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أصدر مجلس العالقات الدولية – فلسطين دراسة جديدة
بعنوان “السلوك التصويتي في مؤسسات األمم المتحدة تجاه

القضية الفلسطينية خالل الفترة 2021-2005”.
 وتأتي هذه الدراسة لتقدم إجابات ومساهمات بحثية حول
السلوك التصويتي لألمم المتحدة ومؤسساتها تجاه القضية
الفلسطينية، وتحليل ودراسة األحداث والتغيرات في هذا
السلوك وتقديم التوصيات الالزمة لصانعي السياسات

والمهتمين في الشأن الفلسطيني محلًيا ودولًيا.
وجاءت الدراسة نتاج مسابقة استكتاب عمل عليها المجلس
خالل الخمسة أشهر السابقة بدعم من مركز المبادرة
اإلستراتيجية فلسطين ماليزيا، وقد فاز في المركز األول الدكتور

صالح عبد العاطي وفي المركز الثاني األستاذة غدير أبو مدين.
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مجلس العالقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي في
األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

 

األونروا تضع موازنة 2022 وتناشد المجتمع الدولي 
لدعمها ب 1.6 مليار دوالر

 

أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األونروا) أنها تسعى للحصول عىل 1,6 مليار دوالر
من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة الالجئين

في العام 2022.
 وقالت الوكالة في بيان "هذا التمويل سوف يمكن الوكالة من
تقديم الماليين من الخدمات والبرامج الحيوية األساسية للحياة
لالجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة

الغذائية".
وأشارت إىل أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويال طارًئا
إضافًيا "للتعامل مع األزمات الناجمة عن األزمات في غزة

والضفة الغربية -- بما فيها القدس الشرقية -- وسوريا ولبنان".
 



أرسلت 20 منظمة مجتمع مدني من ماليزيا ودول أخرى رسالة
لوزيرة الداخلية البريطانية تحتج فيها عىل تصنيف حماس

منظمة إرهابية.
وأرسل المجلس االستشاري للمنظمات اإلسالمية – ماليزيا رسالة

إىل المفوضية العليا البريطانية في كوااللمبور.
 ومن ضمن هذه المنظمات: األمانة العامة لجمعية علماء
آسيا، ورابطة مساجد الدفاع عن المسجد األقصى، والمنظمة
اإلنسانية الماليزية، وحركة الشباب المسلم في ماليزيا، والعدالة
في كمبوديا، ومركز التصور اإلسالمي، مركز المناصرة

اإلندونيسي للقانون وحقوق اإلنسان،
 وفي دعوة للحكومة البريطانية إللغاء قرارها، نصت الرسالة
عىل أن حماس حركة تحرر وطني تهدف إىل تحرير فلسطين من

االحتالل الصهيوني.
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عشرات المنظمات تحتج في رسالة عىل تصنيف حماس 
منظمة إرهابية

الرئيس البرازيلي السابق يدعو إىل دعم الحق الفلسطيني

دعا الرئيس البرازيلي السابق "لوال دا سيلفا"، خالل حديث
تلفزيوني، إىل "دعم الحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم".

وأكد المرشح لرئاسة الحكومة البرازيلية في االنتخابات التي
ستجرى العام الحالي، "ضرورة التجديد في األمم المتحدة؛ حتى
يتقدم العالم في القضايا الرئيسية المتعلقة بالسالم، مثل

إقامة الدولة الفلسطينية".
وحث عىل "إنهاء حق النقض األمريكي في مجلس األمن الدولي؛
حتى تتمكن الدول األكثر تمثيًال عىل الجغرافيا السياسية من

التصويت، ودعم حق فلسطين".
وشدد "داسيلفا"، عىل وجوب تبني المترشحين لالنتخابات
البرازيلية القادمة، "موقفا عادًال ومتوازًنا تجاه القضية

الفلسطينية، حتى تعود البرازيل إىل دورها كقائدة عالمية".



وقال السفير توماس نايدس في حديث لصحيفة "يديعوت
أحرونوت": "لن أزور المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف... ال

أريد أن أزعج أحدا".
وأفاد بأن تأييد إدارة بايدن لحل الدولتين نابع من أن هذا الحل
سيعزز قوة "إسرائيل"، لكن هذا ال يعني استئناف "عملية

السالم" قريبا.
وأضاف: "كل ما يهمني هو أن تكون "إسرائيل" دولة قوية،
ديمقراطية ويهودية. إن تأييدي لحل الدولتين، وهو حل يؤيده
الرئيس بايدن طبعا، ودعم رفاهية الشعب الفلسطيني، ينبع

من اإليمان بأن هذه الطريقة ستعزز قوة "إسرائيل"".
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السفير األمريكي في "إسرائيل" يقول إنه لن يزور 
المستوطنات اإلسرائيلية

االتحاد األوروبي يناشد "إسرائيل" بوقف ممارسة االعتقال اإلداري

دعا مكتب ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين لحماية األطفال
وحقوقهم، ووقف استخدام االعتقال اإلداري دون توجيه تهم

رسمية.
وقال في تعليقه عىل تمديد اعتقال الطفل أمل نخلة من مخيم
الجلزون شمال رام هللا، إنه "لقد تم تمديد اعتقاله حتى 18 أيار/
مايو 2022، حيث تم اعتقاله إداريا من قبل السلطات اإلسرائيلية
منذ 21 كانون ثاني/يناير 2021 حيث قضى ما يقرب من عام في

السجن دون إبالغه بالتهم الموجهة إليه".
وتابع أن "أمل يعاني من مرض مناعي ذاتي شديد ويشكل
السجن خطرا كبيرا عىل صحته، وبموجب القانون الدولي يجب
حماية األطفال وحقوقهم، ووقف استخدام االعتقال اإلداري

دون توجيه تهم رسمية".
 



جاء ذلك بحسب ما كتبه ثيوفيلوس الثالث، في مقال ُنشر
بعمود له في صحيفة "تايمز أوف لندن" البريطانية.

وأوضح أّنه "يعتقد أن هذه الجماعات اإلسرائيلية المتطرفة،
تهدف إلخراج المجتمع المسيحي من البلدة القديمة في
القدس، التي تضم مواقع مقدسة لدى اليهودية والمسيحية

واإلسالم".
وكتب البطريرك في المقال الذي ُنشر بعد يوم من االحتفال
الروماني األرثوذكسي بعيد الميالد: "وجودنا في القدس في

خطر."
وتابع "كنائسنا مهددة من جماعات إسرائيلية متطرفة، وعىل
أيدي هؤالء المتطرفين الصهاينة يعاني المجتمع المسيحي

في القدس كثيرا".
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"بطريرك القدس للروم األرثوذكس": جماعات إسرائيلية تهدف
لطرد المسيحيين من المدينة

عنف المستوطنين يشعل خالًفا بين دبلوماسيين أوروبيين
ومسؤولين إسرائيليين

كشف تقرير إسرائيلي، النقاب عن نشوب خالف "إسرائيلي أوروبي"،
بعد تقديم دبلوماسيين أوروبيين، احتجاًجا رسمًيا مشترًكا ضد

"عنف المستوطنين"، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكر موقع "والال" اإلخباري اإلسرائيلي أن الخالف نشب قبل نحو
أسبوعين، عندما وصل دبلوماسيون أوروبيون إىل وزارة الخارجية
اإلسرائيلية، لالحتجاج عىل السياسات اإلسرائيلية في األراضي

الفلسطينية المحتلة.
وقال: "وصل دبلوماسيون وسفراء من 16 دولة أوروبية إىل وزارة
الخارجية في القدس (الغربية) قبل حوالي أسبوعين لعقد لقاء
روتيني مع رئيسة الدائرة األوروبية في وزارة الخارجية، عليزا بن

نون، بخصوص األوضاع في الضفة الغربية".
 



طالبت الواليات المتحدة "إسرائيل" بفتح تحقيق لتوضيح
مالبسات وفاة مسّن أمريكي فلسطيني ُعثر عليه في قرية
بشمال الضفة الغربية المحتلة جثة هامدة غداة احتجازه عىل

أيدي جنود إسرائيليين.
واستشهد عمر أسعد (80 عاما) من سكان قرية قلقيلية وسط
الضفة الغربية، إثر احتجازه واالعتداء عليه من جانب قوات

االحتالل اإلسرائيلية.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، نيد
برايس، للصحفيين إن الراحل كان يحمل أيضا الجنسية األمريكية،
وبالتالي فقد اتصلت حكومة الواليات المتحدة بأسرته لتقديم

التعازي إليها.
وأضاف برايس “لقد اتصلنا أيًضا بالحكومة اإلسرائيلية لطلب
توضيحات” بشأن الظروف التي أدت لوفاة هذا المواطن

األمريكي."
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واشنطن تطلب من "إسرائيل" توضيًحا لوفاة ثمانيني
فلسطيني أمريكي قامت باحتجازه

محكمة أميركية تحكم برد دعوى ضد السلطة 
ومنظمة التحرير

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن محكمة فيدرالية
في نيويورك أصدرت حكما برد الدعوى المقامة ضد السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات

بماليين الدوالرات.
وأوضح بشارة أن القاضي بالمحكمة األمريكية جيسي فورمان،
في مانهاتن، أصدر قراًرا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار
القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية

ستواصل متابعة هذه الملفات.
 



قال القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر، إن
حكومة المملكة المتحدة تعتبر القدس الشرقية أرًضا محتلة،
مؤكدًة أن التهديد المستمر باإلخالء الذي تواجهه العائالت
الفلسطينية في القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة

الغربية مصدر قلق كبير لحكومة بالدها.
وأضافت كورنر في بيان صدر عن القنصلية البريطانية في
القدس، اليوم األربعاء، عقب زيارتها أمس برفقة مجموعة من
الدبلوماسيين إىل حي “الشيخ جّراح”، أن “عمليات اإلخالء غير
قانونية بموجب القانون الدولي اإلنساني، كما أنها تسبب
معاناة ال داعي لها وال تؤدي إال إىل تأجيج التوترات عىل األرض".
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القنصل البريطاني: التهديد المستمر بإخالء عائالت
فلسطينية في القدس “مصدر قلق كبير” لحكومتنا

الممثلة إيما واتسون تتضامن مع الشعب الفلسطيني،
والسفير اإلسرائيلي يهاجمها

أعلنت بطلة سلسلة أفالم "هاري بوتر" إيما واتسون، تأييدها
للشعب الفلسطيني، بعدما نشرت صورة عىل صفحتها في

موقع "إنستغرام"، تحمل عبارة "التضامن فعل".
واقتبست واتسون كلمات للباحثة البريطانية األسترالية سارة
أحمد، والتي قالت فيها إن "التضامن ال يفترض أن كفاحنا هو
نفس النضاالت، أو أن ألمنا هو نفس األلم، أو أن أملنا هو نفس

المستقبل."
من جانبه هاجم السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة داني

دانون الممثلة واتسون ووصفها بالمعادية للسامية.
 



أفادت صحيفة "الغارديان" بأن أكثر من 20 مشاركا في مهرجان
"سيدني 2022" أعلنوا مقاطعة المهرجان قبل 48 ساعة من

ليلة االفتتاح، بسبب تمويل قدمته السفارة اإلسرائيلية. 
وقالت الصحيفة البريطانية إن الكوميدي توم باالراد، ومسرح
"بيلفوار سينت" المنتج لمسرحية النحاس األسود، والسياسية
السابقة عن نيوساوث ويلز، ميرديث بيرغمان، وفرقة الرقص
ماروغيكو والمعلق يومي ستاينس، أعلنوا جميعا عدم
مشاركتهم، وهم بعض من المشاركين الذين ألغوا فقراتهم أو
أبعدوا أنفسهم، لينضموا إىل العدد المتزايد من المتضامنين

والداعمين لفلسطين.
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"الغارديان": مقاطعة واسعة لمهرجان سيدني بسبب
 تمويل من "إسرائيل"

هولندا تنهي تمويلها لمنظمة صنفتها "إسرائيل" إرهابية 

قررت الحكومة الهولندية وقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي
"بشكل نهائي".

وأعرب اتحاد لجان العمل الزراعي في بيان له، وصل "وطن"
نسخة عنه، عن "أسفه الشديد تجاه قرار الحكومة الهولندية

الصادم بوقف تمويل االتحاد بشكل نهائي".
ورأى االتحاد أن هذا "القرار المصيري" الذي اتخذته الحكومة
الهولندية "ال تتخىل فيه فقط عن االتحاد، بل تتخىل عن المجتمع
الفلسطيني ككل" بعد أن كانت هولندا إحدى الجهات الممولة

الرئيسية لالتحاد منذ عام 2013.
وأشار البيان اىل أن "القرار يعتبر المرة األوىل التي تنهي فيها
حكومة تمويلها للمجتمع الفلسطيني عىل أساس الشروط

السياسية".



دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي إىل حوار دبلوماسي مع
الفلسطينيين، مشيًرا إىل مخاوف من أن تقوم مزيد من

المنظمات الدولية بتصنيف "إسرائيل" دولة فصل عنصري.
 

وقال البيد في إيجاز صحفي إن مجلس الوزراء الدبلوماسي
األمني   سيعقد قريبا لبحث سيناريو أعلنت فيه السلطة

الفلسطينية استعدادها لبدء محادثات مع "إسرائيل".
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البيد يعرب عن تخوفه من تصنيف المزيد من المنظمات
الدولية "إلسرائيل" كدولة فصل عنصري 

مندوبة النرويج الدائمة لدى األمم المتحدة منى يول تدعو إىل
التركيز مجدًدا عىل الصراع العربي اإلسرائيلي

سترفع النرويج مناقشات مجلس األمن الدولي بشأن الصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني إىل مستوى وزاري، في محاولة لتسليط

الضوء عىل حاجة المجلس إىل استعادة تركيزه عىل ذلك.
 

 كان هذا هو التعهد الذي قدمته منى يول، مندوبة النرويج
الدائمة لدى األمم المتحدة، التي انتقدت انخفاض االهتمام
الدولي بالقضية، والتي تم تهميشها نتيجة للصراعات المتعددة

األخرى المشتعلة في جميع أنحاء الشرق األوسط.
 



قالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية، أن الصحفي
"اإلسرائيلي" باراك رافيد، كشف في كتابه الجديد (سالم ترامب)
أن سفير المملكة المتحدة لدى الواليات المتحدة حذر إدارة
ترامب في يونيو 2020 من أنه إذا مضت "إسرائيل" قدًما في
خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، فإن لندن

ستعترف رسمًيا بدولة فلسطين.
ونقلت الصحيفة، عن الصحفي اإلسرائيلي، قوله إنه تم تمرير
الرسالة من قبل كارين بيرس في اجتماع عقدته مع مبعوث
الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط آنذاك
آفي بيركوفيتش، والمبعوث الخاص إليران برايان هوك في 12

يونيو 2020.
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الكشف عن تحذير بريطانيا بأنها ستعترف بفلسطين إذا ضمت
أجزاء كبيرة من الضفة الغربية

الرئيس الفنزويلي: لن نتخىل عن فلسطين أو نتركها بمفردها

وأشار الرئيس مادورو إىل أن "ال أحد في هذا العالم يجرؤ عىل
مطالبتنا بالتخلّي عن فلسطين، وال يمكن أن نقبل هذه
المطالَبة. والخطيئة هي في مجرد التفكير في التخلّي عن

فلسطين، أو تركها وحدها".
 

د الرئيس الفنزويلي عىل أن "فلسطين هي أرض البشرية وشد�
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ومبنية عىل أرض مسروقة من سكانها األصليين". 
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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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