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�أح �ب��ط ه ��ذا الأم ��ل م��ن خ�ل�ال ��س�ل��وك ح�م��ا���س والتوفيق
ال�سيا�سي .وهكذا �أ�صبحت حما�س هدفا م�شروعا لن�شاط
املعار�ضة امل�سلحة �ضدها.
�أ َّم ��ا املجموعة الثانية م��ن امل�ق��االت ،ف ��دارت ح��ول البنية
الأ�سا�سية يف الأزم ��ات ،وت�ن��اول��ت ك� ٌّ�ل م��ن بينيدتا بريتي
و�إل �ي��زاب �ي��ث ت���س��ورك��وف «الأم� ��ن الإن �� �س��اين واالجت ��اه ��ات
الإن �� �س��ان �ي��ة يف غ� ��زة :ن �ظ��رة ع �ل��ى ال �ع �ق��د امل ��ا� �ض ��ي» ،وق��د
ا�ستعر�ضا موجزا لل�صراع الدائر بني �إ�سرائيل وحما�س
والقيود االقت�صادية امل�ستمرة والعزلة الدولية ملا حدث
يف العقد امل��ا��ض��ي م��ن ت��ده��ور يف جميع م��ؤ��ش��رات الأم��ن
ال �ب �� �ش��ري ت�ق��ري�ب��ا يف ق �ط��اع غ� ��زة ،و�أو� �ض �ح ��ا �أن احل��ال��ة
اخلطرية يف غزة �آخذة يف التدهور بوترية ثابتة من حيث
البيئة واالق�ت���ص��اد وال�ه�ي��اك��ل الأ��س��ا��س�ي��ة واحل �ك��م .وم��ن
املرجح �أن يكون للأو�ضاع الراهنة �أثر طويل الأجل على
االجتاه امل�ستقبلي لغزة وم�ستقبل املنطقة ب�أ�سرها.
كما تناول جدعون ب��روم�برغ وجوليا جيوردانو و�أودي��د
�إي� ��ران و�أوم � ��ري ال �ع��اد «�أزم� ��ة امل �ي��اه وال�ك�ه��رب��اء يف غ��زة:
عر�ض موجز للو�ضع  ،»2017و�أو�ضح امل�ؤلفون �أن قطاع
غزة يواجه حاليا �أزمة �إن�سانية حادة ذات عواقب مدمرة
وي�شكل االفتقار �إىل املياه النظيفة لال�ستخدام املنزيل
و� �س��وء الأو� �ض ��اع ال�صحية ت�ه��دي��دا خ�ط�يرا ل�صحة نحو
مليوين �شخ�ص يعي�شون يف قطاع غزة .وقد عربت كميات
كبرية من مياه ال�صرف ال�صحي غري املعاجلة حدود غزة،
وهي ظاهرة لها �آثار على بع�ض املجتمعات املجاورة.
وت� �ن ��اول � �ش�ي�را �إف� � ��رون وغ � � ��وردن .ر وف �ي �� �ش �ب��اخ وج��ول�ي��ا
جيوردانو «�أزم��ة املياه وال�صرف ال�صحي يف غزة و�أثرها
على ال�صحة ال�ع��ام��ة» ،وي��و��ض��ح امل��ؤل�ف��ون �أن التحديات
امل�ل�ح��ة ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا غ ��زة يف جم ��االت امل �ي��اه وال���ص��رف
ال�صحي والكهرباء معقدة ومرتابطة؛ لذلك فمن املهم
ات �خ��اذ �إج� ��راءات ف��وري��ة مي�ك��ن تنفيذها يف �إط ��ار البيئة
والقيود ال�سيا�سية القائمة ،التي �ست�ساعد مع ذلك على
التخفيف من ح��دة الأزم ��ة وتقليل احتمال وق��وع كارثة
خطرية يف جمال ال�صحة العامة .وفيما يلي موجز لعدد
من اجلهود املتوا�صلة على امل�ستوى الإقليمي �أو الدويل:
� �� -1ش ��راء امل� �ي ��اه :ي �ج��ب ت�ن�ف�ي��ذ االت� �ف ��اق ال � ��ذي وق�ع�ت��ه
�إ�سرائيل والفل�سطينيون يف �صيف عام  2017ب�سرعة بيع
 10ماليني م�تر مكعب م��ن امل�ي��اه �إىل غ��زة .وم��ن املمكن
خلط املياه امل�ستوردة مع املياه اجلوفية ،وبالتايل خلق 40
مليون مرت مكعب من مياه ال�شرب ،و�سيكون من املمكن
توريد خم�سة ماليني مرت مكعب من املياه ،ولكن ينبغي
�إن�شاء خط �أنابيب جديد بني �إ�سرائيل وغزة لنقل الكمية
املتبقية.
 -2التخزين والتطهري �أو معاجلة املياه يف املنازل :وقد
تكون هناك حاجة �إىل هذه اخلطوة ملنع تف�شي الأمرا�ض
املنقولة عن طريق املياه قبل �إيجاد حل طويل الأجل.
� -3إم� ��دادات ال�ك�ه��رب��اء ملعاجلة م�ي��اه ال���ص��رف ال�صحي؛
وذلك من خالل بناء خط كهرباء خم�ص�ص يربط املورد
يف �إ�سرائيل مبحطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،كحل
م��ؤق��ت �أن يتيح الت�شغيل ال�ف�ع��ال للمرافق ول�ك��ن نظراً
ل�سوء حالة ال�شبكة احلالية امل�ستخدمة لنقل الكهرباء
بني �إ�سرائيل وغزة.
وتناول �ألون ريجر و�إي��ران يا�شيف «اقت�صاد قطاع غزة»،
وي� ��رى �أن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي يف ق�ط��اع
غزة واملواجهات امل�سلحة اجلارية بني �إ�سرائيل وحما�س

تتطلب التو�صل �إىل ح��ل دائ��م لل�صراع يت�ضمن �إ��ش��ارة
�إىل هذا البعد االقت�صادي .و�أن هناك حاجة �إىل الدعم
ال��دويل من �أجل التو�صل �إىل حل ،ويجب �أن يكون ذلك
ع�ل��ى ر�أ� ��س �أول ��وي ��ات احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ق�ب��ل ان��دالع
ح��رب �أخ��رى يف �ساحة غ��زة .ي�صف ه��ذا امل�ق��ال باخت�صار
اخل���ص��ائ����ص ال��رئ�ي���س�ي��ة الق�ت���ص��اد ق �ط��اع غ� ��زة ،وك��ذل��ك
التطورات امل�ستقبلية.
�أما املجموعة الثالثة من املقاالت ،فدارت حول امل�شاركة
الإقليمية وال��دول�ي��ة ،وت�ن��اول �أودي ديكيل �أول «�سيا�سة
�إ��س��رائ�ي��ل جت ��اه ق�ط��اع غ ��زة» ،وي ��رى �أن ال �ه��دف م��ن فك
االرتباط الإ�سرائيلي عن قطاع غزة يف �صيف عام 2005
ه��و رف��ع ال�ع��بء ع��ن قطاع غ��زة ،ال��ذي يقرتب حاليا من
م�ل�ي��وين ��ش�خ����ص فل�سطيني مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي املتمثل
تلب
يف ب�ن��اء دول ��ة م���س��ؤول��ة .ف�ن�ت��ائ��ج ف��ك االرت �ب ��اط مل ِّ
التوقعات بعد ن�صف عام من تنفيذه ،وقد ف��ازت حما�س
ب��االن �ت �خ��اب��ات ال�برمل��ان �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وب �ع ��د ع ��ام من
�سيطرتها على قطاع غ��زة ،ف�شلت امل�شاريع االقت�صادية
واملدنية التي ك��ان من املقرر تنفيذها كجزء من عملية
بناء دول��ة فل�سطينية ،ومل يتوقف العنف والإره ��اب من
قطاع غزة �ضد �إ�سرائيل.
وعر�ض �أوفري وبار لوبو «عقد من ا�ستيالء حما�س على
غزة :وجهة النظر امل�صرية» ،ويذكران �أنه وبعد عقد من
ا�ستيالء حما�س على غ��زة ،من الوا�ضح �أن م�صر تكيفت
مع هذا الواقع؛ فمن ناحية :تعرتف حما�س ب�أنها القوة
املهيمنة يف قطاع غ��زة وت�شكل عنوانا رئي�سيا؛ من �أجل
ت�ع��زي��ز م���ص��احل�ه��ا الأم �ن �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
ب�شكل واق�ع��ي .وتعترب م�صر حما�س �شريكا �ضروريا يف
الق�ضاء على الإره��اب يف �سيناء ،وتعترب نهاية االنق�سام
الفل�سطيني كم�صلحة وطنية م�صرية وفر�صة لتعزيز
دوره� ��ا الإق �ل �ي �م��ي ،وت �ب��دو �إي�ج��اب�ي��ة يف �إم�ك��ان�ي��ة ت�شديد
الروابط االقت�صادية بني غزة و�سيناء.
وع��ر���ض غاليا ليندن�سرتاو�س «تركيا وغ ��زة» ،و�أظ�ه��رت
�سيا�سة ت��رك�ي��ا ال�ث��اب�ت��ة م�ن��ذ ع ��ام 2006م ل��دع��م ح�م��ا���س،
والتي ينظر �إليها على �أنها ت�سهم يف و�ضع تركيا يف العامل
الإ��س�لام��ي ،على الأق ��ل يف ال ��ر�أي ال�ع��ام ،حتى التطورات

الدراماتيكية لال�ضطرابات يف العامل العربي.
�أم ��ا �سيما �شاين و�آن ��ا ��س�ي�تران ،ف�ت�ن��اوال «�سيا�سة �إي ��ران
جت��اه غ��زة» ،وي��ذك��ران �أن امل�ساعدات التي تقدمها �إي��ران
للمنظمات يف قطاع غ��زة تعك�س تطلعاتها �إىل لعب دور
مهم يف هذه املنطقة كجزء من جهودها لتو�سيع نفوذها
يف ال�شرق الأو�سط ويف ال�ساحة الفل�سطينية ب�شكل عام.
ويف هذا ال�سياق ،قدمت �إيران م�ساعدات مالية وع�سكرية
للمنظمات الفل�سطينية العاملة يف ق�ط��اع غ ��زة ،والتي
تعتربها ال ��ذراع الع�سكرية ال�ت��ي تعمل ��ض��د �إ��س��رائ�ي��ل.
�ول امل�ن�ظ�م��ات الفل�سطينية يف ق �ط��اع غ ��زة -خ��ا��ص��ة
وت� � ِ
اجل �ن ��اح ال�ع���س�ك��ري حل �م��ا���س� -أه �م �ي��ة ك �ب�يرة ال��س�ت�م��رار
العالقة مع �إيران يف ظل العزلة ال�سيا�سية واالقت�صادية
املحيطة بها .وعلى الرغم من االختالفات يف الر�أي التي
ظهرت يف ال�سنوات الأخرية بني املنظمات يف غزة و�إيران،
خا�صة على خلفية االنق�سام يف العامل العربي وا�ستمرار
احل��رب يف �سوريا� ،إ�ضافة للفجوة ال�شيعية وال�سنية يف
ال�شرق الأو�سط ،يبدو �أن طهران ال تتخلى عن �سيطرتها
على قطاع غزة ،و�أنها تعتزم موا�صلة م�ساعدة العنا�صر
التي �ستثبت معار�ضة ن�شطة لإ�سرائيل.
وع ��ر� ��ض ي ��وي ��ل غ��وزان �� �س �ك��ي «دول اخل �ل �ي��ج و�إ� �س ��رائ �ي ��ل
وح�م��ا���س» ،وي ��رى �أن ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ل�ل��دول ال�ست
الأع �� �ض ��اء يف جم�ل����س ال �ت �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي -ال �� �س �ع��ودي��ة
وقطر والإم ��ارات العربية املتحدة والبحرين والكويت
و ُع �م ��ان -مل ت�ك��ن م�ث��اال ع�ل��ى ال �ت �ع��اون ،وه ��ذا ال يختلف
اخ�ت�لاف��ا ج��وه��ري��ا عندما تناق�ش �سيا�ستها جت��اه قطاع
غ��زة ،و�إ�ضافة للرتكيز احل��ايل للعديد من دول اخلليج
على امل�شاكل الداخلية وال�صراعات الإقليمية يف ال�ساحات
القريبة والبعيدة ،ف�إنها تكافح �أي�ضا مع �صراعات الهيبة
وت�ضارب امل�صالح بينهما ل�صياغة �سيا�سة متفق عليها
ب�ش�أن ه��ذه امل�س�ألة ،و�أن ال�ث�غ��رات يف موقف العديد من
دول اخلليج جتاه حما�س والإخ��وان امل�سلمني تعر�ضت يف
ال�سنوات الأوىل من اال�ضطرابات يف ال�شرق الأو�سط على
خلفية زخم بع�ض حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة.
وع ��ر� ��ض ك� � ٌّ�ل م ��ن � �ش�ي�را �إي � �ف� ��رون و�إي� �ل ��ان ج ��ول ��دن�ب�رج
«��س�ي��ا��س��ة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة جت ��اه ق �ط��اع غ� ��زة» ،وت �ن��اوال
تطور ال�سيا�سة الأمريكية جت��اه غ��زة بعد فك االرتباط
عن �إ�سرائيل يف العام  .2005وناق�شا �أي�ضا فعالية النهج
الأم��ري �ك��ي احل ��ايل جت ��اه غ ��زة وحت�ل��ل م���ص��ال��ح ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،وال�ق�ي��ود ،وال�ضغط على قطاع غ��زة .ويحلالن
م�صالح الواليات املتحدة ،والقيود ،والنفوذ يف قطاع غزة.
ا�ستنادا للم�صادر املفتوحة واملحادثات غري الر�سمية مع
امل�س�ؤولني الأمريكيني ال�سابقني يف خمتلف احلكومات،
ومع خرباء وموظفني من املنظمات غري احلكومية ،ثم
يقدم امل�ؤلفان التو�صيات ال�سيا�سة املمكنة من الواليات
املتحدة نحو غزة على املدى الق�صري والطويل.
----------------------
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«أزمة قطاع غزة ..مواجهة التحدي»
أميرة سامي *
هذا الكتاب مشروعٌ قام به معهد دراسات األمن القومي لدراسة الوضع في قطاع غزة عام  ،2017تناول األوضاع السياسية
واالقتصادية والبنية األساسية واألمنية السائدة في المنطقة ،وآثارها القصيرة وطويلة األجل .واستند المشروع لتحليل
للوضع في قطاع غزة من جوانب مختلفة ،وكان الغرض من الدراسة هو توفير أساس بحثي للمطالبة بحق إعادة تقييم
سياسة إسرائيل المتعلقة بالمنطقة ،والشروع في برنامج إعادة تأهيل دولي لها؛ استنادا للتقييم القائل بأن قطاع غزة يواجه
مشكلة حادة في مجال البنية التحتية ،وهو أمر محفوف بالمخاطر ،ومليء بالتهديدات اإلنسانية واألمنية.
وثمة تقييم مشترك بين العديد من واضعي المواد والمشاركين في حلقة العمل ،وهو أن عملية إعادة بناء قطاع غزة هي
حاجة الساعة ،وأن تسجيل مشروع إعادة التأهيل لن يكون واضحا إال بمرور الوقت .وهذا يعني أن الحاجة لتحسين ظروف
المعيشة والبنية األساسية ،واالنطالق الفعلي للتحركات في هذا االتجاه .لن يعمل على الوقف الفوري النهيار البنية األساسية
االجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة ،أو يمنع وقوع حوادث عنف بين إسرائيل وحماس ،والتي يمكن أن تتصاعد وتثير
مواجهات واسعة النطاق.
ومع ذلك ،يجب �صياغة تفا�صيل م�شروع �إع��ادة الت�أهيل
واتخاذ التدابري من �أج��ل زي��ادة فر�ص احلد من عوامل
اخلطر يف املنطقة ،و�إر�ساء هدوء اجتماعي و�أمني ُيكن
توقعه� ،إ�ضافة حلافز لال�ستثمار يف الهياكل الأ�سا�سية
يف املنطقة .وينبغي النظر يف «ات �ف��اق امل���ص��احل��ة» ال��ذي
��ص�ي��غ ب�ي�ن ح �م��ا���س وال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف �أك �ت��وب��ر
2017؛ باعتبارها تطورا من �ش�أنه �أن ي�سهل على البلدان
وامل��ؤ��س���س��ات وامل�ن�ظ�م��ات ال��راغ�ب��ة يف امل���ش��ارك��ة يف م�شروع
�إع ��ادة ال�ت��أه�ي��ل وتن�سيق تفا�صيله وال�ع�م��ل على حتقيق
ذلك.
�أما فيما يتعلق بهيكل م�شروع �إع��ادة الت�أهيل ،فقد اتفق
ع�ل��ى �أن ��ه ي�ج��ب اال� �ض �ط�لاع ب��ه مب���ش��ارك��ة ط��وي�ل��ة الأج ��ل
وملتزمة من جانب م�ؤ�س�سات وبلدان من ال�شرق الأو�سط
واملجتمع الدويل .وذلك من �أجل تزويدها ب�أكرب قدر من
ال�شرعية ،ف�ضال عن املوارد الكثرية الالزمة لتعزيزها.
ويناق�ش �أودي ديكيل وعنات ك��ورز يف الف�صل االفتتاحي
بالتف�صيل -الأ�سا�س املنطقي لبدء م�شروع �إعادة ت�أهيلقطاع غ��زة ال��ذي �ستطلقه مبادرة �إ�سرائيلية ،و�سيجري
تنفيذه ع�ل��ى ن�ط��اق وا��س��ع م��ن التن�سيق وامل���ش��ارك��ة على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل .وي�صف هذا الف�صل �أي�ضا
مراحل ومكونات م�شروع �إعادة الت�أهيل املعقدة وال�شاملة
وامل��وارد الالزمة لتح�سني ظروف املعي�شة يف قطاع غزة؛
وبالتايل تقليل احتمال وقوع االنفجار الإن�ساين والأمني
الكامن يف الو�ضع القائم يف املنطقة.
ويرى امل�ؤلفان �أن �صياغة املبادئ والتفاهمات وااللتزامات
جتاه م�شروع �إعادة الت�أهيل على نطاق وا�سع وا�ستهالك
امل � ��وارد يف ق �ط��اع غ ��زة وت��وف�ير ج�م�ي��ع ه ��ذه ال���ض�م��ان��ات،
�سيكون من ال�ضروري لتحقيق ال�ت��وازن بني االعتبارات
وامل�صالح املختلفة ،على جميع م�ستويات الت�أهيل؛ وذلك
للآتي:
� -1أن هناك حاجة ملحة لإطالق م�شروع من �ش�أنه �إنقاذ
قطاع غزة.
 -2ت�ع��زي��ز و� �ض��ع ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ع�ل��ى ال���س��اح��ة
الفل�سطينية ب�شكل ع��ام؛ �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو يف
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قطاع غزة ،ويف احلفاظ على �أهميتها ك�شريك م�ستقبلي
ل �ل �م �ف��او� �ض��ات م ��ع �إ� �س ��رائ �ي ��ل ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ترت�ي�ب��ات
االنتقالية ،ال �سيما فيما يتعلق ب��احل��وار ب�ش�أن ت�سوية
�شاملة.
 -3من ال�ضروري �إدخ��ال تخفيف للقيود املفرو�ضة على
امل� ��رور م ��ن ق �ط��اع غ ��زة و�إل �ي ��ه يف م��واج �ه��ة االح�ت�ي��اج��ات
الأمنية الإ�سرائيلية ،وما يرتتب على ذلك من �ضرورة
�إدم ��اج ت��داب�ير امل��راق�ب��ة ال��وث�ي�ق��ة ع�ن��د امل�ع��اب��ر احل��دودي��ة
والبحر والأر�ض.
� -4إن �سيا�سة االعرتاف الر�سمي بحركة حما�س يف مقابل
االع �ت�راف ال�ف�ع�ل��ي ب��امل�ن�ظ�م��ة ت�سيطر ع�ل��ى ق �ط��اع غ��زة؛
وبالتايل فهي م�س�ؤولة عما يحدث يف املنطقة ،و�أنه بدون
التن�سيق معها ،ل��ن يكون م��ن املمكن ت�شجيع �أي ن�شاط
لإعادة الت�أهيل.
 -5احل��اج��ة ل��دم��ج ال�سلطة الفل�سطينية و�إع ��ادة ت�أهيل
قطاع غ��زة �ضد �سيا�سة الف�صل بني قطاع غ��زة وال�ضفة
الغربية ،التي تدعمها �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية.
 -6ال ��وع ��ي ال� ��دويل ب��احل��ال��ة الإ� �ش �ك��ال �ي��ة يف ق �ط��اع غ��زة
وال���ش�ع��ور ب�ع��دم وج ��ود ه ��دف يف جم ��ال اال��س�ت�ث�م��ارات يف
املنطقة؛ ب�سبب خطر الت�صعيد الأمني امل�ستمر وانعدام
الآف��اق ال�سيا�سية ،خا�صة يف املنطقة ،ويف �سياق ال�صراع
الإ�سرائيلي-الفل�سطيني ب�شكل عام.
وق ��د ان�ق���س�م��ت امل� �ق ��االت ال � � ��واردة يف ال �ك �ت��اب �إىل ث�لاث
جمموعات:
امل�ج�م��وع��ة الأوىل :ت �ن��اول ف�ي�ه��ا ب�ي�ن�ي��دت��ا ب�يرت��ي وع�ن��ات
كورز «�إدارة حما�س يف قطاع غزة» ،ويو�ضحان �أن التغيري
الأ� �س��ا� �س��ي ال ��ذي ح ��دث يف ق �ط��اع غ ��زة يف ال�ع�ق��د امل��ا��ض��ي
ه��و ��ص�ع��ود ح�م��ا���س �إىل ال�سلطة وال���س�ي�ط��رة ال�سيا�سية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��ي رك ��زت عليها املنظمة.
وحتى �أواخ��ر العام  ،2017ف��إن حكم حما�س يف غ��زة غري
م�ستقر ،ول�ك��ن املنظمة ال ت��زال تتمتع ب�سلطة ال ميكن
�إن�ك��اره��ا .ل��ذل��ك ،ف ��إن �أي اق�ت�راح ل�سيا�سة طويلة الأم��د
جت��اه غ��زة يجب �أن ي��أخ��ذ ه��ذا ال��واق��ع يف االع�ت�ب��ار ،و�أن
ينظر يف ال�ت��وازن املعقد لل�سلطة بني حما�س والف�صائل

ال�سيا�سية الأخرى والقوات املدنية العاملة يف قطاع غزة،
ف�ضال عن الف�ضاء ال�سيا�سي الفل�سطيني ككل .وباملثل،
من �أج��ل تقييم ال��دور ال��ذي تلعبه حما�س يف غ��زة اليوم
ويف امل�ستقبل ،م��ن ال���ض��روري حتليل وفهم الديناميات
الداخلية داخ��ل حما�س نف�سها ،مبا يف ذلك التوازن بني
اجلناح ال�سيا�سي للمنظمة واجلي�ش.
كما تناول �شلومو ب��روم «ال�سلطة الفل�سطينية والو�ضع
يف قطاع غزة» ،ويجد �أن موقف ال�سلطة الفل�سطينية يف
رام اهلل ،التي ت�سيطر عليها حركة فتح ،والو�ضع يف قطاع
غزة ،وم�شاريع �إعادة �إعمار غزة ينبع �أ�سا�سا من امل�صالح
ال�سيا�سية حل��رك��ة ف�ت��ح ،خ��ا��ص��ة ح��رك��ة حم�م��ود عبا�س؛
لذلك يت�أثر �أوال وقبل كل �شيء ال�صراع ال�سيا�سي بني
ح��رك��ة فتح ال�ت��ي ت�سيطر على ال�ضفة الغربية وحركة
حما�س التي حكمت قطاع غزة منذ العام 2007م.
وت�ن��اول ك� ٌّ�ل م��ن كوبي مايكل و�أوم�ي�ر دو��س�تري «احل�شد
الع�سكري حلما�س» ،وي��ذك��ران �أن التوتر يف حما�س بني
ال �ق �ي��ادة ال�سيا�سية واجل �ن��اح ال�ع���س�ك��ري م��وج��ود �أ��س��ا��س��ا
حول �أولويات املنظمة يف تخ�صي�ص امل��وارد ،وبينما تدفع
القيادة ال�سيا�سية جهودا عاجلة لإعادة ت�أهيل قطاع غزة
وا�ستعادة العالقات بني حما�س وم�صر واململكة العربية
ال�سعودية ،ف�إن القيادة الع�سكرية تقدر احل�شد الع�سكري،
مب ��ا يف ذل ��ك ت�ع�م�ي��ق ال �ت �ع ��اون م ��ع ال�ع�ن��ا��ص��ر اجل �ه��ادي��ة
الن�شطة يف �شبه ج��زي��رة �سيناء وم��ع ذل��ك ،وعلى الرغم
من االختالفات يف الر�أي بني الفرعني ،هناك اتفاق على
�أن امل��واج�ه��ة الع�سكرية وا�سعة م��ع �إ�سرائيل تتنافى مع
م�صالح املنظمة يف الوقت احلا�ضر.
كما ت�ن��اول ي ��ورام �شفايتزر «ال�سلفية اجل�ه��ادي��ة يف غزة
كمعار�ضة لنظام حما�س» ،ويذكر �أنه يف العام 2005م ،بد�أت
املنظمات واملجموعات التي متثل التيار ال�سلفي اجلهادي
يف الظهور بقطاع غ��زة .وق��د �أدى ا�ستيالء حما�س على
قطاع غزة يف العام  ،2007ومع �إزال��ة مناف�سي فتح جعل
ق��ادة احل��رك��ة ونظرائهم يف ال�ع��امل ،وق�ط��اع غ��زة ي�أملون
ب�شكل خ��ا���ص يف �أن ي�ك��ون �أح ��د �أه��داف�ه��ا الأي��دي��ول��وج�ي��ة
التقليدية -مهاجمة ال�ي�ه��ود ومهاجمة �إ��س��رائ�ي��ل .وقد

