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  طة:السل
 5 ا الفشل بدون إيجاد حّل للقضية الفلسطينية فإن كل المؤتمرات سيكون مصيره :أبو ردينة  2.
 6 تهم واشنطن بـ"تطبيع" االحتالل من خالل "وارسو"تالسلطة الفلسطينية   3.
 6 : القدس ليس  للبيع أو المقايضة وسنوالل العمل في كل شبر من أرنناالحمد هللا  4.
 7 شعث: لن نقايض حقوقنا الوطنية بالماليين ولن ترهبنا العقوبات  5.
 7 غزة اتهامات لحماس بالسعي للسيطرة على معابر قطاع ":الشرق األوسط"  6.
 8 مجدالني: رفض االحتالل زيارة ممثلي مجلس األمن لفلسطين إرهاب وبلطجة سياسية  7.
 8 بتصعيد حملة القتالع وتهجير فلسطينيين جنوب الخليل "إسرائيل"تتهم  "الخارجية الفلسطينية"  8.
 9 الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط أمام الالجئينعرض معاناة ستي الفلسطيني" الوطني"  9.

 9 قرار رئاسي بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس  10.
 

  المقاومة:
 9 للشعب الفلسطيني ووحيداا  أي طرف ال يعترف بمنظمة التحرير ممثالا األحمد: لن نجلس مع عزام   11.
 10 حول المختطفين األربعة للتباحث القاهرةب... وهنية باٍق "أبو سالم"حماس ستستعيد "األخبار":   12.
 11 حدة التوتر على حدود غزة ال وساطات لوقف مسيرات العودة أو التقليل من :رنوان  13.
 12 اتصاالت لوسطاء التهدئة بهدف منع االنفجار في غزة"العربي الجديد":   14.
 13 حماس: مؤتمر "وارسو" لن ينجح بتمرير "لفقة القرن"  15.
 13 س الثوري اإليرانيحماس تدين الهجوم على قافلة للحر   16.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

ا على جلوسه بجانب وزير الخارجية اليمني: "نصنع التاريخ"  17.  13 نتنياهو معلقا

 14 رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجديد يستعد لحرب داخل قطاع غزة  18.

 15  ليبرمان يدعو إلى حسم األمور مع قطاع غزة  19.

 16 باحثات سرية بين "إسرائيل" ومصر وهذا ما تناولته: موسائل اعالم عبرية  20.

 16 توافق على زيارات "فردية" لسفراء أمميين إلى الضفة "إسرائيل"  21.

 17 ةنياهو سيعرض على بوتين خريطة السيطرة اإليرانية على سورينت  22.

 18 تهدد بقصف مواقع إيرانية بالعراق "إسرائيل".. ةعلى غرار غاراتها بسوري  23.

 18 هآرتس: األحزاب العربية على وشك تفكيك القائمة المشتركة  24.



 
 
 
 

 

 3 ص             4865 العدد:             2/15/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

 19 حزب ميرتس يجري أول انتخابات تمهيدية له  25.

 19 11مقعداا والعمل  20مقعداا و"المنعة إلسرائيل"  30استطالع جديد: الليكود   26.
 

  :األرض، الشعب
 20 : االحتالل يعتزم إقامة كنيس في قلب األقصىيحذر خبير  27.
 21 قرار يمنع دفن الشهيدين مبارك ونعالوة بمقابر األرقام  28.
 21 مستوطناا يقتحمون األقصى بحراسة مشددة 50القدس:   29.
 21 األقصى تحذر من مخطط عدواني جديد ندّ  "المتابعة العربية"  30.
 22 تروِّع طالب الخليل وساكنيها وتعتدي على غزة "إسرائيل"  31.
 23 اا فلسطيني 20جرائم المستوطنين تتوالل بالضفة واالحتالل يعتقل   32.
 24 أشهر إنافية 3تمدد القيود على الشيخ رائد لالح لمدة  "إسرائيل"  33.
 24 أربع إلابات بتظاهرات لوحدة "اإلرباك الليلي" شرق رفح  34.
 24 كادراا طبّياا بغزة 270نقيب األطباء: السلطة قطع  رواتب   35.

 
  : األردن

 25 األردن يوافق على تشكيل مجلس أوقاف موسع في القدس  36.
 

   عربي، إسالمي:
 25 الجبير: إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة  37.
 26 في الدفاع عن نفسها "إسرائيل" وزير خارجية اإلمارات يقر بحقّ   38.
 26 وزير خارجية البحرين لإلذاعة اإلسرائيلية: اختراق سيحدث في العالقات مع تل أبيب  39.
 26 نتنياهو "ينتقد"تركي الفيصل للتلفزيون اإلسرائيلّي: الُمبادرة العربّية أساس السالم و  40.
 28 ثاب بعد ساعات من ظهوره بجوار نتنياهو وزير خارجية اليمن يؤكد: موقفنا من القضية الفلسطينية   41.

 
  دولي:

 28 حزب هللا وحماس والحوثيون" ويؤكد عزمه عزل "إسرائيل"وارسو للتطبيع مع من بومبيو يروج   42.

 30 يتقاسمون الخبز في وارسو "إسرائيل"بنس: العرب و  43.

 30 سيتعين على الطرفين تقديم التنازالتو  إلسرائيليةكوشنر: سنقدم "لفقة القرن" بعد االنتخابات ا  44.

 31 غرينبالت: القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية لدول المنطقة وإيران هي التهديد الرئيسي  45.
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 32 بالمنطقةروسيا: مؤتمر "وارسو" هدفه تأسيس تحالف معادي إليران   46.

 32 الفلسطينيةلفصائل لخيبة أمل روسية من فشل "لقاء موسكو"   47.

 32 الخليلمن  الدوليين تدق ناقوس الخطر بعد انسحاب مراقبين دولية منظمات إغاثة  48.

 33 ناعف  تمويلها لـ"األونروا" بعد قطع المساعدات األمريكية دولة 40 :كراهينبول  49.

 33 بسبب تصريحات نتنياهو "فيسغراد"بولندا تدعو إللغاء قمة   50.

 34 "ئيلإسرا"ميدل إيس  آي: نائبتا الكونجرس المسلمتان تتعرنان لحملة شريرة من السعودية و  51.

 34 غارديان: إلهان عمر محقة بشأن نفوذ اللوبي اإلسرائيلي  52.
 

  : مختارات
 35 السفيرة األمريكية السابقة لدى مصر: الجيش أطاح بمرسي وقد يطيح بالسيسي مستقبالا   53.
 36 خالل األشهر الثالثة األخيرة دوالر مليارات 9ركية األمريكية ترفد الخزانة بـالرسوم الجم  54.

 
  حوارات ومقاالت

 36 عبد الستار قاسمد. ... على قطع المعونات المالية األمريكية شكراا   55.

 38 . ناجى صادق شرابد... "لفقة القرن "المبادرة العربية.. بديل لـ  56.

 40 أسامة أبو ارشيد... هذه الهجمة على إلهان عمر ورشيدة طليب  57.

 43 تسفي برئيل.. .إيران ولكنها قد تعزز عالقات إسرائيل والدول العربية قمة وارسو لن تنتج حلفاا قوياا ندّ   58.
 

 45 :كاريكاتير
*** 

 
 عالقات سرية مع جميع الدول العربية إال سورية.. نتنياهو: مؤتمر وارسو يمهد لوحدة الموقف مع العرب .1

اعتبرررر  ررر    رئرررال المةومرررة السررررائيماة، بنارررامي  نتنارررا و، ، أن14/2/2019، 48عـــرب ذكرررر موقررر  
ميركارة فري وارسرو، أن  رلا المرؤتمر  م رد مؤتمر "الس م واألم  في الشرق األوسط" المنعقرد ممارادرأ أ

ةل "منعطفرا تارخيارا" شرإلى "وحدأ الموقف" بي  إسرائيل ودو  عرباة، وأن العشرا  اففتتراحي لممرؤتمر 
 في الع قات بي  دو  المنطقة.

وقا  نتناا و في كممة     المؤتمر يوم اليمال، إنه "في القاعة جمل حوالي ستي  وزخرا لميارجاة 
عشرررات المةومررات، ورئررال حةومررة إسرررائيمي ووزرا   ارجاررة دو  عرباررة كبررر  وتمررد وا مقرروأ  مثمررون 

 ووضوح ووحدأ غير عاد ة ضد الت ديد المشترك اللي  شةمه النظام اليراني".
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وتام  أنه "أعتقد أن  لا يد  عمى تغيير وتف م م م لمرا ي ردد مسرتقبمنا ومرا نمتراه إلاره لمرمان أمنره، 
 ون ستتوس  إلى أمعد م  األم  لتشمل كل جانب م  جوانب المااأ".وإمةاناة التعا

وجمررل نتناررا و،  رر   العشررا  الررلي أةررام فرري قمعررة وارسررو الممداررة، عمررى  اولررة واحرردأ مرر  مسررؤولي  
كاار م  السعود ة والمارات والامرخ ، التي ف تقام أي من ا ع قات رسماة م  اسرائيل لدن ا تعتقد 

 م  مصالح نتناا و مسبب إيران. أن مصالم ا تجتم 
وعقد نتاناا و اجتماعا عمى انفراد م  يوسف ب  عموي ب  عبد هللا، وزخر  ارجارة عممران، التري زار را 

 نتناا و العام الماضي.
بوجرود ع قرات  اعترر  نتناا و، ع  وكافت م  تل أبيب، أن 14/2/2019األيام، رام هللا، وأضافت 

وقررا  نتناررا و، إن ع قررة برر دع جيرردأ مرر  كررل الرردو   اررة، إف دولررة واحرردأ.سرررخة مرر  جمارر  الرردو  العرب
 العرباة ماستثنا  سورخة، وذلك عمى حسامه الرسمي مموق  توختر.

وأكد نتناا و قبل مغادرته إلى مؤتمر األم  والس م فري وارسرو إن الع قرات مر  الردو  العربارة "جيردأ 
يل تعمل ضرد إيرران وانتشرار ا فري المنطقرة كرل يروم ممرا وأضا  إن إسرائ جدا وتتمس   وا  الوقت".

 في ذلك "األمل".
وكشفت القناأ الثالثة عشررأ السررائيماة مر  قبرل أن رئرال المةومرة بنارامي  نتنارا و أجرر  سمسرمة مر  

 المماد ات السرخة م  ولي ع د أبو ظبي مممد ب  زايد في أعقاب توةا  افتفاق النووي م  إيران.
اليمررال، إنرره يتطمرر  مفررار   قررا  يررومنتناررا و  أن ،رام هللا، مرر  14/2/2019، القــدس، القــدسونشرررت 

 الصبر إلى تسمم ونشر  طة الس م األميركاة "صفقة القرن" قرخاا.
وبرري  نتناررا و  رر   لقررا  جمعرره مرر  ما ررك بررنل نائررب الرررئال األميركرري عمررى  ررام  مشرراركت ما فرري 

وأشراد مالع قرات القوخرة  رأ األميركاة وضرمان ا مرنم  إسررائيل.مؤتمر وارسو، أنه مطمئ  ف تمام الدا
 صديق لسرائيل. إن ا أفملبي  إسرائيل وأميركا والتي قا  

 
 ا الفشلبدون إيجاد حّل للقضية الفلسطينية فإن كل المؤتمرات سيكون مصيره :أبو ردينة .2

، إن 14/2/2019 طيناة، يررروم اليمرررالالنرررا ق الرسرررمي ماسرررم الرئاسرررة الفمسررر ،ردينرررة أبررروقرررا  نبيرررل  :رام هللا
القمررراة  قمررراة الشررررق األوسرررط  ررري سااسررراة ولاسرررت أمنارررة، ومفتررراح تمقيرررق األمررر  وافسرررتقرار  رررو حرررل  

 ،وأوضرررح أبررو ردينرررة الفمسررطيناة عمررى أسرررات قرررارات الشررررواة الدولاررة وإقامرررة الدولررة الفمسرررطيناة المسررتقمة.
وقررررارات  ،الررردولتي  لمقمررراة الفمسرررطيناة قرررائم عمرررى حرررل   عمرررى مرررؤتمر وارسرررو، أنررره بررردون إ جررراد حرررل   تعقيارررا  

وتمقيرررق لمرررا  وتطمعرررات الشرررعب الفمسرررطيني مالمرخرررة وافسرررتق  ، فررر ن كرررل المرررؤتمرات  ،الشررررواة الدولارررة
افسررتمرار فررري مثرررل  رررلع  أنوأضرررا :  والمقررا ات سررراةون مصرررير ا الفشررل وسرررتدون فقرررط ممرراعة لموقرررت.
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أن ، مؤكرردا  منرراس سرمبي  سررتفيد منره المتطرفررون وأعردا  السرر م إ جرادالمشرارخ  الفاشررمة لر  يررؤدي سرو  إلررى 
 أي حل ف تدون فاه القدت عاصمة لمدولة الفمسطيناة، وف  مقق الثوابت الفمسطيناة ل   ةتب له النجاح.

 14/2/2019 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 تهم واشنطن بـ"تطبيع" االحتالل من خالل "وارسو"تالسلطة الفلسطينية  .3
مررل عرر  اسررتندار ا لمررؤتمر وارسررو الرردولي أعبرررت السررمطة الفمسررطيناة :   ب( أ) - لقرردت الممتمررةا

وقرا   حو  الشرق األوسط، اللي ي د  برأي ا إلرى تطبار  افحرت   السررائيمي ليراضري الفمسرطيناة.
، ةالسررائيمانبيل شعث، مستشار الرئال الفمسطيني مممود واات، في مقا  نشررته صرمافة  رسرتل 

فرري صررف المةومررة السرررائيماة، تسررعى )إدارأ ترامررب( إلررى تطبارر  افحررت   السرررائيمي  بوقوف ررا كماررا  
 والندار المن جي لممق الفمسطيني في تقرخر المصير. وخد ل مؤتمر وارسو في  لا السااق.

سر م ف وترام  مرالقو  إن عممارة ال وذكر شعث منن السمطة الفمسطيناة رفمت المشاركة في المؤتمر.
 مة  تموخم ا إلرى مماولرة لممصرو  عمرى عفرو عر  جررائم المررب، أو مماولرة لجارار أحرد األ ررا  

 لمتيمي ع  حقوقه األساساة التي  ممن ا ميثاق األمم المتمدأ.
 15/2/2019 ،الغد، عّمان

 
 الحمد هللا: القدس ليس  للبيع أو المقايضة وسنوالل العمل في كل شبر من أرننا .4

رامري الممرد هللا، أن القردت وأحاا  را ومماط را  الفمسطيناة أكد رئال حةومة تسيير األعما  :رام هللا
ف يتجررر أ مررر  دولرررة  وكافرررة تجمعات رررا البدوخرررة، لاسرررت لمباررر  أو المقا مرررة، وأن رررا ليبرررد سرررتاقى جررر  ا  

ااف مممافظة     كممته في افتتاح مرك  الطوارئ والوفدأ اآلمنة في بيرن ،وشدد الممد هللا فمسطي .
، عمى أن العمل المةومي سيتواصل في كل شربر مر  أرضرنا م مرا 14/2/2019 القدت، يوم اليمال

 كان حجم التمد ات،  لع مسؤوليتنا ومبرر وجودنا.
وأضررررا : "بر نررررا لمعررررالم مرررر   رررر   عممنررررا المةررررومي المتواصررررل، رغررررم المصررررار المررررالي والسااسرررري، 

، أن البنا  والتنماة عمى األرض،  و ن ج فمسطيني في المقاومة وافعتدا ات والتمياقات السرائيماة
مفمررل المررراك الدبموماسرري، عصرراة عمررى التجرراوز  ،، وأصررامت، فمسررطي "والن رروض والتمةرري  الررلاتي

 وعبر الممد هللا ع  فيرع مافتتاح مرك  الطوارئ والوفدأ اآلمنة في بيرنااف. والمادأ وافقت ع.
 14/2/2019 ،ومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعل
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 شعث: لن نقايض حقوقنا الوطنية بالماليين ولن ترهبنا العقوبات .5
، والقررائم منعمررا  رئررال الفمسررطيناة قررا  مستشررار الرررئال لمع قررات الدولاررة والشررؤون اليارجاررة :رام هللا

العر ن الرسرمي عر  دائرأ شؤون المغتربي ، نبيل شعث إن الشعب الفمسطيني لرال مماجرة فنتظرار 
 "ؤ" لبدا  موقفه من ا، وإننا ل  نقا ض حقوقنا الو ناة مالم يي .

وأضا      لقائه سفرا  كل م  كورخا الجنوباة كام دونرج جري، والاامران تاكاشري اوكوبرو، و نغارخرا 
إدارأ  ، أن14/2/2019 كساما رادا، والجم ورخة التونساة المبيب ب  فرح، ك  عمى حردأ، يروم اليمرال

حقروق  الرئال دونالد ترامب فقدت أ ميت ا كراع لعمماة الس م، مالجرا ات المتعددأ التي اتيلت ا ضرد  
إلرررى أن الدارأ األمرخةارررة تطالرررب الشرررعب الفمسرررطيني مالتنررراز  عررر  حقوقررره المشرررروعة  وأشرررارشرررعبنا. 

ل   قا ض حقوقه الو ناة  عمى أن الشعب الفمسطيني والثابتة، مقابل وعود اقتصاد ة معسولة، مشددا  
مقابل الم يي  األمرخةارة، "فر  المرغوا والعقوبرات مر  ج رة، وف الغررا ات مر  ج رة أ رر   مةن را 

 أن تثني الشعب الفمسطيني ع  مواصمة تمسةه ممقوقه".
 14/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزة يطرة على معابر قطاعاتهامات لحماس بالسعي للس ":الشرق األوسط" .6

قالرت مصررادر فمسرطيناة مطمعررة لررر"الشرق األوسرط" مررنن حركرة حمررات وضررعت : كفراح زبررون  - رام هللا
عمرررى قررررارات السرررمطة  لمسررراطرأ عمرررى معرررابر القطررراع مشرررةل  سرررتاعد السرررمطة الفمسرررطيناة، ردا   ميططرررا  

ت المصرررادر "اليطرررة وأضررراف األ يررررأ التررري تمرررمنت كرررللك تشرررةيل حةومرررة فصرررائماة تسرررتثني حمرررات.
لمسرراطرأ عمررى معبررري رفررح وكرررم أبررو سررالم، جررا ت ضررم   طررط تتعمررق م عررادأ إحاررا  المجنررة الدارخررة 
لقطاع غر أ أو تشرةيل حةومرة موازخرة". وأكردت أن حمرات سرترد عمرى المةومرة المرتقارة بتفعيرل شرةل 

تشرررةيل حةومرررة مررر   وأضرررافت أن "إحارررا  المجنرررة الدارخرررة السرررامقة أو مررر  أشرررةا  المةرررم فررري القطررراع.
الفصائل التي لم تشرارك فري حةومرة منظمرة التمرخرر المرتقارة تمرت مسرماات حةومرة وحردأ أو إنقراذ، 
كم رررا  طرررط قيرررد النقررراي". وأردفرررت " شرررمل ذلرررك السررراطرأ عمرررى المعرررابر مشرررةل ين ررري وجرررود السرررمطة 

 وخمم  أ ما أن يتمو  أي د ل مالي لجيب حمات أو حةومت ا ولال لمسمطة".
سممون مر  حمرات، أمرل، مروظفي  يئرة المعرابر والمردود الترامعي  لمسرمطة مر  الوصرو  إلرى ومن  م

عمم م في معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرقي مدينة رفح، وأجبرو م عمى مغادرأ المعبر لميوم 
ةا  وقالت الوكالة الرسماة الفمسطيناة، منن "حمات  مبت م  موظفي ال يئة التو  الثاني عمى التوالي.

عمى "اسرتباان" وأ رل مصرمات م، إف أن المروظفي  رفمروا التوةار  أو افنصرااع لقررارات أمر  حمرات". 
 وأضافت الوكالة، أن " د  حمات  و  رد م م  عمى معبر كرم أبو سالم والساطرأ عماه".
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معبرر، وات مت السمطة الفمسرطيناة حمرات ماحتجراز شراحنات الامرائ  والمرواد التموخنارة القادمرة مر  ال
 وإجاار ا عمى المرور عبر بوامة تسمى "البوامة القطرخة"، وأ ل ضرائب مقابل ذلك.

 15/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 مجدالني: رفض االحتالل زيارة ممثلي مجلس األمن لفلسطين إرهاب وبلطجة سياسية .7
ناة، واألمري  العرام لجب رة رام هللا: أكد أحمد مجدفني عمو المجنة التنفيل رة لمنظمرة التمرخرر الفمسرطي

أراضررري  إلرررىالنمرررا  الشرررعبي الفمسرررطيني، أن رفرررض حةومرررة افحرررت   زخرررارأ ممثمررري مجمرررل األمررر  
 يئررة دولاررة، وذلررك برردعم وحما ررة مرر  إدارأ  وبمطجررة سااسرراة"، ضررد   ،  مثررل "إر امررا  اةفمسررطينال السررمطة

األمرر  "الممافظررة عمررى  وقررا  فرري تصرررخح صررمفي إن عمررى مجمررل الرررئال األمرخةرري دونالررد ترامررب.
دولة عمو فاره، تعمرل عمرى عرقمرة عممره،   يبته ك يئة دولاة عالماة، واتياذ المقتمى القانوني ضد  

 وكللك عدم افلت ام مقوانينه وأنظمته".
وأكررد أن قرررار إسرررائيل منرر  زخررارأ وفررد مرر  مجمررل األمرر  " فقررد  ررلع ال يئررة الدولاررة مصررداقيت ا وقرردرت ا 

وترام  "المةران الطباعرري ل حرت    رو  راره، لررال مجمرل األمر  بررل  دان أ رر ".عمرى الترد ل فري بمرر
شررعبنا، ومةان ررا  ضرد   دولررة منظمررا   إر رابمنظمرة األمررم المتمردأ"، متامعررا "ف رري دولرة احررت   وتمررارت 

 عمى األم  والسمم العالميي ". ممةمة الجنا ات الدولاة، ووجود ا  شةل  طرا  
 15/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 بتصعيد حملة القتالع وتهجير فلسطينيين جنوب الخليل "إسرائيل"تتهم  "الخارجية الفلسطينية" .8

رام هللا: ات مرررت السرررمطة الفمسرررطيناة المةومرررة السررررائيماة بتصرررعيد حممرررة رامارررة إلرررى "اقرررت ع وت جيرررر 
ة(، ب رررد  المررروا ني  الفمسرررطينيي  مررر  أراضررري م ومسررراكن م فررري مسرررافر  طرررا )جنررروب المرررفة الغرباررر
وقالرررت وزارأ  ابت ع رررا والسررراطرأ عمي رررا، تم يررردا  ل سرررتاطان في رررا، وتوسرررا  المسرررتو نات المماطرررة".

اليارجاررررة الفمسررررطيناة: "إن قرررروات افحررررت   صررررعدت فرررري األسررررابا  األ يرررررأ مرررر   جمات ررررا الوحشرررراة 
قطرر   طرروا  المسررافر، وقامررت بترردمير وتجرخررا الطرررق المؤد ررة إلي ررا، وأقرردمت عمررى والتيرخباررة ضررد  
ودانت اليارجاة "عممارات التط يرر العرقري المتواصرمة، عبرر  تجمعا  في المنطقة". 17 المااع المغل ة لر

تدامل واضح في األدوار بي  جا  افحت   وميماشاات المستو ني  المسممة، ب د  السراطرأ عمرى 
 األرض، وتيصاص ا ألغراض اقتصاد ة وسةناة استاطاناة".

أن "قطررر  إمررردادات الماررراع وحرمررران المرروا ني  الفمسرررطينيي  ممررر  فررري م األ فرررا  مررر  وأكرردت اليارجارررة 
وتع ردت اليارجارة ممتامعرة  رلع الجررائم  المق في المااع،  ي جرخمة مةل ما تعناه الدممة م  معنى".



 
 
 
 

 

 9 ص             4865 العدد:             2/15/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

ممجررم  طر ررا عمررى حارراأ النسرران الفمسررطيني، وحقرره فرري أرضرره وتمصرريل حقوقرره فرري السررة  والمارراع 
ر ا: "مر   ر   التواصرل مر  المقرررخ  الياصري  ل رلع المقروق تمديردا ، وعبرر  ررح  رلع والمركة وغي

 الجرائم أمام مجمل حقوق النسان، وفي المقا ات الممددأ م  المفوض السامي لمقوق النسان".
 15/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ية لالتحاد من أجل المتوسطالجمعية البرلمان أمام الالجئينعرض معاناة ستي الفلسطيني" الوطني" .9

الجمعاررة  أمرراممعانرراأ ال جئرري  الفمسررطينيي  الفمسررطيني اسررتعرض وفررد المجمررل الررو ني  :ستراسرربور 
البرلماناررة ل تمرراد مرر  أجررل المتوسررط الترري انعقرردت فرري مقررر البرلمرران األوروبرري فرري مدينررة ستراسرربور  

ز يررر صررندوقة، فرري مدا مررة لرره أمررام وأكررد رئررال وفررد المجمررل الررو ني  الفرنسرراة عمررى مرردار يررومي .
لمجمعاة والمؤتمر السادت لرؤسرا  البرلمانرات األعمرا  في را، أن افحرت   السررائيمي  15 الجمسة الر

، والررلي  يتممررل كامررل المسررؤولاة عرر  اسررتمرار معانرراأ ال جئرري  الفمسررطينيي  عمررى مرردار سرراعي  عامررا  
مي، حيررث مررا ترر ا  دولررة افحررت   ترررفض عررودت م مرر  د ررار م مسرربب الر رراب السرررائي  جررروا قسرررا  

 .194تطباقا لمقرار رقم 
 14/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قرار رئاسي بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس .10

المجنررة الرئاسرراة العماررا م عررادأ تشررةيل  مممررود واررات قرررارا   السررمطة الفمسررطيناةأصرردر رئررال  :رام هللا
عر   وتمم المجنة في عمروخت ا ممرث    لمتامعة شؤون الدنائل في فمسطي ، برئاسة د. رم ي  وري.

عرر  وزارأ السررااحة،  عرر  وزارأ اليارجاررة، وممررث    الرئاسررة، ورئررال لجنررة ترررمام كناسررة الم ررد، وممررث   
، ورئررال بمد ررة بيررت سرراحور، ورئررال وممررافا القرردت، ورئررال بمد ررة رام هللا، ورئررال بمد ررة بيررت لمررم

، وسرفير دولرة فمسرطي  لرد  الفاتاةران، وممثرل األر وذكسريبمد ة بيت جاف، ورئال المجمل المركر ي 
 جمعاة اتماد الدنائل في غ أ.

 14/2/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للشعب الفلسطيني ووحيداا  ممثالا األحمد: لن نجلس مع أي طرف ال يعترف بمنظمة التحرير عزام  .11
أكد عمو المجنتي  التنفيل ة لمنظمة التمرخر والمرك خة لمركة فتح ع ام األحمد أن المركة  :رام هللا

ل  تجمل م  أي  ر  ف  عتر  ممنظمة التمرخر ممث  شرواا ووحيدا لمشعب الفمسطيني، وف يمت م 
لي أعم  ةاام دولة فمسطي  عمى حدود العام ساعة مقرار المجمل الو ني عام  ماناة و ماني ، وال
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وستي  والقدت الشرةاة عاصمة ل ا، نافاا األناا  التي تمد ت ع  عقد جمسات حوار لممصالمة 
و الب األحمد في حديث لذاعة صوت فمسطي ، يوم اليمال،  الو ناة معد اجتماعات موسةو.

ب وزخر اليارجاة الروسي اتصل مالقاادي في حركة حمات بتوضاح حقاقة موقف ا، مشيرا إلى أن نائ
 المركة موسى أبو مرزوق، واللي ما زا  في موسةو، متنم  منن تمت م حمات مالمشروع الو ني.

وبي  األحمد أن وزخر اليارجاة الروسي سيرغي ففرو  شعر مالغمب نتاجة رفض حركتي حمات 
ج اد وقعت عمى ذات الباان في العام والج اد التوةا  عمى باان اجتماعات موسةو، رغم أن ال

 .2017والعام  2011، كما وقعت حمات عمى نسيتي  منه في العام 2017
وأضا  األحمد، "معد اتصا  وزخر اليارجاة الروسي م  سوتشي مممثمي الفصائل، تم التوةا  عمى 

ة الد مقرا اة الباان م  قبل ساعة فصائل فقط، حركة فتح والماادرأ الو ناة وح ب الشعب والجب 
وح ب فدا وجب ة النما  الشعبي وجب ة التمرخر الفمسطيناة، فاما رفمت حركتا الج اد وحمات 

وأوضح أنه لو تم التوةا  عمى الباان  والجب ة الشعباة والجب ة الشعباة القاادأ العامة التوةا ".
يواصموا تمركات م لطي  اليتامي فجتماعات موسةو م  الجما ، لدان م مةان األشقا  المصرخي  أن

 نائب السفير المصري شارك في اجتماعات موسةو كمراقب. أن إلىصفمة افنقسام، ففتا 
 14/2/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حول المختطفين األربعة للتباحثالقاهرة ب... وهنية باٍق "أبو سالم"حماس ستستعيد "األخبار":  .12

 اار" م  مصادر فمسطيناة أن المش د السااسي الرا   دف  حركة "حمات" إلى عممت "األ :غ أ
إعادأ تقيام األوضاع في قطاع غ أ م  نواٍح عديدأ، أ م ا األمناة، و و ما أد  إلى إقرار ا  طوات 
قد تعيد المصالمة إلى الورا ، مما أن "فتح" ف تقدم أي مادرأ حس  ناة في  لا الممف. تقو  

ن المركة توافقت م  عدد م  الفصائل عمى  طوات لتيفاا حدأ المصار والعقوبات، المصادر إ
 اصة م  اشتداد األزمة المالاة في القطاع عامة وعمى "حمات"  اصة، ولللك تقرر إعادأ تسم م ا 

 معبر "كرم أبو سالم" التجاري م  الجانب السرائيمي.
فمسطيناة م  معبر رفح، لتتسممه "حمات" ممةم ومنل مطم  العام الجاري، انسمب موظفو السمطة ال

األمر الواق ، وخعود العمل عماه مافتجا ي  منل نمو أسبوعي ، لد  موظفي السمطة يواصمون العمل 
عمى "أبو سالم" حيث  سمبون الجاا ة لمصممة الي خنة في رام هللا، و ي أكثر م  مئة مميون دوفر 

 حاج  "بيت حانون ررر إيرخ " ليفراد )شما  القطاع(. ش رخا ، كما أن م عمى رأت عمم م في 
وألنه منل ش ور عادت النقاا األمناة التامعة لر"حمات" لمتامعة اليارجي  والدا مي  عبر "بيت حانون" 
جرا  "ا تراقات أمناة"، ف نه ف فائدأ لممركة م   رد موظفي رام هللا م   ناك،  اصة أن  لا 



 
 
 
 

 

 11 ص             4865 العدد:             2/15/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

األجنباة، لد  المركة قررت استعادأ "أبو سالم" ألسااب اقتصاد ة وأ ر  الماج  تد ل منه الوفود 
أمناة. تشرح المصادر أنه  بت لج ات أمناة "تورا معض العاممي  في السمطة في كرم أبو سالم في 

 إد ا  معدات لموحدأ الياصة" التي اشتاةت المقاومة مع ا في تشرخ  الثاني/نوفمبر الماضي.
ت "األ اار" أن رئال المةتب السااسي لر"حمات"، إسماعيل  ناة، ف ي ا  في م  ج ة  اناة، عمم

العاصمة المصرخة القا رأ، رغم أنه من  م  إجرا  أي جولة  ارجاة. وال د  م  مقائه حتى اآلن 
)أكثر م  أسبوعي (  و أنه  جري مااحثات حو  الميتطفي  األربعة التامعي  لملراع العسةرخة، 

 "، معدما اعترفت ج ات مصرخة منن م أحاا ، نافاة ما أشا  ع  موت أحد م."كتائب القسام
وبينما  ستند  ناة في إصرارع إلى وعد سابق م  الميابرات المصرخة، ف ن مصادر أ ر  تشير إلى 

( لدي ا، لما ساسباه 2015أن المشةمة لد  القا رأ رفم ا افعترا  بوجود الميتطفي  األربعة )منل 
اه، رغم أن المركة قدمت "تيرخجا " لمقماة، عبر إع ن األم  المصري أنه استطاع ذلك م  إحر 

إنقاذ م م  أيدي "وف ة سينا " التي سبق أن ات مت ا ج ات رسماة بللك. أما مشنن الجمسات األ يرأ 
بي  وفد "حمات" والمصرخي   ناك، فاتفق عمى "إجرا ات جديدأ تشمل توسعة التجارأ م  مصر 

 حصة غ أ م  الد ربا  المصرخة" التي  ي صفر ماغاوات منل ش ور.وزخادأ 
 15/2/2019األخبار، بيروت، 

 

 ال وساطات لوقف مسيرات العودة أو التقليل من حدة التوتر على حدود غزة :رنوان .13
نفى عمو ال يئة الو ناة العماا لمسيرات العودأ وكسر المصار إسماعيل  إسماعيل الغو : - غ أ

د أي وسا ة دولاة لوقف مسيرات العودأ، أو التقميل م  حدأ التوتر عمى حدود قطاع رضوان، وجو 
وأكدت رضوان في حديث م  صمافة "فمسطي "، أن مسيرات العودأ مستمرأ  غ أ غدا  الجمعة.

وحلر، افحت   م   مطامع ا الشعبي وأدوات ا السمماة، حتى تمقيق أ داف ا التي انطمقت ألجم ا.
ا  عمى دما  المدنيي  م  أبنا  الشعب الفمسطيني، ممم   افحت   تاعات وتداواات مغاة افعتد
ونا ه رضوان إلى أن غ أ قبمة ل نفجار مسبب جرائم افحت   واست دافه لممدنيي    لع الجرائم.

د واستمرار المصار الظالم، مشددا  عمى "أن المقاومة ل  تقف مةتوفة األيدي أمام تغو  افحت   ض
  أبنا  الشعب الفمسطيني".

المتظا رخ  المشاركي  في   عمى است داوأوضح أن الصمت الدولي كان دافعا  لتجرؤ افحت   
مسيرات العودأ، داواا  األمم المتمدأ لمتد ل والمغط عمى افحت   وإل امه بتفا مات تثبيت وقف 

، األ يرأت ام افحت   في التفا مات وبي   أن الوسطا  يؤكدون استاائ م م  عدم ال إ  ق النار.
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التي جرت برعا ة مصرخة، مطالاا  األمم المتمدأ مالقاام بدور ا في  لا الممف وتوفير الدعم وفتح 
 المشارخ  وتشغيل اليرخجي .

 14/2/2019فلسطين أون الين، 
 

 اتصاالت لوسطاء التهدئة بهدف منع االنفجار في غزة"العربي الجديد":  .14
 ماو  وسطا  الت دئة في غ أ، من  اندفع حرب جديدأ بي  المقاومة :  ميل ضاا  -غ أ 

الفمسطيناة وافحت   السرائيمي، في ظل تد ور األوضاع النساناة والمعاشاة واشتداد المصار 
والتمييق، وإصرار المةومة السرائيماة عمى عدم الوفا  مما تع  دت مه م  تس ي ت حااتاة 

 واقتصاد ة.
ت مصادر فمسطيناة لر"العربي الجديد"، أن  األوضاع في غ أ مرشمة ل نفجار،  صوصا  م  وأكد

ت ايد الت ديدات السرائيماة لمقطاع ومقاومته، والصرار السرائيمي عمى عدم افلت ام مالتفا مات التي 
األ يرأ، جر  افتفاق عمي ا بوسا ة مصرخة وقطرخة وأمماة. وأشارت المصادر إلى أن  الساعات 

ش دت اتصافت م  األ را  الميتمفة لممان عدم الل اب إلى المرب،  صوصا  م  تنكيد 
فصائل المقاومة في غ أ أن  القطاع مقبل عمى افنفجار في ظل المغوا افقتصاد ة والمعاشاة 
 التي يتعرض ل ا سةانه. وقالت فصائل المقاومة الفمسطيناة في قطاع غ أ، في باان مشترك مسا 
األربعا ، إن  "كل المؤشرات الرا نة تشير إلى إنلارات تممل المو  األحمر فنفجار قادم في قطاع 
غ أ، مسبب اشتداد المصار السرائيمي المفروض لمعام الثاني عشر عمى التوالي". وذكرت  لع 

سؤولاة الداممة الفصائل أن ا "ل  تقبل أن  موت الشعب الفمسطيني جوعا  وق را "، ممم مة افحت   الم
 ع  أي اعتدا  عمى الفمسطينيي ، وتمديدا  المشاركي  السمميي  في مسيرات العودأ.

وبمسب المصادر التي تمد ت لر"العربي الجديد"، ف ن  افتصافت لم تفِض إلى نتاجة حتى اآلن، 
ي  والتوتر سيد الموقف،  صوصا  م  توجاه الفصائل تمليرات رسماة لسرائيل عبر الوساط  

المصري واألممي منن  اليوم الجمعة  و "يوم ا تاار نوا ا" في مسيرات العودأ.  لا التملير  عني أنه 
إذا تمادت إسرائيل في قمع ا المتظا رخ  في مسيرات العودأ وكسر المصار، فالفصائل قد تتجه لمرد 

ما استدعى م   ق رشقات صارو اة عمى مستو نات غ   غ أ، وربما إلى منا ق أمعد إذا 
 األمر، ممسب ما ير  مراقبون ليوضاع.

عت إسرائيل عدوان ا، فستدون غ أ أمام  وإذا ما ذ بت الفصائل نمو  لا الياار العسةري، ووس 
المرب الرامعة في ظل غااب دور حقاقي لموسطا  عمى األرض، وعدم قدرت م عمى دف  إسرائيل 
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ر لم دو  عمى المدود مقابل التس ي ت، وفق المصادر ل لت ام مالتفا مات التي أمبرمت قبل نمو أش 
 ذات ا.

 15/2/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 حماس: مؤتمر "وارسو" لن ينجح بتمرير "لفقة القرن" .15
قالت حركة "حمات" إن مؤتمر "وارسو" ل  ينجح في تمرخر "صفقة القرن" أو افلتفا  عمى : غ أ

وذكر المتمدث ماسم المركة عبد المطاا القانوع  عادلة.حقوق شعبنا المشروعة وتصفاة قميته ال
في تغرخدأ عبر "توختر" أن لقا  وزخر  ارجاة عممان برئال حةومة افحت   بناامي  نتناا و عمى 

وأكد القانوع أن كل   ام  المؤتمر استف از لمشعوب وتندر لرادت ا وتجميل لوجه افحت  .
 وستظل العدو الرئال ألمتنا.مماوفت شرعنة دولة الداان ستفشل 

 14/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حماس تدين الهجوم على قافلة للحرس الثوري اإليراني .16
األربعا ؛ وأد   يومدانت حركة حمات ال جوم الر ابي اللي است د  قافمة لممرت الثوري اليراني 

ركة في تصرخح صمفي اليمال، إن   لا وقالت الم إلى سقوا عدد كبير م  المما ا والجرحى.
ال جوم الر ابي ف  يدم سو  أعدا  األمة اللي  يتربصون ب ا الدوائر، وخرا نون عمى تفتيت ا وتغل ة 
صراعات ا وضرب أمن ا واستقرار ا؛ لمساطرأ عمى مقدرات ا ون ب  روات ا، و دمة المصالح والمشارخ  

ركة ميالص التعازي والمواساأ لمجم ورخة الس ماة وتوج ت الم الص يوأمرخةاة في المنطقة.
اليراناة ةاادأ وشعا ا، وأل الي المما ا، سائمة المولى ع   وجل  الشفا  العاجل لممصابي  والجرحى، 

 وأن تنعم إيران وسائر ب د العرب والمسممي  ماألم  وافستقرار واألمان.
 14/2/219موقع حركة حماس، 

 

ا على .17  جلوسه بجانب وزير الخارجية اليمني: "نصنع التاريخ" نتنياهو معلقا
عمررق رئررال الرروزرا  السرررائيمي بناررامي  نتناررا و عمررى : األناضررو -عبررد الرررؤو  أرنرراؤوا  -القرردت 

جموسه إلى جانب وزخر اليارجاة الامني  الد الاماني في مؤتمر " الس م واألم  في الشرق األوسط" 
 ليوم اليمال، معاارأ "نصن  التارخخ".في العاصمة البولند ة وارسو، ا

ونشر نتناا و عمى حسامه في "توختر"  برا يتمم  صورأ له إلى جانب الاماني وكتب فوق ا مالعبرخة 
وكران المرؤتمر انطمرق اليروم ممشراركة نتنارا و ووزرا   ارجارة عررب وغرربيي  وتركرر   "نصرن  الترارخخ".
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اناره وزخرر اليارجارة الامرخنري فري الجمسرة اففتتاحارة وجمرل نتنارا و وإلرى ج عمرى الموضروع اليرانري.
 لممؤتمر.

 وكان نتناا و التقى في مقر إقامته في وارسو أمل وزخر اليارجاة العماني يوسف ب  عموي.
 14/2/2019، لألنباءوكالة االنانول 

 

 رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجديد يستعد لحرب داخل قطاع غزة .18
ي يتصرراعد فارره الت ديررد الد مرري برري  القررادأ السرررائيميي  وقررادأ التنظامررات فرري الوقررت الررل تررل أبيررب:

الفمسررطيناة المسرررممة، كشرررفت مصرررادر عسررةرخة فررري ترررل أبيرررب، أن رئررال أركررران الجرررا  السررررائيمي، 
أفاررا كو ررافي، التقررى مرر  جنررودع فرري المرروا  الجنرروبي، ودعررا م إلررى افسررتعداد ليرروض معررارك حرباررة 

 برخة دا ل قطاع غ أ.
الامينارررة، أمرررل اليمرررال، إن كو رررافي، أعمررر  عررر   طرررة لتمسررري  «  سررررائيل  يررروم»وقالرررت صرررمافة 

افستعداد العممااتي لمجا  السرائيمي في قطراع غر أ، عمرى حسراب القطاعرات األ رر . ونقمرت عمرى 
وبمسب الصرمافة، «.  لع الساحة )غ أ( ستدون األكثر تفجرا      األش ر المقبمة»لسانه القو  إن 

 قد تمت الموافقة عمى اليطة في القاادأ السااساة.ف
وجررا   ررلا النشررر فرري أعقرراب ةاررام شررعاة افسررتياارات العسررةرخة فرري الجررا  السرررائيمي )أمرران( بنشررر 

فرري »تقررديرات تقررو  في ررا إن حركررة حمررات قررد تاررادر إلررى عمماررة  جوماررة واسررعة تررؤدي إلررى حرررب: 
ولررللك قررررر «. ر الوضرر  النسرراني فررري قطرراع غرر أمماولررة لد ررا  تررد ل دولرري إلرررى الصررورأ، وتغييرر

كو رررافي، وضررر  افسرررتعدادات لمررررب فررري قطررراع غررر أ عمرررى رأت سرررمم أولوخرررات الجرررا  السررررائيمي، 
، ف ن را غيررت «أمران»فري القطراع. وبمسرب « مديرخرة أ ردا »والمصادقة عمى  طط حرباة وتشةيل 

رخة أو الد و  في حرب، وتعتبر اآلن ل  تقدم عمى ش  عمماة عسة« حمات»تقديرات ا السامقة، منن 
عر  تقردم المماد رات مر  الوسرطا  المصررخي ،  مةر  أن يرؤدي « حمرات»أنه فري أعقراب عردم رضرى 

 أي حدث متطر  إلى تغير الوض  في القطاع.
قرد تطمرق صروارخخ ماتجراع المردن السررائيماة، وتعمرل مر  دا رل « حمرات»إن « أمران»وتقو  تقديرات 

لائف ممادأ لممدرعات، ضد أ دا  عسةرخة أو مدنارة، فري مماولرة لسرقاا عردد أنفاق، أو إ  ق ق
كبير م  اليسائر، وأن تجر إسرائيل إلى رد ميتمف ع  عمماات ا     جوفت القترا  القصريرأ، وإن 

احتمرا  اشرتعا  الوضر  « حمرات»ماتت عمى استعداد لتممل ميا ر. وف تستاعد تقرديرات « حمات»
فري غر أ،  ميرى السرنوار، ينظرر « حمرات»أن زورام « أمران»أ مرا . ورأت تقرديرات  في المفة الغرباة

إلررى العمماررات المسررممة عمررى أن ررا وسرريمة مرر  أجررل تمقيررق أ رردا  م مررة لقطرراع غرر أ، وأنرره لرر  يتررردد 
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« أمرران»وقواعرد ا. وتتوقر  « حمررات»مالرد و  فري مواج ررة واسرعة، حترى لررو كران الرثم  مسررا  شرديدا  برر
 ، وعدم احت   القطاع لفترأ  وخمة.2014و 2008لعمميتي  المربيتي  في عامي حربا  شبي ة ما

وفي ضو  ذلرك، نشرر أن كو رافي صرادق فري األسربوعي  األ يررخ  عمرى عردأ  طرط حربارة لعممارات 
عسةرخة في القطاع، وبسينارخو ات ميتمفة، وفقا  لقرار المةومة السرائيماة. وعقد كو افي اجتماعات 

مديرخرة »طقة الجنوباة في الجا  السررائيمي، وج رات ذات ع قرة. كرللك شرةل كو رافي م  قادأ المن
« المديرخة»في القطاع م  أجل م اجمت ا. وتمم  لع « أ دا  نوواة»تدون م مت ا تمديد « أ دا 

ضررررااا اسررررتياارات وضرررراا ا  ميرررردانيي  تدررررون م مررررت م تمميررررل نوواررررة األ رررردا ، وبنررررا   طررررة عمررررل 
، التري  فتررض «القارة المديد رة»أوع  كو افي بنشرر جنرود نظراميي  عنرد مطرارختي لم اجمت ا. كللك 

أن تصاح عم ناة حتى ن ا ة العام المرالي، وعنرد ا سرتدون لرد  الجرا  السررائيمي عشرر مطارخرات 
 «.ةاة حديد ة»

ادأ تقديرات )أمان( لاست مت ئمة مر  التقرديرات افسرتيااراتاة لقار»لد  مصادر عسةرخة فحظت أن 
اللدترونرري. ووفقررا  «  ررسرتل»، حسرراما ذكررر موقرر  صررمافة «المنطقررة الجنوباررة فرري الجررا  السرررائيمي
معنارررة ب ررردو  وتسررروخة مررر  أجرررل جمرررب مشرررروعات « حمرررات»لتقرررديرات ةارررادأ المنطقرررة الجنوبارررة، فررر ن 

لسااه معناة أ ما  مالمفاظ عمى توتر م  إسرائيل عند ا« حمات»اقتصاد ة ومساعدات إنساناة، وإن 
  ي التي ستمؤ ل مالمساان.« أمان»المدودي. وأكدت أنه في حالة ك لع، ف ن تقديرات 

  15/2/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ليبرمان يدعو إلى حسم األمور مع قطاع غزة  .19
دعررا وزخررر األمرر  السرررائيمي السررابق، أفاغرردور ليبرمرران، إلررى حسررم األمررور مرر  قطرراع غرر أ؛ مرر   رر   

وأضررا  «. المواج ررة المقبمررة فرري غرر أ  جررب أن تدررون األ يرررأ»وقررا  إن «. ة أ يرررأمواج ررة عسررةرخ»
منل ما  قرب م  عام بدأت مسيرات العودأ عمى  و  السرااه فري قطراع غر أ، وقرد حرلرت »ليبرمان: 

في كل مر  المناقشرات المغمقرة والعامرة مرنن أكثرر األمراك  سريونة وتروترا   رو قطراع غر أ، وجرا  تقيرام 
ت العسةرخة اللي نشر أمل متطامقرا  تمامرا  مر  تقيامري  ر   العرام الماضري. السرؤا  اآلن افستياارا

 «.لال  ل ستدون  ناك مواج ة أ ر  م  )حمات( في قطاع غ أ؟ بل: متى سامدث ذلك؟
التنظامرات الفمسرطيناة؛ مامتناع را عر  شر  حررب « تقوخرة»ورأ  أن المةومة السرائيماة مسؤولة عر  

الوقرررت المرررالي، وتيفاف رررا العقوبرررات عن رررا، وفرررق تقرررديرع. وأوضرررح أن نقرررل األمررروا   عمرررى القطررراع فررري
والوقرررود إلرررى قطررراع غررر أ وتوسرررا  مسررراحة الصررريد، كم رررا عوامرررل تعررر ز مررر  قررروأ حركرررة حمرررات عمرررى 
المسررتوخي  العسررةري والمرردني، كمررا أن ررا ت خررد مرر  الرردعم الشررعبي ل ررا فرري المررفة وغرر أ. وشرردد عمررى 
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كسرررر إرادت رررا مالدامرررل »، فررري مماولرررة لرررر«حمرررات»ة وغيرررر مع رررودأ ضرررد ضررررورأ توجاررره ضرررربة قاسرررا
مر  دون  رلع المرربة فر ن »، ممرافا : «لمعراودأ القترا  ضردنا، وأ مرا  لتردمير إ مان را منن را قرد ت  منرا

 «.المواج ة الوشاةة م  قطاع غ أ ل  تدون إف مرحمة مؤقتة لممواج ات في المستقبل
 15/2/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 باحثات سرية بين "إسرائيل" ومصر وهذا ما تناولته: موسائل اعالم عبرية .20

وضمت وسائل اع م عبرخرة، يروم اليمرال، أن  راقم سرفارأ افحرت   فري العاصرمة : أالقدت الممتمة
المصررررخة  القرررا رأ لررر   مرررطروا قرخارررا  إلرررى العرررودأ لرررر "إسررررائيل" فررري كرررل ن ا رررة أسررربوع، وذلرررك  حسرررب 

 برمه مدير عام وزارأ اليارجاة السرائيماة، يوفا  روتم، م  القاادأ المصرخة.افتفاق اللي أ
وكشفت صمافة "يد عوت أحرونوت"، أن "يوفا  روتم" سافر قبرل ممرعة أ رام سررا  إلرى القرا رأ وأجرر  
مماد ات م  مسؤولي  مصرخي  كاار. اتمفق بري  البمردي  عمرى افحتفراظ مسررخة  رلع ال خرارأ، موضرمة 

 تم" زار السفارأ السرائيماة في القا رأ والتقى  اقم ا وأ بر م مافتفاق المبرم بي  الطرفي .رو أن "
وأضررافت: وفررق أقرروا  تمررك الج ررات، يتبرري  أن سرربب مقررا  مرروظفي السررفارأ فرري ن ا ررة األسرربوع مرر دوه: 

يروم  مرال  فم  ج ة  مة  توفير تدالاا سفر الدبموماسيي  السرائيميي  عند عودت م إلى الب د كل
و م مغادرت م إلى القا رأ يوم األحد، ومر  ج رة أ رر   شرج  مقراؤ م فري مصرر عمرى عرودأ الع قرات 

 إلى  باعت ا.
وتامعت: أنه  مة  أن  جري الطاقم نشا اته مالدامل في أ رام الجمعرة واألحرد، األمرر الرلي لرم  مردث 

 حتى اآلن ما أد  إلى ضرر في العمل.
 لا،  ناك م  يدعي، أن مقا  الطاقم في ن ا ة األسبوع  شةل صعوبة  واوضمت الصمافة، أنه رغم

ألنره ألسررااب أمنارة ف  جرروز لمروظفي السررفارأ أن يتن  رروا فري أ ررام العطمرة، ل ررلا  مرطرون إلررى الاقررا  
 في منازل م أ ام السبت.

 ا ة األسبوع وبينت الصمافة العبرخة، أن وزارأ اليارجاة استندرت أن سبب مقا  موظفي السفارأ في ن
  و مادي، مدواة أن توفير المما ة في ن ا ة األسبوع يتطمب ماف .

 14/2/2019وكالة سما اإلخبارية، 
 

 توافق على زيارات "فردية" لسفراء أمميين إلى الضفة "إسرائيل" .21
أعمنررت إسرررائيل اسررتعداد ا لمسررماح لسررفرا  الرردو  األعمررا  فرري : نيوخررورك/ مممررد  ررارق/ األناضررو 

جرا  ذلرك  المتمدأ ب خارأ المفة الغرباة "مشةل فرردي"، ولرال كوفرد رسرمي  مثرل مجمرل األمر . األمم



 
 
 
 

 

 17 ص             4865 العدد:             2/15/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

الصرمفيي  ممقرر المنظمرة الدولارة  عمرىفي باان لممندوب السرائيمي مراألمم المتمردأ، اليمرال، وزعره 
مرنن   نتي ذلك معد يروم مر  تصررخمات لممنردوب الدروختي مراألمم المتمردأ منصرور العتيبري، بنيوخورك.

 اقتراح ب دع مقاام وفد م  مجمل األم  ب خارأ المفة الغرباة. عمىاسرائيل اعترضت 
وقررا  المنرردوب السرررائيمي، فرري باانرره، "فرري ضررو  قرررار رئررال الرروزرا  )بناررامي  نتناررا و( معرردم تجديررد 

ماررادرأ زخررارأ وف ررة القرروأ الدولاررة المؤقتررة فرري اليميررل، حرراو  الوفررد الفمسررطيني فرري األمررم المتمرردأ إنجرراز 
 مجمل األم  إلى السمطة الفمسطيناة، لد  إسرائيل أوقفت ا".

المارادرأ الفمسرطيناة،  ر   اجتماعنرا مر  سرفير غينارا افسرتوائاة لرد  األمرم  عمرىوأضا : "اعترضرنا 
 المتمدأ أناتولي ندونغ ماا، اللي  شغل حالاا منصب رئال مجمل األم ".

احي  فستمرافة ال خرارات الفرد رة لسرفرا  األمرم المتمردأ، ولدر  لرال وأوضح: "أبمغناع منننا سندون مرت
 في إ ار ماادرأ فمسطيناة ت د  إلى جعل الدعا ة الداذمة ضد دولة إسرائيل"، حسب زعمه.
 وادعى دانون أن إسرائيل استمافت العشرات م  سفرا  األمم المتمدأ في السنوات األ يرأ.

ون الثرراني الماضرري، التمديررد لماعثررة العاممررة فرري اليميررل والعاممررة ينرراير /كرران 28ورفمررت إسرررائيل، فرري 
 ، ب عم أن ا تعمل ضد ا.1994منل 

 14/2/2019، لألنباءوكالة االنانول 
 

 ةنتنياهو سيعرض على بوتين خريطة السيطرة اإليرانية على سوري .22
سررررائيمي، ترررل أبيرررب: ذكررررت مصرررادر سااسررراة فررري ترررل أبيرررب، أمرررل )اليمرررال(، أن رئرررال الررروزرا  ال

بناامي  نتناا و، ساعرض عمى الرئال الروسي، ف د مير بوتي ،     لقائ ما في موسةو، األسبوع 
المقبررل،  رخطررة تبرري  افنتشررار اليرانرري فرري سرررورخا، والطرررق الترري تتاع ررا لمسرراطرأ واسررتيدام ا ضرررد 

يرانررري فررري المنطقرررة، وقالرررت  رررلع المصرررادر إن لرررد  إسررررائيل صرررورأ  شررراممة  عررر  التمرررر ك ال إسررررائيل.
 سررتد   من ررا عمررى أن قررادأ المرررت الثرروري وقرروات القرردت فرري   ررران لررم يتيمرروا عرر  مسرراعي م لت ديررد 
منطقررة الشررررق األوسرررط، وتوجاررره المرررربات لسررررائيل وغير رررا مررر  دو  الجررروار؛ ف رررم  مررراولون تثبيرررت 

نت إسرائيل م  ضرب كثير م  مواقع م فري سرورخا، و رم ينصربون  أقدام م في العراق أوف ، معدما تمة 
في ا صوارخخ  وخمة المرد  موج رة نمرو إسررائيل ودو  عربارة فري الشررق األوسرط. وفري الوقرت نفسره 

فرري لبنرران. وجناررا  إلررى جنررب، مرر  ذلررك يواصررمون إقامررة « حرر ب هللا»يواصررمون الممرراوفت لتع خرر  قرروأ 
 القواعد وافستمةامات لمميماشاات الشاعاة التامعة ل م في سورخا.

رد اليرانرري مافبتعرراد مسرافة  كيمررومترا  عرر   80وسراقو  نتناررا و لمررئال برروتي  إنرره عمرى الرررغم مرر  التع  
المدود م  إسرائيل، ف ن اليرانيي   قامون مواق  متقدمة ل م جنوب سورخا، أحد ا تم اكتشرافه حرديثا ، 
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لجروفن الممترل. وحسرب تمرك حيث أمِةام عمى ممعد مئات األمتار ع  المدود بري  سرورخا وإسررائيل فري ا
المبنرراني وميماشرراات أ ررر  تامعررة لمقرروات اليراناررة، نشرررت فرري « حرر ب هللا»المصررادر، فرر ن عناصررر 

منطقرررة جااترررا اليشرررب مرررالقناطرأ قررررب المررردود، نقررراا مراةارررة لرصرررد تمركرررات الجرررا  السررررائيمي فررري 
أ أ رررام اسرررت د  عررر   رررلع المنطقرررة. وأكررردت المصرررادر أن القصرررف السررررائيمي نمرررو القناطررررأ قبرررل عرررد

النقاا، وتمةَّ  م  تدمير معظم ا. ولد  إسرائيل ترخد ح   جلرخا  لمموضوع  من  إيران م  تدرار  لع 
التجربررة. وسرراقو  نتناررا و لبرروتي  إن إسرررائيل لرر  تت رراون فرري  ررلا الموضرروع وسررتوجه ضررربات قاسرراة 

 «.  اليراني في سورخا بتاتا  رفض التموض»لم   ماو   رق التفا مات مع ا وتغيير معادلة 
   15/2/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 تهدد بقصف مواقع إيرانية بالعراق "إسرائيل".. ةعلى غرار غاراتها بسوري .23

قالررت افسررتياارات العسررةرخة السرررائيماة إن إيررران قررد تجعررل : الصررمافة السرررائيماة -وكالررة األناضررو 
وأضررافت فرري تقيام ررا  إن ذلررك ساسررتدعي ردا مرر  تررل أبيررب.مرر  العررراق منصررة فسررت دا  إسرررائيل، و 

السرنوي أن المرربات الجوخرة السررائيماة التري تسرت د  القروات اليرانارة فري سرورخا قرد تردف  اليررانيي  
وتامعرت فرري تقرخرر معنروان "إيررران تمراو  جعررل العرراق منصررة  إلرى بنرا  منشررست عسرةرخة وصررارو اة.

م إسرررائيل بتدثارا ج ود ررا افسررتياارخة تجرراع العررراق، مرر  احتمررا  ضرد إسرررائيل" أن  ررلا الوضرر  سرريم  
ونشرر موقر  "مةران"  القارام ميطروات عممااتارة  نراك إذا تمرو  افنتشرار اليرانري إلرى ت ديرد عسرةري.

التام  لمتمف خون السرائيمي مميصا لتقرخر كتاه إ ا  عماما، وورد فاه أن إيران تسرمب القروات الموالارة 
ووفرق مرا ورد  ا مر  المنرا ق القرخارة لممردود فري الجروفن الممترل ماتجراع الشرما  والشررق.ل ا في سورخ

في تقيام افستياارات العسةرخة السررائيماة، فر ن إيرران قرد تتيرل مرا وصرفه الج راز األمنري السررائيمي 
ميطررررروات اسرررررتف ازخة مالمجرررررا  النرررررووي فررررري مماولرررررة لجارررررار المجتمررررر  الررررردولي عمرررررى رفررررر  العقوبرررررات 

 فقتصاد ة عن ا.ا
 15/2/2019 الجزيرة ن ،

 
 هآرتس: األحزاب العربية على وشك تفكيك القائمة المشتركة .24

ذكررت صرمافة  رسرتل العبرخرة، اليروم اليمرال، أن  -ترجمرة  اصرة  -"القدت" دوت كروم  -رام هللا 
ض افنتيامرات األح اب العرباة دا ل إسرائيل بدأت التممير لتفداك القائمرة العربارة المشرتركة، و رو 

 المقررأ في التاس  م  أبرخل/ ناسان المقبل، مشةل منفصل.
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القائمة الموحدأ" التي شةمت القائمة المشتركة فري  –حداي  –ووفقا لمصمافة، ف ن تمك األح اب "بمد 
انتيامررات الدناسررت األ يرررأ، سررتتيل  رر   األ ررام المقبررل قرررار ا ن ائا ررا مشررنن  ررلع القمرراة،  اصررة  وأن 

وتشرررير الصرررمافة إلرررى أن انفصرررا  األحررر اب و وضررر م  عررردم  قرررة متاادلرررة بررري  تمرررك األحررر اب.  نررراك
افنتيامرررات مشرررةل منفصرررل قرررد  فقرررد جماررر  األ ررررا  القررردرأ عمرررى تيطررري العتارررة افنتيابارررة لموصرررو  
لمدناسررررت. مشرررريرأ  إلررررى أنرررره قررررد تجررررري اتصررررافت برررري  معررررض القرررروائم لمتوحررررد لمنرررر  فقرررردان م خررررد مرررر  

رت إلررى أن معررض المماد ررات الترري جرررت  اصررة  برري  "حررداي" و"بمررد" وصررمت إلررى وأشررا األصرروات.
ررا سرراعقد يرروم السرربت أو األحررد فرري مماولررة   رخررق مسرردود مسرربب   فررات عمررى المراكرر ، لدرر  اجتماع 

وقرررا  منصرررور د امشرررة األمررري  العرررام لمررر ب حرررداي، إن ح بررره مسرررتعد لجماررر   لمتوصرررل إلرررى حرررل.
رل  السينارخو ات مما في ذلك العمل مشةل منفصل أو التواصل م  ج ات أ رر . مبين را أن ح بره  فم 

وتقررررو  الصررررمافة إن إحررررد  العقاررررات الترررري سررررتواجه األحرررر اب العرباررررة فرررري  مقررررا  القائمررررة المشررررتركة.
افنتيامات المقبمة  ي نساة التصوخت دا ل المجتم  العربي في ظل الدعوات لمقا عت ا معد "قانون 

 ألح اب أمام  طر عدم قدرت م عمى تيطي العتاة افنتياباة.القوماة"، ما ساجعل تمك ا
 14/2/2019القدس، القدس، 

 
 حزب ميرتس يجري أول انتخابات تمهيدية له .25

 جرررري حررر ب ميررررتل الاسررراري السررررائيمي، يررروم اليمرررال، أو  انتيامرررات  :ترجمرررة  اصرررة - رام هللا
ا لتقررد م قائمترره ل 1992تم يد ررة منررل تنساسرره عررام  نتيامررات العامررة لمدناسررت فرري التاسرر  مرر  ، تم يررد 

ألرررف عمرررو ا فررري المررر ب، قائمرررة المرشرررمي  المةونرررة مررر   21وسرررينتيب نمرررو  أبرخرررل/ ناسررران المقبرررل.
مركررر  ا ل قترررراع، وسررراةون التنرررافل عمرررى أو   مسرررة مقاعرررد يررررجح أن  131عشررررات األعمرررا ، فررري 

جيمرون المرشرح األبررز لاةرون عمررى وخعتبرر إير ن   مصرد ا المر ب فري افنتيامرات المقبمرة لمدناسرت.
وتمرتفا تمرارا زانردبير   رأت قائمة الم ب، يماه عساوي فرخج،  م مايا  روزخ ، ومر   رم موسرى راز.

 زوامة الم ب مالمرك  األو  لنفس ا، كما  و الما  في قواني  افنتيامات الدا ماة ليح اب األ ر .
 14/2/2019القدس، القدس، 

 

 11مقعداا والعمل  20مقعداا و"المنعة إلسرائيل"  30ود استطالع جديد: الليك .26
أشررررار اسررررتط ع لمرررررأي العررررام نشرررررته إذاعررررة "كرررران" السرررررائيماة اليرررروم اليمررررال إلررررى أنرررره لررررو أجرخررررت 

أي عرردد مما ررل لعرردد مقاعرردع فرري  –مقعرردا  30افنتيامررات اليرروم، لدرران حرر ب الماةررود سامصررل عمررى 
 الدناست المالاة.
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و رلع أعرداد مقاعرد مراقي األحر اب، . مقعردا 20لثانارة حر ب "المنعرة لسررائيل" مر  وسامل في المرتاة ا
مقاعررد،  10الامري  الجديررد: ، مقعردا لدررل من مررا 11حسرب افسررتط ع: حرر ب العمرل، و نرراك مسررتقبل: 

مقاعررد لدررل  6مقاعررد، القائمررة المشررتركة، والمركررة العرباررة لمتغييررر، وإسرررائيل بيتنررا:  7ي ررادوت  ترروراأ: 
 من ما.مقاعد لدل  4مقاعد. ميرتل، وجماعنا:  5شات:  ا.من 

امررا حرر ب المركررة برئاسررة تسرريبي لافنرري فمرر   جترراز نسرراة المسررم ممسررب افسررتط ع، كمررا يتوقرر  اف 
  جتاز ح با البيت الي ودي وافتماد الو ني الاميناان نساة المسم.
عات السرامقة الرى ا تارار مرشرمي  وع ا ممممون ارتفاع عدد مقاعد حر ب العمرل مقارنرة مر  افسرتط 

 يتمتعون مشعباة واسعة نسباا في افنتيامات التم يد ة.
 14/2/2019، األيام، رام هللا

 
 : االحتالل يعتزم إقامة كنيس في قلب األقصىيحذر خبير .27

أكد اليبير في شؤون مدينة القدت األكاد مي جما  عمرو، أن افحت   السرائيمي : القدت الممتمة
  م إقامة كنال ي ودي في وسط ماحات المسجد األقصى اسمه كنال "ماب الرحمة". عت

وأوضح عمرو في تصرخمات صمفاة، أن "ماب الرحمة"، و و أحد أبواب المسجد األقصى، أصاح 
في ةامة افحت  ، قائ   "نم  في  رخقنا إلى كار ة حقاقاة و ي إقامة كنال ي ودي وسط 

ألف متر مرب   اره ماب الرحمة  12فحت    ساطر مشةل كامل عمى وأشار إلى أن ا األقصى".
ودا ل الااب، مؤكدا  أن كل م   مر مالمةان م  دا ل األقصى يتم اعتقاله فورا ، و و ما حدث م  

وناه إلى أن المسجد األقصى أمام ميطط لااب مغاربة  العديد م  الفتاات الفمسطيناات مؤ را .
ا  قوم مه افحت   عند ماب الرحمة المغمق  و أشد و نأ وأكثر  طورأ ودمارا  جديد، مشيرا  إلى أن م

وأوضح اليبير األكاد مي أن سمطات افحت   وضعت قدم ا تمت األقصى عبر  عمى األقصى.
كناسا ي ود ا  190األنفاق التي حفرت ا وصعدت فوق األقصى، وبنت تمت األرض وفوق ا نمو 

لجوانب، واليوم  قوم افحت   مالبناة التماة لمشروع "التمفرخك الت وخدي" أحا ت ماألقصى م  كافة ا
 في سما  األقصى، و ةلا أحةم افحت   ساطرته عمى قبمة المسممي  األولى.

وأضا  أن ماب الرحمة ساةون  و الدنال القادم في قمب األقصى، مبينا  أن منطقة ماب الرحمة 
 ي أفمل م  ساحة البراق ألن ا تق  مجوار ما  طمقون عماه قدت مالنساة لممتطرفي  السرائيميي  

األقدات )مسجد ةاة الصيرأ(،  اصة معد تموخل القصور األموخة التي تق  ممماذاأ األقصى م  
وشدد عمى أن جنود افحت   صعدوا فوق  الناحاة الجنوباة إلى مطا ر لم اةل وحدائق تممود ة.

وف  سممون ألحد مافقتراب م  المةان، مملرا  م  إمةاناة "ةاام الااب، وأقاموا ميفرا لمشر ة 
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افحت   بدف  المجارأ التي تغمق الااب في ساعة واحدأ، وعند ا ستفتح البوامة عمى مصراعي ا، 
 وسيمج الما امات لمقاعات الدا ماة في األقصى التي تق  في ماب الرحمة".

 14/2/2019، فلسطين أون الين

 
 فن الشهيدين مبارك ونعالوة بمقابر األرقامقرار يمنع د .28

أصدرت الممةمة السرائيماة العماا، اليوم اليمال، قرارا  قمي ممن  دف  جثماني الش يدأ سماح 
 ماارك والش يد أشر  نعالوأ في مقابر األرقام، لمي  البت في افلتمات في األسبوع المقبل.

مممد مممود، إنه قدم التماسا لمممةمة العماا  وقا  ممامي مرك  معمومات وادي حموأ لمقاصرخ 
لممطالاة بتسمام جثمان ا للوخ ا، وعماه أصدرت الممةمة قرارا  قمي ممن  الجا  والشر ة م  دفن ا 

 في مقابر األرقام لمي  عقد الجمسة والتي عينت عصر يوم ال ني  المقبل لمبت مافلتمات المقدم.
ة ش ر كانون الثاني/يناير الماضي، برصاص جنود افحت   واستش دت الفتاأ سماح ماارك ن ا 

 عند حاج  زوام شرق مدينة القدت الممتمة، ممجة مماولت ا تنفيل عمماة  ع .
وفي سااق متصل، تمةنت  يئة شؤون األسر  والممررخ  ظ ر يوم اليمال، م  انت اع قرارا م  

 بر األرقام، لمي  البت الن ائي في القماة.الممةمة العماا، معدم دف  الش يد أشر  نعالوأ في مقا
وقالت ال يئة في باان ا إن الممةمة ضمت ممف الش يد نعالوأ إلى ممف الش يدي  مصااح أبو 
صباح وفادي قنبر، والملان لدي ما قماة متطامقة، وتم المصو  سامقا عمى قرار معدم التصر  

 مالجثماني  حتى يتم صدور قرار ن ائي م  الممةمة.
 14/2/2019، 48رب ع

 
 مستوطناا يقتحمون األقصى بحراسة مشددة 50القدس:  .29

اقتمم مستو نون صااح اليمال، ماحات المسجد األقصى م  ج ة ماب المغاربة : القدت الممتمة
مستو نا  اقتمموا األقصى  50وقالت مصادر مقدساة، إن  ممراسة م  شر ة افحت   الياصة.

 استف ازخة في ماحاته، ب ا وتمقوا شروحات ع  "ال اةل" الم عوم. برفقة حا امات ونفلوا جوفت
 14/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 األقصى تحذر من مخطط عدواني جديد ندّ  "المتابعة العربية" .30

الناصرأ: حلرت لجنة المتامعة العرباة العماا لقما ا الجما ير العرباة، في اجتماع سةرتارخة المجنة 
 وري أمل، م  ميطط عدواني جديد  ست د  المسجد األقصى الماارك في القدت الممتمة.الد
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 إلىاستمرار الاقظة في متامعة قماة مسجد الامر في  برخا. وشددت عمى وقوف ا  إلىكما دعت 
جانب قرخة العراقيب في النقب، "في إ ار المعركة الشاممة ضد جرائم تدمير البيوت وافقت ع م  

 إلى". وقدم رئال المتامعة مممد بركة باانا حو  األحداث التي كانت بي  اجتماعي ، إضافة أراضينا
جديد في المسجد األقصى، في  إجراميالبرامج المستقبماة، إذ عرض ما يتم تداوله مشنن ميطط 

أعقاب ساطرأ افحت   عمى ماب الرحمة، في ما يبدو أنه بدا ة ميطط ل رع كنال ي ودي عند 
 المسجد الماارك. أسوار

وقا  "إننا نتام  ما تمام شديد ما  جري حو  المسجد األقصى، وعمينا أن ناقى عمى تواصل م  
ال يئات الو ناة والديناة في القدت الممتمة لمتنسيق". كما حلر م  أن تماو  بمد ة  برخا المراوغة، 

ة يوم األحد الماضي، منن ف يتم والتراج  ع  إع ن ا في اجتماع ضد وفد ع  "المتامعة" في البمد 
 متمف، والعمل عمى صاانة مسجدي الامر والعمري في المدينة. إلىتموخل مسجد الامر 

كما استعرض بركة ل ر التطورات في قماة جرائم تدمير البيوت العرباة، في قمنسوأ وغير ا، وأ ما 
تامعة السامقة، مشنن التواجد جرخمة اقت ع العراقيب، مشددا عمى ضرورأ تنفيل قرارات لجنة الم

 األسبوعي في القرخة،  يمة الوقت اللي  قا  فاه شاخ العراقيب في السج  الجائر.
 14/2/2019، لندن، القدس العربي

 
 تروِّع طالب الخليل وساكنيها وتعتدي على غزة "إسرائيل" .31

ق م الغاز المسيل أصيب عشرات الطماة الفمسطينيي ، أمل، ممافت ا تناق جرا  استنشاوكافت: 
لمدموع،     مواج ات م  الجا  "السرائيمي" مالقرب م  مدرسة " ارق ب  زخاد" في المنطقة 

فمسطيناا  مالمفة، كما  14الجنوباة ممدينة اليميل في المفة الغرباة الممتمة، فاما اعتقل افحت   
 في قطاع غ أ. أ مق نار رشاشاته عمى مراكب الصاادي  والم ارعي  ورعاأ األغنام

وقالت مصادر أمناة فمسطيناة، إن "قوات افحت   دا مت عددا  م  بمدات وأحاا  ممافظة اليميل، 
وم  ضمن ا المي اللي تق  مه المدرسة، مما أد  إلى اندفع مواج ات في مماط ا، أ مق   ل ا 

ق، وتم معالجت م الغاز السام المسيل لمدموع، أصيب عمى إ ر ا عشرات الطماة ممافت ا تنا
ميداناا ". وأضافت المصادر: "دا مت قوات افحت   بمدأ  طا جنوبا ، وفتشت من   أحد الموا ني  
واستولت عمى مركبته، كما دا مت أحاا  عدأ في اليميل، وفتشت من لي ". و ربت قوات افحت   

عد افعتدا  عمى عددا  م  مسطات اليمار والفواكه جنوب المدينة، واستولت عمى أ ر ، م
 أصماب ا الم ارعي  مالمرب.
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فمسطينيي  مجروح معد إ  ق قوات افحت   الرصاص المطا ي ماتجاع مئات الموا ني   3وأصيب 
    تصدي م ل جمات المستو ني  في قرخة عورخا جنوبي نابمل. وقا  غسان دغمل مسؤو  

، م  مستو نة "إيتس ار"  اجموا مستو نا   30ممف افستاطان في شما  المفة: إن أكثر م  
مشروع توسعة الطرخق في المنطقة الشرةاة م  القرخة، وحطموا عددا  م  المعدات اآللاة لممشروع، 

موا ني  أصيبوا مالرصاص المطا ي، وعدد ل ر أصيب ممافت ا تناق جرا   3وأضا : أن 
 إ  ق قوات افحت   العشرات م  قنابل الغاز المسيمة لمدموع.

 15/2/2019، لخليج، الشارقةا
 

 فلسطينياا  20جرائم المستوطنين تتوالل بالضفة واالحتالل يعتقل  .32
ش  جا  افحت   السرائيمي فجر اليوم اليمال حممة اعتقافت في منا ق ميتمفة مالمفة الغرباة 

فمسطيناا، فاما تواصمت جرائم المستو ني ، حيث أعطبت مجموعة م   20تم   ل ا اعتقا  
المستو ني  إ ارات مركاات و طوا شعارات عنصرخة عمى جدران ومركاات موا ني  في قرخة 

 إسةاكا قما  سمفيت.
فمسطيناا جر  تموخم م لمتمقيق  20وقا  جا  افحت   في باانه لوسائل الع م، إن جنودع اعتقموا 

صادرأ ماالغ تقدر معشرات لد  األج  أ األمناة مشب ة المشاركة في أعما  مقاومة شعباة، كما تم م
 ل ب عم أن ا تستيدم في "الر اب".كلف  الشوا

إلى ذلك، أعطب مستو نون إ ارات مركاات، و طوا شعارات عنصرخة عمى جدران ومركاات في 
قرخة إسةاكا شرق سمفيت. ووفقا لرئال مجمل قروي إسةاكا عبد القادر أبو حاكمة، ف ن مجموعة 

قرخة واعتدوا عمى مركاات الموا ني ، و ط وا عمي ا شعارات عنصرخة، م  المستو ني  اقتمموا ال
 وعمى جدران معض المناز  ومسجد المام الل بي.

في المفة الغرباة، واصل جا  افحت   حممة افعتقافت التي تيمم ا مواج ات في معض 
 .المنا ق

إلى ذلك، أصيب عشرات الط ب صااح اليوم اليمال، ممافت ا تناق، جرا  استنشاق م الغاز 
 المسيل لمدموع،     مواج ات م  جا  افحت   مالقرب م  مدرسة  ارق ب  زخاد.

ودا مت قوات افحت   عددا م  بمدات وأحاا  مدينة اليميل، ما أد  إلى اندفع مواج ات في 
 مقت   ل ا الغاز السام المسيل لمدموع، أصيب عمى إ ر ا عشرات الطماة مماط المدرسة، أ

 ممافت ا تناق، وتم معالجت م ميداناا.
 14/2/2019، 48عرب 
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 أشهر إنافية 3تمدد القيود على الشيخ رائد لالح لمدة  "إسرائيل" .33
ود المفروضة عمى مددت الممةمة العماا السرائيماة، اليمال، القي: عبد الرؤو  أرناؤوا -القدت 

 أش ر إضافاة. 3الشاخ رائد ص ح رئال المركة الس ماة في الدا ل الفمسطيني، لمدأ 
وقا   الد زبارقة ممامي الشاخ ص ح، إن القيود تشمل "القيد اللدتروني في رجمه، والمال 

افتصا ، المن لي، ومن  استقاا  الميو ، والمن  م  اليطامة، والمن  م  التواصل عبر شاةات 
وأضا  ليناضو  أن القرار اللي صدر  مالضافة إلى المن  م  المديث إلى وسائل الع م".

األربعا  ع  الممةمة و ي أعمى  يئة قمائاة في إسرائيل " عني عمماا من  وصو  صوت الشاخ 
ائيماة وأوضح زبارقة أن "ف سبب قانوني لمتمديد، لد  السمطات السر  رائد ص ح إلى الجم ور".

وتام : "إسرائيل في المقاقة تمارت المطاردأ  تدعي أن الشاخ ص ح  شةل  طرا عمى أم  الدولة".
 السااساة ضد الشاخ رائد ص ح وقرار التمديد ج   م  تمك المطاردأ".
 14/2/2019 ،لألنباء األنانولوكالة 

 
 أربع إلابات بتظاهرات لوحدة "اإلرباك الليلي" شرق رفح .34

أصيب أربعة شاان مالرصاص وقنابل غاز مااشرأ، والعشرات ماف تناق      :مممد الجمل
مواج ات ليماة بي  عشرات المتظا رخ  م  "وحدأ الرباك الميماة" وقوات افحت  ، شرق ممافظة 

وأ مقت قوات افحت   النار مصورأ  رفح،     ساعات ليمة أمل اليمال وفجر اليوم الجمعة.
تظا رخ ، وأ مقت دمامات قلائف صوتاة كانت تنفجر في ال وا ، في مماولة ل افة مااشرأ تجاع الم

 الشاان، ومن  تقدم م ناحاة السااه الفاصل.
 14/2/2019، األيام، رام هللا

 
 كادراا طبّياا بغزة 270نقيب األطباء: السلطة قطع  رواتب  .35

ب قطاع غ أ  ميل أبو أكد نقيب األ اا  في وسط وجنو  أحمد المصري:، جما  غيث - غ أ
كادرا   باا  عممون في مرافق وزارأ الصمة في  270قاسماة، أن السمطة في رام هللا قطعت رواتب 

وأوضح أبو قاسماة لصمافة "فمسطي " أمل، أن الموظفي  المقطوعة رواتب م  عممون في  القطاع.
لصمة مالقطاع ف غنى ع  أي أقسام حيوخة في مستشفاات ومراك  الرعا ة األولاة التامعة لوزارأ ا

من م، وأن غالبيت م  عممون في أقسام العنا ة المرك أ والتيدير، إلى جانب أ اا  وميتصي  في 
 أقسام العظام والاا نة واألنف واألذن والمنجرأ.

 14/2/2019، فلسطين أون الين
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 األردن يوافق على تشكيل مجلس أوقاف موسع في القدس .36

ني، الموافقة عمى إعادأ تشةيل مجمل األوقا  والشؤون والمقدسات قرر مجمل الوزرا  األرد
 عموا . 18إلى  11الس ماة في القدت الممتمة، بتركياة موسعة؛ حيث ارتف  عدد األعما  م  

وقا  رئال مجمل األوقا  الشاخ عبد العظام سم ب، في باان، إن ذلك  نتي استنادا  إلى توجي ات 
ات الس ماة والمساماة الممك عبدهللا الثاني، لتع خ  صمود المقدسيي  صاحب الوصا ة عمى المقدس

 ودعم التفاف م حو  المسجد األقصى الماارك.
وأوضح، أن أولى جمسات المجمل الجديد قد انعقدت، صااح أمل، مممور األعما ، كما حمر 

لمجمل م  الوزارأ عبد الجمسة، أمي  عام وزارأ األوقا  والشؤون والمقدسات األردناة ومنسق عمل ا
 هللا العاادي، والمدير التنفيلي لمصندوق ال اشمي لعمار المسجد األقصى وصفي كي ني.

وناق  المجمل،  طة استراتاجاة أولاة، لمواج ة ظرو  استثنائاة تتمثل في استمرار تصاعد وتيرأ 
وال وخة التارخياة لمدينة  انت اكات افحت   "السرائيمي" ضد المسجد األقصى واألوقا  الس ماة

القدت، مؤكدي  أن دعم صمود المقدسيي   و أسات عمل األوقا . وأعرب سم ب، ع  أممه في أن 
 شةل المجمل الجديد نموذجا  لتدثاا الرباا والعمل الجماعي المقدسي ليدمة المسجد األقصى، 

م الس مي ماتجاع حما ة قبمة وأن  ةون التفا  المقدسيي  حو  المسجد ممركا  لعادأ بوصمة العال
 المسممي  األولى.

 15/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الجبير: إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة .37
ات م وزخر الدولة لمشؤون اليارجاة السعودي، عاد  الجبير، النظام اليراني مننه  سعى ل ع عة 

 حركات فمسطيناة لتقوخض السمطة الفمسطيناة. الوض  في دو  عرباة عدأ، وأنه يدعم
جا  ذلك في فيديو مسرب وفق وسائل إع م عبرخة، م حد  جمسات مؤتمر وارسو، اللي عقد 
مالعاصمة البولند ة عمى مدار يومي  )األربعا  واليمال(، وحمرع رئال وزرا  دولة افحت  ، 

 بناامي  نتناا و، ورفمت فمسطي  المشاركة فاه.
  الجبير عم   يدعم حركتي حمات والج اد الس مي، مشيرا إلى أن إيران تدعم تمك وتسا 

وأضا ، أن النظام اليراني لاست له أ  ةاات  المركات الفمسطيناة لتقوخض السمطة الفمسطيناة.
 ألنه  ست د  دبموماسيي  وخفجر سفارات.

 15/2/2019، "21موقع "عربي 
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 في الدفاع عن نفسها "إسرائيل" وزير خارجية اإلمارات يقر بحقّ  .38
في الدفاع ع  نفس ا إزا   "إسرائيل"أقر وزخر  ارجاة المارات، عبد هللا ب  زايد، ممق : إسطنبو 

 ت ديدات م  إيران وح ب هللا الملي   عدون ما دو  عرباة داعمي  رئاسي  لإلر اب مالمنطقة. 
ع م من ا  سرتل العبرخة، م حد  جمسات جا  ذلك في فيديو مسرب نشر قبل ساعات، وفق وسائل إ 

مؤتمر وارسو اللي عقد مالعاصمة البولند ة عمى مدار يومي  )األربعا  واليمال(، وحمرع رئال 
 نتناا و، ورفمت فمسطي  المشاركة فاه. بناامي الوزرا  السرائيمي، 

خا ضد قوات إيران وردا عمى سؤا  م  مدير الجمسة مشنن األنشطة العسةرخة السرائيماة في سور 
 وح ب هللا، أجاب ب  زايد: " لد  كل دولة المق في الدفاع ع  نفس ا حي  تتمدا ا دولة أ ر ". 

ولم يتس  المصو  عمى تعميق فوري م  أبو ظبي، أو   ران مشنن ما نقمته وسائل الع م، أو 
عمل عمى إ ارأ التنكد م  صمته، غير أن   ران تنفي تد م ا في شؤون الدو  األ ر  أو ال

 التوترات ب ا. 
 15/2/2019 ،لألنباء األنانولوكالة 

 
 وزير خارجية البحرين لإلذاعة اإلسرائيلية: اختراق سيحدث في العالقات مع تل أبيب .39

نقمت الذاعة السرائيماة ع  وزخر  ارجاة الامرخ  الشاخ  الد ب  أحمد ل   مافة تنكيدع أن ع قات 
 دع وإسرائيل.دبموماساة ستقوم بي  ب 

ونسبت الذاعة إلى الوزخر الامرخني قوله عمى  ام  مؤتمر وارسو إن "ا تراقا" سامدث في 
 ع قات الجانبي  عندما  مي  الموعد المناسب، لدنه سيتمقق في ن ا ة المطا .

وعقب مغادرت ما مؤتمر وارسو رفض كل م  وزخر الدولة السعودي لمشؤون اليارجاة عاد  الجبير 
خر اليارجاة الامرخني  الد ب  أحمد ل   مافة؛ الجامة ع  أسئمة الصمفيي  مشنن احتما  ووز 

 لقائ ما رئال الوزرا  السرائيمي بناامي  نتناا و عمى  ام  المؤتمر.
 15/2/2019، الجزيرة ن ، الدوحة

 
 نياهو نت "ينتقد"تركي الفيصل للتلفزيون اإلسرائيلّي: الُمبادرة العربّية أساس السالم و .40

السرائيما ة عرض سمسمة تقارخر ا معنوان "أسرار اليماج"،  13تامعت القناأ  ز ير أندراوت: - الناصرأ
وفي الج   الثالث من ا تمد  ت ع  الع قات السرخ ة بي  تل أبيب والرخاض، وبثت ممقابمة  م  األمير 

د  في ا األمير عمى أن  تركي الفاصل، رئال افستياارات السعود  ة سامق ا، تم  إجراؤ ا  في لندن، شد 
، وانتقد 2002إسرائيل  جب أْن تمواِفق عمى مماادرأ الس م العربا ة التي  رحت ا المممدة في العام 
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، بناامي  نتناا و، ألن ه يمرخد إقامة ع قاٍت م  السعود  ة قبل حل  القما ة  رئال الوزرا  السرائيمي 
ا عمى أن   د   ب دع ترفض ذلك. الفمسطينا ة، ممشد 

م مالمماما ة، و  له اقترح الفاصل عمى  المقا  بي  الصمافي  السرائيمي  واألمير السعودي  اتس 
الممراِسل ماراك رافيد أْن يت و ه م  فتاٍأ عربا ٍة لدي  ممس   لغته العربا ة وخمماِفا عمي ا، معد أْن أ برع 

  ا مسبب عدم المممارسة.أن ه كان  مجيد العربا ة مط قٍة، ولدن ه نسي
ا مالرسائل التي أراد تمرخر ا إلى  ا وجِماًّا أن  الفاصل وصل إلى المقا  مم ود   الجم وروكان واِضم 

ع عمى سؤاٍ  أن ه ف  مغاِدر الرخاض  ، إْذ أن ه أك د في معِرض رد  السرائيمي  ممااشرأ  م  الديوان الممدي 
 مممدة ع  ومج ته، عمى حد  تعبيرع.بدون أْن  قوم م ب   المسؤولي  في ال

 13 شيصا ة لتممير سمسمة "أسرار اليماج" في القناأ الر 20رافيد، اللي أك د عمى أن ه التقى أ ر م  
، قا  إن  بدا ة  لع الع قات كانت في العام  عندما استدعى رئال الوزرا   2003مالتمف خون العبري 

مئير دغان لعقد اجتماع، و رح أمامه دراسة الع قات م  الموساد لنلاك  شارون رئالحين ا أرئيل 
ا م   دو  اليماج، ممسب ما كشف مدير مةتب شارون دو  فا سغ ت، اللي حمر ج   

 افجتماع.
ونقل رافيد ع  مسؤولي  إسرائيميي  كاار قول م إن ه     حرب لبنان الثاناة نقمت السعود ة رسائل 

كانت أ ما تممث  إسرائيل عمى ضرب ح ب هللا مةل  قوت ا، لد   دعم صامتة إلى إسرائيل، ف بْل 
 نتائج المرب سب بت  ياة أمل كبيرأ في الرخاض.

ولممر أ األولى، كشفت القناأ ع  زخارأ قام ب ا رئال المةومة إي ود أولمرت سر ا م  رئال الموساد 
هللا ممك األردن، والماا ، مموضمة  أن  الممماا كان عبد 13/9/2006مئير دغان إلى عم ان في 

اآل ر كان مستشار األم  القومي لمممك السعودي  بندر ب  سمطان، أحد أقو  الشيصاات في 
 المممدة والمسؤو  ع  الع قات السرخة م  إسرائيل ألكثر م  عقدي .

د ت المصادر عمى أن  بندر أوضح منن  السعود ة ترخد البد  معمماة الس م السرائيما ة  وشد 
فمسطينا ة، ما ساسمح م دارأ عمما ٍة إقماما ٍة ضد  إيران، مممافة  أن  نتناا و تمم ل واتفق الطرفان ال

عمى العداد لمقم ة في األمم المتمدأ، وفي األ ام التي تمت ذلك جرت عدأ لقا ات بي  مستشاري 
سودأ تامعة ل ا، نتناا و وبندر م  اجل بمورأ و اقٍة ممشتركٍة، إسرائيل عرضت عمى السعوديي  م

ا م  إسرائيل الميونة، لد   نتناا و رفض  وبدور م وافق السعوديون عمى أغمب النقاا لدن م  مبوا أ م 
 وافتصافت توقفت، كما قالت مصادر مطمعة عمى تفاصيل العمماة.

 14/2/2019، لندن، رأي اليوم
 



 
 
 
 

 

 28 ص             4865 العدد:             2/15/2019الجمعة  التاريخ:  

                                    

 قفنا من القضية الفلسطينية ثاب ظهوره بجوار نتنياهو وزير خارجية اليمن يؤكد: مو ساعات من بعد  .41

قا  وزخر اليارجاة الامني  الد الاماني، اليمال، إن موقف ب دع م   عمي عوخمة: - منرب
جا  ذلك عبر تغرخدات عمى حسامه في "توختر"، معد  " ابت وف  قبل الم ايدأ".القماة الفمسطيناة 

نتناا و، أ نا  مؤتمر وارسو الدولي، في ساعات م  ظ ورع مجوار رئال الوزرا  السرائيمي بناامي  
وأضا  الاماني، "أن موقف الام   صور أ ارت جدف واسعا في ميتمف األوساا الممماة والعرباة.

والرئال  ادي )عبد ربه منصور  ادي( م  القماة الفمسطيناة وشعب ا وةاادت ا  ابت وف  قبل 
جي ات ) ادي( عندما قدتم التمرك العربي في وأشار أن ذلك الموقف "تجمى في تو  الم ايدأ عماه".

 األمم المتمدأ لمواج ة المسات مالقدت".
وشدد عمى أن المشاركة في مؤتمر وارسو، لم تد  لمناقشة القماة الفمسطيناة، بل لمشد المجتم  

ف واعتبر أن ا "ج   م  معركة استعادأ الشرواة التي  الدولي في مواج ة "التوس  اليراني" مالام .
 شاه التمماح إلى أنه أ طن في جموسه مجانب نتناا و، قا   وفي ما ينسمب من ا إف الجبنا ".

الاماني "إن األ طا  البروتوكولاة  ي مسؤولاة الج ات المنظمة، كما  و الما  دائما في المؤتمرات 
اة، ل  يثنينا ولفت إلى أن "مماوفت وض  صاغات ميالفة لمواق  لغرض الم ايدأ السااس الدولاة".

 ع  الدفاع ع  الام "، في إشارأ إلى الجد  اللي أ ارته الصور، والمديث ع  التطبا  م  إسرائيل.
وم  ج ت ا  اجمت جماعة "أنصار هللا" )المو يي ( وزخر اليارجاة الامني  الد الاماني مسبب 

 مشاركته في مؤتمر "وارسو".
 14/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 حزب هللا وحماس والحوثيون" ويؤكد عزمه عزل "إسرائيل"وارسو للتطبيع مع ن مبومبيو يروج  .42

، ومررر  سرررعيد عرخقرررات ،واشرررنط ، نقررر   عررر  مراسرررم ا فررري 15/2/2019-14 ،القـــدس، القـــدسنشررررت 
ما رك بومبيرو قرا  معرد انت را  "مرؤتمر وارسرو لسر م وأمر  الشررق  األمرخةري وزخر اليارجاة وارسو، أن

 ر شررةل " طرروأ إ جاباررة" مرر  أجررل تنظررام الوضرر  فرري الشرررق األوسررط حيررث أنررهاألوسررط" مررنن المررؤتم
ع  أسفه  إلى جنب م  وفود عرباة" معربا   جناا   إسرائيماا   "لممرأ األولى في التارخخ المديث ش دنا وفدا  

 ."إسرائيل"أن المؤتمر  و  طوأ  امة عمى  رخق التطبا  م   لعدم مشاركة الفمسطينيي ، معتبرا  
"يؤسررفني ذلررك. أتمنررى لررو كررانوا )الفمسررطينيون(  :فرري ردع عمررى سررؤا  مشررنن مقا عررة الفمسررطينيي وقررا  

 نا لاةونوا ج  ا  م  المماد ات. كان  ناك العديد م  األصوات الميتمفة  نا. كان  ناك الدثيرر مر  
احرد مرن م، األماك  التي ا تمفرت في را الردو ، وأعربروا عر   رلع الميراو . أعتقرد أننرا تعممنرا مر  كرل و 

، وأ رررر  النقررراي مسررربب وجرررود أصررروات ميتمفرررة. يؤسرررفني أن الفمسرررطينيي  وكررران )افجتمررراع( تراكمارررا  
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رفموا الدعوأ التي وج ت إلي م. أتمنى لو أن م جا وا إلى  نا". وأضا  مالقو  لممطة "المرأ" و ري 
األمرخةاررة "أعتقررد أن  ممطررة أمرخةاررة رسررماة تبررث مالمغررة العرباررة فرري العررالم العربرري وتممد ررا المةومررة

 الشعب الفمسطيني أسوأ قمي   اآلن ألن قادته ا تاروا عدم المشاركة".
وحو  ما إذا كانت  طة "صفقة القرن" قد نوقشت في افجتماع ومتى سيتم الدشف عن ا قا  بومبيو 

اليطروا "كان السيد )جارخد( كوشنر  نا إلى جانب السريد )جاسرون( غررخنب ت. لقرد شراركا قمري   مر  
العرخمة لمصفقة، و ي في الواق  الماادئ األساساة لما ننمل في تمقاقه، وننمل أن نتمة  مر   ررح 

 اليطة الداممة، وجما  تفاصيم ا في األسابا  المقبمة".
وقا  بومبيو إن الوف ات المتمدأ ستعمل فري األسرابا  المقبمرة عمرى تطروخر  طرة مالتعراون مر  العديرد 

عمررى أن واشررنط   ر حررو  كافاررة وقررف تمرردد نفرروذ إيررران فرري المنطقررة، مشررددا  مرر  الرردو  لوضرر  تصررو 
وأضرا  انره وفري  "ترخد التنكد م  عردم تروفر المرا  لقائرد فيمرق القردت قاسرم سرماماني لنشرر الر راب".

 المقابل فان "الوف ات المتمدأ تدعم الشعب اليراني وترخد له النجاح".
 م لما أسماع بر"الما ات الث ث: ح ب هللا وحمات والمو يون".وكرر مننه يرخد أن  ع   وخن ي الدع

أن "مواج رة" إيرران أمرر  ، ر   لقائره رئرال الروزرا  السررائيمي بنارامي  نتنارا و، أكردقرد  بومبيووكان 
: "ف  مةنرك أن تمقرق السر م وافسرتقرار فري الشررق قرائ   أساسي لتمقيق الس م فري الشررق األوسرط، 

  لا لال ممةنا". ،ج ة إيراناألوسط دون موا
افنتياباررة فرري  ميسررائيالوزرا  الررالمرؤتمر نظررم ماألسررات مر  أجررل دعررم حممرة رئررال  أنوخرر   برررا  
المقبررل ولررال أكثررر مرر  ذلررك، و"ليسررف، فرران العرررب الررلي  شرراركوا فرري المررؤتمر  / أبرخررلشرر ر ناسرران

بي" وفرق قرو  ديبررا شوشران، المسرؤولة قبموا منن  ةونوا أدوات عمرى مسررح نتنارا و فري  داعره افنتيرا
مرر  ج ترره وصررف المفرراوض األمرخةرري السررابق فرري ع ررد الرررئال و فرري حركررة "السرر م اآلن األمرخةاررة". 

 بيل كمينتون لرون ميمير المؤتمر مانه "استعراضي" ف أكثر.
 ،ببومبيررو  الرر، أن وكررافت، نقرر   عرر  مراسررم ا وعرر  ال14/2/2019 ،الجزيــرة نــ ، الدوحــةوأضررافت 

مالتقرخرررب بررري  دو  الشررررق األوسرررط وافبتعررراد عررر   ،14/2/2019 يررروم اليمرررال ، ررر   مرررؤتمر وارسرررو
وفي مست ل أعما  اليوم الثاني لمؤتمر وارسو قا  بومبيو إن  ".إسرائيل""التفدير التقميدي" اللي  ع   

ركة فررري الوف رررات المتمررردأ ت رررد  مررر   ررر   مرررؤتمر وارسرررو إلرررى جمررر  الررردو  التررري ل رررا مصرررالح مشرررت
 المنطقرررة، وإن المرررؤتمر يؤسرررل لمعمرررل المشرررترك لمواج رررة التمرررد ات واألزمرررات فررري الشررررق األوسرررط.
وأضا  "نسعى لمتقرخب بي  الدو  التي م  مصرممت ا اسرتقرار الشررق األوسرط وافبتعراد عر  التفديرر 

 ".التقميدي، عمينا أن نعمل معا م  أجل األم ، ما م  دولة بوسع ا أن تاقى عمى ال ام 
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ولم ينتقد بومبيو إيران مااشرأ في كممته، لدنه قا  قبل ساعات لشاةة "بي بي إت" إن "الت ديد الناجم 
عرررر  انعرررردام افسررررتقرار فرررري الشرررررق األوسررررط حقاقرررري"، وإن إيررررران ل ررررا "تررررن ير ضرررريم عمررررى المنطقررررة 

 الممطربة، لد  لال مما  صب في أي شي  جيد".
يي  والمررراراتيي  والامررررخنيي  واألردنيررري  والسررررائيميي ، وأضرررا  " نررراك مصرررالح مشرررتركة بررري  السرررعود

 ".والجما  يدرك أن ب دع في  طر م  إيران، وقد سم  األوروبيون الميمة أن ب د م في  طر أ ما  
 ،قرا و  لع "ظا رأ عالمارة".  كما ات م بومبيو إيران منن ا تنفل حممة اغتاافت في أنما  أوروبا، معتبرا  

إن الوف ررات المتمرردأ ستشررةل أوسرر  تمررالف دولرري لمواج ررة  ،طررة "بولسررات" البولند ررةفرري لقررا  مرر  مم
الميا ر في الشرق األوسط، وإن أحرد عناصرر  رلا اليطرر  رو إيرران التري تقرود حمر ت إر ابارة فري 

 قوله. في أوروبا، عمى حد   ولبنان والام  والعراق وتغتا  أناسا   ةسورخ
 

 الخبز في وارسو يتقاسمون  "إسرائيل"بنس: العرب و .43
ـــام، رام هللانشررررت  فررري كممتررره أمرررام  قرررا ، نائرررب الررررئال األمرخةررري ما رررك برررنل، أن 14/2/2019 ،األي
"نمر  اآلن شرا دون عمرى برد  ع رد جديرد بري  رئرال الروزرا  بنارامي   :فري يومره الثرانيوارسو مؤتمر 

يتقاسرررررمون اليبررررر ، نتنارررررا و مررررر  دولرررررة إسررررررائيل، وقرررررادأ الامررررررخ  والسرررررعود ة والمرررررارات. جمررررراع م 
 في  لا المؤتمر وج رات النظرر الصرادقة حرو  التمرد ات التري تواج  را المنطقرة". وسيتشاركون فحقا  

لمتعاون وإشارأ مميئة ماألمل  وأضا : "بولندا والوف ات المتمدأ ترحاان ب لا الممتقى، اللي  عتبر رم ا  
 ".أننا أقو  حينما ندون معا  لمستقبل مشرق ينتظر دو  الشرق األوسط. دعونا نشير إلى 

ما ررك بررنل شرر   ، أن وكررافت، نقر   عرر  مراسررم ا وعرر  ال14/2/2019 ،الجزيــرة نــ ، الدوحــةوأضرافت 
عمررى إيررران، وقررا  إن جمارر  المشرراركي  فرري المررؤتمر اتفقرروا عمررى أن الت ديررد األكبررر فرري  عنافررا    جومررا  

ووصرف برنل مرا قامرت مره  فري المنطقرة.الشرق األوسرط  رو إيرران، ووصرف ا مرالراعي األو  لإلر راب 
دو  أوروبارررة مررر  للارررات مالارررة ل لتفرررا  عمرررى العقوبرررات اليرانارررة مررراألمر المشررري ، وأضرررا  أن  رررلع 

 اليطوأ ستقوي إيران وتمعف افتماد األوروبي وستوس  ال وأ م  الوف ات المتمدأ.
 

 على الطرفين تقديم التنازالت سيتعينو  كوشنر: سنقدم "لفقة القرن" بعد االنتخابات اإلسرائيلية .44
نقمررت وسررائل إعرر م عبرخررة عرر  كبيررر مسرراعدي الرررئال األمرخةرري : عبررد الرررؤو  أرنرراؤوا -القرردت 

، مرر  وزرا   ارجاررة مشرراركي  فرري 13/2/2019 جارخررد كوشررنر قولرره فرري جمسررة مغمقررة مسررا  األربعررا 
ن الدارأ األمرخةارة أ ند رة وارسرو"مؤتمر "األم  والس م في الشرق األوسط" المنعقد في العاصمة البول

ستقدم  طت ا لمس م بي  الفمسرطينيي  والسررائيميي  التري  طمرق عمي را "صرفقة القررن" معرد افنتيامرات 
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، والموقررررر  13وأضرررررا ، كمرررررا نقمرررررت عنررررره قنررررراأ التمفررررر أ العبرخرررررة  .9/4/2019السررررررائيماة المقرررررررأ فررررري 
 ي  الفمسطيني والسرائيمي تقد م التنازفت".اللدتروني لصمافة " سرتل"، "سيتعي  عمى الطرف

وأعم  البيرت األبراض أن كوشرنر، رئرال الطراقم األمرخةري الرلي يبمرور اليطرة، سراطم  وزرا   ارجارة 
 الدو  المشاركة في مؤتمر وارسو عمى تطورات إعداد اليطة.

 14/2/2019، لألنباء األنانولوكالة 
 

 قضية المركزية لدول المنطقة وإيران هي التهديد الرئيسيغرينبالت: القضية الفلسطينية لم تعد ال .45
اتفق مساعد الرئال األمرخةي والماعوث لممفاوضات الدولاة جاسون : عبد الرؤو  أرناؤوا -القدت 

تررارخيي مالفعررل وغرررد مرر  وارسررو مررؤتمر نتناررا و مررنن مررؤتمر  رئررال الرروزرا  السرررائيمي غرررخنب ت مرر 
دولررة ومنظمررة وحمررف شررما   60المتمرردأ أن تررر  ممثمرري  مر  أكثررر مرر  غرفرة المررؤتمر " سررر الوف ررات 

خشرير أن المشراركي  فري و  األ مسي وافتماد األوروبي  نا اليوم.  لا حقا تجمر  ترارخيي فري تنوعره".
 المؤتمر "اجتمعوا لسبب واحد، لمناقشة الت ديدات المقاقاة لشعوب المنطقة م  الشرق األوسط".

لوف ات المتمردأ إلرى حقارة جديردأ مر  التعراون بري  جمار  بمرداننا حرو  كافارة وقا  غرخنب ت "تسعى ا
"ننمرل أن تنشرن شرراكات  قرا :و  مواج ة  لع القما ا. ل لا السبب قمنا بتنظام  لا افجتمراع الروزاري".

 .جديدأ إ ر المماد ات، ف نمتاه إلى افلت ام مالماضي عندما يتطمب المستقبل المشرق تعاونا  جديدا "
ولم  ةشف غرخنب ت ع  ماهاة التمالف اللي تسعى الدارأ األمرخةاة لقامته م      المقا ، لدنه 

 قا  األربعا  إن القماة الفمسطيناة لم تعد القماة المرك خة لدو  المنطقة.
 ةوأضررا  "نمرر  نررر  مالفعررل التعرراون التررارخيي فرري المنطقررة لمتعامررل مرر  المررروب األ ماررة فرري سررورخ

والنشرراا اليبيررث مرر  قبررل إيررران وداعرر ، مرر   رر   الصرررار عمررى أن قمرريت م  رري األولوخررة  والررام 
 األولى والوحيدأ لممنطقة، ف ن م )الفمسطينيون(  عوقون الدو  ع  مواج ة العدو المشترك و و إيران".

ف مره القرادأ وتام  غرخنب ت "إيران  ي الت ديد الرئاسي لمستقبل الس م واألمر  القمامري.  رلا مرا ف  
وأرد  "نرر  الفمسرطينيي  يتيمفرون  الفمسطينيون؛ ونتاجة لللك فر ن م مع ولرون عر  المقرائق الجديردأ".

 لمفمسطينيي ". أكثر، وباتوا أكثر ع لة م  أي وقت ممى. مؤسف جدا  
وكتب غرخنب ت في تغرخدأ م  دا ل غرفة افجتماع "لمظة تشرح القمب، لم  ة  ماةروفون نتنارا و 

وأضا  أن "نتنارا و رد مازحرا  مشرنن التعراون الجديرد بري   ل فقام وزخر اليارجاة الامني م قراضه". عم
وترررام  غررررخنب ت "مررر  المرررل ل أن تدرررون جالسرررا  عمرررى معرررد مسرررافة  إسررررائيل والرررام ..  طررروأ ميطررروأ".

المنطقرة صغيرأ م  وزرا   ارجاة الام ، وقطر، وعمان، والمارات، والامرخ  ونتناا و )ل ررون فري 
"مقاادأ الرئال دونالرد ترامرب  قا و  حو  التمد ات القماماة العديدأ". صرخما    نا أ ما (، أجروا حديثا  
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وا تتم غرخنب ت  نمتمك الفرصة لمل  لع القما ا..  جب عمينا العمل عمى  لع التمد ات الميتمفة".
خيي الرلي حردث الميمرة الماضراة. كران العشا  الترار  إلىقوله بر"وكدليل عمى جد ة  دفنا، أود أن أشير 

 القادأ العرب والسرائيميون في نفل الغرفة، يتشاركون وجاة، وختاادلون وج ات النظر".
 15/2/2019، لألنباء األنانولوكالة 

 
 روسيا: مؤتمر "وارسو" هدفه تأسيس تحالف معادي إليران بالمنطقة .46

، أن عقد مؤتمر حو  الشررق األوسرط 14/2/2019 اعتبرت روساا، اليمال: مممد  ارق  - نيوخورك
وقرا  منردوب روسراا  مالعاصمة البولند ة وارسو، ي د  إلى "تشةيل تمرالف معرادي ليرران مالمنطقرة".

في تصرخح ممقر األمم المتمدأ فري نيوخرورك: "نمر   ،الدائم لد  األمم المتمدأ، السفير فاسيمي نيبي خا
فري وارسرو  رو مماولرة تشرةيل تمرالف معرادي   مردث حالارا  ف نشارك في أعما   لا المؤتمر. إن مرا 

 لمغا ة".  ا ئا   ليران، وم  المؤكد أن  لا  رخقا  
 14/2/2019، لألنباء األنانولوكالة 

  
 الفلسطينيةلفصائل لخيبة أمل روسية من فشل "لقاء موسكو"  .47

ئل الفمسرطيناة، الرلي أعربرت روسراا عر   يارة أمم را مر  فشرل لقرا  الفصرا: ناد رة سرعد الردي  - انعم  
، افنقسرراماستمررافته فرري أراضرري ا مررؤ را ، فرري التوصررل إلررى اتفرراق  قررود إلررى تمقيررق المصررالمة وإن ررا  

 .2007الممتد منل العام 
 15/2/2019 ،الغد، عّمان

 
 الخليلمن  الدوليين تدق ناقوس الخطر بعد انسحاب مراقبين دولية منظمات إغاثة .48

جي ل جئي  ومنظمة أوكسفام ومؤسسة إنقاذ الطفل، أمل، م  أن مئات رام هللا: حلر المجمل النروخ
المررردنيي ، ممررر  فررري م األ فرررا ، ستصررراح سررر مت م عرضرررة لميطرررر معرررد انسرررماب المرررراقبي  الررردوليي  

 ينررراير /المنتشرررخ  فررري مدينررة اليميرررل. وكانرررت المةومررة السررررائيماة رفمررت فررري أوا رررر كررانون الثررراني
(. وقررررا  البارررران إن إمعرررراد م، TIPHلوجررررود الرررردولي المؤقررررت فرررري اليميررررل )، تجديررررد وف ررررة معثررررة ا2019

وتيفرراض عرردد مجموعررات المررراقبي  المرردنيي  األ ررر ، ي رردد المالررة األمناررة ال شررة مالفعررل وخ خررد مرر  
 الميا ر التي قد تس م في تد ور سرخ  في استقرار المدينة.

طفرررل: "لسرررنوات، كررران األ فرررا  الفمسرررطينيون وأفررراد جيرخمررري سرررتونر، المررردير القمامررري لمؤسسرررة إنقررراذ ال
الممتمقون مالمدارت القرخاة م  تجمعات المستو ني  السرائيميي  في اليميل يتعرضون لمت ديرد والعنرف 
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( والمررراقبي  الرردوليي  TIPHمرر  قبررل المسررتو ني . وكرران دور معثررة الوجررود الرردولي المؤقررت فرري اليميررل )
 لمواج ات وضمان س مة األ فا  وحصول م عمى التعمام".م  ا في المد   جدا   اآل رخ ، م ما  

وقرررا  المررردير المممررري لمنظمرررة أوكسرررفام كررررخل إ ةمرررانل: "سرررتؤدي  رررلع اليطررروأ إلرررى تفررراقم الوضررر  
 المتفجر أص  ، وزخادأ الف ت م  العقاب عمى انت اكات حقوق النسان".

( مررورخ  مررراجيي: "فررري غاررراب NRC)وقالررت نائارررة المررردير القمامررري فرري المجمرررل النروخجررري ل جئررري  
تفداررك نظررام الغرر ق والقيررود ونقرراا التفتررا  الترري تررؤ ر عمررى حارراأ الفمسررطينيي  فرري اليميررل، سررتدون 
المةومة السرائيماة  ي المسؤولة ع  ضمان مرور المدنيي  دون عوائق عبر نقراا التفترا  ممرا فري 

 ت". ذلك الط ب وموظفو المدارت، في  رخق م م  وإلى المدار 
 15/2/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 دولة ناعف  تمويلها لـ"األونروا" بعد قطع المساعدات األمريكية 40 :كراهينبول .49

دولة ممماعفة تموخم را لوكالرة "األونرروا"، معرد قطر  المسراعدات األمرخةارة، وذلرك فري  40قامت  :غ أ
فروض عرام الوكالرة بارار كرا ينبرو ، مسعى فن ارار اليردمات التري تقردم ا الوكالرة، ممسرب مرا أعمر  م

ووصرف بارار كرا ينبرو ،  األربعرا ، فري العاصرمة المبنانارة، بيرروت. يروم    مؤتمر صرمفي عقردع، 
وأعرررب عرر   القرررار األمرخةرري، بررر"السااسي". وأشررار إلررى أنرره "التمرردي األكبررر"، الررلي واج ترره الوكالررة.

و الب  ك الصي  وال ند، إلى جانب الدعم المبناني.امتنانه لمدو  المانمة م  اليماج إلى أوروبا وكلل
 ، لمساعدأ الوكالة عمى مواصمة م مت ا.2019كرا ينبو ، الدو  المانمة ماستمرار التموخل في 

 14/2/2019 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 بسبب تصريحات نتنياهو "فيسغراد"بولندا تدعو إللغاء قمة  .50
ورافاسةي، إلغا  مشاركته في قمة "فاسرغراد" التري مر  المقررر يدرت رئال المةومة البولند ة، ماتيوي م

كررل مرر   نغارخررا والتشرراك  ، والررلي  فترررض أن  شررارك فارره أ مررا  18/2/2019أن تعقررد فرري إسرررائيل فرري 
 استعدادع لعقد ا في وارسو. وسموفاكاا، كما دعا الرئال البولندي، أندرخه دودا إلغا  القمة، مبد ا  

صررفة  ررارت مسرربب تصرررخمات رئررال المةومررة السرررائيماة، بناررامي  نتناررا و،  ررنتي ذلررك فرري أعقرراب عا
 يوم أمل اليمال، والتي قا  في ا "إن البولنديي  تعاونوا م  النازخي ".

ونقمت صرمافة "يرد عوت أحرونروت" فري موقع را عمرى الشراةة عر  مسرؤولي  بولنرديي  قرول م إنره سريتم 
وعبرر مسرؤو  بولنردي  مرت قبرل افنتيامرات فري إسررائيل".فمص تصرخمات نتناا و التي "يبدو أن را قي

وبمسرب الصرمافة، فر ن سرفيرأ إسررائيل  .ع  مياوفه م  أن  لع التصرخمات قد تشعل األزمة مجددا  
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في بولندا، لنا إزري، معثت برسالة إلى مورافاسةي ادعت في ا أن نتناا و لم  قل إن "األمة البولند رة" 
 إنما قا  إن "بولنديي  تعاونوا م  النازخي ".ارتدبت جرائم ضد الي ود، و 

 15/2/2019 ،48عرب 
 

 "إسرائيل"ميدل إيس  آي: نائبتا الكونجرس المسلمتان تتعرنان لحملة شريرة من السعودية و .51
ورد مموقررر  "ميرررد  إ سرررت لي" البرخطررراني أن الممرررور السررررائيمي السرررعودي الناشررر   :ميرررد  إ سرررت لي

عمى تشروخه وإسرةات النرائبتي  المسرممتي  ممجمرل النرواب األمرخةري رشريدأ  إلى جنب حالاا    عمل جناا  
 ميررب وإل رران عمررر. وأوضررح الداتررب سرري جرري وخرلامرران فرري مقررا  مررالموق  أنرره ومثممررا ف يوجررد أي 

بري  السرعود ة  شي  ي ع ع الجيوسااسة المعتادأ في الشرق األوسرط أكثرر مر  الع قرة الم د ررأ حرديثا  
وصررررو  أو  امررررأتي  مسرررممتي  إلررررى مجمرررل النرررواب األمرخةرررري زعررر ع مالقررردر نفسرررره ، فررر ن "إسررررائيل"و
ولرللك بردأت المممرة لتشروخه  دا رل الوف رات المتمردأ و ارج را. "إسررائيل"والسعود ة ومؤخدي  "إسرائيل"

النائبتي ، كما  قو  الداتب، في وقت ماةر وقبل أن تدم  ش رخ  عمى مقعدي ما ممجمل النواب م  
 ات في الدا ل والياره حتى أصاح الش ران لمنائبتي  كالتعميد مالنار.كل الج 

من ما  حقاقة أن أ ا  م  رغم مالوقا  الداتب إن ات امات ممعاداأ الساماة قد وج ت إلى  ميب وإل ان، 
 لم تناد مالقم  أو التميي  ضد الي ود في أي مةان في العالم، مما في ذلك إسرائيل.

أن انتقرررادات المررروبي السررررائيمي والامينيررري  فررري أمرخةرررا عاد رررة ومتوقعرررة، إف أن وأشرررار وخرلامررران إلرررى 
 الطرخقة التي بدأت اآللة الدعائاة السعود ة ت حق ما ب ا ممفتة ل نتااع.

 14/2/2019 ،الجزيرة ن ، الدوحة
 

 غارديان: إلهان عمر محقة بشأن نفوذ اللوبي اإلسرائيلي .52
مشررنن تغرخرردات إل رران عمررر مرر  الم ررم لمغا ررة أن يررتمة  المررر  مرر  معررد الجررد  الررلي أ يررر  :غارد رران

وفري مقالره  التفرخق بي  حقاقة معاداأ الساماة والوقائ  السااساة األساساة، وفقا لمداتب للدرل كروت .
مصمافة غارد ان البرخطاناة لفت الداتب إلى أننا مماجة إلى للاة تمةر  مر  التردقيق فري األمروا  ومرا 

مثرل  "إسرائيلر"سااسري تسرتغمه جماعرات المرغط الميتمفرة، ممرا فري ذلرك تمرك الموالارة لر توفرع م  نفروذ
لقررردرأ  رررلع الجماعرررات عمرررى تموخرررل الممررر ت السااسررراة فررر ن  وفررري كثيرررر مررر  األحاررران ونظررررا   أياررراك. 

مصرالح أصرماب ا الياصرة تطمرل أصروات األمرررخةيي  العراديي ، ممرا  جعرل لرا  أعمرا  الدررونجرت 
 لدوت . نا بي م في واد، وفقا   في واد ولرا 
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أن المررا   وخمرراا الداتررب أن تغرخرردات إل رران عمررر المثيرررأ لمجررد  قررد أبرررزت حقاقترري  م مترري ، أوف  
أن أيااك  ي مجموعة قوخة تستيدم أموال را لمترن ير عمرى  مشةمة كبيرأ وممف  م م في واشنط ،  اناا  

 القرارات السااساة ألعما  الدونجرت. 
وشجعت أعمرا  ا عمرى  "إسرائيلر"في تشةيل جماعات مؤخدأ ل مارزا   أن أيااك لعبت دورا   وأكد الداتب

 التبرع لمرشمي ا المفممي  لعقود م  ال م ، مما مةن ا م  ممارسة المغط عمى المةومة الفدرالاة.
وأضا  أن أيااك تعقد مؤتمرات سنوخة تمم أعما  متعا في  مع ا في الدونجرت، وأن را أنفقرت مرا 

 "إسررررائيل"عمررى معثرررات مررر  أعمررا  الدرررونجرت ترسررم ا إلرررى  2000مميرررون دوفر منررل عرررام  16 قررارب 
 لمتعر  عمى الع قة بي  البمدي  م      وج ة نظر أيااك.

وأوضح الداتب أن الج رود السااسراة التري تبرلل ا أياراك مر  بري  أمرور أ رر  جعمرت الوف رات المتمردأ 
ش ا وتباع ا األسممة وتقرف إلرى جانب را فري قررارات األمرم المتمردأ وف تمو  جا "إسرائيلر"أقو  حماا ل

وسررعت مسررتو نات ا غيررر الشرررواة فرري المررفة الغرباررة، أو إن قتررل الجنررود  تدرراد تنتقررد ا إن  رري مررث   
 السرائيميون مئات الفمسطينيي  الع  ، مم  في م األ فا  والمسعفون والصمفيون.

عمينرا أن نتمردث مصردق عر  القمرا ا التري أ ارت را إل ران عمرر فري  وشدد الداتب في الن ا ة عمى أن
 الوقت اللي تعا  فاه واشنط  عصر فساد غير مسبوق.

 14/2/2019 ،الجزيرة ن ، الدوحة
 

 السفيرة األمريكية السابقة لدى مصر: الجيش أطاح بمرسي وقد يطيح بالسيسي مستقبالا  .53
لن ماتيرسون، إن الجا  المصري  و م  أ اح مالرئال  قالت السفيرأ األمرخةاة السامقة لد  القا رأ

األسبق لمب د مممد مرسي، أو  رئال  صل إلى السمطة مانتيامات د موقرا اة ن خ ة في مصر، 
ورأت الدبموماساة األمرخةاة،     حديث ا في ندوأ نظمت بواشنط   واصفة ما حدث بر"افنق ب".

ةون م   طاح مالرئال المصري المالي عبد الفتاح يوم اليمال، أن الجا  المصري ربما سا
، و و اللي كان وزخر ا لمدفاع     فترأ رئاسة مرسي، قبل أن  قود انق م ا عماه  الساسي مستقب  

ماتيرسون إن المجتم  الدولي لم  فد ر في ما  مة  أن  مدث لو أفمت  توقال وخصل إلى السمطة.
ا منل  العمماة الد موقرا اة إلى نتائج ف نرخد ا، مستطردأ في  لا السااق مالقو  إنه "كان واضم 

موا مفاجنأ، ونم   البدا ة أن ال وان المسممي   م م  سافوزون في افنتيامات، كما أن السمفيي  شة 
تي    ".72نعر  أن النات  رجوا لمتصوخت وبمغت نساة المصو 
" و"السمفيي " في مصر، قائمة إنه "لم  ة  وبي نت ماتيرسون أن واشنط  حاولت التواصل م  "ال وان

أي ح ب قادرا  عمى منافسة ال وان"، مشيرأ في  لا السااق إلى أن المؤسسة العسةرخة في مصر 
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كانت تعر  الديناماة السااساة القائمة في الب د، واعتقدت أن ا تستطا  العمل م  "ال وان" في 
إلى القو  إن " طن مرسي  و أنه لم  ة   عر  ماذا  وممت السفيرأ األمرخةاة السامقة البدا ات.

ا غير مؤ ل"، مشيرأ إلى أن السااسة األمرخةاة م  مصر   فعل، والدارأ األمرخةاة وجدت فاه شيص 
وأردفت في  لا السااق أن "مرسي حمل  كانت  ابتة وترك   عمى المفاظ عمى الس م م  إسرائيل.

ما عي   الساسي وزخر ا لمدفاع"، ممافة منن المؤسسة العسةرخة عبئ ا أكبر م  استطاعته، و اصة حين
 المصرخة "لم تعارض تنم ي المشير  نطاوي ع  منصاه" لصالح الساسي.

 14/2/2019، العربي الجديد، لندن

 
 دوالر خالل األشهر الثالثة األخيرة مليارات 9الرسوم الجمركية األمريكية ترفد الخزانة بـ .54

وم الجمركاة الضافاة التي فرض ا الرئال األمرخةري دونالرد ترامرب العرام الماضري أد مت الرس(: أ   ب)
مماررارات دوفر إضررافاة إلررى الي انررة األمرخةاررة  رر   األشرر ر الث  ررة األ يرررأ مرر  العررام الماضرري، لدرر   9

 مما كان عماه في العام السابق، ممسب ما أفادت وزارأ الي انة. %42 ي ا  أعمى بر العج  ما
 15/2/2019 ،ياة، لندنالح

 
 على قطع المعونات المالية األمريكية شكراا  .55

 عبد الستار قاسمد. 
ي حا المتجو  حو  العالم ماحثا ع  مفاعيل المساعدات المالاة األمرخةاة  ةتشف أن نتائج  لع 

 المساعدات لم تد  في صالح اللي  يتمقون ا.  و سير  النتائج التالاة:
موا  مساعدات الدو  األ ر  تشج  عمى افعتماد عمى اآل رخ ، وتؤ ر سماا األموا  األمرخةاة وأ

عمى نشا ات الدو  النتاجاة. أي أن ا تسبب الترا ي في العمل، والترا ي في افعتماد عمى 
اللات، وتمقيق افكتفا  اللاتي ولو مشةل ممدود. إن ا تقود إلى التداسل والدسل، وتقماص البداع 

 الامث ع  وسائل وأساليب التطوخر اللاتي.في افبتدار و 
 

 بوابة للتدخل الخارجي
تبدأ المساعدات برخئة نوعا ما، لدن ا تشةل مد   قوخا لمتد ل األمرخةي المتنامي مالشؤون الدا ماة 
لمدو . روخدا روخدا تد ل الوف ات المتمدأ إلى أصماب صن  القرار في الدو  وتؤ ر عمي م، وغالاا 

 م لمعمل في أج  ت ا األمناة، وتصاح الب د كفا مفتوحا أمام الميابرات األمرخةاة. تستقطب معم
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وبعد عدأ سني ، ستصاح الدولة في ةامة الوف ات المتمدأ األمناة التي تستطا  تغيير نظام المةم 
 في ا في الوقت اللي تراع مناساا.

ي إلى المسرح الدا مي لمدولة ليتد   في وبعد فترأ م  ال م  يد ل البنك الدولي وصندوق النقد الدول
رسم السااسة افقتصاد ة لمدولة مثل تمديد مستو  المرائب وأنواع السم  التي  جب أن ترف  الدولة 

 معونات ا عن ا، الخ.
وم   م تد ل األموا  إلى عالم السااسة فاستعمم ا األمرخةيون لتمديد سااسة الدولة عمى المستوخي  

لمي وفق متطماات المصالح األمرخةاة. أي إن الدولة تجد نفس ا في سااق المساعدات القمامي والعا
ب  إرادأ سااساة، وأن ا واقعة تمت افستعمار األمرخةي ف ممالة. ف ما أن تطا  وتسير وفق الرادأ 

 األمرخةاة، أو تش د الق قل والمتاعب ومماوفت تغيير نظام المةم.
 

 غير بريئة
رأ المساعدات المالاة األمرخةاة لمسمطة الفمسطيناة ع  مسيرت ا في ميتمف دو  لم تيتمف مسي

ممت منلالعالم. فقط لم تد  المساعدات األمرخةاة برخئة ألن ا قد  البدا ة ألن تدون عونا لمداان  صم
الص يوني عمى حساب المقوق الو ناة الثابتة لمشعب. ابت ج النات في البدا ة ل لع المساعدات، 

مت ل ا السمطة وكبرت ألن ا أقنعت الشعب مفوائد اتفاق أوسمو المالاة والرواتب التي ترتبت عماه. و م
لد  أغمب النات لم ينتب وا إلى أن أغمب المساعدات المالاة األمرخةاة كانت موج ة ليج  أ األمناة 

ات القتالاة، والدفاع ع  الفمسطيناة التي أناط ب ا م مات تجرخد الفمسطينيي  م  األسممة وإ دار القدر 
 األم  الص يوني م  شرور م   سمون م الر ابيي  واللي   م أبنا  الشعب الفمسطيني المجا د. 

منت الساارات واألدوات الميتمفة  ماألموا  األمرخةاة أةامت مقار ليج  أ األمناة الفمسطيناة، وشم
طينيي ، وصرفت األموا  إلى جيوب ال زمة لممطاردات األمناة، وشيدت السجون فعتقا  الفمس

المتعاوني  مياصة م  المسؤولي . وقد أنج ت السمطة الفمسطيناة ب لع األموا  م  الناحاة األمناة 
والعسةرخة لمداان الص يوني ما كان  عج  عنه الداان ذاته. وقد كان الداان الص يوني سعيدا ب لع 

اللي ز  لمدونغرت األمرخةي مشر  ةاام فمسطينيي   النتائج، وأ ما المنسق األمني األمرخةي دايتون 
 مقتل عبد المجيد دودي  في جبل اليميل مقاادأ ضامط إسرائيمي.

م  القنصل األمرخةي في القدت مرك  قوأ كبير في المفة  USAIDوقد شةمت مؤسسة اليو أت إيد 
 الغرباة ساطر في عدد م  األحاان عمى اتياذ القرار.

الص يوني إلى أمرخةا عقب قط  أموال ا ع  السمطة الفمسطيناة لدي تعيد ضخ ول لا توجه الداان 
 لع األموا  أو معم ا ألن األج  أ األمناة الفمسطيناة ل  تتمة  م  القاام بواجاات ا تجاع األم  
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الص يوني بدون تموخل. وتقديري أن أمرخةا ستستجيب إما مااشرأ أو م      بمدان عرباة. الم م 
يتركوا األج  أ األمناة الفمسطيناة عرضة لإلف ت. وإن لم تتم مراجعة  لع المسنلة ف ن  أن م ل 

السمطة الفمسطيناة سترف  م  نساة المرائب وستفرض الم خد م  الرسوم واألتوات عمى المعام ت 
 الرسماة المرورخة لممااأ اليوماة لمشعب الفمسطيني. 

 

 خدمة للشعب الفلسطيني
األموا  األمرخةاة  يدم الشعب الفمسطيني عمى الرغم م  أنه ف  يدم األج  أ وعماه ف ن قط  

 األمناة. وسايدمه أ ما مالتالي:
غااب المساعدات المالاة سامف  الشعب الفمسطيني إلى تبني فدرأ افعتماد عمى اللات. أي ستدفعه 

يمي تدرخجاا ع  السم  إلى النشاا والعمل واستص ح األراضي وتشجا  المنتجي  الممميي  والت
 والامائ  المستوردأ وم حقة الفساد والفاسدي  م  أجل توفير األموا  لمتنماة وافستص ح ال راعي.

سيرتف  معض المغط ع  المجا دي  الفمسطينيي ، وساجدون أن المغط الفمسطيني قد انمسر وأن 
 عمي م مواج ة األج  أ األمناة الص يوناة فقط.

مالي األمرخةي ع  كا منا م  حيث أننا نيشى القاام منعما  تغمب أمرخةا فتقط  سيرتف  المغط ال
 عنا األموا .  لع اليشاة ل  تدون موجودأ عند قط  الما ، وتتمرر رقابنا م  نير  لع األموا .

سنتمرر م  تد  ت اآل رخ  مثل البنك الدولي مشؤوننا الدا ماة، وم  الممتمل أن  قود ذلك إلى 
 .67بواب أمام افقتصاديي  لرسم السااسة افقتصاد ة ليرض الممتمة فتح األ

وكمما قم ت األموا  ينيفض مستو  الفساد، وتصاح السمطة أقل قوأ، وت ت  أركان ا. وكمما ضعفت 
 السمطة الفمسطيناة اكتسب الشعب قوأ في مواج ة الص اينة.

 14/2/2019، "21موقع "عربي 
 

 "لفقة القرن "لـالمبادرة العربية.. بديل  .56
 د. ناجى صادق شراب
استنادا  لمتسرخاات الع ماة المو قة ع  "صفقة القرن"، وما أعم  حو  دولة فمسطيناة عمى مساحة 

م  مساحة المفة الغرباة، م  مقا  الدتل افستاطاناة الدبر ، وبقا  القدت عاصمة  90إلى  85
ا  األحاا  العرباة، وبقا  ساطرأ "إسرائيل" الديناة  "إسرائيل"، وج   فقط م  القدت الشرةاة أو تمديد

ممشاركة أردناة وفمسطيناة رم خة عمى المقدسات، م  عدم ذكر مستقبل غ أ وال جئي ،  لع البنود 
م  مقارنت ا مما جا  في الماادرأ العرباة التي نصت عمى قبو  "إسرائيل" دولة عاد ة وتطبا  كامل 
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كاممة، والقدت الشرةاة عاصمة ل ا، وحل عاد  لمشةمة  مسطيناةفلمع قات مع ا مقابل دولة 
 ال جئي .. مالمقارنة نجد المسافات كبيرأ بي  "صفقة القرن" والماادرأ العرباة. 

الماادرأ العرباة تعاممت م  مف وم الس م الشامل، و"صفقة القرن" تعاممت م  الس م المبني عمى 
أ العرباة تبنت مقاربة حل الصراع م  جلورع، وأما "صفقة القرن" القوأ القائمة عمى األرض. الماادر 

فمم تيره ع  تبني مقاربة إدارأ حل الصراع، مافبتعاد ع  جلور الصراع، بل وشطب ا دون توافق أو 
تفاوض. الماادرأ العرباة تعاممت م  "إسرائيل" كدولة ل ا احتااجات ا األمناة، في حي  تعاممت "صفقة 

دولة فمسطيناة إنما مجرد كاان سااسي   مي  مة  أن  فسر أو يتم التعامل معه كما  القرن" م  ف
يرخد كل  ر ، معاارأ أ ر  تتدمم "صفقة القرن" ع  "دولة" دون أن تمدد ما يت ا وحدود ا التي 

 مقيت مفتوحة.
اوز أي ذكر الماادرأ العرباة انطمقت م  مرتد ات الشرواة الدولاة، أما "صفقة القرن" ف ن ا تتج

لمشرواة الدولاة، بل تقوم عمى إلغائ ا باقا  افستاطان، وبالقدت عاصمة  "إسرائيل"، وب لغا  مشةمة 
كما تم إع ن ا مطرخقة غير رسماة وكاالون ا تاار، وكيطوأ استااةاة لردود  "صفقة القرن " ال جئي .

لب العرباة لمقبو  ب"إسرائيل" كدولة الفعل لي را  الميتمفة تعني إلغا  الماادرأ العرباة، والمطا
عاد ة في قمب المنطقة العرباة. وم   م إلغا  أل م قرارات القمة العرباة التي تبنت الماادرأ العرباة. 
ةامة وأ ماة الماادرأ العرباة أن ا لاست ماادرأ دولة عرباة واحدأ، بل  ي ماادرأ لدل الدو  العرباة 

، في حي  "صفقة القرن" تعبير 2002باة التي عقدت في بيروت عام التي وافقت في إ ار القمة العر 
"إسرائيل". والي   اآل ر رع  إرادأ دولة واحدع فقط )الوف ات المتمدأ(، تعم  انمااز ا الدامل ل

والم م أن "إسرائيل"  ي م  صاغت "صفقة القرن" عبر الفرخق األمرخةي الث  ي جارخد كوشنر 
 م يؤمنون مالص يوناة التي حةمت صااغت م لمصفقة. و و ما  عني في وغرخنب ت وفرخدمان، و 

 "إسرائيل" مقابل ماادرأ عرباة شاممة.رالتمميل الن ائي أن ا ماادرأ ورؤخة ل
و ل   ل سيتم تجديد عرض الماادرأ العرباة؟ ؟"صفقة القرن "لد  السؤا ، كاا سيتم التعامل م  

را   الوف ات المتمدأ في عرض ماادرأ أ ا  كانت تسميت ا سيتم  رح رؤخة جديدأ ل ا؟ وعمى ماذا ت
و ي تعر  وتدرك الموقف المبدئي لمطر  الفمسطيني، و و األسات في قبو  الصفقة أو رفم ا، 
وتدرك أ ما أن الدو  العرباة ف تممك أي من ا الع ن رسماا  ع  قبول ا مصفقة تمغي الماادرأ 

أ قرارا  م  القمة العرباة كما تم الع ن ع  الماادرأ العرباة، ف   جوز وابتدا  تتطمب الماادر  العرباة؟
التعامل مع ا أحاد ا . و اناا أن "صفقة القرن" ال د  األساسي من ا التسوخة القماماة ومد م ا 
الرفض الفمسطيني المتوق  لما  و معروض، و و أقل مةثير مما تممنته الماادرأ العرباة. و الثا قد 
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ه الماادرأ العرباة إلى رؤخة عرباة تفصيماة وشاممة لماهاة الس م اللي تسعى إلاه الدو  العرباة تمتا
 وتمتاه إلاه المنطقة.

إن  م  قبو  "إسرائيل" في المنطقة، ول ا ع قات عاد ة شر ه ةاام الدولة الفمسطيناة الداممة 
ا، تؤسل ليرخطة سااساة جديدأ في وعاصمت ا القدت. وخاقى أن "صفقة القرن"، و نا تدم   طورت 

المنطقة، والتي ستنتي ب  شك عمى حساب كثير م  المرتد ات العرباة، ومن ا أن "إسرائيل" ستصاح 
مةونا  أساساا  رئاساا  في  لع اليرخطة، و و تجديد ما  عر  مالشرق األوسط الجديد. ف ل  قبل 

 سااساة الجديدأ؟.العرب أن  ةون دور م دور التام  في  لع اليرخطة ال
 15/2/2019، الخليج، الشارقة

 
 هذه الهجمة على إلهان عمر ورشيدة طليب .57

 أسامة أبو ارشيد
ف  ةاد يتوقف  جوم عمى أو  نائبتي  أمرخةيتي  م  أصو  عرباة ومسممة حتى يبدأ ل ر. وعمى 

ابتا في تمك المعادلة، الرغم م  تعدد األسااب ورا  المم ت التي تش   عمي ما، إف أن  م ة عام   
و و موقف ما المعارض سااسات افحت   السرائيمي، ولموبي الص يوني في الوف ات المتمدأ، 
وتنييد ما حقوق الشعب الفمسطيني. تمك المواقف جر ت عمي ما المتاعب تمو األ ر ، وصمت، 

ائاة م  أصو  الش ر الماضي، إلى حد تقد م عمو مجمل نواب جم وري مشروع قرار يدي  الن
فمسطيناة، رشيدأ  ميب، والنائاة م  أصو  صومالاة، إل ان عمر، بت مة "معاداأ الساماة". وقبل 
د زوام الجم ورخي  في مجمل النواب، كافي  مةار ي،  ميب وعمر، مالعقاب إذا  أ ام فقط،  د 

ستف  الصمافي استمرتا في انتقاد إسرائيل، معتبرا ذلك م  صور "معاداأ الساماة"، و و ما ا
د ممواقف ساسة أمرخةيي   دا بللك، كما ند  األمرخةي، غمي  غرخنوولد، و و ي ودي ليبرالي، فغر د مند 
كثيرخ   قمون وقتا  وخ  في الدفاع ع  دولة أجنباة،  ي إسرائيل، حتى ولو عنى ذلك الدوت 

غرخنوولد، وعم قت عمي ا،  عمى حق حرخة التعبير لمموا ني  األمرخةيي . وقد أعادت عمر نشر تغرخدأ
مالقو : "إن ذلك مسبب الما ". وعندما سنلت ا صمافاة في صمافة "ذا فوروورد"، الي ود ة األمرخةاة، 
ع   وخة م  تت م م بدف  األموا  لممسؤولي  األمرخةيي  لاةونوا م  إسرائيل، أجابت إل ان: "إيااك"، 

السرائيماة، و ي أكبر ذراع لموبي الص يوني في  -في إشارأ إلى لجنة الشؤون العامة األمرخةاة 
 واشنط . 

مااشرأ، معد إجامة إل ان، حر ك الموبي الص يوني أذرعه في الوف ات المتمدأ، وش َّ  جوما شرسا 
عمي ا، وات م ا بر "معاد ة الساماة". وزعم أن حديث ا ع  توظافه الما  لمتن ير عمى المسؤولي  
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لصورأ النمطاة التي  شاع ا معم م ع  الي ود منن م  ساطرون عمى الما  األمرخةيي  إحالٌة إلى ا
أ التي ن لت عمى إل ان،  في العالم، وخوظفونه ليدمة مصالم م. وتتالت معد ذلك افنتقادات الماد 
لال فقط م  الجم ورخي ، بد ا م  الرئال دونالد ترامب اللي  الب ا مافستقالة، بل وكللك م  

ا ي نفسه، وزعمائه، كرئاسة مجمل النواب، نانسي بيموسي، التي دعت إل ان إلى الم ب الد مقر 
دأ أن ا لم تقصد السا أ لمي ود، م  إشارأ إلى أن ا ف ت ا   افعتلار، و و ما فعمته األ يرأ، مؤك 
تعتقد أن جماعات المغط )الموباات( تعتبر "إشةالاة" في الساحة السااساة األمرخةاة "سوا  كانت 

 يااك، أم افتماد القومي األمرخةي ليسممة )إن لر أ ه(، أو قطاع الوقود األحفوري". إ
لم يتمم  تعميق إل ان عمر أي حمولة  مة  تصناف ا بر"معاداأ الساماة". ما تمد ت عنه إل ان أمٌر 
  أقر  مه غير مسؤو  سابق في "إيااك"، و و أمٌر مو ق، وقد أعاد صمافيون أمرخةيون نشرع، مم

في م ي ود مؤخدون لسرائيل. ومسنلة تن ير الما  عمى المااأ السااساة في الوف ات المتمدأ أمر 
معرو  وحسات، و و ممل صراٍع بي  الم بي ، الجم وري والد مقرا ي، ووصل غير مرأ إلى 

شق قاعات المماكم األمرخةاة، وف يتوقف الم بان، والمسؤولون السااسيون األمرخةيون، ع  الترا
مات امات اليموع لسطوأ الما  م   لا "الموبي" أو م  ذاك. إذن، ف جديد  نا، بل إنه سبق 

، معنوان 2007ليستاذي  الجامعيي  المرموقي ، جون ميرشا مر وستاا والت، أن ألفا كتاما، عام 
عممي حقاقة "الموبي السرائيمي والسااسة اليارجاة األمرخةاة"، أ ار ضجة كبيرأ حين ا، وو ق مشةل 

نفوذ الموبي الص يوني في الوف ات المتمدأ. ولد  ما أ ار حفاظة الموبي الص يوني،  لع المرأ 
وب لع الدرجة م  الشراسة، أن حديث إل ان ع  تن ير ما  "إيااك" عمى مواقف السااسيي  األمرخةيي  

ةا، حيث قد تدون  لع المرأ نمو إسرائيل، وتنييد ا تنييدا مطمقا في الدونغرت، كسر تابو ا في أمرخ
األولى التي  م  في ا عمو كونغرت، ما زا  في منصاه، نفوذ الموبي الص يوني في واشنط  في 

 دائرأ المو  مااشرأ. 
أمعد م  ذلك، يدرك الموبي الص يوني وحمفاؤع في الوف ات المتمدأ أن إسرائيل تيسر مةانت ا لد  

، 1983ما  عر  بر"األلفاة الثاناة"، و م مواليد ما معد عام  الرأي العام األمرخةي،  صوصا بي  جيل
واللي  تمبدي نساة كبيرأ من م، مما في ذلك الشااب الي ود األمرخةيون، تعا فا أكبر م  الفمسطينيي . 
أما الصدمة األكبر لموبي الص يوني في واشنط  فتمثمت في  سارأ إسرائيل معركة الرأي العام دا ل 

ا ي، حيث أظ ر استط ع رأي أجرته مؤسسة بيو األمرخةاة، في ش ر يناير/كانون الم ب الد مقر 
 %25مقابل  %27، أن نساة م  يتعا فون م  إسرائيل دا ل الم ب الد مقرا ي تبمغ 2018الثاني 

يتعا فون م  الفمسطينيي . المفاجنأ األ ر  التي أظ ر ا افستط ع أن نساة التعا ف م  
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لميبراليي  والاسارخي  الد مقرا يي  أكبر م  نساة التعا ف م  إسرائيل، بواق : الفمسطينيي  بي  ا
 ف يتعا فون م  أي من ما.  %24إن م يتعا فون م  الطرفي ، و %22، في حي  قا  19% - 35%

يدرك الموبي الص يوني  طورأ  لع األرقام، فالم ب الد مقرا ي  و ح ب الرئال  اري ترومان 
. ولد  ح ب ترومان، واللي كان الممم  1948ام دولة إسرائيل أمرا ممةنا عام اللي جعل م  ةا

الطباعي، عقودا  وخمة، لمي ود األمرخةيي ، يتغير موقف قواعدع م  إسرائيل مشةل ممطرد منل أكثر 
م  عقد،  صوصا م  تصاعد تن ير التقدميي  بي  صفوفه، واللي   م أكثر مي  إلى نقد إسرائيل. 

لفمسطيناة، وإل ان الصومالاة، لاستا أو  مسممتي  في الدونغرت فمسب، بل إن ما جا تا ورشيدأ ا
مممولتي  عمى أجنمة التاار التقدمي في الم ب الد مقرا ي في افنتيامات النصفاة أ يرا، و ما، 
كما تقدميي  د مقرا يي  كثيرخ ، تؤخدان حركة مقا عة إسرائيل مسبب احت ل ا الفمسطينيي ، 

معروفة عالماا، بر"بي دي أت"، والتي  ي ا تصار لر: المقا عة، وسمب افستثمارات، والعقوبات. ال
وتدتسب حركة "بي دي أت" ز ما كبيرا في الوف ات المتمدأ منل سنوات،  صوصا في الدنائل 
والجامعات األمرخةاة. وأمام فشل الموبي الص يوني وحمفائه في كاح جماح  لع المركة، ف ن م 

سعون، في السنوات األ يرأ، إلى تجرخم ا قانوناا، وات ام كل م  يدعو إلي ا بر"معاداأ الساماة"، و و  
األمر اللي أوضمته، في مقا  سابق، في "العربي الجديد" )ت مة معاداأ الساماة ل جر أي انتقاد 

 لسرائيل(. 
ميب وعمر ج   م  معركة ما تصار، المممة الشرسة م  الموبي الص يوني وحمفائه عمى كل م   

أكبر لردع أي انتقاد لسرائيل في الوف ات المتمدأ. يدرك الموبي الص يوني األمرخةي أنه  يسر 
معركة الرأي العام، كما يدرك  و وحمفاؤع أن م  يسرون مشةل متواصل دعم قواعد الم ب 

جرأأ عمى نقد إسرائيل الد مقرا ي. وبالتالي، لم يبق أمام م إف تشوخه كل م   جد في نفسه ال
وسااسات ا ولوبي ا في واشنط ، عبر ات ام م بر"معاداأ الساماة". ولعل في إع ن عدد م  قادأ 
الم ب الد مقرا ي، الش ر الماضي، تشةيل تجم  ي د  إلى دعم مرشمي  د مقرا يي  لمرئاسة 

اة، ممعنى أن ا لم تبق تمك والدونغرت موالي  لسرائيل ما يؤكد حقاقة تمو   إسرائيل إلى قماة ح ب
القماة ممل الجماع السااسي في واشنط ، و نا  ي اليطورأ الدبر  لسرائيل و ؤف . ولللك، 

 سندون م  ردود أكثر شراسة  م  المعسةر المؤخد لسرائيل أمرخةاا.
 15/2/2019، ، لندنالجديد العربي
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 تعزز عالقات إسرائيل والدول العربية إيران ولكنها قد قمة وارسو لن تنتج حلفاا قوياا ندّ  .58
 تسفي برئيل
القمة التي ستعقد اليوم في وارسو ممشاركة زعما  م  الوف ات المتمدأ وأوروبا وإسرائيل والدو  
العرباة، تست د  إقامة تمالف دولي  مغط عمى إيران وفرض عمى دو  رافمة ل نممام إلى 

ني. م  ذلك، ف ن  لع القمة تشاه أكثر حف  ، والدثير العقوبات التي فرض ا ترامب في تشرخ  الثا
 م  المدعوخ  إلاه  صمون م  قناع ضد الرائمة الدرخ ة.

نجم المؤتمر كان  جب أن تدون إيران، ولد  اف ت فات في الرأي بي  عدد م  الدو  األوروباة 
ممثمي  ممستو  منيفض. لماناا وفرنسا، إلى إرسا  أوواشنط  حو  العقوبات أدت معدد من ا ر مثل 

وزخر اليارجاة البرخطاني أعم  مننه سامةث وقتا  قصيرا ، في حي  أن تركاا، العموأ ال امة في الناتو 
وحمافة إيران، ل  ترسل مندوبا  عن ا وأعمنت منن سفارت ا في وارسو ستتام  القمة. في المقابل، 

مان وإسرائيل أرسمت رؤسا  الدو  أو وزرا  السعود ة والدوخت ودولة المارات والامرخ  واألردن وعم 
 اليارجاة، أما مصر فامثم ا نائب وزخر اليارجاة.

 

 مصالح خالة
كل دولة م   لع الدو  ل ا مصالم ا الياصة، ومشاركت ا ف تبر   عمى الموافقة أو استعداد ا 

 ي في الرسالة التي تنمل  لمقاام معمماة مشتركة ضد إيران. مالنساة لبولندا الممافة، ف ن أ ماة القمة
في نقم ا إلى روساا )التي تعتبر ا ت ديدا  استراتاجاا (. وحسب  لع الرسالة ف ن الشراكة بين ا وبي  
الوف ات المتمدأ  ي دائمة. و ي أ ما  تطمح إلى أن تنش  الوف ات المتمدأ قاعدأ عسةرخة  الثة 

صوبة في أراضي ا. العقوبات ضد إيران التي عمى أراضي ا، إضافة إلى الصوارخخ الاالستاة المن
تدعم ا، ف تعني ا مشةل  اص. السعود ة وإسرائيل وأمرخةا تسعى إلى إقامة للاة لمتعاون الدولي 
 دف ا وص حيت ا ضااباة. إذا كانت الناة  ي إجاار إيران عمى إجرا  مفاوضات مشنن اتفاق نووي 

تفسير ذلك  و أن  لع الدو  تعتبر إيران مماورا  شرواا   جديد ووقف مشروع الصوارخخ الاالستاة، ف ن
  مة  افعتماد عماه في تنفيل اتفاقات مستقبماة.

إذا كانوا  عتبرون إيران  ةلا،  مة  التساؤ  لماذا انسمب ترامب م  افتفاق بد  أن يدف  قدما  
قوبات، واللي ساجبر ممفاوضات أ ر  م  إيران. إذا كان ال د   و إقامة تمالف واس  يؤخد الع

إيران عمى اليموع لطماات الوف ات المتمدأ بدون تفاوض، ف ن  لا المؤتمر ف  مة  أن  فيد في 
 لا الشنن ألنه بدون روساا والصي  والعراق ف ن الثقوب في العقوبات  مة  أن تدون أوس  م  أن 

 ينجموا في لي ذراع إيران.
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النووي وتعارض أي تد ل في مشروع الصوارخخ الاالستاة إيران التي تعارض مشدأ تغيير افتفاق 
أوضمت في السابق أن ا ف تنوي إجرا  مفاوضات حو   لي  الموضوعي . حسب تقدير ا، أي 
مفاوضات م  الوف ات المتمدأ ستفشل ألن واشنط  أ بتت منن ا شرخةة غير مو وقة في افتفاقات. 

ماناا وبرخطاناا وفرنسا، العرابون األوروبيون ل تفاق، معظم دو  افتماد األوروبي وعمى رأس ا أل
تعتقد أنه  جب مقا  افتفاق عمى حاله، وأن يتم رف  العقوبات ع  إيران حسب ما كتب في افتفاق، 

 وإجرا  مفاوضات مشنن تعديل افتفاق وبشنن المشروع النووي اليراني.
الجديد بواسطة "وسائل دعم التجارأ" )ان   لع الدو  الث  ة تماو  اآلن تجاوز نظام العقوبات

ستاةل( التي تمة  م  التجارأ م  إيران بواسطة شركة تموخل مشتركة ف تستيدم الدوفر كعممة 
لمتجارأ.  لا اف تراع ف  مة  أن  ستبد  اتفاقات التجارأ الدبيرأ التي وقعت عمي ا إيران م  شركات 

وي، و و ل   ساعد ا في التغمب عمى األزمة افقتصاد ة، أوروباة وشركات أ ر  معد افتفاق النو 
لد  ربما ساشجع ا عمى التمسك مافتفاق النووي وعدم العودأ إلى برامج التطوخر. في نفل الوقت، 
افلتفا  األوروبي يوضح الفجوأ العماقة بي  دو  افتماد وواشنط ، و ي فجوأ كل مملات الماافة 

مب عمي ا. وبدون أن تقصد ذلك، تبني سااسة ترامب كتمة أوروباة البولند ة ل  تتمة  م  التغ
 وروساة وتيمق اتمادا  دولاا  بدي  ع  األمم المتمدأ.  لان المنتوجان  مة  أن  يدما إيران.

 

 الرياض والقدس
الرخاض والقدت  ما الشرخةتان، المف ومتان ضمنا ، في كل السااسات ضد إيران، لد   لا ف  عني 

عود ة وزمي ت ا في فرقة دو  اليماج ستدون مستعدأ لعناق إسرائيل، ماألسات في أعقاب أن الس
سااست ا إزا  الن اع م  الفمسطينيي .  لع القمة كان  مة  أن تدف  قدما  التعاون بي  إسرائيل والدو  

ع، لد  في حينه العرباة لو أن الوف ات المتمدأ وإسرائيل وافقتا عمى أن تتمم  النقاشات أ ما  الن ا 
كان ساةون مشةوكا  فاه أن نتناا و مستعد لموصو  إلى  لع القمة. مالماط مثمما أن مممود واات 

 ل   صل مسبب المقا عة التي  فرض ا عمى الدارأ األمرخةاة.
مالنساة لنتناا و،  لع فرصة فلتقاا الصور م  ال عما  العرب اللي  لاست ل م ع قات رسماة م  

صور مالتنكيد ست خ  ال فتات الدبيرأ لماةود.  مة  اآلن التقدير منن رزمة ال دا ا التي  إسرائيل،
ساعود ب ا م  وارسو ستتمم  ماألسات كممات عالاة وتصرخمات فارغة، بدون إنجاز حقاقي في 

 موضوع الت ديد اليراني.
تي رافقت اتفاقات أوسمو في م  ذلك، لقا  عربي إسرائيمي ك لا لممرأ األولى منل القمة الدولاة ال

التسعيناات،  و تجديد إ جابي، حتى لو لم يثمر ع  نتائج سااساة ممموسة مثل إقامة ع قات 
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دبموماساة أو اتفاقات تجارخة، ربما تدف  قدما تفا مات م   مف الدوالال وتيفف م  الرفض 
لرسماة الموجودأ بي  القدت العربي الرسمي الجار  ل تصافت م  إسرائيل وتع ز أسل افتفاقات ا

ومصر واألردن. التناقض اللي  و مالتمديد مفمل إيران أو مسبب ا، أنشن بناة سااساة جديدأ، التي 
 كما يبدو لم تد  ستنشن لوف المصالح افستراتاجاة المشتركة ل لع الدو  المتعاد ة.

 14/2/2019هآرتس 
 14/2/2019، القدس العربي، لندن
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