
	 1	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 2	

 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

	2022أ8ر/ مايو  22-29

 

 روال حسنني إعداد:

 ساري عرايب  :ومراجعة حترير

 

 تعريف:

 مركز القدس يقّدم تقريًرا أسبوعيZا، مطلع كّل أسبوع، يستعرض أبرز األحداث الفلسطينية على طول أسبوع كامل.

 

 تهويديةمسرية األعالم ال

مسرية اإلعالم  2022أTر/ مايو  29منية، انطلقت مساء األحد االحتالل بكافة أجهز<ا األوسط محاية مشددة من قوات 
رفع آالف  قدو ىل ساحة iب العامود يف ذكرى احتالل الشطر الشرقي من املدينة، إالتهويدية يف شوارع القدس احملتلة وصوًال 

رددوا العبارات و  تموا العرب، والنيب حممد، صلى هللا عليه وسلم،، وشاملستوطنني األعالم اإلسرائيلية التهويدية، وأدوا الرقصات
  .، وهددوا الفلسطينيني بنكبة }نيةاالستفزازية للفلسطينيني يف منطقة iب العامود

، حيث قدرت وزارة األوقاف أعداد املستوطنني حدسبق ذلك سلسلة من اقتحامات لباحات املسجد األقصى منذ صباح األ

اإلسرائيلي  ، يف حني ادعى االحتاللبينهم عضر الكنيست املتضرف بن غفري واملتطرف يهودا غيليك 1600املقتحمني مبا يفوق 
 مستوطن. 2600أن العدد فاق الـ 

 م الفلسطينية،ة، حيث خرج الشبان حاملني األعالا على ذلك، انطلقت مسرية فلسطينية يف شارع صالح الدين يف القدس احملتلورد� 
عتقاالت طالت أكثر اوفّضها على الفور بواسطة قنابل الغاز والصوت وتنفيذ  ،ومالحقة الشّبانوقد قابل االحتالل املسرية iلقمع 

 .سيدات 4ا بينهم فلسطيني�  50من 

احملتلة  صاiت داخل البلدة القدمية يف القدسأمس مع عشرات اإلوأفادت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين أن طواقمها تعاملت يوم 
 وحميطها جراء االعتداءات على األهايل من قبل االحتالل واملستوطنني.
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وحلق  ،ومتكن شبان فلسطينيون من تسيري علم فلسطني يف مساء iب العامود والبلدة القدمية يف القدس احملتلة عرب طائرة "درون"
 .قبل أن تقوم قوات االحتالل مبالحقته واعرتاضه العلم الفلسطيين

سالمية العليا يف مدينة القدس الشيخ عكرمة صربي، إن املقدسيني مل يستسلموا لبطش االحتالل وقواته املدججة وقال رئيس اهليئة اإل
 iلسالح واحتشدوا لرفع علم فلسطني للتأكيد على عروبة وإسالمية وقدسية مدينة القدس.

اعيل طاهر النونو إن بعض األطراف بدأت االتصال برئيس احلركة إمس مي لرئيس املكتب السياسي حلركة محاساملستشار اإلعالوقال 
بقوله إّن  تلك االتصاالت ورّد هنية على، هنية من أجل العمل على احتواء املوقف وعدم تدهور األمور أكثر مما جرى، وفق قوهلم

األقصى لن يغتفر، واملقاومة ستواصل طريقها حىت اجتثاث االحتالل من أرض فلسطني والقدس "ما جرى يف القدس واملسجد 
ضما°ت ألّي  تعهد أوإعطاء رفض محاس، مضيفًا أنه مي لرئيس املكتب السياسي حلركة املستشار اإلعال فق ذلك املمحتلة"، و 

 ."املإىل أّن ما جرى "اعتداء على كل مسلٍم وحٍر يف هذا العا طرف ملا ميكن أن تكون عليه األوضاع داخل فلسطني احملتلة، الفتً 

 هلا نشر يوم اجلمعة،  إن "شعبنا لن يسمح مبرور ما تسمى "مسرية األعالم" االستفزازية، وسيتصدىبيان وكانت حركة فتح قالت يف 
سيحية القدس ومقدسا<ا اإلسالمية وامل، مضيفة: "لن نسمح لالحتالل ومستوطنيه مبحاولة فرض سياسة األمر الواقع، ألن "هلا

الفلسطينيني للتصدي لـ"مسرية األعالم" االستفزازية يف مدينة القدس احملتلة، ، ودعت "اخط أمحر لن نسمح iملساس به إطالقً 
 .ري األوضاعجوالرiط فيها، وعدم السماح للمستوطنني iستباحتها، حمذرة من أن ذلك سيؤدي إىل تف والنفري إىل املدينة املقدسة

 معركة العلم يف حّوراة  •

°بلس مواجهات بني املستوطنني حبماية قوات االحتالل وأهايل البلدة خالل  شهدت بلدة حوارة جنويبعلى مدار األسبوع، 
 .لعلم الفلسطيينان يتصدون هلم ¸زالة األعالم ورفع و حماوالت املستوطنني رفع العلم اإلسرائيلي على أطراف البلدة بينما كان املواطن

ا على ذلك اندلعت مواجهات طيلة أTم األسبوع، وشرعت احملال التجارية يف البلدة ¸زالة كافة الالفتات اليت حتمل األمساء ورد� 

 بداهلا بلوحات عربية فقط. إالعربية و 

 ن 8مني وغنيماالفتيارتقاء  •

، °بلسخالل مواجهات مع قوات االحتالل يف ، أTر/ مايو 25 يفا) عامً  T )16مني غيث رفيقالفىت  ارتقاءشهد هذا األسبوع 

ا) من بلدة اخلضر جنوب بيت حلم خالل اقتحام قوات االحتالل للبلدة واندالع عامً  15فيما ارتقى الفىت زيد حممد غنيم (
 . مواجهات

 

 برkمج ما خفي أعظم •

عالمي Áمر تنتجه وتبثه فضائية اجلزيرة ويعده اإل ذيال "أعظمما خفي "تفاعل اجلمهور الفلسطيين مع حلقة جديدة من بر°مج 

، 2021احللقة وقائع من عملية "سيف القدس" اليت انطلقت من غزة نصرة للقدس واملسجد األقصى عام  فقد تناولتاملسحال، 
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حد أبرز مد السنوار أوكشف الرب°مج عن سلسلة من املفاجآت على لسان شخصية عسكرية تظهر على اإلعالم ألول مرة وهو حم
  :، والذي كشف أبرز هذه النقاط واليت اعتمدت عليها املقاومة يف غزة خالل احلرباء هيئة أركان كتائب القسامأعض

 ب.الغرفة األمنية املشرتكة مع حمور املقاومة كانت يف حال انعقاد دائم طوال احلر  -
 .خالل املعركة لغرفة األمنية املشرتكة كانت هلا إسهامات استخبارية مهمة -
 الغرفة املشرتكة ضمت ضباط استخبارات من القسام وحزب هللا اللبناين واحلرس الثوري اإليراين. -

سالح املدفعية التابع لكتائب القسام: واصلنا قصف مواقع االحتالل طوال معركة سيف القدس دون كلل أو ملل، ومل  -
 يستطع االحتالل الوصول إىل عناصر° طيلة تلك الفرتة.

 عليها حلسم معركة سيف القدس. "إسرائيل"استخبارات القسام جنحت iخرتاق مبكر خلطة اخلداع اليت راهنت  -
 لقطات حصرية الستهداف قناصة القسام منظومة الرصد اإلسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن اخلدمة. -

 ا.صاروخً  362تشمل  كتائب القسام تكشف أن الضربة اليت علقتها يف Çاية احلرب األخرية كانت -

 


