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  انتھاكات االحتالل في ظل جائحة كورونا

 2020نیسان  9

  

یرصد التقریر الذي بین أیدینا أبرز انتھاكات االحتالل في ظل جائحة كورونا وانشغال العالم 
  أجمع في كیفیة مواجھة ھذا الفیروس الذي یھدد البشریة جمعاء.

جّل انشغالھ على یركز وبینما انشغل العالم بأسره في مواجھة ھذا الفیروس، كان االحتالل 
مجابھة شعبنا الفلسطیني ومواصلة انتھاكاتھ بحقھ في مجمل أراضي دولة فلسطین، وبالتحدید 

، وتنفیذ االعتقاالت، واألحیاءلم یتوقف عن اقتحاماتھ للمدن والبلدات حیث في مدینة القدس، 
  درة األراضي، وإغالق المؤسسات واستھداف رموز السیادة الفلسطینیة.ومصا

ً من انتھاكاتھ في مدینة القدس، انطالقھ من سیاسة  وممنھجة تقوم على ثابتة وبدا واضحا
  ركیزتین:

المحتلة، ومحاربتھا بكل  یة مظاھر سیادیة وطنیة فلسطینیة في القدسأرفض األولى: مقاومة و
ً ب"خرق سیادتھ" المزعومة، واتھام الفلسطینیین بانتھاك ما یسمیھ الوسائل الممكنة متذ رعا

"اتفاق الوسط" في إشارة إلى اتفاقیة أوسلو، التي حظرت على السلطة الفلسطینیة القیام بأیة 
 ة دون تصریح منھ. یأنشطة سلطو

من خالل قدس لكافة مناحي الحیاة في الوالتھوید األسرلة فرض ، فتتمثل في الثانیةأما الركیزة 
 .مر واقع جدید على األرضأاالخالل بالتوازن الدیمغرافي لفرض 

ومن المتابعة لھذه السیاسة التي بلغت ذروتھا في ظل جائحة كورونا، اتبع االحتالل جملة من 
 في حربھ المجنونة على المقدسیین من خالل:اإلجراءات 
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  االعتقاالتأوال: 

ً ذا   صلة بمكافحة الجھود الشعبیة في المدینة المقدسة لحمایة اتخذ االعتقال ھذه المرة شكال
ً ھذه الجھود لا مخالفة سیاسیة للقوانین مواطنین من أخطار اإلصابة بفیروس كورونا، معتبرا

ً من مختلف أحیاء المدینة المقدسة،  20قام على إثرھا باعتقال أكثر من والسائدة،  ً مقدسیا ناشطا
وعدم التواصل مع شخصیات ورموز وطنیة، فیما طال وفرض على بعضھم الحبس المنزلي 

محافظ القدس عدنان و، الحكومة الفلسطینیة فادي الھدمي وزیر شؤون القدس فياالعتقال 
وھما من الرموز الفلسطینیة في المدینة المقدسة، وإحدى مرجعیاتھا الوطنیة األساسیة،  غیث،

ً سیاسة القبضة الحدیدیة وتعمد إھانة ھؤالء  المسؤولین وإساءة معاملتھم كما حدث مع متبعا
تعرض للضرب والمعاملة الوحشیة داخل حیث  في اعتقالھ الرابع األخیر، الوزیر الھدمي

وصف الوزیر الفلسطیني ما جرى لھ بأنھ اعتداء ھمجي غیر ومركز االعتقال الذي نقل إلیھ، 
وراء تقدیم مساعدات  وتم اعتقال ھذین المسؤولین على خلفیة اتھامھما بالوقوف مسبوق.
  مقدسیة محتاجة.لعائالت 

ً ل  192 ، فقد تم خالل شھر آذار المنصرم ولغایة الیوم تسجیلمركز معلومات وادي حلوةووفقا
ً  33ونساء،  4حالة اعتقال، بینھم  االعتقاالت في القدس القدیمة ھذه  تركزتحیث ، قاصرا

اعتقاال  35حالة اعتقال في العیسویة،  57حالة اعتقال، 73أبوابھ بـ  دوالمسجد األقصى وعن
 .من بلدة سلوان، إضافة الى اعتقاالت متفرقة من بلدات وأحیاء المدینة

مخابرات االحتالل محافظ القدس عدنان غیث، ومدیر األقصى الشیخ عمر بینما استدعت 
استدعت واعتقلت العدید من كما ت، الكسواني، ونائب مدیر أوقاف القدس الشیخ ناجح بكیرا

ناشطین  3كذلك  اعتقلتوكوادر حركة فتح بحجة "خرق السیادة اإلسرائیلیة في القدس"، 
  .مقدسیین عن الجسر خالل سفرھم الى االردن

ویشیر المحامي دمحم محمود الذي تابع في محاكم االحتالل اعتقاالت تنفذھا سلطات االحتالل 
نوعي جدید في إجراءات االحتالل ضد الشبان في القدس، خاصة بحق مقدسیین إلى تصعید 

إجراءات متعددة في المحاكم . یقول:" إن في ظل انشغال العالم أجمع بمكافحة فیروس كورونا
للوقایة من الفیروس، حیث تتم المحاكم عبر تقنیة شھر آذار الماضي اتخذت منذ منتصف 

جھزت غرف بعد أن طریق الھاتف والتلفاز،  ربط األسیر بالجلسة عنمن خالل "السكایب"، 
خاصة في السجون مدعمة بالتقنیة، وبالتالي یحضر األسیر جلستھ، باستثناء بعض السجون 

 ً ھذه اآللیة واالجراءات الوقائیة فیھا وبالتالي  .التي ال یتوفر التلفاز، فیتم االتصال بھ ھاتفیا
ح الجلسة ومجریاتھا من الصعب شروع، صعوبة كبیرة في التواصل بین األسیر وطاقم الدفا
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كما تفتقد الجلسات للسریة والحصانة بین المحامي وموكلھ، ولكن المحامي . كاملة لألسیر
أن الفاصل في حین  .یحاول قدر المستطاع توضیح بعض الحقوق وتوضیح عدة نقاط لألسیر

 .ة"اة یشكل عائقا آخر في سماع القضاالزجاجي الذي وضع أمام القض

لفت المحامي محمود إلى صعوبة ھذه اإلجراءات على األھالي الذین ینتظرون خارج القاعة و
ً سلطات  ."األسرىأبنائھم حیث یمنع دخول أكثر من شخص ویمنع األھل من الحدیث مع  متھما

أزمة الكورونا وإجراءات الوقایة، حیث سجلت عدة حاالت اعتقال واعتداء االحتالل باستغالل 
بحجة مخالفة اإلجراءات، كما سجلت عدة مخالفات مالیة لھم وتتراوح قیمتھا بین على الشبان 

 شیكل 5000- 500

  ةیومساعدات إغاثمصادرة طرود غذائیة ثانیا: 

المفتوحة  ھبحرب ھفي مالحقة المقدسیین وانشغالاألخرى كان من أوجھ سیاسة االحتالل 
حتى المؤسسات التي ودون انشغالھ بمكافحة الفیروس، مالحقة النشطاء والمتطوعین  ضدھم،

وقفت وراء تقدیم مساعدات ومعونات إغاثیة لعائالت فقیرة جدا، واالعتداء على العدید من 
المتطوعین بالضرب واالعتقال ومصادرة تلك المعونات، كما حدث في بلدة صور باھر نھایة 

متطوعین بالضرب واستخدام قنابل الغاز المسیّل  6تدى الجنود على آذار المنصرم، حیث اع
  .للدموع وصادروا حمولة شاحنة من المواد التموینیة واإلغاثیة

سلوان والصوانة بلدات وأحیاء فرق تعقیم في  3وكان سبق ذلك، اعتقال قوات االحتالل 
قیامھم بتعقیم المرافق العامة والقدس القدیمة، وصادرت منھم أدوات ومواد التعقیم، وذلك خالل 

آخرین ألنھا وزعوا وعلقوا ملصقات توعویة  4والحیویة في المناطق المذكورة، كما اعتقلت 
     حول الفیروس وأبعدتھم عن البلدة القدیمة.

  ثالثاً: انتھاك أماكن العبادة وتدنیسھا

 في ذلك منعھابما ، ھالدخول الی، ومنع المصلین من اغالق المسجد األقصىوقد تمثل ذلك، في 
اتبعت فیھ سیاسة متساھلة  الحراس والسدنة من خدمة طیور وبساتین المسجد، في الوقت الذي

، وممارسة طقوسھم وصلواتھم، بل والتحرك بحریة في مناطق مع الیھود في الكنسولیّنة 
امات سكناھم على خالف السیاسة التي اتبعتھا ضد المقدسیین من تقیید للحركة، وفرض الغر

  شیكل. 5000شیكل إلى  500المالیة الباھظة علیھم، والتي تراوحت ما بین 
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ٌقصى، كما أكد مسؤولون في األوقاف اإلسالمیة،  حاولت ومن خالل استھدافھا للمسجد األ
، بحجة الوقایة من فیروس كورونا، االحتاللیة علیھسلطات االحتالل التدخل وفرض السیادة 

"حطة والمجلس  سلطات االحتالل أبواب األقصى باستثناء أبوابأغلقت وفي ھذا اإلطار، 
أبقت على فتح باب المغاربة والذي تسیطر على مفاتیحھ منذ احتالل مدینة فیما والسلسلة"، 

 .القدس وسمحت للمستوطنین باالقتحام من خاللھ

 أغلقت سلطات االحتالل أبواب األقصى ومنعت الدخول إلیھ والى 20/3/2020وبتاریخ 
القدس القدیمة، قبل موعد صالة الجمعة بساعة، تحت ذریعة الوقایة من فیروس كورونا، وأدى 

مصل فقط، رغم إعالن واتخاذ مدیریة  500صالة الجمعة حسب تقدیرات دائرة األوقاف 
األقصى التدابیر واإلجراءات الالزمة للوقایة من الفیروس بتعقیم كامل لألقصى ونشر تعلیمات 

 .ل یوم الجمعة، إضافة إلى قیام متطوعین بتعقیم أیادي المصلینللمصلین قبی

المصلین الذین حاولوا أداء الصالة في الشوارع بقمع قوات االحتالل في حین، قامت 
في ذاتھ الشيء حدث والطرقات، بالقنابل الصوتیة والضرب والدفع على أبواب األقصى، و

سلوان، وباب  المصرارة، رأس العامود/ حي واد الجوز،خاصة في بلدات وأحیاء المدینة، 
  .المغاربة من الجھة الخارجیة

حررت شرطة االحتالل مخالفات مالیة لمصلین ألدائھم الصلوات على أبواب األقصى من و
الخارج ولشبان خالل سیرھم داخل أحیاء المدینة بحجة "عدم االلتزام بإجراءات الوقایة من 

 على حد زعمھا. "كورونا

منزل رئیس مجلس األوقاف اإلسالمیة ات االحتالل من سیاستھا تلك باقتحام وصعّدت سلط
آالف شیكل، بحجة "عدم االلتزام  5وحررت لھ مخالفة قیمتھا الشیخ عبد العظیم سلھب 

استدعت  كما بقرارات الشرطة بإدخال مصلین أكثر من العدد المسموح بھ الى األقصى"، 
 .واني وإمام المسجد األقصى عامر عابدینمدیر المسجد األقصى الشیخ عمر الكس

قوات مصلى باب الرحمة، وھددت بفرض غرامات مالیة على في حین اقتحمت تلك ال
المصلین بحجة "عدم االلتزام بإجراءات وزارة الصحة"، كما ھددت المصلین خالل توافدھم 

  .للصالة الى الصالة عدة مرات بتحریر مخالفات لھم في حال التجمع في ساحات األقصى

ٌقصى واصلت سلطات االحتالل إصدار قرارات اإلبعادكما   ، عن البلدة القدیمة والمسجد األ
أصدرت قرارات وعن البلدة القدیمة،  7عن األقصى، وشبان فلسطینیین   8إبعاد حیث تم 

  .السفرمن  آخرین مقدسیین 4تقضي بمنع 
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ٌقصى قررت دائرة األوقاف وتالفیا ألیة تدخالت احتاللیة إضافیة في شؤون المسجد  األ
اإلسالمیة صاحبة اإلشراف على المسجد بإغالقھ حتى إشعار آخر، حمایة للمصلین من 
فیروس كورونا، وانطبق األمر ذاتھ على كنیسة القیامة حیث قررت الكنائس المسیحیة 

 إغالقھا، واقتصار التواجد فیھا على رجال الدین فقط.

  محیطھا: رابعا: عزل البلدة القدیمة عن

ألف مقدسي یقطنون  40ودون أي اعتبار لوجود نحو متذرعة بمكافحتھا لفیروس كورونا، 
ً یقطنون القدس في حدودھا البلدیة المصطنعة من ال 360البلدة القدیمة من القدس من أصل  فا

 قبل االحتالل، قامت سلطات االحتالل بعزل البلدة القدیمة عن محیطھا، ولم تسمح إال لقاطنیھا
بدخولھا، في حین سمحت للمستوطنین الیھود من قاطني البؤر االستیطانیة داخل أسوار المدینة 
المقدسة أو من خارجھا بالتجوال الحر. وقد أدت سیاسة العزل ھذه إلى إلحاق أفدح الضرر 
بالمحالت التجاریة التي یملكھا مقدسیون، وعدم تمكنھم من الوصول إلیھا ما فاقم من معاناتھم 

  قتصادیة. اال

وتشیر معطیات مركز القدس للحقوق االجتماعیة واالقتصادیة، ولجنة تجار القدس، إلى أن 
سیاسة التضییق التي اتبعتھا سلطات االحتالل على مدى ثالث سنوات خلت، أدى إلى إغالق 

محل،  300حتى وصل عدد المحال المغلقة إلى نحو األسوار المزید من المحال التجاریة داخل 
  حین أن إجراءات االحتالل األخیرة بالعزل ستؤدي إلى مزید من األضرار. في

 ً   : تعزیز وتكثیف االستیطانخامسا

ً أن االحتالل استغّل أیضا جائحة كورونا لیواصل تنفیذ مشاریعھ االستیطانیة ولقد ظھر  اضحا
لفرض أمر واقع على األرض، سواء في القدس أو في سائر أراضي دولة فلسطین المحتلة، 

المقامة  "بناء عشرات االف الوحدات السكنیة في مستوطنات: "عطروتالمصادقة على مثل 
اضي المواطنین في قریة قلندیا شمال القدس، وفي المصادقة على البدء بتنفیذ مشروع رعلى أ

"E1" ى ھناك أكثر االستیطاني على أراضي الطور، الزعیم، العیسویة، والعیزریة، حیث ستبن
مئات الوحدات االستیطانیة مصادقتھ على بناء  إلىمن عشرة آالف وحدة استیطانیة، باإلضافة 

اقامة حي استیطاني جدید في بیت حنینا، في مستوطنة "جفعات ھمتوس" جنوب القدس، و
في مقابل ذلك طرح االحتالل  .وإنشاء جدار یفصل قریة الشیخ سعد عن حي جبل المكبر

وازن مخیم شعفاط وكفر عقب من حدود القدس لمعالجة مشكلة التطا إلخراج مؤخرا مخط
 .الدیمغرافي المقلق في القدس
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 ً   : إعاقة عمل المراكز الصحیة سادسا

وفیما كانت جھود االحتالل تنصب على مكافحة الفیروس داخل تجمعاتھ السكانیة واالستیطانیة 
خاصة في القدس، انتھجت سلطاتھ سیاسة التمییز العنصري بحق المقدسیین، حیث تعمدت 

، اضافة في المنطقة العربیة افتتاح مركز الجراء الفحوص للكشف عن ھذا الفیروستأخیر 
اللغة العبریة التي یتحدث بھا موظفو صنادیق یة العظمى من المقدسیین الغالبلعدم معرفة 

الصحیة من الخدمات ألف مقدسّي  40أكثر من حرمان و، المختلفةالتأمین الصحي االسرائیلیة 
 االحتالل المصطنعة في القدس.خارج حدود بلدیة ، بذریعة إقامتھم لوزارة الصحة االسرائیلیة

ألزمة التي یعانیھا أصال قطاع الصحة الفلسطیني في القدس، ترافقت ھذه السیاسة مع ا
غیر  القدس مستشفیات لستة من نقص المعدات والمستلزمات الطبیة الضروریةوالمتمثلة في 

ت نھا وزعت مرضى الحاالأقادرة على استقبال عشرات الحاالت المصابة بالكورونا، مع 
ً بأن ھذه  ،الصعبة على الفنادق المجاورة ً  60على إال لمستشفیات ال تحتوي اعلما في  سریرا

   .والكادر الطبي وباقي االحتیاجات الضروریةباألدویة النقص إضافة إلى 

  إجراءات تمییزیة ضد الحركة األسیرةسابعا: 

ً األسیرة سة االحتالل ضد الحركة اوفیما یتعلق بسی ً أیضا في ظل أزمة كورونا، كان واضحا
اتخاذ إدارة سجون االحتالل اإلجراءات ، من خالل عدم األسرىسیاسة االھمال بحق ھؤالء 

الوقائیة الالزمة والضروریة لمواجھة وباء كورونا، واستمرارھا في عدم السماح ألي جھة 
ً في سجن مجدو، إضافة إلى قرارھا بمنع  االطالع على أحوال األسرى المحجور علیھم صحیا

ً من احتیاجاتھم  140سحب أكثر من ، و"أصناف أساسیة من الدخول عبر "الكنتین صنفا
األساسیة والغذائیة والمنظفات من "الكنتین"، كاللحوم والخضار والفواكھ والبھارات 

  .والمنظفات في ظل الظروف االستثنائیة القائمة بمواجھة فیروس كورونا

  سوء معاملة العمال الفلسطینیین ثامنا: 

اضیة عدة حاالت كشفت عن سوء معاملة وكانت رصدت على مدى األسابیع القلیلة الم
في نشر مرض الكورونا بشكل علني االحتالل للعمال الفلسطینیین العاملین لدیھا، ومحاولتھا 

  من خالل تخلصھا من عمال اشتبھت بإصابتھم بفیروس الكورونا. ةاألراضي الفلسطینی

مصاب بأعراض  نيفلسطی بعاملالشھر الفائت ألقوا وفي ھذا السیاق كان جنود االحتالل 
. والشيء ذاتھ تكرر عند حاجز حزما ي عالج لھأالكورونا على حاجز بیت سیرا دون تقدیم 

بإعادة العمال دون فحصھم  العسكري شمالي القدس المحتلة. في حین تقوم على نحو یوميّ 
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تفتح بینما  داخل األراضي الفلسطینیة.سبب في نشر الفیروس تونشرھم على الحواجز مما ی
حدودھا للعمال بطریقة التفافیة على اإلجراءات الفلسطینیة وتقدم إغراءات لھم بزیادة الراتب 

  .، والتنصل من دفع مستحقاتھم القانونیةالصعبة مي مستغلة ظروفھم المعیشیةالیو

  اقتالع المواطنین من أراضیھم ومساكنھمتاسعا: 

عن  "اإلدارة المدنیّةما یسمى ب"، لم تتوقف سلطات االحتالل عبر في أوج أزمة الكوروناو
كعیادات بعضھا  ستخدممصادرة أراض ومساكن وخیام یقطنھا مواطنون فلسطینیون وی

خربة  26.3.20من ذلك مداھمة ضباط االحتالل بتاریخ  .طوارئ لتلبیة احتیاجات السكان
ثنتان منھا قضبان وشوادر ُجلبت إلقامة ثماني خیام، اومصادرة إبزیق في األغوار الشمالیّة. 

ُخرجوا من منازلھم  معّدة لالستخدام كعیادة وأربع لالستخدام كمالذ للطواريء للمواطنین الذین أ
وخیمتان معّدتان الستخدامھما كمسجد. كذلك صادرت القّوات بركس من الّصفیح قائما ھناك 

ّد كھرباء وأكیاس رمل وإسمنت وأربع قوالب (مشطاح) من أح جار منذ أكثر من سنتین ومول
طوب ُجلبت لتبلیط أرضیّة الخیام. إضافة إلى ذلك حّطمت آلیّات اإلدارة المدنیّة أربعة قوالب 

  .(مشطاح) من أحجار الّطوب

بھدم ثالثة مباٍن یستخدمھا مزارعون من سّكان القدس ألغراض الّسكن كما قامت تلك القوات 
  .الموسمّي في عین الدیوك التحتا الواقعة غربّي أریحا

لدة دیر بلوط بمحافظة سلفیت ھدمت قوات االحتالل غرفة زراعیة وبئرا لتجمیع المیاه، وفي ب
محامي الدفاع  حیث تم االعتراض على اخطارات بلدة دیر بلوط من قبل المركز لحظة توكیل

  .1797، لكن االخطار صادر بموجب األمر العسكري عنھ

یفصل منطقة واد الحصین عن واد  ھدمت قوات االحتالل جدارا، فقد أما في مدینة الخلیل
  .النصارى تمھیدا الغالق المنطقة بالكامل

ومما یذكر أن الحكومة االسرائیلیة اوقفت عملیات الھدم داخل اسرائیل خالل اوقات الطوارئ، 
  .لتؤكد أن التمییز والعنصریة ال تتأثر بالطوارئ وال باألوضاع االنسانیة

 

 

 


