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ق�ان�ون ال�ج�مع الع�ام

 نعرض فيما يلي : ''القانون الم#نظ�م للن�قاش في الج�مع العام''، أو اختصار�ا :  ''قانون الجم��ع
 العام''، ليس على شكل قانون صرف، ولكن على شكل نص بي��داغوجي، يجم��ع (م��ن جه��ة أول��ى)
 بين شرح المشاكل الس<لبية التي تكر<رت خلل الج#موع��ات العام<��ة الماض��ية، (وم��ن جه��ة ثاني��ة)

 قانون : 
	��� أو ������بين الحلول الم#لئمة، وهي م�طروحة على شكل 
 ، ك)ن&ا ن$ع"ل ن ع�ادة أنالت�وقيتحول )1

�اعة��ى الس��يبتدئ مثل عل� الجمع العام الم4قبل س
�ام19��ع الع��ي الجم�  مساء<. لكننا ل نبدأ عمليا ف

�اعة ��ة الس��يع45 و19إل@ عند قراب��ة. فتض�  دقيق
�ف،45من&ا �  دقيقة. وهذا سلوك عشوائي، وم4تخل&

�ترن��تي ل تق��ة ال� ول ب4د& من تصحيحه. لن الجد&ي
�ي أو النحلل.��د الت&راخ��ى تقالي��ول إل� بالد&قة، تتح

 ت�وجب الش�روعلذا، يجب وضع قاعدة صارمة، 
 الفعل���ي ف���ي الجم���ع الع���ام، ف���ي الس���اعة
 الم2ح��د�دة س��لف-ا لب��دايته، وب��دون أي$ ت��أخ�ر
 في هذه الس$اعة الم2حد�دة. وذلك مهما كان

 عدد الشخاص الحاضرين أو الغائبين.
�انت )2��دومم�2د�ة الجم�ع الع�امك�  ت

�ن ���ول (أي م���ن المعق���ثر م���ادة أك���ى 5ع�� 6 إل
�ي��اركين ف��د&ة المش��ول الم4��ق ط��اعات)، ف\ي4ر"ه � س
 الجمع العام، ويضطر_ كثيرون من المناضلين إلى
�ة��ايته، ودون معرف��ل نه��ام قب� مغادرة الجمع الع
�ض���ود بع���د ل يع���بب، ق���ذا الس���ته. وله�� خ$لص
�م ل��ام. لنه��ع الع� المناضلين مرة ثانية إلى الجم
�ى��ون الفوض��م ل يطيق��وله، أو لنه��ون ط$� يتحم_ل
�ع��أن نض��رض ب��ذي يف��يء ال��ه. الش��ائعة في� الش

�ول : ��ارمة، تق��دة'' ص� يختار الجم��ع الع��ام''قاع
 م2س���GبJق-ا الم���2د�ة الق�ص���GوFى للجم���ع الع���ام،
 وي2ح��د�دها مثل ف��ي س��اعتين ونص��ف. ف��إذا

 استنفد الجمع العام هذه الم��2د�ة الم2ح��د�دة،
 ي2قر$ر م2سي$ر الجم��ع الع��ام رJف��Sع الجلس��ة إل��ى
 أج��ل آخ�ر م2ح��د�د، ول�و ل��م يس��تنفذ الجم��ع
 الع��ام ك��ل$ نق��ط ج��دول أعم��اله، ول��و ل��م

 ودون الخض��وعيستنفذ لئحة الم2تدخ�لين. 
 وي2عGلن م2سي$رل^مJنG يرغب في إطالة النقاش. 

 النق��اش أن الجم��ع الع��ام الم2قب��ل س��وف
 يJس��Gتأنف النق��اش عن��د نف��س النقط��ة ال��تي

ر2ف^ع عندها.
�ي، خلل)3��اش الوlل��ادةn النق��دور ع� ي

�ط ��د نق��ول تحدي��ام، ح��ع الع��ة الجم� ج��دولبداي
�واليالعمال��ول (أي ح��ن المعق��ثر م� . ويpد$وم أك

�اش��ذا النق��وlل ه� ساعة، أو ساعة ونصف)، ويتح
 حول جدول العمال إلى تدخ&لت سابقة لوانها.
�و��ال) ه��دول العم��ط ج��ول نق��اش (ح��ذا النق� وه
�دخ&لين ل��اذا ؟ أول، لن المت� مضيعة للوقت. لم
�دول���ط ج���تزام بنق���د) الل���ا بع���ترمون (فيم�� يح
�ع��ن الجم��زء<ا م��ا، لن ج� العمال الم4حد&دة. وثاني
�ة� العام يقبل دائما بأن يقول الم4سج_لون في لئح
�م��ان كلمه��و ك��دون، ول��ا يري��ل_ م��دخ&لت ك� الت&
�ال.���دول العم���ط ج���يع نق���ن مواض���ا ع�� خارج<
�ه :��ول أن� وبالتالي، يجب وضع قاعدة صارمة، تق
 ل فائدة لضياع الوقت ف��ي محاول��ة تحدي��د
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 ن�قط جJدول أعم��ال ل يح��ترمه الم2ت��دخ�لون.
 حيث أن م2سي$ر النقاش، ومنذ بداية الجمع
 الع��ام، يق��ترح ف��ورfا (عل��ى الجم��ع الع��ام)
 ج����دولi للعم����ال، يتض����من مثل النق����ط

 ) النقطة الولى ك��nذmا1 («الرئيسية التالية : 
 )3) النقط��ة الثاني��ة ك��ذا وك��ذا، (2وك��ذا، (

  (تس���محنق�����ط أخ�����رى غي�����ر م2ح�����د�دة
تدخ&لين بأن يتناولوا قض�ايا أخ�رى  للم�

تنو&عة)»  . ثم يفت��ح م2س��ي$ر النق��اش ف��ورfام�
 لئحة واح��دة وم2غلق��ة للراغ��بين ف��ي تن��اول
 الكلم��ة، أو ف��ي الت��tدmخ�ل. ونعم��ل بلئح��ة

 تلف����ي ال����ر$دود واح����دة م2غلق����ة به����دف
 اللwم2نSتهي�����ة، أو الت������دخ�لت العتباطي�����ة.
 ونmسGمJح لك�ل م2ت�دخ�ل، ب�أن يتكل���م ف�ي أي$��ة
 نقط��ة م��ن بي��ن ه��ذه النق��ط الم2ح��د�دة م��ن
 ج���دول العم���ال، أم ف���ي غيره���ا، وب���دون
 ترتيب ف��ي تن��اول ه��ذه النق��ط. بش��رط أن ل
 يتجاوز ك��ل$ م2ت��دخ�ل ال��وقت الم2ح��د�د لك��ل

  دقائق).5 أو 3تدخ�ل (ونحد�ده عادة- في 
�رض )4��ادة ع��ل ع��نتق��اريرJنفض_�  ع

�ة الم4�داخ\لت العادي�ة.��ل بداي��ان قب��ال الل&ج� أعم
�ة : ��ارمة التالي��دة الص��ترام القاع��ع اح��ن م� (أ)لك

 يجب أن يكون الشخص الذي يري��د تق��ديم
 تقري��ر ع��ن لجن��ة وظيفي��ة م2عين��ة أن يك��ون
 حق���ا م2كnل�ف��ا م��ن ط��رف تك��ل اللجن��ة. (ب)
 يج���ب أن يك���ون تقري���ره مكتوب���ا، ولي���س
 شفويا. ت) يجب أن ل تتجاوز م��دة ع��رض

  دقائق. (ث) ل تتطل�ب عادة ه��ذه2التقرير 
 التقارير م2صادقة الجم�ع الع�ام عليه�ا. (ج)
 يمكن لمن يريد التعلي��ق عل��ى تقري��ر م��ا أن

 يفعل ذلك، لكن فقط أثناء تدخ�له العادي،
  حينما يحين دوره في لئحة الم2داخmلت.

�د)5���ام، يري���ع الع���ة الجم�� خلل بداي
�د&موا ''���لين أن يق���ن المناض���ثيرون م�� ''أخب��ارfاك

�ار''،��ذه ''الخب��رض ه��محنا بع� للحاضرين. فإذا س
�ى ��ا إل��ل أحيان��ن أن يص��ددها يمك��إن ع�  أو10ف

�وlل ع�رض ك�ل ''خ�بر''20�  ''خبر<ا''. وغالب�ا م�ا يتح
�ل.� إلى شرح م4فص_ل، أو إلى ''تدخ&ل سياسي'' طوي
 أو قد يكون هذا ''الخبار'' مجر_د تعليق، أو م4جر_د
�ى أي_��وي عل��ي، ول يحت� حيلة لعرض رأي سياس
�ب��اوزات، يج��ذه الت&ج��ص ه��ي. ولتقلي� خبر حقيق

�ي :��ا يل��رض م��ارمة، ت\ف���دة ص��ع قاع�  يج��بوض
 على كل$ من يري��د تق��ديم ''خ��بر'' م�ا للجم��ع
 العام، بأن ي2قد�م ذلك ''الخبر'' مكتوب��ا عل��ى
 ورقة إل��ى م2س��ي$ر النق��اش. (وكتاب��ة ''الخ��بر''
 تف��رض عل��ى ص��احبه ب��أن يك��ون م��2وجزا،
 ودقيقا، وغير م2رتجل). وم2سي$ر النقاش ه��و
 ال��ذي يفح��ص ه��ذه ''الخب��ار'' المكتوب��ة،
 ويقرأ منها بتركيز، فقط ما هو ''خبر'' فعلي،
 وم2في��د، ول يق��رأ منه��ا م��ا ه��و غي��ر ذل��ك.
 وتضاف، في ما بعد، هذه الخبار المكتوبة

  فبراير''، لك��ي تحف��ظ20إلى أرشيف ''حركة 
 ضمن وثائقها.

�ام)6��ع الع��ي الجم� بعض الحاضرين ف
�رتناول الكلمةي4ل ح_ون على ��م غي��و أنه�  فور<ا، ول

�م��و أن دوره��داخ\لت، ول� م4سج_لين في لئحة الم4
�م� في الم4داخ\لت لم يحن بعد$، وذلك بدعوى أنه
�اش،��يير النق� يريدون طرح ''نقطة نظام'' حول تس
 أو ''م4لتمس''، أو ''توضيح''، أو ''رpد_''، أو ''ت\ص"و�يب''،
�مح��ره. وإذا س��ى آخ��دقيق''، إل��حيح''، أو ''ت� أو ''تص
�وائية،��اليب العش��ذه الس��ل ه��ام بمث��ع الع� الجم
�ن��بح م��ه، ويص��ن تحم_ل� فإنها تكثر أكثر م م_ا يمك
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�زم��ذا يل��بطه. له� المستحيل تنظيم النقاش أو ض
 يجب2 عل��ى ك��لأن نضع قاعدة صارمة، تقول : 

 م���ن يرغ���ب ف���ي تق���ديم ''نقط���ة نظ���ام''، أو
 ''م2لتم���س''، أو ''توض���يح''، أو ''ت���دقيق''، أو
 ''تص��حيح''، إل��ى آخ��ره، أن ي2ق��د�مه مكتوب��fا
 على ورقة، وأن يعطي$ه إل��ى م2س��ي$ر الن�ق��اش.
 وم2س����ي$ر النق����اش ه����و ال����ذي يق����رأ ه����ذه
 الورقات، ويقرأ بتلخي��ص م��ا يس��تحق فعل
 ب��أن ي2ع��رض عل��ى الجم��ع الع��ام، ويرف��ض

 قراءة ما ل يستحق أن ي2قرأ.
�ر )7��ية، يحض��ة الماض� خلل الت&جرب

�ن ��تراوح بي��ا ي��ام م��ع الع��ي الجم��ادةn ف�  و100ع
�اش 200��ي_ر النق��ج_ل م4س��خص. وي4س� لئح��ة ش

�ا��ا م��ة. وغالب<��اول الكلم��ي تن��بين ف��ى للراغ� أول
�ن��ا بي��ة م��اول الكلم� يتراوح عدد الراغبين في تن

  شخص. وبعد استنفاد الل�ئحة الولى،30 و 15
�ة� ي4سج_ل م4سي_ر النقاش لئحة ثاني�ة. ورب_م�ا لئح
�رين� ثالثة. زيادة على ذلك، فإن عدد<ا من الحاض
�ة،��اول الكلم��ى تن� ي4ص ر_ون، من لحظة لخرى، عل
 ولو لم يكونوا م4سج_لين في لئحة الم4داخ\لت، أو
�ول��د$. فتط��ن بع��م يpح ��ي الكلم ل� ولو أن دورهم ف
�ذا��ه. ل��ن تحم_ل��ا يمك��ثر م م_��ام أك��ع الع��د&ة الجم� م4

�ول : ��ارمة، تق� يج��ب عل��ىيجب وضع قاعدة ص
 م2سي$ر الن�قاش أن ي2سجل لئحة واحدة فقط

 ).الم��2داخmلتللر$اغبين في تن��اول الكلم��ة (
 وت�ص����بح ه����ذه اللwئح����ة م2غلق����ة. وبع����د
 اس��تنفاذها، يم��ر$ ف��ورfا م2س��ي$ر النق��اش إل��ى
 خ�لص��ة (أو خ�لص��ات، أو ق��رارات) الجم��ع
 العام، ث��م ي2عل��ن ع��ن انته��اء الجم��ع الع��ام.
 (والهدف من هذا السلوب ه��و أن��ه يف��رض
 عل���ى ك���ل$ المت���دخ�لين أن يتعل�م���وا كي���ف
 ي2هي$ئون م���2داخmلتهم قب���ل انعق���اد الجم���ع

 الع��ام، ويف��رض عليه��م أن يتعل�م��وا كي��ف
 ي2نظ�م��ون أفك��ارهم، لك��ي يعرض��وا أه��م$ م��ا
 عن��دهم خلل ت���دخ�لهم الع��ادي، وبش��كل
 م���2وجز، وم2تmعJق����ل، ض���من اللwئح���ة الول���ى

 والوحيدة).
�ق_)8��ه يح��لين أن� يعتقد بعض المناض

�ع��اءوا خلل الجم��تى ش��ة م� لهم أن يأخذوا الكلم
�اش، ودون���ي_ر النق���وع لم4س���ام، دون الخض�� الع

�اولنظ�امالخضوع لي ��ى تن��ر_ون عل��ان. وي4ص�  ك
�ذلك.��اش ب��ي_ر النق� الكلمة، ولو لم يسمح لهم م4س
�اش، ول����م للنق����انون المنظ����ترمون الق��� ول يح
�ن��ف يمك��رين. فكي��خاصp الحاض��ترمون الش� يح
 لمن ل يحترم القانون الم4ن\ظ&م للنقاش في الجمع
�م��ر ي4نظ��انون آخ� العام أن يقدر على احترام أي ق
 الحياة في الم4جتمع ؟ يجب وضع قاعدة صارمة،

 ي2منع عل��ى أي ك��ان أن يتكل���م إذا ل��متقول : 
 يسمح له م2سي$ر النقاش ب��الكلم. وك��ل م��ن
 أص���ر$ عل���ى الكلم ب���دون إذن م���ن م2س���ي$ر
 الن�قاش، ي2وجه له الم2س��ي$ر ف��ورا إن��ذارا أول،
 ف��إن اس��تمر، ي��2وجه ل��ه إن��ذارا ثاني��ا، ف��إن
 استمر$، يطلب م2سي$ر النقاش من مس��اعديه
 أن ي2خرج��وا ف��ورfا ه��ذا الش��خص الفوض��وي

من قاعة الجمع العام. 
�دة )9��ع قاع��ب وض��ا يج��ارمة،كم� ص
�ول : � ، أو ع��د�ة ف��رق،ف^رGق��mةيجب تmا�س̂��يس تق

  أش�خاص)،5 أو 4(وتتكو�ن ك��ل فرق�ة م�ن 
 ومهم$���ة ه���ذه الف���رق ه���ي م2س���اعد م2س���ي$ر
 النق���اش عل���ى تنظي���م النق���اش، وض���بطه،
 وتنفذ أوامر م2سي$ر النقاش، الم2تعل�قة بط��رد
 أي ش����خص ل يح����ترم الق����انون الم2نظ�����م
 للنقاش إلى خارج قاعة الجتماع، أو تق��وم
 ه��ذه الف��رق ب�ح��Jث$ الحاض��رين ف��ي الجم��ع
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 الع��ام عل��ى ع��دم الت��دخين، أو ع��دم الكلم
 الثنائي، أو عدم استعمال الهاتف المنقول.

�ية، )10����ة الماض����دخلل التجرب��� وعن
 نهاي�ة ك�ل_ جم�ع ع�ام، كن&�ا دائم�ا نج�د ص�عوبات

�تخراج � .خ�لص��Jات النق�اشكبيرة في عملي_ة اس
�ر_ر، أو��ي أن الم4ق��ا ه��ول به��ادة المعم��انت الع� وك
�ا��ث فيه� الم4سي_ر، يقرأ ملخص الم4داخلت، ويبح
�ى��تي وردت عل��ات ال��ار أو القتراح��ى الفك� عل
�ي_ر��د&م الم4س��د. في4ق��دخ&ل واح��ن م4ت��ثر م��ان أك� لس
�تي� خ$لصةn هي عبارة على مجموع القتراحات ال
�دة.��رة واح��ن م��ثر م��داخلت أك��ي الم4��ررت ف� تك
 وهذا السلوب غير عقلني. لماذا ؟ أول، لنه ل
�ع��ة أو أرب��ر مثل ثلث��ا ذ$ك � شيء ي4ثبت أن اقتراح
�ا،��رين. وثاني� مرات يحظى بموافقة أغلبية الحاض
�ه��ق علي��م ي4عل&��دة، ول��رة واح��ر م��ا ذ$ك � لن اقتراح
�ون��ديهيا، وأن تك��ون ب��ن أن يك� الم4تدخ&لون، يمك
�ب��الي يج��ه. وبالت��ة علي� غالبية الحاضرين موافق

�ول : ��ارمة، تق��دة ص��ع قاع� عن��دما يحي��نوض
 وقت بلورة خ�لصة الجمع العام : (أ) يجب
 عل����ى م2س����ي$ر الن�ق����اش، أن ي2س����ج$ل ك����ل

  الهام$ة ال��تي وردت ف��يالعJمJل^ي$ةالقتراحات 
 الم2ت���دخ�لين. (ب) يج���ب عل���ىم���2داخلت 

 عمل��يم2سي$ر النقاش أن ي2خSض̂ع كل$ اق��تراح 
 ه��ام ق���د�م إل��ى الجم��ع الع��ام، إل��ى عملي$��ة
 التصويت، وذل��ك بش��كل س��ريع، ع��بر رف��ع
 اليدي، للت�صويت عليه إم$ا ب ''نmعJمG''، وإم$ا
 ب ''ل�''. (ت) إذا حJظ̂يF اقتراح م2ح��د�د بع��دد
 من الصوات الم2ؤي$دة له (نmع��JمG) يف��وق ع��دد
 الصوات الم2عارضة له (ل�)، ي2عتبر فورfا هذا
 القتراح ضمن خ�لصات أو قرارات الجم��ع
 العام. وإذا حJظ̂��يF اق��تراح م2ح��د�د بع��دد م��ن
 الص����وات الم2عارض����ة ل����ه، يف����وق ع����دد

 الص���وات الم2ؤي$���دة ل���ه، يعت���بر ف���ورfا أن���ه
 مرف����وض م���ن ط���رف الجم���ع الع���ام. (ث)
 تصبح خلصة الجمع العام (أو قراراته) هي
 مجم���وع تل���ك القتراح���ات العملي���ة ال���تي

 صادقت عليها غالبية الجمع العام.
�ع )11���ائج الجم���رارا أن نت���دث م�� ح

�اته، ل ��ه، أو خ$لص��ام، أو قرارات��ىت�نSش��mرالع�  عل
�ة ����مية ل ''حرك����ة الرس����فحة اللكتروني��� 20الص

�اون،��ول ته� فبراير''، أو ت$نشر ناقصة، بسبب ح4ص
�ك. فل��ر ذال��اهم، أو غي��وء تف��وض، أو س� أو غم
�ات، أو�����رارات، أو المعلوم�����ك الق�����ل تل���� تص
�ام.��رأي الع� الخ$لصات، إلى المناضلين، أو إلى ال
 وق�د تفش�ل أنش�طة ''الحرك�ة'' الم4برمج�ة، بس�بب
�ذا��ام. ل��ع الع��رارات الجم� هذا التقصير في نشر ق

�ي : ��ا يل��ح م� بع��ديجب سن قاعدة صارمة، ت$وض_
 انتهاء الجمع العام، يت�ص��ل م2س��ي$ر النق��اش
 ه�و شخص�يا بالمناض��ل المس�ئول الرئيس�ي
 عل���ى ''لجن���ة العلم''، وي2س���ل�مه ورق���ة (أو
 أوراق) مكتوب عليها تاريخ انعق��اد الجم��ع
 العام، وخ�لصاته، أو قراراته، أو بياناته، أو
 برامج أنشطة الحركة، أو غيرها.  مع وض��ع
 إش��ارة مكتوب��ة ت�وFض$��ح م�ا ه�و م2ق�mر$ر للنش�ر
 الرسمي للحركة، وما ه��و م2ق��mر$ر للحف��ظ ف��ي
 الرشيف فقط. ويجب بالض��رورة أن تك��ون
 ه����ذه الوراق م2وق�ع����ة م����ن ط����رف م2س����ي$ر
 النق��اش ف��ي الجم��ع الع��ام، وك��ذلك م��ن
 طرف الم2قmر$�ر الذي ساعده. وبعد اس��تعمال
 ه���ذه الوراق م���ن ط���رف ''لجن���ة العلم''،
 ت�سJل�م هذه الوراق إلى المسئول عن ''لجن��ة
 الرشيف''، بهدف حفظها ضمن أرش��يف أو

  فبراير''.20وثائق ''حركة 
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�ال)12��ل_ أعم��ف أن تظ��ن الم4ؤس�  م
�ر ��ام غي��ع الع��ام2وث�ق��ةالجم��ل_ م��ث أن ك� . حي

�ات،���ن خ$لص���ام م���ع الع���داول خلل الجم�� ي4ت
�يات،��ارات، وأرض��ات، وإخب��رارات، واقتراح� وق
�ة��ع نهاي� وآراء، وأنشطة، وأحداث، تضيع كل&ها م
 الجمع العام. ومع مرور الوقت، ل يبقى منها أي
�فحة���ى الص���ر عل���ا ينش���تى م���ذكر. وح���يء ي4�� ش

�ي20اللكترونية الر_سمية ل ''حركة �  فبراير''، ينته
�د��تطيع أي أح��ز_وال. فل يس��ى ال��ذلك إل��و ك� ه
�ائق��ى الوث��ية، أو إل� الرجوع إلى الخ$لصات الماض
�ول.��ر معق��اطىء، وغي��رف خ� القديمة. وهذا التص

�ول : ��ارمة، تق��دة ص��ع قاع��ب وض��ذا يج� يج��بل
 خل��ق لجن��ة ص��غيرة ق��ار$ة، ودائم��ة، ت�س��مى
 ''لجنة الرشيف''، أو ''لجن��ة المحفوظ��ات''،
 وت�عن��ى بجم��ع، وح^ف��ظ، وص��ي$انة، ك��ل$ م��ا

  ف���براير''، مث���ل20يتعل����ق بحي���اة ''حرك���ة 
 ملخ�صات الم2داخلت في الجم��وع العام��ة،
 وخ�لص���اتها الرس���مية، والقتراح���ات ال��تي
 ت�قد�م مكتوبة إلى الجمع العام (سواءf كانت
 مقبول��ة، أم مرفوض��ة، م��ن ط��رف الجم��ع
 الع���ام)، وك���ذلك حف���ظ الرض���يات ال���تي
 ت�ن��اقش ف��ي أوراش الح��وار، أو ف��ي الي��ام
 الدراس��ية، أو ف��ي الم2لتقي��ات الجهوي��ة، أو
 الوطني��ة، إل��ى آخ��ره. وتبق��ى ه��ذه الوث��ائق

  ف��براير''.20م^لكية للجمع الع��ام ل ''حرك��ة 
 حي����ث إذا انس����حب عض����و م����ن ''لجن����ة
 الرشيف''، فإنه يتوجب علي��ه تس��ليم تل��ك
 الوث��ائق كامل��ة إل��ى م��ن ا�نSت�خ̂��ب خلف-��ا ل��ه.
 (كم���ا يمك���ن للجم���ع الع���ام، إن اقتض���ى
 الح���ال، أن ي2كل���ف ''لجن���ة العلم'' به���ذه
 المهم���ة، وذل���ك ب���دل م���ن ''لجن���ة خاص���ة

 بالرشيف'').

�بات أن)13��د&ة مناس��ي ع��دث ف�  يpح"
�ى ��وف&ر عل��أنه ل يت� مك��انالجمع العام ي4فاجأ ب

�ذه��ل ه��ي مث��ه. ولتلف��ع في��ن أن يجتم� لئق يمك
�ارمة،��دة ص��ع قاع� الم4فاجآت الس_لبي_ة، يجب وض

 تmتكل�ف ''لجنة الل�وج�سGت^يك'' بالتفكيرتقول : 
 الم2س����بق، ف�����ي التص�����ال ب�����الحزاب، أو
 بالنقاب���ات، أو بالجمعي���ات، ال���تي ي2مك���ن
 استعارة مJقر$اتها، بهدف عقد الجم��ع الع��ام
 فيها. كم�ا يج�ب عل��ى ''لجن��ة اللوجس�تيك''
 أن ت�فك����ر ف���ي إع���داد ه���ذه المق���ر$ات، م���ع
 الح��رص عل��ى أن تت��وف�ر ف��ي ه��ذه المق��ر$ات
 ش���روط الس$���عة (المس���احة)، والكراس���ي،

 والت�هوية الكافية، وما شابه ذلك.
  فيتmسGيير النقاشفي ما يخص )14

�ا ل� الجمع العام، ن$عاني من مشكلين : إم_ا أنن
�ا أن��اش، وإم_��ي�ير النق��ا ك)فئ¦ا لت\س"� نجد م4تطوlع
�ي�ير��ب ت\س"��ي منص��ر_ر ف��خص يتك��س الش� نف
�ذه��را له��بح م4حتك��ه يص��د& أن��ى ح��اش إل� النق
�ن��ض م��ل البع��د يمي��ة. وق��ة الحس_اس� الوظيف
�ذه��تعمال ه��ى اس��اش إل��ي_رون النق�pذين ي4س�� ال
�ود_ أن��ن ن��ا نح��ة. بينم��راض ذاتي� الوظيفة لغ
�ن��دد م4مك��بر ع��ة أك� يتناوب على هذه الوظيف
�دة���ع قاع���ب وض���ذا، يج���لين. ل���ن المناض�� م

�ول : ��ارمة تق� يح��رص الجم��ع الع��ام، م��نص
 فترة لخ��رى، عل��ى تنظي��م دJوFرJات تmك�و�يني$��ة
 وتmدSر�يب�ي$ة، هدفها هو تعليم أك��ثر م��ا يمك��ن
 م���ن المناض����لين قواع����د وف�ن���ون تس���يير
 النق���اش، (ف���ي أي ن���وع م���ن الج2م2وع���Jات

  ف��براير''، أو ف��ي20العامة، مثل في ''حرك��ة 
 جمعي���ات، أو نقاب���ات، أو جم���اهير، إل���ى
 آخ���ره). وه���ذه الوثيق���ة الحالي���ة (ق���انون
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 الجم���ع الع���ام) تص���لح كمب���اديء عام$���ة،
 لبرنامج هذا الت�كوين أو الت�دريب.

��� ونع��رض ف��ي م��ا يل��ي،������������
� ��
  (أي غير إجبارية)، يمكن أن يك��ون�����������

�استعمالها مفيدا، ������� ���!�"��#$، 
كل جمع عام م#ح�د�د : 

�ي���ون ف��ذين يرغب��لين ال��ى المناض��ب عل� يج
�ام��ع الع��ل الجم��اش داخ� ت\رشيح أنفسهم لتسيير النق

�وا ��بpقnاأن يpد�ر4س4��ام)م4س"��ع الع��اد الجم��ل انعق�  (أي قب
�رح��وف ت$ط��ا س��ون أنه��تي يpف�ترض��ايا ال��ل القض� م4جم
�و��ك ه��ن ذل��دف م��ل. واله��ام الم4قب��ع الع� داخل الجم
�ع��اش الجم��يير نق��ئولية تس��ل مس��تعداد لتحم_� الس

العام، وتوفير أكثر ما يمكن من الحظوظ لنجاحه.
 يجب أيضا على المناضلين الراغبين في 

�ع��ل الجم��اش داخ��يير النق��هم لتس��يح أنفس� ت\رش
�الم2سبق-االعام، أن ي4هpي_�ئوا ��دول العم�  م4س"و»د_ة ج

�د&وا���م أن ي4ع ���ا عليه���ل، أو الم4لئم. كم�� الم4ح"ت\م
 م4س"و»د_ة خ$لصات م4م"ك نة لقتراحها في ما يخص
�ال���دول العم���اط ج���ن نق���ن بي���ة م���ل نقط�� ك
�ع��ي الجم��اش ف��ور النق��و أن تط��ي (ول� الفتراض
 العام سوف يف�رض بالض�رورة تط�وير، أو تغيي�ر،

مشاريع تلك الخ$لصات). 
�اق��د اتف��ع الع�ام، وبع�  وخلل انعقاد الجم
�ب��ترح، يج��دول أعم�ال م4ق��ى ج��ام عل� الجمع الع

�ى ����ال إل����دول العم����يم ج����ايا3 أو 2تقس���  قض
�ي_ر�pك، وإذا رأى م4س���د ذل��ثر. وبع��ية، ل أك� أساس

�ق الجم�ع الع�ام� النقاش فائدة ف�ي ذل�ك، وإذا واف
�ى ��ور<ا إل� 2على ذلك، ي4مكن تقسيم الجمع العام ف

�ل ورش3أو ��ة. وك��ع و»ر"ش) م4ؤق&ت��ات (جم�  و»رpش\
�ال.��دول العم��ن ج��ط م��دة فق��ة واح� يناقش نقط
�ي أن��ر_ ف��و ح4��ام ه��ع الع��ن الجم��و م��ل عض� وك
�ه��ذي يpه4م_��اره، أو ال� ي4شارك في الورش الذي يخت

أكثر من غيره. 
�و»از (أي��كل م4ت\��ذه الوراش بش��ل ه�  تعم
�ل��اش داخ��اء النق��د انته��وقت). وبع��س ال��ي نف� ف
�ة���را أو خلص���ل ورش تقري���ر_ر ك�� الوراش، ي4ح

م4ف\ص_لة حول النقاط التي درسها. 
�أكمله،��ام ب��ع الع��د الجم��ن جدي�  يجتمع م
�ف الوراش.��ات م4ختل� وت$قد&م له تقارير أو خ$لص
�ع̄، أو� وت$صبح خلصة الجمع العام ت\ت\ك°وlن من جpم"
�د&تها�pتي ا±ع���ات ال��ف الخ$لص��ب، م4ختل��ن ت\ر"ك ي� م

الوراش السالفة الذكر. 
�ادئا،��ع ه��بح الجم��اليب، يص��ذه الس� وبه
 عpمل ي_ا، م4فيدnا، وم4ن�تجا. كما أن م4دة الجمع العام

�يرة (مثل ���بح قص���ن 2تص���دل م���اعات ب�� 5 س
�ام��ع الع��ي الجم��اركون ف��ع الم4ش��اعات). ويرج� س
�وlى���وت&ر. ف\ت\ت\ق\��اق ول ت��دون إره���ارهم ب���ى دي�� إل

''الحركة''، ويكبر مفعولها. 
عبد الرحمان النوضة

�س ���وم الخمي���ي ي���ر_ر ف���وبر18(وح4��  أكت
�اه2012��ي يتبن&� ، وق$دم فيما بعد للجمع العام لك

ويعمل به). 
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