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Doing Hirak in Paris : The Staging of a Revolution Against the
"Algerian System"
ً  بــل تعداه ليشــمل المهجر،لــم يقتصــر الحــراك علــى التــراب الجزائري فقط
 حيث شــكلت،أيضا
ً للمطالبــة بـ "رحيل النظام" عملا2019 التجمعــات المنظمــة كل يــوم أحد في باريس منذ عام
 تحلي ًلا لهذا، الــذي هو نتيجة أولى لدراســة ميدانية جاريــة، يقتــرح هذا المقال.احتجاج ًيــا عموم ًيــا
 ويندرج ضمن دراســة الحركات.االحتجاج وتموقعاته باالعتماد على مقابالت مع مختلف فواعله
ً
أنماطا
 وحجته أن المتظاهرين في حراك المهجر الباريسي يبنون،االجتماعية في سياق الهجرة
 ينطلــق مــن فرضيــة فحواهــا أن.مــن التنظيــم تنــم عــن أشــكال جديــدة مــن النشــاط العــام
 بل يبتكرون أشكا ًلا جديدة من النشاط،المتظاهرين ال يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر
 سياسي داخل الجماعة- العام تخص االحتجاج في المهجر؛ ما يسمح في آن باعتراف اجتماعي
 يجمع هذا العمل االحتجاجي بين االنخراط الجماعي الرقمي.األصلية وفي المجتمع الفرنسي
ً  ويســمح،محتجــا
أيضا
فــي جماعــات افتراضيــة واالنخــراط الفــردي الــذي يجعــل مــن الفــرد فاعــ ًلا
ً
 علــى تنوعها، تلتقــي كل أنماط الفعــل العام.بالتعبيــر االحتجاجــي مــن خــال الفن والثقافــة
 في التردد في االرتباط بأيديولوجية معينة وخاصة في إنتاج هوية "مناوئة للنظام" على،الكبير
.أساسها تُنظم المبادرات االحتجاجية التي يحملها مواطنون جزائريون في المهجر
. الجزائر، فرنسا، المهجر، الحركات االجتماعية، الحراك:كلمات مفتاحية
The Hirak was not limited to the Algerian teritory but also extended to the diaspora,
where rallies organised every Sunday since 2019 in Paris demanding the "departure
of the regime" were a public act of protest. This article, which is the first result of
an ongoing field study, proposes an analysis of this protest and its location based
on interviews with the different actors. It falls within the field of the study of social
movements in the context of immigration and assumes that the protesters of the
Paris diaspora Hirak develop patterns of organisation that reflect new forms of public
activity. It builds on the premise that the protesters are not interested in reproducing
what happened in Algeria but rather in inventing new forms of public activity related
to protest in the diaspora; this allows for socio-political recognition within the
native community as well as in French society. This protest action combines digital
collective engagement in virtual communities with individual engagement that turns
the individual into a protester while also enabling the expression of protest through
art and culture. All forms of public action, despite their great diversity, converge in
their reluctance to associate themselves with a particular ideology, especially in the
creation of an "anti-regime" identity on the basis of which the protest initiatives of
Algerian citizens in the diaspora are organised.
Keywords: Hirak, Social Movements, Diaspora, France, Algeria.
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مقدمة

اتصال افتراضي وتنظيم

إن االنتفاضة التي تعرفها الجزائر منذ شباط /فرباير  ،2019املو ّجهة
ضد ترشّ ح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة ،والتي تحولت
برسعة إىل احتجاج يطالب "برحيل النظام" ،متيزت بانتظام تج ّمعات
أسبوعية كبرية .وتضاف إىل املظاهرات الشعبية التي تتشكل يف كل
الجزائر كل يوم جمعة ،والتعبئة الطالبية املنظمة كل يوم ثالثاء،
التجمعات التي تُعقد كل يوم أحد يف مختلف املدن األجنبية .إن
هذه األحداث التي مُتُ ّدد نطاق االحتجاج إىل خارج الحدود الجزائرية
خصوصا يف باريس ومرسيليا وليون وليل وسرتاسبورغ ومدن
تُنظّم
ً
أخرى .والتجمعات التي تنظم يف باريس ،كل يوم أحد ،يف ساحة
الجمهورية ،أو يف ساحة معركة ستالينغراد ،هي األكرث متابعة من
املهاجرين الجزائريني يف العامل .إىل جانب مبادرات نهاية كل أسبوع
يف الساحة منذ  17شباط /فرباير ومن دون انقطاع إىل اليوم ،ت ُنظّم
مبادرات أخرى ،من حني إىل آخر أمام السفارة الجزائرية ،يف شارع
لشبونة ،بالدائرة الثامنة ،بباريس ،يقودها عدد من التنظيامت
 Collectifsالتي تتظاهر يوم األحد يف ساحة الجمهورية .وإذا كانت
هذه املبادرات ال تجمع عمو ًما ّإاّل بعض العرشات من األشخاص ،فإن
منظميها يرون فيها امتدا ًدا ملوضوع محدد للنشاطات املنظمة يف
ساحة الجمهورية.

نُظّم أول تجمع ضد العهدة الخامسة يف  17شباط /فرباير يف باريس
يف األيام األوىل التي تلت املظاهرات األوىل ضد الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ،والتي ظهرت محل ًّيا يف الجزائر .ففي  16شباط /فرباير ،خرج
(((
سكان خ َّراطة((( إىل الشارع .ويف اليوم التايل ،صعد شاب يف خنشلة
إىل سطح مبنى املجلس الشعبي البلدي وأزال صورة بوتفليقة.

ترى الحجة الرئيسة لهذه املساهمة ،التي تُــدرج ضمن دراسة
الحركات االجتامعية يف أشكال الهجرة املعوملة ،أن املتظاهرين
ُعرّبين عن رفضهم "النظام الجزائري" ،املع َّرف ،بحسب رأيهم،
امل ّ
بالفاسد ،الستحواذ "مافيا سياسية  -عسكرية" عليه ،يبنون أمناطًا
من التنظيم عىل شكل تنظيامت بالحضور املتزامن((( تُربز أشكااًلً
وبداًل من التفكري يف بحث املتظاهرين عن
جديدة من النشاط العامً .
إعادة إنتاج ما هو دائر يف الجزائر ،عن طريق املحاكاة ،بإعطاء صورة
عن تعبئة ينقلونها من البلد األصل إىل فرنسا كأنها مرآة عاكسة،
نتقدم بفرضية مفادها أن املشاركني يبتكرون أشكااًلً جديدة من
النشاط العام ،يبنون من خاللها صورة تتميز بخصائص فريدة خاصة
باالنتفاضة الجزائرية يف سياق الهجرة التي تصون التعبئة وتُج ّددها؛
ما يسمح يف آن باعرتاف اجتامعي  -سيايس داخل الجامعة األصلية
ويف املجتمع الفرنيس.
1 William Berthomiere & Marie-Antoinette Hily, "Décrire les migrations
internationales," Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 22,
no. 2 (2006), pp. 67-82.

مالحظة منهجية
هذا املقال هو النتيجة األوىل لدراسة ميدانية أجريناها يف
باريس عن طريق املالحظة املبارشة لثالثني تج ّم ًعا ضد "النظام
الجزائري" ،يف ساحة الجمهورية وساحة معركة ستالينغراد منذ
شباط /فرباير  ،2019وكذلك من خالل مالحظة مسريات نُظمت
يف  30حزيران /يونيو  2019بني ساحتَي الجمهورية واأل ّمة ،ويف
 15أيلول /سبتمرب ،و 6ترشين األول /أكتوبر  2019بني ساحة
الجمهورية وساحة معركة ستالينغراد.
تستند الدراسة إىل املنهج النوعي ،انطالقًا من املالحظة املبارشة
للتجمعات واملقابالت الفردية شبه املو ّجهة التي أُجريت مع
املشاركني يف املسرياتُ .هيكل العمل امليداين عىل مرحلتني.
الحظت يف املرحلة األوىل بصفة عامة استثامر التنظيامت
ُ
املناضلة يف الساحات والتشكيالت التي برزت يف األماكن
وقمت يف مرحلة ثانية بتشكيل ع ّينة
املخصصة للتجمعات.
ُ
اسرتاتيجية مك ّونة من حواىل عرشين مقابلة مع رجال ونساء
بنسب متساوية من كل الفئات العمرية واألوساط االجتامعية
املنوعة ،منحدرين من مختلف مناطق الجزائر .س ّهلت اتصاالت
أُقيمت مع مناضلني يف جمعيات سبق أن التقيتهم ،خالل
دراسايت امليدانية السابقة عن الحركة األمازيغية ،إجراء هذه
الدراسة امليدانية.
لفهم دوافع البناءات الرمزية التي وظّفها املتظاهرون يف املجال
أجريت تقاط ًعا بني مالحظايت وخطابات املناضلني/
العام،
ُ
منشّ طي النضال .غ ُّرّيت أسامء جميع األشخاص املستجيبني
رسية هويتهم.
حفاظًا عىل ّ
 2مدينة يف منطقة القبائل ،تقع رشق الجزائر العاصمة ،وتبعد عنها حواىل  300كلم.
(املرتجم)
 3ثاين أكرب مدينة يف منطقة األوراس ،تقع رشق الجزائر العاصمة وتبعد عنها حواىل 500
كلم( .املرتجم)
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مع ذلك ،يكون من الخطأ اعتبار أن من شأن هذه االحتجاجات دفع
األفراد إىل إبراز مظاهرة خاصة بفرنسا .كان تحضري التجمع البارييس
األول سابقًا لهذه األحداث االحتجاجية يف الجزائر .وبالتحديد ،فإن
عرّب عنها شاب جزائري مقيم يف باريس ،مباد ًرا
رصخة السخط التي ّ
بالدعوة يف مقطع فيديو نرشه يف  12شباط /فرباير عىل صفحته
عىل الفيسبوك إىل تجمع يوم األحد  17شباط /فرباير يف ساحة
الجمهورية ،هي نقطة بداية االحتجاج .ومن سامت هذه املظاهرة
بروز نشاطات عىل مرحلتني ،بيّنهام فابيان غرانجون يف دراسته عن
التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي للويب التشاريك .يف املرحلة
األوىل ،يساهم نرش نداء يدعو إىل التجمع يف الساحة يف "إنتاج
التضامنات املنتقاة يف سياق فردنة معربة" .وتجري التعبئة يف وسائط
التواصل االجتامعي يف هذه املرحلة" ،عىل عكس املراحل السابقة
املتعلقة بالسريورة التقليدية لتكوين جامعات العمل يف املجال العام
التقليدي"((( .لقد سمحت املبادرة التي قام بها هذا الشاب ،من
خالل اإلعالم عن نشاطه عرب الشبكات االجتامعية ،ملجموعات أخرى
بااللتحاق واالنضامم إليها .وتكشف هذه املبادرة عن انخراط أفراد
جرى إبالغهم عن طريق الفيسبوك ،حيث راحوا يوسعون من خالل
التبادالت الشبكية َ
مجال الفرص املفتوحة النخراط مجموعات أخرى
ميكن أن تنضم إىل التعبئة.
املرحلة الثانية هي مرحلة "املنافذ 'الحقيقية'"((( التي بدأت بعد نرش
محتويات األخبار عىل الشبكة ،والتي أخضعها متصفحون آخرون
لتصفي ٍة وترتيب .إن امليزة الالفتة هي أن التعبئة يف وسائط التواصل
االجتامعي التي تو ّاّلها الشاب عىل الشبكة مكّنت ،يف فرتة وجيزة
ج ًدا – ساعات فقط بعد نرش النداء – من بناء أشكال سياسية بديلة
ومؤطِّرة ملحتوى االحتجاج .فأدى نرش النداء عىل الشبكة يف حينها
إىل تجميع املوارد يف املجاالت الخاصة .تواصلت حليمة مبارشة(((،
وهي مناضلة جمعوية ،هاتف ًيا بعد علمها بالنداء ،مبعارفها إلقناعهم
باالنضامم إىل تحضري الحدث .يُخربها شخصان يف اليوم نفسه
برغبتهام يف االنخراط يف العملية .ويف اليوم التايل 13 ،شباط /فرباير،
التقى الثالثة بصاحب املبادرة يف مقهى يف حي الشاتيل .زيادة عىل
ُعرّبة للشاب من املجموعة ،أخذت ذلك عىل عاتقها
احرتام الفردنة امل ّ
جامعيًا ،توضح حليمة أنه" :وبناء عليه ،قمنا بوضع العريضة 'نحن
ضد العهدة الخامسة' ،عهدة العار .حررنا بيانًا صحافيًا .أنشأنا صفحة
4 Fabien Granjon, "Des mobilisations informationnelles du Web
participatif aux mobilisations pour l'action dans les rues," in: Sihem Najar
(dir.), Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe (Paris/ Tunis:
Editions Karthala et IRMC, 2013), pp. 245-257.
5 Ibid.
 6حليمة ،ناشطة جمعوية منحدرة من منطقة الجنوب الجزائري.

99
عىل الفيسبوك ،ويف  15من الشهر نفسه ،كان كل يشء ُمنج ًزا ،كان
كل يشء متا ًما .ويف  16منه ،التقينا [ ]...أي إن كل ما له عالقة بصفحة
الفيسبوك ،تكفّل به أمني ،ومع إلياس قمنا بتحرير البيان ،الجميع
شاركوا .التقينا يوم  16شباط /فرباير يف باستي ،يف مقهى ،وانضم إلينا
شابان أو ثالثة آخرون .صنع أحدهم الالفتات والشعار"(((.
فتحت التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي عىل الويب ،حيث
وجدت يف الشبكات االجتامعية الرقمية املتحررة من كل إطار مق ّيد
فرصا للنشاط ألفراد غري منظّمني ،ومن
وسيل ًة لالنضامم إىل النشاطً ،
دون انتساب ومرتددين يف االنخراط يف نشاطات ترشف عليها منظامت.
تنصهر هذه التعبئة داخل ًيا عرب اإلنرتنت مع األشكال التقليدية من
التعبئة املستخدمة يف النشاطات الباريسية ضد العهدة الخامسة،
انطالقًا من الروابط بني أشخاص محددين ومنظمني .وبسبب تع ّرضه
االنسحاب .فقررت
لضغوط ،قرر الشاب صاحب املبادرة بالنداء
َ
حليمة يف أثر ذلك أخذ زمام الحركة" :ال يهمنا األمر ،ولسنا خائفني
عرّب  8000شخص ،عرب
ألن لدينا وثائق فرنسية" .ويف األيام املوالية ّ
اإلنرتنت ،عن اهتاممهم باملبادرة ،وأكد  2000منهم حضورهم يف
ساحة الجمهورية(((.
يف يوم التجمع ،يف  17شباط /فرباير ،حققت املبادرة نجا ًحا حقيق ًيا.
وبحسب املنظّمني ،شارك يف املبادرة أكرث من  3000جزائري .أنشد
بعضهم األغاين الوطنية ،ورفع بعضهم رايات معادية للرئيس والسلطة،
يف ج ٍّو من الفرح .يُذكّر هذا التجمع البارييس بآخ َر نُظّم منذ بضع سنني،
يف ساحة الجمهورية نفسها ،لكنه كان أقل حضو ًرا يف الذاكرة الجامعية.
ففي عام  ،2014أدى ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة إىل تنظيم
مظاهرة احتجاجية يف باريس ،جرى التعبري فيها ،بحسب الباحثة يف
علم االجتامع وردة حجاب(((" ،بطريقة خاّلّقة" يف الشوارع واألماكن
العمومية .إن اإلعالن عن هذا الرتشح لشخص قُ ّدم رسم ًيا بصفته
"الرئيس املنتهية عهدته" ،مع أن املجتمع أدرك أنه يسعى لتويل وظيفة
عرّب عن إحباطات الشعب الجزائري.
"رئيس مدى الحياة" ،يُ ّ
 7ترصيحات جرى اإلدالء بها يف أثناء مقابلة جامعية مع متدخلني جمعويني وعضو من
حزب االتحاد من أجل التغيري والتقدم ،وهم جميعهم ناشطون يف تنظيم قفي يا جزائر.
مقابلة شخصية جامعية ،الدائرة  11يف باريس ،2019/7/28 ،ما بعد الظهرية عىل هامش
التجمع الذي نظم يف ساحة الجمهورية (املدة :ساعة و 50دقيقة).
8 Liberté, 18/2/2019.
 9وردة حجاب أول باحثة يف علم االجتامع تجري دراسة ميدانية بشأن التعبئة ضد
العهدة الرابعة.
Warda Hadjab, "Algiers-Paris Round Trips: Diasporic Pathways of a Public
Civil Dissidence," Journal of Immigrant & Refugee Studies, vol. 14, no. 3
(2016), pp. 314-333.
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رئيسا يشري إىل
لكن تج ّمع عام  2019ال يبدو أقل من كونه ً
عماًل ً
مستوى أعىل بكثري من التعبئة .وبناء عىل هذا النجاح ،قرر بعض
املنظمني تكرار العملية يف األسبوع التايل .يف  24شباط /فرباير ،تنظيم
قفي يا جزائر هو الذي أخذ املبادرة .غري أن االتصال عن طريق
اإلنرتنت للمجموعة ،رسعان ما تع ّرض لردات فعل غري و ّدية عىل
أقل تقدير .وتخربنا حليمة ،وهي املبادرة إىل تأسيس هذا التنظيم
الجديد ،بأنهم" :فتحوا ،بعد ذلك ،صفحة أخرى قفي يا جزائر []...
التي يديرها جزائري من هناك يف الجزائر ،وهو إبن شقيق وزير
سابق أو وزير حايل ،ومن هنا أصبح الناس يقولون يف باريس 'إنكم
يف قفي يا جزائر تقولون أي يشء'"( .((1وملواجهة املناورات اآلتية
من الجزائر وللتاميز ،جرى إنشاء صفحة فيسبوك باسم تنظيم قفي
يا جزائر .وهي عىل الخصوص وسيلة لنرش العريضة ضد العهدة
الخامسة .بعد تجاوز هذه الدناءات ،شارك التنظيم يف األيام التالية
مع عرشين مجموعة تنشط يف ساحة الجمهورية يف تأسيس تنظيم
جديد أوسع ،أخذ اسم "ل ُنحرر الجزائر" .مل ينضم فاعلون آخرون
شكاًل
إىل هذا اإلطار ،عىل الرغم من أن مؤسسيه ق ّدموه بصفته ً
شاماًل ،ونظّموا أنفسهم يف تنظيامت أخرى :ثورة االبتسامة ،والجزائر
ً
الجديدة ،ومن الرفض إىل املرشوع ،والعمل املواطني ألجل الجزائر
( .)ACAمثة تنظيم آخر ،تنسيقية ما بني التنظيامت ،يُرشف عىل
تسيريها بعض املناضلني الذين مل يتمكنوا من االندماج ضمن تنظيم
ل ُنحرر الجزائر ،والذين سيحاولون ضامن التنسيق معه يف شكل بنية
فوقية للنشاطات التي ت ُقام يف الساحة .سينشط ملدة محدودة ج ًّدا،
خاصة يف فرتة التحضري للمسرية التي تربط يف  30حزيران /يونيو بني
ساحتَي الجمهورية واأل ّمة .وكام يوضح عامر( - ((1وهو واحد من
األعضاء املؤسسني لتنظيم ل ُنحرر الجزائر " -تختار تنسيقي ُة ما بني
ِ
التنظيامت الشعارات ومسار املظاهرة وتاريخها"( .((1يف حني يفضل
بعض األفراد املشاركة يف االحتجاج من دون االرتباط بأي تنظيم.
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فإن املظاهرة بصفتها أحد أشكال العمل الجامعي املفضل لدى
العديد من املجموعات املتظاهرة ،ميكن أن ت ُنظّم بسهولة يف فرنسا.
وتساهم التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي ،من جانبها ،يف بناء
أحد أشكال السخط .عالوة عىل ذلك ،فإن مناهضة النظام ،التي
ترسخت يف الجزائر يف  22شباط /فرباير مع توسعها عىل كامل الرتاب
ّ
الوطني ،كرست حاجز التسلطية الجزائرية التي تحظر التظاهر،
خاصة يف مدينة الجزائر .ومن هنا ،تأيت النشاطات االحتجاجية يف
سياق الهجرة متزامن ًة مع تلك التي تحدث يف الجزائر ،يتبع إيقاعها
االنتظام نفسه .ويختلف هذا الوضع عن السياق الذي ساد يف
الجزائر قبل خمسة أعوام ،حينام نُظم ،بصعوبة ،بعض املظاهرات
ضد العهدة الرابعة ،والتي قادها بعض املناضلني الذين كانوا ُعرضة
للقمع األمني ،من دون أن تربز حركة احتجاجية واسعة يف البالد.
يف عام  ،2019ساهمت التجمعات امل ُنظّمة خارج الجزائر يف احتجاج
البلد األصيل .فبعد ستة شهور من انطالقها ،مل تضعف ح ّدة التعبئة
عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط .يُق ّدم عامر التجمعات امل ُنظّمة
يف فرنسا ،باعتبارها استمرا ًرا ملا يحدث يف الجزائر ،بقوله" :لكن من
ناحية أخرى ،مبا أن الجمعة تأيت قبل األحد ،فإن الشتات يتبع تلقائ ًّيا
إخوانه وأخواته يف الجزائر .ألن كل يشء يدور يف الجزائر .نحن امتداد
لهذه الثورة"( .((1إن هذه االستمرارية املطروحة تستوجب أن تحرتمها
الفواعل يف سياق امله َجر؛ ألنها تحمل داللة سياسية .لكن ،يتابع
عامر" ،ال نرغب يف أي حال من األحوال يف فرض أشياء من الخارج.
ألن الجزائريني أصبح لديهم حساسية إزاء كل ما هو ٍ
آت من الخارج.
إذًا نحن سنحرتم موقف هذه الثورة انطالقًا من قرار الشعب داخل
البالد .ونحن سنتبع الشعارات"( .((1يعترب عامر هذه الحركة "فريدة"
ألن السلطة تخشاها" :إنها يف حالة ميؤوسة وال تجد مخر ًجا وال
خططًا للتخلّص من هذه الثورة .لكن األمر املؤكد أن الجزائر قبل 22
شباط /فرباير جزائر .وجزائر  23شباط /فرباير هي جزائر أخرى"(.((1

إذا كان االحتجاج قد مر مبرحلتني ،فهذا ال يعني السقوط يف الحتمية
العددية كتلك التي اتبعها بعض التحليالت املتعلقة مبا يسمى "الربيع
العريب" ،والتي أوحت بأن التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي قد
تكون مصدر العمل االحتجاجي .وخالفًا للوضع السائد يف الجزائر،

تكشف كل هذه النشاطات االحتجاجية عن وعي باملامرسات
السياسية "للنظام" ،التي يعتربها املشاركون يف التظاهرات غري
مقبولة .إن املفردة التي يُر ّددها األشخاص الذين حاورناهم هي
مفردة "الثورة" يف مقابل مفردة "الحراك" .فبالنسبة إىل رشيد(- ((1
وهو عضو يف شبكة مكافحة القمع  -فإن الحراك يرتجم بـ "الحركة":
"أعتقد أنه أكرث بكثري من مجرد حركة .بادئ ذي بدء ،إنه استيعاء،

 10مقابلة شخصية جامعية.
 11مناضل من أجل حقوق اإلنسان ،عامر شخصية إعالمية معروفة ،يشارك يف الربامج
اإلعالمية ،وال سيام املغاربية BRTV ،وفرانس  ،24تفيد شهرته الحركة االحتجاجية.
 12عامر ،مقابلة شخصية ،الدائرة  20يف باريس( 2019/8/20 ،املدة :ساعتان و 15دقيقة).

 13عامر.
 14املرجع نفسه.
 15املرجع نفسه.
كثريا بني الجزائر وفرنسا.
 16ابن موظف سام جزائري ،صحايف يتنقل ً

بين الحركة والثورة

ةمجرتم ةسارد
القيام بالحراك في باريس :مشاهد ثورة ضد "النظام الجزائري"

ألن حركة من دون استيعاء هي أمر عابر ،يتحلّل مع مرور الوقت.
أما األمر هنا ،فهو أن الجزائريني أدركوا أن هذا هو الوقت املناسب
إلسقاط السلطة"( .((1بالنسبة إىل عامر من املهم عدم الوقوع يف فخ
ُعرّب بأي
السلطة الجزائرية .تشري كلمة حراك إىل "حركة صغرية" ال ت ّ
حال من األحوال عن حقيقة االحتجاج يف الجزائر ،لكن ت ُستعمل
لتقزيم هذه "الثورة الحقيقية"" :ال أستطيع أن أُسمي حركة عندما
عرّب
يخرج  25-24مليون جزائري يف  48والية .هذه ثورة ،إنه شعب يُ ّ
عن نفسه وشعب يخرج .أنا ال اعرتف بكلمة الحراك"(.((1

ظهور ورؤية
يعتمد محيط ساحة الجمهورية عىل تنظيم يتّبع اإلجراءات الخاصة
بتجسيد حرية التظاهر يف فرنسا .ويشرتط القانون الفرنيس من
املنظمني إيداع ترصيح بالتظاهر لدى عاملة الرشطة ،ت ُح ّدد فيه ساعة
بداية املظاهرة ونهايتها .ميكن أعوان الرشطة التقدم من املنظمني
للتذكري باقرتاب نهاية املظاهرة .غري أن "الوضع"( ((1يف الساحة يأخذ
وقتًا أطول .تبدأ التظاهرة مع نهاية الصبيحة عندما يصل أوائل
منصاتهم ويُعلّقون الفتاتهم وراياتهم واألعالم،
املتظاهرين وينصبون ّ
بينام تبدأ املجموعات األوىل تتشكل من عدد قليل من األفراد .توضع
رقابة متبادلة بني األشخاص الحارضين .وينتهي "الوضع" مسا ًء عندما
يُغادر األشخاص املتأخرون الذين يتناقشون عمو ًما يف أفواج صغرية،
وهذا بعد ساعات من النهاية "اإلدارية" للحدث الذي حدد توقيته
طبقًا ملا قُ ّدم لعاملة الرشطة(.((2
يف أيام األحاد األوىل ،بدا التجمع يف باريس مكتظًا؛ لكون ساحة
الجمهورية ال تكاد تحوي جميع املتظاهرين .فمن الصعب أن تسلك
طريقك يف هذه األوقات .وتتضاءل الفراغات بني املشاركني ،كلام
اقرتبنا من التمثال الربونزي ملاريان الذي يرتبّع بكل ثقله يف وسط
 17رشيد ،مقابلة شخصية ،الدائرة  10يف باريس ( 2019/8/10 ،املدة 51 :دقيقة).
 18عامر.
19 Erving Goffman, Comment se conduire dans les lieux publics, Notes sur
l'organisation sociale des rassemblements, Collection Etudes sociologiques
(Traduction de: Behavior in Public Places : Notes on the Social Organization
of Gatherings, New York: The Free Press, 1963) (Paris: Economica, 2013).
 20بشأن هذه النقطة ،ينظر Hadjab :التي ت ُّبنّي بطريقة مميزة ،بشأن التجمعات ضد
العهدة الرابعة يف باريس يف عام  ،2014تنقالت املشاركني بني املشهد املركزي وفضاءات
خارج املشهد  .Scènes-offيف عام  ،2019يسمح وضع ساحة الجمهورية وساحة معركة
ستالينغراد مبثل هذه التنقالت ،لكن عىل خالف تجمعات عام  ،2014تبقي التنظيامت عىل
كل واحد منها تنظي ٌم ،وفيها تُلقى خطب
الفصل بني ثالثة مسارح مركزية متميزة ،يدير َ
وشعارات .أما التجمعات التي ت ُعقد قبل بداية التجمع وبعد نهايته ،طبقًا للمواقيت املرصح
بها لعاملة الرشطة من املنظمني ،فتنبثق منها تجمعات عىل شكل مجموعات صغرية من
عرشات األشخاص ،تربز بداخلها نقاشات سياسية متحررة من القواعد التي أق ّرتها اللجان.
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الساحة .متكّن بعض املتظاهرين خالل املسريات األوىل من الجلوس
عىل ماريان الفرنسية والعاملية للتلويح باألعالم الجزائرية واألمازيغية
والالفتات ،قبل أن متنعهم عاملة الرشطة ،ومبوافقة املنظّمني لتفادي
خطر السقوط.
يسهم تقييم عدد املشاركني يف حد ذاتــه يف بناء تــوازن القوى
خصاًم محد ًدا .يقدم عامر تقدي ًرا دقيقًا
القائم مع السلطة بصفتها
ً
للمشاركة" :نجحنا يف تعبئة أكرث من ثالثني ألفًا" .ويُخربنا يف هذه
املناسبة بأن منظمي التجمع أرسلوا دعوة إىل مسؤول نقايب فرنيس
من الكونفدرالية العامة للشغل لحضور واحد من أوائل التجمعات:
"قال إن لساحة الجمهورية قدر َة استيعاب  30000متظاهر .لكن بعد
حني ما عادت الساحة تحتمل عد ًدا أكرب من الحضور ،بسبب تدفّق
املتظاهرين الذي تجاوز الساحة إىل حد أدى إىل توقف حركة املرور.
ال ،التجمع السادس أو السابع .عىل اإلطالق ،ليس يف األوائل .بقينا
عىل النهج نفسه يف  10و .12يف أسوأ األحوال مثة  8000شخص .فيام
بعد ،يأيت الناس ،لكن ليس يف الوقت نفسه .مثة من يأيت بعد الظهر،
ثم يغادر بعد الزوال .لكن مثة عىل األقل  10000من الجزائريني
والجزائريات يأتون كل يوم أحد إىل ساحة الجمهورية .مل ينخفض
عددهم ،ومل يتوقف مبا يف ذلك خالل شهر آب /أغسطس هذا"(.((2
ابتدا ًء من نيسان /أبريل وأيار /مايو ،أصبح التنقل أسهل ملن أراد أن
يتج ّول يف الساحة .ومن ث ّم أصبحت الساحة مجااًلً الحتالل منظم.
وتتنوع البناءات الرمزية .ويصبح كل يوم أحد مناسبة لحضور نشاطات
أكرث تن ّو ًعا .تقدم أمناط النشاط الشخيص والجامعي أدا ًء يف سياق
يوسع حقل السيايس
االحتجاج ،يُبنى من خالله مخيال دميقراطي ّ
ليتفرع إىل أمناط فنية – وال سيام بالغناء والرسم الزيتي والنحت
– والفكاهة والرتاجيديا .ال تشكل ساحة الجمهورية مرس ًحا واح ًدا
فحسب ،بل عد ًدا من املسارح تتدرب عليها فواعل تؤدي أدوا ًرا متثيلية
للثورة .وميكن أن تأخذ هذه املشاهد شكل نشاطات ترسم الحدود بني
املمثلني والجمهور ،وتُبعث – كعروض مرسحية يف الشارع – يف ألف
زاوية وزاوية يف ساحة الجمهورية ،متناغمة مع النشاطات األخرى
التي تتخلل فرتة ما بعد الظهرية .ويتميز معظم هذه النشاطات من
تلك التي تقوم بها الجمعيات واألحزاب والتشكيالت الناشطة حول
أهداف ومصالح وهويات مشرتكة ،يجري التعبري عنها يف غالب األحيان
يف األغورات  .((2(Agorasيف شكل خطاب سيايس.
 21عامر.
 22أغورا  Agoraكلمة يونانية تعني مكان جمعية املواطنني ،والحقًا الساحة العامة،
ويقصد بها أيضً ا مكان التجمع .أطلقت عىل املساحات العامة املركزية التي كانت مركز
الحياة اإلدارية والتجارية والدينية يف املدن اليونانية ،وكانت أغورا أثينا أشهرها .وتطلق يف
وقتنا الحارض عمو ًما عىل مراكز تقام فيها مختلف النشاطات يف املدن( .املرتجم)
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ميكن توصيف كل هذه النشاطات التي تُقام يف الساحة بـ "االنتشار"
و"الظهور" و"اإلعــان" أو "االستعراض" ،باستعارة املفردات التي
استعملها إيف ونكني( ((2لتجاوز صعوبة ترجمة مفهوم Display
بالفرنسية الذي استعمله إرفنغ غوفامن يف بحثه السوسيولوجي.
باستعارة علامء السلوك هذا املفهوم الذي يستخدمونه عىل نطاق
واسع ،يف كل حالة ،يبني غوفامن ،عىل هذا النحو ،سلوك الفواعل
التي تبلغ بعضها بعضً ا عن هويتها االجتامعية التي تحييها طقس ًيا.
ميكننا أن نفهم ،من خالل عروض الفواعل يف ساحة الجمهورية ،كأنها
منخرطة يف لعبة استعراضية ،تع ّرف بأنها أساليب سلوكية تتحدد
فيها وحدة األ ّمة .والختتام املناقشات ،يردد املنظمون وجمهور
األغورا النشيد الوطني الجزائري .ميكن أن يلتحق آخرون بالطقوس
التي ميارسها بانتظام تنظيم الجزائر الجديدة بالتجمهر يف وسط
الساحة حول علم جزائري كبري ،ميكن أن ميسكه كل واحد بيديه من
حوافه ثم يجعله يهتز؛ فيُحدث لدى املشاركني لحظات من االبتهاج
ت ُعرب عن االنتامء إىل الجزائر وجعل العامل أجمع يعلم أنه إذا كان
االستقالل قد جرت مصادرته يف عام  ،1962فإنه س ُيسرت َجع بوساطة
االنتفاضة الثورية يف عام .2019
إضافة إىل هذه املعارض املتحركة ،ميكن أن يتخذ املعرض يف ساحة
شكاًل ثابتًا ،بحسب ترتيب منظم يتجاوز التنافس بني
الجمهورية ً
ينصب كل واحد من التنظيامت منصة عىل حافة
املجموعاتُ .
مساحة مفتوحة عىل الواجهة األمامية ،تسمح بإلقاء خطب من
دون أي شكلية .بالنسبة إىل رشيد  -وهو عضو ناشط يف مجموعة
مناهضة القمع  -إذا كانت إقامة املجموعة التي ينتمي إليها ملنصة
أم ًرا رشع ًيا ،نظ ًرا إىل تخصص الهدف املنشود ،فاألمر غري ذلك بالنسبة
عرّب تع ّدد املساحات
إىل التنظيامت األخرى .فمن وجهة نظره ،ال يُ ّ
عرّب عن انقسام بني املتظاهرين:
املحتلة عن تنظيم ،بقدر ما يُ ّ
"أنا اعتقد أن ساحة الجمهورية[ ،فضاء] انقسم عىل نفسه .ألنني
قدمت يف األمس مثااًلً ( ((2عن ميدان التحرير يف مرص ،الذي ميثل
رمبا عرشة أضعاف ساحة الجمهورية .كان مثة منرب واحد .وهو ما
هائاًل .كان إحساسهم السيايس متطو ًرا
يعني أن تنظيم املرصيني كان ً
ووجهتهم محددة عىل نح ٍو جيد .الهدف بَ ِّنِّي حتى وإن كان بعي ًدا،
أو حتى أبعد"(.((2
23 Yves Winkin, "Goffman et les femmes," Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 83 (Juin 1990), pp. 57-61.
 24تحليل عرضه رشيد يف عمود جرى تقدميه يف برنامج إذاعي عىل الويب.
 25رشيد ،مقابلة شخصية ،الدائرة  10يف باريس.2019/8/19 ،
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إن تلك املركزية التي جرت مالحظتها يف القاهرة هي عكس أشكال
التجمع يف ساحة الجمهورية يف باريس .يصف رشيد بيشء من
املنصات والعديد من املنابر ورصاخ من
الحرسة وجود "العديد من ّ
(((2
جميع الجوانب ،إسالميون من جهة [ . "]...لكن بالنسبة إىل عامر،
فإن املساحات التي يتميز بعضها من بعض ،ترتجم بالعكس تن ّوع
الحركة" :عندما نكون يف ساحة الجمهورية ،كل واحد يُدير أغوراه
ويُدير فضاءه .يجب قول الحقيقة ،إنها عىل شاكلة صورة الجزائر"(.((2
إن متثالت مشهد موحد ،أو منرب مركزي ،محظورة حقيقة يف
السيناريو االحتجاجي يف ساحة الجمهورية .إن املشاهد هي بنايات
متخيلة .لقد أدركنا ،ونحن نشاهد تنصيب املنصات يف يوم أحد عند
منتصف النهار يف تجمع حاشد جرت الدعوة إليه أربع ساعات قبل
ذلك ،أن الفضاء املرتفع ببعض أمتار مربعة يف وسط الساحة الذي
يستعمله تنظيم ل ُنحرر الجزائر هو يف الواقع ط ْنف يسمح للمتزلجني
باالرتفاع فوق األرض ملحاولة أداء بعض العروض البهلوانية .غري أن
هذا الفضاء ُح ِّول عن وظيفته واحتله أعضاء هذا التنظيم ،و ُوضع
تحت ترصف الخطباء لتمكينهم من إلقاء خطبهم التي مل تكن أقل
بهلوانية بالنسبة إىل البعض.
يصف عامر الساحة كأنها مجال منظم ابتداء من  24شباط /فرباير ،أي
وسعنا النواة ،ويف يوم
ابتداء من التجمع الثاين بقوله" :يف املكان نفسهّ ،
محكاًم ،ويوجد مكرب صوت وشاحنة ،تنظيم
األحد التايل كان التنظيم
ً
(((2
حقيقي ،وأخذ الكلمة منظم .أخذت الكلمة"  .لقد جرى االنتقال
بالتد ّرج من تجمع ضخم عفوي إىل تجمع منظم .أُنجز كل ذلك يف
منصاتها
عدة شهور ،واكتمل مع تقسيم الفضاء .تقيم املجموعات ّ
(((2
التي تكون عادة يف شكل خيم أو "بارنوم"  -كام تسميها نورة ،
وهي مناضلة تنتمي إىل تنظيم ل ُنحرر الجزائر  -متك ّونة من مظالت
مثبّتة عىل أطر ،تُق ّدم منظر خيام مفتوحة يف جميع االتجاهات(.((3
املنصات إىل املوارد التي يعتمد عليها النشاط النضايل ،مثل
تفتقر هذه ّ
املنصات أثاث ًا
الكتب واملناشري أو اإلبداعات الفنية األخرى ،وتستخدم ّ
بسيطًا ،يتك ّون من مقاعد وطاولة ميكن أن توضع عليها حلويات تُباع
لتمويل التنظيامت ،وهي عمو ًما نقاط التقاء املناضلني القادمني لرشب
الشاي أو القهوة وتبادل أطراف الحديث فيام بينهم أو مع الجمهور
 26املرجع نفسه.
 27عامر.
 28املرجع نفسه.
ُ 29ولدت نورة يف منطقة القبائل ،وحصلت عىل شهادة يف التعليم ،لتصبح مد ّرسة.
غادرت الجزائر بعد االنتفاضة املواطنية يف عام .2001
برُسا ِدق السريك الصغرية  ،ومن هنا جاء اسمها ""Barnums
 30خيام صغرية تقارنها نورة ُ
التي أطلقتها عليها.

ةمجرتم ةسارد
القيام بالحراك في باريس :مشاهد ثورة ضد "النظام الجزائري"

الذي يسعون لالحتفاظ به .تجاور الخيام املساحات املفتوحة التي
تُلقى فيها ال ُخطَب .تنبهنا نورة إىل التغيري الذي طرأ عىل هيئة الساحة،
بقولها" :يف البداية ،مل تكن مثة ُرُسا ِدقات وخيام واآلن نراها .يبدو يل يف
البداية كان مثة مكرب صوت واحد .يغنون سويًّا النشيد الوطني وأغاين
بالقبائلية أو الفرنسية ،أما اآلن ،فأصبحت الساحة أغورات ،أي كان
األفراد يتدخلون يف املسائل بكل حرية يف البداية ،أما اآلن فخُصصت
التدخالت مسبقًا لألفراد الذين ينتمون إىل الجمعيات ،يف هذه الحالة
تنظيم ل ُنحرر الجزائر ،وميكن أن يتدخل الجمهور يف املسائل التي يراها
مهمة .لقد تح ّولت الساحة اليوم إىل تجمعات .فام عاد األمر كام كان
عليه يف البداية"(.((3
"األغــورا" ،الستخدام املفردات التي يستعملها املنظمون ،مجال
ُجسد الطابع
للمناقشة ت ُدار فيه مداخالت املشاركني التي يجب أن ت ّ
الدميقراطي للحركة .إن أخذ الكلمة يتطلّب اتّباع قواعد .للدخول إىل
األغورات التابعة لتنظيامت ثورة االبتسامة الجامعية  -من الرفض
إىل املرشوع ،والجزائر الجديدة ،يتسلم من يريد أخذ الكلمة تذكرة
يتعنّي عىل
من املنظمني برقم للولوج إىل أغورا تنظيم ل ُنحرر الجزائرّ ،
الجمهور التسجيل يف قامئة .كتب كذلك تنظيم الجزائر الجديدة
عىل يافطة قواعد السلوك املطلوبُ ،وضعت أمام الفضاء الذي
يُوزّع فيه مكرب الصوت .وعىل املتدخلني احرتام تلك القواعد .ميكن
أن يتدخل ُمرشح أخذ الكلمة قبل الوقت املحدد لرتاجع امل ُرشحني
اآلخرين املسجلني ،أو لغيابهم عند مناداة "املنشط" الذي ع ّينته
مجموعة منظمي هذه اللجان عىل األرقام .من جهة أخرى ،ميكن
أن يتأخر تدخل املرشح يف األغورا؛ ألن من سبقه غري مستعد للتخيل
عن امليكروفون .ويضاعف هؤالء األفراد الذين ال يحرتمون الوقت
املخصص لهم الوقت الذي ُمنح لهم يف البداية مرتني وحتى ثالث
مرات .فيصبح حينها املنظمون أكرث إلحا ًحا إىل الح ّد الذي تبدو فيه
القواعد التي تنظم التظاهرة شبيهة بالسباق مع الزمن .فهم واعون
رصح به لعاملة الرشطة.
بأنه يستحيل تجاوز التوقيت امل ُ ّ
إن القواعد أكرث دقة يف تنظيم ل ُنحرر الجزائر .قُسم املتدخلون فئتني:
فمن جهة أعضاء املجموعات املنظمة التي تشكل التنظيم ،ومن جهة
أخرى الجمهور .توضح نورة اإلجراءات املُتّبعة للتدخل" :بالنسبة إىل
أعضاء الجمعيات هذه ،مثة مواضيع محددة ،دقيقة جرى بصددها
اختيار املتدخلني واملسجلني مسبقًا يف اليوم نفسه ،لكن قبل بداية
النقاشات الرسمية .تتطور املواضيع بتطور الوضع يف الجزائر ،أو بتطور
 31نــورة ،مقابلة شخصية ،الدائرة  18يف باريس( 2019/7/18 ،املــدة 3 :ساعات
و 17دقيقة).
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السريورة الثورية"( .((3عىل املتدخلني أن يكونوا بيداغوجيني يف رشح
مثاًل ،أو فكرة الفراغ الدستوري" :إذًا مثة
رهانات املرحلة االنتقالية ً
مسايرة حقيقية للحالة الذهنية للشعب [ ]...ما تساؤالت الشعب؟
كيف ميكن اإلتيان بأجوبة من شأنها أن توضح أو حتى تخفف من
الرهاب؟"( .((3أما الجمهور ،فيتك ّون من أشخاص يأتون تلقائ ًيا ،وال
يتدخلون باسم تنظيم أو جمعية ،تواصل نورة" :ملا يسجلون ،يتدخلون
يف موضوع يختارونه بحرية .ال يُفرض أي موضوع من الجمعيات التي
تؤطر هذه النقاشات" ،ومن ث ّم ما عاد دور الجمهور املحدد عىل هذا
النحو سلب ًيا ،بل يُصبح نو ًعا من "الجمهور املتدخل".
كام هو شأن "حركات الساحة العمومية" يف عام " ،2011تحيي هذه
الحركات التعددية يف التجمع ،وال تبحث عن تجاوز االختالفات عرب
هوية فوقية  supra-identitéأيديولوجية أو جامعية"( .((3ميكن ترك
األطر األيديولوجية يف كواليس التمثيل ،أو اختزالها إىل جزء ضئيل
بداًل من أن
يف عمل تشكيل وحدة احتجاجية" :فمع كل اختالفاتناً ،
نجعل منها مشكلة انقسام يف هذه التعددية ،جعلنا منها ثروة ،يقول
لنا عامر ،ثروة أول مرة .ولذا أقول إنه من االستثنايئ أن نرى [ ]...يف
املنصة نفسها إسالميًا [ ]...أنا انتقدين أصدقاء يل شاهدوين وأنا أتكلم
بجانب لعريب زيتوت"( .((3بالطريقة نفسها ،يُربز زاهر( ((3االنفتاح
الذي ُمُييز تنظيم الجزائر الجديدة ،وهو أحد منظميه ،بقوله:
"نحن إدماجيون ،نحن إذًا منفتحون عىل الجميع ،مع احرتام بعض
القواعد"( .((3من وجهة نظره ،للخطابات اإلسالموية ،بهذا املعنى ،كل
مكانها يف أغورا الجزائر الجديدة إذا احرتموا "قاعدة" احرتام الوحدة
أساسا لعمل التنظيم ،عىل عكس أفكار الحركة
الوطنية التي ُوضعت ً
من أجل تقرير املصري ملنطقة القبائل "ماك" ( )MAKوالتي ال ميكن
قبولها ألنها محمولة من مناضلني ال يعتربون أنفسهم جزائريني(.((3
غري أن خطاب اإلسالميني ليس بالرضورة مر ّح ًبا به يف كل الساحة؛ إذ
يرفض منظمو ثورة االبتسامة الجامعية – من الرفض إىل املرشوع
من جهتهم أي تعبري للفكر اإلسالموي يف أغوراتهم .وعندما تربز هذه
 32املرجع نفسه.
 33املرجع نفسه.
34 Nilüfer Gôle, "Démocratie de la place publique: L'anatomie du
mouvement Gezi," Socio, no. 3 (2014), pp. 351-365.
 35عامر.
 36ينحدر من بومرداس ،ناشط سابق يف حزب سيايس يف الجزائر .بعد استكامل دراسته يف
الجزائر العاصمة ،جاء إىل فرنسا يف أوائل العقد األول من القرن الحايل ،يعمل حاليًا يف قطاع
التكوين املهني يف إيل دو فرانس.
 37زاهر ،مقابلة شخصية ،ساحة الجمهورية يف باريس( 2019/7/17 ،املدة 26 :دقيقة).
 38يطالب "ماك" حال ًيا باستقالل منطقة القبائل .غال ًبا ما يثري مجيء بضع عرشات من
ناشطي الحركة إىل بعض التجمعات يف الساحة مشاجرات مع مشاركني ال يقبلون حضورهم.
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حل النزاع بإقصائه من األغورا .فيحتج
األفكار يف كلمة خطيب ،يُ ّ
حينها هذا األخري يف جو من الغوغاء .ويضطر املنشطون حينها إىل
التدخل الحتواء املشاجرات.
لكن إذا كان نقاش األفكار األكــر انفتا ًحا ،فال يجري يف إطار
التنظيامت ،وإذا كانت الهويات مقيدة ،فإن هذا ليس األهم؛ إن
الرهان يف الساحة العمومية يكمن قبل كل يشء يف األدائية يف الوقت
الحارض ،وتؤدي األيديولوجيات واالنخراط يف التنظيامت السياسية
دو ًرا ثانويًا .إن غياب الهوية األيديولوجية الفوقية ،الذي يالحظ من
مراقبة املسريات يف امليدان ،يبدو أكرث وضو ًحا .فام جعل التجمع
األوسع ممك ًنا ،هو اتخاذ تدابري تجاوزت الربامج السياسية( .((3لقد
أدركت السلطة الجزائرية نفسها أن عملها ينبغي ّأاّل يتبع نه ًجا
أيديولوج ًيا ،وما عاد يف إمكانه ذلك .فهي تسعى يف ساحة الجمهورية
إلبراز خطاب قد يُنيس األيديولوجيا التي ارتبط بها ،والتي انتقدها
الجزائريون ووصموها بأنها غري دميقراطية .كمواطن بسيط ،مييش
رجل يف الساحة ساع ًيا الستفزاز تج ّمع ولو لعدد محدود من
األشخاص ،ولو لبضع دقائق" :أتعرفون أنني تنقّلت إىل القنصلية يف
غرّيوا سلوكهم .هم حال ًيا يستمعون إلينا"(.((4
املدة األخرية .املوظفون ّ
من خالل إنتاج خطاب بسيط ،تسعى األيديولوجيا الكامنة لدى
النظام التسلّطي ملواجهة مسارات االحتجاج السيايس من األسفل.
هكذا يُدرج االحتجاج يف سياق الحركات من دون زعامة وال هرمية
وال أيديولوجيا مشرتكة ،إاّلّ أن لديها هوية خاصة( .((4والخطباء ،سواء
كانوا أعضاء يف تنظيم أم غري أعضاء ،يتنقلون من أغورا إىل أخرى
لتكرار الخطاب نفسه عمو ًما .وبلهجة االفتخار باإلنجاز الذي تحقق،
يفصح يل كريم ،وهو عضو يف تنظيم يف نهاية التجمع(" :((4ألقيت
خمسة خطابات اليوم"( .((4إن الفاعلية بالنظر إىل عدد التدخالت
ليست بالرضورة الرشط املحدد ألداء الفاعلني يف الساحة .فهي
ال تؤدي بأي حال من األحوال إىل بروز متحدث رسمي أو قيادات.
39 Farhad Khosrokhavar, The New Arab Revolutions that Shook the World
(Boulder/ London: Paradigm Publishers, 2012).
 40جرت هذه املالحظة يف ساحة الجمهورية يف باريس.2019/8/25 ،
41 Hadjab.
 42مولود يف تيزي وزو ،ينحدر من عائلة فالحية ال متلك أرضً ا .بعد االنخراط يف انتفاضة
القبائل يف عام  ،2001غادر الجزائر ليستقر يف فرنسا.
 43مد ّونة شخصية خالل محادثة مع كريم يف نهاية خطبه العامة ،باريس ،ساحة
الجمهورية.2019/8/4 ،
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اإلحباطات هنا وهناك
يهدف االحتجاج يف الساحة العمومية إىل الرد عىل سياسة الدولة
الجزائرية تجاه رعاياها ،ويف هذا السياق ،يقول عامر(" :((4فعلت
السلطة كل يشء للتأنيب .عالوة عىل ذلك ،أُقيص جزائريو الشتات
دستوريًا" .زد عىل ذلك "ليس لهم الحق يف الرتشح لالنتخابات
لتويّل منصب وزاري .أال تالحظون ذلك؟ أتدركون ذلك؟
الرئاسية ،وال ّ
أتعرفون كم هو مثن تذكرة الطائرة هذا العام؟  850يورو" .يشعر
عامر بأن ارتفاع أسعار رشكة الطريان الوطنية يدفع باملهاجر إىل فئة
غري املرغوب فيهم" ،فهي ،بالنسبة إىل عامر ،طريقة ملنع الشتات
ومعاقبته بسبب تعبئته ومساندته .السلطة خائنة .هم مجرمون
ومارقون ،فهم ال يسامحون ويراقبون كل يشء"(.((4
إن الدولة الفرنسية هي أيضً ا ُمدانة من املتظاهرين يف ساحة
الجمهورية ،ألنها ُحددت باعتبارها السند الدويل األسايس لـ "النظام
الجزائري" .وبناء عليه ،ويوضح عامر أن التجمهر يف فرنسا يعني
توجيه رسالة إىل فرنسا" :ليست لدينا استقاللية إزاء السلطة
الفرنسية .تناور السلطة الفرنسية دامئًا خلف كل ما يحدث" .ويشري
عامر أيضً ا إىل أن وسائل اإلعالم الفرنسية تويل التظاهرات التي تجري
يف هونغ كونغ اهتام ًما كب ًريا ،لكنها "ال ترى أن مثة  24مليون جزائري"
يف الشارع .إن يعرب هذا الرتكيز اإلعالمي املهيمن ،فعن "تواطؤ
السلطة الفرنسية مع املافيا السياسية  -املالية الجزائرية"( .((4يغلب
الضيق من التجاهل وغياب التقدير من الدولة الفرنسية التي ت ّدعي،
كام يُذكِّر عامر ،أنها يف مقدمة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف العامل،
ويضاف إليه االحتقار الذي متارسه السلطة الجزائرية.
يعني القدوم إىل ساحة الجمهورية الرغبة يف محاربة التمييز يف كال
املجتمعني .ومتثّل الساحة الفضاء العابر للسياسة الذي يو ّحد فرنسا
والجزائر ويلخص الوضعية ما بعد االستعامرية( .((4تعرب نورة يف
هذا الصدد عن كل آالم مسارها ،بقولها" :لدينا إحساس بأننا نفايات
املجتم َعني .نحن غري مرغوب فينا [ ]...من ضفتَي البحر األبيض املتوسط".
وتضيف" :مبجرد أن نقول إننا جزائريون نقابل بالوصم لوجود صور
منطية عنا ،بأننا عنيفون وفخورون .حتى عىل املستوى املهني نوضع
يف حالة غري مواتية ،ونتعرض للتمييز عىل املستوى املهني يف فرنسا".
 44يعترب عامر نفسه مواط ًنا من الدرجة الثانية ،ويخربنا بأن ليس له الحق يف تويل
املسؤوليات اإلدارية يف الجزائر ألنه مزدوج الجنسية فرنيس  -جزائري وأنه ليس محليًا.
 45عامر.
 46املرجع نفسه.
47 Paul Silvertein, Algeria in France: Transpolitics, Race, and Nation
(Bloomington: Indiana University Press, 2004).
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تعني املشاركة يف "الثورة" إذًا استعادة الكرامة" :شخص ًيا ،عشت هذا
كسعادة كربى عندما أشاهد أن الجزائر تردد الشعارات نفسها .ألنه يف
كل مرة مثة شبهة االنفصالية ،وهنا ترى أننا نطمح إىل اليشء نفسه،
وهو أن تنبعث الجزائر وتستعيد كرامتها .إ ّن الجزائري يرفع رأسه".
وتختم" :وبناء عليه 22 ،شباط /فرباير و 24من بعده هام حقيقة بداية
قلياًل"(.((4
التحرر واستعادة الكرامة .نُخرج أجسادنا من املاء ً
اتضح أن التجمع األسبوعي يف ساحة الجمهورية هو وسيلة تسمح
لكل واحد من املشاركني بالحصول عىل تقدير للذات .كام هو الشأن
فرّس استمرار االحتجاج يف باريس ومدن أخرى يف فرنسا
يف الجزائر ،يُ ّ
بالوسيلة التي مينحها لكل واحد من املشاركني لاللتقاء يف فضاءات
أُلفة غري ساكنة .وتسمح الساحة العمومية للمواطنني بأن يظهروا
ويضعوا سيناريوهات بوساطة نصوص جديدة بغية إنشاء روابط
اجتامعية( .((4ميكن بعض منشطي التنظيامت يف الساحة ،الذين
بدؤوا مسا ًرا سياس ًيا أو جمعويًا ،إعادة ربط عالقات مع أشخاص مل
يروهم منذ أن كانوا ينشطون عىل الرتاب الجزائري.
إن هؤالء املناضلني الذين يعرف بعضهم بعضً ا ،والذين ينتسبون إىل
منظامت يف الجزائر ،استعادوا كل االعتبار الذي حصلوا عليه يف املايض
من خالل انخراطهم يف الشأن العام .أبعد من ذلك ،فكل املشاركني
يف التجمع ،سواء كانوا ينشطون يف مجموعات أم ال ،يشاركون يف
املبادرات يف الساحة أم ال ،هم الذين يعيدون بناء تخ ّيالت األحياء
(الحومة) والقرويني :تقول لنا زينب(" :((5إن ساحة الجمهورية هي
ساحة القرية"( .((5وتسمح االتصاالت التي تنشأ يف أثناء االحتجاج
للبعض ببناء روابط عاطفية تؤدي إىل الزواج ،بينام هي لدى آخرين
وسيلة الستعادة الكرامة املفقودة ،يقول لنا رجل يف الستينيات من
العمر ،متأث ًرا" :لقد عرثت للتو عىل زميل يل يف الدراسة يف الطور
اإلعدادي يف الجزائر العاصمة ،ما كنت قد رأيته مجد ًدا قط"(.((5
من الصعب تنميط املشاركني يف التجمعات الباريسية؛ ألن االحتجاج
محمول من كثريين .نلتقي فيها بجزائريات وجزائريني من جميع
األطياف السياسية ،من يسار ،وميــن ،وإسالميني ،وملحدين،
وعلامنيني ،وتقدميني ،وحداثيني ،وقوميني .والحساسيات السياسية
الوحيدة التي ال يفسح لها املجال هي تلك املوالية ألحزاب النظام،
48

نورة ،مقابلة شخصية ،الدائرة  18يف باريس.2019/7/19 ،

49 Gôle.
 50ولدت زينب يف الجزائر وانتقلت إىل فرنسا وهي يف الثانية من عمرها .تحدثت
الفرنسية مع دخولها للتحضريي والقبائلية يف املنزل .هاجر والدها إىل فرنسا يف سن  15عا ًما،
وهو تاجر .تشتغل زينب يف القطاع االجتامعي-الرتبوي.
 51زينب ،مقابلة شخصية ،الدائرة  11يف باريس( 2019/7/17 ،املدة :ساعة و 51دقيقة).
 52تبادل شخيص .مالحظات أخذت يف ساحة معركة ستالينغراد يف باريس.2019/9/8 ،

خصوصا يف حزب جبهة التحرير الوطني
عرّب عنها
ً
التي ميكن أن يُ ّ
والتجمع الوطني الدميقراطي .يجعل هذا التنوع وحرية التعبري عن
االحتجاج جملة من مامرسات محمية من كل
تفضيالته السياسية
َ
إطار أيديولوجي .تظاهر بعض الشخصيات كممثل لحزب سيايس،
كالجيل الجديد واالتحاد من أجل التغيري والتطور وجبهة القوى
االشرتاكية .بعد اعتقال وسجن لويزة حنون ،األمينة العامة لحزب
العامل ،يف  9أيار /مايو  ،2019ظهرت منصة أقامها ناشطو الحزب،
ثم اختفت بعد بضعة أسابيع(.((5
إن التنوع هو السائد كذلك ،إذا أخذنا يف االعتبار الطبقات
االجتامعية .ال يسكن ساحة الجمهورية يوم األحد مضطهدون
خرجوا مبارشة من الربوليتاريا الرثة  .lumpenوسواء متتع املشاركون
عاماًل أم عاطلني من العمل ،فإن كل املهن
بترصيح باإلقامة أم الً ،
ممثلة ،إطارات يف الرشكات الخاصة الكربى ،إطارات يف اإلدارة العليا
الجزائرية والفرنسية ،فنانون ،أطباء ،صحافيون ،مد ّرسون ،أخصائيون
اجتامعيون ،أصحاب مطاعم ،موظفون ،عامل وأصحاب مهن أخرى؛
ما يعني أن الجمهور ينتمي إىل كل قطاعات املجتمع الجزائري
والفرنيس الذي يتظاهر عالنية للمطالبة بالكرامة والعدالة .قوية
بتنوعها هذا ،ال تحشد االنتفاضة الثورية التي يطمح إليها الجميع
اإلخفاقات وال الغضب بغية إحداث الفوىض واالضطرابات العامة.
ويتغذى النشاط العام االحتجاجي من هذه القوة الجامعية ليفرض
سلم ًيا مقاومة .إن الفضاء االجتامعي "للحضور املتزامن" Co-
حارضا
 ((5(présenceيف فرنسا ويف الجزائر ،الذي يكون فيه املهاجر ً
هنا وهناك ،هو أكرث اتسا ًعا بحكم ما يسمح به الرابط االفرتايض(،((5
ويُعاد تحديده ويجد تعب ًريا له يف روابط اجتامعية من خالل االحتجاج
االجتامعي الجاري يف الجزائر ويف فرنسا .يُعيد االحتجاج وضع كل
املشاركني يف التجمعات يف فرنسا يف قلب السياسة الجزائرية .فيصبح
"هناك" و"هنا" فضا ٌء رمزي واحد و َّح َد ُه النشاط العام االحتجاجي.

خاتمة
مل يهتم تساؤلنا يف البداية بأسباب العمل االحتجاجي يف سياق الهجرة
أو معرفة الدوافع للهجرة ونزوعها إىل تأجيج أعامل التنديد ،بقدر ما
يهمه فهم النشاط العام االحتجاجي املو ّجه ضد "النظام الجزائري".
 53إلعطاء صخب إعالمي أكرث ،نُظم تجمعان يف  20حزيران /يونيو و 26أيلول /سبتمرب 2019
أمام السفارة الجزائرية يف باريس للتنديد باعتقال لويزة حنون ثم إدانتها.
 54يشري "الحضور املتزامن" هنا إىل حضور يف مكانيني مختلفني يف الوقت نفسه .مبعنى
بتظاهره يف فرنسا يحتج الشخص أيضً ا يف الجزائر( .املرتجم)
"55 Dana Diminescu, "Les migrations à l'âge des nouvelles technologies,
hommes & migrations, no. 1240 (2002), pp. 6-9.
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