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 بسم اميحرلا نمحرلا هلل
 حزب إألمة إلقوم  

 إلبطاقة إلفكرية
 محتويات
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 1 :إلجديد إلمولد فكروية
 3 ؟إلقوم   إألمة لحزب إإلنتماء لماذإ
 4 :إلوطن لبناء إلحزب يؤهل ما
 

 مقدمة 
 ؤلرث إلنضال من أجل إإلستقالل، وإلوحدة إلوطنية، ونبذ إلتفرق. 

ً
يعتبر حزب إألمة إلقوم  إمتدإدإ

  إلقرن إلتاسع 
ن
  ػ

ن للحزب بنوإ عىل ؤرث مناهضة إلغزو وإإلحتالل إلعثمانن ومع أن إآلباء إلمؤسسي 
إير عشر عبر إلدعوة وإلثورة ثم    فبر

ن
 ػ
ً
 1445إلدولة إلمهدية، ؤإل أن إلحزب قد تأسس رسميا

ً
م مكونا
، من إألنصار ومن غب   ن ، كأول حزب يفتح أبوإبه للجماهب  خارج مؤتمر إلخريجي  من مشارب شتى
   
ن
هم، وإنتظمت فيه قبائل وطوإئف وجماعات متباينة ػ ن وغب  ن وإلمسيحيي  إألنصار، ومن إلمسلمي 

د نشأ بدون أية إرتباطات أيديولوجية أو تبعية خارجية، كوليد محض كل أنحاء إلسودإن. وق
  
  إإلحتالل إلثنان 

للعبقرية إلسودإنية ونضالها إلحثيث من أجل تحقيق إإلستقالل إلكامل من دولتى
 ألؼى إلحزب عىل عاتقه موإجهة 

ً
، وإلحقا )بريطانيا ومرص(، ومن ثم إستكمال بناء إلسودإن إلقوم 

ه، فكان له إلقدح 55 إلذ  عاشت إلبالد أثب  من إإلحتالل إلدإخىل   % من عمرها إلمستقل تحت نب 
  جثمت عىل صدر إلوطن. 

  مقاومة إلنظم إلدكتاتورية إلثالثة إلتى
ن
 إلمعىل ػ

 
 فكروية المولد الجديد:

. نهضة  مربوطة بوإقع يرسمه إلنظام  بلدإن عالم إلجنوب تتطلع للنهضة وإللحاق بالركب إلعالم 
  أن تبدأ إلعال

  محيطها، وينبغن
ن
م  إلقائم عىل وثائق إألمم إلمتحدة وعهودها، وبوإقع ؤقليم  ػ

ن     إلسودإن فإن إلمولد إلجديد مرتبط بصحوة ذإتية للسودإنيي 
ن
  تلك إلبلدإن. وػ

ن
بصحوإت ذإتية ػ

:  ثنائية إلتحديث وإلتأصيل. وثنائية إلوحدة وإلتنوع. ؤن إلخريطة إل ن ن هامتي  فكرية تحت ثنائيتي 
  إلمولد إلجديد ترسم إلمالمح إلتالية: 

ن
 للحزب ػ

أو إلوصاية إلدإخلية  -إلتبعية أو إإلستعمار-فال تخضع للوصاية إلخارجية  إلدعوة لسيادة إلشعوب 
 إلدكتاتورية إلعسكرية أو إلمدنية. -

إن إلحروب إألهلية إلمشتعلة وإلمحتملة، وإلج إلسالم:     أولوية تحقيق إلسالم وإطفاء نب 
ن
دية ػ
  عملية إلسالم. وقد قدم إلحزب 

ن
إك إلكافة، وإإلمتناع عن إلمناورة ػ طرح مباد ء إلسالم وإشر

  تخاطب جذور إلمشاكل وتقدم إلحلول. 
حات باألسس وإلمباد ء إلتى  مقبى

عية إلديمقرإطية كأساس لنظام إلحكم إلرإشد بأسسه  إلديمقرإطية إلمستدإمة:   إف  بالشر إإلعبى
عية إألربعة: إلمشار  كة، وإلمساءلة، وإلشفافية، وسيادة حكم إلقانون. نظام حكم يقوم عىل شر

 عبر مؤتمر قوم  دستور  يتضمن إتفاقية إلسالم 
ن   بلورتها جميع إلسودإنيي 

ن
دستورية يشارك ػ

يعية وإلقضائية وإلتنفيذية،  ن إلسلطات إلتشر ويجاز عبر وسيلة ديمقرإطية. ويؤكد عىل إلفصل بي 
لسلم  للسلطة عبر إنتخابات حرة نزي  هة دورية. كما يسغ إلستكمال إستنبات إلبناء ويتيح إلتدإول إ

إلديمقرإط  وإستدإمته عبر تحقيق إلتوإزن وإلعدإلة وإلتوإفق عىل صيغة للحكم إلديمقرإط  تكش 
ن نظم نيابية يحارصها إإلستقطاب وإلمظالم إلموروثة، ونظم ديكتاتورية تقطع  إلبندول إلحزين بي 

ة. عىل   إلبالد طريق إلتطور إلديمقرإط  وتقهقر إلمسب 
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، إلتوإفقية وإلنهج إلقوم      
، إلدعوة لدولة توإفقية تقوم عىل مشاركة كل مكونات إلنسيج إلوطتن

 وتجميع إآلرإء حول برنامج حد أدنن يتفق عليه إلجميع لبناء إلوطن. 

، مع إلقيام بوإجب إلت  إلتقدمية إلمؤصلة   م بقطعيات إلوح  ن دبر وإلحكمة إلذ  يفتح إلباب نلبى
. نسغ للتأصيل بال إنكفاء وإلتحديث    وإلتقدم إلتكنلوحر 

إلستصحاب تطورإت إلفكر إؤلنسانن
 بدون تبعية أو إستالب. 

إلديمقرإطية إلسياسية لن تجد  ما لم تصحبها ديمقرإطية إجتماعية. ندعو  إلعدإلة إإلجتماعية:  
، باعتبار أن إل سوق إلحر هو أفضل إلنظم لتشجيع إؤلنتاج، لكن إل بد من للسوق إلحر إإلجتماع 

وة، وتقيم دولة رعاية إجتماعية.    توزي    ع إلب 
ن
 أن تصحبه وسائل تحقق إلعدإلة ػ

ن للوإليات  إلفيدرإلية إلحقيقية:     للسلطات، وتمكي 
ؤقامة نظام فيدرإل  فيه تفويض حقيؼى

زية إلتليد إلذ  كان أحد أهم أسباب إلمختلفة لتحكم نفسها بمشيئة أهلها، وإنهاء ؤرث إلمرك
  بلد بالغ إلتنوع. 

ن
 إإلستقطاب وإلمظالم ػ

، ورفع ؤصالح إلمؤسسات إلسياسية وإلمدنية:    
دقرطة وتطوير إألحزإب ومنظمات إلمجتمع إلمدنن

  أقامها إلنظام إلبائد عليها، ودعمها وبناء قدرإتها باعتبارها من أهم ممسكات 
إلقيود إلقانونية إلتى

  مؤتمره إلعام إلثامن إلنظ
ن
ام إلديمقرإط  وأسباب نجاحه. ويسغ إلحزب لتقديم أنموذج رإئد ػ

  بناء 
ن
 للمساهمة إلفاعلة ػ

ً
إلمزمع بحيث يدشن تأسيسه إلرإبع بإكمال دقرطته ومأسسته إستعدإدإ

 إلوطن. 

  إلموإطنة وإلتنمية إلمتوإزنة:  
ن
إزإلة تكون إلموإطنة أساس إلحقوق وإلوإجبات، و  إلمساوإة ػ

إلتهميش بكافة أشكاله إلجهوية، وإؤلثنية، وإلسياسية وإإلجتماعية وإلنوعية، وأن تكون كافة 
. وتحقيق   

مؤسسات إلدولة إلسيادية وإلمدنية وإلنظامية وإؤلعالمية مرآة صادقة للتنوع إلسودإنن
إ  ؤيجانر  لصالح إلجهات وإلمجموعات وإلشر

ن ئح إلتنمية إلمتوإزنة، وإتخاذ سياسات تميب 
 إلمستضعفة. 

إم حقوق إؤلنسان  ، ومبادئها إلخمسة: إلكرإمة، وإلعدإلة، وإلحرية، وإلمساوإة، وإلسالم. إحبى
عة إلدولية لحقوق إؤلنسان )إؤلعالن إلعالم  لحقوق إؤلنسان وإلعهدين  وإعتبار موإثيق إلشر

ن بالحقوق إلمدنية وإلسياسية، وبالحقوق إإلقتصادية وإإلجتم ن إلخاصي  اعية وإلثقافية( إلدوليي 
  إؤلعالم، 

ن
  مناهج إلتعليم وػ

ن
جزء إل يتجزأ من ترتيبات إلدولة إلدستورية وإلقانونية، وتضمن ػ

  ثقافاتها. 
ن
 وتسغ إلجماعات إلسودإنية إلمختلفة إلستنبات تلك إلمباد ء بشكل طوع  ػ

م إلنظام إلديمقرإط  بالحقوق إلدينية وإلثقإلحقوق إلدينية وإلثقافية:    ن  حرية يلبى
ً
افية للكافة متيحا

إلعبادة وحرية إلدعوة إلسلمية للجميع، وإل يمنع أية تطلعات ذإت مرجعية عقدية أو فكرية ما دإم 
  إلموإطنة، وبقرإر إألغلبية عبر إنتخابات 

ن
مون بحقوق إؤلنسان للكافة، وبالمساوإة ػ ن أصحابها يلبى
  لضبط إلعالقا

ن
  وثقاػ

ن ديتن ت وإلحقوق إلثقافية وإلدينية، وتحقيق حرة. وقد قدم إلحزب ميثاقي 
 إلتعايش وإؤلثرإء إلمتبادل. 

، ويحمل إآلن شعار إلحقوق إلبيئية:    
  منذ ثمانينات إلقرن إلماضن

دق إلحزب ناقوس إلخطر إلبيت 
 أن نجاة بالدنا وإؤلقليم، وإلحفاظ عىل حقوق إألجيال إلقادمة 

ً
إلتخضب  وحماية إلبيئة بقوة، مؤكدإ

ن بفكر سيا  س  يول  إلبيئة إلطبيعية إإلهتمام إلمطلوب. رهي 

ن إألحزإب حقوق إلمرأة:   يشكل تحرير إلمرأة إلمؤصل أحد أهم مالمح فكروية إلحزب إلذ  تفرد بي 
  
ن
  هياكله إلقيادية منذ مؤتمره إلخامس ػ

ن
م، 1456إلعريقة بوضع نسب دنيا لتمثيل إلنساء ػ

ة إلمرأة ووصلت إلمرأة فيه لمناصب قيادية غب  مسبوقة.   للدفع بمسب 
ً
 نسويا

ً
وقدم إلحزب ميثاقا

  إلثورة إلمجيدة. 
ن
  قدمتها ػ

 بدورها إلرإئد خاصة إلتضحيات إلجسام إلتى
ً
إفا  إلسودإنية، إعبى

إعتبار إلعروبة لسان إل ؤثنية، وإقرإر أن إللغة إلعربية ه  إللغة إلرسمية للبالد،  إلعروبة وإألفريقانية:  
ية ه  إللغة إأل  ن جنيية إألول، وإتاحة حقوق إللغات إلسودإنية إألخر  كما تكفلها إلموإثيق وإؤلنجلب 
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 بالتنوع. وإعتبار إألفريقانية إنتماء قار  جامع لجميع مكونات إلقارة إؤلثنية، وإلسغ  
ً
إفا إلدولية إعبى

  ذلك 
ن
 ػ
ً
 محوريا

ً
ن أفريقيا شمال إلصحرإء وجنوب  ها، وأن يلعب إلسودإن دورإ لتجسب  إلفجوة بي 

 باعتباره نموذج مصغر للقارة. 

  :   نظام إألمم إلمتحدة، وبموإثيق إلتعاون إلدول 
ن
عية إلدولية إلمتمثلة ػ ف إلسودإن بالشر يعبى

، ويسغ ؤلصالح نظام إألمم إلمتحدة    إلدول 
عة إلدولية لحقوق إؤلنسان وإلقانون إؤلنسانن إلشر

م إستخدإم حق ليكون أعدل وأفضل، فيتيح مشاركة أمم إلعالم عىل نحو أثب   حجم ، ويح
ً
 ؤنصافا

ن  حم به إإلنتهاكات. كما يسغ لتحقيق إلتعايش وإلتعاون بي 
ح
  مجلس إألمن إلدول  فال ت

ن
إلنقض ػ

ن شمال إلكرة  وة بي 
  قسمة إلب 

ن
إلحضارإت إؤلنسانية إل إلصدإم، ويطالب بسياسات تحقق إلعدإلة ػ

 "دإفوس" لدعم سالم إلسودإن.  إألرضية وجنوب  ها. ويدعو إلمجتمع إلدول  لعقد مؤتمر 

، وجامعة إلدول إلعربية، ومنظمة إلعالقات إؤلقليمية:    
يفعل إلسودإن دوره دإخل إإلتحاد إألفريؼى

ن صوت إلشعوب  ، وإلمنظمات إؤلقليمية إألخر ، ويسغ لتطويرها بتضمي  إلتعاون إؤلسالم 
إمها بحقوق إؤلنسان، ومقاطعة إإلنقالب ن ، وبالبى  

  وإلمجتمع إلمدنن
ات إلعسكرية ونظم إلحكم إلتى

تقيمها. كما يعمل بسياسة حسن إلجوإر، ويتطلع للتوسط ؤلنهاء إإلستقطابات وإلحروب إلمدمرة 
وع    مشر

ن
أة من إلمحورية، ويطالب أشقاءه بالتضافر ػ   إألقليم. ويسغ لعالقات ؤقليمية مبر

ن
ػ

إؤلنقاذ ". كما يسغ لتجاوز "مارشال" من أجل ؤعادة بناء إلسودإن إلذ  دمرته عقود إلتيه "
 للتوأمة مع دولة 

ً
 مكتمال

ً
  جنوب إلسودإن، ويقدم برنامجا

ن
  صنعتها إؤلنقاذ مع أشقائنا ػ

إلفرقة إلتى
 إلجنوب. 

  :  
قدم حزب إألمة هذه إلمصفوفة وفيها ثمرة مجهودإته إلنظرية، كمساهمة  مصفوفة إلبناء إلوطتن

ة إإلنتقالية ومهامها إلعاجل   ترشيد إلفبى
ن
ة وعىل رأسها تحقيق إلسالم ودفع إستحقاقاته، وبناء ػ

ن إآلثمة، وتحقيق إلعدإلة إإلنتقالية خاصة بشأن إإلنتهاكات  دولة إلوطن وتفكيك دولة إلتمكي 
 
ً
  إلمطلوب إقتصاديا

ن
نامج إؤلسعاػ   مجزرة فض إإلعتصام، وإلتخطيط للبر

ن
  إلحروب وػ

ن
إلجسيمة ػ

، وإلتعاقد حول ميثا
ً
 وبيئيا

ً
ف يضبط أدإء جميع إلتكتالت وإألحزإب ومرإثز إلقو  وزرإعيا ق شر

 لقطع إلطريق أمام إلثورة إلمضادة، وإنجاح إلعبور نحو إلديمقرإطية إلمستدإمة. 

 
 لماذا االنتماء لحزب األمة القومي؟

يفتح إلحزب إآلن أبوإبه عىل مرصإعيها للجميع خاصة إلشباب إلمتوثب إلذ  حاول إلنظام إلبائد 
. يقدم إلحزب لهذإ إلجيل كتابه تدجينه  ن  بالغي 

ً
وتجهيله فشب عن إلطوق وأظهر جسارة ووعيا

  إلنيل 
ن سودإنن   إلرإبط بي 

 ليؤكد أنه إلحزب إلذ  يشكل بحق "مسار إلوسط" إلسودإنن
ً
مفتوحا

  إلدإخل وإلمهجر 
  إلتقليد وإلحدإثة، وسودإنن

  إلشمال وإلجنوب، وسودإنن
وإلغرب، وسودإنن
  إلمرأة 

: وسودإنن  
. ؤن إإلنتماء لحزب إألمة يعتن ن مي    إلشباب وإلمخرصن

 وإلرجل، وسودإنن
 يؤمن بالتوإفق ونبذ إلفرقة.  -

ً
 وسطيا

ً
 أن تحمل فكرإ

أن تتجنب إلشطط بكافة أشكاله وتشكل برشامة ضد إؤلرهاب وإلدعشنة، مثلما تمنع من  -
  مهاو  إإلستالب وإلتبعية، وإلفكر إلتغريتر  بكافة أشكاله 

ن
 وشعارإته. إإلنزإلق ػ

إثية  وإلعدإلة  - ، وللقومية بدون عصيية، ولالشبى  
  إلعلمانن

أن تدعو لفك إإلشتباك إلديتن
 إإلجتماعية بدون عدإء للدين. 

  تقديم نموذج  -
ن
  إلتجسب  دإخل إلقارة إألفريقية، وػ

ن
أن تؤمن بدور إلسودإن إلطليغ  ػ

ويكون مشكاة تهد  ديمقرإط  يحل قضايا إلتنوع وإإلستقطاب إلدإخىل  عبر إلتوإفق، 
  عوإلمنا إلعربية وإألفريقية. 

ن
ة إلشعوب ػ  مسب 

  إلتاري    خ إلقريب وإلبعيد، وتتطلع لحارصن  -
ن
أن تستند ؤل جذور إلوطنية إلباسلة إلحية ػ

ة بتجارب إلشعوب،  ومستقبل تقدم  مؤصل يصنعه بنو إلسودإن بإبدإعيتهم إلمستنب 
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 عن إلتقليد إألعم أو وإلمنطلقة من جذورهم وخصوصيتهم ومالمحهم إلم
ً
ة، بعيدإ ن مب 

ق.   إلنقل إلغرإنر  من إلغرب أو من إلشر
أن تيتعد عن إلمحاور إألقليمية وإلدولية، وتنه  فاصل إلسمشة إإلنقاذية بالكرإمة  -

 عن 
ً
إلوطنية، وتسغ للتعاون ألقىص درجة مع إألشقاء وإألصدقاء لبناء إلوطن، بعيدإ

 إلذيلية وإلتبعية. 
 

 زب لبناء الوطن:ما يؤهل الح
  .  سودإن وإد  إلنيل وإلسودإن إلغرنر 

ن  أنه يشكل أثبر حلقة وصل بي 
ن إلشمال وإلجنوب إلجديد.    وأثبر حلقة وصل بي 
  إنسجام إلقو  إلتقليدية وإلقو  إلحديثة.  

ن
 وهو إلذ  تتعايش فيه ػ

مة وإألجيال إلشابة.     تكامل وإنسجام إألجيال إلمخرصن
ن
 وتتعايش فيه ػ

ن     وإلنهج إلقوم  وإلمبادرة وهو إلذ  تمب 
ت ممارسته: بعفة إليد، وإستقالل إلقرإر إلوطتن

 إلوطنية. 
 وهو إلحزب إألثب  موإظبة عىل عقد إلمؤتمرإت إلتنظيمية إلقاعدية وإلعامة.  
وإألثب  موإظبة عىل عقد إلمؤتمرإت وإلورش وإلسمنارإت إلعلمية لبحث إلقضايا إلعامة  

 لها. وإلوصول ؤل إلحلول إألنجع 
  كل منهما،  

ن
ن سودإن إلدإخل وسودإن إلمهجر لثقل عضويته ػ  بي 

ً
وهو إلذ  يشكل إآلن رإبطا

  
ن
ن بال حدود" إلرإئد ػ إفه بدور "إلسودإنيي 

وإلثتمال تكويناته إلتنظيمية ومكاتبه فيهما، وإعبى
إتهم وإمكانياته   إلثورة، ومطالبته بمخاطبة قضاياهم وإلتخطيط إألمثل لالستفادة من خبر

ن
م ػ

  إلمنشود. 
 إلبناء إلوطتن

وهو إلذ  يبشر بغرس فكر إلعدإلة إلنوعية دإخل إلثقافة إلتقليدية ودإخل إلمؤسسات  
  دفعة قوية للنساء عىل إلمستويات إلقاعدية. 

 عن إلحديثة، مما يعتن
ً
 إلتقليدية، فضال

  
ً
 ومعنويا

ً
 فكريا

ً
.  وهو إلحزب ذو إلحضور إلثور  إألوفر وإألثبر وإألثب  ؤسهاما

ً
 وماديا

 
 


