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  املبادئ العامة لبرنامج

  احلكومي) حماس" (حركة املقاومة اإلسالمية"

13/3/2006.*  

  مبادئ عامة

  .استمرار الصراع حلين حتقيق أهدافنا – 1
  .نقبل باحللول املرحلية بشروطها ضمن اتفاق وطني – 2
  .إسرائيل دولة احتالل – 3
  .الهدنة بشروطها آلية من آليات العمل – 4
  .بي واإلسالمي عمقنا االستراتيجي يف اجملاالت كافةالعامل العر – 5

  
  حمددات البرنامج السياسي

  
  املقاومة: أوالً 

  .الفلسطينياملقاومة حق مشروع للشعب  – 1
  .املقاومة وسيلة وليست غاية – 2
  .أفشل املفاوضات السابقة اإلسرائيليالتعنت  – 3
  .مة فليطرحه علينا ونحن سندرسهغير املقاو الفلسطينيمن يملك حالً لقضية الشعب  – 4

  
  حق العودة: ثانياً 

  .أُجبر على اخلروج من أرضه بالعنف والقوة الفلسطينيالشعب  – 1
  .حق العودة مبدأ مصان لكل الشعوب – 2
  .حق العودة حق فردي ال يجوز التنازل عنه – 3
  .يالفلسطينحق العودة مع التعويض عن األضرار حق فردي لكل أبناء الشعب  – 4
  .حق العودة إىل األرض والبيوت التي أُخرجوا منها – 5
  .عودة أي فلسطيني إىل أي شبر يتم حتريره ال تعني التنازل عن حق العودة إىل أرضه التي أُخرج منها – 6

  
  التهدئة: ثالثاً 

  .التهدئة وسيلة لتحقيق املطالب الوطنية وليست غاية - 
  .التهدئة ال تعني إلغاء حق املقاومة بكل الوسائل املشروعة، والرد على اخلروقات - 
  .التهدئة مرتبطة بشروطها فإن حتققت استمرت - 

  :شروط التهدئة
  .يف أي مكان الفلسطينيوقف كافة أشكال العدوان على الشعب  - 
  .إطالق سراح األسرى واملعتقلين بدون استثناء - 
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  االتفاقيات: رابعاً 
  .موقفنا من االتفاقيات السابقة مرتبط بمصالح الشعب الفلسطيني ولنا حق النظر فيها وفق هذه املصالح - 

  
  االعتراف بإسرائيل: خامساً 

 الفلسطينيقضية االعتراف ال تختص بفصيل فلسطيني وحده وال بأي حكومة وحدها ولكنه قرار الشعب  - 
  .أينما وجد

  
  املفاوضات السياسية: سادساً 

  .ملفاوضات وسيلة وليست غايةا - 
  .الفلسطينياملفاوضات السابقة مل حتقق احلد األدنى ملطالب الشعب  - 
  .يمكن مناقشته والنظر يف آليات حتقيقه الفلسطينيإذا عرض ما يمكن أن يحقق مصلحة للشعب  - 

  
  القرارات الدولية: سابعاً 

  .نعتبر أن القوانين الدولية كانت ألغراض إنسانية نبيلة - 
  .الفلسطينيوآليات تنفيذها مل تلب حقوق الشعب  الفلسطينيةالعديد من القرارات اخلاصة بالقضية  - 
  .االحتالل اإلسرائيلي مل ينفذ من هذه القرارات إالّ ما حقق مصلحته - 

  

  http://www.minfo.gov.ps/arab_index.htm: 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  
 


