
نشرة شهرية تغطي أبرز األحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية عىل المستوى الدولي

خالل شهر مايو المنصرم، باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل أخبار المجلس وفعالياته

نخبة من الشخصيات

االعتبارية والوطنية تدعو

لتشكيل جبهة عربية

وإسالمية لمقاطعة االحتالل

ومناهضة التطبيع معه

3 2

مختصون يناقشون

السلوك التصويتي باألمم

المتحدة تجاه فلسطين

ويقدمون توصيات مهمة

1

نشرة فلسطين والعالم 

cir.g.pal@gmail.com

+970595780780
العدد 51 - مايو 2022 

cir.pal
CIRPalestine
CIR_Palestine

وكالة أسوشيتد برس

وقناة سي إن إن: 

رصاصة إسرائيلية 

قتلت شيرين أبو عاقلة

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/
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 عدد من الباحثين والمختصين إىل ضرورة تشكيل جبهة عربية
وإسالمية عريضة لمقاطعة االحتالل ومناهضة التطبيع معه،
ودعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلصدار
قرارات تمنع الدول العربية واإلسالمية من عقد اتفاقيات التطبيع
مع االحتالل، والضغط عىل المؤسسات األممية والدولية لوقف

سياسية الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية.
 

جاء ذلك خالل مؤتمر دولي عقد اليوم الخميس في مدينة غزة
بعنوان "الموجة الجديدة للتطبيع، التداعيات واستراتيجيات
المواجهة" بتنظيم من مجلس العالقات الدولية و حملة المقاطعة
ومناهضة التطبيع – فلسطين وتحت رعاية و مركز المبادرة
االستراتيجية فلسطين -ماليزيا و الهيئة العامة للشباب والثقافة،
صباح اليوم الخميس مؤتمر دولي في مدينة غزة بعنوان "الموجة

الجديدة للتطبيع، التداعيات واستراتيجيات المواجهة
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نخبة من الشخصيات االعتبارية والوطنية تدعو لتشكيل جبهة
عربية وإسالمية لمقاطعة االحتالل ومناهضة التطبيع معه

ناقش مختصون فلسطينيون وأمميون (السلوك التصويتي في
األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية) خالل يوم دراسي
نظمه مجلس العالقات الدولية - فلسطين، اليوم الخميس.
 وشارك في اليوم الدراسي، الذي عقد برعاية من مركز المبادرة
االستراتيجية فلسطين - ماليزيا العديد من الشخصيات والنخب

السياسية والحقوقية الفلسطينية واألجنبية.
وشملت أبرز التوصيات ضرورة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
الفلسطينية وتطوير استراتيجية وطنية لمواجهة هذا التدهور
الدبلوماسي والتطور السلبي الحاصل، والعمل عىل إبراز الوجه
العنصري لدولة االحتالل والضغط باتجاه تبني سياسات

مقاطعة وفرض عقوبات دولية.
وضمت التوصيات كذلك تفعيل الدبلوماسية الشعبية وإصالح
وإعادة تأهيل الجسم الدبلوماسي الرسمي ليكون قادًرا عىل
أداء مهامه في ظل هذه الظروف الحساسة وإطالق جهود

قانونية لمحاصرة دولة االحتالل.
 

مختصون يناقشون السلوك التصويتي باألمم المتحدة تجاه
فلسطين ويقدمون توصيات مهمة
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مجلس العالقات: قرار البرلمان األوروبي حول المناهج ابتزاز
صريح لصالح شرعنة الوجود الصهيوني عىل أرضنا

 
عبر مجلس العالقات الدولية – فلسطين عن ادانته الشديدة لقرار
البرلمان األوروبي باألمس والذي عبر فيه عن استيائه من المناهج

التعليمية الفلسطينية بزعم أنها تحريضية.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم االثنين إن قرار البرلمان هو
ابتزاز صريح، يهدف إىل حرمان التعليم الفلسطيني من الدعم المالي
الذي تقدمه الدول األوروبية والمؤسسات العالمية وإعاقة عملية
بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التعليمية، واألهم إىل نزع
شرعية النضال الفلسطيني، ومنع األجيال الفلسطينية من تعلم

تاريخهم.
وقال المجلس إن قرار البرلمان األوروبي يأتي رضوًخا للضغوطات
واالدعاءات اإلسرائيلية، متجاهًال في الوقت نفسه مراقبة المناهج
اإلسرائيلية والتي تعج بالعنصرية والدعوة للكراهية والعنف حتى أدق

التفاصيل.
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نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، وشبكة "سي إن إن"
األميركيتين تحقيقين يكشفان حقيقة اغتيال الصحفية

شيرين أبو عاقلة.
 

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش
اإلسرائيلي استهدف مراسلة الجزيرة أبو عاقلة في جنين.

 
من جانبها، قالت "أسوشيتد برس" إن تحقيقها في مالبسات
مقتل شيرين أبو عاقلة يعزز تأكيدات السلطات الفلسطينية
وزمالء أبو عاقلة بأن الرصاصة التي قتلتها جاءت من

بندقية جندي إسرائيلي.

أسوشيتد برس وسي إن إن: رصاصة إسرائيلية 
قتلت شيرين أبو عاقلة
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البرلمان األوروبي يصادق عىل مشروع قرار ضد المنهاج التعليمي
الفلسطيني

صادق البرلمان األوروبي بأكثرية أعضائه عىل مشروع قرار
يستنكر بشدة عبارات في المنهاج التعليمي الفلسطيني

يعتبرها تحريضية.
ويطالب مشروع القرار األوروبي السلطة الفلسطينية بإزالة
ما اعتبرها محتويات محرضه من المنهاج الفلسطيني

وبإجراء تعديالت فورية عليه.
كما يدعو القرار اىل تشديد الرقابة عىل نشاطات السلطة
والتزامها بشروط منظمة اليونيسكو لكي يتم تمويل اصدار

المناهج المدرسية من قبل االتحاد االوروبي.
و يصر االتحاد األوروبي عىل تحويل المساعدات السنوية
والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بتغيير المنهاج

التعليمي الفلسطيني في الضفة.
 

مجلس النواب العراقي يصوت باإلجماع عىل قانون تجريم
التطبيع مع "إسرائيل"

صّوت البرلمان العراقي عىل قانون يهدف إىل تجريم كافة أشكال
تطبيع العالقات مع "إسرائيل".

وقالت وكالة األنباء العراقية نقًال عن بيان أصدرته الدائرة
اإلعالمية للبرلمان، إن "مجلس النواب صوت خالل جلسته
المنعقدة اليوم، عىل مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان
الصهيوني" حسب وصف البيان. وأضافت ان "التصويت تم

بأجماع الحاضرين".
ويهدف نص القانون المقترح إىل حظر وتجريم "كل فعل من
شأنه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل
أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة

العالقة مع الكيان الصهيوني" حسب ما ورد في النص.
 



شددت األمم المتحدة عىل أن موقفها فيما يتعلق بالمواقع
المقدسة في القدس يظل ثابتا، وهو الحفاظ عىل الوضع

الراهن كما هو. 
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقّر الدائم بنيويورك، قال
المتحدث باسم األمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "لقد قمنا

بحّث جميع األطراف عىل ضمان أال تحدث أعمال استفزازية."
جاءت تصريحات الناطق الرسمي رّدا عىل سؤال يتعلق بدعوات
أطلقتها مجموعات إسرائيلية تنادي باالحتفال يوم الخميس
"بيوم استقالل إسرائيل" الـ 74 أمام باحات المسجد األقصى،
وفي موازاة ذلك دعوات عىل الجانب الفلسطيني "لشد الرحال"

للمسجد األقصى، والتصدي "للتهديدات اإلسرائيلية."
وأكد دوجاريك عىل أهمية الحفاظ عىل الوضع الراهن، "هذه
تظل رسالتنا. وليس لدي شك بأن السيد (تور) وينسالند عىل

اتصال مع جميع األطراف".
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األمم المتحدة تجدد حّث جميع األطراف عىل تجنب األعمال
االستفزازية

نقابة المحامين األمريكية ترفض تصنيف مؤسسات
فلسطينية عىل أنها “إرهابية”

في أكبر موجة احتجاج أمريكية عىل سياسات االحتالل العنصرية
ضد الشعب الفلسطيني، رفضت نقابة المحامين األمريكية، قرار
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تصنيف ست مؤسسات فلسطينية
بينها منظمات حقوقية بأنها “إرهابية”، في الوقت الذي تجرى
فيه استعدادات في عدة مدن أمريكية، لتنظيم فعاليات إلحياء
ذكرى “نكبة” فلسطين، واحتاللها من قبل العصابات الصهيونية.

 
وذكر موقع دولة فلسطين أنه في تدخل نادر جًدا وغير مسبوق
في قضايا سياسات أمريكية خارجية، أبدت نقابة المحامين
األمريكية رأيها في تصنيف "إسرائيل" العام الماضي ست

مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية عىل أنها “إرهابية”. 
 



منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي وزيرة التعاون والتنمية
البلجيكية ميريام كيتير من دخول قطاع غزة.

 
وقال المتحدث باسم الوزيرة للصحفيين" "قال اإلسرائيليون

بأنهم ال يسمحون بزياراٍت سياسيٍة من أي نوٍع إىل قطاع غزة".
 

وكانت مريم كيتير ترغب في زيارة مشروع لمعالجة النفايات في
قطاع غزة تشارك فيه بلجيكا من خالل برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي. ومع استبعاد زيارة إىل قطاع غزة خارج جدول األعمال،
ستسافر السيدة كيتير بدال من ذلك إىل بيت لحم في الضفة

الغربية.
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االحتالل اإلسرائيلي يمنع  وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية
ميريام كيتير من دخول قطاع غزة

15 دولة أوروبية تستنكر خطة بناء المستوطنات اإلسرائيلية
الجديدة

أصدرت 15 دولة أوروبية بيانًا تستنكر فيه خطة بناء المستوطنات

اإلسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية.

 

وجاء في هذا البيان: "نشعر بقلٍق عميق إزاء قرار مجلس التخطيط

اإلسرائيلي األعىل في المضي قدمًا في خطط بناء أكثر من 4.000

وحدة سكنية في الضفة الغربية. ونحث السلطات اإلسرائيلية عىل

التراجع عن هذا القرار".

 

وأضاف البيان: "ستكون الوحدات السكنية الجديدة عقبًة إضافيًة

أمام الحل القائم عىل وجود دولتين. إن المستوطنات اإلسرائيلية

تنتهك بوضوح القانون الدولي وتقف في طريق تحقيق سالم عادل

ودائم وشامل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين".



استنكر أعضاء مجلس األمن "بشدة مقتل الصحفية

الفلسطينية األمريكية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في

مدينة جنين الفلسطينية في 11 مايو 2022".

 

نقل أعضاء مجلس األمن، في بياٍن صدر عنهم، تعاطفهم

العميق وتعازيهم الحارة ألسرة الضحية.

ودعا أعضاء مجلس األمن في بيانهم إىل "إجراء تحقيق فوري

وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتلها، وشددوا عىل ضرورة

ضمان المساءلة".

 

وكرر أعضاء مجلس األمن "التأكيد عىل وجوب حماية الصحفيين

بصفتهم مدنيين"، كما أكدوا استمرارهم في رصد الحالة عن

كثب.
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مجلس األمن يدين "بشدة" مقتل الصحفية الفلسطينية
األمريكية شيرين أبو عاقلة

محكمة في برلين تؤيد حظر مظاهرات "يوم النكبة"
الفلسطينية

ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" األلمانية بأن محكمة في برلين
أيدت حظر جميع مظاهرات "يوم النكبة" الفلسطينية التي كان

من المقرر تنظيمها في العاصمة األلمانية.
 

وحظرت المحكمة اإلدارية خمس مظاهرات فلسطينية بسبب ما
قالت بأنه خطر دعوات تحريضية أو معادية للسامية وأعمال

عنف.
 

وردًا عىل هذا الحظر، انتقدت المجموعة المدنية الفلسطينية
"فلسطين تتكلم" بشدة الحظر المفروض عىل مظاهراتهم
باعتباره اعتداًء عىل الحقوق األساسية لحرية التجمع وحرية

التعبير.



قالت عضوة الكونغرس األمريكي رشيدة طليب إنها قدمت قرارًا
في مجلس النواب األمريكي ويهدف لالعتراف بالنكبة

الفلسطينية.
 

وغردت طليب عىل تويتر قائلًة: "النكبة موثقٌة جيدًا وال تزال
مستمرة حتى اليوم، ويجب أن نعترف بأن الشعوب تتجاهل
إنسانية الفلسطينيين عندما ترفض االعتراف بجرائم الحرب

وانتهاكات حقوق اإلنسان في "إسرائيل" العنصرية".
 

وعىل الرغم من أنه من غير المرجح أن ُيوافق عىل هذا القرار في
مجلس النواب المؤيد ل"إسرائيل"، إال أن المدافعين عن حقوق

اإلنسان الفلسطينيين أشادوا بهذا اإلجراء باعتباره "تاريخيًا".
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النائبة رشيدة طليب تقدم قراراً في الكونجرس األمريكي
لالعتراف بالنكبة الفلسطينية

 

ميشيل باشيليت تدعو إىل إجراء تحقيق مناسب في األحداث التي
شهدتها مراسم تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة

 

دعت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل
باشيليت، في تعقيٍب لها عىل ما جرى خالل مراسم تشييع جنازة
شيرين أبو عاقلة في القدس المحتلة، إىل ضرورة إجراء تحقيقات
مناسبة في تصرفات قوات األمن اإلسرائيلية، ومحاسبة أي
شخص تثبت مسؤوليته عن ذلك بعقوبات جزائية وتأديبية تتناسب

مع خطورة االنتهاك.
وأضافت باشيليت قائلة: "ويبدو أن استخدام "إسرائيل" للقوة،
الذي تم تصويره وبثه عىل الهواء مباشرة، غير ضروري ويجب

التحقيق فيه بشكل سريع وشفاف".
وشددت عىل ضرورة أن تكون هناك مساءلة عن القتل المروع
ليس فقط لشيرين أبو عاقلة، ولكن عن جميع عمليات القتل

واإلصابات الخطيرة في األرض الفلسطينية المحتلة.
 



قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بأن حركة المقاطعة
عنصرية ومعادية للسامية.

 
وأضافت: "إن تحميل الجالية اليهودية المسؤولية الجماعية

عما يحدث في الشرق األوسط حسب تعريفي هو أمر عنصري".
 

وتابعت باتيل: "كل ما رأيناه حول حركة المقاطعة عنصري"، بما
في ذلك "المجازات المعادية للسامية، والرسوم الكاريكاتورية،

والهتافات [و] التلويح بالعلم".
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وزيرة الداخلية البريطانية: حركة المقاطعة معادية للسامية

كلية الحقوق في جامعة مدينة نيويورك تؤيد
BDS حركة المقاطعة 

 

أصدرت هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك

قرارًا يؤيد حركة المقاطعة والعقوبات وسحب االستثمارات

(BDS)، لتصبح أحدث قسم في جامعة أمريكية ُيظهر دعمه

للحقوق الفلسطينية.

 

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن كلية الحقوق بجامعة مدينة

نيويورك (CUNY) أيدت باإلجماع القرار.

 

وينتقد القرار تواطؤ "الجامعة في الفصل العنصري المستمر

واإلبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" ضد

الشعب الفلسطيني من خالل استثماراتها وعقودها مع الشركات

التي تستفيد من جرائم الحرب اإلسرائيلية".

 



عين االحتالل اإلسرائيلي أول سفير في تشاد منذ 50 عامًا، بعد

استئناف العالقات الدبلوماسية بين الجانبين عام 2019.

 

وأصبح اإلسرائيلي "بن بورغل"، أول سفير لبالده لدى دولة

تشاد، بعد عقوٍد من القطيعة بين البلدين، انتهت باإلعالن عن

استئناف العالقات الدبلوماسية مطلع 2019.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن بورغل وهو سفير

"إسرائيل" لدى السنغال أيضًا قدم أوراق اعتماده لرئيس

المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي.
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االحتالل اإلسرائيلي يعين سفيراً له في تشاد بعد 50 عاماً 
عىل قطع العالقات 

62 نائباً موريتانياً يطالبون بـ"يوم برلماني" 
للتضامن مع فلسطين

دعا 62 نائبًا في البرلمان الموريتاني الهيئات البرلمانية اإلقليمية

والدولية إىل اعتماد يوم برلماني عالمي ُتنظم فيه وقفات

وأنشطة في برلمانات العالم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

 

وطالب النواب، في بيان، الهيئات البرلمانية العربية واإلسالمية

والدولية إىل التحرك من أجل مقاضاة االحتالل اإلسرائيلي عىل

جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الصامد.

 

وعبر النواب عن أسفهم لتقاعس المجتمع الدولي عن "لجم آلة

الحرب والغطرسة الصهيونية، وعن اعتماد مواقف وآليات ناجعة

تضمن االنتصار للمظلوم واألخذ عىل يد الظالم حتى يكف عن

ظلمه".



وقع أكثر من 130 فنانًا ومخرجًا وصانع محتوى عالميًا، عىل

رسالة مفتوحة تدين جرائم "إسرائيل" المستمرة بحق الشعب

الفلسطيني واستمرار الصمت الدولي حولها، وطالبوا بتحقيق

العدالة للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

 

وطالبت الرسالة بـ"المساءلة الكاملة" حول مقتل الشهيدة

الصحفية الفلسطينية األميركية أبو عاقلة، كما أدانت هجوم

شرطة االحتالل اإلسرائيلي عىل المشاركين في جنازتها، داعيًة إىل

"إجراءات هادفة لضمان المساءلة عن مقتل أبو عاقلة وجميع

المدنيين الفلسطينيين اآلخرين".
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أكثر من 100 فنان عالمي يطالبون ب "المساءلة الكاملة"
ل"إسرائيل" لقتلها أبو عاقلة

أمنستي: عدم تحقيق "إسرائيل" في ظروف استشهاد "أبو
عاقلة" انتهاك للقانون الدولي

أكدت منظمة العفو الدولية أن عدم تحقيق قوات االحتالل
اإلسرائيلي في ظروف استشهاد شيرين أبو عاقلة انتهاك للقانون

الدولي.
وقالت منظمة العفو الدولية:”إن قرار “إسرائيل” عدم التحقيق
في مقتل شيرين أبو عاقلة انتهاك اللتزاماتها بموجب القانون

الدولي”.
يذكر أن صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، كانت قد كشفت أن "قسم
التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي، ال
يعتزم فتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".
وأوضحت أن "الجيش اإلسرائيلي لن يفتح تحقيًقا في مقتل
الصحافية شيرين أبو عاقلة، لعدم وجود إشتباه في إرتكاب

قوات الجيش للجريمة".



قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن المملكة

وإسرائيل ستجنيان فوائد هائلة من وراء التطبيع، وكذلك

المنطقة ككل.

 

وأوضح ابن فرحان، خالل جلسة بالمنتدى االقتصادي العالمي

في دافوس بسويسرا، أننا لن نستطيع جني هذه الفوائد، ما لم

تحل القضية الفلسطينية.

 

وأضاف: "لطالما نظرنا إىل قضية التطبيع عىل أنها نتيجة

نهائية ولكنها نتيجة نهائية لمسار، المملكة أطلقت مبادرة سالم

عربية في العام 2001 وقبل ذلك مبادرة السالم األوىل

وجميعها يفضي إىل تطبيع كامل مع إسرائيل".

 

وزير خارجية السعودية: سنجني مع "إسرائيل"
 فوائد هائلة من التطبيع

 
أكد أوليفر فاريلي، المفوض األوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع،
والمفوض العام لألونروا الزاريني، في اجتماٍع عقد عىل هامش مؤتمر
بروكسل السادس حول سوريا، االلتزام بشراكة تطلعية ومثمرة بين االتحاد

األوروبي واألونروا.
وشدد فاريلي عىل الحاجة إىل برنامج إصالح األونروا واستمرار دعم االتحاد
األوروبي لها. كما تطرقت المناقشة إىل عمل األونروا عىل اتباع نهج مبتكرة

إليجاد نموذج مالي مستدام.
أعلن المفوض فاريلي أن االتحاد األوروبي سيمول بشكٍل منتظم الوكالة في
السنوات الثالث المقبلة، بمبلغ سنوي قدره 82 مليون يورو. وشدد عىل
ضرورة التزام المانحون الرئيسيون اآلخرون لألونروا بتقديم مثل هذا التمويل
المتعدد السنوات لألونروا، وأيضًا لضمان تقاسم عادل لألعباء مع المجتمع

الدولي.
وباإلضافة إىل ذلك، أعلن المفوض فارهيلي أن األونروا ستحصل عىل ما ال
يقل عن 15 مليون يورو من مرفق الغذاء والقدرة عىل الصمود، مما يزيد
من مساهمة االتحاد األوروبي في الميزانية البرنامجية لألونروا إىل 97 مليون

يورو في عام 2022. 

مفوض األوروبي فاريلي يعلن عن تمويل االتحاد األوروبي
لألونروا بمبلغ 246 مليون يورو لمدة ثالث سنوات
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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.
 


