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موقفها من اليهودية ،واليهود ،وال�صهيونية وال�صهاينة و“�إ�رسائيل”

مقدمة:1
هل ثمة عالقة بني ال�رصاع وبني �إيجاد ال�صور النمطية حول جهة ما �أو انت�شارها؟
هل كل مرة يتم فيها انتقاد كيان ديني �أو عرقي �أو قومي �أو ذكره بطريقة �سلبية ُيع ُّد �أمرا ً
�سلبياً؟ هل ثمة نقد مو�ضوعي لتلك احلاالت؟ �أمر واحد يبدو منت�رشا ً عاملياً :يعاين كل
جمتمع من الروايات القا�سية وامل�سيئة التي تغ ّذي ال�رصاعات وت�ؤججها.
�أما فيما يتعلق باختيار م�صطلح “ال ُّرهاب اليهودي” �أو التخويف من اليهود
(اليهودوفوبيا  (Judeophobiaبدالً من م�صطلح “معاداة ال�سامية” يف هذا البحث،
فال�سبب راجع يف اجلزء الأكرب منه �إىل �أن العرب �أنف�سهم �ساميون ،على الرغم من �أنه
خارج وحدة اجلن�س الب�رشي تقريباً ،يبدو كل �شيء على �أنه مر ّكب “اجتماعي” ،مبا يف
ذلك الفئات العرقية الأنرثوبولوجية اال�ستعمارية .والقول ب�أن “عمق اللون ال يتعدى
اجللد” ما يزال يحمل دالالت �سلبية ،ب�سبب االفرتا�ض ب�أن لون الب�رشة ال ي�ؤخذ باالعتبار
غالباً ،و�أن املرء ال ميكن �أن يتعرف على امل�ساواة بني الب�رش �إال خارج حدود اجللد �أو
اللون .القر�آن الكرمي يذهب �أبعد من ذلك �إىل القول �أن تلك الألوان �آيات �إيجابية من اهلل
ت�ؤكد وجوده( :ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ).2

وهكذا ف�إن القر�آن الكرمي يدعو النا�س �إىل تقدير هذه االختالفات ،حيث ما من �إن�سان
�أرقى �ش�أنا ً �أو �أرفع منزلة ب�سبب اخل�صائ�ص الوراثية التي يحملها .ومن وجهة نظر
* قام مركز الزيتونة برتجمة هذا الن�ص �إىل اللغة العربية عن �أ�صله باللغة الإجنليزية ،والذي كان بعنوان:
,

Hamas Conceptualization of the Other: Its Stance Towards Judaism, Jews, Zionism, Zionists
and Israel.

 1بالرغم من �أن هذه املقدمة تبدو طويلة نوعا ً ما ،وال تدخل ب�شكل مبا�رش يف �صلب البحث� ،إال �أن كاتب هذه
ال�سطور يرى �أنها مهمة جدا ً لفهم النقاط مو�ضع البحث.
 2القر�آن الكرمي� ،سورة الروم� ،آية .22
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�إ�سالمية ،ف�إن كل الألوان مت�ساوية ،والفرق يكمن فقط يف الإميان ويف التزام الأخالق.
فكيف ميكن لأحد ما �أن ي�ضطهد �شخ�صا ً ما �أو مييز �ضده ب�سبب مظهره اخلارجي،
مبا يف ذلك املظهر َ
املفت�ض واملر ّكب (كما يف حالة ال�صور النمطية) ،ناهيك عن ارتكاب
اجلرائم الب�شعة من جمازر و�إبادة جماعية؟
يتعني على املرء �أن يكون مو�ضوعيا ً يف تقييم هذا املو�ضوع احل�سا�س ،فال جمال
لتبني معايري مزدوجة لدى معاجلة الظاهرة ذاتها .و�سيتناول هذا البحث رواية حما�س
املتعلقة باليهودية ،واليهود ،وال�صهيونية ،وال�صهاينة ،و“�إ�رسائيل” .و�سيحاول الكاتب
�أن يف ّكك� ،أو يرد ،على �أبرز الكالم الذي يعك�س “رهابا ً يهوديا ً” متى كان ذلك ممكناً ،مع
اعتماد هذه الردود ب�شكل رئي�سي على م�صادر ومبادئ �إ�سالمية ،وفهم عميق لل�سياق
الفل�سطيني الذي يت�شكل فيه هذا الكالم.
ونبد�أ بطرح مثالني اثنني� ،أحدهما متعلق بـ“الرهاب الإ�سالمي” �أو التخويف من
الإ�سالم (الإ�سالموفوبيا  )Islamophobiaوالآخر بـ“الرهاب اليهودي” ،لنبني بب�ساطة
�أن الروايتني مت�شابهتني ،من حيث حماوالت جتريد الآخر من ال�صفات الإن�سانية،
وال�سعي �إىل االنتقا�ص من �ش�أنه.
املثال الأول هو احلاخام عوفاديا يو�سف  ،Ovadia Yosefزعيم حزب �شا�س Shas

رصح يف �آب� /أغ�سط�س
الذي يع ُّد �أكرب الأحزاب ال�سيا�سية املت�شددة يف “�إ�رسائيل” ،وقد � ّ
� 2000أن رئي�س احلكومة يف حينها �إيهود باراك  Ehud Barakيفتقد �إىل املنطق ،لأنه
يحاول التو�صل �إىل �سالم مع الفل�سطينيني ،الذين و�صفهم بالأفاعي .وقد جاء ت�رصيحه
هذا يف �سياق خطبته الأ�سبوعية يف موعظة ال�سبت امل�سائية التي ُتبَث على حمطات احلزب
الإذاعية ،وكذلك عرب الأقمار ال�صناعية يف اخلارج .يو�سف ،الذي �أمر حزب �شا�س �أن
يرتك التحالف مع رئي�س احلكومة باراك ،عندما كان باراك مغادرا ً �إىل قمة كامب ديفيد
للمفاو�ضات مع الفل�سطينيني ،و�صف العرب بالأفاعي املهتمني ب�شكل �أ�سا�سي بقتل
اليهود .وت�ساءل يو�سفّ � :أي نوع من ال�سالم هذا؟ و�أ�ضاف :هل �ست�ضعهم �إىل جانبنا؟
�أنت حت�رض الأفاعي �إلينا ...هل �ست�صنع ال�سالم مع �أفعى3؟
Site of ABC News, 6/8/2000, http://abcnews.go.com/US/story?id=96252 3
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�أما املثال الآخر فخطيب يلقي خطبة اجلمعة يف اجلامع الكبري يف خان يون�س بقطاع
غزة الذي ت�سيطر عليه حركة حما�س ،وقد ُبثَّت اخلطبة على تلفزيون الأق�صى يف
 ،2012/2/24وهو و�سيلة �إعالمية يفرت�ض ارتباطها بحما�س بطريقة �أو ب�أخرى ،وجاء
فيها �أن اليهود “جمموعة من �أحفاد القردة واخلنازير”.
�أما فيما يتعلق باحلاخام عوفاديا يو�سف ،ف�إن نظرته الالهوتية �إىل ا�ستغالل غري
اليهود (وهي فئة ت�شمل الفل�سطينيني) �أن ه�ؤالء ُخلقوا خلدمة اليهود ،و�أن اجلوييم
(�أو الأغيار) ال مكان لهم يف العامل �إال خلدمة �شعب “�إ�رسائيل”.4
�أما موقف اخلطيب امل�سلم املعادي لليهود في�ش ّكل تعبريا ً مر ّكبا ً يخالف ر�سالة القر�آن
الكرمي ،كما وردت يف الآية الكرمية التالية على �سبيل املثال( :ﮉﮊ ﮋ ﮌ
يتبي هنا ،ف�إن هذا العقاب الإلهي
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ) .5وكما ّ
ي�أتي يف �سياق تكري�س قد�سية ال�سبت اليهودي .ويقابل ذلك �أن على امل�سلمني �أن ميتنعوا
عن �أداء � ّأي �أعمال جتارية يف �أثناء �صالة اجلمعة ،6ومن الوا�ضح �أن من يخالف هذا الأمر
الإلهي مل ي�ستفد من ق�صة االعتداء يف ال�سبت التي وردت يف القر�آن الكرمي.
وميكن هنا القول �إن ما قاله هذا اخلطيب هو رف�ض مبا�رش و�صارخ حلالة �أنعم اهلل
تعاىل بها على الإن�سانية التي كرمها( :ﮏﮐﮑﮒ) .7كذلك يخاطب القر�آن
الكرمي كل اجلن�س الب�رشي بالقول( :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ).8

ويعرب �سلوك خطيب اجلمعة هذا عن �أدبيات �شعبية منت�رشة بني العرب وامل�سلمني،
ت�ستهدف التحقري من �ش�أن اليهود ،كرد فعل على ما يقوم به االحتالل الإ�رسائيلي من
اعتداءات ومن اغت�صاب لأر�ض ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه .لكنها ال تعرب بدقة عن
الفهم الإ�سالمي ال�رشعي الذي يعامل اليهود ك�أهل كتاب لهم �أحكامهم اخلا�صة بهم ،مبا
Haaretz newspaper, 20/10/2010. 4

 5القر�آن الكرمي� ،سورة البقرة� ،آية .65
 6القر�آن الكرمي� ،سورة اجلمعة� ،آية .9
 7القر�آن الكرمي� ،سورة الإ�رساء� ،آية .70
 8القر�آن الكرمي� ،سورة احلجرات� ،آية .13
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يف ذلك حقوق املواطنة واحلماية واحلقوق املدنية الكاملة .كما �أنه من املعروف لدى علماء
امل�سلمني �أن �أولئك الذين ُم�سخوا قردة وخنازير ،ب�سبب معا�صيهم من بني �إ�رسائيل،
ماتوا ومل يكن لهم �أبناء �أو �أحفاد.
وهكذا �أ�صبحت “لتعارفوا” ال�شعار الذي رفعه الكثري من علماء امل�سلمني كنقي�ض
لكتاب “�رصاع احل�ضارات” الذي �ألّفه �صموئيل هنتنغتون  .Samuel Huntingtonوقد
ر�أى هذا الأخري �أن امل�ستقبل �سيكون حافالً بال�رصاع املبني على االختالفات الثقافية
بدالً من املوارد االقت�صادية واملادية ،مبا فيها ال�رصاع على الأر�ض .فهذه الأخرية هي
غالبا ً حمتلة وم�صادرة على ح�ساب ال�سكان الأ�صليني ،مثل الفل�سطينيني الأ�صليني الذين
منهم يهود ،ون�صارى ،وم�سلمني .و ُتفهم “لتعارفوا” كمعيار ،حيث �إن النا�س مدعوون
�إىل التعاي�ش امل�شرتك ،و�إىل العي�ش ب�سالم ووئام دون مقت � ّأي طرف للآخر.
ويحدد القر�آن الكرمي و�ضعا ً خا�صا ً لأهل الكتاب عرب �سلوك �إيجابي يتجلى يف االنفتاح
االجتماعي واالقت�صادي ،والأهم من ذلك يف ت�أكيد اجلذور الالهوتية الأ�سا�سية امل�شرتكة
لكل الأديان ،على الرغم من �أن املر ّكبات املعرفية النا�شئة ما بعد الوحي ،على يد “علماء”
كل ديانة� ،أخذت اليهود وامل�سيحيني وامل�سلمني يف اجتاهات خمتلفة� .إن التناق�ضات يف
النقل ،مقرونة مع الذاتية لدى الإن�سان ،من �ش�أنها �أن تزيد البعد بني املجتمعات املختلفة
وتنتج جتمعات جديدة.
�إن الرواية الأ�صلية للمعاناة اليهودية يف التاريخ احلديث هي �أ�سا�سا ً �أوروبية،
وكتابات كارل مارك�س  Karl Marxحول امل�س�ألة اليهودية ،تعك�س روح العداء والكراهية
التي انت�رشت �ض ّد اليهود يف �أوروبا .لقد عك�ست املذابح املنظمة يف رو�سيا و�إ�صدار
بروتوكوالت حكماء �صهيون “ Protocols of the Elders of Zionرهابا ً يهوديا ً”،
يف وقت ولّدت الربوتوكوالت �أو دعمت نظريات مز ّورة حول م�ؤامرة يهودية معيّنة،
بالتوازي مع ر�سائل �ضمنية ت�شجب اليهود كمواطنني خائنني� .أما حركة فولكي�ش
 Völkisch Movementالتي �ضمت مفكرين �أملان ،والتي ترف�ض كل ما هو �أجنبي،
فر�أت �أن الروح اليهودية غريبة عن االنتماء �إىل �أملانيا ،و�صاغت مفهوما ً َيع ُّد اليهودي
“غري �أملاين” ،ونظرت �إىل اليهود على �أنهم غرباء.
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والأمر نف�سه للذين يعانون من “ ُرهاب الإ�سالم” يف الواليات املتحدة الأمريكية،
والذين ي�ص ِّورون امل�سلمني الأمريكيني على �أنهم مواطنون خائنون ،يت�آمرون ليحكموا
الواليات املتحدة (وكندا و�أوروبا) ،ومعهم عرب وفل�سطينيونُ ،يع ُّدون غرباء وهمجاً،
ّ
املتح�ض .يذ ّم من يعانون “ ُرهاب الإ�سالم” كل ما
ال يتوافقون بطبيعتهم مع الغرب
هو متّ�صل بالإ�سالم ،مبا يف ذلك ال�رشيعة ،وهم يفعلون بامل�سلمني ال�شيء ذاته الذي
فعله م�ؤلفو بروتوكوالت حكماء �صهيون ،و�أع�ضاء حركة فولكي�ش لليهود .كيف ميكن
للإن�سان �أن يقول غري ذلك حيال كتاب روبرت �سبن�رس “ Robert Spencerاحلقيقة
حول حممد :م�ؤ�س�س الدين الأكرث تع�صبا ً واجلهاد املبطن :كيف يخرب الإ�سالم
الراديكايل �أمريكا بال �أ�سلحة ومتفجرات” .لقد �أ�س�ست امل ُ َد ِّونة والنا�شطة ال�سيا�سية
الأمريكية باميال جيلر  ،Pamela Gellerباال�شرتاك مع روبرت �سبن�رس ،منظمة
“�أوقفوا �أ�سلمة �أمريكا”ّ ،
ونظمت حملة �ض ّد �إقامة املركز الثقايف الإ�سالمي “بارك ”51
يف نيويورك ،بجانب موقع ال�صفر ]حيث كان مركز التجارة العاملي[ .وقالت جيلر ،بعد
املجزرة التي ارتكبها الإرهابي الرنوجي بهرنغ بريفيك  Behring Breivikوالتي ذهب
�ضحيتها � 77شخ�صاً� ،إن املخيم الذي قتل فيه ال�شباب كان يعلّم معاداة “�إ�رسائيل”.
وقد �أثنى بهرنغ يف بيانه على مد َّونة باميال جيلر ،ما ي�ؤكد الت�أثري املبا�رش ملن يحملون
“رهاب الإ�سالم” على عقول العديدين ونفو�سهم .وقد اكتفت بريطانيا عرب مكتب
وزير الداخلية مبنع جيلر و�سبن�رس من دخول اململكة املتحدة ،لأن وجودهما “ال ي�سهم
يف امل�صلحة العامة”.9
لقد كان و�صول النازيني �إىل ال�سلطة يف �أملانيا م�ؤ�رشا ً على بدء امل�شاكل لدى اليهود ،مع
فقدانهم حقوق املواطنة وامتيازاتها .وتال ذلك ما يعرف بليلة الكري�ستال Kristallnacht
(وهي الليلة التي ّ
مت فيها حتطيم زجاج حمالت اليهود) يف  ،1938/11/10-9ما �أدى �إىل
تدمري املئات من ال ُكنُ�س ،والآالف من املنازل واملحال التجارية ،وكذلك وفاة الآالف من
اليهود �أو حب�سهم .والأ�سو�أ من ذلك �أن اليهود (والبولنديني والغجر كذلك) تعر�ضوا
لإبادة جماعية ممنهجة وخمطط لها ،وكان من الالزم ت�أمني احلماية لهم من النازيني،
لكن القوى التي كان من املفرت�ض �أن تفعل ذلك مل تت�رصف فوراً.
The Washington Times newspaper, 27/6/2013. 9
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�إن �أحد املوا�ضيع املهمة وال�صعبة التي ميكن التعر�ض لها عند احلديث عن معاناة
اليهود يف التاريخ املعا�رص ،هو التح ّول �إىل الكالم عن جذور املعاناة احلالية للفل�سطينيني
على يد ال�صهاينة وم�ؤيديهم .ولكن من هم �أبرز م�ؤيديهم؟ يف  ،2013/2/22علّق
احلاخام مايكل لرينر  ،Michael Lernerحمرر جملة تيكون  ،Tikkunعلى مقالة
يوري �أفنريي  Uri Avneryحتت عنوان “وهم مبادرة ال�سالم الأمريكية لإنهاء
ال�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي” ،فقال:
اللوبي الإ�رسائيلي لي�س هو �إيباك [جلنة ال�ش�ؤون العامة الأمريكية -
الإ�رسائيلية (�أيباك) The American Israel Public Affairs Committee
) ،](AIPACولي�س العامل اليهودي ب�شكل رئي�س ،بل ع�رشات املاليني من
امل�سيحيني ال�صهاينة الذين يعتقدون خط�أً �أن الطريقة املثلى كي يكونوا
�أ�صدقاء لليهود هي �أن يعود امل�سيح ،الذي �سيفر�ض على اليهود كافة �أن
يعتنقوا امل�سيحية� ،أو �أن يخلدوا يف اجلحيم .وتكمن امل�شكلة يف املوافقة العمياء
له�ؤالء على كل ما تقرره احلكومة الإ�رسائيلية ،مبا يف ذلك مت�سكها با�ستمرار
االحتالل .ويرجع الف�ضل (�أو اللوم) �إىل �إيباك لإحكام قب�ضتها على ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية ،ولكن امل�سيحيني ال�صهاينة هم من ُي َ�س ِّخرون الكوجنر�س
يف خدمة �إ�رسائيل .وحتى منظمة جي �سرتيت [ ،]J Streetالتي ُتثِّل ال�صوت
احل�سن النية لبع�ض اليهود الليرباليني ،ت�ضطر �أن تربهن ت�أييدها لإ�رسائيل من
خالل عدم الت�صفيق ملطالب �إيباك وامل�سيحيني ال�صهاينة ،وت�ضغط بدالً من ذلك
باجتاه �أالّ يكون دعم �إ�رسائيل م�رشوطا ً ب�إنهاء االحتالل.

بدءا ً بامل�ؤمتر ال�صهيوين الأول يف بازل ب�سوي�رسا �سنة  ،1897ف�إن املئتي موفد
ال�صهيوين الغربي الذين و�صلوا بالزي الر�سمي ،وال�سرتات ،وربطات العنق البي�ضاء،
مع ع�رشة موفدين غري يهود ،بد�أوا العمل على �إن�شاء دولة ذات قومية يهودية يف فل�سطني،
وقد تبني النفوذ ال�صهيوين على بريطانيا من خالل وعد بلفور Balfour Declaration
ال�شهري يف :1917/11/2
�إن حكومة �صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف �إىل ت�أ�سي�س وطن قومي لل�شعب
اليهودي يف فل�سطني ،و�ستبذل غاية جهدها لت�سهيل حتقيق هذه الغاية ،على �أن
يفهم جليا ً �أنه لن ي�ؤتى بعمل من �ش�أنه �أن ينتق�ص من احلقوق املدنية والدينية
التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية ]التوكيد للكاتب[ املقيمة الآن يف فل�سطني،
وال احلقوق �أو الو�ضع ال�سيا�سي الذي يتمتع به اليهود يف البلدان الأخرى.
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�إن هذا التنكر لل�شعب الفل�سطيني العربي الأ�صلي يف بالد كنعان وتقلي�صه �إىل جمرد
“طوائف غري يهودية” ما يزال ي�شكل �صلب الق�ضية .فلقد ُن�سيت �أريحا القدمية� ،أول
مدينة يف العامل تعود �إىل ع�رشة �آالف �سنة خلت؛ وكذلك يبو�س ،مدينة العرب الكنعانيني
منذ ما قبل نزول التوراة والإجنيل ،والتي ُتق ّدم اليوم على �أنها “مدينة داود” .ولكن حتى
لو مل يكن من فل�سطينيني �سوى غ�سان كنفاين الذي روى �سنة  1969يف كتابه “عائد �إىل
حيفا” تعقيدات النكبة التي ما زالت تتفاعل منذ �سنة  ،1948لكان �أهالً لأن يكون �شعبا ً
ولي�س طائفة غري يهودية!
وقد وقع الفل�سطينيون حتت االنتداب اال�ستعماري الربيطاين الذي م ّهد ال�سبيل
لقيام “دولة �إ�رسائيل” .فقد تعر�ض الفل�سطينيون للتطهري العرقي والت�رشيد والإبعاد،
كما يف جمزرة دير يا�سني و�سواها ،ما �أدى �إىل هدم �أكرث من  400قرية فل�سطينية و�إزالتها
عن بكرة �أبيها ،بالإ�ضافة �إىل تدمري امل�ساجد والكنائ�س وتدني�سهاُ ،
وطرد نحو � 800ألف
فل�سطيني من �أ�صل  1.4مليون فل�سطيني ( )%57.1من �أر�ضهم يف حرب  .1948وي�ستمر
م�سل�سل التطهري العرقي ،لكن هذه املرة عرب القوانني التي ت�ستهدف الفل�سطينيني ،وقد
اعرتفت “�إ�رسائيل” ب�سحب الهوية من ع�رشات الآالف من الفل�سطينيني منذ حرب .1967
وما يزال �أهايل �رشقي القد�س يعانون من �سيا�سة �سحب الهويات حتى الآن؛ ففي �سنة
 2008وحدها �سحبت هويات  4,577عائلة مقد�سية وطردوا من املدينة التي ولدوا فيها،
ولي�س لهم �إال زيارة القد�س ك�سائحني �إن وافقت �سلطات االحتالل على منحهم ت�أ�شريات
دخول على املعابر احلدودية.
طائفة م�سيحية يف البريو اعتنقت اليهودية و“عادت” �إىل فل�سطني كجزء من الهجرة
اليهودية �إىل �أن انتهى بهم املطاف كم�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية� !10أمريكيون �أ�صليون
يحلّون حمل فل�سطينيني �أ�صليني! � ّأي وقاحة هذه؟
لقد �أدى امل�رشوع ال�صهيوين �إىل ظهور العديد من حركات و�أحزاب املقاومة .ويف
وقت يكفل القانون الدويل احلق يف مقاومة االحتالل ،فلي�س كل حترك �ض ّد هذا االحتالل
م�رشوع ،وال كل �رس ٍد ب�ش�أنه مقبول ،ويعالج هذا البحث هذا الأمر الالحق دون �أن ي ّدعي
�أنه يغطي ب�شكل كامل كل البيانات �أو الت�رصيحات املن�سوبة �إىل حما�س �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�سف ،امل�ست�شار ال�سابق لإ�سماعيل هنية الذي ما زال ير�أ�س احلكومة
التي تدير قطاع غزة ،مقالة بعنوان “ميثاق حما�س ...الواقع والر�ؤية والرواية”.11
وقد بد�أ يو�سف مقالته بالقول “مل تتوقف دولة االحتالل يوما ً عن �إدانة حركة حما�س
بالعن�رصية ومعاداة ال�سامية ،واتهامها بالتطرف والإرهاب ،وقد عملت على توظيف
بع�ض الن�صو�ص التي وردت يف امليثاق —خارج �سياقاتها— للربهنة على ذلك”.
وقال يو�سف:
�إن ميثاق حما�س كان —يف احلقيقة— ر ّدا ً على واقع االحتالل الإ�رسائيلي،
وهو و�إن كان وجهة نظر لأحد �أهم �شيوخ احلركة املخ�رضمني� ،إال �أنه قد
متت امل�صادقة عليه داخليا ً يف ظ ّل ظروف االنتفا�ضة اال�ستثنائية عام ،1988
باعتبار �أنه وثيقة مطلوبة للتعبئة واحل�شد �ض ّد االحتالل الإ�رسائيلي ،ومل
يتم التدقيق —�آنذاك— يف بع�ض مفرداته الدينية وال�سيا�سية من وجهة نظر
القانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين ب�شكل عام.

و�أ�ضاف يو�سف “لقد تدار�س الإخوة يف الت�سعينيات �إمكانيات تعديل امليثاق
واعتماده كـ“منفي�ستو” يلتزم اجلميع بخطوطه العري�ضة� ،إال �أن اخل�شية من االتهام ب�أن
حركة حما�س حتذو حذو حركة فتح يف تقدمي التنازالت ،هي التي جعلت احلركة تتوقف
طويالً �أمام اتخاذ مثل هذه اخلطوة” .وقد كان البديل “طرح �أفكار جديدة عك�ست انفتاح
احلركة ب�شكل �أو�سع جتاه املجتمع الدويل ،وتقدمي ر�ؤى �سيا�سية �أكرث واقعية �أبرزها
قادة احلركة يف خطاباتهم ،وكذلك يف الربنامج االنتخابي لكتلة (التغيري والإ�صالح)” يف
انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �سنة .2006
و�أ�ضاف “�إن احلركة قد جتاوزت —�إىل ح ٍّد ما— امليثاق مب�شاركتها يف العملية
ال�سيا�سية ،وقبولها بدولة فل�سطينية على حدود عام  ،67وا�ستعدادها للتعاطي مع
الر�ؤى واحللول ال�سيا�سية املطروحة من قبل املجتمع الدويل” .فامليثاق ،من وجهة نظر
يو�سف ،وثيقة تاريخية ،ولي�س د�ستورا ً يتحتم على حما�س االلتزام بحرفية ن�صو�صه.
ويتلخ�ص جوهر مقالته يف ُجملة “�إن �شعبنا مل ينكر يوما ً �أن اليهود وامل�سيحيني هم �أحد
مكونات ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه فهي تاريخيا ً �أر�ض كل الأنبياء” .وقد �أكد �أنه ،على
الرغم من تكييف بع�ض الأبعاد الدينية ،ف�إن “�رصاعنا احلايل مع االحتالل هو �رصاع
� 11صحيفة القد�س.2011/1/12 ،
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�سيا�سي” .هذه اجلملة الالحقة ينبغي مقارنتها مبقدمة ميثاق حما�س ،حيث ورد �أن
“معركتنا مع اليهود ج ّد كبرية وخطرية”.
نب ر�سميا ً يف
تبنى ميثاق حما�س مكتبها الإداري يف فل�سطني �سنة  ،1988ولكنه مل ُيت َّ
جمل�س �شورى احلركة ،ال يف فل�سطني وال يف خارجها ،مع العلم �أن جمل�س ال�شورى هو
اجلهة الوحيدة املخولة من ناحية قانونية العتماد املواثيق والت�رشيعات داخل حما�س.
وقد احرتمت حركة حما�س امليثاق وتعاملت معه ك�أمر واقع ،و�إن جتاوزته يف الوقت
ذاته .وبالإمكان القول ،بدرجة عالية من اليقني� ،إن بع�ض بنود امليثاق ما عادت تلقى
قبوالً خالل الأعوام الع�رشين الأخرية ،يف حني �أن الرواية التي خرجت على ل�سان بع�ض
قادة حما�س �أ�صبحت �أكرث تعقيداً ،ففي مقالة ن�رشتها اجلارديان  The Guardianيف
 2006/1/31قال خالد م�شعل:
هذه ر�سالتنا �إىل الإ�رسائيليني :نحن ال نحاربكم لأنكم من عقيدة �أو ح�ضارة
حمددة .لقد عا�ش اليهود يف العامل الإ�سالمي ثالثة ع�رش قرنا ً يف �سالم وتفاهم؛
ففي ديننا هم �أهل الكتاب الذين لديهم عهد من اهلل ور�سوله [ ب�أن يحرتمهم
ويحميهم� .رصاعنا معكم لي�س دينيا ً بل هو �رصاع �سيا�سي .نحن لي�س لدينا
م�شكلة مع اليهود الذين مل يهاجمونا؛ بل �إن م�شكلتنا مع ه�ؤالء الذين قدموا �إىل
�أر�ضنا ،وفر�ضوا �أنف�سهم علينا بالقوة ،ودمروا جمتمعنا و�أبعدوا �شعبنا.

�صحيح �أن الإ�رسائيليني ال�صهاينة هم �أ�سا�سا ً يهود� ،إال �أن التعميم بخ�صو�ص اليهود
هو مغالطة .فمن اليهود من هم �ض ّد ال�صهيونية ،كحركة ناطوري كارتا Neturei Karta
احلريدية ،وكذلك حركة �أغودات ي�رسائيل  ،Agudat Yisraelالتي هي بالت�شدد نف�سه
لكنها متثل جمموعة �أكرب ،وهي لي�ست �صهيونية ولكنها لي�ست �ض ّد “�إ�رسائيل”� .أي�ضاً،
ثمة يهود علمانيون جتاوزوا ال�صهيونية يف ر�ؤيتهم �إىل العامل ،وي�سعون �إىل نزع ال�رشعية
عن امل�رشوع ال�صهيوين بو�صفه م�رشوعا ً احتاللياً .وبالتايل ،ف�إن معاداة ال�صهيونية ال
تقت�رص على الفل�سطينيني �أو ال�سوريني يف اجلوالن املحتل ،وغريهم ممن يعانون من
ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الت�رصيحات املت�ساحمة عن اليهودية وامل�سيحية لي�ست نادرة
يف �أدبيات حما�س ،فاملادة  31من ميثاق حما�س نف�سه تن�ص على ما يلي“ :حركة املقاومة
الإ�سالمية ...تلتزم ب�سماحة الإ�سالم يف النظر �إىل �أتباع الديانات الأخرى ،ال تعادي
منهم �إال من نا�صبها العداء� ،أو وقف يف طريقها ليعيق حتركها �أو يبدد جهودها .ويف ظ ّل
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الإ�سالم ميكن �أن يتعاي�ش �أتباع الديانات الثالث الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية ،يف �أمن
و�أمان”� .إال �أنه يف ظ ّل احتواء ميثاق حما�س بع�ض البنود التي تت�ضمن “رهابا ً يهوديا ً”،
يقوم �أن�صار امل�رشوع ال�صهيوين و“�إ�رسائيل” بتحويل االنتباه عن الأدبيات اجليدة التي
حتمل �إيحا ًء �إن�سانيا ً �إيجابياً ،وهو ما ي�سلتزم النظر �إىل امليثاق بكليته.
تربط املادة  32على �سبيل املثال ،امل�رشوع ال�صهيوين بربوتوكوالت حكماء �صهيون.
هذه التزويرات الرو�سية امل�سماة بروتوكوالت حكماء �صهيون ينبغي �أال تكون جزءا ً من
� ّأي رواية عربية �أو �إ�سالمية �أو فل�سطينية .واحلقيقة �أنها يجب �أال تكون جزءا ً من � ّأي
�رسد� ،إال عند تناول الأدب الرو�سي الذي يعك�س “رهابا ً يهوديا ً” .عبد الوهاب امل�سريي،
املف ّكر امل�رصي البارز ،و�أحد قادة احلركة امل�رصية للتغيري “كفاية” ،ي�صل �إىل خال�صة
يف كتابه “الربوتوكوالت ،واليهودية وال�صهيونية” مفادها �أن الربوتوكوالت كتابات
مزيفة ا�ستندت �إىل حتليل الن�صو�ص وال�سياقات ،و�أن �أدب امل�ؤامرة �أدب اختزايل .وي�رشح
امل�سريي �أن الزعم ب�أن اليهود يرثون �صفات غري �أخالقية ثابتة ،ويحافظون عليها جيالً
بعد جيل� ،إمنا هو زعم ال يتنا�سب مع الإ�سالم ،الذي يرى �أن الف�ضيلة والرذيلة م�س�ألة
خيار ال وراثة .كما يقول �إن ال�صهيونية متجذرة يف معاداة ال�سامية واالحتالل الغربي
و�أن “الرهاب اليهودي” ،عندما يرتجم ا�ضطهادا ً ي�ساعد ال�صهيونية ،وذلك عرب دفع
اليهود �إىل مغادرة بالدهم لي�ستوطنوا يف فل�سطني .كما يبني امل�سريي نقطة �أخرى لدى
حتليله الربوتوكوالت مفادها �أن الزعم ب�أن القوى اليهودية تخطط لل�سيطرة على العامل،
ال يلحظ الدعم الهائل وال�شامل الذي تقدمه الواليات املتحدة لل�صهيونية.
ويبدو �أن الربوتوكوالت كانت جزءا ً من النقا�ش بني حما�س ووفد من ال�شخ�صيات
الأمريكية يف بريوت .ويف ما بدا بادرة ح�سن نية قال مو�سى �أبو مرزوق� ،أحد قادة حركة
حما�س ال�سيا�سيني� ،إن احلركة وافقت �أن تزيل الربوتوكوالت من موقعها الإلكرتوين.12
ولكن لي�س كل قادة حما�س مهتمني بتناول الروايات املتعلقة بـ“الرهاب اليهودي”.
ففي  ،2009/3/2ا�ست�ضاف برنامج “�أكرث من ر�أي” على �شا�شة اجلزيرة القيادي يف
حما�س �سامي �أبو زهري؛ الذي تهرب �أربع مرات متتالية من �س�ؤال حول البنود املتعلقة
بـ“الرهاب اليهودي” يف ميثاق حما�س (ا�ستعملت املادة  22كمثال) ،وابتعد بت�رصيحاته
قدر امل�ستطاع عن ال�س�ؤال الوا�ضح.
� 12صحيفة البيان� ،أبو ظبي.2005/4/20 ،
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�إال �أن مراجعة امليثاق ،و�إن كانت �أمرا ً �رضورياً ،قد ال تكون ممكنة قريباً .فقد قال
القيادي يف حما�س حممود الزهار ،وزير اخلارجية ال�سابق يف احلكومة التي قادتها
حما�س ،يف مقابلة مع �صحيفة الغد الأردنية ،ن�رشت بعد يوم من فوز حما�س باالنتخابات
الت�رشيعية يف � ،2006إن حما�س لن تغري كلمة واحدة من ميثاقها.
ذكر ال�شيخ �أحمد يا�سني ،القائد الروحي حلما�س و�أحد م�ؤ�س�سيها (الذي اغتالته
يف  2004/3/22مروحية تابعة للجي�ش الإ�رسائيلي ،وهو خارج من �صالة الفجر على
كر�سيه املتحرك) كلمة “�إ�رسائيل” يف مقابلة على اجلزيرة يف 1999/5/29؛ وو�صف
نا�شطي حما�س ب�أنهم “�إخوة يدخلون �إىل �إ�رسائيل” خالل عملياتهم؛ وو�صف نف�سه
ب�أنه “�إن�سان يقاوم �ض ّد االحتالل” .ولكنه �أي�ضا ً قال �إن ع ّز الدين الق�سام ،الذي ُيعرف
با�سمه اجلناح الع�سكري حلما�س ،قاتل اليهود والربيطانيني .و�إذ حتدث عن �سجانيه،
قال �إن “اليهود مل يختاروا” من �سيكونون معه يف ال�سجن من بني املعتقلني ال�سيا�سيني
الفل�سطينيني ،حيث كان بحاجة �إىل م�ساعدة �شخ�صية لكونه م�شلوالً� .إن ا�ستعمال هذا
التعبري (�أي اليهود) �أمر �شائع بني الفل�سطينيني والعرب ،و ُيق�صد به عادة التعريف
باجلهة املعنية وال يق�صد به � ّأي �إهانة لدين �أو لأنا�س معينني؛ كما �أن ا�ستخدام كلمة
“�إ�رسائيل” ال تعني بال�رضورة اعرتافا ً بها ككيان �رشعي؛ حيث ُي�ستخدم امل�صطلح بني
الفل�سطينيني والعرب من باب التعريف باجلهة املعنية ،ت�سهيالً على امل�ستمع .غري �أننا
من املفيد �أن ننبه �أن على الفل�سطينيني و�سواهم �أن ينتقوا تو�صيفات دقيقة ومرادفات
ال تخلط بني اليهودية وال�صهيونية ،والقادة الفل�سطينيون حتما ً ي�ستطيعون التمييز بني
اليهودية وال�صهيونية �إن احتاجوا �إىل ذلك.
يف  ،2005قال �إ�سماعيل هنية �إن �رصاع حما�س حم�صور بالعدو ال�صهيوين ،وال
ي�شمل اليهود ب�شكل عام .13وعندما كلف �إ�سماعيل هنية ت�شكيل احلكومة اجلديدة من قبل
الرئي�س حممود عبا�س عقب فوز حما�س باالنتخابات الت�رشيعية� ،أكد هنية يف مقابالت
عديدة مع و�سائل �إعالم حملية وغربية �أن حما�س ال تك ّن عداوة لليهود ملجرد كونهم
يهوداً ،و�أنها لي�ست لها م�صلحة يف ا�ستمرار حلقة العنف.
ما من �ش ّك يف �أن ال�سيا�سات الواقعية �أ�صبحت ال�سمة املميزة خلطابات حما�س
وبراجمها ال�سيا�سية خالل واليتها يف احلكومة الفل�سطينية ،و�أن الت�رصيحات الواردة
 13املركز الفل�سطيني للإعالم.2005/7/4 ،
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على ل�سان العديد من قادة حما�س ،تطورت يف اجتاهات ابتعدت ن�سبيا ً عن امليثاق .ففي
املقالة املن�شورة يف اجلارديان وامل�شار �إليها �سابقاً ،عرب خالد م�شعل عن موقفه فيما
يتعلق بالعالقة بني الهولوكو�ست و�إقامة دولة ل�ضحاياه اليهود .وم�شعل ،الذي يقبل
ب�إقامة دولة فل�سطينية على حدود �سنة  1967تعهد يف املقالة ذاتها �أن حما�س “لن تعرتف
مطلقا ً ب�رشعية الدولة ال�صهيونية املقامة على الرتاب [الفل�سطيني] للتكفري عن خطايا
[التوكيد للكاتب] �شخ�ص �آخر �أو حلل م�شكلة �أحد �آخر .ولكن �إذا كان [الإ�رسائيليون]
م�ستعدين لهدنة طويلة الأمد فنحن م�ستعدون ملناق�شة ال�رشوط� .إن حما�س متد يدها
بال�سالم �إىل �أولئك املعنيني حقا ً ب�سالم مبني على العدل”.
وما يثري االهتمام هنا هو حديث م�شعل عن املحرقة على �أنها “خطايا” .ومن جهة
بي حممود الزهار يف كتابه “ال م�ستقبل بني الأمم” ،الذي ر ّد فيه على كتاب
�أخرى ،فقد ّ
بنيامني نتنياهو “ Benjamin Netanyahuمكان بني الأمم� :إ�رسائيل والعامل” A Place
� ،Among the Nations: Israel and the Worldأن جذور طرد اليهود من كل الدول
الأوروبية على م ّر القرون املا�ضية تكمن يف تدخلهم باغتيال قيا�رصتهم وحكامهم ،ويف
ن�رشهم اخلالفات والكراهية بني �شعوب العامل .كما قال ب�أن اليهود هم �أول من كانوا
معادين لل�سامية.14
وي�شكل تف�سري الزهار هذا فهما ً غري دقيق ملعاداة ال�سامية يف �أوروبا ،والتي متتد
جذورها �إىل املر ّكبات الالهوتية امل�سيحية عن كون اليهود م�س�ؤولني عن قتل امل�سيح،
الأمر الذي ينفيه القر�آن ب�شكل قاطع ليق ّدم رواية بديلة ملا ح�صل ،ميكن �أن ت�ساعد هنا
يف ر�أب ال�صدع يف هذا املجال� .إن رواية “قتل الإله املر ّكبة” هذه �أدت �إىل تطور �أ�سطورة
“فرية الدم” يف �إجنلرتا خالل القرون الو�سطى .هذه الأ�سطورة التي تعك�س “رهابا ً
يهوديا ً” تتهم اليهود با�ستخدام دماء الأطفال من غري اليهود لأغرا�ض دينية ،حيث ما
تزال �شعرية الف�صح املتمثلة بـ“�إحراق [دمية] يهوذا” قائمة يف العديد من االحتفاالت
املحلية يف اليونان .وهي تو�صف �أحيانا ً ب�أنها “�إحراق اليهودي” .بع�ض النا�س ما زالوا
مقتنعني ب�أن اليهود ي�رشبون دماء امل�سيحيني يف الف�صح اليهودي يف وقت ا�ستمر املوقف
الكاثوليكي الر�سمي متم�سكا ً بقتل اليهود لل�سيد امل�سيح حتى �أ�صدر جممع الفاتيكان
الثاين وثيقة “نو�سرتا �آيتات” � Nostra Aetateأو عالقة الكني�سة بالأديان غري امل�سيحية
 14موقع فل�سطني �أون الين ،2010/12/2 ،انظرwww.felesteen.ps :
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�سنة  1965التي �ألغت امل�س�ؤولية اجلماعية لليهود عن ما ُي�سمى “�صلب امل�سيح” .وعلى
الرغم من ذلك ،ما تزال معاداة ال�سامية املرتكزة على �أ�سا�س الهوتي قائمة ،وهذا هو
�صلب الق�ضية.
ق ّدم املركز الفل�سطيني للإعالم افتتاحية عن حركة حما�س يف  ،2006/9/15اقتب�ست
فيها �آيات من القر�آن الكرمي تدافع عن حرية املعتقد ،والعدل ،والعالقات املمتازة مع
امل�ساملني من غري امل�سلمني:
حترتم حركة “حما�س” حقوق �أهل الديانات ال�سماوية الأخرى ،وتعترب
امل�سيحيني املوجودين على �أر�ض فل�سطني �رشكاء يف الوطن تعر�ضوا لنف�س
املمار�سات التي تعر�ض لها �إخوانهم امل�سلمني من �سلطات االحتالل �سواء
ب�سواء ،و�شاركوا يف مواجهة االحتالل والت�صدي لإجراءاته العن�رصية ،فهم جزء
ال يتجز�أ من ال�شعب الفل�سطيني لهم كامل احلقوق وعليهم كامل الواجبات.15

وتتكلم الفقرات الالحقة يف املقالة ذاتها عن “الدولة العربية” مع احلر�ص على عدم
ذكر كلمة “�إ�رسائيل” كيال تعطيها ال�رشعية .والفكرة ذاتها تنطبق على ا�ستعمال “العدو
ال�صهيوين” ،و“الوجود ال�صهيوين” ،و“العدو” ،و“امل�رشوع ال�صهيوين” ،و“االحتالل
ال�صهيوين” ،و“قتال ال�صهاينة حتى يخرجوا من فل�سطني كما هجروا �إليها”.
يف وقت ي�شري االقتبا�س ال�سابق �إىل “الديانات ال�سماوية الأخرى” (وردت ب�صيغة
اجلمع يف الن�ص الأ�صلي) ف�إنه يذكر امل�سيحيني الفل�سطينيني دون �أن يذكر اليهود.
وال�س�ؤال هنا هل من الإ�سالم الدعوة �إىل تطهري عرقي معاك�س لليهود يف مقابل ما ح�صل
للعرب �سنة  ،1948مبا �أن ال�رسد ال يرتك جماالً حللول �أخرى؟ �ألي�ست املقاومة هنا معنيّة
يف املقام الأول ب�إنهاء امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني و�إزالة هيكلية �سلطة االحتالل التي
تف�ضل �شعبا ً على �آخر؟
وللتو�ضيح ،فلنفرت�ض للحظة واحدة �أن املحتل ينتمي �إىل خلفية دينية رابعة (غري
اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم)� ،أمل تكن الرواية الفل�سطينية لتت�ضمن اليهود كجزء من
الن�سيج االجتماعي؟ �أمل تكن منا�سباتنا لت�ض ّم حاخاما ً وراهبا ً و�شيخاً ،يتحدثون كلهم
بلغة الوحدة ذاتها؟
15

نبذة عن حركة “حما�س” ،املركز الفل�سطيني للإعالم ،انظر:
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ويظهر �أن الن�ص امل�شار �إليه ال ي�شغل نف�سه باليهود يف فل�سطني وم�ستقبلهم ،لأنه
من�شغل �أ�سا�سا ً بالتعبئة �ض ّد امل�رشوع ال�صهيوين و“�إ�رسائيل”؛ وال يريد �أن يدخل يف
جدل ٍحول من هو اليهودي الفل�سطيني ،ومن هو اليهودي املهاجر امل�ستعمر امل�ستوطن
املغت�صب للحقوق ،وما �إذا كان له االمتيازات نف�سها �إذا ما حتررت فل�سطني� ،أو �إذا ما
انتهى امل�رشوع ال�صهيوين فيها.
ن�ص امليثاق القومي الفل�سطيني الأ�صلي �سنة � 1963أن “اليهود الذين هم من
لقد ّ
�أ�صل فل�سطيني يعتربون فل�سطينيني .”...ويف � 1964أبدل بامليثاق القومي الفل�سطيني.
وقد عدلت مادته ال�سابعة �سنة ( 1968نتيجة حلرب  )1967يف امليثاق الوطني الفل�سطيني
لتحدد اليهود الفل�سطينيني ب�أولئك الذين “يقيمون �إقامة عادية يف فل�سطني حتى بدء
الغزو ال�صهيوين” .هذه املادة و�سواها من املواد التي اعتُربت غري متوافقة مع اتفاق
�أو�سلو (مل يطلب من “�إ�رسائيل” �أن تلغي �أيا ً من قوانينها العن�رصية العديدة) �ألغاها
املجل�س الوطني الفل�سطيني يف غزة �سنة  ،1996ثم يف �سنة  1998بح�ضور الرئي�س
الأمريكي بيل كلينتون .Bill Clinton
“الرهاب اليهودي” �أمر حقيقي ،ولكن العمل من �أجل الق�ضاء عليه ال يعني ب�أي
حال ال�سكوت عن االنتقادات املُح َّقة لـ“�إ�رسائيل”� .إن الدولة لي�ست كائنا ً �أخالقياً ،ويف
هذه احلالة ينبغي �أال تف�رس على �أنها هي “اليهودي املطلق” .وما من �شيء �أقل من �إنهاء
االحتالل الإ�رسائيلي ميكن �أن ينهي العنف البنيوي الذي يتجلّى يف كل �أنواع ال�سيا�سات
واملمار�سات التي تولد التعا�سة والكراهية.
�إن ميثاق حما�س لي�ست كتابا ً منزالً ،بل هو وثيقة تاريخية تعك�س (�أو عك�ست!) تفكري
�أو طريقة تعبري �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص يف حما�س .و�إنها مل�س�ألة �أخالقية �أن تن�أى حما�س
بنف�سها عن الت�رصيحات التي تعك�س “رهابا ً يهوديا ً” �أو ما يعرف بالال �سامية ،وتثقف
قواعدها حول هذه الق�ضايا احل�سا�سة .وهذا ال يعني �أن عليها �أن تقبل الظلم الالحق
بالفل�سطينيني ،ولكنها خطوة يف االجتاه ال�صحيح؛ لي�س من باب �إر�ضاء �أحد ،ولكن من
باب التوافق مع طبيعة و�أ�صول الفهم الإ�سالمي نف�سه ،الذي ت�ستند �إليه حما�س.
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