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

1

2

3

مجلس العالقات :االحتالل

مفوضة أممية تطالب

االتحاد األوروبي يقر بأنه

قتل المدنيين واألطفال

أوكرانيا وفلسطين

يستخف بمواقف المجتمع
الدولي بإغالقه مؤسسات
حقوقية فلسطينية

cir.pal
CIRPalestine
CIR_Palestine

بتحقيق "فوري ونزيه" في يطبق معايير مزدوجة عىل
بغزة

العدد  -54أغسطس 2022

cir.g.pal@gmail.com
+970595780780

مجلس العالقات :االحتالل يستخف بمواقف المجتمع الدولي
بإغالقه مؤسسات حقوقية فلسطينية
أعرب مجلس العالقات الدولية – فلسطين عن تضامنه
الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي أغلق
االحتالل مكاتبها واعتدى عليها بوحشية مستنكًرا الهجمة
اإلسرائيلية الشرسة ضد الجسم الحقوقي الفلسطيني.
وقال المجلس في بيان صدر عنه إن االعتداء عىل
المؤسسات الحقوقية يعكس خشية االحتالل من محاسبته
عىل جرائمه وتقديمها للمحاكم الدولية ،وهذا ما يدفعه
لهذه اإلجراءات التعسفية.
وأضاف المجلس بأن االحتالل ضرب بعرض الحائط كل
المواقف الدولية التي رفضت تصنيف االحتالل للمؤسسات
باإلرهاب ،واستخف بتلك المواقف وأقدم عىل جريمته
الشنيعة.

خبراء أمميون يدينون تكميم "إسرائيل" لمنظمات حقوق
اإلنسان الفلسطينية
أدان خبراء حقوق إنسان أمميون تصاعد الهجمات اإلسرائيلية
ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية
المحتلة ،في أعقاب اقتحام الجيش اإلسرائيلي مكاتب سبع
منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام هللا،
وإغالقها.

وقال الخبراء في بيان إن هذه اإلجراءات ترقى إىل مستوى
التكميم الشديد للمدافعين عن حقوق اإلنسان "وهي غير
قانونية وغير مقبولة" ،وحثوا الدول األعضاء في األمم
المتحدة عىل اتخاذ تدابير فعالة  -يكفلها القانون الدولي -
لوضع حد لهذه االنتهاكات.
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حملة إسرائيلية ضد منظمة العفو الدولية ودعم أوروبا
لمنظمات فلسطينية
في الوقت الذي يالحق فيه االحتالل اإلسرائيلي منظمات
حقوق اإلنسان الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني،
استأنف كذلك حملة جديدة ضد منظمة العفو الدولية
"أمنستي" ،بزعم أنها تستهدف دولة االحتالل في تقاريرها
الحقوقية أكثر من باقي دول المنطقة.
وصنفت أوساط وزارة خارجية االحتالل منظمة "أمنستي"
عىل أنها "واحدة من أكثر المنظمات عداء إلسرائيل في
العالم ،ويمكن اعتبارها عدوا حقيقيا".
وتأتي هذه الحملة اإلسرائيلية ضد "أمنستي" ،بعد قيام
االحتالل برصد لتغريدات المنظمة عىل حساب "تويتر".

مفوض عام األونروا :وصلنا آلخر إجراءات التقشف والوكالة
تواجه اآلن تهديدًا وجوديًا
قال

المفوض

العام

لوكالة

غوث

وتشغيل

الالجئين

الفلسطينيين (أونروا) ،فيليب الزاريني ،إن الوكالة وصلت إىل
آخر إجراءات التقشف ،و"تواجه اآلن تهديد ًا وجوديا".
جاء ذلك في كلمه في جلسة مجلس األمن الدولي،
المنعقدة بالمقر الدائم لألمم المتحدة في نيويورك ،حول
الحالة

في

الشرق

األوسط،

بما

ذلك

في

القضية

الفلسطينية.
وقال الزاريني في كلمته" :أشعر بقلق خاص إزاء عدم قدرة
األونروا عىل الوفاء بواليتها جراء النقص المزمن في
التمويل ،مع تحول األولويات الجيوسياسية ،والديناميكيات
اإلقليمية ،وظهور أزمات إنسانية جديدة".
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مفاوض إسرائيلي يحذر من تصاعد وصف "إسرائيل"
بالفصل العنصري
قال عضو فريق المفاوضات اإلسرائيلية مع منظمة التحرير،
إبان اتفاق أوسلو ،إن تصاعد استخدام لفظ الفصل
العنصري لوصف الوضع بين "إسرائيل" والفلسطينيين،
يستدعي أن يكون دعوة لالستيقاظ.
وخالل كلمة بمجلس األمن الدولي ،بشأن مستجدات
األوضاع في الشرق األوسط ،واألراضي الفلسطينية ،قال
دانييل ليفي ،إن المجموعة الثقيلة من العلماء والقانونيين
والرأي العام ،التي صنفت "إسرائيل" بأنها دولة تمارس
الفصل العنصري ،في األراضي التي تسيطر عليها ،هو تطور
يستدعي صرخة لالستيقاظ.
وأضاف" :إن تصاعد استخدام الفصل العنصري ضد
"إسرائيل" ،أمر ال يمكن تجاهله".

الغارديان :االستخبارات األمريكية ال تؤيد "إسرائيل" بوسم
مؤسسات فلسطينية باإلرهاب
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وكالة االستخبارات
المركزية األمريكية ( )CIAلم تتمكن من تأكيد قرار "إسرائيل"
تصنيف مؤسسات فلسطينية بارزة عىل أنها "منظمات
إرهابية".
وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول ،أنه عىل الرغم من
هذه النتائج إال أنها "لم تؤد إىل أي انتقاد أمريكي رسمي
لهذه الخطوة المثيرة للجدل".
وقالت الصحيفة نق ًال عن مصدرين مطلعين (لم تسمهما)
إن "إسرائيل" أرسلت معلومات استخباراتية إىل الواليات
المتحدة حول تصنيف المؤسسات الفلسطينية ،لكن تقييم
االستخبارات األمريكية "لم يجد أي دليل لتأييد االدعاءات
اإلسرائيلية".
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األمم المتحدة :بعد أكثر من  15عاما عىل حصار غزة ،ثلث سكان
القطاع بحاجة إىل دعم نفسي واجتماعي

أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في
األرض

الفلسطينية

المحتلة

باستفحال

المستويات

المرتفعة للصدمات والضغوط واالضطرابات النفسية التي
كانت قائمة قبل التصعيد وخاصة في أوساط األطفال في
المناطق المتضررة ،والذين كانوا في حاجة أص اًل إىل
خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي.
وقالت أديل خضر ،المديرة اإلقليمية لليونيسف في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا إنه بعد ثالثة أيام من العنف
الشديد ،يتك ّب د األطفال خسائر فادحة.

تركيا و"إسرائيل" تقرران تبادل تعيين السفراء

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ،أن بالده
و"إسرائيل" قررتا تبادل تعيين السفراء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القرغيزي
جينبك كولوباييف في مقر الخارجية التركية بالعاصمة
أنقرة.
وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا ستواصل الدفاع عن
حقوق فلسطين.
وأضاف أن قرار تبادل السفراء جاء في إطار القرار المشترك
حول إعادة رفع العالقات الدبلوماسية بين الجانبين إىل
أعىل المستويات.
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الصين تحذر االحتالل اإلسرائيلي من تضرر العالقات معها
بسبب واشنطن
كشف موقع والال ،عن رسالة بعثت بها الصين إىل السفارة
اإلسرائيلية لديها ،مفادها أن "عالقاتهما تمر بنقطة اختبار
حرجة ،عىل أمل أال تنحاز "إسرائيل" إىل السياسة األمريكية
تجاه الصين ،وفي حال أساءت "إسرائيل" إىل الصين بسبب
الضغط الخارجي ،فسيكون ذلك قراًرا سياس ًي ا إسرائيل ًي ا
خاطئا".
وجاء في التقرير الذي نشره الموقع أن "التحذير الصيني
غير المسبوق ترك أصداءه في أروقة وزارة الخارجية بتل
أبيب ،وجاء عبر تسليم رسالة صينية للسفير اإلسرائيلي في
بكين إيريت بن آبا وهي المرة األوىل التي تتلقى فيها
"إسرائيل" مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من الصين
بشأن مثلث العالقات اإلسرائيلية األمريكية الصينية".

بيال حديد :مستعدة لخسارة مهنتي ولن أتوقف عن دعم فلسطين

قالت عارضة األزياء من أصول فلسطينية ،بيال حديد ،إنه ال
مشكلة لديها بخسارة مهنتها في عرض األزياء ،من أجل
مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية.
وفي مقابلة حديثة ،أشارت العارضة االستثنائية ،البالغة من
العمر  25عاما ،والتي عملت مع أكبر دور األزياء في العالم،
إنها تدرك أن وظيفتها عىل هذه األرض ليست عرض األزياء
فقط.
وقالت" :أتحدث عن كبار السن الذين ما يزالون يعيشون هناك
وال يستطيعون رؤية فلسطين حرة ،ولألطفال الذين ال يزالون
قادرين عىل الحصول عىل حياة جميلة".
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اتحاد طالب جامعة ملبورن األسترالية يؤيد حركة مقاطعة
"إسرائيل" للمرة الثانية

وافق طالب جامعة ملبورن األسترالية أمس عىل اقتراح
يؤيد

حركة

المقاطعة

وسحب

االستثمارات

وفرض

العقوبات ( )BDSالعالمية.
ووافق اتحاد الطالب في الجامعة عىل االقتراح بأغلبية 13
صو ًت ا مقابل  ،3مع امتناع واحد عن التصويت.
وقال اإلتحاد":اتخذنا عد ًد ا من المواقف واإلجراءات ضد
التطهير العرقي المستمر للفلسطينيين" .وأضاف " :يؤيد
االتحاد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقهم في
الدفاع عن النفس ضد المحتلين.

مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة :اجتماع لبحث قبول
مبادرة فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير
رياض منصور استئناف االتصاالت والجهود المبذولة بشكل
مكثف مع الكتل واألعضاء في مجلس األمن الدولي بما
يتعلق بحق دولة فلسطين بالحصول عىل عضويتها الكاملة،
لحماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام "إسرائيل"
التي تحاول تدميره بشكل كامل.

وقال منصور في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" إن
اجتماعا سيعقد غدا األربعاء مع كتلة عدم االنحياز في
مجلس

األمن

لالستمرار

بالنقاش

بشأن

مبادرة

فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة.
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قبول

مرشحون بريطانيون لرئاسة الوزراء يدعمون نقل السفارة
اإلسرائيلية إىل القدس
انضم رئيس الوزراء البريطاني المحتمل ريشي سوناك إىل
منافسته في زعامة حزب المحافظين ليز تروس في الدعوة إىل
نقل سفارة بالده في "إسرائيل" إىل القدس.
وفي خطو ٍة

من شأنها أن تعكس عقود ًا من السياسة

البريطانية بشأن "إسرائيل" وفلسطين ،قال المستشار السابق
سوناك في مؤتمر استضافه أصدقاء "إسرائيل" في حزب
المحافظين بأن القدس هي "عاصمة "إسرائيل" بال منازع" وقال
إن هناك "حج ًة قوية جد ًا " لنقل السفارة البريطانية إىل هناك.
وأضاف" :إذا كنت رئيس ًا للوزراء ،سأنظر إىل كل هذه األشياء
بعينين ثاقبتين".

االتحاد األوروبي يقر بأنه يطبق معايير مزدوجة عىل أوكرانيا
وفلسطين

اعترف رئيس السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي ،جوزيب
بوريل ،بأن المعايير المزدوجة تتخلل العالقات الدولية ،بعد
سؤاله في مقابلة عن سبب استعداد بروكسل لدعم
الشعب األوكراني أكثر من غزة.
وقال بوريل لصحيفة البايس ،كما نقلت الخميس روسيا
اليوم " :كثيرا ما يتم انتقادنا بسبب ازدواجية المعايير .لكن
السياسة الدولية تدور إىل حد كبير حول تطبيق معايير
مزدوجة .فنحن ال نستخدم نفس المعايير لجميع األزمات".
وقال بوريل في وقت سابق من المقابلة ،قال بوريل إن دعم
كييف ضد موسكو كان "واجًبا أخالق ًي ا" للدول الغربية.
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إقالة عضوة بارزة في األمم المتحدة بعد إدانتها المقاومة
الفلسطينية خالل العدوان األخير
اضطرت

“سارة

موسكروفت”

مكتب

رئيسة

تنسيق

المساعدات اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة
إىل ترك منصبها بعد أن انتقدت إطالق الصواريخ من غزة
باتجاه “إسرائيل” خالل “عملية بزوغ الفجر”.
وأكد متحدث باسم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) أن موسكروفت سيتم نقلها من وظيفتها
إىل وظيفة جديدة قريًبا.
وكانت موسكروفت غردت في  8أغسطس بعد ثالثة أيام
من العدوان عىل غزة إن إطالق الصواريخ بهذا الشكل
العشوائي من قبل الجهاد اإلسالمي والذي يستدعي رد ًا
إسرائيلي ًا أمر مستهجن”.

مفوضة أممية تطالب بتحقيق "فوري ونزيه" في قتل
المدنيين واألطفال بغزة

دعت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
ميشيل باشليت إىل إجراء تحقيقات "فورية ومستقلة ونزيهة
وشاملة وشفافة" في جميع الحوادث التي ُق تل أو أصيب
فيها أي شخص في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت باشليت ،عن "القلق إزاء مقتل عدد من األطفال
الفلسطينيين في التصعيد األخير ،حيث ُق تل  17طف ًال
فلسطيني ًا خالل األعمال العدائية في غزة ،و ُق تل طفالن
آخران في  9أغسطس الجاري خالل عمليات إسرائيلية في
الضفة الغربية ،ليرتفع عدد الوفيات من األطفال إىل 37
في األرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام".
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الرئيس الوطني لحزب الـ"شين فين" اإليرلندي :حان الوقت للحركة
العالمية المناهضة للفصل العنصري لدعم فلسطين المحتلة
قال ديكالن كيرني ،الرئيس الوطني لحزب الشين فين
اإليرلندي ،إن هناك حاجة إىل حملة "عالمية مناهضة
للفصل العنصري" لدعم الشعب الفلسطيني ضد االحتالل
اإلسرائيلي.
وكتب ديكالن كيرني في مدونته قائ ًال  :إن حجم االعتداءات
التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني يتطلب رد ًا
ال لبس فيه من المجتمع الدولي.
وتابع قوله :إن الحاجة إىل حرك ٍة عالمي ٍة مناهض ٍة للفصل
العنصري رد ًا عىل االحتالل اإلسرائيلي غير القانوني وأنظمة
الفصل العنصري في فلسطين؛ لم تكن أكثر إلحاح ًا من أي
وقت مضى.

خبير أممي يعتذر عن تصريحاته ضد اللوبي الصهيوني،
و"إسرائيل" ترفض اعتذاره
تقدم أحد محققي األمم المتحدة باعتذار بعد تصريحات له
حول"اللوبي اليهودي" في مقابلة القت تنديًد ا ندد من االحتالل
اإلسرائيلي ودبلوماسيون غربيون في جنيف.
وكتب ميلون كوثري في رسالة موجهة إىل رئيس مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة فريدريكو فيليغاس :كان من الخطأ
تمامًا بالنسبة لي أن أصف وسائل التواصل االجتماعي بأنها
"خاضعة إىل حد كبير لسيطرة اللوبي اليهودي" ،كان هذا االختيار
للكلمات غير صحيح وغير مناسب.
من جانبها قالت سفيرة "إسرائيل" لدى األمم المتحدة في جنيف
ميراف ايلون شاهار :هذه الحلقة المظلمة من مجلس حقوق
اإلنسان تظهر التحيزات المتجذرة التي تحملها لجنة التحقيق
ومفوضوها ضد "إسرائيل" والشعب اليهودي ،داعيًة إىل استقالة
"المفوضين" وحل اللجنة.
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السفير المصري لدى األمم المتحدة يهاجم "إسرائيل"
أمام مجلس األمن
هاجم السفير المصري لدى األمم المتحدة "إسرائيل" خالل
خطاب ألقاه أمام مجلس األمن الدولي .بدا أن الخطاب الذي
استخدمه السفير أسامة عبد الخالق ذهب أبعد بكثير مما
يستخدمه المسؤولون المصريون عل ًن ا ،خاصة في السنوات
األخيرة.
بدأ عبد الخالق حديثه أمام جلسة طارئة لمجلس األمن باألسف
عىل " 43شهي ًد ا" ،منتق ًد ا "إسرائيل" ألنها سمحت "للمستوطنين
تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية باقتحام باحات الحرم الشريف"،
عىل الرغم من جهود مصر للوساطة بين إسرائيل واألطراف
المتحاربة في غزة.
وأكد السفير عىل أن "إسرائيل" "مسؤولة بالكامل" عن قطاع غزة
"المحتل" ،وانتقد "إسرائيل" بسبب االعتقاالت الجماعية ،وتوسيع
المستوطنات ،وهدم المنازل واستخدام الذخيرة الحية.

ميشيل باشيليت تستنكر رفض "إسرائيل" إصدار أو تجديد
تأشيرات دخول لموظفي األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
استنكرت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،ميشيل
باشيليت ،ما وصفته بـ "إخفاق "إسرائيل"" في منح تأشيرات لدخول
موظفي األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إىل األرض الفلسطينية
المحتلة.
وأشارت إىل أنه لمدة عامين ،لم يتم الرّد عىل الطلبات المتتابعة
للحصول عىل تأشيرات وتجديدها.
وقالت" :خالل هذا الوقت ،حاولُت إيجاد حل لهذا الوضع "،لكّن
"إسرائيل" تواصل رفض المشاركة.
وقالت السيدة باشيليت في بيان ،كدولة عضو ،يجب عىل "إسرائيل"
أن تتعاون بحسن نية مع األمم المتحدة وأن تمنح موظفيها
االمتيازات والحصانات الالزمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل.
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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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