أجندة قضايا المرحلة :رؤى استراتيجية
تقرير خطوات واجبة القتالع جذور الفساد
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أكدت ثورة  55يناير أن الحزز الزوينا الزدياطرايا حالحزز الحزاك يزا النمزا الطزاكين كزان
أىز ز رأس ا ززن رفوس اللط ززاد ال ززا أنا ي ززا نم ززا اا ززار س يط ززد ى ززيان الح ززز
ويعاليززات الحيززاة الطياط ززيال وأيا ز الينززا

مز ز ط ززا ر كوين ززات

مز ز الحيززاة اثك فززاديا واللكري ززا والثطاييززال واا ززدت

أياديو اآلثاا إلز احاولزا إيطزاد الاع ازس نلطزو طزواف ااأيكزار أو االااارطزات أو ا رطزيا الفزور

عر ىذا الكيان اللاطد أكثر كيا ات الدولا اأانيا واإل الايا
الناييا و يايس اللطاد واثط ادادس ّ
واليدايا واإلن اعيا وال عميايا ورافه يا انمواا شديدة ال ركي ان ال حك واإليطادس
فع
ىذه الحطيطا
ّ
ىذا الحز وحواشيوس

زر ازن حديزد الاواازس ال زا ينا زا يييرىزا اازا ياكزن أن بنطز
كثي اا

إلز

يال ياكن اثك لاف االنمر إل اعاو ا ان الطيادات ال ا بيديس ايا كل يو إل أ ون الاحاطاا
الطاا يال أو اعاو ا ان الطيادات الوطييا ال ا وريت يا أ اال اثل اليعو م ا ماىري

ايززدان ال حريززر واحاولززا إعيززا ،الثززورةل أو ح ز الززد وة إلز
الحز أكار اكثير ان أن يي فر يا اثل ىذه اأاورس

عايززد اززل الحززز أو حمّززوس ييززذا

ويا الل رة اأييرة لوحم أن ثاا حركات انمازا اازادة لميزي الثزوري الاا زد انزذ  55ينزايرل

ورعح ززت كثي ز تزر ا ززن ال حم ززيالت والا ااع ززات أن يك ززون لي ززذا الح ززز واطاي ززاه دور أط ززاس ي ززا ىز زذه
ّ
ال حركاتس وان ث يإن اني الثورة وارورات ييير اؤر إن اج اللطاد ال ا اثل أ ازدة النمزا
الطززاكيل ط اززا اواعيززا حاطززاا اززس ىززذا الكيززان الطززريانا وذل ز

م ز اط ز ويين اط ز ار يعال

و ك يكاس

أوالا -استراتيجية تطهير بؤرة اإلفساد النابعة من الحزب الوطني:
و ألف ان دد ان اأىداف أو اأ اال

 -1اثن يززاف اززن احاطززاا كايززا كيززادات وأ اززاف الحززز الززذين طززااوا أو شززاركوا يززا كاززايا

عد م الاال العا أو حطو اأشزيا
يطاد أو ّ
أو اا إليوس

أو الاؤططزات أو شزاركوا يزا زويزر ان ياازات

 -5الطااف م ال لما الاع اعيزا زن أطزالي

الحزز يزا شزاي يطزاده ازس افزالخ يافزا

أو عيوديززا أو ي ويززال و وعيززو العطززل الاع اعززا -يافززا يززارج العافززاا -إل ز يليززات وأطززالي

الفالخ العال ل والدياطراييا الحطيطيال والشلاييا والرشادة الطياطياس وكزذل اكايحزا العنافزر دون

الطياطززيا ال ززا اطز ز ميا الحززز يززا ش ززكيل اعن ز ش ززا و لمعاززل الطياطززا اث ززل العا ميززا والطامي ززال
والوميليا الحكوايال وال طييالت وال شييالت الاع ادة م النلوذ ث الطمياس

 -3ييي ززر اإلدارات والاع ززالس الاحمي ززا ا ززن يك ززر الح ززز ال ززوينا والف ززالت اأاني ززا ال ززا

شكمت ازر العيزد اللا زتل وذلز ازن يزالل أكيزد الشزلاييا وطزيادة الطزانونل والركاازا الشزعايا ازن
عايدا واحافرة ىذا الحز س
يالل اعالس شعايا ان ياا يا مل
ا
 -4ييير طا ر الاؤططات الرطايا والادنيا ان يليات ال الحز الا عمطا االفزالت ييزر
الرطايا الاشاوىال واط عاال النلوذ ادثا ان الفالحيات الطانونيال وذل ان يالل كوانين ولوا خ
فاراال وركااا شعايال ونشر ثطايا عديدةس

 -5لكي الروااي اين اأعيزة الطزياديا واطايزا الحزز ل وازاأي

الدولززال والعيززاز اإل الاززاس وذل ز

أعيززة اأازن الطزواا وأازن

ززن يري ز إل ز از ىززذه العيززات اال عااززل اززس الحيززاة الطياطززيا

والاع اعيا ازن يزالل فزالت واازحا وانكشزلا كانونيزال و شزديد العطوازات مز كزل ازن ي عاازل

يارج اإليار الطانونا والوميلاس

ثانيا -تكتيكات راهنة لمحاصرة الحزب وبقاياه الفاسدة:
ا
 -1احافزرة الحززز وشززل كد ار ززو اززن يززالل ايالاز دزا فز د
زاراا ا عايززد كوينا ززو وأنشززي و وطززا ر

الكا ززول وانززس أ اززا و اززن ااارطززا العاززل الطياطززاال أنززو ث ياثززل إث ا زالا إيطززاديا لمطياطززا

والحياة الطياطياس

زار الحززز الززوينا ال ااع ززا لمدولززا والان ش زرة ا ززر اطززا الدولززال واف ززورة
 -2اط ز عادة كايززا اط ز ّ
واخ لمناس كيف كان ىذا الحز يح ل الدولا نلطياس
 -3كشف كايا افادر اويل الحزز اليزو ل ويزر ،اط ازيات الشزلاييا والاحاطزاا مز كايزا

ااارطززا و الراىنززال وواززعو حززت دا ززرة الاززوف الكثيززفل والا ز ي م ز كيادا ززو الااكيززا لمميززور
وكشف ايييا ي س

 -4الززديس احامززا إ الايززا ود ا يززا كويززا إلي زراج رعززال الحززز واطايززاه اززن الاعززالس الاحميززا

عدادا لالن يااات ال شريعيا والاحميا الطاداال وكيس فال ي اأعيزة الدولاس
اط ا
 -5نشززر كايززا عز ار الحززز والزراي اززين أطززالياو واززين كاززايا اللطززاد ال ززا ىززا احززل احاطززاال
والكشزف ززن أطززالي

الحزز يززا ال ال ز

االحيزاة الطياطززيا واطز عاال الازال والعززا الت و اززميل

الرأي العا يافا يارج الطاىرةل و مايس رعالوس

