
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 

 :المقدمة

صغرًا تمثِّ سطين نموذجًا م سالمية في فل سالمي،ل الحالة اإل سي في الوطن العربي اإل سيا شكل للحراك ال   الذي بدأ ي

سنة األخيرة، سين  سالمية فيه ظاهرة مؤثرة خالل الخم سية لذلك فإنها ال و صعود الحركات اإل سيا تلبث الحركات ال

الظهور في بلٍد عربي أو إسالالمي تى  نر  تمظهرًا لها في فلسالطين عل  لالكل تنظيب كبير أو اإلسالالمية وييرها ب

  تنظيميًا أو فكريًا. صغير يىبع في أفكاره ورؤيىه االمىداد الخارجي

سالمية في العالب  كبر  سل جماعة-الحركات اإل شاطها عام  -ميناإلخوان الم ما لبثت أن انىقلت  8291والىي بدأت ن

سطين  شكل كبير في فل سعت ب ضون أقل من  "االنىدابية"وتو صار لها امىداد . 8291ابىداًء من عام سنة  92في ي و

ة منها واليهادية كذلك األمر يمركات السالاللةية النيدية خاصالالًة العلكبير فكري وتنظيمي لب يىوقف تى  اليوم، الح

ليعىه وسائل  امىدادًا لها سواًء من خالل مد خط مالي وافىىاح مؤسسات برعاية خارجية أو امىداد فكري بحت وجدت

صال الحديثة، بنةس الطريقة ولكن أكثر توياًل سوريًا  االت صوفية من  لبنان وفي الىاريخ كان دخول وامىداد الحركات ال

صر ال سطينية قديمًا كانىا دومًا الروافد الةكرية األكثر تأ انىلوم سعودية فيم-ثيرًا في النخبة الةل ضيف إليهما ال ا أ

سىهب اليامعيةتيث كان الطلب -بعد سطينيون يكملون درا سعون  ة الةل ويعودون تاملين للكثير من األفكار الىي ي

 في تطبيقها في فلسطين.

وأعىمد في البحث عل  المنهج الىحليلي تاليًا  أتناول في هذا البحث واقع تال الحركات اإلسالمية العاملة في فلسطين

من أجل فهب واقع الحركات اإلسالمية وتوزعها عل  خريطة الوطن المحىل ودورها في الصراع السياسي بشكل أساسي 

سىقباًل سكري مع االتىالل تاليًا وم سؤا ويهدف البحث. والع سالمية القائمة إل  اإلجابة عل   ل: ما هو دور الحركات اإل

 اإلسرائيلي؟دولة االتىالل  ومآالته معالصراع تالة فلسطين في  تاليًا في

بناًء عليه يطرح البحث وصةًا سريعًا لواقع تال الحركات اإلسالمية بعد تقسيمها إل  تركات مياهدة تسىخدم السالح 

سرائيلي وت سة هنا لب تفي وجه االتىالل اإل حديث عن تاريخ غرق في الركات تنظيرية دعوية فقط. ولذلك فإن الدرا

صيل مبادئها كل تركة  صيالت وتة صدر يطلع عليه عل  تاريخ الحركة وتة ا وتحوالتهوإنما اكىة  بعزو القارئ إل  م

صادر تديثة وقريبة من هذه الحركات  الةكرية صة. في تين اعىمد الباتث هنا عل  م ص سية من مراجع مىخ سيا وال

ها في الصالالراع م حالي وأثر حديث عن واقعها ال كات  ع االتىالللل هذه الىنظيمات ببعضالالها ودور الحر وعن عالقة 

معىمدًة بشالالكل كبير عل  األخبار البحث مصالالادر  ولذلك كانت. الىنظيرية في دعب أو تعطيل دور الحركات اليهادية



   
 
 
 
 
 
 

ي من يخوالىقارير اإلخبارية والمقابالت الصحةية مع ذوي العالقة في موضوع البحث بعيدًا عن السرد الىةصيلي الىار

 .أجل الوصول إل  تحليل أعمق لطبيعة هذه الحركات وتوجهاتها الةكرية والسياسية

ضوء  وقد سلط ال سي واإلداري في ظل االتىالل، وفصل ي سيا سطين ال تب تقسيب البحث إل  مدخل تمهيدي لواقع فل

ضوء عل  الحركات  سلط ال صل آخر ي سالم في وجه االتىالل ثب ف سالمية المياهدة الىي رفعت ال عل  الحركات اإل

اتخذت من العمل الدعوي فقط منهيًا لها اإلسالالالمية يير المياهدة والىي تكىةي ببث مواقف سالالياسالالية أو دينية أو 

صراع القائب  سالمية ودورها في ال سىقبل الحركات اإل صل األخير واقع وم سة في تين يناقش الة سيا بعيدًا عن ال

 والمسىقبلي مع االتىالل وما ييب أن تكون عليه. 

 مدخل إل  الواقع الةلسطيني

سطين اليوم  سطينيين -تقسب فل سكان الةل ضةة  إل  -فيهاتسب توزع ال سية منةصلة هي: ال سيا ثالث وتدات 

واقىصالالادية ، تىميز كل منطقة منها بميزات سالالياسالالية واجىماعية 8291عام المحىلة ر  األوقطاع يزة و 8الغربية

سطينيون في سي الذي تعيش في ظالله. تيث يخضع الةل سيا  ق المحىلة عامالمناط وإدارية مخىلةة بحكب الواقع ال

سرائيلية ويعاملون كمواطنين  االتىالل تكبإل   8291 سةر إ سيًا وإداريًا ويحملون جوازات  سيا لر  سرائيلي المبا اإل

سرائيلي  ست اإل سرائيليين لهب ممثلون في الكني سلب المواطنة في الدولة  –إ صرف النظر عن درجىهب عل   ا . أم-ب

سطينية  سلطة الةل ضعون لحكب ال ضةة الغربية فإنهب يخ سطينيون في ال ىي ال -تاليًا تركة فىح بقيادة-الةل

 للطة االتىالل اإلسرائيلي المبالر وال تملك من أمرها سو  إدارة لؤون الناس بالىنسيق مع االتىالتخضع عمليا لس

سيادية كالمعابر ليء مىعلق بالقضايا ال لرة من . أما قطاع يزة وال تىحكب بأي  سيطرة مبا ة تركفهو يخضع عمليًا ل

سكريًا عليه بعد أتداث  سيطرتها ع سام الدامية مع تركة فىح عام تماس منذ  بعد فوزها في االنىخابات  9222االنق

شريعية. صرًا منذ الى سرائيلي ومن جهة ذلك الحين تى   وهو ال يزال محا سطور من جهة االتىالل اإل كىابة هذه ال

 الحكومة المصرية.

صرية المياورة الىي لب  سبب طبيعىها اليغرافية وطبيعة الدولة الم تميَّز قطاع يزة بوجود تدود ممكنة االخىراق ب

بيت واقع تلك تسالالىطع ضالالبط تدودها تى  اليوم مع القطاع بشالالكل كامل ولب يىمكن االتىالل أثناء وجوده من تث

تلك الثغرة سالالانحًة لىطور أداء تركات فلسالالطينية مخىلةة  تالحدود والسالاليطرة عليها ألسالالباي كثيرة، ولذلك كان

سىط صل مع الخارج من  اعتا سكرية والىوا سىةادة من هذه الثغرة قديمًا وتى  اليوم من أجل تطوير قدراتها الع اال

ت مساتة الضةة الغربية تحت السيطرة بشكل أكبر بكثير خاصة في أجل تطوير أدائها بشكل أكبر وأعمق. بينما كان

                                                           
ضم فلسطين الوسطى إلى شرق ، كانون أول(. 1791حول طبيعة تشكُّل الضفة الغربية كوحدة سياسية وإدارية وجغرافية واسم مختلق ينظر: سخنيني، عصام. ) 1

 .38-65. ص14فلسطين. عدد شؤون فلسطينية..  8491-8491األردن 



   
 
 
 
 
 
 

شرقية تياه األردن ضبط  ؛تدودها ال سطين المحىلة أن ت سىطاعت عل  الريب من أنها تملك أطول تدود مع فل الىي ا

ضةة الغربية  سالم مع االتىالل وهو ما تدَّ من قدرة ال لبه تام طوال تاريخها بعد اتةاقية ال شكل  عل  تدودها ب

الىواصالالل مع الخارج وبالىالي منع أي تطور تقيقي وفاعل من قدرات الحركات والىنظيمات الةلسالالطينية بما فيها 

هذه المسألة اليغرافية مهب جدًا من  في قطاع يزة. فهُبمن تطوير أدائها بشكل مواٍز لما تصل  ، ما منعهااإلسالمية

صل أكثر مع الحركة األم )جماعة اإلخوان  سىطاعت الىوا سالمي في قطاع يزة الىي ا سباي تركز العمل اإل أجل إدراك أ

سيناء ومناطق أخر  بعيدة عن أعين  شرة في  صل أكثر مع قيادات جهادية منى سىطاعت الىوا سلمين( كما ا الم

سطوتها، وبالىال سلطة و صنع بذاته قوًة قادرة عل  ال سالح الذي ي سلةية اليهادية وانىقال ال ي كان انىقال األفكار ال

 جلب أفكار وبناء تنظيمات بأفكار وهيكليات خاصة.

صل  سهل لألفراد والىوا سابقة كانت فيها الحركة أ سنوات  سة أفكارها الىي وفدت إليها خالل  ضةة فظلَّت تبي أما ال

سواء مع قطاع يزة أ سر  ضة الثانية عام أي و مع األردن أو الداخل المحىل. األمر الذي تغير بالكلية عقب اندالع االنىةا

ومنع الدخول إل  قطاع يزة ثب زاد انغالقًا عقب بناء جدار  8291الىي كانت مؤذنًة بمنع الدخول إل  مناطق عام  9222

سبيًا سيون كبيرة ن ضةة الغربية إل  عدة  صري الذي تول ال صل العن صلة تى  عن بعضها البعض. وعل   الة ومنة

  9الريب من ثورة الىواصل واالتصال القائمة تاليًا فإن مسألة الىواصل الشخصي قد أوصدت الباي أمام الىطور العسكري

سي- سا شكل أ ضعيةًا ف -ب  ةىطرفمالوتى  األفكار  هما بلغ الىةاعل في عالب األفكارموهو ما يعني بقاء الىةاعل 

سالح تعني ثبات الواقع عل  تاله. فإن يياي منها صول عل  ال س القدرة عل  الح شكل كبير وهذه النقطة قد تة ر ب

 عدم قدرة الحركات السلةية اليهادية الولوج إل  الضةة والعمل فيها.

نىيية لىطورها الخارجي من تيث  بعض األتيانجاء في من ناتية أخر  فإن تطور الحركة اإلسالالالمية الةلسالالطينية 

الةكر والىنظيب وتى  الدعب المالي. ولعل الحركة الوتيدة الىي اسىطاعت أن تىكيف مع الواقع الةلسطيني والىةاعل 

 إل  تركة تماس المقاتلةهي تركة تماس الىي مرَّ انىقالها من جماعة اإلخوان الدعوية  باته خاصًة االتىاللمع مىطل

لبه كاملة بالقرار بالعديد من الى سىقاللية  صلت إليه من ا صلت إل  ما و غيرات والىةاعالت الةكرية واإلدارية تى  و

سطينية سالمية جهادية فل سىوعبتفقد تكيَّ 3.داخل األر  المحىلة والقيادة كحركة إ سالمي  ةت الحركة وا الةكر اإل

صيىه. بينالوافد من  صو سطيني وخ سالمية امىدادًا واقع وظروف مخىلةة مع الواقع الةل ما كانت بعض الحركات اإل

رجية كالسلةية ولب تسىطع أن تىياوز فىاو  العلماء الكبار خارج فلسطين وال أن تىياوز الخط فكريًا خالصًا لحركات خا

                                                           
لغربية وأهمية التواصل مع الخارج ودوره في تطوير األداء العسكري للداخل يمكن ينظر: من المصادر المهمة التي تحكي قصة تطور العمل العسكري في الضفة ا 2

 .87. بدون دار نشر. صدرب األشواك صفحات من تاريخ المقاومة في فلسطين( 2416حجة، سليم. )
حماس ينظر: مسودي، عدنان.  –ة المقاومة اإلسالمية حول التفاعالت الفكرية التي دارت بين األعضاء وما نتج عنها حتى الوصول إلى ما عرف الحقاً بحرك 8

 .78لبنان: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. ص  إلى المواجهة.(. 2418)



   
 
 
 
 
 
 

صة. لىراطاته الخا شأ في بيت المقدس فإنه تحوَّل التقًا إل  تنظيب  المالي الذي له دائمًا ا تى  تزي الىحرير الذي ن

 في لبنان. -يالبًا-تابع لما يصله من أميره المقيب 

 اليماعات اإلسالمية المقاتلة:

 جماعة اإلخوان المسلمين:

فروعها وتشكلت لعبها خالل سنوات  وامىدت 8291.9عام  يماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين ابىداًءل تأسس فرٌع

قليلة نحو معظب مدن فلسالالطين في تلك الةىرة الىي كانت فلسالالطين فيها تقبع تحت تكب االنىداي البريطاني. 

شاط الحركة  سىمر ن سطيني  . بعد ذلك8291النكبة عام تى  )الدعوي( ا شعب الةل شىت ال وتب تةكيك بمكوناته ت

مىواجدًة عل  الريب من ضالالعف قدرتها في ع اليديد، مع ذلك بقيت اليماعة روابطه وتغيير توجهاته تبعًا للواق

 مواجهة االتىالل اإلسرائيلي الذي سيطر عل  ما يزيد عن ثلثي مساتة فلسطين.

سة عام  سمي بالنك سيناء ومرتةعات اليوالن  8221بعد ما  ضافة إل   سطيني باإل وما نىج عنه من اتىالل كامل فل

سورية، كان تركز عم سىمر عملها الدعوي تحت االتىالل ال ضةة الغربية وقد ا صورًا في قطاع يزة وال ل اليماعة مح

ضية  شطة الريا صرًا عل  األعمال الدعوية واألن سىمر تال اليماعة مقى صدام باالتىالل. ا ضعف ودون  ولكن بوتيرة أ

سطينية األول  عام  ضة الةل شاركة في العمل المقاوم تحت تين قررت قيادة اليماعة ا 8211وثقافية تى  االنىةا لم

سب جديد وهو تركة المقاومة  لعار اليماعة وسىذوي اإلسالمية تماسا سيصبح هذا االسب هو  . ومنذ ذلك الىاريخ 

 1هي فرع اليماعة في فلسطين. تماس()فيه التقًا لىكون 

سىمرت تحمل نهج المق سطينية األول  وا ضة الةل اومة لالتىالل وال تزال تى  انطلقت تركة تماس من رتب االنىةا

سطين الىي  سية تى  تحرير فل سيا سكرية وال سائل الع اليوم تعلن عن عزمها الدائب عل  مواجه االتىالل بكل الو

 2." الحركة المنشور "أر  وقف إسالمي عل  أجيال المسلمين إل  يوم القيامة يعىبرها ميثاق

ما يزيد عن ربع قرن  والىي 1تركة تماس تأسالاليسالالها  بالعديد من المنعطةات مر عل  إعالن  تاريخها  مرت خالل 

ضمام إل  منظمة الىحرير  ضت الحركة االن سكرية والعالقات. فلقد رف سية والع سيا والىغيرات والىطورات الةكرية وال

                                                           
ر خب(. 2411 شتاء-خريفمن أفضل الدراسات التي تتبعت إنشاء فروع الجماعة في فلسطين من خالل تتبع أخبارها في الصحف المحلية حينها: محمد، بالل. ) 1

فلسطين.  .حوليات القدس .-8491_أيار  8499تأسيس شعب فلسطين وتنظيمها من خالل صحيفتي الدفاع وفلسطين شرين األول –اإلخوان المسلمين الفلسطينيين 
 .86. ص13عدد 

 لبنان: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.  إلى المواجهة.(. 2418ينظر: مسودي، عدنان. ) 6
-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4b1f21e1-9c11-1f64a-381على موقع الجزيرة نت:  . متاحميثاق الحركة المادة الحادية عشرة من 5

ea2b5e98219d 
ز الزيتونة للدراسات بيروت: مرك حركة المقاومة االسالمية حماس: دراسات في الفكر والتجربة.(. 2411)محسن صالح )محرر(. يُنظر:  حول حركة حماس 9

 .القاهرة: مركز الحضارة العربية لإلعالم والنشر والدراسات. حماس حركة المقاومة اإلسالمية في فلسطين (2444) خالد أبو العمرين.ت. واالستشارا
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العلمانية كمنهج وهو ما  وقبل ذلك اعىمادها الةلسالالطينية بعد أن تب إلغاء بنود الكةاح المسالاللح من ميثاقها

ياسر  ة أوسلو الىي وقعها الرئيس الةلسطيني السابقاتةاقي الحركة كما رفضت 1اعىبرته الحركة تناقضًا مع اإلسالم.

سطينية، ولذلك  سلطة الوطنية الةل سمِّيت بال شاء مناطق تكب ذاتي تديره ما  عرفات مع دولة االتىالل مقابل إن

كة في أي كة المشالالار عام  رفضالالت الحر لة تى   بات في المناطق المحى لدخول في  9222انىخا كة ا ما قررت الحر تين

شريعية وفازت بأيلبية مكَّ صار مالي دولي واعىقال االنىخابات الى ساوي. نىج عنه ت شكيل ميلس وزراء تم نىها من ت

ضائها النواي والوزراء لد  االتىالل صل ألع ضافة إل  كل ذلك تري يير معلنة من  .مىوا سي باإل سيا صب ال طرف الخ

تركة فىح هذه الحري الىي انىهت باقىىال داخلي مسالاللح انىه  بسالاليطرة تركة تماس عل  قطاع يزة وهروي عدد 

صبحت تىركز قوتها  2كبير من قيادات فىح خارج يزة. سيطر فعليًا عل  قطاع يزة إداريًا، وأ صبحت الحركة ت وبذلك أ

جهاتها باالتىالل اإلسرائيلي واإليالق المصري لبه المىواصل لمعبرها العسكرية في تلك البقعة المحاصرة من جميع 

 الوتيد مع العالب العربي )معبر رفح(.

سرائيل عل  قطاع يزة قىلت خاللها وأصابت المئات من الةلسطينيين ودمرت  لنىها إ كل ذلك مع عدة تروي مدمِّرة 

صمت أو تواطؤ ع سطينية. في ظل  شئات الةل صمدت الحركة أمام  –ربي آالف البيوت والمن لبه تاْم. ومع ذلك  عالمي 

الحروي والضالالغوطات وأثبىت أنها تنظيب صالاللٌب قادر عل  الىطور النوعي وإيياد نوع من الىوازن الذي أد  إل  وقف 

الىطورات السريعة  . هذه9229عمليات القصف وااليىيال الىي كانت مىواصلة منذ االنسحاي اإلسرائيلي من القطاع عام 

ضية جدًا عل  واقع الحركة وأدائها وقوتها جعلت منها اليوم رقمًا صالعبًا يصالعب تياهله  عند أي تديث يعلق بالق

 الةلسطينية.

صلبة الىي وفرتها لها أر  قطاع يزة فإن الحركة ال تزال ممىدة في  وعل  الريب من تواجد الحركة الكثيف والقاعدة ال

كل أماكن تواجده فنيد أن تواجدها في الضالالةة الغربية لب ينقطع عل  الريب من تمالت  العمق الةلسالالطيني في

سلطة عل   سيطرة أجهزة أمن ال سطينية وعل  الريب من  سلطة الةل صلة من االتىالل وأجهزة أمن ال االعىقال المىوا

 جميع مقرات الحركة ومؤسساتها من جمعيات خيرية ومدارس ومراكز.

ضًا ال يزال العم ضعف بكثير أي صبح أ ضد االتىالل وإن أ سكري المقاوم قائمًا  ضةة الغربية الىي يىواجد ل الع في ال

تاخام مسىوطن فيها عناصر تماس بشكل كبير، وكان آخر تلك العمليات الىي أعلنت تماس عن تبنيها عملية مقىل 

عن تبنيه رسميًا في بيان. ذلك إضافة شهد التقًا منةذها "محمد الةقيه " الذي أعلنت الحركة في مدينة الخليل واسى

                                                           
-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4b1f21e1-9c11-1f64a-381ة والعشرين: المادة السابع ينظر ميثاق حركة حماس 3

ea2b5e98219d 
 
نتهى بسيطرة حركة حماس ينظر: المكتب ور من صراع سياسي إلى قتال مسلح احركة كتاباً يوضح بالتفصيل كيف انتقلت األمحول رواية حركة حماس أصدرت ال 7

 الكتاب األبيض عملية الحسم في غزة اضطرار ال اختيار.. (2449اإلعالمي لحركة حماس. )

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d


   
 
 
 
 
 
 

ضها إل  مراتل  صل بع صرمة والىي و شرات الخاليا الىي تب إلقاء القبض عليها من االتىالل خالل األعوام المن إل  ع

سطين. وهو ما يؤكد عل   ضد االتىالل في مناطق مخىلةة من فل ضير لىنةيذ هيمات  مىقدمة في الىخطيط والىح

 الل في جميع المناطق داخل فلسطين.مقاومة االتىاسىمرار نهج الحركة في 

 تركة اليهاد اإلسالمي

سيس سالمي تب تأ صيات  تركة اليهاد اإل شخ ضي بمبادرة من ميموعة من ال سبعينات من القرن الما في نهاية ال

ورمضان عبد اهلل للَّح 82( هفي مالط 8221اإلسالمية الةلسطينية كان عل  رأسها فىحي الشقاقي )ايىاله الموساد عام 

اليهاد اإلسالمي أيضًا ال تخىلف في أهدافها الرئيسية عن تركة تماس وإن اخىلةت وسائلها وآلياتها في القائد الحالي، 

، فالحركة تعىمد في تركىها عل  البعد العسكري بشكل أساسي ولذلك لب تعىمد في 88الىنةيذ والىةاعل مع الميىمع

تأسالاليس اليمعي لدعوي في المسالالاجد ولب تشالالارك في االنىخابات بنيىها عل   ات والمدارس والمراكز واالنىشالالار ا

 الىشريعية أو البلدية وتصرت عملها بشكل أساسي في المقاومة المسلحة ضد االتىالل.

سامات كبيرة  ضت الحركة إل  انق سوريةوتادة وقد تعر سوريا عقب الثورة ال وهو -؛ تيث أّد  الىدخل اإليراني في 

للحركة من الثورة السورية وأخذت إيران تبىزُّ قيادة الحركة من  إل  مواقف مخىلة –ب األكبر لحركة اليهاد اإلسالمي الداع

شاركة الةعلية في  صرها في الخارج الم سوري بل ُطِلب من عنا ضحة مؤيدة للنظام ال صول عل  مواقف وا أجل الح

 ؛لضغط أنىج خالفًا داخليًا أد  إل  تحول اليهاد إل  مسارات ثالثالقىال إل  جانب النظام السوري وهو ما لب يىب. هذا ا

ما يكون إل  إيران ومسالالار يقوده محمد الهندي في قطاع يزة وهو مقري من تركة  خارج وهو أقري  تد يقوده ال وا

آثار  تسمَّ  باسب تركة الصابرين وهي الحركة الىي تظهر عليهاتماس، ومسار انشق عن الحركة في لمال قطاع يزة 

 89الىشيُّع وإن لب تعلن ذلك صراتة.

في الضالالةة الغربية تعرضالالت تركة اليهاد إل  ما تعرضالالت له تركة تماس من مالتقة واعىقال وقىل من قوات 

صرمة عكس  سنوات المن لديد في دورها خالل ال ضعف  سطينية. وهو ما أدَّ  إل   سلطة الةل االتىالل وأجهزة أمن ال

 األقص  الىي لهدت عمليات نوعية ومؤثرة قام بها عناصر اليهاد اإلسالمي.  دورها الكبير خالل انىةاضة

                                                           
 .14/7/2415استرجع بتاريخ  .84/14/5189 في نشره تم. في فلسطينوثائقي عن حياة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس الجهاد اإلسالمي   14

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz4Szks 

 
ا اإلمام الشهيد حسن البنا ". تصريح لرمضان عبد هللا شلح على "نحن وحركة حماس خرجنا من مشكاة واحدة، من رحم الحركة اإلسالمية السن ِّية الوسطية التي أسسه 11

 https://www.youtube.com/watch?v=mV3Mdjk6zms .14/7/2415استرجع بتاريخ . 11/7/2416قناة الجزيرة منشور على موقع اليوتيوب بتاريخ 

 
 .2415-7-14اإليميل مع الباحث من قطاع غزة: أيمن الرفاتي. تمت بتاريخ  مقابلة عبر 12

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks
https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms


   
 
 
 
 
 
 

سيسها هب تركة اليهاد اإلسالميتىَّ وإن كان قد  ما تنةيه الحركة عن نةسها تمامًا. وهو  "ليعية"بأنها تركة  منذ تأ

تاالت فردية لب تصل بعد إل  أن  في قطاع يزة أو الضةة الغربية فهيسواًء  فراد في فلسطينتصل تشيع لبعض األ

سطينية تكون ظاهرة صارات الىي . ومع ذلك فإن العدد كان ال يزال في ازدياد خفي ميمل الحالة الةل صة عقب االنى ا

صال الىي فىحت  اهلل تزيتققها  سائل االت شديد في و ضافة إل  االنةىاح ال سرائيلي باإل ضد االتىالل اإل في تروبه 

 لسعي إل  الىغلغل الشيعي في فلسطين. الباي واسعًا أمام ا

أخيرًا فإن تركة اليهاد اإلسالمي تركة مقاتلة امىلكت عبر تاريخها رصيدًا كبيرًا من الخبرة في مقاومة االتىالل وهي ال  

ية  لداخل مات ا ها في الحروي األخيرة عل  قطاع يزة، ولكن االنقسالالا قدرات نوعية ظهرت بعض آثرا تزال تحىةظ ب

 83ركة من إيران تحديدًا جعلها تدخل في صراعات داخلية ال ُيعلب تى  اللحظة إل  أين سىصل.وموقف الح

ن الةكر اليهادي قد بدأ بالىسالالري إل  فيمكننا القول بأ 89الىي تعمل في فلسالالطين السالاللةية اليهاديةالحركات أما 

سطين والىي خلقت تعاطةًا ال  81،في الواليات المىحدة 88/2العالب العربي عقب تةييرات  جىاتتمع الموجة الىي ا فل

فيها أن أمريكا لن تنعب باألمن  الشهيرة ألسامة بن الدن والىي أقسبُيسىهان به مع القاعدة خاصًة عقب الىصريحات 

ضية العديد من القضا سنوات الما سطين. ولقد ظهرت خالل ال سرائيلية الىي ما لب ينعب به أبناء فل سيون اإل يا في ال

سطينيون ِهاتُّ لباي فل ضير لىنةيذ عمليات أو  -الكثير منهب عائدون من الخارج-ب فيها  بحمل الةكر اليهادي والىح

ضًا  سب القاعدة. وقد برز هذا األمر أي سرائيل 9283نهاية عام تنظيب خاليا للعمل با من  لباي 3بايىيال عقب قيام إ

فيما بدا أنه تسالالاوق مع الموجة العالمية الداعية  السالاللةية اليهادية. نها باالنىماء إل يهمىهب تمدينة الخليل ات

 82لمحاربة الىطرف واإلرهاي.

فإن يياي الحل السياسي والصراع الدامي الذي تصل بين تركىي اليهادي بنسخىه السلةية الةكر تمدد عل  صعيد أما 

شباي  صرف النظر عن البفىح وتماس قد أليأ العديد من ال شره الحركات . وكان د الةكريعإل  البحث عن بديل ب ما تن

سىقبله ولو عل   سمها قد وجد من ي سلةية اليهادية من مقاطع فيديو لعملياتها ومنةذي الهيمات والناطقين با ال

 صعيد القبول المبدئي بدون البحث عن مبررات فكرية أو دينية.

                                                           
 وكتائب شهداء كتائب القسام سرايا القدسعن  تحت اسم "في ضيافة البندقية" وثائقيات 8الجزيرة  قناة تجحول قدرات التنظيمات الفلسطينية من الناحية العسكرية أنت 18

  يمكن متابعتها على موقع القناة على اليوتيوب. أظهرت فيه جوانب كبيرة من قدراتهم العسكرية في قطاع غزة .األقصى
 . بيروت: دار الساقي للطباعة والنشر .السلفي اليتيم؛ الوجه الفلسطيني لـ 'الجهاد العالمي' و'والقاعدة'(. 2414)األمين. حازم ينظر:  11
. 2415-7-3استرجع بتاريخ وكالة معا اإلخبارية الفلسطينية.  تقرير على(. 2414-1-13). ك ما جلجلت؟دراأجلجلت وما  .إبراهيم قنن 16
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. 2415-7-3. استرجع بتاريخ (. مقال منشور على موقع فلسطين أونالين2418-11-27) .السلفية الجهادية في رام هللاهشام منور.  15
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فإن الواقع مخىلف تمامًا فالبالد  -يابة السالالالح-ربية. أما في قطاع يزة هذا عل  صالالعيد الحال في الضالالةة الغ

ضةة الغربية،  شكل ال يقارن مع واقع ال سالح مىاح ب سالمية، وال شاري الةكرية اإل مةىوتة عل  جميع الىيارات والم

يزة وصالالعوبة عل  الحكب في  . وزاد األمر بعد سالاليطرة تماستركىي فىح وتماس أثر الصالالراع بينواألهب من ذلك 

سلةية  همة الىي تكلةت بها الحركة جعلالم سالمية ال ضة للنقد والمقارنة بين ما يحمله أبناء الىيارات اإل مبادئها عر

سه تركة تماس  صًة وبين الواقع الذي تمار سالمية-خا سلةية  وهو ماخالل وجودها في الحكب،  – اإل تراه العقلية ال

سالم شامل الكامل يير المىدرج. هذه الحركات تيث تر  ،خروجًا عن تعاليب اإل سالمي ال هذه  ضرورة إعالن الحكب اإل

الحركات السلةية تيد فيما تطرته مرتكزًا عند الكثير من الشباي الةكرة )تطبيق الشريعة بشكل كامل مبالر( جعلت 

لامل بدون أي تأخير و شكل كامل  سالمية ب شريعة اإل ضرورة تطبيق ال إعالن قطاع يزة دولة الذين باتوا مقىنعين ب

شريعة  سالمية تطبق ال ضًا خ-كما يةهمونها–إ سلةي اليهادي، الذي . هذا جعل من القطاع أر صبة لزراعة الةكر ال

جماعة تيارات أساسية وهي: " 9تيث توزعت الحركات السلةية اليهادية عل   تعددت مشاربه وتصرفاته كما سنالتظ.

 81"جند أنصار اهلل، جند اهلل واليهاد،جيش اإلسالم، جماعة الىوتيد 

لهر األتداث الىي تصلت في قطاع يزة سيد ابن تيمية في رفح أ لهر  كان تادث م وفيه كانت إتد   9222عام  1في 

سلةية اليهادية. سلحة بين تركة تماس وال صدامات الم سوأ ال س ( إقامة إمارة  فلقد أ أعلن خاللها )عبد اللطيف مو

سالمية في مدينة رفح جنوي قطاع يزة وعل  إثر ذلك قامت تركة تماس  لىباكات إ سيد بعد ا سيطرة عل  الم بال

دامية قىل عل  إثرها موس  وعدة عناصر من المدافعين عنه كما اعىقل عدد آخر من أتباعه. ميموعة عبد اللطيف 

س  والىي أطلقت  سلةية اليهادية والىي تأخذ عل  مو صار اهلل هي واتدة من اليماعات ال سب جند أن سها ا عل  نة

كأداة للحكب، وموقةها يير المعادي إليران والعلمانيين من الزعماء العري،  لديمقراطية  با ها  وتعاملها تماس قبول

سلمين في يزة وهو ما أ سالمية ويير الم سية يير اإٍل سيا صلها إل  تد القول:" تكب االنىماء المرن مع الحركات ال و

لحركة تماس: هذه الحركة مىأثرة بالشالاليعة إل  تد كبير، لذلك فإن عقيدتها مخالةة ومباينة لعقيدة أهل السالالنة 

واليماعة. هذه الحركة علمانية بدليل من أسالاللةنا من أقوال. هذه الحركة ال ترقب في مؤمن إال وال ذمة بدليل قىلهب 

 .81يمش..."للموتدين من آل د

سىباتة الدماء، مدعوم من كل الىيارات  لارات كبيرة إل  الىكةير وبالىالي ا سلةي والذي يحمل في طيَّاته إ هذا الةهب ال

سالمية(  ساطة يحاري تماس في دائرتها )اإل لك من االتىالل؛ ألنه بكل ب العلمانية الىي تحاري تماس ومدعوم بال 

                                                           
  جلجلت؟دراك ما أجلجلت وما مرجع سابق.  19
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سلوعمليًا هو ال يحاري االتىالل فا سطينل سطين وتول فل أعلنت عداءها وتربها عل  االتىالل  ةية اليهادية في فل

سرائيلي طوال تاريخها بالكالم لبه تام. فعمليات  والواقع يقول فقط. اإل شكل  سالتها ب سِلب من  أن االتىالل قد 

ت خاللها بعض الصواريخ السلةية اليهادية ضد االتىالل معدودة وال تحمل بعدًا نوعيًا سواًء تلك الهيمات الىي أطلق

 من سيناء أو العقبة تياه دولة االتىالل أو الىي نةذتها تلك الىنظيمات من داخل قطاع يزة.

صر إال وكانت  سلةية اليهادية لب تدخل بلدًا في تاريخنا المعا ابىداء من  نقمًة عل  أهله جميعًاوعليه فإن تركات ال

سىان، ثب ما فعلوه في العراق وتاليًا سلةيُّون في أفغان سطحية هذه الىنظيمات  الةىنة الىي أتدثها ال سورية. ف

صر ساذج الظاهري للنص ييعل من الىالعب بها وبعنا سهاًل وفهمها ال سورية ها أمرًا  وقد أثبىت الحالة العراقية وال

ات اخىراقًا من أجهزة مخابرات العالب وليس أدل من ذلك عل  إطالق سالالراح تاليًا أن هذه الىنظيمات هي أكثر الىنظيم

سورية ليىحولوا التقًا إل  ذراع طويل لقىل  سوريا عقب الثورة ال سد في  سيون األ  .الثوار وتربهبالعديد منهب من 

 نت تحكب العالقة بينمحمد العدناني الناطق باسب داعش من المصالح المشىركة الىي كا باإلضافة إل  ما صرح به أبو

 82القاعدة وإيران.

تىمركز يىوزعون عل  ثالث فصالالائل  ة في فلسالالطينهكذا يىضالالح لدينا أن رافعي راية اليهاد والمقاومة اإلسالالالمي

ساسيجميعها اليوم في قطاع يزة بشكل  ، وهي تركة تماس وتىركز قوتها في يزة مع وجود عناصر وقدرات جيدة أ

مات الشالالىات، تركة اليهاد اإلسالالالمي وتىركز قوتها في قطاع يزة والمخيمات مع وجود لها في الضالالةة الغربية ومخي

سلةية اليهادية ويىركز وجودها في قطاع يزة تيث ال تحظ  بعالقات  ضةة الغربية. ال ست كبيرة في ال صر لي عنا

 لخارج.جيدة مع تركة تماس الىي تحكب قطاع يزة وال تقوم بعمليات ضد االتىالل في الضةة أو من ا

 :في فلسطين الحركات اإلسالمية يير المقاتلة

  الحركات الصوفية:

سطين وكانت في ميملها امىدادًا للطرق اآلتية  صوفية في فل شرت العديد من الطرق ال سوريا من تاريخيًا انى صر و م

في الوقت الحالي فقد أصالالبحت هذه الطرق محدودةا العدد ويقىصالالر عمل أفرادها عل  أداء الطقوس  وييرهما. أما

 واألذكار في الزوايا الخاصة بهب. 

                                                           
. تم استرجاعه 2415-1-1منشور على موقع يوتيوب بتاريخ  .سم "الدولة اإلسالمية" )داعش(، يعترف ويبرر عدم استهدافهم إليرانباأبو محمد العدناني، المتحدث  17
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من أهب هذه الطرق المنىشالالرة في الضالالةة الغربية طريقة )القاسالالمي الخلوتية اليامعة( وهي عل  سالالبيل المثال ف

سنيَّة عل  منهاج الكىاي وال صوفية  شار في عدة 92سنَّة" كما تعرف نةسها عل  موقعها اإللكىروني"طريقة  . ولها انى

ويوجد  8291.98مناطق في فلسطين تىوزع عل  مناطق الضةة الغربية وقطاع يزة والداخل الةلسطيني المحىل عام 

الي ينة تيةا وبالىوهي تابعة تاليًا لمد في الداخل المحىل مركز الطريقة تاليًا وثقلها الكبير في منطقة باقة الغربية

سست عام  سمي والىي تأ لرة، وفي المدينة أكاديمية القا سرائيلية المبا سيطرة اإٍل ضع لل وتدرِّس العديد من 8212تخ

كما تشالالرف الطريقة عل   99العلوم االجىماعية والعلمية وتعطي لالالهادات جامعية معىرف بها من دولة االتىالل.

 في الوسط العربي في الداخل المحىل. العديد من الروضات والمدارس الىباعة لها

لمال الخليل مثل: نوبا،  تعىبر مدينة الخليل إتد  المراكز المهمة للطريقة تيث يىركز وجود أتباع الطريقة في قر  

مركزًا ثانيًا ألتباع الطريقة تيث  93القاسمي في مدينة الخليلتسني زاوية الشيخ  بيت أول ، خاراص، صوريف. وتعىبر

سمي(ُدفن أتد كبار الطريقة  سني القا سمي والد رأس الطريقة الحالي )عبد الرؤوف ت سني الدين القا شيخ محمد ت  ال

الذي يقيب في )نوبا( ألنه ال يملك الهوية اإلسرائيلية ولكنه يملك تصريحًا دائمًا يىنقل به بين باقة الغربية والضةة 

 بسهولة.

اع الطريقة لةىرة طويلة جدًا تيث أقيب عليها مسالاليد الحرس والذي كان مركزًا بتمهملة من أالخليل زاوية قد كانت و

الكبير في المدينة تين كانت تقيب فيه الدروس والخطب واالتىةاالت والندوات.  من مراكز تركة تماس ذات النةوذ

عل  تيث أعادوا السيطرة  (مريبة)لطريقة إل  المسيد بطريقة اع ابتبدأ توجه أ 9222ةاضة األقص  عام انىبعد بداية 

ألكاديمية  العديد من المرافق بما فيها فرعالمسالاليد كاماًل من تيث األذان واإلقامة وخطب اليمعة، وأضالالافوا إليه 

سيد من م سرائيليًا من أجل إفراغ الم صرف مدعومًا إ سمي. فيما اعىبر أتباع تركة تماس تينها هذا الى ضمونة القا

اليهادي وإتالل الىوجه الصالالوفي فيه. وهو ما تب عل  مراتل تخللها صالالدام تاد بين أتباع تركة تماس والطريقة 

 99انىه  بسيطرة األخيرة عل  المسيد بشكل تام تاليًا. الخلوتية
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رجها إال عدد تحافظ هذه الطريقة عل  وجودها من خالل انىظام األبناء واألجيال القديمة فقط بينما ال ينضالالب من خا

سىثماريًا يير قليل ُيدار داخل  %8قليل جدًا قد ال يىعد   ضافة إل  أن هناك بعدًا ماديًا ا من أتباع الطريقة. هذا باإل

ليخ الطريقة عل  هدايا من األتباع وييمع الزكاة بما ييعل الطريقة ذات امىداد قوي  صل  هذه اليماعة في تين يح

ما توفره لهب من  باعها ب ها لد  أت ةة الىي يقومون ب ية الضالالخمة المكل ها من خالل األبن ية تظهر قوَّت ماد خدمات 

 كالىيديدات الىي تصلت في زاوية الشيخ القاسمي في الخليل.

سياق  91في قطاع يزة ضمن ال شمال إل  الينوي والكثير من الطرق الىي وجدت طريقها  صوفية من ال تمىد الزوايا ال

اإلسالالالمي الذي يعىزل الناس ويىةرغ للعبادة وفق المنهج الصالالوفي في الذكر والعبادة. عمومًا هذه الطرق جميعًا لب 

سياسي وإن كانت الحوارات الةكرية الساخنة تصطدم بالحكومات المىعاقبة عل  قطاع يزة لعدم انشغالها بالواقع ال

سلةي الذي يحكب عل  أيلب هذه الحركات باتب صاعد الةكر ال صاعد كلما ت صل تد تتى ير ةكاع البدع والخرافات وقد ي

ال تشارك في العمل السياسي أو يصةها بالضالل. أما عل  صعيد مشاركىها بمقاومة االتىالل فكل هذه الطرق  هابعض

اومة واليهاد ضالالد االتىالل وإنما تحصالالر نةسالالها في الزوايا تحت عنوان العبادة والذكر والىزكية. وهي كما وال في المق

 ألرنا سابقًا تقىصر عل  توريث عائلي للطريقة وبعض قليل من األتباع من خارج الدائرة الىقليدية العائلية.

 الدعوة والىبليغ:

سيجهها ال تخىلف جماعة الدعوة والىبليغ في طبيعة تو سيا صوفية، فهي  اليهادي-ال  جماعة دعويةعن الطرق ال

سع  فقط  شوارع  ،لد  أتباعهاىقو  واليقين إل  تحقيق ال -اههو معروف عن كما-ت ساجد وال ودعوة الناس في الم

لعائره. سالم و سبيل اهلل طريقًا لعملها. والبيوت إل  الىزام أتكام اإل سميه الخروج في  وتعىبر هذه  وتىخذ مما ت

اليماعة أكثر اخىالطًا بالميىمع وتواصالالاًل معها إن قارناها بالطرق الصالالوفية المنغلقة في المسالالاجد والزوايا، بينما 

ساجد  سىقطاي الناس إل  الم شار عبر المناطق المخىلةة من أجل ا سع واالنى سع  جماعة الدعوة والىبليغ إل  الىو ت

 92روج لدعوة ييرهب.بدايًة وإل  مراكز الدعوة من أجل الخ

ويعىبر مركز يطا قضاء الخليل واتدًا من أهب مراكز  918291تنىشر مراكز الدعوة في فلسطين في الضةة ويزة وأراضي 

صل فيه اجىماع  سبوعي يوم الخميس تيث يىب خالل هذا االجىماع توزيع الميموعات  -كما في ييره-الدعوة ويح أ
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صل وا 9289عل  مناطق معينة. في عام  ضرها عدد كبير من الدعاة من جميع ت سنوية الىي يح تد من االجىماعات ال

لارك عل   مناطق فلسطين إضافة إل  دعاة من األردن والدول الغربية واإلفريقية الذين يسىطيعون الحضور. تيث 

  91آالف لخص عل  مدار أيام المؤتمر. 1توالي ألف لخص وأقام في المركز  92أيام توالي  3مدار 

ضةة أو االتىالل، كون اليماعة ال تىدخل نهائيا ال ت سواء في يزة أو ال ىعر  أي تكومة من الحكومات لهذه اليماعة 

صر دورها في الدعوة إل  امىثال أوامر  سلبيًا من الواقع وتح سكري وهي بذلك تىخذ موقةًا  سة أو العمل الع سيا في ال

شرعية الخاصة من صالة وصيام والىز شعائر دون الخو  في القضايا العامة أو االنىخابات أو اهلل في األتكام ال ام بال

 ييرها.

سالمية سىةادت منها الحركة اإل سلبيىها فقد ا ضور  كونها تحث الناس عل  االلىزام وعل  الريب من  شعائر وت بال

صلوات سالمية  ال صل إليها ييرهب من أبناء الىيارات اإل ساتات بحركىهب بين الناس ال ي صلون إل  م ساجد وي في الم

ما يمهد الطريق للحركات اليهادية وييرها من اسىقطاي هؤالء األفراد بعد أن يكونوا قد انطلقوا في خطوتهب  األخر 

صرها ييعل سلبي لعنا صة في المناطق الىي األول  نحو االلىزام. يير أن الموقف ال سي خا سيا هب عبئًا أمام أي تراك 

شاركة في  شكلون عائقا أمام أفرادهب المنىظمين معهب تيث يىب تثهب عل  عدم الم يىواجدون فيها بكثرة تين ي

االنىخابات أو المشالالاركة في العمليات اليهادية وهو ما ييعلهب كىلة ميىة في أي عمل سالالياسالالي أو جهادي أو ييره 

 لصعيد العام.مرتبط با

 92تزي الىحرير:

ضاء تيةا  خاللها ثلثي تلالىي اتُى 8291بعد النكبة  سطيني من مواليد قرية إجزم ق سطين قام قاٍ  فل ساتة فل م

سالمي  سيس تزي إ سالمية يهدف إل  "جديد"بالعمل عل  تأ ضي تقي الدين  ،إعادة إقامة الخالفة اإل وقد أعلن القا

سيس8211-8288النبهاني  ) سمي عام  ( تأ شكل ر ضةة الغ8213تزبه ب لمي ر، تين كانت ال بية تابعًة للحكب الها

األردني. ُرفض طلب الىأسيس وتوري الحزي ألن أهدافه جاءت مخالةة للدسىور األردني الذي كان يسع  تينها لىثبيت 

 تكب العائلة الهالمية عل  الضةىين الشرقية والغربية.
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ادة النبهاني ومساعدة آخرين كثيٌر منهب كان قد انىسب سابقًا إل  جماعة اإلخوان مع ذلك اسىمر الحزي في العمل بقي

ي خاضه الحزي مع الحكومات ذواألمني الباإلضافة إل  الصراع السياسي  مع الحزي صراع فكريالمسلمين الىي دخلت في 

 األردنية المىعاقبة تى  اليوم.

 ،األر  المحىلة وركز عمله في الدول األخر  العربية واإلسالالالميةد الحزي نشالالاطه داخل جمَّ 8221بعد النكسالالة عام 

لب ف في األردن ولبنانالىي لارك فيها  إل  االلىراك في الصراع السياسي من بوابة االنىخابات اتهبدايالحزي في  وسع 

سب تقيقية صحاي القوة من  انطلق إل ف. ينيح في تحقيق مكا صرة من قادة الييوش وأ أهل البالد بوابة طلب الن

شره  سىوٍر ن سالمي تدد مالمحه الىةصيلية في د سىبدالها بنظام تكب إ من أجل الىخلص من أنظمة الحكب القائمة وا

 الحزي في السىينات.

سطينيين تى   ضةة الغربية وبقاء قيادة الحزي محصورة في الةل صر الحزي في ال سىمرار وجود عنا وعل  الريب من ا

تيث عاد الحزي لىةعيل  8211إل  العمل داخل األر  المحىلة إال بعد االنىةاضة األول  عام  اليوم إال أن الحزي لب يعد

. وهي أنشطة ال تخرج عن توزيع البيانات وعمل المهرجانات والدروس 8291أنشطىه في الضةة والقطاع وأراضي عام 

ضمام إل  الحزي  صىها دائما إل  تث الناس عل  االن مع الحزي  -كما يقول الحزي-للعمل والخطب الىي تدعو في خال

 السىئناف الحياة اإلسالمية بإقامة الخالفة الرالدة الثانية.

يىركز وجود تزي الىحرير اليوم في مدينىي الخليل والقدس بشالالكل كبير ويعد أعضالالاؤه باآلالف تيث تقام سالالنويًا 

ضر هذا سقوط الخالفة ويح لخصآال 82ما ال يقل عن  لمؤتمرا فعالية إتياء ذكر   ضور الحزي  ف  وهو ما يؤكد عل  ت

 خاصة مدينة الخليل في الضةة الغربية. بشكل كبير في العديد من المناطق

عل  الريب من اصطدام الحزي باألنظمة الىي يعيش في كنةها عادًة تيث لب يسلب الحزي من االعىقال والىضييق في 

قيقية في أيلب المناطق الةلسطينية فالحزي يير مالتق أيلب الدول العربية، إال أنه يعمل بهدوء وبدون مشكالت ت

ضييق هذه األجهزة  سلطة في رام اهلل وت من االتىالل نهائيًا وعل  الريب من اعىقال بعض أفراده لد  أجهزة أمن ال

شكالت تقيقية وإن ظهر  لبه تام ويعيش أفراده بدون م شكل  شكل عام آمنة ب عل  بعض فعالياته إال أن تركىه ب

 لىضييق فهو تاالت وليس ظاهره.بعض ا

سيُّون لماذا؟ ألن الحزي في فلسطين ال يسع  لغير )كشف المؤامرات سيا ه وليس لدي -كما يقول-( الىي يقوم بها ال

سطين محىلة وبالىا سيطرة عل  الحكب ألن فل سلطة وال يأجندة لل صارع عل  ال سواًء في يزة أو عسلي هو ال ي   إليها 

وإنما ير  ذلك واجب الدول  و كحزي ال ير  القىال فرضالالًا عليهالضالالةة الغربية أو الداخل. أما عالقىه باالتىالل فه

سطين. بينما  صرًا وهو دائب المطالبة لها في كل خطبة وبياناته للىحرك لىحرير فل سالمية الىي تملك الييوش ت اإل



   
 
 
 
 
 
 

ة عماًل بال فائدة تقيقية ألنها ال تملك القدرة عل  وماإلسالالالمية ويير اإلسالالالمية المقا ير  الحزي في عمل الحركات

 وبالىالي فإن عملها ال قيمة له فعليًا. وإن كان الحزي ال يحرمه. -كما يقول-الىحرير 

ة وإنما هو وعليه فحزي الىحرير ال يشالالكل خطرًا مبالالالرًا عل  دولة االتىالل وال تى  عل  السالاللطة في الضالالةة أو يز

صوتيةظ" سية الحاكمة عل  واء س. "اهرة  سيا سلطة ال صبح الحزي يخاطبها بصةىها ال سلطة تماس في يزة والىي أ

شف ضح وك سع  إل  ف سلمين  للقطاع وي سلطة رام اهلل .-لكما يقو-أعمالها أمام الم الىي و  بقيادة تركة فىح و

سل الخيانة والىنازل عن الحقوق سل سطينية ال ير  فيها امىدادا لم شرفاء مقبرة- الىحريرذي بدأته منظمة الةل  -ال

لىحرير إل  ما بعد إقامة التىالل كونه يؤجل عملية اخطر عل  اهو تىمًا ال يشالالكل أي كما كان يسالالميها النبهاني. و

ىال ضالالد االتىالل الخالفة يدعو أفراده وال ييره للق بة للييوش العروال يعمل هو وال  طال ما هو دائب الم ية ، وإن ب

شنها دولة  صيحة ال قيمة لها يطلقها دائمًا عقب كل اعىداء أو تري ت سطين في  سالمية للىدخل لحماية أهل فل واإل

 32االتىالل ضد الشعب الةلسطيني أو ييره. 

 السلةية العلمية:

عل   -تىوزع-لعملها في الواقع.  منهيًا الىي تىخذ من طلب العلب وتعليمه الناَس "السلةية العلمية"تىوزع الحركات 

شاري والىيارات والىي تخىلف ب شرعيةالعديد من الم ضها لألتكام ال سطين ينها باليهة الداعمة وطريقة عر ، وفي فل

شط العديد من هذه الىيارات  ساجد ومراكز  .وتىنوع أعمالهاتن سات تعليمية وم س ضها إل  بناء مؤ وقد تطور أداء بع

اآلخر يعيش في إطار ميموعات تيىمع وتىةرق لطلب العلب وفق منهٍج خاٍص بها وتسع  إل   وكليات وال يزال البعض

 38نشره بين الناس من خالل دعوتهب في المساجد والمنىديات الحوارية ونشر المنشورات والكىب.

اآلن وبالىالي ال  في عالقة هذه الحركات بالواقع السالالياسالالي فإن هذه الحركات ال تر  اليهاد ضالالد االتىالل أمرًا مىاتًا

لكال المقاومة في  ضع بعض أ صيالت والىحليالت الىي ت ضع األمر إل  الكثير من الىة سه وال تدعو إليه بل وتخ تمار

كما تر  بأن اليهاد اآلن يير داخل في دائرة القدرة وعليه فإن . 39وييرها دائرة الحرمة كالعمليات )االسالالىشالالهادية(

وأخيرًا فإنها تر  بأن ولذلك فإنها ال توجبه أو تمنعه،  حقق للشالالعب الةلسالالطينيمقارعة االتىالل تيلب الضالالرر الم

 الواجب الشرعي ال يىحقق إال في ظل راية لرعية واتدةٍ  بإمرة ولي أمر لرعي يقود اليهاد.

                                                           
ر ألنه يعمل على التحريض الدائم ضد االحتالل خاصةً في مدينة القدس وسائل اإلعالم خبراً يفيد بدراسة إسرائيل توجهاً لحظر حزب التحري تداولت 2415في آب  84
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ه ل معظب هذه الحركات تر  في قيادة رئيس السلطة الوطنية الةلسطينية )محمود عباس تاليًا( ولي أمرٍ  لرعي تيب

الطاعة والوالية وال ييوز الخروج عليه. وهو ما عبر عنه بوضوح موقف الشيخ ياسين األسطل رئيس الميلس العلمي 

 33جمع بينه وبين الرئيس الةلسطيني.للدعوة السلةية في فلسطين في أكثر من بيان ولقاء 

صوفية وتزي الىحرير أما موقف هذه الحركات من تركة تماس فلقد  سلةية وال بنوٍع اقىرنت مواقف هذه الحركات ال

تيث يعمل اليميع  تيث خاضالالت هذه الحركات صالالراعات فكرية تادة وال تزال مع تركة تماس معاداة المبطنةمن ال

صوص  سىخدام نةس األدوات )الن سالمية وبالىالي يىعاملون مع نةس اليمهور با سم  بالحركة اإل ضمن دائرة ما ي

الشالالرعية( وهو ما ييعل الصالالدام دائمًا ومسالالىمرًا الخىالف منهج الىعامل مع النص عند األطراف المخىلةة. وهو ما 

تأويل وكل فعل تسالالوقه تركة تماس بعد أن  لككبيرة للرد عل  كل فكرة و جعل هذه الحركات تخو  تروبًا فكرية

ام عاسية بعد مشاركىها في االنىخابات الىشريعية صارت تحمل عل  عاتقها مسؤولية اليهاد العسكري والسلطة السي

شرِّالىي تعىبرها ُج9222 صةها–ع بغير ما أنزل اهلل تعال  ل هذه الحركات ميالس كةرية ألنها ت سب و ومن أبرز  .-ت

شددًا وقد تعرضت  سعودي ربيع المدخلي والىي ُتعىبر أكثر هذه اليماعات ت شيخ ال سلةية جماعة ال تلك اليماعات ال

يد من االنشالالقاقات الداخلية بسالالبب مواقةها السالالياسالالية من الحكام، وهي من ألالالد الناقدين لحركة تماس للعد

  39والمدافعين عن لرعية الرئيس الةلسطيني الحالي محمود عباس.

 8291الحركة اإلسالمية داخل أراضي فلسطين المحىلة عام 

في بداية السبعينات من القرن الماضي عل  يد الشيخ  8291تأسست الحركة اإلسالمية في مناطق األر  المحىلة عام 

ساعية إل  الحةاظ عل  31عبد اهلل نمر درويش سها في جوانب مخىلةة دعوية واجىماعية  سي ، وال تزال تعمل منذ تأ

سطيني. سطينيين في الداخل الةل ضارة الةل سالميًا معىداًل قريبًا أو  وهي ثقافة ودين وما بقي من ت تحمل فكرًا إ

سلمين. سيرتها إل  العديد من المنعرجات مطابقًا لةكر جماعة اإلخوان الم ضت الحركة خالل م أهمها كان  وقد تعر

سام عام  شيخ تماد أبو دعابس  8222االنق صالح، والينوبي بقيادة ال شيخ رائد  شمالي بقيادة ال سمين ال بين الق

ركة في انىخابات )الكنيست( اإلسرائيلي وانخرطوا في صراع سياسي مع الدولة. بينما فضل القسب الذين قبلوا بالمشا

 32اآلخر عدم الدخول في هذه المشاركة لعدم إعالن االعىراف بدولة االتىالل ولرعنىها.

                                                           
 .14/7/2415. استرجع بتاريخ 2418-8-18خبر على موقع شاشة نيوز منشور بتاريخ . الرئيس عباس يلتقي الشيخ ياسين األسطل في عّمان 88
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صبحت تقوم  صالح والىي أ شيخ رائد  سالمية بقيادة ال سىعرة بين الحركة اإل صبحت المواجهة م بالكثير من التقًا أ

سع  دولة  سالمية الىي ت صوله العربية اإٍل سطيني بحقوقه وردِّه إل  أ شعب الةل سع  إل  توعية ال الةعاليات الىي ت

ساجد الىي دمِّرت عقب النكبة وا ضافة إل  إعادة ترميب الم سىمرة لعملية االتىالل إل  تغييبها باإل ألهب مواجهىها الم

سية لمخططات االتىالل والمسيد ا تهويد مدينة بيت المقدس سا شكل عقبًة أ صبح ي  الىي اعىقلتألقص ، وهو ما أ

صدر أخيرًا ضافة إل  القرار الذي  سطور، باإل سين تى  كىابة هذه ال صالح أكثر من مرة وهو ال يزال في ال شيخ رائد   ال

الي من الحركة إزالة المشالالروعية عن القسالالب الشالالمعن ميلس وزراء دولة االتىالل أعلن فيه عن  81/88/9281في 

ساتها. مما ينذر بانعطافة كبيرة  س شطىها وإيالق مؤ سالمية وإيقاف أن سالمية وارتدادات لهذا في اإل واقع الحركة اإل

سطيني في  شعب الةل صار الحركة ولد  أبناء ال شديد لد  أن القرار ال يمكن الىكهن بها في ظل تالة من االتىقان ال

 31من درجات مىدنية. كمواطنين عاملالداخل المحىل الذي ي

سطيني المحىل عام والواقع أن  سي عن  8291الداخل الةل سيا يخىلف كثيرًا من تيث تكوينه االجىماعي والعرقي وال

المناطق الةلسالطينية األخر  تيث تىواجد أعداد كبيرة من المساليحيين والدروز والشالركس في المناطق الشالمالية 

سطين.  شكل مخىلف لةل صهيونية أثناء النكبة والىي تعاملت ب صرفات ال مع  -نوعًا ما-ويرجع ذلك إل  طبيعة الى

لذي تشالالرف عليه  لداخل المحىل وا قاه العري في ا لذي يىل باإلضالالافة إل  طبيعة الىعليب ا لدينية، هذا  األقليات ا

ل وجعلهب جزءًا منها بىغييب تاريخهب الحكومات اإلسالالرائيلية والذي يسالالع  إل  تطبيع عالقة العري بدولة االتىال

لداخل يركِّز عل  معركة الوعي والبقاء وعدم  ىالي فإن دور الحركات اإلسالالالمية في ا ووعيهب ودينهب وأخالقهب. وبال

 الذوبان في ظل تالة الىذويب الىي مارسىها وال تزال الحكومات المىعاقبة ضد الشعب الةلسطيني ووجوده.

 سىقبل الصراعالحركات اإلسالمية وم

سطينية ولكن  ساتة الةل سالمية في ال ضاء الىنظيمات اإل صاءات دقيقة يمكننا من خاللها تحديد عدد أع ال يوجد إت

ضمن المعطيات ا سعلمىوفرة يمكننا الىخمين  شارًا وتىو ساي كل الىنظيمات  ًاإل  أن هذه الحركات تزداد انى عل  ت

سارية الىي كانت في ساتة األكبر من العمل  األخر  العلمانية والي سابق تغطي الم سي وال سيا ضد االتىالل ال المقاوم 

 االتىالل.الىي كانت رأس تربة المقاومة الةلسطينية ضد  8221ابىداًء من تأسيس منظمة الىحرير الةلسطينية عام 
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كا خذ دور الحر ماضالالي أ ية الثمانينات من القرن ال ت اإلسالالالمية مع ظهور تركىي تماس واليهاد اإلسالالالمي في نها

سلمي الذي تىوج  ساي الحركات األخر  الىي بدأت تنىقل نحو العمل ال سع عل  ت شر ويىو لعاراتهب ومنهيهب ينى و

 باتةاقية أوسلو المشؤومة الىي انىهت بإقامة السلطة الةلسطينية في بعض المناطق من فلسطين المحىلة.

ثقافىه ووعيه تبعًا إلعادة البناء العامَّة  ذي أعاد بناءت هذه الحركات محط ثقة اليمهور الةلسالالطيني الحبولذلك أصالال

الىي لهدتها المنطقة انطالقًا من فىرة ما بعد الثورة اإليرانية وصواًل إل  ثورة الىواصل واالتصال الىي يشهدها العالب 

كة تماس  هذا االلىةاف اليماهيري تول الخيار اإلسالالالمي هو فوز تر لدالئل عل   كان أول ا بات اليوم. و في االنىخا

شريعية عام  سىطاعت  9222الى سكرية الكبيرة الىي ا ضافة إل  القوة الع صولها عل  ما يقري من ثلثي المقاعد، إ وت

سىطع الحركة مراكمىها عبر  ساي ولب ت سب لها ت صبح قوًة ُيح تروي هائلة  3تاريخها في مقاومة االتىالل والذي أ

 فها في ظل قدرة الحركة عل  تطوير أدائها العسكري المقاوم.لنىها دولة االتىالل عليها من تحقيق أهدا

شروع كبير آخذ بالىطور  صاتبىا م سالمي وتماس( بالىحديد  سالمية المقاومة )اليهاد اإل صبحت الحركات اإل بذلك أ

وببناء عالقات عل  األصالالعدة المحلية واإلقليمية والدولية بما ييعل منها قوة صالاللبة ال يمكن االلىةاف تولها عند 

ف الحركات السلةية اليهادية في يزة موقةًا تابعًا تى  البحث في أي لأن من لؤون القضية الةلسطينية. بينما تق

اآلن تصمت في الغالب عن الةعل ولكنها ال تصمت عن مهاجمة تركة تماس ومواقةها الىي تر  تلك الىنظيمات بأنها 

شرعية. وهذه الىنظيمات بالىأكيد هي قنبلة  سيمة مع المواقف ال ست من فالةكر الىكةيري الذي تحمله  موقوتةلي

ثير من هذه الىنظيمات ال ينةكُّ يضالالري الميىمعات الىي يعيش فيها انطالقًا من أفكاره المنحرفة أو بإيعاز من الك

أجهزة المخابرات العربية والعالمية الىي تحسن اسىخدام هذه الىنظيمات وأفكارها المنحرفة في قىال المياهدين كما 

سوريا. صل في العراق و صل الدائب مع ولذلك فإن من واجب الحركات  ت سالمية والعلماء بمخىلف توجهاتهب الىوا اإل

تدة أفكارها وطغيان الىكةير عل  خطابها والواجب من  هذه الىنظيمات والسالالعي الحثيث من أجل الىخةيف من 

 العلماء والمصلحين الىواصل الدائب مع األجيال المىالتقة ولرح ونشر األفكار اإلسالمية الوسطية.

 الخاتمة

انقسالالب عدد كبير من أفراد  8223اتةاقية أوسالاللو بين منظمة الىحرير الةلسالالطينية ودولة االتىالل عام  منذ توقيع

الشعب الةلسطيني ضمن خياراته السياسية إل  قسمين: أتدهما يؤمن بالنضال السلمي الىةاوضي مع االتىالل من 

سب آخر ير  بأن دولة االتىالل شكل مبدئي  أجل نيل ما أمكن من الحقوق الوطنية، وق زائلة وال يمكن الىعامل معها ب

 بغير القىال.



   
 
 
 
 
 
 

سلمي وإن لب تعلن الىأييد الةعلي فقد اكىةت  صطةت في ميملها مع الخيار ال سار ا صائل العلمانية وبقايا الي الة

سطيني ويياي تأثيرها فيه. أم الحركة شديد في الميىمع الةل ضمورها ال صمىها عن الةعل المقاوم مما أدَّ  إل    ب

ساتها الىابعة لها دوائر نةوذ كبيرة  س سلطة الوطنية ومؤ سبت من خالل إقامىها لل األكبر تاريخيا )فىح( فلقد اكى

مرتبطة بقدرتها عل  إدارة هذه المؤسالالسالالات واكىسالالاي الوالءات من خالل الىوظيف والرواتب والمحةزات الوظيةية 

 باط الناس بمصالحها الذاتية.والمالية ما يبقي عليها واقعًا ال يمكن تياهله بقدر ارت

وبذلك أصبحت الحركة اإلسالمية المياهدة رأس تربة المشروع الوطني الةلسطيني ورافعة المشروع اإلسالمي الكبير، 

سبياًل من الىيارات  –وأصحبت تركة المقاومة اإلسالمية  تماس وتركة اليهاد اإلسالمي ومن يىخذ من العمل اليهادي 

سالمية األخر   صًةخ-اإل صبحت_  هذه الحركات تحمل عبئًا كبيرًا جدًا في  -ا سيطرة تماس عل  قطاع يزة _أ بعد 

ضية  صةية ما بقي من الق سطيني وت صةية الوجود الةل صهيوني الذي يعمل منذ إقامىه عل  ت شروع ال مواجهة الم

سالالطيني ومىطلباته الةلسالالطينية والمشالالكالت المرتبطة بها من خالل فر  تلِّ تةاوضالالي هزيل ينهي الوجود الةل

 بطريقة يىب الىوافق عليها مع طرف فلسطيني ضعيف.

بينما تصالالطف عشالالرات الحركات اإلسالالالمية األخر  عل  هامش الىاريخ راضالالية بالواقع تعبر عن رفضالالها للواقع 

سها رق شرائع أو تيعل من نة صوف أو الغرق في كىب الىاريخ وخالفات العلماء في العقائد وال سحاي نحو الى ًا يبباالن

عل  تركات وسالالكنات الحركات اإلسالالالمية األخر . وبالىالي تحولت هذه الحركات إل  عبء إضالالافي يثقل كاهل الحركة 

سالمية الىي فىحت عليها جبهات االتىالل وعمالئه والعالب  سالمية لىكون العبء الداخلي اإل ثب جاءت هذه الحركات اإل

كل كبيرة وصغيرة والرد عليها انطالقًا من نةس المنهج اإلسالمي الذي الكبير الذي يحىاج إل  وقٍت وصبر للوقوف عل  

 تسىخدمه.
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