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فلسطين

انتخاب

اإلرهابي

والمستوطن جلعاد أردان ممثل االحتالل لدى األمم المتحدة نائًبا
لرئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم األربعاء إن انتخاب أردان هو
بمثابة مكافأة وتشجيع لهذا الكيان العنصري ومزيد من الحصانة
لقادته من المحاسبة امام المحاكم الدولية.
وأشار المجلس إىل أن أردان هو نفس الشخص الذي مزق التقارير
االممية التي تدين إسرائيل وألقاها في سلة المهمالت ،وانتخابه هو
استهزاء بجهود األمم المتحدة وتقاريرها.
واستنكر المجلس عدم اعتراض دول عربية وإسالمية عىل هذا
التعيين ،حيث جاء في البيان ” :نستنكر اعتراض دولتين فقط وهما
سوريا وإيران عىل انتخاب أردان وموافقة باقي الدول العربية
واإلسالمية التي لم تجد حرج في تولي هذا المجرم رئاسة أعىل
مؤسسة أممية”.

تقرير أممي يصف الوضع بغزة بالكارثي بعد  15سنًة من الحصار
ويدعو لرفعه فوًرا
دعت األمم المتحدة إىل رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة فوًرا،
ورفع كافة القيود التي تقوض االقتصاد الفلسطيني في القطاع
وإعادة فتح وبناء المصانع التي دمرت خالل الحروب التي شنها جيش
االحتالل االسرائيلي عىل قطاع غزة المحاصر منذ  15عا ًم ا.
وقال تقرير األمم المتحدة  -أوتشا  -فريق مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة الخميس" :إن الوضع في
قطاع غزة يمكن وصفه بالكارثي بعد  15عا ًم ا عىل حصار االحتالل
للقطاع بًرا وبحًرا وجًو ا ،مما رفع نسبة الفقر والبطالة ليكون األعىل
في العالم ودمر االقتصاد وسحق شريحة واسعة من الفلسطينيين
وحولهم إىل االعتماد عىل المساعدات الدولية بنسبة تزيد عن .%50
وأضاف التقرير" :يثير الحصار اإلسرائيلي القلق إزاء العقوبات الجماعية
وانتهاكات االحتالل لتعهداته بموجب القانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وينبغي رفع الحصار عن غزة بالكامل
وف ًق ا لقرار مجلس األمن ."1860
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دعوة أممية لرفع حصار االحتالل اإلسرائيلي عن غزة

دعت األمم المتحدة إىل الرفع الكامل لحصار االحتالل اإلسرائيلي
عن قطاع غزة ،بما يتماشى مع قرار مجلس األمن الدولي رقم
.1860
وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان
دوجاريك ،خالل مؤتمر صحفي" :يصادف اليوم مرور  15عام ًا عىل
بدء الحصار المفروض عىل غزة".
وتابع دوجاريك" :وبسبب الحصار والفقر ومعدالت البطالة
المرتفعة وعوامل أخرى ،أصبح نحو  80بالمائة من سكان غزة
يعتمدون اآلن عىل المساعدات اإلنسانية".
وأفاد بأن "أكثر من نصف سكان غزة ،الذين يزيد عددهم عن
مليوني نسمة ،يعيشون في فقر وحوالي  80بالمائة من الشباب
عاطلون عن العمل".

مؤتمر لمانحي أونروا في نيويورك اليوم وسط "عجز مالي مزمن"

عقدت الجمعية العامة لدى األمم المتحدة في نيويورك،
أمس ،مؤتمرها السنوي لمانحي األونروا ألول مرة منذ بدء
الجائحة العالمية كوفيد.١٩
وتأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر قبيل اعتماد والية
األونروا وتمديدها ،حيث أجمعت الدول المانحة عىل أهمية
دور األونروا في تقديم الخدمات لالجئي فلسطين في كافة
مناطق عملياتها وفق التفويض الذي أسند إليها من قبل
الجمعية العامة ،وأن ال استغناء عن األونروا وال بديل عن
دورها األساسي في توفير عيش كريم لالجئين ،ال سيما في
ظل األزمة االقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم ،إىل أن
يتم تحقيق حال سياسيا عادال لقضيتهم.
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الزاريني :إيجاد حل لمشكلة األونروا المالية يتطلب إرادة سياسية
لمضاهاة الدعم المقدم بموارد كافية

قال المفوض العام لوكالة األونروا ،فيليب الزاريني إن "إيجاد حل
للمشكلة

المزمنة

المالية

لألونروا

يتطلب

إرادة

سياسية

لمطابقة دعم التفويض بموارد كافية" ،مضيفا أن المشكلة
تكمن في التناقض بين ما يتوقع أن تقدمه األونروا والموارد
المتوفرة.
وأضاف أن "هذا لن يؤدي إال إىل مزيد من اليأس والشعور
بالتخلي عن واحد من أكثر المجتمعات عوزا في المنطقة ،في
وقت ينعدم فيه األفق السياسي وفي أزمة اقتصادية غير
مسبوقة ونزاعات متعددة".
وكان الزاريني قد ذكر في مؤتمر التعهدات أنه "ال يمكن مقارنة
األونروا بأي وكالة إنسانية أخرى تابعة لألمم المتحدة" ،الفتا
االنتباه إىل تفويضها القاضي بتقديم "خدمات شبيهة بخدمات
الحكومة" ولكن بدون أن يكون لديها األدوات الضريبية والمالية
للحكومات ،إذ تعتمد الوكالة اعتماد ًا شبه كامل عىل
المساهمات الطوعية ،باألساس من الدول األعضاء.

برلمان كتالونيا يقر أن “إسرائيل” ترتكب جرائم فصل عنصري
ضد الفلسطينيين
صادق برلمان إقليم كتالونيا اإلسباني باألغلبية خالل تصوي ٍت
تاريخي ،عىل قرار يقضي بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة الفصل
العنصري ضد الفلسطينيين ،وفق ًا لصحيفة "إل ناسيونال"
الكتالونية.
وبذلك ،يصبح البرلمان الكتالوني أول برلمان في القارة األوروبية
يعترف عالنية بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد
الشعب الفلسطيني.
وأكد القرار أن "النظام الذي تطبقه "إسرائيل" في األراضي
الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ،ويكافئ
جريمة الفصل العنصري عىل النحو المحدد في نظام روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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تقرير :حصار "إسرائيل" لغزة تسبب في كارثة صحية وإنسانية

قالت منظمتان غير حكوميتان تزام ًن ا مع الذكرى الخامسة عشرة
للحصار إن الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة تسبب في كارثة صحية
وإنسانية.
وقالت منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين ( ،)MAPومقرها
المملكة المتحدة ،ومركز الميزان لحقوق اإلنسان ومقره غزة،
في بيا ٍن مشترك بأن الوضع يزداد سوء ًا كل عام.
ويظهر التقرير كيف أدت "القيود اإلسرائيلية الخانقة" و"الهجمات
العسكرية المتكررة" إىل إلحاق الضرر بالنظام الطبي في القطاع
و"بشك ٍل روتيني" منعت المرضى من الحصول عىل "الرعاية
األساسية والمحتملة المنقذة للحياة".

حزب رازم البولندي يدين “إسرائيل” كدولة فصل عنصري
ويدعم حركة المقاطعة “”BDS

رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" بالموقف
المبدئي لحزب "رازم" البولندي الذي أدان فيه "إسرائيل" كدولة فصل
عنصري (أبارتهايد) ،ولتضامنه مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية
والعدالة

والمساواة

ودعمه

حركة

"إسرائيل"

مقاطعة

وسحب

االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (.)BDS
وفي ذات السياق ،أكد الحزب اعترافه بحق الالجئين الفلسطينيين في
العودة ودعا إلنهاء التطهير العرقي الممنهج الذي يمارسه نظام
االستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي.
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فيليب الزاريني يحذر من حملة منسقة للنيل من سمعة
األونروا والسعي لتفكيكها
شدد المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني ،في كلمته أمام
اجتماع اللجنة االستشارية لألونروا في بيروت ،عىل أهمية عدم
التخلي عن الجئي فلسطين ،قائ ًال إن "تأثير الخدمات التي يمكن
التنبؤ بها عىل سالمة وأمن الالجئين وعىل االستقرار اإلقليمي
ينبغي أن يكون كافي ًا إلقناع كل دولة عضو بااللتزام بتمويل
األونروا بما يتماشى مع القرارات التي تتبناها".
وأوضح السيد الزاريني أن "التأثير الهائل لخدمات األونروا عىل
تحقيق حقوق اإلنسان وأهداف التنمية المستدامة واضح في
كل أسرة من الجئي فلسطين".
وأشار إىل أن "الحمالت المنسقة لنزع الشرعية عن األونروا
بهدف تقويض حقوق الجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها
وعدوانيتها".

رئيسة حزب شين فين :تحدي "نظام الفصل العنصري" في "إسرائيل"
سيكون إحدى أولويات السياسة الخارجية في حكومة الحزب

قالت ماري لو ماكدونالد ،رئيسة حزب شين فين األيرلندي ،بأن
تأكيد الحياد العسكري أليرلندا وتحدي "نظام الفصل العنصري"
في "إسرائيل" سيكونان عىل رأس أولويات السياسة الخارجية في
ظل حكومة أيرلندية مستقبلية محتملة بقيادة شين فين.
وأضافت ماكدونالد بأن حكومة شين فين األيرلندية المحتملة
"ستكون حازم ًة للغاية بشأن القضايا المتعلقة بتقرير المصير ،ال
سيما قضية فلسطين".
وتابعت قولها":من الواضح أن لدينا نظام فصل عنصري ،وأن
الدولة اإلسرائيلية متورطة بمصادرة األراضي ،وتميز وتضطهد
المواطنين الفلسطينيين يومي ًا  .أعتقد أن أوروبا بحاج ٍة إىل أن
تكون صادق ًة بشأن ذلك ،وأعتقد أننا بحاجة إىل ممارسة أقصى
قدر من الضغط الدولي".
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النرويج تعلن وسم المنتجات الغذائية التي تخرج من المستوطنات
بالضفة وعدم عرضها عىل أنها منتجات مصنوعة في "إسرائيل"

أعلنت الحكومة النروجية ،في بيان ،أن عالمة المنشأ "إسرائيل"
مناسبة فقط للمنتجات القادمة من األراضي الخاضعة
للسيطرة اإلسرائيلية قبل  4يونيو .1967
وأوضحت أوسلو أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من
المناطق التي تحتلها "إسرائيل" بالمنطقة التي يأتي منها
المنتج و(اإلشارة) إىل أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك
مصدرها".
وقالت الحكومة النرويجية إن اإلجراء سيطبق عىل األراضي
المحتلة في مرتفعات الجوالن والضفة الغربية "بما في ذلك
القدس الشرقية".
وأكدت وزيرة خارجية النرويج في تصريح للوكالة النرويجية "إن تي
بي" ،أن الخطوة "ليست مقاطعة ل"إسرائيل" بأي حال من
األحوال" وأن المقاطعة "سياسة سيئة".

هيومان رايتس ووتش :إن الحصار يشكل جزءا من جريمتي
السلطات اإلسرائيلية ضد اإلنسانية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ،في تقري ٍر نشرته بالذكرى الـ
 15لفرض الحصار عىل قطاع غزة ،بأن الحصار يشكل جزء ًا من
جريمتي السلطات اإلسرائيلية ضد اإلنسانية المتمثلتين في
الفصل العنصري واالضطهاد ضد ماليين الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن القيود اإلسرائيلية الشاملة عىل
مغادرة قطاع غزة تحرم سكان القطاع ،وهم أكثر من مليوني
نسمة ،من تحسين ظروف معيشتهم.
وأشارت في هذا التقرير إىل أن القيود عىل معبر رفح بفعل
السياسات المصرية ،بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة
معاملة المسافرين ،أدت إىل تفاقم الضرر الذي يلحقه اإلغالق
بحقوق اإلنسان.
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االتحاد األوروبي يستأنف تمويل السلطة الفلسطينية

أعلنت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين ،عودة
صرف المنح المالية المخصصة للفلسطينيين عن عام .2021
وقالت في مؤتمر صحفي بمدينة رام هللا" :لسنوات عديدة كان
االتحاد األوروبي يدعم فلسطين وشعبها (الميزانية ،أونروا،
المخصصات االجتماعية ،مشافي القدس) ..بصفته أكبر مانح
بحوالي  600مليون يورو ( 624مليون دوالر) سنويا".
وأضافت" :يسعدني أن أعلن أن أموال االتحاد األوروبي
للفلسطينيين عن  2021يمكن اآلن صرفها لفلسطين بسرعة".

"إسرائيل" تنضم لبرنامج ثقافي لالتحاد األوروبي يستثني
مستوطنات الضفة الغربية

أعلنت "إسرائيل" نيتها االنضمام إىل برنامج "أوروبا المبدعة"
التابع لالتحاد األوروبي لتعزيز التعاون الثقافي بين الفنانين في
الدول المشاركة.
ويتضمن هذا االتفاق "بند ًا إقليمي ًا " يعترف فقط باألراضي
اإلسرائيلية ذات السيادة ،واستثناء المستوطنات اإلسرائيلية في
الضفة الغربية.
وحظيت هذه الخطوة باهتمام سلبي من جماعات المستوطنين
اإلسرائيليين ورؤساء المجالس اإلقليمية في الضفة الغربية
بسبب

إصرار

االتحاد

األوروبي

عىل

استبعاد

المستوطنات

اليهودية خارج الخط األخضر من البرنامج؛ بسبب موقف االتحاد
األوروبي من أن الضفة الغربية أرض محتلة.
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مفوضة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة :يجب عىل "إسرائيل"
التحقيق في كل قضايا القتل التي تسببت فيها قواتها
دعت المفوضة األممية لحقوق اإلنسان ميشيل باشيليت
"إسرائيل" للتحقيق في ممارسات قواتها وجميع قضايا القتل
المتورطة فيها.
وجاء ذلك خالل خطابها االفتتاحي للجلسة الصيفية لمجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،حيث أعلنت أيض ًا عن عدم
نيتها الترشح لوالية جديدة مدتها  4سنوات لرئاسة المفوضية
بعد انقضاء واليتها الحالية في  31أغسطس المقبل.
وحثت باشيليت في تصريحاتها "إسرائيل" عىل "فتح تحقيق
جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية-األمريكية شيرين أبو
عاقلة" التي استشهدت في مايو الماضي برصاص قوات
االحتالل اإلسرائيلي أثناء تأدية عملها الصحفي.

الدول العربية المضيفة لالجئين ترفض نقل تفويض األونروا
ألي وكالة أخرى

عقدت الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين اجتماع ًا
برئاسة لبنان ممث ًال برئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
الدكتور باسل الحسن ،ومشاركة وفود من األردن ،سوريا،
فلسطين ،مصر وجامعة الدول العربية.
وبحث االجتماع القضايا المدرجة عىل جدول أعماله ،والذي
تضمن رسالة المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني بتاريخ 23
أبريل  ،2022تطوير اللجنة االستشارية ،تجديد تفويض األونروا في
نهاية العام ،مطالب اتحاد العاملين ومشروع األرشيف اإللكتروني.
ورفضت الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين أية
إجراءات أو محاوالت تستهدف تفويض األونروا الممنوح لها
بموجب القرار  ،)1949( 302من خالل قيام بعض المنظمات
الدولية بمهام األونروا نيابة عنها ،أو التح ّو ل في وظيفتها.
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تقرير أممي يتهم "إسرائيل" بالسعي للسيطرة الكاملة عىل
األراضي الفلسطينية

أفاد تقرير أن لجنة تحقيق مستقلة ،شكلها مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة بعد حرب غزة  ،2021قالت إن عىل
"إسرائيل" أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتالل األراضي التي
يريدها الفلسطينيون إلقامة دولتهم.
ويستشهد التحقيق بأدلة تقول إن "إسرائيل" "ليس لديها نية
إلنهاء االحتالل وتسعى إىل السيطرة الكاملة عىل األراضي
الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك القدس الشرقية التي
استولت عليها "إسرائيل" في حرب عام .1967
ويقول التقرير إن "إنهاء االحتالل وحده لن يكون كافيا" ،وحث
عىل اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع
بحقوق اإلنسان.

إعادة تسمية البعثة األمريكية الفلسطينية وهي اآلن
مسؤولة مباشرة أمام واشنطن

أعيد تصميم البعثة الدبلوماسية األمريكية للفلسطينيين في
القدس وستقدم تقاريرها مباشرة إىل واشنطن "بشأن األمور
الجوهرية" ،مما يشير إىل رفع مستوى العالقات قبل الزيارة
المخطط لها من قبل الرئيس جو بايدن.
بموجب هذه الخطوة ،ما كان يسمى ساب ًق ا "وحدة الشؤون
الفلسطينية" ( )PAUتم تغيير اسمها إىل "مكتب الواليات
المتحدة للشؤون الفلسطينية" ( .)OPAقبل أن تصبح "وحدة
الشؤون الفلسطينية" ( ،)PAUكانت تسمى القنصلية األمريكية
في القدس ومحوًرا ألهداف إقامة الدولة الفلسطينية في
المدينة.
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مجلس أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية يقر
المقاطعة األكاديمية لالحتالل
أق ّر مجلس أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية ()CLACSO
باإلجماع تأييد المقاطعة األكاديمية ل"إسرائيل" ،استجابة لنداء
الحملة

الفلسطينية

للمقاطعة

األكاديمية

والثقافية

ل"إسرائيل" ،الصادر في  .2004وسينجم عن ذلك مقاطعة
جميع الجامعات اإلسرائيلية لتواطؤها منذ عقود في الجرائم
اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة المقاطعة بشأن هذا القرار" :وتأتي هذه الخطوة
بمثابة تأكي ٍد عىل عمق التضامن الحقيق ّي بين شعوب الجنوب
العالم ّي ،التي ترى بوضوح خطر جرائم نظام االستعمار
اإلسرائيل ّي ليس عىل الفلسطينيين وحدهم فقط ،وإنما عىل
مصالحها الوطنية ومواردها الطبيعية أيض ًا ".

منظمة إنقاذ الطفولة 4 :من كل  5أطفال في غزة يعانون
من االكتئاب والحزن والخوف بعد  15عاًم ا من الحصار

نشرت منظمة إنقاذ الطفولة تقريرًا ُذ كر فيه بأن خمسة عشر عامًا تحت
الحصار قد تسببت في إصابة أربعة من كل خمسة أطفال في قطاع غزة
باالكتئاب والحزن والخوف.
ووجد البحث أن الصحة العقلية لألطفال والشباب ومقدمي الرعاية قد
ُأ
تدهورت بشكل كبير منذ دراسة مماثلة جريت عام  ، 2018حيث زاد عدد
األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية من  %55إىل .٪80
وُتؤكد هذه النتائج أن استمرار الوضع الراهن يؤثر سلبًا عىل رفاهية األطفال
وآمالهم في مستقبل أفضل.
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تقرير لــ"واشنطن بوست" يخُلص إىل أن جنديًا إسرائيليًا قتل
شيرين أبو عاقلة
نشرت صحيفة واشنطن بوست تحقيق ًا حول مقتل الصحفية
الفلسطينية األمريكية شيرين أبو عاقلة قبل شهر ،وخلصت إىل ما
توصلت إليه تحقيقات أسوشيتد برس وسي إن إن وموقع
بيلينغكات ،والتي قال شهود عيان في  11مايو بأنه :من المحتمل
أن يكون جندي إسرائيلي قد قتل أبو عاقلة في األراضي
المحتلة.
وتشكك الصحيفة علن ًا في "االدعاءات" اإلسرائيلية المتغيرة حول
من قتل أبو عاقلة ،وتتهم الجيش اإلسرائيلي بحجب األدلة التي
تثبت قتل أبو عاقلة عىل جندي تابع للجيش .
وسيزيد التحقيق المطول من الضغط عىل وزير الخارجية أنتوني
بلينكن للمطالبة فعلي ًا بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة
المسؤولين.

مجموعة من النواب األميركيين يطالبون بإجراء "تحقيق
مستقل" في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

حثت مجموعة مؤلفة من  24عضًو ا بمجلس الشيوخ األمريكي الرئيس جو
بايدن عىل ضمان أن يكون للواليات المتحدة دور مباشر في التحقيق في
اغتيال شيرين أبو عاقلة.
ودعت المجموعة ،المؤلفة من ديمقراطيين إضافة الثنين من المستقلين،
إىل "تحقيق شامل وشفاف برعاية أمريكية" في واقعة إطالق النار واغتيال
شيرين أبو عاقلة ،المراسلة الفلسطينية األمريكية لقناة الجزيرة القطرية ،في
مدينة جنين في  11أيار /مايو الماضي.
وكتب النواب الذين يقودهم السيناتور كريس فان هولن ،في خطاب لبايدن
الذي من المقرر أن يزور االحتالل اإلسرائيلي في تموز /يوليو ،أنه "من الواضح
أن الطرفين عىل األرض ال يثق كل منهما في اآلخر إلجراء تحقيق مستقل
ونزيه".
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 80نائبًا ديمقراطيًا يطالبون بلينكن بوقف اإلجراءات التي من شأنها
تقويض حل الدولتين

طالبت مجموعة من  80ديمقراطي ًا

إدارة بايدن بالعمل

بفاعلية ضد اإلجراءات التي تأتي بنتائج عكسية والتي تعرض
حل الدولتين المحتمل للصراع العربي اإلسرائيلي الفلسطيني
للخطر.

وقال أعضاء الكونغرس ،بقيادة أعضاء التجمع الديمقراطي
الرئيسيين النواب ديفيد برايس وباربرا لي وجنيفر ويكستون
وخواكين كاسترو ،في رسال ٍة موجه ٍة إىل وزير الخارجية األمريكي
فيما

يتعلق

أنتوني بلينكن بأنهم يكتبون "بقل ٍق وإلحا
ٍح
بالتطورات الجارية التي تعد بمثابة نقاط اشتعال لتصاعد
العنف في المنطقة ودفع حل الدولتين بعيد ًا عن متناول
اليد".

شركة "جنرال ميلز" األمريكية تسحب استثماراتها
من دولة االحتالل

سجّلت حركة مقاطعة "إسرائيل" ( ،)BDSانتصاًرا جديًد ا ،في الواليات
المتحدة االمريكية ،حيث اضطرت شركة " جنرال ميلز" ،لسحب استثماراتها
من دولة االحتالل.
وذكرت حركة المقاطعة أنه "بعد سنوات من حمالت الضغط
والمقاطعة أعلنت شركة " جنرال ميلز" األمريكية صاحبة العالمة التجارية
معجنات "بيلسبيري" العالمية وهي واحدة من أكبر الشركات األمريكية
العاملة في الصناعات الغذائية االستهالكية بيع حصتها في المشروع
المشترك مع العدو اإلسرائيلي".
وجاء قرار الشركة األمريكية ،بعد حملة استمرت عدة أعوام تمت خاللها
مقاطعة الشركة بسبب "تواطؤها مع االحتالل اإلسرائيلي".
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نواب تقدميون أمريكيون يضغطون ضد إدراج "إسرائيل" في برنامج
اإلعفاء من التأشيرة

حثت عضوة الكونجرس األمريكية رشيدة طليب إدارة بايدن عىل
عدم إدراج "إسرائيل" في برنامج اإلعفاء من التأشيرة بسبب
القيود

المفروضة

عىل

الفلسطينيين

األمريكيين

والعرب

األمريكيين واألمريكيين المسلمين الذين يحاولون دخول الضفة
الغربية التي تحتلها "إسرائيل".

في رسالة موجهة إىل وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير األمن
الداخلي أليخاندرو مايوركاس  ،قال النائب الفلسطيني األمريكي
إن “سياسات "إسرائيل" التمييزية تجعلها غير مؤهلة للتضمين”
في المخطط  ،الذي يسمح للمواطنين األجانب بدخول الواليات
المتحدة لمدة يو ًم ا دون الحاجة إىل التقدم للحصول عىل
تأشيرة.

البيد" :إسرائيل" تعود إىل إفريقيا بعد فترة طويلة من الغياب

في كلمة في مؤتمر "إفريقيا"-إسرائيل"  ،"2022الذي نظمته سفارة
"إسرائيل" في باريس بالتعاون مع اللجنة اليهودية األمريكية قال وزير خارجية
االحتالل في وقتها ورئيس الوزراء حالًيا يائير البيد إن "إسرائيل" عادت إىل قارة
افريقيا ،بعد فترة طويلة من الغياب.
وأضاف" :لفترة طويلة ،أبعدنا الضغط السياسي الخارجي ،لكن اليوم ،عادت
"إسرائيل" إىل إفريقيا؛ هذا ليس شعاًرا وإنما حقيقة دبلوماسية واقتصادية
واجتماعية".
وقال ،في الكلمة التي أرسلت وزارة الخارجية اإلسرائيلية نسخة منها لوكالة
األناضول" :في السنوات األخيرة..قمنا بتعزيز تطبيع العالقات مع ثالث دول
أفريقية ذات أغلبية مسلمة ،وافتتحنا بعثات دبلوماسية جديدة وقمنا بتعزيز
عالقاتنا مع البلدان في جميع أنحاء القارة".
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واشنطن :نعمل مع دولتين عربيتين "سًرا"
للتطبيع مع "إسرائيل"
كشفت أكبر دبلوماسية لشؤون الشرق األوسط في وزارة
الخارجية األمريكية ،باربرا ليف ،عن أن البيت األبيض يعمل مع
دولتين

عربيتين

بشكل

سري،

لتطبيع

عالقتهما

مع

"إسرائيل".
جاء ذلك بحسب تصريحاتها في جلسة استماع بمجلس
النواب ،مؤكدة أن زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة الشهر
المقبل ،قد تؤدي إىل مزيد من خطوات التطبيع من الدول
العربية تجاه "إسرائيل".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ليف عندما ُس ئلت عما إذا
كانت إدارة بايدن تعمل عىل توسيع اتفاقية أبراهام" :نحن
نعمل في مساحة ليست في المجال العام مع دولتين
أخريين .أعتقد أنك سترى بعض األشياء المثيرة لالهتمام
في وقت قريب من زيارة الرئيس".
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"إسرائيل" تطلق حملة تعتيم ضد لجنة تحقيق مجلس حقوق
اإلنسان

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".

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.
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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