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أجمع مؤتمرون حقوقيون في غزة والخارج عىل أهمية تقرير
“أمنستي” حول استخدام االحتالل نظام الفصل العنصري
“األبارتهايد” ضد الفلسطينيين، مشددين عىل ضرورة استثماره

ا.  ا ودولي� وطني�
جاء ذلك خالل ندوة نّظمها “مجلس العالقات الدولية-فلسطين”
األربعاء بمدينة غزة تحت عنوان “تقرير أمنستي األخير.. التداعيات
ا”، وسط مشاركة حقوقيين ومستشارين وكيفية البناء عليه فلسطيني�

من فلسطين واألمم المتحدة. 
وقبل أسابيع، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن “إسرائيل”
ترتكب جريمة “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين، ودعت إىل

“مساءلة السلطات اإلسرائيلية” عىل ذلك.
وأكد البروفيسور مايكل لينك المقرر خاص باألمم المتحدة في
مداخلة له عبر “فيديو كونفرانس” إن تقرير “أمنستي” هو تقرير كامل
وشامل يتحدث عن حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية،
وكيف يستخدم االحتالل نظام الفصل العنصري “األبارتهايد” ضد

الفلسطينيين.
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مؤتمرون بغزة: تقرير أمنستي فرصة لتعظيم االشتباك
السياسي والقانوني مع االحتالل

 

مجلس العالقات يستنكر منع االحتالل لجنة التحقيق في
العدوان عىل غزة من دخول األراضي الفلسطينية

استنكر مجلس العالقات الدولية – فلسطين منع االحتالل اإلسرائيلي
لجنة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة دخول األراضي
الفلسطينية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في العدوان عىل قطاع

غزة في مايو 2021.
واعتبر المجلس في بيان صدر عنه هذا المنع محاولة إلجهاض عمل
اللجنة وعرقلة الجهود الدولية التي تسعى إلنصاف الضحايا وتحقيق
العدالة، آمًال أّال يتسبب هذا المنع من وقوف اللجنة عىل الحقيقة

كاملة بطرق غير تقليدية. 
وأشار المجلس إىل أن هذا الموقف القديم الجديد، حيث منع االحتالل
العديد من اللجان األمنية قبل ذلك، يعبر عن تخوف االحتالل اإلسرائيلي
وقادته المجرمين من عمل هذه اللجان، وفضح جرائمه المستمرة
بحق الفلسطينيين ما يؤدي إىل محاسبته عليها وفق معايير األمم

المتحدة.
 



رحب مجلس العالقات الدولية – فلسطين بالتقرير الذي صدر
اليوم عن منظمة العفو الدولية والذي اتهم دولة االحتالل
بارتكاب جريمة الفصل العنصري وجرائم ضد اإلنسانية بحق

الفلسطينيين. 
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثالثاء إن تقرير
“أمنستي” يرفع الحصانة التي يوفرها المجتمع الدولي لهذا
الكيان لعقود، عبر غض الطرف عن هذه الجرائم واالنتهاكات

التي يرتكبها يومًيا. 
وأضاف المجلس بأن الحملة اإلسرائيلية ضد التقرير قبل
صدوره هي محاولة فاشلة للتغطية عىل جرائمه، مضيًفا أن
الحرب اإلسرائيلية ضد المنظمات الحقوقية والقانونية أصبحت
ظاهرة للعيان وهي حرب تهدف إىل تغييب أي دليل عىل

انتهاكات االحتالل.
 

2

مجلس العالقات يرحب بتقرير منظمة العفو الدولية، ويدعو
لفرض عقوبات دولية عىل دولة االحتالل

العالقات الدولية يستقبل وفًدا من مركز الدراسات السياسية
والتنموية لبحث آفاق التعاون

استقبل “مجلس العالقات الدولية – فلسطين” وفًدا من
مركز الدراسات السياسية والتنموية لبحث آفاق التعاون بين

الطرفين. 
 

واستقبل الدكتور باسم نعيم رئيس المجلس الوفد ممثًال
برئيس مجلس إدارة المركز السيد مفيد أبو شمالة وبعض

أعضاء مجلس إدارة المركز. 
 

وبحث الطرفان سبل التعاون وخاصة في مجال الدراسات
البحثية والتدريب، مؤكدين الحاجة عىل توقيع مذكرة تفاهم

بين الطرفين في القريب العاجل.
 



قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير جديد دامغ إنه
ينبغي مساءلة السلطات اإلسرائيلية عىل ارتكاب جريمة الفصل

العنصري ضد الفلسطينيين.
ويبين التحقيق بالتفصيل كيف أن "إسرائيل" تفرض نظام اضطهاد
وهيمنة عىل الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة عىل حقوقه.
وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل واألراضي

الفلسطينية المحتلة، فضال عن الالجئين النازحين في بلدان أخرى.
ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان نظام الفصل
العنصري (أبارتهايد) اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظاٌم قاٍس
يقوم عىل الهيمنة وجريمة ضد اإلنسانية كيف أن عمليات
االستيالء الهائلة عىل األراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال
القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة عىل حرية
التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل
كلها أجزاًء من نظام يرقى إىل مستوى الفصل العنصري بموجب

القانون الدولي.
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منظمة العفو: الفصل العنصري الذي تمارسه "إسرائيل" ضد
الفلسطينيين هو نظام هيمنة قاٍس وجريمة ضد اإلنسانية

وزارة الخارجية األمريكية ترفض وصف "إسرائيل" بدولة الفصل
العنصري

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية، نيد برايس، إن�
“الواليات المتحدة ترفض وجهة النظر في تقريرٍ حديٍث
لمنظمة العفو الدولية، بأن� إسرائيل تتمّسك بدولِة فصٍل

عنصري� للفلسطينيين”.
وقال برايس خالل مؤتمرٍ صحفي�، رّدًا عىل سؤاٍل حول التقرير،
“لدينا معاييرنا وعملياتنا الصارمة التخاذ قراراٍت بشأن

االنتهاكات المحتملة لحقوق اإلنسان”.
وأوضح أن� “الغرض من هذه الجهود األميركية هو توثيق
ما ترى واشنطن أن�ه يحدث في جميع أنحاء العالم”، وأضاف
أن�ه “مع ذلك فإنها ترفض وجهة النظر القائلة بأن أفعال

إسرائيل تشّكل فصًال عنصريًا”.
 



علّق االتحاد األوروبي عىل تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي
يصنف ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"الفصل
العنصري"، وقال إنه "سيواصل مراقبة التطورات عىل األرض

عن كثب".
 وأضاف االتحاد في بيان له: "نحن نولي تقرير منظمة العفو

الدولية االهتمام المناسب".
وجاء: "احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير
الحكومية، والمساءلة عن االنتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنا أساسيا

لتحقيق السالم واألمن في منطقة الشرق األوسط".
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االتحاد األوروبي: نولي اهتماماً بتقرير "أمنستي" ونؤكد عىل احترام
القانون اإلنساني والدولي ونلتزم بحل الدولتين

 

رئيس المحكمة الدستورية السابق في جنوب أفريقيا يعتذر عن
دعوته لدعم "إسرائيل"

 

اعتذر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا
موغوينغ موغوينغ عن تصريحات أدىل بها العام الماضي وانتقد
فيها سياسة بالده المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحثها

عىل دعم "إسرائيل". 
وقدم موغوينغ اعتذاره في بيان بعد عام تقريبا عىل صدور أمر
باالعتذار عن إقحام نفسه في جدل سياسي عبر انتقاده سياسة

بريتوريا تجاه إسرائيل واقتراحه إدخال تغييرات عليها. 
وقال القاضي -الذي تقاعد العام الماضي- في البيان "بموجب

القانون أنا ملزم اآلن باالعتذار من دون شروط".
 



دعا مركز العدالة الدولي للفلسطينيين الحكومة البريطانية إىل
المراجعة الفورية التفاقية التجارة الحرة التي أعلنت عنه وزيرة

االقتصاد البريطانية.
مستعرًضا تقرير أمنستي األخير، قال المركز إن هذه االتفاقية،
إذا مضت ستبعث بأسوأ رسالة ممكنة حول التزام المملكة
المتحدة بسيادة القانون الدولي، والقيم التي يجب أن تدعم

العالقات بين الدول التي تدعي الديمقراطية. 
وأضاف المركز إن االتفاقية تخاطر بتقويض القيم والسلطة
األخالقية للحكومة البريطانية في سياستها الخارجية، مما
يجعلها عرضة للمعايير المزدوجة تماًما، كما أنها تتعارض مع
المعايير الموضوعة ليس فقط من قبل منظمات حقوق

اإلنسان فقط بل من قبل المحاكم والهيئات الدولية أيًضا.
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مركز العدالة الدولي للفلسطينيين يدعو الحكومة البريطانية
إىل مراجعة اتفاق التجارة الحرة مع الحكومة اإلسرائيلية

15 منظمة إسرائيلية حقوقية تدعم تقرير "الفصل العنصري"
الذي أصدرته منظمة العفو الدولية

أدانت 15 منظمة تعنى بحقوق اإلنسان مقرها "إسرائيل" "الهجمات

الشرسة" عىل منظمة العفو الدولية، بعد نشر تقريرها عن سياسة

الفصل العنصري اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة: "بصفتنا منظمات حقوقية

مقرها "إسرائيل" وتسعى جاهدة لحماية حقوق جميع األفراد في

إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة والدفاع عنها، نكتب للتعبير

عن قلقنا البالغ بشأن الهجمات الشرسة عىل منظمة العفو الدولية،

بعد نشر تقريرها عن الفصل العنصري اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وأعربت المنظمات عن رفضها للتصريحات القائلة أن "تقرير منظمة

العفو الدولية ال أساس له من الصحة، أو أنه يميز إسرائيل أو يظهر

معاداة للسامية"، مضيفة: "نحن قلقون بشكل خاص من مزاعم

الحكومة اإلسرائيلية غير المسؤولة للغاية حول معاداة السامية".

 



علقت قمة االتحاد اإلفريقي قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب،

وقررت تشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول، من بينها الجزائر،

إلصدار توصية في القضية ُتقدم إىل مؤتمر القمة.

واعتمدت قمة رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي قرارًا

يقضي بتعليق منح صفة مراقب لدولة االحتالل، والتي كان قد

منحها بصورة انفرادية مفوض االتحاد، موسى فكي، في 22

يوليو/تموز الماضي، من دون استشارة الدول األعضاء.

وتقرر منح الرئيس السنغالي ماكي سال زمام المبادرة إلطالق

عمل هذه اللجنة، لصياغة توصية في األمر ترفع إىل مؤتمر

القمة.
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االتحاد األفريقي يقرر تعليق قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب
في االتحاد

األونروا: سنواجه أزمة مالية نهاية مارس

صرحت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (أونروا) أنها بصدد أزمة سيولة
بحلول نهاية مارس من هذا العام، بسبب تراجع مساهمات الدول

المانحة.
وقال عدنان أبو حسنة الناطق اإلعالمي باسم الوكالة إن العجز
المالي يشكل تهديدا وجوديا للوكالة األممية، داعًيا إىل حوار
معمق وشامل بين المانحين والدول المضيفة وممثلي
الالجئين الفلسطينيين قبل موعد مع تجديد تفويض الوكالة

في ديسمبر المقبل.
ولفت إىل أن ميزانية أونروا للعام الحالي لم تطرأ عليها زيادة،
وهو ما سيؤثر عىل الخدمات المقدمة لماليين الالجئين في
مناطق عمليات الوكالة الخمس (سوريا، ولبنان، واألردن، وقطاع

غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية).
 



قال المدعي العام اإلسرائيلي السابق، مايكل بنيائير، في مقال
نشره في صحيفة "ذا جورنال" اإليرلندية، إن "إسرائيل" قائمة
بالفعل عىل "نظام فصل عنصري"، موافقا تقرير منظمة العفو

الدولية بهذا الخصوص. 
 

وقال بنيائير الذي كان مدعيا عاما سابقا لـ "إسرائيل" وقاضيا
سابقا باإلنابة في المحكمة العليا اإلسرائيلية، إنه "ببالغ الحزن ال

يسعني إال أن أقر بأن بلدي أصبحت اآلن نظام فصل عنصري".
 

 وأضاف أنه "عىل مدار العام الماضي، كان هناك نقاش عام
مستمر حول ما إذا كانت اإلجراءات التي تتخذها الحكومة
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة يمكن تصنيفها
عىل أنها فصل عنصري بموجب القانون الدولي، وأقول إنه
بصفتي المدعي العام السابق لـ "إسرائيل"، فإن هناك ظلًما

فادًحا ُيرتكب".
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مدع عام إسرائيلي سابق يقر: "إسرائيل" دولة فصل عنصري

شبكة "دويتشه فيله" اإلعالمية األلمانية، تفصل 5 صحفيين عرب
موظفين لديها بدعوى استخدامهم عبارات "معادية للسامية"

فصلت شبكة "دويتشه فيله" اإلعالمية األلمانية، 5 صحفيين
عرب موظفين لديها بدعوى استخدامهم عبارات "معادية

للسامية".
وأكد المدير العام لشبكة "دويتشه فيله" بيتر ليمبورغ، في
مؤتمر صحفي، أنه تم فصل 5 صحفيين عرب، وأن التحقيقات

مستمرة بحق 8 آخرين للسبب ذاته.
وقالت الصحفية الفلسطينية مرام سالم، في منشور لها عىل
حسابها عىل "فيسبوك"، االثنين، "لقد تم إعالمي اآلن بقرار
فصلي من الدويتشه فيله وذلك عقب نشر صحفي ألماني تقريرا
يتهمني مع زمالء آخرين بمعاداة السامية و"إسرائيل"، وذلك

بسبب بوستات منشورة عبر الفيسبوك".
 



قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو: "إن تطبيع
العالقات مع "إسرائيل" لن يعني تغييًرا في سياسة أنقرة تجاه
الفلسطينيين"، وذلك قبل زيارة متوقعة من الرئيس اإلسرائيلي

إسحق هرتزوغ الشهر المقبل.
 

وأكد شاويش أوغلو، في تصريحات لتلفزيون "تي. آر. تي. خبر"
الحكومي، بأن توثيق العالقات مع إسرائيل لن يكون عىل حساب

التزام أنقرة بقيام دولة فلسطينية.
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وزير الخارجية التركي: أي خطوة تتخذها تركيا مع "إسرائيل" لن
تكون عىل حساب القضية الفلسطينية

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ندرس اتخاذ إجراءات أخرى لإلشارة إىل
استياءنا الكبير من ممارسات الفصل العنصري  لـ"إسرائيل"

هاجمت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، االحتالل
اإلسرائيلي، وتحدثت عن انتهاكاته، والفصل العنصري الذي

يمارسه ضد الفلسطينيين.
وقالت باندور، خالل جلسة للبرلمان الجنوب إفريقي، إنها تأمل في
أن تقوم الحكومة قريًبا بإجراءات مباشرة مقترحة، ضد ممارسات

الفصل العنصري الُموّثقة جًدا ضد الفلسطينّيين. 

وتحّدثت عن رفض بالدها انضمام االحتالل إىل االتحاد األفريقي

بصفة مراقب، وقالت إّن بالدها تملك عالقات مع "إسرائيل"، لكن

"هذا ال يعني أن يكون سبًبا النضمام دولة الّتحادنا ُتمارس

االحتالل واالستعمار".

 



أعلن عضو الكونغرس األمريكي عن والية نيويورك، الديمقراطي
جمال بومان، أنه قرر سحب دعمه لمشروع قانون من شأنه أن
يساعد "إسرائيل" عىل توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول

العربية.
وفي رسالة إىل الناخبين، قال بومان إنه بات مقتنعا بأن
اتفاقيات التطبيع، التي تم إطالقها في عام 2020 تحت اسم
اتفاقيات إبراهام، "تعمل عىل عزل الفلسطينيين، والنتيجة

الناتجة عنها ليست عادلة".
كما أعرب عن قلقه من أن "بعض الحوافز لالتفاقيات تتعارض
مع قيمه"، فمثال وقعت اإلمارات العربية المتحدة صفقة شراء
طائرات (أمريكية) مقاتلة متقدمة، وحصل المغرب عىل اعتراف

الواليات المتحدة بمطالبته بالصحراء الغربية المتنازع عليها. 
وأشار إىل أن زيارته األخيرة لـ"إسرائيل" والضفة الغربية ساعدته

في تغيير رأيه.
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عضو كونجرس أمريكي يسحب دعمه لمشروع قانون يشجع
توسيع عالقات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية

بيلوسي: الدعم األمريكي ألمن "إسرائيل" واستقرارها اإلقليمي
ال يزال ثابتاً

اعتبرت رئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي، أن إقامة

دولة "إسرائيل"، كان أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين.

وقالت، حسب بيان صدر عن الكنيست: "إن الرابطة األمنية بين

"إسرائيل" والواليات المتحدة صارمة؛ صداقتنا أبدية".

وأضافت: "فخورون جًدا برئيسنا، جو بايدن، الذي أظهر لعقود

عديدة التزاًما طويل األمد تجاه "إسرائيل"، وينعكس ذلك في

سياساته كرئيس للواليات المتحدة".

وتابعت: "قلت منذ فترة طويلة إن أعظم إنجاز سياسي في القرن

العشرين، كان إقامة دولة "إسرائيل"؛ أنا فخورة جًدا بأن أمريكا

هي أقدم حليف لـ"إسرائيل".

 



قالت وزيرة الشؤون الداخلية األسترالية كارين آندروز إن حكومة

بالدها تعتزم تصنيف حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية

(حماس) بأكملها منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي للبالد.

وتنضم بذلك أستراليا إىل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

وبريطانيا في تصنيف الحركة بأكملها منظمة إرهابية وليس

جناحها العسكري فحسب كما هو الحال في الوقت الراهن.

وقالت آندروز في بيان "آراء حماس والجماعات المتطرفة

العنيفة المدرجة اليوم مقلقة بشدة، وال مكان في أستراليا

أليديولوجياتها البغيضة".

 

10

أستراليا تعلن عزمها تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"
 

"إسرائيل" تبلغ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة،
أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق في أحداث غزة

 

ذكرت قناة ريشت كان العبرية أن "إسرائيل" أبلغت مجلس حقوق

اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق

المشكلة في أحداث عملية “حارس األسوار” (العدوان األخير عىل

قطاع غزة) في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب القناة، فإن "إسرائيل" أبلغت المجلس أيًضا أنها لن

تسمح ألعضاء اللجنة بالدخول إىل “أراضيها”.

وستعمل عىل منع إدخال اللجنة عبر المعابر التي تسيطر عليها

"إسرائيل"، يعني أنها لن تصل إىل قطاع غزة للتحقيق في

األحداث، إال إذا سلكت اللجنة طريقها للقطاع عبر معبر رفح البري.

 



رفع فلسطيني يعيش في أستراليا دعوى قضائية ضد

الحكومة الفيدرالية، بسبب التمييز ضد األستراليين من أصول

فلسطينية، ال سيما فيما يتعلق باالنتقادات الحقوقية لالحتالل

اإلسرائيلي في انتهاكاته ضد الفلسطينيين، وبسبب االنحياز في

السياسة الخارجية للبالد لصالح "إسرائيل".

وقال ناصر مشني، وهو محاٍم فلسطيني، إنه يسعى من خالل

جهده القانوني إىل فرض تغيير في السياسة الخارجية األسترالية

بشأن التعامل مع االنتقادات الحقوقية لـ"إسرائيل"، ألنها

تنعكس سلًبا عىل المواطنين في الداخل، وتدفع بالكراهية ضد

الفلسطينيين والتمييز ضدهم.
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فلسطيني يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة األسترالية
لتغيير سياستها الخارجية تجاه "إسرائيل"

وزير الخارجية السعودي: دمج "إسرائيل" في المنطقة سيعود
بفائدة عظيمة

 

أعلنت المملكة العربية السعودية أن أي تقارب مع "إسرائيل"
يأتي بعد التوصل إىل حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان في مقابلة
مع صحيفة "معاريف اإلسرائيلية" عىل هامش مؤتمر ميونيخ:
"األولوية اآلن هي إيجاد ترتيب بحيث يمكن لإلسرائيليين
والفلسطينيين الجلوس مًعا وإجراء عملية سالم يمكن العمل

عليها".
وأضاف أن "اندماج "إسرائيل" في المنطقة سيعود بفائدة

كبيرة ليس فقط عىل "إسرائيل" نفسها ولكن للمنطقة بأسرها".
 



أصدرت المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا قرارًا يقضي بأن

"معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية".

وأصدرت المحكمة، هذا الحكم في قضية رفعتها لجنة حقوق

اإلنسان في جنوب إفريقيا (غير حكومية) نيابة عن مجلس

الوكالء اليهودي في جنوب إفريقيا، ضد التصريحات التي أدىل

بها سكرتير العالقات الدولية السابق في االتحاد العام لنقابات

العمال بونجاني ماسوكا عام 2009، وعدته غير مذنب.

ونص الحكم القضائي اإلفريقي عىل أن "مصطلحي اليهودية

والصهيونية ليسا مترادفين، وأن معاداة الصهيونية ليست

معاداة للسامية، وأن هناك فروق دقيقة بين المصطلحين".
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المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا: معاداة الصهيونية
ليست معاداة للسامية

روسيا تعلن عدم اعترافها باالحتالل اإلسرائيلي لمرتفعات
الجوالن السورية

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن روسيا أعلنت عدم اعترافها
باالحتالل اإلسرائيلي لمرتفعات الجوالن السورية، بعد وقت قصير
من صدور بيان عن "تل أبيب"، يدعم "وحدة أراضي وسيادة

أوكرانيا".
وقال بوليانسكي، قبل ساعات من بدء روسيا هجمات عسكرية
عىل أوكرانيا: "نشعر بالقلق إزاء خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع
النشاط االستيطاني في مرتفعات الجوالن المحتلة، األمر الذي

يتعارض بشكل مباشر مع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949".
وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية، إىل أن األمر بدا كـ"رسالة" احتجاج،

من موسكو إىل تل أبيب.
 



خالل مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي

للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، اعتبر رئيس الوزراء

الفرنسي جان كاستكس أن “القدس هي العاصمة األبدية

للشعب اليهودي”، قائال إنه “لم يتوقف عن قولها”.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه يود أن يتم تضمين محاربة معاداة

السامية في جميع مشاريع مؤسسات التعليم العالي الفرنسي.

واعتبر أن “معاداة السامية غالبا ما تكون من عمل اإلسالميين

المتطرفين الذين يجعلون الحياة صعبة عىل يهود فرنسا

والذين يقتلون أحياًنا”.
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رئيس الوزراء الفرنسي: القدس عاصمة أبدية للشعب
اليهودي

BDS "بريطانيا تستعد لحظر حركة مقاطعة "إسرائيل

أفادت صحيفة "جويش كرونيكل" اليهودية الصادرة في لندن أن
الحكومة البريطانية تستعد لحظر حركة مقاطعة "إسرائيل"

."BDS"
وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية اتخذت الخطوة األوىل
لحظر المقاطعات المناهضة لــ"إسرائيل"، ومررت تعديًال يمنع
صناديق التقاعد العامة من دعم المنتجات التي تسعى إىل "نزع

الشرعية عن "إسرائيل"".
وأوضحت الصحيفة أن البرلمان البريطاني أقر تعديًال يمنع
صناديق معاشات السلطة المحلية من دعم اإلجراءات التي
تتخذها حركة "BDS" ضد الشركات البريطانية التي تتعامل مع

"إسرائيل"، وذلك بالرغم من احتجاج بعض نواب حزب العمال.
 



وبحسب الموقع، ستعمل وزارة الخارجية اإلسرائيلية عىل تأجيل
أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد من حدة الحملة ضد
اللجنة التي ستجتمع في شهر مارس المقبل، مشيرا إىل أن
"المسؤولين اإلسرائيليين يشعرون بقلق بالغ من أن التقرير الذي
قدمته اللجنة في يونيو سيشمل بعض اإلشارات إىل إسرائيل

كدولة فصل عنصري". 
وقال الموقع إن "إشارة كهذه من هيئة محمية تحت مظلة
األمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي للغاية عىل مكانة
إسرائيل وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الواليات المتحدة
والدول الغربية األخرى"، معتبرا أنه "تم تشكيل لجنة التحقيق
في أعقاب عملية حارس األسوار، لكن صالحياتها أوسع بكثير
وتشمل التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة
الغربية وقطاع غزة بشكل عام، بينما من المفترض أن تحقق

اللجنة في انتهاكات حقوق اإلنسان داخل حدود إسرائيل".
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"إسرائيل" تطلق حملة تعتيم ضد لجنة تحقيق مجلس حقوق
اإلنسان

تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز يؤكد استخدام "إسرائيل" برنامج
بيغاسوس كأداة للدبلوماسية

قال تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز األميركية، إن "إسرائيل"
استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس" (Pegasus)، الذي
أنتجته مجموعة "إن إس أو" (NSO Group) اإلسرائيلية كأداة

للدبلوماسية.
ووفقا للتحقيق، فإن دوال مثل المكسيك وبنما غيرت مواقفها
تجاه "إسرائيل" في مناسبات التصويت الرئيسية في األمم
المتحدة بعد حصولها عىل نظام التجسس الذي تنتجه شركة

"إن إس أو" اإلسرائيلية.
وكشف التحقيق أيضا أن أداة التجسس القوية "بيغاسوس"
وثقت عالقات "إسرائيل" بجيل جديد من القادة اليمينيين في

جميع أنحاء العالم، كما حدث في بولندا والمجر والهند.
 


