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 تقاریر

 فلسطین في أسبوع

 2022أیار/ مایو  15-22

 

 روال حسنین :إعداد

 ساري عرابي  :ومراجعة تحریر

 

 :تعریف

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

 

  بیرزیت جامعةمجلس الطلبة في فوز الكتلة اإلسالمیة في انتخابات  •

بة جامعة مجلس طلبانتخابات لحركة حماس  ةالذراع الطالبیفازت الكتلة اإلسالمیة "كتلة الوفاء اإلسالمیة" 
، من أصل امقعدً  28 بـ ذلكوأیار/ مایو،  18والتي أجریت في ، 2023-2022بیرزیت لدورتھ السنویة 

في تاریخ المنافسة بین الكتلتین سابقة  في، مقعدًا ھي مجموع مقاعد المؤتمر العام لمجلس الطلبة 51
 اإلسالمیة، وحركة الشبیبة الطالبیة الذراع الطالبیة لحركة فتح. الكبیرتین، الكتلة

 7وكانت عدة تحدیات قد واجھت الكتلة اإلسالمیة  خالل فترة االنتخابات أبرزھا اعتقال قوات االحتالل لـ 
  .لة االنتخابات، إال أن نتیجة االنتخابات كانت مفاجئة للجمیعمن قیادات الكتلة اإلسالمیة في بیرزیت لی

ا، مقعدً  18لحركة فتح على  ةالطالبی ذراعالكتلة الرئیس یاسر عرفات"، "وحصلت كتلة الشبیبة الطالبیة 
نسبة  جاوزت، في حین لم تالجناح الطالبي للجبھة الشعبیة الدیمقراطي التقدمي مقاعد للقطب الطالبي 5و

 الطالبیة حدةالو وقائمة الذراع الطالبیة لحزب الشعب الفلسطیني، التقدمیة الطلبة اتحاد كتلةكل من الحسم 
 .الذراع الطالبیة للجبھة الدیمقراطیة

 وقد نشر مركز القدس للدراسات، ورقة تحلیلیة حول نتائج ھذه االنتخابات.

 

 الفتى أمجد الفاید استشھاد •

خالل مواجھات مع قوات االحتالل بشارع الجاري،  مایو/ أیار 21في) اعامً  17(الفتى أمجد الفاید استشھد 
حیفا في جنین، وأشار والده خالل تصریحات إعالمیة أن أمجد حمل اسم عمھ الشھید أمجد والذي ارتقى 

 . ا، لیلحق بھ الفتى أمجد شھیدً 2002خالل معركة جنین عام 
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 اغتیال ضابط في الحرس الثوري اإلیراني  •

، عن اغتیال الضابط العسكري حسن صیاد خدایارى بعدة مایو/ أیار 22في علن الحرس الثوري اإلیراني أ
وأعلن الحرسس . رصاصات استھدفتھ خالل وجوده في مركبتھ على ید مجھولین استقلوا دراجة ناریة

 . لموسادا الثوري بعد وقت قصیر تمكنھ من تفكیك خلیة كانت على صلة باالحتالل اإلسرائیلي وجھاز

 

 أعوام على محرري نفق الحریة 5السجن  •

أعوام إضافیة على  5ا بالسجن الجاري، حكمً  مایو/ أیار 22في محكمة االحتالل في الناصرة،  أصدرت
وقال األسیر . أعوام وغرامة مالیة 4أسرى نفق الحریة وغرامة مالیة، فیما حكمت على مساعدیھم بالسجن 

ال یھمنا الحكم اإلسرائیلي، المھم أننا صنعنا المستحیل ": سجن جلبوع الستةمحرري ، أحد یعقوب قادري
محمود ھ رفیقفیما قال . "ووجھنا الصفعة، وما كان بالنسبة إلسرائیل وأجھزتھا مستحیالً نحن وصلنا إلیھ

، وكان قوھي المدینة التي اعتقل منھا عقب تحرره بالنف" سلّموا على الناصرة" أحد الستة أیًضا: العارضة
جنین ھي شیرین وداوود ھو المغوار " :قال خالل المحكمة ، أحد المحررین الستة، قدزكریا زبیديرفیقھم 

 . "وإذا كان المجد یركع، یركع ألمجد الفاید

ركة ا مثلھ وشلّت الحسرى جلبوع لم نشھد سابقً أھروب ": وكانت القاضیة اإلسرائیلیة قالت خالل المحكمة
 . "تى إعادتھم للسجنحفي إسرائیل ألیام 

 ةالعارض ومحمود محمدواألسرى الستة الذین تمكنوا من التخلص عبر نفق حفروه في سجن جلبوع ھم: 
، 2021أیلول/ سبتمبر  6وكان ذلك في ، نفیعات ومناضل كممجي وأیھم قادري ویعقوب الزبیدي وزكریا

 ثم أعید اعتقالھم بعد وقت قصیر.

 

 تصعید إسرائیلي •
  األعالممسیرة  -

، في ذكرى ما یسمونھ أیار/ مایو 29یستعد المستوطنون الصھاینة لتنظیم "مسیرة األعالم" في القدس یوم 
ویسعى الصھانیة من خالل مسیرة ھذا العام لتعویض إخفاقھم في العام الماضي، حیث "توحید القدس"، 

 ومیرع اإلسرائیلي الداخلي األمن وزیر وقد صادق منعت صواریخ المقاومة في قطاع غزة تنفیذھم للمسیرة.
 باب من" األعالم مسیرة" مرور على شبتاي یعقوب للشرطة العام المفتش مع عقده اجتماع بعد بارلیف
 .البراق حائط إلى وصوالً  القدیمة البلدة في اإلسالمي والحي العامود

 مرتفعقرار محكمة إسرائیلیة بالسماح للیھود بالصالة بصوت  -

 للمستوطنین بالسماح اأولیL  احكمً  ،أیار/ مایو 22 األحد ،" قد أصدرتاإلسرائیلیة الصلح" محكمةكانت 
الت ، وقاألقصى المسجد لباحات اقتحامھم حین والركوع أثناء الصلوات بصوت مرتفع صلواتھم بأداء

 اسمع نيوتع" یسرائیل شیماع" العبریة باللغة یصیحون( مرتفع بصوت الصالة إنّ  قراراھا، في المحكمة
 وأ تجریمھ یمكن ال أمر األقصى، المسجد داخلأثناء صلوات الیھود  األرض على نحناءواال) إسرائیل یا

 .المدني بالسلم ُمخالً  عدّه
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رتفع م بصوت صلوات أدوا مستوطنین ثالثة اعتقال ضد محامون قدمھ استئناف في سیاق القرار وصدر
ل" بأن جمیع "سكان إسرائی القرار خالصة في وجاء، وقد الماضي األسبوع األقصى للمسجد اقتحامھم أثناء

 یمكنھم الصعود للمسجد األقصى وأداء شعائرھم فیھ.

 في بالصالة للیھود السماح المحكمة قررتقد  ،2021 وكانت المحكمة نفسھا في تشرین األول/ أكتوبر
 ".بصمت" األقصى المسجد باحات

تغیّر من الوضع القائم بالمسجد األقصى، بمعنى أنھا لن تسمح ال وردّت حكومة نفتالي بینت بأنھا 
للمستوطنین الیھود بأداء صلواتھم بصوت مرتفع في المسجد األقصى، وھو ما عدّه العدید من المراقبین 

ا للرماد في العیون. Lمناورة وذر 

 

 غرفة العملیات المشتركة تھدد  •

إن "غرفة العلمیات المشتركة على لسان الناطق باسمھا خالل مھرجان أقامتھ حماس في قطاع غزة،  تالق
انتھاكات العدو في القدس خاصة وكل المدن الفلسطینیة والدعوات الساقطة لمسیرة اإلعالم واقتحام األقصى 

عنا لن القدس، وشب فیبعد أسبوع، كلھا أسباب تدفعنا للوقوف بحزم عندھا لمساسھا الواضح بمنجزات س
 ."ا بكسر قواعد االشتباك والعودة للمربع الذي قلنا فیھ كلمتنا بقوةیسمح مطلقً 

" مسیرة األعالم"أن المقاومة لن تسمح بمرور  ، رئیس حركة حماس،وخالل المھرجان أكد إسماعیل ھنیة
 . من باب العامود والبلدة القدیمة، والمقاومة لن تسمح باستباحة األقصى

 

 جدري القرود •

علنت دولة االحتالل عن اكتشافھا إصابتین بجدري القرود وافدات من الخارج، فیما أكدت الصحة أ
أقل خطورة الفلسطینیة أن ال إصابة في فلسطین بجدري القرود وطمأنت الجمھور بأن جدري القرود 

 .ا من الجدري وال داعي للقلقوانتشارً 


