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مجلس العالقات: االتحاد األوربي يكافئ االحتالل عىل جرائمه عبر
عقد مجلس الشراكة

اتهم مجلس العالقات الدولية – فلسطين االتحاد األوربي
بتشجيع االحتالل ومكافئته عىل جرائمه المتواصلة بحق
الفلسطينيين عبر إعادة إحياء مجلس الشراكة األوربي –

االسرائيلي بين الكتلة األوروبية ودولة االحتالل.
 

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن عقد هذا
المجلس بحضور رئيس وزراء االحتالل البيد يأتي في ظل
ارتكاب االحتالل جرائم حرب في غزة والضفة وانتهاكاته

المتواصلة في القدس وبناءه المستوطنات.
 

وأضاف المجلس أن تفعيل مجلس الشراكة يخفف الضغط
الذي يتعرض له االحتالل بعد اتهامه بارتكاب جريمة الفصل
العنصري من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية

وجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

1

تقرير أممي: "إسرائيل" احتالل استعمار استيطاني ونظام
فصل عنصري

وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة األممية الخاصة بحالة
حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطيني المحتلة، دولة
االحتالل بـ "االحتالل االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي

ونظام الفصل العنصري".
 

وطالبت ألبانيز في تقريرها عن حالة حقوق اإلنسان في
األراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الحكومة اإلسرائيلية
بإنهاء "احتاللها اإلستعماري االستيطاني لألراض
الفلسطينية فورًا دون قيد أو شرط، وأن تقدم تعويضات

عن أفعالها غير المشروعة".
 

وأوصت بإدانة االنتهاكات المتعمدة من جانب "إسرائيل"
لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك

الممارسات االستعمارية االستيطانية.

http://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a6-%d8%a7/
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أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة "إلسرائيل"

أعلنت أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة

"إلسرائيل"، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة

السابقة.
 

وقد أعلنت وزيرة الخارجية األسترالية بيني وونغ التراجع عن قرار

حكومة سكوت موريسون المحافظة السابقة الذي اعترف

بالقدس المحتلة عاصمة "إلسرائيل". وقالت إن بالدها تعد

القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين

اإلسرائيليين والفلسطينيين.
 

وأضافت الوزيرة أن بالدها ال تزال ملتزمة بحل الدولتين، مؤكدة

أنها لن تدعم أي مقاربة تبدد هذا األفق السياسي.

خلص التقرير األول الصادر أمام الجمعية العامة عن لجنة
التحقيق الدولية المستقلة التابعة لألمم المتحدة المعنية
باألرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية
و"إسرائيل"، إىل وجود أسباب معقولة تدعو لالستنتاج أن االحتالل
اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون
الدولي نظرا الستمراره وسياسات الحكومة اإلسرائيلية للضم

بحكم األمر الواقع.
 

للتوصل إىل نتائجها، نظرت لجنة التحقيق في سياسات وإجراءات
الحكومة اإلسرائيلية لإلبقاء عىل االحتالل وضّم أجزاء من األرض

الفلسطينية المحتلّة.

لجنة تحقيق دولية تدعو للنظر في اآلثار القانونية الناشئة عن
استمرار احتالل "إسرائيل" لألرض الفلسطينية
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أعربت منسقة الشؤون اإلنسانية باإلنابة في األرض

الفلسطينية المحتلة، لوتشيا إلمي، عن قلق إزاء الزيادة

الخطيرة في أعمال العنف والقيود المفروضة عىل الحركة في

الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
 

وفي بيان صادر دعت المسؤولة األممية إىل وقف التصعيد

مؤكدة مسؤولية "إسرائيل" في كفالة حماية جميع

الفلسطينيين، وذكر البيان أن عام 2022 يعد أكثر األعوام

دموية منذ 2006، بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في الضفة

الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
 

إذ قتل ما ال يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفال، عىل

أيدي القوات اإلسرائيلية.

األمم المتحدة: عام 2022 أكثر األعوام دموية منذ 2006،
بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في الضفة

دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إىل إجراء
تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة عىل يد قوات
االحتالل ومسلحين فلسطينيين عىل السواء خالل النزاع في آب

الماضي.
 

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد إن 31 مدنيا كانوا من
بين 49 فلسطينيا قتلوا خالل النزاع الذي استمر ثالثة أيام في

القطاع المحاصر من قبل "اسرائيل".
 

وأضافت: "قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة جديدة عىل
هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة
ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية عىل حد

سواء".

العفو الدولية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في
جرائم حرب محتملة في غزة
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وصف وزراء خارجية أوروبيون سابقون السياسات التي

تمارسها دولة االحتالل ضد الفلسطينيين بأنها "جريمة

فصل عنصري".
 

وقال الوزراء، في رسالة الفرنسية، "ال نرى بديال سوى

االعتراف بأن السياسات التي تنتهجها "إسرائيل" ضد

الفلسطينيين ترتقي إىل جريمة فصل عنصري".
 

ووقع الرسالة وزراء الخارجية السابقون لدول الدنمارك

موغن يكيتوفت، وفنلندا آركي تووميويا، وسلوفينيا إيفو

فاجل، وفرنسا هوبر فدرين، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية

البريطانية.

وزراء أوروبيون سابقون يصفون "إسرائيل" بـ"دولة فصل
عنصري"

أعلنت "لجنة التحقيق المفتوحة لألمم المتحدة في الممارسات

العنصرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين ، المعنية بممارسة

الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أنها ستطلق

تحقيقا في انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها سلطات االحتالل

اإلسرائيلي وفي ممارسات الفصل العنصري (نظام آبريتهايد)

الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وما إذا كان مصطلح

"آبرتهايد" ينطبق عىل "إسرائيل" لوصفها بهذه الصفة.
 

وقال أعضاء اللجنة الثالثة إن التقارير المستقبلية ستحقق في

نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي الممارس ضد الفلسطينيين

تحت االحتالل، وقالوا إن التحقيق ركز حتى اآلن عىل "األسباب

الجذرية" للصراع ، والتي ينسبونها إىل االحتالل اإلسرائيلي في

الضفة الغربية.

لجنة األمم المتحدة تحقق في نظام الفصل العنصري
اإلسرائيلي
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قررت لجنة في األمم المتحدة مؤخرًا بأغلبية 152 دولة وجوب تدمير
"إسرائيل" لألسلحة النووية التي تمتلكها ووضع مواقعها تحت إشراف

الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
 

اللجنة األوىل للجمعية العامة لألمم المتحدة ، والمعروفة باسم
DISEC أو C1 ، هي إحدى اللجان الست للمنظمة الدولية التي تهدف
إىل دراسة ومراقبة قضية األسلحة النووية في العالم ، وفي خطوة
غير مسبوقة أطلقوا عليها بشأن "إسرائيل": "االنضمام إىل معاهدة
(حظر انتشار األسلحة النووية) دون مزيد من التأخير." ، وعدم تطوير أو
تصنيع أو اختبار أو حيازة أسلحة نووية ، والتخلي عن حيازة األسلحة
النووية ووضع كل ما لديها من أسلحة نووية غير آمنة. تحت إشراف

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

بأغلبية ساحقة: األمم المتحدة تقرر وجوب تدمير "إسرائيل"
أسلحتها النووية

الواليات المتحدة: مصالحة حماس واألسد تضر بمصلحة
الشعب الفلسطيني

حذرت وزارة الخارجية األمريكية من مصالحة حركة حماس،
والرئيس السوري بشار األسد، واعتبرت أن الخطوة تضر

بمصلحة الشعب الفلسطيني.
 

وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد برايس
للصحافيين: إن "تواصل نظام األسد مع هذه "المنظمة
اإلرهابية" يؤكد لنا عزلته"، مضيفًا: "هذا يضر بمصالح
الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة

اإلرهاب في المنطقة وخارجها".
 

وأكدت الخارجية األمريكية أنها "ستواصل رفض أي دعم
إلعادة تأهيل نظام األسد، ال سيما من المنظمات

المصنفة "ارهابية" مثل حماس" عىل حسب قولها.
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تصاعدت األصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة

لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة

لالحتالل اإلسرائيلي عىل كافة المستويات الحياتية، والتي

استخدمتها العديد من المؤسسات الحقوقية والشعبية داخل

بريطانيا كي تجبر االحتالل اإلسرائيلي عىل وقف كافة ممارساته

غير اإلنسانية بحق الفلسطينيين في األراضي المحتلة.

 

وبدأت تحركات فعلية من قبل مجموعة من الحقوقيين في

المملكة المتحدة وأوروبا لدعم حركة المقاطعة سواء داخل

التجمعات الشعبية أو المجتمعات العمالية أو الجامعات،

والضغط عىل الحكومة البريطانية لوقف إصدار قانون لتجريم

حركة المقاطعة داخل األراضي البريطانية واألوروبية.

49 منظمة في بريطانيا تعارض قانون تجريم مقاطعة
"إسرائيل"

طالبت 65 منظمة حقوق إنسان من المفوض السامي

الجديد لحقوق االنسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة

للفلسطينيين، نتيجة الممارسات االسرائيلية المفروضة

عليهم.

 

وأشارت المنظمات في رسالة مشتركة، إىل المفوض

السامي، إىل تصعيد "إسرائيل" من توغالتها العسكرية في

المدن الفلسطينية مؤخًرا، واستخدم العقاب الجماعي في

مخيمي شعفاط وعناتا، وتعمد قوات االحتالل لسياسة

"إطالق النار بهدف القتل".

65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق اإلنسان
 بالعدالة للفلسطينيين
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تقرير: السلطات الماليزية حررت فلسطينيا اختطفه الموساد 
في كوااللمبور

كشفت قناة "الجزيرة"، في تقرير أن السلطات الماليزية حررت

فلسطينيا من قطاع غزة المحاصر اختطفه جهاز الموساد

من العاصمة الماليزية كوااللمبور.
 

وأفادت "الجزيرة" نقال عن مصادر خاصة بأن "عملية

االختطاف جرت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، وأوضحت أن

"الموساد استعان لتنفيذها بعمالء ماليزيين".
 

وأشار التقرير إىل أن "المخابرات الماليزية استطاعت الوصول

لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خالل 24 ساعة".
 

ووفقا لمصادر "الجزيرة" فإن "الموساد حقق مع الناشط

الفلسطيني عبر الفيديو من "تل أبيب" بشأن ارتباطه بكتائب

‘عز الدين القسام‘"، الجناح المسلح لحركة "حماس".

صوتت نقابة أساتذة الجامعات في استراليا لصالح قرار
يدعو إىل حظر زيارة أعضائها إىل "إسرائيل".

 
ودعت النقابة أعضاءها إىل مقاطعة الزيارات التي
تستضيفها "المنظمات الموالية "إلسرائيل"، وتقوية
الروابط مع النقابات الفلسطينية، بما في ذلك االتحاد

الفلسطيني لنقابات أساتذة وموظفي الجامعات.
 

ويمنع القرار المسؤولين المنتخبين أو العاملين في النقابة
من قبول جوالت مدفوعة التكاليف إىل "إسرائيل"، التي

ترعاها دولة االحتالل أو منظمات اللوبي المؤيدة لها.
 

نقابة أساتذة الجامعات في أستراليا تحظر عىل أعضائها زيارة "إسرائيل"
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6000 آالف مستوطن روسي يتوجهون إىل "إسرائيل" شهرياً خالل
األشهر الستة المقبلة

تخطط الوكالة اليهودية إلنشاء محطات عىل طول الحدود
الروسية لمساعدة الروس المهتمين بالهجرة إىل إسرائيل

بعد مسودة إعالن التجنيد اإلجباري.
 

وبحسب ما أفادت وسائل إعالم إسرائيلية فمن المتوقع
وصول ما يصل إىل 6000 مهاجر إىل دولة االحتالل من

روسيا في كل شهر من األشهر الستة المقبلة. 
 

والزيادة المتوقعة في الهجرة من روسيا هي نتيجة مباشرة
.للتجنيد اإلجباري الذي ُأعلن هناك الشهر الماضي

أفادت 9 مصادر مطلعة بأن أكثر من 12 من كبار المسؤولين
الحكوميين والعسكريين اإلندونيسيين، تعّرضوا العام
الماضي الستهداف ببرامج تجسس صممتها شركة مراقبة

إسرائيلية.
 

وأوضحت 6 من المصادر لرويترز أنهم أنفسهم تعّرضوا
لالستهداف.

 
وذكرت المصادر -التي لم تكشف عن هويتها- أن من بين
من اسُتهِدفوا وزير تنسيق الشؤون االقتصادية إيرالنغا
هارتارتو، وشخصيات عسكرية كبيرة، ودبلوماسيْين إقليميين
اثنين، ومستشارين في وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية

اإلندونيسيتين.

برامج تجسس إسرائيلية استهدفت 12 مسؤوال إندونيسيا كبيرا

https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/
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منظمات حقوقية دولية تدين بشدة اجتماع مجلس الشراكة
بين االتحاد األوروبي و"إسرائيل"

نددت جماعات حقوق اإلنسان دولية بالقمة بين االتحاد
األوروبي و"إسرائيل"، قائلة إنها لن تؤدي إال إىل إضفاء
الشرعية عىل "الفصل العنصري" الجاري ضد الفلسطينيين.

 

وحذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من أن
""إسرائيل" ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد
الفلسطينيين" وأن "أي تعاون يجب أن يركز عىل تفكيك نظام

"إسرائيل" الوحشي للقمع والهيمنة".
 

كما نددت منظمة هيومان رايتس ووتش باالجتماع في
بيان لها، قائلة: "عىل المسؤولين األوروبيين أن يعلموا أنهم
سيصافحون ممثلين عن الحكومة التي ترتكب جرائم ضد
اإلنسانية، وقد أدى ذلك إىل تجريم جماعات المجتمع

المدني البارزة التي تتحدى هذه االنتهاكات".

اإلدارة األمريكية ستوسع عقوباتها ضد الدول العربية
المقاطعة "إلسرائيل"

أكد مساعد وزير التجارة األمريكية "ماثيو أكسلرود"، أّن إدارة
الرئيس جو بايدن ستعزز العقوبات عىل الدول العربية

المقاطعة "إلسرائيل".
 

وقال "أكسلرود"، إّن إدارة بايدن ستعزز العقوبات المفروضة
عىل  مقاطعة جامعة الدول العربية "إلسرائيل" منذ عقود،
في الوقت الذي اختار فيه بعض المشاركين القدامى

االنسحاب بينما يضاعفها آخرون.
 

وأكد، اللجنة اليهودية األمريكية التي تحدثت يوم الخميس،
أّن أولئك الذين يلتزمون بالمقاطعة سُيطلب منهم االعتراف
بمخالفاتهم قبل االستقرار مع الحكومة األمريكية  وأنهم
سيخضعون لعقوبات إذا كانت الشركات األجنبية التابعة

لهممتامثلة للمقاطعة.

https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/
https://coir.ps/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/


وّقع أكثر من 250 أكاديميا ومتضامنا مع الشعب الفلسطيني، عىل
بيان صدر عن الحملة األكاديمية الدولية لمناهضة االحتالل
و"األبرتهايد" اإلسرائيلي، يدعو لمقاطعة "إسرائيل" أكاديميا، ومنع
المشاركة في برامج التبادل األكاديمي واإلعالمي مع أكاديميين

إسرائيليين، وعدم استخدام مطاراتها.
 

ووّقع األكاديميون والمتضامنون، عىل البيان، الذي جاء ردا عىل
انتهاكات االحتالل المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، حيث يمثلون
نحو 28 دولة في العالم، بجانب فلسطين، وهي: األردن، وتونس،
ومصر، والكويت وقطر، ولبنان، والعراق، وغوتاتيماال، وجنوب افريقيا،
والمغرب، والسعودية، وبريطانيا، والسويد، والواليات المتحدة
األميركية، واستراليا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، واسبانيا، وكندا،

وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا.

250 أكاديميا ومتضامنا عربيا وأجنبيا يقررون مقاطعة
"إسرائيل" أكاديميا وعدم استخدام مطاراتها
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تحدث المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب الزاريني، في مقابلة في
نيويورك، عن الدور الذي تقوم به الوكالة، ويتطرق إىل قضية
الالجئين والدور الذي يجب أن تلعبه الدول العربية في هذا
السياق، كما إىل اتفاقيات "أبراهام" (التطبيع بين "إسرائيل"

واإلمارات والبحرين والمغرب) وتأثيراتها.
 

وأضاف الزاريني أنه "خالل اجتماعاتي في القاهرة (جامعة الدول
العربية) لفت االنتباه إىل أنه عندما بدأنا نالحظ ظهور بعض
الديناميكيات السياسية اإلقليمية الجديدة في المنطقة
(اتفاقيات أبراهام)، تم التأكيد لي (في حينه) أن ذلك لن يؤثر عىل
دعم أونروا والالجئين الفلسطينيين. وقلت (في القاهرة) إنه

بالنظر إىل الحقائق تتكشف لنا قصة مختلفة".
 

الزاريني: بعض المساهمات ألونروا انخفضت بعد اتفاقيات
"أبراهام"
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المؤيدة لمقاطعة "إسرائيل" آني أرنو تفوز بنوبل لألدب

ُمنحت جائزة نوبل لآلداب للروائية الفرنسية آّني إرنو، وفق ما
أعلنت األكاديمية السويدية في ستوكهولم.

 
وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة 82 عامًا بما أظهرته من
“شجاعة وبراعة” في “اكتشاف الجذور والُبعد والقيود

الجماعية للذاكرة الشخصية”.
 

وعرفت الكاتبة  بميولها اليسارية  ومعاداتها للعنصرية في
فرنسا. وقد وقعت، في مايو/ آيار 2018 ، عريضة، بالتعاون مع
شخصيات من عالم الثقافة، لمقاطعة موسم الثقافات بين
فرنسا و"إسرائيل"، والذي يعتبر، وفًقا للعريضة، بمثابة واجهة

"إلسرائيل" عىل حساب الشعب الفلسطيني.

اتفاقيات التطبيع درت أرباحاً طائلة عىل خزائن تجار السالح
اإلسرائيليين

كشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، أن
تجار السالح اإلسرائيليين حصلوا عىل أكثر من 3 مليارات دوالر
في صفقات مع دولة اإلمارات العربية والبحرين والمغرب،
حيث حصلت هذه الدول الثالث عىل سبعة بالمائة من

إجمالي صادرات األسلحة من "إسرائيل" في عام 2021.
 

وتقول الصحيفة "لقد كان المقاولون العسكريون
اإلسرائيليون (شركات األسلحة اإلسرائيلية) هم أكبر
المستفيدين مما يسمى باتفاقيات التطبيع "اتفاقيات
أبراهام" ، الموقعة بين "تل أبيب" والعديد من الدول

العربية في عام 2020".
 



قال رئيس حزب "الليكود" وزعيم المعارضة اإلسرائيلية، بنيامين

نتنياهو، إّن "التطبيع مع السعودية سيكون الهدف الرئيسي

في فترة واليته المقبلة"، في حال حصوله عىل األغلبية خالل

انتخابات "الكنيست".
 

ونقل اإلعالم اإلسرائيلي كالم نتنياهو الذي جاء خالل مقابلة

مع قناة "CNN" األميركية، إذ قال: "بصراحة، االتفاقات

الطبيعية لم تكن لتحدث لوال موافقة السعودية". 
 

وفي وقٍت سابق نقلت وسائل إعالم إسرائيلية بيان نتنياهو،

الذي أعرب فيه بوضوح عن "تقديره لولي العهد السعودي،

محمد بن سلمان، عىل مساهمته في إنجاز أربع اتفاقيات

تطبيعة تاريخية حققناها"، والمقصود فيها اإلمارات، البحرين،

السودان والمغرب.

نتنياهو: تطبيع دول عربية مع "إسرائيل" لم يكن ليحدث لوال
موافقة السعودية

12

292 مؤسسة تدين استمرار االحتالل اعتقال 4650 فلسطيني�ا

أدانت 292 مؤسسة حقوقية ومدنية، بأقسى العبارات
وأشدها استمرار اعتقال "إسرائيل"، لنحو (4650) فلسطينيا

موزعين عىل حوالي (23) سجنًا ومعتقًال.
 

ومن هؤالء (32) من النساء والفتيات، ونحو (180) قاصرا
تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، و(780) معتقًال إداريًا

منهم أسيرتان وأربعة أطفال.
 

وفي بيان  طالبت المؤسسات المجتمع الدولي، وفي
مقدمته منظمة األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب
األحمر والفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، بالضغط
عىل كيان االحتالل والفصل العنصري إلنهاء ملف االعتقال
اإلداري ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين

والفلسطينيات.
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بعد تقديم تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لألمم المتحدة
المعنية باألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية و"إسرائيل"،
إىل الجمعية العامة قالت رئيسة اللجنة، نافي بيالي، للصحفيين في نيويورك
إن "سياسات وأفعال الحكومات اإلسرائيلية قد ترقى إىل مستوى الجرائم

الدولية".
 

وتابعت تقول: "وجدنا أيضا أن الغرض من بعض سياسات "إسرائيل"
وأفعالها في الضفة الغربية تجميلي يهدف إىل معالجة ما ُيسّمى بالمخاوف
األمنية. وأن األمن غالبا ما يتم استخدامه كحجة من قبل إسرائيل لتبرير

التوسع اإلقليمي."
 

وأوضحت للصحفيين أن اللجنة توصلت إىل نتيجة مفادها بأن االحتالل
اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب

استدامته وبسبب سياسات "إسرائيل" في الضم.

لجنة التحقيق الدولية تنفي اتهامات مندوب "إسرائيل"
ألعضائها بمعاداة السامية

استطالع: أغلبية الشباب األمريكي يعارضون بيع األسلحة
"إلسرائيل"

أظهر استطالع جديد للرأي العام أن أغلبية الشباب األمريكي

يعارضون استمرار مبيعات األسلحة األمريكية "إلسرائيل".

 

وأجرت االستطالع مؤسسة أوراسيا عىل عينة من

المواطنين األمريكيين بلغت 2200 شخص في الفترة

الواقعة من 2 إىل 8 أيلول الماضي حول السياسة الخارجية

األمريكية.

 

وأظهرت النتائج أن 53% من المستطلعين، الذين تتراوح

أعمارهم بين 18 و29 عاما، يعارضون استمرار مبيعات

األسلحة "إلسرائيل".
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أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية عىل موقف دولة قطر الثابت من
احترام سيادة الدول وميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي
الذي ال يتجزأ، قائًال إنه "مثلما ينطبق (القانون) عىل أوكرانيا
ينطبق عىل القضايا األخرى سواء في فلسطين ووضع حد

لالحتالل اإلسرائيلي هناك أو في ما يخص أي دولة أخرى.
 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد
مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي حيث أكد سعادة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية موقف دولة قطر
الثابت حيال األزمة الروسية األوكرانية، ورفضها انتهاك سيادة

الدول، وسيادة أوكرانيا في هذا السياق بشكل خاص.

وزير الخارجية القطري: القانون الدولي ال يتجزأ وما ينطبق عىل
أوكرانيا ينطبق عىل االحتالل في فلسطين

أك�د الوزير األول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن أّن "القمة
العربية، المزمع عقدها في الجزائر في مطلع تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل، ستكون موعًدا لتأكيد دعم القضية

الفلسطينية.
 

وفي رّده، في مجلس األمة، عىل التساؤالت التي طرحها أعضاء
المجلس بشأن بيان السياسة العامة للحكومة، أكد الوزير األول
أّن "اللقاء العربي المهم موعد لتأكيد دعم القضية
الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، من خالل االلتفاف
حول الموقف العربي المشترك، والمتمّثل بمبادرة السالم
العربية، كونها اإلطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب

الفلسطيني".

الجزائر: القمة العربية المقبلة موعد لتأكيد الدعم للقضية
الفلسطينية



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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