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 /.122214221/هـ ،2ط ، دروٌش سنتر الرشٌد، حدٌقة مقابل الرقة، محافظة :للحزب الرئيس المقر

 /.48241111/ هـ ،1ط الحلبً بناٌة البحصة، :دمشق في المقر

 : الحزب أهداف

 على القادر المبدع المواطن لبناء إنسان وجعله منٌع حصن مركزه من ٌجعل الذي القرار لصاحب الفساد محاربة فً تتمثل :االصالح. أ 

 .ولشعبه لوطنه واالزدهار التقدم وتحقٌق, والوطنٌة الفردٌة بمسؤولٌاته النهوض

 لبناء كافة المخلصة والجماعٌة الفردٌة الجهود فٌه تلتقً طرٌقا   آخر على أحد تفضٌل دون الشعب فئات بٌن المساوة فً تتمثل :العدالة. ب 

 . وحضارٌةمتٌنة علمٌة أسس على الوطن

 قلٌلة فئوٌة جماعة أو الواحد االستبداد من بالخالص المعاصر العالم الٌه ٌسمو ما اسمى وهً الدكتاتورٌة نقٌضة هً :الديمقراطية. ج 

 خوف، أو تجنً دون القرار صاحب ٌنتقد وأن رأٌه، عن الفرد وٌعبر بنفسه، نفسه الشعب حكم تعنً وهً كامل، شعب بمصٌر ٌتحكمون

 الفرد حرٌة اعطاء هو تحقٌقها أول من والدٌمقراطٌة تقرها التً بالقرارات معنٌة تكون شعبٌة مؤتمرات أو شعبٌة لجان ضمن وذلك

 . واألخالقٌة القانونٌة الضوابط ضمن

 :للحزب األساسية المبادئ

 بكافة الشعب تطوٌر على ٌعمل والتضامن ومستقبله وحاضره ماضٌه ٌؤكده الذي الخالد العربً مجدنا التضامن ٌحقق :العربي المجد. أ 

 .مظاهرهم

 والجوالن والعراق فلسطٌن فً الراهن العصر فً نلمسه الذي االستٌطانً الغزو من الدولة منعة التضامن وٌضمن :العربي األمن. ب 

 .العربٌة األقطار فً األخرى األجزاء وبعض اللبنانٌة شبعا ومزارع السورٌة

 وعلى والطبٌعٌة البشرٌة أرضه وثروات الذاتٌة قدراته على األفراد باعتماد وٌكون العربً التكامل على حزبنا ٌؤكد :العربي التكامل. ج 

 .الحبٌب للوطن الجغرافٌة الرقعة امتداد

 اإلسرائٌلً العدو مع التطبٌع برفض ٌكون الظاهرة التبعٌة االستعمار سٌطرة ومن التبعٌة من السٌاسً التحرر إن :سياسيال التحرر. د 

 . الدولة بسٌادة وٌؤمن العربٌة الدول حكام بعض سٌاسة فً كما الظاهرة، غٌر والتبعٌة

 الشعب ورفاه للمواطن، الثراء فٌتحقق اإلسرائٌلً العدو مع والمقاطعة المشتركة السوق وتفعٌل باالقتصاد ٌرقى :االقتصادي التحرر. ه 

 . شعبها رفاهٌة تحقٌق اهتماماتها أولى من فالحكومة لحكومة، إلٌها تسعى الذي

 المجتمع نواة األسرة تماسك وٌحفظ لشبابنا، واالغتراب التشتت ٌلغً أو اجتماعً األسرة أفراد على التالحم ٌحافظ :االجتماعي التحرر. و 

 من التحرر أو األسرة من التحرر بحجة متطرف، فكري غزو أي أو الغربً للمجتمع شبابنا انسٌاق وعدم التخلف، ظالم من وتحررها

 .اجتماعٌا   ٌحاسبه لمن إال الفرد ٌخضع ال بحٌث الذات،

 االستعمارٌة المخاطر لتذلٌل الواحد، الوطن أبناء بٌن والفداء بالتضحٌة اإلٌمان: هو والتعاون التضحٌة هدف إن :والتعاون التضحية. ز 

 . بشرٌة كوارث أو طبٌعٌة كوارث من بنا ٌحدق ما على والسٌطرة. واللحمة الوطنٌة اللبنة وتمتٌن

 بمختلف المقاومة بدور وٌؤمن الوطن فً العادل الشامل السالم تحقٌق الدٌمقراطً العربً التضامن حزب أهداف من :العادل السالم. ح 

 . أجمع العالم فً الوطنً التحرر حركات وٌؤٌد المغتصبة العربٌة األراضً تحرٌر بقصد أشكالها



 الجهل على القضاء إلى وٌسعى المجتمع أفراد جمٌع بٌن العلم نشر على الدٌمقراطً العربً التضامن حزب ٌؤكد :والتطوير التعليم.ط 

 .وتحدٌثها الوسائل تطوٌر وإلى والتخلف واألمٌة


