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 ية في القرن الماضياإلسالمأواًل: دور الحركة 

ًا عظيمتتتًا فتتتي العقتتتد األقيتتتر متتتن القتتترن العحتتترين تم تتت  ب عتتتادة تحقيتتت  ( حققتتتت التتتيمن إنجتتتاز 1-1)
عالن التعددية الحزبية والسياسية.  الوحدة اليمنية وا 

كبير تم اإلعالن عن قيام التجمت  اليمنتي لالصتالح فتي ال التث عحتر متن ال وفي ظ  ىذا اإلنجاز
إصالح الواق  اليمنتي م، كتجم  يضم في إطاره ك  من يرغبون وينحدون 1991سبتمبر من عام 

 )البرنامج السياسي(. وحريعتو السمحة اإلسالمعمى ىدى من عقيدة 

األفضت   إلتىإصتالحية  – ركتة تيييترو حتحتالف إستالمي بأنتو ف عر  فالتجم  اليمني لالصالح، ي  
ي ال ال ينيتتتات متتتن القتتترن اليمنيتتتة الحدي تتتة التتتتي ظيتتترت فتتت اإلصتتتالححركتتتة  إلتتتىتمتتتتد جتتتذورىا  –

والم قفتتين والحتتباب وغيتترىم، التتذين  والمحتتاي متتن قتتال  كوكبتتة متتن العممتتاء والمصتتمحين العحتترين 
عمت   إلزالتة متا، واقتصاديا، و قافيتاً  نية دينيًا، وسياسياً بذلوا جيودًا كبيرة في إصالح األوضاع اليم

 من غبار عصور االنحطاط. ياإلسالمبالفكر 

 في اآلتي: أىدافو والمنطمقات التي يسعى من قالليا لتحقي  أىدافو اإلصالح( لقد حدد 1-2)

 اإلستالمواالجتماعية وال قافية وفقًا لمنيجية  واالقتصاديةالحام  لألوضاع السياسية  اإلصالح. 1
 ة.الحامم

لممارسة الحكم ورفض االستبداد بك  أحكالو وألوانو وتعميت  الحتورى فتي  كأسموب. الديمقراطية 2
 األمة.

إال  اإلنستتانية، وال تستتتقيم الحيتتاة اإلنستتانحتت  فطتتري كتترم ا  بيتتا  ياإلستتالم. الحريتتة بمفيوميتتا 3
 بيا.

 ،اصتة والعامتة عمتى أساستياأوجبيا ا  عمى المستممين لتقتوم حيتاتيم الق إسالمية. العد  كقيمة 4
 –الحتوروية  – كما أن قيمة العد  ضمان لممارستة الحريتات وكفالتة المستاواة وتحقيت  الديمقراطيتة

 وتأمين التوازن بين مصالح األفراد والجماعات ومن  االستبداد والظمم من أي سمطة أو نظام.
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ستتتاواة القانونيتتتة بتتتين أفتتتراد وبمتتتا يكفتتت  الم ،اإلنستتتاني. المستتتاواة التتتتي تنطمتتت  متتتن وحتتتدة األصتتت  5
 المجتم  بدون تمييز بسبب العر  أو الجنس أو المون أو المينة أو المكانة االجتماعية.

. الحتتتوار االيجتتتابي كمتتتنيج لتحقيتتت  التعتتتاون والتعتتتارف والمحتتتاركة متتت  اآلقتتترين لبنتتتاء المجتمتتت  6
 وتطويره.

اليمنيتتة  اإلصتتالححتتاط لحركتتة ( لقتتد كانتتت تمتتا األىتتداف والمنطمقتتات ىتتي جتتوىر العمتت  والن1-3)
 ليا. اً امتداداليوم  اإلصالح يعدالحدي ة التي 

ففي عقد ال ال ينيات من القرن الماضي أسيم الرواد األوائ  لالصالح في إصالح األوضتاع التتي 
منذ ال ال ينيات وحتى بداية  - واكانت تعيحيا اليمن آنذاا في ظ  حكم اإلمام المستبد، حيث بذل

ال تورة التتي ، كما حاركوا في المسددة والكممة الطيبةجيودًا كبيرة من قال  النصيحة  -الستينيات 
عتتتالن النظتتتام  إنيتتتاءم التتتذي تتتتم فيتتتو 1962انتيتتتت بانتصتتتارىا عتتتام  النظتتتام االستتتتبدادي اإلمتتتامي وا 

 الجميوري )البرنامج السياسي(.

ية أسموب العم  اإلصالح يةاإلسالمات من القرن الماضي تبنت الحركة ي( وفي عقد الستين1-4)
الحركتتتة لتمتتتا الفتتتترة فتتتي الميتتتادين ية، حيتتتث تركتتتزت أولويتتتات اإلصتتتالحالتنظيمتتتي لتحقيتتت  أىتتتدافيا 

 والمجاالت التالية:

ر المؤيتدة لمنظتام . اإلسيام في المحافظة عمى النظام الجميوري والدفاع عنتو متن تيديتد العناصت1
دوا أن يجعمتتتتوا متتتتن النظتتتتام الجميتتتتوري نظامتتتتًا ومتتتتن أولئتتتتا الميتتتتامرين التتتتذين أرا الممكتتتتي المستتتتتبد

حكامتتو  اقتيتتارنظامتتًا سياستتيًا يقتتوم عمتتى الحتتورى والديمقراطيتتة وحتت  الحتتعب فتتي ولتتيس  استتتبداديا
 لتيم.ومساء

لجتتزء متتن التتيمن  المحتتت البريطتتاني  االستتتعمار. دعتتم نضتتا  الحتتعب اليمنتتي فتتي المقاومتتة ضتتد 2
ية اليمنيتتتة اإلستتتالمم، وقتتتد أقتتتذت الحركتتتة 1968)التتتيمن الجنتتتوبي( حتتتتى تحقتتت  االستتتتقال  عتتتام 

 ات بالوسائ  واالستراتيجيات التالية:يلتحقي  أىدافيا وأولوياتيا في عقد الستين

  اإلستيام والمحتتاركة فتي البنتتاء المؤسستتي لمنظتام الجميتتوري بالمحتتاركة فتي إنحتتاء مؤسستتتو
ليمن ) المجمس الدستورية حيث حارا عدد من رموزه في إنحاء أو  مجمس تحريعي في ا
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الوطني في الجميوريتة العربيتة اليمنيتة ستابقًا( كمتا حتاركوا فتي إنحتاء أو  مجمتس لمحتورى 
 ات.يفي بداية الستين

  الدستتتور اليمنتتي ومنظومتتة القتتوانين األساستتية الضتترورية  إعتتدادالمحتتاركة والمستتاىمة فتتي
 والقاصة. والظمم وحماية الحقو  والحريات العامة االستبدادلصيانة المجتم  من 

 (1-5وفتتتتتي عقتتتتتدي الستتتتتبعين )ية اإلصتتتتتالحية اإلستتتتتالمات اىتمتتتتتت الحركتتتتتة يتتتتتات وال مانيني
ية اإلصتتالحاألستتموب التنظيمتتي فتتي تحقيتت  أىتتدافيا  إلتتىبأستتموب العمتت  الحتتعبي إضتتافة 

 لممجتم .

 ية اليمنية في ىذه الفترة عمى تحقي  األولويات التالية:اإلصالحلقد عممت الحركة 

مقومتتات الممارستتة الديمقراطيتتة ألجيتتزة الدولتتة الدستتتورية متتن قتتال  المحتتاركة و  أستتس. ترستتي  1
التحتتريعية ) مجمتتس الحتتورى( ومقاومتتة نزعتتات التستتمط واالستتتبداد متتن قتتال  واإلستتيام فتتي الستتمطة 

الوطني التتي المساىمة بفاعمية في الحوارات السياسية م  القوى السياسية وفي إطار لجنة الحوار 
مي تا  وطنتي ك طتار سياستي تعمت  متن قاللتو كت   إلتىات متن أجت  الوصتو  ينينفي ال ما أنحئت

 القوى السياسية اليمنية.

ية بقضتية اإلصتالحية اإلستالم. االىتمام ب صالح نظام التعمتيم فتي التيمن حيتث اىتمتت الحركتة 2
التعمتتتيم كطريتتت  لمتحتتتديث والقضتتتاء عمتتتى الجيتتت  والتعصتتتب والتمتتتز ، حيتتتث أدى عتتتدد متتتن رمتتتوز 

صالح نظتام التعمتيم ليواكتب روح العصتر ولتيعكس آنذاا جي اإلصالح وكوادر ودًا كبيرة لتطوير وا 
 ي ونبذه لمتعصب والتمز  االجتماعي والساللي.اإلسالمنقاء الدين 

. المستتاىمة والمحتتاركة فتتي تحتتديث وتطتتوير التتيمن متتن قتتال  التعتتاون والمحتتاركة فتتي مؤسستتات 3
 قتصادية واالجتماعية.الدولة إلصالح األوضاع التعميمية واال

فتتي التنميتتتة الريفيتتة ودعتتتم العمتت  التعتتتاوني الحتتعبي فتتتي تحقيتت  التنميتتتة الريفيتتة. حيتتتث  اإلستتيام.4
األىمتي المحمتي فتي ية في انتقابات ىيئتات التعتاون والتطتوير اإلصالحية اإلسالمحاركت الحركة 

 عقدي السبعينيات وال مانينيات.
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 إستتتتراتيجيةوتعزيتتتز الوحتتتدة الوطنيتتتة باعتبتتتار ذلتتتا قضتتتية . العمتتت  عمتتتى تحقيتتت  الوحتتتدة اليمنيتتتة 6
لمحفتتتاظ عمتتتى النظتتتام الجميتتتوري متتتن أي انحتتتراف نحتتتو االستتتتبداد  يةاإلصتتتالحية اإلستتتالملمحركتتتة 

أو مقمفتتات االستتتعمار، كمتتا أن تحقيتت  الوحتتدة اليمنيتتة  والظمتتم نتيجتتة مورو تتات الممكيتتة المستتتبدة
مرحمتتة بنتتاء الدولتتة اليمنيتتة الواحتتدة  إلتتى لالنتقتتا منتتو  يعتبتتر البدايتتة الصتتحيحة واليتتدف التتذي البتتد

 والمستقرة.

فتتي  حيتتث تحققتتت الوحتتدة اليمنيتتة( فتتي عقتتد التستتعينيات التتذي حتتيد أعظتتم إنجتتاز لميمنيتتين 1-6)
مايو وتزامن م  قياميا إعالن التعدديتة السياستية والحزبيتة كأستموب إلدارة العمت  السياستي فتي 22

 م.1991عن إنحاء التجم  اليمني لالصالح في سبتمبر  ناإلعالالبالد وبالتالي تم 

 أولويات نحاطو السياسي العمني في القضايا والمجاالت اآلتية: اإلصالححدد قال  ىذا العقد 

. ترسي  أسس الدولة اليمنية الموحدة الحدي ة والحفاظ عمى الوحدة والمساىمة في إنياء كت  آ تار أ
 ومقمفات التحطير.

يتتز التجربتتة السياستتية الحدي تتة والحفتتاظ عمتتى الوحتتدة والمستتاىمة فتتي إنيتتاء كتت  آ تتار ب. تنميتة وتعز 
 ومقمفات التحطير.

 ج. تحقي  التنمية الحاممة.

دوره  اإلصتتالحالتتتي ذكرناىتتا ستتابقا فقتتد متتارس  اإلصتتالحمتتن أولويتتات وأىتتداف  وانطالقتتا( 1-7)
 السياسي من قال  اآلليات والمرتكزات اآلتية:

م وحتتتى اآلن 1997م ومنتتذ يونيتتو 93-91لتتدوره كمعارضتتة فتتي الفتتترة  اإلصتتالح. عنتتد ممارستتة 1
 تطبي  فيمو القاص ألسموب المعارضة السياسية. اإلصالحتوقى 

مفيتتوم يقتتوم عمتتتى الموازنتتة بتتين ظتتروف الواقتتت   – اإلصتتالحإن مفيتتوم المعارضتتة السياستتية لتتتدى 
الحصتتتيفة لممعارضتتتة قاصتتتة فتتتي  التتتذي يتطمتتتب الممارستتتة الحقيقيتتتة –جتمتتت  اليمنتتتي السياستتتي لمم

المراحتتت  األولتتتى لمتطتتتور التتتديمقراطي، وبتتتين أىميتتتة تعزيتتتز الممارستتتة الديمقراطيتتتة الفاعمتتتة ضتتتمانًا 
 التحو  الديمقراطي. واستمراريةلنجاح 



5 
 

قد جعمو يمارس عمميًا معارضة بناءة  –لممعارضة  اإلصالحالذي يقوم عميو مفيوم  –إن التوازن 
 ض السياسيات القاطئة ولم يبق  بتأييده لمسياسات الصائبة.وعار  اإلصالححيث نقد 

ليست غاية بحد ذاتيا، أو معارضة لمجرد المعارضة، ولكنيا  – اإلصالحفي نظر  –فالمعارضة 
معارضتتة مستتتوعبة، فيتتي ليستتت وستتيمة لميتتدم ولكنيتتا وستتيمة لمبنتتاء وتصتتويب السياستتات القاطئتتة، 

بيمومتو  واالىتمتامساب  عمتى فعت  القيترات وقدمتة المجتمت  كما أنيا ممارسة إيجابية لمتنافس والت
 دوره في المعارضة من قال  الوسائ  التالية: اإلصالحوقضاياه، وقد مارس 

 أ. تقديم النصح المباحر لصانعي القرار في الدولة.

ب. القيام بحوارات م  القوى السياسية األقرى واألحزاب الحاكمة في ك يتر متن القضتايا السياستية 
 واالقتصادية واالجتماعية وتوضيح موقفو ورؤاه لتما القضايا.

 ج. استقدام أسموب المطالبة الجماىيرية السممية.

األساستتية وتقتتديم والنتتدوات السياستتية والعمميتتة المقتمفتتة والمتعمقتتة بقضتتايا التتبالد د. عقتتد المتتؤتمرات 
 رؤية عممية لح  تما المحكالت.

 ألقرى في تحديد مواقف محتركة في قضايا أساسية لمبالد.ىت. التعاون م  القوى السياسية ا

دوره السياسي من قال  المحاركة في الحكومة االئتالفية التتي ضتمت  اإلصالح. عندما مارس 2
، عقتتب اإلصتتالح ال تتة أحتتزاب رئيستتية ىتتي المتتؤتمر الحتتعبي العتتام، والحتتزب االحتتتراكي اليمنتتي، و 

م  تتم أيضتتًا محتتاركتو ال انيتتة التتتتي 1994حتتتى يوليتتو  م واستتتمرت1993االنتقابتتات النيابيتتة لعتتام 
 م.1997م وحتى أبري  1994في  اإلصالحضمت المؤتمر الحعبي العام و 

 عمى تقديم انموذج سياسي متميز في المنطقة توقي تحقي  المقاصد التالية: اإلصالحقد حرص ف

اإليجتتابي فتتي التتبالد بمتتا والحفتتاظ عمتتى التتتوازن السياستتي التطتتور التتديمقراطي فتتي التتيمن . تعزيتتز 1
حتارا فتي الحكومتة بنتاء عمتى  اإلصتالحوالتتداو  الستممي لمستمطة، فيؤمن المسار السميم لمتعدديتة 

 م.1997المعارضة بناء عمى نتائج انتقابات  إلىم وانتق  1993نتيجة انتقابات 
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أن  حاإلصتتال. تأكيتتد وتعزيتتز التتنيج الستتممي لالصتتالح فتتي ممارستتة العمتت  السياستتي حيتتث يتترى 2
الممارستتتة العمميتتتة لمبتتتادئ الحتتتوار والتعتتتايش  متتت  القتتتوى محتتتاركتو فتتتي الحكومتتتة تعتتتزز بحتتتد ذاتيتتتا 

السياسية االقرى ستواء كانتت فتي الستمطة أو فتي المعارضتة فتي إطتار القواستم المحتتركة وال وابتت 
لحمايتة  يجابي القائم عمى القوة االجتماعيتة كطريت يا وبما يحفظ التوازن السياسي اإلالمجتم  عمي

 التداو  السممي لمسطمة. إلىالتعددية السياسية وصواًل 

ية في التيمن اإلسالمتجربة عممية لمحركة تقديم  إلىمن محاركتو في الحكومة  اإلصالح  . تطم  3
فتتتي تحقيتتتت  االستتتتتقرار السياستتتتي والتعتتتايش الستتتتممي كنمتتتتوذج لحتتتت  إحتتتكالية وجدليتتتتة العالقتتتتة بتتتتين 

ية والقائمتتة عمتتى متتنيج اإلستتالمالعديتتد متتن دو  المنطقتتة العربيتتة و  والنظتتام الحتتاكم فتتييين اإلستتالم
 الصراع واالستئصا  وغياب ال قة لدى الطرفين.

ستتتواء  –والقتتتوى السياستتتية األقتتترى  اإلصتتتالحترستتتي  قتتتيم الحتتتوار والتعتتتايش والتعتتتاون بتتتين  إن.4
يييت  أرضتية  –الحكوميتة لدوره في المعارضة أو بممارستة دوره فتي المحتاركة  اإلصالحبممارسة 

إلزالتتة المقتتاوف والقمتت  لتتدى التتدو  الديمقراطيتتة المتقدمتتة والمتعمقتتة بحقيقتتة  اً إيجابيتت اً مناستتبة ومناقتت
 يين من الديمقراطية.اإلسالمموقف 

 (اإلستراتيجيةوالغرب )الرؤية  اإلصبلحثانيًا: 

 ققن  - ي نباعتبققارأ د ققد الاققوا السياسققية الر يسققية  ققح القق -ينطلققا التج ققي الي نققح لئلصققبلح 
 ح.اإلسبل ال ااصد العا ة للدين 

للغققرب  ققن أققبلي دولويققات  واإلسققتراتيجيةبت ديققد رؤيتققظ ونظرتققظ ال  ريققة  اإلصققبلحلاققد امققت  
 ية    ددات لضبط  سار مذأ الرؤية.اإلسبل الوطنية والعربية و  اإلصبلح

ية بقدوا رما اإلسقبل اقو  عقي است ضقار طبيعقة ال ضقارة ي دن ضبط  سار العبلقة  ي الغرب يد
( وعبلقتقظ اإلسقبل ية( دو ب  هو ها الاي ح )اإلسبل  –العربية  –الجيوسياسية الثبلث )الوطنية 

 بالغرب.

للغققرب بصقق ة أاصققة وال ضققارات  اإلصققبلحوانطبلقققًا  ققن مققذأ االعتبققارات ي  ننققا عققرض نظققرة 
 األأرا بص ة عا ة  ن أبلال ال او ات واالتجامات التالية:العال ية 
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 ن والتعارفالتعاو

ية للعبلققة بقين األ ق  والبقعوب وال ضقارات ألن دصقي اإلسقبل دساسة تاو  عليها النظرة   اي ة
 وا د ) ل   آلد  وآد   ن تراب( ال ديث.. اإلنسان

 يققظ أيققر الببققرية ي ثققي قي ققة  التعققارف والتعققاون ل ققا  ققن أققبلي اإلنسققانح قق ن التواصققي  لققذل 
 ِإنَّقا النَّقاس   َديَُّهقا َيا) ح ت ر ظ السياسح وال  ري والاي ح  اإلصبلح إليهاعظي ة يستند  إسبل ية
 ..اآلية ( َدْتَاا   ْ  اللَّظِ  ِعْندَ  َدْ َرَ    ْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَر  وا َوَقَباِ يَ  ب ع وباً  َوَجَعْلَنا   ْ  َود ْنَثى َذَ ر   ِ نْ  َأَلْاَنا   ْ 

 التنوع ال ضاري

 ققن سققنن ال يققاة التققح اقتضققتها    ققة ا  سققب انظ سققنة  اإلصققبلحالتنققوع ال ضققاري  ققح نظققر 
والبقعوب،   قا دنهقا عنصقر  األ ق ومح سنة التدا ي الذي بقظ تت اقا سقعادة واسقتارار  ،تعالىو 

  ن العناصر الدا عة لتاد  وازدمار ال ياة الببرية. دساسح

بايققة  لؤل اديققة ال ضققارية دو مي نققة  ضققارة علققى اً يققرا  ققح التنققوع ال ضققاري ن يقق اإلصققبلح إن
 يققث ال ينققت  عققن ذلقق  إال التققد ير والأققراب واسققتبا ة الظلقق  بققين األ قق  والبققعوب  ال ضققارات
 والدوي.

ا ترا  التنوع ال ضاري والثاا ح باعتبار ذل  ض انة  اعلة لايا   إلىيدعو  اإلصبلحولذل    ن 
جسقد  يقظ  عقانح تنظا  عال ح و جت ي دولح تسودأ قي  التسا ح والتعاون والت ا ي والترا   وت

ويترتققب علققى ذلقق  دن تصققبح قققي  العدالققة والت ققا ؤ والو ققاد بققالعاود والعهققود  اإلنسققانيةاألأققوة 
 (.33الدولية  عيارًا  ا  ًا للعبلقات بين الدوي )البرنا   السياسح ص

 ال وار اإليجابح

ارف بقين عظي قة  طريقا للتعقاون والتعق إسبل يةيت ثي قي ة  اإلصبلحيجابح  ح نظر ال وار اإل
والبعوب وال ضارات،   ا دنظ ي ثقي وسقيلة  اعلقة إلنبقاد ت اعقي  ث قر بقين ال ضقارات،  األ  
قوة  بيرة دا عة لترسيخ  بدد التعقايش السقل ح بقين األ ق  والبقعوب  إلىي التعدد ال ضاري ي و  

 والدوي وتجنب الصدا  والصراع.
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يجقابح ياقو  علقى االلتقزا  واال تقرا  مو  ناخ  قواري إ – اإلصبلح ح نظر  –ن ال وار ال ث ر إ
 ذل   ه ا سلي ًا  وضوعيًا، آلأر طراف ال وار  ح  ه   ي  نه ا لال تبادي والرغبة الصادقة أل

   ن ال وار ال ث ر  وار ناجح و نصف وليس  وار إذعان دو  وار مي نة طرف على اآلأر.

تر ة بقين ج يقي األ ق  والبقعوب ألن  وار اإلذعان ال ي اقا ال ااصقد واألمقداف وال نقا ي ال بق
يجقابح يؤيقد ويقدعو إلقى  قوار إ اإلصقبلحن  ن مقذا ال  هقو  لل قوار  ق  بصورة عادلة، وانطبلقا

وعلققى  سققتوا الققدوي  ،  ققوار   ققري قي ققح دأبلقققح ، نصققف و ث ققر علققى  سققتوا ال ضققارات
 اري. ض –ال ؤسسات وال را ز العال ية   وار   ري و  النأبوعلى  ستوا  ،سياسح ر  وا

ن ا جاي ال وار ليس   صورًا  ح نطاا العبلقات الأارجية  إن  إلقى اإلصقبلحي تد  ح رؤيقة  وا 
وبايقققة األ قققزاب والاقققوا السياسقققية  اإلصقققبلحبقققين  و قققوارات ،اإلصقققبلح قققوار داأقققي  ؤسسقققات 

 ال ا  ة على ال ستوا ال  لح. األ زابو 

 التعايش السل ح

ويابقققي ويقققؤ ن بتعقققايش ال ضقققارات ارات، صقققراع ال ضقققارات دو صقققدا  ال ضققق اإلصقققبلحيقققر ض 
ت ايققا  بققدد التعققايش السققل ح بققين األ قق   إلققى اإلصققبلحوت ا لهققا و ققن مققذا ال نطلققا يققدعو 

 والبعوب.

ي ثي قضية   ورية الستارار ال يقاة الببقرية  – اإلصبلح ح نظر  –ان  بدد التعايش السل ح 
والتعقارف  قح إطقار ال قوار اإليجقابح  ومو بالتالح نتيجة  نطاية و توقعة إلع اي  بقدد التعقاون

 ال ث ر وال نصف.

يدر  ان الث رة الطبيعية لتطبيا  بدد التعقايش سقينع س علقى وجقود نظقا  عقال ح  اإلصبلحإن 
 إلققىعققادي و سققتار، وبالتققالح تصققبح  ه ققة بنققاد نظققا  عققال ح عققادي و سققتار طرياققًا للوصققوي 

 التعايش السل ح بين الدوي واأل  .

يققدعو ويؤ ققد علققى ضققرورة  بققار ة  ققي ال ضققارات بصققورة  اإلصققبلح قق ن لققا و ققن مققذا ال نط
النظا  العال ح العادي وال ست ر، وألن  ح تل  ال بار ة ال ت ا  ة ض انا لت ايا  ت ا  ة لبناد 
 اإلصقبلحن ذلق   ق  إلىإضا ة ( 39د ثر عداًل ود ثر استارارا )البرنا   السياسح صنظا  دولح 
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  ع لية االست ادة  قن الجوانقب تعايش السل ح العال ح بهذأ الروح يعظيرا دن صناعة نظا  ال
 يجابية ال ضي ة  ح  ي  ضارة.اإل

يجابية  ثيرة ي  ن االسقت ادة  نهقا   قا ي  قن لل ضقارة الغربيقة دن إن لل ضارة الغربية جوانب إ
 ة ال اضية.نية   ا است ادت  نها  ح األز اإلسبل تست يد  ن ال ضارة 

ال جقاي ال يقوي للتعقايش السقل ح ياقو  علقى طبيعقة العبلققات السياسقية الدوليقة بقين  ا  انول   
  ن ال ااربة الع لية لئلصبلح لت ايا مذا ال بدد تنطلا  ن االعتبارات واألمداف الدوي واأل  ، 

 التالية:

 ال سام ة وال بار ة  ح تأ يف  دة التوتر  ح العبلقات الدولية  ن أبلي الع ي على دعق  -
 والدولية. اإلقلي يةوتبجيي  وار سياسح   ري ت تضنظ ال ؤسسات وال نظ ات 

 بالت تبلت اإلقلي ية الدولية  هدف ووسيلة للد ي بع لية ال وار ال ت ا ئ.االمت ا   -

األن وذج السياسح ال ستار القذي ياقو  علقى ال بقادئ الدي اراطيقة والتعدديقة السياسقية بناد  -
و قح ظقي مقذا سل ح بين  قي الاقوا السياسقية والتقداوي السقل ح للسقلطة، وال زبية والتعايش ال

الن ققوذج تتسققي قاعققدة ال بققار ة الوطنيققة وتتعققزز قققي  ال ريققة السياسققية واالقتصققادية وعدالققة 
ونبذ العنف و ا ة دبق اي الت ييقز العنصقري، إن بنقاد مقذا  اإلنسانتوزيي الثروة وا ترا   اوا 

بقق ي  جققر الزاويققة  ققح ال بققار ة السياسققية لئلصققبلح وبققغلظ السياسققح  ققح الققي ن يالن ققوذج 
 الباغي.

 ياترح عددًا  ن اآلليات والانوات اآلتية: اإلصبلحن وانطبلقًا  ن تل  االعتبارات   

دو القققدعوة ل قققوار  ال تضقققان  طقققار  حاإلسقققبل ال قققؤت ر  و نظ قققةة يقققدعققق  الجا عقققة العرب -
دو دينيًا و  طار ديضا للد اع عن ال اوا الوطنيقة  ال ضارات سواد  ان  وارًا سياسيًا دو   رياً 

 .يةاإلسبل و والعربية 

تها مي قة األ ق  على دور ال نظ قات الدوليقة و قح  اقد  اإلصبلحعلى ال ستوا الدولح يؤ د  -
 يجابح  ت ا ئ لتبار   يظ ال ضارات العال ية.ال ت دة ال تضان  وار إ
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نصقا برعية دوليقة د ثقر عدالقة باتجاأ نظا  ذي  ثاا األ   ال ت دة  ن  ن تطوير  يوب ا ي    اً وا 
  ح  ر لة  ا بعد ال رب الباردة )البرنا   السياسح(.

 بققدد االعت ققاد ال تبققادي بققين الققدوي وال ضققارات   ققنه   اإلصققبلح. االعت ققاد ال تبققادي: يؤيققد 1
ال جقاالت  لت ايا قي  و بادئ التعاون والتعقارف والت ا قي بقين القدوي واأل ق  والبقعوب  قح  قي

 السياسية واالقتصادية واالجت اعية والت نولوجية والثاا ية.

تبقادي  بقدد بنقظ يابقي  ي  بتر ة بين الدوي، وبالتقالح   يرا دن منا   صالح و نا اإلصبلحان 
 للغقرب  صقال ظ العبلققات  قي الغقرب دو القدوي الغربيقة،  دسقسال صالح وال نا ي  أساس  قن 

يؤ قد دن تبقادي  اإلصقبلحين ببق ي عقا   صقال ه  االقتصقادية، ل قن االقتصادية   ا دن لل سل 
 ال صالح ينبغح دن ياو  على دساس العدي واال ترا  ال تبادي والو اد بالعاود.

دن منققا  عققد  ت ققا ؤ وعققدي  ققح تبققادي ال صققالح وال نققا ي  اإلصققبلح ققح الوضققي الققرامن يققرا 
لغقرب ليسقت  هقددة نجقد دن  صقالح على ال ستوا العقال ح،   قح  قين دن  صقالح اال بتر ة 

يس ى بدوي الجنوب ال اير مح ال هددة ، لقذل   ق ن  إن  صالح  اال سل ين مح ال هددة، بي 
الرامنقة  قي الغقرب،   قا دنهقا تعتبقر  قن عوا قا إنجقاز  قوار عقادي  اإلبق الياتا دمذأ مح إ ق

ألي  ه ة  بتر ة ياو  مذا اللتل  االعتبارات   ن تص يح  ينبنح عليظ تعاون وت ا ي  ت ا ئ،
  وارات على ال ستويات التالية: إلىبها  ي األطراف و نها الدعوة 

  وارات ثنا ية  بتر ة بين الدوي. -

ح  ققن جهققة والققدوي الغربيققة ود ري ققا  ققن اإلسققبل العربققح و  اإلقلي ققح ققوارات  علققى ال سققتوا  -
 جهة دأرا.

دبرزمققا  ،اققي  يققظ ال ضققارات العال يققة  طققار جغرا ققح ت -تطققوير ال ققوار بققين البقق اي الغنققح  -
وبين الجنوب ال اير نسبيًا   طار جغرا قح تاقي  يقظ  ضقارات عال يقة دأقرا  -ال ضارة الغربية 
 ية.اإلسبل دبرزما ال ضارة 

والجنقوب وباالتجقاأ القذي ي اقا عدالقة تبقادي ال صقالح يؤيد تطقوير  قوار البق اي  اإلصبلحن إ
عقادة الن ،االقتصقادية ال بققتر ة ظققر  قح التاسققي  القدولح للع ققي وب قا ي  ققن  قن تعققويض دوي وا 
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الجنقققوب ال ايقققر ل قققا  قققدث ل واردمقققا االقتصقققادية  قققن نهقققب واسقققتغبلي جقققا ر دثنقققاد ال ابقققة 
يجابيققة للعول ققة ن االسققت ادة  ققن الجوانققب اإلت  ققين دوي الجنققوب  قق إلققىإضققا ة  ،االسققتع ارية

 ، ققي ت ايققا ن ققو  نصققف وعققادي للققدأيوتاليققي الأسققا ر الناتجققة  ققن سققلبيات العول ققة وب ققا ي 
 والت  ن  ن وسا ي ال عر ة والت نولوجيا و  اربة ال ار والبطالة و ي  ب لة ال ديونية.

 والغرب ) صاد ال اضح وتطلعات ال ستابي( اإلصبلحثالثًا: 

لآلأرين  قح إطقار رؤيتقظ  ستراتيجيةا ح العاد ال اضح بصياغة وبناد رؤية  اإلصبلحلاد امت  
  جظ العا   ح ال بار ة السياسية داأي ال جت ي الي نح.وبرنا

 األ قق لطبيعققة العبلقققة بققين  اإلصققبلحون نظققرة َ ققولاققد ذ رنققا سققاباًا العناصققر واالتجامققات التققح ت  
 وو ح  اد ة ذل  العبلقة  ي الغرب.والبعوب وال ضارات، 

اآلنية للي ن بدرجة دولى ايا على اله و  والاض اإلصبلحد ا  ح  جاي ال ااربة الع لية  اد ر ز 
والعال يققة التققح ت ثققي  جققااًل واسققعًا لل ققوار السياسققح  ققي الققدوي الغربيققة  اإلقلي يققةلاضققايا ثقق  ا

 ث  باية الدوي(. دوروبا)الواليات ال ت دة و 

 اإلصقبلحباضقايا العبلققات  قي الغقرب  اقد امقت   صقلةو ي ا يتعلا بقاله و  والاضقايا التقح لهقا 
 التالية: باألولويات

و  اولقة بعقض الاقوا الغربيقة  اإلسقبل الغقرب عقن  دال سام ة  ح تص يح سقود ال هق  عنق. 1
يققدر  دن منققا  تباينققا واأتبل ققا  ققح وجهققات نظققر  اإلصققبلحوالعنققف، إن  باإلرمققاب اإلسققبل ربققط 

عند بعقض  باإلرماب اإلسبل وا د، غير دن است رار اتها   الاوا الغربية  هح ليست على اتجاأ
 بية يب ي د د عابات ال وار  ي الغرب.الاوا الغر 

 اإلرمابومو ير ض  اإلصبلحيعد  ه ًا  ت يزًا وغير   ايد، و  اإلصبلح  ثي مذا ال ه   ح نظر 
تصق يح  ه هقا لئلرمقاب، ودن ال  إلقىويدعو الاوا الغربيقة  اإلسبل والعنف ير ض ديضًا ربطظ ب

القققدوي دو  إرمقققابغطقققح علقققى ي   و جقققا راً و ت يقققزًا دتوظي قققًا سياسقققيا أاط قققًا  اإلرمقققابف نبقققذ يوظ قق
لل جت عققات، و ثققاي ذلقق  ال وقققف ال ت يققز  األأبلقيققةاغتصققابها  اققوا البققعوب دو مققد  الاققي  

بعقض  دن تتألقى إلىيدعو  اإلصبلح إنلبعض الاوا الغربية  ي ا يتعلا بالاضية ال لسطينية، 
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عطققادح ال زعققو ، اإلسققبل الاققوا الغربيققة عققن صققناعة الأطققر  ل وضققوع دولويققة  ققح مققذا ا وا 
 ال وارات  ي الغرب.

يين  ح الي ن و بقار ته   قح اإلسبل . إزالة ال أاوف والالا لدا الغربح  ي ا يتعلا بتجربة 2
 ال ياة السياسية و وق ه   ن التطور الدي اراطح.

ح لقديها اإلسقبل ية  قح العقال  اإلسقبل صبلح دن منقا   أقاوف  تبادلقة،  ال ر قات ومنا يرا اإل
ن الغقرب ح، وداإلسقبل   العربقح و ل قح العقا القدي اراطح ن  اياة  وقف الغرب  ن التطور قلا 

 قن  اً سقلبي اً ن لقبعض ققوا الغقرب  وق قيتعلا بقالتطور القدي اراطح،  يقث إ ي يي ب  يالين  ي ا
 يون  يظ طر ًا  اعبًل.اإلسبل التطور الدي اراطح الذي ي ون 

طح يين  قن التطقور القدي ارااإلسقبل  اياقة  واققف  ن الغرب لديظ قلقا  قنو ن نا ية دأرا   
 إلقىققد بقذي جهقدًا للوصقوي  اإلصقبلحودنه  ي ارسون الت تي   ح مذا ال جقاي،  قن جانبقظ  ق ن 

  ه   وضوعح  بتر   ي ا يتعلا بتل  ال أاوف ال تبادلة.

  تققظوا   اناراتققظ ت ايققا تلقق  األولويققات و ققح  ققدود قدعلققى  التج ققي الي نققح لئلصققبلح يقث ع ققي 
 ز  ايلح، ومو  ست ر  ح تل  االتجامات  ح ال ستابي:نجد

 . ال وار ال بابر  ي بعض النأب ال  رية والسياسية التح زارت الي ن.1

 سياسح  ت يز  ح ال بار ة السياسية. دن وذج. تادي  2

تن ية عناصر االلتاقاد والاواسق  ال بقتر ة  قي الاقوا األأقرا وأاصقة  ي قا يتعلقا ب  هقو  . 3
 ،ية،  ذل   ي ا يتعلا بطبيعة و لسق ة النظقا  االقتصقادياإلسبل دي اراطية وعبلقتظ بالبورا ال

يين  قح القي ن علقى التعقايش والتعقاون وال قوار  قي اإلسقبل ققدرة واسقتعداد  اإلصقبلحلاد دظهقر 
 .اً  ت يز  اً سياسي اً و ن أبلي ال  ارسة الع لية وتادي ظ دن وذج الاوا السياسية األأرا

بال  ارسة الع لية على جديتظ  ح إنجاز  وار سياسح سقل ح داألقح يسقتهدف إنجقاح  د  ا د 
 ع لية التطور الدي اراطح  ح الي ن والتداوي السل ح للسلطة.
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 ح   و ة ا تبل ية تض   قزب ال قؤت ر البقعبح العقا  وال قزب االبقترا ح  اإلصبلح يث بار  
ار ة ال  و يقة بنقاد علقى نتقا   انتأابقات  ،   قا أقرج  قن ال بق33بناد على نتا   انتأابقات 

   رغ   ا را ا تل  االنتأابات  ن  أال ات قانونية.1339

  رونة وقدرة  بيرة  ح إدارة  وار سياسح  ي الاوا السياسية الي نية األأرا. اإلصبلحودظهر 

ول نهقا ل بدد التعايش  ي اآلأرين وال وار ال ي ثقي قناعقة وقتيقة دو طار قة  اإلصبلحإن تطبيا 
ية التققح ت ققث علققى دم يققة التعققاون اإلسققبل  نطلاققًا  ققح ذلقق   ققن إي انققظ بققالاي   ،قناعققة ثابتققة

 والت ا ي  ي اآلأرين.

  ا دنها  ن نا ية دأرا ت ثي قضية دساسية لت ايقا االسقتارار السياسقح  قح القي ن وبالتقالح 
 ع لية التطور الدي اراطح. إنجاح

يجابيقة وعادلقة بقين س الوقت  ق ن تلق  ال ناأقات مقو ح ن  ح درضقية  ناسقبة لعبلققة  ت يقزة وا 
بأم يققة دن تصقق ح بعققض الاققوا الغربيققة نظرتهققا  اإلصققبلحامت ققا   إلققىالققي ن والغققرب، إضققا ة 

 يين و اياة  وق ه   ن الدي اراطية.اإلسبل  إلىالسلبية 

د رأ  ح تل  قد  س   اإلصبلحن ي للدي اراطية وعبلقتظ بالبورا   و ي ا يتعلا بال  هو  ال  ر 
 بينًا دن الدي اراطية ت ثي دسلوبًا ل  ارسة ال    ور ض االستبداد ب ي دب الظ ودلوانظ،  العبلقة

وقواعقد  دبق اي ح   ارستها للدي اراطية ) قن  اإلنسانيةال جت عات  إليظودن األأذ ب ا وصلت 
ن تققداولها وت سققين   ارسققة السققلطة وضقق ا اإلج ققاعو نيققة( لتققنظ  اسققتأبلص  إجرا يققةوطققرا 
ل  قامي  البقورا  قح مقذا العصقر  األ ثقيوتوسيي دا قرة ال بقار ة البقعبية يعقد التجسقيد سل يًا 

 )البرنا   السياسح(.

 ريققة النبققاط االقتصققادي و اققًا  إلققىيؤيققد ويققدعو  اإلصققبلحالنظققا  االقتصققادي  قق ن و ققح  جققاي 
لاطققاع الأققاص وااللتققزا  ية،   ققا يؤ ققد علققى الققدور ال بيققر لاإلسققبل لل ااصققد العا ققة للبققريعة 

 بال رية والعدالة االقتصادية )البرنا   السياسح(.


