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ر�ؤية حركة حما�س لإدارة ال�صراع مع
العدو ال�صهيوين
مقدمة:
من الطبيعي �أن تثار �أ�سئلة �أو نقا�شات �أو تقييمات لفكر و�سلوك � ّأي جماعة منظمة
خا�صة� ،إذا كانت عاملة يف جمال ال�رصاع الذي له تداخالت حملية و�إقليمية ودولية
ب�شكل عام� ،أو �إذا كان الدور فاعالً وم�ؤثرا ً كما هو حال حركة املقاومة الإ�سالمية
حما�س ب�شكل خا�ص.
ومع �أن فكر و�سلوك حركة حما�س يف �إدارة ال�رصاع مع العدو ال�صهيوين يتعر�ض
خلطة ت�شويه منهجية من اجلهة الرئي�سية املت�رضرة من ذلك وهي الكيان ال�صهيوين،
الذي بات ي�سمى بـ“دولة �إ�رسائيل” ،و�أن�صارها يف الغرب ب�شكل خا�ص .ومع �أن هذه
اخلطة املنهجية قائمة على �أ�سا�س معاداة وحماربة حركة حما�س بكل ال�سبل املتاحة لهم؛
ف�إن هذا الف�صل ال ي�ستهدف الرد على املغالطات الغالبة على تلك اجلهود ،لأننا نرى ب�أن
ذلك لن ُي ْحدِث حتوالً عندهم ،وال عند كثري من الذين ي�ؤيدونهم ،لأ�سباب تاريخية �أو
مرحلية �أو م�صلحية.
مما ي�ؤ�سف له� ،أنه على الرغم من عقد حوارات معمقة بني �أطراف ر�سمية و�شعبية
�أوروبية ،وبني حركة حما�س ،ما تزال معظم دول الغرب ال تتعامل مع حركة حما�س
طبقا ً لقيم وقواعد القانون الدويل ،وال طبقا ً حلقيقة مواقف و�سيا�سات حركة حما�س التي
تت�سم باملنهجية والعقالنية والواقعية؛ و�إمنا ُينظر لها �إما من خلفية االلتزام الغربي بدعم
امل�رشوع ال�صهيوين ،على ظلمه وعدوانه ،و�إما من خالل املعيار الإ�رسائيلي الذي َيع ُّد � ّأي
حركة مقا ِوم ٍة له حرك ًة �إرهابية.
غي الغرب معايريه يف التعامل مع ق�ضية احتالل فل�سطني وال�رصاع
وامل�أمول �أن ُي ِّ
العربي الإ�رسائيلي طبقا ً ملبادئ القانون الدويل ،وقيم احلرية والعدالة ،وحر�صا ً على
م�ستقبل ال�سلم واال�ستقرار الدويل.
ونحن هنا ال نكتب بحثا ً �أكادميياً ،و�إمنا ر�ؤي ًة �شار ْكنا يف �صياغتها ،منذ بداية ت�أ�سي�س
حركة حما�س ،لتكون بني �أيدي �صناع القرار ال�سيا�سي� ،أو الباحثني واملهتمني مبو�ضوع
519

حمـــــا�س
البحث؛ �آملني �أن ي�سهم ذلك يف فهم حركة حما�س ب�شكل خا�ص ،ويف فهم مو�ضوع
ال�رصاع الفل�سطيني مع االحتالل ال�صهيوين ،الذي ُي�ش ِّكل ب�ؤرة ال�رصاع الدويل يف العامل
العربي �أو ما ُيعرف ِبنطقة “ال�رشق الأو�سط” ب�شكل عام.

�أو ًال :املوجهات الأ�سا�سية يف بلورة ر�ؤية حما�س:
نحن نتحدث هنا عن املوجهات� ،أو العوامل الأ�سا�سية يف بلورة ر�ؤية حركة حما�س
لإدارة ال�رصاع مع العدو ال�صهيوين ،ور�سم املواقف وال�سيا�سات العامة حول ذلك� .أما
اتخاذ القرار ب�ش�أن م�ستجدات ال�رصاع ،فيتم بح�سب املنهج املتبع يف ذلك ،وهو تقدير
املوقف يف �ضوء الظروف والتطورات املتعلقة بذلك احلدث ،على قاعدة حتديد امل�صلحة،
وعدم التعار�ض مع اال�سرتاتيجية والأهداف املرحلية.
وقد �شكلت النقاط التالية املوجهات الأ�سا�سية يف ر�سم معامل ر�ؤيتنا لإدارة ال�رصاع
مع العدو ال�صهيوين ،منذ بداية ت�أ�سي�س احلركة وهي:

 .1اخللفية الإ�سالمية:
ونعني بها املوازين الإ�سالمية �أو الأحكام ال�رشعية ب�شكل عام ،وتلك املتعلقة بال�رصاع
نا�شئ عن كوننا جزءا ً من �شعب فل�سطني ،الذي
مع العدو ال�صهيوين ب�شكل خا�ص .وهذا
ٌ
يدين بغالبيته بالإ�سالم ،وينتمي لأمة عربية �إ�سالمية دينها الغالب هو الإ�سالم �أي�ضاً.
وبالتايل فمن الطبيعي ،و�سيظل كذلك �إىل ما �شاء اهلل� ،أن تكون القيم والأحكام ال�رشعية
حا�رضة وم�ؤثرة يف مواقف و�سيا�سات حركة حما�س.
وفل�سطني بالن�سبة لأهلها ،لي�ست �أر�ضا ً فح�سب ،بل هي ذات خ�صو�صية �إ�ضافية،
نا�شئة عن كونها �أر�ضا ً مقد�سة ومباركة ،وقبلة امل�سلمني الأوىل ،و�أر�ض الإ�رساء واملعراج
حيث �أُ�رسي بالنبي حممد [ من مكة �إىل القد�س ،ومن هناك ُعرج به �إىل ال�سماوات العال.
وفيها امل�سجد الأق�صى املبارك الذي وردت يف ف�ضله و�أهميته ن�صو�ص يف القر�آن الكرمي
و�أحاديث الر�سول [.
وفل�سطني نتيجة لهذه اخل�صو�صية الإ�ضافية من الناحية الدينية ،وملكانتها
اال�سرتاتيجية يف املنطقة العربية والإ�سالمية ،حتتل مكانة خا�صة لدى العرب وامل�سلمني،
كما �أن لها مكانة خا�صة لدى الأديان ال�سماوية الأخرى ،وخ�صو�صا ً العرب امل�سيحيني،
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لأنها مهد ي�سوع امل�سيح \ وفيها كني�سة القيامة� ،إ�ضافة �إىل كونها �أر�ض �آبائهم
و�أجدادهم.
وبناء على ذلك تدافع حما�س عن �أر�ض فل�سطني لي�س فقط ب�سبب �أنها وطنهم و�أر�ض
�آبائهم و�أجدادهم ،و�أنها احتُلَّت من عدو غا�صب ،بل �إن هناك دافعا ً �إ�ضافيا ً هو مكانتها
اخلا�صة لدى امل�سلمني التي متتاز بها عن غريها من �أر�ض العرب وامل�سلمني.
كما يجعل م�ساعدة العرب وامل�سلمني لأهل فل�سطني م�ساندة تختلف يف الدرجة والقوة
عن م�ساندتهم لأي �شعب من �شعوبهم يتعر�ض لالحتالل �أو العدوان.
وترى حما�س �أن عدم �أخذ ذلك بنظر االعتبار لدى الغرب املنا�رص �أو املنحاز للكيان
ال�صهيوين ،عامل يزيد املنطقة توترا ً وعدم ا�ستقرار ،مهما لقيت جهودهم من دعم
وت�أييد و�إ�سناد.

 .2ظروف الن�ش�أة:
ونعني بها هنا انتماء م�ؤ�س�سي حركة حما�س �إىل تيار جماعة الإخوان امل�سلمني
كربى حركات الإ�سالم ،ذات البعد ال�شامل يف فهم الإ�سالم .وقد �أ�سهم ذلك يف �أن جعل
منهج حركة حما�س من الناحية الدينية �أ�شد قناعة وميالً ملا �أ�صبح ي�سمى مدر�سة
الو�سطية واالعتدال ،التي تعرب عن التيار ال�سائد يف �أو�ساط العرب وامل�سلمني يف الوقت
احلا�رض .وهي ما تزال تنتمي لهذه املدر�سة من الناحية الفكرية� ،أما من الناحية
التنظيمية فحما�س حركة حترر وطني لها �آلياتها اخلا�صة بها لإدارة القرار ور�سم
ال�سيا�سات ،وهي كما هو معلوم جعلت حجر الزاوية يف عالقاتها اخلارجية عدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول والأحزاب واملنظمات.
وعلى �سبيل املثال ،ن�شري هنا �إىل �أن �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ُتوجب على امل�سلمني
قتال من يحتل �أر�ضهم ،وهو ما ح�صل متاما ً يف فل�سطني؛ حيث قامت احلركة ال�صهيونية
بتنظيم حمالت هجرة لليهود من �أوروبا �إىل فل�سطني ،و ّ
مت التمكني لهم من خالل
االحتالل الربيطاين �إىل �أن متكنوا بالقوة والغلبة من �إن�شاء “دولة �إ�رسائيل” ،وطرد
ال�شعب الفل�سطيني �إىل املنايف وال�شتات.
وعلى �سبيل املثال �أي�ضاً ،ف�إن ما ُيذكر من “قتال اليهود” يف فل�سطني �إمنا هو يف
مواجهة من قام منهم باالحتالل واالعتداء ،ولي�س لأنهم يهود؛ طبقا ً للقاعدة الإ�سالمية
املعروفة “ال �إكراه يف الدين”.
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 .3اخللفية الفكرية العامة حول ظروف ن�ش�أة “دولة �إ�رسائيل” ودور
الغرب يف ذلك:
ويق�صد هنا �أن حركة حما�س كغريها من احلركات الفل�سطينية �أو العربية والإ�سالمية
ذات البعد ال�سيا�سي كان لها درا�سة وفهم عميق لكيفية ن�شوء ما ُي�سمى “دولة �إ�رسائيل”،
ولأننا نتحدث هنا عن ر�ؤية ف�إننا ال ن�سهب يف احلديث عن ال�شواهد والتفا�صيل املتعلقة
ب�إدراك الظروف واملالب�سات التي �أدت لقيام “�إ�رسائيل” على �أر�ض فل�سطني وا�ستمرار
عدوانها والدعم الغربي لها.
فقد كان وا�ضحا ً لدينا يف حركة حما�س �أن م�رشوع �إن�شاء “دولة �إ�رسائيل” ،و�إن كان
له دوافع وخلفيات دينية وقومية عند بع�ض الطوائف اليهودية يف �أوروبا ب�شكل خا�ص،
�إال �أن م�رشوع �إن�شاء “دولة �إ�رسائيل” يف فل�سطني كان العامل الأ�سا�سي يف �إجناحه
هو القوى اال�ستعمارية الأوروبية لأ�سباب جيو-ا�سرتاتيجية ،ورغبة يف التخل�ص مما
ي�سمى “امل�س�ألة اليهودية” ،و�أن تكون هذه الدولة �أداة لفر�ض الهيمنة وال�سيطرة على
قلب املنطقة العربية والإ�سالمية ،واحليلولة دون نه�ضتها لكي تبقى مواردها وثرواتها
يف خدمة الدول اال�ستعمارية من جهة ،وللحيلولة دون نه�ضة العرب وامل�سلمني ،وب�شكل
خا�ص �أن ي�صبحوا قوة فاعلة وم�ؤثرة يف الإقليم والعامل� ،أو �أن تكون لهم ا�ستقاللية
يف املواقف وال�سيا�سات .كما ال يخلو الأمر لدى عدد من القوى والقيادات الغربية من
خلفيات دينية وثقافية تدعم ما ي�سمى “عودة اليهود” �إىل فل�سطني.
لقد �شهد التاريخ الإ�سالمي منذ ن�ش�أته على الت�سامح مع �أتباع الديانات ال�سماوية ويف
مقدمتهم اليهود ،حيث عا�شوا �آمنني يف الدولة الإ�سالمية منذ عهد الر�سول [ واخلالفة
الرا�شدة �إىل الع�صور احلديثة .ون�شري هنا ب�شكل خا�ص �أن قتالهم يف املدينة املنورة
وحولها قد ّ
مت بعد قيامهم بالعدوان والت�آمر على امل�سلمني وعلى نبيهم حممد [ ،وعلى
دولتهم النا�شئة.
وقد �سجل التاريخ �أن يهود �إ�سبانيا (الأندل�س) جل�أوا �إىل بالد امل�سلمني بعد حماكم
التفتي�ش .كما �سجل التاريخ الفل�سطيني ب�شكل خا�ص الت�سامح بني الن�صارى واليهود
وامل�سلمني على مدار التاريخ ،ومل ين�ش�أ �رصاع بني امل�سلمني والن�صارى من جهة،
واليهود من جهة ثانية� ،إال بعد ن�شوء الع�صابات ال�صهيونية يف فل�سطني ،وارتكابها
جمازر وح�شية �ض ّد الفل�سطينيني ،وبعد قيام “�إ�رسائيل” وو�ضوح �سيا�ستها العن�رصية
�ض ّد كل �شيء عربي �أو �إ�سالمي.
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وقد �شهد الن�ضال الفل�سطيني منذ بداياته م�شاركة امل�سيحيني �إىل جانب امل�سلمني �ض ّد
االحتالل ال�صهيوين .ويذكر هنا على �سبيل املثال كيف �أن �أحد �أبرز م�ساعدي احلاج �أمني
احل�سيني زعيم فل�سطني يف فرتة االحتالل الربيطاين كان �إميل الغوري وهو م�سيحي.
وهذه اخللفية التاريخية ما زالت وراء تف�سري املواقف الغربية الداعمة �أو املنحازة
ملواقف “�إ�رسائيل” ،على الرغم من وجود دوافع �أخرى متليها �أحيانا ً بع�ض الظروف
واملالب�سات املتعلقة بطبيعة التناف�س على امل�صالح داخل القوى الغربية الداعمة
لـ“�إ�رسائيل”.
وت�أ�سي�سا ً على هذا الفهم ر�أت حركة حما�س �أن امل�رشوع ال�صهيوين ،و�إن ا�ستهدف
ب�شكل مبا�رش اال�ستيالء على �أر�ض فل�سطني وت�رشيد �شعبها� ،إال �أنه م�رشوع
ي�ستهدف الأمة العربية والإ�سالمية يف حا�رضها وم�ستقبلها ،و�أنه بناء على ذلك ال ب ّد
للأمة �أن يكون لها دور يف ال�رصاع مع االحتالل ال�صهيوين ،و�أال يقت�رص الدور فقط
على ال�شعب الفل�سطيني.

 .4ر�صيد التجربة:
ويق�صد بذلك الدرو�س والعرب التي ّ
مت �أخذها من ر�صيد ال�رصاع مع العدو ال�صهيوين،
وخ�صو�صا ً بعد قيام “�إ�رسائيل” �سنة  ،1948الذي مكن “�إ�رسائيل” من ال�سيطرة على
قرابة  %77من م�ساحة فل�سطني ،وبعد عدوان  1967الذي �أدى الحتالل باقي فل�سطني.
ون�شري هنا ،على �سبيل املثال� ،أن �أ�سلوب خطف الطائرات ك�أداة من �أدوات مقاومة
االحتالل مل يكن جمديا ً لأ�سباب متعددة .كما �أن اختالل ميزان القوة ل�صالح العدو
من جهة ،وانحياز الغرب له من جهة �أخرى ،وت�أثر بع�ض الدول يف املنطقة بذلك من
ناحية ثالثة ،جعل حركة حما�س حت�رص �ساحة مواجهتها لالحتالل داخل فل�سطني
فقط ،على الرغم من ا�ستهداف العدو ال�صهيوين لل�شعب الفل�سطيني واغتيال قادته يف
املنايف وال�شتات.

 .5مراعاة قواعد القانون الدويل والإن�ساين:
وهذا نا�شئ �أي�ضا ً عن التالقي بني القيم الإ�سالمية الداعية �إىل اجلنوح لل�سلم
واال�ستقرار واعتبار احلرب �أداة لل�رضورة والدفاع عن النف�س من جهة ،وبني مبادئ
حقوق الإن�سان وقواعد القانون الدويل من جهة ثانية .ولذلك فقد �سعت حما�س ملراعاة
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هذه اجلوانب يف �سيا�ساتها ومواقفها ،وما تزال تدعو الغرب ب�شكل خا�ص �إىل تطبيق
مبادئ القانون الدويل ،و�إىل عدم االنحياز للعدو املحتل.
وطبقا ً للقانون الدويل ف�إنه ال يجوز اال�ستيالء على �أر�ض الآخرين بالقوة ،وال فر�ض
الوقائع مل�صادرة حقوق �أهل الأر�ض ،كما تفعل “�إ�رسائيل” �سواء يف الأرا�ضي التي
احتلت �سنة � 1948أم �سنة  .1967وطبقا ً للقانون الدويل ف�إن حقّ مقاومة االحتالل حقّ
م�رشوع ،ولكن الغرب يف جملته ال يقر لل�شعب الفل�سطيني بذلك ،ويتماهى مع العدو يف
اعتبار املقاومة امل�سلحة من �أعمال الإرهاب.
وفيما يتعلق بالعمليات اال�ست�شهادية ،التي ي�سميها الغرب عمليات انتحارية �أو
تفجريية ،فعلى الرغم من �أنها كانت دائما ً يف �سياق ر ّد الفعل على جرائم جي�ش وقوات
االحتالل ،فقد بادرت حما�س ،يف حينها� ،أكرث من مرة �إىل عر�ض وقف القيام بها� ،إن
�أوقفت قوات االحتالل عملياتها املتوا�صلة �ض ّد املدنيني الفل�سطينيني؛ �إال �أن دولة
االحتالل رف�ضت ذلك .ويف كل مرة توافق فيها حما�س على وقف �إطالق النار كان
االحتالل يبادر �إىل نق�ض ذلك وخرقه .وهو �أمر معروف لكل املتابعني ل�ش�أن ال�رصاع
العربي الإ�رسائيلي ،لكننا نورد ذلك هنا يف معر�ض تبيان كيف �أن حركة حما�س حتر�ص
دائما ً على مراعاة املبادئ والقيم الإن�سانية املتفق عليها يف االتفاقيات الدولية .ويعلم
كل متابع �أن دولة االحتالل هي التي ترف�ض تطبيق بنود اتفاقيات جنيف الدولية ،كما
ترف�ض كثريا ً من القرارات الدولية ،التي حاولت �إن�صاف ال�شعب الفل�سطيني ،ولو جزئياً،
يف �رصاعه املرير مع االحتالل.

ثاني ًا :ر�ؤيــــة حمـــا�س لإدارة ال�صــــراع مـــــع العـــــدو
ال�صهيونــــي:
ويف �ضوء ما �سبق ميكن التعبري عن ر�ؤية حركة حما�س لإدارة ال�رصاع مع العدو
ال�صهيوين املتمثل يف “�إ�رسائيل” �ضمن العناوين التالية:

 .1منظور العداء لدى حما�س:
ا�ستغرق العامل الغربي قرونا ً طويلة يف احلروب لأ�سباب اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو
طائفية �إىل �أن تو�صل حل�رص معنى العداء والعدوان ،ب�أنه كل عمل تقوم به دولة على دولة
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�أخرى� ،سواء باالحتالل الع�سكري لبع�ض الأقاليم �أم بالهجمات املتعددة الأ�شكال� ،سواء
على الأر�ض �أم على القوات امل�سلحة �أم على الأ�ساطيل التجارية ،و�أن ما يرتتب على هذا
العدوان باطل مهما تقادم عليه الزمن� .أما مفهوم العداء يف الإ�سالم الذي هو مرجعية
حما�س الفكرية فقد ّ
مت حتديده منذ مبعث النبي حممد [؛ حيث قامت الدعوة الإ�سالمية
على مبد�أ ال�سالم ،ورف�ض العدوان على الأفراد واجلماعات ،واعتباره جرمية حمرمة يف
كل زمان ومكان ،و�أن العدوان ال يكون �إال بحق املعتدي.
وبناء على ذلك فلي�س هناك ابتداء بالعداء على � ّأي فرد �أو جماعة �أو دولة ب�سبب
عرق �أو دين �أو ثروة� ،أي �أنه لي�س واردا ً يف الإ�سالم وال عند حما�س العداء للن�صارى �أو
اليهود �أو حتى امل�رشكني ،ما مل يبادروا بالعدوان على امل�سلمني و�أر�ضهم ومقد�ساتهم
وثرواتهم .ومعيار العداء والعدوان بالتايل عند حما�س هو معيار �سيا�سي يف الأ�سا�س،
ولي�س عقيدة دينية �أو نظرة عن�رصية �أو طائفية .ولكنه ي�أخذ بعدا ً �إ�ضافيا ً يف الدافع
واحلافز ،ب�سبب ما ذكرناه يف خ�صو�صية فل�سطني الدينية عند العرب وامل�سلمني .و�أما
اخلالف بني امل�سلمني وغريهم من الن�صارى واليهود ب�سبب العقائد وال�رشائع ،فهو من
اخلالف الطبيعي الذي �شهدته الب�رشية منذ بداية نزول �آدم وحواء للأر�ض وعمارتها.
وهو خالف يقوم على احلجة والبيان ،و�آليته الت�سامح واحلوار .وهو لي�س �سببا ً
للعداوة �أبدا ً يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،كما هو متفق عليه يف كل مذاهب الفقه الإ�سالمي.

 .2حما�س واليهود:
اليهود كما الن�صارى كما جميع الب�رش ،طبقا ً ملعتقدات امل�سلمني ُخلقوا من نف�س
واحدة ،والإن�سان �أخو الإن�سان ،وله حق العي�ش بحرية وكرامة ،دون ا�ستثناء �أو متييز،
حيث �إن الإن�سان ُمك َّرم ِب ِّ
غ�ض النظر عن دينه �أو لونه �أو جن�سه �أو عرقه.
وحما�س �إذ تقاوم االحتالل وتقاتل “�إ�رسائيل” اليوم ال تفعل ذلك من باب العداء
لليهود ك�أ�صحاب ديانة ،و�إمنا متار�س حقّ الدفاع عن النف�س ،وحقّ ر ّد العدوان الواقع
على الأر�ض واملقد�سات والرثوات والإن�سان يف فل�سطني من قبل �أجهزة �أمن وم�ؤ�س�سات
دولة االحتالل ال�صهيوين.
وكما ذكرنا �آنفا ً فقد كانت فل�سطني مثاالً للت�سامح والتعاي�ش بني �سكانها امل�سلمني
والن�صارى واليهود .ومل يقع ال�رصاع والقتال �إال بعد قيام ع�صابات احلركة ال�صهيونية
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بالعدوان على ال�سكان والأر�ض الفل�سطينية ،والذي �أخذ منهجا ً خمططا ً ومتوا�صالً بعد
قيام “�إ�رسائيل”.
وبناء على هذه الر�ؤية لي�س لدى حما�س � ّأي م�شكلة مع �أتباع الديانة اليهودية يف
العامل ،كما ح�رصت �ساحة مواجهة االحتالل يف �أر�ض فل�سطني فقط ،على الرغم من
ا�ستهداف “�إ�رسائيل” لأبناء ال�شعب الفل�سطيني وقيادات حركات املقاومة الفل�سطينية
يف املنايف وال�شتات.
وعندما تتحرر الأر�ض الفل�سطينية ويزول عنها االحتالل ال�صهيوين الباطل،
�سيعي�ش �سكانها من امل�سلمني والن�صارى واليهود وغريهم يف ت�سامح وتعاي�ش و�أمن
و�سالم ،كما كانوا يعي�شون قبل بداية حمالت الهجرة املمنهجة التي نظمتها احلركة
ال�صهيونية ليهود العامل �إىل فل�سطني .ون�شري يف هذا املقام �إىل تعمد الباحثني ال�صهاينة
وبع�ض من ينا�رصهم لإثارة �أن هناك ن�صو�صا ً يف ميثاق حركة حما�س قد يفهم منها ما
ي�سمونه مبعاداة ال�سامية� ،أي عداء اليهود لأنهم يهود ،وهذا ت�ضليل مق�صود ،حيث مل
يرد يف ميثاق حما�س ما ي�شري لذلك ،ف�ضالً عن �أن “العداء لل�سامية” غري معروف �أ�صالً
عند امل�سلمني ،وهو يعرب عن “امل�س�ألة اليهودية” التي ن�ش�أت يف �أوروبا.
و�إذا كانت هناك بع�ض املفردات الف�ضفا�ضة يف ميثاق حما�س ،فهذا يرجع لظروف
الن�ش�أة ،حيث غلب هذا الأُ�سلوب على اخلطاب العربي والإ�سالمي ب�شكل عام ،ومل
يكن م�صطلحا ً مق�صودا ً �سواء من الناحية الدينية� ،أم ال�سيا�سية� ،أم القانونية .واملت�أمل
يف م�سرية حما�س و�أدائها ال�سيا�سي منذ ن�ش�أتها يدرك موقف حما�س من �أتباع الديانة
اليهودية على النحو الذي �رشحناه �آنفا ً بو�ضوح.

 .3حما�س واحلركة ال�صهيونية:
تفرق حما�س بني اليهودية كدين �سماوي ،وال�صهيونية كحركة �سيا�سية عدوانية
عن�رصية ،هدفها احتالل فل�سطني وطرد �سكانها منها ،و�إقامة دولة قومية لليهود،
كما َت َّقق لهم بفعل ا�ستخدام القوة الغا�شمة ،وتواط�ؤ الدول اال�ستعمارية خ�صو�صا ً
بريطانيا يف �أثناء فرتة انتدابها لإدارة فل�سطني منذ �سنة  1922وحتى قيام “�إ�رسائيل”
�سنة .1948
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ففي حني تع ُّد حما�س � ّأي يهودي لي�س عدوا ً لها ب�سبب معتقده الديني ،ف�إنها تع ُّد
كل �صهيوين يهوديا ً كان �أم غري يهودي� ،أي الذي اعتنق املبادئ ال�صهيونية ،و�شارك
يف خططها وم�شاريعها العدوانية قبل �سنة � 1948أو �أ�صبح عن�رصا ً يف دولة االحتالل
الإ�رسائيلي بعد �سنة  1948وي�شارك ب�صورة �أو ب�أخرى يف جرائمها العدوانية ،فهو
يدخل �ضمن �أعداء ال�شعب الفل�سطيني ،وبالتايل �ضمن �أعداء حركة حما�س .ومع ذلك
حما�س ال ت�ستهدفه �ضمن �أن�شطتها يف مقاومة االحتالل �إال �إذا كان يف داخل فل�سطني.

 .4حما�س و“دولة �إ�رسائيل”:
َتع ُّد حركة حما�س “�إ�رسائيل” كيانا ً باطالً ،لأنه جاء نتيجة عدوان �صهيوين باطل
على �أر�ض و�شعب فل�سطني ،وقام هذا الكيان الباطل باغت�صاب كامل �أر�ض فل�سطني
بعد عدوان �سنة  .1967وهذه الدولة املحتلة متار�س كل �أ�شكال العدوان على الأر�ض
وال�شعب واملقد�سات ،وتعمل بكل ثبات لتهويد �أر�ض فل�سطني ،وت�رشيد معظم �أبنائها
خارج فل�سطني ،وتعامل من يبقى منهم بتمييز عن�رصي �أ�شد من التمييز العن�رصي الذي
�شهدته جنوب �إفريقيا �أيام احلكم العن�رصي.
وهي ت�صادر الأر�ض وتبني امل�ستعمرات ،وتقهر املواطن الفل�سطيني بكل �أنواع
الظلم واالمتهان والتنكيل واالعتقال وال�سجن واحلرمان؛ وتعمل على بناء دولة
يهودية عن�رصية ،وتطالب العامل ب�شكل عام والفل�سطينيني ب�شكل خا�ص االعرتاف بها
كدولة يهودية ،الأمر الذي تطمع �أن يعطيها �رشعية لكل ما تفعله من �أجل طرد ال�شعب
الفل�سطيني من �أر�ضه.
والكيان الإ�رسائيلي �إذ يفعل ذلك ،ف�إن حما�س تع ُّده عدوا ً يجب قتاله ومقاومة �سيا�سته
بكل ال�سبل امل�رشوعة ،طبقا ً لأحكام الفقه الإ�سالمي ،وقواعد القانون الدويل ،وقيم
احلرية والعدل املُج َمع عليها لدى الب�رش جميعاً .و�إن مطالبة الغرب لل�شعب الفل�سطيني
عامة ،وحرك َة حما�س خا�صة باالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ،هو ظلم �إ�ضايف على الظلم الذي
ارتكبوه يف دعم قيام الكيان ال�صهيوين .ولي�س واردا ً يف ر�ؤية حما�س �أبدا ً االعرتاف
مبا ُي�سمى “دولة �إ�رسائيل” اعرتافا ً قانونياً� ،أو ب�أي طريقة ُتعطي �رشعية لوجودها �أو
الحتاللها؛ حيث يعني ذلك بطالن حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه ومقد�ساته ،وحقه يف
الدفاع عن نف�سه� ،أو حقه يف التحرر من االحتالل وتقرير م�صريه ،باعتباره حقا ً طبيعياً،
وحقا ً �أ�صيالً يف املواثيق الدولية.
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 .5و�سائل حما�س يف مقاومة االحتالل:
ا�ستنادا ً �إىل �إميان حما�س ب�أن “�إ�رسائيل” كيان باطل ،و�أنها دولة احتالل ،ف�إن و�سيلتها
الأ�سا�سية يف مقاومة االحتالل هي القتال بكل ال�سبل امل�رشوعة ،وال�صرب على تكلفة ذلك،
حتى يزول االحتالل وتتحرر الأر�ض الفل�سطينية .ومقاومة االحتالل كما تراه حما�س
لي�س حقا ً بح�سب مرجعيتها الإ�سالمية فح�سب ،بل هو حقّ بح�سب القوانني واملواثيق
الدولية �أي�ضاً .وت�أمل حما�س من قوى العدل و�أن�صار احلرية يف العامل منا�رصتها يف حقها
يف الدفاع عن حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،ودعم �صموده ومقاومته حتى الن�رص وحترير
الأر�ض واملقد�سات.
والعدو املحتل ال ُيواجه �إال باملقاومة بكل �أ�شكالها ،خ�صو�صا ً املقاومة امل�سلحة؛ �أما
املفاو�ضات وهي و�إن كانت جائزة �سواء يف الفقه الإ�سالمي �أم العالقات الدولية� ،إال �أنها
غري جمدية مع االحتالل القمعي العدواين.
وقد �أثبتت م�سرية املفاو�ضات منذ بدايتها يف مدريد �سنة  1991وحتى الآن� ,أنها
ا�ستخدمت ب�شكل جوهري غطا ًء لكل برامج التهويد ولكل �إجراءات “�إ�رسائيل” القمعية
�ض ّد ال�سكان والأر�ض واملقد�سات يف فل�سطني .وحما�س ترى �أنه ال فائدة للفل�سطينيني
يف املفاو�ضات �إال �إذا ّ
مت االعرتاف بهم ك�شعب له حقوق غري قابلة للت�رصف ،وقامت له
دولة معرتف بها بناء على ذلك .ومع ذلك ،ويف �ضوء حر�ص حما�س على وحدة املوقف
الفل�سطيني ،ف�إنها على ا�ستعداد الحرتام نتائج ا�ستفتاء �شعبي ح ّر ونزيه حول ما قد
تتو�صل �إليه املفاو�ضات التي تقوم بها قيادته املمثلة ب�شكل �صحيح جلموع قواه وف�صائله
ال�سيا�سية ،مع االحتفاظ بوجهة نظرها اخلا�صة بها فيما يتعلق بدولة االحتالل.

 .6حما�س و�أن�صار “�إ�رسائيل”:
ترى حما�س �أن منا�رصة “�إ�رسائيل” يف عدوانها على ال�شعب الفل�سطيني ظلم َب ِّي
لي�س له �سند يف الأعراف والقوانني الب�رشية والدولية .وت�أمل حما�س من كل من ينا�رص
“�إ�رسائيل” �أن يتوقف عن ذلك دعما ً للحق الفل�سطيني من جهة ،ولل�سلم والأمن الدويل
من جهة ثانية.
ولكن حما�س ال تع ُّد من ينا�رص “�إ�رسائيل” عدوا ً مبا�رشا ً لها ،ي�ستحق الرد املبا�رش
با�ستهدافه ،فحما�س ال ت�ستهدف �إال من ي�شارك يف العدوان على ال�شعب الفل�سطيني.
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وبناء على ذلك ,مل ت�ستهدف عمليات املقاومة � ّأي فرد �أو جماعة �أو دولة غري دولة
االحتالل .كما جتنبت احلركة ا�ستهداف االحتالل ورموزه وم�ؤ�س�ساته خارج �ساحة
فل�سطني؛ وهذه ال�سيا�سة لي�ست نابعة من اخلوف كما قد ُيت�صور لأول وهلة ،لكنه
بالإ�ضافة �إىل كونه من باب احلكمة املطلوبة وامل�رشوعة ،ف�إنه يندرج �أي�ضا ً يف �إطار املبادئ
وال�سيا�سات املدرو�سة الهادفة لعدم ا�ستعداء الآخرين ،ولدعم ال�سلم والأمن يف العالقة
بني الأمم وال�شعوب وخري الب�رشية ب�شكل عام.

 .7حما�س وا�ستهداف املدنيني:
القتال ،كما هو م�رشوع يف الإ�سالمَ ،ينهى عن قتل الن�ساء والأطفال وال�شيوخ� ،أو
بعبارة �أخرى ينهى عن قتل غري املقاتلني ،وهو �أمر وا�ضح يف فقه �أحكام احلرب يف
ال�رشيعة الإ�سالمية .ويف �ضوء ذلك ف�إن املقاومة التي تقوم بها حركة حما�س هي حقّ
م�رشوع �ض ّد االحتالل ،وت�ستهدف �رضب القوى والبنى الع�سكرية والعدوانية لدى
دولة االحتالل.
ومل تبادر املقاومة الفل�سطينية بالعمليات التي غلبت على نتائجها �إ�صابة غري
املقاتلني� ،إال لل�رضورة وردا ً على العدوان على املدنيني الفل�سطينيني ،وخ�صو�صا ً املذابح
الإرهابية التي اقرتفها ال�صهاينة �ض ّد املدنيني الع َّزل من ال�شعب الفل�سطيني؛ كما حدث
يف مذبحة احلرم الإبراهيمي يف مدينة اخلليل يف  ،1994/2/25والتي ا�ستهدفت �أرواح
امل�صلني الآمنني يف مكان عبادة.
لقد عر�ضت حما�س وكتائب املقاومة عدة مرات مبادر ًة بالتزام عدم التعر�ض
للمدنيني من الطرفني ،لكن دولة االحتالل مل تقبل بذلك ،وما تزال تقرتف اجلرائم �ض ّد
املدنيني من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،دون اعتبار لقيمة �إن�سانية� ،أو احرتام لقواعد
حقوق الإن�سان� ،أو املواثيق الدولية ،وال�س�ؤال من الذي يالم �أكرث؟ ال�ضعيف الواقع
حتت االحتالل �أم املحتل القوي املتغطر�س والذي ال يتورع عن اقرتاف �أب�شع اجلرائم
و�أقبح �أ�شكال العدوان؟!

 .8حما�س و�إدارة ال�رصاع ب�شكل عام:
ترى حما�س �أن ال�رصاع مع امل�رشوع ال�صهيوين كم�رشوع عدواين احتاليل و�إحاليل،
ومرتبط مب�رشوع الهيمنة لدول الغرب على منطقة العرب وامل�سلمني هو �رصاع من
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نوع فريد ال ميكن حله على قاعدة ما ي�سمى “احلل الو�سط”؛ لأن م�رشوع االحتالل
والإحالل والهيمنة ال ميكن �أن يكون معه “ح ٌّل و�سط”� ،إذا كان م�ضمون هذا احلل يعني
بقاء امل�رشوع ال�صهيوين على �أجزاء من فل�سطني ،وعدم ا�ستعادة ال�شعب الفل�سطيني
حلقوقه كاملة غري منقو�صة .وال�رصاع طبقا ً لذلك �سيطول ،و�ستكون له ت�ضحيات كبرية
وانعكا�سات �سلبية عظيمة على �صورة احل�ضارة الب�رشية والغربية منها ب�شكل خا�ص،
لذلك ال منا�ص من ح ّل هذا ال�رصاع على �أ�سا�س ح�صول ال�شعب الفل�سطيني على حقوقه
الطبيعية غري القابلة للت�رصف ،و�أولها و�أهمها زوال االحتالل عن الأر�ض الفل�سطينية،
ف�إذا زال هذا االحتالل بان�صياع العدو ملبادئ القانون واملواثيق الدولية فذلك خري؛ و�إال
ف�إنه ال ب ّد �أن يزول بفعل الن�ضال الفل�سطيني ،مدعوما ً بالدوائر العربية والإ�سالمية
والإن�سانية ،وهو جهاد لن يك َّل ولن ميل حتى �إجناز �أهدافه.
وحما�س التي متيل بطبيعتها �إىل �أي�رس الأمور ،نظرا ً خللفيتها الإ�سالمية� ،سرتحب
وتتعاون مع � ّأي م�سعى دويل حلل ال�رصاع مع العدو ال�صهيوين ،ب�شكل يقوم على قاعدة
�إنهاء االحتالل عن كل �أر�ض فل�سطني و�إجناز حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،و�أهمها التحرر
وتقرير امل�صري و�إقامة الدولة امل�ستقلة كاملة ال�سيادة على كامل �أر�ضه وعا�صمتها
القد�س ،وتطبيق حقّ العودة .و�إذا مل يقم املجتمع الدويل بواجبه دون حتيز �أو ظلم ف�إنها
واثقة �أن قوة حقها �ستغلب قوة باطل عدوها مهما طال الزمن.
(ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ)
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