إصنع مستقبكل بيدك

ترجع فكرة تصميم علم وطين حسب املؤرخني إىل سنة  ،1929العام الذي فكر فيه “مصايل الحاج”
يف علم يرمز للحرية بعدما أصبح يردد وينادي باستقالل اجلزائر منذ عام .1927
بعد عام أصبحت الفكرة حقيقة واعتمد نجم شمال إفريقيا هذا املبدأ ما بني سنتني  1933و 1934ملا
صمم راية فهيا األلوان (األبيض ،األخرض واألمحر) للتعبري عىل وحدة الدول الثالث يف شمال إفريقيا،
ّ
والعلم يف شكهل الحايل ظهر ألول مرة يف مظاهرات  17جويلية عام  1937يف بلكلور باجلزائر ويعود
تصميمه وحياكته لزوجة “مصايل الحاج” قبل املظاهرات بأيام.

ّ
مقدمة
يتفرج عىل الحدث ،واملواطن الذي
هناك ثالثة أنواع من املواطنني :املواطن الذي يصنع الحدث ،واملواطن الذي
ّ
يتساءل ما الذي حدث.
ُ
ولنتحرك.
ولنقم
موجهة إلينا ،فلنسمع
إن ك ّنا من من الصنف األوّ ل فهذه الرسالة
ّ
ّ
ُ
َ
قطفها.
لما تنضج ،بل يجب
ليس التغيري الجذري تفاح ًة تسقط
وحدها ّ
ّ
التحرك بجرأة وعزم ،وبشجاعة وثقة
إن التغيري الجذري الالعنيف يتط ّلب م ّنا ،عىل املستوى الفردي،
ّ
بالنفس ،وبروح املبادرة واإلبداع.
ً
والتمسك باألخالق والزناهة ،وبالصرب واملصابرة ،وبااللزتام واالنضباط،
وأيضا بالتنظيم واملرونة ،وباملسؤولية
ّ
وبالتفاؤل.
التمسك ببعض املبادئ االسرتاتيجية.
أما عىل املستوى اجلمايع ،فالتغيري الجذري السليم يستلزم م ّنا ك ّلنا
ّ
ّ
إن احلراك السليم باالندفاع واالرتجال ،أي دون اسرتاتيجية ،ليس ّ
ّ
إل ضجيجً ا قبل الهزيمة.
ّ
يمكن الشعب من التوظيف الفعّ ال لكافة
التصور العام الذي
االسرتاتيجية يف هذا املقام كلم ٌة بسيطة تعين
ّ
قدراته:
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقضائية والثقافية واإلعالمية والنفسية لعزل العصابة املتس ّلطة وبناء
دولة القانون.
أما األبهل فال يتع ّلم ّ
ّ
إل من أخطائه هو.
إن الحكيم يتع ّلم من أخطاء اآلخرينّ ،
ما ع ّلمتنا الثورات السلمية الناجحة هو ّ
أن فوزها ارتكز عىل أربعة مبادئ اسرتاتيجية.
وما ع ّلمتنا الثورات السلمية الفاشةل هو ّ
كل هذه املبادئ االسرتاتيجية
أن إخفاقها نجم عن انهتاك بعض أو ّ
األربعة.
املبادئ االسرتاتيجية األربعة يه:
كل الظروف ،حىت يف حالة القمع أو االستفزاز؛
 )1احلفاظ عىل االنضباط الالعنيف يف ّ
 )2تجنيد كل فئات الشعب يف احلراك وسحب كلركائز العصابة من تحهتا؛
 )3استجالب التعاطف الخاريج وعزل العصابة دوليًا؛
 )4توحيد الهدف واجلهود عىل مستوى الوطن.
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املبدأ االسرتاتييج األوّ ل
ّ
نفس الوقت هو املقاومة الالعنفية.
إن الطريق الوحيد الذي ّ
يحرر املظلوم والظالم يف ِ
ّ
اجليش والبدل.
التحرر دون إضعاف األمة بتدمري
إن املقاومة الالعنفية يه السبيل إىل
ّ
ِ
رهن السيادة الوطنية.
ّإنا طريق الخالص دون
ِ
ّ
ل ،فقد أطاحَ
إن الكفاحَ
بالعشارات من الديكتاتوريات الفاسدة.
الالعنيف فعّ ا ٌ
َ
ِ
ّ
إن احلفاظ عىل االنضباط السليم يف كل الظروف يُعجِّ ل يف تفكيك العصابة بحيث يزيد من تعاطف اجملتمع
مع احلراك الالعنيف كما ّ
يولد االنشقاق يف صفوف العصابة ويُضعف معنوياهتا.
ّ
أما اجليش وقوات األمن فتمتكل قوة سالحية ساحقة.
إن الشعب يمتكل قوة سياسية ساحقةّ ،
بتفوق ساحق ،كما يقيه من
فاحلفاظ عىل االنضباط السليم يُبيق احلراك الشعيب يف امليدان الذي يتمتّ ع فيه
ّ
بتفوق ساحق.
نقل املغالبة إىل امليدان الذي تتمتّ ع فيه العصابة
ّ

املبدأ االسرتاتييج الثاين
إن املبدأ االسرتاتييج الثاين الذي يجب أن ّ
ّ
يأطر أنشطتنا هو تجنيد كل فئات الشعب يف احلراك الشعيب
السليم وسحب كل ركائز العصابة من تحهتا.
ّ
إن التجنيد يف احلراك الشعيب السليم لتغيري منظومة الحكم يبدأ بالعائةل واحمليط السكين.
ويجب أن يشمل التجنيد كل فئات اجملتمع بما يف ذلك الصحافة وسكل القضاء واألحزاب السياسية والنقابات
والرشكات العمومية واجلمعيات االقتصادية.
وكذا اجلمعيات الطالبية واجلمعيات الثقافية ،واجلمعيات الفنية ،واملنظمات الدينية ،والنوادي الرياضية
واملوسيقية ،ومجعيات القرى واألحياء ،إلخ.
يجب إ ًذا دعوة كل فئات اجملتمع وإدماجها يف احلراك الشعيب السليم.
ويستلزم هذا اجلهد ً
أيضا دعوةركائز العصابة من أحزاب وصحافة ونقابات ومجعيات إىل االلتحاق باحلراك
الوطين السليم.
يجب االجهتاد لقلب والئهم أو عىل األقل الكتساب تعاطفهم.
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ّ
تحقرن من املعروف شي ًئا.
تماما ،فال
ويجب أن نجهتد حىت عىل قلب والء عائالهتم لكي نعزلهم
ً
ّ
ّ
أي هدف سيايس.
إن شتم أنصار العصابة بالشيّاتني قد يُشيف الغليل النفيس ،لكن ال
يحقق ّ
ّ
إن هدف احلراك الالعنيف هو التغيري الجذري وليس االنتقام الشخيص.
فهدفنا هو تحرير املظلوم والظالم ،وإذا تح ّتم االنتقام فأفضل االنتقام هو أن نكون عىل عكس من حقرنا.
وأفضل االنتقام لعقود من ظلم وعنف النظام هو االنتصار الساحق حلراك الشعب السليم.
ّ
إن إمكانية النرص حلراكنا تكمن يف كل هذه اإلجراءات الهجومية.
أما مناعة وتحصني حراكنا فيكمن يف إجراء دفايع واحد ،وهو ّ
رص الصفوف.
ّ
فال شك ّ
تخرج من صدمهتا.
أن العصابة سترشع يف تضليل وتشتيت صفوفنا بعدما
ُ
فوت علهيا مناوراهتا يف التالعب هبوياتنا اللغوية واجلهوية واأليديولوجية واجلنسية ،الخ.
لذلك يجب علينا أن نُ ّ
ّ
يتخطى انتماؤنا للوطن كل االنتماءات األخرى :عريب ،قبائيل ،شاوي ،مزايب ،طاريق ،وهراين ،عنايب،
يجب أن
دزيري ،صحراوي ،إساليم ،علماين ،اشرتاكي ،ليربايل ،ذكر ،أنىث ،الخ.
يف كل املسريات والشعارات والالفتات والنقاشات يجب أن تعلو الهُ وية الوطنية عىل الهُ ويات الفئوية.

املبدأ االسرتاتييج الثالث
إن املبدأ االسرتاتييج الثالث الذي يجب أن ّ
ّ
يأطر أنشطتنا هو استجالب التعاطف الخاريج وعزل العصابة
دوليًا.
ّ
إن قضيتنا قضية عادلة.
نحن شعب صودرت سيادته منذ االستقالل ونريد أن نسرتجع سيادة الشعب والقانون.
فتعاطف شعوب العالم معنا ،وخاصة الشعوب املقهورة ،أمر طبييع.
ّ
تمكن حراكنا الشعيب من نيل إعجاب شعوب املنطقة والعالم بسلمتيه وهدوئه وانضباطه وشكهل
لقد
العريس وطابعه احلضاري.
فهتافاته السلمية وصور الورود والحلوى ،واالبتسامة واملعامةل األخوية مع قوات األمن ،والتعبري عن املطالب
باألهازيج واألغاين ،والوضوح السيايس واحلس الفكايه يف الالفتات.
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ومشاركة الفتيات والنساء واحرتامهن يف املسريات ،وانخراط الشيوخ واألطفال ،وصمت احلشود أمام
املستشفيات ،وتنظيف الطرق بعد املسريات.
شعب عنيف الطبع ،ال يُحكم ّ
إل
صورته العصابة عىل أنه
كل ذلك ردّ االعتبار لهذا الشعب الذي طاملا ّ
ٌ
بالقزّ ول.
ويمكن حلراكنا الشعيب أن ّ
يوطد استجالبه للتعاطف الخاريج باحلفاظ عىل الطابع الالعنيف يف املقاومة،
وبمعامةل الصحافة األجنبية معامةل حسنة.
ً
وأيضا بكتابة الالفتات بمختلف لغات العالم ،كاإلنكلزيية ،واإلسبانية واإليطالية للتواصل مع جرياننا.
وبالـتركية واملالزيية اإلندونيسية والفارسية واألردية للتواصل مع العالم اإلساليم.
وكذا بالروسية والصينية وغريها ،للتواصل مع كل شعوب العالم.
وتخوف أوروبا بالعرشية السوداء وبمصري سوريا والجئهيا.
تخوفنا
لقد سمعنا وجوهً ا من العصابة
ّ
ّ
وإ ّننا نعرف ّ
ّ
أن العصابة الحاكمة استجلبت الدعم الدويل لها خالل ّ
مقدرات البالد وبتسويق
عدة عقود ببيع
واحلراقة.
أسطورة أهنا حصن أوروبا والغرب األخري ضد "اإلرهاب اإلساليم"
ّ
قد يلجأ املغامرون من العصابة إىل محاولة حرق البالد قبل رحيلهم.
وقد يحاولون صدم الرأي الوطين والدويل ضد احلراك الشعيب بأساليهبم التخريبية املعتادة.
وقد يفتعلون أحداثًا تلهب الرأي العام الوطين ضد بعض الدول.
ّ
محددة ،أو اغتيال رهبان أو راهبات ،أو بتفجريات يف
وقد يقومون بقتل أو اختطاف أجانب من جنسيات
ّ
السذج إىل اقتحام بعض السفارات.
بجر البلطجية أو فلول من
املتحمسني ُ
ّ
أوروبا ،أو حىت ّ
ّ
متحض نحرتم حصانة الرسول واملبعوث اليت رشعت يف ديننا ،ونعترب ّ
أن األجنيب يف بدلنا
نحن شعب مسلم
هو ضيفنا وأمانة مقدسة يف أعناقنا.
كما نحرتم العهود واملواثيق والعقود ّ
الدولية.
ّ
التدخل
فيجب أن نقف باملرصاد لكل من ينهتج مثل هذا اخلطاب إلنعاش العصابة اصطناعيا ،أو إلثارة
الخاريج أو تخويف الشعب به.
ّ
ّ
سيمكننا من إقامة دولة القانون والعدل.
إن اسرتجاع سيادة الشعب
ّ
ومقدراهتا.
وبعد تحصني بيتنا الداخيل ستسرتجع اجلزائر السيادة الكامةل عىل تراهبا
كما ستسرتجع اجلزائر مكانهتا اجليوسياسية والدولية بالعزم واحلسم ،وسياسة خارجية نشطة ترتكز عىل
العمل والكدح ،والعقالنية والذكاء يف التخطيط والتحالفات.
ّ
إن االستعراض العدايئ الهبلواين ال يليق بمكانة وسمعة اجلزائر ،فههيات االنجرار وراء مثل هذه األعمال
التخريبية.
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املبدأ االسرتاتييج الرابع
ّ
إن املبدأ االسرتاتييج الرابع واألخري هو توحيد الهدف واجلهود عىل مستوى الوطن.
إن احلراك الشعيب موحّد يف رفضه للعهدة الخامسة ،غري ّ
ّ
أن هدف إلغاء االنتخابات والدخول يف مرحةل
انتقالية هبيئة جديدة ال يحظى ُ
بعد بإمجاع وطين ،فيجب االجهتاد لتوحيد الهدف.
يتم ُ
بعد توحيد اجلهود.
كما لم ّ
الظاهر أن اجلهود املبذولة عىل اجلهبات الشعبية والسياسية والنقابية والصحافية والقانونية والفنية
واالجتماعية واالقتصادية تتقاطع وتلتيق إىل ّ
حد ما غري أهنا لم تتوحّد بعد.
يجب أن ُت ّ
أطر أنشطة اجلميع بحيث توحّد اجلهود عىل هذه اجلهبات ،كما يجب أن توحّد اجلهود من مستوى
مرورا بالبدلية والدائرة والوالية.
احلي والقرية إىل املستوى الوطين
ً
ّ

الخاتمة
ّ
نتذكر أنه ال يكيف أن نكون مشغولني ،فالسؤال هو ما الذي يشغلنا؟
ونحن مهنمكون يف أنشطتنا يجب أن
نذهب بعيدً ا ّ
إل إذا عرفنا مكان املرىم
يف احلياة ويف املقاومة السلمية ،كما هو الحال يف كرة القدم ،لن
َ
والطريق إليه.
إن اسرتاتيجيتنا يف مغالبة العصابة بسيطة جدً ا :أوال سنعزلها يف الداخل والخارج ،ثم سزنيلها.
ّ
نتذكر أهنا ال تكيف وحدها ،فمفتاح النجاح هو التنفيذ املستديم لها.
متأملون يف اسرتاتيجيتنا يجب أن
ونحن
ّ
ً
ّ
حمتمل ،واحملتمل يقينًا.
إن املثابرة يه ما يجعل املستحيل ممك ًنا ،واملمكن
ننس ّ
أن ذروة املهارة ال تكمن يف مائة انتصار يف مائة قتال ،فإخضاع اخلصم دون قتاله هو ذروة املهارة.
وال َ

				
				
				

تحيا اجلزائر ،واملجد لهشدائها األبرار.

5

ويا ثورة حار فهيا الزما ُن
الثائر
ويف شعــــــهبا الهادئ
ِ

تقع اجلزائر يف شمال إفريقيا .بمساحة تبلغ  2،381،741كيلومرت مربع ،تطل شما ً
ال عىل البحر
األبيض املتوسط ،وتحدها من الشمال الرشيق تونس ورشقا ليبيا وغرب ًا املغرب والصحراء الغربية
ومن اجلنوب الغريب موريتانيا ومايل ،ومن اجلنوب الرشيق النيجر .نظام الحكم يف اجلزائر شبه
رئايس ،وتقسم إداري ًا إىل  48والية و 1541بدلية .يصف دستور اجلزائر «اإلسالم والعروبة واألمازيغية»
باملكونات األساسية لهوية الشعب اجلزائري ،والبالد بأهنا «أرض اإلسالم ،وجزء ال يتجزأ من املغرب
العريب الكبري ،وأرض عربية ،وبالد متوسطية وإفريقية».

