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توافق فيها التي  "العامة والسياسات املبادئ وثيقة"تصدر " حماس"

  67ة على أراضي لعلى إقامة دو

  

  2017/  5/  1الدوحة، 

  

 والسياسات املبادئوثيقة "أطلقت عليها اسم  وثيقة" حماس"حركة  تأصدر

 خطوط على القدس، وعاصمتها مستقلة فلسطينية دولة إقامة وافقت فيها على" العامة

 أنه مؤكدة" مشتركة وطنية توافقية صيغة" هيو ،1967 يونيو / حزيران من الرابع

 والضغوط، والظروف األسباب كانت مهما فلسطين أرض من جزء أي عن تنازل ال"

 ".االحتالل طال ومهما

 توجاء ،2017 مايو/  أيار من األول يف احلركة أصدرتها التي الوثيقة وأكدت

 األقصى املسجد" وأن فلسطين، عاصمة القدس أن عنواناً 12 على مقسمة نقطة 42 يف

 واحملاوالت املشروعات كل" رفضها معلنة ،"وأمتنا لشعبنا خالص حق املبارك

 ،"الصهيوين الكيان بشرعية اعتراف ال" وأنه ،"الالجئين قضية تصفية إىل الهادفة

  ".بحرها إىل نهرها من ،كامالً حتريراً ينفلسط حترير عن بديل" ال أنه على وشددت

 :الوثيقة نص يلي وفيما
                                                            


  :، في الرابط اإللكتروني التالي"الجزيرة نت"موقع  :المصدر 

https://tinyurl.com/ya6lv63z 
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 الرحيم الرحمن الله بسم
 "حماس" اإلسالمية املقاومة حركة
  العامة والسياسات املبادئ وثيقة

 اجملاهدين، وإمام املرسلين دسي على الموالس الةوالص العاملين، رب لله احلمد

 .أجمعين وصحبه آله وعلى
  

 مقدمة
 انتمى، ولها ثبت، وعليها نبت، منها العربي، الفلسطيني الشعب أرض فلسطين

 .صلوات امتد وبها
 روحه فيها وبسط ها،مقام لها ورفع مكانتها، اإلسالم أعلى أرض فلسطين

 .وحتصينها عنها الدفاع لعقيدة سوأس العادلة، وقيمه
 ه،من باغتُص ما واسترداد حقوقه ضمان عن العامل عجز شعب قضية فلسطين

 .العامل هذا يف االحتالل أشكال أسوأ من واحد من تعاين أرضه وبقيت
 لإلنسانية، معادٍ عنصري إحاليل صهيوين مشروع عليها استوىل التي فلسطين

 بقوة واقع أمر وفرض غاصب، بكيان واعتراف ،)بلفور وعد( باطل تصريح على تأسس

 .النار
 العودة، وحتقيق التحرير، إجناز حتى متواصلة ستظل التي املقاومة فلسطين

 .القدس وعاصمتها الكاملة، السيادة ذات الدولة وبناء
 بلوغ أجل من انتماءاتهم، بكل الفلسطينيين بين احلقيقية الشراكة فلسطين

 .السامي التحرير هدف



  212، ص )2017صيف ( 111، العدد 28المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية ةينيطسلفوثائق 

 

3 
 

 .احلي وضميرها اإلنسانية، وروح املركزية، وقضيتها األمة، روح فلسطين
 وتتحرك نظرتنا، وتتأسس أفهامنا، وتشترك نا،جتربت تتعمق الوثيقة بهذه

 الصورة حتفظ راسخة، وثوابت متينة وأعمدة ومنطلقات أرضيات على مسيرتنا

 للقضية، املشترك والفهم الوطنية، الوحدة أصول وتعزز الطريق، معامل وتبرز العامة،

 .املرونة وحدود العمل مبادئ وترسم
  

 احلركة تعريف

 وطنية ومقاومة حترر حركة هي" حماس" ةاإلسالمي املقاومة حركة -1

 تهامرجعي الصهيوين، املشروع ومواجهة فلسطين حترير هدفها إسالمية، فلسطينية

 .ووسائلها وأهدافها منطلقاتها يف اإلسالم
  

 فلسطين أرض

 رأس ومن غرباً، املتوسط البحر إىل شرقاً األردن نهر من بحدودها فلسطين -2

 الشعب أرض وهي أ،تتجز ال إقليمية وحدة ،جنوباً رشراشال أم إىل شماالً الناقورة

 كيان وإقامة أرضه، من وتشريده الفلسطيني الشعب طرد وإن. هووطن الفلسطيني

 حق أي ينشىء وال أرضه، كامل يف الفلسطيني الشعب حق يلغي ال عليها، صهيوين

 .فيها الغاصب الصهيوين للكيان

 مكانتها لها مقدسة، مباركة ضأر وهي إسالمية، عربية أرض فلسطين -3

 .ومسلم عربي كل قلب يف اخلاصة
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 فلسطين شعب

 حتى فلسطين يف يقيمون كانوا الذين العرب املواطنون هم الفلسطينيون -4

 عربي أب من ولد مَن وكل فيها؛ بقي نمَ  أم ،منها أُخرج نمَ سواء ،1947 سنة

 .فلسطيني وه خارجها، أو فلسطين داخل التاريخ، هذا بعد فلسطيني

 اآلباء من تنتقل وهي تزول، ال الزمة، أصيلة، صفة الفلسطينية الشخصية -5

 الصهيوين االحتالل بفعل الفلسطيني، بالشعب حلّت التي النكبات أن كما األبناء؛ إىل

 ال كذلك. تنفيها وال وانتماءه شخصيته تفقده ال ينتهجها، التي التهجير وسياسة

 .الوطنية وحقوقه هويته فقدانه يف أُخرى جنسية ىعل الفلسطيني حصول يتسبب

 وبكل واخلارج، الداخل يف أبنائه بكل واحد، شعب الفلسطيني الشعب -6

 .والسياسية والثقافية الدينية مكوناته
  

 وفلسطين اإلسالم

 بأهمية وحتتفظ واإلسالمية، العربية األمة من القلب موقع يف فلسطين -7

 الله بارك التي املقدسة األرض وهي حوله، الله بارك ذيال املقدس بيت ففيها خاصة،

 عليه الله صلى ـ حممد الله رسول ومسرى األوىل، املسلمين قبلة وهي للعاملين، فيها

 من اآلالف رفات ثراها ويف ـ السالم عليه ـ املسيح ومهد السماء، إىل ومعراجه ـ وسلم
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 املقدس بيت يف ـ احلق على القائمين أرض وهي واجملاهدين، والصحابة األنبياء

 .الله أمر يأتي حتى خذلهم نمَ وال خالفهم نمَ يضرهم ال الذين ـ املقدس بيت وأكناف

 لكل وصالحيته كافة، احلياة جوانب بشموله اإلسالم "حماس" حركة تفهم -8

 ظله يف والتسامح، السالم دين أنه وتؤمن املعتدلة؛ الوسطية وروحه ومكان، زمان

 وستبقى كانت فلسطين أن تؤمن كما وأمان؛ أمن يف واألديان الشرائع أتباع يعيش

 .احلضاري واإلبداع والتسامح للتعايش نموذجاً

 واحلرية والعدل احلق بقيم جاءت اإلسالم رسالة بأن "حماس" تؤمن -9

 أو عرقه أو دينه كان مهما الظامل وجتريم كافة، بأشكاله الظلم وحتريم والكرامة،

 والعرقي الديني والتعصب فالتطر أشكال جميع ضد اإلسالم وأن يته؛جنس أو جنسه

 للمظلومين، واالنتصار العدوان رد على أتباعه ييربّ الذي الدين وهو والطائفي،

 وشعوبهم وأرضهم كرامتهم عن دفاعاً والتضحية والعطاء البذل على همويحثّ

 .ومقدساتهم
  

 القدس

 واحلضارية، والتاريخية الدينية امكانته ولها فلسطين، عاصمة القدس -10

 ثابت حق هي واملسيحية، اإلسالمية مقدساتها وجميع وإنسانياً؛ وإسالمياً عربياً

 جزء بأي تفريط وال عنها تنازل وال واإلسالمية، العربية ةواألم الفلسطيني للشعب

 للحقائق وتزوير واستيطان تهويد من القدس يف االحتالل إجراءات كل وإن منها؛

 .منعدمة للمعامل طمسو



  212، ص )2017صيف ( 111، العدد 28المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية ةينيطسلفوثائق 

 

6 
 

 أي لالحتالل وليس وأمتنا، لشعبنا خالص حق املبارك األقصى املسجد -11

 وال باطلة وتقسيمه األقصى لتهويد وحماوالته وإجراءاته خمططاته وإن فيه، حق

 .لها شرعية
  

 العودة وحق الالجئون

 وشعب حمتلة أرض قضية جوهرها يف هي الفلسطينية القضية إن -12

 أُخرجوا التي ديارهم إىل الفلسطينيين والنازحين لالجئين العودة حق إنو ر؛مهجّ

 عام أم 1948 عام لتاحتُ التي املناطق يف سواء إليها، العودة من نعوامُ أو منها،

 السماوية الشرائع تؤكده وجماعي، فردي طبيعي، حق هو ،)فلسطين كل أي( 1967

 للتصرف قابل غير حق وهو الدولية، والقوانين اإلنسان، حلقوق األساسية واملبادئ

 .دولية أو عربية أو فلسطينية كانت، جهة أي من

 قضية تصفية إىل الهادفة واحملاوالت املشروعات كل "حماس" ترفض -13

 البديل؛ الوطن ومشروعات فلسطين، خارج توطينهم حماوالت ذلك يف بما الالجئين،

 تشريدهم عن الناجت الضرر عن ينالفلسطيني والنازحين الالجئين تعويض أن وتؤكد

 حقهم يلغي وال احلق، هذا تنفيذ بعد ويتم عودتهم، حلق مالزم حق هو أرضهم واحتالل

 .منه ينتقص وال العودة يف
  

 الصهيوين املشروع
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 قائم توسعي، إحاليل، عدواين، عنصري، مشروع هو الصهيوين املشروع -14

 والتحرير احلرية يف وتطلعاته لسطينيالف للشعب ومعادٍ اآلخرين، حقوق اغتصاب على

 وقاعدته الصهيوين املشروع أداة هو يسرائيلاإل الكيان وإن املصير؛ وتقرير والعودة

 .العدوانية

 لألمة عدو هو بل فقط، الفلسطيني الشعب يستهدف ال الصهيوين املشروع -15

 ومصاحلها، منهاأل بالغاً وتهديداً  عليها، حقيقياً خطراً ويشكل واإلسالمية، العربية

 تعانيه ملا رئيس سبب وهو والتحرر، والنهضة الوحدة يف لتطلعاتها معادٍ أنه كما

 الدوليين، والسلم األمن على خطراً أيضاً، الصهيوين، املشروع ويشكل .اليوم األمة

 .واستقراره ومصاحله اإلنساين اجملتمع وعلى

 اليهود مع صراعاً يسل الصهيوين املشروع مع الصراع أن "حماس" تؤكد -16

 تخوض وإنما يهوداً، لكونهم اليهود ضد صراعاً تخوض ال "حماس"و ديانتهم؛ بسبب

 يقومون نمَ هم االحتالل قادة بينما املعتدين؛ احملتلين الصهاينة ضد صراعاً

 .بها الغاصب كيانهم ووصف الصراع، يف واليهودية اليهود شعارات باستخدام

 أساس على حقوقه من االنتقاص أو إنسان أي اضطهاد "حماس" ترفض -17

 اليهود واضطهاد للسامية والعداء اليهودية املشكلة أن وترى طائفي، أو ديني أو قومي

 وال واملسلمين العرب بتاريخ وليس األوروبي، بالتاريخ أساساً  ارتبطت ظواهر

 القوى برعاية فلسطين احتالل من نتتمك التي ـ الصهيونية احلركة وأن. مواريثهم

 العامل، أرجاء معظم عن زال الذي االستيطاين لالحتالل األخطر النموذج هي ـ الغربية

 .فلسطين عن يزول أن يجب والذي
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 السياسية والتسوية االحتالل من املوقف

 على البريطاين االنتداب وصكّ ،"بلفور" تصريح من كل منعدماً يُعدّ -18

 من ماثلها أو عليها ترتّب ما وكل لسطين،ف بتقسيم املتحدة األمم وقرار فلسطين،

 الشعب حلقوق مناقض وهو أساسه، من باطل" إسرائيل" قيام وإن وإجراءات؛ قرارات

 تكفلها التي اإلنسان وحلقوق األمة، وإرادة وإلرادته للتصرف، القابلة غير الفلسطيني

 .املصير تقرير حق متهامقد ويف الدولية، املواثيق

 فلسطين أرض على طرأ ما كل وإن الصهيوين؛ الكيان عيةبشر اعتراف ال -19

 ال فاحلقوق باطل؛ للحقائق تزوير أو للمعامل تغيير أو تهويد أو استيطان أو احتالل من

 .بالتقادم تسقط

 والظروف األسباب كانت مهما فلسطين، أرض من جزء أي عن تنازل ال -20

 فلسطين حترير عن ديلب أي "حماس" وترفض. االحتالل طال ومهما والضغوط،

 .بحرها إىل نهرها من كامالً، حتريراً
 عن التنازل وال الصهيوين، بالكيان االعتراف إطالقاً يعني ال وبماـ  ذلك ومع

 مستقلة فلسطينية دولة إقامة أن تعتبر "حماس" فإن ـ الفلسطينية احلقوق من أي

 مع ،1967 يونيو/  انحزير من الرابع خطوط على القدس، وعاصمتها السيادة، كاملة

 وطنية توافقية صيغة هي منها، خرجواأُ التي منازلهم إىل والنازحين الالجئين عودة

 .مشتركة
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 قواعد تخالف وملحقاتها أوسلو اتفاقات أن على "حماس" حركة تؤكد -21

 الفلسطيني الشعب حقوق تخالف التزامات رتبت إنها حيث من اآلمرة الدويل القانون

 من عليها بترتّ  وما االتفاقات، هذه ترفض احلركة فإن ولذلك للتصرف، القابلة غير

 األمني) التعاون( التنسيق وخاصة شعبنا، بمصالح تضر التزامات

 الرامية التسوية ومشروعات واملبادرات االتفاقات جميع حماس ترفض -22

 أي وإن الفلسطيني، شعبنا حقوق من االنتقاص أو الفلسطينية القضية تصفية إىل

 أن يجوز وال احلقوق، هذه يمس ال أن يجب سياسي برنامج أو مبادرة أو موقف

 .معها يتناقض أو يخالفها

 منها وتهجيره أرضه واغتصاب الفلسطيني الشعب ظلم أن "حماس" تؤكد -23

 إىل تؤدي لن األساس، هذا على تقوم تسويات أي وإن. سالماً يسمى أن يمكن ال

 لكل وشرفاً وواجباً مشروعاً حقاً فلسطين لتحرير اجلهادو املقاومة وستظل السالم؛

 .وأمتنا شعبنا أبناء
  

 والتحرير املقاومة

 األمة وواجب خاصة، بصفة الفلسطيني الشعب واجب فلسطين حترير إن -24

 احلق مقتضيات وفق إنسانية مسؤولية أيضاً وهو عامة، بصفة واإلسالمية العربية

 إنسانية أم إسالمية أم عربية أم وطنية كانتأ سواء سطينلفل العمل دوائر وإن. والعدل

 .بينها تعارض ال متناغمة، متكاملة دوائر هي
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 كفلته مشروع حق كافة، واألساليب بالوسائل االحتالل، مقاومة إن -25

 التي املسلحة املقاومة منها القلب ويف الدولية، والقوانين واألعراف السماوية الشرائع

 .الفلسطيني الشعب حقوق واسترداد الثوابت حلماية ستراتيجياال اخليار عدّتُ

 يف شعبنا حق على وتؤكد وسالحها، باملقاومة املساس "حماس" ترفض -26

 أو التهدئة، أو التصعيد حيث من املقاومة إدارة وإن. وآلياتها املقاومة وسائل تطوير

 على وليس الصراع، ةإدار عملية ضمن كله يندرج واألساليب، الوسائل عتنوّ حيث من

 .املقاومة مبدأ حساب
  

 الفلسطيني السياسي النظام

 الدولة إقامة عن بديل وال التحرير، ثمرة هي احلقيقية الفلسطينية الدولة -27

 .القدس وعاصمتها الفلسطيني، الوطني التراب كل على السيادة كاملة الفلسطينية

 التعددية قاعدة على فلسطينيةال عالقاتها بإدارة وتتمسك "حماس" تؤمن -28

 وحدة يعزز بما احلوار، واعتماد اآلخر وقبول الوطنية والشراكة الديمقراطي واخليار

 .الفلسطيني الشعب وتطلعات الوطنية األهداف حتقيق أجل من املشترك، والعمل الصف

 الداخل يف الفلسطيني للشعب وطني إطار الفلسطينية التحرير منظمة -29

 على بنائها وإعادة تطويرها على العمل ضرورة مع عليه، احملافظة بيج واخلارج

 يحافظ وبما الفلسطيني، الشعب وقوى مكونات جميع مشاركة تضمن ديمقراطية أسس

 .الفلسطينية احلقوق على
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 الوطنية واملرجعيات املؤسسات بناء ضرورة على "حماس" تؤكد -30

 احلرة االنتخابات مقدمتها يف ،وراسخة سليمة ديمقراطية أسس على الفلسطينية

 املعامل، واضحة واستراتيجية برنامج ووفق الوطنية، الشراكة قاعدة وعلى والنزيهة،

 .الفلسطيني الشعب تطلعات وتلبّي وباملقاومة، باحلقوق تتمسك

 يف يكون أن يجب الفلسطينية السلطة دور أن على "حماس" حركة تؤكد -31

 .الوطني ومشروعه وحقوقه أمنه وحماية الفلسطيني الشعب خدمة

 وعدم الفلسطيني، الوطني القرار استقاللية ضرورة على "حماس" تؤكد -32

 واملسلمين العرب مسؤولية على ذاته الوقت يف وتؤكد خارجية، جلهات ارتهانه

 .الصهيوين االحتالل من فلسطين حترير يف ودورهم وواجبهم

 ومؤسسات ووجهاء ورموز شخصيات من اجملتمع مكونات خمتلف إن -33

 أجل من العاملة والنسائية، والنقابية والطالبية الشبابية والتجمعات املدين، اجملتمع

 املقاومة وملشروع اجملتمعي البناء لعملية مهمة روافد هي الوطنية، األهداف حتقيق

 .والتحرير

 كان كما واملستقبل، احلاضر بناء يف أساس الفلسطينية املرأة دور إن -34

 والتحرير املقاومة مشروع يف حموري دور وهو الفلسطيني، التاريخ صناعة يف دائماً

 .السياسي النظام وبناء
  

 واإلسالمية العربية األمة
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 العربية لألمة املركزية القضية هي فلسطين قضية أن "حماس" تؤمن -35

 .واإلسالمية

 ضرورة وترى املتنوعة، مكوناتها بكل ةاألم بوحدة "حماس" تؤمن -36

 .ووحدتها األمة صف تمزيق شأنه من ما كل بجتنّ

 الشعب حلقوق الداعمة الدول جميع مع بالتعاون "حماس" تؤمن -37

 يف الدخول ترفض كما للدول، الداخلية الشؤون يف التدخل وترفض الفلسطيني،

 دول خمتلف على االنفتاح سياسة "حماس" ىوتتبنّ. بينها والصراعات النزاعات

 هامعيار يكون متوازنة عالقات بناء إىل وتسعى واإلسالمية؛ العربية وخاصة العامل،

 مصلحة وبين الفلسطيني، الشعب ومصلحة الفلسطينية القضية متطلبات بين اجلمع

 .وأمنها ونهضتها ةاألم
  

 والدويل اإلنساين اجلانب

 وإن كبرى؛ ودولية إنسانية أبعاد ذات قضية الفلسطينية القضية إن -38

 والعدل احلق مقتضيات تفرضها وحضارية، إنسانية مهمة هي ودعمها صرتهامنا

 .املشتركة اإلنسانية والقيم

 تقتضيه مشروع عمل وإنسانية قانونية ناحية من فلسطين حترير إن -39

 .مصيرها تقرير يف الطبيعي الشعوب وحق النفس، عن الدفاع ضرورات
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 التعاون، بقيم وشعوبه، العامل دول مع عالقاتها يف ،"حماس" تؤمن -40

 .الشعوب إرادة واحترام واحلرية، والعدالة،

 لـحقوق الداعمة والهيئات واملنظمات الدول بمواقف "حماس" بترحّ -41

 أو جهة أي دعم تدين كما للقضية؛ املناصرين العامل أحرار وحتّيي الفلسطيني، الشعب

 إىل وتدعو الفلسطينيين، على نهوعدوا جرائمه على التغطية أو الصهيوين، لـلكيان طرف

 .الصهاينة احلرب جمرمي مالحقة

 كما واإلسالمية، العربية األمة على الهيمنة حماوالت "حماس" ترفض -42

 أشكال من شكل أي وتدين والشعوب، األمم سائر على الهيمنة حماوالت ترفض

 .العامل يف والعدوان والظلم والتمييز واالحتالل االستعمار
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