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د لقاءل  الشيخ طالب  ..غري تل أبيب بو    التحقيق األمميت    السلطة":  األخبار" .1   مع عباس   بيد بعق 
 ولو شكلياً 

المدهون:  -غزة  في رجب  اإلنسان  حقوق  مجلس  عن  متوّقع صدوره  لتقرير  المتحدة،   استباقًا  األمم 
سّرية لوزارة الخارجية اإلسرائيلية  ي« )أبرتهايد(، وفق برقية  َيِصم دولة االحتالل بـ»دولة فصل عنصر 

إعالمية ضّد المجلس،    -أورد مضمونها موقع »والال« العبري، تستعّد إسرائيل لقيادة حملة سياسية  
مْنع توليد مزيد من الضغوط األممية  في وقت ُتواصل فيه مباحثاتها مع السلطة الفلسطينية، بهدف  

علم  ما  وبحسب  في عليها.  االحتالل،    ،السلطة  ته »األخبار« من مصادر  وزير خارجية  قولها،"أن 
يائير البيد، ناقش مسألة  التقرير المتوّقع صدوره عن مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الذي  

»هيئة الشؤون المدنية«، القيادي في حركة    َيِصم دولة االحتالل بـ»دولة فصل عنصري« مع رئيس 
حسب المصادر "فقد عَرض الشيخ على البيد االمتناع  وب  »فتح«، حسين الشيخ، األسبوع الماضي.

عن دعم التحّركات الجارية في األمم المتحدة، مقابل تمهيد األخير الطريق لعودة مسار المفاوضات 
دعمه  على  االقتصار  وعدم  السلطة،  مع  هذا السياسية  في  التباُحث  رفض  البيد  لكّن  اقتصاديًا.  ا 

إسرائيل وتعقيدات االئتالف الحكومي التي قد تؤّدي إلى َتفّككه،   الشأن، متعّذرًا بالوضع السياسي في
إاّل أنه وعد بزيادة التحسينات االقتصادية لمصلحة رام هللا، والعمل على تعزيز مكانتها في الضفة  

 الغربية ومْنع انهيارها.
لسياسية مع  ضافت المصادر "بفْعل هذا الموقف، عاد الشيخ وطالب البيد بعودة جزئية للعالقات اأو 

السلطة، وعْقد لقاء مع الرئيس محمود عباس خالل األشهر األربعة المقبلة على أبعد تقدير، حتى  
 بأن عالقاتها مع  وإن كان شكليًا، بهدف إعطاء دْفعة لعباس، وإيقاف االنتقادات الُموجَّهة إلى رام هللا

األمر الذي يعطي مبّررًا للسلطة،  تل أبيب أمنية واقتصادية فقط من دون أن يكون لها ُبعد سياسي،  
داخليًا وخارجيًا، للمطالبة بإيقاف التحقيق إلى حين إكمال المفاوضات. ورّدًا على ذلك، أبلغ الوزير 

لف فعلي  بشكل  يضغط  أنه  الفلسطيني،  المسؤول  الفلسطينيين  اإلسرائيلي،  مع  المفاوضات  مسار  ْتح 
ميركي، جو بايدن، إاّل أن العوائق الداخلية ال تزال تؤّخر  َتجنُّبًا للضغوط الدولية وإرضاًء للرئيس األ

هذه االنطالقة، متوّقعًا في الوقت نفسه أن تكون مشكلة وْصم دولة االحتالل بالفْصل العنصري دافعًا  
 لعودة »المسيرة السياسية«. لتغيير آراء األطراف المعاِرضة

 28/1/2022، بيروت، األخبار
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 منزاًل في القدس مهددة بالهدم الفوري  250: السلطة الفلسطينية .2
في   الهدم  إسرائيل تصّعد من عمليات  إن  القدس  لشؤون  الرئاسة  ديوان  في  المستشار  قال  رام هللا: 

المد  شكل  على  يؤثر  ديمغرافي  واقع  فرض  بهدف  القدس،  مجرد مدينة  المقدسيين  من  ويجعل  ينة، 
وأكد المستشار أحمد الرويضي،   أحياء استيطانية جديدة.  6أقلية، وإن ذلك يترافق مع مناقشة بناء  

ألف منزل مهددة بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة    22في تصريح إلذاعة صوت فلسطين: »إن  
به، فإن إسرائيل تنفذ مخططها هذا من  يتوقع هدمها خالل األيام المقبلة«. وبحس  250القدس، منها  

ع نموها الديمغرافي، وسلب مزيد من أراضي المواطنين، إضافة  محاصرة األحياء المقدسية ومن  خالل
وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية أصدرتها    إلى هدم منازلهم، مقابل جلب مزيد من المستوطنين. 
، ما 2021بالقدس الشرقية، في العام  نى  مب  177وزارة شؤون القدس، فقد هدمت سلطات االحتالل  

 مواطنًا.  1422أّثر مباشرة على 
(، 22(، العيسوية )21(، سلوان )25(، بيت حنينا )27وتوزعت عمليات الهدم كما يلي؛ جبل المكبر )

(، الرام وضاحية البريد  9(، رأس العامود )9(، الولجة ) 10(، حزما )10(، الطور )11صور باهر )
(،  3لنديا )(، ق3(، مخيم شعفاط )3(، الشيخ جراح )3(، الثوري )4(، بيت صفافا )5ز )(، واد الجو 5)

(. كما هدمت بلدية االحتالل  1(، أم طوبا )1(، شعفاط )1(، الشيخ سعد )2(، بئر عونه )2بتير )
الهدم،  وأكد التقرير أن عشرات المنازل تواجه تهديدًا وشيكًا ب  منشأة تجارية وزراعية، وجدرانًا.  30نحو  

في حي البستان في سلوان،    منزالً   84منزل في حيي وادي ياصول والبشير، و  100بينها أكثر من  
الفلسطينيين. بتشريد آالف  ينذر  بالمدينة، ما  أحياء أخرى  الطور وفي  وتصنف    ومنازل سكنية في 

 ألف منزل بالمدينة، على أنها غير مرخصة. 20إسرائيل أكثر من 
 28/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 منتصف العام وزير االقتصاد الفلسطيني يتوقع انفراجة مالية قبل  .3

صرح وزير االقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بأنه من المتوقع أن تشهد السلطة الفلسطينية    رام هللا:
وقال العسيلي، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، الخميس، إن   انفراجة مالية قبل منتصف العام الحالي.

دينة رام هللا، األربعاء، اجتماعًا للفريق  رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد لدى ترؤسه في م
الوطني للتنمية االقتصادية، وجود مؤشرات متفائلة بشأن األزمة المالية الحالية التي تعد األسوأ منذ  

 سنوات. 
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بتفاؤل كبير عن انفراجة مرتقبة للوضع المالي للسلطوأنه »ت  الفلسطينية«، بعد الربع األول  حدث  ة 
على   الحالي،  العام  المالية  من  المساعدات  باستئناف  أخرى،  ودول  األوروبي  االتحاد  وعود  ضوء 

 للموازنة الفلسطينية، بحسب وكالة األنباء األلمانية. 
 27/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 رهاب إسرائيلي رسمي ": التحريض على لجنة التحقيق المستمرة إالفلسطينية جية"الخار  .4

قالت وزارة الخارجية، إن حملة التحريض التي تشنها الحكومة اإلسرائيلية ضد مجلس حقوق :  رام هللا
الفلسطينية،  اإلنسان ولجنة التحقيق المستمرة التي شّكلها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي  

والمس االحتالل  جرائم  على  للتغطية  رسمي  إسرائيلي  بيان    توطنين"."إرهاب  في  "الخارجية"  وأدانت 
المستوطنين ومنظماتهم   وميليشيات  االحتالل اإلسرائيلي  قوات  الخميس، تصعيد  اليوم  صدر عنها، 

المواطن ضد  وإرهابهم  وجرائمهم  واعتداءاتهم  انتهاكاتهم  المسلحة،  العّزل اإلرهابية  الفلسطينيين  ين 
جية" إن هذه االنتهاكات والجرائم المتواصلة تعد "الخار وقالت    وبلداتهم ومنازلهم وأرضهم وممتلكاتهم.

وأرضه،  شعبنا  على  اإلسرائيلي  االستيطاني  باالستقواء  مسبوقة  غير  مستويات  بلغ  خطيًرا  تصعيًدا 
 نيفة على المواطنين الفلسطينيين.ومستويات خطيره أيًضا بإرهاب المستوطنين وهجماتهم الع

 27/1/2022، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 

 النائب زعارير: السلطة ال تقوم بأي جهد لحماية شعبنا من بطش جنود االحتالل وحكومته  .5
الغربية جنود :  الضفة  به  قام  ما  إن  زعارير:  باسم  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  في  النائب  قال 

ساد االح على  ودامغ  قاطع  دليل  أسعد  عمر  المسن  للشهيد  تعذيب  جريمة  من  االحتالل. تالل    ية 
عاما( الذي قتله جيش االحتالل قبل   80وأضاف زعارير أن نتائج تشريح الشهيد المسن عمر أسعد )

أكد و   أسابيع في قرية جلجيا شمال رام هللا أثبتت إجرام جنود االحتالل وبعَدهم الشديد عن اإلنسانية. 
وأمواله وممتلكاته، وال دمائه  آمنا في وطنه على  يعد  لم  على أرضه ومقدساته، وأصبح    أن شعبنا 

وقال زعارير: "لألسف السلطة ال تقوم    ه أو مدافع عنه.شعبنا يواجه هذا المصير وحده، وال معين ل
جدا   حريصة  تجدها  ذلك  رغم  وحكومته،  االحتالل  جنود  بطش  من  شعبنا  لحماية  جهد  على بأي 

ية أن تتحرك سياسيا  رسمية الفلسطينودعا الجهات ال  اللقاءات العقيمة والفاشلة مع قيادات االحتالل".
بوقف كل أشكال التنسيق مع االحتالل، ودبلوماسيًّا بالتحرك دوليًّا وعربيًّا لفضح ممارسات االحتالل 

الحرب   جرائم  محكمة  إلى  بالتوجه  وقضائيًّا  شعبنا،  إلدانة  بحق  اإلنسان  حقوق  ولمجلس  الدولية 
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الحتالل بعد سنين من  قف عن سعيها للتفاوض مع اوطالب قيادة السلطة بالتو   االحتالل وتجريمه.
 المفاوضات الفاشلة، والتوجه لمصالحة وطنية صادقة دون إمالءات خارجية وال مصالح حزبية.

 27/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مرتبطة بحالة الهدوء في قطاع غزة  رسائل إسرائيلية لاحماس": العربي الجديد" .6

مصادر  :  القاهرة خاصة  قالت  االحتالل  مصرية  حكومة  بين  الوساطة  على  اإلسرائيلي  مطلعة 
وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الوفد األمني المصري، الذي زار القطاع أخيرًا، نقل  
خاصة  أحاديث  في  المصادر،  وأوضحت  حماس..  حركة  لقيادة  اإلسرائيلية  الرسائل  من  مجموعة 

الر  أن  الجديد"،  النهايةلـ"العربي  في  لكنها  ملف،  أكثر من  بحالة    سائل جاءت على صعيد  مرتبطة 
وأشارت إلى أن إحدى الرسائل كان مفادها أنه لن يتم التصديق اإلسرائيلي    الهدوء في قطاع غزة.

تقديم   بدون  اإلعمار،  إعادة  أجل  من  قطاع غزة  في  المصري  الجانب  بها  المعني  اإلجراءات  على 
ع بالحفاظ  واضحة  التهدئة.ضمانات  حالة  يش  لى  ما  "أهم  أن  إلى  المصادر  حكومة  ولفتت  غل 

االحتالل ومصر في الوقت الراهن هو الدور اإليراني في القطاع". وبحسب ما تنقل المصادر فإن  
واستطردت المصادر أن هناك    "تل أبيب تخشى من تطويق طهران لها عبر حلفائها في المنطقة".

النفتاح بدرجة  التي تتولى إدارة القطاع في الوقت الراهن، بشأن ا  سجااًل متكررًا داخل حركة حماس،
وأشارت إلى تبني فريق داخل الحركة رأيًا بأن الوسيط المصري ال ينظر للفصائل    أكبر على إيران.

للجانب   أقرب  مواقف  األحيان،  بعض  في  يتبنى،  وأنه  الصديق،  أو  الحليف  بنظرة  القطاع  أو 
 اإلسرائيلي. 

لجانب المصري، والتي تتضمن  الحركة يؤيد االلتزام بالتعهدات مع اقًا آخر داخل  وأوضحت أن فري
أزمات   مع  التعاطي  في  اإليراني  السخاء  رغم  طهران،  مع  التنسيق  مستوى  بخفض  متعلقة  أمورًا 

وقالت المصادر إن وجهة نظر القاهرة، التي نقلها الوفد األمني الذي زار تل أبيب أخيرًا،    القطاع.
قطاع في القطاعات شديدة التردي،  رة الشروع في إجراءات عاجلة متعلقة بمعيشة سكان الترى ضرو 

 حتى ال تؤدي المماطلة في تصعيد األوضاع للسماح بثغرة تمر منها طهران. 
األسرى   لمفاوضات  العودة  طرح  اإلسرائيلي  الجانب  أن  المصادر  أوضحت  الرسائل،  وعلى صعيد 

دة "حماس"،  وأكدت، في الوقت ذاته، أن هناك حالة تململ لدى قيامجددًا، تحت الوساطة المصرية.  
لتحريك  للملف  واستخدامها  المسعى،  هذا  في  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  جدية  عدم  الستشعارها 

وأوضحت المصادر أن "حماس" أكدت للوفد المصري، الذي زار   الشارع اإلسرائيلي صعودًا وهبوطًا.
التكتم   تفاصيله، أنها غير معنية بمحاوالت ترويج حكومةالقطاع أخيرًا وتم  االحتالل للصفقة    على 
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وفق أهدافها. وأكدت، في الوقت ذاته، بحسب المصادر، أنها تملك من األدوات ما يمكنها من إتمام  
ورجحت المصادر أن التفسير المصري، هو أن يكون التلويح بورقة إيران    اتفاق تحرر به األسرى.

س" تتحدث بثقة كبيرة في  غط على إسرائيل من جانب الحركة. ولفتت إلى أن "حمامن بين أوراق الض
 هذا الملف في الوقت الراهن. 

 28/1/2022، العربي الجديد، لندن
 
 مسؤولياتهم في اللحظات الفاصلة  عن ي"با"التخلّ  المركزي"المجلس "ع مقاطعي اجتماتتهم  فتح .7

يهدف    تماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقبلغزة ـ »القدس العربي«: أكدت حركة فتح أن اج
محمود عباس    السلطة الفلسطينية  مع االحتالل بما ينسجم مع خطة رئيس  إلى “إعادة تقييم الصراع”

وقال الناطق باسم حركة فتح إياد نصر، في تصريح  وخريطة الطريق التي طرحها في األمم المتحدة.
ه، إن االجتماع يهدف أيضا إلى “طرح استراتيجية نضالية  صحافي تلقت “القدس العربي” نسخة من

فيها يشارك  التحرير    مستقبلية  منظمة  الفلسطيني،  للشعب  الجامعة  الخيمة  تحت  الفلسطيني  الكل 
هذا وأكد نصر في الوقت ذاته أن “النصاب القانوني والسياسي” موجود لعقد اجتماعات    الفلسطينية”.

ال المركزي، مضيفا “حرص  كل  المجلس  فوق  الوطني  الشمل  لّم  فتح على  الفلسطينية وحركة  قيادة 
 بالشراكة والوحدة الوطنية كأساس للعمل الوطني”. اعتبار، إليمانها

وانتقد الناطق باسم فتح قرار الفصائل التي قررت عدم حضور اجتماعات المجلس المركزي، وقال  
لهذه المؤسسة العريقة”. وأضاف “واهم “غياب البعض عن اجتماع المجلس المركزي ال يعتبر غيابًا  

المنظمة مكتسبة من تمثيل كل مؤسسة ونقابة واتحاد وتجمع  من يعتقد أنه قد يمس شرعيتها، فشرعية 
وأدان “تخلي البعض عن مسؤولياتهم الوطنية في هذه    وكفاءة فلسطينية على اختالف مؤسساتها”.

من المسؤولية التاريخية، والركون إلى المزاودة اللحظات الفاصلة من الصراع مع االحتالل، والهروب  
 كيك في المنظمة وقيادتها”. السلبية المعهودة، عبر التش

 27/1/2022، لندن، القدس العربي
 
  يادي في حماس: عدم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين جريمة مضاعفة  .8

معتقلين السياسيين في ظل  قال القيادي في حركة "حماس" خالد الحاج، إن عدم اإلفراج عن ال:  جنين
 مضاعفة، ُيعاقب عليها قانون األرض وقانون السماء. وجريمة  هذه الظروف الجوية الباردة ظلم كبير  

وتساءل "الحاج"، في تصريح صحفي: "كيف قبلت السلطة على نفسها تعطيل المؤسسات الحكومية 
ئل الراحة في مكاتبهم ومنازلهم،  وتعطيل موظفيها حماية لهم من األحوال الجوية وهم يملكون كل وسا
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ظر  في  السياسيين  المعتقلين  على  وقلة  وأبقت  والزناين  الشتاء  وبرد  العالج  وضعف  المرض  وف 
 األغطية والحرمان؟".  

يتم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين استثناء كما يتم اإلفراج في كل العالم عن   وأضاف: "لماذا ال 
ودعا المؤسسات الحقوقية في فلسطين للوقوف   ا هذه الدول؟".المعتقلين في ظروف طارئة تمر به

 معتقلين السياسيين عن قرب،  ومتابعة أوضاعهم حتى ال يكونوا شهداء زور.على أوضاع ال
 27/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : نتائج تشريح الشهيد عمر أسعد دليل جديد على وحشية االحتالل حماس .9

 80انوع إن نتائج تشريح الشهيد المسن عمر أسعد )"حماس" عبد اللطيف الققال الناطق باسم حركة  
عاما( الذي قتله جيش االحتالل قبل أسابيع في قرية جلجيا شمال رام هللا أثبتت تعرضه لجلطة قلبية  
حادة ناتجة عن التعذيب والتنكيل به من قبل جنود االحتالل الصهيوني، مبينًا أنه دليل جديد على 

   الحتالل وارتكابه جرائم ضد اإلنسانية.وحشية ا
ي الخميس، أن نتائج التشريح للشهيد الحاج عمر أسعد تدحض  وأوضح  القانوع في تصريح صحف

رواية جيش االحتالل وتكذبها بأنه لم يقم بتعذيبه والتنكيل به، مؤكدًا أنها تقدم دلياًل جديدًا للعالم على 
   شعبنا الفلسطيني على يد قوات االحتالل. جرائم القتل واإلرهاب التي يتعرض لها

لحقوقية واإلنسانية واألممية إلى إدانة هذه الجريمة وتبني هذه النتائج  ودعا القانوع كل المؤسسات ا
وتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة االحتالل على جرائمهم بحق شعبنا، ومحاسبة القتلة على  

 العمل لضمان عدم تكرار الجريمة.جرائمهم، واالنتصار للضحايا، و 
 27/1/2022، موقع حركة حماس

 
 يطلقون النار صوب قوات االحتالل شرق نابلسمقاومون  .10

أطلق مقاومون النار، مساء الخميس، صوب موقع لقوات االحتالل اإلسرائيلي بين  :  الضفة الغربية
  محتلة.مستوطنتي "ألون موريه وإيتمار" شرق نابلس، شمال الضفة الغربية ال

نتشرت بكثافة في المنطقة  وزعمت قوات االحتالل عدم وقوع إصابات في صفوف جنودها، لكنها ا
 بحثًا عن منفذي العملية.

 27/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وفد من  يادة حماس في لبنان يلتقي عائالت شهداء جريمة البرج الشمالي  .11
"حماس":  بيروت  حركة  قيادة  من  وفد  الثال  التقى  الشهداء  عائالت  لبنان،  األحمد، في  حسين  ثة: 

وضم الوفد رئيس دائرة العالقات الوطنية في الحركة علي بركة، وممثل   ومحمد طه. وعمر السهلي،  
الحركة في لبنان، أحمد عبد الهادي، ومسؤول العمل الجماهيري في لبنان، رأفت مرة، وعضو الدائرة  

لبنان، أيمن  السياسية ونائب المسؤول السياسي   للحركة، جهاد طه، ومسؤول العالقات الوطنية في 
وأطلع عبد الهادي عائالت الشهداء على آخر المستجّدات المتعّلقة باستشهاد أبنائهم، على    .شناعة

رأس   على  وتعّده  كبير،  باهتمام  الملف  تتابع  الحركة  أّن  مؤّكدًا  والسياسي،  القضائي  المستويين 
، وُيجري  بعهدة القضاء اللبناني.. وقد أوقف عددًا من المتهمينالملف أصبح  وأوضح أّن "  أولوياتها.

آخر  عدد  وإصابة  الشهداء،  بقتل  تسّببوا  الذين  المجرمين  القتلة  معرفة  إلى  للوصول  معهم،  تحقيقًا 
تتابع مع    بجروح". أبناءها،  أّكد المسؤول في "حماس" أن حركته "وانطالقًا من اعتبار الشهداء  كما 

الفلسطينية الحر القيا اللبنانية الحريصة، وكذلك الفصائل  يصة، ومع القضاء، لضمان  دات السياسية 
 أن يتم توقيف جميع المتوّرطين، والتحقيق معهم، وإنزال أشد العقوبات بحّقهم".

 27/1/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 جابة لضغط االحتالل قراطية تنتقد جامعة بريطانية أوقفت أكاديمية فلسطينية استو الديم .12

الجبهة    -غزة  نددت  العربي”:  األكاديمية  “القدس  توقيف  بقرار  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 
الفلسطينية شهد أبو سالمة عن العمل في جامعة شيفيلد البريطانية، بعد أن تعرضت لحمالت هجوم 

ة، هذا القرار، الذي جاء وأدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطي   وتشهير من مؤيدي إسرائيل.
وأكدت دائرة   ي طالت األكاديمية أبو سالمة من قبل مؤيدين إلسرائيل.لتشهير الذ بعد حملة الهجوم وا

المقاطعة في الجبهة الديمقراطية، أن موقف الجامعة البريطانية يمثل “تعديا على حرية الرأي والتعبير 
 الذي من المفترض أن تعلمه الجامعة لطالبها”. 

 27/1/2022، لندن، س العربيقدال
 
 بينيت: لن ألتقي بعباس.. وأدعم تحسين العالقات مع تركيا .13

دولة   إقامة  "يعارض  إنه  هيوم"،  "يسرائيل  لصحيفة  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  قال 
 ات سياسّية تودي إلى إقامة دولة فلسطينية". فلسطينّية، وال يتيح إنشاء مفاوض
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بينيت  يلت  وتابع  لن  الجنود أنه  "يالحق  بأنه  ووصفه  عباس،  محمود  الفلسطيني،  بالرئيس  قي 
 ات األسرى والشهداء. اإلسرائيليين في الهاي ويحّول أمواال للقتلة"، في إشارة إلى مخّصص

غانتس،   بيني  األمن،  ووزير  لبيد،  يائير  الخارجية،  وزير  يعقدها  التي  اللقاءات  من  بينيت  وقّلل 
 سطينيين، قائال إنها "ضمن المقام المشترك المّتفق عليه". بالمسؤولين الفل

وفي لقاء مع "هآرتس"، عّبر بينيت عن دعمه لتحسين العالقات مع تركيا، قائال "يجب اللعب في كل  
س اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ،  الملعب، وبناء عالقات". وتأتي تصريحاته عشية زيارة مقّررة للرئي

 عين المقبلين.إلى تركيا، خالل األسبو 
 27/1/2022، 48عرب 

 
 "إسرائيل"حملة إسرائيلية لاا"تسويد" لجنة التحقيق لمجلس حقوق اإلنسان بجرائم  .14

لجنة  الى  لإلساءة  دولية  بحملة  قريبا  اإلسرائيلية ستبدأ  الخارجية  وزارة  إن  العبري،  "واال"  موقع  قال 
 رة "حارس االسوار".ملتها األخيالتحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق بجرائم إسرائيل في ح

وبحسب الموقع، ستعمل زارة الخارجية اإلسرائيلية على تأجيل أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد  
من حدة الحملة ضد اللجنة التي ستجتمع في شهر آذار المقبل. وأعرب كبار المسؤولين اإلسرائيليين  

ا تقريرها  في  اللجنة  تطرق  إمكانية  من  قلقهم  إسرا عن  ان  تأثيرا  لى  لها  وسيكون  "ابرتهايد"  دولة  ئيل 
 كبيرا على إسرائيل بالواليات المتحدة ودول أخرى بالغرب.

هذا وكان مجلس حقوق االنسان في األمم المتحدة قد أقر تشكيل اللجنة في شهر أيار الماضي بعد  
عام   أراضي  في  واالحداث  غزة  وقصف  االسوار  حارس  جرا  1948حملة  الشيخ  بالقدس  وفي  ح 

 المحتلة.
الخارجية اإلسرائيلية في برق اللجنة  وقالت  تتعاون مع  إنها لن  السفارات اإلسرائيلية  الى  يات أرسلت 

 ألنها لجنة من طرف واحد واعضائها ضد إسرائيل وانه يجب رفع الشرعية عنها وعن أعضائها.
بالماضي إسرائيل عملت  أن حكومات  اإلسرائيلية  للشؤون  التي   ويشير مراسلنا  اللجان  ضد أعضاء 

إسرائي جرائم  في  للتحقيق  حاالت شكلت  وفي  الشخصية  سمعتهم  وتشويه  ابتزازهم  على  وعملت  ل، 
 كثيرة اتهموا بمعاداة السامية وكراهية اليهود. 

 27/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 دخول غرفة األسير مقداد القواسمي الشرطة اإلسرائيلية تستدعي أيمن عودة لمنعه بن جبير من  .15
أيمن عو  الكنيست  المشتركة، عضو  القائمة  للتحقيق،  قال رئيس  الشرطة اإلسرائيلية استدعته  دة إن 

 ألنه صد ومنع عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جبير من دخول غرفة األسير مقداد القواسمي. 
ذي حاول اقتحام غرفة األسير القواسمي  وأكد عودة أن واجبه دعاه إلى التصدي للفاشي بن جبير ال

ف أنه لن أستغل حصانتي أمام الشرطة بل سأذهب وأضا  يوما.  131عن الطعام  والذي كان مضربا  
 للتحقيق ألن ما قمت به واجب علي لمنع بن جبير من استفزاز القواسمي. 

 27/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 لتخفي  مخالفات فساديوقعان صفقة ادعاء ليتسمان ومندلبليت  .16

ال هتوراة"  "يهدوت  كتلة  من  ليتسمان،  يعقوب  الكنيست  عضو  السابق،  الصحة  وزير  حريدية،  وقع 
القدس،   منطقة  في  العامة  والنيابة  مندلبليت،  أفيحاي  للحكومة،  القضائي  الخميس، والمستشار  يوم 

بمخالفتي خيانة األ  بموجبها  يعترف  بمبلغ ثالثة آالف  على صفقة ادعاء  مانة وتفؤض عليه غرامة 
 قف التنفيذ.شيكل فقط والسجن مع و 

 27/1/2022، 48عرب 
 
 "نقص في الطعام"يشعرون با "إسرائيل"في  : نصف الناجين"المحرقة"في اليوم العالمي لا .17

أبيب: نظير مجلي المحرق :  تل  السنوية لضحايا  الذكرى  المتحدة،  فيه األمم  الذي تحيي  اليوم  ة  في 
»حتى إسرائيلي  اقتراح  بموجب  أقرته  قد  الذي  )الهولوكوست(،  اإلبادة   النازية  حرب  تكرار  يتم  ال 

( اإلسرائيليين  غالبية  أن  القدس،  في  العبرية  الجامعة  أجرته  استطالع رأي  في   53لليهود«، كشف 
فيما   القريب.  المستقبل  في  سوءًا  ستزداد  أوروبا  في  اليهود  حياة  أن  يعتقدون  غالبية  المائة(  قال 

انون من أوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة  المستطلعين من الناجين من المحرقة، في إسرائيل، إنهم يع
 ويشعرون »بنقص في الطعام«. 

وحسب بيان »اللجنة ضد التحقير« في تل أبيب، التي تنشط ضد ممارسات العداء لليهود والسامية 
حادث اعتداء على يهود )حسب   2200نحو    2020  في العالم، فإن الواليات المتحدة، شهدت في عام

في المائة من جرائم االعتداء   51حادثا، ونحو    676واليات المتحدة يبلغ العدد  الشرطة الفيدرالية في ال
 القومي موجهة ضد اليهود(.



  
 
 
 

 

ص            13   5745 العدد:              1/28/2022 لجمعةا التاريخ: 

 

                                      

وجاء في االستطالع الذي نشرته صحيفة »إسرائيل هيوم« اليمينية، أن فرنسا هي الدولة األوروبية  
لى اليهود، بحسب ما قال  ُينظر إليها على أنها »األكثر معاداة للسامية«، بسبب االعتداءات عالتي  

في    15في المائة وألمانيا بنسبة    33في المائة من الُمستطلعة آراؤهم. تأتي بعدها بولندا بنسبة    39
ما المتشدد،  اإلسرائيلي  اليمين  أن  يتضح  االستطالع،  نتائج  تحليل  عند  ولكن  يعتبر    المائة.  زال 

اإلسرائيليين بين هذا العداء واالنتقادات للسياسة  »ألمانيا الدولة األكثر معاداة للسامية«. وقد ربط ثلث 
 اإلسرائيلية في العالم. 

كانت  إذا  ما  سؤال  على  الرد  في  والعرب،  اليهود  إسرائيل  مواطني  بين  الرأي  في  فوارق  ولوحظت 
في المائة من اليهود بـ»نعم«، وأجاب   27السامية، فأجاب    سياسات االتحاد األوروبي تتأثر بمعاداة 

الم  27 بينما قال  في  بـ»ال«،  الوسط    40ائة  يؤيدها والبعض اآلخر ال. وفي  البعض  المائة إن  في 
 في المائة أي صلة بين سياسات االتحاد األوروبي ومعاداة السامية. 53العربي، رفض 

تدير التي  اإلسرائيلية،  الحكومة  أن  العدا  يذكر  لتجنيد  السنة  أيام  مدار  على  بسبب  حملة  للنازية  ء 
اليهود واإلنسانية، ما زالت مقصرة في التعامل مع سكانها اليهود الذين نجوا من براثن    جرائمها ضد 

الوحش النازي. وقد نشرت إدارة »صندوق رفاه المتضررين من المحرقة«، إحصائيات قاسية عن هذه 
  165ئيل. وقالت إن عدد مواطني الدولة الناجين من النازية، يبلغ اليوم  الشريحة من السكان في إسرا

عامًا، وبينهم    90في المائة منهم تزيد أعمارهم على    19عامًا )  85مواطن، معدل أعمارهم    800ألفًا و
أعمارهم على    950 تزيد  ومعيشية    100شخصًا  اقتصادية  أوضاع  من  يعانون  غالبيتهم  لكن  عام(. 

ن فهناك  وهناك    51سبة  سيئة.  الحصول على طعام،  في  مساعدة  إلى  يحتاجون  المائة  في    25في 
و الفقر،  خط  تحت  يعيشون  من    30المائة  يشكون  وغالبيتهم  البيت  في  وحدهم  يعيشون  المائة  في 

 العزلة. 
 28/1/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يمنع المقدسيين من دخوله  .18

تحم عشرات المستوطنين، يوم الخميس، المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة  قا:  القدس
باب   عبر  المسجد  دخول  الشبان من  منعت عشرات  التي  اإلسرائيلي  االحتالل  تحت حماية شرطة 

المسجد   السلسلة. اقتحموا  المستوطنين  عشرات  بأن  القدس  في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وأفادت 
المبا وأدوا طقوًسا    كر األقصى  وباحاته  في ساحاته  استفزازية  ونفذوا جوالت  المغاربة  باب  من جهة 
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وقالت مراسلتنا في القدس إن شرطة االحتالل اإلسرائيلي عرقلت   تلمودية في المنطقة الشرقية منه.
التي غطت  بالثلوج  لالستمتاع  السلسلة  باب  األقصى من جهة  المسجد  الى  الشبان  دخول عشرات 

 سجد.ملساحات ا
 27/1/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مرات 5مخطط لمضاعفة مساحة "هداسا التلة الفرنسية"  .19

مساحة    -القدس   لمضاعفة  مخطط  على  االحتالل  لبلدية  التابعة  المحلية  اللجنة  "األيام": صادقت 
الفرنسة"   التلة  "هداسا  مساحتها    5مستشفى  أرض  على  "كول    .اً دونم   111مرات  صحيفة  وقالت 

هاعير" اإلسرائيلية إن اللجنة المحلية اإلسرائيلية صادقت األربعاء على الخطة التي توجب الحصول  
ومعلوم أن مستشفى "هداسا التلة   أيضًا على موافقة اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية.

وأشارت    ستوطنة "التلة الفرنسية".س الشرقية ضمن مالعيساوية بالقد الفرنسية" مقام على أراضي بلدة  
 مباٍن جديدة ومهبط طائرات هليكوبتر.   7طابقًا و  15الصحيفة إلى أن الخطة تقضي بإقامة برج من  

 وبحسب الصحيفة فإنه "سيتم الحفاظ على المبنى التاريخي القديم وتحويله إلى فندق". 
 28/1/2022، األيام، رام هللا

 
 بالثلوج في القدس  حتاللمع اال مواجهات .20

استغل فلسطينيون سقوط الثلوج بكثافة على القدس، وأمطروا الشرطة اإلسرائيلية بكرات الثلج    رام هللا:
ليلة األربعاء/ الخميس. الحجارة  العامود،   بدل  باب  الشبان في منطقة  فيديو عشرات  وأظهر مقطع 

وسيا  اإلسرائيلية  الشرطة  أفراد  بالحجارة  يمطرون  ومتكر راتها  مكثف  فعل  بشكل  ردة  خلف  ما  ر، 
اعتقلت   اإلسرائيلية  الشرطة  إن  اإلسرائيلية،  هآرتس  وقالت صحيفة  فلسطينيا    22إسرائيلية غاضبة. 

 على خلفية هذه المواجهات في القدس.
الماضية شهدت  الساعات  أن  الخميس،  أصدرته  بيان  في  والمحررين،  األسرى  هيئة شؤون  وأكدت 

طالت   واسعة  اعتقاالت  حملة  اإلسرائيلي  االحتالل  شرطة  وإن   22تنفيذ  األقل.  على  مقدسيًا  شابًا 
أنحاء   كافة  في  الثلوج  تساقط  مع  المقدسيين  الشبان  تفاعل  خلفية  على  جاءت  االعتقال  عملية 

 صمة المحتلة. العا
 28/1/2022، الشرق األوسط، لندن
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 الجهالين لا"قدس برس": سكان "الخان األحمر" لن يسمحوا بنقله ولو لمتر واحد  .21
أكد أمين سر حركة "فتح" في منطقة "عرب الجهالين" و"بادية القدس" داود  :  القدس المحتلة / خاص 

ع، في تجمع "الخان األحمر" )شرقي القدس  طالجهالين )أبو عماد(، رفض المواطنين الفلسطينيين القا 
 المحتلة(، لكافة المخططات اإلسرائيلية التي تستهدف تهجيرهم من أراضيهم ونقلهم إلى مكان آخر. 

" العبرية، من تداول األجهزة األمنية اإلسرائيلية ومجلس األمن  12يأتي ذلك ردًا على ما كشفته القناة "
الحتالل، لمقترح يقضي بإزالة قرية "خان األحمر" وإخالئها من االقومي التابع لمكتب رئيس حكومة  

وقال الجهالين في   متر عن الموقع األصلي. 300أهلها، على أن يتم إعادة بناء قرية أخرى تبعد نحو 
هي   اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  من  تداولها  يتم  التي  المقترحات  "هذه  إن  برس"  لـ"قدس  تصريحات 

 سياسات قديمة جديدة". 
 27/1/2022، قدس برس

 
 "تايم" األمريكية ترّشح طفلة من أصل فلسطيني لنيل جائزة "طفلة العام"  .22

في  :  واشنطن النهائية  المرحلة  إلى  القطاوي،  لجين  فلسطيني،  أصل  من  األمريكية  الطفلة  وصلت 
العام" لسنة   "نيكل2022مسابقة "طفل  "تايم" األمريكية، مع شبكة قنوات  تنظمها مجلة  التي  وديون"  ، 

 الخاصة باألطفال.
( القطاوي  إن  تقرير،  في  المجلة  تعيش  13وقالت  فلسطينية،  أصول  من  طفلة  والية    عاًما(  في 

المتحدة   الواليات  عرفتها  التي  اإلغالق  مرحلة  خالل  فراغها  وقت  تخصص  أن  ارتأت  ماريالند، 
األردن   في  الالجئين  الفلسطينيين  األطفال  لتعليم  كورونا،  وباء  اإلنجليزية.لمواجهة  وأضافت    اللغة 

ع لمدة  ثانية  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  درست  التي  والدتها  من  ذلك  استوحت  تاريخ  أنها  ومن  قدين، 
ولفتت "تايم" إلى أن    عائلتها، حيث هاجر والدها إلى الواليات المتحدة من األردن كالجئ فلسطيني.

ز تعبيرية، كانت تعلم أن األطفال  "لجين" صّممت دروسها بشكل مناسب؛ بدمج مقاطع فيديو ورمو 
 سيستمتعون بها. 

 28/1/2022، قدس برس
 
 اك مصري لتمويل إعادة إعمار غزةحر  .23

عن حراك مصري في  كشفت مصادر مصرية خاصة مطلعة في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"،  
توقف المعركة الوقت الراهن بشأن تمويل عملية إعادة اإلعمار، التي أعلنت عنها القاهرة في أعقاب  

القاهرة تعول على تمويل عربي وغربي  وأكدت أّن    األخيرة في القطاع، في شهر مايو/أيار الماضي.
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في   المصرية  األراضي  داخل  بالتوازي  مشاريعها  والتي ستنطلق  المبادرة،  أولى خطوات  تنفيذ  بشأن 
دعات تخزين، متعلقة  وأوضحت أن من بين مشاريع إعادة اإلعمار إقامة مستو   سيناء وداخل القطاع.

 ة كهرباء ستبنى في محافظة شمال سيناء.بتسيير حركة التجارة بين مصر والقطاع الحقًا، ومحط
 28/1/2022، العربي الجديد، لندن

 
 ""إسرائيل" هذا هو عقاب كل من يحرض ضدّ ": نائباألردني على سجن  القضاء يشكر كوهين .24

اإلخبارية،  ذكرت   سما  إيدي عل:  28/1/202022وكالة  اإلسرائيلي  السياسي  والمحلل  الباحث  ق 
الحبس   اليوم   12كوهين، على حكم  العجارمة،  أسامة  المستقيل  األردني  النائب  الصادر ضد  عاما 

وكانت محكمة أمن الدولة العليا األردنية    األربعاء، بطريقة أثارت غضب العديد من النشطاء العرب.
النائب السابق أس]أمس[قضت اليوم عاما على التهم المنسوبة إليه.   12ة العجارمة لمدة  ام ، بسجن 

لمدة   بالسجن  المتهمين  باقي  بسجن  قضت  حين  له    سنوات.  8في  تغريدة  في  كوهين  إيدي  وتقدم 
العجارمة.  بحبس  لحكمه  بـ”النزيه”،  وصفه  الذي  األردني  للقضاء  بالشكر  نصه   بتويتر،  ما    ودون 

 كل من يحرض ضد إسرائيل.”  ب :”شكرا للقضاء األردني النزيه. هذا هو عقا
أ ف ب: قال مصدر قضائي، فضل عدم  ، عن  عمان، من  28/1/2022،  األيام، رام هللاوأضافت  

الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إن »المحكمة حكمت في جلسة علنية، األربعاء، على النائب  
( العجارمة  الرحيل  أسامة  ل  40المفصول  المؤقتة  باألشغال  بالوضع  ووجهت   عاما«.  12دة  معاما( 

إثارة   بقصد  أفعال  واقتراف  الملك،  الواقع على حياة جاللة  »التهديد  أبرزها  تهما  للعجارمة  المحكمة 
كما أدين مع اآلخرين بتهم بينها »تصنيع مواد    عصيان مسلح ضد السلطات« وفقا لالئحة االتهام.

ب و«المؤامرة  إرهابية«  بأعمال  للقيام  استخدامها  بقصد  إرهابية«  قملتهبة  بأعمال  القيام  صد 
 و«التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي«. 

أيار    24ووقعت مشادة كالمية بين العجارمة ورئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العودات في  
 بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل ذلك بثالثة أيام في العديد من محافظات المملكة.

ع حينها  العجارمة  للعشائر لوأصر  حاشدة  مسيرة  وقف  منه  الهدف  كان  الكهرباء  انقطاع  أن  ى 
األردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب  
المسيرة.  هذه  بسبب  العمالء؟«  قلوب  في  الرعب  دب  »لماذا  العجارمة:  وتساءل  الكهرباء،    انقطاع 

إثرها، قرر مجلس   أيار تجميد عضويته لمدة عام بسبب »تطاوله على هيبة    27لنواب في  اوعلى 
 مجلس النواب«.
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   غزة قطر تتراجع عن تقليص منحة.. في تحقيق اختراق بالملفات العالقة فشلوا الوسطاء: "األيام" .25
هللا:  سعد  المصري    عيسى  الوسيطان  يتمكن  أن  مّطلع  فصائلي  مصدر  بوفد استبعد  المتمثل 

لقطري الممثل برئيس لجنة إعمار قطاع غزة محمد العمادي، المتواجدان في غزة منذ  مخابراتها، وا
عدة أيام، من إحداث أّي اختراق يذكر على صعيد حلحلة الملفات العالقة مع االحتالل، وعلى رأسها 

دة اإلعمار التي تسير ببطء  تقديم تسهيالت ملموسة للقطاع، وإزالة القيود المفروضة على عملية إعا
وقال المصدر ذاته، الذي فّضل عدم ذكر اسمه لـ"األيام":    شديد، باإلضافة إلى ملف تبادل األسرى.

وساطة   عملية  منه  أكثر  والبروتوكولي  التقليدي  الطابع  عليها  يغلب  للقطاع  الوسيطين  زيارة  إن 
د، ولم ينقل لهم  ي في زيارته الحالية أي جديحقيقية، مبينًا أنهم لم يلمسوا خالل لقائهم بالوفد المصر 

 وعودًا إسرائيلية برفع القيود المفروضة على القطاع، أو حتى تخفيفها. 
اقتصرت  الماضيين،  اليومين  الفصائل، خالل  مع  المنفصلة  المصري  الوفد  لقاءات  أن  إلى  وأشار 

وفد على سعيه الدؤوب لحل على االستماع من مسؤوليها عن األوضاع الشاملة في القطاع، وتأكيد ال
 اكل القطاع، والتقدم بعملية اإلعمار التي تقودها مصر بشقها التطويري..مش

المالية  المنحة  تقليص  قرار  عن  عدل  العمادي  أن  آخر  مسؤول  مصدر  أوضح  أخرى،  جهة  من 
ي،  القطرية المخصصة لموظفي "حماس" بغزة، والذي كان قد أبلغه لقيادة الحركة مطلع الشهر الجار 

ها ومسؤول لجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع، والمحسوبة على  وذلك بعد لقائه مع قيادت
لـ"األيام": إن مسؤولي "حماس" أوضحوا   "حماس". الذي فّضل عدم ذكر اسمه،  المسؤول،  وأضاف 

تؤهلها لسد    للعمادي أن الظروف المادية واالقتصادية للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صعبة، وال
حدثها تقليص المنحة من عشرة ماليين إلى ثالثة ماليين دوالر، كما صرح مصدر  الفجوة التي سي

وأشار المصدر ذاته إلى أن العمادي برر نيته السابقة بتقليص    مسؤول لـ"األيام" األسبوع الماضي.
المادي والجباية لدى بتحسن الوضع  تفيد  تقارير كانت قد وصلته،  إلى  العمل    المنحة  لجنة متابعة 

، وبالتالي ال حاجة لدفع عشرة ماليين دوالر، األمر الذي نفته لجنة متابعة العمل الحكومي الحكومي
 بأرقام وتقارير استعرضتها خالل لقائها مع العمادي. 

 28/1/2022، األيام، رام هللا
 
 يصادق على إنجاز مشروعات اجتماعية  "بيت مال القدسالمغرب: " .26

»وك مصادقة  عن  الرباط  في  أعلن  من  الرباط:  أولى  حزمة  على  الشريف«  القدس  مال  بيت  الة 
، وبمبلغ قدره 2022مشروعات التنمية االجتماعية والبشرية في القدس، برسم مخططها السنوي لعام  
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مغربي الملك محمد السادس، رئيس مليون دوالر، وذلك في إطار االهتمام الموصول من العاهل ال
 »لجنة القدس«، بالمدينة المقدسة وبأهلها. 

ألف دوالر،    400وذكر بيان من »الوكالة« أن هذه الحزمة تشمل برنامج المساعدة االجتماعية بمبلغ  
األسر   دعم  ومواصلة  قبلها،  من  المكفولين  األيتام  عدد  مضاعفة  الخصوص،  على  ويتضمن، 

آالف حصة غذائية كاملة    4التي تستفيد من مساعدة إنسانية يومية، وتخصيص  المقدسية المحتاجة و 
المقبل.تو  إلى    زع على مرحلتين خالل شهر رمضان  أيضًا  يهدف  التمويل  هذا  أن  البيان  وأضاف 

إطالق الدفعة الثانية من مشروع »مبادرات أهلية لبرنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس«، بمبلغ  
قدره   لتمويل    415إجمالي  دوالر  التنمية    10ألف  مجال  في  مقدسية  لجمعيات  جديدة  مشروعات 

»الوكالة« ا إلى  وإحالتها  اإلشراف  لجنة  قبل  من  ودراستها  الملفات  استكمال  بعد  وذلك  لبشرية، 
وصادقت »الوكالة« كذلك على تمويل مشروعات في مجال الفنون والتراث والصناعات   للمصادقة.

بمبلغ   الثقافي    150الثقافية،  بالتنشيط  مهتمتين  وجمعيتين  ثقافيين  مركزين  لفائدة  دوالر،  ألف 
  -المجتمعي في القدس، فضاًل عن دعم أنشطة مركز أبحاث مختص في التقارب الديني اإلسالمي و 

المقدسة. األرض  في  والثقافية  والتراثية  الدينية  والدراسات  رصدت    المسيحي،  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مبلغ   مجال   40»الوكالة«  في  المختصين  الباحثين  للطلبة  تخصصها  تشجيعية  لمنح  دوالر  ألف 

الم، إلنجاز بحوث ودراسات توثيقية عن واقع مدينة القدس وتاريخها وأوجه ارتباط المغاربة بها،  اإلع
في إطار الدورة األولى من »جائزة القدس الشريف للتميز الصحافي«، لفائدة طالب »معهد اإلعالم  

 في المغرب وماجستير اإلعالم في جامعة القدس. واالتصال«
 28/1/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 الجزائر تنجح في إحالة ملف "طرد إسرائيل" إلى قمة القادة األفارقة الشهر المقبل  .27

لحياني-الجزائر األفريقية، :  عثمان  الدول  إلى جانب عدد من  الجزائر وضغوطها،  نجحت مساعي 
االتحاد  كجنوب   إسرائيل" من عضوية  "طرد  ملف  إدراج  في  وتونس،  ودول عربية كمصر  أفريقيا، 
بصفة مراقب، على رأس الئحة الملفات التي ستناقش في قمة الرؤساء األفارقة، المقّررة في  األفريقي  

أبابا. أديس  األثيوبية  العاصمة  في  المقبل  فبراير  شباط/  من  دبلوماسي    الخامس  مصدر  وذكر 
"طرد جزائري  إدراج  في  بالنجاح"  "تكّللت  أشهر  منذ  بالده  مساعي  أن  صحفية،  تصريحات  في   ،

الـإسرائيل" م  القمة األفريقية  الرؤساء ورؤساء الحكومات   35ن االتحاد األفريقي، في أجندة  ومؤتمر 
شباط. فبراير/  من  الخامس  في  أن   األفارقة  إلى  الجديد"،  "العربي  موقع  بحسب  المصدر،  وأشار 

لتحقيق هدف "الجز  االتحاد،  في  األعضاء  والعربية  األفريقية  الدول  مع  المواقف  تنسق  زالت  ما  ائر 
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حب صفة مالحظ، التي كانت حصلت عليها إسرائيل بقرار إداري منفرد اتخذه مسؤول في االتحاد  س
 األفريقي". 

 27/1/2022، لندن، العربي الجديد
 
 تطالب بتحقيق بوفاة الجئ فلسطيني بفعل غاز إسرائيلي أونروا .28

ا الخميس،  )أونروا(،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  وكالة غوث  اإلسرائيلية  نيويورك: طالبت  لقوات 
بوفاة   فوري  تحقيق  دخول  بإجراء  جّراء  القدس،  شمال  قلنديا  مخيم  في  الفلسطينيين  الالجئين  أحد 

 كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع إلى مرافق تابعة للوكالة في الضفة الغربية. 
بوفاة تعازيها  “خالص  عن  األناضول،  عليه  اطلعت  بيان  في  األممية  الوكالة  عبد    وأعربت  فهمي 

عاما من مخيم قلنديا بين مدينتي رام هللا    57بلغ من العمر  الرؤوف حمد، وهو الجئ من فلسطين ي
 والقدس”. 

 وأكدت أنها ستنظر في مالبسات هذا “الحادث الخطير” الذي وقع بالمخيم. 
 27/1/2022القدس العربي، لندن، 

 
 " إسرائيل"برص واليونان واالتحاد األوروبي يمّول مشروعًا للربط الكهربائي بين ق  .29

األوروبي    -نيقوسيا   االتحاد  أصدره  الذي  "التاريخي"  بالقرار  أمس،  قبرص،  رّحبت  أ.ف.ب: 
بقيمة   منحة  )  657بمصادقته على  يورو  تحت    733مليون  كهربائي  مّد خط  لتمويل  دوالر(  مليون 

 البحر يربط الجزيرة المتوسطية بكّل من اليونان وإسرائيل. 
المشروع خطوة تاريخية تضع حدًا لـ"عزلة الطاقة" في الجزيرة    القبرصية في بيان إنّ   وقالت الرئاسة

 المتوسطية وتمهد لتحولها إلى االقتصاد األخضر. 
اآلسيوي "يورواسيا كوناكتور" إلى ربط شبكات الكهرباء    -ويهدف مشروع الربط الكهربائي األوروبي  

خالل   من  وإسرائيل  واليونان  قبرص  في  بطول  الوطنية  الماء.كيلوم  1,208كابل  تحت  وتّمت   تر 
 الموافقة على التمويل في إطار مرفق الربط الكهربائي في أوروبا التابع للتكتل. 

وستبلغ قدرة الكابل ألف ميغاواط قابلة للزيادة إلى ألفين. ومن المقّرر أن يبدأ العمل بالمشروع هذا  
 .2026تشغيلي في النصف األول من العام   ، مع أفق2025العام ويتوّقع االنتهاء منه العام 

 28/1/2022ام، رام هللا، األي
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 الكبرى تدين العنف اليهودي المتطرف  كيةير المنظمات اليهودية األم .30
تحثهم   الثالثاء،  يوم  اإلسرائيليين  المسؤولين  إلى  رسالة  بارزة  يهودية  أميركية  منظمات  سبع  وجهت 

المستمر الذي يرتكبه المتطرفون اليهود اإلسرائيليون في    فيها على إدانة “اإلرهاب والعنف السياسي
 ضد الفلسطينيين والمدنيين اإلسرائيليين وجنود الجيش اإلسرائيلي”.  الضفة الغربية

والتي وقع عليها   المنشورة على موقعه،  اإلسرائيلية”،  السياسة  “منتدى  نظمها  التي  الرسالة  ووجهت 
التشهير مكافحة  و”المؤتمADL-“رابطة  األميركيين”،  للحاخامات  المركزي  الوطني  ر  و”المجلس   ،

اليهودية الحاخامي””للمرأة  و”المجلس  اإلصالحية”،  اليهودية  و”اتحاد  المتحد ،  اليهودي  و”المعبد   ،
، ووزير الدفاع ، يائير لبيد ، رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، ووزير خارجيتهلليهودية المحافظة”

 س فيه”. تحثهم فيها على معالجة “االتجاه المزعج” من خالل “عمل ال لب اإلسرائيلي، بيني غانتس
: “نكتب لندين بأشد العبارات الممكنة اإلرهاب المستمر والعنف السياسي الذي يرتكبه  وتقول الرسالة

وجنود  اإلسرائيليين  والمدنيين  الفلسطينيين  ضد  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيليون  اليهود  المتطرفون 
إلحراق سيارة ومهاجمة    فاع اإلسرائيلي. في حين أن أحدث مثال على تصوير المتطرفين جيش الد 

، إال  الفلسطينيين والنشطاء اإلسرائيليين بعنف بالهراوات خارج قرية بورين هو أمر فظيع بشكل خاص 
جته  ، بل يجب معالأنه لألسف ليس حادًثا منعزاًل. ال يجب إدانة هذا االتجاه المزعج بالكلمات فحسب 

 ئيلية وجهاز األمن”. من خالل إجراءات ال لبس فيها من قبل الحكومة اإلسرا 
اإلسرائيلية   والديمقراطية  إسرائيل  في  القانون  لسيادة  إهانة  بمثابة  الهجمات هي  “هذه  الرسالة  وتقول 

 ”. ةوالقيم اليهودي
اإل الحكومة  نحث  “إننا  بالقول  الرسالة  فيوتنهي  التوحد  على  برمتها  لهذه   سرائيلية  قوية  إدانة 

المسؤوليناألعمال لمحاسبة  بحزم  والعمل  هؤالء  ،  يشكلها  التي  المتزايدة  التهديدات  ومواجهة   ،
 المتطرفون بالعزيمة والجدية التي يتطلبها هذا الوضع الخطير”.

ت سلطات االحتالل اليومية ضد  ولم تأتي الرسالة على ذكر كلمة احتالل إسرائيلي، أو إدانة ممارسا
 اطنين الفلسطينيين، أو المطالبة بشكل واضح بحل الدولتين. المو 

المنتدى موقع  عام  وبحسب  في  اإلسرائيلية  السياسة  منتدى  “تأسس  فقد  في   1993،  الدعم  لحشد 
 ابين”. الجالية اليهودية األميركية وفي واشنطن للرؤية الدبلوماسية لرئيس الوزراء الراحل إسحاق ر 
 27/1/2022القدس، القدس، 
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 الوضع الدولي متغّيرات في  .31
 منير شفيق 
األخطر.  أو  األول،  عدوها  الصين  تعتبر  راحت  االستراتيجية  أولويتها  أن  على  بايدن  إدارة  أكدت 

 ولكنها جعلت الصراع مع روسيا في مستوى ثان، وأحيانًا موازيًا للصين أو على مرتبة واحدة عمليًا. 
بايدن على جعله بمثابة األولوية في إيجاد حل  ت إدارة  أما بالنسبة إلى الصراع ضد إيران، فقد دأب

من   ورثته  ما  واصلت  ولكنها  ترامب.  إدارة  منه  انسحبت  الذي  السابق  االتفاق  يجّدد  نووي  التفاق 
ترامب، وراحت تزيد عليه شروطًا تتعدى العودة إلى االتفاق السابق، مع االستمرار في العقوبات التي  

 ن االتفاق. سحابها م وضعتها إدارة ترامب بعد ان 
كان يفترض بإدارة بايدن بعد ممارسة سنة أن تكون قد بلورت خطة طريق متكاملة، ومفكَّرًا بها جيدًا، 
في التعامل مع المستويات الثالثة بناء على ما ُأشيَر إليه أعاله. ولكن متابعة الحراك الديبلوماسي  

ولوية، فيما أخذت تنشغل، أكثر، في  الصين كأللواليات المتحدة يكشف نشاطًا، أقل، في التعامل مع  
كانت  لو  كما  السيف،  مقابل  مشهرًا  السيف  وضع  حد  إلى  وتأزيمًا،  تصعيدًا،  روسيا،  مع  الصراع 

 روسيا وحيدة في األولوية والعدو األخطر. 
أما المواجهة الديبلوماسية فقد استمرت ضد إيران حتى أعلى نسبيًا من حيث الحّدة من الصراع مع  

 ن أيضًا على مستوى أقل، من الحّدة المتصاعدة الجارية مع روسيا. صين. ولكال
الصين   تعتبر  التي  األساسية  المقدمة  مع  والمتناقض  الدولي،  للصراع  التطّور  لهذا  تفسير  أول  لعل 
مع   الصين  فيها  تتعامل  التي  والتكتيك(  )االستراتيجية  الطريقة  إلى  يرجع  واألخطر،  األول  العدو 

دها. فالصين غير موجودة في المواجهة السياسية مع أمريكا في أي بؤرة صراع  مريكي ضالتوّجه األ
في العالم في التصّدي ألمريكا، عدا ما يخّص الحدود الصينية المباشرة في بحر الصين وفي تايوان.  

ما  وبهذا تجد إدارة بوش نفسها أمام تحدٍّ صيني، أقل، أو غير مستفز، على مستوى عالمي، إاّل عند 
إلى حساب القفزات اإلقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، التي جعلت كل من إدارة ترامب وبايدن  تعود  

وقبلهما إدارة أوباما، تعتبرها المنافس الحقيقي على مستوى عالمي، بما في ذلك االقتراب الشديد من  
بعدها خطورة على  طورة ما  احتالل المركز األول عالميًا، مكان الواليات المتحدة األمريكية. وهذه خ

األمريكية  ثقافيًا  -الهيمنة  ثم  ومن  العالم.  على  وسياسيًا،  وتكنولوجيًا  واقتصاديًا  عسكريًا  األوروبية، 
 وحضاريًا الحقًا بالضرورة.

المواجهات  في  يحدث  كما  المباشر،  المستفز،  وليس  المتسلل،  بطريقة  يتحرك  الُبعد  هذا  أن  على 
يسمح بإنامة اليقظة، أو بالتأجيل. وهذه سلبية ال يبين خطرها إاّل    رية. مماالسياسية والتحركات العسك

بعد فوات األوان. وهو ما وقعت أمريكا بمثله طوال عشرين عامًا بعد انهيار المعسكر االشتراكي،  
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غ.  وانفراط عقد االتحاد السوفياتي، وانتقال الصين إلى مرحلتها الثالثة داخليًا بعد مرحلة تنغ تساو بين
من خالل الغفلة مما يجري في روسيا وفي الصين، خصوصًا في العشرية األولى من األلفية  وذلك  
 الثالثة. 

وبكلمة، على الرغم من اعتبار الصين العدو رقم واحد، وانتقال األولوية االستراتيجية األمريكية إلى  
حرب  إلى  يصل  يكاد  صدام  إلى  انتقل  المواجهة  اشتعال  أن  إاّل  م  مواجهتها،  في  حامية  روسيا  ع 

الموضوع األوكراني. بل يمكن القول: لوال الخوف من الحرب النووية الندلعت الحرب، أو ألصبحت  
 متوقعة في كل لحظة. 

إن من ُيتاِبع الحشود الروسية على الحدود األوكرانية، واألخطر من ُيتاِبع ما يجري من تسليح غربي  
ب واقعة، حتى لو كنا في مرحلة ما قبل القنبلة تبر الحر للجيش األوكراني )جيش كييف(، عليه أن يع

من شهر كانون الثاني/يناير الجاري طائرات إلى كييف    25و  23النووية. مثاًل أرسلت بريطانيا بين  
طنًا من األسلحة المضادة للدبابات، ومن الصواريخ الهجومية متوسطة المدى إن لم تكن    450تحمل  

ا مع  حتى  ولكن  المدى.  ابعيدة  مواجهة  ستبعاد  من  يجري  ما  إلى  ُينظر  أن  يجب  الحرب،  ندالع 
 ناتوية )عدا ألمانيا( في أوكرانيا وحول أوكرانيا، بمثابة حرب حقيقية بال نيران.  -أمريكية -روسية

هذا ويمكن أن ُيالَحظ في الموضوع األوكراني أن التسليح الذي تتلقاه كييف، تحت حجة الدفاع ضد  
يهّدد  سوف  روسي،  دونيتسك  مسَتقبَ   غزو  جمهورية  ضد  كييف  ِقَبل  من  داخلية  حرب  باندالع  اًل، 

 الشعبية )شرق أوكرانيا( الحليفة لروسيا. 
المحتدم والعالي الوتيرة طوال السنة الماضية ما بين أمريكا وإيران حول العودة إلى    2أما الصراع رقم  

، وإلى عدم 1+5مفاوضات    على أساساالتفاق النووي، فقد وصل في فيينا إلى عدم إمكانية إنجازه  
إيرانية. -المضّي فيه. مما فرض على أمريكا التراجع وطلب إجراء مفاوضات مباشرة ثنائية أمريكية 

 مع إشارات بتقديم تنازالت إليران. 
وذلك بعد أن فشلت كل محاوالت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بفرض شروط جديدة على االتفاق  

ط المطالبة بإدراج البرنامج الصاروخي البالستي اإليراني، أو سياسات إيران   من سقو النووي، ابتداءً 
صالبة   أمام  الفشل  هذا  أدى  هنا  فمن  العقوبات.  من  جزء  على  الحفاظ  فشل  وبعد  المنطقة،  في 
ُلّوح به من تهديد عسكري، تراجعت أمريكا من خالل المطالبة   الموقف اإليراني، حتى بمواجهة ما 

اشرة، مع تلويح بتقديم تنازالت. مما يعني إدارة الظهر للدول األوروبية، ولكٍل من  ضات المببالمفاو 
 في فيينا.  1+5روسيا والصين الشركاء في مفاوضات النووي 

األمريكية  للمفاوضات  الرافض  السابق  موقفه  في  انعطافة  اإليراني  المفاوض  أحدث  اإليرانية  -وهنا 
التفاوض   بقبول  وذلك  العقوبات، الثنائي  المباشرة.  كل  برفع  ضمانة  على  حصل  إذا  المباشر 
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وبالتوصل إلى اتفاق نووي جيد، كما صرح وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعلي شمخاني، 
األمريكي   ـ  اإليراني  الصراع  يكون  وبهذا  اإليراني.  القومي  لألمن  األعلى  للمجلس  العام  األمين 

بالفشل تلو الفشل، قد دخل منذ  حتدم طوا)اإلسرائيلي( واألوروبي الذي ا كانون    24ل عام، وارتطم 
مرحلة  تخطت  أن  بعد  بدورها،  والنجاح،  الفشل  باحتماالت  حبلى  جديدة  مرحلة  في  الثاني/يناير 

 . 1+5مفاوضات 
حدوث هذه االنعطافة في الموقف اإليراني بعد تشّدد دام عشرات السنين ضد المفاوضات المباشرة،  

ال تأكيدات أمريكية وصلت إلى إيران، برفع كل العقوبات، والعودة إلى االتفاق  يحدث، لو ما كان له ل
النووي، بال شروط جديدة. طبعًا هذا ال يعني أن المفاوضات المباشرة قد أصبحت ناجحة، وما علينا  

  المباشرة إاّل انتظار إعالنها. فأمريكا تغدر، وال تؤَمن وعودها. ولكن إيران حتى مع فشل المفاوضات  
الشرخ الذي أحدثته أمريكا ليس مع روسيا والصين فحسب، وإنما مع حلفائها   تكون قد كسبت من 
العالمي.  العام  والرأي  الداخلي  العام  الرأي  مستوى  على  كسبت  قد  إيران  تكون  وكذلك  الغربيين. 

 وأصبح اللوم كل اللوم في التأزيم والتوتير منصبًا على أمريكا.
ال مستوى  على  بي أما  ثنائية،  عالقة  إلى  المفاوضات  انتقال  في  والصين  روسيا  من  وكل  إيران  ن 

للتجاوز حتى لو تم ذلك دون استشارتهما، ألن كاًل    1+5والتخلي عن معادلة   فآثارها السلبية قابلة 
بالدولتين   عالقاته  إلى  الرجوع  دون  باجتهاده،  فيه  يتحرك  واسعًا  هامشًا  لنفسه  ترك  قد  منهما 

 ومن دون إخالل بما بين الثالثي من عالقات وتعاون وتفاهم.  ألخريين،الصديقتين ا
إلى مفاوضات ثنائية مباشرة يعطي صورة جديدة لسمات العالقات   1+5إن انتقال المفاوضات من  

فالدول تأخذ    في ما بين الدول في مرحلة تعّدد القطبية، وفقدان أمريكا سيطرتها على النظام الدولي.
بالتشاو  دارجًا في   ر، أو منقرارتها  يكن  لم  التشاور، مع أصدقائها أو حلفائها. وهو ما  دون شرط 

 مرحلة الحرب الباردة. 
 27/1/2022، 21موقع عربي 

 
 المصالحة والمبادرة الجديدة  .32

 د.عصام شاور 
مايو   السلطة    2012في  رئيس  بحضور  االنقسام  إلنهاء  القاهرة  اتفاقية  الفلسطينية  الفصائل  وقعت 

ورئيس المكتب السياسي لحماس حينها خالد مشعل، وكانت اتفاقية شاملة وفيها حل    محمود عباس
لكل نقاط الخالف بين حركتي فتح وحماس وفيها ما يرضي فصائل منظمة التحرير التي تدعي أنه  

باالنقسام، ويمكننا القول أن اتفاقية القاهرة هي أهم اتفاقية حصلت منذ االنقسام حتى  ال عالقة لها  
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بسبب  يومن يعاني  شعبنا  زال  وما  تطبيقها  يتم  لم  أنه  إال  الفصائل  كافة  من  توقيعها  ورغم  هذا،  ا 
 االنقسام. 

تر  لن  ولذلك  أخرى،  اتفاقية  أي  في  تتكرر  لن  تدخلت  التي  واألطراف  بذلت  التي  إلى الجهود  قى 
بعين االعتبار  مستواها بأي حال من األحوال، ومع ذلك نقول أن استبدال اتفاقية بأخرى يلزمه األخذ  

ما تم االتفاق عليه ألن االتفاق جاء بعد نقاشات واسعة وال يجوز البدء من الصفر، ثم ال بد قبل  
افق عليها فصائليا، فإن لم  عرض أي اتفاقية ذكر األسباب التي من أجلها فشلت اتفاقية القاهرة المتو 

 د.نراع نقاط الضعف وأسباب الفشل فإن ذلك سيؤدي حتما إلى فشل جدي
االنقسام، وهو جهد مشكور ومقدر  مبادرة جديدة إلنهاء  قدمت  لتحرير فلسطين  الديمقراطية  الجبهة 

نقاط المبادرة التي تم عرضها، و  بالفشل من خالل بعض  ألنها  ولكنني شخصيا أحكم على المبادرة 
ق مثل اقتراح  كما قلت لم تتطرق إلى أسباب فشل اتفاقية القاهرة وألنها تطرح أشياء مستحيلة التطبي

إنهاء  خطوات  من  كخطوة  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  المركزي  المجلس  إلى  حماس  انضمام 
 االنقسام. 

ف حجمها  االعتبار  بعين  األخذ  دون  المركزي  المجلس  إلى  حماس  حركة  انضمام  الشارع  إن  ي 
الوطني  الفلسطيني أمر غير ممكن، ال يمكن أن يكون وزن حماس في المركزي أو حتى في المجلس

أن   ترفض  حماس  لذلك  االنقسام.  بسبب  والمعطل  المنتخب  التشريعي  المجلس  في  وزنها  من  أقل 
بذلك تضع رأسها تحت   بأقل مما تستحق ألنها  التحرير  تكون ممثلة في أي من مؤسسات منظمة 

  لمقصلة، وكذلك فصائل منظمة التحرير لن تقبل بوجود حماس بوزنها الحقيقي ألنه لن يكون لبعض ا
فصائل المنظمة مكانا فيها ألن هناك الكثير من الفصائل مجرد أسماء وعناوين وال نجد لها أي أثر  

 في أي مؤسسة منتخبة وخاصة المجلس التشريعي. 
دة؛ تشكل حكومة وإجراء انتخابات وترقيع مؤسسات منظمة  إن إنهاء االنقسام لن يكون بمسارات متعد 

ة في مبادرتها، ولن يكون بانتخابات كما عرضت الرئاسة سابقا  التحرير كما تطرح الجبهة الديمقراطي 
التحرير   منظمة  وفصائل  حماس  بتوافق  فقط  تكون  وقد  حماس،  وافقت  بعدما  االنتخابات  ألغت  ثم 

ني وباقي المسؤوليات في السلطة الفلسطينية وهذه أقرب صيغة  على تقاسم التشريعي والمجلس الوط
الفصائ المنطق  يتقبلها  أن  بإمكانية  يمكن  نشكك  ذلك  ومع  االنتخابات  صندوق  لمسار  الرافض  لي 

التوصل إليها وستظل المماطلة سيدة الموقف حتى تتغير الظروف وتتبدل قيادات وشخصيات وتكون  
 لى خيار واحد لتحرير فلسطين. هناك أكثرية شعبية منحازة بقوة إ

 27/1/2022، فلسطين أون الين
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 اااعااّد الااياهاااود فااي الااعااالاامالاااهاااوس اإلساارائايالاي ب .33
 جدعون ليفي 
كم يهودي يوجد في العالم؟ من يقوم بعدهم وكيف؟ ولماذا في األصل هذا مهم؟ كتب اور كشتي أن  
إسرائيل ستبدأ في حساب عدد اليهود في العالم بعد سنوات من اعتمادها على تقديرات البروفيسور  

)»هآرتس«،   برغوال  ديال  إحصاء 25/1سيرجيو  اخرى:  مرة  يضرب  اليهود  بعد  إسرائيل  هوس   .)
نتلوى  لل أن  فقط  بقي  اآلن  لنا.  تابعون  هم  اليهود  »هنا«،  الـ  مع  من  هو  الخفي  معناه  الذي  يهود، 

 ونصطدم مع أسئلة مثل من هو »يهودي جزئيًا« وما هي »اليهودية الموسعة«. 
ان العالم هم يهود. الفرضية الصهيونية تقول  إسرائيل على قناعة بأنه من المهم لها معرفة كم من سك 

هم احتياطي الهجرة إلسرائيل. كلما كان هناك المزيد من اليهود فإن هذا افضل إلسرائيل.  إن هؤالء  
وكلما كان هناك المزيد من المهاجرين الى إسرائيل فان هذا سيكون افضل اكثر إلسرائيل. لقد حان  

 فقدت صلتها بالواقع.الوقت للتحرر من هذه الشعارات، فهي 
ا يوجد في العالم؛ ألنها ليست هي »دولة الشعب اليهودي«.  يجب أن ال تحصي إسرائيل كم يهودي 

فقط اقل من نصف الشعب اختاروا الهجرة اليها، حتى عندما كانت بوابتها مفتوحة امام كل يهودي، 
ا دولة اإلسرائيليين  إسرائيل هي  ليسوا مواطنيها.  دولة من  ليست  يهود في معظمهم. وهي  لذين هم 

من شأن إسرائيل. وسيعتبر تدخاًل فظًا في الشؤون الداخلية لهذه    احصاء مواطني دول اجنبية ليس
الدين   المواطنين حسب  تصنيف  المشروع  الدول من غير  معظم  في  فيها.  الفرد  وفي حقوق  الدول 

أكثر صحيح  األمر  هذا  الخصوصية.  لمجال  اختراقا  يعتبر  فهذا  هناك    واالصل،  يكون  ال  عندما 
 ي قومية أو ديانة.تعريف واضح لليهودية، وايضا هل ه 

كيف ستعتبرهم إسرائيل وكيف ستصنفهم؟ إن تدخلها ايضا سيثير بكامل القوة مسألة الوالء المزدوج. 
وربما خالفا   أنهم سيؤيدونها،  تفترض  فعندها هي  اليهود  في عد رؤوس  منشغلة  إسرائيل  كانت  اذا 

نوها فقط، وهم كنديون تماما،  ومية لدولهم. ولكن يهود كندا هم مواطنون كنديون، مواطللمصالح الق
 ومثلهم يهود فرنسا. أي قول آخر سيضر بهم. 

ال يوجد لدولة إسرائيل أي دور تؤديه في أوساط اليهود في العالم باستثناء إبقاء بابها مفتوحًا أمامهم،  
تها، حتى مالذا آمنا لم تعد تمثل، فهي اآلن المكان  حسب الدور الذي أخذته على نفسها عند إقام

كثر خطرا في العالم امام اليهود للعيش فيه. أيضًا تشجيع الهجرة اليها لم يعد ذا صلة. يا ليت أنه  األ
 لن يأتي المزيد، لقد أصبح الوضع هنا مكتظًا جدًا.

ا ليس سيئا. ولماذا ستحصيهم  معظم يهود أميركا، على سبيل المثال، فقدوا اهتمامهم بإسرائيل. وهذ 
االح  وبأي مبرر؟  اليهود. إسرائيل؟  نوبل  الحاصلين على جائزة  بالضبط مثل احصاء  صاء قسري. 
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وليس   فيها،  وتربوا  تعلموا  التي  والمجتمعات  الدول  بسبب  االول  المقام  في  عليها  حصلوا  جميعهم 
 بسبب يهوديتهم. 

كل المشاهير الدوليين، هل كانت له جدة يهودية؟  ال يقل عن ذلك اثارة للشفقة هو النبش في ماضي  
م كان  عمة؟  عندما  يحبنا.  بالتأكيد  وهو  بنا،  أنه خاص  على  يدل  ما؟. كطابع  طلقة؟ جارة؟ شيء 

اليهود اقلية مضطهدة كان يمكن فهم ذلك، لكن اآلن حتى االنصهار لم يعد كارثة مثلما علمونا. وما  
ء  العالم أن ال يعتبروا انفسهم يهودا، بالضبط مثلما جز   السيئ في ذلك؟ يختار جزء كبير من يهود 

محل   بالتدريج  تحل  العالمي  العالم  في  ومدنية  علمانية  هوية  اإلسرائيليين.  من  التصاعد  في  آخذ 
عن   الحديث  ذلك  عن  تقل  ال  بدرجة  المضحك  من  اليهود.  رؤوس  عد  المضحك  ومن  اليهودية، 

كيف هي تختلف عن األخالق العالمية؟ هل هي أعلى؟  االخالق اليهودية. وما هي هذه االخالق؟ و 
 التي تشكل بوصلة لدولة األخالق المعروفة؟. هل هي

مع وجود حوالي سبعة ماليين يهودي في إسرائيل، جزء منهم يشعرون بأنهم يهود وجزء أقل يهودية،  
دول هي  السويد  مثلما  بالضبط  اإلسرائيليين،  دولة  بأنها  تعترف  أن  يجب  الدولة  السويديين.  فإن  ة 

 ير سيئ تماما.انظروا الى السويد وسترون أن هذا نظام غ
 »هآرتس« 

 28/1/2022األيام، رام هللا، 
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 : صورة .34

 
حب من انسذي س محمد العوضي الب المنتخب الكويتي للتنالعلتكريمًا  ويت..تنتشر في الك صور
 للمحترفين. لة دبي العب إسرائيلي في بطو  لقاء

 27/1/2022.نت، الجزيرة
 


