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 ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية
  ]مقتطفات[ )حماس(

  
  الباب األول

  التعريف باحلركة
  

  [.......]  
  :املادة األوىل

اإلسالم منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها : حركة املقاومة اإلسالمية  
الكون واحلياة واإلنسان، وإليه حتتكم يف كل تصرفاتها، ومنه تستلهم وتصوراتها عن 

  .ترشيد خطاها
  [.......]  

  :املادة الثانية
حركة املقاومة اإلسالمية جناح من أجنحة اإلوان املسلمين بفلسطين وحركة   

اإلخوان املسلمين تنظيم عاملي، وهي كبرى احلركات اإلسالمية يف العصر احلديث، 
بالفهم العميق، والتصور الدقيق والشمولية التامة لكل املفاهيم اإلسالمية يف وتمتاز 

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
][.......  

  :املادة السادسة
حركة املقاومة اإلسالمية حركة فلسطينية متميزة، تعطي والءها لله، وتتخذ   

من اإلسالم منهج حياة، وتعمل على رفع راية الله على كل شبر من فلسطين، ففي ظل 
                                                            

  "إعداد الدكتور عبد "اجلذور التاريخية وامليثاق: حماس، حركة املقاومة اإلسالمية يف فلسطين ،
 .١٤٧- ١١١، ص )١٩٨٩مكتب خدمات اجملاهدين، : باكستان –بيشاور (الله عزام 



  ١٤٦ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  الدراسات الفلسطينيةمجلة ))حماس(حركة المقاومة اإلسالمية (الملف 

 

٢ 

 

اإلسالم يمكن أن يتعايش أتباع الديانات جميعاً يف أمن وأمان على أنفسهم وأموالهم 
ويف غياب اإلسالم ينشأ الصراع، ويستشري الظلم وينتشر الفساد وتقوم  وحقوقهم،

  .املنازعات واحلروب
  [.......]  

  :املادة السابعة
  [.......]  
وحركة املقاومة اإلسالمية حلقة من حلقات اجلهاد يف مواجهة الغزوة   

ن من الصهيونية تتصل وترتبط بانطالقة الشهيد عز الدين القسام وإخوانه اجملاهدي
م، وتمضي لتتصل وترتبط بحلقة أُخرى تضم جهاد  ١٩٣٦اإلخوان املسلمين عام 

م والعمليات اجلهادية ١٩٤٨الفلسطينيين وجهود وجهاد اإلخوان املسلمين يف حرب 
  .م وما بعده١٩٦٨لإلخوان املسلمين عام 

[.......]  
  

  الباب الثاين
  األهداف

  [.......]  
  :املادة التاسعة

  [.......]  
فهي منازلة الباطل وقهره ودحره، ليسود احلق، وتعود األوطان : أما األهداف  

وينطلق من فوق مساجدها األذان معلناً قيام دولة اإلسالم، ليعود الناس واألشياء كل 
  .إىل مكانه الصحيح، والله املستعان

  [.......]  
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  الباب الثالث
  االستراتيجية والوسائل

  [.......]  
  :احلادية عشرةاملادة 

تعتقد حركة املقاومة اإلسالمية أن أرض فلسطين أرض وقف إسالمي على   
أجيال املسلمين إىل يوم القيامة، 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 
ك والرؤساء وال تملك ذلك منظمة أو كل املنظمات سواء كانت رئيس، أو كل امللو

فلسطينية أو عربية، ألن فلسطين أرض وقف إسالمي على أجيال املسلمين إىل يوم 
  ..القيامة، ومن يملك النيابة احلقة عن األجيال اإلسالمية إىل يوم القيامة؟
فتحها هذا حكمها يف الشريعة اإلسالمية، ومثلها يف ذلك مثل كل أرض 

املسلمون عنوة، حيث وقفها املسلمون زمن الفتح على أجيال املسلمين إىل يوم 
  .القيامة

[.......]  
  :املادة الثانية عشرة

الوطنية من وجهة نظر حركة املقاومة اإلسالمية جزء من العقيدة الدينية، 
اده وليس أبلغ يف الوطنية وال أعمق من أنه وطىء العدو أرض املسلمين فقد صار جه

تخرج املرأة لقتاله بغير إذن زوجها، . والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمة
  .والعبد بغير إذن سيده

[.......]  
  :املادة الثالثة عشرة

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

فلسطين تفريط يف جزء من الدين، فوطنية حركة املقاومة اإلسالمية جزء من دينها، 
  [....]على ذلك تربى أفرادها، ولرفع راية الله فوق وطنهم يجاهدون 

  [.......]  
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  :املادة الرابعة عشرة
رة العربية، قضية حترير فلسطين تتعلق بدوائر ثالث، الدائرة الفلسطينية، والدائ  

والدائرة اإلسالمية، وكل دائرة من هذه الدوائر الثالث لها دورها يف الصراع مع 
الصهيونية، وعليها واجبات، وإنه ملن اخلطأ الفاضح، واجلهل الفاضح، إهمال أي 
دائرة من هذه الدوائر، ففلسطين أرض إسالمية، بها أوىل القبلتين، وثالث احلرمين 

  [....] ملسو هيلع هللا ىلصالله الشريفين، مسرى رسول 
وملا كان األمر كذلك فتحريرها فرض عين على كل مسلم حيثما كان، وعلى   

  .هذا األساس يجب أن ينظر إىل القضية، ويجب أن يدرك ذلك كل مسلم
  [.......]  

  :املادة اخلامسة عشرة
يوم يغتصب األعداء بعض أرض املسلمين، فاجلهاد فرض عين على كل مسلم،   

اليهود لفلسطين ال بد من رفع راية اجلهاد، وذلك يتطلب نشر  ويف مواجهة اغتصاب
الوعي اإلسالمي يف أوساط اجلماهير حملياً وعربياً وإسالمياً، وال بد من بث روح 

  .اجلهاد يف األمة ومنازلة األعداء وااللتحاق بصفوف اجملاهدين
[.......]  

أنها قضية  وال بد من ربط قضية فلسطين يف أذهان األجيال املسلمة على
دينية، ويجب معاجلتها على هذا األساس، فهي تضم مقدسات إسالمية حيث املسجد 

األقصى، الذي ارتبط باملسجد احلرام رباطاً ال انفصام له ما دامت السماوات واألرض 
  .ومعراجه منه ملسو هيلع هللا ىلصبإسراء رسول الله 

[.......]  
  :املادة السابعة عشرة

دور ال يقل عن دور الرجل فهي مصنع للمرأة املسلمة يف معركة التحرير   
  [....]الرجال، ودورها يف توجيه األجيال وتربيتها دور كبير 

  :املادة الثامنة عشرة
واملرأة يف البيت اجملاهد واألسرة اجملاهدة أُمّاً كانت أو أختاً لها الدور األهم   

مدة من اإلسالم، يف رعاية البيت وتنشئة األطفال على املفاهيم والقيم األخالقية املست
وتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية استعداداً للدور اجلهادي الذي ينتظرهم، 
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ومن هنا ال بد من العناية باملدارس واملناهج التي تربى عليها البنت املسلمة، لتكون 
  .أُمّاً صاحلة واعية لدورها يف معركة التحرير

الوعي واإلدراك يف تدبير األمور  وال بد لها من أن تكون على قدر كافٍ من
املنزلية، فاالقتصاد والبعد عن اإلسراف يف نفقات األسرة من متطلبات القدرة على 

  [....]مواصلة السير، يف الظروف الصعبة احمليطة 
[.......]  

  
  الباب الرابع
  مواقفنا من

  [.......]  
  :املادة الثالثة والعشرون

إىل احلركات اإلسالمية األخرى نظرة احترام تنظر حركة املقاومة اإلسالمية   
وتقدير، فهي إن اختلفت معها يف جانب أو تصور، اتفقت معها يف جوانب وتصورات، 

وتنظر إىل تلك احلركات إن توافرت النوايا السليمة واإلخالص لله بأنها تندرج يف 
  .هد نصيبولكل جمت. باب االجتهاد، ما دامت تصرفاتها يف حدود الدائرة اإلسالمية

  [.......]  
  :املادة اخلامسة والعشرون

االحترام، وتقدر ] تبادل حماس احلركات الوطنية على الساحة الفلسطينية[  
ظروفها، والعوامل احمليطة بها، واملؤثرة فيها، وتشدّ على يدها ما دامت ال تعطي 

متعاطف  والءها للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي، وتؤكد لكل من هو مندمج بها أو
معها بأن حركة املقاومة اإلسالمية حركة جهادية أخالقية واعية يف تصورها 

للحياة، وحتركها مع اآلخرين، تمقت االنتهازية وال تتمنى إال اخلير للناس أفراداً 
وجماعات، ال تسعى إىل مكاسب مادية، أو شهرة ذاتية، وال تبغي أجراً من الناس، 

ألداء الواجب، والفوز برضوان الله، ال [....] ا يتوافر لها تنطلق بإمكاناتها الذاتية وم
  .مطمع لها غير ذلك
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وتطمئن كل االجتاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية، من أجل   
حترير فلسطين، بأنها لها سند وعون، ولن تكون إال كذلك، قوالً وعمالً، حاضراً 

توحد وال جتزىء، تثمن كل كلمة طيبة،  ومستقبالً، جتمع وال تفرق، تصون وال تبدد،
وجهد خملص، ومساع حميدة، تغلق الباب يف وجه اخلالفات اجلانبية، وال تصغي 

  .للشائعات واألقوال املغرضة، مع إدراكها حلق الدفاع عن النفس
وكل ما يتعارض أو يتناقض مع هذه التوجهات فهو مكذوب من األعداء أو 

  .لبلة، وشق الصفوف والتلهي بأمور جانبيةالسائرين يف ركابهم بهدف الب
[.......]  

  :املادة السابعة والعشرون
منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب املقربين إىل حركة املقاومة اإلسالمية،   

ففيها األب أو األخ أو القريب أو الصديق، وهل يجفو املسلم أباه أو أخاه، أو قريبه أو 
  .احد ومصيرنا واحد وعدونا مشتركفوطننا واحد ومصابنا و. صديقه
وتأثراً بالظروف التي أحاطت بتكوين املنظمة، وما يسود العامل العربي من   

بلبلة فكرية، نتيجة للغزو الفكري الذي وقع حتت تأثيره العامل العربي منذ اندحار 
الصليبيين، وعززه االستشراق والتبشير واالستعمار وال يزال؛ تبنت املنظمة فكرة 

  .ولة العلمانية وهكذا نحسبهاالد
مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى األفكار    ١والفكرة العلمانية،  

  .تُبنى املواقف والتصرفات، وتتخذ القرارات
 –وما يمكن أن تتطور إليه  –ومن هنا مع تقديرنا ملنظمة التحرير الفلسطينية   

اإلسرائيلي، ال يمكننا أن نستبدل  –وعدم التقليل من دورها يف الصراع العربي 
إسالمية فلسطين احلالية واملستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسالمية فلسطين جزء 

ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية [....] من ديننا ومن فرّط يف دينه فقد خسر 
ىل أن يتم فإ. اإلسالم كمنهج حياة، فنحن جنودها، ووقود نارها التي حترق األعداء

فموقف حركة املقاومة اإلسالمية من منظمة  –ونسأل الله أن يكون قريباً  –ذلك 
                                                            

 .Secularism –تعني الالدينية  –العلمانية   ١



  ١٤٦ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  الدراسات الفلسطينيةمجلة ))حماس(حركة المقاومة اإلسالمية (الملف 

 

٧ 

 

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

  [.......]  
  :الثامنة والعشرون املادة

  [.......]  
والدول العربية احمليطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام اجملاهدين من 

أبناء الشعوب العربية واإلسالمية ليأخذوا دورهم ويضموا جهودهم إىل جهود إخوانهم 
  .من اإلخوان املسلمين بفلسطين

حتركات اجملاهدين أما الدول العربية واإلسالمية األخرى فمطالبة بتسهيل 
  .منها وإليها وهذا أقل القليل

[.......]  
  :املادة احلادية والثالثون

حركة املقاومة اإلسالمية حركة إنسانية، ترعى احلقوق اإلنسانية، وتلتزم   
بسماحة اإلسالم، يف النظر إىل أتباع الديانات األخرى، ال تعادي منهم إال من ناصبها 

  .ليعيق حتركها أو يبدد جهودهاالعداء، أو وقف يف طريقها 
ويف ظل اإلسالم يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثالث واإلسالم واملسيحية 

. واليهودية يف أمن وأمان، وال يمكن أن يتوافر األمن واألمان إال يف ظل اإلسالم
  .والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك

منازعة اإلسالم يف السيادة على  وعلى أتباع الديانات األخرى أن يكفوا عن
هذه املنطقة، ألنهم يوم يسودون فال يكون إال التقتيل والتعذيب والتشريد، فهم 

يضيقون ذرعاً ببعضهم البعض فضالً عن أتباع الديانات األخرى، واملاضي واحلاضر 
  .مليئان بما يؤكد ذلك

[.......] 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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