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2000البرنامج االنتخابي لحزب هللا في االنتخابات النيابية للعام 

بسم هللا الرحمن الرحيم
الفساد في االرض إن هللا ال يحب المفسدين"."وابتغ في ما آتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليك وال تبغ 

صدق هللا العلي العظيم

يا شعبنا اللبناني الوفي:
ري ـ السياسي الواضح والثابت، الذي يرتكز على التزامنا بانتمائنااستنادا الى التجربة التي قدمناھا في الحياة السياسية اللبنانية، وانطالقا من نھجنا الفك

النسان بالتالزم مع صيانة كرامته وإعالء مكانته.. نواصل مسيرةالحضاري، ويجعل من القيم الدينية االلھية محور الحياة االنسانية، ويستھدف توفير السعادة ل
دافعين عن حقوق شعبنا وبلدنا وقضاياه، وأن نواجه المخاطرالبذل والعطاء والتضحية واإليثار في كل المواقع والميادين، عاقدين العزم على ان نبقى الم

يصين على وحدتنا الوطنية، ومتمسكين بالعيش الوطنيوالتحديات التي تستھدف أمتنا، وفي طليعتھا الغزو الصھيوني ومشاريع الھيمنة االميركية، حر
الواحد مع كل ابناء العائالت الروحية في لبنان.

للمشاركة في الحياة البرلمانية ال بالنسبة إلينا  يشكل فرصة  شعبنا وبلدنامن ھنا، فإن خوضنا االنتخابات  لبنانية، ولمواصلة مسيرة الدفاع عن حقوق 
وقضاياه:

أوالً: المقاومة والتحرير
ائھا االبرار، أنھا الخيار الوحيد لردع العدوان ومواجھة االطماعلقد اثبتت المقاومة عبر ثمانية عشر عاما من العطاء المتواصل والجھاد الدؤوب، وبدماء شھد
 اجماع وطني شامل في رفض االحتالل وعمالئه، وفي تأييدالصھيونية، وصيانة امن وكرامة شعبنا، وتحرير ارضنا وتحقيق وحدة وطنية حقيقية، ترتكز على

ودعم المقاومة وااللتفاف حولھا.
 وتفرض على العدو الصھيوني ھزيمة نكراء واندحارا بائساـ وھا ھي المقاومة تستعيد أرض الوطن وتفرض موقعه المؤثر في المعادلة االقليمية والدولية،
ن خالل سلوكھا الحضاري المتميز اثناء التحرير، أنھا على قدرلقواته لم تشھد المنطقة مثيال له في تاريخ الصراع ضد الكيان الصھيوني. وأثبتت المقاومة م

بين فئاتھم وطوائفھم. وقد حصل ھذا اإلنجاز العظيم في ظلالمسؤولية الوطنية الكبرى، وأنھا الحريصة على امن الوطن والمواطنين جميعا من دون تمييز 
تعاون رسمي وشعبي ومع الجيش اللبناني، ما ھيّأ مناخا ايجابيا شامال شكل حصانة لالنتصار.

ن شروط ومعاھدات سلم مفروضة، وأصبحت نموذجا تتوقـ فرضت المقاومة نفسھا خيارا جديا يراھن عليه الستعادة الحقوق وتحرير االرض المحتلة من دو
الى تبنيه والتمثل به كل شعوب المنطقة، وخصوصا الشعب الفلسطيني المظلوم في داخل فلسطين.
 االمة وتصليب مواقف حكامھا وأنظمتھا، ووقف عملياتلذا، فمن الواجب العمل على تعميم وتعزيز تجربة المقاومة االسالمية في لبنان، بھدف استنھاض

على المشروع االميركي ـ االسرائيلي يؤدي الى فر ض التراجع   الھادف الى الھيمنة على المنطقة وفرض الشروطالتطبيع مع العدو الصھيوني، مما 
والتنازالت على اھلھا.

توفير جھوزية المقاومة والجھوزية الشعبية التامة، ومعھما الموقف ال لمواصلة  نعمل  تھديد صھيوني،ـ اننا  عدوان او  للدفاع عن الوطن إزاء أي  رسمي 
ي منطقتنا.ولمواصلة قناعتنا وإيماننا في مواجھة العدو االسرائيلي إلسقاط مخططاته ومشاريعه الخطيرة ف

واستكماال لمسيرة المقاومة وأھدافھا نؤكد ما يلي:
لھ المحاذية  المحررة والمناطق  للمنطقة  انمائي خدماتي  برنامج  الحكومة إلقرار وتنفيذ  البشرية والدورةـ دفع  البنية  بناء وتنمية  اعادة  على  ا، والعمل 

تعطاف وھدر الكرامات.االقتصادية وإعادة المھجرين دون تمييز بينھم، وإيالء قضيتھم العناية الكاملة بعيدا عن االس
فعيل وتطوير الرعاية الالزمة ألسر الشھداء وللمحررين منـ متابعة الجھود الحثيثة والمختلفة لتحرير االسرى والمعتقلين وأجساد الشھداء الطاھرة، وت

المعتقالت ولجرحى ومعوقي المقاومة.
اني، وانتزاع كامل سيادتنا على ارضنا وحقوقنا المائية واالمنية،ـ الحرص على صيانة حقوقنا ومصالحنا الوطنية كاملة من اجل إنجاز تحرير كامل ترابنا اللبن

وعدم التفريط بأي جزء منھا، وخصوصا النقاط المختلف عليھا ومزارع شبعا.
لشرعية لكيانھم الغاصب، ورفض التوطين تأكيدا لحق الشعبـ مقاومة التطبيع ومناھضة الغزو الثقافي ورفض التعايش مع الغزاة الصھاينة، وعدم اعطاء ا

الفلسطيني في العودة الى كامل ارضه في فلسطين.

ثانياً: سياسة لبنان الخارجية
تحصين الموقف اللبناني تجاه السياسة العدوانية للواليات المتحدة االميركية ال كلـ العمل على  للكيان الصھيوني، التي تغطي   ً منحازة والداعمة دوما
ف واللياقات الديبلوماسية في الشؤون الداخلية اللبنانية.جرائمه واعتداءاته وإرھابه بحق شعبنا. ورفض التدخل االميركي المتواصل والمخالف لكل االعرا

لتحديات التي تستھدفھما، ال سيما لجھة المخاطر التي يشكلھاـ اعتبار العالقات المميزة والمصيرية مع سوريا عامل قوة للبنان ولسوريا معاً في مواجھة ا
الكيان الصھيوني.

، بما يجعل منھا عامل قوة للبنان في الخارج، وعامل دعمـ اعتماد سياسة حكومية للجاليات اللبنانية في بالد االغتراب من اجل رعاية شؤونھا وقضاياھا
اقتصادي للبنانيين في الداخل.

ـ الحرص على تعزيز عالقات لبنان مع الدول العربية واالسالمية والصديقة ودول العالم.
ـ تأكيد المصالح والتكامل مع الدول العربية اقتصاديا.

ـ تطوير العالقة مع الجمھورية االسالمية في إيران، التي كانت سندا ودعما للبنان.

ثالثا: األزمة االقتصادية المعيشية:
ة حادة، مما يجعلھا تحتاج الى جھود استثنائية لحلھا عبرـ ان تفاقم االزمة االقتصادية وصل الى الحد الذي جعل معظم اللبنانيين يواجھون ضائقة معيشي

خطة اصالح اقتصادي شامل تعتمد تحقيق ما يلي:
ادة االيرادات وتخفيض النفقات ورفع معدالت النمو.ـ معالجة عجز الموازنة عبر خطة اقتصادية انمائية شاملة ومتوازنة بين مختلف القطاعات لزي

ـ ترشيد االنفاق ومعالجة الدين العام وتخفيض أعبائه.
ـ السعي لتأمين موارد اضافية للخزينة، وتوفير فرص عمل اضافية.

ر فرص العمل وتشجيع االستثمار.ـ اعتماد سياسات مالية ونقدية واقتصادية متجانسة، بھدف تحريك عجلة النمو االقتصادي وتوفي
مي، واعتماد سياسات وإجراءات محفزة.ـ تنشيط القطاعات االنتاجية الصناعية والزراعية الوطنية عبر زيادة حصتھا من االنفاق الحكو
ماية مصالح المستھلك.ـ حماية االنتاج المحلي والتزام مبدأ التنافس وتعزيز قدرة الدخول الى االسواق الخارجية وح

ـ تنمية الطاقات والكفاءات البشرية عبر خطط وبرامج عصرية للتاھيل والتنظيم والتوجيه.

 سيما في الموضوع الزراعي والعمل على:ـ االھتمام بالمناطق المحرومة وخاصة في البقاع وعكار، وإيالؤھا االھتمام الالزم لتنميتھا، ال
ـ ايجاد خطة لدعم االنتاج الزراعي.1
ـ تأمين التسليف الزراعي وضمان القروض.2
 يتناسب مع حجم الكارثة التي حلت بھذه المنطقةـ اطالق العمل الفعلي بالمؤسسة العامة للزراعات البديلة في منطقة البقاع، ووضع جدول زمني3

ـ السعي ومواصلة الجھود لتأمين التمويل الالزم للزراعات البديلة.4المجاھدة المعطاء. 
ـ تقليص دور الوسيط بين المزارع والمستھلك عبر تفعيل دور التعاونيات الزراعية.5
ـ تعزيز مصلحة االنتاج المحلي وحمايته في االتفاقات والمعاھدات.6
ـ تخفيض كلفة االدوية واالسمدة والكھرباء والماء.7
البترول.ـ إيالء االھتمام للثروات الطبيعية، وتھيئة الظروف الستثمارھا والبحث عنھا ال سيما المياه و8

رابعاً: بناء دولة القانون والمؤسسات وتطوير المشاركة السياسية:
 دون تمييز، ومن اجل بناء وطن مستقر، ومستقبل واعد تتكافأمن موقع حرصنا على تطوير الحياة السياسية وتحقيق العدالة االجتماعية بين جميع اللبنانيين
تحقيق ما يلي:فيه الفرص ويتساوى فيه الجميع، افرادا وفئات ومناطق، بالحقوق والواجبات، سنواصل العمل ل

ـ تشكيل الھيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية.
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دعا األمين العام لحزب
هللا السيد حسن نصرهللا

الى المشاركة في
اسطول الحرية المقبل
اشجع على المشاركة

أشارك
ال أشارك

أشارك الحقاً

 يوم9مضى على التصويت: 

ة لتأھيلھم على مختلف الصعد.ـ إيالء الشباب عناية خاصة لتفعيل دورھم في الحياة السياسية والعامة، وإيجاد مراكز متخصص
ـ تعزيز دور المرأة وإفساح المجال لھا للمشاركة في بناء وتفعيل الحياة العامة.

 على البرامج السياسية، على قاعدة النظام النسبي، وتخفيضـ اعتماد قانون انتخابات يسھم في تطوير الحياة السياسية، واتساع دائرة التمثيل المرتكزة
سن االقتراع الى الثامنة عشرة إلتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن خياراتھم الوطنية الصادقة.

ـ تعزيز دور االحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات في الحياة العامة.
.ـ تطوير اجھزة الرقابة والمحاسبة، وتفعيل دورھا بعيدا عن سياسات االستنساب ومواقع النفوذ

ـ إنجاز االصالح االداري والسياسي، ومكافحة الفساد والھدر ومنعھما.
ـ إنجاز قانون الالمركزية االدارية.

ـ إقرار قانون جديد وعصري للجنسية.

خامساً: في الشأن التربوي والثقافي
لمواكبة تطبيق المناھج التربوية الجديدة وتوفير فرص التحصيلـ تعزيز التعليم الرسمي وزيادة فاعلية دور المعلمين وتجھيز مدارسه بالتجھيزات الضرورية 
الزمة في ھذا المجال.العلمي للطبقات والشرائح كافة، ال سيما الفقيرة منھا، وإيالء المناطق المحرومة العناية ال

ـ إيالء االھتمام الجدي للتعليم المھني والتقني وفق متطلبات السوق.
ـ النھوض بالجامعة اللبنانية وتفعيل دورھا، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة.

ـ تشريع إلزامية التعليم الديني كمادة اساسية في المدارس الرسمية والخاصة.
ـ إحياء االتحاد الوطني لطالب الجامعة اللبنانية.

سادساً: في الشأن االجتماعي والصحي
واالعتداءات الصھيونية.ـ انھاء ملف المھجرين بطريقة عادلة، مع مراعاة الظروف االستثنائية للمھجرين بفعل االحتالل 

سيما الضمان اال شرائح المجتمع، ال  تحتاجھا  التي  االجتماعية  تطوير وتفعيل مؤسسات الرعاية  لجھة زيادة حجمـ  بتشريعاته  جتماعي، وإعادة النظر 
 لديه من اموال في التنمية االقتصادية ومعالجة االزمةالتقديمات وتوسيع دائرة الخدمات لتطال مختلف شرائح المجتمع اللبناني، واالسھام من خالل ما

االسكانية.
% من ھذه االسر فقيرة او محرومة40قيمة في لبنان، ألن ـ زيادة وتوسيع التقديمات االجتماعية والخدماتية العامة وفق خطة مدروسة لمساعدة االسر الم

وتعيش تحت خط الفقر، فال بد من توفير فرص العيش الكريم لھا.
ـ معالجة االزمة االجتماعية جذريا وفق رؤية إنمائية واقتصادية شاملة.

ـ وضع قانون ضمان الشيخوخة موضع التنفيذ، والمساھمة في تطويره لمصلحة المواطن.
ـ تطوير المستشفيات الحكومية، وجعل الضمان الصحي يشمل كل حاالت االستشفاء للفئات الفقيرة.

ـ استكمال معالجة الثغرات التي نشأت عن تطبيق مرسوم التجنيس.
واالخالق واالداب العامة في مختلف المجاالت، ال سيماـ اصالح السجون وتطويرھا وإنشاء االصالحيات وتعميمھا. وضع ضوابط ملزمة للمحافظة على القيم 

االعالمية منھا، وإطالق حمالت التوعية الوطنية بما يساھم في تخفيض نسبة الجريمة.
ـ العمل على وضع الخطط العملية الكفيلة بحل المشكلة االسكانية المستعصية والمتفاقمة.

ـ وضع الخطط والبرامج الالزمة لتأمين الرعاية الكاملة والحقيقية واآلمنة لالطفال.
ھاء أزمة البطالة المتفاقمة.ـ تشجيع روح المبادرة والعمل، وحماية فرص العمل امام اليد العاملة اللبنانية، والسعي إلن

سابعاً: في الشأن البيئي
ـ تطوير وتنظيم محطات تكرير المياه المبتذلة واستكمال شبكات الصرف الصحي.

ـ وضع الخطط العلمية الصحيحة لمعالجة موضوع النفايات الصلبة.
ھة مشكلة التصحر، وسن القوانين الالزمة لحماية ھذهـ العمل على المحافظة على الثروات الحرجية، وإطالق حماية التشجير في مختلف المناطق لمواج

الثروة وإنشاء المحميات الطبيعية.
ـ تفعيل دور البلديات في األنشطة البيئية.

ـ إنشاء الحدائق العامة في مختلف المناطق.
ـ تعميم المخطط التوجيھي العام للكسارات.

 والمستوردة، والتأكد من سالمتھا وجودتھا.ـ تفعيل المؤسسات التي تعنى بحماية المستھلك لناحية تشديد الرقابة على المنتجات المحلية
تحمي  تخلص المصانع من النفايات الصناعية، وسن القوانين التي  كيفية  البيئة، ال سيما االنھار والبحر والمياه الجوفية من خطرـ تشديد الرقابة على 

التلوث.

أيھا اللبنانيون االعزاء:
نخوض ھذه االنتخابات مج شعبنا المضحي والمعطاء،  بوفاء وإخالص ووعي  نبذل في المجلس النيابيباالتكال على هللا، وبثقتنا  ددين العھد على ان 

 سيد شھداء المقاومة االسالمية السيد عباس الموسويوخارجه وفي كل موقع من مواقعنا، كل الجھود واالمكانيات "لنخدمكم بأشفار عيوننا"، كما قال
نامجنا االنتخابي ھذا.رحمه هللا، ولنواصل مسيرتنا معكم لتحقيق كل االھداف التي نتطلع إليھا جميعا، وفي طليعتھا بر

وهللا من وراء القصد.
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