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خالصات تحليلية

االنتخابات  لنتائج  فلسطيني  ترقب   •
الرئاسّية األمريكّية وتأثيراتها المحتملة على 

القضية الفلسطينّية وقضية ضم األغوار.

•  مساٍع لـ”عباس” الستثمار فوز “بايدن” 
المرتقب لصالح عقد مؤتمر دولي للسالم 
مع  ا  تدريجيًّ األمني  التنسيق  وإعادة 

“إسرائيل”.

•  ُتدلل المواجهة األمنّية مع تيار “دحالن” 
الصراع  من  جزًءا  أّنها  على  الضفة  في 
بعد  ما  مرحلة  على  الداخلي  “الفتحاوي” 

“عباس”.

اتجاه  ميداني  تصعيد  على  مؤشرات   •
“إسرائيل” على إثر تدهور الظروف الصحّية 

لألسرى في “السجون اإلسرائيلّية”.

بخيار  متمسكة  زالت  ما  السلطة 
السالم، وتعول على بايدن.

آمااًل  الفلسطينية  السلطة  تعقد   .1
كبيرة على فوز المرشح الديمقراطي 
سُيعيد  أّنه  إلعتقادها  بايدن”،  “جو 
األمريكّية  المتحدة  الواليات  سياسية 
التقليدّية حيال القضية الفلسطينّية، 
االقتصادية  المساعدات  واستعادة 

صعوبة  رغم  السياسي،  والتواصل 
له  أسس  الذي  القائم  الوضع  تغيير 
ترامب”،  “دونالد  الحالي  الرئيس 
لمحاسبة  “بايدن”  ميل  وعدم 
أو معاقبتها، وقد فتحت  “إسرائيل” 
اتصال  قنوات  الفلسطينّية  السلطة 
رجال  عبر  “بايدن” وفريقه،  مبكًرا مع 
من  وشخصيات  فلسطينيين  أعمال 
في  والعربّية  الفلسطينّية  الجالية 
قنوات  وهي  المتحدة،  الواليات 
تعمل على إحداث تواصل مباشر بين 
قيادة السلطة ومستشاري “بايدن”.

الفلسطينّية،  السلطة  أبدت   .2
للعودة  استعدادها  أوروبّية،  لجهات 
ا  تدريجيًّ والمدني  األمني  للتنسيق 
مع “إسرائيل” في حال فوز “بايدن” 
باالنتخابات، إضافًة إلى رغبتها بتلقي 
“إسرائيل”،  من  الضرائب  أموال 
أّن  “إسرائيلّيى”  تقديرات  رأت  كما 
“بايدن” قد يذهب باتجاهات جديدة، 
إلحياء  العودة  محاولة  رأسها  وعلى 
يعني  مما  الدولتين،  حّل  مسار 
المتسارعة  التطبيع  لعمليات  تجميًدا 
لصالح  توظيفها  أو  المنطقة،  في 
الباب  فتح  وإعادة  الدولتين،  حل 
المواقف  وفق  أوروبي  دور  أمام 
وأوضحت  التقليدية،  األوروبية 
يطلب  قد  “بايدن”  أّن  التقديرات 
عن  الحديث  وقف  “إسرائيل”  من 
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مخططات الضم وتجميد االستيطان، 
االستيطاني،  البناء  عن  واالمتناع 
الفلسطيني  الجانب  مطالبة  مقابل 
مثل  سلبية”  “خطوات  عن  باالمتناع 
“إسرائيل”، ووقف  عن  الشرعية  نزع 
وعائالت  األسرى  مخصصات  تحويل 

الشهداء.

3. واصل رئيس السلطة الفلسطينّية 
لعقد  مساعيه  عباس”  “محمود 
جّدد  حيث  للسالم،  دولي  مؤتمر 
رومانيا  وزراء  رئيس  استقباله  خالل 
للذهاب  دعوته  أوربان”،  “لودوفيك 
الشرعية  أساس  على  للمفاوضات 
الدولّية،  الرباعية  رعاية  وتحت  الدولة، 
كما أرسل “عباس” برقية إلى األمين 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام 
مع  بالتحضير  فيها  طالبه  غوتيريش 
مؤتمر  لعقد  المقبل  العام  بداية 
دولي للسالم في الشرق األوسط، 
وفق قرارات الشرعية الدولية من أجل 
المرجعيات  للمفاوضات وفق  العودة 
رئيس  نائب  وأكد  المعتمدة،  الدولية 
أن  العالول  محمود  “فتح”  حركة 
للفترة  طريق  خارطة  وضع  “عباس” 
في  األمن  مجلس  أمام  المقبلة 
المؤتمر  نحو  للذهاب  المتحدة  األمم 

الدولي.

ضياع الضفة مستمر.

حملة  المستوطنات  قادة  بدأ   .1
الوزراء  “رئيس  على  الضغط 
لضّم  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي” 
مستوطنات في الضفة الغربية في 
حال خسارة “ترمب”، غير أن “نتنياهو” 
“عن  المستوطنين  تعويض  يحاول 
تقديم  خالل  من  الضم”،  تجميد 
لجيش  التابعة  المدنية”  “اإلدارة 
المزيد  عن  باإلعالن  توصية  االحتالل 
من األراضي الفلسطينية في الضفة 
وتخصيصها  دولة”  “أراضي  أنها 
للمستوطنات، حيث صادرت “القوات 
قرابة  الطريقة  بهذه  اإلسرائيلّية” 
780 ألف دونم في المنطقة “ج” من 

الضفة الغربّية.

الرامية إلحكام  الخطط  إطار  وفي   .2
السيطرة على الضفة وتنفيذ مخطط 
“الحكومة  تعمل  الكبير،  الضم 
هيئة  تشكيل  على  اإلسرائيلّية” 
ستقوم  المفتشين،  من  خاصة 
بتوثيق وتجميع معلومات استخباراتية 
عن البناء الفلسطيني، بحجة أنه “غير 
الخاضع  “ج”  المناطق  في  مرخص” 
ومن  لـ”إسرائيل”،  وإدارًيا  أمنًيا 
التي سيؤديها هؤالء  المهام األخرى 
المراقبون مراقبة “المواقع التاريخية 

تقرير فلسطين
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أن  زعم  الضفة،  في  والتراثية” 
الفلسطينيين يقومون بالبناء فيها.

اآلليات  عشرات  اقتحمت   .3
األغوار  “اإلسرائيلية”  العسكرية 
الفلسطينية من عدة محاور، وتحديًدا 
و”إبزيق”،  “حمصة”  خربتي  في 
اإلسرائيلّية”  “القوات  سوت  حيث 
باألرض،  منشأة  تسعين  من  أكثر 
دون  البناء  بحجة  ساكنيها،  وشردت 
وجرارات  مركبات  وصادرت  ترخيص، 
كون  شمسية،  وألواًحا  زراعية 
ويمنع  مغلقة،  عسكرية  المنطقة 
على الفلسطينيين التواجد فيها، كما 
بالقدس  “إسرائيلّية”  جرافات  جرفت 
فيي  فلسطينيين  لمواطنين  أراٍض 
“القوات  قمعت  فيما  حنينا،  بيت 
ومسيرات  فعاليات  اإلسرائيلّية”، 
مناطق  عدة  في  باالستيطان  منددة 
من الضفة الغربية، ما أوقع عدًدا من 
“القوات  اعتقلت  كذلك  اإلصابات، 
فلسطينًيا  مواطًنا   18 اإلسرائيلّية” 
مناطق  عدة  في  مداهمات  خالل 
محررون،  أسرى  بينهم  الضفة،  من 
“القوات  إخطار  ذلك  سبق  فيما 
فلسطينية  عائالت  االسرائيلّية” 
بحجة  مساكنها  بإخالء  باألغوار 

التدريبات العسكرية.

االقتحامات  تواصلت  كما   .4
األقصى،  للمسجد  االستيطانية 
المستوطنين  من  جماعات  ودخلت 
“الشرطة  من  مشددة  أمنية  بحماية 
المسجد،  لباحات  اإلسرائيلّية” 
وأجرت جوالت استفزازية، في وقت 
اإلسرائيلّية”  “القوات  فيه  شددت 
المصلين  على  الدخول  إجراءات  من 

المقدسيين.

ودحالن  عباس  محمود  بين  المعركة 
في الضفة.

رام  في  األمنّية  األجهزة  تسعى   .1
المفصول  القيادي  نفوذ  لتحجيم  الله 
إذ  دحالن،  محمد  “فتح”،  حركة  من 
تضع هذه األجهزة خطتها للتعامل مع 
الضفة، واضعًة  أنصاره وقيادته في 
رأس  على  الفلسطينّية  المخيمات 
فيها  ينشط  التي  أهدافها، ال سيما 
اعتقال  جرى  حيث  “دحالن”،  أنصار 
العشرات منهم مؤخًرا بينهم قيادات 
بارزة، وتتضمن الخطة األمنّية إعادة بناء 
تناهض  المخيمات  في  جديدة  قوى 
هذا التيار، وهو ما تشهده المخيمات 
فعاًل على أرض الواقع، وفي مشهد 
عشرات  هتف  مسبوق،  وغير  الفت 
لـ”دحالن”  الفلسطينيين  الشبان  من 
حملة  عقب  وذلك  الله،  رام  في 

تقرير فلسطين
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اعتقاالت طالت عدًدا من أنصاره في 
مخيم األمعري لالجئين، وشهد محيط 
األمن  بين  عنيفة  مواجهات  المخيم 
لـ”دحالن”،  ومؤيدين  الفلسطيني 
الرئيس  الشارع  الشبان  إغالق  تخللها 
وإحراق  والقدس،  الله  رام  بين 
اإلطارات وتكسير اإلشارات المرورية.

بين  بالرصاص  مواجهات  خلفت   .2
عائلتين في مخيم بالطة في نابلس 
قتياًل وعدًدا من الجرحى، لكنها وجهت 
في  السلطة  لجهود  كذلك  ضربة 
الضفة،  في  األمنية”  “الحالة  ضبط 
قنابل  إلقاء  المواجهات  وشهدت 
الرشاشة  األسلحة  واستعمال  يدوية 
تسمية  البعض  أطلق  عائلتين  بين 
والثانية  بـ”الشرعية”  أحدها  على 
أن  إلى  إشارة  في  بـ”المتجنحة”، 
عائلة تتبع حركة “فتح”، واألخرى تتبع 
تيار “دحالن”، وهي مزاعم لم تؤكدها 

الجهات الرسمية.

انتهاكات واسعة ضد األسرى.

منحتها  التي  المهلة  انتهت   .1
غزة،  قطاع  في  حماس،  حركة 
لـ”اإلسرائيلي”، عبر وساطة قطرية، 
جرى  التي  األخيرة  التفاهمات  لتنفيذ 

أغسطس/آب  في  إليها  التوصل 
التصعيد  من  جولة  بعد  الماضي، 
“إسرائيل”  تلتزم  ولم  الميداني. 
بتنفيذ أي من المشاريع االستراتيجية 
باستثناء  “حماس”،  بها  تطالب  التي 
التي  القطرية  المنحة  بمرور  السماح 
الفقيرة وبعض  ُتصرف لصالح األسر 

المتضررين من جائحة “كورونا”.

2. وفيما خص األسرى في السجون 
األسرى  يعيش  “اإلسرائيلّية”، 
إنسانية  ظروف  الفلسطينيون 
األسرى  عدد  تخطى  بعدما  صعبة، 
 85 كورونا”  بـ”فيروس  المصابين 
السجون  من  عدد  شهد  حيث  أسيًرا، 
إصابات  وتسجيل  الفيروس  تفّشي 
ارتفاع  احتماالت  تتزايد  فيما  جديدة، 
ويّتهم  وتضاعفها،  اإلصابات  عدد 
تّتخذ  لم  بأنها  السجون  إدارَة  األسرى 
كما  لحمايتهم،  الوقائية  اإلجراءات 
أنها لم ُتوّفر لهم أّي مقّومات عالجية 
في  ساهم  الذي  األمر  مدّعمات،  أو 
الكشف  مع  خاصًة  الفيروس،  انتشار 
“سجن  في  أسيًرا   70 إصابة  عن 
عّينات  ُأخذت   79 أصل  من  جلبوع” 
القيادي  المصابين  بين  ومن  لهم. 
السيد،  عباس  “حماس”،  حركة  في 
 36 المؤّبد  بالسجن  عليه  المحكوم 

مرة.

تقرير فلسطين
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3.  كشف مصدٌر قيادي في حماس أن 
قيادة المقاومة أبلغت الوسطاء بنقل 
لـ”إسرائيل”،  اللهجة  شديد  تحذيٍر 
المتواصل  الطبي  اإلهمال  بسبب 
االستمرار  من  محذرًة  األسرى،  بحق 
في التالعب والمراوغة وتعريض حياة 
األسرى للخطر، وتعمد إهمالهم طبًيا 
واألقسام  الغرف  اقتحام  ومواصلة 

واستخدام القوة ضدهم.

4.  أعلن األسير “ماهر األخرس” عن 
 103 بعد  الطعام  عن  إضرابه  تعليق 
األمعاء  “معركة  نضاله في  أيام من 
اإلداري.  العتقاله  رفًضا  الخاوية”، 
بإطالق  يقضي  اتفاق  إثر  ذلك  وجاء 

سراحه في 26 الشهري الجاري.

في  الوبائية  الحالة  مستجدات 
فلسطين.

وزارة  أعلنت  “كورونا”،  مستجدات  وفي 
مئات  تسجيل  عن  الفلسطينّية  الصحة 
إلى  إضافة  كورونا”،  بـ”فيروس  اإلصابات 
العشرات.  تعافى  فيما  الوفيات،  عشرات 
إلى  الكيلة”  “مي  الصحة  وزيرة  وأشارت 
في  “الفيروس”  من  التعافي  نسبة  أن 
بلغت  فيما   ،87.79% بلغت  فلسطين 
نسبة اإلصابات النشطة %11.36، ونسبة 

الوفيات %0.85 من مجمل اإلصابات. من 
ناحيتها، أصدرت وزارة األوقاف الفلسطينية 
تعميًما بـ”العودة ألداء خطبة وصالة الجمعة 
مشددة،  شروط  ضمن  المساجد”،  داخل 

نظًرا للحالة الجوية السائدة”.

المشهد الفصائلي

أوالً حركة حماس.

بالل  الشهيد  حماس  حركة  نعت   .1
رواجبة أحد عناصر األمن الفلسطيني، 
ارتقى على حاجز حوارة جنوب  والذي 
على  تأكيًدا  ذلك  معتبرة  نابلس، 
االجرامية  وعقليته  االحتالل  بشاعة 

ضدشعبنا.

2.  أدانت حركة حماس الهجوم المسلح 
النمسا،  عاصمة  فيينا  مدينة  في 
األبرياء  وقتل  اآلمنين  ترويع  معتبرة 
التعايش  يخدم  وال  الدين،  من  ليس 
ألسر  تعايزها  عن  معربة  البشر،  بين 
العاجل  الشفاء  وتمنيها  الضحايا 
زهري  أبو  سامي  ثمن  كما  للجرحى، 
قيام أسامة جودة بانقاذ ضابط شرطة 

نمساوي أثناء الهجوم.

تقرير فلسطين



07 تقرير فلسطين

الناطق  قاسم  حازم  أعلن   .3  
االحتالل  بأن  لحركة حماس  اإلعالمي 
زاد من من عدوانه االستيطاني بعد 
االحتالل،  دولة  مع  التطبيع  اتفاقيات 
وهو ما حذرت منه الحركة بأن التطبيع 
سيفتح شهية االحتالل للعدوان على 

األرض واالنسان الفلسطيني.

رئيس  ايعاز  تحدثت وكالة معا عن   .4
حماس  لحركة  السياسي  المكتب 
لقيادات الحركة بضرورة تهيئة األجواء 
للوحدة  الفلسطيني  المجتمع  داخل 
أنه  الوطنية وانهاء االنقسام، مؤكًدا 
مخططات  تفشل  والقوة  بالوحدة 

االحتالل اإلسرائيلي.

ثانياً حركة فتح.

لها  بيان  في  فتح  حركة  أكدت   .1
يرضخ  لن  الفلسطيني  الشعب  بأن 
المخطط  ومنطلقات  ألهداف 
وعد  باعالن  بدأ  الذي  االستعماري 
مع  اليوم  ويستمر   1917 عام  بلفور 
أصحابها  يحاول  التي  القرن،  صفقة 

تصفية القضية الفلسطينية.

محمود  السلطة  رئيس  تحدث   .2
 2 في  الفرنسي  لنظيره  عباس 
السلطة  موقف  تجديد  عن  نوفمبر 

للسالم،  دولي  مؤتمر  لعقد  الداعي 
واالستعداد للذهاب إلى المفاوضات 
على أساس قرارات الشرعية الدولية 

وتحت رعاية الرباعية الدولية.

عضو  الله  عبد  الله  عبد  تحدث    .3
الثوري لحركة فتح عن وجود  المجلس 
تبادل يومي في األفكار والمباحثات 
وأن  وحماس،  فتح  حركتي  بين 
الحركتين  بين  مستمرة  االتصاالت 
على الرغم من حالة البطئ في انجاز 

ملف المصالحة.

الوزراء  رئيس  شتية  محمد  تحدث   .4
الفلسطيني خالل لقاءه مع المبعوثة 
األوروبية لعملية السالم في الشرق 
الجدي  االنخراط  أهمية  األوسط على 
لالتحاد األوروبي في أي عملية سالم 
مستقبلية ودعم تطبيق دعوة الرئيس 
دولي  مؤتمر  لعقد  الفلسطيني 
للسالم براعية متعددة األطراف، كما 
االحتالل  سلطات  اقدام  اشتيه  أدان 
هدم  على  نوفمبر   3 الثالثاء  مساء 
محافظة  في  البقيعة  حمصة  تجمع 

طوباس بشكل كامل.



08 تقرير فلسطين

ثالثاً فصائل اليسار الفلسطيني.

في  الشعبية  الجبهة  هاجمت   .1
المشؤوم،  بلفور  لها ذكرى وعد  بيان 
لمأساة  أسس  الوعد  بأن  معتبرة 
مستمرة  تزال  ال  التي  العصر  هذا 
البيان  تحدث  كما  اليوم،  هذا  حتى 
هذه  في  فلسطينًيا  المطلوب  عن 
العمل  في  االسراع  وهو  الظروف، 
وحدة  وتحقيق  االنقسام،  انهاء  على 
الشعب الفلسطيني، واعادة االعتبار 

للمشروع الوطني الفلسطيني.

من  الديمقراطية  الجبهة  حذرت   .2
المدنية  االدارة  له  تخطط  ما  خطورة 
لكيان االحتالل في رسم قوانين تتيح 
له مصادرة أوسع مساحة من األرض 
تقطع  نافذة  بقرارات  الفلسطينية 
للتوجه  الفلسطينيين  على  الطريق 
أدانته  ما  وهو  للتظلم،  المحاكم  نحو 
الوطنية  المبادرة  أيًضا  وهاجمته 
مصطفى  العام  أمينها  لسان  على 

البرغوتي.

للمبادرة  العام  األمين  تحدث   .3
على  البرغوتي  مصطفى  الوطنية 
أي  على  الفلسطينيين  مراهنة  كون 
رئيس أمريكي قادم خطأ كبير، سواء 
بايدن  جو  أو  ترامب  دونالد  بنجاح 

باالنتخابات األمريكية.

رابعاً حركة الجهاد اإلسالمي.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  أشادت   .1
ماهر  األسير  بصمود  بيان،  في 
األخرس بعد تعليقه اإلضراب المفتوح 
أيام،   103 لـ  دام  الذي  الطعام  عن 
االحتالل  سلطات  قدمتها  وعود  بعد 
اإلسرائيلي باإلفراج عن األخرس في 
26 نوفمبر، “مباركة له االنتصار على 
إلى  التام  وقوفها  مؤكدة  السجان، 
حريتهم  ينالوا  حتى  األسرى  جانب 

بإذن الله”.

2. أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في 
بلفور،  وعد  ذكرى  في  فلسطين، 
على “التجّذر في األرض رغم اشتداد 
“تهافت  أن  معتبرة  المؤامرات”، 
دولة  مع  للتطبيع  العربية  األنظمة 
القرن  صفقة  إلى  إضافة  االحتالل” 
وعد  مخرجات  من  هي  الضم  وخطة 

بلفور.
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التواصل  وسائل  على  الفلسطينيون 
االجتماعي

 
أواًل حملة “ تسقط الجوال”.

لألسبوع الثالث على التوالي يتفاعل 
قطاع  في  الفلسطيني  الجمهور 
جوال”،  تسقط   “ حملة  مع  غزة 
النشطاء  من  عدد  اطلقها  التي 
األسعار  بتخفيض  فيها  وطالبوا 
فعل  وكرد  الخدمات،  جودة  وتحسين 
على  الشركة  تواظب  الحملة  على 
لألسير  داعمة  منشورات  مشاركة 
الجمهور  يقوم  بينما  االخرس،  ماهر 
 “ تعبير  بوضع  فيقوم  الفلسطيني 

اغضبني” على كافة المنشورات.

ماهر  األسير  اضراب   ثانياً 
األخرس.

في  الفلسطيني  الجمهور  تفاعل 
كافة أماكن تواجده مع اضراب األسير 
الفلسطيني ماهر خريس عن الطعام 

كون  رغم  يوم،   100 تجاوز  الذي 
للمستوى  يرتقي  لم  التفاعل  هذا 

المطلوب.

ثالثاً االنتخابات االمريكية.

مع  الفلسطيني  الجمهور  تفاعل 
الجدل  وحالة  االمريكية  االنتخابات 
التفاعل  إطار  وفي  لها.  المصاحبة 
غياب  الفلسطينيون  استحضر  العام، 
الفلسطيني  المشهد  عن  االنتخابات 
منذ سنوات، كما توقع بعض النشطاء 
انتكاس ملف المصالحة الوطنية في 
السلطة  تراهن  الذي  بايدن  فوز  حال 

على توجهاته تجاهها.
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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.


