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مجلس العالقات: االحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان
فرصة مواتية لتسليط الضوء عىل حجم جرائم االحتالل

قال مجلس العالقات الدولية – فلسطين بأن الشعب
الفلسطيني ما زال ُيحرم من التمتع بحقوقه اإلنسانية

بسبب استمرار االحتالل وجرائمه وحصاره واعتداءاته.
 

وقال المجلس في بيان بأن اليوم العالمي لحقوق االنسان
الذي يصادف اليوم يتزامن مع استمرار تدهور حالة حقوق
االنسان في األراضي الفلسطينية في ظل استمرار انتهاكات
االحتالل لمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والقانون

الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
 

وأضاف المجلس بأن اعتداءات االحتالل ما زالت مستمرة
تارة عبر اعتداءات واقتحامات عسكرية، وتارة من خالل فرض
الحصار الظالم عىل قطاع غزة والذي يمثل عقابًا جماعيًا
وجرائم ضد اإلنسانية بموجب قواعد القانون اإلنساني

الدولي.

مجلس العالقات: قتل االحتالل األسير أبو حميد عمًدا 
جريمة حرب

أّكد مجلس العالقات الدولية إن قتل االحتالل لألسير
الفلسطيني ناصر أبو حميد عمًدا عبر اإلهمال الطبي هو
جريمة حرب وانتهاك التفاقيات جنيف، مستنكًرا الصمت
الدولي تجاه هذه الجريمة، بالتزامن مع تباكيهم المتواصل

عىل الجنود األسرى في غزة.
 

وأشار المجلس في بيان له إىل أن االحتالل ال يأبه بأي
اتفاقيات أو مواقف دولية، ضارًبا بعرض الحائط القانون
الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف التي تنص عىل توفير
الرعاية الطبية لألسرى واالفراج عنهم في حال المرض

الشديد.

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/
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تقرير لألمم المتحدة: 2022 األكثر دموية في الضفة الغربية

وصف تقرير صادر عن األمم المتحدة عام 2022 باألكثر دموية
في الضفة الغربيةالمحتلة، منذ سنة 2005. فمنذ بداية العام
الجاري، استشهد 224 فلسطينًيا بنيران جيش االحتالل

اإلسرائيلي، وأصيب المئات.
 

وأشار مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في
األراضي المحتلة (أوتشا) في أحدث تقرير له أنه قياسا عىل
المتوسط الشهري، كان عام 2022 أكثر األعوام دموية
للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت األمم المتحدة

بتسجيل الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.
 

وقال أوتشا بأن عام 2022 شهد استشهاد 230 فلسطينيا،
بينهم 171 في الضفة الغربية، و53 من غزة أغلبهم قضوا في
العدوان اإلسرائيلي عىل القطاع في أغسطس/آب، و6 من

فلسطينيي 48.

الجمعية العامة لألمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب فتوى محكمة
العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين بتقرير المصير

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا يطلب فتوى
محكمة العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين
بتقرير المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت
الجمعية األممية بأغلبية ساحقة عىل قرار يؤيد حق الشعب

الفلسطيني في تقرير مصيره.
 

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير اإلسرائيلية
الرامية إىل إحداث تغيير ديمغرافي في القدس الشرقية،
كما يطلب رأيها في تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها

عىل الوضع القانوني لالحتالل.
 

وكذلك يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87
صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت،
رأي محكمة العدل بشأن اعتماد "إسرائيل" تشريعات وتدابير

تمييزية ضد الفلسطينيين.

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/


سادت حالة من خيبة األمل واالستياء لدى االحتالل
اإلسرائيلي عقب توجه مجلس الشورى في سلطنة عمان

صوب توسيع مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي. 
 

وطالب نواب الشورى العماني، بتغليظ عقوبة التعامل مع
االحتالل اإلسرائيلي، حيث يحظر القانون الحالي عقد أي
اتفاقات مع "هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو
منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها
أينما قاموا وذلك متى كان محل االتفاق صفقات تجارية أو

عمليات مالية".
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مجلس الشورى الُعماني يقترح تعديالت لتوسيع 
مقاطعة "إسرائيل"

قال رئيس الوزراء االحتالل، بنيامين نتنياهو، إن السالم مع
السعودية سيضع حدًا للصراع العربي- اإلسرائيلي.

 
وأضاف نتنياهو ردًا عىل سؤال لصحيفة “جويش إنسايدر”
بشأن التطبيع مع السعودية ” أريد أن أذهب هناك بكل
طاقتي، ولكن في بعض األحيان، للقيام برحلة طويلة يتطلب

األمر القيام بخطوات صغيرة”.
 

وأشار نتنياهو إىل قيام السعودية بفتح المجال الجوي
السعودي أمام "إسرائيل" قبل اتفاقيات أبراهام، وقال :”
هناك عالمات عىل التغيير، وساحاول استكشاف ذلك إىل

جانب أهدافي األخرى”.

نتنياهو: التطبيع مع السعودية سيعني نهاية 
الصراع العربي - اإلسرائيلي

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/
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/
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/


تعّهدت 10 منظمات حقوقية إسرائيلية بمساعدة المّدعي
العام في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي كريم خان،
في تحقيقه حول االنتهاكات في فلسطين، وهو التعهد

األول من نوعه لحّث المحكمة عىل التحرك.

وقال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في
األراضي المحتلة "بتسيلم" في بيان "وّجهت مجموعة من
منظمات حقوق اإلنسان الناشطة في "إسرائيل" رسالة
مشتركة، هي األوىل من نوعها، إىل  المدعي العام في
المحكمة الجنائّية الدولّية في الهاي كريم خان، لإلعراب عن
دعمها لزيارته، وللمضي قدًما في التحقيق المتعلّق

"بإسرائيل" ".
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10 منظمات حقوقية إسرائيلية تتعهد بمساعدة "الجنائية
الدولية" للتحقيق في فلسطين

أعلن مسئول في وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الوكالة األممية تواجه

أزمة مالية هي األشد في األعوام األخيرة.
 

وقال المستشار اإلعالمي في أونروا عدنان أبو حسنة في
تصريحات للصحفيين في غزة إن أونروا ستغطي تكاليف
المصاريف للعام الجاري عبر أموال تأتي من المانحين، لكنها
سترحل مبلغ 80 مليون دوالر من ديونها للعام القادم هو

األكبر في تاريخها.
 

وحذر أبو حسنة من أن العام القادم "صعب" عىل أونروا مع
ازدياد أعداد الالجئين وحاجتهم للخدمات الحيوية المنقذة
للحياة، مشيرا إىل أن ذلك ال ينبغي أن يحدث لوكالة بحجم

أونروا ونطاق عملها.

مسئول في أونروا: نواجه أزمة مالية هي األشد في 
األعوام األخيرة

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/
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بعد مصادقة النواب األمريكي... مساعدات خيالية ألمن "إسرائيل"
وزيادة الدعم المالي للفلسطينيين

صادق مجلس النواب األمريكي عىل ميزانية الواليات
المتحدة للعام المقبل 2023، بمبلغ 1.7 تريليون دوالر.

 
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الواليات
المتحدة األمريكية ستخصص في العام المقبل 3.3 مليار
دوالر "إلسرائيل" للمساعدة األمنية، مع زيادة أخرى تقدر بـ
500 مليون دوالر لتأمين "إسرائيل" من الهجمات الصاروخية.

 
وأوضحت الصحيفة أن الميزانية األمريكية الكلية "إلسرائيل"
وصلت إىل 3.8 مليار دوالر، مقارنة بـ 3.3 للعام الماضي،
وتعني تلك الزيادة والمقدرة بـ 500 مليون دوالر من أجل
األمن اإلسرائيلي من الصواريخ الدقيقة وللقبة الحديدية

الدفاعية "إلسرائيل".

صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس إعادة النظر
باستثماراته في "إسرائيل"

يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة
أصوله 1.3 تريليون دوالر، إعادة النظر باستثماراته في الكيان
(اإلسرائيلي)، لحين التأكد من أن األموال التي يستثمرها في
الشركات (اإلسرائيلية)، ال تذهب إىل المستوطنات أو
الشركات التي تعمل أو لها عالقة باالستيطان في الضفة

الغربية.
 

وأشارت صحيفة "هآرتس" (اإلسرائيلية)، اليوم الجمعة، إىل
أن الصندوق استثمر في عام 2020، 1.3 مليار دوالر في 81
شركة (إسرائيلية)، أي ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في

الشرق األوسط.
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قال مسؤول أمريكي إن الواليات المتحدة تخطط لعقد
اجتماع في أوائل عام 2023 بين "إسرائيل" والدول العربية
التي تعترف بها في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة
اليمينية القادمة بنيامين نتنياهو إىل التحلي بضبط

النفس.
 

وقال المسؤول رفيع المستوى إن الواليات المتحدة
تخطط لعقد اجتماع "ربما في الربع األول" من عام 2023

لوزراء خارجية ما يسمى بقمة النقب في مارس.
 

وقال المسؤول األمريكي إن االتفاقات، التي أشاد بها
الرئيس األمريكي آنذاك دونالد ترامب باعتبارها إنجازا مميزا،
"قريبة وعزيزة عىل قلب رئيس الوزراء نتنياهو ولذا أتخيل أنه
يريد أن يستمر في رؤية هذا التحرك إىل األمام، وأعتقد أن

عىل إسرائيل أن تأخذ ذلك بعين االعتبار".

الواليات المتحدة تخطط لعقد "قمة" إسرائيلية عربية جديدة

مئات الحاخامات في أمريكا يتعهدون بمقاطعة حكومة
نتنياهو

تعهد أكثر من 330 حاخاما أمريكيا، بمن فيهم حاخامات
يقودون كنسا يهودية كبرى في المدن الكبرى، بمنع أعضاء
الكتلة "الصهيونية الدينية" في حكومة بنيامين نتنياهو
الجديدة من التحدث في معابدهم، وسوف يضغطون

لمنعهم من التحدث إىل مجتمعاتهم.
 

وتذكر رسالة من حاخامات وقادة آخرين من الجالية اليهودية
في الواليات المتحدة، بأن سياسات إيتمار بن غفير ورفاقه،
"ستسبب ضررا ال يمكن إصالحه في العالقات بين "إسرائيل"

واليهود في الشتات".



عقب االنتكاسات الدبلوماسية التي منيت بها دولة االحتالل
في األمم المتحدة في اآلونة األخيرة، فقد صدرت تخوفات
في وزارة خارجيتها بشأن إمكانية أن تتخذ الجمعية العامة
للمنظمة الدولية قرارًا ال رجوع فيه، بموجبه سيأتي تمويل
وكالة الالجئين األونروا من األمم المتحدة، وليس من الدول

المانحة، رغم عدم التحمس األمريكي لالقتراح الفلسطيني.
 

آالمراسل السياسي لصحيفة ""إسرائيل" اليوم" كشف أن
"دولة االحتالل والواليات المتحدة تعمالن سوًيا في األمم
المتحدة لنسف مبادرة فلسطينية يمكن أن تغير آلية تمويل

األونروا التي تتعامل مع الالجئين الفلسطينيين. 
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تخوف إسرائيلي من نجاح مبادرة تمويل "أونروا" تلقائيا بشكل دائم

تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها الرسمي في فلسطين
 إىل سفارة

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك أّن بالده سترفع في عهده

مستوى تمثيلها في األراضي الفلسطينية إىل سفارة، وذلك

في كلمة ألقاها في حفل حضره أبناء الجالية الفلسطينية

في العاصمة سانتياغو.

 

وقال بوريك إن “أحد القرارات التي اتخذناها في الحكومة،

وأعتقد أننا لم نعلنه عىل المأل -وأنا أخاطر بذلك اآلن- هو

أننا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم

باألعمال حالًيا إىل سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا”.

 



دعا البرلمان األوروبي إىل عقد مؤتمر دولي الستئناف
مفاوضات حل الدولتين  من أجل إنهاء الصراع والتصعيد

المستمر بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
 

وذكر البرلمان األوروبي، في بيان "ندعو الدول األوروبية
وشركائها لعقد مؤتمر دولي الستئناف مفاوضات حل

الدولتين "إلسرائيل" وفلسطين وإنهاء الصراع الحالي".
 

وأضاف البيان أنه "يجب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
فلسطينية وندعو "إسرائيل" للسماح بإجراء االنتخابات في

القدس الشرقية.
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البرلمان األوروبي يدعو لمؤتمر دولي الستئناف مفاوضات
حل الدولتين

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: انضمام "إسرائيل" لالتحاد األفريقي
"إساءة" لميثاقه.. ونتعهد بالسعي لمنع ذلك

قالت وزيرة أفريقية إن انضمام الكيان اإلسرائيلي لالتحاد

األفريقي يشكل إساءة لنص وروح ميثاق االتحاد الذي

يرفض االستعمار وانتهاك حقوق اإلنسان.

 

 جاء ذلك في تصريحات لوزيرة العالقات الدولية والتعاون

في جنوب أفريقيا "ناليدي باندور"، قالت فيها أن "أقوى

تضامن مع نضال الشعب الفلسطيني موجود في جنوب

أفريقيا، هناك التزام كبير تجاه القضية الفلسطينية لضمان

أن تكون في المجال العام ليس فقط في جنوب أفريقيا

ولكن في القارة األفريقية".

 



نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية شهادات صادمة ضمن

تقرير لكريس ماكغريل تحت عنوان "كسر الصمت"، وثق من خالله

االنتهاكات البشعة التي يمارسها جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق

الفلسطينيين.

 

وشملت االنتهاكات، التي وثقتها شهادات عناصر سابقة في

جيش االحتالل، تدمير بيوت الفلسطينيين وإذالل العائالت عند

الحواجز لمجرد أن أحد الجنود مزاجه متعكر، فضال عن إساءة

معاملة األطفال وتعذيب األسرى المعتقلين. 
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الغارديان تنشر شهادات صادمة عن انتهاكات االحتالل بحق
الفلسطينيين

إجماع دولي عىل 4 قرارات لصالح فلسطين من ضمنها تمديد
والية األونروا

صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة عىل أربع قرارات

لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد والية وكالة "األونروا".

 

وصوتت 157 دولة لصالح قرار "عمليات وكالة األمم

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق

األدنى (األونروا)"، فيما صوتت 5 دول ضده ( "إسرائيل"،

وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأميركا) وامتنعت 4 دول

عن التصويت.

 

كما صوتت 141 دولة لصالح قرار " المستوطنات اإلسرائيلية

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".



اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في

مايو/أيار عام 2021 قرارًا بإنشاء لجنة تحقيق دولية

مستقلة، من دون تقييد فترة عملها بمدة زمنية محددة،

للتحقيق في جميع االنتهاكات للقانون اإلنساني الدولي

والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي

سبقت تاريخ 13 نيسان/إبريل 2021.
 

ووقعت منذ ذلك التاريخ في األراضي الفلسطينية

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل. وُعّينت

الحقوقية الجنوب أفريقية، المفوضة السامية السابقة

لمجلس حقوق اإلنسان، نافانيثيم (نافي) بيالي، لترؤس

اللجنة.
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نافي بيالي: هناك حاجة لالعتراف بأن االحتالل غير قانوني

عائلة الراحل نزار بنات تقاضي السلطة الفلسطينية أمام
المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات ومحاميه
أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية
ضد 7 مسؤولين فلسطينيين التهامهم بـ"قتل" الراحل بعد

انتقاده للرئيس محمود عباس.
 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هاكان كاموز محامي
عائلة بنات، الذي يعمل لصالح مكتب محاماة "ستوك وايت"
في لندن، أن هذه الدعوى هي "األوىل" التي تقدمها عائلة
فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية

في الهاي.
 

وأوضح المحامي أنه سيقدم للمدعي العام للمحكمة أمير
خان أدلة سرية ومعلومات داخلية ال يمكن الكشف عنها

حاليا، معتبرا أنه ينبغي منح المدعي العام وقتا لفحصها.



أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو أنه

سيسعى إلقامة عالقات ديبلوماسية كاملة مع السعودية،

معتبرا أن ذلك سيؤدي إىل حل للصراع اإلسرائيلي

الفلسطيني.

 

وفي مقابلة نادرة مع قناة “العربية” السعودية، قال

نتنياهو، إنه يأمل في توسيع “االتفاقيات اإلبراهيمية” من

خالل التوصل إىل اتفاق مماثل مع السعودية وإقامة

عالقات دبلوماسية كاملة معها.

نتنياهو يطمح إلقامة عالقات ديبلوماسية كاملة مع السعودية

نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تحقيقا أجرته منصة "أوبن
ديموكراسي"، أثبت أن مجموعة اللوبي المؤيدة لـ"إسرائيل"،
والمعروفة باسم "أصدقاء "إسرائيل" المحافظين"، مولت رحالت
خارجية ألعضاء البرلمان البريطاني عىل مدى السنوات العشر

الماضية.
 

كما أشار التحقيق إىل أن مجموعة اللوبي اإلسرائيلية تعمل عىل
التأكد من قيام أعضاء البرلمان البريطاني برحالت مجانية إىل

"إسرائيل" أكثر من أي مكان آخر.
 

(CFI) "وأفاد التحقيق بأّن مجموعة "أصدقاء إسرائيل المحافظين
"دفعت أمواًال ألعضاء البرلمان للقيام برحالت خارجية"، مشيرا إىل
أّنها مّولت "155 رحلة في عقد واحد، أكثر من أي مجموعة أو

حكومة أخرى". 

تحقيق: اللوبي اإلسرائيلي يمول رحالت خارجية لنواب بريطانيين
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األمم المتحدة تشعر بالقلق من تداعيات عدم منح "إسرائيل"
تأشيرات لطواقمها في األرض الفلسطينية المحتلة

أفادت األمم المتحدة بأنها عىل اّطالع بشأن ما ورد إزاء عدم
إصدار "إسرائيل" لتأشيرات دخول في األشهر المقبلة لطواقم تم
تعيينها حديثا لدى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) في

األرض الفلسطينية المحتلة.
 

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال الناطق الرسمي، ستيفان
دوجاريك، رّدا عىل سؤال من أحد الصحفيين: "نحن قلقون بالطبع
من أن يكون لهذا األمر تداعيات كبيرة عىل المدى البعيد - عىل
قدرتنا وقدرة المجتمع اإلنساني األوسع – عىل دعم

الفلسطينيين المحتاجين."
 

وأضاف أن أثر ذلك عىل عمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
في مجال التخطيط لالستجابة اإلنسانية لعام 2023 قد بدأ يظهر
بالفعل، وقال: "نحن بالطبع عىل تواصل مع السلطات اإلسرائيلية

بشأن هذه المسألة ونأمل أن يتم حلها."
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قاطع سفراء أربع دول أوروبية، جولة في حائط البراق نظمها سفير
االحتالل في األمم المتحدة جلعاد إردان بمشاركة إماراتية، ألسباب

سياسية.
 

وقاطع الجولة بإيعاز من االتحاد األوروبي سفراء ثالث دول، هي
إيطاليا وسلوفينيا ورومانيا، وانضمت مولدوفا إىل مقاطعة هذه

الجولة.
 

وذكر موقع "واينت" العبري أنه بحسب التقديرات، فإن سبب
المقاطعة هو أن الجولة تمت في البلدة القديمة  والتي تعتبر أنها

جزء من أراضي القدس الشرقية المحتلة.

سفراء 4 دول أوروبية قاطعوا جولة في حائط البراق
 بالقدس المحتلة



اتفاقات بين االتحاد األوروبي واالحتالل تواجه تحديات مع
الحكومة الجديدة

قد تواجه اتفاقيتان عالقتان بين االحتالل واالتحاد األوروبي
عقبات أمام إتمامهما في الحكومة القادمة بسبب مطالبة
بروكسل باستبعاد الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات

الجوالن.
 

وُتطرح حالًيا اتفاقية لتبادل المعلومات االستخبارية بين شرطة
االحتالل واليوروبول، واتفاقية Creative Europe، التي تقدم

منًحا للمشاريع والمؤسسات الثقافية.
 

يواجه استكمال االتفاقين تحديات تتعلق بـ "البند اإلقليمي".
فمع توقع أن يكون االئتالف يمينًيا بدرجة أكبر من التحالف
الحالي، وقد عارض العديد من أعضائه، بما في ذلك الوزراء
المحتملون، مثل هذه البنود في الماضي، فمن المرجح أن تكون

الخالفات أكثر صعوبة.
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أظهرت دراسة أجراها “مركز دراسات األقليات”، أن ثلث النرويجيين
يعتقدون أن “إسرائيل” تعامل الفلسطينيين معاملة سيئة مثل

معاملة النازيين لليهود.
 

كما أظهرت الدراسة أن واحدًا من كل عشرة نرويجيين يعتقد أن
العنف ضد اليهود يمكن تبريره، وأن 63.3٪ من المسلمين الذين
يعيشون في النرويج يوافقون عىل أن معاملة “إسرائيل”
للفلسطينيين مماثلة لمعاملة النازيين لليهود في الحرب العالمية

الثانية.
 

في عام 2011، وهو العام األول الذي أجريت فيه الدراسة، وجد أن
12.5٪ من النرويجيين أعربوا عن آراء مسبقة ضد اليهود، وبلغ

الرقم هذا العام ٪9.3.

استطالع: ثلث النرويجيين يعتقدون أن “إسرائيل” تعامل
الفلسطينيين كما عامل النازيون اليهود



الجزيرة تعلن رفع قضية اغتيال أبو عاقلة إىل المحكمة 
الجنائية الدولية

أعلنت شبكة الجزيرة اإلعالمية رفع قضية اغتيال الزميلة
شيرين أبو عاقلة -من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي- إىل

المحكمة الجنائية الدولية في الهاي.
 

ويأتي هذا اإلجراء بعد مرور 6 أشهر منذ االغتيال الوحشي
لشيرين، قام خاللها الفريق القانوني للشبكة بتحقيق دقيق
ومفصل في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إىل
روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو

واألدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.
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اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا لعقد جلسة رفيعة
المستوى إلحياء الذكرى 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة يوم

15 مايو/أيار العام المقبل.
 

أعادت الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك تبني خمسة
قرارات محورية، أربعة منها تتعلق بفلسطين، والخامس حول
الجوالن السوري المحتل، فيما جرت إضافة بند في أحد القرارات

يتضمن إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية.
 

وتتعلق القرارات األربعة بوالية وعمل اللجنة المعنية بحقوق
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق
الفلسطينيين، وبرنامج المعلومات الخاصة حول قضية فلسطين،
وأما الرابع فحول المبادئ األساسية للحل السلمي لقضية

فلسطين.

للمرة األوىل.. الجمعية العامة لألمم المتحدة تعتمد قرارًا
لعقد جلسة رفيعة المستوى إلحياء الذكرى 75 للنكبة



تقرير: 725 مؤسسة مالية أوروبية تملك أسهًما بمليارات
الدوالرات في شركات تنشط في المستوطنات اإلسرائيلية

كشف تقرير جديد صادر عن تحالف "ال تشتري في االحتالل"
(DBIO) أن أكثر من 700 بنك أوروبي وأصحاب أصول
وشركات تأمين وصناديق معاشات يمتلكون أسهمًا
وسندات بقيمة 115 مليار دوالر أمريكي في 50 شركة
منخرطة في أنشطة تثير، وفًقا لألمم المتحدة، مخاوف

خاصة بشأن حقوق اإلنسان.
ويضم تحالف DBIO 24 منظمة أوروبية وفلسطينية في

سبع دول أوروبية.
 

وقال ويليم ستايس، منسق التحالف: "تلعب هذه الشركات
دوًرا حاسًما في عمل المستوطنات غير القانونية
واستدامتها وتوسيعها عبر إقراض هذه الشركات أو
االستثمار فيها، تقوم هذه المؤسسات المالية بربط نفسها

بأنشطة تنتهك القانون الدولي."
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استدعت وزارة خارجية االحتالل مبعوث األمم المتحدة للشرق
األوسط تور وينسالند لجلسة توضيح عىل خلفية تغريدة له حول

مقتل فلسطيني بالضفة الغربية.
 

وأكدت وزارة خارجية االحتالل في بيان مقتضب “وصول وينسالند،
الدبلوماسي النرويجي المخضرم، إىل مقر وزارة الخارجية”.

 
وكان وينسالند قال في تغريدة، السبت: “مذعور من مقتل
الفلسطيني عمار مفلح خالل مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب

من حوارة في الضفة الغربية المحتلة”.
 

وأضاف: “تعازيّ القلبية لعائلته المكلومة، يجب التحقيق في مثل
هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنه”.

االحتالل يستدعي مبعوث األمم المتحدة لجلسة توضيح



اللوبي الصهيوني "ايباك" يهاجم "جي ستريت" ويتهمها بعدم
مواالة "إسرائيل"

هاجم اللوبي الصهيوني إيباك مجموعة الضغط اليسارية
في جي ستريت، التي عقدت مؤتمرها السنوي يوم األحد.

 
وكتبت إيباك عىل تويتر أن خطاب جي ستريت لم يشمل مدًحا
إلسرائيل، وال اعتراًفا بإنجازاتها أو قيمتها، مضيفة أن خطاب
زعيم جي ستريت الذي دام 19 دقيقة أظهر أمًرا واحًدا وهو
أن جي ستريت قد تمثل أموًرا عديدة ال تشمل تأييد

"إسرائيل" كثيرة.
 

وكان من بين ضيوف المؤتمر عن حزب ميريتس، يائير غوالن،
الذي دعا في خطابه أمام المؤتمر إدارة ترامب باالنسحاب
من االتفاق النووي اإليراني، قائًال: "لقد كان االنسحاب من

االتفاق خطأ فادًحا ارتكبته اإلدارة السابقة." 
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جاءت رسالة ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا بعد يوم من خطابه
األول في السياسة الخارجية ، والذي تضمن نيته العمل عن كثب
مع "األصدقاء" في "إسرائيل" ألنه يرى أنها حليف مهم للمملكة

المتحدة.
 

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإصدار قانون لمكافحة
حركة المقاطعة,وكتب سوناك: "أنا مصمم عىل تعزيز اتساع وعمق
عالقتنا الثنائية من خالل دعم اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة
المتحدة و"إسرائيل"", وأنه سيلتزم بتعهد بيان المحافظين لعام
2019 بمكافحة سياسات المقاطعة وسحب االستثمارات

والعقوبات (حركة مقاطعة "اسرائيل") مع التشريعات."

رئيس وزراء بريطانيا يعد بإصدار قانون لمكافحة حركة
مقاطعة "إسرائيل"



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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