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 تقاریر

 فلسطین في أسبوع

 2022نیسان/ إبریل  23 -16

 

 ، وساري عرابيروال حسنینإعداد: 

 ساري عرابي  تحریر:إشراف و

 

 تعریف:

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

 

 األقصىالمسجد أحداث  •

لعدد اوقد تناول  .األسبوعي یتحدث بمجملھ عن األحداث التي شھدتھا القدس المحتلة یكاد یكون التقریر
ي لى االقتحامات التإاألسبوع األول من رمضان، مشیراً  أحداث أسبوع" الماضي من تقریر "فلسطین في

تعرض لھا المسجد األقصى من قبل قوات االحتالل وفض اعتكاف المصلین في المسجد القبلي، ومجمل 
 ن. واإلصابات واالعتقاالت التي تعرض لھا الشبان المعتكف

عیاد والذي تزامن مع األ في القدس علیھ بشكل كبیر،تسیطر األحداث  أما األسبوع الثاني من شھر رمضان،
ت اقتحاما على ، فقد كانت األحداث تتصاعد بوتیرة عالیة، اشتملت(عید الفصح الیھودي) الیھودیة

ي شدّد االحتالل من إجراءاتھ الت في حین وتأدیتھم طقوسھم الدینیة، لمسجد األقصىالمستوطنین لباحات ا
ة في وجھ سكان الضف العسكریةلى المسجد األقصى عبر إغالق الحواجز إوصول الفلسطینیین تعیق 

صالة لیھ خالل إعاماً من الدخول  40المحتلة، وإغالق أبواب البلدة القدیمة في وجھ المقدسیین دون سن الـ 
 الفجر حتى الساعة الحادیة عشر طیلة األسبوع المنصرم، وذلك لتأمین اقتحام المستوطنین.

في الیوم  516نیسان/ إبریل، ثم تصاعدت إلى  17ا یوم األحد مستوطنً  545أعداد المقتحمین  كانتوقد 
ـ  20األربعاء في الیوم الذي یلیھ، ثم لتبلغ الذروة یوم  622الذي یلیھ، ثم إلى  مستوطنًا،  1180نیسان/ إبریل ب
 متسوطنًا یوم الخمیس. 762ثم تراجعت إلى 

عبر طریقة اإلرباك  في المسجد األقصى یتصدون لذلك وجودونوخالل االقتحامات، كان الشبان الم
ن وھي بالضرب على األبواب وإشعال صوت صافرات اإلنذار وأناشید والصوتي التي ابتكرھا المتعكف

 ، باإلضافة إلى ردم طریقلى شدّ الرحال لألقصى وخطابات للناطق باسم القسام أبو عبیدةإوطنیة تدعو 
وات ، فیما كانت قربك المستوطنینأ، األمر الذي المقتحمین بالحجارة والعوائق المختلفةالمستوطنین 
ح المصلى واعتلت أسطفي المسجد القبلي وتحاصر النساء في مسجد قبة الصخرة،  الشبان صراالحتالل تحا
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بالضرب وإلقاء قنابل الغاز والمسیل للدموع وقنابل الصوت  القبلي، وحطمت نوافذه واعتدت على الشبان
 را، وكذلك تسبب بحرق بعض األشجامداخل المسجدین، مما تسبب بدمار كبیر في مقتنیاتھ

إصابة على مدار األسبوع، حیث  500صعید اإلصابات، سجل الھالل األحمر الفلسطیني أكثر من وعلى 
ً خالل اقتجام المستوطنین لألقصى، وكذلك سجلت حاالت اعتقال لشبان،  كانت المواجھات تندلع یومیا

خالل  نیسان/ إبریل 22أبرزھا للشاب رائد الشریف من بیت حنینا حیث اعتقلتھ قوات االحتالل یوم الجمعة 
اقتحامھا للمسجد األقصى، وكان ٌمصاباً وملقى على األرض، وتشیر عائلتھ الى أنھ بحالة صحیة حرجة 

 . جداً 

ن مالفصائل الفلسطینیة وعلى رأسھا حركتي حماس والجھاد اإلسالمي، أدانتا ما جرى في القدس، وحذّرتا 
لى المواجھة الشاملة، وكانت شرطة االحتالل منعت استمرار ما یجري والذي من شأنھ أن یدفع األمور ا

نیسان/  20لى باب العمود ضمن مسیرة األعالم التي نظموھا یوم األربعاء إالمستوطنین من الوصول 
د جوقد تصدت الشرطة اإلسرائیلیة لمسیرة األعالم ومنعت ذبح قرابین المستوطنین في المس إبریل،

التي حذت من وصول مسیرة األعالم لباب العمود أو من ذبح تھدیدات الفصائل في غزة  األقصى، بعد
 القرابین في المسجد األقصى.

دید في وجھ الطائفة المسیحیة والتي من حولم یتوقف الحال على ذلك، إنما أغلقت قوات االحتالل باب ال
لى إوصوالً ، نیسان/ إبریل 23السبت بما یسمى "سبت النور" یوم  تمر منھ خالل احتفالھاالمفترض أن 

ذلك لى كنیسة القیامة في القدس المحتلة، وكإكنیسة القیامة، حیث قید االحتالل حركتھم خالل نیتھم الوصول 
التوجھ ب المحتلفین المسیحیین لى الكنیسة، وطالبتإعلى أحد الكھنة خالل توجھھ قوات االحتالل اعتدت 

 من أبواب أخرى (العمود والخلیل) دون إبداء األسباب. 

من االحتالل على حریة العبادة للمسلمین  اوصریحً  اواضحً  االفصائل الفلسطینیة، تعدیً عدتھ األمر الذي 
 والمسیحیین في القدس على حد سواء. 

 

 اجتماع طارئ للقیادة الفلسطینیة ءإلغا •

یس من یوم الخملھا كانت قد أعلنت عنھ  اطارئً  االقیادة الفلسطینیة اجتماعً  نیسان/ إبریل 17یوم األحد  ألغت
ل ، لبحث التطورات الجاریة في القدس خالاألسبوع المنصرم على لسان وزیر الشؤون المدنیة حسین الشیخ

اء تأجیلھ، وأعضإن "االجتماع تم إلغاؤه، ولیس عربي الجدید صحیفة المصدر رسمي لشھر رمضان، وقال 
 ."اللجنة التنفیذیة تبلغوا مساء السبت بأن االجتماع تم إلغاؤه، دون توضیح األسباب لذلك

یحات في تصر عضو اللجنتین المركزیة لحركة "فتح" والتنفیذیة لمنظمة التحریر عزام األحمدوأعلن 
، فیما صرح "حمود عباس"تأجیل االجتماع جاء لوجود التزامات وأولویات لدى الرئیس م أن صحفیة عن

 ،بأن تأجیل االجتماع جرى "دون سبب" محدد واصل أبو یوسفعضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر 
القیادي في الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین إبراھیم أبو حجلة،  عدّ فیما  ،وأن القیادة لم تبلغھم بأسبابھا

أن "القیادة تتھرب من االستحقاقات المطلوبة في ھذه المرحلة الصعبة التي نمر بھا والتي تتطلب اجتماًعا 
 د.العربي الجدیصحیفة  "، وفق تصریحات أدلى بھا لموقع دائًما لمواكبة التطورات التي تحدث یومیًا
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 طالبة ثانویة عامة في جنین ستشھادا •

من قریة فقوعة عاماً)  18الطالبة في الثانویة العامة حنان خضور ( نیسان/ إبریل 18یوم االثنین  استشھدت
 متأثرة بإصابتھا برصاص االحتالل خالل توجھھا الى مدینة جنین لتلقي دروس تعلیمیة. جنین  يشمال شرق

لى مدنیة جنین لتلقي دروس خصوصیة في مادة اللغة اإلنجلیزیة إإن حنان كانت متوجھة وقالت عائلتھا، 
لتتحضر المتحانات الثانویة العامة، فأصیبت برصاص االحتالل وھي في مركبة عمومي حیث كانت قوات 

اص صاالحتالل تقتحم المنطقة في تلك األثناء واندلعت مواجھات مع الشبان، أطلق خاللھا االحتالل الر
 . العشوائي

 

 بعد إغالق استمر یومین.. إعادة فتح المسجد اإلبراھیمي •

نیسان/  19-18(أعادت سلطات االحتالل فتح المسجد اإلبراھیمي أمام المصلین بعد إغالقھ لمدة یومین 
حیث اقتحمھ آالف المستوطنین خالل الیومین وأدوا فیھ شعائر دینیة ) بسبب األعیاد الیھودیة، بریلإ

 ن أداء صالة التراویح فیھ طیلة الیومین.م منعواوصلواتھم، فیما كان مغلقاً في وجھ المسلمین الذین 

 

 معابر قطاع غّزةعقابي لإغالق  •

 آخر إلى إشعار ع قطاع غزةأفادت تقاریر إعالمیة إسرائیلیة بأن اجیش االحتالل أوصى بإغالق المعابر م
ة"، یوم ، استھدفت مما یسمى "غالف غزمن القطاع المحاصر قذائفبدًال من الرد العسكري على إطالق 

بر ومع، فقد أغلقت معبر بیت حانون في وجھ آالف العمال والمرضى والتجار نیسان/ إبریل. 22 الجمعة
 .التموینیة والمحروقات ومواد البناء إلى غزةكرم أبو سالم التجاري، ومنعت إدخال البضائع والمواد 

 

 لضفة الغربیة وقطاع غزةل ق احترازيإغال •

ید عإغالقًا شامالً على الضفة الغربیة وقطاع غزة، في آخر یومین من "وكان االحتالل قبل ذلك قد فرض 
 إبریل.نیسان/  24فجر األحد نیسان/ إبریل وحتى  21واستمّر من مساء الخمیس الفصح الیھودي"، 


