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ورﺷﺎت اﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء
ورشة رقم :3
حرية التجمع و التظاهر:
استعادة الفضاء العام الذي حصلنا عليه في  22فبراير
.2019
معايير تكريس حرية التجمع و التظاهر سلميا:
خلق " فضاء التعبير الشعبي الحر " وإدامة " ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ".

ھﺬه ﻣﺴﺎھﻤﺔ "ﻣﺒﺎدرة ﻧﺒﻨﻲ" ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ دورة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت "ورﺷﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ" .ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،
ﻧﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم وﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎھﺮ  .ﻧﻘﺘﺮح إﺿﻔﺎء طﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮري ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻻ ﻟﺒﺲ
ﻓﯿﮫ .ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻛﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء "ﻓﻀﺎء اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺤﺮ"  ،ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ
آراﺋﮭﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ .ﻧﻘﺘﺮح أﯾﻀًﺎ إداﻣﺔ "ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ" ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺴﺎرات أو ﻣﺮﺑﻌﺎت أو طﺮق اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮات اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻋﻦ
 200000ﻧﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎة ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ .أﺧﯿﺮًا  ،ﻧﻘﺘﺮح إﻋﻼن ﻛﻞ راﺑﻊ ﺟﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ
ﻓﺒﺮاﯾﺮ "ﯾﻮم اﻟﻤﻮاطﻦ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ" .ﯾﻮم اﻟﺬاﻛﺮة واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺒﺪاﯾﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ .وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ
.ﺷﻲء  ،ﯾﻮم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ

اليوم التاريخي ل  22فبراير  2019مگَّن املواطن ﻣﻦ استعادة الفضاء العام في جميع اركان
الوطن
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شباب تحدى الخوف و القمع  .ﺷﺠﺎﻋﺘﮫ سمحت بميالد حركة تاريخية  ،استعاد فيها الشارع ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
سلمية كل يوم جمعة وكذا أيام اخرى من األسبوع .قبل ذلك  ،كانت املظاهرات قانونيا محظورة في
وحظرت عمليا  ،في بقية ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻮطﻦ.
العاصمة ُ
هذه الورشة تطرح أربعة خطوات ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻻ ﻧﻌﻮد أبدا اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  22فبراير .علينا ان نشيد و ان
نحافظ على هذا املكتسب اي استعادة الفضاء اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺪﻧﻲ بواسطة :
1بالنسبة للبعض ،اعتبارا من  16فبراير و حتى قبل ذلك .نحيي هؤالء الرواد املجهولني.
 2املوقع اإللكتروني  constuteproject.orgيقارن أكثر من  190الدساتير حسب املوضوع )باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية(.
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انظر املبنى  ، 2حيث تم تقديم اقتراح إنشاء هذا الصندوق وتفصيله.

!

.I

دسترة و حماية الحق في التجمع العام و في املظاهرات السلمية.
املادة  48من دستور ) 1996املعدل ثالثة مرات منذ ذلك الحني( ﯾﻜﺮس ﻧﻈﺮﯾﺎ حرية التعبير وحرية تكوين
الجمعيات وحرية التجمع .املادة  49هي االخرى من الناحية النظرية تضمن حق املظاهرات
اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ  ،لكنها تجعل هذا اﻟﺤﻖ ﺧﺎﺿﻊ اﻟﻰ قانون اخر ضمن ما يطلق عليه باالطار العقالني  .و في
الواقع تم تطبيق هذا االطار العقالني في ممارسة هذاالحق القانوني طﯿﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﺎت اﻻﺧﯿﺮة اي اﻧﮫ ﺗﻢ
اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻈﺎھﺮ و اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري طﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ھﻨﺎك
داﺋﻤﺎ حظر مطلق في العاصمة وما إلى ذلك(.
وضوحا
نحن نقترح في الدستور الجديد أو في التعديل الدستوري ان تحل مكان املادة  49مادة أكثر
ً
وأكثر جدارة بتكريس حرية التعبير سلميا .نستطيع االستلهام من الدساتير األكثر وضوحا
واألكثر حماية في اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،على سبيل املثال دساتير :اململكة املتحدة وسويسرا وتونس وأملانيا وجنوب
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أفريقيا أو املكسيك .تأخذ الصيغة الجديدة  ،املستوحاة من هذه البلدان  ،الشكل التالي:
حق التجمع العام والتظاهر السلمي في األماكن العامة مكفول للجميع .لكل مواطن أو مجموعة
من املواطنني حرية التعبير عن وجهات نظرهم عالنية  ،وااللتقاء والتظاهر في األماكن العامة ،
دون إذن مسبق أو إخطار  ،طاملا يتم ذلك بطريقة سلمية ومن غير عنف  ،دون املساس بحقوق
اإلنسان والحريات والسالمة البدنية واملعنوية للمواطنني اآلخرين  ،بما في ذلك اعوان السلطة
واعوان األمن العام .ال يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذه الحقوق  ،بخالف تلك التي تضمن
األمن العام أو منع األنشطة اإلجرامية أو حظر حمل اﻟﺴﻼح.

.II

" فضاءات التعبير الشعبي الحر " في كل مدينة من مدن الوطن.
فكرة مستوحاة من " ركن الخطباء " الذي أنش‡ في لندن عام ) 1872وتاريخه ؛انظر أدناه( ،نقترح أن

يكون في كل مدينة من ارجاء الوطن مكان مخصص في وسطها منبرا )على سبيل املثال ،ﺳﺎﺣﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ
او ﻓﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ..الخ( ،ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﻢ " فضاء للتعبير الشعبي الحر " .مثل ھﺬا
الفضاء ظهر بطريقة عفوية محاذ لساحة موريس اودان في العاصمة تحت شكل سلم مع عالمة مدونة
ادناه "ركن الخطباء" .يمكن ان تأخذ هذه املساحات تسمية " ﻓﻀﺎء  22فبراير  . 2019ﻟﯿﻜﻮن
ﺑﺬﻟﻚ :
•

ﻓﻀﺎء حر مفتوح ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ وقت من ساعات اليوم من اجل النقاش ،اومحاضرة عالنية لطرح

األفكار  ،وإلقاء الخطب والتشاور.

•

ﻓﻀﺎء ﯾﺪﯾﺮه املجتمع املدني املحلي )يمكن مثال الحجز عبر اإلنترنت  ،وضع تحت التصرف
منصة ومقاعد ،تأمني الصيانة والتنظيف ،وما إلى ذلك(.

•

الخطاب فيه محجوز على سبيل االولوية الفراد املجتمع املدني  .اما األحزاب السياسية
و النقابات يمكنها التدخل  ،لكن تبقى ملكية املجتمع املدني وتعود اليه االولية في التعبير من
خالل هذا املنبر .ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ مع ﻣﺪارس و ثانويات اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ مشاركة واسعة
للشباب.

1بالنسبة للبعض ،اعتبارا من  16فبراير و حتى قبل ذلك .نحيي هؤالء الرواد املجهولني.
 2املوقع اإللكتروني  constuteproject.orgيقارن أكثر من  190الدساتير حسب املوضوع )باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية(.
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انظر املبنى  ، 2حيث تم تقديم اقتراح إنشاء هذا الصندوق وتفصيله.
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•
ال يجوز تقديم أي طلب إذن أو إخطار مسبق إلى السلطات املحلية من اجل التعبير عن
الراي في هذا املنبر .ال حظر ﻣﻘﺒﻮل ،و ﻻ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﻮﯾﺔ اﻟ ُﻤ َﻌﺒﱢﺮ ﻋﻦ اﻟﺮاي ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ و ال رقابة عن
املواضيع في هذه الفضاءات  -بصرف النظر عن تلك التي تمليها حتمية حماية اﻟﺴﻼﻣﺔ
الجسدية و املعنوية للمواطنني و الحفاظ على أمن الجمهور.
•
ان يكون توزيع املنشورات ونشر الشعارات وامللصقات والالفتات بالكامل ﺣﺮا  ،إال ما
ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ الكراهية  ،االهانة ،العنف أو ﻣﺎ ﯾﻤﺲ امن و وحدة الوطن أو الثوابت اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد الدستور.
•

في املدن الكبرى ،ان كان من املمكن للمجتع املدني املحلي ،للسلطات املحلية ،او
3

لصندوق املواطن من اجل حماية و ترويج الحريات الديمقراطية ﺗﻮﻓﯿﺮاﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ "
فضاء التعبير الشعبي الحر ان تضمن كاميرا ويب في املناطق الحضرية ،محطة واي فاي ،
كذلك ميكروفون آمن لنقل التدخالت على املباشر على شبكة االنترنت .تكون هذه التجربة " ركن
الخطباء  " 2.0رائدة و االولى من نوعها في العالم.
•
في املدن الكبرى ،يمكن للمجتمع املدني ان يتنظم بطريقة تجعله قادرا على اصدار
مطالب مبلورة نابعة من الحوارات  .على سبيل املثال يمكن انشاء مهمة "مكلف بالحوار العام"
على مستوى البلدية او الوالية وان يحضر هذا املكلف ﺣﻮارات اﻟﺠﻤﻌﺔ و ان ﯾﺪون ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺎم
ﻣﻨﺸﻮر

1بالنسبة للبعض ،اعتبارا من  16فبراير و حتى قبل ذلك .نحيي هؤالء الرواد املجهولني.
 2املوقع اإللكتروني  constuteproject.orgيقارن أكثر من  190الدساتير حسب املوضوع )باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية(.
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ﺑﺪأت ﻗﺼﺔ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺒﺎء ﻓﻲ أﺣﺪ ﻧﮭﺎﯾﺎت ﺣﺪاﺋﻖ "ھﺎﯾﺪ ﺑﺎرك" ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻋﺎم  ، 1866ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻌﺖ اﻟﺸﺮطﺔ
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ آﻧﺬاك اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺼﻮرة ﻋﻨﯿﻔﺔ  .داﺋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﮭﻲ
اﻟﻤﺴﯿﺮات ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻔﺮﯾﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة .ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ذﻛﺮى اﻟﻘﻤﻊ  ،اﺳﺘﺆﻧﻔﺖ
اﻟﻤﻈﺎھﺮات ھﻨﺎك  ،و ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﺎ ﻧﺠﺢ  150.000ﻣﺘﻈﺎھﺮ ﻓﻲ ﺻﺪ اﻟﻘﻮات واﻟﺸﺮطﺔ ﺣﯿﻨﮭﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﺪﺧﻞ.
اﺳﺘﻘﺎل وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 1872أﻧﺸﺄ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ  ،و ٌﺳ ﱢﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ "رﻛﻦ
اﻟﺨﻄﺒﺎء ".ﯾﺴﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺤﺮ و اﻟﺘﻈﺎھﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا  ،ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺒﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن ﻛﻞ ﯾﻮم أﺣﺪ
ﻋﻦ آراﺋﮭﻢ واﻗﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﺳﻲ  .ﻟﯿﺘﻢ اﻟﻔﻮزﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎرات أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺻﯿﻒ ﻋﺎم  ، 1906ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ.
ان وﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺸﮭﺪه ﻣﻨﺬ  22ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺟﺪ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ .ﯾﻌﻠﱢﻤﻨﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺒﺎء أﯾﻀًﺎ أن "اﻟﻤﺴﯿﺮة"
ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ أﺑﺪًا .ان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﯾﺘﺨﻠﻠﮫ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺒﻠﻮر اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ.
ان اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﺮاك ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻛﻞ ارﺟﺎء اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﯾﺎت اﻟﻤﺪن او
اﻻﺻﻐﺮ ﻣﻨﮭﺎ و ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺸﻮد اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و ﺑﺼﻮت واﺣﺪ ﺗﻌﺒﺮﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﻛﻞ
اﺳﺒﻮع
اﻧﮭﺎ ظﺎھﺮة ﻓﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة ھﺬه اﻟﻮرﺷﺔ ﻟﺘﻄﺮح رﻛﻦ اﻟﺨﻄﺒﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪن اﻟﻮطﻦ
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الحراك في العديد من املدن مناطق مخصصة للمشاة مفتوحة كل يوم جمعة.
مسيرات الجمعة تتوالى دون ان تتشابه ﻛﻠﯿﺎ  :املطالب الشعبية تتطور ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
السلطة القائمة يختلف جوابها من مساير تارة إلى استفزازي ﺗﺎرة اﺧﺮى )خاصة في اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ (
وﯾﺘﻨﺎوب ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻀﺐ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ ﻣﻊ ﻓﺮﺣﺘﮭﻢ و ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﻋﻨﮫ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ.
نجد انه مايميز الحراك هو الطابع السلمي ،اﻟﺒﺎﺳﻢ و اإلجماع في رفض النظام السياسي
القائم ورفض اﻻﻓﺮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮫ .نجد ايضا ميزة اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﺧﺘﻼف
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،أعمارهم ،اﻟﺠﻨﺲ ،اوالتوجهات السياسية.

ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ انتهاز هذه الفرصة اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻊ ﺑﺎن ﯾﺠﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﺣﻮل ﺗﻨﻮﻋﮫ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ كل أسبوع في اﻟﺸﺎرع عن ﻧﻤﻮذﺟﮫ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك  .لذلك نقترح ادامة " ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ" و ذﻟﻚ
ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ﻛﻞ اﻻﻣﺎﻛﻦ واﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﺸﻮارع اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪى  20000ﻧﺴﻤﺔ اﻟﻰ
مساحات مخصصة ملشاة الجمعة  .اﻧﻨﺎ ﻻ نوحي بأن كل يوم جمعة يكون يوم للمظاهرات  ،ولكن
تلك الحرية في التجمع و في تعبير )حتى بدون هدف سياسي خاص( البد من الحفاظ عليها  ،وخاصة
يوم الجمعة بعد الظهيرة.

1بالنسبة للبعض ،اعتبارا من  16فبراير و حتى قبل ذلك .نحيي هؤالء الرواد املجهولني.
 2املوقع اإللكتروني  constuteproject.orgيقارن أكثر من  190الدساتير حسب املوضوع )باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية(.
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انظر املبنى  ، 2حيث تم تقديم اقتراح إنشاء هذا الصندوق وتفصيله.
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" يوم املواطن و الحريات اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ "  4 :الجمعة الرابعة من شهر فبراير.
ننادي إلى أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ يوم لالحتفال ﺗﺤﺖ اﺳﻢ يوم المواطن و الحريات
الديمقراطية  ،حتى نخلد ذكرى بداية حراك  22فبراير .و ان نجعل منه فرصة لنراجع كل املكتسبات
املحققة بها ،و لكن خاصة ان نجعل منها فرصة لتحديد مطالب جديدة في مسيرة الحريات الديمقراطية
التي ستبقى ﻗﯿﺪ اﻟﺒﻨﺎء.

مجموعة  ، NABNIأبريل .2019
مبادرة نبني تدعو جميع املواطنني الى املشاركة بآرائهم حول هذه الورشة بالكتابة الى العنوان االلكتروني:
org.nabni@redaction
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