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  افتتاحیة العدد
، عدة تطورات سياسية واقتصادية  2022  يونيومن شهر    األوليف النصف    شهدت منطقة املرشق العريب،

  3400اكتشف عل�ء آثار أملان وأكراد يف إقليم كوردستان، مدينة قد�ة بُنيت قبل  واجت�عية. كان أبرزها

عام، إثر جفاف جزء من خزان سد املوصل الذي يعد األكرب من نوعه يف العراق، حيث شهدت مساحات  

 واسعة من العراق العام املايض جفافاً كب�اً، وقد كشف انحسار املياه عن إنشاءات ضخمة بجدران كانت

يف حالة جيدة، ومئات من القطع األثرية. يعتقد عل�ء اآلثار أن املدينة التاريخية التي كشف عنها الجفاف  

قبل امليالد. وقد    1350إىل    1500التي استمرت من نحو عام    هي مدينة زاخيكو، عاصمة إمرباطورية ميتا�

حكم إمرباطورية ميتا� من جبال زاغروس    أسسها الهندو إيرانيون من بالد ما ب� النهرين وسوريا. وقد امتد

يف إيران إىل البحر املتوسط. واندلع قتال بينهم وب� املرصي� للسيطرة عىل سوريا إىل أن تم االتفاق عىل  

 هدنة. وسقطت اإلمرباطورية يف يد الحيثي�، واستوىل اآلشوريون عىل املنطقة. 

راق، االتفاق عىل اعت�د "آلية مؤسساتية" من أجل متابعة  مرص واألردن والع  إعالن  التطور األهم الثا� كان

، بات يُطلق عليه يف  البلدان الثالثةتنفيذ مشاريع التعاون املشرتكة في� بينها. يُذكر أن التحالف الثاليث ب�  

اآلونة األخ�ة اسم "الشام الجديد". ويهدف مرشوع "الشام الجديد" إىل إنشاء خطوط لنقل النفط والغاز  

النهائية. م   ن العراق إىل منطقة خليج العقبة األردنية عىل البحر األحمر ومنها إىل مرص ثم إىل األسواق 

، لكن بخريطة جغرافية  2014تعود جذور مرشوع الشام الجديد لدراسة أعّدها البنك الدويل يف مارس  و 

إىل تركيا والعراق ومرص.  أوسع، واشتملت عىل دول بالد الشام، سوريا ولبنان واألردن وفلسط�، إضافة  

الكاظمي أطلق تعب� "الشام الجديد"، ألول مرة خالل زيارته للواليات املتحدة    رئيس الوزراء العراقي   وكان

أغسطس   مرشوع  2019يف  يف  الدخول  يعتزم  إنه  األمريكية،  بوست"  "واشنطن  لصحيفة  حينها  وقال   ،

"ال أن  الكاظمي  أوضح  ك�  االسم.  هذا  يحمل  النسق  إسرتاتيجي  عىل  اقتصادي  مرشوع  الجديد"  شام 

 األورويب، يجمع القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عّ�ن، لتكوين تكتل إقليمي قادر عىل مواجهة التحديات. 

وزارة النقل السورية تعليق كافة الرحالت عرب مطار دمشق الدويل، وذلك  التطور األهم الثالث هو إعالن  

توجد يف  أنه    . جدير بالذكريل استهدف املطار ومستودعا قريبا منهبعد ساعات من قصف صاروخي إرسائي

منطقة جنوب دمشق عدة مواقع عسكرية ملجموعات تابعة إليران وحزب الله اللبنا�، وتعرضت يف عدة 

مرات لقصف إرسائييل يف السنوات القليلة املاضية، وذلك ضمن سياسة تل أبيب الرامية إىل منع تعزيز  

ا العسكري يف األرايض السورية. وتقول طهران إن عددا من قواتها يوجد يف سوريا يف  إيران من وجوده

بشكل علني دع�    2013إطار مهام استشارية تقدم لسلطات دمشق، وأما حزب الله فإنه يقاتل منذ عام  

إنه  لقوات النظام السوري يف مواجهة املعارضة السورية املسلحة. وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان  

 قصفا إرسائيليا عىل األرايض السورية منذ مطلع العام الحايل.  15أحىص وقوع 
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 أوال: املحور السیاسي

 السیاسة الداخلیة 

 ختیار رئیس الحکومة اللبنانیة ال مکثفة  مشاورات

 

اللبنانية  أعلن الجمهورية  يتوىل    رئيس  لبنان  حكومة  رئيس  الختيار  تتقدم  املشاورات  أن  عون،  ميشال 

ويُجري عون مشاورات غ� رسمية التفاق مبديئ حول شكل الحكومة وتركيبتها، قبل أن  .  تشكيل الحكومة

ال يبدو أّن املوعد املنتظر لالستحقاق الحكومي، قد حّدد بانتظار  و و النواب إىل اإلدالء بأصواتهم أمامه.  يدع

مزيد من التشاور والنقاش السيايس وتحديداً ب� حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، الذي يرتأسه  

ترفع من فرص رئيس حكومة ترصيف    هذه املدة املفتوحة من الزمنإن    باسيل جربان، صهر الرئيس عون.

األع�ل نجيب ميقايت لرئاسة آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون، يف ظل تشتت القوى املعارضة من  

 طرح اسم جديد. 

الرؤساء فؤاد السنيورة ومتام سالم ودار الفتوى والج�عة اإلسالمية    -القوى السنية التقليدية (تيار املستقبل

ل إعادة تكليف نجيب ميقايت. وجمعية املشاريع) بات سعد الحريري، ومعه    يزعيم التيار السن ف  ت تفضِّ

أما   القريب،  املستقبل  الحريري يف  تنافس  أس�ء  بروز  من  لتسمية ميقايت خوفاً  املستقبل �يلون  قيادة 

ب�  ميقايت فينسق كل خطواته مع الحريري، في� السنيورة وسالم يفضالن ميقايت كونه قادراً عىل اللعب  

عىل   محسوبة  سنية  شخصية  أي  عىل  الطريق  ويقطع  الله.  8األلغام  وحزب  الج�عة   آذار  فإن  أيضاً، 
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حكومة   رئيس  أي  أجندة  من  تخوفهم  من  انطالقاً  للحكومة،  رئيساً  ميقايت  نجيب  يفضلون  واألحباش 

 . محسوب عىل قوى املعارضة، وتحديداً يف امللفات الحساسة كالعل�نية واألحوال الشخصية

السنية املعارضة ترفض إعادة تسمية رئيس الحكومة الحايل نجيب ميقايت    13  كتلة نواب التغي� الـأما  

توىل   ألنه  األزمة،  من  وهو جزء  ونصف،  عقدين  منذ  السلطة  يف  مشاركاً  كونه  لوالية حكومية جديدة، 

  13أما عن االسم الذي جرى تداوله من طرف كتلة نواب التغي� الـ  .2005حكومات أدت النهيار البالد منذ  

السالم.  نواف  املتحدة،  األمم  لدى  للبنان  السابق  السف�  فهو  الحكومة،  رئاسة  ملنصب  املعارضة    السنية 

الـ النواب  أن  املعاي�    13وكشف مصدر  نواب مستقل� إلعداد الئحة  اتصاالت مع  التغي� يجرون  لقوى 

بعبدا.   واملواصفات قرص  النيابية يف  االستشارات  يف  تسميتها  ستتم  التي  الشخصية  عىل  وهناك    لعرضها 

يجري مناقشة س�هم الذاتية الختيار واحد منهم لتسميته لرئاسة الحكومة،    15مجموعة أس�ء تتجاوز الـ

زير البيئة نارص  وهم املديرة يف صندوق النقد الدويل حن� السيد، والنائب الحايل عبدالرحمن البزري، وو 

أيضاً تم اقرتاح سف� لبنان السابق يف جامعة الدول العربية خالد زيادة، ورنا غندور عضو يف الهيئة    ياس�. 

 الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية، باإلضافة للدكتور خلدون الرشيف وصالح النصويل. 

املعارضة أو األغلبية يف التيار  مصدر مقرب من حزب الله إىل أنه مل يتواصل أحد مع الحزب من    وأشار

مصدر من الثنايئ الشيعي حزب الله وحركة أمل نفى    السني بخصوص رئيس الحكومة، وال مع أعضائها.

الثنايئ عىل الحصول عىل حقيبة وزارة املال، مؤكداً أن من يروج هذه األخبار يسعى إىل فتح   أن إرصار 

ويرى املصدر أن معاي� الثنايئ الشيعي تنطلق أوالً   ة.معركة مبكرة لوضع العراقيل أمام تشكيل الحكوم

الحكومة   املكلف شكل  الرئيس  بعدها يطرح  للتأليف،  املقرتحة  االستشارات واألس�ء  من تحديد موعد 

باملقابل يؤكد مصدر أن حزب الله يرى أن األصل هو مشاركة    والحقائب املعروضة ب� الطوائف من عدمها.

زمة كب�ة عىل كل املستويات من انهيارات االقتصاد والنقد، وأزمة ترسيم الحدود  الجميع، فلبنان يعيش أ

واحت�الت الحرب، وال يجب أن يضع كّل طرف رشوطه، ونحن نفّضل أن يكون جميع اللبناني� متفق�  

 ومت�سك� حول موقف وطني واحد إلخراج البلد من األزمة. 
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 باستقالتهم من البرملان نواب الکتلة الصدریة یتقدمون 

 

استقال نواب الكتلة الصدرية يف العراق من مجلس النواب بعدما دعاهم رجل الدين    ،2022يونيو    12يف  

ق إىل تقديم استقاالتهم، يف ظل جمود مستمر منذ فرتة  الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر يف وقت ساب

رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقاالت األخوات    الصدر “عىلحيث قال    طويلة بخصوص تشكيل حكومة. 

ك� أضاف الصدر، وهو معارض قوي لكل من إيران   واإلخوة يف الكتلة الصدرية إىل رئيس مجلس النواب".

خطوة "تضحية مني للبالد والشعب لتخليصهم  لاملتحدة، يف بيان مكتوب بخط اليد، إن هذه اوالواليات  

   من املص� املجهول". 

حيث زاد عدد    2021  كانت الحركة الصدرية هي الفائز األكرب يف االنتخابات العامة التي جرت يف أكتوبر

سيايس ب� األحزاب عرقل انتخاب الربملان  لكن الخالف ال  ،مقعداً   73املقاعد التي تشغلها يف الربملان إىل  

يف ح� ظهر رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس يف تسجيل مصور بثته    رئيساً للبالد وتشكيل حكومة.

 وكالة األنباء العراقية وهو يوقع عىل استقالة النواب، يف خطوة من شأنها أن تعقد املشهد السيايس العراقي. 

يام قليلة من إعالن زعيم التيار الصدري يف العراق مقتدى الصدر، تخليه عن يأيت قرار مقتدى الصدر بعد أ 

يوماً، يف خطوة قد تؤدي إىل    30مساعي تشكيل الحكومة العراقية، واالنتقال إىل صفوف املعارضة ملدة  

  حيث مرت أكرث  إجراء انتخابات جديدة يف حال فشل القوى السياسية املوالية إليران يف تشكيل الحكومة.

أشهر حتى اآلن منذ أن ذهب العراقيون إىل صناديق االقرتاع باالنتخابات الربملانية، وقد أدى التنافس    7من  

الرشس ب� املعسكرين، الذي يقود أحده� زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واآلخر "اإلطار التنسيقي"  

التيا باستثناء  الشيعية  القوى  أبرز  يضم  (والذي  إيران  إىل منع تشكيل حكومة  املدعوم من  الصدري)،  ر 

 جديدة.
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قال الصدر يف بيان "بقي لنا خيار ال بد أن نجربه، وهو التحول إىل املعارضة الوطنية ملدة ال تقل عن ثالث�  

يوماً". وأضاف "إن نجحت األطراف والكتل الربملانية، وضمنها من ترشَّفنا بالتحالف معهم يف تشكيل حكومة  

ك� أوضح أن سبب اتخاذه هذا القرار    فبها ونعمت، وإال فلنا قرار آخر نعلنه حينها".  لرفع معاناة الشعب،

هو ازدياد "التكالب" عليه من الداخل والخارج وعىل فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي  

 جهة. 

اقي، فإنه فشل يف  مقعداً، أي أغلبية أعضاء الربملان العر  175ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 

التنسيقي"، انعقاد جلسة   تحقيق هدفه بتشكيل الحكومة، بعدما عطلت القوى املنافسة ضمن "اإلطار 

في� تحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء الربملان    الربملان النتخاب رئيس جديد للبالد.

، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة ال بد منها  نواب)، وهو العدد املطلوب ملنح الثقة ألحد املرشح� 210(

يف السياق ذاته، يتمتع الصدر بنفوذ كب� عىل حكومة تسي�    دستورياً للميض قدماً يف تشكيل الحكومة. 

األع�ل الحالية التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالفعل، حيث يُنظر إىل الكاظمي عىل أنه  

هندس االنتخابات الربملانية األخ�ة التي ُعقدت مبكراً وأدت إىل تراجع مقاعد  ُمعاٍد للنفوذ اإليرا�، وأنه  

 القوى الشيعية املوالية إليران.

 وفاة طیاَرْین أردنیین قرب الحدود مع سوریا

الطيارين قُتال بعد سقوط طائرة تابعة لسالح الجو  ، قال الجيش األ 2022يونيو    5  يف رد� إن اثن� من 

املليك، يف منطقة خالية يف الرمثا مبحافظة إربد قرب الحدود مع سوريا، مش�اً إىل أن سقوط الطائرة سببه  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/05/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/05/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
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الجيش األرد� أضاف نقالً عن مصدر عسكري: "نتج عن سقوط الطائرة    خلل فني يف أثناء جولة تدريبية.

أبو ا بهاء محمد مصطفى  الطيار  والنقيب  الشوفي�،  أحمد  مشهور  بالل  الطيار  الرائد  كل من  ستشهاد 

من جانبها، نرشت وسائل   غنمي، بعد أن تم نقله� إىل مستشفى امللك املؤسس عبد الله األول الجامعي".

فيديو ملكان الحادثة أظهر  إعالم أردنية صوراً قالت إنها ملكان سقوط الطائرة يف الرمثا، ك� انترش مقطع  

 عدداً من األشخاص يقفون بجوار الطائرة املحطمة.  

 انحسار املیاه یکشف عن مدینة قدیمة يف العراق

 

عام، إثر جفاف جزء    3400أملان وأكراد يف إقليم كوردستان، مدينة قد�ة بُنيت قبل    اكتشف عل�ء آثار

شهدت مساحات واسعة من العراق  حيث  من خزان سد املوصل الذي يعد األكرب من نوعه يف العراق،  

إنشاءات ضخمة بجدران كانت يف حالة جيدة،   املياه عن  انحسار  كب�اً، وقد كشف  العام املايض جفافاً 

مئات من القطع األثرية. يعتقد عل�ء اآلثار أن املدينة التاريخية التي كشف عنها الجفاف هي مدينة  و 

وألواح  الطوابق،  متعدد  تخزين  ومبنى  وأبراج،  جدران  واكتُشفت  ميتا�.  إمرباطورية  عاصمة  زاخيكو، 

 عام.  3400مس�رية ملفوفة يف مظاريف طينية باملدينة التي بُنيت قبل 

انا بولجيز، األستاذة املساعدة يف علم اآلثار بجامعة فرايبورغ األملانية، التي متول عملية التنقيب،  تقول إيف

إن املبنى الضخم كانت له أهمية خاصة، ألن كميات هائلة من البضائع كانت تخزن فيه، "ورمبا كانت تأيت  

اآلثار يف جامعة توبنغن األملانية،  من جانب آخر، يقول بيرت فالزنر، أستاذ علم    من جميع نواحي املنطقة". 

ووجد العل�ء أن الجدران    لوح مس�ري، "شبه معجزة".  100إن بقاء األوا� الخزفية التي تحوي أكرث من  

أمتار منذ آالف السن�، ال تزال قامئة رغم أنها مصنوعة من الط� املجفف يف الشمس،    3التي يبلغ ارتفاعها  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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بدورها قالت مؤسسة سميثسونيان األمريكية إن صمود الجدران لسنوات    .ورغم غمرها يف مياه نهر دجلة

 رمبا يكون راجعاً إىل أن زلزاالً حّول أجزاءها العلوية إىل أنقاض، وأصبحت غطاًء وقائياً عىل مر القرون. 

بون  كشف أجزاًء من املدينة األثرية. واكتشف املنق  2018ولفتت املؤسسة إىل أن جفافاً رضب املنطقة عام  

  أمتار تقريباً و"بقايا لوحات جدارية بدرجات زاهية من اللون� األحمر واألزرق".   7قرصاً بجدران بارتفاع  

وبعد انحسار املياه، تم تشكيل فريق من الباحث� وعل�ء اآلثار رسيعاً للتنقيب عن الكنز التاريخي قبل  

املنطقة   عىل علم بوجود هذه املدينة األثرية منذ  ارتفاع مستويات الخزان مرة أخرى، بين� كان أهايل 

وعرف عل�ء اآلثار يف البعثة األخ�ة املزيد عن إمرباطورية "ميتا�"    الث�نينيات، حسب "التا�ز" الربيطانية.

قبل امليالد. وقد أسسها الهندو إيرانيون من بالد ما    1350إىل    1500التاريخية التي استمرت من نحو عام  

النهرين وسور   وقد امتد حكم إمرباطورية ميتا� من جبال زاغروس يف إيران إىل البحر املتوسط.  يا. ب� 

واندلع قتال بينهم وب� املرصي� للسيطرة عىل سوريا إىل أن تم االتفاق عىل هدنة. وسقطت اإلمرباطورية  

 يف يد الحيثي�، واستوىل اآلشوريون عىل املنطقة. 

  

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

 ملحادثات غیر املباشرة بین لبنان وإسرائیل جهود الستئناف ا

 
الدبلومايس األم�يك أموس هوكست�  ،2022يونيو    14يف   اللبناني� بشأن    أجرى  محادثات مع املسؤول� 

استئناف املفاوضات غ� املبارشة مع إرسائيل، والتي تهدف أساسا إىل ترسيم الحدود وحل الخالفات حول  

عىل   - خالل استقباله الوسيط األم�يك- وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون شدد    املياه والغاز. 

وأضافت الرئاسة أن عون قدم لهوكست� ردا عىل املقرتح    ياه والرثوات الطبيعية.حقوق لبنان السيادية يف امل 

الرد   األم�يك، عىل أن ينقل الوسيط األم�يك موقف لبنان إىل الجانب اإلرسائييل خالل األيام القليلة املقبلة.

ف تل أبيب استخراج  اللبنا� تضمن مطالبة باستئناف املفاوضات التقنية غ� املبارشة مع إرسائيل، ووق

  النفط والغاز من حقل كاريش إىل ح� انتهاء املفاوضات.

والتقى هوكست� أيضا كال من رئيس حكومة ترصيف األع�ل يف لبنان ووزير الخارجية ورئيس الربملان  

مّكن  وقال املسؤول األم�يك إنه تلقى مقرتحا من مسؤول� لبناني� خالل زيارة لب�وت "سيُ   ووزير الطاقة. 

وأضاف  أن املسؤول� اللبناني� اتخذوا "خطوة قوية للغاية إىل األمام اليوم    من امليض قدما يف املفاوضات".

وتأيت الزيارة بناًء عىل دعوة لبنانية يف أعقاب س�ح تل أبيب  من خالل تقديم نهج موحد عىل نحو أكرب".

وكانت املفاوضات    املتنازع عليها مع لبنان. بدخول سفينة مخصصة الستخراج النفط والغاز إىل املنطقة  

بوساطة أم�كية وإرشاف أممي، وتوقفت   2020التقنية غ� املبارشة ب� لبنان وإرسائيل انطلقت يف أكتوبر

 يف مايو من العام املايض بعد خالفات عىل مساحة املنطقة محل النزاع. 

اإلطار الذي انطلقت عىل أساسه املفاوضات التقنية  من جهته، أكد رئيس الربملان اللبنا� نبيه بري أن اتفاق  

  غ� املبارشة ب� بالده وإرسائيل يظل األساَس واآلليَة األصلح الستك�ل املفاوضات بشأن الحدود البحرية. 

ر   وبعد لقائه الوسيط األم�يك رأى بري أن ما يجري حاليا مخالٌف لالتفاق ويحرم لبنان من حقوقه، وحذَّ

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/2022/6/14/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9
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الس�ح   أن  املنطقة.من  يف  األوضاع  يفاقم  والنفط  الغاز  باستخراج  دوجاريك    إلرسائيل  ستيفان  وكان 

املتحدث باسم األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو غوت�يش قال إن املنظمة الدولية مستعدة ملساعدة  

مم  وأكد دوجاريك أن األ   لبنان وإرسائيل عىل حل الخالف بشأن حقل كاريش البحري من خالل الحوار. 

 املتحدة جاهزة إذا طلبت األطراف مساعدتها. 

يف الجانب اآلخر، قال رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت إنه يتطلع إىل اليوم الذي سيقرر فيه لبنان أنه  

ونقل املتحدث باسم الحكومة اإلرسائيلية عوف�    جاهز لالستفادة من الغاز الطبيعي يف مياهه اإلقليمية.

ينيت قوله إنه "آسف النشغال القيادة اللبنانية يف خالفات داخلية وخارجية بدل استخراج  جندملان عن ب

 الغاز لصالح مواطنيهم". 

  3تأيت هذه التطورات يف ظل تصاعد التوتر ب� لبنان وإرسائيل والتي من شأنها إعاقة جهود الرتسيم، ففي  

املنطقة    أعلنتيونيو   يف  لبناني�،  وآخرين  إرسائيلي�  ب� جنود  احتكاك  وقوع  اإلرسائييل  الجيش  إذاعة 

اعة اإلرسائيلية، فإنه خالل نشاط للجيش اإلرسائييل عىل الحدود مع  ذحسب اإل  الحدودية دون إطالق نار.

ب�    كوانتهى االحتكا  ووجهوا أسلحتهم نحو القوات يف الجهة املحاذية.لبنان، وقف جنود الجيش اللبنا�  

أو   الجيش  تعليق فوري عن  يصدر  أن  إصابات، ودون  الحدودي، دون وقوع  الخط  الجنود عىل جانبي 

   السلطات يف لبنان وكذلك إرسائيل.

هدد رئيس األركان اإلرسائييل أفيف كوخايف، برضب أهداف يف لبنان "تشمل مقرات القيادة    ،يونيو  12ويف  

ولفت كوخايف، خالل كلمة يف املؤمتر الوطني للجبهة الداخلية، إىل أنهم حددوا    والقذائف الصاروخية".

املسؤول اإلرسائييل    ب ب� الجانب�.بالفعل "آالف األهداف" التي سيتم تدم�ها يف لبنان، حال نشوب حر

وأضاف    توعد بأنه في� لو نشبت الحرب مع لبنان، فإن الجيش اإلرسائييل سيقصف بشكل "مدمر وواسع".

أن "كل األهداف موجودة ضمن خطة الهجوم الستهداف مقرات القيادة الصاروخية والراج�ت ومزيد من  

مع لبنان، الفتاً إىل أن تل أبيب سرتسل "تحذيراً مسبقاً  ولوح كوخايف باحت�لية نشوب حرب    .األهداف"

 لسكان الحدود اللبنانية يك يغادروا قبل اندالع الحرب".

يُشار إىل أن لبنان وإرسائيل ال توجد بينه� عالقات رسمية، بل يعتربان يف حالة "عداء"، حيث يقوم كل  

املرة األوىل التي تشهد فيها الحدود ب�  وليست هذه    جيش بح�ية حدوده؛ منعاً ألي محاوالت تسلل.

البلدين توتراً، سواء عرب مناوشات ب� الجنود عىل الطرف�، أو إطالق قذائف متبادلة، كان أشدها ما حدث  

الرشيط   طول  عىل  لبنانية  مناطق  اإلرسائيلية  القوات  قصفت  املايض  والعام  املايض.  العام  أغسطس  يف 

ئف صاروخية أُطلقت من مناطق يف جنوب لبنان. يف الوقت ذاته تنترش  قذا  3الحدودي، رداً عىل إطالق  

إرسائيل    تالبلدين. وخاضقوات أممية بجنوب لبنان (اليونيفيل)؛ من أجل ضبط الوضع الحدودي ب�  

، لكن منطقة الحدود ظلت مستقرة معظم الوقت منذ تلك الحرب 2006حرباً مع "حزب الله" اللبنا� عام  

 التي مل تستمر طويالً. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/12/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/
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  بین مصر واألردن والعراق آلیة مؤسساتیة موحَّدةإقرار 

 

، أعلنت مرص واألردن والعراق، االتفاق عىل اعت�د "آلية مؤسساتية" من أجل متابعة  2022يونيو    6يف  

اإلعالن جاء خالل لقاء ثاليث يف العاصمة العراقية بغداد، ضم    تنفيذ مشاريع التعاون املشرتكة في� بينها.

ونقلت وكالة األنباء   ، مع مسؤول� عراقي�.وزير خارجية مرص سامح شكري، ونظ�ه األرد� أ�ن الصفدي

العراقية، عن وزير الخارجية فؤاد حس�، قوله إن العراق اتفق مع مرص واألردن عىل "عقد اجت�عات  

وأضاف حس�: "تحدثنا عن العمل املشرتك ب� البلدان    مستمرة ملواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثاليث".

إضافة إىل مناقشة تأث� الحرب الروسية األوكرانية عىل دول املنطقة"، الفتاً إىل    الثالثة ملواجهة التحديات،

وذكرت الوكالة أن الوزير األرد� الصفدي    أنهم اتفقوا "عىل عقد اجت�عات مستمرة ب� البلدان الثالثة".

   أكد أن بالده "ستبدأ بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بداية العام املقبل".

قال وزير خارجية مرص سامح شكري، إن "زيارتنا للعراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثاليث"، مبيناً   بين�

وأردف "نعمل عىل تكوين رؤية موحدة ملواجهة التحديات"، الفتاً    أن "هدف اإلطار الثاليث دعم العراق".

يف السياق ذاته، أفاد بيان للخارجية    إىل أن "الربط الكهربايئ ب� البلدان الثالثة وصل إىل مراحل متقدمة".

األردنية بأن املحادثات انتهت إىل "توافق عىل اعت�د آلية مؤسساتية ملتابعة تنفيذ املشاريع املقدمة ضمن  

الثاليث".   التعاون  ضوء   آلية  يف  خصوصاً  أكرب،  زخ�ً  إلعطائها  املستقبلية  الخطوات  "تنسيق  إىل  إضافة 

 علت من التعاون املمنهج رضورة أكرث إلحاحاً لخدمة املصالح املشرتكة". التحديات االقتصادية التي ج

يُشار إىل أن الدول الثالث عقدت خالل العام� املاضي� أربع قمم مشرتكة، انطلقت أوالها بالقاهرة يف  

  وُعقدت القمة الثانية بالواليات   ، وقادت إىل تشكيل مجلس مشرتك ب� مرص واألردن والعراق. 2019مارس  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/07/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/07/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/
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، والرابعة  بالواليات املتحدة  2020، بين� عقدت الثالثة يف أغسطس  2019  املتحدة األمريكية، يف سبتمرب

وأبرمت الدول الثالث اتفاقات اقتصادية مشرتكة وأخرى ثنائية تتمحور    يف يونيو.  2021ببغداد منتصف   

ب� مرص واألردن والعراق، بات يُطلق    يُذكر أن التحالف الثاليث  يف املجمل حول الطاقة والتجارة واالستث�ر.

الجديد" يف املقام األول، إىل إنشاء    عليه يف اآلونة األخ�ة اسم "الشام الجديد". ويهدف مرشوع "الشام 

خطوط لنقل النفط والغاز من العراق إىل منطقة خليج العقبة األردنية عىل البحر األحمر ومنها إىل مرص  

 ثم إىل األسواق النهائية. 

البنك الدويل يف مارس  تعو  ، لكن بخريطة جغرافية  2014د جذور مرشوع الشام الجديد لدراسة أعّدها 

، إضافة إىل تركيا والعراق ومرص. ك� وفلسط�أوسع، واشتملت عىل دول بالد الشام، سوريا ولبنان واألردن  

العب السابق حيدر  العراقية  الحكومة  أخرى يف زمن رئيس  أطلقت  أُعيد طرح املرشوع مرة  ادي، والحقاً 

، تلتها قمة ثانية بنيويورك 2019الدول الثالث آلية للتعاون بدأت من العاصمة املرصية القاهرة يف مارس  

أخذ مرشوع الشام الجديد زخ�ً كب�اً بعد تبنّيه من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى    .2019يف سبتمرب  

ثم خالل االجت�ع الثالث ب� قادة األطراف الثالثة، والذي  ،  2020الكاظمي، يف زيارته لواشنطن يف سبتمرب  

جمعه بالعاهل األرد� امللك عبد الله الثا� والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف العاصمة األردنيّة عّ�ن  

نفسه. املتحدة يف    بالشهر  للواليات  زيارته  الجديد"، ألول مرة خالل  "الشام  تعب�  أطلق  الكاظمي  وكان 

، وقال حينها لصحيفة "واشنطن بوست" األمريكية، إنه يعتزم الدخول يف مرشوع إسرتاتيجي  2019طس  أغس

ك� أوضح الكاظمي أن "الشام الجديد" مرشوع اقتصادي عىل النسق األورويب، يجمع    يحمل هذا االسم. 

 . القاهرة ببغداد، وانضمت إليه عّ�ن، لتكوين تكتل إقليمي قادر عىل مواجهة التحديات

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 إیجابیة  تطورات ..بوساطة عراقیة اإلیرانیة- املحادثات السعودیة
العراقي  2022  ويوني  8يف   الوزراء  رئيس  أعلن   ،

الكاظمي  اإليرانية،  مصطفى  "املباحثات    -أن 

مراحل   إىل  وصلت  بغداد  يف  جرت  التي  السعودية 

ويف مؤمتر صحفي بالقرص الحكومي، قال    متقدمة".

الكاظمي إن "العراق أصبح اليوم محطة التقاء الكث�  

الدول. هناك خمس محاوالت لتصفية خالفات   من 

بغداد" يف  حصلت  الدول  أضاف  .  ب�  الكاظمي 

اإليرا� بالحوار  وص  - "سمعتم  الذي  وجميعها  السعودي،  أخرى  حوارات  وهناك  متقدمة،  مراحل  إىل  ل 

وتابع "إذن أصبح    نجحت ومل نعلن عنها يف حينها احرتاماً لطبيعة الدور الرسي الذي يقوم به العراق".

العراق نقطًة لاللتقاء، وتخفيف التوترات يف املنطقة، وهذه فيها انعكاسات عىل الوضع االقتصادي العراقي  

 األمني".  وعىل استقرار الوضع

ح النائب بالربملان اإليرا� جواد كر�ي القدويس بأنه من املقرر أن يلتقي وزير    17ويف   مايو املايض، رصَّ

خارجية بالده حس� أم� عبد اللهيان مع نظ�ه السعودي فيصل بن فرحان، يف العاصمة العراقية بغداد،  

لة أنباء فارس اإليرانية، آنذاك، أنه تم التوصل  القدويس أوضح  يف حديثه لوكا  دون أن يحدد موعداً لذلك.

ك� أشار  .2021إىل اتفاقات أولية يف محادثات تطبيع العالقات ب� طهران والرياض والتي بدأت يف أبريل 

اإلقليمية ال سي�  والقضايا  السفارات  الثنائية وفتح  القضايا  بن فرحان  اللهيان سيناقش مع  عبد  أن  إىل 

من جانبه، كشف وزير الخارجية السعودي، يف ترصيحات صحفية الشهر املايض، أن بالده    األزمة يف اليمن. 

حققت بعض التقدم يف املحادثات مع إيران الستعادة العالقات الثنائية، إال أنه اعترب ذلك "ليس كافياً وعىل  

   إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون املستقبيل".

، مباحثات ب� إيران والسعودية جرى آخرها يف أبريل املايض، إلنهاء  وتستضيف بغداد منذ العام املايض

، والتوصل إىل تفاه�ت بشأن الخالفات القامئة بينه� يف عدة ملفات،  2016القطيعة املمتدة منذ عام  

اعتداءات  ، قطعت السعودية عالقاتها مع إيران، إثر  2016ويف يناير    أبرزها الحرب باليمن والربنامج النووي.

تعرضت لها سفارة الرياض يف طهران وقنصليتها مبدينة مشهد (رشق)؛ احتجاجاً عىل إعدام اململكة رجَل  

تُعد إيران والسعودية أبرز قوت� إقليميت�  و   الدين الشيعي السعودي �ر النمر، إلدانته بتهم منها اإلرهاب.

ية، وأبرزها النزاع يف اليمن، كذلك تُبدي السعودية  بالخليج، وه� عىل طرَيف نقيض يف معظم امللفات اإلقليم

"التدّخل" يف دول عربية، مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوّجس    قلقها من نفوذ إيران اإلقليمي وتتّهمها بـ 

 من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/08/%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84/
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/08/%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84/
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 : املحور االقتصادي ثانیا

 الغذائي ممن أجل أمنه يإمارات يمصر يأردنتکتل 

 

عىل زراعة القمح والشع� والذرة، ضمن مشاريع مشرتكة تخص األمن   توافقت األردن واإلمارات ومرص

 دات الحبوب عاملياً، بسبب األزمة األوكرانية. الغذايئ ب� الدول الثالث، وسط تذبذب حاد يف سالسل إمدا

، إن جزءاً من املشاريع  2022يونيو    2يف  إذ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين األرد�، يوسف الش�يل،  

التي تعمل عليها البلدان الثالثة "بشكل فوري هي مشاريع األمن الغذايئ، هناك توافق ب� الدول الثالث  

أضاف املسؤول األرد�، أن زراعة    حاصيل الزراعية امللحة، وهي القمح والشع� والذرة".لزراعة عدد من امل

إمارايت يف هذا   املشرتكة يف األردن ومرص "وسيكون هناك استث�ر  الثالثة تأيت ضمن املشاريع  املحاصيل 

األمونيا من مرص،  ك� أوضح الش�يل "هناك مرشوع آخر مهم يف عملية تكاملية، يتمثل يف است�اد    الشأن".

والغاز من اإلمارات إلنتاج أسمدة من رشكة الفوسفات والبوتاس األردنية، ويتم بيعها لهذه الدول، والفائض  

   منه سيتم بيعه إىل الدول األخرى".

اإلمارات،   أطلقت  أن  بعد  ذلك  اقتصادية    29يف  يأيت  لتنمية  التكاملية  الصناعية  "الرشاكة  املايض،  مايو 

وفق ما ذكرته وكالة األناضول، سرتكز الرشاكة    تجمع كالً من األردن ومرص إىل جانب اإلمارات.مستدامة"، و 

وتعزيز   والقدرات  املوارد  وتوظيف  املتقدمة،  والتكنولوجيا  الزراعة  قطاعات  عىل  الجديدة  الصناعية 

ت مستوى عاملي،  ك� ستعمل الدول الثالث عىل تطوير صناعات تنافسية ذا الرشاكات الدولية واإلقليمية.

تكامل سالسل   االستدامة، وتعزيز  قائم عىل  توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق �و  وتحقيق سالسل 

 القيمة والتجارة ب� الدول الثالث.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2022/06/02/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
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 ملیون سوري یعانون الفقر املدقع   14أکثر من 

 

  600مليونا و  14إىل خطورة الوضع املعييش يف سوريا، وقالت إن    نبهت اللجنة الدولية للصليب األحمر

وتؤكد أرقام املنظ�ت الدولية ما    % يعيشون تحت خط الفقر. 90ألف شخص يحتاجون للمساعدة، وإن  

مليون سوري    12نامج الغذاء العاملي بأن  أوردته تغريدة اللجنة الدولية للصليب األحمر، إذ أفاد تقرير بر

يعانون من انعدام األمن الغذايئ، يف ح� يبلغ عدد الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد إىل  

املليون�. الغذايئ فقاربوا  انعدام األمن  أما األشخاص املعرضون لخطر  املليون،  ويتطلب    مليون� ونصف 

لكن برنامج الغذاء    مليون دوالر أم�يك.  30السنة الحالية بأكرث من مليار و  الوضع الحايل متويال قّدر يف

% فقط من  26مليون دوالر، وهو ما �ثل    356إال عىل متويالت بـ  - وفق آخر تقاريره-العاملي مل يحصل  

 التمويالت املطلوبة، وفق الربنامج العاملي. 

سمح بتسليم املساعدات عرب الحدود من تركيا،  ومن املقرر أن تنتهي صالحية تفويض مجلس األمن الذي ي

أنها تنتهك سيادة    كن روسيال  يف العارش من يوليو املقبل. أشارت إىل معارضتها لتجديد العملية، بحجة 

وقالت األمم املتحدة   سوريا وسالمتها اإلقليمية، وأنه ينبغي تقديم املزيد من املساعدات من داخل البالد.

مساعدات انترشت يف ش�يل غريب سوريا من داخل البالد، لكنها ال �كن أن تكون بديال يف  قوافل    4إن  

ورصح األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو   الوقت الحايل عن العملية عرب الحدود من حيث الحجم والنطاق.

إ  املايض،  أبريل  املساعدات يف سوريا يف  األخ� عن  تقريره  األمن يف  يتع�  غوت�يش ملجلس  يزال  "ال  نه 

الش�ل   يف  داخل سوريا)  (من  الخطوط  عرب  ومستمرة  منتظمة  عمليات  إلجراء  التحديات  عىل  التغلب 

وأشار إىل أن من ب� هذه التحديات ض�نات أمنية يف الوقت املناسب من األطراف والتزامات    الغريب".

 . بعدم التدخل يف توصيل املساعدات اإلنسانية من داخل سوريا

https://almarsad.co.uk/
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 راق یرفع إنتاجه النفطي تطبیقا التفاق أوبك بلسالع

 

قال املتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن حصة بالده من إنتاج النفط  ،  2022يونيو    4يف  

ونقلت وكالة األنباء العراقية عن    برميل يوميا مبوجب اتفاق تكتل "أوبك بلس" . ألف    71سرتتفع مبقدار  

وبهذا، يرتفع إج�يل إنتاج العراق من النفط    جهاد أن زيادة اإلنتاج ستطبق اعتبارا من مطلع الشهر املقبل. 

ألف برميل    648ألف برميل يوميا. وكان تكتل "أوبك بلس" أعلن زيادة اإلنتاج مبقدار    580مالي� و  4إىل  

% من إج�يل الطلب العاملي عىل  1وتعادل الزيادة أقل من    يوميا يف يوليو ومثلها يف أغسطس املقبل�.

 الخام الوقت الراهن.

وقال جهاد إن الدول املنتجة تراقب عن كثب تطورات السوق النفطية، وتقوم مبراجعة التقارير بهذا الشأن  

باستقرا الكفيلة  اإلجراءات  كميات  التخاذ  ب�  التفريق  إىل  التنويه  يجب  أنه  مضيفا  العالية،  األسواق  ر 

وحول إمكانية    التصدير والحصص املقررة من قبل "أوبك بلس" فاالتفاق يتعلق باإلنتاج وليس بالتصدير. 

أن تبادر "أوبك بلس" إىل سد النقص يف إمدادات النفط الرويس، أوضح جهاد أنه ال �كن ألي دولة أو أكرث  

يض النقص الذي تعا� منه األسواق النفطية العاملية ألي ظرف أو سبب كان إال عن طريق أوبك بلس،  تعو

تكون  عليها  يتفق  زيادة  وأية  دولة،  لكل  املقررة  بالحصص  بااللتزام  الجميع  يلزم  أخالقي  اتفاق  وهناك 

 باإلج�ع من قبل جميع الدول املنتجة يف أوبك بلس ومن ضمنها روسيا. 

أن انخفاض أسعار    واعترب  العاملية وتؤدي إىل  أية زيادة غ� محسوبة سوف تنعكس سلبا عىل األسواق 

النفط، وما تعمل عليه دول أوبك بلس ومن ضمنها روسيا هو الحفاظ عىل التوازن ب� العرض والطلب  

وا التحديات  هذه  مواجهة  وكيفية  وتداعياتها،  آثارها  من  والتقليل  العاملية  األسواق  لظروف  واستقرار 

ولفت إىل أن السوق النفطية هشة ويتطلب التعامل معها بحكمة وروية وليس بالعواطف وردود    املختلفة.

https://almarsad.co.uk/
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https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/6/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/6/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7
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األفعال الرسيعة وغ� املنضبطة أو املحسوبة جيدا، الفتا إىل أن ما يعمل عليه العراق هو الحفاظ عىل  

لقيمة املالية املتحققة لدعم املوازنة  املكاسب التي تحققت خالل الفرتة املاضية، والعمل عىل إدامة جودة ا

 ألن تحقيق إيرادات عالية بكمية تصدير جيدة أفضل من تصدير كميات كب�ة بأسعار منخفضة. 

وأشار املتحدث العراقي إىل أن االجت�ع الوزاري لدول أوبك بلس سيعقد نهاية الشهر الجاري من أجل  

كب�ة لتعويض الكميات التي قد تخرسها األسواق    مراجعة تطورات السوق النفطية، وقد تواجه صعوبات

والعراق ثا� أكرب منتج للنفط الخام يف منظمة أوبك، ويطمح للوصول إىل إنتاج    النفطية من إنتاج روسيا.

 .2025مالي� برميل بحلول  6

 ملیون دوالر من البنك الدولي إلصالحات مالیة يف فلسطین 37

 

مليون دوالر،    30أعلن البنك الدويل أن مجلسه التنفيذي وافق عىل تقديم منحة بقيمة  ،  2022يونيو    8يف  

ملساندة إصالحات يف مجال املشرتيات العامة والشمول املايل واالقتصاد األخرض يف فلسط�، وأخرى بقيمة  

قال املدير واملمثل املقيم للبنك الدويل يف الضفة الغربية وقطاع  و   مالي� دوالر لتوف� خدمات اجت�عية.  7

غزة كانثان شانكار، يف بيان، إن "املنحة الجديدة تبني عىل عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من  

وأضاف أن املنحة ستساعد يف تخفيف وطأة بعض   اإلصالحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية". 

لية، وسرتكز يف الوقت نفسه عىل األولويات اإلسرتاتيجية، مبا يت�ىش مع إسرتاتيجية مساعدات  الضغوط املا

-2021مجموعة البنك الدويل للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات  

2023." 

التنمية ومس�ها "م  إن العملية الجديدة ملنحة سياسات  البيان:  البنك يف  ساندة تحقيق الشفافية  وقال 

وزيادة  العام  الرشاء  م�رسات  تعزيز  إىل  الرامية  اإلصالحات  عىل  تركز  األخرض"،  واالقتصاد  والشمول 

املالية   أكرب لإلنفاق من  إتاحة مساحة  ثّم  الرقابة عىل اإلنفاق، ومن  الشفافية، وستشجع تعزيز ضوابط 

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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هود السلطة  جك� تساند املنحة    أوجه اإلنفاق االجت�عي.العامة ملا يلزم من االستث�رات اإلنتاجية، وزيادة  

بالرعاية واألكرث احتياجا، من خالل إصالحات تعزز الشمول   لتلبية احتياجات الفئات األوىل  الفلسطينية 

 املايل وإعداد امليزانيات عىل نحو يراعي اعتبارات املساواة ب� الجنس� يف الوزارات الرئيسة. 

مع خطة عمل مجموعة البنك الدويل بشأن تغ� املناخ، تركز العملية الجديدة عىل    وقال البنك: اتساقا

تدعيم قدرة األرايض الفلسطينية عىل التكيف مع صدمات تغ� املناخ والصمود يف مواجهتها، وذلك من  

 انون خالل تبني مجموعة من اإلصالحات لالرتقاء مبستوى الحوكمة يف قطاع املياه، وإدخال تعديالت عىل ق 

وجاء يف البيان: إن البنك الدويل "يركز أيضا عىل معالجة    ح�ية البيئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

السيايس والعنف".  وقّدر    نقص الوظائف، ال سي� ب� الشباب يف غزة يف أعقاب سنوات من االضطراب 

، مل  2021الرصاع مع االحتالل يف العام  البنك الدويل أنه حتى قبل تفيش جائحة "كورونا"، وتصاعد موجة  

 % من الشابات. 4% من الشباب املتعلّم يف غزة، و16يلتحق بسوق العمل سوى  

 لبنان: ثمن صفیحة البنزین یتخطی الحد األدنی لألجور 

 

يف لبنان، الحد األد� لألجور للمرة األوىل منذ بدء األزمة االقتصادية واملعيشية    تخطى سعر صفيحة البنزين

ألف ل�ة لبنانية    700  ليرتاً) الـ  20حيث المس سعر الصفيحة (  ،التي يعا� منها لبنان، الحد األد� لألجور 

وتشهد أسعار املحروقات ارتفاعاً كب�اً يف ظل   ألف ل�ة. 675 دوالراً)، في� يبلغ الحد األد� لألجور الـ  25(

األوكرانية. وعقد   األزمة  عىل خلفية  عاملياً  النفطية  املشتقات  أسعار  وارتفاع  الدوالر،  ارتفاع سعر رصف 

للبحث يف آخر املستجدات عىل صعيد أسعار املحروقات التي تشهد ارتفاعاً   موزعو املحروقات اجت�عاً 

 جنونياً. 

https://almarsad.co.uk/
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االرتفاع الجنو� ألسعار املحروقات  "أعرب ممثل موزعي املحروقات فادي أبو شقرا عن قلق املوزع� من  و 

بسبب ارتفاع أسعار النفط عاملياً بنسبة كب�ة إضافًة إىل ارتفاع سعر الدوالر عىل منصة ص�فة ويف السوق  

ف ل�ة مل يعد مبقدور املواطن تحمل  أل  700بعد مالمسة سعر صفيحة البنزين الـ"  . وقال أبو شقرا"السوداء

املحروقات   تأم�  عن  يوماً  يتوانوا  ومل  الخسائر،  من  كث�ا  يتكبدون  املوزع�  أن  ك�  االرتفاع  هذا  أعباء 

عدداً من أصحاب املحطات مل يعد لديهم القدرة عىل االستمرار وتأم� أسعار  " ، مش�اً إىل أن  "للمواطن�

 ". املحروقات سلفاً 
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 ي جتماعثالثا: املحور اال 

 تعنت النظام السوري يف إصدار جوازات السفر 

 

يقع الراغبون يف الحصول عىل جواز سفر مبناطق سيطرة النظام فريسة لعمليات تالعب يقوم بها محتالون  

أو س�رسة يعملون عىل "بيع دور" إصداره بأساليب مختلفة، ووصلت قيمة بعض صفقات بيع الدور إىل  

"اعتقدت أول األمر أن هناك خطأ يف املوقع اإللكرتو�، ولكن بعد مشاركتي    مالي� ل�ة (ألف دوالر).   3

صورة النتيجة عىل صفحتي بفيسبوك وتفاعل األصدقاء معها، علمت أنني لست الوحيد الذي حصل عىل 

ا حدث معه ح�  عاما) شارحا م  31هذا ما قاله السوري سامر (  موعد لتجديد جواز سفره بعد عام�!"

طلب موعدا لتجديد جواز سفره عىل املنصة اإللكرتونية التي أطلقتها وزارة الداخلية يف حكومة النظام  

وحصل    السوري قبل أشهر بهدف تنظيم دور الراغب� يف الحصول عىل جواز سفر أو استبداله أو تجديده.

يخ تسجيله الطلب. وقال "بإعطائنا مواعيد  أشهر من تار  5، أي بعد عام� و2024سامر عىل موعد يف فرباير  

  - وبطريقة غ� مبارشة-بعد عام� من تاريخ التسجيل، يبدو أن الحكومة تدفعنا (أي الراغب� يف السفر)  

 إىل دفع مبلغ طائل لقاء حصولنا عىل جواز سفر فوري".

مايو   24فيسبوك يوم  عرب صفحتها عىل موقع-وكانت وزارة الداخلية يف حكومة النظام قد نرشت تعمي� 

ألف    300دوالر) إىل    25ألف ل�ة (  102نص عىل رفع رسوم الحصول الفوري عىل جواز السفر من    - املايض

عليه    دوالر).  75( التقديم  للحصول عىل جواز سفر"  الحاجة  "بأمس  بإمكان من هم  إن  التعميم  وقال 

وشهدت األيام املاضية موجة    بلغ املعلن عنه. واستالمه من مركز الهجرة والجوازات يف اليوم نفسه لقاء امل
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عارمة من السخط والسخرية أثارها السوريون عىل مواقع التواصل االجت�عي، تعليقا عىل املواعيد التي  

أعطتها منصة الحجوز للراغب� يف الهجرة خارج البالد، وعىل قرار وزارة الداخلية رفع رسوم الحصول عىل  

بنسبة   السفر  مت200جواز  يتجاوز  %  ال  التي  والخاص،  العام  القطاع�  املوظف� يف  رواتب  تدّ�  جاهلة 

 دوالرا).  30ألف ل�ة (  120متوسطها 

والجوازات يف حكومة النظام رسوم جواز السفر السوري غ� املستعجل للمقيم� يف    وتحّدد إدارة الهجرة 

بـ النظام  سيطرة  (  50مناطق  ل�ة  يتطلب  12ألف  بات  الذي  املنصة    دوالرا)،  يف  دور  عىل  الحصول 

ويواجه    ألف ل�ة.  102  ألف ل�ة بعد أن كان بـ  300  اإللكرتونية، يف ح� تحدد رسوم جواز السفر الفوري بـ

السوريون صعوبات بالغة يف الحصول عىل جوازات سفرهم أو تجديدها منذ أغسطس العام املايض. وتشهد  

الن والجوازات يف مناطق سيطرة  الهجرة  استصدار جوازات  مراكز  نتيجة ألزمة  ازدحاما غ� مسبوق  ظام 

السفر التي أرجعها وزير الداخلية يف حكومة النظام، محمد رحمون، إىل أسباب فنية خارجة عن إرادة  

الوزارة، متثلت يف صعوبة الحصول عىل األوراق واألحبار الالزمة لطباعة جوازات السفر التي يتم است�ادها  

 من الخارج. 

ن هم بحاجة ماسة إىل جوازات سفر فريسة لعمليات تالعب يقوم بها محتالون أو س�رسة من  ويقع م

خالل حجز أدوار قريبة األجل عىل املنصة، أو أخذ دور بالوساطة املبارشة مع مسؤويل وموظفي الدوائر  

�ة (ألف  مالي� ل  3املعنية الستصدار الجوازات بأرسع وقت، ووصلت قيمة بعض صفقات بيع الدور إىل  

 دوالر). 
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 : قضایا وملفات رابعًا

 امللف السوري

 بعد قصف إسرائیلي.. تعلیق الرحالت يف مطار دمشق  

 

كافة الرحالت عرب مطار دمشق الدويل، وذلك بعد  أعلنت وزارة النقل السورية تعليق ، 2022يونيو  10يف 

ساعات من قصف صاروخي إرسائييل استهدف املطار ومستودعا قريبا منه، غ� أن الوزارة أرجعت تعليق  

ونقلت وكالة الصحافة   الرحالت لتوقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة، من دون ذكر األسباب.

ساعة عىل األقل جاء بسبب أرضار    48له إن تعليق الرحالت ملدة  الفرنسية عن موظف يف مطار دمشق قو 

قوله إن قصفا إرسائيليا   الوكالة عن مسؤول يف رشكة ط�ان يف املطار  الهبوط. ك� نقلت  لحقت مبدرج 

وقالت "أجنحة الشام للط�ان" (رشكة ط�ان سورية خاصة) إنها غ�ت مسار جميع    استهدف مدرج الهبوط. 

 ق إىل مطار حلب.رحالتها من دمش

وكانت وكالة سانا الرسمية السورية أفادت بأن قصفا إرسائيليا استهدف جنوب العاصمة دمشق، وأوضحت  

الوكالة أن القصف اإلرسائييل كان من اتجاه منطقة الجوالن السورية املحتلة، وأضافت أن الدفاعات الجوية 

  أسفر عن إصابة شخص ووقوع خسائر مادية.   السورية أسقطت معظم الصواريخ اإلرسائيلية، وأن الهجوم

وقال مراسل الجزيرة يف إدلب (ش�يل سوريا) إن مصادر محلية غ� رسمية قالت إن القصف الصاروخي  

اإلرسائييل ألحق رضرا كب�ا باملدرج الش�يل ملطار دمشق، وهو املدرج الوحيد الذي كان يعمل قبل القصف،  
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ا لألسلحة قرب املطار، تستخدمه مجموعات مسلحة تابعة إليران  ك� استهدفت تل أبيب أيضا مستودع

 الستقبال األسلحة القادمة من طهران. 

اللبنا�   الله  تابعة لحزب  القصف اإلرسائييل طال مستودعات  السوري لحقوق اإلنسان إن  وقال املرصد 

مواقع عىل األقل،    3وقوات إيرانية يف محيط مطار دمشق، وأضاف املرصد أن ألسنة الن�ان تصاعدت من  

وحسب املرصد نفسه، فإن املدرج املترضر    الفتا إىل وقوع جرحى من دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.

الثا� وتوقفه عن الخدمة جراء رضبات   الخدمة يف املطار بعد ترضر املدرج  هو الوحيد الذي كان قيد 

 .2021الية إليران يف حرم املطار عام  إرسائيلية استهدفت شحنات ومستودعات أسلحة تابعة ملجموعات مو 

 ورفض متحدث باسم الجيش اإلرسائييل التعليق عىل ما طال مطار دمشق. 

وتوجد يف منطقة جنوب دمشق عدة مواقع عسكرية ملجموعات تابعة إليران وحزب الله اللبنا�، وتعرضت  

سة تل أبيب الرامية إىل منع  يف عدة مرات لقصف إرسائييل يف السنوات القليلة املاضية، وذلك ضمن سيا 

وتقول طهران إن عددا من قواتها يوجد يف سوريا    تعزيز إيران من وجودها العسكري يف األرايض السورية.

بشكل علني    2013يف إطار مهام استشارية تقدم لسلطات دمشق، وأما حزب الله فإنه يقاتل منذ عام  

وقال املرصد السوري لحقوق اإلنسان   ورية املسلحة. دع� لقوات النظام السوري يف مواجهة املعارضة الس 

 قصفا إرسائيليا عىل األرايض السورية منذ مطلع العام الحايل.   15إنه أحىص وقوع 

 السفیر البحریني املفّوض یقّدم أوراق اعتماده يف دمشق 

 

الرسمية بأن فيصل املقداد، وزير الخارجية واملغرتب� السوري، تسلم    "سانا"  أفادت وكالة األنباء السورية

  أمس نسخة من أوراق اعت�د وحيد مبارك السيار سف�اً مفوضاً فوق العادة ململكة البحرين لدى سوريا.

حرص سوريا  " تعي� السيار سف�اً ململكة البحرين لدى سوريا وأكد  وأضافت أن املقداد رحب خالل اللقاء ب
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إىل رضورة العمل عىل تنقية  "الفتاً    "عىل أفضل العالقات مع مملكة البحرين وكل الدول العربية الشقيقة

   ."األجواء العربية وتحس� الوضع العريب ملواجهة التحديات املشرتكة

"عمق العالقات األخوية التي تجمع سوريا والبحرين معربا عن تطلعه للعمل من أجل تطوير    وأكد السيّار 

لتنقية   وأضاف أن "البحرين تسعى  هذه العالقات وتوسيعها ملا فيه مصلحة البلدين والشعب� الشقيق�".

تنشيط   بهدف  البلدين  ب�  املوقعة  التعاون  اتفاقيات  تفعيل  عىل  "سيعمل  أنه  وأكد  العربية"،  األجواء 

التعاون واالرتقاء به إىل أعىل املستويات، وعرب عن تطلعه لعقد اجت�عات اللجنة االقتصادية املشرتكة ب�  

ديسمرب املايض،    30خليفة أصدر يف    يذكر أن ملك البحرين حمد بن عيىس آل  البلدين يف أقرب وقت".

 مرسوما بتعي� السيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سوريا، بلقب سف� فوق العادة مفوض. 

 امللف الفلسطیني 

 الحکومة يف إسرائیل تواجه خطر االنهیار

 

بعد أن أكد عضو الكنيست    ،بدا االئتالف الحاكم الهش يف إرسائيل عىل شفا االنهيار  ،2022يونيو    13يف  

جاء هذا التطور    حكومة.ن� أورباخ، بأنه "مل يعد جزءاً" من ال  عن حزب رئيس الوزراء نفتايل بينيت اليميني

يف الوقت الذي اقرتب فيه ائتالف بينيت، املتنوع أيديولوجياً والذي يضم أحزاباً �ينية وليربالية وعربية،  

عضو الكنيست   عاماً.  12من االنهيار، بعد عام من إنهائه فرتة حكم بنيام� نتنياهو القياسية التي دامت  

يف بيان نرشته وسائل إعالم إرسائيلية عديدة: "أبلغت رئيس الوزراء  أورباخ، من حزب "�ينا" املتشدد، قال  
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أورباخ أضاف يف بيانه أن أعضاء الكنيست "املتطرف�    أنه بناء عىل الوضع الحايل، مل أعد جزءاً من االئتالف". 

 واملعادين للصهيونية" أخذوا التحالف "يف اتجاهات صعبة".

نتخابات أخرى، ولن يصّوت عىل حل الربملان"، عىل الرغم من أن  لفت أيضاً إىل أنه "يريد تجنب إجراء ا

الكنيست (الربملان)    59مغادرته جعلت ائتالف بينيت أقل من األغلبية بفارق اثن�، إذ لديه   مقعداً يف 

أصبح أورباخ ثالث عضو كنيست من "�ينا" يتخىل عن بينيت، الذي بقي مع    مقعداً.   120املؤلف من  

من جانبه، قال نتنياهو، زعيم   يف االئتالف، وفقاً ملا أورده موقع "تا�ز أوف إرسائيل".  أربعة أعضاء فقط

املعارضة اآلن، والذي تعهد بالعودة عىل الرغم من محاكمته بتهمة الفساد، إن الحكومة تقيم "واحدة من  

ملايض، عندما رفض  جاءت أوضح عالمة عىل ضعف االئتالف الحاكم، األسبوع ا  أطول الجنازات يف التاريخ". 

 الربملان مرشوع قانون �د حقوق "القانون املد� اإلرسائييل إىل املستوطن�" يف الضفة الغربية املحتلة. 

أدى رفض مرشوع القانون إىل زيادة احت�ل إجراء خامس انتخابات يف غضون ثالث سنوات، عىل الرغم  

نتنياهو كان    جراء محاولة ثانية قبل نهاية الشهر.من أنه من املرجح إعادة مرشوع القانون إىل الكنيست إل 

قد قال لبينيت، الذي كان يوماً ما أحد أقرب مساعديه، خالل مناقشة يف الربملان: "أنت ال تقاتل من أجل  

من جانبه، قال بينيت، وهو العضو السابق يف القوات الخاصة ومليون�    بلدنا، ولكن من أجل مقعدك".

، إن حكومته "عززت النمو االقتصادي، وخفضت البطالة،  2013ط يف السياسة عام  التكنولوجيا الذي انخر

أضاف بينيت يف ترصيح أمام الكنيست "نقاتل من أجل الحكومة    عاماً".  14وأنهت العجز ألول مرة منذ  

دت، قبل  يُذكر أن الحكومة اإلرسائيلية كانت قد فق   ر". اهذه األيام، نقاتل ألن االختيار ب� الفوىض واالستقر

 أكرث من شهر، أغلبيتها بالكنيست، بعد انسحاب النائبة اليمينية عيديت سلي�ن. 

تعّهد مسؤولون يف حكومة بينيت بعدم إجالء املستوطن� غ� الرشعي�، يف بؤرة حومش  ،  ويف سياق آخر

االستيطانية بالضفة الغربية املحتلة، يف األشهر املقبلة، يف محاولة منهم لح�ية االئتالف من االنهيار، بحسب  

إرسائيلية. إعالم  هذا    وسائل  املسويأيت  بإجالء  العليا  املحكمة  حكم  رغم  البؤرة التعهد  من  توطن� 

هذه الخطوة جزء من محاولة ملنع أعضاء الكنيست، وخاصة من    االستيطانية القريبة من مدينة نابلس.

في� أكدت وزيرة الداخلية اإلرسائيلية أيليت شاكيد، منذ مايو،    حزب بينيت، �ينا، من مغادرة االئتالف.

مستوطنيها.   من  تُخىل  لن  حومش  ب  مؤكدةأن  ما  كل  حومش".  "سنفعل  إخالء  لنمنع  أضافت    وسعنا 

"واستمرار وجود املدرسة الدينية اليهودية هناك له رمزيته وأهميته. وهذه املدرسة    املسؤولة اإلرسائيلية

 الدينية تعرضت لإلخالء مرات عديدة. وال بد أن يتوقف هذا، وأن نسمح لطالب املدرسة بالدراسة". 
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 ب سابق بالکنیست مستوطنون یقتحمون األقصی بمشارکة نائ
 

 

مستوطناً اقتحموا باحات    160دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، إن ما يزيد عن    قالت،  2022يونيو    6يف  

ا  األقىص  املسجد  الرشطة  بحراسة مشددة من  أن عضو  .  إلرسائيليةيف غضون ساعة واحدة،  إىل  وأشارت 

من جانبهم، قال    الكنيست السابق عن حزب "الليكود" اليميني، الحاخام يهودا غليك، شارك يف االقتحام. 

شهود عيان إن املستوطن� اقتحموا املسجد عىل شكل مجموعات كب�ة بحراسة الرشطة اإلرسائيلية، من  

الجدار الغريب للمسجد األ  كانت ج�عات إرسائيلية قد دعت القتحامات كثيفة  و   قىص.باب املغاربة، يف 

 .يونيو 6وانتهي يونيو  5للمسجد األقىص، مبناسبة عيد "نزول التوراة"، الذي بدأ 

يف سياق متصل، هددت حركة املقاومة اإلسالمية "ح�س"، بـ"توسيع دائرة االشتباك" مع إرسائيل، رداً عىل  

إن "املقاومة    املتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، قال يف بيان  األقىص"."جرائم االحتالل يف املسجد  

  ال �كن أن تصمت تجاه جرائم االحتالل يف املسجد األقىص، وسيدفع الثمن الباهظ عىل هذه الجرائم".

يخوضها  القانوع طالب بـ"توسيع دائرة االشتباك واملواجهة مع االحتالل الصهيو�، يف إطار املعركة التي  

الشعب يف القدس وساحات األقىص"، ودعا إىل حالة من "االستنفار ملواجهة وإفشال مخططات االحتالل  

املتكررة لقطعان املستوطن� للمسجد األقىص تهدف    الصهيو�". "االقتحامات  أن  إىل  أيضاً  القانوع  أشار 

 رة عليه". الستك�ل املخططات الصهيونية لتقسيمه زمانياً ومكانياً، وبسط السيط

بدوره، استنكر عضو املكتب السيايس للحركة، عزت الرشق، يف بيان، "اقتحام االحتالل اإلرسائييل ومستوطنيه  

للمسجد األقىص"، واصفاً إياها بـ"أع�ل القرصنة"، وأضاف أن "اقتحام األقىص تحت ح�ية جيش االحتالل،  
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يُشار إىل أن املسجد األقىص شهد، منذ   كا� عليه".لن تفلح يف تهويد املسجد، أو فرض التقسيم الزما� وامل

 بداية العام الجاري، اقتحامات كثيفة من قبل املستوطن� اإلرسائيلي�. 

يونيو ،    األول من  يفنيَّ� اثن�، خالل اقتحام قواته،  قتل جيش االحتالل اإلرسائييل فلسطي،  ويف سياق آخر

بلدة يَعبد ش�يل الضفة، ومخيم الدهيشة لالجئ� قرب مدينة بيت لحم (جنوب)، في� أصيب آخرون  

دانت وزارة الخارجية واملغرتب� الفلسطينية بأشد العبارات "جر�ة اإلعدام امليدا�  وقد    خالل االقتحام.

واعتربت امليدانية".البشعة"،  اإلعدامات  لجرائم  ومتواصل  طويل  ملسلسل  "امتداداً  وحدة  ك�    ها  دمرت 

.  ، منزل عائلة "ضياء ح�رشة" يف البلدة، باستخدام املتفجراتيف نفس اليوم هندسية تابعة لجيش االحتالل،  

"  ضياء"  ابنها   يذتنف  بدعوى  منزلها،  بهدم  ح�رشة  عائلة  املايض،   أبريل   17  يف  خطرت،وكانت إرسائيل قد أ

  املايض مبدينة بني براك اإلرسائيلية.  مارس  29  يف   آخرين،  أشخاص   5و  مقتله   عن  أسفرت  نار   إطالق  عملية

يأيت هذا يف وقت تشهد فيه األرايض الفلسطينية توترات ب� الفلسطيني� وقوات االحتالل اإلرسائييل التي  

 تنفذ اقتحامات يومية ملخيم جن� وبلدات يف الضفة.  

 امللف الکردي

 بسبب دعم حزب العمال الکردستانيتستدعي سفیر الیونان ترکیا 

 

احتجاجا عىل س�ح حكومته  ،  2022يونيو    4يف   لديها  اليونان  تركيا سف�  الخارجية يف  وزارة  استدعت 

) الذي تعتربه  اكا  بتنظيم احتجاج بالقرب من سفارة أنقرة يف أثينا نظمه حزب الع�ل الكردستا� (يب ك

إن الخارجية الرتكية    -لوكالة األناضول-وقالت مصادر دبلوماسية    إرهابية.تركيا واالتحاد األورويب منظمة  

أبلغت السف� اليونا� كريستودولوس الزاريس احتجاج أنقرة حيال التسهيالت التي توفرها أثينا للتنظي�ت  

تنظي�ت "اإلرهابية" التي تقوم تركيا مبكافحتها، مثل حزب الع�ل الكردستا�، تنظيم فتح الله غولن، ال
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"املتطرفة". أنشطة    اليسارية  سهولة  بكل  متارس  املذكورة  "اإلرهابية"  املنظ�ت  أن  الزاريس  إبالغ  وتم 

الدعاية والتمويل والتجنيد يف أرايض اليونان التي تعزز وضعها كمالذ آمن بالنسبة إىل الدوائر املرتبطة بـ  

 "اإلرهاب".

ا اليونا�  السف�  عىل  الوزارة  هذه  عرضت  منها  ك�  يستفيد  التي  والتدريبات  اللوجستية  إلمكانات 

وأكدت الوزارة الرتكية أن معسكر الفريون    "اإلرهابيون" مبعسكر الفريون، وهم يشكلون تهديداً ألمن تركيا. 

وأعربت الخارجية عن الهواجس    "أصبح وكراً لإلرهاب" يضاهي معسكرات حزب الع�ل يف العراق وسوريا.

ا ورعاياها يف اليونان، مشددة عىل رضورة أن تفي األخ�ة باملسؤوليات املرتتبة عليها  حيال أمن بعثات تركي 

   يف "مكافحة اإلرهاب" مبوجب عالقات الجوار والقانون الدويل.

 جرحی بهجوم طائرة مسیرة يف أربیل

 

أشخاص بجروح يف هجوم بطائرة مسّ�ة وقع عىل طريق رسيع رئييس يف    3أصيب  ،  2022يونيو    10يف  

وانفجرت الطائرة    محيط مدينة أربيل، ك� أفاد بيان لجهاز مكافحة اإلرهاب يف إقليم كردستان العراق.

كية ال يزال قيد اإلنشاء، ك� يقع عىل كيلومرتات من مبنى جديد للقنصلية األم�   3املسّ�ة يف مكان يبعد  

املتحدة ومقر أمني تابع لقوات األمن الداخيل يف   بعد مئات األمتار من قنصلية دولة اإلمارات العربية 

وذكر البيان أن "طائرة مس�ة مفخخة انفجرت عىل طريق ب�مام يف أربيل". وأضاف "أدى ذلك إىل    اإلقليم.

طفيفة،  3إصابة   بجروح  أي جهة    مواطن�  تعلن  مادية". ومل  تعرّض مطعم وعدة سيارات ألرضار  في� 

الهجوم. عن  استهدف    مسؤوليتها  مس�ة  بطائرة  هجوما  إن  سابق  وقت  يف  لرويرتز  أمني  مصدر  وقال 

 القنصلية األم�كية، لكنه مل يذكر تفاصيل أخرى.
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مواطن�    3إصابات خط�ة، فقط    من جهته، أفاد وزير صحة اإلقليم سامان برزنجي يف بيان بأنه "ال توجد

وشهدت أربيل يف األشهر األخ�ة عّدة هج�ت م�ثلة، غالبيتها مل    أصيبوا بجروح طفيفة ويتم عالجهم". 

أي جهة. سقطت    تتبنها  املايض  مايو  مطلع  يف    6ويف  نفط  مجاورة ملصفاة  منطقة  كاتيوشا يف  صواريخ 

صواريخ كاتيوشا، مل تعلن أي جهة    3املصفاة بهجوم عرب  ويف مطلع أبريل املايض استُهدفت    محافظة أربيل.

 مسؤوليتها عنه. 

املوالية إليران بالضلوع يف هجوم الطائرة املس�ة   "كتائب حزب الله"  اتهم مجلس أمن إقليم كردستانوقد  

الذي استهدف بلدة بردى يف أربيل عاصمة حكومة اإلقليم، في� طالبت الرئاسة الكردية، العراق واملجتمع  

وهذه املرة األوىل التي تتهم سلطات اإلقليم علناً الكتائب بعد أن    الدويل بالتدخل لوقف هذه العمليات.

الهج�ت السابقة فصائل مسلحة، لكنها تحجم عن تسميتها باالسم، ما يكشف عن حجم    كانت تتهم خالل

الغضب واالمتعاض الذي تعانيه أربيل من عمليات القصف التي تطالها ب� ح� وآخر، ومحاولة منها لدفع  

الباً ما تتهمها  السلطات االتحادية إىل ردع امليليشيا املعروفة بعدائها ألربيل وإقليم كردستان بشكل عام، وغ

 بإيواء معسكرات تدريب وعنارص موساد إرسائيلية، عىل غرار ما تفعل طهران. 
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 مختارات خامسًا: 

اللبنانیة   النیابیة  : تحوالت سیاسیة واستحقاقات  2022االنتخابات 

 .. مهند الحاج عليمعطَّلة
اللبنانية يف االغرتاب وعىل   نُظِّمت االنتخابات النيابية

مايو   والسابع من  السادس  بتاريخ  اللبنانية  األرايض 

و2022عام   مجلس    15،  إىل  وأفضت  تباعاً،   ، مايو 

برملانية   غالبية  سيايس  تحالف  أي  �لك  ال  نواب 

فيه، رغم أن "حزب الله" وحلفاءه هم الكتلة    واضحة

ظل   يف  جديدة  ائتالفات  تنظيم  يُحتم  ما  األكرب؛ 

انقسام حاد ب� مختلف الكتل عىل عناوين مختلفة، وانهيار اقتصادي ومايل ازداد حدة بعد ظهور النتائج  

ارتفع بشكل رسيع  ونتيجة لرتاجع تدخل مرصف لبنان املركزي يف سوق النقد. ذاك أن سعر رصف الدوالر  

مايو)، وتجاوز عتبة الثالث� ألف ل�ة للدوالر (كان    15بعد نهاية اليوم االنتخايب يف منتصف الشهر الجاري (

أكرث من عرشين ألفاً بقليل) بعدما حاول مرصف لبنان، بإيعاز من السلطة السياسية، الحفاظ عىل استقرار  

 يف سعر الرصف. 

نتائج االنتخابات اللبنانية عىل ارتباط تأث� حصيلتها عىل الغالبية النيابية لـ"حزب كان الرتكيز األكرب يف قراءة  

مقعداً فيها الحزب وحركة أمل والتيار    71) كُتلة من  2018الله" وحلفائه، وقد شكَّلوا يف الربملان املايض (

 الربملان الحايل،  مقعداً يف  62وقوى وشخصيات متحالفة معه، ولكن العدد انخفض إىل نحو    الوطني الحر

، وارتفاع  2019عام    أكتوبر  17مع تسجيل انتخاب مجموعة واسعة ممن يحسبون أنفسهم عىل انتفاضة  

يف عدد كتلة "القوات اللبنانية" بقيادة سم� جعجع. واملتغ� األخ�، رغم الجدل املتواصل حول امتالك  

م دور أكرب للسعودية يف السياسة اللبنانية، سي�  "القوات" الكتلة املسيحية األكرب من عدمه، فتح الباب أما

مع دخول شخصيات ُسنِّية قريبة منها إىل الربملان، وخروج رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، منه ومن  

لكن عملياً، يُعترب الربملان الحايل بال غالبية واضحة، وهو ُمعلَّق بانتظار تشكيل ائتالفات    الساحة السياسية.

 . حكومة الختيار جديدة ال 

يف ظل غياب غالبية نيابية ألي فريق أو تحالف  هناك عدة سيناريوهات حول تشكيل الحكومة: األول،  

إيرا� يُتيح -مع�، تعتمد التطورات الداخلية بشكل كب� عىل الوضع اإلقليمي واحت�ل تفاهم سعودي

اللبنانية"، من جهة ثانية. مثل هذا السيناريو، يف حال  تعاوناً ب� "حزب الله" وحلفائه، من جهة، و"القوات  
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حصوله، سيرتافق مع طاولة حوار برعاية دولية (رمبا فرنسية)، إلنتاج تفاهم ُمواز. حتى يف حال الس� بهذا  

االتجاه، من املتوقع أن تستغرق املفاوضات ب� مختلف القوى لتشكيل حكومة، وقتاً، سي� أنها سرتتبط  

حق هو االنتخابات الرئاسية، وهذه تحتاج إىل مرشح توافقي ال يبدو متوافراً لآلن، واألرجح  باستحقاق ال 

 أن يطرحه وسيط دويل من خارج الطبقة السياسية. 

السيناريو الثا� هو أن �يض "حزب الله" يف تشكيل حكومة مع مستقل� أو رمبا كتلة "اللقاء الد�قراطي"،  

الزعيم الدرزي    ،أوالً:  خرى الرافضة لسالح التنظيم، لكن ذلك دونه عقباتبعيداً عن "القوات" والكتل األ 

وليد جنبالط، كان قد تحالف مع "القوات اللبنانية" وأعاد ترميم عالقته مع الرياض، وبالتايل من الصعب  

جل  دخوله يف ائتالف دون تنسيق. ذاك أن الحكومة املقبلة من مهامها مترير إصالحات ليست بالهينة من أ 

إقرار اتفاق مع "صندوق النقد الدويل"، وهي ستكون مكلفة عىل القوى السياسية املشاركة فيها. بيد أن  

الخيار األنسب لهذه القوى املشاركة يف الحكومة، هو الحصول عىل مساعدات خليجية يف سياق اتفاق  

 إقليمي، بدالً من خوض غ�ر إصالحات ستكون مكلفة.

شخصيات املستقلة االنض�م إىل الحكومة برسعة دون أن يُث� ذلك انقسامات يف  ثانياً: من الصعب عىل ال

الساحة   أن شهدت  سبق  السلطة. ك�  أقطاب  معارضة  تجانس سيايس سوى يف  عدم  صفوفهم، يف ظل 

املعارضة فرزاً ب� املستقل� عىل أساس التحالف مع حزب الكتائب من عدمه، وبالتايل قد تشهد املرحلة  

فرزاً عىل هذا األساس، أو حول تحميل أصحاب املصارف اللبنانية القسم األكرب من أعباء االنهيار،  املقبلة  

وليس املودع� أو الدولة من خالل بيع أصولها. وهؤالء نواب جاؤوا عىل منت تصويت عقايب وليس نتيجة  

العمل السيايس باملعارضة    قواعد حزبية وبرامج مقنعة، وبالتايل قد يعملون عىل تعزيز موقعهم عرب مراكمة

أو دخول الحكومة بعد ائتالف مع بعض قوى السلطة. مثل هذا الفرز عىل أساس املواقف السياسية يحتاج  

 إىل بعض الوقت لنضوجه. 

السيناريو األخ� �زج ب� الفراغ يف االستحقاقات الدستورية املقبلة بدءاً من تشكيل حكومة جديدة، ورمبا  

بانتخابات الفراغ    انتهاًء  أن  والواقع  إقليمية.  تسوية  تنضج  ريث�  األمني،  التوتر  وب�  الجمهورية،  رئاسة 

الحكومي واالعت�د عىل حكومات ترصيف األع�ل بات سمة مالزمة للعملية السياسية يف لبنان حيث  

رئيس�،  تستغرق املفاوضات شهوراً. وهذا حصل كذلك مع انتخابات رئيس الجمهورية بعد انتهاء واليتي ال

، استغرق تشكيل  2018و  2009. بعد انتخابات عامي  2014وميشال سلي�ن عام    2007إميل لحود عام  

،  2014حكومتي سعد الحريري أربعة ومثانية شهور تباعاً، يف ح� استغرق تشكيل حكومة متام سالم، عام  

 بغضِّ النظر عن مدى التأزم  شهراً كامالً، وبالتايل فإن التأجيل بات سمة مالزمة لكل استحقاق سيايس  11

 املايل واالقتصادي وحتى األمني. 

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