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روؤية حما�س لإدارة ال�صراع مع العدو ال�صهيوين

روؤية حركة حما�س لإدارة ال�شراع مع

 العدو ال�شهيوين

مقدمة:

�أّي جماعة منظمة  �أو تقييمات لفكر و�صلوك  �أو نقا�صات  �أ�صئلة  �أن تثار  من �لطبيعي 

ودولية  و�إقليمية  حملية  تد�خالت  له  �لذي  �ل�رش�ع  جمال  يف  عاملة  كانت  �إذ�  خا�صة، 

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  حال  هو  كما  وموؤثر�ً  فاعالً  �لدور  كان  �إذ�  �أو  عام،  ب�صكل 

حما�ص ب�صكل خا�ص.

�إد�رة �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين يتعر�ص  �أن فكر و�صلوك حركة حما�ص يف  ومع 

�لكيان �ل�صهيوين،  �لرئي�صية �ملت�رشرة من ذلك وهي  خلطة ت�صويه منهجية من �جلهة 

هذه  �أن  ومع  خا�ص.  ب�صكل  �لغرب  يف  و�أن�صارها  �إ�رش�ئيل”،  بـ“دولة  ي�صمى  بات  �لذي 

�خلطة �ملنهجية قائمة على �أ�صا�ص معاد�ة وحماربة حركة حما�ص بكل �ل�صبل �ملتاحة لهم؛ 

فاإن هذ� �لف�صل ال ي�صتهدف �لرد على �ملغالطات �لغالبة على تلك �جلهود، الأننا نرى باأن 

�أو  تاريخية  الأ�صباب  يوؤيدونهم،  �لذين  من  كثري  عند  وال  عندهم،  حتوالً  ُيْحِدث  لن  ذلك 

مرحلية �أو م�صلحية.

مما يوؤ�صف له، �أنه على �لرغم من عقد حو�ر�ت معمقة بني �أطر�ف ر�صمية و�صعبية 

حما�ص  حركة  مع  تتعامل  ال  �لغرب  دول  معظم  تز�ل  ما  حما�ص،  حركة  وبني  �أوروبية، 

طبقاً لقيم وقو�عد �لقانون �لدويل، وال طبقاً حلقيقة مو�قف و�صيا�صات حركة حما�ص �لتي 

تت�صم باملنهجية و�لعقالنية و�لو�قعية؛ و�إمنا ُينظر لها �إما من خلفية �اللتز�م �لغربي بدعم 

�مل�رشوع �ل�صهيوين، على ظلمه وعدو�نه، و�إما من خالل �ملعيار �الإ�رش�ئيلي �لذي َيعدُّ �أّي 

حركة مقاِومٍة له حركًة �إرهابية.

و�ل�رش�ع  فل�صطني  �حتالل  ق�صية  مع  �لتعامل  يف  معايريه  �لغرب  ُيغريِّ  �أن  و�ملاأمول 

على  وحر�صاً  و�لعد�لة،  �حلرية  وقيم  �لدويل،  �لقانون  ملبادئ  طبقاً  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي 

م�صتقبل �ل�صلم و�ال�صتقر�ر �لدويل.

ونحن هنا ال نكتب بحثاً �أكاديياً، و�إمنا روؤيًة �صارْكنا يف �صياغتها، منذ بد�ية تاأ�صي�ص 

حركة حما�ص، لتكون بني �أيدي �صناع �لقر�ر �ل�صيا�صي، �أو �لباحثني و�ملهتمني مبو�صوع 
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مو�صوع  فهم  ويف  خا�ص،  ب�صكل  حما�ص  حركة  فهم  يف  ذلك  ي�صهم  �أن  �آملني  �لبحث؛ 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني مع �الحتالل �ل�صهيوين، �لذي ُي�صكِّل بوؤرة �ل�رش�ع �لدويل يف �لعامل 

�لعربي �أو ما ُيعرف مِبنطقة “�ل�رشق �الأو�صط” ب�صكل عام. 

اأوًل: املوجهات الأ�سا�سية يف بلورة روؤية حما�س:

�أو �لعو�مل �الأ�صا�صية يف بلورة روؤية حركة حما�ص  نحن نتحدث هنا عن �ملوجهات، 

الإد�رة �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، ور�صم �ملو�قف و�ل�صيا�صات �لعامة حول ذلك. �أما 

�ملتبع يف ذلك، وهو تقدير  �ملنهج  �ل�رش�ع، فيتم بح�صب  ب�صاأن م�صتجد�ت  �لقر�ر  �تخاذ 

�ملوقف يف �صوء �لظروف و�لتطور�ت �ملتعلقة بذلك �حلدث، على قاعدة حتديد �مل�صلحة، 

وعدم �لتعار�ص مع �ال�صرت�تيجية و�الأهد�ف �ملرحلية.

وقد �صكلت �لنقاط �لتالية �ملوجهات �الأ�صا�صية يف ر�صم معامل روؤيتنا الإد�رة �ل�رش�ع 

مع �لعدو �ل�صهيوين، منذ بد�ية تاأ�صي�ص �حلركة وهي: 

1. اخللفية االإ�شالمية: 

ونعني بها �ملو�زين �الإ�صالمية �أو �الأحكام �ل�رشعية ب�صكل عام، وتلك �ملتعلقة بال�رش�ع 

مع �لعدو �ل�صهيوين ب�صكل خا�ص. وهذ� نا�صٌئ عن كوننا جزء�ً من �صعب فل�صطني، �لذي 

يدين بغالبيته باالإ�صالم، وينتمي الأمة عربية �إ�صالمية دينها �لغالب هو �الإ�صالم �أي�صاً. 

وبالتايل فمن �لطبيعي، و�صيظل كذلك �إىل ما �صاء �هلل، �أن تكون �لقيم و�الأحكام �ل�رشعية 

حا�رشة وموؤثرة يف مو�قف و�صيا�صات حركة حما�ص.

�إ�صافية،  �أر�صاً فح�صب، بل هي ذ�ت خ�صو�صية  وفل�صطني بالن�صبة الأهلها، لي�صت 

نا�صئة عن كونها �أر�صاً مقد�صة ومباركة، وقبلة �مل�صلمني �الأوىل، و�أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج 

�رشي بالنبي حممد ] من مكة �إىل �لقد�ص، ومن هناك ُعرج به �إىل �ل�صماو�ت �لعال. 
ُ
حيث �أ

وفيها �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لذي وردت يف ف�صله و�أهميته ن�صو�ص يف �لقر�آن �لكرمي 

و�أحاديث �لر�صول ].

وملكانتها  �لدينية،  �لناحية  من  �الإ�صافية  �خل�صو�صية  لهذه  نتيجة  وفل�صطني 

�ال�صرت�تيجية يف �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية، حتتل مكانة خا�صة لدى �لعرب و�مل�صلمني، 

كما �أن لها مكانة خا�صة لدى �الأديان �ل�صماوية �الأخرى، وخ�صو�صاً �لعرب �مل�صيحيني، 



521

روؤية حما�س لإدارة ال�صراع مع العدو ال�صهيوين

�آبائهم  �أر�ص  كونها  �إىل  �إ�صافة  �لقيامة،  كني�صة  وفيها   \ �مل�صيح  ي�صوع  مهد  الأنها 

و�أجد�دهم.

وبناء على ذلك تد�فع حما�ص عن �أر�ص فل�صطني لي�ص فقط ب�صبب �أنها وطنهم و�أر�ص 

�إ�صافياً هو مكانتها  �آبائهم و�أجد�دهم، و�أنها �حتُلَّت من عدو غا�صب، بل �إن هناك د�فعاً 

�خلا�صة لدى �مل�صلمني �لتي متتاز بها عن غريها من �أر�ص �لعرب و�مل�صلمني.

كما يجعل م�صاعدة �لعرب و�مل�صلمني الأهل فل�صطني م�صاندة تختلف يف �لدرجة و�لقوة 

عن م�صاندتهم الأي �صعب من �صعوبهم يتعر�ص لالحتالل �أو �لعدو�ن.

وترى حما�ص �أن عدم �أخذ ذلك بنظر �العتبار لدى �لغرب �ملنا�رش �أو �ملنحاز للكيان 

دعم  من  جهودهم  لقيت  مهما  ��صتقر�ر،  وعدم  توتر�ً  �ملنطقة  يزيد  عامل  �ل�صهيوين، 

وتاأييد و�إ�صناد. 

2. ظروف الن�شاأة:

�مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  تيار  �إىل  حما�ص  حركة  موؤ�ص�صي  �نتماء  هنا  بها  ونعني 

كبى حركات �الإ�صالم، ذ�ت �لبعد �ل�صامل يف فهم �الإ�صالم. وقد �أ�صهم ذلك يف �أن جعل 

مدر�صة  ي�صمى  �أ�صبح  ملا  وميالً  قناعة  �أ�صد  �لدينية  �لناحية  من  حما�ص  حركة  منهج 

�لو�صطية و�العتد�ل، �لتي تعب عن �لتيار �ل�صائد يف �أو�صاط �لعرب و�مل�صلمني يف �لوقت 

�لناحية  من  �أما  �لفكرية،  �لناحية  من  �ملدر�صة  لهذه  تنتمي  تز�ل  ما  وهي  �حلا�رش. 

ور�صم  �لقر�ر  الإد�رة  بها  �خلا�صة  �آلياتها  لها  وطني  حترر  حركة  فحما�ص  �لتنظيمية 

عدم  �خلارجية  عالقاتها  يف  �لز�وية  حجر  جعلت  معلوم  هو  كما  وهي  �ل�صيا�صات، 

�لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول و�الأحز�ب و�ملنظمات.

وعلى �صبيل �ملثال، ن�صري هنا �إىل �أن �أحكام �ل�رشيعة �الإ�صالمية ُتوجب على �مل�صلمني 

قتال من يحتل �أر�صهم، وهو ما ح�صل متاماً يف فل�صطني؛ حيث قامت �حلركة �ل�صهيونية 

خالل  من  لهم  �لتمكني  ومّت  فل�صطني،  �إىل  �أوروبا  من  لليهود  هجرة  حمالت  بتنظيم 

وطرد  �إ�رش�ئيل”،  “دولة  �إن�صاء  من  و�لغلبة  بالقوة  متكنو�  �أن  �إىل  �لبيطاين  �الحتالل 

�ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �ملنايف و�ل�صتات.

يف  هو  �إمنا  فل�صطني  يف  �ليهود”  “قتال  من  ُيذكر  ما  فاإن  �أي�صاً،  �ملثال  �صبيل  وعلى 

مو�جهة من قام منهم باالحتالل و�العتد�ء، ولي�ص الأنهم يهود؛ طبقاً للقاعدة �الإ�صالمية 

�ملعروفة “ال �إكر�ه يف �لدين”.
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3. اخللفية الفكرية العامة حول ظروف ن�شاأة “دولة اإ�رشائيل” ودور
الغرب يف ذلك:

ويق�صد هنا �أن حركة حما�ص كغريها من �حلركات �لفل�صطينية �أو �لعربية و�الإ�صالمية 

ذ�ت �لبعد �ل�صيا�صي كان لها در��صة وفهم عميق لكيفية ن�صوء ما ُي�صمى “دولة �إ�رش�ئيل”، 

والأننا نتحدث هنا عن روؤية فاإننا ال ن�صهب يف �حلديث عن �ل�صو�هد و�لتفا�صيل �ملتعلقة 

باإدر�ك �لظروف و�ملالب�صات �لتي �أدت لقيام “�إ�رش�ئيل” على �أر�ص فل�صطني و��صتمر�ر 

عدو�نها و�لدعم �لغربي لها.

فقد كان و��صحاً لدينا يف حركة حما�ص �أن م�رشوع �إن�صاء “دولة �إ�رش�ئيل”، و�إن كان 

له دو�فع وخلفيات دينية وقومية عند بع�ص �لطو�ئف �ليهودية يف �أوروبا ب�صكل خا�ص، 

�إجناحه  يف  �الأ�صا�صي  �لعامل  كان  فل�صطني  يف  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �إن�صاء  م�رشوع  �أن  �إال 

�لتخل�ص مما  �الأوروبية الأ�صباب جيو-��صرت�تيجية، ورغبة يف  �ال�صتعمارية  �لقوى  هو 

و�ل�صيطرة على  �لهيمنة  لفر�ص  �أد�ة  �لدولة  و�أن تكون هذه  �ليهودية”،  “�مل�صاألة  ي�صمى 

قلب �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية، و�حليلولة دون نه�صتها لكي تبقى مو�ردها وثرو�تها 

يف خدمة �لدول �ال�صتعمارية من جهة، وللحيلولة دون نه�صة �لعرب و�مل�صلمني، وب�صكل 

��صتقاللية  لهم  تكون  �أن  �أو  و�لعامل،  �الإقليم  يف  وموؤثرة  فاعلة  قوة  ي�صبحو�  �أن  خا�ص 

من  �لغربية  و�لقياد�ت  �لقوى  من  عدد  لدى  �الأمر  يخلو  ال  كما  و�ل�صيا�صات.  �ملو�قف  يف 

خلفيات دينية وثقافية تدعم ما ي�صمى “عودة �ليهود” �إىل فل�صطني.

لقد �صهد �لتاريخ �الإ�صالمي منذ ن�صاأته على �لت�صامح مع �أتباع �لديانات �ل�صماوية ويف 

مقدمتهم �ليهود، حيث عا�صو� �آمنني يف �لدولة �الإ�صالمية منذ عهد �لر�صول ] و�خلالفة 

�ملنورة  �ملدينة  يف  قتالهم  �أن  خا�ص  ب�صكل  هنا  ون�صري  �حلديثة.  �لع�صور  �إىل  �لر��صدة 

وحولها قد مّت بعد قيامهم بالعدو�ن و�لتاآمر على �مل�صلمني وعلى نبيهم حممد ]، وعلى 

دولتهم �لنا�صئة.

�مل�صلمني بعد حماكم  �إىل بالد  )�الأندل�ص( جلاأو�  �إ�صبانيا  �أن يهود  �لتاريخ  وقد �صجل 

�لتفتي�ص. كما �صجل �لتاريخ �لفل�صطيني ب�صكل خا�ص �لت�صامح بني �لن�صارى و�ليهود 

جهة،  من  و�لن�صارى  �مل�صلمني  بني  �رش�ع  ين�صاأ  ومل  �لتاريخ،  مد�ر  على  و�مل�صلمني 

و�رتكابها  فل�صطني،  يف  �ل�صهيونية  �لع�صابات  ن�صوء  بعد  �إال  ثانية،  جهة  من  و�ليهود 

جمازر وح�صية �صّد �لفل�صطينيني، وبعد قيام “�إ�رش�ئيل” وو�صوح �صيا�صتها �لعن�رشية 

�صّد كل �صيء عربي �أو �إ�صالمي.
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وقد �صهد �لن�صال �لفل�صطيني منذ بد�ياته م�صاركة �مل�صيحيني �إىل جانب �مل�صلمني �صّد 

�الحتالل �ل�صهيوين. ويذكر هنا على �صبيل �ملثال كيف �أن �أحد �أبرز م�صاعدي �حلاج �أمني 

�حل�صيني زعيم فل�صطني يف فرتة �الحتالل �لبيطاين كان �إميل �لغوري وهو م�صيحي.

�ملنحازة  �أو  �لد�عمة  �لغربية  �ملو�قف  تف�صري  ور�ء  ز�لت  ما  �لتاريخية  �خللفية  وهذه 

�لظروف  بع�ص  �أحياناً  متليها  �أخرى  دو�فع  وجود  من  �لرغم  على  “�إ�رش�ئيل”،  ملو�قف 

�لد�عمة  �لغربية  �لقوى  د�خل  �مل�صالح  على  �لتناف�ص  بطبيعة  �ملتعلقة  و�ملالب�صات 

لـ“�إ�رش�ئيل”.

وتاأ�صي�صاً على هذ� �لفهم ر�أت حركة حما�ص �أن �مل�رشوع �ل�صهيوين، و�إن ��صتهدف 

م�رشوع  �أنه  �إال  �صعبها،  وت�رشيد  فل�صطني  �أر�ص  على  �ال�صتيالء  مبا�رش  ب�صكل 

ي�صتهدف �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية يف حا�رشها وم�صتقبلها، و�أنه بناء على ذلك ال بّد 

�لدور فقط  �ل�صهيوين، و�أال يقت�رش  �أن يكون لها دور يف �ل�رش�ع مع �الحتالل  لالأمة 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  على 

4. ر�شيد التجربة:

ويق�صد بذلك �لدرو�ص و�لعب �لتي مّت �أخذها من ر�صيد �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، 

“�إ�رش�ئيل” من �ل�صيطرة على  1948، �لذي مكن  “�إ�رش�ئيل” �صنة  وخ�صو�صاً بعد قيام 

قر�بة 77% من م�صاحة فل�صطني، وبعد عدو�ن 1967 �لذي �أدى الحتالل باقي فل�صطني.

ون�صري هنا، على �صبيل �ملثال، �أن �أ�صلوب خطف �لطائر�ت كاأد�ة من �أدو�ت مقاومة 

�لعدو  ل�صالح  �لقوة  ميز�ن  �ختالل  �أن  كما  متعددة.  الأ�صباب  جمدياً  يكن  مل  �الحتالل 

من  بذلك  �ملنطقة  يف  �لدول  بع�ص  وتاأثر  �أخرى،  جهة  من  له  �لغرب  و�نحياز  جهة،  من 

فل�صطني  د�خل  لالحتالل  مو�جهتها  �صاحة  حت�رش  حما�ص  حركة  جعل  ثالثة،  ناحية 

فقط، على �لرغم من ��صتهد�ف �لعدو �ل�صهيوين لل�صعب �لفل�صطيني و�غتيال قادته يف 

�ملنايف و�ل�صتات.

5. مراعاة قواعد القانون الدويل واالإن�شاين:

لل�صلم  �جلنوح  �إىل  �لد�عية  �الإ�صالمية  �لقيم  بني  �لتالقي  عن  �أي�صاً  نا�صئ  وهذ� 

مبادئ  وبني  جهة،  من  �لنف�ص  عن  و�لدفاع  لل�رشورة  �أد�ة  �حلرب  و�عتبار  و�ال�صتقر�ر 

حقوق �الإن�صان وقو�عد �لقانون �لدويل من جهة ثانية. ولذلك فقد �صعت حما�ص ملر�عاة 
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تطبيق  �إىل  خا�ص  ب�صكل  �لغرب  تدعو  تز�ل  وما  ومو�قفها،  �صيا�صاتها  يف  �جلو�نب  هذه 

مبادئ �لقانون �لدويل، و�إىل عدم �النحياز للعدو �ملحتل.

وطبقاً للقانون �لدويل فاإنه ال يجوز �ال�صتيالء على �أر�ص �الآخرين بالقوة، وال فر�ص 

�لتي  �الأر��صي  يف  �صو�ء  “�إ�رش�ئيل”  تفعل  كما  �الأر�ص،  �أهل  حقوق  مل�صادرة  �لوقائع 

�حتلت �صنة 1948 �أم �صنة 1967. وطبقاً للقانون �لدويل فاإن حّق مقاومة �الحتالل حّق 

م�رشوع، ولكن �لغرب يف جملته ال يقر لل�صعب �لفل�صطيني بذلك، ويتماهى مع �لعدو يف 

�عتبار �ملقاومة �مل�صلحة من �أعمال �الإرهاب.

�أو  �نتحارية  عمليات  �لغرب  ي�صميها  �لتي  �ال�صت�صهادية،  بالعمليات  يتعلق  وفيما 

تفجريية، فعلى �لرغم من �أنها كانت د�ئماً يف �صياق رّد �لفعل على جر�ئم جي�ص وقو�ت 

�إن  بها،  �لقيام  وقف  عر�ص  �إىل  مرة  من  �أكرث  حينها،  يف  حما�ص،  بادرت  فقد  �الحتالل، 

دولة  �أن  �إال  �لفل�صطينيني؛  �ملدنيني  �صّد  �ملتو��صلة  عملياتها  �الحتالل  قو�ت  �أوقفت 

كان  �لنار  �إطالق  وقف  على  حما�ص  فيها  تو�فق  مرة  كل  ويف  ذلك.  رف�صت  �الحتالل 

�ل�رش�ع  ل�صاأن  �ملتابعني  لكل  معروف  �أمر  وهو  وخرقه.  ذلك  نق�ص  �إىل  يبادر  �الحتالل 

�لعربي �الإ�رش�ئيلي، لكننا نورد ذلك هنا يف معر�ص تبيان كيف �أن حركة حما�ص حتر�ص 

ويعلم  �لدولية.  �التفاقيات  يف  عليها  �ملتفق  �الإن�صانية  و�لقيم  �ملبادئ  مر�عاة  على  د�ئماً 

كل متابع �أن دولة �الحتالل هي �لتي ترف�ص تطبيق بنود �تفاقيات جنيف �لدولية، كما 

ترف�ص كثري�ً من �لقر�ر�ت �لدولية، �لتي حاولت �إن�صاف �ل�صعب �لفل�صطيني، ولو جزئياً، 

يف �رش�عه �ملرير مع �الحتالل. 

ثانيًا: روؤيــــة حمـــا�س لإدارة ال�ســــراع مـــــع العـــــدو

ال�سهيونــــي:

�لعدو  �ل�رش�ع مع  �لتعبري عن روؤية حركة حما�ص الإد�رة  ويف �صوء ما �صبق يكن 

�ل�صهيوين �ملتمثل يف “�إ�رش�ئيل” �صمن �لعناوين �لتالية:

1. منظور العداء لدى حما�س:

�أو  �صيا�صية  �أو  �قت�صادية  �لغربي قروناً طويلة يف �حلروب الأ�صباب  �لعامل  ��صتغرق 

طائفية �إىل �أن تو�صل حل�رش معنى �لعد�ء و�لعدو�ن، باأنه كل عمل تقوم به دولة على دولة 
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�أخرى، �صو�ء باالحتالل �لع�صكري لبع�ص �الأقاليم �أم بالهجمات �ملتعددة �الأ�صكال، �صو�ء 

على �الأر�ص �أم على �لقو�ت �مل�صلحة �أم على �الأ�صاطيل �لتجارية، و�أن ما يرتتب على هذ� 

�لذي هو مرجعية  �الإ�صالم  �لعد�ء يف  �أما مفهوم  �لزمن.  تقادم عليه  باطل مهما  �لعدو�ن 

حما�ص �لفكرية فقد مّت حتديده منذ مبعث �لنبي حممد ]؛ حيث قامت �لدعوة �الإ�صالمية 

على مبد�أ �ل�صالم، ورف�ص �لعدو�ن على �الأفر�د و�جلماعات، و�عتباره جرية حمرمة يف 

كل زمان ومكان، و�أن �لعدو�ن ال يكون �إال بحق �ملعتدي.

ب�صبب  دولة  �أو  جماعة  �أو  فرد  �أّي  على  بالعد�ء  �بتد�ء  هناك  فلي�ص  ذلك  على  وبناء 

عرق �أو دين �أو ثروة، �أي �أنه لي�ص و�رد�ً يف �الإ�صالم وال عند حما�ص �لعد�ء للن�صارى �أو 

�ليهود �أو حتى �مل�رشكني، ما مل يبادرو� بالعدو�ن على �مل�صلمني و�أر�صهم ومقد�صاتهم 

وثرو�تهم. ومعيار �لعد�ء و�لعدو�ن بالتايل عند حما�ص هو معيار �صيا�صي يف �الأ�صا�ص، 

�لد�فع  يف  �إ�صافياً  بعد�ً  ياأخذ  ولكنه  طائفية.  �أو  عن�رشية  نظرة  �أو  دينية  عقيدة  ولي�ص 

و�حلافز، ب�صبب ما ذكرناه يف خ�صو�صية فل�صطني �لدينية عند �لعرب و�مل�صلمني. و�أما 

�خلالف بني �مل�صلمني وغريهم من �لن�صارى و�ليهود ب�صبب �لعقائد و�ل�رش�ئع، فهو من 

�خلالف �لطبيعي �لذي �صهدته �لب�رشية منذ بد�ية نزول �آدم وحو�ء لالأر�ص وعمارتها. 

�صبباً  لي�ص  وهو  و�حلو�ر.  �لت�صامح  و�آليته  و�لبيان،  �حلجة  على  يقوم  خالف  وهو 

للعد�وة �أبد�ً يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية، كما هو متفق عليه يف كل مذ�هب �لفقه �الإ�صالمي.

2. حما�س واليهود:

نف�ص  من  ُخلقو�  �مل�صلمني  ملعتقد�ت  طبقاً  �لب�رش،  جميع  كما  �لن�صارى  كما  �ليهود 

و�حدة، و�الإن�صان �أخو �الإن�صان، وله حق �لعي�ص بحرية وكر�مة، دون ��صتثناء �أو متييز، 

م ِبغ�صِّ �لنظر عن دينه �أو لونه �أو جن�صه �أو عرقه. حيث �إن �الإن�صان ُمكرَّ

�لعد�ء  باب  من  ذلك  تفعل  ال  �ليوم  “�إ�رش�ئيل”  وتقاتل  �الحتالل  تقاوم  �إذ  وحما�ص 

لليهود كاأ�صحاب ديانة، و�إمنا متار�ص حّق �لدفاع عن �لنف�ص، وحّق رّد �لعدو�ن �لو�قع 

على �الأر�ص و�ملقد�صات و�لرثو�ت و�الإن�صان يف فل�صطني من قبل �أجهزة �أمن وموؤ�ص�صات 

دولة �الحتالل �ل�صهيوين.

�مل�صلمني  للت�صامح و�لتعاي�ص بني �صكانها  فقد كانت فل�صطني مثاالً  �آنفاً  وكما ذكرنا 

و�لن�صارى و�ليهود. ومل يقع �ل�رش�ع و�لقتال �إال بعد قيام ع�صابات �حلركة �ل�صهيونية 
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بالعدو�ن على �ل�صكان و�الأر�ص �لفل�صطينية، و�لذي �أخذ منهجاً خمططاً ومتو��صالً بعد 

قيام “�إ�رش�ئيل”.

يف  �ليهودية  �لديانة  �أتباع  مع  م�صكلة  �أّي  حما�ص  لدى  لي�ص  �لروؤية  هذه  على  وبناء 

من  �لرغم  على  فقط،  فل�صطني  �أر�ص  يف  �الحتالل  مو�جهة  �صاحة  ح�رشت  كما  �لعامل، 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  حركات  وقياد�ت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأبناء  “�إ�رش�ئيل”  ��صتهد�ف 

يف �ملنايف و�ل�صتات.

�لباطل،  �ل�صهيوين  �الحتالل  عنها  ويزول  �لفل�صطينية  �الأر�ص  تتحرر  وعندما 

و�أمن  وتعاي�ص  ت�صامح  يف  وغريهم  و�ليهود  و�لن�صارى  �مل�صلمني  من  �صكانها  �صيعي�ص 

�حلركة  نظمتها  �لتي  �ملمنهجة  �لهجرة  حمالت  بد�ية  قبل  يعي�صون  كانو�  كما  و�صالم، 

�لباحثني �ل�صهاينة  �إىل تعمد  �إىل فل�صطني. ون�صري يف هذ� �ملقام  �ل�صهيونية ليهود �لعامل 

وبع�ص من ينا�رشهم الإثارة �أن هناك ن�صو�صاً يف ميثاق حركة حما�ص قد يفهم منها ما 

ي�صمونه مبعاد�ة �ل�صامية، �أي عد�ء �ليهود الأنهم يهود، وهذ� ت�صليل مق�صود، حيث مل 

يرد يف ميثاق حما�ص ما ي�صري لذلك، ف�صالً عن �أن “�لعد�ء لل�صامية” غري معروف �أ�صالً 

عند �مل�صلمني، وهو يعب عن “�مل�صاألة �ليهودية” �لتي ن�صاأت يف �أوروبا.

�لف�صفا�صة يف ميثاق حما�ص، فهذ� يرجع لظروف  �ملفرد�ت  و�إذ� كانت هناك بع�ص 

ومل  عام،  ب�صكل  و�الإ�صالمي  �لعربي  �خلطاب  على  �صلوب 
ُ
�الأ هذ�  غلب  حيث  �لن�صاأة، 

�أم �لقانونية. و�ملتاأمل  �أم �ل�صيا�صية،  يكن م�صطلحاً مق�صود�ً �صو�ء من �لناحية �لدينية، 

�لديانة  �أتباع  �ل�صيا�صي منذ ن�صاأتها يدرك موقف حما�ص من  يف م�صرية حما�ص و�أد�ئها 

�ليهودية على �لنحو �لذي �رشحناه �آنفاً بو�صوح.

3. حما�س واحلركة ال�شهيونية:

عدو�نية  �صيا�صية  كحركة  و�ل�صهيونية  �صماوي،  كدين  �ليهودية  بني  حما�ص  تفرق 

لليهود،  قومية  دولة  و�إقامة  منها،  �صكانها  وطرد  فل�صطني  �حتالل  هدفها  عن�رشية، 

خ�صو�صاً  �ال�صتعمارية  �لدول  وتو�طوؤ  �لغا�صمة،  �لقوة  ��صتخد�م  بفعل  لهم  حَتقَّق  كما 

“�إ�رش�ئيل”  1922 وحتى قيام  �نتد�بها الإد�رة فل�صطني منذ �صنة  �أثناء فرتة  بريطانيا يف 

�صنة 1948.
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تعدُّ  فاإنها  �لديني،  معتقده  ب�صبب  لها  عدو�ً  لي�ص  يهودي  �أّي  حما�ص  تعدُّ  حني  ففي 

�ملبادئ �ل�صهيونية، و�صارك  �لذي �عتنق  �أي  �أم غري يهودي،  كل �صهيوين يهودياً كان 

�الحتالل  دولة  يف  عن�رش�ً  �أ�صبح  �أو   1948 �صنة  قبل  �لعدو�نية  وم�صاريعها  خططها  يف 

فهو  �لعدو�نية،  جر�ئمها  يف  باأخرى  �أو  ب�صورة  وي�صارك   1948 �صنة  بعد  �الإ�رش�ئيلي 

ذلك  ومع  حما�ص.  حركة  �أعد�ء  �صمن  وبالتايل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أعد�ء  �صمن  يدخل 

حما�ص ال ت�صتهدفه �صمن �أن�صطتها يف مقاومة �الحتالل �إال �إذ� كان يف د�خل فل�صطني.

4. حما�س و“دولة اإ�رشائيل”:

باطل  �صهيوين  عدو�ن  نتيجة  جاء  الأنه  باطالً،  كياناً  “�إ�رش�ئيل”  حما�ص  حركة  َتعدُّ 

فل�صطني  �أر�ص  كامل  باغت�صاب  �لباطل  �لكيان  هذ�  وقام  فل�صطني،  و�صعب  �أر�ص  على 

�الأر�ص  على  �لعدو�ن  �أ�صكال  كل  متار�ص  �ملحتلة  �لدولة  وهذه   .1967 �صنة  عدو�ن  بعد 

�أبنائها  معظم  فل�صطني، وت�رشيد  �أر�ص  لتهويد  ثبات  بكل  وتعمل  و�ملقد�صات،  و�ل�صعب 

خارج فل�صطني، وتعامل من يبقى منهم بتمييز عن�رشي �أ�صد من �لتمييز �لعن�رشي �لذي 

�صهدته جنوب �إفريقيا �أيام �حلكم �لعن�رشي.

�أنو�ع  بكل  �لفل�صطيني  �ملو�طن  وتقهر  �مل�صتعمر�ت،  وتبني  �الأر�ص  ت�صادر  وهي 

دولة  بناء  على  وتعمل  و�حلرمان؛  و�ل�صجن  و�العتقال  و�لتنكيل  و�المتهان  �لظلم 

يهودية عن�رشية، وتطالب �لعامل ب�صكل عام و�لفل�صطينيني ب�صكل خا�ص �العرت�ف بها 

كدولة يهودية، �الأمر �لذي تطمع �أن يعطيها �رشعية لكل ما تفعله من �أجل طرد �ل�صعب 

�لفل�صطيني من �أر�صه.

و�لكيان �الإ�رش�ئيلي �إذ يفعل ذلك، فاإن حما�ص تعدُّه عدو�ً يجب قتاله ومقاومة �صيا�صته 

وقيم  �لدويل،  �لقانون  وقو�عد  �الإ�صالمي،  �لفقه  الأحكام  طبقاً  �مل�رشوعة،  �ل�صبل  بكل 

�حلرية و�لعدل �ملُجَمع عليها لدى �لب�رش جميعاً. و�إن مطالبة �لغرب لل�صعب �لفل�صطيني 

�إ�صايف على �لظلم �لذي  بـ“�إ�رش�ئيل”، هو ظلم  عامة، وحركَة حما�ص خا�صة باالعرت�ف 

�العرت�ف  �أبد�ً  حما�ص  روؤية  يف  و�رد�ً  ولي�ص  �ل�صهيوين.  �لكيان  قيام  دعم  يف  �رتكبوه 

�أو  �أو باأي طريقة ُتعطي �رشعية لوجودها  “دولة �إ�رش�ئيل” �عرت�فاً قانونياً،  مبا ُي�صمى 

الحتاللها؛ حيث يعني ذلك بطالن حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �أر�صه ومقد�صاته، وحقه يف 

�لدفاع عن نف�صه، �أو حقه يف �لتحرر من �الحتالل وتقرير م�صريه، باعتباره حقاً طبيعياً، 

وحقاً �أ�صيالً يف �ملو�ثيق �لدولية.
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5. و�شائل حما�س يف مقاومة االحتالل:

��صتناد�ً �إىل �إيان حما�ص باأن “�إ�رش�ئيل” كيان باطل، و�أنها دولة �حتالل، فاإن و�صيلتها 

�الأ�صا�صية يف مقاومة �الحتالل هي �لقتال بكل �ل�صبل �مل�رشوعة، و�ل�صب على تكلفة ذلك، 

حتى يزول �الحتالل وتتحرر �الأر�ص �لفل�صطينية. ومقاومة �الحتالل كما تر�ه حما�ص 

لي�ص حقاً بح�صب مرجعيتها �الإ�صالمية فح�صب، بل هو حّق بح�صب �لقو�نني و�ملو�ثيق 

�لدولية �أي�صاً. وتاأمل حما�ص من قوى �لعدل و�أن�صار �حلرية يف �لعامل منا�رشتها يف حقها 

يف �لدفاع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعم �صموده ومقاومته حتى �لن�رش وحترير 

�الأر�ص و�ملقد�صات.

�أما  �ملقاومة �مل�صلحة؛  �أ�صكالها، خ�صو�صاً  �إال باملقاومة بكل  و�لعدو �ملحتل ال ُيو�جه 

�ملفاو�صات وهي و�إن كانت جائزة �صو�ء يف �لفقه �الإ�صالمي �أم �لعالقات �لدولية، �إال �أنها 

غري جمدية مع �الحتالل �لقمعي �لعدو�ين.

�أنها  �الآن،  وحتى   1991 �صنة  مدريد  يف  بد�يتها  منذ  �ملفاو�صات  م�صرية  �أثبتت  وقد 

��صتخدمت ب�صكل جوهري غطاًء لكل بر�مج �لتهويد ولكل �إجر�ء�ت “�إ�رش�ئيل” �لقمعية 

�أنه ال فائدة للفل�صطينيني  �ل�صكان و�الأر�ص و�ملقد�صات يف فل�صطني. وحما�ص ترى  �صّد 

يف �ملفاو�صات �إال �إذ� مّت �العرت�ف بهم ك�صعب له حقوق غري قابلة للت�رشف، وقامت له 

دولة معرتف بها بناء على ذلك. ومع ذلك، ويف �صوء حر�ص حما�ص على وحدة �ملوقف 

قد  ما  حول  ونزيه  حّر  �صعبي  ��صتفتاء  نتائج  الحرت�م  ��صتعد�د  على  فاإنها  �لفل�صطيني، 

تتو�صل �إليه �ملفاو�صات �لتي تقوم بها قيادته �ملمثلة ب�صكل �صحيح جلموع قو�ه وف�صائله 

�ل�صيا�صية، مع �الحتفاظ بوجهة نظرها �خلا�صة بها فيما يتعلق بدولة �الحتالل.

6. حما�س واأن�شار “اإ�رشائيل”:

َبنيِّ  ظلم  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  عدو�نها  يف  “�إ�رش�ئيل”  منا�رشة  �أن  حما�ص  ترى 

لي�ص له �صند يف �الأعر�ف و�لقو�نني �لب�رشية و�لدولية. وتاأمل حما�ص من كل من ينا�رش 

“�إ�رش�ئيل” �أن يتوقف عن ذلك دعماً للحق �لفل�صطيني من جهة، ولل�صلم و�الأمن �لدويل 

من جهة ثانية.

“�إ�رش�ئيل” عدو�ً مبا�رش�ً لها، ي�صتحق �لرد �ملبا�رش  ولكن حما�ص ال تعدُّ من ينا�رش 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  على  �لعدو�ن  يف  ي�صارك  من  �إال  ت�صتهدف  ال  فحما�ص  با�صتهد�فه، 
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دولة  غري  دولة  �أو  جماعة  �أو  فرد  �أّي  �ملقاومة  عمليات  ت�صتهدف  مل  ذلك،  على  وبناء 

�صاحة  خارج  وموؤ�ص�صاته  ورموزه  �الحتالل  ��صتهد�ف  �حلركة  جتنبت  كما  �الحتالل. 

لكنه  وهلة،  الأول  ُيت�صور  قد  كما  �خلوف  من  نابعة  لي�صت  �ل�صيا�صة  وهذه  فل�صطني؛ 

باالإ�صافة �إىل كونه من باب �حلكمة �ملطلوبة و�مل�رشوعة، فاإنه يندرج �أي�صاً يف �إطار �ملبادئ 

و�ل�صيا�صات �ملدرو�صة �لهادفة لعدم ��صتعد�ء �الآخرين، ولدعم �ل�صلم و�الأمن يف �لعالقة 

بني �الأمم و�ل�صعوب وخري �لب�رشية ب�صكل عام. 

7. حما�س وا�شتهداف املدنيني:

�أو  و�ل�صيوخ،  و�الأطفال  �لن�صاء  قتل  عن  َينهى  �الإ�صالم،  يف  م�رشوع  هو  كما  �لقتال، 

يف  �حلرب  �أحكام  فقه  يف  و��صح  �أمر  وهو  �ملقاتلني،  غري  قتل  عن  ينهى  �أخرى  بعبارة 

�لتي تقوم بها حركة حما�ص هي حّق  �ل�رشيعة �الإ�صالمية. ويف �صوء ذلك فاإن �ملقاومة 

لدى  و�لعدو�نية  �لع�صكرية  و�لبنى  �لقوى  �رشب  وت�صتهدف  �الحتالل،  �صّد  م�رشوع 

دولة �الحتالل.

غري  �إ�صابة  نتائجها  على  غلبت  �لتي  بالعمليات  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تبادر  ومل 

�ملقاتلني، �إال لل�رشورة ورد�ً على �لعدو�ن على �ملدنيني �لفل�صطينيني، وخ�صو�صاً �ملذ�بح 

�الإرهابية �لتي �قرتفها �ل�صهاينة �صّد �ملدنيني �لعزَّل من �ل�صعب �لفل�صطيني؛ كما حدث 

�أرو�ح  ��صتهدفت  و�لتي   ،1994/2/25 يف  �خلليل  مدينة  يف  �الإبر�هيمي  �حلرم  مذبحة  يف 

�مل�صلني �الآمنني يف مكان عبادة. 

�لتعر�ص  عدم  بالتز�م  مبادرًة  مر�ت  عدة  �ملقاومة  وكتائب  حما�ص  عر�صت  لقد 

للمدنيني من �لطرفني، لكن دولة �الحتالل مل تقبل بذلك، وما تز�ل تقرتف �جلر�ئم �صّد 

لقو�عد  �حرت�م  �أو  �إن�صانية،  لقيمة  �عتبار  دون  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أبناء  من  �ملدنيني 

�لو�قع  �ل�صعيف  �أكرث؟  يالم  �لذي  من  و�ل�صوؤ�ل  �لدولية،  �ملو�ثيق  �أو  �الإن�صان،  حقوق 

حتت �الحتالل �أم �ملحتل �لقوي �ملتغطر�ص و�لذي ال يتورع عن �قرت�ف �أب�صع �جلر�ئم 

و�أقبح �أ�صكال �لعدو�ن؟!

8. حما�س واإدارة ال�رشاع ب�شكل عام:

ترى حما�ص �أن �ل�رش�ع مع �مل�رشوع �ل�صهيوين كم�رشوع عدو�ين �حتاليل و�إحاليل، 

من  �رش�ع  هو  و�مل�صلمني  �لعرب  منطقة  على  �لغرب  لدول  �لهيمنة  مب�رشوع  ومرتبط 
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�الحتالل  م�رشوع  الأن  �لو�صط”؛  “�حلل  ي�صمى  ما  قاعدة  على  حله  يكن  ال  فريد  نوع 

و�الإحالل و�لهيمنة ال يكن �أن يكون معه “حلٌّ و�صط”، �إذ� كان م�صمون هذ� �حلل يعني 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��صتعادة  وعدم  فل�صطني،  من  �أجز�ء  على  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  بقاء 

حلقوقه كاملة غري منقو�صة. و�ل�رش�ع طبقاً لذلك �صيطول، و�صتكون له ت�صحيات كبرية 

و�نعكا�صات �صلبية عظيمة على �صورة �حل�صارة �لب�رشية و�لغربية منها ب�صكل خا�ص، 

لذلك ال منا�ص من حّل هذ� �ل�رش�ع على �أ�صا�ص ح�صول �ل�صعب �لفل�صطيني على حقوقه 

�لطبيعية غري �لقابلة للت�رشف، و�أولها و�أهمها زو�ل �الحتالل عن �الأر�ص �لفل�صطينية، 

فاإذ� ز�ل هذ� �الحتالل بان�صياع �لعدو ملبادئ �لقانون و�ملو�ثيق �لدولية فذلك خري؛ و�إال 

و�الإ�صالمية  �لعربية  بالدو�ئر  مدعوماً  �لفل�صطيني،  �لن�صال  بفعل  يزول  �أن  بّد  ال  فاإنه 

و�الإن�صانية، وهو جهاد لن يكلَّ ولن يل حتى �إجناز �أهد�فه.

�الإ�صالمية، �صرتحب  �الأمور، نظر�ً خللفيتها  �أي�رش  �إىل  �لتي متيل بطبيعتها  وحما�ص 

وتتعاون مع �أّي م�صعى دويل حلل �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، ب�صكل يقوم على قاعدة 

�إنهاء �الحتالل عن كل �أر�ص فل�صطني و�إجناز حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أهمها �لتحرر 

وعا�صمتها  �أر�صه  كامل  على  �ل�صيادة  كاملة  �مل�صتقلة  �لدولة  و�إقامة  �مل�صري  وتقرير 

�لقد�ص، وتطبيق حّق �لعودة. و�إذ� مل يقم �ملجتمع �لدويل بو�جبه دون حتيز �أو ظلم فاإنها 

و�ثقة �أن قوة حقها �صتغلب قوة باطل عدوها مهما طال �لزمن.

)ۋۋۅۅۉۉېېېې(1

1 القراآن الكرمي، �صورة �لروم: �آية 4.




