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 (HÜDA PARحزب الهدى) بیان

 ــ  2018ــ حزیران 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

اإلنتخابات المزمع اجرائها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أن تأتي بخیر على بداية نتمنى أن تكون 

 الشعب والبالد.

نیسان/ أبريل  16، أيد في السباق االستفتاء على التعديالت الدستورية في ( HÜDA PARحزب الهدى)إن 

حزب وجهة نظر ال بیانبأمل أن تنهي هذه التعديالت التدخل العسكري في البالد، تضمن هذا ال 2017

(HÜDA PAR ) تجاه القضايا المحلیة واإلقلیمیة وما يتطابق مع تاريخ البلد وحضارته وقیمه، وصیاغة

 "." اإلنسان أوال ... واألولوية للعدالةدستور جديد في محور 

والمال، البلد بحاجة إلى صیاغة دستور جديد يقوم على تحقیق أمن وسالمة الدين النفس العقل العرض 

 .وسیادة الحق والقانون وعدم التمییز بین المواطنین في الحقوق والواجبات

 على عشرين عنواناً رئیسیاً على النحو التالي :(HÜDA PARحزب الهدى)ال  بیاناحتوى  

 لغة الخطاب السیاسي ــ 1

الحاكم في تركیا أو  (HÜDA PARحزب الهدى)نشاهد مع االسف أن الخطاب السیاسي بالنسبة لل

المعارضة على حد سواء، يستخدم للغة استفزازية ،وهذا النهج يؤدي إلى االستقطاب السیاسي واالجتماعي 

 لیصب في مصلحة القوى االمبريالیة التي تريد التالعب والتدخل في شؤوننا، 

سیاسي بحیث ال " فدائماً ما نستخدم الكالم في محله بانضباط  (HÜDA PARحزب الهدى)أّما نحن "

 يمّس عزة وكرامة االنسان.

" يفضل مصالح الفرد موضوع حملته االنتخابیة  "اإلنسان أوال ... واألولوية للعدالةفحزبنا الذي اتخذ 

يرفض هذا النهج المستفز  (HÜDA PARحزب الهدى)والمجتمع على مصالحه السیاسیة الخاصة، وال

 حتى لو كان له بعض المكاسب.

 دستور جدیدصیاغة ــ 2

الدين والنفس والعقل والعرض والمال، البلد بحاجة إلى صیاغة دستور جديد يقوم على تحقیق أمن وسالمة 

 وسیادة الحق والقانون وعدم التمییز بین المواطنین في الحقوق والواجبات.

الذي وقع عام عقب االنقالب  1982إن الدستور الحالي الذي قد تم اعداده في السابق من قبل العسكر عام 

هذا الدستور تم فرضه على شعب دون إرادته ،فكان لزاما  ان تحتاج البالد إلى صیاغة دستورجديد  1980

والشعب يطالب بصیاغة دستور مدني جديد، كما أن الدستور الحالي  مجرد عن جمیع االفكار االيدلوجیة،

لشعب ،كما يوجد تحصین لتلك المواد يحتوي في مبادئه على مواد تحتوي على نزعة قومیة ال تتفق مع ا

 بالمنع من إلغائها وانه اليجوز تحصین المواد التي لم يتفق علیها الشعب.
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بل يجب أن يكون القَسم لصالح الجمیع  والقَسم الدستوري ينص على خدمة أيدلوجیة معینة دون غیرها،

قواسم مشتركة بین كل أجزاء ويجب أن يركز على  ولخدمة الدولة ككل ولیس لخدمة أيدلوجیة بعینها،

كما يجب ان يكون في  المجتمع حتى ال يشعر البعض بالتهمیش أو على أنهم مواطنون غیر مرغوب فیهم،

 الدستور مادة تنص على أن تشريع القوانین ال يتعارض مع االسالم و القیم اإلسالمیة 

 للشعب داخل الدولة.

 

با لعدم التمثیل العادل بما تسمى بـ"العتبة االنتخابیة"، كما يجب أن ال تكون ذريعة االستقرار السیاسي سب

ونطالب بإلغاء تلك العتبة السیاسیة المفروضة على األحزاب السیاسیة،علما  بأن نظام الحكم الجديد لم يعد 

 بحاجة لذلك.

بأن تلغى الخدمة العسكرية اإللزامیة وأن يكون الجیش قائم على  (HÜDA PARحزب الهدى)يطالب 

 لحرفیة بأجر كامل كوظیفة بعقد إلى أجل معین، وأن تكون المیزانیة كافیة ال يوجد فیها عجز.ا

يجب أن يتم تعريف مصطلح " المواطنة" مجددا وتكون بهذه الصیغة "جمیع المواطنین في الجمهورية 

 صاء".التركیة  لهم كافة الحقوق والواجبات وعلى الدولة تحقیق ذلك دون استثناء أو تمییز اوإق

 حریة الفكر والتعبیر ) سالمة العقل(ــ 3

إن حرية الفكر والتعبیر هي ضمان أمن وسالمة العقل ،فمن أجل ان يلعب العقل دوره المنوط به للتفكیر، 

يجب أن يطلق له الحرية لذلك بالوسائل المتاحة ،علما بأن التقدم االجتماعي يحصل بفضل المفكرين، ومنع 

 ود أمامها قد يؤدي إلى ظلم البشرية جمعاء.هذه الحرية بوضع القی

إن االفتراء والتحقیر والعنف والعنصرية والتمیز والمساس بمقدسات وقیم المجتمع والدفاع عن الممارسات 

 المخالفة للفطرة البشرية، ال يمكن وضعها مطلقا في دائرة حرية الفكر والتعبیر.

كافة المشروبات الروحیة ووضع قوانین رادعة لذلك  ومن أجل تحقیق الحفاظ على سالمة العقل يجب حظر

 ،كما يجب منع األخبار والدعاية التي تقدم السلوكیات الغیر أخالقیه على انها أمور طبیعیة. 

 حریة المعتقد والعبادة ــ 4

 فباستثناء بعض االفكار والسلوكیات الشاذة في المجتمع ، يجب أن يكون للمعتقد والعبادة الحرية التامة

 بضمان الدستور والقانون،

 كما يجب أن تشمل حرية العقیدة على حق الفرد في بناء مؤسسات اجتماعیة.

ومن حرية المعتقد تنشئة  اآلباء البنائهم حسب رؤيتهم الخاصة ،وأن يتلقى التعلیم في هذه الخصوص من 

 جهات يثقون فیها كما يرغبون.

ز امام عقیدة المواطن واألعمال الناتجة عنها، ويجب أن ال وكذلك على الدولة ان ترفع كل القیود والحواج

 تفرض أو تتدخل أو تحد من عقیدته.
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 االقلیات االثنیة والدینیة ومنع العنصریة والتمییزــ 5

ويجب على الدولة أن ال تمیز بین مواطنیها  الجمیع متساوون أمام القانون في االستفادة من الخدمات العامة، 

 و دينيعلى أساس اثني ا

 .ال يجوز للدولة التمییز بین مواطنیها بسبب العرق والدين والطائفة واللغة وما الى ذلك

 ،ويجب أن تكون لكل هذه الممارسات في هذه الشأن نتائج عقابیة تتصدى لها الدولة،

 وأن يكفلها الدستور والقانون.

  القضیة الكردیة -6

ودولیا هي لصالح بلدنا ومنطقتنا والعالم اإلسالمي ككل، وعدم إن حل هذه القضیة التي أخذت بعدا إقلیمیا 

 حل هذه القضیة سیضرب كل ما ذكر.

القوى االمبريالیة التي تقوم بنهب واستغالل ثرواتنا وتبیح كل الطرق والوسائل من أجل تحقیق أمن وحماية 

ر بعض القضايا في المنطقة الكیان الصهیوني، كما تقوم بتخريب رؤية الحضارة االسالمیة بالعمل على وت

وكذلك أمريكا التي تقود تحالف الشر  ومنها القضیة الكردية كأستغالل مظالم شعبها في المنطقة لصالحها،

 لغیرهم.  والمتدخلة في شؤوننا لیست صديقة للألكراد أو

العمل معا على ومن أجل تحقیق العدالة والحیلولة دون استغالل القوى االمبريالیة للقضیة الكردية ، يجب 

 تسويتها ووضع الحلول المناسبة لها.

 مبادرة جديدة لحل هذه القضیة. (HÜDA PARحزب الهدى)وقبل قرار االنتخابات المبكر في تركیا أطلق 

إن كثرة القضايا التي تشغل البلد يجب أن التقلل من أهمیة هذه القضیة التي تعتبر جرح نازف ،وحل هذه 

 كثیر من القضايا األخرى.القضیة سیساهم في حل ال

االكراد الذين كانوا  يعیشون في األناضول منذ آالف السنین قبل مجيء األتراك من وسط أسیا ،ومع مرورو 

 1071الزمن تضامن األكراد مع إخوانهم االتراك االمر الذي كان سببا في تغییر مسار التاريخ ، ففي عام 

ول كان لألكراد دورا كبیرا في حسم تلك المعركة التي في حرب "مالزكرد"، التي فتحت أبواب األناض

وبفضل تأيید ودعم األكراد للسلطان ياووز سلیم حینئذ تحقت وحدة األمة االسالمیة بشكل  وقعت ضد الروم ،

فشل الغرب والقوى االمبريالیة  1915وأيضا بفضل تلك التضامن في حروب "جناق قلعة" في عام  كبیر،

 من أن يفتحوها. سطنبول وأغلق امامهم أبواب األناضولفي احتالل العاصمة ا

لیسوا  مجرد  آجرين او مستأجرين بل هم من  فاألكراد الذي كانوا والزالوا لهم دور أساسي في هذه البلد،

 أصحاب هذه البلد ومن مؤسسیها.

لقومیة لدى فانتشار فكر ا إن النزعة القومیة لدى الشعب الكردي لم تكن من األساس موجودة من قبل،

حّرض األكرد  على أن تكون النزعة القومیة حاضره  الشعوب األخرى وبناء دول تقوم على أساس قومي،

السبب في ذلك أن تلك الشعوب المسلمة التي كان األكراد يعیشون معها في أخوة على مدار قرون  لديهم، لو
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وإن عدم استخدام الطرق  كراد،بدأوا بالضغط والرفض لأل فضلوا قومیاتهم على غیرها و من الزمن،

 والمناهج الصحیحة يعقد القضیة ويعمق المشكلة مما أكسبها بعد دولیا.

ومع ذلك  إن بعض المساعي التي بذلت لحل هذه القضیة في وقت سابق فشلت بسبب المنهج المتبع للحل،

وحصرو المشاكل في  البالد،تزعم الحكومة أن القضیة قد تم حلها واليوجد ما تسمى بالقضیة الكردية في 

والقضیة  لكن حقیقة األمر ان القضیة الكردية ال تزال مستمر، االرهاب والعنف واالقتصاد والتخلف وفقط،

 قضیتنا جمیعا فالبد أن تحل بشكل تام وعادل.

دية" الحل يكمن في التسمیة فالحمیع يطلق على األمر "المشكلة الكردية " أما نحن نقول عنها "القضیة الكر

 والتسمیة بالمشكلة توحي بأن األكردا مصدر مشاكل في البلد وهذا لیس في محله.

الشعب الكردي جزء أساسي ال يتجزء من األمة اإلسالمیة والمناطق التي يقطنهتا هي داخل مركز العالم 

ايجابي على وبالتالي فإن عدم حل هذه القضیة يؤثر سلباً على المنطقة والحل سیكون له تأثیر  اإلسالمي،

 المنطقة وعلى العالم اإلسالمي ككل. 

يجب ان ال يستخدموا هذه القضیة كورقة ضد  –تركیا إيران العراق سوريا  –الدول التي يقطنها األكراد 

 بعضهم ، بل ان يقوموا بالمساعي لحل  تلك القضیة.

لدنا ولیس من أجل  االتحاد حان الوقت للتسوية وكل الترتیبات القانونیة يجب ان تكون من اجل امتنا وب

فهوالء ألقوا السالح ام لم يلقوه يجب ان تحل من أجل  األوربي أو ارضاء بعض االطراف إللقاء السالح،

 إنهاء االضطرابات والمظالم وتحقیق العدالة واالخوة.

وية وإنهاء كل الضغوط على اله ومن اجل الحل يجب على الدولة أن تتخلى عن نموزج الدولة القومیة،

 واللغة الكردية ومنح حق التعلم باللغة األم وفتح المجال امام اللغة الكردية لتكون لغة رسمیة في تركیا. 

 التربیة -7

إن مستوى الحضارة يقاس بمستوى التعلیم وجودته،والعديالت والتغیرات التي طرأت في مجال التربیة 

األجیال وتزويدهم بالمعلومات وفق متطلبات العصر مؤخراً ،غیر كافیة في تطوير جودة التعلیم وتنشأت 

،ذلك لعدم استقرار السیاسة التربوية وكثرة التغیرات والتعديالت المتتالیة في المنهج التربوي دلیل على 

 ذلك.

أوال يجب اصالح المنظومة التربوية والتخلي عن استخدام التربیة كآداة لنشر وغرس ايدلوجیة معینة في 

 النفوس.

ال لم تتم المواجهة لجذور المشاكل في هذا المجال فلن يمكن إصالح التعلیم وتطوير جودته مهما وفي ح

 كثرت التغیرات وتالحقت. 
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يجب التركیز على القیم االخالقیة وخاصة في المنهج الدراسي من التعلیم األساسیى حتى الجامعي، وإنهاء 

 التعلیم المختلط.

 التعلیم،ومنح الدولة اللغات األخرى كالكردية والعربیة.يجب إلغاء شرط اللغة الواحدة في 

  العدالة-8

العدالة أساس الحكم في الدولة،ويجب أن يقوم النظام القضائي على أساس الحق والعدالة ،وتطهیر ذاكرة 

 الدولة من بعض وجهات النظر تجاه مواطنیها،وازالة كل المظالم التي نتجت عن االنقالبات السابقة.

س القضاء والمعاملة الخاصة وحاالت االعتقالل الطويلة، لألسف الشديد أدت إلى زعزعة ثقة إن تسیی

 المواطن تجاه القضاء.

علما بأنه ال يزال يقبع أشخاص في السجون حتى االن ويتعرضوا للمظالم بسبب مؤامرات تنظیم " كولن" 

 .1997من شباط/فبراير 28وانقالب 

العدالة عن االيدلوجیة المحددة ، واطالق سراح من بداخل السجون بسبب تلك كما يجب ان تتخلي منظومة 

 المؤمرات.

 حالة الطوارئ-9

، والتي من  2016تموز 15حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الدولة عقب المحاولة االنقالبیة الفاشلة في 

ر مّس فیه أمن وسالمة قد أخذت بعداً آخ المفترض في االساس أن تكون موجهة ضد االنقالبیین فقط،

المواطنین، وأدت إلى التمییز في القبول للوظائف العامه في الدولة، وكان لها التأثیر بشكل سلبي على جمیع 

وبالخصوص في المناطق التي يقطن بها األكراد بشكل واضح ،مما دعا إلى ان من يقطن بتلك  المواطنین

 المنطقة ال يذكر حالة الطوارئ بخیر.

حالة الطوارئ التي كانت سببا مباشرا في تسهیل ممارسات بعض المؤسسات الحكومیة، والتي  يجب انهاء

 من ضمنها اإلقاالت التعسفیة لبعض االشخاص دون وجه حق

 بناءا على المظالم المذكوره والمراسیم القانونیة،والتي تحد من حريات المواطنین يجب انهاء حالة الطوارئ.   

 االقتصاد -10

الرئسمالیة تقدس مصلحة الفرد على الجماعة ،وهي ثقافة أنظمة قاسیة ووحشیة ،وهذا النظام الذي ينفذ في 

الكثیر من بلدان العالم وفي تركیا أدى إلى الفقر والمجاعة في الكثیر من المجتمعات، بینما فئة اخرى تتمتع 

 كما تقوم باالضرار بالبیئة .بالثروات الهائلة وتستهلك جمیع مصادر الطاقة والمواد الخام ، 
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نعتقد ان سبب وجود شخص ما بحاجة للقمة العیش في أي نقطة في العالم يعود إلى الممارسات الخاطئة 

 للنظام الرئسمالي الوحشیة ،واستهالك فئة معینة لمصادر الطاقة أكثر مما تحتاج.

 . الننا نعتقد بأن المصادر الموجود في العالم كافیة للبشرية وغیرهم

نظرية النظام االقتصادي الرئسمالي تقوم على أساس :"االحتیاجات بال حدود والموادر المحدودة" ويعتبر 

 هذا كقانون ،انما األصل غیر ذلك بل الطموحات غیر المحدودة. 

عدم المساواة في توزيع الدخل  وصلت إلى حد قد يؤدي إلى االنفجار االجتماعي لوال التضامن داخل 

 بین االسرة والمجتمع والمؤسسات العاملة في ذلك واألوقاف الخیرية.المجتمعات 

% من الدخل العام ،إنما الباقي يتم توزيعه على 50علماً  بأن عشرين بالمئة من الطبقة العلیا في تركیا تأخذ 

% الباقیة من المجتمع ،ونصف هذه النسبة تحت خط الفقر،فیجب تصحیح هذا االنحراف في أسرع  80

 مكن.وقت م

ولهذه االسباب يجب على تركیا أن تغیّر استراتیجیاتها تجاه التنمیة والتصنیع،كما يجب سد الفجوة بین 

 أصحاب الدخول المنخفضة 

 وأصحاب الدخول المرتفعة إلى مستوى معقول .  

المصادر فالمناطق الشرقیة والشمالیة شرقیة والجنوب شرقیة أُهملت في الحقبة الجمهورية ،ما ادى إلى هدر 

 االقتصادية وتعقید المشاكل االقتصادية واالجتماعیة في هذه المناطق.

على الرغم من  اصدار كل هذه القوانین المشجعة لالستثمار،  لم يصل حجم االستثمارات في المناطق 

 الشرقیة والجنوب شرقیة إلى الحد المطلوب،ما ادى الى ارتفاع في معدل نسبة البطالة إلى درجة كبیرة.

 الحكومة تعلل ذلك وإن كان صحیحا لحد ما بأحداث العنف التي تجري في تلك المناطق.

راس المال خجول ال يرغب االستثمار في مناطق بها مشاكل أمنیة،لكن هذا ال يعد مبرر  للحكومة لزيادة 

 وضخ االستثمارات في تلك المناطق والحفاظ على أمنها.

ة عن طريق االستثمرات المباشرة ،علما بان هذه المناطق لديها يجب على الدولة توفیر الفرص التجاري

إمكانات واسعة للثروة الزراعیة والحیوانیة وكذلك مصادر الطاقة األخرى، كالمواد النفطیة يتم استخراجها 

 من تلك المناطق. 

ناضول لم تستثمر بالرغم من االمكانیات الكبیرة للتجارة الحدودية للمناطق الشرقیة والجنوبیة الشرقیة لأل

االستثمار األمثل ،فیجب إنشاء مناطق تجارة حرة في تلك المناطق الحدودية مع إيران والعراق وسوريا، 
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كما يجب فتح بوابات حدودية جديدة والسماح لرعايا هذه الدول المجاورة بالمرور دون جوازات سفر كما 

 هو الحال بالنسبة لقبرص التركیة وجورجیا.

مع الدول المجاورة باجندات مصطنعة يدفع التجار واصحاب الشاحنات ثمنه باهظا من  توتر العالقات

 استمرار هذا التوتر.

 التنمیة التي  تهدف إلى رفع قیمة الدولة على الفرد والتي ال تأخذ االنسان بعین االعتبار،هي مرفوضة.

 إذا لم تنخفض نسبة الفقر فال قیمة وال معنى لزيادة الناتج القومي.

يجب تنفیذ سیاسة اقتصادية ال تضر بالضمیر والشعور بالعدالة إذا كان الهدف الرئیسي للسیاسة االقتصادية 

هو الشخص يجب ان يكون أيضا هدف النمو االقتصادي زيادة العمالة وخفض البطالة إلى أدنى مستوى 

ب  أن تكون البالد بعید عن لها، ينبغي لهذا السبب تنظیم دورات واسعة االنتشار للتدريب المهني كما يج

 االعتماد الخارجي والغاء النظام الربوي.

 العدالة الضریبیة -11

 يجب ان يتناسب العبء الضريبي  المفروض على المواطن مع الثروة والدخل في نظام ضريبي عادل.

الضرائب، حصة الضرائب غیر الواردة من السلع والخدمات والرواتب واألجور، مرتفعة من اجمالي 

فأصحاب الحد األدنى من األجور يصرفون كافة اموالهم ورواتبهم على الخدمات ويدفعون ضريبة القیمة 

 المضافة على هذه الخدمات.

الينبغي للدولة ان تنقض مثل الصقر  على المواطنین في جمع الضرائب،واليمكن ان تعتبر مواطنیها كمنافذ 

 لضريبیة من الضرورات الملحة.ربحیة ،ويجب أن ال تجعل االلتزامات ا

كما يجب إعفاء اصحاب الحد األدني من األجور من الضريبة ،كما يجب تثبیت الحد االدني لألجور على 

 الذهب .

 كما يجب اعفاء السلع األساسیة من الضرائب.

 يجب تخفیض معدل الضرائب على االتصاالت والنفقات الثقافیة إلى مستوى معقول.

تنظیم وتسهیل التشريعات الضريبیة ،وخفض المعدالت الضريبیة بشكل عادل للجمیع،لذلك ينبغي إعادة 

 يجب ان تكون الجباية متوازنة حسب مستوى كل شريحة بما يتناسب مع الثراء والفقر.
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 مكافحة االسراف والرشوة والفساد -12

األمراض االقتصادية ،السیما وأن سمعة الدولة االيجابیة تتعلق برافهیة المواطنین ،واالسراف والبزخ من 

إهدار الموارد العامة وصل إلى حد مقلق والسبب الرئیسي في ذلك هو الفساد ،كما ان هناك العديد من الفساد 

 منها على سبیل المثال: وجود خلل في االخالق والسلوك وهذه من اهم العوامل.

ب ضمان الشفافیة في النفقات العامة،كما ينبغي يجب اجراء عملیات تفتیشیة فعالة للقضاء على الفساد،كما يج

 اتخاذ الترتیبات والتدابیر الالزمة في المناقصات العامة للدولة .

من أهم وسائل مكافحة الفساد والرشوة هي :، زيادة رواتب الموظفین الرسمیین إلى مستوى ال يحتاجون به 

 إلى مصدر آخر للعیش.  

 بالفرد والمجتمع والدولة والتي تهدر ثرواتها.  يجب مكافحة جمیع الظواهر التي تضر

 الصحة  -13

الخدمات الصحیة من المهام الرئیسیة للدولة ،فیجب أن يتمكن المواطنین للوصول إلى هذه الخدمات بسهولة 

فیجب التركیز على المناطق التي تم إهمالها وحرمانها لسنوات كما يجب ازالة كل العوائق   وبشكل مجاني،

 ت في تقديم الخدمات الصحیة في هذه المناطق لكل المواطنین وبشكل سريع.والسلبیا

 كما يجب توفیر العالج للمرضى المحتاجین للرعاية الصحیة سواء دفعوا قیمة التأمین الصحي أم ال.

من اجل مجتمع صحي البد من اتباع نظام غذائي صحي فیجب على الدولة الرقابة الكاملة على االسواق 

 تجات الضارة من ضخها داخل تلك االسواق .ومنع المن

 يجب معالجة السمنة في مرحلة الطفولة والوقاية منها من فترة ما قبل المرحلة الدراسة.

 –الدولة كمتطلب لكونها اجتماعیة ملتزمة بتلبیة االحتیاجات الغذائیة االساسیة ألصحاب الرعاية الخاصة 

 وكبار السن. –واالطفال 

 روة الحیوانیةالزراعة والث -14

للزراعة أهمیة استراتیجیة فیما يتعلق باالكتفاء الذاتي ،وللمنتجات الزراعیة أهمیة حیوبة لمنع االعتماد 

الخارجي ،ولهذا السبب يجب حماية المزارعین ،كما يجب االنتهاء من مشاريع مرافق الري وزيادة المساحة 

 لالراضي الزراعیة .

 على الزراعة، ودعم المزارع بشكل حقیقي. كما يجب تشجیع الصناعة القائمة
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تم تنفیذ سیاسات في غیر محلها في المجال الزراعي والحیواني ،لهذا السبب يتم استیراد بعض المنتجات 

 االساسیة بدالمن تصديرها.

 والنقاذ البالد من هذه الوضع يجب تدشین سیاسات زراعیة جديدة ،والتشجیع في هذه المجال.

  العملیةالحیاة -15

لكل شخص  الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتیة واختیار وظیفته بكل حرية ،كما يجب حماية جمیع 

االفراد من البطالة ،فبطالة أصحاب الشهادات البد وأن تنتهي بتوفیر فرص عمل جديدة للشباب وقفا للكفائة 

 والقدرة لكل شخص.

 وية نقابة تلك المهنة.كل شخض  الحق في اختیار المهنة كما يحق له عض

من حق كل شخص الحیاة الكريمة له وألسرته، واليحق ألي أحد أن يحصل على میزة غیر عادلة من عمل 

 شخص آخر.

 يجب منع أرباب العمل من التشغیل العمال بدون تأمین .

 طريقة العمل ومحتوياته وساعاته يجب أن ال تمنع الوفاء بالواجبات الدينیة.

 يشارك في انشطة البرامج التعلیمیة من أجل رفع الكفائة المهنیة. يحق لكل شخص ان

ينبغي تحديد أوقات  ساعات العمل للموظفین، وفرض العقوبات على من يخالف ذلك كما يجب على الدولة 

 مراقبة ذلك.

 يجب منع أرباب العمل من استخدام قوة الرئسمالیة ضد العمال.

موسمیین وتحسین ظروف عملهم واتخاذ كافة التدابیر لحماية العمال يجب منح الضمان االجتماعي للعمال ال

 من كوارث العمل.

 األسرة  -16

 من حق كل رجل  وامرأة بلغا سن الزواج انشاء أسرة .

االسرة هي ضمان بقاء المجتمع واستمراريته ، واليمكن وجود مجتمع صحي إال بوجود أسرة صحیة ،ولهذا 

 دولة حماية مؤسسة األسرة والعمل على بنائها.السبب ،إن من أهم واجبات ال

 يجب على الدولة دعم للمواطنین الذين ال يستطیعون االقدام على الزواج 

 ،مع أن اقتراف فعل " الزنا" غیر مجرم في القانون ، إذ نطالب بإدراجه كجرم في قانون العقوبات.
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ي تمس باالسرة والمجتمع على حد سواء، كما يجب ازالة أي نوع من انواع الموسسات الغیر اخالقیة الت

 كما يجب ان ال تكون الدولة مشرفة على منازل  واوكار الدعارة.

ينبغي إلغاء القانون الذي يطلق علیه اسم "حماية األسرة" ألنه بسبب المواد السلبیة التي يحتوي علیها يضر 

 األسرة وسالمتها اكثر مما يفیدها بكثیر، 

السجون بتهمة الزواج من قاصرات ،ما يؤدي إلى كوارث داخل األسرة والمجتمع ويوجد آالف الرجال في 

 جراء القانون التى تم وضعه بصورة مخالفة لواقع المجتمع.

 المرأة -17

ال يمكن تحقیق السالم إال من خالل تدريب األفراد المزودين باالقیم االخالقیة ،فالمعلم األول للشخص هي 

نشأ المجتمع فیجب علیها أن تكون للمرأة مكانة مناسبة تلیق بها ،و توفیر االمكانیات األسرة ،والمراة هي من ت

 للعب المرأة دورها األساسي من اهم السیاسات االجتماعیة.

 يجب اتخاذ كل التدابیر لمنع العنف الجسدي واالستغالل ضد المرأة.

وضع القوانین المتعلقة بالمرأة ،كما يجب يجب ان تأخذ المعتقدات والقیم االجتماعیة في عین االعتبار عند 

 االنتباه إلى استخدام المرأة في االعمال والمجاالت المناسبة لطبیعتها.

يجب زيادة معدل مستوى القرائة والكتابة ومستوى التعلیم للمراة ،كما يجب ازالة االسباب التي تجبر االطفال 

 على العمل ومنع المعاملة السیئة لالطفال.

 اسة الخارجیة السی -18

ولفترة طويلة  1952إن تركیا شكلت سیاستها الخارجیة منذ عضويتها في حلف شمال االطلسي )الناتو( عام 

 على حسب مصالح الحلف،

وتقارب تركیا مع الغرب وسیاستها الموازية للحلف أدت إلى ابعادها إلى العالم االسالمي وقیمها الحضارية 

،ومواقف الواليات المتحدة االمركیة وبعض الدول  2016يولیو/تموز  15الفاشلة في ،فالمحاولة االنقالبیة  

العضو في حلف شمال االطلسي المعاديه لتركیا ،غیرت سیاسة ومواقف تركیا لكن لم يصل المستوى الذي 

 يطالب به الشعب .

يا هو من هذه التناقضات ضد سور 2018أبريل/ نیسان  18فإن تايید تركیا للهجمات التي قام بها الحلف في 

 التي تعیشها تركیا،كما أكدنا وال نزال نؤكد وسنؤكد على االتي :

 : أن تكون العالقة مع العالم االسالمي هو عدم استخدام القوة أو السالح بأي حال من األحوال.أوالا 
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ا   : حل كل المشاكل عن طريق الحوار المباشر وعدم تحويلها إلى أطراف خارجیة.ثانیا

التي  أن تشكل هذه المباديء أساساً في السیاسة تجاه العالم اإلسالمي بما في ذلك القضیة السورية، يجب

 أضرت بتصور الحضارة اإلسالمیة وفتحت جروح ال تضمد.

وعلى هذا فإنه يتعین على الدول اإلسالمیة في المنطقة العمل على هذه االساس ونبذ خیار القوة، وتأسیس 

 نشاء نظام سیاسي أدراي يرضي الجمیع.الحوار من اجل حل وا

على تركیا ان تلعب دورا اكثر فعالیة وتبذل كل ما بوسعها  الجل انهاء الحرب في الیمن ، نظرا لما ادت 

 هذه الحرب إلى كوارث إنسانیة من مجاعة وأمراض.

فیما المملكة السعودية تدفع مئات  ،فقط روالمجاعة واألمراض في الیمن تحتاج إلى بضعة ملیارات الدوال

 الملیارات إلى الواليات المتحدة األمريكیة،وهذ الموقف مؤلم كمثل الحرب األهلیة.

السیاسة الخارجیة تكون على حسن الجوار والتوجه إلى العالم اإلسالمي ومنظمة التعاون االسالمي ودول 

غي مراجعة العضوية لالتحاد األوبي لحلف شمال الثماني وتفعیل العالقات معها،وعلى الحكومة أن تل

 االطلسي)الناتو( وتنشأ وزارة مسؤولة للنظر في شؤون العالم اإلسالمي.

 القضیة الفلسطینیة -19

يجب دعم المقاومة الفلسطینیة بكل االمكانات وإعادة النظر في تقییم العالقات مع الواليات المتحدة األمريكیة 

 ن تل أبیب إلى القدس المحتلة.بعد ان نقلت سفاراتها م

يجب قطع كافة العالقات مع الكیان االسرائیلي وسحب االعتراف به ودرج كل من يدعم الكیان الصهیوني 

 في قائمة االرهاب.

 كردستان العراق -20

كانت ايجابیة  في كل المجاالت  2017سبتمر  25إن العالقات بین تركیا وكردستان العراق قبل استفتاء 

السیاسیة والتجارية والثقافیة ،وهذه العالقات قوبلت بالترحیب من قبل الشعوب في االمنطقة ، ولكن موقف 

ع االقلیم من جهة ، ونفسیة المعاديه  تركیا بعد االستفتاء الستقالل إقلیم كردستان العراق أضر بالعالقات م

النفسیة وإنشاء أجواء طیبة يجب اعادة المواطنین األكراد في تركیا من جهة أخرى، فمن أجل تحسین هذه 

 العالقات وفتح المجاالت التجارية واالقتصادية إلى ما كانت علیه قبل االستفتاء.

باإلضافة إلى ذلك ، يجب إيجاد فرص للتواصل الوثیق مع إقلیم كردستان العراق واألكراد في الدول 

 .التجاري في هذه المناطق المجاورة االخرى ؛ كما ينبغي توفیر تداول حر على المستوى
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من أجل عالم مؤهل  وصالح للعیش وكسب حیاة اآلخرة المعیار 

 والمقیاس األساسي یتمثل في " العدالة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


