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  امللف 
  

  حركة اجلهاد اإلسالمي
  يف فلسطين

  إعداد: خالد عايد
  

مرت حركة اجلهاد اإلسالمي، منذ بداية نشوئها، بأطوار متعددة يتحدث عنها   
األمين العام للحركة يف هذا امللف. لكنها تميزت، على امتداد هذه األطوار، بحيوية 

صطنعة ما بين الديني فكرية الفتة جتسدت، أو ما جتسدت، يف حال الثنائية امل
والوطني، ويف مقولة "مركزية فلسطين يف املشروع اإلسالمي املعاصر". وإىل جانب 

مثل هذه األطروحات التي بلورها، يف الدرجة األوىل، املؤسس والشهيد فتحي 
الشقاقي، تميزت احلركة بدينامية جهادية واضحة، بدأت بعمليات اجملموعات 

نات، وتطورت فيما بعد إىل معارك مواجهة مع قوات املقاتلة يف أواسط الثماني
: هل  االحتالل، وإىل عمليات استشهادية يف قلب فلسطين احملتلة. ويظل السؤال قائماً

  سيكون يف إمكان احلركة أن تستعيد هذه الدينامية وتلك احليوية؟
هذه احلركة ومنطلقاتها  رهذا امللف حماولة للتعرف أكثر على تاريخ تطو  

ية ومواقفها السياسية وبنيتها التنظيمية، وذلك من خالل مصادرها بالذات. الفكر
ويشتمل امللف على مقابلة مطوّلة أجريناها مع األمين العام للحركة، الدكتور رمضان 

عبد الله شلّح، يعرض فيها ظروف نشأة "اجلهاد" وتطورها؛ واقع العالقة باحلركة 
العالقة؛ مصادر التمويل والعالقة بإيران؛ اإلسالمية األُخرى (حماس) وآفاق هذه 

املوقف من التسوية السلمية والكفاح املسلح؛ وكذلك مواقف احلركة من التطورات 
األخيرة على الساحة الفلسطينية، بما فيها املؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد يف 

  .١٩٩٨كانون األول/ ديسمبر  ١٣و ١٢دمشق يف 
ف فيحتوي وثائق أساسية خمتارة من أدبيات احلركة، أمّا اجلزء الثاين من املل

غير معروفة على نطاق واسع. وهذه الوثائق هي: أول بيان أصدرته احلركة يف مستهل 
)؛ موقف احلركة النظري من مسألة الدولة الفلسطينية؛ ١١/١٢/١٩٨٧االنتفاضة (

 طفات منمركزية القضية الفلسطينية يف فكر احلركة اإلسالمية وممارستها؛ مقت
 .١٩٩٢النظام األساسي للحركة الذي أقره مؤتمرها العام األول سنة 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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