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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022آب/ أغسطس  21-29

 

 إعداد: روال حسنني

 حترير: ساري عرايب 

 

 تعريف:

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

 كامل.

 

 الرئيس عباس يزور تركيا •

، وهي املرة الثانية خالل عام، واستقبله 2022آب/ أغسطس  23 يفتركيا  زار الرئيس الفلسطيين حممود عباس
 أودت gهلجمات اإلسرائيلية اليتأردوغان يف مؤمتر صحفي مشرتك " نّدد، و الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان

، ة أنقر نة الطبية يفيهما إىل املديا أنه مت نقل طفلني مصابني برفقة والد، موضحً "احبياة مدنيني يف قطاع غزة مؤخرً 
 ."أي أعمال �دف إىل تغيري وضع القدس واملسجد األقصى" مؤكًدا أ{م، أي األتراك، لن يقبلوا

ع إسرائيل لن "اخلطوات اليت نقدم عليها يف عالقاتنا م  بقوله: "إسرائيل"خطوات تركيا التطبيعية مع  ردوغانأ بّررو 
تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية �ي شكل من األشكال.. بل على العكس، هذه اخلطوات ستسهم يف حل 

، وهو ما ينكره ."االقضية الفلسطينية وحتسني وضع الشعب الفلسطيين، وهذا ما يقوله أشقاؤ� الفلسطينيون أيضً 
 الفلسطينيني. الفاعلني والنشطاءالعديد من 
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ا لسطيين، علمً وقدم شكره لرتكيا على دعمها للشعب الفمل يتطّرق عباس إىل العالقات الرتكية اإلسرائيلية،  من جهته
لسفراء إعادة تفعيل العالقات الكاملة بينهما وعودة ا "إسرائيل"بعد أسبوع على إعالن تركيا وجاءت ز�رة عّباس ن أ

 .إىل البلدين

 

 األسرى خيوضون خطوات نضالية  •

احلركة الفلسطينية األسرية يف سجون االحتالل، يف خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون االحتالل اليت  شرعت
، ولّوحت �ضراب مجاعّي بعد تفعيل "جلنة الطوارئ الوطنية العليا" من مجيع / مارسن تفامهات يف آذارمتنصلت 

 الفصائل.

اع الوجبات عن تصاعد خطوا�ا النضالية كإرججلنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة األسرية، وفق بيان هلا،  وأعلنت
دة ممنهجة تنتهي خالل مخطوات يف ارتداء مالبس "الشاgص" وحّل التنظيمات، عدم وعدم االمتثال للعدد و 

 .أقصاها أسبوعني �ضراب مفتوح عن الطعام

ضد إجراءات إدارة سجون االحتالل اليت  / مارسذارآرعت يف خطوات تصعيدية يف وكانت احلركة األسرية ش

لحة السجون إدارة مص عادت فقد ،ا عمداء األسرى الذين قضوا فرتات طويلة يف األسروحتديدً  ،تستهدف األسرى
يفقد األسري أشهر، ما  6لتنكيل gألسرى عموًما، و�سرى املؤّبدات خصوًصا، وذلك عرب النقل التعسفي كل "ل

استقراره وانسجامه مع حميطه الذي ُفِرَض عليه بعد قضائه سنوات طويلة يف األسر، حيث إن غالبية األسرى اقرتبوا 
 " داخل املعتقل".20من عامهم الـ "

 

 خليل العواودة.. نصف عام من اإلضراب •

مع صور ومقاطع فيديو حديثة انتشرت حول  2022آب/ أغسطس  28تفاعل اجلمهور الفلسطيين يوم األحد 
 ا العتقال اإلداري.رفضً ملضرب عن الطعام اواقع األسري خليل العواودة 
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ظمي يف ظل ىل هيكل عإنتيجة حتوله  العواودةوكانت زوجته أعلنت عن خطورة األوضاع الصحية اليت يعانيها 
عقتال العواودة أعلنت جتميد ا احملكمة العليا اإلسرائيليةت {اء اعتقاله اإلداري. وكانإاالحتالل وعدم  حكومةتعنت 

 يف إضرابه.  ليستمرّ {ائه، األمر الذي رفضه خليل إاإلداري وليس 

 

 حماكمات مستمرة للقيادي السعدي •

متديد اعتقال القيادي األسري بسام  2022آب/ أغسطس  28جّددت حمكمة االحتالل العسكرية، بتاريخ 
 آب/ أغسطس اجلاري. 31جنني، وذلك حىت األربعاء السعدي من ُخمّيم 

الئحة ا�ام ضد األسري السعدي، من ضمنها  ويُذكر أّن سلطات االحتالل كانت قد قدمت يوم اخلميس املاضي
 التحريض عرب وسائل اإلعالم و�م أخرى وفق ما أكدته حماميته أحالم حداد. 

خالل اعتقاله العتداء من قبل جنود االحتالل،  ، وتعرض2022أغسطس  /آب 01واعتقل السعدي بتاريخ 
على ابنته  ا {ش يديه، مما تسبب جبروح عميقة، كما واعتدواا بوليسي̧ وقاموا بسحله على األرض وأطلقوا عليه كلبً 

 وزوجته gلضرب.

ها يف يف قطاع غزّة، واليت أعلن عن ضمن بنود ورقة وقف إطالق النار وحّلت مسألة االفراج عن األسري السعدي،
آب/ أغسطس، وصدرت برعايٍة مصريّة، وتضّمنت أن "تتعهد مصر gلعمل على اإلفراج عن األسري بسام  7

 السعدي يف أقرب وقٍت ممكن".


