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 :برنامج قضاء البترون
على البترون االستفادة من مصادر لبنان الطبيعية . 1

 :الثالثة

 :الشعب 1.1
من غير المقبول إجبار أبناء البترون على مغادرة مناطقهم للبحث 

ينبغي أن يكون هناك ما يكفي من فرص العمل  عن عمل، حيث 

نحن في حاجة إلى تحسين . داخل المنطقة لجميع الساعين للعمل

التنسيق واالنفتاح على االسواق العالمية بدءا من االتحاد 

 .االوروبي والشرق االوسط

 : المياه   1.2

. تتمتع البترون بمصادر مياه كثيرة ال يتم استخدامها بشكل جيد

وينبغي لنا أن نقدم خطة إقليمية تتولى رعاية جميع الثروات 

 .المائية

 :الزراعة   1.3
تعتبرالبترون قطعة هامة في تاريخ المنطقة وحتى اليوم تتوفر 

 .فيها التربة التي يمكن أن تحصل على نتيجة جيدة للغاية

 .ان يكون هناك مجلس لتنمية البترون. 2
لجميع المواطنين في البترون الحق في الحصول على  2.1

 .طبيب عائلة 

أن ينظر المجلس في الحاجة الى مدارس حكومية في 2.2 

 .البترون

 .الحاجة إلى وظائف جديدة للناس، وإنشاء مكتب عمل2.3  

 .خطة إلبقاء مواطني البترون في مناطق سكنهم وقراهم2.4  

  .بنية تحتية حقيقية تتالءم مع احتياجات عصرنا اليوم 2.5  

 .إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في البترون2.6  

تدوين اليافطات واللوحات واسماء الشوارع والطرق 2.7  

والمؤسسات الرسمية باللغة اآلرامية السريانية إلى جانب اللغات 

   . الرسمية المعتمدة

 التنظيم اآلرامي الديمقراطي 

 مكتب اإلعالم في لبنان و السويد

 :الزراعة 
لتغطية حاجة  على لبنان التركيز على الزراعة باشكالها -1

 .الدولة

أن يكون لبنان قادرا على تصدير منتجات بيئية عالية  -2

 .الجودة

 :الصناعة 
 .ينبغي على الدولة مساعدة المنتجين على تحسين منتجاتهم -1

 .ينبغي أن تساعد الدولة على فتح أسواق جديدة للمنتجين -2

 :التعليم 
 :لبنان في حاجة الى أن يكون منفتحا

ينبغي ان تكون كتب التاريخ وفقا للحقائق المتفق عليها بين  -1

 .مؤرخي لبنان والعالم

ينبغي أن تدرس اللغة اآلرامية السريانية بنسب متفاوتة أقلها  -2

باعتبارها اللغة األم  مرة في األسبوع في جميع مدارس الدولة

 .للبلد

 :االعالم 
أن تكون وسائل اإلعالم حرة وقادرة على التعبير عن رأيها  •

 .بأي طريقة سلمية صائبة

 :الضرائب 
دوالر في عام  400يجب أن يصل الحد األدنى لألجور إلى  -1

 .، وأن يواصل النمو 2009

جميع الضرائب المفروضة على البضائع عليها أن تبقى كما  -2

 .هي دون أي زيادة

يجب على االفراد الذين يملكون أكثر من منزل واحد دفع  -3

 .الضريبة عن المنازل األخرى

دوالر وأكثر شهريا  10.000يجب على كل فرد يتقاضى  -4

 .٪ من الضرائب  20أن يدفع ما نسبته 

 

 
 

 :العالقات الدولية
 :على لبنان

تنفيذ جميع قرارات االمم المتحدة وبمساعدة المجتمع الدولي  -1

 .اذا دعت الحاجة

 .التعاون مع االتحاد األوروبي والتوصل إلى اتفاقات مميزة -2

 :المرأة
المرأة في لبنان ينبغي أن تكون على قدم المساواة مع الرجل 

 :بموجب القانون 

 .أن تكون قادرة على إكساب الزوج والطفل الجنسية اللبنانية -1

الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه الرجل اذا مارست  -2

 .نفس الوظيفة

 .وضع حد لما يسمى جرائم الشرف -3

 :الشباب 

على شباب لبنان أن يكونوا جزءا من عملية 

 :صنع القرار في لبنان
 .أن يكون سن االقتراع الثامنة عشر -1

 .إلزامية المدارس ومجانيتها حتى سن الرابعة عشر -2

 .  18خلق نشاطات وتعليم مهني للشباب تحت سن ال  -3

 :الغترابا 

 :لعودة المغتربينخلق المناخ المناسب 
 .العمل على منح المهاجرين حق االقتراع في بالد انتشارهم -1

 .العمل على جذب المهاجرين اللبنانيين لالستثمار في لبنان -2

 .الحصول على الجنسية اللبنانية منح حق للمغتربين -3

 :البيئة 
الحاجة للمزيد من الوقود البديلة في السيارات والمنازل  -1

 .والمصانع

 .المزيد من المصانع لتنظيم النفايات وإعادة التدوير -2

 

 

  :برنامج التنظيم
 :هوية لبنان

يؤمن التنظيم بأن لبنان وطن تعددي لكل طوائفه ومجموعاته 

 :ولذلك يجب أن يكون

 .والمسلمين العرب فيدراليا بين المسيحيين اآلراميين -1

 .متحدا كبلد قوي حديث -2

 :الشؤون االداخلية الملّحة 
 :مطالب التنظيم

العفو الكامل والعودة المشرفة لجيش لبنان الجنوبي وغيرهم  -1

 .من المجموعات واألفراد المنفيين في المقاومة اللبنانية االولى

التنسيق مع منظمة األمم المتحدة لتوزيع الالجئين  -2

الفلسطينيين المقيمين في لبنان على دول الجامعة العربية، 

وتعطى صفة العمال األجانب للباقين ألزالةالمخيمات  

 .وانخراطهم في المجتمع اللبناني

 :العالقة مع سوريا 

نريد أن نرى لبنان وسوريا يتجهان معا نحو 

المستقبل الذي يخدم مصلحة البلدين باحترام 

 :ولتحقيق ذلك نطالب بتنفيذ ما يلي . متبادل
 .ترسيم الحدود من العريضة في عكار الى شبعا في جنوب -1

 .وقف الدعم السوري ألي منظمة تزعزع استقرار لبنان -2

 .وضع حد لملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا -3

 :العالقة مع اسرائيل 

السعي لتحقيق سالم متبادل بين البلدين لخير 

 :وأمان المنطقة لذا
 .يجب على اسرائيل االنسحاب من مزارع شبعا -1

على اسرائيل ان تعطي لبنان جميع خرائط األلغام   ينبغي -2

 .والقنابل العنقودية

 .ايقاف الهجمات بين البلدين للوصول الى سالم شامل -3


