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  فلسطين -)حماس( ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية
  

  هجرية 1409حمرم  1: فلسطين
 ميالدية 1988] أغسطس[آب  18

  

 سم الله الرحمن الرحيمب

لكان تَابِ كُنْتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت للنَّاسِ تَأْمُرُونَ باملَعْروُفِ وتَنْهَونَ عن املُنْكر وتُؤْمِنُونَ بالله ولو آمن أَهلُ الكِ{
    خيرًا لَهُم منْهُمُ املُؤْمنُون وأَكْثَرُهُم الفاسقون

قِفُوا إال بحَبْل مَِن لَنْ يَضُرُّوكُم إالّ أذى وإِنْ يُقَاتِلُوكم يُوَلُّوكُم األدْبارَ ثم ال يُنصَرُون، ضُرِبَتْ عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُ{
من اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيهِمُ املَسْكَنَةُ ذلِكَ بأنَّهُم كَانُوا يَكْفُرُونَ بآياتِ الله ويَقْتُلون  الله وحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ

   . األَنبياءَ بغَيرِ حَقٍّ ذَلِكَ بما عَصَوا وَكانوا يَعْتَدُون

 )112 - 110: آل عمران(

 

   ".ستقوم إسرائيل وستظل قائمة إىل أن يبطلها اإلسالم كما أبطل ما قبلها"

 .اإلمام الشهيد حسن البنا، رحمه الله                                                            

 

إن العامل اإلسالمي يحترق، وعلى كل منا أن يصب ولو قليالً من املاء ليطفئ ما يستطيع أن يطفئه دون أن ينتظر "
  ".غيره

 .الشيخ أجمد الزهاوي، رحمه الله                                                               

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :املقدمة

احلمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونصلِّي ونسلِّم على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم ومن 
 :األرض وبعددائمين ما دامت السماوات و اً، ودعا بدعوته واستن بسنته، صالة وتسليموااله

 :أيها الناس

للواجب،  اًؤمنة والسواعد املتوضئة، وإدراكمن وسط اخلطوب، ويف خضم املعاناة، ومن نبضات القلوب امل
واستجابةً ألمر الله، كانت الدعوة وكان التالقي والتجمع، وكانت العروبة على منهج الله، وكانت اإلرادة املصممة 

ة كل العقبات، متجاوزة مصاعب الطريق، وكان اإلعداد املتواصل، واالستعداد على تأدية دورها يف احلياة، متخطي
  .لبذل النفس والنفيس يف سبيل الله

                                                 
 287، ص )1996ية، مؤسسة الدراسات الفلسطين: بيروت" (حماس الفكر واملمارسة السياسية. "احلروب، خالد :املصدر – 
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وكان أن تشكلت النواة وأخذت تشق طريقها يف هذا البحر املتالطم من األماين واآلمال، ومن األشواق والتمنيات، 
  .ارجواخملاطر والعقبات، واآلالم والتحديات يف الداخل واخل

عن العاطفة املؤقتة، والتسرع  اًبتة بجذورها يف أرض الواقع، بعيدوملّا نضجت الفكرة، ونمت البذرة وضربت الن
املذموم انطلقت حركة املقاومة اإلسالمية لتأدية دورها ماضية يف سبيل ربها، تتشابك سواعدها مع سواعد كل 

يها بأرواح كل اجملاهدين الذين جادوا بأنفسهم على اجملاهدين من أجل حترير فلسطين، وتلتقي أرواح جماهد
  .أرض فلسطين، منذ أن فتحها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا

، يجلي صورتها ويكشف عن هويتها، ويبين موقفها، ويوضح )حماس(وهذا ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية 
رتها ودعمها، وااللتحاق بصفوفها، فمعركتنا مع اليهود جد كبيرة تطلعها، ويتحدث عن آمالها، ويدعو إىل مناص

بد من أن تدعمها  بد من أن تتبعها خطوات، وكتيبة ال وخطيرة، وحتتاج إىل جميع اجلهود اخمللصة، وهي خطوة ال
  .صر اللهالكتائب تلو الكتائب من هذا العامل العربي واإلسالمي املترامي األطراف حتى يندحر األعداء، ويتنزل ن

 ).88: ص(  ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ {هكذا نلمحهم يف األفق قادمين 

 ).21: اجملادلة(  كَتَبَ اللهُ ألَغْلَِبنَّ أَنَا وَرُسُلِي إنَّ اللهَ قَويٌّ عَزيزٌ {

  ).108: يوسف(  للهِ وما أنا مِنَ املُشْرِكِينَقُلْ هذه سَبِيِلي أَدْعُو إىل الله على بَصِيرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وسُْبحَانَ ا{

  

  الباب األول

  التعريف باحلركة
  :املنطلقات الفكرية

  :املادة األوىل        
اإلسالم منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون واحلياة : حركة املقاومة اإلسالمية

  .تستلهم ترشيد خطاهاواإلنسان، وإليه حتتكم يف كل تصرفاتها، ومنه 
  

  ةصلة حركة املقاومة اإلسالمي
  :بجماعة اإلخوان املسلمين 

  :املادة الثانية     
وحركة اإلخوان املسلمين تنظيم  .حركة املقاومة اإلسالمية جناح من أجنحة اإلخوان املسلمين بفلسطين
عميق، والتصور الدقيق والشمولية عاملي، وهي كبرى احلركات اإلسالمية يف العصر احلديث، وتمتاز بالفهم ال

التامة لكل املفاهيم اإلسالمية يف شتى جماالت احلياة، يف التصور واالعتقاد، يف السياسة واالقتصاد، يف التربية 
واالجتماع، يف القضاء واحلكم، يف الدعوة والتعليم، يف الفن واإلعالم، يف الغيب والشهادة ويف باقي جماالت 

  .احلياة
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  :لتكوينالبنية وا
  :املادة الثالثة     

وَمَا {تتكون البنية األساسية حلركة املقاومة اإلسالمية من مسلمين أعطوا والءهم لله، فعبدوه حق عبادته 
وعرفوا واجبهم جتاه أنفسهم وأهليهم ووطنهم، فاتقوا الله يف كل ) 56: ارياتالذّ(  ونِ خلقتُ اجلنَّ واإلنسَ إالّ لِيَعْبد

  .اية اجلهاد يف وجه الطغاة لتخليص البالد والعباد من دنسهم وأرجاسهم وشرورهمذلك، ورفعوا ر
 ).18: األنبياء(  بَلْ نَقْذِفُ باحلَقِّ عَلَى الباطلِ فَيَدْمَغُهُ فإذا هُوَ زَاهِقٌ{

  :املادة الرابعة     
نهجها، وحفظ أسرارها، ترحب حركة املقاومة اإلسالمية بكل مسلم اعتقد عقيدتها، وأخذ بفكرتها، والتزم م

  .ورغب أن ينخرط يف صفوفها ألداء الواجب، وأجره على الله
  

  البعد الزماين واملكاين 
  :حلركة املقاومة اإلسالمية

  :املادة اخلامسة
باتخاذها اإلسالم منهج حياة لها، يمتد إىل مولد الرسالة اإلسالمية، : بُعد حركة املقاومة اإلسالمية الزماين

حيثما تواجد املسلمون الذين : وبعدها املكاين. لح، فالله غايتها والرسول قدوتها والقرآن دستورهاوالسلف الصا
يتخذون اإلسالم منهج حياة لهم، يف أي بقعة من بقاع األرض، فهي بذلك تضرب يف أعماق األرض وتمتد لتعانق 

  .السماء
شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا يفِ السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكَُلهَا كُلَّ حِينٍ كَ اللهُ مَثَالً كَلِمَةً طَيِّبَةأمل تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ {

  ).25- 24: إبراهيم(  بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ األَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
  

  :ز واالستقالليةالتمي
  :املادة السادسة     

سالمية حركة فلسطينية متميزة، تعطي والءها لله، وتتخذ من اإلسالم منهج حياة، وتعمل حركة املقاومة اإل
يمكن أن يتعايش أتباع الديانات جميعاً يف أمن  معلى رفع راية الله على كل شبر من فلسطين، ففي ظل اإلسال

م وينتشر الفساد وتقوم وأمان على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم، ويف غياب اإلسالم ينشأ الصراع، ويستشري الظل
  .املنازعات واحلروب

  :ولله در الشاعر املسلم حممد إقبال، حيث يقول
  وال دنيا ملن مل يحي دينـا إذا اإليمان ضاع فال أمـان   

  ومن رضي احلياة بغير دين   فقد جعل الفناء لها قَريــنا
  

  :عاملية حركة املقاومة اإلسالمية
  :املادة السابعة     

شار املسلمين الذين ينهجون منهج حركة املقاومة اإلسالمية يف كل بقاع العامل، ويعملون على بحكم انت
مناصرتها، وتبني مواقفها، وتعزيز جهادها، فهي حركة عاملية، وهي مؤهلة لذلك لوضوح فكرتها، ونبل غايتها، 

  .وسمو أهدافها
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ورها، ومن غمطها حقها، وضرب صفحاً عن وعلى هذا األساس يجب أن ينظر إليها، ويقدر قدرها، ويعترف بد
 ومن أغمض عينيه عن رؤية احلقائق مناصرتها أو عميت بصيرته فاجتهد يف طمس دورها، فهو كمن يجادل القدر،

  .بقصد أو بغير قصد، فسيفيق وقد جتاوزته األحداث وأعيته احلجج يف تبرير موقفه، والسابقة ملن سبق
  النفس من وقع احلسام املهند ظلم ذوي القربى أشد مضاضة   علىو

م بما أنزل اللهُ وال تَتَّبعْ وأَنْزَلنَا إلَيْكَ الكِتَابَ باحلَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحْكُم بَيْنَهُ{     
عَةً ومِنْهَاجًا وَلَو شاء اللهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً واحدةً ولكِن لِيَبْلُوَكُم يف ما أَهْوَاءهُم عَمَّا جَاءَكَ من احلَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُم شِرْ 

  ).48: املائدة(  آَتاكُم فاسْتَبِقُوا اخلَيْراتِ إىل اللهِ مَرْجِعُكُم جميعًا فَيُنَبِّئَكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون
يف مواجهة الغزوة الصهيونية تتصل وترتبط بانطالقة  وحركة املقاومة اإلسالمية حلقة من حلقات اجلهاد

، وتمضي لتتصل وترتبط بحلقة 1936ين من اإلخوان املسلمين عام ام وإخوانه اجملاهدالشهيد عز الدين القسّ
والعمليات اجلهادية لإلخوان  1948اد اإلخوان املسلمين يف حرب أخرى تضم جهاد الفلسطينيين وجهود وجه

  .وما بعده 1968املسلمين عام 
التي يضعها الدائرون يف فلك الصهيونية يف  هذا وإن تباعدت احللقات وحالت دون مواصلة اجلهاد العقباتُ 

والرسول صل الله  ،وجه اجملاهدين، فإن حركة املقاومة اإلسالمية تتطلع إىل حتقيق وعد الله مهما طال الزمن
اليهودي من وراء  ون اليهود فيقتلهم املسلمون حتى يختبئساعة حتى يقاتل املسلمال تقوم ال": عليه وسلم يقول

ه من شجر لفي تعال فاقتله، إال الغرقد فإنهذا يهودي خ ،يا مسلم يا عبدالله :احلجر والشجر، فيقول احلجر والشجر
  ).رواه البخاري ومسلم( ."اليهود

  
  :شعار حركة املقاومة اإلسالمية

  :املادة الثامنة     
  .لرسول قدوتها، والقرآن دستورها، واجلهاد سبيلها، واملوت يف سبيل الله أسمى أمانيهاالله غايتها، وا

  الباب الثاين
  األهداف

  :البواعث واألهداف
  :املادة التاسعة     

وجدت حركة املقاومة اإلسالمية نفسها يف زمن غاب فيه اإلسالم عن واقع احلياة، ولذلك اختلّت املوازين، 
رد صبت األوطان، وشُر اجلبناء، واغتُوتبدلت القيم وتسلط األشرار، وساد الظلم والظالم، وتنمَّ واضطربت املفاهيم، 

الناس، وهاموا على وجوههم يف كل بقعة من بقاع األرض، وغابت دولة احلق وقامت دولة الباطل، ومل يبق شيء 
  .هي البواعث يف مكانه الصحيح، وهكذا عندما يغيب اإلسالم عن الساحة يتغير كل شيء وتلك

فهي منازلة الباطل وقهره ودحره، ليسود احلق، وتعود األوطان، وينطلق من فوق مساجدها : أمّا األهداف
  .األذان معلناً قيام دولة اإلسالم، ليعود الناس واألشياء كل إىل مكانه الصحيح، والله املستعان

  ).251: البقرة(  تِ األرض وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ على العالَمِينوَلَوْالَ دَفْعُ اللهِ النَّاَس بَعْضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَ{
  :املادة العاشرة     

سند لكل مستضعف، ونصير لكل مظلوم، بكل ما أوتيت من  ،وحركة املقاومة اإلسالمية، وهي تشق طريقها
يف كل مكان يمكنها أن تصل إليه قوة، ال تدخر جهداً يف إحقاق احلق وإبطال الباطل بالقول والفعل يف هذا املكان و

  .وتؤثر فيه
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  الباب الثالث
  االستراتيجية والوسائل

  :استراتيجية حركة املقاومة اإلسالمية
  :فلسطين أرض وقف إسالمي 

  :املادة احلادية عشرة     
، أرض فلسطين أرض وقف إسالمي على أجيال املسلمين إىل يوم القيامة عتقد حركة املقاومة اإلسالمية أنت

ال يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، وال تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، 
وال يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل امللوك والرؤساء، وال تملك ذلك منظمة أو كل املنظمات سواء كانت فلسطينية أو 

  .إىل يوم القيامة اإلسالميةجيال األعربية، ألن فلسطين أرض وقف إسالمي على 
فتحها املسلمون عنوة، حيث وقفها  المية، ومثلها يف ذلك مثل كل أرضهذا حكمها يف الشريعة اإلس

لهم  ادة اجليوش اإلسالمية، بعد أن تمق وكان ذلك أن .املسلمون زمن الفتح على أجيال املسلمين إىل يوم القيامة
فة املسلمين عمر بن اخلطاب يستشيرونه بشأن األرض املفتوحة، هل يقسمونها فتح الشام والعراق قد أرسلوا خللي

على اجلند، أم يبقونها ألصحابها، أم ماذا؟ وبعد مشاورات ومداوالت بين خليفة املسلمين عمر بن اخلطاب 
خيراتها، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر قرارهم أن تبقى األرض بأيدي أصحابها ينتفعون بها وب

أمّا رقبة األرض، أمّا نفس األرض فوقف على أجيال املسلمين إىل يوم القيامة وامتالك أصحابها امتالك منفعة 
م هذه بالنسبة لفلسطين فهو لشريعة اإلسال األرض، وأي تصرف خمالففقط، وهذا الوقف باقٍ ما بقيت السماوات و

  .باطل مردود على أصحابه تصرف
  ).96 -  95: الواقعة(  فسبِّح باسْمِ رَبِّك العَظِيم ،حَقُّ اليَقِين إنَّ هَذَا لَهُوَ{

  
  الوطن والوطنية من وجهة نظر

  :حركة املقاومة اإلسالمية بفلسطين 
  :املادة الثانية عشرة     

وطنية وال أعمق الوطنية من وجهة نظر حركة املقاومة اإلسالمية جزء من العقيدة الدينية، وليس أبلغ يف ال
تخرج املرأة . ه وطئ العدو أرض املسلمين فقد صار جهاده والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمةأن من

  .لقتاله بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده
وإذا كانت الوطنيات اخملتلفة . وال يوجد مثل ذلك يف أي نظام من النظم األخرى وتلك حقيقة ال مراء فيها

شرية وإقليمية، فوطنية حركة املقاومة اإلسالمية لها كل ذلك، ولها فوق ذلك وهو األهم ترتبط بأسباب مادية وب
يف سماء الوطن الراية اإللهية  رافعة. بمصدر الروح وواهب احلياة، حيث تتصل أسباب ربانية تعطيها روحاً وحياة
  .لتربط األرض بالسماء برباط وثيق

  سحر والساحرفقد بطل ال     إذا جاء موسى وألقى العصا 
للُه شدُ مِنَ الْغَيّ فَمَنْ يَكْفُرْ بالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعُرْوَةِ الوُثْقَى ال انفِصَامَ لَهَا وَابيَّنَ الرُّ قَد تَ{     

  ).256: البقرة(  سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
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  :احللول السلمية، واملبادرات، واملؤتمرات الدولية
  :دة الثالثة عشرةاملا     

تتعارض املبادرات، وما يسمى باحللول السلمية واملؤتمرات الدولية حلل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة 
املقاومة اإلسالمية، فالتفريط يف أي جزء من فلسطين تفريط يف جزء من الدين، فوطنية حركة املقاومة اإلسالمية 

واللهُ غَاِلبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أكثر { رفع راية الله فوق وطنهم يجاهدونجزء من دينها، على ذلك تربي أفرادها، ول
  ).21: يوسف(  النَّاسِ الَ يَعْلَمُونَ

حين آلخر الدعوة لعقد مؤتمر دويل للنظر يف حل القضية، فيقبل من يقبل ويرفض من يرفض لسبب  وتثار من
عقد املؤتمر واملشاركة فيه، وحركة املقاومة اإلسالمية أو آلخر مطالباً بتحقيق شرط أو شروط، ليوافق على 

تلك  فها من قضايا املسلمين ال ترى أنملعرفتها باألطراف التي يتكون منها املؤتمر، وماضي وحاضر مواق
وما تلك املؤتمرات إال نوع من أنواع حتكيم  أو تعيد احلقوق، أو تنصف املظلوم،املؤتمرات يمكن أن حتقق املطالب 

ولَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليهودُ وَالَ النَّصَارَى حتَّى { الكفر يف أرض املسلمين، ومتى أنصف أهل الكفر أهل اإليمان؟أهل 
وَالَ  كَ من اللهِ من وَيلٍِّتَتَّبعَ مِلَّتَهُم قُل إنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدَى وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ مَا لَ

  ).120: البقرة(  نَصِير
رات الدولية، فمضيعة للوقت، للقضية الفلسطينية إال باجلهاد، أمّا املبادرات والطروحات واملؤتم وال حل

  :من العبث، والشعب الفلسطيني أكرم من أن يعبث بمستقبله، وحقه ومصيره، ويف احلديث الشرف وعبث
ا على مؤمنيهم وال اء من عباده وحرامٌ على منافقيهم أن يظهروأهل الشام سوط يف أرضه ينتقم بهم ممن يش"

  ).ولعله الصواب ورواتهما ثقات والله أعلمالطبراين مرفوعاً وأحمد موقوفاً،  :رواه( ."اًيموتوا إال هماً وغم
  

  :الدوائر الثالث
  :املادة الرابعة عشرة     

نية، والدائرة العربية، والدائرة اإلسالمية، وكل دائرة قضية حترير فلسطين تتعلق بدوائر ثالث، الدائرة الفلسطي
ه ملن اخلطأ الفادح، واجلهل ع الصهيونية، وعليها واجبات، وإنمن هذه الدوائر الثالث لها دورها يف الصراع م

وثالث احلرمين الشريفين،  أرض إسالمية، بها أوىل القبلتين الفاضح، إهمال أي دائرة من هذه الدوائر، ففلسطين
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِهِ لَيْالً مِنَ املَسْجِدِ احلَرَامِ إىل الْمَسْجِدِ األقصى {ليه وسلم مسرى رسول الله صلى الله ع

  ).1: اإلسراء(  الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
يرها فرض عين على كل مسلم حيثما كان، وعلى هذا األساس يجب أن ينظر إىل ا كان األمر كذلك فتحروملّ

  .القضية، ويجب أن يدرك ذلك كل مسلم
ويوم تعالج القضية على هذا األساس الذي تعبأ فيه إمكانات الدوائر الثالث، فإن األوضاع احلالية ستتغير، 

  .ويقترب يوم التحرير
  ).13: احلشر(  مْ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَ يَفْقَهُونألَنْتُم أشد رَهْبَةً يفِ صُدُورِِه{

  
  :اجلهاد لتحرير فلسطين فرض عين

  :املادة اخلامسة عشرة    
ويف مواجهة اغتصاب اليهود  .يغتصب األعداء بعض أرض املسلمين فاجلهاد فرض عين على كل مسلم يوم

لب نشر الوعي اإلسالمي يف أوساط اجلماهير حملياً وعربيًا لفلسطين ال بد من رفع راية اجلهاد، وذلك يتط
  .وإسالمياً، وال بد من بث روح اجلهاد يف األمة ومنازلة األعداء وااللتحاق بصفوف اجملاهدين
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وال بد من أن يشترك يف عملية التوعية العلماء ورجال التربية والتعليم، ورجال اإلعالم ووسائل النشر، 
يرات جوهرية على مية وشيوخها، وال بد من إدخال تغوعلى األخص شباب احلركات اإلسالوجماهير املثقفين، 

مناهج التعليم، تخلصها من آثار الغزو الفكري، الذي حلق بها على أيدي املستشرقين واملبشرين، حيث أخذ ذلك 
بيون، أنه ال يمكن قهر الغزو يدهم املنطقة بعد أن دحر صالح الدين األيوبي جيوش الصليبيين، فقد أدرك الصلي

وبعد ذلك يكون الغزو  ويشوه تراثهم، ويطعن يف مثلهم؛بأن يمهد لذلك بغزو فكري، يبلبل فكرهم،  إالّ ،املسلمين
اآلن انتهت احلروب ": للنبي عند دخول القدس قائالًيداً للغزو االستعماري حيث أعلن أباجلنود، وكان ذلك تمه

وقد ساعد االستعمار، . "ها قد عدنا يا صالح الدين" لى قبر صالح الدين قائالًغورو ع ووقف اجلنرال ،"الصليبية
  .على تعزيز الغزو الفكري، وتعميق جذوره، وال يزال، وكان ذلك كله ممهداً لضياع فلسطين

ويجب معاجلتها على هذا  يال املسلمة على أنها قضية دينيةوال بد من ربط قضية فلسطين يف أذهان األج
فهي تضم مقدسات إسالمية حيث املسجد األقصى، الذي ارتبط باملسجد احلرام رباطاً ال انفصام له ما األساس، 

  .دامت السماوات واألرض بإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه منه
ها، رباط يوم يف سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من اجلنة، خير من الدنيا وما علي"

البخاري ومسلم والترمذي وابن : رواه( ."خير من الدنيا وما عليها ، والغدوةوالروحة يروحها العبد يف سبيل الله
  ).ماجة
البخاري : رواه( ."لقتَأغزو فأُ ل ثمقتَ أغزو فأُ ل ثمقتَوالذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل الله فأُ"
  ).ومسلم

  
  :تربية األجيال

  :ة عشرةسلساداملادة ا    
ال بد من تربية األجيال اإلسالمية يف منطقتنا تربية إسالمية تعتمد أداء الفرائض الدينية، ودراسة كتاب الله 

طالع على التاريخ والتراث اإلسالمي من مصادره املوثقة، وبتوجيهات عية، ودراسة السنّة النبوية، واالدراسة وا
التي تكوّن لدى املسلم تصوراً سليماً يف الفكر واالعتقاد مع ضرورة  املتخصصين وأهل العلم، واعتماد املناهج

الدراسة الواعية عن العدو وإمكاناته املادية والبشرية، والتعرف على مواطن ضعفه وقوته، ومعرفة القوى التي 
حليالت تناصره، وتقف إىل جانبه، مع ضرورة التعرف على األحداث اجلارية، ومواكبة املستجدات، ودراسة الت

واملستقبل، ودراسة كل ظاهرة من الظواهر، بحيث يعيش املسلم اجملاهد عليقات عليها، مع ضرورة التخطيط والت
  .عصره على علم بغايته وهدفه وطريقه وما يدور حوله

 األرض يَأْتِ بهَا اللهُ إنَّ اللهَ يَا بُنَيَّ إنَّهَا إنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خرْدَلٍ فَتَكُن يف صَخْرةٍ أو يف السَمَاوَات أو يف{
 األُمُورِ وَالَ لطيفٌ خَبِير يا بُنيَّ أَقِم الصَالَةَ وأْمُرْ باملَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ املُنْكَرِ واصبرْ على ما أصَابَك إنَّ ذَلِكَ من عَزْمِ

  ).18 - 16: لقمان(  كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَالَ تَمْشِ يف األرض مَرَحًا إنَّ اللهَ ال يُحِبُّ
  

  :دور املرأة املسلمة
  :املادة السابعة عشرة    

للمرأة املسلمة يف معركة التحرير دور ال يقل عن دور الرجل فهي مصنع الرجال، ودورها يف توجيه األجيال 
تها النشأة التي كنهم توجيهها وتنشئور كبير، وقد أدرك األعداء دورها وينظرون إليها على أنه إن أموتربيتها د

يريدون بعيداً عن اإلسالم فقد ربحوا املعركة، ولذلك جتدهم يعطون حماوالتهم جهداً متواصالً من خالل اإلعالم 
واألفالم، ومناهج التربية والتعليم بوساطة صنائعهم املندجمين يف منظمات صهيونية تتخذ أسماءً وأشكاًال 

وتتوفر لتلك  لك، وكلها أوكار للهدم والهدامين،وغير ذ وادي الروتاري، وفرق التجسسة، ونمتعددة كاملاسوني
املنظمات الصهيونية إمكانات مادية هائلة، تمكنها من لعب دورها وسط اجملتمعات، بغية حتقيق املنظمات عملها 
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مواجهة خمططات أولئك  وعلى اإلسالميين أن يؤدوا دورهم يف. يف غيبة اإلسالم عن الساحة، وغربته بين أهله
  .الهدامين، ويوم يملك اإلسالم توجيه احلياة يقضي على تلك املنظمات املعادية لإلنسانية واإلسالم

     

  :املادة الثامنة عشرة 
كانت أو أختاً لها الدور األهم يف رعاية البيت وتنشأة األطفال  سرة اجملاهدة أماًواملرأة يف البيت اجملاهد واأل

يم والقيم األخالقية املستمدة من اإلسالم، وتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية استعداداً للدور على املفاه
البنت املسلمة، لتكون أمًا ى عليها اجلهادي الذي ينتظرهم، ومن هنا ال بد من العناية باملدارس واملناهج التي تربّ 

  .لدورها يف معركة التحرير صاحلة واعية
أن تكون على قدر كافٍ من الوعي واإلدراك يف تدبير األمور املنزلية، فاالقتصاد والبعد عن  وال بد لها من

يطة، وليكن نصب يف الظروف الصعبة احمل متطلبات القدرة على مواصلة السيراإلسراف يف نفقات األسرة من 
 احلياة يف الصغار والكبار على حديجب أال يجري إال يف العروق الستمرار  عينيها أن النقود املتوافرة عبارة عن دم

  .سواء
ابِرينَ إِنَّ املُسْلِمِينَ واملُْسلِمَاتِ واملُؤْمِنينَ واملُؤْمِناتِ والقَانِتِينَ والقَانِتَاتِ والصَّادِقِينَ والصَّادِقَاتِ والصَّ{

ينَ والصَّائِمَاتِ واحلَافِظِينَ فُرُوجَهُم والصَّابِراتِ واخلَاشِعِينَ واخلَاشِعاتِ واملُصَدّقِينَ واملُتَصَدّقَاتِ والصَّائم
  ).35: األحزاب(  واحلَافِظَاتِ والذَّاكِرِينَ اللهَ كثيرًا والذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغْفِرَةً وأَجْرًا عَظِيمًا

  
  دور الفن اإلسالمي 
  :يف معركة التحرير

  :املادة التاسعة عشرة    
هل هو فن إسالمي أم جاهلي؟ وقضايا التحرير اإلسالمية بحاجة  أن يعرفضوابط ومقاييس بها يمكن  للفن

إىل الفن اإلسالمي الذي يسمو بالروح وال يغلّب جانباً يف اإلنسان على جانب آخر، ولكن يسمو بجميع اجلوانب يف 
  .توازن وانسجام

اإلنسان على هذا  واإلنسان تكوين عجيب غريب من قبضة الطين ونفخة الروح، والفن اإلسالمي يخاطب
  .األساس، والفن اجلاهلي يخاطب اجلسد ويغلّب جانب الطين

فالكتاب، واملقالة، والنشرة، واملوعظة، والرسالة، والزجل، والقصيدة الشعرية، واألنشودة، واملسرحية، وغير 
ذلك، إذا توافرت فيه خصائص الفن اإلسالمي، فهو من لوازم التعبئة الفكرية، والغذاء املتجدد ملواصلة املسيرة، 

وس تمل، والفن اإلسالمي يجدد النشاط، ويبعث احلركة، والترويح عن النفس، فالطريق طويل والعناء كثير، والنف
  .ويثير يف النفس املعاين الرفيعة والتدبير السليم

  ال يصلح النفس إن كانت مدبرة   إالَ التنقل من حالٍ إىل حال
  .د ال هزل معه، فاألمة اجملاهدة ال تعرف الهزلكل ذلك جِ

  
  :التكافل االجتماعي

  :املادة العشرون    
م القوم األشعريون كانوا إذا جهدوا عْنِ": رسول صلى الله عليه وسلم يقولالع املسلم جمتمع متكافل واجملتم

  ."قسموه بينهم بالسوية يف حضر أو سفر جمعوا ما عندهم ثم
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وهذه الروح اإلسالمية هي التي يجب أن تسود يف كل جمتمع مسلم، واجملتمع الذي يتصدى لعدو شرس نازي 
وعدونا يعتمد أسلوب  .وىل أن يتحلى بروح اإلسالم هذهفرق بين رجل وامرأة أو كبير وصغير، هو أَيف تصرفاته ال ي

فاعتمد تكسير العظام،  الحقهم يف مهاجرهم وأماكن جتمعهمب الناس أوطانهم وممتلكاتهم، ولَالعقاب اجلماعي، سَ
يف  عتقالت ليزج فيها باآلالف املؤلفةوإطالق النار على النساء واألطفال والشيوخ بسبب وبدون سبب، وفتح امل

إنسانية، هذا فضالً عن هدم املنازل وتيتيم األطفال، وإصدار األحكام الظاملة على آالف الشباب ليقضوا ظروف ال
  .زهرة شبابهم يف غياهب السجون

أموالهم  ويبتزونفالترويع للجميع، يحاربون الناس يف أرزاقهم  ،وقد شملت نازية اليهود النساء واألطفال
وهم بأعمالهم الفظيعة يعاملون الناس كأعنف ما يكون جمرمو احلرب، واإلبعاد عن الوطن  ويهددون كرامتهم،
  .نوع من أنواع القتل

ويف مواجهة هذه التصرفات ال بد من أن يسود التكافل االجتماعي بين الناس، وال بد من مواجهة العدو 
  .ىسائر اجلسد بالسهر واحلمّكجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

  :املادة احلادية والعشرون    
ومن التكافل االجتماعي تقديم املساعدة لكل حمتاج، سواء كانت مادية أو معنوية، أو املشاركة يف إجناز 
بعض األعمال، وعلى عناصر حركة املقاومة اإلسالمية أن ينظروا إىل مصالح اجلماهير نظرتهم إىل مصاحلهم 

وعليهم أن ال يدخروا جهداً يف سبيل حتقيقها واحملافظة عليها وعليهم أن يحولوا دون التالعب بكل ما . اخلاصة
ير منهم ولهم، وقوتها قوة لهم، مستقبلها يؤثر يف مستقبل األجيال أو يعود على جمتمعهم باخلسارة، فاجلماه

أفراحهم وأتراحهم وأن يتبنوا مطالب  على عناصر حركة املقاومة اإلسالمية أن يشاركوا الناس يف .مستقبلهم
اجلماهير وما يحقق مصاحلها ومصاحلهم، ويوم تسود هذه الروح تتعمق األلفة ويكون التعاون والتراحم وتتوثق 

  .الوحدة ويقوى الصف يف مواجهة األعداء
  

  :القوى التي تدعم العدو
  املادة الثانية والعشرون     

ىل ما وصلوا إليه، آخذين باألسباب املؤثرة يف ا تخطيطهم كي يتوصلوا إخطط األعداء منذ زمن بعيد، وأحكمو
جمريات األمور، فعملوا على جمع ثروات مادية هائلة ومؤثرة، سخروها لتحقيق حلمهم، فباألموال سيطروا على 

ا الثورات يف وباألموال فجرو. وسائل اإلعالم العاملية، من وكاالت أنباء، وصحافة، ودور نشر، وإذاعات، وغير ذلك
ة ومعظم ما خمتلف بقاع العامل، لتحقيق مصاحلهم وجني الثمار، فهم من وراء الثورة الفرنسية والثورة الشيوعي

وباألموال كوّنوا املنظمات السرية التي تنتشر يف خمتلف بقاع العامل، لهدم . هنا وهناك سمعنا ونسمع عن ثورات
ها اء العهد وغير ذلك، وكلاسونية، ونوادي الروتاري، والليونز، وأبناجملتمعات، وحتقيق مصالح الصهيونية، كامل

عوها إىل استعمار كثير من سيطرة على الدول االستعمارية، ودمنظمات جتسسية هدامة، وباألموال تمكنوا من ال
  .األقطار، لكي يستنزفوا ثروات تلك األقطار وينشروا فيها فسادهم

لهم القضاء على  ألوىل، حيث تمث وال حرج، فهم من خلف احلرب العاملية اوعن احلروب احمللية والعاملية حدِّ
 "بلفور"دولة اخلالفة اإلسالمية، وجنوا األرباح املادية، وسيطروا على كثير من موارد الثروة، وحصلوا على وعد 

ملية الثانية، حيث وأنشأوا عصبة األمم املتحدة ليحكموا العامل من خالل تلك املنظمة، وهم من خلف احلرب العا
جنوا األرباح الطائلة من جتارتهم يف مواد احلرب، ومهدوا إلقامة دولتهم، وأوعزوا بتكوين هيئة األمم املتحدة 

  .وجملس األمن بدالً من عصبة األمم املتحدة وحلكم العامل من خالل ذلك
قَدُوا نارًا لِلحرب أطْفَأها اللهُ ويَسْعَوْنَ كُلَّمَا أَوْ{هناك إال وأصابعهم تلعب من خلفها وما من حرب تدور هنا أو 

  ).64: املائدة(  يف األرض فَسَادًا واللهُ ال يُحِبُّ املُفْسِدين
فالقوى االستعمارية يف الغرب الرأسمايل والشرق الشيوعي، تدعم العدو بكل ما أوتيت من قوة، مادياً، 

  .يف مواجهته قوى الكفر، فملة الكفر واحدة وبشرياً، وهي تتبادل األدوار، ويوم يظهر اإلسالم تتحد
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ءُ من أَفْواهِهِم يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا بطانةَ من دونِكُم ال يأْلُونكُم خَبَاالً وَدُّوا ما عَنِتُّم قَدْ بَدَتِ البغْضَا{
 ).118: آل عمران(  تَعْقِلُونوَمَا تُخفْي صُدُورُهُم أكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ اآلياتِ إنْ كُنْتُم 

  . إنْ كُنْتُم تَعْقِلُون{وليس عبثًا أن تختم اآلية بقوله تعاىل 
  

  الباب الرابع
  مواقفنا من

  :احلركات اإلسالمية  - أ 
  :املادة الثالثة والعشرون    

تلفت معها يف تنظر حركة املقاومة اإلسالمية إىل احلركات اإلسالمية األخرى نظرة احترام وتقدير، فهي إن اخ
جانب أو تصور، اتفقت معها يف جوانب وتصورات، وتنظر إىل تلك احلركات إن توافرت النوايا السليمة واإلخالص 

  .ولكل جمتهد نصيب فاتها يف حدود الدائرة اإلسالميةلله بأنها تندرج يف باب االجتهاد، ما دامت تصر
لها، وتسأل الهداية والرشاد للجميع، وال يفوتها أن وحركة املقاومة اإلسالمية تعتبر تلك احلركات رصيداً 

  .ةدة إىل حتقيقها على الكتاب والسُّنتبقى رافعة لراية الوحدة، وتسعى جاه
 فأصْبَحْتُمواعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللهِ جميعًا وَال تَفَرَّقُوا واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيكُم إذ كُنْتُم أعداء فألَّف بين قُلُوبِكُم {

: آل عمران(  كُم تَهْتَدُونبنِعْمَتِه إخْوَانًا وكُنْتُم على شفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آياتِهِ لَعَلَّ
102.(  

  :املادة الرابعة والعشرون
فاملؤمن ليس بطعانٍ وال لعان، مع ال جتيز حركة املقاومة اإلسالمية الطعن أو التشهير باألفراد أو اجلماعات 

نفير تفلحركة املقاومة اإلسالمية احلق يف بيان اخلطأ وال .ضرورة التفريق بين ذلك وبين املواقف والتصرفات
  .منه، والعمل على بيان احلق وتبنيه يف القضية املطروحة بموضوعية، فاحلكمة ضالة املؤمن يأخذها أنّى وجدها

رَ بالسُّوءِ مِن القَولِ إالَّ مَنْ ظُلِمَ وكان اللهُ سميعَ ًا عليمَ ًا، إنْ تُبدُوا خيرًا أو تُخْفُوهُ أو تَعْفُوا عَنْ ال يُحِبُّ اللهُ اجلَهْ{
  ).149 -148: النساء(  سوءٍ فإن اللهَ كان عَفُوًّا قَدِيرًا

  
  احلركات الوطنية   - ب 

  :على الساحة الفلسطينية
  :املادة اخلامسة والعشرون    

لها االحترام، وتقدر ظروفها، والعوامل احمليطة بها، واملؤثرة فيها، وتشد على يدها ما دامت ال تعطي تباد
د لكل من هو مندمج بها أو متعاطف معها بأن حركة املقاومة للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي وتؤك والءها

اآلخرين، تمقت االنتهازية وال تتمنى إال  اإلسالمية حركة جهادية أخالقية واعية يف تصورها للحياة، وحتركها مع
وَأَعِدُّوا لَهُم ما اسْتَطَعْتُم { وما يتوافر لهاإىل مكاسب مادية، أو شهرة ذاتية اخلير للناس أفراداً وجماعات، ال تسعى 

  .ألداء الواجب، والفوز برضوان الله، ال مطمع لها غير ذلك )60: األنفال(  مِنْ قُوَّةٍ 
اهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية، من أجل حترير فلسطين، بأنها لها سند طمئن كل االجتوتُ
حاضراً ومستقبالً، جتمع وال تفرق، تصون وال تبدد، توحد وال جتزئ، تثمن  ولن تكون إال كذلك، قوالً وعمالً وعون، 

نبية، وال تصغي للشائعات كل كلمة طيبة، وجهد خملص، ومساعٍ حميدة، تغلق الباب يف وجه اخلالفات اجلا
  .واألقوال املغرضة، مع إدراكها حلق الدفاع عن النفس
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 لبلبلةوكل ما يتعارض أو يتناقض مع هذه التوجهات فهو مكذوب من األعداء أو السائرين يف ركابهم بهدف ا
  .وشق الصفوف والتلهي بأمور جانبية

  أٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بَجَهَالةٍ فَتُصْبحوا عَلَى مَا فَعَلْتُم نَادِمِينيا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فاسِقٌ بنب{
  ).6: احلجرات(

  :املادة السادسة والعشرون     
التي ال تعطي والءها للشرق أو  –حركة املقاومة اإلسالمية وهي تنظر إىل احلركات الوطنية الفلسطينية 

، حول ابية، فإن ذلك ال يمنعها من مناقشة املستجدات على الساحة احمللية والدوليةهذه النظرة اإليج –لغرب ل
أو اختالفها مع املصلحة الوطنية على ضوء  شة موضوعية تكشف عن مدى انسجامهامناق. القضية الفلسطينية

  .الرؤية اإلسالمية
  

  :منظمة التحرير الفلسطينية  - جـ 
  :املادة السابعة والعشرون   

لتحرير الفلسطينية من أقرب املقربين إىل حركة املقاومة اإلسالمية، ففيها األب أو األخ أو القريب أو منظمة ا
فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا . الصديق، وهل يجفو املسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه

  .مشترك
العامل العربي من بلبلة فكرية، نتيجة للغزو الفكري وتأثراً بالظروف التي أحاطت بتكوين املنظمة، وما يسود 

تبنت  ، وال يزال،الذي وقع حتت تأثيره العامل العربي منذ اندحار الصليبيين، وعززه االستشراق والتبشير واالستعمار
على والفكرة العلمانية، مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، و .املنظمة فكرة الدولة العلمانية وهكذا نحسبها

  .األفكار تُبنى املواقف والتصرفات، وتتخذ القرارات
وعدم التقليل من دورها يف  –وما يمكن أن تتطور إليه  –مع تقديرنا ملنظمة التحرير الفلسطينية  ،ومن هنا

 الصراع العربي اإلسرائيلي، ال يمكننا أن نستبدل إسالمية فلسطين احلالية واملستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية،
  ومَنْ يَرْغبْ عَنْ مِلّةِ إبْرَاهِيمَ إالَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ { .فإسالمية فلسطين جزء من ديننا ومن فرّط يف دينه فقد خسر

ووقود نارها التي  اإلسالم كمنهج حياة، فنحن جنودهاويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية  ).130: البقرة(
فموقف حركة املقاومة اإلسالمية من منظمة  –نسأل الله أن يكون قريباً و –فإىل أن يتم ذلك . حترق األعداء

التحرير الفلسطينية هو موقف االبن من أبيه واألخ من أخيه والقريب من قريبه، يتأمل ألمله إن أصابته شوكة، ويشد 
  .أزره يف مواجهة األعداء ويتمنى له الهداية والرشاد

  كساعٍ إىل الهيجا بغير سـالح    لــه   اًخاك أخاك إن من ال أخأ
  فاعلم جناحه   وهل ينهض البازي بغير جناح -  وإن ابن عم املرء             

  
  :الدول واحلكومات العربية واإلسالمية  - د 

  :املادة الثامنة والعشرون     
بيثة غزوة شرسة، ال تتورع عن سلوك كل الطرق مستخدمة جميع الوسائل اخلسيسة واخل ليبيةالغزوة الص

نها لتحقيق أغراضها، وتعتمد اعتماداً كبيراً يف تغلغلها وعمليات جتسسها على املنظمات السرية التي انبثقت ع
وكل تلك املنظمات السرية منها والعلنية  ليونز، وغيرها من جمموعات التجسسوال كاملاسونية، ونوادي الروتاري

ور ويض اجملتمعات وتدمير القيم وتخريب الذمم، وتدهتعمل لصالح الصهيونية وبتوجيه منها، وتهدف إىل تق
وهي من خلف جتارة اخملدرات واملسكرات على اختالف أنواعها ليسهل عليها  األخالق، والقضاء على اإلسالم

  .السيطرة والتوسع
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والدول العربية احمليطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام اجملاهدين من أبناء الشعوب العربية 
  .المية ليأخذوا دورهم ويضموا جهودهم إىل جهود إخوانهم من اإلخوان املسلمين بفلسطينواإلس

  .أمّا الدول العربية واإلسالمية األخرى فمطالبة بتسهيل حتركات اجملاهدين منها وإليها وهذا أقل القليل
وا على عتبات املسجد ووقف 1967وال يفوتنا أن نذكّر كل مسلم بأن اليهود عندما احتلوا القدس الشريف عام 

  ."حممد مات خلف بنات": األقصى املبارك هتفوا قائلين
  ."فال نامت أعين اجلبناء"فإسرائيل بيهوديتها ويهودها تتحدى اإلسالم واملسلمين 

  
  التجمعات الوطنية والدينية واملؤسسات   - هـ 

  :واملثقفين والعامل العربي واإلسالمي
  :املادة التاسعة والعشرون    

، تؤيدها، وتتبنى ةمل حركة املقاومة اإلسالمية أن تقف تلك التجمعات إىل جانبها، على خمتلف األصعدتأ
عوب اإلسالمية سنداً وظهيراً لها لتجعل من الش اتها، وتعمل على كسب التأييد لهامواقفها، وتدعم نشاطاتها وحترك

، المية، الزمانية واملكانية، من خالل عقد املؤتمراتستراتيجياً على كل املستويات البشرية واملادية واإلعوبعداً ا
وتعبئة الشعوب  فلسطينية، وما يواجهها ويدبر لهاوتوعية اجلماهير حول القضية ال ونشر الكتيبات الهادفة

اإلسالمية فكرياً وتربوياً وثقافياً، لتأخذ دورها يف معركة التحرير الفاصلة، كما أخذت دورها يف هزيمة 
  .يف دحر التتار وإنقاذ احلضارة اإلنسانية، وما ذلك على الله بعزيزالصليبيين و

  )21: اجملادلة(  كَتَبَ اللهُ ألَغْلَِبنَّ أنا وَرُسُلِي إنَّ الله قويٌّ عَزِيزٌ {
  :املادة الثالثون     

ها يف العامل األدباء واملثقفون ورجال اإلعالم واخلطباء ورجال التربية والتعليم وباقي القطاعات على اختالف
العربي واإلسالمي، كل أولئك مدعوون إىل القيام بدورهم، وتأدية واجبهم نظراً لشراسة الغزوة الصهيونية، 

  .وتغلغلها يف كثير من البالد وسيطرتها املادية واإلعالمية، وما يترتب على ذلك يف معظم دول العامل
لكلمة الطيبة، واملقالة اجليدة، والكتاب املفيد، فا .على حمل السالح ومنازلة األعداء فاجلهاد ال يقتصر

من جهز غازياً "هي العليا فهو جهاد يف سبيل الله والتأييد واملناصرة، كل ذلك إن خلصت النوايا لتكون راية الله 
  ).البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي: رواه( ."يف سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً يف أهله بخير فقد غزا

  
  :أهل الديانات األخرى  - و 

  :حركة املقاومة اإلسالمية حركة إنسانية  
  :املادة احلادية والثالثون     

يف النظر إىل  إلنسانية، وتلتزم بسماحة اإلسالمحركة املقاومة اإلسالمية حركة إنسانية، ترعى احلقوق ا
  .يف طريقها ليعيق حتركها أو يبدد جهودها أتباع الديانات األخرى، ال تعادي منهم إال من ناصبها العداء، أو وقف

ويف ظل اإلسالم يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثالث اإلسالم واملسيحية واليهودية يف أمن وأمان، وال 
وعلى أتباع الديانات  .والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك. يتوافر األمن واألمان إال يف ظل اإلسالم

هم يوم يسودون فال يكون إال التقتيل يف السيادة على هذه املنطقة، ألنعن منازعة اإلسالم األخرى أن يكفوا 
واملاضي واحلاضر  والتعذيب والتشريد، فهم يضيقون ذرعاً ببعضهم البعض فضالً عن أتباع الديانات األخرى،

  .د ذلكمليئان بما يؤك
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من وَرَاءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُم شديدٌ حتَْسَبُهُم جميعًا وقُلُوبُهم شتَّى ال يُقَاتِلُونكُم جميعًا إالّ يف قُرى مُحَصَّنَةٍ أو {
  ).14: احلشر(  ذلكَ بأنَّهُم قَومٌ ال يَعْقِلُون

واملمارسات الصهيونية النازية ضد  ،واإلسالم يعطي كل ذي حقٍ حقه، ويمنع االعتداء على حقوق اآلخرين
  ."ظلم ساعة ودولة احلق إىل قيام الساعةفدولة ال"شعبنا ال تطيل عمر غزوتهم 

إليهِم إنَّ اللَه  الَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم يف الدِّيْن وَلَم يُخْرِجُوكُم مِنْ دِيارِكُم أنْ تبرُّوهُم وتُقْسِطوا{
  ).8: املمتحنة(  يحبُّ املُقْسِطِين

  
  :حماولة االنفراد بالشعب الفلسطيني - ز

  :املادة الثانية والثالثون    
أن تخرج الدول العربية  تعمارية بحركة ذكية وتخطيط مدروس،حتاول الصهيونية العاملية، والقوى االس

وقد أخرجت مصر  .اية األمر بالشعب الفلسطينيلتنفرد يف نه رى من دائرة الصراع مع الصهيونية،واحدة تلو األخ
اخليانية، وهي حتاول أن جتر دوالً أخرى إىل اتفاقيات  "كامب ديفيد"باتفاقية من دائرة الصراع إىل حد كبير جداً 

  .مماثلة، لتخرج من دائرة الصراع
وحركة املقاومة اإلسالمية تدعو الشعوب العربية واإلسالمية إىل العمل اجلاد الدؤوب لعدم تمرير ذلك اخملطط 

آخر أو  هيونية، فاليوم فلسطين وغداً قُطرراع مع الصالرهيب، وتوعية اجلماهير إىل خطر اخلروج من دائرة الص
وعندما يتم  ن يف التوسع من النيل إىل الفرات،أقطار أخرى، واخملطط الصهيوين ال حدود له، وبعد فلسطين يطمعو

 "بروتوكوالت حكماء صهيون"وخمططهم يف  يها، يتطلعون إىل توسع آخر وهكذا،لهم هضم املنطقة التي يصلون إل
  .م خير شاهد على ما نقولوحاضره

وَمَن يُوَلِّهِم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إالّ {. فاخلروج من دائرة الصراع مع الصهيونية خيانة عظمى، ولعنة على فاعليها
وال بد من ). 16: الاألنف(  مُتَحرِّفًا لقتالٍ أو متَحَيِّزًا إىل فِئَةٍ فَقدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنّمُ وبئْسَ املَصِير

جتميع كل القوى والطاقات ملواجهة هذه الغزوة النازية التترية الشرسة، وإال كان ضياع األوطان، وتشريد السكان، 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ { .ه أمام الله مسؤولقيم الدينية، وليعلم كل إنسان إأنونشر الفساد يف األرض، وتدمير كل ال

  ).8 -  7: الزلزلة( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرًا يَرَهُ  خَيْرًا يَرَهُ 
تعتبر حركة املقاومة اإلسالمية نفسها رأس حربة أو خطوة على  ،ويف دائرة الصراع مع الصهيونية العاملية

ى الطريق، وهي تضم جهودها إىل جهود كل العاملين على الساحة الفلسطينية، ويبقى أن تتبع ذلك خطوات عل
وأَلْقَيْنَا بَْينَهُم العَدَاوةَ { .مستوى العامل العربي واإلسالمي، فهي املؤهلة للدور املقبل مع اليهود جتار احلروب

  دِينيُحِبُّ املُفْسِوالبَغْضَاءَ إىل يَوْمِ القِيامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نارًا لِلحَرْبِ أطْفأها اللهُ ويَسْعَوْنَ يف األرض فَسَادًا واللهُ ال 
  ).64: املائدة(

  :املادة الثالثة والثالثون     
وحركة املقاومة اإلسالمية وهي تنطلق من هذه املفاهيم العامة املتناسقة واملتساوقة مع سنن الكون كما 
تتدفق يف نهر القدر يف مواجهة األعداء وجماهدتهم دفاعاً عن اإلنسان املسلم واحلضارة اإلسالمية واملقدسات 

تهيب بالشعوب العربية واإلسالمية وحكوماتها وجتمعاتها مية، ويف طليعتها املسجد األقصى املبارك، لَاإلسال
الشعبية والرسمية أن تتقي الله يف نظرتها حلركة املقاومة اإلسالمية، ويف تعاملها معها، وأن تكون لها كما 

وتلحق الصفوف بالصفوف، ويندمج  .يأتي أمر اللهدد تلو املدد، حتى أرادها الله سنداً وظهيراً يمدها بالعون وامل
اجملاهدون باجملاهدين، وتنطلق اجلموع من كل مكان يف العامل اإلسالمي ملبية نداء الواجب، مرددة حي على 

  .اجلهاد، نداء يشق عنان السماء، ويبقى متردداً حتى يتم التحرير، ويندحر الغزاة ويتنزل نصر الله
  ).40: احلج(  من يَنْصُرُهُ إنَّ اللهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ  وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ{
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  الباب اخلامس
  شهادة التاريخ

  :عبر التاريخ يف مواجهة املعتدين
  :املادة الرابعة والثالثون    

والرسول صلى الله  ل طمع الطامعين، منذ فجر التاريخفلسطين صرة الكرة األرضية، وملتقى القارات، وحم
، يا معاذ": حيث يقول ،ىل ذلك يف حديثه الشريف الذي يناشد به الصحابي اجلليل معاذ بن جبلعليه وسلم يشير إ

مرابطون إىل يوم القيامة،  ريش إىل الفرات، رجالها، ونساؤها وإماؤهاالله سيفتح عليكم الشام من بعدي، من الع إن
  ."ىل يوم القيامةفمن اختار منكم ساحالً من سواحل الشام أو بيت املقدس، فهو يف جهاد إ

وقد طمع الطامعون بفلسطين أكثر من مرة فدهموها باجليوش، لتحقيق أطماعهم، فجاءتها جحافل 
الصليبيين يحملون عقيدتهم ويرفعون صليبهم، وتمكنوا من دحر املسلمين ردحاً من الزمن، ومل يسترجعها 

، بقيادة صالح الدين وانطلقوا جماهدين روا ربهمبّوأجمعوا أمرهم، وك  عندما استظلوا برايتهم الدينية،املسلمون إال
  .قرابة عقدين من السنين فكان الفتح املبين واندحر الصليبيون وحتررت فلسطين األيوبي
  ).12: آل عمران(  قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ستُغْلَبُون وحتُْشَرُون إىل جَهَنَّمَ وَبئْسَ املِهَادُ{

نّة من سنن الكون وناموس من وتلك سُ. ر، وال شك يف صدق شهادة التاريخوهذه هي الطريقة الوحيدة للتحري
نواميس الوجود، فال يفل احلديد إال احلديد، وال يغلب عقيدتهم الباطلة املزورة إال عقيدة اإلسالم احلقة، فالعقيدة ال 

كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنا املُرْسَلِينَ، إنَّهُمْ لَهُمُ  وَلَقَد سَبَقَتْ { .ل إال بالعقيدة، والغلبة يف نهاية األمر للحق واحلق غالبتنازَ
  ).173 - 171: الصافات(  املَنْصُورُون، وإنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُون

  :املادة اخلامسة والثالثون     
تنظر حركة املقاومة اإلسالمية إىل هزيمة الصليبيين على يد صالح الدين األيوبي واستخالص فلسطين 

وإنقاذ العامل العربي من  شوكتهم على يد قطز والظاهر بيبرس،وكذلك هزيمة التتار يف عين جالوت، وكسر  منهم،
ذلك نظرة جادة، تستلهم منها الدروس والعبر،  إىلاالجتياح التتري املدمر لكل معاين احلضارة اإلنسانية، تنظر 

أخرى تترية من الشرق، فكما واجه املسلمون تلك فالغزوة الصهيونية احلالية سبقتها غزوات صليبية من الغرب، و
الغزوات وخططوا ملنازلتها وهزموها يمكنهم أن يواجهوا الغزوة الصهيونية ويهزموها، وليس ذلك على الله بعزيز 
إن خلصت النوايا وصدق العزم واستفاد املسلمون من جتارب املاضي وتخلصوا من آثار الغزو الفكري، واتبعوا 

  .سنن أسالفهم
  

  اخلاتمة
  :حركة املقاومة اإلسالمية جنود

  :املادة السادسة والثالثون    
، والشعوب العربية وحركة املقاومة اإلسالمية وهي تشق طريقها لتؤكد املرة تلو املرة لكل أبناء شعبنا

د أحد من أبناء موجهة ض تها ليسمادياً، أو مكانة اجتماعية، وأن ها ال تبغي شهرة ذاتية، أو مكسباًواإلسالمية أن
شعبنا لتكون له منافساً أو تسعى ألخذ مكانته، وال شيء من ذلك على اإلطالق، وهي لن تكون ضد أحد من أبناء 
املسلمين أو املساملين لها من غير املسلمين يف هذا املكان ويف كل مكان، ولن تكون إال عوناً لكل التجمعات 

  .دائرين يف فلكهوالتنظيمات العاملة ضد العدو الصهيوين وال
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وهو عقيدتها وبه تدين، ومن اعتمد اإلسالم منهج . وحركة املقاومة اإلسالمية تعتمد اإلسالم منهج حياة
فحركة املقاومة اإلسالمية له جنود  ،تنظيماً كان أو منظمة أو دولة أو أي جتمع آخر ،سواء كان هنا أو هناك ،حياة

  .ليس إال
  .نا وأن يفتح بيننا وبين قومنا باحلقنسأل الله أن يهدينا وأن يهدي ب

 ).89: األعراف(  رَبَّنا افتح بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا باحلَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الفَاحتِِينَ{

  .وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملين
  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


