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  للحركة وثائق خمتارة

  
  البيان األول الصادر عن احلركة

  يف إطار االنتفاضة
١١/١٢/١٩٨٧.  

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  "وال تقولوا ملن يُقتل يف سبيل الله أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون".  
  غزة تقول: ماذا تريدون منا؟ إذهبوا إىل اجلحيم.  
  يمكن أن تظل خرساء... قد تصمن الشعوب لفترة، ولكنها ال  
  يا شعبنا اجملاهد واملوعود بالنصر  
رغم جراحاتنا النازفة، رغم آالمنا املتجددة، رغم أعراسنا، (عرس الشهادة)   

املتواصلة، ورغم تنكر العامل كله لنا ولتضحياتنا، إالّ إننا ننمو ونتفتح، ونتجذّر بعيداً 
.يف أرضنا املباركة، وتعلو هامتنا حلظة بلحظة    لتطول أعناقهم جميعاً

  يا شعبنا املقاوم البطل:  
إن كل املؤشرات والدالئل تؤكد صعودنا نحو الشمس، وانحدارهم إىل مزبلة   

  التاريخ.
  إنهم اليوم يصرخون بهوس: أنقذونا من هذا اجلحيم..  
  إنهم اليوم يدركون أنهم خاسرون خاسرون، ولن يطيقوا البقاء بيننا..  
تماماً أنه ليس دلينا ما نخسره، وأننا أشد عشقاً للشهادة  إنهم اليوم يدركون  

  منهم للحياة.
إنهم اليوم جميعاً يرددون ما قاله والد حارس املعسكر: "نريد أن نعيش كما   

."   نحن ال أن نموت أبطاالً

                                                            

   من كراس صادر عن احلركة بعنوان "مسيرة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين" (بيروت: بيت املقدس
. وقد حذفنا احلواشي التي كانت ٣٦ – ٣٢)، ص ١٩٨٩للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، 

  يف النص األصلي.
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إنهم اليوم يدركون أن املستقبل لنا وأنهم يعيشون آخر أيام مغامرة "حلم   
  صهيون".

  الشعب وال تيأس. ال تبتئس أيها  
فإننا نملك وعداً من الله بالنصر والغلبة" ومن أوفى بعهده من الله" وإن   

التاريخ يؤكد أن فلسطين مقبرة للغزاة ولن يظلوا وإن الواقع الذي يشهده العامل 
وتشهده ساحة فلسطين بالذات يؤكد أن النموذج اإلسالمي اجلهادي قادم ليشعل النار 

  وليعيد للعامل والفقراء الوجه املشرق واملقدس. بالكيانات املصطنعة
  أيتها األمهات، أيها اآلباء، يا فرسان هذا الشعب املعذب:  
شدوا الزناد، وشمروا سواعدكم، واستعدوا ملالقاة ربكم حلظة بلحظة، وال   

  جتبنوا ورددوا.
  فمن العجز أن تموت جبانا    إذا مل يكن من املوت بد  

  اهد:رددوا ما قاله السلف اجمل
  غداً نلقى األحبة حممداً وصحبه        

:   يا أهلنا جميعاً
  حينما تفقد احلياة معناها يجب أن نتعلم كيف ندفعها ثمناً للنصر واحلرية..

  إىل كل الشرفاء والغيورين:
  تضامناً منا جميعاً مع أُسر الشهداء األربعة ضحية احلادث اإلجرامي املتعمد.

  الشهيدين اللذين سقطا برصاص اجملرمين. تضامناً منا جميعاً مع أسرتي 
  تضامناً منا جميعاً مع أُسر عشرات اجلرحى من أبنائنا..

  ندعوكم جميعاً لوقفة جماهيرية مشرفة..
ندعوكم جميعاً أن تصفعوا دنياكم احلقيرة وتبصقوا ألف مرة على حياة يف ظل 

  االحتالل وتعلنوا إضرابكم العام ابتداء من يوم السبت.
  بْلُوَنّكم حتى نعلَم اجملاهدين منكم والصابرين"."ولِنَ  

*   *   *  
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  حول الدولة الفلسطينية
  

ورغم ذلك فنحن يف حركة اجلهاد اإلسالمي ندرك أن جمموع التطورات السلبية 
منذ احلرب األولة قد أفرزت واقعاً ال بد من التعامل معه من أجل تطويره إىل األفضل. 

لقات الصراع قد أوصلت األمور يف هذه املرحلة إىل أن وندرك بالتايل أن جمموع ح
يرى قطاع كبيرة من شعبنا اجملاهد أن االستقالل الوطني الفلسطيني يعني يف 

صيغته النهائية نفياً للمشروع الصهيوين. ولذا فنحن أوالً وقبل كل شيء مع فلسطين 
يكون هناك كيان كل فلسطين من نهرها إىل بحرها، مستقلة وحرة، إن كان ال بد أن 

فلسطيني مستقل عن بقية أجزاء األمة. ولكننا أيضاً مع فلسطين إسالمية ألن يف ذلك 
فعالً وحقاً ضمان االستقالل عن املشروع الغربي وهيمنته وضمان التحرك نحو 

األمور تسير اآلن يف ذلك االجتاه أم ال، فإننا نعتقد أن هناك، من الوحدة. وسواء كانت 
نحو املستقبل، ثالثة اجتاهات أساسية قد تتحرك إليها املسألة هذه املرحلة 
  الفلسطينية:

أن ينجح املشروع الوطني الفلسطيني فعالً يف حتقيق هدفه نحو  االجتاه األول:
  إقامة دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع أو كونفدرالية مع األردن.
نذكّر باحملاذير  وقبل أن نحدد موقفنا إزاء ذلك الوضع جند من الضروري أن

املتعلقة باالستمرار نحو طرح ذلك املشروع على الساحة الفلسطينية والعربية 
  واإلسالمية:

إننا نرى ومن البداية أن معادلة القوة اإلقليمية والدولية، وذلك االرتباط العضوي  -١
بين املشروع الصهيوين واملشروع االستعماري الغربي، وعوامل الفكر واألسطورة 

ة والسياسية داخل الكيان الصهيوين، جميعها ال تشير إىل أن هناك اجتاهاً الديني
لدى العدو لتقديم ولو حتى مثل هذا التنازل. ونرى أن دفع بعض القوى احمللية 

والدولية وبعض الصهاينة ملنظمة التحرير ملواصلة التحرك نحو مشروع الدولة 
ره إالّ مزيداً من التمزيق دف يف جوهبما سبقه من تنازالت وتسويات، ال يسته

 للنضال الفلسطيني وحماولة إلجهاض نهضة شعبنا وجهاده.

                                                            

  ١٩٨٩لدولة الفلسطينية"، من كراس صادر عن احلركة بعنوان "مالحظات أساسية حول مسألة ا ،
تشرين  ١٢. وقد أُعد النص قبيل عقد اجمللس الوطني الفلسطيني يف اجلزائر يف ١٦ – ١٢ص 

  .١٩٨٨الثاين/ نوفمبر 
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إن مثل تلك الدولة إن قامت فستنقل املعركة من معركة ضد العدو إىل معركة على   -٢
الساحة الفلسطينية ذاتها، ملا سوف تؤدي إليه صيغة الدولة والتسوية من انقسام 

 يف الساحة الفلسطينية.

لدولة لن تتخلى فقط عن بقية فلسطين إن قامت، بل لن تكون أيضاً دولة إن هذه ا  -٣
. وإن ١٩٤٨لكل الشعب الفلسطيني يف اخلارج ويف داخل املنطقة احملتلة يف 

. كما أنها لن تكون قادرة على الصمود إالّ  كانت، فلن تستطيع استيعابهم جميعاً
 ل وللصغرى أيضاً!ضمن إطار اإلحلاق والتبعية واخلضوع للقوى الكبرى، ب

كما أن هذه الدولة، سواء بفدرالية مع األردن أو باستقالل، لن تؤدي إالّ إىل تفجير   -٤
فلسطيني، نظراً للظروف املعقدة احمليطة بالبلدين  –صراع داخلي أردين 

وكيانهما السياسي، كما أنها سترفع من حدة التوتر على كل مستوى بالد الشام 
 على األقل.

ع، أن تلك الدولة ستصبح جسراً حقيقياً ضثة الكبرى يف مثل ذلك الوولكن الكار  -٥
لتوسُّع املشروع الصهيوين احلضاري والثقايف واالقتصادي نحو كل املنطقة 

العربية، بل والعامل اإلسالمي بأجمعه. فإن ركع الفلسطينيون أمام التسوية 
 يصمد!والسالم مع الكيان الصهيوين فمن سيكون بإمكانه بعد ذلك أن 

وأيضاً ورغم هذه احملاذير جميعاً، فإنْ جتاهلَ اجلميع صوتنا املرفوع، ووجدنا 
  أنفسنا فعالً يف مواجهة ذلك الوضع، فسيكون موقفنا هو التايل:

  على مستوى الصراع مع العدو فإن حركتنا ستعتبر أن شيئاً مل يتغير وأن
ألُخرى ما زال مفتوحاً الصراع ضده عسكرياً وسياسياً وثقافياً وبكل الوسائل ا

إىل أن يدحر مشروعه بالكامل. وسنستمر يف دعوة شعبنا وكل أمتنا ملواصلة 
اجلهاد مهما كانت العقبات التي ستوضع أمامنا. وذلك مع التأكيد على أن 
معركتنا هي مع العدو الصهيوين ومشروعه ولن تكون يوماً مع أي جزء من 

 أجزاء شعبنا أو أمتنا.

 لوضع الفلسطيني الداخلي فسندعو إىل رفع راية اإلسالم وعلى مستوى ا
ونظامه، ففي ذلك أوالً رضا الله سبحانه وتعاىل، ويف ذلك ضمانة ملواصلة 
الصراع إىل النهاية، ويف ذلك تواصل مع مئات املاليين من أمتنا، املوحدة 

باإلسالم ومنذ عشرات السنين حول فلسطين. مع التأكيد على أننا ننظر 
سطينيين املسيحيين كشركاء وطن وتاريخ وحضارة ومعركة واحدة ضد للفل
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الصهيوين. ونرفض على كل املستويات حماوالت "التوتير"  –املشروع الغربي 
بين املسلمين واملسيحيين يف فلسطين، اليوم وغداً ويف كل وقت، فتاريخ 

اإلسالم وحضارته ليس تاريخ نفي اآلخرين وإحراقهم إنما هو تاريخ 
ضارة القانونية الفذة التي تعترف بالتعدد البشري العقائدي وتتعايش معه احل

 وتقنن له.

  هذا إذا حتركت األمور نحو االجتاه األول.

ى شعبنا يف ظل ظروف املرحلة احلالية و: وهو ما ندعو إليه كل قاالجتاه الثاين
منظم وعجز املنطقة العربية واإلسالمية عن التحرك الشامل. ويتلخص يف حشد 

وحقيقي لكل القوى السياسية ولكل قوى وقواعد شعبنا، على كل املستويات ملواصلة 
الصراع ضد العدو الصهيوين حتى النهاية، ودحره من أرضنا شبراً شبراً، وقرية قرية، 

ومدينة مدينة حتى ساحل املتوسط. على أن تتم إقامة شكل من أشكال النظام 
تمرار الصراع بال تسوية وال اعتراف وال تفاوض، السياسي على كل بقعة تتحرر مع اس

  تفكيك مشروعه والرحيل إىل األبد من بالدنا. اللهم إالّ إذا تقدم لنا العدو للتفاوض على

: وهو ما تعتبره حركتنا مشروعها االستراتيجي األساسي، االجتاه الثالث
، الصهيوين –بي املطابق لسياق تاريخ الصراع يف بالدنا وبين أمتنا واملشروع الغر

وهو أن يستمر شعبنا وجماهدونا يف مواجهة العدو سياسياً وعسكرياً وبكل الوسائل 
حتى تنفجر طاقات األمة نحو النهضة والوحدة واالستقالل حتت راية اإلسالم العظيم، 
وحتشد طاقات أمتنا بكاملها أو حتى جزء منها نحو املعركة الفاصلة يف بيت املقدس 

  قدس.وأكناف بيت امل
  

*   *   *  
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  الفلسطينية مركزية القضية
  

اإلسالمي، فثورة الغرب  ب االستعماري تتقدم باجتاه الوطنكانت جحافل الغر  
الصناعية حتقق نتائج عملية ومادية باهرة تصعد إىل أوجها، واحلقد الصليبي القديم 

املسلح الذي كان  مل يبرح صدر الغرب ومل يغادر دمه، وهكذا تقدم الغرب يف ظل العنف
ضرورياً وأساسياً لتحقيق أهدافه، ولكنه مل يكن كل شيء يف عملية اقتحام الغرب 

للبيت اإلسالمي، مل تكن السيطرة العسكرية والسياسية واالقتصادية بقادرة على حسم 
املعركة، فقد بقي لألبعاد احلضارية والثقافية الدور احلاسم والكلمة النهائية ألن 

ألبعاد وحتررها من تأثير املستعمر يجعلنا قادرين على النهوض خالص هذه ا
وإفشال كل أشكال السيطرة األُخرى، سواء العسكرية أو السياسية أو االقتصادية، ولذلك 

عمد الغرب إىل "شن حربه الشاملة" ضد الوطن اإلسالمي وتكريس "القابلية 
وذلك بتحطيم املكونات لالستعمار" يف نفوسنا وتدمير منابع القدرة الداخلية، 

العقيدية والفكرية واحلضارية للمجتمع اإلسالمي وتغيير أنماط املعيشة واإلنتاج فيه 
  بما يخدم مصاحله ويحقق التبعية له.

  لقد كانت حرباً شاملة، معركة شرسة تقدمت فيها جيوشه على حمورين:  
 ،وتضمن ثالث مراحل: احملور األول 

سالمي وإنهاء اخلالفة، فبعد أكثر من قرن من إسقاط النظام السياسي اإل -١
الوجود االستعماري الغربي يف املنطقة والذي شكلت احلملة الفرنسية طليعته جنحت 

الهجمة الغربية يف إسقاط الدولة العثمانية، آخر الدول اإلسالمية ورمز الوحدة 
  اإلسالمية لقرون عديدة.

كانت بقايا موروثة من أجهزة تدمير املؤسسات اإلسالمية القائمة سواء  -٢  
الدولة العثمانية أو جمعيات ومعاهد إسالمية تلك التي كانت من املمكن أن تشكل 

قوارب النجاة باجتاه التكتل من جديد إلعادة اخلالفة، ومل يكتف الغرب وتالمذة 
هجمته بذلك، فقد عملوا على خلق مؤسسات موازية ومعادية، كانت حماكاة مشوهة 

  سسات الغرب.وناقصة ملؤ

                                                            

    :فتحي إبراهيم [الشقاقي]، "مقدمة حول مركزية فلسطين واملشروع اإلسالمي املعاصر" (بيروت
  .١٣ – ٩)، ص ١٩٨٩يع، بيت املقدس للصحافة والطباعة والنشر والتوز
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حماولة تدمير العقل السليم وحشوه بمفاهيم الغرب ليقطع كل طريق على  -٣  
عملية التفكير بإعادة اخلالفة، فمجرد تدمير املؤسسات اإلسالمية وبقاء العقل 

اإلسالمي يف يقظة كفيل بمحاولة البدء من جديد وكفيل بنجاح املؤسسات اإلسالمية 
  والتنظيم اإلسالمي من جديد.

   ،ويتضمن ثالث مراحل موازية للمراحل السابقة من جانب  احملور الثاين
  :ومتممة لها يف نفس الوقت من جانب آخر

التجزئة، وتفتيت الوطن اإلسالمي الواحد إىل عشرات األقاليم والوطنيات  -١  
بيكو هي احلدود الشرعية التي يحافظ عليها كل إقليم  –حتى أصبحت حدود سايكس 

أحالم الوحدة التي  برر لعلم جديد ونشيد وطني جديد يف كل قطر، ورغموأُعطي امل
انتشرت بعد ذلك إالّ إن االنتقال إىل الصراعات القومية واإلقليمية واحلدودية املدمرة 

ام باكستان (بعد انفصالها أصبح ظاهرة روتينية فقبل أن يمضي على تأسيس وقي
عن الهند) ربع قرن كانت تنشطر إىل قسمين مستقلين بعد حرب طاحنة ومدمرة، 

واجلزائر منذ استقاللها يف صراع حدودي مع الغرب، وتشاد مع ليبيا، وشمال 
السودات مع جنوه، وشمال اليمن مع جنوبه، ويف عاصمة واحدة كبيروت صراع 

   كل شطر صراعات وطوائف متحاربة... إلخ.دموي بين شرقيها وغربيها ويف
التغريب، والذي بدأ منذ أول يوم للحملة الفرنسية وكان واضحاً يف الرسالة  -٢  

املاكرة التي بعث بها نابليون بونابرت للمصريين وكان كاسحاً يف إرسال املثقفين 
يف  موالسياسيين الذين تمت سرقنهم لصالح الغرب وتمت تربيتهم يف حضاناته ليت

  النهاية تكريس التبعية للغرب.
إقامة دولة إسرائيل، التي تعتبر أهم وأخطر وأعنف أشكال احلرب الشاملة،  -٣  

وبقيامها واستمرار وجودها يف القلب من الوطن اإلسالمي تكون الهجمة الغربية قد 
، نفّذت أهم وأخطر مهماتها فنحن هنا ال نواجه جمرد حتدّ عسكري أو جمرد حتدّ فكري

وإنما جتمعًا استيطانياً عدوانياً يف مكان هام وحساس من الوطن اإلسالمي يعطي 
للصراع كل أبعاده التاريخية واحلضارية والعقيدية والفكرية إضافة إىل األبعاد 

العسكرية والسياسية واالقتصادية. وبقيام إسرائيل ال تصبح ثقافة األمة فقط هي 
ة إسرائيل تعني أيضاً تأكيد وتكريس كل املراحل املهددة بل وجودها برمته، إن إقام

السابقة: استمرار غياب النظام السياسي اإلسالمي، وتدمير املؤسسات اإلسالمية، 
  استمرار حماولة تدمير العقل املسلم، التجزئة والتغريب.
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وكل هذا معًا يعطي للصراع مع إسرائيل تلك اخلصوصية يف فكر احلركة   
يف ممارستها أو ما نطلق عليه "مركزية القضية الفلسطينية اإلسالمية املعاصرة و

بالنسبة للحركة اإلسالمية املعاصرة". وهذا ليس شعاراً جمانياً التقط من بين خيارات 
متعددة وليس رفعاً ألهداف آنية أو مرحلية ولكنه الشعار.. االستراتيجيا التي فرضها 

  آين.التقاء تاريخنا احلديث واملعاصر باملطلق القر
فإذا كانت مهمات احلركة اإلسالمية املعاصرة قد حددتها حتوالت تاريخنا   

نحو مواجهة نتائج التحدي الغربي احلديث يف التغريب والتجزئة وإقامة الكيان 
الصهيوين، وإذا كان الكيان الصهيوين واستمراره قد أصبح يمثل مركز التحدي ومركز 

تها على واقع التقسيم والتبعية والتخلف، فإن الهجمة الغربية وضمانة الستمرار هيمن
على كل أجنحة احلركة اإلسالمية وعلى ماليين جماهير األمة يف كل مكان أن تمد 

خطاً مستقيماً من قلب جبهتها املتقدمة يف معركة النهضة ويف كل أقليم من أقاليم 
لها وجعاً األمة حتمل يف داخ الوطن اإلسالمي، نحو املركز.. القدس.. إن جماهير

خاصاً من أجل فلسطين، وذلك ألن حسّها التاريخي والعقائدي يخبرها بأن هناك.. 
على ذلك الشريط الصغير من شرق املتوسط، تقع نقطة الصدام املركزية.. وهناك 

ستحسم معركة تاريخنا املعاصر.. إن الوحدة على فلسطين هي وحدة الوعي بأن بقاء 
: الكيان الصهيوين يعني إفشال ك ل مشاريع النهضة، ولهذا فإن اجلدل حول مَنْ أوالً

مواجهة التبعية والتغريب والتجزئة أو مواجهة الكيان الصهيوين هو جدل نظري 
حتكمه حسابات الربح واخلسارة اآلنية أكثر من السعي اجلاد لبناء استراتيجيا 

فلسطين  متكاملة ومتماسكة ملشروع النهضة اإلسالمية املعاصرة، إن الوحدة حول
هي وحدة التاريخ مع القرآن وهي إعادة صياغة للجغرافيا السياسية باجتاه األقصى 

الشريف، وهي وحدة املاليين املتقدمة نحو قدرها.. هي وحدة مشروع النهضة كله. 
ويف القدس.. جوهر ومركز الصراع الكوين اليوم تتحدد مالمح املعركة الفاصلة بين 

وقيم الوحدة من جهة، وحملة قيم فلسفة الصراع من  عباد الله حملة راية الوحي
اجلهة األُخرى، بين املتطلعين إىل وجه الله.. الساعين إليه واملتمردين على الله الذين 

  أقاموا يف األرض أبشع نموذج حضاري يف تاريخ اإلنسانية.
وإن استمر اجلدل حول من أوالً؟ فإننا نؤكد أن هذه اخلصوصية وهذه املركزية   

لقضية الفلسطينية لن تعني بحال التقليل من أهمية أهداف ومهمات أُخرى للحركة ل
اإلسالمية املعاصرة كقيام الدولة اإلسالمية ووحدة احلركة اإلسالمية وانتصار الثورة 
. فالتعامل مع القضية من هذا املنظور هو الذي  اإلسالمية العاملية، على العكس تماماً
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ه األهداف، إن عالقة تبادلية (جدلية) واضحة وأكيدة هي سيدفعنا باجتاه حتقيق هذ
  التي تربط بين القضية الفلسطينية وتلك األهداف واملهمات.

إن احلركة اإلسالمية مطالبة اليوم أن تعطي لفلسطين خصوصيتها (املنسيّة)   
وأن تؤكد على مركزيتها يف النظرية والتطبيق (يف فكرها وممارستها)، وهي يف ذلك 

نسى حلظة أنها إسالمية ربانية جتعل من مرضاة الله (عز وجل) غايتها القصوى ال ت
وجتعل من "أحداث البعث اإلسالمي يف كل األرض" غايتها الدنيا. كما جتعل هدفها 

البعيد جتاوز أزمة التحدي الغربي احلديث وحل املشكالت التي يواجهها املسلمون حالً 
مّا هدفها القريب فيبقى إعادة النظام السياسي يتفق مع عقيدة اإلسالم وشريعته. أ

واحلركة اإلسالمية يف تأكيدها على هذه  واإلسالمي إىل الوجود بإقامة دولة اإلسالم.
اخلصوصية واملركزية ليست حمكومة بمزاج إقليمي أو بمجرد مصلحة اجتماعية أو 

وسع وأبعد من وطنية وإنما هي حمكومة بأسباب (قرآنية وتاريخية وواقعية شاملة) أ
أي حدود جغرافية. أسباب تفرض على هذه احلركة أن جتعل من فلسطين حموراً 

لنشاطها السياسي اليومي باعتبارها ذروة التماس بين منهج اإلسالم ومنهج الغرب، 
  وباجتاه حتقيق الغايات واألهداف السالفة.

*   *   *  
  

  [مقتطفات] النظام األساسي

  الفصل األول
  والتعريف االسم

  
  املادة األوىل:

  حتمل احلركة اسم "حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين".  
  املادة الثانية:

حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين حركة إسالمية جماهيرية جماهدة   
مستقلة، اإلسالم منطلقها، والعمل اجلماهيري الثوري واجلهاد املسلح أسلوبها، 

  ل الصهيوين هدفها.وحترير كامل فلسطين من االحتال
                                                            

   ١٩٩٢أقره املؤتمر العام األول للحركة سنة.  
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  الفصل الثاين
  املبادىء العامة للحركة

  املادة الثالثة:
وشريعة ونظام  يف فلسطين باإلسالم عقيدة تلتزم حركة اجلهاد اإلسالمي  

لتحليل وفهم طبيعة الصراع الذي تخوضه األمة اإلسالمية ضد أعدائها،  ، وكأداةحياة
  ي للتعبئة واملواجهة.وكمرجع أساسي يف صياغة برنامج العمل اإلسالم

  املادة الرابعة:
أرض إسالمية عربية يحرم شرعاً التفريط يف  –من النهر إىل البحر  –فلسطين   

أي شبر منها، والكيان الصهيوين وجود باطل، يحرم شرعاً االعتراف به على أي جزء 
  منها.

  املادة اخلامسة:
 الغربي املعاصر يف يمثل الكيان الصهيوين رأس احلربة للمشروع االستعماري  

معركته احلضارية الشاملة ضد األمة اإلسالمية، واستمرار وجود هذا الكيان على 
أرض فلسطين ويف القلب من الوطن اإلسالمي، يعني استمرار وهيمنة واقع التجزئة 

  والتبعية والتخلف الذي فرضته قوى التحدي الغربي احلديث على األمة اإلسالمية.

  املادة السادسة:
لفلسطين من اخلصوصية املؤيدة بالبراهين القرآنية والتاريخية والواقعية ما   

يجعلها القضية املركزية لألمة اإلسالمية، التي بإجماعها على حترير فلسطين، 
  ؤكد وحدتها وانطالقها نحو النهضة.تومواجهتها للكيان الصهيوين، 

  املادة السابعة:
ق احلقيقي لشعبنا يف جهاده ضد الكيان اجلماهير اإلسالمية والعربية هي العم  

الصهيونين ومعركة حترير فلسطين وتطهير كامل ترابها ومقدساتها هي معركة األمة 
اإلسالمية بأسرها، ويجب أن تسهم فيها بكامل إمكاناتها وطاقاتها املادية 

واملعنوية، والشعب الفلسطيني واجملاهدون على طريق فلسطين هم طليعة األمة يف 
ة التحرير، وعليهم يقع العبء األكبر يف اإلبقاء على الصراع مستمراً حتى تنهض معرك
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األمة كلها للقيام بدورها التاريخي يف خوض املعركة الشاملة والفاصلة على أرض 
  فلسطين.

  املادة الثامنة:
اإلسالمية والوطنية على الساحة الفلسطينية، واللقاء يف ساحة  ىوحدة القو  

  ساسي الستمرار وصالبة مشروع األمة اجلهادي ضد العدو الصهيوين.املعركة، شرط أ

  املادة التاسعة:
كافة مشاريع التسوية التي تقر االعتراف بالوجود الصهيوين يف فلسطين أو   

  التنازل عن أي حق من حقوق األمنة فيها، باطلة ومرفوضة.
  

  الفصل الثالث
  أهداف احلركة

  لسطين إىل حتقيق األهداف التالية:تسعى حركة اجلهاد اإلسالمي يف ف  
حترير كامل فلسطين، وتصفية الكيان الصهيوين، وإقامة حكم اإلسالم  -١  

  على أرض فلسطين، والذي يكفل حتقيق العدل واحلرية واملساواة والشورى.
تعبئة اجلماهير الفلسطينية وإعدادها إعداداً جهادياً، عسكرياً وسياسياً،  -٢  

وية والتثقيفية والتنظيمية املمكنة، لتأهيلها للقيام بواجبها بكل الوسائل الترب
  اجلهادي جتاه فلسطين.

استنهاض وحشد جماهير األمة اإلسالمية يف كل مكان، وحثها على  -٣  
  القيام بدورها التاريخي خلوض املعركة الفاصلة مع الكيان الصهيونية.

اه فلسطين، وتوطيد العمل على توحيد اجلهود اإلسالمية امللتزمة باجت -٤  
  العالقة مع احلركات اإلسالمية والتحررية الصديقة يف كافة أنحاء العامل.

الدعوة إىل اإلسالم بعقيدته وشريعته وآدابه، وإبالغ تعاليمه نقية شاملة  -٥
  لقطاعات الشعب اخملتلفة، وإحياء رسالته احلضارية لألمة واإلنسانية.
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  الفصل الرابع
  الوسائل

  ادية عشرة:املادة احل
  تعتمد حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطين لتحقيق أهدافها الوسائل التالية:  
  ممارسة اجلهاد املسلح ضد أهداف ومصالح العدو الصهيوين. -١  
إعداد وتنظيم اجلماهير، واستقطابها لصفوف احلركة، وتأهيلها تأهيالً  -٢  

  ألمة الصالح.شامالً وفق منهج مستمد من القرآن والسنّة، وتراث ا
مد أسباب االتصال والتعاون مع احلركات واملنظمات اإلسالمية والشعبية،  -٣  

والقوى التحررية يف العامل لدعم اجلهاد ضد الكيان الصهيوين، ومناهضة النفوذ 
  الصهيوين العاملي.

السعي للقاء قوى شعبنا اإلسالمية والوطنية العاملة على أرض املعركة  -٤  
صهيوين، على أرضية عدم االعتراف بهذا الكيان، وبناء التشكيالت ضد الكيان ال

  واملنظمات واملؤسسات الشعبية الالزمة لنهوض العمل اإلسالمي والثوري.
اتخاذ كافة الوسائل التعليمية والتنظيمية والثقافية واالجتماعية  -٥  

ربة ضجه التجواالقتصادية واإلعالمية والسياسية والعسكرية، مما يبيحه الشرع، وتن
  من أجل حتقيق أهداف احلركة.

استخدام كل طرائق التأثير والتبليغ واملناسبة من وسائل االتصال  -٦  
  املعروفة واملستجدة.

انتهاج مؤسسات احلركة وتنظيماتها من أساليب الدراسة والتخطيط  -٧  
  والبرجمة والتقويم واملراقبة بما يكفل استقرار احلركة وتقدمها.

  ......][.  
  

*   *   *  
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