يف  العائالت  تقيم  ح�  يف  .الفلسطيني  والداخل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  إىل  امتدت

  الفلسطيني�   الالجئ�   وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  ووكالة  األردنية  الحكومة  مع  اتفاق  مبوجب  ،1956

  أراٍض   عىل   أقيمت  أنها   بدعوى  املنازل،   بإخالء  العائالت  تطالب  إرسائيلية،  استيطانية  ج�عات  لكنّ   ". أونروا"

 .1948 عام  قبل " يهود"  �لكها كان

 بسغات   مستوطنة  يف  جديدة  استيطانية  وحدة  730  بناء  عىل  إرسائيلقت  ، صدّ مارس  11يف املقابل، يف  

  بناية،  14  عىل  موزعة   االستيطانية  الوحدات  . لةاملحت  القدس   ش�يل   حنينا   بيت  أرايض  عىل  املقامة   زئيف،

  أبو  نبيل  الرئاسة  متحدثوعلق    . دو�ا  70  مساحتها   أرض  عىل  وستقام  طابقا  12  منها  واحدة  كل  تضم

  الدولية  الرشعية  قرارات  تجاهل   عىل  ترص   اإلرسائيلية  الحكومة  أن  عىل  دليل  االستيطانية  القرارات "  إن   ردينة، 

  املنطقة  يف  واالستقرار  السالم  لتحقيق  الرامية  الجهود  كل  لتخريب  وتسعى  االستيطان،  رشعية  بعدم  املتعلقة

  اإلرسائيلية   الحكومة   عىل  بالضغط "  املتحدة  الواليات  خاصة   الدويل،  املجتمع  ردينة  أبو  وطالب  ".والعامل

 ".والتصعيد التوتر أجواء من  مزيد إىل املنطقة  ستجر  التي الجانب، أحادية  إجراءاتها  لوقف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-730-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/2533235
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 اإلسرائیلي الخارجیة  وزیر مع لقاء مسؤول فلسطیني
  السلطة  يف  املدنية  الشؤون  هيئة  ورئيس  فتح  لحركة  املركزية  اللجنة  عضو  اجتمع   ،2022مارس    9يف  

  . يف مدينة رام الله يف الضفة الغربية املحتلة  لبيد  يائ�  اإلرسائييل  جيةالخار   بوزير  الشيخ،  الفلسطينية حس� 

  يرتكز  سيايس  أفق  وجود  رضورة"  عىل  للبيد  أكد  إنه  إرسائيل،  مع  العالقات  ملف  يتوىل   الذي  الشيخ،  وقال

  مسؤول�   مع  اجت�عاته   يكرر   الذي  الشيخ،  أشار  ك�  ".الدولية  الرشعية   وقرارات  املوقعة  االتفاقيات  عىل

  األحادية  اإلجراءات  وقف" بـ  لبيد  طالب  أنه  إىل  األخ�ة،  الفرتة  خالل  اإلرسائيلية  الحكومة  يف  وسياسي�  أمني�

  اإلرسائييل،   الخارجية  وزير  مع  الشيخ  يعقده  الذي  الثا�  هو  االجت�ع  هذا  تربيعو   ".الدولت�   حل   تعيق  التي

 .املايض يناير يف  االثنان التقى إذ

 

  الذي  الوقت  يف   السيايس،  الشق  لتشمل   اإلرسائيلي�،  مع  املباحثات  توسيع  عىل  الفلسطينية   السلطة  وتعمل

  عملية   من  جزءاً   اللقاءات  هذه  مثل  اعتبار  وترفض  واالقتصادية،  األمنية  الجوانب  عىل  إرسائيل  فيه  تركز

  لنظرائهم  يتذرعون  اإلرسائيلي�  املسؤول�   إن  األوسط"  لـ"لرشق   مطلع  فلسطيني  مصدر  وقال .  سياسية

 الظرف   وأن  الحالية،   اإلرسائيلية  الحكومة  تركيبة  ظل  يف   سياسية،  عملية  إطالق  �كن  ال  بأنه  الفلسطيني�، 

  املصدر  وقال  .الفلسطيني�  حياة  وتحس�  الجمود  كرس  لقاءات  مواصلة  يفضلون  فإنهم   ولذلك  بعد،  ينضج  مل

  من الشيخ وكذلك غانتس، بيني اإلرسائييل،  الدفاع وزير من  عباس، محمود الفلسطيني الرئيس طلبات إن

  من  لها  ملا  اللقاءات  هذه  ستتواصل   ذلك  رغم"  أنه  وأضاف.  اإلرسائيلية   الحكومة   يف   صاغية  آذاناً   تلق  مل  لبيد،

   ."السابقة بالتزاماتها لاللتزام إرسائيل ودفع الفلسطينية، النظر وجهة توضيح يف أهمية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2022/03/09/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-
https://aawsat.com/home/article/3524146/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86


      تابع منصات المرصد

  

 

28 | P a g e  

 المشرق العربي 

 March 2022 15 ||العدد الثاني

  عىل موافقات الفلسطيني� منح قبيل  من ومبادرات  اقتصادية، حزم جلب يف اآلن  حتى  اللقاءات ونجحت

  السلطة  تقول بطريقة عملها إرسائيل تواصل األرض، عىل لكن .الحرمان من طويلة سنوات بعد الشمل، ملّ 

  باألزمة   الدويل   االنشغال  باستغالل   إرسائيل،  الفلسطينية  الخارجية   وزارة  واتهمت.  الدولت�  حل   تدمر  إنها

  فيها   مبا  املحتلة،  الغربية  للضفة  والضم  التدريجي  القضم  عمليات  من  مزيد  لتنفيذ  األوكرانية،  الروسية

 . الرشقية  القدس 

السياق بالضفة    مارس،    11يف  أصيب فلسطينيون  ،  ويف هذا  يف مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل 

ومصور متعاون مع وكالة األناضول    شبان  3إصابة    شمل  الغربية خالل مظاهرات مناهضة لالستيطان،  

فلسطيني� بالرصاص املطاطي    8ويف مدينة نابلس ش�يل الضفة الغربية أصيب   لألنباء بالرصاص املطاطي.

أو تعرضوا لالختناق جراء قنابل الغاز خالل مواجهات يف بلديت بيتا وبيت دجن جنوب ورشق املدينة، وفقا  

  الشهيد   جث�نمارس    9يف    يف نفس املدينةقد شيعوا    وكان مئات الفلسطيني�  .يللهالل األحمر الفلسطين 

(  .نابلس  غرب  ش�ل  برقة  ببلدة  رأسه  مسقط  يف  سيف   أحمد بإصابته    32واستشهد سيف  عاما) متأثرا 

برصاص االحتالل األسبوع املايض يف برقة ش�يل الضفة الغربية املحتلة، بعد فعالية تضامنية مع األرسى  

 .الفلسطيني� يف سجون االحتالل

 من القاهرة یدعو لدعم صمود أهل القدس"الوزاري العربي" 
للجنة الوزارية العربية "املكلفة بالتحرك الدويل ملواجهة السياسات  الثالث  جت�ع  اال   قدعُ ،  2022مارس    9يف  

واللجنة تشكلت يف    واإلجراءات اإلرسائيلية غ� القانونية يف مدينة القدس املحتلة" مبقر الجامعة بالقاهرة.

وعقدت اللجنة اجت�عها    عقب "العدوان اإلرسائييل عىل حي الشيخ جراح واملسجد األقىص"،  2021  وماي

وتونس   واملغرب،  ومرص،  وقطر،  وفلسط�،  والسعودية،  الجزائر،  األعضاء  وحضور  األردن  برئاسة  اليوم 

 بصفتها رئيسة القمة الحالية للجامعة، واألم� العام للجامعة أحمد أبو الغيط. 

 

عىلوخال اللجنة  املاليك،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  أطلع  االجت�ع،  االستيطانية    ل  املخططات 

  وطالب الوزير الفلسطيني .  اإلرسائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم املنازل والتهج� القرسي لسكان املدينة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/11/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/3/9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-3
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/2529590
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/2529590
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رسائيلية املعلنة وامل�رسة  بإقرار خطة إنقاذ القدس للتحرك العريب نحو إنقاذ املدينة من املخططات اإل 

وأكد وزراء الدول    "إذا تأخرنا يف التحرك فإن ذلك قد يؤدي إىل خسارتنا للمدينة املقدسة".  وقال  عىل األرض

األعضاء خالل االجت�ع عىل "أهمية إدامة التحرك املشرتك للتصدي للسياسات اإلرسائيلية الالرشعية والال  

، عىل "أهمية دعم صمود أهل القدس، وبذل كافة الجهود للوقوف يف وجه وشدد الوزراء  قانونية باملدينة".

املحتلة". القدس  مدينة  القائم يف  والقانو�  التاريخي  الوضع  لتغي�  الرامية  اإلرسائيلية  وأعاد    اإلجراءات 

  الوزراء التأكيد عىل أن "القدس الرشقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة لالنتقاص من

 الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية متس املكانة القانونية للقدس". 

 امللف الکردي

 مع قسد "شراکة وثیقة"التحالف الدولي متمسك بـ
)  قسد(  الد�قراطية  سوريا  قواتل  دعمه  مواصلة  داعش  لتنظيم  املناهض  التحالف  أكد  ،2022مارس  9يف  

التابعة لحزب سوريا  رشقي  ش�ل  يف الكردية  الشعب  التي تسيطر عليها وحدات ح�ية  القوات  ، وهي 

  وهم)  قسد(  قوات   يف   رشكائنا  بدعم  ملتزم�   سنبقى "   حيث أعلن التحالف أن تحاد الد�قراطي الكردي.  اال 

  سكان   وح�ية  االستقرار عىل  الحفاظ  أجل  من  تعملها  بأن  وذكر  ،"سوريا  رشقي ش�ل  عن  الدفاع  يواصلون

  شاركت  ك�  .األرض  وعىل  جواً   املبارش   التدخل  خالل  منها  مع  الوثيقة   رشاكتها  عىل  وشددت  املنطقة، 

  نساء  مع   العاملي،   املرأة  بيوم  احتفالية  يف   األم�يك،  والجيش  الدويل   التحالف   قوات  من   وقياديات  مقاتالت 

 . الرشقي  القامشيل  مدينة بريف  سوريا رشقي ش�ل من وفتيات

 

  العسكرية  قواعدها  لدعم  الدويل،  التحالف  لقوات  جديدة  عسكرية  تعزيزات  وصلت  متصل،  سياق  يف

  محملة   شاحنة  40  القافلة  وضمت  يف املناطق التي يسيطر عليها األكراد،   البالد  رشقي   ش�ل  يف  املنترشة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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  كان  املجاور،  العراقي  كردستان  إقليم  مع  الحدودية  الوليد   نقطة  عرب  دخلت  ولوجستية،  عسكرية  مبعدات

  وهذه  .الرشقي   القامشيل  بريف   النفطية   رميالن  منطقة  يف   التحالف  قواعد   نحو  لتتجه   مدرعات  4  برفقتها

 30 قبلها بيوم وصلت حيث  ساعة؛ 48خالل دفعة وثا�  الحايل، الشهر بداية منذ سوريا تدخل قافلة ثالث

 . لوجستية ومواد وذخائر أسلحة متنها عىل تحمل  كب�ة شاحنة 

 النفطي  إنتاجه بشأن العراقي القضاء قرار یرفض کردستان إقلیم
  املحكمة  قرار   رفضه  البارزا�  مرسور   العراق  كردستان  إقليم   حكومة  رئيس   أعلن   ،2022مارس    3يف   

  مشددا   ، االتحادية  الحكومة  إىل   املنتج   نفطه   بتسليم  اإلقليم  يُلزمالذي  و   املايض،   فرباير  15  يف  العليا   االتحادية 

  االتحادية   الحكومة  من  تعقيب  يصدر  ومل  .بها  الخاص  والغاز  النفط  بقانون  العمل  ستواصل  أربيل  أن  عىل

  املخولة   الوحيدة  الجهة  هي )  سومو(  الوطنية  النفط  رشكة   إن  تقول   بغداد   لكن  البارزا�،  ترصيحات  بشأن

  يعد   اإلقليم  يف  والغاز  النفط  قانون  دستورية  بعدم  املحكمة  قرار  إن  البارزا�  وقال  .العراقي  الخام  ببيع

  العراقي،  الدستور  يف  تغي�  إجراء   االتحادية   الحكومة   حق  من  ليس"  وزاد  . كردستان  ولشعب  للدستور   انتهاكا

 ". وحدها  للحكومة ملكا  ليس العراق يف والغاز  النفط أن ك�

  املوارد   خاللها  من  يدير  التي   التوجيهات  أرىس  به  خاصا  قانونا  2007  يف  أقر  قد  كان  اإلقليم  أن  إىل  يشار

  الحكومة   أقامتها  التي  الدعوى  يف  النظر  2018  مايو  يف   بدأت  االتحادية  املحكمة  وكانت  .والغازية  النفطية

  تصديره  جواز   وعدم   بغداد   إىل  املنتج  النفط   بتسليم   فيها   تطالب   التي   كردستان،   إقليم   حكومة   ضد  االتحادية 

  العليا   االتحادية  واملحكمة  .الصلة  ذات  النافذة  والقوان�  الدستور  ألحكام  تطبيقا  وذلك  مستقلة،  بصورة

  ودستورية  واألقاليم  االتحادية  الحكومة  ب�  املنازعات  يف  الفصل  وتتوىل  العراق،  يف  قضائية   سلطة  أكرب

  مستقلة  بصورة  النفط  كردستان  إقليم  ويصّدر   .جهة  أي  عن  الصادرة  واألوامر  والتعلي�ت  واألنظمة  القوان�

 . العاملية األسواق  إىل ومنه املتوسط، البحر عىل الرتيك جيهان  ميناء إىل يتجه  خط عرب بغداد عن
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 مختارات خامسًا: 

 حنین غدار ..قادة حزب الله یخشون االنتخابات لکن لدیهم خطة
  غاية   يف  األسئلة  أحد  أصبح  ، املقبل  أمايو  15  يف  العامة  لالنتخابات  اللبنا�  السيايس  املشهد  يستعد  بين�

  النيايب،   املجلس  يف  الراهن  الوضع  لتغي�  املقاعد   من  يكفي  مبا   املعارضة   ستفوز أحزاب  هل:  وهو  األهمية،

  املالية   واألزمة  الداخلية  التحديات  أن  من  الرغم  عىل  الهيئة؟  هذه  عىل  سيطرته  عىل  الله   حزب  سيحافظ   أم

  مقاعد   عرشة  إىل   يصل  ما  يؤّمن  قد  الفريق  هذا  أن  إال  شامل،   نرصٍ   تحقيق  من  األرجح  عىل  املعارضة   ستمنع

  من   مبا �نعها  الله،  حزب  بها  يتمتع  التي  الحالية  لألغلبية  حداً   تضع  أن  �كن  حصيلة  وهي  -  أكرث  أو  جديدة

  اتإسرتاتيجي  الحزب  صّمموقد    ،البالد  يف  واملالية  والقضائية  األمنية  القرارات  عىل  أخرى  مرة  سياسياً   الهيمنة

 . االنتخاباتنتيجة محتملة لهذه  لكل   مناسبة

 

  ر“التيا  رئيس  الرئييس،  املسيحي لحليفه  العام   االنهيار  هناك عدد من التحديات التي تواجه الحزب، أهمها 

  أقل   إىل  التيار  لهذا  املسيحي  الدعم  تراجع  اللبنانية،  الرأي  الستطالعات  فوفقاً .  باسيل   جربان"  الحر  الوطني

  يف   2019  عام  احتجاجات   فشلت  أنه بعد أن ك�  .  2005  عام   يف  املائة   يف   70  كان  أن   بعد  املائة،   يف  13  من

  يف  املعارضة   ج�عات  وتأمل  قوية،  السياسية  للنخبة  املعادية  املشاعر  تزال  ال  فعيل،   سيايس  تغي�  إحداث

  الله  حزب  بـ   الثقة  انعدام   مشاعر  أصبحت  خاص،   وبشكلٍ .  االقرتاع  صناديق  يف   مكاسب  إلحراز  توجيهها 

أن    . وانتشاراً   ج�عية   أكرث  منه   واالستياء   الناس  من  أكرب  عدداً   أن  لدرجة   انهار  قد   اللبنا�   االقتصاد ك� 

 .  الشيعية املجتمعات بينهم ومن األساسية، حاجاتهم   لتلبية يكافحون
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  جانب  فإىل.  أيضاً   مشكلة  إىل  ،برّي  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  الله،  زبلح  اآلخر  الرئييس  حليفلا  وتحّول

  استهدفتها  التي  الثالث  األساسية   الشخصيات  أحد   برّي  كان  سالمة،  رياض  املركزي  املرصف  وحاكم  باسيل

  والغضب،  باللوم  الشعور  هذا  ولتهدئة.  2019  عام  احتجاجات  خالل   املساءلة  إىل  والدعوات  الفساد   اتهامات

  إىل   تؤدي  قد   الخطة  هذه  أن  إال.  وسالمة   برّي  ضد  االحتجاجات  يف   الشيعة  مشاركة  وشجع  بل  الحزب  سمح

  بدونه  الرتشح  أو  لربّي،  بالتصويت  الشيعة  إقناع  إما  الج�عة  عىل  سيتعّ�   عندما  مايو،  يف  عكسية  نتائج

 .إليها ينتمي  التي " أمل حركة"  أصوات بخسارة واملجازفة 

  �كن  ال  ذلك،   ومع .  باألغلبية  آخر  فوزاً   يضمن  أن  الله   حزب  يستطيع  ال  التعقيدات،  هذه  إىل  وبالنظر

  عىل   واإلقليمية  الوطنية  التطورات  فيه  أصبحت  وقٍت   يف  املطلقة  السياسية  قوتها  خسارة  تحّمل  للج�عة

  صندوق  مع   والتفاوض  للبالد،  البحرية   الحدود   ترسيم  إىل   ووصوالً  القادم   الرئيس  اختيار  من  ابتداءً ،  املحك

  لتجاوز   مختلفة  خيارات  إىل  الله  حزب  قادة  توّصَل   لذلك،.  والكهرباء  الغاز  صفقات  وتأم�  الدويل،  النقد

 . املقبلة القليلة األشهر

خرس حلفاء   فقد. حزبل ل  تحذير مبثابة املايض العام  يف العراق يف جرت  التي النيابية االنتخابات لقد كانت

  النكسة   هذه  تكرار  يف  الله  وحزب  طهران  من  أي  يرغب  وال  دراماتييك،  بشكل  تلك  التصويت  عملية  يف  إيران

  الذي  الحايل  الربملان   مَتَكَّن  ح�   إىل  سواء  مايو،  انتخابات  تأجيل  يف  السيناريوهات  أحد   ويتمثل  . لبنان  يف

وألجل  .  العام  واالستياء  االقتصادية   املصاعب  تاليش  إىل   أو  جديد،  رئيس  اختيار  من  الله  حزب  عليه  يسيطر

الهدف قد    ذريعة  توف�  إىل   إما   تؤدي  أخرى  أمنية   حوادث  أو  الشوارع  يف   اشتباكات   لقيام  يخطط   هذا 

  تؤدي   يأمل الحزب أن  ذلك،  غضون  ويف  .االقرتاع  يف  املشاركة  نسبة  من  تُقلل  عامة  مخاوف  إثارة  أو  للتأجيل،

  أمام  املجال  فتح  ويعيد  األمريكية  العقوبات  يرفع  قريب   اتفاق   إىل   فيينا  يف  إيران  مع  النووية  املحادثات

  اللوجستية  األمور  يسّهل  قد  لكنه  لبنان،  يف  املالية  األزمة  ذلك  يحّل   ال  وقد.  خزائنها  إىل  اإليرا�  النقد  تدفق

 .  ناخبيها  لجمهور  السخية الهبات  من   املزيد   توف�  للحزب  يتيح بين�  الحزببـ  الخاصة  االنتخابية والنفقات

  خرسوا  لو  فحتى.  2005  عام  منذ  وحلفاؤه  الله  حزب  أتقنها  لعبة  وهي  الشّل،  إىل  اللجوء  هو  آخر  وخيار

  إىل  نظراً   وبالطبع،   .سنوات  حتى   أو  أشهر  لعدة  الحكومة  تشكيل  عملية  عرقلة  بإمكانهم  يزال  ال  االنتخابات،

  استخدام  أو  التهديد  إىل   ببساطة  الحزب  يلجأ  قد  لبنان،  يف   مسلّح   فصيل   كأقوى  الحزب  بها   يتمتع  التي  املكانة 

  اختيار  مسائل  يف  التنازل  عىل  الجديدة  الحكومة  العنيفة  التكتيكات  تُجرب  فقد.  النتائج  ترقه  مل  إذا  القوة

  وترسيم  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  بصندوق  املرتبطة  واملفاوضات  األساسية،   األمنية   والتعيينات  الرئيس،

 . الحدود 
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