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المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
()1
المنظمة الجماهيرية الديمقراطية(م.د ).وضرورتها النضالية
ما هي المنظمة الجماهيرية الديمقراطية؟
انراايو ظ ان ووا ظ ر تانعا و
لوود قنا وون رل يووا عوون مرنو ل ياني وون رليانرااي و رلديااارهاو ظ لد وودهن ره،وون ل ياوون
ميابدي و ظ يت وود عوون رهنيروون اا و رلاعوونه رعاوونق رلي  ،و مر وودننق مرلاووزريييل لها،وون وم لدرن ،وونظ لوول بووال
رلع ن ووا مر يينروون رلديااارها و عوون و دم ووع نظ لاوول ي ا ووي عاووا،م ووامه عاووديت،ن ميا و رل و (م ق )
ووديا لاي  ،و ظ يد و د ميوودعم هاوون ي،نظ مياوودرنظ بن ووتااريظ بهاووار رلا نسوواال رلاهت ووايلظ ميد و،م عوون
ل ياوون
يد ا ه دذرن رليانرااي معن يعزيز ليا هان ي،ن عن رم نه رليانراا
ملل ر ي يام ملتنبعو ل،اني،ونظ يغودذ رولم رلا ياون رليانراايو ظ بارلي،ون ملدرد ،ون رلدر ااو رلهن و ظ رلتون
يدعا رلغوا ر عاو لتع و ا،ديرونظ عاو و وع مندرعود قيااارهاو ظ يدوتياو لا،اودم مرلاغونل مر رتانلون
رلا ن ووار لااانعوون رليانرااي و وم رل وون ر تانعا و رلتوون يا ا،وونظ لاوون ميعا و عا و يب و هاوون ي،ن مرهشووات،ن
ووالن م بديا و وم لدريي و لاا ياوون رلشووع ا
بنلا،اوون رل اوونلا لشووع ن ماالتووة رلده ا و مروون عوون روولر يشووم
وانه
مر ي نقر مرل انبن رلده ا ظ ب عا رلعمع لل ذلك يعا عن دع،ن ب شنه ماادي ظ مي نس لل ر و
ميعزيوز ماودي،ن مياديرونظ ميارعون لو لول رولم رلو (م ق )ظ بن ووتااريظ سوامير رلتد وة لااانعون رليانراايو
مرلا ،ا رلاع ا ظ ل عا ره ارقظ مباون يامول لول يودعاا ر ونو رلادسودعن رلاداود لغوانم رل وارل مرلا،اون
رل انلا مرل شنها رلاام
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ملان و ُ اا عنن رلا يان رل زبا لاي  ،ظ يعا عا ر ههاره رل نع عن رعانل رلم رل (م ق )ظ معون لياو ااني،ون
رلت ياااو مرل شونها ظ مذلوك ب،ودم ر و،نم عون يعزيوز رلودمي رل اونلن مر لتودرق رلياونرااي لاو (م ق )ظ ملول ر و
يد ا،،وون منانقي،وون عا و رل وود ر عا و ملوول لدن و ر لتووزرم رلمنل و بادرد ،وونظ مرلعا و رلا ن ووا عوون اا و را ني،وون
مل،اني،وون مي ااووي رلا يا و رل زبا و عوون رسوواوع،ن ب،وولم رلد ا و رل اوونلا ظ لوول رلا نع و رلار ووه بوونن ل و ذلووك
رلتاديا رلا شدق مرلتد اة رلا تاضظ يامول رن يت اوي بايواق ر ودري رلتعاااون ر قرييو مرل غوند رلعنلو ظ بو
رهة يتااو عاوم ا ا ن م مهشاان م عن دم رل (م ق )ظ مراتارلن م وديدر م لادرد ،ون ميااودر م بمهيات،ونظ ماا ون م لتدر ووم
عا يعزيز قمي ملمنه را ني،ن ميمايع ر تاولات،ن ر عت نيي
ميعدق يعدق رلم رل (م ق )ظ لاامير يد ا ميعااي رل دذ مرل ع رلاد ة عن رم رهنير لام لول رلياونرااظ
لارعال عن رنغ اد لاملظ رلتينهع ر تانعن وم رلعاايظ رللي يودع رلعاااو رلت ياااو مرل شونها ظ لمو ل ،ونظ
ه د ر عا عنذر لنهت ل ياون تي ونق رلشو نل رلديااارهن(و ود)ظ لع او بتع و مي يوام رلشو نن رلوديااارهاال لول
بووال وول  30-14و ظ بلوون رل يووا عوول رلا ،و وم رلي و ع وم قي و رلوودعن وم رلت غووا رلعااوونظ عوونن رلا يا و
رل دوووووووووندا رلديااارهاووووووووو يدوووووووووت،دم يع ووووووووو مي يوووووووووام رل دووووووووونق لاووووووووول ي ا وووووووووي عاوووووووووا،ل عاووووووووودي
تي نق رلش نل وم يام ل ب،نظ عاد رعتاد رلااانو رلعااي ر ن ن م ل (و د)ظ با ان رعتاد رلي ع مرلعااظ تل اد لونظ
ر ن ن م لاتد ة ه د يع مي يام وم لشنيل لاااورظ آ ليل ب يا ر عت ني ليادع رلعدرلو ر تانعاو ظ رلاع اوال
بناتارل،وون ملارعني،وون ملوود ل وون هت وودع عوول رلتيا و رلووديااارهن لااعااووالظ عدوودم هيوود رن رلا ،و روون ر وونو
رلاعتاد لان رن رلد ا رل انلا عن رل ال رلده ا رل اداا ا ممادي،ن رن رأل نو عون ااو بوارل رلو (م ق )
مبنلتنلنظ عنن يمنل عا رلم رلا يان باياا،نظ رهان يت اي لول وول وادل يد ،ني ون رلت ياااو مرل شونها لمو
رلاانعن رليانرااي مرل ن ر تانعا رلاع ا لل ع ن
ملل نهو آ اظ عنن رلتمنل رل انلن لم لول رولم رلا ياون ظ عون و دم وع ن ماالتوة رلده او ظ يت اوي ع وا
وع ن… مياودم رل،ا ون رلاع او ظ رلاما و
رلتد ،ن رلادادر لا امع رلاهتا لم ل ،ن عون ااو لدرنو ميياعون
عاان بال ليا رلم رل امعظ بن ساوع بنلا،ان رلتن يم رلت داي رلااميي مي ونقل رله وار مرلتيونيلظ رلو
نهو وي ل،ان هانلا لدادر ملشتال منود يهتاو رلو (م ق )ظ بو عن درهوو عاا،ون ميد ،ني،ونظ رهاونون م لول
غد ا رلدس مرلا،ان رل انلا رلااانر عا عنيي رل ال رلده ا ظ عن رولر رل اود وم ذر ظ معون رولم رلااااو
وم ياك مبنلتنلن يغ رلاانيه رلاامنهاما لن بال رادى ل ياني ن رليانرااي رلديااارهاو مل اات،ون عون باود آ واظ
رل انلن رلعنم لا رلم رألها رليانرااي
وم بنل د ل زل آ اظ ر لل ااث رلا

ما هي الضرورات النضالية للمنظمة الجماهيرية الديمقراطية؟
رن رللني و لوول ب وونق ميشووما رلوو (م ق )ظ ي و لوول رلاووامير رلادسوودعا رلتوون يااوون لشوونيل رهوونير لتدووع
بنساارق لل رليانرااظ عن رل انل لتا ا لغنل ،ن مررتانلني،ون رلا ن وارظ معون يع و مي يوام ياوك ر هونير لول
ر و رلاشوونيل رلدر ووع مرل شووا عوون رل اوونل رلووده ن رلعوونم لشووع ن ماالت،وون رلده ا و رلت ايي و ظ معووي رل ووارل
مرلغا ر عا ل،لر رل انل
عمان رد لعاممظ ان من ابرز سمات الحزب الثوري طليعيت ه وجماهيريت ه… مرلغو رلاااعاو يتيدود عون لودن
ر ازرل رل ديي يام عن و دع،ن ر رلع ن وا ر ل وا معاون م مرقيرلون م لاوامير ملتاا ون رل اونل لول و و
يا ا رلاغنل مر رتانلن رلا ن وار ليانرااهونظ ميبا،ون لو رلغونل رل ،نداو مر وتاريايا ل،ون… مرون بنلتونلن
لادت ل تدا لم لل يزيد وم يدعم باهنل رل زل ميد ،نية رل انلا رلعنل
مرذر يهاو رل وزل عول و تة رلاااعاو رولمظ عمهوة اتاونمظ لول يمودن نونقير م عاو ر سواوع بيودرا قميم مم ا تووة
رل انلا رلا دقر عون رقرير ملتنبعو لتاا ون رل يونع لاعاااو رل دييو رلتون ي نسو عون لياررون ملول و و تهتغوني
وردرع،ن رن رل زل رلاااعونظ يامول رن يتدو عاوديتة لتشوا ر عودرق رلم اوار لول رلوديااارهاال رل ودييال رلولي
يشمادن ااا ن م ندين م لاا ا رلعنلا مندررن رلا يا
مرذر ر لهن ب يا ر عت ني ريدنع عدق مه دذ ياك رل ن ر تانعا ظ رلتن ي تان رلا،ن رولر رلااونعظ هودي بوللك ررااو
و دع،ن ل،وم ااعونمظ ليدودر بوللك رلت ونل رلوديااارهن رل وديي رلدر و ظ مرل نعو عون
م دق رل (م ق )ظ رلتون يتدو
رلعاااوووو رلده اوووو ظ عاوووول ووووول ر هتاوووونق ل،وووولم رلا ياوووون رليانراايوووو ظ ييوووواي ياووووديا نووووديري،م مرلمنهووووني،م
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رل اوونلا ظ ميت اووي ر ت وونير رلم ناا و ل،ووز ق رلا نسوواالظ مياع و بن ووتااري لوول لدووتدى معووا،م مرهاوو نه،م
دعة بنساارق لول بوال رمل وك رلا نسواال رلايوابال مرلامونع الظ بعاودر م
رل دييظ ر لا رللي يتا لا زل يد ا
عل عشدردا ر تاني مبعادر م عل ر تلرل رل اقي رلا دمق لاعادي رل زبا
رلن رلدا رلادادا ر باي رل نها لا زل رل وديي ع،ون يماول عون انراايتوة مرذر يهاو رل وزل عول رولر رلينهووظ
عنهة اغ اتان م عن عدرق ر ازرل رل ه دي ر هعزرلا ظ رلا م عا ذري،نظ مرلتن يدع ل نق رلت يام ل،ودم ب ود
ذرية رن رازربن م يددق عن دع،ن ل نرام ل،لم يامل رن يغدذ رعا رل وارل مياعو رل وا رلياو رل دييو وه ن مظ
ملم ،ن ت ا عن مرق مرليانراا عن مرق آ ا
،ت وون رلاالزي و ممنندا،وون رلت يااا و رلاعتاوودرظ بن ووتااريظ بووال ل،ا و رل اوونل ل وونق ميد ووا
منوود يباووت را وون
رلو (م ق )ظ مل،او يشووديد رل اوونل ت غوونل ملمنع و لو رلااوودل رل ه ديو مر هعزرلاو عوون رلتعنلو لو رلياوونراا
مرهنيري،ون رلده او مرلديااارهاو رلا ياو ظ لاون مهيوا بن ووتااري لا ودو رلاالزيو رلديااارهاو ظ لواع عاو ل وون م
،ت وونظ بوو مرياوون م لاد ووة ملا وود لاياوو عونني وون م وووي ن
لاعونوون رلدر ااوو ألعاوونق مرا وون مل ياوون
بنليانرااظ رلتن هعا عن م ا،ن مهاع يرين رلدعنع عل اادن،ن ملغنل ،ن رلده ا مرإل تانعا
ممرس ره ن ه ااي عن ل رولم رل يوار لول ودرا رلا ،ودم رلادونيي رلغو ا لاعاااو رل دييو مرلولي يزلود ب وزم
عا رل ااا رلار ه مرلاهت ارظ بنن رليانراا مادرن رن رلانقير مرلاع ا بن ساوع با،اون رل ودير م يامول
ألي ي يامظ ل،ان ريدعت دعة ميان مت عاوديتةظ مل،اون ريدوات وعنيرية بنل دييو ظ يامول لوة رن ياودم ب،ولم
رلا،ا رلم اى مرلعياا هانب عل رل ن رإل تانعا رم رليانراا رلتن يا ا،ن
رذنظ رل (م ق ) لادت ردعن م ب د ذريةظ ملادت مر ،ن يياي رلتدتا ب،نظ وم لد "لتزيال" بعون رهشوا مععنلاون
رلا يا رل زبا ظ بو رون رهونير ملودر لتع و مي يوام رلياونراا مإل وارل،ن رلدر و عون رلعاااو رلده او ظ مرذر
لونن رلعاو عوون رم ونه رلياوونراا يامول اغوام بنلعاو عون رهووني رلو (م ق )ظ ر رن رولر ي وون ااااو رن رلعاو
رلغ ا بنيينم رلم رألها يشم رلاد ر عا مر م مر ل ا ي ياان م مععووم عاو رولر رلغوعاد مبنلتونلنظ عوإن
هاوونل ن رل اووث لوول ر و يعزيووز انرااي و مععو ازب وونظ ياموول عغوواة بوومي ووم لوول ر وومنل عوول ل،ا و ب ونق
رل (م ق )ظ مر ،نم رلدردم بتاديارن بايا رمسنع،ن مععنلات،ن

بماذا تختلف الـ(م.د ).عن غيرها من الصيغ التنظيمية؟

رهاونن م لل رلر رلاؤي لا (م ق ) ملد ا ت،نظ بانذر رذن يامل رن يهتاو
رم عل رل انب رم ر ي نق ذي رلغال رلده ا رلعنل ؟
ك ره،ن يهتا عل لاا،انظ لان يتا لل باهنلي،ن رللي يااع ل،ان رقه لول ل،اون رل وزل رلاااعون لول
ااووث رلشووادل مرلتوودر ظ ملم ووة رينو مرل ووا ياوودلن م عوون لاووادهة ر تاوونعن مرلووده ن لوول ياووك رل ووارل رلهن و
بنل انبو رم ر ي وونقظ عوون توم باهوونل (و وود) مرس و بنلاانيهو ل و باهوونل رلي  ،و لو رهووة يت وونع ل و لاووادهة
رل اونلن مروود بوولر رلدنووتظ ياتووني عوول باهوونل رولر ر ي وونق رم ذر ظ رلوولي ياوواع ل،اوون مه او عنلو بنإلسوونع
لاا،ان رلا ن ار رلتن يياي يعدرقرن مر نير ل،ن عنقر
لان ره،ن يهتا عن عاديت،ن ملدرد ،ن رلدر اا ظ ااث هيد ره،ن رن "يشدقرم" لل ل اوي،ن عن رلي  ،درق لل ااوث
را ني،ن رم لل ااث رلا،ان رلاااما عاا،نظ مرن عن رلاانب رل ا "يشدقرم" ملالزر لول رل انبو رم ر ي ونق بشومن
رلعاوودي مرل،ا وون مميووندا ر تانعني،وون م وووااني،ن مها و ل،اني،وونظ مروولر لاووة ه اعوون ب مووم رلد ا و رل اوونلا
مرلا،ان رلاااما عا ل لل رلم رلغا رلت يااا رلاهتا
رلر رل نهو ره،ن يهتا عل رل زل عن لده،ن يتد ة عا لاانع انرااي ل دق ملتينهع رل اد لنظ درق لول
ااث رلا ،رم رلد ا رل انلا رم رلعاوا رم رليو ع رلو مرون باياو عاوديت،ن يا و ريينرون م ان وان م يع وا عول
ه دة بدسدع عن ر تا نق بادرن رلي  ،با ان ر لا لهتا عن ر ي نق رم رل انب ظ ااث رلعادي ل تدا لمو
ر هتانقر مر يينرن رلدان ا مرلت يااا
مبن تغووني ياموول رلاوودل رن ليا و رل وودريه ياموول ياادوو،ن لوول ووول رلد ا و رل اوونلا لاو (م ق )ظ مرلتوون ياموول
عزل،ن عل ه اع رليا،دي رللي يتد ة رلاوة ميع و بوةظ مبنلتونلن ر وتوم ذلوك عول لو لول رل وزل رم رل انبو ظ عون
رل اهنل مرلا،ان مر نلاو رل انل مرلعادي مرلعونن رلدر اا رل
مبللك يامل لا (م ق )رن ي اد ميتادي بدمن رلتول،ن ل اهنل لدتا مل ينم قر ان نص ب،نظ ييواي وانمت،ان
بنلاشونيل رلديااارهاو رلدر ووع لادرعودرن مباون يدووتياو لاتاا ون مراتان ون رليا،وودي رلاع او بوة ملاووامير
يع و مي يوام ميشولا ذلوك رليا،ودي مبودمن يودعا ل و رولم رلدنوندي رل،نلو مرلعاو باد ،ون وت اد رلا ياو لو
رولم رلا ياو عول رلا ياو رل زباو رلاااعاو
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لادلن ر تااري مرلتادي رلااميي لتا ا رلد ا رل انلا رلتن باي م دقرون ميشوماا،نظ م وا ا لون يعوام
بن هني رلغديي ر ة بتياعن رولا يي،ا راانهن م ميهت ن عن راانن ر اىظ ملم ،ن اعنن لن يتو ه،ندان م
تن رلشهغا ر عت نيي رلادتاا لا (م ق ) ييو يمايد،ن عن رل اهنل مرل،ا ن معا لدتدى رلا ياو لمو ملواع
عن لياق انم رم يدعاا باهنل لدتا مهينم قر ان نص ب،ون ع دووظ مر عإه،ون لول يمودن ر ليواق مر ،و
ماا لا زلظ مم دق ل رلم رلدنندي رلادتاا لاع مني ب د ذري،ون بو سوامير لول ر و يودعاا عدرلو ر يدونع
عن عادي رل (م ق ) مرلشادلا عن رهشات،ن مبنلتنلن يعزيز رل دذ رليانرااي ل،ون مياوديا رلودمي رل اونلن رلا ونه
ب،ن مبدي،ن رلادل رن عدم رلعا بتاك رلدنندي مباد ،نظ يا ساير م عل عدم م دقرن ر وم
مر اار م عنن ي ديد لنرا رل (م ق ) م انم منندا،نظ يامل عغاة عل يا ل ر ع رلغند مرلاهت ار عون ب ونق
معا رلم رلا يان م عل رلدمي رلاتادم رلا تاض لاا يا رل زبا عن دع،ن ■

()2
أسس بناء وعمل المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
رهاونن م لل ع،ا ن لانرا رل (م ق ) ملا دريه رلادادا رلتن ياازرن عل رل زل وم ر ي نق وم رل انب ودم هت ونمل عون
رلر رل غ رباي رأل ع مرلا نرام رلتن ي تاض رن يد وة مي موم ب ونق معاو رلو (م ق )ظ مرروم ر اونق رلتون ي وايظ
عنقرظ عا رلر رلغعادظ مليا ر نني رلدا ا رلاتاي عا م دق مر تااري ياك ر انق
ك رن رل (م ق ) لتانيزر عاان با ،نظ درق لل ااث بارلي،ن مرانلا،ن مم ند ،ن رل انلا ظ وم لول ااوث رليا،ودي
رم رلاانع رليانرااي رللي يتد ة رلاة رولر بنإلسونع رلو ياونيز وامم هشومي،ن عون رلدونان رلاهتا و لام اوا لول
ر عت وونير رلادسوودعا رلاعامعو ملموولظ بوونلامم لوول لو ليوونرا رلت وونيل رلاشووني رلا،وونظ ع ،وون عوودق لوول ر ووع
مرلا نرام رل،نل ظ رلتن ييو يدعارون ملارعني،ونظ عون ب ونق رلو (م ق )ظ رذر لون ريقهون ل،ون رل ،ودض رل عاون مر سواوع
بدميرن رل انلن رلا تاضظ مورا،ن:
اوالا -ضرورة الجمع ما بين الجوانب واالهتمامات التنظيمية والنشاطية للـ(م.د ).وللجمهور الذي تتوجه اليه..
مهاغد بنليدرهو رلت يااا ل لون يتغو باوامير ي يوام رولر رليا،ودي لول ااوث رلعاودي مرل،ا ون ملياو
رل،اماا رلت يااا ظ ع دمن ريوق رولر رلينهوو ورااتوة رلااادبو ظ و مدن ولونم يياو بشواي رولون ماوا ننبو لا ون
مرل ع …
مرلتدر
ولن لن هاغدم بنليدرهو رل شونها ظ وي رلع ن وا رلتون يتشوم ل ،ون باهونل رلو (م ق )ظ ع،ود لو لون يتغو بنلا،اون
مر رتانلن رلااني ل،لر رليا،دي رلا يم مبدمن ريوق رل اهنل لل ول رل شنه مرل،ا ن رل شنها لون يدوت اة
لوول ررتاوونم ملتنبع و ظ عادوودم هعتاوود رلت يووام ملمهووة روودم ب وود ذريووة مل و لوون ياوودق رلاووة روولر رلا ،وودم لوول لاوود
نه ظ تدن ع درن اان م
ملاني ن
رن رلياو لوون بووال رووليل رليوونه ال(رلت ياان مرل شوونهن ا رل اهونلين) ل،وود رلشوواه ر مل مرلادادوون لااوونم مر ووتااري
رلا يا رليانرااي رلاع ا موي يلااو ألادران وم يلاا ة عاو ر وا قمهاون ل واير مرسو مل ،دلو عون رولر
رلدانه رم ذر ظ عاددم يزقي رل هتوند لتعنلدو لاون هايود مههاو لوة لو ومظ ل تغودي عاو و ا ر عتوارض ره ون
لع ادن ب نق ل يا نلظ عن لدن لعوالظ مرلت ا ون بونلتالاز عاو عاو رليدرهوو مر عت ونير رلت ياااو ظ لت ديود
رل،اماا بم را ني،ن ممادري،ن وم ي ديد عدق عادي ياك رل،ا ن ملدرعاد ر تانعني،ن رل فماذا س تكون النتيج ة؟
رن يد ،وون ل،وولر ياموول رن ي وون بعوون رلداوودر رلانعدي و ل تووار لوول رلووزللظ ملم ووة ماووا ل ا و ربوودر م بت يووام ماوودر
مرهنير مر ع ملدتاار ل،ان بلل ن لل ،دق مل،اون ريهول نوارير ل،ولر رللواض مل ن وارظ ودم ي وني عودق
لل ر ا رلتن لول ييود ر دبو ل،ونظ لتاوك رلتون ياوع رلا،اون رلتون ي تواض رن ياواا ب،ون رلا ياو رم لادلون
ر تااري مر ها نه رلنم يماري ر تانعن رلااا رلتن لل يمدن ل،ن ري م ا ععاا رل
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ملل رلينهو رلاعنلعظ لنذر لد عماهن ب نق ل يا نل بن عتانق عا ر هشا عاو لو رراونل لاينهوو رلت يااون؟
ك ره ن و مدن رلونم ليادعو لول ر هشوا لعيا،ون ذم ه اعو ر تعارسوا مرات نلاو ياودم ب،ون ا،ودي لتلاوا
بن تااريظ م اعنن لن ي ت،ن لول ذلك رليا،دي ل رهت،نق رل شنه
مر وون رياونمظ هموودن نوود لني و ن ذر رلدوواد بااووادهة رلوولي ي ااووي لوول عوودم رل ا و بنلياوونراا مباووامير ي ياا،وون
مرسواوع،ن بنلا،اوون رل اونلا رلاهتا و رلاتارلاو مرلاتاوودير بن ووتااري مرل تايو ره وون لول هووتامل لول ب وونق ذلووك
ر هني رللي ل ن هها مهدع لت يااة
رذنظ ملل و يي و رليل رلا لمييلظ بد لل رلادريهو مرلياو لون بوال رلت يوام مرل شونه ل اوال ب ونق و ا ن م
مر تاارير م مهادر م لا (م ق ) رلاع اال ب،ن رن ل رلم رلادريه مر رتانم يو عمع عونقر عون رلاودرد رلدر ااو لاو (م ق )
مر رم لل ذلك رد لاني ت،ن عااان م عون رهوني رقرير رل اونر رلادلاو لعاو مل،اون رلا ياو رليانراايو منود رن توت
رلتياب رلعااا لعادم ل ياني ن رلا اا ظ بمن رل ا هد عن يودهن ر هاو نه مرهعودرم رلتد و رهاون يي،وا عون رلادرنو
ر ن ررتانلن م ملتنبع لا شنه لان مون تت لل نهو آ اظ بنن رأل درق رلتن يامل رن ي اارون لو ر هشوا ظ واعنن
لن يزمل ميتو رذر لوم يتارعوي لو لياو ر وارقر مرلهاودر رلت ياااو رلااوار باون عا،ون ر وت اني رلت يااون
لتاك ر هشا
رن رعتانق ملاني رلر ر نو عن ب نق رل (م ق ) معاا،نظ رهان ياان سامير رلت ة رلودردم لمو رلا ونذيا مر اونق
رلتن يي،ا عنقر هتاي مانل رم يلااو راودران عاو ر وا قمهاون ل واير ععااو ميع وا رولم ر اونق عول ه دو،ن
منل ن م بنلغا مرلع نميل رلتنلا :
 ياوك ر اونق رلتون يي،وا هتايو يلااوو ر رتاونم بنليدرهوو رلت ياااو عاو ادونل رل شونه مرلتون يع وا عول ه دوو،ن
ب عن ر منل رلتعنل رل زبن لو را ون رلا ياو رليانراايو مر تانعني،ون معاوديت،ن وم لول وول رلالون ر عون
ملدرن لهتا وم ياك رلتن يع ا عل ه د،ن لول وول رراونل ميلااوو رل وارل
امه رلعادي لل ول لاد
مرلا،اون رل شوونها لاا ياو رليانراايو رم لوول ووول ر لت ونق بمهشووا ل وودمقر مرانقيو رلينهووو مماووا ليا،ووار
رل
 ر انق رلتن يي،ا مي ديج عن رهني يلااوو رليدرهوو رل شونها ظ مرلاتارعاو لو رراونل مرسو لاادوند رلت ياااو
رلاعامعو تن رلغووا رألل ووا رهتشوونير م ل،وولم ر اوونق رهاوون يتا و بعوودم ر ووت اني رلت يااوون لألهشووا رلاانلو ظ اا وث
ييوواي رلتعنل و مرنعا ونمظ ل و رل شوونه ملمهووة روودم ب وود ذريووة عم اووار روون ر هشووا رلتوون ي يا،وون بعوون ل ياني وون
رليانراايو رلاوونلارظ ملموول ييوواي رلعا و عا،وون لوول ر و ر توولرل رلع ن ووا ر عا و لوول بووال رلاشوونيلال ب،وولر
رل شنه رم ذر لعادي رلا يا لان ميتا رلم ر انق راانهن م بعودم رل اليو مرلتهاوا لاياو ر هشوا رل،نقعو
مرلاد  ،ظ ب يمت ن بنل الو مرلا،اون رلتاانداو ظ رلتون يشو،درن رلادرنو لا ياني ون رليانراايو رن ي ديو ر هشوا
مرلتهاا مرلت ااا ل،ن ييو رن يدت،دم رإلييانق ب نل رلدعن رلدان ن رلتابدي مرلم ونان لاو (م ق ) عاو ااو
ر عدر
 ملل بال رلتعنباا رل نعار رأل اى رد لن يامل رن هدااة رلتعنل ر قريي مرلشمان لو بعون ر تانعون لداودر
مرا ون رلو (م ق )ظ بو مر و،نم راانهون م عون يلااوو ياوك ر تانعون رلدمييو لو رن رعاونق را ني،ون يمدهودر ااعون م
لشنيلال ب،لر رل شنه رم ذر ظ ر لا رللي يد،م عن يدهن رلتان ك رلانعدي مبنلتنلن يدهن رل عو مرلتومناا رلياونرااي
رلااادل مرلا يم
وكخالصةظ رن رلعا ب،ولر ر ونو رهاون ي ااوي لول رلا نعو رلار وه باوامير مبد وند ذلوك ر هوني رلياونرااي
رلا يم مباامير مرراا رن ي ،اك بم رلا،اون رلتون يارعون مي ااوي لول يم نيوة مررتانلنيوة رلا ن وارظ ميدوع
لتاديا ياك ر رتانلن مر ييانق ب،ون لول ر و باودير مياوديا لياو رلودمي رل اونلن لوللك ر هونيظ وي باهنليوةظ
مباون يدو،م عون يعزيوز رلايواى رل اونلن رلولي يدوتياو لاغونل انرااهون ميااعني،ون رن رولر ر لوا ياموول رن
يت اي لل قمن ريوق رراا دي لم لادلون ر هتيونم مر وتااري لوللك ر هونيظ ر لوا رلولي يامول عزلوة عول
ل لدر مل،ان رلتشلا مرلا،ان رل شنها رلات دع مرل،نقع
ثانيا ا -ضرورة الحرص الدائم على تحقيق وتعزيز جماهيرية الـ(م.د).
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و لويل و لتدوواا ملاووادن رل و (م ق )ظ مروون يع وون ريدوونع رم سووامير ريدوونع روولم رلا يا و
تن رليانرااي و
لتدتدعو عن دع،ن رم عدق لامل لل رليا،دي رللي ي ا وي عاوديت،ن عااوة مرلينهوو رلياونرااي ييوو رن
يتدعا عن ايم رلعادي معن رل شنه عا اد درق مرليانرااي يتعنلع يانلن م ل ل رلا نرام مر ارقر رلتون
يدع رم يد،م باغد رم قمهان نغد لا د لل ر تاعنل رلا يا ميا ات،ن لام ن ذلك رليا،دي مررتانلنيوة ميااعنيوة
رلاهتا

الجمهور الذي تتوجه اليه وتعنى به الـ(م.د).

رن ل اار م لل رلا ننشن رلتن يياي عنقر ادل عادي رل (م ق ) مبعن رلادرن مرلا نرام رلتون ياوع رولر ر لواظ
رهان يتعاي ب دمق ملدر ن ذلك رليا،ديظ رللي ي تاض رن هتد ة رلاة مهع ن بة عن وانه ل،او ب ونق رلو (م ق )
ع ،تي نق رلش نل ل وم لع ن بت يام ل رلش نل رل ادواا ن رم ي يوام ر عودرق مرلايادعون رألل وا ياودلن م لول ااوث
ع،ود
قي معا،ن مر تعدرقرن رلم نان؟ رلر م ذر ظ رذر ل ون بغودق ب ونق تي ونق و نل قيااارهون ودي مهون
لوواع ازب ون م ياووم و دعة ر رلع ن ووا رلاتادل و لوول لهتا و رل وون ر تانعا و لاوون وهووة لوواع هانب و رم ري وونقر م
انرااينمظ عاديتة ل تدا لاياا باعزل عل ر هتانق ر يديدلد ن مرلدان ون مرلت يااون بو ره ون لع اودن ب ونق
رهووا انرااي و قيااارها و ياووم عوون و دع،ن ل و ر وودننق مرلازيووديل لاه و رلعوونم رلوولي ياااووة ميا اووة رلي  ،و
رلديااارها
ا رلا نلظ ع،لر يع ن ريدنع عاديتة لمو ونل مه ون ذي رييونم ملاودل
مرذر ل ن هت د ع عل تي نق رلش نل عا
يادلا مقيااارها ظ رذر لم يمل لة رهتانقر ر اى مبشم ل دقظ عنن ل رلليل ي ا ي عاوا،م رلعاودي رل زباو
رم رمل ك رلليل ي دمن ر تعدرق رلمنعن لإلي نق بادتازلني،نظ ييو رن يتد ل ياني ن
رليانراايو لعاووديت،م لووللك رأللوواظ بشوومن لو رلووليل ي وودمن ر ووتعدرقر م لااشوونيل عوون وي لوول ر هشووا مرلا،اوون
رلاهتا ملوههاره بإادى رل،ا ن رلت يااا رم رل شنها لاا يا رليانرااي
مرهاون ون م لوول ذلووكظ عوونن ر ايوونم عوول ي يووام رووز ق رهاوون يت وونع ل و رأل ووع رلاعتاوودر مرلاهت ووار ل وونق ل ياوون
انرااي قيااارها هن ظ بلن رل يا عل ر منل ييان م ،دي ل ذلك ر اينم رللي م ا لة ماوا يلليو
ميعااي رل زعن رل ه دي رلانير عن رلعا رليانرااي موي لانياع ي ود لول عاودي رولر رليا،ودي عت ونير
لتعاا بنلدعن رم قي ر تعدرق رلم نان رم ري رعت نير ذريا ر واىظ ييوو رن ياونمم ميودان بن وتااري إله،ون
ياع لل انرااي ل رلم ر ها ملل اغاا ععا،ن ميمناارن رلم نانظ مو ن ،ن رلاعال رم رلااواا رهاون يعودق
لتاك رلا نرام رل ه دي مر هعزرلا رلتن ي ااي لل ريسا رل ا بنليانراا ملل سامير ر ارل،ن بنل انل

التنامي المضطرد للجمهور الذي نتوجه اليه ،واشكال التنسيب االشمل للـ(م.د).
رن اوودمق ملول و رليا،ووديظ رلوولي ر وواا رلاووةظ لادووت ننبت و رم ل وودقر ع،وون ننبا و لويدوونع مرلت وونلن رلاتدر وواال
مبغدير هاقي لو ي ونلن مياودي ر هشوا مرلا،اون رلتون ياواع ل،ولر رليا،ودي ميدوتياو لام نيوة مررتانلنيوة
رلاهتا مباادري يينقر ععا ن ميمنااهن عون وم ونه رلياونرااظ رلتون هعاو بوال و دع،نظ يتدلود ر يدونع لودردار رلوت ،م
مرلتمياوود رلياوونرااي رلعوونم لايا و رلادرنوو مرلدان وون رلاااما و لوول ن و رلي ،وو ظ مبنلتوونلن يووزقرق اي وم ذلووك
رليا،ديظ رللي يامل رعت نيم وروم لعادي ل ياني ن رليانراايو مر ونظ ياعوو ر ونلاو رلا ياو عون رلعاو مرلتون
ي غووا رلاشوونيلال ب،وولر رل شوونه رم ذرلووك مرلتوون يو يم و لتوونبعت،مظ ياعووو قمير م رنل ون م عوون ي ديوود ر ع ونه رلاتدووع
تمانل ر تلرل رنغو لون يامول ل وة لعاودي رلو (م ق )
بنساارق لللك رليا،دي معن ي ديد رلادر رلااميي
رلاع ا عا ومظ لاان ريدعت مرهتشوا رهشوا ل ياني ون رلاوباو بنلت دواو لوي ونق رلعونم لااا و ظ لااون ريقرق مريدو
ذلك رليا،ديظ رلاع اال بنلتد ة رلاة لان رن يم ا رل دمر رلدان ا رلا اا اد،م بت ااي ذر رللني مرملر
رذنظ عوونن لوول مر ووو ل ياني وون لوواع عا و ر لت وونق بوونلهاده ر اردا و رلتوون يدووت،دم ي يووام رليا،وودي رلا وودق لا و
لل ر يد ا قردوار مآعونه ذلوك رليا،ودي رلولي هتد وة رلاوة مذلوك لول
(م ق )ظ ب مريان م رن يعا بشم لتدر
ول ل ر هشا رلاام مرلاتنا
ملل رل دي،ن رلادل ره ن لد ن لع اوال بايواق ي ديود رم يد وا قردوار ذلوك رليا،وديظ ل،ودم ب ود ذريوة بو ره ون هدوع
مبن تااري لزينقر ععا ن ميمنااهن عن م اة ملتد اوة ررتانلنيوة مهاون ية باون يعوزي رلعاااو رل اونلا رلتون يدوتياو
لاغووا نديي وون م ووع نظ مر وون ي وواي ر رااو رل نداو لاووامير ي يووام ذلووك رليا،وودي ميوومهاام معووي رلغووا رلااووار
مرلاعتاوودر عا و روولر رلغووعاد ملموول ر و يت اووي رلزيوونقر رلااادب و عوون ر هتدوونل مر هتيوونم عوون و دم ل ياني وون
وك رن ل و رولر
رليانرااي لل ول ر لت نق باينرا رلت داو رم "رلمدو" رل واقي لعاودي رولم رلا ياون ؟
رلشم ا ا نندان م ب مساميينمظ ململ هاداني ن رلاشامع يتينمي ذلك
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م ا ه ي اب رز المو اهيم والممارس ات الخاطئ ة الت ي تح د م ن ه ذ الجماهيري ة وتتن افى م ع ض روراتها
النضالية؟
عاد ب نق رل (م ق )ظ عو يزرل رلعديد لل ل ياني ن يش،د رلعديد لول رلادرنو
بنلامم لل يادي رلتياب مم نرن عا
مرلااني ن رلتن يت نع ل انرااي رولم رألهوا ملو رلدان و رلت ياااو رليانراايو رلااوار مبنلتملاودظ عونن رولم
رلادرن مرلااني ن لادت ر رهعمن ن م لا نرام نه يع وا عول ه دو،ن بتيااون لهتا و ظ ملمول ولميرن مر ن و،ن
مراود يماول عوون رل ه ديو مهزعو رلعزلو مر هعوزرل عول رلياوونراا معودم ر ياونن بوودميرن رل اونلن رن ربواي روولم
رلادرن مرلااني ن يتا عن رل انر رلعااا ظ لل ول رلاينرا رلهنه رلتنلا :
 لانياع "لتشدقر" مللنل ب،ن بشمن عادي رلا يا رليانرااي  :ل رلر رلا ،دم يع وا عول ه دوة بدسودع لعاول
راانهونمظ ملوول ووول ووا لاوواار ملم ،وون يي،ووا عوون رلدوواد رلعااوون عوون رااوونن ر وواى عاوود وو،د ل ياني وون رم
بعا،ن هانذج لهتا لل رلاانل بإعانق ر ملدي للنوع بديوم عل الكم ل يينرو رل اااو رليدلاو رلتون ياودل بونن
رلتارلان رلماا رن رلتن يعزي رل دعا
رن رملر ل نرام لعا يد ،ل ننشت،ن مقاا،ن عونقر هيايون م ملول وول رلعاااو رلاااد و ملمول رل اونذج ر واى
رلتن يدت د للر رلا ،دم(بشم لااا)ظ مرن ياك رلتن يانيو ر اينم رل عان عل قعدر ر دننق لاي ،و ملزيوديل
لدان ت،ن مل ن ايل لادردا،ن ر هتهنبا عن ر ي نقر ظ لوهتينم مر ههواره عون ل ياني ون رليانراايو ظ رم عودم بولل
رلي،دق رلااادب مرلمنعا لل ر رهتينل،م مرههاره،م رلر
رن ي ااي ن وزر رنلو ملتدونيع لول رلتد و عون عاوديت،نظ رهاون يتااوو ياوديار م لااد ون م ل،ولم رلعاااو ظ مبنييونم
رعتاوونق لوودر مر وونلاو التنس يب الجم اعي اا اوون لوونن ذلووك لام ونمظ لاوون رن يتوودي ل و هشوونه اوونرااي بنلعا و
مرلدعدر رلا ن ار لوهتدنل لعادي رلا ياو رليانراايو ظ رلانداو عاو ذلوك رل شونهظ رون ل،او لام و ممنيو عون
رلااميرظ لل و ي ااي رعا ر ت اني ي ياان لايا رلم ر هشا
م ووك رن ريدوونع رل و (م ق ) مي وونلن مي وودع رهشووات،نظ ووايع لوول ل،اوو يد ووا عاووديت،ن بنسوواارق مبمعوودرق
انعاو ظ رنوال رلو رلتاانداو رلو اود لون ملموول رولر ي ،وون رم يااو رلودمي رلاااوودل لول رل،ا وون رلاع او بت ديوود
رلاووودر رلادوووونعدر ل،وووولر رلشوووومنظ وووودرق ر قرييووو رم رلت ياااوووو رم رل شوووونها (رل اهنليا ) ل ،وووونظ لووووللك لت ديوووود
رإل تهو ن مرلا،ان رلاتاي عا رلر رل شنه رم ذر
مرذر لنهت ل،ا رلتد رلا تدع ملن يتاا ة لل ااوو لم و مل ياو لات دواو رلياونعنظ ماوا لااماو يرر ونمظ
عا بعن ل ياني ن رليانرااي ظ رهاونن م لول سوامير رلتالاوز مريووق ر رااو ر ملو لاتد وا رل ودعن عون رولر
رلااووونع رلياووونرااي رم ذر رم عووون رووولم رل ووو رلعاايووو رم ياوووكظ ر ره،ن(ل،اووو رلت دووواو رلياووونعن) ييووو ننداووو
مساميي بنل د ل عن ل ياني ن رلا دقر مبنل د ل عن رألها رلتن ل ّان يدتما ب نؤرن بعد
 بعوون رلااني وون رل زبا و رم و ة رل زباو ميمنااروون عا و را وون رلو (م ق ) رم عاووديت،ن عنإلهنل و عوون ر تاوونع
رلدادر رليانرااي ل ومظ رم رلالن ر عن ي ديد رلا،اون رلادواي رلادواا عاا،ونظ رم وال ي يوام ودمل ر تاونع
ب د ذريةظ كثيرا ا ما تخلط ما بين العضوية والمهمات الحزبي ة والجماهيري ة ،رأللوا رلولي ييواي يا اوة رم ي ااوة
لل رعانق رل (م ق )
 يغو ا عاوودي رلو (م ق ) لون بووال رلداوودر "رلا او ا وم رلا تياو " مياووك ر نو رهاو نهن م مرهتينلون م رن رموولر
يغ ا رهان ي ا عون هانيوة لاونياع ن و لعاودي رلو (م ق )ظ مرون يعوزل ر هتيونم رلاد ودق رم رلا تواض عول
ليا عااا رلتع بنلا،ان مر هشا رلاهتا رلااادب لان مره،ن ي ا عن هاني،ن لدرنو رم هدريون يا،ود بشوم
رم بآ ا لات ا لل لدزملا لتنبع ميشلا ذلك رلادمظ رلولي يت او بنهاو نه لونمق ظ لاود رن توت رلتيابو رلعاااو
رهة اا ان ريا لادرن ل،لم رن يي،ا ميددقظ عإه،ن تادق اتاون م رلو يآلو ياوك رلا ياو مرلو سواديرن رلاتدر و
بنساارق
 بعن رلاا ه ود ر لت ونق رم رلتالاوز عاو ر هشوا ظ رلتون ي اوي لشونيل انراايو مر وع عا،ون ع ونلامم لول
رراا ر سواوع بمو رهودرع ر هشوا ودرق رلدان وا مر تانعاو رم رل انعاو مرلاينسوا مماارونظ ر رن رعاونق
رملدي ن لتاك رل شونهن رلتون يشوتا عا،ون رل وا عودق لول رعاونق رلا ياو م ا،ديرونظ رلوا سواميي عاو
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رلدمرمظ وي رن يمدن ل،لم رل شنهن ر عااا ظ عا ياك رلتن يد،م ر بن ار رم "يشولا " ع ن وا ل ودمقر لول
رلا يا ملان ر اا عن انه آ اظ ر ون يوارب مناوي لون بوال رليدرهوو رلت ياااو مرل شونها لاو (م ق ) مرون وا
لاازر ل،نظ درق لل ااث ريدنع عاديت،نظ رم ايم رلاشنيل عن رهشات،ن مل،اني،ن
 رن لياو روول م رلا وونرام مرلااني وون ظ رلتوون يي،ووا بغوودير رم بووم اىظ رهاوون يع ووا عوول لدرنو هه ديو عوون رلعاو
رلياوونرااي ملوول وومن ر ووتااريرنظ رن يووزنا ووا ن م عا و انراايو رلا يا و رلاع او ظ مبنلتوونلن عاو ليا و قميروون
رل انلن رلا تاضظ ر لا رللي يدتدعن رلت ة رلدردم ل،ن ملاامير لانملت،ن ميدسا آننيرن رلانير

ثالث ا ا -ض رورة العم ل المتواص ل لتعزي ز الديمقراطي ة ف ي ي اة وهيئ ات ال ـ(م.د ).وت دعيم مقوم ات
االستقاللية لها

لاوود ووا ر وونير آه ون م لانرا و رل و (م ق ) مر توع،وون عوول وي رهووني مه وون عوونمظ ع،وون يدووت،دم عوون عا وديت،ن
مررتانلني،ن ر رل ون ر تانعاو مرلاانعون رليانراايو ر ل وا رنتاربون م لول رلا او رلعنلاو ظ مرلازراو لدسودعان م
و دم رولم
ن يااا بدمي يادلنظ ب مم يمدي ،ن ر تانعن ملغنل ،ن مهاداني،ن رلده ا رلت اييو ميتدو
رلا يان لم رمل وك رلوديااارهاال رل ادواا االظ لوديعال ادوو نانعوني،م رليانراايو رم ع وني،م رلعاايو رم ماوا
ذلوك لول ر عت ونير رلتون يدو،م عون يوملال رههوواره،م رلاو يم عون رل اونل رلت وايي لشوع ن ملوللك ع،ون ل ياوون
قيااارها ميادلا باياا،نظ ب مم رلتمديل ر تانعن رلاندم رم رلا تاض ل،نظ مب موم لادل،ون رم ن نعني،ونظ رلاما و
عن لدرد ،ن مبارلي،ن ملاني ني،ن
ململ لن ه ل بغدق ل ننشتة عن رلر رلاينلظ رد لن يتغ باامير يعزيز رلااني ن رلديااارها عن را ون رولم
ر ها رليانراايو ظ مررااو ذلوك لول ر و يموايع لادلون ر وتاول،نظ مرسواوع،ن عاو رل ود ر عاو ظ بودميرن
رل انلن

كيف نصون ونعزز الديمقراطية الداخلية للمنظمة الجماهيرية؟
رن ووانه ميعزيووز روولم رلديااارها و ظ يت اووي بايوواق ر وونير رلا،وون رم يدسووا ،ن عوون رلاوودرد رلدر اا و ظ ب و روون
لاني يدلا لل ل رلاعنه مرل،ا ن رلاع ا ظ بنلتعنل لو رولم رلو (م ق ) رم ياوك ره،ون لاني و يدلاو ي ااوي لول
رلا نعوو رلتنلوو باوووامير روولر ر لووواظ لوول ر ووو ر ووتااري مياووودي روولم رلا ياووو مبشووم لااووودوظ عوونن ييدووواد
رلديااارها عن اانر رلم ر ها رليانرااي رهان يدتدعن يا اان م انيلن م لان يان:
د ت،ون رلدر ااو ظ
تاوني لو را ون رلو (م ق ) معوي هغودص ميعاااون
 سامير ر وارق ر هتهنبون رلديااارهاو
موي يينمي ل،لم رلااميرظ ي ت وي رعت ني لننظ لل مهة رن يا ي ساير م عنقاون م عون يموديل م انراايو رلا ياو
مليا رهشات،ن مرلر لل مهة رن يادق رل رلعديد لل رلااني ن رلهنه ر واىظ ودرق لنهوت مرسو ملعا و
رم ماا مرس ميع ا ع ،ن عن رلداد رلعاان رن ريرقر رعانق رلا ياو عون ر تاوني را وني،م رلاانقيو ظ لدومل ذر
رراا بنلل ظ بلن رل يا عل ري لواين يامل يدوياا،ن عاو قي و رلودعن رم رلعاوا رم رل شونها لودى رعاونق
يدوا ب،ون لودرد رلا ياو رم لول قمن ريرقر منوارير را ني،ون
ياك رل،ا ن ظ مرلر يع ن ر بتعونق عول ريو يعاا ون
رلاع ا
مع وود ر تاووني رل،ا وون رلااادب و ظ ييووو رلعا و عا و ي ودعاا ل و ر لمنهوون رلم اا و بنسوواوع ياووك رل،ا وون بوودميرن
مم ا ت،نظ مراتوارم رلادوزملان رلا نهو بمو ل ،ون رم بمعاوند،نظ مذلوك معوي لون ي ودقم رلاودرد رلدر ااو عاو رولر
رلغعاد
 سامير ر لتزرم رل نيم بتعااان رلادرد ظ مر هيا رلدر ا ظ بشمن عاد رلازياار رلدميي عاو لنعو رلادوتدين
منل ون م لون يتوارلم ميت وننم عون ياوك رلادرنو
رن اغاا رلتياب رلعااا يشواا بدسودعظ تلو رن رل لوار مر ومن
رلتن ي تيم بعاد لزيااري،ن رلا اا رم رلارباا با ان هيد لو عدرلو رل اديو ي عوث عون دوم مااونر ياوك رلتون
ي تيم لزيااري،نظ ااث يياي ي يام مييديد را ني،ن رلاانقي ظ معي رلاامير رلت ياااو مرل شونها رلادوتيدرظ لاون
ميادم بنلاار عن رلااادب لها عاا،ن مل،اني،نظ ر لا رللي يد،م عن قعع،ن مياديرن ه د ر عا
 سوامير ر اتوارم رلشووديد ل اوده رعاوونق رلا ياو ظ رلت ياااو ل ،ون وم رل شوونها ظ مرولر يع وون ي وايم وي عغو رم
ييايد لل رلعادي ظ نيج رهني رل،ا ن رلاع ا ممعي رلغواان رلا دقر ل،ن
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،نم بغانم بارل م او عاو رلا ياو ميشوياعة

لان ميع ن راتارم اي رلعاد عن رلتع اا عل لدرن ة معن ر
عا لاني ل رلر رل ي
 سووامير رعاوونق را وون رلو (م ق ) لنلو رلغووواان رلهن و بت ديوود مي يووام ر هشووا ر ل ووا لوداو ليا،ديروون
رلاع ن مرلر يتااو ر بتعنق عل ري ادر يدت،دم عواض رم رلووق رولر رل شونه رم ذر ظ ن و رلتملود لاون رذر لونن
رلر رل شنه ي ديم ل يم ن مررتانلن رلاع اال بة رم ظ معن رهني رلو (م ق ) ذري،ونظ ييوو رن يارعو قرداون مظ ع ود
ي ديد ر هشا رلاااد رلهن ب،نظ يم رعانق رلدادر رم رلاي رلانعدي ب،لر رل شنه رم ذر

أهمية تكريس االستقاللية للمنظمة الجماهيرية

رن ر تاول رل (م ق )ظ يتا و رم م عون رعتاونق باهنلي،ون م د ت،ون رلدر ااو رلهن و ظ رلتون يو يم واا ااني،ون رلدر ااو
مليا رلعونن عا،ن بال رعاند،ن مرا نية ملل لدن ر تاولا رلمظ ع،ن يتونب لو رهشوات،ن مل،اني،ون باون عا،ون
لدرن ،ن رلدان ا مر عولا ظ ملللك ر لا بشمن ليا عونني،ن رلهني ا مبان ي ديم ل بارلي،ن مرهيات،ن
رن وووانه رلينهوووو ر عت ووونيي وووتاولا رلووو (م ق )ظ لدووومل عووون منيووو ر رااووو ظ لووول و ووو ياووودي عاووو را ني،ووون
ملوساوع ر عا بنلا،ان رل انلا رلا نه ب،ن موي يلااو لادمي رلادوتا ل،ا ون رلو (م ق ) رم ر هتاونص لول
قميرن م وااني،نظ لل مهة رن يا ي ساير م بنللن م بايا رلتادي رلا شدق ل،ن
رن ر اا لن ي،دق ر تاولا رلمظ منل ن م لن يتمي لول رلتغواعن رلهنه و لو عن رلاعونه رل وزبالظ رلوليل ياني ودن
رلتد اة رلاداي رم رإلقريي ل عن را ن مرهشوا رلا ياو رليانراايو ظ رم ي وايمن لون يامول رن ي وديج عون رهوني
ر هنب مر ت درل مرلتينمي ل،ا ن رلا يا
رن رلم رلتدر و "رلولشامع " يدنعد عن بادير را ن رلا يا رليانرااي رم عن ياوديا قميرونظ بو بونلعمع
ره،ن يزقي رل رسعنم قمي ياك رل،ا ن مرل ر بانق عن ر ييانق مرلتادي رلااادبال بشمن م ند ،ن رل انلا
ملل نهو آ اظ عنن يينمير رم لينرا ر هنب مر ت درل رلتن يادم ب،ن راانهن م رل،ا ن رألعا عون رلو (م ق )ظ ييونم
ذيرد مل اير لهتا ظ رن ريان م راودى رلايونرا رل ونيير لاادونو بديااارهاو رلا ياو
رل،ا ن ر قه ظ معن
مبدميرن مرا ني،ن
ملووول بوووال رل لوووار رل ووونييرظ رلتووون لووول ووومن ر وووتااريرنظ يشووودية ر وووتاولا رلووو (م ق ) مرسوووعنع،نظ ياوووك رلادرنووو
مرلااني ن رلتون يدو ا عول رسوعنم رم يلااوو رل،ا ون رلاانقيو رلد واا مرلانعديو لاو (م ق )ظ ن لاني و ل،ولم
تزقي اتان م رل ره،نق يدييين لتاك رل،ا ن ظ ر لا رللي ا دل رلا يا ظ آ وم وم عون ومظ رلو ليواق مر ،و لواع
ول ا
ملللك عنن ل،ا ياديا عا ليا رل،ا ن رلاانقي ظ رلد اا مرلانعدي رل (م ق )ظ رون راودى رلشوامه رلاواميي ظ
تااري رلا نعي عا ر تاولا رلا يا ميمنل بارلي،ن مراماات،ن رلاعتادر

ما هي أبرز االخطاء التي تمثل تجاوزا ا لضرورات تعزيز الديمقراطية الداخلية لدى الـ(م.د).؟
لل رلا اعن رن يعت ا وي امج عا رلود رلدر ااو لاو (م ق )ظ ملون ياوام بشومن رلعاودي مرل،ا ون م ووااني،نظ
رد لدنو بديااارها رلم رلا يا مرعنن لتاديرن ه د ر عا ململ ل رلر رل مم رلعنم مر انلنظ
ي ن رن ر ن بعن رلاينرا رلهنه عا رلر رلغعادظ مرلتن ي اي ول ا لل ماارن بنل د لاعديد لول ل ياني ون
رليانرااي رلا اا ملعيم رلم رلاينرا رلهنه ظ يدمي اودل ييااون لهتا و لول ر هنبو رم ر وت درل رم رلتيونمي
عا يد رل،ا ن رل زبا لغواان رل،ا ن رلاع ا عن رل م ق
ووواان را ووون رلوو (م ق ) ييووو رن ي دوووا ن لهوونها ياوووك
رن رلتدنوو ولوونم ييووونمير رل،ا وون رل زباوو عاووو
رلتينمير رلتن ياودم ب،ون بعون رل،ا ون رلاانقيو عون رلو (م ق ) ذري،ونظ ودرق يا اوت ب اوده رلعاودي رم وواان
بعن رل،ا ن ر قه رم ياك رلاهتغو ب،ولر رلينهوو رل شونهن رم ذر ظ رم لول وول عودم ر هتيونم بعاود رلاوزياار
رلا اا و رلدميي و معووي راموونم رل يوونم رلوودر ان عمي و لاني و ل،وولم يتعوونلع يانل ون م ل و سووامير يمووايع ميعزيووز
رلديااارها رلدر اا عن دم رل (م ق )ظ ميتايو عاا،ن ا ان عدر ي عمع عا اانر مرهشا رلا يا رلاهتا

رابعا ا -سا ورة تشكيل هيكلية الـ(م.د ).وبناء و داتها القاعدية على اسس قطاعية متجانسة
بونلامم لول يودعا رلتيوونهع رلعونم مر اونلنظ عون عاوودي رلو (م ق )ظ بدو و لول لده،وون لع او عونقر بنلتد وة لااوونع
انرااي ل دق رم ل عااي قمن دررن وم لي ع قمن آ ا(لنلا يا رل دندا رلديااارهاو وم تي ونق ليونن رلعاو
رل دندن ) وم لا دير رلي،دق مر لمنهن ادل ل،ا ل اى مذر رملدي بنلامم لل م ودق ل و رولر رلتيونهع رلعونمظ
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انرااي رم ع ن ر تانعا لت ني لول ااوث امع،ون رلعنلو ظ رم لول ااوث رلا ،و رم
عنهة ي لن م دق نانعن
ر رتانلون رلاهتا و ظ عونلااادل رن يز وول رولر رلت وونيل ب يوا ر عت وونيظ ع ود يشووما رامااو رلا ياو مب ونق ماوودري،ن
رلانعدي ظ مذلك لل و يدعاا ر لمنها ر عا لاعنليو لو لون يتاا وة ر مسونع مرليوامم رلهن و ب،ولر رلااونع
رليانرااي رم ذر ظ ااث يتدعا عدرل لتشنب ،لل ااث رلاغنل مر رتانلن ب مر لز ريان م
عاو رن تي ونق رلش نل(و ود) لو وم ياوم عون و دعة عاوون م مها و ملول ع ون ت تانعاو و واىظ ر رن رلتد وة رلعوونم
رلااا مرلا تاضظ ياان بنن يام رلدادر رلانعديو ر رب ونق رلااونع رلدراودظ ر لوا رلولي يدو،م عون ي دوال هدو
رلتان ك رلانعدي ميدعا عا ول ا لااني ر هشا رلادادر ملو تينب مرلدعنع عل رلا،اون مرلاغونل رلاع ون
ب،ن رلر رلاانع رم ذر
لان رن رلا يا رل دندا رلتن يام عن دع،ن رل دنق رلوديااارهان لاول يا وي عاوا،ل عاودي رلشو ا رم لاول
يتدعا لودي،ل رلااودل لتاوك رلعاودي ظ عإه،ون يتد وة رياون م لاعونلو ملابون رل اود ملااعااون مرلاد ون رلو
ململ لارعنر رلاينن رلانعدي نتغني عادي ل ل ،ن عا ع ر تانعاو ل ودقرظ لول ومهة رن يدونعد ل اوار م عاو
ر سوواوع ر عا و بنألهشووا رلااادب و ملوول نووم عا و رلتد و ر ووا مييوونقر رل ع و مرلتوومناا عوون ل و رلاانعوون
رليانرااي
رن ر تاره التجانس القطاعي لادادر رم ل عن را ن رلا يا ظ ي ن م دق بعن ر ت نقر رلا اير مل توار
يل ا ل دقرظ لاون رود رل ونل بنل دو لو عن ل ياني ون رلشو ا ا رلا ااو عون لهوام رم يياو ومنهن ولااظ مااوث
يامل رن يد د مادر لل رلاا رل نهديالظ يشني ب،ن بعن رلاا رلينلعاالظ رل اال رلتانل ماودي،م رلهن و ظ رم
مادر ييا لن بال رلاا مبعن رلعانل ل تار رهتانلا مات يدتما ب نق ماديال لتانيزيال مرذر
لنهت ل رلم ر ل ا ل دمقر عن ل ياني نظ عا لدتدى رلدادر ظ عنهة يامول ياادو،ن بدو،دل عاو لدوتدى بعون
رلا اان مرلامرب معن ل رولم رل نلو ظ لول رلا اعون رن يياو رلاي و رلا ااو رم رلارباو ظ عون عاوديت،ن لا اوال
عل ياك رلاانعن رليانرااي رلاهتا
مو اارمظ بد لل رلت اة لادمل ر واى يتعاوي بإلمنهون ظ بو مباوامير رلت دواي مرلت نعو لون بوال ياوك رلاانعون
رلاهتا عن دم رلا يا درق عا لدتدى رلا اا مرلاربا رم عا لدتدى رلا يا لم ااوث ييو ر ون
ردرلش مر ع لل رلا،ان مر رتانلون رلاشوتال ظ رلتون يعاو عاو ي ياا،ون ملتنبعت،ون بشوم لداودظ مباون يودعا
رلتمنل رل انلن رلا شدق رم يدلد رل درعز رلاتعدقر عن تهني ااو رلا نعدو رلاعنناو ظ هيوني رولر رلا،او رم ياوك
ململ رلر لاة يالن رل ااا رلادادا رلاد  ،لعاا ون عاو رولر رلغوعاد مرلاتا او باوامير رلعاو رلودردم لول ر و
مادر مرا ن لتينهد نانعان م
خامسا ا -الـ(م.د ).ال تشكل اطارا ا بديالا او موازي ا ا للمنظم ات واتتح ادات الش عبية والمهني ة الوطني ة يمواو
اا ل ياني ن رلديااارها ظ درق عن لدرد ،ن رلدر اا رم عن لاني وت،ن رلعاااو ظ ااااو لده،ون لادوت رهونير بدياو
رم لدريي لوي نقر رلشع ا رلاع ا ب ره،ن يشوتاه عون عاوديت،ن سوامير ر هتدونل لتاوك ر ي ونقر ظ ب غودص
مرس عن لدرد ،ن رلدر اا
ملل نهو آ اظ عنن ان ت ن رليانرااي يادم عا سامير رلعا لتموايع ميعزيوز ياوك ر ي ونقر رلشوع ا معاو
ياووديا قميروون رل اوونلن مرلووده نظ ر لووا رلوولي يت وونع ميتعوونلع ل و ريوو لا ودل رهادوونلا رم رهعزرلاوو ظ ع ول ياووك
ر ي نقر ملل رلر رلادن بنللر ظ يعنيض مياونمم ريو لاودل م ودررا يدو،م عون يازيوي ياوك ر ي ونقر رم يدوع
ووا بديا و ع ،وون رم لدريي و ل،وونظ مذلووك بلوون رل يووا عوول ري و لوايوون ياموول يدووياا،ن عا و لدرن  ،ون رم
إلننل و
ق نياارن رم نانقري،ن
تن رلتاوديا رلوولي هااو رلاووة رهاوون يت اووي لوول ووول رلاشوونيل رل شووا قر و روولم ر ي وونقر مبووال و دع،ن ملوواع
بنل مدص مر هم نق عا رلولر رذنظ ع،ون ان و ل دويو مننبتو بونن ه ود بومي لول ل ياني ون رلديااارهاو بنييونم
ر هادنم وم ات رإلهعزرل عل ر ها رلده ا ر ا مر م ظ رم بنيينم ريينق رل درد ل،ن ململ رولر رل ،وم ييوو رن
يادقهنظ بمي م لل ر منلظ رل يااوا م وند مايودم ل ياني ون رلديااارهاو رم رلو رسوعنم لياو رلودمي
رل انلن رللي يااا بة ع،لر رد انيهن رل نبت لتعزيز انرااي ازب ن
رن ل،ا ر هتدنل لوي نقر رلشع ا ملدر ا رل شنه بدر ا،نظ ييو رن ي ا عن لادلو رلا،اون رل اونلا ظ رلاااونر
عا و عوونيي ل ياني وون رلديااارها و ظ مذلووك ب،وودم ر وو،نم عوون ر يياوونق بد ند ،وون رل اوونلا لاوون رن ل،ا و لدر ووا
ر تلرل رلع ن ا رلديااارها ظ لل بال رلادرعد رلعايا رلدر ع لوي نقر ظ رل عادي رلو (م ق )ظ رون لدومل عون
رل (م ق ) ر عنقر لول لو ر هشوا رلاانلو لول ن و ر ي ونقر بو
مني ر راا مرل ادي ملل نهو آ اظ يدر
م
ميعاا،ن رملدي عا ماارن لل ر هشا رلااننا مبماان ر اى :ه ل هاام وين لل ر هشا ل ونعع رولر ر ي ونق
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رم ذر ظ بو ره وون هدووع بن ووتااري ميرقظ لو لوون يدووتياو لام وون مررتانلوون رلااوونع رلياوونرااي رلوولي هعاو عوون
م اة مرذر يدعا ل رلم ر لمنها لل ول ر ي نقظ هعا عا ر عنقر لول ياوك ر لمنهاو ظ مهدر و رلعاو لول
ول رهنيري ن تمانل لن رد ل ادق رم ماا لنل
وكخالصة ره ن عن رلدنت رللي هدر و عاوة ب ونق ميد وا قمي رلو (م ق )ظ عإه ون ه واص ر ود رل واص عاو رن يمودن
باياا،وونظ ريينروون لووزنار معنعا و قر وو ر ي وونقر رلشووع ا عإهنيري وون تهاوون يشووم عدرل و نوودر لداوودر ملتاوودي
ر ي نقر ظ مرن يا لل بعاد رم نايو ري ال لدريي ل،ن رم بديا ع ،ن

سادس ا ا -ض رورة االنخ راط الكام ل لمنظمتن ا الحزبي ة ف ي ال ـ(م.د ).المعني ة ،وض رورة ا ترامه ا الش ديد
للوائح عملها

رن رلا ياو رل زباو رلاااعاو ظ يدوع قرداون م مبن ووتااريظ لتعزيوز وووي،ن مه دذروون معاا،ون عوون رم وونه انرااروونظ
مذلك ب،دم يمهاا ياك رليانراا ميد اة منانقر هان ي،ن عا لنع ر عدرظ ملللك عونن وي ربتعونق رم ر وتعوق عول
لاني رلر رلدمي رل انلن رليانراايظلل ن وي يعاوي رم ااو رم ل ياو ازباو ظ رهاون يدونق ليانراايو ازب ون
ميعاي قميهن رل انلن رلا شدق
ملل ول ر ههاره رلمنل عن را ن مرهشا رل (م ق )ظ يامل لاا يا رل زباو رلاااعاو ظ رن ييدود رعاو رلغوا
رلتن ي يم عونني،ون لو رلياونراا عون رهوني رلاالزيو رلديااارهاو ظ ل ون م ملد وة لتاوك رلعونو مبنههاره،ون رولرظ
يوتعام رلا ياو رل زباو لول رلياونراا ميعاا،ون رياونمظ ميوتامل لول ر تولرل اوار رلا نسواال رلاهت وايل مرلايوابال
لتد ا مياعام رلا يا رل زبا ب،م ■

()3
ول القيادة الحزبية للمنظمة الجماهيرية الديمقراطية
رن لدوومل ي يووام رلغووا رلغو ا لوون بووال رلا ياو رل زباو مرهنيروون رلياوونرااي رلووديااارهنظ باوون ياووال رلااوونقر
مرلتد اوة رلاووامييال مقمن لدوونو رم ييوونمي ووتاولا ياووك ر هوواظ عون ب ند،وون مل،اني،وونظ ل،وون مراوودر لول ربوواي
رلدان رلت يااا مرلت يااا رليانرااي رلتن يتدم ب،ن ل رلر رل زل
رلاز ار عا
موي ا عن ي يام ل رلر رلغا ظ يوزقي اتاونمظ رلو عاناو ب ونق ياوك رلو (م ق ) رم رلو يآلا،ون مره،انيرون رذر لنهوت
لد دقرظ رم رل ره ارع،ن عل رله رم رلد ا رلتن باي م دقرن ميم اد،ن معن اا رل ون ظ وا اد رل وزل
انراايتة مهااعاتةظ م تتماو عزلتة عل رليانرااظ مبنلتنلن تعتانقم ألرم ل اي لد دقم
وباي لادلن
رن ر هني رلعنم لت يام رلغا بال رل زل مرل (م ق ) يامول رن هيودم مهتاادوة بدسودع عون رل يونم رلودر ان لي ،ت ونظ
رلتون ي شوم عاو
م ندا ر قبان رلت يااا  :ململ ياك ر ي نقر رلعنل ند يم ن عنقر لإل نب عا ل رلتدونؤ
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وواان رذر ر ولهن ب يووا ر عت وني رليووامم رلات ني و عوون هشودق روولم رلغوا ظ ياديروون مم ند ،ون رلو
رولر رلغوعادظ
ملللك لاة دم هعا لل ول رولم رلاوايون عاو ي ديود رأل وع مرلادرعود رلعنلو رلتون يو يم ل و رولم رلغوا
رل ادي مرل،نل ظ مذلك ر ت نقر م لا ينم رلدر ان ملايا ر قبان رلت يااا رلااار ب،لر رلشمنظ ملللك ر وت نقر م ل غواا
رلتياب رلتن يرلات،ن عادم ل ياني ن عن ب نق رل (م ق )

اهم االسس والقواعد العامة التي تنظم الصلة ما بين المنظمة الحزبية واطارها الجماهيري الديمقراطي

اوالا -سوووامير مورااووو رن ي اووودي رلا نسووو رل زبووونظ عووون عاووو مرا ووون رلووو (م ق ) رلتووون ي ا وووي عااوووة وووامه
عاديت،ن مب،لر رلشمنظ لل رلا اعن رن يدي رلر رلا نسو رل زبون ررااو رههارهوة ب،ولم رلا ياو رليانراايو رم
ساوعة بايا ل،انيوة رل اونلا عون رم ونه رلياونراا لاون مييوو رن
ياكظ لده،ن يا رلاد ر رم مر م
يانمم ب زم ري لينرا ي ااي لل عدرل ر ته نم رم رلتااا لل من ياك رل (م ق ) مسامير تلتدونل عاوديت،ن
معووون بعووون ر ااووونن عنهوووة ووو ا يانلووون م رن يووواي ر وووتااري رلعاووودي رل زباووو ل،ووولر رلاعاوووي رم ذر باس تكمال
" زبيته" لل ول ر ههاره رل (م ق )
ثانيا ا -سامير راتارم ل رلاعنه رل زباال هياين م معااان م لادرد رل (م ق ) ملم امه رلعاودي ممر ني،ون رلا ودقر
مرلااار ب مييو رن يا ل ل ،م رلاودمر مرل اودذج رلولي ي تولى بوة عاو رولر رلغوعادظ ودرق لول ااوث ر لتوزرم
ب اوودي ر تاوونع رلداوودر رم يدووديد ي ووم ر هتدوونل مر ووتار رم لوول ااووث رلادوونرا رل شووا عوون ل و رلا،اوون
مرل عنلان رلاانل
عاا،ون هينل ون رلودر ان بدسودعظ ييوو لانملت،ون ب وزم ن
رن ري لينرا لتينمي رلم رلادومل رل،نلو ظ مرلتون يو
ر تااريرن مي شوا،ن ودم ياودقرن اتاون م رلو رلازيود لول رليودررا مرلا ونرام رلت ياااو رلهنه و رلتون ي ود ععااون م لول
انراايو رل ووزل مبنلتونلن لوول قميم ميومناام عوون رم ونه رلياوونرااظ مب،ولر رلشوومنظ لول رلاوواميي رلت اوة لاادووند
مرلا نذيا رلتنلا :
 رن وي ر ووتول ل اووده م ووواان وي لوول را وون رل و (م ق )ظ لوول وومهة رن يدوونق ل وونق ياووك رلا يا و ملدي وو
رساوع،ن با،اني،ن رل انلا ظ رلر بنإلسنع رل لدن ذلوك يشوم لهنل و لا يونم رلودر ان لاي ،و ظ رذ ييودي لو وم
لاا اا رل زبا رن ي غ رلر رلعاد رم ذر لل تي نق رلش نل رذر لن عغ ازبانمظ ن ذلوك لول ر تغونص را ون
تي نق رلشو نل رلاع او ظ رذر لونن ر ون ل واي لا غو لاون ييودي ألي را و ازباو رن يعوال يعااون م عون رهوني رولم
رل،ا رم ياك لل را ن رلش ا ظ ن ذلك لاع سال وااني،نظ بلن رل يا عل رلا واير رلتون يامول رن يدونه
ب،لر رلشمن
 رن م دق وي يعاي ازبن عن رلر رلادنو رلااونقي رم ذر عون رلا ياو رليانراايو رلاع او ظ رهاون رود يرول بيودرير
روولر رلاعاووي ل،وولر رلادن و ظ مل و روولم رليوودرير ي لوون رن يموودن لااد و ملديل و لوول رعاوونق رل و (م ق ) ذري،وون رم م
مبنأل نوظ رن وي ا ب،لر رلغدق رهان رد اه لديااارها رلا يا رليانرااي
ثالثا ا -عن لتنبعت،ن ألمسنع،ن رل زبا ظ عا ل رل،ا ن رلاع ا رن ي ننش ميدني ليا رلا،اون رل اونلا بتاربا،ون
ل و بعاوو،ن رل و عن مقمهاوون عغ و يعد و ن رم لاموونهامن لوول ووول لتنبع و رمسوونع رلهويوون رل زبا و باعووزل عوول
ا،ديرن رلاتا بدادي،ن رم لي ت،ن رليانرااي ظ رم لل ول ل ننشو ل،اون ازباو لو رم ونل رلا،اون رلادي و
عون رهوني او رلو (م ق ) رلتون يعاو عا،ون مب،ولر رلشوومنظ لول رلا اود رلت اوة لو عن رلايونرا رلهنه و رلتون ياموول رن
عاد بعن را ني ن رل زبا -:
يانيو عا
وعاد رلو (م ق )
 ع د رناري رم لار ع رعانل رلها رل زبا عال رلا اعن رن يشتا رلم رلها لن رد لاوا عاو
رلا اا بنإلسنع ألي ل،ان هانلا ر واى مع ود رلاار عو عونن رمولر ااااو ييوو رن يلاوو عول بونل رل،ا و
رل زبا ذر رلشمن
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 سامير ييداد مي ااي التكامل النض الي لون بوال رل،ا ون رل زباو مل اوي،ون عون رلو (م ق ) مذلوك لول ر و لتنبعو
رعتعونل مر وا نع رلتعونيض عون
ر ا مرعا لاا،ان رلااانر عاو عنيا ون ملول ر و رل اادلو قمن منودع اون
رقرق لتنبع ياك رلا،ان عنل،ا رل زبا يتنب ل،ات،ن رلا دقرظ لاون ميعاو رلاعونه رل وزبالظ لول وول عاوديت،م
عن رلا يا رليانرااي عا ي ن ميشلا رولر ر هوني رلياونرااي لول ر و ي ااوي رهيونير رعاو مرل وا ياودلنمظ
ملل رلا اعون رن يع ون رولر رع ونق رولم رل،ا و رم ياوك لول رلو (م ق )ظ لول مر وو لتنبعو ذر رلا،او ع وا رن ات،ون
رلهن ظ مب،دم رلد دل لعن م ه د ذر رل،دم رل انلن رلاا دم
رابعا ا -رل اص عا راتارم ر تاولا رل (م ق ) ب مرلعا لل ر و يموايع ميودعام رولم ر وتاولا عنلو (م ق ) رون
ل يا ان ا ر تانعا يابدي رلو ظ مل،ون راماات،ون رلت ياااو رلهن و مباهنلي،ونظ ملادوت ليواق مر ،و لا وزلظ
م ك رن رلم ر تاولا يامل رعت نيرن هد ا ملادت لااا ململ ذلك ي واي لول بعاود رم نايوو رلتاونمل عاو
د ت،ن رلدر اا معاض مرلوق ر مرلا مرلاارير عاا،نظ ن رلر لل يوزقي رلو قعو رم ياوديا رلو (م ق ) مل،اني،ون
رل انلا ه د ر عا ظ ب رلعمع لل ذلك اادق رل ي اام مره،نق ر ع ب ند،ن مر تااريرن
رن رل د ا عن ر تاولا يت اي لل ول سامير رلتزرم رلو (م ق ) رلاع او لدرد ،ون مبارلي،ون رل اونلا ملوللك لول
ووول رلتوومناا رلات وونلن لوودمي مععنلا و رلاعوونه رل ووزباال عوون و دع،ن مر وو،نل،م بتاووديا ععنلاني،وون مر يياوونق بتاووك
رل عنلاووون مب اووودير رلووودعن مر لتوووزرم رلدان ووون عووون رهوووني باهنلي،ووون ملووول نهوووو ر وووا عووونن لووو ر ووومنل رلتووود
"رلولشامع " عن اانر مرا ن رل (م ق )ظ ل،ان لنهت رلع نميل مرلغا لت ايا ل ذلك رلتود ظ لول ومه،ن رن ياودق
يديييان م رل رهت نق رلغ ر عت نيي مرلادتاا ل،لم رل (م ق ) مبنلتونلن رسوعنم قميرون مععنلاني،ون لتغو عون رل ،نيو
لاع رل ا لل مر ،و لاا ياو رل زباو ملادوت رهونير م ل ياون م عونعوم ملوزنار م عون رم ونه رلياونراا لتعزيوز يد ،ون
رل ووزل مبارليووة رل اوونلا ره،وون هايا و عا و ر اووزرل رل ا دريي و مرل ا دريي و رلغوولاارظ رلتوون نوود يدووع رل و
يشماو مر  ،عن رلر رلاانع رلياونرااي رم ذر مرلو "ليادعون " ر تعارسوا لتوزيل ب،ون بعون رهشوات،ن عون
ل ن ن يع ا،ن ململ رل زل رلااتزم بعاي باغنل وم رليانراا رلمنقاو ي ااوي لول ن نعو رن ل و رولر ر هوا
رليانرااي رلا يا رن رقمر ملدر لا انل رليانرااي لتعدق ر ومنل مل،اتوة رن يعوزي ععو ميومناا ل و رولم
ر هاظ ن هان ي،ن يياي بلر رلاياى رل انلن رللي يداا عااة ب ميدتماا،ن مياديرن عن ل اا لل ر اانن
خامسا ا -رل اص عاو رلت ااو رلاتدر و لاا ياو رل زباو باودرد مر ونلاو عاو رلو (م ق ) رلتون يعاو عون قر ا،ون
مبنأل انق رلتن يي،ا عا رلر رلغعاد مرهاونن م لل غد ا بارل مل،ان رلو (م ق ) عونن لول مر وو رلا ياو
رل زبا ظ رن يُع قردان م بتا ا ر اتان ن رلت اا ا مرلتمرااا ظ رلتن يد،م عون ي دوال رسواوع رولم رلا ياو بودميرن
رل انلن رلا تاض قر رهنيرن رليانرااي
رن روولر يدووتدعن ر ههوواره رلشوونل ل،ووز ق رلاعوونه رل ووزباال عوون قمير رلتمرا و لتعوودقر رلادووتدين رلتوون ي يا،وون
ميااا،ن رل (م ق )ظ مري هيار ر تعودا رم عدي بنن ل رلم رلا،ان لعامع مبدي،ا بنل دو لاا ياون رل زباو ظ
لل مهة رن يا ي ساير م ل اار م عن درا رلد ا رل انلا رلا تاس مرلااادبو لول روز ق رلاعونه رل وزباالظ عون
رهني ل ياني،م رليانرااي رن يا ليا رلا،ان مر هشا رلااادب ملتنبعت،ون عاو ه ود رعاو ظ رهاون يدوتدعن
رلانلن م ععاان م ملااد ن م بم نلاو ملدر رلعاو عون م و رولر رليا،ودي رلاو يمظ ر لوا رلولي يامول رن يعودض ع وة
رلوودمير رأل وواى رلتوون يع و بنلتهغووا بااوونين ملشوومو رل و (م ق ) مرلا ننشوون رلدر اا و رلتوون يي واي ب،وولر
رلغدق
ملل بال رلادر رل،نل مرلااميي لات اا رلااادل ب،لر رلشمنظ ياك رلتن يعنل ر انق رلااني و ظ ودرق لنهوت
لعا وم لااارظ ريرق ب نق معا رل (م ق ) مرملر ي اا ييو رن ي ااي بنأل نو لل ل ننش لمي
ياك ر انق رلتن يزقي رل رلااني ن ماا رلغ ا رلاشني تلا،نظ مذلك ب،دم يدعاا رلا نعو رلعاااو مرلار وه
بن نني رلدا ا رلاتاي عا ر تااري رم انقر ياك رلا نرام مرلااني ون رلهنه و عونذر رياو لو وم رن را و ازباو
لون يغودذ رلتاايوا رلشو،اي بوديوم عوول رل،ا و رليانراايو رلاع او ظ عونن ل و رولم رليونرار رلهنه و ييوو رن ي ووننش
مياعن بنعت نيرن ر ت در م لتاك رل،ا مرهنب ع ،نظ عن مرادر لل م ند ،ن رلادادا
ملل من رلر رن يا ي آنونير م وا ا مسونير بن وتاولا رلو (م ق )ظ ميوزقي رلو هاوع قمي را ني،ون مرل ود لول هادرون
مياديرنظ ب مرل د لل ريدنع ميادي رلا يا لم مذر ر لا ي ا ي عا عغ عاود و ا ن رم ر وارق ل نناو
لن بال رعانق مادر ننعدي ظ قمهان رلا دع ل،ا ن (و د) رلاع ا بللك مر تشنيي،ن
مبإ تغني يامل رلادل رن رلت اا مرلتمرا رلاامييال ل ينع عا رل (م ق )ظ يهتا ونن بااواده،ان ممسوع،ان عول
ياك رل ارل رلاعتادر عن رلا يا رل زبا ظ مرلر ه اعن رذر اا ن بونن م ا و ل و رولر رلت ااو مرلتمراو رهاون يت ودق
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باامير ر ،نم عن ي دال مياديا عا رلم رلا يان ظ مذلك لل وول ي دوال مياوديا ر ونلاو ملودر عاو
رعاند،ن مات يااا رلاعنه رل زبادن بدميرم رلاينقي مرلاااعن عن دم ياك رلو (م ق )ظ بود لول رل واص
رلودردم عاو ياوديا رلمنهوني،م مي دووا ،ن بنسواارق مذلوك لول وول رلاشوونيل رل شوا عون لو ر وارقر رلتمراااو
مرلت اا ا رلتن ي يا،ن ميشام عاا،ن را ن رل (م ق ) ذري،ن
سادسا ا -ر رتانم رلدردم بنلتدرين ر عا لون بوال رلا ياو رل زباو مرهنيرون رلياونرااي :رن الت وازن االفض ل رلولي
هع اة رد ل لن يتعاي بعدق رم هد رلاعنه رل زباال رلليل يعاادن عن ل يا انرااي لن(رلدادر رم ماارون) لانبو
ماارم لل ماا رل زباال مبان يم رسواوع روز ق رلاعونه بمنلو قميروم رلااونقي مرلتود ا،ن رلا تواض عون ذلوك
ر هني

ما هي النسبة االفضل التي يجب توفرها او اعتمادها؟
ند يهتا رلم رل د لل رهوني اونرااي واظ ملول لاااو أل واي عون وانه ب ونق رولم رلو (م ق ) رم ياوكظ مذلوك
رهاونن م لل رليامم رلتن يعا عن م ا،ن رم ادو ه اعو رلا،اون رل اونلا رلا نهو ب،ون رلو ملول نهوو آ وا
عنن ه اع رلاااا رلتن ييتنيرن ب نق رلر ر هوني يز ول ب يوا ر عت وني عونقرظ عونذر لونن ل واير م رن ياي و هدو ماوا
دع،نظ عنن رلعدقر بنيينم يغو ا رولم رل دو
ا رلا نل  -تنا ااو مر ع يدت،دم يد ا
رل زباال – عا
يعدق ساميي ملا عن لارا اا مذلوك لول ر و ر و،نم بن يياونق رلاتدونيع بنلد وند رل اونلا لاو (م ق )
معادلن م ملاز ا يد ا،ن عإن نسبة  1إلى  3لا ا اتان ن رلعا

ما هي الضرورة من وراء تحديد مثل هذ النسب؟

رن رلعا باد و رلم رل د رم ماارن لادت ردعن م ب د ذريةظ ب يارق ل ،ن رن يدعا رل د ا رم رلاز وا رلولي يدونعد
عا ي م ا رلعا مبان يامل لل لدر ا يعزيز ه دذرن رليانرااي عا ه د رعا عدعوي رولم رل دووظ يتونع
لم اا ازبا رن يعا عن رهني مادي،ن رم لي ت،ن رليانرااي لم نو مهدرر ل،ون ي ياااون م مهشونهان م ملااون ر تاّوت
رل د بنيينم سادي رلا يا رل زبا ظ لانب رهنيرن ميغ لاادبن م رلعا لل و
ي ااوي رلتد و رل زبون مبنلاانبو رذر رياو رن ر هوني رلياونرااي سونلا مل ودمق لانبو رلا ياو رل زباو ظ عاول
رلا اعن رن يتالز رلعا عا يد ا عادي ذلك ر هني مرملر مييوو رل يوا رلو رولم رلعاااو لول وول يوارب
اااني،ون لو بعاو،ن رلو عن ملول ر و رلازيود لول يعزيوز رل ودذ مرلتومناا رلياونرااي بتودرعان رلتد وا رلااووااق
لاا يا رل زبا مإلهنيرن عا اد درق

ما هي ابرز المظاهر الخاطئة على هذا الصعيد؟
رن ربوواي رلايوونرا رلهنه و رلتوون ي وواي عوون رهووني رلتوودرين رلاااوودل رم رلا توواض يتا و عوونقر بنأل وومنل مرلتيااوون
رلتنلا :
 يتيا رلاي،ا ر مل بن تااري م ودق عودق ماوا نااو لول رلايونن مرلداودر رليانراايو ظ رلتون يهاود لول وينرون
رل زبا و رلعنلا و عوون م ووا،نظ مرذر يينميهوون بعوون رلاارا و ر هتانلا و رلا وواير لتاووك رلتوون يعاووو بعوون رل اووو
رلشنلا لتد ا عادي رل ( م ق )ظ عونن ودرا مر ونو رولر رلهاو يامول يقم لعودم ر نت ونع رلمنلو باوامير م ودق
ياووك رلهويوون لتاوودم بعا و رلا و يم مرلاد ووة لتاووك ر هوونير ذلووك ن ل،ا و ي زيووو عوودق لوول هشووانق ياووك رلايوونن
مرلدادر رن بات نمل رلاد رذر لن اى ر لت ن رليدي ل،ن مب،دم ي ااا،ن
 رلن رلشم رل نهنظ مرد ر ااظ عاتياو بد ودق بعون رلهويون رل زباو رلاتدوع م ي وا ب،ون ر ماودر مليونن
انرااي سنلارظ ع،لر رلها رهان يع ا بدسدع عل ذر رلا نرام رل ه ديو رلتون يعوزم عول ي يوام رلياونرااظ بو
مياا لل ليا رلشمن مرلدمي رل انلن رللي يامل رن يادم بة ر رليانراا ذري،ن
 رلن رلشم رل نلث مرد ر ل ا اديرظ ع،د ذلك رللي يع ن بتدعا رل د رلااادب مرلاعتادر لول رلتودرينظ ملم وة
يل ميت ن رلاادي رلاندم لمو رلا ياتال رل زبا مرليانراايو لعون م وي رلتعنلو لو ل و رولم رل دوو لمرودرم
ب د ذري،ن مباعزل عل ايم رل دذ مرلدمي رليانرااي رلا نه بنلا ياو رل زباو مرهنيرون رلياونرااي رن ل ياون
يعونهن لول او ل،ولر لادوت ب ن و لا و رولم رل دوو م لايواق رننيي،ون لع،ون ر بعود ر وتمانل لادلون رل ،وودض
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ونو

يهتاو

بيودرام عول

ر ملا رلااادب ظ بشمن رمسنع،ن رل زبا مرليانرااي عا اد درق ممرس رن ر
رلها رلدنبي رللي ر اا رلاة
مبياا ر اار عنن ل رلر رلتدرين رهان يدت،دم سامير رلت اة رلودردم لول ر و ر تولرل لو رل شوانق عون رلو (م ق )
لغ دم رلعادي رل زبا ظ ملل ر لدر ا يد ا ذلك ر هني رليانرااي بنساارق
لل ر و ر يياونق بنلا،اون مرلد وند
سابعا ا -سامير ر ،نم رلا يا رل زبا مرلاعنه رل زباال بنلي،د رلاتدر
رل انلا لا (م ق ) رلاع ا ع ونق رلو (م ق ) لواع رودعن م ب ود ذريوة بو رون رهوني لت يوام رلاننون مر لمنهون رل اونلا
رلدر ع لإل ،نم عن ي ااوي رلا،اون رلده او مر تانعاو مرلتابديو رلاااماو عون باهونل رلا ياو رليانراايو ظ
مرن ل،ا و ياووديا ر سوواوع با و روولر رلوودمي رهاوون يا و عا و عوونيي ر عاوونق ر ل ووا معا ون م لاووامير رهيووني ياووك
انرااي لتدع بنساارق عن ليا
رلا،ان رل انلا ظ ملاامير رن ي هاه رهنير
م
ر لعااا رل انلا رن مسدع رلر رل ااا لم يعاي مرا ازبا ميا ا،ون بن وتااري ييوو رن يمودن اونعزر إل و،نلة
عن يعزيز مياديا ر ساوع بنلا،ان رل انلا رلا دقر لا (م ق ) معن ر ييانق رلدردم بمقرق ياك رلا،نم
رلاتدر
رن بادير رلا،نم رل شونها مرل عنلاون رلاهتا و لتشوا قمير م لتعن اون م عاو رلغوعاد رلدان ون مرلوده ن مرل اونبن رهاون
يت ا لدزملات،ن بنأل نو رلاعنه رل زبادن ملدى نديي،م عا رن نع ر هونير رليانراايو رلتون يعااودن ب،ون معون
م ا،ن هيني ياك رلا،نمظ لان مرن ياك رلا نع يتدعا ر رذر ل رز ق رلاعونه رل زباودن هاونذج عاااو عون يا او
رلشعنير رلاا در ب،لر رلغدق

اهم المظاهر الخاطئة التي يوترض تجنبها في التعامل الحزبي مع المنظمات الجماهيرية
 – 1بعووون ليووونرا ر وووتعوق رل زبووون رلاعا ووو رم رلااووواار ييووونم ر هوووا رليانراايووو معاوووديت،ن مل،اني،ووون
مر ووتاولات،نظ ر لووا رلوولي ياموول رن هتاادووة رم هيوود لول ووة لوول ووول رراوونل بعوون رلاعوونه رل ووزباال لدر ووني،م
رلا تاس مرلااار ريرق رل (م ق ) رلتن ي تد دن رلا،ن (رلتلاو عول ر تاونع رلاي و رم رلداودر رليانراايو رم رهشوات،نظ
رلتها عن يدديد ي دم ر تار رلش،اي )
وك ره،ون ي ااوي لول عودم رلا نعو رلمنعاو بمرااو مباوامير رلو (م ق ) رلاع او ظ مبنلتونلن ع،ون
رن ياغاار ل،ولم
ي ديج عن رهني "ر وتعوق رل زبون" عمه،ون
يعمع يدهان م عن معن رلاعنه رلليل يايم ده،نظ ملم ،ن رذر لن ر ل ل
يا و اووم م رل ووا ملوول وومن ر ووتااريرن رن يووزنا عا و لياو رلوودمي رل زبوون رلا توواض ريرق يد اووة ناوونقر ل و روولر
ر هني رليانرااي
 – 2لينرا لتعدقر لول ر وتول رل زبون لا،اون بعون رل،ا ون عون رلو (م ق ) رن لاني ون ل،ولم لول ومه،ن رن
ياووع را وون رل و (م ق ) مي وودل قمن ياوودي مي وونلن روولر رلوودميظ ب و وه،وون ياووع ر ووتاولا رلاع دي و لاا يا و
مل،ا ني،نظ مبنلتنلن ي دل،نظ باغود رم قمن نغودظ رلو ليواق مر ،و وماا لاا ياو رل زباو ظ رن رلتيابو رلاااد و
يشاا رل رهة اا ان من يد و ازبا ل،لمظ ماا ان اى رل د لل يامال را ن رلو (م ق ) لول ر ول لنلو قميرونظ
عنن ل رلم رل (م ق ) ت ا ل مم مماا عنعا ظ ب معاس لاتآل مر هدنني
 – 3رن عوودم رإلنوواري عااا ون م ( وودرق رلاعاوول رم رلااوواا) بوونن رلهاا و رل زبا و
رليانرااي يادق قردان م رل رلتعنل ل رلم رلدادر بنعت نيرن لاي ي يااا رقه
ي عمع لل ول عدم رساوع رلهاا بنلا،ان رلت يااا رم رل شنها رلاانل
لايد يع اام عن لدن بعن رلا اان رم رل،ا ن رل زباو ي وننش ميتونب
يتدر
عل قميرن مل،اني،ن عن رهني لينه،ن ممادري،ن رليانرااي
رن ادير ل رولر رلدواد رهوة ي او عون هانيوة ل ونرام ي ياااو يلولي بشوم ل ن وا مماوا ل ن وا لو رلااود
انراايو ديو
وانقر نلوار ل،ولم عنهوة لول رلادوت ا رن ي ُ و ل ياون
مرلا نرام ر هعزرلا مرل ه دي معن
معنعا لل ااث ر يدنع مرليانرااي ظ رم لل ااث رل،اماا رلادتاا مرلاتمنلا
ملل  ،ر اىظ عنن ل رلر رلها ند يتا بهاد بعن رلاينن مرلدادر رليانرااي لل رلهويون رل زباو رلعنلاو
بدر ا،ن مرذر لنن مس ل،لر ل اير م عن لارا رلتم اع ر مل لاا يا رم ع دلن ي اوي ن وزر مر وع مرنلو لول
رلتد ظ عنن ر تااريم يشم ر ت،نه بنلدمي رل زبن رلا تاض قر و رولم رلداودر لاون مرهوة يدونعد عاو ياودي
مي نلن رل (م ق ) مي ادي معا،ن مرقيرل،ن لايا ل،اني،ن رل انلا رلااار
روون با نب و رل وودرر لاي و رم رلداوودر
لل رلهاا رل زبا مل و رولر رلهاو
ب،ن ميامول ل،ولر رلهاوم ر ن ون رن
وينرون مل،اني،ون رلايواقر باعوزل
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 – 4مر نلك ا ر ا ياع بعن رلا نرام رلت يااا رلهنه و مرلولي منعوت بوة رل وا لول ل ياو ازباو ل ااو ظ رهوة
رلا ،دم رللي ي غ لامنهامون م لون بوال رلاو مر هتيونم ازباون م م انراايون م ملون بوال ل،اون رل ونق رلودر ان مل،اون
رلتد رليانرااي رن رلعا مرلتياب يد ن عا رن ل ،ودم ي ونقي باو رلهويون رل زباو عون رولر رلادنو رم ذر
لهادر لد ا لل ر ر عدرق رلواي لاا رلش ا نظ رن ل ،دلن ل،لر يزقي ر تل لزيد لل ر ه وو رل زبون
مرل يآل مرهت،نق ر هني رلش ا ن رللي لنن يعد لا اة ره،ن ل،ا مرادر لتدر ا ملتمنلاو موي عغو ندواي ل،ون
ييعا ن لللك رلااا رللي رسنع لشاتة ميعلي عااة رلااارن
مذر ر لوا ي ا وي عاو رلا ،ودم رلولي ي ونقي بتعزيوز رل ونق رلودر ان لو عن رلا ونهي رم رلا ااون رلتون يعونهن لوول
سادي ديد عون رهنيرون رلياونرااي لول ر و رلااونم با،او رلتد و رلياونرااي ااون م مبعود ر وتمانل عاااو رل ونق
رلازعدل عيدرا رل نق رلااادل ل،ملر لدرن ي يااا ييوو رن يت ودق رم م مبن ونو بوزج لو رلعاودي رل زباو
عن ل،ا رلتد رليانراايظ ألن رل نق رل ااان رهان يدوت،دم ي دوال عاو رلا ياو رل زباو عون رم ونه رلياونراا
ا ععااو مل تياو ل،ون لو رلياونراا؟ رهوة رم م
بنيينم ي ياا،ن منانقر هان ي،ن عان رد رل نق رلااادل لا يا
من و وي وونق آ ووا ر ههوواره رلا ن ووا لوول ر و ا و ل و روولر رلها و مره،وونق رلاووادي رلوولي يعوونهن ل ووة ر ه وني
رليانرااي رلا ا
مر اووار م بوود لوول رلتملاوود عا و رن رلااوونقر رل زبا و رلغ و ا لا و (م ق ) رلا اا و رهاوون يوواي بشووم قناووي بمراا و
مسامير يعزيز انرااي مهااعا قمي رلا يا رل زبا رلاع ا مبادى رقير ل رولم رلاوامير هيايون م معاااون م
عان رل (م ق ) ت رلااآر رلعنلد ل نل رلا يا رل زبا رذر لن رادل رلعاو بودر ا،ن مه درونظ با اون رذر و اّوت رلا ياو
رل زبا بم ع رلااونقر مرلتد اوة رولم عإه،ون اتاون م وتيد ه دو،ن لعزملو عول انراارونظ مبنلتونلن عننودر ألبواي وان
رلدمي رلاانقي لا زل ■

في أسس بناء وتشكيل وهيكلية
المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
()1
أسس بناء وتشكيل المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
أوالا  -ما هي المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
تعرف المنظمات الجماهيرية الديمقراطية الـ( م .د) نوسها بأنها منظم ات جماهيري ة ،اجتماعي ة ،ثقافي ة ،تربوي ة
وسياسية ياه

رلر رلتعاي

رل اهنل رللي ي ااة رل ( م ق ) مل نميم رأل ن ا رلتن يت ا عن تهنيرن

تن رلدزرل رألمل رللي يامل رن يت نقي رل ذرل ل ل ن رد :لل ويول يدوتاد(م ق) بوارل عاا،ون ؟ رو رون اونير
ذر ا لياقر وم وه،ن لدتادر لل رلدرن ظ لل رل انر ه د،ن ؟
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رليدرل رلداي رللي يادلة رل (م ق) عا رلر رلدزرل وه،ن يدتاد بارلي،ن لل مرن رل انر ه د،نظ لل مرنو رإلاوتول
مرإلنتوع مرلتشتات مرلت،ياا مل نم

هاع رل،دي رلده ا رلتون يعواض ل،ون رلشوعو رل ادواا ن ملون يرل عاو

يد رل ال رلغ،ادها مقمل ر اردا
ليتاع ن رل اداا ن رللي يعاش عن بادرن رلشتن رد ليتا رنتا لل ويض مه ةظ ميعاست لو ب اتوة رلايتاعاو
مر نتغنقي رل رلتدلاا ب ع ذلك ميعاست رديتة م هغاتة رلده ا ملن يرلوت رلو لهونها رلت ديود مرلاوانع
مي لل عن رليوامم رلارر و رلتون ياوا ب،ون رلااوا رلده او
مرلت،ياا مرلدل عن رلايتاعن

،ودق ا ا و إلهنلو ولود لعنهنيوة رولم بد وند رلتودهال

رلا اا هااان ل اة رلا اعن مرلاونهدهن مرلدان ون بونلعدقر رلو ريض مه وة مرود

عن ذلك ي وام لول ااوة رلا اعون لول رن ياودي ذريوة مليتاعوةظ مون ياواي لغواام ملدوتا اة رلوده ن مر
ب ايو ينلو ظ مرود لون
يدتاا لدهة

تاونعن

يامول ي اااوة ونيج ويسوة رلده او وم ي وت ر اوتول مرإللوارم مرود تلو ذلوك وياون

ن ( ماا لودرهل) عون رل اودرن رلااوا ون يتاتو ب وي رلاشونيل عون ياايوا لدوتا اة مهاو اانيوة

رل
لم رلم ر عت نير هادل رن رلاشما ر

نو رلتن يعنهن ل ،ن ليتا رلو ال باهتا

رن لشما رلايدق مرلتشتت مرلعاش بعادر عل ويض رلدهلظ ملن ياي
لللك عإن رل (م ق ) ياو عون
مرلاانعن ر

بللك لل ي،ديد لا،دي مرلشهغوا رلده او

واو بارلي،ونظ معون و ونو رألرودرم رلتون يدوع تلا،ون يع و مي يوام ،ودق رل ون

تانعا رلتون يتد وة تلا،ون لول و و تننلو قملو عادواا ا لدوتاا ذر

رأليرسن رل اداا ا رلا تا بعدمرن 1967ظ ملللك لل و
رلديني مرلااتامن

ع نية منانعنيوة ر

تانعاو

لان يعا رل (م ق ) لل و

وانقر عن وات،ن رلاودو عاو

رلدعنع عل اي رلعدقر تل

وانه ظ مرل ون عاو رل،ديو رل ادواا ا مرباريرون باهتاو

و ومنل

رلت يام رليانرااي مرلايتاعن معن رل شنهن رلتن يادم ب،ن
واذا كان ال تمسك بأه داف النض ال ال وطني المتمثل ة بةقام ة الدول ة المس تقلة وبح ق الع ودة ،والنض ال ف ي س بيل
تحقيق هذ األهداف ،وصيانة الهوية الوطنية الولس طينية المس تقلة ه و الموج ه االس ان لبرن امج عم ل ونش اط
الـ(م .د) عل ى الص عيد ال وطني السياس ي ،ف ةن ه ذ المنظم ات ت ولي أيض ا اهتمامه ا ف ي مختل ف جوان ب الحي اة
االجتماعية والثقافية والتربوية لمجتمع الالجئين في مخيماته وتجمعاته السكنية المختلوة ،وفي جميع القطاع ات
والوئات االجتماعية التي يتكون منها.
تن رل ( م ق) بشم عنم يدلن ررتانلن بنلشزمن رلعنل رلتن يه
رلدمي رللي ياواا بوة لو رلي،ون رلاع او باعنيو

رلم رلاهااون مرولم رلاانعون ر

تانعاو متيرق

وزمن رلو وال ملشوموي،م رلتعااااو مرلغو ا مر

تانعاو

رلاهتا (رألمهامرظ رل،ا رلعنلو لو والظ رل،وول ر ااوا رل ادواا نظ لز دو و وا رلشو،درق) ااوث يتعواض رولم
رلهدلن ( ن

دلن ملنل رللدع) رل

ان

يه وان ل وتيم يودييين مل ،يون عون وانه رلعاااو رلدان وا

رلينيي رلتن يدت،دم ره،نق رألمهامر لاز د قملا يع ا عل ر تااري رعتارم رلايتا رلدملن ب ي رلو وال عون
رلعدقر عا ر نو رلااري 194
مرلو ( م ق ) يدووع عوون روولر رلايوونل لوول و و ي يووام ميع و
لادر  ،ملانمل رلم رلدان

،وودق وب وونق رلاهااوون مرلاانعوون ر

تانعاو رلاهتا و

رلتن يا ي وعدع ر ساري بنل اده رلده ا لاشعو رل اداا نظ مبنلاغونل رلا ن وار

ليا،دي رلو ال
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ملم لل رلاانعن ر
مرن يت دع ميهتا

تانعا رلتن يتمدن ل ،ن ليتا رلو وال ان نيوة ملغونل ة مررتانلنيوة رلادلاو رلهن و ظ

لل نانع تلو آ وا – عاااا و ان وني،م مررتانلوني،م رل انعاو مرلتابديو مر

تانعاو رلهن و ظ

ملاعاووونل لووووللكظ لاووون لااوووواور باانعني،وووون رلاهتا ووو – مروووون ان ووون مررتانلوووون لد وووودقر عووون رلدرنوووو يدووووع
(م ق ) لتانه،ن مر رتانم ب،ن ميع
لل و
رإللمنهن

مي يام ،دق وب نق رلاانعون ر

تانعاو ذري،ون لات نعو لع،ونظ مبولل رلي،ودق

يا ات،ن لل ول ي يام ل و منل رلت الن رليانرااي رلاام تيرق رلي،ن رلادزمل ع ،ونظ ملول وول
رلاتنا لاا يان رليانرااي رلديااارها ذري،ن

مرل و (م ق ) عوون روولر رلدووانه يلوولي يمع منانع و ر رتاوونم بنلشوومن رلعوونم م دل و ناوونين رلايتا و منانعنيووة رلاهتا و ظ
مي اوون يمع رلعا و مل نرااووة عوون تهووني رليانع و ظ مي شووا مياوودي رلاووام مرلا وونرام ر
مياعو مياوودي رلم وونقر مرلادررووو رلاد وودقر عوون
ملغنل ة رلده ا مر

تانعا و مرل انعا و رلتادلا و ظ

و دم رلايتاو مياووع،ن عوون دلو رلايتاو ذريووة مان نيووة

تانعا

ثانيا ا -األسان النظري لبناء المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
ي ااي ل ياني ن رل زبا عن عااا ب ند،ن لاو (م ق ) لول ل ،ودم لتاودم لاعاااو رل دييو لول رن رهيوني ل،اون مورودرم
رل دير رد اغاا هانل رل الو رليانراايو رلا ياو ملواع اغواا هاونل رل وزل باودرم رللرياو رل تو ع دووظ
ملل أن دور الحزب في العملية الثورية هو اكساب هذ الحركة الجماهيرية عنصري االتحاد والوعي.
ان مهمة المنظمة الحزبية في صووف الحركة الجماهيرية ال تقتصر على طرح البرامج والسياس ات الص ائبة ب ل
تتع دى ذل ك ال ى تنظيمه ا وتو ي دها لك ل الطاق ات واالمكان ات والجه ود المت وفرة ف ي ص ووف الش عب ف ي س بيل
تحقيق هذ البرامج ،مرن ل،لر
رلااد

مر عمني لت ايا ر

يتاقق عن ي يوام ميدااود هننون رلشوعو بم ومنل رلت يوام رلاتعودقرظ ميواعن لو

ت منم عل رهيني رلم رلا،ا رلم اى

مرلا يا رل زبا بنعت نيرن ل يا لاع ن وا رلاتادلو بدعا،ون ملاني وت،ن (ومل وك ر ل وا معاون م لااغونل رلده او ظ
مر ووووتعدرقر م لاتاوووو ا مل وووولل رلي،وووود مرلدنووووت ملتلااووووو رلاغووووا رلعنلوووو رلا ااوووو مرلده اوووو عاوووو رلاغووووا
رل اقي ظمرلادوووتعديل لولتوووزرم مر هاووو نه لعاووو رليانعووو مناريي،ووونظ مألقرق قمي ناووونقي عووون

ووو دم رل الووو

انراا رلشوعو وم وب ونق رل ون مرلا اون ر

تانعاو رل دييو

رليانرااي )

يامل رن يدتدعو عن عاديت،ن ل

عوون لوو ظ معوون وي لاااوو لوول لاراوو رل اوونل رل دييظل تايوو ل اااوو لت وونيل لدووتدين رلوودعن مر

ووتعدرقر

رلاد دقر لدي،ن مللر عإه،ن ي نقي رل ب نق اشكال اخرى من التنظيم (ماا رلا يا رل زبا ) يتوقم مرلر رلت ونم عون
لدتدين رلدعنظ ميمدن لتاا ن ر لتزرم مرلتشلا لتودا مقي

ملدتدى رإل تعدرق رل انلن لدى رليا،دي

لان رن ل نق رلا يان رليانرااي رلديااارها سامير ازبا لللك مهاغد بللك ر راا رلهن و رلتون يتدوم ب،ون
رساوع رلا يا رل زبا بدميرن عن ب نق منانقر رلا يان رلديااارها عن عاااو رل ونق رل زبون فالبن اء الحزب ي
في جوهر هو العملية التي ترتقي بمستوى تطور دور المنظمة الحزبية في قيادة الجماهير
تن رلو (م ق ) ياعووو قمير م بوونيير م عوون رم وونق رله ووار رلاانقيو لا ياني وون رل زباو لوول ووول رسوواوع،ن بوودمي مهشوونه
لاادو ع ن ي دال مياديا وقرق قميرن رلاانقي عن لا ا يد اة مي يوام هشونه ا،ديرون رلغوديي رلولي يعاو لعوة
عن يشماو ي يااا مرادرظ مرل (م ق ) ياعو ويان قمير م عن ي دال رلتالاو رلت ياان لاا يا رل زباو لول وول
رساوع رلا يا رل زبا بدميرن عن ر تلرل رلع ن ا رل شا رلتن يلت،ن رلتياب رلعاااو لوهاوانم رلو
رلا يا رل زبا مبان يادي لل ر ع م امه ر

تاني لاتا ا رل
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و دم

دم رلا يا رل زباو مي دل،ون لول ليواق

و ع م امه يعتاد عا ر ها نعن رلشهغا ل،لر رلاعاي رم ذر ظ رلو ر وع م وامه يعتاود رلااونياع رل اونلا
مرلم نااوو رلادسوودعا رلادووت در رلوو رلتيابوو رلعاااوو باوون يدوو،م بموو يملاوود بتاووديا ل ياوون رلانعوودر رل زباوو
م نرزيت،ن رلم ناا من ني،ن

ثالثا ا  -أسس بناء وتشكيل المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
 – 1المنظمات الجماهيرية الديمقراطية منظمات قطاعية
يتد ة رل (م ق ) رل ي يام ميع

رلاانعون مرل ون رلتون يتشوم ل ،ون رلايتاو رل ادواا ن ميتد وة

،دق لهتا

بارلي،ون ه ود يا او ميووملال رل ن ون مر رتانلون ر

تانعاو مرل انعاو مرلتابديو رلو

نهووو رلودمي مرلا،ونم رلتوون

يااا ب،ن عن رل انل رلدان ن مرلده ن
واو بوارل عاو رلو (م ق )ظ مرهوة ياو عون

مرذر لنن رلشمن رلدان ن(مبنلتنلن رلا،اون رلدان وا رلده او ) رود عون

ر وونو م وودرا ب وونق روولم رلا ياوون يت ووا عاووة ل و ل ،وون بنأل وومنل مرلد ووند مرلا،اوون رلتوون يووتودم ل و ه اع و
م امم رلاانع ر
مرلاشمو ر

تانعن رللي يتد وة رلاوة لو ل ،ونظ عوإن رلاغونل رلاانعاو رلا ن وار مرل ن ون مر رتانلون

تانعا رم رل انعا رم رلتابدي رم ماارن يتاونيز ميهتاو

بوال ناونع ر تاونعن مآ وا لول رلاانعون

رلتن يتد ة تلا،ن رلم رل (م ق )
رن وب نق رلم رلاانعن بمه د،م رم رلليل يعاشدن وامم ملشومو مان ون نانعوني،م مروم رلاع اودن بدير وت،ن
مرلتعووام عاا،وونظ مي ديوود رلا،اوون مرألعاوونل مرل شوونهن رلتوون ييووو رلتغوودي ل،وون لوول ر و لعنليت،وون عااوونين
مررتانلن رلعانل ر

تانعا مرل انعا ملغنل ،م رلا ن ار لادت لتاننا ل نانين مررتانلون رلاا و رليونلعاال
ا

وم رل نهديالظ مرلعمع
ويان ل نانين مررتانلن

منانين مررتانلن رلاواور بشوم عونمظ معون لو ناونع لول نانعني،ون لادوت لتانناو
رلاانعن

ملان ي مو ا ن عن يعاي
ر تانعان م منانعان م ميابدين م يتد ة تل

رأل اى

رل (م ق ) بمه،ن ل يان

نانينم رلهن

مي،تم ب،ن رل

انرااي ر تانعا منانعا ميابديو ظ وي وه،ون ي او باهنليون م

ا،دي رلم رلا يان ظ عإن رلر يتااو ون ي او لو ناونع لول رولم رلاانعون

نهو ررتانلة بنلشمن رلدان ون رلوده نظ ميتومي رولر عاو بومن ياودم يشوما رلو (م ق )

عا و نو نانعن
ا،دي رلش نل لل عاا  14عنلون مظ عوإن رولر يتااوو

عإن لنن ري نق رلش نل رلديااارهن رل اداا ن ا و د يتد ة رل
ويان م ون ي ل يان رلش نل عا ر نو نانعن رلش نل رلاهتا (عانلظ ها

ونلعاالظ ها و نونهديالظ مها و

رعدرقي) قمن ياااز عن رلي ع بال رلللدي مر هنع
مرذر لنهت رلا يا رل دندا رلديااارها يتد ة رل

ا،دي رل دونق بلون رل يوا عول رلعاواظ عوإن رولر يتااوو وياون

رن ي و رلا يا و رل دووندا عا و ر وونو رلاانعوون رلتوون يتشووم ل ،وون روولر رليا،وودي رل دووندن (عوونلو ظ لد وون ظ
لعاان ظ يبن باد

)

 – 2شروط االنتساب
يدع رلا يان رليانرااي رلديااارها بغدير ننبت ظ قردا مل تياو ألن ييتولل رلو
دقر لل رب نق رلاانعون ر
نانع،م ر

و دع،ن ل نسواال آ وايل

تانعاو رلتون يتد وة رلا،ون عاو ر ونو بوارل رلعاو رلتون يااا،ون لادو،ادر لو رب ونق

تانعن رلليل ي تادن تلاة عن رلعا لت ااي رردرم رلر رل اهنل
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يعان لودرد رلا ياون رلديااارهاو رل وي لمو عادواا ن وم عادواا ا عون ر هتاونق لعاوديت،ن رذر لون وبودى لدرعاتوة
عا باهنل عا رلا يا ملدرد ،نظ مر تعدرقم لوهتينم عن رادى را ني،ن
يي

راانهن بعن رلاعنه رم رلاعاان رل ي داا نه ق م مان عن ع،م لدلدل رلع نير ادل رلادرعا عاو باهونل

عا رلا يا عاعتاود رلو عن لو ،م رن رولر يع ون سوامير رإلهووع رلادو ي عاو رل اهونل ل غودص لمتدبو مرن
ي دي لدرعاتة عاو رولم رل غودص مرلغو ا رن رلا ياو رلديااارهاو رلو
رل غدص ع،ن – مرلر رد ر رم يادم باهنلي،ن مه د،ن رل
يادم ب،ن م

نهوو ره،ون ياودم ه دو،ن لول وول رولم

ا،ديرن لل ول رلااني

ا،ديرن ملل ول،ن يتعام رب نق رلم رلاانعن ر

مرل شونهن رلعاااو رلتون

تانعا عا لودى يا و بوارل رولم رلا ياو

ل،ادل،وون مان ني،وون ملغوونل ،ن رلهن و مهاداني،وون مرروودرع،ن رلده ا و رلوون يعااووي رلاعاع و مرلوودعن ع،وود عااا و
يمتدو اان لل ول ر ههاره عن عادي رلا يا مرلادنرا عن هشنه،ن
رن رل اا ر

ن ا رلتن يياي،ن رلا يان رلديااارهاو لو وي عاود ديود ي تاون رلو

و دع،ن رون ره،ون ي ااوة رلو

رلعا عن رهني رليانع موعارق رليانع ظ يت نمي لع،م ي دي آيرقم مرنتارانيوة مي هواه بنل ودمق رلاام و عون او
عا

انعا لللك عإن رلشاه ر رم رد ربدرقم ر

ويان ع دلن يغ

وتعدرق لاعاو سوال راودى را ون رلا ياو مرولر يت اوي ياانداون م

عادر عن مادر وم لي عن رلا يان رلديااارها رلتن ي تان تلا،ن

ملل رلاعادم رن ر لتزرلن رلتن ي دقرن رلاودرد رلدر ااو عاو رلداودر رون ااودي ر تانع،ون رلشو،اي مرلاشونيل
عون هشوونهني،نظ مقعو رإل ووتار رلشوو،ايظ مرلادونرا عوون يد ووا
يا ات،ن مرلادرد رلدر اا لاا يان رلديااارها
يا ن لل ر

رن يما ،ن يانلاد عا

و دم رلو (م ق) م ااو رولم ر لتزرلوون ياموول

يتعنه ل رلم ر لتزرلن باايا نداي ظ ب رون عون درارون

ديدر عن اانر رعانق رلا يا منانعت،م لول وول رلااني و ميعو لدوتدى

رلدعن مرلا نع بغدير يديييا
لم رلم ر عت نير عإن رله رللي يت عة رلا يان رلديااارها عن يد ا عاديت،نظ معن ر تولرل ل نسواال ودق
ياو ناودقر عاو ر هاوانم رلو عاودي رلا ياو رلونم وي

دع،ن يادم عا ان و رلتد و رلا تودع رلولي
رل
عاداا ن رم عاداا ا تن لم يمل ل تاان م لت يام عاداا ن آ ا

 – 3انتظام الحياة الداخلية على اسس ديمقراطية
رن رهتينم رل انر رلدر اا لا (م ق ) عا ر

ع رلديااارها رلتن ي

لتعزيز يان م،ن رلدر ان ميشلاا،ن مرباري هغات،ن رلادتاا لا يان

عاا،ن لدرد ،ن رلدر ااو رود راود رروم ر
انرااي ظ تذ ي

وع

عا :

أ) رن اا را ن رلا يان رليانرااي رلديااارها يتشم بدر وا ر هتهونل رل وا رلا ن وا لول رقهو رلو رعاو
لل ول رلازياار رلدميي رلتن يعادرن
ب) اي اا ر عانق عن رلادونرا عون ي وم مرنواري باهونل عاو رلا ياو رلديااارهاو م اا،ون رل غواا لول
ول رلازياار

مرلاينلع رلتن يعادرن

ج) رن ااو ماوودر ا ليوونن رلا ياو رلديااارها و ياوودم بووإناري او عاا،وون مهشوونهني،ن باوون يووتودم لو لغوونل ،ن
مان ني،ن مررتانلني،ن
د) اوي رلا ياون رلانعديو مرلاربااو بنلاننبو عاو مل ن و رل،ا ون رلاانقيو رلا ته و عاو لدوتدى رسوواوع،ن
بدميرن رلاانقي رلادلدل تلا،ن لل ول رلازياار مرلاينلع رلتن يعادرن رلا ياو ظ مرلاننبو رلات نقلو بوال رل،ا ون
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ر قهو مرل،ا ون ر عاو لول وول رلتاونييا رلشو،اي مرل غواا مل نسوا ر
رل،ا ر عا ظ بان يم

تانعون رلتون ياودل،ن لو را و رلو

مس رلها رلاااير لدس رلتا اي رلعاان

هـ) يشام رل،ا ن ر عاو عاو عاو رل،ا ون ر قهو رلعنلاو عون هانن،ون ميد ،،ون لاتملود لول ادول يا اوي او
رلعا رلاعتادر مياديم ر

نق رلااادل لاان ونتا ر لا

و) يتهوول رل،ا وون ناريري،وون بمما او رل اوودي مياتووزم اا و رل،ا وون بتا اوي رلاووارير رلاتهوولر ل ،وون ملوول رل،ا وون
ر عا ل رل ي رلديااارهن لاياا عن رلتع اا عل م  ،هيام عن ر

تانعن

مرلازياار

ز) يعاد لنع رل،ا ن ر تانعني،ن ملزيااري،ن رلدميي عن لدرعادرن رلا دقر عن رلادرد رلدر اا
رألعانق لا اد مرل اد رللرين لتغديو رلعا مرلااني

ج) لاني

عن تهني رليانع ■

()2
هيكلية المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
يتمدن رل،ام رلت ياان لا (م ق ) عن رإلناام رلدراد لل رلادتدين رلت يااا رلتنلا :
 – 1الو دة  /اللجنة  :مرن رلا يا رلانعدي ر

ن ا

 – 2منظمة الرابطة/المنظمة المحلي ة :ميتمودن لول عودق لول رلداودر رم رلايونن

ياو عول رن توال يادقرون لمتوو

يربان
 – 3منظمة المنطق ة  :ميتمودن لول عودق لول رلا ياون رلاربااو رلتون يادقرون رلامنيوو رلاربااو

ياو عول رن توال

ميادقرن لمتو ل اان
 – 4المكتب التنويذي :رد رل،ا رلاانقي رلادلا لاا يا رلاانعا
 – 5السكرتاريا :رن رل،ا رلاانقي رلادلا لا (م ق ) رلا ا عل رلامنيو رلت الي لاهتا

نانعني،ن

 – 6المجلس المركزي :مرد رل،ا رألمل لاا يا رلديااارها عن رل تار لن بال رلازياايل

-Iالمنظمة القاعدية( الو دة  /اللجنة)
تعريف الو دة  /اللجنة
روون رلا يا و رلانعدي و ر ن ووا لاا يا و رلديااارها و ظ مروون ووا رلد و رلادلا و با ،وون مبووال ا،وودي رلااوونع
ر تانعن رللي ي تان تلاة لل ول رلتانه،ن ل ن نية مرادلة ملشموية رلتن يغودذ رهاونون م ل ،ون باهونل عاا،ون
مهشنهني،ن

أسس تشكيل الو دة  /اللجنة
 – 1ره،ن ل يا نانعا يتشم لل رب نق نانع ر تانعن مراد (عانلظ ها
عنلو ظ لد ن ملعاان ظ ل ،اال

نلعاالظ ها رعودرقيظ يبون باود ظ

رل )

رن ذلك رهان يعدق رل رن رلر رلتشما يتد ة رل رليا،دي ب اهنل عا يتعنه ل مرنو ملشومو لو ناونع لول
رلاانعن

ر

تانعا عا ادر بد و رلت نيل مر

توم عن رلر رلدرن مرلم رلاشمو لم ل ،ن

 – 2موقع السكن او الدراسة او العمل :يارعن رل (م ق ) عن يشما رلا يان رلانعدي ( رلداودر ا رلاي و ) رن يمودن
رعانؤرن عن لدن مراد لادمل رم رلدير

رم رلعا بان يامول رلداودر ا رلاي و لول رن ياونيو هشونه،نظ مياواا
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رلا ا رلا ن ا رلولي يعواش رم يوديو رم يعاو عاوة بنعت نيرون وزقر م ل وةظ ملون يدو،

بدميرن بغدير وعا م

عاا،ن االت،ن مهشنه،نظ ميد ،عاا،ن عاد ر تانعني،ن مرلغا رلادلا لن بال رعاند،ن
 – 3ع دد اعض اء الو دة  /اللجن ة :ي ودق رلود و رلدر ااو لاو (م ق ) رل ود ر قهو مر نغو لعوودق رعاوند،ن مروون
يهتا

لل ل يا رل ر اى ملل نانع رل آ ا عن رلا يا رلديااارها رلدرادر رن ي ديد رلعودق رهاون ي ااوي لول

يوودعاا رعا و

ووامم م ووامه رلعا و لم و ماوودر ا لي و لااني و هشوونه،ن ملتنبع و ي اوول ل،اني،وون مهيوونع عاوود

ر تانعني،ن

نظام عمل الو دة  /اللجنة
 – 1يعاد رلد ادر ا رلاي و ر تانع،ون رلودميي لو

و،ا لوار مراودر ميوديا رلوال رلداودر ا رلاي و ( وم هند وة عون اونل

مانبة) ر تانعني،ن
 – 2يعاود رلداودر ا رلاي و لووزياار م و دين م ي وننش عاووة ياايارونظ مي تهوو لوول بوال رعاوند،ن رلا وون مهند ون م لولوال لاوون
رلدر اا رل ن ا ألعانل رلازياار

ي تهو ل دمبا،ن رل رلازياا رلاربان معي رل د رلتن ي دقرن رلود

 – 3ر تاوونع رلداوودر ا رلاي و رلشوو،اي روود رلاغوودي رلادادوون لااريري،وون ييوواي عاووة ل ننش و مرنوواري لنع و ر لوودي
رلاتعاا بعاا،ن

جدول أعمال اجتماع الو دة  /اللجنة
أ) العضوية – 1 :رلاو عن ر
عل ر

تانع رلدونبي مرلاوو رل ونلن  – 2ر وانق رل اودي عون ر

تانع  – 3و انق رألعانق رليدق عن رلدادر ا رلاي

رلدادر  – 5و انق رلادت،دعال لاتد

تاونع و وانق رللاونل

 – 4ر انق رلليل منقيمر وم و اات عاوديت،م لول

م ا رلتد

ب) النشاط الخاص بالو دة وأية نشاطات على مس توى المنظم ة الرابطي ة – 1 :ع ودرن رل شونهظ يونيي رل شونهظ
عوودق رلاشوونيلال لوول عاوودي رلداوودر ا رلاي و ظ عوودق رلاشوونيلال لوول ر
رهشووا رلا يا و رلارباا و لوول عاوودي رلداوودر ا رلاي و عوودق ر
 – 3عدق رلاعنه رلاشنيلال عن وهشا رلاز دن

وودننق  – 2عوودق رلاعوونه رلاشوونيلال عوون

وودننق رلاشوونيلال عوول هايووي رعاوونق رلدا ودر

 – 4عدق رلاعنه رلاشنيلال عن هشنهن

ج) جلسات التأهيل –1 :عدق رلاعنه رلاشنيلال عن ادن رلتمراو

 – 2لونقر رلتمراو

انرااي عنل

 – 3او رلتمراو لاشو،ا

رلانقم
د) مالية الو دة – :عدق رلاعنه رلليل دقمر ر تارلني،م  – 2مريقر هشنها

في الجوانب اتدارية التنظيمية
 – 1يدوام رلداودر رلمشو

ر

وان لاول،ون لا،ا ون رألعاو مي وت م ب دوه ل وة  – 2ياودم ياايارون رلشو،اي معاوون

لا ادذج رل رل،ا رألعا مي ت م ب ده ل ة  – 3ي ت م با اا ر
رلااو
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تانع رلش،اي ميادلة لا،ا ون رألعاو ع ود

 - IIالمنظمة الرابطية أو المنظمة المحلية
تعريف
 – 1رن ليادع رعانق رلا يا رلديااارها رلازهايل عن عدق لل رلدادر ا رلاينن
لمتو يربانظ يتشم عن لدن رلعا وم رلدير

ياو عول رن توال ميادقرون

رم رلدمل

 – 2ل ياو رلارباو رون ل ياو نانعاو ظ وي رن ر عاوونق رلوليل يتشووم لو ،م ي تاوودن رلو ناوونع ر تاونعن مراوود
(عانل -ها ننهديالظ ها رعودرقيظ ها و
نانعا إله،ن ي ا باهنل عا

ونلعاال يبون باود ظ عونلو ظ لد ون ملعااون ) مرون ل ياو

نص باانع،ن ر

تانعنظ ميدع لتع

رلتغدي لااغنل مرل،ادم مرل ن ن رلا ن ار رلهن

بةظ رل

مي يام ،ودق وب ونق رلااونع رلاع ون عون

نهو ل،اني،ن عا رلغعاد رلدان ن رلده ن

المؤتمر الرابطي
 – 1يتشوم رلاوزياا رلارباون لول رلا ودمبال رلا ته وال لوول لوزياار رلداودر ا رلايونن معوي رل دو رلا ودقر عوون
رلود و رل ن ا و لعاوود رلاووزياار

ميموودن ولووال رلامتووو رلارباوون موي عاوود لوول وعاووندة ماووا ر عا ونق عوون

لزياار رلدادر ا رلاينن وعانق ه اعاال عن رلازياا رلاربان
 – 2يعاد رلازياا رلاربان قمير عنقي ل

ظ ميتدل رلازياا رلا،ان

رلتنلا :

و) ل ننش و متنوواري ياايووا رلعاوودي رلااوودم تلاووة لوول رلامتووو رلارباوون رلوولي يتاووال لووزياار رلداوودر ا رلايوونن
( يوونيي رهعاوونق رلاووزيااظ عوودق وعاوونق رلداوودر ا رلاي و ظ عوودق رل اووديظ عوودق رلاتلا ووال بعوولي مبوودمن عووليظ عوودق
رلاا و ال لعاوودي رلاووزياا رلارباوون مر ووانق رلا وودمبال رلا ته ووال تلاووة مو ووانق رلاعوونه رألعاوونق رلا اعاووال عوون
رلازياا رلاربان مرلا،نم رلتن يتدلده،ن عن رلامتو رلاربان)
ل) رهتهنل را يدن

لل بال وعاندة

ج) ل ننش متناري ياايا رلامتو رلاربان رلاادم لاازياا(مل ننش رلتعديو عا رلود

مرل اهنل )

ق) رهتهنل رلامتو رلاربان رليديد
ر و ) رهتهوونل ل وودمبن رلا يا و رلارباا و تل و رلاووزياا رألعا و معووي رل د و رلا وودقر عوون رلود و رل ن ا و ألعاوونل
رلازياار

المكتب الرابطي
 – 1رد رل،ا رلاانقي رلادلا لاا يا رلارباا
 – 2يتشم رلامتو رلاربان بدر ا ر هتهنل لل رلازياا رلارباونظ ميارعو عون رهتهنبوة لشونيل رلاعونه ول ونقا
رلاينن عن عاديتةظمي تهو لل بال وعاندة ولا ن م لة مهند ن م لأللال
 – 3يعاد رلامتو رلاربان ر تانعن م ،اين م لتااام ا رلعا مرعتانق رلها رلانقل ميتدل رلا،نم رلتنلا :

أ) في المحور التنظيمي
ا رلتد

رلاااير عن رلا يا رلارباا بدادري،ن ا لينه،ن

-

لتنبع

-

رلتدناي عن رهتينم ر تانعن رلدادر ا رلاينن
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-

لتنبع رلا يز لل ا رلتمرا عا لدتدى رلا يا رلارباا

ب) في المحور البرنامجي والنشاطي
-

لتنبعو ميااوام رلا،اوون رل اهنلياو مرل شوونها لاا ياو رلاربااو مماوودري،ن ا لينه،ون معووي رلهاو رلااوواير
مر

-

ارم عا (مرلادنهدر عن) ي الرن مي داا،ن بال رلدادر ا رلاينن

يد اة عا رلا يا رلارباا عن ر

،نم بمهشا رلاز دن مرألها رلده ا مر

تانعا

ج) مالية المنظمة الرابطية
-

رلتدناي بتدديد ر

تارلن رلش،اي لألعانق

 ييدع رألهشا رلتن هيات،ن رلا يا رلارباا – 4يادم رلامتو رلاربان ياايار م ،اين م رل رل،ا ر عا يتاال لن رهيز لل ا رلش،ا رللي لا مياااان م ل،ون
عا ل نمي رلعا رلاهتا ظ م ا رلش،ا رلانقم
 – 5ي ووت م رلامتووو رلارباوون بدوويو ر وواا ألعاوونق رلداوودر ا رلايووننظ م وويو لنلا و اوودل ر

ووتارلن ظ

مهده لل رلتاايا رلش،اي

جدول أعمال المكتب الرابطي
أ) العض وية واالنتظ ام – 1 :عوودق رعاوونق رلامتووو رلارباوونظ رل اوودي مرللاونلظ يوونيي ر

تاوونع  – 2لووو

رلا يا رلارباا عن رلش،ا رللي لا مرلاو رل ونلن  – 3ر تانعون رلداودر ظ عودق رل اودي معودق رللاونل
 – 4وي يد ان

نقير عل ر تانعن رلدادر بنلعادي  :ها ظ يعد ظ ر انه

ب) مح ور التوس ع – 1 :او رلتد و لاشوو،ا رلانسون  – 2رلا يوز لول او رلتد و عون لو ماودر  – 3او
رلتد

لاش،ا رلانقم

ج) ف ي المهم ات البرنامجي ة والنش اطية – 1 :رلداوودر رلتوون رهيووز هشوونهن
رل شنهظ عدق رلاشنيلال لل رلعادي ظ عدق رلاشنيلال لل ر

ن و ب،وونظ هوودع رل شوونهظ يوونيي

ودننق  – 2هشونه رلا ياو رلاربااو ظ هودع رل شونهظ

يوونيي رل شوونهظ عوودق رلاشوونيلال لوول عاوودي رلا يا و ظ عوودق رلاشوونيلال لوول ر
هيات عا لدتدى رلادن ظ عدق رلاشنيلال ب،ن لل رلا ياو ملول ر

وودننق  – 3هشوونهن

ودننق  – 4هشونهن

انرااي و

انراايو هياوت عون

رلاز دن ظ عدق رلاشنيلال لل عادي رلا يا .
د) مهمة البناء والتأهيل :ادن رلتمرا رلا يزرظ ينيي رلياد ظ رلادسدعظ عدق رلاشنيلال لل عادي رلامتوو
رلاربان معدق رلاشنيلال لل عادي رلدادر
هـ) مالية المنظمة الرابطية -1 :ر تارلن رلدادر

 - 2ييدع ر هشا

 -IIIمنظمة المنطقة
تعريف
 – 1منظمة المنطق ة :يتمودن ل ياو رلا ااو لول لياودع وعاونق رلا ياو رلاانعاو عون رلامونن رلدراود لاعاو وم
رلدير

وم رلدمل رلازهايل عن رلا يان رلارباا يادقرن لمتو ل اان ااث يتدر د

 – 2يتشم ل يا رلا اا لل يرباتال ل د وقه ملل نانع ر تانعن مراد
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مؤتمر المنطقة
 – 1يتشووم لووزياا رلا اا و لوول رلا وودمبال رلا ته ووال لوول رلاووزياار ر قه و ادووو رل د و رلتوون ي وودقرن رلود و
رل ن او لعاود رلاوزياار

ميمودن ولوال رلامتوو رلا ااون موي لول وعاوندة ماوا رألعاونق عون وي لول رلاووزياار

رألقه وعانق ه اعاال عن رلازياا
 – 2ي عاد رلازياا رلا اان لار ل

تال ميتملل رل غنل رلانهدهن ب ادي نا ن ندرلة ميتدل رلا،ان رلتنلا :

أ) ياايا رلعادي رللي يادلة رلامتوو رلا ااون عول لوزياار رلداودر ا رلايونن رلتون رهعاود (عودق رلاوزياار ظ
هد رل ادي لل ر انلن لولني،ونظ عودق رلا ودمبال رلا ته وال رلو رلاوزياار رلاربااو ) ملوللك عول رلاوزياار
رلارباا رلتن عاد

(ل لزياا يربان عا ادرظ ينيي عاد رلازيااظ عدق وعانق رلازيااظ عدق رل اوديظ عودق

رلاتلا ال بعلي مبدمن عليظ عدق رلاا
ب) تهتهنل را يدن

ال رل رلازياا رألعا ظ ر انق رل ندزيل ل ،م بعادي رلازياا ر عا )

لل رلازياا لل بال وعانق رلازياا يتدل تقرير ادنية

ج) ل ننش و ياايووا رلامتووو رلا ااوون مرنوواريم موي و ناوونين ر وواى ياوواي رلاياووع رلاالووزي ل ننشووت،ن عوون رلا وزياا
ل ننش رلتعديو عا رل اهنل مرلود

ميع رلتد ان بشمه،ن

د) رهتهنل لمتو ل اان لل بال رعاندة مي ديد عدقرم ميارع عن ذلك لشونيل

ااو رل ونق رلامنيوو رلاربااو

عن رلامتو رلا اان
هـ) رهتهنل رلا دمبال رل رلازياا ر عا لل بال وعانق لزياا رلا اا معي رل دو رلتن ي دقرن رلود و رل ن او
ألعانل رلازياار
يتدل يدن

رلازياا رلا اان ياديم ياايا نل عل رعانلة رل رل،ا ر عا

المكتب المنطقي
 – 1رد رل،ا رلاانقي رلادلا لاا يا رلاانعا عن لمنن رلعا وم رلدير و وم رلدومل يشوام عاو يد اوة هشونه،ن
عن لنع رليدرهو رلت يااا مرل اهنليا مرليانرااي
 – 2يتشوم رلامتووو رلا ااوون بدر وا ر هتهوونل لوول رلاوزياا رلا ااوون مي تهووو لول بووال رعاووندة رلا ون لووة مهند ون م
لأللال
 – 3يعاد ر تانعن م ،اين م لتااام ا رلعا مرعتانق رلها رلواا ميتدل رلا،نم رلتنلا :
أ) يد اة هشنه رلا يان رلارباا عن هانه لدوزملات،نظ مذلوك بنليدرهوو رلت ياااو رلدر ااو مرلا،اون رل اهنلياو
مرل شنها رليانرااي (رلتد ظ رهتينم ر تانعن لهتا
رلاز دن رلده ا مر

را ن رلا يا ظ رلا،اون رليانراايو ظ قمي رلا ياو عون

تانعا )

ب) ي ديد ا عا رلا يا رلش،اي مي ديد ر

ارقر رلويل لاتنبع ي اولرن عاو لو

وعاد بعود يااوام او

رلعا رلدنبا
ج) ياان يانييا رلامنيو رلارباا عل اا رلعا عن رلها مل ننشت،ن مياديم ياايا ،اي عل رعانل،ون رلو رل،ا و
ر عا
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د) رإلات وون بدوويو رلعاوودي (بنأل ووانق) مراماا و رل،ا وون ظ مرلدوويو رلانلا و رلهن و بن ووتارلن ر عاوونق
مييدع ر هشا رلاهتا

 - IVالمنظمة الجماهيرية الديمقراطية في اتقليم
المنظم ة القطاعي ة االقليمي ة  :يتشووم عاوو لدووتدى ر ناووام ل ياوون تنااااوو نانعاوو لاشوو نل مرلعاوونل مرلاوواور
مرلا ،اال

مؤتمرات المنظمات القطاعية االقليمية
 – 1رن رعا

اا لاا يا ر ناااا عن انل رهعانقرن مي عاد لار ل

تال

 – 2يتشووم رلاووزياار ر نااااوو لوول رلا وودمبال رلا ته ووال لوول لووزياار رلداوودر رم رلووامرب رم رلا ونهي عوون
رلا يان رلاانعا ميمدن ولال رلامتو رلت الي م رعانق رلامنيو رلت الي ماا ر عاونق عون رلاوزياار ر قهو
وعانق ه اعاال عن رلازياا
 – 3ي ننش رلازياار يانييا لينلد،ن رلاالزي مبارلي،ن ملدرد ،ن رلدر اا ميادم ر نتاران مرلتعوديو بشومه،ن
ميا

ا عا رلا يا ر ناااا ميدني لنلات،ن ميعتاد ريينرن رلعا رلادادا ات رهعانق رلازياا رلانقم

 – 4ي تهو ل لزياا رلاياع رلاالزي لاا يا

المجلس المركزي للمنظمة الجماهيرية الديمقراطية
رد رل،ا رلاانقي ر عا رلا ته لل لزياا رلا يا رلاانعاو ر نااااو مرلادوزمل عول يد اوة عاو رلا ياو عون
رل تار بال لزياايل
ميتشم رلاياع رلاالزي بدر ا ر هتهنل لل بال رعانق رلازياا معي رلعدق رلااا لل رلاوزيااظ ميتودل
رلاياع رلا،نم رلتنلا :
 – 1رهتهنل رلال رلا يا مهند ة مبننن رعانق رلامتو رلت الي
 – 2ييتا لار ل

ا عغاا ملاان ر تدعت رل ن

مي م رلتد ،ن رلعنل مل ن

لا ننش ميااام ا عاو رلا ياو رل اهنلياو مرلت ياااو

رلامتو رلت الي

 – 3يياي رلاياع لار ع يااااا لدمي رعاندة ميدا مياا

لعاديتة بان ياال يا ا رلا،نم رلااادبو معوي

رلعدق رلااا
 – 4ي ي لااياع رلدعدر رل عاد لوزياا هونيىق لاا ياو باواري يتهول بمما او رل ا وال معودي رهعاونقم ي تهوو را و
يدن

يديا ادنية

المكتب التنويذي
 – 1رد رل،ا رلاانقي رلادلا لاا يا رلاانعا ر ناااا رلا ته لل رلاياع رلاالزي
 – 2يعاد ر تانعن م ،اين م لتااام ا رلعا مرعتانق رلها رلواا
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 – 3يتدل رلامتو رلت الي رلا،نم رلتنلا  :نانقر ميد اة هشونه يمربو

مل ونهي رلا ياو عون لنعو ليون

رلعاو

رلت ياان رلدر ان مرليانرااي معي لااير ميد ،ن لزياا رلا يا مرل،ا ر عا ظ لاون يارنوو لنلاو رلا ونهي
مرلامرب ميدنا،ن (ملللك رل امع رلاشما لل عدر ل نهيظ تن م د )

السكرتاريا
رلا ياون رلاانعاو رلتون يتشووم ل ،ون ل ياو قيااارهاو لوون

 – 1رون رل،ا و رلاانقيو رلادلاو رلا او عول لهتاو
[لو وم :ووماينيين تي وونق رلش و نل رلا او عوول رلامنيووو رلت الي و لا ياوون نانعوون رإلعوودرقي (رلتماااوون)ظ رل وونهدي
مرلينلعن ]
 – 2يتشوم لول ولووال رلا ياو رلديااارهاو [ولووال و ود عون رل نلو رلاشوني تلا،ون وعوووم] مول ونق رلو (م ق ) رلاانعاو
[تعدرقيظ ننهديظ نلعن ] ملد دلن رلاز دن [ول نق لمني ،ن رلت الي ] م ندا رألندنم رل شنها وم رلاهتغ
 – 3ييتا لار ل

،ا ميتدل لتنبع ميدااد باهنل عا رل (م ق ) مل ياني،ون رلاانعاو ملارلزرون ملز دوني،ن

مرا ني،ن رل شنها مرلاهتغ عن ر يينرن رل اهنليا مرل شنها مرلت يااا
ميغدي رلادرن بن اة ■
 –4يا ر ي نق عن لنع رلاين

في العالقة بين الهيئات الحزبية والديمقراطية
()1
في العالقة بين هيئات الحزب وهيئات المنظمات الديمقراطية
أوالا -فيما يلي محددات صيغة العالقة بين الهيئات الحزبية والديمقراطية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رعانق رلهوين رم عن رلدنت ه دة وعانق عن رلاينن رليانرااي
وعاونق رلاي و رلا ااو رل زباو رلتون ياودق ويون ليس وا وعاونق عون رلا ياون رلديااارهاو مرولر لون ي ا وي
كما ا عا ول نق رلهوينظ ويمكن ون ي ا ي عا هدرل ول نق رلهوين تذر لنهدر وعانق عن رلا ااو رل زباو ظ لاون
معا وي عاد ازبن آ ا ي تدو تل رلاينن رلا اا رل زبا
رلاي رلا اا رل زبا رلتن يادق وين يدا رلاي رلا اا (و) وم ل اا (و) ملي رلا اا رل زباو رلتون ياودق
ل اان ازبا ( +وين ازبا عن بعن رألاانن) يدا لي ل اا (و) وم ل ااا (و)
وعاوونق لمتووو رلاربا و ليس وا وعاوونق عوون رلا اا و (و) م عوون وي لوول وينروون مروولر لوون ي ا ووي عا و ول وال
رلاربا مول نق رلاينن رليانرااي م ندا وعانق رلامتو رلاربان(رلا ان)
وعانق لمتو رلا اا رليانرااي(رللي يادق عدر يمرب ) لادودر وعاونق عون لي و رلا ااو (و) م عون وي لول
لينه،ن رلا اا مرلر لن ي ا ي عا ولال لمتو رلا اا رلياونرااي مول ونق رلامنيوو رلاربااو م وندا وعاونق
لمتو رلا اا
يتا و ولوال لمتووو رلا ااو رلياونرااي(وي رلهوونص بنلا ياو رلديااارهاو ) عون لي و رل وواع رل زباو ظ ملووللك
ولال رلاربا في ال عدم م دق لمتو ل اا انرااي

ننهان م -رلتاياو رلاشني تلاة يادق تل رلدزرل رلتنلن:
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أين هو الوضع الحزبي ألم ين وأعض اء المكت ب الرابط ي طالم ا أنه م ليس وا أعض اء ف ي المحلي ة(أ)؟ وأي ن ه و
الوضع الحزب ي ألم ين وأعض اء المكت ب المنطق ي الجم اهيري ال ديمقراطي طا لم ا أنه م ليس وا أعض اء ف ي لجن ة
المنطقة(أ)؟
الجواب هو التالي:
 -1يمدن رلامتو رلارباون با نبو لي و ل ااو ازباو يدوا لي و ل ااو (ل) لتااازرون عول رلا ااو (و) رلتون ياودق
وين مبنلتنلن يمدن لاامتوو رلارباون مسوعا لزقم و ع،ود لمتوو يرباون عون هاونه لدو دلاتة عول رلايونن
رليانرااي ت ت نقر م تل دمل وعاونل ل ودق مرود ل ااو ازباو ظ رلا ااو (ل) رلتون ياودق ويونظ لم ،ون يعاود
ت تانع،ن رلادتا مرلاندم بلريةظ ل،ا ازبا بعد تهيني دمل وعانل رلامتو رلاربان(رلا ان)
 -2يتشم دمل وعانل رلا اا ( ل) لل عودق لول رل اونه :و) ي االون منوارير رل،ا ون رألعاو مرلاودرق رلغونقير
ع ،ن ل)رلدس رلدان ن ج) رلايا رلاالزي ق) رلتمرا رل زبن ر )رلانلا م) يااام مهاد
 -3يعت ا رلامتوو رلا ااون رلياونرااي لي و ل ااو ازباو يدوا لي و ل ااو (ل) وم ل اااو (ل) لتااازرون عول
لي رلا اا (و) رلتن يادق ل اان ازبا مبنلتنلن يمودن لاامتوو رلا ااون رلياونرااي مسوعا لزقم و ع،ود
يتات ب،لم رلغ (رليانرااي ) عن هانه لد دلاتة عول رلامنيوو رلاربااو ظ مرود لول ،و و واى لي و ل ااو
ازبا  :ل ااا (ل) رلتن ياودق رلا ااون (ل) ميعاود ت تانع،ون رلادوتا مرلاوندم بلريوةظ ل،ا و ازباو بعود تهيوني
دمل وعانل رلامتو رلا اان رليانرااي لت ننش دمل وعانل،ن رلهنص لاي ل اا (ل)
 -4يتشم ودمل وعاونل رلا اااو ( ل) لول عودق لول رل اونه ورا،ون :و) ي االون منوارير رل،ا ون رألعاو مرلاودرق
رلغوونقير ع ،وون ل) ياوونييا رلا ااوون (ل) ج) رلدس و رلدان وون ق) رلتمرا و رل زبوون ر و ) رلانلا و م) يااووام
مهاد

ثالثا ا -ما هو موقع الهيئات الحزبية المستحدثة( محليات ب ومناطق ب) من المؤتمرات الحزبية؟
الجواب هو:
 -1ااث عون رلاينن رلا اا ل ن ار ل لي رل اع يا رلاينن رلا اا (ل) عون لوزياا رل واع رلولي ي عاود لوار
تال عن انه رلت ااا لازياا رإلناام
ل
 -2ااث عون رلاينن رلا اا ل ن وار لو لي و رلا ااو يا و رلايونن رلا ااو (ل) عون لوزياا رلا ااو (ل) رلولي
ي تهو ل دمباة تل لزياا رل اع عن انه رلت ااا لازياا رإلناام
رابعا ا -رلر رلتاياو يااك رلازرين رلتنلا :
 -1تخويض عدد اتجتماعاتظ تذ يتا لل ول رلتدناي رلعانهن ون يميهنل رإل تانعن رلشو،اي يايوو عاو
رلعاوود رل زبوون وم رلياوونرااي وم رل زبنارلياوونرااي ول ووا لوول إجتم اعين وو،اين م روولر بوونلا قمن تاتدوونل
رإل تانعن رلتن ي عاد عن تهني رلاينلع رلدان ا وم لينلع رلاانين رلانيد مماارون مرلودمير رلت اا او رأللوا
رللي ي تاض ون يادق تل رل تند رلتنلا :
أ) يع و هد و رلاشوونيل عوون رإل تانعوون تل و لوون ياوونيل رل و %100ظ ااووث ياموول ون يُعووزى رلتها و عوول
رلاشنيل عن رإل تانعن بعد ر ن تل ساي رلدنت مسول رلا،ونم رلو ظ بو تلو ولوا آ وا يتا و بنإلهااونع
عل رإلهني رل زبن وم رلديااارهن مرد لن ياتان لعنلي ن تن لول رلزرميو رلت ياااو وم رلت اا او وم لول
نذبا رإل تانع
يرمي يا اي رل اهنل مياديام لاع قي
ب) يع هد رلاشنيل عن رإل تانعن يع ن يع رلاودير عاو يع و ماشود رلاننو رللرياو (رل زباو مرلغوديا )
لي ،رإلههاره رألم عن رلعا رليانرااي باهتا وهام مو منلة
وتت اي هننون تسونعا يدوتاا ون
ج) عا لدتدى رل،ا ن رل زبا مرليانرااي (رلديااارها ) مرلمونقي بنلولر
ييا بإامنم بال تقرير رلعا رلدر ان مرلا،ان رأل اى عا رلغعاد رلهني ن باهتا و منلة
 -2الوص ل الت ام ب ين عض وية الهيئ ات الحزبي ة (ليووونن رلا ااووون مرلا ووونهي) وعض وية هيئ ات المنظم ات
الديمقراطية(رلامنيو رلارباا مرلا ااا رليانرااي )ظ رأللا رللي يادق تل رل تند رلتنلا :
أ) يمايع ننعدر رإل تغنص عن رلا،ا رلدرادر لغنل ياوديا قمي رلمونقي مرل،ا ون مباون يو عمع تيينبون م عاو
رلدس رلانعدي بنللر ازبان م لنن وم انرااين م
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ب) يد ا عادي رل،ا ن رل زبا رلد اا (رلاينن رلا اا مرلا نهي) رلتون وتزيد – مرل ونل رولم  -ب دو لول
يا عل رل اثظ مبان يزقي تل يمهاا وعا لاانعدر رل زبا مرليانرااي ظ مباون ي واي هننون تسونعا لغونل
رلا،نم رلدان ا مرليانرااي …
خامسا ا -العالقة بين القاعدة الحزبية(رلهوين) وقاعدة المنظمات الديمقراطية (رلاينن) تقوم على أسان إنخ راط األول ى
في الثانية ميت دق لازر رلم رلعون عن وه،ون يودعا تهوني اونرااي لو يم ي شو لول ولوة رألمسونع رل زباو ظ لون
يااع عا رلهوين قرداون م معاو يوو ودمل وعانل،ون ل،او وانم ميااوام قميرون عون رلايونن رليانراايو مقميرون
رلياوونرااي عادل ون م مرلااووزر رأل وواى يت وودق عوون رن روولر رلتاياووو يعوودق تل و رعتاوونق لااوونو مرس و عوون ياا وام قمي
رل وووزباال بدر وووا رل موووم عاووو لدوووتدى رألقرق عووون رلد ووو رلياووونرااي رلا ووودقظ عاووووم عووول لووودن رلا ياووون
و دم رلا ياو رل زباو لول وول ي نعو رل زبون
رلديااارها ظ ب ود ذري،ونظ يشوم يرعودرمظ رود رألرومظ عون يد وا
مرلديااارهن رلا تد ال تل قردار عا مرادر يشما،ن رلاي رليانرااي رلدرادر
مل رلتملاد عا وراا رإل تااري عن ي ديد رلعون بال رلهوين مرلاينن بنلشم رلاشني تلاةظ ناو إس تثناء بنإللمونن
رلايدق تلاة مرد ت ت درع ل يا ل اا مرادر عن ل عاعظ وي لي ل اا يادق عدق لل رلهوين ي تدوو تلو وي
لول رلا ياوون رلديااارهاو رلانداو ميتا و ولا ،وون ل ن ووار عون لي و رل واع رل زباو (وم لي و رلا ااو رل زباو ظ تن
م د )
يتهغ رلم رلا يان رلا اا عن لينل رلعا رليانراايظ رإل تانعن مرلده ن رللي يتد وة تلو وم و رل ون ظ
عن رلاهاان ظ مذلك لول لدنو رلتمنلو مرلودعم ل شونه رلا ياون
مرلاز دن ظ مرألهاظ مرلشهغان مرل عنلان
رلديااارها ميد اعن م لدردار عاا،ن
تن رلا يان رل زبا رلا اا لل نيج رألها رلديااارها (مرولر ت وت نق يامول رلايودق تلاوة باااونو رليودمى لواع
ت ) ياووم رلع ن ووا رل زبا و رلتوون يموودن لوواقمق عاا،وون وين و عوون رلعا و رلياوونرااي رلا توودع وم رلاوواي ل ن ووار
بنألها رلشع ا مرلده ا (رلاينن رلشع ا ظ لينن رلت اا )
سادسا ا -تو يد التسميات في المنظمات الحزبية والديمقراطية والمؤسسات
 -1ت ووت نقر م تل و رل يوونم رلوودر ان يعتاوود رلتدوواان رلتنلا و لا،ا وون رل زبا و  :و) رلهاا و ل) رلاي و رلا اا و ج) لي و
رلا اا ق) لي رل اع ر ) لي رإلناام مولنه لي رإلناام(وم نانقر لالزي مولنه نانقر لالزي )
رلا اا (و) يادق عدق لل رلهوين رلا اا (ل) يام وعانق رلامتو رلاربان رللي ياودق عودق لول رلايونن رلا ااو (و)
يادق عدق لل رلا اان رلا اا (ل) يام ول نق رلامنيو رلارباا
رلا يا رلا اا يتشم لل لي ل اا  +عدق لل رلهويون ل ياو رلا ااو يتشوم لول عودق لول رلا ااون ل ياو
رل اع يتشم لل عدق لل ل يان رلا اا ماوم رلا يان رلا اا
 -2يعتاووود رلتدووواان رلتنلاووو عووون رلا ياووون رلديااارهاووو  :و) رلاي ووو وم رلداووودر ل) لمتوووو رلارباووو وم رلامتوووو
رلاربان(رلا اوون) ج) رلامتووو رلا ااوون وم لمتووو رلا اا و ق) لمتووو رل وواع ر و ) رلامتووو رلت اوولي م) رلاياووع
رلاالزي رللي ي ي ع ة رلامتو رلت الي
معااوة يُالو رل،ا وون رلادوانر ووماينيين ميوتم رإللت وونق بنلامنيوو رلت اليو مبنلامنيووو رلاانعاو رلتوون يداود رلامنيووو
رلت الي وم لل يا ا،ن ل رلاز دن رألراا رلعنلا عن رلاانع رلا دق( نلظ لاورظ ل ،االظ رل )
 -3رلامنيو رلت الي رون رلادوتدى رلااونقي رلت اولي رألمل بنل دو لااز دون رألرااو ولون رل،ا ون رلا واا ذر
رلانب رلتا اان عتدا را ن تقريي
بد لل رلتنلن:
سابعا ا -لل و تهينع رلم رلتد ،ن ميا اا،ن عا رل د رألعا
 -1تو يد جدول أعمال الهيئات رل زبا مرلديااارها معان م لان ااق اان م
 -2إعتم اد نم اذج تق ارير مو دة لوول رلهااوو ووعدقر م مرلاي و ووعدقر م مي لوون رلتشووديد عوون رلاعنلي و رل زباوو
مرلديااارهاو لاون يواق عون رلتاايوا عاو يااوام قمي ملدنو ملشومو رلا ياون رل زباو رلا ااو منظم ة منظم ةظ
مرلا يان رلارباا وا دة وا دةظ عنلاعنليون اتجمالي ة رلتون يتي وو رللودص عون ي ن وا ملااد وان ومسونع
دمى
رلا يان رلا اا مرلارباا لادت ذر
 -3لار و اى يتا وراا مسامير ت تعنقر البرنامج التثقيوي مرإللتزرم بتا ااة بدمن ياا لان رد رل ونل ر نظ
عاو ون يدو د لدووزملا رلت ااو مرلتمراو تلو لمتووو رلت ااو عون ر ناووام عاو ون يموودن لدو دلة عاوودر م عوون ولنهو
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رإلناووام ميت وودق ل،ا و روولر رلامتووو بدس و يميهنل و رل اهوونل رلت اا وون بنإلي وونه ل و رلامتووو رلت يااوون ملدووزملن
رل امع
معن رلر رلدانه هعاد رلتللاا باودرق رل اهونل رلت اا ون رأل ن ون رلولي يتد وة تلو عاودم رلا ياو رل زباو مرا ون
رلا يان رلديااارها :
و) رل اهنل رلدان ن ل) رل ينم رلدر ان ج) رلي  ،رلديااارها رل شمر مرلادني ق) ناا ماالو رلو وال رو )
باهوونل رلعا و رلووده ن مرإل تاوونعن عوون رإلناووام رلاع وون م) قمي رلا يا و رل زبا و عوون رلا ياوون رلديااارها و ي)
رلدس رلدان ن رلاررل عا يد آ ا لن دي عل رل،ا ن رلاالزي
لوول ،ووو و ووواى ي لوون رلشوووامع بتا اوووي باهووونل رلادووتدى رألل وووا ياووودلن م رلوولي يشوووا ع ووودرهن :و) رإل وووتارلا
رلعااا ارلانيلدا ل) رلعاانها

()2
في العالقة بين المنظمات الديمقراطية والمؤسسات
أوالا -الخط العام المعتمد بالنسبة للمؤسسات ه و  :ياوديا مسو رلاز دون رلانداو مر وت درع رلازيود ل ،ون ادوو
رإللمنهاون رلاتناو عون لو ونا لول ونان رلعاو مبشوم عونم ياواا لز دووني ن بنلا،ونم مرأللودي رلتنلاو  :و)
رلت ااووووووو رإل تانعاووووووو مرلتمراووووووو رلا ،ووووووون مبوووووووارل ذمي رإلاتان ووووووون رلهن ووووووو ل) رإلهتووووووونج مرلتوووووووارع
ج) رلتاباو رلشووع ا مبووارل رألم مرلا و ق) يامووال رلاوواور مرلشو نل رو ) رل انعو مرلاينسو مرل وودن رلشووع ا م)
رلت اا رل شاي منانين ااده ر هدنن ي) اال رلو ال ه) لارلز رل ث مرلتدناي مرلدعني
والخط المقر هو  :يد ا رل ارل رلاا ا مبنلتنلن قردار رلادت اديل ل ،ون مي ديع،ون لون ولمولظ ميوملال رلتاديو ل،ولم
رلاشوونيي عا و ننعوودر اتكتو اء ال ذاتي مرإلق ووني بلوواض رلتد و عوون رلاشوونيي مروولر لوون ي لوون ون ي وونبا عااووة
رلاز دن رلتن لم ي ا رلر رلادتدى بعد لان ون رلهو رلااوا يااون بونلت ااا رلياونرااي لغونل رل وزل مرألهوا
رلديااارها معا رلر رلادتدى يعتاض ا ل ياني ن لشمو لم ييد بعد هايا،ن تل رل بشم لا
ثانيا ا -ف ي مسألة التثمير الجماهيري لصالح الح زب واألط ر الديمقراطي ةظ لاون معون ونل وقرق رلاز دون ذري،ونظ
نا لاتاان ميد ،ن تهتا بعا،ن تل ااّز رلتا اي ملنيرل رل عن ر ا يدر ة عا ون لوم يولل بعود يعودق تلون
رل رلاز دن وم رل رلا يان رلديااارها وم تل رلي،تال لعن م معااون ياون هت ونمل وا رلعونو ظ لدسو رل وث
مرلتا ايظ بال رلاز دن مرألها رلديااارها مرلعا رليانرااي بشم عنم:
 -1ر ووتانعت بعوون رلو (م ق ) ون يز ووع لعونو ديوودر با ،وون مبووال رلاز دوون ياوودم عا و ننعوودر لز دوون يا ووي
بارل ي ديج ل ن ار عن انه باهنل رل (م ق ) ب اث يمدن لم (م ق ) "لز دت،ن" رلتن ييدد زق لل باهنلي،ونظ
ميمدنظ بنلاانب ظ لم لز د ل يا قيااارها يادم ل،ن رلادت اديل لل لشنييع،ن بشم ل يم
روولم رلغووال " :لك ل مؤسس ة(م.د ،).ولك ل(م.د ).مؤسس ة أو أكث ر" لنيرلووت يشوومد تلوون لوول ل دمقي و رل ووارل
مرإللمنهان بد و ة رلتادي وم لل سع رلمنقي رلازر مبنلتونلن عودم رلاودير عاو ااو بوارل يتدوم بونلز م
رلااادل لتلاا تاتان ن رلاانع رللي يتد ة تلاة(رل دنقظ رلش نلظ رلاانعن رإل تانعا رلا امل )
 -2نا لز دون لوم يُاوم بعود عونون ل ن وار لو رلو (م ق )ظ معون رلدنوت ه دوة لوم يوتامل لول تانهو ه دو،ن بإهوني
لدتاا لل رلادت اديل وم رلا،تاال ب ارلي،نظ لن ياتان رإلرتانم رلشديد مبلل ،ود ل اوا لول و و رهشونق وم ياوديا
رلم رألها لل  ،ظ ميدناي رلعون ل رلا يان رلديااارها لل  ،و اى
 -3مر نلك لز دون اااوت هيناون م لا د ون م عون يد وا بارلي،ون مياديارونظ لم ،ون لوم يوتامل بعود لول او لشوما
رلت ااا رليانرااي لا زل مل يانية رلديااارها لل ول قردار رلادت اديل لول ياوديان رلاز دون ظ لون ي تواض
تهغارم رلااعالظ رلاز د مرل (م ق )ظ تل بلل ،د ول ا عن ا ا رلم رلعادر بي،د لشتا
 -4مبشم عنم لنيرلت سعا ملتع ار لدمل يش اك رلم رلاز دن عاان با ،ون عاو ننعودر رإلعونقر رلاشوتال لول
لغنقي رلتادي عن تهني بارل يا ي عا ننعدر رإل تغنص ميان م رلعا
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رابع ا ا -يووزقرقظ بنل د و لااز دوون ملاا ياوون رلديااارها و ظ وراا و رلتدر و مرإليغوونل رإللمتامهوون بمبعوونقم رلاهتا و :
رل ايوودي وم م بنعت وونيم ن وونر تيغوونل لووم يعوود بنإللموونن ر ووتل نق ع ،وون عوون رلعا و رلاوودلنظ ملوول و و تننلو عون ون
ني ا مياديم رل ارل مرل غدل عا يادي رل ننهان مظ مرلتامي رإلعولن مرلودعنمي ننل ون م لول وول ت وت درع
لدرن تلمتامها لتهغغ يادم ه د،ن تل قردار يتد بنساارق لل رلزمري مرلا،تاال مماارم متلو رولر هاوا
رلدمي رللي ياع ة رلادرن رلهن بنل زل بشم نص مرلتن ي وت عاو وم و رلعونون لو رلتياعون رل ادواا ا
مرلادى رلدان ا عن آن لعن م

()3
جدول أعمال الهيئات الحزبية
أوالا – المنظمة الحزبية
 – 1الخلية (رلدادر رلت يااا رأل نو) ييتا لار ،اين م مي ننش رليدمل رلتنلن:
و) قمي موعانق رلهاا عن رإلهني رليانرااي رللي يعا عاة ميشا رلر رل ود رل اونه رلتنلاو  -1 :ااودي رإل تاونع
انرااي و اى
رلدميي لاي  -2يد ا عادي رلاي  -3رلاشنيل عن هشنه رلاي مرلدعدر تلا،ن  +هشنهن
ل) قمي رلهاا عون رلاشونيل بنل شونهن رليانراايو رلعنلو لا وامع (هودمر ظ ل،ا نهون ظ لدواار …) رولر تلو
نهو يديي رلايا رلاالزي مرلادرق رلدعنمي مرلت اا ا ر اى
ج) رلتد رل زبن رلا يز مرأل انق رلادت،دع
رلدعم رلانلن لا زل
ق) ا ر تارلن رألعانق مي اعن رأل دننق مرألهغني مي يام لشنيلت،م عن ان
ر ) يااام مهاد
 – 2اللجنة المحلية(أ) ييتا ،اين م مي ننش رليدمل رلتنلن:
و) لار ع قمي رلهوين عن رإلهني رليانرااي رللي يعاو عاوةظ مرلت الون رليانراايو مرل شونهن رلدان وا رلتون
يات عن رل اع ي ت ع درن رلعا رليانراايظ مل،ان رلش،ا رلتنلن
ل) ر مسنع رلت يااا ميشا  -1 :قميي ت تانعن رلهويون  -2رلتد و رل زبون (رلا يوز وول رلشو،ا رلا غوام
مرأل انق رلادت،دع )  -3رل شنه رلانلن (ر تارلن  +رل او رلانلا )  -4رلتمرا رل زبن
ج) لواين يااااا
م
 – 3اللجنة المحلية(ب) ييتا ،اين ل ن ار بعد تهيني ت تانع،ن لامتو يربا مي ث بنليدمل رلتنلن:
و) ل ننش رلتادير رلدان ا عا يد رلتعنلام مرلدنندي مرلايا رلاالزي رلغنقير عل را ن رل زل
ل) رل شنه رلانلن (رإل تارلن )
ج) رلتمرا رل زبن
ق) لواين يااااا
 – 4لجنة المنطقة(أ) ااث يادم لي ل اا عون رل،امااو رل زباو ي ا وي عاا،ون لول يرميو رلتشوما م ودمل رألعاونل لون
ي ا ي عا لي رل اع ملللك رأللا بنل د لاي رل اع رلتن يادق لينن ل اا مل نهاا
 – 5لجنة المنطقة(ب) ييتا ،اين م ل ن ار بعد تهيني ت تانع،ن لامتو ل اان انرااي مي ث بنليدمل رلتنلن:
و) ل ننش رلتادير رلدان ا عا يد رلتعنلام ملن يغدي عل رل،ا ن
ل) يانييا رلا اان (ل)
ج) رل شنه رلانلن
ق) رلتمرا رل زبن
ر ) لواين يااااا
 – 6لجنة الورع :يام ولال رل اع مول نق رلاينن رلا اا (و) مول نق رلاينن رلا اا (ل) وم[ول نق ليونن رلا ونهي(و) مليونن
رلعا رأل اى ييتا لار ،اين م مي ننش لشوامع ياايوا لي و رل واع رلااودم لول
رلا نهي(ل)] ملد دلن لين
ولال رل اع رلاعتاد تلو ياونييا رلايونن رلا ااو رل زباو مياونييا رلامنيوو رلاربااو (وم لمنيوو رلا ونهي) ملهتاو
رلعا ظ مياام بغالتة رل ،ندا بعد يااا ة ا رلش،ا رلانقم ميهتم ت تانع،ن ب د رلاواين رلتااااا
لين

()4
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جدول أعمال هيئات المنظمات الجماهيرية الديمقراطية
أوالا – الو دة  /اللجنة ييتا ،اين م مي ننش رليدمل رلتنلن:
و) هشنهن رلدادر ا رلاي  :يتم عن رلر رل د يااام رل شنهن رليانرااي رللي ننلت (وم نيلت) بة وول رلشو،ا
رلا غامظ ميااام قمي وعاند،ن مي دق ويان م رل شنه رلااا لاش،ا رلانقم
ل) رلتد  :رلا يز ول رلش،ا رلا غامظ مرأل انق رلادت،دع لاش،ا رلانقم
ج) رلانلا  :يدديد ر تارلن ر عانق رلش،اي ظ موي مريقر لل هشنه رلدادر ا رلاي
ق) هاد ميااام
ثانيا ا – المكتب الرابطي(المكتب المحلي)
و) يااام رل شنهن رليانرااي رلتن رسااعت ب،ن ل يا رلاربا ممادري،نا لينه،نظ مهشنهن رلش،ا رلانقم
ل) رألمسوونع رلت ياااو رلدر ااو ميشووا  – 1 :قمييو ت تانعوون رلداوودر ا رلايوونن  – 2رلتد و  :رلا يووز ووول
رلشوووو،ا رلانسوووونظ مرأل ووووانق رلادووووت،دع لاشوووو،ا رلاوووونقم  – 3يدووووديد رإل ووووتارلن رلشوووو،اي مييوووودع رألهشووووا
 – 4رلتمرا
ج) هاد ميااام
ثالثا ا – المكتب المنطقي  /مكتب الورع
و) ل ننش رلتانييا رلش،اي لاامنيو رلارباا متناري ا رلش،ا رلانقم ل) هاد ميااام ■
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النظم اتنتخابية والتمثيل النسبي
()1
عن النظم االنتخابية
معي رلاز دن رلاع ا بدير رل يم رإلهتهنبا ظ يامل يغ ا رل يم رل نلا عن بادرن رلعنلم سال عشار هيوم رون
عااان م ا لتعدقر عن رلتا اي لثالثة نظم أساسية :هينم رألما ا ظ هينم رلتا ا رل د ن مرل ينم رلاهتا معاان ياون
عاض لانين ل،لم رل يم
 – 1نظام األغلبية
 رد رل ينم رإلهتهنبن رألندمظ ميتدم بغالتة رأل  ،مبإ ارقرية رألبد ممعي رلر رل ينمظ عإن رل ندز رد لول ي غو
عا وعا عدق لل و در رل ن ال (رألما ا رل د ا )ظ وم –لان رد رل نل عن بعن رل يم – لل ي غو عاو ول وا
لل هغ رأل در (رألما ا رلاااا )
معن رل نل رأل اار يعتاد – عن رلعنقر – هينم رلودمييال رإلهتهونباتال (عون رإلهتهنبون رل اهدوا لو وم عاو لدوتدى
يدن رليا،ديي ظ ملللك لياع رل درل) :عإذر لم ي غو وي لول رلاا و ال ( او لا و ) عاو رألما او رلااااو
عن رلودمير رألملو ظ ي تاو رلاا و نن رألمل مرل ونهن رل وندزرن عاو وعاو رأل ودر تلو قمير تهتهنباو ننهاو ي دوم
هتايت،ن لغنل لل ي دي عا ول ا لل هغ رأل در
 ل رإلناري بد،دل رإل ارقر رلعااا ل،لر رل ينم رإلهتهنبنظ مبتدعا رلغو رألل ا يان ون م بوال رلاا و مرل ون ال
[تهتهنل لا عاق وم ول ا عن رل ينم رألما ون عول رلودردار رإلهتهنباو رألسواي ( ودرق قردوار عاقيو للااو وم قردوار
ل تدا لتعدقر رلاانعود)ظ ملواع تهتهونل ننداو عول رلودردار رألم و – رل اود لمو – لاون رود رل ونل عون هيونم رلتا او
رل د ن]ظ ياك رلغو رلتن يعزي لد دلا متلتزرم لل يُ تهو يينم لانلو مراتان ن رل ن و عن قرداية
مل رإلناري ب،ولم رلازريون لا يونم رألما ون – لاون و ات رإل ونير -ظ ت ون رولر ي ون ااو لول رلدوا ان ظ مل ،ون
تيي نع هد رأل در رلاندع وم رلا،دمير عن رلر رل ينم رإلهتهنبن مرلتن يامل ون يزيد عل %60ظ ب منود يغو
عن بعن رألاانن تل %75
ا رلا ونل يي،وا هتوند رإلهتهنبون رل الانهاو عون رأليقن لعونم 1993ظ ون لياودع و ودر رلااتواعال باو
ععا
 812ول نمظ مون ليادع و در رلاا ال رل ن ال با  317ول نمظ با اون باو لياودع و ودر رلار و ال  495ول ونمظ
وي لن يدريي هد ردي أل در رلااتاعال يتينمي رل %60
 رلاعووامم وهووةظ عوون رل يوونم رألما وونظ هيوونم "رألمل ي غو عاو رلم و " (بغووال رلوودردار رل اقي و رلالااو )ظ رلاا ووي
– لو وم – عوون بايانهاوون مرلد يوون رلات وودرظ ي غ و اووزل لوون عاو هد و  30وم  %40لوول رأل وودر عا اووي ب،وون
رللنل ا رلاااا لل رلاانعد ممنل ن م لون يوتم ي،اواش رألاوزرل رلتون ياو ونيج ن نداو رل وزبال رلتاااوديال [رلوديااارهن
مرليا،ديي عن رلد ين رلات درظ رلا نعيال مرلعانل عن بايانهان ]:
ع ن رلعنم  – 1983ل وم – اغ ازل رلعانل (رلعا ) رل ايانهن عاو ونو لول  )27 6%( %28لول رأل ودر
ع نل ول ا لل  )32 2%( %32لل رلاانعدظ عن اال ون رل زل رل نلث عن لياع رلعاودم رل اياونهنظ مرود رل وزل
رلاا ارلوون رإل تاوونعن رلووديااارهنظ اغو عاو ول ووا لوول  )25 4%( %25لوول رأل وودر معاو عاو  %3 5لوول
رلاانعد (!) ولن ازل رلا نعيال عاد اغ عا  %42 2لل رأل در ظ عمعانم رل ينم رإلهتهنبن ول ا لول %61
( )%61 1لل رلاانعد (!)
 تن هينم رألما ا يدت ن رألازرل رأل لا لل رلتا ا ظ مياع وم يالون رلتعدقيو رلدان وا ظ م ي غو رل دونق وم
رألناان رإلن ا مرلعانا مرلر لاة ي ادي عا تسعنم لاديااارها مي ،ات ل،نظ معاو يموايع رلت واق مر وت ني
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لدى وازرل رلداا وم رألازرل رل نلا رلتن يعا بن تااري عا يعدي ادمق رلدمردا معودقرن مباون يهودم يموايع
ي اقرن مر ت نيرن
 – 2نظام التمثيل النسبي
م
 يادم عا القوائم رلتن يام ازبن وم ول ا وم تيينرن لزيا (لاع بنلاامير ازبا ) مرود رألل وا عدرلو (يعاون
لون لااغووا لااغوا)ظ إذ يتناس ب ع دد المقاع د الو ائزة ف ي الق وائم م ع ج م ونس بة أص واتها اتنتخابي ة لاوون يووتم
رلتغووديت لاانداو مل اهنلي،وون رلاتمنلو ظ تهاونون م لوول تعت ووني رل اوود وم رلوودهل لمو قردووار تهتهنباو مراوودر [عوون هيوونم
رلتا ا رل د ن هنقير م لن يعتاد رلدمردا رلاد ع ظ وي بان رود ونو لول رلودردار رلدراودر عاو لدوتدى رل اود]ظ مرود يا و
يينمير م لاهتا رل زعن رلا اا رلااّا (رلعشنداي مماارن)
رليووديا بنلووللا ون ر وون  67قمل و عوون رلعوونلم يعتاوود عوون تهتهوونل بالانهني،وون هيوونم رلتا ا و رل د و ن معووي هيوونم رلاوودردم
(رل زبا مماا رل زبا )
 لول ،و و وواىظ عووإن هدو رأل وودر رلاووندع معووي روولر رل يوونم يزيوود عوول %15-10ظ لاوون وهووة يدووا بتيوونمي
رلدا ان رلاتغا بعدم وم سع يا ا رل ن رإل تانعا وم رلايادعن "رألن اين م عن رلايتا "
 تن هد رلااتاعال عن بادرن هينم رلتا ا رل د ن وعاو لول هدو ت،م عون باودرن رألهياو رإلهتهنباو رأل واىظ لشوعدي
رلااتاع بمن لة يومناا ل ن وا عاو هتايو رإلنتوارع معاو ت تاوني رلاا و ال ع ون باودرن هيونم رلتا او رل دو ن يغو
هد رلاشنيل عن رإلهتهنبن تل  %80عن ل اا لل رألاانن معون رولر يعااوي لاااوادن رلوديااارهن لوهتهنبون
لل ول يد ا قردار رلاشنيل رلشع ا
 ااث يُعا ب،لر رل ينمظ يعتاد هدو لت نمي لعتبة الووزظ وم لان يدا بنسبة الحسمظ وي رل د رألقه رلاااودل لول
رأل در لا دي بنل د رألقه لل لا ن رلاندا
م
ميهتا هد رل دم لل باد تل آ ا مند يا هد رل دم عل  %1لان رد رل نل عن ردل در لو وظ منود ياي و لتغو
تل  %10لان عن يالان ململ رل دو رللنل يتارمع بال ( %1 5ر اردا ) م ( %4بالنيين)
ودل تعايااون بلاونل ويو عت و لدو ا (هدو ادوم و ا بنلاندو )ظ ب اوث يامول اوزل ولاا ل و
ميتااز تهتهنبن
رل زل رلادا ن رلديااارهن رإلعاياون لول رل غودل عون واودى رلودمير رإلهتهنباو (لعونم  )1994عاو لاعوديل عون
رل الانن ل وهة اغ عا ون لل هغ بنلاند ( )0 45%لل رأل در عا
 – 3النظام المختلط
ال رألما ا مرلودمردا (لعون م)ظ عااون
 عن رلم رل نل يتم تهتهنل عدق لل رلاانعد (رل غ وم ول ا وم ون ) ب نق عا
يتم تهتهنل رلعدق ر ا معي رلتا ا رل د ن ميهتاو هدو يدييو رلاانعود لول باود تلو آ واظ ع يودرن ل ن و لودى
بعن رلدمل (يم انظ وملارهاونظ رلانهاون لو وم)ظ عااون هيود ون هدو لانعود رلودمردا وعاو لودى قمل و واى (رلامدواكظ
رلانبننظ تيانلان) موقه لدى ماارن (لديين رلي دبا ظ دي ان)
 ر نلك صيغتان لا ينم رإلهتهنبن رلاهتا  :رل ينم رلاهتا مرل ينم رلاهتا رلاتدريي معاان يان يدسوا لا ونيه بوال
رنيال رلغالتال عا تعتارض وه،ن ياودم عاو ننعودر ل ن و رلاانعود بوال رلودمردا (رل يونم رألما ون) مرلاودردم (هيونم
رلتا ا رل د ن)ظ م يلاا لل رأللا ا ن م عاان لد تعتاس ن ننعدر و اى ل دو يديي رلاانعود [1ا 3تلو 2ا3ظ %40
تل  %60رل ]:
أ) النظام المختلط
يعان لم نندا هد لل ليادع رلاانعد (بعد غم عدق رلادتااال رل ن ال عن رلدمردا) يدنمي لون اغوات عااوة
لل و در رل ن ال مي تدو لل سال رولم رلاانعود رلاا و دن عاو ننداو رل وزل (رم ر دوتوم) رلوليل هي ودر
عن رلدردارظ ميدتما باا رل د لل رلاانعد رلاهغغو لاودردم رلتا او رل دو ن ولون رلاودردم رل زباو رلتون ي شو عون
رل غدل عا لانعد عن رلدمرداظ ع،ن ي غ لل بال رلاانعد رلاهغغ لاتا ا رل د ن عا لن يدريي هد ت،ن لول
و در رل ن ال لنلا معن لن يان بعن رألل ا عن رلتا اي:
مثال  :1عن تهتهنبن بالانن لشم لل ل عاود ي غو ننداو رل وزل عاو  %20لول و ودر رلودردار رلدراودر
عا لدتدى رل اد لم ظ مرن هد يدريي  20لاعدر م عن رل الانن معن رلدنت ه دة ي ودي لول بوال لا و ن رل وزل
عن رلدمردا ع لا ال معااة يتديع اغ رلر رل زل عن رل الانن رل نلل  20لاعودر م لاون ياون 13 :لول رلانداو
 7 +لل رل ندزيل عن رلدمردا
مث ال  :2ننداو رل وزل ي غو عاو  % 20لول رأل ودر م ي ودي وي لول لا و ن رل وزل عون رلودمردا معااووة
ي ت لا د رلاندا رلاانعد رل  20عن رل الانن
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مث ال  :3ننداو رل ووزل ي او قمن هدو رل دوومظ معااووة
رلدمرداظ عامين يا ااة لل ول رلم رلاانعد

يُا و عوون رل الاوونن لم ول رل ووزل ي وودي ب ونو لانعوود عوون

ب) النظام المختلط المتوازي
يادم عا الوصل الكامل بال رلاانعد رلاهغغ لادمردا (هغ وعانق رلاياع) لول وول رل يونم رألما ونظ مياوك
رلاهغغ لاادردم (رل غ ر ا) لل ول رلتا ا رل د ن ملن ي غ عااة رل وزل لول لانعود رلودمردا يود
عن ادنل اغتة لل لانعد رلتا ا رل د ن عنل زل رللي ي غ عا  %20لل لانعد رلتا ا
رل دو ن ي غو عاو عاو  % 10لوول لياوودع وعاوونق رلاياووعظ مبغووام رل يووا عوول رلاانعوود رلتوون ي وودي ب،وون عوون
رلدمردا
ج) عوون رلاانيه و بووال رل يوونم رلاهووتا (رلاعتاوود بنل د و لا الاوونن رل ووديرلن عوون رلانهاوون) مرل يوونم رلاهووتا رلات ودريي
(رلاعتاد بنل د لااياع رلتشايعن رل اداا ن عن تهتهنبن رل  )2006يتا الوارق الجوهري بوال رل يونلال يموم
لده،ان لهتااال
فالنظام المخ تلط ياودم عاااون م عاو رلتا او رل دو ن مو ن وة رلانداو عاو لدوتدى رلودهل لدوتدع ن م تيرقر رل ن وو عون
رلدردار رأل لاظ مبنلتونلن ع،ود يياو بوال تيينباون رل يونم رل دو ن (رلتع اوا رلودناي عول تيرقر رل ن وو عاو لدوتدى
رلدهل موراا رل اهنل عن ي ديد رإله اني)ظ متيينبان رل ينم رألما ن (رلتاونو رلا ن وا بوال رل ن وو مرلاا و عون
رلدردار رأل لاظ مرلتزرم رل نهن يينم رألمل عن نانين قرداية)ظ دون أن ت ؤثر االعتب ارات والحس ابات المحلي ة عل ى
نتيجة اتنتخابات اتجمالية على مستوى الوطن ،ذلك ون ت انلن عدق رلاانعد رلتن ي دي ب،ن ل ازل ي دقرن ايم
رلتغديت عا رلاندا
النظام المختلط (عا ماري لن رد لت عن رإلهتهنبن رأللانها ) يدا بنلتود لول وول رلودمردا بنأل وهنص  -وم
ب د لعا ل ،م  -ملاع بنلعدق رإل انلن ل درل رل زل عن رل الانن تهة يزنا بم ن يامول ون يمودن لاو وم لا وزلظ
لم ة يزنا بكم هندو يا رل زل
ولن النظام المختلط المتوازي (عا ماري لن ري عن تهتهنبن رلتشايعن رل اداا ن لعنم  )2006رلاندم عاو الوص ل
التام بال هينلال لهتا ال (وما ن عن رلدمردا رلغلاار مهد ن عا لدتدى رلدهل)ظ تذ ي تاد رلو رلغوا رلتون يداود
رلاعنياا بال رل ينلالظ ع،د يمكن ون يادق تل هتند تهتهنبا ماا لتدا ظ ب لت ننا
ملع هتند يشايعا رل  2006يادم هادذ ن م مرس ن م عل رلر رلت ننن :رل ونيه بوال ااونو معوت عون رلانداو (رلتا او
رل دو ن) مقع د وا د م ن أص ل  29( 66لانبو  28لاعوودرم)ظ با اون رل وونيه با ،اوون عون رلوودمردا (رلتا او رألما وون) 28
مقعدا ا من أصل  45( 66لانب  17لاعدرم)
■■■

لان ي يتا ون رل امنن لادت نندا بال رل يم رإلهتهنبا رلادادا رل وع (وما نظ هدو نظ لهوتا ) ع دووظ بو
ويان م بال رلتا اان رلاتعدقر ل،لم رل يم (تلت ا ن بإيارق بعا،ن لاع ت ) :بال هينم وما ن يادم عا األكثرية النس بية
عن قمير تهتهنبا مرادرظ مآ ا ياودم عاو األكثري ة المطلق ة لول وول قمييوال تهتهونباتال بوال هيونم وما ون ياودم
عا الدائرة الوردية المغلقة [لان عن بايانهانظ ااث يهغ لم قردار لاعد مراد ي دي بة رلاا و رلولي ي غو
عا وعاو رأل ودر عون قمير تهتهنباو مراودر]ظ مآ وا ياودم عاو نظ ام ال دوائر الموتو ة ذات المقاع د المتع ددة
[ر يقنظ ل ننظ رلتشايعن رل اداا ن عن تهتهنبن رل  ]96بال نظام مختلط يتعنل ل رلاانعود رل وندزر عون رلودمردا
ليزق لول رلتا او رل دو ن رلمنلو [رلانهاون]ظ ونظ ام مخ تلط مت وازي ي ن و رلاانعود بوال رلودمردا مرلانداو مي غو
[رلتشايعا رل اداا ا عن تهتهنبن رلعنم ]2005
با ،انظ ع ا ولنم يا ا هد ن بنلا ن
ك عاة ون رولم رلو يم رإلهتهنباو باهتاو يا ااني،ون رلاعتاودر عون باود لون ل،ون عونو بتااّوزم عول ماوام لي،و
ملان
رلتمووديلظ رلتوونيي ظ رلتياب و مبهغد ووا هينلووة رلدان وون لي ،و ه اعتووةظ لاووادهة رلا انار تاوونعنظ قي و
ته تناة مهاية رإل تانعنظ يادي لاني تة رلديااارها
لول ر ون رلدوزرل :م ا ه و النظ ام اتنتخ ابي ال ذي يالئ م وض عنا الولس طيني؟ ف ي ض وء التجرب ة المعاش ة م ن جه ة
وإستيعاب الشروط التي تتحكم بواقعنا الوطني من جهة أخرى ..رأللا رللي يادق تل رلتنلن:
قانون اتنتخابات يتحكم بشكل مؤثر بنتائجها ،بتكوين ا لهيئ ات المنبثق ة عنه ا ونس بة الق وى الت ي تس ودها رولم
ننعدر عنل يداي عا رإلهتهنبن ظ وي تهتهنبن عن وي باد لنن مييابو تهتهنبون رلاياوع رلتشوايعن عون قمييون
رلعنم  1996مرلعنم  2006يزلد رلم رلانعدر:
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أ) ي ودق هتوند اتنتخاب ات التش ريعية لع ام  1996عون سودق ياونعا لعااووال ان واال :األول رود تاتموني اوزل
رلداا (عت ) لاادير رلداا رلت الي م اااية عا لدريهني،ونظ م ند ،ونظ ودلني،ن منانع،ون رلعونم لون عو لول
رلر رل زل ا مر  ،رلدواا ظ يل رلعاو رألروم م وناو رلمااو رلعااون عون باود ل تو مل ن وا يعونهن لهتاو
ووديد مويووت لانهع و رلاوودى
نانعنيووة رإلنتغوونقي (رلزيرع و ظ رلغ و نع ظ رلتيوونير مرلهوودلن عادل ونم) لوول سووع
رلدان ا رلادادا هتهنبن رل  96لتزلد وانقي رلاش،د رلدان ن رلاانهع لوم ي وت رولر رلاشو،دظ بو عنناوت هنبعوة
رألانقي مهزمعة رإلاتمنيي لاع ت
المعطى الثاني معام نونهدن تهتهونبن إقص ائي [رلوانم ( )13لعونم  ]1995تعتاود رل يونم رألما ون رلاا وي عاو قمردوا
يمديل ت تانعن –لان رود انل ون -يااو رلو المحلي ة باهتاو يع ااري،ون ممولى رولر
ل تدا باانعد لتعدقر عن
رلانهدن رل زعن رلعشونداي مرل نلدلاو مرلي،ديو عون رلايتاو رلتون ي ماوت بايايون رلعاااو رإلهتهنباو ظ عشو،د
ارع رلاغنل رلشهغا مرل دي بال لا ن رل وزل رلدراود (ي وااال مماوا
ي نعدن م ندين م عا رلاانعد لل لدن
م
معااون باو ،م ان وان م يتاونيزمن بواؤيت،م رإل تانعاو
ي ااال)ظ وم بال لا ال (لدتااال) ماا لهتا ال بنأل
عل لا ن رل زل رل نلم لان ،د رلم ر هتهنبن نسبة هدر عنلا بالت  %60لول و ودر رلااتواعال رلتون
ُ اّا تل لا ال لم ي ديمرظ با ان لم ي ز رلاانعد رلا اا ل ال عت رلتون ويوت بو  68هند ون م ( %77لول و اونلن
رلاانعد) بمل ا لل  %31لل رأل در
ب) تهتهنبون التش ريعي  2006ته ماوت ليوامم و واى :يع وا رإلهت نسو ظ تهدودرق رلادوني رلدان ون (رلت نمسون)ظ
تاتدرم رلغارع رألران بال عت ماانو ميدرديم تل قي رلتغ ان رليدودي مرإل وت نلن رلادوا ظ ماونل ين وا
عاعوون رلاندوود رلتوونييهن ل ووت مرل ال و رلده ا و رل ادوواا ا ظ بووامي ااوونو ل ال و هدي و ل نعد و لادوواا مل ووت ظ
مبنلاانب ي ع ا ندى رلادني مرإليينرن رلديااارها رأل اى بشم عنم ميشتت تيينرن يغديت،ن
سال رلم رأل درق دي نونهدن رإلهتهنبون رليديود [رلوانم ( )9لعونم  ]2005لاتيونمي رلاونهدن رلدونبي بياعو وعاو
لل رإله تنع رلديااارهن مبادي ونو لول رل وزمع رإلاتمونيي مرإلنغوندن منود تعتاود رلاونهدن رليديود النظ ام المخ تلط
رلاانعد بال رلدمردا (رلدردار رلا تدا لتعدقر رلاانعد مبنل يونم رألل واي) مرلاودردم (عاو لدوتدى
المتوازي با ن
رلدهل مب ينم رلتا ا رل د ن)
رلانهدن رليديد ل غا لن ي ن عااة ارع ان ن اااان لتينمي ا ان رلانهدن رلدنبي نستة عا تلتدرق و تال
عااان م (لول ياودي  2003اتو آل  )2005وم و رلاودى (عغوند ظ وهوا ورااو ظ هغوان ) رلده او ظ رلديااارهاو
مرلعاانها سد رإليينرن رلات يارظ ساا رألعي عن رلداا ماال عت
اال اانو لم يمول وزقر م لول رولم رلاعالو رلدان وا ظ ااوث يالوز ترتانل،ون رلادادون –عون ياوك رل توار -باوانن
اغدل رإلهتهنبن قب ل ع ودى ننهده،ونظ مذلوك بعود ون ادوات ناريرون ل ول رلعونم  2003عاااون م بنل اودي رل نعول عون
لز دن رل ينم رل اداا ن (رلداا مم م ) معا ا ا يعا،ن (رلولي لونيرل ننداون م اتو ر ن) ل يونم رلتا او
رل د ن رلمنل ظ ملل لدن نات،ن بادي،ن رلتياااي ظ لم يمل لدى اانو لنه لل ن دل رل يونم رلاهوتا رلاتودريي رلولي
لنهت يدي رهة رلدااد رللي يااك عا بنإلناري عن سدق رلاعنيس رلع ادر رلتن ر ادم عاة هينم رلتا او رل دو ن
رلمنل عن بعن لارلز رلادى رل نعلر عن رلداا ماال عت
ج) هتند يشايعا  2006هاات ن عا لدوتدى رلدواا لول ر اتموني مرلدوااار مرل،اا و األ ادي ة (عوت ) تلو ل اات،ون
انملووت
الثنائي ة (عت اااوونو) رلتوون –بوودميرن -و دووت ل وونل إزدواج الس لطة رلاعتاا و بنلت نناوون مرأليلوون
رإليينرن رلات لر ع ود رلاواعال رلهوامج لول رأليلو رلادتعغوا بالمحاصص ة الثنائي ة (عاو رلادرنو مرلد وند
مرإللمنهان )ظ مهي ت رلا ن غ تل اال عن ي ااد رلاهزمن رلت نااي هدو ان م لمول رولر رلاهوزمن لون ل وث ون
ته يووا لوول ووول تهاووول 14ا6ا 2007بلووزرظ لوون مسو رل الو رلده او رل ادوواا ا ولوونم تهادوونم ماووا لدو ده عوون
ينييه،ن
رلر رلغارع بها انيوة ممنندعوة – با اعو رل ونل  -ول وا عااون م ميعااودر م لول ون يعونق عاو تلو هتوند يشوايعا 2006ظ
رلتوون لووم يز ووع لووة باوودي لوون معووا تهوونير م لاتع اووا ع ووة لموول روولر رإل ووتدير رلاوواميي يالوون مرن و األهمي ة
دي رلغوارع مم ،توة لول ييونذل بوال واا ملعنيسو
اتستثنائية ل،لم رلا ا رإلهتهنبا مهتندي،ن رلتن ماّا
تل لدر  ،بال اا م اا عا هايي ي اديم لغارع ل تدع بال لانهال ان اال ل غاال
م
ك عاة ون ننهدن رهتهنبن يشايعا  2006نرم عن رلد دل تل رلم رل توند [ 29لاعودر ل اونو بالتمثي ل
ملان
وونق
النس بي  28 +ل ووت  9 +لااوودى رأل وواى  66مبنلاانب و  45لاعوودر م ل اوونو عوون ال دوائر  17 +ل ووت +
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لااوودى رأل وواى  4 +لاادووتااال  ]66رلتوون وعاووت ااوونو  %56لوول لانعوود رلتشووايعنظ با اوون لوود تعتاوود روولم
رإلهتهنبوون هيوونم رلتا ا و رل د و ن رلمنل و لمنهووت وعاووت رل تووند رلتنلا و  58 :لاعوودر م ل اوونو م  56ل ووت م  18لااوودى
رأل اى  132لاعدرمظ هد اانو ل ،ن يتيونمي رلو  %44مهدو عوت رلو  %42 5مبنلتونلن وا ام رلت يااونن
[ااونو معووت ] لعون م – مرل وونل رموولر  -لوول راتمووني هدو رألل ايو رلااااو رلتوون يدووا ألي ل ،اوون بتعااو وعاوونل
رلتشايعنظ ملنهون ااواارن لعون م رلو رل وث عول ويسوان مه او لشوتال لو رلاودى رأل واىظ مبد ،و تاتودرق
مي ااد ل نعا رل در رلاغدى إل تاانل ن ندن لم يد ي لة ل ا عن رلاش،د رل اداا ن
د) لان يادم يتا وهة عن رل نل رل اداا ا بنلت ديد رلتن يدر ة عن تهني رلغارع ل رإلاوتول مر وتاانن تهادونلن م
اوونقر م م ووارعن م ل تدا ون م بووال لاوونهال ان وواالظ لهوواج ل ووة م ا و لووة ت بإعوونقر ووانم ومسوونع رلاز دوون
رلدان ا مرليانرااي مرل انبا مماارن لل ول عدق لل رأللدي رلاتدر ا :
م
 األمر األول رد سانن اادي اا رلادى مرل عنلان عن رلم رلاز دن ي عن ل دذرن مقميرن مايا،ن رلو ع،ولر
لن يزقي تل يعدقي ان ا اااااو يداود رلشوعو مرلايتاو ماالتوة رلده او عنلااااو رون لاااو ي واي مه ون
يدتد و يدااد رلشعو م اا ندرم رلدان ا مرلايتاعا ميداا ،ن ب اهنل لشتا عن لدر  ،رإلاتول
 األمر الثاني رد لدا رإلاتمني رلدان ن بغالتاة رألانقي رلاديمن مرل ندا رلادتيدر رلتون يلاو تيقمرج رلدواا
مرلغارع رلا تدم بال نا ا،ن
 األمر الثالث رد يينمي رإلهادنم رل نق بال لانهال ان اال ل غاالظ لت ناايل رللي ي،دق بإل ونه وعودع رألسواري
مه انمظ عن رلادى رلا ن ا ملللك رلادتا ان رلاتغ باغاا رلااا رلده ا
تن رل رلاتنع ل،لم رلاعاا يمدن لل ول تعنقر ي نق لز دن رل ينم رلدان ن رل اداا ن عا ننعودر قيااارهاو
اااااو ياودم عاو سوانن رل ايون رلدان ووا مرل انباو مرلشهغوا ظ ميا ووا ل ،ودم رلادره و مرلادوونمرر بوال وعووارق
لول
رلايتا مبال رلااور مرلا ظ مرلعدرل ر تانعا ظ مرلتعدقي رلدان ا ظ مر هتهنبن رلدمييو عون لو رلايون
ووول نوودرهال يعتاوود نظ ام التمثي ل النس بي الكام لظ سووانه رل اي و مرلادوونمرر مرلعدرل و مرلتعدقي و ظ مر ن ون م لداوودر
رلايتا ميع اارية ملز دنية رلدان ا مرإل تانعا مماارن
م
م
هينم رلتا ا رل د نظ ييوظ رد رل ينم رألل ا عد م مرهغنعن مرألل ا تهدينلن ل لعنياا رلديااارها ملو ان ني ون
رلده ا رلاا عن آن
إن الصلة وثيقة ب ين نظ ام االنتخاب ات وقانونه ا ،وب ين تط وير النظ ام السياس ي الولس طيني لول وول لز دونية
رلدان ا مرلايتا – لدها موي ادر تلو رأللونم عون هيونم رإلهتهنبون مرلاونهدن رلولي يدوت د تلاوة عون رلاز دون
رلتشوايعا مرليانراايو مرل انباو ممااروونظ يو عمع تيينبون م عاو لدوتدى رل يونم رلدان وونظ يان ومةظ ععنلاتوة مندييووة
عا ي ا وع نق لااا رلت اي رلده ن مب نق رلدمل رلادتاا رلدادر رل ار ■
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 – 1يادم هينم رلتا ا رل دو ن عون رإلهتهنبون عاو إعط اء ك ل الئح ة أو زب أو تجم ع  ..لت ونععظ يا و يويون م وم
تيينرن م لعا ن م عددا ا من المقاعد يعكس قيقة قوته العددية (التجييرية) ويعبر عنها.
رإلهني لدس رلموم – بشم عنم – رد تهوني لز دون يااوك هنبعون م يا اااون م وم نانعاون م وم م ا اون م ظ مبنلتونلن يامول
ون يمدن سياس يا ا (لياوع هودرلظ لياوع يشوايعنظ بالاونن م يو ظ لياوع باودي ) وم نقابي ا ا (لياوع هاونبنظ را و
تقريي ي نق انرااي )
و ا ميا و بدنو رلاوودى
ي وت هيوونم رلتا او رل دو ن تعددي ة سياس ية (ليتاعاو ظ هانباو ) قيقي ة يعموع بشووم
ُ
رلدان ا مرإل تانعا ظ رلاادلظ مر يينرن رلاندا عن رلايتا ظ عون رلااونعظ عون قردوار لون يا و تذنظ رولم رلاودى
بو يُا ّو رلاهوودلال
مرلااودل مر يينروون عوون رل،ا ون رلا او بدر ووا رإلهتهنبوون عول ناوونع لوونظ ا،وودي لون
بنلتغديت عن دم عو بم ام عا رلادتدى رلده ن (لان رد رل نل بنل د لاياع رل درل )
معااة ياال هينم رلتا ا رل د نظ ع دلن يا وي عون رإلهتهنبون ملول وول ندرها ،ونظ التمثي ل الص حيح (رلغونقهظ
رلودعن ) لاوودى رلايتاو بنل دو لاايونلع رلتشووايعا عادلونمظ لااودى رلاوباو بنل دو لايوونلع رلاا و عوون رلمااوون
مرلينلعن ظ لاادى رلعانلا بنل د لاينلع رل انبن مرا ني،ن رإلقريي رل ن ا عن لل رلاانعن رلعانلا ظ مرملر
 – 2في توضيح بعض المصطلحات
 ي تاض هينم رلتا رل د ن رأل ل بن ادل رلتغديت عا و نو القائمة رلتن يتشم وم يامول ون يشوم لول اوزل
وم ردتوم وازرل وم ليادع لل رل ن ال للاض رإلهتهنبن  -لااياع رلتشايعن ل وم…
ل ،دم رلاندا – لل ،تة – يامل ون يادم عا م ،ال ران :و) القائمة المغلقة ،مرن رلتن يدتاا رل ن و تق ونل
وي ي ديا عاا،نظ م يااوك ودى ون يغود عاا،ون لنلاو ل) القائم ة الموتو ة ،رلتون يدوا لوللك ألن لول اوي
يمده،ون
رل ن و ون يهتني رأل انق رلارموو وم رلاات و ب،ون بوال رلاودردم رلات نعدو مبنلتونلن ع،ود
يغود لاانداو رلتون ّ
ّ
ب دة
عاان يان ااتغا رأللوا عاو و وادل رلتغوديت بنلانداو رلالااو رلاعتاودر عون وما او رلاودرهال رإلهتهنباو رلتون يم ول
بنلتا ا رل د ن بان عن ذلك عن تهتهنبن رلاز دون رل ادواا ا بعود ودمي رلاودرهال رليديودر لااز دون رلتا اااو
رلتنلا  :رلاياع رلده نظ رلاياع رلتشايعنظ رلاينلع رلا اا
عاان يان ويانمظ عتاد – يد،اوم لا ث – هادذج تهتهنبن رلاياع رلتشوايعن (رل الاونن) رلولي يُ تهوو عاو و ونو
لول تعت وني رلوودهل قردوار تهتهنباو مراوودر عااون م ون لون ي ا ووي عاو رلاياوع رلتشووايعن – لآلاو مو وادل تهتهوونبن –
ي ا ي عا وي تي نق وم هانب وم لياع بادي
 عن رلعنقر يعتاد هينم رلتا ا رل د ن لن يدا بنسبة الحسم رلتون ي ودق الح د األدن ى م ن األص وات الص حيحة رلتون
يتايو عا وي نندا تهتهنبا رل غدل عاا،ن لا دي بالحد األدنى لل لانعد رل،ا رلا ته (لاعديل عا رألن )
يهتا هد رل دوم لول نونهدن واظ ع،ون  %5بنل دو هتهنبون رل الاونن رل وديرلن عون ولانهاونظ م  %10بنل دو
لا الاونن رلتالوونظ م  % 2بنل دو لااياووع رلتشوايعن عوون رأليرسون رل ادوواا ا رلا تاو ب دووو نونهدن ينووم  9لدو
2005ظ م  %1 5ب دو ناري ننهدن ينم  1لدو  2007مر نلوك نودرهال يا وم وي هدو ادوم (لاون عون نونهدن
رإلهتهنبن رلعنل عن دل تعاياان) لمل رلر ت ت نق
م
 الص وت اتنتخ ابي الص حيح ي ووت عوول مين و تنتووارع و ا ظ وي ماووا بنها و وم بااوونق متهاون ون لوول روولر ي وتم
تاتدنل عدق رأل در رلغ ا رلتن اغات عاا،ن اا رلادردم رإلهتهنبا ظ مليادع عودق رأل ودر رلغو ا
رلتن اغات عاا،ن ل نندا عا ادر مهد رل دوم عون لياودع رأل ودر رلغو ا رلتون اغوات عاا،ون ااو
رلادردم رإلهتهنبا
 بعد يدعا رلم رلاعاان رأل ن ا ي دو عاااو رإلاتدونل مرلتدييو لااانعودظ ااوث ر نلوك ول وا لول هاياو يامول ون
يعتاود ل ،ون طريق ة أعل ى الب واقي ()Largest Remainderظ وطريق ة س انل ل وغي رلاعتاودر عون رإلهتهنبون رلعنلو
رل اداا ا ظ مهايا دهوند ( )D’Hondtرلااي لل هايا نهت لدمن رل
معاان يان عاض بعن رألل ا رلتا ااا
 – 3طريقة "أعلى البواقي" ال تساب وتوزيع مقاعد التمثيل النسبي
م
ل تاض المعطيات رلتنلا  :عدق رلادياال 1 600 000ظ معدق رل ن ال  1 200 000عاو  132لاعودر ب دو ادوم
ي ا %2
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ل تاض ريان م ون عدق رأل ودر رلا،ودمير باو  144 000لااودردم رلتون لوم ي غو عاو هدو رل دومظ لون يع ون ون
و در لغوونل رلاوودردم رلتوون ت تووني هد و رل دوومظ عاغ و
 1 056 000 144 000 – 1 200 000وودين م عا و
رلاااودل لا ودي بمو لاعود رل غودل عاو عودق رأل ودر رلتنلاو 1 056 000 :ا 8000 132ود لمو لاعوود
معااة يت ادي رل تند رلتنلا :
 الالئحة (أ) رلتن اغات عا ( )350 000د يانبا،ن  43 8000÷350 000لاعدر م م  6000د
 الالئحة (ب) رلتن اغات عا ( )270 000د يانبا،ن  33 8000÷270 000لادر م م  6000د
 الالئحة (ج) رلتن اغات عا ( )220 000د يانبا،ن  27 8000÷220 000لعادر م م  4000د
 الالئحة (د) رلتن اغات عا ( )150 000د يانبا،ن  18 8000÷150 000لاعدر م م  6000د
 الالئحة (هـ) رلتن اغات عا ( )66 000د يانبا،ن  8 8000÷66 000لانعد م  2000د
 المجموع =  1 200 000ود يانبا،ون  129لاعودر م لاون رود ل وال وعووم ولون بوننن رلاانعود معودقرن  3لانعود
عتتديع عا القوائم الحاصلة على أعلى البواقي مرن :وظ ل م ق ب،لر يغ يديي رلاانعد عا رل د رلتنلن:

رلاندا

األصوات

نسبة األصوات

المقاعد

نسبة المقاعد

و

350 000

%29 2

44 1+43

%33 3

ب
ج
د
و
أخرى
المجموع

270 000
220 000
150 000
66 000
144 000
1 200 000

%22 5
%18 3
%12 5
%5 5
%12 0
%100

34 1+33
27
19 1+18
8
132

%25 7
%20 6
%14 4
%6 0
%100

 – 4طريقة "سانل لوغي" ال تساب وتوزيع مقاعد التمثيل النسبي
عن رلا نل رلتونلن ه تواض ون لياودع رأل ودر رلغو ا رلتون اغوات عاا،ون رلاودردم ي او  24 050ودينمظ لاون
ه تاض ون هد رل دم يدنمي %2ظ معااة عوإن هدو رل دوم يانبا،ون 481 %2×24 050 :ودين م إذن يج ب ان
تحصل كل قائمة على  481صوتا ا على األقل كي تدخل في معادلة ات تساب.
ي ودو لعنقلو رإلاتدوونل بادووا عوودق رأل وودر رلغو ا رلتوون اغووات عاا،وون لو ننداو عاو رألينوونم رل اقيو

رلاتتنلا 1 :ظ 3ظ 5ظ 7ظ 9ظ  11مرملرظ اد ان يدعد رلاامير لل و يهغا رلاانعد
 يايو ويننم هدري رلادا لم نندا يايا ن م ي نيلان م (لل رألعا تل رألقه )
 يديع رلاانعد ادو رلتاياو بدري لل وعا ينم تل ون ي ت،ن يدييو لو رلاانعود ميدسو رلا ونل رلا وال عون
رليدمل رلتنلن يديي رلاانعد ادو هايا نهت لدمن:

اصوات صحيحة
قسمة على 1
قسمة على 3
قسمة على 5

القائمة (أ)

القائمة (ب)

القائمة (ج)

القائمة (د)

مجموع األصوات
الصحيحة

8700

6800

5200

3350

24050

8700

6800

5200

3350

رلااعد رألمل

رلااعد رل نهن

رلااعد رل نلث

رلااعد رلارب

2900

2266 66

1733 33

1116 66

رلااعد رلهنلع

رلااعد رلدنقو

رلااعد رل نلل

رلااعد رل نقي عشا

1740

1360

1040

670

رلااعد رلدنب
قسمة على 7

1242 85

رلااعد رلتن
971 43

742 85

رلااعد رلعن ا
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478 57

ي تواض رلا وونل وعووم ون عوودق رلاانعود رلاهغغو لااودردم رإلهتهنباو رود ( )11لاعوودر م عاو لدووتدى رل اود لمو ظ مون عوودق
رلادردم رلاشنيل رد ( )4ندردم:

 القائم ة (أ) رلتوون اغووات عاو  8700وود وم لوون هدو تة  %36 2لوول رأل وودر رلغو ا ظ اغووات عا و
 4مقاعدظ رن رألمل مرلهنلع مرلدنب مرلعن ا
 القائم ة (ب) اغووات عاووو  6800وود وم لوون هدووو تة  %28 3لوول رأل وودر رلغووو ا ظ اغووات عاووو
 3مقاعدظ رن رل نهن مرلدنقو مرلتن
 القائمة (ج) اغات عا  5200د وم لن هد تة  %21 6لل رأل در رلغ ا ظ اغوات عاو مقع دين
إثنينظ ران رل نلث مرل نلل
م
 القائمة (د) اغات عا  3350دين وم لن هدو تة  %13 9لول رأل ودر رلغو ا ظ اغوات عاو مقع دين
إثنينظ ران رلارب مرل نقي عشا
مال ظة :يم ذلا ويننم رلاانعد عن رليدمل للنين رإلاتدنلظ قمن ون يمدن لللك وي ونا ي ااان لااعد عول ر واظ
ألن رلا،م رد عدق رلاانعد رل ،ندن رللي ي غ عااة ل نندا
 – 5طريقة دهوند
رلم رلاايا رلات ع عن ل لل رل ادنظ بدل در مر نهان رن هايا لاننا لاايا
عا 1ظ 2ظ 3ظ 4ظ  5مرملر ■

ونهت لودمنظ لم ،ون يعتاود رلادوا

ملحق
مثال موسع على تطبيق طريقة سانل لوغي
ل تاض عااا تهتهنبا يشا ( )40لاعدرمظ يدت عد عا،ن – ع د تاتدنل رلاانعد  -وي نندا ي دي عا
هد رل دم رل نلل %2ظ ميهدس،ن ( )8ندردم ي دي عا رل تند رلتنلا بنأل در رلغ ا :
القائمة
 – 1األولى
 – 2الثانية
 – 3الثالثة
 – 4الرابعة
 – 5الخامسة

عدد األصوات الصحيحة
300 000
280 000
200 000
100 000
77 000
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نسبة األصوات الصحيحة
%30 3
%28 3
%20 2
%10 1
%7 8

 – 6السادسة
 – 7السابعة
 – 8الثامنة

15 000
10 000
8 000
990 000

مجموع األوراق الصحيحة

%1 5
%1
%0 8
%100

بعد ي ديد رلادردم رلتن ت تني هد رل دم (رلادردم رلهاوع وعووم) ي ودو عاااو يدييو رلاانعود رلو ( )40عاو رلاودردم
ادو رليدمل وقهنم مويت رل تند عا رل د رلتنلن:
 – 1القائم ة األول ى ي ودي عاو  13مقع دا ا (رلاانعوود ذر رلووانم 1ظ 4ظ 9ظ 11ظ 14ظ 18ظ 21ظ 24ظ 28ظ 30ظ 34ظ
 38م )40
 – 2القائمة الثانية ي دي عا  12مقعدا ا (رلاانعد ذر رلانم 2ظ 6ظ 10ظ 12ظ 16ظ 20ظ 23ظ 26ظ 29ظ 33ظ  36م
)39
 – 3القائمة الثالثة ي دي عا  8مقاعد (رلاانعد ذر رلانم 3ظ 8ظ 12ظ 17ظ 22ظ 27ظ  32م )36
 – 4القائمة الرابعة ي دي عا  4مقاعد (رلاانعد ذر رلانم 4ظ 14ظ  24م )34
 – 5القائمة الخامسة ي دي عا  3مقاعد (رلاانعد ذر رلانم 7ظ  19م )31
 مجموع المقاعد■ 40 3 + 4 + 8 +12 + 13 :
القائمة
عدد االصوات الصحيحة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

300 000

280 000

200 000

100 000

77 000

رقم المقعد

1

2

3

4

7

ناتح القسمة على 3

100 000
 4لماي

93 333

66 666

33 333

25 666

6

8

14

19

ناتح القسمة على 5

60 000

56 000

40 000

20 000

15 400

رقم المقعد

9

10

12

24

31

ناتح القسمة على 7

42 857

رقم المقعد

11

40 000
 12لماي

28 571

14 285

11 000

17

34

ناتح القسمة على 9

33 333
 14لماي

31 111

22 222

11 111

16

22

ناتح القسمة على 11

27 272

25 454

18 181

رقم المقعد

18

20

27

ناتح القسمة على 13

23 076

21 538

15 384

رقم المقعد

21

23

32

ناتح القسمة على 15

20 000
 24لماي

18 666

13 333

26

36

رقم المقعد

رقم المقعد

رقم المقعد
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9 090

7 692

6 666

8 555

7 000

5 923

5.133

ناتح القسمة على 17

17 647

16 470

رقم المقعد

28

29

ناتح القسمة على 19

15 789

14 736

رقم المقعد

30

33

ناتح القسمة على 21

14 285
 34لماي

13 333
 36لماي

ناتح القسمة على 23

13 043

12 173

رقم المقعد

38

39

ناتح القسمة على 25

12 000

11 200

رقم المقعد

40

رقم المقعد
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11 764

10 526

9 523

8 695

8 000

5 882

5 263

4 761

4 347

4 000

4 529

4 052

3 666

3 347

3 080

كتب «برنامج التثقيف الحزبي»
44

رلمتنل رألمل :في البناء الحزبي.
رلمتنل رل نهن :في البناء الديمقراطي.
رلمتنل رل نلث :الصهيونية ..في الخلوية التاريخية
والحركة السياسية.
رلمتنل رلارب  :في تطور القضية الوطنية.
رلمتنل رلهنلع :الالجئون والعودة ..في القضية
والحركة الجماهيرية.
رلمتنل رلدنقو :الجبهة الديمقراطية ..النشأة والمسار.
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