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مقر الحزب :محافظة حلب ( الجمٌلٌة ،فوق نقابة الفنانٌن) هاتف /1211102220/
شعار الحزب :دٌمقراطٌة ــ عدالة ــ تنمٌة.
أهداف الحزب:
ٌسعى الحزب الدٌمقراطً السوري إلى اإلسهام فً الحٌاة السٌاسٌة من أجل بناء وترسٌخ نظام سٌاسً تعددي دٌمقراطًٌ ،ؤسس لدولة
مدنٌة دٌمقراطٌة تسودها قٌم العدالة والتسامح وقبول اآلخر ،وٌعمل على تنمٌة الوعً السٌاسً ،ومشاركة جمٌع المواطنٌن فً صناعة
القرار السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً ،بحٌث تكون سورٌة لجمٌع أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم العرقٌة أو الطائفٌة أو المذهبٌة أو
القبلٌة أو المناطقٌة .كما ٌؤكد الحزب عالنٌة مبادئه وأهدافه بوصفه حزبا لٌبرالٌا علمانٌا .وأهدافه هً:
أ .في المجال الوطني :
ٌؤكد الحزب على وحدة سورٌة أرضا وشعبا ،وهذا ٌعنً التمسك بسٌادتها الوطنٌة وقرارها المستقل .وٌبقى تحرٌر الجوالن بأرضه
وشعبه وثرواته ومٌاهه هو القضٌة الوطنٌة المركزٌة التً تشكل استحقاقا ال ٌمكن التخلً عنه نظرا لقناعتنا بأن الجوالن المحتل هو جزء
ال ٌتجزأ من األراضً السورٌة .وأمام هذا الواقع فإنه إذا كان السالم هو الخٌار االستراتٌجً لسورٌة  ،فإن الحزب ٌرى أن من حق
الشعب السوري أن ٌستخدم كافة الوسائل المشروعة من أجل استعادة أراضٌه وسٌادته المطلقة علٌها (بما فٌها لواء اسكندرون) وفق
المواثٌق الدولٌة .
ب .ثانيا – في المجال السياسي :
 ٌرى الحزب أن الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة البرلمانٌة هً أفضل أشكال التعبٌر عن إرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو حكم دٌمقراطً وحٌاةحرة كرٌمة تقوم على أسس المواطنة وسٌادة القانون والعدالة االجتماعٌة واحترام حقوق اإلنسان والحرٌات العامة .وإذا كانت الدٌمقراطٌة
هً حكم األغلبٌة ،فإنها فً الوقت ذاته حق األقلٌة فً أن تصبح أكثرٌة .وبالتالً فإن الدٌمقراطٌة التً ٌتطلع إلٌها الحزب هً لٌست
دٌمقراطٌة المحاصصة ،أي أنها لٌست دٌمقراطٌة األكثرٌة العددٌة ذات السمات العرقٌة أو الطائفٌة أو المذهبٌة أو القبلٌة أو المناطقٌة ،
بل هً الدٌمقراطٌة التً تعبر عن أكثرٌة سٌاسٌة تستمد وجودها من البرامج الحزبٌة المعبرة عن الحراك السٌاسً العام .
 إن الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة تقوم على انتخاب البرامج السٌاسٌة ولٌس انتخاب السٌاسٌٌن .كما تقوم أٌضا على مبدأ ( فصل السلطات ) الذيٌشكل الركن األساسً لثوابت الحكم الدٌمقراطً.
 إن الحزب ٌؤمن بأن سورٌة هً وطن لجمٌع مواطنٌها بشتى أصولهم العرقٌة والطائفٌة والمذهبٌة ،وهو ٌرى أنهم جزء ال ٌتجزأ منالنسٌج الوطنً السوري ،ولهم الحق فً التمتع بكافة حقوقهم الدستورٌة.
ولكً ٌبقى المجتمع السوري متمتعا بتنوعه فً إطار الوحدة الوطنٌة ومبادئ العٌش المشترك فإنه البد من تجفٌف منابع التطرف والتكفٌر
واإلرهاب (أكانت هذه المنابع مالٌة أو دعوٌة أو تعلٌمٌة) ونبذ كافة أشكال العنف الفكري واإلرهاب و التحرٌض الطائفً أو المذهبً
(مهما كان مصدره) ،وترسٌخ قٌم العلمانٌة والعقالنٌة والتنوٌر فً مؤسسات الدولة .
ثالثا – في المجال االقتصادي :
ٌؤمن الحزب بأن االستقرار االقتصادي و عدالة توزٌع الثروة بٌن جمٌع المواطنٌن ٌشكالن عامال مهما من عوامل السلم األهلً
واستقاللٌة القرار السٌاسً .ولكً ٌتحقق ذلك فإن الحزب ٌرى أنه البد من تكثٌف الجهود لالرتقاء بالواقع االقتصادي من خالل تطوٌر

التشرٌعات االقتصادٌة بما ٌتالءم مع واقع السوق المحلٌة والعالمٌة لتحقٌق المزٌد من االنتاج والعدالة االجتماعٌة وزٌادة فرص العمل
ورفع مستوى المعٌشة  ،وإعادة النظر بوضع القطاع العام فً ظل استفحال الفساد فٌه وتراجع انتاجه.
مبادئ الحزب:
أ .حقوق اإلنسان :انطالقا من قناعة الحزب بضرورة تعزٌز ثقافة حقوق اإلنسان ،باعتبارها رافدا أساسٌا من روافد العمل الوطنً،
وركٌزة مهمة من ركائز بناء المواطن الحر ،فإننا فً الحزب الدٌمقراطً السوري نرى أن التمسك بمبادئ حقوق اإلنسان ٌكون من خالل
االلتزام باألسس التالٌة :
 إن مبادئ حقوق اإلنسان هً من ركائز الدستور السوري ،وسمة أساسٌة من هوٌتنا الثقافٌة . الخصوصٌة الثقافٌة التً تندرج فً إطار ثقافة حقوق اإلنسان هً التً ترسخ مفاهٌم التسامح والحوار وحرٌة التفكٌر والتعبٌر وفق ماجاء فً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  ،وتسعى إلى بناء عالم أفضل دون تمٌٌز على أساس الدٌن أو العرق أو الجنس أو أي شكل من
أشكال التمٌٌز.
ب .العلمانية :إن العلمانٌة التً ٌتبناها الحزب هً لٌست تخلٌا عن الدٌن ،ولٌست فصل الدٌن أو إقصائه عن المجتمع أو التقلٌل من دوره
الحضاري والثقافً واألخالقً ،بل هً أن ال تمارس السٌاسة دورا دٌنٌا ،وأن ال ٌمارس الدٌن دورا سٌاسٌا .باعتبار أن الدٌن هو عقٌدة
إلهٌة غٌر قابلة للتغٌٌر وال تتأثر بتبدل الزمان أو المكان ،فً حٌن أن العمل السٌاسً هو مسار دنٌوي خاضع لمتغٌرات الواقع ومستجداته
.
وانطالقا من ذلك فإننا ندعو إلى :
 احترام حرٌة المواطن فً العقٌدة واالنتماء ،وتوفٌر مستلزمات ممارساتها ،دون أي تمٌٌز بٌن طائفة أو مذهب. اعتبار كافة العقائد الطائفٌة والمذهبٌة من مكونات النسٌج الوطنً السوري .ج .الليبراليةٌ :رى الحزب أن (اللٌبرالٌة) تقوم على مبدأ المواطنة ،فالمواطن الحر هو المتمتع بالحقوق األساسٌة التً كفلها الدستور
السوري واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وكافة المواثٌق الدولٌة .وٌأتً فً مقدمة هذه الحقوق :حرٌة االعتقاد والتعبٌر ،والنشاط
السٌاسً والثقافً ،وحق التملك والسكن والتعلم والسفر ،والضمان الصحً واالجتماعً ،والتنظٌم النقابً ،وتكافؤ الفرص والمساواة أمام
القانون.
د .حرية التعبير  :إن حرٌة التعبٌر هً من الحرٌات األساسٌة لإلنسان التً كفلها الدستور السوري ،وأقرتها الشرائع وحرصت علٌها
النظم الدٌمقراطٌة .وحق التعبٌر هو فً جوهره حق الرأي والمعرفة واالتصال ،كما أنه حق االعتصام والتظاهر ،وتكمن أهمٌة حرٌة
التعبٌر فً كونها توفر شفافٌة العالقة بٌن المواطن والدولة ،وتعزز آلٌات الرقابة والمحاسبة فً مختلف قطاعات المجتمع والدولة.

