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 حزب الحركة القىمية

 

 الثرنامج السياسي

 

 
 المرتكزات األساسيةاوالً: 

 

 

   يتبنى حزب الحركة القومية الفكرر القروما البربرا والرست ي رتن  للرى الم ررو
النهضرررروت البربررررا لتحقيرررر  لعرررر اي المررررة البربيررررة  ررررا الوحرررر   البربيررررة  

وا، ررتق ا الرروطنا وال يمقراطيررة  والتنميررة الم ررتقلة  والب الررة ا، تم  يررة  
والقوما  والت  ير  الحضر رت  وسلرأ برأخ تألرس ال مر عير  ورعر  لتحقير  عرس  

 الع اي  لى ا تب ر لنه  ص حبة المصلحة الحقيقية  ا التغيير.
 

  ٔؤمه الػهب بأن االمث العمبٕث ٌٓ َلٔسث الػضارلت العمبٕاث االياةمٕثا َاوىار

ضا  لدطًاف ى اّ  لل الُاكاا إروار فٓ األلـن ضاه  غٕاُْ ماه ٌاكي األماث الدآ خىر

غضرلٔر مدػفا َمدمٕها ٔطما شعُب األمث العمبٕث َٔففا برلشمَط المدىرمٕاث لدػيٕا  

قلااف فاآ ـَلااث الُغاافت العمبٕااث الن كااُت األمااث فاآ َغاافخٍر َان َغاافت األمااث ممٌُوااث 

 بإٔمرن شعةٍر بػدمٕث ٌكي الُغفت.

 ر وٍُضااٍرا َكااُت االيااةد ـٔااه األمااث َغضاارلخٍر َبرىاار لعاإى مااه بُاىاا

اصٕ ث مه كُِ خػملٌر ََغفخٍرا ٌَكي األمث ٌَٓ خًاعّ لدػيٕا  قاخٍار فإوٍار خى ام 

برغدماد ال ٔشاُبً الدعباا الاّ خطارلب األماش َالشاعُب األؾامِا َلاكا فٍآ خًاعّ 

ل دةرـل الػضرلْ الً مٓ لةىار  ىارلش اوًاروٓ خدًارَِ فٕاً ضمٕاا األماش ـَن خًا ظ  َ 

يٕياث ىيٕافخٍرا َفآ وااى الُكاح وػدامد االك ٕارج المُضاُـت كٍما َبمر ال ًٔٓ  الّ غ

ى ااّ  لل الااُطه العمباآ َبماار ٔبااُن غيٍاار فاآ الدعةٕاام ىااه زيرفرخٍاار َبااة يااعٓ 

ليٍمٌر ب  مشرلادٍر زمرل السيرفث َالدىمٕاث لىدعارَن معٍار فآ ازاما  الدطمباث االوًاروٕث 

 مه ؾةل االٔمرن بػمٔث االوًرن.

 م الاّ الىٍاام َغا  الشااعا العمبآ الا ًاايٕىٓ ف ًايٕه  لل ىمبٕااث ماه الةػاا

فٍٕاار غاا  مياافو ال ٔيةاا  الدطهعااث  َ المًاارَمثا َى ااّ األمااث العمبٕااث َاضااا خػمٔاام 

 ف ًيٕه َضمٕا األلل العمبٕث َاوٍر  المشمَع البٍُٕوٓ االمةمٔرلٓ.

 .الُغفت الُطىٕث َغفت ميفيث ٔ دهد الػهب بػمرٔدٍر َالففرع ىىٍر 

 ةمٔرلٓا ٌَُ الاكْ ٔمماه فٕاً الدىاركر الامعٕى الاكْ المشمَع البٍُٕوٓ االم

ُٔاضًٍ المشمَع الىٍضُْ الطمرٌٕمْ العمبٓ َى ًٕ ٔمفر الػهب ىم ٕث الديةٕاا 

ما المشمَع البٍُٕوٓ ى ّ اؾدةف  شمرل ٌاكا الديةٕاا ألواً ؾيام ى اّ المبارلع 
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ش الدآ ا َٔؤااف ى اّ غا  ىاُـت الةضاإه الا ًايٕىٕٕه الاّ ـٔارلٌالع ٕر ل ُطه َاألمث

شمـَا مىٍار َلفار  ْ غ اُل لدباإث اليضإث الا ًايٕىٕثا بمار فٍٕار الداُطٕه اَ مار 

 ًٔمّ برلُطه الةفٔ .

  ٔشااٍف ىرلمىاار المعرصاام مدمٕااماج مكٌ ااث َياامٔعث فاآ المطاارالج االكدباارـٔث

ان بياار   مدىاار العمبٕااث َخياافمٍر  ٔااؤمه غهبىاارَالًٕرياإثا َالع مٕااث َالاممٔااث َلااكلف 

م ٍاار مااا ٌااكي المدمٕااماج َالدااأزٕم فٍٕاار ـَن الدااامٔظ بميُماارج ماامخةظ بًااةمث خعر

 اصرلدىر الػضرلٔث َزُابدىر الُطىٕث َاليُمٕث.

ان ماه غا  امدىار العمبٕاث ان خدبافِ َبما  الُيارع  اليرعماث الػهب  ٔمِ َلكلف فإن 

ى ّ خى ٕش الطمرٌٕم العمبٕث صرغةث المب ػث الػيٕيٕث فٓ الففرع ىه بيرعٍر َغمٔدٍار 

َىةم خػارل  اا  الياُِ اليُمٕاث َالديفمٕاث ممضعٕدىر الاممٔث َف  المىٍص الكْ غفـخً 

 البماع ضف االمةمٔرلٕث.َالُطىٕث فٓ ضمٕا الًرغرج العمبٕث َالعرلمٕث لؿُل 

  ٓبأن الؿٕرل اليُمٓ  ٔؤمه غهبىر األلـن  لضر َشعةر ضه  مه الُطه العمب

الُغااافَْ اااارن ـاعمااار مي ةااار  لـوٕااار مبااإمٔرا َوػاااه وااافل   ن األنمااارج الةىُٕٔاااث 

االكدبرـٔث َالًٕريٕث الدٓ النمح األلـن ال ٔممه  ن خطاف لٍار غ اُال ىم ٕاث اال فآ 

ٓا َلكلف فإن  ْ ياعٓ لااف الخةرطىار بارلُضُـ الياُمٓ َكضارٔر االطرل اليُمٓ العمب

 األمث العمبٕث ٔضع  األلـن َاالمث العمبٕث.

 بااأن األلـوٕإه ى اّ اؾادةف  صاُلٍش َ ـٔااروٍش  ٔاؤمه غاهب الػمااث اليُمٕاث

 الُاضةرج.ََالُاوٍش مدًرََن فٓ الػيُق 

 بإطةق الػمٔرج العرمث. ٔؤمه غهب الػماث 

 األضىةٕاااث ى اااّ  َالياااُاج ضاااُـ اليُاىاااف العًاااممٔثَ ٔااامفر غاااهب الػمااااث

األلل العمبٕااث َٔاامفر االغااةف العًااممٔث مااا اليااُِ األضىةٕااث لدعرلضااٍر مااا 

األمه اليُمٓ العمبٓ ٌَكا ال ٔمىا الدعرَن فٓ المطرالج االكدبرـٔث َالسيرفٕاث بمار ال 

 ٔدعرلل َمبرلع األمث العمبٕث الع ٕر.

 د مدػاااه ل اعاا ا َماار ٔػااا   مىااً ى ااّ ؾ اا  ل ْ ىاار ٔعماا  غااهب الػماااث

الًٕريٓ َاالكدبرـْ َاالضدمارىٓ لٕعما  ى اّ بار َبعار الاُىٓ الػماآ الميارَد 

 لم  مر ٌُ مىركر الصرلث األمث َمؿهَوٍر الػضرلْ.

  ْالعفالث االضدمرىٕث كرـلت ى ّ ؾ   مطدما كاُْ مداُانن ٔمد اف الاـت الدػاف

ى اّ خػيٕياً برلمشارلاث المرم اث  َاالبفاعا ٌَآ مي اا ىارـل ٔ داهد الػاهب برلعما 

  بٕه  بىر  الشعا فٓ ا  مىرغٓ الػٕرت.

  ًٔعّ غهب الػماث الّ مطروٕث الدع ٕش فٓ ا  مماغ ً بمر فٍٕر مطروٕث الدع إش

فاآ الطرمعاارج مماار ٔعياآ الامصااث لللـوٕاإه برلػبااُل ى ااّ مًاادُِ ىاارل مااه 

 الشٍرـاج الطرمعٕث. 

 ارفث الاارج بم  ث الدارمٕه الباػٓ  ٔؤمه غهب الػماث بشمُل األلـوٕٕه مه

الشاارم  الٔمروٍاار المي اا  ان الػبااُل ى ااّ الؿاافمرج البااػٕث لمرفااث األلـوٕاإه غاا  

 طةٕعٓ. 
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  ٔااؤمه غااهب الػماااث بػاا  الماام ت َاليااا  الااكْ ضاامىدٍمر اليااُاوٕه األلـوٕااث

اا  اشامرل العىا  ال اكان ٔدعمضارن ًَٔعّ الػهب ضرٌفاً الوٍر   َالمُازٕ  الفَلٕث 

 مر.الٍٕ

   ٔىي اا  غااهب الػماااث اليُمٕااث فاآ خعرم ااً مااا الماام تا َـَل الماام ت فاآ بىاار

المطدماااا مااه غيٕيااث اااُن الماام ت خمساا  وباا  المطدمااا. َى ااّ ٌااكا االيااروا فروااً 

ٔىةمٓ ان خدمدا المم تا بمرم  الػيُق الدٓ ٔدمدا بٍار المضا  فآ المطدمااا ٌَاكا ٌاُ 

ى اّ ان غاهب الػمااثا ال ٔدعرما  ماا  المىي   العرد َالمةاف ْ ل ػاهب بٍاكا الشاأن.

ٌااكي المًااألث بيمٔيااث غًااربٕثا مٕمروٕمٕااث. فاارن الػااهب ى ااّ ضااُ  اـلااااً لػيٕيااث 

خمٕٕا ـَل المم ت ىةم كمَن مضح. فأوً ؾةل المماغا  االَلاّ الدآ خًاة  خممإه 

المام ت ماه غبااُلٍر ى اّ ارماا  غيُكٍار ٔاامِ  واً البااف ماه أااة  ـَل المام ت ىىرٔااث 

ٍاار َخممااه المطدماااا مااه أباارل الماام ت لمُكااا خػباا  فٕااً ى ااّ ارماا  ؾرصااث خممى

 الػيُقا َخيُد مه ؾةلً بمرم  الُاضةرجا شأوٍر شأن المض .

 ٔ الػماث اليُمٕث برلفٔميماطٕث ؾٕرلا َغٕفا ٔػاا  اياديمال الاُطه غهب  دهد

  فاآ اغدااماد الدعفـٔااث الًٕرياإث َالاممٔااث اًااةٕ  امساا  لةىاارٌَااُ بااكلف ٔػاافـ ؾٕاارلي  

مطدمااا  لـواآ ىمباآ مدػاامل خداارظ فٕااً الااامة لداافاَل الًاا يث ياا مٕر مااه ؾااةل 

االؾدٕاارل الطماارٌٕمْ لدػيٕاا  ومااُقش ٔػدااكِ لةىاار  َطااه ىمباآ غاام ـٔميماطاآ فاآ 

 اطرل الُغفت العمبٕث.

 ى اّ  ن اكدبارـا َطىٕار  لـوٕار ورمٕار َمدمارمة َمىؿمطار  ٔؤاف غهب الػماث

مروث  يريٕث لػمرٔاث االياديةل الاُطىٓا امار ضمه اكدبرـٔرج الفَل العمبٕث ٌُ ض

 ن العفالاااث االضدمرىٕاااث فااآ خُنٔاااا زمااارل الدىمٕاااث ٌااآ لإاااهت  يريااإث لةياااديمال 

االضدمااارىٓا َاوٍمااار معااار مااافؾةن ضااامَلٔرن لًاااةمث الدُضاااً الياااُمٓ الُغااافْ 

َٔشطعرن ى ّ الدمرم  َىفالث خُنٔا السمَاج العمبٕاث َغمرٔدٍار فآ َضاً األؾيارل 

 ث َالبماىرج الفاؾ ٕث.الؿرلضٕ

 برن السمَاج اليةٕعٕث العمبٕث بمر فٍٕر زمَت المٕري َالاىاظ  ٔؤمه غهب الػماث

َالماارن زاامَاج كُمٕااث َى ااّ األمااث خسةٕااح ٌااكا الػاا  َالااففرع ىىااً بماا  الُياارع  

 المدرغث.

 برلعم  ى ّ ؾ   مىارؼ ايادسمرلْ ٔدإع للماُال العمبٕاث  ٔؤمه غهب الػماث

  َالمؤيًااارج األضىةٕاااث العاااُـت الاااّ ـاؾااا  الاااُطه العمبااآ المٍااارضمت فااآ الةىاااُ

َاياادسمرلٌر بماار ٔااىعمى أطرباار ى ااّ خياافد الااُطه َانـٌاارليا َالعماا  ى ااّ اىاارـت 

   .العيُل العمبٕث المٍرضمت الّ الُطه

  خُفٕم اممروٕرج َفمة الةػر الع مٓ  َبمر ٔمخيٓ برلُطه العمبٓ ماه ؾاةل

 العم  الممخمه ى ّ الُىٓ الع مٓ.

 بضاامَلت خػيٕاا  األمااه المااكاعٓ ل ااُطها ٌَااكا ٔدي ااا  ؤمه غااهب الػماااثٔاا

اودٍرش يٕريث نلاىٕث خًدإف مه اممروٕرج الُطه المػ ٕاث َطةٕعداً المىرؾٕاث َخامبظ 

االوًرن برأللل لبير فممٔر َي ُإر َٔدي ا أضر خةرـل الؿةماج العمبٕاث َااكلف 

 ر لةادار  المكاعٓ العمبٓ.السمَاج المرعٕثا َخئُم السمَت الػُٕاوٕث خػيٕي
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 بضمَلت خػيٕ  األمه الةٕاآ ماه ؾاةل مػرلباث الد اُذ  ٔؤمه غهب الػماث

 بم   شمرلً.

 بضمَلت خطمٔف العرلش ماه  يا ػث الافمرل الشارم  َ َلٍار  ٔؤمه غهب الػماث

َى ٕاً ال باف  وهع  ي ػث المٕرن البٍُٕوٓ الىَُٔاث َخادإم مىشاارخٍر ل دأااف ماه قلاف

 .انن ل يُِ العمبٕث ما ٌكا العفَ بمر ٔدٕع خػيٕ  ٌكا المةف مه أطرـ خُ

 بضمَلت الػارظ ى ّ الشؤَن الفاؾ ٕث لم  ـَلث ىمبٕثا  ٔؤمه غهب الػماث

 َاكلف غ  المشرا  العمبٕث فٓ االطرل العمبٓ َىةم مؤيًرج العم  العمبٕث.

 ٔ  َياإرـت  الػماااث اليُمٕااث فاآ وضارلً برغماارد  الفياادُل االلـواآ  غااهب  داهد

 .اليروُن

 

 ثانياً:  المهمات 

 

 (التنظيمي)الجانة الداخلي : 1

  َخُغٕااف المُاكاا  غااُل اليضاارٔر الػااهب َخمرياامً العماا  ى ااّ خعهٔااه َغاافت

 .المؿد اث

  العم  ى ّ وشم الامم اليُمٓ العمبٓ فٓ ضمٕاا المؤيًارج َأبارلً الاّ ارفاث

 .كيرىرج المطدما

 َاوبااارلٌش َاصااافكرعٍش الاااّ كٕااارـت  هبالعمااا  بطفٔاااث لُصاااُل اىضااار  الػااا

 . لؽ....مؤيًرج المطدما المفوٓ امط ى الىُاب َالة فٔرج َاالوفٔث َالىيربرج

 َخيفٔش ا  االممروٕرج المدرغث لدأؾك  هب العم  ى ّ خعهٔه ـَل الشةرب فٓ الػ

 .ٌكي الااث ـَلٌر برلمرم 

 يربرج المٍىٕاث فٓ ضمٕا المؤيًرج الشةربٕث َالى هب العم  ى ّ خعهٔه ـَل الػ

 .َالعمرلٕث َاألوفٔثا َخػإه العمرل ى ّ االودًرب لٍكي المؤيًرج

 : الطروا المػ 2ٓ

  َالمٕسارق الاُطىٓ َخعفٔةخاً   1552  العم  ى ّ خاعٕ  الفيادُل البارـل ىارد

 .امإهخٕه ٌرمدٕه فٓ الدىمٕث الًٕريٕث

  الدشمٔعٕثالػف مه ـَل األضٍهت األمىٕث لدعفٍٔر ى ّ ـَل الً يث. 

  الىضرل المًدمم مه اض  االصةظ الًٕريٓ َاالكدبرـْ َاالضدمرىٓ الشرم. 

  العم  ى ّ مطروٕث الدع ٕش فٓ ارفث المماغ. 

 العم  ى ّ خُيٕا م  ث الدأمٕه البػٓ لٕشم  ضمٕا  بىر  المطدما. 

  َالعماا  َالىضاارل المدُاصاا  اللماار  معرٌاافاج َاـْ ىمبااث َ َياا ُ مااا العااف

 .البٍُٕوٓ

  بػياااُكٍش ََاضةااارخٍش َالاااففرع المًااادمم ىاااه خعهٔاااه الاااُىٓ لااافِ الماااُاطىٕه

 غيُكٍش.

   العماا  ى ااّ اشاا  الاًاارـ َخعمٔدااً  ماارد الاام ْ العاارد َمػرلبدااً بمرفااث الُياارع

 .المممىث
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 : الطروا اليُم3ٓ
 

 القضية الفلسطينية

 

  العم  ى ّ  ن ٔمُن خػمٔم ف ًيٕه الدرلٔؿٕث مٍمث َطىٕث َكُمٕاث فآ األلـن

اماار فاآ األكياارل العمبٕااث األؾاامِ غٕاار  ن الؿياام الباإٍُوٓ ٍٔاافـ ضمٕااا 

 .األكيرل العمبٕث َٔعم  ى ّ شمقمدٍر َاضعرفٍر

 ٓاىرـت العم  برليُاوٕه الدٓ خطمد الدعرم  ما العفَ البٍُٕو. 

 ٓالعم  ى ّ خعهٔه ـَل المُاطه بعفد بٕا  ْ  لاضٓ ل عفَ البٍُٕو. 

 

 

 االطار العرتي 

  الميرطعث العمبٕثخاعٕ  ممرخا. 

 خاعٕ  الميرطعث الشعةٕث ل ةضرعا البٍُٕوٕث َاألممٔمٕث. 

 ٓالعم  ى ّ خأيٕى غماث شعةٕث ىمبٕث ى ّ مًدُِ الُطه العمب. 

  ّالعماا  ى ااّ خمسٕاا  الٍٕااارج الشااعةٕث العمبٕااث فاآ اطاارل الطرمعااث العمبٕااث ى اا

 .طمٔ  أطرـ الطرمعث العمبٕث الشعةٕث َالةملمرن العمبٓ الشعةٓ

 افمٔيٕااث غيٕيٕااث َضاارـت معىااّ بٍاار اليمفاارن لماار لٍااكي /اٌمٕااث بىاار  شاامااث ىمبٕااث

العم ٕااث مااه  ٌمٕااث فاآ خعهٔااه ـَل ااا  مىٍماار فاآ مُاضٍااث الدةعٕااث َااللػاارق 

 .البٍُٕوٓ ل ةمورمص االممٔمٓ

 مًروفت الميرَمث ضف االغدةل فٓ ارفث االكيرل العمبٕث. 

 

 


