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روؤية حما�س لالآخر*

موقفها من اليهودية، واليهود، وال�شهيونية وال�شهاينة و“اإ�رشائيل”

:
1
مقدمة

هل ثمة عالقة بني �ل�رش�ع وبني �إيجاد �ل�صور �لنمطية حول جهة ما �أو �نت�صارها؟ 

هل كل مرة يتم فيها �نتقاد كيان ديني �أو عرقي �أو قومي �أو ذكره بطريقة �صلبية ُيعدُّ �أمر�ً 

�أمر و�حد يبدو منت�رش�ً عاملياً: يعاين كل  �صلبياً؟ هل ثمة نقد مو�صوعي لتلك �حلاالت؟ 

جمتمع من �لرو�يات �لقا�صية و�مل�صيئة �لتي تغّذي �ل�رش�عات وتوؤججها. 

�ليهود  من  �لتخويف  �أو  �ليهودي”  “�لرُّهاب  م�صطلح  باختيار  يتعلق  فيما  �أما 

�لبحث،  هذ�  يف  �ل�صامية”  “معاد�ة  م�صطلح  من  بدالً   )Judeophobia )�ليهودوفوبيا 

�أنه  �لرغم من  �أنف�صهم �صاميون، على  �لعرب  �أن  �إىل  �الأكب منه  فال�صبب ر�جع يف �جلزء 

خارج وحدة �جلن�ص �لب�رشي تقريباً، يبدو كل �صيء على �أنه مرّكب “�جتماعي”، مبا يف 

يتعدى  ال  �للون  “عمق  باأن  و�لقول  �ال�صتعمارية.  �الأنرثوبولوجية  �لعرقية  �لفئات  ذلك 

�جللد” ما يز�ل يحمل دالالت �صلبية، ب�صبب �الفرت��ص باأن لون �لب�رشة ال يوؤخذ باالعتبار 

�أو  �جللد  حدود  خارج  �إال  �لب�رش  بني  �مل�صاو�ة  على  يتعرف  �أن  يكن  ال  �ملرء  و�أن  غالباً، 

�إيجابية من �هلل  �آيات  �الألو�ن  �أن تلك  �لقول  �إىل  �أبعد من ذلك  �لكرمي يذهب  �لقر�آن  �للون. 

)ںڻڻڻڻۀۀہہہ وجوده:  توؤكد 

.
ہھھھ(2

وهكذ� فاإن �لقر�آن �لكرمي يدعو �لنا�ص �إىل تقدير هذه �الختالفات، حيث ما من �إن�صان 

نظر  وجهة  ومن  يحملها.  �لتي  �لور�ثية  �خل�صائ�ص  ب�صبب  منزلة  �أرفع  �أو  �صاأناً  �أرقى 

قام مركز �لزيتونة برتجمة هذ� �لن�ص �إىل �للغة �لعربية عن �أ�صله باللغة �الإجنليزية، و�لذي كان بعنو�ن:
 *

Hamas, Conceptualization of the Other: Its Stance Towards Judaism, Jews, Zionism, Zionists 
and Israel.
هذه  كاتب  �أن  �إال  �لبحث،  �صلب  يف  مبا�رش  ب�صكل  تدخل  وال  ما،  نوعاً  طويلة  تبدو  �ملقدمة  هذه  �أن  من  بالرغم   

1

�ل�صطور يرى �أنها مهمة جد�ً لفهم �لنقاط مو�صع �لبحث.

2 القراآن الكرمي، �صورة �لروم، �آية 22.
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�إ�صالمية، فاإن كل �الألو�ن مت�صاوية، و�لفرق يكمن فقط يف �الإيان ويف �لتز�م �الأخالق. 

�خلارجي،  مظهره  ب�صبب  �صده  ييز  �أو  ما  �صخ�صاً  ي�صطهد  �أن  ما  الأحد  يكن  فكيف 

�رتكاب  �لنمطية(، ناهيك عن  �ل�صور  �ملفرَت�ص و�ملرّكب )كما يف حالة  �ملظهر  مبا يف ذلك 

�جلر�ئم �لب�صعة من جمازر و�إبادة جماعية؟ 

جمال  فال  �حل�صا�ص،  �ملو�صوع  هذ�  تقييم  يف  مو�صوعياً  يكون  �أن  �ملرء  على  يتعني 

لتبني معايري مزدوجة لدى معاجلة �لظاهرة ذ�تها. و�صيتناول هذ� �لبحث رو�ية حما�ص 

�ملتعلقة باليهودية، و�ليهود، و�ل�صهيونية، و�ل�صهاينة، و“�إ�رش�ئيل”. و�صيحاول �لكاتب 

�أن يفّكك، �أو يرد، على �أبرز �لكالم �لذي يعك�ص “رهاباً يهودياً” متى كان ذلك ممكناً، مع 

�عتماد هذه �لردود ب�صكل رئي�صي على م�صادر ومبادئ �إ�صالمية، وفهم عميق لل�صياق 

�لفل�صطيني �لذي يت�صكل فيه هذ� �لكالم. 

من  �لتخويف  �أو  �الإ�صالمي”  بـ“�لرهاب  متعلق  �أحدهما  �ثنني،  مثالني  بطرح  ونبد�أ 

�الإ�صالم )�الإ�صالموفوبيا Islamophobia( و�الآخر بـ“�لرهاب �ليهودي”، لنبني بب�صاطة 

�الإن�صانية،  �ل�صفات  من  �الآخر  جتريد  حماوالت  حيث  من  مت�صابهتني،  �لرو�يتني  �أن 

و�ل�صعي �إىل �النتقا�ص من �صاأنه. 

 Shas زعيم حزب �صا�ص ،Ovadia Yosef ملثال �الأول هو �حلاخام عوفاديا يو�صف�

“�إ�رش�ئيل”، وقد �رّشح يف �آب/ �أغ�صط�ص  �لذي يعدُّ �أكب �الأحز�ب �ل�صيا�صية �ملت�صددة يف 

الأنه  �ملنطق،  �إىل  يفتقد   Ehud Barak بار�ك  �إيهود  حينها  يف  �حلكومة  رئي�ص  �أن   2000

يحاول �لتو�صل �إىل �صالم مع �لفل�صطينيني، �لذين و�صفهم باالأفاعي. وقد جاء ت�رشيحه 

هذ� يف �صياق خطبته �الأ�صبوعية يف موعظة �ل�صبت �مل�صائية �لتي ُتبَث على حمطات �حلزب 

�أن  �صا�ص  حزب  �أمر  �لذي  يو�صف،  �خلارج.  يف  �ل�صناعية  �الأقمار  عب  وكذلك  �الإذ�عية، 

يرتك �لتحالف مع رئي�ص �حلكومة بار�ك، عندما كان بار�ك مغادر�ً �إىل قمة كامب ديفيد 

بقتل  �أ�صا�صي  ب�صكل  �ملهتمني  باالأفاعي  �لعرب  و�صف  �لفل�صطينيني،  مع  للمفاو�صات 

�ليهود. وت�صاءل يو�صف: �أّي نوع من �ل�صالم هذ�؟ و�أ�صاف: هل �صت�صعهم �إىل جانبنا؟ 

؟ 
3
�أنت حت�رش �الأفاعي �إلينا... هل �صت�صنع �ل�صالم مع �أفعى

Site of ABC News, 6/8/2000, http://abcnews.go.com/US/story?id=96252 3
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�أما �ملثال �الآخر فخطيب يلقي خطبة �جلمعة يف �جلامع �لكبري يف خان يون�ص بقطاع 

يف  �الأق�صى  تلفزيون  على  �خلطبة  ُبثَّت  وقد  حما�ص،  حركة  عليه  ت�صيطر  �لذي  غزة 

2012/2/24، وهو و�صيلة �إعالمية يفرت�ص �رتباطها بحما�ص بطريقة �أو باأخرى، وجاء 

فيها �أن �ليهود “جمموعة من �أحفاد �لقردة و�خلنازير”. 

��صتغالل غري  �إىل  �لالهوتية  فاإن نظرته  �أما فيما يتعلق باحلاخام عوفاديا يو�صف، 

�جلوييم  و�أن  �ليهود،  خلدمة  ُخلقو�  هوؤالء  �أن  �لفل�صطينيني(  ت�صمل  فئة  )وهي  �ليهود 

 .
)�أو �الأغيار( ال مكان لهم يف �لعامل �إال خلدمة �صعب “�إ�رش�ئيل”4

�أما موقف �خلطيب �مل�صلم �ملعادي لليهود في�صّكل تعبري�ً مرّكباً يخالف ر�صالة �لقر�آن 

)ڈ ژ  ژ  ڑ   �لتالية على �صبيل �ملثال:  �لكرمي، كما وردت يف �الآية �لكرية 

. وكما يتبنّي هنا، فاإن هذ� �لعقاب �الإلهي 
ڑ ک ک  کک  گگ گ(5

ياأتي يف �صياق تكري�ص قد�صية �ل�صبت �ليهودي. ويقابل ذلك �أن على �مل�صلمني �أن يتنعو� 

، ومن �لو��صح �أن من يخالف هذ� �الأمر 
6
عن �أد�ء �أّي �أعمال جتارية يف �أثناء �صالة �جلمعة

�الإلهي مل ي�صتفد من ق�صة �العتد�ء يف �ل�صبت �لتي وردت يف �لقر�آن �لكرمي. 

�أنعم �هلل  �إن ما قاله هذ� �خلطيب هو رف�ص مبا�رش و�صارخ حلالة  ويكن هنا �لقول 

�لقر�آن  يخاطب  كذلك   .
7

)کککگ(  كرمها:  �لتي  �الإن�صانية  على  بها  تعاىل 

)ڄڃڃڃڃچچچچ بالقول:  �لب�رشي  �جلن�ص  كل  �لكرمي 

 .
8

ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ( 
ويعب �صلوك خطيب �جلمعة هذ� عن �أدبيات �صعبية منت�رشة بني �لعرب و�مل�صلمني، 

ت�صتهدف �لتحقري من �صاأن �ليهود، كرد فعل على ما يقوم به �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من 

عن  بدقة  تعب  ال  لكنها  وحقوقه.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأر�ص  �غت�صاب  ومن  �عتد�ء�ت 

�لفهم �الإ�صالمي �ل�رشعي �لذي يعامل �ليهود كاأهل كتاب لهم �أحكامهم �خلا�صة بهم، مبا 

Haaretz newspaper, 20/10/2010. 4

5 القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 65.

.9 
6 القراآن الكرمي، �صورة �جلمعة، �آية

.70 
7 القراآن الكرمي، �صورة �الإ�رش�ء، �آية

8 القراآن الكرمي، �صورة �حلجر�ت، �آية 13.
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يف ذلك حقوق �ملو�طنة و�حلماية و�حلقوق �ملدنية �لكاملة. كما �أنه من �ملعروف لدى علماء 

�إ�رش�ئيل،  بني  ب�صبب معا�صيهم من  ُم�صخو� قردة وخنازير،  �لذين  �أولئك  �أن  �مل�صلمني 

ماتو� ومل يكن لهم �أبناء �أو �أحفاد. 

كنقي�ص  �مل�صلمني  علماء  من  �لكثري  رفعه  �لذي  �ل�صعار  “لتعارفو�”  �أ�صبحت  وهكذ� 

لكتاب “�رش�ع �حل�صار�ت” �لذي �ألّفه �صموئيل هنتنغتون Samuel Huntington. وقد 

�لثقافية  �الختالفات  على  �ملبني  بال�رش�ع  حافالً  �صيكون  �مل�صتقبل  �أن  �الأخري  هذ�  ر�أى 

بدالً من �ملو�رد �القت�صادية و�ملادية، مبا فيها �ل�رش�ع على �الأر�ص. فهذه �الأخرية هي 

غالباً حمتلة وم�صادرة على ح�صاب �ل�صكان �الأ�صليني، مثل �لفل�صطينيني �الأ�صليني �لذين 

منهم يهود، ون�صارى، وم�صلمني. وُتفهم “لتعارفو�” كمعيار، حيث �إن �لنا�ص مدعوون 

�إىل �لتعاي�ص �مل�صرتك، و�إىل �لعي�ص ب�صالم ووئام دون مقت �أّي طرف لالآخر. 

ويحدد �لقر�آن �لكرمي و�صعاً خا�صاً الأهل �لكتاب عب �صلوك �إيجابي يتجلى يف �النفتاح 

�الجتماعي و�القت�صادي، و�الأهم من ذلك يف تاأكيد �جلذور �لالهوتية �الأ�صا�صية �مل�صرتكة 

لكل �الأديان، على �لرغم من �أن �ملرّكبات �ملعرفية �لنا�صئة ما بعد �لوحي، على يد “علماء” 

يف  �لتناق�صات  �إن  خمتلفة.  �جتاهات  يف  و�مل�صلمني  و�مل�صيحيني  �ليهود  �أخذت  ديانة،  كل 

�لنقل، مقرونة مع �لذ�تية لدى �الإن�صان، من �صاأنها �أن تزيد �لبعد بني �ملجتمعات �ملختلفة 

وتنتج جتمعات جديدة. 

�أوروبية،  �أ�صا�صاً  هي  �حلديث  �لتاريخ  يف  �ليهودية  للمعاناة  �الأ�صلية  �لرو�ية  �إن 

وكتابات كارل مارك�ص Karl Marx حول �مل�صاألة �ليهودية، تعك�ص روح �لعد�ء و�لكر�هية 

و�إ�صد�ر  رو�صيا  يف  �ملنظمة  �ملذ�بح  عك�صت  لقد  �أوروبا.  يف  �ليهود  �صّد  �نت�رشت  �لتي 

يهودياً”،  “رهاباً   Protocols of the Elders of Zion بروتوكوالت حكماء �صهيون 

معيّنة،  يهودية  موؤ�مرة  حول  مزّورة  نظريات  دعمت  �أو  �لبوتوكوالت  ولّدت  وقت  يف 

فولكي�ص  حركة  �أما  خائنني.  كمو�طنني  �ليهود  ت�صجب  �صمنية  ر�صائل  مع  بالتو�زي 

�أجنبي،  هو  ما  كل  ترف�ص  و�لتي  �أملان،  مفكرين  �صمت  �لتي   Völkisch Movement

�ليهودي  َيعدُّ  مفهوماً  و�صاغت  �أملانيا،  �إىل  �النتماء  عن  غريبة  �ليهودية  �لروح  �أن  فر�أت 

“غري �أملاين”، ونظرت �إىل �ليهود على �أنهم غرباء. 
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�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الإ�صالم”  “ُرهاب  من  يعانون  للذين  نف�صه  و�الأمر 

و�لذين ي�صوِّرون �مل�صلمني �الأمريكيني على �أنهم مو�طنون خائنون، يتاآمرون ليحكمو� 

�لواليات �ملتحدة )وكند� و�أوروبا(، ومعهم عرب وفل�صطينيون، ُيعدُّون غرباء وهمجاً، 

ما  كل  �الإ�صالم”  “ُرهاب  يعانون  من  يذّم  �ملتح�رّش.  �لغرب  مع  بطبيعتهم  يتو�فقون  ال 

�لذي  ذ�ته  �ل�صيء  بامل�صلمني  يفعلون  وهم  �ل�رشيعة،  ذلك  يف  مبا  باالإ�صالم،  متّ�صل  هو 

فعله موؤلفو بروتوكوالت حكماء �صهيون، و�أع�صاء حركة فولكي�ص لليهود. كيف يكن 

“�حلقيقة   Robert Spencer �أن يقول غري ذلك حيال كتاب روبرت �صبن�رش  لالإن�صان 

�الإ�صالم  يخرب  كيف  �ملبطن:  و�جلهاد  تع�صباً  �الأكرث  �لدين  موؤ�ص�ص  حممد:  حول 

�ل�صيا�صية  و�لنا�صطة  نة  �ملَُدوِّ �أ�ص�صت  لقد  ومتفجر�ت”.  �أ�صلحة  بال  �أمريكا  �لر�ديكايل 

منظمة  �صبن�رش،  روبرت  مع  باال�صرت�ك   ،Pamela Geller جيلر  باميال  �الأمريكية 

 ”51 “بارك  �لثقايف �الإ�صالمي  �إقامة �ملركز  �أمريكا”، ونّظمت حملة �صّد  �أ�صلمة  “�أوقفو� 

يف نيويورك، بجانب موقع �ل�صفر [حيث كان مركز �لتجارة �لعاملي]. وقالت جيلر، بعد 

�ملجزرة �لتي �رتكبها �الإرهابي �لرنوجي بهرنغ بريفيك Behring Breivik و�لتي ذهب 

“�إ�رش�ئيل”.  معاد�ة  يعلّم  كان  �ل�صباب  فيه  قتل  �لذي  �ملخيم  �إن  �صخ�صاً،   77 �صحيتها 

نة باميال جيلر، ما يوؤكد �لتاأثري �ملبا�رش ملن يحملون  وقد �أثنى بهرنغ يف بيانه على مدوَّ

مكتب  عب  بريطانيا  �كتفت  وقد  ونفو�صهم.  �لعديدين  عقول  على  �الإ�صالم”  “رهاب 

وزير �لد�خلية مبنع جيلر و�صبن�رش من دخول �ململكة �ملتحدة، الأن وجودهما “ال ي�صهم 

 .
يف �مل�صلحة �لعامة”9

لقد كان و�صول �لنازيني �إىل �ل�صلطة يف �أملانيا موؤ�رش�ً على بدء �مل�صاكل لدى �ليهود، مع 

 Kristallnacht فقد�نهم حقوق �ملو�طنة و�متياز�تها. وتال ذلك ما يعرف بليلة �لكري�صتال

)وهي �لليلة �لتي مّت فيها حتطيم زجاج حمالت �ليهود( يف 9-1938/11/10، ما �أدى �إىل 

تدمري �ملئات من �لُكنُ�ص، و�الآالف من �ملنازل و�ملحال �لتجارية، وكذلك وفاة �الآالف من 

تعر�صو�  كذلك(  و�لغجر  )و�لبولنديني  �ليهود  �أن  ذلك  من  و�الأ�صو�أ  حب�صهم.  �أو  �ليهود 

الإبادة جماعية ممنهجة وخمطط لها، وكان من �لالزم تاأمني �حلماية لهم من �لنازيني، 

لكن �لقوى �لتي كان من �ملفرت�ص �أن تفعل ذلك مل تت�رشف فور�ً. 

The Washington Times newspaper, 27/6/2013. 9
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�لتعر�ص لها عند �حلديث عن معاناة  �لتي يكن  �أحد �ملو��صيع �ملهمة و�ل�صعبة  �إن 

�ليهود يف �لتاريخ �ملعا�رش، هو �لتحّول �إىل �لكالم عن جذور �ملعاناة �حلالية للفل�صطينيني 

علّق   ،2013/2/22 يف  موؤيديهم؟  �أبرز  هم  من  ولكن  وموؤيديهم.  �ل�صهاينة  يد  على 

مقالة  على   ،Tikkun تيكون  جملة  حمرر   ،Michael Lerner لرينر  مايكل  �حلاخام 

الإنهاء  �الأمريكية  �ل�صالم  مبادرة  “وهم  عنو�ن  حتت   Uri Avnery �أفنريي  يوري 

�ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي”، فقال:

 - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  [جلنة  �إيباك  هو  لي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �للوبي 

 The American Israel Public Affairs Committee )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية 

من  �ملاليني  ع�رش�ت  بل  رئي�ص،  ب�صكل  �ليهودي  �لعامل  ولي�ص   ،[(AIPAC)
يكونو�  كي  �ملثلى  �لطريقة  �أن  خطاأً  يعتقدون  �لذين  �ل�صهاينة  �مل�صيحيني 

�أن  كافة  �ليهود  على  �صيفر�ص  �لذي  �مل�صيح،  يعود  �أن  هي  لليهود  �أ�صدقاء 

�أن يخلدو� يف �جلحيم. وتكمن �مل�صكلة يف �ملو�فقة �لعمياء  �أو  يعتنقو� �مل�صيحية، 

لهوؤالء على كل ما تقرره �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، مبا يف ذلك مت�صكها با�صتمر�ر 

�ل�صيا�صة  على  قب�صتها  الإحكام  �إيباك  �إىل  �للوم(  )�أو  �لف�صل  ويرجع  �الحتالل. 

رون �لكوجنر�ص  �خلارجية �الأمريكية، ولكن �مل�صيحيني �ل�صهاينة هم من ُي�َصخِّ

�لتي مُتثِّل �ل�صوت   ،[J Street] �إ�رش�ئيل. وحتى منظمة جي �صرتيت  يف خدمة 

�حل�صن �لنية لبع�ص �ليهود �لليب�ليني، ت�صطر �أن تبهن تاأييدها الإ�رش�ئيل من 

خالل عدم �لت�صفيق ملطالب �إيباك و�مل�صيحيني �ل�صهاينة، وت�صغط بدالً من ذلك 

باجتاه �أالّ يكون دعم �إ�رش�ئيل م�رشوطاً باإنهاء �الحتالل. 

موفد  �ملئتي  فاإن   ،1897 �صنة  ب�صوي�رش�  بازل  يف  �الأول  �ل�صهيوين  باملوؤمتر  بدء�ً 

�ل�صهيوين �لغربي �لذين و�صلو� بالزي �لر�صمي، و�ل�صرت�ت، وربطات �لعنق �لبي�صاء، 

مع ع�رشة موفدين غري يهود، بد�أو� �لعمل على �إن�صاء دولة ذ�ت قومية يهودية يف فل�صطني، 

 Balfour Declaration وقد تبني �لنفوذ �ل�صهيوين على بريطانيا من خالل وعد بلفور

�ل�صهري يف 1917/11/2: 

�إن حكومة �صاحب �جلاللة تنظر بعني �لعطف �إىل تاأ�صي�ص وطن قومي لل�صعب 

�ليهودي يف فل�صطني، و�صتبذل غاية جهدها لت�صهيل حتقيق هذه �لغاية، على �أن 

�أنه لن يوؤتى بعمل من �صاأنه �أن ينتق�ص من �حلقوق �ملدنية و�لدينية  يفهم جلياً 

�لتي تتمتع بها �لطو�ئف غري اليهودية [�لتوكيد للكاتب] �ملقيمة �الآن يف فل�صطني، 

وال �حلقوق �أو �لو�صع �ل�صيا�صي �لذي يتمتع به �ليهود يف �لبلد�ن �الأخرى.
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�إن هذ� �لتنكر لل�صعب �لفل�صطيني �لعربي �الأ�صلي يف بالد كنعان وتقلي�صه �إىل جمرد 

�أول  �لقدية،  �أريحا  ُن�صيت  فلقد  �لق�صية.  ي�صكل �صلب  يز�ل  ما  “طو�ئف غري يهودية” 

مدينة يف �لعامل تعود �إىل ع�رشة �آالف �صنة خلت؛ وكذلك يبو�ص، مدينة �لعرب �لكنعانيني 

منذ ما قبل نزول �لتور�ة و�الإجنيل، و�لتي ُتقّدم �ليوم على �أنها “مدينة د�ود”. ولكن حتى 

لو مل يكن من فل�صطينيني �صوى غ�صان كنفاين �لذي روى �صنة 1969 يف كتابه “عائد �إىل 

حيفا” تعقيد�ت �لنكبة �لتي ما ز�لت تتفاعل منذ �صنة 1948، لكان �أهالً الأن يكون �صعباً 

ولي�ص طائفة غري يهودية!

�ل�صبيل  مّهد  �لذي  �لبيطاين  �ال�صتعماري  �النتد�ب  حتت  �لفل�صطينيون  وقع  وقد 

لقيام “دولة �إ�رش�ئيل”. فقد تعر�ص �لفل�صطينيون للتطهري �لعرقي و�لت�رشيد و�الإبعاد، 

كما يف جمزرة دير يا�صني و�صو�ها، ما �أدى �إىل هدم �أكرث من 400 قرية فل�صطينية و�إز�لتها 

عن بكرة �أبيها، باالإ�صافة �إىل تدمري �مل�صاجد و�لكنائ�ص وتدني�صها، وُطرد نحو 800 �ألف 

فل�صطيني من �أ�صل 1.4 مليون فل�صطيني )57.1%( من �أر�صهم يف حرب 1948. وي�صتمر 

م�صل�صل �لتطهري �لعرقي، لكن هذه �ملرة عب �لقو�نني �لتي ت�صتهدف �لفل�صطينيني، وقد 

�عرتفت “�إ�رش�ئيل” ب�صحب �لهوية من ع�رش�ت �الآالف من �لفل�صطينيني منذ حرب 1967. 

وما يز�ل �أهايل �رشقي �لقد�ص يعانون من �صيا�صة �صحب �لهويات حتى �الآن؛ ففي �صنة 

2008 وحدها �صحبت هويات 4,577 عائلة مقد�صية وطردو� من �ملدينة �لتي ولدو� فيها، 

ولي�ص لهم �إال زيارة �لقد�ص ك�صائحني �إن و�فقت �صلطات �الحتالل على منحهم تاأ�صري�ت 

دخول على �ملعابر �حلدودية. 

طائفة م�صيحية يف �لبريو �عتنقت �ليهودية و“عادت” �إىل فل�صطني كجزء من �لهجرة 

! �أمريكيون �أ�صليون 
10

�ليهودية �إىل �أن �نتهى بهم �ملطاف كم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية

يحلّون حمل فل�صطينيني �أ�صليني! �أّي وقاحة هذه؟

ويف  �ملقاومة.  و�أحز�ب  حركات  من  �لعديد  ظهور  �إىل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �أدى  لقد 

وقت يكفل �لقانون �لدويل �حلق يف مقاومة �الحتالل، فلي�ص كل حترك �صّد هذ� �الحتالل 

م�رشوع، وال كل �رشٍد ب�صاأنه مقبول، ويعالج هذ� �لبحث هذ� �الأمر �لالحق دون �أن يّدعي 

�أنه يغطي ب�صكل كامل كل �لبيانات �أو �لت�رشيحات �ملن�صوبة �إىل حما�ص �أو قادتها. 

 How 90 Peruvians became the latest Jewish settlers, The Guardian newspaper, 7/8/2002. 10
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ميثاق حما�س:

كتب �أحمد يو�صف، �مل�صت�صار �ل�صابق الإ�صماعيل هنية �لذي ما ز�ل ير�أ�ص �حلكومة 

 .
و�لرو�ية”11 و�لروؤية  �لو�قع  حما�ص...  “ميثاق  بعنو�ن  مقالة  غزة،  قطاع  تدير  �لتي 

وقد بد�أ يو�صف مقالته بالقول “مل تتوقف دولة �الحتالل يوماً عن �إد�نة حركة حما�ص 

بالعن�رشية ومعاد�ة �ل�صامية، و�تهامها بالتطرف و�الإرهاب، وقد عملت على توظيف 

ذلك”.  على  للبهنة  �صياقاتها—  —خارج  �مليثاق  يف  وردت  �لتي  �لن�صو�ص  بع�ص 

وقال يو�صف: 

�إن ميثاق حما�ص كان —يف �حلقيقة— رّد�ً على و�قع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

قد  �أنه  �إال  �ملخ�رشمني،  �حلركة  �صيوخ  �أهم  الأحد  نظر  وجهة  كان  و�إن  وهو 

 ،1988 �ال�صتثنائية عام  �النتفا�صة  �مل�صادقة عليه د�خلياً يف ظّل ظروف  متت 

ومل  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  و�حل�صد  للتعبئة  مطلوبة  وثيقة  �أنه  باعتبار 

يتم �لتدقيق —�آنذ�ك— يف بع�ص مفرد�ته �لدينية و�ل�صيا�صية من وجهة نظر 

�لقانون �لدويل و�لقانون �لدويل �الإن�صاين ب�صكل عام. 

�مليثاق  تعديل  �إمكانيات  �لت�صعينيات  يف  �الإخوة  تد�ر�ص  “لقد  يو�صف  و�أ�صاف 

و�عتماده كـ“منفي�صتو” يلتزم �جلميع بخطوطه �لعري�صة، �إال �أن �خل�صية من �التهام باأن 

حركة حما�ص حتذو حذو حركة فتح يف تقدمي �لتنازالت، هي �لتي جعلت �حلركة تتوقف 

طويالً �أمام �تخاذ مثل هذه �خلطوة”. وقد كان �لبديل “طرح �أفكار جديدة عك�صت �نفتاح 

�أبرزها  و�قعية  �أكرث  �صيا�صية  روؤى  وتقدمي  �لدويل،  �ملجتمع  جتاه  �أو�صع  ب�صكل  �حلركة 

قادة �حلركة يف خطاباتهم، وكذلك يف �لبنامج �النتخابي لكتلة )�لتغيري و�الإ�صالح(” يف 

�نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006. 

�لعملية  يف  مب�صاركتها  �مليثاق  ما—  حٍدّ  —�إىل  جتاوزت  قد  �حلركة  “�إن  و�أ�صاف 

مع  للتعاطي  و��صتعد�دها   ،67 عام  حدود  على  فل�صطينية  بدولة  وقبولها  �ل�صيا�صية، 

�لروؤى و�حللول �ل�صيا�صية �ملطروحة من قبل �ملجتمع �لدويل”. فامليثاق، من وجهة نظر 

يو�صف، وثيقة تاريخية، ولي�ص د�صتور�ً يتحتم على حما�ص �اللتز�م بحرفية ن�صو�صه. 

ويتلخ�ص جوهر مقالته يف ُجملة “�إن �صعبنا مل ينكر يوماً �أن �ليهود و�مل�صيحيني هم �أحد 

مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه فهي تاريخياً �أر�ص كل �الأنبياء”. وقد �أكد �أنه، على 

�الحتالل هو �رش�ع  “�رش�عنا �حلايل مع  فاإن  �لدينية،  �الأبعاد  تكييف بع�ص  �لرغم من 

 �صحيفة القد�س، 2011/1/12. 
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�أن  ورد  حيث  حما�ص،  ميثاق  مبقدمة  مقارنتها  ينبغي  �لالحقة  �جلملة  هذه  �صيا�صي”. 

“معركتنا مع �ليهود جّد كبرية وخطرية”.

تبنى ميثاق حما�ص مكتبها �الإد�ري يف فل�صطني �صنة 1988، ولكنه مل ُيتنبَّ ر�صمياً يف 

جمل�ص �صورى �حلركة، ال يف فل�صطني وال يف خارجها، مع �لعلم �أن جمل�ص �ل�صورى هو 

�جلهة �لوحيدة �ملخولة من ناحية قانونية العتماد �ملو�ثيق و�لت�رشيعات د�خل حما�ص. 

�لوقت  يف  جتاوزته  و�إن  و�قع،  كاأمر  معه  وتعاملت  �مليثاق  حما�ص  حركة  �حرتمت  وقد 

تلقى  عادت  ما  �مليثاق  بنود  بع�ص  �إن  �ليقني،  من  عالية  بدرجة  �لقول،  وباالإمكان  ذ�ته. 

قبوالً خالل �الأعو�م �لع�رشين �الأخرية، يف حني �أن �لرو�ية �لتي خرجت على ل�صان بع�ص 

يف   The Guardian �جلارديان  ن�رشتها  مقالة  ففي  تعقيد�ً،  �أكرث  �أ�صبحت  حما�ص  قادة 

2006/1/31 قال خالد م�صعل: 

هذه ر�صالتنا �إىل �الإ�رش�ئيليني: نحن ال نحاربكم الأنكم من عقيدة �أو ح�صارة 

حمددة. لقد عا�ص �ليهود يف �لعامل �الإ�صالمي ثالثة ع�رش قرناً يف �صالم وتفاهم؛ 

] باأن يحرتمهم  ففي ديننا هم �أهل �لكتاب �لذين لديهم عهد من �هلل ور�صوله 

لدينا  لي�ص  �صيا�صي. نحن  بل هو �رش�ع  دينياً  لي�ص  ويحميهم. �رش�عنا معكم 

م�صكلة مع �ليهود �لذين مل يهاجمونا؛ بل �إن م�صكلتنا مع هوؤالء �لذين قدمو� �إىل 

�أر�صنا، وفر�صو� �أنف�صهم علينا بالقوة، ودمرو� جمتمعنا و�أبعدو� �صعبنا. 

�صحيح �أن �الإ�رش�ئيليني �ل�صهاينة هم �أ�صا�صاً يهود، �إال �أن �لتعميم بخ�صو�ص �ليهود 

 Neturei Karta هو مغالطة. فمن �ليهود من هم �صّد �ل�صهيونية، كحركة ناطوري كارتا

Agudat Yisrael، �لتي هي بالت�صدد نف�صه  �أغود�ت ي�رش�ئيل  �حلريدية، وكذلك حركة 

لكنها متثل جمموعة �أكب، وهي لي�صت �صهيونية ولكنها لي�صت �صّد “�إ�رش�ئيل”. �أي�صاً، 

ثمة يهود علمانيون جتاوزو� �ل�صهيونية يف روؤيتهم �إىل �لعامل، وي�صعون �إىل نزع �ل�رشعية 

عن �مل�رشوع �ل�صهيوين بو�صفه م�رشوعاً �حتاللياً. وبالتايل، فاإن معاد�ة �ل�صهيونية ال 

من  يعانون  ممن  وغريهم  �ملحتل،  �جلوالن  يف  �ل�صوريني  �أو  �لفل�صطينيني  على  تقت�رش 

��صتمر�ر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لت�رشيحات �ملت�صاحمة عن �ليهودية و�مل�صيحية لي�صت نادرة 

يف �أدبيات حما�ص، فاملادة 31 من ميثاق حما�ص نف�صه تن�ص على ما يلي: “حركة �ملقاومة 

تعادي  ال  �الأخرى،  �لديانات  �أتباع  �إىل  �لنظر  يف  �الإ�صالم  ب�صماحة  تلتزم  �الإ�صالمية... 

منهم �إال من نا�صبها �لعد�ء، �أو وقف يف طريقها ليعيق حتركها �أو يبدد جهودها. ويف ظّل 
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�الإ�صالم يكن �أن يتعاي�ص �أتباع �لديانات �لثالث �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية، يف �أمن 

و�أمان”. �إال �أنه يف ظّل �حتو�ء ميثاق حما�ص بع�ص �لبنود �لتي تت�صمن “رهاباً يهودياً”، 

يقوم �أن�صار �مل�رشوع �ل�صهيوين و“�إ�رش�ئيل” بتحويل �النتباه عن �الأدبيات �جليدة �لتي 

حتمل �إيحاًء �إن�صانياً �إيجابياً، وهو ما ي�صلتزم �لنظر �إىل �مليثاق بكليته.

تربط �ملادة 32 على �صبيل �ملثال، �مل�رشوع �ل�صهيوين ببوتوكوالت حكماء �صهيون. 

هذه �لتزوير�ت �لرو�صية �مل�صماة بروتوكوالت حكماء �صهيون ينبغي �أال تكون جزء�ً من 

�أّي  من  جزء�ً  تكون  �أال  يجب  �أنها  و�حلقيقة  فل�صطينية.  �أو  �إ�صالمية  �أو  عربية  رو�ية  �أّي 

�رشد، �إال عند تناول �الأدب �لرو�صي �لذي يعك�ص “رهاباً يهودياً”. عبد �لوهاب �مل�صريي، 

�إىل خال�صة  “كفاية”، ي�صل  �ملفّكر �مل�رشي �لبارز، و�أحد قادة �حلركة �مل�رشية للتغيري 

كتابات  �لبوتوكوالت  �أن  مفادها  و�ل�صهيونية”  و�ليهودية  “�لبوتوكوالت،  كتابه  يف 

مزيفة ��صتندت �إىل حتليل �لن�صو�ص و�ل�صياقات، و�أن �أدب �ملوؤ�مرة �أدب �ختز�يل. وي�رشح 

�مل�صريي �أن �لزعم باأن �ليهود يرثون �صفات غري �أخالقية ثابتة، ويحافظون عليها جيالً 

بعد جيل، �إمنا هو زعم ال يتنا�صب مع �الإ�صالم، �لذي يرى �أن �لف�صيلة و�لرذيلة م�صاألة 

خيار ال ور�ثة. كما يقول �إن �ل�صهيونية متجذرة يف معاد�ة �ل�صامية و�الحتالل �لغربي 

دفع  عب  وذلك  �ل�صهيونية،  ي�صاعد  ��صطهاد�ً  يرتجم  عندما  �ليهودي”،  “�لرهاب  و�أن 

�ليهود �إىل مغادرة بالدهم لي�صتوطنو� يف فل�صطني. كما يبني �مل�صريي نقطة �أخرى لدى 

حتليله �لبوتوكوالت مفادها �أن �لزعم باأن �لقوى �ليهودية تخطط لل�صيطرة على �لعامل، 

ال يلحظ �لدعم �لهائل و�ل�صامل �لذي تقدمه �لواليات �ملتحدة لل�صهيونية. 

�أن �لبوتوكوالت كانت جزء�ً من �لنقا�ص بني حما�ص ووفد من �ل�صخ�صيات  ويبدو 

�الأمريكية يف بريوت. ويف ما بد� بادرة ح�صن نية قال مو�صى �أبو مرزوق، �أحد قادة حركة 

 .
12

حما�ص �ل�صيا�صيني، �إن �حلركة و�فقت �أن تزيل �لبوتوكوالت من موقعها �الإلكرتوين

�ليهودي”.  بـ“�لرهاب  �لرو�يات �ملتعلقة  ولكن لي�ص كل قادة حما�ص مهتمني بتناول 

يف  �لقيادي  �جلزيرة  �صا�صة  على  ر�أي”  من  “�أكرث  برنامج  ��صت�صاف   ،2009/3/2 ففي 

حما�ص �صامي �أبو زهري؛ �لذي تهرب �أربع مر�ت متتالية من �صوؤ�ل حول �لبنود �ملتعلقة 

بـ“�لرهاب �ليهودي” يف ميثاق حما�ص )��صتعملت �ملادة 22 كمثال(، و�بتعد بت�رشيحاته 

قدر �مل�صتطاع عن �ل�صوؤ�ل �لو��صح.

 �صحيفة البيان، �أبو ظبي، 2005/4/20.
12



روؤية حما�س لالآخر

121

�أمر�ً �رشورياً، قد ال تكون ممكنة قريباً. فقد قال  �مليثاق، و�إن كانت  �أن مر�جعة  �إال 

قادتها  �لتي  �حلكومة  يف  �ل�صابق  �خلارجية  وزير  �لزهار،  حممود  حما�ص  يف  �لقيادي 

حما�ص، يف مقابلة مع �صحيفة �لغد �الأردنية، ن�رشت بعد يوم من فوز حما�ص باالنتخابات 

�لت�رشيعية يف 2006، �إن حما�ص لن تغري كلمة و�حدة من ميثاقها. 

�غتالته  )�لذي  موؤ�ص�صيها  و�أحد  حلما�ص  �لروحي  �لقائد  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  ذكر 

على  �لفجر  �صالة  من  خارج  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  تابعة  مروحية   2004/3/22 يف 

وو�صف  1999/5/29؛  يف  �جلزيرة  على  مقابلة  يف  “�إ�رش�ئيل”  كلمة  �ملتحرك(  كر�صيه 

نف�صه  وو�صف  عملياتهم؛  خالل  �إ�رش�ئيل”  �إىل  يدخلون  “�إخوة  باأنهم  حما�ص  نا�صطي 

باأنه “�إن�صان يقاوم �صّد �الحتالل”. ولكنه �أي�صاً قال �إن عّز �لدين �لق�صام، �لذي ُيعرف 

�ليهود و�لبيطانيني. و�إذ حتدث عن �صجانيه،  �لع�صكري حلما�ص، قاتل  با�صمه �جلناح 

قال �إن “�ليهود مل يختارو�” من �صيكونون معه يف �ل�صجن من بني �ملعتقلني �ل�صيا�صيني 

�إن ��صتعمال هذ�  �إىل م�صاعدة �صخ�صية لكونه م�صلوالً.  �لفل�صطينيني، حيث كان بحاجة 

�لتعريف  عادة  به  وُيق�صد  و�لعرب،  �لفل�صطينيني  بني  �صائع  �أمر  �ليهود(  )�أي  �لتعبري 

كلمة  ��صتخد�م  �أن  كما  معينني؛  الأنا�ص  �أو  لدين  �إهانة  �أّي  به  يق�صد  وال  �ملعنية  باجلهة 

“�إ�رش�ئيل” ال تعني بال�رشورة �عرت�فاً بها ككيان �رشعي؛ حيث ُي�صتخدم �مل�صطلح بني 

�أننا  �مل�صتمع. غري  �لتعريف باجلهة �ملعنية، ت�صهيالً على  �لفل�صطينيني و�لعرب من باب 

�أن ينتقو� تو�صيفات دقيقة ومر�دفات  �أن على �لفل�صطينيني و�صو�هم  �أن ننبه  من �ملفيد 

ال تخلط بني �ليهودية و�ل�صهيونية، و�لقادة �لفل�صطينيون حتماً ي�صتطيعون �لتمييز بني 

�ليهودية و�ل�صهيونية �إن �حتاجو� �إىل ذلك. 

وال  �ل�صهيوين،  بالعدو  حم�صور  حما�ص  �رش�ع  �إن  هنية  �إ�صماعيل  قال   ،2005 يف 

. وعندما كلف �إ�صماعيل هنية ت�صكيل �حلكومة �جلديدة من قبل 
13

ي�صمل �ليهود ب�صكل عام

�أكد هنية يف مقابالت  �لرئي�ص حممود عبا�ص عقب فوز حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية، 

كونهم  ملجرد  لليهود  عد�وة  تكّن  ال  حما�ص  �أن  وغربية  حملية  �إعالم  و�صائل  مع  عديدة 

يهود�ً، و�أنها لي�صت لها م�صلحة يف ��صتمر�ر حلقة �لعنف.

حما�ص  خلطابات  �ملميزة  �ل�صمة  �أ�صبحت  �لو�قعية  �ل�صيا�صات  �أن  يف  �صّك  من  ما 

وبر�جمها �ل�صيا�صية خالل واليتها يف �حلكومة �لفل�صطينية، و�أن �لت�رشيحات �لو�ردة 

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2005/7/4.
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على ل�صان �لعديد من قادة حما�ص، تطورت يف �جتاهات �بتعدت ن�صبياً عن �مليثاق. ففي 

فيما  موقفه  عن  م�صعل  خالد  عب  �صابقاً،  �إليها  و�مل�صار  �جلارديان  يف  �ملن�صورة  �ملقالة 

يقبل  �لذي  �ليهود. وم�صعل،  و�إقامة دولة ل�صحاياه  �لهولوكو�صت  بالعالقة بني  يتعلق 

باإقامة دولة فل�صطينية على حدود �صنة 1967 تعهد يف �ملقالة ذ�تها �أن حما�ص “لن تعرتف 

مطلقاً ب�رشعية �لدولة �ل�صهيونية �ملقامة على �لرت�ب [�لفل�صطيني] للتكفري عن خطايا 

[�الإ�رش�ئيليون]  �إذ� كان  �آخر. ولكن  �أحد  �أو حلل م�صكلة  �آخر  [�لتوكيد للكاتب] �صخ�ص 

�إن حما�ص متد يدها  �ل�رشوط.  �الأمد فنحن م�صتعدون ملناق�صة  م�صتعدين لهدنة طويلة 

بال�صالم �إىل �أولئك �ملعنيني حقاً ب�صالم مبني على �لعدل”.  

“خطايا”. ومن جهة  �أنها  وما يثري �الهتمام هنا هو حديث م�صعل عن �ملحرقة على 

�أخرى، فقد بنّي حممود �لزهار يف كتابه “ال م�صتقبل بني �الأمم”، �لذي رّد فيه على كتاب 

 A Place ”مكان بني �الأمم: �إ�رش�ئيل و�لعامل“ Benjamin Netanyahu بنيامني نتنياهو

Among the Nations: Israel and the World، �أن جذور طرد �ليهود من كل �لدول 

�الأوروبية على مّر �لقرون �ملا�صية تكمن يف تدخلهم باغتيال قيا�رشتهم وحكامهم، ويف 

�أول من كانو�  �ليهود هم  باأن  �لعامل. كما قال  ن�رشهم �خلالفات و�لكر�هية بني �صعوب 

 .
14

معادين لل�صامية

متتد  و�لتي  �أوروبا،  يف  �ل�صامية  ملعاد�ة  دقيق  غري  فهماً  هذ�  �لزهار  تف�صري  وي�صكل 

�مل�صيح،  قتل  عن  م�صوؤولني  �ليهود  كون  عن  �مل�صيحية  �لالهوتية  �ملرّكبات  �إىل  جذورها 

�الأمر �لذي ينفيه �لقر�آن ب�صكل قاطع ليقّدم رو�ية بديلة ملا ح�صل، يكن �أن ت�صاعد هنا 

يف ر�أب �ل�صدع يف هذ� �ملجال. �إن رو�ية “قتل �الإله �ملرّكبة” هذه �أدت �إىل تطور �أ�صطورة 

“رهاباً  تعك�ص  �لتي  �الأ�صطورة  هذه  �لو�صطى.  �لقرون  خالل  �إجنلرت�  يف  �لدم”  “فرية 

يهودياً” تتهم �ليهود با�صتخد�م دماء �الأطفال من غري �ليهود الأغر��ص دينية، حيث ما 

�الحتفاالت  من  �لعديد  يف  قائمة  يهوذ�”  [دمية]  بـ“�إحر�ق  �ملتمثلة  �لف�صح  �صعرية  تز�ل 

�ملحلية يف �ليونان. وهي تو�صف �أحياناً باأنها “�إحر�ق �ليهودي”. بع�ص �لنا�ص ما ز�لو� 

مقتنعني باأن �ليهود ي�رشبون دماء �مل�صيحيني يف �لف�صح �ليهودي يف وقت ��صتمر �ملوقف 

�لفاتيكان  جممع  �أ�صدر  حتى  �مل�صيح  لل�صيد  �ليهود  بقتل  متم�صكاً  �لر�صمي  �لكاثوليكي 

�لثاين وثيقة “نو�صرت� �آيتات” Nostra Aetate �أو عالقة �لكني�صة باالأديان غري �مل�صيحية 

 www.felesteen.ps :موقع فل�صطني �أون الين، 2010/12/2، �نظر
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�صنة 1965 �لتي �ألغت �مل�صوؤولية �جلماعية لليهود عن ما ُي�صمى “�صلب �مل�صيح”. وعلى 

هو  وهذ�  قائمة،  الهوتي  �أ�صا�ص  على  �ملرتكزة  �ل�صامية  معاد�ة  تز�ل  ما  ذلك،  من  �لرغم 

�صلب �لق�صية. 

قّدم �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم �فتتاحية عن حركة حما�ص يف 2006/9/15، �قتب�صت 

مع  �ملمتازة  و�لعالقات  و�لعدل،  �ملعتقد،  حرية  عن  تد�فع  �لكرمي  �لقر�آن  من  �آيات  فيها 

�مل�صاملني من غري �مل�صلمني:

وتعتب  �الأخرى،  �ل�صماوية  �لديانات  �أهل  حقوق  “حما�ص”  حركة  حترتم 

لنف�ص  تعر�صو�  �لوطن  يف  �رشكاء  فل�صطني  �أر�ص  على  �ملوجودين  �مل�صيحيني 

�صو�ء  �الحتالل  �صلطات  من  �مل�صلمني  �إخو�نهم  لها  تعر�ص  �لتي  �ملمار�صات 

ب�صو�ء، و�صاركو� يف مو�جهة �الحتالل و�لت�صدي الإجر�ء�ته �لعن�رشية، فهم جزء 

.
15

ال يتجز�أ من �ل�صعب �لفل�صطيني لهم كامل �حلقوق وعليهم كامل �لو�جبات

“�لدولة �لعبية” مع �حلر�ص على عدم  وتتكلم �لفقر�ت �لالحقة يف �ملقالة ذ�تها عن 

ذكر كلمة “�إ�رش�ئيل” كيال تعطيها �ل�رشعية. و�لفكرة ذ�تها تنطبق على ��صتعمال “�لعدو 

�ل�صهيوين”، و“�لوجود �ل�صهيوين”، و“�لعدو”، و“�مل�رشوع �ل�صهيوين”، و“�الحتالل 

�ل�صهيوين”، و“قتال �ل�صهاينة حتى يخرجو� من فل�صطني كما هجرو� �إليها”. 

ب�صيغة  )وردت  �الأخرى”  �ل�صماوية  “�لديانات  �إىل  �ل�صابق  �القتبا�ص  ي�صري  وقت  يف 

�ليهود.  يذكر  �أن  دون  �لفل�صطينيني  �مل�صيحيني  يذكر  فاإنه  �الأ�صلي(  �لن�ص  يف  �جلمع 

و�ل�صوؤ�ل هنا هل من �الإ�صالم �لدعوة �إىل تطهري عرقي معاك�ص لليهود يف مقابل ما ح�صل 

للعرب �صنة 1948، مبا �أن �ل�رشد ال يرتك جماالً حللول �أخرى؟ �ألي�صت �ملقاومة هنا معنيّة 

يف �ملقام �الأول باإنهاء �مل�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني و�إز�لة هيكلية �صلطة �الحتالل �لتي 

تف�صل �صعباً على �آخر؟

�إىل خلفية دينية ر�بعة )غري  �أن �ملحتل ينتمي  وللتو�صيح، فلنفرت�ص للحظة و�حدة 

�ليهودية و�مل�صيحية و�الإ�صالم(، �أمل تكن �لرو�ية �لفل�صطينية لتت�صمن �ليهود كجزء من 

�لن�صيج �الجتماعي؟ �أمل تكن منا�صباتنا لت�صّم حاخاماً ور�هباً و�صيخاً، يتحدثون كلهم 

بلغة �لوحدة ذ�تها؟

15 نبذة عن حركة “حما�ص”، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm
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الأنه  وم�صتقبلهم،  فل�صطني  يف  باليهود  نف�صه  ي�صغل  ال  �إليه  �مل�صار  �لن�ص  �أن  ويظهر 

يف  يدخل  �أن  يريد  وال  و“�إ�رش�ئيل”؛  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  �صّد  بالتعبئة  �أ�صا�صاً  من�صغل 

جدل ٍحول من هو �ليهودي �لفل�صطيني، ومن هو �ليهودي �ملهاجر �مل�صتعمر �مل�صتوطن 

�إذ� ما  �أو  �إذ� ما حتررت فل�صطني،  له �المتياز�ت نف�صها  �إذ� كان  �ملغت�صب للحقوق، وما 

�نتهى �مل�رشوع �ل�صهيوين فيها.

من  هم  �لذين  “�ليهود  �أن   1963 �صنة  �الأ�صلي  �لفل�صطيني  �لقومي  �مليثاق  ن�ّص  لقد 

�أ�صل فل�صطيني يعتبون فل�صطينيني...”. ويف 1964 �أبدل بامليثاق �لقومي �لفل�صطيني. 

وقد عدلت مادته �ل�صابعة �صنة 1968 )نتيجة حلرب 1967( يف �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني 

بدء  حتى  فل�صطني  يف  عادية  �إقامة  “يقيمون  �لذين  باأولئك  �لفل�صطينيني  �ليهود  لتحدد 

�تفاق  مع  متو�فقة  غري  �عتُبت  �لتي  �ملو�د  من  و�صو�ها  �ملادة  هذه  �ل�صهيوين”.  �لغزو 

�ألغاها  �لعديدة(  �لعن�رشية  قو�نينها  من  �أياً  تلغي  �أن  “�إ�رش�ئيل”  من  يطلب  )مل  �أو�صلو 

�لرئي�ص  بح�صور   1998 �صنة  يف  ثم   ،1996 �صنة  غزة  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص 

 .Bill Clinton الأمريكي بيل كلينتون�

باأي  يعني  ال  عليه  �لق�صاء  �أجل  من  �لعمل  ولكن  حقيقي،  �أمر  �ليهودي”  “�لرهاب 

ويف  �أخالقياً،  كائناً  لي�صت  �لدولة  �إن  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �ملُحقَّة  �النتقاد�ت  عن  �ل�صكوت  حال 

هذه �حلالة ينبغي �أال تف�رش على �أنها هي “�ليهودي �ملطلق”. وما من �صيء �أقل من �إنهاء 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يكن �أن ينهي �لعنف �لبنيوي �لذي يتجلّى يف كل �أنو�ع �ل�صيا�صات 

و�ملمار�صات �لتي تولد �لتعا�صة و�لكر�هية. 

�إن ميثاق حما�ص لي�صت كتاباً منزالً، بل هو وثيقة تاريخية تعك�ص )�أو عك�صت!( تفكري 

تناأى حما�ص  �أن  �أخالقية  �أ�صخا�ص يف حما�ص. و�إنها مل�صاألة  �أو  �أو طريقة تعبري �صخ�ص 

بنف�صها عن �لت�رشيحات �لتي تعك�ص “رهاباً يهودياً” �أو ما يعرف بالال �صامية، وتثقف 

�لالحق  �لظلم  تقبل  �أن  عليها  �أن  يعني  ال  وهذ�  �حل�صا�صة.  �لق�صايا  هذه  حول  قو�عدها 

بالفل�صطينيني، ولكنها خطوة يف �الجتاه �ل�صحيح؛ لي�ص من باب �إر�صاء �أحد، ولكن من 

باب �لتو�فق مع طبيعة و�أ�صول �لفهم �الإ�صالمي نف�صه، �لذي ت�صتند �إليه حما�ص. 




