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 فی هذا العدد: 
 لقاء قمة ثالثي مصري أردني إماراتي حول القدس  

 السنوار یلقي خطابه األول منذ اندالع التصعید يف القدس املحتلة  

 انطالق عملیة عسکریة ملالحقة داعش يف غرب العراق  

 شواطئ طرابلس غرق قارب یلع متنه مهاجرون غیر نظامیین يف   

 انسحاب قواتها  ب  ل عملیة "قفل املخلب".. العراق یستدعي سفیر ترکیا ویط  

 إطالق صاروخین من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائیل  

 الحکومة الفلسطینیة تجهز لخطة إصالح مالي شاملة  

 جهزان لعقد منتدى الحضارات  وزارتا الخارجیَّة والثقافة العراقیتین ت  

 ترکیا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسیة املتجهة نحو سوریا  

 بیق نظام الکونفدرالیة يف العراق ط مسرور بارازني یطالب بت  
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  العدد افتتاحیة
، عدة تطورات سياسية واقتصادية  2022  أبريل من شهر    الثا�يف النصف    شهدت منطقة املرشق العريب،

أبرزها   كان  أن  واجت�عية.  القضية هو  يعقد هذه  وما  للنصف،  املياه  العراقي من  االحتياطي  انخفاض 

أحد خمسة بلدان يف العامل هي األكرث عرضة لتغ� املناخ والتصحر، وتعد  يعد العراق الغنّي بالنفط والغاز  

مليون نسمة. ويشرتك العراق    41شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه  املياه قضية رئيسية يف هذا البلد  

يف مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر، ال سي� دجلة والفرات، مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وحسب 

   بغداد، فإن بناء سدود من ج�انها عىل مياه املنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إىل العراق. 

الثا� من عقد قمة    بعد نحو شهر،  إمارايت حول القدس- أرد�-لقاء قمة ثاليث مرصيهو انعقاد    التطور 

املتحدة،   والواليات  وإرسائيل  والبحرين  واملغرب  واإلمارات  مرص  خارجية  وزراء  جمعت  سداسية، 

لتقى  خالل القمة السداسية يزور رام الله وا وكان العاهل األرد�  .عنها األردن بعد أنباء مشاركته وغاب

أيضاً غياب األردن عن   22وقبل ذلك، وتحديداً يف    .بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مارس، كان الفتاً 

ويل عهد  محمد بن زايد،  و   ،رئيس الوزراء اإلرسائييل  ، نفتايل بينيت  و  عبد الفتاح السييساجت�ع عقد ب�  

عبدالله  لك  امليف العقبة باألردن قمة رباعية ب�   مارس املايض، عقد  25ويف    .يف رشم الشيخ املرصية  ،أبوظبي

وبالتايل يبدو أن املشرتك يف هذه    .رئيس الوزراء العراقي  ،مصطفى الكاظميو   ومحمد بن زايد  والسييس

ن،  اللقاءات هو حضور املف الفلسطيني، وتبدو األمور غامضة حول طبيعة املباحثات وأهدافها حتى اآل 

فشل ترتيبات الدول الثالث مع  عل الهدف املحتمل األبرز هو احتواء أي تصعيد فلسطيني �كن أن يُ ول

 إرسائيل عىل املستوى السيايس واالقتصادي.

أول  رئيس حركة املقاومة اإلسالمية (ح�س) يف قطاع غزة يحيى السنوار    التطور االهم الثالث هو إلقاء

التصعيد يف   أحداث  منذ  له  والذي حذّ خطاب  املحتلة،  االحتالل يف  ر خاللها  القدس  استمرار  مغبة  من 

الرقم   السنوار رس  إقليمية دينية، ك� كشف  اندالع حرب  استباحة املسجد األقىص، قائال إن ذلك يعني 

 .الذي سبق أن تحدث عنه قبل أشهر 1111
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 أوال: املحور السیاسي

 السیاسة الداخلیة 

 يف شواطئ طرابلس غرق قارب یلع متنه مهاجرون غیر نظامیین  

  قارب   انطلق  املقبل،  مايو  منتصف  يف  املرتقبة  النيابية  االنتخابات  من  أسابيع  3  وقبل    ،2022  أبريل  23يف  

  منطلق   إىل  املاضية  السنوات  خالل  تحولت  والتي  اللبنانية  املدن  أفقر  ،)ش�ل(  طرابلس  جنوب  من  هجرة

  محاولة   أثناء  ويغرق  الجيش  يف  البحرية  القوات  تالحقه  أن   قبل  البحر،  يف  النظامية  غ�  الهجرة  لقوارب

  لهم   بالتوّجه  البحرية  القوات  من   عنارص   ناجون  اتّهم  فبين�   الحادثة،   ظروف  اآلن  حتى   تتضح   ومل  . توقيفه

  مناورات"  نّفذ   املركب  قائد   إن   الجيش   قال  توقيفه،  محاولة  أثناء   قصد  عن  القارب  وبإغراق  بالسباب

 . للجيش  بزورق" ارتطامه  إىل أّدى بشكل.. للهروب

 

ّفاف حول  أعلن وزير اإلعالم زياد مكاري أن الحكومة قّررت الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شو  

املختص القضاء  إرشاف  تحت  وذلك  الحادث  ومالبسات  سيتوىل    ،ظروف  العسكري  القضاء  أن  موضحا 

إعادةالتحقيق الجيش من  الشاطئ وانتشل    48  . ومتكن    املعلومات  تتضارب  وبين�  .جثث  6شخصا إىل 

  املتحدة  األمم   تحّدثت  وسوريون،  فلسطينيون  الجئون  وبينهم   لبنانيون  وغالبيتهم  القارب،  ركاب  عدد   حول

  العائالت   إنّ   تامر  أحمد   طرابلس   ميناء  مدير  وقال  .وأطفال   ورجال  نساء  من  األقّل   عىل  شخصا   84  عن

   .وفلسطينيان  سوري�  7 بينهم  من املفقودين،  عداد يف زالوا  ما  األقل عىل وطفال امرأة 23 أن إىل أشارت

  وغالباً   بحرا  الفرار  يحاولون  الذين  املهاجرين  عدد  تضاعف   واملعيشية،  االقتصادية  األوضاع  ترّدي  ظل  ويف

  األمم   وفق  ،2020  العام  ومنذ  .اللبنانية  السواحل   قبالة  الواقعة  األوروبية  الدولة  قربص،  وجهتهم  تكون   ما
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  اعرتاض  تم   وقد   لبنان،   من  انطالقا  البحر  عرب  الفرار  شخص  1500  من   أكرث  متنها   عىل  قاربا  38  حاول  املتحدة، 

 .منها %75 من أكرث إعادة أو

 انطالق عملیة عسکریة ملالحقة داعش يف غرب العراق
  تنظيم   عنارص  ملالحقة   عملية  تنفيذ   يف  واألمنية  العسكرية  العراقية   القوات  رشعت  ،2022إبريل    23يف  

  الثانية  املرحلة  نفذت  األمنية  القوات   إن   املشرتكة،   العمليات   قيادة   وقالت   .البالد  غرب  مناطق  يف  داعش

  عمليات   قيادات  يف  قوات  مبشاركة  داعش  تنظيم  عنارص  ملالحقة  البالد  غرب  يف  "الصلبة   اإلرادة"  عملية  من

 والفرات  األنبار  غرب  يف  الشعبي   الحشد  ومحاور  الحدود  حرس  قيادة  من  وقوات  وكربالء  والجزيرة  األنبار

 . األوسط

 

 أهداف   نحو  بعمليات  الرسيع،  الرد  وفرقة  اإلرهاب  مكافحة  وجهاز  الخاصة  القوات  العملية  يف  تشارك  ك�

  بإسناد  الصحراء  عمق  إىل  املروحية  بالطائرات  جوا  محمولة  قوات  خالل  من  مختلفة   مناطق  يف  محددة

  مع  بالتزامن  تأيت  العملية  هذه  أن  املشرتكة  العمليات  قيادة  وأوضحت  .الجوية  القوات  ط�ان  من  جوي

  منابع  لتجفيف"  كركوك،  محافظة  وجنوب  الدين  صالح  محافظة  ورشق  دياىل  يف  القوات  تنفذها  أخرى

   ."صورها مبختلف والجر�ة اإلرهاب دنس من  األرايض  وتطه� شداع عنارص ومالحقة  اإلرهاب
  فلول  من  تبقى  ما"  سحق"   بـ  الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  توعد  ،العملية  إطالق  أعقاب  ويف

  عسكريا  املجاالت،  مختلف  يف  اختربمتونا  لقد: "وأضاف  .مكتبه   عن  صادر   بيان  وفق  البالد،  يف"  داعش"  تنظيم

  سوى  أمامكم   خيار  هناك  ليس  يوم،  بعد  يوماً   تخرسون  وأنتم  االنتصار،  تلو  االنتصار  نسجل  يومياً   إننا  وأمنيا،

 ."بسحقكم إال نطمنئ ولن املوت،
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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%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-5-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/2570843
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  6و  وكرا  19  بتدم�  وانتهت  املايض،  مارس  30-28  ب� "  الصلبة  اإلرادة"  عملية  من   األوىل   املرحلة   وجرت

  .العراقية  السلطات  وفق  األخرى،  املتفجرة  واملواد  الناسفة  العبوات  من  كب�ة  كمية  وضبط"  داعش"لـ  أنفاق

  بغداد   حكومة   تكافح   وقت  يف   والرشقية،   الش�لية  املحافظات   بعض  يف   ينشط"  داعش"  تنظيم  واليزال 

  العام  مطلع  ومنذ  .البالد  ورشق  وغرب  ش�ل  وعسكرية  أمنية  عمليات  شن  عرب  التنظيم  هج�ت  الحتواء

  الهز�ة  تلقى  الذي  ،"داعش"  فلول   ملالحقة   واملداهمة  التمشيط   عمليات  العراقية  القوات  كثفت  الجاري،

 .2014 عام صيف  اجتاحها قد  كان البالد  مساحة ثلث بخسارته 2017 يف

 احتیاطي العراق من املیاه ینخفض إلی النصف 
  يف  املياه   مخزون  إن    العراقية،  عون ذياب، كب� مستشاري وزارة املوارد املائية ، قال  2022إبريل    21يف  

  دول  من  األنهار  واردات  وانخفاض   األمطار  تساقط  قلة  جراء  2021  بعام  مقارنةً  النصف إىل  انخفض  العراق

 عىل   قوي  تأث�  له  كان  ،2022و  2021و  2020:  املتعاقبة  الجفاف  سنواتأن    إىل   ذياب  أشار  ك�  .الجوار 

  وخالل   القادم  الصيف  خالل  املياه  استخدام  لكيفية   تحذيراً   يعطينا  بالتأكيد   هذا"  وأوضح  ،العراق  يف  الوضع

  يفو   ."الزراعي  للموسم  املعطيات   لهذه  وفقاً   ونخطط  العوامل  تلك  االعتبار  بنظر  وأخذنا  الشتوي  املوسم

  ترصيح   يف  البالد   احتياجات  لتلبية  كافية  املياه  من  الحالية   الكميات  بأن  ثقته  ذياب   أبدى  أبريل  منتصف

  إىل  املزروعة  املساحات  خفض   عىل  بالفعل   العراق  املياه  ونقص  الجفاف  وأجرب.  الحكومية  األنباء  لوكالة

 .2022 - 2021 الشتاء ملوسم  النصف

 

ر   يف%  20  بنسبة  انخفاضاً   العراق  يشهد  قد  مناسبة،  سياسات  وجود  عدم  حالة  يف  أنه  الدويل  البنك  وقدَّ

  التحتية،  للبنى   املتكررة  الحروب  دمرته   بلد   يف   إنه   البنك  وقال .  2050  عام   بحلول  املتاحة   العذبة   املياه  موارد 

  مليار   180  تخصيص  الرضوري  من  سيكون  داعش  تنظيم   ضد   الهج�ت  بعد  اإلع�ر  إعادة  تتباطأ  حيث

  ، 2018  عام  يف  لكن  .الري  مشاريع  وتطوير  وسدود  جديدة  تحتية  بنى  لبناء  عاماً   عرشين  مدى  عىل  دوالر

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/3604551/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81
https://aawsat.com/home/article/3604551/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81


      تابع منصات المرصد

  

 

5 | P a g e  

 المشرق العربي 

 April 2022 30 ||العدد الخامس 

  ذكر  حسب�   دوالر،  مليون 15  بقيمة   امليزانية،   إج�يل  من% 0.2  من   أقل  املائية املوارد   وزارة  ميزانية مثّلت

 .املايض نوفمرب يف الدويل  البنك

  وتعد والتصحر،  املناخ   لتغ�  عرضة  األكرث هي  العامل يف   بلدان  خمسة   أحد   والغاز  بالنفط  الغنيّ   العراق  يعد

  العراق  ويشرتك.  نسمة  مليون   41  سكانه  عدد  يبلغ  الذي  الصحراوي  شبه  البلد  هذا  يف  رئيسية  قضية  املياه

 وحسب .  إيران  وكذلك  وسوريا  تركيا  مع  والفرات،  دجلة  سي�  ال  أنهر،  عدة  من  عليها   يحصل التي  مياهه  يف

 . العراق إىل  وصولها عند تدفقها من يقلل  املنبع مياه عىل ج�انها  من سدود  بناء فإن بغداد،

 الخارجیة السیاسة 

 حول القدس إماراتي-أردني-لقاء قمة ثالثي مصري
ويل عهد  محمد بن زايد،  و   ،ملك األردن  ، عبد الله الثا�و   بد الفتاح السييس عالتقى  ،  2022أبريل    24يف  

  .بيان� للديوان املليك األرد� والرئاسة املرصية حول مائدة إفطار يف قرص الرئاسة بالقاهرة، بحسب  أبوظبي،  

  مدينة  يف  التهدئة   واستعادة  أشكاله  بكافة  التصعيد  وقف   عىل  بالعمل  الدول الثالث  تتعهدوخالل اللقاء  

  بالقدس  األقىص  املسجد   باحة   يف  الجاري  الشهر  منتصف  منذ  مواجهات  تندلعحيث    .املحتلة  الرشقية   القدس 

 .غزة يف الحرب من  عام  بعد والفلسطيني�، إرسائيل ب� جديد  تصعيد من املخاوف عزز  م� املحتلة

 

  استعادة  أجل  من  العمل  يف  جهدا  تدخر  لن  بلدانهم"  أن  الثالثة  القادة  اعترب  املليك،  الديوان  بيان  ووفق

  معيقات   بدون  الدينية  شعائرهم  أداء  من  املصل�  لتمك�  كافة  بأشكاله  التصعيد  ووقف  القدس،   يف  التهدئة

  اإلسالمية  املقدسة  األماكن  ح�ية   يف  التاريخية  األردنية  الوصاية  دور  احرتام"  أهمية  أكدوا  ك�  ."مضايقات  أو

 الوطنية  السلطة  ومتك�  الفلسطيني�  األشقاء  صمود  دعم"  أهمية  عىل  كذلك  وشددوا".  القدس   يف  واملسيحية

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/2022/4/25/%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/25/%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
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  الثالثة  القادة  ودعا.  "معاناته  وتخفيف  الفلسطيني   الشعب  تطلعات   لتحقيق   بدورها  القيام  من   الفلسطينية 

  للعودة   سيايس   أفق  وإيجاد  السالم،  تحقيق   فرص  تقوض   التي  اإلجراءات   كل  إرسائيل   وقف   رضورة"   إىل

 ."الدويل القانون ووفق الدولت� حل أساس عىل الفلسطينية  القضية لحل وفاعلة جادة  ملفاوضات

  إرسائيل  مع  سالم   معاهدة  توقع  عربية   دولة  أول  مرصف ثالث دول مطبعة مع إرسائيل،  هذا اللقاء ب�  يجمع  

 يف  2020  يف  إرسائيل  مع  العالقات  بتطبيع  فقامت  اإلمارات  أما  ،1994  عام  يف  األردن  تالها  ،1979  العام  يف

وبين� تلتزم القاهرة وع�ن بحدود    .األم�كية  املتحدة  الواليات   برعاية  قعتوُ   التي  أبراهام  اتفاقات  إطار

معينة يف عالقاتها مع إرسائيل، فإن اإلمارات تلتزم بتحالف اسرتاتيجي غ� محود مع إرسائيل، يجعل منها  

 مندوبا لالحتالل يف هذا االجت�ع، ويحول دون متخض أي قرارات حقيقية عنه تخص حقوق الفلسطيني�. 

الثاليث اللقاء  هذا  واإلمارات    ويأيت  خارجية مرص  وزراء  جمعت  سداسية،  قمة  عقد  من  شهر  نحو  بعد 

وغاب املتحدة،  والواليات  وإرسائيل  والبحرين  مشاركته واملغرب  أنباء  بعد  األردن  لقا  .عنها  ءات  وبعد 

مارس)، اتفق الوزراء عىل استمرار تعزيز العالقات، وإقامة    29-  28ومباحثات امتدت عىل يوم� متتالي� (

فيه املشاركة  توسيع  إمكانية  مع  املشاركة  الدول  ب�  دائم  األرد�  .""منتدى  العاهل  القمة   وكان  خالل 

عباس، يف محمود  الفلسطيني  بالرئيس  والتقى  الله  رام  يزور  مسجَّ السداسية  تكن  مل  زيارة  قامئة    يف  لة 

 .د فيها أن يكون ويل العهد األم� حس� إىل جانبهزياراته، والتي تعمّ 

مارس، كان الفتاً أيضاً غياب األردن عن اجت�ع عقد ب� الرئيس املرصي، ورئيس    22وقبل ذلك، وتحديداً يف  

يف   مارس املايض، عقد  25ويف    .شيخ املرصيةالوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت، وويل عهد أبوظبي يف رشم ال

العقبة باألردن قمة رباعية ب� ملك األردن، والرئيس املرصي، وويل عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء العراقي  

وبالتايل يبدو أن املشرتك يف هذه اللقاءات هو حضور املف الفلسطيني، وتبدو األمور    .مصطفى الكاظمي

، ولعل الهدف املحتمل األبرز هو احتواء أي تصعيد  وأهدافها حتى االن غامضة حول طبيعة املباحثات  

 فلسطيني �كن أن يفشل ترتيبات الدول الثالث مع إرسائيل عىل املستوى السيايس واالقتصادي.

 العراق یستدعي سفیر ترکیا ویطالب بانسحاب قواتها   "قفل املخلب"  بسبب

  عىل  جديد  وبرّي  جوي  هجوم  عملية "قفل املخلب"، وهو عبارة عن  أطلقت تركيا،  2022أبريل    17يف  

  قوات  مبشاركة  العراق،  ش�يل   وباسيان  وأفاش�  والزاب  متينة  مناطق  يف  الكردستا�  الع�ل  حزب  مقاتيل

ة  والطائرات  باملروحيات  مدعومة  خاصة  وحلفاؤها  أنقرة  تصنفه  الذي-  الع�ل  حزب  ويخوض  .املُس�َّ

 .1984 عام منذ الرتكية  الدولة   ضد  متردا -" إرهابية" منظمة الغربيون

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/19/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/19/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
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  بانسحاب  مطالبته   وجدد   كوناي،  رضا   عيل  لديه،   الرتيك  السف�   العراق   استدعىوردا عىل هذه العملية،  

 وزارة   وقالت  .الوطنية  للسيادة   ملزما   احرتاما   يعكس  بنحو  العراقية   األرايض   من  الرتكية  القوات  كامل

  هذه  مثل   عن  الكف  إىل  داعيةً   اللهجة،  شديدة  احتجاج  مذكرة  الرتيك  السف�  سلمت  إنها   العراقية   الخارجية 

  اإلجراءات   التخاذ  القانو�  الحق  �تلك  العراق  أن  إىل  وأشارت  املرفوضة،  والخروقات  االستفزازية،  األفعال

  وأحادية   عدائية   أع�ل  إزاء  الدويل  القانون  وقواعد   املتحدة،   األمم  ميثاق  ألحكام   وفقا  واملناسبة  الرضورية

 حزب   عنارص  معظم  وجود"  أن  إىل  ولفتت  ."العراقية  الحكومة   مع  التنسيق  دون  تجري  إذ   كهذه،  الجانب

  بالتزامن   املذكور،  والحزب  الرتكية   الحكومة  ب�  التفاق  نتيجة  جاء  قد   العراق   ش�ل   يف  الكردستا�  الع�ل

 ". العراق أرايض  إىل تريك داخيل  لتحدٍ  تصدير من نراه ملا  العراق  واحتجاج رفض مع

  إن  - صحفي  بيان  يف-  الصحاف  أحمد  العراقية   الخارجية  وزارة  باسم   الرسمي  املتحدث  قال  ذلك  وقبل

  تنظم  التي الدولية  والقوان� املواثيق يخالف وعمالً البالد،  وحرمة  لسيادته،  خرقا  العمل هذا  يعد  العراق"

  القيام   عىل  الحرص   يف  سببا  يكون  أن   ينبغي  الذي  الجوار   حسن  مبدأ  يخالف  ك�  البلدان،   ب�  العالقات

  العراق  أرايض  تكون  أال  العراقية  الحكومة  موقف  الصحاف  وأكد  ."للجانب�  خدمة  األمني  التشاريك  بالعمل

  للرصاعات  ساحة   العراق  يكون   أن   ترفض   ك�  الجوار،   دول  من   بأي  واألذى  الرضر  إللحاق   ممرا   أو   مقرا 

 .أخرى خارجية   ألطراف الحسابات  وتصفية

  الحدود   داخل   الجارية  الرتكية   العسكرية   العمليات  إزاء   القلق   بالغ  عن  العراقية  الرئاسة  أعربت  جهتها،   من

  وقال ."العراقي  القومي   لألمن   وتهديد   العراقية   للسيادة  خرق "   بأنها  ووصفتها   كردستان،   إقليم   يف   العراقية

  إقليم   يف  العراقية  حدودال  داخل  الرتكية  العسكرية  العمليات  تكرار"   إن  بيان،  يف  الرئاسة،  باسم  ناطق

  وتنسيق  محادثات  وإجراء  وقفها  إىل   سابقة   دعوات  رغم   العراقية، الحكومة  مع   تنسيق  دون  ومن  كردستان، 

 ."مقبول غ� أمر حولها،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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  عىل  له   تغريدة  يف   وقال  الرتكية،  العسكرية   العملية  الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم   انتقد   جهته،  من

  التنسيق   عليها   وكان   حجة،  وبال  حق  بغ�  العراقية   األرايض  قصفت  تركيا  الجارة: "تويرت  عىل  الشخيص  حسابه

  قادرة  العراقية   األمنية   والقوات  العراقية،   األرايض  من  يداهمها   الذي  الخطر  إلنهاء  العراقية   الحكومة  مع

  نقبل ولن العراقية، األرايض من  األمن وزعزعة التعدي نقبل ولن.. نسكت لن: "الصدر وأضاف ."ذلك عىل

 ."الجوار دول  عىل باالعتداء

  القوات   بدأتها  التي"  املخلب  قفل"  العسكرية  العملية  إن  أكار  خلويص  الرتيك  الدفاع  وزير  قال  املقابل،  ويف

  أن   أكار   وأضاف  .اإلرهابي�  محاربة  هدفها   العراق،   ش�ل  يف  الكردستا�  الع�ل  لحزب   أهداف  عىل   الرتكية

  من  الهدف  أن  إىل  مش�ا  العراق،  سيادة  أرايض  وحدة  يحرتم  بشكل  العملية  هذه  نفذت  الرتكية  القوات

  العظمى  الحساسية  تظهر  بالده  أن   عىل  وشدد  .بالده  عىل  هج�ت  ينفذون  الذين  اإلرهابي�  تحييد  العملية

  لهذه  التخطيط  خالل  والدينية،  الثقافية  واملعامل  والبيئة  باملدني�  األشكال  من  شكل  بأي  الرضر  إلحاق  لعدم

 .العسكرية  العملية

عىل الرغم أنها ليست املرة األوىل، إال أنها تبدو أنها تشهد املوقف املعارض األقوى من العراق تجاه التدخل  

ي  الرتيك وحالة الجفاء الت-العسكري الرتيك يف أراضيه ضد حزب الع�ل الكردستا�. فهل �كن للتوتر اإليرا� 

تخيم عىل عالقاته� يف اآلزنة األخ�ة دور يف ذلك. أم أنه نتاج عودة العراق لعمقه العريب، من خالل قمم  

ثالثية وأحيانا رباعية جمعتها مع مرص واإلمارات واألردن. أم أنها ترتبط أكرث مبتغ� محيل يرتبط باستعادة  

ال نسبيا وبسط سيطرته عىل كامل  الداخيل  وبالتايل  العراق الستقراره  منابع خطر داعش،  بالد وتجفيف 

 احتواء مقاتيل الع�ل الكردستا�.  مبهمة بنفسه  قدرته عىل التطلع 

  جولة محادثات جدیدة بین السعودیة وإیران بوساطة عراقیة..
عقدت2022إبريل    20  يف   املباحثات  من  خامسة   جولة  ، 

  العراقية   العاصمة يف والسعودية إيران عن ممثل� ب� عقدت

  متزايدة  آمال   وسطحسب تقرير ملوقع نيوز اإليرا�،    بغداد

بأن    .الطرف�  ب�   العالقات  باستئناف التقرير  وأفاد 

  العامة   األمانة  من  كبار  مسؤولون  حرضها  االجت�عات"

 املخابرات   جهاز  ورئيس  اإليرا�   القومي  لألمن  األعىل  للمجلس 

 ". البلدين عن كامل�  ممثل� بصفتهم السعودي

  العاصمة  يف   عقدت  التي  والسعودية،   إيران   ممثيل  ب�   املباحثات  من  الخامسة  الجولة   حددت "  وأضاف

 وع�نيون   عراقيون  مسؤولون  لعب"  وتابع  ".البلدين  ب�  العالقات  الستئناف  أوضح  رؤية  بغداد،  العراقية

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/2022/4/23/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/23/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 نور   موقع  وأوضح  ".والرياض  طهران  ممثيل  ب�  مشرتكة  اجت�عات  تشكيل  يف  مهً�   دورًا  املستوى  رفيعو

 استئناف  طريق  عىل  الرئيسة  التحديات  بحث  تم  الرصيحة،  املحادثات  من  الخمس  الجوالت  خاللأنه  نيوز 

  األخ�   لالجت�ع  اإليجايب  املناخ  أن  إىل"  نيوز  نور"  موقع  تلقاها   التي  املعلومات  وتش�   .البلدين  ب�  العالقات

  املستقبل   يف   يعقد  أن  املتوقع  ومن  .العالقات  استئناف  نحو  خطوة  باتخاذ  البلدين  لدى  اآلمال  رفع  قد

 . والسعودية إيران  خارجية وزيري  ب� مشرتك  اجت�ع القريب

  وإيران  السعودية   أن  ،زاده  خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية   باسم   املتحدث   أعلن،  وتعليقا عىل املحادثات

  السيايس  الحوار  ملرحلة  بعد  تصل  مل  لكنها   وجادة،  وجيدة  شاملة  كانت  املفاوضات  من  خامسة  جولة  عقدتا

  فؤاد  العراقي   الخارجية  وزير  ذكر  وقد   .ذلك   تحقق  ما  إذا  رسيع  تقدم   إحراز  إمكانية  مرجحا  الحقيقي،

  اتفاق  إىل  توصال  الطرف�  وأن   ،" أمنيا"  كان   اإليرا�  السعودي  اللقاء  أن   -الجزيرة  مع  خاصة  مقابلة   يف-   حس�

 .وإقليمية داخلية وأمنية دبلوماسية  ومسائل الثنايئ بالتعاون متعلقة  نقاط 10 من تفاهم مذكرة عىل

  العام   إبريل   شهر  يف  بينه�  الحوار  انطالق  منذ   جوالت  4  العراق   يف   عقدتا   والسعودية  إيران  أن   إىل  يشار

  وقنصليتها   طهران  يف  سفارتها  تعرض  بعد  ،2016يناير  يف  إيران  مع  عالقاتها  قطعت  السعودية  وكانت  . املايض

 . النمر  �ر الشيعي السعودي الدين  لرجل السعودية إعدام عىل محتج�  من العتداءات" مشهد" يف

 إطالق صاروخین من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائیل
يف    اإلرسائييل  الجيش  أعلن،  2022  إبريل  24يف  

  اللبنانية،   األرايض   من  صاروخ  إطالق  رصدهبيان،  

  منطقة  يف   سقط   حيث  البالد،  ش�يلّ   باتجاه

 وأضاف  .بالتحديد   موقعها  ذكر  دون،  مفتوحة

  مل   الداخلية،  الجبهة  قيادة  لسياسة  وفًقا: "بيانال

  الجانب  عىل  ."املنطقة  يف  اإلنذارات  تفعيل  يتم

  عيان  وشهود  لبنا�،   أمني   مصدر   عن  نقال   اآلخر، 

  األرايض  باتجاه  لبنان  جنويب"  صور"  مدينة  جنويب"  القليلة   -  الع�  رأس"  منطقة  من  الصاروخ  إطالق  تم

 في�  اآلن،  حتى  معروفة  غ�  الصاروخ  اطلقت  التي  الجهةن  أ   موضًحا  املصدر  وأضاف  .املحتلة  الفلسطينية

 استهدف  مدفعي  بقصف  اإلرسائييل  الجيش   ورد  االن.  حتى   اإلطالق  عملية  عن  مسؤوليتها   جهة   أية  تعلن  مل

 وراء   بالوقوف  لبنان  بجنوب  مخي�ت  يف  فلسطينية  تنظي�ت  مته�  منا،  أطلقا  الصاروخ�   إن يقول  منطقة

 .الصاروخي الهجوم

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/2022/4/25/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/2572038
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/2572038
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  ونرش لبنان،  من  وذخائر  أسلحة   وتهريب  تسلل   عملية  أحبط  أنه أعلن الجيش اإلرسائييل أيضا    ، أبريل  25يف  

  أدرعي   أفيخاي  الجيش   باسم  املتحدث  وقال  .الحدودي  السياج  عرب  لشاب�  تسلل   محاولة  إنها  قال  ملا   لقطات

  األمن قوات  دعوة  متت إرسائيل   داخل   إىل   به�  املشتبه  تسلل   محاولة   رصد   بعد  إنه   - تويرت  عىل  حسابه  يف-

  اإلرسائيلية  القوات  أن  أدرعي  وأضاف  .يدوية   قنبلة  100  ونحو  السالح  من  قطعت�  لتكتشف  املكان  إىل

   .لبنان  حدود  عىل تهريب أو تخريبية بأع�ل وصفها مبا  للقيام محاولة أي  ضد العمل  ستواصل

  تعلن  واألخرى  الفينة  ب�  أنّه  إال  نسبيًا،  هدوًءا  األخ�ين،  العام�  خالل  وإرسائيل،  لبنان  ب�  الحدود  وتشهد 

  إطالق   رصد  أو  مس�ة  طائرات  إسقاط  أو   متسلل�  عىل  القبض  مثل   املنطقة،   تلك  يف   أمني  حدث  عن  إرسائيل 

  .إرسائيل   مع  للحدود  املحاذية  لبنان  جنوب  منطقة  عىل  اللبنا�،  الله  حزب  ويسيطر  .لبنان  من  صواريخ

 عُرف   ما   املتحدة  األمم  وضعت   ثم  ومن  ،2000  عام  اللبنا�  الجنوب  من  اإلرسائيلية  القوات  وانسحبت

  الرسمية  الحدود  يراعِ   مل  الخط  هذا  لكن  االنسحاب،  هذا  لتأكيد  بينه�،  الحدود  عىل  ”األزرق  الخط”بـ

 .دقيق  بشكل

تأيت التطورات االخ�ة يف سياق تصعيد إقليمي ب� إيران وإرسائيل، والذي يبدو أنه ستزيد وت�ته يف الفرتة  

الذي تستخدم فيه إيران   املقبلة بالتزامن مع مفاوضات فيينا بشأن الربنامج النووي اإليرا�، وهو التصعيد

 لردع إرسائيل عن أي محاولة لتوجيه رضية داخل إيران.  أذرعها اإلقليمية

 

 : املحور االقتصادي ثانیا

 لخطة إصالح مالي شاملة  تجهز الحکومة الفلسطینیة
  الحكومة   إن  سالمة،  استيفان  املساعدات،   وتنسيق  التخطيط  لشؤون  الفلسطيني   الوزراء  رئيس  مستشار  قال

  املؤمتر  يف   املانح�  مع   ناقشتهاوم  واالقتصادية  املالية  القضايا   يف  شاملة   إصالح   خطة  وضع  بصدد   الفلسطينية 

 . املقبل  الشهر  بداية املقرر

  عىل   أسايس  بشكل   س�كز  بروكسل،   يف   املقبل   مايو  5  يف   عقده   املقرر   املانح�  مؤمتر  أن  سالمة   وأضاف

  هناك  وستكون   الحكومة،  لخزينة  الدويل  بالدعم  يتعلق   في�  الحكومة  تواجهها   التي   املالية  الصعوبات

  اإلقطاعات  عن  والتوقف  األموال الفلسطينية   عن  لإلفراج  إرسائيل  عىل  بالضغط  يتعلق   في�  واسعة   نقاشات

  إىل ذاهبة  الحكومة  أن وأكد  . املقبلة  الفرتة خالل الحكومة بها  ستقوم التي  اإلصالحات وبعض  همأموال من

  وصعوبات مالية بأزمة  فيه متر الذي الحساس  التوقيت هذا  يف  املانح�   مؤمتر وتنتظر شاملة،   إصالح  خطة

 .  اقتصادية 

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/2022/4/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3605121/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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  إرسائيل   خصم  بسبب  تأسيسها،  منذ  األسوأ  هي  طويلة  شهور  منذ  مالية  أزمة  تعا�  إنها   السلطة   وتقول

  .الخارجي  الدعم  وتراجع)  19  -  كوفيد (  الجديد  كورونا  ف�وس  مرض   وأزمة  الفلسطينية،  الرضائب  أموال 

  شيقل،   مليون  200  بحدود  عجزاً   شهر،  كل  الفلسطينية،  الحكومة  تواجه  فلسطينية،  رسمية  أرقام  وبحسب

  كان  م�  املائة   يف   10  العام  طيلة   الخارجية   املساعدات  تتجاوز   مل  في�  الوضع  هذا  وجاء .  مرتاكم  عجز  وهو

 . الفلسطينية   الخزينة إىل العادة  يف يصل

  املقدمة  املالية  واملساعدات  واملنح  الدعم  برتاجع  الفلسطينية،  املالية  وزارة  عن  صادرة  أخ�ة  بيانات  وأفادت

  ، 2021  من  األوىل  الث�نية  األشهر  خالل   دوالر  مليون  31.5  بواقع  املائة،  يف  89.6  بنسبة  العامة   للخزينة

  أموال   من  شيقل   مليون  220  نحو  إرسائيل  فيه  تقتطع  الذي  الوقت  يف  املايض،   العام  املقابلة  الفرتة  مقابل

 . شيقل مليون 800  إىل  700 تبلغ التي املقاصة

  الفلسطينية  الحكومة  لخزينة  املايل  الدويل  الدعم  من  دوالر  مليون   300لـ  200  يصلنا  أن  نتوقع":  سالمة  وقال

  وشهر  املقبل   الشهر  حلول  مع   ونأمل  املالية،   الوعود  تلك  من  أي  وصول   يتم  مل  اآلن   حتى  ولكن   العام،  هذا

  األزمة   من   التخفيف   عىل  ستساعد   التي   املساعدات   تلك  تصل   أن   العام  هذا  من   الثا�   والنصف  ويوني

  وأشار. "منها التخفيف   عىل  ستساعد ولكن املالية،  األزمة  تنهي   لن املساعدات   هذه " أن وأضاف. "املالية

  هي   الكربى   الصعوبة  وإ�ا  كب�ة،  صعوبات  يواجه   ال  لفلسط�،   يوجه  الذي  والتنموي  اإلنسا�   الدعم   أن  إىل

 .الفلسطينية الحكومة  لخزينة الدعم وتناقص   الدويل  الدعم يف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 اللحوم تغیب عن موائد السوریین يف رمضان شمال غربي سوریا 
  غريب  ش�ل  إدلب  محافظة  يف  العام،  هذا  رمضان  شهر  بدء  مع  تزامناً   ئية،الغذا  السلع  أسعار  ارتفاع  َشّكل

  رأسها   عىل  واملأكوالت  األطعمة  من  كث�اً   وَغيّب  والفقراء،  املحدود  الدخل  وأصحاب  بينها  حاجزاً   سوريا،

  املاضية،   السنوات  خالل  رمضان  شهر  يف  م�رستها  اعتادوا  التي  الطقوس  وباتت  إفطارهم،  موائد  عن  اللحوم،

  يف  النازح�  من  وغالبيتهم  منها،  يعانون  التي  واملادية  املعيشية  الصعوبات  ظل   يف  املنال،  صعب  حل�ً 

 .املخي�ت

 

  وأرستها   إدلب،  ش�ل  الحنان،  مخيم  يف  وتعيش  الجنويب  إدلب  ريف  من  نازحة)  عاماً   55(  محمود  أم  تقول

  للغاية،  صعبة  املخيم   يف  نعيشها   التي  والحياة  واملادية  املعيشية   الظروف  قساوة"  إن  أفراد،  7  من  مكونة

  السكر  من  كيلوات  بضع(  إنسانية  منظمة  من  عليها  نحصل   التي  الشهرية   السلة  عىل  معيشتنا   يف  نعتمد

  الذي تركية، ل�ة 600 الشهري األجر إىل باإلضافة ،)البندورة ورب الفول من معلبات وبضع والربغل واألرز

  يف شهرياً، أرسيت قوت ذلك  يؤمن وبالكاد األحجار،  لصناعة منشأة حراسة يف عمله من زوجي  عليه يحصل

 . "نعيشها التي   التقشف حياة ظل
  وبلغ  العام،   هذا  رمضان   شهر  بدء  مع  عالياً   حلقت  التي  الخضار،  أهمها  الغذائية،   السلع  أسعار "  أن  وتضيف

  وباقة   ل�ة،   12  والبطاطا  ل�ة،   15و  10  ب�  البندورة  وكيلو  تركية،   ل�ة  40  الخرضاء  الفاصولياء  كيلو  سعر  فيها

 غ�،   ال  فقط  تركية  ل�ة  20  اليوم  زوجي  أجر  املقابل  ويف.  الخس  كيلو  سعر  ومثلها  الل�ت�،  بحوايل  البقدونس

  البندورة   ورب  وعدس  برغل  من  لدي  ما  عىل  االعت�د  سوى  نازحة،  منزل  كربة  أمامي  خيار  ال  أنه  يعني  فهذا

  بحلم  أشبه  اإلفطار   موائد   عىل  الشهية   واملأكوالت  األطعمة  وباتت.  يومياً   اإلفطار  وجبة   لتحض�  واملعكرونة،

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/3597536/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 عن  متاماً   غابت  التي   اللحوم  فيها  مبا  الغذائية،   السلع  ألسعار  الفاحش  الغالء  ظل  يف  والتحقق  املنال   صعب

  يف  الواحد   للكيلو  تركية   ل�ة  125  من  أكرث  إىل   وصلت  التي   ألسعارها  نظراً   توف�ها،  عىل  نجرؤ  وال  موائدنا

  5  أجر  تساوي  كلفتها  أن  يعني  فهذا  اإلفطار،  مائدة  عىل  للطعام  وإضافته  منها  كيلو  رشاء  ومجرد  األسواق،

 . "طلبها عىل نجرؤ ال لذلك  زوجي، عمل من أيام

 الجوارالعراق یسعی لزیادة صادراته النفطیة عبر دول 
  مليار  153  املثبتة  النفطية  احتياطياته  تبلغ  إذ  العامل،  مستوى  عىل  بالنفط  الغنية  البلدان  من  العراق  يعد

  مع  املقبلة  السنوات  خالل  برميل  مليار  500  بلوغها  إمكانية  إىل  حكومية  توقعات  تش�  في�  برميل،

 بحسب   يوميا  برميل  مالي�  4  من  أكرث  حاليا  للعراق  النفطي  اإلنتاج  حجم  ويبلغ  .الجديدة  االستكشافات

 عن   اآلن  العراق  ويبحث  .يوميا   برميل  مالي�  3  من  أكرث  التصديرية  طاقته  وتبلغ  ،"بلس  أوبك"  محددات

  العقبة  ميناء  إىل ثم غربه إىل جنوبه  من النفط  أنابيب  مد خالل من  األسود للذهب جديدة  تصدير منافذ 

 .كلم 1700 بطول األرد�

 

  أبريل   5  يف   أقر  العراقي   الوزراء  مجلس   إن  جهاد   عاصم  العراقية  النفط   وزارة  باسم   املتحدث  قال  بدوره،

  واملشرتيات   والبناء   الهندسة   عقود  إبرام  عىل  يعتمد  الذي  التمويل  بأسلوب  بالكامل   املرشوع  اعت�د الجاري  

)  دوالر  مليارات   8.5(  دينار  تريليون  12.5  عىل  تزيد  ال   تقديرية  بتكلفة   العقبة،  إىل   البرصة   من  للمرشوع،

  غريب  حديثة  مدينة  من  مقطع  لتنفيذ  مقررا  كان  املرشوع"   أن  جهاد  وأضاف  .املرشوع   تفاصيل   لجميع

  ثم  املستثمرة  الرشكة  قبل  من  والتشغيل  والبناء  االستث�ر  بأسلوب  األردنية  العقبة  ميناء  إىل  األنبار  محافظة

 طريق  وخارطة  إسرتاتيجية  هو  الوزراء  مجلس  يف  إقراره  تم  ما  أن  وتابع  ."الدولة  إىل  املرشوع  ملكية  نقل

  بعض  تستغرق  دراسته   كون   لتنفيذه  جهة   أي  مع   عقد  توقيع  أو   املرشوع   إحالة   جهاد   ونفى  .املرشوع   لتنفيذ 

 .فيه  للبت  املقبلة  الحكومة إىل ترحيله وسيتم الوقت،

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/2022/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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  التصدير  منظومة  وتزويد  رفد  يف  وانسيابيته  األنابيب  عرب  الخام  النفط  حركة  تعزيز   إىل  املرشوع  ويهدف

  الطاقة   توليد   محطات  احتياجات   تلبية  عن  فضال  الخام،   بالنفط   والش�ل  الوسط  ومصايف   الش�لية

  من  املمتد  التصدير  أنبوب  مقطع  طاقة  أن  جهاد  كشف   فقد  الكلية  الطاقة  يخص   ما  يف  أما  .الكهربائية

  مليون   إىل   تصل   العقبة  إىل   حديثة   من   املمتد   املقطع  طاقة   في�  يوميا،   برميل   مليو�  تبلغ   حديثة  إىل   البرصة

 .يوميا  برميل

اإليجابية التطورات  الرغم من  أن  وعىل  إال  العراقي،  النفط    مع   اإلفالس  مخاوف  تواجهالدولة    يف قطاع 

  اقتصاديا،  .األم�يك  الدوالر  أمام   املحلية  العملة   وتراجع  األسعار  وارتفاع  الغذايئ  واألمن  السوق  اضطراب

  مثن   دفع  مثل  األخرى  املالية  بالتزاماتها  الوفاء  أو  ديوانها  سداد   عن  عاجزة  أصبحت  الدولة  أن  اإلفالس   يعني

  تسي�   تستطيع  ال  ك�  والرواتب،  األجور   دفع   عىل  قدرتها   عدم   إىل   باإلضافة   وسلع،  بضائع   من  تستورده  ما

 .غ�ها مساعدة دون  االقتصادية أمورها

  جزئيا،  أو  كليا  ديونها  دفع  عىل  الدولة  قدرة  عدم  أبرزها  اإلفالس،  لحالة  مُتهد  هناك عدد من العوامل التي

  وخفضها   الديون  معظم  أسقط  باريس   نادي  لكن  دوالر،  مليار  120  كانت  2003 عام  بعدالعراقية    الديونف

  الداخلية  الديون  فإن  النفط،  إنتاج  يف  الزيادة  ورغم  الخاطئة  للسياسات  نتيجة  أنه  غ�  .دوالر  مليار  20  إىل

 األمني   الوضع  نتيجة  2014  عام  التسديد  عن  مؤقتا  بغداد  توقفت  إذ  أخرى،  مرة  ارتفعت  والخارجية

  العراقي  العام   الدين  حجم  زيادة  مع  عراقية،  محافظات  عّدة  عىل  اإلسالمية   الدولة  تنظيم   وسيطرة  املتدهور 

 .خارجية  ديون  وهي دوالر، مليار  26 إىل 2021 يف

  املايل   التخصيص   كان   فمثال  كث�ا،  العسكرية  املؤسسات  عىل  اإلنفاق   حجم  توسع  األخرى  العوامل   ومن

  من%  6.8  نسبته   ما  مشكال)  دوالر  مليارات  6  من  أكرث(  دينار  تريليونات  9  هو  2019  يف   الدفاع  لوزارة

  مليارات   5(  دينار  تريليونات  7.4  هي  املالية  التخصيصات  فكانت  2021  عام  يف  أّما  االتحادية،  العامة  املوازنة

 11.2  فكانت  2019  لعام  الداخلية  لوزارة  املالية  التخصيصات  أما  .املوازنة  من%  5.73  نسبة  وتشكل)  دوالر

  تريليونات   10.5بـ  املالية   التخصيصات  قدرت  2021  ويف   ،%8.4  نسبة   أي)  دوالر  مليارات  7.5(  دينار  تريليون 

 .العامة املوازنة  حجم من% 8.1 نسبته ما مشكلة)  دوالر  مليارات 7 من أكرث( دينار 

 اللبناني االقتصادصندوق سعودي فرنسي لدعم 

الت   ،2022إبريل    23يف     ، اللبنا�  االقتصاد   لدعم"  الفرنيس  –  السعودي  الصندوق  اتفاقية "وقيع عىل  تم 

وتبلغ قيمة املساهمة املالية يف  .  والطاقة  والتعليم  الصحة   بقطاعات  تتعلق  لبنان  يف  مرشوعا  35  تتضمن

  يف  املساعدة   سيتوىل   الصندوق.  والرياض  باريس   ب�  مناصفة   ستدفع   والتي   دوالر  مليون   ٧٢  نحوالصندوف  

  تأم�   مجال  يف  سي�  ال  الغذايئ،  األمن  عىل  والحفاظ  عاجلة،   غذائية  مساعدات  توزيع  وهي  تباعاً   قطاعات  6

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/2022/4/15/%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F
https://al-ain.com/article/saudi-french-fund-to-support-lebanon
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  لألجهزة  مساعدات  وتقديم  الرتبوي،  للقطاع  مساعدات  وتقديم  الصحي،  للقطاع   مساعدات  وتقديم  القمح،

  يف   استمرارية   هناك  تكون  أن  يف  والسعودي  الفرنيس  الجانبان   يأمل  ، مصادر  وبحسب   .الرسمية  األمنية

  هذا   يغطيها  التي  التنموية  املرشوعات  وستتوزع  ذلك،  إىل  اللبنانيون  احتاج  طاملا  هذه  املساعدات  عملية

 .اللبنانية األرايض  مختلف عىل الصندوق

 

  جودة  تدهور   إىل   أدت  سنوات  منذ   اقتصادية   أزمة  يف   لبنان   فيه   يتخبط يف وقت    وتأيت هذه املساعدات

في السابع من  ف  .مالية للحصول عىل مساعدات    الدويل  النقد   صندوق  دفعته للتفاوض مع  شعبه،  حياة

السلطات اللبنانية توقيع اتفاق يقيض مبنح ب�وت     أبريل الجاري أعلن صندوق النقد الدويل جنبًا إىل جنب 

بـ تقدر  مالية  غ�   3مساعدة  واالجت�عية  االقتصادية  األزمة  من  البالد  إخراج  أجل  من  دوالر،  مليارات 

 .املسبوقة

 ی زاید يف العقبة األردنیة رسموانئ أبوظبي نحو تطویر مشروع َم

  ومجموعة   العمران  دار  رشكتي   من  أرد�  تحالف  مع  أبوظبي  موانئ  مجموعة  عاقدت،  2022إبريل    29يف  

  اإلعالمي  للمكتب لبيان  وفقا األردنية العقبة مدينة  يف زايد مرىس ملرشوع الرئييس املخطط لتطوير ميسم،

  والنقل  السياحة  قطاعات  تطوير  ، 2021  يف  عنه  املعلن  املرشوع  من  املجموعة  وتستهدف  .أبوظبي  لحكومة

  ويضم   مربع  مرت  مليون  3.2  مساحة   عىل   املرشوع  و�تد  .والرقمية  اللوجستية  للخدمات  التحتية  والبنية

   .التعاقد هذا حجم  البيان يذكر ومل .البيان بحسب وفندق، ومكاتب، ومتاجر سكنية، مناطق

  املشاريع  يف   املتخصصة  الهندسية  االستشارية  الرشكات  من  مجموعة   وهي  1979  يف  تأسست  العمران،   ودار 

  . الرسمي  ملوقعها  وفقا  واإلمارات،  والسعودية  لبنان  يف  وتعمل  التحتية،  والبنية  األبنية  وتتضمن  العمرانيّة

 . األردن وع�ن، اإلمارات  يف مكاتب  ولديها مع�رية،  الهندسة  يف  ميسم، رشكة تعمل ك�

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/2022/4/29/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-21-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86
https://www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-k7yikuxd
https://www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-k7yikuxd
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 ي جتماع: املحور اال ثالثا

   عقد منتدى الحضاراتل العراقیتین تجهزان الخارجیَّة والثقافة وزارتا 

  ناظم،  حسن  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  مع  حس�  فؤاد  الخارجيَّة  وزير  بحث،  2022إبريل    27يف  

 الربع  يف   بغداد   يف   عقده املزمع الخامسة  نسخته   يف العريقة  الحضارات   منتدى لعقد  الجارية   االستعدادات 

 بحث   اللقاء  خالل  وجرى  ناظم،  استقبل  حس�"  أنَّ   للخارجية  بيان  وذكر   .2022  العام  من  األخ�

 الربع  يف   بغداد   يف   عقده املزمع الخامسة  نسخته   يف العريقة  الحضارات   منتدى لعقد  الجارية   االستعدادات 

  واملكسيك  والهند  وإيطاليا  ومرص  والص�  واليونان  إيران  من  كل  ومبشاركة  العراق  برئاسة  ،2022  لعام  األخ�

 "  .وبوليفيا وب�و

 

  تعمل   مببادرات  يضطلع  الخامسة  نسخته  يف  العريقة  الحضارات  منتدى"  أنَّ   البيان،  بحسب  حس�،  وأضاف

  ، "الكراهية  لخطاب  والتصدي  والتمييز،   العنف  ملواجهة  املتنوعة  املجتمعات  ب�  اإلنسا�  التضامن  بناء  عىل
  وشاملة   مهمة  منصة  املنتدى"  أنَّ   وأوضح."اإلنسانية  والكرامة  الثقافات،  ب�  الحوار  تعزيز   رضورة"  مؤكداً 

  رضورة"  عىل  مشدداً   ،"والحضاري  الفكري،  املنتج  وتبادل  الشعوب،  تعارف  تحقيق  بوساطتها  �كن  للجميع

 ." الحضارات  ب� الحوار ثقافة  إشاعة

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://alsabaah.iq/63928/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://alsabaah.iq/63928/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 قضایا وملفات : رابعًا

 امللف السوري

 دمشق  یلعمقتل جنود سوریین يف قصف إسرائیلي 
  قصف  يف  آخرون  3  وأصيب  قتلوا  سوري�  جنود  4  أن   السورية  الدفاع  وزارة  أعلنت   ،2022إبريل    27يف  

 عىل   نرشته  بيان  يف  رةالوزا  وقالت  .دمشق  العاصمة  محيط  يف  عسكرية  مواقع  استهدف  إرسائييل  جوي

  بعض  وقوع  عن  أيضا  وأسفر  طبيعتها،  تحدد  مل"  نقاطا "  استهدف  اإلرسائييل  الهجوم  إن  فيسبوك  موقع

 .املادية   الخسائر

  برشقات  الليل  منتصف  بعد  نُفذ  اإلرسائييل  القصف  أن  عسكري  مصدر  عن  السورية  األنباء  وكالة  ونقلت

  وصفتها  ملا   تصدت   السورية  الجوية   الدفاعات   إن   نفسه   املصدر  وقال  .طربية  بح�ة  اتجاه  من   صاروخية 

 .معظمها وأسقطت العدوان بصواريخ

 

  يف وذخائر  أسلحة   مخازن  استهدف اإلرسائييل  القصف بأن  اإلنسان  لحقوق  السوري املرصد أفاد  جهته،   من

  مش�ا  إليران، موالية ملليشيات فعليا تخضع ولكنها السوري النظام لقوات" شكليا" تتبع  عسكرية مواقع 5

 .الفور  عىل هوياتهم  تحدد مل آخرين 4و سوري�   جنود  5 مقتل عن أسفر القصف  أن إىل

  وتقول  سنوات،  منذ  مستمرة  عمليات  إطار  يف  دمشق  محيط  يف   ملواقع  اإلرسائييل  الجوي  القصف  ويأيت

  ج�وزاليم"   صحيفة   كشفت  املايض،   الشهر  وأواخر  .اإليرا�  العسكري  الوجود   باألساس  تستهدف   إنها  إرسائيل 

  خالل   سوريا  يف  أهداف  عىل  جوية  غارة  ألف  من  أكرث  نفذ  اإلرسائييل  الجو  سالح  أن  اإلرسائيلية"  بوست

  حزب  إىل  متطورة  أسلحة  وإرسال  العسكري  وجودها  ترسيخ  من  إيران  ملنع  وذلك  املاضية،  الخمس  السنوات

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/2022/4/27/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84
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  من بأكرث  هدف 1200 الغارات هذه  خالل اإلرسائيلية  الطائرات رضبت فقد  للصحيفة، ووفقا  .اللبنا� الله 

  السورية األرايض داخل  املس�ة  طائراته   إحدى  بسقوط  اإلرسائييل الجيش  أقر  أخرى،  جهة  من  .قنبلة  5500

 .املس�ة الطائرة من  املعلومات  ترسب من خشية ال إنه  بيان يف  وقال .روتيني بنشاط  وصفه ما  خالل

  جرت هاتفية مكاملة خالل الفروف س�غي الرويس الخارجية وزير لهجة حملت  ،وتعليقا عىل هذا الهجوم

  مع  وشكلت   سوريا،   يف  "اإلرسائيلية  الترصفات"  ضد  ملحوظاً   تصعيداً   املقداد،   فيصل   السوري  نظ�ه  مع

  رويس   استياء  خلفية   عىل  أبيب  تل  إىل   مهمة   إشارة  الروسية   الخارجية   عن  ذلك   قبل   صدر  الذي  البيان   لهجة

  املقداد   مع  هاتفياً   ناقش  الفروف  بأن  بيان  يف  الخارجية  وأفادت  .أوكرانيا  يف  الحرب  حيال  األخ�ة  مواقف  من

  عىل  الرتكيز   هذا   وعكس. "سوريا عىل  الجديدة اإلرسائيلية  والغارات   أوكرانيا   يف لألزمة   العاملية التداعيات"

 الوضع  اتجاه  يف  خصوصاً   مبارش،  بشكل  موسكو  فيها  تنخرط  التي  امللفات  ترابط  درجة  أوكرانيا،  يف  الحرب

 لدمشق   موسكو  امتنان "  عىل  للبيان،  وفقاً   التشديد   الفروف  تعمد  بوضوح  أظهره  ما   وهذا .  وسوريا  بأوكرانيا

  الرامية   الروسية  الخارجية السياسات مع  تضامنها" ولـ  ،"الحازمة الروسية  للخطوات املؤيد الثابت  ملوقفها

 ."املتحدة األمم  ميثاق  عىل املبني  العاملي النظام  عن للدفاع
  ترصيحات  من  رويس  استياء  إىل  األخ�ة  األسابيع  خالل  مرة  من  أكرث  نبهت  روسية  أوساط   كانت  املقابل،  يف

و أوكرانيا  يف   "حرب  جرائم"  بارتكاب   لروسيا   اتهامات  حول  أبيب  تل   يف  صدرت   مع  التضامن  إعالنات، 

  بشدة   أدانا"  الوزيرين  أن  عىل  البيان  يف  التشديد  جاء  اإلطار،  هذا  يف  .الجارية  الحرب  يف  األوكرا�  الجانب

 الفروف  أن  وزاد  ،"سوريا  أرايض  عىل  اإلرسائيلية  الجوية  بالغارات  املتمثلة  والخط�ة  املرفوضة  امل�رسات

  ومل،  "جديد  مربر  غ�  إرسائييل  هجوم"  جراء  سوري�  عسكري�  أربعة  مقتل  يف   التعازي  املقداد  إىل  قدم

 . اإلرسائيلية  للغارات ضحايا سقوط  بعد السوري للجانب التعازي  روسيا قدمت ان يسبق

املتجهة نحو    الجوي أمام الطائرات الروسیة مجالها  تغلق  ترکیا  

 سوریا 
  متنها   عىل  تنقل  التي  الروسية   واملدنية  العسكرية  الطائرات  أمام  الجوي  مجالها  إغالق  تركيا  قرار  أثار

  بالحرب  وعالقتها  توقيتها  ورس  الخطوة  هذه  اتخاذ  أسباب   حول  التساؤالت  من  الكث�  سوريا  إىل   عسكري�

  متوجها  طائرته  منت  عىل  بها  أدىل  ترصيحات  يف  أوغلو  جاويش  مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  وأعلن  .أوكرانيا  يف

  .أبريل   يف  انتهى  الرحالت  هذه  لتسي�  موسكو  إىل  أنقرة  من  أشهر  3  ملدة  املمنوح  الرتخيص  أن   أوروغواي  إىل

  الفروف   س�غي  الرويس  نظ�ه  مع  املايض  س مار   يف  موسكو  إىل  زيارته  خالل  األمر  هذا  ناقش  أنه  أوغلو  وذكر

 .املسألة  عىل بوت� فالد��  الرئيس باطالع تعهد  الذي

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/3620116/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/25/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
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  روسية   جوية   غارات  استهداف  وبعد  أوكرانيا   يف   الروسية  الحرب   استمرار   ظل   يف  الحساس   الرتيك   القرار  ويأيت

  ك�  تركيا،  من  املدعوم"  السوري  الوطني  الجيش"  لسيطرة   الخاضعة  سوريا  ش�يل  حلب  ريف  يف  مناطق

  ش�ل  إدلب  محافظة  يف  السورية  املعارضة  نفوذ  مبناطق  عدة  وبلدات  قرى  الرويس  الجو  سالح  استهدف

  طائرات   أن  املعارض  اإلنسان  لحقوق  السوري  املرصد  ذكر  ذلك،  غضون  يفو  .املايض  إبريل  22يف    سوريا  غريب

 وهو   الش�يل،   الالذقية   ريف   يف   مناطق   خاللها   استهدفت  جوية  غارات  إبريل املايض،   23يف    شنت  روسية 

  قد  وإيران  وتركيا  روسيا  وكانت.الشهر  هذا   خالل  التصعيد   خفض  ملنطقة   نوعه  من   الخامس  االستهداف

 .املعارضة وفصائل النظام قوات ب� سوريا يف  تصعيد خفض  مناطق   4 إقامة عىل اتفقت

  صاروخي   هجوم  عىل  ردا  الش�يل   حلب  ريف  يف  واسعة  عسكرية  عملية  الرتيك  الجيش  أطلق  األثناء،  هذه  يف

  خاضعة  منطقة   من   -الكردية  الشعب  ح�ية  وحدات  تقودها  التي -)  قسد(  الد�قراطية  سوريا   قوات  نفذته

  ما  عىل  القضاء تم  إنه   -لها  بيان  يف-  الرتكية   الدفاع   وزارة وقالت  .مارع   بلدة  يف  تفتيش  نقطة  عىل  لسيطرتها

 .للجيش تابعة قواعد تضم  مناطق عىل ن�ان إطالق عىل ردا" قسد" عنارص من عنرصا 50 عن يقل ال

الروسية   الطائرات  أمام  الجوي  تركيا مجالها  إغالق  والتيويف تفس�    تعقيد ستزيد من    املتجهة لسوريا، 

  األسود   البحر  من  األجنبية   الحربية  السفن   مرور   تركيا  قيدت  أن   بعد   سوريا،   يف   الروسية  اللوجستية   الخدمات 

  املباحثات تعرث  من غاضبة أنقرة  أنالبعض   يرى، قص� بوقت األوكرانية الحرب  بدء إثر املتوسط  البحر إىل

  التي   املباحثات  يف  تقدم  أي  وجود  عدم   ظليف    الحرب األوكرانية،  يف  الرتكية  الوساطة   إطار   يف  السياسية 

  قرب  الروسية   القوات   منها  انسحبت  مناطق  يف "  مجازر"  الروسية   القوات  ارتكاب  اكتشاف   عقب  تعرثت

 يجمع   إسطنبول  يف  لقاء  عقد  إىل  وصوال  الخارجية،  وزراء  مستوى  عىل  جديد  لقاء  عقد  مساعي  وتعرث  كييف،

  سوريا   يف   روسيا   عىل  الضغطوبالتالي    .زيلينسيك  فولود��  األوكرا�  ونظ�ه  بوت�  فالد��   الرويس   الرئيس�

 .املفاوضات يف جدية  أكرث تكون  أن عىل روسيا إلجبار تركيا من  محاولة

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


      تابع منصات المرصد

  

 

20 | P a g e  

 المشرق العربي 

 April 2022 30 ||العدد الخامس 

 امللف الفلسطیني 

 املحتلة السنوار یلقي خطابه األول منذ اندالع التصعید يف القدس  

 

حذر رئيس حركة املقاومة اإلسالمية (ح�س) يف قطاع غزة يحيى السنوار من مغبة  ،  2022أبريل    30يف  

إن ذلك يعني اندالع حرب إقليمية دينية، ك� كشف  استمرار االحتالل يف استباحة املسجد األقىص، قائال  

يف خطاب أمام وجهاء ونخب  -وقال السنوار    .الذي سبق أن تحدث عنه قبل أشهر  1111السنوار رس الرقم  

إن "املساس باألقىص والقدس يعني حربا دينية إقليمية،      -فلسطينية بحفل إفطار نظمته ح�س يف غزة

ورأى القيادي الحمساوي أن من سيأخذ القرار    ."لن نرتدد يف اتخاذ أي قرار  وعندما يتعلق األمر مبقدساتنا

باستباحة األقىص هو نفسه من أخذ القرار باستباحة آالف الكنائس واملعابد اليهودية عىل امتداد العامل،  

 ."مضيفا "أقول للعامل أجمع وإرسائيل أن استباحة األقىص وقبة الصخرة ممنوع أن يتكرر

  14وذكر رئيس ح�س يف غزة أن االحتالل اإلرسائييل "يخطط القتحام املسجد األقىص يف يوم استقاللهم (

ودعا السنوار كل فصائل    ."مايو)، لذلك يجب أن نكون عىل أهبة االستعداد  29مايو) أو يوم القدس لديهم (

بانتهاء شهر رمضان وفق قوله، وأضاف املقاومة الفلسطينية إىل االستعداد والجهوزية، ألن املعركة لن تنتهي  

املسجد   استباحة  عن  االحتالل  يتوقف  مل  حال  كب�ة يف  ملعركة  يستعد  أن  الفلسطيني  الشعب  عىل  أن 

املفرط�  كل  حقيقة  وستكشف  املطبع�  كل  "ستفضح  القدس  أن  إىل  نفسه  املتحدث  وأشار  الرشيف، 

 ."واملتنازل�

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/2022/4/30/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-1111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/30/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-1111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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الذي سبق أن تحدث عنه يف يناير بالقول "سجلوا عىل    1111وكشف رئيس ح�س يف غزة عن رس رقم  

، وقال السنوار يف خطاب اليوم "أعددنا  "1111املقاومة وح�س وكتائب الشهيد عز الدين القسام الرقم  

صاروخا يف الرشقة الصاروخية األوىل (نحو إرسائيل)، ح� يلزم أن ندافع عن املسجد األقىص". وأوضح    1111

"يش� إىل تاريخ استشهاد القائد يارس عرفات، وسنسمي هذه الرشقة باسم رشقة القائد    1111أن الرقم  

  الفرتة   خالل  سنبدأ"  غزة  يف  ح�س  رئيس  قال  غزة،  عىل  اإلرسائييل  الحصار  وبشأن  ."أبو ع�ر (يارس عرفات)

  ، "كامل  بشكل   الحصار  لنكرس  غزة   لقطاع   البحري  الخط  لتشغيل   القدس،  محور   مع  بالتنسيق  املقبلة   القريبة 

  من  مزيد  دون  من  وساق  قدم   عىل  تس�  املوضوع  بهذا  واالستعدادات  املشاورات  أن  السنوار  وأضاف

 .التفاصيل

ومنذ عام    .ويُطلق مصطلح محور القدس أو محور املقاومة عىل إيران، والقوى املتحالفة معها يف املنطقة 

بريا وبحريا وجويا عىل2007 البالغ عددهم أكرث من مليو�    ، تفرض إرسائيل حصارا  سكان قطاع غزة، 

 .فلسطيني، نجم عنه تدهور كب� يف األحوال االقتصادية واملعيشية

ظل   يف  الترصيحات  هذه  من    ت اماقتح اتأيت  املاضية   اإلرسائييل   االحتالل  قوات متكررة  األسابيع    خالل 

إغالق  املايض، الذي جاء مرتافقا مع    أبريل  18من بينها كان يف    ،للمسجد األقىص واالعتداء عىل املصلي�

  شبان  ب�  األقىص   املسجد  يف   مواجهات  اندلعتحيث    .املسلم�  أمام   الخليل   يف  اإلبراهيمي   املسجد 

  عرب  املستوطن�  القتحام   متهيدا  املسجد،   إخالء  عىل  الفلسطيني�   أجربت  التي  االحتالل   وقوات  فلسطيني�

  املسلم�  املصل�  من  العرشات  االقتحام  عىل  واحتج  .مستوطنا  40  نحو  منها  الواحدة  تضم  مجموعات

  بالدم   بالروح  الحمد،  ولله  أكرب  الله "  هتاف  ترديد   عرب  وذلك   املسقوف،  القبيل  املصىل  داخل   املوجودين 

 ."أقىص يا نفديك
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  املسجد   باحات  يف  الفلسطيني�  عىل  للدموع  املسيل  الغاز  قنابل  االحتالل  قوات  أطلقت  أبريل،  28ويف  

  طائرة  مصورة  مقاطع  وأظهرت  .القدر  ليلة  إلحياء  املصل�   من  كب�ة  أعداد  توافد  بعد  ذلك   ويأيت  األقىص،

  من  قناصة   صور  أظهرت  ك�  األقىص،  باحات  يف  املعتكف�  لتفريق  الغاز  قنابل  تلقي   وهي  إرسائيلية   مس�ة

  أن   املحتلة  القدس  يف  األوقاف  دائرة  أكدت  وقد  .املسجد  ساحات  داخل  األسطح  يعتلون  االحتالل  رشطة

  الغربية  والضفة  األخرض  الخط   داخل   ومن  وضواحيها  املحتلة  القدس  سكان  من  فلسطيني   ألف  250  نحو

  منعت   ح�  يف  املبارك،  رمضان  شهر  من  27الـ  ليلة  مبناسبة  إبريل،  28يف    األقىص  املسجد   عىل  توافدوا  املحتلة

  للنساء   االحتالل   سلطات   وسمحت   .املحتلة  القدس   دخول  من  الفلسطيني�   من  كب�ة  أعدادا   االحتالل  قوات

  بواسطة  بالعبور  عاما  50  الـ  تجاوزوا  ممن  للرجال  ُسمح  بين�  املحتلة،  القدس  بدخول  األع�ر  كل  من

  يف   القد�ة   والبلدة  األقىص  محيط  يف   عنارصها  من  آالف  3  نحو  االحتالل   قوات  ونرشت  .خاصة   تصاريح

 .املحتلة  القدس 

  املسجد  يف  رمضان  شهر  من  األخ�ة  الرابعة  الجمعة  صالة  شخص  ألف  160  نحو  أدى  إبریل،  29وفي  

العام لدائرة    .املشددة  اإلرسائيلية   القيود  رغم  القدس،  مبدينة  األقىص وقال الشيخ عزام الخطيب، املدير 

ألف ُمصٍل أدوا صالة الجمعة الرابعة من شهر رمضان يف املسجد    160إلسالمية يف القدس، إن  األوقاف ا

وانترش اآلالف من عنارص الرشطة اإلرسائيلية يف أنحاء مدينة القدس الرشقية، وبخاصة يف محيط    .األقىص

وفرق الكشافة ولجان    وكان حراس املسجد األقىص  .البلدة القد�ة، ويف أزقتها وقرب بوابات املسجد األقىص 

الصالة وتنظيم  املصل�  الستقبال  املسجد  تجهيز  عىل  الصباح  ساعات  منذ  عملوا  قد  يوم  وفجر    .النظام 

رمضان من  األخ�ة  عىل الجمعة  واعتدت  األقىص،  املسجد  باحات  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  اقتحمت   ،

فلسطينيا يف تلك االعتداءات، يف ح� اقتحم    42وأُصيب    .املصل� واملرابط� بقنابل الغاز والرصاص املطاطي

 .العرشات من عنارص الرشطة اإلرسائيلية باحات املسجد من باب املغاربة، يف الجدار الغريب للمسجد

 جهود دولیة وإقلیمیة الحتواء التصعید يف القدس
  الفلسطيني   الرئيسب  الثا�  الله  عبد  األردن  ملكالتقى  ويف إطار جهود دولية وإقليمية الحتواء التصعيد،  

  مع  جهودها  تواصل   اململكة   أن   إبريل، الذي أكد امللك عبد الله خالله عىل  27يف    عّ�ن  يف  عباس   محمود

  املقدسة  لألماكن  التاريخي   الوضع  عىل  والحفاظ   األخ�  اإلرسائييل  التصعيد   لوقف  ودولية  إقليمية  أطراف

بالده    .الهاشمية  الوصاية  مبوجب   القدس  يف   واملسيحية   اإلسالمية  دعم  عىل  التأكيد  األردن  ملك  وجدد 

ملواصلة   عزمه  عن  وأعرب  الرشقية،  القدس  بعاصمتها  املستقلة  دولته  يف  وحقه  الفلسطيني  للشعب 

  محمود   الفلسطيني  الرئيس  دعا  جهته،  من  .الت من أجل وقف االعتداءات عىل القدس واملقدساتاالتصا

  املربمة  االتفاقيات  وتحرتم"  الجانب  أحادية   أع�لها"  توقف   حتى  اإلرسائيلية   الحكومة  عىل  الضغط   إىل   عباس

الفلسطيني األرد� من أجل حشد طاقات  وأشار عباس إىل أهمية "تكثيف الجهود والتنسيق  .الجانب� ب�
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املجتمع الدويل لوقف م�رسات الحكومة اإلرسائيلية وسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه  

 ."ومقدساته

 

  اإلجراءات  ملواجهة  العربية  الوزارية  للجنة  طارئ  اجت�ع  انعقاد،  أبريل  21األردن قد شهدت يف  وكانت  

  وأكدت  األقىص  املسجد  يف  املصل�   بحق  اإلرسائيلية  االنتهاكات  الوزارية  اللجنة  ودانت  .القدس   يف  اإلرسائيلية

  عن  العربية  الوزارية  اللجنة  وأعربت  .األقىص  يف   والتاريخي  القانو�  الوضع  لتغي�  إرسائيل   مساعي   رفضها

  عىل  اللجنة   وأكدت  .واألقىص  القدس   عن  دفاعهم   يف  ومؤسساته   وقيادته   الفلسطيني  الشعب  لصمود   دعمها

 الدويل   املجتمع  مطالبة   القدس،  يف   واملسيحية   اإلسالمية   املقدسة   األماكن  ح�ية  يف  الهاشمية  الوصاية  دور 

  الدول   لجامعة   العام   األم�  وقال   . واألقىص  القدس   يف  إرسائيل  م�رسات  وقفل  فورا   بالتحرك   األمن  ومجلس 

  القادمة  والساعات القدس بشأن وإسالمي عريب مبوقف الدويل املجتمع سنحيط"  الغيط أبو أحمد العربية

 ". كب�ا نشاطا  ستشهد

السیاق ذات   ، أبريل  25يف    هاتفي   اتصال  يف   بايدن  جو  األم�يك  والرئيس  األرد�   العاهل  بحث،  وفي 

  عبد   امللك  بأن  املليك  الديوان  عن  صادر  بيان  وأفاد.  املحتلة  القدس  يف  الفلسطيني�  عىل  االحتالل  اعتداءات

  االعتداءات  تكرار  ملنع  كافة  الصعد  عىل  والعمل  التنسيق  استمرار  أهمية  عىل"   شددا  بايدن  والرئيس  الله

  من  باملزيد  والدفع   السالم  تحقيق  فرص  تقويض   شأنها  من  والتي  وأهلها،  ومقدساتها  القدس   مدينة   عىل

  العادل  السالم  لتحقيق  املساعي   تكثيف  رضورة"  عىل  التأكيد  الله  عبد  امللك  جدد  البيان،  وبحسب  ."التأزيم

  قيام  إىل  يفيض  مبا  الدولت�،  حل  أساس  عىل  الفلسطيني  للشعب  املرشوعة  الحقوق  يلبي  الذي  والشامل

  رضورة"  امللك  وأكد  ."الرشقية  القدس  وعاصمتها  1967  عام   يو�  من  الرابع  خطوط  عىل  املستقلة  دولتهم

 . "املبارك األقىص املسجد  الرشيف، القديس بالحرم  القائم والقانو� التاريخي الوضع  احرتام
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 امللف الکردي

 يف العراقالکونفدرالیة نظام  بتطبیقیطالب  نيامسرور باراز
السياسية أشهر عىل االنتخابات الترشيعية التي عقدت يف    6التي يشهدها العراق بعد    يف خضم األزمة 

رية وتشكيل حكومة اتحادية  وفشل الكتل السياسية يف انتخاب رئيس للجمهو ر املايض،  العارش من أكتوب

محور هذا الجدل جاء إثر     .جديدة، عاد الجدل من جديد يف إقليم كردستان العراق حول عالقته ببغداد 

ترصيحات رافقت زيارة رئيس حكومة اإلقليم مرسور البارزا� خالل مشاركته يف مناقشة أجراها معهد  

ارته األخ�ة للعاصمة الربيطانية، وأكد فيها أن  أبريل الحايل عىل هامش زي  20بلندن يف   "تشاتام هاوس

تطبيق نظام الكونفدرالية يف العراق سيمنح املكونات يف العراق قوة أكرث، مضيفا "إن الوقت قد حان يك  

يعمل العراقيون بشكل مختلف بعيدا عن الخوف والرتهيب، لض�ن عدم تكرار املآيس التي حدثت يف  

 ."املايض

 

، 2017بارزا� إىل األذهان تجربة إقليم كردستان يف استفتاء انفصاله عن العراق عام  وأعادت ترصيحات ال

واإلقليم االتحادية  الحكومة  ب�  العالقات  لتوتر  وأدى يف حينه  برفض محيل ودويل  قوبل  وتعني    .الذي 

  تتحد  حيث  املتحدة  األمم  يف  أعضاء  مختلفة  دول  ب�   مشرتكا  اتحادا   الدستوري  الفقه  وفقالكونفدرالية  

  لعالقة يف ح� أن ا  .وسيادتها   بسياستها  دولة   كل   تحتفظ  أن   عىل  مشرتك   داخيل  ونظام   بتعاون  بينها  في�

  وأقاليم   مقاطعات  إىل  تقسم  الدولة   أن  تعني  ،فدرالية  عالقة  هي  كردستان  وإقليم  االتحادي  العراق  ب�

 يف   عضوة  واحدة  دولة  ضمن  موحدة  والسيادة  والداخلية  الخارجية  والسياسة  السيايس  القرار  يكون  أن  عىل

 .املتحدة األمم
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 عملیة انتقامیة ترکیة ضد قسد شمال سوریا
  أحد  مقتل   عىل  رداً   الش�يل،  حلب  ريف  يف   واسعة  عسكرية  عملية  الرتيك   الجيش  أطلق  ،2022أبريل    23يف  

  خاضعة  منطقة  من  ،)قسد(  "الد�قراطية  سوريا  واتق"   نفذته  صاروخي  هجوم  يف  الرتكية،  الرشطة  عنارص

  درع"  مبنطقة   يسمى  ما   ضمن  الواقعة  أعزاز   ملدينة   التابعة  مارع   بلدة  يف   تفتيش  نقطة   عىل  لسيطرتها

  القضاء   تم  إنه  بيان،  يف  الرتكية،  الدفاع  وزارة  وقالت  .لها  املوالية  الفصائل  تركيا  لسيطرة  الخاضعة  "الفرات

  الرتيك،  الرشطي  مقتل  عىل  رداً   ، )األكراد  عليها   يهيمن  قوات  وهي(  قسد  عنارص  من  50  عن  يقل   ال  ما  عىل

  للجيش  تابعة  قواعد   تضم  مناطق  عىل  ن�ان  إطالق  وعىل  مقتله  عىل  رداً   واسعة  عملية   نفذت   قواتها   وإن 

 . الرتيك

 

  عملية  الكوماندوز  قوات  تشنّ   ثم   قسد،  ملواقع  مكثف  بقصف   دتمهّ   الرتكية  املدفعية   أن  البيان  وأضاف

  الدفاع   وزارة  وتوعدت.  قسد  عنارص  من   50  تحييد   عن  أسفرت   مستمرة،  تزال   ال  املنطقة،  يف  النطاق  واسعة

  عىل  وشددت.  املنطقة   تستهدف  التي   واملضايقات  الهج�ت  أنواع   جميع  عىل  باملثل  بالرد   بيانها،   يف   الرتكية، 

  الرتكية  املسلحة  القوات عمليات بفضل إرساؤها تم  التي  واألمان األمن أجواء بزعزعة أبداً  تسمح لن" أنها

 . " سوريا ش�ل يف
  هج�تها  صّعدت  تركيا  إن   عبدي،  مظلوم الد�قراطية  سوريا  لـقوات  العام  القائد  قال ،  ويف ذات السياق

  الدول  مع  الدولية   املواثيق  تنتهك  بذلك  أنها  عىل  وشدد  الفرات،  رشق   قواته  لنفوذ  الخاضعة   املناطق  ضد

  املدني�  وقصفت" ،الرشقي  حلب  محافظة  بريف  الواقعة  ،)عرب  ع�(  كوبا�  استهدفت  وأنها  الضامنة، 

  حسابه  عىل  نرشها   تغريدة  يف  الكردي،   املسؤول   وقال".  مسّ�ة  بطائرات   اإلدارية   الشخصيات  وقتلت  األبرياء
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  املناهضة  العمليات  تعيق  ك�  والسالم،  األمن  تهدد  االستفزازات  هذه  إن  ،أبريل  23يف    بـتويرت  الرسمي

 .داعش  لتنظيم

  ونرشت  العرب،   ع�   مدينة  عىل  تركية   هج�ت  بعد  قلقها   عن  األم�كية   املتحدة  الواليات  أعربتبين�  

  إزاء  بالغ  بقلق  نشعر":  أبریل،  25في  تويرت  مبوقع  الرسمي   حسابها  عىل  بدمشق   األم�كية  السفارة

  واشنطن  وطالبت."  املدني�  أرواح  يف  خسائر  ألي  بشدة  ونأسف  كوبا�،  قصف  عن  تتحدث   التي   التقارير

  يف   التهدئة،  إىل  األطراف  كل   داعية  التصعيد،  خفض  باتفاقيات  بااللتزام  قسد،  قواتو   تركيا  منشورها،  يف

  الهج�ت   تصاعد  من  محمود،  نوري  الكردية،   "الشعب  ح�ية  وحدات"  لـ  الرسمي  املتحدث  فيه  حذر  وقت

 .  التحالف وقوات األم�يك الجيش  انتشار  من الرغم عىل الرتكية

 

 مختارات خامسًا: 

طارق  ..نضال فلسطینیي الخارج وتحوالته: بین رؤى التحرر ومشروع الدولة

 حمُّود 

الفلسطينية  القضية  عامي    نشأت  "العصابات    1949-1947ب�  هج�ت  رشَّدت  حيث  الجئ�؛  قضيَة 

. وفي� توزع  1948٪ من مجموع الشعب الفلسطيني يف أرايض العام  80الصهيونية" وأع�ل الحرب حوايل  

منهم الوجود    جزء  ر  ويُقدَّ العريب.  الجوار  دول  األكرب يف  النسبة  توزعت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف 

بحوايل   اليوم  فلسط�  من    7الفلسطيني خارج  أكرث  يعادل  ما  الشعب  50مالي�،  بقليل من مجموع   ٪

لواسع  . وبالرغم من االنتشار ا1967ألف آخرين بعد حرب    300الفلسطيني، خاصًة بعد ترشيد حوايل  

٪ من فلسطينيي الخارج يسكنون يف الدول املحيطة  75-70للفلسطيني� يف شتى أنحاء العامل، ال يزال حوايل  

 . بفلسط�، خاصة األردن وسوريا ولبنان

بحكم املكانة العددية لفلسطينيي الخارج، والظروف السياسية يف البلدان العربية، فقد تطورت الحركة  

بي الفلسطينية يف  عام  الوطنية  التهج�  بعد  (أي  النكبة  بعد  الكيانية  1948ئاتها  تعززت داخلها  )، حيث 

السياسية املتمثلة مبنظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت أشبه بحكومة منفى متركزت يف ساحات الثقل  

يف   السكا� والسيايس للفلسطيني� يف األردن ثم لبنان منذ أواخر الستينات حتى خروج املنظمة إىل تونس

اللبنانية. فقد الخارج دوره القيادي يف النضال الفلسطيني مع التحوالت    1982 كنتيجة ألحداث الحرب 

، مبوجب اتفاق أوسلو،  1967التي رافقت دخول منظمة التحرير الفلسطينية إىل داخل األرايض املحتلة عام  

 ).1994، والذي أنشأ السلطة الفلسطينية (عام 1993عام 
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سطينيي الخارج بالالعب� الرئيسي� الفلسطيني�، منظمة التحرير وح�س والفصائل بصفتها  يتأثر دور فل

الفردية والج�عية، وآخر غ� فلسطيني يتمثل أساًسا بالدولة املضيفة لالجئ�: األردن وسوريا ولبنان. وفي�  

جل فلسط� يف الخارج، إال  �ثل حراك املجتمع املد� واملؤسسات األهلية أبرز مالمح النشاط العام من أ 

 أنه �ثل ظاهرة ناتجة عن تطورات رؤى الفاعل� ومواقفهم، ال فاعًال قامئًا بحدِّ ذاته. 

يف الوقت الذي أنتج املرشوع الوطني تحوالت نقلت املسار الفلسطيني من النضال التحرري إىل مسار  و 

لدولة "أوسلو" إال يف إطار الرضورات األخالقية  بناء الدولة، فإن الخارج بقي غ� متصل بالتعريفات املبارشة  

للخطاب السيايس، وغاب عن أية وظيفة وطنية متعلقة ببناء الدولة. وهو ما أنتج مسارات عفوية كيَّفت  

التقليدية   أدواره باتجاهات تتالءم مع الظرف السيايس السائد، عملت يف معظمها خارج إطار املؤسسة 

 الفلسطينية.  

نشط   الكثافة  لقد  مناطق  عن  قليل  غ�  بقدر  وانعزل  ودعايئ،  حقوقي  إطار  يف  للخارج  الوطني  الدور 

السكانية للفلسطيني� يف مخي�ت اللجوء يف الدول املضيفة. ويف الوقت الذي طور نشاطه الحقوقي يف  

الدولة  الغرب ضد انتهاكات االحتالل وم�رسات الفصل العنرصي رؤية سياسية تقرتب عفويًّا من نقاش  

الواحدة، فإن هذا التطور يتناقض يف مصلحته مع رؤية الداخل حول حل الدولت�، ويلتقي قريبًا من نضال  

، لكنه ال يجيب بشكل واضح عن التقاطعات مع مطلب حق العودة الذي �ثل  48املواطنة لفلسطينيي الـ

 جوهر املصلحة الوطنية لفلسطينيي الخارج. 

الخارج تحديات كب�ة تتعلق ببيئته السياسية التي تفرض رشوطها عىل أدائه،    يواجه النضال الفلسطيني يف

ُمنشئة لتعريف املرشوع الوطني الفلسطيني من  لكنه رغم كل الظروف الصعبة، مل يزل �تلك وضعية 

حيث املكانة العددية ومعادالت القوة التي �تلكها وإن كان يفتقر للتنظيم، فأي مرشوع وطني فلسطيني  

 يتمكن من بناء رؤية ال تستند إىل اعرتاف واضح بوضعية حوايل نصف الشعب الفلسطيني.  لن 
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ورمبا �كن القول: إن عدم قدرة مرشوع الدولة عىل احتواء كل املصالح الفرعية للشعب الفلسطيني يف  

كافية  ) والخارج، هو واحد من عدة أسباب رئيسية لعدم وجود رشعية  48الداخل (مبن فيه فلسطينيو الـ

للسياسات التي قامت يف إطار مرشوع دولة أوسلو، وبالتايل وصول املرشوع برمته النسداد سيايس ووطني.  

إن الخارج ال يزال �تلك مخزونًا مه�ًّ �كنه تغي� معادالت الرصاع لكنه مل يحظ بأولوية اهت�م الفاعل�  

يف مقدمتها: التمثيل الوطني الد�قراطي،    من حيث تنظيمه واستث�ره، ومالمسة احتياجاته، والتي يأيت

   الذي يكفل إعادة الخارج إىل قلب مرشوع وطني فلسطيني يكفل مصالح كل أبنائه.
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