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 سلطة السكان والهجرة، القائم بأعمال المدير التنفيذي والمستشار القانوني 

 

 توصية  –الموضوع: عمر شاكر 

. نشأ في منطقة سان فرانسيسكو باي ونال درجة الليسانس في 1985عمر شاكر مواطن أمريكي من أصل عراقي، ولد عام  .1

في الدبلوماسية  كلية، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات العربية من "جامعة ستانفوردكلية الحقوق في "القانون من 

 1."جامعة جورجتاون"

. 1978ن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين. يُرجى مالحظة أن هيومن رايتس ووتش تأسست عام ُعين شاكر مديرا لـ هيوم .2

، بل وطالبت بسحب االستثمارات من يينفلسطينلومن حيث الممارسة، ناصرت المنظمة التوجه المعادي إلسرائيل والموالي ل

 2إسرائيل.
فيما يخص المسألة محل   3البداية كطالب، ثم كباحث. في –باألساس لصالح "القضية الفلسطينية"  –نشط شاكر لسنوات  .3

النظر، دعم شاكر بشكل فعال وعلى طول الخط استراتيجيات طالبت بمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض 

ضد  BDS(، منذ شبابه كطالب، وحتى الحاضر. كتب تغريدات عديدة وشارك محتوى حول حركة BDSعقوبات عليها )حركة 

 4يل.إسرائ

نظرا ألن شاكر شارك ويشارك بشكل فعال في الترويج لمقاطعة إسرائيل، فإن موقف وزارة الشؤون االستراتيجية  .4

والدبلوماسية العامة هو ضرورة سحب تصريح العمل الخاص به. في حين أن هذا التصرف سيؤدي إلى انتقاد إسرائيل في 

الخارجية، فإن رأينا هو أنه من غير المقبول السماح لشخص تورط  اإلعالم الدولي، وهو األمر الذي تتوقعه أيضا وزارة

باستمرار في أنشطة القصد منها اإلضرار بدولة إسرائيل، على مدار سنوات عديدة، بالعمل في الدولة وكأن شيئا لم يكن. إذا لم 

ل، كما يتبين من مشاركته القوية يكن هذا كافيا، فإن شاكر مستمر في أنشطته بشكل ينطوي على االستهزاء، ضد دولة إسرائي

 في قضية الفيفا. 

  إلى البالد. وحرمانه من العودة  العمل تأشيرة نظرا للمذكور أعاله، فإن رأينا هو ضرورة تجريد شاكر من

 هذا الموقف صدق عليه وزير الشؤون االستراتيجية والدبلوماسية العامة. .5
 

  السنوات الماضية. خاللطعة مجال المقافي مرفق بالرسالة ملف بأنشطة شاكر  .6

                                                           
1  shakir  -;https://www.hrw.org/about/people/omar-2010-shakir-https://islamicscholarshipfund.org/omar

;/recipient 
2  http://www.nytimes.com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html ،

https://www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israelsviolations-
palestinian  تقرير بعنوان الوانظرOccupation Inc. ،تي لها أنشطة في المستوطنات إلى إنهاء والذي من بين جملة أمور يدعو الشركات ال

ماد سياسات عملياتها بها، واالمتناع عن أي تمويل أو إدارة أو دعم من أي نوع. كما يطالب التقرير الدول بـ : "تقييم التجارة مع المستوطنات واعت
راضي الفلسطينية المحتلة"، ويطالب المصدرين بوضع لضمان أن تكون هذه التجارة متسقة مع التزام الدول بعدم االعتراف بسيادة إسرائيل على األ

عاما من عملها، انتقد هيومن رايتس  20روبرت برنستاين، الذي أسس هيومن رايتس ووتش وترأس المنظمة طيلة أول . السلع منشأ عالمات تميز

الفلسطيني "تساعد من -ظمة عن النزاع اإلسرائيليوما بعدها( يّدعي فيه أن تقارير المن 2009ووتش بقسوة في مقال نشر في النيويورك تايمز )

 يرغبون في تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة"، أي هدف حملة نزع الشرعية عن إسرائيل.
http://www.nytimes.com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html 

بصفته شخص ملتزم بالعمل "على إنهاء االحتالل وتحرير القدس"  فريدمان-ذُكر شاكر في كتاب من تأليف ناشطة حملة مقاطعة إسرائيل نورا باروز  3

. يصف زيارة له إلى األراضي مع زمالء، وكيف اتفقوا على االطمئنان على بعضهم البعض كل عام لمعرفة كيف يعملون نحو 2030بحلول عام 

-http://www.thejerusalemfund.org/3995/in-our-power-u( واطلع على النص المكتوب: 40:48تحقيق هذا الهدف. شاهد الدقيقة )
sstudents-organize-for-justice-in-palestine 

  https://twitter.com/OmarSShakir/status/686769262233530368انظر مثال حساب شاكر على تويتر:   4

https://twitter.com/OmarSShakir/status/686769262233530368

