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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022حزيران/ يونيو  5 -أ7ر/ مايو 30

 

 روال حسنني إعداد:

 ساري عرايب  :ومراجعة حترير

 

 تعريف:

 مركز القدس يقّدم تقريًرا أسبوع̂يا، مطلع كّل أسبوع، يستعرض أبرز األحداث الفلسطينية على طول أسبوع كامل.

 

 انتخاdت نقابة األطباء •

 يقتصر على مل الفلسطيين مهورا من اجلاهتمامً  والقت انتخاLت نقابة األطباء الفلسطينية،حزيران/ يونيو  3أجريت يوم اجلمعة 
مقابل فوز  فروع 7، وكانت نتيجة االنتخاLت فوز قائمة املستقلني اليت يرتأسها نقيب األطباء شوقي صبحة، يف األطباء فحسب

 القائمة املنافسة املقربة من حركة فتح يف فرع واحد.

ن" و  سبقتها "املهندسانتخاLت النقاLت اليتيف جممل االنتخاLت األخرية كتراجع شعبية حركة فتح يف اآلونة األخرية،  يقرأ مراقبون
ألمنية والسياسية واالقتصادية، ا السلطة الفلسطينية اتىل سياسإع ذلك الرتاج حمّللون رجعوي .يف جامعيت بريزيت وبيت حلم الطالبيةو 

 .وحتكم املؤسسة األمنية يف صنع القرار وقصورها يف حممل امللفات،

 

 السلع ارتفاع أسعار حراك بدh نعيش ضد  •

اعًال من ، األمر الذي لقي تف/ يونيوحزيرانا منذ مطلع على وجه اخلصوص، ارتفاعً  -البنزين والغاز -شهدت أسعار احملروقات
اجلمهور الفلسطيين الذي عّرب عن غضبه من ارتفاع متتال ألسعار السلع األساسية ومن بينها البنزين، األمر الذي دفع القائمني 

لغالء، وبعد ملوجة ا االعودة لالعتصام على دوار ابن رشد وسط املدينة واملبيت يف العراء رفضً  إىلعلى حراك "بد� معيش" يف اخلليل 
ا، ومراعاة ىل ما كانت عليه سابقً إاحتشاد املئات أكد املعتصمون على مطالبهم بضرورة العمل على إعادة أسعار السلع األساسية 
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ىل إهم يلمن القائمني عليه وجرى حتو  8ظروف الناس االقتصادية، فيما اقتحمت عناصر األجهزة األمنية االعتصام ليًال واعتقلت 
 نية يف أرحيا. اللجنة األم

اليت تتابع قضيتهم، إن املوقوفني حياكمون بتهم إ�رة النعرات الطائفية والتجمهر غري  "جمموعة حمامون من أجل العدالة"وقالت 
قانوين  يونيو /ن التجمع الذي شهدته اخلليل يف اخلامس من حزيرانإة ناملشروع، فيما أكد رئيس بلدية اخلليل تيسري أبو اسني

 ىل وقف تدخلها. إومرّخص ومشروع، ومن حق الناس ممارسة حقها يف التعبري عن رأيها، ودعا املؤسسة األمنية 

 

 هدم منزل منفذ عملية بين براك ضياء محارشة  •

هدم منزل الشهيد ضياء محارشة يف يعبد جنوب غرب جنني، منفذ قرار  / يونيويف األول من حزيران نفذت سلطات االحتالل
مستوطنني، وكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات أسفرت عن ارتقاء الشهيد  5عملية بين براك واليت قتل فيها 

 مه. بالل كبها وعدة إصاLت، كما واعتقلت قوات االحتالل والد ضياء محارشة بعد تفجري منزله وهد

 

 شهداء خالل أسبوع 5 •

ارتقى خالل األسبوع احملدد ¨رخيه أعاله، مخسة فلسطينيني بينهم الصحفية غفران وراسنة اليت ارتقلت على مدخل خميم العروب 
تالل ح، وادعى االحتالل حماولتها تنفيذ عملية طعن إال أن شهود العيان أكدوا أن جنود اال/ يونيواخلليل يف األول من حزيران مشايل

 يونيو /أطلقوا النار Lجتاهها أثناء توجهها لعملها، فيما ارتقى الشاب »سر املصري من دير البلح يف قطاع غزة يف األول من حزيران
، وارتقى الشاب بالل كبها خالل اقتحام قوات االحتالل لبلدة يعبد جنوب 2021ا ¯صابته خالل معركة سيف القدس عام متأثرً 

 أيضاً، وارتقى الشاب أمين حميسن خالل اقتحام قوات / يونيونزل الشهيد ضياء محارشة يف األول من حزيرانغرب جنني هلدم م
طلقت عليه ىل عمله حني أإخاصة ملخيم الدهيشة جنوب بيت حلم العتقال شبان، وأفاد شهود عيان أن حميسن كان يف طريقه 

من قرية  ا الشاب عودة حممد صدقة، كما وارتقى أيضً / يونيومن حزيرانالواحدات اخلاصة الرصاص، وارتقى على إثرها يف الثاين 
 قرب جدار الفصل العنصري املقام على أراضي الفلسطينيني. وجوده، خالل / يونيواملدية غرب رام هللا يف الثاين من حزيران

 


