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  )اإلنتربال (الصندوق الفلسطيين لإلغاثة والتمنية

  مجعية رعاية اليتيم يف بيت حلمو 
  

  :مقدمة املترجم 
من الواضح أن مركز معلومات اإلرهاب الذي نشر الدراسة اليت نقدمها يتعامل مباشرة مع 

إىل  لف دعوى منهاة اليت نشرها أقرب إىل م كمصدر أساسي ملعلوماته، والدراساملخابرات االسرائيلية،
 واخللط والتشويش، حىت بدت دراسة أكادميية علمية، وفيها الكثري من التكرار وحماوالت التضخيم
عشرات إن و. صفحة تقريبا٢٥ًوكأا دراسة ضخمة موثقة، غري أن مادة الدراسة احلقيقية التتجاوز ال

 ارهابية تتبع محاس، إذ إن معظمها على أا منظمة دعواه ضد االنتربال  تثبتالوثائق اليت نشرها ال
معظمها وثائق للسلطة ) اليت تستحق االطالع(غري أن الوثائق . ايصاالت وحواالت علنية معروفة

  .وقد وضعنا خمتارات منها يف اية الترمجة. الفلسطينية حول العمل اخلريي االسالمي لفلسطني
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  الترمجة
   :ملخص

وقبلها (أهم مؤسسات متويل الفلسطينيني العاملة يف بريطانيا، فخالل العقد املاضي تعترب اإلنتربال من 
ساعدت اإلنتربال على نقل كميات كبرية من األموال مجعت يف بريطانيا وغريها من ) سم خمتلفإحتت 

 هذه -لإن مل يكن ك–ملة يف مناطق السلطة الفلسطينية، غري أن معظم  مجعيات وهيئات خريية عاإىلالبلدان 
 البنية التحتية  متويلاجلمعيات اخلريية ليست إال مؤسسات تابعة حلماس وبذلك فإا تساهم بشكل كبري يف

 وصنفتها ١٩٩٧م  إنتربال عاظرتحوبالتايل فإن إسرائيل . -أي الدعوة– للحركة )والناشطة إرهابياً (املدنية
 الصادر يف ١٣٢٢٤ التنفيذي األمريكي رقم مراأل ذلك فإنه وفق إىل، باإلضافة ١٩٩٨منظمة إرهابية عام 

  ".  أو يدعم اإلرهاب،يرتكب، أو يهدد بارتكاب " تعترب اإلنتربال كيانا٢٠٠٣ًآب 
 كمنظمة تابعة تقوم بعملهاإيضاح كيف أن اإلنتربال وبناء على هذا فإن اهلدف من هذه النشرة 

والدور األساسي الذي تقوم . ا يف أوروبا كلهاحلركة محاس ناشطة يف بريطانيا، ورمبا تكون األهم من نوعه
به هذه املؤسسة ليس إنسانياً خالصاً، بل إن دورها متويل البنية التحتية حلركة محاس ويف نفس الوقت دعم 
األجهزة اإلرهابية العاملة يف املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطنيية من خالل مجعيات وهيئات خريية حملية، 

مساعدة محاس يف إطار جهودها لتثبيت نفسها كبديل إسالمي يف ساهم بشكل فعال تربال توبالتايل فإن اإلن
الوقت تساعد محاس ا حركة فتح ذات التوجه العلماين، ويف نفس للسلطة الفلسطينية املنافسة اليت تسيطر عليه

  . يف أنشطتها اإلرهابية القاتلة واملدمرة ضد إسرائيل
الربيطانية على عكس ما تتطلبه احلرب على اإلرهاب اليت تشارك ومع كل ما ذكرنا فإن السلطات 

فيه بشكل فعال، مل تتخذ بعد أي خطوات عملية من أجل إيقاف أنشطة إنتربال، وبالتايل، فإننا نأمل على 
ضوء املعلومات اجلديدة اليت تشتمل عليها هذه النشرة أن تقوم السلطات الربيطانية مبراجعة موقفها جتاه هذه 

  . ؤسسة وتتخذ اخلطوات الضرورية إليقاف نشاطها بشكل ائيامل
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  مقدمة عامة
 إحدى املنظمات اإلرهابية األساسية املشاركة يف حلقة العنف يف املواجهة ١تعترب حركة محاس
ت تقدر ميزانية محاس السنوية بعشرات ماليني الدوالرات، يأيت معظمها من مؤسسااإلسرائيلية الفلسطينية، و

وصناديق إسالمية موزعة على أحناء املعمورة، وما يهمنا يف هذا السياق هو شبكة املؤسسات التابعة حلماس 
 مليون ٢٠ إىل ١٥ـ واليت جتمع سنوياً لصاحل احلركة ما يقدر ب،التحديد يف أوروبا ب و،العاملة يف الغرب

ت أخرى حتت سيطرا تدرجيياً، بعض هذه املؤسسات شكلتها محاس نفسها، بينما أصبحت مؤسسا. دوالر
ة يمحاس ووظيفتها األساسية دعم البنية التحتية املدن يف دار من قبل ناشطنيوبالفعل فإن هذه املؤسسات ت

  . يف املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية) أي الدعوة(للحركة 
تضمه من عدد كبري من مبا ، ٢أن البنية التحتية املدنية العريضة اليت متلكها محاسإىل وجتدر اإلشارة 

املنظمات تشكل قاعدة قوة احلركة يف مناطق السلطة الفلسطينية، ومييزها عن باقي املنظمات اإلرهابية، 
 قوا الشعبية وتركيز قوا على أمل أن تكون البديل اإلسالمي الراديكايل للسلطة عزيزفحماس قد جنحت يف ت

دعم هذه البنية التحتية خمتلف أنشطة محاس، السياسية منها الفلسطينية ذات التوجه العلماين، كما ت
من خالله الدعم لعائالت اإلرهابيني مبن فيهم محاس  دعم لإلرهاب تقدم زواإلرهابية، كما تشكل جها
 ذلك فإن هذه املنظمات تقدم خدمات تعليمية ودعوية إىلباإلضافة ". انتحارية"عائالت الذين قاموا بعمليات 

   .عد األجيال املقبلة من اإلرهابيني الفلسطينيني والدعاية اليت تالعقديالتلقني  إىلباإلضافة 
اإلنتربال أحد املنظمات األساسية الداعمة حلماس يف  –ويعترب الصندوق الفلسطيين لإلغاثة والتنمية 

لتابعة للحركة يف مناطق  املال من خالهلا على البنية التحتية املدنية ارفصبريطانيا، وأحد أهم القنوات اليت ي
 اإلنتربال على أا غري شرعية بسبب عالقاا  وأمريكاصنفت إسرائيلوقد  .سيطرة السلطة الفلسطنيية

يتم جتميد كل املمتلكات وحيظر التعامل مع األشخاص والكيانات اليت هلا عالقة  املذكور األمرحبماس، ووفق 
  .٣باإلرهاب

ة اإلنتربال مرتني لشهبة ارتباطها باإلرهاب، متاماً كما فعلت وقد سبق لربيطانيا أن مجدت أنشط
غريها من الدول األوروبية اليت حظرت أنشطة املؤسسات التابعة حلركة محاس داخل حدودها، إال أن 
السلطات الربيطانية عادت ومسحت لإلنتربال باستئناف نشاطها على أساس أا ال تقوم بشيء ميكن اعتباره 

 انتفاء وجود أي دليل حسي ميكن أن يستخدم يف جترمي إىلفقاً للقانون الربيطاين، باإلضافة  وغري قانوين
اليت متاثل األمر (واليوم حىت بعد أن وضعت محاس على الئحة االحتاد األورويب للمنظمات اإلرهابية . املؤسسة

                                                 
1- See Hamas, Portrait of a Terrorist Organization, August 2004, on this Website.  

   
 .  تملك حرآة الجهاد اإلسالمي أيضًا بنية تحتية مدنية إال أن  مجاالتها أقل بكثير من مجاالت بنية حماس التحتية- 2
3 pdf.ter11t/sanctions/ofac/enforcement/offices/gov.ustreas.www://http  
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ل دون أي تدخل، حيث حتو ما زالت اإلنتربال تقوم بأنشطتها كاملعتاد ،)٢٠٠٣التنفيذي الصادر يف آب 
بشكل منتظم كميات كبرية من األموال لصاحل البنية التحتية املدنية حلركة محاس يف األراضي اخلاضعة للسلطة 

  . الفلسطينية
، فإن )معظمها منشور على املوقع صاحب الدراسة( على كمية ضخمة من األدلة اموعة بناًءو

وتشمل . هي جزء من شبكة كبرية عاملة يف بريطانيا أسستها محاساإلنتربال حسب التقديرات اإلسرائيلية 
تدار من دمشق  ("فلسطني املسلمة"أنشطة هذه الشبكة خدمات الدعاية والتلقني العقدي من خالل جملة 

أن جتند يف صفوف إرهابييها مواطنني بريطانيني ومن اجلدير أن نذكر أن محاس استطاعت . ٤)وتوزع يف لندن
 أبريل ٣٠الواقع على شاطئ تل أبيب يف  Mike's Placeستانية نفذا اعتداء على ملهى من أصول باك

مارس (، وبالفعل فقد أقرت محاس علناً بعد أحد عشر شهراً ، حيث قتل ثالثة مدنيني وجرح مخسون٢٠٠٣
فإن كوما ال الشخصني ليقوما بالعملية بامسها، وبالتايل من العملية وألول مرة بأا قد أرسلت ِك) ٢٠٠٤

 على اجلو اإلسالمي الراديكايل )ترددت أصداؤه يف اإلعالم العاملي (قد عاشا يف بريطانيا يشكل دليالً واضحاً
  . السائد هناك الذي يشكل وسطاً مالئماً لتجنيد اإلرهابيني اإلسالميني

سلطة الفلسطينية  إدعاءات اإلنتربال بأن التمويل الذي حتوله لألراضي اخلاضعة للضحدهذه النشرة ت
فاملعلومات الواردة هنا مأخوذة من وثائق عربية أصلية مت احلصول عليها . هو خلدمة أهداف إنسانية خالصة

ف أن ادعاءات شك، وت٢٠٠٢طة الفلسطينية يف إبريل  يف املناطق اخلاضعة للسلالواقي خالل عملية الدرع
لذي تقدمه حلماس، وبالتايل جيب إعادة النظر يف ف عن حقيقة التمويل ا وأا ال تكشنتربال غري صحيحةإ

  . أمرها
  : تقرأ يف هذه الوثيقة

جمع على أساس أا اليت ت( على حتويل التربعات التوجه اإلسالمي الراديكايل العاملي الذي حيثّ -
بط من لياتية، من خالل نظام متداخل ومتراملدعم أنشطة املنظمات اإلرهابية الع) هبات لألعمال اخلريية

 وكيف أن هذا التوجه ينطبق على حركة محاس ،)نتربال جزء منهاومن الواضح أن اإل(ديق واملؤسسات الصنا
  . أيضاً

- يف املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية واليت ) الدعوة( للبنية التحتية املدنية حلركة محاس وصف
 تتغذى - وما زالت –ني كانت هذه البنية التحتية  السنالتابعة هلا؛ فعلى مر" اجلمعيات اخلريية"ترتكز على 

ة يصب عليها من خالل جهاز معقد ورفيع املستوى من اجلميعات اخلريوتكرب بفعل الدعم املادي الذي ي

                                                 
 مت حذف التفاصيل على األغلب بسبب ما كشف يف هذه الوثيقة، ومن املمكن ٢٠٠٤ كان باإلمكان مجع املعلومات املفصلة، لكن مع بداية عام ٢٠٠٣  حىت آخر عام - 4

 . طاينأن يكون حذف التفاصيل أمراً غري قانوين وفقاً للقانون الربي

 ٤



نتربال منظمات تابعة هلا، وتنتمي اإلومنها ما أسسته محاس ليكون " اخلريية املختلفة"والصناديق واملؤسسات 
  . تعترب أكرب وأهم املنظمات التابعة للحركة يف أوروبا هذه اموعة وإىل

نتربال وغريها من الصناديق واملؤسسات اخلريية ال  مدعمة بالوثائق اليت تثبت أن اإلدراسة قضية -
محاس؛ إىل املؤسسات اليت تنتمي إىلفقط، بل " بريئة"ل التربعات اليت جتمعها ملنظمات إنسانية اجتماعية حتو 

يديرها حصرياً نشطاء يف احلركة، ف العملية اليت ميكن تصورها فإن هذه املؤسسات املذكورة ولكل األهدا
وبعضهم من الناشطني يف جمال اإلرهاب، والدور الذي تلعبه هو الترويج ألهداف محاس مبا فيها دعم أنشطتها 

بعة حلماس كما تشري الوثائق اإلرهابية، واجلدير مالحظته هنا أن هذه املؤسسات اليت مت تعريفها على أا تا
سبق أن صنفتها األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اليت كانت ترصد أنشطة ومؤسسات محاس عن 

، ليس فقط خالل السنوات األوىل من اندالع املواجهة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، بل  بنفس الوصفقرب
  .قبل اندالعها أيضاً

ويف ( مصنفة عاملياً منظمة فلسطينية إرهابية  مرتكز على أساس أن حركة محاسوبالتايل فإن نقاشنا
، وتشكل املنظمات التابعة )الواقع فإا تتقدم على مجيع املنظمات األخرى يف اعتداءاا اإلرهابية على إسرائيل

 اليت متول هذه واألفراد من جهاز واسع لدعم اإلرهاب، وبالتايل فإن إنتربال أو غريها من اموعات اًهلا جزء
وهذا املبدأ ال ينطبق . املؤسسات أو تساعدها بطريقة أو بأخرى هي يف احلقيقة تساعد وحترض على اإلرهاب

اليت تسمح باستمرار خمتلف الصناديق ، بل على كل الدول األخرى مبا فيها الدول الغربية فقط على بريطانيا
يف أنشطتها اليت تغذي األنشطة اإلرهابية ) اس وهو تابع هلاومعظمها أسسته مح(واملؤسسات اإلسالمية 

وبالتايل فإن التعامل معها كطرف يف احلرب الكونية على اإلرهاب شرط مسبق لتجفيف . الفلسطينية والعاملية
ترب املنابع اليت تزدهر فيها املنظمات اإلرهابية، ليس محاس وحدها بل أيضاً املنظمات اإلرهابية الدولية اليت تع

  . القاعدة أمهها مع كل امتداداا حول العامل
  :املالحق

 رئيسية يف حركة محاس ٥ مؤسساتإىلتشتمل املالحق على إثباتات بأن إنتربال قد حولت أمواالً 
يف مناطق السلطة الفلسطينية، كلها من املؤسسات اليت حظرا إسرائيل يف السنوات األخرية بسبب مسامهتها 

اجلمعية اخلريية، ومجعية اإلصالح اخلريية يف رام اهللا والبرية وفرعها يف بيت : تية حلركة محاس مثليف البنية التح
 قلقيلية، -حلم، اجلمعية اخلريية اإلسالمية وفرعها يف بين نعيم، مجعية جنني اخلريية، مجعية القرآن والسنة

  . ومجعية رعاية اليتيم يف بيت حلم
ثيقتني حصلت عليهما القوات اإلسرائليية خالل تنفيذ عملية الدرع ط من و-فيما يتكون امللحقان ح

ويف كال الوثيقتني تعترب السلطة الفلسطينية .  مكاتب أجهزة األمن الفلسطيينمن) ٢٠٠٢بريل ا( يف الواقي

                                                 
 .  يرمز مصطلح مؤسسة إلى الجمعيات الخيرية والمساجد والروضات والشرآات التجارية وغيرها- 5

 ٥



اإلنتربال صندوقاً تابعاً حلماس، وقد كتب أحد جنراالت األمن الفلسطيين على واحدة من هاتني الوثيقتني 
نتربال هي أحد أكرب املتربعني حلماس، وهي واحدة من عدة وثائق تبني أن اإل" ؟من ميول محاس"ط يده خب

 ؛ مليون دوالر٧٠- ٦٠تقدر مدخول محاس السنوي ما بني  - املكتوبة يف اية التسعينات - والوثيقة نفسها
ألمن الوقائي الفلسطيين يف بيت حلم  مليوناً منها تلقتها من بريطانيا، كما أن وثيقة أخرى أعدها جهاز ا٢١

  . تؤكد أيضاً أن اإلنتربال هي إحدى مؤسسات متويل محاس الرئيسية
  

  تعاليم  اإلسالم وعالقتها بتمويل اإلرهاب: اجلزء األول
تشكل تعاليم اإلسالم األساس العقدي الذي يقف وراء حتويل األموال اليت يتربع هبا املسلمون من 

 مثل اليت تقوم "اجلميعات اخلريية"واملربر لوجود أجهزة مساندة لإلرهاب حتت مسمى أجل متويل اإلرهاب 
الساعي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بتمويل محاس، وهذا األمر ميكن رؤيته يف االستشهاد التايل

ح املعتربة وهو حديث صحيح مأخوذ من كتب الصحا" األرملة واملسكني كاملتشحط بدمه يف سبيل اهللا على
   ٧. يف أحد رسائلها٢٠٠٠وقد اقتبسته هيئة حلحول اخلريية يف أيار  ٦مثل صحيح مسلم

  الزكاة لألنشطة اإلرهابية أموال 
منذ ظهوره، فرض اإلسالم التزامات أخالقية مالية  ف. أحد أركان اإلسالم اخلمسة٨تشكل الزكاة

 األرامل واأليتام، وحني يؤدي املسلم هذه إىلواجتماعية جتاه الفقراء وذوي احلاجة وفرض اإلحسان 
إىل وبالتايل حتولت الزكاة ،ر نفسه من اخلطايا والذنوب ومينح اخللود يف اجلنة يف اآلخرةااللتزامات فإنه يطه 

عادة بشكل طوعي ويف بعض األحيان بنسب (نوع من الضريبة اإللزامية يدفعها املسلمون يف أحناء العامل 
  ). يول الفرد األساسبسيطة من غري مدخ

وتنتشر يف العامل العريب واإلسالمي كما يف العامل الغريب العديد من اجلمعيات اخلريية اليت جتمع 
التربعات من املسلمني وتقدمها لذوي احلاجات، وهذه التربعات أساسها زكاة أموال املسلمني؛ ويف معظم 

ي يف تقدمي املساعدة لذوي احلاجة، إال أنه بعد أ األحوال تصرف هذه األموال يف مصارفها اليت مجعت هلا،
وبروز اإلسالم ) ١٩٧٩كالمها حدث يف عام (الثورة اإلسالمية يف إيران واندالع احلرب يف أفغانستان 

                                                 
 .١٨.  مج١٩٩٠- ١٤١٤ دار الكتب العلمية - بريوت- أنظر صحيح مسلم6- 

 هي مجعية خريية حظرا كل الرسالة كانت موجهة إىل مؤسسة األرض املقدسة لإلغاثة والتنمية يف ذكرى تأسيسها العاشرة، وهذه املؤسسة -7
عشر سنوات "من إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية، وقد طبعت الرسالة ضمن كتيب أصدرته املؤسسة احتفاالً بذكرى تأسيسها حتت عنوان 

 . طبع باللغتني اإلنكليزية والعربية" من اإلجنازات
الية بشكل طوعي، إال أنه يف العصر احلديث أصبحت أمراً مفروضاً على  تقوم على تقدمي مسامهات م- كما شرحنا - ومع ان الزكاة - 8

وتشكل الصدقات مرادفاً للزكاة وهي عبارة عن تربعات مالية أو عينية مثل املواد الغذائية . املسلمني الذين يعيشون يف الدول العربية واإلسالمية
   .والثياب وجتهيزات املدارس

  

 ٦



العسكري السين والشيعي الذي نتج عنه ظهور املنظمات اإلرهابية الدولية اليت اشتقت مفاهيمها األيديولوجية 
إن بعض الصناديق واملؤسسات اخلريية اإلسالمية وجدت مصارف أخرى ألموال الزكاة من هذا اإلسالم، ف

ونشر اإلسالم ) طينيةسومنها الفل( املنظمات اإلرهابية إىلومنها بشكل أساسي حتويل هذه التربعات 
   .٩الراديكايل يف العامل، وكالمها يشكل عامالً مساعداً يف التحضري لألعمال اإلرهابية

 ١٩٧٩عام  قائد الثورة اإلسالمية اليت اندلعت(الزعيم اإليراين الراحل آية اهللا اخلميين وقد أصدر 
ع استخدام الزكاة لتمويل فتوى تشر) ١٩٨٩ تويف عام -  قيام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةإىلوأدت 

 كتاب حتت ٢٠٠٠وقد صدر عن وزارة اإلعالم السورية عام . الثورات الفلسطينية املسلحة ضد إسرائيل
يعاجل وجهة نظر اخلميين فيما يتعلق بالقضية الفلسطيين من خالل " فلسطني يف خطاب اإلمام اخلميين"عنوان 

  . خطاباته وفتاويه
ويقتبس الكاتب من خطب اخلميين قوله إن إسرائيل تشكل ديداً مستمراً لإلسالم والدول اإلسالمية 

التخلص من بذرة الفساد بكل "األنظمة اإلسالمية بشكل خاص ولذلك فإن من واجب املسلمني بشكل عام و
ال يكفي إمدد الفلسطينيني بالدعم العملي بل باإلمكان أيضاً ختصيص "ولبلوغ هذا اهلدف  "الطرق املمكنة

  . ١٠"املوارد املالية هلذا الغرض
 دعمه  عبر فيها اخلميين عن١١ويشرح الكاتب بأن ما ورد يف خطاب اخلميين هو فتوى شرعية

 تطبيق أفكار اخلميين عملياً يف  وقد متّ،"إلنقاذ الفلسطينيني من براثن الصهيونية"طينية املسلحة سللثورات الفل
" اجلمعيات اخلريية"سس جهازاً لدعم اإلرهاب مت متويله بسخاء من قبل أالذي " حزب اهللا"لبنان من خالل 

  . ١٢يل اإلسالمي للمنظمات اإلرهابية الفلسطينية وغريهااإليرانية، ومن خالل دعم النظام اإليراين الراديكا
وفق فتوى أصدرها اخلميين واقتبست يف الكتاب . غالف كتاب فلسطني يف خطاب اإلمام اخلميين: صورة وتعليق

ويل التربعات اخلريية للثورات الفلسطينية اليت دف  حت  . سالم تدمري إسرائيل اليت تقدم على أا عدو لإلإىلاملذكور جيوز 

                                                

وفتوى اخلميين اليت متثل وجهة نظر شيعية حمددة تبناها النظام السين احلاكم يف اململكة العربية 
السعودية الذي أخذ حيول التربعات اخلريية لنشر اإلسالم السين على الطريقة الوهابية؛ كما أن بعض هذه 

ريية السعودية حركة طالبان، وتنظيم  متويل ااهدين، فدعمت اجلمعيات اخلإىلالتربعات وجدت طريقها 

 
اليت تدعم املنظمات اإلرهابية بطريقة غري مباشرة ) مثل السعودية وإيران(تحويل بالتعاون مع األنظمة احلاكمة  يف بعض احلاالت يتم هذا ال-  9

ويف حاالت أخرى فإن املؤسسات اخلريية قادرة على القيام بأنشطتها يف الدول الغربية اليت حتاول . وتساعد يف نشر األفكار اإلسالمية الراديكالية
فغياب الرصد الفعال ألنشطة هذه الصناديق واملؤسسات ترك . اب الدويل واليت سيكون عليها حتمل عواقت هذا األمر أيضاًمعاجلة موضوع اإلره

 .هلا احلبل على الغارب ألن الدول املعنية حتاول جتنب إغالقها العتبارات داخلية غالباً ما تكون سياسية أو قانونية
10- Adnan Hussein Abu Nasser, Palestine in the Speeches of the Ayatollah Khomeini [Arabic], The Syrian Ministry 
of Information, 2000, p. 120.  

  .المصدرالسابق- 11
12 - For further information about Iran and Hezbollah, please see the bulletins available on our Internet site: 
www.intelligence.org.il. 
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 كما شكلت هذه اجلمعيات اخلريية ١٣ واملقاتلني املسلمني يف البلقانالقاعدة واإلرهابيني الشيشان يف روسيا
 حيث كانت هذه ١٤سطينية وعلى رأسها حركة محاس املنظمات اإلرهابية الفلإىلقنوات لنقل التربعات 

الذي  ات والصناديق السعودية واملنظمات التابعة للحركة مثل التعاونالتحويالت حتصل بالتعاون بني املؤسس
  ).أنظر املالحق(حصل بني الندوة العاملية للشباب اإلسالمي واإلنتربال 

  ١٥اجلهاد باملال
ووفق املعتقدات . ومه الضيق هو معركة يف سبيل اهللا خيوضها املسلمون ضد الكفارهاجلهاد مبف

 االنتحاريون الفلسطينيون الئحة ريتصد(سبيل اهللا أعلى درجات اإلميان والتقوى سالمية يعترب املوت يف اإل
إال أن . وبالتايل فإن من يقتل يف سبيل اهللا سوف يلقى اجلزاء األوىف يف اجلنة) الذين يقتلون يف سبيل اهللا

ون منذ فجر مصطلح اجلهاد له تطبيقات أوسع من جمرد املعركة العسكرية، وفقط ما يقرره علماء املسلم
  :وسعة مفهوم اجلهاد ليشمل ما يلي توبالتايل، فقد متّ. اإلسالم حىت أيامنا هذه

 هاجلهاد بالنفس وهو الصراع األخالقي الذي يدور يف نفس كل مسلم لترك املعاصي وما ى عن -
 الدراسة ؤمن مثاملسلم املاهللا وااللتزام بأوامره ويشتمل اجلهاد بالنفس على األعمال احلسنة املطلوبة من 

  . والوعظ واالستعداد للتضحية بالنفس يف سبيل اهللا
  . الدين اإلسالميإىلك اجلهاد بالقرآن ويكون عن طريق الدعوة لويأيت بعد ذ -
وهذا املعىن . وهو تقدمي العون املادي لذوي احلاجة من املسلمني وللمجاهدين اجلهاد باملال مث يأيت -

: اإلرهاب(ملشهور الشيخ سلمان بن فهد العودة يف إحدى مقاالته حتت عنوان عبر عنه العامل السعودي ا
اجلهاد باملال وسيلة من وسائل دفع املال للمجاهدين يف سبيل خمتلف القضايا "ذ يقول إ ،)املفهوم واملعاجلة

  ." ١٦ عدة من القرآن الكرميمواضعن يف سبيل اهللا كما هو مذكور يف ي ومن بينهم ااهدعادلةال

                                                 
13- For details see Hatred’s Kingdom: How Saudi Arabia Supports the New Global Terrorism by Dore Gold 
(Regency Publishing, Washington DC, 2004, pp. 127-147.  

  مصدر سابق- 14
15- For much of the following information we are indebted to Lieut-Col. (retired) Yoni D. Halevi of the Jewish Council for 
Public Affairs (JCPA), which is headed by Dr. Dore Gold. A more comprehensive article will shortly be published 
separately byLieut.-Col. Halevi.  

 يف منطقة الربيدة املعروفة مبعارضتها للنظام السعودية احلاكم، وهو باحث ١٩٥٦العودة عامل سعودي ولد عام  الشيخ سلمان بن فهد - 16
 بسبب أفكاره الراديكالية اليت كان يعرب عنها بصفته عضواً مؤسساً يف هيئة الدفاع عن ١٩٩٤وواعظ وحماضر، اعتقلته قوات األمن السعودية عام 

مر طويالً يف السعودية حيث انتقلت إىل بريطانيا لتشكل أكرب جمموعة سعودية معارضة أنشئت بعد حرب اخلليج الثانية احلقوق الشرعية اليت مل تع
واجلدير ذكره أن أسامة بن . ١٩٩٩ومن ضمن مؤسسيها أيضاً الشيخ سفر احلوايل الذي اعتقل مع الشيخ العودة مث أفرج عنهما عام ). ١٩٩١(

ومنذ إطالق سراحه يف عام . سسني أيضاً، وقد هرب من السعودية إىل السودان قبل أن جيرد من جنسيته السعوديةالدن كان أحد األعضاء املؤ
يف الدول ) مبن فيهم األمريكان يف العراق( ركز العودة على القضايا اليت يدعمها النظام السعودي احلاكم، فأيد اجلهاد ضد الكفار ١٩٩٩

واملقال املذكور .  حقوق املسلمني يف الدفاع عن أنفسهم، ويعترب الدعوة عامالً أساسياً يف تنشر اإلسالم يف العاملاإلسالمية معترباً إياه جزءاً من
ولكن من ناحية أخرى، تسربت معلومات بأن العودة جنح .  باللغتني العربية واإلنكليزية-  أو اإلسالم اليوم -نشر على موقع إسالم توداي 

  .ة من منع ابنه من املشاركة يف اجلهاد يف العراقمبساعدة السلطات السعودي

 ٨



  اجلهاد على درجة عالية من األمهية، فوفقاً للتفسريات اإلسالمية املعتربة فإن أمهيةوهذا النوع من
 إذ يرى العلماء املسلمون ١٧" اِهللايِلِب يف سمكُِسفُنأَ ومكُاِلومأَوا ِبداِهجو: " باملال مبنية على اآلية التاليةاجلهاد

  . ١٨ىلاد كما يرتبها اهللا سبحانه وتعية توضح األوليات يف اجلهاأن هذه اآل
وميكن إجياد أمثلة على أمهية اجلهاد باملال يف حماضرة ألقاها العامل الراديكايل املسلم املعروف الشيخ 
يوسف القرضاوي يف اإلمارات العربية املتحدة قال فيها إن املال الذي جيمع للمجاهدين ليس هبة أو مسامهة 

أما حسني شحاتة . ١٩ التضحيات اليت يقدمها ااهدون لألمة اإلسالميةإىلظر بل واجب على املسلمني بالن
مبا يعين " اجلهاد االقتصادي"أو " اجلهاد باملال"فقد أصدر فتوى توجب على املسلمني ) وهو شيخ أزهري(

  ٢٠. التربعات لتمويل ااهدينذلك من ختصيص
سبعة طرق لدعم "اهدون الشيشان حتت عنوان وميكن إجياد املزيد من األمثلة يف وثيقة أصدرها ا

 طريقة ٣٩"ويف أخرى نشرها موقع تنظيم القاعدة على اإلنترنت حتت عنوان " اجلهاد اإلسالمي يف الشيشان
  . ركز كالمها على التربع باملال واملعدات للمجاهدين" لتمويل اجلهاد

بيني اإلسالميني حالياً بان اجلهاد ال ميكن أنر عن إدراك اإلرهاإن التركيز على أمهية اجلهاد باملال تعب 
 نظام اجتماعي إىلحيقق أهدافه ما مل يشكل شبكات دعم تؤمن متويالً ثابتاً لألنشطة العسكرية، باإلضافة 

 تساعدها ةمعقد يؤمن املقاتلني الفلسطينيني وعائالم مادياً، وبالتايل فإا تستطيع إجياد أسس اجتماعية متين
 أيديولوجيتها يف وعي املقاتلني؛ وحركة محاس اليت تؤمن هبذه املفاهيم استطاعت بقيادة زعيمها على ترسيخ

الراحل الشيخ أمحد ياسني أن تكون من أوائل املنظمات اإلرهابية الفلسطينية اليت أسست نظاماً اجتماعياً 
لغرب مركزة على األهداف  اإىلفألسباب واضحة تتوجه محاس . اقتصادياً ذو قاعدة عريضة لدعم اإلرهاب

اإلنسانية جلمع األموال بدل التركيز على األهداف العسكرية ما خال مرة واحدة شارك فيها إرهابيون مقنعون 
 أبريل ٩ (يف حفل مجع تربعات يف غزة) اجلناح العسكرية اإلرهايب للحركة(من كتائب عز الدين القسام 

 على أرض "اجلهاد"و" املقاومة"قدمت التربعات لدعم  حيث مت التركيز على اجلانب العسكري و)٢٠٠٤
   .٢١)فلسطني لتحرير األقصى وحيفا وعكا ويافا

  
  

                                                 
17- Surah 9 (Al-Tawbah) Verse 41. In the same Surah see also Verses 20, 44 and 81; in Surah 4 (Al-Nisaa’) Verse 95; 
Surah 8 (Al-Ansal) Verse 72. Another well-known verse from Surah 4 supporting this jihad in particular and jihad in 
general, including suicide bombing attacks, is Verse 111: “Allah hath purchased of the believers their souls and their 
goods.”  
18- For more information concerning the Islamic doctrine of warfare or holy war ( jihad) in the Qur’an, see the entry for 
jihad in the Encyclopaedia of the Qur’an, idem .  
19Al-Khaleej (UAE), May 5, 2002. Al-Qardawi has made similar statements in the same spirit. -   
20- From www.islam-online.net, October 8, 2004, quoting opinions from May 1, 2002.  
21- On the Hamas Internet site, April 9, 2004; see also Agence France Presse, April 9, 2004; Radio Al-Aqsa, April 9, 
2004; Israeli Television Channel 2, April 10, 2004.   
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نظرة عامة على اجلمعيات اخلريية وغريها من مؤسسات البنية التحتية املدنية حلركة محاس يف  :اجلزء الثاين
  ناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطنييةامل

  

لسلطة الفلسطينية بنية حتتية عريضة قوامها املؤسسات املدنية تدير محاس يف املناطق اخلاضعة ل
  :ينيت اخلريية اليت تقوم بدورين أساساملتمركزة حول اجلمعيا ٢٢)الدعوة(

تؤمن الدعم للسكان احملليني من خالل توفري اخلدمات الصحية والتعليمية والدينية واالجتماعية،  -
 وتقوية وتثبيت احلركة يف املواجهة الفلسطينية اإلسرائيلية وهي خدمات تقدم من أجل كسب التأييد الشعيب

هذا باإلضافة ) مع التركيز على ذوي التوجه اإلسالمي الذين يتحدر مؤيدو محاس منهم(العنيفة الدائرة حالياً 
ينية  متكني محاس من أن تصبح مركز قوة قد يشكل يف املستقبل بديالً إسالمياً راديكالياً عن السلطة الفلسطإىل

  . احلالية ذات التوجه العلماين
  : هاز دعم لإلرهاب عن طريقجكما توفر  -
واألسرى " االنتحاريني"عائالت الشهداء وخاصة (تأمني املساعدات لناشطي محاس وعائالم  *

عن طريق الدعم املايل املباشر وغري املباشر من خالل اخلدمات الصحية واالجتماعية ) واملطلوبني واجلرحى
  . لتعليمية والدينيةوا

التعاطي يف شؤون التعليم والوعظ وترسيخ مفاهيم اإلرها ب وكره إسرائيل ونشر األفكار  *
اإلسالمية الراديكالية أمور يسهل على محاس القيام هبا إذ تدير نظامها التعليمي اخلاص واملستقل، ومن خالله 

لسلطة الفلسطينية التعليمية، كما أن احلركة  مؤسسات اإىلتستطيع احلركة تسريب من تريد من املعلمني 
 الشعب إىلمتتلك أيضاً نفوذاً على املساجد يف مناطق السلطة الفلسطينية فتوزع منشوراا لتوصيل رسائلها 

الفلسطيين؛ واهلدف النهائي من كل هذا هو قوة مستقبلية لناشطي محاس الذين سوف يكونون قد استوعبوا 
 اإلسالمي واستعدادهم للتضحية بأنفسهم يف سبيل اهللا من خالل م جانب التزامهإىلاز القيم األكادميية بامتي

  .٢٣"االنتحارية"استخدام القوة ضد إسرائيل ومن ضمنها االعتداءات بالعمليات 
 إىلدعم كل أشكال أنشطة محاس اليومية يف مناطق السلطة الفلسطينية من متويل النشاط السياسي * 

 توفري قنوات تربع خارجية من الدول إىل ومعلوماتية ودعاية وتأطري عقدي، باإلضافة تشغيل شبكة اتصاالت

                                                 
 ثقايف للتأطري العقيد يستخدم فيه –مي والدعاية، ولكنها يف احلقيقة نظام ديين  تعين الوعظ ودراسة الشرع اإلسال الدعوة مبعناها احلريف- 22

  . الوعاظ خمتلف وسائل االتصال لتغيري ثقافة الناس وحتويلهم إىل مسلمني مؤمنني خملصني وفق رؤيتهم الراديكالية لإلسالم
From: Uriah Furman,Islamiyyun [Hebrew], Ma’arachot Publishing, Tel Aviv, 2002, p. 322. 

  
 من خالله جيالً من الفلسطينيني ال يعرفون إال اإلسالم ، وهي تريب)ح به السلطة الفلسطينيةوهو نشاط تسم(تساهم محاس يف اال التعليمي  23-

  . الذي يدعو إىل الصراع املسلح واملواجهة العنيفة والقضاء على إسرائيل كهدف ائي،العسكري
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 كل هذا تسريب إىلالعربية والغربية، وتقدمي خدمات مالية يف بعض األحيان، ويف التقييم اإلسرائيلي، يضاف 
  . مساعدات لتمويل الشبكات اإلرهابية الناشطة

 شبكتها إىللفلسطنيية مبا فيه دعم الناشطني الذين ينتمون توفري الدعم حلماس يف مناطق السلطة ا-
يف العديد من اجلمعيات اخلريية ) ويف بعض األحيان ألفراد عائالم(األرهابية من خالل إجياد فرص عمل هلم 

  . ٢٤وغريها من املؤسسات اليت تشكل بنيتها التحتية
مة تؤمنها احلركة من خالل الصناديق ويتطلب متويل البنية التحتية حلركة محاس موارد مالية عظي

) مثل اإلنتربال(واملؤسسات اخلريية يف اخلارج ومن بينهما مؤسسات تابعة للحركة ناشطة يف أوروبا بالتحديد 
ل هذه األموال ألغراض وأمريكا الشمالية، وهذه املنظمات تدا حتوإنسانية ودينية واجتماعية حبتة عي أ

 توسع البنية التحتية املدنية واإلرهابية حلركة محاس وبالتايل فإا تساهم يف تقوية عمولكنها يف حقيقة األمر تد
.  نفسها لتكون بديالً عن السلطة الفلسطينيةعمال اإلرهابية وتعدسالمية الراديكالية اليت تنفذ األاحلركة اإل

محاس واليت يرأسها ناشطون أساسيون وبسبب العالقات الوثيقة بني اإلنتربال واجلمعيات اخلريية التابعة حلركة 
يف احلركة يف مناطق السلطة الفلسطينية، فإن التقديرات اإلسرائيلية تقول إن على اإلنتربال أن تكون على 
دراية كاملة بعمق الورطة اليت تغرقها هبا أنشطتها حىت ولو كانت تقدم األموال على أا ألهداف إنسانية 

  . يوناجتماعية ذراً للرماد يف الع
اجلامعات واملنظمات واملساجد (وتدرك السلطة الفلسطينية متاماً أن بعض مؤسسات البنية التحتية 

ومن ضمنهم ستخدم من قبل محاس وغريها من املنظمات اإلرهابية كأماكن لتجنيد الناشطني ت) الطالبية
ة الثانية تراقب عن كثب أنشطة سلطة الفلسطينية قبل اندالع االنتفاضل وهلذا السبب كانت ا،"االنتحاريون"

قسم كبري من هذه املؤسسات على الرغم من عدم قيامها يف معظم احلاالت بتجسيد هذه اجلهود واقعاً على 
  . األرض من خالل القيام بعمل ما ضد هذه املؤسسات

ة ملعاجلة فقبل وخالل االنتفاضة احلالية أقنعت السلطة الفلسطينية نفسها بالقيام بثالث حماوالت رئيسي
ديسمرب  – ٢٠٠١ وثانيها يف ديسمرب ١٩٩٦أمر بنية محاس التحتية، إال أن هذه احملاوالت اليت كان عام 

فخالل هذه اهلبات ضيقت السلطة الفلسطينية على . ر طويالً تعم مل٢٠٠٣، وثالثها يف أغسطس ٢٠٠٢
ي خطوات فعالة ودائمة حبق البنية محاس، ولكن خوفها من احلسم يف املوضوع جعلها تتجنب عمداً اختاذ أ

  . التحتية العريضة للحركة
  
  
  
  
  

                                                 
  .ي محاس اإلرهابيني الذين يترأسون مجعيات خريية أو يشغلون فيها مناصب أساسيةاشطق كأمثلة على ننظر املالحأُ - 24
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   محاسمتويلمصادر : اجلزء الثالث
معظم ميزانية محاس اليت تقدر بعشرات ماليني الدوالرات يف السنة تأيت من صناديق ومؤسسات 

 مباشرة أو عرب خريية إسالمية خمتلفة موزعة على أحناء املعمورة، وهي تعمل يف خدمة محاس إما بطريقة
نظرياً، املعلن للمأل . وسطاء وتدعم بنية محاس التحتية املدنية واإلرهابية يف املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية

ولكن احلقيقة غري ذلك، ) تعليم، قضايا دينية وإنسانية(أن هذه األموال تذهب بشكل حصري ألهداف مدنية 
ة املدنية والسياسية واإلرهابية، وبالتايل فإا تدعم بشكل مباشر إذ إا تستخدم يف دعم حركة محاس التحتي

قسماً كبرياً من األنشطة اإلرهابية اليت تنفذها محاس ضد أهداف إسرائيلية يف مناطق السلطة الفلسطينية ويف 
  . إسرائيل نفسها

  : وهناك نوعان من الصناديق واملؤسسات اخلريية
دف األساسي من إنشائها رفد مؤسسات احلركة يف مناطق فهناك منظمات تابعة حلماس وكان اهل

محاس، ومعظم أنشطتها هي أنشطة للحركة، وبعضها  السلطة الفلسطينية باملال وبالتايل فإا جزء ال يتجزأ من
 اجلمعيات اخلريية إىلمت تأسيسه مباشرة من قبل قيادات احلركة، ومعظم الدعم املادي الذي تقدمه يذهب 

 مليون دوالر وهو ٢٠-١٥ركة يف مناطق السلطة الفلسطينية، وهذه املنظمات جتمع سنوياً ما بني التابعة للح
مؤسسة ) فرنسا (CBSPاإلنتربال يف بريطانيا،  مبلغ كبري وفق كل التقديرات، ومن أهم هذه املنظمات

   .٢٥ يف أملانيا وله فروع يف بلجيكا والدمنارك وهولندااألقصى
كيانات إسالمية راديكالية أخرى، وهذه ال تدعم محاس بشكل مباشر، وهناك منظمات تابعة ل

 مناطق السلطة الفلسطينية إىلولكنها ذات أيديوجلية قريبة أيديوجلية محاس، وبالتايل فإن األموال اليت يرسلوا 
تصب يف مصايف محاس، وأكثر هذا النوع من املؤسسات والصناديق اليت تطرح حوهلا عالمات استفهام 

  . تمركز يف السعودية ودول اخلليجم
بعد أحداث احلادي عشر من أيلول حققت بعض الدول األوروبية تقدماً يف جهودها من أجل 
حماصرة أنشطة املنظمات التابعة حلماس العاملة على أراضيها، ومن أهم هذه اجلهود إدراج مخسة من هذه 

ق الفلسطيين يف و فلسطني، والصند–يسرا  فرنسا، مؤسسة سوCBSP بريطانيا، -اإلنتربال(املنظمات 
 الئحة املنظمات ذات العالقة إىل) ٢٠٠٣ أغسطس ٢٨) (النمسا ومجعية سنابل اخلري لإلغاثة والتنمية يف لبنان

، مما نتج عنه جتميد أرصدا وأرصدة ستة من ١٣٢٢٤باإلرهاب اليت أدرجها األمر التنفيذي األمريكي رقم 
رست الكثري من الضغوطات على كل من بريطانيا، فرنسا، النمسا، وسويسرا أعضاء حركة محاس، وقد مو

بعد شهر . حبق هذه املؤسسات التابعة حلركة محاس اليت حددا الالئحة اختاذ إجراءات إىلولبنان لدفعهم 

                                                 
  . ال تأيت هذه النشرة على ذكر املؤسسات الناشطة يف الواليات املتحدة األمريكية والشرق األوسط وغريها من البلدان - 25
  

 ١٢



أعلن االحتاد األورويب إدراج اجلناح العسكري حلركة محاس على الئحة املنظمات ) ٢٠٠٣سبتمرب (واحد 
  .إلرهابيةا

وقد حظر االحتاد األورويب مجع األموال للمؤسسات اإلرهابية حتت أي مسمى أو ألي هدف حىت لو 
 بني الدول يف مما أوجد خالفاً" اجلناح العسكري"كان مدنياً، ولكن هذا القرار مل يعط تفسرياً حمدداً ملصطلح 

ينطبق على منظمات معينة تابعة حلركة محاس طريقة التعاطي، فعلى سبيل املثال كان رأي أملانيا أن معناه 
واليوم . تنشط حتت غطاء العمل اخلريي، يف حني أن كندا وبريطانيا وفرنسا ترددت يف تبين وجهة النظر هذه

فإن بعض صناديق ومؤسسات محاس العاملة يف أوروبا حتاول على درجات متفاوتة تضييق مدى أنشطتها، 
 مثالً مت تعليقها، مث حكمت حمكمة أملانية لصاحل احلكومة إذ أمرت بإيقاف ق األقصى يف أملانياوفأنشطة صند

 يف الدمنارك مؤسسة األقصىكما مت منع فروع .  بإغالقه٢٠٠٤أنشطة الصندوق مث حكمت يف ديسمرب 
درج أيضاً صى يف الدمنارك أُيذكر أن صندوق األق. ة الفلسطينيةوهولندا من حتويل األموال اىل مناطق السلط

مثل اإلنتربال يف (إال أنه يف دول أخرى تتابع هذه الصناديق . على الئحة االحتاد األورويب للمنظمات اإلرهابية
نشاطها بشكل عادي دون أي عوائق، صحيح أنه مت جتميد أنشطة )  يف فرنساCBSPاململكة املتحدة و

  . اطها بعد ذلكاإلنتربال مرتني يف املاضي ألسباب متعددة إال أا عادت واستأنفت نش
اىل السعودية وغريها من دول اخلليج فإنه حىت وقت قريب كانت األموال حتول من أما بالنسبة 

مؤسسات خريية حملية إىل البنية التحتية املدنية حلركة محاس دون أي نوع من التدخل من قبل السلطات 
 ٢٠٠٤اصة يف النصف الثاين من عام احمللية، إال أن الضغط األمريكي بعد أحداث احلادي عشر من أيلول وخ

اس يف مناطق ل اىل مؤسسات مححوصت السلطات السعودية كثرياً من كميات األموال اخلريية اليت تقلّ
  .السلطة الفلسطينية

  
  الصناديق واملؤسسات اخلريية اإلسالمية الداعمة حلماس يف أوروبا والشرق األوسط: اجلزء الرابع

  

  :  محاساملنظمات التابعة حلركة
املؤسسات والصناديق املذكورة أدناه هي منظمات تابعة حلركة محاس، ناشطة يف أوروبا، وقد كان 

  :راضي اخلاضعة للسلطة الفلسطينيةاهلدف الوحيد تقريباً من إنشائها دعم مؤسسات محاس يف األ
  :، ووضعها احلايلمؤسسة األقصى

، يف حني )٢٠٠٣يونيو (وهولندا ) لفرع الرئيسيحيث ا(مت توقيف أنشطة املؤسسة يف كل من أملانيا 
مت حصر أنشطتها يف الدمنارك وبقيت على ما هي عليه يف بلجيكا، والنشاط األساسي للصندوق هو دعم 

ينية، واملؤسسة مت حظرها من قبل إسرائيل واعتربت منظمة إرهابية سات محاس يف مناطق السلطة الفلسطمؤس
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ديسمرب (، واليوم ٢٦وعه إىل ائتالف اخلري حني تأسيسه مجيع فر ضمة متّ، ويف السنوات األخري١٩٩٨عام 
 على اإلنترنت فإن فرع الصندوق يف أملانيا هو موضوع نزاع ٢٧وفق ما ذكر يف موقع ائتالف اخلري) ٢٠٠٤

د عضواً يف االئتالف، وقد مت تصنيف هذه املؤسسة منظمة إرهابية وفق األمر مل يع يف احملاكم، وبالتايل
ته إحدى ، أما فرع الصندوق يف الدمنارك، والذي كان موضع حتقيق تلفزيوين بث١٣٢٢٤ّالتنفيذي األمريكي 

  . حتاد األورويب للمنظمات اإلرهابيةركي، فقد مت إدراجه على الئحة اإلحمطات التلفزيون الدمنا
Comite De Bien Faisance et de Secours Aux Palestiniens (CBSP) ابعة حلركة هي منظمة ت

وكذلك أدرجها , ١٩٩٨، وأعلنتها منظمة إرهابية عام ١٩٩٧محاس ناشطة يف فرنسا، حظرا إسرائيل عام 
  .  ضمن املؤسسات اليت طاهلااألمر التنفيذي األمريكي

 املؤسسات اليت أنشأا حركة محاس يف السويد، وتدعم ىحدإيشتبه بأا :  السويد– األقصىلسناب
ئتالف اخلري، ومدرجة ضمن اات محاس يف مناطق السلطة الفلسطنيية، وهي جزء من بشكل أساسي مؤسس

  . املنظمات اليت طاهلا القرار التنفيذي األمريكي
Association de Secours Palestine (ASP): ن تكون أ وهي مؤسسة ناشطة يف سويسرا، ويشتبه

طة الفلسطينية وهي عضو يف ائتالف تابعة حلماس، وتدعم بشكل أساسي مؤسسات محاس يف مناطق السل
  .١٣٢٢٤مر التنفيذي األمريكية رقم اخلري، وقد مت إدراجها يف األ

Associazione Benefica Di Solidarieta con il Poplo Palestinese (ABSPP):  وهي مؤسسة
اطق السلطة ناشطة يف إيطاليا، ويشتبه بأا تابعة حلركة محاس وتدعم بشكل أساسي مؤسسات محاس يف من

  . ئتالف اخلرياالفلسطينية وعضو يف 
 وهو صندوق ناشط يف النمسا، يشبته بأن يكون :The Palestinian Fundالصندوق الفلسطيين 

 يف همنظمة تابعة حلماس، ويدعم بشكل أساسي مؤسسات محاس يف مناطق السلطة الفلسطينية، ومت إدراج
  .٢٠٠٣أغسطس  /  يف آب١٣٢٢٤القرار التنفيذي األمريكي رقم 

  
  

                                                 
اسي واآلخر إرهايب هو إعطاء قادة محاس نوعاً من احلصانة الديبلوماسية، ويف  اهلدف من ادعاء وجود جناحني يف حركة محاس أحدمها سي-26

احلقيقة إن هذه التفريق عادة ما يكون غري واضح، فمختلف املواجهات اليت حدثت يف مناطق السلطة الفلسطينية بينت أن القيادات السياسية يف 
ة أنشطة محاس اإلرهابية، يف حني أن نشطاء احلركة اإلرهابيني غالباً ما يتعاطون يف احلركة أو الناشطون يف األمور الثقافية يسامهون يف وضع خط

 شخصاً مثاالً جلياً ٢٦ الذي أدى إىل مقتل ٢٠٠١ مارس ٢٧القضايا االجتماعية والتعليمية، ويشكل اهلجوم االنتحاري على بارك أوتيل نتانيا يف 
  .هايب يف احلركةعلى ضبابية التفريق بني اجلناحني السياسي واإلر

هو عبارة عن منظمة مظلة للمؤسسات التابعة حلركة و ،٢٠٠١ تأسس إئتالف اخلري الذي يرأسه الشيخ املتطرف يوسف القرضاوي عام - 27
  .  واملؤسسات والصناديق التابعة للحركات اإلسالمية الراديكالية حول العامل،محاس الداعمة لإلرهاب يف الغرب
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  مؤسسات الدعم اإلسالمي
   :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -

هي منظمة إسالمية عاملية مقرها األساسي يف اململكة العربية السعودية وهلا فروع ناشطة يف مجيع 
دنية حلركة معظم املال الذي حتوله اىل مناطق السلطة الفلسطينية يذهب لدعم البنية التحتية امل. أحناء العامل

والندوة عضو يف ائتالف اخلري . ٢٠٠٢وبسبب دعمها حلماس مت حظر الندوة من قبل إسرائيل عام . محاس
ا مع اإلنتربالوقد وجدت وثائق يف مناطق السلطة الفلسطينية تثبت تعاو .  

  :ائتالف اخلري -
ت احلالية بني الفلسطينيني  بعد فترة قصرية من اندالع املواجها٢٠٠١ئتالف اخلري يف أكتوبر اتأسس 

ن يشكل منظمة مظلة لصندوق عاملي جلمعة التربعات أ، واهلدف منه )أي بعد االنتفاضة الثانية(واإلسرائيليني 
 ويوم ولكن جناحه دفع اىل  يوموقد بدأ بنشاط حمدد استمر مائة. للفلسطينيني يف مناطق السلطة الفلسطنيية

  .٢٨)٢٠٠٤ديسمرب (حىت اليوم  خلري وما زال ناشطاًمأسسة االئتالف وتسميته بائتالف ا
  CBSPنتربال بريطانيا وظمات التابعة حلركة محاس، مثل اإلويتكون االئتالف من جمموعة من املن

من الصناديق التابعة حلركات إسالمية راديكالية حول العامل، وبسبب روابطه الوثيقة مع هو  و،)فرنسا وغريها
  .٢٠٠٢تالف يف إسرائيل يف فرباير  حظر االئحركة محاس متّ

واألموال اليت حيوهلا االئتالف اىل مناطق السلطة الفلسطينية تذهب يف معظمها اىل اجلمعيات اخلريية 
ل عشرات ماليني الدوالرات استخدمتها التابعة حلماس، وحسب التقديرات اإلسرائيلية فإن االئتالف حو

ويف مشاريع صحية ) سرىت املادية والعينية اىل عوائل الشهداء واألتقدمي املساعدا(جهزا أمحاس يف متويل 
  . واجتماعية تعزز من مكانة محاس بني الفلسطينيني

ويرأس ائتالف اخلري العامل السين الراديكايل املعروف الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعيش يف قطر، 
واليت هلا تأثري كبري على ) بالتحديد ضد إسرائيل(ه السياسية املتطرفة ءوهو شخصية مشهورة بسبب آرا

  وسرائيلينيتبيح العمليات االنتحارية ضد اإلفعلى سبيل املثال أصدر يف السنوات األخرية فتوى . املسلمني
دالع  ، كما دعا اىل تنفيذ اعتداءات ضد القوات األمريكية يف العراق بعد فترة قصرية من انهمخطفتبيح 

  ). ٢٠٠٣يف األشهر األوىل من عام (احلرب على العراق 
أما املدير التنفيذي فهو عصام صاحل مصطفى يوسف، الذي سبق أن ترأس االنتربال يف بريطانيا 

ف الشيخ القرضاوي بأنه شيخ ومن اجلدير ذكره أن يوسف وص. والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيسها
اما بقية األعضاء يف جملس األمناء فهم شخصيات . ٢٠٠١التلفزيونية العربية عام ااهدين خالل أحد الربامج 

  . إسالمية عاملية ناشطة، مبن فيهم ناشطون أساسيون يف مجعيات خريية ذات صلة مع حركة محاس
                                                 

28  -  Human Appeal International’s Website (http://www.hai.org.ae/cgi-bin/hai.storefront) is designed and maintained by 
falconsearch.com. 
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العاملة حتت مظلة ائتالف اخلري وأكثرها تأثرياً، ووفقاً الصناديق  اإلنتربال واحداً من أشهر ويعد
لتحويل األموال اليت جتمعها املنظمات " مضخة"نتربال إثائق اليت وجدها جيش الدفاع اإلسرائيلي تشكل للو

وموقع النت اإلنكليزي . ىل مؤسسات محاس يف مناطق السلطة الفلسطينيةإالعاملة حتت مظلة ائتالف اخلري 
نتربال، ها املسامهات اليت قدمتها اإلة فيء، ولكنه بشكله احلايل يشمل صفحإلنشاالتابع لالئتالف ما زال قيد ا

  .الئتالف واإلنتربال يف بريطانياوينشر أرقام حسابات يف البنوك من أجل التربع لكل من ا
ما يف أ تدعم املسلمني ذوي احلاجات حول العامل، ،مؤسسة إسالمية مركزها قطر: مجعية قطر اخلريية

ساسي مؤسسات محاس من خالل ممثليها يف قطاع غزة مناطق السلطة الفلسطينية فإن اجلمعية تدعم بشكل أ
بتقدمي ) ١٩٩٩نظر الشرق، نوفمرب أُ(ئتالف اخلري وامت يف املاضي اوالضفة الغربية، واجلمعية عضو يف 

   .لشيشانية الراديكالية اإلرهابيةالدعم للمنظمات ا
مجيع أحناء يف املتحدة وهلا فروع ومقرها الرئيسي يف اإلمارات العربية  :هيئة األعمال اخلريية العاملية

  .٢٩ئتالف اخلري وتدعم مؤسسات محاس يف مناطق السلطة الفلسطينيةايا، وهي عضو يف نالعامل مبا فيها بريطا
  

  )الصندوق الفلسطيين لإلغاثة والتنمية(اإلنتربال : اجلزء اخلامس 
  :نظرة عامة
لتربعات األساسيني لصاحل بنية حركة محاس عترب الصندوق الفلسطيين لإلغاثة والتنمية أحد جامعي اي

حتت اسم ]هكذا حسب النص  ١٩٨١[التحتية يف مناطق السلطة الفلسطينية، تأسس الصندوق يف لبنان عام 
 - ىل الصندوق الفلسطيين لإلغاثة والتنميةإ ١٩٩٤صندوق لبنان وفلسطني للدعم واإلغاثة مث حتول عام 

ألوسط وللفلسطينيني يف ه هي تقدمي املساعدات اإلنسانية لشعوب الشرق ا؛ األهداف املعلنة إلنشائ٣٠اإلنتربال
جهزا الداعمة أردن ومناطق السلطة الفلسطينية، إال أنه يف احلقيقة يدعم بنية محاس التحتية املدنية ولبنان واأل

  . لإلرهاب يف مناطق السلطة الفلسطينية
قبل ناشطني معروفني هلم عالقة حبركة محاس، دار من يقع مكتب اإلنتربال الرئيسي يف لندن، وي

ويركز على مجع التربعات من املسلمني الذين يعيشون وحتويل ما جيمع اىل مؤسسات محاس يف مناطق السلطة 
 من معظم املال يتم مجعه يف املساجد واملراكز اإلسالمية والتجمعات واألنشطة االجتماعية وغريها. الفلسطينية

  .املناسبات املماثلة
 حلركة ة التابعمؤسسة األقصىجراءات ضد إن اختذت كل من أملانيا، والدمنارك وهولندا أوبعد 

ؤسسات اليت جتمع التربعات لصاحل محاس، فأنشطة اإلنتربال ليست حمصورة املمحاس أصبحت اإلنتربال أهم 

                                                 
29  - The Union of Good’s Website is in Arabic and French, the English site is under construction (December 2004): The 
French site calls itself La coalition de bienfaisance, and can be found at http://cbsp.free.fr/101days/organisations.htm, 
i.e., under the aegis of the CBSP. 

  . إنكلترا وكان له عنوان بريدي–لصندوق لبنان وفلسطني للدعم واإلغاثة يف مانشستر  مت تسجيل ا- 30
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 اليت تأيت clearing houseنتربال بدور مركز غسيل األموال  بل متتد حول العامل، إذ تقوم اإليف بريطانيا،
من صناديق أخرى يف أوروبا الغربية والسعودية ودول اخلليج ليتم بعدها إرساهلا إىل حركة محاس، كما أن 

  .٣١ أيضاً يف ائتالف اخلريالصندوق ناشطٌ
  نتربال ومحاساإلالعالقة بني 

ـ                 ن الـصناديق   إن الدور احلقيقي لإلنتربال غري واضح وغري معلن، فكما هي احلال مـع غـريه م
واملؤسسات املشاهبة، فإن املسؤولني يف اإلنتربال ينفون أي صلة للصندوق مع حركة محاس، ويشددون على               
أنه مؤسسة خريية حبتة عاملة وفق القوانني الربيطانيا اليت تنظم عمل املؤسسات واملنظمات اخلريية يف اململكـة                 

 هوية املسؤولني الـذين      ولكن بالنظر اىل   .سانية حبتة أنشطة الصندوق هي إن   أن  املتحدة ويشددون أيضاً على     
نتربـال  اطق السلطة الفلسطينية من قبل اإل     ل إليها األموال يف من    نتربال، وطبيعة املؤسسات اليت حتو    يرأسون اإل 

وغريها من الصناديق واملؤسسات العاملة يف هذا اال، يؤكد مبا اليدع جماالً للشك أن الصندوق يدار مـن                  
  .اس هبدف الترويج ألهدافهاقبل مح

اق عملياته هو فلسطني وخميمات الفلسطينيني يف لبنـان         وقع اإلنتربال على اإلنترنت ان نط     ويذكر م 
وهذا األمر ميكن مالحظته من خـالل عـدد         " حالة خاصة "واألردن ولكنه يعطي األولوية للداخل على أنه        

الـشركاء  "يتعدون اخلمسة يف لبنان واألردن، وال تظهر  يف فلسطني فيما ال    ٤٠الذي يبلغ   " الشركاء احملليني "
نت، ولكن الوثائق اليت حصلت عليها القوات اإلسرائيلية تثبـت          شبكة االنتر احملليني على موقع اإلنتربال على      

أن كل هؤالء الشركاء هم مؤسسات معروفة تابعة حلركة محاس يف مناطق الـسلطة الفلـسطينية، وهـي                   
  .جناح العسكري حلركة محاسمؤسسات تؤمن الدعم لل

 وهو مواطن بريطاين Ibrahim Brian Hewittهيم برايان هيويت ابرإرئيس جملس إنتربال هو 
، إال أن الشخصية املسيطرة يف الصندوق والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس ١٩٨١اعتنق اإلسالم عام 
هو أحد الشخصيات املعروفة من  يوسف، وصام صاحل مصطفى يوسف املشهور بأيبجملس األمناء، هو ع

  .املايل املنتشر يف أحناء العاملجهاز محاس 
  :ء وهم مجيعاً مواطنون بريطانيونوفيما يلي الئحة بأمساء جملس األمنا

  ٣٢)رئيس جملس األمناء(بريان هيويت إبراهيم  -
  )لس اإلدارةنائب رئيس جم(عصام يوسف مصطفى يوسف  -
  )اعدنائب رئيس جملس مس(شاهان عزت حسني  -

                                                 
 الدليل على عاملية أنشطة اإلنتربال هو اللوغو أو الرمز اخلاص هبا، الذي يظهر خريطة فلسطني فوق الكرة األرضية، كما أا وصفت يف - 31

  . أنشطتها على أا عاملية٢٠٠٢كتاهبا السنوي عام 
 .وفق ما هو منشور يف موقع اإلنتربال على النت 32-
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  غسان فاعور -
  رفيق فندهاين -
  حمفوظ صايف -

إىل  ٣٣م ومدروس عرب البنوكل بشكل منظّوكما ذكرنا سابقاً فإن األموال اليت جتمعها اإلنتربال حتو
كبرياً من  يف خدمة البنية التحتية املدنية حلركة محاس، ومع أن قسماًمناطق السلطة الفلسطينية، حيث تصب 

تنفيذ مشاريع صحية واجتماعية وتعليمية، ملا تشكله هذه املشاريع من ضرورة هذه األموال ختصصه محاس ل
لكسب دعم الشعب الفلسطيين وتعاطفه مع احلركة وحىت محاس من تقدمي نفسها كبديل إسالمي عن السلطة 

نه من الفلسطنيية الراديكالية، إال أن قسماً من هذه األموال ينتهي أمره يف أيدي ناشطي محاس الذين يستخدمو
  .لسياسية، وأنشطة التأطري العقديأجل دعم اجلهاز اإلرهايب ومتويل دعاية احلركة ا

 من وفيما يلي تصرحيات لبعض األشخاص الذين تربطهم عالقة باإلنتربال، وألحد الزعماء
ال الشخصيات الراديكالية اإلسالمية يف بريطانيا، اليت أكدت بشكل ضمين أن األموال اليت جتمعها اإلنترب

  :تذهب إىل منظمات تابعة حلركة محاس
 يف مقابلة أجراها معه جوليان برجر من صحيفة الغارديان الربيطانية يف السابع من أغسطس  -
ن هناك إمكانية أن تكون بعض األموال اليت حيوهلا أ، قدمه فيها على أنه ممثل اإلنتربال، قال هيويت ١٩٩٧

 أن شبكة ة تستخدم ألهداف خاصة حتددها حركة محاس، مدعياًاإلنتربال اىل مناطق السلطة الفلسطيني
دار بعيداً عن اجلناح العسكري ىل األعمال املختلفة تإاملنظمات اليت تقدم خدمات اجتماعية ودينية باإلضافة 

  .٣٤للحركة، مضيفاً أن األمر يشبه الفرق بني اجليش اجلمهوري اإليرلندي والشني فني

- لرسالة االستخبارات اإلنتربال السابق، ورئيس جملس أمنائها احلايلح عصام يوسف، مدير صر ،
Intelligence Newsletter  تسمى اليوم استخبارات أون الين (وهي مطبوعة تصدر يف فرنساIntelligence 

on line (  امات اإلسرائيلية لإلنتربال بدعم محاس غري ، ١٩٩٦عدد أبريلأنه على الرغم من أن اال
  . بطريقة غري مباشرة من الصندوقمن املمكن أن تكون عوائل الناشطني يف احلركة قد تلقت أمواالًصحيحة، 
، متزوج من امرأة لبنانية، كان ناشطاً حىت ١٩٥٨مولود يف سوريا عام : عمر بكري حممد -

حزب التحرير منتصف الثمانينات يف احلركة اإلسالمية الراديكالية املعارضة للنظام السوري، وبالتحديد يف 
، وحني حظر السوريون أنشطته سافر اىل السعودية مع عائلته، ولكن حني حظرت السلطات ٣٥اإلسالمي

                                                 
33- The most prominent of the banks involved is the Arab Bank. For further information about the Arab Bank’s activities, 
see the bulletin at www.intelligence.org.il. 

 يشري إىل احلزب اجلمهوري اإليرلندي كحزب معارض للجيش الذي حيمل نفس اإلسم ولكن ما ورد يف املالحق يدحض تصرحيات - 34
 .هيويت

وهو حزب إسالمي راديكايل .  تأسس حزب التحرير يف شرق القدس بداية اخلمسينات، حني كانت املدينة حينها حتت السيطرة األردنية-  35
مناطق السلطة الفلسطينية، شارك يف أحد أحداث العنف حني اعتدي على أمحد ماهر وزير اخلارجية املصري السابق، خالل حمظور ناشط يف 
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س فرع حزب التحرير يف بريطانا، وترأسه حىت بداية عام السعودية أنشطته عاد وسافر اىل اململكة املتحدة وأس
كثر املنظمات اإلسالمية راديكالية يف الذي يعترب أ" املهاجرون"، حينها ترك احلزب ليؤسس حزب ١٩٩٦

وطاملا كانت لبكري تصرحيات منددة بالواليات املتحدة والعامل الغريب، ). رغم تعليق أنشطته مؤخراً(بريطانيا 
؛ ويف إحدى املرات طالب اتمع اإلسالمي احمللي يف "االنتحارية"وتعرب عن دعمه للجهاد وتربيره لالعتداءات 

ودون اخلوض يف التفاصيل، قال إنه كانت هناك منظمة ). اليت اجم إسرائيل( حلركة محاس طانيا بالتربعيبر
 جلمع التربعات املالية من أجل جتنيد مقاتلني لدعم حركة محاس، إسالمية سرية يف بريطانيا أدارت صندوقاً

  .يف بريطانياوقد قوبل تصرحيه هذا بالصدمة والكثري من ردات الفعل اليت رصدا وسائل اإلعالم 
  سياسة بريطانيا جتاه اإلنتربال
 بريطانيا بشكل تدرجيي اىل بؤرة ناشطة ومركز للحركات اإلسالمية تمنذ منتصف التسعينيات حتول

حيث استفادت من سياسة احلكومة الربيطانية اليت تسمح ) وبعضها يدعم مفهوم اجلهاد العاملي(الراديكالية 
 اموعات الدينية ان التدخل طاملا أا مل ترتكب خرقاً للقانون، ومن ضمنهللمجموعات املتختلفة بالعمل دو

وتلك اليت حتمل أهدافاً إنسانية، باإلضافة اىل الناشطني يف احلركات اإلسالمية الراديكالية الذين يقدمون 
ركز املنظمات وت. أنفسهم على أم مضطهدون يف بالدهم، وبالتايل حصلوا على اللجوء السياسي يف بريطانيا

اإلسالمية الراديكالية يف بريطانيا أنشطتها على مجع التربعات ونشر الدعاية اإلسالمية الراديكالية اليت حتض 
  .بال هي واحدة أشهر هذه املنظمات، واإلنتر)ى اجلهادحتت مسم(على الكراهية واإلرهاب 

ي، فمع أن السلطات الربيطانية تظهر مرت سياسة بريطانيا جتاه اإلنتربال بعدة مراحل يف العقد املاض
بأا على دراية باخلطر الكبري الذي تشكله العناصر الراديكالية اإلسالمية الناشطة على أراضيها، إال أا حىت 

جتاه الصناديق ) ألسباب سياسية داخلية حسب التقديرات اإلسرائيلية(رت عن اختاذ إجراءات حامسة اآلن قص
يف حني اا تقوم باجلهد املركزي جلمع التربعات من " خريية"اليت تقدم نفسها على أا واملؤسسات اإلسالمية 

وهذه السياسة مل تتغري رغم أن االحتاد األورويب قد . أوروبا لصاحل حركة محاس يف مناطق السلطة الفلسطينية
  .ي على الئحة املنظمات اإلرهابيةأدرج محاس جبناحيها السياسي والعسكر

سف الذي كان مديراً جرب عصام يوا أُم، حين١٩٩٤ام األمن الربيطاين بإالنتربال منذ عام بدأ اهتم
تكن  غري قانونية حيث مل- ولبنان على وقف أنشطة الصندوق بسبب كونه منظمة غري نفعيةلصندوق فلسطن

شطة كل اليت تنظم أن) (British Charity Committee مفوضية األعمال اخلريية الربيطانيةمسجلة يف 
ونقله من مانشستر اىل ) بالنتراإل(بتسجيل الصندوق بامسه اجلديد  بعد فترة، قام يوسف .اجلمعيات اخلريية

  .لندن

                                                                                                                                                       
يذكر أن للحزب فروعاً يف الدول العربية أيضاً إال أن . ، حيث حوصر وضرب حىت كان أن يغمى عليه٢٠٠٣ ديسمرب ٢٣زيارته لقبة الصخرة يف 

  .انشطته حمدودة
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يف ١٩٩٦عام من الذت يف شهري فرباير ومارس فّوبعد موجة العمليات اإلرهابية العنيفة اليت ن 
ليت تضمنتها اتفاقيات أوسلو، قام  وهددت جهود عملية السالم السياسية ا،القدس وعسقالن وتل أبيب

 من التقارير اًيا، حيث ناقش عددناإلعالم الربيطانيا حبملة تغطية واسعة ملؤسسات محاس الناشطة يف بريطا
ىل إوقد أشارت التقارير . مركز العصب املايل للحركة، مع التركيز على دور اإلنتربالإىل بريطانيا حول حتول 

ىل مؤسسات محاس يف مناطق السلطة إمتواصل كميات كبرية من األموال ل بشكل أن اإلنتربال حتو
  .كةالفلسطينية وأن جزءاً من هذه األموال وجد طريقه اىل اجلهاز اإلرهايب العمليايت يف احلر

لضغط الذي مارسته اجلماعات اليهودية احمللية على السلطة الربيطانية اونتيجة هلذه التغطية اإلعالمية و
أجهزة األمن الربيطانية بإجراء  Michael Howard٣٦لداخلية يف ذلك الوقت مايكل هوارد أمر وزير ا

   بإجراء هذا التحقيق(Charity Committee)فوضية وقد قامت امل. حتقيقات موسعة حول اإلنتربال
اض سياسية ساء استخدامها يف أغرمعت له وال يىل ما جإنتربال تذهب كد من أن األموال اليت جتمعها اإلللتأ

وأنشطة عسكرية، وقد أجرت وسائل اإلعالم الربيطانية مقابالت مع عدد كبري من املسؤولني من بينهم هوراد 
ن احلكومة الربيطانية ترصد أنشطة املنظمات الراديكالية اإلسالمية الناشطة يف اململكة املتحدة، أالذي أكد 

  . وجود أي خمالفات قانونية ماليةظهر التحقيق مل ين املالية اليت ختدم محاس، إال أومن ضمنها املؤسسات
عمال اخلريية يف بريطانيا أمرت بتجميد أرصدة وضية األوعلى الرغم مما ذكرناه سابقاً فإن مف

اإلنتربال يف البنوك لالشتباه بتمويلها اجلناح العسكري حلركة محاس، وقد جاءت هذه اخلطوة يف حني دارت 
ىل التضييق على أنشطة العناصر اإلرهابية يف اململكة املتحدة، إطانية تسعى يربأحاديث عن أن احلكومة ال

ى العمل واختبار إمكانية مترير قوانني صارمة تضع حداً جلمع األموال من أجل أهداف تدمريية حتت مسم
 حبركة وتعليقاً على قرار جتميد أرصدة اإلنتربال نفى مديرها عصام يوسف مرة أخرى أي صلة هلا. اخلريي

ر القول بأن اإلمحاس، وكرل مشاريع إنسانية داخل أراضي السلطة الفلسطينية؛ غري أنه رفض أن نتربال متو
 املدنيني يف املدن يدين عمليات محاس ضد إسرائيل اليت سببت يف ذلك الوقت خسائر جسيمة يف صفوف

  .اإلسرائيلية
بال وكانت النتيجة عدم وجود أدلة قطعية  أت املفوضية حتقيقها خبصوص اإلنتر١٩٩٦ويف يونيو 

على وجود ارتباطات بني اإلنتربال واملنظمات اإلرهابية، والظاهر أنه يف نظر املفوضية فإن عناصر محاس يف 
طاين، كما أن اخلرباء القانونيني يف بريطانيا، ذكروا يبريطانيا ال يشكلون ديداً للبلد، وال خيالفون القانون الرب

 طانيا، وبالتايليوقت أن محاس ليست منظمة إرهابية مثل اجليش اجلمهوري اإليرلندي احملظور يف بريف ذلك ال
  .ال ميكن اختاذ أي إجراءات ضدها

                                                 
  .ن قائداً حلزب احملافظني املعارضوارد اآلأصبح ه 36
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 أمرت املفوضية بإعادة فتح التحقيق حول وجود روابط بني اإلنتربال ومحاس، ٢٠٠٣ويف أبريل 
إلنتربال ضمن املنظمات اليت طاهلا األمر التنفيذي درجت الكن التحقيق مل خيرج بأي نتيجة، ولكن بعد أن أُ

 سوف ا، تبنت السلطات الربيطانية األمر وقامت بتجميد أرصدة اإلنتربال وأعلنت أ١٣٢٣٤األمريكي رقم 
حتقق يف أمر الروابط بني اإلنتربال ومحاس، غري أا عادت عن قرار جتميد األموال حبجة أن السلطات 

بعد أيام . ظهار دليل يبني أن اإلنتربال متورطة يف أنشطة محاس السياسية أو العسكريةاألمريكية أخفقت يف إ
حتاد األورويب محاس جبناحيها العسكري واملدين على الئحة املنظمات ن العودة عن هذا القرار، أدرج اإلم

عم للبنية التحتية املدنية حتاد األورويب أن أي دقرار اإلوفعلياً يعين . اإلرهابية، ودعمت بريطانيا هذا القرار
  .اإلرهابللحركة من النوع الذي تقدمه اإلنتربال يعترب وجهاً من وجوه متويل 

بية األخرى اختذت إجراءات حبق و باعتبار أن معظم الدول األوروقد شكل القرار الربيطاين صدمة
 زال بريطانيا تغضتها، يف ما املنظمات التابعة حلركة محاس الناشطة على أراضيها، مبا يف ذلك إغالق مكاتب

الطرف عن أنشطة اإلنتربال وتتركها تعمل دون تدخل، مما يهدد بزيادة اعتماد املؤسسات والصناديق التابعة 
ىل احلركة يف مناطق السلطة إحلماس يف أوروبا على اإلنتربال واستخدامها كوسيط لتحويل األموال 

  .الفلسطينية
ثبت للمرة األوىل علناً وجود ليت وقعت يف أيدي القوات اإلسرائيلية تخالصة األمر، أن كل الوثائق ا

روابط بني محاس واإلنتربال، وتؤكد ضرورة إعادة نظر احلكومة الربيطانيا يف ادعاءاا بأن اإلنتربال غري 
قد  يوسف، وهو الشخصية املركزية يف اإلنتربال هو أحد نشطاء محاس، وعصامف. متورطة يف متويل اإلرهاب

ثبت أن اجلمعيات اخلريية وغريها من املؤسسات اليت تتلقى املساعدات من اإلنتربال تنتمي إىل حركة محاس، 
وتقوم بدعم جهازها اإلرهايب، أما الصناديق واملؤسسات اليت تتعاون معها اإلنتربال فقد ثبت أا حتول 

 املدنية حلركة محاس، وهذا ما يسمح هبدف دعم البنية التحتية  لذوي احلاجاتكميات كبرية من األموال
حلماس باالستمرار بتوسيع أنشطتها السياسية واإلرهابية وكسب التعاطف والدعم يف صفوف الشعب 

 واملال الذي ترسله .سالمي مستقبلي للسلطة الفلسطينيةإالفلسطيين وتقدمي نفسها على أا بديل راديكايل 
ن محاس من مواصلة حتقيق أهدافها، ريية وغريها من املنظمات ميكّاإلنتربال إىل محاس عن طريق اجلمعيات اخل

ويصعب على إسرائيل أمر معاجلة األنشطة اإلرهابية اليت تقوم هبا مثل هذه احلركات اإلرهابية العنيفة اليت 
نفت عاملياً هبذا الوصفص.  
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  أضواء على مؤسسات محاس الدعوية يف الضفة الغربية
  م يف بيت حلممجعية رعاية اليتي
  

صنفت مجعية رعاية اليتيم يف بيت حلم كجمعية تابعة حلركة محاس بناء على ملف وثائق خاصة 
باألمن الوقائي الفلسطيين ؛ كما حيتوي امللف على تقارير عن تلقي اجلمعية واحلركة أمواالً من مصادر 

  رائيلخارجية خمتلفة منها اإلنتربال يف بريطانيا واحلركة اإلسالمية يف إس
حصلت القوات اإلسرائيلية على ملف كامل من ) ٢٠٠٢أبريل (خالل عملية الدرع الدفاعي : خملص

مقر األمن الوقائي الفلسطيين يف بيت حلم حيتوي على وثائق حول مجعية رعاية اليتيم يف املدينة؛ وهذه الوثائق 
ومع أن مجعية رعاية اليتيم تدعي . ةتظهر أن اجلمعية كانت مراقبة عن كثب من قبل االستخبارات الفلسطيني

أن عملها يقتصر على األغراض اإلنسانية البحتة، فقد تبني جلهاز األمن الوقائي الفلسطيين أا تدار حصرياً من 
قبل نشطاء يف حركة محاس من أجل تعزيز أهداف احلركة، وقد استطاع هذا اجلهاز الذي تسربت عناصره 

  محاس جيمعون األموال من خمتلف الصناديق واملؤسسات ، ومن بينها اإلنتربال إىل اجلمعية أن يثبت أن نشطاء
  .يف بريطانيا، واحلركة اإلسالمية يف إسرائيل اليت يرأسها الشيخ رائد صالح

  
  :نظرة عامة على مجعية رعاية اليتيم يف بيت حلم

، ومقرها يقع يف ١٩٩٧مجعية رعاية اليتيم يف بيت حلم هي مؤسسة تابعة حلركة محاس تأسست عام 
  .فناء مسجد صالح الدين يف شارع صالح الدين يف املدينة، حيث يشاركها يف الفناء مكتبة ومطبعة

باإلضافة إىل برنامج األنشطة العريض الذي تقوم به اجلمعية فإا تشكل أيضاً جزءاً من جهاز محاس 
اسيني يف اجلمعية معروف أم من نشطاء كل العاملني األس. الداعم لإلرهاب وجتمع املال لكال الغرضني

محاس، واجلمعية نفسها تعمل بالتعاون مع مؤسسات محاس األخرى يف الضفة الغربية، مثل اجلمعية اإلسالمية 
  . ٢٠٠٢يف اخلليل؛ وبسبب روابطها حبركة محاس، حظرت السلطات اإلسرائيلية أنشطتها عام 

إلسرئيلية خالل عملية الدرع الواقي، حيصي جهاز األمن ويف أحد وثائقه اليت استولت عليها القوات ا
الوقائي مؤسسات محاس يف منطقة بيت حلم، فيشري مسؤوال اجلهاز يف بيت حلم، اللوتننت كولونيل جمدي 

مؤسسة تعىن باأليتام من أبناء شهداء واسرى " مجعية رعاية اليتيم يف بيت حلم"العطري يف مالحظاته إىل أن 
ثيقة نفسها فإن اجلمعية يديرها بشكل كامل نشطاء من حركة محاس يف املدينة على رأسهم محاس، ووفق الو

  . الدكتور غسان هرماس الذي يعترب قائداً سياسياً من قادة احلركة يف بيت حلم
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الذي يدير اجلمعية هو أحد قادة محاس الكبار يف ) أبو الطيب(فالدكتور غسان عيسى حممود هرماس 
 وسكان بيت حلم، حيمل الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية ويعمل حماضراً يف ١٩٥٦ليد عام املدينة، من موا
  . جمال ختصصه

 ما ورد يف تقرير جهاز ٢٠٠٤وقد أكدت وثائق وجدت يف مكاتب اجلمعية يعود تارخيها إىل مارس 
إنسانية خالصة، إذ األمن الوقائي الذي أصدر يف اية التسعينات، وأثبت أن أنشطة اجلمعية ليست كلها 

أظهرت الوثائق من ضمن ما أظهرته أن اجلمعية تدعم مالياً أبناء ناشطي محاس اإلرهابيني الذين ماتوا خالل 
أبناء محاس اإلرهابيني هو عنصر آخر من " أيتام"ودعم . املواجهة العنيفة الدائر ة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني

 اإلرهاب يف احلركة بشكل غري مباشر أحياناً ألبناء الشهداء وبشكل عناصر الدعم اليت يوفرها جهاز دعم
أساسي أعضاء احلركة؛ وشبكة الدعم هذه تشكل عامالً بالغ األمهية يف حتفيز االنتحاريني إذ يتيقنون أم إذا 

  . ما ماتوا أو جرحوا أو أسروا فإن عائالم ستكون مؤمنة من خالل الدعم املادي
بسخاء من قبل جمموعات إسالمية متطرفة والعديد من املنظمات يف اخلارج ممن صنفها واجلمعية متول 

وتعترب مجعية رعاية اليتيم من أقوى . على أا داعمة لإلرهاب١٣٢٢٤األمر التنفيذي األمريكي رقخ 
) ٢٠٠٤و ٢٠٠٢يعود تارخيها ما بني (اجلمعيات اخلريية يف بيت حلم، ووفقاً للوثائق اليت وجدت يف مكاتبها 

فإن اجلمعية تلقت الدعم من ائتالف اخلري ومنظماته التابعة حلركة محاس، ومنها اإلنتربال ومؤسسة األقصى 
ومن منظمات إسالمية راديكالية مثل الندوة ) وكلها مؤسسات حمظورة من قبل إسرائيل(يف هولندا وبلجيكا 

  .  يف إسرائيلالعاملية للشباب اإلسالمي يف السعودية واحلركة اإلسالمية
حول توزيع ) ٢٠٠١(وقد كشفت الوثائق اليت وجدت يف مكاتب األمن الوقائي خالفات سابقة 

الوصوالت اخلاصة باجلمعية "املساعدات اآلتية من اخلارج، حيث أصدر رئيس اجلمعية تعميماً يقول فيه إن 
" التدخل يف هذا األمرأمر يناقش بشكل حصري من قبل إدارة محاس يف بيت حلم، وال حيق ألي أحد 

  ). باإلشارة إىل عيسى الثوابتة أحد قادة محاس املعروفني يف بيت حلم(
ما بني (وجد ملف استخبارايت متعلق بإدراة اجلمعية ) ٢٠٠٢أبريل (خالل عملية الدرع الواقي 

 يف مكاتب األمن الوقائي حيث كانت اجلمعية مشمولة يف عملية مراقبة واسعة) ١٩٩٩-١٩٩٧عامي 
إذ كان ينظر إىل هذه البنية التحتية على أا ) الدعوة(وحتقيق قام به الوقائي حول بينة محاس التحتية املدنية 

عنصر عدائي يشكل حتدياً للسلطة الفلسطينية، ووفقاً هلذه التقارير فإنه على الرغم من أن اجلمعية بدأت 
 يدع جماالً للشك أا مؤسسة تابعة حلماس تديرها نشاطها بأهداف إنسانية إال أن األمن الوقائي كشف مبا ال

  . احلركة هبدف تعزيز أهدافها وصاحلها
بعض املادة اليت وردت يف امللف مبنية على مصادر املعلومات االستخباراتية يف اجلهاز، تتطرق إىل 

مجعية (علنة عالقة اجلمعية باحلركة وأنشطتها وطاقم عملها، كما أن وثائق أخرى تتحدث عن أهدافها امل
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، والبعض اآلخر من الوثائق )خريية تعمل  على حتقيق أهداف إنسانية وفق لوائح وقوانني السلطة الفلسطينية
يكشف عن التربعات اليت مجعها ناشطو محاس لصاحل اجلمعية، حيث تظهر هذه الوثائق أن بعض هذه 

يت تلقتها اجلمعية من اخلارج من اإلنتربال التربعات تسرب إىل احلركة نفسها، كما تذكر الوثائق التربعات ال
 . والندوة العاملية للشباب اإلسالمي واحلركة اإلسالمية يف إسرائيل
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