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 رصد ومتابعة

 فلسطین في أسبوع

 2022إبریل /نیسان 9-16

 

 روال حسنین :إعداد

 ساري عرابي  :تحریر

 

 :تعریف

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

 

 المبارك األقصىالمسجد أحداث  •

بعد صالة قتحمت قوات االحتالل، انیسان/ إبریل)،  15، رمضان 14(في الجمعة الثانیة من شھر رمضان 
وبالھراوات  بالضرب المبرح والمعتكفینواعتدت على المصلین  ،المصلى القبلي في المسجد األقصى الفجر

لطبیة قم ااوالقنابل الصوتیة والسامة، في محاولة لتفریغ المصلى من المعتكفین، كما واعتدت على الطو
 .لصحفیة العاملة في المكانوا

وكان المعتكفون قد أعلنوا نیتھم االعتكاف في األقصى من بدایة شھر رمضان للتصدي لدعوات المستوطنین 
لبیسح ا"بدعوة المستوطنین القتحام األقصى وذبح القرابین ضمن ما یعرف بعید ودیة والجمعیات الیھ

 . "الیھودي

جرى اإلفراج عن أكثرھم  معتكف 400تحدثت األنباء عن (واعتقلت قوات االحتالل عشرات المعتكفین 
إصابة، من  200أعلنت عن تعاملھا مع أكثر من قد وكانت طواقم الھالل األحمر . بینھم أطفالالحقًا)، 

 .بینھا إصابات بالرصاص المطاط وقنابل الصوت واالختناق بقنابل الغاز

ومن جھة أخرى، ورغم التشدیدات األمنیة الكبیرة التي تفرضھا سلطات االحتالل على الحواجز العسكریة 
صالة  األقصى وتأدیةالمسجد ألف فلسطیني من دخول  60أكثر من  استطاعیط بالقدس، حالدائمة التي ت

الجمعة فیھ، كما وأدى المصلون صالة الغائب على أرواح الشھداء الذین ارتقوا برصاص االحتالل في 
 .اآلونة األخیرة
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 األسبوع خالل اشھیدً  12 •

تشیر ھذه  .ا من مختلف محافظات الضفة الغربیة، من بینھم نساء وفتیةفلسطینیً  12األسبوع  ارتقى في ھذا
العسكریة التي یتعامل بھا جنود االحتالل من حیث مباشرة إطالق النار على الدالالت على األوامر 

أحد المطاردین لالحتالل وللسلطة  جنین، ، من مخیمالفلسطیني، وكان من بین الشھداء أحمد السعدي
یر شقیق األسوھو  كفر دان قضاء جنین، ، من قریةالفلسطینیة في اآلونة األخیرة، وكذلك شأس كممجي

ھا حیث أطلق االحتالل النار علی) أم لستة أطفال(جي أحد أسرى نفق الحریة، والسیدة غادة سباتین أیھم كمم
والشاب محمد غنیم من بیت لحم، والفتاة ، غرب بیت لحم، وھي تعاني من ضعف حاد في النظر نفي حوسا

فواز ، واإلبراھیمي مسجدمھا الزعتري من الخلیل والتي ادعى االحتالل محاولتھا تنفیذ عملیة طعن في ال
مصطفى أبو الرب من جنین، وعمرو علیان من سلواد، وقصي حمامدة من بیت لحم، وحمایل من نابلس، 

ومحمد عساف محامي ھیئة شؤون االستیطان في الشمال، وعبد هللا سرور من الخلیل، ومحمد زكارنة من 
 . جنین

 

 بین سلواد وكوبر •

على نحو متزامن، وذلك قضاء رام هللا،  وسلواد كوبر تيبلد ریلنیسان/ إب 13في ، داھمت قوات االحتالل
سنوات، بعد  7دام  معاذ حامد من بلدة سلواد، من سجن األمن الوقائي من رام هللا، بعد اعتقالبعد خروج 

، وأدت العملیة حینئذ إلى مقتل حرق عائلة دوابشةردًا على  2015عملیة عام  ، ھو وأحمد الشبراوي،تنفیذه
 .آخرین 3مستوطن وإصابة 

، حیث یجري حدیث متضارب امضةمن سجن األمن الوقائي غ عاذ حامدخروج موفي حین بدت ظروف 
ون واعتقل معھ خلدجھ إلى بلدة كوبر، تو بعدما ھاالحتالل من اعتقال، فقد تمكن أو اإلفراج عنھ عن ھروبھ

تحام، وقد استشھد في االق، االحتالل یقتحم سلوادالبرغوثي من بلدة كوبر بتھمة إیوائھ، وفي األثناء كان 
 د آخر األنباء.، في حین أن شبراوي لم یخرج من سجن الوقائي كما تفیمن البلدة علیان والشاب عمر

 

 مناصرة أحمد •

 ألسیرا عن المبكر اإلفراج بطلب تنظر محاكمة جلسة ،السبع بئر في الحتاللل المركزیة محكمةال عقدت
والتعذیب  العزلنتیجة ظروف  والنفسیة الصحیة حالتھ لصعوبة  محاموه قدمھ استئناقف بعد  مناصرة أحمد

كان مناصرة و .عاًما 13، وقد كان فتى بعمر 2015النفسي والجسدي التي مورست علیھ منذ اعتقال عام 
الدعس بالضرب والذي اتھم بمحاولة تنفید عملیة طعن، قد أطلقت النار علیھ، وحاول مستوطن حینھا قتلھ 

 سنة. 12یھ تالیًا بـ بالسیارة، وحكم عل

 كزیةالمر اإلسرائیلیة المحكمة قررتو ،مناصرة عن فراجاإلب لمطالبةل نظم الجمھور الفلسطیني حمالت
 سراح إطالق في البحث شھرین، قبل رفضت، التي اإلسرائیلیة اإلفراج للجنة قرار إبطال السبع بئر في

 .إرھابیة یةبقض صلة ذو الملف أن بدعوى محكومیتھ مدة ثلثي انقضاء بعد مناصرة أحمد الفلسطیني األسیر
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طلبت من اللجنة إعادة النظر في ذلك، واالستماع إلى ادعاءات محامي الدفاع عن مناصرة الذي طلب و
 .النفسیة  صحتھخفض مدة محكومیتھ، واإلفراج عنھ على ضوء تدھور 

 

 إضرابات نقابیة  •

 ؛أعاله، نظم اتحاد المعلمین الفلسطینیین في الضفة الغربیة سلسلة احتجاجات ھاألسبوع المحدد تاریخالل خ
صرف رواتب كاملة للمعلمین تحت حجة زامھا باعتراًضا على إخالل الحكومة بالتمنھا تعلیق الدوام 

 .وعدم صرفھا مستحقات المعلمین السابقة" األزمة المالیة"

 اا استمر ألسبوعین في المراكز الطبیة الحكومیة وإضرابً والتمریض بدورھا نظمت إضرابً نقابة القبالة 
ا جاء وفق م لرفض الحكومة ووزارة المالیة إدراج طبیعة العمل أسوة بالمھن األخرى في المستشفیات اجزئیً 

 .بھ بیان التمریض

وضرورة فتح باب الحوار مع وطالب رئیس الوزراء  نقابة التمریض واتحاد المعلمین بوقف إضرابھم، 
 . ا للظروف الصعبة التي عاشھا الشعب الفلسطیني خالل األسبوعالحكومة نظرً 

 

  


