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 تقاریر

 فلسطین في أسبوع

 2022أیار/ مایو  7- نیسان/ إبریل 30

 

 روال حسنین :إعداد

 ساري عرابي  :تحریرإشراف و

 

 :تعریف

مركز القدس یقدّم تقریًرا أسبوعیVا، مطلع كّل أسبوع، یستعرض أبرز األحداث الفلسطینیة على طول 
 .أسبوع كامل

 

 خطاب السنوار •

خطاباً أمام وجھاء  2022نیسان/ إبریل  30السبت الموافق في قطاع غزة یحیى السنوار،  رئیس حركة حماسلقى أ
مدینة المساس بالمسجد األقصى و من ونخب فلسطینیة ومسؤولین سیاسیین وعسكرین في ألویة المقاومة، حذّر فیھ

 ."اندالع "حرب دینیة إقلیمیةب قائالً إن ذلك ینذرالقدس 

في أّول مواجھة قادمة  الرشقة الصاروخیة األولى وھيصاروخا  1111 غزة أعدتوكشف عن أن المقاومة في 
كرار . وحذّر من تلھا، رابًطا بین عدد صواریخ ھذه الرشقة وتاریخ وفاة الرئیس الفلسطیني الراحل یاسر عرفات

استباحة القدس والمسجد األقصى. ودعا الشباب الفلسطیني لضرورة مقاومة االحتالل بما یتوفر لدیھم من أدوات 
تبییض ولعن سعي حركتھ لفتح ممر بحري في قطاع غّزة لكسر الحصار،  لمتھكما تحدث السنوار في كقتالیة. 

م السنوار في كلمتھ القائمة العربیة الموحدة في الكنیست ورئیسھا ، كما ھاجسجون االحتالل من األسرى الفلسطینیین
 عباس منصور كونھا توفر مظلة حمایة لحكومة نفتالي بنینت من االنفراط.

 وتعامل مع مضامینھ بجدیة بالغة.الذي نقلھ  سرائیليا من اإلعالم اإلا واسعً خطاب السنوار اھتمامً لقي 

 

 قصىمسجد األتجدد االقتحامات لل •

، اقتحامات المستوطنین للمسجد األقصى، ضمن حشودات مایوأیار/  5الموافق  الخمیسیوم  تجددت
 . استیطانیة دعت القتحامھ في أیام عید الفطر

 -قصىمسجد األداخل باحات ال هطرأ تغییر على مسارقد الذي یراه محللون بأنھ حذر و-خالل االقتحام 
وسط اعتداء بقنابل الصوت . مسجداندلعت مواجھات بین قوات االحتالل والمرابطین والمرابطات في ال

المطاط علیھم، واعتداءات على النساء الرصاص القبلي، وإطالق  صلّىوالغاز وحصار الشبان داخل الم
 .قصىمسجد األوثقتھا كامیرات الصحافة الفلسطیني التي غطت األحداث في ال
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حقیق ن لم یتمكنوا من تیلمستوطن، أكد أن الشیخ عكرمة صبري خطیب المسجد األقصىیحات لوفي تصر
المخطط الذي رسموه من حیث رفع األعالم ومن حیث األْعداد، وھذا یعدُّ فشالً لمخططھم العدواني الذي 

ة الذین خاصمرابطین والمرابطات في المسجد األقصى وب، ووجھ التحیة للتم الترویج لھ قبل یوم الخمیس
، وكذلك الذین اعتكفو داخل المسجد، مما جعل المقتحمین یغیرون لمسجدأدّوا صالة الضحى في باحات ا

 .من مسارھم

عبر طریقة اإلرباك الصوتي التي  وخالل االقتحامات، كان الشبان في المسجد األقصى یتصدون لذلك
لى إن وھي بالضرب على األبواب وإشعال صوت صافرات اإلنذار وأناشید وطنیة تدعو وابتكرھا المتعكف

یر وكذلك خطاب السنوار األخ قسام أبو عبیدة،كتائب الوخطابات للناطق باسم لمسجد األقصى شدّ الرحال ل
 .مسجد األقصىوالذي ھدد فیھ من استمرار اقتحام ال

ھ، وھو تعزیز جھوزیتفي فلسطین، األمر الذي دفع االحتالل لوقد رفعت ھذه االعتداءات من مستوى التوتر 
ما انعكس فلسطینی�ا في وقت الحق في عملیة مستوطنة "إلعاد" المقامة على أراضي قریة المزیرعة 

 .1948الفلسطینیة المھّجرة عام 

 

 "دإلعا"عملیة  •

لمقاومة على أراضي ا "إلعاد" مستوطنةفدائیة في  عملیة مایو/ أیار 5فق الموا خمیسالیوم نفّد فلسطینیان 
آخرین بالموت  4مستوطنین وإصابة  3أسفرت من مقتل  ،1948قریة المزیرعة الفلسطینیة المھجرة عام 

، وصبحي أبو عاًما 19 أسعد الرفاعي"أسماء المنفذین عن أعلنت  قد وكانت مخابرات االحتالل. السریري
 8وقد ظّل الشابان طلیقین حتى صباح األحد وقالت إنھما من قریة رمانة قضاء جنین، " عاًما 20 شقیر

 ، حیث أعلن االحتالل عن اعتقالھما.أیار/ مایو

یعلمان وما،  لفترة "إلعاد"ا للتحقیقات التي نشرھا االحتالل، فإن المنفذین كانا یعمالن في مستوطنة ووفقً 
فترة ل ء المنفذینبالخوف المضاعف، إلمكانیة اختبا أجھزة االحتالل ا تفاصیلھا، ھذا األمر الذي یشعرجیدً 

 . أطول

نشر خطاب السنوار الذي حّث فیھ الشبان في الضفة بضرورة  سرائیليوعقب العملیة، تابع اإلعالم اإل 
 حملة تحریض قد نُّظمت، و"إلعاد"عملیة  ومقاومة االحتالل ولو بالساطور، وھي األداة التي استخدمھا منفذ

 .وتصاعدت المطالبات باغتیالھكبیرة ضد السنوار، 

یات لدى االحتالل، وھما في بدایة العشرین سابقملف أمني  أن المنفذین لیس لھما أيّ  "إلعاد"الالفت في عملیة 
ً لشھود عیان من المستوطنین فإن رجل األمن الذي كان  .من عمرھم، یعمالن في مجال الكھرباء ووفقا

دقیقة  22وبعد . لى قتلھإا وقت العملیة لم یستطع أن یطلق النار على المنفذین نتیجة خوفھ ما أدى حاضرً 
نظموا احتجاجات في  قد" إلعاد"وكان مستوطنو . لى المكانإمن وقوع العملیة وصلت قوات االحتالل 

ذه العملیة وأن لتسبب بھاألقصى صبیحة ذلك الیوم باالمسجد المستوطنة، متھمین المستوطنین الذین اقتحموا 
 . استمرار اقتحامھ یعني المزید من الموت للمستوطنین
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یذكر  ةوصی تركقد  ،"إلعاد" عملیة ذيمنفّ  أحد" اإلسرائیلیة قد ذكرت أّن أحرنوت دیعوت"وكانت صحیفة 
 ھذا نأ الصحیفة أضافت، كما فیھا أّن أحداث المسجد األقصى ھي سبب خروجھ وصدیقھ لتنفیذ العملیة

 ".أریئیل" عملیة لمنفذي الدافع كان أیضا

 

 القسام یحذر •

ضد رئیس حركة حماس في قطاع غزة  سرائیليعالم اإلقب موجة التھدید والتحریض التي یشنھا اإلع
، أیار/ مایو 7، قال الناطق باسم كتائب القسام مساء السبت "إلعاد"یحیى السنوار وتحمیلھ مسؤولیة عملیة 

في " :المساس بالسنوار والتفكیر باغتیالھ، یعني حدوث زلزال، وجاء خطاب القسام كالتاليإن : أبو عبیدة
وقیادتھ الفاشلة بأن المساس باألخ المجاھد القائد یحیى  ر وننذر العدوّ فإننا نحذّ .. ضوء تھدیدات العدو الجبان

غیر مسبوق، وستكون معركة سیف السنوار أو أّيٍ من قادة المقاومة ھو إیذاٌن بزلزاٍل في المنطقة وبردٍّ 
تاریخ  ا فيا مقارنةً بما سیشاھده العدو، وسیكون من یأخذ ھذا القرار قد كتب فصالً كارثی� ا عادی� القدس حدثً 

 ".ا بالدم والدمارالكیان وارتكب حماقةً سیدفع ثمنھا غالیً 


