
٤٨١

اللحد إىل من املهد محاس

واشنطون  التابعة ملعهد األوسط الرشق فصلية  يف
كتب ٢٠٠٤م، شتاء عدد يف األدنى  الرشق لسياسة
قسم يف سابق خمــابــرات حملل وهــو ليفيت، ماثيو
األمريكية الفيدرالية داخل املباحث اإلرهاب مكافحة
ُيعّده كتاب من جزء وهي امللخصة، الدراسة  هذه
غطاء حتت التمويل (إرهاب بعنوان محاس حاليًا عن

اإلحسان).
الدراسة: هذه يف ويقول

كشفت  األخــرية؛ الثالث  السنوات مر عىل إنه  
اإلرهابية املجموعات قيام كيفية عن املتحدة الواليات
مؤسسات خلف نشاطاهتم بإخفاء  منتظمة بصورة
اكتشف وقد وسياسية، واجتامعية خريية وجهات
اجلامعات متارسه ــذي ال احليوي الــدور  املحققون
وذلك املتربعون، األفراد أو املؤسسات سواء اخلريية؛
والعديد من القاعدة متثلها األخطار التي مواجهة بعد
املايل للمؤسسات بالدعم متد والتي هلا، التابعة تنظيامهتا
تقوم املتشاهبة املنظامت وهــذه االجتامعية. اخلدمية
اإلرهابيني متد كام واللوجستيني، باملتطوعني باإلمداد 

بغطاء رشعي.
إغالق اإلرهاب ضد املعركة ضمن أجزاء من وكان
أحد يعد ومل اجلهود الدولية، إطار يف املؤسسات تلك
وضعتها التي الومهية بالكيانات ُخيــدع اخلــرباء من

تلك من العديد إن الواقع ويف اإلرهابية، املؤسسات
مسؤوليها، عىل بالقبض  السلطات قامت  الواجهات

مكاتبها. دت أصوهلا، وأغلقت ومجَّ
تزال ال التي اإلرهابية املنظامت ولكن هناك إحدى
بعض يقيمها التي الظاهرية التفرقة من تستفيد
و«السياسية» «العسكرية»  أجنحتها بني  املحللني
اإلسالمية املقاومة حركة وهــي و«االجــتــامعــيــة»،
التفرقة دائًام تلك يضعون الذين واملحللون «محاس».
وكأن حلركة محاس، اخلريية» «األعامل يعّولون عىل ما
املدنيني، عىل باهلجامت  هلا عالقة ال األنشطة تلك
مسجلة عالمة أصبحت التي االنتحارية واهلجامت
محاس بأن  يفيد مفهومًا  هناك وألن املنظمة.  لتلك
السيايس للجناح ُسمح فقد مستقلة؛ «أجنحة» لدهيا
يف وحرية بانفتاح بالعمل األخرى اخلريية  واجلهات

أوسطية. والرشق األوروبية العواصم من العديد
احلكومات لبعض مناسبة تكون  قد التفرقة وتلك
أهنا املــؤكــد ــن  وم الفلسطينية، القضية ــدي وملــؤي
تناقضها التفرقة تلك ولكن   ، أيضًا حلامس مناسبة 
للمحققني املختلفة التحقيقات نتائج كبرية بصورة

والصحفيني واملحللني.
تلك، النظر وجهات  بتجميع يقوم املقال  وهــذا 
االجتامعية اخلدمات بني العالقة تثبت التي واألدلة
جليًا ُتظهر الدالئل تلك محاس، يف حركة واإلرهاب
تفرقة فقط ليست املختلفة أجنحتها بني ما التفرقة أّن
كل أشكال عىل ُتشّجع وُحتّرض أيضًا  ولكنها زائفة،
كل قــّوض والــذي محــاس، به تقوم ــاب الــذي اإلره

املبادرات السلمية السابقة.

[ئئصخب خف ك,جنؤآل“[كإلخب
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«أجنحة»؟ محاس لدى هل الكاتب: ويتساءل
حركة داخل من جاء قد الفكرة لتلك رفض أقوى إن
السابق محاس حركة  قائد رفض فقد نفسها،  محاس
غري أجنحة لدهيا محاس أن فكرة  ياسني أمحد الشيخ 
جسد عن جناح فصل أي يمكننا «ال : قائًال متناسقة؛
أن يطري، ال يمكن اجلسد فإن ذلك فعلنا ما فإذا محاس،
محاس قادة اعرتف ما وعادة واحد». جسد إن محاس
الذي املركزي ــدور  ال عن متكررة بصورة أنفسهم 
القرارات صنع عملية  يف «السياسيون» القادة يامرسه
حلركة العسكري الزعيم وصفها والتي السياسية،
بتلك إرسائيل) قتلته (الــذي شحاده  صالح محاس
اجلهاز فوق سيادة له السيايس  اجلهاز «إن الطريقة: 
اختاذ يف األسبقية هلم السياسيون فالقادة العسكري،
العمليات يف التدخل بدون العسكريني، قبل  القرار

العسكرية».
بدقة الرنتييس العزيز  عبد وهو قائد آخر أشار وقد
أخرب عندما ٢٠٠١م يوليو القادة السياسيني يف علو إىل
قد محاس حركة يف السياسية القيادة «إن وكالة رويرتز:
تريده ما لتفعل القسام الدين عز كتائب يد أطلقت
ملقال طبقًا اليهود]» واخلنازير [أي القردة إخوان ضد
محاس يقرر حلركة السيايس اجلناح «إن نرشته رويرتز،

للحركة». العامة السياسة
تلك اعــتــربوا الذين أولئك رؤى تطابقت وقــد 
هبا محاس حركة  أن اعتربت طاملا فإرسائيل األدلــة؛
أعدهتا حمكمة لوثائق وطبقًا القيادة، رأيس يف تكامل
من محاس حلركة قائد تسلم قضية يف إرسائيل حكومة
السيايس «اجلناح فإن ١٩٩٥م؛ عام املتحدة الواليات
محاس، منظمة يف للحركة قيادة أعىل أنه  عىل يعمل
بنشاطات يتعلق فيام والتوجيهات السياسات  ويضع
للجناح األخرى الوظائف جانب وإىل حركة محاس،
وتنسيق توجيه مسؤولية  يتحمل فإنه  السيايس؛
اجلنود ضد محاس شنتها التي اإلرهابية العمليات

واألرايض الفلسطينية». إرسائيل يف واملدنيني
هي املتحدة  ــات  ــوالي ال حكومة تقاسمت ــد وق

لوزارة إعالن ففي إرسائيل، مع الرؤية تلك األخرى
وصف تم ٢٠٠٣م  أغسطس يف األمريكية اخلزانة
مؤسسات ومخــس محــاس حركة قــادة كبار  من ستة
القيادة «أن ــدت وأك إرهابية، كيانات بأهنا خريية
كام اإلرهابية، شبكاهتا توّجه محاس حلركة السياسية
تقريرًا إن حتى  األخرى». النشاطات يبارشون أهنم
حركة أن  إىل خلص قد اإلنسان حقوق  مراقبة هليئة
املسؤولني وأن مرتابط، واحــد ككيان تعمل  محاس
حركة حالة يف السياسية للقيادة تابعون العسكريني 
اجلناح بأن تفيد وكثرية جلية أدلة هناك  وأن  محاس؛ 
السياسية، القيادة للجنة تابع للحركة العسكري
بأنه ُيعرف  والذي  ياسني،  أمحد الشيخ تتضمن والتي
الرنتييس، العزيز وعبد للحركة، الروحي» «الزعيم
شحاده صالح  مثل نفسه  وياسني الزهار. وحممود
يف اعرتفا قد القسام؛ الدين عز لكتائب والقائد املؤسس
السياسات يطبق العسكري اجلناح علنية أن ترصحيات

السيايس. له اجلناح يضعها التي
قد محــاس حلركة  املراقبني أشــد فــإن وباختصار؛
اعرتف احلقيقة التي وهي نفسها، النتيجة إىل توصلوا
الرعاية منظامت  أن كام أنفسهم. احلركة ــادة ق هبا
ال عدد يدعمها -والتي التابعة حلركة محاس االجتامعية
«القادة تلقائيًا  تتبع  اخلريية- املؤسسات له من حرص

السياسيني».
ال احلــاالت تلك إن قالوا: املراقبني بعض  ولكن
باحلمالت اخلريية املؤسسات لتلك عالقة وجود تؤكد
فإن السياسيون، هبا أولئك القادة التي سمح اإلرهابية
احلاالت بعض يف يستدعي املؤسسات تلك جمرد وجود
اجتامعية، رعاية منظمة  بأهنا  محاس حركة تصنيف
القراء بريد حمرر منظمة إرهابية. ولذلك كتب وليست
قائًال ذلك، موضحًا عموده يف بوست واشنطون  يف
مرتبطة قومية» «حركة هي  محاس  حركة دامت «ما :
يرتكبون الذين فإن االجتامعية»؛ األعامل «بعض بـ
األخرى واهلجامت الفلسطينية االنتحارية اجلرائم
أو «عسكريون»  بأهنم الصحافة يف ُيوصفوا أن جيب
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القاعدة». تنظيم من  «إرهابيني» «مسلحون»، وليسوا
اليشء بوسطن جريدة حمرر  «جلوب» كتب  حني يف
عىل املثال سبيل محاس عىل «وصف بأن قائًال  نفسه،
أدوارهــا بقية  نتجاهل أن يعني إرهابية؛ منظمة  أهنا

األوسط». الرشق دراما والكبرية يف املتشابكة
فمن الباطلة؛ االفرتاضات تلك حقيقة  ولكشف
محاس تسّميه ما كاملة بصورة نفضح أن الرضوري
املسلمني بني تنرش والتي اإلســـالم، إىل «الــدعــوة»
يكون ربام وحتريكهم، جتنيدهم هبدف الفلسطينيني
وصفه ما وذلك بسبب احلاالت، بعض صعبًا يف هذا
غري بنية هلا محاس «حركة بأن مؤخرًا أمريكي مسؤول
رسية، بصورة يعملون عنارصها فبعض مرتابطة،
املساجد خالل من علنية بصورة يعملون وآخــرون 
األعضاء لتجنيد  االجتامعية اخلدمات ومؤسسات
وتوزيع النشاطات، وتنظيم التربعات، ومجع اجلدد،

التحريضية». الدعايات
دور عىل  كافية أدلة فهناك ذلك؛ رغم عىل ولكن
النشاطات يف محاس حلركة االجتامعية املؤسسات
محاس وزعامؤها، قادة ويوجهها يديرها التي اإلرهابية
جمموعات تعمل الفلسطينية األرايض فبداخل
واملعسكرات ــام ــت األي ودور  واملــــدارس املساجد
متكاملة كأجزاء كلها الرياضية واالحتادات الصيفية
اإلثــارة عــىل يعملون فهم الكبري، اجلــهــاز لذلك 
اللوجستي بالدعم ويمدون والتجنيد، والتهييج
واالستطالع األسلحة لتهريب  واحلركي  واإلداري
يقدمون وهم االنتحارية، وللعمليات واالستكشاف 
القادة عىل ويتسرتون امليادين، لقادة مهام عمل يومية
لكي الصغار األطفال ُيرشكون إهنــم  بل اهلــاربــني،

يكونوا شهداء. يطمحوا أن
القدم، لكرة  لديه فريق اخلليل يف اجلهاد مسجد إن
سببًا لديه ألن كرة القدم؛ يف يشتهر بمهارته ال ولكنه
العديد أنتج وحده الفريق فهذا  للشهرة، مقنعًا آخر
اهلجامت من عن سلسلة املسؤولني محاس إرهابيي من
٢٠٠٣م، يف عام األوىل الستة الشهور يف شّنوها التي

حيمل الفريق وقميص الفريق. أعضاء ذها نفَّ مخس منها
«استعدوا عليها ومنقوش بفأس ممسكة يد صــورة
رياضية فرق وهناك االحتالل». وجاهدوا للعدو 
منها خرج التي األرضية كانت بأهنا اشتهرت أخرى

املختلفني. االنتحاريني املفجرين من ستة
بشأن حاسمة نقطة متثل القدم االنتحارية كرة وفرق
يمدوهنم فهم االجتامعية، للمؤسسات محاس  شبكة 
طبيعتها وبسبب اللوجستي، للدعم مثالية بشبكات
والعديد بانفتاح وعالنية، تعمل املؤسسات  تلك فإن
لعمليات داعمني ليكونون انتهوا منها املنتفعني من
هبا يقوم الذي الوقت يف وطاعة،  بعلم محاس حركة
بسبب عليهم  بإلزام شعور نتيجة وعي بال آخــرون

محاس. حركة من التي يتلقوهنا اخلريية اخلدمات
واحتادات املساجد يف  واحللقات اخلريية واللجان
التي األخرى واملنظامت الرياضية واألندية الطالب
لتجنيد أماكن عىل أهنا تعمل كلها محاس؛ حركة تديرها
الشباب من محاس حلركة الناشطني من  جدد أفــراد
يف محاس، «دعوة» يف مواقعهم ليتخذوا الفلسطيني
أو وإيران، يف سوريا اإلرهاب عىل للتدريب دورات
ويف أخرى. إرهابية هجامت أو انتحارية هجامت لشنِّ
الغربية تعتمد يف الضفة محاس حركة خاليا إن الواقع
لكتائب التابعني غري  الفلسطينيني عىل أساسية بصفة
حتى والعمليايت اللوجستي الدعم يف القسام عز الدين

إىل أهدافهم. االنتحاريني قيادة املفجرين يف
يف ذلك حدث وقد كثرية للغاية، ذلك واألمثلة عىل
قنابل صانع وهو ـ سلطنة أمحد قام فقد  الزكاة، جلان
صغري شباب بتجنيد ـ اللجان تلك إحدى يف من جنني
حدث ذلك وقد محاس. يف حركة للَّجنة يعملون السن
استخدامها محاس عن  ُعــرف فقد املستشفيات، يف
املتطوعني تأمني يف تدعمها  التي  للمستشفيات
تلك إحدى ويف الكيميائية. واملواد الطبية واإلمدادات
أجمد، مصطفى بتجنيد محاس حركة  قامت احلاالت
للمساعدة بجنني اجلزيرة مستشفى يف طبيب وهو
من إرسائيل إىل داخل انتحاريني ترسيب مفجرين يف
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٢٠٠٢م يوليو يف عليه القبض وبعد جنني،  منطقة
الدخول عىل محاس  إرهابيي بمساعدة أجمد اعرتف
أثناء يف كان يوّصل أدوية يف الوقت الذي إىل إرسائيل

لوظيفته. تأديته
محاس قامت حيث ــدارس امل يف  ذلك حدث وقد
ملعب حتت واملتفجرات األسلحة من شحنات بدفن
مالك أحد قام احلاالت إحدى ويف هلا، تابعة حضانة
أنه زعــم شخص  إىل شقة بتأجري نابلس  يف املباين 
املدرس ذلك كان ما الواقع ويف مدرسة، يف مدّرس
والذي محــاس، حلركة تابع هــارب قنابل  صانع  إال
لتصنيع وصالح آمن خمبأ  ألهنا الشقة؛ تلك  استخدم
إحدى انفجرت عندما  هويته  اتضحت  وقد  القنابل.
إىل أدى مما  اخلطأ؛ بطريق  يصنعها كان  التي القنابل

الشخص. ذلك ومقتل الشقة تدمري
، فعىل سبيل أيضًا املكتبات يف حدث ذلك قد بل إن
ماسة يف حاجة محاس قادة كان املثال ويف إحدى املرات
(تبنِّيها مسؤولية محاس منشورات فيه لتطبع مكان إىل
والتي يتلقوهنا سياسية، ودعايات) اهلجامت، ورسائل
وقد بتصميمها. تقوم  التي الغربية الضفة  خاليا من
محاس خلية قائد وهو بنفسه محاس قادة أحد روى ذلك
مكتبة «يف املــواد تلك طبع عملية ووصف غزة، يف
االستئناف حمكمة بجوار املوراناوي عمر شارع  يف
يعمل والذي نظيم، اسمه زميل طريق عن الفلسطينية
وقد محاس». حلركة التابعة  لنشطاته  كغطاء  حانوتيًا 
واخلدمات املكتبة لتلك دخوهلا عىل محاس أثنت حركة
«فلقد املكتبة، يف هبا قام والتي نظيم، مها  قدَّ التي
للمكتبة، الدينارات» بمئات الكتب برشاء ساعدناه
إرسائييل، شيكل آالف  بأربعة تصوير آلة «واشرتينا

للمكتبة». اشرتيناها أننا وأظهرنا
اعتربت ١٩٩٦م؛ عام إىل يصل  مبكر  وقت ويف
اللوجستي الدعم شبكات أن اإلرسائيلية السلطات 
لتحريك وحاسمة مهمة داعمة بنية ُتعد محاس حلركة
اهلجامت من سلسلة أعقاب  ويف  ــاس، مح هجامت
رئيس قال ١٩٩٦م، مــارس ـ فرباير يف االنتحارية

الكنيسيت يف برييز شيمعون آنذاك الوزراء اإلرسائييل
مؤسسات محــاس حركة أنشأت «لقد اإلرسائــيــيل:
احلقيقية، طبيعتها عــىل والتغطية  للتمويه خريية
اخلارج من التربعات جتمع اخلريية  املؤسسات وهذه 
األمر حقيقة يف ولكنهم األيتام، تعني أهنا عىل ظاهريًا

املتفجرات». لرشاء التربعات يستخدمون تلك
منذ اهلجامت يف «للدعوة» اللوجستي والـــدور
توثيقًا املتاحة  األمثلة  أكثر من كــان ١٩٩٦م  عــام
اعرتف فقد ، مؤخرًا عنها كشف التي املصادر يف
بالدعم سالمة حسن العسكري حلركة محاس الزعيم
من «بــدءًا  حلامس؛  املعاونة احلركات من تلقاه الذي
وكل ــداف، األه حتديد إىل التجنيد إىل االتصاالت
قام غزة من إرسائيل إىل  تسلله وبعد املسائل»، تلك
القطاع عرب سالمة حسن بترسيب محاس حركة معاونو
واستطاعوا الغربية، الضفة إىل اإلرسائييل األوســط 
من يتنقلون اإلرسائيلية، وكانوا التفتيش نقاط تفادي
إىل يصلوا أن قبل الغربية  الضفة يف  أخرى إىل  بلدة

القدس.
محاس  مسؤويل فإن سالمة؛ العرتافات وطبقًا   
ف لتعرُّ ومستكشفني لالختباء، آمنة بمنازل أمــدوه 
انتحاريني. رين عىل مفجِّ للعثور ومتطوعني األهداف،
ومن الغربية الضفة جامعات من املسؤولون وقد أتى
تشمل التي اآلمنة املخابئ ومن الصناعية، املدارس
حدث كام اهللا، رام مساجد أحد ومن خاصة منازل 
رين املفجِّ أحد سالمة حسن قابل حيث مرة ذات
املهام. وتعيني النهائية للموافقة املفرتضني االنتحاريني
أبو ماجد دفعت  حلامس اللوجستية والعمليات
اآلمنة املنازل إىل أحد االنتحاريني املفجرين أحد وردة
لكي وألبسوه بحلق حليته قام آخرون حيث القدس، يف
أبو استقل  التايل الصباح اإلرسائيليني. ويف مثل يبدو
ر وفجَّ رفح) ـ (القدس طريق ١٨ يف وردة احلافلة رقم
فيهم ثالثة ، بام عرشين مدنيًا مرصع إىل أدى نفسه؛ مما

آخر. أمريكي بينهم آخرين عرشة وجرح أمريكيني،
املدنيني دعم إىل  رصاحة محاس قادة يدعو واليوم
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ويف الفلسطينية، السلطة من املطلوبني لإلرهابيني
العزيز محاس عبد حركة زعيم حثَّ أغسطس ٢٠٠٣م
مساعدة عىل العاديني الفلسطينيني  املواطنني الرنتييس
املقاتلني هؤالء  «محاية أن  وكتب احلركة،  من  اهلاربني
جهادنا من وجزء ديننا، من جزء هو هلم وتوفري الدعم

املقدس».
دائم يومي  بعمل محــاس حركة مسؤولو ويقوم
كًال ر توفِّ والتي «الــدعــوة»،  يف بالعمل يتعلق فيام
والتغطية احلركة، أتباع عليها ليعيش املرتبات من
إىل وباإلضافة اإلرهابية. اهلجامت وشن للتخطيط
أهم يف مسؤويل عمليات عسكرية قساة وضع فإن ذلك
من ل يسهِّ الزكاة، جلان وبخاصة يف الدعوة، وظائف
ومنظامت املتربعني من التربعات مجع عىل املنظمة قدرة

وتوصيلها. اخلدمات االجتامعية
األمريكية الفيدرالية املباحث نرشته  لتقرير وطبقًا
اخلريية اجلمعيات فإن املقدسة»؛ «األرض مؤسسة عن
واللجان الزكاة، من جلان الكثري متوهلا حلامس التابعة
حمللو اكتشف فيها حركة محاس، كام «تتحكم املمولة
أو انتخاهبم تم محاس نشطاء أن اإلرسائيلية احلكومة

تلك». الزكاة جلان يف بارزة مواقع قيادية يف تعيينهم
تلك يــديــرون الذين االجتامعيون محــاس وقــادة
تكون عادة ما غزة؛ وقطاع الغربية الضفة يف املنظامت
يكونون ربام أو إرهابية،  بخاليا وثيقة صالت هلم
ولنأخذ اخلاليا، تلك يف مثل سابقني حاليني أو أعضاء
الفيدرالية املباحث  تقرير أوردهــا التي األمثلة تلك

األمريكية:
جلنة يف عضو  محـــدان، صــالح حممد فــاضــل *
التخطيط يف مبارشة بصورة «متورط اهللا، برام الزكاة
عن اإلعداد مسؤوًال كان أنه كام للهجامت االنتحارية،
باهلجامت الذين سيقومون ألولئك واملعنوي الروحي
يوليو يف هيودا ماهاين عىل فيهم اهلجامت بام االنتحارية؛

١٩٩٧م».
الزكاة بجنني، جلنة رئيس سلطنة، سامل أمحد أمحد *
لإلعداد املتفجرات صنع مواد نقل يف متورطًا كان

سيارة تفجري يف ــارك وش ١٩٩٢م، عــام  لتفجريها 
١٩٩٣م. عام مفخخة

ملؤسسة مساعد  عضو الراشد راشد عيل خليل *
ومساعدة إيواء عنه ُعرف حلم، بيت يف األيتام رعاية 
محاس حلركة القنابل صانع فيهم بمن محاس، هاريب
قائد واألخــري سالمة، وحسن الرشيف الدين حميي
حافالت يف االنــتــحــاريــة  التفجريات مــن سلسلة

١٩٩٦م. فرباير ومارس بني ما الفرتة يف إرسائيلية
حسابات عن مسؤوًال  كان أسد كامل نور الدين *
ديسمرب إىل يوليو من ُسجن وقد يف جنني، الزكاة جلنة
رين املفجِّ من واحـــدًا «مساعدته بسبب ١٩٩٤م
ضد ١٩٩٤م عام اإلرهابية اهلجامت  يف االنتحاريني
يناير من ثانية ومــرة  العفولة»، يف إرسائيلية حافلة
لنشاطات قيادته «بسبب ١٩٩٦م يناير وحتى ١٩٩٥م

محاس». حركة
جلنة يف آخر  عضو جــرار، إبراهيم خالد نارص *
أبريل يف  أشهر ثالثة  ملدة اعتقاله تم بجنني، الزكاة
لالنضامم الفلسطيني للشباب جتنيده «بسبب ١٩٩٤م
يناير يف ثانية حلركة محاس»، ومرة إىل اجلناح اإلرهايب
االنتحاريني املفجرين بأحد صالته «بسبب ١٩٩٨م
يف إرسائيلية حافلة ضد ١٩٩٤م عام إرهابية لعملية

محاس». حركة من ملسؤول آخر ومساعدته العفولة،
جلنة يف عضو جرار، أيضًا أمحد حممد اجلابر عبد *
«بسبب ١٩٩٣م  مايو يف  عليه قبض بجنني، الزكاة
من الكثري وأدار جمندي حركة محاس، إىل أسلحة نقله

اإلرهابية». العمليات
بجنني الزكاة جلنة من كل ناشط يف محدان، فواز *
محاس، متوهلا حركة والتي بجنني الغازي مستشفى ويف
والتي محاس،  بحركة  املتعلقة نشاطاته بسبب «اعتقل

أسلحة». ومتويل رشاء هاربني شملت مساعدة
رئيس نائب مسودة، مصباح احلافظ عبد عدنان *
اخلريي اإلسالمي «املجتمع الزكاة جلنة إدارة  جملس
مرة ثم ١٩٨٩م عام أشهر  عدة اعتقل  اخلليل»، يف
نشاطات يف تورطه «بسبب ١٩٩٤م عــام يف  ثانية
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عضو «عدنان فإن إرسائيل؛ حلكومة وطبقًا  محاس».
صالت وله اخلليل، يف محاس حلركة الرئيسية القيادة يف
املستوطنني». ضد محاس حلركة اإلرهابية بالنشاطات
واجلهاد محاس  قــادة بني من عدنان إدراج تم  ولــذا

١٩٩٢م. عام لبنان إىل ترحيلهم تم الذين اإلسالمي
يستفيدون الذين أولئك دعم برشاء محاس قامت كام
ذات نفسه ياسني أمحد أشار وقد اجلامعة، هبات من
ولكنهم الناس، عن نذهب للبحث ال «إننا بفخر: مرة
األمثلة من بالعديد يستشهد كان وعندما إلينا»، يأتون
محاس حلركة ــادي امل الدعم جيندهم الذين للناس
غرفة يف أفراد تعيش عرشة من عائلة عن ياسني ث حتدَّ
دوالر)، ٣٠٠) شيكل ١٢٠٠ نعطيهم «نحن واحدة:
األقل عىل أو الدقيق، جواًال  من األحيان بعض ويف
الشيخ لزيارة منزهلم» إىل تقلهم  التي السيارة أجرة 
وتتلقى أطفال لعرشة أم -وهي  أخربت وقد ياسني.
«كل قائلة: الصحافيني أحد محاس- حركة مساعدات
تلك إلينا الذين جيلبون هم [محاس] أهنم هو نعرفه ما

اخلريات».
اإلرسائييل الدفاع جيش مسؤويل أحد وبكلامت 
يشء يوجد ال الفلسطينية األرايض  «يف قال: الذي 
من املساعدات  يتلقون الذين فأولئك مقابل، بال
بتأييدهم ذلك ثمن يدفعون اإلسالمية اجلمعيات
يعلمون املساعدات لتلك واملتلقون محاس». حلركة
ُيطلب منهم عندما  أسئلة يسألوا أال جيب أهنم جيدًا

محاس. التابعة حلركة الدعوة من نشطاء عمل يشء
اخلريية املؤسسات عىل املعتمدون والفلسطينيون 
هلاريب خمابئ منازهلم بجعل يسمحون حلامس التابعة 
مكان إىل مكان من يتنقلون والذين محــاس، حركة
محاس حركة يساعدون فهم االعتقال، ليتجنبوا 
والسالح، لألموال لني موصِّ ويعملون اهلاربني، بإيواء
ومحاس ذلك. من وأكثر وصيانتها، املتفجرات وختزين
الشبهات حوهلم حتوم ال الذين الفلسطينيني  جتند 
نيابًة علم  بدون وحتويلها األمــوال غسيل لعمليات 

احلركة. عن

حركة تأسيس يف أسايس عضو اليزوري إبراهيم
املتعلقة الفلسفات لكل الوصف هذا عرض محاس؛
املقاومة حركة أن يعلم كل أحد بإعطاء الزكاة، كاآليت:
فلسطينية، جهاد حركة هــي «محـــاس» اإلسالمية
إىل البحر [املتوسط] من كامل فلسطني لتحرير وتطمح
االحتالل من اجلنوب، إىل الشامل [األردن]، من النهر
الرئيسة. مهمتها هي تلك  وأن  املستبد،  اإلرسائييل
اهلدف، ويعترب دعم هذا هو االجتامعي هدفه والعمل
هتتم محاس وحركة محاس. حركة اسرتاتيجية جزءًا من
يقومون الذين أولئك وبخاصة وعنارصها، بأفرادها
اإلرسائــيــيل االحــتــالل ــوات  ق ضــد املــبــارك باجلهاد

الشهادة. أو لالعتقال يتعرضون البغيض؛ ما داموا
الشهداء، وأطفال بعائالت تعتني احلركة أن كام
تستطيع، ما بقدر واملعنوي املــادي بالدعم ومتدهم
لشبكة األساسية احلقائق أهم من واحدة  هي وهذه 
نحو واجباهتم متثل بذلك وهي اإلسالمي، العمل
من املساعدات بتلك متدهم فاحلركة املسلم،  املجتمع
الزكاة جلنة إىل واملساعدات التي تعطيها خالل الدعم
قطاع يف األخــرى واملؤسسات اإلسالمية والرابطة
العائد طريق عن كبري بشكل حتدد محاس غزة، وعطايا
كمية املساعدات تربط طريقه وعن يعود عليها، الذي
ما وبأقىص الدعم بذلك حتظى ما  بقدر متنحها التي

به. رشاءه تستطيع
ياسني؛ أمحد  الشيخ محاس حركة ملؤسس وطبقًا
شهريًا دوالر ٣ ماليني إىل ٢ ما بني تدفع احلركة فإن
الفلسطينيني، االنتحاريني رين املفجِّ عائالت إىل
وإىل إرسائيل، اهلجامت عىل ُيقتلون يف الذين «الشهداء»
للمباحث وطبقًا  اإلرسائيلية. السجون يف املعتقلني
مؤكدة بصورة تشري «األدلة فإن األمريكية؛ الفيدرالية
ماديًا دعًام أعطت قد أن مؤسسة األرض املقدسة إىل
حلركة التابعني االنتحاريني رين املفجِّ لعائالت كبريًا
حركة يتبعون  الذين الفلسطينيني إىل إضافة محاس،
تدفع التي اإلعــانــات بتلك وبــإمــدادهــم محـــاس».
املباحث تضيف محــاس؛ حركة أعضاء عائالت إىل
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من مستمرًا تدفقًا  تضمن «محــاس أن  الفيدرالية
التحتية البنية وتؤسس وتدعم االنتحاريني، املتطوعني
األخالقي الدعم عىل كبرية بصورة لإلرهابيني املعتمدة

الفلسطيني». للشعب
مساعدات يتلقون  محاس حلركة التابعون واألفراد
أن حني يف للمنظمة، املنضمني  غري أولئك من أكثر
واملزيد. املزيد يتلقون إرهابية بنشاطات املرتبطني
املنظامت أن إىل اإلرسائيلية للحكومة تقرير أشار وقد
ألولئك األولوية تعطي محاس حلركة التابعة اخلريية
ماديًا دعًام  يتلقون أهنم وتؤكد  احلركة، من القريبني
نشطاء عائالت  فإن التقرير؛  لذلك وطبقًا  . زائــدًا
هجامت شّن أثناء يف ُجيرحون أو ُيقتلون الذين محاس
يف تورطهم بسبب ُيعتقلون الذين  أولئك أو إرهابية،
ترتاوح ثابتة مبدئية «يتلقون منحة اهلجامت؛ تلك مثل
إعانات إىل إضافة  دوالر، ٥٠٠٠ إىل ٥٠٠ بني ما
العائالت لذا فإن «تلك دوالر»؛ ١٠٠ إىل تصل شهرية
من أكثر تتلقى أمواًال ما عادة محاس إلرهابيي التابعة

احلركة». إرهابيي من غري الذين أولئك
مصادرهتا متت بوثائق النتائج تلك تدعيم وتم
املقدسة األرض  مؤسسة عىل ١٩٩٥م محلة يف
القدس، خــارج حانون بيت يف مكاتبها وعــىل
تقارير عىل اإلرسائيلية الــقــوات حصلت  فقد
مؤسسة من  حتويلها تم ألموال  مالية وسجالت
اإلسالمية املساعدات جلنة  إىل املقدسة األرض
وقوائم ألشخاص (IRA اإلسالمية اإلغاثة (وكالة
تلك حمللو كشف وقد األمــوال. بتلك تدعمهم
يتلقون للحركة التابعني غري األشخاص أن املواد

. نسبيًا أقل شهرية مرتبات
الذين محاس إرهابيي عائالت فإن املقابل؛ ويف 
التي اإلرهابية العمليات أثناء يف ُيعتقلون أو ُيقتلون
تشمل األمثلة وتلك أعىل، خمصصات يتلقون يشنوهنا
يقيض محاس، حلركة ناشط «وهو حجاج، يارس عائلة
متفجرة شحنة وضعه احلياة بسبب السجن مدى عقوبة
وقتل يوليو ١٩٩٠م، ٢٨ أبيب يف تل سواحل أحد يف

وهو زكارنه، رائد وأخو . كندا» من هيوديًا سائحًا
يف انتحاريًا تفجريًا  شن محاس حركة من إرهــايب
الذي إيدان سليامن وعائلة ١٩٩٤م. يف أبريل العفولة
أكتوبر يف  إيل بيت يف مفخخة  بسيارة  هجوم  يف ُقتل 

١٩٩٣م.
البحث عمليات يف أثناء متشاهبة أدلة وتم العثور عىل
٢٧ يف النارصية يف اإلسالمية اإلغاثة وكالة مكاتب يف
كشفت وقــد  ١٩٩٥م.  نوفمرب و٨ ١٩٩٥م يوليو
اإلغاثة «وكالة  أن عليها االستحواذ تم التي الوثائق
محاس نشطاء من عائلة إىل أمــواًال   نقلت اإلسالمية
خطف ذلك بام يف إرهابية؛ عمليات عدة شنوا الذين
عائالت إىل إضافة وجندي، ورشطي املدنيني وقتل
ومهجرهيم محـــاس ســجــنــاء ــالت ــائ وع ــــرى»، أخ
وطبقًا اهلجامت. أثناء يف قتلوا الذين وإرهابييهم
من عرشة إىل رواتب الوكالة؛ فإهنا قامت بدفع لوثائق
أو سجنهم تم الذين الغربية الضفة يف محاس ناشطي
للوكالة. ممثلني يعملون وكانوا املايض، يف هتجريهم
ماديًا دعًام يريدون أفراد من طلبات املحققون وكشف
عن تفصيالت تعطي والتي سقطوا»، «الذين لعائالت
يف السابقة ونشاطاهتم اإلرهابيني فيها قتل اهلجامت التي
تعيش اخلاصة التي للظروف وأوصاف محاس، حركة

سقطوا». «الذين أولئك عائالت فيها
باول إىل اخلارجية األمريكية كولن  وزير أشار وقد
: «أعتقد قائًال اخلريية؛ املنظامت لتلك املراوغة الطبيعة
االنتحاريني رين املفجِّ وتشجيع بتحريض القيام أن

حقيقية». مشكلة هو طريقة بأي
الفلسطيني ــرصاع ال ألسلمة جهودها إطــار ويف
كبرية مصادر باستثامر محاس حركة تقوم القومي؛
خرباء أشار وقد الفلسطينية، الثقافة تشكيل أجل من
اإلسالمية الصبغة الفلسطينية القضية إعطاء أن إىل
الــرصاع «لربط محــاس  حركة جهود مــن  جــزء هــو
األوســع اإلسالمية بــالــدائــرة ــاص اخل الفلسطيني
فإن الغاية؛ تلك ولتحقيق اإلســالمــي». العامل يف
االجتامعية اخلدمات ومؤسسات  اخلريية  املؤسسات
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حلركة التابعة واملساجد واملـــدارس واملستشفيات
بصورة االنتحاريني رين  املفجِّ بإغراء تقوم محاس
حتى - ضهم وحترِّ الكراهية، وتعّلمهم مفتوحة،
من واستجابة حساسية األكثر واألشخاص الصغار

العنف. عىل - الفلسطينيني
يف العام هناية احتفالية أثناء يف املثال سبيل وعىل
اإلسالمية، اجلمعية تديرها  التي احلضانة  دور إحدى
يديرها محاس حلركة تابعة خريية إسالمية مجعية وهي
أطفال من طفل ١٦٠٠ هناك كان باهر، أمحد الشيخ 
بنادق وحيملون عسكرية، ــاء أزي يرتدون احلضانة 
التي دور سنوات طفلة عمرها مخس وصّورت رمزية،
يف طالء بغمسها يدهيا إرسائيليني عىل هبجامت قامت
عرضها التي بالدماء امللطخة األيدي حتاكي لكي أمحر،
اثنني الغاضبة اجلامهري قتلت بعدما بتفاخر فلسطينيون

اهللا. رام يف اإلرسائيليني من
الراديكايل املذهب إىل الفلسطيني الشباب وحتويل
طفولتهم؛ أوائل محاس يف حركة برامج يف اإلسالمي
أوردهتا التي املقولة ولنأخذ واسعة. بصورة توثيقه تم
احلضانة دور «يف إحدى توداي»: أيه إس «يو جريدة
مكتوبة عبارات هناك كان محاس، حركة تديرها التي
شهداء هم احلضانة تلك  «أطفال تقول:  احلائط عىل
قاعات جامعة يف عبارات هناك كانت حني يف الغد»،
غزة يف اإلسالمية  واجلامعة الغربية الضفة يف النجاح
قنابل لدينا ولكننا قنبلة نووية، لدهيا «إرسائيل تقول:
والتي غزة مدينة يف إسالمية مدرسة  ويف برشية»، 
أمحد الفلسطيني الطالب قال  محاس، حركة تديرها
تفجر سوف قنبلة من جسدي أجعل «سوف سنة: ١١
سوف واخلنازير... القردة أحفاد الصهاينة، أجساد
أجعلهم وســوف صغرية، قطع  إىل أشالءهم  أمــزق
يف زمالؤه ويصيح قبل»، من أحد تأمل أكثر مما يتأملون
«لتهنأ أساتذته يصيح ثم «اهللا أكرب!»، قائلني: الفصل
يف الشهيد مميزات إحدى إشارة إىل يف العني»، باحلور

ذلك. عىل موافقة رأسه حيني كان الناظر اجلنة، حتى
إىل الفلسطينيني وحتويل للتحريض محاس ومحلة

للطالب األكاديمي املسار خالل تستمر  األصولية
اإلسالمية الطالب حركة  قامت  وقد  الفلسطيني،
كروت بتوزيع حلم بيت منطقة حلركة محاس يف التابعة
االنتحاريني، محاس أحد مفجري صورة حتمل تعليمية
إرهابية، هجامت شنهم بعد ُقتلوا آخرين وصــورة
خطاهم. اتباع عىل  الفلسطيني الشباب وتشجيع 
الدعوة ناشطو  ينتجها التي األخرى التعليمية واملواد
اخلريية املؤسسات وتوزعها  محاس حلركة التابعون
ثمن، نظري ُتباع وصورًا كروتًا تشمل التابعة حلامس؛
محاس حلركتي االنتحاريني  املفجرين صورة وحتمل
باللغة إنشادية  كتابات وفيها اإلسالمي، واجلهاد
أّماه ، ممددًا إذا سقطت ال تبكي عّيل مثل: «أّماه العربية

. رسيعًا » الدنيا لتلك مغادريت حيني وقت سوف
يتاجرون أطفال  هناك لالجئني، «الفوار»  خميم ويف
صور حتمل وميداليات مفاتيح وسالسل بكروت
تسمى إنــشــاد وجمموعة االنــتــحــاريــني، املفجرين
واملنتجات للشهداء.  مدائح بإنشاد تقوم «الشهداء» 
وجـــداول واملــلــصــقــات  الكتيبات مثل  األخـــرى
نمر كريم صور  حتمل كلها املطبوعة؛ املحارضات
الدين عز كتائب نشطاء من ناشط وهــو مفارجه،
اهللا» جــوار إىل «الشهداء  كتابات وعليها  القسام،

. أيدهيم» بني نورهم و«يسعى
حلركة الصيفي املعسكر فإن  باهر؛  للشيخ وطبقًا
واملواد الدين  تعليم يف خاصة  بصفة نجح قد محاس
باهر أوضــح وقد ســواء، حد عىل  للشباب العلمية
وحييطه اإلسالمي، التاريخ األطفال بتعليم يقوم بأنه
وهذا محاس، حلركة االنتحاريني للمفجرين  بصور

. إرسائيل» الكراهية ضد يزرع «بذور املعسكر
محاس حركة متّجد برسائل الفلسطينيني وإحاطة
ومنظامهتا محاس ومعسكراهتا مدارس كل يف موجودة
املثال، سبيل فعىل االجتامعية، اخلدمات تقدم التي
بصور مملوءة جنني مستشفى يف االنتظار حجرة  فإن
وكتائب اإلسالمي  واجلهاد محاس حركات إرهابيي
انتحاريني مفجرين يف ذلك صور بام شهداء األقىص؛
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للجهاد. أرسلوهم الذين وأولئك
اخلريية اجلمعية عن الصحفية  التقارير  أحد ويف
الفلسطينيني من العامل جتميع خط اإلسالمية وصفت
يقومون والذين املصانع، أحد يف والشباب الرجال من
متجد مؤثرة أناشيد إيقاع عىل الغذائية  املــواد بتعبئة
ينادي»، «اجلهاد تقول: األناشيد وكانت محاس، حركة
املقاومة وثورة النشيد بـ «أننا سوف نستمر يف ويتعهد

محاس».
البيئة تلك مثل يف يشرتكون الــذيــن واألطــفــال
ومتطوعني تلقائيني جمندين ُيصبحون االجتامعية
قام احلــاالت؛ إحــدى ويف ــنــداءات. ال لتلك جميبني
بتجنيد حممد زكارنه يف حركة محاس العسكري القائد
شحنة لنقل عامًا  ١٢ العمر من يبلغ فلسطيني  صبي
محاس حركة إرهابيي بعض إىل األسلحة  من صغرية
الذين اإلرسائيليني قنص أجل من الغربية؛ عرب الضفة
«هجامت ولشن الغربية، الضفة  طــرق يف يتنقلون 
مائيل أدوميم مستوطنة هبا يستهدفون فدائية» إرهابية
لقوات شهادته أثناء يف والصبي الغربية. الضفة يف
قلب ال «أنا  رصاحة: وقال ندم، عن يعربِّ مل الرشطة
«أنا وأضــاف:  هلــم»،  قلب  ال اليهود أن  مثلام لــدّي؛
أقتلهم، سوف يل  تسنح فرصة  أي  ويف اليهود، أكره
ق علَّ الصبي ملحاكمة االستامع جلسة ويف شهيد». أنا
فإن املالبسات؛ تلك  كل جتميع «مع  : قائًال القايض
الكبار فيها عليه أثر الصبي قلب يف ظاهرة صورة هناك
إىل َقاَده قلبه ُكرهًا  يف به؛ أنشأت حييطون كانوا الذين
نص التي التحركات أخطر  بني من بتحركات القيام

القانون». عليها
الفلسطينيني اآلباء فإن صحافية؛ لتقارير وطبقًا
أطفاهلم محاية جدًا الصعب من أنه جيدون املعتدلني
انتحاريني رين مفجِّ وجعلهم هلم، محاس جتنيد من
سلوك أن كيف األمهات  إحدى وتذكر املستقبل. يف
بانتظام: املسجد إىل الذهاب يف بدأ عندما  تغريَّ ابنها 
ابني بدأ عندما طبيعيًا ذلك أن اعتقدت البداية «يف
ولكن بانتظام، املسجد  إىل الذهاب سنة يف ١٨ حممد

اهلجامت عن أفالمًا يشاهد كان أنه اكتشفت عندما 
يذهب ابني كان  فقد بالقلق... شعرت االنتحارية 
الصباح ويف الليل  من متأخرة  أوقات  يف املسجد إىل
ذلك، بعد تغري سلوكه ثم من خماوفنا... زاد مما الباكر؛
البحث مني يطلب والده جعل ؛ مما انطوائيًا أصبح فقد
أغلقنا إننا لدرجة وذهابه... جميئه ومراقبة حجرته يف
أن بعد ذلك اكتشفنا ثم اخلروج... من ملنعه األبواب
محاس، حركة أعضاء من كانوا  املسجد  يف املسؤولني
هلم ويعرضون اجلهاد، األطفال ُيعّلمون كانوا والذين

االنتحارية». حول التفجريات وثائقية أفالمًا
محاس، حركة جندهتم الذين  أحد  والد حكى وقد
البدء ففي قصة مشاهبة، ١٥ عامًا زيادة موسى وهو
أن يدرك  أبوه يكن ومل ابنه، إيامن بزيادة معجبًا  كان
عندما األصويل التيار  إىل ابنه حتويل  يف بدأت  محاس
وقد املسجد. يكنس وكان العمر من العارشة يف كان
محاس: حركة أن ذلك بعد الصحافيني موسى  أخرب 
ُقتلوا الذين  اإلســالم  أبطال عن أشياء  «علمتني 
بجوار اجلنة يف اآلن أهنم وكيف شهداء، وأصبحوا
يف حق لدهيم ليس اليهود أيضًا أن وعلمت اهللا... عرش

املسلمني». إىل تنتمي التي األرض عىل تلك البقاء
الروايات االستطالعات تلك نتائج عززت وقد
محاس حركة نجاح عىل وتدل جوانبها، بكل الرمزية
األصويل املذهب إىل الفلسطينيني لتحويل جهودها يف

الراديكايل.
يف اإلسالمية اجلامعة أجرته رأي وطبقًا الستطالع
٢٠٠١م إبريل يف ـ محاس بحركة ترتبط والتي ـ غزة
عرشة والسادسة التاسعة ما بني األطفال من أن ٤٩%
الفلسطينية، االنتفاضة يف  اشرتكوا قد أهنم زعموا
أن يف وا عن آماهلم عربَّ منهم %٧٣ أن هو املفزع ولكن
الفلسطينية السلطة فإن وبالفعل؛  شهداء. يصبحوا
حلركة الناجحة  االخــرتاقــات من متزايد قلق لدهيا
احلركة وحتويل الفلسطينية، التعليم وزارة يف محاس 
وطبقًا األصولية. إىل املدارس يف  الفلسطيني الشباب
«حركة فإن  الفلسطينية؛ للسلطة استخبارايت لتقرير
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الرؤية عىل  خطري هتديد متثيل يف ــدأت ب قد محــاس 
ووجودها واهتامماهتا  الفلسطينية للسلطة السياسية
يف مدرسيها خالل من وتأثري حركة محاس وتأثريها.

بجالء». واضح الفلسطينية السلطة مدارس
لوزارة العام  املستشار أوفهاورس  دفيد وصف وقد
وعضو ، مؤخرًا  تقاعد ــذي وال األمريكية اخلزانة
فيام األمريكي  القومي  األمن جملس يف التنسيق جلنة
بني التفرقة عملية وصف اإلرهايب، بالتمويل يتعلق
بأهنا اإلرهابية للحركات واخلريية العسكرية األجنحة
ناري جدار وجود «فكرة  أن وأكد كبرية،  «مغالطة»
يوجد ال وأضــاف: واملنطق»، العقل يعارض بينهام
لأليتام دور أو بناء مستشفيات فكرة عىل يعرتض أحد
أنفسهم األناس ولكن املهجرين، األشخاص رعاية أو
للمستشفيات األموال رصف يتم كيف حيكمون الذين
لقتل املال وضع كيفية حيكمون يف الذين أنفسهم هم 
األشياء تلك أحد مسؤولية نخيل أن وال يمكننا الناس،
تزال فال يقدموهنا، التي األخرى باألشياء نحتفل وأن

دموية. أموال تلك
محاس أن دامت «ما اخلارجية:  وزارة وافقته وقد 
إىل للوصول ـــاب اإلره عــىل االعــتــامد يف مستمرة
أسلحتها بني نفرق أال علينا فيجب السياسية، غاياهتا
يتم التي ــوال األم دامــت ما واإلنسانية؛  العسكرية

اآلخر». أن تدعم يمكن إىل أحدهم إعطاؤها
عىل جيب مستقبلية؛ ســالم مــبــادرة إىل وبالنسبة
القاعدة تلك اعتباره يف يأخذ  أن ــدويل ال املجتمع
يف دعوته يف بذلك اعرتف الرئيس بوش األساسية، وقد
ضد وحاسم رسيع «حترك لوجود ٢٠٠٣م يونيو ٢٥
محاس، حركة مثل [الفلسطينية]  اإلرهــاب  مجاعات 
رغم ذلك عىل التعاون وهذا ودعمها». لقطع متويالهتا
العمل يوفره الذي الرشعي الغطاء بسبب صعبًا يظل

اإلرهابية. هجامهتا عىل تغطية محاس حلركة اخلريي
االجتامعية الرعاية مجاعات إعطاء يتم أال  وجيب
اإلنساين ألهنا متد بالدعم التحرك؛ حرية يف اإلسالمية
فإن املقابل؛ ويف اإلرهاب. دعم يف دورها جانب إىل

اإلنساين الدعم  أن عىل يرص أن جيب  الدويل املجتمع
النشاطات دعم عن ينفصل أن جيب للفلسطينيني
مثل هذا يكون فسوف ذلك  نفعل مل  وإذا اإلرهابية.
مستقبلية مصاحلة كل لتدمري محلة محاس يف االشرتاك
ودول أوروبا دول تقوم وجيب أن فلسطينية. إرسائيلية
صارمة لتقنني باختاذ إجراءات األخرى والدول اخلليج
تتلقى سوف  الفلسطينية  اخلريية املنظامت  أّي وحتديد 
الشكلية املنظامت إغالق جيب الدولية، كام املساعدات
واجلامعات اإلرهابية محاس حلركة تربعات جتمع التي

األخرى.
ماسة اجتامعية احتياجات يواجهون والفلسطينيون
ثمينة فرصة خيلق مما الفلسطينية؛ السلطة هلم تلبها  مل
باستغالل والسامح كبرية. بصورة تستغلها التي حلامس
اإلرسائييل السالم مصلحة يف ليس  لذلك محــاس
اإلنسانية املساعدات مصلحة يف وال الفلسطيني،
اإلسالمية االجتامعية العناية ومجاعات الفلسطينية.
تقوم اإلرهــاب بدعم اخلريية نشاطاهتا تغلف التي
مما اخلريية؛ واألعامل املعونات إعطاء عملية بتعكري
التي احلقيقية اجلهود تلك  عىل  أصعب العمل جيعل
وقطاع الضفة الغربية ظروفًا أفضل يف توّفر حتاول أن

غزة.
جيب محاس؛ حلركة التابعة الدعوة مراكز وإغالق
للدول الدويل املجتمع تعاونية من جهود يصاحبه أن
اإلنسانية باملساعدات واإلمــداد  الثغرة مللء املانحة
تدعم ال بطريقة  احلاجات ذوي للفلسطينيني املنظمة
عىل تساعد أو هجامهتم، من تسّهل أو اإلرهـــاب،

املجتمع. أو حترض متطوعني جدد وجود
واستبدال محاس،  حركة إىل األمــوال تدفق وقطع
دولية إغاثية بجهود اإلرهابية االجتامعية  شبكاهتا
كل من أكثر حاجة ملحة وعاجلة أصبحت ومنظمة؛

مىض. وقت


