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 خالفات مكتومة وقضايا ساخنة :حماس والقسام
 محمد إلهامي

 

سرررال  " :ينتهي جوهر األزمة القائمة في غزة منذ أحد عشرررر عاما إلس مسررريلة وح دة هي
، ور  ر ، تلك الصرررررلرة التي تكسررررررت عل ها جم   "المقاومة محاوالت المصرررررالحة سرررررارقا 

سال  المقاومة الذي نفذ الحسم العسكري في قطاع غزة كانت حكومة حماس ستسقط 
 وفي األعوام العشرة التال ة أثبتت حركات المقاومة .عبر االغت االت والتصف ات المتتال ة

 ةقدرة غ ر متوقعة ال علس الصررررموس فحسرررر  رس علس تيسرررر ة وتطوير رن ة تحت ة مت ن
للمقاومة، ما جعس كس يوم يمضرررررري علس حماس في غزة يمرس خطورة متزايدة في قدرة 

 .المقاومة مرلما يمرس ض طا س اس ا علس حكومة حماس المحاصرة
هذا االنقسررررام في الراخ ساخس حركة حماس نفسررررها ر ز جنا  يزيدق الزمز قوة وتطورا، 

علس مسرررررتقبس حركة حماس كلها،  ور ز حكومة تزيدها األيام أزمة وتدهورا يلقي رظالله
والتي ارتبطت مصرررائرها رالقطاع نفسررره، وها هو القطاع يشرررهد مز جديد مسررريلة تصرررن  
أزمة ساخس الحركة نفسررها، فتسررل م السررلطة رقدر ما هو إنقام لحكومة حماس رقدر ما هو 

وهو مرا أثرار أزمرة ال تزاف تفراصررررررر لهرا مكتومرة ر ز حمراس  .تهرديرد لانراحهرا العسررررررركري
 .حها العسكري ولكز أسفرت عنها لهاة خطاب متناقضة ر ز الطرف زوجنا

 

 أجواء العوسة إلس المصالحة :أوال
رعد انتلاب يح س السنوار رئ سا للحركة رقطاع غزة، ثم انتلاب إسماع س هن ة مسواال 
للمكت  السرررر اسرررري لحماس وررررهدت محاوالت تحريك الوضرررر  في غزة انتعاوررررة جديدة 

اصرررس م  محمد سحالل العدو اللدوس لحماس، وهو ما سف  محموس وصرررلت إلس مرحلة التو
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عباس إلس استعماف كافة ما في جعبته كورقة أخ رة رعد وعورق رالتهديد الس اسي فقرر 
عدسا مز اإلجراءات العقار ة علس قطاع غزة فقرر فرض ضررررررريبة مضرررررراعفة علس الوقوس 

دها لسلطة إلسرائ س مقارس تزويالالزم لتش  س محطة الكهرراء ر زة وتقل ص ما تدفعه ا
مز روات  موظفي السرررررررلطة في القطاع  %01، وخصرررررررم %54القطاع رالكهرراء رنسررررررربة 

وهي اإلجراءات  .آالف مز موظف ها إلس التقاعد المبكر 6، وإحالة (خمسررررر ز ألف موظف)
ر ت حكومررة حمرراس أمررامرره علس حررس اللانررة  بم التي كررانررت فوت احتمرراف قطرراع غزة وأ جك

إلسارة وؤول القطاع ح ز لم تتوف حكومة الوفات  7102التي وكلتها في مارس اإلسارية 
مسرررررررؤول تهررا، وسخررس الطرف المصرررررررري علس اللط ل اعررس مز إجراءات حمرراس عوسة 

 .للمصالحة وإنهاء االنقسام الفلسط ني
ف   اإلجراءات العقار ة عز  رك سررررررارت إجراءات المصررررررالحة وإعالنها سرررررر را حر را لكز لم ت 

وغ رق مز مسؤولي السلطة أل تلك اإلجراءات لز ترف  إال رمقدار  صر  عباسو غزة، رس
ة رصرررور "سرررال  المقاومة"تمكز السرررلطة مز قطاع غزة، كما تناولت التصرررريحات مسررريلة 

توق   االتفات وتم  .في هذا التوق ت مراسررررررتنكر إثارة األأزعات الطرف المصررررررري الذي 
سررررال  السررررلطة هو "، ثم ردأت مشرررركلة التفاصرررر س، وعاس مز جديد الحدي  عز رالقاهرة

ل ة علس لسررال مسررؤولي السررلطة وحدها رس علس لسررال حازم  "السررال  الشرررعي الوح د
 مدير عام الشرررفة الفلسررط ن ة، وهي الاهة التي مز المفترض أل تتولس الشرريل عطا هللا

م صدرت ث .استمرار التزامها رالتنس ق األمني م  إسرائ ساألمني في القطاع والتي تعلز 
 يعبر ف ها عزأرو مرزوت عضررو المكت  السرر اسرري لحماس تصررريحات علس لسررال موسررس 

رالطريقة التي جرخ رها اسرررررررتالم المعارر، وكونها ال تنسرررررررام م  المصرررررررالحة وال  انزعاجه
قاءاته التلفازية  ندستحترم االتفاق ات الموقعة، و رإكرار حازم عطا هللا مز ل ف ما رعد 

 .وتصريحاته االستعدائ ة

https://arabi21.com/story/1038519/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9?lastId=0
https://arabi21.com/story/1038519/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9?lastId=0
http://www.raialyoum.com/?p=754202
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/12/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/12/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/12/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.alhayat.com/Articles/25269700/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.alhayat.com/Articles/25269700/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://twitter.com/mosa_abumarzook/status/925709860238274562
https://twitter.com/mosa_abumarzook/status/925709860238274562
https://twitter.com/mosa_abumarzook/status/928342941009145857
https://twitter.com/mosa_abumarzook/status/928342941009145857


 
 

 

7102نوفمبر  02  تقارير       3   

 

لم ترف  اإلجراءات العقار ة عز قطاع غزة إلس لحظة كتارة هذا التقرير، وهو ما ياعس 
ت قدمتها حماس ر  ر مقارس حتس كافة ما جرخ منذ لحظة توق   العقورات مارس تنازال

اآلل، رس إل رعض المظاهر التي صررررررراحبت إعالل المصرررررررالحة ورررررررهدت نوعا مز اإلمالف 
والنكاية في حماس كرف  صرررور عبد الفتا  السررر سررري وسخوف الوفد المصرررري إلس قطاع 
غزة ركررامررس فريقرره األمني، ورصرررررررحبترره فريق إعالمي مز الوجوق المعروفررة ركراه تهررا 

 .ها المشهوس في و طنتهالحماس وسور
 

 ظهور اللالف ر ز القسام وحماس :ثان ا
ال تزاف العالقات المدن ة العسكرية واحدة مز أهم النقاط الشائكة في التاريخ الس اسي، 
ولئز كانت رعض التاارب الس اس ة توصلت إلس عدس مز الص غ ياعس الاهاز العسكري 

إال أل األمر ل ة محسررروما رشررركس يندف  معه خاضرررعا  للاهاز المدني رعد اسرررتقرار الدولة 
لكز المعضرررلة األصرررع  هي في حالة حركات  .اللطر العسررركري تماما علس اإلسارة المدن ة

المقاومة التي لم تصس رعد إلس تيس ة الدولة واستقرارها، ح   تفرض ضرورات الواق  
 .تضلما في الاهاز العسكري رما ياعله يفرض ضروراته علس الحركة كلها

حتس اآلل تقدم حركة حماس تاررة ناضاة في العالقة ر ز الس اسي والعسكري ضمز 
تاارب حركات التحرر في العالم العرري في التاريخ الحدي ، ال سررررررر ما ضرررررررمز التاارب 
اإلسالم ة األخرخ التي أخفقت في رناء واجهة س اس ة مز األصس أو غل  عل ها الاان  

د أزمة كب رة ر ز فعبر سررن ز عمس ا .العسرركري البحت صرر  رك لحركة مز رداية تيسرر سررها لم ت 
الانا  المدني والعسررررررركري، وحرا الطرفال علس تقديم خطاب يحترم توزي  األسوار، 

 .ويف د مز اآلخر، وال يتدخس للض ط عل ه
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وال وررررك أل ظهور المنتديات علس االنترنت ثم مواق  التواصررررس االجتماعي ألقت رظاللها 
علس الحركرررة، ورررردا ثمرررة ظهور للالف في خطررراب حمررراس والقسرررررررررام علس موقع همرررا 

فرريظهرت قرردرا أعلس مز اللالف ر ز  (7105)وأسواتهمررا اإلعالم ررة، حتس جرراءت حرب 
 لطريقا قط  -القسرررام كتائ  راسرررم نافقال–الطرف ز، رس حاولت تصرررريحات ألري عب دة 

في ورررررررروط وقف إفالت النار، وهو أوف  رالقاهرة الموجوس المقاومة فصرررررررائس وفد علس
إال أل األزمررة انتهررت علس مررا اتفق عل رره  .ترردخررس معلز مز نوعرره في قرار سررررررر رراسررررررري

 .الس اس ول وهو ما لم يكز مرض ا وال محققا لشروط القسام
في أجواء العوسة إلس المصالحة أغسطة الماضي، ح   وخفت ويل اللالف حتس ظهر 

رفت ررررر  (7102أغسطة  01)نشرت  تر  القسام"مباسرة ع  قك رإحداث حالة فراغ س اسي  "م 
في غزة، ومفاسها أل ال تكول ثمة حكومة في غزة، فتتللس حماس عز أي سور في إسارة 
القطاع وتتولس األجنحة العسرررررركرية التارعة لفصررررررائس المقاومة ملف السرررررر طرة الم دان ة 

ألمن ة، ويبقس جهاز الشررررررفة في تقديم خدماته المدن ة، م  رقاء رعض المؤسرررررسرررررات وا
وقد اعتبر مراقبول أل المقتر  ررما يكول تسررررررريبا  .المحل ة رتسرررررر  ر الشررررررؤول ال وم ة

إعالم ا تم رالتنسرر ق م  الق اسة السرر اسرر ة رهدف الضرر ط علس األفراف المعن ة لتحريك 
هر رقوة وهو أل المقتر  القسررررررررامي إنما كال محاولة قط  إال أل احتماال آخر يظ .األمور

اع تسل م قط :فريق علس الس اس  ز في فريق المصالحة، والتي تعني في أهم وجوهها
غزة للسرررررررلطررة الفتحرراويررة، وهو مررا يعزز منرره ارتبررا  رسوس أفعرراف القرراسة السررررررر رراسررررررر  ز 

فس نريل الحركة تدرس المقتر   أقر خل س الح ةوالمتحدث ز اإلعالم  ز للحركة، فف م 
وم  إقرار  .تماما وجوس مقتر  كهذا أصررررررال ووصررررررفها راألخبار المفبركة صررررررال  البرسويس

 رار علس أل القسررام ال يتدخسخل س الح ة رالمقتر  إال أل تصررريحه يحمس التشررديد والتك

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%91%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84/881572
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%91%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84/881572
https://paltoday.ps/ar/post/304015/%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://paltoday.ps/ar/post/304015/%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.alquds.co.uk/?p=769545
http://www.alquds.co.uk/?p=769545
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في الشرررريل السرررر اسرررري وأل الحركة قائمة علس التلصررررصررررات وتوزي  األسوار، وأل الق اسة 
 .وهي رسائس ال تلفس ساللتها .الس اس ة هي وحدها مز تقرر ما س كول رشيل المقتر 

 

 القسام ي رس رع دا :ثالرا
أواخر أغسرررررررطة اتسرررررررعت الفاوة ر ز خطاب حماس وخطاب القسرررررررام روضرررررررو  منذ 

الماضرررري، وراالعتماس علس متارعة حسرررراب كتائ  القسررررام علس تطب ق التل ارام سرررر بدو 
ز رع نهما مز  روضررو  الرسررائس المتعارضررة ر ز تصررريحات الطرف ز، رس وسرر بدو أل رمزيك

حتفس رهما ويكرر نشررررر أقوالهما، وهما الشرررره د نزار ريال والوزير السررررارق  :رموز حماس ي 
 .وكال الرجل ز يمرالل المواقف المعارضة لما تس ر ف ه الق اسة الس اس ةمحموس الزهار، 

رمف رمواقفه القوية  كال نزار ريال واحدا مز الرموز العلم ة الشررررررررع ة لحركة حماس، وع 
المضرراسة إليرال والمذه  الشرر عي ورحدة تصررريحاته ومواقفه ضررد السررلطة الفلسررط ن ة 

ض التقارير اإلخبارية إلس معارضة الزهار للس ر وقد أوارت رع .والسلطة المصرية كذلك
 -اال يمكز التسررل م رصررحته مصرراسر فتحاوية مز–في المصررالحة رس وأفاست رعض األنباء 
زوأيا ما كال األمر فإل الحضررررررور الط .رينه ق د اإلقامة الابرية رسررررررب  مواقفه  اغي لهذيك

 .الرمزيز في خطاب القسام يمرس توجها واضحا
 

 ملفات اللالف :رارعا  
في محاولة رصررررررررد الفاوة ر ز خطاري حماس والقسررررررررام تبرز ثالثة ملفات مهمة في 

 :اللحظة الراهنة
 

https://www.wattan24.com/?app=article.show.47192
https://www.wattan24.com/?app=article.show.47192
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 العالقة م  إيرال .0
 ار نما يمضرري الانا  السرر اسرري لحماس في إعاسة العالقات إلس فب عتها م  إيرال، أي كم

 .كانت قبس نشوب الرورة السورية، يتبنس اللطاب اإلعالمي للقسام توجها آخر
م  ماموعة مز الصرررحف  ز  مقارلةصرررر  يح س السرررنوار في  (7102أغسرررطة  75)في ف

في غزة، ريل العالقة م  إيرال اسرررررترات ا ة رالنسررررربة للحركة، وأنها الداعم األكبر لكتائ  
زز وقد تع .القسرررررررام، وأورررررررار إلس أل العالقات ترج  إلس فب عتها رعد التوتر الذي اعتراها

ررئاسررة صررالع العاروري نائ   (7102أكتورر  71)كالم السررنوار روفد مز حماس زار فهرال 
ة التعزيرئ ة المكت  السررر اسررري لحماس، ورعدها ريسررربوع ز ورررار  وفد مز حماس في 

، كما تادست (7102نوفمبر  5)رئ ة الحرس الروري اإليراني  روفاة والد قاسرررم سرررل ماني
 أم ز حزب هللا اللبناني م  إسررررررماع س هن ة واللقاءات م  حسررررررز نصررررررر هللا االتصرررررراالت

عز ن ة االسرررررتمرار في تطوير  المصررررراسر الرسرررررم ة لحماسوصرررررالع العاروري، وتفصرررررع 
 .العالقات مستقبال

في الاهة المقارلة يتحدث حسرررراب كتائ  القسررررام علس تطب ق التل ارام في اتااق آخر، 
ل ة إليرال فضررس "نائس رز غازي مصرررال  "الشرر خ المااهد"نشرررت كلمة  أكتورر 06ففي 
ولما قصرررررررفت القوات اإلسررررررررائ ل ة أحد األنفات مما أسخ السرررررررتشرررررررهاس عدس مز  ".عل نا

أكتورر  00)ة المقاوم ز اتلذت القسام أسلورا وديد الداللة في إعالنها الرير، فنشرت القنا
 .!!.لسنا وب حة رشار والمرتزقة نصر الش طال لنحتفظ رحق الرس" :يقوف تصريحا (7102

 ".كلنا ثقة رق استنا ومااهدينا
وهي عبارة مكرفة تعبر عز الموقف مز إيرال وحزب هللا م  الرفض لسرررر اسررررة االحتفا  

 س المقاومة رحسرررارات سررر اسررر ة قد تفرضرررها المصرررالحة، وهو هنا محاولة رحق الرس وتكب
  .قط  فريق علس قرار س اسي رالتهدئة وعدم الرس

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/908471-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF/
https://arabic.rt.com/world/908471-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://hamas.ps/ar/post/8126/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://hamas.ps/ar/post/8125/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://hamas.ps/ar/post/8125/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://t.me/alqassam2016/3494
https://t.me/alqassam2016/3595
https://t.me/alqassam2016/3595
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أاكد رإسررمي ورإسررم إخواني في  :هن ة" نشررر علس صررفحتهثم ما لب  حسرراب القسررام أل 
وفي سررررررر ات آخر ورعد ثالثة أيام نشرررررررر  ".دم والهدم الهدمق اسة حركة الاهاس، أل الدم ال

في والد قاسررم سررل ماني، وهو ما يبدو أنها كانت  نف ا قافعا للبر تعزية حماسالحسرراب 
 .محاولة أخرخ غ ر ناجحة لقط  الطريق علس الموقف الس اسي

 

 العالقة م  مصر .7
ت  رت لهاة اللطاب السررررررر اسررررررري لحماس تااق القاهرة منذ سخولها علس خط التهدئة 
والمصرررررالحة وإعاسة إمداس غزة رنسررررربة مز الوقوس الضررررررورية لتشررررر  س محطة الكهرراء، 

وف ما مضرررررس اللطاب السررررر اسررررري نحو  .ورعايتها لاوالت اللقاء ردحالل ثم رالمصرررررالحة
والشق قة الكبرخ مضس خطاب القسام في  الحضز الدافئو تحسز العالقاتالحدي  عز 

 .نفة الفترة في اتااق آخر
أنها ستبدأ في نشر قصة القائد الشه د رائد العطار  سامنشرت قناة الق (أغسطة 75)في 

، "مز خ انة الاان  المصرررري والصرررهاينة"وخطته التي حاوف ف ها إناا  صرررفقة ورررال ط 
أنه تم تاه ز عشرررريز اسرررتشرررهاسيا لمصررراحبة ورررال ط، وفي حاف  ملتصرررر القصرررةوكال 

انة سررررر فارول أنفسرررررهم في الام   رما ف هم الوفد المرافق المصرررررري ورررررعورهم ريية خ 
لرائد العطار متسررررلحا رقامف الو المضرررراس للدورع  نشرررررت صررررورة، و"والفلسررررط ني جم عا

أل الق اسة العل ا للا ش اإلسررررررائ لي  مكرت القناةو ".ل در مز الاان  المصرررررري"متحفزا 
نشررررررت ر انا رعد العمل ة تقر ف ه رعبقرية رائد العطار وإفشررررراله خطة غدر مشرررررتركة ر ز 

 .الملاررات المصرية واإلسرائ ل ة
وكررت القناة الترك ز علس القضرررر ة العالقة م  النظام المصررررري، وهي قضرررر ة القسررررام  ز 

فتهم السررلطات المصرررية لدخ عبورهم األراضرري المصرررية، وهي تنفي األررعة الذيز اختط

https://t.me/alqassam2016/3596
https://t.me/alqassam2016/3596
https://t.me/alqassam2016/3648
https://t.me/alqassam2016/3648
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38782038
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38782038
https://www.youtube.com/watch?v=4JkbbfVesM8
https://www.youtube.com/watch?v=4JkbbfVesM8
https://t.me/alqassam2016/3280
https://t.me/alqassam2016/3281
https://t.me/alqassam2016/3281
https://t.me/alqassam2016/3282
https://t.me/alqassam2016/3282
https://t.me/alqassam2016/3283
https://t.me/alqassam2016/3283


 
 

 

7102نوفمبر  02  تقارير       8   

 

رسم ا أي علم رمص رهم ر نما سررت حركة حماس صورا لهم في الساول المصرية وهم 
ذكر موسرررررررس أرو مرزوت في ي -المرصررررررروسة الفترة في– األولس وللمرة .في حالة يرثس لها

السلطات المصرية أرل تنا أنها ال تملك معلومات حوف مص ر " (7102سبتمبر  00) ريحهتص
، ثم أعاست نشررر "المااهديز األررعة الملطتف ز في السرراول المصرررية منذ أكرر مز عام

 ".علس يد الا ش المصري يوم ؛ علس إختطاف مااهدينا 222 " :يقوف (سبتمبر 72) تنويه
 

 الموقف مز فتع .0
عند الموقف مز فتع تتس  الفاوة ر ز اللطار ز الس اسي والعسكري اتساعا كب را، فقد 
تارعت القناة أخبار المعتقل ز في ساول السلطة رالضفة والتعذي  الشديد الذي يعانول 

القسرررام الذيز منه وتدهور أوضررراعهم الصرررح ة، ونشررررت عدسا مز القصرررص عز مااهدي 
اعتقلتهم السررلطة أو حاولت اغت الهم، فضررال عز النشررر المتكرر لكلمات أو مقاف  صرروت ة 
 .ومرئ ة الشررررررر خ نزار ريال المعروف رمواقفه القوية ضررررررررد التصررررررررالع م  سرررررررلطة فتع

في إوررررارة إلس ج ش  "السررررلطة اللحدية"واسررررتعملت في وصررررف السررررلطة مصررررطلحات 
االحتالف اإلسررررررررائ لي للمنطقة، وكذلك اسرررررررتلدمت  أنطوال لحد في جنوب لبنال إرال

ونحوها، ورعضرررررررها مز مصرررررررطلحات  "زناسقة العلمان ة"و "زناسقة الملاررات"مصرررررررطلع 
ولم تترسس في إعالل تهديدها لمز يفكر رالمسررررررراس رسرررررررال   .الشررررررر خ نزار ريال نفسررررررره

 .المقاومة
 

 جرائم سلطة فتع (أ)
 (7102أغسررطة  74)مصررالحة نشرررت القناة في أجواء االسررتعداس للدخوف في إجراءات ال

لبهات يام ز أرو حب   األسرر ر قسررامي في سرراول سررلطة فتع رالضررفة ال رر ة،  ف ديو

https://t.me/alqassam2016/3361
https://t.me/alqassam2016/3451
https://t.me/alqassam2016/3289
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يتحدث مز ساخس السرررررراز عز التعذي  الذي نزف ره والذي أسخ إلصررررررارته رشررررررلس رراعي 
 01وفي  .م حوكم أمام محكمة عسكرية لدخ سلطة فتعورالعديد مز األمراض األخرخ، ث

آثار التعذي  علس جسرررد " :نشررررت القناة صرررورة مصرررحورة رتعل ق توضررر حي أغسرررطة
 ح   أفرجت "فتع"الطال  في جامعة الناا  رراء العامر علس يد م ل شررر ات ملاررات 

 ".نارلة علس كرسي متحر  رعد يوم ز مز اعتقاله عنه ملاررات السلطة في
القبوف رشررررروط عباس  (7102سرررربتمبر  2)ورعد يوم ز مز إعالل وفد حماس مز القاهرة 

نقس الطال  في كل ة االساب  :عز خبرا (7102سبتمبر  00)لتحق ق المصالحة، نشرت القناة 
الناا   أسررعد فويس مز سرراز أريحا المركزي إلس المشررفس رعد ترسي وضررعه في جامعة 

ثم في  .(مرتزقة الملاررات الفتحاوية)الصررحي رسررب  التعذي  الذي يتعرض له مز قبس 
هورت الحالة الصرررح ة للطال  أسرررامة مفارجة ممرس تد" خبرانشررررت  (7102سررربتمبر  74)

الملاررات الكتلة اإلسرررررررالم ة في جامعة ر ر زيت، رفعس التعذي  في سررررررراول زناسقة 
 ".رمدينة رام هللا ، واضراره عز تناوف الطعام والشراب منذ أسبوع "فتع"

مبر سررربت 00)سررربتمبر نفسررره احتفاءا واسرررعا مز القناة رذكرخ أحداث  00وورررهد يوم يوم 
وأسرررررامة رز السل، وهو ما سرررررنتناوله الحقا، لكز ساللة االحتفاء رتلك األحداث رعد  (7110

يوم ز مز إعالل قرب توق   إعالل المصرررررالحة يبدو أيضرررررا ما ساللة ال تلفس عز اتسررررراع 
 .الفاوة ر ز اللطار ز الس اسي والعسكري

القناة رثاء لمااهدي قسررررررامي توفي  تنشررررررر (7102سرررررربتمبر  00)رعد يوم ز آخريز، وفي 
أثناء إعداسق عبوة ناسررررفة، وكال مطلورا لدخ الصررررهاينة والسررررلطة الفلسررررط ن ة، حتس إل 

 "حديةالسلطة الفلسط ن ة الل"رار ز توعد أل يقتله ر دق، وف ه أفلق علس السلطة وصف 
  ".اللحدي ز"و

https://t.me/alqassam2016/3311
https://t.me/alqassam2016/3311
https://t.me/alqassam2016/3362
https://t.me/alqassam2016/3362
https://t.me/alqassam2016/3422
https://t.me/alqassam2016/3422
https://t.me/alqassam2016/3369
https://t.me/alqassam2016/3369
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لتوق   اتفاق ة  75يصررررراسف ال وم االررعاء ، الذكرخ الرررررررررررر " :القناة تنشرررررروفي نفة ال وم 
 00الل انة أوسرررررررلو؛ الذي وقعه زناسقة فتع م  المحتس اإلسررررررررائ لي في واورررررررنطز في 

 %27، والذي نص علس ر   مساحات واسعة مز سيار المسلم ز والتي تقدر رر 0220سبتمبر 
مز األراضررررري الفلسرررررط ن ة لصرررررالع المحتس اإلسررررررائ لي مما أسخ إلس تها ر المالي ز مز 

عبنا الفلسط ني في مل مات اللاوء في وتس سوف العالم   ".أرناء و 
ا رعد خروجهم مز ا نشرت صورة أكتورر 6وفي  ساول لشاب إسالم زيد الذي وجد مشنوق 

لاررات الفلسرررط ن ة  الفلسرررط ن ة قوات لحد "نشررررت  نوفمبر 7، وفي "فررررررررررتع"زناسقة الم 
 عبد تصرررررريع، وفي نفة ال وم نقلت "عمل ات ضرررررد الصرررررهاينة الشرررررهر الماضررررري 2تحبط 

مسرررتمرة  "لحد"أجهزة الضرررفة  :ورررديد" :الق اسي في حماس رهذق الصررر  ة الرحمز ورررديد
 ".في استهداف المقاوم ز

 

 حضور خطاب ريال والزهار (ب)
ر  (7102سرربتمبر  00)في  إنها حرب إسررالم "رعنوال  "نزار ريال"للشرر خ " مقط  صرروتين شررم
يتناوف سرررلطة فتع ويصرررفهم رالعلمان  ز الزناسقة والسرررلطة التي ررتها سولة العدو  "ورسة

وهو مز أهم التسررا الت الصرروت ة  !إلخ ..والتي تطعز المااهديز مز الظهر ومز الصرردر
ر  .التي تعبر عز التوجه الذي يمرله الشرر خ نزار ريال  مقط  ف ديو (7102أكتورر  7)ثم ن شررم

آخر لنزار ريال يتوعد ف ه رمقاتلة مز يفكر في مة السرررررررال ، ويقوف ريل الموقف ت  ر 
لئز رسرررطت إلي يد  لتقتلني ما أنا "رعد اسرررتشرررهاس ياسررر ز ولم تعد حماس تعتمد منه  

لئز رسرررررطت إلي يد  لتقتلني ف قطعز "صرررررار منهاها ، وإنما "رباسرررررط يدي إل ك ألقتلك
عز سررال  المقاومة ثم وضررعت  تصررريحات عباسوفي نفة اإلفار نقلت القناة  ".رأسررك

فكر في اإلقتراب ونزع رنرر"الرس عل رره مز كالم نزار ريررال  ريررد أو ي  اسقنررا مز أيرردينررا مز ي 

https://t.me/alqassam2016/3370
https://t.me/alqassam2016/3370
https://t.me/alqassam2016/3469
https://t.me/alqassam2016/3673
https://t.me/alqassam2016/3674
https://t.me/alqassam2016/3674
https://t.me/alqassam2016/3371
https://t.me/alqassam2016/3371
https://t.me/alqassam2016/3457
https://t.me/alqassam2016/3457
من%20يُريد%20أو%20يُفكر%20في%20الإقتراب%20ونزع%20بنادقنا
من%20يُريد%20أو%20يُفكر%20في%20الإقتراب%20ونزع%20بنادقنا
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وكررت القناة نشر صور لنزار ريال م  إزجاء الرناء عل ه، في أكرر مز مرة  ".سننزع عنقه
 .ور  ر مناسبة

 "مانول"نحذر أي " :قولهورالتحديد  رتصرررررررريحات الزهارفي مات اإلفار احتفت القناة 
محذرا  زناسقه " :، وعق  الناورررررررر رالقوف"يحاوف أل ينزع رندق ة واحدة مز يد المقاومة

رس نعرف فلسط ز كلها ضمز األمة  57وال اف 62ال نعرف حدوس اف" قوله، و"العلمان ة فتع
 ".االسالم ة

 

 القسام تهديدات (ج)
 أكرر -لقناةا عبر–سررع ا منها إلثبات الحضررور الفعاف ف ما يتعلق رالمقاومة، أعلنت القسررام 

لكس عم س  إعالنافي قطاع غزة، كما نشرررررت  القبض علس عم س القسررررام إلقاء عز مرة مز
وهي خطوة متقدمة في إثبات أل ويل المقاومة وما يؤثر عل ها لز  .راألمال ورط التورة
سررلم لاهة أخرخ مز مكت   الوث قة المسررررةثم كانت أكرر حدة وصررراحة ح ز نشرررت  .ي 

ل إ" :ماس، ثم عقبت رالقوفالملاررات الفلسرررررررط ن ة والتي تتحدث عز نزع سرررررررال  ح
نذر رعواق  ال  صررررحتت التسررررريبات الصرررراسرة عز مكت  الملاررات الفلسررررط ن ة فتع سررررت 

حمد عقباها دينة م أعلنت القسرررررررامورعد المحاولة الفاورررررررلة الغت اف توف ق أرو نع م  ".ي 
ورعد عمل ة قصرررررررف النفق  .ة للبح  عز المنفذالنصررررررر رات منطقة عسررررررركرية أمن ة م لق

ر  يح س السرررررنوار في الفترة المرصررررروسة مرة وقد  .أعلنت القسرررررام حالة النف ر العام ضررررر  ح 
لدخ كتائ  القسرررررام القدرة علس أل تضررررررب تس أر   "ريل  صرررررر وح دة فحسررررر ، ح ز 

 ".يوم رحرب العصف الميكوف 40ماموع ما تم ضرره فس الر  سق قة 40رالصواريخ رر 
إمل فقد حرصرررت كتائ  القسرررام علس تقديم رسرررالة إعالم ة وموقفا عمل ا لدخ االقتراب 

  .مز ويل المقاومة، ووصلت في هذا الصدس حتس إعالل حالة النف ر العام

https://t.me/alqassam2016/3628
https://t.me/alqassam2016/3628
https://t.me/alqassam2016/3632
https://t.me/alqassam2016/3632
https://t.me/alqassam2016/3634
https://t.me/alqassam2016/3634
https://t.me/alqassam2016/3391
https://t.me/alqassam2016/3391
https://t.me/alqassam2016/3413
https://t.me/alqassam2016/3413
https://t.me/alqassam2016/3505
https://t.me/alqassam2016/3505
https://t.me/alqassam2016/3531
https://t.me/alqassam2016/3531
https://t.me/alqassam2016/3448
https://t.me/alqassam2016/3448
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 مكول السلف ة الاهاسية في خطاب القسام :خامسا  
لمز عز مقتلهم في صرررفوف تنظ م والية هنا  خمسرررة عشرررر ع عك ضررروا مز كتائ  القسرررام أ 

وقد نشرررر مركز رف ق الحريري للشررررت األوسرررط  .سررر ناء التار  لتنظ م الدولة اإلسرررالم ة
جهاسيو غزة وتقويض العالقات "التار  للمالة األفلنطي في واورررررررنطز، تقريرا  رعنوال 

،  التقرير نقس عز مصررررررردر مطل  في جهاز األمز الداخلي التار  "المصررررررررية الحمسررررررراوية
فلسرررررررط ن ا  علس األقس لتنظ م والية سررررررر ناء خالف الرالث  001انضرررررررمام  :لحكومة غزة

محمد "سررررام، أررزهم هو سررررنوات الماضرررر ة، رعضررررهم كانوا أعضرررراء رارزيز في كتائ  الق
، وهو مز كبار قاسة القسرررام الم دان  ز في رفع الفلسرررط ن ة، والذي "حسرررز أرو وررراويش

 .7106انضم لوالية س ناء في مطل  عام 
والية )ويمكز إسرا  العوامس التي تقرب ر ز كتائ  القسرررام وتنظ م أنصرررار ر ت المقدس 

سرررراس اإلسررررالمي واالتفات علس الاهاس ، فرمة عوامس ثارتة وقديمة كاأل(سرررر ناء ف ما رعد
ضرررررررد إسررررررررائ س رهدف تحرير ر ت المقدس، لكز العوامس التي نشررررررريت في سررررررر ناء منذ 
االنقالب العسررركري في مصرررر والذي أسرررفر عز إجراءات عن فة ضرررد سررر ناء وقطاع غزة، 

رالغ السرررررررلب ة تيث را   ال سررررررر ما م  التحالف المعلز ر ز عباس .يؤثر علس كال التنظ م ز 
سررت رب في أل  .سرر سرري في تشررديد الحصررار علس قطاع غزةوال ومز هنا فل ة ثمة ما ي 

الابهة المشتعلة في س ناء والتي تحقق أكبر قلق للنظام المصري وتوق  ره أكبر اللسائر 
الماسية والبشررررررررية تمرس إغراء وجذرا لعناصرررررررر مااهدة في جبهة خاملة، ال سررررررر ما وأل 

م ف ه تنظ م الدولة لعام ز علس األقس الابهة المشررررررتعلة كانت جزءا مز مشرررررر هد أكبر قدَّ
صرررورة سولة اللالفة التي تتمدس في العرات وسررروريا وتله  خ اف كر ر مز الشررررائع في 

 .العالم اإلسالمي

http://www.achariricenter.org/gaza-jihadists-undermine-egypt-hamas-cooperation-ar/
http://www.achariricenter.org/gaza-jihadists-undermine-egypt-hamas-cooperation-ar/
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سررت رب في أل يمرس هذا الوضرر  الاديد تهديدا لكتائ  القسررام التي  أيضررا ل ة ثمة ما ي 
اإلخوال المسلم ز التي تعاني في نفة  هي فرع مز حركة حماس المحسورة علس حركة

تلك األعوام تراجعا حاسا ووررررررامال في كافة المنافق السرررررراخنة، وهو ما ير ر اإلورررررركاالت 
 موحك األمرس المنه  حوف -الشرباب أوسراط في خصروصرا–الكر رة والسرااالت السراخنة 

 ما ظس في خصررروصرررا–وقضررر ة العالقة رإيرال الشررر ع ة  قتالها ووررررع ة الحاكمة األنظمة
 رالتم   االتهامات تباسف مز كله ملك عز ينت  وما -وال مز والعرات سررررررروريا في يحدث
 .وال لو

نت اة لهذا فإننا ناد حضورا قويا لمضام ز تنتمي إلس عالم السلف ة الاهاسية، ويتحصز 
الذي سقط وه دا م   "نزار ريال"اللطاب القسامي في مرس تلك األجواء رشلص ة مرس 

غارة إسرائ ل ة، ففي قوة خطاره ووضوحه ما يؤكد أصالة المنه  الذي تتبعه عائلته في 
 ".العلمان  ز"و "المرتديز"و "العمالء"حماس ومفاصلتها للتش   والتهاول م  

سبتمبر، وهو النعي  00لقد أعاست قناة القسام نشر نعي حركة حماس لبز السل في مكرخ 
ح   كانت الرورة العرر ة في أوجها،  (7100مايو )الذي كال م سرررررررورا في لحظة وفاته 

ورررررعورا وحركات، رمز ف هم حركة  :وكانت مسررررراحة القوف والتصررررررف عال ة أمام الام  
 .وهو ما ل ة يمكز قوف مرله في الظروف المعاصرة .حماس

 لز تنسررس أمريكا" :نشرررت القناة النعي م  ر ت وررعر محرف عز وررعر لمحمد إقباف يقوف
سررربتمبر يوم عزإل لمسرررالم و  00" :، ثم تواصرررس"ضرررحكاتنا والبرج يقذف نارا ..وال عمالاها 

فر الذي " :اقتباسرررررا عز رز السلوفي سررررر ات آخر نقلت القناة  ".أهله ذلة ؛ وهذا الك  هذقم الم 
هم إال الاهاس ب س لدكت ، وكال في س ات الكالم ضد سلطة "ف  س وعم علس أرض اإلسالم ال س 

 .فتع
 

https://t.me/alqassam2016/3662
https://t.me/alqassam2016/3662
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هذا النقس يؤوررررر إلس أل خطاب القسررررام يشررررعر رالحاجة إلس إثبات جهاسيته، رس والتقائها 
 هنفس السل رز حوف ساافال كال ح   -الدولة تنظ م عدا ما–م  ت ار الاهاس حوف العالم 

مز جهة ورق ة الت ار الاهاسي مز جهة أخرخ، كال  ساعش ر ز السااالت أوس  مز واحدا
إثبات الاهاسية هذا هو  .الطرف ز يرخ نفسررررررره علس خط رز السل ويرخ اآلخر خارجا عنه

الوجه اآلخر للطاب حماس السررررررر اسررررررري الذي قد يؤسي في رعض تيث راته إلس مزيد مز 
  .اصر القسام ة إلس جبهة تنظ م والية س ناءخروج العن

لمحموس الزهار يهاجم ف ها السعوسية  مقط  ف ديووفي نفة الس ات نشرت قناة القسام 
ويصررررررف الدوف التي تتعاول م  إسرررررررائ س وتوال ها وتناصرررررررها رينهم  (سول أل يسررررررم ها)
رالسررررررررارق م  خط الت ار ، وهذا الل"كفرة" طاب رهذق النبرة هو اقتراب لم يكز موجوسا 

لم رضرورة العإلس جان  هذا فقد تناثر في منشورات القناة نصائع للمااهديز  .الاهاسي

https://t.me/alqassam2016/3390
https://t.me/alqassam2016/3390
https://t.me/alqassam2016/3442
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مز  اقتباسرررررا، ونشررررررت "فافل  العلم الشررررررعي قبس خروجك لم اسيز الاهاس" الشررررررعي
 .اله ئة الشرع ة للقسام مفاسق الوقوف ضد ال لو والتنازف

طراع "أعلنت قناة القسام أنه  أكتورر 6وفي  نحرف في قم تم اإلمسا  ريخطر صاح  فكر م 
ل عتبر الم  ذي المالي الرئ سررررررري إلحدخ التنظ مات غزة قبس قل س وسرررررررط م   م البري  وي 

نحرفة فكريا  علس مسررررررتوخ رالس الشررررررام والعرات ، وهي خطوة جديدة في سررررررلسررررررلة "الم 
 .المواجهات المندلعة ر ز حركة حماس والسلف ة الاهاسية في غزة

 :خاتمة
ة مز أهم واحد "المصرررررالحة"تمرس قضررررر ة تسرررررل م السرررررلطة في غزة والسررررر ر في مسرررررار 

التحديات التي تواجه حركة حماس وجناحها العسكري، كس منهم علس حدة، لكز أعقد ما 
اب ور نما يمكز تصدير خط .في األمر أنها تمرس تحديا كب را علس العالقة الداخل ة ر نهما

يتبنس توزي  األسوار ر ز الانا  السرر اسرري والعسرركري إال أل إنتاج مرس هذا اللطاب أمر 
 .ق ويشبه المشي علس فريق تحفه األووا عسر وسق 

علس أل المشكلة ل ست في مارس اللطاب وحدق، رس في األعباء العمل ة لمسار المصالحة 
والتي سرر تحملها القسررام في المقام األوف، إم هو المقصرروس المسررتهدف رسررائر اإلجراءات 

سررر  س تحاوف كالتي تمكز للسرررلطة في فتع، ور نما تذكر العديد مز التحل الت أل حما
الوقت م  يق نها رعدم ناا  المصرررالحة إال أل الوقت الذي سررر كسررربه السررراسرررة هو الوقت 
الذي سرررتعمس ف ه إسررررائ س وسرررلطة فتع علس تاديد معلوماتها األمن ة ووررربكة عمالئها 
 00واسررتهداف الكواسر والعناصررر العسرركرية للقسررام والبن ة التحت ة للمقاومة التي قضررت 

 .تطويرهاعاما مريرا في 
حماس اآلل أمام واحدة مز أهم لحظات تاررتها، ويبقس أل تربت قدرتها علس الق ام 

 .رمتطلبات المرحلة

https://t.me/alqassam2016/3442
https://t.me/alqassam2016/3505
https://t.me/alqassam2016/3505
https://t.me/alqassam2016/3472

