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ّ
مقدمة
ٌ
من حيث الجوهر ،تعترف حماس اليوم بإفالسها ،وتقترب من نهايتها تجربة عمرها  10سنوات ،عاش
كبير من األنفاق وصواريخ
قطاع غزة خاللها من دون كهرباء ،من دون شبكة مياه ،ولكن بوجود ٍ
عدد ٍ
ّ
ٌ
ّ
"القسام" .أصبح من الضروري اآلن ّ
حل مشكلة غزة ،وهذه ّ
املرة هناك فرصة أمام القطاع؛ أتاحها الوضع
الجيوسياس ي ّ
ّ
اإلنسانية املاثلة واملأزق العام الذي ال ُيرى منه مخرج.
املتغير ،الكارثة
قال يحيى سنوار ،زعيم حركة حماس في ّ
غزة:
كل من يقف ّ
"أنا شخصيا سأكسر عنق ّ
ضد الوحدة الفلسطينية".
ال ُيعرف إن كانت تهديداته ساعدت أم ال ،ولكن في  12تشرين األول /أكتوبر التقى في القاهرة قادة أكبر
مرة ُأخرىّ ،
حركتين فلسطينيتين متنازعتين ،فتح وحماس ،وصرحا ّ
اتفاق حول املصالحة
إلى
توصال
هما
أن
ٍ
ّ
ّ
الفلسطينية.
الوطنية ،وعرضا االتفاق املوقع واعدين بالعمل معا لتحقيق املصالح
ّ
تولت القاهرة ّ
مهمة مصالحة الفلسطينيين ،وكانت واشنطن على اطالع بمجريات األمور ،إذ لم
تستخدم الواليات املتحدة األميرك ّية الفيتو هذه ّ
املرة ملنع تفاوضات الوحدة ،وكذلك فعلت أورشليم التي
أرسلت وفدها إلى القاهرة في يوم التوقيع على اتفاق املصالحة .اتفق الطرفان على نشر  3آالف عنصر من
انتخابات ،وكذلك توحيد هياكل قوى األمن في
الشرطة الفلسطينية في القطاع ،وعلى بدء التحضير إلجراء
ٍ
ٌ
ّ
صوت واحدٌ ،
ّ
سالح واحد".
الغربية بعنوان "سلطة واحدة،
غزة والضفة
انقضت  10سنوات منذ االنقالب العسكر ّي في قطاع ّ
غزة وهيمنة حركة حماس هناك ،ووقعت ثالث
حروب مع إسرائيل.

ّ
الفلسطينية محمود ّ
ّ
عباس القطاع ،حيث يعيش حوالى
أكثر من  10سنوات لم يزر رئيس السلطة
ّ
ّ
العدوان الشرسان ،هذه ّ
املرة صوغ معادلة تسمح
مليونين من الفلسطينيين .فهل ستتمكن فتح وحماس،
لهما تقاسم السلطة تقاسما ّ
يلبي مصالح مصر وإسرائيل واملجتمع الدولي ،وكذلك الفلسطينيين أنفسهم؟
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خطوة إلى األمام ،خطوتان إلى الخلف

ّ ُ
سنوات تقريبا في القاهرة (وأ ّ
مرة ّ
يجتمع ممثلو حركتي فتح وحماس ّ
عربية أخرى)
قل في عواصم
كل ثالث
ٍ
اتفاقات في ّ
كل ّ
ويعقدون
مرة .آخر هذه اللقاءات جرى عام  .2014في وقتها ،أعلنت وسائل اإلعالم
ٍ
ّ
وطنية ،وزار موظفون من رام هللا قطاع ّ
وحدة ّ
غزة ،وأكد رئيس اللجنة
الفلسطينية بابتهاج تشكيل حكومة
ٍ
ّ
ملانية ور ّ
ئاسية خالل عام واحد.
املركزية املعلومات حول إجراء
االنتخابية
ٍ
انتخابات بر ٍ
ّ
انتخابات
قبلها ،وقع الطرفان عام  2011على اتفاق القاهرة .وكان الحديث حينها يدور حول إجراء
ٍ
ّ
الفلسطينية ،وتشكيل حكومة
عام ،وعن انضمام حركة حماس إلى منظمة التحرير
برملانية في غضون ٍ
ّ
ٌ
ّ
وحدة ّ
اليمنية والقطرية ،وأيضا في مدينة مكة عام
لقاءات في العاصمة
وطنية وإلى آخره .قبل هذا ،جرت
ٍ
.2007
شارك في التفاوضات من جانب حركة فتح املفاوض املخضرم عزام األحمد عضو املكتب السياس ي
ّ
ّ
والوزير السابقّ .أما حركة حماس فقد مثلها الدكتور موس ى مرزوق ،الرجل الثاني في قمة السلطة
السي ّ
اسية للحركة .كانت املصافحات والعناقات تذهب عبثا على الدوام؛ فاالنقسام بين قطاع غزة والضفة
ّ
الغربية يستمر ،وبعد مرور بضعة أشهر ،وأحيانا أسابيع لم يكن ش ٌيء يمنع "املشاركين في الحوار حول
الوحدة" من كيل الشتائم واالتهامات ،وإرسال الناشطين من حركة حماس إلى خلف القضبان في سجون
رام هللا ،ولم يمنع حركة فتح من حرمان ّ
غزة من الكهرباء ،ومن التوقف عن دفع رواتب املوظفين .واستمر
ٍ
إطالق األوصاف املشينة من قبيل "ديدان األرض".
كما ّ
تبين التجربة ،كان الطرفان في حال تسمح لهما باالتفاق على تشكيلة الحكومة ،وموعد االنتخابات
ّ
ّ
ّ
اتفاق بشأن أكثر القضايا إلحاحا ،على سبيل املثال
وتعيين اللجان لحل بقية القضايا .ولكن التوصل إلى ٍ
ّ
ممكن.
غير
اآلن
حتى
بقي
اع،
القط
سالح حركة حماس واإلشراف على حدود
ٍ
في الوقت الحاليّ ،
تغيرت كثير من الشروط األساسية ،فقد أصبحت قطرّ ،
أهم رعاة حركة حماس
معزولة ،واضطرت السلطات فيها إلى طرد قادة حماس من الدوحة .وفي حركة حماس نفسها ،وصل إلى
السلطة "املحليون" -وتنازل سكرتير املكتب السياس ي الدائم في الحركة ،خالد مشعل ملصلحة يحيى
سينوار ،املولود في ّ
تصحيحات على ميثاقها ،وأصبحت
مخيم خان يونس لالجئين .أجرت حركة حماس
ٍ
األزمة اإلنسانية املتفاقمة في القطاع ّ
تقوض نفوذ الحركة وتخلق تربة مناسبة لخصومها .وأخيرا ،أصبح من
الفلسطينية -أخذ رأي الشارع بالحسبان ،حيث ّ
ّ
تؤيد أغلبيته الساحقة
الضروري لعباس -رئيس السلطة
الوحدة .ولكن ،هل سيكون هذا كافيا للمصالحة بين من ال يتصالح؟
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نصف لحى وبناء شاهق
لفهم عمق الخالف بين الفلسطينيين القوميين واإلسالميين ،ستوجب العودة إلى الوراء عشرين عاما
أعوام فقط .بعد التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل،
وأكثر ،وليس 10
ٍ
عاد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ياسر عرفات عام  1993إلى ّ
غزة .شغل ياسر عرفات
وزمالؤه الذين قض ى ٌ
سنوات طويلة معه بين لبنان وتونس املناصب الرئيسة قي اإلدارة
قسم كبير منهم
ٍ
اإلسالمية -التي ّ
ّ
أسست في عام  1987على
الوطنية الفلسطينية املقامة حديثا .وقتئذ ،أعلنت حركة حماس
ّ
ّ
"املجمع اإلسالمي" القريبة من حركة" اإلخوان املسلمين" -أنها ترفض محاوالت االتفاق مع إسرائيل
أساس
ّ
كلها ،وترفض التخلي عن أي جزء ،مهما كان صغيرا ،من "األراض ي الفلسطينية التاريخية" .وفي حين كانت
ّ
مسلحة -كتائب ّ
"عز
حركة فتح تبني املؤسسات الفلسطينية الوطنية ،أنشأت حركة حماس ميليشيات
القسام" -وراحت ّ
هابية ّ
الدين ّ
تنفذ أعماال إر ّ
ضد اإلسرائيليين العسكريين واملدنيين .كان أنصار ياسر
ُ
عرفات يغازلون حركة حماس تارة ،وتارة أخرى يعاقبونهم بأقس ى الصور :على سبيل املثال ،قام محمد
دحالن ،رئيس جهاز األمن الوقائي في قطاع غزةّ ،
بزج كبار قادة حماس في السجن في عام  ،1996ونوعا من
اإلهانة ،أمر بحلق نصف ذقونهم.
في الوقت نفسه ،دخلت التفاوضات اإلسر ّ
ائيلية مع حركة فتح في مأزق ،إذ ّاتهم ّ
طرف الطرف اآلخر
كل ٍ
ٍ
بانتهاك كثير من بنود اتفاق أوسلو .أشار الفلسطينيون إلى مواصلة إسرائيل البناء في املستوطنات ،في حين
افترض اإلسرائيليون ّأن ياسر عرفات ال يبذل جهدا كافيا في محاربة اإلرهاب ،الذي يرفع رأسه أعلى وأعلى
ّ
كل يوم (في مرحلة ما كان يعرف بسنوات السالم ،بدأ نشاط االنتحاريين ،وكان الشهداء يفجرون أنفسهم
داخل الحافالت والشوارع املزدحمة داخل إسرائيل).
َّ
شبكة من دور الحضانة واملدارس ،وبتوزيع املعونات
استمرت حماس طوال هذا الوقت بإنشاء
ٍ
ّ
اإلنسانية والهدايا في األعياد ،ومساعدة العائالت الفقيرة في إقامة حفالت األعراس وجمع مهور العرائس.
القوة الرئيسة في ّ
بعد اندالع انتفاضة عام  ،2000أصبحت حماس ّ
غزة .كانت السلطة الفلسطينية ،التي
الصالحيات واإلمكانات غير قادرة على وقف ّ
ّ
ّ
اإلسالمية "حماس" في
توسع نفوذ الحركة
ُحرمت من كثير من
ٍ
أوساط الشباب الفلسطيني.
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واحد على القطع مع قطاع غزة ،وسحبت جيشها
في عام  ،2005عندما أقدمت إسرائيل من
جانب ٍ
ٍ
ومستعمراتها من هناك ،غدت حركة حماس ،بحكم األمر الواقع ،الحاكم في القطاع .في عام  2006شاركت
ّ
حماس في االنتخابات البرملانية ألول مرةّ ،
وحققت انتصارا مذهال وغير متوقع ،وفي حزيران /يونيو عام
بتمرد في ّ
غزة ،إذ استولى ر ٌ
جال يرتدون اللباس األسود على ّ
مقرات السلطة الوطنية
 2007قامت ّ ٍ
الفلسطينيةّ ،
ّ
وتلقى رجال شرطة حركة فتح الرصاص في ركبهم ،ليسقطوا من سطوح املباني الشاهقة إلى
ممن قام بحلق نصف لحى قادة حماسّ ،
أسفل .ها قد جاء االنتقام ّ
وممن ّنفذ االعتقاالت ومارس أعمال
إعالمي ٌة تدور بين ّ
ّ
اإلهانة .بدءا من عام  ،2007بدأت ٌ
غزة ورام هللا ،ويتهم قادة حماس رئيس السلطة
حرب
الشرعية ،ومن جانبه ال يبدي ّ
ّ
عباس ّ
تقصير باتهام قادة حماس بالخيانة.
أي
الوطنية الفلسطينية بعدم
ٍ

إغالق الحدود
اكتسب موضوع املصالحة بين حركتي فتح وحماس ،على الدوام ّ
أهمية عاملية .فمن وجهة نظر املجتمع
الدوليّ ،
تعد سلطة حماس في قطاع ّ
ّ
شرعية .تحظى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
غزة سلطة غير
الوطنية الفلسطينية وحدهما باالعتراف الدوليُ ،وينظر إلى محمود ّ
عباس ممثال شرعيا ووحيدا للشعب
الفلسطينيّ .أما حماس ،فعلى العكسّ ،
تعد منظمة إر ّ
هابية في ّ
كل من إسرائيل ،الواليات املتحدة األميرك ّية
ٍ
واالتحاد األوروبي.
في عام  ،2002بعد انتصار حركة حماس في االنتخابات مباشرةّ ،
ّ
ّ
الدولية (األمم
الرباعية
قدمت
املتحدة ،الواليات املتحدة األميركية ،االتحاد األوروبي وروسيا) لإلسالميين الفلسطينيين طلبات ّ
عدة:
ٍ
ّ
ّ
الفلسطينية
الوطنية
االعتراف بوجود إسرائيل ،االعتراف باالتفاقات التي سبق التوقيع عليها من السلطة
ّ
ّ
املسلح ّ
ضد إسرائيل .جاء ر ّ
ّ
عام ،عندما
بعد
ة
الرباعي
على
حماس
حركة
د
النضال
عن
ف
والتوق
كافة،
ٍ
الحدودية بين ّ
ّ
غزة ومصر ومع إسرائيل وبدأت بحفر أنفاق ّ
قتالية على الحدود مع
سيطرت على املعابر
ٍ
جنود ومدنيين إسرائيليين .تواصل القصف الصاروخي على األراض ي اإلسر ّ
ائيلية من
إسرائيل ،لخطف
ٍ
أراض ي ّ
غزة .واليومُ ،ينتج  70في املئة من الصواريخ في قطاع غزة نفسه.
ٌ
منذ سنوات ّ
عدة وحدود غزة مغلقة من الجانبين ،فمن معبر آريل في إسرائيل ،يعبر أولئك
الفلسطينيون الذي حصلوا على إذن مسبق من السلطات اإلسر ّ
ائيلية ،وبغرض الحصول على الرعاية
ٍ
ّ
الصحية في املستشفيات اإلسر ّ
ّ
ائيلية فحسب .أما مصر فتبقي حدودها مع القطاع مغلقة معظم الوقت.
وتعطي بعض االستثناءات في ّ
ّ
اإلسالمية .وهكذا تكون حركة حماس قد عزلت عمليا القطاع
مدة األعياد
وسكانه عن العالم الخارجي.
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ترتبط ّ
ّ
األممية ،وتصل مستويات البطالة إلى  40في املئة .أصبحت أوضاع
غزة كليا باملعونات اإلنسانية
استمرت  50يوماّ ،
ّ
دمر خاللها كثير من
السكان صعبة جدا ،خصوصا بعد حرب 2014؛ هذه الحرب التي
ّ
املنازل
السكنية ،واملدارس واملستشفيات حيث كان مقاتلو حماس يطلقون منها صواريخهم على املدن
والبلدات اإلسرائيلية.
خالل مؤتمر املانحينُ ،جمع أكثر من  4مليارات من الدوالرات لتلبية حاجات القطاعّ ،
ولكن املانحين ال
ّ
القطاع .أوالّ ،
ّ
ّ
يصب في
ألن قسما كبيرا من األموال
يتعجلون دفع أموالهم ،ما دامت حركة حماس تدير
جيوب قادة حماس ،ومن ّ
رب
ثم ينفق على تسليح اإلسالميين .وثانيا ،ليس بمقدور ٍ
أحد أن يضمن أال تقع ح ٍ
جديدة بعد سنوات ّ
ّ
ّ
ستدمر من جديد ّ
اإلنسانية
كل البنى التحتية .في هذه األثناء تزداد األزمة
عدة ،وعندها
ّ
ّ
حدة في القطاع ،وستظهر آثارها قريبا في مصر وإسرائيل.

فرعون -الوسيط
ال يستطيعون في مصر حتى اليوم نسيان َّأنهم كانوا يديرون قطاع ّ
غزة طوال  19عاما ،مع َّأنهم أرغموا
ّ
التخلي عنه إلسرائيل بعد حرب عام ّ .1967يدعي املصريون في خطابهم الرسميّ ،أنهم يتعاطفون مع
على
"الشعب الفلسطيني الشقيق" ،مع ّأنهم ،في الخمسينيات من القرن املاض ي فعلوا ّ
كل ما استطاعوا حتى ال
ّ
املصرية ،وفي العقد األول من األلفية الثالثة أغلقوا حدودهم
يمكنوا الفلسطينيين الدراسة في الجامعات
مع ّ
غزة معظم الوقت.
ّ
األمنية هي التي ّ
وقطاع ّ
ّ
غزة قبل ّ
أي ش ٍيء آخر .ما دامت حماس ال
تحدد العالقات بين مصر
القضايا
تعرقل مصرّ ،
فإن مصر ال تعرقل حماس .ولكن تدهورت العالقات نهائيا ،حاملا ُعرف ّأن جزءا من حماس
يتعاون مع تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء ،وي ّ
قدم لها الخبراء ويعالج املصابين في مستشفياتهم.
ولكن بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيس ي إلى السلطة في مصرّ ،
بأعمال
تبين َّأن حماس كانت تقوم
ٍ
ّ
ّ
املصرية وحتى ّأنها ساعدت كثيرا من اإلسالميين على الفرا ر من السجون بعد ثورة
تخريبية على األراض ي
التحرير عام  .2011منذ ذلك الوقت ،تراجع التضامن املصري مع حماس ،وخالل السنوات األخيرة أعلنت
القاهرة رفض ّ
أي جهد وساطة للمصالحة مع حماس.
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فما الذي حدث اآلن؟ لقد أصبحت حماس ضعيفة بالفعل بعد خسارتها أنصارها القطريين ،وتراجع
انتصار آخر على قطر .وبهذاّ ،
ٌ
يحل املصريون مسألة األمن
إمكان إغراء حماس باالنحياز إلى جانبها- ،وهذا
ّ
على حدود سيناء مع ّ
غزة -إذ بادرت سلطات حماس إلى إقامة منطقة عازلة في غزة وتعهدت بوقف أي
تواصل مع عناصر تنظيم الدولة املحليين .وبهذا ،تعود مصر ألداء دور الوسيط ذي النفوذ القو ّي ،القادر
ٍ
ّ
على تحريك الصخرة الجاثمة على طريق الوحدة الفلسطينية ،ويفصم العرى التي تربط قطر وحماس،
ّ
ّ
اإلسالمية.
وتحل مشكلة التعاون بين حماس وتنظيم الدولة

وحدة غيرمريحة
على الرغم من األجواء اإليجابية السائدة عموما في تفاوضات القاهرة ،تبقى مسألتان خالفيتان :النقاط
الحدودية ونزع سالح حركة حماس .إال ّأن األمر األكثر خطرا بالنسبة إلى الفلسطينيين أنفسهم ،وكذلك
بالنسبة إلى جيران ّ
غزة ،هو مسألة نموذج الحزب هللا في القطاع .إذا اقتصرت عودة السلطة الفلسطينية
إلى قطاع ّ
غزة على مستوى السلطات اإلدارّية (لتحصيل الضرائب ورعاية حاجات السكان املعي ّ
شية
اليومية)ّ ،
فإن هذا يعني ّأن ّ
ّ
غزة ستبقى مكانا قابال لالنفجار ،حيث يعلو صوت الداعين إلى إزالة إسرائيل.
في الوقت الحاليّ ،
يصرح قادة حماس علناّ ،أنهم لن يتخلوا عن "سالح املقاومة" ،مستخدمين املصطلح
يوجه هذا السالح ّ
نفسه الذي يستخدمه حزب هللا في لبنان .في نهاية األمر قد َّ
ضد فلسطيني حركة فتح،
كما حدث سابقا في املاض ي.

ّ
في اللحظة الراهنة ،ال تتعلق األمور كلها بيد قادة حركتي فتح وحماس وحدهم ،ولكن تتعلق بالدول
ّ
سيعدون سالح حماس وسيطرتها على املعابر الحدودية
املانحة ،واألمم املتحدة والعالم العربي .فإذا كانوا
ّ
َّ
مسلما بهّ ،
ّ
فإن اتفاقهم لن يساوي قرشا واحدا ،ألنه لن يصمد سوى بضعة أشهر ،وربما يسبب اندالع
أمرا
حرب جديدة.
ٍ

على سبيل املثال ،من الصعب اآلن فهم بند االتفاق الذي يقول بـ "توحيد السلطات األمنية في القطاع
ّ
ّ
األمنية ،التي تدعمها الواليات املتحدة األميرك ّية ،مع
والضفة الغربية" .فهل يعني ذلك توحيد الجهات
الجناح العسكري لحماس "كتائب ّ
عز الدين ّ
القسام" التي كان مقاتلوها حتى اآلونة األخيرة يقصفون
إسرائيل بالصوا يخ ّ
ويهددون بـ "مسح الكيان الصهيوني"؟ وماذا سيكون مصير ترسانة الصواريخ التي
ر
بحوزة حماس؟ وهل ستوضع هذه الترسانة بعهدة السلطة الفلسطينية؟ ومن َّ
ثم ال يمكن إال أن يطرح
السؤال املثير :ماذا سيحدث لهذا االتفاق ،في حال إجراء انتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية ،وفوز
ُ
حركة حماس فيها؟ فهل سيكون عندها بانتظار الشرق األوسط عشر سنوات أخرى من املساعي واملحاوالت
لتدوير زوايا املربع لتحويله إلى دائرة؟
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واآلن ،كيف ستكون ر ّدة فعل إسرائيل على االتفاق بين فتح وحماس؟ .من جهة ،إذا كان توحيد فتح
وحماس ناجحاّ ،
فإن ذلك سيسحب البساط من تحت قدمي أولئك الذين يتهمون محمود ّ
عباس بعدم
ّ
وبأنه لم يزر القطاع طوال  11عاما ماضيات .ولكن ماذا سيحدث لحظة ّ
توجهه إلى القطاع ،وهذا
الكفاية،
شهر واحد؟.
قد يكون خالل ٍ
كثير من ممثلي الجناح اليميني سيقولون إ ّن عباس يتماهى مع اإلرهابيين ،وسيبرم معهم تحالفا .ردات
ٌ
الفعل هذه جميعها معروفة جيدا ،فهذه ليست ّ
اتفاقات مشابهة .في إسرائيل يوجد
املرة األولى التي تبرم
ّ
ٌ
إجماع بالنسبة إلى السيطرة على حدود القطاع ،تجب عودة قوات السلطة الفلسطينية ،وكذلك
بالفعل
بالنسبة إلى نزع سالح حركة حماس .ولكن ماذا لو جاءت نتائج االتفاق بهذا وذاك؟ .من الصعب حاليا
التصديق بذلك ،إذا أخذنا بالحسبان وفرة املشكالت التي يمكن أن تعوق تنفيذ االتفاق .إذا حدث هذا
فجأة ،فسيكون على القيادة اإلسرائيلية تقويم الوضع الجديد بعناية .ولكن لن يكون بمقدور إسرائيل حينها
فض تفاوضات السالم بذ يعة غياب تفاهم الفلسطينيين في ما بينهم أو ّ
بأن حماس تهيمن على ّ
غزة.
ر
ر
ٌ
وهكذا ،وبعد توقيع اتفاق املصالحة يمكن أن تبدأ مرحلة جديدة من حياة القطاع ،وقد ال تنطلق .إذا
قبلت حماس بنزع سالح جناحها العسكر ّي ونقل اإلشراف على الحدود إلى السلطة الفلسطينية ،فستنطلق
غزة حملة اإلعمار وستتدفق استثما ٌ
في ّ
ات ضخمة وستبدأ املساعدات اإلنسانية الحقيقية بالوصول.
ر
عمليا ،سيحصل ّ
طرف واحد .عندها في أيلول/
كل ما كان سيحصل بعد االنسحاب الذي جرى من ٍ
سبتمبر عام  ،2005بوصفي صحافيا شهدت النشاط املكثف الذي شهده قطاع ّ
غزة على يد مقاتلين من
اإلمارات العربية املتحدة ومصر ،املستثمرون من أوروبا والعالم العربيّ .
كل ش ٍيء انتهى بعد االنتخابات
ّ
اإلسالمية
املصيرية التي جرت عام  2006وما تالها من قرارات اتخذتها حماس بعد التخلي عن أيديولوجيتها
ّ
وصحتهم ثمنا لهذا القرار.
التي تحمل املوت .لقد دفع كثير من الفلسطينيين حياتهم
ٌ
من حيث الجوهر ،تعترف حماس اليوم بإفالسها ،وتقترب من نهايتها تجربة عمرها  10سنوات ،عاش
كبير من األنفاق وصواريخ
قطاع غزة خاللها من دون كهرباء ،من دون شبكة مياه ،ولكن بوجود ٍ
عدد ٍ
ّ
ٌ
ّ
"القسام" .أصبح من الضروري اآلن ّ
حل مشكلة غزة ،وهذه ّ
املرة هناك فرصة أمام القطاع أتاحها الوضع
الجيوسياس ي ّ
ّ
اإلنسانية املاثلة واملأزق العام الذي ال ُيرى منه مخرج.
املتغير ،الكارثة
ّ
تستغل هذه الفرصة السانحة.
من املخيف التفكير بما سيحدث ،إذا لم
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