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حرية التجمع و التظاهر: 
استعادة الفضاء العام الذي حصلنا عليه في 22 فبراير 

 .2019
  

 معايير  تكريس حرية التجمع و التظاهر سلميا: 
خلق " فضاء التعبير الشعبي الحر " وإدامة " كلمة الجمعة ". 

  

  
  

اليوم التاريخي ل 22 فبراير 2019 مگَّن املواطن من استعادة الفضاء العام في جميع اركان 
الوطن    

. شجاعتھ سمحت بميالد حركة تاريخية ، استعاد فيها  الشارع  بطریقة 
1
 شباب تحدى الخوف و القمع 

سلمية كل يوم جمعة وكذا أيام اخرى من األسبوع. قبل ذلك ، كانت املظاهرات  قانونيا محظورة في 
العاصمة وُحظرت عمليا ، في بقية مناطق الوطن. 

 هذه الورشة تطرح أربعة خطوات من اجل ان ال نعود أبدا الى ما قبل  22 فبراير. علينا ان نشيد و ان 
نحافظ على هذا املكتسب اي استعادة  الفضاء العام المدني بواسطة : 

 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 ال لبس 
فیھ. كما ندعو كل مدینة إلى إنشاء "فضاء التعبیر الشعبي الحر" ، حیث یكون للمواطنین حریة التعبیر عن 

آرائھم ومناقشاتھا في أي وقت. نقترح أیًضا إدامة "كلمة الجمعة" من خالل إصدار مرسوم تحویل جمیع 
مسارات أو مربعات أو طرق المتخذة في مسیرات الحراك في كل المدن التي یزید عدد سكانھا عن 

200000 نسمة إلى مناطق مخصصة للمشاة یوم الجمعة. أخیًرا ، نقترح إعالن كل رابع جمعة من شھر 
فبرایر "یوم المواطن للحریات الدیمقراطیة". یوم الذاكرة واالحتفال ببدایة االنتقال السیاسي. ولكن قبل كل 

.شيء ، یوم مطالبات جدیدة لمزید من الحریات الدیمقراطیة

1بالنسبة للبعض، اعتبارا من 16 فبراير و حتى قبل ذلك. نحيي هؤالء الرواد املجهولني. 

2 املوقع اإللكتروني constuteproject.org يقارن أكثر من 190 الدساتير حسب املوضوع (باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية). 

3 انظر املبنى 2 ، حيث تم تقديم اقتراح إنشاء هذا الصندوق وتفصيله.

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.constitution-project.org/
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.nabni.org/wp-content/uploads/2019/04/NABNI-Chantier-2-Elections-Rendre-les-urnes-au-peuple-17-avril-2019-VF.pdf
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.I .دسترة و حماية الحق في التجمع العام و في املظاهرات السلمية

املادة 48 من دستور 1996 (املعدل ثالثة مرات منذ ذلك الحني) یكرس نظریا حرية التعبير وحرية تكوين 
الجمعيات وحرية التجمع. املادة 49 هي 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 االخیرة  اي انھ تم 

الحظر على امكانیة التظاھر و التجمعات العامة ( كان من الضروري طلب ترخیص من الوالیة ، لكن كان ھناك 
دائما حظر مطلق في العاصمة وما إلى ذلك). 

نحن نقترح  في الدستور الجديد أو في التعديل الدستوري ان  تحل مكان املادة 49 مادة أكثر وضوًحا 
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 

أفريقيا أو املكسيك. 2 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  السالح. 

  
.II .فضاءات التعبير الشعبي الحر " في كل مدينة من مدن الوطن "

فكرة مستوحاة من " ركن الخطباء " الذي أنشئ في لندن عام 1872 (وتاريخه ؛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 22 فبراير 2019 . لیكون  
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. 
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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 ال مراقبة ھویة الُمَعبِّر عن الراي مسموحة  و ال رقابة عن 

املواضيع  في هذه الفضاءات - بصرف النظر عن تلك التي تمليها حتمية حماية  السالمة 
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 •

  توفیرامكانیات من اجل تمویل "   
3
لصندوق املواطن من اجل حماية و ترويج الحريات الديمقراطية 

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 2.0 " رائدة 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  
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.III  إدامة  كلمة الجمعة :  اجراء مرسوم بان  يكون املسار وان تكون  نقاط تجمع
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 االفراد التي تمثلھ. نجد ايضا ميزة التنوع واالختالط بین جمیع المتظاھرین مھما كان اختالف  

مستویاتھم االجتماعیة، أعمارهم،  الجنس، اوالتوجهات السياسية. 

للحفاظ على ھذه الدینامیكیة البد 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 االماكن والساحات والشوارع التي یتم فیھا الحراك في المدن التي تتعدى 20000 نسمة الى  
  مساحات مخصصة ملشاة الجمعة . اننا ال 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. 

بدأت قصة ركن الخطباء  في أحد نھایات حدائق "ھاید بارك" في لندن عام 1866 ، عندما قمعت الشرطة 
البریطانیة آنذاك االحتجاجات 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 150.000 متظاھر في صد القوات والشرطة حینھا رفضت التدخل. 

استقال وزیر الداخلیة عندئذ في الیوم التالي. 

في عام 1872 ، أنشأ قانون حریة التجمع والتعبیر  في ھذا الجزء من الحدیقة ، وٌسمِّي 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 1906 ، عندما تظاھر مئات اآلالف من النساء كل أسبوع للمطالبة بالحق في التصویت. 

ان وجھ التشابھ مع ما نشھده منذ 22 فبرایر جد ملفت للنظر. یعلِّمنا تاریخ ركن الخطباء أیًضا أن "المسیرة" 
نحو المكتسبات االجتماعیة والسیاسیة ال تنتھي أبًدا. ان تاریخ مطالب المواطنین  یتخللھ تعبئة شعبیة  تلتقي 

في نقاط التجمع الحضریة حیث تتبلور القوة الجماعیة للشعب.  
ان الطابع االستثنائي للحراك یكمن في المشاركة الواسعة النطاق في كل ارجاء الوطن في كبریات المدن او 

االصغر 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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.IV .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 22 فبراير. 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 NABNI ، أبريل 2019. 

    مبادرة نبني تدعو جميع املواطنني الى املشاركة بآرائهم حول هذه الورشة بالكتابة الى العنوان االلكتروني:

org.nabni@redaction
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