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 وثيقة املبادئ والسياسات العامة
  

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،د المرسلين وإمام المجاهدينالم على سي  الة والس  والص   ،العالمين الحمد هلل رب  
 مقدمة:

 .وات صل امتد   وبها انتمى، ولها ثبت، وعليها نبت، منها العربي، الفلسطيني الشعب أرض فلسطين
 عنها الدفاع لعقيدة سأس  و  العادلة، وقيمه روَحه فيها وبسط مقاَمها، لها ورفع مكانتها، ماإلسال أعلى أرض   فلسطين
 .وتحصينها
واحد  من تعاني أرضه وبقيت منه، اغُتِصب ما واسترداد حقوقه ضمان عن العالم عجز شعب قضية فلسطين

 .العالم هذا في حتاللأشكال اال أأسو  من
)وعد  تصريح باطل على تأسس لإلنسانية، معاد   عنصري  إحاللي   هيوني  ص مشروع عليها استولى التي فلسطين

 .النار بقوة واقع   أمر   وفرضِ  غاصب، بكيان واعتراف   ،بلفور(
 ،الكاملة السيادة ذات الدولة وبناء ،العودة وتحقيق ،التحرير إنجاز حتى ستظل متواصلة التي المقاومة فلسطين
 .القدس وعاصمتها
  .السامي التحرير هدف بلوغ من أجل ،انتماءاتهم بكل الفلسطينيين بين حقيقيةال الشراكة فلسطين
 .الحي وضميرها ،اإلنسانية وروح المركزية، وقضيتها ،األمة روح فلسطين
س أفهاُمنا، وتشترك تجربُتنا، تتعمق الوثيقة بهذه  وأعمدة ومنطلقات أرضيات على مسيرتنا وتتحرك نظرتُنا، وتتأس 
ز الطريق، معالمَ  وتُبرز العامة، الصورة تحفظ راسخة، وثوابت متينة  المشترك والفهمَ  الوطنية، الوحدة أصولَ  وتعزِ 

 .المرونة وحدود العمل مبادئ وترسم للقضية،
 تعريف الحركة:

هدفها تحرير  ،إسالمية ةفلسطيني   ةوطنيومقاومة ر تحر   حركة هي "سحماالمقاومة اإلسالمية "كة حر  .1
 .في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها ماإلسال تهامرجعي   ،المشروع الصهيونيفلسطين ومواجهة 

 فلسطين: أرض  

الرشراش  رة شماال  إلى أم  ، ومن رأس الناقو المتوسط غربا   بحرالإلى  األردن شرقا   من نهر دودهابح فلسطين .2
ه الشعب الفلسطيني وتشريدَ  طردَ  وإن   .ب الفلسطيني ووطُنهالشع هي أرُض و  ،أوحدة إقليمية ال تتجز  جنوبا  

أي  وال ينشىءُ  ،الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ال يلغي حق   عليها، صهيوني   ن  من أرضه، وإقامة كيا
 .فيها للكيان الصهيوني الغاصبحق 
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  .ي قلب كل  عربي ومسلمف الخاصةسة، لها مكانتها ، وهي أرض مباركة مقد  ية إسالميةأرض عرب فلسطين .3

 شعب فلسطين:

خرج منها أُ سواء من  ,1947سنة ى ن العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين حت  و المواطن همالفلسطينيون  .4
هو  ،داخل فلسطين أو خارجها ،ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ ن  مَ  وكل   ؛بقي فيها م منأ

 فلسطيني. 

النكبات التي  نأ ؛ كمالى األبناءإآلباء تقل من اوهي تن ،ال تزول ،الزمة ،ةليالشخصية الفلسطينية صفة أص .5
ه ءَ ه شخصيته وانتمافقدتال  ،، بفعل االحتالل الصهيوني وسياسة التهجير التي ينتهجهاالشعب الفلسطينيت بحل  
 .حصول الفلسطيني على جنسية أخرى في فقدانه هويته وحقوقه الوطنية ال يتسبب . كذلكهانفيتوال 

  .والسياسية ثقافيةالو  الدينية ناتهوبكل مكو  كل أبنائه في الداخل والخارج، ب، واحد شعب  الشعب الفلسطيني  .6

 :وفلسطين إلسالما

بيت المقدس الذي  ففيها من األمة العربية واإلسالمية، وتحتفظ بأهمية خاصة،القلب موقع  فلسطين في .7
ومسرى  ى،لمسلمين األولوهي قبلة ا التي بارك هللا فيها للعالمين، األرض المقدسةوهي  بارك هللا حوله،
 وفي ثراها - عليه السالم - ومهد المسيحومعراجه إلى السماء،  - هللا عليه وسلم صلى - رسول هللا محمد

في بيت المقدس  -وهي أرض القائمين على الحق  والصحابة والمجاهدين، فات اآلالف من األنبياءر 
  حتى يأتي أمر هللا.خذلهم  وال منالذين ال يضرهم من خالفهم  -وأكناف بيت المقدس 

روحه الوسطية و  صالحيته لكل زمان ومكان،و  ،كافة الحياة ه جوانببشمولاإلسالم تفهم حركة حماس  .8
تؤمن كما  ؛في أمن وأمان الشرائع واألديانأتباع  ظله يعيشفي  ،التسامحو  دين السالم تؤمن أنهو  المعتدلة؛

  .لتسامح واإلبداع الحضاري نموذجا  للتعايش وا كانت وستبقىفلسطين  أن  

، وتحريم الظلم بأشكاله كافة ،والكرامة الحق والعدل والحرية جاءت بقيماإلسالم  رسالة أن  بتؤمن حماس  .9
ف أشكال التطر  جميع  ضد  أن  اإلسالم و  ؛أو جنسه أو جنسيته مهما كان دينه أو عرقهوتجريم الظالم 

، االنتصار للمظلوميندوان و الع ي أتباعه على رد  يرب   يُن الذيالد  وهو والعرقي والطائفي،  الديني والتعصب
 دفاعا  عن كرامتهم وأرضهم وشعوبهم ومقدساتهم. والتضحية والعطاء بذلال يحث هم علىو 

 القدس:

جميع و  يا ؛عربيا  وإسالميا  وإنسان ،ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية عاصمة فلسطين، القدس .10
 نازل عنهات، وال ة العربية واإلسالميةللشعب الفلسطيني واألم  ثابت  حق  هي  ،مية والمسيحيةمقدساتها اإلسال

 لحقائقِ لتزوير و  واستيطان   من تهويد   القدسإجراءات االحتالل في  كل  إن  و  ؛جزء منها ط بأي  يفر تال و 
 .منعدمة وطمس للمعالمِ 

 وإجراءاتهفيه، وإن مخططاته  حق لالحتالل أي وليس لشعبنا وأمتنا،المسجد األقصى المبارك حق خالص  .11
   وتقسيمه باطلة وال شرعية لها.  األقصى تهويدل هومحاوالت
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  العودة: جئون وحق  الال  

العودة لالجئين  حق   وإن   ؛رهج  مُ  رض محتلة وشعب  أقضية  في جوهرها هي القضية الفلسطينية إن    .12
تي ة إليها، سواء في المناطق الخرجوا منها، أو منعوا من العودوالنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُ 

الشرائع  تؤكُده ،اعيهو حقٌّ طبيعي، فردي وجم ،كل فلسطين( )أي1967 عام مأ 1948 عام احتلت
جهة  ف من أي  غير قابل للتصر  حق   ، وهوالدولية ن، والقوانينالمبادئ األساسية لحقوق اإلنساالسماوية و 

  .و دوليةأ عربيةو أفلسطينية  ،كانت

 ، بما في ذلك محاوالتتصفية قضية الالجئينإلى الهادفة  والمحاوالت وعاتكل  المشر حماس رفض ت  .13
الالجئين والنازحين الفلسطينيين عن  تعويَض  ن  أ وتؤكد ؛الوطن البديل وعاتر هم خارج فلسطين، ومشتوطين

ال و ، حق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحقمالزم ل هو حق   الضرر الناتج عن تشريدهم واحتالل أرضهم
   .وال ينتقص منه هم في العودةيلغي حق  

 الصهيوني: المشروع

اغتصاب حقوق اآلخرين، قائم على  ،توسعي ،إحاللي ،عدواني ،عنصري مشروع  الصهيوني هوالمشروع   .14
 وه يسرائيلالكيان اإل وإن   ؛والعودة وتقرير المصيروالتحرير  في الحرية وتطل عاته لشعب الفلسطينيل ومعاد  
 . العدوانيةه الصهيوني وقاعدتالمشروع أداة 

ل ، ويشك  العربية واإلسالمية ةلألم   عدوٌّ ، بل هو فقط لشعب الفلسطينيال يستهدف االصهيوني المشروع   .15
، رالتحر  و والنهضة  الوحدةفي  هاعاته معاد  لتطل  خطرا  حقيقيا  عليها، وتهديدا  بالغا  ألمنها ومصالحها، كما أن  

لم والس  من األخطرا  على  ،ا  ضأيالمشروع الصهيوني،  ليشك  و  وهو سبب رئيس لما تعانيه األمة اليوم،
   ه.مجتمع اإلنساني ومصالحه واستقرار الين، وعلى وليَ الد  

وض تخال وحماس  ؛س صراعا  مع اليهود بسبب ديانتهممع المشروع الصهيوني لي الصراع أن   تؤكد حماس  .16
بينما قادة االحتالل  ؛الصهاينة المحتلين المعتدينضد  ما تخوض صراعا  وإن  كونهم يهودا ، لاليهود  صراعا  ضد

 ووصف كيانهم الغاصب بها. ،هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع

أن   طائفي، وترى أو  دينيقومي أو على أساس االنتقاص من حقوقه أو إنسان  اضطهاد أي   حماس رفضت .17
تاريخ وليس بارتبطت أساسا  بالتاريخ األوروبي،  هروا المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظ

القوى  تمك نت من احتالل فلسطين برعاية التي- ةالحركة الصهيوني ن  . وأالعرب والمسلمين وال مواريثهم
 يجب أنالذي أرجاء العالم، و معظم الذي زال عن  ،االستيطاني حتالللال خطرالنموذج األ هي -الغربية

 يزول عن فلسطين.

 :يةوالتسوية السياس الموقف من االحتالل

تقسيم وقرار األمم المتحدة بالبريطاني على فلسطين،  االنتداب وصك   ،"بلفور" تصريحمن  كلٌّ  منعدما   د  عيُ   .18
 هوو  ،من أساسه باطل   "إسرائيل"قيام  ؛ وإن  وإجراءات راتمن قرا أو ماثلها ب عليهاما ترت   كل  و  ،فلسطين
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 التي تكفلها حقوق اإلنسانلو  ،وإرادة األمة رادتهإلو  غير القابلة للتصرف، الشعب الفلسطيني لحقوق  مناقض  
 .تقرير المصير متها حق  المواثيق الدولية، وفي مقد  

فلسطين من احتالل أو استيطان أو أرض على ما طرأ  كل  إن  و  ؛الصهيوني كيانبشرعية ال ال اعتراَف   .19
  .فالحقوق ال تسقط بالتقادم ؛تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل  

مهمااااا طاااااال مهمااااا كاناااات األساااااباب والظااااروف والضااااغو ، و  ،فلسااااطينأرض  جاااازء مااااان أي   عاااان ال تنااااازلَ   .20
 - ماان نهرهااا إلااى بحرهااا. ومااع ذلااك عاان تحرياار فلسااطين تحرياارا  كااامال ، بااديل  أي االحااتالل. وتاارفض حماااس 

فانن حمااس  - الفلساطينية الحقاوق  مان أي    عان التناازل وال الصاهيوني، بالكياان االعتراف ال يعني إطالقا   وبما
 /حزيااران ماان الرابااع خطااو  علااى القاادس، وعاصاامتها الساايادة، كاملااة مسااتقلة فلسااطينية دولااة إقامااة تعتباار أن
 وطنياااة توافقياااة صااايغة هاااي منهاااا، أخرجاااوا التاااي مناااازلهم إلاااى لناااازحينوا الالجئاااين عاااودة ماااع ،1967 يونياااو
 .مشتركة

نهااا إتؤكااد حركااة حماااس علااى أن اتفاقااات أوساالو وملحقاتهااا تخااالف قواعااد القااانون الاادولي اآلماارة ماان حياا   .21
رتبااات التزاماااات تخاااالف حقاااوق الشاااعب الفلساااطيني غيااار القابلاااة للتصااارف، ولاااذلك فااانن الحركاااة تااارفض هاااذه 

 وما ترتب عليها من التزامات تضر بمصالح شعبنا، وخاصة التنسيق )التعاون( األمني. ،االتفاقات

 أو ية القضااية الفلساااطينيةالتسااوية الراميااة إلااى تصااف ومشاااروعاتوالمبااادرات  االتفاقااات جميااعحماااس تاارفض  .22
هااذه  مااسي ال أن يجاابُ  سياسااي   أو برنااامج   أو مبااادرة   موقااف   أي   إن  و  ،الفلسااطيني شااعبناحقااوق  مااناالنتقاااص 
 معها. يتناقَض  أو خالفهاأن ي ، وال يجوزُ الحقوق 

أي  . وإن  ن ُيسامى سااالما  ال يمكاان أ واغتصااب أرضاه وتهجيااره منهاا لسااطينيالشاعب الفظلاام  أنتؤكاد حمااس  .23
حقاااا   وساااتظل المقاوماااة والجهااااد لتحريااار فلساااطين ؛ؤدي إلاااى الساااالمتااا، لااان تساااويات تقاااوم علاااى هاااذا األسااااس

 لكل أبناء شعبنا وأمتنا.ا  وشرفا  واجبو  مشروعا  

 المقاومة والتحرير:

 ،بصافة عاماة ساالميةاإلعربياة و األماة ال واجابو  ،بصفة خاصة الشعب الفلسطيني واجب تحرير فلسطينإن    .24
دوائاار العماال لفلسااطين سااواء كاناات وطنيااة أم  . وإن  أيضااا  مسااؤولية إنسااانية وفااق مقتضاايات الحااق والعاادل هااوو 

  بينها. تعارض الية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة، المعربية أم إس

القاااوانين األعاااراف و الشااارائع الساااماوية و كافاااة، حاااق  مشاااروع كفلتاااه  الوساااائل واألسااااليبب ،مقاوماااة االحاااتالل إن   .25
 ي لحمايااة الثوابااات واسااترداد حقاااوق االساااتراتيج الخيااارَ  التاااي تعااد  الدوليااة، وفااي القلاااب منهااا المقاوماااة المساالحة 

 الشعب الفلسطيني.

 إن  و  .وآلياتهاا تطاوير وساائل المقاوماة وتؤكد على حق شاعبنا فاي ،وسالحها المقاومةبالمساس  ترفض حماس .26
عملياة  ضامن ينادرج كل اه ،الوساائل واألسااليب عُ تناو  أو التهدئاة، أو مان حيا   التصاعيدُ  من حي ُ  المقاومة إدارة

 .مبدأ المقاومة على حسابإدارة الصراع، وليس 
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 النظام السياسي الفلسطيني:

ل كا علاى السايادة كاملاةعان إقاماة الدولاة الفلساطينية  الحقيقياة هاي ثمارة التحريار، وال باديلَ الفلسطينية الدولة   .27
  .التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس

والشااااراكة التعدديااااة والخيااااار الااااديمقراطي علااااى قاعاااادة  ةالفلسااااطيني ندارة عالقاتهاااااتمسااااك بااااتتااااؤمن حماااااس و    .28
زبمااا ي ،الحااوارالوطنيااة وقبااول اآلخاار واعتماااد  األهااداف ماان أجاال تحقيااق  ،العماال المشااتركوحاادة الصااف و  عااز 

 .الشعب الفلسطيني تطل عاتالوطنية و 

مااع  المحافظاة علياه،يجااب للشاعب الفلسااطيني فاي الاداخل والخاارج  وطناي إطااار منظماة التحريار الفلساطينية  .29
ياااع مكوناااات وقاااوى تضااامن مشااااركة جم ،دة بنائهاااا علاااى أساااس ديمقراطياااةالعمااال علاااى تطويرهاااا وإعااااضااارورة 

  . حافظ على الحقوق الفلسطينيةوبما ي الشعب الفلسطيني،

 ساااليمة ديمقراطيااة بنااااء المؤسسااات والمرجعياااات الوطنيااة الفلساااطينية علااى أساااسضاارورة علاااى حماااس  كاادتؤ  .30
سااتراتيجية وا وفااق برنااامجالشااراكة الوطنيااة، و وعلااى قاعاادة  ،فااي مقاادمتها االنتخابااات الحاارة والنزيهااة ،وراسااخة

 .عات الشعب الفلسطينيي تطل  لب  وت ،وبالمقاومة حقوق بال كتمس  ت ،واضحة المعالم

أن يكااون فااي خدمااة الشااعب الفلسااطيني وحمايااة يجااب  فلسااطينيةال أن دور الساالطة علااى تؤكااد حركااة حماااس .31
 .ه الوطنيومشروعوحقوقه أمنه 

اات  .32 فااي تؤكااد و اللية القاارار الااوطني الفلسااطيني، وعاادم ارتهانااه لجهااات خارجيااة، ضاارورة اسااتقعلااى حماااس د ؤك 
 ودورهم في تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني. وواجبهم مسؤولية العرب والمسلمين  علىذاته الوقت 

عااااات والتجم   ،ماااادنيووجهاااااء ومؤسسااااات المجتمااااع الورمااااوز  نااااات المجتمااااع ماااان شخصااااياتمكو   مختلاااافَ  ن  إ  .33
اا يهاا ،وطنيااةالهااداف األجااال تحقيااق أالعاملااة ماان  ،والنقابيااة والنسااائيةوالطالبيااة الشاابابية  ة لعملياااة روافااد مهم 

 ولمشروع المقاومة والتحرير. يالبناء المجتمع

 صاااااناعة التااااااريخ ، كماااااا كاااااان دائماااااا  فااااايالحاضااااار والمساااااتقبلبنااااااء فاااااي أسااااااس  لماااارأة الفلساااااطينيةاإن دور   .34
 بناء النظام السياسي.و  ريالتحر و  المقاومة مشروعفي محوري وهو دور  ،الفلسطيني

 األمة العربية واإلسالمية:

 تؤمن حماس أن قضية فلسطين هي القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية.  .35

  .تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف األمة ووحدتها رى ضرورةَ وت، المتنوعة ناتهامكو   ة بكل  وحدة األم  تؤمن حماس ب .36

الداخلياة شاؤون الالتادخل فاي تارفض و  ،الفلساطينيالشاعب  وق حقاتعااون ماع جمياع الادول الداعماة للبا تؤمن حمااس .37
علاااى مختلاااف دول  االنفتااااح ةسياساااتتبناااى حمااااس . و هاااابين نزاعاااات والصاااراعاتالااادخول فاااي ال كماااا تااارفض، لااادولل
قضاية ال تطلبااتمباين  لجماعَ اهاا عالقاات متوازناة، يكاون معيارُ بنااء إلاى  سعىتو  ؛لعالم، وخاصة العربية واإلسالميةا
  .وأمنها ونهضتها ةاألم   مصلحةِ ، وبين ية ومصلحة الشعب الفلسطينيفلسطينال
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اا مناصاارتها ودعمهااا إن  و  ى؛كباار ودوليااة إنسااانية  نية قضااية ذات أبعااادالقضااية الفلسااطي إن    .38 ة إنسااانية هااي مهم 
  .ة المشتركةاإلنسانيالقيم و  لمقتضيات الحق والعد ، تفرضهاوحضارية

 وحااق   ،فاع عاان الاانفستقتضاايه ضاارورات الااد  مشااروع  عماال وإنسااانية ماان ناحيااة قانونيااة فلسااطين تحرياارَ  إن    .39
  الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها.

  .إرادة الشعوباحترام و  ،، والحرية، والعدالةالتعاون بقيم  ، في عالقاتها مع دول العالم وشعوبه،حماس تؤمن .40

أحارار العاالم  وتحي ايحقوق الشاعب الفلساطيني، الداعماة لااوالهيئاات  والمنظمااتبمواقاف الادول ب حماس ترح    .41
ه عدوانااجرائمااه و  التغطيااة علااى وأ، الصااهيوني لكيانلااا جهااة أو طاارف أي   دين دعاامَ تاا كمااا ؛المناصارين للقضااية
 .إلى مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وتدعو على الفلسطينيين

سااائر ، كمااا تاارفض محاااوالت الهيمنااة علااى العربيااة واإلسااالمية مااةعلااى األ لهيمنااةامحاااوالت  استاارفض حماا  .42
 .لعدوان في العالماالظلم و و  والتمييز ن أشكال االستعمار واالحتاللشكل م أي  تدين ، و األمم والشعوب
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