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فوفىالوطئىالمجلسعلىعوضتالتىالمشروعاتالكتابهذافىنقدم
21~70~19ايامبغاسانعقداألىواالستقاللالشورىلحنى~العادة
اللجانمنودراسةااهتماوموضعالمشروعاتتلككانتوقه،1958شتنبر

تحملبتقاريراعمالهاختمتوالتىالمهمةلهذهالمحلسانتخبهاالتى
رقد،اكتناميةالعامةحلستهفىأئعلسالىبهاتقامتاعضائهاامضاءات

قليناوتعايالتمالحنكاتبعهألمنئووعاتتلكحميرعىألمصادقةتمت

الوطنىالمؤتمرينعقدانالىفيهابماالعملو´تغووكتابيااللجانسجلنها
،عليهاالنهائيةوالمصادقةفيهاللنظريهحهمنعليهفتعرضللحزباتعام

،كاملةمنةالمؤتمراانعقاأتأخراحربادادقعنخارجةوكروفوالسباب
المؤ´نموينو»لىعامةاقرهاعضاء«لىاليوميمهاوتقهالممثووعاتتلكوبنشر
منالجميعنونمك،تعقيقهاالىائئغوستاقتطالماةاكيهرغبةفنعنخاصة
مؤتموبمثابةكانالذىالعادةفوق«لوكلنىانجلسأعمالعلى«الطالع
مناالعمالهألهاهميةالىاالنظارنلفتانالىحديةوال،ممغروطتى
:هرنقنيهاالتىوالمشروعات،واالصالح،والتوييهالتشظيمحيث

الحزر<<ددفلسغةأوالسيامىالبيان_1

االسامىانيشاق_2

.المستعجرالعملمنهاج_ى

الحزبقدمهالذىفهوالكتابهذافىننثر«لذى«السامى«لقانوناما
منمقتبسالقانونوذلك،والجمعياتباالحزابالمتعلقللظهيرتطيبتا
.منهيتجزأالوجز>الحزبعيثاى

فدرسالوطنىالمؤتمربفاسانعقد1959ئنتنبر20_19_18وفى
.نهائياوأقرهاعليهاوصادقجديههنالمشروعاتتلك



ألتوفيقبأهانىمنئمفوعةامخالصةبالتقيةأليكودمأتةأنليدمعانىاذه
.اليومأحلهمناجتمعنافيماودلنجاح

بالئسكوبغأسااكز~فوعالىكافةباسمنااتقدمأنيعسرنىكما
المرتنىهذافىالمحلسعقهالىألكريمةكوةألدمند»تفضلماعلىوالفناء
»وفادتكموتكرمبحمهكماليومتفخرالتى(هفيحاءائدينةبيذهءلجميل
.االهنأ~خادمءالحنلصالحأوالتكمبمهوآعتر

رائجالنوعمنوكئىبمعلسليستماع8االهذاأنفتدركونوانكم
ام<لهءئوطنىللمؤتمرتحضيرىمجلسهوبل،بالحنفىأئسابقةاأوطنية
.ائعادةفوقالوكلنىبالمجلسألدعوةألرسافىسمىوان

عبذإفاالالحاضرشكلهفىاالحتماعهذاعقاءلنقدملمواننا
كالمعناأائددوةتوسيعمعهدلىاضطرناهاوهألا،غيرالوائصلحةاألرورة

المجلسررالىاللهوةكانت،احرو.وبعمارة،الفروعتمثيلمراعاةعاموالى
ه8أالمنوأئهمةمقتضياتفيهاووكيتكما،واعتباراتددروطمتردةر(لحأف
الوطنيمؤ´نموهادو(عه»حديههنلدالحزتنظيمانهمةبهذهواعنى،4د

متتمثلىألهالمؤتمراانتنكادفىجماعة´معلودة5دتقومىلوهوءمد(عة
.كلهااالهورفىألفصلولالةلهميكولىواألى،دلنووعجميعهمه

ازعلىأفرصكلحرصناألمجلسهزأالعضا<دعوتنافى«نشاءلى
،والجهاتالفروعفىودلمسؤوئيزالعاملينهن،أامكاندربة_«كونوا
.الموقرالجمعاهففىالحاضريناكنويةيؤلفونولعلهم



~االتامدافىفىالمشاركةيستحقونآحروراخوانيريدكانواذا
بارواحهممعناحاضرونفانهم،بأشخاصهممعناووايحهولمالمجلس
الىاضطر´نناالتىوالمقتضباكسراالمياأللرونيقهأنهمكما،وافثدتهم
.اليكمالمسندةائهامتسلبهالذىالضيقالنطافىفىالجمراههحصر

الفروعاعضاءمنالمحلسهذااليدعراتمألذينلجهيواؤكدوأانى
حوتناالتىالقا«رةاالسما~وان،سواءآلواحباماموريبز»لشرهدع8ان
من،أسفبكل«حرمتناالتىوحدهاهىاالحتمأعهذاداثرة´فضيننعلى

.الراهنةالمداوالتفىلناكتهمومثسامممدورهم

لهألهعنهمناثببنمنكون_الجمعهألافى~أننالهماؤكهكما
وان،العملفىوشركاء،أالميهفىأاخودنانناوهىبهيةالبهاالعتباراك

~بالوا~والقبام»أألميهمةخهفىبيننامتبادلةقة»ل

أرو«حرمدون_بأحسامهماتيومعناالفاثبوناالخوانذلميطدن
فروسعانزخرأنواننا،بناظنهمحسرنعنهسنكونانئاالى_وقلوبهم
.كأفنهنبن6والموادكز~وصااح،الجميعرفىذ>«لمأألدل

،بناالمنوطةألمهمةوسنؤدى،فيناالموضوعةألثقةمنبوروبهذا
الأشكأأليئالغائبيناالخوانحمبعومن،وحلعناللهمنونألهمستمدين

.وتضامنهوتأييدهميكاملوالمناسبةألساعةهههفىنعظىأذنازى
ى،.

عليهكا~اللنسبةداوذلك<المعلساهنهنطاقضيقعنغموبال
داثرةفى_يخوله´نشيالوالمسؤوليةالرأىيشلفانه،افسابقةألمخالس
.والقريرأ~قوه<دولةوالمهالبعتهق_و»فتصاصتهمهمته

االعمالوالهمية،واانؤتمراتالمخالسفىالمتبعةللتقاليدراونظ،هذا
هو<عامشعار´نعتاالورقهههاضعفانى»أجلهامنأيتمعناأتتى
بيئهم<<نورىد«وأمرهم.اخالماناشعام

:هوخاصشعار~وكذلك

اال´نسعاد_
والنظامسر

.وألتجديدسر

والسالم.واتتوفينالعوننستمد9االنوه



فاسذ_عباسم

االعزاءاخوانى_انسياسالمكتباعضاءحضرات~الزعيمىسيه

والفغازالصحارىفىأسبالهاوامجداباشهابأعزرمتالتىفاساان
نهاففاره_وتضحيتهبكفاحهوفخورةببطولتهمعتزة_االقطارمجامله

حقىبفرداتىةسعيهومىمتمرأظافرااليهاوآب،ومحتسباممابرا
واقرار!لحريةبتحقيقاالستقاللكيانعيمانهفىاالملديجهولقاء،االستقالل
.يمقراطيةالهافوامهالنئمورى<مبادىء

ااارفيقوالايمانهااليقممهلهوليسرو~افاسمنخرجلقه
يقولهكانمايردأاناالنفسهويطشلوعته~ماوالومزيمتهارادته
الانعرن.انالثهمااللهباانينمنكما:لصاحبهوالسالمالصالةعليهمعمد
جيش،ومنهافاسغيرمنعتيدجشووراءهفاسالعادانم.معمااللهان
ا)ملهوامحاههماقواممهرجال،االبراروالمكافحينواالنصارالمهاجرينمن
.يالانبهلوابهوما،يتظرمنومنهم،نحبهقضمنفمموم،مليه

ى_مختالةمزمرة_فاساليومآنستقبلهمالذينممالرجالهؤالء
مىالتىالخالدةبرسالتهاقوىواتفته،اعظوايمانهعاداألىابنهافسغص
االكبرالزعيم:بينهم)شورى(وامرهماالعلىالحقومموت،اللهرسالة
الوزانىحسنمعمه

على_«مهللةمكبرة_فاساليومتستقبلهمالذينالرجال0هؤال
شريفةالشورىأجلمنالكفاحانميهفىسقطتالتىالطاهرةارواحهم
.مستبشوةخالدةيسينالقه0سماالىوارتفعت،عزيزة

ومقا»رةنومبقيادامعجبة_فاسىاليومتستقبلهمينالنهالرجالمؤال؟
ادواحكم.فى0المياسينحزبناوقادة،السيامىالمكتبرجال_انهملتضحيا
.واالنصارالمياجرونايهاباليقينالمغمورةبالثقةالمفعمة

وبينبيتكمفىوانتمبكمترحبلنفاسافان،االخوانايهاولهذا



متموهااكربعدما،بحقكمالوفاءعلىقادرةأنهاءىتهولن.واقاربكماهلكم
.ألحبيبولقاء،الغريببرجوععليهاوانعمتم،بكمانمنالباال

مهمدتسيعاألىمذابمجلسكمبهجتهادتموجهمأارجاءانرتملقه
انما،مكزىانزيهماترتبناطالماآمالعمهوتبثق،ناماانتطرألماطارإ.

ادراكفىالأهبيساوفيماقا«انمافىتغتماواتفوى،.ماا«ةةووحه،_فوفنا
الشورىحزبالعتيدحزيماعليهاانبنىالتنالغاياتغذبلنافاالمه
سعبنايادةةفىعااتفاملى<الملقاةبالمسؤوليةالنعورنىورفبةاالستقالل«
وسياسةاالستعمارواذناباالستعماربقاياوهردوالكرامةاءزقعياةالى

حر،آنىتوخبارمرمن،العزيزوطسامناالستعماروتوانينماراالمت
مماحبلفيتحتمتواصلوكفاحدائمةو~يةشراملوامدتتاللكاملة
اعزهالخامسمحمهموالناالشورىوأملالتعرييبطلوالصولجانالتاج
.الوزانىحسنمعمداالكبرممازىوبقيادة،ونموهالله

_نفسهاعنائتحدالتىفاسباسمال_يسرفنىالمحاسبةوبهذه
االخوان،ايهااليكم،ماتقهان،ونواحيهالغاساالقليمىالمكتبباسملكن•

.بااترثيناعمالكميكللانالبارىمنواجياالتر-يبعباراتق>اممه

_..___._~.-~~..~_..







للهاالمد

:اخوانى
علينا´ذغرض،سياسيةوغيرسياسية_هامةمسائلانشكال
.اهنهاحتماعنافىبهاأالهتمام
بتلكالعنايةفىيعارضالمناأحداانزىكذلكشك»نسول

.وأن(أشةألبحثنه´نستحقهماواعطائهامائلائد

جدولتضمنها(كتىاحوهويةبالمسائلخاصهذامماعنااهولكن
مايحملنا~اكافرالوقتفىللحزببالنسبة•االهميةمنلهاوان،أالعمال
.غيرهاعلىدراستهاءيمتةعلى

´نخصيصمن>هكنسيراةومالههأهاعمالتسيرانهوجميعاواهلنا
~اوال´ننامنروجانومن،وغيرهاالعامةألسياسةمسائل~وقت

.وأالمستقبلوالحاففىاكن~لصالحايجابيةبنتائجالواهنة

:اخوانى
االساسالميثاقمشروع،هذاحديثىفى،لكماقدمانالىأحتاجال

امنة،البالفترةاخاحرالمستععلالعملمنهاجمد~وعوال،بنلعنيدالجه
يثبالحهتناولهماعناآلنينئىمما»لمشروعيناغاصيلءلعونمتطفانكم

مجر.ليسالجديداالسامىالميثاقانحاوفانيهاباانىغير.والتحليل
.الهربفىالجديدالنظامدستوريؤلفبل»عا«ىقانون

عليهيدلكما_المستعجل<<ائعملددمئهاجاناوضحاناريهثم
الساعةوقضايا»الحاليةائوحلةكلمئذاريفهودمعهىلبزناهج_(سمه
مفصلءواممعناهيبىرسممعفريتعادالالمنهاجزئكوضووأن،المراهنة
والمؤحل،انعجل:معينألبرناكالاالحزابتتحذانانعهودفمن،المدىأميد
جهيريشملالألىألكبيرالبرنامجوضعفىونآخهفعالفاننايخصناوفيما
وتدقيقتفصيلبكلاذرجيةوااخليةالهالسياسيةمسائل



هىالتىتغاميلهفىادخلاناريدفالالمؤانمربتنظيميتعلقمااها
ها»ألآلسراآلنمن_نظركمالغتوانما،اكاضرلمسأاهرلنطمتروكة
مسورةيكونحتىالؤتهرفىالنروعتهثيلكينيةفىت(الوحوبهى

.العا~ادتهامعنكامالصادقاوتعبيرا،سرللحنتامةحقيقية

عنينبتنانيحباالسمبهز»حدييفؤتموكلانممتليكيخفىذال
وخصائصشروطجميعلهلتتوفروذلكأكربنطاقفىالشعبيةألسريادة
.ألعلياألشرريعيةأ~ة

ألعضويةألم~ق_نعملزلناوها_مضفيماجهدنأعملناوقد
الولهنىالمجلسفىقرراتننامهز»أنالمعلومو«ن،«)زبفروعماأرذ~
لالتقبفىع»فغوقعلىنلحونعن،1957مايو35فىألبيضاءه»دبال1ألمنعة

عقدمنبالحنىتمكين:رىوالكاالولىنتائجهمن»ألىألنظامذلكفطيدق
األروعقامتولو،األروعلقوةالنسبىدلتمنيل»سا«وءلراتوكنىرالمؤ´نه

كيفيةفىالبتمشكلةاآلننواجهاصبعنالماالمجالأهففىبواحبها
.)المؤتمرفىأئتمثيل

:أخوانى

القيادةفننيوالواهنةالعورةفىمنبحثهاالنىأأعامة»لساذلبينمن«ن
،والمسؤوليةالعولوتوزيو،النظامواحكاملتجديهأااساسءلز~9أفى

.الحزهفىيادةالةهيشاتينألسدطاتفصلمبدأوتطبيق

فغد<القيادةتننكيممساحةفيها~ألتىاالولىبالرقهههوليست
للعملكبوىلجاناحداثقروأن_1957مايوفى_الوهنىلمسللعبسبق

و«للجنة،االد»ريةالشؤونوكنة،العامةمياسةألدلجنةوهى،وألسؤولية
.التأديبيةواللجنة،الصعافةولجنة،تمادية«الة

البيضاء«الداردالمنعةالوطنىأانجلسدورةفىأللجانههفتأنتغبوذهال
لجانانهابل،االعضاءبعضينكنقهكما»يةباستشاحأللجانهألهوليست
المحلسطوفمناليهاأسندتألتىاالهاسيةالهامبدليلوسرؤوليةعمل

المحلمرفىالمنتخبةالكبرىاللحدناناؤكةألمناسبةهوبهف،نفسهالوطنى
موديةبهيشاتليست،ومسؤولياتهااختصاصاتهاحددالذىألوطني
يةالحزسرالمركنقيادةفى،مهاممافكاقفى<تسا«مهث)تهىبل،ةونكل
.وألتقرير،و»لتوجيه،ألتدبير-.ثهن

لهذا_يتأ-رواو«ن،هذاخالفاالخوانبعفريفهمان»لمؤسفنوه
.الهامةاللجانتلكداخلوالمسرؤوليةألعملعن_يظورفيماألسبب

ءليكونن1يقضالجديدلحنفثامفانالوطنىالجلدريغصفيماأها

~وه~



نهائيفبصفةأنتخابهوهو،يثةالحهحزا~7افىلهألمماثلةألهيئاتنسق
المئة~يجعلماولحصالحيآلاالختصاصمنوأعطاؤه»المؤ~رفى

.الوكلنىالمؤتمرانعقادرأتفيلفيبأكنفىألتشريعية

أئتنفيذيةألهيئةحافالىقارةتشريعيةهيشةللعزبمتصدحاوبهف
يداغهألنظاميضمنهومها_»اكايد»لسياسى»اليرانيمثنهأأنتىوأال«اوية
المجالفتح«ادوأتهاو´نعديدألمركزيةأكقيادة´فقويةالىفمأقهبأا_بللعن
أ~ىهوهه،هوا~وكغاءأتمنتملكهبماأكن~لتخدمرنأهالهشوسهأمام

•وأئقيادةللتسييركصالحةأالهاو»تأعأذدفىألوسائل

اخصانأاحبأنىغيرءالهامةألمسألةهألهفىأتوهمن»ناديهوأل
.ألرئيسيةوهيئاتهابألقيادةمنهاعالقةالماةوجينبكلمة

بالعمليقضيانو»نصلعةألوأا~أنوهىافقيقةهألهفىجدالفال
لحالسةإلمكانفىءلصاكحالوحلالمشهور:لنعباأطبقاأفقادةاختيارحسرنعلى

،همطامهيتراءىمامقعر~أنهبل،أكسولبااهرأاهفوليس
حال9ااصلحاختيارفىومقاييسثووكامنيتكلهفيماهىوصعوبته

•وألقيادةألتسييرصبننه

ومقياسير،شرفينالىأالحزا~فى_كادة~االفتيامأهنهويخفن
:هماأساسيين

اقسياميةالنقة_أ
العملعلىاكقدوة_2

فىهىهاأربأممتمولهايضمنن1يجبالقيادةكفاءةالىوباألضافة
.والنموألتطوريساير´نجديامنانيهحاجة

«لننبارنهاالكفاءالصالحينبألرحالغنىباكنأنفىشكهنوليس
بانواعهاللقيادةوائؤهالت6أكثووفيومتتوفرينألةوالشعبيينءوأتتعقين

.ومرا´نها

صفوفهيعنهماسحثاحادقفيتنحصرالقادةأختيارفسأتأفانلذلك
العملأنميهالىإبرازهممنأقن~نيتمهأوبهفءمنهمالصاأحرزةوههءالحز~

وألقيادةلئتسييرالصالعة»لعناصرعنللبعثألطبيعيةوأكوسيلةءوالمسؤولية
كلقيمةأىءوالنتائجاالعمالبهارفته»وأقبةألعاهليناالعفماءفوأقبةهى

.والمسؤوليةألنشاطمجالفىواحد

اال~ذأتالصالعةموالعنالجميعالمجاليخس»كربذأنعامةوبصفة
ا~~بهؤالءاكن~ير~مهووبقهوانسرؤولية»لقيادةمناهمبلتتولىودئكغاق
ائخاصةمصلهتهميجعلوننمهأوالسياسةهواةهنذ.وهمعنيوفبينمالمقته



واقءريفانوالتثاآلفالنزىثلظووداالببررون7ذباالقهصلكةفوفى
الرتباعلىالى1»بومادممبرقىكىفيزميد8اانهثزىدأذنمسهماهنفظوا
.واثنا~

>مذهبعوواان،خاصةمنهموالمسرؤولبن_الحزهاعضاءبعمبوويدبر
يذائال_8انواانبلالوأه،اندأاداءبقنرنباحنفوفىالنهترانوهىءالقاعده
العضوانكمتهأنالعناصرأساثركزتكوجدير،واحدالىاامننبباقأوحقا
فىبكونانءلميهوتحتم»ومسؤولياتهوايباته´نضاءفخاماتهكنرنكلما
.الحق~لصالحببراتدوأحسق،فنساكاأعظموفالنعتىكل

العلياالهيشاتالىاالنتخا~كربنعقدبمقراكلبابرقىانيسفعنإوبهنه
~أعظممسؤولباكفبهاوبتحمل،أكبروايبانفيهالد»دى
للتسر.ووالقيادةدةمتحهماكف)الحارانالىدائماحتباحفىالحز~كانواذا
اساليبمنبتخزانالىواالمنأ»الوكنلصا(حمممتهاداءفىلككهبمناجفهو

منوهما،الذاتى<<والتقد،دأدبالتهبسمىما،واالرتقاء،واالصالح»العمل
5التر~حسنفى«االخالفىعلىايداهابكونالمان_الوسائلاايدى

.االخطاءونصحبح،والتريبه

انعامدلسريوبتناولكمأ،ماعة8اوكانفرداالغبرعملولذببتناألننفد«ما
حتىالحزهلأأاههمسا،اليهارا،كاناذااال»لتغدبنفعوال،نفسهءللحن
والمغا<.ءاهةوالتقيرد،التهى:6نمرووللنقهاالموءبهمهمزأللعليهبطلع

بخارماالملبم،الصريح،اكنفيقىالتقدمنالتوعاهنهفىولبس،واالداء
»كتندانوهى،اياههقللنقه´نضمنالصفانهذهكلبل،المصلحةبجو~

العملانم،وخطأتفصمنوالنطبيقاتوااللحصف،رفانوالته(العمالفىما
.المستقبلفىو´نالفبهما،الحاضرفىاصالحهماءل

5(والعما،فانهولتصر،لنفسهلنسبةداالعضوفبنوالهالذاتىالنقدواما
المبادى،أرينالسوىرينالطفىساثرهووهل.اخطأاوايادهلليدرك
.وثباناخالصدكلو´نحفبنفهاخدمتهافىوالسعى،أافواالهد

المحكمةاباالهنممببزات«قبعداألا´نىدوألنة،التقداسالبببواستعمال
.وذموهاقيهامووسيلةووحه´نهاقوتهاد(،لفهو،البنيانألقوية،فامان

غيرهااونفسذننتقهكبفنعرفأن:بنبغىللعزباهنهكلنضمنولكى
بههانخرجالحتىومفبداألألاتىمتاسيأدالنةاوالنقهيكونومتى،حزبناأو
فبماوالتطبينى_االدراكسوءكربن_عننفعوالويالواهما،،تيقتهماهعن
.وتحطيمءوفساد<طأ8«و

مساأل،الحربمننةعنآاقتضبناكهاهنهفى<لأغهأناردالوال
،الجديداالسامىوالمينافى،»لقديماالساسىالقانونفان،فيهاتابمأراطبة



وائتعبيرالرأىحريةعلىومتةوهىافز~»داخلالاليمقراطيةق´نكبيضمنان
هث)توانتغابشة،ةالمنهوحرية»واهانةاهةبننىأتىألألوالنقه»8والنةعنه
.االعضاءبينالتامةوالمساواة»والمعاسيةواكراقبة،و»لقيادةسروألتد

.ر»اواتالةولحبيقاالعمالعنوالمسرؤولية

فصوصا»االعضاءبينوألتضا»ناال´نعا«بواهمع«أامنشيآفىيتنهوال
اراةوأ´لمهقنةالمناحريةإمدةالمتخةوارات»قةتنغيألفي»ةلوأالقاالكثريةبين
بالحقوه_ةهانفيلككهفهيءيمقوااطيةالهقرأميةاككانتواذا
•إاحريةءرالقائمةوحدتهعلى»لحز~يعوصمادوودة»واثعمليةهبيةاأل
«لنظامووحصفوفهفىتسو«انعلىاككفرصهءالديمقواقيةنعاقفى

)ناالشأنها»نليسالتيدداالجتعة»»ولالكمنداثرتهتخلووااقواالمتثال
،باححزا´لحزبوتمسر،واالثنمخاصاالراءبقوالتصادمالخالفتحاث
تطهيرعلى،وحأتتباسم،باكقحرصايضاذلكعنليةوالءوالفشرل
.وانانية»وعصبيةءعنصريةكلىمقمجاله

والحرية،ب،الواهمنقوتهاآ.متهدءمدةمترأوكتلةزأءتتبالوحدةفافرب
~العامالمحوا~

:عليتاالحق~وايباتمنو»ن

.وتضحيةثمقمقاههكلفنامهماعنهوألدفاعءعليهالذرة_1
~الصالعةألمنتخبةوبقيادتهبهاتثقةأودو~2
الشرموعنهالكتشافالحازمةوألمر«قبةالمستمرةالسياسيةاليقظة_ى

وعرقلةالسمعة،´نشويةهقألخسا«بغيةائصفوففيتندسقدألتىوأتسوء
.السياسىاقنشاطواحباط،«السرارحوفف،والتيسس»االعمال

شرؤونةعنذ_عواله،الحزبكيانلهمايةرينمتبهيقنيناذنفلنكن
•وصالحدواءفالتطهير»ماتحغيروعنهكلمن4صغوذو`نطهير،53وهممأ
.أابهوفساداءبهوئيس

:اخوانى

كيراتألاماايجازبكللهاتقرضتزب8ابتام´فتعلقأساسيةتفةه85
فهاههنعوالواهنةوالتألمداايه´نوهفىالمساهمةوقصاى،ءوضيعاوأما

عناليهمايهتاجبكل_يدةالجه»رحنتهزى_ب»لحنىويهتنهواألىألمتننمود
ءدزنجعلااننستطيربهأداذ،متهووهودعوته،اههتةفىومقوماتوسر)ئل
.احدىوعمل•احكموتكاماقوىكيانذازبأهحربنا

وتتمطت،ائمانعنصحتلو´فعقيقهءلقادرونونعن،اهنهحققنافاذا
ميبلفىوالعمل،المساميةلمبادئناالوذا،علىقفنبرهنالخاتمة_انهمم



حاجاتتقديرحسنعلىبذلكايضانبرهنبلواهلها،البالدلصالحالعليامثلنا
الذىالحزبهذا،كلهبهذامناحدييفالحزب.واهدافه،وتطوواته،اخزر

حىمنأالصابرونوامتحنثباتبكلعاركنأىوالنه،بحياتهحياتناامترحت
بناهوألذىانربهذا،نعمعليه،اللهماعاهدوارجاالصدقوافكانواسبيله،
وايجابيا،و~يئا،جديدافىأمو«تفكيراأليومننكرانظيتطلبجميعاولنا

فلنصروسيلةواضمن،للكفاحسالحواقوى،للعملاداةاصلحمنهلنجعل
•المبين

:أخودنى





•كتابالمزودةوحهايته«الستعهارحارياكأهكالقوهييةودا،مو

نيألاالسروالقيمءالفاضلةكالوطنيةندةخادأالةالقوممةانونعتقد

•أسرميةواسياسية،ةة8وااله

هنتعقلىئد~<.ساخةىنمنمرام.مرمنى»ممتقرمنمستص

<الألوكةءىدة~ر5سركية9(اأفاأالهالحقيأرل~نفسهالة»ر«.أ_لعط~

هادولىاليتنهىالقوميةإأنفؤهنبجعألأ´وهنهأالمة.هز»العظماسوادودفا«ة

تقيمانوهى»خاالةدائمةأسالتهاالنأالستقالل،باعالنأألربفىووهغتها

فىوجعله»ولحمايتهمحيهلهالفظةوتعهل»متينةأسسءلاالستقاللهذا

مستوىدذ_4وهشموالآفعانيهبتعةدقبتأتي5وهووأالهةألبالدصالح

الرئا)ءلىلمجتمع6فياةافأهةو(´ة»هيواألهاو»سه).نوىوانهالمادىالشعب

اذااالقوميأالبثرناعملاانأههوهعنى•والتضاهنواالفاءوانتناسرق»

أسسألحههيةتاخترناقدكأواذا•العامألصالحسبدلفىء~كان

بلءواقليميةضيقةتكونانعنةإميلقوميتنافانءاسدياميمةف«مغتأ

المتمردةاعريبةالقوميةهى»واشملأومعقوميةهزأيتبنالمجود~

()فتودلتغاذةءلر5جهودفى`~(لعريبة(قو«ية(نن((بىنوغنى

ءرط~اقطمختلففيءربالهأنوذفتدر«كة«لشت،وألمصلالةءوا(أرإين

ءوهميزاتوخصائصءديةحضافقوهاتذ»ت»وأحاقءردةأهةيؤغون

(تموهيهمنال»حسنالعويبةألقومبةآكونوإعأأءمشتركةوأهدافومصالح

•ادةوالى»وثعود»كفكرة

ومبهداأللكألةندملم»ق_8وأنكبوىودببهاله»ألمنأوديوهسلتواذا
تمبرناالبوم»لمريبفالنفومبف»~الولف~وفوهرألألوهكنغباهزببنأأله

كمة~نفسهاوقرقت،أكباهوسادرنز•هاقألتىمعقنطو«ت،دذالمدر
عو،ألرافععلىودببنأالهألفومبنأنأو´نكنآأوهك~المعنمعملنطوفلسفنأ
.العريىألمحموعأحلصاألبجاباالوعلى،دلعويبهأل«الهوافو

ليذيقالغاالصفنبقاعدبههاطومقىريبهألهألنفوميفناتتههتاوهق
منعورهفومبه_الواهنمقهومهاقى_ودبيألالمهفالنأو».أل•ا~رروهماعلبها
.وتطنهاقماههىةربربنأ8´هىكماسهاتهقي

واينماعى،،تسبامىوهالمنحرودببنهالهللنفومبألبىاالبجادلمنسمولاأه
.ودولى،وأفنصادى

انظارماأرنعربيالى´نهد~ردببفألهو».ألالفأن،داوه.حودمياره
امهلبصيعواوالخارحبف»(«احلببنأببىألمبادىةر~الهوه«.ع،ودببنأالهاالمنأ
ا(وقبومكاتهانبواعلىوقادوه،امواهتذركدبر´نهل6«هيدببى،فوبف،رأذ.تأ
>ولوالهأالممبق



>~ويتهيالءميمبحنعرير0<لىألمتعرونة>فمريهلفومبة9نرمي0وحعا
دكويبأ»مأ8»´فوحبدكلمىقفغألك»وحولبادياوأفنمهعياو«دتكمباسبه
وغنيه6لى6هزأخيو´فذهيهال،وأالنق،وأالنغسالدشفإللخنين´نعترف7في

ألحالعبودييادففيأوعقنفسهأنننكلهز»يقتيالىبىفكركل<سنفالل
رختمهويه~خزى99»كعرييةو«القعهقهغيرهلأسنفةسيبلفيوالخنتعبة

»وأد_ةصلعهنها»وأحدنمنأ0ذ«توسريصبح´أ´حنيردعوب»لفومبأ8فاتر
يضقإلتميموع9هزألخذعنأ´نسكهخاره»،اوالكوه»تميموعأأخلمموا،
´نوباهأنغراببكفيممت>لحريبهأكقوعبنأات»نيوأسالمة،،والفتوة،لتيأ´فىال
لملحه9خيسمنمعكأنرمعيفعمفيويكبيوأء«فنمومعلأنحويهينغوى>نر
همكه9يتمعوموو´نيكنهدهذامحخسءلىتويبأ9اذوصيفأنبل،بعنيممال

ولعنءوأفنعاوتدلحمنعأ9و،قفوأحالمدة»نألوهصهمتتيادلأص»وءوال
فدا،افزىضدكتألمحنضه´نتعهو9،فرينفونألربنى´فتعازأترءونر
وأخرىسمايأرة8دومنهفنيكلأفبورمحألمع´نتوقفيوأالخةدف»هيهنلحة

فوييو6»ألرميأنرفه،و´غاحقفيفةهيبدضمحبعضهأفمبنقدميونجبك
´نلثفي<ننىتوأآلفهءوأالفكارءخفناء86عنلهالدوحمبع´فيعدنذ9´نربا
بكلويفو´نكلمتقألالموييفأتفنوميةتتكه9ولتءفيالحك0كو9أهيهدة
حيننمددن2<لمتقورة«نويية»فنومبكو´~ر.مدفولىن<لعلمتينفي«

فيعنهأستعهولهذا»أفثوريأيبأ9واالف،صالييف81شيةفنه8أمنننفتها
»´ففاسدهأالوضاعهقأنحوريأقثار4مقو»حدغيرفخو-أترأالخبرة>لسنين

عح»لفردعةيدبانعأأرضهيدفهاو´نفنم،ولفوانألمينصح´نسودنناكهلني9
ألعاو~و9قأص6أهويي>لعبكزىو»يماتة



الواهيةالرسميةأدواالعفبالتعلالتعابثينغيرربيةههولالهجامعةالىأئغرب
ءحريتهماستكمالسبيلفزر~الهكفاحناأيهالمريبةالقومدةباسمأنهوأضيف
طالبنا)لعريبةالقوميةباسموأخيراءووحدتهم،واستقاللهم،ومميادتهم
بحكومةثم»المتحدة»لعربيةديةباجمهوبا~عتوافبالتعجيلالغربية»لحكومة
.ةالمجافهالجن»ثروبحكومة،الظافرةءراقية0الثورة

ةاخوانى
الشخصياتاحدىتناقاهكما_التكلى«فيهوغيره~ال8فىكتا8لة
القوميةصاحفىومعالليتا»ومواقفنا،)افكادنا«قوذلك،ريألالنو«لعريينه

وستنتصر،»ويتتمرانتعرتألتىهى<و«ليهامنهاهوا(ذىو~والمةءربيةاله
حلفانهيارمنأقوىهذاءلدليلوأى،ومملحة،وصوا~»هنالنها،أكثر
ولالهيامعألألىألمقربانضمآوادتىومقءغيةأليادولتهدأ~الذى«فداد
.باللغندقائالالتهنئةبرقيةءليرابا«لعامميتها0لتاأبرفىالتى»(ءردة
شأنفىالمتخةاديدلفنىلسعبدوانى»وسرورغبطهبكليرقيتكمتلقيتأدقه

الشورىحق_اعضاءأهنى،كمافأهنئكم»ألعربيةالجامعةأالىااذضمام
قبالتوفالبومكللتالتىوجهودكرمساعيكولجميعير«تقهستقالل8وأ

و»لتبماح<>~
العربيةالدوليجامعةالعاماالميز

حسرتهالخالقعيد

ىالفبائقراأ،غيرنالة»أنفسناونهنى،،النصرابههذعتنأيضاونحن
نسعدكما،وألعروبة»لمغر_صالحفىالتخاذهالوسائلبعميرناضلناطالما

المنئمؤوم،ادبفهحلفلحريقعقالءألعربيةالقوميةبر~دسميابال«نا«التعاق
الونبةعههفى_لهالنأهالتىربيةالهأتنظمةيق9عنبلمنه»يرادكانكما

.ييدوالتةالتوفيقكامل~ألوبىالنشرقفي»لشعبية

التمسكعلى_االولىتهننشةمنة_االمينحزبكمقاماالحواقايهاهكذا
متعمار،االزهنسواءرتها،نهسبيلفىوالعمل،أليهاو«لدعوة،ووبةالهأفهد
•االستقاللعهدفي«و

العهد.علىشاذتالوسيظفتىء،ماىالنهحزبناان:فاصلةويعةهوبكلمة
العربيةالقوميةحزبانه<مقربياقوميابهحقبصفتهوذ~يذ»لجههقيقلق

~الوثابةالناهصةألعروبةعالممنرالقطاههفى»لمتمردة

احدبهافاهالتىالقيهةبالكلمةباألقفلسفةفىالقوميةعقيثالحهواتتم
:قالحيثفىالشررفىاطحروةالعربيةوهيةالةدادة
وعندمإالرضفهلكولمالسها،طلبوالقهءيماقهكانواكيفا~ياالى«أانمر

~عع_



العربيسيطيالواليومايضاوالسماءأضاعرفااالرضلهلبعلىاقنصرواما
بالحئةيؤمنواحتىأرضهمملكيةاليهمتعودوال،باغلوأيؤمنواحتىحياتهمعلى
.<<جديدهن

المثلىألدمقراطيأل_<فانيا

العربيةالقومية:بالحنلفلسفةاالولاالساسعنالكالم»نأآلنوأنتقل
.المثلىيمقوأطيةبالهأسميهالذىالثانىاالساسعنالحديثالى،ا)تحروة

:نسألانيجبولهألاابصالحة،ليستديمقراهيةل8ان:سابقاقلتلقد
<المستقلراكوكنناتسوداننريهالتىألسليمةالحقةةيمقواطالههىما

المغادبةممىاولهف،والفطرةبانطبرديمقراهىالمغربأنفىجدالال
.يغناالمهاوددباالحر»دددانفسهماالقحاح

قائممغربية_هوقوميةكعركةنشأ_منذحزبناانفىايضا~الوال
القامةمعاربةدءاالستبدادددوالعملوعلى،االساسيةمبادئهددأكشودىددكاحدعلى
الشعب.لصالحواقتصاديةواجتماعية،سياسية«واكيةأيمةعلالقوميةالنهضة<

اال~مىونالقاأعليهانصالتى»لكبوىاال«الافاحهيزالومااهنهكانولقال
وحرمانءمحنةكلسبيلهافىوتحملوا،اعضاؤهلهأوعمل»للحزب

ومعادضقه،ءواالستقاللالشردىحزبمواقفلوالانهينكرومنواضطهاد
يعيش«لشسرلكانوالديمقراطيةالحريةسبيلفىوتضعيته»وعراكه
اهنهفىجادلواذا:مخربةءأجرامية،باغيةدكتاتوريةافظن~ايوم
!يقالكها،وووفىااليعرفهالالفضلفانالطغيارانئمياع

عنهاعبرالتىألسيادةههف»االمةبسيادةااليمانعلىالشورىجوهرويقوو
.بينهم<<شورىأدوأمرهمبقولهورىالشرآيةزىالكويمالقوان

الوعيناميرعنهاعبر«تنىوهى،اكرية:االسالمفىالشردىوقوام
:قأزحيثالخطاببنعمر

،ةألخالهاآليةفتلك<<؟أحراراأمهاتهمولدتهموقدأاناستستعبدونأدكيف
حقيقةعنتعبيرخيركلتاهماءالرأأعةالعمرية»لكلمةوهذه،الشرودىآية

تاريخهممناالولالصدرفىالمسلمونوحققهامالماالهبهاأتىالتىالثودة
قامتالتىالكبرىالتقريريةألثوراتجميياالسالمسدقلكوبه.المجيد
.وسالمتهماوقيهماوضمان،والمجتمو«لفرديعرييتعديدةبقرون<مده

<واالخالقية.الروحيةاالسالم´نقاليم(سستهاكما_فالديمقردكلية
جوهرعنشيآفىتختلفال~ديةوأالفمصا،واالجتماء.ة،والسياسية
نفستؤدىءبينهمشورىوامرهم:فعبارةالصحيحة،العصريةالديمقرااهية



بونانببزلفنببزمقمننغفوهى،الدبمنفواطبه~كلمفعتهتعيرىالفألمعتى
~لنسرداا~أوسالتهحكم_مقتاهما

.والعربة،االهفمببادهعلىوأالبمنفو»طبةألنووىمقأللنغومكافوأذأ
_ىأخوىأساعببنأدىءهيهعلىكلناهمانغوملكفكنه

،وأالننخا~ءوألنعارق»وأافاء«أأتألوأاته»ألنفانوقأهامالحمبع«ن»لساوه
أوالدبمفر»هبوىألنسراق<أخرىو«عباو»،»لحبا»معذرأفىألغوصو´نكالفؤ
<ننماكبنه9االوالعدالف،_فى9اأنرقألفدهومببه،ألصادحم»عكءلأنانرنكن
~»الذننصادبهوأ(رفاهبألءالد،ببامببفو»لعوبة

حفبغةتبصيحعملثاكما،5>آهتاماهووالتظامسغه»لفقهألتوعوهذا
.لالمسنهر~المةفىوألدولنهأثيسر

ح<<ددشعقنسنببعمالبهدعو´نهاوننه»تننىالمذل«لدبهفنى»هبه«أهدوها
و´ننسربهمسرحءمورأهم،دسرنمافه،»لبومالمعر~علىضنهمأروهىكماووى«لك

ا~لنواصلوتهذا~ألصعبعهألحبألوأالبمغو،مبفاالسال»لنمورى~
نسورىبها´ننعنذفىومؤسرسانأنظمهوالناهةأثقفالقاالضكال««هءلء~
.واالمهاليالدثصالحولف»لهر»هبفو«بمة،ألحكم

وكل،وفسادقلمكلمحاويتاالمننىطبةبمغراوألهءااقننه«لنسروىفياسم
~وضاللأعحهوكل»وا~لفوضى

النقهر،طربنعرتمامنأانناسعىبهمغنوأدااسنياكلياسمهماحاريتهكما
ولكنناء»لمامأاقبجيعففنىاتنهوبإفىألة_عمهةفى_النه،ر»وألسبطءوألغو«
االعمال،يعضتحفنفدالمغنعاداالصنيهومألحكيأقءالحهولوءسلمتااق

هاهوحبنقبلمقايلقوبه71مبتألأهةكلفاق»وعالمنسا«هضو´نتغذ
وأفدسأعقمقنهمرمههأذلمي)وذفمعبأنألبق´نة«قوافهألنسربنحمله

دعاوىتنابلولهت»وأتعربان،و»ثعنفوفى،و»لكر»ن،»ألننوفوهو«ونلةهها
و~بنسيألمنهكلفىدعبنألمخااه»كبةحكطراوفونهءلمبق»لظأدا)سننبدبق
´نسنعيدوقد«كببف:عتهاللهدفىالخطا~يقعمومروحههمفىصاثحبن
~أحراوا<<أمهانهمو~نهموفهألتاس

يلغمهمأمستبدأىبستكبعوالءنظرنافىلالمننيدادمطلفأميرمالأنه
.العامللغبرووسببلة،صالحاالستبد»دبأقبغتعنااق،اعوالخهالمكر»ق

كاهلالمعربىالقسرأتايضادلياهلةأعمومومن«المستيدبن«عاوىومن
نودأنالسهلتقوانهيمنأراقببةأله_لحكمقولهمفى_فاقجغبرفهوءوذأ«ر
(االمننقالللتبلفافمجاكانىالفلنسرأايآقاعموالمتىالدعاوىهت»على
تكل«لدبمقراهببهفروالحريانباكنفوفىللتمنعلككهاهناةاالبكوقانبمك-



آكيةأاالنتتىمبةالتقه_ثالثا

أنبقى،المثلىبمقرافيةواكا،ا(تعرو«العربيأالقوميةعنيثانتهبعد
~أكبة»اننهقالتغدمية:أالحنى~لفلسفةالثا~االساسعنأتعدن

؟وحدهاباالشتراكيةأكتفى7و•واكيةاالئتالميةالتة.أقولذاولمه

_الحديثمىبتلوفبما~مبباتىكرالسؤهذاعلىوالجوا~

إكيهانترتوحدوال،معروفةتساعيةوأهاقتصاديةفلسفنأآكيةاانسقاق



نشياوالرا~االنتنفيرالو_ن،«شكالءاالشدردعبيل،وأحدو
كيتتا»فاثنراوباخنصاداساسبق،مثا~خذمحببولتاءالتو،بلعلدهانأةوال

اذ~<ونتنكلربنالءمالىالةينبىأالبالطاعالالقومىبطا«كتامطيرعنه
.تطورناومففضيان»حباتتاوه~ودان

فىلروحداتضعىأتهافهىالماركسبفذكيةأالشننىعلىربةالحوهذنامثااهأما
اميةما~ك~~علىفنغووواتها»ولفالة~لحفىويالفرد»المااهسيبل
الحكم´نة،م-ااهةألحىمق_وأنها»االخوىءلأحالذهاسيطرهالىا«هه
واانها»الثودبةافاالههلنحفببن_ننكرهافى_لنهذعاكومببلة،توريا«كنا
منتعوههامعاللولةممالبةدأمحلها_لالغرابةاارأسماليألتحاد_اذ

ولةالهحلتهالبياق~انعقوغتىددياليروقراطبةددأالسعا»االدادبفهالسبكل
لمواددتكارها8و«اال~دىالقشاطءلو»ستبالءها»«لعامةألحيا»زى

دطادواتتضغما(لموتةوبطيعالغردى،التمناطيشلهألاكلاالنناح،ووساثل
.والتنماصانمهاممق_وعادهأصال_لهاممابأكنركاهلهالبنفألألى

وآفيمن،الدولةفيهوتتحكمنسودمعتوعبناءعلىالماركسيةآعملاوهكه
والرأسمال،تكارااهواالقتصاد،دكتا´نوديااككمليحههمانىءكلءلفيه
.تآلةوالمجننصع،بةفهوأثغود»دول

،5والقوه5الوكلذومعاربة»أالمعتمعفىاآن»لتواختاللالبؤدىأ«هوكل
.الصعببحنظامهمافىوالمديمقر«طيفالحربةومعارقف

الفلسفى،وخطنناهبتامنهاسسفامقنتفةألتىكبة«االنترأ:اهفوبخالف
نالتواقأسدرءلاثعتمعأوضاعاصالحاقتومىآكيةانمننىزهى.ة»همببامب

.ولفاكأوللفردبالتسبةممواءياتوالواه«لحنوفىبق

´فعردرعلى´نرتكناذ،الحقةببة6يمتر»الهصعبمنهواكيتتا«نتتكوناودمه
حفظء~´-رصبل»اآلنأهلغاشههماأأحه´نضعىفالءمعاو»لمعتمعأهفوأ

.دقاثياماثرزىبيتهما»له«ثمالتامألتوازن

وبرالمحتميتطفيالتىتستهههالمننحرمألقومبفمعمتناسقةراكبتنأأثت»نكما
أبهنهفهى،ولمجموعهالفرادها(رفىو~)ألل8و~ن»يه»وتحهأثقومر
ثىءوالتطورايجقبةوالنحه»السكلأاصالحد،<متفنملةوالميف»فىالتنهعريفف
ألذىاالنقالبىاالصالحبواسطةمتعور~مدمحتمعخلنتربهدل،ءاليمببى
،والنظام»الوضعيه´فجهحفا>ريهوهعتل8فىوودىوهكيبى~
.أه.أكب

0يهحرواكىاشتقدمىدبمقواهىوميةمحتمودقاهةالىسيبلال،ويعيأرق
االبتوالىانالثساهلالحقيقىإاالنقال~بلءأيطيثةاليةالعاساثلدأه

واهدافهادثهامبمافىتقدميةليستشتراكمتنافياوعنه،امنبرىلفيبأن



بواالتالفودةحهالىوفعالة-يثةهىءلنىوسائلهافىحتىبلءمعسب
.وأالفساد6واالنعطاالتأخراوضاعءل

كلعنهاونفيت،مدفئافىالسليمةاالشتراكيةعنتحد~متماوبعه
التياالشتراكيةالتقدميةانسبانبقىءاخذمههنالماركسيةءلهفأخنهما
.الحر~فلسفةرعثاهمنهى

ا~ااشتهزيتآلفمستقلمنه~االشتراكيةميتنا´تنهان
.الحديثةواكيةاالئتمراياحميرومن،االسالمية

ف)الكفاح_بهانأخذكما_االشتراكيةألتقالميةمقوماتومن
وا~لى،اذفسرماالهالىمناواالجانبمنحاءسواءاخلىالهاالستئالل
ءواال~د،واالقطاعية<واالنتهاؤيةوالومدولية،حقيةالءلللقضاء
.سياسة2وماككزىولةالهعلىالمالرأسوسيطرة

القوهىاالقنصاأتحريرالىاالئنهتراكيةدميةةاتترمىائوقتنفسوفى
الظلمءلوتكزنظامكلءل(لقضاءوالى،وكاستقاللالسيادةلتلعيم
دكندماتضمانوالى،واالمتياؤاتوالفوارقاالننكمة«واسطةدالحتماعى
فى(لغوصتكافؤمنايضاوتمكينهمائسواءعلىا´لموالهئينسرئرالعامة

احتساعيأعدا(ةاقامةالىعامةبصفةاالشتراكيةميةالتقهفيو´نهه،ياة8ا
خنوععدمناليكنظامكلوسلوك،وكنصميمالتخطيطنتيجةواقتصادية

وانتقليل،وتسخيرامتقالنكلنهوالمجتمعالفردوسريرءألخرىطبقة
دوناالمةلصائحقعاماالقتصادوددبير،االحتماعيةالفوارقمنامكنما

.اته8وانتاوامكانياتهالفرد>مواهبأىردىالهبالنشاطاالخالل

،أنفردية5الرأسمادأضرارتقاربواكيةاالئتميةالتقهكانتاواة
تقفىأتألىألوطنىالرأمسرالضدليستفاذها،الدولةوأسماليةروتعأره
واأدهار`تذدميكفلبماوتنظيمه،بتهو«راةبتشجيعهوألشعبالبال«مصلعة
خضرفاأااالنتاجوتنميةءو»لتعريرالتطويرلهريقعنألقومىاالقتصاد
أمرهكأنواذأ:طعامالصالحيقتضيهكماولةالهتابةشهالوطنى»لرأ«ممال
مقنوعكلعندعيددكانواذا،واالمةالبال«مصلعة«مخالفممامليما
آسصالم«مو»العامةأئسياسةءل»ءيطرةكلوعنأككمفىألتدخل
الحويهراياهبينيجعراتزىانصالحاالقتصا«ىالنظاممرمتجانس

.وتةالههرفمنولحرقادةألتوحيهومزايا»أالقتصادية

رأسماليةليست_ناعثه_زاكيةأالشتالعيةاأدقالى،مختصرةوبكلمة
،نةمتناشتراكيةهىبل»دكتاتوريةوال،شيوعيةوال،ماركسيةوال

كصالحواالقتصاديةاالجتماكيةألةءلمه`فعقيقالىتهدف،سليمة،وشريدة
.(لجميع



النعوده_وببفالهومبفالف~واعتى،الحق~قلسفهأمسهىياخنصارآه8
~أالنسزراكبهوالنغدهبف_ألمننىراهبهبمهوالل

أالنغال~،نفدمكما_فهىهة»كللنحفننألغعالنهوسببلنتناأهأ
~كنهالنرودإأوساثل

،ومببامنتنا»تدعوتناركالألغلسففتلكفشزوهاكا~ولفد
~ألمعارضهداسموخطنتا

»تنىرضفالمعأعقسينهالمتاههنهفىألنعاذألىحايهفىواسز
ا~داسرأساتنهانؤدىدلتامأوالننىءستراكهتديسهمنهاافطلعتا
صلهمرلهامأيفارعتهااآلقا´نعدثأقاوبدوانماءا~ولصألح
ءنوهراتحفبنفةهيهتاوالكرفأة،والتضال،والتنساطألعملفىدخكذتا
،ا~بةوتخنى،«لحربنهفخامدربالدءارضفالمهصوك«قرم´نهيالدكل

هلممقفبهابسودلما971نخاوالنغنىالوهى،أالحرار»قو´نغاف
هماانماالخوفوهألاااقنسبههذهاقيل،واسنقالل،و»مننيدأدوقساد

~ا~وقد،ألنسرص

كنيراو~،والمحتألاالضطهادقآلنراعهعارفننتا´نعر~وفد
هزأولكق،ومتنمانها،وحركانهاوصعقها،رحالهافىدو»نو»لهىااالقهق
فضبقةومهاخمدآأدكماءوفوهتياتاآادهابل،العارضنأعضهفىبغتثم

~فوهاءونهرهثنتعاء

انوهى،باطلةتهمقاكنصوم»والشكبرويهكانهماوبالرفم
عابثةغبرفريقهاواصلتففا»و«يماغويبة،وهدامةهنطوفةلمعارضف0

.وسغافةبفقكلها»التىضفاألرألنهمبتلك

تعملمعارضة_ككل_تزالوماكا~أنهافهىالمعارضةحغبقنأأما
نفسفىتعملكما،واامننغاللواالسنبه»«،وألغسادل6الياهدمعلى

دو«سطأوالعدأتة،والمساو«هوالحربة،و»الصالحاألفىونهءل،ألو~
.القبعةانبنهألعمروألمتشثاا~،الصالحةأيجدباهنظو»9ا

التقولأستطاعوامايعاولونخصومهافات»لمعادضة~وكبفما
حا~هلىألمسؤولونكاقولو•ومببنةبكلومنممابغتها،و«نهامهامحببها
التاموالتقدير،للعريةألصعببحو»لغور•النكروسعةءألصار«حدبةق

المعارضةقموقفرملكان،ونغدأقابةللكعتيام8أوهسق،ألعامللرأى
للمعارضةويعترفوق،اكاالدرأهنسدؤوليا´نهمباركوندآلبقموقفهو

.والتغوىأاليرعلىمعهاونوقوينعا،بعنفها

هىبماالمعاوقةفذتفىبننمروااقبجديهمالفانهبكقوههها
_هنال_بة8وااليماغو،موالههالمقاال»منهل~ونسألهم،بوا<هنه



الجاهعآألىااقر_انضماممينلفىاوءدفأا«حلففمداوضةالمهفي«وة

موكهءالف8»افىاالحولموعهءااليعاإىاكبا«الحلقاوءالعرببف

اقوإا~بعتذوآوءألمقولياعقالتاماكالهينن´نعفاو»كتلةآليةأزكباألذ

ةأيتبفاتبةمساكدهكلوفضاوءأالقتصادو´نطوبرتحريراوءاله)»ة

هنو~4وأاآليال«تطهبراو»فوبهألهرهإاكانتخاايوأ´ءدوءهنذووكة
»أ(سرياهىاالسنداأءلرالنفضاهاو،و»المننقاللواالقكاعاكنباننارء.اه

،اغامهإىالحقالهكمإاللانعادىقوهيحكمأقامةأوءى8»اليتماواتظلم
«بألوأاقتصاد»واالجنماعبةألمبباسببنأ«أل6رأاآادمفءلمبأهإمنظأوأقو(و

_اخنعميا(ء~أأح

،وهاءهاسلبيأالغروضةالحكومةنظوفىكلههذههنشى>كانذأذ«
و«ل؟جابىاالدوالعملالبناءيكونفكيف0و»ألكةا(بالدةلمصلهبغالغاوه

عامدأهاكلنتوقتماوديمافوييةو«الاهةسرلمبيةسرياستهاألألكألاذت
زىأألربتوريطعتاكتألىالىتأضكلينماوه،االنعيازوكدم»د،ء.ة
الدفاعكمعافاةخطيرحلففىبالبال«الزجعناالحجامأو،بغدادهلف
اكريات،بقانونوعدتأوبالجالء_«ؤخواولو_البت6انو«وم،ركتا(ت
دهذإألحكومةتتهجاكم0ألعربيةألجامعةالىاانضماوكذلكؤخراهقررتأو
ءةللعكآناما)اطقيقيةاوصاذهابغيراموصفطالماالتيةاا«)وفطةه
،المعارضة«نفوقفهاوتراحن،ألويهلبالخف_~ذاإ»ء_رفآتأن

حكومةشأنهنليسهذااؤهىالحقيقة)والمصلعةللواجبأهنهفىو´نتصاع
يربهاوتعهلتؤمنسماكةحكومةكلشأنمنبلى،واالستبداد(النانية
:قال~ثالغوبيينألكتابأههعنه

قهءاغت:آلو»ءبعثهوالديمقراطيةعليهتقوماكزىاحوهرىالبدأ.ءاار
.اكمدعيحدءأكعولىطريقلمعرقهيلةومبثاكيه«آاواتخاذ،دثتعارقدةدو

اسسءلبقوم_وخمنه»ودرنامعه»ونظامهءسغنهف0_بتاقهان
«ق~ا8~وكلءواضعأوانجاها~،جلبأومعاقنبرهواافكار،منبننأ
ونقداله،5وآنماظالحق~كباقفىالصادفىأليلبقفعيبر»ويد،>نأوهد،يل

والمنل،ماهبنهالافاالههضو<وعلى»العامألصالحميدلفىوممارفنه
.ولهايهابالحقاقكما»للعز~هىالننىلمبإاله



وترسم،محالبراوتضع،االنظمةاالحزا~تشرع~افىوسعيا
صفوفهافىواالنتظام،لوائهاتحتاالنضواأ(لىالمواطنينعووتة،الخطط
•والنضالللممل

ءلىاليوممحناجولكنه،الطريقهذافىيسيروهوحزبنانشأومنذ
االصاليبوتطوير،المناهجوتجديهاالنظمةالحكاماهودهفىألنكلنعيدان

هناكرببهمئزودوبما،بهألااذ،القيادةيزوتعن،ائصفوفلوتكت
،االمةنتقدموان،والمعركةالعهلنواصلاننستطيع،وامكانياتوسائل

طريقفى،قوىوعزمثابتةبخطىبهاللسير_االصاسىقانوننافىكها_
:وشعاوناالمنشوداالنقالبسبيلوفى،والتهأليبلحنهضة

!االهامالىدائها،االمامالى

!اكغر~اللهوحيى

•والمسالم_

~ء«م~.م....<.



واالستقاللامميرىلحيها





االولالباب

النه،المغربىالشعب-زبواالستقاللالئسررىحزب_الالف
وحقيقتهبوهرهفىفهو.الشعببواسمة،للننعبويعملالشعبمنينشق
طبقاتهاولسائر،ونساءدجاال،افرادهالجعيرالتىالمغربيةا.المةحزب

وقراراتهوبرامجهالنظمتهوفقاميدانهفىوالعملفيه،االنخراهحقومشاتها
بانعنىسياسياوبانقوليسواالستقاللانشورىحزب_2ا~

السياسيةاالطاراتلتكوينمدرسةايما«هبل،الكلةلهذهلامات
فىمالحينعواطينافرادهمنتجعلوطيةتربيةالشعبلتربيةم،لالمة

طريقعنوذلك،ياة8امعتركفىونشاههم،ومجتمعهمواسرمم،انفسهم
.اجباتومتكا~مزمليهمبماوالقيام،وحرياتمقوقمزلممبباالتعتر

اا~يحةالديمقراطيةعلزيرتكواالستقاللالسودىحزب_(الفصل
وحرية،المزيهالعقدوحرية،عمهوالعبيرالرأىحرية:تواههاالتى

للظطبقا،دولةوالمهالمماتسةبعه،باالغلبيةالقرارا-واتخاذ،االنتخاب
الحزبيتبعهاالتىالديمقر«طيةاالساليببيانالفصلاههغيروفى.المقررة
.الماعز)(البابومملهنطاعهفى

انديمقراطيةعلسرياستهيبنىواالستقاللالئسررىحزب_4ا~
،الصالحستودباندتممنوالىهبالقسر،الشسرحكمىانتىالمثلى
الحزبفانالساميةالغايةفذهالىوالموممول.االمةوسعادة،الوفنعزة
،والتوجيهوالتهذيب،النهرمىمريقفى~يماسيرابهاللسيراالمةيتقدم



واالقتصادىواالجتماعىوالسياس،الفكرى:االغتال~تحقيقسبيلوفى
:مىانتقهالوطنىاالنقال~مذابهيتحققومماوالمجتمر.واالسرةالفردلممالح

~رفىالجوهريأاالصالحاتوانجاز،ةالفأسهاالوضاععلىإلقضا~
حسبيدمالتجهوالمؤسساتاالنظمةمراجعةعلباستمراأوالعمل،ا~دين
انغردنعرير0و،وجيلعمركلومملحةلروحمطابقةولجعلها،التطورسرمة

والعدلواكرية،االمنوكفالة،وعبودية،وقهر،استغاللكلمنوالجماعة
بوسائلومواطناانسانابصفتهفردكلانمترو~ز،،للجو~والمساواة
ساتلالووتل.نيةوالبهالروحيةوالشافة،اادىموالتقه،المعنوىالرقى

مذهاجلومن،الميادينمذهساثوفىالمنتوأاالتفالبلتحقيقالمشروعة
.جميعها.الغايات

..كلهااالمةحزببصفته،واالستقاللالشورىحزب_ةاتفصل
والجميعااللهبعبل(وامتمسواوتتعاونها،وانا~نيهاوحدانهاعلىيهرمى
انعاونواوالوالنتقوىالبرعلى(وتعاونوا_اخوة)المؤمنون(انما_انفرقوا)
نىوسعيا،الوطنىواالخاءالقوميةللوحدةوحفظاوان)،والعهاالدنمعل

سبامةكليعاورالحؤ~فاؤ>،االمةعمامرسائربينااليجابىالتعاون
يقاومكما»ليةوائفصاءوعصبيةعئموبةوكل،تسهفرق:_«أءلتقوم
ينئجسراويثيرانشأنهمناالتجاهاتبينانطاحنوكل،»هيقأتحويه
فىيسودانكلههذافئاكربورائه،هبيةاألاواالجتماعيةالفتنة
والمجموعالفردلحيروالسالم؟وانتعاون،والوئامالتسامح:المجتمي

.واالمةالوهنه

ر~وه~ه•.~له

،الظامروحعلىواالستقاللالشردىحزبيقوم~اأ~ل
،والتوفيق،والقوةالحيويةيكفلاز،هذائدأنومن،القيادة»مسؤولية
.واالمدافى،المبادىءسبيلفىوالهيماتاالعضاءامننعماه

فىسلطةاوحكومةكلعنا~العلىالحزبيحافظ_7اهمط
فىالحزباعضا~يساركاله.الحكمفىيشاركلما»شاركسواءولةال

امهواحه،لرقابتهيغضعوز،فانهمالصفةهوبهنه،عمهو.فىكمنهاالالحكومة
.لمعارمةواالحكمفىالمشاركةنظامبيانالمكانمذاغيروفراانه»قرار

واالمتمالبالطاعةالحزبفىقيادةاوعمدوكل~_د«لفمدل
فىالحزباعضاءعلامنهوينطبق.الواجببحكموعمالالنظامحلرهوفقا
النهد،يميةواالقمنهاالقومية،العامةا~لميةوالمجالسآلويداتسائر
فرعاملينه،باسمهوناطقينللعزبكممثلينبل،كأفرادفيهاخلونيهال



وددا،واجباانهمباحترامملزمونفانممولهذا.وبرنامجهمذهبه~
هم~،والتصويتدولةالمهاثناءعمهونواب،الحزبفىكافضاءمهماتهم
يسلكواانارادوااذافيماوالمجالسالهيهاتعضويةعنبالتذلىملزمون
بمنوسرضهم،يسحبهمالحزبفانمذاخالفواوان.السلوكاهنهذو
.العامةالمملحةسبيلفىونظامه،وبرامجه،بمذهبهامتقيهيعمل

~والتعبيرالرأىحريةاعضاثهلسائرالحزبيضمن_4»~ل
دلكلضمانالحزبويعمل،اوواالحترالنظام«اشرةفىالمشروعةبالوسائل
التابعةلشراتواالصحففىاووالعامةالحامةاالجتماعاتفىسواءالحرية
~رتغميمرالحزبصحافةفىعمهوالتعبيرالرأىحريةيكفلومما.نه
وعرضها،الخامةافكارممنسرمنالعامليناالعضاءسائر،مكنفيهاحر

.اكرقللمماقنة

اناداد.او،مفاجةخطيرةمشاكلللعزبانتحداذا_5المندل
يعجلفانهةحميهغيرعواقباوجسيمةمسرؤونياتذاتهواتفيتخف
اولوالته،والتشاورالرأىاءالبه،استشائيةبصفةالمختصةالهيئاتبجمع
.المقررةاالنظمةطبق

والظام،الحياةعماموللعزبتتوفرانيجبتقدممابكل_6الندل
ومكذا.الواجباتواداء،بالحقوقبالتمتعالتوازنزيهيضمنوان،والقوة
المطا.قالتامالنغام:هووالمناقشةالبعسرفىالمطلقةالعامةالحريةمقابلفان
.والتفيهالعملفى

الثا~انباب

وبالعو>:وبرنامجهالحزبمشاقبقبولملزمعضوكل_6_ل9ا
للحزبالوعلىستورالهيؤلفانانهماأساسءللومامقاط

:أساسءىالحزببرنامجيقوم_2لالف

موامزكلفىالشعبيالوعىتقوية•،القومرالشعورتربية_0
.»سواطة

.وآثارهاالجبىالفوزهرمظكلمقاومة_د
والسياءة<لوحدة0واكريةفروالسعبالوهنحقوق،عرالمحافظا~)

.الصالحواككمواالستقالل



االعتباراتنوتىواالمةللوهنالعلياوالمملقةالثمرنبنادىأذضو_،
.جماعةاوفر>بكلالخاصةوالممبالع

والمجتموللفر>بالنسبةوالتطود،واالبتكادالتجديهدوحانشجير~و
.واذىومدوانقيهكلمنالفرديةالحريةحماية_6
اليمابعديدةممما-اسما>اومجالكلفىالدولةخلتهسر_م

1مذمنش>الىالماعةالبيةالعامةااىاحةاوودةانفعوانهال>امتما
.كله

يرفعاانفثمأنهمامننظامكلوانشاءحمكاهكلقيقلتالعمل_8
ويضنا،للمثيعبالرفاهيةالمبويب،والجماعةللفردوالمادىالمعنوىالمستوى
.الوطنىللمجتمعوالسالمالتناسق

وبين،دمةمززب8ااممعاءبينامنوالتفالمودةأوابطاتقوية_<و
.اخرىجمةمنطينالمواسائر

اآلتيأجلةالمعتاالهدافتحقيق_ءه

مدتهامدائرةونى،سليمةتقدميةأمسملالمغربيةاالمةنهمة_أ
.ادميبلةالتومية

كلمنادىاالقتدونطامها،االمةوحياةالوهنادضانحرير~ب
.ربمامومظنوءهماكانكيفماواستغاللةسيط

خا~.آطائفةاونبلالبعااالمتيازاتاصطادملىيقومنطامكلالغاء_ج
لمنعةوالتسغيراالسكارءلمبديةسياسةكلعنواأتذلى،بةالمغارمن

.جماعا-اوانراد

واقتمماديا_وابتماميا_سياسيا_صحيحةديمقراهيةتشييد_د
ودولتهامةلكأساسكقانوناسرعبيرضاهسزلميمبدستودمظةتكون

:ومغربيةمغربىلكلالتاديةالحقوقممان_«
مثعرفةحياةدائرةفىالنرودىالحيوىالقدر_ء)
.ولذويومالممامو!نقةمعيةسكر_د)
.واالمتعةسخامراالتأمين_و)
والسر،خوخةجزالعكالمعاسركفالة_م)
.الشاملةالعدالةحقوق_و)
القانونامامالجيرمساواة_)6
وبالحريا-،المجانىاالجبارىبانتعليم.والمعوىالفكرىاالزدهار_م)
واستبداداظلماالمقيدةوالالمشروطةفير«لعامة



ءلرابع<باب

(~وو~ثر.~.~ؤله
وممناع،وعمآلفالحينمنانغربيةالجماهيرالحزبينظ_1ا~

الصالحسبيل0فىوذلك،االمة0ابنامنوغيرموومشفين،وموظفين،وتجار
_والعملالظامبواسطة_الشعبوجعل،الوطنحياةيهوانجه،العام

.الكيانقوية،البنيانمتيةةموحهمجو.عة

شأنهامنالتىالمشروعةالوسائلجمييالحزبيستعمل_2ألغى
هالحاهفنالوطيةمحهومهامدافهتحقيق-المغربىالسهبتيادة

.والمستقبل
:افهامهتحقيقفىالحزبعليهايعتمهالتىالوسائل´ومن
و~،،ونثراتسائلممنواالذاعةالمشربطرق:الدعوة_أ)
والحه~،،التلقينبطرقلكوكه،المطبوعاتمنوغيرماوكتب،ومجالت
.والتبليزالتعبيروسائلمنامهوغيروالمحاضرة،والخطابة
،وافكار،بمبادثهالتشبععلىالحزباعضاءبطبر:التربية_ب)

صامنابكوياوبتكوينهم،وأمرممبأنفسهمبادئينسبيلهافىالعملوعلى
والمماسك.،الحقيقيةاؤخوةوبتشيت،وسياسياوعقليا،ونفسيا،نيابه

هوحهتحفظحتى،جماعاتاوافرادا،بينهمالتاموالتعاون،الدائم
العاموالرأى،السياسماهاالدبموحهالحزبويكون،وقوتهاالصفوف
ونهضةالوهنلمجه،الحزبنطاقفىيعملممالحجيلويشأ،نيه«لسائد
.وتضهيةوانباتباخالمىاالمة

،وانعليمتربيةمنللمجتميالصالحةالمناهجبوضر)0:التوجيه~ج)
وذلك،الخوجيش،عامةوصحةصادواقت،وادارةوحكم،وقضاءوتشرير

تلكبعرض(د).واالنشاء،يدوالتجه،والتطورمالتقهتكفلأسسعلى
علىليعملواالمسؤو.لينوعلى،بو_ىويهتهليستنيرالعامالرأىعلىهجالما

حيزالىاخراجهاعلىلتساعهاليابيةالهياتوعل،الجميىلصالحانطبيتها
.والتطبيقالتفيذ
المبادىءمتخهمختلفةومشاريرمؤسساتبانشاء(»):العمل_د)
اآلفاتبمقاومة(ء).الصالحةالمدمجتطبيقفىبهاويسامم،واالفكار
هدالموابارثماأ(و).ةالفأسهوالعقائه،الخمارةوالعوائهاالجتماعية
ماكلنبذوالى،واالخالقالسلوكفىواالستقامةاالمالحالوالمواطات

.نافرفيره
،عوةالهلشواخلألهفىوالبعثاتالجوالتبثجهير:الوفود_«)
دة.المحهوالتعليماتالمرسومة،والممامجالمقررةالبرامجطبقدافاالهوخدمة



الحضوبة:باأهن:مظا)
مزتتكونشعبيةسياسيةهياةواالستقاللورىاشر>زب_إألندل

:.وافكار.ثه0بمبايؤموتىالزيز_وانا~نا:كورا_اانا.بةمينالمواط.ميو
:ىقيادتهوتعت<خطتهمنطاعهوفقويعملون،و،.نامجهبميثاقهويدتزمون

.المشتركاالملالمليلمب

الف.السرالبندفىماءلىزيا«ة،بق8!فىاالدنحراطدتم~2مألهدل6
~نخرلهالتىالوا-بإتوبأداء،االساسيةفرقها-دىذ_رخرطاكبتسجدلمى
.العضويةبطاقةحمل

اىفىسفرطايكونالانزب8افىمنخر-0كلءإيجب~)الغمى
انمزأكهتمابعداالاخرىهياةأيةفي>دخلالوان،ائانسيامىحزب

انلهيبنىاهنهاجلومز.الحزبفىاالنغراظ<عانتعافىالءضويتوا
.االمرفىبعكمهاويتقيهالحزبفىالمختصةا).ئة»_فاأبذا

الشروط.نيو_توفرةاذااالصحيحةالعضويةات)مونال_5»أل_ل
الةالفدمةوالمساه،المسؤولياتوانحمل،ااواجباتاداءءروقامت،لمو.ةالمط
هذااجلمنم.الوهنيةوقضيتهللشعبواالخالص،،ماطه0والحزب-ياةرفي

وء~،_ب8اتقرفتحتأاثمايكونانعضواومنذوطأللءل،جب
.وا~اتوالتكا~االعمال،منمنهيتطليهما.كلللقيامام0اداستعه

للتوترا»المالجسيةمغربىيكونانالمفرطفيطيشت_5»~ل
.والسياسيةنيةألمه.-قوقه

:نمد»عذاالذىبالعهداالنفراطعمهنردأللازم_6(لغدل

ءلىواالستقاللالشورىوحزبنفساعامدكما،و-لءزالله(اءا«د
وطبنئروالقيام،سبيلهافىوالكفاحوالعمل،وافكارهبمبادأهمدكاا،ه

والوفاءباالخالصعامةبصفةواتعهه،مسؤولياتهاموواجباتهاالعضوية
وبكتمان،اانهتوجدموباانباع،واراتهةيذوبتنه،روالجهالسرفىبلدحن
باللهواقسم،حاربهمنعلىوحربا،سالمهمنعلسلمااكونوبأن،اسراره
)ووكياشميااقولماملوالله،العر«ذاهفىماكلءإالعظيم

كمايوقعهباالنفراطالمكلفينامامالعهداههنمرالمنخرط>تلوماو.مه
.عليهكشرودمعهءوناة،

لمقةفيحيمث.منالحزبفىعضوانىكيهبزمنخومئدكلبقبل_7اححدل

فرحاوداثرتهاوشعبتهمكتبكااالمخراذللثعليصادرانبشركاوسيوته



البابمنءءالفقرةعليهتطبقسخمىاىالحزبفى،مفرطوال،الحزب
بتأسروانتعلقووء8نوفمبرودالموافقوءم8االولجمادىوالظهيرمنالرابي
مذا.بتفيذمكلفةللعزبالتابعةوالهيشاتالفروعوجميروا~ياتاالحزاب

اسهرياماليااشتراكايؤدىانعضواومفرطكلعل~8ا~
اكربنفقاتفىالمساهمةمنمذايمنيوال،بانتظامدهيسهسنويا
الصداحسبيلفىيعملىالنهللحزبانكما،او_كلهاالوقفاداال~اد

كلهاالتكا~همنهمزويعفى،القادريناالعضاءاموالزكاةفىحقاالعام
منا~~بعهفىالفروعانختصةا~ةمنبقراروذلكالمستطيعينغيربعضها
.-(،ردهاليجوزللحزبفريهماوكل،االستطاعةمعه

حقوقفىنرطاوواجباتهفىالعضواوالمفرطقصراذا~9ا~
ذال:الىنظرهتلفتاناليهيتىىالفالفرعفىمةالمفتللهيئةنظالحزب
تكرواذا.ية)لمجهالوسائلبكلالسالحهوانعمل،التفريطاوالتقصير
عليهتغرضاو،انذاراحدمماعنانسؤولالىيرجهالتفريطاوانتقصير
الفرع،فىانختصةالهيئةاوالحزبيراهبيرتهاىمعهيتخذاو،ماليةغرامة
حاكوفى،العضويةاواالنفراطمناعفاءاوتوقيفابيرالتهامنهكانولو

.القراراعالنقبلالعامةاالمانةموافقةاخذيجباالعفاءاوالتو~

مطاهرفىركينساانعغمواومنغرظالىيسوغال_15اهر
لهتابرموالذىالفرعاذنبدوننوعهاكانكيفماالحزبخارجسظمةواعمال
.العامةواالمانة

سلكفى_ئسنان_يقظنانالحزبفى0للمسا_11لالف
وقيامهز،الحقوقبكاما~تمتعهنبعاليعافىالاومه،0خاصةفسرويةميمات
ساثروبينبينهنويسوى،الرجالملالحزبفىكعضواتالواجباتبكل

تى.المينامذافىعليهمانصطبقالعضويةوبطاقةاالنفراطنظامفى0االعغما

«لسادسبأنبة

الرئيسيةالهيشات~ءالحنىآتمام

مىاالستقاللهىالشرملحزبالرئيسيةائهيما-_أأ~ل

.العلياالتشريعيةالهياةموالذىألعامدلوهئىالمؤتر_أ)
لظام0ونقدوراته،ناؤترعنيوب»لذىألوطئى«لمعلس_ب)
فرعيةميماتالمسؤذليةمالعمللمزاولةالوعلىانجلسويتخذ.لهالمقرأ
وللمجلسوالثقافية.والصحفية،،واالداريةوالماليةالسياسية،اللجاذ،:مى
.غيرهايش>ان



اثمةالهارية0واالالتفيذيتآالهياةمواألىا~س_بواؤ0_0ج
جمييمنالعام،االمينمسؤوليةتحت،انتكونالتىأ~~ةط8أ_>)
واالبحا~،والشرمحاية،والهكالعالمالعملانبمكاومن،ريةالسكرانا:تسام
.وامماتوالنه

الحزبمعكمةهىالتىأالتأدييةالهياة_«)
وفصل،التذممىمبدأاساسعلالرئيسيةالهشاتنظامويقوم
.السلطات

.العامالوطنىالمؤتمر_(»~ل
.عاديةيمنةمسواتانال~فىمرةالعامالوطنىالمؤانمرينعة«»)

منبطلبالضرورةاوالمصلحةاقتضتكلمااستشاثيةبعفة«~تما
مشر،نمناوباالجماعالسياسيرانالهمناوالوعلىالمجلساعضاء~
لعقدالالزمةاالجراءاتكلاانحاذمرعاءاالستهالعاماالمينويتول.فرعا
.اجتماعهمنالمتوخاةالغايةولضمان،لهدلمحه0االرتتنىانمراك

.السنةمنشتبرشهرخاللالعامالوهنىالمؤانمريعقدد)
فبنىالنانجلسمناوالسابقالمن.انمرمنالمعينالمكانوفى،النعقادهءلمتررة
اللجنةوانتخاب،المؤقتاعمالهولوجه،االجتماعاناريغيهانحهيتولىالذى

.العامةالتعضيرية

>شهرياعليهمانبةالمرواجباانهمادواالذينالحزبالعضاءيجوزو)
ء~العامةاالمانةمنيعملواانبثموطالمؤانمرجلساتيعضرواانسمويا
المؤانمرمومدقبلوذلك،الجلسراتببعضخاصةاوعامةمكتوبةرنممدآ
وادتالمدافىبحاليشاركواانللخامرينيجوزوال.االتلءلىكاملباسبوع

كلهاالجلساتسويةاالغلبيةبمجرديقرعانللمؤانمرانكما،التدويةاو
امضاءمنعوينكالمهالمؤتمرينغيرحضوريجوزالالحالةهههوفى<بسرااو

.فيرهماوالصحفييناوالمرب

اآلانيةالهشاتمنالعامالوطنىالمؤانمريتكرن
.الوعلىالمجلس_أ
السياسيراناله~ب
نبوالمكاااالقسامعنوالمسؤولونالعام(االمينالعامةاالمانة_ج
.العامة)لالمانةااتابعة

عموم)الناثبونواالعضاء،االساسيون(االعضاءالتأ«يبيةالمحكمة_د
التعريى)وزؤساءيرون(المهالحزب~00مشة_«
بنممدربيندنالدنةأساسعلىبللعنالتابعةذالهيثاتالمظمات_و
ليناالوالمسؤولينبينمنون«ننهمنهاواحدكل



سرو-تتحققوريبما.السسىك.لتميل.على.أساسالنروعنواب_ز
آخرونومشبون،فرعمكتبلكلواحهممليعطيالنسبىالتميل

.والساطالقوةنىالفرعامميةحسبعد«مميعينالخمسة~بتجاوزونال
الصالحيةفيهانرامىمحيحاحراانتخاهاالممثلينهؤالءانتخابويجب´
.غيرال
المؤتمرفىالفروععنكنوابممتعتمهانوكيالتمعهميحملواانيجبكما

مؤتمراتاالقليميةالجامعاتتعقدالعامالوعليالمؤتمرانعقادقبلو)
وال-اد،المؤانمرفىلهاالتا.حةالفروعنوا~ملالنهائيةللمصادقهجعوية

.ويجدىيشيدمماالمؤانمراوالةمهفىمماهمتها

بنمنتخبواسراف.مكتب،العامااالهينرئاسةانحتالمؤتمريعقه)6
مستشار.ينامناءنة0ئال0وومسامهنبكاا:منومركبالمؤتمرينمرف
الحامرين~منكلهميختارون

حصفأ،اوالجلساتساثرفىعهييبفانهالعاماالمينيعضرلمواذا
.يختار«من.مإو~،امهيوجبمارأىاذاالرئاسةعنيتذلان»له

االعضاء~مناكرحضراذاااالقانونياالمؤتمرانعقاديعتبرالم)
الجتنماعاألستدعاهاعيهالنسبيهكريةاالهههتتوفرلمفاذا،رسمياالمدعوين

اانوعلى،الموضوععلىموةالهفىويص،االقلعلىاسبوعينبعهيعقه<فان
امهويعهالنصابكانوكيفما،يعضرعه«بأىقانونياسيكوناالجتماع
وتعتبر،الحاضرينانلىبافلبةاانهقراروتتخذ<نونياتااالنىاالجنهاع
.نافذة

وزالفراريرسلىالفألمؤقتاالعمالولجهالوعلىالمجلسيهيرء)8
،تمريناهافلبيةبمصادقةنهائياولالجهو.يصبح،عليهلالقالعوالهيئات
مقترحاتادم!ج،المؤتمرفىممثليهابواسطة،اتفتوحانللفروعويمكن
ىالغلبيةماالمؤانمرويبت،قتاكولالجةفىمشتغيرهومماومطالب
.المسائن>منالحاقهيرادماوفغراوقبول

االعمالولجهفىالمبتةانسائلفىالمقررينالوعلىالمجلسيعينو)
دورةقبلفئفرااالفروعارالتقاريرمنمختصرةصورةوترسل،ا.ئؤقت
.للمماقشةاالستعدادهرامةوالهلالطالعوذلكالمؤتمر

المؤتمرالىتهمممويبلغواانالحزباعغماءمنالمؤانمرينلنيربجوزد)ه
العامةاالمانةالىانصلانويجب.عرائضاوتقاريراورسائلؤاسطة0́:

معهاالالمؤتمنىعلىتعرضانيمكنوال..)االجتماعقبلاالقلعلأمبوعين
النهائىاالعمبالجه«لانضمهاالتىحول.المسائلاوالةالمهمزا:راغ
مجوزكما0،باتالكماانلكمنعليهماورد~يعين.لجمةانللمنؤتعز:.و:بكن



مرمايرا~مرالحزبفىالمختصةالهيئاتعلراسمةواله~يحيلهاانله
.سأنهافىالتوميات

ميرلمراقبةالتوكيالتمحةمزللتأكهلجنةالمؤتمريعيناذيمكندء)
المجلسانتخابفىالشروعقبلورقابتهانعمهااللجةدوتجه،الدورة
كحتىالمصوتينالنوابتاثمةلحمروذلك.للعزبالعامواالمينالوعلى
.فيهلهحقالمنالتصويتفريشارك

ولهذا،زب8افىالعلياالتشريعيةالهياةموالعامالوعلىالمؤترءد)
خامدربومفة،عامةبصفةالصالحياتساثروله،السلطاتبجميريتمتي
يرجافيماالقراراتكليتعنهكما،ورةالهااناءالمطلقةالسيادةمماحبفانه

جيحنىالموا~ويقررونظامه،ونشاطه،وخطته،العامةالحزبفسياسة
قوانينلمراجعة)لصالحيةو~««وله،ونميرهاالهامةالسياسيةالمسائل
زىا~•،وتجديدما،وتعديلها،البرامجوضعويتول.الحزبوانظمة
ومصالحوظروف،ضروراتمنالهنهعومايهحه:اذانفسهالحزبمصير
واختصاهماتمهماتمنالمياقمذااليايسز««مابكلالقيامويتولى

الصفةهوبهه.الحزبفىالعلياالمعكمةالعامائوهنىااؤتمريعتبرو»)
و،ملك،الوطنىوالجلسالتأديبيةالهيةقراراتنهائيايهلهتستأن
.واالبرامالقضسلطة

مذاريقدمالعامواالمينطرالوالمجلسانتخابفىوعالسرتدله»)
انؤترونويذكر،الترسيخقوائماعالذيقوانم،المؤتمرالىاستقالتهما
وئيمرومموت،التصويتقبلباالنتخابالمتعلقةانسياسالميماقبنهمومى
.االسواتتعادلتاذامرجحايعتبرالجلسة

االعضاباغلبيةعاديةدورةكلفىالعامالوطنىالمؤتمرويتخب
:المانرين

المؤ_اعغماءمنالالزمةالشروطفيهمتتوفرممنالوفنىالمجلس،_
.مقبولةمميعةباعذارينالمعتذراوينألما_
مذايتونرلمفاذا،الحاضرينارباعانالائةباغلبيةالعاماالمين_د
.النلثينفبأعلبيةالنصاب

:اآلتيةالوسائلىباحهالمؤتمرفىالتصويتيكون_ود
التصويتوقتالمؤتمربعاقةافهارموىااليهبرفع_ء
الكالىيدعرماالجلسةرئيسرأىاذافيالوةاوبالجاس_ء
ا:مرباالنسغاخاهماالتصويتكاناذافيما،»لسرىباالقتراع_و
.الحاضريناالعضاء~مربملبواما،التأديبيةلقضايا0



هز!فىلماطبقاأمششأثيةدوراتالعامالوعلىالمؤتمريعقد_د6
ايتدرهخاصةاحوالفىاالالرئيسيةا~اتانتذابفيهايعادوال،انيشاق
.الالزمالقرارفيهاويتخذ،الوطنىالمجلس

:الوهنىلمساله_ءالفصل

العامالوطنىالمؤتمرينتخبهمفيمائةمنالوعلىالمجلسيتكرن~د
.تخاباالذيهبتجهيقضماحه.اذااستحمائيةاوعاديةدودةكفى

ا-رعضووكل،الوطنىالمجلمرالعضاءاالنتخابتجديهزيب_ء
اشبهمااولوفاةاوالمجلسفىالعملمنيسقهلسبب~اوبوادباته

اممراتدعهفىيليامنمعلهويحليسحبانتعويضموجباتمنمذا
.ابلؤتمر

نرين8ااماميقسمانواحهكللىفياالعضاءانتخابتماذا_و

الستقال`~1الشورىوحزببمبادىءمتمسكااكونانالعظيمبانله(اقسرم
مملحتهعلىومماهراءرأيىخالفتولولقراراتهومغذا،بنظامهايهوستة
ووكيل)سهيااقولماعلىوالله،لصرتهوعامال،السرارهكاتمام

بدالحزبفىائمةالهالتشريعيةالهيئةالوطنىالمجلمريؤ~_0ء
ويراقب،المؤتمرقراراتتنفيذعلويسهر،العامالوعلىالمؤتمردواات
االعمال،ولجهفىالموضوعةالمسائلجمييفىويقرر>للعزبالعامالسير

ااحامالوطنىبالمؤتمريتعلقمماالسابقالفصلفىذكرتدلتىالمهاميتوله
.التأديبيةالهيئةاحكامائياابتهيهلهتستأنكما

دعتوكلما،اننمهرانةثالكلفىمرةالوطنىالمجلسيجتمو_و
السياسالديوانمناواعضاثه~منبطلبوذنكالضرورةاوالمصلحة

.المقبلةورةالهومكانتاريخدورةكلفىالوطنىالمجلسويعين،فلبيةباال

فقدسمةلمدةالخاصةشؤونهيريهمكتباالوطنىالمجلسيتخب_6
االعمالجدولاداعهالمكتبويتولومستئمارين،وناثب،كاتبمزويتركب
مسؤوا_.الوفنىوالمجلس،العامةاالمانةمرباتفاتىاالجتماعالعوةوأله
.نشاطهعنالمؤتمرامام

:مرللقسلجانامسأكلنىالوعلىالمجلسكذلكينتذب_م

ولجنة،الماليةللجمةوااالدارية،واللجة،العامةالسياسيةلجمة
كنويتوى،للعملىالضروريةانلجانمزوغيرهاالثقافةولجة،الصحافة
«لمؤتمربعيديعقدهاجتماعاولفىاللجانانتخاببديهوطىمجلس



بأفلبيةفيهالمجلسويتخب،شهرمناكراالجتماعمذايتأذرالانويجب،
.»مامهمسؤوالونيكالذىالسياسالديواناللين

وثتخذ،تحددهاالتى0االوقاتفىشهر0بكلفىمرةاللجانآنجتمع_:<
.ومستشارا،ومقرراكاتباةواحهلجل

العاهة،االمانةاقساممنوالمسؤولون،السياسالديوانيعغر_و
يشاركونه،الوطنىالمجلسدوراتالحزب~انحريرورؤساءومديرو

.االعضاءبقيةمثللتصويتذااوالةالمهفى

>ورهكلنرا~ومشأالعامناواالمانناالسبامىاالبوانوينغدم
تتماوالنفويرلمماتنسهاالحز~تياطعتيتقارير

السياسأالدبوأؤ>_05الفصل

المؤتمرادنزالمعتهالوعلىالمجلسفىالسياسانا(«يويتخب_ء
اانتخابهميهانجهوينكن.سمراتانال~ادةاعضوعشرخمسةمنوينكون

الحزباصالحمهماتمنوأدوهواجباتمنبهاقاهبمألهذاأمليتهمنبتوا0ا
فيعلالعضويةمدةانتهاءقبلاالعضاءاحهمكانحالواأاة،السانةالمهحالل
~العامالوهىالمؤتمرأد،دات~ء:ى>ئينمن»حله

فيهتتوفبرانالسياسىالديوانلعندويةيرشحفيمنطيشتبى_ء
:انيةاالالشروط

والعمليآلوالعلميآل،الخلقية،الحيثيات:جمييصنآقيادةأهاليك»رنىأنى_أ

محنئيعذتقلالمدةرباكفىمحضويتهعلىمضمتقال´نكونىأنى_ب

.~~ات

.كاملةسنةنين0~نالمتنسنهتقلالأن~ج
الوطنىالمجلساماماعضاؤهيؤدىالسياسىالديوانانتخاببعد_و

.المؤانمرامامالمجلسهذااعغماءيؤديهالذىالقسم

جلسةأولفىأعضائهبيناالختصامىالسياسىيوازالهيورع_د
مبطممامبماومعمة.المالأمانةاإلختومأماتبينومن.انتخابهبد-تدما
الديرا:اطةاهانظيمهاهمرنها،وسستنهيتها،ملىوالعملالحزر،أموال

يستعينن1وله.:لكمهفلبوكلماالمماسربا-0نى>ماملمادلسيا،ى
تعتسهييبفيابهحالةوفى.«مت~مسؤوليتهفغينالمواالمضأ-اذوننبغير.

فاناالسهابمبنلسببباءملانقياممليهرانقه1:1و.مسؤوليمه
:.داثةبكيفيةبالمصمةيقوممناممماشهبينمنيتدبالسياسالديوان
مؤقتبة



انجا:تتولدائمةواداريةانفيذيةميأقالسياسانالدينيؤف_و
ويتخذللحزبالعامةالشؤونوادارة،الوعلىوائجلمرالعامااؤترتوارا-
ءنهامسؤوالباكنويكون،المستغجنةوفالظتنضيهاالتىالقرارا-جميي
انؤانمرالويتقدم،اءماتىمذإفصلفىاليهةالمسكاالختمامما~لويزام
بالغا-ر.يمه،الحربمسرميةويعين،الحزباعمالم<نشاطمنبتتاريي

.للحزبالعامانجاهاالعلىويثرف،العاماالمينباضاءا~الى

انكماالوطىءالمجلسأمامفشاهبهعنمسؤولالسياسىيوار<اله_6
.اختصاممهمزاولةعنكلهالديوانأماممسؤولفيهءضوكل

االمينعوةبه«التلغلىئنهمركلنىمرةسىالنبياالديوانيجتمع~م
العاماالمينمناهاءنما،__،_1~>مزاببطآلمباامددمتوكلما،اادام
ا.باعهدونالمعشهويعتبر،االمضاءاكنر:حفزهااذاقانونيةالجلساتوتكون
.التمموت-سمنالدالعه~منالحا~ينحكمفيالتأييهمعمقبولة
الثانىاالجتماع،دويعهامبوعااالجتماعتأخرالقانونالنصابيتملمذاذا

وتكون،سبالماقتااهفىبهذااالمضاءويعلم،حمومددبأىقانونيا
االسواتتساوتواذا،الحاضرينباغلبيأاتخذتاذامميعةالقرادات
.انرئسجانبدجح

العامةنةاالمه_«_(لعدل

آخريناعضاءومزالعاماالمينمنللعزبالعامةاالمانةونانتك_د
كنوظفينسواء،دائمةمغمةكسكرتاريةومسؤوأيتهاشرانهتحتيعملون

.العامةادةلالهالتابعةوالمكاتباالتسامنىمتغومينأو

حيمأنقلهاوينآن،المعربالعامزبالمركالعامتأنة0االمامقرأمونث_ء
.المصلحةاتفمى

المهاممناختصاصهافىيد-لمابكلاالمطالعالعامةاالمانةمهمة_ر
~العامواالمين.هوالتوب،والتنذيذ،العملمجالفىوالمسؤوليات

.السياسىيرانانهفىأساسى
:ماممسؤولوه،أكرببلسانفقالماوحدههوالعاماالمين~»
..المؤتمرإنبقاتفتراتفبىإلوطنىوانجلسانعامألمؤتمر
واللجانالزثيسيةالميد:تواجشاءات«وراتالعاماالمينيوأس_«
.حضورهعدمحالةفىعنهييبأنوله،فلعزبالفرعية
منمؤتتإئ»ييبانلهفانالبالدخارجالعاماالمينغاباذا_6
مذاازيدهومارأىاذاشا،متىالعيابةيسحبانوله،المهمةهلههيختاره

.بفتضامنينأومفرزينواحهمناكثريعيبذله~أن.



ابدبالوالقعسممفسامامهيقسمالمؤتمرفىالعاماالمينانتخاببعد_مه
فىأتحرىوانه:ا~فآلموالسيامىوااليوانالوطنىالمجلساعضاءء~
اونصيحآلاوأىلىكلاتقبلوان،المقررالمنظاموفقالحزبمصلحآلعملى

.<<حقاكانىمتىتنفيألهعلىاعملوان،جسنبقبولعضواىمناقنزاح

الموارمنالفصل~اغيرفىاليهأسندماكلالعاماالمينيمارسى_´8
..االختصاصات

التأدسية«لهيئة_ه_.~ل

لالمشدكفىللنظرتأديبيةهيئةسنةكلفىالوطنىالمجلسينتخب_»
.الحزبوصالخالعدلبهيقضىبمافيهاوالفصل،اخليةالهوالخالفات

نوابوسبعةأساسيينأعضاءسبعبةمنالتأذيبيةالهيئةانتكون_ء
لهافيكوز،أعضائهابيناالختصاصالهيئةوتوزع،الحاجةعندمقامهممونيقو

.مستنئماره،نائب»عاميرومه،ونائبوكاتب،ونائبرئيس

:وهىبمقوباتهاالتأديبيةالهيةذ~ر0

ثسخصىانذار_د
علنىانذار_ه
توبيخ~و
~قتتوقيفسرم
الحزبمنالطرد_(

شذيحكمخالفةاجلمناالاالخيرتينالعتحوبتينبها´نينالحكميمكنال_ء
واالمتشرلقراراتهتنقينهورفضطاعته،عنخروجاووانظمته،الحزبلمبادىء
الوامره

0́جماعةاوفردا_مخافبكلالشكوىالعاماالمينيرفع_و
يدءرثم،ا~وتكوينالتحقيقتتولىالتىالتأ«يبيةالهيئةالىصحيفة
ممدوروبعه،بواسطةاومباشرةالدفاع-قمنويمكن،للعضورالمخاف
،االمريهمهممنعليه<فيطلحالعامةاالمانةفىتاماالقضية~يوممحالحكم
اكربالعضاءيجوزاههغيروفى،اوالةالمهسريةاتغررانللمحكمةويمكن

المحكمةمنخامربأذناالالمداوالتنشريباحالم،الجلساتفىيعضرواأن
.غيرالوبواسطتها،العامةاالمانةوبموافقة

ابيرالتهمنيراهمايتخذانانعاملالمينيمكناالستعجالحالةفى_6
.قضيتهفىللظيانحكمةتجتمعرينهامخالفكلضهالمؤقتة

~خاللالوعلىالمجلسلدىالحكميستأنفانعليهللمحكوم_م



أذلهأن~،االستئمانةمهاككمتفيزويو~،الحكماعالنمنسهر
ا~ادهمنشهرخاللالمؤتمرىلهنفسهالوعلىالمجلسقراريستأن
.واالبرامللقض

.ومتضامة،متماسقةللعزبالرئيسيةالهيهاتجميي_(ا~
.والتأديبيةوالتفيذية،التسريعيةبسلطاتهاالقيادةتمثلبمفتهاومتعاونة

الحزب،مملحةعلىالسهرالقيادةاعغماءواجباتمن_8_مملاك
واحتراه،المداوالتسريةعلىوالمحافظة،الجلساتحضورعلىوالمواظبة
!وهايقهانألمدوليس،ببعضهمالخاصةاءاألمخالفتولوالقرارات
كله،ممال،اكملعلىبانهمدتوالقيام،قانونياورهامدهبعهعليهايعترض
ايقافهاوتغريمهاوانذارهاونظرهبلفتمذاعلىيؤاخذواجباتهفىمقصر
باعامثالنةباغلبيةاالعناءقراررويصه،العضويةمناعغائهاومعينةمدة
افرويه،نظرهوجمةيشرحاناجلمنللعضورالعضوويعلم،موينالحا
.نفسهعن

يلىكمااقليملحلفىبالحقبحهآتيتألف_7~6

~والبوادىالمدقفىالمحليآلالفروعال)
الكبرىزمالمةمناال~ءفىواثرالهاوألفروعاقسام)7
الدواثر~اواالقساممنهاتتكونالترالثممعمبو)
الحزبتقسيىحسسياالقليمقىالفروعتنسملالتىاالقليميآلالجا»عآلء)

.مظامهثر

المبادىءبيهاتؤفةواحهوهيئة،يتجزأالكلالحزب_2الفصل
انسؤولونويوجههاويسيرفا،للحزباالساسالنهقنامويحكمها،اف.أالهه
.ومراتبهاانواعهااختالفعلىالقياداتفر

وخاضعةمساسقةوهداتتؤفالمحليةالهياتجميع_3الخى
.مظولتسيير

فياتؤسسفوقنمااعضاءائالئة0فيهاجتمرمكانكل_هالفصل
ةالجديهالشعبةتسجلانويجب،شؤونهاالدارةمكانالهاتتخذشعبا
.بواسطتهانعامةاالمانةوفى،لهالتابعة»لفرعفي



وانتول<فقرهافى«ورياب0«يدة´´فى..ا.ا.لحنزكلتجتمع_5انحى
.الوسائلبئنتى0الناس.بينوبثهابذالحز~ل1الدعوةانننئيم>)
.الحزباىالحاالعنداءواننظيم،االنذراطاتتدمجيلء)
واالدبيةالماديةالحاجاتلمعرفةالمحليةالنئمؤونفىمباحثاتااندرةو)
.)اواطنينولعموم،لحزب6العضاء

.العلياالهيئاتطرفمنالموجهةبلالمسادرسه)
.الحزبمنالوار«ةالقراراتتنقيةو)
.الحزبفىااسؤولينل1الهيئةنشاطعندورىبيانيماتفه)6
افواالهه(الفكار-أمةونشراانهزب8اصحفمرننهءلالعمله)
.االساليبالوسرا،لمندىيببماالحزبعناالذاعأل)
.ومعنويامادياوصالحهالحزبخدمةفيهماكلو)

اجمعيألفىمنتخبا«ارىمكنبهيئةكلشؤونيريه_6الغل
ومستئنادينومفتئنىء:نائبمالوامين،وناثبكاتبمنبويتوكالعمومية
ومهمتهبوعاسركلفىمرةاالقلء.لىوديجتامح

فىوالعلبالنظاميتعلق0مماو:ننسردقهاالميئبةفئمؤونىاننظيمد)
.العامالصالحسبيل

اسيرهحسمنمحلىوالسهرللحزبالتابعآلوالمشاربمالمنظمنامتذامشاء)5

المسؤولينالاال_يمىاوالمحلالنثمماطدعندوريآلبياماتتقابر)6

.الحزبفى

5الهالصركر«أساهيإللواالقليبميآلالمبحليآلالبيبيثات´فنظمممقوم_7ا~
يفرضهمامراء~ةمعاأباسبآلاالنظنآلمن`ئحنارهمباوذقفثمؤونهابرو´أل

االنظمةقلكتعرضىافىعليهايحصبهذامنوللتأكالءللحزباالساسىالميثاق
-ااأكلفىالتدخلحقمآلالعاولالحائآل،عليهاللمصادقآلالعامةاالمانةءل

~وافطمتهوقوافينهءمهلحق10بضالح´نرادها.´ماسة

يشتملالتىالفروعمجموعمناال_يميآلالجامعآل´متكونى_8ا~
ويشرف،،االدارىالوضعالنتقسريم1اهأ-0´حتما´فىأعىين0وال.،لميمة1̀.كلذلمنوا
قبلجهويامؤتمرااقليمبةجامعآل0كلئوقعقه،<!.دارعن´مكتنباقشيمكلزعلز

االقليمىوالمكتقب،1هذالىالمصلحآلدعمتتهوكلما،العامالوطنىإلمؤتمر



اوجهجويىعنالحزبقيادةوامام،اجهويةالعموميةالجمعيةامامسر،ؤول
.4دائرفىالنشاط

~للعزبالعامةباالمانةملتهاقليمكليظ_9ا)ه_ل
المشاركهحقالعامةاالمانةتوفدهمالذينوالمغتنئينوللممدربين،الوسائل

كلعلىالتعرضحقكذلكولهم،تصويتبه.ناوالةوالمهالجلساتفى
نرائعامةاالمانةورأى،ومممالحهالحزببحقوقسرفيهمامسألةاوقرار
.ونافنهحاسممذا

فيرمحليةهيةاليةاالعتمادرفنىحقالعامةلالمانة_10ألعدلدا
علىالموافقةفضمحقلهاانكما،مكاناىفىالحزببأعباءللقيامآ8مدا
التصويتفىيليهممنمعلهميحلالحالةهههوفى،المنتخبيناال~اء.منر
.االنتخابيعادأو

اكربسيرعن.يفرجميةأيةتو~حقالعامةلالمانة_11لالف
انظرحتىاكربباسمعملهامزاولةمنالتو~قرارممدوربعدواذسر
،.الوطنيالمجلسلدىاالستسافحقوللهية،أمرهافريةأدبالالهشة
السادسانبابمن(الفصلمن(للفقرةطبقاالمؤتمرا.دى

اسد»فىأساسيةواالستقاللالثسردىحزبديمقراطية_1أ(غصل
الحز_ديمقراهيألىوتتب،كفاحهم،وخطته،وبرنامجه،ونظامهو~نه

أ:.دأفى_لاالمانبابمزوالرابوالئا~الغممالنعليهنمرماملىزيادة_
:مرأمسملىتتوم

يهدأو1يخافماعملهاوبرنامعهاونطاعهاومذهبهفىيوجدال»)
.وانسياسيةالفرديةالحريا-مبادىء

«لصذتمنمغةبأيةمضايقتهاوالنميرهمنالحريةمويريدالد)
«لددم،الرأىواتجاما-نرادلالبالسبةاووانهيا-لالعزاببالسبةسواء
ءىلحملومطينالمواعلىالضغهمحاولةمزبتاتااكربيسزلهذايقاوانط

.تهحظفىالبقاءملىعموأىاكراهمنيعتركا،سلكهنىاالنفراط

،«~فىالمغلقةالتامةانرأىبعريةيتمتعونالحزبامماءسيرو)
الميريزاختيارفىاعلقةالتامةبالحريةيتمتعونكما،تشةودك.دلت



ادقكاملأممم،السليماالنتخابوقبةوذأكمراتبعمانالنءلودلتادق
.بهاوالقاثميناالعمالرتابةنى

يمقراطيةوالهالحريةمالشورىدعوةنثنيأأسيسهمذزب8اازول<)
احقوةميثاقامالنسبيلفىوعمله،االمةفىالوسائلبجميوربتوابب
،االستقاللعهدفى-مموصا،مواعالهانسانامفتههالمونر.ىويات8وا

سبيلنىيبذلهازالماالتىوالتضحياتيخوضهافتىءماانتىوالمعارك
اقرازطريقعنوذلك،طغيانماستبدادكلمزوالشعب0فن1لمو1~نعرير
الفرديةوالحريةالصالح،واهكم،ستورالهعلىمؤمسحقيقىذيمقرافىنطام
.مياسيةوال

نوعلكل،مالظوالصالح،االنسانيةالحريةبأاسم،زب8اةمعادفو)
التفكيرحريةواعتبار،خمةاوفردبهتتامسواءاانوديةكتاالهمن
مكاسبومز،والوطيةاالنسابيةالحقوقاتدسمنمقإالرأىمنالتعبيره

.و~نسلبانغتممبانيحقالالترالمدنيةوما~انرالحضادة

افرا.المسؤولينفرفمنتهافىماسباوالحسراباتبالبياناتاالدالء)6
.جماعاتاوكانوا

رأى~نمثإالرالسياسةمرومجالوتتكلفىالحزبسياسةم)
.االجماعانعذأحالةفىاالغلبية

هدومراقبة،لصالح.الجمير،الجميىيشملالقراداتانط،ق)8
.مضوكلعلىواجبوالمدلمحةالطامباممالتطبيق

نور.للقافاط:صة0المذالهيشاتامامالمنتخبةا~دات~دأ~)5
.>الساس

والمداولةشةالمهاةحريةبعدكريةاالمواارأىفىاالقليةانضامن))5
.النهائيةالقراداتاانذاذه

اعما>جمييبينالحريةمبادىأانطبيتىعلالحزبيحومى_7ألفه»ل
انطبيتىكيفيةفرا~حقمضوفلكل.ممارستهاودمادلمنويمكر..
فياالعضا>بينالظيوجهةانذ~انويمكن،وية8ا،كاملالقرارات
،فيهااتخذتالتىفلظروفالقراراتموافقةوفى،أ_زبالخسالسلوك
يمنيولكن.وفالظتقتضيهبمافيهاالمتداولةالمشاكللهكيوية.ى
:عضوكل؟ل،آانةبصدفة

.قشةالماموضح5.ا«(اذالحزبمبادىءمعه0ء)د

مناالسماعاوالحزباتخذهاالىالقراراتيألتهفىقسةالمما)2



ال.،والظاماالخالصوحمتفرضهالحزبلمقرراتاالمتثالفان،تطبيقوا
الحزب.اعضاءلساثرانضمونةقشةوالمماالرأىكريةانغبيعيةالتيجةمو
.الهشاتاجتماعفىالمداولةئماء0أ

مالحكزمامتقلداذاماحالةفر_صراحةالحزبيتعهه_3ا~
الرأىحرية:طليعتيافىالتىالعامةالحرياتباحترام_بعضهاوكله

والصحامه،والجمعيات،االجتماعاتوهىالمشروعةبالوسائلسهروالتب
البالدوحكم،سليمةسياسرحياة´لضمانبالعمليتعههكما،والشر
ويقتغر،انوطنىالعامالرأىيرضاهاالترالصالحةيمقراطيةاله>االنظمة

.اليهاعوةوالهومماقشتهااآلراءتكوينفىاالساليباقومتسودأنمذا

مطبوه:اوكالميةدعايةوكلدكتاتوريأكلاكربيعرم_4الغى
واالجبيأاخليةأله،والحديثةيمةالقهآديةستبهاالوانغماالفكارسبيلنى
.استبداديةصبغةذاتعظمةاليةتبعيةكناكرب-رمكما

وطألو.مك.~ؤ~

مجر<بل،انماذاحدفىفايةالحزبغرنى،«لحكمليمر_1الفصل
عجالمامالسديدة،والحطه،المعكمةالبرامجفقمالعام«لممالحلخدمةوسيلة

اتمعلدائمايكونءنالحزبعلىوانملحةالواجبويفرمى،القويمة
.انعامالصالحمةلخهالحكممسؤولياتلتحملاستعداد

االساسذلكملىاالالحكومةفىيساركانللعزبيمكنال_2لالف
انوطيالمجلىاوالعامالوعلىالمؤتمروهى،المختصةالهيئاتمداولةوبعد
.والفيهالمبدأ~مزالمشاركة«مرنروالبت،«التلءى

الوعلىالمؤانمريتولالحكومةفىاهربمشاركةحالةفى~3)~
بتعيينيقومكما،وامدافهاوشروهها،شكلهاتعيينالوطنىالمجلساوالعام

انوسائرجمييانوقتنفسفىويتخذالوزارية،للمماممبالمرشحيناالمضاء
وزراءيسحبم،بالمئماركةالحاسةالقراداتتطبيقنمسانواالجراء«ت

الظاههذاكذلكويشل،مذااليدهوماحد:اذابعضمماوكلهمالحزب
مجلسكلوفى،انرسميةالتميليةالهياتفىواعضائهالحزبنوابجميي
.معليةاوميةةعامةصبغةذاتلجةاو



-اد~ا~لويتعهه،ونهايتقلهوز«رةكرو~.:ءووة0~راذة0>~
.كانتكيفماالميابيةالمجالسنىودءمائهلمزر0وودر

ا~دةد«نأاثمايالوناذءضواىاونائباووزيركلمىويجب
.المرهلواالمتشه،قرارهوتنفيه،دعوتهلتلبدةالمرب،

ا:منفردينطلبو.اوكلما،دورياوالنوابالوزراءيعضر_دا~ل
عنوااليضاحاتبالبياناتالحزبفىالمختصةالهيئاتاماملالدالءمجتمعين
مذاكلىتيدرنوت،العامةالمسؤوليةساعبفىوسيرممفشاطمم
.دولةوالمهالبيان.مهةالمتخهبالقرارات

زاهالتفكلمورمتضااؤهاعمداونوابهاوالحزبوذ«اء~8الغى
ويقذر،الحزبقراداتوفقالمتناسقةالموا~اانحاذوفىم_امبفى

طةاكاالعماللممالحوالتعاونةالوحهعلىيحافظواانوالتناسقالتضامن
.فيهاعضاءمبصفاوزب8اعننيا.ة.مم

،نيابيةهيئةايةاوالحكومةفىللمشاركةدعىعمميكل~7~ر
برأيهيشيدوار،،الحزبالىمذافىيرجوانعليهيجب،ا~ميةبصفته
.وعدمهاالمشاركةنى

زب8ادورطالانوءفاونائباووزيركلعلىيجب~8الحل
مذانىيربووان،ومممالحه،وشروطه،تراواتهمويتذقالعملاىنى
.الحزبفىالمذ-مةالو.ءاتال

استقالألعلالمرباعضاءوالنواب.منالوزراءيحانظ~9ا~ل
الحزبيةاوالفرديةمختومهمد«اءالنيا.بيةالهيئةاو(لمحكومةلثسبةدامألته

مواففهو´نأءدءكامهاهو´~ق،قرادا´نهترذاماهءلؤ~3«اللآستةويقوم
وبرامجه،انعليامثلهكلهابهنهتتنركما9وتو~´~´نهو«ال~ل

.تلفةالمذوقرارا´نه،السياسيةومناهجه،مليةال

العا.رالباب .>سر،~:<،.>
وحرية،الحكميمقراطية0على>ليلوىاةالمعارضةيامة_ا«لفصل

يتولىالفكذ(كالحكملذاتالحكرفريساركالافربانوكا،ددو«طن
.العاممدالحاأسبيل:ىبل،للمعارضةمةالمعاره

وبمقتضيات،والوطيةالحريةبمبادىأالحزبتمسك_2مئصل

~52~



ألا:سواءءوالعملالوأىفىاالستقالللهيضمنالعاملصانحداالواجب
والعفليتنافىحرى´ذ~كلمرمعصمهكما،المعادضةفىاواكثمنى

انتى:لصالحةةالرشيه»حوميةتنرصه~وا~وؤ،والتا~خىوألحشمة
.واالمةالوهنصالحفىتسعى

5واستقالأالرأىحريةعلتقومأنهاهىاالحزابحقيقة_ءا~
فيهأالمنثورةوقادل،الحرةاآلراءسبيلفىالعملتظيموعلى،ضدهماال

بمهتقائماالحزبيجعلماو««ا،ألحامطذواأما~ألحوأوتو~
.المعارضةاوالحكمفىسواءالسامية

كانانويتوالما،الحكمفىكانانالمعارضةالحزبيقبل_5أ~
ويتقيد،معهألمتصامئةاالحؤا~«رغيره»ع»وبانفرادهسواءاككمخارج
تحترمماربقهالحكومةفيؤيه،العاموالصالحأبالمبهالمعارضةفىاكرب
به~كمالماالمعارضةواجبويودى،ا~ما~حد´~م،أهب

و~رلمنة<الهمدمةوه،اليابيةواهياة،يمقراكلىالهالنظاماساليب
.ومجال

اداشهعنومعمرة~~نافقةصحفاالحزبيصدر_1الفصل
العربيأباللغةهالعامىالرهورى«شروهى،الرسىلسانهوتمد،واتحأهاته

يسحبانطرالوالمجلسأووللمؤتمرالفرنسيةباللغةهالحيةيتو،اله
الحق~صحافةتكوتاؤويعب،الحزبباسمقانطجر،دةاليةااصفةهذه
حدمبرفىاالقليةآلراءالمجالانفسح.وان،ممتهتسريا~د~مرآة
نشر~ب8امحفتتولى•،المانالبابمنالوابرالفصلعليهرهلما

ااحامةنهوبالغااقراراتهتشركما،فروعهونمنماطزب8احياةعنبيانات
.بهايخلتقرفأىدونواضحبشكل»بارزمكانزى

الهث-منمعييتوقمسؤولوقويوحههاالمربمخافةيدير_7ائغال
»0وئعليهاوقراراتهالحز~مهصالحفهمتومفىويتقيدور،اامختصةكريةالمر
واالهد«افلمبادى،مامساساى»و(وذامخالفةأ«ئيفيهشىءيتدرانيمكنوال

ماتر~~>ذمت

،لمبادئهموافغةالحزبنشراتجميعانكونانيجب_3(لغدل
ز<_.8ابامممالشراةتلكممدرتسواء،ومقررادنه،و،رامجه،و»هددنه

.اعضا~مسؤوليةانحتاو



يشروانلممالذينالمضاثهداخييةنشرةالحزب،ىدر_5العدل
:.الحزبمالحم،ا:ويخهومهمتهاونطامهايتفقما،االمكانبقدرنيما
فذافىسكمهاه،للشر_الحغيرانراهءشاىنضانراناذامةانةلالهه

ذماثى.ذنافذ.:.

والنثراتا~كلاالمكانيات،حسب،الحزبيشجن~5ا~م
افههواهمبادثهمةوخهاتجاههفى(لمسيرملوانه،أعضاؤهرها«مدهالتى
بطبالهامسةاالمانآل.الىموايتقةانيجبالحزبمسر`ىةىلىللحصبول•

ىزوغيرهاالصحفوموار«نظامعن«قية~واضحةبمعلوماتمرفوق
.النشرات

فمهرانصهاألىالمكانفبىالجربفرعبرأىالطلبيرزقك

النشرمساثلفىبالتخصصيعهةانللحزبيمكن_6ذأ~ل
وتستشا،الفنيةوديةاالداا(وجهةمن~تهاانتولىمؤسسةالى،الصحافة

خاصاوقاصفة>ؤسسءانبللحقيمكنكما،اختصامدهاعوثترفزى
الهيئة´نصرفافحمتو~الصنة1هةويوضح،لهالقادحةالصحافةلمساعدة

.المختصآلية<كقالمو

للحزب<انابهةنشرةاوصحيفةأيةعنمسؤولةادارةكل_7»لفمدلى
طلت»وكلما،السنةفىمرةوالمالىدىاالداسيرهاعنبياف،بتقديممةملن
.السيامى)االيراناوالوطنى(المجلسالمخدصةالمركزيةالهيشاتا~ى

حدىوانعاونهاوتضامنهامعفوفهوحدةملىالحزببسهر_1»لفصن
؟.،:،واالمدافالمقاصدتعتقيقسبيلفىألمطلوبألسيربسيرانيستيي
إلغايةلفسروتراصهاالصفوفسالمةعلىفنوايحااذ0عضا9أعلىيجب

.ألشريفأ

_انشأالتىالتفرقة0وجومعالحربوحاةتتنافى_2ألفصل
وءجز>معفا:لحزبىفىتعا~انشأنهامنوالتى،وائشقأقالخالف
مموكلعليتحتممذ»لكلوانالفيا



بنبدوذلكطائفيةاوشخصيةمصلحةكلفوقالحزبمصلحةيجعلان)2

العامألافواالههالمبادىءخدمةفىوالتغانى،الذاتوبنكران،أنانيةكل

وعمهحزمبكلقراراتهوتنفيذالحزبتعليماتحابقلىيحرصان)3
.وو~ء

الحزبيانكعن،ظرفكلوفىوسيلةبكلفاعالهفى5اجدميؤدىأذ»)
.والممارثين،والكائدين،انغرضينضدورجاله،وسيامته

.شبهةاواذايةكلعنهاويبعد،هبيةاألالحزبةدخهعلىيحافظأذو)

ءانواعهاختالفعلىالوفيةيمقراطيةالهوقيادتهالحزبفرثقتهيديمان)6
.ه«رجاتها

:خاصةبصفةعضوكلوملىعامتا،بصفةالحزبعلىيجب_ءالعمل
اممعا._مخايتممالزيئالحمومضدومكانقتمكلنىوالتبمراليقظة»)
:وساثلهممزه.وتحفيمه،وعزلهبالمما«والحزبمدلمة

اسيياسيةخطتهحقيقةانشويهأ)

.قيادته،وشعبيته،كرامتهمنه،ونغوذهسمعتهمنالنيلب)
..رجاله

اخلالهمنالحزبمميرعرقلةج)

كدفعلىوالعمل،اسودرهبتحمينافربعلىتجسا~8مقاومة«)
بمراقبيقذ_اوهه،واالجتماعاتالصفوففرستنهقهالتىموالعنا
-خيركلتسرباويمنر،أمرهمفى0واالشتباهالسكلمجرداالعضاءننهاط
.الحاسةاجتماعاتهاوامكنتهالا.الحزبالى

ائهاعذءملوكوحسنمسعتهحسنعلىبالمحافظةالحزبطيارةعلاكمل(.)
.الحزبقانونوفقوالغسادالسوءعناصرمنوبتطهيره

بجميرواالمغماءالحزبعنفاعللهالمستمرالتأهبه)
.يةالمجهالوسائل

ن0)عضاثه.جميي،اكربفىالمسؤونينعلىيجب~4أ~
القيامفىالتفردمبعه_مك_وذلكوالحمايةالوقايةوساثلداشاوايتخه

الحز-أالحى~~خالفاومنشكلةكلبحلوبالتعجيل،اأصعبةبالمهمات
<والقيادةالتسييرفىخصوصاالفردىالعملعلىالماهرالعمل~يله
العاملينجمييسالمةوبضمان،باكربالحا~اتوالمستهالوثائقت~ه
االعضابينالصافعةالحيةالصالتتمتين•،الرواهنيق0وبتو،منوفهفى

.والهيشات



عتو»لتالث>لباب

األ´ييآلراوداأهمناحربماليآلتتكونى_7آ~

الحزبفىاالمخراطواجبات»)

الحزبفىالعضويآلواجبات)2

االعضاةبهايلتزوالتىوالسنويآلاالختياريآل:الشتراكات)3

:وهىلطارثأل0االمداخيليو)

وغييرهاتفديةبأنواعهااأتبرعاتأ)

ونحيرىالمطبوعاتكريعزب8انشاطعنةانبالناالمداخيلب)

الهيثادتفىزب8انوابعلىلمترانبة6السنويةأوالثنموويةاالمثمتراكات0و)
عنوذلك~ب8اأعضاءمنالمناصبأصحابوعلى،العامةوالمجالسى
الوطنىالمجلسدهايحهما«ويةنسبةأساسى

القاعةالمجالس•اتالهيثفنبوماندخاثر0ااالعضاءيؤديهاالتىالواجبات)6
.الرسميةالمنامسيفىتهدينهمأو

المناسبات.كل•االقثصاديةفىالمواسمالحزبيجمعهاالتىاخيلالمهه)

واللجنة،للعزبالمالاميناختصاصمنالماليةالشؤونجميع_2الممطر
حىالتىبمهمتهماالقيامفىمتعاونانوهما،الوطنىللمجلسالتابعةالمالية
مسزهذاوغير،نهاحسابااوضبط،وتنميتها،بيرهاوته<الحزبماليةادارتة
.بالماليةيتعلق

شه،:لمحزبالعا»يةالميزانيةفيالبتالوطنىالمجلسيتولى_3~ل9
الواجباتنسبةوفى،السياسيةوالحمالتللمشارينالمخمدصةاالعتمادات

المجل»رويعرض.أعضاثهمنالمناصبا~زب.وأصحابنوابءلائر´~
المصادقةفىللمناقنسةماليا´تنويرااألتي~~ا~

وفى»الوطنىالمجلسالىسنةكلالمالىالتقريرالمالأ~»~م-4ا~
المخته..أالو.ثاتمنذلكطلبوكلما<العاما(وطنىمرللمؤةال»يآلددةه~
.الحز~فى



اتفتضيهأمناسبةكلوفى،السهرفىمرةالماليةاللجانتجتمع~دا~~
والمظما.،وعالففىالمالأمماءمراجتماعاتتعقهأنويمكنها،المملحة
التقريراداعهوتتولىللعسابات،واقبينهسنةكلوتعين،للعزبالتابعة
المملحةدعت!نمناسبةكلفىاوسنةكليمهلتفهالمالأمينموباتفاق،المار
العامولالمين´،العامالوعلىللمؤتمر«ورةثلفىأوالوعلوانجلس>لى

مراقبرويتولى،اللجاناجتماعاتجميعفىالمندورحقينيبهلمنأوللعزب
الحساباتاتعتيشومىأسهر،نةد0انالكلفىمرةاالقلعلىمأموريتهمالحسابات
والنروعالحزبماليةبيرتهه«راقبة

اومفمصلحة،امهفىرأواكلماالمهمةمذ.يباشرواأنكذلكولهم
لوايهانوللمراقبينللمراقبة،ةمعه>اثماالحسابات>فاتيرانكونبأن>قني

العامة.<المانةبواسطةالحزبفىالمختصةالهيشاتالبتقريرهماوبنظرمم

منأسمبرمتمفىوتنتهىينايرفاتحمنالماليةالسنةانبتاى>_60الحصل
لدخوقبلالحزبميزانيةفىالوطنىالمجلسيبتأنويجبثنهمسى،عامكل

منليتمكنانناسمبالوقتفىاليهالحساباتيمتقةيجبكما،الماليةالسنة
.وغيرهاالعاديةانيةالمينفىوالبتأرامستها

منستينبأداءوتلتزم،الحزبنظامفبقماليتهاالفروعانظر_7النصر
الماا،وأمنا>،للعزبالعاماىصدوقالالطاردأأواثمةانهمدازيلهامنالمائة

لغرخويجعرماوكل،للفروعالماليةااللتزاماتجميياننفيدعنمسؤولون
.لهجموالذىللغومرويغصمر،العامةبالماديةيختلطالخامر

الماليةاللجانىرأتاذااالعليهقيتفمصرففىالحزبماا،يودع_8ا~
مباشرةاههكان0سوايعهوبتوقااللامينباسميسحبمبلحوكلا،هنهغير
.بواسطةأو

أمين،شخصىفىفمثالالحزبباسموغيرهااالمكنآلتستأجر_9اغمدلى
داخليوجةعماالمسؤولونىهمأعرامهمعالمالوأمين<مقامهيقوممنأو)لمال
باسموديعآلتبرو´نه،وموادأ´ناثمن،واالندية،والمكاتمي<ألالمراكنءشنأااله

و~~اثمويجعبالنروع،فىمحنوامسؤ،)»رنىهوالذينالمالأمناءاذحزمن´عند
~با~وبالمركزالماليآلاالدارةالىمنهاكشفوارسبالكلهلذللثاحمماثية

.الحالأفينامممفى

منواالحتياطاتابيرالتهباانحاذملزمونالمالأمماءجميي_10ا~
والغرورالحزبماليةعلىللمحافظةوذلكالعامةأوالشذصيةالطوارىواآلفات



~عنربودردمبى.س
كافةأمسكام

دالههرفمنالحزبفىالشرفيةالعضويةمنحيجوز_آا~.
ىألب-أماتيؤدونالذينلالعضاءالعامةاالمانةمرباتفاق،السياسى
.عليهاونيسامحهأو،للعزب

اعادةالعامالوطنىالمؤتمرمنالميثاقمذاباقراريترتب_(النصل
واحكاملموادمطابقةجعلواهيلهالتعهالسابقةواللوائحألقوانينفىالظي
.للعزباالساسالميثاق

مناللنينبأغلبيةاالاالساسالميثاقيلانقهيجوزال_3ا~
المجلسا~أوالعاصرينأعغمائهربومنوبطلب،العامالوطنىتمرالمؤ

ىديصهأذيجباقتراحكله،سىالسريايرانالهاجماعأوالوطنى
.لمؤتمرأعمالجدولفىالدراجهالالزماالمد



الوضعبأتلرضهكمااالدنىاخةبرنامج(وهو
الغربه)فىنساكنه0ومشالكلى<لراهنأ





»لواهتأيأأذوضهتذرضهكماشي(«أأال«أ«مج(و»ودر
المغرب)فيإلساء»مشاكلو

ىالمهدكية»،ففصدةواد.هةبراامجالىاحايمةأمسفىاجايدالمقر~ان
آمسفىهوكما»تعما«يهواالقتماعية8و»الالببباسيةالميادينساثرتشرمل

الطويلةريفدةأكهالبرامج`نلكدتحفينيلة»لكهواالمكانياتااوسائلا´لىاجة8ا
«ز~اكثريحتاجالناشيآاالستقاللكلورهوالذىالحالىكلورهفىاتئر~قولك
ىالتهالفقومنماكلظروفإسرتدو«مهعورمجدرفاوسمألشيآكل
صالحةحديدهأوفداملىةفاسدةتايمةأو«.)ع»قألأاالنتةذوةوهبا«اءديب
~فتيتةقويةقواعدءئرسيهفي،القومى»جتمعهعليهايأتىأندريه

مشاأللمهاموأحهةةاالنتقالر«الفالمالئماالدنىألحهبونامجوضعاثهذوومن
لكارتعهحريثةكيةواةروح0وءعئايفمق´نستعنمهبكلو»لخاوييةالد(خلية

ا8بوو´نسير»4_لمشكللكوتعطيسببه،أمرلكلخألوت»4عدآءنشى
(~متعة_فىنعوباتئو~االتقاهلهودنفىالمعكمالعملىاالسلو~
~ألصالحالجديد

عىالتىكبمة8»ريقةالطبتلككل»لمنساوحلاالحوال،بعالحنقولكتهواأال
ةاذنماللبروحةريةالطههفأستعمالنرىفاثئاالة،فهواقعيةةلهريةنظرنهفي

يد8الت´نكفلالتي15هيوحدالروحوهذهمرحلة»وكلية»قفكلفىثورية
اليفهماتىودئدقى.وألتئنتأموألبتاه»وكاهمالحفةالثههياديئفىوالتطور

رالتظتصبر«سرةسريااالتمليهالليةاالاألموحلةفياتعملمنهاجر_مألى
ءلتيهىمناكلءجلة،المتكلبالمنساصتهبونامجودمماتىبلاالمدهوقصبرة
رهوا~أاتبال«روحداألنقحلفعالةوسيلة،رأالحافالوآتفياكيدة
علىتشاد«يأ»8حياةالىومشاكلهاءوصعوبا´نها،الواهنةاالوضاعلساد
وااليتساعية«ءالسياسيةوالعدالةءاققنهيمنأراطيهالهداأرةفىالمحكما~م

.قهاوههقوا´ههاهىاثتىواالقتصادينه



ألوييسية6أ~و

ااستةالمغربحاضريتطليهلوااال.نى881امبرنامج

محدودةتنقالافترة

نهوالشسربالمغر_للخور-أاليلودةمحهةيهحهأانتتالفتوة´نتنم،اوال
ستقيمأالنىالصالحةيدةايه»الوضاعالىهألناسهالحاليةأالوضاع
~نلهوامتقالمييا«تهبكاملمتمتعمعوىفىألر»قىلقومرأاالمحتمع
.والتاريفيةالطيعيةودهحه

أيدياىألميتمقومات

.و»الخالهيهالووهيهألتعاليم_،م

.وأكضاديهسرماميهاألأعيو_<م

~(لصقيعهنيهامرطالميادىء_د)

.لدلءر»سيههألهأالصول_ء)

.أتعفهأاجنماعيهه»نهأنهأنظمئهسر()

رالعناهسادبينوالتكاهلألتعانسعلىالقائمااليتماعىالتضامى_)6
.والطبقات

بالد»لىيعتبرمقربىوكل،واناثاذكورأاألنادبةكميعوهرءالمف-´فالثا
»لتكاليفمقيقابلهاماودؤدى،والحرياتوقالحةبكامليتمتيموألهنا
ءوعليهاالقامةتحريمأوبالدهخارعالمغردىنفىويمتع»ياتوالواه
يسيطيوال»احههيستعيهالبعيث،حرمواكتىوأللداخلها.التعول

مواهنلولكسواء~أمامهالمو«هتينحمدوونيكألذىالصالحألقانونأاالءليه
بواسطةالعامةألشؤوقوتدبيرالقانونوضعفىالمشاركةحقسيدابصفته
وسريادةمالهيألذ»تشخصيةيصفتهأ(رقابةحقلهكما،الثنرعييزنوابه

~»فىوالتضحيةوالعمل،واهلهذلولهن~علىالوطنيةوتقوم
وعصبيةعنمويةكلمعألوطنيةوتتتافىءوالواحبالمصلحةبمقتض
.ونثمعربيةوقبلية



ألعاهألةالساط

االدادةهههعناثتعبيرويكوناالمة،دة2ارنهمستهدةانعاهةالسلطة_رابعا
ةاليعيهالنزيهةالحرةأىالحقيقيةالشعبيةاالنتخاباتبواسطة

االنتخاباترىوتبوفقظ،وتدخلويو،وتنتدنيسكلءنألبعدتمام
ويستعهلءالتامةالمساواةعلىالقائمألعامراعاالتتدطريقةالصحيحة

صآخرنوعأىو»ماالسرى،ألتصويتأسلو~أماالعاماالقتراعفى
•السلييالحرالتصويتأساليب

ردالفواذ«هادحياةيضهنمايكلالقيامفىالعامةالسلطةووفيفه
ىروالمنشئاتوأالعهالءوالتنظييءدلتشربعكريقعنوذلكوالمجنمح
الخاصفوالمصا_حالحقوقتحفنةانشأنها»نالتىانواعها>ختالف
فىو«(رفاهيةالسالمةلو´نكه،آلفاتوارارأالفمنو´معهىءوالعامة
النعالهالوسا~لومقءوأئيتهوءةواالمس»للغردوهكانوقتألل

والصالحالقانونداثرةفىمتساويةصفىأتاحةهذاقدتحةالكفيلة
وكفاءا~مءأهيهميهوالمساهمةمنليتمكنواالموا~بنليصيحائعام

هاداالزدوموادءألثروةمصادتتنميةفىوألجماعيةالفرديةموموامكانيا
•أليالدفى

والصالحالقانونباسم_العاهةألسلطةتمنحانهذاويقتض
يخالفأوالوكلنىباالقتصادريهأنشأنه_ناحتكار،كلألعام
•كهوضحىانالنظام

العاهألالسد_االة

عنهارعةالمتهالسلطاتو~ر،العامأالسيا«ةبةصاهاالمه_خامسا
.يهقراهيةالهالبادى>وذقالقوميةألسيادةحقوقألمواطنونويمارس
رانعناهبادخالريمهاوتهوتآلالهأاتادادبمذربةلعبالتهويجب
.الصالحة

يالةألجهوةأالد

ترعىكماومصالحهاحقوقهاولةالهروتف،المعتوععماداالسرة_سا«سا
.الو«حةالرعايةوالطفولةاالمومة



ذ~ب´ذما9وودأعمالمو_أبيقوذ~رألت(لمرأة´نكفلاذولة8(ودلى
.والمعتمرأالسررة

أ~مأ؟.~لمناطوادهامميرفىالناشئة´فعقطانولةالهءل~
.وروحيا،وحسمانيا،ماديااستقاللأو

>أومتممة
5و_وللها~أماأصا(حإمألهتفببدهماوقانوقسرلطنأاكدولناىا«_مادعا

وحمابةهف،العاوالحربا~بةاألرداكنفوفىسرةممارضمانهمانكببرتهوظيفتان

وا~اكااالفىأسآصعلىنن8االواجمببعبنركنأالمفتالمصالح

وا(وظاثف،واالسسا~»أهمهألارنتخذاقألألمقربأالدوأةءل~0و
إ~ه_عاأالضطالععلىة~«رهحدبنةأولأللكلالتيالأف9وإال

.العامناومسؤواياتها

الباثاالعهدالحمأعقووذتهماكلمن:أ،مها´ذكلور»نبقنضرأو«ه
مالحةهمعكمةأنظمةء_.-«(_ء_و~الهينط(بمااهابهذ_ةو«ق
بىحتىاعتباركلءنوبعداوالالفا،هاالمتحقافىأسهدرءلأاركنينهلحفزى

.وسياسي

أساميقانون>مسليةأألا،ة0المغوالدولةيل´نهدنوورى»تهوق
اعالناالساسىدأقادوقهذا«7وتومما•مننورأنهعوفأذننظاوزىتو(

)استقلر8االمغررلدولةكتظاممننورينهالدالديمنفرأطيةالكينهذا

فرا~يطرالاثهدمد«ورعلوفء».ااستهد»بيروألتألوسائلاذ8ا´:_أامنا
.الحاليةتقالأالأرةفيفوايةفىديرتةأكثروعلىاآلحالرالأة

:ويقتينالطىباحهمتورالهوضعويمكن
حردءذمااذ.خادابألشهمنمنأغبتأسيسىمعلسبودسعلةدما_)1

ا(وه_»~عمنألشرريعيةأالنتخاباتم´ننظيتطلبوهذأا»:زءم~
~االنتقالفتوةأثشاء

جاه)´:ء0أبجميعا)عودىألعامالوأىيشلوهنىلمدرمهبصقةواها_د)
ماقتأممتورار~-ده_ةالتالصالحيةمنيمكنهصحيحاكاهالءنثيال0

راالساسموا(نظامءا(ذاتىالقانون:ذ«.عاذذنال«كذ.درةأثذأءيعب-
.المستقلاكو(مثوب
ة«(حةوألديهقرااكليةءا(الستوريةاال)يةأادرةزىالدستورويتولى



أمأمرعلىوالقضائيةءوالتنفيذية،التشريعية:اله)مةالسلطات´فنظم
0́ا.أ:للهومموناللعريةحفنكاأخلهاتهموعه،>عضعنبعضهالفه
ألتاذةادماواة)افاربةالمو«لهذيزلساذرستوراالويضمن»البالدزى
كالحرية»العامةواكريات،فسانيةاطالحقوقميع8و»القانونا~ام

الضميروحوأبة»وادكيةاليبتوحرفة،أاسلةالمورحوية»األردية
والتعبيروالدحأقةالشرروحرية،والجمهباتءواالجتماع،وائرأى

دائرةفروالتظاهرءو«لتظلماالضراب،قوهالمشروعة،بجوع»(وساأل
ا~وفغيرفىصدو«هاقبلالمطبوعات~اقبةوتمنو،ودلقانونالسلم
ءتضائعةوغيرا«اويةبطرقلحصحفمنعيحرمكماستثئائةاط

.قضائىدعكماالئالموال«لخاصةاوالعامةوالمصادرة

:الالستوووبكذل
.القيةو_هالووحدةمالتعال_)1
باالهدرتخللممماية8الروالصبغةذاتوالؤمسماتةاالنظجمبع_)2

.المنوبى«لعامكصالحأو
.والومصةالقومةالعربيةائلغة_)3

أانوبفيالصالحمالحكلاه«ن

فيبالسرطةلحقا~ةالد،ياسية(~ةأمةأللفىالحكومةتمثل_آامعا
ذ_71سلطا´ذ~تستعملالأؤحكومةكلقلىزوضانهو»ر»البالد
«لعاجياتالوفد)>العملمهما´نهافىخليهكما،العامالصاحفبيل

<.والوئامودلطمأئيئة»االمنءلبامتمراأوالسرو.،العامةشىواالط
واهنهاىدفيالعامة«لسلطةاستعمالسو،أ(اولةءلويمنوءوا(سالم

ولة<<الهددمملعةبأسم

الصالحةالقيادة_وسياستهابئطامها~´نشلانيجبحكومةوكل
.االمةفى

دلاكتعببعبالصالعاتعكموثورطأسبا~للمغرب´تنوفروئكى
ةوالسراهافكماحتكارعلىيقومالذىرالحاه«لحوبى«لوممربا~»أء

•.الحاكمللحزبولةالهجهازوااخضاع

ءالهث´نكونانيحباكاذكتهوللجميعبالجميعالمدولةأنفكما
نيتهولهأله.ممواهادونلال»ةوئادعة،أالمةهنمنشقةفيهادلحأكمة
هأانونرىهر»ربألمففىالحالىالحكومىفوضوبتصحيحدال_راع
ظروفمنالبالدفيهيعترشهوماءوخاوحيةداخليةمشاكلمننلمئرب
تحارباليهآلتوطءتطوانمئمعرباتالشعباحههيووماءواحوال



فا(ز،أخرىحهةومن،حهةمنهذا،وفئنملفسادمنالحزبىالحكم
باوتقضمنذالعاوالمصلحةوائعدالةوأطيةوداليمةالحريةقواعاأدسط

صوأالدونمالحكمفئةفيه`نستبدبانوالضد»،لىبفالشعبيقكمال
:الوهيلتينىأاحهانو»هنالموقفعالجنرىه8لهأل)

أنكفاءاىءلتعتمهالتامى(´لحقيةألحيادةمعايةحكومةبتأليفدهأ_)1
انالىالحكومةهذهوتبقى،وأ(سياسىالحزبىأللونأعتباردون
برلمانا´مامسدؤولةشرعيةومةبحكسهنهتزويدمنألمنوبيمكن
االنتقالفترةنهايةفىئبمت

)ال´معاداوالقومىأالحماعأمماسعلىائتالفيةحكو_ةل««شكودما_)2
البال:فىالسياميةوأكقواتاالتجاهاتجميعفيهاوتشادك،الوطنى
4وهذ»والمسرؤولياتالمناصمبايعتونمسرمنمرضيةعا«أةمشاركة
القومكم8)سبدلفىألحزبىاككممنيتخلصأنألمغربيستطيع

وتعمى،العامهاكشؤونتدبيرفىوالتضافرالمعاونءلائمألة
.والحارجائداخلفىألشاكلومواجهة،دلسرؤوليأت
حوافقومىبرنامجأساسعلىالحكومتين1كلتقوم«نويجب

سيامتهاواسنأدهأتأييهليمكنوا~)تاالحز»بجدعمنعليهمقن

المغربيةأ(هام»مةووت

عىامماوقلنها»لهوتعملتضايقهاأوبألعارضة`نسمحالةحكرهكل_كانرا
ويومعلىدنيل_«كلفىالمعارضةوفيام،كالغيةاستبداديةمكومة
فواثأأكبرومن.نفسهااخريةهلهنهضمانوخير،فيهاالحرية
أداةتعتبروأنها،االمةفىلسياسىكألتوازننحفأنهاالمعارضة
ماعظومن.واالقتراح،والتفد،ألرقابةمويقشزأاهنالحفىزمالة
احكرعلىتتعا~الترالعلباالسياسيةاالماراتدتهانهأأتهاممين

وسياسةمءاغنةكتظامارواالستهرالتجديد~نبهألاوانها»والقيادة
ألحدولة~

للمعارضهوقالحةجهيرالمثوبفىنتضهنبةنطالبكلهذ~أمحىوهن
و´~لءأمهامهاواالضطالع،بوايبا´نهاألقياممن´نمكنها«عيث

حميرالفارضةئطلبأتتاوكما.العاماكصالحسبدلفىمسرؤولبا´نها
وسا_لمنتسكبنهانريدذكذلكالالزمةواامكانياتاتضمانات
~العامةللمصلحةخدمةودلكواضحأسأسءلالحكومةمحألنعاون
•االمألومد~وسنال



المغربيةوألحرياتوقاكة»ينا.

فو.ى0سنسيه0<بموفيةنه0
~لوالبالسهوم،سيأسيهليىءوههىأكيوميعيشأن«لمأرب_تمنى»هار

ماوال(غوياتباقوارأألالبالدلىراووااستةألطمأنينةضهان»لى

ماأريدياسيامىحوقنوبهذا،ثانياألسياسىالجوودتطهير

:اخوهذاايحادثلوسهومن•وخكر،توترل8هن

يثةوالحهيهةالقهالجائرةوأنتدابيروأنينالةالغاء،)1

ء.زالسرؤولينجمييومعاتيةءواهلهمحويتومالىألمختطفينارحاع_)2
~و»حارجالداخلفىإلمغر~سمعةلطخاهزىاالجرامهذا

أاالضطها-ضحاياهماألينالسياسيين،المعتقلينجهيحعناالفراج،أل)
بىاكنو»النتقام،ألسبامى



ألوعرةأكام،أالعلىط»لضه»قخاصفوالغيأثلرى»لفزىه((وطعتسر)4
وهوأبفيأنواأق«مهمءيىالحقا~«ا)فع«ل،ببامي«أتناط
.يبأأقتىالوأامهولةاللء»وقبتكعكامهموو»اهأهوهنهم

فىوالمخذفالنألسريوقاه~»لتنفغدواذفنبذر»~نيحاقابذ)«~م5
(لمنكلو«بزفسكاوىوسماعءانكالمعلىودلمرفوفو»ليو»«ى»قاله

عيمتلكوةوأعوانهمألوال»كوفقألقويبفبنها~د«أنهنعربم_)6
مقواالفطهاأبسرةالنه«نواححمبووهتو،أثلساتاوبالباأابقاالة
.النقمعمبباهنألو»~لىالمقوقونبلفنهانهمأيل

بقييدو»ألينىكافهببنااكهتمبفبىءوأتمتهنغالن»كهعيباغالفىسر)7
.و»تاوعهما6االحرارفبها

دوا«،كةنطيبغهو~أقءوه~»أاله.)لحأفأنوقببا«هألءله_)8
.العادلالنفتقا<

بهه)اذ»العيوبكلمن»لحكم«داقأمالمةضهانيجب_ئوالنال
.لةوفعهومنتجةوةستة>كون

تمذأالتىيبةاكنلهرةالمسرمحليوا»لقه«اءدجبرال»(»يوبىوهن
ع6دةالعامالصالحمتخهءا»ةهاذيةكأداةإ~توايام(لة»ناالكمد«أة
•اعتبارلكءنالذظو

)ر6والتماالتدالهؤعلىالقائماال««رىددالووآنددعلىالقضا<يجبكما
.والتعقيد

دالحنصاصاتتحددتو«يةك3اا»الد»ة´ذتطيمفىته«راعهينتتهوهما
وتخفيفءدينهاوتداخلعتنانأللءريقضبماوااسووليات
•وألتكاليفأالجوا،أت
عليهاتقومرالت«يته3أهةاالتط.ة0أ«ميذ««.~كلهاههاجلوهن
.ذلمكمنيهم«اتدا«ىالةيةا(زاةأال«ءة»لالولفيالحكو»يةدال«اة

تجهأالحدياسب8تحادانفيجباالختصاصاته~مأ(ةاها
•ا´لمناسبةواالوضاع

:و«.>مد«_اواليوماإفوبذمإأل)وءة(الداةكيربأكبووهن
رىنومد~ز~مومهمودحلوزير»ئوذ«ةكبيىاؤآتوفىنس
دلوزوم،>حورينالشخصيةللمنافسةأو



بيةالمفرألعموميةيقألأالوظ:ظ_م

زوه»والمتعاونينأكنرثأمنألعموميةءلوهيفهتطهير~_ئربوأارأ
أىوامتحقاق.»كفاءةغيرمنأكوكفينومن،وينوألعاهافهلة

أوحربيةأووساغةأوصداقةأوفصأهرةأوتوأبةمنلنمحسوبية
هذاا~غير

ألضماناتمحهيوأحافتها~ألوخيفةفىسروبيةألمهعلىوللقضاء
القائلراكليألديهةأ»لمبهيتعققاوبهنهءألتونكيفأةفبامغليعتهاوفى
قانون(´صداوكألكو~•سواءألقانونأمأمائواهنينحمينبأن

عنناشىءثللأوفسادكلهنالعموميةألوفينةيعمى)سامى
حقوقهمللهوفغينيضمنكمهألعام»ألصالحعنالخارهةةوأت«العتما

~وألستقل»لحافرفىوهصافوم

أكنينأئومنبصفتهمأكوظنينهويةكفالةوينبغى

«لحغوبي.لحلمما/أ~رأى

طليعتهاولى،شلأ)وسهيعمينعامىوةتكو،نعلىالعول_ئروءأو~
تالسلهوتنظيم،ألمغر~هىوألموأطقنلالنسهحفوفىهقميشهنشريع0

مىأالسيه»نموو´نصفيه،سليمةاعليةقأيمةسسةعلى«كاوكهفى«لعامأ
.«فداخلفر

يحطنهأننهشةمنمأكل«ليالأفىالعامللو«ىيضونأنو~
-يتقينهذايلةو«ن،مستدوأ.،قويا•0هرا

تكنلم(ماأكقسرعلىأقأكقاونشر،«لصعيعةأانبادحريةتنظيم_)1
•ومعنوبهماديهاتفكرىألتقاموتشييعالحقة)العامةبالمصلعةضاوة
افلألهفىوألتكوو»توأكودد~وألقفاياأتثاكلءلأهنينألمووأكالع
بمختلفوبصير»خيبرأن8المو»ليعهمالبتوألقيام،والخارج

.ألعامةو»لشؤوقمووأال

منويعروها،مهمتماويجاد،خللهايماى1«»ذالمأربيةأالذاءةم´تنظ_)2
وطنيأمذربيةاذ»عةويجعله)،«لشر-عىو»لتسرخيرءزدى9أتكاوه9أ

.أيمرللمتربكي»لتىالمدولةد»ةتهها«صفأالمةهه.إلح´نغام
.ألعادل»لقضا،هن~ا«وبعكم»لى»(لصحف»،عريمه_)3

ميرابيعنهقالالذى>لعاملرآىدامتهتللشبمخلصةكومةهوكل
االمالق<<علىابوة3او«قوىعينالشىسيد«أإنه:ألثووة«كفرنسيةزير



باهأر_معيحلهة6ألثدمعسى»لتر««يل»ميدلىفي

´~ا~ليثيكقلم»الستشارىالمجلسدالوهتىاق،عشرألسادس
هنكهاوففىكانعما«آارغو_فيهخولاللنقبلتمو_نءصحيحاكاهال

دلتولقه»فيهالمعارضةصوتعرالتعبيرلضعاقاالمدوخطتر
ولهدا»للبقاءصالحيفيكاقأنهءل»لمجلسلكلنهاالولىالتجربة
اوضا«ءتصحيحعلىبا~ل«أأثماطالبناكماهالحاحلبة~~

تمنثيالاتحاماتهدمجمدعا~´نشلهشرة4يجه-وهرياتصحيحا
بالتشار«»لعامألصائحدهة8منودهكنهم،أقميعيرضاهياحقيةتاما

مناليهيهتاجمااالستشارىأاوطنىسا(هءلاد-لزأ´ط»ونوات
فىيتمأثمام«هالتميقوهبامأدورالةتاليضمق5ذاذأصامىا~ح
متربىبرلمأقبالذ.هوا(»«ماثلاالنظمةأا«أءهأالنتقالفترة

اتقر_زىاأعليةتأالنتخابهألهةس

أالنتخاإاتلاهدناال«د.ة4>قامتألذىو«اننىااحصادالغا>_ئو»لسادع
ذ«:،مريعةدماأالنتخابثلوسهدعدأدءأموأ•وألقروية»لبلدية
أولونلتكيةو»لتطببةأأشرريعيةهاذأت)لهماأرلهاودكال0االمة
دا:تخاباال«»ايتموال،وموفقةملسرةأ´لمغوبفيد«هقراطيةءجردة

والبوأ«ىن)ه1فيوالناخباتخبنالنا>1أ~ل!هو«ن،يهننىو8
رأىاعتباروينبفى•اجباديةبكيفيةالدنيةاكالةنظاميق6به
هل»اجرا<ينبتىكما0االنتخاباتوتننميمويعتثفى_اب8أال

(ومحايدةحكومةاشرافوتحت،العامةالحرياتلجوفىاالذخا«ات
.ائتالفية

ا-فوبأفىالهامدةةلشرهب8أكه»قات

>واتعملةأثفالحبزةهيةوخامية<أثشعبيةللكبقاتفطاليا~ىوالثاهن
~أوآعلبماهيبا،عيشاوالبنائهملهمتضمنبباقسهياه8ساثليو

ألباديةسكاتيجمدحنطا~كما،ميسور«كلبياوعاليما،الثقةوسكتى
الصالحيين0االكغاببادأافتوذلكواعوانهمألوالةمظمنبحمايتهم

للعاكماليتوكحتىلحسلطانفصلمبد»و«معبين،ألعامةيفللوال
.وألجورللظلىمجالبنه»ليادفى

الثقافية<ألناحيةمنباتبوادىاهتهامبانطا(بذلك.ألىوباالضاذة



ى.مبعيأل0االوباعطائها،واالقتصاديه،واالجتماعية،والسياسر.ة
تؤدىوألنها،االمةفىانساحقة«الكفريةتمدلوذهالكنظرأالتجهيز

علىألمبأديةسكانتدريبوينبفى،ألدولةانيةلينبوى»الهاخيلاأد
.فيهمانصالحال«واطنويناتكةاأليهالحياة

.تنظر<ية0اانقاالحياةتكفلوأنظمةو«نين>ةلومذنطالبالعملةأها
اتخا.؟~ينبفي.وهيفاستقاللكلوتمذو،المعاملبابأم0مالكتهم
ا~.أايجاداتبطالةبةلمحادالفعالةوالوسائلابيرالتذجميع
.اخاجةذوىوباعانة،ن6العا

المئوىالقضاءقاللء«ت

ضغطو0)ر8´ندالىيخضرال>عاثالقضاءاسرتقاللكغالة_عشرأالنماهدع
راقنصاهفىل8´تندانسلطةكلعلويمنع،القانونذدجلقرذأو

.السلطاتفصلبمبدأعمالاءالقه

ءاواءي3واانبوادىفىالمحاكم(مامائدفأمحقوقجمبولو´ذكه
~•ألسواء

هألصال~آلذوىاالأئواعهبجمعالقضاءهنامبثسندوال
.و«الستقامةواثذرامةالكفاءةحدن

القاكمائاالربعااللتحاءحنالنفضاهامننغاللمحبكغلاقويجب

~كحا»االحوالمبعهفيالمحنصناثغضاهأ.دلنثمكوىونغدبم
االدنىنبمبر)اكهالىاكالعأوىىةلبنهالمالتوالنكاووقانا´لمهل´زنقأق

~الغتآراءمذتأولزىبهألنمنىعل8ولالعه

لميزانهأاآزيدمحكمةةيهحهأسسعلىالدولةماليةمدنظءعادة_العشرون
واءءبة(وتباطاوصفاءاكبادايزالمالوذأوظفيز،ضبة-ادات8وء

وادارة»نائيةورادةبهتتقيدأنيلزمومما.الجديدانونيانةألنظام
كلهنر0ودهألأ•»لمال_دلسئةوانتهاءبد،موكدا-.اماحسادات
.عنياارواالعهدئخالغأت

:يدالجه«اللىاننظاممنهيتفأنيجبومما
»المأ،ى)ح0لنىوموفها،اآلونةأموالفررف«لتهةكيفيدنعه_()

•والضرورياتاحاجأتفناالعظمفلسوددهاط_قأى



دنالحسيا~فىبثافيمهاروهااهثاال~~لجتأ1أ~أله(آآلد»م9

ابأط~عالهكلعنواليعث،ألوكلشذنمدال8أو`نمدبرلواالمنط

~رح~



غيير)لشروطمنفييرهااوعسكريةأوسياسية8يشرومقيدةغير
~وألمساكدأتللتروضالعادية

قاتم´فحمتاوانفالحىوأانتحارىأتصناعىللسلفربىههبنكأتتمأ،_م1»
.ولةدته

.كفالدولحساية~علبا~أننسز>_م11
وأالفتمأ.،كلهالبفأالكماألنفغا~لمنا>به»كغبننىألنغننفمببأسفتوج_ءأم

النعهببرنفنفأ~وفىغبرالوألحاحأوووه»تفوفنألنسييييرنففا~فى
.المصلعألدأثرتةفى

،لحغالككاوالنية~رافاالهوانواعءقالنذلعامأوبصفة
مبباسهونة،وغبرهالخمهبتا>ا~مقأألبههرومظأه،»ألرحه~

•والوفودألعنا~بارسألههالعأانبنأالمبيننو«ئالننىوالتفوزالماه
~واالمسلعةرهأتضرو>غرفى~السييامىا~كافىمببعوبنو

ألمفريبةيةأالقتصادألسياسة

وص،عليهالمفروضةالقيودساثرصألمأ.رىأالقتصاد~ريو-)4
االحتيية~السيطرة

االقتصاديةائنهضةفىالمساهمةءلربيةألمذاالهوالرؤوستشحيح_أل)
•أاالحتهاعيةيونكيفتهيقومأنءلرألمالوأدرملوه،الجديدة

.الساقةللمنافسةتشحيهاالداخليةة»لتجامسوقمتنظ_)6

المصالححهايةأساسعلىاتحادحمعجادىألتالتبادل´فشحيح_)7
االدخلى)لتصنيعوهشاديحالغربيةأاالقتصا«ية

االسرو»فىالوألوصولاالوليةالموادعلىأ~ولحقفىواةالساسر)8
~طتجارية

يخلأوالعامةبالمصلحةيضرلمماأاخاصاالقتصادى6النشاحرية_()
~وحريتهالغيرق8يؤذىأوباالمن



رسومةهخططوفقوالخاصاالقدهماديين»لعامالئشاطيزينقالتوف_)10
.الواطثيؤيناالذئارتشحينمد)11
وههءظه5اتهطلمشفعةقتصاد3وإألتجا«ةدانهفىأالحتكارعلىألقضاء)12

ةألسماهوتوحمهالحكمءلاأر«سمالةسبكلوءل،الرأسماليينهن
صالحه~في

.يعياتدرالشركاتتوهين_)1د

المنوبفىاكقةالدءمتواهيةاجلهز

االقوالحينمنالغربفى´نفرجاريمقراهيةالهتزالمه_والعننرونالنازى
المبالغة»نوأيدر،واتتطباقالعهلهيد»نألىوداد«أياتويحاتوا(ته
دوناثقئنموراالالديهقوأاكية«نالبومالىيعرفلمالقربدأتىالقول
وعراكا»الديمقراطيةتمسكااالالشعبدادينىالهداومع،أللباب
.احلهامق

والتظرياتالذ»هبهنخاصةظوية0«وهه.:أمدهبانختاراقلناولبس
لحه،اأما(ءإالديهقر»طيم»لنهه«»ننذؤه»ذءاسالتتتجاذبلحتى

اتوتطومالمجتمم،ومقتضياتاقياة«ووراتفيهنأ«ولهمأيستوأ
.وأ(رذاهيةءوألحرية،وألعدالة،واةألمسرأرةريحةءءةا

´ذغوهالتر~لوالمقربفىداقوارهانطاكمااكتوا(ديمقراهيةوان
القودموالدستور،»لعادلوالقانونءالما(-»لحكم«ساسعلى

:عقناشئةبالديمقراطيةوهطالبتنا

السياسيةفلسفتتأ_)1

وآهاتضرا«ةهن»لمفوبىالمجتمهفيالدنهامتنكا_)2

وتناقضوفوفى<اختاللمن»كاضرالدولةنظامفيماعلىنأاحتجاه_ء)
ممأالعالحياة0مبادينشتىفىالفاسدةأعأالوفتصعبحءلحرهمته_)5

وا(رذاهده،،والحرية،العدالةءلقواعدهتومىجديافجتمعوافامة

:«الديمقراطيةهأاكلقةوت.والسالم

السياسيه_»)
_قتصادية)_2
االجتماعية_«)

ليةاللو~إل4
:ألسياميةالديمقر»طية



وبالوماثلااحريةدءثوةفىااليددمعتمعاقامةدلىالسيال_)1
الحريةآأعدمتا~فاة،اقريةهىديمقراطيةكلوقوام،مقواطيةالهد

.ر«كيةيمة»لهمعهأ«ذء<~

بجبولهذدا.وللشعبءبالشعب،»لمشعبحك.هىية6راالداهة_)7
_تحمىأن

أو18ادى(ستبهتاخاركلهنتصانفأ_ةحياةفىذودأللحق_أ
للالولة~

ألتظاهروحقءواباالفلحقفيهاإطواهو_اتوقالحة~يع_ب

.اال~ءعتدامسلمي
•5االأالذ،خايا~يقعنالمعأمةألشؤونتداوفىب«ئشههشرأوكة_ج

.وألهسريةءوألسأوأةريةدألتلىألقائم

:(القتصاديةواهنيةيهةدتك

اكافحأقلرأسماليةهسذزايكونالأن~يداأعهكتكل_()

•ألفردلمحصهالأكساعةفمااحفيهيسرو«أنيجابلءزةأتسيط

أالولىاأفأالطتكون(تىأالقتصاديةرأهيةااليمةتقتضيهوهمأ

وانواع•المعينشةوىهستورفع»أ`استهالل«9هو`نئهيةهىسرةللسيا

•ءادال`نوؤيطوالخيرأتاالرباحوتوؤيحءاالإلتهاعيةيةاألمه

بواسطةواهاءشمذ_يألةبصهاهاءأهملوندنذلألمحإلههمةهسة_)2

رهبوذائيتمنةدو(نتاحنلحامسروفيءائونيةأوإ.آل(لفقةفنظماتهم

اوخاصةكانتسواءاتمبيروآ.أط.ة)مكا«(«(ةة:(لسيكل«وحمنع
.تالولة

:تهاكية9أايهقرأميةأتا

االحنماعببأرألكببفالالدمفاهأءدىالمغر.ألثغنءردارأسمأإبفوم`نف

~و)طالالونساء9وحا»لممتهوكلحأحه)اوهو)ءءءتنىلكذ.لذنعملى

نهاعبف8أالبهذرأهببألالهببأتفغنتو«ى

.عادللىطويضتهوأحهأنعسحق•)1

•والعجزاتتديخوخةرعايةوخا»مةمماءى8اافتأميز.زىق8ا_)2

.دينودلمعكلألعاطلينةومساته

الثقةصحيةسكنىفىق3«.)
ةأحيههو«حلحميرفىالطبى(لعالجلنىالحقد)



وبنألتةذ~»لنانتمةو~ئ،وأكمابنهكابنهاارفىولفالمكهفى9سر)5
..احدكلوكفاءا-هوأ~بإنالشمبمهوالنوبببة

.فبألألكاانقو»اليهحفاكرأحن«))

،:قرف»ىاالنسانفحوبرألى»ايخنماعبفرأكبفبمفالههىوننى
سبةوألمبباااقنصادبفبفألحماممحهق8أ`´´~»ل«اأف»ا~لحألل
كبهأاينماوأطبنأأكدبمف´نرإ««ذاالىأفنأالفوءاننكالهاحمبحفى
فروالمساهصفءالقالبه)لنفانفهقادنأاصنههققاانسهفمكقأت

كآللمك´نعتىانهاعلىفيو«راويهةءساهبفاربأل(´لفكيما~أالنفه
دههأالقوضمائ»نبأاألسدأ.ألنسر~ببف-ربوغابتهاأةءلعتوباكدا
~المضماراك.ساثرفىلها

_ولبفالهواطبألبمفاله

وتضا»ناقفونهأهذرامهقا(هاخلفىألموأ´هتنينومبفهااق
رذمأكثسعو~د~كأل(ألبسودانولبةأكلالدبمفر»هبنأتوبدماهو

أ´الهمساثرينألسصبننرللننقهونحفبفا»للسالمف9اخاوح
فعهماميي،هدأألىيالدكو»ولبنهألهودهبنهبمهأله´مكتفىوأل.واتدول

ننكمف~8وأ´أكومماثلقهبلزمهاليةضهانهعلى

وألنووبأأألود»أألملكهسرلىوأخوسرءأذو´ذىوحت(ز>««وفمه
.~وألمحيههتهاوحاصفءألنمعو~حمبعأنحادو~9وكد´نة

نموبهلبهاببغبهحفوحدنأايحادعلىددهألقةوحالهاكىءوههبوأآءيعف
مصبرهافىوالنففياانسانبفبمانأاوهوءوألعههقألخوف

والعنروتىألنا~

لمقر_بهوأهتوبية»متعليم

ولهذذ.وأئموادىرأنحو»ففىو«ناثاذكووأدبة»لمنهمميعحقألتملدو
أقصرفىإلحقدهذ»أكتهتحمنأكوإهئينسا«رنيمكبوذاهجوسرويجعر
مهاءوأامةأالولةهور«تتظافران~هذافىوسميا~~عأهد

واآلداروأال~ةاكقوانينودحهفيحراالتعليييكونأنيقتض
~نفسهألتعلييماأحفياكأولةأ«ةوةمعزىيأئه9وهذاالعه~ة،

اآلباءحمعياتر_قطكنو»اسررةاكدرسرآبينأئتعاولأمحمركها
هليوالضرووىاتكةكفهفىأ´لتقهميرزىفطلقاللدركةوعتوالوالمطهمزم،
و«العهل،واأؤ««سرأتهاوالمعهصرألألملانواعءإأنشهللهواهئين

التعلييمحالفيوهيثاتهااالمةءأبئهودتنئحيروتوسيعهاتكفيرهاءل
بكونن1عليهوألتشرجيعلميوألتهرنثيألدمهاواول.والثقافة



ىوومهحه»«نىالىباته8و»تخفضوان.االولىمرحلتهفرمجانيا
اال~»آل~م5ةعهفيءلىزيادةوآلء8أ(ءلويجب.المراحلفربقية

بالننعبأ(عثيثألسيرهنزيمكماو»لوهمائلدلغطةهنتتغألان
اداعةهناهنهيتطليهوما،االجبارىاثىأالبتهلميمالتهاقراونحو

كما»»المكانبقه.مينالمهلمبوه»نطاقأوسىءلوالمعلماتالمعلمين
اتامواالعتناء»5»راهسائوفىالتعليمريبدتهدالموأعيجب
واكراأنءوالدرامااتاالبعا~وبتنئمجيع،وألعلوماله)مةاخةآلثةدننئو
دج.اكناع4بانوأاءالثقافيوالتبادلوالنشر»والطباعة»العامةاالعية

التعليمميمتة_
الفرنسيةللبعثةالمعادةادساتهعبإلمالطالبة~

انمزحىألتعليم_
يمرونينالمفلقبولةمتكافسدودةهالثاأويةادمىالمهلجه_
الثانوىالىاثىاالبتههن

ومامنحةلهماسو«ءعامأيكوعاتىيجبالغنىالتولجيه
لهمنحةال

ويبثبالروحياتمةالالقالعتايةيعثىاقلميمالتهعلىودجب
مبادى>ينوتت،ةوألحبوأاليمةووىألشروووه،القوهيودالنشمه
اطنئينالمولغلق~دتى8الناشئةذ~سفريةالوطةألترب

بةالقطبيةالعلميةلتردةداميهتانلميمدكتهءليجبكما•الصالحبر.
وذال»ديناأيهمختلففىالفتىوالمملكرة،2الحياةاالمةابئا>ادالعه
.ائعامةاتباكاهألدراسةأرتباطأساسعلى

فيجبمتيوالتءلمقبلةوانها،األنيينالمحتاجةألبالدانوبمأ
مراحلهميوهزىاألنىباأتعليمفايةالهلكنىيهان

مجاالتذ~اكدولةاهوالتوزيرييبألتعديمهشاريوولتهوين
الد،البةنهفالقألتمليمءلفاقهاالذأائوفرة»ال«وألرودخصيهأخوى
ليملحتهبتتاشجو«نمادىتهوأالقتهاعىو«اله،و«ألنى،العلميدهوأوتة
قبلوألمدتالحا«رزى
ونوالعئذوالرادع

المغربزيألوطنييواا_«ذ~
.الملكجال(ةقالكما،بالشعبيننىوأكه،بابيبشالشر_اق

القرءكلقرباجيتتنهيكونانالىأل8ا)اأدرلنىاليوموالغوب



اله»~لفسىواستقاللهومببادته<،وكيانه،الوهنسالمةلعفظ
.ة8اكاعندأرفمناعنو«لدفاع،والخارج
قوميةسيامةلتاونتك»نذيجب«ة8و(بأال»ةألجينتىأنوبها
:المنالميبلعلىإهنهمقكوونه،بغصهفيماثابتةواضحة

اثقيامومق،ومغربيةدىمفكلءلرمقدسوأ~ا(وكقكن»لدفاع_)1
.ومببألبابة»لعسكريةمةالخهأداءألوأيدبهأأ

لمأونظرا»االيبااىالتحتبدنظامالمغو~فىاآلنيويالالهيف_)2
للبالدالعلياا~ةفانوتسرل8زىألوكنعت.فاعألهيتكليه
الشعبابناءر~ته،اهكاناتهأأأرههي»ايجيننيولىتبان´نقذى
كلمابهمو»ستعانة،اجة9أ(وة~لهمأاكا««»ألعسكرية«لخامةعلى
ريةعسكقيثةأوقوةأيةأننذاءالدولةلفبرونيبوال.أآصلعةدعت
.ريةعسكشبهأو
االخبرهذا´فنظيم~،بالجيشوأالشعب،با~الجيشانبما_أ)

~حقبقبةدبمأرأكيةأسسعلى
باستكمالتتعنتىكرىمشاكلمنألبومالمغو~يههيوألمااننكل_)4

ارضالوتحرير،تهووحهفالودهرهاعوامت<أللهوأستهمببادته
تكوندنىالضروممقفانهأيتيسونفوذتدخلكلى»نوسياسته
لتحقيقمستوافافىتكوتألتىفاعبةأله»لقوةألغوميةلسباستنا
التنامسفىونتعةوهنا.حةكاملوودسالهتنا،ممونهنالتالينهامانبنأ
ايجيشنهيحعلان~فاعبهالهوقوتهاأامةسياسةيين»لالزم
الحويه،وهانه´ننهبهاهلبقتفييهوهما،ألعدهكاهلقودامنباحينشا
والذخاثر،ااسلحهيآحاثالحيشوتزوبه،كأفبةيعريةقوهوانشاء

مصانعأحداثءلوأنمملبتأل»ألعدألعتالوساثلءر»لريالوذتدربر
فىهداياحلأنو~<نفسهاالمف~فىوألعتا«وألذخبرةسلحف9

~المغردىالتصتيع´نصعبم
واالحالفياكببوش•وميبلةيآية_ألمغربىأكبيشربطعدم_د)

مخبوزىأستعمالها«-ون7-ا~ةأفايةقوه_ثسذان9»نبية«أله
الدفاعمينافىاالحالفنلكهنونستنتى،وا~الوفرصالح
يا~~دةولبسوااننفاءهوالذبتىللعر_اكصاعى

العوببالخبراءوأالستعانةاالجنبية»ببةالفذألعنا«~قالحبشتطويبى،)8
.«هيميشونهشهنهوفألعسكرىالتعليمريسرتهعلى

واحاقهوواالسبانىأألونسىاقيثبنعقبةاتغامايجتودلفي،)7
.اختيىحبشنىآىفىالتطوعوهتع<المقربىبايجينثر

اكر~اخطاوبابعادلمىانمأالسالمحفةفىالمقربى»لحيشرمساهمة،)8
المتحدةاالمرهيشةر»راتلةننفيذالىاكلوالتونيامبابعلىوالقتماء

وألعشروقاثخامس



الوطنمحنألتاماإ~<

كافألبخروجاالأفتامالجال،قيتعة.ال.´نامجال<باوناستقاللال
ى9تبقىالبمسرءواالهويكيةواالسبانيةاألونسيةأالجنبية(اجيرش

ويجب»وبحريةءوحوبةءبريةعسكريةةقاعهأوقوةأيةمكانأى
ثر~.7وقيهلونألجيوثوتلكجميعجال>قيتعةأنكذلك

هألافىنيسأنهعلى»لتأمألجال<أحلمنسياستذاتقومأنويجب
،اىلوقومىومطمحءاسمىوطنىهءفءء«ل»ءلوأعتهدلهرف
•ائتام0اأحالتعقيقوأنءالكبوىألقومية»_وداتنامنىودةوه

وأنهءوالتضعيةألنضالمنبل،ألمستعمرينادادقهعضمنينتةر
لمعيادةوا»لحويألتمنفىوتضهياتسا«»تهألمغربمبكلف

التعسر.تفرضزءالنحيهوعدمالقدميةعدمسدامةوان،واالستغالن
فىاط~أ~~اطعةه~اجال<دههوأنءألتامبالجال<
~والدبلوهاميألليستانتأمأ(جالءركةههو»ن»المجاالتمختلف
~قونرى.ألغسالةالوساألدهلألشعبركهههأيضابل»فقط
وا~«آنفىاالهريعفيهاالتىولألهعلىمشكلنهتوضعدنأآلمالعال>
الحكوماتهنويطلب،أكتامألجال<يختاديعادىألفائغربرف8من

فالىلتفهلمفان»انضرو~االجلفىلنعقيقهالومماثلا´نغاذالثالثة
فىو»مكانياتهوصائلهلبكالتأوابحال>معركةفىيدرعاألرب
وبالكتلة،اهعربيةالدولبجامعةهذافىمستعيناوالخارجالداخل
ولحى،العالمىوبالرأى»ا~ةأالممفىداسيويةأالذرذ_ية
•أنوسائلكلمنيمكنانيجبالتأوألجال>ةركمهالشعبيخوض
الصفونوتوحد،ألكلمة´نجمعصالحةقيادةيعطىانيجبكما

قويتمتو»اطوالتأييهالشعبية»بالثقةمسندةالمسرؤوليةكاملو´نتذأ
تقتضيهاكماالوكنىاالتحادحكومةبقيامطصاكةألقيادةتلكود8و

.نللوطالعلياوألمصلعة،»لتامالجال<سبدىفىالموكة«وورات

الكرىألمئريبةألمو؟_»ء::ءة.ق
وؤوالعشر::سادس

ايبةالتوالمغربةوحهقبقعةللتحعيلالوسائلبكلالعمليجب
الجهاتسائوفىوالطبيعيةالتاريخيةودالحهباهمتوجاعوذلك
ومنطقةالجنوب،لىذ~ردويفوأأناهقاهوديطانوادكاع،ألنوأالها
«لنكور،وجزد،وهيليليةوسبقةألشروقى،ألجنوبفىو«لقنأدسةبشام
استكمالفانالشمال،فىالمحتلةأجزرمنوغيرهاوشفادينةءوبادس



ايجة>ا~وكةءالكببراتقر_وحدنأدنحنفبنمغبالواالمنفاللالمبباده
واال~افنوايمتاثهساثرالوطتادقرالددكااةاالناهابكونال

اصرارواهامينأ،الغاهتيبأل8دالا(سرببكره_تالذقهاالننىودوالحاه
اق~وإبفألمةاال«أضرليقةلهااحنالاسر_رأ)ءلراال«ننعما«اول

نأمبباهأتكما.ام~من~نسيركلعرللدفاعتسنها
لمرمطمحتتسرراق~ناللأاله«ولهعوأ´لنعاوقوالمو«نأافأل8اهد
ءحاالهودنأوالصه»ففوال~الكيرى»(«ف_أل4وحدذ´فكنأبنزىر_أتة
.وءاوأق~كلعقوآكفذوذتا9ونوعيفكذرهتاالننيولاله

ربالهةاويد_دألألسياسة

والعنمرونالسرإدع
المصلحهمنمبادثهادأءودببهه.ألام»اهنأأهأأعبىنسر.وه«ق~
منهودببه»وبحةهواقحهفكوقأنبجبكما»تمبرالالوطنبأل
.واالرتجالألصدقه

ا(«إد_ا،:´ذ_~ء.ىدند´ذدتأنا(ئاوجيةسرةالسباعلىويتحتم
.االقية

تاماااد_تقالالالمغربادتقالل_)1

ونممر،الف8االفي»لدخولوعدمااليجابىاكبادد_اسةا´نباع_12
مثوولمور«سرالتبادلة<ةالتبهءاثمةاألقأماتدالدذاةهبمهأ<دان
المشتر:أ_الذا)ومدروع»العربفينسراألرانسرتمط9»ا«دةهه
وألتعاوز>ألتبا«لستا«تعتونوغبرهاأوفرنسامع

لههيودبمامديتةالحتييأ(ئ»رهاآ.ا(وفيءلماعذ.ااء«إرخردة_)3
القوميةمصلحتهتخدمالسياسةفى

عبااليتببةوالنفواعهأأعييوننىساثركلوت«زمامانالحال>نحف«فى~)4
موالحال<ألمسكدوة_ولكوةوآاوهبفألبعرهناو«يهدقيتهدمألهل
لدى.ومفابنتنهاا_هالءمبعادءلومغاوقمنهاباالمرااءتبنأالمدول
.االمرافنضأقاخىالدأزىالحال<ركنهمهندقانملبةالدودلمحالس

امكتىدقاله«لموماسبفلطرفىداأككبرىر_المةهلوهببن´نعف_)3
~هةفىاثوحدذهآهذكوقأق8بذرردىالهر_االمةهوحه´نحفببن_)6

غبرال»لنسرمصلعأل

لمكوةاالستغالل~8امنهاآهكهزىةفبفافاثرالحقمساعدة_)7



ائفاضلةالشعوءحمينحانبفىوالوقوف،فعالةايجابيةبمساعدة
•التعرييسبيلفى

أ´الفربقيةألشعوبوأل´ةربية،الهالحامعةدولمعوالنعاونالتضامن_نأ)
المصا(جفأمةسبيلفىمعهاوائعملالسياسةوتنسيق،واآلسيوية
.المنئتركةافواالهه









االول«لبابا

يفألستعو ~
النهالمغربىالنعبحزبواالستقاللالمنورىحزب_االولاهل

كلها.االمةحزبفهو.الشعببواسطة،للشعبويعمل،الشعبمنينبثق
وفتميدانهفىاءمل•،~<االنخر»..حقوالمواطاتالمواطنينولجمير
.وقرارتهوبرامبالنظمته

يمقراطيةالهعلىيرتكزواالستقاللالشورىحزب_ا~ئىا~
،المزيةالقهوحرية،عمهوالتعبيرانرأىحريةقوامهاانتىالصحيحة
طبقادولةوالمهقشةالممابعهباالغلبيةالقراراتواتخاذ،االنتخابوحرية
.المقررةللظ

يمقرافيةالهعلىسياستهيبنىواالستقاللالشورىحزب~الثه~ا~ل
فى«ائرة،تضمنوالتىوللشعببالنعبالشعبحكمهىالتىانلى
.االمةوسعادةالوهنعزة،أستوديةملكية

حشاسيرابهاللسيراالمةميتقهالحزبفانالغايةههنهالونلوممول
الفكرىاالنقالبسبيلوفى،والتوجيهوالتهذيبالنهوضطريقفى

والمجتسرواالسرةالفردلضالح،واالقتصادى،واالجتماعى،والسياس
،كلهااالمةحزببصفته،واالستقاللرىالنسرحزب_ااوارا~
بينااليجابىالتعاونفىوسعيا.أتعاونهاخيهاوتادحه´نهاهريقرص
،ليةوانذصاومصبيةمحنمريةكلدبيحااكربفاذاال~عنا~~ئر
والتعاونوااوئام،التسامحائجتسرفريسرواان~~اىا~بأدا-
.الطبتا-بينتيبزدون:واالمةأالوهن،لمجتمعداالفرد~دا~م



شعبيأسياسيةميةواالستقاللا~رىوب«الول._ألفصل
.المطلوبةألشروطفيموتتونزانزينوالمواطأت)ااطينلجعيرمفدوحة

ىاحهفىالمفرطبتسجلالحزبفراالنفراطيتم_ا~نىالنمل
~8بطاقة>:االنغراحملحقانغولهالتىالواجباتاء0وبأاالساسيةنرته

.والعضوية

مفرطااليكونانالحزبنىمفرطكلعليجب~لثألثهاطل
شديتأمابعداالاخرىميةأيةنراليدخلوان،نانسرياسزبهى1نر
.الحزبنىوالعضويةاالنفراطموانتمانىالمغويتهاأنمز

الجسيةمنثربنيكونانمغرفكلفىيشترط_)الوامرألفص
لسياميية~1والمدنيةبحقوتهللتستو،أأمك

مزالحزبفىمممرانيزكيهسفرطكليقبل_معراظا~ل
!.وشعبتهمكتبط1النغر0ذلكءىيممادتىن1شرفوسير~نهخلته__
الفقرهمليهانطبقشخمراىاكربفىيمخرطوال،الخربفرعاوداثرته

0وو8فونمبرودالموافق0م.و8االولجمادىوظهيرمنالرابيالبابمن0•
للعزبىالمدببةوالنيا-الفروعوجميروالجمعياتاالحزاببأسيسالمتعلق
.مذامتفذلمفةمه

!وشهرياماليااشتراكايؤدىانمنحوطكلعلى_)المادساكدل
بالتبرعالحز~ثفقا~شىالمساهمةمنمدايصعوال<مانتمامبسرأدهسمويا
.~مذاغيراوالو~اومدمثأالاو

واعما._مظاهرفىيثنماركاثمنخرطالىاليسوغ_لصامحأ~لى
.العامةاالمانةاولهانابوهوالذىالنرعاذنونبهالحزب،خارجمنظوة

،الحقوقبكامارالحزبفىاالعضاءالنساءيتبتع_ألخثامئملالف
خاصبنةهدثاتفىاالنتظامهتقولون،الرجالبثلالواجباتسرائر«عليون
.للحزب،تاءعة



الونبسيألالهينات

:فىللعزبالرئيسيةالهيشات_االولالفصل

العامالوعلىالمؤانمر»)

الوطنىالمجلسء)

السياسيرانالهر)

العامأنةاالماد)

التأديبيةالهيةو)

وفصىالتخصصهباأأساسىعلىالرئيسيةالهيشاتنظامويقوم
.السلطات

العامالوفى>لمؤانر_ألثانىالفصل

اآلتمةالهيشاتمنالعامالوطنىالمؤتمريتكرنء)

الوعلىالمجلس~أ

السياسيراناله_ب

معتالتاوالمكاتباالقسامعنوالمسؤولونالعام(االمينالعامةاالمانة_ج
العامة)لالمانة

عنهم)العائبونواالعضاء،االساسيون(االعضاءالتأدبيةالمحكمة_د

التعريى)ورؤساءيرون(المهالحزب~سيمة_«

ثرعنوبينمنهانةانالأساسعلىللعزبالتابعةوالهياتالمظمات_و
.ليناالوالمسؤولينبينمنونيؤخفمنهاةواحه

شررنها~فقوريثما.السبىالتمثيلأساسءىالفروعنواب_ز
آخرونوممثلون،فرعمكتبلكلواحهمشيعمىالنسبىالتميل

.والنشاط.القوةفىالنرعأ»ميةحسبدممعهيعيناحمسةيتجاوزون´ال

،عا.«يةبصفةسنوات.ثال~فىمرةالعامالوطنىائؤانمرينعقهء)
اعضاا~منبطلبالضرورةاوالمصلحةاقتضتكلمااستثنائيةوبصفة
~.اقاليد.0منبفلبأو،السياسيرانالهباجماعأو،الوعلىالمجلس
:..0.1...:..:ا:ا.عاءاالستهالعاماالمينويتولى،الحزب



،الزعقا«»:لمة~رةالسنةمنفثمتنبرثنهرفيالمؤترينعقدر)
التحندوية.اللجنةوانتخاباالعمالبعدولتحديدالوطنىالمجلسريته•

.المؤتمراتعاصيلق0بياللخرباالساسىالميناق«وفى

اولهنهالحزبفىالعلياالتشريعيةةالرثهوالعامطنىالهاأؤأنمرد)
خاصأمفةوبه.عامةبصفةالصالحياتساثروله،البلطاتبجميحبتمتز
فيواكلهااتالغرابىيتخذكما،ورةالةأانناىانطلقةالسريا«ةصاحبثا.نه
زىالمواقفودقرر،ونظامهونشاطهوخطتهالعامةالحزبلسياسة>رجح
الحزبمصيرفىالبتوحدهولك،وغيرهاالهامةميامميةالدثلالمسراجميع
«بكلويقوم،ومصالحوفلروفضروراتمنلهذايدعرماحدث1ذ1نفسه
.ماصاتوانتمهماتمنللحزباالساسىاأيشاقاليههيسنه

الوطنىالمجلس_الثالثالفمدل

ةالومكلفىالمؤ´نمرينتخبهوعضومائةمنالمجلمن..البرطنىن»)..يتكن
االنتخأبدبتجديديقضىماحدراذااالدستثناثيةورةاالفىلكوكنه،ءاالية

«.~صة8االفقرةفىعليهمالمنصوصينكولىالمنهاالعضأ-الىدال~فة
.الفصلىا«نه

)امدلمحة.«عتكلمااوأنثمهرنة0انال0نكلمرة´فئالوطنئالمجلسيجتمعء)
باالغلبيةالبمياسىيرانالهمناواعضاثهث9امنبملبوذلكالضرورةأو

يتر~._•،مبمنةةنبالخاصةثمؤونهيديرمكتباالوطنىالمجلسينتذبي)
.ومستنتمار<وندبب،نبكاامق

السياسةلجةعىللعمللجاناسمةكلفىالولجىالمجلسينتذبم)
وا~،الصحافةوبحة،الماليةواللجة0،االداريةواللجنة،العامة

م1)فىمرةاللجانانجتمره.للعملالضروريةاللجانمنوغيرمااالجتماعية
.ومستشارامقررامكاتبامنهاةواحهلكوتتخذا،شمز

ومديرالعامةاالمانةفىوالمسؤولينالسياسيوا.نالهمنكليعضرو)
المداوال_.<زىيثداركونهالوفهنالمجنسدوراتالحزبمحفهتعويرورؤساء

.أعضاثهلجبقيةوالتصويب

نشا:.عنبتقاريرا~وميثةأمةالواالمانةانسريااىالأليوانمويتقه
.فيواالقراراتواتخاذلمناقشتهاالحزب

السياسىالديوان_طوأح»لغمدل

دوم::ثاء0أانتخابهأانزالسياسالديواقانتخابالومنىالمجلسء):.امتولى
.اتسناثال~ةلمهالعامالمؤثمو



ء:يعقهجبسةأولفىأعضائهبيناالختصاصالسياسيرانالهيوذعء)
.انتخابهبعه
اختصا-هدائرةفىويتول،واداريةتنفيذيةهيئةالمنياسيوازأله.)
.للعزباالساسالمشاقاليهمايسمهالتىالمهام
ويجنمع،الوطنىائجلسأمامنشاطهمنلمسوامالسيامىواناله»)
بملبالمصلعةدعتكلماه،العاماالمينعوةبهاالقلءلىشهركلفىمرة
.العاماالمينبنأواعضائها~من

)لعامةاالمانة_الخامسالعمل

يختار~آخرينأعضاءومزالعاماالمينمنالعامةاالمانةانتكونء)
.دائمةمنغمةاداريةكسكرومسؤوليتهاشرافهتحتويعولمون
المها>منا-تصامهافىخليهمابكلاالضطالعالعامةاالمانةصمةء)

.التوجيههوالتنفيذالعملمجالفىوالمسرؤولبات
بلسادرطقالماومو،مىالنيايرانالهفىأساسىعموالعاماالمينو)
.الحزب

التأديبيةالهيمة_«السا«س«لغمس

المشاكإفىللنظرتأديبيةيئةهسنةكلفىالوفنىالمجلسيتخبء)
.الحزبومدالحالعدلبهيقفىبمفيهأوالفصلالداخليةوالخالفات
نوابوسبعة،اساسييناعضاءسبعةمنالتأديبيةالهيئةتتكونء)
نبكااه،ونائبرئيس:أعضائو_بيناال-تصاصالهيئةوتوزع.عنهم
ومستشارونائب،عامعومه،نائبه

ومىعقوباتهاالهيئة«مه.و)
ئسذمىارانه»لم_
علنىاداننهء)_
توبيخو)_
مؤقتتو~ه)_
الحزبمنالطردو)_
سزيعأمخاامفةأجلمناالاآلخيرتينبينالعتوبهاتن>لمكريكنوال
شالاالةهقراداتهتفيهورفضطاعتهعزخروجاووانظمته>لحزببادى،
.ألوامره
.للعزباالسامىالمياقفىلمابقاطالهيةأحكاماستسا~«مكنه)

ومتضامةمتناسقةفلعزبانرئيدميةالسراتجبو_ا~_الثمى
انتأديبية..0والتنفيذيةالتشريعيةبسلطاتهاالقيادةتشبمبفتهاومتعاونة



:يأتىكمااتليمكلنىالحزبىجهازيتأف_االول.اثفصل

والبوا«ىنالمهفىالمحليةالفروعد)

الكبرىالمدنمناالحياءفىواثرالهاوالفروقاقسامء)

واثرالهاواالقسامفىالنئمعبه)

االقليمفروعجمييتسملالتىاالقليميةالجامعة»)

واسر.-ر،سهبةفيهانؤسسفوقنماأعضاءانةانالفيهاجتمرمكانكل_
.العامةاالمانةوفىنهالتابعةالفرعفىنفسها

الظاميغصماكلنىللحزباالساسالميثاقفمنومىفرعكليطبق_
.والمسؤوليةوالتسييروالنشاط

بالحن«أ«_الديمقراطية

خاهمااالساسميعاقهفىور>ماكلاعزبيطبق_االولالفصل
.يمقراطيةباله

والحكمباخن
خامد_االساسىميثاقهفىرردماكلالحزبيطبق_االول>~1

.والتعهداتالشووهذمنالحكمفىبإلمثناركة

العاثرالباب

يتعئقممااالساسىميثاقهعليهنصماالحزبيبقسراالولا~
.ا-غالصالحسبيلفنالسياسية.المعك.رضةبمهمة



الحزبهمه_ذت

آرا>.عنوالمعبرةبلسانهالمافقةمرالحزب~_االولا~
يتعلقوماالحزبوبالغاتبياناتاننشرالتىومر،ومواقفهاتجاعاته0

.وحياتهبنشافه

.حرمبرنىولواالقلية0آلرانيهاالمجاليفسحالرأىبحريةعمال_

االساسالمشاةنصوصفى0ورماونشراتهالحزبممحافةعلىيطبق_

><رللحزبتابعةهيئةوكلقضوكلعلىيجب_االولا~
االسامىالميناقعليهرينهكاطبقاالصفوفةوحهعلىتحافظ

عثرانثالثالبابر

اآلتةالمواردمزالحزبمانيةتتكون_االولد~

الحزبفىاالنفراطوأجباتء.)

العضويةوأجباتء)

االشتراكاتم)

والتبرعاتاالكتتاباتء)

للعوبألمالأمينأختصاصهنالماليةونالمنتنجميع_خيات~9
آلميمةأداءفىمتعاونانوهمأ،الماليةاللجنة؟

مبتهوماطبقوهيثاتهوفروعهالحزبماليةتظ_االتا~
،االساسالميئاتىفى



طر~االمننيمه.قوااكربأنظمة~نعديليجوزال_االولالفصل
.االساسالميساتىفىلمأطبقاالمختمةالهيئة

81جزءاوفصولهأبوابهبجميحالقانونهذايعه_اكثاني»كف»لى

فوقطنىالهالمجلسمحليهصادقكماللحزبسى1السر1الميثاقمنيتجزأ

.المؤتمر´ننم،ت9ى8ممنآلثنتنبر0شهرمن_ال»4وال_هفىبفامىالمنعقدالعادة

.29وىفئتنبر35ال_وال_8فىذغامىالمجتمعالوطنى

ة5/9لم20فىاليبضا>اكدار

واالستقاللالنثورى-~عن

العاماألهن

الوؤانىسسمعمه


