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 )3مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يستنكر االنتهاكات اإلسرائيلية التمييز العنصري
تجاه العمال الفلسطينيين في ظل انتشار جائحة كورونا
 )7االحتًلل يحتجز  05محررا ً من صفقة وفاء األحرار كورقة ابتزاز
 )0القدس في عين عاصفة مخططات االستيطان رغم كورونا

ً
معتقًل بسجون سورية:
 1497الجئًا فلسطينيًا
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن اإلحصاءات الخاصة
مؤخرا أشارت إلى وجود " "4971معتقالً فلسطينيا ً في
بالمعتقلين الفلسطينيين ،والتي تم تحديثها
ً
سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.
كما أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب من المتوقع أن تكون أكبر مما تم اإلعالن عنه ،بسبب
غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري ،باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي
المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفا ً من األجهزة األمنية في سورية(.وكالة
الصحافة الفلسطينية صفا)2525/7/11 ،

تابع األمين العام لألمم المتحدة غوتيريش أوضاع األسرى الفلسطينيين بظل كورونا
رد أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية وجهها غوتيريش إلى أمين سر
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ردًأ على رسالته له بتاريخ  03آذار الماضي ،من
أجل التحرك العاجل إلنقاذ حياة األسرى وضمان حمايتهم في ظل تهديد تفشي "كوفيد  "47داخل
سجون االحتالل.
ونبه غوتيريش إلى الخطر الذي يشكله الفيروس على الفئات الضعيفة من السكان ،بمن في ذلك
المعتقلون ،كونهم أكثر عرضة لخطر اإلصابة.
وأضاف غوتيريش "أتابع باهتمام وقلق بالغين وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
والقضايا الخطيرة التي أثرتها برسالتك".
وشدد على أنه يتوجب على جميع الحكومات اإليفاء بالتزاماتها القانونية والعمل بشكل حاسم
مشيرا إلى نداء المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ،ميشيل باشيليت ،في
لحماية المسؤولين عنهم،
ً

 52آذار التي دعت فيه الدول إلى العمل من أجل منع التهديدات المتوقعة للصحة العامة وضمان
حصول جميع المحتاجين على الرعاية الطبية (.وكالة القدس لألنباء)2525/7/11 ،
مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يستنكر االنتهاكات اإلسرائيلية التمييز العنصري تجاه
العمال الفلسطينيين في ظل انتشار جائحة كورونا
يستنكر مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بأشد العبارات االنتهاكات اإلسرائيلية
والسياسات العنصرية التي تمارسها قوات االحتالل تجاه العمال الفلسطينيين في األراضي المحتلة
عام  ،4711في ظل جائحة كورونا ،ما قد يترتب عليه نتائج وخيمة على حياة العمال وذويهم،
وباقي المواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية.
تجدر اإلشارة إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني  ،أعلن تطبيق حالة الطوارئ في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،ابتدا ًء من يوم الجمعة الموافق  ،5353/0/6حيث ألزم بموجبها العائدين من العمال
في األراضي المحتلة عام  ،4711بالحجر الصحي في محاولة لمحاصرة الجائحة ومنع تفشيها
وسط المواطنين.
في حين سمح وزير األمن اإلسرائيلي (نفتالي بينيت) للتجار والعمال الفلسطينيين بدخول الخط
األخضر للعمل في األراضي المحتلة وفي القطاعات الحيوية بدءا ً من يوم األربعاء الموافق
 ،5353/0/41بشرط قيام المشغلين اإلسرائيليين بتوفير أمكنة للمبيت لمدة شهر أو شهرين.
ولكن المعلومات الواردة من هناك تؤكد أن العمال الفلسطينيين يعيشون في أوضاع صعبة للغاية
من حيث توافر أماكن المبيت الالئقة ،والرعاية الصحية للمرضى منهم ،كما أنهم يعملون في
ظروف غير إنسانية ال يتوفر فيها الحد األدنى من إجراءات السالمة الصحية في ظل تفشي مرض
كورونا .كما أوضحت التقارير من هناك ومقاطع الفيديو المنتشرة حول إلقاء العمال الفلسطينيين
على قارعة الطرق وبالقرب من الحواجز اإلسرائيلية ،واحدة من أبرز الشواهد على االنتهاكات
اإلسرائيلية المنظمة وسياسة التمييز العنصري الذي تمارسه تجاه العمال الفلسطينيين واستهتارا ً
بحياتهم(.مركز الميزان لحقوق اإلنسان)2525/7/14،

االحتًلل يحتجز  05محررا ً من صفقة وفاء األحرار كورقة ابتزاز
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في يوم األسير الفلسطيني أن االحتالل ال يزال يعتقل 23
محررا ً ممن أطلق سراحهم في صفقة "وفاء األحرار" التي تمت في أكتوبر من العام  ،5344منذ
 6سنوات متواصلة كورقة ابتزاز وضغط على المقاومة.
وبين ان االحتالل اعاد األحكام السابقة لكل من االسرى المحررين الذين ال زالوا مختطفين
وعددهم ( ) 23اسيرا وغالبيتها احكام بالسجن المؤبد ،او عشرات السنين ،بشكل يخالف بنود
االتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية(.وكالة سوا اإلخبارية)2525/7/14 ،
المواطن فخر زيد أبو شعر ( 24عاما) من بيتونيا وعبثوا بمحتوياته ،واقتحموا منجرته واستولوا
على مركبته.
وايضا نصب جنود االحتالل حواجز عسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وقامت
بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم الشخصية .واعتقلت شرطة االحتالل الشاب
مصطفى سباعنة من بلدة قباطية أثناء وجوده داخل أراضي عام  ،4711فيما اعتقلت المواطن
يامن عبيد القدومي ( 01عاما) من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية ،بعد اقتحام عدد من منازل
المواطنين(.فلسطين اليوم)2525\2\12،
القدس في عين عاصفة مخططات االستيطان رغم كورونا
أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل استغالل أزمة "كورونا" لتثبيت أقدامه ومخططاته لضم
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ،بما فيها القدس المحتلة من جهة ،واتخاذ
الخطوات التمهيدية لبسط السيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت من جهة
أخرى.
وأوضح أن الحكومة اإلسرائيلية تعتزم الربط بين مستوطناتها في مدينة القدس عبر مد خط سكة
حديد للقطار الخفيف ،حيث تفيد المصادر أن مداوالت أجرتها ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتنظيم

والبناء" تظهر دخول القطار الخفيف لمستوطنة (أرمون هنتسيف) المقامة على جبل المكبر شرقي
القدس في خطة تهدف إلى زيادة وتكثيف البناء االستيطاني بنسبة كبيرة ،وجذب مزيد من
المستوطنين عن طريق توسيع بناء المنازل االستيطانية(.قناة العالم)2525/7/19 ،

