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جامعة الدول العربية" :صفقة القرن" تخالف مرجعيات عملية السالم
أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية ،برئاسة العراق ،رفض "صفقة
القرن" األميركية االسرائيلية باعتبارها انها ال تلبي الحد األدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف
مرجعيات عملية السالم(.األيام) 2222/2/1 ،

مداهمات وتعزيزات عسكرية واعتقاالت في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
اعتقلت قوات االحتالل "االسرائيلي" ،عددا من المواطنين من مناطق متفرقة من الضفة المحتلة بعد مداهمة
منازلهم واقتحمت قوة عسكرية "اسرائيلية" بلدة سلواد شرقا واعتقلت الشاب محمد باسم حماد بعد أن قامت
بالعبث بمحتويات منزله وتفتيشه ،كما اعتقلت الشاب أمير دعاس ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
وعززت قوات االحتالل صباح اليوم من تواجدها على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب المدينة ،حيث قام
الجنود بإنزال "روبوت" عند البرج العسكري المقام على المدخل الشرقي للقرية واعتقلت قوات االحتالل فجر
االثنين شابين من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن أعدادا كبيرة من اآلليات العسكرية ،اقتحمت بيت فوريك فجرا ،ونفذت العديد من
عمليات االعتقال ،بعد مداهمة المنازل وكسر األبواب وترويع العائالت(.فلسطين اليوم.)2222\2\3 ،

فرض عقوبات بحق األسيرات في "الدامون" وحرمانهم من ابسط حقوق العيش
قال نادي األسير ،إن إدارة سجن "الدامون" فرضت على األسيرات عقوبات وسحبت منهن
الكهربائيات وهددت بفرض المزيد من اإلجراءات التنكيلية بحقهن .وأوضح نادي األسير في بيان
صحفي ،اليوم السبت ،أن المواجهة بدأت بعد أن طلبت إدارة السجن بإخراج األسيرة جيهان
حشيمة إلى غرفة اإلدارة ،بذريعة أنها ال تقف للعدد ،لكن األسيرات رفضن إخراجها بسبب
وضعها الصحي.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تواصل فيه إدارة السجن التنكيل باألطفال في "الدامون"
وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية واحتجازهم في قسم ال يصلح للعيش اآلدمي تنعدم فيه
الشروط الصحية ،وتنتشر فيه الفئران والصراصير ،وال تتوفر أي من وسائل التدفئة ،وكذلك
األغطية والمالبس ،عدا عن عمليات القمع والتنكيل المتواصلة على مدار الساعة ،وحرمانهم من
زيارة العائلة وعزلهم عن بقية االسرى .يشار الى ان ( )14اسيرة يقبعن في "الدامون"بينهن 1
معتقالت اداريا بينما عدد االطفال الذي جرى نقلهم اليه ( )14طفال ،علما أن قسم آخر في نفس
السجن يضم األسرى األطفال من القدس وعددهم أكثر من ( )06طفال(.األيام)2222/2/1،
مداهمات واعتقاالت في الضفة المحتلة تطال  8مواطنين
شنّت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" فجر اليوم الثالثاء  ،2626/2/1حملة مداهمات واعتقاالت

صفوف

المواطنين  ،بالضفة المحتلة واعتقلت قوات االحتالل  8مواطنين خالل حملة مداهمات لها في أنحاء متفرقة من
الضفة الغربية ،واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.
وأوضح مراسلنا ،أن قوة من جيش االحتالل اقتحمت محيط مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي مدينة نابلس
وأشار ،إلى اندالع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل في مخيم عقبة جبر ما أسفر عن عدة
إصابات(.فلسطين اليوم)2222\2\4 ،

آليات االحتالل تتوغل شرق خانيونس وتفتح نيرانها تجاه المواطنين
توغلت آليات االحتالل اإلسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة ،وصاحب
عملية التوغل تحليق مكثف لطيران االستطالع اإلسرائيلي( .فلسطين اليوم)2222\2\4،

