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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


