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فتح وحماس على خلفية   بين حركتي  التقارب  الفلسطين   تراجعبدأت مالمح  جدول    على رأس  ةيالقضية 
واتفاقيات التطبيع مع عدد من    ،الضمخطط  و   ،، في ظل الحديث عن صفقة القرن لدى االحتاللعمال  األ

والواليات    "،إسرائيل"  إال أن  ،جراء انتخابات إوتم االتفاق على    ،ان التقارب بدا جدي  أورغم    .الدول العربية
مع اتضاح   ، ال سيمابدأ القلق يظهر  ،موقفا من األمر في البداية، ولكن مع تقدم المسار يا لم تُبد   ،المتحدة

  ، وأن فتح تعاني من االنقسامات، وعليه  ،الصورة التي أظهرت أن حماس ذاهبة للفوز في هذه االنتخابات 
ن تبدأ بالعمل مع الواليات المتحدة وأوروبا والدول العربية، للتأكيد على أن شروط أ   "إسرائيل"كان على  

قلقا من التقارب بين فتح   "إسرائيل"تبدي    ولكن هذه المرةالرباعية المطلوبة من حماس ما زالت كما هي،  
  ، 2006عزل حكومة حماس كما فعلت عام  في  ألنها ستجد صعوبة    ؛كثر من االنتخابات نفسهاأ  ،وحماس

توافق تشارك   المرة حكومة  الحكومة هذه  دفع  فيحيث ستكون  لتصعيد    "إسرائيل"ها حركة فتح، وهذا ما 
  .لثنيهم عن المشاركة في االنتخابات  ؛ونشطائها  االعتقاالت والتهديدات ضد قادة حركة حماس

كي تستأنف    ،ظهرت مطالبات من باحثين وخبراء من مركز دراسات األمن القومي للحكومة اإلسرائيليةقد  و 
اإلسرائيلية  لكن الحكومة    ،لتجديد عملية السالم  ،االتصاالت مع الفلسطينيين بمساعدة أمريكية أوروبية عربية

بعد    ،أن تستعد للتعامل مع الفلسطينيين كجسم واحد في الضفة وغزةبهؤالء الحكومة    وطالب لم تستجب،  
بل    ،فلسطينية متزامنة في الضفة والقطاع  الحتجاجات وأن تستعد    ،من الزمنكثر من عقد  أانفصال دام  

 .(2021)تسوريف و عيران،  وفي الساحة الدولية
 

 لماذا االنزعاج من االنتخابات؟ 
 معضلة إلسرائيل من خمسة أبعاد: الفلسطينية  االنتخابات تشكل 
وهو    ،حيث تجري االنتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة  ، مناطقي  األول هو بعد   البعد  .1

الفلسطينية للسلطة  يعني وحدة جغرافية  الذي ما  األمر  تريده    ،  الحكومة   "،إسرائيل"ال  ال سيما 
 .اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو

تكون يدها هي  س  حيث   ،والتي قد تنتهي بصعود حماس  ،تعلق بنتائج االنتخابات يالبعد الثاني   .2
لى جانب قطاع غزة الذي تسيطر إ  ،سيطر على الضفة الغربيةتعلى السلطة و   ستستوليالعليا، ثم  
 . 2007عليه منذ 

تذكرة قبول    مما يمنحها   ،البعد الثالث هو مشاركة حركة حماس الواضحة في عملية ديموقراطية .3
 لدى المجتمع الدولي.
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إنجازا رمزيا للسلطة الفلسطينية في  والتي تعني    ،تعلق باالنتخابات في شرقي القدسيالرابع البعد   .4
حين   في  منع  أ القدس.  االنتخابات   " إسرائيل"ن  إسرائيلية  ،سيوفر  ،لهذه  نظر  وجهة  ما سل    ،من 

 جراء االنتخابات كلها.إوالتراجع عن  ،نه من النزول عن الشجرةللرئيس الفلسطيني يمك  
 "إسرائيل"وهو ما ال تريده  ،  البعد الخامس يتعلق بتعزيز الوجه الديموقراطي للسلطة الفلسطينية .5

 . (2021)حاخام،  بالطبع

تلقاء    " إسرائيل"تأمل   من  االنتخابات  الفلسطينيون  يلغي  بأن  المتحدة  وزير    فقد   نفسهم،أوالواليات  تحدث 
نتوني بلينكن بهذا الشأن في التاسع من  أشكنازي مع وزير الخارجية األمريكي  أجابي    "إسرائيل"خارجية  

والواليات المتحدة    "ائيلإسر "ن  إف  ،خباري ووفقا لمصادر إسرائيلية تحدثت لموقع والال اإل  .الجاري   إبريل  /نيسان
ن الطرفين يتجنبان الحديث عن  أتتشاركان الخوف من إمكانية فوز حركة حماس في هذه االنتخابات، رغم  

عراقيل    "إسرائيل"ن ال تضع  أ شكنازي لبلينكن بأفشالها، بل وتعهد  حتى ال يبدوان كمن يسعى إل  ،ذلك علنا
 .(2021)رابيد،  في طريق االنتخابات 

  ، ر الدفاع للشؤون العربيةيمستشار وز   ،ذكرها الجنرال احتياط دافيد حاخام  ،فقا لمعلومات إسرائيلية خاصةو و 
 ا جاهز   امكتب أبو مازن اتهام  لدى  وزعم أن  بل  ،بين حماس وفتح حول تأجيل االنتخابات   هناك حوارات    فإن

لغاء ن تستمر بالسعي إلأ  "إسرائيل"يتحتم على  نه  إتقول المصادر  و   لحماس بأنها تتحمل مسؤولية ذلك.
خاصة و   ،االنتخابات من خالل اتصاالت سرية مع قيادة السلطة، ومن خالل السعي لدى المجتمع الدولي

  " سرائيل"إتسعى للقضاء على  التي    ،حماس  الشرعية لحركة  تمنحسقناعهم بأن االنتخابات  إو   ،الواليات المتحدة
 .(2021)حاخام،  

  فشال االنتخابات ن تظهر كمن يعمل إلأوالتي تخشى من    ،التقديرات لدى المؤسسة األمنية اإلسرائيليةوتشير  
لى مؤشرات إن الرئيس الفلسطيني فعال سيقوم بتأجيل االنتخابات، حيث أشار الجيش  أ  لىإ  ،الفلسطينية

،  وذلك في اجتماعات ونقاشات داخل المؤسسة األمنية اإلسرائيلية  ،واضحة لديه بأن الرئيس سيفعل ذلك
لى مرحلة حرجة، وأن الشارع الفلسطيني وصل مرحلة متقدمة من  إمع تخوفهم من أن االنتخابات وصلت  

وترى    .الجاري   إبريل  / وأنه سيصبح من الصعب التراجع عنها في األسبوع األخير من شهر نيسان  ،التفاعل
األمنية   يمك  أ المؤسسة  الذي  السلم  الفلسطيني  الرئيس  لدى  االنتخابات ن  النزول عن شجرة  وهو    ،نه من 

وتواصل  .لالنتخابات في القدس "إسرائيل"منع ذريعة و  ،وتفشي وباء الكورونا ، الوضع االقتصادي المتردي
محذرينهم    ،لثنيهم عن المضي في االنتخابات   ،المؤسسة األمنية االتصاالت مع قيادات كبيرة في السلطة
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ثر  إعالقاتها مع األجهزة األمنية على    "إسرائيل"وقطع    ،من فوز حماس ودحالن وخسارتهم للضفة الغربية
 . (2021)بوحبوط،  الشأن الفلسطيني الداخلي ذلك، مع تأكيدهم دائما أنهم ال يتدخلون في

اإلوقد   تصريحات  تناقل  العبري  شعث،عالم  لنبيل  الفلسطيني    الرئيس  عن    ،مستشار  فيها  ن  أتحدث 
 .(2021)ابو طعمة،  ها في القدسئجراإ على  "إسرائيل" عدم موافقةاالنتخابات ستؤجل بسبب 

وبالتعاون مع الواليات المتحدة واألوروبيين   ،على األقل "إسرائيل"تسعى  ،وفي حال عدم تأجيل االنتخابات 
لون  او األوراق التي يح   إحدىو   .للتأثير على الرئيس الفلسطيني في االتجاهات التي يمضي بها  ،قليمواإل

األخيرة اللحظات  بها في  إعادة  ،اللعب  فتح  ي البرغوث  مروان  هي  قائمة  قبل    ،وقائمته لالتحاد مع  وذلك 
ليمارسوا ضغوطهم    ،لدى مؤيدي التسوية في اإلقليم والعالم   " إسرائيل"تسعى    ،لى ذلكإإضافة    .4/2021/ 29

 . (2021)تسوريف و ميخال،    وليحذروه من أن فوز حماس يهدد هذا المسار برمته  ،على الرئيس الفلسطيني

 تهديدات حماس  

والتي هددت بالتصعيد العسكري    ،حركة حماس على محمل الجد   تهديدات    "إسرائيل"تأخذ    ،من جهة أخرى 
فوفقا   .ال سيما في شرقي القدس  ،العبث باالنتخابات الفلسطينية  "إسرائيل"ذا ما حاولت  إ  ،على جبهة غزة

للشرق   المتحدة  وعبر مبعوث األمم  ،أوصلت حماس تهديداتها إلسرائيل عبر المصريين  ،العبرية  20لقناة  
  ، عالمطلقها عبر اإل أالتي    ،اس في قطاع غزة يحيى السنوارلى تهديدات قائد حركة حمإإضافة    األوسط،

لى تهديدات  إ  أيضا  إضافةو باالنتخابات الفلسطينية،   "إسرائيل"ذا ما عبثت  إبتخريب االنتخابات اإلسرائيلية  
  بالتزامن عدد من الصواريخ من غزة    ، حيث انطلقحماس  القيادي في حركة  ،مبطنة على لسان خليل الحية

الوقت   .ديدات الته  تلك  مع نفس  النهاية ستؤجل االنتخابات أ على    "إسرائيل"تراهن    ،وفي  السلطة في    ، ن 
 غير الراغبة هي أيضا بفوز حماس في االنتخابات المزمعة   ،بتشجيع من إدارة بايدين والواليات المتحدة

 . (2021، 20)القناة 

توقع  يستعد الجيش اإلسرائيلي لسيناريوهات التصعيد في حال تم تأجيل االنتخابات، حيث يُ   ،من جهتهو 
ن الرئيس  ترى أ  ،سيما وأن التقديرات لدى المؤسسة األمنية اإلسرائيليةال    طالق صواريخ من قطاع غزة،إ

  ، وقيادة العمليات   ،شلذلك قدمت قيادة المنطقة الوسطى في الجي  الفلسطيني فعال سيقوم بتأجيل االنتخابات،
عالن  إ دون انتظار    كيفية مواجهة التصعيد بمستويات مختلفة،  ، حولجاهزة لرئيس األركان كوخافي  اخطط

لى إإضافة    ،عمال مسلحةأ وربما    ،، وتشمل االستعداد الحتجاجات في الضفة الغربيةالرئيس الفلسطيني
 .(2021حبوط،  )بو  طالق صواريخ من قطاع غزةإ
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 ذريعة إسرائيلية  

أن هذه االنتخابات قد تم تعريفها في المرسوم   ، هوالمبرر القانوني إلسرائيل لمنع االنتخابات في القدس
الفلسطيني بأنهاالرئاسي  الفلسطينية  ،  السلطة  كما هو    ،انتخابات لمؤسسات فلسطينية، وليس لمؤسسات 

 ،التفاقات ا   ا لهذهانتهاك  األمر الذي تعتبره "إسرائيل"منصوص عليه في الترتيبات المؤقتة التفاقات أوسلو،  
 .(2021)تسوريف و ميخال،  ها بعرقلة الديموقراطيةممن اتها "إسرائيل"ومع ذلك تخشى 

في االنتخابات الفلسطينية، كما أنها   "إسرائيل"حتى اآلن، ليس واضحا ما هو الحد الذي سوف تتدخل فيه 
ا    لم تبد   أي التزامات واضحة حول سماحها للفلسطينيين بإتمام العملية االنتخابية، ولن يكون األمر واضح 

 هو  كل  شأن فلسطيني    " أنإسرائيل"وكل هذا يأتي في سياق اعتبار  ،  دةإال إذا تشك لت حكومة إسرائيلية جدي
لفلسطيني ة، وعدم التدخ ل فيه كما  من شأنها، ولذلك من المستبعد بقاؤها على الحياد في أمر كاالنتخابات ا

عصبة،    تد عي للتدخل  ،(2021)ابو  والذريعة  والفرصة  الوسيلة  إيجاد  عن  تعجز  لن  خاللفهي  من   ، 
 . ابحت اويبقى القرار في النهاية فلسطيني  ا،و العرقلة الفعلية، ولكن يبقى التأثير نسبيأ ،و التهديد ألضغوط ا
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