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 تقاریر

 فلسطین في أسبوع

 2202آذار/ مارس  12-19

 

 روال حسنین :إعداد

 ساري عرابي  :تحریر

 

 :تعریف

مركز القدس یقدّم تقریًرا أسبوعیTا، مطلع كّل أسبوع، یستعرض أبرز األحداث الفلسطینیة على طول 
 .أسبوع كامل

 

 واحد یوم في شھداء ثالثة •

القدس  ي، وھم الشھید عالء شحام من مخیم قلندیا شمالآذار/ مارس 15یوم الثالثاء شھداء  استشھد ثالثة
المحتلة خالل اقتحام االحتالل للمخیم واندالع مواجھات، وكذلك الفتى نادر الریان خالل اقتحام وحدات 

نابلس واعتقال المطلوب عمار عرفات، حیث اندلعت مواجھات في المخیم  يخاصة لمخیم بالطة شرق
إصابتھ برصاص االحتالل، فیما ارتقى الشاب سند الھربد خالل اقتحام قوات بعد وارتقى الفتى ریان 

 لى أن قوات االحتالل أطلقت النار علىإاالحتالل لمدینة رھط في النقب المحتل، وصدرت تحقیقات تشیر 
  لیستشھد على إثر ذلك.لى عملھ إل توجھھ الھربد خال

 

 السلطة تعین سفراء جدد في السلك الدبلوماسي •

أصدر الرئیس محمود عباس قرارات جدیدة حول تعیین سفراء ممثلین لدولة فلسطین في الخارج، وشملت 
نھا جرى تعیی فقد ،فتح الراحل جمال محیسنلحركة مركزیة اللجنة الالقرارات روال محیسن ابنة عضو 

دولة فلسطین في ا لجواد عواد سفیرً سفیرة لدولة فلسطین في السوید، فیما تقرر تعیین وزیر الصحة السابق 
 . ا لفلسطین في جیبوتيأوزباكستان، وروید أبو عمشة سفیرً 

 

 اتف زوجة رئیس جھاز الموساد اإلسرائیلياختراق ھ •

التواصل االجتماعي عن تمكنھم من اختراق ھاتف زوجة رئیس جھاز الموساد  منصاتعلى ھاكرز علن أ
مة راتبھ ، تضمنت قسی، ونشروا تفاصیل عن حیاتھ الشخصیة على قناة تلجرام"دادي برنیع"اإلسرائیلي 

من ضریبة  امشاھد فیدیو خالل رحلتھ إلى أوروبا، وأوراقً ائلتھ وھویات لع محرجة لھ وصور اصورً و
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عشرات المواقع الحكومیة  شلّ ا خالل األیام القلیلة الماضیة على وكانت مجموعة ھاكرز عملت أیضً  .الدخل
 .یب رسمي من السلطات اإلسرائیلیةقفیما لم یصدر أي تع. عن العمل اإلسرائیلیة

 العالمي السعادة في تقریر 122فلسطین في المرتبة الـ  •

، وأظھر التقریر أن فلسطین في المرتبة 2022تصنیف السعادة العالمي لعام  تقریر نشرت األمم المتحدة
وھو ما استدعى تفاعالً ساخًرا من دولة تضمنھا التقریر،  146من حیث السعادة من أصل  122الـ 

، وكانت المفاجأة في التقریر أنھ كشف بأن لبنان أتعس الجمھور الفلسطیني على مواقع التواصل االجتماعي
 . لیھا األردنتل العربیة الدو

 

 ضراب المعلمین إ •

على صرف الرواتب منقوصة وعدم دفع المستحقات السابقة جراءاتھ االحتجاجیة إاتحاد المعلمین  واصلی
زمة مالیة أأشھر دفع رواتب غیر مكتملة بحجة وجود  خمسة، حیث تواصل الحكومة من نحو على الحكومة
دیم الطلبة ا بعد تقنھاء الدوام یومیً إأعلن  فقد ؛احتجاجاتھ اتحاد المعلمینومنذ أسبوعین یواصل . في الحكومة

وأعلن االتحاد عن استمرار خطواتھ االحتجاجیة لألسبوع التالي  المتحانات نھایة الفترة الدراسیة الحالیة،
آذار/ مارس  20األحد  أیام في 12 الّساعة التّربیة ومدیریّات والتّعلیم التّربیة وزارة في الدّوام علیقوذلك ب

 .آذار/ مارس 24 والخمیس آذار/ مارس 22 والثّالثاء

 

 األسرى اإلداریون یقاطعون محاكم االحتالل •

نذ أكثر من شھرین، یواصل األسرى اإلداریون في سجون االحتالل مقاطعة محاكم االحتالل تحت شعار م
ا لسیاسة االعتقال اإلداري الذي ینتھجھا االحتالل ضد مئات األسرى الفلسطینیین ، رفضً "قرارنا حریة"

 . دون مسوغ قانوني العتقالھم


