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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022متوز/ يوليو  25 – 17

 

 روال حسننيإعداد: 

 ساري عرايب : ومراجعة حترير

 

 تعريف:

مركز القدس يقّدم تقريًرا أسبوعيZا، مطلع كّل أسبوع، يستعرض أبرز األحداث الفلسطينية على طول أسبوع  

 كامل.

 

 gبلس يف عسكرية عملية يف شابني ستشهادا •

 22( العزيزي بشار وحممد ا)عامً  28( صبح الرمحن عبد نالشاC 2022 يوليو متوز/ 24 األربعاء يوم ستشهدا

 حارة تاقتحم اليت اخلاصة االحتالل وقوات املقاومني بني مسلحة اشتباكات خالل االحتالل برصاص ا)عامً 

 .lبلس مبدينة القدمية البلدة يف اليامسينة

 كان  ،فلسطينيني مقاومني من lر طالقإل جنود تعرض االحتالل خالهلا أعلن ساعات، 4 االشتباكات تاستمر 

 االنسحاب. من نو اآلخر  ومتكن شهداء، ارتقوا منهم اثنني  أن إال اعتقاهلم، االحتالل ينوي



	 3	

 

 النابلسي، إبراهيم سمC يعرف والذي lبلس يف املطلوبني أبرز أحد اجلنازة يف شاركو  ،lبلس مدينة يف الشهيدان شيع

 الثانية للمرة االحتالل شلبف األنباء تفيد إذ ،Cغتياله ومطالًبا عليه حمّرًضا الضوء، صهيوينال عالماإل عليه سلط وقد

 .اغتياله يف

 العزيزي حممدو  صبح عبود دينا�اه الشهيدين نزف محاس: حركة فقالت الشهداء، نعت الفلسطينية الفصائل

 وستبقى لتدجنيا وال للكسر قابل غري شعبنا أن ونؤكد lبلس، يف االحتالل لعدوان التصدي خالل ارتقيا اللذين

 ا�رم. احملتل حلق يف شوكة lبلس

 lبلس، يف ياارتق اللذين صبح وعبدالرمحن عزيزي حممد lبلس شهيدي ننعى :فقالت اإلسالمي اجلهاد حركة أّما

 وعنفوان. قوة بكل لقواته وتتصدى االحتالل أمن تزلزل مستمرة ستبقى املقاومة أن ونؤكد

 

 الشاعر الدين gصر الدكتور اغتيال حماولة •

lئب رئيس الوزراء األسبق الدكتور lصر الدين الشاعر حملاولة  2022/ يوليو متوز 22تعرض، مساء اجلمعة 

 .بعدة رصاصات يهlبلس، ما أدى إلصابته يف قدميف كفر قليل جنوب   اغتيال

عميًدا لكلية الشريعة يف جامعة النجاح الوطنية، وهو أستاذ مساعد يف قسم الفقه والتشريع، سابًقا الشاعر عمل و 

 .ختصص فقه مقارن، وأستاذ مقارنة األد�ن

ير الرتبية والتعليم ، وشغل أيًضا منصب وز وشغل منصب lئب رئيس الوزراء ووزير الرتبية والتعليم يف احلكومة العاشرة

 .يف حكومة التوافق الوطين
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وتلقى األكادميي الشاعر اتصاالت من خمتلف القيادات الفلسطينية على كافة املستو�ت، مؤكدين على ضرورة 

 حماسبة الفاعلني، متمنني له الشفاء العاجل والسالمة. 

 :قالت حركة محاسو فصائل ومؤسسات حقوقية فلسطينية، أدانت حماولة االغتيال اليت تعّرض هلا الدكتور الشاعر، 

إن اغتيال القامة الوطنية lصر الدين الشاعر جرمية آمثة تستوجب التحقيق الفوري حملاسبة الفاعلني مهما كانت 

د العبارات ما ©شسجون االحتالل احلادثة وقالت: ندين  محاس يفاهليئة القيادية العليا ألسرى  وأدانتمواقعهم، 

قامت به األيدي املشبوهة من حماولة اغتيال القامة الوطنية والعلمية واألسري احملرر الدكتور lصر الدين الشاعر، 

  إليها.ينوندعو إىل تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة حالة الفلتان األمين اليت حياول االحتالل جر جمتمعنا الفلسطي

بـ"االعتداء اإلجرامي" الذي استهدف املناضل الوطين والشخصية  حماولة االغتيال حركة املبادرة الوطنيةوصفت و 

 ، وحّذرتمثمن شارك يف هذا االعتداء اآل الوطنية املعروفة الدكتور lصر الدين الشاعر، مطالبة Cعتقال وحماسبة كل

األمين واالعتداءات على املواطنني، مؤكدة أّن املستفيد األكرب من هذا يف بيان صحفي، من تكرر حاالت الفلتان 

 الفلتان واجلرائم املرتكبة هو االحتالل وأعداء الشعب الفلسطيين.

ا وقع "ال ّن مقائلة إالشاعر، ق النار اليت استهدفت احملاضر جمموعة "حمامون من أجل العدالة" عملية إطالوأدانت 

ض له وأعربت ا�موعة احلقوقية، يف بيان صحفي، عن أسفها ملا تعرّ ريه إال على أنّه حماولة اغتيال"، تفس ميكن

الدكتور الشاعر "الذي سجل مواقَف إصالٍح كثرية، وحاول أن خيفف من حدة االنقسام السياسي من خالل 

 .تقريب طريف االنقسام يف خطابه الوحدوي الذي عنوانه: فلسطني تتسع للجميع"
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وأّكدت أّن ما حدث مع الدكتور الشاعر "نتيجة متوقعة تبًعا لغياب العدالة والقانون، وتغول السلطة عليه، وعدم 

أخذ العدالة جمراها يف حماسبة أي ممن ارتكب جرائم حبق النشطاء: نزار بنات، وأمري لداوي، وقمع املظاهرات العام 

 املاضي".

ليت تعّرض هلا اآلمث وحماولة االغتيال اجلبانة ا بـ الذي وصفه ، االعتداءاجلبهة الشعبّية لتحرير فلسطني كما أدانت

األكادميي يف جامعة النجاح الوطنية الدكتور lصر الدين الشاعر، بعد إطالق الرصاص عليه بشكٍل مباشر ما أّدى 

ة النكراء اليت ىل فتح حتقيٍق عاجٍل يف هذه اجلرمييف بيان صحفي، إإىل إصابته بعّدة رصاصات يف قدمه، ودعت 

القانون تقدمي مقرتفيها إىل يد العدالة و دعت إىل و  ،، على حد وصفهاخارجة عن الصف الوطين ارتكبتها جمموعة

 ©سرع وقٍت ممكن، ُحمذرًة من آ«ر تكرار مثل هذه احلوادث اخلطرية على ا�تمع الفلسطيين.

ية الشريعة حملاضر يف كلجامعة النجاح الوطنية إطالق النار الذي استهدف الدكتور lصر الدين الشاعر ا أدانت وكما

ة األجهزة االمنية Cإلسراع Cلوقوف أمام مسؤوليا¾ا واختاذ املقتضى القانوين حبق الفاعلني CلسرعCجلامعة، وطالبت 

 القصوى.

دة إطالق النار على بش عرب تغريدة على تويرت نظمة التحرير حسني الشيخكما أدان أمني سر اللجنة التنفيذية مل

ىل حماسبة إحماولة االغتيال "عمًال إجرامًيا وال يليق أبًدا ©خالقنا الوطنية" داعًيا  عدّ األكادميي lصر الدين الشاعر، و 

اجلناة، متمنًيا  قيق الفوري والقبض علىأوامره لألجهزة األمنية Cلتح إّن الرئيس حممود عباس أصدر" وقال "،الفاعلني

 ."الشفاء العاجل للدكتور lصر الشاعر

كما أدان جملس الوزراء ما وصفه بـ"االعتداء السافر من قبل جمهولني على lئب رئيس الوزراء، ووزير الرتبية والتعليم 

إىل أّن  شاعر"، متمنًيا له الشفاء العاجل، ولفتاألسبق، احملاضر يف جامعة النجاح الوطنية الدكتور lصر الدين ال
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الرئيس عباس ورئيس الوزراء حممد اشتية أصدرا توجيهات لألجهزة األمنية Cلتحرك الفوري للبحث والتحري عن 

 الفاعلني؛ لتقدميهم للعدالة.

عتداء اإلجرامي "اال" عن استنكارها وإدانتها بشدة لـلدعم حقوق الشعب الفلسطيين "حشد أعربت اهليئة الدوليةو 

ريح صحفي، يف تص يادي الوطين واألكادميي املعروف"، وطالبتوحماولة اغتيال الدكتور lصر الدين الشاعر الق

النيابة العامة واألجهزة األمنية بفتح حتقيق جاد يف احلادثة، والعمل على إلقاء القبض علي الفاعلني وتقدميهم للعدالة 

 النكراء.وحماسبتهم علي هذه اجلرمية 

أدانت حركة اجلهاد اإلسالمي بـ"أشد العبارات االعتداء اآلمث وحماولة القتل" اليت تعرض هلا الدكتور الشاعر أثناء و 

وقالت احلركة إّن تعّمد تكرار االعتداءات Cلتهديد واالستهداف حبق يف قرية كفر قليل جنوب lبلس، وجوده 

لنشطاء "عمل إرهايب وجتاوز خطري لكل اخلطوط احلمراء، تتحمل السلطة القيادات والرموز الوطنية واألكادميية وا

ن تكون أوأجهز¾ا األمنية املسؤولية الكاملة عنها، ويستوجب منها مالحقة وحماسبة مرتكبيها، واليت جيب عليها 

 احلامية ألبناء شعبنا وليس مالحقته".

ة طالق النار على الدكتور الشاعر، مطالبة السلطكما أدانت واستنكرت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني إ

واألجهزة األمنية مبالحقة واعتقال اجلناة ومرتكيب هذه اجلرمية البشعة حبق مناضل وشخصية أكادميية مرموقة، 

شرعي ن استمرار ظاهرة الفلتان األمين والسالح غري الإ اجلبهة قالتو بتهم وإنزال أقصى العقوCت حبقهم، وحماس

زيق ملشروع الوطين ومقاومة االحتالل، وأن يساهم يف متCقاوم لالحتالل "من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة وغري امل

يف مقاومة  ووحدته هالنسيج االجتماعي والوطين، الذي كان الدكتور lصر الشاعر من أكثر املدافعني عن متاسك

  االحتالل، حيث كان على رأس جاهة هدفها إصالح ذات البني يف كفر قليل".
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بدوره، قال االحتاد الدميقراطي الفلسطيين "فدا" إن حادث إطالق النار الذي استهدف الدكتور الشاعر "مرفوض 

ه على يت سادت على الدوام بني أبنائومدان بشدة، وإن من قاموا به ال ميثلون شعبنا وال قيم التسامح واحلوار ال

اختالف توجها¾م السياسية والفكرية، ولذلك فإن ما وقع اعتداء مشبوه ال خيدم إال أعداء الشعب الفلسطيين 

  وقضية حترره الوطين العادلة".

 تواصل إضراnا  نقابة احملامني •

امني ضد إنفاذ اميني بقرار من نقابة احملتفاعل اجلمهور الفلسطيين منذ منتصف الشهر اجلاري مع قضية إضراب احمل

قوانني أصدرها الرئيس حممود عباس، يف ظل غياب ا�لس التشريعي. وحول القرارات بقانون اليت تعارضها نقابة 

أمام مبىن رÏسة الوزراء ضمن  ااعتصامً  2022/ يوليو متوز 25ا للمحامني الذين نظموا يوم االثنني احملاميني، ووفقً 

بكافة ّس Cلسلم األهلي و ميما مت إصداره من هذه القرارات  فإنّ خطوا¾م االحتجاجية على القرارات بقوانني، 

شمل قق أية عدالة. لذلك تواصل نقابة احملامني إضراÒا الذي يحياملواطنني على املستوى االجتماعي والتجاري وال 

 وقف العمل يف احملاكم.

وخالل تصرحيات صحفية أدىل Òا نقيب احملامني، سهيل عاشور، قال إنه يف جعبتنا الكثري من اإلجراءات التصعيدية 

يوليو/ متوز  31إىل حني األخذ بعني االعتبار مالحظات النقابة، مشريًا إىل أن اهليئة العامة للمحامني ستجتمع يف 

مة تثنائي من أجل تدارس مدى إمكانية إحالة كافة أعضاء اهليئة العااحلايل، واصًفا إ�ه ©نه سيكون "غري عادي واس

 ". وهو ما يعين شّل عمل احملاكم الفلسطينية.طوعًيا من مزاولني إىل غري مزاولني

 


