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في الفترة التي اعقبت تدهور وضع القاعدة في العراق، أنها اخذت تولي  اهتماما المفارقة البارزة 

تردي  عموهو اهتمام تزايد ، المناطق المضطربة خارج العراق، وبضمنها قطاع غزةبنية لها في متزايدا اليجاد 

السيطرة منها بالقوة الممثل االكبر للحركة االسالمية الفلسطينية  انتزاع حماس، والعلمانية اوضاع حركة فتح
 على قطاع غزة.

، منذ ما قبل ، ابرزها جيش االسالمورغم وجود بعض المجموعات المحسوبة على السلفية الجهادية
 هوذلك عل اهم اسباب ول ،بقيت محدودة التاثير ، اال أن هذه المجموعاتعلى قطاع غزةسيطرة حماس 

 ،لالسالم البراغماتي في فلسطينوجود نفوذ تاريخي ارتهان هذه المجموعات في تمويلها الجندات داخلية، و

سلفية تشوش حركات تخشى عواقب بروز التي  ،المسلمين، وذراعها حركة حماسممثال بجماعة االخوان 
 ضبطها. يعسروأو تنازعها ، على نفوذها

تولي حماس ادارة القطاع لممارسة دعوتهم عض ان السلفية الجهادية استفادت من وبينما يعتقد الب
من اية فترة خلت، ان الشارع الفلسطيني المنقسم بين مؤيد لفتح ومؤيد بحرية، اال أن الوقائع تؤكد اكثر 

و االدعاء لحماس، يغرد على غير هوى القاعدة، وأنه مهما جرى النفخ ببوق التنظيمات السلفية الجهادية، أ
بأن هناك حالة متبلورة للقاعدة في فلسطين، اال انها ستبقى في اطار قناعة ثلة من المهمشين، 

والباحثين عن دعم مادي أو مصدر رزق لقاء الترويج للشعارات المتطرفة التي تجد  والخارجين عن التيار العام،

عدة ان تتخذ منه موطئ قدم، ولكن بعض فقطاع غزة ال يتمتع بمواصفات تؤهل القا من الحصار مناخا لها.
احياءه، وخصوصا التي تعاني فراغا بعد انتهاء سيطرة فتح، ستبقى بؤرا للنشاط تحت يافطة المجاميع 

 .عدم وجود اعتراف بسيادة حماس على القطاعالسلفية الجهادية، بوجود خواء فكري مع هزيمة فتح، و
ورة من هذه المجموعات تكمن في كونهم اداة طيعة أن الخط ،وثمة ميل لدى العديد من المراقبين

، وهي السيطرة القابلة غزة استمرار سيطرة حماس على قطاع منيلتقي عليها الناقمون  ،لتنفيذ اجندات

لكنها مع ، وتجرؤ المجاميع السلفية الجهادية المسلحة بالظهورللتضعضع مع استمرار الحصار، ومن مظاهرها 
عن هذه المجاميع ولكن من المرجح ان تكشف  .اس حاليا كونها ال تزال قويةتخشى التصادم مع حمذلك 

دورها، عندما تسنح لها الفرصة بتآكل نفوذ حماس التي وقعت في تحد قوامه اثبات التزاماتها، وهو ما يفتح 
الباب على مصراعيه للناقمين عليها، بخرق الهدنة والتشويش على قدرتها في ضبط االوضاع لحسابات 

 وبضمنها تنفيذ اية اجندة مطروحة اقليميا في القطاع. ،ختلفةم
يستبعد مراقبون أن تنجح المشاغبات االمنية من الناقمين على حماس،  ،وعلى المستوى القريب

، تقويض سلطة حماسوالسلفيين الجهاديين الساعين الستغالل اوضاع قطاع غزة الثبات وجودهم، من أو 

فرضتها المصلحة العامة المشتركة البناء القطاع، وابناء المستوطنات حماس فالتهدئة التي التزمت بها 
، وهم في حرص أن ال تتدهور بهم االوضاع اكثر مما باتت لقمة عيشهم مهددة ناالسرائيلية الجنوبية، الذي

 .كانت عليه قبل التهدئة
لسلفية مع منهج لتضارب منهج ا وال شك ان ظهور المجاميع السلفية الجهادية ال يروق لحماس

غير مؤهلة حاليا حماس ، ففتح في اطار المناكفاتبعض اوساط حركة يروق لولكنه قد االخوان الوسطي، 

  .شريطة عدم التعرض للمصالح العامة تحت الحصار لمنع من يدعي نيته الجهاد،
لهدنة على عدم تعكير صفو احماس والمجاميع السلفية الجهادية ويبدو ان ثمة اتفاق ضمني بين 

، وهي إن لجمت ظهور هذه ، بمعنى أن حماس لن تتسامح مع من ال يمشي وفق ايقاعهاعلى االقل حاليا
المجاميع، فلها ما يسندها في ذلك، انها ايضا تلجم حلفاءها وابرزهم الجهاد االسالمي المتهمة بمواالة ايران 

 . والشيعة الخصم اللدود اليديولوجية هذه المجاميع
فحماس بانتظار فك الحصار ان حماس والسلفية الجهادية في تربص الواحد لآلخر،  قى القولويب

حارسا واالعتراف االقليمي مبررا لقمع هذه المجموعات، ولكنها حال استمراره وتضعضع نفوذها فلن تقف 

اس وبدورهم ينتظر السلفيون الجهاديون فشل حم .أمام أي ناقم على اعداءهاحجر عثرة أو  ،لمن يحاصرها
 بينما يواصلون قدحها بأنها ال تقيم شرع هللا، ومع ذلك ال تزال تبرهن حماس قدرتها على انها االقدر على لجم

ولذلك فإن ثمة اتفاق بين معظم المراقبين على أن استمرار وضع  إن لقيت تسويقا دوليا.هذه المجاميع 
ية واسرائيل امران من شأنهما أن يدفعا القطاع على حاله، وعدم وجود تسوية مقنعة بين السلطة الفلسطين



يونس ، وهو ما اكد عليه بنجم القاعدة والتطرف للصعود في االراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة

 ،االسطل احد قادة حماس الذي سبق له ان حذر من حتمية اقتحام تنظيم القاعدة لألراضي الفلسطينية
 التغيير من قبل القائمين على األمر في السلطة الفلسطينية.بسبب غياب ما اسماه اإلرادة الحقيقية في 

 حماس تنفي وجود جماعات مرتبطة بالقاعدة 
حملت السلطة الفلسطينية غير ذي مرة حركة حماس المسؤولية عن وجود تنظيمات تدور في فلك 

 غزة.تلت سيطرة حماس على قطاع  القاعدة، وعزت ذلك الى حالة الفوضى وانعدام القانون التي

"أنا أؤمن أن القاعدة موجودة  62/6/6002أن قال في محمود عباس  سبق للرئيس الفلسطينيو
في األراضي الفلسطينية في غزة. حركة حماس هي التي جلبت القاعدة وهي التي حرّضت على دخول 

 .. أعتقد أنهم حلفاء".)المسلحين( وخروج
اعتبرت ذلك صنيعة من السلطة و .تنظيماتمثل هذه الد دأبت على نفي وجووأما حماس ف

  .لقطاعلقوات دولية دفه تحريض المجتمع الدولي حماس، وجلب الفلسطينية وفتح وه
سبق أن اتهم القيادي في حماس مروان ابو راس االجهزة االمنية الفلسطينية السابقة بانشاء و

على التيارات السلفية  قويا أذرع إسالمية في قطاع غزة للقيام بنشاطات وصفها تخريبية وشن هجوما

تحمل راية اإلسالم  السلطة وقال إن" جيش اإلسالم وكل التيارات اإلسالمية التي نشأت في عهد ،الجهادية
للسلفية الجهادية، أو هم سلفيون مستقلون وما إلى ذلك وأردف" هم في  وتزعم بان انتماءها يعود زورا

الغزي،" األجهزة دربت مجموعات  عب والخوف في الشارعجزء من أجهزة أمنية حاقدة زرعت الر حقيقة األمر
مؤسسات اجتماعية وخدماتية، " لدب الرعب أوال  من هؤالء الملوثين فكريا للقيام بعمليات مشبوهة"، ضد

 .ثانيا" حسب زعمه في الشارع ولتحريض الناس على حماس

لى عكس الفصائل ويشكك البعض في ان يكون للمجاميع السلفية الجهادية نفوذ في غزة، ع
االخرى كفتح وحماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية، وانه ما ندر وسمع بصاروخ اطلقته هذه الجماعات 

اال في البيانات الصادرة منهم. وأن من ينفخ في وجودهم هم اسرائيل على قلة افرادهم بهدف الترويج عن 
 ا أو بغير قصد.التي كانت سبب مصائب االمة قصد ،وجود القاعدة في غزة

 اهتمام متزايد للقاعدة بفلسطين
وبينما بين الفينة والفينة تتحدث تقارير اسرائيلية خاصة، عن وجود تنظيم للقاعدة في فلسطين، 

اال انه يدعي أن  ،ي في جيش االسالم ان يكون تنظيمه مرتبط بالقاعدةابو محمد المقدسي القيادينفي 

 .82فة الغربية وأراضي الـفي القطاع وفي الضتواجد  للقاعدة
ال ترقى  ملتبسة، مجموعاتوجود يبطله أو مرتبطة بها في غزة، لقاعدة وجود خاليا لنفي حماس 

ال يستبعد بعض المتابعين أن يكون هناك تداخل ما و، لدرجة التنظيمات تتبنى نهجاً وفكراً متشددين دينياً 
، بانتظار دور ما في المستقبل حين تنضج الظروف بينها او صلة خفية باطراف متضاربة وبضمنها القاعدة

 انطالقا من كونها حركات غير جماهيرية، وتنطلق من حسابات ضيقة.

والالفت أن ثمة تقاطعا كبيرا بين اعالنات زعمي القاعدة االول والثاني، وافكار هذه المجموعات، 
تصريحات بن الدن والظواهري منذ التي عززت حضورها االعالمي بعد االهتمام االستثنائي بفلسطين في 

ونزوعها للعملية السياسية والدخول في عام ونصف، حيث لم تتوقف القاعدة عن انتقاد براغماتية حماس 
 اتفاقيات، وفي ذات الوقت اخذت تحض على مهاجمة اسرائيل.

ي الظواهر عبر حركة حماس، فقد حثفي القطاع  منفذ للولوج منهقيادة القاعدة عن وفي اطار 

لى التعاون مع من وصفهم بـ المجاهدين من أبناء القسام "أبناء السلفية الجهادية" في ع
فلسطين، وعدم االصطدام بهما والتنسيق معهم، لكن في ذات الوقت التبرؤ من كل من يدخل 

 في العملية السياسية أو تحديدأ الساسة، أوالقادة السياسيين لحماس.
نهم بانتظار عواقب التزام حماس بالتهدئة على بنيتها الداخلية وبما وتؤكد تصريحات قادة القاعدة، ا

لبعض يؤدي لتفكيك وحدتها الداخلية، وبحيث تصبح المجموعات التي تتبنى ايديولوجية القاعدة نقطة جذب 
 ابدوا اعتراضاً على مرونة قيادة الحركة في الفترة األخيرة، وتحفظوا عناصر الجناح العسكري لحماس، الذين

 االتفاق لم يأت بأكله المطالب بفتح المعابر والربط بين التهدئة في بشدة على اتفاق التهدئة، خاصة ان

 .القطاع والضفة الغربية
وتأكيدا على أن القطاع بات نصب اعين القاعدة، فقد نشرت بعض المواقع الجهادية قبل 

حمد خليل الحكايمة" زعيم تنظيم اشهر مقاال الحد قادة الصف الثاني في التنظيم، ويعتقد أنه "م
". وفي المقالة التي جاءت تحت عنوان "توقيُت ُدُخوِل 8القاعدة في أرض الكنانة أو "أسد الجهاد 

تَنِظيم الَقاِعدة إلَى فلسطين"، دعا إلى التدقيق الجيد لما يرد تالياً من خطابات قادة القاعدة 

شارة البدء للتجهيز واإلعداد لدخول تنظيم سواء بن الدن أو الظواهري بحكم أنهم سيعلنان إ
القاعدة إلى أرض اإلسراء، من خالل البدء في تخزين الطعام عبر طرق الحفظ المعروفة، وتخزين 

السالح ووضع خرائط مشفرة له ...إلخ. ونوه الى أن اإلعالن عن التنظيم لن يتم قبل انتهاء 
طين وتركيبتها". وفي قراءته السباب ارجاء االنتخابات األمريكية، وربما يتأخر "لخصوصية فلس

القاعدة إعالن دخول فلسطين يقول "فحماس مع تنازلها عن بعض الثوابت واألصول اإلسالمية، 
قد حوصرت وجوّع شعبها، وهي التي تقيم عالقات مع بعض الدول، فكيف لو تم اإلعالن عن 



يات اإلعالن كثيرة جداً من وجود تنظيم للقاعدة في فلسطين في هذا الوقت، أظن بأن سلب

اجتماع )...( كلها ضد هذا الشعب األعزل، ونتيجة لذلك سيتنكر الكثير من أصحاب األرض للقاعدة 
ويحاربوها ". وأضاف "سيحتاج اإلعالن عن إنشاء تنظيم للقاعدة أن يتحوّل فكر القاعدة إلى تيار 

أنصار التنظيم على "التدرب على  يصعب السيطرة عليه أو التخلص منه وإن قلّت أعداده". وحث
فنون القتال والتفخيخ والتفجير وصنع الصواريخ وطرق إدخال المهاجرين وإيوائهم وحمايتهم أول 

 األمر، وأخص بالذكر أهل العزة في غزة".

ولآلن فإن الثابت هو أن قيادة القاعدة لم تستطع ان تبرهن على وجود لها في 
ن قبل الرجل الثاني في التنظيم ايمن الظواهري بتكثيف فلسطين، فالمناشدات والدعوات م

العمليات االنتحارية والصاروخية كسبيل وحيد بحسب رأيه النهاء الحصار على غزة باءت بالفشل، 
 فااللتزام بالتهدئة ال يزال قائما.

 مجموعات سلفية جهادية ال ترقى مستوى التنظيمات  
ت سلفية جهادية، كلها ادعت ان لها عمليات مع سيطرة حماس على قطاع غزة ظهرت مسميا

"جماعة ا مثلوصورته اعسكرية، وكلها حاولت الظهور اعالميا بعدد من الفتية المسلحين، بعضها انطفأ صيته

ارتبط التي  ،الحق االسالميةوكتائب سيوف  ،وكتائب التوحيد والجهادسيف هللا المسلول خالد بن الوليد"، 
تخريبية، وجرائم قتل في القطاع استهدفت مسيحيين وامالكهم، ومؤسسات اسم العديد منها بانشطة 

 اجنبية، وصالونات حالقة، ومقاهي انترنت.
هي جيش و، استمرت في تأكيد وجودها في غزةغيرها وبينما انتهت هذه المسميات، اال أن ثالثة 

 :الثالثة وفتح االسالم وجيش االمة، وجميع هذه التنظيمات ،االسالم

لكنها ال تنفي تطابقها مع افكارها وسلوكها، بدعوى أن "الجميع يأخذ و ي ارتباطها بالقاعدة،تنف-1
 من مشكاة واحدة انطالقاً من كتاب هللا وسنّة نبيه". 

 ه.هم حماس بعدم تطبيق، وتتتفاخر بنواياها "تطبيق شرع هللا" اذا تولت زمام االمور في البالد -6
، أحد قادة جيش االسالم من مواقف حماس، وقال إن "بعض التنظيمات وسبق أن لمز أبو محمد المقدسي

الفلسطينية في ظاهرها تّدعي أنها إسالمية أمام الناس، لكن في بواطنها ال تتبع اإلسالم كمنهج حياة 
ودين". وأضاف إن "قادة جيش اإلسالم رأوا أنه من الخطأ االستمرار في العالقة مع هؤالء إذا لم يعودوا 

 جعوا عن أخطائهم وسلوكهم".ويترا

 بين اسرائيل وحماس تنتقد التهدئة-3
تنتقد هذه المجموعات موقف حماس من التهدئة، كما تنتقد مصطلح "مقاومة" بدالً من مصطلح 

 "الجهاد" الذي تتخذه حماس والجهاد وتعتبره محاولة تحايل على المسميات الشرعية. 
ش االسالم عشية االتفاق على التهدئة مع اسرائيل، ويشار الى ان حماس سبق لها ان اتهمت جي

 الفشال جهودها الحالل التهدئة.بالسعي 

وقال محللون ان قيادة حماس ابلغت العديد من الوسطاء ان جيش االسالم يعتبر العقبة 
 في التوصل الى التهدئة، لكنهم اكدوا ان حماس ستتعامل معهم بطريقة قاسية حتى لو كلف االمر الرئيسية

 حمام من الدماء.
 تنفي عالقتها باالنشطة االرهابية الداخلية--8

بأعمال التخريب والتدمير والتفجير التي استهدفت منازل ومحال تنفي هذه المجموعات صلتها 

المفاسد الصغيرة التي ال يجب استخدام العنف تجارية ومقاهي إنترنت ومؤسسات مسيحية، بوصفها "من 
فّجروا جمعية الشبان المسيحية بشكل ترف جيش االسالم بأن بعض عناصره ورغم ذلك فقد اع ضدها".

 .على ذلك حوسبواادعى انهم فردي من دون علم التنظيم، و
خطوة  يدعي جيش االسالم ان ذلك هو " ،مشبوهةاعتداءات وفي تفسيره لما يجري في غزة من 

جيش بعد تفجير هذا الا على وبينما وجهت حماس جام غضبه .من خطوات المشروع الصفوي في غزة"
 –صفوي  –بيان اشار فيه الى تحذيره المسبق من "مخطط شيعي بشاطئ غزة خالل الصيف الماضي رد 

 صهيوني إلشعال الفتنة والحرب بين المسلمين" والذي قد تكون عملية التفجير أحد أدواته.

التهمة برجال التنظيم؛ ليتخذوا  كلما ُقتل أحد الناس أو ُفّجر دكان ألصقواويمضي في بيان له انه "
ذلك ذريعة لمحاربة أهل اإلسالم، واعتقالهم وتعذيبهم ومالحقتهم والتجسس عليهم ثم مساومتهم في 

 مراكز التحقيق والتعذيب ليكونوا جواسيس على إخوانهم".
 تكفر الشيعة.-5

ا بالنسبة لجيش وأمهو تكفيرهما للشيعة، القاسم المشترك بين جيش االسالم وفتح االسالم   

هدد صدر و، باستثناء البيان االخير الذي ما يشير الى أهمية المواجهة مع الشيعة ،االمة فال يوجد في بياناته
فيه حماس مطالبا باالفراج عن ابو حفص المقدسي، حيث وهو البيان الذي عاود قيادي في التنظيم نفي أن 

 . يكون تنظيمه هدد باختطاف عناصر من حماس
فقد "جماعة فتح اإلسالم فى أرض الرباط"، ة على اهمية المواجهة مع الشيعة في برنامج ودالل

، النهم " شر على اإلسالم من اليهود و النصارى". وادعت أن " بذور التشيع همبيانا طالبت فيه بقتالاصدرت 
والحماية من رؤساء أكبر قد ُزرعت ) في غزة(، وها هى قد نبتت وقد أطلت برؤوسها من كثرة الرعاية والعناية 



األحزاب الفلسطينية، والمدعومة بشكل سافر وواضح من إيران وسوريا وحزب الشيطان، وقد أرسلت هذه 

األحزاب خيرة شبابها إليران وسوريا ليعلموهم الشيعة أساليب القتال"، واما الهدف بحسب تقدير البيان فهو 
بسيوف ابناءها. وحذرت من تنامي الجمعيات التي تحمل  الثورة على االسالم ومحاربة اهله وهدم الخالفة

مسميات شرعية بدعوى المعونات والمساعدات، وكذلك من األنشطة الشيعية والكتيبات والدورات التعليمية 
 "التي ترتبط بعقيدة الخميني الكافرة".

لصفوي مواجهة المشروع ا وفي بيان لجيش االسالم طمأن األمة بأنه سيكون "رأس الحربة في

أن إيران وحزب هللا كفار خرجوا عن  ىأن جماعته تر ،هالقيادي في المقدسي ابو محمداكد والحاقد وأذنابه". 
البالد وإلصاق التهمة  من مخطط ايراني لبسط الغول الشيعي في المنطقة، لتخريبدين هللا، وحذر 

حاليا بين إيران وأمريكا إال أن الجانبين  أنه رغم التجاذب الحاصل ىمشيرا إل . بالمجاهدين لتنفير الناس منهم
  هما أعداء هللا ويجب محاربتهما دون هوادة ودون توقف.

ويؤمن المقدسي بأن "إيران تخطط إليجاد موطئ قدم لها في قطاع غزة لترسيخ منهجها الشيعي"، 
 نية". وهدد بأن "جيش اإلسالم سيجتث أي بذرة لهذا المخطط ومنع انتشاره على األرض الفلسطي

عقب اعتقال القيادي ابو حفص  6002وبالنسبة لجيش االمة ففي بيان صدر باسمه في سبتمبر/

وبعد ان  المقدسي قال فيه إن اعتقال ابو حفص جاء بعد التدريبات التي قام بها الجيش في جنوب القطاع، "
 وتحرير ارض المسلمين من الكفار والكافرين لرفع راية التوحيد خفاقة في ربوع االرض صرح بوجوب محاربة

والغريب فيكم انكم تتمرغون في وحل المجوس وال  الصليبين واليهود والروافض" وهاجم موقف حماس وقال "
 والدعاء لهم". ينكر عاقل منكم هذا بل تنادون بنصرتهم

والملفت للمراقب أن هجوم هذه المجاميع على الشيعة تزامن مع حملة القاعدة على ايران وحزب 

يحمل عنوان " حزب هللا اللبناني والقضية  مؤسسة السحاب االداة االعالمية للقاعدة كتابا، واصدار هللا
باسم ابو عبد الرحمن عطية التنظيم المعروف   مفكري  أحد أبرز اعتبر خاللهالفلسطينية: رؤية كاشفة "، 

دولة قومية، وليست مجرد "دولة  أو طائفة، بل أصحاب "دين وضعي،" وإيران اان الشيعة، ليسوا مذهبهللا، 
مجوس،" وعداؤها مع إسرائيل وأميركا "حقيقي"، لكنه يدور حول السيطرة على المسلمين، وما حزب هللا 

في هذا اإلطار سوى تنظيم يتخذ "القضية الفلسطينية" مطية لنشر التشيّع بين المسلمين، مخترقاً حركات، 
اتب جام غضبه على هاتين الحركتين، معتبرا ان عناصر في مثل الجهاد اإلسالمي وحماس التي يصب الك

الجهاد االسالمي تشيعوا. وحمل الكاتب حماس والجهاد وزر ادخال التشيع الى فلسطين ودعم استراتيجية 

 الشيعة.
 المجموعات السلفية الجهادية في قطاع غزة

ولية سلفية جهادية في قطاع غزة، ارتبط ظهورها بتبني مسؤمسميات  ةعدت ظهر
ي جيش االسالم نها هاال من ثالثة م ،المسميات عن المسرحبينما اختفت بعض اعتداءات، و

 .، استمرت على تأكيد استمرار حضورهاوجيش االمة وفتح االسالم

 جيش االسالم  
التي جرى تناولها على اساس انها امتداد للقاعدة في االراضي الفلسطينية، من أوائل المجموعات 

 بحكم منطلقاتها الفكرية السلفية الجهادية.
 .بنية احدى اكبر عشائر القطاعمن رحم فقد انطلق  الملتبسة النوايا، لمجاميع العسكريةمثال لوهو 

بحكم البيئة العشائرية  ظهرت في القطاع،يمكن وصفه باالقوى بين المجموعات السلفية الجهادية التي و

. فاغلب عناصره من عشيرة دغمش، التي تتمتع بما يمكن وهي بيئة تعاني من التهميش التي تحتضنه
في يعملون أفرادها العشيرة بأن اغلب  . وتتصفبمنطقة الدغامشة في حي الصبرةوصفه بـ "مربع امني" لها 

  .لمن االشغاما همش تربية وبيع المواشي و
بحكم التداخل العشائري بالسياسي، اال جيش االسالم، مناصري بينما ال يوجد تقدير فعلي العداد و

 أن البعض يقدره بالمئات وليس اآلالف كما تدعي بعض التقارير. 
التي تنشر عليها القاعدة والحركات السلفية باسناد اعالمي من المواقع الجهادية الجيش ويتمتع 

، مثل مركز صدى الجهاد لالعالم، والجبهة االعالمية االسالمية العالمية. وتضم مواده الجهادية انشطتها

 االعالمية اضافة النشطته العسكرية، انتقادات لمواقف حماس وفكرها. 
اسما حركيا هو "ابو محمد يتزعم هذا الجيش ممتاز دغمش، الذي اخذ يطلق على نفسه 

. الصحفي البريطاني االن جونسون جماعة تطلق على نفسها كتائب التوحيد والجهاد اختطافبعد االنصاري"، 
ويقال إن ممتاز دغمش يرتبط بعالقة قوية مع السلفي الجهادي في فلسطين محمد جمعة أبو شباب أبو 

ا. والمساعدة لعمليات انتحارية داخل سيناء وانطالقا منه الساجد الذي تتهمه السلطات المصرية بالتخطيط

أرض اإلسراء أو أرض الرباط" نظراً للحماية  المرشح بقوة لتولى قيادة تنظيم"القاعدة فيه يعتقد البعض انو
 الكبيرة التي يحاط بها.

ومسيرته محط انتقاد وتهكمات من قبل مناوئيه واغلبهم من حماس، فقد بدا شخصية ممتاز دغمش 
ئاسة العقيد محمد دحالن، ويقال إنه عمل في "فرقة نشاطه العسكري كرقيب اول في االمن الوقائي فترة ر

أحد قادة  الوية الناصر الموت" التابعة للجهاز، ولكنه استقال لينضم للعمل مع ابن عشيرته زكريا دغمش 
وبرز اسمه بمشاركته  العسكري للجان المقاومة الشعبية، حيث بات قائد "سرية" فيها. الجناح-صالح الدين 



، وهي العملية التي يقال إنها تمت بالشراكة بينه وبين حلفاء له وخصوم سابقين في قتل موسى عرفات

 في االمن الوقائي.
هاما طرأ في السنوات االخيرة في االطار الضيق الذي يحيط بممتاز دغمش ويبدو للمراقب أن تغيرا 

هو خطاب ر آخوداعية سلفي محمد جمعة دغمش) ابو المجد المقدسي(، هما شقيقه معتز  ،من شخصين
المقدسي، حيث كان لهما االثر البليغ في اطالقة جيش االسالم كتنظيم سلفي جهادي، بعد ان كان ينشط 

 ممتاز ومقربوه تحت الوية الناصر صالح الدين.

وبالنسبة لمعتز الذي سبق له ان عمل الى جانب اخيه في الوية صالح الدين، فهو متهم بعمليات 
قبل حوالي  واربعة من مرافقيه اللواء جاد التايهو ،اللواء موسى عرفات همهاتصفية لشخصيات فلسطينية، أ

 عامين.
ما وصفه بـ  بثالثة اشهر اليهواصابة خطاب المقدسي وقد عزا احد التقارير قبل مصرع معتز دغمش 

الكثير  حيث يعتقد بأنه قضى فترة في أفغانستان قبل ان يعود للقطاع، ويجتذب " التصلب في بنية التنظيم"،
لسلطات االمطاردين من قبل  بعضتهمه باحتضان . كما امن الشباب المتدينين، للعمل بتنظيم جيش االسالم

التقرير الى أنه كانت هناك نية لدى عناصر معتز االعالن عن انفسهم كـ" قاعدة الجهاد في  مضىالمصرية. و

ن لهم، ولكن االعتداءات على المؤسسات على امل انضمام اخري ارض الرباط"، ومبايعة معتز اميرا عليهم
 .المسيحية وغيرها قطع الطريق عليهم

يتمتع بخاليا كثيرة من المتدينين في مختلف القطاع لفت التقرير الى ان التنظيم بات قبل مصرعه و
واقامة عالقات بالفصائل، وجمع المعلومات عن اهداف بعيدا عن حي الصبرة، ويطمح لتوسيع نشاطه، 

الى ان القيادة اشار ولكن اعداده تبقى قليلة مقارنة بأي تنظيم آخر. وة، وتطوير التصنيع العسكري، اسرائيلي

الحقيقية تنتقل لعناصر سلفية، وان ممتاز الذي يمتلك كميات كبيرة من السالح ويتمتع بناصية شباب 
االمنية وال يقوم باي  مماحكة حركة حماس واجهزتهايمتلكون "خبرات خاصة" توقف على االقل ظاهريا عن "

 انشطة على الصعيد الداخلي". 
فكر ممتاز دغمش المقاوم وفكر خطاب المقدسي ويدعي تقرير آخر أن جيش االسالم هو نتاج تزاوج 

 متنفسا لها تحت لواء التنظيم.  الديني حيث وجدت السلفية الجهادية في غزة
عالمي باسم التنظيم إال أن وزنه وتأثيره اإل ويقول التقرير أن المقدسي ورغم توليه منصب الناطق

في التنظيم، ويقول المقربون منه أنه مفتي التنظيم ومفتي قائده ممتاز دغمش  جعله بحق الرجل الثاني

 .تأثيرا عليه أسراره واكثر الشخصيات وكاتم
 "أحمدمع اسر شاليط، وهو اسم مستعار للشاب ويلفت التقرير الى أن اسم المقدسي برز 

درسا دينيا على يد بن  80من  لوم" الذي درس العلوم الشرعية في باكستان. ويقال أنه تلقى أكثرالمظ
غزة، حيث عرف  الدن، وان هذا االخير اهداه إحدى سبحه قبيل إنهائه دراسته في الباكستان وعودته الى

ث كان محسوبا فيها بورعه وحفظه القرآن وتمكنه من علوم الدين، ونشاطه الدعوي في مساجد غزة حي

على تيار السلفية الدعوية. وانه التقى بممتاز عندما كان قائدا في لجان المقاومة الشعبية، حيث تأثر االخير 
لجان المقاومة الشعبية، إنشق لينشئ مع  بآراءه الدينية، ولذلك عندما نشبت الخالفات بين ممتاز وتنظيمه

لذي بات ناطقا باسم التنظيم تحول من داعية الى جيش اإلسالم، وبذلك يكون المقدسي ا خطاب تنظيم
 جهادي.

ويقول التقرير إن خطاب اخذ يوجه انتقادات الذعة لحماس منذ دخولها االنتخابات وتشكيلها الحكومة، 

حماس باعتقاله وانتهاء برفضه االنقالب الذي قامت به حماس حيث اعتبرها مغتصبة للسلطة. وقد قامت 
في جونستون، واعتبرته خطرا على امن المواطن والسلم االجتماعي. وعاودت على خلفية اختطاف الصح

حماس لتفرج عنه على خلفية اختطاف الجيش عشرة عناصر من حماس، في اطار االتفاق ايضا الذي اطلق 
بموجبه جونستون واقر فيه بحق جيش االسالم االحتفاظ بسالحه. وبررت حماس ذلك اإلتفاق بأنه للحفاظ 

اإلسالم "المقاوم"، رغم أن حماس كانت تصف ذلك السالح قبل ذلك بأنه غير  تنظيم جيش على سالح
 مقاوم ويستخدم في االختطاف والقتل وتصفية الحسابات.

 حماس والجيش 

ظهر اسم جيش االسالم وكذلك ممتاز دغمش بقوة بعد ان انفصل عن الوية الناصر صالح الدين، 
التي تم فيها اسر الجندي  65/2/6002الوهم المتبدد" بتاريخ "عملية وايضا عندما شارك حماس في 

 اإلسرائيلي جلعاد شاليط وقتل جنديين آخرين. 
اوساط كثيرة في حماس وهو تحالف جوبه باستنكار  ،عقد تحالفا آنذاك مع حماسالجيش  ويتردد ان

خليقة حركة حماس واداتها ولكنه استمر في فترة كان بعض قادة فتح والسلطة الفلسطينية يعتبرون الجيش 

 لتنفيذ " العمليات القذرة" التي تخشى الحركة القيام بها او تبنيها.
ويقر قياديون في جيش االسالم بأن جيشهم "استغل في بداية نشأته لمحاربة رؤوس الفساد 

مصالح الموجودة في المجتمع، لكن لألسف فوجئنا بأن ذلك كان استغالالً من هذه الجهات لتنفيذ مآرب و
 شخصية ولم يكن نهجاً إسالمياً".

وقد ساءت  حصته في الجندي شاليط بخمسة ماليين دوالر. الجيش وبحسب تقارير فقد قايض
قيامه بعمليات اختطاف ابرزها وخاصة بعد  ،على غزةهذه االخيرة عقب سيطرة العالقة بينه وبين حماس 



حكومة حماس عمليات االختطاف جزءاً من مخطط اعتبرت حيث ، ونتاالن جونس بريطانيالصحفي الاختطاف 

الفلتان األمني الهادف الى زعزعة االستقرار لخدمة اهداف تيارات داخل حركة فتح، وهو ما كان التنظيم 
وبينما ادعى جيش االسالم ان الخطف هو لتحرير معتقلين من القاعدة في السجون االمريكية،  ينفيه بشدة.

ب عدم وفاء حماس بكامل المبلغ المطلوب منها في عملية الوهم المتبدد، وان خطف كان بسبالتردد ان فقد 
 ون.تحماس عاودت فدفعت المطلوب منها لتحرير جونس

في الفترة التي سيطرت فيها حماس على قطاع غزة، اخذت تضيق الخناق على جيش االسالم، 

نين في غزة وكذلك المسيحيين، فقد ومع وقوع سلسلة من االعتداءات التي طالت االمالك العامة والمواط
. وبينما نفى جيش االسالم ان القت حماس بالمسؤولية على جيش االسالم، ونشبت صدامات مسلحة

وقامت حماس باعتقال  يكون وراء االعتداءات اال انه اعترف باستهداف المسيحيين في واقعة من الوقائع،
لحركات منفلته،  مسلح لعشائر أو بصدد تصفية اي نفوذوكان واضحا ان حماس العديدين من عناصر التنظيم، 

 بغض النظر فيما كانت تغرد في االفق السلفي او الفتحاوي.
 وخالل الفترة التي اخذت فيها المجاميع السلفية الجهادية بتوجيه سهامها الدارة حماس، اخذت  

تجار مخدارت" و"قطاع طرق" " صفات كـ جيش االسالمالتابعة لحماس بتوجيه التهم لااللكترونية الحوار مواقع 

وكذلك لممتاز دغمش بوصفه اكبر "ازعر" عرفته غزة ، و"حرامية سيارات"، "عمالء"، مرتزقة"، "دحالنيون"
 بفصائلها المختلفة.

سيارة على شاطئ غزة  وخالل الصيف الماضي اتهم جيش االسالم حماس بأنها استغلت تفجير
سة من قادتها، لتمرير ما وصفه بمخطط مسبق لضرب السلفية، وبينما بحياة خموهو التفجير الذي اودى 

 اعلن براءته منها، قال إن حماس حاولت الصاقها به مستغربا تبرئة االحتالل من التفجير منذ اللحظة االولى.

تبحث عن الحلقات والعناصر األضعف في جيش اإلسالم وبحسب مصادر فلسطينية فإن حماس 
الوية الناصر صالح الدين  القتل التي حدثت قبل وبعد انقالب حماس على السلطة، وأنلتوريطها في جرائم 

التي يقودها زكريا دغمش انحازت كليا لحماس وباتت ذراعا لتنفيذ عملياتها القذرة في محاربة جيش االسالم 
 وغيرها.

ا استهدفت عندم ،الجيش تعرض لضربة قاسية في شهر حزيران/ يونيو الماضيويبدو للمراقب أن 
الطائرات االسرائيلية عددا من قياديي التنظيم، فقتل معتز واربعة آخرون، بينما نجا المقدسي جريحا. ومع 

خشيتها من نفوذ جيش االسالم، ذلك فإنه ال يزال يشكل مصدر قلق لحماس التي ال تخفي قيادات منها 

نها لوجستيا وميدانيا، فهي اليوم امام فهي إن تعاطت مع الجيش في مرحلة سابقة كأدة يمكن االستفادة م
الخشية من تمدد هذه الظاهرة التي قد تشكل تحديا كبيرا لها في مرحلة الحقة، حيث تقول بعض التقارير 

وتوسع في القطاع ليشمل اوساطا خارج عشيرة دغمش. ويؤكد  الضيق، إن الجيش خرج من اطاره العشائري
ن ابو راس بقوله حول وضع جيش االسالم في اطار الحديث عن على هذا التغير القيادي في حماس مروا

نسبيا ،" فعندما كان ينسق مع حركة حماس وكتائب القسام،  وضعه مختلفالمجاميع السلفية الجهادية إن 

ومضى معهم، لكن بدأ يظهر التشدد الديني في طرحهم وتعاملهم مع الناس"،  لم تكن هناك أية مشكلة
لثنيهم عن"تشددهم وإبعادهم عن التشوهات الفكرية"، " األمر بالحسنى عالجة هذامالى ان حماس تحاول "

 أنهم غير جادين في االستماع ألحد خالف فتاواهم الداخلية".وخلص الى "غيرهم،  سواء التي لديهم أو لدي
وفيما يدلل على الوضع الحرج الذي يعيشه جيش االسالم، أن هذا الجيش سعى كل جهده تبييض 

بنفيه اي عالقة باالعتداءات التي حصلت في غزة، وتعاون بصدد تسليم المطلوبين للحكومة المقالة  صورته

وافق في آب/ اغسطس بعد تهديدات القوة التنفيذية بتفكيك المربع االمني للجيش في منطقة الصبرة، و
، وحل الخالفات للتنسيق والتشاورالماضي على حل اشكالياته مع حماس، من خالل تشكيل لجنة مشتركة 

 . التي قد تنشأ بينهما
اتقى شر تفكيكه الجيش ، فترحيل المواجهة بينهما وفي الخالصة تكون حماس والجيش توصال الى

دون  ،، بانتظار تضعضع سلطة حماس، واما هذه االخيرة فهي ليست في وارد الهالك بحروب جانبيةعسكريا
  لوضع في القطاع.قبل فك الحصار، او الخروج بتسوية مقنعة ل ثمن

 في ارض الرباط فتح االسالمجماعة 

 
صدر بيان عما يسمى مجلس شورى جماعة فتح اإلسالم فى أرض الرباط، ليعلن  16/1/6002في 

  .الرباط اميرا على الجماعة فى أرضبات عن الشيخ أبي عبد الرحمن الغزاوي 
ان االستخباري االسرائيلي، ادعى  موقع ديبكاتقرير لتزامن االعالن مع  وفي الواقع فقد

قادمين من مخيم نهر البارد شمال لبنان بعد إستئصالهم من القطاع تنظيم وصلوا المن مقاتلي  160حوالي 

ريخ "أبومصعب الزرقاوي"، قبل الجيش اللبناني، وبصحبتهم كميات كبيرة من األسلحة والذخائر خصوصا صوا
ضابط إستخبارات رفيع ونسب التقرير ل وطريقة عمل حركة طالبان األفغانية.ين أيضا بفكر وأسلوب ئومعب

اآلن تبدأ في قطاع غزة بعد وصول مقاتلي فتح اإلسالم، تحالفات جديدة بين اعضاء هذا  قوله " المستوى
قبل القاعدة وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع  التنظيم المدعومين ماليا وآيدولوجيا وعسكريا من

لقطاع فإن تنظيم القاعدة وخاصة في المدن المصرية على إمتداد قناة السويس، بوصولهم اوأعتبر أنه  ".غزة



امة مواقع عسكرية أيضا على من الدخول لقطاع غزة وإق وجد له نقطة إرتكاز خطيرة األمر الذي يمكنهم

 أراضيه.
فيبدو للمراقب ان الهدف هو  ،امكانية تسريب االعداد التي ذكرها التقرير االسرائيلي ومع استبعاد

، والثاني على وتبرير العمليات العسكرية ضد غزة تشويه صورتهابالضغط باتجاهين احدهما على حماس 
 وكذلك في عمق سيناء. ،تشديد الحصار وضبط االمن على منافذ القطاعاستنفارهم لالمصريين بهدف 

قد تبنى ف اخذت تنشط تحت مسمى فتح االسالم، صغيرة، ومن المؤكد أن في قطاع غزة مجموعة

الذي لم يجر حسم الجدل بشأن مصيره بعد معارك نهر البارد، في شريط تسجيلي اوائل العام امير التنظيم 
احيم اواسط شهر الجاري اطالق فتح االسالم صاروخين او ثالثة من طراز زرقاوي وهريرة على سديروت ومفت

من نوع زرقاوي في على مفتاحيم شرق رفح، وصاروخين  62/5 وصاروخ زرقاوي في .كانون ثاني/يناير
 على منطقة النقب الغربي. 2/2/6002

وفي المجمل ومن خالل استقراء فعالياتها، فإن هذه المجموعة، تبقى محدودة التاثير، وإن ال 
كحركة قاعدية، لى تبني الظواهري لجماعة فتح االسالم في لبنان يستبعد دورانها في فلك القاعدة بناء ع

  ، خصوصا في الشهور االربعة الماضية.تبلورها في القطاعالتاكيد على ولكنها لآلن لم تستطع 

 جيش االمة
، حيث تبنى اطالق قذيفتي 6002جيش االمة" جاء في اواسط ايلول/سبتمبر"اول اعالن عن وجود 

 ت انطالقا من شرق خانيونس.هاون على المستوطنا
عاما(، الذي يظهر تارة كونه ناطقا باسم  35)" المقدسي ويدعي القيادي في التنظيم "أبو حفص

ن تنظيمه موجود منذ عامين، ومع ذلك يقول مواطنون في غزة انهم التنظيم، وتارة تصفه التقارير باميرا له، أ

 .18/2/6002لى القطاع بالقوة في لم يسمعوا بوجوده اال بعد شهور من سيطرة حماس ع
ويتركز عناصر التنظيم الذين يقدرون بالعشرات في مدينتي رفح وخان يونس في جنوب القطاع. 

ويرتدون مالبس سوداء، لكنهم يغطون وجوههم ورؤوسهم بحطات فلسطينية حمراء وخضراء، ويضعون على 
العصابات الحمراء إلى تقليد للصحابي أبو  جباههم عصابات حمراء كتب عليها "عصبة الموت". ويعزون وضع

 دجانة الذي كان يضعها "أثناء قتاله الكفار".
ويدعي ابو حفص ان من بين اعضاء جماعته "مجنّدين بين أعضاء حماس والفصائل األخرى الذين 

تؤكد مصادر فلسطينية أن عناصر هذا الجيش هم اصال من سرايا القدس الجناح تحرروا من الوهم". و

بشكل أساسي بمنطقة يتواجدون و، مشاكل تنظيميةعسكري للجهاد االسالمي، وتركوه بسبب ال
وال تسجل المصادر عليهم انهم استهدفوا اية جهة فلسطينية او احنبية  .محدود جدا جدا وعددهم ،خانيونس

 ا مسيحية في غزة، وانهم عاديون وليس لديهم اجندة عالمية.
ظهر بضعة مسلحين يرتدون في قطاع غزة اوائل العام الجاري، أول ظهور اعالمي علني له وفي 

بزات عسكرية وهم يضعون عصابة سوداء عليها شعاري جيش األمة وعصبة الموت، وتال ناطق باسمهم بيانا 

ن جماعته "تسعى للقضاء على الرئيس األميركي جورج بوش واعوانه في الدول العربية ادعى فيه أ
وبيت المقدس وأن  1482م انتشار واسع بالضفة الغربية واألراضي المحتلة عام ان لهزعم واإلسالمية". و

ي اقتراح يقضي بتواجد قوة كون في استقبال الرئيس األميركي". ورفض الناطق أ"أجساد استشهادييهم ست
. يةان جماعته سيمنعونها من دخول غزة على اعتبار انها قوة غاز، واكد فصل دولية في األراضي الفلسطينية

ودعا الفصائل الفلسطينية " إلى حل خالفاتها فيما بينها واالحتكام إلى كتاب هللا و أن حل الخالفات لن يكون 

 ال في ايران وال في أميركا".
وقد تبنى التنظيم بعض العمليات كاطالق صواريخ قعقاع، وقنص، وابرز ما نسب اليه هو تبنيه في 

وزير األمن الصهيوني آفي ديختر، وادعى صر صالح الدين استهدفت عملية مشتركة مع الوية النا 8/8/6002
 أن مستشار ديختر اصيب في الهجوم بجروح خطيرة ومستوطن آخر شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.

قال " حيث  ،هوية التنظيمصدر في فبراير/شباط الماضي  ،بيان تعريفي للجيش عن نفسهوقد حدد 
إلى إقامة حكم هللا في األرض وتحرير ارض االسراء والمعراج وتيارنا يتخذ من  فنحن تيار إسالمي مجاهد يهد

لتوحيدها وتحرير مقدساتها" كما ان تيارهم يهدف "إلى نقل  منهجا للنهوض باألمة من ذلها وتخلفها الجهاد

مية وتطبيقها االسالم من خالل إحياء روح الشريعة اإلسال المجتمع من الديمقراطية والعلمانية الكافرة إلى
 وأن تيارهم هو " تجمع مسلم يتبنى المشروع اإلسالمي .ونظام حياة" ليكون اإلسالم عقيدة وعبادة

الجهاد والعودة  لمواجهة المشروع الغربي الصليبي في العالم، فالمشروع اإلسالمي يقوم على إحياء فريضة
 .ة"والسن باألمة إلى عقيدة السلف الصالح التي ترتكز على الكتاب

وينفي ابو حفص القيادي في التنظيم أن يكون بين تنظيمه والقاعدة او فتح االسالم عالقات  او 

ارتباطات تنظيمية، ولكنه يقول "ولكنهم إخواننا. هم إخواننا في العقيدة وليس لدينا اختالفات في الفهم". 
 هج موجودة على األرض".وينفي ان تكون هناك حاجة لوجود القاعدة في غزة، الن "القاعدة كفكر ون

ال وبينما يدعي التنظيم امكانية تعايش التنظيمات االسالمية معا، اال أنه ال يخفي انتقاداته لحماس كونها "
وهو ال يخفي مناهضته للتيارات اليسارية والعلمانية ويقول  ."قطاع غزة تطبق الشريعة االسالمية في

 إلى الكتاب والسنة".التنظيم "اننا ال نقاتلهم اآلن، بل ندعوهم 



اربع مرات آخرها بعد " ابو حفص" أجهزة األمن التابعة لحماس وخالل مسيرة هذا التنظيم استجوبت 

 صحفيين من رويترز  مسلحا في معسكر خاص به امام 65لتدريبات نحو  االخيرلعرض ا
من  عد فترة قصيرةب ""ابو حفص أن تطلق القوة التنفيذيةالعادة بينما جرت و .أواخر آب/اغسطس الماضي

التحقيقات، اال أنها تحفظت عليه في المرة االخيرة، وهو ما دفع التنظيم ليطلق بيانا على موقع جهادي، هدد 
 لديه "وسائله الخاصة" لتحريره.فيه حماس من أن 

ويعتقد احد مساعدي ابو حفص ان سبب االعتقال هو االستعراض االخير امام الصحفيين، هذا مع 

عن ان حماس تسمح لجيش  ،وساط التنظيم كشفت النقاب في وقت سابق على االعتقالالى أن ا االشارة
الفلسطينية واال يستخدم القوة  في اطار تفاهم غير مكتوب بأن ينأى عن السياسات الداخليةاالمة بالعمل 

 .لفرض معتقداته على شعب غزة
هدد باختطاف تنظيمه أن يكون في الجيش " ابو الهيجا" مسؤول اللواء الجنوبي ؤكد معاودة نفي تو

اإلفراج عنه عبر المفاوضات السلمية"، وتأكيده على رغبتهم في "قيادات من حماس كرد على االعتقال، 
"، التفجيرات الداخلية"، وضد "مجاهدون فقط ضد االحتالل تاكيده انهم "، و"الدم الفلسطينيوالحرص على "

شأن غيره من  هتفاق غير المبرم بينه وبين حماس، ولكنه شأنه باالأن هذا التنظيم عاود ليؤكد التزام

وهو ما ال يروق لحماس،  في طرحها وغايتها،ومتفلتة عناصر متباينة  حوييالتنظيمات السلفية الجهادية 

 .بعد ان توصل الى تفاهمات مع جيش االسالم هذا االطاربعض عناصر ويزيدها خشية من 


