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نظم مجلس العالقات الدولية – فلسطين ندوة بعنوان
فرص توقيع االتفاق النووي اإليراني وتداعياته عىل الدور
اإليراني دوليًا واقليميًا، مستضيًفا الدكتورة فاطمة
الصمادي الباحثة األوىل في مركز الجزيرة للدراسات

والخبيرة في الشأن اإليراني.
 

استعرضت الدكتورة الصمادي الخلفية التاريخية للبرنامج
النووي اإليراني وقالت إن البرنامج بدأ قبيل الثورة اإليرانية

عام 1979، وتأسس إبان حكم الشاه ألغراض سلمية.
 

وأضافت الصمادي أن البرنامج النووي أخذ بعدًا جديدًا
بعد العام 2001 حيث أصبح ذو طابع عسكري ومنذ ذلك
الحين أخذت الدول الغربية بفرض عقوبات إلعاقة تطوير

إيران لنشاطها النووي، خشية امتالكها سالحًا نوويًا.
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مجلس العالقات يناقش فرص توقيع االتفاق النووي اإليراني
وتداعياته

277 منظمة حقوقية ودولية تطالب الرئيس األمريكي بالتحرك
الفوري بعد هجمات االحتالل عىل منظمات حقوقية فلسطينية

كتبت 277 منظمة حقوقية ودولية رسالة للرئيس
األمريكي، جو بايدن، تطالبه فيها بالتحرك الفوري باتخاذ
قرار يحد من سياسات االحتالل وضمان حرية المجتمع
المدني الفلسطيني واستمرار عمله الناقد، واتهمت

المنظمات في الرسالة اإلدارة األمريكية بالتقاعس.
 

كما وطالبت المنظمات اإلدارة األمريكية بإدانة سياسات
االحتالل القمعية ورفض االتهامات اإلسرائيلية ضد
المنظمات الفلسطينية واتخاذ إجراءات دبلوماسية

لحمايتها، وتعليق التمويل العسكري لالحتالل.
 

ومن ضمن المؤسسات الموقعة عىل الرسالة "هيومن
رايتس" ومنظمة العفو الدولية ومنظمة العدالة

ومنظمة العمل من أجل فلسطين.
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توصل استطالع جديد أجرته مؤسسة ألمانية
مستقلة إىل أن أكثر من ثلث األلمان يعتقدون أن
معاملة "إسرائيل" للفلسطينيين هي في األساس
نفس معاملة اإلبادة الجماعية لليهود النازيين خالل

الهولوكوست.
 

االستطالع واسع النطاق آلالف اإلسرائيليين واأللمان
الذي أجرته مؤسسة برتلسمان شتيفتونغ ركز في
الغالب عىل العالقات بين الدولتين، لكنه فحص أيًضا
اآلراء المعادية للسامية والمتحيزة في الجمهور

األلماني.
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استطالع: ثلث األلمان يقولون إن "إسرائيل" تعامل الفلسطينيين
معاملة النازيين لليهود

األمم المتحدة: نقص التمويل لالجئين الفلسطينيين يهدد
االستقرار اإلقليمي

حذر رئيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
فيليب الزاريني المشرعين األوروبيين أنه عىل الرغم من
الدور الذي تضطلع به الوكالة بوصفها "عامل
لتحقيق االستقرار" في المنطقة، إال أن نقص التمويل
وعدم إعطاء األولوية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

ُيهدد عمل الوكالة في "منطقة مضطربة".
 

وقال الزاريني أمام لجنة الشؤون الخارجية في االتحاد
األوروبي (AFET) "إن استثماركم في تعليم الالجئين
الفلسطينيين وكرامتهم وآمالهم هو بالتأكيد استثمار

في االستقرار والسالم اإلقليميين".
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طالبان: ال نسعى لعالقات مع "إسرائيل" ونرفض ممارساتها

قال الناطق الرسمي باسم حركة طالبان األفغانية، التي
تحكم البالد، محمد نعيم؛ إن موقف الحركة من دعم
القدس واضح وصارم، وأن ما تفعله "إسرائيل" في

فلسطين ظلم ال نقبله. 
 

وأكد أنه ليس من سياسة "اإلمارة اإلسالمية" إقامة
عالقات مع االحتالل اإلسرائيلي، وال االعتراف بها دولة

رسمية.
 

ونفى أن يكون مطلب االعتراف الدولي بطالبان، يشمل
الحصول عىل االعتراف اإلسرائيلي بها أيضا، متسائال: "ما
عالقة هذا األمر بالمطلب األفغاني"، وذلك في رده عىل

أسئلة صحفية بهذا الخصوص. 

موقع أميركي يكشف ازدواجية المعايير لفيسبوك

أورد موقع "ذا إنترسبت" (The Intercept) األميركي أن
شركة فيسبوك توجه المشرفين لبث صور الضربات
الجوية الروسية ضد األوكرانيين لكنها تمنع السماح

ببث الهجمات اإلسرائيلية عىل الفلسطينيين.
 

وقال الموقع في تقرير له إن مستخدمي فيسبوك
وإنستغرام الفلسطينيين، وبعد سلسلة من الغارات
الجوية اإلسرائيلية ضد قطاع غزة المكتظ بالسكان في
وقت سابق من هذا الشهر، احتجوا عىل الحذف
المفاجئ للمنشورات التي توثق الموت والدمار

الناجمين عن ذلك.
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أصدرت محكمة عمل ألمانية، قرارا يفضي بأن فصل
شبكة "دويتشه فيله" الصحافية الفلسطينية -
األردنية، فرح مرقة، عن عملها بزعم نشرها منشورات

معادية للسامية "غير مبرر قانونيا".
 

واعتبر قرار قاضي المحكمة أن إنهاء عقد عمل
الصحافية مرقة، ليس قانونيا، وعليه ألزم "دويتشه
فيله" (شبكة إعالمية ألمانية رسمية) بإعادة توظيفها
بدًءا من تاريخ الحكم ودفع رواتبها عن المدة التي

ُفصلت خاللها.

محكمة ألمانية تفرض عىل "دويتشه فيله" إعادة توظيف
الصحافية الفلسطينية فرح مرقة

تقرير أممي: سلطات االحتالل هدمت 9 آالف مبنى فلسطيني
منذ 2009

أظهر تقرير لألمم المتحدة، أن سلطات االحتالل
اإلسرائيلي هدمت نحو 9 آالف مبنى فلسطيني،
وهّجرت آالف المواطنين الفلسطينيين منذ عام

2009، وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي.
 

وأفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
في األرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، في تقرير
نشره أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 8 آالف و
746 مبنى فلسطينيا، وأن عمليات الهدم أدت إىل
تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا

بنحو 152 ألفا آخرين.
 



كشف أحدث تقرير صدر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية (األونكتاد) عن تعّمق الفقر في األرض
الفلسطينية المحتلة، إذ تشير أحدث البيانات إىل أن 36 في

المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
 

ويشير تقرير األونكتاد حول المساعدة التي يقدمها للشعب
الفلسطيني إىل أن معدالت البطالة ظلت مرتفعة في عام
2021، عند 26 في المائة، في األرض الفلسطينية المحتلة،
بينما كانت أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلة
عن العمل، وحصل 83 في المائة من العمال عىل أقل من

الحد األدنى لألجور.
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(األونكتاد) يحذر من ارتفاع معدالت البطالة والفقر في األرض
الفلسطينية بسبب االحتالل وتضائل المانحين

وقفات أمام شركتي "غوغل" و"أمازون" احتجاجا عىل توقيعهما
عقدا مع حكومة االحتالل

نظم موظفون من شركتي "غوغل" و"امازون" االميركيتين،

يوم الثامن من سبتمبر، ثالث وقفات أمام مقار الشركتين

في الواليات المتحدة االميركية، احتجاًجا عىل العقد الذي

وقعته ادارة الشركتين مع حكومة دولة االحتالل

اإلسرائيلي، لنقل قاعدة بيانات جيش وشرطة االحتالل اىل

تكنولوجيا الغيوم المملوكة للشركتين. 

 

ويشارك في تنظيم الوقفات المتوقع اقامتها في مدن

سان فرانسيسكو ونيويورك وسياتل منظمة "ال لتكنولوجيا

الفصل العنصري" لمنع "إسرائيل" من استخدام

التكنولوجيا في جرائمها المرتكبة بحق ابناء الشعب

الفلسطيني.



طالب أصغر رئيس في العالم، رئيس جمهورية تشيلي،
غابريال بوريك دول العالم برفض ما تفعله سلطات
االحتالل (اإلسرائيلي) من قمع وبطش ضد الفلسطينيين

تحت االحتالل.
 

وناشد بوريك (36 عامًا)، في خطاب حماسي أمام
الجمعية العامة قادة العالم عدم تطبيع االنتهاكات
الدائمة لحقوق اإلنسان ضد الشعب الفلسطيني،
والتأكيد عىل القانون الدولي والقرارات التي تنشئها هذه
الجمعية نفسها عاًما بعد عام لتقرير المصير

للفلسطينيين.
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رئيس تشيلي يناشد العالم عدم تطبيع انتهاكات (إسرائيل)
الدائمة للفلسطينيين

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب األميركي تضع مشروع قانون
لمراقبة المواد التعليمية لألونروا

أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مشروع قانون

لمحاسبة وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين

(األونروا) عن المواد التعليمية التي تقدمها في المدارس

الفلسطينية.
 

في حال إقرار القانون، المعروف أيًضا باسم قانون السالم

والتسامح في التعليم الفلسطيني، فسيهدف إىل إنشاء

نظام لضمان أن المواد التعليمية لألونروا ال تحرض عىل

الكراهية أو معاداة السامية أو تشجع األطفال

الفلسطينيين عىل العنف من خالل المواد التعليمية مثل

الكتب المدرسية المقدمة للطالب في مدارس األونروا

الفلسطينية.

 



أعلن مسئول في وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل

الالجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الدعم العربي للوكالة

األممية وصل العام الجاري إىل 3 % وهذا غير مسبوق

تاريخيا.

 

وقال المستشار اإلعالمي في أونروا عدنان أبو حسنة في

تصريحات للصحفيين في غزة إن الدعم العربي في العام

2018 بلغ قرابة 200 مليون دوالر، بينما في العام

الماضي تراجع إىل 20 مليون وهذا العام أقل مما نتوقع.
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األونروا: الدعم العربي وصل إىل 3 % وهذا غير مسبوق تاريخياً

رئيسة الوزراء البريطانية تبلغ نظيرها اإلسرائيلي، أنها تدرس
إمكانية نقل سفارة بالدها إىل القدس المحتلة

قالت وسائل إعالم عبرية، إن رئيسة الوزراء البريطانية

الجديدة ليز تراس، أبلغت نظيرها اإلسرائيلي يائير البيد،

أنها تدرس إمكانية نقل سفارة بالدها في "تل أبيب"

إىل القدس المحتلة.

 

وأفاد موقع (كيباه نيوز) العبري أن تراس أبلغت البيد

أنها تنظر بإيجابية إىل قضية نقل السفارة خالل

اجتماعهما في ساعة مبكرة اليوم، عىل هامش

اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في

نيويورك.



حذر موقع "بوكينغ" للسفر عىل اإلنترنت زبائنه من

السفر إىل المستوطنات الموجودة في الضفة

الغربية، بسبب األوضاع غير المستقرة التي تعيشها.

 

ودفع هذا التحذير، وزير سياحة االحتالل يوئيل

رازفوزوف إىل عقد مناقشة طارئة بزعم خطورة هذه

الخطوة، مع العلم أن هذا الموقع السياحي يقع

مقره الرئيسي بمدينة امستردام بهولندا، ويحتوي

عىل أكثر من 28 مليون قائمة، وهو متاح بـ43 لغة

حول العالم.
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غضب إسرائيلي بعد تحذير موقع سياحي من السفر للمستوطنات

إيداع شكوى لدى "الجنائية الدولية" للتحقيق بمقتل أبو عاقلة

سلمت مجموعة من المحامين من مؤسسات دولية
وفلسطينية وعائلة شيرين أبو عاقلة، شكوى للمدعية
العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في الهاي، من أجل
فتح تحقيق واستدعاء المسؤولين عن قتل مراسلة

قناة الجزيرة.
 

وقالت عائلة أبو عاقلة في بيان، إن التحقيق
اإلسرائيلي لم يكن هدفه كشف الحقيقة، بل تأكيد
وجهة النظر الرسمية، وأشار إىل أن السلطات
الفلسطينية غير قادرة عىل التحقيق في الجريمة

بسبب غياب التعاون اإلسرائيلي.



جددت منظمة هيومن رايتس ووتش االتهامات

الموجهة لشركة فيسبوك بممارسة رقابة عىل

المحتوى الفلسطيني عىل منصاتها المختلفة.

 

وقالت المنظمة -مقرها نيويورك- إن شركة فيسبوك

والمنصة التابعة لها إنستغرام “حذفتا محتوى حملة

(فلسطينيون) بما في ذلك تجاوزات ارُتكبت خالل

المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل

الفلسطينية في قطاع غزة هذا العام”.

هيومن رايتس ووتش تؤكد ممارسة فيسبوك رقابة 
عىل المحتوى الفلسطيني

قال منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في
الشرق األوسط، تور وينسالند، إن المستوطنات اإلسرائيلية
"ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون
الدولي وقرارات األمم المتحدة". ودعا حكومة "إسرائيل" إىل

وقف جميع األنشطة االستيطانية عىل الفور.
 

وخالل تقديمه لتقرير األمين العام حول تنفيذ القرار رقم
2334 أمام مجلس األمن اليوم األربعاء، قال وينسالند إن
النشاط االستيطاني اإلسرائيلي استمر خالل الفترة المشمولة
بالتقرير، بين 17 حزيران /يونيو و20 أيلول /سبتمبر، بما في ذلك

خطط لبناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة.
 

تور وينسالند: غياب عملية سالم هادفة إلنهاء االحتالل يؤدي
إىل تدهور في جميع أنحاء األرض الفلسطينية
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استطالع: 56% من الطالب األميركيين المطلعين عىل رسائل
BDS يؤيدون مقاطعة "إسرائيل"

أظهر استطالع نظمته وزارة الخارجية اإلسرائيلية في
أوساط طالب الجامعات األميركية، أّن 56% من الذين
(BDS) "اطلعوا عىل دعوات حركة مقاطعة "إسرائيل

يؤيدون مقاطعة "إسرائيل".
 

ونشر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" نتائج
االستطالع الذي أجرته الخارجية اإلسرائيلية ألول مرة،
والتي أظهرت أّن 49% من طالب الجامعات األميركية
يتعّرضون للمواد الدعائية والرسائل التي تصدرها

.(BDS) حركة المقاطعة
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كشف تقرير أميركي عن تحول في رؤية األجيال الصاعدة في
الواليات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، وتوصل إىل أن

الجيل األصغر لديه تصورات وانطباعات أفضل عن القضية.
 

Five) "وتناول التقرير -الذي نشره موقع "فايف ثيرتي إيت
Thirty Eight) والمختص بتحليل البيانات واستطالعات الرأي
والتابع لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC NEWS)- عددا من
استطالعات الرأي واإلحصائيات الخاصة بالمجتمع األميركي

وتفاعله مع القضية الفلسطينية في فترات زمنية متفرقة.

تقرير أميركي يكشف سر تحول رؤية الشباب األميركيين
للقضية الفلسطينية



حراٌك يناهض مشاركة البيد في مجلس
 الشراكة األوروبي الشهر المقبل

رغم استئناف العالقات األوروبية اإلسرائيلية مؤخرا، رغبة
من االتحاد األوروبي بدعم رئيس الحكومة االنتقالية يائير
البيد أمام خصمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، حتى
وصلت األمور إىل تجديد مجلس الشراكة بينهما عقب
تجميده بسبب سياسة األخير تجاه الفلسطينيين، فإن دولة
االحتالل ما زالت تتعامل باستعالء مع سفين كوبمانس
المبعوث األوروبي لعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية،

الذي قدم شكوى بذلك لرؤسائه في االتحاد األوروبي.
 

مع العلم أن كوبمانس اشتكى خالل اجتماع في وزارة
الخارجية اإلسرائيلية قبل أسبوعين من سوء المعاملة التي

يتلقاها بسبب مواقفه السياسية.
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اشتكى سفين كوبمانس ، المبعوث األوروبي الخاص لعملية
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، رسمًيا إىل وزارة الخارجية
اإلسرائيلية من أنه لم يحصل مؤخرًا عىل اجتماعات رفيعة
المستوى في إسرائي ، وفًقا لملخص االجتماع الذي حصل عليه

موقع أكسيوس.
 

يتم تعيين مبعوث االتحاد األوروبي لعملية السالم اإلسرائيلية
الفلسطينية من قبل 27 دولة عضو في االتحاد األوروبي ويقدم

تقاريره إىل ممثلين في بروكسل.
 

وقال أكسيوس إن سفين كوبمانس أثار شكاواه خالل لقاء مع
عليزا بن نون، المديرة السياسية لوزارة الخارجية. وأشار كوبمانس

لبن نون إىل أن آخر مرة التقى فيها بمسؤول رفيع كانت قبل ستة
.أشهر مع لبيد الذي كان وزيرا للخارجية في ذلك الوقت

مبعوث االتحاد األوروبي يقول إنه يتعرض للتجاهل من قبل
المسؤولين اإلسرائيليين



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.
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