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 فلسطین في أسبوع

 2022نیسان/ إبریل  2-9

 

 روال حسنین :إعداد

 ساري عرابي  :تحریر

 

 :تعریف

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

 

 عملیة دیزنجوف •

عملیة إطالق نار من مخیم جنین، ) اعامً  28(حازم فتحي رعد  نفّذ الشابنیسان/ إبریل  7الخمیس مساء 
، افا القدیمةواستشھد في ی مستوطنین وجرح آخرین، ثالثة ھاوقتل فیفي شارع دیزنجوف في قلب "تل أبیب"

بحثھا وساعات من استنفار قوات االحتالل وشرطتھ واستخباراتھ،  ، بعد تسع نیسان/ إبریل 8فجر الجمعة 
فقد استشبك مع القوات الخاصة فور أن وتحریھ عنھ، على نحو بدا وكأّن الرعب دّب في قلب "تل أبیب"، 

وقد باركت الفصائل الفلسطینیة العملیة، وتفاعل معھا  وجدھا تحاصره، فأطلق النار علیھا واستشھد.
مدونون  استھجنكما محمود عباس، أدانھا الرئیس الفلسطیني الجمھور الفلسطیني تفاعالً واسعًا، في حین 

شھید لمنفذ ألغى وصف الوالذي فلسطینیون الطریقة التي تعامل فیھا اإلعالم الفلسطیني الرسمي مع الحدث، 
اإلمارات  دول كما أدنت العملیة عند اقتحامھ في الیوم التالي للعملیة.عملیة دیزجنوف أو لشھید مخیم جنین 

 والبحرین وتركیا.

 جنیناقتحام مخیم  •

، ألخذ مقاسات منزل الشھید مخیم جنین نیسان/ إبریل 9، السبت قب العملیة، اقتحمت قوات االحتاللع
 ھماعتقالفي محاولة منھا العتقال والد الشھید وإخوتھ وأقاربھ، ولكن االحتالل فشل في و تمھیدًا لھدمھ،

بسبب اندالع المواجھات في المخیم واشتباك مسلح جرى بین المقاومین ووحدات االحتالل المختلفة، وكان 
 . والد الشھید رفض تسلیم نفسھ لالحتالل

خالل اشتباكھ مع االحتالل، عاًما)  23(السعدي  ناصر الشاب أحمد شھیدًا في أعقاب اقتحام المخیم، ارتقى
 . مشافي جنین نقلھم إلى جرىجراحھم بالمتوسطة وفیما أصیب آخرون وصفت 
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 "مصر یا الحقائب وین" •

ریة بعد إعالن السلطات المص" وین الحقائب یا مصر"جت مواقع التواصل االجتماعي في فلسطین بوسم ض
لى القطاع وفي انتظار حقائبھم في منطقة العریش إعن احتراق حقائب المعتمرین الغزیین الذین عادوا 

 . المصریة

في الحافلة التي كانت تقّل حقائب معتمري غزة أدت الى نشوب  اكھربائیً  االسلطات المصریة قال إن تماسً 
 .حریق واحتراقھا بأكملھا وعدم قدرة الجھات المختصة على السیطرة علیھا

وى لجنة المتابعة للق طالبتأكدت متابعة القضیة مع الجھات المختصة في مصر، فیما األوقاف في غزة 
 بعد رینوتعویض المتضر ومحاسبة المقصرین مصر بضرورة فتح تحقیق في الحادثة الوطنیة واإلسالمیة 

صعوبات ، والأردني دینار 1200ا مع ارتفاع تكالیف العمرة والتي بلغت تحدیدً حقائبھم، بفادحة ال خسارتھم
أنھا غّرد حول الحادثة بالشارع الفلسطیني . التي یالقیھا الغّزي خالل رحلة سفره عبر معبر رفح البري

 . مدبّرة ولیست حادثة عابرة

 

 میدان النصر.. باب العمود •

للشبان المقدسیین فیھ،  حضوًرانذ بدایة شھر رمضان المبارك، وتشھد ساحات باب العامود كما كل عام م
الصمود وإثبات الھویة الفلسطینیة وسط محاوالت مستمرة لالحتالل بتھوید المنطقة  فعالیات تعزیزضمن 

 .والسیطرة وعلیھا

شیة دولة ، ازدادت خراك" في "تب أبیب"بني ب"یرة وضعقب العملیات الفدائیة األخیرة التي وقعت في الخ
فعملت على نصب جدار حدیدي أمام باب العامود االحتالل من العملیات الفدائیة وتزایدھا في شھر رمضان، 

واعتقال الشبان قرب باب العامود،  لتأمین عناصرھا من أیة حادثة، كما وانتھجت سیاسة القمع الممنھج
 . معتقالً بینھم أطفال 50وحتى كتابة التقریر وصل عدد معتقلي باب العامود منذ مطلع رمضان أكثر من 

 

  


