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 النونو يكشف نن لقاء وطني بغزة وترتيب موانيد االنتخابات .1
االثنين، أن رسالة هنية،  هنية،إسماعيل  المستشار اإلعالمي لرئيس حركة حماسأكد طاهر النونو 

محمود عباس، إلجراء االنتخابات، جاءت كخطوة على تحقيق الشراكة  ةالفلسطينيالسلطة لرئيس 
الوطنية ووحدة المؤسسة الوطنية الفلسطينية بمستوياتها الثالث التشريعية والرئاسية والمجلس 

النونو في تصريح له، "نحن أمام عدة خطوات، أولها إصدار المراسيم الرئاسية، ثم  الوطني. وأضاف
اللقاءات الفصائلية مع لجنة االنتخابات، ثم الحوار الوطني بين الفصائل، ثم الشروع في االنتخابات 

 الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني باآلليات التي يتم التوصل إليها بين الفصائل".
نونو "عندما أعربت عدة دول لضمانتها على إجراء االنتخابات بالتتابع وافقت حماس على وقال ال

ذلك"، مشيرًا إلى أن ما يهم هو أن تكون المؤسسة القيادية الفلسطينية قائمة على أساس الوحدة 
لجنة والنزاهة وأال يكون هناك مجال للعودة إلى االنقسام. ولفت إلى أنه سيكون هناك زيارة من رئيس 

االنتخابات الفلسطينية حنا ناصر، من أجل عقد لقاء وطني وترتيب مواعيد االنتخابات ووضع 
اآلليات التي ستجرى عليها بالتوافق، مضيفًا "سيكون هناك الكثير من اللقاءات الوطنية بنسبة كبيرة 

 في القاهرة".
 4/1/2021، فلسطين أون الين

 
 اشتية: نرحب بتطورات المصالحة وجاهزون للتحضير لالنتخابات .2

"إن مجلس الوزراء يرحب بالتطورات اإليجابية على صعيد  قال رئيس الوزراء محمد اشتية: ام هللار 
االنتخابات والمصالحة الوطنية، المتمثلة بقبول حركة حماس بإجراء االنتخابات بشكل متتاٍل، عبر 

وأضاف رئيس  رسالة أرسلتها للرئيس محمود عباس، الذي أعلن بدء الترتيبات لهذه االنتخابات.
، االثنين، "أن الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكانياتها 90ة الـالوزراء، في مستهل جلسة الحكوم
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وجهودها خالل الفترة المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها، ونريد منها أن تكون خاتمة 
 لفصل االنقسام من تاريخ شعبنا، وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا".

 4/1/2021(، وفا)طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 محافظ سلطة النقد الفلسطينية الجديد يؤدي اليمين أمام نباس .3

 يةفلسطينال السلطةأدى الدكتور فراس ملحم، مساء اليوم االثنين، اليمين القانونية أمام رئيس : رام هللا
كما أدى محمد مناصرة  محمود عباس، محافظا لسلطة النقد، وذلك عبر تقنية "الفيديوكونفرنس".

 ، نائبا لمحافظ سلطة النقد.عباساليمين القانونية أمام 
 4/1/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 الرجوب: ملتزمون بما اتفقنا نليه مع حماس للوصول النتخابات شاملة .4

السلطة أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، سفير مصر لدى : رام هللا
وجدد الرجوب  طارق طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية. يةفلسطينال

التأكيد على موقف "فتح" المتمسك والملتزم بكل ما تم االتفاق عليه مع "حماس" للوصول إلى 
وثمن الرجوب خالل  تضمن إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة.انتخابات وطنية شاملة 

 اللقاء الدور الهام الذي لعبته مصر في الحوار الوطني الفلسطيني.
 4/1/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 نيةلتحقيق المصالحة الوط االنتخابات المتزامنة تفاصيل تنازل حماس نن شرط": الجزيرة" .5

عن شرط إجراء  حماسدمات، وبشكل مفاجئ، تنازلت حركة من غير مق: غزة –رائد موسى 
انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وأعلنت موافقتها 

حماس موقفها وبررت  على مطلب رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بإجرائها على التوالي.
دول )مصر وقطر وتركيا وروسيا( وتلقيها ضمانات من هذه البلدان  4الجديد بأنه استجابة لتدخالت 

 شهور، واإلشراف عليها لضمان نزاهتها. 6بإجراء االنتخابات الثالث بالتتابع في غضون 
كشف مصدر مسؤول في حماس للجزيرة نت أن الحركة كانت تخشى أن يتنصل عباس من و 

وقال  استكمال إجراء باقي االستحقاقات االنتخابية بعد تحقيق مراده بعقد االنتخابات التشريعية أوال.
المصدر، مفضال عدم الكشف عن هويته، إن التحرك الحالي نحو المصالحة جاء بمبادرة من عباس 

نهاء نفسه الذي طلب رسميا من الدول األربع التدخل لدى حماس الستئناف جهود المصالحة، و  ا 
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وأكد أن المصالحة الوطنية بالنسبة  عبر بوابة االنتخابات. 2007االنقسام المستمر منذ منتصف 
" وأنها لهذا السبب لم تتردد في االستجابة لهذه المبادرة، ولتدخالت الدول، استراتيجيلحماس "خيار 

متبادلتين بين رئيس لكنها أرادت "ضمانات" تحقق العدالة والنزاهة، وهي التي أفضت للرسالتين ال
وقال وصفي قبها القيادي البارز في حماس  المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والرئيس عباس.

إن المطلوب اآلن من الرئيس إصدار مراسيم  -للجزيرة نت-والوزير السابق بحكومتها العاشرة 
 ة، وتنتهي بالمجلس الوطني.بتحديد مواعيد االنتخابات التي تبدأ بالمجلس التشريعي، ومن ثم الرئاس

وبشأن آليات االنتخابات وقانونها، أوضح القيادي في حماس أنه جرى التوافق مسبقا بين القوى 
 والفصائل على إجرائها وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

أن الحركة لم  -للجزيرة نت-ومن جانبه أكد المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون 
رغب في أن يستمر أمد االنقسام طوال هذه السنوات، وهذا ما يفسر تجاوبها المستمر مع كل تكن ت

وبخصوص الموقف الجديد، فقد فّسره المدهون بأن حماس تلقت من الدول  المبادرات والجهود.
الوسيطة ضمانات بددت مخاوفها بأن يكتفي الرئيس عباس باالنتخابات التشريعية، ويتنصل من 

  بإجراء االنتخابات الرئاسية والمجلس الوطني. استكمالها
 4/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 القوى والفصائل: فعاليات المقاومة الشعبية ستتواصل طيلة األسبوع في المحافظات كافة .6

قال منسق القوى والفصائل الوطنية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو : رام هللا
اليات الشعبية لمقاومة االستيطان تعكس اولوية يوسف، إن المشاركة الواسعة من ابناء شعبنا في الفع

المقاومة الشعبية بين صفوف شعبنا في جميع المناطق المهددة باالستيطان االستعماري من دولة 
بو يوسف، في حديث إلذاعة صوت فلسطين، االثنين، ان فعاليات المقاومة الشعبية أكد أو  االحتالل.

ل أيام األسبوع األخرى، في األغوار، ومسافر يطا، ستتواصل ليس فقط ايام الجمع، وانما خال
 وسلفيت، ونابلس، ورام هللا، وبيت لحم.

 4/1/2021(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 نة قرب جنيناالحتالل يزنم وقوف األسير محمد قبها وراء قتل مستوط   .7

زعمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، أن األسير محمد قبها من قرية طورة الغربية قرب 
جنين هو منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنة قبل أيام، وأشارت أنه نفذها انتقاًما لألسير 
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ير ديسمبر الماضي، األس 24كمال أبو وعر. واعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" في 
 عاما(، من قرية طورة جنوب غرب جنين ونكلت بأفراد أسرته. 36المحرر محمد مروح قبها )

 4/1/2021، فلسطين أون الين
 

 حماس تهن  ئ مجلس التعاون الخليجي بتقدُّم جهود المصالحة .8
هنَّأت حركة حماس "اإلخوة في مجلس التعاون الخليجي بتقدُّم جهود المصالحة، التي أسفرت عن 

: ]أمس[الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر". وقالت الحركة في بيان لها مساء اليومفتح 
"نأمل انتهاء األزمة الخليجية بالكامل، واستعادة الوحدة والتضامن الخليجي الذي يصبُّ في وحدة 

الخالف بين  الموقف العربي المأمول"، داعية إلى إطالق أوسع حوار إقليمي إلنهاء عوامل وعناصر
 جميع الدول العربية واإلسالمية في المنطقة.

 4/1/2021، فلسطين أون الين
 

 حماس تفتتح المشروع الرابع بمخيمات الالجئين الفلسطينيين بلبنان .9
افتتحت حركة "حماس" في لبنان، االثنين، المرحلة الرابعة من المشاريع الخدماتية واإلغاثية : بيروت

جاء ذلك خالل مؤتمر  الفلسطينية في لبنان، تحت شعار "حماس حدك".بالمخيمات والتجمعات 
صحفي لحركة "حماس"، عقد في مدينة صور )جنوبي لبنان(، لتدشين مشروع تعبيد واصالح 
المداخل الشمالية لتجمع "المعشوق" )جنوبا(، بحضور قيادتي "حزب هللا" وحركة "أمل"، وشخصيات 

 طينية والقوى اإلسالمية وهيئات مدنية.سياسية وممثلين عن الفصائل الفلس
 4/1/2021، قدس برس

 
 القوى والفصائل في نابلس تطالب بالتصدي لقطعان المستوطنين .10

وجه منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة نابلس نصر أبو جيش، نداًء إلى الشعب  :رام هللا
وذلك  عبر المقاومة الشعبية.المستوطنين  الفلسطيني وخاصة أهالي المحافظة للتصدي لقطعان

لحماية األهالي واألرض من البلطجة االستيطانية التي تقودها مجالس المستوطنات رسمًيا وكذلك 
وأوضح أبو جيش في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"،  المؤسسات الصهيونية وقطع الطرق أمامهم.

دربة على السالح صباح اليوم اإلثنين، أن قطعان المستوطنين يتنظمون ضمن مجموعات م
 واالعتداءات بحراسة وحماية جيش االحتالل على أرض الواقع.

 4/1/2021، القدس، القدس
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 لن تسمح إليران بإنتاج األسلحة النووية "إسرائيل"نتنياهو:  .11
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن بالده لن تسمح : محمد وتد-وكاالت- 48عرب 

إليران بإنتاج أسلحة نووية، وذلك ردا على إعالن طهران، اليوم اإلثنين، استئناف إيران تخصيب 
 في المئة في مفاعل فوردو للتخصيب. 20اليورانيوم بنسبة 

رق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز وأضاف نتنياهو "قرار إيران االستمرار في خ
قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، ال يمكن تفسير كل هذا إال باعتزام 
إيران االستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري. وعليه، إسرائيل لن تسمح إليران 

 بإنتاج األسلحة النووية".
 4/1/2021، 48نرب 

 
 كورونا: ملفات اإلفالس تتضانف وخطة لدنم المصالح التجارية .12

اإلغالق في الوقت الذي تتباين المواقف بين الوزارات الحكومية بشأن تشديد إجراءات : محمد وتد
للحد من تفشي فيروس كورونا، تدفع الحكومة اإلسرائيلية نحو المصادقة على خطة اقتصادية لدعم 
المصالح التجارية في البالد، في الوقت الذي أظهرت اإلحصائيات الرسمية االرتفاع المتواصل في 

 ملفات إعالن اإلفالس خالل جائحة كورونا.
 .2021ف في النصف الثاني من العام وتشير التقديرات بأن ملفات اإلفالس ستتضاع

رة القضاء اإلسرائيلية ودائرة اإلجراءات والتنفيذ واإلفالس، يتضح أنه خالل العام ووفقا لمعطيات وزا
في عدد الشركات والمصالح التجارية  %37الماضي وبظل جائحة كورونا، كانت هناك زيادة بنسبة 

 التي تقدمت بطلبات لإلفالس.
يوم اإلثنين، ي نشرت، وبحسب البيانات الصادرة عن مفوض تسديد الديون في وزارة القضاء، والت

قضية إضافية مقارنة  6,000، عندما اندلعت أزمة كورونا، تم فتح حوالي 2020يتضح أنه في عام 
وتظهر البيانات أنه في  ، بما في ذلك طلبات الدخول في هذا اإلجراء لتسوية الديون.2019بعام 
، بلغ العدد 2020عام ملف إلعالن اإلفالس وفي نهاية  16,000، تم فتح حوالي 2019العام 

 ملفا. 22245اإلجمالي للحاالت وملفات اإلفالس التي فتحت رسميا 
 4/1/2021، 48نرب 

 
 نتنياهو ينسق لزيارة للعاهل المغربي لخدمة مصالحه االنتخابية .13

مال اإلسرائيلية، لجذب يسعى بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة تسيير األع: رام هللا
أكبر قدر ممكن من األصوات في االنتخابات المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ 
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آذار المقبل، في ظل محاوالت تشكيل تكتالت من اليمين والوسط واليسار إلسقاطه، ومنافسته على 
 تشكيل الحكومة المقبلة.

ل زيارة تاريخية للعاهل المغربي محمد السادس، يعمل ويعمل نتنياهو جاهًدا لتحقيق ذلك من خال
للتنسيق لها من خالل المسؤولين المقربين منه، لتتم خالل األشهر المقبل في خضم الحملة 

 االنتخابية.
ن قبل شخصيات مقربة من ونقل الموقع عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها، إن هناك حراك م

لتنسيق زيارة يستقبل فيها نتنياهو العاهل المغربي في أول موعد ممكن، خالل الفترة القليلة  نتنياهو،
 المقبلة.

 4/1/2021القدس، القدس، 
 

 35-وزير الدفاع اإلسرائيلي يؤيد شراء المزيد من طائرات إف .14
القدس المحتلة: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، إنه يؤيد شراء سرًبا ثالثًا من الطائرات 

  ، من الواليات المتحدة.35-الحربية إف
يجب التعامل “، اإلثنين ”يديعوت أحرونوت“وقال غانتس في مقابلة مع الموقع االلكتروني لصحيفة 

يح، إنها نوع من بوليصة التأمين النشطة، الجيش اإلسرائيلي هو مع ميزانية الدفاع بشكل صح
 ”.يوًما في السنة 365مؤسسة تعمل 

 4/1/2021القدس العربي، لندن، 
 

 آيزنكوت: نمر بأيام صعبة ونلينا مواصلة االستعداد للتهديدات .15
عبر رئيس أركان جيش االحتالل السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، عن قلقه : أحمد صقر -21عربي

ه في مختلف القضايا الشديد من األزمة الداخلية التي تعصف باالحتالل اإلسرائيلي، مقدما رؤيت
  الداخلية والخارجية.

عاما، وشارك في اتخاذ قرارات "حاسمة قاسية"، في  40وأكد آيزنكوت الذي خدم االحتالل أكثر من 
ضافة  مقال له بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "إسرائيل في هذه األيام تمر بفترة صعبة، وا 

على إسرائيل أن تتصدى ألزمة سياسية خطيرة تترافق وتطرف الخطاب للتهديدات الخارجية فإن 
 وتعظيم عدم الثقة في الساحة السياسية والمؤسسات الرسمية.

 4/1/2021، "21موقع "نربي 
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 النيابة اإلسرائيلية ُتعد ل الئحة اتهام ضد نتنياهو .16
يلية، الئحة اتهام معدلة، ضد رئيس الوزراء : قدمت النيابة العامة اإلسرائ)األناضول(- القدس

وقالت هيئة البث اإلسرائيلية، إن  ، تنظر بها المحكمة.”اتهام بالفساد“بنيامين نتنياهو، في قضية 
 النيابة العامة قدمت الالئحة المعدلة إلى المحكمة المركزية اإلسرائيلية بالقدس يوم األحد.

والتي تتضمن تهم الرشوة واالحتيال  4000الملف ”ة المعروفة بـوأشارت إلى أن الالئحة تتعلق بالقضي
ساءة األمانة ضد نتنياهو.  وا 

 4/1/2021القدس العربي، لندن، 
 

 غانتس نن نتنياهو: لن أسمح لمتهم جنائي بأن يمس النظام القضائي .17
أبيض، الذي يتولى وزارة  -قال بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي وزعيم حزب أزرق : رام هللا

القضاء التي استقال منها الوزير آفي نيسنكورن مؤخًرا، بأنه لن يسمح لمتهم جنائي )في إشارة 
 لبنيامين نتنياهو( بأن يعمل للمس بالنظام القضائي.

ذلك خالل اجتماع عقده غانتس الذي سيتولى مؤقًتا أيًضا وزارة القضاء، مع كبار المسؤولين  جاء
 في الوزارة بحضور أفيحاي مندلبليت النائب العام اإلسرائيلي.

وأضاف غانتس "يمكنني القول بأن أي شخص متهم ومقدم ضده لوائح اتهام ومدعى عليه جنائًيا، 
 القانون، ولن نسمح له بأن يمس بالقانون والقضاء". فإننا سنتعامل معه قضاياه وفق

وأشار إلى أنه كان مهتًما في االحتفاظ بنفسه بهذه الحقيبة "وزارة القضاء" باعتباره مهمة جًدا، وذلك 
 من أجل الحفاظ على القانون والديمقراطية واستقالل القضاء.

 4/1/2021القدس، القدس، 
 

 سانر وبينيت يوقعان اتفاقية فائض األصوات .18
وقع جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، اليوم االثنين، مع نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، 
 اتفاقية ما يعرف بـ "فائض األصوات" التي توقع بالعادة بين أحزاب إسرائيلية قبيل االنتخابات العامة.

غضون عامين، بتاريخ الثالث والعشرين من مارس/  وستجري االنتخابات اإلسرائيلية وهي الرابعة في
 آذار المقبل.

 4/1/2021القدس، القدس، 
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 جنود االحتالل يقتحمون الجامع القبلي في "األقصى" .19
"اإلسرائيلي"، اإلثنين، الجامع القبلي في المسجد األقصى اقتحم جنود االحتالل : القدس المحتلة

كما اقتحم مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى  المبارك، وقاموا بتفتيشه وتصويره.

 صباح اليوم، وأّدوا طقوسًا تلمودية.
 4/1/2021، قدس برس

 
 محررون يضربون نن الطعام بغزة للمطالبة بصرف رواتبهم كاملةأسرى  .20

شرع أسرى محررون في قطاع غزة، االثنين، بإضراب مفتوح عن الطعام لليوم الثاني تواليا، : ةغز 
لمطالبة السلطة الفلسطينية بصرف رواتبهم كاملًة أسوًة باألسرى المحررين في الضفة الغربية 

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة األسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية مهراب  المحتلة.
لقيشاوي إّن: "إضراب األسرى اليوم رسالة عتب وقهر ثانية للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، ا

أسيرا محرًرا يتقاضوا  48وأشار إلى أنه يوجد بغزة نحو  بضرورة إنصافنا وصرف حقوقنا كاملًة".
تلبية وأكد أنه؛ "في حال لم يتم  من الراتب، داعًيا إلعادة صرف رواتب األسرى المقطوعة. 50%

 مطالبنا فسندخل في إضراب مفتوح عن الطعام".
 4/1/2021، المركز الفلسطيني لإلنالم

 
 االحتالل كثف نمليات إبعاد المقدسيين نن "األقصى" ضمن مسانيه لتقسيمه .21

بعاد نحو : القدس لم تكتف سلطات االحتالل بعزل األحياء الفلسطينية بجدار الفصل العنصري وا 
ألف مقدسي، بل تالحق المقدسيين بقرارات اإلبعاد عن المسجد األقصى أو البلدة القديمة وعن  120

ويقول الناشط المقدسي يعقوب أبو عصب: "أبعد االحتالل في النصف االول  المدينة بحجج مختلفة.
عن  24عن المسجد األقصى و 206مقدسيا، حسب االحصاءات، منهم  236فقط  2020من العام 

أوسع قرارات اإلبعاد عن المسجد االقصى،  2019وسجلت في العام  القدس". عن 6وة القديمة البلد
مقدسيا عن األقصى خالل ذلك  350وذلك إثر أحداث مصلى باب الرحمة، حيث أبعد االحتالل 

حيث شهد إبعاد أكثر  2017"البوابات االلكترونية" عام  العام، وسبقتها هبة باب األسباط، او احداث
 تقريبا أعدادًا مشابه. 2018مقدسيا عن االقصى، فيما شهد العام  170 من

 3/1/2021، القدس، القدس
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 2020مبنى خالل  729هدمت و فلسطينيًا  27 قتلت "بتسيلم": "إسرائيل" .22
مبنى فلسطينيا خالل العام  729قال مركز "بتسيلم"، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية هدمت : الناصرة

وذكر المركز في تقرير نشر االثنين، أن "اسرائيل شّردت بفعل  البناء غير المرخص.، بداعي 2020
وأضاف "كذلك هدمت  منزاًل". 273قاصرًا وذلك عقب هدم  519فلسطينيين بينهم  1,006سياساتها 

مبنى، لغير أغراض السكن بضمنها مرافق ومنشآت إنسانية حيوية مثل  456اسرائيل خالل هذا العام 
وأشار "بتسيلم" إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلية قتلت خالل العام  شبكات المياه والكهرباء".

حالة قتل فلسطينيين في  16وأضاف "حّققت بتسيلم في  قاصرين. 7فلسطينيًا بينهم  27المنصرم، 
 على األقل ُقتلوا دون أي مبرر". 11أن منهم  الضفة الغربية وتبين

هجومًا نفذها مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين، بالضفة الغربية  248ولفت المركز إلى أنه وّثق 
كما أشار إلى أن قوات االحتالل  شجرة. 3,000إتالف أكثر من ى وأشار إل .2020خالل العام 

"مرة على األقل، واقتحمت ما ال  3,000ومدن فلسطينية، قرى  2020اإلسرائيلية داهمت خالل العام 
حاجزًا  3,524نصبت قوات األمن ما ال يقل عن  2020وأضاف "خالل العام  منزاًل". 2,480يقل عن 

وأوضح المركز أن قوات األمن اإلسرائيلية  فجائيًا إضافة إلى الحواجز الثابتة"، بالضفة الغربية.
 فلسطينيًا. 2,785 يقّل عن ما ال 2020اعتقلت خالل العام 

 4/1/2021، قدس برس

 
 قوات االحتالل تقتحم مستشفى ثابت ثابت بطولكرم وتلقي قنابل صوت .23

في طولكرم  اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر االثنين، مستشفى الشهيد ثابت ثابت: طولكرم
رباك العمل  شمالي الضفة الغربية المحتلة، وألقت قنابل صوت داخله، ما أدى إلى ترويع المرضى وا 

وأفادت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن جنود االحتالل اقتحموا المستشفى، وأطلقوا  في جميع األقسام.
 .في ساحة الطوارئ 3أربع قنابل صوت داخله، إحداها في قاعة االستقبال، و

 4/1/2021، المركز الفلسطيني لإلنالم
 

 مستوطنون يضخون المجاري ألراضي المواطنين ببيت لحم .24
أفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، أن مستوطني مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على 
أراضي حوسان ضخوا المياه العادمة إلى األراضي المزروعة بأشجار العنب والزيتون في منطقة 

غراقها بمنسوب عال، واتالف المحاصيل الزراعية. وأضاف سباتين، إن إ قديس" غربا، ما أدى الى "
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هذا العمل اإلجرامي تكرر سابقا، ما أدى الى إتالف المزروعات، وتلوث األرض، وتسبب بخلق 
 مكرهة بيئية. 

 4/1/2021، فلسطين أون الين
 

 هدم منشآت في نناتا وتجريف أراضي باألغوار .25
هدمت جرافات سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اإلثنين، عددا من المنشآت التجارية : وتدمحمد 

والسكنية في بلدة عناتا قضاء القدس المحتلة، فيما جرفت آليات تابعة للمستوطنين، أراضي في 
قامة مشاريع زراعية استيطانية. بلدية وأفاد رئيس  منطقة الفارسية باألغوار الشمالية، تمهيدا لسرقتها وا 

عناتا طه الرفاعي، أن آليات تابعة لبلدية االحتالل في القدس اقتحمت البلدة وشرعت بهدم عدد من 
ولفت إلى أن الهدم يأتي بعد أسبوع من إخطار االحتالل  المنشآت التجارية في المنطقة الصناعية.

 أصحاب المنشئات بهدمها.
 4/1/2021، 48نرب 

 
 في الخليل في زرانة أشجار زيتونلمشاركين ا تقمع االحتاللقوات  .26

تعرض المشاركون في فعالية لزراعة أشجار زيتون باألراضي المهددة باالستيالء عليها  الخليل:
لصالح االستيطان، في جبل الجمجمة في محافظة الخليل، إلى اعتداء القوات اإلسرائيلية، أمس 

 العالول وطاقم تلفزيون فلسطين. محمود« فتح»االثنين، وكان بين المشاركين نائب رئيس حركة 
قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في  اإلسرائيلياالحتالل وأطلقت قوات 

الفعالية. وتجمع عدد من المستوطنين المسلحين أثناء الفعالية محاولين الصعود للجبل المطل على 
 .-60-الشارع االستيطاني رقم 

 5/1/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 الشهر المقبلتصل في  كان الضفة وقطاع غزةسمن  % 20تغطي  كورونا لقاحات .27
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، )االثنين(، إنها تتوقع تسلم جرعات من اللقاح المضاد  رام هللا:

في المائة من سكان الضفة الغربية وقطاع  20، مطلع الشهر المقبل، تغطي نحو «19 -كوفيد »لـ
  غزة.
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وقال المدير العام للصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية ياسر بوزية، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
وصلتنا رسالة رسمية من منظمة الصحة العالمية و)كوفاكس( بأنها ستبدأ عملية توريد اللقاح الشهر »

 «.في المائة من السكان 20المقبل لتغطية تطعيم 
 4/1/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 نامال لقوا مصرنهم العام الماضي 49: نقابات نمال فلسطين .28

عاماًل فلسطينيا،  49إن ، األحدقال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد  :رام هللا
ولفت  لقوا مصرعهم خالل العام الماضي أثناء عملهم داخل سوقي العمل الفلسطينية واإلسرائيلية.

ألفا  30ألفا بتصاريح مختلفة، و 35ألف عامل في إسرائيل من حملة التصاريح، و 70إلى أن هناك 
 ألفا آخرين يعملون داخل المستوطنات. 35يدخلون للعمل بالتهريب، و

 4/1/2021، القدس، القدس
 

 : خسائر كبيرة ُدف عت للموانئ اإلسرائيلية بشهرينبغزة رئيس جمعية مستوردي المركبات .29
في كل  ردي المركبات بغزة وزارة الماليةدعا إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستو : رامي رمانة -غزة 

وقف تحصيل ضريبة الدخل على  موعة من التسهيالت المعلنة، منهامن رام هللا وغزة إلى تقديم مج
األقل عامين تماشيًا مع الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، خاصة مع جائحة 

 ( من قيمة المركبات المستوردة تذهب إلى الجمارك والرسوم الحكومية.%60-50بينًا أن )كورونا، م
وقال لصحيفة "فلسطين": "إن مستوردي المركبات والتجار لحقت بهم خسائر خالل العام المنصرم، 
بسبب شح البيع، وانعكاسات جائحة كورونا، ووقف التنسيق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

التالي هم بحاجة إلى تسهيالت معلنة من جانب وزارة المالية في رام هللا وغزة، منها وقف تحصيل وب
معرض للمركبات، معظمها  400وأشار النخالة إلى أن في غزة  ضريبة الدخل على األقل عامين".

 ي تكدس المركبات بسبب قلة البيع.تواجه مشكلة ف
 4/1/2021، فلسطين أون الين

 
 بايدنفي دنم السيسي أمام  "إسرائيل"فشل إسرائيلي يحذر من مركز  .30

فرضت نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية سيناريوهات مفزعة على نظام : محمود سامي -القاهرة 
ررة من مالك زمام البيت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضوء المؤشرات والتلميحات المتك

وفي  األبيض الجديد الرئيس المنتخب جو بايدن، حول عالقات بالده مع "دكتاتور ترامب المفضل".
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تقدير صادر عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي في أكتوبر/تشرين األول الماضي، فإن 
خالل إقامة عالقات تعاون من -الهدف من تعزيز مصادر الدعم السياسي واألمني للنظام المصري 

يرجع أساسا إلى الخوف من حدوث تغيير في السياسة األميركية إثر  -مع روسيا والصين استراتيجية
 انتهاكات حقوق اإلنسان والمبادئ الديمقراطية بمصر.
في ضوء مؤشرات تشدد إدارة بايدن مع نظام -بحسب التقدير اإلسرائيلي السابق، فإنه من المتوقع 

زيادة ارتباط األخير بإسرائيل، حيث سيدفعه ذلك إلى طلب التدخل من منطلق افتراضه أن  -السيسي
من أن فشل إسرائيل في دعم  المركز اإلسرائيلي وحذَّر الطريق إلى واشنطن "تمر من إسرائيل".

اإلسرائيلية بسبب التأثير  االستراتيجيةالسيسي، أمام اإلدارة األميركية الجديدة، قد يمس المصالح 
 األميركي الكبير على العالقات مع القاهرة.

 4/1/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مباشرةً  "إسرائيل" اإليراني جعجع: لماذا ال يواجه الحرس الثوري .31
صحيفة "الجمهورية" في مقابلة مع  أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع :)د ب أ( -بيروت

اللبنانية في عددها الصادر االثنين، "أّن الصواريخ التي يمتلكها حزب هللا هي صواريخ إيرانية، 
وموجودة لخدمة مشروع إيراني بدليل التصريح الذي سمعناه على لسان قائد القوات الجوية في 

د لمساعدة وتابع: "انما الذي استغربته شخصيًا من كالمه، قوله إّنه مستع الحرس الثوري اإليراني".
كل من يعمل لمواجهة إسرائيل! والسؤال، لماذا يريدون مساعدة الجميع في مواجهة إسرائيل، ولماذا 

وأشار إلى أّن "هناك  ال يواجهونها هم وبالمباشر، أي لماذا ال يواجه الحرس الثوري إسرائيل مباشرًة".
 بمنأى عن كل ما يجري". إيراناستعمااًل للبلدان المحيطة بإسرائيل في الوقت الذي يجعل 

 4/1/2021القدس، القدس، 
 

 اإلماراتية تبحث التعاون مع شركة مياه إسرائيلية "الطاقة والبنية التحتية" .32
بحث شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في اإلمارات،  دبي:

اإلسرائيلية برئاسة إيلي كوهين الرئيس التنفيذي للشركة، « ميكروت»خالل لقائه وفدًا من شركة مياه 
أطر التعاون المشترك في مجال المياه وتبادل الخبرات والتجارب الداعمة لتطوير حلول مبتكرة 

 -وقال العلماء إن العالقات اإلسرائيلية  ومستدامة لقطاع المياه الذي يمثل أحد التحديات العالمية.
ق يومًا بعد يوم لما يصب في مصلحة البلدين، الفتًا إلى األهمية الخاصة اإلماراتية تتوسع وتتعم
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للعالقات المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والبترول التي تمثل محورًا رئيسيًا للتنمية الشاملة 
 المستدامة وداعمًا لالقتصادات الوطنية.

 3/1/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 تدرج قنوات إسرائيلية نبر خدماتها"اتصاالت" اإلماراتية  .33
كشفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب عن ادراج شركة "اتصاالت" اإلماراتية، قنوات : وكاالت

نيوز" اإلسرائيلية، االثنين، أن  24إسرائيلية عبر خدماتها المقدمة في دولة اإلمارات. وذكر قناة "أي 
ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة عبر "اي اليف" "اتصاالت" اإلماراتية، أدرجت قنواتها الثالث، 

نيوز"، أصبحت أولى  24وتي في سويتش"، وبدون أي رسوم إضافية. وأشارت إلى أن قنوات "أي 
 القنوات التي تبث من الدولة العبرية، ومتاحة في اإلمارات العربية المتحدة.

 4/1/2021، فلسطين أون الين
 

 والمنطقة؟ "إسرائيل"ما تأثير "المصالحة الخليجية" نلى : جيروزاليم بوست" .34
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية تقريرا، سّلطت فيه الضوء : جهاد بالكحالء -21عربي

 على جهود حل األزمة الخليجية، وتأثير الصفقة المنتظرة على إسرائيل ومنطقة الشرق األوسط.
"، إن الشهور الماضية شهدت الكثير من 21ترجمته "عربيوقالت الصحيفة، في تقريرها الذي 

، باإلضافة للحديث عن 2017التسريبات عن جهود مبذولة لحل األزمة الخليجية التي اندلعت سنة 
احتمال عقد مصالحة بين تركيا، الحليف األبرز للدوحة، وعدد من الدول في المنطقة، وفي مقدمتها 

سرائيل والمملكة العربية ا  لسعودية.مصر وا 
وتؤكد الصحيفة أن هذه الجهود تأتي في سياق تحالفات جديدة في المنطقة بين عدد من الدول 

سرائيل، مقابل الحلف القطري التركي الذي يقدم الدعم لحركة حماس في قطاع غزة.  العربية وا 
 صفقة كبيرة في المنطقة

ونالد ترامب قادرة خالل أيامها األخيرة تتساءل الصحيفة عما إذا كانت إدارة الرئيس المنتهية واليته د
في البيت األبيض على التوصل إلى صفقة تعلن بموجبها قطر تطبيع العالقات مع إسرائيل، مقابل 

وشّككت الصحيفة في أن يتغير سلوك قطر  دفع المملكة العربية السعودية إلى المصالحة مع الدوحة.
على الساحة الفلسطينية، موضحة أن إسرائيل لن  بعد المصالحة الخليجية، وأن تقوم بدور إيجابي

تنظر بعين الرضا عن أي محاوالت قطرية تركية لتعزيز نفوذ حماس بعد المصالحة، وخلق المزيد 
 من التوتر قريبا من القدس.
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 دنم المقاومة ومخاوف إسرائيل
مع إسرائيل، ويرى كثيرون أن الدوحة تلعب دورا مزدوجا، حيث تبدو منفتحة على إقامة عالقات 

وقريبة من جماعات المؤيدة لتل أبيب في واشنطن، لكنها ترعى في اآلن ذاته الجماعات اإلسالمية 
األكثر تطرفا، وليس هناك أي أدلة على أنها تخّلت عن هذا النهج، شأنها في ذلك شأن أنقرة التي 

 ا تقول الصحيفة.تدعم المتطرفين في سوريا، وتثير التوترات في البحر األبيض المتوسط، كم
 5/1/2021، "21موقع "نربي 

 
 "أونروا" توضح اإلجراءات الجديدة بشأن المساندات الغذائية بغزة .35

كشف المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بغّزة عدنان أبو 
م االثنين، عن اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها األونروا بشأن عملية المساعدات الغذائية حسنة، اليو 

المقدمة لالجئين. وأّكد أبو حسنة في بياٍن صحفي، على أّن األونروا في المرحلة المقبلة ستمنح كل 
أدنى الجئ مسجل في "كرت التموين"، مساعدات غذائية، باستثناء من له راتب ثابت ومنتظم بحد 

 سيتم تحديده الحًقا. 
 4/1/2021، فلسطين أون الين

 
 السعودية توافق نلى فتح الحدود مع قطر .36

وافقت السعودية على فتح األجواء والحدود مع قطر، الليلة الماضية، في خطوة ترسم أجواء : الرياض
استجابة لطلب الشيخ جاءت الموافقة السعودية  إيجابية لقمة العال الخليجية المرتقب انطالقها اليوم.

، وعملها طوال األعوام «التقدير»نواف األحمد أمير الكويت، الدولة التي تنظر لها السعودية بـ
 الماضية وجهودها المبذولة لحل األزمة.

 5/1/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 إحباط إسرائيلي من تراجع الهجرة رغم األرقام المضللة .37

هجرة ووزارة كشف أكاديمي إسرائيلي أن "محاوالت الوكالة اليهودية لل : عدنان أبو عامر -21عربي
، ليست 2020االستيعاب إخفاء حقيقة وجود انخفاض كبير في عدد المهاجرين اليهود خالل عام 

ناجحة، رغم التوقعات بزيادتها، وصدور وعود إسرائيلية بموجات ضخمة من الهجرة، خالل العام 
 المنصرم".
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أن "الوكالة اليهودية  "21وأضاف ناثانيال فيشر بمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي
للهجرة أعلنت أن تدهور أوضاع يهود الشتات، ونجاح إسرائيل بعالج كورونا، سيؤديان لقفزة حادة 

ألف يهودي  50، سيهاجر 2020في عدد اليهود المهتمين بالهجرة إلسرائيل، واعدة بأنه بحلول نهاية 
ث رئيس الوكالة عن هجرة ربع إلى إسرائيل، أي ضعف ما كان عليه في أي عام سابق، فيما تحد

 مليون يهودي خالل بضع سنوات". 
وأشار فيشر المحاضر بالمركز األكاديمي للقانون، والباحث في المنتدى الكنسي، والخبير بقضايا 

ألف  30هاجر أكثر من  2019الهجرة، إلى أن "الحقيقة تفيد بأن الوعود منفصلة عن الواقع، ففي 
ألًفا، وبكلمات بسيطة فإن العام المنقضي  20، بالكاد وصلنا إلى 2020يهودي إلسرائيل، لكن في 

مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم محاولة  %30، شهد انخفاضا كبيرا في الهجرة اليهودية بنسبة 2020
 الجهات اإلسرائيلية إخفاء هذه البيانات المزعجة". 

لوكالة اليهودية ووزارة االستيعاب معيارا وأكد أنه "في مجال الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، أنشأت ا
إشكاليا للكشف عن البيانات، فبداًل من الحديث عن حقائق غير مبهجة، فإنه يتم الحديث عن تنبؤات 
وتقييمات منفصلة عن الواقع، مع أن هذه األرقام يجب أن تشعل الضوء األحمر، ألن المشككين 

 ليست مصدر أمل لليهود". بالهجرات اليهودية يقولون بالفعل إن إسرائيل
واستدرك بالقول إنه "يمكن النظر لهذه المعطيات المغلوطة عن الهجرات اليهودية إلى إسرائيل بشكل 

بالوكالة اليهودية  2020مختلف أيًضا، بحيث يؤدي االنخفاض الكبير في عدد المهاجرين في عام 
ودية، وبداًل من الحديث عن الكميات ووزارة االستيعاب إلى إعادة مسارها في موضوع الهجرات اليه

واألرقام فقط، فإنه يجب عليها التركيز على نوعية المهاجرين، وجودة الخدمات التي يقدمونها 
 إلسرائيل". 

وكشف النقاب عن أن "االنخفاض األهم في الهجرات اليهودية تمثل بشكل رئيسي بين المهاجرين من 
ألف  16، وبلغة األرقام من %50االتحاد السوفييتي السابق، خاصة روسيا وأوكرانيا بأكثر من 

، وفي أوكرانيا 2020مهاجر يهودي فقط في عام  6,000إلى  2019مهاجر يهودي من روسيا في 
فقط، بحيث لم يبَق يهود تقريًبا في  2,500مهاجر إلى  6,000الصورة مشابهة بانخفاض من  تبدو

 فضاء ما بعد االتحاد السوفييتي".
ألف  700وأكد أنه "لم يتبق في جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق سوى ربع مليون يهودي، و

أسباب أقل للمجيء إلى إسرائيل،  مهاجر من األحفاد، ممن ال تنطبق عليهم معايير التهويد، ولديهم
 ألن لديهم إمكانات كبيرة في الدول الغربية". 

وأوضح أن "التركيز األكبر لدى إسرائيل اليوم يتمثل في هجرة اليهود المقيمين في الواليات المتحدة 
وعددهم ستة ماليين، وفي فرنسا وعددهم نصف مليون، ومن المثير لالهتمام أن هذه البلدان شهدت 
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 2019مهاجر من الواليات المتحدة في  3,000ي األخرى انخفاضا في أعداد المهاجرين اليهود، من ه
 ". 2020فقط في  2,200إلى  2,500، وفي فرنسا انخفض العدد من 2020في  2,500إلى 

وأشار إلى أنه "في بؤرة الهجرات اليهودية، يعيش معظم يهود الشتات في البلدان الغربية األكثر تقدًما 
العالم، وإلحضارهم إلى هنا، تحتاج إسرائيل أن تقدم لهم شيًئا أفضل مما لديهم في أوطانهم  في

األصلية، وبالتالي فإن أرادت إسرائيل مهاجرين يهودا من البلدان المتقدمة والمتطورة، فإن عليها أن 
يروقراطية تغير المسار، وبداًل من التخلص من أرقام الهجرة غير الواقعية، فإنه يجب تقليص ب

 الهجرة، وتحسين فرص المهاجرين".
وأكد أن "من الحوافز الالزمة للمهاجرين اليهود القادمين من الخارج باتجاه إسرائيل تسهيل االختبارات 
غير الضرورية المطلوب من العاملين في مختلف التخصصات اجتيازها، وتحسين خدمات 

وال يغادرون إسرائيل بسرعة، وعدم إخفاء الهوية االستيعاب، حتى يواجه هؤالء المهاجرون صعوبات، 
اليهودية إلسرائيل، بل تقوية المكون الصهيوني اليهودي، ألنه العامل الرئيسي الذي يدفع الهجرة 

 على أساس األيديولوجيا واالختيار المحض".
 4/1/2021، "21موقع "نربي 

 
 لماذا غي رت "حماس" موقفها من االنتخابات؟ .38

 هاني المصري
تضّمنت الرسالة التي وجهها إسماعيل هنية إلى الرئيس محمود عباس موافقة حركة حماس على عقد 
االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتوالي والترابطـ، خالل ستة أشهر من إصدار 

االنتخابات. فلماذا غّيرت حماس فجأة موقفها من االنتخابات المتزامنة إلى مرسوم أو مراسيم 
 المتتالية، وهل يجعل هذا التغيير طريق إجراء االنتخابات ممهًدا؟

رواية "حماس" القائلة بأن تغيير موقفها يعود إلى حصولها على ضمانات من دول عربية وأجنبية 
خالل ستة أشهر غير مالئمة، إذ تشير إلى وضع الشؤون  صديقة بالتزام الرئيس بإجراء االنتخابات

الفلسطينية بأيدي اآلخرين، وال يمكن أخذها على محمل الجد، فكيف تضمن هذه الدول إجراء 
انتخابات المجلس الوطني للفلسطينيين في الخارج وهي ال تريدها، وهذا األمر ليس بيدها، بل بأيدي 

 التي يقيم فيها الفلسطينيون في اللجوء والشتات ثانًيا.الفلسطينيين أواًل، وأيدي البلدان 
الذين يشكلون أكثر من ثلث  -فعلى سبيل المثال، إن إجراء االنتخابات للفلسطينيين في األردن 

لى موافقة األردن وموافقة فلسطينيي األردن  -الفلسطينيين  بحاجة إلى إعداد سجل للناخبين، وا 
ن يشارك فلسطيني يحمل الجنسية األردنية في انتخابات ستسبب له أنفسهم، فليس من السهل أبًدا أ
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إشكاالت على خلفية ما تثيره من ازدواج في الوالء في وقت القضية الفلسطينية أبعد ما تكون عن 
 الحل العادل المطلق أو النسبي.

مسألة مشاركة يمكن لو هناك إرادة وجدية لدى القيادة والقوى الفلسطينية لجرى البحث مع األردن في 
الفلسطينيين في األردن المقيمين ممن ال يحملون الجنسية األردنية، الذين يقدر عددهم بمليون 

 فلسطيني، وهذا أمر صعب حدوثه أيًضا، ولكن يستحق اختباره على أرض الواقع.
 الحقيقة أن ال نية إلجراء االنتخابات للمجلس الوطني في الخارج وهذا أمر معروف ومسكوت عنه،
ن ما يمكن أن يجري في أحسن األحوال فيما يتعلق بتمثيل الفلسطينيين في الخارج التوافق الوطني  وا 

 على أساس "نظام المحاصصة".
ما سبق يعني أن تغيير موقف "حماس" ال يعود إلى الضمانات التي حصلت عليها، بل هذا كان 

 سلًما للتراجع ال أكثر، لذا لنجرب البحث عن تفسير آخر.
ك "حماس" مثل "فتح" واآلخرين مغزى سقوط دونالد ترامب ونجاح جو بايدن، وهي تسعى لتأهيل تدر 

نفسها على طريقة تناسبها بدعم من حلفائها، وخصوًصا قطر وتركيا واإلخوان المسلمين، لالستعداد 
لتوليه سدة البيت األبيض، أسوة بما فعل الرئيس والسلطة في رام هللا حين أجرت سلسلة من 

لتغييرات بدأت بإعادة العالقات والتنسيق األمني مع إسرائيل، ومروًرا بتغيير مرجعية وأسس التعامل ا
مع األسرى، ولم تنته بتبني موقف معتدل جًدا من استئناف العالقات مع اإلدارة األميركية الجديدة ال 

القبول باستئناف  يشمل دعوتها التراجع عن قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس، فضاًل عن
المفاوضات من دون شروط كما صرح رياض المالكي وأكثر من "مسؤول فلسطيني رفيع" لمصادر 
قناع سيد البيت األبيض الجديد  إعالمية إسرائيلية وأجنبية، وذلك لضرب الحديد وهو ساخن، وا 

هتمام وحده كافًيا، باالهتمام بالقضية الفلسطينية بداًل من وضعها في آخر سلم األولويات، وكاّن اال
 وليس ضمن أي سياق ولتحقيق أية أهداف.

إًذا، "حماس" هي األخرى تراهن على التغيير الذي حصل في الواليات المتحدة، بدليل من عدم 
إصرارها على إلغاء االلتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو كأساس للوحدة، وتستعد لتولي بايدن لدرء 

يتبنى "حل الدولتين"، ويدعم إجراء االنتخابات لتجديد شرعية السلطة، مخاطره وجلب منافعه، فهو 
وقد يدعم دمج "حماس" في السلطة أسوة بما فعله رئيسه السابق باراك أوباما حين امتطى صهوة 
حصان الربيع العربي بهدف تغيير األحصنة العربية األميركية الهرمة بأحصنة جديدة تحظى بدعم 

كراهية الشعوب العربية واإلسالمية للواليات المتحدة ألنها تدعم حكاًما  شعوبها؛ حتى ال تستمر
 فاسدين ومستبدين انتهت مدة صالحيتهم.
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إن التفسير السابق على وجاهته ال يكفي وحده لتفسير تغيير موقف "حماس"، فالحركة تراهن أيًضا 
لسياسي، ويخشى على أن خصمها السياسي الداخلي )فتح( في وضع صعب جراء فشل مشروعه ا

خوض االنتخابات رغم كل المرونة والتنازالت التي أقدمت عليها، والتي ستجعل حصة "حماس" من 
مقاعد المجلس التشريعي أقل في أحسن األحوال مما حصلت عليه في السابق، أي أنها تراهن على 

لمجلس المركزي، الخالفات الداخلية في "فتح" على خلفية الصراع على الخالفة والحكومة، وعقد ا
وملء مقعد صائب عريقات، واستحقاق المؤتمر الثامن لحركة فتح، وتراجع شعبية الرئيس كما تشير 
االستطالعات، وموقع مروان البرغوثي، وتيار محمد دحالن، ومطالبة الجيل الشاب بأن يأخذ مكانه 

 في الحركة والسلطة والمنظمة.
االحتفاظ بسلطتها في غزة، وهي بحاجة إلى أن تستظل إضافة إلى ما سبق، األولوية لدى "حماس" 

لى أن تشارك في المنظمة،  بمظلة الشرعية التي تحظى بها السلطة للتخفيف من أعبائها الثقيلة، وا 
ذا تحقق ذلك، فهذا جيد جًدا، وهو قد يكون متاًحا، ألن جولة المصالحة الحالية ال تشترط إنهاء  وا 

طرة "حماس" على القطاع وهيمنة "فتح والرئيس على السلطة والمنظمة، بل االنقسام أواًل، وال إنهاء سي
تقوم على انتخابات ستجري تحت االحتالل واالنقسام وفي ظل إطار سلطة الحكم الذاتي. أما إذا 
تعذر تحقيق ذلك فتسعى "حماس" من خالل المرونة التي قدمتها لئال تتحمل المسؤولية، أو عدم 

 مرار االنقسام.تحملها وحدها عن است
وما يعزز أسباب تعديل "حماس" لموقفها أنها ال تريد مواجهة عسكرية مع إسرائيل في وقت غير 
مناسب لها، في ظل تردي الوضع العربي بعد تطبيع وتحالف عدد من الدول العربية مع إسرائيل، 

كثر تطرًفا من وفي ظل المؤشرات عن أن الحكومة اإلسرائيلية القادمة ستكون يمينية، وربما أ
الحكومة الحالية، إضافة إلى مراقبة "حماس" للتطورات لدى حليفتها القوية تركيا التي تحضر 
الستدارة تكتيكية كاملة في عالقتها مع إسرائيل وأوروبا ومصر وبقية الدول العربية استعداًدا الستقبال 

في وقت تستعد طهران الستقبال  بايدن. كما أنها ال تريد وال تفضل أن تقفز إلى حضن إيران كلًيا
بايدن واحتمال تجديد االتفاق النووي اإليراني، األمر الذي إن حدث يجعل إيران عنصًرا يساهم في 

 التهدئة واالستقرار في المنطقة.
رغم ما سبق وفي ظل تعديل "حماس" لموقفها إال أن طريق االنتخابات الشاملة ليست سالكة تماًما. 

مكانية االتفاق عليها أقل فالحوار حول أسس ا لشراكة والقضايا األخرى سيبدأ بعد صدور المراسيم، وا 
من عدم االتفاق حولها. كما أن إسرائيل بالمرصاد، وهي العب رئيسي يجب أن تعطي الضوء 
األخضر إلجراء االنتخابات حتى ُتجرى، وهي يمكن أن تفعل ذلك إذا ضمنت أن االنتخابات 
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وسيرها أكثر في طريق  هم في استمرار االنقسام واحتواء "حماس"ستكرس سلطة أوسلو وتسا
 الترويض.

لقد مّل الشعب من مسلسل حوارات واتفاقات المصالحة الذي ال ينتهي، وأصبح مستمًرا مثل 
 المسلسالت المكسيكية والتركية التي ال تنتهي رغم االعتقاد دائًما أنها شارفت على االنتهاء.

ات حرة وديمقراطية وتحترم نتائجها وتكون خطوة إلى األمام عليه أن يسعى ألن من يريد إجراء انتخاب
يتم االتفاق أواًل على الهدف الوطني، وأشكال النضال والمفاوضات والمقاومة، وأسس الشراكة 

 الوطنية، وكيفية التعامل مع سلطة الحكم الذاتي والتزاماتها، لتكريسها أم لتغييرها.
جراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها من أطراف المجتمع ومن يريد تجسيد الدو  لة الفلسطينية وا 

الدولي، خصوًصا أوروبا وروسيا والصين وتركيا والدول العربية، عليه أن يسعى لرفع المنظمات 
الفلسطينية عن الئحة اإلرهاب، أو إزالة الفيتو عن اشتراكها في الحكومة القادمة، واحترام نتائج 

ابات مهما كانت، مقابل تخليها عن سيطرتها االنفرادية على قطاع غزة، والموافقة على أن االنتخ
يكون القانون الدولي والشرعية الدولية جزًءا من برنامج الحكومة الفلسطينية. كما عليه العمل إلنهاء 

 االنقسام وتوحيد المؤسسات أواًل كمدخل إلجراء االنتخابات.
طورة إجراء انتخابات هدفها تكريس األمر الواقع، وا عادة إنتاجه من خالل أما من يريد أو يتجاهل خ

القائمة المشتركة إن تجاوزت العراقيل واالتفاق على محمود عباس كرئيس توافقي وتوزيع أعضاء 
المجلس الوطني بالتوافق وتجنب تشكيل حكومة انتقالية تسبق االنتخابات، فعليه أن يتحمل مسؤولية 

 أو سكت عنه.ما سعى إليه 
 مدير مركز مسارات*

 5/1/2021مركز مسارات، رام هللا، 
 

 تناُزٌل يطلب العنَب وال يقاتل الناطور .39
 أ.د. يوسف رزقة
حماس تبلغ عباس موافقتها على انتخابات متتالية للمؤسسات اآلتية: مجلس تشريعي، ورئيس 

غير مفهوم في موقف حماس هذا؟ أم أن األمر  السلطة، والمجلس الوطني، فهل ثمة تغّير درماتيكي
 مرتِبط بتغيرات طبيعية؟

كلنا يعلم أن حماس والفصائل تطاِلب بانتخابات متوازية للمؤسسات الثالث، وفتح تطُلب انتخابات 
متتالية، تبدأ بالتشريعي، ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني، وهذه واحدة من اختالفات رئيسة بين 

از المصالحة بحسب لقاءات إسطنبول، وبرسالة حماس األخيرة لعباس تنازلت الطرفين منعت إنج
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حماس عن مطلبها بالتوازي من أجل تحقيق اختراق في جدار الصمت والرفض لتحقيق مصالح 
الوطن، فهل أصابت حماس أم ال؟ وهل تقبل عباس التنازل برحابة صدر وُيصِدر مرسوم 

انتخابات قريبة، أم مازالت هناك مسافة غير منظورة بين ما  االنتخابات، أم ال؟ هل نحن على أبواب
 هو ُمعَلن وما هو غير ُمعَلن؟!

فلم أجد تغيًُّرا درماتيكيًّا،  -بعد أن نشرتها وسائل اإلعالم-لقد قرأُت رسالة رئيس حركة حماس لعباس 
طر، هذا ووجدُت فيها أن حماس استجابت في تنازلها عن شرط التوازي لمطالب كل من مصر وق

من ناحية، وَقِبلْت بدياًل عن شرط التوازي ضمانات مصرية وقطرية وتركية وروسية إلجراء 
االنتخابات في المؤسسات الثالث في غضون ستة أشهر، وأن يتضمن المرسوم تواريخ محدَّدة 

 هر الستة، وهذا تغير طبيعي سياسيإلجراء هذه االنتخابات في مدة األش
مصر وقطر ال عيب فيه، بل هو موقف ينبع من حسن تقديٍر لتطوير  إن احترام حماس مطالبَ 

العالقة مع مصر وقطر، إذ ال تستغني حماس عن َدْوَري قطر ومصر، ال سيما وهي ترى الدول 
 العربية تهرول نحو التطبيع بال مقابل.

ؤسسات الثالث وجيٌد أن تحتاط حماس لنفسها وُتسيِّج هذا االحترام بضمانات إجراء االنتخابات للم
في غضون مدة زمنية محددة في المرسوم الرئاسي، ومن ثم يمكن الحصول على العنب دون مقاتلة 

 الناطور.
ومع ذلك، وفي ضوء اجتماع عباس مع رئيس لجنة االنتخابات، أقول: إنه ما زالت المسافة بين 

من قراءة، بين أن تحصل التقاربات السياسية واإلجراء العملية بعيدة بقدر يمكن أن يحتمل أكثر 
ل لتواريخ الحقة، لسببين على األقل: األول أن مسألة التوازي والتوالي ليست كل شيء  قريًبا، وأن تؤجَّ

والثاني أن هناك جدواًل مناِفًسا للمصالحة واالنتخابات، يبدأ برغبة عباس في في معوقات المصالحة. 
ته، وال ينتهي بخطب وّد بايدن وطلب رعايته العودة إلى المفاوضات رغم الءات نتنياهو وتعنتا

للمفاوضات دون شروط فلسطينية، على أمل تجديد المساعدات األميركية للسلطة، وعلى أمل إعادة 
فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن. ومن ثم ذكر عباس زكي في تصريحه األخير: إن المرسوم 

سرائيل ودول التطبيع العربي، وفي هذا إشارة  الرئاسي لالنتخابات سيصدر قريًبا رغم رفض أميركا وا 
 مقصودة لمعوقات خارجية، كلنا يعرف ما تعنيه.

 4/1/2021فلسطين أون الين، 
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 متراوحًا بين ترامب وأوباما.. كيف يبدو الشرق األوسط بقيادة بايدن؟ .40
 أودي أفينتال 

”. المشتعلة“لمسائل الخارجية مع دخوله إلى البيت األبيض سيكون بانتظار الرئيس بايدن كومة من ا
، فإن بايدن يولي أهمية كبيرة ”يجب أن تعود الواليات المتحدة إلى القيادة“ومثلما جسد في مقاله: 

للسياسة الخارجية، وقد أعلن عن تعيينات في وزارته في مجال األمن القومي قبل أي مجال آخر، 
 بما في ذلك االقتصاد والصحة، كي ينقل هذه الرسالة.

ا خطط بايدن للشرق األوسط؟ بأي دروس يتوجه إلى الموضوع؟ ماذا سيكون مكان منطقتنا في م
سلم أولوياته؟ ما هي التوترات واالضطرارات بين أهداف الواليات المتحدة ومصالحها وقيمها بالنسبة 

 إسرائيل؟للشرق األوسط، والتي ستضطر إدارة بايدن إلى المناورة فيها. وما المعاني التي تستخلصها 
 دروس الماضي

في مناصبه في الكونغرس واإلدارة في العقود الثالثة األخيرة، تعرف بايدن عن كثب على إخفاقات 
 الواليات المتحدة في إحداث تحوالت إيجابية في الشرق األوسط.

إن انهيار المفاوضات على التسوية الدائمة التي حاول الرئيس كلينتون العمل عليها أدى إلى 
، وكل جهود تحريك المسيرة السياسية فشلت وعمقت أزمة الثقة بين ”المناطق“انتفاضة مسلحة في 
 إسرائيل والفلسطينيين.

سعى المحافظون الجدد في إدارة بوش ألحداث مسيرة تحول ديمقراطي في الشرق األوسط. واصل 
يدة في العالقات مع الرئيس أوباما ذلك على خلفية أحداث الربيع العربي، وسعى لفتح صفحة جد

إيران. وبعد إسقاط نظام صدام حسين انطلقت إيران كقوة إقليمية صاعدة؛ وأدت أحداث الربيع 
، وعودة الحكام ”داعش”العربي إلى انعدام االستقرار والهزات والحروب األهلية، وانتشار عظيم لـ

 المطلقين إلى الحكم في غالبية دول المنطقة.
 نن مخططاتهم في الشرق األوسط؟ ماذا يقول بادين ورجاله

على أساس برنامج الحزب الديمقراطي وتصريحات كبار المسؤولين الذين عينهم بايدن في حكومته، 
 وأقواله ومقاالته نفسه، نرسم الخطوط الهيكلية التالية بالنسبة للشرق األوسط.
األوسع: إعادة بناء النظام ستنشأ سياسة الواليات المتحدة في المنطقة من مبادئ السياسة الخارجية 

الديمقراطي، الذي بنته الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وتعزيز  –الدولي الليبرالي 
؛ واالنتصار في ”من هونغ حتى السودان، ومن تشيلي حتى لبنان“الديمقراطية في أرجاء العالم 

 المنافسة الدولية حيال الصين وروسيا.
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لص بالنفط في الشرق األوسط، ال تزال للواليات المتحدة مصالح متواصلة في رغم تعلقها المتق
المنطقة، مثل: أمن إسرائيل، والتدفق الحر للطاقة، ومنع التحول النووي إليران، والحرب ضد 
اإلرهاب. كما تسعى الواليات المتحدة إلى مزيد من التوازن بين مستوى التزامها باالستقرار والحرية 

المنطقة وبين الغرق في المواجهات )التي ال يمكن االنتصار فيها( والتي تقضم من القوة  واألمن في
 األمريكية.

لى حوار إقليمي  إيران في سلم األولويات، وتسعى اإلدارة الستئناف الدبلوماسية، وعدم التصعيد، وا 
الواليات المتحدة مجددًا، مع طهران. إذا عادت إيران إلى االلتزام التام باالتفاق النووي، ستنضم إليه 
” تعزيز وتمديد المفعول“وسترفع العقوبات ضمنًا. وبعد ذلك، ستدير اإلدارة مع إيران مفاوضات على 

لبنود االتفاق، وستواصل ممارسة عقوبات محددة ضدها على خرق حقوق اإلنسان، ودعم اإلرهاب 
 وتطوير الصواريخ.

للعالقات. من جهة، ستواصل الواليات المتحدة ” ة فحصإعاد”و” إعادة بدء“حيال دول الخليج سينفذ 
لقمع حقوق ” شيكًا مفتوحاً “ضمان أمنها في وجه التهديدات اإلقليمية، ومن جهة أخرى لن تعطي 

 عبر وسطاء )وعلى رأسها الحرب في اليمن(.” كارثية“اإلنسان، ولخصومات داخلية وحروب 
ية في أرجاء المنطقة، بما في ذلك في مصر وتركيا، ستعمل الواليات المتحدة على إحياء الديمقراط

وستحرك جهدًا دبلوماسيًا لحل سياسي لألزمة السورية، والتقدم في إصالح سياسي واقتصادي في 
 لبنان.

ستعمل اإلدارة على تقليص حجم القوات األمريكية، وتنفيذ تغييرات في انتشارها تقلل المقدرات 
يقاع الهزيمة المستثمرة في المال وحياة اإلنس ان إلى مستوى مقبول، في صالح الدفاع عن العراق، وا 

 بداعش، ومساعدة األكراد.
لى جانبها دولة فلسطينية قابلة للعيش.  وجود إسرائيل قوية في حدود آمنة هو مصلحة أمريكية، وا 
ستعارض اإلدارة خطوات من طرف واحد مثل ضم وتوسيع المستوطنات، والتحريض واإلرهاب. 

أنف العالقات الدبلوماسية )مكاتب م.ت.ف في واشنطن، قنصلية في شرقي القدس( وستست
 والمساعدة االقتصادية للسلطة ولغزة.

 في نقدة التوترات
من جهة يصل بايدن إلى منصبه مع التزام معلن بأجندة وسلم قيم ليبرالي  –بين المثالية والواقعية 

حقوق اإلنسان، من مدرسة التيار التقدمي المتعزز في من الحرية والمساواة المدنية وبين الجنسين و 
لخطوات ” نتائج غير مخطط لها“الحزب الديمقراطي. من جهة أخرى، سبق لبايدن أن جرب 

ن من شأن أجندة  التحوالت في الشرق األوسط، التي تحّفظ على بعضها عندما كان نائب الرئيس. وا 
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حقيقيًا بين اإلدارة وحلفاء أمريكا التقليديين في المنطقة الديمقراطية وحقوق اإلنسان أن تثير احتكاكًا 
وعلى رأسهم السعودية ومصر. وتشير تعيينات بايدن في مجال األمن القومي )بلينكن، ساليبن( إلى 

 أن الرئيس كفيل بأن يفضل الخط الواقعي في السياسة الخارجية األمريكية.
ب وأوباما قبله، المنافسة مع القوى العظمى مثل إدارتي ترام –بين جدول أعمال عالمي ومحلي 

األخرى الصين وروسيا، والتي هي جزء من أجندة حفظ النظام العالمي الليبرالي، ستكون العنصر 
السائد في سياسة الخارجية األمريكية. وال يزال الشرق األوسط هو إحدى المناطق التي تدور فيها 

الستثمار فيها وتبقي فيها وجودًا عسكريًا بل وتكون هذه المنافسة. وقد تضطر إدارة بايدن إلى ا
مستعدة الستخدامها عند الحاجة كجزء من الحفاظ على مكانة الواليات المتحدة كقوة عظمى. وذلك 

في كل مكان ” الفراغ“على نحو خاص في ضوء تجربة السنوات الماضية التي تدخل فيها روسيا إلى 
 سوريا، ليبيا، البحر المتوسط(.تقلص فيه الواليات المتحدة تدخلها )
الشرق األوسط في سلم أولويات ثانوي من ناحية إدارة بايدن بعد  –بين التقليص والتدخل واالنجذاب 

االقتصادية الداخلية، والمنافسة مع القوى العظمى وترميم  –االجتماعية ” األمراض“معالجة ملحة لـ 
وفي العقود األخيرة، وبالذات عندما سعت الواليات مكانة الواليات المتحدة في الساحة العالمية. 

أيلول،  11المتحدة لتقليص وجودها في الشرق األوسط، عادت لتجتذب إليه على خلفية أحداث 
 ”.داعش“والربيع العربي، وانتشار 

محافل اإلرهاب في الدول التي تقلص ” رفع رأس”في نظرة إلى األمام يلوح التحول النووي اإليراني و
 الوجود األمريكي، وعلى رأسها أفغانستان. فيها

يعلن بايدن بأن الدبلوماسية ستكون األداة المركزية  –بين الدبلوماسية واستخدام األدوات العسكرية 
في السياسة الخارجية األمريكية. وقد يفهم بأن امتناع ترامب وأوباما عن استخدام القوة كلف الواليات 

ها. الشرق األوسط يختبر سلوك بايدن لتشخيص الضعف، وقد المتحدة المس بمصداقيتها وقوت
 يكتشف بأن الدبلوماسية وحدها، دون تهديد عسكري، لن تكفي لتحقيق األهداف األمريكية.

عقدة التوترات بين المصالح والقيم واألهداف في سياسة اإلدارة الخارجية تنعكس في مسائل إقليمية 
 ملموسة على جدول األعمال.

بايدن، إلى جانب وزير الخارجية ومستشار األمن القومي، هم من مهندسي االتفاق النووي، إيران، و 
ويؤمنون به ويسعون إلى العودة إليه. خطوة معناها رفع العقوبات. وفقدان رافعة العقوبات سيصعب 

بايدن على اإلدارة تحقيق التزامها في تعديل مواضع خلل االتفاق النووي. وهذا السلوك سيرفع إدارة 
سرائيل. وهذه سترى في العودة إلى االتفاق  –إلى مسار احتكاك وتوتر مع حلفائها  الدول العربية وا 
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مع رفع العقوبات واالمتناع عن التهديد العسكري، خطوات تعزز مكانة إيران في المنطقة في ظل 
 تجاهل سجل طهران في مجال اإلرهاب وحقوق اإلنسان.

تمرار ميل التطبيع يخدم مصالح األطراف المشاركة، بما في ذلك يبدو أن اس –اتفاق إبراهيم 
السعودية الساعية لتقليص التوترات واالحتكاك مع اإلدارة الوافدة. وستواصل إدارة بايدن الميل، 
ومعقول أيضًا أال تسارع إلى االستثمار في استئناف المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، 

ت نجاحها في هذه الظروف. وسيسعى بايدن إلى استعادة مكانة الواليات المتحدة التي تتدنى احتماال
كوسيط نزيه وا عادة حل الدولتين إلى الخطاب، وهو يتعرض لضغوطات في الموضوع الفلسطيني من 
الجناح اليساري في الحزب. وبالتالي، سيخلق صالت بين المراحل التالية للتطبيع وبين االلتزام 

لسياق الفلسطيني، مثل اشتراط العالقات باالمتناع عن خطوات من طرف واحد العربي في ا
 )المستوطنات؟(.

وضعت مسيرة التطبيع مستوى عاليًا من تورد السالح األمريكي المتطور للدول  –بيع السالح 
العربية. وستطلب السعودية وقطر ومصر ودول أخرى ما حصلت عليه اإلمارات. وسيدخل بيع 

يارات إلى الصندوق األمريكي ويخلق آالف أماكن العمل في فترة االنتعاش من األزمة السالح المل
االقتصادية. وبالمقابل، تعهدت إدارة بايدن بوضع حد للتدخل األمريكي في حرب اليمن، تتماثل مع 
انتقاد الديمقراطيين للمس الواسع باألبرياء وفي مواضيع حقوق اإلنسان في دول الخليج، ملتزمة 

لحفاظ على التفوق النوعي إلسرائيل. وفي ضوء الرفض األمريكي لتزويد دول المنطقة بالسالح با
 المتقدم، قد تتوجه هذه إلى شرائه من روسيا مما يلزم بايدن قانونيًا بفرض عقوبات عليها.

عبًا وفقًا لتقديرات إدارة بايدن فإنها ستبدي خطًا حازمًا أكثر تجاه أنقرة التي أصبحت ال –تركيا 
إشكاليًا في الشرق األوسط. وينتقد بايدن خطوات أردوغان المناهضة للديمقراطية وسياستها اإلقليمية 

من روسيا، واستعراض القوة في  S-400من حيث الخط اإلسالمي المتطرف، وشراء منظومات 
تناع عن حوض البحر المتوسط، والمس باألكراد في سوريا، وغيرها. وستسعى إدارته أيضًا إلى االم

االحتكاك مع عضو في الناتو، وستحاول منع تقرب تركيا من روسيا التي وصفها بايدن نفسه كتهديد 
 خطير.

دارة بايدن  إسرائيل وا 
ستضع إدارة بايدن استراتيجية وسياسة تجاه الشرق األوسط، وسيضطر فيها إلى المناورة بين 

صورة أوباما المتصالحة مع األعداء  التوترات والمصالح المتضاربة والحذر من أال تلتصق به
كما ” للدكتاتوريين“والمغتربة عن الحلفاء. وسيختار بايدن خطًا وسطًا، فلن يتجاهل السلوك اإلشكالي 

 فعل ترامب، ولكن سيضع أمامهم مطالب أقل من تلك التي وضعها أوباما.
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طي في المنطقة الوتد المركزي في قد تتخذ إدارة بايدن نهجًا واقعيًا ولن يكون موضوع التحول الديمقرا
سياسته. وستتأثر هذه بنهجه تجاه إيران التي يلوح كنقطة أرخميدس تحدد عمق التدخل األمريكي 

 وتصمم عالقاتها مع حلفائها في المنطقة.
وسيكون لموقف إسرائيل في هذا السياق وزن وتأثير على القرارات التي تتخذ واالتجاهات التي يتم 

 اختيارها.
ي هذا السياق، فإن خطوات أحادية الجانب من إسرائيل سيعتبرها بايدن تقييدًا له، مما سيؤثر على وف

 قدرة إسرائيل في التأثير على عملية تصميم سياسته في الشرق األوسط.
 IPS 4/1/2021معهد السياسة واالستراتيجية 
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