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 :الحزب أهداف

 :لغتهم أو لونهم أو جنسهم بسبب بٌنهم تمٌٌز أو تماٌز فال والحرٌات، الحقوق فً المواطنٌن مساواة الفكر هذا ٌقّر حٌث :المساواة. أ 

 مجتمع فنحن مختلفة، وأطٌاف شتى بشرٌة ألوان من المجتمع ٌضمه ما رغم القانون أمام متساوون فالناس: القانون أمام المساواة -

 للون أو عرقلل ولٌس واحد فأصلنا المبذول، العمل هو التفاضل أساس وإنما التفرقة، ٌعرف وال األفراد بٌن التمٌٌز على ٌقوم ال متجانس

 محكوما   أو حاكم كان سواء الناس من أحد لشخصٌة فلٌس محكوم، أو لحاكم عندنا استثناء وال عمله بمقدار إال فضل آخر طٌف أي أو

 .فضل أو امتٌاز اآلخرٌن على له ولٌس القانون ظل فً صون

 واحدة، محاكم علٌهم وتطبق واحدة، لمحاكم ٌحتكمون القضاء أمام متساوٌٌن المجتمع أفراد جمٌع ٌكون أن بمعنى: القضاء أمام المساواة -

 أمام المساواة مفهوم ٌقتصر وال. متساوون القانون نظر فً الجمٌع ألن مكانتهم، لسمو الناس من لطبقة خاصة محاكم إنشاء ٌجوز وال

 فإذا المحكومٌن من عداهم مما أنفسهم ٌمٌزوا أن لهؤالء ٌجوز ال بحٌث أٌضا ، الحكام إلى ٌتعداه وإنما المحكومٌن، على والقانون القضاء

 .علٌهم ٌقررها التً للعقوبة والخضوع القضاء أمام والمثول المساءلة استوجبوا مواطنٌهم على اعتدوا أو بذلك قاموا ما

 ٌجب إذ بٌنهما، الفاصل هً القضائٌة السلطة فإن والتشرٌعٌة، التنفٌذٌة السلطات اختلفت وإذا الثالث، السلطات بٌن الفصل ٌتم أن وٌجب

 ٌكون أن ٌجب كذلك الحكم، فً العدل ضمان أجل من( استئناف ابتدائٌة،) للمحاكم عدٌدة ومستوٌات للتقاضً عدٌدة نظم هناك ٌكون أن

 .القانون تطبٌق فً الدولة مخاصمة أجل من إداري، وقضاء علٌا دستورٌة ومحكمة للدولة مجلس هناك

 إلى األفراد ٌدفعها التً العامة الواجبات فً كذلك تكون وإنما الحقوق جانب على تقتصر ال فالمساواة: المالٌة التكالٌف فً المساواة-

 داخل والملل الطوائف كل بٌن تفرق ال المساواة وهذه الجمٌع، على مفروضة تكون أن ٌجب التً الضرائب دفع ومظهرها الدولة

 .واإلناث الذكور بٌن وال مجتمعاتنا

 الحكام منح ضد نقف ونحن لألفراد، توفٌره الدولة على ٌجب طبٌعً حق وهً دٌمقراطٌتنا، فً األساسٌن المبدأٌن ثانً :الحريـــــــة.ب 

 فً واالستقرار األمن له ٌحقق ما وكل اإلنسان ٌخص ما كل تشمل الحرٌات هذه وإن والحماٌة، االحترام، لها والحرٌات مطلقة، حرٌات

 :هً الحرٌات وهذه حٌاته،

 الحرٌات أنواع من حرٌة أي إقرار ٌمكن وال الفرد، بها ٌتمتع أن ٌجب التً الحرٌات أهم الشخصٌة الحرٌة حٌث: الشخصٌة الحرٌة -

 حرٌة: الشخصٌة الحرٌة وتشمل نص على بناء   إال عقوبة وال جرٌمة ال وأن بها، ومعترف مصانة الشخصٌة الحرٌة تكن لم ما األخرى

 .والمسكن التنقل

 .التعلٌــــم حرٌــــــة التعبٌر، وحرٌة الــــــرأي حرٌــــة العقٌـــدة، حرٌــــة: التالٌة الحرٌات وتشمل الفكر حرٌة -

 .والكسب العمل حرٌة التملـــك، حرٌـــــة: التالٌة والحقوق الحرٌات وتشمل: االجتماعٌة والحقوق االقتصادٌة الحرٌات -


