وثيقة املبادئ والسياسات العامة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين وإمام المجاهدين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
مقدمة:
فلسطين أرض الشعب الفلسطيني العربي ،منها نبت ،وعليها ثبت ،ولها انتمى ،وبها امتد واتصل.
روحه وقيمه العادلة ،وأسس لعقيدة الدفاع عنها
مقامها ،وبسط فيها َ
فلسطين أرض أعلى اإلسالم مكانتها ،ورفع لها َ
وتحصينها.

فلسطين قضية شعب عجز العالم عن ضمان حقوقه واسترداد ما اغتُ ِ
صب منه ،وبقيت أرضه تعاني من واحد

من أسوأ أشكال االحتالل في هذا العالم.

فلسطين التي استولى عليها مشروع صهيوني إحاللي عنصري معاد لإلنسانية ،تأسس على تصريح باطل (وعد
ِ
وفرض أمر واقع بقوة النار.
بلفور) ،واعتراف بكيان غاصب،
فلسطين المقاومة التي ستظل متواصلة حتى إنجاز التحرير ،وتحقيق العودة ،وبناء الدولة ذات السيادة الكاملة،
وعاصمتها القدس.
فلسطين الشراكة الحقيقية بين الفلسطينيين بكل انتماءاتهم ،من أجل بلوغ هدف التحرير السامي .
فلسطين روح األمة ،وقضيتها المركزية ،وروح اإلنسانية ،وضميرها الحي.
أفهامنا ،وتتأسس نظرتُنا ،وتتحرك مسيرتنا على أرضيات ومنطلقات وأعمدة
بهذه الوثيقة تتعمق تجربتُنا ،وتشترك
ُ
متينة وثوابت راسخة ،تحفظ الصورة العامة ،وتُبرز معالم الطريقِ ،
الفهم المشترك
وتعزز
َ
أصول الوحدة الوطنية ،و َ
َ
للقضية ،وترسم مبادئ العمل وحدود المرونة.
تعريف الحركة:
 .1حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسالمية ،هدفها تحرير
فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني ،مرجعيتها اإلسالم في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.
أرض فلسطين:
 .2فلسطين بحدودها من نهر األردن شرقا إلى البحر المتوسط غربا ،ومن رأس الناقورة شماال إلى أم الرشراش
ووطنه .وإن طرَد الشعب الفلسطيني وتشر َيده
أرض الشعب الفلسطيني
أ
جنوبا وحدة إقليمية ال
ُ
تتجز ،وهي ُ
ينشىء أي
من أرضه ،وإقامة كيان صهيوني عليها ،ال يلغي حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ،وال
ُ

حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها.
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 .3فلسطين أرض عربية إسالمية ،وهي أرض مباركة مقدسة ،لها مكانتها الخاصة في قلب كل عربي ومسلم.
شعب فلسطين:
 .4الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين حتى سنة  ,1947سواء من أُخرج منها
أم من بقي فيها؛ وكل َمن ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ ،داخل فلسطين أو خارجها ،هو
فلسطيني.

 .5الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة ،الزمة ،ال تزول ،وهي تنتقل من اآلباء إلى األبناء؛ كما أن النكبات التي
حلت بالشعب الفلسطيني ،بفعل االحتالل الصهيوني وسياسة التهجير التي ينتهجها ،ال تفقده شخصيته وانتما َءه

وال تنفيها .كذلك ال يتسبب حصول الفلسطيني على جنسية أخرى في فقدانه هويته وحقوقه الوطنية.

 .6الشعب الفلسطيني شعب واحد ،بكل أبنائه في الداخل والخارج ،وبكل مكوناته الدينية والثقافية والسياسية.
اإلسالم وفلسطين:
 .7فلسطين في موقع القلب من األمة العربية واإلسالمية ،وتحتفظ بأهمية خاصة ،ففيها بيت المقدس الذي
بارك هللا حوله ،وهي األرض المقدسة التي بارك هللا فيها للعالمين ،وهي قبلة المسلمين األولى ،ومسرى

رسول هللا محمد  -صلى هللا عليه وسلم  -ومعراجه إلى السماء ،ومهد المسيح  -عليه السالم  -وفي ثراها
رفات اآلالف من األنبياء والصحابة والمجاهدين ،وهي أرض القائمين على الحق  -في بيت المقدس
وأكناف بيت المقدس  -الذين ال يضرهم من خالفهم وال من خذلهم حتى يأتي أمر هللا.
 .8تفهم حركة حماس اإلسالم بشموله جوانب الحياة كافة ،وصالحيته لكل زمان ومكان ،وروحه الوسطية
المعتدلة؛ وتؤمن أنه دين السالم والتسامح ،في ظله يعيش أتباع الشرائع واألديان في أمن وأمان؛ كما تؤمن

أن فلسطين كانت وستبقى نموذجا للتعايش والتسامح واإلبداع الحضاري.

 .9تؤمن حماس بأن رسالة اإلسالم جاءت بقيم الحق والعدل والحرية والكرامة ،وتحريم الظلم بأشكاله كافة،
وتجريم الظالم مهما كان دينه أو عرقه أو جنسه أو جنسيته؛ وأن اإلسالم ضد جميع أشكال التطرف
ين الذي يربي أتباعه على رد العدوان واالنتصار للمظلومين،
والتعصب الديني والعرقي والطائفي ،وهو الد ُ
ويحثهم على البذل والعطاء والتضحية دفاعا عن كرامتهم وأرضهم وشعوبهم ومقدساتهم.
القدس:
 .10القدس عاصمة فلسطين ،ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية ،عربيا وإسالميا وإنسانيا؛ وجميع
مقدساتها اإلسالمية والمسيحية ،هي حق ثابت للشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية ،وال تنازل عنها

ِ
لحقائق
وال تفريط بأي جزء منها؛ وإن كل إجراءات االحتالل في القدس من تهويد واستيطان وتزوير ل
وطمس للمعال ِم منعدمة.
 .11المسجد األقصى المبارك حق خالص لشعبنا وأمتنا ،وليس لالحتالل أي حق فيه ،وإن مخططاته وإجراءاته
ومحاوالته لتهويد األقصى وتقسيمه باطلة وال شرعية لها.
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الالجئون وحق العودة:
 .12إن القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وشعب ُمهجر؛ وإن حق العودة لالجئين
والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها ،أو منعوا من العودة إليها ،سواء في المناطق التي

تؤكده الشرائع
احتلت عام  1948أم عام (1967أي كل فلسطين) ،هو ٌّ
حق طبيعي ،فردي وجماعيُ ،
السماوية والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ،والقوانين الدولية ،وهو حق غير قابل للتصرف من أي جهة
كانت ،فلسطينية أو عربية أو دولية.
 .13ترفض حماس كل المشروعات والمحاوالت الهادفة إلى تصفية قضية الالجئين ،بما في ذلك محاوالت
تعويض الالجئين والنازحين الفلسطينيين عن
توطينهم خارج فلسطين ،ومشروعات الوطن البديل؛ وتؤكد أن
َ
الضرر الناتج عن تشريدهم واحتالل أرضهم هو حق مالزم لحق عودتهم ،ويتم بعد تنفيذ هذا الحق ،وال
يلغي حقهم في العودة وال ينتقص منه.
المشروع الصهيوني:
 .14المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري ،عدواني ،إحاللي ،توسعي ،قائم على اغتصاب حقوق اآلخرين،
ومعاد للشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإن الكيان اإلسرائيلي هو
أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.
عدو لألمة العربية واإلسالمية ،ويشكل
 .15المشروع الصهيوني ال يستهدف الشعب الفلسطيني فقط ،بل هو ٌّ
خط ار حقيقيا عليها ،وتهديدا بالغا ألمنها ومصالحها ،كما أنه معاد لتطلعاتها في الوحدة والنهضة والتحرر،
وهو سبب رئيس لما تعانيه األمة اليوم ،ويشكل المشروع الصهيوني ،أيضا ،خط ار على األمن والسلم
وليين ،وعلى المجتمع اإلنساني ومصالحه واستقراره.
الد َ
 .16تؤكد حماس أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم؛ وحماس ال تخوض
صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا ،وإنما تخوض صراعا ضد الصهاينة المحتلين المعتدين؛ بينما قادة االحتالل
هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع ،ووصف كيانهم الغاصب بها.

 .17ترفض حماس اضطهاد أي إنسان أو االنتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي ،وترى أن
المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساسا بالتاريخ األوروبي ،وليس بتاريخ

العرب والمسلمين وال مواريثهم .وأن الحركة الصهيونية -التي تمكنت من احتالل فلسطين برعاية القوى

الغربية -هي النموذج األخطر لالحتالل االستيطاني ،الذي زال عن معظم أرجاء العالم ،والذي يجب أن
يزول عن فلسطين.
الموقف من االحتالل والتسوية السياسية:
كل من تصريح "بلفور" ،وصك االنتداب البريطاني على فلسطين ،وقرار األمم المتحدة بتقسيم
ُ .18يعد منعدما ٌّ
فلسطين ،وكل ما ترتب عليها أو ماثلها من ق اررات وإجراءات؛ وإن قيام "إسرائيل" باطل من أساسه ،وهو
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مناقض لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وإلرادته وإرادة األمة ،ولحقوق اإلنسان التي تكفلها
المواثيق الدولية ،وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
اف بشرعية الكيان الصهيوني؛ وإن كل ما ط أر على أرض فلسطين من احتالل أو استيطان أو
 .19ال اعتر َ
تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل؛ فالحقوق ال تسقط بالتقادم.
اازل عا اان أي جا اازء ما اان أرض فلسا ااطين ،مهما ااا كانا اات األسا ااباب والظا ااروف والضا ااغو  ،ومهما ااا طا ااال
 .20ال تنا ا َ
االحااتالل .وتاارفض حماااس أي بااديل عاان تحرياار فلسااطين تحري ا ار كااامال ،ماان نهرهااا إلااى بحرهااا .ومااع ذلااك -
وبما ال يعني إطالقا االعتراف بالكياان الصاهيوني ،وال التناازل عان أي مان الحقاوق الفلساطينية  -فانن حمااس
تعتباار أن إقامااة دولااة فلسااطينية مسااتقلة كاملااة الساايادة ،وعاصاامتها القاادس ،علااى خطااو ال اربااع ماان حزي اران/
يوني ااو  ،1967م ااع ع ااودة الالجئ ااين والن ااازحين إل ااى من ااازلهم الت ااي أخرجا اوا منه ااا ،ه ااي ص اايغة توافقي ااة وطني ااة
مشتركة.
 .21تؤكااد حركااة حماااس علااى أن اتفاقااات أوساالو وملحقاتهااا تخااالف قواعااد القااانون الاادولي اآلم ارة ماان حي ا

إنهااا

رتب اات الت ازم ااات تخ ااالف حق ااوق الش ااعب الفلس ااطيني غي اار القابل ااة للتص اارف ،ول ااذلك ف اانن الحرك ااة ت اارفض ه ااذه

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

 .22تاارفض حماااس جميااع االتفاقااات والمبااادرات ومشااروعات التسااوية الراميااة إلااى تصاافية القضااية الفلسااطينية أو

اب أن ال يمااس هااذه
االنتقاااص ماان حقااوق شااعبنا الفلسااطيني ،وإن أي موقااف أو مبااادرة أو برنااامج سياسااي يجا ُ
يتناقض معها.
يجوز أن يخالفها أو
الحقوق ،وال ُ
َ

 .23تؤكاد حمااس أن ظلاام الشاعب الفلسااطيني واغتصااب أرضاه وتهجياره منهاا ال يمكاان أن ُيسامى سااالما .وإن أي
تس ااويات تق ااوم عل ااى ه ااذا األس اااس ،ل اان تا اؤدي إل ااى الس ااالم؛ وس ااتظل المقاوم ااة والجه اااد لتحري اار فلس ااطين حق ااا
مشروعا وواجبا وشرفا لكل أبناء شعبنا وأمتنا.
المقاومة والتحرير:
 .24إن تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة ،وواجاب األماة العربياة واإلساالمية بصافة عاماة،
وهااو أيضااا مسااؤولية إنسااانية وفااق مقتضاايات الحااق والعاادل .وإن دوائاار العماال لفلسااطين ساواء كاناات وطنيااة أم
عربية أم إسالمية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة ،ال تعارض بينها.
 .25إن مقاومااة االحااتالل ،بالوسااائل واألساااليب كافااة ،حااق مشااروع كفلتااه الش ارائع السااماوية واألع اراف والقا اوانين
اار االسااتراتيجي لحمايااة الثواباات واسااترداد حقااوق
الدوليااة ،وفااي القلااب منهااا المقاومااة المساالحة التااي تعااد الخيا َ
الشعب الفلسطيني.

 .26ترفض حماس المساس بالمقاومة وسالحها ،وتؤكد على حق شاعبنا فاي تطاوير وساائل المقاوماة وآلياتهاا .وإن
اعيد أو التهدئاة ،أو مان حيا
إدارة المقاومة من حي ُ التص ُ
إدارة الصراع ،وليس على حساب مبدأ المقاومة.
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تناوعُ الوساائل واألسااليب ،ينادرج كلاه ضامن عملياة

النظام السياسي الفلسطيني:
اديل عان إقاماة الدولاة الفلساطينية كاملاة السايادة علاى كال
 .27الدولة الفلسطينية الحقيقياة هاي ثمارة التحريار ،وال ب َ
التراب الوطني الفلسطيني ،وعاصمتها القدس.
 .28ت ااؤمن حم اااس وتتمس ااك با اندارة عالقاته ااا الفلس ااطينية عل ااى قاع اادة التعددي ااة والخي ااار ال ااديمقراطي والش ا اراكة
الوطنيااة وقبااول اآلخاار واعتماااد الح اوار ،بمااا يعاازز وحاادة الصااف والعماال المشااترك ،ماان أجاال تحقيااق األهااداف
الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيني.
 .29منظماة التحريار الفلساطينية إطااار وطناي للشاعب الفلسااطيني فاي الاداخل والخاارج يجااب المحافظاة علياه ،مااع
ض اارورة العم اال عل ااى تطويره ااا وإع ااادة بنائه ااا عل ااى أس ااس ديمقراطي ااة ،تض اامن مش اااركة جمي ااع مكون ااات وق ااوى
الشعب الفلسطيني ،وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية.

 .30تؤكااد حماااس علااى ضاارورة بناااء المؤسسااات والمرجعيااات الوطنيااة الفلسااطينية علااى أسااس ديمقراطيااة سااليمة

و ارسااخة ،فااي مقاادمتها االنتخابااات الح ارة والنزيهااة ،وعلااى قاعاادة الش اراكة الوطنيااة ،ووفااق برنااامج واسااتراتيجية
واضحة المعالم ،تتمسك بالحقوق وبالمقاومة ،وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

 .31تؤكااد حركااة حماااس علااى أن دور الساالطة الفلسااطينية يجااب أن يكااون فااي خدمااة الشااعب الفلسااطيني وحمايااة
أمنه وحقوقه ومشروعه الوطني.
 .32تؤكاد حماااس علااى ضاارورة اسااتقاللية الق ارار الااوطني الفلسااطيني ،وعاادم ارتهانااه لجهااات خارجيااة ،وتؤكااد فااي
الوقت ذاته على مسؤولية العرب والمسلمين وواجبهم ودورهم في تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني.
اف مكون ااات المجتم ااع م اان شخص اايات ورم ااوز ووجه اااء ومؤسس ااات المجتم ااع الم اادني ،والتجمع ااات
 .33إن مختل ا َ
الشاابابية والطالبيااة والنقابيااة والنسااائية ،العاملااة ماان أجاال تحقيااق األهااداف الوطنيااة ،ه اي روافااد مهم اة لعمليااة
البناء المجتمعي ولمشروع المقاومة والتحرير.
 .34إن دور الم ا ارأة الفلسا ااطينية أسا اااس فا ااي بنا اااء الحاضا اار والمسا ااتقبل ،كما ااا كا ااان دائما ااا فا ااي صا ااناعة التا اااريخ
الفلسطيني ،وهو دور محوري في مشروع المقاومة والتحرير وبناء النظام السياسي.

األمة العربية واإلسالمية:
 .35تؤمن حماس أن قضية فلسطين هي القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية.
 .36تؤمن حماس بوحدة األمة بكل مكوناتها المتنوعة ،وترى ضرو َةر تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف األمة ووحدتها.
 .37تؤمن حمااس بالتعااون ماع جمياع الادول الداعماة لحقاوق الشاعب الفلساطيني ،وتارفض التادخل فاي الشاؤون الداخلياة
للاادول ،كم ااا ت ارفض ال اادخول فااي الن ازع ااات والص اراعات بينه ااا .وتتبنااى حم اااس سياس اة االنفت اااح علااى مختل ااف دول

العالم ،وخاصة العربية واإلسالمية؛ وتسعى إلاى بنااء عالقاات متوازناة ،يكاون
معيارهاا الجم َاع باين متطلباات القضاية
ُ
ِ
مصلحة األمة ونهضتها وأمنها.
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الجانب اإلنساني والدولي:
 .38إن القضااية الفلسااطينية قضااية ذات أبعاااد إنسااانية ودوليااة كباارى؛ وإن مناص ارتها ودعمهااا هااي مهم اة إنسااانية
وحضارية ،تفرضها مقتضيات الحق والعدل والقيم اإلنسانية المشتركة.
 .39إن تحريا َار فلسااطين ماان ناحيااة قانونيااة وإنسااانية عماال مشااروع تقتضاايه ضاارورات الاادفاع عاان الاانفس ،وحااق
الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها.
 .40تؤمن حماس ،في عالقاتها مع دول العالم وشعوبه ،بقيم التعاون ،والعدالة ،والحرية ،واحترام إرادة الشعوب.
 .41ترحب حماس بمواقاف الادول والمنظماات والهيئاات الداعماة ل احقوق الشاعب الفلساطيني ،وتحياي أحارار العاالم
المناصارين للقضااية؛ كمااا تادين دعا َام أي جهااة أو طاارف ل الكيان الصااهيوني ،أو التغطيااة علااى جرائمااه وعدواناه
على الفلسطينيين ،وتدعو إلى مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
 .42تاارفض حمااس محاااوالت الهيمنااة علااى األمااة العربيااة واإلسااالمية ،كمااا تاارفض محاااوالت الهيمنااة علااى سااائر
األمم والشعوب ،وتدين أي شكل من أشكال االستعمار واالحتالل والتمييز والظلم والعدوان في العالم.
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