
دراسة

 الفاعلون السياسيون
واحلراك يف اجلزائر: معضلة التمثيل

لويزة دريس آيت حمادوش
بروفيســورة بكلية العلوم السياســية والعالقات الدولية، الجزائر 3

جوان  2022
ترجمة هذه الورقة من الفرنسية



2

ملخص املقال

تشــكل انتفاضــة 22 فيفــري الشــعبية يف الجزائــر لحظــة محوريــة بدأنــا للتــو يف تحليــل حيثياتهــا وظروفهــا وأســبابها 

دور  نذكــر  االنتفاضــة،  وبعــد  أثنــاء  املثــارة  املســائل  بــن  ومــن  التأمــل.  ببعــض  وفاعليهــا  ومحتوياتهــا  ونتائجهــا 

وبالفعــل،  مركزيــة.  معضلــة  أصبحــت  مــا  رسيعــا  التــي  التمثيــل  مســألة  ظهــرت  الجانــب  هــذا  وخلــف  الفاعلــن. 

مــن  شــكل  أي  ضــد  األوىل  األســابيع  ومنــذ  والخطابــات  التواصــل  ومنصــات  املســرات  يف  شــديد  عــداء  بــرز  فقــد 

حينهــا.  بــرزت  التــي  بالرمــوز  أو  املوجــودة  السياســية  باألحــزاب  تعلقــت  ســواء  وذلــك  والتنظيــم،  التمثيــل  أشــكال 

يســتحق هــذا التوتــر املســاءلة والتحليــل والفهــم ألنــه يحتــل مكانــة مركزيــة يف أي إعــادة ترتيــب سياســية عميقــة. إال أن إعــادة 

الرتتيــب التــي تشــكل أحــد مطالــب الحــراك الكــرى ال ميكــن أن تســتغني عــن متثيل ســيايس جديــد، والــذي يتطلب بــدوره إيجاد 

حــل ملســألة الرفــض هــذه. ســيحاول هــذا املقــال فهــم العنــارص املشــكلة لهــذه العالقــة املتناقضــة عــر تحليــل األســباب املتعلقــة 

بحوكمة الســاحة السياســية قبل وبعد 22 فيفري 2019. وســيحلل أيضا األســباب الداخلية املرتبطة بفاعيل حركة شــعبية جوهريا. 

لويزة دريس آيت حمادوش الفاعلون السياسيون واحلراك يف اجلزائر: 
معضلة التمثيل
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مقدمة

انفردت االنتفاضة الشــعبية الجزائرية، عندما بدأت يف فيفري 2019، مبيزات شــدت انتباه الفاعلن وكذا املراقبن. وكان من بن 

هذه امليزات غياب أي قادة أو ممثلن أو هياكل منظَّمة من شــأنها أخذ الشــعارات عىل عاتقها واقرتاح حلول سياســية أو تنظيم 

االنتفاضة. فالحراك بكونه حركة شــعبية1  وباإلضافة إىل انطالقه عر نداءات وشــعارات مجهولة املصادر، لكنه أبقى أيضا عىل 

عدم التشــخيص هذا ورفض الخروج منه2 . ومنه فإن هذه االنتفاضة تشــبه من هذا املنظور الحركات االجتامعية الجديدة3  

التي لوحظت يف شــتى أرجاء العامل (الســرتات الصفراء، Occupy Wall Street، Movimiento 15-M…) والتي بلغت ذروتها 

يف 2020 4. إن غيــاَب القيــادة والتأطــر الزمته أو تبعته إشــكالية التمثيل، والتي نجدها أيضا يف الحركات االجتامعية الجديدة يف 

الغرب. يطَُرح هذا الســؤال عىل مســتوين يف خضم أية إعادة تنظيم سياسية:

● قبول -أو عدم قبول- ممثلن رســمين موجودين من قبل، مثل األحزاب السياســية والنقابات والجمعيات،
● قبول -أو عدم قبول- بروز متثيل جديد مشــكل من قادة من الحراك، ما يعني أفراٌدا أصبحوا وجوها رمزية لالنتفاضة.

وفق هذين املســتوين، فإن التفكر يف عملية إعادة التنظيم السياســية تتطلب التســاؤل، بعد ثالثة ســنوات من انطالق الحراك، 

حول مفهوم التمثيل وبشــكل أخص حول األســباب التي أنتجت أزمة التمثيل ضمن الحركة الشــعبية. فقد برز فاعلون مثل 

األحــزاب السياســية املجتمعة ضمن تحالف البديل الدميقراطــي 5، ومنظامت من املجتمع املدين، وتنظيامت حقوقية ونقابات 

وشــخصيات من قطاعات مختلفة، وكان لهم حضور قوي يف املســرات وخارجها. أطلقوا مبادرات سياســية وحاولوا بناء جســور 

تواصل مع األحزاب السياســية ونظموا ندوات نقاش باإلضافة إىل حضورهم يف املســرات الشــعبية. لكنهم شــّددوا كلهم ويف كل 

مناســبة أنهم ليســوا ممثيل الحراك وأنهم ال يطمحون أن يصبحوا كذلك، كام اعتر بعضهم أن الحراك ال يحتاج إىل متثيل وال 

لتنظيم. وحتى عىل املســتوى الســيميايئ فإن مفاهيم الحزب والجبهة كانت مرفوضة 6 . رفض لّخصه الشــعار الشــهر «يتنحاو قاع» 

ر هذا األخر عىل أنه رغبة يف القطيعة مع الشــخصيات السياســية ومامرســات الحكم القائم  الذي رافق مطلب «تغير النظام». صوِّ

يف نفس الوقت 7.

كيف أصبحت مســألة التمثيل (التنظيم) مشــكلة أساســية يف االنتفاضة الشــعبية الجزائرية؟ ملاذا حملت شخصيات الحراك ورغم 

التزامها الواضح، معضلة التمثيل هذه وأعادت إنتاجها؟ هل كانت املشــكلة يف خطاباتهم، واســرتاتيجيات عملهم، واختالفاتهم 

اإليديولوجيــة، وتحالفاتهــم؟ مــا مدى تأثر الســلطات العمومية من جهة وجموع املتظاهرين من جهة أخرى عىل تغذية هذه 

اإلشــكالية التي تحتل مكانة مركزية يف عملية إعادة التنظيم الســيايس املســتقبيل يف الجزائر؟

ليك نحصل عىل عنارص إجابة عن هذه التســاؤالت، نقدم الفرضية التالية: ملعضلة التمثيل يف الحراك ســبب مزدوج:

● السياســات املنتهجة تقليديا من طرف الســلطات والهادفة إىل منع بروز قيادة سياســية رشعية
●  مواصفات فاعيل الحراك

يرتكز هذا املقال عىل املراقبة املشــارِكة يف املســرات الشــعبية أيام الجمعة والثالثاء، وكذا عىل عدة مبادرات شــعبية قادها فاعلون 

يف املجتمع املدين.
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إدراك التمثيل يف احلراك: تعقيد داخل التعقيد
إن التمثيل مفهوم ذو معاين عدة، رشحته فوراتيار 8 منذ قرون، ويرتجم تعقيده الداخيل بشــكل مثايل ذلك التعقيد الســائد داخل 

االنتفاضة الشعبية. 

وهكذا يوافق رفض التمثيل املعر عنه يف املســرات وعىل مواقع التواصل ويف ترصيحات العديد من شــخصيات الحراك، يوافق 

التعريف األول للتمثيل. يعتر هذا األخر التمثيل عىل أنه عرض فكرة أو يشء أو شــخص غائب عر تبديله بشــخص أو بصورة 

قادرة عىل متثيله بشــكل مناســب 9 . وهكذا، يشــر التمثيل إىل «كيان رســمي - مكاين وزماين دامئا، مادي وذهني، فردي وجامعي - 

يشــر إىل كيان آخر (يســمى املرجع) ويشــجع بهذا اســتعراف وفعل األفراد» 10 . ولهذا فإن التمثيل يقتيض حلول مكان شخص ما، 

املرجع، واإلمساك بسلطته. 11 

لكن جزًءا من اإلشــكالية يتعلق بالخاصية النســبية للتمثيل املناســب، إذ أن التبديل يتمثل يف تفســر وإعطاء معنى للممثًّل، عىل 

حســاب تفســرات أو معان ممكنة أخرى 12 . ومن جهة أخرى، فإن تحويل ســلطة املَمثَّل نحو املمثِِّل تحدث عر عدة وســائل 

(التعين، االنتخاب، إلخ) حســب نوع التمثيل. والنتيجة أن كون هذا التمثيل يلجأ ال محالة إىل مجموعة متغرات ووســائل 

ووســائط يجعله يف النهاية غر قادر عىل إعادة إنتاج املرجع بشــكل مثايل. 

لكــن التعريــف الثــاين للتمثيل يوافق ذلك املدافَع عنه يف الحراك الشــعبي. وعىل خالف التعريف األول، يعتر الثاين أن التمثيل 

هو «عرض يشء واملثول شــخصيا. فاليشء أو الشــخص هو ما يشــكل متثيله لنفســه» 13 . وهكذا يقوم التمثيل عىل إظهار وتشــديد 

ومضاعفة حضور ما. يف هذه الحالة، يشــمل ما ميكن اعتباره متثيال ذاتيا أن يُظِهر املمثَّل نفســه ليك ينتج ويفرض صورة معينة 

لنفســه 14 . نكون يف هذه الحالة أمام متثيل من نوع التجســيد الذايت والذي يختلف عن التجســيد الذي يتضمن إما التشــخيص 
عر فرد له كاريزما، وإما عر تشــكيالت جامعية تجســد املمثًّلن. 15

ميكــن إذن تحليــل مســألة التمثيل يف الحراك من خالل املعاين املتعــددة للمفهوم، ولكن أيضا عر التصنيفات (الرؤى) املتعددة. 

تحــدد هانا بيتكن 16 أربعة منها: 

● التمثيل الرســمي: يعتمد عىل وجود إجراء رســمي يؤهل املمثِّل للترصف باســم املمثًّل ويرغمه عىل املساءلة،
● التمثيل الوصفي: ترتكز عىل الصفات املشــرتكة (العرق، الدين، النوع…) التي تصبح أســاس التمثيل،

● التمثيــل الرمزي: يؤمن املمثَّل بالقدرة الرمزية للممثِّل،
● التمثيــل املوضوعــي: يترصف املمثِّل من أجل تحقيق أهداف املمثًّل
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17.نادت أحزاب سياســية مثل الـPT والـPST إىل هيكلة الحراك عىل املســتوى املحيل، ثم الجهوي، عر انتخاب ممثلن، األمر الذي مل يحدث.

18.نذكر عىل وجه الخصوص قضية القايض ســعد الدين مرزوق، املتحدث باســم نادي القضاة األحرار وأحد قادة اإلرضاب األول عىل اإلطالق الذي قاده قضاة جزائريون ، للمطالبة 

باســتقالل العدالة ، وكذلك ســيد أحمد بلهادي ، وكيل الجمهورية يف محكمة بالجزائر العاصمة طلب اإلفراج لصالح معتقيل الحراك. ورصح يف الئحة االتهام: «الجزائريون يســرون 
بخطى ثابتة نحو الجزائر الجديدة، جزائر حيث العدالة ســتكون حرة ومســتقلة. الجزائريون يرددون شــعارات تطالب بالعدالة الحرة واملســتقلة. لهذا، أتحمل مســؤوليايت كممثل 

للنيابة. تجســيًدا ملبدأ اســتقالل العدالة، وحتى ال نقول إننا نعمل باألوامر الفوقية، تطلب النيابة اإلفراج.» عوقب القاضين، األول شــطب يف ماي 2012 ، والثاين حول إىل الجنوب.

Lawyers from Algeria, Belarus and Myanmar shortlisted for the 2021 Award », 4 June 2021, https://lawyersforlawyers.org/wp-content/ ».19

uploads/2021/06/Press-release-final-2021-L4L-Award.pdf

20.عىل ســبيل املثال وبطريقة غر شــاملة ، نذكر مصطفى بوشــايش، نور الدين أحمن، عبد الغني بادي، نبيلة إســامعيل، نور الدين بن يســعد، عويشــة بختي، سعيد زاهي ، عبد 

الرحمن صالح ، ...

 21.حــوار مع خالد درارين، العاصمة 20/04/2022  

22.الحالة األكرث رمزية هي حالة خالد درارين، لكنها ليســت الحالة الوحيدة. بن فيفري 2019 وفيفري 2022، ُحكم عىل 8 صحفين بالســجن، ويواجه 9 إجراءات قانونية، وحجبت 6 

مواقع إخبارية. ونُدد باإلجامع بالعودة إىل تجريم العمل الصحفي، حيث يكفل الدســتور حق التعبر، ويف عهد عبد العزيز بوتفليقة، مل يُســجن أي صحفي عىل أســاس كتاباته. ميكن 
لقضية محمد بن شــيكو أن تنكر هذا التأكيد لكن مدير Le Matin قبض عليه وحوكم عىل أســاس وقائع تتعلق بالقانون العام.

يف حالــة االنتفاضــة الشــعبية الجزائرية، ال يصلح التمثيالن األول والثاين. فقــد كان من الصعب جدا من الناحية العملية تنظيم 

إجراءات من شــأنها إبراز مندوبن 17 . وفيام يخص املشــاركة يف االنتخابات الرســمية، فإن الرأي الغالب كان رفض املشــاركة فيها 

نظرا لغياب ضامنات الشــفافية وللســياق القمعي. وأما التمثيل الوصفي فال يوجد مجال حقيقي لتطبيقه. من جهة أخرى، فإن 

الخاصية الوطنية والشــعبية وغر املتجانســة والتعددية للحراك أقصت منذ البداية إمكانية التمثيل عىل أســاس جوهري.

يبقــى التصنيفــان األخــران. ميكن أن يصف التمثيل «الرمزي» الشــخصيات البارزة يف الحراك التي ظهرت كرموز حقيقية، والتي 

يتابعها الناس يف املســرات كام عىل مواقع التواصل. وهم أفراد فرضوا أنفســهم عر حضورهم الدائم يف املســرات واللقاءات 

السياســية والندوات والنقاشــات ومبادرات املجتمع املدين. كان بعضهم معروفا قبل 2019، وبرز بعضهم بفضل االنتفاضة 

الشــعبية وعــززوا مكانتهــم أو طوروا تفكرهم وزادوا من رشعيتهم. عــر تنقلهم إىل عدة واليات وتنظيمهم للقاءات تابعها الناس، 

ظهر بعضهم وقتها يف ثوب رجل ســيايس يشــن حملة انتخابية. 

هكذا ظهر قادة رمزيون يف األســالك املجندة واألكرث بروزا. كان أولها ســلك املحامن والذي يجب أن نضيف إليه بعض القضاة 

الذيــن جعلــت منهــم مواقفهم أيقونات حقيقية لدى الرأي العــام 18 . فُرِضت مكانة املمثل الرمزي للمحامن عر التزام هيئة 

الدفاع عن معتقيل الرأي، والتي رشــحت لجائزة Lawyer Awards 2021 (جائزة املحامن 2021) 19 . تتشــكل من محامن شــباب 

وكذا من مهنين لهم مســار ســيايس ونضايل قبل 2019. وكان األقدمون بينهم معروفن بنضالهم الطويل يف املجال الســيايس و/أو 

الحقوقــي. 20  تعــززت رشعيتهــم نوعــا ما بقدر ما كان القمع يزداد مع مرور الوقت. رشع حينها املحامون املشــكلون لهيئة الدفاع 

عــن املعتقلــن يف التنقــل إىل محاكم كافة ربوع البالد والتزمــوا متطوعن ملؤازرة معتقيل الرأي الذين جعلت منهم مرافعاتهم 

رمــوزا، دون أن يتوهمــوا أن لكلامتهم القدرة عىل منع االعتقاالت واإلدانات.

وعرف ســلك الصحافة ظهور رموز بارزة يف االنتفاضة الشــعبية. ويعود هذا الظهور إىل عدة أســباب مرتابطة. أولها أنهم كانوا 

حارضين بقوة يف املســرات، ســواء بصفة شــخصية أو ألســباب مهنية. متيز بعضهم يف 2014 داخل حركة بركات املعارضة للعهدة 

Jour-) 21  الرابعة. وخالل الحراك، أسســت مجموعة من الصحفين الشــباب رابطة ســموها «الصحافيون الجزائريون املتحدون»

nalistes Algériens Unis - JAU) . انخرطــوا يف الدفــاع عــن الصحفيــن املعتقلن واملتابعن ونظموا وقفات منتظمة ولقاءات 

تشــاور وناضلوا بصفة عامة من أجل حرية الصحافة والتعبر. متيزوا بارتدائهم شــارة ذراع مكتوب عليها «صحفي حر». عندما 

توقفت وســائل اإلعالم العمومية عن تغطية املســرات، بدأت الســلطات باالهتامم بالصحفين الذين واصلوا ذلك، ولكن كمناضلن 

أكــرث مــن كونهــم صحفين. هكذا تعرض عدد منهم لالعتقال واملتابعة القضائية، وأدين بعضهم بالســجن النافذ. جعل تجريم 

العمل الصحفي بعضهم رموزا للمقاومة، ســواء عىل املســتوى الوطني أو الدويل. 22 

برزت أيضا وجوه رمزية يف أوســاط الطلبة. يعتر هذا تفردا ألنه وباســتثناء مدينة خراطة أين كانت تنظم مســرات كل يوم ســبت، 

كان الطلبة الوحيدين الذين اســتطاعوا فرض يوم آخر من املســرات. كانت رزنامة الحراك متيش عىل وقع أرقام أيام الجمعة 

والثالثاء. وإضافة إىل املســرات، نظمت نقاشــات، خاصة يف إطار «الجامعة يف الشــارع»، التي نظمها أســاتذة جامعيون. كانت 

القدرة الكامنة اللتزام الطلبة قوية لدرجة أن الســلطات قررت بن عشــية وضحاها تقديم العطلة وغلق الجامعات واإلقامات 
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 Omar Berbiche, « Avancement des vacances universitaires : Hadjar veut déconnecter l’université de la contestation populaire », El Watan,  11 mars.23

2019, https://www.elwatan.com/edition/actualite/avancement-des-vacances-universitaires-hadjar-veut-deconnecter-luniversite-de-la-contestation-po-
pulaire-11-03-2019

24.نذكــر مثــال محمد تاجعديت يف العاصمة وبراهيم لعالمي يف برج بوعريريج 

Hanna F. Pitkin, Samuel Hayat, « La représentation politique », Raisons politiques 2013/2 (N° 50), https://www.cairn.info/revue-raisons-poli- .25

tiques-2013-2-page-35.htm#no1, consulté le 31/12/2021

26. نذكر كمثال تجمع املجتمع املدين من أجل االنتقال الدميقراطي، وديناميكيات املجتمع املدين يف 15 جوان (2019)، والجبهة الســلمية للحراك الشــعبي، ونداء 22، وتجمع 

الشــباب الجزائري من أجل الدميقراطية، ومنر الوطنين األحرار، واللجنة الجزائرية ملناهضة التعذيب وظروف الســجن الالإنســانية (CACTCII)، واللجنة الوطنية لتحرير املعتقلن 
…Free Algeriaودزاير 2.0، و ،CNLTDوالـ ،CNUACومنتدى التغير، وتنســيقية الحراك، وأمانة، والـ ،(CNLD)
Hassan Zerrouky, « Hirak, la difficile relève politique », in La nouvelle Algérie, Pouvoirs, N° 176

27. كأمثلــة عــىل ذلــك ، راج (Rassemblement Action Jeunesse) ، و ACDA (العمــل من أجل التغيــر والدميقراطية يف الجزائر)، واملقهى األديب يف بجاية، وبيان الدميقراطية يف 

.SOS Disparus ، SOS Bab El Oued ، (كونفدرالية النقابات املســتقلة) CSA و ،(COSYFOP) الجزائر، واالتحاد النقايب للقوى املنتجة

28. مؤمتــر ديناميكيات املجتمع املدين يف 15 جوان 2019.

29. مبناســبة االحتفال بالذكرى األوىل لالنتفاضة الشــعبية، اجتمعت تجمعات من مختلف مناطق البالد تحت اســم مبادرة 22 (مبادرة 22)، من أجل تنظيم مســرة موحدة يف قاعة 

كبرة بالعاصمة. منح القامئن عىل القاعة اإلذن، عىل عكس الســلطات املحلية التابعة لوزارة الداخلية التي رفضت قبل 48 ســاعة من موعد التجمع. بعد بضعة أشــهر من تقدمه 
وتحقيــق نفــس األهــداف ، ُمنع نداء 22 من عقد مؤمتر صحفي يف فندق خاص.

30. عىل ســبيل املثال ، الهادي لعســويل، عضو يف Collectif Initiative Citoyenne، هو مزارع منخرط يف الحراك ومشــارك يف دعم العائالت املحتاجة بســبب االعتقاالت األوىل يف 

صيف عام 2019 ، ثم بســبب الوباء الصحي. إىل جانب آخرين، اســتخدم وســائل التواصل االجتامعي لتغذية شــبكات التضامن. يف جوان 2021 ، اعتقل ووضع رهن الحبس املؤقت 
https://web.facebook.com/DIMATV222/videos/695581838420757 .بتهمــة دعم جامعة إرهابية

الجامعية ووقف وســائل نقل الطلبة 23. مل يُتخذ قرار مامثل من قبل، حتى خالل أحداث أكتوبر 1988 أو أثناء الربيع األمازيغي 

يف 1980 أو 2001. يفرس العزم الذي أبدوه، خاصة بتحويل ثالثاء الطلبة إىل ثالثاء شــعبي، القمع الذي طالهم ســواء داخل الحرم 

الجامعي أو خارجه. 

نضيف هنا أيضا وجوها فردية صارت رمزية بامتياز.  شــخصيات ممثلة ليس لرشيحة من املتظاهرين فحســب بل لرشيحة 

مهمة من مجتمع اليوم. يتعلق األمر بشــباب من األوســاط الشــعبية. ســواء كانت لهم خلفية فكرية ضئيلة أو منعدمة، اجتاحوا 

الحراك بخرتهم يف الحياة ومبهارتهم يف ميدان ما. يتعلق األمر بفنانن ونشــطاء يف التضامن االجتامعي وبطالن… وســموا التحرك 

الشــعبي ببصمتهم بفضل شــخصياتهم القوية وحســهم املرهف، لدرجة أنهم أصبحوا هوســاً بالنسبة ملصالح األمن 24 . 

اختلطــت األســالك املتجندة (طلبة، أطباء، محامون، قضــاة، موظفو الجامعات املحلية ومعلمون) واألحزاب ومنظامت املجتمع 

املدين، ورددوا الشــعارات املتجانســة التي كانت مبثابة قطيعة جذرية مع تنوع القطاعات املجندة. بقيت املطالب مامثلة لتلك 

املعر عنها أيام الجمعة مهام كان الســلك االجتامعي املجند، متكيفة معها ومتابعة ميولها نحو التصعيد. لهذا الســبب يكمن أن 

ينطبــق «التمثيــل املوضوعي» 25 بشــكل عميل، إذ يتعلق األمر بتمثيــل مصالح املرجع بطريقة تفاعلية. ترصف املمثِّل (املحتمل) 

بطريقــة تتجنــب الدخــول يف خالف مع املمثًّلن. نحن هنا إذن أمام حالتــن ممكنتن نظريا. تتعلق األوىل بالتمثيل التجريدي 

املنطبق ملا تكون استشــارة املمثًّلن أقل نفعا ويتمتع فيها املمثَّل ببعض االســتقاللية. يبدو أن هذه الحالة ال تنطبق عىل الحراك. 

وعــىل العكــس، كلــام اعترنا أن ال أحد يحدد مصالح الناس ســواهم، كلــام كان املمثِّل معتمدا عىل املمثُّلن. هذا الرتتيب الثاين هو 

الذي اتســم به الرابط الذي نشــأ بن شــخصيات الحراك الرمزية واالنتفاضة الشــعبية. كُلِّف األولون بتحقيق مطالب األخرين دون 

استقاللية حقيقية.

لكن، وموازاة مع أولوية الشــخصيات الفردية املفضلة للتمثيل عر التجســيد، بدأ فاعلون بالروز، وكانوا أقل تجســيدا نوعا ما يف 

شــكل مجموعات ورابطات، إلخ 26، مشــكلن بهذا نواة لقوى مســتقبلية منتظمة من جمعيات وأحزاب سياســية. وتحالفوا غالبا 

مع منظامت موجودة من قبل، تفكر وتنشــط يف مجاالت املواطنة والحريات الفردية والجامعية والتغير الســيايس. 27 

 كان لبعضهم وبكل وضوح هدف وضع فرتة انتقالية تناقش آلياتها خالل ندوة جامعة تضم لجنة واســعة من شــخصيات

الحراك 28 . وعمل آخرون عىل وضع خارطة طريق سياســية تتجاوز االنقســامات االيديولوجية 29 . وغزا البعض اآلخر فضاءات 

محددة أكرث، مثل األحياء واألســالك (الجامعيون، األطباء، الصحفيون…) لتغذية النقاشــات وتنمية الوعي املواطنايت والنضايل. 

وهكذا نشــأت العديد من الشــبكات لتحســن أعامل التضامن: اســتقبال املتظاهرين القادمن من واليات أخرى ومساندة عائالت 

املعتقلــن ماديــا ومعنويــا. 30  وأصبحت مواقع وتطبيقات التواصل ال مفر منها، أمام اســتحالة ثم منع التجمعات انطالقا من 
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31. للتوضيح، يقر إســالم بن عطية بأن التحضر ملرشوعه لتشــكيل حزب ســيايس تم من خالل تنظيم ما معدله ثالثة اجتامعات افرتاضية يف األســبوع.

Jeune Indépendant, 02/06/2020, http://www.babalweb.net/info/417669-l-activiste-islam-benattia-au-ji-laquo-nous-militons-pour-un-parti-rassem- 
bleur-du-hirak-raquo.html

Hanna F. Pitkin,  Samuel Hayat, « La représentation politique », op cit, P14.32

Inès M, « Marche des Arouch du 14 juin : Que deviennent les organisateurs du mouvement ? », 14 juin 2018, https://www.express-dz..33

/com/2018/06/14/marche-des-arouch-du-14-juin-que-deviennent-les-organisateurs-du-mouvement

34. ترمز هذه الشــخصية السياســية إىل االســتاملة حيث أن كريم يونس من منطقة القبائل وخاض االنتخابات الترشيعية عام 2001 يف تيزي وزو عندما كانت املنطقة يف قبضة القمع 

الدموي. وعاد إىل صدارة املشــهد عام 2019 بعد فرتة تهميش طويلة بســبب دعمه لرتشــيح عيل بن فليس عام 2004.

أفريل 2020. 31  اتخذت االجتامعات والنقاشــات من املنصات الرقمية مقرا لها، وســمح ذلك بتوزيع واســع للحوارات وتفاعال 

قويــا مــع الرأي العام. يالحظ أيضا أن الدور األســايس للجالية يف غالبيــة املبادرات التي أطلقت محليا جعلت من األنرتنت مكانا 

للتفكر والنضال بامتياز. 

تعــزز كل هــذه العنــارص فرضية أن بروز فاعلن منظمن ومنتجن ملحتوى ترجمت تطور التمثيل نحو اســتبدال أكرث. ضف إىل 

هذا، وبطريقة معر عنها بوضوح أو ضمنيا، فقد شــكل الكثر نواة ألحزاب سياســية أو نقابات أو جمعيات قيد اإلنشــاء. مل تخف 

هذه املالحظة عن الســلطات العمومية.

II التمثيل داخل احلراك : القيود اخلارجية 
عندما توقفت املســرات يف ماي 2021 بســبب القمع الهائل من جهة ورفض املتظاهرين االنســياق نحو املواجهة العنيفة من جهة 

أخرى، بقيت مشــكلة مســألة التمثيل. لجأت الســلطات حينها لسياســة تهدف بوضوح إىل منع ظهور قوى منظمة. ضمت هذه 

السياســة طرقا ناعمة مثل االســرتجاع واالستاملة، باإلضافة إىل ترسانة قمعية بشدة متزايدة. 

الطريقة الناعمة: استمالة وجوه احلراك
لطاملا شــكل اســرتجاع املعارضن اســرتاتيجية مهمة ليك تحتويهم الســلطة وترضب مصداقية املعارضة. وباملناسبة فهذا هو أحد 

initial-in- (أســباب الرفض القوي للتمثيل. إن هذه االســتاملة هي أحســن مثال عن االنفصام بن املطلب املســتفيد األويل 

terest-claim) واملصلحة املوضوعية النهائية (final-objective-interest) الذي نجده يف التمثيل، ســواء كان عىل مســتوى 

الفرد أو عىل مســتوى مجلس 32 . بصفة عامة، تكون طريقة العمل نفســها. متر االســتاملة عر تقســيم املعارضن إىل ما يســمى 

بـ»املعتدلن» الذين يتأقلمون مع العرض الســيايس، و»الراديكالين» الذين يختارون املواجهة. تُســرتجع بعد ذلك العنارص األكرث 

انجذابا نحو الســلطة واالمتيازات، مررين ذلك بقدرتهم عىل «تغير النظام من الداخل».  

بهذه الطريقة وملحاربة املعارضة اإلســالمية «الراديكالية» للجبهة اإلســالمية لإلنقاذ املنحلّة يف التســعينيات، اسرتجعت السلطات 

شــخصيات من الحزب من خالل دمجهم يف الحكومة. كان هذا حال ســعيد غيش (وزير العمل يف حكومة ســيد أحمد غزايل 

والســفر الجزائري لدى اململكة العربية الســعودية) وأحمد مراين (وزير يف ثالث حكومات متعاقبة منذ عام 1992 ثم عضو 

مجلس األمة). يف الوقت نفســه، روج مســؤولون جزائريون ملشــاركة اإلســالمين «املعتدلن» من حركة مجتمع السلم يف الحكومة، 

والتي مل يرتكوها حتى 2012. وحل محلهم منشــقون من حزب البناء.

مثال آخر بعد ســنوات قليلة. لخنق انتفاضة املواطنن الدميوقراطية التي اندلعت يف ربيع األمازيغ عام 2001، أعاد املســؤولون 

إحياء العروش «املعتدلن» (ســلطة تقليدية) عر وضعهم يف مواجهة املناضلن «الراديكالين» الشــباب. وأضعفوهم عر الزيادة 
من حدة االنقســامات والخصومات الداخلية حتى حيّدوهم من خالل مشــاركتهم يف االنتخابات. 33

يف إطار اســرتجاع احتجاج 22 فيفري الســيايس، نشــأ هذا الفصل بن املطلب األويل، من جهة، وهو التغير الجذري لنظام الحكم، 

ومن جهة أخرى، الهدف النهايئ الذي أصبح املشــاركة السياســية باســم التغير من الداخل. ويف الحالة الثانية شــجع رئيس جيل 

جديد املتظاهرين دون جدوى عىل مواصلة الحراك داخل املؤسســات عر االنتخابات . كانت لجنة الحوار والوســاطة بقيادة 

كريم يونس 35 من أوىل محاوالت االســتاملة. التُمســت مشــاركة شــخصيات معروفة يف الحراك، ألن وجودهم كان سيعطي هذه 
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36. ســعيد صالحي ، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنســان، نارص جايب ، باحث يف علم االجتامع، الياس مرابط، نقايب، باالضافة إىل إســالم بن عطية ، ناشــط، تم 

االتصال بهم. لكنهم فرضوا رشوطًا من حيث االســتقاللية وأهداف اللجنة، مام دفعهم إىل رفض هذا االقرتاح. من ناحية أخرى، وافق إســامعيل الملاس، خبر االقتصاد والشــخصية 
النشــطة يف الحراك، عىل االنضامم إىل اللجنة. وغادرها بعد أيام قليلة، بعد أن رأى أن اللجنة كانت تهدف حرصيًا إىل التحضر لالنتخابات الرئاســية بناًء عىل أوامر من قائد األركان 

آنــذاك. مــن ناحيــة أخــرى، بقيت املحامية فتيحة بن عبو، املعروفة مبعارضتها للعهدة الرابعة واملشــاركة يف عملية مازافران عام 2014 ، حتى النهاية.

(Rachid Tlemçani, « Algérie : autoritarisme électoral », Tumultes, 2012/1-2 (n° 38-39 .37

38. متيز قبل بضع ســنوات مبشــاركته يف الحركة املناهضة للعهدة الرابعة يف عام 2014 وبرشيط فيديو واجه فيه شــكيب خليل (وزير الطاقة الســابق).

Lakhdar Nadji, « Samir Belarbi décide de créer un parti politique », Eljazair Elyoum, 18 juin 2021, (en arabe), https://www.aljazairalyoum. .39

dz/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-
/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

40. كان ســمر بلعريب هدفاً لحملة إعالمية نظمها املؤثرون واتهموه بالتفاوض مع الســلطات السياســية عىل اســتاملته.

41. كانت مســألة املتطلبات املســبقة مســألة مركزية متاًما يف املقرتحات الخروج من األزمة التي أطلقها الفاعلون يف املجتمع املدين. وهي: إطالق رساح املعتقلن وإعادة تأهيلهم، 

وفتح وســائل اإلعالم، واحرتام حق التعبر والعمل الســيايس الفردي والجامعي.

اللجنــة بعــض املصداقيــة وهذا بالضبــط ما كان مطلوبًا 36. وبالنظر إىل عدم توفر الحد األدىن من الرشوط، رفضوا االقرتاح، ألن 

مهمة اللجنة يف النهاية كانت دعم التحضر لالنتخابات الرئاســية يف 12 ديســمر 2019.

شــكلت االنتخابات الرئاســية ثاين أهم أحداث االســتاملة، وال ســيام الحكومة األوىل التي أحدثت بعض املفاجآت. وهكذا، تم تعين 

مليكة بن دودة ويوســف ســحايري وفرحات آيت عيل وزيرة للثقافة ووزير دولة للصناعة الســينامتوغرافية ووزيرا للصناعة عىل 

التوايل. كانت األوىل أســتاذة فلســفة ومقدمة برنامج حواري عىل قناة تلفزيونية خاصة، ومتيزت مبطالبها بتغير ســيايس عميق 

ومعارضة قوية لالنتخابات الرئاســية يف ديســمر 2019. والثاين فنان كوميدي شــهر، عارض أيًضا االنتخابات الرئاســية وشارك يف 

الحراك. أما بالنســبة للثالث، فقد انتقد بشــدة قبل شــهور الرئيس الذي انضم إىل حكومته يف نهاية املطاف. لكن مبا أن رأس مال 

هذه الشــخصيات كان إعالميا أكرث منه نضاليا وسياســيا، فلم يكن الســرتجاعهم األثر املتوقع وهو تقســيم الحراك وإضعافه.

اســتمرت محاوالت االســتاملة مع العملية االنتخابية الهادفة إىل التطبيع املؤســي. عززت العملية القاعدة القائلة بأن مهمة 

االنتخابات الجزائرية، منذ 1997، هي املحافظة عىل الوضع الســيايس الراهن 37 . وبالفعل، مل يحدث أي تناوب ســيايس حقيقي، 

وبقي متثيل املعارضة يشــكل أقلية، إن مل نقل هامشــيا. عملت االنتخابات يف نهاية املطاف عىل إعادة تطوير القاعدة االجتامعية 

للســلطة القامئة، من خالل إعادة توازن الوضع ودمج عمالء جدد. وهذا هو الســبب يف أن االنتخابات التي نُظِّمت بن ديســمر 

2019 ونوفمر 2021 كانت محاوالت لالســتاملة وإغراءات لالستســالم لها. من بن شــخصيات الحراك التي أغرتهم املغامرة، ميكننا 

ذكر ســمر بلعريب وكذلك الحركات السياســية الناتجة عن «املنتدى».

أصبح ســمر بلعريب شــخصية رئيســية يف االنتفاضة الشــعبية بفضل االعتقاالت وفرتات السجن التي كان ضحيتها يف عامي 2019 

و2020. 38 يصف نفســه باالنتامء للتيار اإلســالمي وشــارك يف العديد من اللقاءات واملبادرات الناتجة عن الحراك. ومع ذلك، فإن 

شــعبيته تراجعت تدريجياً حيث أثارت أفعاله وترصيحاته التوافقية تســاؤالت. أكد دعمه للسياســة الخارجية الرســمية وكشف 

عن إنشــاء حزب ســيايس محافظ وأعلن مشــاركته يف االنتخابات الرئاســية املقبلة 39. نشأ بعض التباعد مع فاعلن آخرين وانتهى 

بهم األمر بتوبيخه رسا ثم علنا عىل مواقفه 40 . تخىل عنه رفقاء الدرب عندما قام بحملة إلنشــاء حزبه الســيايس يف ســياق القمع 

 الشديد.

انفجر «املنتدى»، الذي كان جد نشــطا منذ بداية الحراك، تحت ضغط الطموحات الحزبية التي تشــكلت داخله وعىل رأســهم 

اثنن من قادته: إســالم بن عطية يف الجزائر العاصمة وهاشــم ســايس يف خنشــلة. رصح األول علًنا عن إنشاء حزب سيايس يف 

أوائــل عــام 2020 وبــدأ اإلجراءات اإلدارية للحصول عىل املوافقة: التيــار الوطني الجديد (NCN). وكانت النتيجة املنطقية لهذا 

النهج هي املشــاركة يف االقرتاع االنتخايب، وال ســيام يف االنتخابات الترشيعية. ومع ذلك، لوقي طلب اعتامد NCN بالرفض ومنع 

املتحدث باســمه من اســتخدام اســم منظمة غر معتمدة. فعاد بعدها إىل الخطاب النقدي، رافضا عملية التطبيع املؤســي جملة 

وتفصيــال. لكنــه مل يتخــل مــن ناحية أخرى عن فكرة أن هيكلة الحراك يف قوى سياســية هو الحل، بغض النظر عن جميع الرشوط 

املســبقة، وأنه ال يوجد بديل محتمل للحوار مع من هم يف الســلطة 41 .
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Yasmine Marouf-Araib, « Abdelmadjid Tebboune poursuit ses consultations avec les partis politiques », Interlignes, 25 mars 2021, https://www..42

inter-lignes.com/abdelmadjid-tebboune-poursuit-ses-consultations-avec-les-partis-politiques/, consulté le 01/05/2022

https://www.youtube.com/watch?v=j_SqVbd_u8k:43.فيديو يرشح فيه هاشــم ســايس أسباب مشاركته يف الحوار مع السلطات السياسية

Massin Amrouni, « L’histoire de moudjahid Lekhdar Bouregaa », 31 octobre 2019, https://www.algerie360.com/lhistoire-du-moudjahid-lak-.44

 hdar-bouregaa/, consulté le 01/05/2022

Cherif Leib, « Saïd Irzi : « on sera la voix du Hirak au parlement », Algérie 360, 23 mai 2021, https://www.algerie360.com/said-irzi-on-sera-la-.45

/voix-du-hirak-au-parlement

46.مقابــالت أجرتهــا املؤلفــة مــع مبادري العديد من مجموعات الحراك التقدمية واملحافظة. غادر بعضهم الجزائر خوفا من الســجن، واعتقل آخرون وواجهوا ضغوطا قانونية.

47.تنســيقية األحزاب السياســية متعددة األيديولوجيات التي نشــأت يف أعقاب املقاطعة الجامعية لالنتخابات الرئاســية لعام 2014. ودافعت عن فكرة االنتقال الدميقراطي املنظم 

واملتفاوض عليه.

48. مواطنة هي مبادرة سياســية جمعت نشــطاء وصحفين وأكادميين وأحزاب معارضة بهدف رئيي هو معارضة حكم عبد العزيز بوتفليقة.

APS, « Le Président de la République reçoit le président du parti Jil Jadid », 14 janvier 2020  .49

Merzouk Abdeleziz, « Élections législatives : le pari perdu de Jil Jadid », Algérie360, 16 juin 2021, https://www.algerie360.com/elections-legisla- .50

 /tives-le-pari-perdu-de-jil-jadid

APS, « Élections locales : les résultats définitifs confirment le parti du FLN à la première place », 22 décembre 2021 .51

أما هاشــم ســايس فهو أحد مؤســي «املســار الجديد». يف الواقع، كانت عملية االســتاملة أكرث نجاًحا معه مام كانت عليه مع رفيقه 

الســابق، حيث اســتقبله رئيس الجمهورية يف مارس 2021. 42 وبالتعاون مع أعضاء التجمع الوطني الدميقراطي (RND) الذين 

دافعوا عن العهدة الخامســة، دعم املحامي العملية االنتخابية ونادى بشــكل خاص إىل التصويت لصالح مراجعة الدســتور يف 

نوفمر 2020. 43 

ميكن ذكر أمثلة فردية أخرى، مثل الســعيد إزري. فرض هذا األخر نفســه يف وســط الحراك كذراع أمين للمجاهد املرحوم لخرض 

بورقعة حيث كان يتبعه أينام ذهب. لكن الرائد الســابق يف صفوف جيش التحرير الوطني كان يتمتع بشــعبية كبرة بفضل 

مواقفه الواضحة ضد القيادة العســكرية وبفضل رغبته يف تغير ســيايس عميق. ســبّب له هذا املوقف، وهو يناهض ســن الـ 87، 

حبســا ملدة ســتة أشــهر 44 . وتويف بعد فرتة قصرة من إطالق رساحه يف إطار عفو رئايس، دون أن تعيد له العدالة االعتبار. ويف 

نفس الوقت، غّر الســعيد إزري موقفه وانخرط يف االنتخابات املنظمة يف 2021 دون أن ينىس التمســك مباضيه يف الحراك 45 .

عكس ما تبديه املظاهر، فإن هذه األمثلة ال تعني بإن الفاعلن يف الحراك منعوا عن أنفســهم إمكانية تأســيس أحزاب سياســية. 

بل بالعكس، فقد كان هذا الطموح حارضا ومعلنا عنه لدى العديد منهم 46. لكنهم اعتروا أن للتوقيت أهمية حاســمة، ســواء 

عىل املســتوى الرمزي أو عىل املســتوى العميل. بالنســبة للجانب الرمزي، اعتر هؤالء الفاعلون أن إنشــاء حزب سيايس يف حن 

ضاعفت الســلطات من تنظيم االنتخابات باســم الحراك يســاوي املشــاركة يف عملية اسرتجاع وإضفاء الرشعية عليها. أما الجانب 

العميل فيخص تقديرهم بأن الظرف القمعي وإغالق فضاءات الحرية والتعبر الفردية والجامعية تشــكل عائقا أساســيا، عائقا 

صار أكرث ردعا إذ أن حتى األحزاب السياســية املعتمدة منذ عرشات الســنن مل يبق لها أي هامش مناورة. 

وفيام يخص اســتاملة األحزاب السياســية، فقد تحول حزب جيل جديد من فاعل أســايس يف االحتجاج الســيايس إىل منارص للتطبيع 

 املؤسســايت. عارض الحزب العهدة الرابعة وشــارك يف تنســيقية مازافران 47 وقاطع ترشيعيات 2017 ونشط يف حركة

مواطنة 48 ، ثم وجد نفســه فجأة حليفا لســلطة ما بعد بوتفليقة. يدافع جيل جديد عن فكرة «حراك مؤسســايت» أي تبني 

اســرتاتيجية الدخولية إلصالح «النظام من الداخل». وهكذا أقر بانتخابات 12/12 الرئاســية دون أن يعرتض عليها. ثم قبل دعوة 

رئيس الجمهورية 49 يف إطار لقاء رافقته لقاءات أخرى مع رؤســاء حزب البناء، عبد القادر بن قرينة، وجبهة املســتقبل، عبد 

العزيز بلعيد، ما أدى إىل اضمحالل صورته داخل الحراك. مواصال مســرة الدخولية، شــارك جيل جديد يف االنتخابات الترشيعية 

التي أضعفته بشــدة إذ انتًِخب له مرشــح واحد فقط 50 . وأعاد الكرة بعد خمســة أشــهر يف االنتخابات املحلية وحصل عىل 64 

مقعــدا يف املجالــس البلديــة و6 مقاعد يف املجالس الوالئية 51. وللمقارنة، فقد حصلت جبهة املســتقبل عىل 3262 و304 مقعد 

 عىل التوايل. إن الهدف هو املقارنة بن حزبن سياســين مســرتجعن، واحد هيكليا منذ تأسيســه يف 2012 واألخر ظرفيا.
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ويف هذا الصدد، جاءت مشــاركة جبهة القوى االشــرتاكية يف االنتخابات البلدية بعد مقاطعة لالنتخابات الترشيعية توصل إليها 

بصعوبــة. رفــض تــرك إدارة البلديات لخصومه وحصــل يف األخر عىل 898 مقعًدا فقط يف املجالس البلدية و40 مقعًدا يف املجالس 

الوالئية 52. يبقى تقييم هذه املشــاركة محال للنقاش، ســواء من وجهة نظر نتائجها أو من وجهة نظر تنظيمها. وبالفعل، فال 

مجــال للمقارنــة بــن عدد املقاعد التي حصل عليها وتلك التي نالتها األحزاب التي جاءت يف املقدمة. إضافة إىل ذلك، اشــتىك 

الحزب من أنه رأى العديد من قوامئه ومرشــحيه يرفضون من قبل املخابرات ألســباب غر مررة. 53 

اعتمدت محاوالت اســتاملة ممثيل الحراك عىل حجج سياســية وأيديولوجية تحولت إىل رواية رســمية. وهكذا، طوال عام 2019، 

حذرت الســلطات القامئة من فكرة فرتة انتقالية عملت عىل شــيطنتها. وبإحياء مخاوف املايض، جعلت الحفاظ عىل اإلطار 

الدســتوري رشطًا ال غنى عنه للحفاظ عىل الدولة، ما جعل من مؤيدي التحول الدميقراطي أعداء للدولة.

القمع عبر جترمي احلراك
اشــتدت عملية قمع االنتفاضة الشــعبية مع تعدد املتابعات القضائية واالعتقاالت وقرارات الحبس االحتياطي واإلدانات. بن 

فيفــري 2019 وفيفــري 2022، وقعت آالف املتابعــات القضائية وقرارات الحبس االحتياطي ومئات اإلدانات يف حق املناضلن 

ونشــطاء الحراك. وأكد بوزيد لزهاري، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنســان، ضمنيا وجود معتقيل الرأي عندما رّصح يف 

ديســمر 2021 أن 18000 مســجوناً أُطلِق رساحهم، بينهم عدد من معتقيل الرأي 54. 

وتتمثل املالحقات يف أغلب القضايا يف: «املســاس بالوحدة الوطنية»، و «املســاس بالروح املعنوية للجيش»، و «تعريض النظام 

العام للخطر»، و «التجمهر غر املســلح» 55 . ومســت الكثر من هذه االعتقاالت أشــخاصا غر معروفن، ولكن أيًضا صحفين 

وطالب وأكادميين ومحامن ونشــطاء معروفن يف الحراك.

واســتندت هذه السياســة القمعية إىل ترســانة قانونية غر مســبوقة، مبا يف ذلك تعديالت عىل قانون العقوبات 56، صدرت بأمر 

رئايس 57، وتبناها دون مناقشــة املجلس الشــعبي املنتخب خالل العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة 58. كام تضمنت هذه 

الرتســانة اللجوء إىل تجريم الحراك، والتحول الدميقراطي، فضالً عن اإلفراط يف إدارته األمنية، عر القرار املفاجئ للمجلس األعىل 

لألمن بتحديث التهديد اإلرهايب. وهكذا، بعد عرشين عاًما من رسدية زعم فيها املســؤولون أنهم هزموا التهديد اإلرهايب، والذي 

تحول إىل خطر «متبقي»، أصبحت الجزائر مهددة مرة أخرى. وقد تضاعف هذا التهديد حســبهم، ألنه مل يعد فقط سياســيًا دينيًا 

.(MAK) 59 (رشــاد)، بل هوياتيا أيضا

Samir Leslous, « Résultats des élections communales », 30 Novembre 2021, https://www.aps.dz/algerie/132036-locales-la-participation-du-ffs-aux-.52

elections-est-une-reussite

 Algérie – locales » .53.اشــتىك عدد من األحزاب السياســية من هذه الظاهرة، مشــرين إىل أن العديد من هؤالء «املســتبعدين» من االنتخابات شــاركوا يف مظاهرات الحراك

anticipées : 34% des candidatures rejetées par l’autorité des élections », 02.11.2021, https://www.aa.com.tr/fr/afrique/alg%C3%A9rie-locales-anti-
,cip%C3%A9es-34-des-candidatures-rejet%C3%A9es-par-l-autorit%C3%A9-des-%C3%A9lections/2409974

Ali Boukhlef, « Les partis dénoncent le rejet massif des dossiers de candidature aux locales », Liberté, 21/10/2021 

Bouzid Lazhari, https://cndh.org.dz/FR/index.php/en/espace-medias/videotheque/item/973-18-milles-detenus-beneficient-de-l-amnistie-y-com-.54

/pris-les-prisonniers-d-opinion/en

55.كانت الرغبة يف إنهاء التظاهرات الشــعبية قوية لدرجة أن املتظاهرين املعتقلن عام 2021 واجهوا ضغوطا لتوقيع تعهد مينعهم من املشــاركة يف مســرات الحراك. وقد اســتنكر 

 القانونيون هذه الوثيقة ووصفوها بأنها غر قانونية ومخالفة للمبادئ املنصوص عليها يف الدســتور.

APS, « L’amendement du Code pénal vise l’incrimination de nouvelles formes de criminalité », 21/04/2020.56

Jordana Dray, « La réforme du Code pénal algérien et ses conséquences », https://www.village-justice.com/articles/reforme-code-penal-algerien-ses-
consequences,35903.html

 Commentaires de plusieurs organes de l’ONU sur les lois relatives à la lutte antiterroriste, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland, Ol Dza.57

12/2021, https://algeria-watch.org/wp-content/uploads/2022/01/DownLoadPublicCommunicationFile.pdf

58.يعود هذه التدقيق إىل حقيقة أن الهيئة الترشيعية 2021-2017 كانت يف قلب العديد من الفضائح التي كشــفت عنها الصحافة، وأيًضا أثناء محاكامت السياســين ورجال 

األعامل. وهذا أيًضا هو الســبب املذكور رســميًا لتنظيم االنتخابات الترشيعية املبكرة يف 12 جوان 2021.

/Amine Ait, « Journal officiel : un numéro disparait les radars », 21 février 2022, Algérie360, https://www.algerie360.com .59

journal-officiel-un-numero-disparait-des-radars/ Journal officiel, Numéro 11, 13 février 2022
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القمع عبر التشنيع: عودة قاموس مكافحة اإلرهاب
ميثــل عــام 2021 نقطــة تحول مهمة يف العملية القمعية، من حيث عودة الســلطات إىل رسدية التهديد اإلرهايب، ليس املتبقي، بل 

الوشــيك. يظهر يف القامئة الجديدة للمنظامت واألشــخاص املوصوفن باإلرهابين، حركة رشــاد وقادتها  ، MAK 60 العديد من 

املناضلــن مــن منطقــة القبائل وكذلك مؤثرين عىل موقع يوتيوب دون انتامءات سياســية معروفة، ولكنهم ملتزمون بدعم الحراك.

رشــاد هي جمعية كانت موجودة قبل اندالع االنتفاضة الشــعبية، لكن ســمعتها منت بشــكل كبر منذ ذلك الحن. تنتهج منطقا 

احتجاجيــا غرعنيــف، ويدعمهــا تلفزيــون (املغاربية) الذي غطى أحداث الحراك دون انقطاع، يف وقت كان املجال اإلعالمي ينغلق 

ويزداد القمع، مل تجد رشــاد صعوبة يف الظهور، يف نظر جزء من الرأي العام كواحد من ممثيل الحراك املنظمن. من ناحية أخرى، 

فــإن تغطيتهــا اإلعالمية املبالغة باعتبارها وريثًا للجبهة اإلســالمية لإلنقــاذ املنحلة أيقظت مخاوف جزء من املجتمع. بعد تعرضه 

لصدمة من العنف يف التســعينيات، عاش هذا األخر تأثر رشــاد باعتباره التفافا عن الحراك وتهديًدا للقيم التي يدافع عنها 61 . 

ومن خالل اتخاذ قرار بتصنيف الجمعية عىل أنها إرهابية، حاولت الســلطات منطقياً االســتثامر يف هذا الرشخ وتعميقه.

وفيام يتعلق بالـ MAK، يجب وضع مالحظة أولية تتعلق باســتبعاد الحركة من الحراك بســبب الطابع الوحدوي لالنتفاضة 

والطابع االنفصايل للمنظمة. ومع ذلك، وبعد التســامح معها لســنوات 62، ُصنِّفت فجأة عىل أنها منظمة إرهابية. يف الوقت 

نفســه، نُِســب بعض مناضيل الحراك إليها، ما برر بصفة رجعية موجة اعتقاالت يف منطقة القبائل. أدى هذا إىل اعتقال مؤيدين 

ســابقن أو حالين للـ MAK ومناضلن ال صلة لهم بها 63 . عزز هذا النطاق الواســع من املســتهدفن الفرضية القائلة بأن املبالغة 

يف الحديث اإلعالمي عن الـ MAK وشــيطنته اســتهدفت املنطقة أكرث من املنظمة. عر محاولة تحويل حركة أقلية إىل كبش 

فداء يف نظر الرأي العام 64 ، هل حاولت الســلطات دفع جزء من منطقة القبائل إىل التطرف الذي ســيعزلها عن بقية البالد؟ 

تســتند هــذه الفرضيــة إىل حقيقتن حديثتن عىل األقل. أوالً، أن القبائل هــي املنطقة التي قاوم فيها متظاهرو الحراك فرتة طويلة 

بعد أن أجرت املناطق األخرى عىل وقف املســرات. عالوة عىل ذلك، وعىل مدى عدة أيام جمعة متتالية، جاء املتظاهرون من 

عــدة واليــات يف البــالد للتظاهر يف تيزي وزو وبجاية. وصاحبــت هذه املقاومة حقيقة أخرى، أال وهي نجاح االحتجاجات املنظمة 

(إرضابــات عامة، مقاطعة عامة، إلخ) يف هذه املنطقة 65.

ثانيًا، دعونا نذكر مأســاة صيف 2021. بينام كان جزء من منطقة القبائل مشــتعاًل حرفياً تحت تأثر عرشات الحرائق التي دمرت 

القرى والجبال، اغتيل جامل بن ســامعن يف األربعاء ناث إيراثن 66. وقع الحدث يف ظروف فظيعة ومشوشــة، وارتُكبت هذه 

الجرمية يف خضم تجند وطني غر مســبوق للمتطوعن. كان جامل بن ســامعن واحًدا من العديد من املتطوعن الذين انتقلوا 

من جميع أنحاء البالد ملســاعدة القروين عىل محاربة ألســنة اللهب املدمرة. وكان أيًضا ناشــطًا يف الحراك معروفًا يف منطقته 

األصليــة مليانــة 67. تجاوزت خطورة هذه املأســاة، وعىل الفو، النطاق الفــردي لتصبح أزمة وطنية كرى، بعواقب وخيمة محتملة. 

كان هناك يف الواقع خطر اندالع سلســلة من أعامل عنف وتناحر بن الضحايا «العرب» املطالبن بالعدالة (و/ أو االنتقام) من 

ناحية، ومن ناحية أخرى، «القبايل» املخطئون، غر أنهم يســتنكرون مؤامرة لوصم املنطقة وشــيطنتها وعزلها. ويف مواجهة اقرتاب 

60. الوجوه األكرث ظهورا إعالميا للحركة هم محمد العريب زيطوط يف بريطانيا، مراد دهينة ورشــيد مســيل يف ســويرسا، يحيى مخيوبة يف فرنســا

61. مقابالت أجرتها املؤلفة مع نشــطاء ينتمون للحركة التقدمية.

يف العاصمة ، ظهر تأثر هذه املخاوف املتجددة يف تراجع تأثر املظاهرات املنطلقة من شــارع ديدوش مراد.

 Mohand Tilmatine, « Des revendications linguistiques aux projets d’autodétermination : le cas de la Kabylie (Algérie) », Maktabat el Maghreb,.62

 ,Centre Jacques Berque, https://books.openedition.org/cjb/1359?lang=fr

63.مقابــالت املؤلفــة مع عدد مــن الفاعلن الجمعوين يف منطقة القبائل (تيزي وزو وبجاية).

 Kamel Daoud, « Lutter contre le MAK : une méthode à grands risques », Liberté, 16-09-2021 ; « Algérie : le mouvement séparatiste MAK ciblé.64

par les autorités », Middle East Eye, 16/09/2021 https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/algerie-arrestations-mouvement-separatiste-kaby-
lie-mak-cible-autorites-justice, consulté le 20/02/2022

Mourad Slimani, « Grève générale et eaux troubles », El Watan, 11 décembre 2019, https://www.elwatan.com/edition/actualite/greve-generale-et-.65

eaux-troubles-11-12-2019, consulté le 02/05/2022

66.أصبحت األربعاء ناث إيراثن املقر الرئيي لتعبئة املواطنن ضد حرائق منطقة القبايل. اعتُقل جامل بن اســامعيل يف ظروف غامضة من حيث تناقض روايات الرشطة والســلطات 

القضائية والعســكرية (الدرك). تم اغتياله وحرق رفاته وســط حشــد غاضب انتقامي ظن أن جامل بن اســامعيل كان من أحد مرضمي النران.

67. بشــكل ملحوظ، تجندت الشــبكات املنســوجة يف الحراك بشــكل فعال أيًضا ملكافحة الحرائق يف منطقة القبايل، ولكن أيًضا ملســاعدة املرىض الذين يعانون من كوفيد 19. كانت 

املوجة الرابعة (صيف 2021) مميتة بشــكل خاص، ال ســيام بســبب أزمة اإلمداد باألكسجن عندما كان العالج
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الســيناريو األســوأ، تدخل نور الدين بن ســامعن، والد املتوىف، عىل الفور عىل مواقع التواصل االجتامعي، وأماط اللوم عن مجتمع 

(القبائل) ومنطقتهم، ودحض دعوات الكراهية ووأد يف املهد أي مطالب لالنتقام. اســتطاع كل من ذهب إىل مليانة لتقديم 

التعــازي للعائلــة أن يــرى حكمــة ويقظة ووعي األب واألقارب يف مواجهة مخاطر الوضع. وأكرث من ذلك، أعرب جران املتوىف 

وأصدقائه رصاحًة عن عدم تصديقهم للروايات الرســمية للحادثة. يف نهاية األمر، كان عمل املواطنن الذين اعتمدوا عىل وســائل 

مصالحــة تقليديــة هو الذي أوقف مخاطر االنزالق وأصلح بن املجتمعن.

III التمثيل داخل احلراك : العوائق الداخلية
مل يكــن القمــع واالســتيعاب العنرصين الوحيدين اللذين يفرسان الصعوبــات املرتبطة بالتمثيل. يرتبط ظهوره كموضوع محظور 

ارتباطـًـا مبــارًشا بالخصائص الجوهرية النتفاضة 02/22. وبالفعل، فقد حرص كل املحتوى املتعلق باملقرتحات واملبادرات السياســية 

يف إطار إجراءات منســقة عىل اإلشــارة إىل أن مؤلفيها «ال يتحدثون باســم الحراك» وأن الغرض من مبادرتهم «ليس متثيله». هذه 

الصيغ األساســية أصبحت تعهًدا بحســن النية قدم إىل الحراك الذي ميثل نفســه، حيث هتف املتظاهرون برفضهم التمثيل.

ملــاذا حافــظ قــادة الحراك الرمزيون عىل مثل هذه العالقة غر املســتقرة مع التمثيل، عىل الرغم من املخاطر التي اتخذوها ومدى 

التزامهم الشــخيص؟ ما هي األســباب الكامنة يف االنتفاضة الشــعبية وفاعليها التي تفرس ظهور التمثيل عىل أنه «تحد معقد»؟

 ● البحث عن اإلجامع يف وجه املنافســة

كام ذكرنا ســابًقا، شــهد الحراك نوعن أساســين من املبادرات السياســية: تلك التي تجمعت مًعا حسب التقارب، والتي تظهر 

دة، التي اختارت تجاوز الخالفات والجمع بن قوى  انتامًءا أيديولوجيًا مشــرتكًا (تقدميًا أو محافظًا)؛ مقابل املبادرات املوحِّ

 املعارضة.

تقوم هذه الفئة الثانية، مجتمعة يف تنوع الشــخصيات الرمزية والقوى النشــطة، عىل حجتن أساســيتن:

●  الحراك انتفاضة متنوعة، ترفض االســتقطاب اإليديولوجي،
●  تقود الســلمية إىل الحل الســيايس الذي يشرتط وجود ميزان قوى مناسب،

عند وضعهام جنبا إىل جنب، فإن هذين االفرتاضن (الطابع املتعدد أيديولوجيا والســبيل الســلمي) يؤديان إىل محاوالت لتوحيد 

القوى النشــطة حول قاعدة مشــرتكة من أجل أن تكون أقوى عند تنفيذ الحل الســيايس، أي التفاوض مع أصحاب الســلطة 

السياسية.

وقــد جــرت بالفعــل مفاوضــات طويلة وصعبة رافقت هذه املبادرات 68 . اعتمد املبادرون يف هذه اإلجراءات عىل ثالث أفكار 

قوية:

● الهدف: تغير طبيعة النظام املعمول به بشــكل جذري
● األداة: التفاوض هو وســيلة تحقيق التغير الســيايس السلمي

● الطريقة: خلق مســاحة وســاطة موحدة تكمن قوتها يف ترســخها يف الحراك التعددي.

68. عىل ســبيل املثال: ديناميات املجتمع املدين يف جوان 2019 ، مبادرة 22 ، نداء 22
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اصطدم هذا النهج مبنافســة مزدوجة: بن رموز الحراك وبن االنتامءات األيديولوجية.

بالنســبة للمنافســة األوىل، ال شــك يف أن التظاهرات الشعبية عززت شــعبية بعض النشطاء والشخصيات العامة. استجوبتهم 

الجموع وأحاطت بهم وســاءلتهم وشــكرتهم وانتقدتهم، وقاموا هم بالبث املبارش عىل مواقع التواصل وتدخلوا يف وســائل اإلعالم 

(قبل الرقابة)، ونشــطوا الندوات وتنقلوا إىل ربوع البالد. ســعى املتظاهرون واألتباع للحصول منهم عىل إجابات ألســئلة لديهم. 

ماذا نفعل باإلضافة إىل التظاهر؟ ما هي الحلول التي نقدمها؟ هل نتفاوض مع الســلطات السياســية؟ أي خارطة طريق لالنتقال 

الدميقراطي؟ باختصار، التُِمســت أجوبتهم كثرا لدرجة أنهم أصبحوا «شــخصيات وطنية» أو «نخبة الحراك»69 . كان ينتظَر منهم 

الكثر. وبالتايل، كان من املفرتض أن يكونوا عىل األقل أعضاء أساســين يف املبادرات السياســية التي أُطلِقت، وعىل األكرث أن يكونوا 

هــم املبادريــن بهــا. لكــن تبن أن املهمة أصعب بكثر مام تبدو عليه ألنهم، حتى لو كانوا يف املظهر يســعون جميًعا إىل نفس 

الهدف، أي تحقيق تغير ســيايس حقيقي، إال أن الطريقة التي يجب اتباعها صعبة التنفيذ للغاية. فام أســباب ذلك؟

قد يتعلق الســبب األول بالرشعية النســبية لهذه الشــخصيات. ورغم شــعبيتهم إال أنهم مل يفرضوا أنفسهم عر مساهمتهم بشكل 

مبارش يف اندالع الحراك أو كونهم مصدر شــعاراته، ومســاراته، وهتافاته، والفتاته. وبالتايل، خيش كل منهم أن يتهم باالنتهازية 

 والرغبة يف «ركوب املوجة» 70  أو أســوأ من ذلك: االلتفاف عىل االنتفاضة الشــعبية.

ويرتتب عن غياب أبوة مطلقة النطالق الحراك انقســام الرشعية بن من ســاهم يف منحه عىل األقل صوتًا، أو خطابًا، أو مشــاريع، 

يف غياب قيادة. وهكذا، شــعر كل منهم بأنه ال ميكن االســتغناء عنه عىل رقعة الشــطرنج الحرايك لدرجة أن عماًل رمزيًا مثل 

جعلهم يســرون مًعا عىل رأس موكب أصبح تحديًا. وصار جمعهم كلهم حول نفس الطاولة تحديًا أكر. أما بالنســبة لحملهم 

عىل االتفاق عىل جدول أعامل، ثم عىل نص يعد مرشوًعا سياســيًا، فقد صارت املهمة شــاقة. وحتى وإن تم التغلب عىل العقبات 

 األوىل، فإن اســتمرار النهج الســيايس بامتداد ملموس ودائم بات يشــكل القشة التي قصمت ظهر البعر.

يتعلق الســبب الثاين للمنافســة حول القيادة بالتجارب الســابقة. كشــفت االنتفاضة الشعبية عن شخصيات عامة تعرف يف الغالب 

بعضها البعض جيًدا. كانوا ناشــطن، قبل اندالع الحراك، يف األحزاب السياســية، أو منظامت حقوق اإلنســان، أو الجمعيات، أو 

الشــبكات املؤقتة، أو بشــكل فردي. لذلك فإن تجربتهم الســابقة هي رصيد ال ميحى فيه التاريخ. يصر هذا الجانب صحيحا بشــكل 

خاص داخل بعض األحزاب السياســية. وهكذا اصطدم التعاون بن حركة مجتمع الســلم وحزب العدالة والتنمية بزعامة عبد 

الله جاب الله يف إطار مبادرة عن البنيان بالتنافس األبدي بن تشــكيلتن تتنازعان التمثيل الحرصي لجامعة اإلخوان املســلمن يف 

الجزائر. ومل يصل األرســيدي وجيل جديد 71 إىل أرضية مشــرتكة، فاألخر يلوم األول عىل مشــاركته يف االنتخابات الترشيعية لعام 

2017. وفيام يخص األفراد، فيجب أخذ إثر القمع واالعتقاالت التي طالت القادة بداية من ســبتمر 2019. أدت هذه االعتقاالت، 

بشــكل غر مفاجئ، إىل منو شــعبية الضحايا لدى الرأي العام. فرفع املتظاهرون صورهم وهتفوا بأســامئهم وطالب اآلالف باإلفراج 

عنهم. عززت «رشعية الســجون» 72  أحيانًا غرور الزمرة الصغرة املشــكلة من املعتقلن ومحاميهه.

اصطدم يف األخر العمل الجامعي الالزم للفعل الســيايس بالغرور الذي نفخه الحراك رغام عنه. رصح أحدهم يوما ما بعد لقاء 

ميلء بالغيابات: «ســيهتف الحراك يوما «يتنحاو قاع»، متكلام عنا!» 73 

وباإلضافــة إىل تنافــس الرشعيــات، ظهر التنافــس األيديولوجي كعائق مهم. تطلب كل نص صدر من هذه الفئة من املبادرات 

أســابيعا من املشــاورات واملناقشــات والكتابة وإعادة الكتابة قبل أن تصادق عليه العديد من املجموعات والجمعيات املشــاركة. 

دت تدريجيًا بعض العقبات وأزيلت  وجــب أن تتــم املوافقــة عىل كل كلمة من قبل جهات فاعلة مختلفة الحساســيات. ُحدِّ

لتصبح النصوص توافقية حًقا. كان هذا حال مفهوم «االنتقال» عىل ســبيل املثال الذي شــيطنه املســؤولون يف عام 2019. ويف 

69. اســتخدم هذا اللقب كثرًا يف الحراك لإلشــارة إىل الجهات الفاعلة األساســية للحراك تقريبًا. إنهم محامون ونشــطاء يف األحزاب السياســية وحقوق اإلنسان وصحفيون وأكادمييون 

من جميع املعتقدات.

70. ركوب املوجة: اتهام شــعبي يوجه لكل عمل يرى عىل أنه محاولة االســتفادة شــخصيا من االنتفاضة الشــعبية.

71. اســتخدم هذا اللقب كثرًا يف الحراك لإلشــارة إىل الجهات الفاعلة األساســية للحراك تقريبًا. إنهم محامون ونشــطاء يف األحزاب السياســية وحقوق اإلنســان وصحفيون وأكادمييون من 

جميع املعتقدات.

72. ركوب املوجة: اتهام شــعبي يوجه لكل عمل يرى عىل أنه محاولة االســتفادة شــخصيا من االنتفاضة الشــعبية.

73. لقاء بن شــخصيات الحراك حرضته املؤةلف
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قضايا أخرى، بنيت حلول وســط قوية. وهكذا، فإن أولئك الذين رأوا يف مفهوم «الفرتة االنتقالية التوافقية» دعوة غر بريئة 

للمفاوضــات املترسعــة طأمنتهــم الرشوط املعر عنها رصاحة قبل أي التــزام بعملية التفاوض. وبقيت القضايا الخالفية التي متكن 

الفاعلون من تجنبها مؤقتًا أو تأجيلها، مثل مكانة املرأة ومكانة الدين والتســعينيات.

شــكلت هذه األســئلة األخرة أكر الصعوبات 74 . عارض تياران كل منهام اآلخر حول املوضوع األول. أراد األول أن يجعل إدراج 

املســاواة بن الرجل واملرأة رشطا مطلقا ألي عضوية سياســية، وظهر ذلك من خالل مربع النســويات يف املســرات. أما الثاين فقد 

رفض هذه الصيغة ورأى فيها إعادة نظر يف قدســية القواعد الدينية (اإلرث عىل وجه الخصوص). وعندما كان التوصل إىل حل 

وســط ممكنا، كانت الصيغة املعتمدة تتمثل يف النهاية يف ذكر «املســاواة بن الرجل واملرأة يف إطار دولة قانون دميقراطية» 75. 

ومع ذلك، فقد كان حال وســطا رفضت بعض املنظامت النســوية مثل وســيلة وجزائرنا االلتزام به. يعتمد هذا الرفض أساًســا عىل 

الحجة القائلة بأن النســويات قبلن تأجيل مطالبهن لفرتة ما بعد االســتقالل خالل حرب التحرير، من أجل تشــكيل جبهة موحدة 

ضد القوة االســتعامرية. لكنهم يعترون أن هذا «االتحاد املقدس» كان عىل حســابهم، طاملا أن الحكام مل يســتجيبوا أبًدا ملطالبهم.

كان الســؤال الثاين املثر لالنقســام هو بال شــك ذاكرة التســعينيات من خالل مشاركة أو عدم مشاركة الشخصيات السابقة يف 

الجبهة اإلســالمية لإلنقاذ املنحلة أو رشــاد. بالنســبة ألولئك الذين يعترون أن الجبهة اإلســالمية لإلنقاذ املنحلة هي املسؤولة 

الوحيدة عن أعامل العنف يف التســعينيات، فإن وجودها بأي شــكل كان غر مقبول. وعىل الجانب اآلخر من الطيف، قدم أولئك 

الذين يدافعون عن إدراج هذا التيار حجتن: أوالً، يزعمون أن املســؤولية األساســية عن عنف التســعينيات تقع عىل عاتق أولئك 

الذين رفضوا تطبيق القواعد الدميقراطية؛ ثم يجادلون بأن وجود هذه الشــخصيات يف الحراك ال ميكن إنكاره. متثلت التســوية 

التي تم التوصل إليها بشــأن هذه القضية بعد ذلك يف التامس مشــاركة شــخصيات إســالمية قريبة من هذا التيار، دون أن تكون 

متورطة يف ماســاة التســعينيات 76 . أما بالنســبة للقضايا الحساســة التي مل توضح بعد والســعي املرشوع إىل الحقيقة، فإن التسوية 
متثلت يف التعامل معها يف إطار نقاش وطني وحر وشــفاف تضمنه مؤسســات رشعية ومســتقلة. 77

أصبحــت عمليــة التقــارب هذه أكرث صعوبة عندما قررت الســلطات تجريم مناضيل الحراك ثم اتهمت بعضهم باإلرهاب 78 . 

توحي اســرتاتيجية القمع املشــنِّع هذه بأن الهدف كان التفرقة بن مجموعات الفاعلن، وعزلهم عن بعضهم البعض من أجل منع 

أي تقــارب. عــالوة عــىل ذلك، كانت إحدى النتائج املبارشة لهذا التشــنيع هي تزويد معاريض التقارب العابر لأليديولوجيات بحجة 

إضافية. مل تعد هذه املعارضة أيديولوجية فحســب، بل أصبحت براغامتية، إذ أن أي محاولة لالقرتاب من جامعة توصف اآلن 

باإلرهابيــة ضاعفــت من املخاطر عرشة أضعاف، باإلضافة إىل بقاء الصعوبات األولية.

ثانيًا، أتاح هذا التجريم املشــنِّع للمتعاطفن مع رشــاد فرصة إضافية لتقمص دور الضحية وإثبات أن مســؤويل ما بعد 2019 

ينتهجون نفس السياســة التي كانت ســائدة يف التســعينيات، مع نفس النتائج املأســاوية يف النهاية. لكن الرسدية التي تقول أن 

أنصار الجبهة اإلســالمية لإلنقاذ املنحلة هم الضحايا الحرصيون للعنف يف التســعينيات هي رواية مثرة للجدل عىل أقل تقدير 

وتعتر محرّفة للتاريخ من قبل أولئك الذين يدافعون عن اســرتاتيجيات التقارب.

اصطدم االنتقال من التمثيل التجســيدي إىل التمثيل االســتبدايل بالســعي إىل إجامع معقد، ولكن أيًضا بطبيعة التعبئة ذاتها.

● الشــارع كمرجع : «بطل واحد هو الشعب»

74. يعتمــد التحليــل التــايل عىل مالحظة املؤلفة للعديد من مبادرات املواطنن خالل الحراك. 

75. تم الوصول عىل هذا الحل الوســط يف بيان 22 فيفري (الذي نرُش مبناســبة الذكرى األوىل للحراك) و نداء 22.

76. يف وســط هذا الجدل أدىل أحد قادة رشــاد ، مراد دهينة ، ببيان دعا فيه املعارضة إىل الوحدة وإىل انســحاب قيادات رشــاد.

77. إعالن مبادئ من أجل حشــد ســلمي الصادر يف 22 فيفري 2022

 L’article 87 bis de l’ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, a été .78

 publié au journal officiel n°45. Il stipule : « Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la
 stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : (…) œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à
 accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ; porter atteinte à l’intégrité du territoire national
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يف مواجهة هشاشــة شــخصيات الحراك، زادت قوة الشــارع الذي اسرتجعه املتظاهرون. أعطت مظاهرات الحراك وجودا جديدا 

وغر مســبوق للشــعب (املجند)، ألنه ملموس وحقيقي وخايل من الوســطاء. كان رفض التمثيل يعني رفض االنســحاب أو االختفاء 

أو اإلخفــاء مــن قبــل اآلخرين، ألنه يف التمثيل يختفــي املمثَّل وال يوجد. ومع ذلك، فإن الجزائرين الذين تظاهروا، من كل األجيال، 

اســتمتعوا بحقيقة أنهم موجودون. إنهم موجودون يف تجســيد لحركة احتجاجية جديدة متاًما تعيد إىل الخارج صورة مجزية 

تقّدم كنموذج 79 . إنهم موجودون عندما يشــغلون األماكن العامة، يلوحون بالفتاتهم ويرددون رســائلهم. إنهم موجودون يف 

إدراكهم الكامل ملا يريدون، وهو العيش باحرتام الحريات الفردية والجامعية، ويف إدراكهم التام ملا يرفضونه بشــكل قاطع، وهو 

الحكم القائم عىل الفســاد واملحســوبية. إنهم موجودون يف تصميمهم عىل أن يكونوا جزًءا من الحل وأال يكونوا بعد اآلن دمية يف 

أيدي أولئك الذين يقررون عنهم. يف هذا الصدد، أوضح حدثان رمزيان ظاهرة التجســد الشــعبي هذه. كان ذلك خالل االحتفال 
-غر املســبوق - بعيد االســتقالل يف 5 جويلية 2019 وبذكرى اندالع حرب التحرير يف الفاتح من نوفمر التايل 80

جاءت هذه اإلرادة الشــعبية لتجســيد االنتفاضة أيًضا من حقيقة أن املتظاهرين تنظموا ذاتيًا من خالل مجموعات صغرة من 

املواطنن مدفوعة بنفس الحامس ونفس اإلرادة. خالل األشــهر األوىل من االنتفاضة الشــعبية ، قاموا بتأمن الطرق، وإنشــاء أطواق 

أمنية، وإنشــاء مرتاس مع الرشطة، وتقديم خدمات اإلســعافات األولية، وتنظيف الشــوارع، وضامن السكن والطعام ألولئك الذين 
قدموا من واليات أخرى ، وتنشــيط نقاشــات شعبية يف الشارع... 81

متت كل هذه األعامل عىل أســاس مبدأ التطوع والتواصل وفق مبدأ األفقية املقدســة. أحد أكرث مظاهر هذه األفقية داللة هو 

خراطة. تقع املدينة عىل بعد أقل من 320 كيلومرتا من العاصمة، وهي رمز النضال من أجل االســتقالل، وواحدة من مهود 

الحراك حيث بدأت املظاهرات ضد العهدة الخامســة هناك يف 16 فيفري. وأصبحت رمزًا لذلك، ألنه باإلضافة إىل يوم الجمعة، 

جعل ســكانها يوم الســبت يوًما إضافيًا للتظاهرات الشــعبية والســلمية. وأصبحت خراطة أيًضا محطة أساسية للمتظاهرين من 

ح انتشــارها. ومبا أن  الواليات األخرى. عىل الرغم من هذه الشــحنة الرمزية وهذه الرشعية، مل تســمح املنطقة بظهور قيادة يرَجَّ

الســكان املحلين تنظموا ذاتيًا، فقد ظلوا ملتزمن دون الســامح بأدىن هيكلة عمودية 82 .

وتجدر اإلشــارة إىل أن شــعبية وأفقية هذا النظام إما قد تم التقليل من شــأنها من خالل مقارنتها بـ «التويزة»83، أو أفقدت 

مصداقيتهــا مــن خالل وصفها بالشــعبوية. صحيح أن الجوانــب االحتفالية للحراك قد أثارت انتقادات كثرة: «يخرجون كل يوم 

جمعة لالســتمتاع»84، أو يتظاهرون «اللتقاط صور ســيلفي» 85 ، وهي بعض االنتقادات التي هدفت إىل التقليل من قدر ما 

ســمي بالفعل «ثورة االبتســامة». ومع ذلك، فإن الحجج املســتخدمة لتشــويه سمعة مسرات الحراك هي بالضبط ما يجعل من 

املمكــن فهــم التمثيــل يف منوذج غوفامن النظري عىل أنه حقيقة أن املمثَّل يظهر نفســه بدالً من االختفاء خلف املمثِّل. انطالقا 

من التحليالت النظرية لغوفامن ، رســم الحراكيون الصورة التي أرادوا إعطائها عن أنفســهم، من خالل الرتكيز عىل إظهار ســامت 

معينة. لقد كتبوا وصمموا الرســائل التي أرادوا نقلها إىل القادة والرأي العام الوطني والدويل. يف الواقع، ميكن تفســر الجوانب 

التي تعتر احتفالية واملناخ الطيب عىل أنها عرض وتفاقم للصورة الســلمية واملدنية التي أراد الحراك أن يعطيها لنفســه، صورة 

تتناقض متاًما مع تلك التي تصور تقليديًا حركات االحتجاج والشــغب يف الجزائر. أما بالنســبة الســتخدام اللغات األجنبية (اإلســبانية 

واألملانية واملندرين باإلضافة إىل الفرنســية املســتخدمة تقليديا)، فيمكن تفســرها عىل أنها أداة لرســالة مزدوجة: إلظهار صورة 

 االنتفاضــة املنفتحــة عىل العامل؛ وإيصال مطالبها إىل املجتمع الدويل.

Louisa Dris-Aït Hamadouche, « Le soulèvement populaire algérien à l’aune du printemps arabe », Pouvoirs, N° 176, 2020, P 23 .79

80. شــاءت الصدفة التاريخية أن يتزامن هذان التاريخان مع يوم الجمعة، يوم املظاهرات. شــهدت الحشــود الشــعبية ليوم الجمعة العرشين املوافق لـ5 جويلية زيادة ملحوظة، 

 ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que وســاهم الســياق الســيايس يف ذلك الوقت يف جعل الفرح ســائدا. إذ وافق الرابع من جويلية موعد االنتخابات الرئاســية امللغاة
ce soit ». https://www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf

,Omar Carlier, « Hirak : un mouvement socio-politique inédit et inventif. Temps suspendu et/ou en devenir », Insaniyat, 87 | 2020, p. 37-49 .81

https://doi.org/10.4000/insaniyat.23179

82.شــهادات مناضلن محلين تعرفت عليهم املؤلفة.

83.تعد التويزة احتفااًل يهدف إىل تقوية أوارص املجتمع من خالل اإلجراءات املشــرتكة ذات املنفعة العامة. تنظم يف القرى بفضل املشــاركة الفعالة (املادية أو الرمزية) من الجميع.

Atman Aggoun, « Le Hirak ou la fête dans la contestation », Pouvoirs, N°176, p46

84.مناقشــة مع أحد ســكان تقرت ، ديســمر 2021. مصطلح زردة يســتخدم عىل نطاق واسع من قبل منتقدي الحراك.

Halte au Hirak du Selfie ! Passons au véritable Hirak. Passons aux choses sérieuses. », Algérie Part, 18/02/2021, https://web.facebook.com/ » ,85.كمثــال

/algeriepart/videos/818920325356413
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ميكن بعد ذلك تفســر مقاومة التمثيل عن طريق االســتبدال بحقيقة أن هذا الشــعب املنتفض اســتوىل عىل هذه االنتفاضة بشكل 

كامل مبحاســنها ومســاوئها، وقوتها وعيوبها. يتكامل املمثلون الرمزيون للحراك يف هذا الرتتيب، ويدعمون ويعززون أفعال الحراك 
دون تويل قيادته. ميكن تلخيص املوقف بهذا التعبر: «بطل واحد هو الشــعب». 86

هل الحراك إذن حركة شــعبوية؟ هل ســقط كام ادعى البعض يف «ديكتاتورية الشــارع»87 لقد أصبحت الشــعبوية وصف ازدراء 

بســبب انحرافاتها االســتبدادية، لكن من املفيد أن نتذكر أنها تيار ســيايس، وبينام كان يضع الشــعب يف مواجهة النخب، كان 

يطمح إىل الدفاع عن حقوق األول ضد امتيازات األخرين. «الحد األدىن من محتوى أي شــعبوية هو رفض الوســاطة التي تعتر 

عدمية الفائدة أو مقيدة أو ضارة ... رشط ظهور تعبئة شــعبوية هو أزمة الرشعية أو أزمة إضفاء رشعية، أزمة الرشعية السياســية 

التــي تؤثــر عــىل النظــام التمثييل بأكمله» 88 . إذا كان هذا الوصــف يتوافق متاًما مع حالة االنتفاضة الجزائرية، فإن االكتفاء بها 

ُمرٍض جزئيًا. يف الواقع، تطورت التيارات الشــعبوية الرئيســية من خالل االعتامد عىل هياكل جيدة التنظيم للغاية، مع زعامء 

كاريزماتين يتبنون أدوارهم وليس من قبل حشــد من األشــخاص املجهولن الرافضن للقيادة. هل هو إذن نوع من اإلدمان عىل 

التوافق املعكوس؟ يف الواقع، فإن اإلدمان عىل التوافق هو الذي يدفع األغلبية لالمتثال لســلطة تعتر رشعية. ويؤدي إىل الخضوع 

الطوعي 89 . تنعكس العالقة يف الحالة التي أمامنا. امتثل أولئك الذين فوِّضوا لتمثيل الســلطة لألغلبية. واتخذوا شــعار «الشــعب 

يقرر» وطبقوه بأكر قدر ممكن من الَحرفيَّة. ومع ذلك، فإن ســيادة الشــعب التي تطالب بها االنتفاضة الشــعبية من خالل 

املادتن 7 و 8 من دســتور 2016 كانت تعبراً عن هدف يجب تحقيقه، وليس عن شــكليات.

خامتة
مبناســبة الذكرى الثالثة النتفاضة 22 فيفري 2019، جرت االحتفاالت الوحيدة املمكنة عىل مواقع التواصل االجتامعي. 

واســتطاعت هذه األخرة إثبات أنه عىل عكس ما قد يوحي به غياب املظاهرات، فإن مرشوع التغير الســيايس املحمول منذ عام 

2019 ال يزال قامئا.

تشــر القراءة األوىل ملا تم نرشه من حيث املشــاركات واملناقشــات  إىل حدوث تطور فيام يتعلق مبفاهيم الهيكلة والتنظيم 

والتمثيل. اختلط النقد الذايت والندم بترصيحات حول الحاجة إىل تحســن التظاهرات الشــعبية وزيادة تأثرها وفعاليتها من 

خالل التعبئة املنظمة. هل ســتتحقق هذه القراءة عىل أرض الواقع؟ من املســتحيل اإلجابة عىل هذا الســؤال الذي ســيعتمد ليس 

فقط عىل نضج فاعيل الحراك ولكن أيًضا عىل الســياق الســيايس.

مــن ناحيــة أخــرى، فإن العنارص املختلفة التي ُحلِّلت يف هــذا املقال تجعل من املمكن مالحظة أن انتفاضة 22 فيفري طرحت 

مشــكلة التمثيل بطريقة معارصة للغاية. يف الواقع، ال تهيمن عىل مصطلحات هذه اإلشــكالية العنارص املقبولة كالســيكيًا يف 

املجتمعات التقليدية حيث تســود األبوية والكاريزما والزعيمية. وحتى لو أدى غياب القائد الطبيعي إىل تفاقم املنافســة بن 

الشــخصيات الرمزية، فقد حمل الحراك رموزًا شــلّته يف نفس الوقت، مام أدى إىل تحييد أي قيادة.

واملثــر للدهشــة أن رفــض التمثيل الذي لوحظ يف الحراك ال يرتبط فقــط بالرتاكم التاريخي الداخيل املرتبط بغياب الدميقراطية، 

بــل أيًضــا بأزمــة التمثيــل امللحوظة يف األنظمة الدميقراطية، التمثيل الذي ال ترتبط فيه الســلطة التي يتم الحصول عليها من خالل 

االنتخابــات ارتباطـًـا كامــالً بالتمثيل الذي أضعفته الدميقراطية التمثيلية. تحــدى الحراك ضمنيًا التمثيل دون متثيلية وفرض مؤقتًا 

تشــويًها متناقًضــا من حيث الخضوع لالمتثال. فقــد خضعت يف الحراك األقلية (املمثلون) لألغلبية (املمثَّلن).

86. قد تبدو املقارنة مع أصل هذا التعبر غر متناســبة، مقارنة بفكرة «بطل واحد هو الشــعب» املرتبطة بحرب التحرير. ومع ذلك، هناك عدة أســباب ترر هذا الوصف لفرتة 

الحراك. كان ســياق الحرب العادلة ضد عدو خارجي هو بحكم التعريف مواٍت للتامســك االجتامعي؛ ومن ناحية أخرى ، أظهر التاريخ أن هذا التامســك مل يكن مطلًقا ومل يخلو من 
العنف. أخرًا ، كانت هناك قوى منظمة وكذلك قادة ، وكان هذا الشــعار عىل وجه الخصوص لتحييد الرصاعات القيادية.

Nourdine Bekkis, Le Hirak algérien. Version modifiée du printemps arabe, (en arabe), El Jamii al-Jadid, 2019 .87

/Populisme, https://www.universalis.fr/encyclopedie/populisme .88

Etienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Librio Philosophie, 2018 .89
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