
ميثاق الش�رف
 فبراير''20لعضاء ''حركة 

 الـتـقـديـم

 ق!!انون سلوك، وقواعد، ودليلميقاق الش�رف الحالي، هو بمثابة 
 20داخل��ي، يح��دد م��ا يج��ب عل��ى ك��ل عض��و، أو مش��ارك، ف��ي ''حرك��ة 

  في النضال الجم��اهيري المش��ترك، وأنكمنهاجفبراير''، أن يهتدي به، 
  نض��الي، ف��ي أي نش��اط م��ن بي��ن النش��طة ال��تيكأس!!لوبينض��بط ل��ه 

  فبراير''، سواءB على مستوى العمل في اللجان، أم ف��ي20تنظمها ''حركة 
 الجم��ع الع��ام، أم ف��ي المس��يرات، أم ف��ي الوقف��ات الحتجاجي��ة، أم ف��ي

  عل��ىالميثاقالعتصامات، أم في الن�دوات، أم في غيرها. ويستند هذا 
  ف��براير''، م��ن مجم��ل التج��ارب النض��الية20ما استنتجه أعضاء ''حركة 

  يتم السترشاد به، ويTحتكم إليه، في كل ما يتعل���قمرجعالماضية. وهو 
 وب6برمج!!!ة نض!!!التها المقترح!!!ة، ف��براير''، 20 ف��ي ''حرك��ة ب!!!النخراط

 وبتنظي!!!م ه!!!ذه النض!!!الت، وبتنفي!!!ذها، وب!!!التقييم، وبالمراقب!!!ة،
. وبالمحاسبة، وبالتأديب

   مراسيم اللتزام الشخصي بميثاق الشرف
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  ف��براير''، مTع��د (بش��كل ع��ادي أو20أثن��اء جم��ع ع��ام ل ''حرك��ة 
 استثنائي) لتنفيذ مراسيم النطق باللتزام الشخصي أو الجماعي بميث��اق

 الن!!ص الكام!!لالش��رف، يق��رأ منظ���م النق��اش (ف��ي ه��ذا الجم��ع الع��ام) 
 لميث��اق الش��رف. وبع��د ه��ذه الق��راءة، يتق��دم الش��خص أو الش��خاص

  ف��براير''، أو ف��ي الل��تزام20المعنيون، الرdاغبون في النخراط في ''حرك��ة 
 بميث��اق الش��رف الخ��اص به��ا، وينطق��ون بص��وت جه��وري، بالعب��ارات

:   التالية، التي تلخ�ص إلتزامهم بميثاق الشرف، فيقولونالملخ�صة
 «أنا فلن الفلني، ألتزم بميث��اق الش��رف الح��الي، أم��ام الش��عب،

  ف���براير''، وأتعه���د بتط���بيق مجم���ل بن���وده20وأم���ام مناض���لي ''حرك��ة 
ومبادئه، بأقصى نزاهة وفعالية ممكنتين». 

 النص الكامل لميثاق الشرف

 ، أمام الشعب، وأمام مناضليأشهد بشرفي أنا فلن الفلني، )1
  بميث��اق الش��رف الح��الي، إيمان��ا من��ي ب��أن بن��ودأل!!تزمف، أنن��ي 20ح

  لنج���اح نض���النا التح���رريض!!!روريةومب���اديء ه���ذا الميث���اق، ه���ي 
المشترك. 

 ، لت��دبير فعل�يكدليل أهتدي ب�ه الحالي بميثاق الشرف ألتزم )2
 20النض��الي، وس��لوكي الخلق��ي، وعلق��اتي النض��الية، داخ��ل ''حرك��ة 

 فبراير''، ومع مختل��ف المش��اركين فيه��ا، وم��ع م��واطني الش��عب، وذل��ك
 ، ف��ي أق��ربتحقي!!ق طموحاته!!ا نض��ال الحرك��ة، وتقوي!!ة فعالي!!ةبه��دف 

الجال الممكنة، وبأقل الخسائر المتاحة. 
 20 ''حرك���ة به!!!دف أل���تزم ب���إرادة قوي���ة، وبعزيم���ة ص���امدة، )3

 النض���ال ض���د الفس���اد، وض���د«:   الرئيس���ي، وه���ووبش!!!عارهاف���براير''، 
 الستبداد، مهم��ا ك��ان مTرتكب��ه أو مص��دره، وم��ن أج��ل تحقي��ق الحري��ة،
 والكرام���ة، والعدال���ة المجتمعي���ة، والديمقراطي���ة، وحق���وق النس���ان،
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.   »والتنمية، وفصل الدولة عن كلd الديان
 مص!!الح ألتزم بإعطاء السبقية ف��ي عمل��ي السياس��ي، لخدم��ة )4

  ف��براير''، ولي��س لتحقي��ق20 ''حرك��ة أه!!داف، ولخدم��ة عم!!وم الش!!عب
 أهدافي الشخصية، أو أهداف عائلتي، أو حزبي، أو قبيلتي، أو فئت��ي، أو

 النض!!ال ه!!و تض!!امنجم��اعتي، أو إقليم��ي، أو ط��ائفتي. وأتعه��dد ب��أن 
 ، ولي�س ارتزاق�ا، أو انتهازي�ة. كم�ا أتعه�dدمQجتمعي، وتضحية شخصية

 بع��دم اس��تغلل نض��الي، أو مس��ئولياتي النض��الية، أو نض��ال الحرك��ة،
 للحصول على مكاسب شخصية، أو لتحقي��ق من��افع لش��خاص مقرdبي��ن

مني. 
  ف��براير''، وه��و20 الذي بلورته ''حركة بأسلوب النضال ألتزم )5

 »، وال��ذيالنضال الجماهيري، التقد�مي، السdلمي، المفت��وح، والمTش��ترك«
 يتجس��د عل��ى الخص��وص ف��ي المس��يرات الش��عبية الس��لمية، الد�وري��ة،

. والحاشدة
 ، ف�ي الجTموع��ات العام�dة ل ''حرك�ةبالمش!!اركة العملي!!ة ال�تزم )6

  فبراير''، وفي لجانها، وفي مجمل النشطة والنضالت التي تنظمها،20
وذلك حسب قدراتي الشخصية، بكل صدق ونزاهة. 

 مفتوح!!ة ف��براير'' 20 داخ��ل ''حرك��ة العض!!وية ألتزم بأن تبق��ى )7
 لمشاركة كل المواطنين التقد�ميين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، شبابا أو
 مس��نين، متحزبي��ن أو غي��ر متحزبي��ن، فق��راء أو أغني��اء، حض��ريين أو
 قرويين، متديdنين أو غير متديdنين، وذلك ضد�ا على كل فئوية مغلقة، أو

طائفية ضيقة. 
 ت!!دبير ف�ي أن يش��ارك ف�ي حقR كل مواطن ألتزم بالدفاع عن )8

، عبر كل السdبل الديمقراطية المشروعة. شؤون الوطن
 كم!!واطنين ف��براير'' 20 ألتزم بأن نعمل جميعا داخ��ل ''حرك��ة )9

 ، مستقل�ين في تفكيرهم وفي تصرفهم، وليس كجماعاتأفراد تقد�ميين
 متجانس��ة، ذات طبيع��ة حزبي��ة، أو ديني��ة، أو فئوي��ة، أو إقليمي��ة، س��واء
 ك��انت س��رdية أم علني��ة. كم��ا أل��تزم بنب��ذ العص��بية، والعن��ف، وبتلف��ي
 النحي��از لجماع��ة ض��د� أخ��رى. وأتعه��dد بمقاوم��ة ك��لd إث��ارة للن�ع��رات
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التقسيمية، أو الطائفية، أو العنصرية، أو العرقية، أو العقائدية. 
 20 ل ''حرك��ة الستقلل ال!!ذاتي ألتزم بأن أساهم في صيانة )10

 فبراير'' ت�جاه كل الهيئات، سواء ك�انت حزبي��ة، أم جمعوي��ة، أم دولتي��ة،
 أم إداري��ة، أم اقتص��ادية، أم ديني��ة، م��ع إعط��اء الس��بقية للتع��اون م��ع
 مجمل الحزاب، والجمعي��ات، والمناض��لين، المتميdزي��ن بتق��دميتهم، أو

بثوريتهم، و بنضالهم العملي والسdلمي لفائدة الشعب.  
  الفكري��ة ال��تي أحتك��م إليه��ا ف�يالمرجعي!!ة أل��تزم ب��أن تك��ون )11

 نض��النا المش��ترك، ه��ي العق��ل، والمنط��ق، والع��دل، والخلق الحس��نة،
 وحقوق النسان، والعلوم، والشورى الجماعية، والشعب، وليس هي أي

مرجع آخر.   
  فيم��ا بي��ن أعض��اء ''حرك��ةأسلوب التعام!!ل ألتزم بأن يكون )12

  ف���براير'' ه���و التق���ارب، والح���وار اله���اديء، والعقلن���ي، والح���ترام20
 المتبادل، والتن��وير المتب�ادل، والتع�اون، والتكام�ل، بص�دق، وش�فافية،

ونزاهة، ومرونة، في كلd الميادين الممكنة. 
  الحس��نة، وبالمتن��اع ع��ن ك��ل الس��لوكاتب!!الخلق  أل��تزم )13

 المنبوذة، أي التي تضرd بالفرد أو بالجماعة، مثل النانية، أو النتهازية،
 أو النف��اق، أو الغ��ش، أو الك��ذب، أو الخيان��ة، أو الس��رقة، أو العن��ف، أو
 المخد�رات، أو الجريم�ة، أو التهام��ات المتس�رdعة، أو الحك��ام المس��بقة
 التي ل تستند على حجج موضوعية، أو التدخين في الماكن المش��تركة،
 أو م��ا ش��ابهها. كم��ا أل��تزم ب��أن ل أتع��اون م��ع ك��ل م��ن يخ��رق الخلق

الحسنة. 
 ، ه��و م��ن أص��دقأخط!!ائي الممكن!!ة  أعترف أن تعاملي م��ع )14

 الدل�ة عل�ى ج�د�يتي. و أل��تزم بالرdقاب�ة الذاتي��ة، وأتعه�dد ب�أن أجته�د م�ن
  سلوكي. وأقبل مTسبقا بأن أخض��ع أن��امراقبة، والت�حكYم في نفسيأجل 

 20 من طرف كل الذين يناضلون مع�ي داخ��ل ''حرك�ة للمراقبةشخصيا 
 ، كل�م��ا دع��تالنق!!د، والمس!!اءلة، والمحاس!!بةفبراير''. وأل��تزم بتحم��dل 

  أنا أيضا كل سلوك أراه  يتع��ارضأنتقدالضرورة لذلك. كما ألتزم بأن 
 م��ع مب��اديء ه��ذا الميث��اق، وأن أن��اهض ك��ل تص��رdف خ��اطئ، وذل��ك
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 بواس��طة أس��لوب الح��وار اله��اديء، والح���ترام المتب��ادل، والتع��اون،
 فبراير''. 20والتكامل، مع مجمل المناضلين المشاركين في ''حركة 

 ، وتق��ويم نقائص��ي أولتص!!حيح أخط!!ائي  وأتعهdد بأن أجته�د )15
 عيوبي. وإذا خرقتT إحدى بنود هذا الميثاق، فإنني أقب��ل ب��أن أتع��رض

  الذي أحضىالتقدير وأقبل بأن أفقد للمحاسبة.وللنقد، وللمساءلة، 
  داخ��ل ''حرك��ةعض!!ويتى فبراير''، كما أقبل بأن أفقد 20به داخل ''حركة 

  داخ��ل المجتم��ع، وذل��ك حس��ب درج��ةش!!رفي فبراير''، أو بأن أفق��د 20
 الجTنحة، أو حسب خطورة الجريمة التي أرتكبه�ا، وحس�ب الحك��م ال�ذي

  فبراير'' في حق�ي، أو حسب حكم لجن��ة20يصدره الجمع العام ل ''حركة 
 فبراير''.   20الحكماء التابعة ل ''حركة 

 التع!!اون م!ع ألتزم بالمتناع الت�ام عن أي شكل من أشكال )16
 ، أو المني��ة، أو المخابراتي��ة، س��واء ك��ان ه��ذا التع��اونالجهزة القمعية

 مباشرا، أو غير مباشر، أو بالمجdان، أو بالمقابل، أو تح��ت الض��غط، أو
 بالبتزاز. وإذا ما تعرdضتT لضغوط من ط��رف ه��ذه الجه��زة، أل��تزم ب��أن
 أخ��بر ف��ورا المناض��لين ال��ذين يناض��لون مع��ي. وإذا ك��انت مهن��تي، أو
 مصدر مدخولي، يف��رض عل��ي� مث��ل ه��ذا التع��اون م��ع الجه��زة المني��ة،

  فبراير''.20ألتزم بأن أصارح في ذلك المناضلين المسئولين في ''حركة 
  ال��تي ت�ق��د�مرف!!ض ك!!لR القتراح!!ات ألتزم بأن أح��رص عل��ى )17

 عل��ى أنه��ا نض��الية، بينم��ا ه��ي ف��ي  الواق��ع ته��دف إل��ى خدم��ة غاي��ات
 شخصية، أو مآرب فئوية ضيdقة، أو ترمي إلى تحقي��ق نف��وذ شخص��ي، أو
 تستجيب لتوجيهات بوليسية، أو تستعمل أسلوبا مخادعا، أو إرهابي��ا،
 يتن��اقض م��ع الش��فافية، أو م��ع النزاه��ة، أو م��ع حري��ات الم��واطن، أو

يتعارض مع حقوق النسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
  ف��براير''20 ألتزم ب��أن ل أح��اول الت���أثير عل��ى نش��اط ''حرك��ة )18
 ، وذل��ك مثل به��دف خدم��ة من��افع جه��اتالحس!!ابات النفعي!!ةبمنط��ق 

 تعتبر صديقة لي، أو حليفة لي، أو بهدف الضرار بمصالح أطراف تعتبر
 خصمة لي، أو منافسة لي. كما أتعهdد بنقد كل من يحاول القي��ام بمث��ل

هذا التأثير النفعي.  
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  ف��ي حال��ة تحمل��ي لمس��ئوليات مح��ددة داخ��ل إح��دى لج��ان)19
  ف��براير''، أو م��ا ش��ابهها م��ن الط��ارات، أل��تزم ب��أن يك��ون20''حرك��ة 

 20، أو للث��ات، أو للمع��د�ات، التابع��ة ل ''حرك��ة اس!!تعمالي للم!!وال
 ف���براير''، مطابق���ا بش���كل ص���ارم لقواع���د حس���ن الت���دبير، وللش���فافية

الصادقة، وللنزاهة التامdة.      
  ف�براير''20 ألتزم وأقبل أنه من ح�قd الجم�ع الع�ام ل ''حرك�ة )20
  الذين يخرق��ون بن��ود ميث��اق الش��رف، أو يرتكب��ونطرد الفرادأن يTقرdر 

  ف��براير''، أو ل يعب��أون20ج��رائم ف��ي ح��ق الش��عب، أو ف��ي ح��ق ''حرك��ة 
 بالتنبيه الذي يTوجdهه الجم��ع الع��ام إليه��م، أو ل يعمل��ون بالنق��د الم��وجdه
 إليهم، أو ل يجتهدون لتق��ويم أخط��ائهم، أو لتص��ويب انحراف��اتهم. كم��ا

  للجمع العام، ولو كانتتنفيذ القرارات الشرعيةأتعهdد بالمساهمة في 
قناعتي الشخصية مخالفة لهذه القرارات. 

  ف��براير''20 وألتزم  بأن أعمل بهدف أن يشارك ف��ي ''حرك��ة )21
 أك��بر ع��دد ممك��ن م��ن الم��واطنين التق��د�ميين، وأل��تزم بالمس��اهمة ف��ي

  التق��د�ميين ال��ذين يري��دون النض��ال داخ��لتوحي!!د مجم!!ل المناض!!لين
  فبراير''، كما ألتزم بتلفي كل م��ا يمك��ن أن يف��رdق المناض��لين20''حركة 

 التق���د�ميين، أو أن يخل���ق س���وء التف���اهم، أو التن���افر، أو النش���قاق، أو
 العداوة، أو التص�ادم، فيم�ا بي��ن المناض�لين التق��د�ميين المش�اركين ف�ي

 فبراير''.  20''حركة 
 ، الم��أمولالمجتم!!ع المقب!!ل ألتزم ب��أن أس�اهم ف��ي تحض��ير )22

 بهدف أن يكون نظامه السياسي مبني��ا عل��ى أس��اس الكف��اح المتواص��ل
 ضد كلd أشكال الظل�م، والفس�اد، والس��تبداد، والحتك��ار، والس��تغلل،
 والستيلب، والتخل���ف، وأن يك��ون ه��ذا المجتم��ع المنش��ود قائم��ا عل��ى
 الطموح المتزايد نحو الحرية، والعدال��ة المجتمعي��ة، والتق��دم، والتنمي��ة،
 والديمقراطية، وحقوق النسان، وفصل الدولة عن ك��ل الدي��ان. وأل��تزم
 بالدفاع عن حق كل المواطنين ف��ي التمت���ع بتك��افؤ الف��رص، دون تميي��ز
 على أساس اللون، أو العرق، أو الدين، أو النتماء. كم��ا أل��تزم بتط��بيق

 : لكل مواطن حسب عمل��ه الق��انوني، وحس��ب اجته��اده، وإنت��اجه، مبدأ
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 وكفائته، وليس حسب غش�ه، أو نسبه، أو قرابته، أو قو�ته، أو عص��بيته،
 أو ولئه، أو زب���ونيته، أو إقليم���ه، أو ق���بيلته، أو ط���ائفته، أو عرق���ه، أو
 عقي��دته. وأل��تزم بحق��وق الم��رأة، وبحق��وق الطف��ل، وبحق��وق العج��زة،
 وبحقوق المعو�قين، طبقا لمنظومة حقوق النسان، وطبقا للعهد ال���دولي
 للحقوق المدنية، كما هي متعارف عليها عالمي��ا. كم��ا أتعه��dد ب��الحرص
 أكثر ما يمكن على التضامن مع ك��ل م��واطن مظل��وم، وعل��ى المس��اهمة
 في منح كل مواطن مع��وز ح��د�ا أدن��ى م��ن المس��اعدات الض��رورية، ال��تي
 تعينه على الندماج في المجتمع، وعلى الت�مت�ع بعي��ش إنس��اني مTش��رdف

وكريم. 

--

 وبهذا يتم التعهdد الرسمي بميثاق الشرف النضالي لعضاء ''حركة
 فبراير''. 20

--

 ،2013 م��اي 27(عبد الرحمان النوضة، وح��Tرdر ف��ي ي��وم الثني��ن 
 «البرنوص��ي»، ف��براير''، بح��ي 20استجابة لطلب بعض مناض��لي ''حرك��ة 

بالدار البيضاء).

--
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