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 وترتكز تقريًبا، سنوات عدة من إال تظير ولم فمسطين، في العيد الجيادية حديثة ُتعتبر الجماعة المسمحة
 النشاط ومحمية العدد محدودة شبابية مجموعات أمام أننا في الضفة الغربية يبدو ماغزة، أ قطاع في بالكامل
 األرض، عمى قدراتيان حاولت اختبار وما أ الجيادي، السمفي االفتتان بالفكر لكن جمعيا التجربة، إلى تفتقر

 قبضة وقعت في أن لبثت ما التي الخاليا بعض وتشكيل "الفردي الجيادي" نشاطيا توسيع نجحت في
 مجمس تنظيم ىماتبنوالتي  1،عضائياوقتل ثالثة من أ  2013نوفمبر 22يخ بتار  مثل خمية الخميل االحتالل
 2.لو نشاط في غزة وسيناء الذي المجاىدين شورى 

اعتداءات عمى أمالك  مسؤولييا عن بتبني ظيورىا وارتبطتعددت الجماعات المسمحة ما في غزة فقد أ
لى مرحمة متقدمة ت بأسماء مختمفة لكنيا لم تصل إوتكن  عمميات مسمحة ضد العدو الصييوني المواطنين أو 

ال من بعض الحوادث إمن التأثير عمى الشارع الفمسطيني أو تعريض ممتمكات العامة لمخطر بشكل كبير 
وبعض ممتمكات لقياديين سياسيين  التي ال تزيد عن عشرات وكميا حوادث في الممتمكات العامة لممدنيين

، لكن كل الحوادث لم تسجل غزةحاكمة في منية مع السمطة السياسية وأ خالفات إثروبعضيا عمى  وأمنيين
المسرح، وبعضيا  المسميات ليذه الجماعات عن بعض اختفت وقد  فمسطينيين. و قتل ألفرادإصابات أ أي

هللا، ولواء  وأنصار والجياد، التوحيد وجماعة األمة، وجيش اإلسالم، جيشحضوره مثل: استمرت في تأكيد 
وحركة الصابرين ويعتبرىا البعض قريبة ، أنصار الشريعةجماعة جمجمت، وسرية عمر حديد، و التوحيد، 

 لمفكر الشيعي وليست سنية كباقي الجماعات.

 ا ترك أثراً ولكن بعضي ى بعض التنظيمات التي اختفت مسمياتيا عن الساحة ولم تستمر طويالً إضافة إل
 والجماعة، السن ة أىل فمسطين، أبناء لتحرير اإلسالمية الجبية هللا، جند تنظيم: ومن ىذه الجماعات اً بسيط

 ،3راألنصا اإلسالمية، عصبة فمسطين والية جياد قاعدة اإلسالمي، القدس جيش والجياد، التوحيد جحافل
 . )فمسطين(  الرباط رضأ في االسالم فتح سيوف الحق، جماعة
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، حبرٌخ 7-6، انسهفٍت فً فهسطٍٍ " انخهفٍبث، انىالغ، االفبق، حمرٌر، يركس انجسٌرة نهذراسبث، انذوحت، لطر، ص2102ػساو، يبجذ،  

  ?act=post&id=152050http://samanews.com/ar/index.php، 22/6/2102انىصىل نهًىلغ االنكخروًَ 
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، 01/02/2102، حُظٍى سهفً جهبدي ٌؼهٍ ػٍ وجىد يمبحهٍٍ نه ببنضفت انغربٍت، حبرٌخ انىصىل نهًىلغ االنكخروًَ، 2102شبشت ٍَىز،  

http://www.shasha.ps/news/86959.html  
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 ، شارعالفلسطينية الدراسات مؤسسة، 010، انسهفٍت انجهبدٌت فً فهسطٍٍ، يجهت انذراسبث انفهسطٍٍُت، انؼذد شخبء 2102فبرش، ػىًَ،  

 20-28، صلبنان بيروت فردان، النصولي أنيس

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050
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عنصر كحد  3000مجمت ال تتجاوز جماعة جإال، ع مئاتضفيي ال تتجاوز البعداد ىذه الجماعات وعن أ 
 4.أقصى

مثل  وبعضيا بايع تنظيم الدولة اإلسالميةفيي تتبنى الفكر السمفي الجيادي،  ما عن فكر ىذه الجماعاتوأ
 6.وجيش اإلسالم 5.الشريعةأنصار 
 إلى الفكر مربع غادرتن تجرأت و حضورىا بعد أ كدتأ المسمحة في غزة الجماعاتأن  من الرغم وعمى
بين حماس  تخترق فييا التيدئة طالق صواريخ عمى إسرائيل أحياناً من خالل إ وخصوصاً  الفعل أرض

سرائيل  ى مرحمة بسيطة حتى تصل إل ياوفاعميتلمفمسطينيين  المعالم واضحة غير ظاىرة مازالت ياإال إن ،وا 
 الفمسطيني العام لمرأي استطالع أحدث نتائج أظيرتحيث  مؤثرة شعبية بحاضنة لتظفرالتأثير بشكل ممموس 

 تنظيم نبأ تعتقد %33 قدرىا فمسطينية ساحقة غالبية أن أوراد، والتنمية بحوثلم العربي العالم معيدال نفذه
 بأن %32ويرى  الحقيقي، االسالم يمثل ال" داعش" ب المعروف والشام العراق في االسالمية الدولة

 7.حقيقية اسالمية لدولة تؤسس وال مبررة غير عالماإل وسائل عبر يشاىدونيا التي داعش ممارسات
اختبروا العمل  الفمسطينيينن ألالمسمحة ة عمى الجماعات ين ىذه النسبة انعكست بيذه السمبويمكن القول أ

 أن يمكن الذي الفمسطينيون ما يتساءلالجديد حيث  باألمر تعدالمسمح والتنظيمات والجماعات المسمحة ولم 
 عقود؟ امتداد عمى المختمفة العسكرية األجنحة تفعمو ولم إسرائيل ضد فمسطين الجماعات المسمحة في تفعمو

 غزة؟ بنفسيا في الفتك عمى قاربت البنادق في زحاماً  تشيد منطقة ن تتواجد فيأوكيف ليا 
 كل تكسر قد واحدة عشوائية إسرائيمية اعتقال ن نممس خبرة الناس واعتقادىم بأن حممةأ الضفة يمكنما في أ

 كان لمجماعات المسمحة أن تعمل مأمون؟ فإذا غير تغامر؟ بتواجد فمماذا المسمحة،الجماعات  مخططات
 تدخميا يؤدي بحيث متوقع مألوف أو غير ىو ما إلى تمجأ عمييا أنعمى تأمين حاضنة شعبية ليا يجب 

المتعطش  الفمسطيني المجتمع يتقبميا أن يمكن ىكذا. مع إسرائيل المواجية في مميز حدوث فارق  إلى
 حساسية دون  تقبميا عمى ترغم قد المسمحة وحتى تنظيماتو لمثأر فيو يتعطش الذي القدر لمخالص بنفس
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ً، ، يىلغ اإلنكخرو2101َ، ظبهرة جهجهج فً لطبع غسة، جهبز األيٍ انؼبو االسرائٍهً، حمرٌر 2101انشبببن، 
09_ar.aspx-7-http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Reviews/Pages/1  

5
، حُظٍى سهفً فهسطًٍُ ٌببٌغ حُظٍى انذونت ، 2102انجسٌرة َج،  

-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-t/news/arabic/2014/11/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85http://www.aljazeera.ne

-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9  
6

masdar.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-http://www.al-را فً غسة ، انًصذر، ، داػش حسداد َفى2102واكذ، ػهً،  

-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/  
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انؼبنى انؼربً نهبحىد وانخًٍُت، راو هللا، غسة،  غسة، يركس، َخبئج اسخطالع انرأي انؼبو انفهسطًٍُ فً انضفت انغربٍت ولطبع 2102اوراد، 

 2فهسطٍٍ، ص

http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Reviews/Pages/1-7-09_ar.aspx
http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Reviews/Pages/1-7-09_ar.aspx
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/2/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.al-masdar.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7/
http://www.al-masdar.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7/
http://www.al-masdar.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7/
http://www.al-masdar.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7/
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 المقاومة ولجان اإلسالمي والجياد حماس تقبل حركة عمى قبل من الفدائية المنظمات أرغمت مثمما كبيرة
 8 .الشعبية

 :نالفلسطينييالجماعات على  خطر

 ىؤؤو السؤؤبيلوالجيؤؤاد عنؤؤدىا ففكرىؤؤا عؤؤابر لمحؤؤدود  والوطنيؤؤةال تؤؤؤمن الجماعؤؤات المسؤؤمحة فؤؤي المشؤؤاريع القوميؤؤة 
 وتعتنؤق الشؤريعة، المحتمة وتطبيق البالد وتحرير الشرعية، غير" الكافرة"الحكم  أنظمة وتغيير هللا كممة إلعالء

 النظؤؤام ىؤؤدف اسؤؤتعادة عنؤؤد تقؤؤف ال صؤؤدامية بؤؤو كأيديولوجيؤؤة فتتعامؤؤل الؤؤدين، لتسؤؤييس جذريؤؤة الصؤؤيغة األكثؤؤر"
نمؤؤؤا المعؤؤؤروف، التؤؤؤاريخي فؤؤؤي فضؤؤؤائو اإلسؤؤؤالمي السياسؤؤؤي بالطؤؤؤاغوت  ُتسؤؤؤم يو مؤؤؤا ضؤؤؤد الجيؤؤؤاد تتجؤؤؤاوزه إلؤؤؤى وا 
 لمعؤالم اإلسؤالم حكؤم أي عالميؤة، خالفؤة دولؤة إقامؤة عمؤى األرضؤية، والعمؤل الكؤرة مؤن مكؤان كؤل في والجاىمية

 ." كافة
ؤع إال  إنيؤا وكفؤارًا، مسؤممين ديني، أساس البشرية عمى لتقسيم جذرية صيغة تتبن ى كما  فُتخؤرج الكفؤر معنؤى توس 
 الجيؤادي الفكؤر السؤمفي فؤي األوسؤع اإلسؤالمية الدائرة البحث عن ويبدو ،حظيرتو من المسممين كبيرًا من جزءاً 
 فؤي لتنحصؤر بؤدورىا تضؤيق الؤدائرة والجماعة، وىذه السنة أىل في لتنحصر" ألنيا تضيق منو، طائل ال عمالً 

 ال بحيؤث السؤعودي لمنظؤام الوىؤابي الموالؤون  السؤمفيون  منيؤا األخيرة فُيستثنى ىذه تضيق كما السمفية، الجماعة
 الؤؤذين ينطقؤؤون  الوحيؤؤدون  فيؤؤم وأنصؤؤارىا، سؤؤمفية الجياديؤؤةلم دعؤؤاة سؤؤوى  المسؤؤممة الجماعؤؤة األمؤؤة أو مؤؤن يبقؤؤى
 9 ." .الشرعية ويجسدون  بالحق

 الفمسطيني الوطنيالمشروع  مشروع وبالتالي أي ضد الجماعاتن أ وااليدلوجياتمك األفكار ويتضح من 
عممية اغتيال  إثرعمى  المجاىدين" الصادرلمجمس شورى " بيانوىو ما أكده يندرج تحت ىذه المشاريع 

 جياد“ ،حمل البيان عنوانو  2013نوفمبر/ في الخميل عمى يد العدو الصييوني في هعناصر من  ثالثة
 لمحاربة وغيرىم والنصارى  الييود من األرض كفار مع توافقوا ألنيم مشروع؛ ،ينالمجرم السمطة طواغيت
 وأضاف ،”الغربية الضفة إلى السمفية منيج امتد فقد وخسروا خابوا ولكن لألعداء، المجاىدين وتسميم الجياد
 أن بعد قدم موطئ الغربية الضفة في العالمي الجياد لمنيج أصبح تعالى هللا بفضل أنو األمة نبشر“البيان 
 في المسممين عمى المفتوحة الحرب أمام إننا“ البيان وتابع. ”ىناك تزرع بذرة كل إلفشال الجميع سعى
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 29فً صحٍفت انمذش انؼربً، ص يمبالث يُشىرة ًَىرج، سهسهتصًٍى ػمم انسهفٍت انجهبدٌت انمبػذة  ، ف2116ًحجبزي، أكرو،  
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 ، شارعالفلسطينية الدراسات مؤسسة، 010، انسهفٍت انجهبدٌت فً فهسطٍٍ، يجهت انذراسبث انفهسطٍٍُت، انؼذد شخبء 2102، ػىًَ، فبرش 

 26، صلبنان بيروت فردان، النصولي أنيس
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 كل لندعو ذلك وغير المقدسات وتدنيس البيوت وىدم األرض بمصادرة واألمر القتل حيث الغربية الضفة
  10 .”العمالة رائحة منيا تفوح التي بالمفاوضات تسمى ما نبذ إلى مخمص

ديؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤي الضؤؤؤؤؤؤفة الغربيؤؤؤؤؤؤؤة ن تسؤؤؤؤؤؤتغل ىؤؤؤؤؤؤؤذه الؤؤؤؤؤؤدعوات والتمؤؤؤؤؤؤدد لمسؤؤؤؤؤؤؤمفية الجياوبالتؤؤؤؤؤؤالي يمكؤؤؤؤؤؤن إلسؤؤؤؤؤؤؤرائيل أ
مشؤؤؤؤؤروع تسؤؤؤؤؤوية قؤؤؤؤؤادم وتسؤؤؤؤؤوف القضؤؤؤؤؤية الفمسؤؤؤؤؤطينية، وقؤؤؤؤؤد أي وتجيؤؤؤؤؤض  عمميؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤالم أيلمتنصؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤن 

كبيؤؤؤؤرة تحؤؤؤؤاول ربؤؤؤؤط الخطؤؤؤؤر فؤؤؤؤي الضؤؤؤؤفة  بحممؤؤؤؤة إعالميؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤرائيمية بعؤؤؤؤد عمميؤؤؤؤة الخميؤؤؤؤلبؤؤؤؤدأت الصؤؤؤؤحافة 
فعؤؤؤؤؤؤل الجماعؤؤؤؤؤؤات المسؤؤؤؤؤؤمحة المنتشؤؤؤؤؤؤرة فؤؤؤؤؤؤي اإلقمؤؤؤؤؤؤيم خصوصؤؤؤؤؤؤا بالتؤؤؤؤؤؤي تصؤؤؤؤؤؤاعد  اإلقميمؤؤؤؤؤؤيالغربيؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤالخطر 

 الفمسؤؤؤؤؤطيني التؤؤؤؤؤاريخي الصؤؤؤؤؤراع منؤؤؤؤؤذ مؤؤؤؤؤرة نؤؤؤؤؤو ألولإعمؤؤؤؤؤى  سؤؤؤؤؤرائيمياإلعؤؤؤؤؤالم اذ تحؤؤؤؤؤدث اإل، سؤؤؤؤؤوريا وسؤؤؤؤؤيناء
 اإلسؤؤؤؤؤؤرائيمي االحؤؤؤؤؤؤتالل جؤؤؤؤؤؤيش تصؤؤؤؤؤؤفية عمؤؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤؤاعة وعشؤؤؤؤؤؤرين أربؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤن أقؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤرور وبعؤؤؤؤؤؤد اإلسؤؤؤؤؤؤرائيمي،

 فؤؤؤؤؤؤؤي موجؤؤؤؤؤؤؤودةن ىؤؤؤؤؤؤؤذه الجماعؤؤؤؤؤؤؤات ا  و  .الجياديؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤمفية جماعؤؤؤؤؤؤؤاتلم يتبعؤؤؤؤؤؤؤون  فمسؤؤؤؤؤؤؤطينيين شؤؤؤؤؤؤؤبان لثالثؤؤؤؤؤؤؤة
 الجماعؤؤؤؤات عمؤؤؤؤل عؤؤؤؤن مفصؤؤؤؤل تقريؤؤؤؤر فؤؤؤؤي جؤؤؤؤاء لمؤؤؤؤا ووفقؤؤؤؤاً وسؤؤؤؤوف تؤؤؤؤزداد . الغربيؤؤؤؤة الضؤؤؤؤفة أراضؤؤؤؤي عمؤؤؤؤق

 فؤؤؤؤي والؤؤؤؤدخول الجماعؤؤؤؤات تمؤؤؤؤك مشؤؤؤؤاركة فؤؤؤؤإن سؤؤؤؤرائيمي،اإل اإلخبؤؤؤؤاري " والؤؤؤؤال" موقؤؤؤؤع عمؤؤؤؤى السؤؤؤؤمفية الجياديؤؤؤؤة
 والجيؤؤؤؤؤؤؤاد حمؤؤؤؤؤؤؤاس حركتؤؤؤؤؤؤؤي رأسؤؤؤؤؤؤؤيا وعمؤؤؤؤؤؤؤى المقاومؤؤؤؤؤؤؤة الفمسؤؤؤؤؤؤؤطينية الفصؤؤؤؤؤؤؤائل مؤؤؤؤؤؤؤع العسؤؤؤؤؤؤؤكري  العمؤؤؤؤؤؤؤل دائؤؤؤؤؤؤؤرة

 فؤؤؤؤؤي خاصؤؤؤؤؤة األوسؤؤؤؤؤط الشؤؤؤؤؤرق  منطقؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤي الجاريؤؤؤؤؤة لألحؤؤؤؤؤداث نظؤؤؤؤؤراً  وقؤؤؤؤؤت مسؤؤؤؤؤألة إال ىؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤا اإلسؤؤؤؤؤالمي
 .والعراق وسوريا مصر

ينيؤؤؤؤؤؤؤا الخاصؤؤؤؤؤؤؤة، اذ إسؤؤؤؤؤؤؤرائيل استشؤؤؤؤؤؤؤرافيا لواقؤؤؤؤؤؤؤع الجماعؤؤؤؤؤؤؤات فؤؤؤؤؤؤؤي الضؤؤؤؤؤؤؤفة والؤؤؤؤؤؤؤداخل المحتؤؤؤؤؤؤؤل ببراى وتعؤؤؤؤؤؤؤزز
وىؤؤؤؤم )أمؤؤؤؤين جبؤؤؤؤارة،  شؤؤؤؤبان فؤؤؤؤي الئحؤؤؤؤة االتيؤؤؤؤام ضؤؤؤؤد ثالثؤؤؤؤة 2012كتؤؤؤؤوبر/ادعؤؤؤؤت النيابؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤرائيمية فؤؤؤؤي أ

بؤؤؤؤؤؤؤؤراىيم يوسؤؤؤؤؤؤؤؤف( مؤؤؤؤؤؤؤؤن مدينؤؤؤؤؤؤؤؤة الطيبؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤي منطقؤؤؤؤؤؤؤؤة المثمؤؤؤؤؤؤؤؤث، بؤؤؤؤؤؤؤؤوالئيم لتنظؤؤؤؤؤؤؤؤيم الدولؤؤؤؤؤؤؤؤة ودمحم ناشؤؤؤؤؤؤؤؤف، وا  
، والتخطؤؤؤؤؤؤيط لحفؤؤؤؤؤؤر نفؤؤؤؤؤؤق تحؤؤؤؤؤؤت الجؤؤؤؤؤؤدار األمنؤؤؤؤؤؤي، بيؤؤؤؤؤؤدف تيريؤؤؤؤؤؤب وسؤؤؤؤؤؤائل 2012مية فؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤايو/االسؤؤؤؤؤؤال

   11قتالية، لعمميات جيادية.
 إلى يدعون  اللكنيم  الغربية، الضفة مناطق في السمفي لمفكر المؤيدين آالف وجود إلى  "والال"موقع  شيروي 

 ويدعي. الشأن بيذا ساكناً  تحرك أن يمكن عوامل وجود من الرغم عمى ،"إسرائيل" ضد العمميات من نوع أي
 نجحوا حيث الشاباك، جياز صفوف في الرعب يشكمون  من ىم الجيادي السمفي التيار عناصر بأن الموقع
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، 01/02/2102وًَ، ، حُظٍى سهفً جهبدي ٌؼهٍ ػٍ وجىد يمبحهٍٍ نه ببنضفت انغربٍت، حبرٌخ انىصىل نهًىلغ االنكخر2102شبشت ٍَىز،  
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شببٌ ببالَخًبء نذاػش ويحبونت حفر َفك يٍ اسرائٍم نهضفت،  2، احهبو2106انحٍبة انجذٌذة،  

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=0dead8dy20271627Y0dead8d  

http://www.shasha.ps/news/86959.html
http://www.shasha.ps/news/86959.html
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=1dead8dy31370637Y1dead8d


6 

 

" إسرائيل" بمحاربة دعوات وسط إلييم، المدنية السمفية الدعوة عناصر من المزيد بجذب األخيرة اآلونة في
 قطاع في وجماعات أخرى  جمجمت عناصر بيا يقوم كالتي مشابية بإجراءات يقومون  أنيم إلى الفتاً  عسكريًا،

 قائد الجماعات لتمك ليس أن إلى الموقع ولفت. قولو حد عمى ،التي تطمق صواريخ عمى إسرائيل غزة
 في التحرير حزب أن مدعياً  الغربية، الضفة في القرارات متخذي أصحاب من مسئولين حتى أو معروف
 منددة مظاىرات في مرة من أكثر خرجوا والذين سمفيةلا لمجماعات المؤيدة الكبيرة المجموعات أحد ىو الضفة

 حزب" التنظيم ىذا أن إلى مشيرة قضيتيم، تجاه الفمسطينية السمطة وسياسات اإلسرائيمية بالمداىمات
 بسبب الفمسطينية السمطة في المتمثمة فتح حركة شعبية لتراجع نظراً  الضفة في كبير بتأييد يحظى" التحرير

 نظراً  حماس حركة شعبية تراجع وكذلك الفمسطيني، الشعب معظم يرفضيا مفاوضات من بو تقوم ما
 12.سواء حد عمى والسمطة االحتالل قبل من المتواصمة عناصرىا ضد األمنية لممالحقة
 مرتبط يبدو، ما عمى الضفة، في السمفيين شعبية زيادة طارتباإن " ىرئيل عاموس العسكري  المحملويقول 
 قبل من المالَحقةمن  حماس، تواجييا التي بالمصاعب وكذلك الفمسطينية السمطة إدارة من األمل بخيبة

سرائيل، الفمسطينية السمطة  ".ومستقر ىام بديل تقديم في وا 
 في وخاصة سيناء في الشبيو، الفكري  التوجو ذات الفصائل نشاط زيادة أن االفتراض يمكن: "ىرئيل وأضاف
 13".الضفة في دعميم تعزز سوريا، في الوحشية األىمية الحرب

العام مام الرأي ال تحرجيا أتتمتع بالمصداقية والقبول الدولي حتى  جديدة النماذج  لكن إسرائيل تفضل دائماً 
ن تجد في الجماعات المسمحة فمسطيني. ويمكن أ تسعى وتروج رواية عدم وجود شريك دائماً  فيي الدولي
جماعات مسمحة  خطار محيطة وخصوصاً قادرة دائما عمى التعامل مع اى أ وأنيا . وخصوصاً ضالتيا

قمق  إنو ال يوجد: "ذاعة إسرائيل قالإلماني مع مراسل حدى مقابالت "راديو دوتش فيمة" األإففي إسالمية 
مع التنظيمات سرائيل لدييا القدرة عمى التعايش إسرائيمية، ألن إلمن وجود الجياديين عند الحدود ا سرائيميإ

النظامية ى الجيوش ، أسرائيل تخشى قوة الجيش المصري إن تعايشت مع حماس وأن أالجيادية فسبق ليا 
 14ما تخشى الجيادين. أكثر
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الترحيؤؤب اإلسؤؤرائيمي دائمؤؤا والجيوزيؤؤة اإلسؤؤرائيمية لمتعامؤؤل مؤؤع سؤؤيناريوىات لتحمؤؤل اإلقمؤؤيم ربمؤؤا ىؤؤذا الؤؤرد يفسؤؤر 
فكؤؤرة عؤؤدم وجؤؤود ن تبمؤؤور خطؤؤط لمؤؤا بعؤؤد السؤؤمطة وترسؤؤيخ ويمكؤؤن أ ،الجماعؤؤات المسؤؤمحة فيؤؤووتصؤؤاعد وازديؤؤاد 

ات السؤمفية ى عدد كبير من التنظيمؤات والجماعؤ، حيث غزة بيا حركة حماس إضافة إلشريك فمسطيني حقيقي
 عمؤؤى إسؤؤرائيل وىؤؤي أيضؤؤاً  تولؤؤد خطؤؤراً ، والضؤؤفة الغربيؤؤة تتمؤؤدد فييؤؤا جماعؤؤات سؤؤمفية جياديؤؤة دوليؤؤاً المحظؤؤورة 

وية مؤؤؤع الفمسؤؤؤطينيين بحجؤؤؤة وجؤؤؤود ى تسؤؤؤإلؤؤؤسؤؤؤرائيل مؤؤؤن الضؤؤؤغط الؤؤؤدولي لمتوصؤؤؤل ريح إُيؤؤؤوىؤؤؤذا  .محظؤؤؤورة دوليؤؤؤاً 
 إمكانية التنازل عن األراضي. عميياعدتيا في مواجيتو، ويوفر الذي عمى العالم مساو رىاب اإل

 لميؤوم تسؤتعد إسؤرائيل فؤي االسؤتراتيجي التقؤدير محافؤلن أذلؤك مؤن خؤالل بعؤض التقؤارير التؤي تفيؤد كما اتضؤح 
 عمؤى سؤوريا، تقسؤيم لفكؤرة التؤرويج عمؤىمؤن خالليؤا  تحؤرص وخطؤط أىؤداف بنؤك بإعؤداد األسؤد نظام يمي الذي

 بالتيديؤؤد إسؤرائيمًيا يوصؤف كؤان مؤؤا عمؤى القضؤاء مؤؤن خؤالل والغؤرب إسؤرائيل تفيؤد الصؤؤيغة ىؤذه مثؤل أن اعتبؤار
 زممؤا يعؤز  الجؤوالنالسوري، وعدم وجود جية ذات سيادة كاممة تطالؤب بيضؤبة  العربيبالجيش  ممثالً  السوري 
 الخمؤؤل عؤؤن مباشؤؤر كنتؤؤاج اإلسؤؤرائيمية الؤؤردع قؤؤدرات وتعزيؤؤز المحتمؤؤة، الجؤؤوالن ىضؤؤبة عمؤؤى اإلسؤؤرائيمية السؤؤيطرة

 15.المقاومة قوى  معسكر ميزان في
حة فؤؤي غؤؤزة ربؤؤط الجماعؤؤات المسؤؤمحة فؤؤي سؤؤيناء وسؤؤوريا بجماعؤؤات مسؤؤمجؤؤل لؤؤذلك تعمؤؤل إسؤؤرائيل بقؤؤوة مؤؤن أ

نيؤؤا أظيرتؤؤو تقؤارير إسؤؤرائيمية بأحيؤث لؤؤى غؤزة والضؤؤفة بقؤوة إ ىؤؤذه الجماعؤات سؤؤتنتقلفكؤار والضؤفة الغربيؤؤة وأن أ
 تنظيمؤات عناصؤر مؤن العظمؤى غؤالبيتيم ،متطوعؤاً  30 بنحؤو غؤزة قطؤاع مؤن المنحدرين المتطوعين عدد قدرت

 ال مؤا قتؤل وقؤد تنظيمؤي انتمؤاء ليم وليس منيا انسحبوا حماس في عناصربعضيم  القطاع، في سمفية جيادية
 سؤؤكان مؤؤن الفمسؤؤطينيين مؤؤن عشؤؤرات بضؤؤع، و الغربيؤؤة الضؤؤفة مؤؤن معؤؤدودون  وفمسؤؤطينيون  16.ثمانيؤؤة عؤؤن يقؤؤل

ان  مؤن وفمسؤطينيون ( صؤيدا لمدينؤة المجؤاور الحمؤوة عؤين مخيم وأبرزىا) لبنان في الالجئين مخيمات  سؤورياسؤك 
 التحؤؤاقيم متوقؤؤع المتطؤؤوعين معظؤؤم لكؤؤون  إلسؤؤرائيل، بالنسؤؤبة محتممؤؤة أخطؤؤار عمؤؤى تنطؤؤوي  فالظؤؤاىرة 17واألردن

 لعمميؤة والخضؤوع العسؤكرية الخبؤرة واكتسؤاب العؤالمي والجيؤاد القاعؤدة عمؤى محسؤوبة بتنظيمؤات سؤوريا في وىم
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  إلسرائٍم،، حغهغم انجًبػبث انجهبدٌت فً سىرٌب انمهك انذائى 2102 سبست، 
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 الؤؤذين فؤؤي غؤؤزة والضؤؤفة عناصؤؤر مؤؤع صؤؤالت بؤؤربط سؤؤوريا فؤؤي وىؤؤم يقومؤؤوا أن وتتوقؤؤع الجياديؤؤة رؤيؤؤتيم تعميؤؤق
 .األم دوليم إلى عادوا قد يكونوا أن بعد ميام بتنفيذ تكميفيم محاولة إلى ملجوؤى يحتمل

 :تقبل الجماعات المسلحة في فلسطينمس

 ضؤيقة ظؤاىرة سؤوريا إلؤى الغربيؤة والضؤفة غؤزة قطؤاع مؤن والفمسؤطينيين اإلسؤرائيميين العؤرب توجؤو ظؤاىرة تعتبر
 والموجسؤؤتية األمنيؤؤة المعوقؤؤات إلؤؤى شؤؤيء كؤؤل وقبؤؤل أوالً  يعؤود ذلؤؤك بؤؤأن ونعتقؤؤد أخؤؤرى، بؤؤدول إذا قورنؤؤت النطؤاق
 المنطقؤة فؤي السياسؤية الحالؤة سؤيولة مؤن الؤرغم عمؤى أنؤو إلى اإلشارة من بد الومع ذلك، . بمغادرتيم المرتبطة
 األىؤم العامؤل فؤإن ،الجماعات المسمحة في فمسؤطين لتمدد داعمة أجواء من توفره وما 2011 سنة منذ العربية

 السياسؤؤية التطؤؤورات عؤؤن فضؤؤالً  القطؤؤاع، تجؤؤاه وخياراتيؤؤا" حمؤؤاس" حركؤؤة موقؤؤف فؤؤي يكمؤؤن مسؤؤتقبميا تحديؤؤد فؤؤي
 18 .المصري  والجانب باالحتالل يتعمق فيما وخصوصاً  المحتممة،

فؤؤي الضؤؤفة الغربيؤؤة فانتشؤؤار الجماعؤؤات المسؤؤمحة مرىؤؤون بقؤؤوة األجيؤؤزة األمنيؤؤة، إضؤؤافة الؤؤى نوايؤؤا إسؤؤرائيل أمؤؤا  
يجؤاد شؤريك فمسؤطيني  مؤا م خمؤق بؤؤر تؤوتر لتبقؤى الحؤال عمؤى أ حقيقؤيالحقيقية فؤي اسؤتكمال مشؤروع السؤالم وا 

سؤيا فؤي ظؤل ضؤعف السؤمطة ن تؤؤمن عمؤى نفأ تسؤتطيعال  وأنيؤاتتذرع بعدم وجود شريك فمسؤطيني ىو عميو، و 
 .الفمسطينية

 الفمسؤطينيةاألحؤوال و ، مؤرتبط بالتمويؤل أيضؤاً  فمسؤطينمستقبل الجماعات المسؤمحة فؤي  أما من ناحية أخرى أن
غيؤر مسؤيطر عمييؤا بالكامؤل  ن الحؤدودالجياديؤة فؤي سؤيناء وسؤوريا، حيؤث أ عن أحوال التنظيمؤات تختمف كمياً 

مؤؤا فؤؤي مؤؤن خؤؤالل الحؤؤدود والتيريؤؤب، أ مؤؤاليمين دعؤؤم وتؤؤأ وجؤؤود مؤؤوارد يمكؤؤن اسؤؤتغالليا كؤؤالنفط،لؤؤى إإضؤؤافة 
ن بؤؤدأ بعؤؤد أ 2013عميؤؤو األمؤؤر قبؤؤل يونيؤؤو/ كمؤؤا كؤؤان مؤؤا غؤؤزة لؤؤم يعؤؤد األمؤؤر سؤؤيالً فيؤؤذا لؤؤيس بالسؤؤيل، أالضؤؤفة 

 .عازلة بين غزة وسيناءنشاء منطقة وعمميات ىدم االنفاق والشروع في إالجيش المصري عممياتو في سيناء 
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