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تضمّ من   أأن  أأيديولوجية    البرشية  اجملمتعات   الطبيعي  التنوّع تيارات  تعكس  خمتلفة 

داخل  التيارات   هاالفكري  تتفاعل  وعندما  املعتقد.  حرية  يف  احلق  يضمنه  اذلي 

بذكل  تشلّك فا هنا وتتعاون خلدمة الصاحل العام، الأيديولوجية املتباينة بشلك حّصي، 

ذا أأصبح الاختالف الأيديولويج  وتسامه يف تقّدم اجملمت ثراًء فكرايً  ع ومنّو ادلوةل. أأما ا 

 اّّتاذاذلي يؤدي ا ىل  الاس تقطاب احلادّ يف سببًا يف التجاذب بني أأجزاء من اجملمتع و

اعتباره رشيًًك،  ،خصًما، بل عدًوا  الآخر ّن ذكل يشلّك هتديًدا للامتسك   عوض  فا 

 عائقًا للتطّور. و اجملمتعي 

القوى اخلارجية ظهريها من  و   –  الأنظمة التسلطية  يف كثري من الأحيان  تسعىو 

ا ىل تغذية لّك أأنواع الاس تقطاب  – اجلديد أأو الامرباييلذات التوّجه الاس تعامري 

فتعمل عىل عزل مكّوانت    هبدف متزيق وتفتيت اجملمتع ليسهل التحّّك فيه.والاحتقان  

والف وادلينية  واللغوية  العرقية  "علبة"  اجملمتع  يف  مهنا  مكّون  لّك  ووضع  حممكة  كرية 

في  التعارف ال غالق،  ويس تحيل  بيهنا  التواصل  بناء و   ،واحلوار  نقطع  تنعدم رشوط 

ويُشلّك لّك مكّون يف ذهنه امجلعي صورة منطية سلبية عن املكّون    املتبادةل،  الثقة

  حبّك الواقع  لّطيويتقدّل النظام التس  وسائل ادلعاية الرمسية.  االآخر تسامه يف تكرس هي

دارة العنف  هنهممة "الوساطة" بني مكّوانت اجملمتع وحتكمي اخلالفات اليت تنشب بي ا وا 

اذلي ينجم عن ذكل، وذكل من شأأنه أأن يضعف لّك الأطراف، فيحافظ النظام عىل 

 . ، وعىل س يطرته املطلقة عىل اجملمتع قّوته النسبية
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كيفية  ّدد  حت  ،أأثناء الانتقال ادلميقراطي  صعًبامتثّل التجاذابت الأيديولوجية حتداًي  و 

. فعادة عند التحّول من حاةل ادلكتاتورية الانتقالمعلية  التعامل معه جناح أأو فشل  

نفسها يف مجعيات وأأحزاب  أأ ا ىل الانفتاح الس يايس ترُسع مكّوانت اجملمتع يف تنظمي  

، ل يربطها يشء س يايس ويه لتزال مكبةّل يف "علب مغلقة"وهترول ا ىل التنافس ال 

، املوروثة عن املايض الس يايس التسلّطي  سوى الريبة واخملاوف وانعدام الثقة املتبادةل

النظام   لعودة  ا ىل ّتامص حاّد جيهض معلية الانتقال ويفتح اجملال  التنافس  فينقلب 

ريعة أأن اجملمتع ليس جاهًزا للحرية  ذوراء    ًراـمتستّ التسلّطي من جديد وبوجه أأبشع،  

 الفوىض. حاةل  وأأنه السّد املنيع ضدّ الس ياس ية 

من  اول  حي الأّول  تبيني  اجلزء  بداية  املسامهة    لتجاذابت ل   السليب  ثرالأ هذه 

  وليبيامستشهدة بتجارب اجلزائر ومرص    ادلميقراطي  الانتقال  عىلاحلاّدة    الأيديولوجية

ول   وتونس.   واملغرب املركّب  اجلزائري  الس يايس  للمشهد  يتعّرض    لتجاذابت مّث 

وي   الأيديولوجية الأ شدّ داخهل،  التيارات  اعتبار  عدم  ا ىل  احلاجة  عىل  يديولوجية  د 

كتاًل  بل    اجلزائرية  كأ متجانسة،  لهيا  ا  ذات  النظر  فاعةل  هجات  تضم  واسعة  طياف 

مناذج ميكن الاسرتشاد هبا من أأجل  أأيًضا    قّدميو   عة.مواقف وسلوكيات س ياس ية متنوّ 

من التقاليد الغربية   ةدّ م  ـمستالتعامل مع الاختالف وتعزيز الامتسك يف جممتع تعّددي،  

"يكام  ،  وال سالمية فكرة  ك  الآمن  الوساطة  فضاءطرح    التجاذابت  لتجاوز  لية " 

 . الأيديولوجية

يديولوجيا  ة  مبادر   13من  عيّنة    اجلزء الثاين  عرضيو  طلقت يف العقود  أ  عابرة للأ

الوطن ويف عهد الاس تقالل لتشييد ير  حر لت  يف احلقبة الاس تعامرية  :الأخرية  الس بعة

القانون أأنّ لّك املبادرات    يشمل ذكلل  ، ودوةل  أأخرى مل  مثّة    مفن املؤّكد  مبادرات 

 أأيًضا ابلتنويه.  عن كثب جديرة  الًكتب تابعها ي 



 مقّدمة
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ّن   )عقد،    من ذكل   الهدفا  النصوص  القارئ مبجموعة من    بياانت، هو تزويد 

عن    أأرضيات انجتة  التجارب  ال مشرتكة(،  لاخملتلفة  يديولوج عابرة  اجلزائر.   يالأ يف 

 وعدد من املطالب الس ياس ية مي  تشرتك هذه النصوص يف مجموعة من املبادئ والق  و 

لبناء جزائر الغد.   ابشلك جامعي مفيدً   ا مكتس بً   مجهورايً   أأساًسال  متثّ يه  و  ،التوافقية

وأأن تعمل عىل توطيد الثقة  ا الأساس  مبادرة جديدة أأن تبين عىل هذ  ينبغي لأيّ و 

املتبادةل بني اجلزائريني، من خالل تشجيع تًكثر فضاءات احلوار والعمل املشرتك يف  

القطاعات وعىل مجيع مس توايت اجملمتع. هبذه الطريقة فقط ميكن اخلرو ج من  مجيع 

، اذلي جيعل الانتقال ادلميقراطي احلقيقي أأمًرا صعًبا  احلادّ   الأيديولويج  الاس تقطاب

 .بل مس تحياًل 
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 الديمقراط   االنتقالو  األيديولوج    التجاذب

 

 

أأثناء مراحل الانتقال من احلرب ا ىل السمل أأو من نظام تسلطي ا ىل دوةل القانون،  

هجها اجملمتع هو حسن  ايكون البدل يف وضع هّش، من أأكرب التحدايت اليت يو   وحني

تدبري التنوّع الأيديولويج واحليلوةل دون أأن يصبح ذكل التنوّع جتاذاب واس تقطااًب ميّزق 

دارة العالقة بني  سوء    أأنّ ، خاصة يف شامل أأفريقيا،  التجارب  نتبيّ اجملمتع ويفتتّه. وقد   ا 

ابلبدل يف أأتون حرب أأهلية أأو ميكّن    التيارات الأيديولوجية اخملتلفة من شأأنه أأن يزجّ 

الأمثةل    أأبني  ة احلّك. ولعّل  ا ىل سدّ   من جديد  العودة  الاس مترار أأو  النظام التسلطي من

ذكل هو ما وقع يف اجلزائر يف هناية مثانينيات وبداية تسعينيات القرن املايض،   نع

فرباير    ،2013و  2011وما جرى يف مرص بني   ثورة  منذ  ليبيا  عرفته    2011وما 

ديسمرب    ثورة وأأثناء وبعد  وما حدث يف تونس قبل    ، 2012-2011يف    املغربوعرفه  

2010 . 

 . الجزائر 1

 نتفاضةيس الأّول يف هناية الامثنينيات من القرن املايض. فالعرفت اجلزائر ربيعها الس يا

وهجت يف البداية بقمع  ، واليت وُ 1988هتا البالد وبلغت أأوهجا يف أأكتوبر  شهداليت  

الانفتاح   عىل  النظام  أأرمغت  اجلزائري،  الش باب  من  املئات  ذهب حضيته  شديد 

وأ نشئت    ّرست احلرايت اجلديدة، وكُ الس يايس. فُعّدل ادلس تور مبا يناسب املرحةل  

وعرفت البالد جًوا من احليوية والانبعاث وعاد الأمل    الأحزاب وأأّسست الصحف
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مًكنية حتمّكهم يف مصريمه، وتفّجرت الطاقات فأأصبح امجليع  ا ىل نفوس املواطنني يف ا 

 يرى خروج اجلزائر من دائرة التخلّف مسأأةل وقت قصري. 

ا ملرحةل  التصممي  يمّت  بشلك  مل  ذات    متقننتقالية  الس ياس ية  القوى  فسارعت 

  التوهجات الأيديولوجية اخملتلفة ا ىل التنافس الس يايس البحت دور التفكري مًعا يف 

  ، مي اذلي جيري فيه هذا التنافسـ  ال طار القي التواصل والتعارف وبناء الثقة وتصممي

، اذلي  ع لامين )الالئيك(لالتجاذب الأيديولويج خاصة بني التيارين ال ساليم وا تفامقف 

والامثنينيات   الس بعينيات  يف  النظام  فيه  واستمثر  الس يايس  الانفتاح  قبل  قامئًا  اكن 

 وسامه يف اس تفحال  .تفّرغ لحتًكر السلطة والرثوةوال   لرضب الأطراف بعضها ببعض

هتم  املتطّرفون املغالون املتنّطعون من الك الطرفني خبطاابلامين الع  - التجاذب ال ساليم

أأو   ادليين  التكفري  حّد  ا ىل  الأحيان  بعض  يف  وصلت  اليت  الآخر  جتاه  احلاّدة 

ىل درجة   ابل ضافة    .وين وال قصاء من دائرة الوطنيةخالتالش يطنة و الأيديولويج وا 

ا ىل نفس بني قوى س ياس ية ت   حادّ   ا ىل الاس تقطاب الأيديولويج برز جتاذب   نمتي 

عىل متثيل التيّارات   وتنافس    ،داخل التيار ال ساليم وداخل التيار الع لامين  ،املرجعية

ىل اخملاوف املتبادةل. ومل تُطلق    .الفكرية يف اجملمتع  الثقة وا  انعدام  ا ىل  أأدّى  لّك ذكل 

عادة بناء الثقة.   حيهنا أأّي مبادرة جاّدة من أأجل تبديد اخملاوف وا 

حملّ  انتخاابت  أأّول  تعّدديةنُّظمت  انتخاابت  1990جوان    12يف    ية  تلهتا  مّث   ،

الأّول  ترشيعية   دورها  مل  1991ديسمرب    26يف  جرى  العسكريةقبل  ت .   القيادة 

يقاف العملية الانتخابية    تفقّرر  اابنتخاابت حّرة ونزهية نتاجئها خارجة عن س يطرهت ا 

 من ء  جز   فاجنرّ ابنقالب عىل الرشعية الشعبية.    تواملسار ادلميقراطي برّمته، وقام

لامين ملساندة الانقالب العسكري، بل طالب به، مرّبًرا ذكل ابخملاوف اليت التيار الع  

يشعر هبا جتاه الطرف ال ساليم. كام اخنرط جزء  من التيار ال ساليم يف العملية  اكن  

الانتخاابت  منافس هيمب   نًكية  –  الانقالبية يف  فازوا  اذلين  وأأضفوا    –  ال سالميني 



 الأيديولويج والانتقال ادلميقراطيالتجاذب 
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،  هيألك الانقالبية بقبوهلم الانضامم ا ىل برملان وحكومة عيّهنام العسكرل عىل ارشعية  

 ُمثنني عىل "ادلاببة اليت محت ادلميقراطية". 

 س يايس اذلي واكب املرحةل الانتقالية ال مسح الاس تقطاب الأيديولويج والتجاذب  

الفرتة   عادة    1991-1989يف  ا  من  العسكري  و للنظام  التحّّك يف المتوقع  ا ىل  العودة 

الشأأن الس يايس بشلك أأكرث جفاجة من قبل. وتال الانقالب عرشية محراء من العنف  

 والعنف املضاد، وحرب قذرة راح حضيهتا ما يقارب ربع مليون جزائري وجزائرية.

  للتجسري ا طالق العديد من املبادرات    تّ القرن املايض  منذ منتصف تسعينيات  

اجلزائ التيارات  الع  بني  )رية  وال سالمية  الكتاب(.  أأ لامنية  هذا  من  الثاين  اجلزء  نظر 

الأول،  و  اجلزائري  الربيع  من  املس تفادة  املبادرات وادلروس   انتفض  ملـّابفضل هذه 

مبدأأين    واا، تبنّ وأأطلقوا احلراك اذلي ل يزال مس مترً   2019فرباير    22يف    اجلزائريون

طار  الالعنفي والوحدة يف  هنجال  وهام  أأساس يني وهذا ما حاول النظام منذ   ،التنوع  ا 

 بداية احلراك، وحياول ا ىل الآن، رضبه بلّك ما أأوِت   من وسائل. 

 مرص. 2

سيناريو س يايس مشابه ملا حدث يف اجلزائر قبل    2013و  2011شهدت مرص بني  

الزمن. ثورة  وقد    عقدين من  ا ىل جتاوز   2011يناير    25س بقت  مبادرات هتدف 

  ( كفاية)  "التغيري  أأجل  من  املرصية  احلركة"التجاذب الأيديولويج لعّل من أأمهّها مبادرة  

  حلس ين مبارك لعهدة   المتديد  ملبدأأ   كحركة معارضة  2004  اليت ظهرت يف مرص صيف

آنذاك وأأيضً    ، للمتديد  مبارك، فرفعت شعار "ل لبنه جامل    ا ملبدأأ توريث احلّكخامسة أ

ونشأأت  !للتوريث  ل لـعىل شلك جتمّ   "كفاية"".  أأساتذة    300 ع  من  املثقفني  من 

ورموز وحمامني  اختالف    ونقابية  وثقافية  وفكرية  س ياس ية  جامعات  عىل  وجممتعية 
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اخملاطر والتحدايت الهائةل اليت  مواهجة  "هدفهم املشرتك هو    أأ الأيديولوجية   ماجتاهاهت

]واذلي[   الاستبداد الشامل يف حياتنا اذلي أأصاب جممتعنا" والتصّدي لـ"يط بأأمتناحت 

وليس  الوطن  هذا  أأبناء  يضعه  ودس توري  س يايس  شامل  ا صالح  جراء  ا  يس تلزم 

 1."ا علهيم حتت أأي مسمىمفروضً 

عىل  القامئة  التوترات  من  التخفيف  من  تمتكّن  مل  املبادرات  هذه  مثل  أأّن  غري 

يوم   بعد  يوًما  تفامقت  واليت  الأيديولوجية  مبارك،  الاختالفات  نظام  عقب سقوط 

ىل أأنّ   خاصة بعد انتخاب محمّد مريس رئيًسا للجمهورية. وجامعة   مريس  جتدر ال شارة ا 

الانتخاابت الرئاس ية    خوضيف البداية يف    نرغبوييكونوا  ال خوان املسلمني، اذلين مل  

من احلفاظ عىل احلوار مع    واأأنفسهم لتعزيز ال صالح، مل يمتكنّ   واكنوا يفّضلون تكريس

  . ز صفوف الثورة املضادةأأضعف املعسكر الثوري، وعزّ   ممّا الأخرى،  الثورة  قوى  

فوا مع مماكل اخلليج لسلطة وحتالاب  المتّسك  أأرّصوا عىلمة العسكر اذلين  همّ   ذكل  لسّه

الوليدة يف مرص، وتلقّ  اتفاق    وااذلين اكنوا خيشون ادلميقراطية  أأو  مساعدة مبارشة 

 مضين من عدة قوى أأجنبية.

يناير روًحا جديدة يف املشهد الس يايس املرصي ومتكّنت امجلاهري    25ثورة  بعثت  

املعتصمة مبيدان التحرير من جتاوز الاختالفات ادلينية والأيديولوجية وتوّحدت يف 

مبارك،   نظام  ملواهجة  صلبة  ثورية  لكتةل  النظام  ـلكن  سقط   النخب  تفشلّما 

ملشرتك عىل وضع قواعد توافقية  يف احملافظة عىل وحدة الصف ابلعمل االس ياس ية  

اذلي عرفته مرص يف    الاس تقطاب الشديدلتجاوز املرحةل الانتقالية بسالم. وأأّدى  

املمتركزة يف اجليش والأمن  عهد   القدمي  النظام  أأذكت انره قوى  محمد مريس واذلي 

 

اس تقطاب العديد من الشخصيات من أأبرزها عزيز صديق وطارق البرشي  "كفاية"  اس تطاعت حركة   أأ 

العال مايض وأأمحد هباء ادلين   وأأبو  ا سكندر  ا حساق وأأمني  الوهاب املسريي وجورج  وكامل    شعبان وعبد 

 خليل وعبد احللمي قنديل وعبد العزيز خميون ويوسف شاهني. 
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أأبشع ممّا اكن    استبدادي  بشلكالعسكري  احلّك  وال دارة وال عالم والقضاء ا ىل عودة  

، ساند جزء  كبري من  1992. ومثلام وقع يف اجلزائر يف بداية  يه نظام حس ين مباركعل 

اخنرط و الانقالب العسكري،    – بشقّيه اللربايل واليساري –   املرصي  لامينالتيار الع  

مبنافس هيم  نًكية  الانقالبية  العملية  يف  النور(  )حزب  ال ساليم  التيار  من  جزء  

ذات مرجعية سلفية كحزب الوطن   أأخرى  وأأحزاب  نياملسلمل خوان  اكال سالميني  

 . وحزب العداةل والتمنية

 . ليبيا 3

بعد    لليبيني  للأمل يف مس تقبل زاهر  ايف ليبيا اباًب واسعً   2011فتحت ثورة فرباير  

يف وقت مبكّر  الرشد. لكن  رشوط أأكرث من أأربعة عقود من حّك تسلّطي يفتقد ا ىل

خاب أأمل الليبيني يف خنهبم الس ياس ية والعسكرية يف   بعد سقوط نظام معّمر القذايف

القدرة عىل تس يري املرحةل الانتقالية بسبب اخلالفات الس ياس ية والتوترات القبلية 

تجاذابت الأيديولوجية اليت مل يكونوا أأهاًل لتجاوزها والتوّحد من أأجل واملناطقية وال 

ى النخب ا ىل كوارث ل يزال حتقيق العبور ادلميقراطي السلس. وأأدى ذكل العجز دل 

يعاين مهنا الشعب اللييب ا ىل يومنا هذا من احرتاب وتوفري املناخ لعودة النظام القدمي  

قلميي  اللييب.  ةوفتح اجملال للتدخالت ال  أأّن عدم قدرة   وادلولية يف الشأأن  ول شّك 

 بيهنا  لالنخب الليبية عىل جتاوز اخلالفات البينية يعود ا ىل انعدام فضاءات التواص

 . من جّراء نظام حّك قامع للحرايت الأساس ية لعقود طويةل

 المغرب . 4

ن اجملمتع املغريب، مثل   ، متنّوعةتيارات أأيديولوجية    هعربُ فريقيا، تأأ جممتعات شامل    بقيةا 

ا سالمية وعلامنية، معتدةل وراديًكلية، تنخرط أأحيااًن يف صدامات من خالل أأحزاهبا  

املدينالس ياس ية ومنظامت   لها  اجملمتع  ا ىل  تتحوّ و .  التابعة  أأحيااًن  ل هذه الاشتبأاكت 

يعمل بعض  و   2. املغربية  اجلامعات بعض  عىل سبيل املثال يف حرم  كام حيدث  عنف،  
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املعطي منجب،   د.الفاعلني يف اجملمتع املدين، مثل املؤرخ واملدافع عن حقوق ال نسان  

ال س التيارات  بني  بناء جسور  عىل  س نوات  والع  منذ  مما  المية  ا ىللامنية،    يعّرضهم 

التبادل بني ممثيل خمتلف التيارات   جتاربمن بني  و   .بل السلطاتمن ق    3ت امضايق

املغربية،   ا ىل  الأيديولوجية  ال شارة  احلوارات جتدر  "  4سلسةل  نظمها   جملساليت 

لرشق اب  واطننيامل  جمللساملغريب    لفرع)ا  2008ويونيو    2007املواطنني" بني مارس  

س ياس ية خمتلفة مثل حركة   اخنرطت فهيا قوىو   مشارك،  600  هاالأوسط( وحرض 

 . املاركس ذي التوّجه  وحزب الهنج ادلميقراطي ال سالمية العدل وال حسان

يكن   أأواخر    انطالقمل  العريب" يف  اجملمتع ل   2011أأوائل    -  2010"الربيع  يرتك 

مبا غري  ش بًكت  فقد  .  ل  املغريب  عىل  الناشط  املغريب  الش باب  من  مجموعة  دعت 

صالحات دس تورية.   2011فرباير    20الاجامتعي ا ىل مظاهرة يوم  التواصل   للمطالبة اب 

  تمنظام  هيئة من  ا حوايل عرشينهتفرباير" اليت اكن دمع  20اكنت ولدة "حركة  

حقوقية مثل امجلعية املغربية حلقوق ال نسان ونقاابت عاملية وقوى س ياس ية من خمتلف 

حزب الطليعة ادلميقراطي و د يديولوجية: اليسار )احلزب الاشرتايك املوحّ الأ  التيارات

التيار ال ساليم )حركة  الاشرتايك  الهنج ادلمقراطي(،  الراديًكيل )حزب  اليسار   ،)

عارضت أأحزاب س ياس ية  و (.  ا ىل الأماماملاركس )حركة    العدل وال حسان(، التيار

"حركة   خمتلفة  أأيديولوجية  خلفيات  من  اكن    20أأخرى  كام  حزب    موقففرباير" 

ال خوان املسلمني.   املنمتي حلركة  جراءات ردّ و العداةل والتمنية  املغربية اب  السلطة  ت 

رة وتعديل  مبكّ   اس تجابت جزئًيا ملطالب احلركة، من خالل تنظمي انتخاابت ترشيعية

أأدّ  العداةل والتمنية بتشكيل حكومة.   ت هذه ال جراءات دس توري وتلكيف حزب 

فرباير"   20انت "حركة  بني خمتلف مكوّ   زمنالتناقضات اليت ظهرت مع مرور ال  وكذا

 ا ىل ا ضعاف هذه الأخرية وحىت زوالها. 
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 . تونس 5

والع  اس تفادت   ال سالمية  التونس ية  التجالنخب  من  واملرصيةالامنية  اجلزائرية   رب 

والتخفيف  ا ىل التواصل واحلوار وبناء الثقة  بعد سقوط نظام بن عيل  فسعت    والليبية

جياد صيغ للتعاون  من التجاذب الأيديولويج   جناح الانتقال ادلميقراطي  ل  من أأجل ا 

مس متًرا   ليزال  بسبب  عقد  بعد  اذلي  سهاًل  الأمر  يكن  ومل  الزمن.  الوضع    من 

قلميية وادلول ّش و الاقتصادي اله  وضغوطاهتا   يف املسار الانتقايل  ةيتدّخالت القوى ال 

احلوار بني   التونس جناح  للمشهد  املراقبني  العديد من  ادلبلوماس ية واملالية. ويعزو 

املتباينة التونس ية  الأيديولوجية  من    ،التيارات  املشلّكة  الرتويًك  معل  جناح  وحىت 

، ا ىل املشاورات المتهيدية حركة الهنضةو   هوريةاملؤمتر من أأجل امجل و   التكتلأأحزاب  

لامنيني وال سالميني   يف تونس ويف اخلارج وأأفضت ا ىل    2005  يفاليت بدأأت بني الع 

 . من أأجل احلقوق واحلرايت" أأكتوبر 18 هيئةتأأسيس "

اكن جيري فيه التحضري لتنظمي الشوط   متوتّرتأأسست الهيئة يف س ياق س يايس 

، 2005نومفرب    18- 16يف تونس يف الفرتة    العاملية حول جممتع املعلوماتقمة  الثاين لل

آرييل شارون آنذاك، أ لهيا رئيس وزراء ا رسائيل أ ، ممّا أأّدى ا ىل ا رضاب عن  اليت ُدعي  ا 

الطعام من طرف مجموعة من املعتقلني الس ياس يني، واحتجاجات طاّلبية مّعا اعُترب  

املتحدة    ا ضفاءً  الأمم  طرف  من  ال نسان   لنظام  للرشعية  حقوق  ينهتك  بوليس 

 الأساس ية. 

" من العديد من القوى الس ياس ية والتنظاميت احلقوقية  أأكتوبر  18  هيئةتشلّكت "

واحلرايت،  بيهنا    من العمل  أأجل  من  الهنضةو التكتل  و حركة  ادلميقراطي ،  احلزب 

حدويون الو ، و املؤمتر من أأجل امجلهورية، و حزب العامل الش يوعي التونس ، و التقّديم

وال النارصيون الاشرتاكيني،  ادلميقراطيني  وحركة  دلمع  لجنة  ،  املساجني  ادلولية 

التعذيبالس ياس يني ملناهضة  التونس ية  وامجلعية  للحرايتو   ،،  الوطين  يف    اجمللس 

 .بصفة خشصية أأعضاءً ا خل. كام مّضت الهيئة  تونس،
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العديد من  فيه    تجل و عُ   ياذل  املتنوّعال طار اجلامع  " مبثابة  أأكتوبر  18  هيئة"  اكنت

ادلوةل، ووضع  تس يري  لامنية كعالقة ادلين ب الع  - القضااي اجلوهرية يف اخلالفات ال سالمية

طار التعاون ، ا خل.  يف اجملمتع   املرأأة وصدر عن الهيئة عدد من الواثئق اليت حّددت ا 

اخملتلفة   املرجعيات  ذات  الأطراف  أأرضيةبني  املشرتك ل  ووضعت  الس يايس  لعمل 

 .(الأّول امللحق واثئق الهيئة يف )أأنظر  5توفري رشوط التّغيري ادلميقراطي يف تونسو 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المشهد السياس  الجزائري 

 

 

ليبنّي   الفصلهذا    تفّحصي  اجلزائري  الس يايس  أأنّ املشهد  الأ     يديولوجية التيارات 

كتاًل  ليست  بل    اجلزائرية  تضمّ   اأأطيافً   تُشلّك متجانسة  مواقف    واسعة  هلم  فاعلني 

 وسلوكيات س ياس ية خمتلفة. 

الفكرية وادلينية والأيديولوجية   التيارات  يضم املشهد الس يايس اجلزائري معظم 

من   أآس يا  وغرب  أأفريقيا  شامل  وع لامنيني  املتواجدة يف  مدارسهم،  بش ىت  ا سالميني 

وقوميني   عروبيني،  وقوميني  ووطنيني،  أأصنافهم،  ويساريني، مبختلف  أأمازيغيني، 

خل. ا  هذه  و   ولرباليني،  اعتبار  الشائعة  الس ياس ية  والأخطاء  املهنجية  املطبّات  من 

املقاربة الالمتيزيية  فهذه  كتاًل متجانسًة تُعارض بعضها البعض.  التيارات الأيديولوجية  

تكريس    للتيارات يف  تسامه  الس ياس ية  ل   املتش نّجة  واقفاملالأيديولوجية  لتنظاميت 

تُس تعمل  امل  ما  وكثرًيا  البعض،  بعضها  من  قبيل توّجسة  من  سهةل  اختصارات 

أأو "الع لامين معاد  لدلين  حدايث"،  يف جوهره  "ال ساليم يف جوهره ظاليم والع لامين  

 أأو "الع لامين معتدل مسامل وال ساليم متطّرف عنيف". وال ساليم معاد  لدلميقراطية"،  

الأنظمة بعض  وتغّذيه  تشّجعه  ما  اجملمتع   ذكل  لمتزيق  س ياس ًيا  وتس تغهّل  التسلطية 

حًكم قبضهتا عليه. سرنى لحقًا يف هذه املسامهة أأنه من الرضوري، يف  و   وتفتيته وا 

غريه،   يف  كام  الس ياق  والتوافق،  ل هذا  احلوار  مًكنيات  ا  عدمفتح  اخزتال    جيب 

 ها. ا طار  يفحّركون يف التيارات اليت يت شخاصالأ 
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كام قد يتومّه    ،كتاًل متجانسةً   الأيديولوجية ليست  راتالتيا  تبيني أأنّ   من أأجل و 

منا متثّل أأطيافًا عريضة، من املفيد   ن من المتيزي بني الفاعلني  متكّ مقاييس  وضع  البعض، ا 

 . س يايسال  الس ياس يني يف اجملمتع وفقًا ملوقفهم وسلوكهم

ر مقاييس أربعة : سلوك السياس  اللموقف و ا. 1  للتميي 

 أأ ،  عنهذاته، ول اخلطاب الأيديولويج اذلي يعرّب   الأيديولويج يف حدّ ليس الانامتء  

ناّم يديولوجيا وترمجهتا امللموسة ا ىل معل س يايس عىل الأرض هو  ا  التفسري العميل للأ

الامتسك تبعات عىل  هل  و   اذلي  احلرايت  اجملمتعي  احرتام  أأو سليب عىل  ا جيايب  تأأثري 

نّ   ع والتفاعل ال جيايبالأساس ية والتنّو   فعل الرتكزي عىل ال  بني خمتلف مكوانت اجملمتع. ا 

الأيديولوجية  الس يايس املرجعية  عىل  املمكن    وليس  من  الانقسامات    جتاوزجيعل 

يديولوجيالأيديولوجية وتصوّ  تشييد  و   جممتع حرّ   بناء  ا للتعاون عىلر حتالفات عابرة للأ

 القانون.دوةل 

بني الكياانت ذات يف املواقف والسلوكيات الس ياس ية توجد اختالفات جوهرية 

الواحدة  اخللفية   )أأ(الأيديولوجية  جتاه  تطريقة   يف:  )ب(  العسكرةرّصفها  مقاربهتا  ؛ 

فيه؛  يندلاب  ّكاحل  ةعالقل ترغب  اذلي  والس يايس  الاجامتعي  التغيري  جحم  )ج(  ؛ 

 قاييس الأربعة ميكن تصنيف الفئات الآتية: موقفها من العنف. وبناًء عىل هذه امل )د(

 

و "ل ميثاق، ل دس تور، قال هللا،    "شعارات "دوةل ال سالمية!  ةما اس تخدمت حراكت ا سالمي  عادة  أأ 

مع حلول "الربيع العريب"،  لكن  لامين اذلي خيش قيام دوةل ثيوقراطية.  املعسكر الع    خافا أأ ممّ   " قال الرسول!

شهد املشهد الس يايس العريب و وليست عقائدية.    براغامتيةيديولوجية  اكنت الرتمجة العملية لهذه الشعارات الأ 

  تّيارال   داخل   راديًكليةعترب الأكرث  ظهور العديد من التشكيالت الس ياس ية حىت من املدرسة السلفية، اليت تُ 

تشكيالت من التيارات الأيديولوجية  مع  ال ساليم. اختارت هذه التشكيالت الس ياس ية املشاركة الس ياس ية  

زاةل الغموض عن اجلدل حول الانقسامات الأيديولوجية وأأظهر أأنه يف س ياق احلرية  الأخرى، ممّ  ا أأدى ا ىل ا 

 خلدمة الصاحل العام.  لخطوط الأيديولوجيةل ة بر الك حتالفات عدية وتتشّ تزدهر التعدّ 
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 الترّصف جتاه العسكرة أأ(  

السعي ا ىل ا رساء دوةل قانون تقوم فهيا القوات املسلحة   أأي    :مقاومة العسكرة•  

الشأأن  يف  تتدّخل  ول  املنتخبة،  املدنية  السلطات  رقابة  حتت  ادلس تورية  مبهاّمها 

 الس يايس والاقتصادي. 

العسكرة•   مع  جيش وخمابرات   أأي    :التكيّف  املسلّحة من  القوات  قبول حتّّك 

س ياس يةو )الس ياس ية  رشطة  العامة  احلياة  والاقتصادية، ،  يف  والاجامتعية، 

 والثقافية، وادلينية، ا خل.( 

 وادلين   ّك مقاربة العالقة بني احل ب( 

نظام س يايس قامئ   : أأي  ةل يف املرجعية ادلينية أأو الأيديولوجية ادلميقراطية املؤصّ •  

ممثلهي  املواطنني  عىل حق اختيار  اليت حتمكه   ميف  القوانني  مع    موسّن  تامتىش  واليت 

، مع احرتام تعددية اجملمتع ومبدأأ احرتام الآخر والعيش ادليين أأو الأيديولويج  معتقدمه

 املشرتك.

)الثيوقراطية( •   )   الالهوتية  الالئقراطية  املرجعية    ( laïcratieأأو  يف  املؤصةل 

ثلهيم  حبق املواطنني يف اختيار مم نظام س يايس ل يعرتف    : أأي  ادلينية أأو الأيديولوجية 

اليت حتمكه  القوانني  القواننيموسّن  بسّن  السلطة  تس تحوذ عىل  اليت  الفئة  فتقوم   ، 

 امرسة احلّك مّدعية متثيل املرجعية ادلينية أأو الأيديولوجية.مب و  وفرضها بدون تشاور

 املطلوب   الاجامتعي والس يايس   التغيريجحم  ج(  

ما تدرجيي الاخنراط يف تغيري  أأي   :  التغيري الفعيل•   اجامتعي وس يايس حقيقي، ا 

، أأو جذري من خالل مقاومة النظام  من خالل معارضة النظام التسلّطي من ادلاخل

 .التسلّطي من اخلارج
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دون   ،من طرف حّك تسلّطي  دمع تغيري لواهجة النظامأأي   :  التغيري الشلكي•  

بطبيع النظاماملساس  عىل  احلفمع  ،  اجلوهرية  ة  بقاء  لال  يه  كام  الأوضاع  عىل  اظ 

 .املناصب والامتيازات

 العنف املوقف من  د(  

ل حداث  أأي   :  الالعنف•   حرصي  بشلك  الاسرتاتيجي  الالعنف  اس تخدام 

 التغيري الاجامتعي والس يايس.

عنفأأي   :  العنف•   أأعامل  يف  وتربيرها    الاخنراط  دمعها  التغيري أأو  ل حداث 

 .بقاء عىل الوضع الراهن عنوة، أأو لال  الاجامتعي والس يايس

اليت ّت املنبثقة عهنا و   (2+    2+    2+    2) الامثنية  الفئات  و   ،املقاييس الأربعةتشلّك  

الأيديولوجية   المتيزي بني  متكّن منأأداة    ،عرضها التيارات  الأفراد والتنظاميت داخل 

س تة املقاييس جماًل يتّسع ل هذه  تفتح  و   وجتنّب مجعهم مًعا يف كتةل واحدة.اخملتلفة،  

،  املقاومة)  1(، امتداًدا من اجملموعة  2×    2×    2×    2مجموعة أأو احامتل نظري )  عرش

الفعيل،  ادلميقراطية اجملموعة  التغيري  ا ىل  الالعنف(    الثيوقراطية/،  التكيّف)  16، 

 نه اجلدول أأدانه.، كام يبيّ ، التغيري الشلكي، العنف(الالئقراطية
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 الاحامتلت النظرية اليت تتيحها املقاييس المتيزيية الأربعة 

 املوقف

من  

 العنف

الاجامتعي   جحم التغيري

 وب طل املوالس يايس 

 مقاربة العالقة بني 

 ين ادلو  احلّك

 الترّصف 

جتاه  

 العسكرة 

 اجملموعة

 1 املقاومة  ادلميقراطية  التغيري الفعيل  الالعنف 

 2 املقاومة  ادلميقراطية  التغيري الفعيل  العنف

 3 املقاومة  ادلميقراطية  التغيري الشلكي  الالعنف 

 4 املقاومة  ادلميقراطية  التغيري الشلكي  العنف

 5 املقاومة  الالئقراطية الثيوقراطية/  التغيري الفعيل  الالعنف 

 6 املقاومة  الالئقراطية الثيوقراطية/  التغيري الفعيل  العنف

 7 املقاومة  الالئقراطية الثيوقراطية/  الشلكي التغيري  الالعنف 

 8 املقاومة  الالئقراطية الثيوقراطية/  التغيري الشلكي  العنف

 9 التكيّف  ادلميقراطية  التغيري الفعيل  الالعنف 

 10 التكيّف  ادلميقراطية  التغيري الفعيل  العنف

 11 التكيّف  ادلميقراطية  التغيري الشلكي  الالعنف 

 12 التكيّف  ادلميقراطية  التغيري الشلكي  العنف

 13 التكيّف  الالئقراطية الثيوقراطية/  التغيري الفعيل  الالعنف 

 14 التكيّف  الالئقراطية الثيوقراطية/  التغيري الفعيل  العنف

 15 التكيّف  الالئقراطية الثيوقراطية/  التغيري الشلكي  الالعنف 

 16 التكيّف  الالئقراطية الثيوقراطية/  التغيري الشلكي  العنف
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 عىل الحالة الجزائرية مقاييس . تطبيق ال2

أأجل   من  فقط،  الع لامين  والتيار  ال ساليم  التيار  اجلزائري  الس ياق  يف  اعتربان  لو 

 التبس يط: 

وهو حال    أأ ويناضل من أأجل متديهنا  ( لوجدان يف لكهيام من يقاوم عسكرة ادلوةل1)

املعارضة احلقيقية، وأأيًضا من يتكيّف معها وهو حال القوى املوالية للنظام واملعارضة 

 املزيّفة. 

 

 

 

 

لامنيني ومن ال سالميني من ينادي بدميقراطية حقيقية، وأأيًضا 2) ( ولوجدان من الع 

بثيوقراطية يطالب  من  ال سالميني  ممثيّل ف   من  حبق  يعرتف  ول  الانتخاب  يحّرم 

ن اكنت تتوافق مع تعالمي ادلين، ول يقبل أأصاًل   فكرة بالشعب يف سّن القوانني وا 

ادلس تور، ومهنم حىت من يطالب بعدم اخلروج عن حامك متغلّب غاصب للسلطة، 

لامنيني أأيًضا من يطالب بالئقراطية ) (،  laïcratieبصفته ظّل هللا يف الأرض. ومن الع 

نوع من "الثيوقراطية الالئكية"، ويسعى لتطبيق عقيدة ع لامنية ولو بدون موافقة  أأي  

 الشعب وفرضها ابلقوة. 

 

حّك سلطة  حتت  تكون فيه مؤسسات ادلوةل    العملية اليت تؤدي ا ىل وضع    هو  ادلوةل  يندمت  القصد من أأ 

منتخبة تتدخّ   ،مدنية  والاقتصاديةول  الس ياس ية  الشؤون  يف  املسلحة  القوات  صالحياهتا  ب  تمتّسكو   ،ل 

 ال. دميقراطي فعّ  حتّكّ حتت وتعمل  ل تتجاوزها،ادلس تورية 

 ا ساليم متدين ا سالمية عسكرة

 ع لامين متدين ةيع لامن  عسكرة
ية
جع
ملر
ا

 
ية
الم
س
ا 

 
ية
ن لام
ع 

 

 منط ادلوةل
 مدنية عسكراتية
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ن أأقلية داخل التيارين ال ساليم والع لامين يف اجلزائر، الأّول ا ن الأخري االصنف  ميثّل

نظًرا   السعودية  من  أأساًسا  مس تورد  اجلزائر  عن  غريب  بفكر  متأأثّر  )ال ساليم( 

نتاج العمل  منعت بروز مؤسسات وطن   منهتجة  س ياسةل  انعدام  ا أأّدى ا ىل  ادليين، ممّ ية ل 

 مرجعية دينية وطنية قوية وذات مصداقية.

لامنية اليت احنرفت عن  الثاين )الع لامين( فهالصنف  أأّما   و متأأثًّر ابملقاربة الفرنس ية للع 

ادلوةل مبثابة دين  لتصبح  ع لامنوية  ا ىل  الأصلية وحتّولت  ليه جاك    أأ ،غايهتا  ا  أأشار  كام 

( لامنوية"Jacques Bidetبيدي  والع  "ال سالموية  مقاهل  هذا   واعتاد  6. ( يف  أأتباع 

مزتايد بشلك  فرنسا  يف  اجلديد"  عىل  "ادلين  معتقدمه  عن  شعار    توس يع   للتعبري 

"حرية،  راكئز:  أأربع  ذات  عقيدة  ليشمل  العامة  مداخالهتم  يف  الفرنس ية  امجلهورية 

 ". لئكية ،أأخوة ،مساواة

لامنية  يف الواقع، ليس المنوذج الفرنس  ل   (laïcité)  للع  امنية هو الوحيد يف العامل فالع 

(sécularité ع لامنيات )ولّك منوذج مرتبط ابلس ياق التارخيي اذلي نشأأ فيه. ففي    7

لامنية ا ىل حامية ادلين من تعّسف ادلوةل، بيامن   الولايت املتّحدة الأمريكية هتدف الع 

يف فرنسا اكن هدف الالئكية يف الأصل حامية ادلوةل من تعّسف الكنيسة وضامن  

 

 La laïcité se sublime en laïcisme, elle devient en effet une sorte de religion أأ 

d’Etat. 

 ةدميقراطية ا سالمي قراطيةثيو

 ةيع لامن دميقراطية  لئقراطية

ية
جع
ملر
ا

 

ية
الم
س
ا 

 
ية
ن لام
ع 

 

 نظام احلّك
 دميقراطي تسلّطي
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ّن يف مجيع الأحوال واه خمتلف املعتقدات املتواجدة يف اجملمتع. حياد أأهجزة ادلوةل جت فا 

مفهوم العلامنية خيّص موقف ادلوةل من املواطنني وممارسة أأهجزهتا وليس ترّصف اجملمتع 

 أأو الفرد.

ال   الفكرية  الأقلّيات  تواجد هذه  أأن  ال ساليم    قصائيةول شّك  التيارين  وسط 

عاًما من الاس تعامر الفرنس    132خ ثقايف تسبّب فيه  والع لامين يف اجلزائر مرّده رش 

الفكري   التطّور  من  اجلزائري  اجملمتع  ومنع  املايض  مع  ثقافية  قطيعة  أأحدث  اذلي 

الطبيعي. كام سامه يف تعزيز الرشخ وتعميقه نظام احلّك التسلّطي بعد الاس تقالل 

وأأّدى    سلميجملمتع بشلك  تداول الأفًكر داخل اأأعاق  بّل العقول و ـ ّمم الأفواه وك ـاذلي ك

 ا ىل تصحري الساحة الفكرية يف البالد.

ال سالميني من  3) لامنيني ومن  الع  من  ولوجدان  فعيل (  س يايس  بتغيري  يطالب 

لامنيني   الع  أأيًضا من  القانون، ولوجدان  وحقيقي يؤّسس جلزائر جديدة تسودها دوةل 

ومن ال سالميني من يسعى ا ىل ال بقاء عىل الوضع الراهن للحفاظ عىل الامتيازات 

ن ذكر التغيري فهو تغيري سطحي لدليكور   ،واملصاحل املادية واملعنوية غري املرشوعة وا 

العسكريال  النظام  يس تعمهل  الفعلية،   ،س يايس اذلي  السلطة  يس تحوذ عىل  اذلي 

 كواهجة مدنية. 

 

 

 

 

لامنيني ومن ال سالميني من ينبذ العنف بلّك أأشًكهل كهنج 4) ( ولوجدان من الع 

ومن   لامنيني  الع  من  أأيًضا  ولوجدان  الالعنف،  مبامرسة  ويلزتم  الس يايس  للتغيري 

 ا ساليم تغيري شلكي

 

 ا ساليم تغيري فعيل

 تغيري فعيل ع لامين ع لامين تغيري شلكي

ية
جع
ملر
ا

 
ية
الم
س
ا 

 
ية
ن لام
ع 

 

 منط التغيري 
 فعيل شلكي
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أأاكن عنف ال سالميني من ل جيد   تربيره ورشعنته  أأو  العنف  اس تعامل  حرًجا يف 

 جامعات أأو عنف دوةل. 

 

 

 

 

يتبنّي ممّا س بق أأنّه ابل مًكن أأن جيد ا سالميون وع لامنيون أأنفسهم يف نفس اجملموعة  

آنفًا، مثل مجموعة   ، لعنف(  تغيري فعيل،  دميقراطية،  مقاومة)احملّددة ابملقاييس املذكورة أ

الفعل   ،. وبناًء عليه، تغيري شلكي(ثيوقراطية،  تكيّف)أأو مجموعة   ذا ّت الرتكزي عىل  ا 

نّه ابل مًكن جتاوز املرجعيات والعمل املشرتك من أأجل حتقيق الأهداف  الس يايس فا 

املرجعية   أأو  املعتقد  خيانة  البتّة  يعين  ل  وذكل  علهيا،  املتّفق  املناجه  وفق  املشرتكة 

 فبال مًكن التأأصيل لنفس الفعل الس يايس من منطلقات فكرية متباينة.

  

 ا ساليم فل عن عنف ا ساليم

 ع لامين فل عن ع لامين عنف

ية
جع
ملر
ا

 

ية
الم
س
ا 

 
ية
ن لام
ع 

 

 هنج التغيري 
 ل عنفي عنفي
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     التماسك تعزيز 
ر
 ات التعددية المجتمعف

 

 

 المجتمع   التماسك. 1

خاصة يف عرص التواصل    متجانس لكًيا )عرقيًا ولغواًي وفكراًي ودينيًا(  ل يوجد جممتع  

ومعتقدات  خمتلفة  ولغات  عديدة  أأعراقًا  تضم  ادلول  جفّل  والأفًكر،  الأفراد  وتنقّل 

ذا   ّل ا  متكّن من تعزيز متاسكه  متنّوعة. ول ينعم اجملمتع ابلأمن والاس تقرار والازدهار ا 

ذا ابني مك  تجاذابتال   والتحّّك يف تّدت ومل جتد من يعمل عىل حسن  ح ّوانته اليت ا 

التعشيش فيه، ىل  عتدبريها أ لت حمتًا ا ىل متزقه وتفتته وانداثره، ممّا يشّجع الاستبداد  

ليه. ع اجلديد والاس تعامر  ىل الولوج ا 

الرشخ وترتفع   شّدة 

تنخفض  اجملمتعي حسب    أأو 

خمتلف   خطوط  ترتيب 

اجملمتع   الانقسام  داخل 

بب  البعض:  وعالقهتا  عضها 

ال   يديولوجيةالأ   تجاذابتال  والاس ياس ية أأو  اجل   لغويةال  س تقطاابت،  ، هويةأأو 

ذا اكنت الانقسامات    .قبليةأأو ال   عرقيةالتوترات  ، وال طائفيةأأو الينية  ادل  حتقاانتوالا فا 

ذا اكنت غري مصطفة سهُل    الرشوخ متطابقة،   ، أأي  مصطفة صُعب التعامل معها، وا 

اللغوية وادلينية، الانقسامات    اصطفافحاةل عدم    ي سويرس ال   الوضع   وّض وي  ذكل.
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اللتني تعرضان التوزيع اجلغرايف للغات والأداين    تيتنيالآ   تنيط ي يف اخلر   مبنّي كام هو  

 .يف سويرسا
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  ، اجملمتع واقع  يف    لها  ل حقيقة  جمّرد تصّور ومهي  الانقسامات املصطفةغالًبا ما تكون  

، من ادلاخل أأو من  ل بعض الفاعلنيب  من ق    عن قصدر  أأحيااًن تعزيز هذا التصوّ   يمتّ و 

حماولت  في اجلزائر، عىل سبيل املثال، مثّة ف واس تغالهل لأغراض س ياس ية. اخلارج،

انقسام، أأحدهام    ي  من جوانب الأزمة اليت متّر هبا البالد ا ىل تطابق خط    لعزو جانب  

"عريب-عريق "ا ساليم-لغوي  أأيديولويج  والآخر  الأمر و ع لامين".  - قباييل"  اكن  لو 

الوضع   أأّن  الواقع  اجلزائري.  اجملمتع  متاسك  عىل  خطورة  أأكرث  الوضع  لًكن  كذكل، 

أأكرث   والع  اجلزائري  ال ساليم  التيارين  لأنه يف الك   يضّم "عراًب"  تركيًبا وتعقيًدا  لامين 

 و"قبايل".

التصوّ  من  النوع  هذا  تفكيك  الرضوري  من  من خالل كشف  ذلكل   ةالرتكيبر 

 متاسكه. سامه يف تعزيزت  يتلمجمتع الل  ةاملعقّد

ّن   واطنة اليت خري وس يةل لتعزيز الامتسك اجملمتعي هو تشييد ادلوةل عىل أأساس املا 

وتضمن   الانامتءات  خمتلف  من  نفس  تتجاوز  ومتكّهنم  للجميع  والواجبات  احلقوق 

قصاء أأو متيزي. دارة الشأأن العام دون ا  ذا ي ول    املشاركة يف ا  ّل ا  ثبت الامتسك اجملمتعي ا 

السلطة  تتقامس  أأهّنا  اجملمتع  مكّوانت  اكفّة  والنامعة(  شعرت  أأنواعها ًكفة  ب  )الصلبة 

و الس ياس ي  فال الثقافيةو   الاقتصاديةو  ةالعسكرية   Rank)  أأ طبقي ال تضارب  ، 

discordance – Discordance de rang)    ا ىل الاس تقراريؤّدي  ، عدم 

الوضع اذلي  ، أأي (Full asymmetry – Asymétrie totaleًكمل ) التباين وال 

،  مي اس تقرار غري مس تديؤدي ا ىل  ،  لك أأشًكل القوة  يف اجملمتع   ن واحد ميتكل فيه مكوّ 

يؤّدي   (Even distribution – Distribution équitableعادل )التوزيع  وال 

 

ن  نة من السلطة بيامن حيتكر املكوّ حد مكوانت اجملمتع أأشًكًل معّي أأ تكر فهيا  حي هو حاةل    التضارب الطبقي أأ 

 عددية السلطة الس ياس ية والعسكريةالغلبية  الأ تكل فيه  مت الآخر أأشًكًل أأخرى، عىل سبيل املثال اجملمتع اذلي  

 Johan Galtung. Violence, Peace, andأأنظر:    كل الأقلية العددية القوة الاقتصادية والثقافية.متو 
Peace Research. Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), pp. 167-191 . 
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ل  يف حاةل:    عادل ال توزيع  . ول يمّت ال اس تقرار مس تدمي   ا ىل ( تًكفؤ الفرص  1للسلطة ا 

(Equal opportunities – Egalité des chances)و القانون 2،  دوةل   )

(Rule of law – Etat de droit)احلّك الراشد ) (3، وGood governance 

– Bonne gouvernance) . 

يف ما ييل ثالثة مناذج ميكن الاسرتشاد هبا لتجاوز التجاذابت الأيديولوجية وتعزيز 

 الامتسك اجملمتعي والتفاعل ال جيايب بني مكّوانت اجملمتع. 

 رولز  جونل " المتداخلة التوافقات". 2

الًكثوليك  بني  ادلينية  حروهبا  من  أأورواب  خروج  لكيفية  املعّمق  حتليهل  يف 

والربوتس تانت وكيفية وصولها للتعايش السلمي، مزّي الفيلسوف الأمرييك جون رولز 

(John Rawls  –  1921-2002بني مس تويني من احلقائق ) :ا  8 لقواعد  مس توى 

. (واملامرسة  )عامل التجريب  القواعدومس توى تطبيق هذه    )عامل الق مي واللغة(  مةامللز  

 من ال مًكنيات. واسع  وبني املس تويني يوجد جمال

 ورؤاها  القميية  أأنظمهتا  ا طار  يف  خمتلفة  قواعد  ذات  مجلاعات   ميكنرولز    حسبو 

  الكيفية،  وهبذه.  اخلاصة  أأس باهبا  مهنا  وللّك    مشرتك  معل  يف  الاخنراط  ّتتار  أأن  الكونية

 التربير   واحدة  لك  وجتد  مشرتك،  فضاء  يف  مًعا  تعيش  أأن  امجلاعات  خملتلف  ميكن

ويطلق    .هبا  اخلاصة  التوجهيية  ومبادهئا  قواعدها  نظام  منظور  من  بذكل  للقيام  واحلافز

جون رولز عىل معلية الاخنراط املشرتك من خمتلف امجلاعات للتفاعل مضن نفس  

املتداخةل" "التوافقات  مصطلح   – Overlapping consensus)  الفضاء 

Consensus par superposition) .9 

هذا المنوذج جيعل من املمكن جتاوز الاختالفات الأيديولوجية بني    وذلكل فا نّ 

عامل    يف  تغيري ا حداث  دون    يةاملواطن   املامرسةر تعاون يف عامل  مكوانت اجملمتع وتصوّ 
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يف   هذه املامرسة  وتربير  ية تأأصيلاملواطن   املامرسةن مشارك يف  مكوّ   جيد لكّ و .  مي  الق  

 الوساطة احملمي(.   اخلاص بفضاء  الفصلا لها )انظر  وفيً   اليت يظلّ   ة بهمه اخلاص ـ  يق    ا طار
 

 
 لتوافقات املتداخةل شالكن بيانيان ل 

 

م ابنعند  "الغايةاألصل والطريق و ". 3  الجوزية  قي 

متعلّق ابملبادئ والق مي  يُطلق    و مهنا ما هو ابملصاحل    مرتبط   و ما ه  اخلالفات  مثّة من

 ابن وقد تطّرق  عليه مصطلح اخلالف املبين عىل تباين الرؤى الكونية أأو املرجعيات.  

الف ومزّي بني  املرسةل  الصواعقيف "  (1350-1292)  اجلوزية  قميّ  " ا ىل ظاهرة اخل 

 "الأصل" و"الطريق املسلوكة" و"الغاية املطلوبة".

 

املصدر املرجعي اذلي خيضع للتفسري حسب الس ياق.    هو"الأصل"  بـ  هنا  املقصود

للوصول "الطريق املسلوكة"    دوحيدّ   الكونيةرؤية  ال التفسري الس يايق للمصدر  يشلّك و 

 ."الغاية املطلوبة"ا ىل 
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"و  أأنه  القمّي  ابن  ذايعترب   والطريق  واحدة  املطلوبة  والغاية  اواحدً   الأصل  اكن  ا 

ن  اختالف  يقع  يكد  مل   واحدة  املسلوكة )الصواعق  يرضّ   ل  اختالفا  اكن  وقع   وا   "

 .املرسةل(

ذن  دلينا   ّما متوافقة أأو متباينة، و ا  ة نتج عن ذكل مثانيي ثالثة أأمور ميكن أأن تكون ا 

احامتلت نظرية أأو سيناريوهات، كام يظهر يف الشلك الآِت، ابتداًء من حاةل التجانس  

بني الأطراف، وانهتاًء ا ىل حاةل التنافر   أأين يكون الأصل والطريق والغاية يف توافق

 أأين يكون ثالثهتم يف تباين بني الأطراف. 

 

 
 

( وتطبيقه عىل اخلالفات  2ومكثالني عن هذه الاحامتلت ميكن اعتبار السيناريو )

الغاية،   سبني بعض احلراكت ال سالمية اليت لها نفس الأصل واملرجعية وتشرتك يف نف

( عىل حراكت 5السيناريو ) تطبيقلكهّنا ّتتلف يف املهنج فتقع بيهنا خالفات. وميكن 

)خدمة   مشرتكة  غاية  عىل  تتّفق  مثاًل(  سالمية  وا  )ع لامنية  متباينة  مرجعيات  ذات 

 الصاحل العام مثاًل( وتتعاون عىل حتقيقها.
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ّن   والا  الأصل  بني  المتيزي  اجملمتع  جًدا يف  مفيد  غاية  وال  طريقهذا  متاسك  تعزيز   

، ميكهنام التفاق  تانخمتلف   يتانالتعددي، لأنه يشري ا ىل أأن مجموعتني من اجملمتع هلام مرجع 

 .حتقيقه عىل هدف مشرتك والعمل مًعا من أأجل

 
 

  صحيفة المدينة النتماء ا مستويات. 4
ر
 ف

كام    املنّورة  منوذج املدينة  الواحد  البدل  داخل   ال جيايب  والتفاعل  للتعايش  من أأمّه الامنذج

لأربعة  ت سارية  ظلّ و صيغت يف الس نة الأوىل للهجرة  اليت    "املدينة  "حصيفةا  هتحمك

  ادلوةل اجلامعة للكّ - مدينةلل  جليًّا  امنوذجً اكنت    . لقدا ىل هناية اخلالفة الراشدةعقود  

سني  يقارب اخل ما    ضمّ ت  يتاله الصحيفة  حتليل هذ  ويتبنّي منون(.  يّ مواطنهيا )املدن 

ا ىل ل بعضها البعض: الانامتء  د ثالثة مس توايت لالنامتء تتداخل وتمكّ حتدّ   أأهّنا،  بنًدا

ا ىل    لقبيةل،ا ا ىل  املؤمنني اذلي حيّد من    جامعةوالانامتء  القبلية، والانامتء  الشوفينية 

 ب ادليين.التعصّ من  خيفّف ياملدينة اذل
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ط بني اجملمتع القبيل واجملمتع ادليين واجملمتع هو تنظمي الرتاب  الصحيفةاكن الغرض من  

دين( وحتديد واجباته، وضامن التفاعل املواطن يف املدينة )املاملدين، لضامن حقوق  

بضع    اليت اكنت يف الس نة الأوىل للهجرة تضمّ املدينة    ةكناس  بنيال جيايب واملنسجم  

وأأربعة    ،لف هيوديمخسة ا ىل س بعة أ  و ن والأنصار(،  ومئات من املؤمنني )املهاجر 

سة مؤس    ،للجميع   تتسع   املدينية  الأمةفًكنت    .نيرشكامل   عربمن الا ىل س بعة أ لف  

  ن  اد  م  ، و املدينة  أأىت  أأي    الشخص  ن  د  م  )  املدينة  يف  الاشرتاك  يه  نةاد  ـ  مـُ امل  مفهوم  عىل

 ,Bürgerschaft, Citizenship  الأخرى  ابللغات  يقابلهاو،  (املدينة   يف  اشرتك  أأي  

Citoyenneté    املش تقّة منBurg, City    واليت يُعرّب عهنا يف املصطلح احلديث

وأأصل الوطن، وذلكل جند يف اللغة الأملانية   ادلوةل   نواة  يه  املدينة  تارخيًيا، ف ابملواطنة

ل دس تور أأوّ   وثيقة املدينة  يعترب  مثّة منيه ادلوةل. و   Staatو  يه املدينة،  Stadtمثاًل  

 الأمة -لمدينةأأّسس ل  –  1215  يف   اكرات   نا ڤ املا  قبل  قرون  س تة  –  رخي البرشيةيف ات

الفرتة   مفهوم  661-622خالل  قبل  س نة  أألف    اتفاقيات )  احلديث  الأمة -ادلوةل، 

 . (1648 وس تفاليا

 

 

 



 

 

 

 

 فضاء الوساطة اآلمن
 تجاوز التجاذب األيديولوج   و 

 

 

 الوساطة اآلمن فضاء تعريف . 1

لرتش يد   تُس تعمل  اليت  ال ليات  الكونية من  الرؤى  تباين  عىل  القامئة  اخلالفات 

فضاء ما يُسّمى ب،  الفكرية والعقدية()اختالف املرجعيات الأيديولوجية، تنافر الأصول  

أأو  الوساطة    Safe Mediation Space – Espace de)  احملميّ الآمن 

diation protégéém) .10    الأطراف حتّدد  أأن  فّعاةل رشيطة  ال لية  هذه  وتكون 

أأجل  للتعاون  متباينة الرؤى غاية مشرتكة وتكون عىل اس تعداد   بغّض    حتقيقهامن 

 النظر عن مرجعية لّك طرف.

الوساطة    11نيكول بيرت-جون  فعّر  يُ  بأأنه  فضاء  يلتقي الآمن  يتواجه فهيا و   معلية 

أأكرث  ،(رسديتان)أأو    خطاابن ع  ،أأو  ترش يد  للبحث  مسار  يف  العمل  تنس يق  ن 

فالغاية   ل.م  اخلالف العنيف، سواء اكنت هذه العملية مدعومة من طرف اثلث أأ 

 فيه   جتمتع اجامتعي أآمن ميكن للأطراف أأن  فضاء  "  الآمن يه توفريفضاء الوساطة  من  

مقاربة مالمئة   يهالف، وملناقشة وتطوير مشاريع مشرتكة معلية ملعاجلة جوانب اخل

أأطراف ذات رؤى كونية متباينة"للخالفا أأن  12. ت بني  يشعر لّك    ومن الرضوري 

ليس فقط خبصوص سالمته اجلسدية،   ابلأمن والأمان، يف ا طار هذا الفضاء طرف
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منا أأن ليست معّرضة للهتديد    )معتقده(  الكونية  رؤيتهيطمنّئ عىل وجه اخلصوص بأأّن    وا 

 أأو التحّدي.

، وينبغي تطوير وتنفيذ معل مشرتكو   املامرسة املشرتكةمن الرضوري الرتكزي عىل  

جناز العمل املشرتك ولو جزئًيا مبارشة بعد بدء معلية التفاعل، لأّن ذكل من أأ  ن يمّت ا 

تطّور الرسدايت واخلطاابت عن طريق الرتكزي عىل العمل املشرتك و   أأ ، شأأنه بناء التفامه

الآمن فضاء الوساطة  وكام يبيّنه الشلك الآِت، يعمل    شألك.اذلي يسامه يف حّل امل 

 تدرجيًيا بني أأطراف اخلالف. ثقة ال تسهيل معلية بناء عىل 

 
 

غالًبا ما تكون املّرة الأوىل اليت جيمتعون فهيا.   يبدأأ املسار بلقاء مبارش بني أأطراف  

ّل عن طريق أأطراف   اثلثة، وعرب ومه يف معظم الأحيان ل يعرفون بعضهم البعض ا 

ًرا منطية  وسائل ال عالم عىل وجه اخلصوص، ويأأتون ومه قد شلّكوا مع الوقت صو 

آدمية الآخر  عن بعظهم البعض عادة ما تكون مش يط   نة للآخر. فيكتشف لّك طرف أ

الأوىل. و  اللقاءات  قبول    أأثناءأأثناء  ا ىل  التعارف والتواصل اذلي يؤدي  يمّت  التبادل 

ا  التعارف وقبول  تبدأأ  الآخر.  النفس لال صغاء، وهنا  ا ىل الاس تعداد  لآخر يؤداين 

 

 لّك  ، ميكن أأن يكون التصال صعًبا لأنّ الرؤى الكونيةبني   (1ان يف العملية: مّ ـ"املامرسة لها جانبان هم أأ 

ابملامرسة )من خالل أأمثةل    ول بّد من املرور ملا يقوهل الآخر.    – أأي النتيجة العملية    – فهم املعىن  يل    طرف 

ذا حتدّ . عىل سبيل املثالعىناملمعلية( لفهم  فهمها  ت ثت مجموعة عن العداةل، فقد تتوافق مع معلية وحقيقة ل ، ا 

ث  ي احلد  ر وانعدام ثقة، فا نّ عندما يكون هناك ابلفعل توتّ   ( 2  للمعىن؛ عميل  ال  التبيني. ذلكل جيب  ىخر مجموعة أأ 

 (. 2020ديسمرب   23رت. حمادثة خاصة.  ي نيكول ب -نو)ج " الثقة. عّزز وحده ل ي
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معلية احلوار احلقيقي وليس املناظرة، والفرق شاسع بيهنام ففي املناظرة عادة ما يكتفي 

ليه ابهامتم  الطرف ابلس امتع ا ىل امجلل الأوىل من حديث الطرف الآخر ول يُصغي ا 

تفّوق عليه ويسّجل أأهداف عىل بل يقيض الوقت يف التفكري يف الرّد املفحم حىت ي 

من    ححسابه. أأما احلوار فهو مبيّن أأساًسا عىل حسن ال صغاء للآخر وطلب التوضي

والتعامل معها ابليت يه أأحسن. بعد احلوار عرب احلديث املشرتك    هأأجل فهم وهجة نظر 

(Dialogue  اذلي ميّهد الطريق لبناء الثقة بني الأطراف، يأأِت احلوار عرب ) املامرسة

ابن    ( ليعّزز الثقة وجيعلها أأكرث صالبة واس تدامة، فكام يقولDiapraxisاملشرتكة )

 ". ادلليل ابلفعل أأرشد من ادلليل ابلقول" صيد اخلاطريف  (1201-1116) اجلوزي

 الوساطة اآلمن فضاء . تصميم 2

ال  بعض  و توجهيات  مثّة  تصممي  عند  واتباعها  لهيا  ا  الانتباه  ينبغي  نشاءاليت  فضاء   ا 

 13:الآمن نذكر مهنا الآِتالوساطة 

رؤية مشرتكة مقبوةل دلى  تبدأأ العملية بتحديد    ينبغي أأن:  . صياغة رؤية مشرتكة 1

الأطراف،   العملية.  فهييمجيع  يف  لدلخول  املشرتكة  غالبً و   ادلافع  الرؤية  تكون  ما  ا 

الأطراف الطويل دلى  املدى  السلمي عىل  التعايش  رادة  ا  مثل  املعامل  ونبذ    واسعة 

 .العنف يف معاجلة اخلالفات

  أأو التسامح معه   التوافق عىل ما ل ينبغي فعهل : جيب  . حتديد خطوط السالمة2

ضمن شعور مجيع الأطراف ابلأمان  وهذا من شأأنه أأن ي  .الآمنداخل فضاء الوساطة  

الأطراف نفسها أأو مواقف    هذه اخلطوط مسائل اخلالف  ل ّتّص ، وملشاركةعند ا

 نطبق خطوط السالمة عىل مجيع الأطراف، مبا فهيا الطرف الثالث. وت . نةعيّ امل 

كونية3 ّن  . جتنّب فرض رؤية  ا  ال جرائية والفعالية  :  للعداةل  الأطراف  تصورات 

الكونية. بنظرهتم  وحمّددة  ّن    حمكومة  فا  دماجذلكل  ال مًكن  –  ا    أأفضليات   –  قدر 

ر الأساليب ال جرائية واملعايري  أأولوايت الأطراف ال جرائية بطريقة متوازنة مع حتريو 
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أأن يساعد  غري املرّبرة  من التحزيات ادلينية والثقافية والأيديولوجية اخلارجية   ميكن 

 عىل حتريك العملية ا ىل الأمام بشلك أأكرث سالسة. 

عىل  4 الرتكزي  والق مي   بدًل :  العملية  اجلوانب .  العامة  املبادئ  يف  النظر  من   

والأفًكر، اليت من احملمتل أأن يقع خالف يف تأأويلها، جيب الرتكزي عىل  والنظرايت  

كيفية رشح الأطراف ملواقفها ابل شارة ا ىل مسائل معلية حىت ميكن فهم النتاجئ العملية  

عىل تطوير وتنفيذ أأنشطة معلية مشرتكة ملعاجلة اخلالف )املامرسة  ، والعمل  لآراهئم

 (. Diapraxis -املشرتكة 

جيب عىل املقاربة أأن تتفادى احلّك عىل  :  عىل الأفعال وليس عىل الأقوال . احلّك  5

 الأقوال، وتقترص عىل احلّك عىل الأفعال، مثل ممارسة العنف.

والتشارك6 ال دماج  وأأن  .  جامًعا  الفضاء  يكون  أأن  لّك  : جيب  تطلعات  تؤخذ 

ابلعتبار واملس ننّي،  الش باب  والرجال،  النساء  اجملمتع،  وينبغرشاحئ  مع  ي  ،  التعامل 

لك   دماج  وا  "املعتدلني"  مع  فقط  وليس  احلوارنينفتحامل امجليع  عىل  ذكل      يف  مبا 

نيكول بيرت، "نظًرا لأن ما نبحث عنه هو -نويف الواقع، كام يالحظ ج  أأ . الراديًكليني

،  ترجع ا ىل رؤى كونية خمتلفةواجملموعات واجملمتعات اليت    ني التعايش السلمي بني الفاعل

 

التغيري جيب   أأ  العمق يف  ا ىل  الس ياس يون  الراديًكليون  يسعى  فبيامن  والتطّرف،  الراديًكلية  بني  المتيزي 

الس يايس والراديًكليون ادلينيون ا ىل المتّسك ابلأصل يف املعتقد واملامرسة، ينهتك املتطّرفون مبدأأ الوسطية  

"،  ف: أأمهية املصطلحمعاجلة التطرّ الشأأن "  وحييدون عن القمي واملبادئ املتّفق علهيا يف اجملمتع.  أأنظر يف هذا 

(. أأنظر أأيًضا املقال  https://bit.ly/3pZvsyV)   2019عباس عروة. معهد قرطبة للسالم جبنيف، أأكتوبر  

"Monsieur le président, ne passez pas de Ricoeur à Sarkozy! Jean Baubérot. Le 
Nouvel Obs. 28 novembre 2020. (https://bit.ly/3hP2bnE)  جون الًكتب  ميزّي  أأين   ،"

أأّن   املدين" ويالحظ  و"املس توى  العقدي"  الالئكية" يف فرنسا، بني "املس توى  بـ"مؤّرخ  امللقّب  بوبريو، 

التنظاميت الس ياس ية أأو ادلينية ميكن أأن تُظهر تشّدًدا عقائداًي وتساحًما مدنًيا يف أآن واحد، مستشهًدا ابلتطّور  

 وليكية واحلزب الش يوعي يف فرنسا. التارخيي للكنيسة الًكث



 فضاء الوساطة الآمن وجتاوز التجاذب الأيديولويج

 

 

41 

العمليةأأن    املهمّ مفن   ق    تشمل   أأوفياءبل جممتعاهتم مكرتمجني  املمثلني املعرتف هبم من 

ّن حضورمه  .  لهاني وصياء علهيا ومروجوكأ ،  هتم الكونيةلرؤي حضور  أأكرث أأمهية من    ا 

قبل تفعيل   ىخر الأ   الأطرافلتفامه مع  ل "املعتدلني"، اذلين مه معوًما جيدون أأرضية  

 14قناعات."اجلوانب الأقل مشاركة من ال 

ومبعزل عىل وسائل    مبعيًدا عن ال عالالآمن  من البدهييي أأن يُعقد فضاء الوساطة  

حيامن يعقد اجامتع  اليت تقول: "  هاوس تشااتم  التواصل الاجامتعي، مع احرتام قاعدة  

ا يف اس تخدام  حرارً أأ ن املشاركني يكونوا  ا  طار قاعدة تشااتم هاوس، فا  و جزء منه يف  أأ 

  يّ أأ و  أأ و انامتء املتحدثني  أأ صلون علهيا، لكن ل جيب كشف هوية  املعلومات اليت حي

 15."خشص أآخر من املشاركني

الآمن للتجسري بني الأطراف اليت ّتتلف يف  تُس تعمل مهنجية فضاء الوساطة  

ة الس ياسخمتلف اجملالت مثل  بتطبيقها يف    تقومو   أأو املرجعية ادلينية  النظرة الكونية

العمل  ( و منظامت اجملمتع املدين)  العمل املواطينة( و الس ياس يحزاب  )الشخصيات والأ 

حقوق  حامية وتعزيز  منظامت  )  حقوق ال نسان( و املنظامت اخلريية / ال نسانية)اخلريي  

و ال نسان و   ال عالم(  و   القنوات)الصحافيون  النسويال عالمية(  مجموعات  )  العمل 

 (.)أأنظر الأمثةل يف امللحق الثاين (.حتسني وضع املرأأة
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 اجلزء الثاين 

يديولوجيا يف اترخي اجلزائر احلديث   جتارب عابرة للأ
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إعالن الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية  
امها )  ( 1951واحير

 

 

تزوير  يف  املايض  القرن  من  الأربعينيات  هناية  يف  الاس تعامرية  ال دارة  تفنّنت 

آنذاك  الانتخاابت ممّا جعل القوى الس ياس ية مًكنية   اليت اكنت تنشط أ تفقد الأمل يف ا 

طار لعبة س ياس ية فاسدة أأساًسا.   وتلّقت هذه القوى رضبة موجعة  حتقيق مطالهبا يف ا 

أأربع تنظاميت ويه مجعية  ، ممّا دفع  1951جوان    17  لـالانتخاابت الترشيعية    أأثناء

، والاحتاد ادلميقراطي للبيان اجلزائري، واحلزب الش يوعي اجلزائري، وحركة العلامء

زائرية لدلفاع عن  اجلهبة "اجل تأأسيس عىل  التفاق ىلا   تصار للحرايت ادلميقراطيةالان 

واحرتاهما القمع اليت    "،احلرية  وحماربة  الأساس ية  احلرايت  احرتام  ا ىل  هتدف 

 وّت تأأسيس اجلهبة   .1951جويلية    25عىل التفاق يوم    16وّت ال عالن   ،الاس تعامري

من خمتلف مناطق الوطن    نيندوبعّدة مئات من امل أأمام جتّمع ل  1951أأوت    5يف    رمسًيا

أأوت   17نّظمت بعد ذكل اجلهبة جتّمًعا يوم    .يف قاعة سيامن دنيازاد ابجلزائر العامصة

العامصة  1951 ابجلزائر  داي  حبسني  البدلي  امللعب  من    يف  أ لف  عّدة  حرضه 

 .17اجلزائريني

  عند تأأسيسها برتحيب حار   فاع عن احلرية واحرتاهمازائرية لدلاجلهبة  حظيت اجل

اجلزائر افتتاحية    هاوصف ف  ،يف  بوهايل يف  ) العريب  احلرية  لسان    ،(Libertéجريدة 

أأول خطوة حامسة عىل طريق الاحتاد من  بأأهنا "  ،اجلزائري   حال احلزب الش يوعي

الوطين" أأنه  أأجل الاس تقالل  مضيفًا  اجلهبة  "،  تعيش  من  ليك  وتزدهر،  اجلزائرية 
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أأن تولك   ا ىل حر الرضوري  اليقظ  ةسا  قادرة  ف .  ةالشعب  الشعبية  س تكون امجلاهري 

فعّ  بشلك  عهنا  ادلفاع  خمتلف عىل  عىل  جلان  تشكيل  خالل  من  س امي  ل  ال، 

س تُ   .املس توايت ما  انزتاع  وبقدر  عىل  وتعمل  اجلهبة  حول  الشعبية  امجلاهري  حشد 

لن جتعلها فقط غري معرضة للخطر، بل ستشلك أأيًضا  املطالب اليت تصوغها، فا هنا  

من جانبنا، نتعهد ابلعمل حبزم يف هذا الاجتاه، مقتنعني بأأن هذا    .احتاًدا فعاًل ودامئًا

الأ  الطريق  و   سملهو  الوطين  اس تقالهل  ا ىل  شعبنا  س يقود  ىل  اذلي  السالم ا 

 18" والرفاهية.

ال عالن    حركة الانتصار للحرايت ادلميقراطيةجريدة املنار القريبة من  وصفت  كام  

، 19بـ"خطوة كبرية يف سبيل حتقيق الاحتاد القويم"   هبةاجل  عن التفاق عىل تأأسيس

اذلي نريده هو توحيد الس ياسة والعمل يف جهبة قومية  وأأضافت افتتاحية املنار أأّن "

س تقالل. واذلي وقع هو الاحتاد عىل حماربة  تمتثل فهيا مطامح الشعب ا ىل احلرية والا

املظامل واحرتام احلرايت الأساس ية. وهو خطوة عظمية نرجو أأن يتبعها توحيد الربامج 

الس ياس ية يف برانمج عام واحد يعرّب عن أأماين الأمة اجلزائرية القومية، اليت هتدف 

واس تقاللها. س يادهتا  اسرتجاع  اجلهبة  20"ا ىل  تأأسيس  املنار  بـ"الفجر    ووصفت 

 وقامت بعد ذكل بتغطية مجمل فعالياهتا. 21،الصادق"

ليه محمد رابح،  لعّل سبب  و أأكرث من س نة،  لكن اجلهبة مل تدم   ذكل، كام أأشار ا 

لحظه محمود ، أأو كام  22" متطلبات اللحظة  ّب  ل  احملدودة للغاية مل تُ   اأأهدافه "  هو كون

افتتاحية   املنار يف  مدير جريدة  أأعضا،  1952أأوت    15بوزوزو  "هئكون  كوا  متسّ ا 

حبريهتم التامة وحافظوا عىل براجمهم اخلاصة. وجاءت الظروف لتكشف عن نتيجة  

ويف الانتخاابت اليت مل تصل اجلهبة ا ىل    1952ماي    23ت يف ا رضاب  ذكل فتجلّ 

 23"توحيد موقفها فهيا.
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 بالغ 

للبيان  ادلميقراطي  والاحتاد  فالعلامء،  الراهنة  احلاةل  خبطورة  لشعورمه  خضوعًا 

اجلزائري، واحلزب الش يوعي اجلزائري، وحركة الانتصار للحرايت ادلميقراطية قّرروا 

نشاء جلنة لتكوين جهبة جزائرية لدلفاع عن احلرية واحرتاهما، وذكل سعًيا يف توحيد  ا 

 العمل.

ّن الشخصيات  واحلراكت املوقّعة أأسفهل قد اتفقت عىل ال عالن التايل:  ولهذا فا 

ّن اجلزائري املسمل هُيان يف مضريه وكرامته مبناس بة لك انتخاب ل س ياّم   — حيث ا 

 ؛ 1948منذ س نة 

ّن احلرايت الأساس ية ل وجود لها أأصاًل دلى اجلزائريني الناخبني   — وحيث ا 

 يف القسم الثاين؛

اجلزائريني  — بعض  ّن  ا  أأفًكرمه    وحيث  بسبب  الفردية  احلرية  من  حمرومون 

 الس ياس ية؛

ّن هذه احلاةل حُتدث جًوا من احلقد وسوء التفامه ل ميكن أأن يدوم؛   —  وحيث ا 

ّن احلراكت والشخصيات املوقّعة أأسفهل، بعد درسهم احلاةل العامة الناش ئة عن   فا 

 ،1951جوان  17الانتخاابت الترشيعية املزعومة اليت جرت يف 

تنكرون أأساليب الضغط والزتوير اليت اس تعملها رجال السلطة جتاه انخيب  يس   —

للقانون، ل س ياّم يف الانتخاابت الترشيعية اليت جرت يف   الثاين، خرقًا   17القسم 

 ؛1951جوان 

ويستنكرون أأساليب التعذيب البوليس ية املس تعمةل ضد وطنيني جزائريني   —

  علهيم ابلعقاب؛ لنزتاع "اعرتافات" مهنم تربيًرا للحّك
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 ويقّررون تشكيل جهبة جزائرية لدلفاع عن احلرية واحرتاهما وذكل سعًيا يف: —

لغاء الانتخاابت الترشيعية املزعومة اليت جرت يف  1 واليت    1951جوان    17( ا 

أأشخاًصا ال دارة  تعيني  الواقع  نتيجهتا يف  بمتثيهل،   اكنت  اجلزائري  الشعب  يلكّفهم  مل 

 يف التحّدث ابمسه؛وينكر علهيم احلق 

 ( احرتام حرية الانتخاب يف القسم الثاين؛ 2

 ( احرتام احلرايت الأساس ية: حرية الضمري، والفكر، والصحافة، والاجامتع؛ 3

التدابري  4 ول بطال  الس ياس يني  املعتقلني  لتحرير  أأنواعه،  جبميع  القمع  حماربة   )

 الاس تثنائية الواقعة عىل مصايل احلاج؛

هناء تدّخل ا5  ل دارة يف شؤون ادلاينة ال سالمية. ( ا 

ّن املوقّعني   أأسفهل يقّررون توس يع اجلهبة لشخصيات ومنظامت أأخرى. ا 

 التوقيع: 

 العلامء، الش يخ العريب التبس والش يخ محمد خري ادلين ]مجعية[ عن  —

عن الاحتاد ادلميقراطي للبيان اجلزائري، ادلكتور أأمحد فرانسيس والأس تاذ قّدور   —

 ساطور احملايم

مصطفى  الس يّد  أأمحد مزغنة و الس يّد  عن حركة الانتصار للحرايت ادلميقراطية،    —

 فروخ 

 أأمحد محموديالس يّد بول اكابلريو و الس يّد عن احلزب الش يوعي اجلزائري،  —
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آت املعروفة بتعلّقها   ّن احلراكت والشخصيات املذكورة، رغبة يف ترشيك مجيع الهيأ ا 

اجلهبة اجلزائرية لدلفاع عن ابدلميقراطية واحلرية، قّررت عقد اجامتع عام لتأأسيس " 

 ". احلرية واحرتاهما

يضاعفوا   ليك  الاحتاد  بتحقيق  املهمتنّي  اجلزائريني  مجيع  ا ىل  نداءها  توّجه  فهيي 

حباط القمع وفرض احرتام احلرية والكرامة ال نسانية.   نشاطهم ويمتكّنوا من ا 

 1951ليت جو  25اجلزائر، 

 اللجنة ال نشائية

 

امها مصال  الحاج   24رسالة   إل الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحير

 : أأهيا اجلزائريون أأيهتا اجلزائرايت،

امسحوا يل قبل لّك يشء أأن أأعرّب لّك عن شّدة رسوري برؤية اجلهبة اجلزائرية لدلفاع 

 .عن احلرية واحرتاهما تتشلّك يف وطننا

نين   اِت ا ىل مندويب مجيع الأحزاب اجلزائرية اذلين أأقبلوا من لّك انحية أأوّجه حتيّ وا 

 .للمشاركة يف هذا العمل القويم اذلي أأتيقّن بأأنّه س يعّجل بتحرير البالد

اِت ا ىل الشعب اجلزائري اذلي يًكحف ويتأألّم واذلي اكنت أأمنيته عىل  وأأوّجه حتيّ 

 .ادلوام حتقيق الاحتاد بني الأحزاب

اليت بذلهتا احلراكت واملنظامت والشخصيات اليت محلهتا رغبهتا يف     اجلهودوأأحّي 

القضية اجلزائرية عىل أأن تتغلّب عىل اخلالفات يف الرأأي ليك جتعل  و خدمة الشعب  

 ملموسة.  هذا الاحتاد اذلي تتعلّق به حقيقةً 
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ّن رغبيت يف احلضور معّك واملشاركة الفعلية يف أأعاملّك لشديدة   جًدا، ولكن مبا  وا 

أأيّن ل أأزال حتت التدابري اليت اّتذهتا حكومة فييش ضّد خشيص فليس يف ا مًكين  

 ( أأن أأرى هذه الرغبة تتحقّق.1951أأوت  5ذي القعدة ) 3يف هذا اليوم العظمي 

ولقد تتبّعُت ابهامتم كبري وعناية خاصة تطّور املساعي يف الاحتاد اليت لكّلت يف  

لأحزاب اجلزائرية والشخصيات اليت وصلت بعد هجود عظمية ا ىل ابلنجاح. فاالهناية  

نشاء اجلهبة   قد قاموا بعمل جليل، والشعب    اجلزائرية لدلفاع عن احلرية واحرتاهماا 

 اجلزائري س يذكر هلم دامئًا هذا امجليل.

هناء القمع، واحرتام احلرايت   فالتفاق منا وقع عىل الأهداف الآتية: ا  اذلي حصل ا 

لغاء انتخاابت    الأساس ية، هناء تدّخل   17وحترير املعتقلني الس ياس يني، وا  يونيو، وا 

 ال دارة يف شؤون ادلين ال ساليم، ورفع التدابري اخلاصة الواقعة عىل خشيص. 

رادة مشرتكة  فهذا عالمة عىل معل ا جيايب انفذ س يؤِت خري الامثر. فهو دليل عىل ا 

 طريق التحرير.  عازمة عىل العمل املفيد وعىل التقّدم بنا يف

واحرتاهمافاجلهبة   احلرية  عن  لدلفاع  أأراكن    اجلزائرية  شّك  غري  من  سزتعزع 

الاس تعامر، وقد اكن لها صدى عظمي خارج احلدود اجلزائرية، ففي أأورواب وأأمريًك 

وأآس يا وعدة عوامص أ ذيع هذا اخلرب ووقعت عليه تعليقات طويةل. فا ّن صوت الشعب  

اجلزائري قد اس تطاع ملّرة اثنية أأن خيرق سور الصمت اذلي يطّوق بالدان وأأن يبلغ 

 يف اخلارج. الأسامع

ولكن واجيب أأن أأؤكّد بأأّن الهدف املشرتك اذلي اتفقت عليه الأحزاب اخملتلفة ما 

ّل برانمج معل قليل،   ا  فالحتاد اذلي وقع يف حضن اجلهبة احتاد حمدود. وليك  هو 

وين جامهريان  التاّم دلى  القبول  عىل  ممثًرا وحيصل  هذا الاحتاد  املواهب  مّ ـيكون  ي 

اجلزائرية لدلفاع عن ميتّد ا ىل أأهداف أأكرث سعة. جيب عىل اجلهبة اخلاّلقة، جيب أأن  

 أأن توّسع برانمج معلها ا ىل الاس تقالل والس يادة القومية يف بالدان. احلرية واحرتاهما
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 ملاذا؟

ّن توس يع اجلهبة   ا ىل الاس تقالل القويم    اجلزائرية لدلفاع عن احلرية واحرتاهمافا 

قامة هذه املنّظمة عىل أأسس أأشّد متانة ومن الكفاح بصفة أأجنع ضّد النظام   ميكّن من ا 

فالشعب اجلزائري اذلي ل يزال منذ أأكرث من قرن حضية مقع مس متّر   الاس تعامري.

يعتقد اعتقاًدا جازًما بأأّن الاس تقالل وحده هو الوس يةل للخروج من احملنة الألمية اليت 

 يتخبّط فهيا.

ية يتّجه فكري ا ىل خطورة احلاةل ادلولية،  ويف الوقت اذلي جتمتع فيه امجلعية العموم 

ميكن   ما  بأأشّد  وحدهتم  ميتّنوا  أأن  علهيم  أأنه جيب  للجزائريني  أأقول  أأن  واجيب  ومن 

 للمحافظة عىل تراثنا القويم. 

يّن   أأمتىّن أأن ل يقف هذا الاحتاد عند حدود القطر اجلزائري بل أأمتىّن أأن ميتّد  وا 

خوا ا  ليبلغ مبشاركة  نشاء اجلهبة ا ىل الرشق والغرب  ا  ا ىل  ننا املراكش يني والتونس يني 

 املغربية يف سبيل التحرير.

ذا حنن عرفنا كيف حنافظ   آماًل كباًرا ا  وميكننا أأن نعلّق عىل هذه اجلهبة اجلزائرية أ

 علهيا.

أأوّجه نداًء حاًرا للمحافظة   اجلزائرية لدلفاع عن احلرية واحرتاهمافا ىل منظمي اجلهبة  

هنا مولود جديد جيب أأن حنيطه بأأعظم عطف وأأكرب عناية لأّن  عىل هذه اجلهبة. فا  

 الاس تعامر سيبذل لّك ما يف وسعه ليخنقه. 

أأولئك اذلين يًكحفون يف سبيل  ا ىل  القومية،  القضية  املناضلني يف سبيل  ىل  وا 

فليس متّروا يف العمل  أأتوّجه ابحلّض عىل العمل.  أأحناء البالد  جتس مي هذه اجلهبة يف 

 رية اجلزائرية. ة بناة احلبس نّ 
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ىل الشعب اجلزائري اذلي يتأألّم ويًكحف ويأأمل أأوّجه دعوِت لتأأييد هذه اجلهبة  وا 

الشعب   بيد  س يكون  اجلزائر  حترير  لأّن  اجلزائرية  القومية  احلركة  صفوف  وتقوية 

 اجلزائري نفسه. 

للعمل أأهّيا املواطنون الأعّزاء، ومّعا قريب س يطلع عىل الوطن الفجر اجلديد، جفر 

 حلّرية والاس تقالل.ا

 مصايل حاج 

 شانتي )فرنسا( 
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ل نوفمي  
 1954بيان أو 

 

 

ادلميقراطيةأأنشئت   للحرايت  الشعب    1946يف    حركة الانتصار  حّل حزب  بعد 

تيّارين ورشًخا بني    تصّدعًا منذ بداية مخس ينيات القرن املايض   اجلزائري، لكهّنا عرفت

  حاّدة  داخليةمع الوقت ا ىل أأن تطّور ا ىل أأزمة    ازداد اتّساعًا  (املصاليني واملركزيني)

. كام شهدت بداية اخلس ينيات تفكيك املنظمة  1953يف أأفريل    احلركة  خالل مؤمتر

ما  اخلاصة. اخلاصة و   ذكل  املنظمة  قدماء  بعدد من  املركزيةمن  دفع  اللجنة   أأعضاء 

 اليت ،1954مارس   23بتارخي   "اللجنة الثورية للوحدة والعمل"ا ىل تأأسيس  للحركة

ّ نظًرا للمأأزق الس يايس   س تقالل الوطين. تحقيق الاكهنج ل الكفاح املسلّح  تتبن

يف بيت  برئاسة مصطفى بن بولعيد    22التقت مجموعة الـ    1954جويلية    25يف  

دريش   لياس  ا  املداملناضل  العامص  ةنيّ حبّي  اجلزائر  العمل ة  يف  لنطالق  للتحضري 

ومن ش ىت اخللفيات    الوطن   ممثلني عن اكفة مناطق  22املسلّح. ومّضت مجموعة الـ  

مصطفى بن عودة،  عامر بن  خمتار ابيج، عامثن بلوزداد، رمضان بن عبد املاكل،    ومه

بيطاط، راحب  طوابل،  بن  هميدي، خلرض  بن  العريب  العيد،  بو  بن  زبري    مصطفى 

احلفيظ بوصوف،  عيدبوجعاج، س  بوضياف، عبد  بوشعيب، محمد  بلحاج   بو عيل، 

دريش،   لياس  محمد  ا  لعمودي،  القادر  عبد  حبيش،  السالم  عبد  ديدوش،  مراد 

 مشاطي، سلامين مالح، محمد مرزويق، بو مجعة سويداين، يوسف زيغود. 

ديدوش،  مراد  ّت انتخاب قيادة مشلّكة من محمد بوضياف، ومصطفى بن بولعيد، و 

القبائل يف والع ريب بن هميدي، وراحب بيطاط، أأضيف هلم كرمي بلقامس عن منطقة 



القانون  دوةل لبناء حمتية رضورة: يف اجلزائر الأيديولوجية التجاذابت جتاوز  

 

 

58 

بسلسةل من املشاورات ابتداًء من شهر سبمترب   الس تة الثورة قادة قام .1954أأوت 

رايس   حبي  25مراد بوقشورة يف بيت املناضل    1954أأكتوبر    23يف    ، واجمتعوا1954

نشاء جهبة التحرير الوطين كأداة   عىل  متفقنيسابقًا(    Pointe-Pescade)  محيدو ا 

التحرير 26"جهبة للّك اجلزائريني مبختلف انامتءاهتم الس ياس ية"وس ياس ية   ، وجيش 

الفاحت    يف  ثورة ال رضورة تفجري    الوطين كأداة مسلّحة خلوض حرب التحرير، وعىل

 صدر بيان أأّول نومفرب. ، وعقب هذا الاجامتع 1954نومفرب  من

 

 الشعب الجزائري نداء إل 

 ( 1954العامة جلهبة التحرير الوطين ا ىل الشعب اجلزائري  الأمانةوهجته )
 

 أأهيا املناضلون من أأجل القضية الوطنية،  أأهيا الشعب اجلزائري،

نعين الشعب بصفة عامة، واملناضلون بصفة   –أأنمت اذلين س تصدرون حمكّك بشأأننا  

ميقة  نُعلُمّك أأن غرضنا من نرش هذا ال عال  –خاصة   با ب  الع  ن هو أأن نوض لُّك الأس  

اليت دفعتنا ا ىل العمل، بأأن نوض لّك مرشوعنا والهدف من معلنا، ومقومات وهجة 

ال فريقي،  الشامل  طار  ا  يف  الوطين  الاس تقالل  ا ىل  دفعتنا  اليت  الأساس ية  نظران 

  ومعالؤها  ورغبتنا أأيضا هو أأن جننبّك الالتباس اذلي ميكن أأن توقعّك فيه ال مربايلية

 .ال داريون وبعض حمرتيف الس ياسة الانهتازية

قد    –بعد مراحل من الكفاح    –فنحن نعترب قبل لك يشء أأن احلركة الوطنية  

ذا اكن هدف أأي حركة ثورية ـ يف الواقع ـ هو خلق   أأدركت مرحةل التحقيق الهنائية. فا 

ننا نعترب الشع ب اجلزائري يف أأوضاعه  مجيع الظروف الثورية للقيام بعملية حتريرية، فا 

فا ن  اخلارجية  الأوضاع  يف  أأما  والعمل،  الاس تقالل  قضية  حول  متحدا  ادلاخلية 
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الانفراج ادلويل مناسب لتسوية بعض املشألك الثانوية اليت من بيهنا قضيتنا اليت جتد  

خواننا العرب واملسلمني  .س ندها ادليبلومايس وخاصة من طرف ا 

ن أأحداث املغرب وتونس لها دل لهتا يف هذا الصدد، فهيي متثل بعمق مراحل ا 

فريقيا. ومما يالحظ يف هذا امليدان أأننا منذ مدة طويةل  الكفاح التحرري يف شامل ا 

أأول ادلاعني ا ىل الوحدة يف العمل. هذه الوحدة اليت مل يتح لها مع الأسف التحقيق 

 .أأبدا بني الأقطار الثالثة

ال  اليوم يف هذا  اندفع  بقينا يف مؤخرة ا ن لك واحد مهنا  أأما حنن اذلين  سبيل، 

ننا نتعرض ا ىل مصري من جتاوزته الأحداث، وهكذا فا ن حركتنا الوطنية قد   الركب فا 

وجدت نفسها حمطمة، نتيجة لس نوات طويةل من امجلود والروتني، توجهيها س ئي،  

حمرومة من س ند الرأأي العام الرضوري، قد جتاوزهتا الأحداث، الأمر اذلي جعل  

عامر يطري فرحا ظنا منه أأنه قد أأحرز أأخضم انتصاراته يف كفاحه ضد الطليعة الاس ت

 .اجلزائرية

نّ   ! املرحةل خطرية ا 

أأمام هذه الوضعية اليت خيىش أأن يصبح عالهجا مس تحيال، رأأت مجموعة من الش باب  

اليت ل تزال سلمية   العنارص  أأغلب  اليت مجعت حولها  الواعني  املناضلني  املسؤولني 

فيه  أأوقعها  املأأزق اذلي  الوطنية من  الوقت قد حان ل خراج احلركة  أأن  ومصممة، 

خواننا   ا  ا ىل جانب  الثورية  احلقيقية  املعركة  ا ىل  والتأأثريات دلفعها  الأشخاص  رصاع 

 .املغاربة والتونس يني

ننا نوض بأأننا مس تقلون عن الطرفني الذلين يتنازعان السلطة،   وهبذا الصدد، فا 

ن حركتنا قد   وضعت املصلحة الوطنية فوق لك الاعتبارات التافهة واملغلوطة لقضية  ا 

الأشخاص والسمعة، وذلكل فهيي موهجة فقط ضد الاس تعامر اذلي هو العدو الوحيد 

 .الأمعى، اذلي رفض أأمام وسائل الكفاح السلمية أأن مينح أأدىن حرية
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التجديدية تظهر حتت امس: أأس باب اكفية جلعل حركتنا  أأن هذه  جهبة   و نظن 

 .التحرير الوطين

املواطنني  الفرصة مجليع  ونتيح  احملمتةل،  التنازلت  مجيع  من  نس تخلص  هكذا  و 

اجلزائريني من مجيع الطبقات الاجامتعية، ومجيع الأحزاب واحلراكت اجلزائرية أأن تنضم 

 .ا ىل الكفاح التحرري دون أأدىن اعتبار أآخر

ننا نسطر فامي ييل ا  .خلطوط العريضة لربانجمنا الس يايسوليك نبني بوضوح هدفنا فا 

 الهدف 

 :الاس تقالل الوطين بواسطة

طار املبادئ   1 قامة ادلوةل اجلزائرية ادلميقراطية الاجامتعية ذات الس يادة مضن ا  ـ ا 

 .ال سالمية

 .ـ احرتام مجيع احلرايت الأساس ية دون متيزي عريق أأو ديين 2

 الأهداف ادلاخلية 

عادة احلركة الوطنية ا ىل هنجها احلقيقي والقضاء عىل مجيع ـ التطهري الس يايس  1 اب 

 .خملفات الفساد وروح ال صالح اليت اكنت عامال هاما يف ّتلفنا احلايل

النظام  2 لتصفية  اجلزائري  الشعب  السلمية دلى  الطاقات  مجيع  وتنظمي  جتميع  ـ 

 .الاس تعامري

 الأهداف اخلارجية 

 ـ تدويل القضية اجلزائرية 1

فريقيا يف داخل ا طارها الطبيعي العريب وال ساليم ـ حتقيق2  .وحدة شامل ا 
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طار ميثاق الأمم املتحدة نؤكد عطفنا الفعال جتاه مجيع الأمم اليت تساند  3 ـ يف ا 

 .قضيتنا التحريرية

 وسائل الكفاح 

ننا س نواصل  انسجاما مع املبادئ الثورية، واعتبارا للأوضاع ادلاخلية واخلارجية، فا 

 .يع الوسائل حىت حتقيق هدفناالكفاح جبم 

ن جهبة التحرير الوطين، ليك حتقق هدفها جيب علهيا أأن تنجز هممتني أأساس يتني  ا 

يف وقت واحد وهام: العمل ادلاخيل سواء يف امليدان الس يايس أأو يف ميدان العمل  

احملض، والعمل يف اخلارج جلعل القضية اجلزائرية حقيقة واقعة يف العامل لكه، وذكل  

 . اندة لك حلفائنا الطبيعينيمبس

ن هذه هممة شاقة ثقيةل العبء، وتتطلب لك القوى وتعبئة لك املوارد الوطنية،   ا 

ن الكفاح س يكون طويال ولكن النرص حمقق  .وحقيقة ا 

ويف الأخري، وحتاش يا للتأأويالت اخلاطئة وللتدليل عىل رغبتنا احلقيقة يف السمل، 

راقة ادل ماء، فقد أأعددان للسلطات الفرنس ية وثيقة مرشفة  وحتديدا للخسائر البرشية وا 

الطيبة، وتعرتف هنائيا للشعوب   النية  السلطات حتدوها  ذا اكنت هذه  ا  للمناقشة، 

 .اليت تس تعمرها حبقها يف تقرير مصريها بنفسها

الاعرتاف ابجلنس ية اجلزائرية بطريقة علنية ورمسية، ملغية بذكل لك الأقاويل - 1

اليت جتعل من اجلزائر أأرضا فرنس ية رمغ التارخي واجلغرافيا واللغة   والقرارات والقوانني

 .وادلين والعادات للشعب اجلزائري

فتح مفاوضات مع املمثلني املفوضني من طرف الشعب اجلزائري عىل أأسس - 2

 .الاعرتاف ابلس يادة اجلزائرية وحدة ل تتجزأأ 
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طالق رساح مجيع   - 3 املعتقلني الس ياس يني ورفع خلق جو من الثقة وذكل اب 

يقاف لك مطاردة ضد القوات املًكحفة  .ال جراءات اخلاصة وا 

 ويف املقابل 

بزناهة،  - 1 علهيا  واحملصل  اقتصادية  أأو  اكنت  ثقافية  الفرنس ية،  املصاحل  فا ن 

 .س تحرتم وكذكل الأمر ابلنس بة للأشخاص والعائالت

البقاء ابجلز  - 2 يرغبون يف  اذلين  الفرنس يني  بني  مجيع  يكون هلم الاختيار  ائر 

جنسيهتم الأصلية ويعتربون بذكل كأجانب جتاه القوانني السارية أأو خيتارون اجلنس ية  

 .اجلزائرية ويف هذه احلاةل يعتربون كجزائريني مبا هلم من حقوق وما علهيم من واجبات

ني حتدد الروابط بني فرنسا واجلزائر وتكون موضوع اتفاق بني القوتني الثنت - 3

 .عىل أأساس املساواة والاحرتام املتبادل

 

نقاذ بدلان   ننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك هو أأن تنضم ل  أأهيا اجلزائري، ا 

ن جهبة التحرير الوطين يه جهبتك، وانتصارها  والعمل عىل أأن نسرتجع هل حريته، ا 

 .هو انتصارك

مش من  الواثقون  الكفاح،  مواصةل  عىل  العازمون  حنن،  املناهضة أأما  اعرك 

ننا نقدم للوطن أأنفس ما منكل  . لال مربايلية، فا 
 

 1954فاحت نومفرب 

 الأمانة الوطنية 

  



 1954بيان أأّول نومفرب 
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 ( 1956أرضية الصومام ) 

 

 

يف   ، ُعقد مؤمتر  1954نومفرب  الفاحت من  بعد اثنني وعرشين شهًرا من اندلع الثورة يف  

أأوزلقنقرية  ب  1956  أأوت يفري يف  ال )ولية جباية(    ا  لتقيمي  الصومام،  وضع بوادي 

عامر بن  ، و لعريب بن هميدي، واالعقيد معريوش  27. واكن من بني املشاركني الثوري

بن عودة بن طوابل، و مصطفى  و الأخرض  بلقامس،  وكرمي  بو ،  يس  ، ورةڤيس محمد 

براهمي مزهودي، و عىل اكيف، و الرشيف ان  عبّ ، و معر أأومعران، و محمدي السعيد، و ا 

س ندت رئاسة املؤمتر ا ىل  . أ  يوسف زيغود، و يس الصادق، وحسني رويبح، و رمضان

 عام.  بصفة أأمني   ان رمضانعبّ مبساعدة   لعريب بن هميديا

الفاحت من  "أأكرب انتصار عىل العدو منذ    املؤمتر  رأأى يفان رمضان، اذلي  عبّ   اعترب

املداولت    هدف  أأنّ   ةلمجلس الوطين للثورة اجلزائريل  28يف تقريره  "،1954نومفرب  

 : اخلروج ابلآِت اكن

للثورة" القيادية  املنظامت  اجلزائرية" )أأ(  للثورة  الوطين  التنس يق  " و   " اجمللس  جلنة 

 ذ" والتنفي

نّ اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية  تشكيةلانتقاد    لقد تّ  هذه الهيئة تعكس    ، ومع ذكل فا 

حتقّ  اليت  الوطنية  الشعب  قت الوحدة  فا نّ   سواءً و .  دلى  ل،  أأم  ذكل  اجمللس    أأحببنا 

 .بشلك لئق س تقبل البالدمب  التعهّدهيئة متثيلية ميكهنا   وهالوطين للثورة اجلزائرية 



القانون  دوةل لبناء حمتية رضورة: يف اجلزائر الأيديولوجية التجاذابت جتاوز  

 

 

66 

 الس يايس عىل العسكري   ولوية )ب( مبدأأ أأ 

ّن   أأيًضا، هو مبدأأ عاملي صاحل يف مجيع البدلان  هذا املبدأأ، اذلي اعرتض عليه البعض  ا 

 .د الطابع الس يايس لنضالنا، وهو الاس تقالل الوطين ويف مجيع الثورات لأنه يؤّك 

 ية ادلاخل عىل اخلارج ولو )ج( مبدأأ أأ 

 أأقلّهاجملموعة من الأس باب    صاحلًاهذا املبدأأ ل يزال    أأنّ . مع  اكن هذا أأيًضا حمّل انتقاد 

ّ   ،مثل ثورتنا ل ميكن أأن يقودها ا ل رجال يعيشوهنا  ثورةً   أأنّ   ميكن ل    هول جدال يف أأن

ّل عيش الثورة اجلزائرية  ن أأن   .يةداخل احلدود اجلزائر من ا 

 ة جيش التحرير الوطين )د( هيلك

ّن   يش التحرير الوطين بأأن يصبح جيًشا حقيقيًا  أأوت مسحت جل   20يف    ةماملصمّ   ة الهيلكا 

خل.الرتب والشارات وتكوين الوحدات توحيد تّ وقد  هل خشصيته اخلاصة.  ، ا 

 )هـ( اجملالس الشعبية

ادلميقراطية.    حبّ   أأل وهو  شعبنا  دلىيس تجيب للشعور العميق    موفّقًا  اابتًكرً ميثّل هذا  

ّن   الشعبية  ا  أأنفسهمبتعملّ   هالينا لأ تسمح  اجملالس  فن حّك  التحرير  جلو   بأأنفسهم،    هبة 

 29" توطيد وتوس يع قاعدهتا الشعبية.ب الوطين  

  الراهن؛ ( الوضع الس يايس  1مة ا ىل ثالثة أأجزاء:  مقسّ   30أأرضية   الصومام   أأنتج مؤمتر

 ( وسائل العمل وادلعاية.3عامة؛ ال التوقّعات (2
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 أأرضية الصومام 

 ( ة من الفرنس ية من طرف املؤلّفمرتمج   )مقتطفات

 

ّن   ن الثورة الوطنية حتارب  اجلزائر  ا  منذ س نتني ببطوةل من أأجل الاس تقالل الوطين. ا 

جعاب الرأأي العام العاملي. ]...[حت ،املناهضة لالس تعامر جارية  ظى اب 

نّ  عني  من أأجل قضية عادةل جتمع الوطنيني واملتطوّ يقاتل  جيش التحرير الوطين    وا 

 . ]...[اذلي يعاينىت حترير الوطن ح واملتفاننيواملقاتلني العازمني عىل القتال 

نًكرها   ا  ميكن  ل  حقيقة  هنا  غرّي   كونا  قد  الوطين  التحرير  جيش  املناخ معل   

من س بات اخلوف   الشعبرت  صدمة نفس ية حرّ يف  ب  سبّ وت   ،الس يايس يف اجلزائر

د احتاًدا  والتشكيك. لقد أأاتح للشعب اجلزائري وعًيا جديًدا بكرامته الوطنية. كام حدّ 

املسلّ -نفس ًيا الكفاح  يغذي  الوطين اذلي  ال جامع  اجلزائريني، هذا  ح  س ياس ًيا مجليع 

 [...]. منه وجيعل انتصار احلرية أأمًرا ل مفرّ 

ي، املنظمة الوطنية مغ نشاطها الرسّ ، راليوم  أأصبحت جهبة التحرير الوطينلقد  

ل جدال فيه عىل اكمل الرتاب اجلزائري. و  غري قابل للطعن  نفوذهاف احلقيقية الوحيدة.  

أأن حتّل    ل يفي فرتة زمنية قصرية للغاية، حققت جهبة التحرير الوطين ال جناز املمتثّ فف

من قبيل كل  ذليس  و مجيع الأحزاب الس ياس ية اليت اكنت موجودة منذ عقود.    حملّ 

 :يةت نتيجة استيفاء الرشوط الأساس ية الآ لكنه  ،الصدفة

املكوّ   حظر(  1 امجلاعية  القيادة  مبدأأ  وترس يخ  الشخصية  رجال السلطة  من  نة 

  ل و  ،لسجنول ابخلطر،  اب  ل يأأهبونطاهرين، صادقني، غري قابلني للفساد، جشعان،  

 .خلوف من املوتاب
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ّن   (2 الوس يةل و   ،املراد حتقيقه هو الاس تقالل الوطينالهدف  ، فالعقيدة واحضةا 

 .يه الثورة من خالل تدمري النظام الاس تعامري

بدون طائفية:  تتحقّ  (3 املشرتك  العدو  حماربة  الشعب يف    ت دأأكّ فقد  ق وحدة 

اجلزائريني   "حترير اجلزائر س يكون معل لكّ   جهبة التحرير الوطين يف بداية الثورة أأنّ 

جهبة التحرير   وذلكل فا نّ اجلزائري همام اكنت أأمهيته".    وليس معل جزء من الشعب

لو   لالس تعامر، حىت  املناهضة  القوى  نضالها مجيع  الوطين س تأأخذ يف الاعتبار يف 

 .اكنت خارجة عن س يطرهتا

 خّدامالنضال العلين ضد املغامرين والواشني و و ،  اهنائيً   صاشخعبادة الأ   نبذ(  4

حباط   تمكنوهنا    الرشطة.  رجالاخملربين أأو    ة،ال دار  قدرة جهبة التحرير الوطين عىل ا 

 هجاز الرشطة الفرنس ية. ]...[  أأحابيلاملناورات الس ياس ية و 

هنأأوىل مبرحةل اترخيية برشف تأأن الثورة اجلزائرية قد مرّ هو ؤكد امل  حّ  واقع   ا. ا 

الفرنس   لالس تعامر  الغبية  املقامرة  عىل  عىلاذلي  انترص  القدرة  يف    اتدمريه  ادعى 

هنا ثورة منظمة وليست   هن  انتفاضةغضون أأشهر. ا  نضال وطين لتدمري    افوضوية. ا 

وليس  الفوضوي  الأمام  حرابً   تنظام الاس تعامر  ا ىل  خطوة  هنا  ا  دينية.   يف الاجتاه 

نسانية وليست عودة ا ىل   هنالتارخيي لال  عادة    ،يف الهنايةا،  ال قطاع. ا  النضال من أأجل ا 

حياء دوةل جزائرية يف شلك مجهورية دميقراطية واجامتعية وليس اس تعادة نظام مليك   ا 

 [...]مندثر. أأو ثيوقراطي 

الثورة اجلزائرية ليست ثورة ذات طابع فوضوي، حميل،   عىل أأنّ لقد أأقميت احلّجة  

ثورة  عكس ذكل  أأهنا    وثبتوم علهيا ابلفشل.  قيادة س ياس ية، حمك  البدون تنس يق، ب

ا ىل    أأراكنها هيئة  تدير منظمة وطنية وشعبية حقيقية، مركزية،   قيادهتا  قادرة عىل 

 [...]. النرص الهنايئ
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ّن   لنظام الاس تعامري ل   دامئ  بشلك    تدمريال ل يف  متثّ ت لثورة اجلزائرية التارخيية  اة  هممّ ا 

 [...]. م والسالمعقبة أأمام التقدّ  اذلي يقف، البغيض واملنحلّ 

ّن   أأهداف احلرب يه نقطة هناية احلرب اليت من خاللها تتحقق أأهداف السالم.  ا 

  نا لتحقيق  فيه العدو محلهل عىل قبول أأهداف حارص  ـُ أأهداف احلرب يه الوضع اذلي يف

السالم. قد يكون انتصاًرا عسكراًي أأو حبثًا عن وقف ا طالق انر أأو هدنة هبدف  

 [...]. فاوضالت

ّن     يس من السهل النضال الضخم اذلي خاضه جيش التحرير الوطين، اذلي ل ا 

ل احلرية، أأخرج املشلكة اجلزائرية من  ثُ مُ ـ ب   ابل جامع   لأمة اجلزائريةاك  متسّ   بفضل  هقهر 

 .فيه ال مربايلية حبس هتاال طار الفرنس اذلي 

نّ  تارخيي يف تدمري  الفضل ال   هلام  مؤمتر ابندونغ وخاصة ادلورة العارشة للأمم املتحدة  ا 

 لـ"اجلزائر الفرنس ية".  يةاخليال  ةالقانونيقصة ال

ن غزو واحتالل   ق    دوةلا  بأأيّ من  أأجنيب ل ميكن  الأحوال   بل جيش  حال من 

سًكهنا.   جنس ية  يقبل  وتغيري  وأأنّ ة "الفرنس  أأبًدااجلزائريون  مل  خاصة  هذه   "، 

 .اعتباًرا من الأجانب  حرية وأأقلّ   "التسمية" مل متنعهم أأبًدا من أأن يكونوا يف وطهنم أأقلّ 

ّن   العظمى، تّ ا  غلبية  الوطنية للأ اللغة  العربية،  وقد مقعها بشلك مهنجي.    اللغة 

من العايل  تعلميها  الاحتالل  اختفى  غالق  يتش ت   بسببذ  وا  والطالب،  املعلمني  ت 

 .الأوقاف هنبكتبات، و اجلامعات، وتدمري امل 

ختيارمه ودفع أأجورمه  اب  ،تدجني موظفيه  الاس هتزاء ابدلين ال ساليم، ويمتّ   يمتّ كام  

 .بل ال دارة الاس تعامريةمن ق  

للطرقية دمعها الًكمل    قّدملت  ميةالتقدّ   لعلامءاال مربايلية الفرنس ية حركة    وحاربت

 .الطرقفساد بعض رؤساء ا  تدجيهنا من خالل  اليت تّ 
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خداع بيدو ولكوست وسوستيل والًكردينال فيلتني عندما حياولون  همينًا  يبدو    مك 

الرأأي العام الفرنس والأجنيب من خالل تعريف املقاومة اجلزائرية عىل أأهنا   تضليل

 العاملية! بة يف خدمة القومية ال سالميةحركة دينية متعصّ 

ّن   بني الطوائف ادلينية اليت تسكن اجلزائر، بل بني    ل ميرّ الثورة    متاّس خط  ا 

من    أأنصارمهأأنصار احلرية والعداةل والكرامة ال نسانية من هجة، وبني املس تعمرين و 

 .م أأو وضعهم الاجامتعيهتنداي تهمام اكن ،هجة أأخرى

حىت   الأمئةمن  ع عىل اخلونة  العقوبة القصوى اليت توق    عىل ذكلخري دليل  أأليس  

 د؟ املساجداخل 

والقيادة احلكمية   الس يايس للشعب اجلزائري  النضج  أأخرى، وبفضل  من انحية 

تّ   عاقةلوال الوطين،  التحرير  واملتجدّ   جلهبة  التقليدية  الاس تفزازات  حباط  دة ا 

املذاحب والاضطراابت املعادية للمس يحيني وكراهية    القضاء عىلفقد ّت    ،لالس تعامر

 .يف همدها الأجانب

ن الثورة ا جلزائرية، رمغ افرتاءات ادلعاية الاس تعامرية، يه نضال وطين، أأساسه ا 

 .بال شك وطين وس يايس واجامتعي

 .واش نطنل لوسكو وول مللندن ول  لقاهرة  ل فهيي ليست اتبعة ل

هن ر التارخيي للبرشية اذلي مل يعد يعرتف بوجود  من املسار الطبيعي للتطوّ   جزء    اا 

 [...]. أأمم أأسرية

هزّ قبل عرش   الثانية،  العاملية  احلرب  هناية  أأعقاب  هائل    س نوات، يف  انفجار 

 .ال مربايليةرصح 



 أأرضية الصومام

 

 

71 

الشعوب  ت  هزّ ،  معت طوياًل اليت قُ و م،  قاو  حركة التحرير الوطين اليت ل تُ كام أأّن  

رة، الواحدة تلو الأخرى، ا ىل و الأسرية.   جّرت ردود الفعل املتسلسةل البدلان املس تعم 

 .احلرية والسعادةمس تقبل ابهر من 

من ظالل العبودية الاس تعامرية    دوةل  ةة عرش يف هذه الفرتة القصرية، برزت مثاني

 .مشس الاس تقالل الوطين حتتوأأخذت أأماكهنا 

من اخلروج    تنومتكّ   اان قضبان زانزيهنمت شعوب سوراي ولبنان وفيتنام وفزّ حطّ و 

 .الضخممن جسن الاس تعامر الفرنس 

رادهتا وقدرهتا عىل أأخذ مًكهنا يف    يةرب اغشعوب امل ال أأظهرت  كام   الثالثة بدورها ا 

 .ادلول احلرة حمافل

ّن   .عىل الطريق الصحيحاجلزائرية تسري   1954نومفرب  الفاحت منثورة ا 

لكن يف ظل القيادة احلازمة جلهبة التحرير   .س يظل النضال صعًبا ومريًرا وقاس ًيا

العيّص  ل اذلي خاضه الشعب اجلزائري  ح الطويج النرص الكفاح املسلّ الوطين، سيتوّ 

التدجني اترخي  و   .عىل  النظام الاس تعامري  مُ ـ ال   1830يوليو    5س ُيمحى  بزوال  هني 

 .البغيض

لقد اقرتبت اللحظة اليت س يحصد فهيا الشعب اجلزائري الامثر احللوة لتضحياهتم  

العمل الوطين عىل أأرضه    سريفرفاس تقالل الوطن اذلي  :  املؤملة وجشاعهتم السامية

 س يادة.لّك اجلزائري ب
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 بعض املشاركني يف مؤمتر الصومام 

 
 .يوسف زيغود ، ان رمضانعبّ ، العريب بن هميدي، كرمي بلقامس، معر أأومعرانمن الميني ا ىل اليسار: 

 )املصّور جمهول(

 

 
 )جالًسا عىل اليسار( عامر بن مصطفى بن عودة)الثاين من الميني واقفًا(،  الأخرض بن طوابليظهر أأيًضا 

 )جالًسا عىل الميني( )املصّور جمهول( العقيد معريوشو 
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يفري) املًكن اذلي انعقد فيه مؤمتر الصومام  . ولية جباية( بوادي الصومام، أأوزلقنبدلية  ،ا 

 (واكةل الأنباء اجلزائرية)املصدر: 
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  الجزائر   رساءبيان من أجل إ 
ر
الديمقراطية ف

(1985 ) 

 

 

بةّل،    عقد بن  ورئيس  أأمحد  اجلزائرية  للجمهورية  السابق  أأجل  الرئيس  من  احلركة 

اجلزائر يف  أأمحد،  ادلميقراطية  أآيت  القوى الاشرتاكية،  ،وحسني  جهبة  يوم    رئيس 

يف لندن لال عالن عن التوقيع عىل   31ا مشرتاكً ا حصفيً ، مؤمترً 1985ديسمرب    16الثنني  

بل  ان من ق  بيالتفاوض عىل نص ال   تّ و.  "ا رساء ادلميقراطية يف اجلزائرمن أأجل    بيان"

ت معوش عن جهبة القوى الاشرتاكية، ومحمد بن احلاج يهوب انو يل وميعيل مس  

براهمي يونس   32. احلركة من أأجل ادلميقراطية يف اجلزائرعن  وا 

 ، لس نوات طويةل  خالفالذلين اكان يف    ،واعترب البعض هذا التقارب بني الرجلني

خفاقًا للسلطات اجلزائرية"اهنني الذلين يقودزباحلبني  و  اكنت تنظر بعني  اليت    33ام "ا 

 .اخملتلفة قوى املعارضة اتصال بني ممثيلالريبة ا ىل لّك 

املوقّ و  البيان،  عان  تناول  املشرتك، عىل  الصحفي  املؤمتر  الُه خالل  وية  "مسأأةل 

ىل ادلور اذلي جيب    تعّرضا كام    ،وية أأمازيغيةواجه مطالب هُ ي  بدل الثقافية اجلزائرية يف   ا 

ال سالم يف   يلعبه  بةلّ   أأرصّ و   34". يةحقيق   دميقراطيةأأن  بن  أأنّ أأمحد  عىل  ال سالم    

قصاء  دون  ،وية اجلزائرية "جوهر الُهيشلّك   الأبعاد الثقافية واللغوية الأخرى للجزائر  ا 

 35متع".حرية الفكر والضمري عن اجمل و 
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  الجزائر  رساءبيان من أجل إ
ر
 36الديمقراطية ف

 )ترمجة املؤلّف من اللغة الفرنس ية( 

دة سلفًا  حمد   ،نةاملعل   هاضمين وأأهداف لا هاس الثورة اجلزائرية اكنت يف أأسا ابعتبار أأنّ  -

لدلميقراطية  الاس تعامرية  سلطةل ابطبيعة   اكنت   ،املناهضة  ل زاحهتا  اليت    ، تسعى 

 ؛ اعظميً  ادميقراطيً  أأماًل متثّل عىل أأهنا   ، بناًء عىل ذكل،مت نفسهاوقدّ 

ثل التأأسيس ية للثورة اجلزائرية قد تبلورت يف النضالت املتتالية اليت  ـُ امل   ابعتبار أأنّ   -

وال  الاقتصادي  الاس تغالل  أأشًكل  لك  ضد  عقود  عدة  مدى  عىل   همينةدارت 

 ؛ ت الاس تعامرالس ياس ية والمتيزي اللغوي والوصاية القانونية اليت مزيّ 

التعددية الس ياس ية وحرايت ال عالم والتعبري وتكوين امجلعيات اليت    ابعتبار أأنّ   -

رهاب  نظامعت من ال ز  ـُ انت  ،الاقتصادي  هالبوليس ومقع  هالاس تعامري عىل الرمغ من ا 

 ؛جلزائرينيللجزائرايت واس يايس ال دين و املتدريب لل اكنت أأفضل مدرسة 

أأنّ   - تشلّك   وعيال  ابعتبار  اجلزائري  للشعب  يفادلميقراطي  طار    ادلامئ   ا  التنديد 

ازدواجية الانتخاب: قسم و   ،وي"-من "بين وي  الأعيان  مباركةو   ،ابلزتوير الانتخايب

 لرعااي بال حقوق؛  قسم انتخايب اثن  و   ،نيانو فوق الق  " سامني  مواطنني ـ"لأأّول    انتخايب

ور منذ فرتة طويةل وبشلك رئيس يف  قد تبل  املثايل  منوذج الاس تقالل  ابعتبار أأنّ   -

و امل ادلاخل  حزب  يف  حول  للحرايت  "رمزي  الامسه  هجر  الانتصار  حركة 

 ؛ "ادلميقراطية

وضع   اكن "ضد أأيّ   ،اده الشعب مرارً اذلي ردّ   ،شعار هذه احلركة  التذكري بأأنّ ومع    -

تأأسيس ية  انتخاب مجعية  مع  ميثاق ممنوح:    "ضد أأيّ   ،: اللكمة للشعب"مفروض  قانوين

 جزائرية". 
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 :ناعيالحظ املوقّ 

 ،س س يادة ادلوةل اجلزائريةرّ ـكاذلي  من التصويت عىل تقرير املصري    عاًما  23بعد    -

املواطنني؛  واجلزائرايت  اجلزائريون    يتوّصلمل   لقب  مينحها  اليت  الس يادة  فهم  ا ىل 

 .العاملي حلقوق ال نسانها ال عالن  حمرومون من احلقوق واحلرايت الأساس ية اليت يقرّ 

ذ تتعّسف    ،عون ابحلق يف الأمنل يمتتّ و ول    ،صدر الأوامر للعداةلتُ قوات الرشطة و ا 

دارة   مثّةوتكوين امجلعيات واملشاركة اليت بدوهنا ل ميكن أأن تكون    ،ية الصحافةرّ حب ا 

 .ميقراطيللشأأن ادل

اليوميةيواهجون  ومه   احلياة  جمالت  مجيع  و   ،يف  املامرسات   ،ووطنًيا  هجوايً حملًيا 

مل    ، حسب زمعهم، فالشعب  ، صاية والازدراء والتعسفالاس تعامرية املمتثةل يف الو  

ا ىل  دامئًا  حيتاج  لكنه    " زرة"اجلمن وقت لآخر حيتاج ا ىل  و   ،ينضج أأبًدا لدلميقراطية

والغالبية العظمى السامني"    املواطنني "  زمراملعامةل غري املتًكفئة بني  كام أأّن  .  "عصا"ال

بشلك خاص   توّض   ،بني خمتلف مناطق البالدو   ،بني الرجال والنساءو   ،من الرعااي

دخالهات  س ياسة التقس مي والرتاجع والمتيزي اليت أأعاد  ةوالعسكري  ةاملدني  ات ال قطاع  ا 

 .السلطة ضد الش باب بشلك عام وضد املهاجرين الش باب بشلك خاص  تتقامس  يتال

ّن    - احلرايت ادلميقراطية اليت   تدر و ص، حيث  ري حمروم من س يادتهالشعب اجلزائا 

"ال خراجات" املفروض ابلقوة والزتوير الانتخايب و  ،يريد النظام الس يايسو .  اتدمعه 

نّ   ة،الاستبدادي ا  ادلميقراطية.  الرشعية  من  نيابةً   ادعاءه  الاس تفادة  عن    ابلتحدث 

يه   ،قه يف تقرير املصريحل  مزاولتهعارض بشلك أأفضل  يحّل مًكنه و ياجملمتع الوطين ل 

نظمة الفاش ية.   هنا ممارسة  ممارسة خمزية للأ اكن لك    نا  ف  ،عالوة عىل ذكلو طفولية.  ا 

احلكومة  شعبال  احملكومون؟    ،يف  مه  ّن  فأأين  صارخة ا  اس تحوذت فقد    ،احلقيقة 

الس ياس ية  احلياة  احتًكر  املواطنون  ،احلكومات عىل  استُبعدوا    امك  ،واستُبعد عهنا 

ق ابخليارات الاقتصادية والثقافية وادلولية. ن سلطة القرار وال دارة والرقابة فامي يتعلّ ع

هنم حمكوم علهيم ب  وتبديد   ،هدر املايلال و   ،وخراب الزراعة  ،قتصاديةالاكوارث  لا  تقبّلا 
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الهجرةاو   ،الوطنية  اتالرثو التالعب  ذكلولك    ،لتخيل عن   ة العرضي   اتمن خالل 

 لصحافة ووسائل ال عالم الرمسية. اليت تقوم هبا ا  ةاليومي عايةوادل ،الواحدللحزب 

ال   عاًما  23بعد    - التحرير فقدت اجلزائر  يشء حيدث   لكّ ف  ،مصريها  يف  تحّكّ من 

تراهبا وثروات  التارخيية  وذاكرهتا  وشعهبا  ووكأهنا يه  ظاهره  ذكرى    ،ابطنه،  وحىت 

 .وتتلقى دمعها الأعامل زمرشهداهئا ملكية حرصية لطائفة السلطة اليت تدمع 

ّن   هنبشلك مطلقاملطلقة مفسدة    سلطةال ا  ا  ل  ةممصمّ   ا.  لجزائرايت  عىل الاختيار 

والنوااي   مهتراود  هم الأجنبية والأفًكر اليت ينبغي أأن  م وحصف  هتم وقراءهت  جلزائريني قاد  وا

 .بذههنم متر  اليت ل ينبغي أأن 

ّن   نشاء مجعية لتكرمي شهدائه أأو رابطة  ا  قوق ال نسان حلاجلزائر اليوم بدل يشلك فيه ا 

. ات واملواطننياحلكومات ل تدمع املواطنة الصاحلة للمواطنو عىل أأمن ادلوةل.    اعتداءً 

هن ل فسادمه املايل حيث يطلقون رساح عرشات  فضّ وت  ،يويهتم الس ياس يةح   ىشّت  اا 

 .وخدماهتم  خنوعهمم الاختالس من السجون مقابل املسؤولني بهتُ 

الاس تعامرعامً   23بعد    - عىل  اجلزائري  الشعب  انتصار  من  ال   ،ا   سلطة تواصل 

أأيّ -العسكرية رفض  العامصة  اجلزائر  يف  تطلّ   البوليس ية  عىل  احلريانفتاح  ة  عات 

انهتاج المنوذج  يف طريق    ماضية  ا يبدو أأهن  ،الس ياس ية وادلميقراطية. عالوة عىل ذكل

اجلزائرية  اجلنويب-يكيمر الأ  يتّ   ،لدلوةل  اجلرنالاتكام  ترقية  من  الفعل    ،ضح  وردود 

خماطر و   ،احللقة اجلديدة من امليثاق املمنوحو   ،القمعية اليت تغطهيا القوانني اخلسيسة

غراءات حلّ   ،"ابندونغ   "روح  املس توىح مناحلياد ال جيايب    التنّصل من التوترات   وا 

املناهضة   بفعلاليت ترامكت    ،الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية واللغوية ال دارة 

 عن طريق العنف.  ،لدلميقراطية
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 :ناعح املوقّ يرصّ 

ن السبيل الوحيد خلالص   املبادئ    عىل  قامئنظام دميقراطي حقيقي    ا رساءجلزائر هو  اا 

 :يةت الآ 

احرتام حقوق ال نسان كام وردت يف ال عالن العاملي واملواثيق ادلولية اليت صادقت   -

 .علهيا بالدان

 .والس ياس ية يديولوجيةالتسامح وحرية املعتقد والتعددية الأ  -

 .وحق تكوين الأحزاب الس ياس ية ،حق تكوين امجلعيات -

 .وحامية احلق يف ال رضاب النقابيةرية احل -

 .احلق يف الأمن واحرتام السالمة اجلسدية -

والازدهار  والتمنية    ،ا ضفاء الطابع الرمسي يف ا طار مؤسس عىل احلق يف التعلمي  -

 .الرببرية  للغة والثقافة الوطنية احلرّ 

للمواطن  - الوطنية تضمن  ات انتخاابت حرة وتنافس ية عىل مجيع مس توايت احلياة 

 .بنياملنتخ   رفضني حرية الاختيار وكذكل حق الرتحش لالنتخاابت و واملواطن

 .الفصل بني السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية وال عالمية -

لتاليف    - اختصاصها  جمال  يف  ادلوةل  مؤسسات  من  مؤسسة  لك   خلطحرص 

 .السلطات

 :ناعح املوقّ يرصّ 

ال  ن  سةامل  سلطةا  حتدّ   ؤّس  اليت  سةامل  سلطةال د  يه  و   ؤس  العكس.    سلطة ال وليس 

سةامل اجلزائري  ؤّس  الشعب  يد  لل ف  ،يف  العام  ابلقرتاع    ة الوطني   جمعيةالنتخاب 
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لهذه امجلعية لزتويد البالد   الأمر مرتوك  و هو املصدر الوحيد للرشعية.    ةالتأأسيس ي 

احلركام  بدس تور.   ال نسان وتعزيز  احرتام حقوق  تضمني  ادلميقراطية يف  جيب  ايت 

 .املواطننياملواطنات و من احلكومات و  مة للك  شلك قوانني أأساس ية ملز  

أأهنامي وض ت  عىلن  اعاملوقّ   رصحي نفس هيامل    ح  لل  يقّدمان  أأو  كبديل  فريق  كحكومة 

ّ .  احتياطي ن طة املؤسسات  ر  ق  م  هبدف د    ،هو حتفزي ديناميكية س ياس ية معيقة  هدفهام   اما 

 .اجلزائريواجملمتع 

نّ  ل زاةل   هذه  الأفًكر السلمية  معركةون للتعبئة يف  اجلزائريني مدعوّ اجلزائرايت و   لك  ا 

حقبة   وفتح  القانون  حّك  وفرض  الأيديولوجية،  عن الادعاءات   يسودهاالغموض 

نسانية اجلزائرية.   العدل والأخوة والسعادة لال 

 1985ديسمرب  16لندن، 

 ن وقّعا امل 

 حسني أآيت أأمحد ،الاشرتاكيةعن جهبة القوى  -

 أأمحد بن بةّل ، احلركة من أأجل ادلميقراطية يف اجلزائرعن  -
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آيت أأمحد   الصحفي املشرتك   مؤمتر صور لل   اذلي نّشطه أأمحد بن بةّل وحسني أ

 بلندن  1985ديسمرب   16يف  
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   العقد 
 حل   أجل من أرضية: الوطنر

 ( 1995)  الجزائرية لألزمة وسلم   سياس  

 

 

ل العابرة  التجارب  أأمّه  يديولوجيمن  اجلزائر  لأ عرفهتا  اليت  الأخري ا  قرن  الربع   يف 

جييديو ا  سانت  جامعة  فف  37،أأ مبادرة  خريف  ال يطالية.  ثالث  1994ي  حنو  أأي   ،

، عرفت فهيا اجلزائر عنفًا شديًدا ومقًعا راح  1992يناير    11س نوات بعد انقالب  

جييديو مشاورات مع    أألف مواطن،  30ما يقارب    حيهنا  حضيته بدأأت جامعة سانت ا 

مًكنية تنظمي حوار بيهن لتدارس الوضع   االعديد من القوى الس ياس ية لس تكشاف ا 

 اجلزائري والبحث مًعا عن س بل معاجلة الأزمة احلادة اليت اكنت متّر هبا البالد.

دلكتور  ابمع الأطراف اجلزائرية  أأندراي ريًكردي يف مشاوراته    الربوفيسور  اس تعان

السلاميين الش يخ    محمد  السلاميين ابن  اليت حتظى ابلحرتام يف أأحد    احلسني    الوجوه 

واذلي اكن    اذلي اكنت تربطه به عالقة صداقة منذ منتصف الامثنينياتمدينة املديّة،  

مبالياتسوو .  القوى الس ياس ية يف اجلزائر  معظمعىل تواصل مع     حسب شهادة ماركو ا 

 

سانت ا جييديو جامعة مس يحية تنشط يف جمال العمل ال نساين وحوار الأداين وبناء السمل، أأسس هتا   أأ 

مجموعة من الش باب ال يطايل من بيهنم أأندراي ريًكردي، اذلي اكن يديرها يف منتصف التسعينيات.    1968يف  

السابق عىل العديد من اخلالفات العنيفة، لعّل أأمهّها اخلالف  واكنت جامعة سانت ا جييديو قد اش تغلت يف  

، بعد معلية وساطة دامت زهاء ثالث س نوات، ا ىل توقيع 1992يف موزمبيق، حيث توّصلت يف خريف  

 أأهلية دامت مخسة عرش عاًما.  ضع حًدا حلرب  و اتفاق بني أأطراف اخلالف يف موزمبيق 
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آنذاك،   جييديو أ ّن  الأمني العام مجلاعة سانت ا  من  للعمل    مهو من حثّ   محمد السلاميينفا 

أأثناء انعقاد لقاء أأسزيي    1994يف سبمترب    ، واكن ذكلا حالل السمل يف اجلزائر  أأجل

 . 38بني الأداين

جييديو     الس ياس ية   الأطراف  بدعوة عدد من  1994نومفرب    3يوم  قامت سانت ا 

  قريب وهجات النظر بشأأن تشخيص الأزمة اجلزائرية لت   ورشة متهيديةضور  حل  فاعةلال

. نُّظمت الورشة المتهيدية يف مقّر امجلاعة بروما يويم واس تكشاف س بل اخلروج مهنا

من  1994نومفرب    22و  21 لّك  وحرضها  حقوق  ،  عن  لدلفاع  اجلزائرية  الرابطة 

و ال نسان الوطين،  التحرير  و جهبة  الاشرتاكية،  القوى  واجلجهبة  ال سالمية  ،  هبة 

نقاذ أأجل ادلميقراطية يف اجلزائر، و لال  العامل، و احلركة من  الهنضةح، و حزب  ، ركة 

  . حركة اجملمتع ال ساليم، و حزب التجديد اجلزائري، و حركة اجلزائر املسلمة املعارصةو 

آنذاك، محمد  دعوة ا ىل السلطات اجلزائرية  أأيًضا  رسلت  وأ   عن طريق وزير اخلارجية أ

يفاد ممثّل حيرض اللقاء، لكهّنا قوبلت ابلرفض. صاحل دمربي،   ل 

تغيّب   –  (1995جانفي    13ا ىل    9من  )  مخسة أأاّيم  دام  اثن  تبع هذا اللقاء لقاء  

دارت خالهل نقاشات واسعة    –  حركة اجملمتع ال ساليمو   حزب التجديد اجلزائريعنه  

اجلزائرية، الأزمة  أأبعاد  خمتلف  مشلت  عىل  و   ومعّمقة  التوقيع  ا ىل  العقد "أأفضت 

كأ 39" الوطين حلّ ،  أأجل  من  اجلزائرية  رضية  للأزمة  وسلمي  جهتد وا  .س يايس 

ال من  مجموعة  ا ىل  للتوّصل  اللقاء  أأثناء  واملبادئاملشاركون  العابرة    قمي  املشرتكة 

يديولوجيات واليت تشلّك ال طار العام للعمل مًعا من أأجل عادة ا حالل السالم  للأ   ا 

 مي  ومن بني الق    .الس يادة الشعبية  وضامنالعودة ا ىل الرشعية ادلس تورية  يف البالد و 

التناوب و   احرتام حقوق ال نسانو يكتاتورية  ولّك أأشًكل ادلرفض العنف  واملبادئ  

عدم ة و تعدديال تكريس  و   ،احلرايت الأساس ية والرشعية الشعبية وضامن    الس يايس

الس ياس ية الشؤون  اجليش يف  اجلزائرية ا  واحرتام مكوانت  تدخل  ا خل. لشخصية   ،  

أأخذت وقتًا ط النقاش اكنت عالقة ادلين ولعّل من القضااي الشائكة اليت  وياًل من 
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الس يايس، و الأخريابلنظام  امجليع يف  اتّفق  اليت ع  ،  نومفرب  أأّول  بيان  تبيّن صيغة  ىل 

أأي  اب  حتظى   طار    جامع وطين،  ا  قامة ادلوةل اجلزائرية ادلميقراطية والاجامتعية يف  "ا 

 .مبادئ ال سالم"

  ا عقده  الأفضل  من  جزائرية اكنل شّك أأّن مثل هذه الندوة بني أأطراف س ياس ية  

فسح اجملال لأّي لقاء بني اجلزائريني لتدارس أأوضاع ت مل    سلطاتاجلزائر، لكن ال   يف

أأّن مسار   ا ىل  ال شارة  احلوار  بدلمه. وجتدر  تسهيل  يتعّد حدود  مل  جييديو  ا  سانت 

تدّخل دون  الأطراف  للقاء  اللوجستية  املتطلّبات  املسهّل  وتوفري  املكّون   ، الفريق 

مبالياتسوو   أأندراي ريًكرديساًسا من  أأ  يف مضمون احملاداثت،   وماريو جريو،  ماركو ا 

هذا   اخلواكن  جزائرية   معتربيناملشاركون،    اوضعه اليت    اء ر امحل  وططأأحد  - الأزمة 

 جزائرية تتطلّب حلوًل جزائرية.

جييديو من البداية ا ىل    ةاجلزائري  سلطات اكن موقف ال  سلبًيا من مبادرة سانت ا 

ار فتوى من أأحد  ابس تصدثين املشاركني عن اذلهاب ا ىل روما    تحاولفقد  الهناية.  

رفض  و   40أأعضاء اجمللس ال ساليم الأعىل ينصح فهيا املسلمني بعدم حضور لقاء روما

الصليب" انعقاد    توحاول،  أأ الاجامتع "حتت  يف روما    زائراجل  عرب سفري  اللقاءمنع 

تدّخل دلى   جييديواذلي  ا  سانت  بطرسو ،  جامعة  بطرس  الأمني غايل  -عن طريق 

املتحدة آنذاك  العام للأمم  اعة عن الاس مترار يف معلية تسهيل امجل  اذلي حاول ثين  أ

مع أأنه أأثىن يف   41،يي وأأندراي ريًكردي لهذا الغرضپ احلوار اجلزائري واتّصل مباتيو زو 

موزمبيق امجلاعة يف  كام  السابق عىل معل  عرب   سلطاتال   تحاول.  املبادرة  فشال  ا 

 

ب   أأ  بأأهنا ادعاء ابطل لأّن الس ياس يني  رّد عدد من املشاخي مهنم الش يخ عيل  ن حاج عىل هذه الفتوى 

اجلزائريني قبلوا الالتقاء يف اخلارج اضطراًرا بعد أأن منعت السلطات لّك جتّمع س يايس ل يامتىش مع مقاربهتا  

الأمنية للأزمة اجلزائرية، وأأشاروا ا ىل جهرة املسلمني الأوىل ا ىل احلبشة املس يحية بأأمر من الرسول )ص(  

ذا اكن يسودها العدل. كام كشفوا عن تالعب النظام  كد ليل عىل عدم حرمة اللجوء ا ىل داير املس يحية ا 

 اذلي "اكن لريفض العقد الوطين حىت لو ّت توقيعه يف مكة املكّرمة". 
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يف    نجحت مل    ااحملاداثت لكهن  لعرقةل  المتهيدي  1994نومفرب  م ا ىل لقاء  هتاذلين أأرسل  اممثّلهي

 .ذكل

عّطاف ، فرّصح أأمحد  اكن رّد فعل السلطات فورايً   وعند التوقيع عىل العقد الوطين

احملاداثت "وبأأّن    42الناطق الرمسي ابمس احلكومة بأأّن العقد "نرفضه مجةل وتفصياًل" 

اليت   والوثيقة  تُعترب ل حدث"اليت جرت يف روما  ثرها  ا  "قوى  و   ،43صدرت  اهّتم 

كام قام النظام وأأذرعه   ،44سانت ا جييديو" ومؤسسات دولية تتحّرك من وراء مجعية  

 . عىل العقد الوطينال عالمية بتخوين املوقّعني

من طرف الأحزاب والتنظاميت    العقد الوطين  ا لرفضه   داخلًيا  دمًعا  سلطاتال   تلقي  

له  الوطين   ااملوالية  العقد  اعترب  اذلي  وادلميقراطية  الثقافة  أأجل  من  التجّمع  مثل 

نقاذ املس تفزازً ا" ، أأو  45" رفوضة يف اجلزائرا يعيد طرح مطالب اجلهبة ال سالمية لال 

فقط ستس تفيد من هذه التفاقية   الأصوليةالتحّدي الش يوعي اذلي رأأى أأّن "حزب  

سانت  اليت نرشت نداًء بعنوان " أأو بعض امجلعيات النسوية    46لفرض اسرتاتيجيهتا" 

جييديو جييديو"مسريات شعبية" ضّد    ت السلطات. كام حشد47تريد قتيل"   ا   . سانت ا 

جييديو  ، فقد لقيت مبادرة  أأّما عىل الصعيد اخلاريج ترحيًبا من يف البداية  سانت ا 

العديد من العوامص الغربية مثل روما ومدريد وواش نطن ومن املفوضية الأوروبية،  

جانفي    19يي، وزير اخلارجية الفرنس ية، يوم  پ رّصح أ لن جووحىت من ابريس حيث  

ّل عرب  ل خمرج من الأزمة اجلزائرية: "1995 ا ىل   ابلغ فرنسا تنظر ابهامتم    ]...[  احلوار  ا 

دت موقفها الثابت ادلاعي ا ىل احلوار. لكن الأمر  وجدّ   ،ح يف رومات  احلوار اذلي افتُ 

 48ه." عن بدياًل  ن ادلعوة للحوار لأنه ل خمرج  ع نتواىنلن و اجلزائرية.  ىمرتوك للقو 

عن مساندة  لثين ادلول الغربية  مكثفة    49محةل دبلوماس ية   كومة حيهنااحل  تأأطلق

جييديو. فقام عبد القادر تفّار، الأمني العام لوزارة اخلارجية، يوم  مبادرة    16سانت ا 

أأي  1995جانفي   الوطين،   ،  العقد  عىل  التوقيع  بعد  أأايم  السفراء    ثالثة  ابس تقبال 
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سفراء اجلزائر يف  زروال يف نفس اليوم  ليامني  الأوروبيني، بيامن دعا الرئيس اجلرنال  

 العديد من العوامص الغربية حلّثم عىل رشح املوقف اجلزائري الرمسي من املبادرة. 

وجلأأ النظام اذلي اكن يف حاةل ضعف عىل املس توى الس يايس والاقتصادي حيهنا 

اسرتاتي  ركزيتنيا ىل  ا ىل  تستند  التنازلت   أأساس يتني  جية  من  مجموعة  يه  الأوىل 

الغربية والتوقيع عىل معاهدة    الس ياس ية والاقتصادية النفط للرشاكت  )فتح حقول 

التوقيع علهيا لعتبارات  ترفض  اليت اكنت اجلزائر    انتشار الأسلحة النوويةاحلد من  

ارتًكب جرامئ يف حق   يه  الثانيةة  الركزي و مبدئية، والوعود ابلتطبيع مع ا رسائيل(،  

عىل الأرايض الأوروبية والفرنس ية   بهتديدات أأمنيةأأجانب مقميني يف اجلزائر والتلميح  

تراجع بعد ذكل املوقف الغريب اذلي رّحب   .بتصدير ال رهاب  عىل وجه اخلصوص

اجلزائر دا للنظام  ادلامعة  القوى  تأأثري  جييديو، حتت  ا  مببادرة سانت  البداية  خل  يف 

 الاقتصادية الفرنس ية. -الأمنية-املنظومة الس ياس ية 

ل هناء الأزمة، فاس متّر العنف والعنف    اترخيية  هدر النظام اجلزائري بذكل فرصة

اعتقالت  املضاد  عرفت  أأخرى  س نوات  واسع   مخس  نطاق  ممهنجً   عىل  ا  وتعذيًبا 

العّزل، عدد الضحااي من    ارتفع و   واختفاءات قرسية ابل لف وجمازر طالت املدنيني 

 .1999ا ىل حنو ربع مليون يف  1995أألف يف بداية  30حوايل 

 

  
 العقد الوطنر

أأحزاب املعارضة اجلزائرية اجملمتعة يف روما دلى جامعة سانت   ن  جييديو تعلن يف  ا  ا 

 : 1995هذا اليوم املوافق الثالث عرش من يناير 

 أأن اجلزائر جتتاز اليوم حمنة حرجة مل يس بق لها مثيل. 
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ا مل ير الشعب جتس يد مبادئ  عد ثالثني س نة من الاس تقالل اذلي اكن مثنه غاليً فب

 1988ول حتقيق مجيع أأهدافه بل شاهد أأبواب الأمل بعد أأكتوبر  1954أأول نومفرب 

 ا.تنسد تدرجييً 

والشعب اجلزائري يعيش اليوم جوا من الرعب ل نظري هل تزيده خطورة الأوضاع  

خلانقة. ففي هذه احلرب غري املنظورة أأصبحت الاعتقالت الاجامتعية والاقتصادية ا

يوميا  قوات  والانتقام  والتشويه  املقنن  والتعذيب  والاغتيالت  والاختفاءات 

 للجزائرايت واجلزائريني. 

ن لأحداث جوان   يقاف املسارات الانتخابية    1992يناير    11وانقالب    1991ا  وا 

ال سالم  اجلهبة  وحل  الس ياس ية  الساحة  غالق  الطوارئ وا  حاةل  عالن  وا  نقاذ  لال  ية 

 وال جراءات القمعية وردود الفعل اليت أأاثرها قد ودلت لكها منطق املواهجة. 

وما فئت العنف منذ ذكل يش تد وميتد. وحماوةل النظام تكوين ميليش يات وسط 

ن أأخطار احلرب الأهلية حقيقة ويه   السًكن متثل مرحةل جديدة يف س ياسة الأسوأأ. ا 

 اجلسدية للشعب ووحدة البالد وس يادهتا الوطنية.  هتدد السالمة

ن احلاجة العاجةل ا ىل حل س يايس سلمي شامل دميقراطي وعادل تفرض فتح  ا 

آفاق أأخرى للشعب اذلي يتوق ا ىل السمل والاس تقرار والرشعية الشعبية.   أ

ل حبوارات مزيفة اس تعملت غطاء للقرارات الانفرادية وس ياسة  ن السلطة مل تقم ا  ا 

 الأمر الواقع. 

ن املفاوضات احلقيقية تبقى يه الوس يةل الوحيدة خملرج سلمي ودميقراطي للأزمة.     وا 

 ال طار: القمي واملبادئ   . أألف

ن املشاركني يف الاجامتع يلزتمون عىل أأساس عقد وطين يكون ا طاره املبادئ التالية  ا 

 واليت بدوهنا ل ميكن قيام أأي تفاوض:
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طار  1954أأول نومفرب  بيان —  قامة ادلوةل اجلزائرية ادلميقراطية والاجامتعية يف ا  : "ا 

 (؛ 1مبادئ ال سالم" )املادة 

 رفض العنف كوس يةل للوصول ا ىل احلّك والبقاء فيه؛  — 

عن    — ادلفاع  يف  الشعب  وحق  وشلكها  طابعها  اكن  أأاًي  ديكتاتورية  لك  رفض 

 مؤسساته املنتخبة؛ 

ا  — وتعزيز حقوق  والتفاقيات  احرتام  العاملي،  ال عالن  معلنة يف  كام يه  ل نسان 

التعذيب  ادلولية ضد  واملعاهدة  ال نسان،  حقوق  بشأأن  ابلنصوص و   ادلولية  املثبتة 

 القانونية؛ 

 احرتام التناوب الس يايس ابلقرتاع العام؛  — 

ن املؤسسات املنتخبة انتخااب حرا ل ميكن أأن توضع    —  احرتام الرشعية الشعبية. ا 

رادة شعبية؛ موض ل اب   ع جدل من جديد ا 

 أأولوية القانون املرشوع؛ — 

ضامن احلرايت الأساس ية ـ الفردية وامجلاعية ـ برصف النظر عن العرق واجلنس    —

 وادلين واللغة؛ 

 تكريس تعددية الأحزاب؛ — 

عدم تدخل اجليش يف الشؤون الس ياس ية. وعودته ا ىل صالحياته ادلس تورية   —

 الوطنية وعدم قابلية تقس ميها؛   لصيانة وحدة الأرايض

ن العنارص التكوينية للشخصية اجلزائرية يه ال سالم والعروبة والأ   — ن ا  مازيغية. وا 

ال طار   هذا  أأن جتد مضن  الشخصية جيب  تمنية هذه  املسامهة يف  واللغتني  الثقافة 

قصاء أأو هتميش؛   املوحد مًكنهتا وتعزيزها املؤسساِت دون ا 
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 الترشيعية والتنفيذية والقضائية. الفصل بني السلطات  — 

 ال جراءات الواجب أأن تس بق املفاوضات   . ابء 

نقاذ ومجيع املعتقلني الس ياس يني.  —  ال فراج الفعيل عن مس ئويل اجلهبة ال سالمية لال 

نقاذ اليت تتيح هلم  تأأمني مجيع الوسائل والضامانت الالزمة لقادة اجلهبة ال سالمية لال 

 ما بيهنم ومع مجيع من يرون أأن مشاركهتم رضورية لّتاذ القرارات.أأن جيمتعوا حبرية يف  

عادة   — نقاذ. ا  لغاء قرار حل اجلهبة ال سالمية لال  فتح احلقل الس يايس وال عاليم. ا 

عادة اتمة.  قامة نشاطات مجيع الأحزاب ا   ا 

تطبيقً   —  أ خذت  اليت  الصحف واملنشورات والكتب  يقاف  وا  منع  جراءات  ا  ا  رفع 

 تثناء. ل جراء الاس  

يقافا فوراًي وفعليًا ميكن التثبت منه. —  يقاف ممارسة التعذيب املنتظمة ا   ا 

يقاف تنفيذ الأحًكم ابل عدام وال عدامات خارج القضاء والعمليات الانتقامية    —  ا 

 ضد السًكن املدنيني. 

دانة —  يقاف الاعتداءات عىل املدنيني والأجانب وتدمري املمتلًكت العامة.و  ا   ا 

نة مس تقةل تلكف ابلتحقيق يف أأعامل العنف هذه والانهتأاكت اخلطرية  تشكيل جل   —

 حلقوق ال نسان. 

عادة ا حالل السالم   . جمي   ا 

ومتفاوضة،  مزتامنة  تدرجيية  معلية  تفرتض  السالم  أأجل  من  جديدة  ديناميكية  ن  ا 

 تشمل:

غالق املعتقالت الأمنية، ورفع حاةل    —  جراءات انفراج فعلية: ا  الطوارئ،  من هجة، ا 

لغاء هجاز الاس تثناء؛  وا 
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يقاف الصدمات.    — ومن هجة أأخرى، توجيه نداء عاجل ول التباس فيه من اجل ا 

طرق  ن  ا  الرسيعة.  املدين  السالم  عودة  ا ىل  يتطلعون  واجلزائريني  اجلزائرايت  ن  ا 

الأحزاب   مبشاركة  املتنازعة  الأطراف  قبل  من  حتديدها  سيمت  هذا الالزتام  تطبيق 

 . متثيلية مشاركة نشطةالأخرى ال 

ن هذه ادليناميكية تقتيض مشاركة القوى الس ياس ية المتث  لية والسلمية مشاركة  ي ا 

جناح العملية اجلارية وعىل انضامم   ن هذه القوى قادرة عىل ال سهام يف ا  لكية واتمة. ا 

لهيا.  الشعب ا 

ىل الرشعية ادلس تورية   . دال   العودة ا 

دس تور   احرتام  يف  الأحزاب  ل  1989فرباير  23تلزتم  ا  ادلس تور  تعديل  ميكن  ل   .

 ابلطرق ادلس تورية. 

ىل الس يادة الشعبية   . هاء   العودة ا 

جل تطبيق  أأ جيب عىل الأطراف املشاركة يف املفاوضات أأن حتدد رشعية انتقالية من  

نح صالحيات فعلية التفاقيات والسهر علهيا. لهذا جيب علهيا تنظمي مؤمترا وطنيا مي 

 ويكون مكوان من السلطة الفعلية ومن القوى الس ياس ية المتثيلية.

 س يحدد هذا املؤمتر: 

قرص فرتة ممكنة، أأ الأطر الانتقالية وطرق ومدة الفرتة الانتقالية، عىل أأن تكون    — 

الشعب من ممارسة  انتخاابت حرة وتعددية متكن  ا ىل  الفرتة  تؤدي هذه  أأن  وجيب 

 ة اتمة؛ س يادته ممارس

ورشوط   — ال عالم،  وسائل  ا ىل  الوصول  وحرية  ال عالن،  حرية  اتمني  جيب 

 بل الشعب؛ ق الاختيار احلر من 
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 جيب ضامن احرتام نتاجئ هذا الاختيار.  — 

 الضامانت   . واو

 حيق مجليع الأطراف املشاركة يف املفاوضات يف احلصول عىل ضامانت متبادةل.

ن الأطراف مع حفاظها عىل اس تقاللية  التحرير: ا 

 تعارض أأي تدخل يف شؤون اجلزائر ادلاخلية؛  — 

 تدين التدويل الواقع اذلي هو نتيجة س ياسة املواهجة اليت تقوم هبا السلطة؛ — 

ل من قبل اجلزائريني وحدمه    — ا  أأن يكون  تبقى مقتنعة بأأن حل الأزمة ل ميكن 

 وجيب أأن يمت يف اجلزائر؛ 

عالمية دلى  —  اجملمتع ادلويل من أأجل التعريف مببادرة هذا    تلزتم يف القيام حبمةل ا 

 الأرضية وتأأمني ادلمع هل؛ 

س يايس وسلمي يف   — مقتىض حل  مساندة  أأجل  من  دولية  ا طالق لحئة  تقرر 

 اجلزائر؛

 تدعو اجملمتع ادلويل ا ىل تضامن فعال مع الشعب اجلزائري؛  — 

 ملواقف ابس مترار.  تقرر مواصةل التصالت يف ما بيهنا يف سبيل التشاور وتطابق ا  — 

 1995يناير  13روما، 

 

 عون املوقّ 

 عن الرابطة اجلزائرية لدلفاع عن حقوق ال نسان: عبد النور عيل حيىي —

 عن جهبة التحرير الوطين: عبد امحليد همري  —
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 عن جهبة القوى الاشرتاكية: حسني أآيت أأمحد وأأمحد جداعي —

نقاذ: أأنور هدام  —  وراحب كبري عن اجلهبة ال سالمية لال 

 عن احلركة من أأجل ادلميقراطية يف اجلزائر: أأمحد بن بةل وخادل بن سامعني  —

 عن حزب العامل: لويزة حنون —

 عن حركة الهنضة: عبد هللا جاب هللا —

 عن حركة اجلزائر املسلمة املعارصة: أأمحد بن محمد —
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 1994  نومفرب   ندوة صور من  (  1

 
 hoggar.org –ار ڤاله ©مداخةل عبد النور عيل حيىي.        

 
 من الميني ا ىل اليسار: ماريو جريو، عبد امحليد همري، حسني السلاميين، محمد السلاميين، حسني أآيت أأمحد،

 أأمحد بن محمد، عبد هللا جاب هللا، عبد النور عيل حيىي، ماريو ماراتزييت.  أأندراي ريًكردي، 

 hoggar.org –ار ڤاله ©
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 من الميني ا ىل اليسار: أأمحد بن محمد، أأنور هدام، أأمحد بن بةّل، أأندراي ريًكردي، عبد النور عيل حيىي، حسني أآيت أأمحد، 

 hoggar.org –ار ڤاله ©فرانتشيسكو روتييل )معدة روما(، عبد امحليد همري، حسني السلاميين، نور ادلين بوكروح.   

 
 hoggar.org – ار ڤ اله ©

 
 معدة روما فرانتشيسكو روتييل يكّرم املشاركني يف لقاء سانت ا جييديو

 hoggar.org –ار ڤاله ©ومينح عبد النور عيل حيىي وسام بدلية روما الرمزي.   
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 hoggar.org – ار ڤ اله ©

 1995  يناير  ندوة صور من  (  2

 
 hoggar.org – ار ڤ اله ©

 
أأنور هدام، أأمحد   حيىي، من الميني ا ىل اليسار: عباس عروة، أأندراي ريًكردي، عبد الكرمي ودل عّدة، عبد هللا جاب هللا، عبد النور عيل 

 hoggar.org  –ار  ڤاله ©.   أأمحد بن محمد، أأمحد جداعي حسني أآيت أأمحد،  محمد السلاميين، بن محمد، أأمحد بن بةّل، حسني السلاميين،
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 hoggar.org – ار ڤاله ©مداخةل أأندراي ريًكردي.     

 
 hoggar.org  –ار ڤاله ©مداخةل أأمحد بن بةّل.     

 
 من الميني ا ىل اليسار: عبد الكرمي ودل عّدة، أأنور هدام، خمتار مغراوي، أأمحد جداعي، حسني أآيت أأمحد، 

 ماريو جريو، عبد النور عيل حيىي، خادل بن سامعني، أأمحد بن بةّل، عبد امحليد همري، لويزة حنون،

 hoggar.org –ار ڤاله ©أأمحد بن محمد، عبد هللا جاب هللا.       
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 hoggar.org –ار ڤاله ©

 
 hoggar.org –ار ڤاله ©التوقيع عىل العقد الوطين من طرف عبد النور عيل حيىي.     

 
ّول   حسني السلاميين، حسني أآيت أأمحد، من الميني ا ىل اليسار: ماريو جريو، عبد امحليد همري،الصف الأ

 ( موقع ا عاليم جزائري عبد النور عيل حيىي.   )املصدر:أأمحد بن محمد، عبد هللا جاب هللا،  
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ّول   أأمحد بن بةّل، أأنور هدام، عبد النور عيل حيىي،من الميني ا ىل اليسار: الصف الأ

 hoggar.org –ار ڤاله © ، عائشة السلاميين، خمتار مغراوي، عباس عروة.  حسني السلاميين الصف الثاين

 
ّول من الميني ا ىل اليسار: عبد امحليد همري، حسني أآيت أأمحد، أأمحد بن بةّل،   مداخةل أأنور هدام. الصف الأ

 hoggar.org –ار ڤاله ©عبد النور عيل حيىي، عبد هللا جاب هللا، أأمحد بن محمد.   
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 2000 جنيف بيان

 

 

"الأبعاد    لس تكشافيف جنيف    ندوة  2000  جوان 22و 21يويم    أأ ار ڤمعهد اله نّظم  

بعة عرش شهًرا من تعيني القيادة  . وجاءت الندوة بعد أأر 50احلقيقية للأزمة اجلزائرية" 

 .1999يف أأفريل  العسكرية لعبد العزيز بوتفليقة يف رئاسة امجلهورية

ا ىل الندوةُدعي  والس ياس ية    عدد      واحلقوقية  الأاكدميية  الشخصيات  من  معترب 

اليسارية والوطنية وال سالمية التيارات  تقيمي عقد   ، واكن الهدف مهنااجلزائرية من 

آفاق حلّ   وتباحث  التسعينيات من القرن املايض وّت  اجلزائري.    الف الس يايساخل  أ

قارب املوضوع من منظور اترخيي يلناقش أأاكدميي    ندوةص اجلزء الأول من ال يص ّت 

 .صص اجلزء الثاين للنقاش الس يايسوس يايس وقانوين واقتصادي واجامتعي، بيامن خُ 

اذلي طرح تشخيًصا مشرتاًك    "2000  جنيف  بيانجت الندوة ابلتوقيع عىل " وّ تُ 

ر الوفاق  توفّ ب   اجلزائرية مرشوط    اخلروج من الأزمة" أأنّ للأزمة اجلزائرية وتوافقًا عىل  

قصاء لأحد ا  الس ياس ية دون  أأربعة مبادئ كربى غري  ،  بني لك احلساس يات  حول 

قابةل للتفاوض ويه: احرتام التناوب الانتخايب وحرية الصحافة واس تقاللية القضاء  

 ".واملساواة الًكمةل والفعلية بني املواطنني أأمام القانون ودون أأي متيزي

 

كتًبا    1995، ونرشت منذ  1994منظمة حبثية غري حكومية تأأّسست يف جنيف س نة    ار ڤمعهد اله أأ 

 . ة من املواضيع املتعلقة ابملغرب العريب وابجلزائر عىل وجه اخلصوصتتناول مجموعة واسع
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 2000بيان جنيف 

أأي  ل تزال   اجلزائر مرسحا لعنف متواصل منذ حوايل عرش س نوات دون ظهور 

أأمل ل هنائه. ويتضح من خالل أأعداد القتىل اليت ّترب هبا الصحافة اليومية فشل ما 

يسمى ابلوئام املدين اذلي تقرر يف الرسية وهو فشل مرتقب ابعتبار جتاهل الطبيعة 

 والأرامل واليتاىم… وما يغذيه  الس ياس ية لرصاع تفامقت نتاجئه عىل مس توى الضحااي

 من تعطش لالنتقام جيعل من العنف وس يةل وغاية يف ذات الوقت.

ملحًّ  عديدة  لقد ابت  أأجيال  مس تقبل  تعرض  اليت  الوضعية  هذه  من  اخلروج  ا 

ال قصاء   ديناميكية  يغذي  ما  وهو  الس نوات،  لعديد  ابلس مترار  وتنئب  للخطر 

د اجملمتع ابلنفجار. ومل تتسبب هذه الوضعية الاجامتعي ويتسبب يف تفقري خطري هيد

فشال مواعيد وطنية ودولية   يف التدهور اخلطري لالقتصاد حفسب بل يه هتدد أأيضا اب 

أأن تفيض ا ىل خسارة   ن اس مترت هذه الوضعية  ا  حامسة ابلنس بة للجزائر، وخُيىش 

 هنائية لس تقالل قراران الوطين يف لك امليادين. 

ننا جامعيون ومناضلون  حلقوق ال نسان وخشصيات س ياس ية من خمتلف الآفاق  ا 

مبناس بة امللتقى حول "الأبعاد احلقيقية  2000جوان   22و 21اجملمتعون جبنيف يويم 

للأزمة اجلزائرية" ننبه ا ىل رضورة رجوع الوعي دلى لك جزائري وندعوه ليكرع من  

هناء الأزمة العن  يفة وتسخري لك  قميه الوطنية للمسامهة بأأي شلك من الأشًكل يف ا 

 الطاقات حللها ابلشلك العادل والهنايئ.

ننا ندعو ا ىل التخلص من عقلية ال جامع والتعددية الظاهرية وجترمي اخلصم وما   وا 

دارة بوليس ية وزب نية للحقل الس يايس. كام ندعو ا ىل حوار بني  و يرتتب عن ذكل من ا 

نطاق   أأسس مصاحلة وطنية حقيقية يف  ا رساء  ىل  وا  والشفافية  اجلزائريني  الوضوح 

حترتم لك الآراء الس ياس ية والأيديولوجية وتلزتم بواجب احلفاظ عىل اذلاكرة وبواجب  

أأن تكون مؤسسات   الغاايت  لبلوغ هذه  الواجبات  أأوكد  نه من  احلقيقة والعدل. وا 



 2000 جنيف بيان
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ادلوةل يه الوعاء الوحيد للسلطة العمومية املمتثةل يف حّك مدين انبع من انتخاابت  

 عرتف هبا دوليا، ابعتبار أأن الس يادة الشعبية يه املنبع الوحيد للرشعية.نزهية حرة وم

همينة   حتت  الآن  يه  والقانوين  الس يايس  حمتواها  من  أ فرغت  اليت  ادلوةل  ن  ا 

أأن   القيادات العسكرية املس تأأثرة بلك صالحيات السلطة وهو ما مينع اجلزائر من 

ا ن  ا  العليا للمجاهبات يف  تصبح دوةل قانون ويعطل التحول ادلميقراطي.  ملس توايت 

اجملمتع يه انجتة عن خصخصة املؤسسات وحتريفها عن غاايهتا املعلنة ويرتمج مس توى  

اجملاهبة مطلبا جاحما دلوةل قانون مل تمت الاس تجابة هل بعد أأربعة عقود من الاس تقالل. 

ن املعاجلة املؤسساتية للرصاعات تتطلب ال قالع عن العنف حيث   نا  متع حياة جم   ا 

سلمي تُقاس مبعيار احرتام احلياة البرشية وكرامة ال نسان وهو ما جيب أأن يكون فوق  

 لك مرشوع أأو طموح للسلطة.

ذا ما توفر الوفاق بني لك احلساس يات  ن اخلروج من هذه الأزمة ل يزال ممكنا ا  ا 

للتفاوض ويه:   قابةل  غري  مبادئ كربى  أأربعة  لأحد وحول  قصاء  ا  الس ياس ية دون 

الًكمةل    احرتام واملساواة  القضاء  واس تقاللية  الصحافة  وحرية  الانتخايب  التناوب 

 والفعلية بني املواطنني أأمام القانون ودون أأي متيزي.

 2000جوان  22يوم  ،جنيف

 

 املوقعون: 

الهواري عدي، عبد النور عيل حيىي، العريب علييل، عباس عروة، رش يد بن عيىس، 

بنّاين، مصطفى بن معّمر، رزيق بن معّمر، محمود  معران بلعيد، عيل بن حاج، أأمحد  

بوزوزو، مصطفى برامهي، عبد امحليد براهميي، خلرض شاذيل، الهادي شليب، عبد  

سعيد  النحييل،  عزيز  احلاج،  مراد  دهينة،  مراد  رشيفي،  فريد  رشيف،  اللطيف 

مطهري،   راتڤمصطفى حابس، محمد حريب، أأن  يار،ڤ الساليم، فرانسوا جاز، بيار  
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أأرزيق  زي أأمحد رواجعية،  املناعي، رش يد مصيل، يوسف جنادي،  أأمحد  ن مزري، 

التاوِت،  ابراهمي  طاحليت،  فتيحة  س يدمه،  ادلين  س نويس، صالح  سادات، معر 

 محمد العريب زيتوت.  ،حبيب زايدي، حسني زهوان

 

 " اجلزائرية   للأزمة   احلقيقية   الأبعاد"   حول جنيف   لندوة  صور 

 
 . محمد حريب عبد النور عيل حيىي، مراد دهينة، اليسار: لويزة حنون، عبد امحليد ال براهميي،من الميني ا ىل 

 hoggar.org –ار ڤاله ©

 

 
ّول حسني زهوان والهادي شليب ويف الصف الثاين رش يد مصيل وفتيحة طاحليت.  يظهر يف الصف الأ

 hoggar.org –ار ڤاله ©
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 hoggar.org –ار ڤاله ©

 
 hoggar.org –ار ڤاله ©

 
ّول: الهواري عّدي.      hoggar.org –ار ڤاله ©يف وسط الصف الأ
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 ( 2007)ميثاق حركة رشاد  

 

 

 2007أأبريل    18أأصدرت مجموعة من اجلزائريني من خلفيات فكرية وهمنية متنّوعة يف  

ا ىل الشعب اجلزائري معلنة فيه عن تأأسيس حركة س ياس ية، وليست حزاًب  نداًء 

للتنافس الانتخايب، يه حركة رشاد اليت تسعى ا ىل تغيري س يايس جذري يف اجلزائر 

يوّض   51واحلّك الراشد. ونرشت احلركة ميثاقًا  ابلوسائل الالعنفية ل رساء دوةل القانون

 أأهدافها وقميها ومبادهئا. 

 

 نداء إل الشعب الجزائري 

 أأهيا الشعب اجلزائري،

ها تعقيًدا ومأأساويًة:   ه احلديث وأأشّد  حدى أأخطر  مراحل  اترخي  ميرُّ وطنُنا احلبيُب اب 

ه وهتّد   ، وتُنذُر بتدمري  فالشعب يعاين من تفاقُم  املشألك اليت تُهن ك حارض  ُد مس تقبهل 

ل هناء    ها  وتوجهي  الأحداث   مسار   تغيري   ا ىل  هو  يبادر   مل  ما   ، أأطفاهل  ومصري   مصري ه 

حالل  العدل  والرشاد    .الاستبداد  والفساد  وا 

ت س تمك ل   أأن  املُفرتض   من  من الاس تقالل، اكن  قرن   نصف   يُقارُب  ما  خفالل  

ا الاج  دولهت  تأأسيس   طار     -امتعية   اجلزائُر  ا  يف   ، الًكمةل  الس يّادة   ذات    ، ادلميقراطية 

املبادئ  ال سالمية  وفق ما اندى به بيان نومفرب. غري  أأن الواقع  يرُصخ بنقيض  ذكل:  
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واس تفحل  البؤُس  وانترش  الظمُل،  ومّع  الفساُد،  واسترشى  تعّمق الاستبداُد،  فقد 

 .اليأأُس 

ّن اجلذور  الرئيس ية  لهذا ادلاء    ا  ا  هّنا امتداد  حمتي  لس ياسات  حاكهت  ؛ ا  ابدية  للعيان 

هم من املنتفعني، اذلين اس تولوا عىل السلطة   ومازالت  مجموعة  من اجلرنالات  وأأتباع 

شاعة  الفساد  فهيا ا ومعلوا عىل ا  ا وخرياهت    .وحتمّكوا يف قدرات  البالد  وهنبوا ثرواهت 

ن احلصيةل  البائسة    هّنا، عىل  ا  : ا  لس ياسات  هذه السلطة  مل تعد  ّتفى عىل أأحد 

، والرتاجع    الس يايّس  ، وال قصاء   تتجّسُد يف خنق  احلرايت  املثال ل احلرص،  سبيل 

ا  ا وقوانيهن  ، وتوظيف  ادلوةل  مبؤسساهت  ، والتفكُّك  الاجامتعّي  وأأزمة  الهوية  الاقتصادّي 

ها الفاسدين. وحىت عىل الصعيد  الأمين، يف خدمة  السلطة  احلامكة  واملُن  تفعني من أأتباع 

، عكس  ما يرّوُج هل   ا، غري  مس تقّر  اذلي راهنت عليه السلطُة، فال يزال الوضُع هشًّ

 .اخلطاُب الرمسيُّ 

كّ ُران يوميًّا للأسف الشديد، وبشلك  ّن الأحداث  املأأساوية  اليت ي شهُدها بدُلان تُذ  ا 

 .لوضع املزريدموّي  مريع ، هبذا ا

لون ا ىل أأرقام  يف قامئة  ل   ينا ومه يتحو  فا ىل مىت نس مترُّ يف ا حصاء مواتان ومفقود 

ع  بني أأجساد  تلفُظها أأمواُج   ُج عىل مأ ل  ش باب نا املوز  أأول  لها ول أآخر؟ ا ىل مىت ن تفر 

اخمل دهالزي   يف  ضائعًة  مهنارًة  تسقطُ  أأو  انتحاًرا  حتف ها  تلقى  وأأخرى   ، درات   البحر 

؟ ا ىل مىت يصطدُم تالمذتُنا وطلبتُنا ابلرداءة وال قصاء  والبطاةل  القاتةل   والاحنرافات 

  واحلرمان  من بصيص  أأي  أأمل  يف املس تقبل؟

مرسح   وشوارُعنا  نرتّدُد  مىت  ا ىل  مبددة؟  مهنوبة  وثرواتُنا  نرتيُّث  مىت  ا ىل 

الظمل يرفض  لشعب   ، ابلغضب  ترصُخ  يومية   وميقت    لحتجاجات   اخلنوع  ويأأىب 

  "احلقرة"؟
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 أأهيا الشعب اجلزائري،

آماكل    نقاذ  وطن نا يس تلز ُم تغيرًيا جذرايًّ مسؤوًل، يرىق ا ىل مس توى قناعات ك وأ ّن ا  ا 

ابلأمن   تنعُم  أأرض   يف   ، والكرامة  احلرية   كنف   يف  العيُش  حقّ ك  مفن  وطموحات ك؛ 

ُع للك أأبنائ هوالرخاء، يف بدل  يسوُده العدُل   .واملساواُة، يف وطن يتّس 

ذن هللا،  ، بل، اب  ًرا حمتوًما. فالتغيرُي ممكن  ّن الوضع  اذلي تعيُشه اليوم  ليس قد  ا 

ك به ومشاركت ك يف  ، والزتام  ك يف معل  جامعي  هادف  ، لكنه يتطلُّب اخنراط  أآت 

ّن اكفة  شعوب  العامل تسعى   . ا  نه معل  يف متناوكل  جناز ه؛ ا  اليوم للتحّّك  يف مصري ها،  ا 

ت علهيا. وأأنت،   وتناضُل من أأجل  التحّرر  من قبضة  الأنظمة  الاستبدادية  اليت فُرض 

، كام فعلت يف ثورة   أأهيا الشعب اجلزائري، تس تطيُع القيام  مبثل هذه الوثبة  التحررية 

 .أأول نومفرب العظمية

ّن القمي  اليت تؤمن هبا، والتارخي  اذلي تعزتُّ  ُك، لك ها  ا   به، ومشاعر  الكرامة  اليت متزّي 

 .جتعكُل قادًرا عىل حترير  مصري ك من خمالب  املتسلّطني  واملُفسدين 

 أأهيا الشعب اجلزائري،

ليك اليوم نبأَ ولدة  حركة "رشاد" اليت تكّونت يف رمح  معاانت ك وخرجت   نزفُّ ا 

ليه ا ىل النور خلدمتك، لتكون  أأدات ك يف التغيري  اذلي  .طاملا تطلّعت  ا 

ابلطرق    للعمل،  تصبو  ع  جت  مُّ قوة  بل  س ياس يًّا،  حزاًب  ليست  رشاد  حركة  ّن  ا 

فهيا ممارساُت   حُتّرم  اليت  ادلوةُل   ، والقانون  احلق  والعدل   قامة دوةل   ا  ، عىل  الالعنفية 

ّن هذه احلركة حركتـُك أأنت،  " ا ىل الأبد. ا  وأأنت ال قصاء  والتعّسف  والظمل  و"احلقرة 

مدعو للتفكري يف الأرضية اليت يطرُُحا مرشوُعها اذلي بني يديك، ابملناقشة وال ثراء  

 .والتطبيق
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 أأهيا الشعب اجلزائري،

  ، ّن العمل  عىل حتقيق  تغيري  هبذه الأمهية ي قتيض مشاركة  امجليع. ومن هذا املنطلق  ا 

سور  بني مجيع الفاعلني تنفتُح حركة رشاد عىل لك  املبادرات اليت تسعى  ا ىل مّد  اجل 

ا، وذكل لبناء  عالقات    ، عىل اختالف  مشارهب  الس ياس يني والنقاابت  والشخصيات 

طار  مرشوع  وطين  جامع  فّعال   ها يف ا  ا وجتميع   .الثقة  بيهنا، واملسامهة  يف ملّ  ش تاهت 

ادلوةل   موظفي  اكفة   "رشاد"  حركُة  تدعو  اجلامع ،  الوطين   املنظور   هذا    من 

، مدنيني وعسكريني، ليكّر سوا ولء مه دامئًا لهذا الشعب، اذلي يطمُح ا ىل   اجلزائرية 

ها لهؤلء   ّن حركة  "رشاد" متّد يد  م يف خدمته. ا  ، وليسّخروا هجود مه وطاقاهت  الانعتاق 

مجيًعا للسري مًعا يف طريق التغيري احلقيقي، حتقيقًا ملصلحة  امجليع ؛ فليس حلركة  رشاد 

 !سوى أأعداء اجلزائرعدو  

 أأهيا الشعب اجلزائري،

ّن "رشاد"، من هجهتا، تتعهد خبدمتك وتوفري ال طار اذلي يسمح كل ابلتجمع،   ا 

حىت تمتكن من التعبري عن أ لمك وأآماكل وطموحاتك، وتطلعاتك الطبيعية املرشوعة  

 .ملس تقبل أأفضل

ك و  ك  مصري ك بيد  لتنطلق  واثقًا من  مّرة أأخرى، هذا موعُدك مع التارخي؛ فلمتس 

 !النرص

أأهّيا  فاهنض  حمتوم !  بل   ، ممكن  أأمر    ، وعادةل  حرة   جلزائر   نرص   وهو  نرص ك،  ّن  ا 

 !الشعب العظمي لتنزتع حريت ك! ومق لتجد  هللا معك

آمنا وارزق أأههل من المثرات"  "رب اجعل هذا بدلًا أ
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 أأمانة حركة رشاد 

 2007أأبريل  18املوافق لـ  1428غرة ربيع الثاين 
 

 التوقيعات، حسب الرتتيب الأجبدي 

 مراد دهينة، محمد العريب زيتوت، محمد مسراوي، عباس عروة، رش يد مصيل 

 

 ميثاق حركة رشاد 

 ملاذا رشاد؟  .0

يناير   القامئ يف اجلزائر منذ الاس تقالل، وخاصة بعد انقالب  أأدخل    1992النظام 

البالد يعيش حاةل مأأسوية انمجة عن  البالد برمته يف طريق مسدود، حبيث جعل  

حتّك الاستبداد وتفيش الفساد مما تسبب يف اهنيار أأراكن ادلوةل، وما صاحهبا من 

تقهقر يف اجملالني الاقتصادي والاجامتعي، فضال عن تقييد احلرايت املدنية، وال قصاء 

غا املأأسوي  الوضع  أأزمة هوية متفامقة. ويشهد عىل هذا  لبية  الس يايس والتخبط يف 

اجلزائريني، كام تعزز العديد من املؤرشات وادلراسات اليت أأجرهتا املنظامت واملعاهد  

 .اجلزائرية وادلولية هذا التقيمي للوضع املرتدي يف البالد

من هجة أأخرى، فا ن ثقافة تسوية اخلالفات الس ياس ية عن طريق العنف املوروثة  

لطبقة الس ياس ية يف التحرر من  عن فرتة الكفاح من أأجل التحرير، ا ىل جانب جعز ا

السلطة   يكرس س يادة  لنظام  التأأسيس  اخملابرات وفشلها يف  اجليش وهجاز  وصاية 

املدنية عىل السلطة العسكرية، فقد شلك لك ذكل الأرضية اخلصبة لبناء نظام غري 

قادر عىل ا رساء مناخ س يايس واجامتعي واقتصادي كفيل بضامن حتقيق منو اقتصادي  
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فرص الشغل وحتقيق الامتسك الاجامتعي أأو حىت جمرد تلبية الطموحات    سلمي وتوفري

 .املرشوعة للشعب

غفال أأن مسؤولية املأأزق اذلي  لكن هذا التشخيص يفرض علينا ابملقابل عدم ا 

تتخبط فيه اجلزائر اليوم ل تقع فقط عىل عاتق اجليش اذلي يتحّك يف النظام الس يايس  

ال  النخب  أأن  بل  من  منذ الاس تقالل،  كبري  قدر  أأابنت عن  اليت  املدنية  س ياس ية 

العجز وعدم قدرهتا عىل التواصل مع املواطنني وتكريس نشاطها خلدمهتم، تتحمل  

 .يه أأيضا جزءا من هذه املسؤولية

فال  الزمن،  من  عقدين  أأكرث من  منذ  بدلان  اذلي جيتازه  املأأسوي  للوضع  ونظرا 

ات الشعب اجلزائري لمتكينه من  مناص من فعل مواطين سلمي جتمتع حوهل اكفة فئ

 .حتمل املسؤولية الازمة لبناء مس تقبل قامئ عىل الكرامة والعداةل واحلرية

، برزت حركة رشاد كقوة س ياس ية مبتكرة، تضع نفسها  2007ومنذ نشأأهتا يف  

يف قطيعة مع أأفًكر وممارسات املايض، قوة قادرة عىل تقدمي للشعب اجلزائري بديل 

قناعاته وتطلعاته ذي مصداقية وواقع  أأجل تغيري جذري يكون يف مس توى  ية من 

 .املرشوعة

ابلنس بة حلركة رشاد، ل ميكن بناء أأمة منسجمة ومتفاعةل مع واقع عامل اليوم أأمة 

ل من خالل املشاركة  جيال القادمة، ا  تس تحق أأن نفتخر هبا دلى تسلمي مقاليدها للأ

دارة شؤو ن بدلمه وعن طريق اس تعادة املواطنني احلقيقية مجليع اجلزائريني من أأجل ا 

نشاء دوةل القانون احلقيقية  .يف القامئني عىل احلّك، وذكل من خالل ا 

قلميي جد مضطرب، تتفامق فيه مجيع أأشًكل  ويف عامل يزداد عوملة ويف ظل وضع ا 

التطرف بسبب تزايد قلق وبؤس الشعوب، ل ميكن ضامن سالم و اس تقرار املنطقة  

قامة دوةل ل اب  ذا أأرادان  ا   القانون واحلّك الرش يد يف اجلزائر، وهو رشط ل مناص منه ا 
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حقا بناء الرصح املغاريب، وتعزيز العالقات مع شعوب حوض البحر الأبيض املتوسط  

 .وأأفريقيا والعامل العريب والعامل ال ساليم

تتبناها حركة رشاد وتسري وفقها، رافضة   اليت  النظرة  اكنت ول تزال هذه يه 

املتعلقة حما وادلميقراطية وكذكل تكل  وادلوةل  ال سالم  بني  الزائف  ولت الانقسام 

ملبادئ   مهنا  اللغة. ووفاء  أأو  تعزتم رشاد دمج مجيع هذه  1954نومفرب    1ابلثقافة   ،

املكوانت للشعب اجلزائري يف مرشوع جممتع قامئ عىل القناعات واملبادئ اليت تقوم  

 .علهيا هوية الشعب

يتطلب هذا الطموح، من جانب املبادرين ا ىل حتقيق تغيري، رؤية   وبطبيعة احلال

خالص وتفاين يف العمل، والوفاء للقمي الأساس ية لشعبنا  .متبرصة، وا 

 حركة رشاد وأأهدافها  . 1

ن تكون مبثابة  تصبو حركة رشاد، من حيث مقاصدها وأأسلوب معلها وأأهدافها، ا ىل ا 

التغيري اذلي ميكّن اجلزائريني من العيش يف بدل حر،  أأداة للتجنيد الشعيب من أأجل  

للشؤون  سلمية  دارة  ا  خالل  من  الراشد،  التس يري  ويضبطه  القانون  دوةل  حتمكه 

العمومية عىل خمتلف مس توايت ادلوةل، عىل أأن يكون هذا التس يري فعال وعقالنيا  

 .ونزهيا وشفافا وقابال للمساءةل

ّن حركة رشاد ليست حزاب س ياس يا،   لأهنا تعتقد أأّن الوضع احلايل يف البالد ل  ا 

يسمح بنشاط س يايس حقيقي حر مينح اجلزائريني فرصة حقيقية ملامرسة مسؤولياهتم 

 .الس ياس ية واختيار مه بلك حرية من ميثلهم من خالل انتخاابت حقيقية

كام تتطلع حركة رشاد ا ىل أأن تكون جتمعا س ياس يا واجامتعيا وفكراي من أأجل  

يري حقيقي للنظام الس يايس السائد، لقناعهتا الراخسة بأأن مثل هذا التغيري ا حداث تغ 

 اذلي من شأأنه أأن حيرر اجلزائريني حتريرا اتما ويضمن هلم فضاء دميقراطيا أأرحب، هو
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وحده قادر عىل ا ضفاء معىن حقيقي للتنافس الس يايس الرشيف، يكون يف صاحل  

 .اجلزائريني

حركة شعبية أأصيةل، تسريها قيادة جامعية تعمل وتصبو رشاد أأيضا ا ىل أأن تكون  

 عىل جتس يد معايري التس يري الراشد، بدءا من داخل صفوفها 

رشاد يه حركة يف جوهرها معارضة للسلطة احلالية، ومن مث لن تقبل بأأّي حال  

 من الأحوال تبين موقف من شأأنه أأن يساعد السلطة عىل الاس تدامة أأو التجدد 

مجلي مفتوحة  رشاد  التغيري  حركة  مسار  ا ىل  الانضامم  يف  والراغبات  الراغبني  ع 

 .املنشود

رشاك لك   أأهدافه، وتلزتم اب  تعمتد حركة رشاد الطرق الالعنفية سبيال لتحقيق 

لهيا  .فئات الشعب اجلزائري وال صغاء ا 

ّن حركة رشاد اقتناعا مهنا بعدم قدرة أأّي قوة س ياس ية، همام اكنت، أأن حتدث  ا 

املن  التغيري  الفاعلني  لوحدها  ا ىل مد اجلسور بني  مبادرة هتدف  مفتوحة للك  شود، 

يف   تسهم  أأن  شأأهنا  ومن  بيهنم  ثقة  عالقات  بناء  أأجل  من  اجلزائر  يف  الس ياس يني 

 .جتميعهم

 قمي ومبادئ حركة رشاد  . 2

فا هنا ل تنوي عرض برانمج س يايس   أأّن حركة رشاد ليست حزاب س ياس يا   – مبا 

ولكن تقرتح أأرضية قمي ومبادئ ترى أأهنا تشلك أأساسا    –فهذه هممة الأحزاب اخملتلفة  

 .مشرتاك بني اجلزائريني

( ملزتمة 1تعمل رشاد عىل أأن تكون السلطة الس ياس ية اليت حتّك جزائر الغد:  

( اجامتعية، 6( منصفة،  5( مدنية،  4( ذات س يادة،  3( رشعية،  2بدوةل القانون،  

 .( واملساءةل11( والشفافية، 10ة، ( والفعالي 9( تقوم عىل الرشاكة، 8( متبرصة، 7
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 :وعىل هذه السلطة أأن تكرس عىل أأرض الواقع القمي واملبادئ الآتية

 دوةل القانون  . 1.2

ينبغي أأن تسهر ادلوةل عىل الفصل الفعيل بني السلطات الترشيعية والتنفيذية   •

 والقضائية؛

والأمن وحق احلياة و  يتوجب عىل ادلوةل ضامن عدم انهتاك الرشف والكرامة  •

 امللكية املكتس بة بطريقة رشعية، واحلقوق و احلياة اخلاصة مجليع املواطنني؛

والقانونية   • الس ياس ية  وال ليات  املؤسسات  تنشئ  أأن  ادلوةل  عىل  يتوجب 

والرتبوية والاجامتعية قصد ضامن ادلفاع عن حقوق النفس البرشية مجليع املواطنني 

 .والعمل عىل الهنوض هبا

 الرشعية  . 2.2

الشعب   • قبل  من  ونزاهة  املنتخب حبرية  النظام  هو  الوحيد  الرشعي  النظام 

 واذلي يضع نفسه يف خدمة املصاحل العليا للأمة؛ 

ال نسان وت   • ذا احرتمت حقوق  ا  ل  ا  انتخابية حرة  أأية معلية  اعتبار  ل ميكن 

حر  التجمع،  حرية  التعبري،  حرية  ومهنا:  الأساس ية،  احلرايت  التقدم ضامن  ية 

كراه، تيسري س بل الوصول ا ىل  ب أأو حزب أأو مرحش، غياب ال  لالس تحقاقات مكنتخ 

مراكز الاقرتاع، حرية التصويت الرسي، حرية التقّدم ابلشكوى والاحتجاج عىل  

 التجاوزات؛

بتنظمي  • امللكفة  ال دارة  ذا اكنت  ا  ل  ا  نزهية  انتخابية  أأي معلية  اعتبار  ل ميكن 

م  غري  واكن الانتخاابت  ادلس تور،  مبوجب  محميا  الانتخايب  القانون  واكن  تحزبة، 

الاقرتاع عاما، وس بل الوصول ا ىل مراكز الاقرتاع مضمونة للجميع، وسبيل الوصول  

ا ىل الوسائل الرضورية للقيام ابمحلةل الانتخابية منصفا، ومعلية فرز الأصوات شفافة  
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واجليش   والرشطة  احلكومة  ومعامةل  للجميع،  للأحزاب ومفتوحة  العداةل  وهجاز 

 واملرحشني واملقرتعني، منصفة وغري قرسية؛

ليه أأمر مرفوض وليس   • اللجوء ا ىل العنف أأو القوة لالحتفاظ ابحلّك أأو الوصول ا 

 مسموحا به مطلقا؛ 

طار التعددية احلزبية ابحرتام ثوابت الأمة املنصوص  • يمت التناوب الس يايس يف ا 

 .الشعب حبرية علهيا يف ادلس تور اذلي خيتاره

 الس يادة  . 3.2

ل بد أأن تكون ادلوةل اجلزائرية "دوةل ذات س يادة، دميقراطية واجامتعية يف  •

طار املبادئ ال سالمية"، وفقا ملا نص عليه بيان أأول نومفرب   ؛1954ا 

 يتوجب عىل السلطة الس ياس ية احلفاظ عىل اس تقالل وأأمن ادلوةل اجلزائرية؛  •

السلطة الس ياس ية التحرر من تدخل أأّي قوى ضاغطة، سواء  يتوجب عىل   •

آو اخلارج أأو من أأي حكومة أأجنبية؛  من ادلاخل أ

يتوجب عىل السلطة الس ياس ية احلرص عىل القضاء عىل الأشًكل اخلطرية من   •

 التبعية الاقتصادية للجزائر وضامن الاس تقاللية يف اجملالت ال سرتاتيجية؛

اجلز  • عالقات  تنظمي  ابملثل  جيب  واملعامةل  التعاون  ملبادئ  وفقا  اخلارجية  ائر 

 واحلفاظ عىل املصاحل املتبادةل؛

 .جيب الوفاء بًكفة املعاهدات ذات البعد العاملي، واليت صادقت علهيا اجلزائر •

 الطابع املدين  . 4.2

 علامنية"؛ دوةل اجلزائر ليست "دوةل بوليس ية" ول "دوةل لهوتية"، ول "دوةل   •
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الس ياس ية   • للسلطة  فعال  اتبعني  الأمن  ومصاحل  اجليش  يكون  أأن  ينبغي 

 وخاضعني لرقابة الربملان؛

ينبغي أأن يتقيد اجليش مبهامه اليت حيددها ادلس تور واملمتثةل يف احلفاظ عىل   •

 سالمة البالد الرتابية وادلفاع عهنا يف وجه الهتديدات اخلارجية؛

 ل يف احلياة الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية للبالد؛ ميتنع اجليش عن التدخ •

يقر اجليش بأأن الشعب اذلي ينبثق عنه هو صاحب الس يادة، ويتعني عليه   •

تكل  ممارسة  عن  املنبثقة  والاجامتعية  والاقتصادية  الس ياس ية  التغيريات  احرتام 

 .الس يادة

  املساواة  . 5.2

املواطنني أأمام القانون دون متيزي بناء  ينبغي عىل ادلوةل أأن تضمن املساواة بني   •

 عىل اللون أأو العرق أأو اللغة أأو اجلنس أأو الوضعية الاجامتعية أأو املعتقد الس يايس؛ 

يتعني عىل ادلوةل أأن تضمن للجميع احلرايت الأساس ية، الفردية مهنا وامجلاعية،  •

طار ادلس تور؛   يف ا 

ّونة للشخصية اجلزائرية، واملمتثةل ينبغي عىل ادلوةل أأن تعرتف جبميع العنارص املك •

قصاء أآو هتميش  .يف ال سالم والعربية والأمازيغية، والعمل عىل ترقيهتا من دون ا 

 الطابع الاجامتعي  . 6.2

ولئقة  • كرمية  حياة  وضامن  الاجامتعية  ابلعداةل  الهنوض  ادلوةل  عىل  يتوجب 

 ؛ )اخلدمات الصحية، التعلمي، الشغل، السكن( مجليع املواطنني

الس ياس ية   • الرتقية  حق  املواطنني  مجليع  تضمن  أأن  ادلوةل  عىل  يتوجب 

 والاجامتعية والاقتصادية والثقافية والفكرية؛
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 يتوجب عىل ادلوةل مًكحفة مجيع أأشًكل العنف؛ •

وفقر،  • أأمية  من  الاجامتعية  الآفات  حملاربة  تتجند  أأن  ادلوةل  عىل  يتوجب 

 .للمخدرات وال جرام، اخلواحنطاط أأخاليق وانتشار 

 التبرص  . 7.2

 ينبغي أأن تسرّي ادلوةل وفقا لرؤية ا سرتاتيجية وس ياسة متبرصة؛ •

ينبغي عىل ادلوةل أأن تقوم برتقية س ياسة تمنية مس تدمية وأأن تسهر عىل حسن  •

حامية   وعىل  العقالين،  وتس يريها  الطاقة  مصادر  ومجيع  الطبيعية  املوارد  اس تغالل 

 البيئة؛

 .ي أأن تضمن ادلوةل التوازن والتًكمل فامي يتعلق ابلعمليات ال منائية اجلهويةينبغ •

 املشاركة  . 8.2

املشاركة  • السلطات وتشجيع  مركزية  تأأسيس ل  عىل  ادلوةل  تعمل  أأن  ينبغي 

املبارشة للمواطنني عن طريق ّتويل اجملالس احمللية )البدلية، ادلائرة، الولية( مزيدا  

 السلطات، وكذكل من خالل الاستشارات الشعبية؛ من 

ينبغي عىل ادلوةل أأل تعيق حق التجمع، وجيب أأن ل خيضع تأأسيس امجلعيات  •

ذن مس بق من ال دارة، بل يكفي جمرد ال عالن عهنا؛   والنقاابت والأحزاب ا ىل ا 

جناز املهام ا • لس ياس ية ينبغي أأن تقوم ادلوةل برتقية املشاركة الفعلية للمجمتع يف ا 

 .والاقتصادية والاجامتعية والثقافية

 الفعالية  . 9.2

دارة والتخفيف من حدة   • ينبغي أأن تسهر ادلوةل عىل معلية ال صالح املس متر لال 

 العوائق البريوقراطية؛
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نفاق يف تس يري الشؤون العمومية،   • ينبغي أأن تسهر ادلوةل عىل خفض جحم ال 

 مع مراعاة الرضورات الاجامتعية؛

بغي أأن تسهر ادلوةل عىل احرتام وترقية مبادئ حرية املقاوةل واملنافسة احلرة ين  •

 وعىل مبادئ العقالنية والتوازن والاس تقامة يف مجيع النشاطات الاقتصادية واملالية؛ 

نشاء نظم للمراقبة والرتقية من طرف الأقران مع  • ينبغي أأن تشجع ادلوةل عىل ا 

 ربط الاس تحقاق ابلكفاءة حفسب؛

 ينبغي أأن تسهر ادلوةل عىل ترقية التعلمي وحتفزي روح البحث والابتًكر؛ •

املعارف   • واكتساب  للتكوين  اخلاريج  التعاون  ا ىل  ادلوةل  تدعو  أأن  ينبغي 

 واملهارات؛ 

واخلاصة  • العمومية  القطاعات  بني  املنسجم  التعايش  ادلوةل  تضمن  أأن  ينبغي 

 .واملشرتكة لالقتصاد

 الشفافية  . 10.2

نشاء قوى توازن مس تقةل وذات مصداقية وتضمن  ينبغ • ي أأن تشجع ادلوةل عىل ا 

 عىل وجه اخلصوص حرية الصحافة؛

 ينبغي أأن تضع ادلوةل ترشيعات وأ ليات وهيئات ملراقبة الرشوة ومًكحفهتا؛  •

 ينبغي أأن تضمن ادلوةل الشفافية يف النشاطات الاقتصادية واملالية؛ •

مؤسسة   • نشاء  ا  ادلوةل  واجب  وكذكل من  ذاهتا،  ادلوةل  حساابت  ملراقبة 

 حساابت املؤسسات العمومية؛

ينبغي أأن تسهر ادلوةل عىل احرتام القمي الأخالقية وترقيهتا وحماربة مجيع أأشًكل   •

 .الفساد، ومهنا الرشوة
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 املساءةل .  11.2

أأمام   • ابملساءةل  ملزمة  املنتخبة  السلطة  تكون  ادلوةل،  مس توايت  مجيع  عىل 

 الشعب؛ 

زاحهتم، عن طريق   من • ذا اقتىض الأمر ا  صالحيات الشعب معاقبة احلًكم، وا 

 ال ليات الرشعية املناس بة؛ 

ينبغي عىل ادلوةل أأن تعزز من ادلور الأسايس للمجالس املنتخبة، وذكل أأثناء   •

 ممارس هتا للمراقبة املالية لدلوةل وللمؤسسات العمومية، من خالل جلان خرباء؛

ادلو  • تقوم  أأن  الأدوات ينبغي  احملاس بة عن طريق  التدقيق يف  ثقافة  برتقية  ةل 

 املناس بة، مدعومة حبق ال حاةل عىل القضاء؛ 

ينبغي أأن يكون يف مقدور هجاز العداةل اس تالم امللفات تلقائيا ومقاضاة مجيع   •

 التجاوزات املسجةل بلك حرية؛ 

الأطراف أأثناء  • ينبغي أأن تضمن ادلوةل، استنادا ا ىل أأدةل متت مناقش هتا من لك  

عادهتا ا ىل  جراءات قانونية، جحز الرثوات والأمالك املكتس بة بطرق غري رشعية وا  ا 

ن تعّذر ذكل دفعها للخزينة العامة، واسرتجاع الرثوات الوطنية   أأحصاهبا الرشعيني، وا 

 . املهربة للخارج

 



 

 

 

 

 2008جنيف  بيان

 

 

آفاق  "ندوة حول    2008نومفرب    15ا ىل    13من    أأ معهد قرطبة للسالم جبنيفعقد   أ

اجلزائر يف  الس يايس  اجلزائر52"التغيري  يف  الأوضاع  معاينة  ا ىل  الندوة  وهدفت   .  

أأجل   من  التغيري  قضية  الومناقشة  دوةل  وحرايت    قانونا رساء  كرامة  تضمن  اليت 

  اجلزائريني، عىل أأايدي قوى س ياس ية خارجة عن س يطرة النظام وابلطرق الالعنفية. 

جاءت الندوة يف هناية العهدة الثانية لعبد العزيز بوتفليقة وأأثناء التحضري ل عادة تعيينه 

 لعهدة اثلثة.

الس ياس ية والنقابية وال عالمية  شارك يف الندوة عدد من الشخصيات اجلزائرية  

 ،واختمتت الندوة مبحارضة عامة عن نفس املوضوع.  والفكرية ذات التوهجات اخملتلفة

رحت خاللها  حرضها مجع من اجلزائريني واملهمتني ابلشأأن اجلزائري والصحفيني، طُ 

ليه الأوضاع يف اجلزائر.  حولمجةل من التساؤلت متحورت   جت  وّ تُ و   خطورة ما أ لت ا 

 اواسعً   اشعبيً   امطلبً   تغيري نظام احلّكاعترب  " اذلي  2008جنيف  بيان  ـ"عامل الندوة بأأ 

عىل و   ا وابلطرق السلمية وتوافقيً رضورة أأن يكون التغيري جذرايً ا وأأكّد عىل  وملحًّ 

وتوهجاهتا   أأيديولوجياهتا  اكنت  همام  التغيري  هبذا  املؤمنة  القوى  لك  اشرتاك  رضورة 

 .نشاطها الفئويالس ياس ية وجمال 

 

تأأسّ  أأ  ست جبنيف  معهد قرطبة للسالم جبنيف )مؤسسة قرطبة جبنيف سابقًا( منظمة غري حكومية 

 تنشط يف جمال الوقاية من العنف وترش يد اخلالف وتعزيز السمل يف العامل العريب وأأفريقيا.  2002س نة 
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 2008بيان جنيف 

بدعوة من مركز دراسات السمل ملؤسسة قرطبة اجمتع عدد من الشخصيات اجلزائرية  

بن ش نوف، ماكل جودي، مراد   ادلين  امحليد همري، جامل  عبد  السادة  بيهنم  من 

دهينة، محمد العريب زيتوت، ايسني سعدي، صالح ادلين س يدمه، لهواري عدي، 

انس، رش يد مصيل، يوسف جنادي، للمشاركة يف ندوة قصد  عباس عروة، سعد لو

آفاق التغيري الس يايس هبا.  معاينة الأوضاع الراهنة يف اجلزائر ومناقشة أ

 وقد اتفق السادة املذكورة أأسامؤمه أأعاله عىل ما ييل: 

بتدهور .  1 البالغ  أأكرث من    الانشغال  اليت هتدد اجلزائر عىل  الأوضاع واخملاطر 

 صعيد؛

عادة الثقة والأمل للمواطن؛ جعز ال . 2  نظام القامئ عن حل مشألك البالد وا 

 رضورة تغيري نظام احلّك، اذلي هو مطلب شعيب واسع وملّح؛. 3

 رضورة أأن يكون هذا التغيري جذراي وتوافقيا وابلطرق السلمية؛. 4

ا  رضورة اشرتاك لك القوى املؤمنة هبذا التغيري همام اكنت أأيديولوجياهتا وتوهجاهت .  5

 الس ياس ية وجمال نشاطها الفئوي؛

الاعتقاد بأأّن بيان أأول نومفرب ميكن أأن يكون أأساسا ل طار وطين شامل بعد  .  6

 قراءة توافقية معمقة هتدف لتجديده وحتيينه؛

نتيجة  .  7 تكون  واجامتعية  س ياس ية  ديناميكية  يتطلب  التغيري  هذا  أأّن  التأأكيد 

 لك ال رادات اخلرية. التشاور والتنس يق والعمل املشرتك بني 

ويرّحب احلارضون بتعدد املبادرات ادلاعية لهذا التغيري ويدعون ا ىل تًكثرها يف 

 خمتلف الأوساط واملس توايت والفئات الاجامتعية.
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ويؤكد احلارضون قدرة الشعب اجلزائري عىل جتاوز الأزمة اليت طال أأمدها وبناء  

 لشهداء واملناضلني. دوةل القانون اليت حّضى يف سبيلها أأجيال من ا

 2008نومفرب  15، حرر يف جنيف
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آفاق التغيري الس يايس يف اجلزائر " ندوة حول  ل فعاليات ا صور ل  " أ

 
 من الميني ا ىل اليسار: نصرية غزلن، محمد العريب زيتوت، صالح ادلين س يدمه، الهواري عّدي.

 
 عّدي، عباس عروة، عبد امحليد همري، جامل ادلين بن ش نوف.من الميني ا ىل اليسار: صالح ادلين س يدمه، الهواري 

 
 من الميني ا ىل اليسار: عبد امحليد همري، سعيد مريس، مراد دهينة، رش يد معالوي، نصرية غزلن. 
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 من الميني ا ىل اليسار: يوسف جنادي، عباس عروة، معر قيدوم 

 cpi-geneva.org –معهد قرطبة للسالم جبنيف  ©

 
ّول: صالح ادلين س يدمه، جامل ادلين بن ش نوف  ، عبد امحليد همريمن الميني ا ىل اليسار، الصف الأ

 .سعيد مريس الصف الثاين: أأمحد بن محمد، محمد العريب زيتوت،
 cpi-geneva.org –معهد قرطبة للسالم جبنيف  ©

 
 cpi-geneva.org –معهد قرطبة للسالم جبنيف  ©صالح ادلين س يدمه برفقة مراد دهينة.     
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 ( 2011)  بيان جبهة التغيي  الوطنر

 

 

، تزامنًا مع التغرّيات الكربى اليت أأحدثهتا الانتفاضات الشعبية  2011مارس    19يف  

املنطقة،   املواطننييف  من  الفكرية    قامت مجموعة  املشارب  واملواطنات من خمتلف 

نداء صدار  اب  املهنية  "  53واخللفيات  نشاء  ا  عن  وال عالن  التغيري  للجزائريني  جهبة 

 مبادئ وأأهداف اجلهبة."، ونرش بيان يوّض الوطين

 

  المنفر 
ر
  الجزائر وف

ر
 نداء إل جميع مواطنينا ف

، وهجت مجموعة من اجلزائريني واجلزائرايت نداء 2009مارس    19قبل عامني، يف  

تغيري   حداث  اب  الكفيةل  والوسائل  الس بل  بشأأن  مشاورات  يف  الرشوع  أأجل  من 

اخلطوط العريضة اليت   جذري وسلمي للنظام الس يايس القامئ، وقد رمس هذا النداء

من شأأهنا أأن حتقق الانتقال من نظام مشويل غري رشعي ا ىل دوةل القانون. وأأعقب 

ذكل، نقاش واسع عىل أأرض الواقع وعرب موقع "يومية اجلزائر" عىل ش بكة الانرتنت،  

(www.lequotidienalgerie.org) مارس 19ال نداء ح، لسان. 

أأحرار قرارمه بتحمل املسؤولية امللقاة عىل  جزائرايت  و   وقد اّتذ اليوم جزائريون

ا عن  بعيدً   –مارس ووضعه موضع التطبيق    19عاتقهم، من أأجل ترمجة روح نداء  

اس تدامة  أأجل  من  املعتادة  لواهجته  التام  التنكر  يف  يرتدد  مل  اذلي  النظام  تالعب 

هيام امللأ عرب طرحه تغيري ومهي الل وتكون ترمجة النداء من خ  –  شلكيو   سلطته، وا 
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أأن تكون وعاء   لها  يراد  أأساس تسوية س ياس ية،  الوطين عىل  التغيري  نشاء جهبة  ا 

تغيري  ا حداث  أأجل  من  قصاء،  ا  أأو  اس تثناء  دون  الوطنية،  ال رادات  لًكفة  يتسع 

قامة دوةل قانون حقيقية  .جذري للنظام الس يايس، وا 

  لقد حان وقت العمل، وأأزفت ساعة التشمري عىل السواعد، ليك تفسح مرحةل 

بداء النوااي، اجملال واسعا أأمام العمل عىل أأرض الواقع   .التحاليل وا 

اجلهبة،  هذه  ا ىل  لالنضامم  مواطنينا  مجيع  حنث  النداء،  هذا  خالل  من  ننا  وا 

أآجال    ،هذا التغيري اذلي ل مفر منه  ،والوقوف ا ىل صف شعبنا ودمع دينامكية التغيري

 .او عاجاًل 

ن ال رادات الواهنة ترتمج ابخل"  ."طب، أأما ال رادات القوية فتكون ابلأفعالا 

 املكتب املؤقت جلهبة التغيري الوطين

 

  بيان 
 جبهة التغيي  الوطنر

ن وطننا احلبيب مير بأأزمة خطرية تمتثل يف فقدان السلطة الس ياس ية للرشعية منذ   ا 

الاس تقالل. فهذا النظام اذلي ترصف يف مؤسسات ادلوةل وكأهنا ملكيته اخلاصة، 

 .البالد ا ىل نفق مسدود، ووجد نفسه اليوم عاجزا عن اخلروج منهجر 

ذ عىل الرمغ من واردات البرتول الغري املس بوقة للبالد، فا ن هذا النظام جعز  ا 

عن انهتاج أأي خطة اسرتاتيجية بعيدة املدى، مترصفا بعشوائية وارجتال غري راشد  

هانة  يف شؤون البالد، دون مبالة بأأوضاع الش باب   اجلزائري اذلي ابت ُعرضة لال 

، اليت مل جيد عهنا بديال سوى املغامرة حبياته من خالل  "حقرة"والهتميش والبطاةل والـ

بعيدا عن اهامتم    –كام يبدو هل    –الهجرة الرسية كوس يةل للحصول عىل معيشة كرمية  
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أأعامهلم  احلًُكم املتحصنني يف قصورمه، واذلين أأصبح مههم الوحيد، هو السهر عىل  

 .والتلهف عىل مجع الرثوات

لقد ابءت ابلفشل لك احملاولت التضليلية املتعددة والارجتالية، اليت ادعى النظام  

رادة الشعب وعدم مراعاة مصاحله"ا صالحات"أأهنا   .، يف ظل تغييب ا 

من  املرفوض  النظام  هذا  لهيا  ا  أ ل  اليت  واملُيوعة  التسيب  حاةل  من  الرمغ  وعىل 

ا عىل البقاء يف  طرف الشعب وال  نه ل يزال ُمرص  بعيد لك البعد عن الواقع الوطين، فا 

 .احلّك همام اكن المثن

اليت ابتت هتدّ  الس ياس ية اخلطرية  الأزمة  بوأأمام هذه  شعيب قد    "تسوانيم"   ـد 

ننا حنن املواطنون واملواطنات من لك الطبقات   يتفجر يف ظروف اقلميية مشحونة، فا 

اس يات الس ياس ية، قرران حتمل مسؤولياتنا أأمام الشعب. الاجامتعية ومن لك احلس

النظام  فيه  التخريب اذلاِت اذلي تسبب  العزم عىل وضع حد هنايئ ملنطق  وعقدان 

 .وأأوقع فيه الأمة

ننا ننادي لك املواطنني الغيورين عىل املصاحل العليا لوطننا، لالنضامم  وعليه، فا 

ية الكفيةل بتخليص الشعب من التسلط  ا ىل هذه التسوية الس ياس ية اليت س تكون ال ل 

بل نظام غري رشعي  .املفروض عليه من ق 

مفن خالل هذه التسوية اليت تسعى ا ىل مجع لك ال رادات الفكرية والس ياس ية  

والشعبية بدون اقصاء، نعرب عن عزمنا الثابت ملواكبة كفاح شعبنا من أأجل اس تعادة  

القانون عرب تغي ري جذري للنظام بلك الوسائل السلمية  س يادته الًكمةل وبناء دوةل 

 .املتاحة

نومفرب   أأول  بيان  املعلن عهنا يف  املبادئ  للتسوية مضن   1954يندرج مرشوعنا 

 .وأأرضية الصومام الذلان ميثالن جوهر النصوص املؤسسة للثورة اجلزائرية
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بيننا مضن هذه ادليناميكية يه كام   ن املبادئ الأساس ية اليت ت علهيا ال جامع  ا 

 :ييل

 .التغيري اجلذري للنظام الس يايس القامئ ابلوسائل السلمية– 1

التشبث هبويتنا اجلزائرية ومكوانهتا الثالثة: ال سالم، الأمازيغية والعروبة؛  – 2

ولن خُيول لأي خشص أأو مجعية أأو حزب س يايس، أأن يس تعمل ا حدى هذه املكوانت  

 .ّك أأو يف املعارضةللهوية الوطنية كأداة س ياسوية، سواء اكنوا يف احل

 .الاحرتام التام لكرامة ال نسان ومجيع حقوقه– 3

اعتبارات ذات – 4 أأي  النظر عن  الفردية وامجلاعية، برصف  احرتام احلرايت 

 طابع عريق أأو جنس أأو ديين

 .الوحيد للسلطة والرشعية الالزتام ابلس يادة الشعبية، لكوهنا املصدر – 5

س يةل للتس يري الس يايس والتنظمي السلمي للمجمتع،  اعامتد قواعد ادلميقراطية كو – 6

 .مع نبد العنف كوس يةل للتعبري أأو ل دارة شؤون اجملمتع 

 .اعامتد التداول عىل السلطة من خالل الانتخاابت– 7

الأ – 8 العسكرية بعد ّتليصها من قبضة  اليت اس تحوذت و املؤسسة  ليغارش ية 

تس تعيد هممهتا مكؤسسة مجهورية حُتدد عىل قيادهتا منذ هناية حرب التحريرـ جيب أأن  

رادة الشعب، ع لام أأن  ل مؤسسة همام اكن موقعها   وظيفهتا بنص ادلس تور املنبثق عن ا 

 .يف السلطة تعلو عىل الس يادة الشعبية اليت يه املصدر الوحيد للرشعية

طار   ع علهيا، قرران تنظمي أأنفس نا يف ا  ري جهبة التغي"وعىل أأساس هذه املبادئ املُجم 

لتجنيد الشعب اجلزائري من أأجل تغيري حقيقي وفعيل للنظام القامئ. وس تُضم   "الوطين

تبنت  ذا  ا  قصاء  ا  بدون  والشعبية  والثقافية  الس ياس ية  الفعاليات  لك  اجلهبة،  هذه 
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املبادئ املنصوص علهيا يف التسوية. ولن تكون هذه اجلهبة، بأأي حال من الأحوال، 

يديولوجية، بل س تكون حاضنا جامعا    جمرد تركيبات س ياسوية أأو ساحة لرصاعات ا 

جناز مرشوع  للك ال رادات الوطنية اخلرية، عىل اختالف حساس ياهتا، املتطلعة ا ىل ا 

دميقراطي مشرتك، هدفهم الوحيد هو التغيري اجلذري والسلمي للنظام الس يايس القامئ 

رساء دوةل القانون  .وا 

 .نشودةس ُتحل هذه اجلهبة، فور  حتقيق أأهدافها امل 

سرتفض جهبة التغيري الوطين أأي تدخل من قبل القوى الأجنبية يف مسار التغيري  

الس ياس ية  الأزمة  بأأن  اقتناعها  من  انطالقا  القانون،  دوةل  حنو  الانتقالية  واملرحةل 

ل من طرف اجلزائريني أأنفسهم  .الوطنية مل ولن حتل ا 

اليت س تحدد من طرف جهبة   التغيري اجلذري للنظام مير حامت ابملرحةل الانتقالية

والأهداف   العملية  امليًكنزمات  س تكون  كام  العسكرية،  واملؤسسة  الوطين  التغيري 

 :املنوطة هبذه املرحةل كام ييل

 :تنصيب حكومة مؤقتة تكون هممهتا– 1

 .ترصيف الأعامل –أأ 

التحضري لنتخاب جملس وطين تأأسيس، وهو السبيل الوحيد والرشعي    –ب

 .لس يادته الًكمةل لس تعادة الشعب

نزهية  – 2 وعلمية  س ياس ية  خشصيات  من  يتكون  استشاري  جملس  تنصيب 

 .وحمرتمة، من أأجل مرافقة احلكومة املؤقتة وتقدمي الاستشارة لها عند احلاجة

 :س تقوم احلكومة املؤقتة فور تنصيهبا ابل عالن عام ييل

لغاء لك القوانني والقرارات ال دارية املقيدة للحرايت  –أأ   .الفردية وامجلاعيةا 
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 .حل اجملالس املفربكة )اجمللس الوطين وجملس الأمة( –ب

 .اس تقاللية العداةل عن السلطة التنفيذية –ج

 .حل أأهجزة الرشطة الس ياس ية –د

احلرة وحرية   –و والنقاابت  الس ياس ية  الأحزاب  تأأسيس  القيود عن حرية  رفع 

 .ال عالم

لغاء لك العراقيل ذات ا طالق رساح السجناء  –هـ الس ياس يني وجسناء الرأأي وا 

 .الصةل مبا فيه ع ودة املواطنني من املنفى

هذا، ويف اخلالصة، حنن املواطنون املمضون أأدانه، نتعهد أأمام شعبنا ابللزتام  

حرفيا هبذه التسوية الس ياس ية وابلعمل عىل حتقيقها عىل أأرض الواقع، خدمة للجزائر،  

 .وللجزائر فقط

نناشد ضامئر وقلوب لك الأحرار من اجلزائريني واجلزائرايت، يف هذه  وعل  يه، 

للعمل   معا  ويتجندوا  الوطنية  يس تجمعوا مشاعرمه  أأن  أأجل  من  احلرجة  الظروف 

قصاء، ل طفاء لهيب احلقد والضغينة  .امجلاعي دون ا 

 نسأأل هللا عز وجل، القوة والعزمية، حىت نرىق مبجمتعنا ا ىل مس توى دوةل القانون

 .احلقيقية، يف جزائر متصاحلة مع نفسها، يسودها التضامن والأخوة بني لك أأبناهئا

 2011مارس  19 ،اجلزائر

 

 الأعضاء املؤسسون 

املدين)مقران  أأ جعفر  (،  طالب)كرم  أأ لياس   الطريان  يف  نقراشن  أأ عامر  (،  خبري 

عبد اجمليد  (،  همندس)بو بكر أآيت بن عيل  (، أأ طالب)فتان  أأ مسري أآيت  (،  حصفي)
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سعدي   ابجاج(،  همندس)أآيت  الكرمي  واثئقي)  ةعبد  باّلطش (،  مستشار  مسري 

عبد  (،  حصفي )جامل ادلين بن ش نوف  (،  جامعية)وس يةل بن الأطرش  (،  امسرتـبي و )

(، نسان انشط يف جمال حقوق ال  )نور ادلين بن موهوب  (،  جامعي)الوهاب بن يلّس  

(،  حصفي)بونوار    حيىي(،  همندس معامري)سايم بومنجل  (،  طالب)اينيس بوعزيز  

سكندر (، ا  جامعي)عبد القادر ذهيب  (،  همندس)عادل حريك  (،  جامعي)محمد جبارة  

ايسني زايد  (،  حصفي)يوسف زيرم  (،  طبيب)رشيف  - رش يد زايين(،  حصفي)داّبش  

صالح ادلين س يدمه  (،  اكتب حصفي)عادل س يّاد  (،  حصفي )رش يد غريّب  (،  نقايب)

جراح ) ش بّاةل  (،  طبيب  أأ حصفي) معر  شوشان  (،  اجليش )محد  يف  سابق  ضابط 

صلحي  ،  (الوطين طليب    (،حصفي )سلمي  عّدي  (،  طالب)فارج  س تاذ  )أأ الهواري 

س  انس مي فضيل بور(،  حمايم )لوانس الكل  (،  س تاذة جامعية)أأ زينب عزوز  (،  جامعي

الطريان ) أأ همندس  قايض  (،  جامعية)أأ مينة  قطال  (،  س تاذة  م  عالا  همندسة  )نس مية 

ضابط سابق  )حسني وقنون  (،  س تاذ)أأ محمد مقدود  (،  قانونية)مليكة لونيس  (،  أآيل

 (. يف اجليش الوطين
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 ديمقراط   انتقال أجل من  وطنية أرضية 
  
   حقيفر

ر
 ( 2012)  الجزائر  ف

 

 

من املواطنني من خمتلف التوهجات الأيديولوجية والس ياس ية يف ربيع    مجموعة  تقام

ا ىل جتاوز    2012 جراء سلسةل من املشاورات ل طالق مبادرة س ياس ية هتدف  اب 

العزيز   لعبد  الثالثة  العهدة  البالد يف وسط  تعرفه  اكنت  اذلي  الس يايس  الانسداد 

ىل لقاء  بوتفليقة.   الأّول يف   2012ماي    4م  يو ين مزتامنني يف  وأأفضت املشاورات ا 

أأرضية وطنية من أأجل "مرشوع  اجلزائر والثاين يف جنيف متّخض عهنام بيان  حصفي و 

 ىل اجلزائريني للنقاش. عُطرح  54"انتقال دميقراطي حقيقي يف اجلزائر

املشرتكة    مي  املواطنيةق  ، ومجموعة من الللأوضاع  مشرتاكً   اتشخيًص   الأرضيةتضّمنت  

بدون    رشك لك ال رادات يُ   جذري وتوافقي وابلطرق السلمية  لتغيري  مشرتكةة  رؤيو 

قصاء ل   ا  قصاء  يهاليت تطمح ا  . كام  همام اكنت أأيديولوجياهتا وتوهجاهتا الس ياس ية، بدون ا 

رفض همزةل   واطنني ا ىلودعت امل  للمرحةل الانتقاليةمشرتكة    ةرؤي الأرضية  طرحت  

الانضامم ا ىل مسعى  ، واقات الانتخابيةس تحقمبا يف ذكل الا  الشلكيةال صالحات  

 بديل للمشاركة الفاعةل يف تغيري حقيقي. 
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  الجزائر  أرضية
ر
  ف

 وطنية من أجل انتقال ديمقراط  حقيفر

 بيان حصفي (  1

العامصة والثاين يف مدينة جنيف مجلع  من   الأول يف اجلزائر  لقاءان  اليوم  التأأم هذا 

الراهنة يف اجلزائر. واتفق املشاركون عىل أأّن أأصل الأزمة  اجلزائريني لتدارس الأوضاع  

يعود ا ىل س ياسات اكرثية انهتجها نظام غري رشعي وغري شعيب، ملا يزيد عن مخسني  

اجلزائريني   نفوس  يف  اليأأس  وزرعت  والرداءة،  والفساد  الاستبداد  رخّست  عاًما، 

 ه املاليني.وأأفقدهتم الأمل يف حياة كرمية يف وطن استشهد من أأجل حترير 

كام انقش املشاركون مرشوع "أأرضية وطنية من أأجل انتقال دميقراطي حقيقي يف  

اجلزائر"، هتدف ا ىل تقدمي بديل للشعب اجلزائري للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد  

 والآخذة يف التفامق، ا ىل حّد أأصبح هيّدد وحدة اجملمتع والوطن. 

أأمه مبادئ الأرضية الوطنية   أأن يمّت  ومن  التغيري اجلذري للنظام الس يايس عىل 

قامة دوةل القانون، بعيًدا عن أأّي تدّخل أأجنيب، مضن  ابلوسائل السلمية، من أأجل ا 

 جزائر مس تقةّل حقًّا وموّحدة شعًبا ووطنًا.

 وبعد النقاش الرثي اذلي اس متّر طوال اليوم، اتفق املشاركون عىل ما ييل: 

نية من أأجل انتقال دميقراطي حقيقي يف اجلزائر، تمثني مرشوع الأرضية الوط  -1

ثرائه مبا يراه مناس ًبا؛  ونرشه عىل أأوسع نطاق ليّطلع عليه الشعب اجلزائري ويشارك يف ا 

الفاعلني   -2 جراء مزيد من التصالت مع  ا  لها هممة  تشكيل جلنة متابعة تولك 

 يف الأرضية الوطنية؛   الس ياس يني والناشطني يف اجملمتع املدين ل رشاك أأكرب عدد مهنم

تقوم جلنة املتابعة بتنظمي لقاء اثن  يُعقد يف اجلزائر يف الأايم املقبةل لتبيّن الصيغة   -3

 الهنائية للأرضية الوطنية؛ 
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الواعني ابلهتديدات احملدقة بوطننا، ومجيع  ندعو لّك اجلزائريني حيامث اكنوا،  ننا  ا 

هزةل الانتخابية القادمة، واذلين يتوقون  اذلين يرفضون ال صالحات الزائفة مبا فهيا امل 

قصاء  ا  ا ىل تغيري حقيقي سلمي، للمشاركة يف هذه الأرضية الوطنية املفتوحة دون 

ثراهئا وبذل اجلهد ل جناُحا.   وا 

التعاون   سوى  أآخر  خيار  كجزائريني  لنا  ليس  العصيب،  الظرف  هذا  يف  ننا  ا 

نقاذ وطننا العزيز.  والتًكتف ل 

 2012ماي  4يوم  اجلزائر/جنيف،

 

 قامئة املشاركني )حسب الرتتيب الأجبدي( 

محمد  ،  الطاهر بلعباس،  اثمر بالمغة،  مروان بزوي،  فريدة أأوغليىس ،  رش يد أأوشان

هللا   عبد،  فريد بن عودة،  بدرادلين بن دريس،  اللطيف بن خلفة  عبد،  بن ابابعيل

،  رضوان اتفت ،  بونوارحيي  ،  كامل بومعراف،  حسان بوراس،  يونس هبلول،  بن نعوم

،  الرؤوف جحاج عبد،  مصطفى حابس، حسني جيدل، كامل جدي، مليك تيقزيري

بشري  ،  نرصادلين راربو،  محمد دعدي،  صاحل حوامد،  سلامين محيطوش ،  الزبري محودي

الرحمي رقيق، ع رقيق العريب زيتوت،  الطاهر زيتوت،  بد  ايسني ،  راحب سام،  محمد 

سواملي  ،سعدي سوا،  محمد  سوفغامل،  يديةحبيب  ش بوب،  قامس  حكمية ،  محمد 

طالب،  مشبازي طوابل،  نزمي  عبداليل عبد،  رضا  عروة،  النور  خلرض  ،  عباس 

،  أأمني خلرض،  يدومڤمعر  ،  طالڤنس مية  ،  كامل ادلين خفار،  هللا غناي عبد،  غطاس

، محمد مقران، رش يد مصيل، محمد مصطفاي، خميوبة حيىي، محمد خميوبة، ويشمل فؤاد

 .جنادييوسف 

 



القانون  دوةل لبناء حمتية رضورة: يف اجلزائر الأيديولوجية التجاذابت جتاوز  

 

 

140 

 ادلامعني لهذه املبادرة اذلين تعّذر علهيم احلضور )حسب الرتتيب الأجبدي(   قامئة 

آمال اباب  عبد،  موىس بورفيس،  عيل بنواري،  ربوك بن عطية، ممصطفى برامهي،  أ

القادر  عبد،  مراد دهينة،  صاحل حفاف،  ماكل جودي،  منري جغمي،  القادر بوطالب

،  محمد مسراوي،  بومجعة سلمية،  رشيف-رش يد زايين،  الزاويأأمحد  ،  محمد رحمي،  ذهيب

العقيب،  الرمحن عزيل عبد،  قدور شويشة،  مراد شكري،  أأمحد س ميزراق ،  محمود 

حسني  ،  حسن كراكدي،  أأنور كوتشواكيل،  س يد أأمحد غزايل،  امحليد عيل عامر عبد

 .براهمي يونس ، أأنور هدام، منار منرصي، محمد امليك مسًكجلي، مالطي

 

 أأرضية وطنية من أأجل انتقال دميقراطي حقيقي يف اجلزائر (  2

 ُطرح للنقاش(   مرشوع ) 

 ديباجة  — 1

بعد نصف قرن من الاس تقالل ل يزال الشعب اجلزائري منقوص الس يادة، فهو ا ىل  

يومنا هذا ليس حّرا ول س يًّدا يف خياراته وتقرير مصريه. ومتّر اجلزائر بأأزمة س ياس ية 

 واجامتعية خانقة هتّدد محلة الشعب ووحدة الرتاب الوطين.واقتصادية 

ّن هذه الأزمة متعّددة الأبعاد انمجة عن عدم رشعية النظام املس متر  منذ   . 1962ا 

ويف حني تتّحرر شعوب املنطقة من قبضة الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، حتاول  

العسكرية اجل-الزمرة  الفعلية يف  السلطة  متثّل  اليت  تضليل  املالية  أأخرى،  مّرة  زائر، 

الفاسدة.  الس ياس ية  ال صالحات  من  حزمة  طالق  اب  وادلويل  الوطين  العام  الرأأي 

قصايئ،   وض أأن يبارش النظام العسكري بتنظمي حوار وطين حقيقي صادق وغري ا  وع 

توافقية   ىل رؤية  الأزمة وا  لأس باب  ا ىل تشخيص مشرتك  يفيض  رصحي ومسؤول، 
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بدل ذكل اللجوء ا ىل نصوص قوانني تزيد من انسداد  ملس تقبل البالد، فقد فّضل  

 الفضاءات الس ياس ية وامجلعوية وال عالمية وتكّرس ال قصاء.

ّن الشعب اجلزائري يطمح ا ىل تغيري جذري وسلمي لطبيعة نظام احلّك ميكّنه   ا 

 من حتقيق احلرية والكرامة والعداةل والسمل واحلياة الكرمية.

ال  والفاعلون  التنظاميت  ا ىل  حنن،  املنضّمون  اجلزائريون،  واملواطنون  س ياس يون 

هذه الأرضية، نعرّب عن ابلغ انشغالنا خبصوص تدهور الأوضاع يف اجلزائر واخملاطر  

اليت حتيق ابلبالد عىل أأكرث من صعيد، ونتعّهد ابلعمل عىل دمع ومواكبة التغيري اذلي  

ا.    ميثّل مطلًبا شعبًيا ملحًّ

يومن ابتداء من  نتجّمع  ننا  أأعوان ا  القامئ وندعو اكفة  للنظام  لنشلّك بدياًل  ا هذا 

الأرضية  ا ىل هذه  لالنضامم  هنا  املعروضة  واملبادئ  الق مي  يشرتكون يف  اذلين  ادلوةل 

 الوطنية من أأجل العمل عىل حتقيقها.

 تشخيصنا للأوضاع  — 2

ننا نعترب:  ا 

ا  —  مهنا  عاىن  واليت  الأشقاء  بني  نشبت  اليت  والرصاعات  املأآيس  منذ  أأّن  لشعب 

اس تقالهل تقع مسؤوليهتا يف املقام الأول عىل نظام احلّك غري الرشعي اذلي اس تحوذ  

 عىل السلطة وتشبّث هبا ابلقوة؛ 

أأّن الطبيعة الاستبدادية للسلطة اليت قادت بدلان منذ اس تقالهل قد شلّكت عائقًا    — 

 أأمام تكريس احلقوق املدنية والس ياس ية للجزائريني؛

دارة البدل وفشاًل يف تلبية احتياجات املواطنني يف  أأّن    — فالًسا يف ا  النظام أأظهر ا 

امليادين الرتبوية والثقافية والاجامتعية والاقتصادية، مع ما صاحب ذكل من عواقب  

 وخمية هتّدد اللحمة الوطنية ومس تقبل اجلزائر؛ 
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الس ياس ية اليت    أأّن ما يسّمى مبيثاق السمل واملصاحلة وكذا ما يسّمى ابل صالحات  —

خراج اجلزائر من الأزمة.   أأطلقها النظام ليست قادرة عىل ا 

 قي منا املواطنية   — 3

ننا نتعهد ابلآِت:  ا 

أأساًسا ل طار وطين شامل بعد قراءة توافقية معّمقة   1954اعتبار بيان أأول نومفرب    — 

 هتدف لتجديده وحتيينه؛ 

الشعب يشلّك   —  أأّن  الشعبية، ابعتبار  الس يادة  للسلطة  احرتام  الوحيد   املصدر 

 الس ياس ية وللرشعية؛

احلضارية   —  لقي منا  للجميع، طبقًا  واملمتلًكت  والكرامة  احلياة  احرتام حرمة  ضامن 

 وللقمًي العاملية حلقوق ال نسان؛ 

احرتام هويتنا مبكوانهتا الثالث: ال سالم والأمازيغية والعربية، فال حيّق ل للنظام   — 

عارضة ول لأّي مؤسسة أأخرى الاس تحواذ عىل واحدة من الس يايس القامئ ول للم

 راكئز هويتنا غري القابةل للتجزئة؛ 

احرتام احلرايت الفردية وامجلاعية، بدون أأّي متيزي بناء عىل العرق أأو اجلنس أأو   —

 ادلين؛ 

 تعزيز اللحمة الوطنية وأأوارص التضامن بني مجيع املواطنني؛ — 

 تس يري الس يايس والتنظمي السلمي؛احرتام ادلميقراطية كوس يةل لل  — 

 نبذ لك أأشًكل العنف يف معاجلة اخلالفات اليت تنشب داخل اجملمتع؛  — 

ال قرار هبمينة السلطة الس ياس ية املنتخبة بلك حرية وشفافية واليت ل ّتضع لأّي   — 

 مؤسسة، مدنية اكنت أأم عسكرية أأم دينية؛
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قابةل للتجديد بال حّد ورفض س يطرة رفض أأّي عهدة س ياس ية غري حمدودة أأو    —

 أأّي هجاز أأو سلطة خفية عىل البدل؛ 

 ضامن الاس تقاللية املطلقة للعداةل. — 

 رؤيتنا للتغيري — 4

ننا نؤّكد عىل أأّن التغيري:   ا 

 جيب أأن يكون جذراي وتوافقيا وابلطرق السلمية؛ — 

عادة هيلكة مصاحل الاس تعالم  — الس يايس وا  البوليس  ات  يس توجب حّل هجاز 

عادة حتديد هماهما يف خدمة الوطن؛   وا 

يتطلّب مصاحلة وطنية حقيقية، بعيدة عن روح الثأأر والانتقام، مؤّسسة عىل   — 

 واجب احلقيقة واذلاكرة والعداةل؛

يتطلّب اشرتاك لك ال رادات اليت تطمح ا ىل هذا التغيري همام اكنت أأيديولوجياهتا   — 

قصاء؛وتوهجاهتا الس ياس ية وجمال نشاطها الفئو   ي، بدون ا 

يتطلّب ديناميكية س ياس ية واجامتعية تكون نتيجة التشاور والتنس يق والعمل    — 

 املشرتك بني لك ال رادات الزنهية.

 رؤيتنا للمرحةل الانتقالية  — 5

نؤمن بصدق أأّن من واجب املؤسسة العسكرية مواكبة ادليناميكية الشعبية للتغيري 

قامة دوةل القانون. وعىل لك الأطراف  وأأن تكون رشيًًك يف معلية   التغيري السلمي وا 
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آيس   حتّمل مسؤولياهتا أأمام التارخي من أأجل جتنيب الشعب اجلزائري مزيًدا من املأ

 والتضحيات.

جراءات   اب  نطالب  ننا  فا  اجلزائر،  يف  سلمي  دميقراطي  انتقال  ضامن  أأجل  ومن 

 تطهريية داخل مؤسسات ادلوةل. 

ّن الفاعلني الس ياس يني   واملواطنني اجلزائريني املتّحدين من أأجل ا حداث تغيري  ا 

س يايس وانتقال دميقراطي حقيقي يف اجلزائر س ينتظمون يف جملس التغيري ادلميقراطي  

 هممته الأساس ية يه التحضري لعملية الانتقال ومواكبهتا. 

ابس تقامهتا  املعروفة  للشخصيات  مفتوًحا  ادلميقراطي  التغيري  جملس  س يكون 

 الزتاهما خبالص البالد. وحمكهتا و 

من   مشلّكة  مؤقتة،  انتقالية  حكومة  بتنصيب  ادلميقراطي  التغيري  جملس  يقوم 

 شهًرا. 18خشصيات نزهية وكفأأة، ملدة ل تتجاوز الـ 

 تلُكّف احلكومة املؤقتة بترصيف الأعامل وتنظمي انتخاب مجعية تأأسيس ية. 

بت  تلُكّف  مس تقةل  جلنة  بتشكيل  املؤقتة  احلكومة  التأأسيس ية  تقوم  امجلعية  نظمي 

 خالل س تة أأشهر.

الـ   طريق    12ّتّصص  عن  اجلديد  ادلس تور  قرار  وا  عداد  ا  يف  املتبقية  شهر 

 الاس تفتاء الشعيب. 

لس تة   املؤقتة  احلكومة  عهدة  متديد  ّما  ا  يقّرر  أأن  ادلميقراطي  التغيري  حيق جمللس 

م وفق  الترشيعية،  أأو  الرئاس ية  الانتخاابت  تنظمي  بغية  أأخرى  عليه أأشهر  ينص  ا 

 ادلس تور اجلديد، أأو تعيني حكومة جديدة لهذا الغرض.
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احلفاظ عىل   ابلسهر عىل  املرحةل الانتقالية،  الوطين، خالل هذه  اجليش  يقوم 

 الوحدة الوطنية وحامية وحدة الرتاب الوطين يف ا طار صالحياته ادلس تورية.

ننا نرفض أأّي تدّخل، بأأّي شلك من الأشًكل، لقوى أأجنبية، خا  صة أأثناء معلية  ا 

التغيري والانتقال ادلميقراطي حنو دوةل القانون، انطالقًا من مبدأأ أأّن الأزمة الس ياس ية  

ل من طرف اجلزائريني أأنفسهم.   الوطنية ل ميكن ول حيق أأن تعاجل ا 

ىل مواطنينا   — 6  نداء ا 

 بناء عىل ما س بق ومع:  

 القرون؛تذكريان بوحدة شعبنا اذلي تشلّكت هويّته عرب  — 

تأأكيدان عىل ثقتنا يف قدرة الشعب اجلزائري عىل جتاوز الأزمة اليت طال أأمدها    — 

 وبناء دوةل القانون اليت حضى يف سبيلها أأجيال من الشهداء واملناضلني؛ 

تأأكيدان عىل قناعتنا بأأّن شعبنا ل يقّل متّسًًك ابحلرية والكرامة من الشعوب الشقيقة   —

 يف املنطقة؛ 

نّنا ندع  و مواطنينا ا ىل: فا 

رفض همزةل ال صالحات الس ياس ية اليت ل هتدف سوى ا ىل خدمة املصاحل    — 

غري املرشوعة للنظام القامئ وحامية امتيازاته غري املس تحقة، مبا يف ذكل اس تحقاقاته 

 الانتخابية؛ 

 الانضامم ا ىل هذا املسعى البديل للمشاركة الفاعةل يف تغيري حقيقي.  — 
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 أرضية الندوة األول للحريات 
 ( 2014) واالنتقال الديمقراط  

 

 

قّررت خشصيات وأأحزاب هتدف ا ىل   2014أأبريل  17قُب ي ل الانتخاابت الرئاس ية لـ  

املقاطعة   والشخصيات  الأحزاب  "تنس يقية  تشكيل  الرئاس يات  هذه  مقاطعة 

من   س ياس ية  لالنتخاابت"، مّضت رئيس احلكومة الأس بق أأمحد بن بيتور وتنظاميت

الثقافة   أأجل  من  والتجمع  السمل،  جممتع  وحركة  الهنضة،  حركة  مهنا  خمتلفة  تيارات 

بقاء وادلميقراطية،   العداةل والتمنية. وبعد مترير الانتخاابت وال  وجيل جديد، وجهبة 

  2014أأبريل    22عىل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة غرّيت التنس يقية امسها بتارخي  

 ."التنس يقية من أأجل احلرايت والانتقال ادلميقراطي" تُسّمى وأأصبحت

ورات مع زعامات وقوى  رشعت التنس يقية يف حماداثت يف ما بيهنا وأأطلقت مشا

الأوىل للحرايت  . وقامت بتنظمي الندوة  س ياس ية حول موضوع الانتقال ادلميقراطي

يوم   ادلميقراطي  من  (  1مازافران  )  2014  جوان  10والانتقال  العديد  لهيا  ا  ُدعي  

نقاذ وجهبة القوى الاشرتاكية، والشخصيات كرئيس   التنظاميت اكجلهبة ال سالمية لال 

وكرمي طابو  قطب قوى التغيري  وعيل بن فليس عن    ، مولود محروش  احلكومة الأس بق

أأرضية الاحتاد ادلميقراطي الاجامتعيعن   الندوة مرشوع  ا رسال 55، وُطرح يف  ، ّت 

سنيت    التنس يقيةونّظمت    .2014جويلية   10النسخة الهنائية مهنا ا ىل السلطة بتارخي  

تنظمي   ا ىلدعت  عّدة فعاليات من ندوات وورشات دراس ية، كام    2015و  2014

 ".2مازافران  ، نّظمت التنس يقية لقاء "2016مارس  30ويف  .وقفات
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وع أرضية الندوة األول للحريات واالنتقال الديمقراط    مشر

 الـديباجة .  1

وس يادهتا وتقيض عىل  متـّر اجلزائر اليوم بأأزمة خطرية ومتشّعبة قد تعصف بوحدهتا  

الراهن   الوقت  اجلزائر يف  تواجه  اليت  فالتحدايت  مؤسساهتا،  متاسك  من  تبقى  ما 

الأزمة بوضوح يف   أأمه صور  خطرية وهامة، قد ترهن حارضها ومس تقبلها وتتجىّل 

اجملالت الس ياس ية والأخالقية والاقتصادية والاجامتعية، يأأِت عىل رأأسها الالتفاف 

ية، ومصادرة حق الشعب اجلزائري يف ممارسة س يادته بلك حرية عىل ال رادة الشعب 

وال خفاق  التقهقر الاجامتعي  ا ىل  ابل ضافة  حقيقية،  متثيلية  مؤسسات  طريق  عن 

واس تفحال  واحملسوبية  البريوقراطية  وتفامق  أأنواعه،  بلك  الفساد  وتفيّش  الاقتصادي 

الأمن الوطين وتراجع دور    ظاهرة اجلهوية، وتعممي الرداءة ونرش ثقافة اليأأس وهتديد

 .اجلزائر عىل املس توى ادلويل

يف  تمكن  للجزائر  الًكريث  الوضع  هذا  ا ىل  أأّدت  اليت  الرئيس ية  الأس باب  ّن  ا 

نومفرب   أأول  بيان  عن  ابلشعب 1954الاحنراف  اس تخفاف  من  عنه  ترتّب  وما   ،

حقوقه املرشوعة،  اجلزائري وال رصار عىل تغييبه، لأزيد من مخسني س نة عن ممارسة  

وتزوير املسارات الانتخابية ورفض الاحتًكم للقواعد ادلميقراطية وملبدأأ التداول عىل  

 .السلطة

ننا اليوم عىل يقني أأكرث من أأّي وقت مىض، بأأّن خروج اجلزائر من هذا النفق  ا 

الفعلية مع   القطيعة  يتطلّب منّا مجيعا ال رساع يف تكريس  املظمل، واس مترارها كأّمة 

قوية أأ  مؤسسات  يف  نفسه  تنظمي  من  اجلزائري  الشعب  ومتكني  النظام،  ساليب 

 .ورشعية من أأجل مواكبة التحّولت ادلاخلية والتحّدايت ادلولية
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فالشعب اجلزائري اليوم ملزم قبل فوات الأوان، أأن خيتار بني ا حداث التغيري 

ا كوطن ودوةل أأو  احلقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أأجل احلفاظ عىل اجلزائر وبقاهئ

 .بقاء النظام احلايل واس مترار أأساليبه اليت تؤدي ل حماةل ا ىل تفكّك الأّمة واحناللها

ّن الأحزاب الس ياس ية والشخصيات   ووعيا مهنا ابملسؤولية امللقاة عىل عاتقها، فا 

ادلميقراطي،   والانتقال  احلوار  أأجل  من  الوطنية  الندوة  هذه  أأثناء  اجملمتعة  الوطنية 

عىل الشعب اجلزائري هذه الأرضية الرامية ا ىل احتواء الأزمة املتعددة الأبعاد    تعرض

واليت هتّدد الأّمة، من خالل تنظمي مرحةل انتقال دميقراطي تسمح للجميع ابملسامهة  

ا ىل عهد جديد يتّسم   نشاء مؤسسات رشعية ذات مصداقية للوصول ببالدان  ا  يف 

اول السلمي عىل السلطة عن طريق الاقرتاع  ابلتس يري ادلميقراطي للمؤسسات، والتد

 .احلّر القانوين والزنيه

ّن هذه الأرضية تعترب فرصة للحوار بني مجيع القوى الس ياس ية مبا فهيا الأطراف   ا 

الانتقال   ويؤطر  يرخس  وطين  وفاق  ا ىل  للوصول  وذكل  السلطة،  عىل  املس تحوذة 

دميقراطية   مؤسسات  وانتخاب  جتس يد  حني  ا ىل  وحيد ادلميقراطي  يف ظل رشط 

ن قواعد يمّت تبنهّيا ابل جامع  .يضمن تساوي مجيع الأطراف، ومض 

 دواعي الانتقال ادلميقراطي . 2

ل يشّك أأحد بأأّن اجلزائر متّر بأأزمة متعددة الأوجه مع انتشار خطري للفساد، وفشل  

عّرض البدل ذريع يف التمنية رمغ ال مًكنيات اجلبارة املرصدة، وأأّن هذه الأزمة ستتفامق وت 

ادليباجة  ذكر يف  ملا  ضافة  وا  العاجل،  التغيري  يقع  مل  ن  ا  للخطر  ووحدته ومس تقبهل 

 :بشلك عام ميكن حتديد املظاهر ادلقيقة للأزمة يف ما ييل

 غياب دميقراطية املشاركة يف نظام احلّك؛  — 

 عدم احرتام مبادئ العداةل القانونية يف ال دارة والقضاء؛  — 
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 تورية من أأجل تنظمي انتخاابت حرة قانونية ونزهية؛غياب الرشوط ادلس   — 

 غياب مؤسسات الرقابة عىل أأعامل السلطة؛  — 

الاضطراابت    —  وتواصل  الاجامتعي  النس يج  وتفكّك  املواطنة  معىن  غياب 

 وال رضاابت الاجامتعية يف خمتلف أأحناء الوطن؛ 

 انتشار الفساد وتعمميه واعامتده مكنظومة لس مترار احلّك؛  — 

 عامتد املطلق عىل تصدير احملروقات لمتويل مزيان املدفوعات؛ الا — 

 ارتفاع مزيانية التس يري من مداخيل الريع البرتويل؛ — 

ارتباط التشغيل بأأوضاع اقتصادية هشة، وورشات مؤقتة، وبرامج موهجة    — 

 للش باب غري مدروسة؛

 ارتفاع عبء النفقات العمومية بشلك مقلق؛  — 

قتصادية مع الأموال املرصدة للتمنية الاقتصادية رمغ عدم تناسب النتاجئ الا  — 

نفاق ما يقارب   س نة؛ 15مليار دولر يف  700ا 

قلميًيا ودولًيا وتأأثرياهتا السلبية عىل البالد —   .الاضطراابت اجليوس ياس ية ا 

ّن هذه الأوضاع تدّل عىل أأّن ادلوةل اجلزائرية تنتقل من حاةل ادلوةل الفاشةل ا ىل   ا 

 :ادلوةل املتفكّكة، ا ىل حاةل الالدوةل وذكل من خالل ما ييلحاةل 

 توفّر رشوط ادلوةل الفاشةل منذ س نوات؛ — 

 الانتقال ا ىل حاةل ادلوةل املتحلةّل يف الفرتة الأخرية؛  — 
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والتس يري    —  التدبري  سوء  حاةل  من  ادلوةل  ابنتقال  تنذر  التطّورات  هذه  لك 

ن مل يبدأأ التغيري فوًرا من خالل انتقال  والرتهل فالفشل فالتحلّل ا ىل حاةل الال حّك ا 

 .دميقراطي حقيقي

ّن هذه اخملاطر يه اليت جعلت الأحزاب والشخصيات احلارضة يف هذه الندوة  ا 

اهنيار مؤسسات ادلوةل وتفكّك اجملمتع   أأجل منع  لتقوم بواجهبا من  تتنادى  الوطنية 

 .واحملافظة عىل اس تقرار البدل وضامن مس تقبهل

أأن تعطي لهذه الأ  س باب اختارت الأحزاب الس ياس ية والشخصيات الوطنية، 

الأولية املطلقة لتحقيق الانتقال ادلميقراطي اذلي يوفّر احلرايت، ويضمن الاس تقرار  

حارضمه   يف  اجلزائريني  لك  ملصلحة  حقيقية  اقتصادية  تمنية  حتقيق  عىل  ويساعد 

 .ومس تقبلهم

 املبادئ والقواعد .  3

الندوة   عىل  تعمتد  ادلميقراطي  الانتقال  وحتقيق  احلرايت  بسط  مسعى  يف  الوطنية 

 :املبادئ الأساس ية الآتية

اك طار مرجعي لدلوةل اجلزائرية مع احرتام املكوانت    1954بيان أأّول نومفرب    — 

 الأساس ية لهويهتا وقميها؛

 التقيّد ابلطابع امجلهوري لدلوةل اجلزائرية؛  — 

 والانسجام الاجامتعي؛ احملافظة عىل الوحدة الوطنية  — 

 رفض العنف بلك أأشًكهل يف العمل الس يايس من أأّي هجة اكنت؛ — 

 جتس يد مبدأأ التوافق واحلوار والتفاوض يف حتقيق الانتقال ادلميقراطي؛ — 

 اعامتد املهنجية العلمية والتحيّل ابلأخالق العامة يف بناء الانتقال ادلميقراطي؛  — 
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 من الأشًكل؛ رفض التدّخل الأجنيب بأأّي شلك — 

التجاذابت    — بعاد املؤسسة العسكرية والأمنية عن  النظام الس يايس وا  متدين 

الرتاب   وسالمة  الوطنية  الوحدة  حامية  يف  ادلس تورية  مبهاّمها  وتفّرغها  الس ياس ية 

 .الوطين واحلرص عىل وحدهتا وعدم جتزئهتا

 الأهداف .  4

ادلميقراطي،   والانتقال  للحرايت  الوطنية  الندوة  ّن  حّر ا  نقاش  فتح  ا ىل  هتدف 

ا ىل نظام س يايس رشعي ودميقراطي  ومسؤول بني لك اجلزائريني، اذلين يتطلّعون 

 :وينبذون العنف وال قصاء، من أأجل حتقيق الأهداف الآتية

جتس يد دميقراطية فعلية ك لية لتس يري وتنظمي ادلوةل، ومؤسساهتا املبنية عىل  — 

 القانونية والزنهية؛التعددية الس ياس ية والانتخاابت احلرة 

والعداةل الاجامتعية، وضامن   — القانون  أأمام  واملساواة  املواطنة  مبدأأ  تكريس 

من   حتمهيا  اليت  الضامانت  وتوفري  وامجلاعية،  الفردية  واحلرايت  ال نسان  حقوق 

 التعسفات والتجاوزات؛

توازن   —  وتوفري  السلطات،  بني  الفصل  مببدأأ  والتقيد  القانون  دوةل  تكريس 

ي بيهنا يف الصالحيات، واس تقالل القضاء وحياد ال دارة ومبدأأ التداول السلمي  حقيق

 عىل السلطة؛

والنقايب   — وال عاليم  والاقتصادي،  الس يايس  الاحتًكر  مظاهر  لك  لغاء  ا 

 والثقايف ومتكني الشعب اجلزائري من ممارسة حقوقه وأأداء واجباته؛

ال  —  تعزيز  مع  أأشًكلها  بلك  الرقابة  مبدأأ  سلطات جتس يد  وتدعمي  المركزية، 

 وصالحيات لك الهيئات املنتخبة؛
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الصارم    — والتقيد  الشفافية،  ملبدأأ  املدنية والعسكرية  املؤسسات  ا خضاع لك 

 ابحرتام ادلس تور وقوانني امجلهورية؛

 .بناء اقتصاد منتج واخلروج من التبعية املطلقة للمحروقات — 

 ادلميقراطي أ ليات حتقيق الانتقال  .  5

الأطراف  التفاوض بني مجيع  يعمتد  يتطلب جناح الانتقال ادلميقراطي وفاقا وطنيا، 

بشلك يضمن تأأطري وتأأمني هذا املسار للوصول ا ىل وضع مؤسسات رشعية ومنتخبة 

 .دميقراطيا وذات مصداقية

ال ليات  عىل  يتعني الاعامتد  بوطننا  اخلاص  واملسار  العامل  جتارب  ا ىل  وابلنظر 

 :تيةالآ 

ادلميقراطي،   —  الانتقال  جتس يد  عىل  تسهر  توافقية  دميقراطي  انتقال  حكومة 

رساء السمل الاجامتعي؛ دارة الشؤون العادية وا   وتتوىّل همام ا 

 هيئة مس تقةل ودامئة لتنظمي الانتخاابت وال رشاف علهيا؛ — 

الانتقال  دس تور جديد للجزائر يعّد بشلك توافقي، وجيّسد أأهداف مسار    —

 ادلميقراطي وميّر عرب اس تفتاء شعيب؛

فتح نقاش جممتعي واسع ومعيق هيدف ا ىل البحث عن أ ليات اجتثاث الآفات    — 

 .املهّددة للمجمتع اكلفساد والالعقاب

 معايري الانتقال ادلميقراطي . 6

ّن معلية الانتقال ادلميقراطي جمهود برشي، يتطلّب هجًدا مس متًرا وتقيميًا دامئًا   و فق ا 

 :املعايري الآتية
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أأهداف   —  خيدم  الرئيس يني  الس ياس يني  الفاعلني  بني  توافقي  دس تور  وضع 

 الانتقال ادلميقراطي؛ 

دارية للمنافسة الس ياس ية، تفيض ا ىل تنظمي انتخاابت   —  حتقيق ضامانت قانونية وا 

 حّرة ونزهية وحتقيق التداول السلمي عىل السلطة بشلك دوري ومس متر؛ 

تنفيذية وترشيعية وقضائية رشعية، متتكل صالحية ممارسة  بروز سلطات    —

السلطة ول ينازعها ول يعيقها، ول يضغط علهيا غريها يف ممارسة صالحياهتا، وجتس يد  

 مفهوم الفصل بني السلطات؛ 

شاعة العدل واحرتام احلرايت وحقوق ال نسان؛  —  ترخس مفهوم دوةل القانون، وا 

جراءات الش —   فافية واملساءةل؛فاعلية مؤسسات وا 

 تطّور اجملمتع املدين بلّك أأنواعه ومدى فاعليته واس تقالليته؛ — 

تطّور ال عالم يف أأدائه ووسائهل وقدرته عىل الصمود، وتوفّره عىل مصادر    — 

طار أأخالقيات املهنية املتعارف علهيا؛   املعلومات واحملافظة عىل اس تقالليته يف ا 

شاعة ادلميقراطية  —   يف اجملمتع؛ترس يخ ونرش وا 

اس مترار الزتام الفاعلني الس ياس يني بقواعد ادلميقراطية وحتويل ذكل ا ىل تقليد    —

 اثبت ل ميكن جتاوزه؛ 

مبا   —  الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية،  املؤسسات  كفاءة وفاعلية  ارتفاع 

نصاف؛   يضمن الاس تجابة ا ىل احتياجات املواطنني بعدل وا 

فا  —  ومعارضة  حقيقية  ا ىل تعددية  للوصول  حقيقية  فرص  دلهيا  تتوفر  عةل، 

 السلطة، من خالل ال رادة الشعبية؛ 
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اس تحاةل حصول همينة من أأّي هجة عسكرية أأو مالية أأو دينية أأو فئوية أأو    — 

 من مجموعات ضغط خالفًا للمعايري ادلميقراطية أأو من أأّي هجة خارجية؛

ا الترشيعات واملامرسات  متتّع الأقليات حبقوق معقوةل وفق عقد اجامتعي تضمهن  —

 الس ياس ية؛

 .التطّور املس متّر للأداء ادلميقراطي وفق التجربة العملية والرتامك املعريف — 

 2014جوان  10املوافق لــ  1435شعبان  11زرادلة/اجلزائر يف 
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 التنس يقية من أأجل احلرايت والانتقال ادلميقراطي   لقاء صور ل

 

 

 
 الميني ا ىل اليسار: الصورة السفلية من 

 سفيان جياليل. أأمحد بن بيتور، حمسن بلعباس، محمد ذوييب، عبد هللا جاب هللا، عبد الرزاق مقري،

خبارية جزائرية(   )املصدر: مواقع ا 

 



 

 

 

 

    التغيي   أجل من أرضية 
ر
 ( 2019) الجزائر  ف

 

 

، ابدرت مجموعة من الفاعلني الس ياس يني 2019فرباير    22بعد أأايم من انطالق حراك  

تنظمي   ا ىل  خمتلفة  أأيديولوجية  توهّجات  من  اجلزائريني  وال عالميني  واحلقوقيني 

ل طال ا ىل مشاورات  املشاورات  وأأفضت هذه  احلراك.  ملواكبة  س ياس ية  مبادرة  ق 

 . 56" اجلزائر  يف  التغيري  أأجل  من  أأرضيةعن طرح "  2019  مارس  15ال عالن يوم  

ّن هذه الأرضية نتاج نقاش اس متر عدة  ]أأ[ "ورّصح املوقّعون الأوائل عىل الأرضية بـ

والنساء من مدن وقرى البالد، أأسابيع واجامتعات بني الش باب اجلزائري والرجال  

نه يلّخص وجيمع   املنشغلني أأساًسا مبس تقبل اجلزائر املرتبط ارتباًطا وثيقًا مبس تقبلهم. ا 

الآراء ووهجات النظر اليت أأعربت عهنا غالبية املشاركني يف النقاش ويأأخذ يف الاعتبار 

خرى س ياس ية ومن  أأيًضا املقرتحات املقّدمة ووهجات النظر اليت قّدمهتا هجات فاعةل أأ 

قصاء. ّن املوقعني عىل هذه الأرضية ل ]أأ["كام ّت التأأكيد عىل    "اجملمتع املدين دون ا 

أأجل   الوطنية من  التنس يقية  أأّي دور ممزّي يف  ا ىل  يطمحون  الأس بقية ول  يّدعون 

طار   قصاء للّك من يلزتم هبذه الأرضية، ويف ا  التغيري. فالتنس يقية مفتوحة دون أأّي ا 

بطريقة التنس يقي وذكل  امللموس،  وبعملها  ابلمتثيل  املتعلّقة  القضااي  تناول  سيمّت  ة 

 " دميقراطية وشفافة.

أأكرث من  عىل    بعد أأايم من طرُحا  "اجلزائر  يف  التغيري  أأجل  من  رضيةحصلت "الأ 

 . عىل الانرتنيت س تة أ لف توقيع 
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  الجزائر 
ر
 أرضية من أجل التغيي  ف

، عرّب الشعب اجلزائري عن امتعاضه مبظاهرات حاشدة وسلمية  2019يف مطلع عام  

لنظام مارق. وأأعلن بقّوة ووضوح، يف جو أأخوي وبتنامغ مع    "ل"ومتحرضة ليقول  

لكيتو لبالد  "،  "ل لعصابة املافيا!"،  "اجلزائر مجهورية، ليست مملكة!"الأهجزة الأمنية:  

ل للعهدة  "،  "الشعب يريد تغيري النظام!"،  "ميقراطية!اجلزائر حرة، د"،  "اي الرساقني

خاوة"،  "اخلامسة! خاوة  نومفرب    . "جيش، شعب،  لبيان  وتضحيات    1954ووفاًء 

الشهداء، أأعرب الشعب اجلزائري عن عزمه عىل العيش يف كنف جزائر يُضمن فهيا 

 الآِت:

 ة؛س يادة ادلوةل وحّق مجيع مواطنهيا يف العيش فهيا حبّرية وكرام — 

والربامج   —  املمثّلني  لختيار  الوحيدة  الوس يةل  ابعتباره  العام  الاقرتاع 

 الس ياس ية؛

 احلرايت الفردية وامجلاعية وحقوق ال نسان الأساس ية؛ — 

 احلق غري القابل للمصادرة يف العمل الس يايس والنقايب وامجلعوي؛  — 

 العداةل الاجامتعية والتوزيع العادل واملنصف للرثوة؛  — 

بل ممثيل التح  —  ّّك ادلميقراطي الفّعال يف القوات املسلّحة وأأهجزة الأمن من ق 

 الشعب.

الولية اخلامسة   املتفامقة يف بدلان يف رفض  الس ياس ية  الأزمة  ول ميكن اخزتال 

عالن بوتفليقة، يف   ّن ا  لغاء الانتخاابت الرئاس ية  2019مارس    11لرجل مريض. ا  ، ا 

لـم أأنو قط ال قدام  "، ابل ضافة ا ىل ترصحيه  ، عقب الاحتجاج الشعيب2019لأفريل  

طلب يف    "عىل  أأودع  ترحّشه  ملف  أأّن  شهد  بأأرسه  العامل  أأّن  رمغ  خامسة،  عهدة 

اليت 2019مارس   3 والغش  الكذب  س ياسة  للشك يف  جماًل  يرتك  ، لّك ذكل ل 

ّن بوتفليقة داس عىل ادلس تور احلايل، اذلي فرضه من قبل، ابل عالن عن   ينهتجها. ا 

نظامه  رغ  بني  فهيا  رجعة  ل  قطيعة  ميثّل  اذلي  الأمر  الرابعة،  وليته  متديد  يف  بته 
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لن يقبل الشعب اجلزائري أأّي مراوغة من دواليب السلطة احلالية هتدف   والشعب.

بقاء النظام احلايل، سواًء من حاش ية   أأو ادلوائر اخلفية   "الصديق"أأو    "الأخ"ا ىل ا 

ننا اليوم يف حاجة ملّحة  الأخرى. ا ىل تغيري جذري يف النظام القامئ، بناًء عىل أأسس    ا 

وبناًء عليه،    جديدة، ومن طرف أأشخاص جدد ول يكون للنظام احلايل أأّي حتّّك فيه.

 يُطالب املواطنون واملواطنات اذلين جتنّدوا بكثافة يف الأسابيع الأخرية ابلآِت:

 ؛2019أأفريل  27انسحاب رئيس ادلوةل مع هناية عهدته يوم  — 

قاةل احلكومة وحّل اجمللس الشعيب الوطين وجملس الأّمة؛ —   ا 

مرشوعه   — حتقيق  من  الشعب  متكّن  انتقالية  مرحةل  يف  ادلخول 

 الوطين؛

تشكيل “رئاسة جامعية” مكّونة من خشصيات وطنية نزهية تتعّهد    — 

 بعدم البقاء يف السلطة يف هناية الفرتة الانتقالية؛

نقاذ وطين” تعيّهنا “الرئاسة امجلاعية”، تلُكّف  تشكيل    —  ا  “حكومة 

 بترصيف أأعامل ادلوةل؛ 

ا طالق نقاش وطين جامع حيّدد اجلوانب العملية لتعديل ادلس تور   —

 وتنظمي انتخاابت ما بعد املرحةل الانتقالية؛ 

هماّمهم    —  بضامن  الأمنية  والأهجزة  الشعيب  الوطين  اجليش  الزتام 

 ّخل يف خيارات الشعب الس ياس ية. ادلس تورية دون التد

وقد قّررت منظامت اجملمتع املدين، ل س امي الطالب والنقاابت والصحفيون والعامل  

واحملامون والقضاة، وكذا الأحزاب والشخصيات اليت تنضّم ا ىل هذه املبادرة، تشكيل  

والتنس يق   والتشاور  للتبادل  فضاًء  س تكون  التغيري”،  أأجل  من  وطنية  “تنس يقية 

ابس تقالليهتا  لتن  التنس يقية  هذه  يف  املنضوية  الكياانت  وحتتفظ  الأرضية.  هذه  فيذ 

وحريهتا يف العمل عىل أأن تلزتم ابلوقوف ا ىل جانب الشعب ودمع مطالبه املرشوعة، 

 كام أأهنا تتعهد ابلجامتع يف أأقرب وقت ممكن لّتاذ قرارات بشأأن ال جراءات امللموسة 
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 لشهدائنا الأبرار!حتيا اجلزائر، واجملد واخللود 

 2019 مارس 15بتارخي حّرر 

 

 ( الرتتيب الأجبدي )حسب  قامئة املوقعني عىل الأرضية  

عبد الغين ابدي، حمسن بلعباس، عيل بنواري، مسري بوعكوير، مراد دهينة، كرمي  

 امزي. ڤ، كامل طابو

 

 57عىل الانرتنيت  6146حصلت الوثيقة عىل 

 
 

 

 



 

 

 

 

 ( 2020)  22نداء 

 

 

ثر تفامق  2020مع توقّف املسريات السلمية يف ربيع  قامت مجموعة ، 19-كوفيد جاحئةا 

وال عالميني اجلزائريني   اكدميينيالأ و يف احلراك واحلقوقيني  نشطاء  ال  و نيس ياس يمن ال 

طالق مشاوراتيديولوجية الس ياس ية والأ من خمتلف التوهجات  هبدف بناء رؤية   اب 

، 2020أأكتوبر    22  وأأفضت املشاورات ا ىل ال عالن يوم  مشرتكة لالنتقال ادلميقراطي.

 .58" 22نداء "عن مبادرة س ياس ية حتمل امس  

ا يف ا حداث تغيري يف طبيعة دمع مطالب احلراك، املمتثةل أأساسً "  املبادرة ا ىلهتدف  

الفردية وامجلاعية القانون واحلرايت  رساء معامل دوةل  ا ىل و"  "نظام احلّك وا  الوصول 

" اتفاق س يايس وتوافقي داخل احلراك، دلمع مزيان القوى لصاحل الشعب اجلزائري

يكو" ل  سلسل  دميقراطي  انتقال  ويضمن حتقيق  القامئة  السلطة  احتًكر  حتت  ون 

 59."اس مترارية ادلوةل، دوةل القانون واملؤسسات والعداةل الاجامتعية

ل احملافظة عىل سلمية احلراك وتقبّ و ك ابملسريات السلمية  المتسّ أأكّدت املبادرة عىل  

. كام دعت  الاختالف والتنوّع الفكري واللغوي ورفض الاس تقطاب الأيديولويج

 طرح خارطة طريق توافقية وجامعة، ترتمج أأهداف الثورة الشعبية وتطرح بدياًل ا ىل  

 ل هتدف ا ىل متثيل احلراك.  لكهنا ملا تفرضه السلطة،
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 22نداء وبيان 

 

 احلراك واجب وطين :  النداء   (1

 

 وصلنا؟ نيا ىل أأ  ة،يالسلم  ةيالثورة الشعب  ةيس نة ونصف منذ بدا

للمنظومة    تايلفشل عىل لك املس تو  ليهو دل   12/12أأن مسار    ايلنا جل   ظهري 

انتقال   قيممّا أأكّد عدم رغبة السلطة يف حتق   ة،يقراط ميادل  ةي فاقدة الرشع   ةي اس  يالس  

صالحات س   اميوجعزها عن الق  ،ميسل قراطيميد  فبالّرمغ   ة،يق ي حق  ةيواقتصاد ةي اس  ياب 

ا   وعودها أأغلب قراراهتا  أأن  ل  ا    عة ياس هتدفت احلفاظ عىل طب   ةري لأخاملتكّررة، 

 املنظومة احلامكة فقط.

 !" ة ي "مأاكش الرشع 

ل سابق    ةيل دارة أأزمة حص   ةياملقاربة الأمن   ارهايلنا فشل السلطة القامئة يف اخت   جتىّل 

ح ووع   نيلها، يف  نضجه  احلراك  تعل   هيأأظهر    ةي السلم   ةيالشعب   اتري املس  قيبقرار 

التس     ري منتخبة وغ  ريغ  ادةيالأمين قبل الاقرتاع املزعوم بفعل ق   يريمؤقتا. بدأأ هذا 

  قات يالأمر الواقع اليت جلأأت ا ىل الاعتقالت واملضا  سلطةس متّر بفعل  امث    ة،يرشع 

 ونشطاء. ينيحصف   ،نيمدّون ،نيوالرقابة عىل مواطن

التس    كام هذا  أأّدى  متّوقعا،  حمت   يرياكن  نتاجئ  اخلدمات    ةيا ىل  شلل  يف  ممتثةل 

الفقر، وةلي الس    ات،ي)املستشف   ةيالأساس   تّفيّش  احلرقة،  لظاهرة  قوي  ...(، رجوع 

خفاقاهتا    رياملؤامرة لترب   ةيشعب صامد وسلطة تلجأأ ا ىل نظر   نيأأزمة الثقة ب  قيوتعم  ا 

ىل اتر  رهيفرضه ومتر   رادي. دس تور  ةيس تور الاس مترار د  ضأأول نومفرب املقّدس لفر   خيوا 

قصاء الشعب صاحب الس    ته ي ا ىل تزك   هليامللكّفة بتعد  نةي انطالقا من اللجنة املع   ادة،ياب 
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ا ىل متر   ة،يوالأهل   ةيمن طرف برملان فاقد للرشع  انتخايب   رهيوصول  عرب اس تحقاق 

 . 12/12صوري عىل شلك اس تحقاقات 

 !" ة ي "صامدون صامدون، ثورتنا سلم 

عدم اس تجابة السلطة ل رادة الشعب، هو مصود احلراك بشعارات    قابل يأأن ما    نشهد

  مكهاحي اثبتة حول أأهداف دامئة ممتثةل يف بناء دوةل القانون، املؤسسات واملواطنة،  

اليت تكّرس    ةيالأساس    تايمبين عىل أأساس حقوق ال نسان واحلر  قراطيمينظام د

الاجامت  ة،يالشعب   ادةيالس   )اقتصاد  ةيالتمن   ة،يع العداةل  واملس تدامة   ،ايالشامةل 

 (.ايثقاف  ا،ياجامتع 

 هام: نيتي أأساس   نيقتي هذا الصمود عىل حق  ّدلياعتقادان،  يف

الانتخاب الأوىل الاس تحقاقات  من  القامئة  السلطة  تضاعف  والاس تفتاءات   ةي: 

  فيض ي قييلضامن اس مترارها، رافضة للحل املمتثل يف بناء توافق حق  ةي الشلك  ةيالشعب 

 ون؛ياجلزائر  كتبهي ودس تور  د،يواجامتعي جد ايسيا ىل اعامتد عقد س  

تغ ةي الثان  ا حداث  عىل  احلراك  ا رصار  الوابء    ايسيس    يري:  جذري وسلمي، رمغ 

 .هيهل، ومقع السلطة ومناوراهتا للقضاء عل  ايسيوالاس تغالل الس  

الاس تقالل   ديمبناس بة الاحتفال بع   ةياجلزائر   ةيعب مرّص! ولعّل تعبئة اجلال الش  نعم

القو   ت،اييف عدة ول  ايجي تدر   اتري وعودة املس  ة،ي ل ي جو   5  ومي   ة ياس تعدادا للعودة 

 ق يا ىل حتق   ينيقويٌّ ومعربٌّ عىل أأّن دعوة اجلزائر   ل  ييف لك ربوع الوطن، دل   ةيوالرضور 

مس تقرة   ايسيس    يريتغ  جزائر  ا ىل  للوصول  أأسايس  اثبتة ورشط  وسلس  جذري 

قل  ايوأأمن  اياس  يس    . ايودّول  ايمي يف ظّل أأوضاع متقلّبة ا 
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 !" ة ي احلر   د ي ر ي "الشعب  

اجلزائر   خالل املدة، واصل  احلراك مساهامت   ونيلك هذه  نشطاء  نضاهلم وأأصدر 

عد السلم   قيلتحق   دةيومبادرات  الثورة  نفس   ةيأأهداف  للأزمة. يف  واقرتاح حلول 

 انيوأأصدران ب   12/12مبارشة بعد فرض اس تحقاقات    2-22أأطلقنا مبادرة    اقيالس  

الثورة    فرييف   22 الأوىل لندلع  اذلكرى  ابلوفاء   ة يالسلم   ةيالشعب مبناس بة  وتعهدان 

أأطلقنا   ات،ياملسعى، وارشاك أأكرب قدر ممكن من النشطاء والشخص  ع ي. ولتوس  هامي لق 

 قراطي ميحول انتقال د  ايسيمن أأجل الوصول ا ىل توافق س    اي تشاور  ايا وطن مرشوع

 من هذا النداء منطلقه الأّول. أأخذيأأهداف احلراك، و  كّرسيمس تقّل 

 حنن؟   من 

حراك   ون،يوجزائر   تايجزائر اتر   ة،يفضاءات  ورموز    ات يخشص   ة،يخي ش باب 

أأحناء الوطن ويف املهجر، من خمتلف    ع يونشطاء من مج   ةيا عالم   ة،يمي أأاكد  ة،ي اس  يس  

 .ةي ولوج يد يوال   ةياس  يالس   اراتيالت 

 هو هدفنا؟   ما 

 : ينيمن اجلزائر  ينيالأهداف اليت خرج من أأجلها مال قياملسامهة يف حتق  دينر 

القوى   انزي توافقي داخل احلراك، دلمع م  ايسيالوصول ا ىل اتفاق س    — 

 لصاحل الشعب اجلزائري؛ 

حتت احتًكر السلطة القامئة    كونيسلس ل    قراطيميانتقال د  قيحتق   — 

 ادلوةل؛ ةي اس مترار  ضمنيو 

 .ةيدوةل القانون واملؤسسات والعداةل الاجامتع  — 
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 نقرتح؟   ماذا 

 ممتثاّل يف: ، ينياحلراك  نيا ب تشاريك ايمرشوعا حوار ناي الثورة متيل عل  ةي سلم 

والنقاش والتشاور    ريوالتفك  قيء مس تقل عن السلطة للتنس  فتح فضا  — 

 داخل احلراك؛

  مي عىل املس توى احمليل والقطاعات، وتدع  ينياحلراك   نيب  قيالتنس    ع يتشج   —

حاملا مسحت الظروف    ةيالشعب   اتري من خالل عودة املس  ةي التعبئة الشعب 

 واحنرص الوابء؛ ة،يالصح 

طر   — خارطة  الشعب   ةي توافق   قيطرح  الثورة  أأهداف  ترتمج   ة يوجامعة، 

 احلراك. ليملا تفرضه السلطة، ل هتدف ا ىل متث  اليوتطرح بد

 ف؟ ي ك 

 ا ىل املشاركة يف: ندعومك 

ندوات ونقاشات ومقابالت عىل املس توى الوطين، احمليّل ويف املهجر،    ميتنظ  —

الس   التوافق  مالمح  نضاج  وا  لس تخراج  احلراك  فواعل  لّك  دماج   ايسياب 

 الرضوري داخل احلراك؛

أ ل   — تضع  احلراك،  من  لنشطاء  جامعة  الس    ذيتنف   اتيندوة   ايسيالتفاق 

 التوافقي. 

 ! قّرري لشعب اذلي  نداء الشعب اذلي حتّرر، ا   ة ي لتلب   مًعا 

 2020أأكتوبر  22
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 ان ي الب   ( 2

 

 ت اي واجلزائر  ون ي اجلزائر   ا هي أأ 

فارقة يف اتر  2019  فرييف   22  ومي  ثّلمي  خروجنا يف    ه زي م  ومي اجلزائر،    خيعالمة 

رشعي   ريمع نظام غ  عةيالقط   قيعن رغبتنا يف حتق   ريحاشدة، للتعب  ةيسلم   اتري مس

مزر  ني رافض  قراطي،ميد  ريوغ م  ةيلأوضاع  لعقود،  الفساد    ها زي اكبدانها  اس تفحال 

خل املمهنج  والس    اتري والهنب  من    ةيالاقتصاد  اساتيالبالد  عرفته  مبا  الفاشةل، 

 ة،يوفشل منذ الاس تقالل يف بناء مؤسسات رشع   ة، يانتًكسات متكّررة لوعود التمن 

وتفكّك   اريهن مقدرات الوطن والهنوض به، وذكل لوضع حد خلطر ا  يريقادرة عىل تس  

 ذاهتا. ةيادلوةل الوطن 

كشعب، اس تلهمنا   ةليالطو   ةيخي التار   تناري يف مس  ة يحمطة أأساس    شلكي ابت    خياتر

الوطن   اهيف احلركة  التحر   ةي نضالت  الفكري والس    دةياجمل   ريوثورة  التنوّع    ايس يبلك 

  ري خبصاهلم واّّتاذمه قدوة تن  ريلرجالها ونساهئا اذلي عاد احلراك لالحتفاء هبم والتذك

 مطالبه اليت خرج من أأجلها.  قيحنو حتق  قيهل الطر 

بشلك جامعي وحر، يف شوارع مدننا وابملهجر، بلك تنّوعنا   هيعربان ف   ي،خياتر   ومي

ىل اهن   ؤدييأأن    كن ميأأن سكوتنا    نيمقتنع  ،والسوس يولويجالفكري   البدل؛ وهو    اريا 

راد   ةيشعب   اتري ما جعلنا نقّرر اخلروج يف مس لّ   اي حاشدة مل تعل ق ا  وبشلك مؤقّت ا 

بعد تفيش وابء كوروان    ة،يخطر عىل الصحة العموم   ا ىلبعد أأن تأأكدان اهّنا قد تتحّول  

للز السلطة  اس تغلته  التض   دةاياذلي  التعب  ناي عل   قيييف  من  مطالبنا   ريومنعنا  عن 

 . ةيع الرش 

مع أأنفسهم وقّدم    ينيالواحضة للحراك السلمي اذلي صاحل اجلزائر   ةيهذه الرؤ  مقابل

  ة يالأحاد  اس هتايمسارها وس    ةيللعامل صورة مهبرة عهنم، اختارت السلطة الاستبداد
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امل   ةياملعاد والنخب،  الس  ـُ للحوار  للعمل  انتخاابت   ايسيبخسة  لفرض  املس تقّل 

 ريورفض شعيب واسع ومقاطعة غ  ونومناخ مشح  ةي يف ظروف اس تثنائ   ة،يرئاس  

اليت   ةيأأزمة الرشع   لّ حيدس توري لن    ليتسعى ا ىل فرض تعد  وميمس بوقة، ويه ال 

 منذ الاس تقالل.  ايسيالنظام الس   واهجهاي

 الشعيب السلمي هنج ومهناج لبناء جزائر الغد.   احلراك 

بعد ما خرجوا من أأجهل يف حراكهم    ققواحيأأهنم مل    نيمقتنع  تايواجلزائر  ونياجلزائر   بقىي 

الانتقال   ق يمهنم، لتحق   عيأأن تض   بجيل    ةيخي فرصة اتر   عتربونهي الشعيب السلمي، اذلي  

 ةيوممارسة حقهم يف بناء مؤسسات رشع   ادهتمياملنّظم والتحّرر وفرض س    وقراطيميادل

رادهتم، حت ا  أأبناهئم، يف   فظتعرّب عن  هلم كرامهتم وتليّب طموحاهتم وتضمن مس تقبل 

  س يالفعيل وتكر   ذيالتنف   قيعن طر   ة،يالقانون والعداةل الاجامتع   ادةيكنف الأمن وس  

 : ةياملطالب التال 

طار نظام د  ادةي. الس  1 ّ اجامتعي مدين،    قراطيميالًكمةل للشعب يف ا  عرب انتقال    رمي

ومس تقل،    قراطيميد املواطن  ةياس مترار   ضمني سلس  وحق  بناء   نيادلوةل  يف 

 ة؛يشؤوهنم بلك حر  توىلي من  ارياملؤسسات واخت 

أأحق 2 من ال رادة    نبع ي   دي جد  ايسييف وضع عقد س    تاي واجلزائر  ينياجلزائر   ةي. 

 عهنا؛  عربيو  ةيالشعب 

واملساواة  ةيوامجلاع  ةيالفرد تاي. احرتام وضامن حقوق ال نسان واملواطن واحلر3

قضائ   نياملواطنو   املواطنات  نيب سلطة  تضمهنا  القانون،  دوةل  طار  ا  مس تقةّل   ةييف 

 السلطات؛ نيوالفصل والتوازن ب

عالم حّر ونز 4 املامرسة عىل وسائل ال عالم   وديبرفع الضغوطات والق   هي. احلق يف ا 

 رشها؛واخلاصة، مع ضامن احلق يف احلصول عىل املعلومة ون  ةيالعموم 
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نشاء الأحزاب الس  5 بلك    اهيوالاخنراط ف  اتيوالنقاابت وامجلع   ةي اس  ي. احلّق يف ا 

 ومراقبة الشأأن العام؛ يريواملشاركة يف تس   ة،يحر 

وال بداع واحرتام التنوع    ريوالضم  ريوالتظاهر والتفك  ريالرأأي والتعب  ةي. ضامن حر 6

 ة؛يوالتعدد

 والاقتصادي بلك أأشًكهل. ايسي. مًكحفة الفساد الس  7

 أأهدافهم:  قيعىل حتق  نيمرّص  ونيواجلزائر  تاياجلزائر بقىي 

مبس  —  ومتّسكهم  حراكهم،  يف  الاس مترار  خالل  اليت   ةيالسلم   اهتمري من 

ل  عودونيس   روني  نيح  ا هيا  بأأّن الظروف صارت مناس بة ذلكل. حراك انحج    ق ّد 

رجال ونساء، من لك    وخا،ييف تعبئة لك فئات اجملمتع، ش بااب وش    س متري س 

الطبقات الاجامتع  املهجر، من خمتلف  الوطن ويف  أأه  ة،يربوع   دافحول 

التشبث هبا وال رصار   ديزي س ة،يواجامتع  ةي ومطالب اقتصاد ةي نوع  ةي اس  يس  

 ت؛ ايالسلطة عىل لك املس تو اساتيبسبب فشل س   اهيعل

حراكهم املهبرة اليت حتلّوا هبا لأكرث من عام، يف ظّل   ةيابحملافظة عىل سلم   — 

  ق يالنقاشات العامة اليت تقبل الاختالف والتنوّع الفكري واللّغوي والتنس  

احلراك الشعيب عىل املس توى احمليّل، اجلهوي، الوطين   ات يفعال   ني والتًكتف ب

 ويف املهجر؛ 

 ه يغذّ يو   ايسيس  النظام ال   س تغهّل ي اذلي    ولويجي ديبرفض الاس تقطاب الا  —

ثقاف  رشوخ  عىل  ابللعب  واخرتاقه،  ابحلراك  التحّرش  أأجل    ة يلغو   ة،يمن 

س    شهاي تع   ةيوهجو  تفرقة  حماولت  متفاوتة.  بدرجات  اجملمتعات   فشلهاي لك 

 ابحلفاظ عىل الطابع الوطين والوحدوي حلراكهم؛  ونياجلزائر 
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أأن   نيمعترب   ة،يابل رصار عىل رفض أأي تدخل أأجنيب يف شؤوهنم ادلاخل   —

  ميملظاهر التضامن املعرّبة عن الق  رمهيمع تقد  هنم،يب   اميحُتُّل ف  ةيوطن   هتميقض 

احلر   ةيال نسان  عن  املدافعة  الشعوب  هبا  تتحىّل  العادةل    ايوالقضا  ةياليت 

 واملرشوعة؛

الس    — الس   ايسيبرفض الابزتاز  من    ةيللعرش   ئيوالاس تغالل  السوداء 

ادلروس من جتربهتا    ني مس تخلص  يس،ايس    ل يطرف السلطة أأو من أأي فص 

املضا  نيمرصّ   ة،ي القاس   لك  رمغ  تكرارها،  عدم  والاس تفزازات   قاتيعىل 

 حراكهم الشعيب السلمي.  ةيلها، منذ بدا تعرضوني والاعتقالت اليت 

نّ  الشعب يف كتابة دس توره التوافقي عن   ةيممتّسًك بأأحقّ   بقىي احلراك الشعيب س   ا 

  بناءً   ةي والشفاف   ة،ياحلر   هزي يف مناخ مت  ا،يوقراط ميمنتخبة د  ةيمؤسسات رشع   قيطر 

الس   التنافس  قواعد  عسكرة    نع مي   ة،يبناء دوةل مدن   ضمن يالعادل؛ عقد    ايسيعىل 

  ةيرمن أأداء أأدوارها ادلس تو   ةياملؤسسة العسكر   كّنمي و   ة،يوالاجامتع   ةياس  يالس    اةياحل 

 نيديعىل رأأس املس تف   علهاجي و   ة، ياس  يمتاهات التجاذابت الس    ادهتايق   نب جيّ و   ةي الوطن 

الرقابة واحملاس بة عىل لك   ضمنيشفاف وتوافقي؛ عقد    ايسيانتقال س    ةيمن أأّي معل 

 املؤسسات.

نّ  ذا صدقت النوا  ايسيالس    يريفرص التغ   ا   ايالسلس لزالت ممكنة يف اجلزائر ا 

التحد ّن  ا  اعتبار.  لك  فوق  عت  وُوض  البالد  مصلحة  ّ بت    ةيالاقتصاد  تايوغُل

جراءات ترق   ريالقادمة عىل املدى القص  ةيالاجامتع و   ة، يوقرارات ارجتال   ة يع ي لن حتّل اب 

طالق  هذا ا  س هت لُ ي و   دة،يرش    ةووضع قواعد حومك  ةيبل حبّل أأزمة الرشع  ملسار اب 

عادة الاعتبار هلم والكف عن مضا  قةيرساح لّك معتقيل احلراك بدون رشوط، وا 

القضاء،    ريالفردي وامجلاعي احلّر، وحتر   ريالنشطاء، واحرتام احلّق يف التظاهر والتعب

 .ةيالرشع  ريوفتح اجملال ال عاليم وحّل املؤسسات غ
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نّ  عن حقّه الرشعي يف بناء مؤسساته،   دافع يحّرا    بقى ي الشعب اجلزائري حّر وس   ا 

القانون واملواطنة، وس  بناء دوةل  أأجل  السلم   نجحي مس متّرا من    ق ييف حتق   ة يبثورته 

 .ليذكل همام اكنت الصعوابت والعراق 

 2020أأكتوبر  22

 

 املوقّعون 

 أأنظر امللحق الثالث.
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الاختالف الأيديولويج ظاهرة طبيعية يف لّك اجملمتعات، لكن التجاذب الأيديولويج 

اخلالف   دارة  ا  عىل  القدرة  عدم  أأي  اجملمتعي   وتدبريه مرضٌّ الفكري  احلاّد،  ابلامتسك 

قد جيهضه قبل اس توائه،   أأ كبري لالنتقال ادلميقراطي   لبناء دوةل القانون، وحتّد    وعائق  

-1989يف الفرتة    كام حدث يف اجلزائر  من جديد  النظام التسلّطيويسامه يف عودة  

ّن من واجب قوى اجملمتع، والنخب   .2013-2011ويف مرص يف الفرتة    1991 ذلكل فا 

التوتّرات  من  التخفيف  عىل  العمل  اخلصوص،  وجه  عىل  والس ياس ية  الفكرية 

 ني التيارات اخملتلفة. ة والتجسري بالأيديولوجي

جياد فضاء للعمل املشرتك لتحقيق أأهداف  ل  متنع املرجعيات الفكرية املتباينة من ا 

متّفق علهيا مس بقًا والتوافق عىل أأرضية من    ،مثل العيش املشرتك السلمي  ،أأساس ية

  يقوم لّك طرف ف الرشاكء،    مجيع   واملبادئ اليت حتظى ابل جامع ويلزتم هباالعملية    مي  الق  

ابلتأأصيل للأرضية وللتعاون انطالقًا من مرجعيته. ويُعترب "فضاء الوساطة الآمن"  

 من أأفضل ال ليات للتوّصل ا ىل بناء الثقة عرب الرتكزي عىل اجلوانب العملية يف التعاون. 

 

تتغذى    ‘ادلميقراطية’" أأ  امجليع  منأ لية  يقبلها  اليت  القرار  واّتاذ  واحلوار  التشاور  مينع و   ،معليات 

: لستبعاد مشاركة املواطنني التسلّطيةالاس تقطاب الأيديولويج هذه ال ليات. هذا ما تفهمه بعض الأنظمة  

رت.  ي نيكول ب -ن و)ج"  تأأجيج الاس تقطاب.ّك، فا هنا متنع ال ليات اليت تسمح هبذه املشاركة من خالل  احليف  

 (. 2020ديسمرب   23حمادثة خاصة.  
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ّن املشهد الس يايس اجلزائري مركّب   لامين. ع  -دي اخزتاهل يف ثنائية ا ساليم ول جيُ ا 

تيّار فال سالميون يف اجل ليسوا كتةل متجانسة. فلّك  لامنيون  ليسوا سواء، والع  زائر 

مثّة ما يتّفق و يشلّك طيفًا واسًعا من التشكيالت تتفّق يف أأمور وّتتلف يف أأخرى.  

الع   بعض  مع  ال سالميني  بعض  تيّ   فيهلامنيني، وخيتلفون  عليه  داخل  ارمه  مع غريمه 

جحم  ين و ادلني احلّك و ب  ةعالقالعسكرة وال   مع ترّصف  ال الأيديولويج. ومن هذه الأمور  

 وقف من العنف. ف واملاملس هتد  التغيري الاجامتعي والس يايس 

ال   عّدة عقودشهدت اجلزائر منذ   ا ىل  اليت هتدف  املبادرات  تجسري العديد من 

والنقابي  واحلقوقية  الس ياس ية  القوى  بني  املرجعيات  الأيديولويج  ذات  وامجلعوية  ة 

أأنّ و  الفكرية اخملتلفة. التجاذب  ذه املبادرات سامه يف ّتفيف وطأأة  ترامك ه  ل شّك 

اجلزائر. يف  الس ياس ية  احلياة  عىل  فا نّ لكن،    الأيديولويج  ذكل،  هذه    مع  تأأثري 

املناقشات   جمرىات، و بادر ق بتصممي امل عدة عوامل تتعلّ فعل  حمدوًدا ب  ظلّ املبادرات  

 ومواقف املشاركني.

املبادرات   اعتربوا  املشاركني  واملصاحل    متّصاًل أأمًرا  فبعض  الظرفية  ابلرضورات 

ك لية مس تدمية تبدأأ يف مرحةل الانتقال   وليساحلزبية الضيقة واملناورات الس ياس ية، 

  ، ولعّل ذكل يفرّس الس يايس وتس متّر طيةل مرحةل تشييد دوةل القانون واحلّك الراشد

 اعدمه.و ّتّوفًا من تقلّص ق انسحاب بعض املشاركني وتراجعهم لكاّم تعّرضوا للضغط،

تضّخم الأان عند بعض املشاركني  ت بعض التبادلت للتخريب بسبب  تعرضّ كام  

بعض املتكمّت ل رتباط  الاأأضف ا ىل ذكل    لمتوقع عىل الساحة الس ياس ية.وحرصهم عىل ا

أأي قيادة اجليش    –ملبادرات ابلسلطة الفعلية  القيادات احلزبية املشاركة يف بعض ا

فرض علهيم خطوًطا محراء ل ميكن جتاوزها يف معلية التجسري اليت ت  –واخملابرات  

 الأيديولويج. 

قلي  تّ كام   فشال بعض املبادرات من خالل الأعامل الاس تفزازية للأ  ال قصائية  اتا 

 . التجسري اليت أأصبحت "مفسدة" لعملية ،من خمتلف التيارات الأيديولوجية
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مّث هناك عدم جتاوز احلوار النظري عرب احملاداثت ا ىل احلوار التطبيقي عرب املامرسة 

 املشرتكة يف مشاريع معلية لرتممي اجملمتع املمّزق وبناء ادلوةل املهنارة. 

النظام اجلزائري مرة أأخرى لعب  ، حاول  2019فرباير    22منذ انطالق حراك  

حماولته ابءت  ورقة تقس مي اجملمتع عىل أأسس عرقية أأو لغوية أأو أأيديولوجية. لكن  

  ت قد أأثبتت امجلاهري الشعبية من مجيع الانامتءات لأكرث من عام أأهنا جتاوز ف.  ابلفشل

غري   ةشرتك: بناء دوةل القانون املدنيامل   ها  عىل هدف زيكقّررت الرت هذه الاعتبارات و 

بعد  ات العسكر  لكن  مارس    التوقيفية.  منتصف  يف  الشعبية  للمسريات  الطوعي 

خف اخلالفات  يف    السقوطعادت بعض النخب  أأ ،  19-كوفيد   تفامق جاحئة، بسبب  2020

النظام و  يغذهيا  اليت  قادرة عىل  أأعوانهالأيديولوجية  روس من  ادل  اس تخالص، غري 

رمبا يشري هذا  و املايض، ل س امي من التجربة الأوىل لالنتقال ادلميقراطي يف اجلزائر.  

 .الاس تقطاب الأيديولويج بني النخبمن  تخفيفل ا ىل حدود املبادرات السابقة ل 

  بياانت واثئق )عقد و ال  د من أأهنا أأسفرت عن عدويه  لكن هذه املبادرات لها مزية  

  لعنفي رتك للوضع، وتدعو ا ىل تغيري جذري توافقي  ت( تقوم بتشخيص مش أأرضياو 

اليت ميكن املطالب الس ياس ية املشرتكة   و من املبادئ والق مي  أأساس ية  مجموعة    قرتحتو 

يديولوجيا.  البناء علهيا كأساس للتعاون العابر للأ

  مجهورايً   اأأساسً   اجلزائريون  اكتسب   يف الواقع، مبرور الوقت ومن خالل احلوار،

واحرتام حقوق ال نسان والكرامة   ،وقاعدة دميقراطية واسعة تشمل نبذ العنف  اتوافقيً 

تكوين و التعبري  و حرية الرأأي  ، كةاعيامجلو   ةفردي ة الوضامن احلرايت الأساس ي  ،ال نسانية

دية  التعدّ و ع  التنّو و احرتام الس يادة الشعبية  و   ،الصحافةو الضمري  و التظاهر  و امجلعيات  

السلطاتو   ،الس يايسالتناوب  و  بني  تدخّ و   ،الفصل  الشؤون  عدم  يف  اجليش  ل 

  عىل اكفة همينة السلطة الس ياس ية املنتخبة بلك حرية وشفافية  رضورة  و  ،الس ياس ية

ادلوةلمؤسس دينية  مدنيةً   ات  أأم  أأم عسكرية  القانون و ،  اكنت  أأمام  املساواة  ضامن 

 .اس تقاللية العداةل، ا خلو ورفض مجيع أأشًكل المتيزي، 
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تتّ   نبغي لأيّ وي  أأن تبين عىل هذا الأساس وأأن  ا ىل  مبادرة جديدة  خذ خطوات 

 .القانون دوةلالأمام يف ترس يخ متاسك اجملمتع وبناء 

أأكرب عدد من فضاءات احلوار والعمل املشرتك يف مجيع    تأأسيسع  يشج عىل امجليع ت 

اليت ينبغي أأن ّتّص حتديًدا   الفضاءاتالقطاعات وعىل مجيع مس توايت اجملمتع. هذه  

والنساء  املدين  اجملمتع  يف  الفاعةل  واجلهات  والطالب  والنقاابت  الس ياس ية  القوى 

ليس وق    للتعارف  مًكانً   فقط  توالش باب،  املتبادل  متثّل ،  الغريبول  والاعرتاف  ناّم   ا 

،  اختصاصه  يف جمال  لس تكشاف س بل التعاون يف مشاريع ملموسة، لكٌّ   خمابر  أأيًضا

 ا.وحمليً  اخلدمة اجملمتع وطنيً 

الأيديولوجية  كام   التيارات  عىل  يفجيب  تشجّ   املتواجدة  أأن  اجلزائري  ع  اجملمتع 

لأطراف الراديًكلية من احلوارات ادلاخلية اليت ل تشمل املعتدلني حفسب، بل أأيًضا ا

قناعه  نّ الأ   التجسريبأأمهية الاخنراط يف معلية    اأأجل ا  ني  الراديًكلي  اخنراط  يديولويج. ا 

رادهتم أأو  مب،  اتبادر امل عىل    ا ىل مشّوشني  لحؤول دون أأن يتحّولوال رضوري   حض ا 

 معاريض التغيري. حتت تأأثري 

، سينعقد وتشاريك  جامع للتحضري ملؤمتر حوار وطين    هذا العمل مفيد  ّن  ول شّك أأ 

 القانون. دوةلجلزائر حنو ا من خالهل تعرُب ا  حقيقيً ا انتقاًل ـً حمتدّشن س يل حماةل، و 
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ل:  أكتوبر للحقوق   18وثائق هيئة الملحق األو 
 والحريات بتونس 

 

 

 بتونس  والحريات للحقوق أكتوبر  18  لهيئة التأسيس   البيان. 1

—I    شامةل  تمنية  حتقيق  عن   جعزه  أأكدت  قد  القامئ  النظام  حّك   من  عاما  مخسني  نا 

  الكرمي   العيش  مقّومات  وتضمن  ابلبالد  الهنوض  ملقتضيات  تس تجيب  ومندجمة

  غري  وال ثراء  الفساد  وتفىّش   العمومية  الرثوات  وهدرت  التبعيّة  فتفامقت  للشعب، 

  البطاةل   وانترشت  واجلهات،  الفئات  بني  الاجامتعية  الاختاللت  وتعمقت  املرشوع

 .العيش مس توى  وتدهور العليا الشهادات أأحصاب أأوساط يف ذكل يف مبا

  لتضحيات   وتنكره  الس يايس  النظام  حتديث  يف  احلامك   احلزب  فشل  أأكدت  كام

  لك   رمغ  أأرىس،  اذلي  احلزب  هذا.  الوطنية  احلركة  وطموحات  التونس   الشعب

لغاء  املطلق،  الفردي  احلّك  عىل  قامئا  استبداداي  نظاما  العرصي،  الّطالء   دور   وا 

 اس تثنايئ  أأسلوب  وفق   العامة  احلياة  عىل  واخملابرات  الأمن   هجاز  وطغيان  املؤسسات

 عن  املنبثقة  السلطة  أأقامت  وقد.  عالته  رمغ  القانون  عن  عوضا  "التعلاميت"  عىل  قامئ

 تعبرياته  لك  عىل  الوصاية  وفرض  ال خضاع  أأساس  عىل  ابجملمتع   عالقهتا  النظام  هذا

  من   ال لف  وأأحالت  ممارس هتا،  وجّرمت  احلّرايت  مجيع   وأألغت  والس ياس ية  املدنية

 النقابيني  ومن  والفكرية  الس ياس ية  التيارات  خمتلف  من  واملواطنني  املواطنات

  قرن   نصف  مدى  عىل  زيفت  كام  السجون،  يف  هبم  وزجت  احملامك   عىل  واحلقوقيني
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  مدى   الرئاسة  من  وجعلت   السلطة  عىل   تداول  أأي  حصول  ومنعت  الشعبية  ال رادة

 ارهتانه  ازداد  ذكل،  نتيجة  احلّك  نظام  رشعية  أأزمة  تفامق  وبقدر.  للحّك  قاعدة  احلياة

 .ابلتغيري املطالبة ادلميقراطية وقواه الشعب عىل به والاس تقواء ابخلارج

—II  واحلرايت   للحقوق  خطريا  تدهورا  الأخرية  الآونة  يف  البالد   أأوضاع  شهدت  لقد  

  ومنع   القضاة   مجعية  عىل  والسطو   املمثةل  هيألكهم  وعىل  احملامني   عىل   الاعتداء  يف  جتسد

 الصحافيني  ونقابة  ال نسان  حقوق  عن  لدلفاع  التونس ية  الرابطة  مؤمتري  انعقاد

  احلصار   وتشديد  ال داري  ا رضاهبم  اثر  اجلامعيني  ومعاقبة  نشاطهام  وشلّ   التونس يني

  ومقع   القانونية  وغري  القانونية  املس تقةل  الس ياس ية  والتيارات  الأحزاب  أأنشطة  عىل

  عىل  اجلسدية  الاعتداءات  وتصعيد  تونس  لزايرة  شارون  دلعوة  املناهضة  التحراكت

 . والس يايس املدين اجملمتع  رموز

  واحلرايت   احلقوق  أأجل  من  "أأكتوبر  18"  حترك  مثّل   العصيب  الظرف  هذا  يف

  الس نوات   خالل  ادلميقراطية  القوى  خاضهتا  اليت  النّضالت  س ياق   يف  ممتزية  حمطة

 الس ياس ية،  املبادرة  اس تعادة   من   املعارضة  مكنت  ميدانية  روح   من  كرسه  مبا  لأخرية،ا

  التعبري   حرية  مطالب  حول  جتمعت  اليت  أأطرافها  جل   مشلت  وحدوية  روح  ومن

طالق  وامجلعياِت  احلزيب  التنّظم  وحرية  والصحافة  وسن  الس ياس يني  املساجني  رساح  وا 

  الرضوري   واملعرب   عليه  املتفق  الأدىن   احلد  متثل  مطالب  ويه  العام،  الترشيعي  العفو

 الاستبداد  عىل  القضاء  ا ىل  هيدف  اذلي  املنشود  ادلميقراطي  الانتقال  أأسس  لوضع 

  مبادئ   احرتام  عىل  القامئة  ادلميقراطية  الرشعية  قاعدة  عىل   ادلوةل  مؤسسات  وبناء

 احلّك  عىل  ادلميقراطي  والتداول  وصاية  لك  من  املتحرر  الشعب  وس يادة  املواطنة

  مدين   جممتع   بناء  ا ىل  هيدف   كام.  ال نسان  حقوق  وصيانة  والس ياس ية  الفكرية  والتعددية

  والرتاجع  ادلميقراطي  النظام  أأسس  من   النيل  حماولت   للك  التصدي   عىل  قادر   قوي

 .عهنا
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—III ن   حترك   عليه  قام  اذلي  احلرايت  من  املذكور  الأدىن  احلد  حول  العمل  وحدة  ا 

ليه   أأدى  ما  ميلهيا  "أأكتوبر  18"   للحرايت   مهنجي  مقع   من  الس ياس ية  السلطة  احتًكر  ا 

 الس يايس  الانغالق  من  حادة  حاةل  أأمام  التونس ية  املعارضة   ويضع   والفردية،  العامة

 املرضوبة  القيود  وفك  الس ياس ية  احلياة  حترير  هممة  وملح   مبارش  بشلك  علهيا  تفرض

  والتيارات   الأحزاب  تعين   ل   هممة  ويه  والس ياس ية  املدنية  املقاومة  هنج  ابتباع   علهيا

منا حفسب الس ياس ية  . املدين اجملمتع  مكوانت لك وا 

  عىل   املرضوب  اخلناق  لفك  رضوراي  س ياس يا  مدخال  هذه  العمل  وحدة  متثل  ول

  وشفاف   علين  وطين،  حوار  ل جراء  مالمئ  مناخ  بتوفري  كفيةل  أأيضا  يه  بل  حفسب  اجملمتع 

  واحلرايت   املساواة  واملواطنات   املواطنني  للك  يكفل  دميقراطي  عهد   بلورة  ا ىل  يفيض 

  للمشاركة   قاعدة  ويشلك  الاستنقاص  أأو  للترصف  القابةل  غري  الأساس ية  واحلقوق

  عهد  وهو  والرؤى  الربامج  وتنافس  تناظر  أأساس  عىل  احلّك  عىل  والتداول  الس ياس ية

 وقد.  ادلميقراطي  التغيري  أأسس  ا رساء  ا ىل  العمل  وحدة  مبس توى  يرتقي  أأن  شأأنه  من

جناز  "واحلرايت  للحقوق  أأكتوبر  18  هيئة"  عهدت   18  منتدى"  ا ىل  املهمة  هذه  اب 

 . "أأكتوبر 

—IV  ن ل  احلامس  بعدها   تتخذ  ل  وادلميقراطية  احلرايت  جلأأ   من  املعركة  ا  ذا  ا   حتولت  ا 

  اكن   سواء  وصاية،  لك   ضد  معركة  ابلأساس  ويه .  بأأرسه  التونس   للشعب  معركة  ا ىل

  لن  وذلاته  بذاته  الشعب  خيوضها   اخلاريج،  التدخل  أأو  احمليل   الاستبداد  مصدرها

 . مواطنيه حرية يف الوطن وحرية الوطن حرية من املواطن حرية

 العامل  أأحناء  اكفة  يف   وأأصدقاء  أأنصار  الوطين  الكفاح  منذ  التونس   للشعب  اكن  وكام

  يف   قوي  س ند  العامل  أأرجاء  عرب  والتقدمية  ادلميقراطية  القوى  يف  اليوم  فهل  يدمعونه،

  عىل  الضغط  يف   حليفه  ويه  وادلميقراطية،  احلرية  أأجل  ومن  الاستبداد  ضد  نضاهل

رادة  حترتم  حىت  بالدان  يف  الاستبداد  تدمع  اليت  البدلان  حكومات  التونس   الشعب  ا 

 … احلرية ا ىل وتوقه
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V—  احلد   حول  العمل  وحدة  تكرس  ويه  واحلرايت،  للحقوق  أأكتوبر  18  هيئة  ا ن  

 مفتوحة  تبقى  ادلميقراطي  الوفاق  مقتضيات   حول  حوارا  وتفتح  احلرايت   من   الأدىن

 لك  لس تقاللية  احرتاهما  وتؤكد  والتغيري  احلرايت  مبعركة   املعنية   القوى  اكفة  عىل

ل  الأطراف  هذه  تلزم  ول  لالختالف  وقبولها  املتشاركة  الأطراف   واملواثيق  ابلتفاقات  ا 

 . املشرتكة

ر . 2 ر الجنسي   إعالن حول حقوق المرأة والمساواة بي 

نسان ومشاركهتا عىل قدم  حققت املرأأة التونس ية مًكسب هامة عىل طريق حتررها اك 

من املساواة مع الرجل يف خمتلف جمالت احلياة، وجاءت هذه املًكسب مثرة حلركة 

مفكرون ومصلحون كبار اكن هلم رشف ادلفاع عن تعلمي  ال صالح اليت محل لواءها  

حراكت   خاضته  دؤوب  لنضال  مثرة  جاءت  كام  بأأوضاعها  والهنوض  وحتريرها  املرأأة 

نسائية من خمتف املشارب الفكرية معلت عىل مدى القرن املايض عىل فك عقال 

خراهجا ا ىل احلياة العامة  .املرأأة وا 

ته جمةل الأحوال الشخصية من حقوق ويأأِت يف مقدمة هذه املًكسب ما تضمن 

التوتر يف  أأس باب  ومن  والمتيزي  احليف  مظاهر  من  احلد  سامهت يف  صالحات  وا 

العالقات الأرسية من ذكل أأن منعت جمةل الأحوال الشخصية تعدد الزوجات وأأقرت  

الرتايض أأساسا لقيام عقد الزواج واعتربت املرأأة أأهال لزتوجي نفسها دون ولية من  

وحدد مل أأحد  الاليئ  القارصات  لزتوجي  حدا  بذكل  ووضعت  للزواج  دنيا  س نا  ت 

تتجاوزن سن املراهقة كام سنت اجملةل حاةل من التساوي بني املرأأة والرجل وأأخضعت  

من   ووسعت  الأرسة  شؤون  دارة  ا  يف  املرأأة  ورّشكت  القايض  مراقبة  ا ىل  الطالق 

س ناد املرأأة اجلنس ية التونس ية لأبناهئا من أأب أأ   .جنيبحالت ا 

ويف جمال الرتبية والتعلمي أأقّر القانون التونس مبدأأ التساوي بني البنني والبنات 

جباراي ووحد بني الربامج واخليارات املفتوحة أأمام الطالب   يف حق التعلمي وجعهل ا 
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ومّعت املدارس اخملتلطة للبينني والبنات وبذكل زالت مظاهر المتيزي بني اجلنسني يف  

 .ساوت نسب المتدرس بيهنام وتطورت صورة املرأأة دلى الناش ئةمس توى التعلمي وت 

ويف ميدان الشغل سّوى القانون بني النساء والرجال يف حق العمل ويف الأجر 

ويف التغطية الاجامتعية ويف الرعاية الصحية وخّص املرأأة احلامل واملرضع حبامية حتفظ 

اجلنسني   عامة بني  وأأمومهتا كام سوى بصفة  التقاعد ويف فرص لها حصهتا  يف حق 

الارتقاء ويف الضامانت عند الطرد وجاءت القوانني التونس ية يف جمال الشغل والتغطية  

للشغل   العاملية  املنظمة  سنهتا  اليت  ادلولية  املعاهدات  لأغلب  مطابقة  الاجامتعية 

ل  وصادقت علهيا البالد التونس ية. وبذكل فتح عامل الشغل أأمام املرأأة اليت مل ترتك جما

اخلطط  أأنواع  خمتلف  املرأأة  وتقدلت  واقتحمته  ل  ا  النشاط الاجامتعي  جمالت  من 

واملهن وأأثبتت فهيا كفاءة وجدارة سامهت بشلك فعال يف تطوير العقليات وّتليصها  

 .من التقاليد البائدة احملقرة للمرأأة

أأيض القوانني واملبادئ ادلس تورية  ا  ويف جمال احلقوق املدنية والس ياس ية سّوت 

بني املرأأة والرجل من حيث الأهلية للقيام ابلعقود املدنية وال جراءات القضائية ومن 

حيث اذلاتية املالية للمرأأة ومنحهتا القوانني حق الانتخاب والرتحش ا ىل خمتلف اخلطط  

واحلكومية ويف   النيابية  املسؤوليات  والسفر ويف حتمل  التنقل  حبرية  لها  واعرتفت 

 .امجلعياتية ويف الأحزاب واملؤسسات الس ياس ية اخملتلفةاملشاركة يف احلياة 

ن هيئة   ذ تمتسك بلك هذه املًكسب اليت جاءت   18ا  أأكتوبر للحقوق واحلرايت ا 

يف س ياق حركة ا صالحية اجهتادية تنويرية ومتفقة مع املواثيق ادلولية حول حقوق 

القيود ا نسانيهتا وّتليصها من  ا  لثقافية والاجامتعية  املرأأة واليت ساعدهتا عىل حتقيق 

لعصور الاحنطاط وأأسهمت بذكل يف حترير نصف اجملمتع وحتديثه مع احلفاظ عىل  

ذ تؤكد عزهما الراخس عىل احلفاظ عىل لك   مقومات هويته احلضارية اخلصوصية، وا 

هذه املًكسب وادلفاع عهنا يف وجه لك هتديد وعىل مواصةل احلوار بروح وطنية 

اخلال القضااي  من  بناءة حول  املوقف  أأو  ال رث  املساواة يف  مسأأةل  مثل  العالقة  فية 
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التحفظات اليت أأبدهتا ادلوةل التونس ية حيال بعض التفاقيات ادلولية اخلاصة ابملرأأة 

التطوير والتحسني حىت   الكثري من  تتطلب  زالت  ما  املرأأة  أأن وضعية  تعترب  فهيي 

في لك متيزي بني املواطنني عىل  تتحقق املساواة الًكمةل بني اجلنسني نّصا وممارسة وينت

 .أأساس اجلنس

ففي جمال الأحوال الشخصية ودعام لسالمة الأرسة ودورها يف اجملمتع يتعني تعميق  

متعاونني يف   الزوجني واعتبارهام رشيكني  مبدأأ املساواة يف احلقوق والواجبات بني 

س ناد اجل  الزوجية وا  الأبناء واختيار حمل  العائةل ورعاية  دارة شؤون  لأبناهئام ا  نس ية 

وذكل بتخليص اجملةل وسائر القوانني من رواسب المتيزي املكرسة دلونية للمرأأة، كام  

السن   عاما ويه  مثانية عرش  ا ىل  املرأأة  لزواج  ادلنيا  القانونية  السن  الرفع يف  يتعني 

 .القانونية اليت تنهتيي فهيا فرتة الطفوةل

ملقطوعة ل تزال الأمية تنترش يف ويف جمال التعلمي وعىل الرمغ من لك اخلطوات ا

أأّما يف ميدان الشغل فا ن  أأوساط النساء ونسبهتا تفوق نسبهتا دلى الرجال بكثري. 

ذ تعصف البطاةل ابلنساء  املساواة يف القانون مل تقض عل مظاهر المتيزي يف الواقع ا 

رأأة مواطن  حىت أأّن ثالثة أأرابعهن ل حُيتسنب من بني القوة العامةل للبالد. وحتتل امل

لهيا املهن متدنية املهارة   العمل الأكرث هشاشة وتعرضا لعدم الاس تقرار والطرد، وترجع ا 

العام للنساء  النساء ابملساواة يف الأجر حيث يقل معدل الأجر  والأجر. ول تمتتع 

ا ىل    14بنس بة   النس بة  الرجال وترتفع هذه  أأجور  القطاع   18ابملائة عن  ابملائة يف 

ال حصاءات املتوفرة. وتتعرض املرأأة العامةل ا ىل المتيزي بسبب    اخلاص حسب أآخر

حالهتا املدنية وخاصة الزواج وامحلل والرضاعة كام ترهقها ازدواجية املسؤوليات املهنية 

والأرسية وقل ما حترتم املؤسسات مقتضيات القانون من حيث توفري دور احلضانة 

لها مدة العمل. ا ىل ذكل تسترشي ظاهرة  وتندر املؤسسات اليت تعيهنا عىل رعاية أأطفا

التحرش والاجتار  النساء داخل الأرسة واجملمتع وتتفامق مظاهر  العنف املسلط عىل 

 .ابملرأأة
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أأّما يف اجملال الس يايس فا ن املرأأة والرجل يتعرضان عىل حد سواء ا ىل احلرمان 

اجملال وبسبب مسؤولياهتا  من احلقوق واحلرايت الأساس ية ولكن املرأأة تعاين يف هذا  

الأرسية ورواسب النظرة ادلونية من متيزي مضاعف يتجىل يف ضعف حضورها يف  

الهيئات المتثيلية واملؤسسات التنفيذية حمليا ووطنيا وداخل املنظامت املهنية والثقافية  

 .والأحزاب الس ياس ية

ن هيئة   ذ تمتسك مبا حتقق من مًكسب    18ا  حتررية  أأكتوبر للحقوق واحلرايت ا 

ترى أأن القضاء عىل مظاهر المتيزي ضد املرأأة داخل الأرسة ويف احلياة العامة يتطلب  

من احلراكت الس ياس ية ومن اجملمتع املدين بلك هيئاته ومنظامته ومعوم الشعب مواصةل  

طار من التفاعل بني مقومات احلضارة العربية ال سالمية للمجمتع التونس  اجلهد يف ا 

ة يف العصور احلديثة وذكل ابلعمل عىل حتقيق املساواة الًكمةل ومكتس بات البرشي

 :بني اجلنسني يف الاجتاهات التالية

التنصيص عىل مبدأأ املساواة بني اجلنسني بصفة رصحية يف ادلس تور ويف  —

القوانني اليت   لغاء لك  ا  أأو  التونس ية وّتليصها من لك لبس وتنقيح  القوانني  خمتلف 

ل المتيزي ضد املرأأة مبا حيقق مساواهتا الًكمةل مع الرجل تتضّمن أأّي شلك من أأشًك

ويفتح يف وهجها أأوسع جمالت املشاركة يف احلياة العامة وتقدل خمتلف اخلطط دون  

 .اس تثناء

توفري الضامانت القانونية وال ليات القضائية لتعقب المتيزي ضد املرأأة وفتح حق  —

 .ات الصةلالتقايض يف شأأنه للك املنظامت والهيئات ذ

لغاء املنشور عدد  — جراء تعسفيا يعّرض النساء املتحجبات ا ىل   108ا  بوصفه ا 

التسلط واحلرمان من احلقوق واعتبار مسأأةل احلجاب قضية تتعلق ابحلرية اذلاتية ل 

 .حيق لأي اكن التدخل فهيا ابملنع أأو ال لزام عن طريق ال كراه
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صالح البىن الثقافية و  — يالء دور هام للمدرسة ولوسائل تطوير العقليات وا  ا 

ال عالم يف بناء ثقافة جديدة تقيض عىل مظاهر المتيزي ضد النساء وتريس راكئز أأرسة  

 .مامتسكة ومتضامنة

 .تكثيف اجلهد للقضاء عىل الأّمية ول س ياّم يف أأوساط النساء —

عام تعزيز الرعاية الصحية للمرأأة والتسوية يف عطةل الأمومة بني القطاعني ال —

قرار عطةل ما قبل الوضع   .واخلاص وا 

دمع لك املبادرات واّتاذ ال جراءات اليت من شأأهنا تدارك التفاوت بني املرأأة   —

 .والرجل يف خمتلف اجملالت

قرار احلرايت الفردية والعامة مبا يضمن مشاركة اكفة هيئات اجملمتع يف معلية  — ا 

أأداة للتوظيف ادلعايئ من قبل السلطة ال صالح الاجامتعي حىت ل تبقى قضية املرأأة  

 .وحزهبا واملنظامت ادلائرة يف فلكها

 2007مارس  8تونس يف 

ر الدولة والدين . 3  إعالن حول العالقة بي 

ن هيئة   أأكتوبر للحقوق واحلرايت وبعد سلسةل من الندوات العامة والنقاشات   18ا 

ا   توصلت  والهوية  وادلوةل  ادلين  بني  العالقة  حول  القوامس ادلاخلية  من  مجةل  ىل 

املشرتكة بني مكوانهتا ميكن اعامتدها قاعدة دنيا للبناء ادلميقراطي املنشودة اذلي يراعي 

 .حقوق املواطنني وحرايهتم ومعتقداهتم وقناعاهتم

املعارصة حول   التونس ية  الس ياس ية  والتجربة  واملواقف  الرؤى  حتليل  أأبرز  لقد 

حتدايت تواجه الشعب التونس يف تطلعه ا ىل العالقة بني ادلين وادلوةل وجود ثالث  

جناز تغيري دميقراطي حقيقي وتأأسيس عالقة سلمية بني ادلين وادلوةل، وتمتثل هذه  ا 

 :التحدايت يف
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رادة الس ياس ية   .1 استبداد السلطة اذلي من مظاهره ا خضاع ادلين ال ساليم لال 

ا ىل فرض قراءة لدلين للنظام القامئ وتوظيفه، ويف هذا الس ياق يندرج سعيه ادلامئ  

عىل اجملمتع مبا خيدم مصاحله واحتًكر الفضاءات ادلينية ابلتحّك يف تعيني الأمئة وفقا 

لولهئم وحتديد مضامني خطهبم وانهتاك احلرايت الشخصية للمواطنني واملواطنات 

 .مبختلف قناعاهتم ادلينية والفكرية والس ياس ية

قراءة أأحادية، مغالية لال سالم واذلي يؤدي  الاستبداد ابمس لدلين النامج عن   .2

وحرايهتم   حقوقهم  من  النيل  ىل  وا  اخلاصة  املواطنني  حياة  يف  ابلقوة  التدخل  ا ىل 

 .الأساس ية ومن املبادئ ادلميقراطية

لغاء ادلين من احلياة العامة بوسائل   .3 الاستبداد ابمس احلداثة اذلي يعمل عىل ا 

ا ويدفع حنو التصادم بني ادلوةل وادلين. وهو  قهرية من داخل أأهجزة ادلوةل وخارهج

دامة الاستبداد القامئ ودمع انهتاك احلرايت وحقوق ال نسان  ل ا ىل ا  تصور ل يؤدي ا 

 .وتعطيل املرشوع ادلميقراطي

زاء هذه التحدايت تلزتم هيئة   أأكتوبر ابدلفاع عن رؤية للعالقة بني ادلوةل    18وا 

اخل التفاعل  من  تهنل  والهوية  ال سالمية  وادلين  العربية  مقومات حضارتنا  بني  الق 

ومكتس بات ال نسانية احلديثة، وخاصة حقوق ال نسان واحلرايت امجلاعية والفردية 

 .ابعتبارها رشطا أأساس يا من رشوط التقدم والتمنية والكرامة

هيئة   ن  والس ياس ية    18ا  الفكرية  مكوانهتا  مبختلف  واحلرايت  للحقوق  أأكتوبر 

 :تؤكد

ن ادلو .1 ل دوةل مدنية قامئة عىل ا  ا  أأن تكون  ةل ادلميقراطية املنشودة ل ميكن 

رادة الشعب اذلي يتوىل  مبادئ امجلهورية وحقوق ال نسان وتس متد مرشوعيهتا من ا 

يف ا طار هذه املبادئ انتخاب مؤسسات احلّك بشلك دوري وحماسبهتا وخيضع فهيا  

ؤسسات ادلس تورية املنتخبة مع ضامن  احلامك واحملكوم للقوانني والقواعد اليت تس هنا امل
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حق لك طرف يف اس تلهام مقرتحاته وبراجمه يف لك اجملالت من مرجعيته الفكرية 

 .اخلاصة

ن املامرسة الس ياس ية يه اجهتاد برشي همام اكنت قناعات أأحصاهبا ومعتقداهتم   .2 ا 

را للحوار  ممّا ينفي عهنا أأّي شلك من أأشًكل القداسة وجيعل اجملال الس يايس فضاء ح

 .والتنافس بني رؤى وبرامج املكوانت الس ياس ية واملدنية عىل اختالف مرجعياهتا

ن ادلوةل ادلميقراطية املنشودة تقوم عىل مبادئ املواطنة واحلرية واملساواة،   .3 ا 

وبناء عىل ذكل فهيي تسهر عىل ضامن حرية املعتقد والتفكري، ومقاومة لك أأشًكل 

 أأساس العقيدة أأو الرأأي أأو اجلنس أأو الانامتء الاجامتعي أأو المتيزي بني املواطنني عىل

الس يايس أأو اجلهوي، كام تضمن للمواطنني مجيع احلرايت واحلقوق الأساس ية اليت  

 .تشلك أأساس النظام ادلميقراطي

اجلسدية  .4 احلرمة  بضامن  وممارسة  نصا  تلزتم  املنشودة  ادلميقراطية  ادلوةل  ن  ا 

نسان ومنع التعذيب ولك  أأنواع الانهتأاكت البدنية واملعنوية املهينة للكرامة البرشية.  لال 

أأكتوبر للحقوق واحلرايت بًكفة مكوانهتا بأأن تكون براجمها متطابقة   18وتتعهد هيئة  

اخلاصة    1984مع تكل املبادئ الأساس ية كام تلزتم بتطبيق اتفاقية الأمم املتحدة لس نة  

املعام  التعذيب وغريه من رضوب  أأو مبناهضة  نسانية  الالا  أأو  القاس ية  العقوبة  أأو  ةل 

 .املهينة. ويه تتعهد بوضع ال ليات الرضورية لجتثاث ممارسة التعذيب يف بالدان

يالء ال سالم مزنةل خاصة ابعتباره  .5 ن من واجب ادلوةل ادلميقراطية املنشودة ا  ا 

املعتقدا اكفة  حق  ضامن  مع  توظيف  أأو  احتًكر  أأّي  دون  الشعب  غالبية  ت دين 

 .والقناعات وحامية حرية أأداء الشعائر ادلينية

ترثى   .6 التونس تشلكت عرب صريورة اترخيية طويةل ويه  الشعب  هوية  ن  ا 

ومكتس بات   ال سالمية  العربية  احلضارية  مقوماهتا  بني  اخلالق  ابلتفاعل  وتتطور 

 :احلداثة. وبناء عىل ذكل فان ادلوةل ادلميقراطية املنشودة تلزتم
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والثقافة وجتذيرها يف  ادلفاع   .أأ  والتعلمي  ال دارة  لغة وطنية يف  العربية  اللغة  عن 

 .اجملمتع مع رضورة التفتح عىل اللغات والثقافات الأخرى

جتذير الشعب التونس يف حضارته العربية ال سالمية بلك ما فهيا من رصيد  .ب

ث راء احلضارة  اجيايب مع تطويرها لتس توعب مكتس بات ال نسانية احلديثة وتسهم يف ا 

البناء، مع مواهجة مشاريع الاس تالب والهمينة اليت  التفاعل  طار من  ا  ال نسانية يف 

 .تسعى ا ىل القضاء عىل تنوع الثقافات وفرض منط ثقايف وقميي أأحادي

طار   .ت ضامن تدريس مواد الرتبية ال سالمية خارج أأي توظيف س يايس، يف ا 

التفكري العلمي والنقد والاجهتاد مبا يسامه    منظومة تربوية تكفل حق التعلمي ونرش قمي

 .يف حنت خشصية تونس ية متجذرة يف هويهتا الوطنية ومنفتحة عىل القمي العرصية

العربية   .7 للشعوب  العادةل  القضااي  عن  تدافع  املنشودة  ادلميقراطية  ادلوةل  ن  ا 

ا ىل احلرية وادلميقراطية والعداةل الاجامتعية وتعمل عىل    وال سالمية وتدمع طموُحا 

والهمينة   الاس تعامر  أأشًكل  ولك  ادلاخيل  الاستبداد  مواهجة  يف  هجودها  توحيد 

 .الأجنبية من أأجل تقرير مصريها وبناء مس تقبلها املشرتك

ن هيئة   أأكتوبر للحقوق واحلرايت مبختلف مكوانهتا ويه تقّر هذه املبادئ   18ا 

أأن مضمون العالقة بني ادلوةل والتفاقات وتعلن الزتاهما ابلعمل عىل جتس يدها، تؤكد  

وادلين والهوية مثلام أأثبتت جتارب الشعوب ليست وصفة جاهزة سلفا بل يه عقد  

اجامتعي يتفاعل مع التطور الس يايس والثقايف والاقتصادي للك جممتع مبا حيوهل عرب  

وحاجهتا   وتطورها حسب ظروفها  الأجيال  تس تنبطها  وقواعد معل  قمي  ا ىل  الزمن 

 التقدم وتكرسها شعبيا بشلك مبارش وعرب املؤسسات ادلس تورية املمثةل املس مترة ا ىل

 .امللزتمة مببادئ النظام امجلهوري وحقوق ال نسان واحرتام الهوية الوطنية

 2009ديسمرب  10
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ة. 4 ياس   للعمل أرضي  ك  الس   المشير

ننا  .1   يف  شعبنا  ملعارك  كتواصل  2005  أأكتوبر  18  يف  انطلقت  اليت  احلركية  نفهم  ا 

 أأهّنا عىل ونساندها.  املاضية العرشايت خالل املتتالية واحلرية العداةل اجل من تونس

  وامجلعوية   والس ياس ية  والنقابية  والاجامتعية  ادلميقراطية  النضالت  مراحل  من  مرحةل

  املساجني   وحراكت  والنسائية  والتلمذية  والطالبية  العاملية  احلركة  خاضهتا  اليت

 من)  املهنية  والهيئات  واملثقفني  والفنانني  العمل  عن  واملعطلني   وعائالهتم  الس ياس يني

  اجلاليات   وحراكت   ال نسان  حقوق   عن  املدافعني   ونضالت(  وحصافيني وقضاة  حمامني

 . واملهّجرة املهاجرة

  أأي  دون  يه،  وتالها  احتضهنا  اذلي  واحلراك  أأكتوبر  18  مبادرة  فان  املعىن  وهبذا

قصاء   الوضع   مع   القطع   برضورة  املؤمنني  والتونس يني  التونس يات  للك  مكل  أأس بقية،  أأو  ا 

 . رشوطه لتوفري الّساعنيو  فعيل، دميقراطي انتقال ابجتاه احلايل

ياس ية  الأحزاب  ممثيل  من  ثةلّ   اتّفاق  يف  أأكتوبر  18  مبادرة  أأمهية  نرى  .2   وامجلعيات  الس ّ

 رضورة  عىل  املتباينة  احلساس يات  ذوي  الأفراد  من  وعدد  الاجتاهات  خمتلف  من

بداء  يف . وادلكتاتورية  مع   الفعيل  ادلميقراطي  القطع    الرّضورة،   تكل  عىل  بناءً   عزهمم،   ا 

 مزيان  عىل  يؤثر  أأن  شأأنه  من  نضايلّ   معل  يف  مشرتكة  مطالب  حول  قوامه  جتميع   عىل

يايس القوى  . أأهدافه يفرض ليك الس ّ

  لك   بلغت   اليّتو   هبا   حظيت  اليّت  املساندة   مدى  يف  كذكل   املبادرة  أأمهّيّة  تمكن

ضافة  التونس يّة،  الهجرة  مواطن   ويف  تونس  يف   اجلهات   الأوساط   لًكفة  صداها  لمتداد  ا 

  دوائر   من  أأوسع   هو  ملا  انفذا  الأوساط  تكل  لتجاوزه  بل  وامجلعويّة،  والنقابية  الس ياس ية

 .املناضلني
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  تبيان   يف  الّشفافيةو   الوضوح  مهّ   يرافقه  الواسع   التّجميعي  توهجها  كون  يف  وتمكن

 ذكل   ،ل رساهئا  تسعى  اليّت  الس ياس ية  العالقات  وأأسس  نشاطها  وضوابط  مبادئ

 . الأّولية الثاّلث ملطالهبا ا ضافة

ن .3   عهنا   غىن ل  لزمة أأهداف يه  الطعام عن املرضبني  قبل من  املرفوعة املطالب ا 

جامعا تشلك  : لدلكتاتورية املعارضة القوى ُصلب ا 

 .وامجلعوي احلزيب التنظم حرية ضامن — 

 .وال عالم  التعبري حرية ضامن — 

 الترشيعي  العفو  قانون  وسن  الس ياس يني  املساجني  رساح  ا طالق  — 

 .العام

 حنو والاحتجاج  التّنديد لتجاوز سعهيا يف يه أأكتوبر 18 ملبادرة النوعية ال ضافة

عداد  .الأهداف هذه فرض عىل الفعلية الس ياس ية القدرة ا 

ياس ية،  القدرة  هذه  حشد  يتس ىّن   حىّت   يوفر  أأن  النضايل  العمل  عىل  جيب  الس ّ

  أأن   عليه  يتوجب  الالزمة   للمصداقية  اكسب  يكون  وحىت.  الشعيب  جتذره  رشوط

 .صلبه يف ال جامع عنارصو  ومبادئه معهل قواعد بوضوح يعرض

ن  .4   أأحلّ   مضن  تعدّ   الطعام  عن  اكتوبر  18  ا رضاب  خالل  طرُحا  ت  اليت  املطالب  ا 

 ذات  مس توى  يف  نكون   حىّت .  منّا  املطلوبة  املهام  أأحوج  من  حتقيقهاو   الرضورات،

 . اخلطوات من ابملزيد نتقدم أأن علينا املبادرة روح

  نطاق   أأوسع   عىل  النقاشاتو   الأنشطة  ا طالق  أأولواّيتنا  مضن  وضع   ننوي  فا انّ   ذلا،

 مقاومة   سبيل  يف  لاللتقاء  والربانجمي  الفكريو   س يايسل ا  ال طار  بلورة  أأجل  من

 .اجملمتع  حقوق عن  وادلفاع ادلكتاتورية
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 ،الاستبدادي  الهّنج  من  للخروج  ادلنيا  املس تحقات  من  جزءا  متثل  التالية  الأهداف

 .الأوىل الثالثة املطالب ا ىل نضيفها بيننا،  اتفاق موضع  احلني  منذ يه

 واملهجرين  الس ياس يني الالجئني عودة حق ضامن — 

 .فيه املتورطة والهيئات الأشخاص ومقاضاة الفساد مًكحفة — 

 . ال دارة وحياد القضاء اس تقاللية ضامن — 

 عىل  فعليّة  مراقبة   ممارسةو   الّسجناء  اكفة   حقوق   احرتام  ضامن   — 

لغاء  التونس ية،  السجون  يف  الاعتقال  ظروف  التعذيب  أأشًكل  لك  ا 

 . الانهتأاكت عن املس ئولني ومالحقة املعامةل وسوء

 اللحمة  اتمني  ا ىل  حتتاج  س يايس  معل  وحدة  فان  تتبناها   اليت  للأهداف  ا ضافة  .5

.  الأساس ية  املبادئ  من  أأدىن   حبد   الواض  الالزتام  مهنا  يقتيض  هذا  مكوانهتا،  بني  والثقة

 الاجتاهات   ذات  مكّوانت  جيمع   التقاء  مصداقية  لضامن  لزم   أآخر،  ابب  من  هذا

 .أأحياان املتناقضة بل اخملتلفة الربامجو 

 :لنشاطنا الأّويل ال طار  يضبط ما يه التالية الثالثة املبادئ

 متيزي   دون  املواطنني  مجيع   بني  والتامة  الفعلية  املساواة.  املساواة  مبدأأ   — 

  أأو   الثقايف  التوجه  أأو  اجلنس   أأو  الاجامتعي  الأصل  أأساس  عىل

 .الوجودي

  عن   تنفصل  ل  الوطنية  البالد  س يادة.  الوطين  الاس تقالل  مبدأأ   —

  والتعاون  العامل  عىل  الرضوري  الانفتاح  ميرو   مواطنهيا،  وكرامة  حرية

  الشعب   خيارات  ا خضاع  رفض  عرب  الشعوبو   ادلول  سائر  مع   املتًكئف

 أأخص،  بشلك.  خارجية  قوى  لضغوط  أأو   ال جبار  أأشًكل  من  شلك  لأي

 والاحتالل،  والاعتداء  الاس تعامرية  الهمينة  أأشًكل  لك  رفض  فان
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قرار   هام   الاحتالل  مقاومة  يفو  مصريها  تقرير   يف  الشعوب  حق  وا 

 . لغ دميقراطي واّدعاء خطاب لك  جيعل غياهبام رشطان

 ةوالأيديولوجي  الس ياس ية  اخلالفات  لفض  كوس يةل  العنف  رفض  مبدأأ   — 

  والس ياس ية   الاجامتعية  الزناعات  لفض  كوس يةل  ادلوةل  عنف  ورفض

فراد اجلسدية السالمة وضامن  .للأ

 والالجئون  املهاجرون .  الوطن   حدود  خارج  شعبنا  من  املائة  يف   10  يقارب   ما  يعيش  .6

  يف   هام  بقسط  يسامهون  الاقتصادية،  أأو  ال دارية  وضعياهتم  اكنت  همام  التونس يون،

  الاقتصادي   نشاطه  ميثّل   التونس   اجملمتع   من  يتجزأأ   ل  جزء  مه.  تطورهاو   البالد  حياة

  يف   فاعةل  عنارص  والس ياس ية  الثقافية  تعبرياهتم   وتعدّ   الوطنية  الرثوة  يف  هاّمة  مسامهة

 . التونس  والثقايف الس يايس التطور

ذا  ال قرار  جيب  التونس  اجملمتع   انعتاق  مسار  يف  املهّجرينو   املهاجرين  مسامهة  بأأن  ا 

  يفرتضه   مبا   فعليةو   اكمةل  مشاركة  هو  بل  حفسب  والتضامن  املساندة  ابب  يف  يندرج  ل

 . وواجبات حقوق من ذكل

  مأأساة )  والالجئون  املهاجرون  يعيشها  اليت  ةاملعاان  بأأن  ال قرار  كذكل  جيب

 القمع   أأشًكلو   الأخطار  ويواهجون  البؤس  من  يفرون  اذلين  الرسيني  املهاجرين

  من  واملًكحفني  العنرصي  للمتيزي  املعرضني  ابملهجر  املقميني  حاةل  البوليس،  التعسفو 

  عقوابت من  عائالهتم  تعانيه  وما  الس ياس يني  لالجئني  القرصى  الهتجري  حقوقهم،  اجل

 . يتجاهلها أأن حترري مسار  لأي ميكن ول التونس ية املأأساة من جزء يه( جامعية

نّ   .7   الأوسع  العدد  حيمهل وعي  مس توى  يف  نكون  أأن  عىل عزمنا  هو  اليوم  جيمعنا  ما  ا 

ليه  أ ل  اذّلي   احلال  بأأنّ   الوعي  هو  التّونس ينّي،و   التّونس يّات  من   البالد  يف  القامئ  النّظام  ا 

  مثّة  منو   ادّلكتاتوريّة  تواصل  ميثهّل  اذّلي  ابخلطر  الوعيو   احامتهل،  ميكن  ما  جتاوز  قد

 . معها القطع  يف  ال رساع برضورة 
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نّ   املسامهة  هو  أأجهل  من  ابلعمل  نتعّهد  اذّليو   أأنفس نا  عىل  نطرحه  اذّلي  الهدف  ا 

  عىل و   القطيعة  هذه  فرض  عىل  قادرة  شعبيّةو   دميقراطيّة   قوى  بروز  رشوط  توفري  يف

  بأأن   الزامع  الطرح  هنائيا  نفنّد  أأن  عىس  أأفضل،  غد  حنو  القامئ  الوضع   جتاوز  ا مًكن  فتح

 التونس   الشعب  هل  ينمتي  اذلي  ال ساليم  العريب  الفضاءو   يتناقض  ادلميقراطي  التطلع 

 . اكمل بوجه

نّ   .8   مبرور   حّدة  املش تّدة  —   سامته  استبدادي  نظام  هو  معه  القطع   علينا  يتوّجب  ما  ا 

 :التّالية يه — الّزمن

 مؤّسساهتا؛  خصخصةو  ابلّسلطة الاس تفراد — 

ياس يّة  خياراته  حتديد  يف  الّشعب  حّق   مصادرة  —    الاقتصادية و  الس ّ

 ملصريه؛  احملّددة التّوهّجات تقرير يفو الثّقافيّة،و  الاجامتعيةو

  الكرمي،   للعيش  الأساس يّة   ابملس تلزمات  التّمتّع   يف  الأفراد  حّق   نكران  — 

ياس يّة  قناعاهتم   عن احلرّ   التّعبري  ويف  والنّشاط  التنّظم  ويف  والفكريّة  الس ّ

 أأساسها؛ عىل

 واحملاكامت   القمع   ا ىل  واجلنوح  اخلاّصةو   العاّمة  الفضاءات  لك  عسكرة  — 

  كأسلوب  واملعنوي  املادي  والتعذيب  والعنف  والسجن  الس ياس ية

دارة  يف مهنجي  اجملمتع؛  ا 

 الّرشوةو   الفساد و   الهّنب  عىل   القامئة  الاقتصادية   العالقات  تعممي  — 

  رحبيّة   الأكرث  القطاعات  يف  التّفويتو   العاّمة  اخلدمات و   الأمالك  تفكيكو 

 .الوطين الاقتصاد يف
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ن  .9   اليوم   يعلنون  أأسفهل  املمضني  والأفراد  وامجلعيات  الس ياس ية  الأحزاب  ممثيل  ا 

 والتنس يق  للعمل  قار  كهيلك  أأكتوبر  18  جلنة  تأأسيس  عن  2006  فيفري  2  اخليس

 . املبادئ  هذه   عىل   املوافقنيو   ابملهجر  املقميني  والتونس يني  التونس يات  للك  مفتوح  وهو

  يف   للمبادرات   والتنس يق  والتصال  اشاتوالنق  الأنشطة  تنظمي  مبهمة  الهيئة  تتعهد

دة ابلأهداف عالقة  . النص هذا يف احملد 

 ويه  الس ياس ية  واخليارات  للتوهجات  احملدد   التقريري  ال طار   يه   العامة   اجللسة

 .العمل ضوابطو  العامة ال ليات حتدد أأهنا كام املنخرطني للك مفتوحة

 هيئة   مع   رشاكة  عالقة   يقمي  وهو  2005  أأكتوبر  18  مبادرة  امتداد  يف  جتمعنا  يمتوقع 

 للك  رشيًك  يكون  أأن  ا ىل  هيدف  وهو  اس تقالليته  عىل  حمافظته  مع   بتونس  اكتوبر18

  اليت  واخلارج  فرنسا  يف  والثقافية  والاجامتعية  الس ياس ية  التحراكت  وللك  املبادرات

 . الأرضية هذه يف املبينة  واملبادئ والأهداف تامتىش

 

 الأرضية   عىل  املمضون 

  براهمي ،  (النارصيون  الوحدويون)  ادلهامين  ايد ، ا  الصديق  أأمية،  مللوم  أألفة،  معري  أأمحد

  حسني ، الباردي حسني، بوراوي جالل، الظاهري بشري، عبيد بشري، جيالين بن

  رايض،  ابلطيب  رايض،  الطرابلس   رش يد،  قس يةل  مخيس،  (الهنضة  حركة)  اجلزيري

، سامل  بن  س يف،  محيدان   بن  سلمي،  اخمللويف  سفيان،  العيساوي  زهري،  جحالوي

  صدري ،  (حر  صوت)  التقاز  صاحل،  (امجلهورية  أأجل  من   املؤمتر)  امحلروين   شكري

 الش يوعي  العامل   حزب)  اثبت  عادل،  العبيدي  طاهر،  هيبة  بن   طارق،  خياري

  الكرمي  عبد،  البايج  الس تار  عبد،  كيتار  الرزاق  عبد ،  عفلوق  عادل،  (التونس 

  عامد ، التلييل عيل، خملويف عفيفة، يوسف بن عدانن، اهلاميم الوهاب عبد، حمجويب

 فتحي،  (التونس   التضامن)  الناعس  فتحي،  بومعيد  فاطمة،  قناوي  عامري،  ادلاميي
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 قيس ،  (الس ياس يني  املساجني  وأأقارب  عائالت  جلنة)  البايق  عبد  فتحي،  بلحاج

 احرتام  أأجل   من  اللجنة)  اجلندويب   كامل،  عزوز  كرمي،  الرايح  قيس،  ادلغري

،  عاميدي مصطفى، اهلاميم لطفي، الفحل كامل ، (بتونس الانسان وحقوق احلرايت

،  خلفت  منجي،  سعيد  بن   محمد،  سامل  بن  محمد،  حبر  محمد،  الشايب  حمسن،  بلطي  حمسن

  الوطين   اجمللس)  تيشة  بن  ادلين  نور،  الشعري  انحج،  الشايب  همدي ،  قدوار  منصف

، (بتونس  واحلرايت  العمل   أأجل  من   ادلميوقراطي  التكتل)  اجليالين  الهادي ،  (للحرايت

 . حيمد هادي
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 أأكتوبر للحقوق واحلرايت بتونس   18مجموعة  

 

 

 
 مواقع ا عالمية تونس ية  املصدر:
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 مواقع ا عالمية تونس ية املصدر: 

 



 

 

 

 

 :  
ك الملحق الثانر  فضاء التواصل والعمل المشير

 

 

اخلارجية   بدمع  من وزارة  الأخرية،  الس نوات  للسالم جبنيف يف  قرطبة  أأدار معهد 

عىل املس توى الوطين أأو ال قلميي،  منةالآ وساطة ال اتفضاءمن  السويرسية، العديد

ا ىل الآِت  تتطّرق أأفريقيا )"منتدى قرطبة   :مثاًل  التجاذابت الأيديولوجية يف شامل 

نذار مبكّر واس تجابة   رسيعة يف مرص ترشك مسلمني وأأقباط، مواكبة  الآن"، أ لية ا 

أأيديولوجية خمتلفة مبا يف ذكل التيار املشاركة الس ياس ية اجلامعة اليت تشمل تيارات  

ال عاليم (،  السلفي )العمل  والسودان  البيضان  بني  موريتانيا  يف  العرقية  التوتّرات 

املشرتك لتعزيز الامتسك اجملمتعي(، الاحتقاانت الطائفية بني الس نّة والش يعة يف لبنان 

العراق   السوريني( ويف  الالجئني  ل غاثة  املشرتك  ال نساين  احلقويق  )العمل  )العمل 

 املشرتك حول قضية الاختفاء القرسي(.

أأربعني    عىل وجه اخلصوصعهد  امل معل  و  أأكرث من  مشاراًك من اخلرباء  عىل مجع 

لامنية يف أأربع ورشات، عىل امتداد والقادة الس ياس يني   من التيارات ال سالمية والع 

ر ادلين يف  ، من أأجل التفكري يف دو 2017ا ىل مارس    2016من فيفري    ،عام اكمل

مًكنيات التخفيف من التجاذابت الأيديولوجية   الشأأن العام فضاًل عن اس تكشاف ا 

طار   ا  النقاشات اليت جرت يف  التعايش السلمي. وأأفضت  احلادة والتعاون لتحقيق 

  60الورشات ا ىل التوقيع عىل مذكّرة حتت عنوان "حنو فضاء للتواصل والعمل املشرتك" 

من    الأوىل  طوةاملشاركون هذا الالزتام املشرتك ابعتباره اخلفهم  و .  )أأنظر النّص أأدانه(
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(، diapraxisالعملية اليت جيب أأن تس متر من خالل الأنشطة امللموسة واملشرتكة )

 مما يعين العمل عىل املس توى احمليل )الوطين مقابل ال قلميي(.

عليه،  و  طار   يف  تُدرج  أأن  ميكن  اليت  املواضيع   من   عدًدا  املشاركونحّدد  بناًء    ا 

 يينادل  التعلمي  بني  والتجسري  تونس،  يف  الس يايس  العنف  ظاهرة  مهنا  املشرتكة  املامرسة

  التونس،  للش باب  املدين  والاخنراط  الس ياس ية  املشاركة  وتعزيز  الرمسي،  والتعلمي

خل املغربية، اجلامعية الأوساط يف العنف من والتخفيف التعددية وتدبري  . ا 

 

رة "
ّ
كنحو مذك  "فضاء للتواصل والعمل المشير

ّن الاس تقطاب احلاد يف س ياقات الانتقال الس يايس الهشة غالبًا ما يؤدي ا ىل حاةل  ا 

الفوىض، ممّا ميّهد الطريق لعودة أأنظمة الاستبداد أأو لالحرتاب ادلاخيل. التقى أأكرث  

ب أآس يا،  من أأربعني مشاراًك من اخلرباء والفاعليني الس ياس يني من شامل أأفريقيا، وغر 

ومنطقة الساحل، ينمتون ا ىل التيارين الع لامين وال ساليم، وانقشوا قضااي متعلقة ببناء 

طار للتعاون بني فاعليني ذوي منطلقات فكرية ورؤى كونية خمتلفة.  رساء ا   الثقة وا 

مي احلرية   نتاج ثقافة س ياس ية جديدة مشرتكة تستند ا ىل ق  وّت الرتكزي عىل أأمهية ا 

مة والتنوع والقبول ابلآخر وعدم ال قصاء واملواطنة ونبذ العنف، من  والعدل والكرا

يديولوجيات تسهم يف ا جناح الانتقال الس يايس السلمي   خالل بناء حتالفات عابرة للأ

 يف املنطقة. 

لامنيني  التخفيف من الاس تقطاب بني ال سالميني والع  أأن  اتفق املشاركون عىل 

كّز عىل رضورة العمل املشرتك لفائدة الصاحل  ينبغي أأن يتجاوز اجلدل الفلسفي وير 

العام ومن أأجل تقوية اجملمتع وبناء ادلوةل، ويتوافق هذا ال طار مع "فضاء مشرتك" ل  

يقتيض تنازل أأّي طرف عن مرجعيته الفكرية أأو خيانته لقضيته. فهذا ال طار للعمل  
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م انطالقًا  تأأصيهل  ميكن  اجملمتع  خلدمة  امجلاعي  واجلهد  ادلينية املشرتك  املرجعيات  ن 

 والأيديولوجية مجليع الأطراف.

طار أأنظمهتا القميية ورؤاها الكونية أأن ّتتار  ميكن مجلاعات ذات قواعد خمتلفة يف ا 

اخلاصة.   أأس باهبا  أأخرى خمتلفة، وللك مهنا  الاخنراط يف معل مشرتك مع جامعات 

مًعا يف فضاء م  تعيش  أأن  امجلاعات  الكيفية، ميكن خملتلف  شرتك، وجتد لك  وهبذه 

واحدة التربير واحلافز للقيام بذكل من منظور نظام قواعدها ومبادهئا التوجهيية اخلاصة 

هبا. ويطلق الفيلسوف الأمرييك جون رولز عىل معلية الاخنراط املشرتك من خمتلف 

 امجلاعات للتفاعل مضن نفس الفضاء مصطلح "التوافقات املتداخةل".

ا ل مًكنيات العمل املشرتك من أأجل مصلحة اجملمتع. ويفسح ال سالم جماًل واسعً 

التوجيه   ا طاًرا يوفّر  أأمور املدينة / ادلوةل تشلّك  فالقواعد ادلينية يف جمال س ياسة 

مًكنية  ّن "حصيفة املدينة" دليل معيل، من منظور ا ساليم، عن ا  ويسمح ابل بداع. ا 

القبلية وادلينية. وقد جنحت هذه    التعايش والتفاعل ال جيايب يف جممتع متعّدد الانامتءات

الصحيفة، اليت مُسّيت ابلوثيقة ادلس تورية الأوىل يف اترخي البرشية، يف القيام بذكل 

القبيةل  خمتلفة:  طبقات  ثالث  من  مكّون  لالنامتء الاجامتعي  جديد  مفهوم  دخال  اب 

ومة من  املعرتف هبا كواقع اجامتعي، والانامتء الاجامتعي لدلين اذلي ينطوي عىل منظ

 الق مي املشرتكة، والانامتء ا ىل املدينة. 

ليه من  ن "فضاء التواصل والعمل املشرتك"، املعّرف هبذه الطريقة، ل يُنظر ا  ا 

الضيقة  احلزبية  واملصاحل  الظرفية  ابلرضورات  متّصل  كشأأن  املشاركني  طرف 

وتس متّر  واملناورات الس ياس ية، بل ك لية مس تدمية تبدأأ يف مرحةل الانتقال الس يايس  

طيةل مرحةل تشييد دوةل القانون واحلّك الراشد. أأوىص املشاركون بأأن ينصّب جمهود  

العمل املشرتك عىل الرهاانت الكربى اليت تواهجها شعوب املنطقة فامي خيص املشاركة  

 املواطنية والاخنراط اجملمتعي للش باب، والتعلمي، وكذا بناء ثقافات س ياس ية جديدة.

 2017أأبريل  11
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 ملشاركون ا 

أأبو يعرب املرزويق )تونس(، أأمحد أأرمحوش )املغرب(، امحيدة النيفر )تونس(، ا سالم  

آمال موىس بلحاج )تونس(، أأمية الصديق   آمال قرايم )تونس(، أ الغمري )مرص(، أ

دريس )املغرب(،  )تونس(، جاهد طوز )تركيا(، جعفر الشايب )السعودية(، حامد ا 

جلزائر(، خدجية راييض )املغرب(، ربيع  حسام حافظ )سوراي(، حكمي صاحب )ا

خياطة   زايد  )تونس(،  الشعييب  رايض  )تونس(،  جوادي  رضا  )لبنان(،  حداد 

وفايئ  سعد  )املغرب(،  العامثين  ادلين  سعد  )ليبيا(،  الساعدي  سايم  )سوراي(، 

ادلين  صالح  )سويرسا(،  أأوديي  س يلفان  )املغرب(،  بنخدلون  مسية  )سوراي(، 

الزمر )مرص(، عبد الرؤوف العيادي )تونس(، عبد العيل    اجلوريش )تونس(، طارق

حايم ادلين )املغرب(، عبد الفتاح محمد )قطر(، عبد الفتاح مورو )تونس(، عطية 

محداوي  محمد  )قطر(،  الأمحري  محمد  )سوراي(،  خملالِت  جماهد  )مرص(،  عدلن 

ب رفيقي  )املغرب(، محمد خوجة )تونس(، محمد زاهد جول )تركيا(، محمد عب الوها

اخلطيب  معاذ  )تونس(،  سامل  بن  مرمي  )سوراي(،  حشوارة  مرس يل  )املغرب(، 

)سوراي(، املعطي منجب )املغرب(، معن كوسا )سوراي(، موىس ابه )مايل(، نبيةل  

يوسف   )مرص(،  برغش  هشام  )تونس(،  اخلاديم  ادلين  نور  )املغرب(،  منيب 

 الشويري )لبنان(. 
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السليب للتجاذابت الأيديولوجية احلاّدة عىل    ر  ـ الأث   هذه املسامهة بداية  بّي ت 

بتجارب اجلزائر ومرص وليبيا واملغرب وتونس.   الانتقال ادلميقراطي مستشهدة  

الأيديولوجية  ت مّث   وللتجاذابت  املركّب  اجلزائري  الس يايس  للمشهد  تعّرض 

لأيديولوجية اجلزائرية  شّدد عىل احلاجة ا ىل عدم اعتبار التيارات ات داخهل، و 

لهيا كأطياف واسعة تضم هجات فاعةل ذات مواقف   كتًل  متجانسة، بل النظر ا 

ا مناذج ميكن الاسرتشاد هبا من أأجل  تعة. و وسلوكيات س ياس ية متنوّ  قّدم أأيض 

ّدة من التقاليد   التعامل مع الاختًلف وتعزيز الامتسك يف جممتع تعّددي، مستـم 

طرح فكرة "فضاء الوساطة الآمن" كآلية لتجاوز  ت  الغربية وال سًلمية، كام

مبادرة عابرة للأيديولوجيا    13عرض عيّنة من  تمّث    .التجاذابت الأيديولوجية

طلقت يف العقود الس بعة الأخرية: يف احلقبة الاس تعامرية لتحرير الوطن ويف  أ  

زتويد القارئ مبجموعة من النصوص  ل  ن،عهد الاس تقًلل لتشييد دوةل القانو

تشرتك يف مجموعة  ،  انجتة عن التجارب اخملتلفة العابرة للأيديولوجيا يف اجلزائر

ا  أأساس  ومتثّل  التوافقية  الس ياس ية  املطالب  من  وعدد  والِقَي   املبادئ  من 

ا لبناء جزائر الغد.    مجهورًي  مكتس ب ا بشلك جامعي مفيد 

 


