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 تقديم

زألرررولرتن زارررس ت أليألررر ن     –يعتبرررل ركزلارررس ركي ألرررثيال يبسررروا ركأليوألررروت اركجلرألررروت ر ألرررتلرتي ي  
  رر، ل ج  ررجا   ئرر اوررم ز زرر  جلرألرر   ألرربوم رىافألررون اايييرر   ا وا ركاسررجض وررلالض ى عارر،  ا ررون 

  ررجضن  هز ررو ركبلارروزت ركز ررتل  ايررلجر ابوكتعرروا  زررم  وجرريوت ا  رروت رراج ابيررلض ز  زوكرر ن امررون ب 
يايرس بوكتعروا  بري  ا ن ركاثاير    روجض باروا ركاسرجضفرل   ركزألروهز كر،  رك روج  ن"ركي ألثيال ركسارل ج ن"

 .(CMI)زألولرت ازبوجلض  جرلض ريسزوت ركيا اجي  

   زرو ترن ركتاجر   كير ن  برل  ز ير  سارلير  ارألرع نتتاي رو كسجري  ي تل رمترلر  اييفر  ركاسرجض ركاثاير ا 
 رررز ت اوفررر   رألرررتزلت  رررجض ألررراارتن بز رررولا  أليوألررريي  ازألرررتف ي  افعوكيررروت ز تزرررم زرررجال ا ررربوم

آولهررررو  فررررج اررررو   ن(ن رك ررررتوت8491ركورررري  ركةلبيرررر ن مثررررو  عررررسضن رلروررررل )ركت زعرررروت ركي ألررررثياي  
  رجض مروجض زر   وجي  وزألي ايل ز   ابيلات اركجاس  زم  اركفثو ر تزو وت زايج   فل ركوي  

 زررر  رك ررربوم اركا رررثوا ركزألرررتف   ارك وجررريوت ركتسليرررلن زاظزررر  اورررول  جروررر  زررر  لئيألررري  فجررروئ 
 . رك األي 

 اوبررلض آلرا تعارج  يورو فإا ررو نركبلاروزت   ر، ركفروئزي  آلرا  رر  فير  تعبرل ركررس  بوكفرجل فإا رو نبوكتروكل
اهرل زثلاسر  ك افرول ركعرون فرل    راج زتاا ر   ورل ن كر، زرو تاجر ت  كير   ن ازو تألرتاج وز  اثاي 

جر ن كتبال هسه ركاييف  ازو هرل  ا  ا عبل زوت   رياألوث ركي ألثياي ن فل ألبي  باوا زام  اثال
 . بعج تعجي  و اتثايلهو

ياث ق زلاس زألولرت فل سك  ز  جاله ازلاس تيايل  ألتلرتي ل يألع،ن  ر  ثليرق رمترلر  ركأليوألروت 
رئ ن ك زألوهز  فل ت جيج ركيال ركأليوألل ااألي    سجرا ركتةييل ركزث امن بعيرجر  ر  اركويولرت اركبج

كعررررم جال أليوألررررل زبو ررررلن ي  هررررسر ركررررجال زرررر  زألررررواكي  ريسررررسرم ركأليوألرررري  اركز زا رررروت اركفررررا  
 .رى تزو ي  ركزوت ي  اكيج زلراس ركبسا اركتيايل



 

 جذور االنقسام وأسبابه

 :  وجض باوا ركاسجض ركاثاي ن ا هز وفل اثالق رىافث  بزيوب  ب  تس ي   سال رىافألون ا ألبو   

مبرر  تاميررم رتيرروق  األرر ان ارألررتزلت بعررجه  تأليوألرر  ركيجرر  ر ألررلرئي ي  كفثررو  عررسضن اركتررل بررج  (0
ب ا  زوثلج اجاى  ك، تاييس  ز ي    وجض رىات ول فل زسريث ركفثرو  تسرت  ارار  وثر  

ن يجرر ر هوزررو فررل سررجاي ون اكاا ررو رألررت جفت تعزيررق ركفرر  رىلتبرروثن ركتررل كعبررت ركزفوازرر  جال 
موز  جاك  ف ألثياي ن اريهن تاييس وثاض  ك، ركرالرا فرل ركفثرو  زر    ر   امثم ركثليق   ، 

   . ركتفجن   ل وثارت فل ركوي ن ابا ركيتا  ارىافألون ارىمتتو  فل ركجيا  ركي ألرثياي 
رك ةلرفل بي  ركوي  اركفثو ن ا جن مجلض   هزي  هسر ركعوز  تابل  ايل فل ظ   جن ركتارج 

ثررل  جرو ررل   رر، سألررن ركوررال   ألرراليو  ا  زايررو  ا  زوهيليررون وجاجررو فررل ظرر  ا رراج 
ى برري  آوررلي  زررويلي  بفرراضن  هز ررن رىسررتال  ر ألررلرئي ل ركررس  ألرروهن بامررا  رىافألررون اي زرر  

 .تعزف  ارألتزلرله  ك، ريبج

ن ازرو " رل يتي "ركرس  ظ رل با راج مراتي  زترارساتي  ن ا "سزروج"ا" فتح"رىألتفثوم ركسوج بي   (6
ن ركفثررو   رر، " سزرروج"ارمررم ألرريثلض   اترروئت رىاتووبرروت ركت ررليعي  ركألرروبف ن اازررو يعاألرر بّيارت

 .  ، ركوي " فتح"األيثلض 

ن ارىلتبوثروت اركيجروئ  ركي ألرثياي ركوالفوت ركأليوألي  اركبلرز ي  ارييجياكا ي  بري  ركتيرولرت  (3
ثررلر  وول يرر   الموت ررو  رألررتوجرن  زررميزيرر  اركجاكيرر  اركزلرهارر    رر، ركزتةيررلرتن ركعلبيرر  ار م 

 .زم ريثلر  ركي ألثياي  كوجز  زجوكس و ركتل ى تتالم، اييلر زم ركزجوكس  ركي ألثياي 

 ثررل ا ررت رىمجرروا امار ررج رك عبرر  ركفوئزرر    رر، رك يزارر  اركتيررلجن زرر  وررال  ا رراج  رألررتزلرل (4
 .رىستيوظ بوكفثو   اكايت ضن زفوب  ثل  آول رألتعوجض مثو  عس   اكايت 

 .ازا  زو وت زجوكح رىافألون فل ركوي  اركفثو ن ازفوازت و ي    ج ىألتعوجض ركاسجض (5



 

 ووجهات نظر متباينة عدة أطراف

 فرروارت ركسارليرر  زررم  ايررل زرر  وزألرري   وجرري  زرر  مرروجض ركيجرروئ  اركزألررتف ي  ركألررتاوجر  كرر، سجرري    
يزار  ن "ز زا   ج ن اتثايل زألول ركزجروكس "ن از ز  ركايوئق ركجوجلض    ارك بوم ز  رك األي 

 :وآلتلبز ز  ركزارم  ب     ا وا رىافألون  ت ويص

  ،ايرررست رافالبرررو " سزررروج"   و ن"رك ررل ي "ركثررل  ريا  يرررل  رياكايررر    رروجض مثرررو  عرررسض  كررر
  ر، ت راي  ساازر  ايثرل  سرال موئزرو . اركزث ام ها  اجض ركأل ث  رك ل ي   ك، مثو  عرسض

 . لرا رىاتووبوت  تيلض أليثلت و   ، ركفثو  اتسول (افوق اثال  ا اسجض اثاي )

   ازلراز  ر ا وسرتن ألارا ز  ورال  " سزوج"ركثل  ركيوال يل  رياكاي  ك سيوظ   ، أل ث
سااز  زايج    ا سااز  ظر ن ازرو هرا سوجر  سوكيرون اركرتسان بزيوجر  ركساازر ن ركزجاير  

ا رلي  اوزر  فررل ركألر ث  اركزاظزر  بررال  وكسلارر  ن ا     ر، ركثررل  رآلورل    يفبر  باريزاير
ن جا     يجررل   رر، سكرر ن كاارر  ايثوكررم بتثبيررق رىتيومرروت السزرر  ارسررجض زتاوز رر .  ررلاث

 .يعثل رياكاي  ك سجا    ، زاوألم  ووفي  جا  ركتيليث بأليثلت    ، ركفثو 

  زاظز ن ركتاظيزوت جةيلض ز  جرو  اوول   ثلر  يوكي  زااا  ز  ز زا وت زألتف   ا
ا    ركاظل تل     اسا و ى يتيح ك و  (أ: ل تاتتاس   ك،  جض ا  وت اظلن  بلسهو زو ي

  رىتيوموت يتسألتتع ق بثل  يوٍ  يثل   فاول  (ب. ألا     تفان بجال ركتافيق اركاألوث 
آلرا تثوكم  (ج. ت اي   ولالض ت اي  تيول يوكا جا  ركعز  سفو   ،ا  ا اييي  تثبيف و 

 ا تثايل ركوةث كتثبيق ا إل لر  اركلموب  ك" ز زا   سازوا" ا  زتوبع بت اي  ك ا  
ا  وت اظل تثلس و  اوجل  ا ما  ز  وول  ركأليوق ركأليوألل ركسوكلن  (د .رىتيوموت

ت اي   ثول بجي     بثوكم ت  م   جزيرتاييل  ا رتووس زا ركتواي   ا رك اتتلرا  بي 
 .ارسج كتزيي  ركي ألثيايي   ا ايو   ثولا اج ركسو   ك راتيوال  تن  ا ز  ركتسليلزاظ



 

 مبادئ وقواعد ومنطلقات عامة

 :ازو ي ل تسجج ركاييف  ركزبوجئ اركزاث فوت ركعوز  ركزا    كعز ي    وجض باوا ركاسجض ركاثاي ن

ألتلرتي ي  ركتسلل ركاثال (0  .ركتارفق   ، ركبلاوزت ركأليوألل ار 

  ،  ألوج   لرا زجوكس  توليوير  بري  ركتيرولرت ( زييوق اثال)وق   ،  فج ر تزو ل رىتي (6
 .ركي ألثياي  ركزوت ي ن ركاثاي  اركجيزفلرثي  اركفازي  ار ألالزي 

ألرريوق   رروجض بارروا ركسلارر  ركاثايرر  اركتزييرر  ار  رروجض بارروا زوألألرروت زاظزرر   فررل ا رروا رىافألررون  (3
 .ركأليوألل ارى تزو ل  كار  ركثي ركتسليلن بسيا تون زوت   

 ررروجض تسجيرررج ركعالمررر  زرررم جاكررر  رىسرررتال  ار  ن ركاظرررل فرررل  رررا  اجال ااظررروئ  ركألررر ث   ررروجض  (4
ارفرررق   ررر، اركتن  سيررر  بزا رررم رتيررروق  األررر ا از سفوتررر اركتس ررر  ركترررجلي ل زررر  رىكتسرزررروت ركز

 .اظيي  رىاتووبوت فل رك لث رىألتعزول  ركس  يعي   رك عم ركي ألثيال

 

 التوافق على المبادئ والمنطلقات لات ووسائدمحد

 رالهن  األروئ  ك تارفرق   ر، ركزبروجئ اركزاث فروت ركعوزر  ركزرساالض ركزسرججرت ا ركتفتل  ركاييف   ججر ز  
 : يزا  ت ويج و بزو ي ل

ن ى يتامرر   ى  اررج رىتيرروق سررا  ر ثررول ركفيرروج  ركزومررت  ثررالق سررارل اثاررل  رروز  وررز  (0
وررن ززي رري  ب رروجض بارروا ركاسررجضن بعررج تاألرريم ر ثررول ركفيرروج  ركزبرروجئ اركزاث فرروت ركزاّ  رر   

   رك توت اركزل ض ارك بوم اركز تزم ركزجالن اجية  زومت   ك، سي   فج ركز  ج ركراثال 
 .بز ولا   زيم ريثيو ن اجا     يزج سك  بزاوا  اجالسيوت هيئوت ركزاظز 



 نرتيوق ركفوهلض ااييف  ركافوق ركاثال ابووج رىاثالق ز  رىتيوموت ركتل تن ركتاج   كي ون  (6
ن اركتارفق   ، ركفوويو ركتل ت وه ت و رتيوموت لايس   ، زعوك   ركبااج ركوالفي اركت

 . ركزجوكس 

 ز  اا و تسجيزلر وض      وجض رات ول مارت رىستال  ز  جرو  مثو  عسض  ك، زسيث    (3
باي  از زوت ركزوألألوت فل ركظلا  بي  ركوي  اركفثو ن ابووج  ز  سيا  ركتبوي 

ارىستيو وت  ن اا اج ركت ايالت ركزأل س  ك زفواز نفل ركفثو  ركزجاي  اريزاي  ك أل ث 
 ارتووس ركأليوألوت اوم  اج بوكسألبو  سك  زو يفتول  وس ركزعي ي  اركتازاي  فل ركفثو ن

 وزاجي ب اركفثو   ك وي  اركفواااي  ركأليوألي  ركزاوا ز  سك  ليّ ية    جا  نر  لرارت
 .ن ايووعو  كزل عي  اثاي  ارسجض زست   لرضٍ 

ن اهرا زررو يتث ررم    ييوررل ركسررارل  كر، رتيرروق  رروز  سررا  اوفرر  رك رروز  لسزرر  رك ر تزروج زبررج  (4
ن يرتن وزتيرق   ي ر  ا  سزايررركفوويون زم زلاا  فل  اكايوت اوثارت اآكيوت ركتاييس افرق  رج

 .ب ا  زتسرز  ازتارسٍ  وتثبيف 

 

 

 

 

 

 

 



 لشاملةالرزمة ا

تيلورر و تعفيررجرت ركارمررم ركاررو ن  رر   كتسفيررق ركاسررجض تبررج  بزلس رر  راتفوكيرر يزرر  سو رر  كوولثرر  ثليررق 
ركتررارس  وررز   زبررج  رىافألررونن اتلاررس   رر، زعوك رر  زوت رر  ركز يرروت برروكتارفق ركرراثالن ارألررتاوجر  كرر،

اثال ركعون  ا زألتا  ن ألارا   ، ركزألتا  رك ز ي  تجلي ي  اتلرازي  فل تاييس ز يوت ركلسز  رك وز  
  .ركأل ث  از زوت ركسااز 

 قضايا المستوى الوطني العام 

ألرف  سزارل مجريلن  افرقيتألرن بوىألرتجرز   اثارل ثرالق سرارل    ركتارفق   ، هسه ركفوويو يتث رم 
 :وز  ر ثول ركفيوج  ركزومت بعج تاأليع ن بسيا ي ز  ركز يوت ركتوكي 

 المشروع الوطني: أوال

 ز لا  ركاثال راثالمو ز    وجض رى تبول كاسجض ركفوي  اريلض ارك عمن  وجض تعلي  رك 
اكيألت  اجيزفلرثلن تسلل اثالا  سفاق يت و موي جرألتعوجض زاوا  موي  ف ألثي  با 

جاك    ،  سا ز  ف ألثي ن ااسك    وجض تعلي  ركعالم  زم  أللرئي   ا باوا ز لج  موز  
  .لي  ألالنز  سيا ااا و  الم  جلر  زم  جا اكيج  

  اريهجر  رك زعي  ك  عم ركي ألثيال  يازو ا جن افل ركتوليوي  ركتزأل  بوثوم ركسفاق
سق تفليل ركزجيل كا  ركي ألثيايي ن ا اجض  رك ج  ركاثال ر ألتلرتي ل ركزتزي  فل زفجزت و

ا وا رىستال  ارىألتيثو  اركعاجلي ن بزو ي ز   ركال ئي   ك، ركجيول ركتل ه لار زا ون ار 
جا  ت وه   نا وجزت و ركفجج84٩١ سجاج   ، ضأليوج سرتفل جاك   رىألتفال  ركاثال

رك زو ي  ك ي ألثيايي   يازو تار جارن بزو فل سك  سق ركزألوارض ا ركجفو     ركسفاق ركيلجي  
 .ن  ك، سي   ي وج س  توليول  سل 91ك ي ألثيايي  فل  لرول 

  يول يوكا ى يتو ،    ركلاري  اركسفاق  هجر   ألتلرتي ي  ركتسلل راثالمو ز  وب الض
 : زلر وض رآلتل ن اها زو يتث ماى يت وه  ركارمم ب  يألع، كتةييله نركتوليوي  اركس  ركتوليول



   زثلاسو   ،  (رىألتفال  ركاثال) جن ت وه  زألاعوت رألتزلرل  بفوا ويول ركجاك
ريزن ركزتسجضن اااألي   ركثواك ن ز  سيا ريبعوج ركأليوألي  اركفواا  ركجاكل املرلرت 

ر تلرض   ، تفجن ركز لا  ركج ياال رىألتيثوال ركعاجل ن ىأليزو فل واا 
  .ركيلص ركتل تافلهو زاوا  ف ألثي  اجاك  بجي  زلرمم فل ريزن ركزتسجض

     رألتزلرل رك  اج ىألتايوج فلص ركس  ركفوئن   ، فالض  موز  ركجاك  ركي ألثياي ن
يةي  ولالض فتح ركويولرت يابةل    تسفيف ن ى بوكلعن ز  تسريج جعاب  

ن افل زفجزت و ركعز    ،   وجض اباوا زتث بوت رىاتفو   كي و ر ألتلرتي ي  ريول 
تعلي  ركز لا  ركاثال رك زو لن اب الض  ألتلرتي ي  موجلض   ، تسفيق رك ج  

ألتيثوال ركاثال ر ألتلرتي ل ركزتزي  فل ركتسلل ز  اظون ركسان رىألتعزول  رى
ا وئ  بزو ي تز    ي  ز  رزتيوسرت أليوألي   زو ي   رىستالكل ركعاجل ن ار 

ن ابزو ياي  ززولأل  سق تفليل اكيج ركتعويل  ا ركتجوكح زع  نك زألتعِزلي 
 .ركزجيل بجيت  سفو  زعيو ك ي ألثيايي   يازو ا جار

 

 (الميثاق)العقد االجتماعي : ثانيا

  رر،  ألرروج  ا رروس زجرروكس  توليويرر  برري  ارر  ركتيررولرت ( اثاررل زييرروق)جرريوع   فررج ر تزررو ل  جيررج 
بسيررا يفررجن سكرر   ا ألررج رك ررلرا  اركجيزفلرثيرر  ركتارففيرر  ركزتاوألررب  زررم وجاجرري  ركاوررم ركي ألررثيالن

فل زاثف  تتي ، في و ركجلر وت ركثوئيي  اركزسهبي  اركعلمي ن ب     زاواي   ازاس و ف ألثيايو او سون
كلويرر  كدهرررجر  ركاثايررر  ر ألررتلرتي ي  اركفار رررج ركاوظزرر  ك عالمررروت ركاثايررر  رىتيرروق   ررر،  فررج ياسرررج ر

  . ركتل تساز   اكسيوض ركز تزم اركفين ر األواي  اريوالمي

ي ألج ركفارألن ركز تلا ن ايسجج ز  هرا ركي ألرثيال ازرو    ( ركزييوق)  ركتارفق   ، هسر ركعفج  ز   
 م رررين اركعررروكنن اايييررر  ركسيررروظ   ررر، ركلاريررر  اركسفررراق هرررل ف ألرررثي  ازامع رررو فرررل ركزاثفررر  ركعلبيررر  ار



عاوئ و بوألتزلرلن اريهجر  ريألوألي  ك ايو   ركتوليوي  ك  عم ركي ألثيال اتثايل رك اي  ركي ألثياي  ار 
 . ااييي  ركتعوز  زم ركي اج ركزفيزي  فل ف ألثي  نركتسلل  ركي ألثيال

ايسرررجج ريألرررج ركاوظزررر  كسيررروض  نركي ألررثيايي  ازررو يورررز  ركعفرررج رى تزرررو ل تاظررين ركعالمررروت زرررو بررري 
  رر، مو رررجض رىكتررسرن برروكفين ر األرررواي  ريألوألرري  ركترررل تستررلن ركررل   اركرررل   رآلوررل اركتعججيررر   نركز تزررم

  اركزألرروارض برري  ركزررارثاي  بةررض ركاظررل  رر  رك رراج اركررجي  اركعررلقن اتستررلن سفرراق رىاألررو  اسليوترر
 .كأل ثوتن ازو بي  ركأليوأل  اركجي ريألوألي  األيوجض ركفواا  اركيج  بي  ر

 إعادة بناء التمثيل ومؤسسات المنظمة والمجلس الوطني: ثالثا

ركزاظزر ن اكيألرت ركألرر ث ن هرل ر ثرول رك رروزم اركايرو  ركراثالن اي ررم    تارا  ركزرجو  ركوررلال  
اررروا تث رررم   ررروجض بيزرررل ركرررس  كت رررواس ركزررر سق ركررراثال رك ررروز  ركرررس  تار  ررر  ركفوررري  ركي ألرررثياي ن ري

زوألألوت ركزاظز  بسيا تون زوت    كرار  ركثير  ركأليوألرلن ابجرالض ت ع  رو مروجلض   ر،    تارا  
ماى افعال ركززي  رك ل ل اركاسيج ك  عم ركي ألثيالن زرو يا رم ت راي  ز  رج اثارل  جيرج اتزاري  

وكتارفق ا زرو  زار  سكر ن ابر نافرق زبرج  ركتزيير  ركاألربل نا  ركت زعروت زر  روتيرول ززي ي رو بوىاتوروم
 .ركزألتاج  ك، زعوييل يتن ركتارفق   ي و  سر تعسل   لرا رىاتووبوت

ابزو     فج ز  ج اثال  جيج يفل  فجر ر تزو يو ازجوكس  توليوي  ايعتزج بلاوز و أليوأليو بسو   
ا ررو تررافل  ثررولر  كرر، امررتن فررإ  جررية  ر ثررول ركفيرروج  ركزومررت بعررج تاألرريع  تبررجا جررية  زاوألررب ن ي

 .عو كسي  ت اي  زوألألوت ركزاظز ن ابزو ى يزج  ل ي  ركزاظز  ازوألألوت واثايو  وز

اسيررا    ت رراي  ز  ررج ركرراثال  جيررج يتث ررم تسورريلرت ثاي رر ن تفتررل  ركاييفرر  ركعزرر  وررال  فتررلض 
 :راتفوكي  افق ركوثارت ركتوكي 

ركعزرررر    رررر،  فررررج جالض  وجيرررر  ك ز  ررررج ركرررراثال وررررول  ركورررري  ركةلبيرررر  ركوووررررع  كألرررريثلض  (0
رىسرررتال ن يرررتن ركتسوررريل رك يرررج ك رررو زررر  مبررر  ر ثرررول ركفيررروج  ركزومرررت  ا ك اررر  تسوررريلي  

ن ب ررر   ركرررجالض ركعوجيررر  تزيي يررر ن زرررم رىكترررسرن بزرررو الج فرررل ركاظرررون ريألوألرررل كزاظزررر  ركتسليرررل



ت زعررروت   ركزتألررواي  ك زيرررم   ورروا ركز  ررج زرر  زوت رر  ركوررزو  تررافيل فررلص ركز ررولاا 
عفج هسه ركجالض يات رل جال ر ثرول ركفيروج  ركزومرت كجروكح رك يئروت با . اركيجوئ  ارىت وهوت

 .ركفيوجي  رك وزع  فل ركزاظز 

ي ررا  ركز  ررج ركرراثال فررل وتررون   زررو  جالترر  ك ارر  تسورريلي  تترراك، ر  ررلر    رر،  ز يرر   (6
ركرراثال بوىاتورروم افررق زبررج  ركتزييرر  ركاألرربل سيررا  زارر ن اركتارفررق    رروجض ت رراي  ركز  ررج

ركرراثال سيررا يتعررسل   ررلرا رىاتووبرروتن اففررو كزررو الج فررل رتيرروق ركزجرروكس  ركزامررم فررل  يررول 
ن ابزرررو يورررز    ررروجض باررروا ركتزييررر  ات جيرررج هيواررر  ازوألألررروت ركزاظزررر  راألررر وزو زرررم 1188

 . ر لرجض رك عبي 

ريألررج ركتوكيرر  فررل  ز يرروت   رروجض بارروا زاظزرر  ركتسليررل اسلارر  تسررلل اثاررلن ر تزرروج تفتررل  ركاييفرر  
  رروجض بارروا زوألألرروت زاظزرر  ركتسليررل "ايزارر  ركعرراجض  كرر، زسيررج زرر  ركتيوجرري  سررا  سكرر  فررل اييفرر  

ركزا ررالض   رر، زامررم ا ن "ز زا رر  ج ررن اتثررايل زألررول ركزجرروكس "ركتررل  ات ت ررو سررارلرت " ركي ألررثياي 
 :زلاس زألولرت

   تزير  ركزاظزرر  ار  زاااروت رك ررعم  ؛ ر،  ررزاكي  ركتزيير  ركراثال زرر    ر ركسرلص      
ركي ألررثيال جرورر  ف ألررثي  ركتوليويرر  اوول  ررون اجيزفلرثيرر  ركتزييرر  زرر    رر   وررل ن       

 .زم   لرا رىاتووبوت ب ا  جال  نتاا  هيئوت و موب   ك زألواك  ز  مو جت و رى تزو ي 

 الي  ار ياي  اركجياي وزو  ركتعججي  ركأليوألي  اركي. 

 يررراص زييررروق ركزاظزررر  ااظوز رررو  ؛ورررزو  ركسفررراق ركجيزفلرثيررر  اركزجايررر  اركرررجفو   ا رررو      
ريألوألررل رك جيررجر    رر، ركتررسرن زوألألرروت ركزاظزرر  ازاااوت ررو ركسسبيرر  ارك زوهيليرر  برروكسفاق 

ركتاظينن ا  ، ركجيزفلرثي  ار األواي ن اوزو  ركسق فل رىاتووم اركتل يحن اسلي  ركتعبيل ا 
 .  ركيج  بي  ركأل ثوت اركت جيج ركجال  ك  يئوت ركفيوجي  اركسق فل زسوألبت و



   ريألوألل افل ركزييوق بوكسيوظ   ، ألز  ركزاظز  ركزجاير ن ( ركاظون)رىكتسرن اجًو فل ركفواا
افرق زل عيروت زجاير  تفررل بسلير  ركرل   اركزعتفررج ارى ت روج اركافرول ركسررل اركيجر  بري  ركررجي  

 .  اركأليوأل 

  ى تاوررررم  فبرررروت  زررررون ر تزرررروج    زرررر    رررراو  ركاوررررو  ركتررررل يتيس ررررو ركفررررواا  ركررررجاكل   
/ اركزارييق ركجاكي  ك  عام ركوووع  كالستال ن اجفو و    ركرايجن افرق زرو يفرلله ار  ت زرم

بزو ى يتعولض زم زييوق ركزاظزر  ااورو  رك رعم ركي ألرثيال زر   نز تزم ف ألثيال/  وكي 
 .ركاثاي  ازم مين ركسلي  اركزألوارض اركعجرك  رى تزو ي      سفام 

 تاااررت ازررو  ررو ز  ا ألرروكيم بايرر   رر   ررجض اررار ٍ  فررل توت رر بجررالض  زاظزرر رك بارروا وررلالض 
 ت زرررم اررر  ا اورررو  وجاجررريوت  كررر، رىاتبررروهن راثالمرررو زررر   هزيررر  ركألرررتيايوت فترررلض ورررال 

 ركألررراوال ركت زرررم تعتزرررج ل بررر و ركرررجارئل جرررية  رألرررتبجر  فرررل زرررو يفتورررل ركبسرررا ف ألرررثيالن
  ألوألرو...(   زيلارو  الابون ركو يتن ألاليون كباو ن ن8491  لرول لج نري نركفثو  وي نرك)

 كز رون ركرجارئل بجرية  رستيظرت ار   نركي ألرثيال رك ز رال ارستيو روت امورويو  وا  كزتوبع 
 ركررلئيج  ّ ررركزا  ركي ألررثيال ك  ررعم ركزجرريل تفليررل سررق  بفرروا وررلالض زررم زلاسيرر ن  ا  وزعرر 
 .ركز ون ك سه ارك وزم

 اتازيرر  اتثررايل   رراو  ر ألرراوج اركتورروز   نرىايتررو    رر، ركزسرريث ركفررازل ار م يزررل اركررجاكل
 .كفين ركسلي  اركعجرك  اركزألوارض ركجر نركعلبل اركجاكل 

 البرنامج السياسي: رابعا

 نركزيواووت ويول  فق األجرجار ناركاوم اركيجوئ  ضاركفيوج  ركفوي ب  تزل ركس  ركعون ركز سق   
زارم  زعظن ركيجوئ  اركتيولرت  فل سجا ركس  ركز زاج اركتفولم  نركزفواز ويول  ثّ اتع

 ابووج   نززاا ركبلاوزت   ، ركتارفق  زاواي  ي ع  ناركاووكل ركأليوألل كبلاوزتسيو  ر ركي ألثياي 
 .ول ري ركفوويو   ، ىتيوقار ركتفجن زيتو  هااركاووكل  ركأليوألل كبلاوزتر   ، ركتارفق   



 : زو ي ل  زلس   ركفوجز كأليوألل ركبلاوزت ركركتارفق ركاثال   ، اتفتل  ركاييف     يلر ل 

  ركتزأل  بوك ج  ركاثال ر ألتلرتي ل ركزتزي  فل سق تفليل ركزجيل كا  ركي ألثيايي   يازو
ا وا رىتار جار ستال  ارىألتيثو  ن ا اجض ركال ئي   ك، ركجيول ركتل ه لار زا ون ار 

فل جاك  سرت أليوجض   ، سجاج  ون  اركعاجلي ن بزو ي ز  رىألتفال  ركاثال
ركجفو     ركسفاق ركيلجي  ارك زو ي  ك ي ألثيايي   يازو تار جارن ا ن ا وجزت و ركفجج84٩١

 .ن  ك، سي   ي وج س  توليول  سل 91بزو فل سك  سق ركزألوارض ك ي ألثيايي  فل  لرول 

  س  اثال ى يسر  بعيجر ابسو    ك، ايرو  ثاير  ا ك  كيألت   ، زلز، س لن  موز  ركجا   
 .ن ا ع  رىستال  زا يو  أللرئي يلاس   ، تةييل زارسي  ركفا 

   ركزفوازررر  باوفررر    ررراوك ون بزرررو في رررو ركزألررر س ن سرررق اار رررمن كاررر  ى يزاررر  ر تزررروج ركزفوازررر
رىورتال  فرل زيرسر  ا لبير  اركجاكير ن ركزأل س  ا ألر ام اسيرج  ا لئيألرل فرل ظر  ركزتةيرلرت ركع

فررل هررسه ركزلس رر  بوكررجفو   رر  ركررايج وررج ر تررجرارت   وسجررل رألررتوجرز زررو يفتوررلركفررا ن 
 .ن  ا  جار  رىستال    ، مثو  عسض( )ركزألتاثاي ن  ا رمتسون زاوثق ركأل ث  ركزجاي  

 كزيواورروت  ى لفررض  ثررول ركزيواورروت ركيارروئل بل ويرر   زيلايرر ن اركتزألرر  بعررجن ركعرراجض  كرر، ر
بل ويررر  ريزرررن ركزتسرررجضن ا  ررر،  س  جرررالسيوت اوز ررر  اجال زألرررتزل فرررل  ثرررول زررروتزل جاكرررل

 ألرروج ركفررواا  ركررجاكلن اب ررج  تثبيررق مررلرلرت ريزررن ركزتسررجض افررق  ررجا  سزاررل زسررجج اكرريج 
 .  وجض ركتيواض ب  ا و

  ب ررررا  زتررررجل ن اركعزرررر    رررر، ركتس رررر  زرررر   رررروجض ركاظررررل فررررل  ررررا  اجال ااظرررروئ  ركألرررر ث  
اركيجر  بيا رو ابري   ركتسرزوت و ركأليوألي  ارىمتجوجي  اريزاي  بزا رم رتيروق  األر ا از سفوتر ن

ركزاظز ن اركسلص   ،  جن ا اج زوألألوت ركزاظز  ركلئيألي  فل ريلض ركزست  ن اتساي  
ألرررر ث   جرليررررر  اوجزوتيرررر  اافرررر  ركألررررر ثوت باجرررري و ركألرررر ث   كرررر،  جرض زرررر   جارت ركزاظزررررر ن 

 .كزاظز ركأليوألي   ك، ر



   ركفررررواا  ركررررجاكل امررررلرلرت ريزررررن )   بلارررروزت أليوألررررل ى بررررج    يألررررتاج  كرررر، رك ررررل ي  ركجاكيرررر
باجررري و ت برررل ركسرررج ريجاررر، زررر  ركسفررراق ركاثايررر ن اى برررج    تارررا  هرررل ركزل عيررر  ( ركزتسرررجه

 .ركز سز  يي   ز ي  أليوألي  زستز    اجزو تألزح زارسي  ركفا 

 زررر  ركزسررروال ركعلبيررر  ار م يزيررر  اركجاكيررر ن ف رررل موررري      ررر  وكفوررري  ركي ألرررثياي  ركاررر   ب
 ا رزتررررجرجر ك زو رررر   نزسررررال    وزعرررر ن ا  ي ررررو    تبفرررر، اررررسك  جا     تاررررا   ررررسار زرررر  

 ا  وار فل تسوك  وج رٍىلهوم ى ياا  رٍىلهروم ر ألرلرئي ل زألرت جفو  نر وار  ركزأل زي 
 .في 

 ب رررجر  ركعلبيررر  اعيرررل ركعلبيررر ن اتسجررري  ر تزررروج أليوألررر   رررجن ركترررجو  فرررل رك ررروا  ركجرو يررر  ك 
 .رك ب   ركي ألثياي  ز  ركتجوالت ركوول ي 

 ر تزررروج وثررر  ا  فوررري  ركي ألرررثياي  راثالمرررو زرر  زي ررران ترررجاي  ركجرررلر ن تيعيرر  ركبعرررج ركرررجاكل ك
رألرررتوجرن ركفرررواا  ركرررجاكل  ركعوررراي  ركي ألرررثياي  فرررل ركزوألألررروت ركجاكيررر  راثالمرررو زررر  تيعيررر ك

كررج ن ركسفرراق ركي ألررثياي  ازالسفرر  ازسوألررب   ألررلرئي    رر،  لرئز ررو  ضامررلرلرت ريزررن ركزتسررج
باوفرر   تاألرريم ركزفوثعرر  ازفوازرر  ركتثبيررما ن ركزألررتزلضن ابووجرر  فررل زسازرر  رك اويرروت ركجاكيرر 

 .    اوك 

 الحكومة وبرنامجها  : السلطة

افق  جا  سزال زألتجرن ا سارل اثال  وز    بلتل  ركاييف     ركتارفق   ، ز يوت ركلسز  رك وز   
ساازر  فرل  جرا ز وز رو ازعوك ر  ترجر يوت ركا رو  كزفازروت رك مجيل ست، ركتاجر   كر، رتيروقن يرافل

 :   ركزسججرت اركز زوت رآلتي  زم زلر وضرىافألون   ، زوت   ركزألتايوت وال  ركيتلض رىاتفوكي ن 
   رسرتال  ا رجا  ألر ث  بو تبولهرو  المر  زرم ألرلرئي   زرماركتعوزر    ركعالمرىاثالق فل تعلي

اوم وث  تجلي ي  ك تو ص ز  ركتسرزروت اميراج زو يفتول  ن" ز ي  ألالن"او فل ياكيج  ل 
ركاظرل فرل ن بزرو فرل سكر    روجض اتوئت ركسارل وز  ر ثول ركفيوج  ركزومترتيوق  األ ا افق 



  ى زرو تيلور  ركورلالض زرم  ألرلرئي  ن امثم ا   ارار  ركعالمروتركأل ث  ااظوئ جال ا ا  
 . تست رىستال  كتألييل  زال ركسيوض اركزعي  

   سيرررظ لاريرررت ن اسفرررام ن يي رررم     زيررم ركي ألرررثيايي  ك اززيررر ركتزييررس بررري  بلاررروزت ركزاظزررر
ركجاكرر  ركررس  يزارر     ي ررتلث ركاجيرر  اركتبوجكيرر  فررل تثبيررق / ركتوليويرر ن ابرري  بلارروزت ركألرر ث 

 .ب و  تسنت ى ا و زو جرزت  أللرئي  ايعز  بزعس   سجاج زو تيلو  ركولالضنفل  نرىتيوموت
  زوثثررررروت ركب رررررالض وثررررر  كزار  ررررر  ا ركعزررررر  افرررررق زبرررررج  ركت ررررروال بررررري  ركألررررر ث  اركزفوازررررر ن

سيررا ي ن ىألرريزو فررل ركفررججن ن زرر  وررال    ررلرارت  ز يرر  كررج ن جررزاج ركي ألررثياير ألررلرئي ي 
فل    ا و   سز   أليوألي  از تزعي  اتع يزي  ارمتجوجي  بوكفجج ز ز  اثايض اسج     ا وس

ااوررت رياوررو   نتسريررج ركت جيررجرت اريوثررولا  نا اررار  ف ألررثيال زاسررج  ظرر  عيرروم زل عيرر
لفرم ركسجرول  ر  مثرو  ازرو يابةرل   ثروا  اكاير  ك. ض اثاير  زيجراير فل ركفجج كت راي  ميروج

ن اتافيل زفازوت تثايل اتاأليم ركزفوازر  رك رعبي  اركزفوثعر  ازاوفسر  ركتثبيرم بزوت ر  عسض
 .   اوك

  سااز  اسجض اثاي  يابةل    تعتزج بلاوز و أليوأليو رمتجوجيو ر تزو يو ز تفو ز  ايوجن   
ألتلرتي ي  ركأليوألي  اركاووكي  ركزفلض ز  ر ثول ركفيروج  ركزومرت ك زاظزر   كر، سري  راعفروج ر 

 .ركز  ج ركاثالن اي وس بعي  رى تبول ركافوث ركزساالض   اله
 اورررم  ألرررج كزعوك ررر  رياورررو  ا .   رك زيرررم جا   مجررروا يسرررج  ررروجض باررروا رك رررل ي  بز رررولا

سرق  (أ: ركأليوألي  اركفواااي  ار جرلي  اركاظييير  اريزاير  راثالمرو زر  ريألرج ركزا  ر  ركتوكير 
ركزفوازرر  زفررجج اى زألرروج بوكت ررايالت ركعألررالي  ركزفوازرر   ررلث ت رراي  زل عيرر  زاسررجض ك ررو 

ركجاكررر  ك ي ألرررثيايي   يازرررو ارررواارن  زرررو ركألررر ث   (ب. اوورررا  و ك فيررروجض اركزوألألررروت ركاثايررر 
اركزوألألرروت ركتوبعرر  ك ررو ف ررل  جرلض  رروا  ركز تزررم ركي ألررثيال تسررت رىسررتال ن اي رررم    

 .  ،  ألج ز اي  ااثاي  بعيجر    ركسسبي  اركيجوئ ي  يعوج باوا زوألألوت و
   تاث رق فرل ( كراسرلرتر)ر تزوج زعوييل ز اي  فل   وجض تاسيج اهيا   اجزت ركزوألألوت ركزجاي

ريزررل ركررس  يفتوررل رك ررلا  ركيررال  . ركيع يرر رىستيو رروت  افررقتسجيررج س ررن رك  رروس ر جرل  
ألألررروت فرررل بت ررراي  ك اررر  زوتجررر  تتررراك، ر  رررلر    ررر،  ز يررر    ررروجض رك يا ررر  ك زيرررم ركزو 



ن بسيررا يرتن  ا رروس هرسه ركعز ير  وررال  فترلض مجرريلض تات رل بتألرراي  ركوري  ركةلبير  امثررو  عرسض
 .اظيي  افق رك يا يوت ركزعتزجضركز

  بإ ررلر  رك  ارر  ريزايرر   ناوررم وثرر  تجلي يرر    رروجض تاسيررج اهيا رر  اجزررت ري  ررسض ريزايرر
ركعرما ركرس  توريي  ركسرج زر  توروز و ا  راثالمرو زر ا  ركع يو افق اجاص رتيوق ركزجوكس ن

اج رن ر اترو    ، ركزارسا    ، سألروم مثو روت سياير  اروكتع ين اركجرس  اركسلر ر  اركيفوفر  
ن ار تزرروج مررواا   جررل  ثررو فركوكورري  ا ببإ رروجض بارروا   رروس رك ررلث  ركوثرر  تبررج  ا  .ركرراثال

ازررو يابةررل   ثرروا  اكايرر  كزعوك رر  ز ررا   ركزعرروبلن  .بسيررا ياررا    رروسر زررجايو اثايررو ز ايررو
ركايرروئق  الألررتيوجض زرر ككزلاررس زألررولرت  يزارر  ركعرراجض) ساازرر ركبإ ررلر   نابووجرر  زعبررل لفررح

ازعوييل ت راي   جض وز  ركبلاوزت بوجاص زألاجض مواا  رك لث ن اركأليوألوت ريزاي نركزع
 . (ازعوييل   وجض تاسيج اهيا   اجزت ري  سض ريزاي  اجالسيوت رك  ا  ريزاي  ركع يون

  ورررزو  ركسليررروت اسفررراق ر األرررو  ازاوفسررر  ركيألررروج زررر  ورررال  رألرررتوجرن اوفررر  ريجارت ركترررل
 .ركفواا يتيس و 

 افرق ر تزوج زا ت ركعجركر  رىاتفوكير ن ات راي  هيئر  اثاير ن ا ن ون بوكزجوكس  ركز تزعي رىهتز
 .رات وا زعوك   اوف  زتث بوت ركزجوكس  ركز تزعي  ست،ن ايألتزل  ز  و مواا  ووص

 زررم ركتلايررس وررال  ركيتررلض رىاتفوكيرر   افررق آكيرر  زتيررق   ي ررون ج رراض ركز  ررج ركت ررليعل كالاعفرروج
  األرر  ركفرراراي  سرت ركجرر   بزتث برروت هررسه ركزلس رر ن ابووجرر  ركزتع فرر    رر، زلر عرر  اتعررجي

 .تووبوت ركز وكج ركزس ي ن ا  وس ركفووان اركزجوكس  ركز تزعي ابوىاتووبوت ركعوز ن ار
  بجريت و  ز ير  جرلر   ن افرق زبرج  ركتزيير  ركاألربلنركتسويل كالاتووبوت ركلئوألري  اركت رليعي

يابةرل ورزو  ز رولا  ا  .سرجض اكريج كسألرن جرلر وت جرو ير رىستال  ازسث  كتعسيرس ركا  زم
يعررسس ثرروبم ركعزرر  ن بزررو افررق س از ررو فررل اترروئت رىاتووبرروت ركفررا  اركيجرروئ  فررل ركساازرر 

 .ركاثال رك ب ا 
 اارررسك    رررلرا  يررر  فرررل ركوررري  ركةلبيررر  امثرررو  عرررسضن  لرا راتووبررروت ركز ررروكج ركزسرك رررلا  برررإ

ن ابزرررو يورررز  تلألررري    رررلرا بي  اركافوبررروت ركز ايررر راتووبررروت زاسرررجض ك زيرررم رىتسررروجرت رك رررع
  .ب ا  جال  ازاتظن ركفيوجرتا  رىاتووبوت كت جيج واليو ركز تزم



   اوم وولث  ثليق كتاييرس زرو يتيرق   ير  بوجراص زرو الج   رالهن تسرجج زتر، ااير  يزار
ن زوت ير يفب  ركتيأليلرت اركتر ايالت رك تاييس ا  افث  وز   جا  سزال اآكيوت زسججض بزو ى
  .ا  ،  ألوج ركتثبيق بزا م زألولرت زتارسي  ازتسرزا 

 

 خاتمة

زثلاس  ك افول ركعون فل  األوث  زيم ركزعايري  بعز ير  جراو   ركفرلرل فرل ركزاظزر   ركاسجض    اييف 
 . فل ركاث  ارك توتاركأل ث  اركيجوئ  ركاثاي  ار ألالزي ن ااسك  فل  األوث رك ز ال 

ن اكررسك  ى تت وهرر  ركاسررجض وزرر     تتررا  بررإثالق ال رر   جيرر    رروجض باررواهررل ت ررا  بجريرر   ز يرر  يا 
ايزا     .  هزي  تافيل سووا  أليوألي  ا عبي  تألتزل بوكوةث كوزو  ركتاج   ك، رتيوق اتثبيف 

تفل اييف  ركاسجض بعج  لو و ك افول فل ر تزو وت اال وت فل زوت   ركت زعوت ركي ألثياي   سر تن 
هل  ا بعج تعجي  و اتثايلهو ز  وال   فج زوتزلرت  عبي  ات اي  ك ا  زتوبعر   ركت وام زع و ازو

ن  رلث زارففت رو "سزروج"ا" فرتح"جرئز  يزا     تون  وجيوت زألتف    ا تاتزل ك يجوئ ن بزو في رو 
 . تزوج زو  وا في و فل زوألألوت ركأل ث  اركزاظز    ، زو ها ارلج فل ركاييف  ارألتعجرجهو ك ايو  

 


