نشرة فلسطين والعالم
نشرة شهرية تغطي أبرز األحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية عىل المستوى الدولي
خالل شهر مارس المنصرم ،باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل أخبار المجلس وفعالياته
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مجلس العالقات

يرحب بتقرير أممي
يوثق "الفصل

العنصري" لالحتالل

cir.g.pal@gmail.com
+970595780780

مختصون يدعون الستثمار الحرب في أوكرانيا لصالح القضية
الفلسطينية

أجمع متحدثون خالل ندوة حوارية حول الحرب الروسية عىل أوكرانيا
أنها ستؤثر بالسلب عىل اإلقليم والقضية الفلسطينية إن لم ُي حسن
استثمارها لتكوين تحالفات جديدة ضمن عالم متعدد األقطاب،
وإنهاء التفرد األمريكي ودعمه للكيان اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل ندوة حوارية عقدها مجلس العالقات الدولية –
فلسطين

ومركز

انعكاسات

الحرب

الدراسات
الروسية

السياسية
األوكرانية

والتنموية
عىل

بغزة،

اإلقليم

بعنوان"
والقضية

الفلسطينية".
وبحث خبراء ومختصون خالل الندوة تداعيات هذه الحرب بمشاركة
نخبة من المختصين في الشأن الدولي والقضية الفلسطينية،
وحضرها مجموعة الكتاب والباحثين.
وقال الدكتور نواف إبراهيم الخبير في العالقات الروسية العربية ،خالل
مداخلة عبر برنامج الزوم من موسكو ،أن الحرب جاءت في الوقت التي
تراجع فيه الموقف األمريكي عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني
مما شجع االستيطان وانتهى باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان
الصهيوني. .

مجلس العالقات ينظم حفاًل لتأبين المناضل الجنوب إفريقي
"ديزموند توتو" تخليدا لمواقفه المناصرة لفلسطين
ن ّظ م مجلس العالقات الدولية-فلسطين ،حفل تأبين للمناضل ديزموند
توتو ،أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري ،في جنوب إفريقيا،
والحائز عىل جائزة نوبل للسالم.
و ُع قد الحفل في مركز رشاد الشوا الثقافي ،بمدينة غزة ،بمشاركة
شخصيات جنوب إفريقية ،وفلسطينية.
وتوفي توتو ،عن عمر  90عاما ،في  26ديسمبر /كانون األول .2021
وأشاد سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين ،شون إدوارد بينفلدت،
بمناقب "توتو".
وقال ،في كلمة عبد ُب عد ،عبر تطبيق "زووم"" :كان ديزموند توتو قائ ًد ا
روح ًي ا ،صاحب لسان وقلم قوي ،يتحدث بصوت عال ضد الظلم،
ودع ًم ا للعدالة والمساواة واإلنسانية".
وأضاف" :لقد كان مقاو ًم ا في وجه الهيمنة والتف ّر د ،يسعى دائ ًم ا إىل
تعزيز دور النشطاء الدوليين".
وشدد عىل أن بالده ستبقى إىل جانب "المظلومين الذين يعانون من
االحتالل ،حتى يستعيدوا كرامة اإلنسان المسلوبة".
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مجلس العالقات يرحب بتقرير أممي يوثق "الفصل العنصري"
لالحتالل

رحب مجلس العالقات الدولية – فلسطين بالتقرير الصادر عن
مقرر األمم المتحدة الخاص "المعني بحالة حقوق اإلنسان في
األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،"1967مايكل لينك الذي
اعتبر أن الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل
العنصري".
وأكد المجلس في بيان صدر عنه أهمية التقرير الذي ُي ضاف إىل
العديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية تتهم دولة
االحتالل بارتكاب جريمة الفصل العنصري.
وعد المجلس التقرير انتصاًرا للحق الفلسطيني ،وانتصاًرا لضحايا
العدوان اإلسرائيلي المتواصل يوم ًي ا في األراضي الفلسطينية.
وجاء في البيان" :تأتي أهمية هذا التقرير الصادر في صدوره عن
مقرر أكبر منظمة دولية في العالم ،وهو يزيد من الزخم
المتواصل للحملة العالمية إلنهاء الفصل العنصري اإلسرائيلي
وصو اًل إىل لحظة المقاطعة الشاملة لدولة االحتالل عىل غرار
مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

مجلس حقوق اإلنسان يعين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة
لفلسطين
أعلن مجلس حقوق اإلنسان في ختام أعمال دورته الـ 49المنعقدة في
جنيف ،تعيين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة لحالة حقوق اإلنسان في األرض
الفلسطينية المحتلة في العام  ،1967بما فيها القدس الشرقية ،خلفا للمقرر
الخاص ،البروفسور مايكل لينك.
وتتمثل مهمة المقرر الخاص في تقييم حالة حقوق اإلنسان في األرض
الفلسطينية المحتلة ،واإلبالغ عنها علًن ا ،والعمل مع الحكومات والمجتمع
المدني وغيرهم لتعزيز التعاون الدولي .يقوم المقرر الخاص بزيارات أو بعثات
منتظمة إىل األرض الفلسطينية المحتلة ويقدم تقارير سنوية إىل مجلس
حقوق اإلنسان .من جانبها تقدم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
للمكلف بالوالية المساعدة اللوجستية والتقنية.
ووالية المقرر الخاص مستمدة من قرار عام  1993الصادر عن لجنة حقوق
اإلنسان ،وتدعو الوالية المقرر الخاص إىل التحقيق في انتهاكات إسرائيل
لمبادئ وأسس القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي واتفاقية جنيف
المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وكذلك تلقي االتصاالت ،واالستماع
إىل الشهود ،واستخدام األساليب اإلجرائية التي يراها ضرورية لواليته؛ ورفع
تقرير ،مع استنتاجاته وتوصياته ،إىل لجنة حقوق اإلنسان في دوراتها المقبلة،
حتى نهاية االحتالل اإلسرائيلي لتلك األراضي.
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 220أكاديمًّي ا في أمريكا الالتينية يعلنون مقاطعتهم "إسرائيل"
🌎

أعلن  220أكاديم ًّي ا من  14دولة في أمريكيا الالتينية مقاطعتهم
المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية المتواطئة مع سياسة “الفصل
🌎

العنصري” ضد الفلسطينيين في أرضهم المحتلة.
نص فقرتك

وبحسب بيان حمل تواقيع  220أستا ًذ ا ومحاضًرا ،وصدر عن “الحركة
العالمية لمقاطعة "إسرائيل"” (بي دي أس) في كولومبيا ،فقد تعهد
🌎

الموقعون برفض تلقي أي تمويل من المؤسسات اإلسرائيلية
المتواطئة في “الفصل العنصري” ،وباالمتناع عن المشاركة في أي
تعاون أو تبادل أكاديمي معها.
وو ّج ه البيان طلب ًا للجامعات في أمريكا الالتينية بتعليق التعاون مع
شركائها اإلسرائيليين ،ومع الجامعات المتواطئة مع “إسرائيل”؛ حتى
تحترم

هذه

األخيرة

“الحقوق

السياسية

واإلنسانية

للشعب

الفلسطيني ،التي تقرها األمم المتحدة”.

وزير خارجية قطر :االحتالل االسرائيلي لفلسطين أحد أسوء األزمات
االنسانية المستمرة
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم
آل ثاني :إن االحتالل االسرائيلي لفلسطين يمثل أحد أسوء
األزمات اإلنسانية المستمرة.
وأضاف آل ثاني خالل كلمته أمام الدورة الـ 49لمجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جلسته الطارئة
بشأن أوكرانيا الذي انعقد في جنيف" ،أن االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية والعربية ال يزال يمثل نموذج ًا من
االحتالل االستعماري الذي تجاوز التاريخ ،وأحد أسوأ األزمات
اإلنسانية المستمرة ،بالنظر إىل حجم االنتهاكات والجرائم
المرتكبة

بحق

الفلسطينيين

واالستيالء

عىل

أراضيهم

وحقوقهم ،واستباحة المواقع الدينية المقدسة واالعتداء
عليها ،ومواصلة بناء المستوطنات غير الشرعية بصورة
ممنهجة ،مدمرة بذلك فرص تحقيق السالم الشامل
والعادل في المنطقة".
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الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني يدعو إىل اعتراف
فوري وغير مشروط بـ"دولة فلسطين"

دعا الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني ،جيرمي كوربين ،إىل
االعتراف الفوري وغير المشروط بــ"دولة فلسطين".
وقال كوربين خالل نقاش في البرلمان البريطاني حول االعتراف
بالدولة

الفلسطينية

الخميس:

"أدعم

اعترافا

فوريا

وغير

مشروط بالدولة الفلسطينية".
ونشر كوربين عبر حسابه عىل تويتر فيديو من كلمته في
البرلمان ،تحدث فيه عن مساوئ سياسة االستيطان اإلسرائيلية.
وقال كوربين إن االستيطان الذي شرع فيه االحتالل منذ سنوات،
يريد تجريد فلسطينيين من منازلهم التي سكنوها منذ  70و80
عاما.

الغارديان :أمريكا متهمة بالنفاق لدعمها العقوبات ضد روسيا
وليس "إسرائيل"
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده مراسلها في نيويورك
كريس ماغريل تحدث فيه عن اتهام الواليات المتحدة بالنفاق
لدعمها العقوبات ضد روسيا وليس ضد "إسرائيل".
وجاء في التقرير إن النقاد للسياسة األمريكية قارنوا الغزو
الروسي ضد أوكرانيا بأفعال "إسرائيل" في األراضي الفلسطينية
إال أن الجماعات المؤيدة لـ"إسرائيل" ترفض المقارنة وتعتبرها
غير صحيحة.
وذكر التقرير أن الواليات المتحدة وبعض حلفائها من الدول
األوروبية تواجه اتهامات بالمعايير المزدوجة نظرا لدعمها
العقوبات وتحقيقات دولة بارتكاب جرائم حرب ضد روسيا ولكنها
تقوم بالوقوف ضدها عندما يتعلق األمر بأفعال "إسرائيل" ضد
الفلسطينيين .ويرفض المؤيدون لـ"إسرائيل" المقارنة ويتهمون
من يطلقونها بمحاولة استغالل معاناة األوكرانيين لرسم مقارنة.
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نائب بريطاني يطرح تساؤالت حول تعامالت حماس المالية
المحتملة مع شركات بريطانية
في سؤال مكتوب ُق دم إىل البرلمان ،طلب النائب عن حزب
العمال اللورد فولكس من كامنوك وزيرة الداخلية التعليق عىل
وجه التحديد عىل ما تم الكشف عنه بشأن المعامالت المالية
للحركة

الفلسطينية

المصنفة

بـ

"اإلرهاب"

في

المملكة

المتحدة.
وكانت الوثائق التي حصلت عليها مصادر استخبارات غربية في
وقت سابق قد أظهرت أن حماس  -المحظورة بالكامل
كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي وكندا وإسرائيل واليابان  -تمتلك مصالح في
عشرات الشركات الدولية ،وتفيد التقارير أن قيمتها  500مليون
دوالر.

عضو كونغرس أمريكي يقدم مشروع قانون يحارب حركة
مقاطعة "إسرائيل"

قدم عضو الكونغرس األمريكي ،لي زيلدين ،بدعم من كبار النواب
الجمهورين ،مشروع قانون يهدف إىل محاربة “حركة مقاطعة إسرائيل”
وحظر المشاركة في أنشطتها.
وأعلن النائب األمريكي ،عبر موقعه الرسمي أن  46عضوا من
الجمهوريين في مجلس النواب األمريكي ،فض ًال عن عضو لجنة
الشؤون الخارجية ،والرئيس المشارك للكتلة الجمهورية اإلسرائيلية،
تمكنوا من تقديم قانون لمحاربة مقاطعة "إسرائيل".
وأوضح أن القانون المذكور يحمي الشركات األمريكية من إكراهها عىل
تقديم معلومات للمنظمات الدولية بغرض تعزيز مقاطعة إسرائيل،
مشير ًا إىل أن المشروع يتضمن إقرار عقوبات عىل األفراد الذين
يحاولون انتهاك هذه الحماية.
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مدير منظمة العفو الدولية في الواليات المتحدة األمريكية:
"إسرائيل ال يجب أن توجد كدولة يهودية"
أثار مدير منظمة العفو الدولية "أمنستي" في الواليات
المتحدة األمريكية ،بول أوبراين ،عاصفة من الغضب داخل
"إسرائيل" ،بعد تصريحات له استدعت رد وزارة خارجيتها.
خالل خطابه في مؤتمر للنادي الوطني الديمقراطي للمرأة،
قال أوبراين إنه واجه صعوبة في تصديق البيانات التي ظهرت
في استطالع عام  ،2020والتي تفيد بأن  %80من اليهود
األمريكيين قالوا إنهم يرون أنفسهم مؤيدين لدولة اليهود
(إسرائيل).
وأضاف" :منظمة العفو الدولية ال تتبنى آراء سياسية في أي
مسألة ،بما في ذلك حق دولة إسرائيل في البقاء ..حق الشعب
في تقرير المصير والحماية هو بال شك شيء نؤمن به ،وأنا
شخصيا أؤمن به .نحن نعارض فكرة أنه يجب الحفاظ عىل
إسرائيل كدولة للشعب اليهودي".

صندوق المستقبل األسترالي يستثني شركة إسرائيلية
لتصنيع األسلحة من االستثمارات
انضم صندوق المستقبل األسترالي إىل القائمة المتزايدة
للصناديق
المتواطئة

الدولية
مع

التي

نظام

تسحب

الفصل

استثماراتها
العنصري

من

الشركات

اإلسرائيلي،

بعد

استبعاده ،أنظمة إلبيط ،أكبر شركة أسلحة خاصة في "إسرائيل"
من استثماراته.
وجاء في بيان صحفي صادر عن "حركة المقاطعة  "BDSالتي
ترحب بقرار الصندوق األسترالي.
وجاء في البيان الصحفي أن "حركة المقاطعة  BDSترحب بسحب
استثمارات صندوق المستقبل ،األمر الذي يظهر قوة الحركة
الشعبية في أستراليا التي تضغط من أجل إنهاء التواطؤ مع
نظام الفصل العنصري في إسرائيل .ومع ذلك ،ال تزال الحكومة
األسترالية والحكومات الفيدرالية لديها مجموعة من العقود مع
الشركة المصنعة لألسلحة".
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منظمات مدنية وحقوقية دولية تطالب الواليات المتحدة
باإلفراج عن معتقلي "األرض المقدسة"
في بيان مشترك ،طالبت منظمات مدنية وحقوق إنسان وأفراد
أمريكيون وُد وليون إدارة الرئيس بايدن بالعفو عن معتقلي منظمة
األرض المقدسة الخمسة شكري أبو بكر وغسان العشي ومفيد عبد
القادر وعبد الرحمن عودة ومحمد المزين.
وقالت المنظمات في البيان :لقد استندت قضية الحكومة األمريكية
جزئًي ا إىل األدلة التي تم الحصول عليها من خالل عمليات التنصت
عىل المكالمات الهاتفية وفًق ا لقانون مراقبة االستخبارات األجنبية
وكذلك األدلة التي تم الحصول عليها من خالل معلومات استخباراتية
أجنبية مشكوك فيها من "إسرائيل" ،وترجمات خاطئة ،واتهامات من
قبل شهود عسكريين إسرائيليين مجهولين.
ويستكمل البيان :هذه المزاعم المشكوك فيها تتشابه مع تلك التي
أطلقتها الحكومة اإلسرائيلية ضد جماعات حقوق اإلنسان
الفلسطينية والمدافعين عنها لعقود ،بما في ذلك في أكتوبر
الماضي عندما صنفت ست منظمات حقوقية فلسطينية "إرهابية"
عملت عن كثب مع المجتمع الدولي ،مما أثار إدانة دولية واسعة
النطاق.

الكونغرس األمريكي يقر مساعدات بـ 259مليون دوالر
للفلسطينيين

أقر الكونغرس األمريكي مساعدة بـ 259مليون دوالر للفلسطينيين،
منها  40مليون دوالر مساعدة لقوى األمن وأجهزة إنفاذ القانون.
وتشمل المساعدات مبلغ  219مليون دوالر للفلسطينيين في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،عبر صندوف الدعم االقتصادي
"،"ESF

و40

مليون

دوالر

لقوى

التابعة

األمن

للسلطة

الفلسطينية ،بحسب ما ذكرته لجنة المخصصات التابعة لمجلس
الشيوخ األمريكي.
والخميس ،أقر الكونغرس األمريكي ميزانية جديدة للحكومة
الفيدرالية تتض ّم ن تمويال ضخما تناهز قيمته الـ 14مليار دوالر
لمساعدة أوكرانيا عىل التصدي للغزو الروسي وتداعياته.
وبخروجه من الكونغرس سيحال مشروع قانون الموازنة إىل الرئيس
جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا.
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االتحاد األوروبي :مواصلة "إسرائيل" لالستيطان يضع عالمات
استفهام حول رغبتها بحل سياسي
جدد مسؤول اإلعالم في مكتب االتحاد األوروبي بالقدس شادي
عثمان التأكيد عىل موقف االتحاد برفض االستيطان باعتباره
منا ٍف

للقانون الدولي واللتزمات "إسرائيل" ،وألنه يجعل من

إقامة دولة فلسطينية صعب ًا .
وأضاف عثمان في حديث إلذاعة (صوت فلسطين) الرسمية أن
مواصلة "إسرائيل" لالستيطان يضع عالمات استفهام حول
رغبتها بحل سياسي وفق الشرعية الدولية موضحا أن االتحاد
األوروبي يواصل متابعته الميدانية النتهاكات سلطات االحتالل،
ودعمه للمواطنين في المناطق المهددة باالستيطان.

مؤسسات أميركية تنجح بإلغاء "رحالت بيئية" لـ"إسرائيل" بسبب
ممارستها للفصل العنصري

نجحت حملة أطلقتها مؤسسات أميركية تقدمية في إلغاء
"زيارات سياحة بيئية" إىل "إسرائيل" ،بسبب ممارستها نظام
الفصل العنصري "األبارتايد".
وأعلنت منظمة "سييرا كلوب" إلغاء رحالتها إىل "إسرائيل" بعد
تعرضها لعملية ضغط من منظمات تناصر الحق الفلسطيني،
اعتبرت الزيارة تحت مسمى الحفاظ عىل البيئة تغطية عىل
ممارسات "إسرائيل" وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها
بحق الشعب الفلسطيني.
وشارك في الحملة منظمة حقوق السكان األصليين (،)NDN
ومنظمة أصوات يهودية من أجل السالم ،وحركة "حياة السود
مهمة" ،وشبكة المنظمات الفلسطينية األميركية ،إضافة إىل
منظمات أخرى.
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السفير األمريكي لدى "إسرائيل" :االستيطان سياسة غبية
والقدس عاصمة للدولتين الفلسطينية واالسرائيلية

في رسالة حادة ضد االستيطان في الضفة الغربية والقدس.
قال السفير األمريكي لدى "إسرائيل" أن استمرار المشروع
االستيطاني "يثير خنقي ".وقال “ال يمكننا القيام بأمور غبية
تعيقنا عن حل الدولتين .ما أعنيه بذلك هو أنه ال يمكننا
السماح لإلسرائيليين بزيادة النمو االستيطاني في القدس
الشرقية أو الضفة الغربية”.
وأقر السفير بأنه “ال يستطيع إيقاف كل شيء” وأنه ينبغي عليه
“اختيار معاركه” .إحدى هذه المعارك كانت خطة إسرائيلية لبناء
آالف الوحدات السكنية في منطقة  E1بين القدس الشرقية
ومستوطنة معالية أدوميم.

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء قانون اسرائيلي يحظر لم شمل
العائالت الفلسطينية

أعرب أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء
مصادقة "الكنيست" اإلسرائيلي عىل تمديد قانون يمنع ل ّم شمل
العائالت الفلسطينية.
وصادق الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة ،عىل
تمديد ما يسمى "قانون المواطنة" الذي يمنع ل ّم

شمل

العائالت الفلسطينية ،وفق قناة "كان" العبرية الرسمية.

وأضاف غوتيريش" :يشعر األمين العام بالقلق إزاء تأثير القانون
عىل العائالت الفلسطينية التي تسعى إىل لم شملها في
"إسرائيل" والقدس الشرقية".
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كلية الحقوق بجامعة هارفارد األمريكية تعتبر "إسرائيل" دولة
نظام فصل عنصري

قال تقرير لمنظمة حقوق اإلنسان الدولية ،التابعة لكلية
الحقوق في جامعة هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية ،إن
"أفعال "إسرائيل" في الضفة الغربية المحتلة تنتهك قرارات
األمم المتحدة حول حظر الفصل العنصري ،وترقى إىل جريمة
الفصل العنصري ،بموجب القانون الدولي".
واعتبرت المنظمة في تقريرها الذي أعدته بالتعاون مع
مؤسسة الضمير لدعم األسير وحقوق اإلنسان ،تحت عنوان
"الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة :تحليل قانوني
ألعمال إسرائيل" ،أن "توصيف األمم المتحدة للفصل العنصري،
ينطبق عىل ممارسات "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني".

سنغافورة تعتزم فتح سفارة لها في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن سنغافورة تعتزم افتتاح
سفارة لها في تل أبيب ،ألول مرة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية اإلسرائيلية أ ّن لقا ًء عقد بين يائير
البيد ونظيره السنغافوري فيفيان باالكريشنان” بالقدس ،حيث
أبلغ الوزير السنغافوري البيد أن سنغافورة تعتزم فتح سفارة في
"إسرائيل" ألول مرة منذ إقامة العالقات بين البلدين عام .1965
ور ّح ب البيد -بحسب البيان -بقرار حكومة سنغافورة فتح سفارة
في إسرائيل ألول مرة منذ إقامة العالقات بين البلدين ،معتبًرا أن
ذلك بمثابة “دليل آخر عىل العالقات الجيدة والخاصة بين بلدينا”.
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رئيس تشيلي يدعو للتضامن مع فلسطين مثل أوكرانيا

دعا الرئيس التشيلي غابرييل بوريك المجتمع الدولي إظهار
التضامن مع فلسطين ،كما يظهره اليوم مع أوكرانيا.
جاء في حوار خاص مع بوريك أجرته معه قناة  13المحلية قال
فيه بوريك" :نحن نتابع ما يحدث في أوكرانيا ،كالهجوم عىل
مستشفى لألطفال في مدينة ماريوبول ،أو الهجوم عىل قاعدة
عسكرية عىل بعد  20كيلومترا من بولندا ،ونتضامن مع الشعب
األوكراني بسبب الحرب ،ولكن يفضل لو نعرف أن هناك الكثير من
األماكن التي ُي فعل بها الكثير ولكننا ال نرى من هذا التضامن إال
القليل ،كفلسطين مث ًال ".
وأوضح أن "فلسطين يوجد بها احتالل منذ زمن ،وال نعلم الكثير
عما يحدث فيها" ،وأكد "أعتقد من المهم معرفة ما يجري هناك
أيض ًا ".

االونروا :تركيز دعم المانحين أصبح باتجاه أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وكالة األونروا بغزة عدنان أبو حسنة أن
تركيز دعم المانحين أصبح باتجاه أوكرانيا ،وهذا يوجد صعوبات
لدى األونروا في المستقبل.
وقال أبو حسنة في تصريح إذاعي :إن" :أسعار المواد الغذائية
ترتفع بشكل كبير كون أوكرانيا وروسيا أكثر الدول التي تنتج وتورد
زيت القلي وعباد الشمس والدقيق والقمح ،لمختلف دول
العالم".
وأوضح أن ،هذا االرتفاع باألسعار سيكون له تأثيرات عىل ما
تصدره

لألونروا،

ولكن

بصفة

عامة

المساعدات

والكابونات الغذائية لن تتوقف.
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ستستمر

وزير الخارجية األميركي يجتمع بالدول العربية المطبعة مع
االحتالل في النقب

عقد وزراء خارجية دول عربية و"إسرائيل" اجتماعا نادًرا في
"إسرائيل" حضره وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن الذي سعى
إىل طمأنة حلفاء الواليات المتحدة بشأن سياسة واشنطن مع
إيران.
ومن المتوقع أن يهيمن هذا األمر عىل االجتماع الذي يستمر
يومين ويضم وزراء خارجية ثالث دول عربية طبعت عالقاتها مع
"إسرائيل" عام  ،2020عىل الرغم من استمرار تعثر عملية السالم
مع الفلسطينيين.
وقال بلينكن إن إحياء االتفاق النووي المبرم عام " 2015هو
أفضل سبيل إلعادة برنامج إيران النووي إىل الوضع السابق".
وتابع وهو يقف بجوار نظيره اإلسرائيلي يائير البيد قبيل بدء
االجتماع أنه سواء حدث ذلك أو لم يحدث "فإن التزامنا بالمبدأ
األساسي وهو أال تمتلك إيران قط سالحا نوويا ال يتزعزع".

آالف األمريكيين يناصرون موظفة في "غوغل" تضامنت مع
فلسطين

قدم آالف األمريكيين ،عريضة إلدارة شركة "غوغل" العمالقة في
مجال

التكنولوجيا،

طالبوا

فيها

باحترام

حقوق

الموظفين

المناصرين للحقوق الفلسطينية.
ووقع نحو  14ألف أمريكي عىل العريضة ،التي دعت شركة "غوغل"،
إىل احترام حقوق موظفيها المناصرين للحقوق الفلسطينية،
وعدم االنتقام منهم بناء عىل مواقف رافضة لمشاريع مشتركة
للشركة مع االحتالل اإلسرائيلي.
وجاء في العريضة" :إن العاملين في شركتي غوغل وأمازون ،الذين
طالبوا أرباب عملهم بإنهاء عقود الشركتين مع الحكومة
اإلسرائيلية ،لم يكونوا مخطئين ولهم الحق في ذلك".
ونوهت إىل أنه ال يحق ألي شركة كانت فصل موظفيها بسبب
رأيهم وموقفهم ،مضيفة" :ال يحق لشركة غوغل فصل الموظفة
أرييل كورين ،التي تحدثت علنا ضد العقود اإلسرائيلية دعما
لحقوق الفلسطينيين".
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منظمات وأكاديميون من  45دولة يطالبون بمعاقبة االحتالل

وقعت  71منظمة ،وأكثر من  200أكاديمي من  45دولة ،عىل
عريضة تطالب األمم المتحدة بفرض عقوبات ضد (إسرائيل).
وذكرت "الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة االحتالل اإلسرائيلي
واألبارتهايد" ،أنها سلمت مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،
ومكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم ،في غزة،
عريضة تطالب بوقف انتهاكات االحتالل العنصرية ،ومعاقبته.
وجاء التوقيع عىل العريضة وتسليمها بالتزامن مع اليوم العالمي
للقضاء عىل التمييز العنصري ،الذي يوافق  21آذار /مارس من كل
عام.
ووّق ع عىل البيان  71منّظ مة وشبكة حقوقية فلسطينية وعربية
متضامنة مع الشعب الفلسطيني ،و 280أكاديميا من  45دولة.
وقالت المنظمة إن "(إسرائيل) تفرض نظام اضطهاد وهيمنة عىل
الشعب الفلسطيني ،كما تملك السيطرة عىل حقوقه".

جمعية دراسات الشرق األوسط تصوت لصالح قرار المقاطعة

صوتت جمعية دراسات الشرق األوسط ( )MESAلصالح قرار يدين
(إسرائيل) "النتهاكاتها المنهجية" ضد الفلسطينيين ويدعو إىل
مقاطعة المؤسسات اإلسرائيلية وسحب االستثمارات منها وفرض
عقوبات عليها.
دعا القرار  -الذي حظي بتأييد  80في المائة من أعضاء MESA
المشاركين  -إىل "مقاطعة أكاديمية للمؤسسات اإلسرائيلية لتورطها
في انتهاكات (إسرائيل) لحقوق اإلنسان"  ،مثل تقديم المساعدة
للجيش اإلسرائيلي والمؤسسات االستخباراتية.
وقالت الجمعية األكاديمية األمريكية غير الربحية في بيان عقب
التصويت إن حركة المقاطعة هي "وسيلة لمحاسبة الحكومة
(اإلسرائيلية) عىل انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة".
وقالت إيف تروت باول ،رئيسة " :MESAلقد أدىل أعضاؤنا بصوت
واضح للرد عىل دعوة التضامن من العلماء والطالب الفلسطينيين
الذين يعانون من انتهاكات لحقهم في التعليم وحقوق اإلنسان
األخرى".
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المقرر الخاص لألمم المتحدة :الوضع في فلسطين يرتقي
لنظام "الفصل العنصري"

وثق مقرر األمم المتحدة الخاص "المعني بحالة حقوق اإلنسان في
األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،"1967مايكل لينك ،باألحداث
والوقائع تطبيق (إسرائيل) لنظام الفصل العنصري .وعد مقرر
األمم المتحدة ،في تقريره النهائي قبل انتهاء واليته التي استمرت
ست سنوات ،في الفقرة  55من التقرير ،أن الوضع في فلسطين
المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري".
واستند التقرير في المقام األول إىل المعلومات التي قدمها
الضحايا والشهود وممثلو المجتمع المدني وممثلو األمم
المتحدة ومسؤولون فلسطينيون في العاصمة األردنية عّم ان.
وتناول التقرير عددا من المخاوف المتعلقة لوضع حقوق اإلنسان
في الضفة الغربية ،بما في ذلك القدس المحتلة ،وقطاع غزة.

مفّو ضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان :نشهد مزيًد ا من
التدهور لوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة
قدمت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،ميشيل
باشيليت ،تقريريها السنويين حول حالة حقوق اإلنسان واالستيطان
في فلسطين المحتلة ،إىل مجلس حقوق اإلنسان في جنيف ،ويغطي
التقريران الوضع العام لحقوق اإلنسان ،واآلثار الحقوقية المترتبة عىل
االستيطان اإلسرائيلي.
وأكدت باشيليت أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل استخدامها
القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت في بيان صحفي“ :مؤخرًا؛ كانت هناك زيادة كبيرة في عدد
الفلسطينيين الذين قتلوا عىل أيدي القوات اإلسرائيلية بسبب
االستخدام المفرط للقوة ،حيث قتلت  74فلسطينيًا ،من بينهم 17
طفًال و 54رجًال وثالث نساء”.
ولفتت إىل أنه في الغالبية العظمى من الحاالت التي رصدها مكتبها
“كان لجوء قوات االحتالل للقوة المفرطة غير مبرر”.
وأضافت باشيليت“ :يمارس المستوطنون العنف بشكل ممنهج
ومتزايد ،بموافقة وحماية القوات اإلسرائيلية التي تقّد م لهم الدعم،
األمر الذي يساهم في تفاقم حالة االضطهاد التي يعيشها
الفلسطينيون”.
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طلبة الدراسات العليا في جامعة جورج تاون يعتبرون "إسرائيل"
دولة فصل عنصري

اعتبر ائتالف واسع لطلبة الدراسات العليا في جامعة جورج تاون
األميركية "إسرائيل" دولة فصل عنصري.
وقال بيان صدر عن االئتالف" ،إنهم حالوا دون تخصيص الجامعة
مبلغ  30ألف دوالر لتمويل رحلة إىل "إسرائيل" نظمتها ودفعت
معظم تكاليفها منظمة (ايتراك) التابعة للوبي المؤيد إلسرائيل في
الواليات المتحدة".
وكشف البيان أن المنظمة الموالية لـ "إسرائيل" تمول الرحلة بمبلغ
 250.000دوالر وتستغرق أسبوًع ا واحًد ا لـ 100-50من طالب
الدراسات العليا بجامعة جورج تاون ،موضحا أن النجاح في منع الرحلة
استند بشكل أساسي عىل أن "طبيعة المنظمة الشريكة الموالية
إلسرائيل تحاول تغطية الحقيقة في احتالل إسرائيل لفلسطين".
وأضاف" :رفضنا أيضا وجهة الرحلة إىل دولة الفصل العنصري التي
تفرض الحكم العسكري عىل ماليين الفلسطينيين وتحتل أراضيهم".
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"إسرائيل" تطلق حملة تعتيم ضد لجنة تحقيق مجلس حقوق
اإلنسان

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".

تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز يؤكد استخدام "إسرائيل" برنامج
بيغاسوس كأداة للدبلوماسية
قال تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز األميركية ،إن "إسرائيل"
استخدمت

برنامج

التجسس

"بيغاسوس"

( ،)Pegasusالذي

أنتجته مجموعة "إن إس أو" ( )NSO Groupاإلسرائيلية 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.
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