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مؤتمر يطالب بإدراج جريمة الحصار أمام المحاكم الدولية
ومحاسبة قادة االحتالل

عقد مجلس العالقات الدولية – فلسطين، مؤتمرا دوليا
يتناول الحصار اإلسرائيلي المفروض عىل قطاع غزة،

بمشاركة نخب وشخصيات دولية وعربية وازنة.
 

 ويحمل المؤتمر عنوان "16 عاما عىل حصار غزة .. التداعيات
واآلفاق"، ويستضيف نخبة من الشخصيات الدولية التي
لعبت دورا مهما وكان لها اسهامات متميزة عىل صعيد

محاوالت كسر الحصار المفروض عىل القطاع.
 

 
ويهدف المؤتمر بحسب القائمين عليه، إىل تسليط الضوء عىل تداعيات الحصار
المفروض منذ عقد وست أعوام، وعىل المستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي،
والسعي لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مّرة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة

المواقف السياسية الرافضة للحصار عىل قطاع غزة.
 

ويشارك بالمؤتمر شخصيات ممثلة عن القطاعين الحكومي والمجتمع المدني
الفلسطيني وكذلك شخصيات ممثلة للمجتمع الدولي؛ للتطرق لتداعيات الحصار

المفروض عىل القطاع.
 

وضم المؤتمر في فعالياته 3 جلسات، إىل جانب الجلستين االفتتاحية والختامية، وتمحورت
الجلسة األوىل حول تداعيات الحصار المفروض عىل غزة، وتناولت الثانية تجارب كسر

الحصار عن غزة، أّما الجلسة الثالثة تناولت مستقبل الحصار المفروض”.
 

وفي بيان ختامي صدر عنه، أوصى المؤتمر بمطالبة المجتمع الدولي اعتبار الحصار عىل
قطاع غزة جريمة ضد اإلنسانية ويمثل إبادة جماعية ممنهجة تستدعي إنهائه.

 

وحّث عىل إدراج جريمة الحصار عىل قطاع غزة أمام المحاكم الدولية ولمحاسبة قادة
االحتالل عىل كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

 

وخاطب المجتمع الدولي بعدم النظر للقضية الفلسطينية وحصار قطاع غزة من منظور
إنساني فقط.

 

وحّث المؤتمر عىل ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية؛ إليجاد آليات ترفع الحصار عن غزة.

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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مجلس العالقات يعزي بوفاة السويسري ميشيل بوهلر أحد أبرز
المتضامنين مع فلسطين

أعرب مجلس العالقات الدولية عن خالص تعازيه لوفاة
المبدع والكاتب والفنان السويسري ميشيل بوهلر أبرز
المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني وقضيته

العادلة.
 

وفي برقية تعزية أرسلها ألرملة الفقيد، قال المجلس إن
بوهلر كان معروًفا بمواقفه الجريئة مع الشعب الفلسطيني

وحقوقه، ووقوفه الشجاع إىل دوًما إىل جانب المظلومين.
 

وترك بوهلر ما يقارب من 300 أغنية وألّف حوالي 30 كتابا
وعمل مسرحي وخاض عديد المعارك من أجل العدالة و

كرامة االنسان.
 

مجلس العالقات: القرار األممي بطلب رأي “العدل الدولية”
بشأن االحتالل إنجاز تاريخي

رحب مجلس العالقات الدولية – فلسطين بموافقة اللجنة
الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، المعنية بإنهاء
االستعمار، عىل مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة
العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان االحتالل
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية يشكل ضًما بحكم األمر

الواقع.
 

وقال المجلس في بيان صدر عنه إن موافقة اللجنة يعطي
الفلسطينيين حافًزا للمضي في معركتهم القانونية في

سبيل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.
 

وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرارات،
مؤكًدا أن المعركة في الساحة الدبلوماسية تأتي ضمن
األدوات المشروعة التي كفلها القانون الدولي

للفلسطينيين في كفاحهم ضد االحتالل وجرائمه.
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قراءة سياسية في القمة العربية “لّم الشمل” بالجزائر
ورقة سياسية تصدر عن مجلس العالقات الدولية-

فلسطين للباحث محمد الزين.
 

اختتمت الجامعة العربية قّمتها العادّية الـ 31 في الثاني
من نوفمبر/تشرين الثاني 2022؛ والتي انعقدت في ضيافة
الجزائر بعد غياب دام ثالث سنوات كان آخرها القّمة الـ 30
عىل أرض الجمهورية التونسية، وسط تحّديات جّمة مّرت بها
المنطقة العربية؛ بدأت بتفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)،
وصعود ملحوظ لموجة التطبيع مع االحتالل، واستمرار
االنقسام العربي حول ملفات تمثلت في اليمن وسوريا
وليبيا والمغرب، ما جعل من مسألة انعقاد القّمة في حد

ذاته تحّديا للدورة الجزائرية، فكيف بنتائجها؟
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مجلس العالقات الدولية يصدر ورقة سياسة حول القمة العربية
في الجزائر

أطلق مجلس العالقات الدولية  تقريًرا شامًال يسلط الضوء
عىل تداعيات الحصار اإلسرائيلي الخانق عىل قطاع غزة.

 

ويأتي التقرير عشية مؤتمر دولي يعقده مجلس العالقات
الدولية بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي، يشارك
فيه شخصيات دولية ومحلية بارزة ويهدف إىل إبراز قضية

الحصار بعد 16 عاًما من فرضه.
 

وجاء في التقرير أن قطاع غزة ُيعد من أكثر المناطقة
السكانية اكتظاظًا في العالم، حيث يعيش قرابة الـ 2.35
مليون نسمة (47.3% منهم أطفال دون 18 سنة) في شريط
ساحلي ضيق تبلغ مساحته 360 كم2 فقط، تبلغ فيه نسبة
الالجئين، الذين هجروا عامي 1948 و1967، ما يقارب الـ ٪71
من إجمالي عدد سكان القطاع، يعيشون في مخيمات

تفتقر ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية الكريمة.

تقرير صادر عن مجلس العالقات يظهر أرقام صادمة بعد 16
عام من حصار غزة
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أكدت صحيفة عبرية، أن "إسرائيل" سجلت رقما قياسيا في
بيع السالح بعد الحرب األوكرانية والتطبيع مع بعض

الدول العربية.

وقالت "هآرتس" في تقرير أعده عوديد يارون: "2021 سنة
سجل فيها رقم قياسي في التصدير األمني "إلسرائيل"،
وأكد في نيسان/ أبريل الماضي قسم "سيفت" في وزارة
األمن، ارتفاع 30 بالمئة في حجم الصفقات الجديدة التي

وقعت في السنة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن "هناك عوامل رئيسية تدفع
بالتصدير األمني اإلسرائيلي إىل األعىل وهي؛ التطبيع مع
بعض الدول العربية (اتفاقات إبراهيم) والحرب في

أوكرانيا".
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هآرتس: بيع السالح اإلسرائيلي يزدهر بعد حرب أوكرانيا والتطبيع

خرج باحثون فلسطينيون بعدة توصيات هامة، منها فضح
ممارسات الفصل العنصري لالحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب
الفلسطيني، ودعم المنظمات التي تفضح ممارساته
العنصرية، وتوحيد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية
إلنهاء “األبارتهايد” اإلسرائيلي وإبقاء القضية الفلسطينية
حية، وتفعيل المطالبات الحقوقية في المحافل الدولية

بتصنيف االحتالل كيان فصل عنصري.
 

جاء ذلك خالل حفل تكريم الفائزين في المسابقة البحثية،
بعنوان “مستقبل الفصل العنصري اإلسرائيلي وأثره عىل
الموقف الدولي من الصراع”، والتي أطلقها مجلس
العالقات الدولية – فلسطين، بالتعاون مع مركز المبادرة
االستراتيجية فلسطين-ماليزيا، في مدينة غزة، بحضور

باحثين وسياسيين وأكاديميين، وصناع قرار.

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري اإلسرائيلي
ضمن مسابقة نظمها المجلس

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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الواليات المتحدة تنشئ منصب تمثيلي خاص يركز فقط عىل
الشؤون الفلسطينية

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية األمريكية إن إدارة بايدن
أبلغت الكونجرس يوم الثالثاء بأنها عينت هادي عمرو ممثال

خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية.
 

سوف يتواصل عمرو الذي سيتخذ من واشنطن مقرًا له عن
كثب مع الفلسطينيين وقيادتهم، وسيواصل، مع السفير
نايدس وفريقه، التواصل مع "إسرائيل" بشأن القضايا ذات

الصلة بالفلسطينيين.
 

سيواصل عمرو العمل من مكتب وزارة الخارجية لشؤون
الشرق األدنى والعمل عن كثب مع مكتب السفارة األمريكية

للشؤون الفلسطينية.

مجلة ألمانية تكشف عن مسودة اتفاقية لتبادل بيانات بين
أوروبا و"إسرائيل" تشمل مناطق السلطة الفلسطينية

كشفت مجلة شبيغل األلمانية، وجود مفاوضات بين
"إسرائيل" والمفوضية األوروبية بشأن إقرار اتفاقية تبادل
بيانات مخطط لها بين االتحاد األوروبي و"إسرائيل"، تمتد

بياناتها لتشمل مناطق السلطة الفلسطينية.
 

وبحسب المجلة األلمانية، فإن القضية ُطرحت ضمن اجتماع
داخلي لالتحاد األوروبي مؤخرا. حيث تم طرح مسودة اتفاق
تبادل للمعلومات بين أوروبا و"إسرائيل"، حيث تحتوي
المسودة التي تفاوضت عليها مفوضية االتحاد األوروبي
عىل بند من شأنه أن يسمح للسلطات اإلسرائيلية باستخدام
البيانات الشخصية من الشرطة األوروبية “يوروبول” في

األراضي المحتلة.
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أكد فيليب الزاريني، المفوض العام لوكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
حاجة الوكالة إىل ما بين 50 و80 مليون دوالر حتى نهاية

.2022
 

وقال الزاريني خالل مؤتمر صحفي عقد في العاصمة
األردنية عمان: إن معدالت الفقر وصلت بين الالجئين
الفلسطينيين إىل مستويات غير معهودة بنحو 90 بالمئة

في سوريا ولبنان وغزة.
 

وأضاف أن "الوكالة تحتاج 200 مليون دوالر لدعم التحول
الرقمي ودعم األصول المستنفدة"، مطالبا بدعم من

الدول األعضاء بشكل مستدام.

المفوض العام لألونروا يؤكد حاجتها إىل 80 مليون دوالر 
حتى نهاية 2022

نائب أسترالي: حان وقت االعتراف بدولة فلسطينية وعىل
"إسرائيل" وضع حد الضطهاد الفلسطينيين

لقى النائب األسترالي المستقل، أندرو ويلكي، خطاًبا في
البرلمان األسترالي لمدة 90 ثانية طالب فيه بإنهاء إسرائيل

اضطهادها للفلسطينيين. 
 

وعرج النائب في خطابه عىل تقرير لجنة حقوق االنسان
التابعة لألمم المتحدة الذي خلص اىل أن االحتالل
االسرائيلي لفلسطين غير قانوني بطبيعته وان "إسرائيل"
استغلت احتاللها إلعاقة حق تقرير مصير الفلسطينيين،

وسرقة أراضيهم ومواردهم الطبيعية لمدة ٥٥ عامًا.
 
 

وأضاف ويلكي: "لقد حان الوقت ألستراليا والعالم لتوسيع
نطاق استجابتنا لهذا الوضع المروع".



زار حاخام بريطاني اإلمارات، قبل أيام، وألقى خطاًبا غير
مسبوق أمام حواىل ألف من العلماء المسلمين خالل لقاء
لمنتدى أبو ظبي للسالم برئاسة الشيخ عبد هللا بن بيه،

مشيدًا فيه بـ«اتفاق أبراهام».
 

وأشار جوش كابالن، مراسل صحيفة «جويش كرونيكال»، إىل
أن «هذا المشهد كان سيبدو غير مرجح قبل بضع سنوات،
وأحياًنا مستحيال، لكن قاعة ريتز كارلتون في أبو ظبي شهدت
مخاطبة الحاخام أفرايم ميرفيس، كبير حاخامات يهود
بريطانيا، لهذا الجمهور الديني بنصوص من التوراة باللغات
العبرية والعربية واإلنكليزية، بزعم بناء السالم التاريخي الذي

حققته اتفاقيات التطبيع قبل عامين».
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كبير حاخامات بريطانيا يخطب في ألف من علماء المسلمين في
اإلمارات ويشيد بالتطبيع

الواليات المتحدة تفتح تحقيًقا باغتيال شيرين أبو عاقلة..
واالحتالل يرفض التعاون

أخطرت وزارة العدل األمريكية وزارة القضاء اإلسرائيلية، بأن

مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقا جنائيا

في ظروف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
 

حيث تعرضت اإلدارة األمريكية لضغوط من قبل العشرات

من الديمقراطيين في الكونغرس وعائلة الصحفية أبو

عاقلة، التي تحمل الجنسية األمريكية، لبذل المزيد لضمان

المساءلة.
 

ومن جانبه، قال وزير جيش االحتالل، بيني غانتس، إن قرار

وزارة العدل األمريكية بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة "خطأ

فادح".



أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو أن بالده
رفضت طلبا إسرائيلًيا لطرد قيادات حركة المقاومة
اإلسالمية "حماس" المقيمين في تركيا، خالل المحادثات

الثنائية بين البلدين.
 

وفي لقاء مع أعضاء البرلمان التركي، قال تشاووش أوغلو
إن تركيا ال تعتبر حركة حماس إرهابية، وترفض طرد

أعضائها.
 

وتابع: "لم نوافق عىل الطلب اإلسرائيلي بشأن حماس ألننا
ال ننظر إليها عىل أنها حركة إرهابية.
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تركيا ترفض طلبا إسرائيلًيا لطرد قيادات حماس من أراضيها

لجنة أممية تقر طلب فلسطين رأي "العدل الدولية"
 بشأن االحتالل اإلسرائيلي

وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة،

المعنية بإنهاء االستعمار، عىل مشروع قرار فلسطيني

يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن

ما إذا كان االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية يشكل

ضما بحكم األمر الواقع.
 

وسُيعرض مشروع القرار عىل الدول األعضاء في الجمعية

العامة لألمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه

واعتماده بصفة رسمية.
 

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي

استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك

"إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير

المصير.



عقد التحالف الدولي ألسطول الحرية بالعاصمة البريطانية

لندن اجتماًعا لمناقشة مهمة األسطول للعام 2023، التي

تهدف إىل تحدي وكسر الحصار البحري اإلسرائيلي غير القانوني

وغير اإلنساني عىل قطاع غزة.
 

وقال القائمون عىل تحالف "أسطول الحرية" إن االجتماع ُعقد

برعاية المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.
 

وضم االجتماع ممثلين عن التحالف الدولي في كل من السويد

والنرويج وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وماليزيا وتركيا

وكندا والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا باإلضافة إىل اللجنة

الدولية لكسر الحصار عن غزة.
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تحالف أسطول الحرية يبدأ تحضيرات جديدة لكسر حصار غزة

فوز أمريكَيين من أصل فلسطيني في عضوية برلمان واليتي
جورجيا وإلينوي ورشيدة طليب تجدد فوزها في الكونغرس

فازت األمريكية من أصل فلسطيني رؤى رمان، في عضوية

برلمان والية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للوالية،

بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، حيث قدمت

في منشور لها عبر موقع انستغرام شكرها لكل الذين

ساندوها في الوصول اىل برلمان الوالية.
 

كما فاز األمريكي من أصل فلسطيني عبد الناصر رشيد،

بعضوية برلمان والية إلينوي مرشحًا عن الحزب

الديمقراطي.
 

كما فازت األمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب،

مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس للمرة

الثالثة عىل التوالي عن والية ميشغيان.



اضطرت “سارة موسكروفت” رئيسة مكتب 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 8 أغسطس بعد ثالثة أيام

من العدوان عىل غزة إن إطالق الصواريخ بهذا الشكل

العشوائي من قبل الجهاد اإلسالمي والذي يستدعي ردًا

إسرائيليًا أمر مستهجن”.
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انسحاب عماني وكويتي من معرض بحريني 
بسبب مشاركة االحتالل

مجلس حقوق اإلنسان يحقق في انتهاكات إسرائيلية للقانون
اإلنساني والدولي في األراضي المحتلة والقدس

بدأت لجنة التحقيق بشأن األراضي الفلسطينية المحتلة
التابعة لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة جلسات
استماع في جنيف للتحقيق في انتهاكات إسرائيلية للقانون
اإلنساني الدولي في األراضي المحتلة والقدس، في حين

وصفت "إسرائيل" الجلسات بأنها "محاكمات زائفة".
 

وتركز الجلسات عىل أوامر إغالق "إسرائيل" عددا من
المنظمات الحقوقية الفلسطينية في أغسطس/آب
الماضي وتصنيفها منظمات إرهابية، كما تركز عىل الظروف
التي أحاطت بحادث اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة

شيرين أبو عاقله في مايو/أيار الماضي.



في ظل ما تواجهه دولة االحتالل من تراجع في صورتها لدى

الرأي العام العالمي، واعتبارها ترتكب جرائم حرب، وتنفذ نظام

فصل عنصري ضد الفلسطينيين، قررت وزارة خارجية االحتالل

تدريب العشرات من المؤثرين عىل العالم االفتراضي لتوزيع

محتوى "إيجابي" عنها، أمام ما تعتبره "طوفان" المحتوى

المعادي لها.
 

كشف المراسل السياسي لموقع "ويلال"، أن "وزارة الخارجية في

تل أبيب افتتحت ما أسمتها "حاضنة المؤثرين"، حيث سيتم

تدريب الشباب اإلسرائيليين الذين لديهم حسابات "تيك توك"

و"إنستغرام" و"يوتيوب"، ويحوزون عىل عشرات ومئات اآلالف من

المتابعين عىل إنشاء محتوى عن "إسرائيل" لتوزيعه عىل

الشبكات االجتماعية.

مشروع إسرائيلي جديد لتوظيف المؤثرين لتبييض صورة االحتالل

وجه أكثر من 240 يهوديًا أمريكًيا يعيشون في مدينة بيتسبرغ بوالية
بنسلفانيا، انتقادا للجنة العالقات اإلسرائيلية األمريكية “ايباك”،
لدعمها مرشحا يمينيا عن الحزب الجمهوري إلسقاط المرشحة

الديمقراطية سمر لي المؤيدة للحقوق الفلسطينية.
 

وأعلن الموقعون عىل رسالة موجهة إىل “ايباك” عن دعمهم
للمرشحة التقدمية عن الحزب الديمقراطي عن الدائرة الثانية عشرة

في بنسلفانيا سمر لي.
 

وأكد الموقعون أن المرشحة لي “ستقاتل في الكونغرس من أجل
قيم مجتمعنا واحتياجاته والدفاع عن حقوق المرأة وحماية

ديمقراطيتنا”.

240 يهوديا يتهمون “إيباك” بالعمل إلسقاط مرشحي
“الكونغرس” المؤيدين لفلسطين
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ه جريمة مقترح نيابي كويتي لحظر التطبيع مع االحتالل وعد�

قدم عدد من النواب الكويتيين، مقترحًا بقانون، بشأن حظر
التطبيع مع "إسرائيل" ومنظماتها، مطالبين بعرضه أمام برلمان

بالدهم.
 

وقال النواب، في كتاب موجه إىل رئيس مجلس األمة الكويتي
أحمد السعدون: "نقدم لكم االقتراح بقانون بشأن حظر التعامل
أو التطبيع مع "إسرائيل" - الكيان الصهيوني ومنظماته، برجاء

عرضه عىل مجلس األمة الموقر".
 

وأوضح النواب أن هذا المقترح "إسالمي وطني، ويحتاج إىل
وقفة للتصدي لموضوع التطبيع مع هذا الكيان، من خالل

قانون واضح لتجريم أي خطوة لهذا التطبيع".
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قالت المقررة األممية الخاصة المعنية بالعنصرية إي تنداي
آتشيومي، إنه يجب ايقاف الضغط عىل الدول العتماد التحالف
الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، في كلمتها

أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة.
 

وقالت آتشيومي في حديثها عن تقرير قدمته إىل اللجنة: "أسلط
الضوء عىل الوضع المثير للجدل والتأثيرات الخالفية والتأثيرات

السلبية عىل حقوق اإلنسان التي يثيرها هذا التعريف".
 

وقالت إن التقرير ركز عىل المخاطر المتزايدة لمعاداة السامية
والنازية الجديدة والعنصرية، لكنه انتقد في الوقت نفسه استخدام

األدوات المصممة لمعالجة هذه القضايا.

مقررة أممية تطالب بتعليق اعتماد تعريف التحالف الدولي
إلحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية



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

قررت لجنة في األمم المتحدة مؤخًرا (الجمعة) 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.
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جدد األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، دعوة
المنظمة األممية إىل إحالل السالم في فلسطين وإنهاء االحتالل

اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربية.
 

من جهته، دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بافتتاحية القمة
العربية الـ31 إىل "تشكيل لجنة اتصال وتنسيق عربية لحشد الدعم
من أجل تقديم طلب لألمم المتحدة لمنح دولة فلسطين
العضوية الكاملة بالمنظمة"، وأكد استعداد بالده لنقل هذا
المطلب الحيوي إىل األمم المتحدة من أجل عقد جمعية عامة

استثنائية لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة.
 

من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، عىل ضرورة حل جميع
القضايا العادلة بناء عىل نفس المقاييس والمعايير الدولية،
مشددا عىل أن يكون الحق الفلسطيني حاضرا في جداول أعمال

كل المجموعات الدولية في مختلف المؤتمرات.

القمة العربية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية 
ودعوة أممية إلنهاء االحتالل



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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