
.فبراير، الدار البيضاء 20حركة 

القانون الداخلي المنظم ل�ل�ج�ان الم�ختصة

   فبراير''  20  طبيعة ''حركة 
 '' ل حزبا، ول تحالفا، ول نقابة، ول   فبراير  20  حركة  ليست '')1

 جمعية، وإنما ه�ي بالس��اس ''حرك�ة نض�ال جم�اهيري م"ش ��ت�ر�ك''. وه�ي
أيضا حركة شعبية، جماهيرية، وديمقراطية. 

  ف��براير'' مفتوح��ة لك��ل الم��واطنين ال��ذين20وت�بق��ى ''حرك��ة  )2
 ي�ت�ب�نGون أرضيتها التأسيسية، أي الذين ي�رBغ�ب"��ون ف��ي النض��ال م��ن أج��ل
 ''الكرام�ة، والحري��ة، والعدال��ة الجتماعي�ة، وم��ن أج��ل إس��قاط الفس�اد،

وإسقاط الستبداد''. 
  ف��براير''20 ويعم��ل المناض��لون الم"ح�زMب"��ون داخ��ل ''حرك��ة )3

 كم"��واطنين مناص��لين أف��راد، ولي��س كجماع��ات حQزBبOي��Mة م"ن س���جOم�ة أو
م"ت�م�اسQكUة. 

  فبراير''، على صعيد كل مدين��ة، إل��ى ح���د20G وتحتاج ''حركة )4
 أدنى من التنظيم والنضباط لكي تك\ون ف�عMاليتها م"رBضQية. (ول تZن�اقش،

  ف��براير'' عل��ى20ول ت�ب"��ثM، الورق��ة الحالي��ة ف��ي قض��ية هيكل��ة ''حرك��ة 
 الصعيد الوطني). والورقة الحالية تقترح ش�كaل الح���دG الدن��ى الض��روري
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 م�ن التنظي�م عل�ى ص�عيد المدين�ة الواح�دة، وال�ذي يتجل�ى ف�ي تك�وين
اللجان الع�م�لQيMة أو الوfظQيفQيMة الم"وfضMحة في ما يلي. 

 
تعريف الل�جان الم�ختصة ومهامها

  ف��براير"،20 اللجان المختص��ة ال��تي تعم��ل ف�ي إط��ار "حرك�ة )5
ولخدمة أهدافها، هي التالية : 

 . ومس�ؤوليتها ه�ي  تنش��يط مختل��ف اللج��انلجنة التنس--يق- 
  ف�براير، والتنس�يق فيم�ا بينه�ا، وك�ذلك الس�هر عل�ى20التابعة لحركة 

 تعاون هذه اللجان، وتكاملها، ومراقبة إنجازها لمهامه��ا ف��ي الوق��ات
المحددة. 
 . ومس��ؤوليتها ه��ي  جم��ع الم��ال، والض��بطلجن--ة المالي--ة- 

 ) للمداخيل المالية، والموافق�ة والش��رافcomptabilitéألم"ح�اس�ب�اتQي (
 20عل��ى نفق��ات مختل��ف اللج��ان، ومتابع��ة ك��ل ممتلك��ات "حرك��ة 

 ف��براير"، وض��بط وث��ائق المالي��ة، وص��يانتها، وتق��ديم التق��ارير المالي��ة
 لمجلس اللجان، وكذلك تقديم هذه التقارير إلى الجمع العام ل "حرك�ة

  فبراير"، بهدف مراقبة المالية، والم"وافقة والم"صادقة على سيرها.20
 ]. ومس��ؤوليتها ه��ي  إع��دادsonorisation [لجن--ة الص--وت- 

 وص��يانة ك��ل م��ا يه��م تك��بير الص��وت، وآلي��اته، ونقله��ا، وحفظه��ا،
 فبراير". 20وإصلحها، وصيانتها، وتوفيرها لمختلف أنشطة "حركة 

 . ومس��ؤوليتها ه��ي  إع��داد،لجن--ة الل3ف�ت2--ات والمطبوع--ات- 
 واستعمال، وصيانة، وحفظ، كل ما يهم اللفتات والمطبوعات، س��واء
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 كانت صغيرة أم كبيرة، وسواء كانت على ورق، أم على ثوب، أم على
بلستيك، أو غيرها. 

 . ومس��ؤوليتها ه��ي  تحدي��د المس��ارلجن--ة مس--ار المس--يرات- 
  ف�براير"، وأمكن�ة انطلقه�ا، وأوق�ات20الذي تسلكه مسيرات "حرك�ة 

بدايتها، ونقط انتهائها، ومدتها. 
 . وتس��هر ه��ذه اللجن��ة عل��ىلجن--ة اليقظ--ة وال--دفاع الس--لمي- 

 ضبط جودة التنظيم، وسلمته، وأمن�ه، وفع�اليته، س�واء داخ�ل الجم�ع
 العام، أم خلل المسيرات،  أم خلل غيرها من النش��طة الجماهيري��ة

  ف��براير". ومس��ؤولية ''لجن��ة اليقظ��ة وال��دفاع20ال��تي تنظمه��ا "حرك��ة 
 الس��لمي'' ه��ي  الس��هر عل��ى تك��وين، وتنظي��م، وقي��ادة، "ف��Qر�ق اليقظ��ة
 والدفاع السلمي". وتتكو�ن ك�ل فرق�ة م�ن بي�ن ه�ذه الف��رق م�ن خمس�ة
 أفراد، أي من مسئول فرق�ة واح�د، وم��ن أربع�ة مناض�لين. ويمك��ن أن

  فرقة، حسب الحاجيات، وحسب10 و 5يتراوح عدد هذه الفرق بين 
المكانيات. 

  ومسؤوليتها هي  ت�ل�قGي الشعارات الم"قترحة.لجنة الشعارات- 
 م���ن ط���رف المناض���لين، ونقاش���ها، وتحس���ينها، وض���بطها كتابي���ا،
 وانتقاءها، والمصادقة على المقبول منها. ومن حقها رفض ك��ل ش��عار

  ف��براير. وك\لGم��ا دع��ت20يتع��ارض م��ع الرض��ية التأسيس��ية لحرك��ة 
 الضرورة لذلك، تستشير لجنة الش�عارات مجل�س اللج�ان، أو مجل�س
 اللوجس��تيك، أو الجم��ع الع��ام، ح��ول الش��عارات ال��تي تZثQي��ر خلف��ات.
 وأعض��اء لجن��ة الش��عارات ه��م المؤهل��ون للنط��ق بالش��عارات خلل
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  ف��براير. وي�ش ��ت�رOطZون ف��ي ك��ل ش��خص آخ��ر يري��د20ا�ن ش��Qط�ة حرك��ة 
 استعمال الميكروفون، أو النطق بشعارات، خلل المس��يرة، ي�ش ��ت�رOطZون
 فيه أن ي"قدGم لهم م"سBب�قا ش�عاراته مكتوب�ة، وأن تك�ون ه�ذه الش�عارات
 مطابق��ة للش��عارات الم"ص��ادق عليه��ا م��ن ط��رف الجم��ع الع��ام أو م��ن
 طرف لجنة الشعارات. (حيث ل ي�حQقM لي ك��ان أن يأخ��ذ الميكروف��ون

وأن ينطق بالشعارات التي يريد هو وحده).
 . ومس��ؤوليتها ه��ي  الس��هر عل��ى نش��ر ك��ل م��الجن--ة العلم- 

 ي"وص�ي ب�ه الجم�ع الع�ام، أو مجل�س اللج��ان، أو مجل�س اللوجس�تيك،
 20لتبليغ��ه إل��ى الجم��اهير، أو إل��ى ال��رأي الع��ام، أو إل��ى أنص��ار حرك��ة 

 فبراير، وذلك عبر الوسائل الم"لئم�ة، أو الم"تاح�ة، مث�ل الم"�د�و�نات، أو
المواقع اللكترونية، أو الجرائد، أو غيرها. 

 . ومس��ؤوليتها ه��ي  دراس��ة القتراح��ات ال��تيلجن--ة الب--داع- 
 تبتك��ر أش��كال تعبيري��ة، أو أس��اليب نض��الية جدي��دة. وتس��اهم لجن��ة
 البداع في إنجاز القتراحات المقبول�ة، وذل�ك ع�بر التGش��اور والتع�اون
 مع اللجنة الم"خ ت�صMة، أو اللج��ان الم"خ ت�ص�Mة، ال�تي يهمه�ا ذال�ك الش��كل

التعبيري، أو السلوب النضالي المعني. 
 ومسؤوليتها هي  إعداد أو. لجنة السعافات الطبية الولية- 

 توفير الوسائل التي تZم�ك�نها من تق�ديم الس�عافات الطبي�ة الم"س�تعجلة
  ف��براير، لتق�ديمها إل��ى20أو الولي�ة، خلل النش��طة النض�الية لحرك�ة 

  فبراير" الذين قد ي"صابون بإص�ابات تس�تدعي ه�ذه20مناضلي "حركة 
السعافات العاجلة.  

13 من 4                      صفحة  فبراير، بالدار البيضاء، 20القانون الداخلي المنظم للجان، ولمجالس اللجان، التابعة لحركة 



 لجن--ة الح--وار الثق--افي، والنق--اش السياس--ي، والتك--وين- 
 . ومسؤوليتها هي السهر على تنظيم ورشات الحوار الفكري،الم�ت2ب�ادل

 20أو الع"��روض الثقافي��ة، حينم��ا يرغ��ب ع��دد م��ن مناض��لي "حرك��ة 
 فبراير" في دراسة موضوع فكري، أو ق�ضQيMة اقتصادية، أو تب��ادل الراء
 ف��ي مس��ألة نظري��ة أو سياس��ية. وتبق��ى أنش��طة النق��اش والح��وار ه��ذه

  ف���براير". كم���ا تبق���ى20مفتوح���ة لم"س���همات ك���ل مناض���لي "لحرك���ة 
 20خZلصات لجنة الح��وار غي�ر ملزم�ة، ل للجم�ع الع�ام، و ل "لحرك�ة 

فبراير".
 - وحسب حجم كل مدينة، ي"مBكQن تكوين عدد أقل أو أك�ثر م��ن

  الم���ذكورة أعله، وذل���ك حس���ب حاجي���اتالج---ان الم�ختص---ةه���ذه 
  فبراير" في هذه المدينة الم"ح�دGدة.20وإمكانيات "حركة 

التركيبة النموذجية لكل لجنة
  (مثل لجنة التنسيق، لجنة المالية، لجن��ةلجنة م�ختصة كل )6

 الصوت، لجنة اللفتات والمطبوع��ات، إل��ى آخ��ره) تتك��ون عل�ى الق��ل
  للمس�ئول الرئيس�ي.ن-واب أو ثلث�ة ن--ائبين، وم�ن مسئول رئيسيمن 

ويمكن أن نضيف إليهم عضوا عاديا، أو عQدGة أعضاء عاديين. 
 : مQثال على تركيبة كل لجنة

- مسئول رئيسي،
- نائبه الول،

- نائبه الثاني، 
- نائبه الثالث،
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- عضو عادي، 
- عضو عادي

  أعض��اء.6 إلى 3 ف�ي�ت�ر�اوfح عدد أعضاء كل لجنة من ما بين )7
  الولن-ائبه ف�ي لجن�ة م�ا، يق�وم ف�ورا المسئول الرئيس-يوكلما ت�غ�يMب 

 الن--ائب الول، يق��وم ف��ورا النائببمهامه، فإن ت�غيMب في نفس الوقت 
الثاني بمهام المسئول الرئيسي. وهكذا دواليك. 

  م��ع المس��ئولبالتع--اون وأعض��اء ك��ل لجن��ة ه��م م"لزم��ون )8
 ج-و على إنجاز المه�ام، ف�ي بمساعدتهالرئيسي، ومع نائبه، وملزمون 

 من الحترام المتبادل، والتشاور، والتعاون، والتكامل، والنضباط
للقرارات الجماعية. 

عدم م�ر�اكVم�ة المناصب أو  المسؤوليات
  ي�منع على أي مناضل أن يكون عضوا في أكثر م--ن لجن--ة)9

 ، وذل�ك لتف�ادي تراك�م المس�ؤوليات، أو الوظ�ائف، أوم�ختصة واح-دة
 المهام، لدى عدد محدود جدا من المناضلين، ولتلفي هيمنتهم عل��ى
 ك��ل ش��يء، وك��ذلك لتلف��ي إره��اقهم بمه��ام ك��ثيرة ل يق��درون عل��ى
 إنجازها كاملة. وإذا كانت خQبرة مناض��ل معي��ن ض��رورية لع�دة لج��ان،
 يمك���ن له���ذا المناض���ل أن ي"ق����دGم له���ذه اللج���ان الن�ص���Bح أو الم�ش���Zورة

، لكن مع حصر عضويته في لجنة واحدة. كVم�س\ت2شار

العلقة بين اللجان وتنسيقيات الحياء
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 '' بكونها ل تنض��بط بالض��رورةتنسيقيات الحياءتتميMز '')10
  ف��براير''. وإذا دع��ت الض��رورة20 ل ''حرك��ة الجم--ع الع--املق��رارات 

  حي م�ا''، يمكن للجنة التنس��يق، أو لجن��ةتنسيقيةلتنسيق الج"ه"ود مع ''
 المس�ار، أو لي�ة لجن��ة م"ختص�ة أخ��رى، أن تنس��ق بع�ض أعماله�ا م�ع
 مناض��لي "ت�ن س��QيقQيMة" ح���ي� م"ع�ي��Mن، لك��ن بش��رط أن تبق��ى ه��ذه اللج��ان
 المذكورة (ولي��س ''تنس��يقية'' الح��ي) ه�ي ال��تي تتحم��ل كام��ل المس��ئولة

  فبراير)، سواء على م"ستوى تخطي��ط، أم20أمام الجمع العام (لحركة 
 '' ح��ي� م"ع�ي��ن،تنس--يقيةتهيىء، أم تنفي��ذ، المه��ام الم"وكUل��ة إليه��ا. أم��ا ''

 الجم--ع الع--امفإنها ل تكون بالضرورة م"راقبة، أو م"ح�اسبة، من طرف 
 فبراير''.20ل ''حركة 

مجلس اللجان 
  م��ن مجم��ل اللج��ان المختص�ة مجل-س اللج--انيتك��و�ن)11

 فبراير". 20) التابعة ل "حركة 2(المذكورة في البند رقم 
 : يتكو�ن مجلس اللجان من

- لجنة التنسيق، 
- لجنة المالية، 

- لجنة تكبير الصوت، 
- لجنة الفتات والمطبوعات،

- لجنة الشعارات،
- لجنة مسار المسيرة، 

- لجنة اليقظة والدفاع السلمي،
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- لجنة العلم،
- لجنة البداع،

- لجنة السعافات الطبية الولية، 
- لجنة الحوار الثقافي،

  ف��براير".20و''مجل��س اللج��ان'' ه��و هيئة ف��ي خدم��ة "حرك��ة 
 ويعمل ''مجل�س اللج�ان'' عل�ى تهي�ئ وإنج�اح النش�طة النض�الية ال�تي

  فبراير". ومسؤولية ''مجل��س اللج��ان''20يقررها الجمع العام ل "حركة 
 هي توفير كل ما يلزم من مالية، وخZط��ط، وع�ت��اد، وم"ع��دGات، وأش��كال

تنظيمية، وغيرها، التي يتطلبها نجاح هذه النشطة النضالية. 

مجلس اللوجستيك
 ) لج��ن،6وهو مجلس عملي م"ص�غGر. ويتكون م��ن س��تة ()12

 هي : لجنة التنسيق، لجنة المالية، لجنة اللفتات والمطبوعات، لجن��ة
الصوت، لجنة المسار، ولجنة اليقظة والدفاع السلمي.

 : يتكو�ن مجلس اللوجستيك من
- لجنة التنسيق،
- لجنة المالية،

- لجنة اللفتات والمطبوعات، 
- لجنة تكبير الصوت، 

- لجنة المسار، 
- لجنة اليقظة والدفاع السلمي،
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عقد الجتماعات
  (من بين اللجان المذكورة ف��يلجنة م�ختصةتجتمع كل )13
 ) حسب دوري�ة أس�بوعية مح��ددة، وق�ارة، وبش��كل م"ن ف���رOد2البند رقم 

(يعني خارج اجتماع مجلس اللجان، أو خارج مجلس اللوجستيك). 
 ويمك�ن أن يق�رر انعق�اد اجتم��اع  لجن�ة مختص�ة ك�ل م�ن لجن�ة
 التنسيق، أو المسئول الرئيسي في ه��ذه اللجن��ة المعني�ة، أو ن�ائبه (ف��ي
 حال استحالة قيام هذا المسئول الرئيسي بوظيفته)، وذلك إم��ا به��دف
 التش��اور، وإم��ا به��دف تهي��ئ إنج��از المه��ام الموكل��ة إل��ى ه��ذه اللجن��ة

المعنية. 
  بطل�ب م�ن لجن�ة التنس�يق، أومجلس اللجانويجتمع )14

بطلب من ثلثة لجان مختصة.
 ، حس��ب دوري��ة أس��بوعيةمجل--س اللوجس--تيكيجتم��ع )15

 محددة، وقارة، وكلما دع��ت الض��رورة ل��ذلك، س��واء ب��دعوة م�ن لجن��ة
 التنسيق، أو بدعوة من المنسق الرئيسي، أو بدعوة من ن��ائب للمنس��ق
 الرئيسي (في حال استحالة قيام ه��ذا المس��ئول الرئيس��ي ب�وظيفته)، أو
 بدعوة من ثلث�ة لج�ن عض�وة ف�ي مجل�س اللوجس�تيك، أو ب�دعوة م�ن

ربع الفراد العضاء في مجلس اللوجستيك. 

شروط العضوية
 ك��ل ف��رد أو مناض��ل يري��د أن يك��ون عض��وا ف��ي إح��دى)16

  ف��براير"، ي"ش��ترط في��ه أول أن ي�حBظ���ى20اللج��ان المرتبط��ة ب "حرك��ة 
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 بتزكية مناضلين إثنين معروفين، ويشترط فيه ثانيا أن يكون مش��هودا
ل�ا ر"فQض� طلب عضويته.  له بالجدية، وبالنزاهة، وبالستقامة، وfإ 

 إذا اعت��برت غالبي��ة أعض�اء لجن��ة التنس��يق، أو مجل��س)17
 اللج��ان، أو مجل��س اللوجس��تيك، أن عض��وا م��ا ف��ي إح��دى اللج��ان،
 يعرقل بشكل سافر ومتكرر عمل هذه اللجنة، يحق له�ذه الغلبي�ة أن
 تلغ�ي عض�ويته، وأن تق�رر ط�رده م�ن اللجن�ة المعني�ة، ث�م تطل�ب م�ن

الجمع العام التالي أن يصادق على طرده من اللجنة المذكورة. 
 إذا اقتنع��ت غالبي��ة أعض��اء لجن��ة التنس��يق، أو مجل��س)18

 اللج��ان، أو مجل��س اللوجس��تيك، أن عض��وا م��ا ف��ي إح��دى اللج��ان،
 ، أوقمعي---ة"، أو ف���ي ق���وى بلطجي---ةي"س���اند، أو ينخ���رط، ف���ي ف���رق "

 ، يح�ق له�ذه الغلبي�ة أن تق�رر إيق�اف عض�ويةب�وليسية، أو م�خابراتية
  ف��براير''. كم��ا يح��ق للغلبي��ة20هذا الشخص، أو إلغاءها، من ''حركة 

 الم���ذكورة أعله أن تلغ���ي عض���وية ك���ل عض���و (ف���ي إح���دى اللج���ان)
 20تتع��ارض ممارس��ته م��ع مب��اديء الرض��ية التأسيس��ية ل "حرك��ة 

 ف��براير". كم��ا يح��ق له��ا أن تلغ��ي عض��وية أي عض��و ي��دافع ع��ن نظ��ام
 الفس��اد، أو ع��ن نظ��ام الس��تبداد الق��ائم، أو يع��ادي الق��وى السياس��ية

التقدمية التي تناضل ضد الفساد وضد الستبداد. 
  الموكلة إليهل ينجز المهامكل عضو في إحدى اللجان )19

 غيابه، أو بس--ببفي وقتها، وبالجودة أو الفعالية المطلوبتين، بسبب 
 ، ت�ZوfجMه ل�ه لجن�ة التنس�يق، أو مجل�س اللوجس�تيك، أو مجل�ستهاونه

 اللجان، إنذارا أول. فإن كرر خطأه، تZوfجMه له إن�ذارا ثاني�ا. ف�إن تم�ادى
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 في إهماله، تZقرر (لجن��ة التنس��يق، أو مجل��س اللوجس��تيك، أو مجل��س
 اللجان)، سحب المسؤولية منه، وتZوقQف فورا عضويته في تلك اللجن��ة
 المعني��ة، وتطل��ب م��ن  الجم��ع الع��ام الت��الي أن يص��ادق عل��ى إلغ��اء

عضويته في تلك اللجنة التي يوجد فيها.   

أساليب عمل الل�جان،
ميثاق الشرف داخلها،

أخلقيات اللجان والمجالس
 في مجال تحديد المه��ام وإنجازه��ا، يج��ب عل��ى أعض��اء)20

 ك��ل لجن��ة م"ختص��ة، وعل��ى أعض��اء مجل��س اللج��ان، وعل��ى أعض��اء
  ف�براير"، أن ي�حBر"ص"�وا عل�ى20مجلس اللوجستيك، التابعين ل "حرك�ة 

 ،التع---اون، والتش---اور، م"ف ع�م����ة ب���ر"وح عم---ل مش---تركت���وفير بيئة 
 ، فيما بين مجملالنضال الم�شgت2ر�ك، والحترام المتبادل، والتكاملو

 العض��اء الش��بان والعض��اء المس��نين، وبي��ن الم"بت��دئين والم"ح�نGكي��ن،
 وبين الم"ح�زMبOين وغير الم"حزبين. كما يجب على كل العض��اء الح��رص

 ،الدق--ة، والمس--ؤوليةعل��ى أن يك��ون أداءه��م م��ن مس��توى ع��ال م��ن 
  على أسلوب الت��دبيرأسلوب التدبير الم�شترك، مع تغليب الفعاليةو

الف�رBدOي (أو ألنفرادي).
 يل�زم أن يح�رص أعض�اء ك�ل لجن�ة، وك�ل مجل�س، ف�ي)21

 الم�راقب---ة، والش---فافية ف���براير"، عل���ى التGح�ل���Gي بأس���اليب 20"حرك���ة 
 النق-د، وتب-ادل النق-د البن-اء، ع�بر الم�حاس--بة الم�تبادل--ة، والم�تبادلة

. الن�ج�اع�ة والفعالية، بهدف بلوغ أرقى مستويات الذاتي الرفاقي
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  مناض��ل م��ا لمس��ؤولية مح��ددة خللاحتك--ارولتلف��ي )22
 20زمن طويل، ولعطاء فرص لمناض��لين آخري��ن لك��ي يفي��دوا "حرك��ة 

  (فيم�ا بي��ن أعض��اء ك��لإعادة توزيع المه--امفبراير" بOم�ه�اراتهم، يجب 
 لجنة) بعد مرور كل ثلثة أشهر. (وهي فترة كافية بالمقارن�ة م�ع عم�ر

 فبراير").20"حركة 
 ولتفادي الغم�وض، أو النGس��Bي�ان، أو س��وء التف�اهم، فيم�ا)23

 بين أعضاء كل لجنة م"ختصة، يجب أن تكون لئحة أعضاء كل لجن��ة
متخصصة مكتوبة (وليس شفوية). 

 ولتفادي الغم�وض، أو نس�يان المه�ام، أو تط�اول بع�ض)24
 المناض��لين عل��ى مس��ؤوليات ل ت��دخل ض��من المه��ام الم"وكUل���ة إليه��م،
 يجب على كل لجنة أو مجلس أن ي"ح�رMر، قبل فك الجتم��اع، ملخص��ا
 مكتوبا للقرارات الع�م�لQيMة التي إت¤خ�ذ�ها، أو م"لخصا للمه�ام ال��تي وfزGع�ه��ا
 على أفراده. ويلزم أن ي"وfقGع فورا كل الحاضرين في الجتماع على هذا
الملخص (ولو ك��ان عل�ى ش��كل م"س�BوfدMة). ث��م ت�ZوزGع فيم��ا بع��د نس��خ (

photocopie.له���ذه الملخص���ات عل���ى ك����ل العض����اء المعنيي���ن ( 
 وتستعمل هذه الملخصات لمراقبة، أو لمتابعة، إنج��از المه��ام المتف��ق
 عليها. (وإذا خQف نا من سقوط هذا الوثائق بين أي�دي الجه�زة القمعي�ة،
 يمكن أن نZعطي لكل شخص ا¦سBما م"ستعارا، أو أن نستعمل رم��وزا، أو

"لغة م"ش�و�هة وغير مفهومة"، ي�تGفQق الم"ناضلون بشكل مسبق عليها).
  ف�براير"،20وتماشيا م�ع الرض�ية التأسيس�ية ل "حرك�ة )25

 ، ولي��سأن يعمل--وا كمناض--لين أف--رادينبغي على العض��اء الم"ح�زMبي��ن 
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 كجماعات حزبية م"نسجمة أو م"تماسكة. كم��ا يج��ب عل��ى أعض��اء ك��ل
 ص--يانة اس--تقللية ه--ذهلجن��ة، وعل��ى ك��ل مجل��س، أن يحرص��وا عل��ى 

 ، أو المج��الس، وذل��ك عل��ى المس��تويات البش��رية والسياس��يةاللج--ان
 والمالي��ة، وذل��ك تZج���اه أي��ة هيئة، أو أي��ة م"ؤسMس��ة ك��انت. ويلزمه��م أن

  أية جماعة، أو أي حزب، أو أية هيئة، على أيةهيمنةيتعاونوا لتلفي 
 لجنة، أو على أي مجل�س. ول�و ج�اءت ه�ذه الهيمن�ة بحس�ن الني�ة، أو
 بشكل غير إرادي. ويلزمهم النضال ضد ك�ل المظ�اهر الس�لبية، مث��ل
 الت¤ه�و�ر، أو التGط�رMف، أو ال¦هBم�ال، أو "الح�ل�قQيMة الحزبية"، أو التGهBمQيش، أو

ال¦ق ص�اء، أو النفراد باتخاذ القرارات. 
 22(وح"�رMر ه�ذا الق�انون ف�ي ال�دار البيض�اء، ف�ي ي�وم الخمي�س 

 ، واق ت��ZرOح ه��ذا الق�انون داخ��ل مجل��س اللوجس��تيك، ث�م2012م�ارس 
داخل الجمع العام، لكي ي"صادقا عليه).
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