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البرلمان العربي يطالب بوقف انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين
طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات واالتحادات والبرلمانات اإلقليمية والدولية
بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف االنتهاكات المستمرة التي
ترتكبها قوات االحتالل "اإلسرائيلي" يوميا ً بحقه.
ورصد البرلمان في تقرير له االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني
األعزل في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح رئيس البرلمان مشعل السلمي ،أن التقرير تضمن استشهاد وإصابة الفلسطينيين على أيدي
قوات االحتالل ،واستمرار الحصار والقيود على حرية الحركة في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن التقرير تطرق إلى االعتقال وممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة غير
اإلنسانية ،والضم واالستيالء على األراضي بهدف االستيطان ،وهدم البيوت والمنشآت،
واالنتهاكات في مدينة القدس المحتلة(.وكالة القدس لألنباء)2121/2/11،

التفكجي 11 :الف مستوطن في  22مستعمرة باألغوار التي تشكل  %22من مساحة الضفة
قال مدير دائرة الخرائط في جمعية بيت الشرق خليل التفكجي ان المخطط االسرائيلي لضم أجزاء
من الضفة بما فيها االغوار تستند لمشاريع استيطانية قديمة رسمت مالمحها في سبيعنات القرن
الماضي كمشروع الون ،مبينا ً أن  11ألف مستوطن يسكنون في األغوار في  52مستعمرة أكبرها
معالي افرايم التي تضم  1011مستوطن.
وأوضح التفكجي أن مخططات الضم االسرائيلية تشمل االغوار التي تشكل  %52من مساحة
الضفة بحيث تبقى تحت سيطرة إسرائيل ونفوذها الكامل السبابة سياسة واقتصادية مبينا ان دولة
االحتالل تستفيد سنويا من االغوار بنحو  021مليون دوالر.

ومشروع الون حسب التفكجي يهدف لضم غور االردن الممتد من عين جدي جنوبا ثم النبي موسى
حتى منطقة مخماس وطوباس شماالً ،الفتا ً إلى ان الجانب االسرائيلي ال يفكر بدولة فلسطينية وإنما
خلق تجمعات ال يسمح للمواطنين بالتنقل فيها إلى بإذن اسرائيلي(.وكالة القدس نت
لألنباء)2121/2/11،
مستعربون يعتقلون  13شابًا بسلوان
اعتقلت قوات االحتالل الخاصة "مستعربون"  11شابًا من ساحة العين الفوقا في بلدة سلوان
بالقدس المحتلة.
وذكر شهود عيان أن المستعربين اعتدوا بالضرب المبرح على الشبان والقاصرين قبل اعتقالهم
ونقلهم بسيارة شرطة االحتالل إلى مركز شرطة المسكوبية غربي المدينة(.وكالة
صفا)2121/2/11،
مركز حقوقي 22 :اعتدا ًء إسرائيليًا على الصيادين بشهر نيسان
أفاد مركز حماية لحقوق اإلنسان بأن قوات البحرية اإلسرائيلية نفذت خالل نيسان الماضي 50
اعتدا ًء على الصيادين الفلسطينيين داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها.
وأوضح المركز في تقرير له حول انتهاكات االحتالل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة أن هذه
االعتداءات أدت إلصابة صياد ،الفتًا إلى أن الشهر الماضي شهد تصعيدًا غير مسبوق في ظل
جائحة إنسانية تهدد استقرار المجتمع الدولي "كورونا".
ووفقًا لرصد وتوثيق المركز ،فتحت قوات االحتالل خالل نيسان نيران رشاشاتها على طول
السياج الفاصل ( )00مرة ،ما أدى لحدوث أضرار بليغة في ممتلكات المواطنين وأراضيهم،
وإثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين ،كما توغلت جرافات وآليات االحتالل ()9
مرات خالل الشهر(.وكالة صفا)2121/2/12،

الخارجية الفلسطينية 1321 :إصابة و  24وفاة في صفوف جالياتنا بالعالم
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدد اإلصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف
تعاف.
جالياتنا حول العالم ،بلغ حتى هذه اللحظة  1101إصابة ،و 27وفاة ،إضافة إلى  010حالة
ٍ
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الواليات المتحدة األميركية بتسجيل 0
إصابات جديدة في صفوف الجالية 2 ،منها في والية نيوجيرسي إحداها في حالة الخطر وادخلت
إلى العناية المشددة ،واإلصابة األخرى ألحد أبناء الجالية في والية متشيغن ،ولم يتم تسجيل اية
حالة وفاة جديدة.
وقالت سفارة فلسطين لدى البرازيل ،إن عدد اإلصابات في صفوف الجالية حتى اللحظة 19
إصابة ،تعافى منها  11حالة.
وفي النرويج ،ذكرت السفارة أن العدد الكلي لإلصابات في صفوف الجالية بلغ حتى اللحظة 51
إصابة تعافى منها  ،11فيما بقيت  0إصابات قيد العالج(.قدس اإلخبارية)2121/2/11،

 121عائلة فلسطينية بمخيم درعا تخشى الترحيل
تشكو  121عائلة فلسطينية تقطن في تجمع جلين بريف درعا الغربي بسوريا ،من عدم االستقرار
واألمان ،والخوف من رحلة تهجير جديدة جراء التوتر األمني الذي شهدته المنطقة في اآلونة
األخيرة.
وتأتي هذه المخاوف على خلفية حادثة قتل تسعة من عناصر الشرطة في ناحية المزيريب،
وتسرب عن نيّة النظام السوري اقتحام المناطق الخاضعة التفاق التسوية في درعا،كما تعاني تلك
األسر التي تعمل بالزراعة وتربية المواشي من قلة ذات اليد وبؤس الحال ،والتهميش واإلهمال،
وعدم توفر الخدمات األساسية ومقومات الحياة ،ومن انتشار البطالة بينهم ،وعدم وجود مورد ثابت
يقتاتون منه.
فيما فاقم انتشار فايروس كورونا المستجد ،من مأساتهم وزاد أوضاعهم المعيشية واالقتصادية
سوءاً ،بسبب عدم وجود مستوصف طبي في البلدة ،مما يضطرهم للذهاب إلى عيادة وكالة
األونروا في بلدة المزيريب للعالج فيها(.المركز الفلسطيني لإلعالم)2121/2/11،

