
الــشــعــبــي«  الـــحـــراك  ــــي ظــــال  عــمــر أزراج، و»فـ
للباحث محمد أرزقي فّراد، و»الحراك الشعبي 
حة من ثورات الربيع 

َّ
الجزائري: النسخة املنق

ــعـــربـــي« لــلــبــاحــث فــــي عـــلـــم االجـــتـــمـــاع نـــور  الـ
الدين  الدين بّكيس، و»ربيع الغضب« ملحيي 
لنور  الــحــراك«  مــن  األولـــى  عميمور، و»السنة 
الـــديـــن قـــريـــم، و»ِمـــــن قــلــب الـــحـــراك« للتهامي 
مــجــوري، و»ثــــورة 22 فــبــرايــر: ِمــن االحتجاج 

إلى سقوط بوتفليقة« ملهدي بوخالفة.
واالنطباعية  التوثيقية  الجوانب  كانت  وإن 
اإلصــــدارات،  تلك  على  طغت  قــد  واالحتفائية 
خــــرى ذهــبــت فــي اتــجــاه مــعــاِكــس؛ 

ُ
 ُكــتــبــا أ

َّ
فــــإن

حــيــث حــــاول أصــحــاُبــهــا الــتــشــكــيــك فــي مسار 
ــة رمــــــوزه بــأســئــلــٍة  ــاطــ الــــحــــراك الــشــعــبــي وإحــ
ماٍت أجنبية، في سياق نظرية 

ّ
تربطها بمنظ

ــاهــا الــســلــطــة، ومــفــاُدهــا 
ّ
املــــؤامــــرة الــتــي تــتــبــن

ــراق أجـــنـــبـــيـــة لـــلـــثـــورة  ــ ــتـ ــ وجـــــــود مـــحـــاولـــة اخـ
الشعبية. في هذا السياق، ُيمكن اإلشــارة إلى 
 
ً
كتاب »َمن هؤالء الذين نّصبوا أنفسهم قادة

جزائري  كاتٌب  فه 
ّ
ومؤل الــجــزائــري؟«،  للحراك 

ط 
ّ
مقيم في كندا ُيدعى أحمد سعادة، وقد سل

الوجوه  الكتاب، على بعض  هــذا  الضوء، في 
فــي خطاباتها  كا  الــحــراك، ُمشكِّ فــي  املــعــروفــة 

هاتها السياسية. وتوجُّ
الــحــراك عن  تناولت  التي  الكتب  ف 

ّ
تتوق ولــم 

ــن عــلــى انــطــاقــه؛ 
َ
ــــرور ســنــت الـــصـــدور بــعــد مـ

خــرى ِمن األعمال 
ُ
أ  

ٌ
فمؤخّرًا صــدرت مجموعة

أخــذ مسافٍة  لوا 
ّ

 أصحابها فض
َّ
أن يبدو  التي 

كـــانـــت مـــا تعيشه   
ْ
ِمــــن األحـــــــداث، وإن زمــنــيــة 

الساحة السياسية الجزائرية اليوم يقع، بشكٍل 
الـــثـــورة الشعبية  ارتـــــــدادات  بـــآخـــر، ضــمــن  أو 
ِمــن  الــتــي انطلقت فــي شــبــاط/ فــبــرايــر 2019. 
ذلــك كتاب »مــن قلب الــحــراك« لفرحات زايــت، 
الدين، و»مسيرة  الحراك« لخليل بن  و»ريــاح 
الــحــراك:  و»صحيفة  بوخالفة،  ملهدي  شعب« 
ــقــــادر حــريــشــان.  الـــهـــّبـــة الـــجـــزائـــريـــة« لــعــبــد الــ
وُيحصي الباحث أحمد بن يغرز، في دراسة 
لـــه، صــــدور قـــرابـــة ســبــعــن كــتــابــا عـــن الــحــراك 

واالنطباعات  التحاليل  بن  تتراوح  الشعبي 
الشعبية. في حديثه  الــثــورة  ورصــد يوميات 
وهو  حريشان،  يقول  الجديد«،  »العربي  إلــى 
ــه 

ّ
كــاتــٌب مــتــخــّصــٌص فــي الــشــأن الــســيــاســي، إن

بــــدأ بـــرصـــد األحــــــداث الــســيــاســيــة وتــدويــنــهــا 
ِمن   

ٌ
الحراك؛ حيث كان هناك مناخ قبل بداية 

ر واالحتقان السياسي والشعبي: »كنُت 
ُّ
التوت

ع أحزاب  الشرارة، خصوصا بعد تجمُّ أنتظر 
العزيز بوتفليقة لوالية  املــوالة لترشيح عبد 
خامسة في التاسع ِمن شباط/ فبراير 2019. 
 

ّ
وحن انطلق الحراك، رحُت أرصد وأتاِبع كل

واملــواقــف  السياسية  والتعبيرات  التفاصيل 
حتى أتمّكن ِمن تقديم نّص متكاِمل ُيسهم في 

التوثيق لهذه املرحلة«.
 الــكــتــب الـــتـــي صـــدرت 

ّ
ث أن َيــعــتــبــر املـــتـــحـــدِّ

ــعــّبــر عن 
ُ
عــن الــحــراك الــشــعــبــي، وإن كــانــت ت

ــــق لــلــحــدث 
ّ
ــــوث

ُ
قـــنـــاعـــات أصـــحـــابـــهـــا، فــهــي ت

التاريخي، ُمضيفا في هذا السياق: »ننتظر 
خــرى تعالج املــوضــوع ِمن 

ُ
أ أن تصدر كتب 

جميع الجوانب«.
أّمــــا الــصــحــافــي مــحــمــد عــــال، الــــذي أصـــدر 
»الزنزانة  بعنوان  الحراك  عن  كتابا  بــدوره 

الجزائر ـ عثمان لحياني

حن كان الَحراك الشعبي يتصاعد 
بــمــخــتــلــف تـــفـــاعـــاتـــه الــســيــاســيــة 
والشعبية ضمن مخاض سياسي 
اب 

ّ
كبير، كان هناك مخاض آخر لعدد من الكت

للكتابة  مبكرًا  زوا 
ّ
تحف الــذيــن  والصحافين 

والتوثيق وتدوين مشاهد الحراك وتعبيراته 
ــراءات وتــفــســيــرات ملا  ــ الــســيــاســيــة وتــقــديــم قــ
يحدث. لم تمض األشهر األولــى، حتى بدأت 
ــفــات 

َّ
املــؤل ِمــن  مجموعٍة  باستقبال  املكتبات 

السياسية  الــجــوانــب  مختلف  رصـــدت  الــتــي 
للحراك  الثقافية  والتعبيرات  واالجتماعية 

السلمي.
ب 

ُّ
إلى تجن الجزائرية سعت  خب« 

ُّ
»الن  

َّ
أن بدا 

تشرين  انتفاضة  خــال  ارتكَبته  الــذي  الخطأ 
ــَرت كثيرًا في 

َّ
تــأخ أكتوبر 1988، حــن  األول/ 

التأريخ والكتابة عن تلك االنتفاضة الشعبية 
التي دفعت السلطة السياسية إلى إقرار جملٍة 
باب  فتح  ها 

ُ
أبرز السياسية؛  اإلصاحات  ِمن 
دية السياسية واإلعامية. التعدُّ

ــاب جــزائــريــون يلتقطون، هــذه 
ّ
كــت هــكــذا، راح 

قون للَحراك 
ّ
املّرة، تلك اللحظة السياسية وُيوث

في حينه. وِمن جملة الُكتب التي صدرت خال 
الـــحـــراك.. نحو تحرير  الــفــتــرة: »يــومــيــات  تلك 
الـــجـــزائـــر مـــن الــنــظــام الـــدكـــتـــاتـــوري« للشاعر 

شوقي بن حسن

ــاء فـــيـــروس كـــورونـــا إلــــى الـــجـــزائـــر - في  جــ
الشهر الثالث من العام املاضي - على هوى 
ف على األرض. 

ّ
 من أراد للحراك أن يتوق

ّ
كل

ما على فرض  كان املّد الشعبي ال يزال ُمصمِّ
 األّول من 

ّ
مـــا هـــو أكــثــر مـــن تــغــيــيــر الـــصـــف

رجــال الدولة والــذهــاب إلــى تغييرات أعمق 
من  الــبــلــد،  يعرفها  كثيرة  »إعــاقــات«  نهي 

ُ
ت

إلى  الشبابية،  والــطــاقــات  الــحــّريــات  تكبيل 
ب إصــاحــاٍت باتت 

ّ
اقــتــصــادي يتطل فــســاد 

ضرورية للقطع مع اختال التنمية في بلد 
يزخر بالثروات الطبيعية. 

لــكــن، إذا كــانــت ظــــروف الـــوبـــاء قـــد أتــاحــت 
ــبـــرى فــي  ــكـ خـــنـــق الـــتـــجـــّمـــعـــات الــشــعــبــيــة الـ
الساحات والشوارع، فإن الرغبة في »جزائر 
جديدة« ما زالت قائمة، وبالتالي فهي تجد 

خرى تتحّرك فيها، منها حضور 
ُ
فضاءات أ

أكبر للفنون في الفضاء العمومي أو تعّدد 
 

ّ
املـــشـــاريـــع الــثــقــافــيــة الـــجـــديـــدة، ولــكــن يــظــل

أبرزها اتساع الفضاء االفتراضي باعتباره 
واقعا موازيا يمكن أن تتواجه فيه مختلف 
ــر مخرجاته فــي مسارات 

ّ
االتــجــاهــات وتــؤث

األحـــداث، وهــو مــا نجد أثــره بشكل واضــح 
في منّصات التواصل االجتماعي وفي عدد 
من املــواقــع التي جــرى إطاقها في األشهر 

األخيرة.
هذا الفضاء البديل تحّول هو اآلخر - مثل 
القطبن؛  إلــى مسرح تجاذب بن   - الشارع 
ــــي حــــن يـــكـــون هـــذا  ــة واملـــجـــتـــمـــع. وفـ ــدولــ الــ
التجاذب مجّرد مناورات لفرض إدارة على 
خــرى، فإنه قد يتحّول أحيانا إلى 

ُ
أ حساب 

معارك كسر عظام، من ذلك حجب عدد من 
املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة نــهــايــة الــعــام املــاضــي، 
دون تــقــديــم أيـــة تــفــســيــرات، وهـــو مــا يشّكل 
 الــبــعــض 

ّ
نــوعــا مـــن اســـتـــقـــواء األجـــهـــزة ظــــن

العزيز  عبد  نهاية حكم  مــع  انتهى  قــد  أنــه 
بوتفليقة.

ُيعّبر هذا اإلصرار على العنف، االفتراضي 

الجزائريون يدّونون انتفاضـتهم

إن كان الوباء قد 
أتاح خنق التجّمعات 

الشعبية في الشارع، 
فإن الرغبة في »جزائر 

جديدة« ما زالت قائمة، 
وبالتالي فهي تجد 

فضاءات أُخرى تتحرّك 
فيها

بعد مرور سنَتين على 
انطالقه، ال تزال الكتب 

التي تتناول الحراك 
الشعبي تصُدر حتى بلغت 

قرابة سبعين كتابًا تتراوح 
بين التحاليل واالنطباعات 

واليوميّات. لكن هل 
يكفي ما صدر إلى اآلن 

لتأريخ ما حدث ويحدث 
في الجزائر منذ 22 شباط/ 

فبراير 2019؟

كاَن الفتًا ألّا نجد 
انتباهًا لغياب 

المثّقفين ليس عن 
الشارع فحسب، بل 

عن مواكبة الَحراك 
بالتعليق والتحليل 

وتقديم األفكار 
والمقترحات

صراع السلطة والمجتمع ينتقل إلى الفضاء االفتراضي

مثّقفو الجزائر  انغالق في مسار مفتوح

كتب الحراك  محاولُة توثيق لحظة ثورية

رصدت الكتب جوانب 
سياسية واجتماعية 
وثقافية من الحراك

رغبة سلطوية 
متجّددة في احتكار 

صناعة الرأي العام

يمكن التقاط استقالة 
المثّقف من دوره 

مساندًا لقضايا الشعب

كتابة متعّجلة 
تجنح إلى االنطباعية

أكثر من التقّصي

هل قطعت الثقافة الرسمية مع سلوكيات ما قبل الحراك الذي كان 
وسجن  الثقافي  القطاع  مسؤولي  من  عدٍد  محاَكمة  نتائجه  من 
عدٍد آخر ِمن بينهم وزيرة سابقة؟ 
استعراض بعض مالمح المشهد، 
يكشف  السابقتين،  السنَتين   خالل 
قائمًا.  يــزال  ال  السابق  الوضع   أنَّ 
تمويل  مسألة  أُثيرت   ،2019 في 
فيلمًا  ــي  ــرداس م مــريــم  الـــوزيـــرة 
ــرة  ــوزي ال تــغــرق  بينما  ــدهــا،  ــوال ل
في  دودة  ــن  ب مليكة  الحالية 
افتتحت،  أنها  حتى  الشكليات، 

بشكل رسمي، مطعمًا مدرسيًا.

السابق المستمرّ

2425
ثقافة

إضاءة

إطاللة

مشهد

مالمح

ســؤال  عــن  فُيجيب  لبوتفليقة«،  الــخــامــســة 
طــرحــتــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــــول تفسير 
صــــدور هـــذا الـــكـــّم الــكــبــيــر مـــن الــكــتــب حــول 
 الكتاب 

ّ
: »ال شــّك أن

ً
الــحــراك الشعبي؛ قــائــا

ــلــــة لـــتـــســـجـــيـــل الــــتــــاريــــخ.  ــيــ هـــــو أقــــــــوى وســ
 عميقة 

ً
ة قــــراء  

ُّ
الــحــراك يستحق  

َّ
أن ــد  واملــؤكَّ

النظام الجزائري  في عاقته بفساد وأزمــة 
لم  »ِمـــن جهتي،  ُمضيفا:  االســتــقــال«،  منذ 

ــة ســـلـــطـــويـــة  ــ ــبـ ــ ــن رغـ ــ ــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، عــ فــ
مــتــجــّددة فــي احــتــكــار صناعة الـــرأي الــعــام، 
واإلشـــــــراف عــلــى تـــوزيـــع املــعــلــومــة، وربــمــا 
كيفية فــهــمــهــا. مــن خــــارج الــجــزائــر، لــنــا أن 
نتساءل: أي معنى لحجب موقع في زمننا؟ 
هل ُيطمئن ذلك السلطة؟ ثم أال ُيفترض أن 
الحراك عقدًا اجتماعيا جديدًا بحيث  يقيم 
 يــتــغــّيــر مــضــمــون مـــفـــردة الــســلــطــة فتصبح 
ولــــيــــس  شــــعــــبــــيــــة  إرادة  عــــــــن   تـــــعـــــبـــــيـــــرًا 
 مع من 

ّ
منظومة فوقية ال تقبل التعايش إال

يسايرها. 
املستوى  هــذا  تــحــول دون  ــات كثيرة 

ّ
مــعــط

الحراك  أن  يبقى  لكن  التغيير.  مــن  العميق 
فقط  ينكرها  قد  فــرض متغّيرات كثيرة  قد 
ــــوراء لــغــايــة في  مــن يـــريـــدون الـــعـــودة إلـــى الـ
أن أي تغيير يفرز  نفوسهم. ومــن املعروف 
مــعــادالت جــديــدة فــي كــل فــضــاء اجتماعي 
- بــاملــعــنــى الــــــذي يــطــلــقــه عـــالـــم االجـــتـــمـــاع 
الــفــرنــســي بــيــيــر بـــورديـــو - ويــفــتــتــح بشكل 
أوتوماتيكي مــعــارك تــجــاذب فــي كــل موقع 
ــحـــفـــاظ عــلــى  ــاول الـ ــحــ بــــن فـــئـــة مــهــيــمــنــة تــ
امتيازاتها وفئات ال ترى أن الوضع السائد 
في صالحها فتستند إلى عناصر املعادلة 

الجديدة كي تغّير واقعها. 
الجزائر  وليست  التغيير،  ميكانيكا  إنــهــا 
 وما 

َ
استثناء. ومــا من شــيء يجعل ما قبل

بــعــَد الـــحـــراك مــتــشــابــهــن، إال الــســقــوط في 
يريحها  التي  السلطة  انــتــصــارات  تصديق 
ف الرغبة 

ّ
تعطيل كل شيء. من املهم أال تتوق

في التغيير أبدًا...

 لتأكيد موقٍف شخصي من حراك 
ّ

أكتب إال
ال يمكن تجاهله«.

لــكــن، هــل يكفي مــا صــدر إلــى اآلن للتأريخ 
ملــا حـــدث ويــحــدث؟ يجيب الــكــاتــب بــوعــام 
رمضاني، الذي نشر كتابا بعنوان »يوميات 
صحفي في الحراك«، بالنفي؛ لكون »أغلب 
وحكايات  وانطباعات  آراء  مــجــّرد  ُكتب  مــا 
ــــا مختلفة بغية  مـــن زوايـ لـــأحـــداث  ــرد  وســ
القراءة  تحتاج  بينما  اللحظة،  تلك  توثيق 

السياسية املفّصلة إلى وقت«.
 ِمثل هذه الكتب 

ّ
مع ذلك، َيعتبر رمضاني أن

مهّمة في كتابة التاريخ؛ حيث ستكون ضمن 
املـــؤّرخـــون  عليها  سيعتمد  الــتــي  الــوثــائــق 
الــحــراك وفهم أحــداثــه،  الحقا لكتابة تــاريــخ 
وتقديم  الحكي  اخترُت  ُمضيفا: »شخصيا، 
شــــهــــادة عــــن الــــحــــراك كـــمـــا عــشــتــه وفــهــمــتــه 
في  السياسي  للمشهد  ومــتــابــع  كصحافي 
الجزائر، من خال تفسير الدوافع التي أّدت 
إلى لحظة انطاق الحراك التي كانت أشبه 

بكسر لجدار الصمت والخوف«.
ورغم االنتقادات التي ُوّجهت إلى تلك الكتب، 
ــــهــــا تــــنــــدرج ضـــمـــن »الــكــتــابــة 

ّ
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

االنطباعية  إلــى  تجنح  الــتــي  االستعجالية« 
اب 

ّ
 الكت

ّ
 من الواضح أن

ّ
أكثر من التقّصي، فإن

ــن لــحــظــة  ــوا ســـريـــعـــا مــ ــرجــ ــّيـــن خــ ــافـ والـــصـــحـ
الـــدهـــشـــة وتـــمـــّكـــنـــوا مـــن اإلفــــــات مـــن طــوفــان 
فــي غضون  املــتــســارعــة  وتداعياتها  األحــــداث 
السنتن املاضيتن، على عكس ما حــدث في 
انــتــفــاضــة 1988 و»الـــربـــيـــع األمـــازيـــغـــي« عــام 
لصالح  التمايز  هــذا  رمــضــانــي  ــر  ُيــفــسِّ  .1980
 مـــع انــتــفــاضــات 

ً
الــكــتــابــة عـــن الـــحـــراك مــقــارنــة

ص هامش الرقابة 
ُّ
سابقة بسهولة النشر وتقل

 إلى طبيعة الحراك 
ً
 مع السابق، إضافة

ً
مقارنة

الــتــي يــقــول إنــهــا تختلف عــن أحــــداث تشرين 
ِمــن ناحية  ، ســـواء 

ً
األّول/ أكــتــوبــر 1988 مــثــا

ــحــا: 
ِّ

ــــداف أو الــنــتــائــج، مــوض األســـبـــاب أو األهـ
»أتى الحراك كانتفاضة على محاولة التمديد 
لــرئــيــس مــريــض مـــع الــطــالــبــة بتغيير شــامــل 
للنظام، وقد رحل بوتفليقة من دون أن تسيل 
ــداث أكـــتـــوبـــر، فقد  ــ ــا أحــ ــ ــدة، أّمـ ــ ــ قـــطـــرة دم واحـ
فت أكثر من 500 قتيل، وسرعان ما دخلت 

ّ
خل

الباد في أزمة أمنية دامية«. ويختتم بالقول: 
ــصــبــح مسألة 

ُ
»عــنــدمــا يــرتــبــط األمـــر بـــالـــدم، ت

الكتابة أكثر تعقيدًا«.

المّد الشعبّي في مواقع أخرى

حضور في الشكليّات ليس أكثر

مجلّة  على  القائمون  اختاره  الشعبي،  الحراك  من  ُمستوحى  شعار  التغيير«،  »فكرة 
انزياحات التي أطلقتها وزارة الثقافة الجزائرية العام الماضي، وهو يلّخص »سعيها إلى 
إحداث قطيعة مع ثقافة الريع واالنغالق والتقليد«. كان المأمول أن تقطع المجلّة 

مع »تقليد« يتمثّل في توّقف المشاريع الثقافية، لكن لم تفعل.

في  المستقلّة  للمبادرات  واضحًة  نُدرًة  سناُلحظ  الثقافية،  المجلّات  عن  الحديث  عند 
هذا المجال. مجلّة »فصل«، التي انطلقت في 2018، هي إحدى المبادرات القليلة هنا. 
وقبل أشهر، أطلق القاص فارس كبيّش مجلّة ثقافية إلكترونية بعنوان جيم ِمن دون 

أّي دعم مادي، وقد صدرت منها سبعة أعداد إلى اآلن.

عددها  بعد  الصدور  عن  »انزياحات«  ف  توقُّ سبب  عن  يتساءلون  المتابِعون  كان  بينما 
الشباب  بـ»إبداعات  ُتعنى  إنها  فنون قالت  بعنوان  الوزارة مجلًّة جديدًة  الرابع، أطلقت 
دعائيًا  منبرًا  تكون  »لن  بأنّها  عليها  القائمون  َوَعد  التي  األولى،  عكس  وعلى  الفنية«. 
بدل  الرسمية،  الثقافية  المؤّسسات  مديح  في  فّجًا  أسلوبًا  الثانيُة  اعتمدت  للسلطة«، 

التطرُّق إلى مشاكلها.

ُتصدرها  التي  الثقافية  المجلّات  إلى  انضّمت مجلّة جديدة  الجاري،  العام  في مطلع 
التي أصدرتها  فواصل  المرّة، بمجلّة  األمر، هذه  يتعلّق  الجزائر.  مؤّسسات رسمية في 
الثقافية  المجلّات  إلى  الجديدة  المجلّة  تضيفه  الذي  ما  لكن،  »الشعب«.  صحيفة 

الموجودة في الساحة اليوم؟ وهل من ضمانات الستمرارها؟

محمد عالوة حاجي

سرعان ما انتبه الجزائرّيون إلى غياب 
الــريــاضــّيــن عــن الــَحــراك الشعبي الــذي 
فـــئـــاٌت مــهــنــيــة مختلفة  فــيــه  انـــخـــرطـــت 
مــن املــجــتــمــع؛ مــثــل الــقــضــاة واملــحــامــن 
 فئة 

ّ
والـــصـــحـــافـــّيـــن الـــذيـــن كـــانـــت لـــكـــل

الخاّصة،  االحتجاجية  وقفاتها  منهم 
 ثــاثــاء 

ّ
ـــخـــذوا مــن كـــل

ّ
والــطــلــبــة الــذيــن ات

ــاوز جــمــيــع  يـــومـــا لـــلـــتـــظـــاهـــر، وقـــــد تــــجــ
الــتــي تدعو  املطلبية  الــشــعــارات  هـــؤالء 
إلــــــى تـــحـــســـن ظــــروفــــهــــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة إلــــى مــطــالــب تــصــبُّ في 
روح الحراك نفسه؛ مثل تحرير القضاء 
القانون  لدولة  والتأسيس  والصحافة 

واملؤّسسات.
 نـــجـــد انـــتـــبـــاهـــا لــغــيــاب 

ّ
ــا، أال ــتــ ــان الفــ ــ كـ

ــاب وأكــاديــمــّيــن، ليس 
ّ
ــفــن، مــن ُكــت

ّ
املــثــق

فقط عن الشارع، بل عن مواكبة الَحراك 
بــالــتــعــلــيــق والــتــحــلــيــل وتــقــديــم األفــكــار 
انن 

ّ
الفن بــعــض  واملــقــتــرحــات. وحــدهــم 

اعتبروا الحراك مساحة تعبير إبداعي، 
ثوا الشارع بالغناء واملسرح وبعض 

ّ
فأث

 
ٌ
ة

ّ
فقل البقية،  أّمــا  التشكيلية.  اللمسات 

فقط بدا عليها االنشغال بالحراك، على 
عّد 

ُ
الصعيدين الفكري وامليداني، وهي ت

على أصابع اليد الواحدة.
ــر«  لــكــن الــافــت أنــنــا ال نــجــد أّي »تــحــسُّ
نا 

ّ
ــفــن، بــل لعل

ّ
شعبي عــلــى غــيــاب املــثــق

نـــجـــد ارتــــيــــاحــــا حــــيــــال هــــــذا الـــغـــيـــاب، 
شرائح  معظم  بــن  واضــحــة  فالقطيعة 
الــذي يبدو  الــجــزائــري  الشعب واملثقف 
ــه الـــغـــالـــبـــة قـــريـــبـــا جــــــّدًا مــن  فــــي صــــورتــ
 الـــســـواد األعــظــم من 

َّ
الــســلــطــة، حــتــى أن

املواطنن يكاد يضع النخب السياسية 
ة واحــدة. وتبعا لذلك 

ّ
والثقافية في سل

ُيصبح الحراك مضاّدًا للمثقفن أيضا، 
حــتــى إذا كــانــت الــحــاجــة إلــيــه أكــبــر من 
الــحــاجــة إلــــى الـــريـــاضـــّيـــن، فــِمــن أدوار 
ــّدم تــغــطــيــة »عــلــويــة« في  ــقـ املــثــقــف أن ُيـ
مــنــعــطــفــات تـــاريـــخ بـــلـــده، بــمــا لــديــه من 

ُعّدة معرفية ونظرية.
ــفــن مــع الـــحـــراك بـــاردًا 

ّ
أتـــى تــفــاعــل املــثــق

بــعــض الـــشـــيء، وكـــأنـــه ُيـــؤّكـــد الــصــورة 
الشعبي.  املــخــيــال  فــي  املــرســومــة عنهم 
ــو اســتــقــالــة  ــا يــمــكــن الــتــقــاطــه هـ أبـــــرز مـ
لــقــضــايــا  ــانــــدًا  مــــســ دوره  ــــن  مـ ــــف 

ّ
ــق ــثــ املــ

الــشــعــب. لــن تــخــطــئ الــعــن تــلــك الــحــالــة 
الذهن من االشتباك  السائدة من إعفاء 

االنغاق الــذي ال يواكب جوهر الحراك 
الــشــعــبــي، وثــانــيــا لــلــطــابــع االحــتــفــالــي 
الــتــي  الــثــقــافــيــة  املـــشـــاركـــات  للكثير مـــن 
ــة«، خـــصـــوصـــا حــن  ــامــ ــعــ تــســتــغــبــي »الــ
 
َّ
تــشــيــر إلــــى حـــــدوث نــقــلــة، فـــي حـــن أن

ــق بــعــد 
َّ
ــم تــتــحــق  لــ

َ
ــة ــيــ ــالـــب األســــاســ املـــطـ

ق فــي املـــدى الــقــريــب(. 
ّ
)وربــمــا لــن تتحق

هكذا جعل الخطاب الثقافي من الحراك 
القتناص  ومناِسبٍة  فولكلورية  لحظة 

.
ّ

َور والقصص ليس إال الصُّ
ــوات  ــ  غـــيـــاب األصـ

َّ
ــّك فـــي أن ــا مـــن شــ ومــ

ــف 
ّ
الــنــقــديــة ســمــح بـــبـــروز صــــوت »مــثــق

ــل 
ّ

ــذي بـــات الــضــيــف املــفــض الــســلــطــة« الــ

والخاّصة،  الحكومية  اإلعــام  لوسائل 
فن ال دور له سوى 

ّ
وهــو نــوٌع من املثق

وإلــى  وتـــجـــاُوزاتـــهـــا،  للسلطة  الــتــبــريــر 
 بــعــد 

ٌ
ــــؤالء انـــضـــّمـــت أســــمــــاء جــــديــــدة هــ

الَحراك كان لبعضها مواقف راديكالية 
ـــر خــطــابــهــا.  ـــغـــيِّ

ُ
ِمــــن الــســلــطــة قــبــل أن ت

يكفي أن نذُكر هنا األستاذة الجامعية 
تــدعــو  ــانــــت  كــ ــتــــي  الــ بــــن دودة   مــلــيــكــة 
ــل جــمــيــع  ــيــ ــــي مـــنـــشـــوراتـــهـــا إلــــــى رحــ  فـ
ل يوسف سحايري 

ّ
رموز النظام، واملمث

 ُيــــــشــــــارك فـــــي املــــظــــاهــــرات 
َ
الــــــــذي كــــــــان

ويــكــتــب بــأنــه ال يــعــتــرف بــعــبــد املجيد 
 ،

ً
ــّيــــر األمــــــــر فــــجــــأة تـــــّبـــــون رئــــيــــســــا. تــــغــ

 لــلــثــقــافــة 
ً
إذ أصـــبـــحـــت األولـــــــى وزيــــــــرة

بالصناعة  فا 
ّ
مكل دولــة  كاتب  والثاني 

السينماتوغرافية. أال يزيد كل ذلك في 
فيه؟ 

ّ
العاقة بن املجتمع ومثق خلخلة 

ــــع مــســتــقــبــل 
ّ
نــــتــــوق أن  يـــمـــكـــن  ــــف  ــيـ ــ وكـ

الــطــريــق؟  لــهــا  ينير  أحـــد  ال  مجتمعات 
األمر ال يعني الجزائر وحدها، بل ربما 

مجمل الباد العربية.

مـــع إشــكــالــيــات الـــجـــزائـــر ومــتــغــّيــراتــهــا 
الواقع  أرض  على  نجد   

ْ
لــن املستحدثة. 

ــفــن 
ّ
غــيــر مــجــمــوعــات ضــّيــقــة مـــن املــثــق

قة، وال تصُدر 
َ
تتناقش داخل قاعات مغل

ــتـــجـــاُوزات  ــام الـ ــ مــنــهــا مـــواقـــف حــتــى أمـ
 عن 

ُ
ــف الــســلــطــة

ّ
الــكــثــيــرة الــتــي لــم تــتــوق
ن.

َ
ارتكابها طيلة سنت

متناقضة  السلبية  هــذه  تبدو  ظاهريا، 
مـــع ذلـــك الـــكـــّم الــكــبــيــر ِمـــن الــُكــتــب الــتــي 
ــصــِدرهــا منذ أشهر 

ُ
ت النشر  بـــدأت دور 

الـــــَحـــــراك األولـــــــــى، فـــتـــوحـــي بـــــأن هــنــاك 
فن في ما يحدث في 

ّ
مساهمة من املثق

الــبــاد. غير أن األمـــر ال يــعــدو أن يكون 
مـــحـــاوالت ظــهــور فـــي املــشــهــد ِمـــن دون 
تقديم أي إضافة، وال نجد فيها حسما 
في أّي من القضايا الكثيرة التي أثارها 
ــراك، بـــل إن كــثــيــرًا مـــن تــلــك الــُكــتــب  ـــَحــ الـ
تحمل تواقيع أسماء لم يسبق أن ُسِمع 

لها رأٌي أو صوٌت حول الشأن العام.
ر بارتياٍب 

َ
 ُينظ

ْ
كان من الطبيعي، إذن، أن

فن«، أّواًل بسبب هذا 
ّ
إلى »مجتمع املثق
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