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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022يونيو  /حزيران4-11

 

 روال حسننيإعداد: 

 ساري عرايب  :ومراجعة حترير

 

 تعريف:

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

 

 إشاعات موت الرئيس عباس •

باس، بعد أن تداولت حممود عالفلسطيين مع شائعات انتشرت حول حقيقة صحة الرئيس تفاعل اجلمهور الفلسطيين خالل األسبوع 
ألمر مفاده وفاة الرئيس حممود عباس، ا االربيطانية قد غردت عرب تويرت خربً  BBCوفاته، وكانت شبكة  ا عنبعض الصفحات خربً 

الرvسة الفلسطينية وملدة أسبوعني مل تتجاوب مع الشائعات qلتأكيد أو النفي، وكانت قيادات توضيح، إال أن الالذي استدعى 
 حركة فتح بني الفينة واألخرى تؤكد أن الرئيس بصحة جيدة.

كلمة مسجلة   ُعرضت ويف أثنائه والذي يتناول أوضاع املسجد األقصى، مؤمتر "وiئق املليكات"، انطلق / يونيوحزيران 8ويف 

سجلة صوً�، مثّ م ظّل البعض متشكًكا لكون الكلمةعلى سالمة الرئيس بينما  �كيًداالبعض  عّدهئيس حممود عباس، والذي للر 
د أّن الزمر حسم بظهور إلقائه كلمته تلك، بي يقلب فيها أوراقًا قبلبثت بعض احلساqت على مواقع التواصل صور فيديو للرئيس 

 حزيران/ يونيو. 11يف ، ليف qربرا األمريكي اخلارجية وزير مساعدة هللا، برام الرvسة مقريف لقائه يف الرئيس عباس 

قراطي، وعن غياب آليات االستخالف الدميوعلى أّي حال فإن احلديث عن صحة الرئيس عباس، يرافقه حديث آخر عن خالفته، 

 أوساط حركة فتح.يف ظّل االنقسام وتعطيل العملية االنتخابية وما يشاع عن خالفات يف 

 جامعة النجاح.. أجهزة األمن تقمع وقفة طالبية  •
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لة الكت إليهادعت  قد كانت،وقفة طالبية أمام جامعة النجاح حزيران/ يونيو 8يف بلباس مدّين األجهزة األمنية عناصر من قمعت 
 اليوم الذي يسبقه.يف  كتلة اإلسالميةاعتداء أمن اجلامعة على ممثل الا وصفته ا مباإلسالمية تنديدً 

 مصادرةعتداء و الطلبة الذين قاموا بتصوير اال وعلىعلى الصحفيني وممتلكا¡م الصحفية، qالعتداء األجهزة األمنية  ُ¡متكما وا
 وأفادت مصادر مبشاركة عنصار من الشبيبة يف االعتداء على وقفة الكتلة اإلسالمية. أجهز¡م احملمولة.

وحول ذلك، استنكرت الكتل الطالبية يف جامعة النجاح ما جرى، وكذلك حركة محاس استنكرت يف بيان هلا تعّرض األجهزة 
 فيما أكدت إدارة جامعة النجاح على حماسبتها للمتورطني qالعتداء على الطلبة، وفتح حتقيق يفاألمنية لطلبة الكتلة اإلسالمية، 

من حركة الشبيبة  5وطالب من الكتلة اإلسالمية بينهم منسقها،  5شخًصا،  15 فصل معةاجلا قررت، ويف هذا السياق ذلك

 .وهو ما رأي فيه البعض مساواة بني الضحية واملعتدي من أمن اجلامعة، 5الطالبية التابعة حلركة فتح، و

 استشهاد شابني •

يف بلدة حلحول  / يونيوحزيران 9ا) يف عامً  27عيهور (الشاب حممود فايز أبو األسبوع احملدد �رخيه أعاله، هذا ارتقى خالل 

مشال اخلليل، خالل مواجهات اندلعت يف املنطقة عقب اقتحامها من قبل قوات االحتالل ومدامهة حمل للصرافة وإغالقه بعد 
متأثًرا ا) وهو أسري حمرر، عامً  37الشاب مسيح عمارنة ( حزيران/ يونيو 11يف  مصادرة األموال منه واعتقال صاحبه. كما وارتقى

"بين نفذ عملية هدم منزل الشهيد ضياء محارشة م¸دف خالل اقتحام قوات االحتالل لبلدة يعبد يف جنني قبل أسبوعني  ·صابته
 .آذار/ مارس 29يف  براك"

 حافلة 18حريق يف حمطة صفد املركزية يلتهم  •

 أدى مما حافلة 18 يلتهمل فلسطني احملتلة  مشايل اجلليل منطقة يف صفد مبدينة املركزية احملطة حزيران/ يونيو يف 10 حريق يفشّب 
فد رجحت أنه حادث فإّن بلدية ص ،متعمدكون احلريق   يف اشتباًها هناك أن اإلسرائيلية الشرطة ذكرتويف حني . كاملة  احرتاقها إىل

 جنائي.

 النار ُأضرمت ¿¾م عدهاوب صفد، يف حافلتني يف النريان ُأضرمت األخريين، ألسبوعنيفي ومل يكن هذا احلريق هو األول من نوعه ف
 .األعلى اجلليل منطقة يف حافالت شركة أكرب "مشونة كر¾ت  مسافرو" لشركة �بعة حافالت مثاين يف


