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 فلسطین في أسبوع
 2022أیار/ مایو  15 – 8

 

 روال حسنین: إعداد

 ساري عرابي : تحریرمراجعة و

 

 :تعریف

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

 

 اغتیال شیرین أبو عاقلة •

اغتیال قوات االحتالل للصحفیة الفلسطینیة شیرین أبو عاقلة خالل تغطیتھا  أحداث ھذا األسبوعأبرز  تكان
 . 2022أیار/ مایو  11العدوان اإلسرائیلي على مخیم جنین یوم األربعاء 

أبو عاقلة، صحفیة فلسطینیة من مدینة بیت لحم، وتسكن في القدس المحتلة، تعمل مع فضائیة الجزیرة 
  .حتى ارتقت في المخیم ذاتھ. خالل االنتفاضة الثانیة واجتیاح جنین ا، برزتعامً  25اإلعالمیة منذ 

محاولة التعمیة على الجریمة والتشكیك لى إالصحفیة أبو عاقلة، سارع االحتالل  اغتیالعقب اإلعالن عن 
في الحقیقة، بالزعم أنھا ربما أصیبت برصاص المقاومین الفلسطینیین أثناء تصدیھم لالحتالل، بید أن 

 .تحقیقات صحفیة بثتھا منظمة "بتسیلم" اإلسرائیلیة أثبتت زیف الروایة اإلسرائیلیة

 في اعتمدت ، أثبت كذلك زیف الروایة اإلسرائیلیة، وكانت الجزیرة قدأجرتھ قناة الجزیرة آخر تحقیق
فیة ا، ومحاولة الصحأحد مصوریھا للحظة إصابة شیرین وسقوطھا أرضً  تقطھعلى مقطع فیدیو ال تحقیقھا

صابت رأس شیرین وكانت بوضع حرج، أشذى حنایشة التي كانت برفقتھا مساعدتھا، ولكن الرصاصة قد 
وأظھر مقطع الفیدیو إطالق االحتالل الرصاص اتجاه شاب حاول تقدیم المساعدة للصحفیة شیرین، األمر 

عن احتمالیة إصابتھا برصاص جنوده، الذي جعل االحتالل یتراجع عن روایتھ المضللة األولى، وتحدث 
 ئیس الوزراءال، وقال رمشاركة دولة االحتالل في التحقیق في عملیة االغتیسلطة الفلسطینیة فیما رفضت ال

باطالع الوالیات األمریكیة وقطر علیھ دون مشاركة االحتالل جري محمد اشتیة إن التحقیق سی الفلسطیني
 . فیھ

لبدایة داخل شیعت في ا فقدجثمان الصحفیة أبو عاقلة،  دن الفلسطینیةلف الموشیّعت جماھیر غفیرة من مخت
لى نابلس إلجراء خطوات التشریح والوقوف على مجریات االغتیال، ثم شیعت في إمخیم جنین، ثم نقلت 

لى رام هللا حیث الوداع األخیر في مكتب الجزیرة ووردد المشیعون إل جثمانھا قنابلس بجنازة عسكریة، ون
لى مستشفى إمنددة بجریمة االغتیال ومطالبة بمحاسبة االحتالل، ثم نُقل الجثمان ھتافات غاضبة، 



	 3	

 یوم الخمیس تمت مراسم الجنازة على جثمانھاثم  ،في ضاحیة الریحان بمحافظة رام هللا والبیرة االستشاري
 لى مسقط رأسھا في القدسإفي مقّر المقاطعة برام هللا، بمشاركة شعبیة ورسمیة حافلة، ثم نُقل الجثمان 

ا بأعداد كبیرة من المشیعین في مخیم األمعري ومخیم قلندیا، ویوم الجمعة أدى المصلون المحتلة مرورً 
 . سة الروم الكاثولیك ثم مواراة جثمانھا الثرى في مقبرة صھیونعلیھا صالة القدّاس في كنی

وكانت قوات االحتالل على مدار األیام الثالثة قد اعتدت على المواطنین الذین أّموا منزل أبو عاقلة في بیت 
ھا نحنینا ورفعوا األعالم الفلسطینیة وأنشدوا األناشید الفلسطینیة، وسجلت حاالت اعتقال خالل تشییع جثما

ا على المشاركین في تشییع الجثمان خالل نقلھ من المستشفى یضً أفي القدس، وكانت قوات االحتالل اعتدت 
، وحاولت منع حمل النعش على األكتاف، كما سعت قبل ذلك إلى تققید الجنازة، لى الكنیسةإالفرنساوي 

 .بإغالق الطرق ومنع الجماھیر من الوصول

ومھیبًا، فرض فیھ الفلسطینیون بأعدادھم الكبیرة رفع األعالم الفلسطینیة، وأثبتوا وقد كان تشییعھا حافالً 
فیھ تمسكھم بفلسطینیة القدس وعروبتھا، وھو ما استدعى متابعة مكثفة على مستوى الجماھیر الفلسطینیة 

 والعربیة.

عكست خالل  قدفلفلیسطیني، أیقونة اإلعالم اعدّتھا كافة الفصائل الفلسطینیة نعت الراحلة أبو عاقلة و نعت
رحلتھا في الصحافة ھموم الشعب الفلسطیني، وخرجت مطالبات عربیة ودولیة بضرورة التحقیق في 

  .جریمة اغتیالھا ومحاسبة االحتالل على ذلك وسط إدانات باالعتداء على الصحافة وحریة التعبیر

 

 اعتقال منفذي عملیة إلعاد  •

یام من البحث أ ثالثةمستوطنین، وذلك بعد  ثالثة التي قُتل فیھا" إلعاد"عتقلت قوات االحتالل منفذي عملیة ا
نشرت قوات االحتالل مقاطع فیدیو  فقدوا من االنسحاب من مكان العملیة، ن تمكنأالمتواصل عنھم، بعد 

نة قضاء جنین، وبدت علیھما لحظة اعتقال المنفذین وھما صبحي صبیحات وأسعد الرفاعي من قریة رما
ي ولخضاعھم للتحقیق األإعیاء الشدید، وعالمات اعتداء قوات االحتالل علیھم خالل عالمات اإلرھاق واإل

 ". تل ابیب"في ماكن اعتقالھم شرق 

وعقب اعتقالھم، اقتحمت قوات االحتالل منزل صبیحات والرفاعي في رمانة، وھددت العائلتین بھدم 
ا لإلعالم أن ما قام بھ أسعد وصبحي ھو رد مقیاساتھا، فیما أشارت العائلتین في حدیثھ منازلھم، وأخذت

فعل طبیعي على اعتداءات االحتالل وخاصة التي جرت في المسجد األقصى في شھر رمضان وخالل 
 . وتلك التي جرت في الخامس من أیار/. مایو یوم تنفیذ العملیة األعیاد الیھودیة

لوا حكومة بینت وعضو الكنیست المتطرف بن غفیر مسؤولیة ما جرى، حیث حمّ " ادإلع"مستوطنون من 
قالوا لھ إن اقتحام األقصىى تسبب بالحادثة، وطالبوا بوقف اقتحامات األقصى التي تستفز مشاعر 

 . ا لذلكالفلسطنییین وتودي بحیاة المستوطنین انتقامً 
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 اعتقالھم خالل اثنین وإصابة أسبوع خالل مواطنین 6استشھاد  •

في ) اعامً  27(ارتقى الشھید محمود سامي عرام فقد ا، مواطنین بواقع شھید یومی�  ستةھذا األسبوع  ارتقى
ن أطلق علیھ جنود االحتالل الرصاص، أطولكرم، بعد  ي، قرب جدار الفصل جنوبمایو/ الثامن من أیار

 اا أعلنت قوات االحتالل أنھلتلقي العالج، والحقً لى الضفة منذ أعوام قلیلة إا أنھ من قطاع غزة وقدم علمً 
 .لى عائلتھ في غزةإ، وجرى تسلیم جثمانھ أعرام بالخط تقتل

من حرملة جنوب بیت لحم، ) اعامً  17(ا الفتى معتصم محمد عطا هللا أیضً  مایو/ في الثامن من أیاروارتقى 
 .احتجاز جثمانھ ، وتواصل قوات االحلتال"تكواع"لى مستوطنة إوذلك خالل تسللھ 

 ،خالل تغطیتھا للعدوان اإلسرائیلي على مخیم جنین أیار/ مایو 11 یوملة ارتقت الصحفیة شیرین أبو عاقو
واجھات مع قوات من رام هللا خالل م) اعامً  18(ري الفتى ثائر خلیل الیازو في الیوم نفسھ كذلك وارتقى

لى مجمع فلسطین الطبي وجرى تشییع إه بعد نقلھ ؤوأعلن ارتقا ،االحتالل على جبل الطویل في البیرة
 .جثمانھ في مقبرة الشھداء

من بیت حنینا في القدس المحتلة، ) اعامً  23(أعلن عن ارتقاء الشاب ولید الشریف  أیار/ مایو 14وبتاریخ 
وكان قد أصیب خالل األحداث في المسجد األقصى في شھر رمضان، وتواصل قوات االحتالل احتجاز 

 .جثمانھ جّراء رفض عائلتھ إخضاع جثمانھ للتشریح

ا بإصابتھ برصاص متأثرً أیار/ مایو  15بتاریخ ) اعامً  41(داود محمد الزبیدي وارتقى األسیر المحرر 
ى مشفى لإاالحتالل خالل اقتحام مخیم جنین قبل یومین، ولخطورة وضعھ الصحي جرت الترتیبات لنقلھ 

وكان عضو الكنیست المتطرف بن غفیر اقتحم المشفى . علن عن ارتقائھأم ث المحتلّ  في الداخل" رمبام"
 .ن داود ھو شقیق األسیر زكریا الزبیدي أحد أسرى نفق الحریةأا علمً . وطالب بتصفیة الزبیدي

، رمن خالل استھدافھم المتكر ومن خالل المعطیات، یتضح أن االحتالل ینتقم من عائالت أسرى نفق الحریة
قل من شھر، شأس كممجي شقیق األسیر أیھم كممجي حیث استھدفھ االحتالل بشكل متعمد، أإذ ارتقى قبل 

 . ه حینھاءوكان قد اعتقل أشقا

من ) اعامً  19(نذیر مرزوق اعتقال الشاب  مایو عن/ كانت قوات االحتالل أعلنت في الثامن من أیارو
ن أطلق علیھ جنود أ، بعد مود في مدینة القدس المحتلةقریة عبوین شمال رام هللا، في منطقة باب العا

 . االحتالل الرصاص خالل تفتیشھ بزعم تنفیذه عملیة طعن

الشاب المصاب في منطقة باب العامود الزال على قید الحیاة إن  اد محامي ھیئة األسرى خلدون نجموأف
 .ومعتقل لدى االحتالل ،"ھداسا عین كارم"وحالتھ صعبة ونقل إلى مستشفى 

من ) اعامً  24(اعتقال الشاب رامي سرور  مایو/ یارأفي الحادي عشر من  كما وأعلنت قوات االحتالل
طالق النار علیھ قرب سوق القطانین في القدس المحتلة، حیث یرقد في مستشفى ھداسا عین إبلدة نعلین بعد 

ن أن بصوت مرتفع دو" كبرأهللا "علیھ بعد لفظھ  النارفقد أطلقت عالم العبري ا لما نشره اإلووفقً  .كارم
 .یحمل أداة قتل

 

 غباریةإأیمن وإبراھیم  يتسلیم جثمان •
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 )2022آذار/ مارس  27( جثماني منفذي عملیة الخضیرة، مایو/ في التاسع من أیارلّمت سلطات االحتالل س
أبرزھا تحدید عدد المشاركین  أیمن أحمد إغباریة وإبراھیم حسن إغباریة من مدینة أم الفحم ضمن شروط مقیدة

 في التشییع. 

. مایو /غباریة ألكثر من شھر ثم سلّمتھم لعائالتھم فجر التاسع من أیارإواحتجزت سلطات االحتالل جثمانّي 
حاالت وصفت  إصابة بینھا 12عن سقوط قتیلین وأسفرت  ت عملیتھما وسط الخضیرة المحتلة قدوكان

 بالخطیرة.

 

 للنكبة 74الذكرى الـ  •

للنكبة الفلسطینیة، والتي شّرد فیھا االحتالل آالف  74ھذا األسبوع مرور الذكرى الـ  حیي الفلسطینیونی
ة، مسیرات في عدة مدن فلسطینیة بھذه المناسب تالالجئین الفلسطینیین بعد احتالل مئات القرى، وانطلق

احتفاًء  قصى على فترتین صباحیة ومسائیة،مسجد األن ھذا الیوم ینفذ فیھ المستوطنون اقتحامات للأوالالفت 
قصى ألمسجد اولكن أعداد المستوطنین الذین اقتحموا ال ،"وقیام دولة إسرائیل لاالستقال"منھم بما یسمونھ 

 الردّ الفلسطینیة علىفي تعبیر عن حالة خشیة إزاء عملیات مستوطن،  200لم تتجاوز الـ  النكبةذكرى یوم 
 اقتحامات المسجد األقصى.


