23\1\2020

302
276

 (1مشاركة عدد من دول العالم في مؤتمر الهولوكوست ،يساهم في تهويد القدس.
 )2همجية كبيرة لالحتالل "اإلسرائيلي" اليوم في قرية بير هداج بالداخل الفلسطيني.
 )3االحتالل يخطر بإخالء وهدم  33منزال في القدس.
 ) 4أكثر من  033مستوطن يقتحمون باحات األقصى.
 )5استشهاد  3أطفال برصاص جيش االحتالل االسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع
غزة.

مشاركة عدد من دول العالم في مؤتمر الهولوكوست ،يساهم في تهويد القدس
يدين مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق ،مشاركة ما يقارب " "14رئيس دولة وشخصية حكومية على مستوى
العالم ،في المؤتمر الي يقيمه االحتالل في مدينة القدس المحتلة ،في الذكرى " "57لمحرقة معسكر
أوشفيتز_بيركيناو ،والذي جاء تحت عنوان "تذكر المحرقة ومكافحة معاداة السامية" ،ووفق متابعات المركز
..المؤتمر سيعقد يوم الخميس 32يناير/كانون ثاني بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرهم
وتأتي زيارة هذه الشخصيات في ظل ممارسات االحتالل العنصرية ضد مدينة القدس ،من تهويد واستيطان
وتهجير ،ومخالفات واضحة للقانون الدولي الذي حظر االستيطان والتهجير في البالد المحتلة ،وبدوره يعتبر
المركز أن مشاركة الدول في ذكرى محرقة الهولوكوست تأييد لالحتالل على جرائمه في القدس المحتلة ،إضافة
إلى أن رئيس وزارء االحتالل "بنيامين نتياهو" سيطلب من الدول المشاركة الضغط على المحكمة الجنائية
الدولية لمنع التحقيق ،الذي أعلنت عنه المحكمة في وقت سابق ،وعليه فإن استجابت الدول لهذا األمر ،ستعد
شريكة مع االحتالل في جرائمه ضد الفلسطينيين(.دنيا الوطن)1212\2\12 ،

همجية كبيرة لالحتالل "اإلسرائيلي" اليوم في قرية بير هداج بالداخل الفلسطيني ..اقتحموا
القرية وسلموا إخطارات بالهدم لعدد من أبنائها
اقتحمت دوريات السلطات اإلسرائيلية بأذرعها المختلفة ،مدعومة بقوات الشرطة قرية بير هداج في منطقة
النقب ،جنوبي البالد ،إللصاق أوامر هدم وقياس وتصوير البيوت بهدف إصدار أوامر إخالء للمواطنين ،اليوم
الثالثاء وقال شهود عيان إن عددا من األهالي أصيبوا إثر اعتداء قوات الشرطة عليهم في القرية ،ما جرى
اعتقال عدد من السكان
وقال النائب عن القائمة المشتركة ،سعيد الخرومي ،إنه "لم تشفع للناس هذه األجواء العاصفة والظروف
المأساوية التي تعيشها القرى غير المعترف بها في فصل الشتاء وأضاف" :يبدو أن مرض العنصرية والكراهية
عند هذه السلطة طغى على كل المعايير واألخالق اإلنسانية .رغم هذا التصرف األرعن فإن بير هداج باقية
بأهلها وناسها رغم أنف كل حاقد عنصري وادعت الشرطة أنه "خالل مرافقة ممثلي سلطة التنفيذ في قرية بير
هداج ،فقد تم إلقاء الحجارة تجاه قوات الشرطة ،ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة وتم نقله إلى المستشفى
لتلقي العالج ،وم اعتقال مشتبهين .وقد أنهت الشرطة عملها في القرية وغادرت المكان(.عرب،84
)1212\2\12

االحتالل يخطر بإخالء وهدم  02منزال في القدس
صعّدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم ،حيث سلّمت في أقل من 31
ساعة اخطارات بإخالء وهدم  23منزال في عدة أحياء بمدينة القدس وأفاد شهود عيان لـ"وفا" ،بأن قوات
االحتالل أصدرت أوامر بإخالء  33منزال في حي باب السلسلة ،نتيجة تشققها بفعل الحفريات االستيطانية
أسفلها ،ما سيؤدي إلى تشريد قرابة  333فرد من  33عائلة في العراء
وفي السياق  ،أصدرت قوات االحتالل قرارات هدم جديدة طالت  1منازل في حي وادي الحمص بصور باهر،
مبان ،في سابقة هي األولى من نوعها التي يتم خاللها الهدم في المنطقة
وذلك بعد أقل من  6أشهر على هدم 43
ٍ
المصنفة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو وفي بلدة سلوان ،أصدرت محكمة االحتالل قرارا بإخالء بناية عائلة ناصر
الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان ،لصالح "جمعية استيطانية وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في
سلوان ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك ،أن البناية السكنية مؤلفة من  2طوابق ( 2شقق سكنية) ،تؤوي
 46فردا ،بينهم أطفال وكبار سن ،ومن ذوي االحتياجات الخاصة
وأوضحا أن األرض مقام عليها حوالي  27بناية سكنية ،وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين،
بعد شرائهم األرض والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية وفي العيسوية ،تسلم عدد من المواطنين
إخطارات بهدم منازلهم بأيديهم يوم أمس ،وإال ستقوم قوات االحتالل بهدمها وتغريمهم تكلفة عملية الهدم،
وأمهلتهم أياما لتنفيذ عملية الهدم الذاتي( (.وفا) )1212/2/12،

أكثر من  222مستوطن يقتحمون باحات األقصى
اقتحم مستوطنون ،يوم االثنين ،باحات المسجد األقصى المبارك ،من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة
من شرطة االحتالل ومخابراته .وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،بأن أكثر من 433مستوطن نفذوا
جوالت استفزازية في باحات األقصى ،إلى أن غادروه من باب السلسلة( .وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
3333)/2/12،

استشهاد  0أطفال برصاص جيش االحتالل االسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة
اطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء يوم الثالثاء ،النار على ثالثة اطفال فلسطينيين قرب السياج الفاصل
شرق قطاع غزة ما ادى الى استشهادهم  .وقالت مصادر فلسطينية ان الشهداء األطفال هم محمد هاني أبو منديل
41عام وسالم زويد النعامي 41عام ومحمود سعيد 41عام.وأعلن جيش االحتالل ،أن دبابة أطلقت النار على
ثالثة شبان فلسطينيين ،بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج الفاصل(.وكالة سما اإلخبارية )1212/2/12،

