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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022أيلول/ سبتمرب  13 – 7

 

 روال حسنني إعداد:

 : ساري عرايب مراجعة وحترير

 

 تعريف:

مركز القدس يقّدم تقريًرا أسبوعي\ا، مطلع كّل أسبوع، يستعرض أبرز األحداث الفلسطينية على طول أسبوع  

 كامل.

 

 ن يف الضفةاشهيد •

ا) من خميم الفارعة يف طوVس، عامً  21الشاب يونس التايه ( ا:الضفة الغربية، ومهيف ن اشهيد األسبوعارتقى خالل 

بعد إصابته برصاصة مباشرة يف القلب أطلقها جنود ارتقى . كان الشهيد قد 2022أيلول/ سبتمرب  7وذلك بتاريخ 

طوVس، حيث أعلن  املستشفى يفاالحتالل، وترك ينزف ملدة أربعني دقيقة قبل السماح للطواقم الطبية بنقله إىل 

 .استشهاده
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 األسري jصر أبو محيد يف حالة موت سريري •

أكد رئيس هيئة شؤون األسرى الفلسطينية، قدري أبو بكر، أن األسري يف سجون االحتالل }صر أبو محيد دخل 

 .ميع أحناء جسدهجبيف حالة موت سريري، مشريًا إىل أنه يف مراحل حياته األخرية؛ بسبب تفشي مرض السرطان 

الوضع الصحي لألسري أبو محيد تدهور بشكل كبري خالل اآلونة األخرية، خاصة بعد آخر "وقال أبو بكر إن 

 ."جرعة كيماوي تعرض هلا، واليت مل يتحملها جسده

وتفاعل الشارع الفلسطيين مع قضية أبو محيد من خالل تنظيم وقفات مساندة له يف خمتلف احملافظات، وجابت 

 ىل منزل عائلته يف خميم األمعري. إمسريات شعبية مطالبة Vإلفراج عنه وصوًال 

ين وهو عند بوقالت والدته: "بدي ابين يتسشهد يف حضين، أضمه، ما بدي إ�ه يف كيس وثالجة، اذا استشهد ا

 االحتالل ما بدي وال مؤسسة وال حد من السلطة جيي يعزيين فيه".

، متأثراً £صابته برصاص 2022أيلول/ سبتمرب  11ا) من جنني، بتاريخ عامً  24محد أبو جلدة (وارتقى الشاب 

 االحتالل يف وقت سابق.

 

 محاس يف روسيا •

احلركة  يف وفد كبري ضّم رئيس، اخلارجية الروسيةأيلول/ سبتمرب بدعوة من  10بدأت حركة محاس ز�رة لروسيا، يف 

إمساعيل هنية، و}ئبه صاحل العاروري، وقيادات أخرى كبرية يف احلركة، كالدكتور موسى أبو مرزوق، وماهر صالح 

وغريه من املسؤولني  ،سريجي الفروفركة وزير اخلارجية الروسي ، تستمر الز�رة عدة أ�م، ويلتقي فيها وفد احلوغريهم

 الروس.



	 4	

ا دعوة من اخلارجية الروسية، ومن التوقيت، ومن طبيعة وفد احلركة وحجمه، وهو  ±يت أمهية الز�رة، من حيث ك̄و

ا داللة على تطّور عالقات احلركة بروسيا.ما دفع املراقبني   للنظر إىل هذه الز�رة على ك̄و

 

 الرئيس عباس يعزي بوفاة ملكة بريطانيا •

مللكة إليزابيث تلقينا ببالغ األسى نبأ وفاة جاللة اقائًال: "بوفاة امللكة اليزابيث الثانية عزى الرئيس حممود عباس 

الثانية، ملكة اململكة املتحدة، بعد أن كرست حيا·ا يف خدمة وطنها وشعبها، منذ اعتالئها العرش لعقود طويلة 

ذهان وقلوب األجيال، وإننا ا يف أا سيبقى حمفورً  زامخً قضتها يف العطاء وعمل اخلري و±دية واجبا·ا امللكية، ¹ركًة إرً̧ 

إذ نشارككم عميق احلزن على رحيل جاللتها، لنتقدم جلاللتكم ومن خاللكم للعائلة السامية وللحكومة والشعب 

طمأنينة، وأن قلبية، راجني هللا تعاىل لروح الفقيدة الكبرية السكينة والالربيطاين الصديق، ¼مسى عبارات التعازي ال

 يلهمكم وحمبيها حول العامل مجيل الصرب وحسن العزاء".

وقد أ¸رت التعزية اجلدل على مواقع التواصل االجتماعي، السيما مع التاريخ االستعماري لربيطانيا لفلسطني، 

  دعمها هلا إىل اآلن. ودورها يف ±سيس "إسرائيل"، واستمرار

 


