
 

االخالقيات –بعة حزب س  1  
 

 تايقالخالا
 أنواع كل ننبذو. واإلجتماعية الثقافية بتعدديته اللبناني المجتمع نسيج منتسبينا قاعدة تمثّل 

 .لطائفيّةاو والطبقية العنصرية

 واإلنسانية األخالقية القيم على المرتكز السياسي بالعمل نؤمن. 

 السياسي العمل في والمحاسبة والمساءلة الشفافية نعتمد. 

 الحزب و والفرد والمنطقة الطائفة مصلحة على الوطن مصلحة نبّدي. 

 في توضع المنظّم، الجماعي السياسي للعمل عصريّة منّصة تقديم هي االحزاب مهّمة ان نعتبر 

 ملك ليست هي و المنتسبين موعلمج عام ملك المنّصة ان نعتبر كما. الفرد و المجتمع تصّرف

 . عائلة او فرد او طرف الي

 الشخصيّة المصالح من مجّردة  -محترفة خدمة تقديم المنصة، ادارة المؤتمنين على ان نعتبر 

 في الفرد لنجاح مناسبة ظروف و مناخ وخلق متميّز جماعي عمل تأمين اجل من - والسياسيّة

 .المجموعة ضمن الوطني عمله

 بمبدأ ونؤمن الحزبي العمل في الشخصنة و التسلّط و السياسي التوريث انواع كافة نرفض 

 .المنتظم السلطات وتداول المسؤوليات في التخّصص و الجماعيّة االدارة

 الفردية، المبادرة نشجع و والنجاح التقدم بإتجاه ودفعه قدراته تطوير على ونعمل اإلنسان نحترم 

 من اساسي جزء العمل هذا ونعتبر والمواقع المجاالت كافة في جديدة قيادات لبناء نعمل و

 .مهمتنا

 الخبرات و الكفاءة نبّدي و والسياسي الحزبي العمل والتميّزفي لالحتراف االهتمام كلّ  نعطي 

 .المسؤؤليّات توزيع في الشخصيّة العالقات على

 والعصف االختالف مساحة نعتبرو الداخليّة النقاشات في والتوّجهات الرأي اختالف نحترم 

. المتجّددة لالفكار ومصدر العصريّة السياسية المنصة متطلبات من اساسي جزء الفكري

 وفي نظامنا في المذكورة الثوابت ضمنو الداخليّة االجتماعات خالل النقاشات كافة وتجري

 ونتعهّد. االنتاجيّة و المشترك العمل نجاح حول تتمحور سامية وبغايات المتبادل االحترام اطار

 .الداخليّة المناقشات انتهاء فور الرسميّة المقّررات بحسب موّحد وخطاب بصوت بالخروج

 الذي المتبادل االحترام اخالقيّات من يتجّزء ال جزء الداخليّة االجتماعات مواعيد احترام نعتبر 

 .نثّمنه

 اجل من الحزب ئمباد كافة و العام االداري النظام و الهيكليّة تراتبيّة الحترام االهتمام كلّ  نولي 

 .المشترك الحزبي للعمل ومنتجة راقية تجربة تأمين
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 الحصول بعد اال اخرى سياسية مجموعة او تحّرك اي في المشاركة عن سبعة مسؤولي يمتنع 

 .العامة االمانة من موافقة على

 سبعة هويّة: موّحدة هويّة تحت وذلك اجنحة، او كمجموعات وليس كأفراد سبعة ضمن نعمل. 

 عادل حكم ونعتبرها الداخليّة االختالفات حاالت في يميكحتلا سلجملل النهائيّة المقررات نحترم 

 .اعالميّة كمادة داخليّة خالفات اي استخدام عن االحوال بكافة ونمتنع منحاز وغير

 شفّاف، بشكل والخارج لبنان في موالهما و ممتلكاتهم كامل عن بالتصريح سبعة منتسبي يلتزم 

 ئلمباد فاضح خرق التعهّد هذا تنفيذ عن تخلّف اي ونعتبر. وطني رسمي مركز اي تبّوءهم فور

 المنّصة بصورة يضرّ  انه باعتبار المحاسبة درجات ىصالق" مباشرا" سببا و االساسيّة" ةسبع"

 .مباشر بشكل
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