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خالصات تحليلية

لتذليل  الفلسطينّية  للفصائل  مساٍع    •
لألمناء  القادم  االجتماع  أمام  العقبات 
العامين بعدما أبدت مصر غضبها لتجاوزها 
غزة،  بقطاع  والتهدئة  المصالحة  بملفي 
وهو ما يشير إلى توّسع رقعة الخالف بين 

القيادة المصرّية والفصائل الفلسطينّية.

لمسار  االيجابية  البداية  الرغم من  على    •
حركتي  بين  الجديد  الفلسطينية  المصالحة 
فتح وحماس، إال أنه ما زالت هناك العديد 
المسار،  هذا  تعترض  التي  العقبات  من 
بعض  من  تراجع  أنه  فهم  لما  باإلضافة 
األطراف بخصوص االندفاع نحو المصالحة 
لدى  عبر تصريحات عديدة وخصوًصا  وذلك 

بعض قيادات حركة فتح.

مع  “عباس”  مباحثات  لمآالت  ترقب    •
بشأن  العالمي  اليهودي  المؤتمر  رئيس 
“عملّية السالم” والرسائل السياسّية التي 
اإلقليمّية  لألطراف  إيصالها  “عباس  أراد 
السلطة  رئيس  بأن  يبدو  ال  إذ  والدولّية، 
المتعلقة  استراتيجيته  من  التغيير  يعتزم 
بادارة الصراع مع العدو، وهي االستراتيجية 
التي يراها معظم الفلسطينيين مسؤولية 

عما وصل اليه الوضع عموًما.

• بدء االضطرابات واضراب المعتقلين في 
مؤشر  الطعام  عن  اإلسرائيلّية”  “السجون 
وُينذر  المعتقلون  أوضاع  إليه  ستؤول  لما 

بكارثة على المستوى الصحي لهم.

المشهد الفلسطيني العام

نوايا حسنة،  الفلسطينية،  المصالحة 
وغضب مصري.

السلطة  وقيادة  الفصائل  تحاول    .1
أمام  العقبات  تذليل  الفلسطينّية 
العامين،  لألمناء  المرتقب  االجتماع 
“الخالفات  حيث  من  من  سواء 
عقد  تعترض  التي   الفنية” 
عالقة  لها  التي  كتلك  االجتماعات، 
أو  العامة،  االنتخابات  عقد  بترتيبات 
لعقد  القاهرة  استرضاء  حيث  من 
االجتماع فيها، بعدما أبدت امتعاضها 
الفلسطينّية  الفصائل  من  وغضبها 
والتهدئة  المصالحة  بملفي  لتجاوزها 
من  الرغم  وعلى  غزة،  قطاع  في 
الفصائلية  واالتصاالت  االجتماعات 
الثنائية أو العامة، لم يتم بعد تحديد 
القادم  االجتماع  لعقد  نهائي  موعد 
والذي  للفصائل،  العامين  لألمناء 
رئاسي  مرسوم  إصدار  مع  سيترافق 
لتحديد موعد إجراء االنتخابات العامة، 
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حيث ال تزال “خالفات فنية”  تعترض 
بترتيبات  لها عالقة  االجتماعات،  عقد 
ذلك،  ورغم  العامة،  االنتخابات  عقد 
من  قيادات  بين  االتصاالت  تتواصل 
ضمن  و”حماس”  “فتح”  حركتي 
محاوالت التغلب على تلك الخالفات، 
عالوًة على االتصاالت التي تجرى مع 

العديد من الفصائل األخرى.

مصر  استرضاء  الفصائل  تحاول   .2
بعدما أبدت األخيرة انزعاجها وغضبها 
الفلسطينية،  الفصائل  قيادات  تجاه 
بسبب تجاوزها في المحادثات الجارية، 
أو  الداخلية،  المصالحة  بشأن  سواًء 
قطاع  في  بالتهدئة  المتعلقة  تلك 
المصري  الجانب  فيه  أبدى  كما  غزة، 
“حماس”  قيادات  توجه  من  استياءه 
اتفاق  إلتمام  تركيا  إلى  و”فتح” 
فيه  بذلت  الذي  الداخلية،  المصالحة 
مصر مجهوًدا كبيًرا، ووضعت معظم 

بنوده في فترات سابقة.

عن  مصرية  مصادر  تحدثت   .3
اتصاالت جرت بين أطراف فلسطينية 
و”حماس”،  “فتح”  حركتي  من 
القاهرة  استقبال  عرض  خاللها  تّم 
لمؤتمر األمناء العامين، واصفًة ذلك 
الترضية للقاهرة عقب  بأنه “نوع من 
دوائر  على  المسيطرة  الغضب  حالة 

إلى  ُمشيرًة  المصري،  القرار  صناعة 
أّن مصر لم تعلن موقفها حتى اآلن 
الستقبال  الفلسطيني  العرض  من 
في  المسؤولون  رد  حيث  المؤتمر، 
مهلة  بطلب  العامة،  المخابرات  جهاز 
القيادة  على  األمر  وعرض  للدراسة، 

السياسية لحسم الموقف.

4.  وفي األثناء، تستمّر القاهرة في 
يتزامن  إذ  الحركتين،  على  ضغطها 
عدم إعالنها قبول عقد مؤتمر األمناء 
رفح  معبر  فتح  رفضها  مع  العامين 
قرارات  عدة  القاهرة  اتخذت  إذ  البّري، 
لـ”حماس”،  بـ”العقابية”  وصفتها 
مصادر  وقالت  رفح،  بمعبر  متعلقة 
مصرّية مطلعة إن القاهرة تحظى بدعم 
كبير من جانب الرياض وأبوظبي في 
هذه التحركات، وأشارت إلى أن الحركة 
السماح  المصري  الجانب  من  طلبت 
لزوجة رئيس المكتب السياسي لحركة 
“حماس” إسماعيل هنية، بالمرور عبر 
للقاء  الدوحة  إلى  للسفر  رفح  معبر 
يرد  المصري لم  الجانب  زوجها، ولكن 

على الطلب.

5.  أكد “هنية” أن الحركة استشعرت 
حدوث “تغييرات إيجابية” على األرض 
في الضفة الغربية، كنتيجة لمحادثات 
المصالحة مع “فتح”، مشيًرا إلى أن 

تقرير فلسطين
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الحركتين تفكران بخوض االنتخابات من 
بالمقابل صرح  خالل قائمة مشتركة، 
المحادثات  بأن  “فتح”  في  مسؤول 
“حماس”  مع  أسابيع  منذ  الجارية 
إلجراء انتخابات عامة لم تتناول تشكيل 

قائمة مشتركة بينهما.

على  يعول  زال  ما  السلطة  رئيس 
فرص “احياء السالم”.

أجرى رئيس السلطة الفلسطينّية   .1
رجل  مع  مباحثات  عباس،  محمود 
المؤتمر  ورئيس  األمريكي  األعمال 
الذي  الودر،  رون  العالمي  اليهودي 
طائرة  متن  على  الله  رام  إلى  وصل 
أردنية، وتكتمت رئاسة السلطة على 
بينهما،  جرت  التي  المباحثات  فحوى 
المباحثات  أّن  معلومات  أّكدت  فيما 
السالم”  “عملية  إحياء  على  تركزت 
مع “إسرائيل”، وأوضحت المعلومات 
اقتراح  على  البناء  أراد  “الودر”  أّن 
ألقاه  خطاٍب  في  “عباس”  أطلقه 
أعلن  المتحدة،  األمم  في  بعد  عن 
للمشاركة في مؤتمر  فيه استعداده 
دولي متعدد الرعايات الدولية لسالم 
بعد  ُيعَقد  أن  على  األوسط،  الشرق 
المنتخب  األمريكي  الرئيس  تنصيب 
بداية كانون الثاني/يناير 2021، وهو 

فرصة  واعتبرها  “الودر”  التقطه  ما 
الجمود،  وكسر  البحث  الستكمال 
أن  فلسطينيون  مسؤولون  أكد  كما 
“الودر” عرض على “عباس” العودة 
إلى “مفاوضات مفتوحة” مع الجانب 
على  أمريكية  برعاية  “اإلسرائيلي”، 
االحتفاظ  مع  “ترامب”،  خطة  أساس 
المطالبة  في  الفلسطينيين  بحق 

بتغيير أي بند ال يرونه مناسًبا.

القاهرة  زار  “الودر”  أن  ُيذكر   .2
مع  وناقش  أسابيع،  ثالثة  نحو  قبل 
السالم  محادثات  إحياء  “عباس” 
أنه  ُيعتقد  والذي  “إسرائيل”،  مع 
وفق  لكن  لذلك،  استعداده  أبدى 
المؤتمر  قال  جهته  من  دولية،  آلية 
اليهودي العالمي بأن “الودر” اجتمع 
مع “عباس” في زيارة خاصة بناًء على 
من  مجموعة  لبحث  األخير،  من  دعوة 
القضايا المتعلقة بفلسطين والشرق 

األوسط.

وقضم  االنتهاكات  الغربية،  الضفة 
األرض مستمر.

المالحقة  حمالت  تواصلت   .1
“القوات  تنفذها  التي  واالعتداء 
ضد  والمستوطنون  اإلسرائيلّية” 
في  تهدف  والتي  الضفة،  مزارعي 

تقرير فلسطين
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هذا الوقت إلى تخريب موسم “جني 
الزيتون”، وكان “الجيش اإلسرائيلي” 
العسكرية  األوامر  عشرات  أصدر 
مزروعة  وأراٍض  مناطق  بإغالق 
الدونمات،  آالف  بمساحة  بالزيتون 
فيما شنت قواته حمالت دهم لعدة 
مناطق بالضفة الغربّية، تخللها اعتقال 
فتى   12 بينهم  المواطنين،  عشرات 
القدس،  في  العيساوية  بلدة  من 
اإلسرائيلي”  “الجيش  أعلن  كما 
مع  مواجهات  خالل  جنديين  إصابة 
فيما  بالطة،  بمخيم  فلسطينيين 
اإلسرائيلّية”  “الشرطة  منعت 
الفلسطينيين من خارج البلدة القديمة 
أداء صالة  الشرقية من  القدس  في 
بالرغم  األقصى،  بالمسجد  الجمعة 
اإلسرائيلّية”  “السلطات  إعادة  من 
أمام  اإلبراهيمي”  “الحرم  فتح 
إغالٍق  بعد  الفلسطينيين،  المصلين 
إجراءات  بحجة  األسبوعين،  قرابة  دام 

مواجهة “جائحة كورونا”.

“السلطات  أعلنت  بدروها،   .2
وحدة   500 بناء  عن  اإلسرائيلّية” 
حّيين  إقامة  لصالح  استيطانّية، 
استيطانيين، في مستوطنة “تسور 
أراضي  على  المقامة  هداسا” 
واد فوكين،  قرية  الفلسطينيين في 
“القوات  أزالت  فيما  لحم،  بيت  غرب 

على  استيطانية  بؤرة  اإلسرائيلّية” 
أراضي بيت دجن، شرق مدينة نابلس، 
وعائلته  مستوطن  أقامها  بعدما 
ببؤرة استيطانّية مقامة على  لربطها 
ووصلهما  سالم”،  “قرية  أراضي 
الموصل  االستيطاني  بالطريق  مًعا 
و”الحمرا”  “ايتمار”  لمستوطنتي 

في األغوار الشمالية.

معارك األسرى مستمرة.

كافة  في  يتصاعد  التوتر  يزال  ال   .1
رفًضا  اإلسرائيلّية”،  “السجون 
التي يتعرض لها  التنكيلية  لإلجراءات 
عن  المضرب  األسير  خاصًة  األسرى، 
الطعام ماهر األخرس، المستمر في 
الثالث  للشهر  الخاوية  األمعاء  معركة 
خطير  صحي  بوضع  التوالي،  على 
للغاية، ودعًما لمعركة “األخرس”، شرع 
أكثر من 30 أسيًرا في سجن “عوفر” 
الطعام،  عن  مفتوح  إضراب  في 
وقال “نادي األسير” إن إدارة السجن 
نقلت وعزلت األسرى المضربين، من 
األسرى  شؤون  “هيئة  قالت  ناحيتها 
العديد  إّن  الفلسطينية  والمحررين” 
و”الجبهة  “فتح”  حركة  أسرى  من 
عدد  في  فلسطين”  لتحرير  الشعبية 
بخطوات  سيشرعون  المعتقالت  من 

تقرير فلسطين
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تصعيدية ضد إدارة السجون للمطالبة 
بإنهاء عزل )عمر خرواط ووائل الجاغوب 

وحاتم القواسمي(.

حركة حماس  حّملت  السياق،  في   .2
المسؤولية  اإلسرائيلّية”  “الحكومة 
عن االعتداء على القياديين األسيرين 
و”حسن  الهيجاء”  أبو  “جمال 
الهمجي  العدوان  خالل  سالمة”، 
السجون  مصلحة  قوات  شنته  الذي 
“إيشل”،  سجن  في  األسرى  على 
هددت  القدس”  “سرايا  أن  ُيذكر 
مواجهة  في  الدخول  من  االحتالل 
“األخرس”،  لألسير  نصرًة  عسكرية 
الشعبية  المقاومة  لجان  هددت  كما 
أيًضا بالرد العسكري، بالمقابل أخرجت 
أجهزة أمن السلطة بالقوة ثالثة أسرى 
محررين من داخل مقّر الصليب األحمر 
وسط  البيرة  مدينة  في  الدولي، 
داخل  يعتصمون  كانوا  حيث  الضفة، 

المقر دعًما لـ”األخرس”.

الفصائل الفلسطينية

أواًل حركة حماس.

السياسي  المكتب  رئيس  قال   .1
إن  هنية،  إسماعيل  حماس،  لحركة 
حركته وحركة فتح تدرسان إجراء قائمة 
المقرر  االنتخابات  في  مشتركة 
األولى  للمرة  المقبل  العام  إجراؤها 
لذلك  باإلضافة   ،2006 انتخابات  منذ 
الحركة  بأن  العاروري  صالح  تحدث 
األميركية  اإلدارة  من  طلًبا  رفضت 
التسوية  خطة  بشأن  حوار  إلجراء 

األميركية المعروفة بصفقة القرن.

2. أنهى وفد من حركة حماس برئاسة 
الدكتور موسى أبو مرزوق زيارته إلى 
بمسؤولين  خاللها  التقى  موسكو، 
برئاسة  الروسية  الخارجية  في 
المبعوث  بوغدانوف”  “ميخائيل 
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق 
وزير  نائب  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
وفد  أطلع  حيث  الروسي،  الخارجية 
آخر  على  الروسي  الجانب  الحركة 
التطورات على الساحة الفلسطينية، 
بما فيها مباحثات المصالحة مع حركة 

فتح.

حكومة  “حماس”  حركة  حملت   .3
االعتداء  عن  المسؤولية  االحتالل 

تقرير فلسطين
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“جمال  األسيرين  القياديين  على 
الهيجاء” و”حسن سالمة” خالل  أبو 
على  السجون  مصلحة  قوات  هجوم 
مؤكدة  ايشل،  سجن  في  األسرى 
عدوان  على  للرد  المقاومة  جهوزية 

حكومة االحتالل ضد األسرى.

ثانًيا حركة فتح.

بزيارة  فتح  حركة  من  وفد  قام   .1
وذلك  دمشق،  السورية  العاصمة 
الفلسطينية  الفصائل  مع  لالجتماع 
تنفيذ  آليات  لمناقشة  حدا  على  كاًل 
العامون  األمناء  مؤتمر  مخرجات 
للفصائل الذي عقد مؤخًرا في رام الله 
للحوارات  استكمااًل  وذلك  وبيروت، 
التي أجرتها فتح مع حركة حماس في 
اللجنة  عضو  أشاد  وقد  اسطنبول، 
فتوح  روحي  فتح  لحركة  المركزية 
بااليجابية  وصفها  التي  باللقاءات 
والمثمرة، كما عقدت فتح لقاًء مماثاًل 
مع  بيروت  اللبنانية  العاصمة  في 

قيادة حركة الجهاد اإلسالمي.

سعي  عن  الرجوب  جبريل  تحدث   .2
لبناء  والفصائل  حركة فتح مع حماس 
وتشكيل  فلسطينية،  وطنية  شراكة 

وجود  مؤكًدا  موحدة،  سياسية  جبهة 
ضغوط من أطراف لم يسمها، وذلك 
على شكل اغراءات ونصائح وتهديدات 
وانهاء  حماس  مع  التقارب  الفشال 
بأنه  مؤكًدا  الفلسطيني،  االنقسام 
العامون  األمناء  دعوة  سيتم  قريًبا 
رعاية  تحت  القاهرة  في  للفصائل 
عن  لإلعالن  عباس،  محمود  الرئيس 
االتفاق  تم  ما  لتنفيذ  طريق  خارطة 

عليه.

لسان  على  فتح  حركة  نفت   .3  
الحركة  تراجع  امكانية  حمايل  حسين 
المصالحة  موضوع  في  الخلف  إلى 
الشرعيات،  وتجديد  االنقسام  وانهاء 
معتبرين ذلك أمًرا استراتيجًيا لديهم، 
وأن الرئيس محمود عباس تحدث عن 
كون ما تتفق عليه حركتي فتح وحماس 

سيتبناه كاماًل.

4. دعا سليم الزعنون المحكمة الجنائية 
الدولية الى االسراع باتخاذ االجراءات 
الالزمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم 
أراضي  في  المستمرة  االستيطان 
القدس  فيها  بما  فلسطين  دولة 
األمن  مجلس  دعا  كما  الشرقية، 
وتطبيق  مسؤولياته  لتحمل  الدولي 
ومحاسبة  عنها،  والدفاع  قراراته 
اسرائيل على جرائمها وخاصة جريمة 

االستيطان.
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ثالًثا فصائل اليسار.

1. رحبت الجبهة الديمقراطية بموقف 
محمد  الفلسطيني  العدل  وزير 
الشاللدة حول رفع قضايا أمام القضاء 
الفلسطيني ضد مرتكبي الجرائم من 
إلى  يهدف  ذلك  كون  المستوطنين، 
للقضاء  القضائية  الوالية  مبدأ  تعزيز 
دعوة  عن  تحدث  كما  الفلسطيني، 
سياسات  التخاذ  دائًما  الديمقراطية 
ذات معنى سيادي مهم في العالقة 

مع االحتالل اإلسرائيلي.

2. انتقدت الجبهة الديمقراطية على 
في  التباطؤ  ظريفة  أبو  لسان طالل 
في  بشأنه  االتفاق  جرى  ما  تطبيق 
اجتماع األمناء العامون للفصائل في 
أسابيع،   ٥ مرور  بعد  وذلك  بيروت 
وهي المدة التي جرى االتفاق عليها 

لتنفيذ القرارات.

الديمقراطية  للجبهة  بيان  أدان   .3
األثيوبي  اإلسرائيلي  االتفاق 
الفالش  من   ٢٠٠٠ بترحيل  والمتعلق 
اثيوبيا  في  األصلي  موطنهم  من 
ذلك  معتبًرا  العدو،  دولة  داخل  إلى 
تعميق  طريق  على  أخرى  خطوة 

الفاشي  للنظام  العنصري  الواقع 
جامعة  البيان  ودعا  العدو،  دولة  في 
الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتها 
السياسية والقانونية واألخالقية نحو 

القضية الفلسطينية.

المكتب  عضو  مزهر  ماهر  تحدث   .4
وأمين  الشعبية  للجبهة  السياسي 
وجود  عن  غزة  قطاع  في  فرعها 
المصالحة  عثرات وعقبات في طريق 
فتح  حركتي  بين  الفلسطينية 
أصحاب  كون  عن  وتحدث  وحماس، 
افشال  يحاولون  الخارجية  األجندات 
عن  تحدث  كما  المصالحة،  لقاءات 
تسعى  ودولية  اقليمية  دول  وجود 
انتاج  خالل  من  المصالحة  لتخريب 
قيادة فلسطينية جديدة توافق على 
خطة ترامب التي تعرف باسم صفقة 

القرن.

5. انتقد وليد العوض عضو المكتب 
السياسي لحزب الشعب الحديث عن 
ثالث لهما بخصوص  وجود خيارين ال 
عنها،  االعالن  المتوقع  االنتخابات 
متحدًثا عن كون الشعب الفلسطيني 
الذين  والمناضلين  بالكفاءات  مليء 

ال يحيدون عن البوصلة الوطنية.
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رابًعا حركة الجهاد اإلسالمي.

االحتالل  دولة  البطش،  خالد  حذر   .1
من دفع ثمن أي مكروه يحصل لألسير 
األخرس،  ماهر  الطعام  عن  المضرب 
إن  التهدئة  انفجار  امكانية  إلى  ملمحًا 
قال:  حيث  مكروه،  األخرس  أصاب 
الجهاد  له شيء فسيعاقب  إذا حدث 
ذلك،  عن  المسؤولين  اإلسالمي 
كل  باهظًا.  الثمن  إسرائيل  وستدفع 
من تهمه التهدئة عليه التدخل وإرسال 
أسرانا  نبقي  لن   – واضحة  رسالة 
ويموتون  السجن  في  يتعفنون 
من  البطش  طلب  كما  هناك”.. 
الفلسطينيين في الضفة الخروج في 

مظاهرات إلطالق سراح األخرس.

2. لفت القيادي في الجهاد اإلسالمي 
كبيرة  مساعي  وجود  إلى  عزام  نافذ 
إلى  مشيرًا  حركته،  قبل  من  مبذولة 
إلى  إضافة  مصري  تحرك  وجود 
نيوكالي  المتحدة  األمم  منسق  حرك 
ميالدينوف، مشيرًا إلى أن الساعات 
األسير  قضية  في  حاسمة  القادمة 

األخرس.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  أقامت   .3
مهرجانًا في دمشق إلحياء الذكرى 33 
األمين  تحدث  وقد  الحركة،  النطالقة 

العام للجهاد زياد النخالة في المهرجان 
إلى  مشيرًا  الفيديو،  تقنية  عبر 
الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  أهمية 
المقاومة  أساس  على  تقوم  التي 
تصفية  مشاريع  لمواجهة  والنضال 
إلى  والوصول  الفلسطينية  القضية 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة  التحرير 
النخالة  أدان  كما  القدس،  وعاصمتها 
عّدة  وقعتها  التي  التطبيع  اتفاقات 
“اسرائيل”  مع  مؤخرًا  عربية  دول 
على  وآثاره  استمراره  من  محذرًا 
القضية الفلسطينية، كما وجه النخالة 
محور  وقوى  لدول  التحية  كلمته  في 
المقاومة الداعمة لفلسطين، مشيرًا 
القضية  جانب  إلى  وقوفهم  إلى 
وفائهم  على  وبقائهم  الفلسطينية 

مخلصين لها.

الفلسطينيون في مخيمات الشتات

لالجئين  اليومية  المعاناة  تزال  ال   .1
مستمرة  سوريا  في  الفلسطينيين 
حتى اللحظة، في ظل انهيار كبير في 
العمالت  مقابل  الليرة  صرف  أسعار 
االقتصاد  عجلة  وتعطل  االجنبية، 
والحصار  الحرب  أمد  طول  بسبب 
اضر  ما  البالد، وهو  على  المفروض 
وذلك  كبير،  بشكل  المعيشية  بالحالة 
الخدمات  وندرة  االعمال  تعطل  نتيجة 



10 تقرير فلسطين

وعجز  والمواصالت،  والماء  كالكهرباء 
سكان المخيمات عن تلبية احتياجاتهم 
والدواء  الغذاء  من  األساسية 

والمسكن.

2. وافقت الحكومة التركية على منح 
الذين هاجروا  الفلسطينيين  الالجئين 
تركيا  في  حالًيا  ويقيمون  سوريا  من 
“الكيملك”،  المؤقتة  الحماية  بطاقة 
الفلسطيني  التجمع  عنه  أعلن  كما 
بطاقة  وتعتبر  تركيا،  في  السوري 
كبيرة  أهمية  ذات  المؤقتة  الحماية 
من  عليها  الحاصلين  لتمكينها  نظًرا 
في  والمدنية  االجتماعية  الخدمات 
تركيا، وتتحدث بعض المصادر عن كون 
تركيا  في  سوريا  فلسطينيي  تعداد 
يصل إلى ١٤٠٠ عائلة فلسطينية، ما 
بين ٨ إلى ١٠ االف فرد، من ضمنها 
١٢٠٠ عائلة فلسطينية في اسطنبول 
تمتلك  ال  منهم  عائلة   ٤٠٠ وحدها، 

بطاقة الحماية المؤقتة. 

نيتها  عن  دمشق  محافظة  أعلنت   .3
التنظيمي  بالمخطط  النظر  اعادة 
الجديد، وهو المخطط الذي تخوف منه 
اليرموك، نظًرا إلمكانية  سكان مخيم 
الالجئين  منازل  من  الكثير  مصادرة 
المخيم،  تركوا  الذين  الفلسطينيين 
الفلسطيني  الوجود  يهدد  ما  وهو 

في سوريا.

عدد  وصول  عن  األونروا  وكالة  أعلنت   .4
مصابي فايروس كورونا في مخيمات لبنان 
إلى ١٢٨٢ حالة، من ضمنها ٤٨٠ حالة نشطة، 
كما تم تسجيل ٣١ وفاة حتى اللحظة، الفتة 
الجديدة،  الحاالت  متابعة  مواصلتها  إلى 
الصحة  إزالة  مع  بالتنسيق  يلزم  ما  واتخاذ 
اللبنانية، ويجيء هذا اإلعالن في ظل دعوة 
المجتمع  الالجئين  وتشغيل  الغوث  وكالة 
الدولي لتوفير الدعم الالزم لها، وسد عجز 
ظل  في  دوالر  مليون   ١٣٠ البالغ  التمويل 
االنتشار القوي لما وصفته بالموجة الثانية 

من فايروس كورونا.
 

5. تعهد “ماتيوس شمالي” مدير عمليات 
الالجئين  معاناة  بإنهاء  غزة  في  األونروا 
سوريا  من  قدموا  الذين  الفلسطينيين 
لقطاع غزة بعد أحداث ٢٠١١ في سوريا، عبر 
التواصل مع دول مانحة لبناء تجمع سكني 
يجمع كل الالجئين من سورية إلى غزة، كما 
لقاءه مع ممثلين عن  ماتيوس خالل  تعهد 
بالبحث  غزة  في  السوريين  الالجئين  تجمع 
الالجئين  ودمج  اإليجار،  لبدل  ممولين  عن 
في بند البطاالت ومتابعة الوضع الصحي 

لهم.
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التواصل  وسائل  على  الفلسطينيون 
االجتماعي

وسائل  على  الفلسطيني  الجمهور  تفاعل 
القضايا  من  عدد  مع  االجتماعي  التواصل 
الطابع  عليه  غلب  بعضها  التالي،  أهمها 
الطابع  عليه  اآلخر  وبعضه  السياسي، 
بقضايا  متعلًقا  كان  وبعضه  االجتماعي، 

وأحداث داخلية.

التغريبة  مسلسل  حذف  أواًل 
الفلسطينية عن منصة “ شاهد 

نت”.

الفلسطيني  الجمهور  تفاعل   .1
التابعة  نت  شاهد  منصة  قيام  مع 
التغريبة  بحذف مسلسل   mbc لقناة 
الفلسطينية عن موقعها اإللكتروني، 
وشمل التفاعل كافة مكونات الجمهور 

الفلسطيني من نشطاء وأفراد.  

الممثلة  من  األهم  التفاعل  وجاء   .2
االردنية جولييت عواد التي لعبت دورًا 
تفاعل  حيث  المسلسل،  في  رئيسًا 
مشاركتها  مع  الفلسطيني  الجمهور 

ودعواتها للقناة للتراجع عن القرار. 

على   االعتداء  قضية  ثانًيا  
المصلين في مسجد األنصار.

الفلسطيني  الجمهور  تفاعل   .1
خاص  بشكل  غزة  وقطاع  عام  بشكل 
المسلحين   من  مجموعة  قيام  مع 
مدينة  في  القدس  لسرايا  التابعين 
المصلين  على  باالعتداء  خانيونس 
خانيونس  في  األنصار  مسجد  في 
وهي  المصلين،  بعض  وخطف 
الحادثة التي اعتذرت عنها حركة الجهاد 
اإلسالمي في بيان رسمي وتعهدت 

بمحاسبة المتجاوزين.

2.  وجاء التفاعل األهم من الجمهور 
الفلسطيني في قطاع غزة ونشطاء 
الحادث  تعرض  حيث  الغربية،  الضفة 
النشطاء  قبل  من  عامة  هجوم  لحالة 
التواصل  وسائل  على  والفاعلين 

االجتماعي.

ثالًثا  التفاعل مع دعوات االنتخابات 
العامة

1. مازال تفاعل الجمهور الفلسطيني 
مسار  استحقاقات  مع  ضعيفًا 
المصالحة القائم، حيث تسود حالة من 
الترقب الحذر لدى النشطاء والجمهور 

الفلسطيني. 
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التي حظيت  القضايا  رأس  وعلى   .2
بتفاعل في األسابيع األخيرة القائمة 
المشتركة ما بين حركتي حماس وفتح، 
من  واسعة  النتقادات  تعرضت  التي 

قبل عدد من النشطاء والفاعلين. 

3. كما تفاعل النشطاء الفلسطينيين 
مع التسجيل الصوتي الخاص بالشيخ 
فيه  أوضح  الذي  العاروري  صالح 
من  عدد  حول  حماس  حركة  توجهات 

الملفات والقضايا. 

رابًعا  قضايا أخرى
مع  الفلسطيني  الجمهور  تفاعل   .1
قرار إسرائيل سحب تصريح المرور من 
بإنتاج  واتهامه  عساف  محمد  الفنان 

محتوى فني مناهض السرائيل.

تقرير فلسطين



مبادرة للعمل على رفع القدرات الفلسطينّية الجماعّية في حماية الحقوق التاريخّية 
للشعب الفلسطينّي وتعزيز هويته. تسعى المجموعة لتحقيق ذلك من خالل 

تفعيل أدوات العمل المشترك بين الفلسطينّيين من مختلف الّشرائح والفئات، بما 
يخدم خلق نماذج ناجحٍة وفّعالٍة من العمل الجماعّي الُمتعدد، لنشر الوعي بشأن 

المخاطر التي تواجه القضية الوطنّية الفلسطينّية، وفرص مواجهة هذه الّتحديات، 
وبناء نماذج من العمل الوطنّي المشترك قابلة للتعميم واالنتشار والتجدد على 

امتداد نقاط الوجود الفلسطينّي.


