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طرد الوفد اإلسرائيلي من قمة االتحاد االفريقي

افادت مصادر صحفية ان أمن قمة االتحاد االفريقي قام
بطرد الوفد الوفد االسرائيلي الذي حضر من "تل ابيب"
للمشاركة في قمة لالتحاد االفريقي، من قاعة القمة رغم
تسلل الوفد االسرائيلي خلسة مستعمال بطاقات دخول
ألشخاص اخرين، اال ان أمن قمة اإلتحاد االفريقي اكتشفتهم

وقام بطردهم.
 

وادعى الوفد االسرائيلي ان لديه دعوة لحضور جلسة
افتتاح قمة االتحاد االفريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك،
وعىل أثرها قام أمن القاعة باجبارهم عىل الخروج وطردهم

من القاعة.
 

بلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع االحتالل

 أعلنت رئيسة بلدية برشلونة آدا كوالو تجميد كافة العالقات
المؤسسية مع "إسرائيل"، بما في ذلك إلغاء اتفاقية
التوأمة بين المدينة و"تل أبيب"، ردا عىل ارتكاب "إسرائيل"
جريمة الفصل العنصري "األبارتهايد" بحق الفلسطينيين،

وانتهاكها المتكرر لحقوق الشعب الفلسطيني.
 

وقالت كوالو في مؤتمر صحفي: "لقد طالبت أكثر من 100
منظمة وأكثر من 4000 مواطن، بالدفاع عن حقوق
اإلنسان للفلسطينيين، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية،
أبلغت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة

بأنني جمدت العالقة المؤسسية بين برشلونة و"تل أبيب"".

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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رئيس تشاد يصل "إسرائيل" الفتتاح سفارة
لبالده في "تل أبيب"

قال رئيس تشاد محمد ديبي إنه سيفتتح سفارة
لبالده في "إسرائيل" في حين قال مسؤول إسرائيلي

إن موقع السفارة التشادية سيكون في تل أبيب.
 

جاء ذلك في تصريحات أدىل بها ديبي أمس في
بداية زيارته "إلسرائيل"، وهي أول زيارة للرئيس الذي
توىل مقاليد الحكم بعد وفاة والده إدريس ديبي

عام 2021.

أعلنت قوى سياسية وتيارات إسالمية وهيئات مهنية

في السودان رفضها سعي الحكومة االنتقالية في

سبيل االستمرار في خطوات التطبيع مع "إسرائيل"،

عىل خلفية اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة

السوداني بوزير الخارجية.

 

واعتبر سياسيون وصحفيون عرب أن التطبيع مع

"إسرائيل" هو "تراجع مشين عن المبادئ التي عرف بها

السودان نحو القضية الفلسطينية.

تيارات إسالمية وهيئات مهنية سودانية تعلن
رفض التطبيع مع "إسرائيل"

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/


أعرب مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية عن قلقه
من أن فترة التوترات الحالية بين "إسرائيل"
والفلسطينيين قد بدأت تشبه عنف االنتفاضة الثانية.

 
وقال بيل بيرنز خالل مقابلة مباشرة في جامعة
جورجتاون للخدمة الخارجية في واشنطن: "كنت
دبلوماسًيا أمريكًيا رفيًعا قبل 20 عاًما أثناء االنتفاضة
الثانية، ويساورني القلق مثل زمالئي في مجتمع
االستخبارات من أن الكثير مما نراه اليوم له تشابه
مزعج للغاية مع بعض هذه الوقائع والتي رأيناها في

ذلك الوقت أيضًا"

3

مدير وكالة المخابرات المركزية: التوترات اإلسرائيلية
الفلسطينية الحالية تشبه االنتفاضة الثانية

انتقدت مسؤولة حقوقية في األمم المتحدة تعريف
معاداة السامية الذي يدعمه االتحاد األوروبي ألنه يحمي
"إسرائيل" من إدانة دولية أقوى لسياساتها التمييزية ضد

الفلسطينيين.
 

وقالت فرانشيسكا ألبانيز ، مقررة األمم المتحدة الخاصة
باألراضي الفلسطينية المحتلة ، لصحيفة ذا ناشيونال إن
بروكسل كان ينبغي أن تكون أكثر حرًصا بشأن تبني تعريف
التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة

السامية.

مقررة األمم المتحدة تدعو االتحاد األوروبي
 إىل مراجعة تعريف معاداة السامية

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%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/
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/
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/


دعا خبراء أمميون مستقلون المجتمع الدولي إىل اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لوقف سياسة "إسرائيل" الممنهجة
والمتعمدة في هدم وإغالق منازل الفلسطينيين،
وتهجيرهم بشكل تعسفي وقسري في الضفة الغربية

المحتلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخبراء قالوا فيه: إن "إسرائيل"
تقوم بهدم منازل الفلسطينيين وتحرمهم من تصاريح
البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضًا
بإقامة مستوطنات غير شرعية. وأضافوا: "يبدو أن
التكتيكات اإلسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان

الفلسطينيين وطردهم ال حدود لها".
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خبراء دوليون يدعون لمحاسبة "إسرائيل" عىل
هدمها المتعمد والممنهج لمنازل الفلسطينيين

كشفت أوساط سياسية إسرائيلية عن "وثيقة أعدها
مكتب المستشار القانوني للحكومة حذرت من فتح
األمم المتحدة تفتيشا عىل "إسرائيل" في ما يتعلق
بمدى التزامها باالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد،
تمهيًدا لمناقشة الصالحيات القانونية التي حصل عليها

إيتمار بن غفير وزير األمن القومي.
 

وأعرب المكتب عن قلقه بشأن هذا التحرك، ألن هناك
خوًفا كبيًرا من التورط السياسي والحزبي في نشاط

شرطة االحتالل.

"إسرائيل" متخوفة من إدراجها في قائمة األمم
المتحدة للدول الفاسدة

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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االحتالل يضغط عىل االتحاد األوروبي لتجميد تمويل
المدارس الفلسطينية

يضغط االحتالل اإلسرائيلي، عىل االتحاد األوروبي لتجميد
تمويل المدارس الفلسطينية بزعم أن المناهج

الفلسطينية تروج لمحتوى ينشر "معاداة السامية".
 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وزير الشتات في
حكومة االحتالل اليمينية، عميحاي شيكلي من حزب
الليكود بعث برسالة إىل سفراء دول االتحاد األوروبي في
تل أبيب دعاهم فيها إىل دراسة تجميد تمويل
المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تعزز ما وصفه

بالمحتوى المحّرض.

واشنطن تحذر "إسرائيل": نقل الصالحيات بالضفة
بداية الضم

حذرت الواليات المتحدة األمريكية "إسرائيل" من نقل
صالحيات وزارة الجيش في الضفة الغربية المحتلة إىل الوزير
في وزارة الجيش بتسليئيل سموتريتش، معتبرة ذلك بداية

الضم الفعلي للمنطقة الفلسطينية المحتلة.
 

وذكر موقع "واال" العبري أن واشنطن أبلغت "تل أبيب" أن
نقل صالحيات وزير الجيش ومنها المسئولية عن اإلدارة
المدنية وتنسيق أعمال المناطق لـ"سموتريتش" ستعتبر

خطوة نحو الضم الفعلي.
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 رفضت نقابة المحامين االميركيين خالل مؤتمرها
العام الذي تبني اقتراح صهيوني باعتماد تعريف
(IHEA) لمعاداة السامية الذي يربط بين انتقاد جرائم

"اسرائيل" والصهيونية ومعاداة السامية.
 

 وكان النص االصلي قبل التصويت عليه احتوى قرارا
ان: نقابة المحامين األمريكية تقف ضد معاداة
السامية وتعتمد تعريف معاداة السامية وفقا للغة
تعريف التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست

.(IHRA)

نقابة المحامين األميركيين ترفض اعتماد تعريف
يربط معاداة السامية بنقد جرائم "إسرائيل"

بايدن يلغي ترشيح مسؤول حقوقي أدىل بتعليقات
 "معادية" لـ "إسرائيل"

سحب الرئيس األمريكي جو بايدن ترشيحه ألستاذ القانون في
االئتالف الجامعي ” آيفي لييغ” لمنظمة دولية لحقوق
اإلنسان بسبب تعليقات لم تعجب اللوبي اليهودي في
الواليات المتحدة، ومن بينها انتقادات ضد رئيس األقلية

الديمقراطية في مجلس النواب.
 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس إن
اإلدارة لم تكن عىل علم من قبل بالتعليقات التي أدىل بها
جيمس كافاالرو، والتي تتهم حكيم جيفريز بأنه “تم شراؤه

من قبل جماعات الضغط الموالية "إلسرائيل"”.
 

https://www.raya.ps/news/1141780.html
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5/


طلب وزير الخارجية اإلسرائيلي من دول االتحاد األوروبي
عدم "التدخل" في قضايا الضفة الغربية، بعد انتقادات
من دول أوروبية بارزة بشأن موافقة الحكومة اليمينية
المتطرفة الجديدة عىل المستوطنات في األراضي

المحتلة.
 

وكانت "إسرائيل" قد وعدت بتجميد التوسعات
االستيطانية بعد تسع موافقات األسبوع الماضي

أغضبت عدد من دول االتحاد األوروبي.
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"إسرائيل" تطلب من االتحاد األوروبي عدم 'التدخل
في الضفة الغربية

تحقيق يكشف تورط "إسرائيل" بالتالعب بأكثر من 30
عملية انتخاب حول العالم

كشفت تحقيق استقصائي جديد عن تورط دولة االحتالل

اإلسرائيلي بالتالعب في انتخابات جرت بأكثر من 30 دولة

حول العالم، باستخدام مجموعة من األدوات والبرامج

السرية التي ضللت الرأي العام.

 

وقال التحقيق الذي أجراه "اتحاد الصحفيين الدوليين"،

وصحيفة الغارديان إن فريقا من القراصنة اإلسرائيليين

تالعبوا بأكثر من 30 عملية انتخاب حول العالم باستخدام

القرصنة والتخريب والمعلومات المضللة اآللية عىل وسائل

التواصل االجتماعي.



قال السيناتور األميركي بيرني ساندرز، إنه "يجب عىل
الواليات المتحدة إعادة النظر في الظروف التي بموجبها

تقدم المساعدة المالية "إلسرائيل"".
 

ونقلت صحيفة "ذا هيل" األميركية عن ساندرز قلقه بشأن
ما يفعله رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو وبعض
حلفائه في الحكومة، وما قد يحدث للشعب الفلسطيني.
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بيرني ساندرز: يجب وضع قيود عىل المساعدات
األميركية المقدمة لـ"إسرائيل"

المجلس النرويجي لالجئين: 120 ألف فلسطيني في
غزة يقضون الشتاء في منازل هالكة

قال المجلس النرويجي لالجئين إن أكثر من 120.000

فلسطيني في غزة يعيشون في 21،500 منزل بدون نوافذ

أو أسقف أو أبواب آمنة، كما، مما يترك العائالت تواجه

ظروفًا شتوية في مالجئ غير مهيئة.

 

وُيظهر تحليل نشره المجلس أن ما يقرب من 2000 منزل ال

يزال مدمًرا بعد التصعيد المتعدد عىل مدى العقد

الماضي، مضيًفا أن العديد من العائالت تضطر إىل البقاء

مع األقارب، مما يؤدي إىل االكتظاظ وزيادة مخاطر اإلصابة

باألمراض المرتبطة بالشتاء.



منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي النائبة في البرلمان

األوروبي آنا ميراندا، من دخول األراضي الفلسطينية

المحتلة، ضمن زيارة رسمية لوفد من البرلمان األوروبي،

وفقًا لوكالة األنباء الفلسطينية.
 

وفي تغريدة لها عىل حساب “تويتر”، كتبت ميراندا:” ُطردُت

من قبل "إسرائيل"! بعد عدة ساعات من االنتظار، فمنذ

الساعة 9 مساء لم تسمح لي "إسرائيل" بالدخول كعضو

في الوفد للعالقات مع فلسطين في البرلمان األوروبي. 
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االحتالل اإلسرائيلي يمنع نائبة في البرلمان األوروبي
من دخول األراضي الفلسطينية

المحكمة العليا األمريكية ترفض مراجعة قانون الدولة
BDS المناهض لـ 

أفادت صحيفة The New Arab أن المحكمة العليا

األمريكية رفضت مراجعة قانون والية أركنساس الذي يجبر

المقاولين عىل التعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل"، تاركة

قانون الدولة المناهض لحركة المقاطعة (BDS) ساري

المفعول.

 

من جانبها قالت هولي ديكسون، المديرة التنفيذية التحاد

الحريات المدنية األمريكية في أركنساس في بيان علني إن

الحق في حرية التعبير يشمل الحق في المشاركة في

المقاطعات السياسية، وأن أمريكا تأسست عىل أساس

المقاطعات السياسية، والمقاطعات طريقة قوية للتعبير

وإحداث التغيير.
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السفير األمريكي لدى "إسرائيل": الفلسطينيون ال
يحتاجون إىل حقوق، بل إىل "المال" فقط

قال سفير الواليات المتحدة "بإسرائيل" توم نايدس خالل
لقاء إذاعي مع ديفيد أكسلرود إن "إسرائيل" اآلن "عىل
صفيح ساخن"، وإن الفلسطينيين ليس لديهم حقوق
متساوية، بل ال يحتاجون إىل حقوق ، فهم بحاجة فقط إىل

"المال".
 

وأعرب نايدس عن أبرز مخاوفه إزاء "إسرائيل" قائًال إن هذه
المخاوف تتمثل في خسارة "إسرائيل" لروايتها في حرم

الجامعات األميركية بما في ذلك بين اليهود الشباب.
 

وانتقد نايدس حكومة نتنياهو لتجريدها القضاء من القوة
وإضفاء الشرعية عىل المستوطنات، مضيًفا: "نقول لرئيس
الوزراء، كما أخبر أطفالي، اضغط عىل المكابح، سر ببطء ...

فأنت تسير بسرعة كبيرة."

لجنة أممية تطالب مجلس األمن بتوفير الحماية
للفلسطينيين

طالبت لجنة أممية الجمعة مجلس األمن الدولي "باتخاذ
إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني"، وذلك

عقب تزايد العنف اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
 

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الجمعية العامة لألمم
المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير

القابلة للتصرف، نشرته عىل موقعها اإللكتروني.
 

ودانت اللجنة "العنف اإلسرائيلي الشديد في نابلس الذي
أسفر عن استشهاد 11 فلسطينًيا -بينهم رجل مسن وقاصر-

وجرح 100 فلسطيني.

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/


أكد طالب مناصرون للقضية الفلسطينية في جامعة

أوكسفورد البريطانية، تعرضهم للتمييز العنصري

والترهيب، أثناء احتجاجهم عىل استضافة اتحاد

"أوكسفورد" لسفيرة االحتالل اإلسرائيلي لدى بريطانيا،

تسيبي حطفلي، التي شغلت منصب وزيرة المستوطنات

في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.
 

وتحدثت سفيرة االحتالل في كلمتها عن اتفاقيات التطبيع

مع الدول العربية (اتفاقات إبراهيم)، وذلك بحضور سفير

اإلمارات في المملكة المتحدة منصور أبو الهول. ونائب

سفير البحرين لدى بريطانيا حسين محمد علم.

طالب أوكسفورد يهتفون لفلسطين أمام سفيرة
االحتالل رغم مضايقات الشرطة

طلبت اإلمارات عقد اجتماع عاجل ومغلق لمجلس األمن الدولي
 لبحث تطورات األوضاع "المقلقة" في الضفة الغربية المحتلة.

 
هذا الطلب أعلنت عنه البعثة اإلماراتية لدى األمم المتحدة، عبر
حسابها الموثق في "تويتر" غداة تصعيد إسرائيلي في األراضي
الفلسطينية المحتلة، فيما لم يصدر تعقيب أممي عىل الطلب

حتى اآلن.
 

وغردت البعثة األممية اإلماراتية قائلة إنه "في ظل التطورات
المقلقة للوضع في الضفة الغربية المحتلة، طلبت اإلمارات عقد
اجتماع مغلق لمجلس األمن بشكل عاجل غدا الثالثاء"، دون

تفاصيل أكثر.

18 عضو كونغرس يطالبون األمم المتحدة بطرد
 مقررة األمم المتحدة ألبانيز
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مسؤول في منظمة التحرير يطالب “األونروا” بزيادة
موازنة مخيمات لبنان وسوريا

طالب مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية الدول
المانحة والممولة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين “األونروا”،
باالستجابة العاجلة لنداء طوارئ هذه المنظمة االممية،
الخاص بالالجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيمات

سوريا ولبنان، والمقدر بـ 436.7 مليون دوالر.
 

وشدد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة،
ورئيس دائرة شؤون الالجئين، عىل أهمية تمكين “األونروا”

من تقديم خدماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين.
 

ويقوم االتحاد األوروبي بتقديم تبرع حيوي وموثوق ويمكن
التنبؤ به لتمكين الوكالة من الوفاء بمهام واليتها وحماية
ومساعدة الجئي فلسطين ولعب دور عامل استقرار في

المنطقة.

مستشفى بلندن يزيل معرض رسومات ألطفال
من غزة عقب شكوى إسرائيلية

أزال مستشفى في لندن معرضا لرسومات خطها أطفال من
قطاع غزة، تحت ضغط شكاوى تقدم بها محامون إسرائيليون.

 
وقال موقع "العرب في بريطانيا"، إن الرسومات التي رسمها
أطفال يدرسون في مدرستين إعداديتين تابعتين لألونروا في
"بيت الهيا"، و"مخيم جباليا" شمال قطاع غزة وُأرفقت بتعليقات،

أغضبت المحامين اإلسرائيليين.
 

وكان أطفال مدارس مستشفى تشيلسي المجتمعي قد أعادوا
طباعة الرسومات عىل األطباق وعرضوها في معرض بعنوان
"عبر الحدود: مهرجان األطباق" عند مدخل قسم العيادات
الخارجية. وجاء في تعليق إحدى اللوحات المعروضة غصن زيتون

وعلم فلسطين.

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/


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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