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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022أيلول/ سبتمرب  6 -آب/ أغسطس 30

 

 روال حسننيإعداد: 

 ساري عرايب  :ومراجعة حترير

 

 تعريف:

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

 كامل.

 

 شهداء بينهم أسري  •

ا) من قرية عامً  40موسى هارون أبو حماميد (، وهم: األسري يف هذا األسبوع شهداء يف الضفة الغربية أربعةارتقى 
يف مستشفى "اساف هورفيه"، نتيجة سياسة اإلمهال  2022أيلول/ سبتمرب  3بتاريخ بيت تعمر شرق بيت حلم، 

 الداخل دون أثناء توجهه للعمل يف لهتقاالطيب اليت تتبعها إدارة سجون االحتالل حبق األسرى املرضى، بعد اع
 تصريح.

ا) من خميم الدهيشة برصاص االحتالل عند مفرق بيت عينون مشال شرق عامً  19الشاب فادي غطاس (وارتقى 
 .2022أيلول/ سبتمرب  2اخلليل، بعد تنفيذه عملية طعن وإصابة أحد اجلنود، بتاريخ 

برصاص االحتالل خالل مواجهات يف قباطية قضاء جنني، ا)، عامً  19واستشهد الشاب طاهر حممد زكارنة (
 .2022أيلول/ سبتمرب  5بتاريخ 
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، 2022أيلول/ سبتمرب  6ا) برصاص االحتالل، بتاريخ عامً  29حممد موسى حممد سباعنة (كما وارتقى الشاب 
 خالل اقتحام قوات االحتالل ملدينة جنني وهدم شقة سكنية تعود للشهيد رعد حازم. 

  
 نضالية ال مخطواm ينتصرون يفاألسرى  •

قررت احلركة األسرية وقف خطوة اإلضراب املفتوح عن الطعام بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها �لنقل 

 /وذلك يف بيان رمسي أعلنت عنه احلركة األسرية يف األول من أيلول .التعسفي لألسرى املؤبدات بشكل دوري

 اجلاري.  سبتمرب

الل يف خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون االحتشرعت احلركة الفلسطينية األسرية يف سجون االحتالل، وكانت 
ة العليا" ، ولّوحت  ضراب مجاعّي بعد تفعيل "جلنة الطوارئ الوطنياضيامل / مارساليت تنصلت عن تفامهات يف آذار

 من مجيع الفصائل.

اع الوجبات عن تصاعد خطوا¥ا النضالية كإرججلنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة األسرية، وفق بيان هلا،  وأعلنت
يف ، وحّل التنظيماتاألسرى املفروضة من مصلحة السجون، ارتداء مالبس االمتناع عن وعدم االمتثال للعدد و 

 .الطعام ممنهجة تنتهي خالل مدة أقصاها أسبوعني  ضراب مفتوح عنخطوات 

 ضد إجراءات إدارة سجون االحتالل اضيامل / مارسذارآوكانت احلركة األسرية شرعت يف خطوات تصعيدية يف 
ألسري، السيما األسرى ل لنقل التعسفيوذلك � الذين قضوا فرتات طويلة يف األسر اوحتديدً  ،اليت تستهدف األسرى

 السجن.ا يفقده استقراره داخل أشهر، مم 6كل   املؤبدات،

 

 هدم منزل رعد حازم  •

يف احلّي الشرقي من مدينة جنني،  2022أيلول/ سبتمرب  6لشهيد رعد حازم بتاريخ منزل اهدمت قوات االحتالل 
  يعود لعائلة رعد.آخر منزًال ا كانت قد هدمت أا علمً 

مستوطنني وأصيب  4املاضي، وقتل فيها  نيسان/ إبريل 7يف  "تل أبيب""ديزنغوف" يف وكان حازم نفذ عملية 
 ن. و آخر 


