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 *حسـن عثمان

 

يتجاهلها الغرب و كذلك األكثرية في عالمنا  تحدثنا في مقالنا السابق عن جذور المسألة الفلسطينية، التي

حيث يتناوب على هذا التجاهل الكثير من . المسألة الفلسطينية العربي و اإلسالمي في أثناء طرحهم لواقع

سنتناول في هذا المقال . اإلسالمي و كذلك الكثير من السياسيين و المفكرين حّكام العالمين العربي و

حنفي، على  العالم العربي المتحدثين بالمسألة الفلسطينية، ونأخذ المفكر المصري، الدكتور حسن مفكري

 .سبيل المثال وليس الحصر

 

إلى  8791بعد اتفاقية كامب ديفيد ( مفكر)لق عليهم ُمسمى ُيط لقد عمد الكثير مما ُيطلقون على أنفسهم أو

دولة يهودية و )مع الصهيونية اليهودية، والترويج لها من خالل حل إقامة الدولتين  تبني إيديولوجية السالم

مؤكدين بذلك  ،(بالحد األدنى، ودولة فلسطينية قابلة للحياة غير معروفة الحدود حتى اآلن 8799حدود  فق

أن يستقصي منهج التفكير  فمن ُيحاول. ج من يحكمهم في عالمهم العربي واإلسالمي على ما يبدوعلى نه

لقد استند هؤالء المفكرون على . النهج من التفكير لديهم سيجد أنّ  ال أرضية متينة، وال منطق متماسك لهذا

نية غير الواضحة المعالم و الديني الخاطئ، مرورًا بهتافات اإلنسا أسس ومفاهيم تراوحت ما بين الموروث

 وصواًل إلى مناقبيتهم العالية في احترام المجتمع الدولي و قوانينه، وغير ذلك من بين بدعة السامية،

ُيذكر، ودون أدنى  علمًا أّن هذه األسس يتم االستناد إليها دون توصيف. الهرطقات المضحكة المبكية

 .توضيح لها

 

قبل هؤالء المفكرين، أي منذ ما ُيقارب نصف قرن من  اإليديولوجية من المثير لالهتمام أنه منذ تبني هذه

كالمهم و تفكيرهم الذي بنوا عليه إيديولوجيتهم السابقة الذكر، كما هو  الزمن تقريبًا، ال شيء يتطابق مع

ما أعطاهم كل فاليهود. وطبعًا هذا ليس مستغربًا وفقًا لهكذا ايديولوجية وهكذا تفكير. إلى اآلن واضح للعيان

ازدادوا ( السالم)المفكرين و دعاة  وكّلما دافع عنهم هؤالء( وبوقاحة)حّكام العالم العربي طلبوا المزيد 

أنه السقوط المدوي لهذه اإليديولوجية و مايشابهها،  اذًا هناك لبث وأخطاء إن لم نقول. عنجهيًة ووحشية

وبالتالي . يحة وسليمة لنشؤ وتاريخ األمم والدولالعلمي، وعدم قراءة صح نظرًا لغياب التحليل والتفكير



الصهيونية  معتنقي الثقافة)مجموعة من المتنبئين و المتحدثين، أو مجموعة من المتهودين  نحن أمام

  .مفاتيح الحقيقة و العلم ، وما شابه ذلك، ونحن بالتأكيد لسنا أبدًا أمام مفكرين يملكون(اليهودية

بشأنها خالل العقد األول من هذا القرن، وما نسمعه  لفلسطينية، وتحديدًا ما جرىلقد عاد بي واقع مسألتنا ا

وتحاليل من حّكام و مفكرين و سياسيين، عاد بي إلى الحوار الفكري بين  من قرارات وخطابات و أحدايث

السابع  الدكتور محمد عابد الجابري و الدكتور حسن حنفي، الذي ُنشر على صفحات مجلة اليوم كاًل من

نحو : المشرق والمغرب حوار)، لُيجمع فيما بعد ضمن كتاب ُعرف بعنوان 8717الباريسية في العام 

هذا هو الحلقة األخيرة من هذا الحوار،  ما يهمنا في موضوعنا(. 8771_ إعادة بناء الفكر القومي العربي 

لنهج المتبع لمفكري إيديولوجية السالم، و لنا مثااًل واضحًا عن ا والمرتبطة بالمسألة الفلسطينية، والتي تقدم

 .المسلح بعيدًا عن المقاومة المرتبطة باألرض كإيمان والتي ترى حّلها في الكفاح الشعبي حل الدولتين،

إلى إعالن الجزائر إلى  من الميثاق الوطني: القضية الفلسطينية) جاء حوار تلك الحلقة تحت عنوان 

العشرين عامًا، ُيساعدنا في نقض  نا عن حوار مضى عليه ما ينوفطبعًا حديث(. النموذج األندلسي

حيث أّن هذه المدة فرصة كافية إلبراز صحة أو عدم  اإليديولوجية المروج لها منذ ما يقارب النصف قرن،

تعطينا الحق للتساؤل والنقد، وتجعلنا نؤكد أكثر من ذي قبل عن عدم  صحة هذه اإليديولوجية، وكذلك

 السالم مع العدو اليهودي، والتي يوميًا يتأكد بطالن مبدأها و طلبها و عقم برهان وجيةجدوى إيديول

المسألة الفلسطينية  في حين أّن اإليديولوجية المطروحة من قبل المفكر، أنطون سعادة، بخصوص. صحتها

هن يومُا بعد يوم الكثيرين، مازالت تبر و اليهود، في الربع األول من القرن الماضي والُمتَجاهلة من قبل

  .العلمي على دقتها و صحة توجهها و ثبات منطقها

 

عبارة قد اليقف عندها . حنفي كالمه بهذه العبارة ابتدأ الدكتور" هذه حلقتنا األخيرة تحية لدولة فلسطين"

البد وأن يتساءل عن هذه الدولة (. مفكر)صادرة عن  الكثيرون، ولكن من ُيمعن بها فكرًا، وخاصة وأنها

نحن هنا . الدولة أن تقوم على مساحة جدًا قليلة من مساحة كل فلسطين الكاملة، وخاصة أّن المقصود بهذه

األم،  ومنذ وجودها تتبع للحضن. لم تكن يومًا من األيام دولة، ال تاريخيًا و ال حاضرًا نقول أّن فلسطين

بقصد أو )الدكتور حنفي فهو ُيكّرس  لى كالملذلك وبناًء ع. والمتحد األتم سوريا الطبيعية، وهذا مثبت علميًا

سايكس بيكو بتجزئتها للطبيعة السورية إلى طبيعات  معاهدة( وفي كلتا الحالتين هو مسئول.. غير قصد

المعاهدة بدأت المسيرة االستعمارية الغربية إلبعاد الجنوب السوري  فمن هذه. غير تامة و ضعيفة

 كيليكية و لواء)كما هو الحال بالنسبة للشمال السوري . تمالهالل الخصيب األ عن متحده( فلسطين)

 .(اسكندرونة



الصادر عن  8799لقرار التقسيم  كالم الدكتور حنفي هو تأييد لوعد بلفور و مؤتمر سان ريمو، وتطبيق

بهذه الصورة يصبح . الدول المشكلة لها، مع اليهود األمم المتحدة، المتعاونة والمتعاملة وفقًا لمصلحة

محيطها الطبيعي، كما هو الحال ايضًا لألردن، الذي ظهر كنتيجة  الحديث عن فلسطين بصورة مجتزئة عن

جهة، ومن جهة أخرى فإّن هذه التحية تدعم و بدون أدنى شك إقامة دولتين على  هذا من. لما سبق ذكره

ويأتي به اليهود  وما أتىأي القبول صراحة بكل ما جاء به االستعمار، ( يهودية و فلسطينية)فلسطين  أرض

هو ( االستسالم)أصحاب إيديولوجية السالم  إذًا فالتفكير الذي ُيمارسه الدكتور حنفي و أمثاله من. يوميًا

. لغياب األسس العلمية و المنطقية لنشوء الدولة الفلسطينية تفكير مرحلي، آني غير واقعي، وغير منطقي

ا يؤكد كالمنا حول تشجيع وتأييد الدكتور حنفي للدور وم. مع ما يحدث وهو باختصار دعوة للتكيف

 منطقتنا هو تحيته الموجهة إلى زيارة عرفات لفرنسا، التي بدورها نالت التحية لجهودها االستعماري في

  .(!؟؟!وأي حقوق ؟)في االعتراف بحقوق الفلسطينيين 

 

ولزيارة الرئيس عرفات لفرنسا، ولدور حلقتنا األخيرة تحية لدولة فلسطين،  هذه: "يقول الدكتور حنفي

العربي،  طبعًا بالنسبة للغالبية العظمى في العالم." الرائد في االعتراف بحقوق شعب فلسطين فرنسا

حاضرًا بالنسبة لقضايا  مفكرين وغير مفكرين، فإن دور فرنسا و غيرها من دول الغرب معروف سابقًا و

وال أعتقد أّن الكالم المنّمق و المجاملة  .ة الفلسطينية خصوصًاالعالم العربي عمومًا، وبالنسبة للمسأل

 .العالم العربي تنفع في تغيير االعتقاد بهذا الموضوع الرخيصة، والتي غالبًا ما نلحظها في إعالم

 ال أعتقد بأّن انسانًا في العالم العربي على...." وإكمال عصر التحرر العربي  بعد استقالل الجزائر"

ذلك يستطيعون  األكاديمي بالحد األدنى يرضى ويقبل بهكذا تعبير، وال هناك من هم أكثر منالمستوى 

أو لنقل صراحة، . الدكتور حنفي فهذه مبالغة واضحة من قبل. اثبات و تأكيد وصول منطقتنا لعصر التحرر

 .!؟!باالحتالل اليهودي لفلسطين ؟ انه ليس هناك بنظره ما هو معروف، أو ماُيطلق عليه

تاريخية طويلة منذ الثورة الفرنسية وأول إعالن لحقوق  جاءت زيارة الرئيس عرفات تتويجًا لمرحلة....."

ثورة فرنسية، هدفها فرنسي، غايتها فرنسية، روحها فرنسية، مادتها : الفرنسية إّن الثورة." اإلنسان

،  8799، وعدوان  8799يم فهل يا ترى معاهدة سايكس بيكو، ومؤتمر سان ريمو، وقرار التقس .فرنسية

اليهودي الغتصاب  وبناء مفاعل ديمونه بأيدي مهندسين فرنسيين وغير ذلك من التأييد اليومي لالحتالل

إّن . تصب في خانة حقوق اإلنسان ؟؟ أو يا ُترى... فلسطين وقتل أهلنا، هو من منجزات الثورة الفرنسية 

هناك . حديث و اعتراف بحقوق يهودية في فلسطين هالتحدث عن حقوق اإلنسان الفلسطيني هو بحد ذات

 .جنوب سوري محتل من قبل اليهود: فلسطين حق واحد، وحقيقة واحدة، فلسطين كل



 

أخوتنا في الدين، عاشوا أزهر فترتين في حياتهم مرتين، األولى بين  والحقيقة أّن اليهود، وهم: "ُيتابع فيقول

 فقط( هم اخوتنا في الدين)سنتناول هنا عبارة ." ي عصر التنويروالثانية في فرنسا ف العرب في اسبانيا،

على عدم صحة أو دقة  مع االشارة إلى أّن الدكتور محمد عابد الجابري قد أّكد(. في هذا الجزء من المقال)

التاريخية، كما تجدر اإلشارة إلى أّن الدكتور  ما تناوله الدكتور حنفي في األسطر السابقة من الناحية

. ما طرحه في هذه الحلقة من الحوار، وأعلن ذلك صراحة ابري خالف الدكتور حنفي تمامًا بكلالج

يعني حقيقة، أنا هنا أستغرب شديد االستغراب لماذا يكون هذا االستبسال،  ((أخوتنا اليهود في الدين))

 عتوننا بأسوأبصورة كاملة، وين( الغوييم)اليهود، في الوقت الذي يرفض اليهودي الغير للتقّرب من

نغطي نشوء وزوال  فإذا أردنا أن نبني ايديولوجية أو استراتيجية على هكذا منطلق، أو نبني و. األوصاف

وهنا . اآلدميين يعودون جميعهم آلدم شعوب وأمم، تراث و تاريخ على هكذا أساس من المنطق، فببساطة

ين، وأّن صفة الجيد والسيء من طبائع ومن هم شرير حنفي أّن بين البشر من هم خيريين،( المفكر)نسي 

منبوذ ( أي الحامل لصفة السوء و الشر)والقاتل والخارج عن القانون  ونسي أّن المجرم،. وخصال اإلنسان

المجتمع،  صحية أو مجتمع أو عقيدة نظيفة، ولو كان ابنًا حقيقيًا منتميًا لهذه األسرة، وهذا من قبل أي أسرة

وهو أمر تعليله بسيط جدًا . الدولي بعًا حالة واحدة شاذة وهي اليهود في المجتمعباستثناء ط. وهذه العقيدة

كنا نحبذ أن نرى ونسمع هذه العبارة بين . اآلن لمن هو مّطلع على تاريخ األمم المتحدة حتى حاضرها

ر موجودة ولألسف فإّن هذه العبارة غي. والمذاهب الدينية المختلفة مجتمعات العالم العربي ذوي التيارات

  .(تحدثنا هنا تجاوزًا، أي على فرض أّن اليهود يتبعون ديانة سماوية طبعًا!. )؟؟!؟

 

وال ( ع) إّن ما ُيسمى اليوم بالديانة اليهودية هي ديانة التمت للسيد موسى وداوود وسليمان للتذكير فقط،

علمُا أّن . ألماكنهم ال غير بل هناك استغالل ألسماءهم وأنسابهم وتزوير. لغيرهم ممن سبقوهم بأي صلة

وُأطلقت على كل من انتسب لبيت يهوذا، ولم تطلق  (ع)كلمة يهودية ظهرت للمرة األولى بعد السيد سليمان

أي بعد زمن . م.ق 011في ( اليهود)لقد تم وضع التوراة من قبلهم  .على بقية أسباط عشيرة بني اسرائيل

 ما أكده الباحثون في مجال علم اآلثار وتاريخ الحضارات،وهذا . يزيد عن ألف سنة بما( ع)السيد موسى

و موروثات  مع حكايا( التوراة الحالي)فلقد أشاروا على تشابه ما دّون في العهد القديم . واللغات

اليهود أخوتنا في ) الشاعرية  لذلك فإّن هذه الكتابة. الحضارات القديمة التي سكنت منطقة الهالل الخصيب

 .مسألتنا الفلسطينية افية الدينية، ال مكان لها وال أساس فيذات الق( الدين



 

اليهودية في الشعر أو اللغة أو العقيدة أو الفلسفة  ولم يكن هناك فرق كبير ُيذكر بين الثقافتين اإلسالمية و "

وبين أي اليهودية ثقافة عقالنية أخالقية شاملة ال فرق بينها " ، ."التفسير أو الطب أو الفلك أو التصوف أو

اإللهية وبخلود  اليهودية إيمان باهلل، وبالعناية" ، ."ثقافة أخرى تشارك في مبادئ التنوير العامة دين أو

الشعراء لخلفاء وسالطين المراحل  والذي أشبه ما يكون بمدح. حقيقة، لم أجد مدحًا أكثر من هذا." الروح

قد شاهدنا كتابة قريبة نوعًا ما لما كتبه الدكتور كّنا  صراحة!. ؟!؟؟..التاريخية الماضية، وحتى الحالية 

مفكرون يهود وغربيون انتقدوا  –القلم الجريء )الهادي رضا مترجم كتاب  حنفي، من قبل البراق عبد

 مالحظات على مقدمة وتمهيد)حيث تطرقنا للموضوع في مقال سابق . وذلك في تقديمه للكتاب (الصهيونية

ال أعرف إن . السابقة لكن هنا أحب أن أشير إلى الفقرة األولى من األسطر. (\البراق عبد الهادي رضا  \

المختلفة لليهود، ثم أجرى مقايسة توصله للنتيجة  كان الدكتور حنفي مطلعًا عن كل ما أشار إليه من العلوم

. ، والفلكدقيقًا جدًا حول عدم الفرق بالنسبة لعلوم اللغة، و الطب يمكن أن يكون كالمه. التي تحدث بها

 فاختالف العقيدة. غير دقيق أو صحيح بالنسبة للعقيدة، والفلسفة، والتصوف، والتفسير ولكن حتمًا كالمه

اختالفًا في العقيدة  وطالما أّن هناك.... واضح وجلي، ولكن ال أعرف عن أي عقيدة يتحدث الدكتور حنفي

هناك اختالف في التصوف الناتج عن فلسفة  تاليفحتمًا هناك اختالف في المعرفة المنبثقة من العقيدة، وبال

 العقيدة يترافق مع اختالف التفسير والتأويل والرؤية والحياة العقيدة، وال يخفى على أحد، أّن االختالف في
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