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اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي  رئيس الحزب

إيھاب شيحة
محمود سلطان

يامن أحمد
محمد النائي
شريف عصام

محمد عبدرب النبي
مصطفي طه

تامر عبدالخالق مكي
عمرو فاروق
محسن فوزي

أعضاء المكتب التنفيذي

د.محمد عبدالمقصود عفيفي
الشيخ مصطفي محمد
الشيخ ممدوح جابر
د.محمد عبدالسالم

مرجعيات حزب األصالة

الشيخ محمد حسان
الشيخ نشأت أحمد
الشيخ ياسر برھامي
الشيخ محمد يسري

الشيخ خالد عبد المنعم
الشيخ خالد صقر

الشيخ سعد مصطفي
الشيخ عالء سعيد
الشيخ مسعد أنور

الداعمون لحزب األصالة منھم

 

 لمصر في مختلف الميادينحزب األصالة حزب سياسي ذو مرجعية إسالمية يسعى لنشر قيم العدالة والمساواة وإعادة الصدارة
ين إجتمعوا من أجل رفعت وبما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، و مؤسسيه ھم مجموعة من أبناء الوطن المحبين المخلص

سالمة و أمن الوطن

عيا وأمنيا ،وبعد ان مّن هللا سبحانهلقد كانت ھذه الفترة السابقة من أصعب الفترات التى مرت بھا مصر سياسيا واقتصاديا واجتما
ينا ما يلىوتعالى بھذه الثورة المباركة التى أزالت الكبوة التى أضرت البالد والعباد ،فكان لزاما عل  :

- إعادة دور مصر إلى الريادي سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا .1

ئفية واألجتماعية .- تحقيق العدالة اإلجتماعى بين افراد الشعب التي تحقق التعايش السلمى بين كل طبقاتة الطا2

- رفع المستوى الصحى ،و الفكرى والثقافى والنھوض بالتعليم وإعالء دور العلم والعلماء .3

.- إيجاد مناخ سياسى يستطيع المواطن ان يعبر فيه عن رأيه وأن يختار من يمثله بحرية مطلقة4

مما يؤدى إلى تحسين مستوى- إيجاد أليات لتنمية موارد الدولة واإلستفادة من ھذه الموارد فى النھوض بالمستوى العام 5
المعيشة ، ورفع مستوى الدخل .

- ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة و إحترام ھوية مصر اإلسالمية6

- وضع إستراتيجية لتقليل نسبة األمية والبطالة ومعدل الجريمة ، واإلنھيار األخالقى.7

 اللزمة لذلك .- العمل على إستقالل السلطة القضائية بجميع درجاتھا والفصل بين السلطات ،وتوفير المقومات8

ايا األمة ، وعلى رأسھا القضية- إعادة مصر إلى مكانتھا الحقيقية بين اإلمة العربية واإلسالمية ، والمشاركة الفعالة فى قض9
الفلسطنية .

-إستعادة أموال مصر المنھوبة ، ومحاكمة الذين افسدوا ، وقتلوا ، ونھبوا المال العام.10
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التغطية اإلعالمية لجريدة اليوم السابع للمؤتمر
الصحفي الذي عقد في مقر حزب النور بالمعادي
http://t.co/zKg6Z6dv

مستقبل مصر اليصنع إال بأيدينا.. والننتظر مساعدة
http://t.co/zBkM0kpq أي دولة

تواصل معنابيانات وتصريحاتميدياالمقرات والمندوبينمن نحنالرئيسية


