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خالصات تحليلية

إليه  ستؤول  لما  فلسطيني  ترقب    •
الفلسطينّية  المصالحة  حول  التفاهمات 
واالنتخابات وسط تضارب التصريحات حولها 
وشروط مصرّية لعقد اللقاءات في القاهرة.

من  المصري  الموقف  في  تحسن    •
موافقة  ذلك  عن  عبر  المصالحة،  حوارات 
حوارات  استضافة  على  المصري  الجانب 
بعد مماطلة  القاهرة، وذلك  الفصائل في 
من المصريين بخصوص دعوة حركتي فتح 

وحماس لذلك.

•  تصاعد الخطوات االستيطانّية واالستيالء 
الضفة  في  أرٍض  على  “اإلسرائيلي” 
فلسطيني  فعل  لرد  غياب  وسط  الغربّية 
الستمرار  باإلضافة  األرض،  على  حقيقي 
واالعتداء  الضفة،  في  االعتقال  عمليات 

على األسرى.

عسكري  عمل  من  “إسرائيلي”  تخوف   •
على  اإلسرائيلي”  “الجيش  ُتجبر  واسع 
“إسرائيل”  تتوصل  لم  إذا  القطاع،  دخول 
حماس،  حركة  مع  مستقرة  تسوية  إلى 
باإلضافة لحالة من التوتر عاشها قطاع غزة 
بعد هجمات جوية شنها الطيران اإلسرائيلي 
على مجموعة من األهداف في قطاع غزة.

المصالحة، الخيار المستمر.

الفلسطينّية  المصالحة  تزال  ال   .1
إجراء  حول  إسطنبول  وتفاهمات 
انتخابات في غضون ستة أشهر محل 
شعبي  قلق  وسط  داخلي،  اهتمام 
من أن تكون نتائج التفاهمات األخيرة 
كسابقاتها من اللقاءات والتفاهمات، 
خصوًصا بعد تضارب التصريحات بين 
حركتي “فتح” و”حماس”، فقد حّمل 
“فتح”  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو 
عزام األحمد حركة “حماس” مسؤولية 
الفلسطينية،  المصالحة  تعطيل 
اللجنة  سر  أمين  به  صّرح  ما  بعكس 
المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، 
وكذلك نائب رئيس المكتب السياسي 
لـ”حماس”، صالح العاروري، الذي قال 
الصحيح”،  باالتجاه  تسير  “األمور  إّن 
وكشف “الرجوب” عن محاولة لـ”جاريد 
األمريكي  الرئيس  مستشار  كوشنر” 
الوزراء  ورئيس  ترامب”،  “دونالد 
البريطاني السابق “توني بلير” عقد 
لقاء مع حركة حماس، بعد قرار القيادة 
الفلسطينية وقف العمل باالتفاقات 
األمريكية،  واإلدارة  “إسرائيل”  مع 
ذلك،  رفضت  حماس  أّن  إلى  ُمشيًرا 
ضغًطا  سيوّلد  ذلك  أّن  ُتدرك  ألنها 
على رئيس السلطة “محمود عباس”، 

وهي ال ُتريد ذلك.
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في  “األحمد”  تصريحات  وتأتي   .2
اللجنة  فيه  وافقت  الذي  الوقت 
على  باإلجماع  “فتح”  لحركة  المركزّية 
عليها  التوافق  جرى  التي  التفاهمات 
رئيس  لتأكيد  اضافة  إسطنبول،  في 
“حماس”  لحركة  السياسي  المكتب 
الوطني  الحوار  أن  هنية،  إسماعيل 
وهي  للحركة،  استراتيجًيا  خياًرا  يعتبر 
عن  كاشًفا  إنجازه،  على  مصممة 
الوحدة  مسار  إلعاقة  خارجية  ضغوط 
الوطنية، لكنه أكد أنها “لن تنجح في 
نسمح  ولن  المشترك،  الجهد  إيقاف 
“هنية”  وأشار  الوراء”،  إلى  بالعودة 
إلى “اآلفاق الواعدة التي تلوح أمام 
اتفاق وطني  إلى  للتوصل  الفصائل 
الفلسطينّية،  القضّية  لحماية  شامل 
وتحقيق الشراكة الوطنية في الميدان 
وذلك  التحرير،  ومنظمة  والسلطة 
استشعاًرا من الجميع بخطورة التحدي 
الفلسطينية  القضية  به  تمر  الذي 

واألخطار المشتركة”.

من  فترة  وبعد  السياق،  وفي   .3
الغموض بشأن المقترح الذي طرحته 
قيادة حركتي “فتح” و”حماس” على 
مصر بشأن عقد لقاءات على أرضيها 
قالت  فقد  الفلسطيني،  للحوار 
أبلغت  القاهرة  إن  مصرية  مصادر 
حركتي “حماس” و”فتح” استعدادها 

الستقبال لقاءات الحوار الفلسطيني، 
للفصائل  العامين  األمناء  ومؤتمر 
القاهرة  أّن  موضحًة  الفلسطينية، 
لقيادة  أبلغتها  عدة  شروًطا  حّددت 
يكون  أن  ضرورة  بينها  من  الحركتين، 
قدومهم إلى القاهرة مصحوًبا باتفاق 
جاد ونهائي إلنهاء الخالفات واألمور 
العالقة بينهما، وأشارت المصادر إلى 
المخابرات  جهاز  في  المسؤولين  أن 
مسؤولي  أبلغوا  المصرية  العامة 
االجتماعات،  باستقبال  الحركتين 
مشروًطا بحضور كافة الفصائل، وعدم 
“حماس”  حضور  على  األمر  قصر 
و”فتح” فقط. من جهٍة أخرى، كشفت 
الفلسطينية  األطراف  أن  المصادر 
تلبية  أبلغت روسيا اعتذارها عن عدم 
في  االجتماعات  عقد  بشأن  الدعوة 
موسكو بعد الموافقة المصرية، مع 

تقديم الشكر لها.

قضم  من  المزيد  الغربية،  الضفة 
األرض.

اإلسرائيلّية”  “القوات  تكتف  لم   .1
الوحدات  آالف  بناء  على  بالمصادقة 
إذ  الغربية،  الضفة  في  االستيطانية 
بموجبه  استولت  بآَخر  القرار  أتبعت 
في  دونم  ألف   11 من  أكثر  على 

تقرير فلسطين
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تسمى  ما  لصالح  األغوار،  منطقة 
واحدة  في  الطبيعية،  المحميات 
يؤكد  بما  السلب،  عمليات  أكبر  من 
لتنفيذ  تهدف  المخططات  هذه  أن 
مخطط “الضم المتدرج” ألجزاء كبيرة 
من الضفة، وبما يطعن في روايات 
اتفاقيات  أبرمت  التي  العربية  الدول 
تطبيع مؤخًرا مع “إسرائيل”، واّدعت 
الضم،  مخطط  أوقفت  أنها  بموجبها 
االستيطانية  المخططات  وضمن 
االتصاالت  وزير  منح  الجديدة، 
االتصاالت  شركة  “اإلسرائيلي” 
للعمل  ترخيًصا  بيزك،  “اإلسرائيلّية” 
ُيعتبر  ما  وهذا  الضفة،  في  الكامل 
والقرصنة  الضم  لخطة  تجسيًدا 
وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

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 
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”.

تقرير فلسطين
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في  األمريكي  السفير  قال   .2
إن  فريدمان،  دافيد  “إسرائيل”، 
يقضي  المتحدة  الواليات  موقف 
اليهودية  المستوطنات  بقاء  بوجوب 
تفكيكها  وعدم  الغربية  الضفة  في 
فرض  في  الحق  “إسرائيل”  ومنح 
سيادتها عليها، معتقًدا أّنه على المدى 
“إسرائيل”  مصالح  تقتضي  البعيد 
ومصالح أمريكا أن يتم فرض السيادة 
المستوطنات،  على  “اإلسرائيلية” 
قابله  األمريكي  الدعم  هذا  أّن  إاّل 
رفض وإدانة أوروبّية لقرار “إسرائيل” 
بالموافقة على بناء اآلالف الوحدات 
الضفة،  في  الجديدة  االستيطانّية 
وفرنسا  ألمانيا  خارجية  وزراء  واعتبر 
وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أّن خطوة 
تؤدي  االستيطانّية  الوحدات  بناء 
جهود  وتقّوض  عكسّية”  “نتائج  إلى 
السالم في المنطقة، وتشكل انتهاًكا 
للقانون الدولي، ويهدد التوصل إلى 

حل الدولتين.

اإلسرائيلّية”  “القوات  نفذت   .3
هجمات  سلسلة  والمستوطنون 
الضفة  في  المواطنين  ضد  جديدة 
حمالت  تنفيذ  شملت  وأراضيهم، 
اعتقال ألكثر من 30 مواطًنا، واعتداء 
أراضيهم،  وسلب  مزارعين  على 
الطالبي  الُقطب  “كتلة  حظر  وإعالن 

الديمقراطي”، وهي الذراع الطالبي 
فلسطين”  لتحرير  الشعبية  “للجبهة 
اليهودي  الحاخام  قام  كما  بالضفة، 
بالنفخ  غليك”  “يهودا  المتطرف 
بالبوق في مقبرة مالصقة للمسجد 
األقصى، ونفذت جماعات استيطانية 
للمسجد  جديدة  اقتحام  عمليات 
وفرتها  خاصة  بحماية  األقصى، 
ونفذوا  اإلسرائيلّية”،  “الشرطة 
جوالت استفزازية في المكان، وجاءت 
فيه  واصلت  وقت  في  االقتحامات 
“القوات اإلسرائيلّية” تشديد إجراءات 
المقدسيين،  المصلين  على  الدخول 
بمنع من هم من خارج البلدة القديمة 
بإجراءات  العمل  بحجة  الصالة،  من 
تفتح  فيما  “كورونا”  من  الوقاية 

أبواب المسجد للمستوطنين.

ضد  “شباب  تجمع  كشف   .4
االستيطان” عن تقديم بلدية الخليل 
جنوب الضفة شبكات كهرباء وخدمات 
قبل  من  مصادرة  لمنازل  تحتية،  بنية 
ومعسكرات  وحواجز  المستوطنين 
اإلسرائيلي”،  “للجيش  عسكرية 
خيام  البلدية  أطقم  نظفت  كما 
المدرسة  ساحات  في  المستوطنين 
اإلبراهيمية قبيل “عيد اليهود”، فيما 
أي   ”H2“ مناطق  في  اإلنارة  تفوق 
يتجاوز  بما  الخليل،  أخرى في  منطقة 

بنود اتفاقية “بروتوكول الخليل”.

تقرير فلسطين
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غزة تحت النار مجدًدا.

نّفذت طائرات حربية “إسرائيلية”   .1
أهداف  على  جوية  غارات  عدة 
أن  بعد  الفلسطينية،  للمقاومة 
ميدانًيا،  توتًرا  العامة  األجواء  شهدت 
“الجيش  أعلن  أن  بعد  القصف  وجاء 
المقاومة  إطالق  عن  اإلسرائيلي” 
من القطاع صاروًخا تجاه المستوطنات 
قرب الحدود، في حين اّدعى “الجيش 
اإلسرائيلي” اكتشافه نفًقا للمقاومة 
وسط  منطقة  من  الحدود  يخترق 
مستوطنات  إلى  ويصل  القطاع، 
أماكن  في  يتفّرع  أن  بعد  الغالف، 
النفق  أنه”حّيد”  إلى  مشيًرا  عّدة، 
فيما  المحتلة،  األراضي  اختراقه  بعد 
أنه  “إسرائيلية”  أمنية  مصادر  أكدت 
في ظل الوضع المالي السيئ في 
القطاع، إلى جانب اإلحباط من تطبيع 
عالقات “إسرائيل” مع الدول العربية 
وانتشار “كورونا”، وأيًضا تعثر الجهود 
المبذولة إليجاد حل لقضية األسرى، 
أصبح  الفلسطيني  التصعيد  فإن 
أبلغت  عملًيا،  فقط.  وقت  مسألة 
قيادة المنطقة الجنوبية في “الجيش 
يستعدوا  أن  الجنود،  اإلسرائيلي” 
نهاية  جبهة  على  جديدة  قتال  لجولة 

الشهر الجاري.

“الجيش  قيادة  كشفت   .2
ُيعتبر  غزة  قطاع  أّن  اإلسرائيلي” 
مستقرة  وغير  متفجرة  جغرافية  بقعة 
آخر كإيران و”حزب  أكثر من أي تهديد 
عسكري  عمل  من  متخوفًة  الله”، 
اإلسرائيلي”  “الجيش  ُتجبر  واسع، 
تتوصل  لم  إذا  القطاع،  دخول  على 
إلى تسوية مستقرة مع  “إسرائيل” 
تحويالت  تشمل  “حماس”،  حركة 
مالية قطرية لمدة عام، ودخول عمال 
لتحلية  ومشاريع  لـ”إسرائيل”،  غزة 
المياه، وإنشاء منطقة صناعية، وحل 
لدى  والمفقودين  األسرى  قضية 
أّنه  الجيش  قيادة  واعتبرت  الحركة، 
في حال تعّرضت “حماس” لضغوط 
هذه  لتوجيه  تلجأ  فقد  كبيرة،  داخلية 
بالوسائل  “إسرائيل”  نحو  الضغوط 
المتفجرة  البالونات  مثل  السابقة، 
الحدود.  قرب  الشعبية  والمظاهرات 
العامة  الجيش  أركان  هيئة  أّن  ُيذكر 
عملية  لمخططات  مؤخًرا  استعرضت 
لحملة عسكرية واسعة في غزة، ُتغّير 
الوضع لصالح “إسرائيل”، رغم أّن كاًل 
من “إسرائيل” و”حماس” ال تريدان 

مثل هذه الحملة.

“اإلسرائيلي”  التقدير  هذا  لكن   .3
أبيب”  “تل  بأّن  سائد  اعتقاد  يرافقه 
حكم  أو  غزة  قطاع  بانهيار  معنّية  غير 

تقرير فلسطين
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“حماس” وغير وارد لدى “إسرائيل”، 
بشكل  تستند  حالًيا  القائمة  والخطط 
أساسي لعنصر قوة الجيش المتمثل 
بشدة  “حماس”  قدرات  بتقويض 
الكبار،  بقادتها  الضرر  إلحاق  من خالل 
وأسلحتها  العسكرية  وتشكيالتها 
وأصولها  الذخيرة  ومستودعات 
االستراتيجية، على أن يتحقق كل هذا 

في وقٍت قصير.

عين على األسرى.

“األسير  نادي  أعلن  ذلك،  إلى   .1
“السجون  إدارة  أن  الفلسطيني” 
 60 نقل  في  شرعت  اإلسرائيلية” 
بعدما  انفرادية،  زنازين  إلى  أسيًرا 
شرعوا في إضراب تضامني مع زميل 
اإلسرائيلّية”.  “السلطات  تعزله  لهم 
من  أسيًرا   60 أن  البيان  وأوضح 
في  شرعوا  الشعبية”  “الجبهة 
إضراب مفتوح عن الطعام، منذ أربعة 
أيام، بعد فشل الحوار مع إدارة سجون 
مطلب  أّن  إلى  ُمشيًرا  االحتالل، 
األسير “وائل  عزل  إنهاء  األسرى هو 
األسرى،  من  ومجموعة  الجاغوب” 
وإسناًدا  أشهر،  أربعة  منذ  المستمر 
لألسير “ماهر األخرس” المضرب عن 

رفًضا  يوًما   84 من  أكثر  منذ  الطعام 
العتقاله اإلداري.

“كورونا”  العالمي  الوباء  مستجدات 
في فلسطين.

1. وفي مستجدات “جائحة كورونا”، 
ُتسجل  الفلسطينية  المدن  تزال  ال 
أثبتت  حيث  اإلصابات،  من  مزيًدا 
األشخاص  مئات  إصابة  الفحوصات 
من  أكثر  إلى  االصابات  عدد  ليرتفع 
في  بالفيروس  فلسطينًيا   6650
بينما  والقدس،  وغزة  الغربّية  الضفة 
اآلن،  حالةحتى   500 من  أكثر  توفي 
ما  حالة،   7600 حوالي  تعافت  فيما 
الحاالت  عدد  انخفاض  إلى  أفضى 
النشطة بنسبة %12. ويعزى التراجع 
الحاالت النشطة في جانب  في عدد 
منه إلى إجراء الفحوصات على نطاق 
مجموعات  نقص  بسبب  محدود 
وخالل  الضفة.  في  خاصًة  الفحص، 
هذه الفترة، توفي 90 شخًصا آخرين، 
ما رفع العدد التراكمي لحاالت الوفاة 

إلى 492 حالة.

عن  ُأعلن  ذاته،  السياق  وفي    .2
لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  إصابة 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  “فتح” 
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“عزام  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
اللجنة  عضو  وكذلك  األحمد” 
“أحمد  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
مجدالني” بـ”فيروس كورونا”. فيما 
أمين  ابنة  عريقات”،  “سالم  قالت 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر 
تلقت  العائلة  إن  عريقات”،  “صائب 
أن  موضحًة  األطباء،  من  تطمينات 
لمساعدة  جهاز  مع  متجاوب  والدها 
الرئتين. وكان “ُعريقات” قد ُنقل إلى 
بعدما  “اإلسرائيلي”،  المستشفى 
إصابته  جراء  الصحية،  حالته  تدهورت 

بـ”كورونا”.

المشهد الفصائلي

أوالً حركة حماس.

السودان  أدانت حركة حماس قرار   .1
تطبيع عالقاتها مع “إسرائيل”، داعية 
الشعب السوداني إلى رفض “اتفاق 
الحكومة  عليه  أقدمت  الذي  العار” 

السودانية.

رئيس  نائب  العاروري،  صالح  أكد    .2
في  للحركة  السياسي  المكتب 
“استمرار  على  صحفي  تصريح 

الحوار اإليجابي والبناء مع حركة فتح، 
والفصائل كافة، للوصول إلى اتفاق 
تحقق  وطنية  خريطة  على  وطني 

الشراكة المنشودة”.

في  القيادي  قبها،  وصفي  أكد   .3  
عن  بديل  ال  أنه  “حماس”،  حركة 
داعيا  الشاملة،  الوطنية  المصالحة 
الكل الفلسطيني لتحمل مسؤولياته 

لدعمها.

السياسي  المكتب  عضو  نفى   .4
أبو  موسى  الدكتور  حماس  لحركة 
مرزوق، التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية 
عن وجود مباحثات هدنة طويلة األمد 
غزة  قطاع  بين  ودولية  قطرية  برعاية 
إلى  مشيرا  اإلسرائيلي،  واالحتالل 
المسألة  حول  المنشورة  التقارير  أن 
من  أساس  له  وليس  كذب،  “محض 

الصحة”.

5. نفت حركة حماس أن يكون لها أي 
صلة أو أي عالقات تنظيمية بـ “جماعة 
الشيخ أحمد ياسين “التي تنشط في 
الرئيس  وأعلن  الفرنسية،  األراضي 
الفرنسي عن حلها عقب مقتل مدرس 
للنبي  مسيئة  صور  نشر  فرنسي 
محمد صلى الله عليه وسلم، بذريعة 

أنها جماعة موالية لحماس.
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ثانياً حركة فتح.

إعتماد  أكدت حركة فتح في ذكرى   .1
ممثال  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفلسطيني  للشعب  وحيدا  شرعيا 
الرباط  في  العربية  القمة  في 
التمثيل  بوحدانية  “تمسكها   ،1974
للشعب  الوطنية  بالحقوق  و   ،
حق  رأسها  وعلى  الفلسطيني، 
العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة 
حدود  على  المستقلة  الفلسطينية 
والقدس   1967 حزيران  من  الرابع 

عاصمة أبدية لها.”

2. قال المتحدث باسم حركة فتح في 
التي  المواقف  إن  نزال  جمال  أوروبا 
خرجت من مجلس األمن الدولي حول 
رؤية  وتبني  الفلسطينية  القضية 
للسالم  دولي  مؤتمر  عقد  الرئيس 
العربي اإلسرائيلي  التطبيع  أن  تؤكد 
الفلسطيني  للصراع  حاًل  يشكل  ال 

اإلسرائيلي.

الوطني  التحرير  حركة  أدانت   .3
االتفاقية  “فتح”  الفلسطيني 
األميركية اإلسرائيلية للتعاون العلمي 
المحتلين،  والجوالن  الضفة  في 
“إعالن  تمثل  بأنها  االتفاقية  معتبرة 
ضم مبطن للمستوطنات التي يجمع 

العالم على عدم شرعيتها”.

ثالثاً فصائل اليسار.

لحزب  المركزية  اللجنة  دعت   .1
المركزي  المجلس  عقد  إلى  الشعب 
وذلك  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
لبحث الوضع الراهن وكافة التطورات 
للشعب  الوطنية  بالقضية  المتعلقة 
لتصعيد  باإلضافة  الفلسطيني، 
وتعزيز  الشعبية،  المقاومة  وتوسيع 

وحدة الشعب الفلسطيني.

في  القيادي  مزهر  ماهر  عقب   .2
الجبهة الشعبية على قرار دولة العدو 
تصنيف القطب الطالبي في جامعة 
للجبهة  الطالبي  زيت-اإلطار  بير 
بأن  ارهابية،  منظمة  الشعبية-بأنه 
عدو  من  شرعيتها  تستمد  ال  الجبهة 
مجرم قاتل، وأنها تستمد قوتها من 
في  الكامل  بحقنا  العميق  ايمانها 

تحرير فلسطين.

الديمقراطية  الجبهة  هنئت   .3
اسم  برفع  السوداني  الشعب 
للدول  األمريكية  الالئحة  عن  بالدهم 
الداعمة لإلرهاب، كما أدانت البلطجة 
األمريكية التي فرضت على السودان 
ذريعة  تحت  الدوالرات  ماليين  لدفع 
من  المتضررين  على  التعويض 

اإلرهاب.
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4. دعت الجبهة الديمقراطية عبر بيان 
مع  والشراكة  التطبيع  دول  رسمي 
دولة االحتالل للتوقف عن سياستها 
استغالل  ومحاولتها  االنتهازية 
وذلك  للمواطنين،  الدينية  المشاعر 
األمريكي،  بالمشروع  التحاقها  لتبرير 
لن  الفلسطيني  الشعب  بأن  وأكدت 
تنطلي عليه المحاوالت البائسة لتبرير 

سياسات التطبيع والشراكة.

المكتب  عضو  رأفت  صالح  تحدث   .5
السياسي لحركة فدا بأن حركة حماس 
بشأن  جديدة  مطالب  لديها  بات 
واالنتخابات  المصالحة  موضوع 
هناك  وأن  الموظفين،  وموضوع 
نفسها  حماس  حركة  داخل  مشكلة 
واالنتخابات،  المصالحة  بخصوص 
على  حماس  توافق  بأن  وتمنى 
المرسوم  يصدر  حتى  انتخابات  اجراء 
في  الجرائها  موعد  بتحديد  الرئاسي 

قطاع غزة.

الى  البرغوتي  مصطفى  دعا   .6
التضامنية  والتحركات  الجهود  تكثيف 
وطالب  األخرس،  ماهر  األسير  مع 
المستويات  على  الجهود  بتكثيف 
القادمة  واأليام  الساعات  خالل  كافة 
انتصار  الى  يفضي  الذي  بالشكل 

األسير ماهر األخرس.

رابعاً حركة الجهاد اإلسالمي.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  أدانت   .1
إعالن الحكومة السودانية على تطبيع 
أن  العالقات مع “إسرائيل”، معتبرة 
وتهديد  لفلسطين،  خيانة  االتفاق 
وخيانة  السودان  ومستقبل  لهوية 

لألمة ولثوابت اإلجماع العربي.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  اعتذرت   .2
في بيان عن قيام بعض من عناصرها 
األنصار  مسجد  باقتحام  المسلحين 
مصلين   3 واختطاف  خانيونس،  في 
تكرار  بعدم  متعهدة  أكتوبر،   14 في 
تنظيمية  محاسبة  وإجراء  الحادثة 

للمسؤولين عنها.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  نظمت    .3
عبر  سياسية  ندوة  فلسطين  في 
“قراءة  عنوان  تحت  “زووم”،  تطبيق 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  في مواقف 
انطالقتها،  على  عاما   33 مرور  بعد 
لألمين  األخير  الخطاب  ضوء  على 
العام المجاهد زياد النخالة”، حيث أشاد 
الجهاد  بحركة  اللقاء  في  المتحدثون 
اإلسالمي وإسهاماتها في المسيرة 
تعزيز  في  الحركة  ودور  الوطنية، 

المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي.
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التواصل  وسائل  على  الفلسطينيون 
االجتماعي

 
تفاعل الجمهور الفلسطيني خالل األسبوع 
الماضي على مواقع التواصل االجتماعي 

مع عدد من القضايا أهمها.

أواًل مرض عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح صائب عريقات.

مع  الفلسطيني  الجمهور  تفاعل   .1
اصابة صائب عريقات بفيروس كورونا 
في  هداسا  مستشفى  الى  ونقله 

مدينة القدس.

الفلسطيني  الجمهور  وانقسم   .2
في تعامله مع الحدث، فهاجم جزء من 
الجمهور الفلسطيني فكرة عالجه في 
مستشفى اسرائيلي وسط الدعوات 
العربية  العالقات  تطبيع  محاربة  الى 
عجز  آخرين  هاجم  كما  االسرائيلية، 
بنية  إيجاد  عن  الفلسطينية  السلطة 
متطلبات  تغطية  على  قادرة  صحية 

الفلسطيين. 
 

2. ودعى جانب آخر من النشطاء الى 
القضية في إطارها اإلنساني  تناول 

بعيدًا عن السياسة وتعقيداتها. 

 ثانياً قضية شركة جوال.

مع  الفلسطيني  الجمهور  تفاعل   .1
الحملة الشعبية على وسائل التواصل 
االجتماعي التي هاجمت شركة جوال 

بسبب سياساتها االحتكارية. 

2. حيث تفاعل الجمهور تحت عدد من 
هاشتاغ  انتشارًا  أكثرها  الهاشتاغات 
أنه  بالذكر  الجدير  جوال”،  تسقط   “
ينظم  التي  األولى  المرة  ليست 
حمالت  هكذا  الفلسطيني  الجمهور 
مضادة لشركة جوال، حيث سبق وأن 

نظم عدد من الفعاليات والحمالت. 

الكهربائية  المولدات  قضية  ثالثاً 
في قطاع غزة.

الفلسطيني  الجمهور  زال  ما   .1
الكهرباء  تسعيرة  قضية  مع  يتفاعل 
المولدات  أصحاب  قبل  من  المباعة 
الكهربائية، حيث تصر الحكومة في غزة 
فيما  الكهرباء  تسعيرة  تخفيض  على 
الخضوع  المولدات  أصحاب  يرفض 

للقرار.

يالحظ  الجمهور،  صعيد  وعلى   .2
سياسات  مع  سلبية  بصورة  تفاعله 
الذين  الكهربائية  المولدات  أصحاب 
في  والمغاالة  باالحتكار  يتهمهم 

األسعار. 



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.


