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استشهاد فلسطيني في
مواجهات بعد تشييع جثمان
أسير محرر في الضفة وإصابة

11 بالرصاص

April 10, 2015

رام هللا- األناضول: استشهد فلسطيني٬ وأصيب 11 آخرون بالرصاص
الحي٬ والعشرات بحاالت اختناق خالل مواجهات اندلعت مع الجيش
اإلسرائيلي٬ في مناطق متفرقة من  الضفة الغربية الجمعة٬ بحسب

الهالل األحمر الفلسطيني٬ وشهود عيان وبيان.

وقالت غرفة العمليات في الهالل األحمر بمدينة الخليل٬ إن “طواقمها
نقلت شابا فلسطيني مصاب بعدة أعيرة نارية٬ خالل مواجهات

اندلعت ببلدة بيت أمر إلى المستشفى الحكومي٬ حيث توفي متأثرا
بإصابته”٬ حسب مراسل األناضول.

وأشارت إلى أنه تم نقل 10 مصابين بالرصاص الحي للمستشفيات
بالخليل منها إصابتين بحالة حرجة٬ كما تم عالج عشرات المصابين

بحاالت اختناق ميدانيا.

فيما أفاد شهود عيان لوكالة األناضول أن الشهيد يدعى زياد عمر
عوض٬ ويبلغ من العمر 27 عاما.

وقال مسعفون في رام هللا٬ لألناضول٬ إنهم نقلوا شاب فلسطيني
أصيب بالرصاص الحي في الفخد خالل مواجهات اندلعت على مدخل

مخيم الجلزون شمال شرق رام هللا٬ وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المسعفون أن عشرات حاالت االختناق تم معالجتها في
الموقع.

وفي سلواد شرق رام هللا أصيب العشرات بحاالت اختناق فيما أصيب
عدد أخر بجراح اثر إصابتهم بالرصاص المطاطي٬ خالل مواجهات

اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية ومواطنين٬ بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود أن الجيش أطلق أعيرة نارية وأخرى مطاطية وقنابل
الغاز تجاه شبان رشقوا نقطة عسكرية بالحجارة والعبوات الفارغة.
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وعادة ما تندلع مواجهات في مخيم الجلزون وبلدة سلواد٬ بين شبان
وقوات إسرائيلية تتمركز بالقرب من المخيم والبلدة.

وكان فرق جيش االحتالل اإلسرائيلي٬ ظهر الجمعة٬ مسيرات
مناهضة لالستيطان والجدار الفاصل٬ في مناطق متفرقة بالضفة

الغربية٬ مستخدمًا الرصاص المطاطي والحي٬ وقنابل الغاز٬ بحسب
مراسل األناضول٬ ونشطاء فلسطينيون.

وبحسب مراسل األناضول٬ انطلقت مسيرة حاشدة في بلدة النبي
صالح٬ غربي رام هللا (وسط)٬ منددة بالممارسات اإلسرائيلية عامة٬

وبحق األسرى خاصة٬ وسط هتافات منددة باإلهمال الطبي الذي راح
ضحيته صباح اليوم األسير المحرر جعفر عوض “22عاما”.

وأشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي استخدم الغاز المسيل للدموع٬
والرصاص الحي والمطاطي٬ لتفريق المسيرة٬ ما أدى إلى إصابة عدد
من المشاركين بالرصاص المطاطي٬ واالختناق نتيجة استنشاقهم

الغاز المسيل للدموع٬ تم معالجتهم ميدانيا.

وكان أعلن نادي األسير الفلسطيني٬ صباح الجمعة٬ عن وفاة األسير
المحرر من السجون اإلسرائيلية جعفر عوض “22عاما٬ صباح اليوم٬ إثر

“تدهور خطير طرأ بشكل فجائي على حالته الصحية”.

وقال أمجد النجار٬ مدير النادي في محافظة الخليل٬ جنوبي الضفة
الغربية٬ إن عوض “كان يعاني من التهاب رئوي حاد٬ ومشاكل في

التنفس٬ وضعف شديد في عضلة القلب٬ إضافة إلى أمراض
السكري٬ وخلل في الغّدة الدرقية والبنكرياس٬ وهو ما أشبه بشلل

في تفاحات العين”.

وأشار إلى أن ذلك “نتج وتضاعف نتيجة سياسة اإلهمال الطبي الذي
تعرض لها عوض خالل اعتقاله لدى السلطات اإلسرائيلية”.

وحمل النجار٬ الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عما اعتبره
“جريمة ُارتكبت بشكل مبرمج في إطار سياسة الموت والقتل

لألسرى”.

وبحسب النادي٬ ولد جعفر عوض في بلدة بيت ُأّمر٬ بمحافظة الخليل٬
في الـ8 من نوفمبر/ تشرين ثاني عام ٬1992 وأفرج عنه قبل نحو ثالثة

أشهر٬ بعد اعتقال دام نحو عام في السجون اإلسرائيلية.

وكان قد تعرض لالعتقال عدة مرات سابقة في السجون اإلسرائيلية
على خلفية انتمائه لحركة الجهاد اإلسالمي.

وإلى جانب النبي صالح٬ شهدت بلدات أخرى٬ كبلعين٬ ونعلين٬
غربي رام هللا٬ وكفر قدوم٬ غربي نابلس (شمال)٬ والمعصرة٬ غربي
بيت لحم (جنوب)٬ مسيرات ومواجهات أسبوعية مناهضة لالستيطان
وجدار الفصل٬ تنظمها “اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان”.

و”اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان” هي تجّمع غير
حكومي لناشطين فلسطينيين٬ يعمل على تنظيم حمالت ومسيرات

مناهضة لالستيطان والجدار٬ يشارك فيها أيضًا متضامنون أجانب.

وفي بيان صادر عنها٬ اليوم الجمعة٬ تلقت وكالة األناضول نسخة منه٬
قالت اللجان٬ إن “عشرات المواطنين الفلسطينيين المشاركين في

المسيرات األسبوعية في بلدات كفر قدوم٬٬ والمعصرة٬ ونعلين وبلعين
أصيبوا٬ بحاالت اختناق بالغاز٬ تمت معالجتهم ميدانيًا”.

وذكر البيان أن الجيش اإلسرائيلي “أطلق أعيرة نارية٬ ورصاص
مطاطي٬ وقنابل الغاز المسيل للدموع٬ والمياه العادمة لتفريق

المتظاهرين”.

وأضاف البيان أن الجيش اعتقل مواطنا خالل مشاركته في مسيرة
بلعين األسبوعية.

وبدأت إسرائيل بناء جدار فاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في العام
٬2002 بحجج أمنية مفادها منع تنفيذ هجمات فلسطينية في
إسرائيل٬ خالل انتفاضة األقصى التي اندلعت في العام 2000.

ووفق تقديرات فلسطينية٬ فإن مساحة األراضي الفلسطينية
المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل) بلغت حوالي
680 كم2 عام ٬2012 أي نحو 12% من مساحة الضفة٬ منها حوالي
454 كم2 أراٍض زراعية ومراٍع ومناطق مفتوحة٬ و117 كم2 مستغلة

كمستوطنات وقواعد عسكرية٬ و89 كم2 غابات٬ إضافة إلى 20 كم2
أراٍض فلسطينية مبنية.
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اليمن وتجربة عصرين
مختلفين ومسارين

متعارضين

 مالك

التريكي  بورقيبة
والطالبي والعالقة

باإلسالم

 علي الصالح  الاليك
بالاليك... والبادئ أكرم...
شبكات التواصل.. نعمة

أم نقمة؟

 سفير سعيد الشعبي  الحقيقة الغائبة في

 فتاة موؤدة وتجار بهيئة قرود..."الغابة
الـمقّدسة" في كوت ديفوار تبوح

بأساطيرها

المزيد
رياضة

 اإلصابة تبعد نايف هزازي عن الشباب
لمدة أربعة أسابيع

 عبدهللا المطيري العب االهلي
السعودي يخضع لعملية

المزيد
كورة

  هل يذهب
سامي خضيرة

لبرشلونة؟

  فشل
المفاوضات بين

ألفيش
وبرشلونة

   صحيفة
انجليزية تلقي
الضوء على

فضيحة "رقصة"
الكاف والراقصة

دينا

  مارادونا:
المدير الفني
لمانشستر

يونايتد شيطان

المزيد

الحصول على أخبار القدس @
العربي عبر البريد اإللكتروني

أدخل عنوان البريد االلكتروني
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حرب اليمن 

 د. نصيف
الجبوري  العراقيون

ضحية التناغم المشترك
بين «دواعش»

المليشيات و«داعش»
الدولة

 سليمان

الّشيخ  أموال الضرائب
الفلسطينية في شبكة

االبتزاز اإلسرائيلية

   يوم األرض
الفلسطيني

المزيد

 ما أروعنا ﴿ وأكملنا ﴾ في تويتر وما أبشعنا في ﴿
 الحقيقة ﴾ ٬ األكيد سيقولون تحدث عن نفسك
 واألكيد ستختفي المرايا من أمامهم يوم
. يتناقضون

Retweeted by Alquds Top
Retweets

Mustafa agha         
@mustafa_agha

Expand

 أدعم الحملة التي أطلقتها الفنانة هند صبري
.لدعم السياحة في #تونس
 نحن مقبلون على موسم سياحي جديد و
اإلرهاب ال ينفك يستهدفنا
#زوروا_تونس

Retweeted by Alquds Top
Retweets

Miriam Cherif 
@merchezu43

Expand

 إيام الواحد بيتصرف بطيبة قلب بيفكروا أهبل
                      اله يا عمي اله ... نحنا منخّيط للبرغوت لباس
F.K

Retweeted by Alquds Top
Retweets

Fares Karam 
@Fares__Karam

Expand

 حين يكون حماس البعض للعدوان على بلد
 عربي ومسلم أكبر بكثير من حماسة الوقوف
 ولو بالقلب مع أهالي غزة نكون أمام أزمة وعي
وقيم والبد من مراجعة

Retweeted by Alquds Top
Retweets

fouad Ibrahim 
@fuadibrahim2011

Expand

٬تعو�㬀د أن ال تتعو�㬀د على أحد ما
 .. فذات يوم
 ستنتزع األيام منك

         عادل علي بن علي
@AdelAliBinAli
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