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 تقارير

 فلسطني يف أسبوع

 2022حزيران/ يونيو 11-18

 

 روال حسننيإعداد: 

 ساري عرايب  :ومراجعة حترير

 

 تعريف:

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

 

 يف جنني  مقاومني ثالثةارتقاء 

حزيران/ يونيو  17اخلاصة خالل اقتحامها ملدينة جنني، وذلك بتاريخ  املعّززة Dلوحداتارتقى ثالثة شبان اغتالتهم قوات االحتالل 
 ا). عامً  24ا)، ليث صالح أبو سرور (عامً  24ل حللوح (اا)، وبراء كمعامً  23، وهم: يوسف `صر صالح (2022

نني، وحنمل الر{سة الفلسطينية: ندين اجلرمية اإلسرائيلية البشعة يف ج، حيث قالت واسعة تلت عملية اإلعدام إدا`ت رمسية وشعبية
قبيل ز�رة الرئيس �يت ة هذه اجلرميقالت إن احلكومة اإلسرائيلية مسؤولية التصعيد اخلطري الذي يدفع Dملنطقة حنو تفجر األوضاع، و 

 . لتهرب من أي استحقاق سياسيلمريكي األ

ادة كتائب القسام أحد ق ، وتبنت منهم براء اللحلوح الذي قالت إنه، ووصفتهم �Dاهدينحركة "محاس" الشهداء الثالثةوقد نعت 
 صدر على سامو  هم شهداءها وإن والظلم، االحتالل ضد شعبنا ثورة طليعة يف تقف اليوم جنني نوقالت احلركة: "إامليدانيني، 

 أبناء قحب املتواصلة االحتالل جرائم نإ، وقالت: "الشهداء الثالثةللحركة،  ةالذراع العسكري، ، كما نعت كتائب القسام"الوطن
 ".البواسل وشبابه اشعبن صفوف يف جتذراً  تزداد اليت والفداء البطولة وروح املتصاعد، اجلهادي املد توقف لن ومقاوميه شعبنا

 على ساروا نالذي جنني، مقاومي من الكوكبة هذه نودعإذ يف بيان هلا: "كما نعت حركة اجلهاد اإلسالمي الشهداء الثالثة، وقالت 

 تنقلب لسوفو  العدو، بشاعة مدى تكشف اجلرمية هذه أن لنؤكد مشتعلة، واملقاومة اجلهاد جذوة إبقاء يف وإخوا¢م أشقائهم درب
ذراع را� القدس، ال، كما زّفت س"مسري¥ا مواصلة عن املقاومة يثين ولن شعبنا يكسر لن فالعدوان وDًال، عليه وترتد اجلرائم هذه

 يدين براء حللوح ويسوف صالح وقالت إ¢م من مقاتلي كتيبة جنني.حلركة اجلهاد اإلسالمي الشه ةالعسكري
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على  اعلى االحتالل وحكوماته أن يتحمل تداعيات جمزرة جنني، وهذه الدماء لن تزيد` إال إصرارً "فتح: قالت حركة من جهتها 
اومني يف جنني لن تزيد مق ثالثةالشعبية: جرمية اغتيال ، بينما قالت اجلبهة "ستقاللمواصلة الكفاح والنضال حىت نيل احلرية واال

شعبنا إال إصرارًا على مقاومة االحتالل وصوًال إىل تدفيعه مثن جرائمه ودحره عن أرضنا، واملقاومة بكافة أشكاهلا هي خيار شعبنا 
 ."رمية البشعةللرد على هذه اجل

 .جنني ينةمد يف احلكومي سليمان خليل مستشفى منانطالقًا وقد شيع الفلسطينيون يف جنازة حاشدة الشهداء الثالثة 

  هل احللول اليت قدمتها اإلدارة مرضية؟جامعة النجاح.. 

اليت حلل أزمة جامعة النجاح األخرية و شهدت أزمة جامعة النجاح حورارات مكثفة أجر¥ا األحزاب واملؤسسات املدنية يف املدينة، 
ء املتكرر على طلبة Dالعتدا كان قد تشكل للتنديدمستقالً  ا ا طالبي¬ جرت يف األسبوع الذي يسبقه، حيث قمع أمن اجلامعة حراكً 

 عاقة عمل بعض الكتل الطالبية.إاجلامعة و 

ىل إنذار إالعقوبة  بتحويلطالب،  10ثلي الكتل الطالبية، وتراجعت اجلامعة عن قرار فصل موالتقى رئيس اجلامعة رامي احلمدهللا مب

 واخلروج بنتائج عادلة وفق ما أعلنت عنه إدارة اجلامعة ممثلة °مناء جملسها.  عملهاتنتهي جلنة التحقيق من ىل أن إ

ة، مع �كيدهم على رفض أي شكل من أشكال احلراك الطاليب أعلن وقف خطواته االحتجاجية وذلك إلعطاء فرصة للجامع
 االعتداء على الطلبة من قبل أمن اجلامعة. 

 19راك الطاليب املستقل والكتل الطالبية، فإن الدوام يوم األحد وDلرغم من ذلك، ومع توقيف اخلطوات االحتجاجية من احل
 الطلبة جتاه إدارة اجلامعة.حزيران/ يونيو شهد مقاطعة واسعة، مما كشف عن أزمة ثقة لدى عموم 

 

 داعم للمثلينيمنع حفل موسيقي 

مينعون إقامة جمموعة شبان فيه فيديو ظهر  2022يونيو /حزيران 17يوم اجلمعة  منصات التواصل االجتماعي فلسطينيون على بث
اصل االجتماعي، يف منصات التو وقد حتّول هذا الفيديو إىل مادة سجالية على ، لمثلينيفنان معروف بدعمه لموسيقي يقيمه  حفل

 كرامة الشهداء وقداسة فلسطني.حني رأى مانعو احلفل أنه يتعارض مع قيم الشعب و 

 

 أمحد مناصرة حبالة صحية صعبة 

 ً̀ حزيران/  16خ بتاري أفاد الطاقم فقد  حول آخر التطورات على حالته الصحية،أصدر طاقم الدفاع عن األسري أمحد مناصرة بيا

ىل مستشفى سجن الرملة، عقب تدهور إ°ن إدارة مصلحة سجون االحتالل نقلت األسري املقدسي أمحد مناصرة  2022يونيو 
وضحوا °ن آ½ر جراح ظهرت على ذراع مناصرة اليسرى، وكذلك جراح على يده أطرأ على حالته الصحية، وبعد ز�رة احملاميني له 
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لقضية مناصرة باء متابعون أطعليه مالمح املرض والتعب العام، وقال  ت وبدا أو بصر�¬ مي¬ اليمىن، ومل يستطع التواصل مع احملاميني كال
مستعجالً إلدارة  اوتؤثر على سالمته الصحية والنفسية، وقدم طاقم الدفاع طلبً  األسري مناصرةطرية يعاين منها اخلإن هذه املؤشرات 

 سجون االحتالل للمطالبة Dإلفراج الفوري عن أمحد مناصرة.

حماولة وذلك بتهمة ا، عامً 13، حينها كان يبلغ من العمر 2015ىل أن أمحد مناصرة هو أسري مقدسي اعتقله االحتالل عام إيشار 
 ،حلادثةابن عمه حسن مناصرة الذي ارتقى يف ا أطلق الرصاص عليه وعلىقد  ، قبل اعتقاله،وكان االحتالل ،تنفيذ عملية طعن

ا دون عامً  12، وحكمت عليه سلطات االحتالل Dلسجن أصنافًا من التعذيب اجلسدي والنفسيبينما اعتقل أمحد ومارس عليه 
 مراعاة عمره. 

 

 منطاد غزة واستهدف مراصد للمقاومة 

عل قطاع غزة، وتفا سيطر¥ا على منطاد جتسس إسرائيلي سقط مشايلّ ، 2022حزيران/ يونيو  17اجلمعة  أعلنت املقاومة يف غزة

اجلمهور الفلسطيين مع هذا احلدث بعد انتشار مقاطع فيديو عن املنطاد والسيطرة على كامريات جتسس  عالية الدقة كانت متلؤه 
 طقة. ا للمنتالل قصفً وأجهزة مراقبة إلكرتونية متطورة، بعد سقوطه يف منطقة بيت حانون، مث نفذ استطالع االح

علومات ب ما أنه ال خشية كبرية من تسر زاعمً جيش االحتالل أعلن عن فقدانه االتصال مبنطاد مراقبة يف املنطقة الشمالية لغزة، 

عنه وسائل إعالم  ا يف احلادثة وفق ما أعلنتل املقاومة يف غزة، وفتح جيش االحتالل حتقيقً بَ من قِ  عسكرية بفعل السيطرة عليه
 . صهيونية

 

 برج للمقاومة يف غزة بني القصف وإعادة البناء

 عسكري مراقبة برج صيانة ،2022حزيران/ يونيو  18 السبت ،حلركة "محاس" العسكرية الذراع القسام، الدين عز كتائب  أعادت

 . قصفه من ساعات عدب غزة، قطاع مشايل احملتلة، الفلسطينية األراضي داخل اإلسرائيلية" هعسراه نتيف" مستوطنة يكشف مرتفع

وقد تفاعل كل من اجلمهور الفلسطيين والصهيوين مع حادثة الربج، فبعدما ابتهج املستوطنون بتدمريه، أبدوا تذمرهم واستياءهم من 
 سرعة بنائه، بينما سخر الفلسطينيون من قصف الربج بقذائف مكلفة يف حني أنه ال يكّلف املقاومة أّي شيء.

 تاستهدفو  ،الصواريخ من بعدد القسام لكتائب اموقعً  ،حزيران/ يونيو 18 لسبتا قصفت، قد إسرائيلية حربية طائرات وكانت
 ما ،غزة مدينة نويبج الزيتون حي شرقيّ  فارغة اأرضً  اإلسرائيلية الطائرات قصفت، و صواريخ بستة التدرييب" الدين صالح" موقع

 عسقالن مدينة اهجت اصاروخً  السبت، فجر الفلسطينية، املقاومة أطلقتدون وقوع إصاDت بشرية، وذلك يف حني . أضرار إىل أدى
 .احملتلة
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