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  لقائمة االنتخابي البرنامج
  ]مقتطفات").* [حماس" ("واإلصالح التغيير"

   
  مقدمة

[.......]  
 الذي الواقع ظل ويف التوقيت هذا يف التشريعية االنتخابات يف مشاركتها أن تعتقد واإلصالح التغيير قائمة إن

 أرضه إىل الفلسطيني الشعب دةوعو فلسطين لتحرير الشامل البرنامج إطار يف تأتي الفلسطينية القضية تعيشه
 املقاومة لبرنامج ودعماً إسناداً املشاركة هذه لتكون القدس، وعاصمتها املستقلة دولته وإقامة ووطنه

  .االحتالل إلنهاء استراتيجياً خياراً الفلسطيني الشعب ارتضاه الذي واالنتفاضة
 السلطة وتداول السياسية التعددية على يقوم طورمت فلسطيني مدين جمتمع لبناء تسعى واإلصالح التغيير قائمة إن

 الفلسطيني، للشعب الوطنية احلقوق ينجز بما واإلصالحي السياسي وبرناجمه الفلسطيني السياسي النظام وتوجيه
 يف حتى السافرة وتدخالته والشعب، األرض على البغيض بثقله الغاشم االحتالل وجود االعتبار بعين آخذين

 .لفلسطينيةا احلياة تفاصيل
  

[.......]  
  ثوابتنا: أوالً 

 نعتمدها التي اإلسالمية املرجعية من املنبثقة الثوابت من جمموعة) واإلصالح التغيير قائمة( قائمتنا تتبنى
 وهذه. واإلسالمية العربية أمتنا صعيد على وإنما فحسب الفلسطيني شعبنا صعيد على ليس اتفاق حمل ونراها
 :هي الثوابت

  
 واالقتصادية السياسية مكوناتها بكل حلياتنا ومنهاج مرجعيتنا احلضارية ومنجزاته احلنيف الماإلس – 1

  .والقانونية واالجتماعية
 وال بالتقادم، يزول ال الفلسطيني للشعب حق وهي واإلسالمية العربية األرض من جزء التاريخية فلسطين – 2

  .مزعومة قانونية أو عسكرية إجراءات أي ذلك من يغير
 إنَّ ( واإلسالمية، العربية األمة من يتجزأ ال جزء وهو تواجده، أماكن كافة يف واحدة وحدة الفلسطيني الشعب -3

  ).92: األنبياء) (فَاعْبُدُونِ رَبُّكُمْ  وَأنَا وَاحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُكُمْ  هَذِهِ
 االحتالل وإنهاء حقوقه السترداد لعملا يف احلق وله الوطني، التحرر مرحلة يعيش زال ما الفلسطيني شعبنا – 4

 وتوفير شعبنا، صمود لدعم طاقاتنا كل تسخير وعلينا. املسلحة املقاومة ذلك يف بما الوسائل كافة باستخدام
  .القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة وإقامة االحتالل لدحر اإلمكانات كافة
 املصير، تقرير وحق وممتلكاتهم، أراضيهم إىل واملبعدين الالجئين الفلسطيني الشعب أبناء لكافة العودة حق – 5

  .سياسية تنازالت أية منها ينتقص ال ثابتة وهي للتصرف، قابلة غير حقوقاً تعد الوطنية، حقوقنا وكل
 والدولة واحلدود واملياه واملقدسات والقدس األرض يف واألصيلة الثابتة شعبنا بحقوق الكامل التمسك – 6

  .القدس وعاصمتها السيادة لةكام الفلسطينية
  .الفلسطيني الوطني العمل أولويات من الفلسطينية الوطنية الوحدة وحماية تعزيز – 7
 .الفلسطيني العمل أولويات رأس يف واملعتقلين األسرى قضية إن – 8

  
  الداخلية السياسة يف: ثانياً 
[.......]  

  .عنها التنازل أو بها التفريط مةومقاو الفلسطينية، الوطنية الثوابت على احملافظة – 1
 ومقاومة وثقافياً، واجتماعياً واقتصادياً سياسياً ذلك ودعم القدس يف الفلسطيني التواجد على احملافظة – 2

  .الصهيوين التدنيس من واملسيحية اإلسالمية الفلسطينية املقدسات وحماية القدس، تهويد العدو حماوالت
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 السلمي والتداول االقتراع صناديق إىل واالحتكام األحزاب، تشكيل وحرية دية،والتعد السياسية، احلريات – 3
 مدين جمتمع وبناء الفساد، وحماربة اإلصالح وضمانة الفلسطيني، السياسي للعمل الناظم اإلطار تعد للسلطة

  .متقدم فلسطيني
 وحتريم الداخلية اخلالفات حلل العقل إىل واالحتكام احلوار لغة واعتماد الوطنية، الوحدة أواصر تعميق – 4

  .الداخلي اإلطار يف باستخدامها التهديد أو القوة استخدام أشكال وكل االقتتال
 كواقع..) والعمل والتنقل، والتجمع، اإلعالم، الرأي، عن التعبير حرية( العامة احلريات احترام تثبيت على العمل – 5

  .الفلسطيني للشعب معيش
 اخلالفات حلل املقبول املنهج هو فقط واحلوار الفلسطيني، اجملتمع يف احملرمات من الفلسطيني الدم – 6

  .الداخلية الفلسطينية
  .الرأي مصادرة ورفض السياسي االعتقال حتريم – 7
  .والرقابة التنمية يف دورها وتفعيل املدين، اجملتمع مؤسسات حماية – 8
 وضمان والتعسفية اخلاطئة املمارسات ووقف املواطن، نأم حماية يف األمنية األجهزة دور وترشيد تصويب – 9

 وحماسبة لرقابة األجهزة هذه ممارسات وإخضاع واخلاصة العامة املمتلكات على واحلفاظ املواطنين حريات
  .التشريعي اجمللس

 أن بيج كبرى، ودينية وطنية جريمة االحتالل مع" األمني التنسيق" يسمى ما أو األمني التعاون اعتبار – 10
  .العقوبات أقسى عليها يعاقب
  .التحرير مهمة وإجناز االحتالل، مقاومة يف دورها وتفعيل املقاومة، حماية – 11

[.......]  
  .الكاملة املواطنة قاعدة على اجملاالت جميع يف واحترامها األقليات حقوق ضمان – 14

[.......]  
 بما وتطويره ورعايته والتالعب، االعتداء من وحمايته واملسيحي اإلسالمي الفلسطيني الوقف على احلفاظ – 18

  .كل يف املمتد الوقف لهذا واملادية املعنوية القيمة مع يتالءم
 األهداف يخدم بما الفلسطينية الوطنية والسلطة الفلسطينية التحرير منظمة بين العالقة ترميم على العمل – 19

 .التخصص جماالت ويحترم الوطنية
  

  اخلارجية عالقاتال يف: ثالثاً 
 لفلسطين، االستراتيجي العمق بوصفه اجملاالت، جميع يف واإلسالمي العربي العامل مع العالقات توطيد – 1

  .العامل دول بقية على واالنفتاح
  .معه التطبيع ورفض لالحتالل شعبنا مقاومة دعم يف واإلسالمية العربية اجلماهير دور تفعيل – 2
  .األمة جتزئة تستهدف التي والطائفية واإلقليمية العرقية الدعوات رفض – 3
 على وحتافظ الدويل، اجملتمع يف الفاعلة املشاركة تضمن الدولية األسرة مع متوازنة سياسية عالقات بناء – 4

 – الفلسطينية القضية مقدمتها ويف – قضيتها وحماية حقوقها وصون وتقدمها، الوطنية وسيادتها األمة وحدة
  .عنها العدوان ورد

[.......]  
 .الشريفة البدائل إليجاد احلثيث والسعي الوطنية الثوابت عن بتنازالت املشروطة املنح رفض – 10

  
  الفساد ومكافحة اإلداري اإلصالح يف: رابعاً 

 أسس وتقويض الفلسطينية الداخلية اجلبهة إضعاف يف رئيسياً سبباً واعتباره أشكاله بجميع الفساد حماربة – 1
  .القضاء خالل من الفاسدين ومعاقبة واملايل اإلداري الفساد ملفات يف التحقيق ومتابعة.. الوطنية ةالوحد

 التخطيط( مراحلها جميع يف العامة املوازنة مع التعاطي يف واحملاسبة واملساءلة والرقابة الشفافية تعزيز – 2
  ).والتنفيذ واإلقرار والنقاش واإلعداد

[.......]  
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 سالمة لضمان واملسيحي اإلسالمي بشقيه الفلسطيني الوقف أموال ملراقبة برملانية – وطنية ةجلن تشكيل – 5
  .أهدافه وحتقيق فيه التصرف

 جميع لدى باملسؤولية الشعور تعزيز على والعمل العام، املال وإهدار احلكومي األداء يف التسيب مكافحة – 6
  ).شريف ثحدي) (رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم( العاملين

  .العامة اخلدمة موظفي على" هذا؟ لك أين من" سياسة تطبيق – 7
  .األُخرى الرقابية واألجهزة واإلدارية املالية الرقابة ديوان مثل الرقابية األجهزة دور وتفعيل تطوير – 8
 .املواطنين شكاوى لتلقي" املظامل ديوان" إنشاء – 9

  
  قضاءال وإصالح التشريعية السياسة يف: خامساً 

  .فلسطين يف" للتشريع الرئيس املصدر" اإلسالمية الشريعة جعل – 1
  .والقضائية والتنفيذية التشريعية الثالث السلطات بين الفصل تأكيد – 2
  .الدستورية احملكمة دور تفعيل – 3
  .وتراثه وقيمه الفلسطيني الشعب خصوصية تراعي التي التشريعات سن – 4

[.......]  
 أو متكررة تعديالت أو مؤقتة قوانين بإصدارها الدستور على التنفيذية السلطة لتجاوز حد وضع على العمل – 11

  .تعديات من ذلك غير أو القوانين إنفاذ تأخير
 الغربية الضفة يف شعبنا يمثل جملس إفراز ويضمن العدالة يحقق جديد، انتخابي قانون إصدار على العمل – 12

  .ميناً وأ حقيقياً  تمثيالً غزة وقطاع
 .الفلسطيني الشعب حقوق من تنتقص العدو مع اتفاقات أو تشريعات أية وجه يف الوقوف – 13

  
[.......]  

  االجتماعية السياسة يف: تاسعاً 
[.......]  

  :الشرعية واحملاكم الشخصية األحوال قانون يخص فيما – 5
 يتناسب ما واختيار املعتمدة فقهيةال واملذاهب الشرعية النصوص من مستنبط واحد قانون لسن حاجة هناك ▄
  .املسلم الفلسطيني اجملتمع تطور مع
 حماكم يف موحد بشكل لتطبيقها درجاتها اختالف على الفلسطينية الشرعية باحملاكم اخلاصة التشريعات سن ▄

  .املسلمة غير الطوائف وقانون اإلرث وقانون الوقف قانون ذلك يف بما). وغزة الغربية والضفة القدس(
  .معقولة بنسبة الفلسطينية الدستورية احملكمة يف الشرعية احملاكم تمثيل على العمل ▄
 االجتماعية الثوابت انتهاك عدم وضمان العامة، واألخالق الفلسطيني للشعب االجتماعي النسيج على احلفاظ – 6

  .تمسها تشريعات أو إجراءات أي دون واحليلولة
[.......]  

  
  لثقافية واإلعالميةا السياسة يف: عاشراً 

 قائمتنا فإن األمة، شخصية وبناء وتفكيره، املواطن عقلية تشكيل يف عظيم دور من واإلعالم للثقافة ملا نظراً
  :على ستعمل

  .والنزاهة والتعبير التفكير حرية مبادئ على اإلعالمية السياسة بناء – 1
  .الثقايف التطبيع ومقاومة الفكري والغزو غريبوالت اإلفساد من الناشئ الشباب وخاصة املواطنين حتصين – 2
  .احلقيقة معرفة يف اجلمهور وحق اإلعالم ووسائل اإلعالميين مهمة تسهيل – 3
 قياس ومؤسسات واملطبوعات، األبحاث، ومراكز النشر، دور رخص منح يف األمني األجهزة تدخالت وقف – 4

  .الرأي
[.......]  
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  واألسرة لاملرأة والطف قضايا يف: عشر حادي
 والتوجيه واجلسمية النفسية والتربية والتغذية التنشئة يف حقها على والتأكيد ورعايتها الطفولة حماية – 1

  .والتعليم
  .والتنمية البناء يف وشريك واملقاومة اجلهاد يف شريك الفلسطينية املرأة – 2
 التنمية يف اإلسهام من تمكينها على ملوالع لها، املعزز التشريعي اإلطار واستكمال املرأة، حقوق ضمان – 3

  .والسياسية واالقتصادية االجتماعية
 العفة على القائمة املستقلة شخصيتها وتأكيد الشرعية، بحقوقها وتوعيتها اإلسالمية، بالتربية املرأة حتصين – 4

  .وااللتزام واالحتشام
  .املدين اجملتمع مؤسسات من جزءاً باعتبارها البناءة، التطوعية النسائية املؤسسات دور تفعيل – 5

[.......]  
  

  اإلسكانية السياسة يف: عشر ثالث
 احملدود الدخل ذوي على وتوزيعها السكنية، والقرى التجمعات إلقامة العامة األراضي بعض تخصيص – 1

  .واملعتقلين الشهداء وأسر الفقيرة واألسر بيوتهم هدمت الذين وبخاصة
 املساكن يف االكتظاظ مشكلة وتخفيف الفلسطيني، الشعب من احملدود الدخل ئاتلف السكن مشكلة تخفيف – 2

  .الغربية الضفة يف املناطق وبعض غزة قطاع يف وخاصة
 واجلامعات واملستشفيات كاملدارس العامة باملؤسسات امللحقة الوظيفي اإلسكان جممعات إنشاء تشجيع – 3

  .العامة واملرافق
  .املشاريع هذه دعم يف االستمرار على احملسنين يشجع مما اخليرية اإلسكانية نشآتامل توزيع يف العدالة – 4

[.......]  
  

  والنقدية واملالية السياسة االقتصادية يف: عشر سادس
  

  ).67: الفرقان(﴾قَوَاماً ذَلِكَ بَيْنَ  وَكَانَ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أنْفَقُوا إذا وَالَّذِينَ﴿:تعاىل يقول
  ).276: البقرة( ﴾الصَّدَقات وَيُرْبِي الرِّبا اللَّهُ يَمْحَقُ ﴿: وجل عز يقولو
 من والتخلص ونقده، واقتصاده الصهيوين الكيان مع االرتباط وفك والنقدي االقتصادي االستقالل حتقيق – 1

  .فلسطينية عملة إلصدار والسعي له التبعية
  .وتطويرها واملالية تصاديةاالق والتشريعات القوانين يف النظر إعادة – 2

[.......]  
 واحلذر والعبث، اإلسراف مظاهر عن واالبتعاد الذات، على االعتماد وتشجيع ،"املقاوم االقتصاد" لبناء السعي – 4

.... القمار وصاالت الليلية كاألندية واألخالقية االجتماعية البنية تفسد التي تلك أو املنتجة، غير املشاريع من
  .وغيرها

][.......  
 باالقتصاد اخلاصة الظروف االعتبار بعين لتأخذ وتطويرها الدولية االقتصادية االتفاقيات يف النظر إعادة -  6

  :وأهمها الفلسطيني
  .االقتصادية باريس اتفاقية ▄
  .املتحدة الواليات مع احلرة التجارة اتفاقية ▄
  .األوروبي االحتاد مع الشراكة اتفاقية ▄
  .واألردن مصر من كل مع االقتصادي ونالتعا اتفاقية ▄
 يف تسهم تمييزية جتارة اتفاقات خالل من واإلسالمي العربي العامل مع والتجارية االقتصادية العالقة تطوير – 7

  .اإلسرائيلي لالقتصاد التبعية من الفكاك على ومساعدته الفلسطيني االقتصاد تنمية
[.......]  
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  مالوالع العمل قضايا يف: عشر سابع

  .واملتخصصة املهنية واجلمعيات النقابات عمل وتشجيع وتطوير احترام – 1
  .الكريم العيش من مقبول ملستوى توفيراً  اخملتلفة، العمالية للقطاعات لألجور أدنى حد وضع على العمل – 2

[.......]  
  .املعيشة غالء بجدول العاملين ورواتب أجور ربط – 7

.[.......]▄  
   
  

  :املصدر(*) 
http://www.palestine-

info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkabat_tashre3i_06/fn
al22.pdf 
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  الوطني التحرير حلركة االنتخابي البرنامج
  ]مقتطفات".* [فتح" الفلسطيني

   
[.......]  

  والوطني السياسي الصعيد على
 االحتالل إلنهاء الشرعية ومؤسساتنا أطرنا أقرته كما الثابتة الوطنية قوقناح لنيل العادل نضالنا يف االستمرار

 الشريف، القدس وعاصمتها املستقلة فلسطين دولة إلقامة 1967 لعام احملتلة الفلسطينية األراضي جميع عن
 2002 امع بيروت قمة قرارات أساس وعلى" 194" القرار وفق الفلسطينيين، الالجئين لقضية عادل حل وحتقيق

.[....]  
  

  الفلسطينية الوطنية الوحدة
 التحديات، ملواجهة األكيدة الضمانة باعتبارها وتياراته وفصائله وقواه لشعبنا الوطنية الوحدة أواصر تمتين

 ألهداف خدمة الطاقات كل يجند وطني عام لبرنامج مشتركة قواسم إىل التوصل على وتصميم بعزم وسنعمل
  .العادلة نضالنا

 جميع يف لشعبنا والوحيد الشرعي املمثل الفلسطينية التحرير ملنظمة القائد الدور تطوير املهمة بهذه بطويرت
. والشتات املنايف يف الالجئين شعبنا أبناء وحقوق مصالح رعاية ويف السياسية العملية يف تواجده، أماكن

 قرارنا صياغة يف وخارجه الوطن لداخ والتيارات والفصائل القوى جميع مشاركة أجل من كلل بال وسنعمل
  .الوطنية والسلطة التحرير منظمة أطر ضمن الوطني

  
  أشكاله اإلسرائيلي بكافة العدوان وقف

 املتواصل اإلسرائيلي العدوان لوقف وعالقاتها وإمكانياتها طاقاتها كافة وتفعيل توظيف" فتح" حركة ستواصل
  [....]. الفلسطيني شعبنا على

 الفصل جدار وتفكيك التوسعية، نشاطاته كافة ووقف لالستيطان املناهض املوقف ستكري على وسنعمل
  ".الهاي حمكمة" لقرارات وفقاً العنصري

  االستراتيجي السالم بخيار التمسك
 1988 العام الفلسطيني الوطني اجمللس دورة يف اخلالد الرئيس أعلنها التي االستقالل إعالن وثيقة إىل استناداً

 على القائم التاريخي احلل مبدأ واعتماد الفلسطيني السالم برنامج إىل واستناداً االستقالل إعالن ساجملل قرار
 بما وقيادته الفلسطيني لشعبنا االستراتيجي اخليار هو السالم خيار فإن إسرائيل بجانب فلسطين دولة إقامة

  .الدولية الشرعية لقرارات ووفقاً لشعبنا الثابتة احلقوق يضمن
 املفاوضات وباعتماد الدولية الشرعية وبقرارات الطريق وبخارطة املوقعة االتفاقات باحترام املستمر لتزامناا إن

 وحتت اإلسرائيلية احلكومة قبل من وعملي مماثل جدي بالتزام يقابل أن يجب النهائية التسوية إلجناز وسيلة
  .الدولية األسرة إشراف

  
  ستقلةامل الفلسطينية عاصمة الدولة القدس
 وبناء االستيطان عمليات ألبشع تتعرض والتي القدس يف الصامدة شعبنا جماهير صمود لدعم األولوية سنعطي

  .اإلسرائيلي االحتالل سلطات قبل من والتهجير الضرائب وحمالت واإلفقار املنازل وهدم واحلصار اجلدار
 والصحية والتعليمية واالجتماعية اديةاالقتص اجملاالت جميع يف التنموية املشاريع على ذلك يف وسنركز

 العربية والصناديق واللجان واملؤسسات الدول من لذلك الدعم وسنحشد املقدسة، املدينة يف واإلسكانية
  .الصديقة الدول وكذلك واإلسالمية

 روبةبع الصارم لتمسكنا التأكيد هو االنتخابات يف القدس يف الصامدين شعبنا أبناء مشاركة على إصرارنا إن
  .الفلسطينية دولتنا عاصمة القدس
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 تتعرض وتهديدات انتهاكات أية من وحمايتها واملسيحية اإلسالمية مقدساتنا عن الدفاع يف جهودنا وستتواصل
  .لها

  
  واالستيطان االحتالل واجلدار مقاومة يف احلق

 عن الدفاع يف حقه وعن احلق، ذاه عن يتنازل ولن الدولية، املواثيق كفلته حق االحتالل مقاومة يف شعبنا حق إن
  .والتهويد واجلدار واالستيطان االحتالل ضد النفس

 االحتالل ملمارسات التصدير ويف العنصري، الفصل جدار مقاومة يف لشعبنا الواسع اجلماهيري التحرك أثبت وقد
 اإلسرائيلية، االستيطانيةو العدوانية السياسات وحماصرة العاملي العام الرأي كسب على الهائلة وقدرته فعاليته

  .املشروع الوطني بنضالنا اإلرهاب تهمة إلصاق حماولة إفشال ويف
  واملعتقلين لألسرى احلرية
  [....]. الوطني أعمالنا جدول اإلسرائيلي االحتالل سجون يف احلرية أسرى عن لإلفراج النضال يتصدر

 واألمان األمن يف حقهم لهم نضمن ولكي املقاتلين،و املطاردين لقضية سريع حل إليجاد فسنتحرك وأيضاً[....] 
  .واملنظمة السلطة أطر يف باستيعابهم الكريمة واحلياة

  
  والدولية القومية العالقات

 خالل والتأييد الدعم كل منها ونال وبوحدتها، بأهدافها آمن العربية، أمته من يتجزأ ال جزء الفلسطيني الشعب
 الدول مع التاريخية القومية عالقاتنا لتعميق املتواصل بالعمل تلتزم" فتح" فإن وعليه الطويل، كفاحه مراحل
 مع التضامن وحركات الصديقة الدول وكافة االنحياز، عدم ودول اإلسالمية الدول مع وكذلك الشقيقة، العربية
  .العامل يف شعبنا

  
  والتسامح واملساواة القانون واملؤسسات دولة بناء

 عبر وجتديده السياسي نظامنا تطوير طريق على مهمة حمطة يشكل التشريعي لساجمل انتخاب استحقاق إن
  .االقتراع صناديق

 للسلطة، السلمي للتداول والضمانة القاعدة يوفر الديمقراطي واخليار االنتخابات خيار اعتماد أن نؤمن إننا
 السياسي العمل وحرية تعبيرال حرية مقدمتها ويف األساسية احلريات وضمان السياسية التعددية ولتكريس
  .السلطات بين والفصل املؤسسات، دولة ولبناء األحزاب، وتشكيل

 شؤونه، يف التدخل ومنع القضاء استقالل وحماية القانون سيادة لتعزيز وبسرعة بحسم سنعمل اإلطار هذا ويف
 وحماسبة وأجهزتها لطةالس مؤسسات يف جتاوزات أية ووقف للمواطن، األمن وضمان األمنية، الفوضى وإنهاء

  .التشريعي اجمللس قبل من إلقرارها األجهزة هذه عمل تنظم قوانين وطرح املتجاوزين،
 الفصائل جلميع السياسي العمل حرية يضمن والذي االنتخابات عنه تعبر الذي الديمقراطي اخليار ظل ويف

  .واحد شرعي وسالح واحدة، سلطة إالّ هناك تكون لن واألحزاب
 مكونات أهم من واحداً  شكلت التي األديان واحترام التسامح يف وتقاليدنا قيمنا تكرس أن ينبغي سلطتنا أن كما

  [....]. املقدسة األرض هذه على الوطنية هويتنا
  

  اجملاالت خمتلف اإلصالح يف مسيرة مواصلة
 اجلهاز أداء ولتطوير. باملنص واستغالل للفساد مظاهر أية على للقضاء الشامل اإلصالح مسيرة لتواصل سنعمل

 والكفاءات، الشابة الطاقات أمام األبواب ولفتح واحملاسبة، والنزاهة الشفافية أسس ولتكريس وفعاليته، احلكومي
  .املوظفين حقوق وضمان

[.......]  
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  الوطني االقتصاد اإلعمار وتنشيط إعادة
 خلفته وما املتواصل اإلسرائيلي نالعدوا دمره ما إعمار إلعادة عاجلة خطة وضع أولوياتنا من سيكون

  .اخملتلفة االقتصادية واملرافق واملزارع التحتية والبنية البيوت شمل خراب من االجتياحات
[.......]  

  
  االجتماعي الصعيد على

  [....]. واإلعالمية والثقافية االجتماعية والرعاية والصحة التعليم جماالت يف تطويرية خطط إطالق
[.......]  

  
  املرأة حقوق ةحماي

 هي مؤسساتنا، يف التمثيلي دورها وتعزيز ضدها، التمييز ومنع املساواة، يف املرأة حقوق وحماية ضمان إن
  [....]. احلياة مناحي خمتلف يف الفاعل إلسهامها مكتسب وحق الوطني، نضالنا مسيرة يف البارز دورها على تأكيد

.[.......]�  
   
  

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elections/11.html :املصدر(*) 
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  مصطفى علي أبو الشهيد لقائمة االنتخابي البرنامج
  ]مقتطفات).* [فلسطين لتحرير الشعبية اجلبهة(

   
[.......]  
 املقاربات تناهض وهي أشكاله، بكافة الطويل النضال أساس على استراتيجيتها تبني الشعبية اجلبهة[....] 

 تكون أن اجلبهة وتتعهد حقوقه، من األدنى احلد لشعبنا يعيد ال خمتل قوى ميزان على تقوم التي اجلارية التسووية
 العقلية وقهر 1948 عام عرقي تطهير من شعبنا له تعرض ما آثار إلزالة[....]  آن يف ووحدوية حتررية قوة

 أن اجلبهة تعتبر).. 1948 اضيأر من% 90( وأمالكه وحقوقه بشعبنا االعتراف ترفض التي العنصرية الصهيونية
 تدعو التي الصفقات ثقافة ورفض الوطنية القضية جوهر هما 194 القرار وتطبيق العودة سبيل يف النضال
 هو إنما العودة بحق تفريط وأي وغزة الضفة من أجزاء على مقومات دون دويلة مقابل العودة حق عن للتخلي
 بثوابتها العودة حق عن الثابت املدافع تكون أن اجلبهة وتتعهد. حياتهوتض شعبنا وذاكرة الوطنية باملسألة تفريط

  [....]. التحررية
 الصراع إلنهاء املناخات خلق إىل يفضيان ديارهم إىل الالجئين وعودة تمظهراته بكافة االحتالل جالء إن

.. عربية نهضوية عملية إطار يف اجلماعية واخلصائص الفردية املساواة تراعي مشتركة ديمقراطية دولة وتأسيس
  :يتطلب املرحلي اخلط على السير إن

 السلطة، موازنة هيكلة تعيد ثقافية – اجتماعية – اقتصادية تنموية خطة من يشترطه بما صمودي جمتمع بناء
% 10 إىل% 37 – 36 من األمن أجهزة موازنة وتقليص% 30 إىل% 5 – 4 من والزراعة الصناعة موازنة بمضاعفة

 نوعي أمني جهاز وبناء املستشرية البطالة على للقضاء عمل فرص وتوليد االقتصاد تطوير: ايتينغ لتحقيق
  [....]. الوطن عن الدفاع يف مهمته تنحصر

  :أجل من يعملوا أن لناخبيهم اجلبهة مرشحو يتعهد
    

 وتأمين تطرقا وشق الزراعي اإلنتاج وتسويق األرض باستصالح الريف لتنمية وقروض مساعدات تقديم. 1
 احلواجز إلزالة النضال مع وتزامناً جنب إىل جنباً احملرومة، للمواقع وماء كهرباء وشبكة أولية صحية وحدات

  .العنصري التوسع جدار وهدم االحتاللية
 لألطفال، ومالعب وحدائق ومكتبات املبكرة للطفولة مراكز لتأمين البلديات لدعم موازنات تخصيص. 2

  .املستقبل يف استثمار هو فالاألط يف فاالستثمار
  والديمقراطية التحررية املهمتين تشابك

 يف القوى بإشراك ليس الفلسطينية احلياة دمقرطة يستوجبان التحرري االشتباك وإدامة الصمودي اجملتمع بناء إن
 تمثيلية تهيئا وأية التشريعي مكاتب واستبقاء العامة القضايا يف اجلماهير وإشراك بل فقد السياسي النظام

 لها يكفل وأن دائمة مشاركة يف الناس إبقاء هي فالديمقراطية. املفتوحة االجتماعات وعقد الشعب لنقد مفتوحة
 وحق املساواة من أساس على واالنتظام والتظاهر واإلضراب الكتابة وحق خوف، دون التعبير حرية القانون

. القوانين وتنفيذ املنازعات لفض الصالحية كاملة قضاء سلطة إقامة الديمقراطية أسس ضمن ومن.. االختيار
 األمني والفلتان الفساد ومالحقة القوانين تنفيذ حتمي مستقلة قضاء سلطة إلقامة يعملوا أن اجلبهة ممثلو ويتعهد

 حلمته من يشد جمتمع هو مدنية بثقافة ويتسلح للقانون يحتكم جمتمعاً إن.. املشروع غير والكسب والتجاوزات
  .حمترمة مرجعية املرشح يكون أن وأهمية املستقبلية خطواته على ويطمئن ليةالداخ

 وجتاوز والتحجر اجلمود لكسر اإلبداعية الطاقات وإطالق للخرافات البديلة والعلمية العقالنية الثقافة تعميم. 3
 حاجاته على صولواحل والكرامة االختيار يف اإلنسان وحق ضميرية كمسألة االعتقاد بحق تعترف وهي التخلف،
  .لإلنسان واالختزالية الدونية والنظرية واإلذالل التخويف ومناهضة واملادية املعنوية الطبيعية

 ثابت خط هما واجلهوية والسياسية واجلنسية، الطائفية، التقسيمات ورفض قانونياً املتساوية املواطنة حتقيق إن
  ..اجلبهة عمل يف
 للعائلة الضرورية املتطلبات يؤمن بما املتساوي للعمل املتساوي واألجر جورلأل األدنى احلد قانون اشتراع. 4

  ..الوظيفي األمن وفقدان التعسفي الفصل دون حتول التي القانونية القيود ووضع الفلسطينية
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 بما غيرهما قبل املستهدفتان فهما بخاصة القدس ومدينة بعامة األرض عن للذود اجلماعية اجلهود تكريس. 5
  ..وبقوة وإمكانات برامج من ذلك زمهيستل
 ورحم النكبة رمز فاخمليمات العودة، وحلم الصمود عوامل يعزز بما للمخيمات املعيشية األحوال حتسين. 6

  ..املقاومة
 أن يتعين الذين األسرى على ينسحب الذي األمر عوائلهم، خمصصات ورفع تضحوية األكثر فهم الشهداء تكريم. 7

 ووقف سراحهم وإطالق النضالية وقفاتهم إلسناد الشعبي والتحرك مباحثات، أو اتصاالت ةأي أجندة يتصدروا
  ..السياسي االعتقال من السلطة سجون لتبييض والنضال اإلداري، االعتقال سياسة

 جنوب بتجربة أسوة واالحتاللية العنصرية لسماتها إسرائيل على واقتصادية وثقافية أكاديمية مقاطعة فرض. 8
  ..قياإفري
 وإعادة والنقدي التحليلي املنهاج إىل اآليل واحلشو التلقيني التعليم من بالتخلص التعليمي باملنهاج االرتقاء. 9

 من املتفوقين وتشجيع العادلة النقابية مطالبها مع اإليجابي والتعاطي التدريسية والهيئات التعليم دور تأهيل
 املستوى إىل ترقى أكاديمية جامعة تطوير إىل وصوالً  للمستقبل االنطالق منصة هو فالتعليم. إلخ.. الطلبة

 بنفسها تنهض أن تتعهد وهي تغييرية، قوة فاجلبهة.. الوطن لبناء العقول تخرج التي فهي. العاملي األكاديمي
  �.الديمقراطية/التنموية/التحررية التاريخية وظيفتها لتأدية ودورها

   
  

  /http://www.wafa.pna.net :املصدر(*) 
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  البديل لقائمة االنتخابي البرنامج
 فدا/الفلسطيني الديمقراطي واالحتاد الشعب وحزب فلسطين لتحرير الديمقراطية اجلبهة ائتالف(

  ).*ومستقلين
   

  :التالية األهداف لتحقيق الفلسطيني التشريعي اجمللس إطار يف االئتالف يعمل
 الدولية الشرعية قرارات تنفيذ يكفل متوازن شامل حل إىل السعيو الفلسطينية الوطنية بالثوابت التمسك: أوالً 

  :الوطنية واحلقوق الثوابت هذه ويضمن
  .1967] يونيو[ حزيران من الرابع حدود إىل قواته وانسحاب اإلسرائيلي االحتالل إنهاء – أ

 جدار وإزالة ،1967] ويوني[ حزيران بعدوان احتلت التي األراضي يف أقيمت التي املستوطنات جميع إخالء – ب
  .العنصري والفصل الضم

  .67 بعدوان احملتلة األراضي جميع على الكاملة السيادة ذات املستقلة الفلسطينية الدولة إقامة – ج
 لدولة كعاصمة الفلسطينية السيادة إىل ،67] يونيو[ حزيران من الرابع يف بحدودها العربية، القدس عودة – د

  .فلسطين
 عام منذ منها شردوا التي ديارهم إىل العودة حق لهم يكفل الذي 194 القرار أساس على الالجئين قضية حل -  هـ

1948.  
  

 وذلك الشعب صفوف يف األغلبية تشكل التي واملهمشة احملرومة االجتماعية القطاعات حقوق عن الدفاع :ثانياً 
  :التالية لألهداف وفقاً

 جلميع الفرص تكافؤ وضمان واحملاباة والرشوة للمحسوبية حد ووضع الفاسدين وحماكمة الفساد مكافحة – أ
  .العامة الوظيفة تويل يف الكفاءة معيار واعتماد انتمائهم، عن النظر بصرف املواطنين

 وحتسين التحتية البنى بناء وإعادة والبطالة الفقر معاجلة لصالح العامة املوازنة أولويات يف النظر إعادة – ب
 لتطوير الكافية املوازنات وتأمين العام، املال استغالل وسوء والتبذير للهدر حد ولوضع ،األساسية اخلدمات
  .احملرومة واملناطق واالجتماعية والبلدية الصحية واخلدمات التعليم قطاعات

  .االجتماعي للتكافل الوطني الصندوق إنشاء طريق عن والبطالة الفقر وطأة من التخفيف – ج
 شامل نظام وإنشاء املدنية، واخلدمة العمل قانوين تطبيق عبر املوظفين وصغار الالعم حقوق ضمان – د

  .النقابي العمل حقوق حلماية تشريع وسن االجتماعية، للتأمينات
  .اإلسرائيلي العدوان بفعل املتضررة الفئات وسائر اخلاصة االحتياجات وذوي واألسرى الشهداء أسر رعاية - هـ
 جدار من املتضررة الفئات ودعم بتعويض واالهتمام االستيطان ضد سياجاً ليكون يالزراع القطاع دعم – و

  .العنصري الفصل
  .منتجاته جودة حتسين على والعمل واألجنبية اإلسرائيلية املنافسة من الوطني اإلنتاج حماية – ز
 العمل فرص مينوتأ القرار صنع دوائر يف مكانتهم وتعزيز والعمل التعليم يف الشباب حقوق ضمان – ح

  .للخريجين
  

 يف مكانتها وتعزيز واالجتماعية واالقتصادية السياسية اجملاالت جميع يف للمرأة الكاملة املساواة تأمين :ثالثاً 
  .القرار صنع دوائر

  
  :على والعمل اإلنسان وحقوق األساسية احلريات وحماية تعددي برملاين ديمقراطي لنظام التأسيس :رابعاً 

  .التشريعية أمام التنفيذية للسلطة الكاملة املسؤولية يضمن بما األساسي لقانونا تطوير – أ
  .وحيد كنهج الدورية االنتخابات عبر للسلطة السلمي التداول تأمين – ب
  .اجلميع على القانون سيادة لفرض سلطته وتعزيز قدراته وتطوير القضاء استقالل ضمان – ج
 املؤسسة يف احلية اجملتمع قوى جلميع عادالً تمثيالً يكفل بما اخملتلط تخابياالن للنظام التطوير من املزيد – د

  .التشريعية



  87، ص )2006 ربيع( 66، العدد 17المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةينيطسلفلا تابااختنالا

 

12 
 

 السلطة يف القرار صنع عملية يف الفلسطينية القوى جميع مشاركة تضمن وطني ائتالف حكومة إقامة -  هـ
  .الوطنية

  
 كمرجعية دورها وتعزيز الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي املمثل الفلسطينية، التحرير بمنظمة التمسك :خامساً 
 استكمال خالل من ديمقراطية أسس على مؤسساتها بناء إعادة على والعمل الفلسطينية الوطنية للسلطة

 جديد وطني جملس الختيار ذلك أمكن حيثما الشتات، مواقع يف بانتخابات الوطن يف التشريعية االنتخابات
 جملموع عليا وطنية كمرجعية. ف.ت.م دور يعزز بما الفلسطيني السياسي الطيف ألوان جميع مشاركة يضمن
  ▄.والعودة واالستقالل احلرية أجل من لكفاحه موحدة وكقيادة وخارجه الوطن داخل الفلسطيني الشعب

   
  

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elections/1.html :املصدر  (*)
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  ةاملستقل فلسطين لقائمة االنتخابي البرنامج
  )واملستقلون البرغوثي مصطفى(

  ]مقتطفات.* [املستقلة فلسطين كتلة
   

[.......]  
  :الوطني اجملال يف
 الوطنية والشرعية الفلسطينية التحرير منظمة برنامج أساس تشكل التي الفلسطينية الوطنية بالثوابت التمسك – 1

  :وحتديداً
  .استثناء أو نقصان دون 1967 عام احملتلة األراضي كامل عن االحتالل إنهاء. أ

 واحلواجز اإلسرائيلية واملستوطنات العنصري الفصل جدار وإزالة الهاي يف الدولية العدل حمكمة قرار تنفيذ. ب
  .عاماً 37 خالل االحتالل بناه الذي الشرعي غير والواقع األبارتهايد نظام وكل

  .األبد إىل قلةاملست والدولة الفلسطيني الشعب عاصمة القدس، وعروبة حرية. ت
 والقوانين املتحدة األمم قرارات حسب ديارهم إىل العودة يف الفلسطينيين الالجئين حقوق وتأمين حماية. ث

  .الدولية والشرعية
 إلجناز االستعداد بعدم شرف ميثاق وإعالن االحتالل، سجون يف واألسرى املعتقلين كافة عن باإلفراج التمسك. ج

 للخطر املعرضة الفلسطينيين املناضلين وحقوق حياة وحماية تمييز، أو استثناء دون همعن اإلفراج دون اتفاق أي
.[....]  

[.......]  
  

  :اإلصالح جمال يف
  .اإلدارة وسوء واحملسوبية والسياسي املايل الفساد أشكال كل مكافحة – 1
  .القضاء واستقالل القانون سيادة ترسيخ – 2
  .وعصرية قوية دولة مؤسسات بناء – 3
  .القانون احترام أساس على للمواطنين واألمان األمن توفير – 4
 والبلدية، التشريعية االنتخابات وعقد اجلديد االنتخابات قانون وإقرار وحياة كنهج الديمقراطية تكريس – 5

  ].مارس[ آذار يتجاوز ال موعد يف املؤسسات ولكافة
  .التشريعي اجمللس وضعه الذي الوطني اإلصالح لبرنامج والفوري الكامل التنفيذ – 6
  :يضمن بما األمنية األجهزة إصالح – 7
  .الفئوي تسيّبها إلغاء  – 1
  .املتممة والهيئات والقضاء القانون لسيادة خضوعها  – 2
  .لقادتها دوري تغيير  – 3
  .واالقتصادية واإلعالمية السياسية النشاطات يف قادتها أو تدخلها عدم  – 4
 يف للعمل الفائض وحتويل فيها العاملين صغار رواتب وحتسين فاعليتها يضمن بشكل عددها تقليص  – 5

  .منتجة اقتصادية مشاريع
[.......]  

  
  :املرأة جمال يف
 جميع يف منها تعاين التي والتهميش اإلنقاص لثقافة والتصدي العامة، احلياة يف املرأة ومكانة دور تعزيز – 1

  .الرجل مع لها الكاملة املساواة تؤمن التي القوانينو التشريعات سن خالل من احلياة مناحي
 الدولية واملعاهدات املواثيق مع وينسجم االستقالل وثيقة بروح يأخذ الشخصية لألحوال عصري قانون إقرار – 2

  .الشأن بهذا
[.......]  
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  :القدس

 والروحية والثقافية ةواالقتصادي السياسية ومكانتها دورها وتعزيز القدس ملدينة االهتمام كل إعطاء – 1
 األماكن ورعاية صمودها، وتأمين الوطنية ملؤسساتها الدعم أشكال كل وتوفير. املنشودة فلسطين لدولة كعاصمة
  .الواحد الشعب ألبناء املسيحية اإلسالمية األخوة على واحلرص إليها الوصول حرية وتأمين فيها املقدسة

  .القدس تهويد مشروع وإفشال األُخرى، لفلسطينيةا املدن عن وسكانها القدس عزل مقاومة – 2
  

  :العنصري الفصل جدار
 والرسمي الشعبي الدويل التضامن وتعزيز العنصري، والعزل الفصل جدار ملقاومة والسلمي الشعبي الكفاح تعزيز
 إىل الرامية يةالعنصر اإلسرائيلية اخملططات وفضح الدولية، العدل حمكمة لقرار وتطبيقاً  استناداً اجلدار إلزالة
 جنوب يف البائد األبارتهايد نظام من عنصرية أشد غيتوات يف الفلسطيني الشعب وعزل الفلسطينية، األرض التهام

 وجه يف لصمودهم تعزيزاً اجلدار، من مباشرة املتضررين واملواطنين املناطق تعويض مع بالتوازي إفريقيا،
  .والتهجير االقتالع خمططات

.[.......]▄  
   
  

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elections/2.html: املصدر  *)(
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  االنتخابي البرنامج
  ]مقتطفات.* [الثالث الطريق لقائمة

   
[.......]  

  :السياسي الصعيد على
 املؤسسات وجميع الفلسطينية التحرير ملنظمة السياسي البرنامج أساس تشكل التي الوطنية باحلقوق التمسك •

 242 رقم القرار مقدمتها ويف الدولية الشرعية قرارات على القائم السياسي احلل برنامج الفلسطينية، الشرعية
  .1967] يونيو[ حزيران من الرابع حدود يف الشريف القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة وإقامة 338 رقم والقرار

  .194 القرار مقدمتها ويف الدولية الشرعية لقرارات وفقاً الالجئين لقضية العادل احلل •
  .الفلسطينية لألراضي اجلغرافية الوحدة ضمان •
 والديني، اإلنساين للتراث كمنارة ومكانتها ومقدساتها مؤسساتها وحماية الشرقية القدس عروبة صون •

  .املستقلة فلسطين لدولة أبدية وعاصمة
 حمورية قضية حريتهم قضية واعتبار اللاالحت سجون يف واملعتقلين األسرى جميع عن اإلفراج قضية متابعة •

  .التفاوضي لالبتزاز خاضعة وغير
 مع الدويل التضامن وتعزيز والتهويد الضم وجدار واالستيطان االحتالل خمططات ضد الشعبية املقاومة تعزيز •

  .االحتالل إنهاء على العمل يف املشروع وحقنا العادل نضالنا
  .العليا السياسية املرجعية باعتبارها الفلسطيني، للشعب والوحيد عيالشر املمثل. ف. ت. م دور احترام •

[.......]  
 دورها وتفعيل إسرائيل داخل ذلك يف بما العامل يف والديمقراطية والسالم العدل قوى مع املشترك العمل تعزيز •

  .الصراع حلل أساساً تنفيذها ووجوب الدولية بالشرعية التمسك قاعدة على
  .الدولية التطورات مع ومنسجم معاصر حضاري سياسي خطاب صياغة •

[.......]  
  

  :األمني الصعيد على
 احلفاظ يضمن بما قصوى أولوية املواطن أمن واعتبار السالح، وفوضى األمني االنفالت حلالة حاسم حد وضع •

  .القانون سيادة وفرض العام األمن على واحلفاظ وكرامته، وممتلكاته حياته على
  .الشرعية واملؤسسات للقانون وإخضاعها ومهنية قوية أمن هزةأج بناء •
  .العامة واحلريات املمتلكات على االعتداء يف تورطها ثبت التي وتلك الفاسدة العناصر جميع استبعاد •
  .السلطة وحدانية وضمان السالح فوضى إنهاء لضمان املسلحة والتشكيالت الفرق ملشكالت حل إيجاد •

  
  :ريعيالتش الصعيد على

[.......]  
  .املصالح تضارب ملنع واملايل اإلداري عن التشريعي اجملال فصل يتم بحيث اجلديدة، اإلدارية الهيكلية تنفيذ •

  :القضائي الصعيد على
 كل على القضاء يف ومساعدته القضاء، سلطة قانون تطوير عبر استقالله وضمان القضاء جهاز وتطوير إصالح •

  .املعنية التنفيذية األجهزة مع نبالتعاو الفساد أشكال
  

  :االقتصادي بالوضع النهوض مطلب صعيد على
 التنمية عملية إلطالق الداعمة والتنظيمية القانونية والقواعد األطر تطوير خالل من الوطني االقتصاد تعزيز •

  .اجتماعي أمان شبكة إطار يف السوق اقتصاد قواعد وترسيخ واملستدامة املتكاملة واالجتماعية االقتصادية
  .الفرص وتكافؤ التنافس تكفل اقتصادية بسياسات االلتزام •

[.......]  
  .واجلدار االستيطان من للمتضررين املمكنة الدعم أشكال كل توفير يتضمن بما املوازنة تطوير •
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  االجتماعية املدنية احلقوق
  املرأة وقضايا والعمالية
  :والطفولة والشباب

  :والفقر االجتماعية القضايا •
 ومعلنة وشفافة نزيهة ومعايير ألسس وفقاً عامة اجتماعي أمان شبكة وتوفير والفقيرة، املهمشة الفئات حماية
  [....]. والبطالة الفقر ملعاجلة األولوية تعطي

  واجلرحى واألسرى الشهداء أُسر •
  :االنتفاضة ومعاقي

 والسعي اخلاصة االحتياجات وذوي االنتفاضة ومعاقي واجلرحى واألسرى الشهداء بأُسر خاصة عناية إيالء
  .مستقبلها وحماية الفئات هذه رعاية أجل من ودولية عربية ومساعدات شعبية بمشاركة وطني صندوق إلنشاء

  :العمال •
 العمل عن العاطلين أسر حماية وضمان البطالة من احلماية يشمل بما االجتماعية التأمينات قانون تطوير. 1

  .والصحة التعليم يدصع على وخاصة
 ومنع للنقابات العام واالحتاد العمال لنقابات ديمقراطية انتخابات وإجراء ديمقراطي نقابات قانون إقرار. 2

  .عليها الدولة هيمنة
 واالجتماعية االقتصادية األعباء تخفيف يف يساهم بما واملرأة للعمل اإلنتاجية واملشاريع املبادرات تشجيع. 3

  .العمل فرص من املزيد وتوفير
  :املرأة •
 من منها، تعاين التي والعنف والتهميش االنتقاص لثقافة والتصدي العامة، احلياة يف املرأة ومكانة دور تعزيز. 1

  .لها الكاملة املساواة تؤمن التي والقوانين التشريعات وتطوير سن خالل
  .الكفاءة قاعدة على للمرأة رصالف توفير من املزيد لصالح العامة الوظيفة يف اخللل معاجلة. 2
 معاصرة مفاهيم إطار يف وحقوقها املرأة كرامة يحمي الشخصية لألحوال مدين قانون تشريع على العمل. 3

  .األسرة حلماية تقدمية
  :والطفولة الشباب •
  ...].[. ونتائجه ومظاهره اإلحباط أسباب كل ومعاجلة األولوية، وإعطاؤه الشباب بقطاع اجلدي االهتمام. 1
 يف بما حلمايتهم القانونية والبنية املناخات وتوفير الطفولة بمؤسسات واالهتمام الطفل حقوق حماية ضمان. 2

  .لهم الضرورية النفسية الصحة توفير ذلك
  

  :والتعليم الصحة صعيد على
  .احليوي اخلدماتي القطاع لهذا املوازنة خمصصات لرفع الكافية املوارد توفير. 1
 املستشفيات من املزيد توفير خالل من الصحية اخلدمات توفير من وتمكينه احلكومي الصحي قطاعال تطوير. 2

  .والنائية الريفية املناطق يف ذلك يف بما والعيادات واملتخصصة املتطورة
 تقدم تراجع إىل أدى الذي الهيكلي اخللل وتصويب احلكومي الصحي القطاع بناء يف الكفاءة مبدأ احترام. 3

  ".والوطن اجملتمع أساس املواطن صحة" شعار واعتماد والفئوية، الوالءات سياسة بسبب الصحية ماتاخلد
[.......]  

  
  :والبلديات احمللي احلكم

  .احمللي احلكم يف الالمركزية من أكبر قدر اعتماد على العمل. 1
  .صمودها يعزز بما اطنيهاملو اخلدمات لتقديم املناسبة اآلليات وإيجاد القدس مدينة بمكانة االهتمام. 2

.[.......]▄  
   

  http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elections/8.html :املصدر  (*)
  



 

 
 

  

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

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


