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 بين يدي الترجمة:

 

تنبع أهمية الدراسة التي نقدم ترجمتها هنا من أهمية الشخصين اللذين كتباها في دوائرر البثرو والتقيريم  -1
يجور فرالم .دراسرةلذي قرام بصصردار هرذل الا تي االسرائيلي، ومن أهمية مركز الدراسات "خزان التفكير"ااالستخبار

لواء متقاعد كان قائدا سرابقا  لمدرسرة الردفاو، ومدرسرة القيرادا فري الجريئ االسررائيلي، هو جنرال )اللواء( ياكوف، 
يضا رئيسا  لقسرم البثرو والتقيريم فري الجريئ االسررائيلي، وكران مسرإوال  عرن تعرداد "التقردير االسرتخباراتي وكان أ

وهو يتولى اآلن تدارا برنرام  مركرز القردل للاتقرات الاامرة،  عمل سكرتيرا  عسكريا  لوزير الدفاو. القومي"، كما
أمررا دايفيررد كيرريل فهررو متخصررا فرري شررإون االرهررا  فرري المركررز  الررذي ياررد أثررد خزانررات التفكيررر االسرررائيلية.

 . مذكور، ومساعد للدكتور دوري غولد )رئيل مركز القدل للاتقات الاامة(ال
الكاتبرران يتوقارران سرريارا ثمررال علررى قارراو غررزا فرري ثالررة االنسررثا  االسرررائيلي، ويثررذران مررن أن  -2

 يصبح القااو بذلك متذا  آمنا  لتنظيم القاعدا.
 يثمل المقال في اياته عدا رسائل، أهمها: -3

 تعااء تبرير ومشروعية لضر  وسثق ثمال في القااو. -أ      
مال والقاعدا سايا  الستاداء القوى الاالمية )وثتى الاربية( ضد ثمال برنفل مثاولة الربا بين ث -      

 درجة عدائها للقاعدا.
تبريررر السرريارا االسرررائيلية علررى الماررابر الثدوديررة والمنافررذ البثريررة والجويررة للقارراو فرري ثالررة  -ج     

 االنسثا  االسرائيلي منه.
 ة ضد عدد من أبررز علمراء المسرلمين وخصوصرا  القرضراوي،مثاولة استاداء الدول الاربية والاالمي -د    

 وكذلك ضد مإسسات الامل الخيري.
 لم تستاع المقالة تقديم أدلة ثاسمة عن عتقة ثمال بالقاعدا، ولجأت تلى الدل والتدليل في عدد مرن -2

، لكنهرا فري مظهرهرا جهرة، مما يدل علرى أنهرا مرن الدراسرات الموأثيانا  بمراجع غير أصيلة األماكن، أو االستشهاد 
خروان فري زام كران رئيسرا  لإعر هللا دعراء أن عبرد)مررت : اإ لمتخصصرين.ا قد تجروز علرى الكريررين مرن غيررالاام 

فري  1991فريوتبراهيم غوشة  وياسر عرفات األردن، وأن بن الدن ثضر اجتماعا  تنسيقيا  مع قل  الدين ثكمتيار
  ..(وغيرها، الخراوم
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 نص الرتمجة
 

ال نقاش فيه يف ضوء ما ختطط له إسرائيل من فك ارتباط  بدو سيطرة محاس على قطاع غزة يف هناية األمر واقعا  ت 
، وبعد انتهاء سيطرة عرفات على السلطة بوفاته، فهل تصبح غزة أو "محاس ستان" مالذا  آخر 2002مع قطاع غزة يف عام 

دة تسعى اىل أتسيس خالايها يف األماكن البعيدة عن السيطرة األمنية لتنظيم القاعدة يف املستقبل؟ يف املاضي كانت القاع
مين املتوقع بعد االنسحاب من نفالت األ، فهل يسهل اإلو يف البلدان املنهارة اقتصاداي  املتآكلة سياسيا  امثل اجلبال النائية 

 غزة دخول القاعدة اىل هناك؟
 2002كون منها تنظيم القاعدة ظهرت بشكل جلي عام إن صلة محاس ابجلماعات اليت تشكل الشبكة اليت يت

حني وزعت محاس اقراص كومبيوتر يف الضفة الغربية وقطاع غزة تعرب عن ارتباطها جبماعات االرهاب يف الشيشان، وغريها 
 من اجلماعات اليت تقود "احلروب املقدسة" او اجلهاد يف البلقان وكشمري وافغانستان. 

يت متول القاعدة هي غالبا  نفس من ميول محاس أيضا ، فوفقا  جمللس العالقات اخلارجية فإن إن اجلهات واملنظمات ال
 قادة محاس يستخدمون نفس اآلليات اليت تستخدمها القاعدة جلمع األموال وحتريكها. 

 ت الدينيةوكال التنظيمني يبيح العمليات االستشهادية )االنتحارية وفق تعبري الكاتب( بناء على فتاوى املرجعيا
الشعييب، الشيخ سلمان العودة، الشيخ سليمان العلوان )السعودية(  سفر احلوايل، الشيخ محود بن عقلة مثل: الشيخ نفسها

 قطر( وهؤالء املشايخ اخلمسة يظهرون دائما  على مواقع محاس. -والشيخ يوسف القرضاوي )مصر
ان تبقي سيطرهتا على الطوق االسرتاتيجي الذي حييط  وحىت ال ينشأ يف غزة مالذ آمن لإلرهاب جيب على إسرائيل

التخفيف من وطأة قبضتها  ابلقطاع بعد فك االرتباط، علما  أبنه من املتوقع أن تواجه اسرائيل ضغطا  دوليا  هائال  لدفعها اىل
 إشارة حسن نية جتاه النظام الذي سيحكم يف مرحلة ما بعد عرفات.  ليكون ذلك مبثابة ،األمنية

ىل احلد من حرية إسرائيل يف التحرك ودخول غزة مرة إإلضافة اىل ذلك فإنه من احملتمل أن تسعى القوى الغربية اب
طالق صواريخ القسام(. واملثري إخرى إذا ما تدهور الوضع األمين )مثال: اذا تزايدت االعتداءات على اسرائيل من خالل أ

من القبضة  جياد منطقة متفلتةسوف يساعد على إالعسكرية االسرائيلية  للسخرية أن حماوالت الدول الغربية حتييد القوة
 األمنية يف غزة وهو ما يتناسب متاما  مع متطلبات تنظيم القاعدة يف أتسيس مالذ جديد هلا. 

 
 اجليل الثاين من الشبكات اإلرهابية

نستان اىل إجياد مالذات جديدة حول يسعى تنظيم القاعدة منذ انتصار الوالايت املتحدة على نظام طالبان يف أفغا
العامل يف اجلبال النائية ويف املناطق احلدودية غرب ابكستان، ويف مناطق كردستان النائية اليت متتد من العراق اىل ايران، وعلى 

ف به طول احلدود السعودية اليمنية، وبشكل مماثل سعت القاعدة اىل أتسيس خالاي هلا يف الصومال وهو البلد الذي يعص
. ابإلضافة اىل ذلك فإن شبكة القاعدة 1الفقر، ويف القرن األفريقي ويف بعض الدول الضعيفة يف غرب أفريقيا مثل مايل

نفسها قد تغريت بشكل ملحوظ من حيث التنظيم واالسرتاتيجية بعد اعتداءات احلادي عشر من ايلول على نيويورك 

                                                 

p. 366. 9/11 Commission Report,1
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ا  حمل التنظيم املركزي احلايل الذي يقوده اسامة بن الدن. ويف نفس وواشنطن، فقد حلت جمموعات غري مرتابطة تنظيمي
. فمنظمات اجليل الثاين من هذه 2صبح مييل اىل توفري الدعم اإلقليمي "للثوار املسلمني" حول العاملأالوقت فإن التنظيم 

ة الوهابية السلفية، وذات ارتباط ىل كوهنا ملتزمة ابملدرسمتشاهبة معادية للغرب، ابالضافة إاحلركات جتمعها وجهات نظر 
ء وفيما تسعى القاعدة اىل إعادة تشكيل نفسها يربز سؤال مهم: من هم هؤالحياء اجلهاد عامليا . إعادة إوثيق بدعاوى 

 نشطتهم؟أن سوف يباشرون املنتسبون اىل القاعدة؟ ومن أي
بعد عرفات ام األمور يف قطاع غزة يف مرحلة ما النخبة السياسية زم ىل الطريقة اليت سوف تتوىل فيهاتتطلع األنظار إ
ن محاس سوف تتوىل األمور يف ، وهناك شبه يقني أ2002ها يف عام سرائيلي مع غزة املنوي تنفيذومرحلة فك االرتباط اإل

 لو ة. وحىتالقطاع يف هناية األمر، نظرا  للنفوذ السياسي الذي تتمتع به خاصة بعد أفول شعبية حركة فتح يف السنوات األخري 
ال أن ذلك ال يلغي ضرورة مراقبة تقاسم فيها النفوذ مع حركة فتح، إمور سيطرة جزئية تظلت سيطرة محاس على زمام األ

األداء السياسي للحكومة الفلسطينية اجلديدة عن كثب وبكثري من احلذر واالنتباه يف مرحلة ما بعد االنسحاب من غزة. 
د عاملية؟ هل ستصبح غزة أو "محاس ستان" مالذا  آمنا  للقاعدة يف املستقبل؟ هل سيشكل سئلة ذات أبعاوتربز هنا ثالثة أ

االرتباط العقائدي املميز بني محاس والقاعدة الدعم الضروري لنشوء مثل هذا املالذ؟ ما هي اإلجراءات األمنية اليت سوف 
 تتخذ لتشكل عامال  مينع نشوء مثل هذا املالذ؟ 

و أاجلبال النائية الوعرة  لاعدة تسعى اىل توطني نفسها يف املناطق املتفلتة من القبضة األمنية مثيف املاضي كانت الق
القاعدة  األمين يف مرحلة ما بعد االنسحاب من غزة دخول   فلتُ ا ، فهل ُيسهل التالبلدان الضعيفة اقتصاداي  املتآكلة سياسي

 اىل هناك؟
 

  ة والتعاون املبكرمحاس والقاعدة: اجلذور العقدية املشرتك
 2002إن صلة محاس ابجلماعات اليت تشكل الشبكة اليت يتكون منها تنظيم القاعدة ظهرت بشكل جلي عام 

قراص كومبيوتر يف الضفة الغربية وقطاع غزة تعرب عن ارتباطها جبماعات االرهاب يف الشيشان، وغريها أحني وزعت محاس 
فغانستان؛ فعلى هذه األقراص تظهر صور مشرتكة و اجلهاد يف البلقان وكشمري وأأ" من اجلماعات اليت تقود "احلروب املقدسة

  ً من مؤسس حركة محاس الشيخ أمحد ايسني، القائدان الشيشانيان: خطاب وابساييف، وأسامة بن الدن، ففي  جتمع كالًّ
 اإلسالم العدائي العسكري، وهذا ما يوفر عالقتها بدائرة الصراع األوسع املتمثلة ابجلهاد العاملي ترى محاس لنفسها دورا  يف

أساسا  لعالقات التعاون اليت بدأت تظهر مع تنظيم القاعدة، إذ تتقاطع املصاحل بني التنظيمني وتشكل الظروف فرصة ساحنة 
 ملثل هذا التعاون. 

خوان ، كامتداد حلركة اال1989-1981أتسس كل من تنظيم القاعدة وحركة محاس يف الفرتة ما بني عام 
، وكان الشيخ عبدهللا عزام سامة بن الدن السعودي املنشأثرا  شديدا  ابجلذور الوهابية ألال أن القاعدة أتثرت أتإاملسلمني، 

ينتقل اىل السعودية مث ن اإلخوان املسلمني يف األردن قبل أسامة بن الدن، وهو الفلسطيين الذي كان يرتأس حركة مرشد أ
                                                 

-Impact," September 11 . Prof. Rohan Gunaratna, presentation at conference on "Terrorism's Global2

14, 2004, Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel. See also James Risen, "Evolving Nature of Al-
Qaeda is Misunderstood, Critic Says," New York Times, November 8, 2004.  
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دة هي حركة معادية للحضارة ن القاعخوان املسلمني يف غزة، ويف حني أجت من قلب تنظيم اإلما محاس فقد خر ابكستان. أ
ن الرتكيز على منطقة واحدة بشكل فإن خيار محاس التارخيي كا ،ىل القضاء على كل احلكومات غري اإلسالميةتسعى إ

 هذا ال مينع وجود خصائص مشرتكة بينهما.  نئر الرتكيز عند كال الطرفني، إال أساسي، ولكن رغم هذا االختالف يف دوراأ
مظلة  جياد منظمة/أجل إمن  محناء العامل يف اخلرطو سالمية من خمتلف أإاجتمعت قيادات  1991ففي نيسان 

براهيم إو  حد فصائل اجملاهدين األفغان،قائد أ سالمية عاملية جديدة، وكان من بني احلضور قلب الدين حكمتيارإلشبكة 
ول من عام وقد عقد اجتماع اثٍن يف كانون األ، سامة بن الدنأو  3 لرمسي ابسم حركة محاس، وايسر عرفاتغوشة الناطق ا

 . 4 1992 نيسان-وآخر يف آذار 1993
مي والقيادي يف مني العام للمؤمتر الشعيب العريب االسالع حسن الرتايب األوق   1993يف عام  ابإلضافة اىل ذلك

الرمسي للمؤمتر. الرتايب الذي نظم العديد من هذه اللقاءات يف السودان   لى  البيان اخلتاميع 5بو مرزوقحركة محاس موسى أ
سالمية  هدف واحد وهو احتضان احلركة اإلسامة بن الدن، حيث كان االثنان يسعيان اىلأكان يتلقى التمويل املادي من 

سامة بن الدن ويتشارك معه يف املصاحل شخص متعاون مع أ وعليه فإن توقيع املعادية للرأمسالية من خالل دعم اجلهاد عامليا ،
ألهداف املشرتكة واالتصاالت يادي محاس، يؤكد على وجود اتريخ حافل اباملادية على البيان اخلتامي جنبا  اىل جنب مع ق

 بني التنظيمني. 
تلقوا أتكيدات عن منيون وسياسيون يف اإلدارة االمريكية لصحيفة واشنطن بوست أبهنم أوقد صرح مسؤولون 

كما ذكران سابقا  أن صلة محاس   مما يدل  6 2003حصول اجتماعات مشرتكة بني محاس والقاعدة وحزب هللا يف آذار 
بشخصيات مرتبطة ابجلهاد العاملي يف ازدايد، ابإلضافة اىل ذلك، فإن املنشورات اليت أصدرهتا محاس يف السنة املنصرمة  

حداث احلادي عشر من رغم كون أ ،عزام عن اجلهاد العامليعزام بكل ما حتمله من مفاهيم  كانت تثين على كتاابت عبدهللا
 . 7هللا عزام كان مرشد أسامة بن الدن ن عبدأايلول قد كشفت 

 
 القاعدة والقضية الفلسطينية

ن تنظيم ف أددة خمتلفة عن اآلخر، فاملعرو ت حماي  و ولال يلغي كون كل من التنظيمني له أن ما ذكرانه سابقا  إ
ولوايهتم احلرب مع سالمية وقد جعلوا على رأس أري اإلالقاعدة له نظرة مشولية عاملية هتدف اىل اإلطاحة جبميع احلكومات غ

مريكيني وحلفائهم مدنيني  مرا  "بقتل األأصدر أ 1998سامة بن الدن حربه عام لن أالوالايت املتحدة األمريكية. فحني أع

                                                 
-ol.: Westview Press, 1991), pp. 182(Boulder, C Middle East Contemporary SurveyAmi Ayalon, ed., 3

183.  
p. 184. Ibid.,. 4  

(Durham, N.C.: Duke University Press, 2002),  In the Name of Osama Bin Laden. Roland Jacquard, 5

p. 180.  
. Brian Ross and Pierre Thomas, "Attack Warning," ABCNEWS.com, May 20, 2003; 6

http://abcnews.go.com/sections/us/DailyNews/warning020520.html  
"The Influence of the 'Global Jihad' Network on the Hamas Movement," Intelligence and Terrorism 7

Information Center at the Center for Special Studies; www.intelligence.org.il/sp/10_04/heritage.htm  
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حية . من ان8على كل مسلم أن يقوم به يف أي دولة أمكنه ذلك" ،مر فرض عنيا  "إن هذا األكانوا أم عسكريني" مضيف
ومع ذلك فإن هذه سرئيل، إىل تدمري إساسي على حترير فلسطني، وهي إشارة واضحة أخرى فإن محاس قد ركزت بشكل أ

على سالمية احمللية يف كل أحناء العامل إلماعات ااألهداف املختلفة بني التنظيمني يكمل بعضها بعضا ، فالقاعدة تشجع اجل
هداف القاعدة ولكي نؤكد على أن أ. 9سالمي يف املناطق اليت ميكن ربطها بعضها ببعض عامليا  السعي إلقامة حكم ذايت إ

العريب  عن الصراع لنتذكر أن تنظيم القاعدة مل يتمخضىل التاريخ نذ البداية عاملية، جيب أن نعود إاألساسية كانت م
ن هذا التنظيم ولد يف بل إ ،13 ،61، 28سرائيلية مثل حروب عام إي حروب عربية سرائيلي على فلسطني، أو من أاإل

حدى الدول سالمية عسكرية هزمية إت تنظيمات إمباشرة بعد هزمية السوفيات يف أفغانستان، حيث استطاع 1989العام 
ة تتجه اىل العامل أبسره منذ البداية، إذ إن تنظيم القاعدة يهدف نظار القاعديف ذلك الوقت، ونتيجة لذلك كانت أالعظمى 

ية والفارسية حتت وطأة التوسع مرباطوريتان البيزنطرن السابع امليالدي، حيث سقطت اإلسالمية يف القىل تكرير الفتوحات اإلإ
 الوالايت املتحدة األمريكية. هنا حتارب قوى القرن العشرين العظمى، مبا فيهاأسالمي، ولذلك ترى القاعدة نفسها اإل

خراج الكفار من شبه جزيرة العرب، مث محاية إولوايت بن الدن كانت أمن انحية األهداف اإلقليمية فإن أما 
. 199810 يف عام Bernard Lewis ىل ذلك برانرد لويسإشار كما أ  العراق،  وأييت يف املرحلة الثالثة حترير فلسطني

ال يف الفرتة األخرية، كما يف خطابه املسجل الذي وجهه يف عام الصراع العريب اإلسرائيلي إ ومل يشر أسامة بن الدن إىل
 ن هذا االمر ال يتعدى كونه استثناء للقاعدة.أقبيل االنتخاابت االمريكية، إال  2002

بقوله:  بو شنب قائد حركة محاس يف قطاع غزة موضوع االختالف يف األولوايتمساعيل أإاجلانب اآلخر شرح يف 
فالقاعدة هلا صراعها اخلاص الذي ختتلف مفرداته عن مفردات الصراع  .ن العامل اليوم حيارب تنظيم القاعدة..إ"ابلطبع 

 . "11الفلسطيين، فنحن الشعب الفلسطيين الذي يعيش حتت االحتالل، ولذلك فإننا نقاوم االحتالل
عات شيعية مثل حزب هللا، يف ضرابت ابلتعاون مع جممو  فإن محاس كان لديها الرغبة يف توجيه ،ىل ذلكابالضافة إ

رون الشيعة ويرون ن اجلماعات اليت انبثقت عن تنظيم القاعدة هي مجاعات معادية للشيعة، حيث أن الوهابيني يكف  حني أ
ن هنب جنود ذ أمن قد تغريفالقليل خرى ابلكفار واثلثة ابملشركني. ت، فيسموهنم مرة ابلرافضة، ومرة أون املو هنم يستحق  أ

وقتلوا مخسة آالف شيعي فيها؛ على عكس ذلك فإن محاس   1802الوهابية مدينة كربالء املقدسة عند الشيعة يف عام 
ىل املذاهب ان. وبسبب هذا اخلالف يف النظرة إجية مع حزب هللا والشيعة يف إير يكانت دائما  ترغب يف بناء عالقات اسرتات

ن التعاون بني محاس والقاعدة بعيد هو شيخ متشدد مقيم يف بريطانيا، أكري حممد و سالمية األخرى، أشار عمر باإل
 االحتمال. 

                                                 
February 23, 1998;  'Arabi,-Quds al-Alof Fatwah Urging Jihad Against Americans,"  "Text8

http://www.ict.org.il  
Qaeda's Newest Center of -Seeds of Terror, An Eyewitness Account of AlMaria A. Reesa, 9

Operations in Southeast Asia (New York: Free Press, 2003), p. 12. 
 

Dec. -Nov. Foreign Affairs,Bernard Lewis, "License to Kill: Usama bin Ladin's Declaration of Jihad,"  10

1998.  
June 17, 2003;  Los Angeles Times,. Sebastian Rotella, "Israel Probes for Al Qaeda Links," 11

http://www.publicbroadcasting.net/kpbs/news.newsmain?action=article&ARTICLE_ID=510241   
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نقسام السين الشيعي ال يف اإليران والذي ينعكس إان اخلالف بني القاعدة و  إىليشري  11/9إال ان تقرير هيئة 
فإن التعاون التكتيكي الذي حدث يف املاضي بني رهابية، وابلتايل،  ا  ال ميكن ختطيه يف العمليات اإليفرض ابلضرورة حاجز 

املسلمني السنة والشيعة يدل على أنه لن تكون هناك قيود على التعاون بني محاس والقاعدة حني خيدم هذا التعاون مصاحل 
عودية  ما  أبن السسامة بن الدن، علأىل صف السعودية يف خالفها مع لوقت نفسه، فإن محاس تقف دائما  إيف ا . 12مشرتكة

ات القاعدة على دان هجمحلماس يف السابق، وقد سبق للشيخ أمحد ايسني زعيم محاس أن أساسي كانت املمول األ
أشار اىل عدة  1998عام  عالنه للحربسامة بن الدن يف إع ذلك، فإن أهنا ختدم مصاحل العدو املشرتك، وماململكة معتربا  أ

سه، والشيخ سلمان العودة والشيخ سفر احلوايل ومها من رجال الدين محد ايسني نفمرجعيات إسالمية منها الشيخ أ
 . 13السعوديني الذين يدعمون محاس بقوة

تناقضة، فعلى سبيل التواطؤ بني مجاعات اإلرهاب ذات العقائد املمن  ىل ذلك، فإن هناك اترخيا  طويال  ابالضافة إ
ه ويصفه ابلعلماين املهرطق. نه كان حيتقر عن صدام حسني رغم أ قوابت الدوليةسامة بن الدن يطالب برفع العاملثال، كان أ

رهابية، ولذلك فإن ليات اإلن االنقسام السين الشيعي ال يعيق التعاون يف العمحني أوضحت أ 11/9وقد أصابت جلنة 
التارخيية، ومن خالل  استبعاد التعاون بني محاس والقاعدة بسبب اخلالفات الطائفية ميكن  تفنيده نظراي ، ومن خالل الوقائع

 األدلة احلسية. 
 

 يف فهم بنية القاعدة
رهابية اليت حتمل فكرا  متشاهبا ، وتكرس تتشكل من جمموعة من اجلماعات اإل القاعدة ليست منظمة واحدة بل

قوده سالم السلفي العسكري، والقضاء على النظام العاملي احلايل الذي تدف اسرتاتيجي مشرتك، وهو نشر اإلنفسها هل
سامة بن الدن، وجمموعة قت عن ما يشبه اخلليط من جمموعة أ، والقاعدة بشكلها احلايل، انبثالوالايت املتحدة االمريكية

مين الظواهري، وتنظيم القاعدة وشبكته يتعاونون على مستوايت تكتيكية ويتشاركون سالمي املصرية اليت يقودها أد اإلاجلها
سالمية اجلهادية اجلزائرية لقاعدة استخدمت شبكات اجلماعة اإلءات، فعلى سبيل املثال فإن ايف األموال واالمكانيات والكفا

سالمية يف ىل اجلماعة اإلالكشمريية ابالضافة إ سالمية الشيشانية، واملنظماتونسقت مع اجلماعات اإل ،وروابأاليت تعمل يف 
 ندونيسيا. إ

 Gostavo deان اهلندي غوستاف دي اريستغويوقد وصف رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف الربمل 

Aristegui  ات خمتلفة، أوال  هناك الشبكة ربع شبكاملتعددة بقوله: القاعدة لديها أ شبكات القاعدة ذات املستوايت
شرتكة وهي منظمات الشبكات ذات األهداف املحداث احلادي عشر من ايلول، مث أتيت أساسية، وهي اليت ارتكبت األ

عقلية التفكري، ومحاس سستها القاعدة، وأييت يف املرتبة الثالثة احتاد اسرتاتيجي من اجملموعات اليت تتشابه يف زات أذات امتيا

                                                 
August 20,  Beirut Daily Star,Qaeda: Friends or Foes?" -. Haytham Mouzahem, "Hizbullah and Al12

2004; http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=5&article_id=7532  
ur: PBS; "Bin Laden's Fatwah," Online News Ho13

http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html  
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مدريد، فيسميها شبكة  ريستغوي بتفجري القطارات يف يتهمها أما األخرية وهي اليتجزء منها، أو تكاد تكون كذلك، أ
 . 14يديوجلية شبيهة بتلك اليت لدى القاعدةسس إلديها أنافسني، وهي الشبكات اليت و املاملقلدين، أ
 

  التعاون السابق يف العمليات بني محاس والقاعدة
 تزداد الدالئل على وجود تعاون بني محاس والقاعدة، ومن هذه الدالئل:

 . 15بعد اندالع انتفاضة االقصى 2001وكانون الثاين  2000يلول أىل محاس يف ن مبعواث إرسل بن الدأ -
 16يم تدرييب للقاعدة يف أفغانستانخمسرائيلية ثالثة مقاتلني من محاس فور عودهتم من تقلت القوات اإلاع -

من أعضاء محاس  ردين ان اثننيأمين تتحول اىل العاملية" صرح مسؤول أ يف مقال جمللة اتمي حتت عنوان "محاس -
 . 17ىل افغانستان لتجنيد فلول القاعدةسافروا إ

كاان   Eyad  Bak and Nabil Ukal 18  ك؟(، مها نبيل عوكل وإايد )الباسعضاء محثنان من أإ   -
عطى عوكل عشرة على التنسيق بني خالايها، ويذكر أن الشيخ امحد ايسني أيضا  اعضاء يف القاعدة وقد تدراب أ

 . 20ن شرح له األخري طبيعة عمله يف افغانستانأبعد  19آالف دوالر امريكي

، فإن اثنني من االستشهاديني مها حممد حنيف Moshe Yaalon لونموشي يعووفقا  ملا ذكره اجلنرال   -
صول ابكستانية، وكاان أ، وكالمها كاان مواطنني بريطانيني من 21اس من خالل القاعدةمحوعمر شريف جندهتما 

 .2003عام  أبيت مسؤولني عن تفجري ملهى مايك يف تل

 
 مصادر متويل مشرتكة

لقاعدة ومحاس التمويل من األشخاص واجلهات نفسها، فقادة محاس يستعملون نفس يف كثري من األحيان تتلقى ا
يستخدمون املؤسسات  ، وكال التنظيمني22موالمن أجل مجع وحتريك األاآلليات ونفس املؤسسات اليت تستخدمها القاعدة 

 جل مجع التربعات والتجنيد. و مؤسسات اخلدمات االجتماعية من أاخلريية أ

                                                 
August 2, 2004; New Yorker, .  Lawrence Wright, "The Terror Web," 14

http://www.newyorker.com/fact/content/?040802fa_fact  
. Jacquard, "In the Name of Osama Bin Laden," p. 64.15  

May 23, 2003;  Forward,arc Perelman, "New Islamist Network Seen Emerging from Blasts," M16

http://www.forward.com/issues/2003/03.05.23/news1.html  
May 26, 2003;  Time,Matt Rees and Jamil Hamad, "Hamas Goes Global," 17

http://www.time.com/time/archive/preview/from_redirect/0,10987,1101030526-452768,00.html  
Kelly Wallace, "Israeli Attack Kills Hamas Military Wing Leader," CNN, May 8, 2003; 18

http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/05/08/mideast/  
; sMiddle East Time. Christopher Slaney, "Israel Seeks Al Qaeda Bogeymen," 19

http://www.metimes.com/2K2/issue2002-50/reg/israel_seeks_al.htm  
Hizballah Connection," International Policy Institute for -Qaeda-Yoni Fighel and Yael Shahar, "The Al20

Counter-Terrorism, February 26, 2002; http://www.ict.org.il  
-; http://www.dailyalert.org/archive/2003Daily Alert3, as reported by . Army Radio, May 7, 20021

05/2003-05-09.html  
December 2002;  MERIA,Matthew Levitt, "The Political Economy of Middle East Terrorism," 22

http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue4/jv6n4a3.html  
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فالشيخ حممد احلسن املؤيد، وهو من مشايخ اليمن املشهورين يفخر جبمعه التربعات لكل من محاس   -
 . 23والقاعدة

ن رجل األعمال السعودي ايسني القاضي، كان ميول محاس تحدة االمريكية واالمم املتحدة أتقول الوالايت امل  -
 . 24والقاعدة من خالل منظمات غري نفعية

بن الدن وديع احلاج كتب على دليل اهلاتف قرب رقم مؤسسة األرض املقدسة "شركة  املدير املايل ألسامة  -
 .25ن املؤسسة غري نفعية وكانت متول محاسأمضاربة" واملعروف 

بني مؤسسة ا القاعدة وهي مؤسسة كان بينها و مجدت الوالايت املتحدة ودائع املؤسسة اخلريية العاملية لتمويله  -
 . 26ن األرض املقدسة كانت متول محاسل وقد سبق أن ذكران أرض املقدسة اتفاقية عماأل

، قدم 1991ل محاس بسبعني مليون دوالر عام ن بنك التقوى الذي مو  كما أعلن قسم اخلزينة االمريكي أ   -
ىل ت مع القاعدة إن املسامهني يف البنك هم اشخاص هلم عالقاالتمويل لتنظيم القاعدة أيضا ، ومن املعروف أ

 . 27م أعضاء معروفني يف حركة محاسجانب كوهن

ال خليفة من عام قامت منظمة اإلغاثة االسالمية العاملية فرع الفلبني اليت كان يقودها صهر بن الدن حممد مج  -
بو سياف اليت حتارب اجليش الفلبيين، وقد تربعت املنظمة نفسها على بنقل أموال اىل جمموعة أ 1986-1992

 . 28دوالر للمؤسسات اخلريية اليت ترتبط حبركة محاس ألف 280عن ملرة واحدة مبا يزيد األقل 

ن اجلبهة التنظيمات الفلسطينية املختلفة، أقال الشيخ عمر بن بكري حممد، وهو منسق مشهور بني القاعدة و   -
مدت محاس ابملال واملعدات أسامة بن الدن اليهود والصليبيني اليت يقودها أ االسالمية العاملية للجهاد ضد

 .29والدعاية

هداف أجل التجسس على أعضاء من حركة محاس من يب اي، فإن تنظيم القاعدة جند أ وفقا  لتقارير األف  -
 . 30امريكية

 

 
 
 

                                                 
March 5, 2003;  Yahoo! News,Charges Two with Aiding al Qaeda and Hamas,"  Grant McCool, "U.S.23

http://in.news.yahoo.com/030304/137/21rx2.html  
 National Review Online,. Rita Katz and James Mitre, "Collaborating Financiers of Terror," 24

December 16, 2002; http://www.nationalreview.com/comment/comment-katz-mitre121602.asp  
Ibid. 25  

Ibid. 26  

Matthew Levitt, "Political Economy of Middle East Terrorism."27  

 Policywatch,Qaeda is Not the Only Element," -. Matthew Levitt, "Untangling the Terror Web: Al28

October 28, 2002; http://www.washingtoninstitute.org/watch/Policywatch/policywatch2002/671.htm  
Hizballah Connection."-Qaeda-Fighel and Shahar, "Al29  

September 28, 2004;  New York Sun,. Erick Stakelbeck, "Hamas in America," 30

http://frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=15248  
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 نتحارية(يرات دينية مشرتكة للتفجريات )اإلترب 
نية على نتحارية وفق تعبري الكاتب(، وهذه الشرعية مبت )اإلبشرعية التفجريا تقول كل من محاس والقاعدة اليوم

: الشيخ سلمان العودة، الشيخ سفر احلوايل، الشيخ محود بن عقلة الشعييب، الشيخ سليمان نفسها فتاوى املرجعيات الدينية
 قطر(. هؤالء اخلمسة يظهرون دائما  على موقع محاس أيضا .  -العلوان )السعودية(، والشيخ القرضاوي )مصر

 السعودية ويتداول الوهابيون دروسه املسجلة على شرائط كاسيت شهر املشايخ يفيعد الشيخ سلمان العودة من أ -
و سالم، ألى االنرتنت امسه طريق اإلع ويدير حاليا  موقعا  وغريها،  ويطلق عليه "الداعيه األكثر أتثريا  يف السعودية" 

 . 31سالم وايإ
أكثر املنتقدين علنا  وهو من  م القرى يف مكة،احلوايل هو رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة أالشيخ سفر  -

 رجاء اململكة العربية السعودية. أشرطة كاسيت توزع يف كافة أسرائيل والغرب، ودروسه املسجلة على إل

ليم الشيخ الشعييب، ويذكر سامة بن الدن استشهاداته الشرعية حول جواز قتل اليهود والنصارى من تعاأخذ أ -
حد هللا تركي هو أ ة سابقا  الشيخ عبدسالمية يف اململكاألوقاف والشؤون اإلن مفيت السعودية احلايل ووزير ايضا  أ

ن كتاابت الشعييب كانت ضمن جملد الفتاوى الكربى الذي وجد يف مقر لشيخ الشعييب املعروفني، كما أطالب ا
الشعييب:  ذلك فقد كتب الشيخ فغانستان حني استولت عليه قوات التحالف، ابالضافة اىلأ –طالبان يف كابول 

 . 32يلولاب يربر اعتداءات احلادي عشر من أسس الشرعية للدمار الذي حل أبمريكا، وهو كتاأل

درسة واحدة ، وكتبه وجدت يف م2001ظهر الشيخ سليمان العلوان يف شريط فيديو لتنظيم القاعدة يف العام  -
 . 33اليت تديرها محاس يف غزة قل من املدارسعلى األ

، وهو رئيس قسم 34علميات محاس االستشهاديةل يعطي الشرعيةضاوي أول شيخ سين كان الشيخ يوسف القر  -
شكل دوري يف بخوان املسلمني، وتظهر كتاابته معة قطر، وعضو معروف يف مجاعة اإليف جا الدراسات السنية

وال  يف العامل كثر قبما يقوله القرضاوي هو الكالم األ ن. أحد العلماء املعروفني كتب إ35موقع اجملاهدين الشيشان
 .2002يف عام  استضاف القرضاوي شخصيا   هللا ن ويل العهد السعودي االمري عبد، حىت إ36سالمي أبسرهاإل

محاس تعترب الوالايت املتحدة  ، كتب يف املوقع الرمسي حلركة محاس عبارة "إن2002مؤخرا  يف تشرين االول 
مهامجة محاس ن موضوع الدكتور عبد العزيز الرنتيسي: "إق للحركة ويف كالم مشابه كتب القائد الساب 37مريكية عدوا "األ

. فحىت لو مل تعرب محاس نقطة 38و دينيا ، بل هو فوق ذلك واجب ديين"خالقيا  أأمريكية ليس فقط واجبا  للوالايت املتحدة األ
                                                 

(New York: Paalgrave, 1999), p. 93.Saudi Arabia and the Politics of Dissent oun Fandy, . Mam31  

. See www.saaid.net/book/kotop.htm32  

Qaeda's Intellectual Legacy: New Radical Islamic Thinking Justifying -Lt. Col. Jonathan D. Halevi, "Al33

the Genocide of Infidels," Jerusalem Viewpoints, #508, December 2003; 
http://www.jcpa.org/jl/vp508.htm  

34 Ibid.   

Ibid. 35  

(Portland: Sussex, 2004), p. 229. The Iraq WarRaphael Israeli, 36  

Terrorism, -"Hamas Designates the US 'An Enemy'," International Policy Institute for Counter37

October 6, 2004; http://www.ict.org.il/spotlight/det.cfm?id=1021  
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رضية زعات الدينية والعقائدية توفر أـلنن مثل هذه األمريكية، مثل ما فعلت القاعدة، إال أالالعودة فتهاجم الوالايت املتحدة ا
 ساسها محاس إبيواء القاعدة يف غزة. أتقوم على جيدة حلماس 

 
  أذرع القاعدة األخطبوطية

سرائيلية ويهودية، ففي هداف إيف تزايد اعتداءاته مؤخرا  على أ ولوايته ويظهر ذلك أويبدو أن تنظيم القاعدة قد غري  
لكه مركزا  يهوداي  يف الدار البيضاء، وفندقا  ميخر يف تركيا، و ظيم القاعدة كنيسا  يف تونس، وآتنالسنتني املاضيتني استهدف 

مين الظواهري، الرجل هدد أ 2003سرائيل عرب األردن. يف عام ول أفراد من التنظيم التسلل إىل إسرائيليون يف كينيا، وحاإ
نه تلقى معلومات عن نوااي القاعدة قول اجلنرال موشي يعلون إ. وي39الثاين يف التنظيم مبزيد من االعتداءات على اليهود

أذرعه االخطبوطية رسل اؤول موفاز إن تنظيم القاعدة قد أسرائيلي ش، كما يقول وزير الدفاع اإل40سرائيلهداف يف إبضرب أ
ىل سجلت حماوالت تسلل إ لى اجلهة املقابلة من احمليط بل إىل منطقتنا أيضا ، وقدىل عدة بلدان ليس فقط تلك اليت تقع عإ
 . 41سرائيل"إ

سالم اون  لتنظيم القاعدة فتوى على موقع إشهر احملامني العقائدينينشر الدكتور يوسف القرضاوي وهو أ من جهته،
سالمية يف فلسطني ة املقاومة اإلقادذا قال إلعامل، يقول القرضاوي "الين الذي يرأسه، يقول فيها جبواز مهامجة اليهود حول ا

اليهودي  ،. فبالنسبة للقرضاوي42راضي الفلسطينية"إسرائيل خارج األهناك مصلحة يف مهامجة مصاحل الوالايت املتحدة و  نإ
ساسية بني اليهودية والصهيونية تكاد تكون د قال مرة "إن الفروق األي مكان من العامل هو رديف للصهيوين، وقيف أ

 يف نظره. هدافا  شرعية ثنان أ"، وبذلك يكون اإل43منعدمة
يلول، إال ير هيئة احلادي عشر من أفراد القاعدة يتحدرون من اململكة العربية السعودية كما يذكر تقر أن معظم أومع 

فلسطيين ولد يف وهو  بو زبيدةهللا عزام، هناك أ ىل جانب عبد، فإن الفلسطينني تولوا مناصب مهمة يف التنظيم يف املاضيأ
أيضا الشيخ  ، وهناك2002ن يعتقل يف ابكستان عام ة قيادة التجنيد يف التنظيم قبل أوىل مهمالسعودية وتاململكة العربية 

يقتل يف غارة امريكية عام ن بو مصعب الزرقاوي يف العراق قبل أنس الشامي، وهو فلسطيين كان املرشد الروحي ألأبو أ

                                                 
Marc Perelman, "New Islamist Network Seen Emerging."39  

"Al Qaeda Tried to Infiltrate Israel: Defense Chief," ABC News Online (Australia), December 3, 2002; 40

http://www.abc.net.au/news/newsitems/s739374.htm  
Ibid. 41  

 Islam Online Fatwa Bank,"Attacking Jewish Interests Outside the Palestinian Territories," 42

March 25, 2004; http://www.islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=69085. 
فكرة مع ان الشيخ يوسف القرضاوي هو من أوائل المنتسبين الى جماعة اإلخوان المسلمين، إال أنه يحمل نفس األهداف التي تحملها القاعدة مثل  

مع أنه من أفضل مشايخ السنة في العالم، فإن له تأثيراً بالغاً على العديد من الجماعات الراديكالية، على السيطرة النهائية لإلسالم على أوروبا، و
 الرغم من اختالف األولويات واألهداف. 
  BBC Monitoring report on "Life and Religion," Al-Jazeera TV, April 28, 2002. 
  

Stand on Intifadah, Suicide Bombers," BBC Monitoring . "Al Jazeera Programme Debates Arab 43

report on "Life and Religion," Al-Jazeera TV, April 28, 2002. 
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جل التسلل من أ 2001لقاعدة يف منتصف عام ن اردين، فقد سعى  اىل احلصول على متويل مما الزرقاوي وهو أ، أ2002
 . 44سرائيلاىل إ

 
 رتباط مع غزةتعقيدات فك اإل

الرئيس بوش يف كثري من املرات،  أشارىل التنظيم واملركزية، فكما اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إ تفتقد القاعدة
أتهيل نفسها، وهناك  ةعادإن القاعدة حتاول إولذلك ف، 45اهلماعتق مت ماأهنم قد قتلوا وإ ماإن ثلثي قادة التنظيم املعروفني إف

ً  ن توفر محاأخطر من  صرار جعل إلال وارهاب العاملي ومنظماته، وخاصة القاعدة. إن الوقت واملآمنا  لإل س يف غزة ملجأ 
تشري االجتاهات و  فغانستان.تواضعة يف احلرب ضد السوفيات يف أرهابية كبرية على رغم بداايته املالقاعدة تتحول إىل شبكة إ

رهاب الفلسطيين، ائية للغرب من قبل، ففيما تستمر إسرائيل يف حرهبا ضد اإلكثر عدالسائدة يف محاس إىل تبين وجهة نظر أ
فإن محاس من دون شك تبحث عن مصادر للتمويل والتجنيد والتدريب، وهم حيصلون على كل ذلك من نفس املشايخ 

هناك مزيج وابلتايل فشخاص. هلما نفس األ، وخاصة السعوديني، بل إن كال التنظيمني ميو  ن القاعدةلو الوهابيني الذين ميو  
ال العمليايت بني الفريقني ال ميكن إن التعاون ملتبادل بني محاس والقاعدة. ومع أىل التعاون الفعال اخطري من الظروف يدفع إ

ينا مقاربة عاملية حصيفة ن تتشكل لدرهاب أب العاملية على اإليف احلر  نه من احلكمةيكون متقطعا  يف الوقت احلايل، إال أ ان
ىل فق خطر جسيم من حتول غزة إيف األ سرائيل لفك ارتباطها مع غزة يلوحلفهم األمور، ففي الوقت الذي تستعد فيه إ

مور مرشحة ألن تكون  فكما غاب القانون وساد اإلرهاب على احلدود الباكستانية األفغانية فإن األرهاب العاملي، قاعدة لإل
روف املناسبة لقيام ن حرية احلركة ستشكل الظأىل إضافة كذلك ففي غزة يف غياب أي شبكة تعمل ضد اإلرهاب، هذا ابإل

ىل وكر األفعى، على احلدود مبكان على قوات التحالف الدخول إ محاس يف املنطقة، وكما كان من الصعوبةشبكة بن الدن/
ت حوال يف لبنان يف بدااين مشاهبة يف غزة اليت سيحكمها اإلرهاب. وهكذا كانت األمور ستكو ن األاألفغانية الباكستانية فإ

  Baader-Meinhofفصيل ابدر مينهوف رهابية منذ وجدت كل اجلماعات األالثمانينيات من القرن املاضي، إ
ساعدت العديد من التنظيمات  من، ومن هذا املالذ اآلJapanese Red Armyمحر الياابيناألملاين اىل اجليش األ

جتياح مالذ اإلرهاب الدويل هذا إال ابإل على ي تدخل من اخلارج، ومل يتم القضاءدون أن حيصل أ رهابية بعضها بعضا  اإل
 .1982ي الكامل للبنان عام لسرائياإل

 
 
 

                                                 
September 27,  Washington Post,Craig Whitlock, "A Grisly Path to Power in Iraq's Insurgency," 44

2004.  
03, CNN; Qaeda," September 9, 20-"Hunt for al45

http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0309/09/ltm.02.html  
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  نفالت االميناإلسرتاتيجي حول غزة وخطر اإلالطوق 
ن حتتفظ بطوق اسرتاتيجي حول املنطقة، حبيث سرائيل أهاب، جيب على إمأوى لالر  ىلمن أجل منع حتول غزة إ

من حبرت اليت كانت أ .مثل كارين أ ا  تم مراقبة املرفأ مثال ، فإن سفنتبقي سيطرهتا على املنافذ الربية والبحرية واجلوية، فإذا مل ي
الفلسطينية سوف يظهر الكثري  ىل السلطةفجرة إسلحة بينها نصف طن من مادة سي فور املتمن األ لة خبمسني طنا  يران حمم  إ

 ال يتم ن تسيطر على مدخل فيالدلفيا على احلدود بني مصر وغزة حىتسرائيل أ. كما جيب على إمثاهلا يف مرفأ القطاعمن أ
ب األسلحة ة ملطار غزة حىت ال يتم هتريمر ابلنسبن يكون األرهابية، وهكذا جيب أت اإلاجلماعا ىلسلحة الثقيلة إهتريب األ

 رهابيني. مستعدة لتفكيك البنية التحتية لإلن السلطة الفلسطينية غري قادرة وغري عرب اجلو، خاصة أن املاضي أثبت أ
وسوف  .سرائيليةالسيطرة األمنية اإلستصبح فيه غزة مدخال  للعامل ال يقف يف وجهه عائق بغياب  الذي ن املدىإ

رهاب العاملية مثل القاعدة، ومن املعروف جملموعات اإل رتباط ستجعل من غزة مالذا  االفك كانت مرحلة ما بعد ذا  إما  يظهر
ليه حني تستطيع ان تفتح لنفسها ما كانت تصبو إ إىل ما كانت تنجح وتصل رهاب غالبا  أن حركات التمرد ومحالت اإل

مداد عنها وتعزل. إن سيطرة ت التمرد حتبط حني تنقطع خطوط اإلمدادات، وعلى العكس من ذلك فإن حركالإل طريقا  
 رهاب. م جدا  يف عزل البنية التحتية لإلمر مهأسرائيلي على مداخل غزة جيش الدفاع اإل

اس انتصرت على ن محوك محاس يف غزة، وهو سيادة فكرة أهناك عامل اثلث سوف يكون له أتثري كبري على سل
 يف الثمانينات دفعهم اىل فغانستان على اجليش السوفيايتين يف أ غزة، فإن انتصار اجملاهدسرائيل ودفعتها اىل اخلروج اىلإ

مام لقاعدة، يف حني أن سحق اجليش األمن املصري للجماعات اإلرهابية مهد الطريق أهداف عاملية وأتسيس اتبين أ
من قبل جيش  خوان املسلمني، وابلتايل فإنه من الضروري ان يتم سحق محاس عسكراي  حركة اإلاحلوار الوطين بني مبارك و 

سرائيل إذ من املتوقع أن تواجه إسرائيل يف منع نشوء مالذ آمن للقاعدة يف غزة غري مؤكد، إن جناح أال الدفاع اإلسرائيلي. إ
 مكانية ختليإوروبية تستطلع نية، فقد بدأت الدبلوماسية األضغطا  دوليا  هائال  لدفعها اىل التخفيف من وطأة قبضتها األم

 طار جهودها لتحسني عرض شارون فك االرتباط مع غزة. ابإلضافة اىل ذلك فإنه مندخل فيالدلفيا، يف إسرائيل عن مإ
خرى إذا ما تدهور الوضع األمين أىل احلد من حرية إسرائيل يف التحرك ودخول غزة مرة احملتمل أن تسعى القوى الغربية إ

مرا  م(، وحينها يصبح التدخل العسكري أق صواريخ القساطالإسرائيل من خالل إعتداءات على ذا تزايدت اإلإ: )مثال  
جياد منطقة ية سوف تساعد على إسرائيلالغربية حتييد القوة العسكرية اإلاملثري للسخرية أن حماوالت الدول إنه ملن ضروراي . و 

إن خطر الذ جديد هلا. من القبضة األمنية يف غزة وهو ما يتناسب متاما  مع متطلبات تنظيم القاعدة يف أتسيس م ةمتفلت
جهود  يأحتول "محاس ستان" اىل ملجأ عمليايت، لوجسيت، وعقائدي للقاعدة كبري جدا  ولذلك جيب عدم احلد من 

 للقضاء على كال التنظيمني.
 


