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" )1االتحاد االوروبي" :صفقة القرن"مخالفة للمعايير الدولية
 364 )2ألف مستوطن يعيشون في  051مستوطنة بالضفة
)3عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يعتقل مرابطة وشابا
)4مليون وربع المليون دوالر خسائر المزارعين في قطاع غزة جراء مبيدات االحتالل السامة
 (5االحتالل يعتقل  5مواطنين من الخليل بينهم رئيس بلدية بيت كاحل

االتحاد االوروبي" :صفقة القرن"مخالفة للمعايير الدولية"
أعلن االتحاد األوروبي ،رفضه لسيادة "إسرائيل"على األراضي المحتلة منذ  7691مشيرا الى ان
،خطة"صفقة القرن" "،ال تتماشى مع المعاير المتفق عليها دوليا " .وقال مسؤول السياس
الخارجية باالتحاد جوزيف بوريل ،إنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي؛ من خالل مفاوضات
مباشرة بين الطرفين .وأكد أن االتحاد سيواصل تأييد "حل الدولتين"على أساس حدود عام 7691
ً.مجددا التأكيد على موقف حكومات االتحاد األوروبي ،المعارض لبناء مستوطنات على أراض
احتلتها "إسرائيل" ،من ضمنها الضفة الغربية ،والقدس الشرقية ومرتفعات الجوالن.
(الخليج)5/2/2121،
 463ألف مستوطن يعيشون في  051مستوطنة بالضفة
عام  ،9176ألول مرة منذ 9179واصفة هذه الزيادة بأنها تشكل انقالبا سكانيا استيطانيا.وقالت
صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية التي نشرت هذه المعطيات ،إنه بعد  9سنوات من االنخفاض
المزعج والدائم في معدل النمو السكاني للمستوطنين في الضفة الغربية ،إال أنه سجل في عام
9176ارتفاع في عدد المستوطنين بنسبة  .%4.3وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذه
ليست زيادة كبيرة في عدد المستو طنين ،إال أنها زيادة جيدة ،مشيرة إلى أنه في مجلس
المستوطنات في الضفة الغربية (يشع) يرجعون سبب الزيادة للوتيرة السريعة في البناء االستيطاني
في المنطقة.وأوضحت أنها حصلت على هذه المعطيات ،من السجل السكاني للمستوطنين في
الضفة الغربية في العام  ،9176والتي يتم نشرها في بداية كل عام (.المركز الفلسطيني لإلعالم،
)2121/2/4
عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى واالحتالل يعتقل مرابطة وشابا
اقتحم عشرات المستوطنين ،باحات المسجد األقصى المبارك ،من جهة باب المغاربة ،بحراسة
مشددة من شرطة االحتالل الخاصة .وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية ،بأن  33مستوطنا و58
طالبا يهوديا يرافقهم  77موظفا وضابطا من حكومة االحتالل نفذوا جوالت استفزازية في باحاته،

خصوصا مصلى باب الرحمة ،قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة .وفي السياق ،اعتقلت قوات
االحتالل شابا لم تعرف هويته بعد ،قرب بابحطة أحد أبواب المسجد األقصى المبارك ،واعتدت
على النسوة بالضرب والدفع خالل تواجدهن أمام مركز شرطة "القشلة" في القدس ،واعتقلت
المرابطة منتهى امارة بعد ضربها(.وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) )2121/2/4،
مليون وربع المليون دوالر خسائر المزارعين في قطاع غزة جراء مبيدات االحتالل السامة
أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة ،أن األراضي الزراعية المتضررة جراء رش االحتالل
المبيدات السامة شرق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه هي "مناطق منكوبة" .ووفق تقديرات
الوزارة ،فإن قيمة األضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات
السام تزيد عن (مليون وربع المليون دوالر) ،حيث بلغ مجموع مساحة األراضي الزراعية التي
تضررت محاصيلها الزراعية أكثر من (90111دنم)(.القدس )2121/2/4،
االحتالل يعتقل  5مواطنين من الخليل بينهم رئيس بلدية بيت كاحل
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،خمسة مواطنين ،من بلدتي بيت كاحل وبيت
أمر ،شمال الخليل .واوضحت مصادر ان قوات االحتالل اقتحمت بلدة بيت كاحل ،واعتقلت رئيس
بلديتها معين محمد زهور ،بعد ان داهمت منزله وفتشته .وفي السياق ذاته ،اعتقلت قوات االحتالل
أربعة مواطنين ،من بلدة بيت أمر كما نصبت قوات االحتالل ،حواجز عسكرية على مداخل مخيم
الفوار وبلدتي إذنا والظاهرية ،وداهمت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من مدينة
الخليل(.وفا)2121\2\5،

