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نشرة شهرية تغطي أبرز األحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية عىل المستوى الدولي
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مجلس العالقات الدولية ينظم ندوة سياسية حول آفاق وتداعيات
زيارة بايدن إىل المنطقة
نظم مجلس العالقات الدولية-فلسطين ندوة سياسية حول زيارة
الرئيس األمريكي جو بايدن إىل المنطقة.
وشارك في الندوة ،التي نظمت عبر تطبيق “ ،”zoomخبراء ومفكرون
ودبلوماسيون سابقون ومحللون سياسيون ،وحملت عنوان“ :زيارة
بايدن للمنطقة ..آفاق وتداعيات“.
وأجمع المشاركون عىل أن زيارة بايدن أهدافها حزبية خاصة ولن
تحقق أي نتائج إيجابية للفلسطينيين ،مقابل زيادة دعم وإسناد
(إسرائيل) ،ودمجها في المنطقة عبر تحالفات جديدة.
.وأوصى المتحدثون بعدم التعويل عىل الموقف األمريكي من
القضية الفلسطينية والتوافق عىل استراتيجية وطنية لمواجهة
محاوالت دمج (إسرائيل) في المنطقة وإبراز أضرار ذلك عىل األمن
العربي المشترك ،كما دعوا السلطة للتوقف عن الرهان واللهث خلف
“السراب األمريكي”.

مجلس العالقات يستنكر عدم إدراج دولة االحتالل في قائمة
العار األممية للدول المنتهكة لحقوق األطفال
استنكر مجلس العالقات الدولية عدم إدراج “إسرائيل” في “قائمة
العار” الصادرة عن األمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك
حقوق األطفال في مناطق النزاع” ،.بسبب انتهاكات دولة االحتالل
المتواصلة بحق األطفال الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان صدر عنه أن هذا القرار من األمين العام لألمم
المتحدة ال يبرئ ساحة االحتالل فحسب ،بل ويعطيه الضوء األخضر
لالحتالل لالستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية.
وأضاف المجلس أن التقرير لهذا العام يناقض نفسه ،حيث أفاد أن
االحتالل اإلسرائيلي يتحمل المسؤولية عن قتل  78طفال فلسطينيا
وتشويه  982آخرين في األراضي الفلسطينية المحتلة في عام ،2021
وفي نفس الوقت لم يدرج دولة االحتالل لقائمة الدول والجماعات
التي تنتهك حقوق األطفال.
وطالب المجلس األمين العام لألمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ
الفادح وإضافة اسم دولة االحتالل لقائمة العار ،بل وتفعيل كل
األدوات الدولية لمحاسبتها عىل جرائمها وتوفير الحماية لألطفال
الفلسطينيين
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مجلس العالقات يحذر :تقرير أوتشا حول حصار غزة يدق ناقوس
الخطر من احتمال انفجار جديد
حذر مجلس العالقات الدولية من استمرار الحصار الخانق المفروض
عىل قطاع غزة ،ومرحًبا بالوقت نفسه بما ورد في التقرير الصادر عن
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة ،والذي س ّل ط
الضوء عىل جريمة الحصار االسرائيلي عىل القطاع.
وقال المجلس في بيان صدر عنه إن تقرير “أوتشا” ُي ضاف إىل العديد
من التقارير األممية والدولية التي أكدت مخالفة هذا الحصار للقانون
الدولي وتسببه في كارثة إنسانية ألكثر من خمسة عشر عا ًم ا.
وقال المجلس في بيانه“ :إن تقرير أوتشا يدق ناقوس الخطر من
احتمال وقوع انفجار جديد في القطاع ال سيما في ظل ارتفاع األسعار
وانشغال العالم باألزمة األوكرانية واالستهداف الواضح لوكالة
“األونروا”

استطالع :الغالبية العظمى من الرأي العام العربي ،بما في
ذلك اإلمارات والبحرين ،تعارض "اتفاقات أبراهام"
أظهر استطالع جديد للرأي العام أجراه "معهد واشنطن" أن نسبة
األشخاص الذين ينظرون إىل "اتفاقات أبراهام" بشك ٍل إيجابي في
المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة قد
انخفضت في خالل العام الماضي لتصبح أقلية.
تتناقض المواقف الحالية مع التفاؤل النسبي الذي أبدته نسبة كبيرة
من اإلماراتيين والبحرينيين والسعوديين وحتى بعض المصريين في
األشهر التي تلت اإلعالن عن "اتفاقيات إبراهيم".
مع وصول بايدن إىل "إسرائيل" ،تشير هذه االستطالعات إىل أن
التطبيع كان له تأثير مخت َل ط عىل الرأي العام .وربما أدى نطاق
االتفاقيات أخيًرا إىل تخييب آمال عدد كبير من الخليجيين الذين رأوها
في البداية من منظور إيجابي محتمل.
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جنوب إفريقيا تطالب بإعالن "إسرائيل" دولة فصل عنصري
أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن مخاوفها من استمرار احتالل "إسرائيل"
ألجزاء كبيرة من الضفة الغربية ،وتطوير مستوطنات جديدة هناك
أمثلة صارخة النتهاكات القانون الدولي مع استمرار الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني المستمر.
قالت ناليدي باندور  ،وزيرة العالقات الدولية والتعاون في جنوب
إفريقيا  ،في االجتماع الثاني لرؤساء البعثات الفلسطينية في إفريقيا ،
الذي ُع قد في العاصمة بريتوريا  ،إن “الرواية الفلسطينية تستحضر
تجارب تاريخ جنوب إفريقيا في الفصل العنصري والقمع”.
وقالت" :بصفتنا جنوب أفريقيين مضطهدين  ،عانينا بشكل مباشر من
آثار عدم المساواة العرقية والتمييز واإلنكار وال يمكننا أن نقف
مكتوفي األيدي بينما ُي ترك جيل آخر من الفلسطينيين وراء الركب".
وقال باندور إن بريتوريا تعتقد أنه يجب تصنيف "إسرائيل" كدولة فصل
عنصري وأن الجمعية العامة لألمم المتحدة يجب أن تشكل لجنة
للتحقق مما إذا كانت تفي بالمتطلبات.

بايدن يتعهد بتفوق "إسرائيل" العسكري
ويجدد التزام واشنطن بحل الدولتين
التقى الرئيس األميركي جو بايدن خالل زيارة قصيرة استمرت
ساعتين نظيره الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم في
ثالث أيامه جولته اإلقليمية التي ستقوده الحقا إىل السعودية.
وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي إىل أن عباس بدأ اجتماعا مع
بايدن فور وصوله استمر نحو  50دقيقة ،وأنهما بحثا سبل
إحياء عملية السالم المتعثرة وتعزيز العالقات الثنائية.
وإثر االجتماع ،قال بايدن -خالل مؤتمر صحفي مشترك مع
عباس" -إن التزامه كرئيس للواليات المتحدة لم يتغير بهدف
تحقيق حل الدولتين ،وهو حل يشمل وجود دولة فلسطين
مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا".
وتعهد الرئيس األميركي جو بايدن بالتزام بالده بتفوق "إسرائيل"
العسكري النوعي ،وبتوسيع عالقاتها مع دول المنطقة ،وقالت
إدارته إنها لن تنتظر إىل األبد عودة إيران لالتفاق النووي.
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"أوتشا" تعرب عن القلق إزاء عقوبات جماعية وانتهاكات
محتملة نتيجة حصار غزة
س ّل طت صحيفة الحقائق الجديدة الخاصة بمكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية الضوء عىل األثر اإلنساني للحصار المتواصل
عىل قطاع غزة منذ  15عاما ،إذ شددت السلطات اإلسرائيلية
القيود المفروضة عىل التنقل إىل حد بعيد ،مما أدى إىل عزل
القطاع عزال تاما تقريبا عن بقية األرض الفلسطينية المحتلة
والعالم.
وبحسب أوتشا ،فإن  1.3مليون فلسطيني من أصل  2.1مليون
في غزة (أي  62في المائة من السكان) بحاجة إىل المساعدات
الغذائية.
واعتبرت أوتشا مستويات البطالة في غزة من بين األعىل في
العالم.

فرنسا :نّو اب يساريون يدينون الفصل العنصري اإلسرائيلي ضد
الفلسطينيين
و ّق ع حوالي  40نائب ًا يساري ًا في فرنسا معظمهم من
الشيوعيين ،مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري
المؤ ّس سي" اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين ،األمر الذي أثار
إدانة جمعيات ع ّد ة أدرجت الخطوة ضمن "معاداة
السامية".

ويتهم النص إسرائيل بأ ّن ها "أقامت نظام ًا مؤسسي ًا للقمع

والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة".
وكتب النواب في مشروع قرارهم" :منذ إنشائها في العام
 ،1948تنتهج "إسرائيل" سياسة تهدف إىل إقامة هيمنة
يهودية ديمغرافية والحفاظ عليها".
ويدعم مشروع القرار ح ًال للنزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني،
مبني ًا عىل "التعايش بين دولتين عىل أساس حدود العام
."1967
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 9دول باالتحاد األوروبي ترفض وصف منظمات مجتمع مدني
فلسطينية بـ"اإلرهاب"
أعلنت تسع دول في االتحاد األوروبي مواصلتها العمل مع
منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها
"إسرائيل" عىل أنها جمعيات "إرهابية" العام الماضي بسبب
نقص األدلة عىل هذا االدعاء.
وقال بيان مشترك لوزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا
وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد ،وفق
ترجمة وكالة "صفا" ،إنهم لم يتلقوا "معلومات جوهرية" من
"إسرائيل"

تبرر

مراجعة

سياستها

بشأن

التعامل

مع

تلك

المنظمات.
وأضافت الوزارات "إذا توفرت أدلة عكس ذلك ،فسنتصرف عىل
هذا األساس ،لكن في غياب هذه األدلة ،سنواصل تعاوننا
ودعمنا القوي للمجتمع المدني في األراضي الفلسطينية
المحتلة".

لجنة أممية :رفض "إسرائيل" المستمر للتعامل مع آليات األمم المتحدة
يعكس غياب المساءلة عن سلوك "إسرائيل" في األرض الفلسطينية

أجرت لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في
الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب
الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة
زيارتها السنوية إىل العاصمة األردنية عمان ،في الفترة من 4
إىل  7تموز/يوليو  /الجاري.
وخالل المهمة التي استغرقت أربعة أيام ،التقت اللجنة الخاصة
بمسؤولين حكوميين فلسطينيين رفيعي المستوى ومنظمات
األمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من
األراضي الفلسطينية المحتلة والجوالن السوري المحتل.
وحذرت اللجنة األممية من أن االحتالل الذي طال أمده ،وثقافة
اإلفالت من العقاب الراسخة ،يقوضان ،بشدة ،احتماالت تمتع
الفلسطينيين واإلسرائيليين بحقوق اإلنسان عىل قدم المساواة
والعيش جنبا إىل جنب في سالم وكرامة.

5

الصين تدعو إىل مؤتمر سالم دولي لحل القضية الفلسطينية

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى األمم المتحدة ،قنغ شوانغ،
إىل عقد “مؤتمر سالم دولي أكبر وأكثر موثوقية وأشد تأثيًرا ،يدعى
فيه األعضاء الدائمون في مجلس األمن وجميع األطراف المعنية
بعملية الشرق األوسط للمشاركة في استكشاف السبل والوسائل
الفعالة لحل القضية الفلسطينية سياس ًي ا".
ونقلت وسائل إعالم رسمية صينية ،عن شوانغ قوله خالل اجتماع
مجلس األمن الدولي“ ،إن عملية السالم في الشرق األوسط ال تزال
في توقف تام ،وأن قرارات األمم المتحدة ذات الصلة لم تنفذ منذ
فترة طويلة ،كما أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تنتهك
باستمرار".
وأضاف أن “قضية فلسطين هي جوهر قضية الشرق األوسط
المتعلقة بالسالم واألمن اإلقليميين ،وال ينبغي تهميشها أو نسيانها.

المغرب يعتزم ترقية البعثات الدبلوماسية مع االحتالل إىل سفارات

كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ،أنه سيتم قريبا ترقية
البعثات الدبلوماسية بين دولة االحتالل اإلسرائيلي والمغرب إىل
سفارات.
جاء ذلك خالل لقاء مع وزير عدل االحتالل اإلسرائيلي جدعون
ساعر ،حيث أفاد الوزير المغربي بأنه ينوي زيارة دولة االحتالل بين
شهري أيلول /سبتمبر وتشرين الثاني /نوفمبر ،مشيرا إىل أنهما
ناقشا "القضايا السياسية المطروحة عىل جدول األعمال وتعزيز
العالقات الثنائية بين الجانبين".
في المقابل ،أثار ساعر موضوع رفع مستوى البعثات الدبلوماسية
بين الدول ،متوجها بالشكر لوزير خارجية المغرب ،بوريطة "عىل دعم
المغرب للكنيست اإلسرائيلي كدولة مراقبة لمنتدى االتحاد
األفريقي".
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سيناتور أمريكي يكشف عن خطة لفرض تشريعات اتحادية
ضد مقاطعة "إسرائيل"
كشف السيناتور الجمهوري توم كوتون عن خطة لفرض
تشريعات فيدرالية ضد “حركة مقاطعة "إسرائيل" وفرض
العقوبات عليها وسحب االستثمارات منها”.
وستمنع هذه التشريعات الجيش األمريكي من التعاقد مع أي
شركة تشارك في مقاطعة "إسرائيل" ،وهي آلية تماثل العديد
من التشريعات التي تم تمريرها في بعض الواليات.
وقال كوتون في مؤتمر “مسيحيون متحدون من أجل "إسرائيل"”
أن الخطوة تهدف إىل ترجمة المبادرات المناهضة لحركة
مقاطعة "إسرائيل" عىل مستوى الواليات إىل قانون فيدرالي
(اتحادي).

األمم المتحدة :ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا عىل يد
القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بنسبة ٪46

قالت األمم المتحدة ،في تقري ٍر لها ،أنه خالل الفترة ما بين يناير
إىل يونيو  2022قتلت قوات األمن اإلسرائيلية  60فلسطيني ًا في
الضفة الغربية وشرقي القدس ،ما يعني زياد ًة بنسبة  %46عما
كانت عليه في النصف األول من العام الماضي.

وأضاف التقرير" :في عد ٍد من الحوادث ،يبدو أن القوات
اإلسرائيلية استخدمت القوة المميتة كمال ٍذ أول وليس كمال ٍذ
أخير لمواجهة التهديد المزعوم".

وتابع التقرير" :يجب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته
بعقوبات جنائية وتأديبية تتناسب مع جسامة االنتهاكات".
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وزير الخارجية السعودي :فتح األجواء للطيران اإلسرائيلي غير
مرتبط بالتطبيع ..وال يوجد شيء اسمه ناتو عربي
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن قرار
السعودية هذا األسبوع برفع القيود المفروضة عىل جميع
شركات الطيران الستخدام مجالها الجوي ليس إشارة اىل أي
دفع باتجاه إقامة عالقة مستقبلية مع "إسرائيل".
وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي “هذا ال عالقة له بالعالقات
الدبلوماسية مع "اسرائيل"” ،مضيفا أنه “ليس في أي حال من
األحوال تمهيدا لخطوات الحقة”.
وفي سياق متصل ،قال الوزير السعودي بعد القمة األمريكية-
العربية في جدة إنه ليس لديه علم بأي مناقشات بشأن إقامة
تحالف دفاعي خليجي -إسرائيلي وإن السعودية ال تشارك في
مثل هذه المحادثات.

أمير قطر :ال يجوز أن يكون دور العرب تقديم التنازالت
و"إسرائيل" التعنت
قال أمير قطر ،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،إنه "ال يجوز أن يكون
دور العرب اقتراح التسويات ،ودور "إسرائيل" رفضها والزيادة في
التعنت كلما قدم العرب تنازالت" ،وذلك في كلمته التي أدىل بها
في "قمة جدة لألمن والتنمية" بالمملكة العربية السعودية،
التي شارك فيها الرئيس األميركي ،جو بايدن ،وقادة خليجيين
وعرب.
ومعرج ًا بشكل غير مباشر عىل اختيار دول عربية التطبيع مع "إسرائيل"،
أوضح الشيخ تميم في كلمته أن الدول العربية أجمعت "عىل الرغم
من خالفاتها ،عىل مبادرة سالم عربية تعرب عن االستعداد لتطبيع
العالقات معها جميع ًا إذا وافقت "إسرائيل" عىل تسوية بناء عىل
قرارات الشرعية الدولية التي تقضي باالنسحاب إىل حدود عام 1967
ضمن اتفاقية السالم" ،مشدد ًا بالقول "وال يصح أن نتخىل عن
مبادراتنا لمجرد أن "إسرائيل" ترفضها".

8

شكاوى جنائية ضد أي مواطن بريطاني خدم بجيش االحتالل

بدأ المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين ،ومقره
بريطانيا ،بتقديم شكاوى جنائية ضد أي مواطن بريطاني خدم
في جيش االحتالل اإلسرائيلي.
وأعلن المركز في بيان أنه بدأ بمالحقة جنود االحتالل في الخارج،
وبدأ بتقديم شكوى رسمية للشرطة البريطانية تتضمن قوائم
بأسماء أشخاص يحملون الجنسية البريطانية ،وطلب التحقيق
معهم لالشتباه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب ُي عاقب عليها
القانون البريطاني.
وفي يونيو  ،2022تقدم المركز بالشكوى رسميا لمكتب مكافحة
اإلرهاب ،التي تضم فريق جرائم الحرب ،لفتح تحقيق بشأن
انضمام مواطنين بريطانيين إىل جيش االحتالل اإلسرائيلي.

 138برلمانًي ا أوروبًي ا يحثون االتحاد األوروبي عىل اتخاذ إجراءات
ضد انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي
خاطب  138برلمان ًي ا أوروب ًي ا مسؤول السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي
جوزيب بوريل عىل اتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات إسرائيل الجسيمة
للقانون الدولي بعد إقرار خطة  E1االستيطانية وعمليات نزع الملكية
القسرية المخطط لها والمستمرة للمجتمعات الفلسطينية األكثر
ضعف ًا في مسافر يطا.
وقال النواب" :نكتب إليكم بشأن الوضع الخطير للغاية في األراضي
الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق بالقرارين اإلسرائيليين األخيرين اللذين
يشكالن خروقات جسيمة للقانون الدولي .سيكون لهذه القرارات تأثير
جسيم عىل حقوق اإلنسان للمجتمعات الفلسطينية الضعيفة وكذلك
ستهدد أي فرص متبقية لحل الدولتين المفضل لدى االتحاد
األوروبي".
وجاء في خطاب النواب" :إن مثل هذه األعمال تدعم ضم إسرائيل
المستمر لألراضي الفلسطينية وتزيد من ترسيخ واقع الدولة الواحدة
المتمثل في عدم المساواة في الحقوق واالحتالل الدائم .وقد أدى
ذلك بمنظمات حقوق اإلنسان إىل وصف هذا بأنه فصل عنصري".
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عضو في مجلس والية نيويورك تدعم حركة المقاطعة

صرحت يوه الين نيو ،عضو في مجلس والية نيويورك عن
المقاطعة العاشرة  ،بأنها تدعم حركة المقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات (.)BDS

ولم تكن نيو واضحة في تفسير وجهة نظرها بشأن أهداف
الحركة ،وقالت بأنها تدعم حركة المقاطعة باعتبارها قضية حرية
تعبير.

وقالت نيو في مقابلة مع موقع "جيويش إنسايدر"" :أنا أؤمن
بالحق في االحتجاج كمبدأ أساسي للديمقراطية الغربية ،لذلك
أنا أؤيد حركة المقاطعة".

أعضاء بالكونغرس ينتقدون نتائج التحقيق األمريكي
باغتيال أبو عاقلة

عترض أعضاء من الكونغرس األمريكي في رسالة إىل وزير الخارجية أنتوني
بلينكن ،التحقيق الذي لم يستنتج بشكل قاطع َم ن قتل أبو عاقلة لكنه قال
إنه من المحتمل أن يكون جندًيا إسرائيلًيا ،أنه "بالكاد يشكل تحقيًق ا مستقاًل ".
وعّب ر دوربين واألعضاء كريس فان هولين ،وباتريك ليهي ،وكريس مورفي ،عن
قلقهم بشأن التحقيق الذي تقوده الواليات المتحدة.
ووصفوا التحقيق بأنه كان "محدود النطاق للغاية" ،كونه لم يتضمن أي
خطوات تتجاوز تحليل الطب الشرعي غير الحاسم للرصاصة التي أصابت أبو
عاقلة دون زيارة الموقع في الضفة الغربية حيث قتلت ،ودون مراجعة التقارير
اإلسرائيلية والفلسطينية حول الحادث.
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تقرير أممي" :إسرائيل" قتلت  78طفًال فلسطينيًا في 2021

كشف تقرير أممي أن "إسرائيل" تتحمل مسؤولية قتل  78طفال
فلسطينيا وتشويه  982آخرين في األراضي الفلسطينية المحتلة
في عام .2021
جاء ذلك في التقرير السنوي لألمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش ،بشأن "األطفال والنزاعات المسلحة لعام
."2021
وأكد أن القوات اإلسرائيلية مسؤولة عن قتل  78طفال
فلسطينيا وتشويه  982آخرين في األراضي الفلسطينية المحتلة
العام الماضي.
وحذر األمين العام في التقرير من أنه "بحال استمرت هذه
األرقام في عام  ،2022فسيتم إدراج إسرائيل في قائمة العار
الملحقة بالتقرير المقبل".

الكشف عن مخطط أمريكي إسرائيلي إلقامة مجمع
دبلوماسي عىل أمالك فلسطينية بالقدس

كشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجالت ارشيفية ،وبشكل قطعي،
عن ملكية الفلسطينيين لألراضي المخصصة للسفارة األمريكية في القدس.
في  15شباط/فبراير  2022أودعت كٌّل من وزارة الخارجية األمريكية وسلطة
أراضي "إسرائيل" ،مخّط طًا مستحدثًا القامة مجّم ع دبلوماسي أمريكي في
القدس ،وذلك إىل دائرة التخطيط اإلسرائيلية ،وقد تّم ذلك في اعقاب نفاذ
مفعول المخطط السابق في العام .2008
بموجبه ،فإّن األرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي األمريكي عليها،
مسجلة باسم دولة "إسرائيل" ،بينما تّم ت مصادرتها بشكل غير قانوني من
الجئين وُم هّج رين فلسطينيين ،وذلك باستخدام قانون أمالك الغائبين
االسرائيلي للعام  .1950بناًء عليهُ ،يطالب ورثاء أصحاب األرض األصليين ،ومن
بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون في شرقي القدس ،إدارة
بايدن والحكومة اإلسرائيلية بإلغاء المخّط ط.
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محكمة ألمانية تبطل فصل صحفية فلسطينية من قناة ""DW

قالت الصحفية الفلسطينية مرام سالم ،التي فصلت قبل أشهر
من شبكة "دويتشه فيله" األلمانية لإلعالم ،بسبب إدانتها
النتهاكات االحتالل ،إن محكمة ألمانية ،قضت بأن الفصل كان
غير قانوني.

وأوضحت مرام أن محكمة العمل في بون ،رأت بأن ذريعة
الشبكة من أجل فصلها بأنها "معادية للسامية" ،غير قانونية،
ولم تجد المحكمة في المنشورات معاداة للسامية.

وطالبت

الصحفية

الفلسطينية،

الشبكة

األلمانية

بتحمل

المسؤولية عن فصلها ،وتقديم اعتذار علني ،وسحب االدعاءات
بحقها.

روسيا تأمر الوكالة اليهودية بوقف جميع أنشطتها فيها

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية أن الحكومة الروسية
أمرت الوكالة اليهودية بوقف جميع العمليات داخلها.
جاء األمر في رسالة وردت من الحكومة الروسية في وقت سابق
من هذا األسبوع.
وأكد مسؤولون في الوكالة اليهودية استالم الرسالة ،لكنهم لم
يعلقوا عىل الرد الذي هو قيد النظر حاليا في مكاتب المنظمة في
تل أبيب ،بالتشاور مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
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أونروا توقف  6مدّرسين بغزة عىل خلفية منشورات وطنية

اتخذت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" قراًرا
بوقف ستة مدرسين عن العمل في قطاع غزة ،بزعم "التحريض
عىل االحتالل" ،عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وجاء قرار األونروا بعد ضغوط مارستها منظمة ""UN WATCH
الصهونية عىل إدارة األونروا في قطاع غزة.
من جانبها قالت نائب المفوض العام ليني ستينسيث" :بعد
مراجعة الوكالة لجميع منشورات وسائل التواصل االجتماعي
المشار إليها في التقرير ،تم وضع ستة موظفين في إجازة
إدارية".

تقرير مشترك بين هيومن رايتس ووتش ومحامون من أجل
العدالة :اعتقاالت تعسفية وتعذيب بال عقاب في فلسطين

قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "محامون من أجل العدالة"
الحقوقية الفلسطينية اليوم في تقرير مواٍز مشترك ُق دم إىل "لجنة األمم
المتحدة لمناهضة التعذيب" إن السلطات الفلسطينية تسيء معاملة
المعتقلين الفلسطينيين ،من منتقدين ومعارضين ،وتعذبهم منهجيا .قد
يرقى التعذيب ،عىل يد كل من "السلطة الفلسطينية" بقيادة "فتح" في
الضفة الغربية و"حماس" في غزة ،إىل مصاف الجرائم ضد اإلنسانية ،نظرا
إىل طبيعته المنهجية عىل مدى السنين.
وأضافت المنظمتان" :لم ُيحاَس ب أحد بعد أكثر من عام عىل قيام السلطة
الفلسطينية بضرب الناشط والناقد البارز نزار بنات حتى الموت أثناء احتجازه،
وتفريق المطالبين بالعدالة عىل مقتله بعنف ،واعتقال العشرات عىل خلفية
التظاهر السلمي .وجهت النيابة العامة ُتهما إىل  14عنصر أمن ،لكن يقول
منتقدون إن السلطات تتحرك ببطء شديد ومنحازة ،كما في قرار النيابة
العسكرية في  21يونيو/حزيران باإلفراج عن المتهمين لمدة  12يوًم ا".
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"إسرائيل" تطلق حملة تعتيم ضد لجنة تحقيق مجلس حقوق
اإلنسان

مجلس العالقات الدولية  -فلسطين
وبحسب الموقع ،ستعمل وزارة الخارجية اإلسرائيلية عىل تأجيل
أو منع

 Internationalضد
 Relationsوستزيد من حدة الحملة
اتخاذ قرارات باللجنة،
Council on

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.

coir.ps
cir.g.pal@gmail.com

وكشف التحقيق أيضا أن أداة التجسس القوية "بيغاسوس"

+970595-780-780

وثقت عالقات "إسرائيل" بجيل جديد من القادة اليمينيين في

@cir.pal

جميع أنحاء العالم ،كما حدث في بولندا والمجر والهند.
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