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ملخص :ا
جؿتهض ٝهظه الضعاؾة الو٢وٖ ٝنض أهمية الانحسابات باٖحباعها آلية عتيؿـية يـما املماعؾـة الضرم٣غاَيـة ،والـ
أي مــضق خ٣٣ــد مسحلــ ٠املدُــات الانحسابيــة الئــد ٖغٞتهــا الجؼاتــغ ثــضاو ٖ ـ الؿــلُة وث ضرــضا للنسبــة ،أم أن
ٖوام ــي ٦سأ ــفي أر ــغت ع ـ ؾ ــأفوعي الٗملي ــة الانحسابي ــة ابح ــضا م ــا َبيٗ ــة النٓ ــام الؿيائ ـ د ال ٣ــات  ،م ــغوعا بالس٣ا ٞــة
الؿياؾ ــية الؿ ــاتضي ،والً ــوابِ ال٣انوني ــة امل ــئَغي لا ــظه الٗملي ــة ،ون ــو ال ـ م ــضق ٞاٖلي ــة سخ ـؼا الؿياؾ ــية،
وانٗ٨ؿــد ؾــلبا ٖ ـ الٟٗــي الانحســابي ٗ ٞلــد منـ  ٗٞـ مؤػومــا .ولن الضعاؾــة ثمـماما مــ٘ مــا ٖغٞحـ الجؼاتــغ مــا
خ ـغا ٥ابح ــضا م ــا  22م ــا ٞي ٟــغي  ،2019وم ــا ٖ٨ؿ ـ م ــا جٛأ ــف ع ـ ال ُ ــا  ،سم ــغ ال ــظي رحُل ـ اٖ ــاصي النٓ ــغ ع ـ
الؿـ ــأفوعي الانحسابيـ ــة .وهـ ــو مـ ــا ؾـ ـيٗ٨ـ مـ ــضق اؾحدًـ ــاع املـ ــواَنأن والنسـ ـ الؿياؾـ ــية لل٣واٖـ ــض الضرم٣غاَيـ ــة
باٖحباعهـ ــا ال٣واٖـ ــض الكـ ــغٖية الوخيـ ــضي املم٨نـ ــة للحنـ ــاٞـ ٖ ـ ـ الؿـ ــلُة واصاع هـ ــا ،أم أنهـ ــا ؾـ ــح٩ون ٛ٦أفهـ ــا مـ ــا
الاؾحد٣ا٢ات الانحسابية الؿاب٣ة ثضوع ع "خل٣ة مٟغٚة" وجٗيض انحاض نٟـ الؿلُة و ٤ٞالًوابِ طا ها.
الكلما املفااحُة :الانحسابات؛ الٟٗي الانحسابي؛ الحناٞـ الؿيائ د؛ الحٛيأف الؿيائ د.
Abstract:
This study aims to examine the importance of elections as a key mechanism within
democratic practice, and what various electoral events in Algeria have achieved of
at the level of alternation in power and renewal of the elite, or are there many
factors that have influenced the path of the electoral process, such as the nature of
the existing political system. to the effectiveness of political parties, which
negatively reflected on the electoral act, and made it a crisis action. Because the
study coincides with the social mobility in Algeria since 22February 2019, which
requires a review of the electoral process, this will reflect the extent invoke of
citizens and political elites the democratic rules as the only legitimate rules about
competing for power, or will it, like other electoral entitlements, revolve in a
"vicious circle" and reproduce the same power under the same controls.
Keywords: Elections; Electoral act; Political Competition; Political Change.
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مقذمة :
جٗض الانحسابات سصاي الغتيؿية لًمان الحمسيي ع أي م حم٘ صرم٣غاَي ،وآلية أؾاؾية (ال طان
ُ
آليات أزغق) الئد ث ؿض م حمٗة الوطوص الخ٣ي٣ي للضرم٣غاَيةٞ ،هد آلية للحٗبأف ٖا ؾياصي الكٗ  ،ووؾيلة
أو أصاي ل٣ياؽ صعطة و و٢بو ٫الكٗ لجاة خؼبية مٗينة أو لبفنامج مٗأن ،جؿح٣ي ا بوطوص يوابِ
أؾاؾية ويغوعية منها؛ وطوص بيئة صرم٣غاَية ،مبضأ ٞهي الؿلُات ،زًوٕ طمي٘ املئؾؿات ملغا٢بة ممس
الكٗ ع البفملان ،خ٩ومة مؿئولة أمام البفملان.
ل٨ا امل خٔ أن الٟٗي الانحسابي صازي الًٟا الؿيائ د الٗغبي ٖموماُ ،رُغح منظ ثد٣ي٤
الاؾح ٫ ٣والحسلو عؾميا ما املض الاؾحٗماعي املباقغ ٦مفطمة لػمة الخ ٨وما اؾحخبٗاا ما اق٩ا ت ٖ
نٗيض الحٗامي م٘ مئؾؿات الضولة وم٩ونات امل حم٘ٞ .الضرم٣غاَية ٦ما ثحدضص مغطٗيا ثسغض مُل٣ا ٖا
ثؤؾيـ الٟٗي الانحسابي ب ٗل أصاي خؿ وبنا وث ؿأف للخياي الؿياؾية واملئؾؿية بغمتها ،وثغطمة ملٟاوم
املواَنة وجٗبأفا ٖا "ؾياصي الكٗ " ٖبف ثٟٗيي إلاخؿاؽ با نحما وطٗي ال٣وق الؿياؾية أمام خ٣ي٣ة
ثمسيليتها.
ومٗلوم أن الجؼاتغ وٛ٦أفها ما الضو ٫الٗغبية الئد جٗغيد ل ؾحٗماع٧ ،اند ٢ض اؾحوٖبد ع اَاع
نغاٖاا مٗ بٌٗ املٟاهي الضرم٣غاَية وما بينها املماعؾة الانحسابيةٗٞ .غٞد منظ الؿنوات سول ل ؾح٫ ٣
اطغا الٗضرض ما الانحسابات .ثمأمت بؤن الحناٞـ ٞيها ٧ان مدهوعا صازي نٟـ النس الئد ثمل ٪نٟـ
املوانٟات وال هاتو والانحما الخؼبي سخاصي.
ل٨ا منظ ا٢غاع صؾحوع ؾنة  1989وما ثًمنح أخ٩ام مواصه ما ثؤ٦يض ٖ الحٗضصرة الؿياؾية
والخؼبية ٖغٞد الجؼاتغ الٗضرض ما املدُات الانحسابية ،ؾوا ما جٗل ٤منها با نحسابات الخكغيٗية أو الغتاؾية،
خيص ٖ٨ـ الح٨غاع امللٟد للنٓغ لاظه الانحسابات ،انُباٖا أن النٓام الؿيائ د ع الجؼاتغ وني ال مسالية
ثغؾيش ٖملية الا٢مفاٖات الٗامة٧ ،وؾيلة ما وؾاتي الحٛيأف الؿلمد والحباص ٫الضوعي ٖ الؿلُة ،و ٤ٞما
ثملي ٢واٖض الانحسابات الخغي والنميهة".
وم٘ طل ٪يٗحبف ال٨سأف ما املحخبٗأن أن ثاعيش الانحسابات ع الجؼاتغ ٖ س٢ي منظ  1996ليـ ثاعيسا
للحناٞـ الؿيائ د بأن مكاعي٘ وبغامج ؾياؾية مسحلٟة ،وانما ْي هاطـ الحد ٨ع مسغطات الٗملية
ُ
الانحسابية خايغا لضق املكغٞأن ٖ الٗملية الانحسابية ،وْلد أؾُوانة الممويغ الانحسابي جٗؼ ٝب٣وي ع أي
مٗمف ٥انحسابي.
و٢ض انخكغت هظه املٗح٣ضات لضق ُ٢اٖات واؾٗة ما أٞغاص امل حم٘ بما ع طل ٪بٌٗ النس ،
مٟؿغيا اٖغاى بًٗا ٖا الا٢مفإ با ٖح٣اص الؿاتض أن نحات اا طاهؼي ً
ؾلٟا وأن الخياي الؿياؾية ثد٨ماا
٧واليـ نغاها ثحآمغ باؾحمغاع ٖ اعاصي الكٗ بُغ ١ما٦غي لممري ٠اعاصث .
و ثمماما هظه الضعاؾة م٘ ما قاضث الجؼاتغ ما خغا ٥قٗبد منظ ٞ 22يٟغي  ،2019وما ثغث ٖن
ما ثؤطيي موٖض الانحسابات الغتاؾية الئد ٧اند م٣غعي ع  18أٞغيي ما نٟـ الؿنة ،ما ٞحذ با الحسمينات
والخؿاإ ت واؾٗا خو ٫الؿيناعيوهات املدحملة لاظه الانحسابات ومسغطا ها وما ؾيؤجي بٗضها ما انحسابات
ّ
مئق ًغا ّ
جكغيٗية ومدلية ،ؾح٩ون
طي ًضا ٖ أن املواَنأن والنس الؿياؾية ٢ض اؾخبُنوا ال٣واٖض
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الضرم٣غاَية باٖحباعها ال٣واٖض الكغٖية الوخيضي املم٨نة للحناٞـ ٖ الؿلُة واصاع ها ،أم أنها ؾح٩ون ٛ٦أفها
ما الاؾحد٣ا٢ات الانحسابية الؿاب٣ة ثضوع ع "خل٣ة مٟغٚة" وجٗيض انحاض نٟـ الؿلُة و ٤ٞالًوابِ طا ها،
وهو ما ثداو ٫هظه الوع٢ة إلاطابة ٖلي ما ز  ٫الخؿاإ ٫الحال  :هي ؾحٗ٨ـ الانحسابات امل٣بلة منح طضرضا
ع املؿاع الضرم٣غاَي للجؼاتغ ،أم ؾح٩ون اؾحمغاعية لؿوؾيولوطيا الانحسابات نٟؿاا الئد خ٨مد الب ص منظ
الاؾح٫ ٣؟
وؾيح مٗالجة هاث إلاق٩الية ما ز  ٫ثناو ٫الٗنانغ الحالية :
 مدضصات الٟٗي الانحسابي ع الجؼاتغ(ملا ٢بي الخغاٞ 22 ٥يٟغي).
 ع ؾوؾيولوطيا الانحسابات ع الجؼاتغ.
 ندو مؤؾؿة الٟٗي الانحسابي ع الجؼاتغ.
الحراك  22فُفريا):
 .1محذدا الفعل لاختنابابي في الجسائر(ملا قبل ا
زبفت الجؼاتغ الٗملية الانحسابية منظ الاؾح٣ٞ ،٫ ٣ض ٖغٞد الب ص أو ٫انحسابات نيابية بٗض ث٩ويا
َ
الجمٗية الحؤؾيؿية ووي٘ الضؾحوع الجؼاتغي ،ل٨ا الح غبة الوليضي ل جٗل َوي  ،خيص أطبفت بٌٗ
الٓغو ٝالحاعيسية الغتيـ با بلة آنظاٞ ٖ ٥غى ٢انون الُواعة مما أصق ال قلي امل لـ النيابي وجُٗيي
الح اع سول للضرم٣غاَية الوليضي.
وثوالد بٗضها الٗمليات الانحسابية (مدلية وجكغيٗية وعتاؾية) ،ثمأمت هظه الانحسابات بؤنها ما
ثنٓي الؿلُة و ثسغض ٖا نُا ١سهضا ٝاملدضصي لاا واملحمسلة أؾاؾا ع اٞغاػ النس الؿياؾية الئد ثئيض
النٓام ال٣ات (ٞمفي ما ٢بي الحٗضصرة) ،بضليي أن ازحياع املغشخأن للم الـ املدلية أو الخكغيٗية ٧ان رمغ ٖبف
مهٟاي طبهة الحدغيغ الوَند الئد يُٗيها النٓام الانحسابي مؿئولية الازحياع سول للمغشخأن .أو ثبضري البٌٗ
منها بهض ٝان اػ مغخلة الانح٣ا ٫ال نمِ ؾيائ د طضرض (مغخلة الحٗضصرة الؿياؾية).
وما هنا ربضو أن م٣اعبة الٗملية الانحسابية ع الجؼاتغ رم٨ا أن ثحد ٤٣زاعض املنٓومة الحدليلية
سم املحمسلة ع طوهغ النؿ ٤الؿيائ د وانٗ٩اؾاث ٖ ثضبأف املؿاع الانحسابي ٞ.الؿلُة الؿياؾية ع الجؼاتغ
جٗحبف – خؿ ٖضص ما الضعاؾات س٧اصرمية -مٛل٣ة البنا م٘ ما ر٣حًي طل ٪ما ث اوػ بنيوي إلم٩انية
املناٞؿة الؿياؾية املٟحوخة أو جكاوع واؾ٘ ع مؿلؿي جك٨يي ال٣غاع الؿيائ د ع مؿاعاث إلاؾمفاثي ية ،أو أي
ام٩انية إلخضاذ الحضاو ٫الخ٣ي٣ي ،بضليي أن أو ٫انحسابات جٗضصرة ٖغٞتها الب ص بٗض ا٢غاع الحٗضصرة الؿياؾية
والخؼبية ،وأًٞد ال ٞوػ خؼ مٗاعى آنظا( ٥الجبهة إلاؾ مية لإلن٣اط) ،و٧اصت أن ثٟض د ال خضوذ جٛيأف
خ٣ي٣ي ،ث الٛا نحات اا ٧ليا واٖ ن خالة الُواعة.
مدا٫
وما ر ٞبن أي مداولة للنٟاط ال الض ت الؿياؾية ل نحسابات ع الجؼاتغ ،ثحُل
ال وى ع َبيٗة الؿلُة الؿياؾية وانٗ٩اؾات طل ٖ ٪الٟٗي الانحسابي ،خئى رم٨ا ع سزأف م مؿة آٞا١
املماعؾة الانحسابية ع طؼاتغ ما بٗض خغاٞ 22 ٥يٟغي .2019
ُ
أ .واقع العملُة لاختناباتُة في الجسائر :ثئ٦ض مسحل ٠الكواهض ٖ أن الانحسابات الئد ٖغٞتها
الب ص منظ ا٢غاع الحدو ٫اث اه نٓام أ٦ثف انٟحاخا وجٗضصرة ،ل ث٨ا ا آلية لح٨غيـ سمغ الوا ،٘٢ووؾيلة رلجؤ
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اليها النٓام ال٣ات للبفهان ٖ قغٖيح الكٗبية وقغٖية مئؾؿاث ٖ املؿحوق الضاز  ،واث اه الغأي الٗام
الضول .
واطا ٧اند الانحسابات بهٟة ٖامة وؾيلة إلؾناص الؿلُة ،خيص رح بواؾُتها ازحياع سش ام
الظرا ّ
ؾيٗاض لا باثساط ال٣غاعات وعؾ الؿياؾات ،ووؾيلة لحنٓي ٖ ٢ات الٟئات الاطحماٖية املسحلٟة،
وخؿ ال ٞات بينها بالُغ ١الؿلمية ،واملٗياع املدضص لكغٖية أو ٖضم قغٖية الؿلُة ال٣اتمة( ،نالح
 ،2012م.م ٞ )15 –14بنها جٗضو أن ث٩ون ع الجؼاتغ م٘ رهاخبها ما ثط ي انحسابي م غص آليات
لح ضرض ٢واٖض النٓام ال٣ات والؿلُة الخا٦مة ،والخٟاّ ٖ املنان والٗاضات ل٦بف ٞمفي ػمنيةٖ( .بض الٗال
 ،2014م)324 .
وٖلي رحُل ٞا الوا ٘٢الانحسابي ع الجؼاتغ اؾح٣غا م موٖة ما املدضصات ،ثغس د وأنبدد
بمسابة آليات النٓام ع الحٗامي م٘ الٗملية الانحسابية ومٟغػا ها ،وأه هظه املدضصات ن ض:
 ضرورة اصتُعاب الذرش جُذا :نناصر ٤الا٢مفإ ه ٢نابي ُمٟخ ة ر الحدٞ ٨يها ،طل ٪أن أو٫
انحسابات جٗضصرة لؿنة  1991وما أٞغػث ما ن اح خؼ مٗاعى آنظا( ٥الجبهة إلاؾ مية لإلن٣اط)،
طٗلد النسبة املحد٨مة بؼمام الؿلُة جؿحوٖ خ٣ي٣ة أن نناصر ٤الا٢مفإ ه ٢نابي ُمٟخ ة ر
الحدٞ ٨يها ٖ ،أؾاؽ أن مهلخة الضولة والنٓام ٞو٧ ١ي اٖحباع .وما ر أنبذ الحٗامي م٘
الانحسابات ٦آلية لحسبيد سمغ الوا ،٘٢وليؿد وؾيلة لحم٨أن سٞغاص ما ازحياع ممسليه  .وهو ما رئ٦ض
خ٣ي٣ة أن الانحسابات ع الجؼاتغ ليؿد آلية لح ضرض الُب٣ة الؿياؾية والحضاو ٫ال ٖ ٟٗالؿلُة ،بي
" جٗبف ؾوق ٖا صرم٣غاَية الواطاة و هض ٝال قغٖنة النٓام [الخا ] ٦أمام الٗال ال اعج و٦ؿ
ثؤريض الجماهأف ،صون أن ر٩ون لنحات اا املٗغوٞة ؾلٟا أي ثؤرأف ع اثساط ال٣غاع"( .الااقمد ،2007م)63.
 تفرَغ لاختناباتا من مل مضمون تذاولي للضلطة ،لحهبذ انحسابات بضون ثمسيي ؾيائ د وثغؾيش ٨ٞغي
مامة ع الس٣اٞة الؿياؾية لضق النسبة والجماهأف وه أن هض ٝاملؿاومة الؿياؾية ليـ ثضاو ٫الخ٨
وانما اؾحمغاع النٓام الؿيائ د .واؾحُإ النٓام الخا ٦ما ز  ٫الحٗضري الضؾحوعي لؿنة ،1996
اُٖا الُٛا الضؾحوعي للٗبة الؿياؾية بٗض أن ٢غع الٗوصي ال الٗملية الانحسابية (ابحضا ً ما عتاؾيات
٣ٞ .)1995ام ببصزا ٫ثغثيبات مئؾؿاثية ل خحياٍ ما اخحما ٫خضوذ ثضاو ٖ ٫الخ ٨ثمسلد
بال هوم ع ا٢غاع الحٗضصرة بكغوٍ ،وإلاطغا ات ال٨سأفي امل٣يضي للخغيات الؿياؾية والجمٗوية
ُ
والن٣ابية .وثغس د بٗض طل ٪هظه إلاطغا ات ٦ح٣اليض محواعرة ثلجؤ اليها الؿلُة الخا٦مة ٢بيي أي
اؾحد٣ا ١انحسابي( .ػعي ، 2016 ٤م)307.
لاتوٍة لها ،وهو ما رٟحذ امل ا ٫واؾٗا لؿيُغي
 لاتقاء على هُمنة لادارة على لاختناباتا ورعاًتها ا
إلاصاعي ٖ ٖملية ثؤَأف الانحسابات ما طاة ،وإلم٩انية الممويغ لهالح خؼ ؾيائ د أو ثط ي نؿ
املكاع٦ة وث ميي النحاتج ما طاة أزغق .ومٗلوم أن ثضزي إلاصاعي والحؤرأف ع نحاتج الانحسابات موطوص
منظ ا٢غاع اطغا أو ٫انحسابات جٗضصرة ع الب ص ،ولو أن ٧ان خؿ ال٨سأف ما امل خٓأن مدضوصا طضا،
بضليي ما ٖبف ٖن الغتيـ الكاطل با طضرض ب٣ول " ان وي٘ املي٩انؼمات املنٓمة للٗمليات الانحسابية ه
ما ازحهام إلاصاعي وخضها"( .عصاوي ،2014م)267.
املجلة الجسائرٍة لألمن والانمُة
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 مراهنة النظام على منطق السبائنُة الضُاصُة وتوزَع الرَع لوصُلة للبقاء في الضلطةٞ :باٖحباع
النٓام الؿيائ د الجؼاتغي ً
نٓاما عيٗيا ٞاو يٗحمض بضعطة ٦بأفي ٖ ٖاتضات البمفو ٫ما أطي ٦ؿ
الؿل الاطحماع  ،بديص ثخناؾ ٢ضعي الؿلُة الخا٦مة ع ّ
الو الؿيائ ّد وقغا ّ
الؿيُغي ٖ امل حم٘
وٖ املٗاصلة الؿياؾيةَ ،غصرا م٘ ػياصي املضازيي النُٟية .وم٘ أن هظه املٗاصلة ليؿد بالمغ الجضرض
ّ
ّ
سؾاؾية الئد بغػت ٢بي انحسابات ماي  2012وبٗضها ،ه
الً٣ية
ٖا النٓام وؾلُح الخا٦مة ا أن
ّ
ّ
رحدٞ ٨ي النٓام الؿيائ ّد ،والظي بًٟل رحدًّ ٨
مدوعية ّ
٧ليا ع م٣اليض الؿلُة
الغي٘ النُٟي الظي
ّ ً
ّ
ّ
وٖملية ثوػي٘ الغي٘ ٖ امل حم٘ ٖامة وٖ الٟاٖلأن الاطحماٖيأن والؿياؾيأن الظرا رخناٞؿون ٖلي .
ُ
ٞالٗغى الانحسابي الظي ثدٟؼه اللٗبة الخكغيٗية مس  ،ردحوي ٖ مؼارا ٦بأفي ث٣ضماا الضولة
ُ
الغيٗية ،ابحضا ً ما الحمويي الظي ث٣ضم وػاعي الضازلية ع اَاع الخملة الانحسابية ،ويخناؾ َغصا م٘ حج
ال٣وات  ،خيص ٧لما ٧ان ٖضصها أ٦بف خهي الخؼ ٖ صٖ أ٦بف ،ونو ال الُٗارا واملنذ الئد ثمنذ للمغا٢بأن.
(ٖغوؽ  ،2008م)2.
وما قؤن هظا املنُ ٤الظي يٗحمض ٖ الؼباتنية الؿياؾية وثوػي٘ الغي٘ أن ر ٗي الانحسابات وؾيلة
لإلب٣ا ٖ الوي٘ ال٣ات  ،بٗيضا ٖا أي ث ضرض للُب٣ة الؿياؾية ،والحضاو ٫ال ٖ ٟٗالؿلُة .بي أ٦ثف ما
طل ٪آلية إلقغا ٥بٌٗ سخؼا ع الخ٩ومات املحٗا٢بة للخهو ٖ ٫خهتها ما الغي٘ بض ٫املكاع٦ة.
ب .لاشكالُة لاختناباتُة في الجسائر :ر٣حض د الٟٗي الانحسابي اٖاصي النٓغ ع البنا املئؾس د
ب ٗل زايٗا للمناٞؿة الؿياؾية والانح٣ا ٫اؾمفاثي يا ال بنيات ثضاولية ثح اوػ طظعيا اخح٩اع الؿلُة،
وجُٗي مٗنى خ٣ي٣يا للمماعؾة الؿياؾية ،والحناٞـ الؿيائ د ؾوا بأن ش هيات محٗضصي ٖ ٢مة هغم
الؿلُة الحنٟيظرة ع اَاع انحسابات عتاؾية ،أو بأن جك٨ي ت ؾياؾية محٗضصي للٟٓغ بم٣اٖض يما الايئة
النيابية ع اَاع انحسابات جكغيٗية ،ا أن ما نلخٓ ٖ الانحسابات الجؼاتغية هو جكاب ٪م موٖة ما
إلاق٩ا ت عهند الٟٗي الانحسابي وطٗلد من  ٗٞمؤػوما ،وخالد صون ثد٣ي ٤ثضاو ٫خ٣ي٣ي ٖ الؿلُة
ونظ٦غ منها:
 صلطة صُاصُة مغلقة البناء:
رح خ٣ي الضعاؾات الؿياؾية الٛغبية للحميأم بأن "الضولة" و"الؿلُة" ،أو "امل ا ٫الؿيائ د"
و"الؿياؾة"ٞ ،الضولة ٖباعي ٖا ُبنى ومئؾؿات ثنمٕ ال السبات وث٩ون مدِ اطمإ مبضثي ،وجك٩ي ما رُل٤
ٖلي ع النٓغية الؿياؾية الخضرسة اؾ الؿيائ د أو امل ا ٫الؿيائ د (.)le politique
بينما الؿلُة ه م ا ٫للحناٞـ والحناػٕ املكغوٕ واملكغوٍ باخمفام ٢وانأن الضرم٣غاَيةٞ .هد جٗبف
ٖا ثواػن ال٣وق الاطحماٖية والؿياؾية ،وث ؿيض مئؾس د لظل ٪الحواػن ع طااػ خا ، ٦وثنحمد بهظا املٗنى ال
خ٣ي املماعؾات ( ،)la politiqueبونٟاا ٞاٖلية ماصرة ع الاطحمإ الوَند ،ثماعؾاا ٢وق مسحلٟة ومحمارؼي
املهالح( .ػعي ، 2016 ٤م)85 .
ل٨ا امل خٔ أن الوا ٘٢الؿيائ د
َُ
ً
٦سأفي ،وخئى ان اؾحوٖب نٓغيا ٞاو َرحمسل
ٚارة وليؿد وؾيلة لمف٢ية الٗمي الؿيائ د.
املجلة الجسائرٍة لألمن والانمُة

الجؼاتغي ل يؿحوٖ هظا الحميأم٦ ،ما ثض ٖ ٫طل ٪أخضاذ
ع ؾلو ٦الؿيائ د بضليي أن الؿلُة منظ الاؾح ٫ ٣أنبدد
هواعي ّ
ع هظا الهضص رغق الباخص الجؼاتغي ّ
ٖضي أن الؿلُة
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َغخد بٗض الاؾح ٫ ٣مباقغي ٛ٦ارة ،ول ثُغح اَ ٢ا ٧وؾيلة لمف٢ية الٗمي الؿيائ د وث٩ويا َب٣ة ؾياؾية.
٣ٞض قإ جٗبأف ع سصبيات الٟغنؿية أن ع مغخلة ما بٗض الاؾح ٫ ٣قاضت الجؼاتغ ؾٗيا هسا ندو البدص ٖا
الؿلُة ب٩ي الوؾاتي وماما ٧اند الُغ ،١وناعت الؿلُة امل٣هض النهاثي ومُا ٝاللٗبة الؿياؾية.
و٢ض ٦كٟد سخضاذ منظ الٛا أول انحسابات جٗضصرة أن الؿلُة خ ٨مهاصع مؿحد ٨ع نواي
ثغيض أن ثُل ٤ؾغاخ  ،وثسا ٝما أي مداو ت الحدغيغ .بي وانُوت الؿلُة ٖ ال و ٝما الضرم٣غاَية الئد
جؿع ال عصم ال ٟوي السخي٣ة ما بأن الؿلُة وامل حم٘ ،أي ثدغيغ الحواني آلليات الحمسيي ومٗارأف الاؾحد٣ا١
والجضاعي الئد ثثفي الح غبة الضرم٣غاَية وثؼيض ما ن بة النواي الخيوية للنٓام الؿيائ د( .رنيو) 2019 .
وهو ما خهي ر ذ ؾنوات بٗض اثٟا ١طمي٘ سَغا ٖ ٝال٣بو ٫بمبضأ ال ر٣أن ع الخهوٖ ٫
الكغٖية الئد ثٟغػها الٗملية الانحسابية ،خيص أن الاخح٩ام لهناصر ٤الا٢مفإ ؾيدضص الُغ ٝالظي ر٩ون ل
ؾلُة ا٦ما ٫بنا املئؾؿات الضرم٣غاَية ر ثغؾيش ٢ي الخغية بالحضاو.٫
ُ
وؾاص الانُبإ لضق الغأي الٗام أننا ندًغ لخالة ان خية اؾحشناتية ع ما يؿمى بالٗال السالص،
ٞل٣ض ( )...ثدغع الًٟا الٗمومي الؿيائ د بمي ص طملة ما الجمٗيات الؿياؾية الئد ن٣لد الحناٞـ خئى
صازي الحياع الواخضٞ ،غأرنا ٖضصا ٦بأفا ما سخؼا طات املغطٗية إلاؾ مية ثخناٞـ ٞيما بينها خو ٫ثمسيي هظا
الحياع٦ ،ما عأرنا ٖضص ٦بأف ما سخؼا طات الحوط الوَند ثناٞـ الخؼ الواخض ع اخح٩اعه للكغٖية
الحاعيسية.
٦ما جٗضصت الحياعات املنًوية ثدد الارضولوطيا الٗلمانية ع ؾيا ١أ٣ٞي بأن اليؿاعية الخاملة
لل٣ي الاقمفا٦ية واليمينية الخاملة لل٣ي الليبفالية .رب٣ى أ٦بف ثدغع ،للًٟاتأن الؿيائ د واملضني ،هو ع وا٘٢
سمغ طل ٪الحدغع ما ال٣بًحأن الٗؿ٨غية وإلاصاعية للخؼ الواخض ،والؿماح لٟئات واؾٗة بالحٗبأف ٖ نٟؿاا
بكئى الُغ ١وصازي مٗارأف مدضصي.
ل جؿحمغ َوي خ٣بة الانٟحاح هظه خئى ثضزي ثياع ناٞظ ع الؿلُة ،بد ٨اخح٩اعه ملهاصع الٗن٠
 ،)Addi 2015بالغ ٌٞاملُل ٤ملبضأ

ر٣ينية نحاتج املد ٪الضرم٣غاَي أي ٖبف ع ٌٞنحاتج الانحسابات

الخكغيٗية ( )...بحجة يغ الضرم٣غاَية لخمارة الضرم٣غاَية ٖ( .موئ ى  ،2017م.م )147 146
وخئى بٗض أن ث٣غع الٗوصي ال املؿاع الانحسابي منظ  1997ب٣ى منُ ٤أن الؿلُة ُمٛل٣ة ٚأف ٢ابلة
للُغح للحضاو٢ ٫اتما٣ٞ ،ض ث انضاع صؾحوع  ،1996ما صون أي جٛيأف ع طوهغ النٓام الؿيائ د وم٘ ا١ ٚ
مد ٨للؿلُة ،وهظا زوٞا ما ث٨غاع ؾيناعيو  ،1991و٢ضعي املٗاعية ما الونو ٫ال الؿلُة ٖا َغي٤
الانحسا  ،قٗاعها ع طل ٪خئى وان ٧ان ٚارة مكغوٖة ٞبنها ع خؿابات مغ٦ؼية الخٞ ٨غيية ما ثؼاٚ ٫أف
٢ابلة للحوْي( .٠خمضاني ،2017م) 14.
 تمثل الوظُفة الحسبُة في املجال الضُاس ي الجسائري :ا
جٗحبف الحٗضصرة الخؼبية مٓاغا أؾاؾيا ع املكاض الؿيائ د للجؼاتغ ٣ٞض ٧ان للٗمي الخؼبي طظوعه
الئد ثًغ بٗم ٤وجٗوص ال الٟمفي الاؾحٗماعية ،خيص ٖغٞد الب ص ع ثل ٪الٟمفي وطوص ثياعات وَنية طات
ثوطاات ؾياؾية مسحلٟة ،ثً ٖضصا ٦بأفا ما الص هيات املؿح٣لة وسخؼا والجمٗيات والنواصي ووؾاتي
املجلة الجسائرٍة لألمن والانمُة
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إلاٖ م .اؾحُاٖد هظه سخؼا أن ثئصي أصواعا ؾياؾية مامة ،وؾاهمد بك٩ي ٦بأف ع املدآٞة ٖ الً٣ية
الوَنية بمسحل ٠أبٗاصها الخًاعية والاطحماٖية والس٣اٞية والؿياؾية.
ا أن الٟمـفي الئـد أٖ٣بــد الاؾـح ٫ ٣لـ ثئقــغ مل مـذ جٗضصرـة ؾياؾــية قـغٖية عـ الــب ص ،خيـص أ٦ــضت
النهـوم الخكـغيٗية وصؾـاثأف الجؼاتــغ املؿـح٣لة بكـ٩ي طــاص ونـغيذ ٖ ـ سخاصرــة الخؼبيـة وخًـغ الجمٗيــات طات
الُــاب٘ الؿيائ ـ د ،وثدولــد بــظل ٪الجبهــة ال ـ خــؼ طبهــة الحدغيــغ الــوَند ،الخــؼ الواخــض والوخيــض طو الكــغٖية
ال٣انونية والؿياؾية ع الب ص( .بغ٢و ،2005 ١م.م )99-98
و٢ــض قــ٩لد نهارــة السمانينيــات بضارــة الانٟحــاح الؿيائ ـ د ع ـ الجؼاتــغ ،ثغطمح ـ عٚبــة الؿــلُة الخا٦مــة
آنظا ٥ع المفاط٘ ٖا الحوط سخاصي ،وطٗي الحٗضصرة الخؼبية مبضأ صؾحوعيا رابحا ثغطمح املاصي  40ما صؾحوع
ٞ 23ي ٟــغي  ،1989الئ ــد نه ــد ٖ ـ ـ انك ــا سخـ ـؼا الؿياؾ ــية ،ث ــضٖمد ب ٣ــانون ًٖ ــوي ع٢ـ ـ  11/89املحٗل ــ٤
ً
ببنكــا الجمٗيــات طات الُــاب٘ الؿيائ ـ د .ن ــحج ٖن ـ ٖانــٟة مــا سخ ـؼا الؿياؾ ــية ،خــوال ؾــحأن خؼبــا جؿ ــاوي
ً
أ٦ثف ما ؾحأن مكغوٕ م حم٘ .اؾـحٛلد هـظه سخـؼا ًٚـ النـاؽ الـظي ٧ـان ناث ـا ٖـا أؾـبا ماصرـة ،وعاخـد
جٗــغى ٖلي ـ ع ـ ْ ــي السواب ــد الئ ــد خ ــضصها الضؾ ــحوع الجضر ــض مك ــاعي٘ جؿ ــحمض مك ــغوٖيتها م ــا مغطٗي ــات ر٣اٞي ــة
مسحلٟة.
و٢ض ؾاعت مسحل ٠الحٗضر ت الضؾحوعية ٞيما بٗض ع اث اه ا٢غاع الحٗضصرة الخؼبية ،والح٣د ما
ز ٞ ٫هولاا ع ثهوع الحٗضصرة الخؼبية ٧ازحياع ُ٢ع ع النٓام الضؾحوعي الجؼاتغي.
ل٨ا املك٩لة أن البٗض الٗام للوْيٟة الخؼبية ع الضؾحوع الجؼاتغي رسحلٖ ٠ن ع ال٣انون
الضؾحوعي امل٣اعنٞ ،ن خٔ مس أن الٟهي الغاب٘ ما صؾحوع  1958الٟغنس د رنو ع بنضه سو ٖ ٫أن
سخؼا الؿياؾية والح مٗات الؿياؾية جؿاه ع الحٗبأف ٖا الا٢مفإ ٦ما رنو الٟهي  21ما ال٣انون
سؾائ د سملاني ٖ أن سخؼا الؿياؾية جؿاه ع جك٨يي إلاعاصي الؿياؾية والحٗبأف ٖنها.
٦م ــا أن اعثً ــا الؿ ــلُة أن ثب ــضأ الحٗضصر ــة الؿياؾ ــية ب مٗي ــات طات َ ــاب٘ ؾيائ ـ د جؿ ــتهض ٝطم ــ٘
مواَنأن طؼاتغيأن ،خو ٫بغنامج ؾيائ د ،ابحٛا هض ٝرضع عبدا وؾٗيا للمكـاع٦ة عـ الخيـاي الؿياؾـية بوؾـاتي
صرم٣غاَي ــة وؾ ــلميةٞ ،ي ـ ال٨سأ ــف م ــا الح ــؤوي ت أهما ــا ،اؾ ــخبٗاص  ٨ٞــغي الحٗضصر ــة الخؼبي ــة وجٗويً ــاا بم ــا يٗ ــغٝ
باإلؾــمفاثي ية الجبهويــة ،الئــد ث٣ض ـ د بحوؾــي٘ طبهــة الحدغيــغ الــوَند لحً ـ مسحلــ ٠الحيــاعات( .بــا مدمــض ،2002
م)110.
الـ طانـ طلــ ٪ا ٢ـغاع املــاصي  40مــا صؾــحوع  1989و٢ــانون الجمٗيــات الؿياؾــية ٖ ،ـ أن ثبــضأ الخيــاي
الؿياؾية الحٗضصرة ع الجؼاتغ ب مٗيات بض ٫أخؼا ُ ،رم٨ا ٢غا ث ما ػوارا ٖضرضي أهماا( :نضو ،١م)51 .
 مداولة ثًيي ٤م ا ٫ونٟوط الحٗضصرة ،ليندهغ صوعها ع املٗاعية صون املكاع٦ة الٟٗالة واملئرغي ع
النٓام.
 اؾخبٗاص انحٗاف أخؼا مٗينة أو ٢ياماا لحسبد ثواطضها ٖبف المفا الوَند ،ما صامد ؾخب٣ى ع ق٩ي
طمٗيات ،زانة م٘ وطوص الٗضرض ما الحياعات بمسحل ٠ثوطاا ها ،الئد رم٨ا أن ثحدو ٫ال أخؼا
ؾياؾية ُمئَغي ُوم٣ننة ،ثخناٞـ ٖ الؿلُة ملا للخؼ ما خ ٤الحناٞـ الضرم٣غاَي والونو ٫ال
الؿلُة.
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 اٞمفاى ٖضم وطوص أو بغوػ أخؼا لاا ال٣ضعي ٖ الضزو ٫ع الحناٞـ الؿيائ د ،لظل٪
الٗملية ب مٗيات ثحُوع ٞيما بٗض ال أخؼا .

بض أن ثبضأ

ٖ هظا سؾاؽ رخبأن أن الضؾحوع الجؼاتغي لؿنة  1989وما اؾحخبٗ ما جٗضر ت صؾحوعية ٞيما
بٗض ،و٦ؤن مض ى ع ثدضرض الوْيٟة الخؼبية اعث٩اػا ٖ منُ٣اا الٗام املحٗاعٖ ٝلي ع "الحهني ٠ال ٨ؾي٩ي
الظي ردضص ر ذ وْات ٠للخؼ الؿيائ د ثحمسي ع جك٨يي الغأي وازحياع املغشخأن وثؤَأف املنحسبأن بٗيضا ٖا
سه ما هظه الوْات ٠أ وه وْيٟة ثول الخ. ٨
٦ما أن ثُغ ١الضؾحوع ملؿؤلة الحنٓي رديي بضاهة ٖ الوْيٟة الحؤَأفرة الئد جٗحبف اخضق
الوْات ٠املغ٦ؼية للخؼ الؿيائ د زانة ع املنٓومة السالسية ما ز  ٫سخؼا سؾاؾية املغثبُة بمؿلؿي
الحدغيغ الوَند والحٗبئة ما أطي بنا الضولة الخضرسة"( .بغاصي)2006 ،
ولـ ـ ثحو٢ـ ــ ٠عٚبـ ــة الؿـ ــلُة الخا٦مـ ــة عـ ـ الـ ــحد ٨عـ ـ امل ـ ــا ٫الؿيائـ ـ د الجضرـ ــض ،وثحجـ ــي ٗٞالياثـ ـ
الؿياؾـية الجضرــضي ،باٖحماصهــا ملهــُلح الجمٗيــة الؿياؾــية بـض ٫الخــؼ الؿيائـ د ،خئــى ثب٣ــى عـ املٗاعيــة صون
املكـاع٦ة عـ الخ٨ـ  ،بــي جٗــضاه سمـغ منــظ الحٗــضري الضؾـحوعي لؿــنة  1996ومــا بٗـضه ،الـ ثدويــي هـظه سخـؼا الـ
أقـب بلجــان مؿــانضي وثؤريــض أو ابح ٖاـا أو ث٨ؿــأفها مــا زـ  ٫منُـ ٤الحدالٟــات ،أو بالؿــماح ل خـؼا "امل اغيــة"
للٓاـ ــوع واؾـ ــحٗمالاا ٦ظعيٗـ ــة إلٖـ ــاصي ثغثيـ ـ ال غيُـ ــة الخؼبيـ ــة عـ ـ الـ ــب ص و٣ٞـ ــا لمفثيبـ ــات "جٗضصرـ ــة ثغيـ ــضها ٖ ـ ـ
امل٣ـاؽ".وما رـ ثـ ازمـما ٫وْيٟتهــا عـ التهليـي لؿياؾــات الؿـلُة بٗيــضا ٖـا أي انحـاض للٟٗــي الؿيائـ د( .بوخنيـ
 ،2012م)324 .
 أحساب ال تناج الفعل الضُاس ي املطلوب جماهيرًا :ا
ثنب٘ الوْيٟة الخؼبية املحمسلة أؾاؾا ع مماعؾة الؿلُة الؿياؾية أو الؿع ملماعؾتها ،ما ٨ٞغي
مونخؿ٨يو ال٣اتلة بؤن الكٗ ان ل ث٨ا ل ال٣ضعي ٖ خ ٨نٟؿ بُغي٣ة مباقغي ٞاو يؿحُي٘ أن رسحاع
ُ
ممسلي الظرا َرنبون ٖن ع اصاعي الكؤن الٗام ،وطلٖ ٪بف انحسابات خغي ونؼيهة ،ؾوا ٧اند عتاؾية أرا رسحاع
سٞغاص عأؽ الؿلُة الحنٟيظرة ،أو جكغيٗية أرا رسحاع املواَنون ممسليه ع الايئة النيابية.
بيض أن وا ٘٢سخؼا الؿياؾية ر٨ك ٠لنا ٖا أخؼا ؾياؾية بٗيضي ٧ي البٗض ٖا الٟٗي
الؿيائ د ،وان ٧ان للؿُة الؿياؾية صوعا ع جٛيي الٗمي الخؼبي وطٗل ٖ٣يما ٚأف منحج للٟٗي الؿيائ د ،ما
ز  ٫جؿييج الٓاهغي الخؼبية بمسحل ٠إلاطغا ات الحنٓيمية وال٣انونية واملالية ،الئد ثًمنتها خؿ ما يٗح٣ضه
البٌٗ ما الضاعؾأن ٢وانأن سخؼا الؿياؾية منظ ٢انون ع ،11 /89 ٢مغوعا ب٣انون ع 06/97 ٢ونو ٖنض
٢انون ع.04/12 ٢
ٞبن يٗ ٠سخؼا وٖضم ربا ها ع زِ ؾيائ د واخض وبغوػ ْاهغي الح وا ٫الؿيائ د ،ال طان
ٚيا الضرم٣غاَية الضازلية ع املماعؾة الخؼبية الجؼاتغية ،والحمؿ ٪بغأؽ الؿلُة صازي الخؼ بالك٩ي
الظي طٗي الح غبة الخؼبية ثنحج البحة أي ثدو ٫ع الؼٖامة أو ال٣ياصي الخؼبية زاعض الانك٣ا ١الٟوق الظي
مـ مٗٓ سخؼا الؿياؾية وان بضعطات محٟاوثة ،جٗ٨ـ يٗ ٠مبضأ الحضاو ٖ ٫الؿلُة صازي هظه
املئؾؿة ،ؾاهمد طميٗاا ع طٗي الٗمي الخؼبي مؤػوما.
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ويبــضو أن الحٟؿــأف الُبيع ـ لاــظا النمر ــ ٠املــؼما الــظي رم٨ــا اؾ ــ٣اَ ٖ ـ ٧اٞــة الحيــاعات الؿياؾ ــية
ؾ ــوا ٧ان ــد ع ـ الؿ ــلُة أو ع ـ املٗاعي ــة انم ــا يٗ ــوص بالؾ ــاؽ ال ـ َٛي ــان ر٣ا ٞــة "الؼٖام ــة" و"الجا ــاػ" ٖ ـ جؿ ــيأف
الخــؼ الئــد ثحمأ ــم بٛلــ ٤سبــوا أم ــام بــغوػ الٟ٨ــا ات ،وجص ــجي٘ الــغصا ي لًــمان ال ــو للــؼٖي وجصــجي٘ ال ــو
ل ش ام ٖ ،خؿا املباصة الضرم٣غاَية"( .طابي  ،2012م) .213 .
وأ٦ثف ما طل ٪رمضنا الوا ٘٢بال٨سأف ما الكواهض ٖ ال٨يٟية الئد ثدولد الؿياؾـة الـى ؾـو١
ؾياؾـي ( )Marché politiqueأع٧ان  :املا ٫الؿيائ د ـالٗهبية الؿياؾيةـ ال٨ظ الؿيائ دٟٞ ،ي الانحسابات الئد
ثمد ز  ٫الس زي سو ٫ما قاغ طانٟي  2010خو ٫الح ضرض النهٟي لًٖا م لـ سمة مس  ،اٖمف ٝسمأن
الٗام ل٦بف خؼ ع الجؼاتغ وهو طبهة الحدغيغ الوَند(  ) FLNبؤن الٗغوقية والجاوية وقغا سنوات موطوص
صازل ( .بوخنية ،2011م)115.
و٢ض اث البٌٗ ما الضاعؾأن ٦ظل ٪ال الحؤ٦يض ٖ ما باثد جٗيك سخؼا الؿياؾية ع الجؼاتغ
ما أػمـات طضرضي أهماا أػمة الحمسيي الؿيائ د ،خيص رم٨ا إلاقاعي أن الحٗضص ال٨بأف الظي قاضث الخياي
َ
الخؼبية أ ٞغ ٙالٓاهغي الخؼبية ما مدحواها ،و٢اص ال ٚيا الس٣ة ع الؿياؾة وسخؼا ٖموماٚ ،يا ٖ٨ؿح
نؿ املكاع٦ة املحضنية ع مسحل ٠املدُات الانحسابية (مسا ٫الانحسابات الخكغيٗية لؿنة  ، )2017 2012بٗض
ّ
أن اعثٟٗد أنوات امل٣اَٗة ٖاليا ،خيص ق٩لد م٘ موطة الٗؼو ٝالؿيائ د الئد ث حاح امل حم٘ زُغا خ٣ي٣يا
ٖ مهضا٢ية الانحسابات.
ّ
مئقغ ؾيائ ّد واطحماع ّ باعػ ّ
رضٖ ٖ ٫ؼو ٝطؼ ٍ ٦بأف ما امل حم٘ الجؼاتغي ٖا املكاع٦ة ٞيها
وهو
ّ
ً
ً
اط أطمٗد ثداليي مغا٢بأن للوي٘ الجؼاتغي أن طؼ ا ٦بأفا ما هظا الامحنإ هو م٣اَٗة ل نحسابات ،وهو ما
يٗض ً
ّ
ًّ
ؾياؾيا( .وخضي ثدليي الؿياؾات ،2012 ،م)03.
موٟ٢ا
 .2في صوصُولوجُا لاختناباتا في الجسائر:
رغ٦ؼ مويوٕ ؾوؾيولوطيا الانحسابات بهٟة ٖامة ٖ ثدليي الانحسابات ٦ؿلو ٥ؾيائ د للناز ،
أو ٦حٗبأف ٖا الحدو ت الؿوؾيو-ؾياؾية ،أو ٦ؿياؾة ثبفػ ما ز لاا اؾمفاثي يات الضولة /الؿلُة ع ثضبأف
ٖ ٢تها بامل حم٘ .وٖ ٢لة الضعاؾات س٧اصرمية ع هظا املويوٕ ،ربفػ ٦حا ًٞا ات و٧واليـ الانحسابات ع
املٛغ  :الانحسابات الخكغيٗية لؿنة  ،2002ليك٩ي نموططا ملا ثنح الؿوؾيولوطيا الؿياؾية خو ٫املويوٕ
والئد ّ
ثضعؽ ع ٖضص ما الجامٗات الٛغبية ٦حسهو ع ؾوؾيولوطيا الانحسابات.
رنُل ٤املئل ٠ع اَاع ثداليي ٖا الانحسابات ع البلضان خضرسة الاؾح ،٫ ٣ليئ٦ض أن الانحسابات ما
ه ؾوق وؾيلة لٟغى هيمنة الؿلُة ٖ امل حم٘ ٖبف مكاع٦ة مٛكوقةٚ" ،أف ثناٞؿية ،بضون أزُاع" ،وأنها
جك٩ي أي ثؤرأف ٖ الؿلُة الؿياؾية ،وثهبذ بالحال مويوٖا "ٚأف طضرغ بالبدص  ،"Sujet indigneخؿ
مهُلح طون ٧لوص ٞاثان ،أخض أبغػ ٖلما الؿياؾة الٟغنؿيأن (.موصن) .2019 ،
وم٘ أن الضعاؾة ث٣حهغ ٖ امل ا ٫الؿيائ د املٛغبي ،مداولة عنض وثدليي الانحسابات املٛغبية
انُ ٢ا ما م٣اعبة ؾوؾيولوطيا الانحسابات ،ل٨ا طل ٪ل رمنٗنا ما سخ املٟاوم ٖ امل ا ٫الؿيائ د
الجؼاتغي ع مداولة اؾ٣اٍ امل٣اعبات املٗحمضي ع الضعاؾة ٖ الٗملية الانحسابية ع الجؼاتغ ،انُ ٢ا ما
مؿلمة أؾاؾية وه اقمفا ٥الضو ٫املٛاعبية ٖموما ع م موٖة ما املُٗيات الؿياؾية والس٣اٞية
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ثل ٪امل٣اعبة الحدليلية ع صعاؾة إلاق٩ا ت املغثبُة بحؤنيي ْاهغي

ل هد مونيا بناني الكغاربد امل٣مفبات الؿاتضي ع ؾوؾيولوطيا الانحسابات ع ر رة ،رم٨ا اؾ٣اَاا
ٖ الٗملية الانحسابية ٦ما ر )(Bennani-Chraibi, Catusse et Santucci2004.
أ .لاختناباتا لوصُلة لخلق لاجماع على النظام الضُاس ي :ع٦ؼ امل٣مف سو ٖ ٫وْيٟة
الانحسابات ،خيص اٖحبفها وؾيلة ل ل ٤إلاطمإ ٖ النٓام الؿيائ د ال٣ات  ،وطلٖ ٪ا َغي ٤الحٗبئة "ما
أٖ " ،الئد ثئصي ع النهارة ال ال -جؿيـ ،أي ابٗاص امل حم٘ ٖا املماعؾة الخغي للؿياؾة واملؿح٣لة ٖا
الايمنة املباقغي للضولة.
اطا خاولنا اؾحٗغاى ٦غونولوطيا الانحسابات الغتاؾية ع الجؼاتغ منظ أو ٫انحسابات طغت بٗض
ثد٣ي ٤اؾح ٫ ٣الب ص( )1962ال ٚارة نهارة رمانينات ال٣غن الٗكغيا٣ٞ ،ض طغت أوٖ ٫ملية انحسا لغتيـ
الجماوعية الجؼاتغية الخضرسة الاؾح ٫ ٣ع  15ؾبحمبف ،.1963ثوالد بٗضها الانحسابات الغتاؾية ؾنوات
( ،)1988 ،1984 ،1979 ،1976ثمأمت هظه الانحسابات ب٩ونها ل ثسغض ٖا املنُ ٤الؿاتض ع املنُ٣ة الٗغبية،
وال٨سأف ما صو ٫الٗال السالص٣ٞ" .ض ٧اند أ٢غ ملنُ ٤الاؾحٟحا سخاصي املٛل ،٤بمغشح عؾمد واخض،
انحسابات ث٩ون مٗغوٞة النخي ة مؿب٣ا ،وبنؿ ٖالية طضا لهالح مغشح الؿلُة ،جٗل ٤سمغ بالغتيـ با بلة
 % 99.60أو بومضرا  %99.50أو الكاطل  (."99.40طابي)2019 ،
وباؾحشنا عتاؾيات  1995الحٗضصرة الئد ٞاػ بها آنظا ٥ليامأن ػعوا ٫بنؿبة  %61.34وخٞ ٤٣يها
الكيش ندناح ٦مغشح ما زاعض الؿلُة أٖ نؿبة ث جسجيلاا خئى آلان  %25.6ما ٢بي مناٞـ للمغشح
الغؾمدٖ .اص ث٨غاع الؿيناعيو لخكاض الجؼاتغ ٖوصي ما طضرض للمنُ ٤سخاصي ،ز ٞ ٫مفي خ ٨الغتيـ
ُ
بوثٟلي٣ة ،الئد ونلد ٞيها نؿ الحهويد املٗلنة ملغشح الؿلُة ال  % 81.53و٢ؼمد ٞيها النؿ املدهي
ٖليها ما ٢بي املغشخأن املناٞؿأن ال مؿحويا ها الضنيا٦ ،ما خهي ع آزغ انحسابات عتاؾية نٓمد ع .2014
أما بالنؿبة ل نحسابات الخكغيٗية ٞل ثدض ه سزغق ٖا ال٣اٖضي ولو أنها قاضت منظ منظ الٗوصي
ال املؿاع الانحسابي ،جٗضصرة ع الخك٨ي ت الؿياؾية املحناٞؿة ٖ امل٣اٖض البفملانية ،بٗضما ٧ان الخؼ الواخض
(طبهة الحدغيغ الوَند) هو املؿيُغ ٖ الؿلُة ،ا أنها ل ث ٌٟال ٞوػ أي جك٨يلة ؾياؾية زاعض ما يٗغٝ
بدؼبي الؿلُة "طبهة الحدغيغ الوَند" و"الح م٘ الوَند الضرم٣غاَي" (  ،)Addi,2006,p24خيص ْ رحضاو ن
ٖ م٣اٖض الؿلُة الخكغيٗية ،منظ جكغيٗيات ؾنة  ،1997وأربحا أنهما ال٣وثان الؿياؾيحان الغتيؿيحان،
وثهضعهما للمكاض ع الجؼاتغ ما ز  ٫اخغاػهما  164و 97مٗ٣ضا ٖ الحوال بامل لـ الكٗبد الوَند ع
الانحسابات الخكغيٗية سزأفي (.)2017
ب .لاختناباتا لعملُة هنذصة الامثُلُة :ا
ع٦ؼ امل٣مف الساني ٖ َبيٗة الٗملية الانحسابية ،خيص اٖحبفها مي٩انأمم لانضؾة الحمسيلية ،ثماعؽ
"ما أٖ " ٖا َغي ٤إلاصاعي ،بالؾاؽ وػاعي الضازلية ،الئد ثسُِ للحمسيلية ٖبف الوؾاتي الح٣نية ل نحسابات
املحٗاعٖ ٝليها ٧الحُ٣ي٘ الانحسابي ونمِ الا٢مفإ.
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واطا ٧اند سصبيات الؿياؾية جؿح٣غ الانحسا ع طوهغه ٦ؤصاي للمكاع٦ة الؿياؾية الكٗبية ع
الٗامة ٖا َغي ٤الايئات الئد ثنحس لاظا الٛغى ؾوا ٖ املؿحوق الوَند أو املد ّ ّ .
جؿيأف الكئون ّ
ثئصي
هظه املكاع٦ة بالًغوعي ال اراعي مناٞؿة بأن الٟاٖلأن ٞيها بهٟته نازبأن أو منحسبأن.
وجؿحلؼم هظه الٗملية اَاعا ثنٓيميا يٗ٨ـ م موٖة ما ال٣واٖض ال٣انونية الئد ثنٓ وثد ٨املؿاع
الانحسابي ع مسحل ٠أوطا  ،انُ ٢ا ما أول مغاخل أي خ ٤الا٢مفإ ،المفقيدات ،الٗمليات املاصرة للحهويد
بما ٞيها الٗمليات الحدًأفرة ل  ،أخ٩ام الخملة الانحسابية ،أنماٍ الا٢ــمفإ وأزأفا اٖ ن النحاتج واملناػٖة
املحٗل٣ة بالٗملية الانحسابية ّ
بغمتها.
واطا ٧ان النٓام الانحسابي وؾيلة اطغاتية لحنٓي نحاتج الانحسابات ٦ما ؾب ٤ط٦غهٞ ،بن أهميح
ثح اوػ م غص ٧ون وؾيلة للحنٓي ندو "سهمية الؿياؾية ل ع ثنٓي املئؾؿات الؿياؾية ،ثدضرض ق٩ي
الخ٩ومات وَبيٗة سنٓمة الخؼبية ،و٧ي ما جٗل ٤بً٣ارا اصاعي الخ ٖ ٨نُا ١واؾ٘"( .ػٚوني ،2016م.
 )47وما طاة أزغق رم٨ا أن ر٩ون أصاي ٢انونية ع رض النٓام الخا ٦رحد ٨ما ز لاا ع جك٨يي ال اعَة
الؿياؾية ع البلض ما ز ٖ ٫ضص سخؼا وثوػيٗاا ع امل الـ النيابية ،زانة اطا ما أوٖؼ لايئة ما هيئاث
(إلاصاعي) ٖملية الحنٓي ٞ ،حهبذ الٗملية الانحسابية بغمتها ثدهيي خاني ،وم غص ٖملية لانضؾة الحمسيلية ما
ز ٢ ٫انون الانحسا وث٣ؿي الضواتغ الانحسابية.
واملحخبـ٘ لل٣ـانون الانحسـابي الجؼاتـغي ،ؾــو ٝرلخـٔ اٖحمـاص املكـغٕ الجؼاتــغي نمـِ الا٢مـفإ ٖ ـ الاؾـ
الواخـ ــض بالٚلبيـ ــة ع ـ ـ صوعيـ ــا بموطـ ـ ال٣ـ ــانون ع٢ـ ـ  0691الهـ ــاصع عـ ـ  2أٞغيـ ــي  1991ليٗـ ـ ّـض ٫املـ ــاصي  84مـ ــا
ال٣ـ ــانون ،1389بحجـ ــة الحُـ ــوعات الؿياؾـ ــية الجضرـ ــضي الئـ ــد ثمسًـ ــد ٖـ ــا الانحسابـ ــات املدليـ ــة بٓاـ ــوع ٢ـ ــوق
ؾياؾية طضرضي زل٣د نوٖـا مـا السناتيـة الُ٣بيـة ) (Bipolarisationعـ الخيـاي الؿياؾـية الوَنيـة ،رخنـاٞـ ٞيهـا
الخؼ الخا ٦م٘ الخؼ املٗاعى الهاٖض والٟاتؼ ع الانحسابات املدلية.
و٧ان يٗح٣ض أن ما قؤن هظا النمِ أن رًما اؾحمغاعية للخؼ الخا ٦بًمان أٚلبية مغيدة،
ٖا َغيْ ٤اهغي الحط ي ) (L’Amplificationأي ثط ي الانحهاع ع سنوات ال م٣اٖض ما طاة ،وازمما٫
املناٞؿة الانحسابية ع نٟـ الحياعيا الؿياؾيأن ع الضوع الساني ز  ٫ما يٗغ (le ballottage) ٝما طاة
الضوع سو ٫نهوت وع ّ
أزغق ،وا٢ها ما صونهما ما ثيا ات ؾياؾية طضرضي خؿ الٗباعي الكاأفي ":ع ّ
الضوع
ع
ّ
نهٟي" ،وهظا با ٖحماص ٖ املؿاومات م٘ سخؼا الؿياؾية سزغقٖ( .بض املئما،2007/2006 ،
الساني
م)80.
ل٨ا املٟاع٢ة أن النحاتج طا ت ٖ٨ـ ثوٗ٢ات النٓام الخا ٦وؾلُح ٣ٞ ،ض هض ٝما ز ٫
اٖحماصه هظا النمِ ما الا٢مفإ أن رًما اؾحمغاعه وأن ُروْ ٠آراعه الؿياؾية لهالخ  ،زانة ْاهغي
ثط ي الانحهاعالئد نبد لهالح الخؼ املناٞـ(الجبهة إلاؾ مية لإلن٣اط) ،الظي ٞاػ بؤٚلبية امل٣اٖض ع الضوع
سو ٫ما أو ٫انحسابات جكغيٗية جٗضصرة( 26صيؿمبف .)1991
و٢ض َٖو ٫ما ز  ٫الح٣ؿي الانحسابي ٖ ْاهغي ٢ل املُٗيات بديص رهبذ الٟاتؼ ع سنوات
زاؾغا ع امل٣اٖض بؿب الحُ٣ي٘ الانحســابي وثمغ٦ؼ سنوات٩ٞ ،ان ال اؾغ س٦بف ع هظا خؼ الؿلُة (طبهة
ّ
رحدهي ا ّ ٖ  ٪ 6.90ما امل٣اٖض ّ
بالغ ٚما خهول ٖ  ٪ 23.39ما سنوات،
الحدغيغ الوَند) ،بديص ل
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ثاع٧ا امل٩انة السانية لـ (خؼ طبهة ال٣وق الاقمفا٦ية) بـ  ٪ 10.78ما امل٣اٖض ّ
بالغ ٚما خهولـ ٖلــى أ٢ي نؿ ــبة
مــا سنــوات  ،٪ 07.41وه نخي ة منُ٣ية للح٣ؿي الانحسابي املسحي والح ظع املد ال٨بأف لاظا الخؼ ع
مناَ ٤مٗينة ما الوَاٖ(.بض املئما  ،2007/2006م)81 .
وخئى بٗض الٛا نحاتج الانحسابات وثؤطيي الضوع الساني منها ،والضزو ٫ع مغخلة انح٣الية ،ثُلبد
الٗوصي ال املؿاع الانحسابي جٗضري ٢انون الانحسابات وجٗؼيؼ ؾيُغي وػاعي الضازلية ٖ ثنٓيماا بما ُرًٟي ع
النهارة ال الحد ٨ع نحات اا .ويٗح٣ض ال٨سأف ما الضاعؾأن أن ؾب طل ٪يٗوص ال أن النٓام الخا ٦ع الجؼاتغ
ر٩ون ٢ض اؾحوٖ الضعؽ طيضا منظ نحاتج أو ٫انحسابات جٗضصرة جكاضها الب ص ( 1990و ،)1991بؤن نناصر٤
الحدٞ ٨يها ،واؾناص ٖملية اصاع ها لوػاعي الضازلية وعٖارتها سبوية ما َغٝ
الا٢مفإ ٢نابي ُمٟخ ة ر
إلاصاعي.
و٢ض قاضت الب ص منظ الٗوصي ال الخياي البفملانية ٖام  1997وخئى ٖام 2017انحسا زمـ
م الـ بغملانية أطغيد وٖ ٤ٞضي أنٓمة انحسابية والٗضرض ما ال٣وانأن الانحسابية وجٗضر ها ،وٖ أهمية هظه
النٓ وال٣وانأن ع جؿيأف الٗملية الانحسابية ،وع طٗي املواَنأن ر٣ومون بانحسا ؾلُة جكغيٗية ثمسلا
وثماعؽ الغ٢ابة نيابة ٖنه ما رًما مكاع٦ته الؿياؾية ع الخ ، ٨ا أنها ثب٣ى خؿ ال٨سأف ما املحخبٗأن
آلية ما آليات النٓام ع الحد ٨بالٗملية الانحسابية بالك٩ي الظي ره لهالخ (أو بمٗنى أص ١لهالح سخؼا
املوالية ل ).
وان ٧ان الحد ٨هظه املغي بال٣انون ما ز  ٫اٖحماص نٓام انحسابي مٛارغ لؿاب٣ٞ ، ٣ض اهحضق
املكغٕ الجؼاتغي ال سزظ بنمِ الحمسيي النؿبد وطل ٪بموط سمغ ع 0797 ٢وع أبؿِ نوعه املحٗضصي،
ٖ ال٣اتمة املٛل٣ة ع صوع واخض  .ِ٣ٞوهو نٟـ النٓام الظي اٖحمضه ال٣انون ع 0112 ٢وال٣انون ع٢
.1016
وٖ أهمية نٓام الحمسيي النؿبد ع يمان ثمسيل ل ٢ليات ع ٧ي صاتغي انحسابية خؿ نؿبة
سنوات الئد خهلد ٖليها ،ا أن ع م٣ابي طل ٪ؾـاه ع ثميي٘ املٗاعية وجكحيد ٢واها لن ؾمذ بٓاوع
ّ
أخؼا م اغية ثٟح٣غ لوطوص ٢اٖـضي قٗبية مٗحبفي( ،)...وانٗ٨ـ طل ٪ع ٦ساٞة ٖضص ال٣وات املمفشخة ما أصق
ّ
ّ
ثدهلد ٖليها ،وا٢حهغ الحمسيي ٖ
ال جكخد سنوات واؾخبٗاص مٗٓ ال٣وات الخؼبية م٘ سنوات الئد
ّ
بٗضص ٢ليي ما سنوات ّ
الصخيدة .بديص ربضو أن ٧ان هنا٥
سخؼا ال٣ضرمة الئد ث٣اؾمد م٣اٖض البفملان ٍ
ّ
ّ
بٗضص ٦بأف ما سخؼا الؿياؾية بهض ٝا٢ها أ٦بف ٖضص
الؿياؾية
ثسُيِ مؿب ٤ما أطي اٚغا ١الؿاخة
ٍ
مم٨ا ما سنوات ّ
املٗبف ٖنها وصٖ سخؼا ال٣ضرمة.
٣ٞض وي٘ ال٣انون الجضرض ٦ما ؾاب ، ٣نٓام خؿا لٗ صوعا باعػا ع اب٣ا هيمنة سخؼا ال٨بفق
املوالية للؿلُة وخغم سخؼا الهٛأفي ما الحمسيي صازي امل الـ املنحسبة زانة البفملان( ،با ٖيس ى ،با
سزًغ  ،2017م)173.
ّ
خيص خضصت ٧ي ما املاصي  85و ٖ 86الحوال نٓام الحهويد النؿبد بال٣اتمة م٘ ثُبي٢ ٤اٖضي
ّ
"الباق س٢وق" ع ثوػي٘ امل٣اٖض ٖ ال٣وات املمفشخة.
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٦ما أن ع اقمفاٍ املاصثان  73و 94ما ال٣انون الانحسابي الجضرض (ع٢ـ  )10-16الخهو ٖ ٫نؿبة
 %4ع آزغ انحسابات نيابية أو مدلية طغت ع الب ص لضزو ٫الؿبا ١م ضصا٦ ،سأف ما إلاجخا ٝملا ؾيمفث ٖلي
ما خغمان لٗضص ٦بأف ما سخؼا صزو ٫الا٢مفإ.
جـ  .لاختناباتا وصُلة إلختنااج ختنفط النببة الضُاصُة :ا
اعثبُد الانحسابات الحناٞؿية صاتما بمٟاوم الخ٩ومات النيابية ع ال٨ٟغ الؿيائ د الٛغبي الخضرص،
خيص بيند اؾاامات ال٨سأف ما امل٨ٟغيا مو ٘٢املؿؤلة الانحسابية ع النٓام الؿيائ د الضرم٣غاَي ،ومضق
مؿاهمتها ع ايٟا الُاب٘ املئؾس د ٖ طوهغ الضرم٣غاَية ،وهو خ ٨الكٗ لنٟؿ  .ع م٣ابي طل ٪اجؿ
الجض ٫خو ٫صوع ووْيٟة الانحسابات ع اَاع ٖمليات الحدو ٫والانح٣ا ٫ال الضرم٣غاَية ع النٓ ٚأف الٛغبية
بٗض نهارة الخغ الباعصي بؿياصي النمٖة الخكاإمية الئد ثغق ع الانحسابات م غص وؾيلة إليٟا الكغٖية ٖ
ثل ٪النٓ .
وأ٦ثف ما طل ٪عأت ع لجو ٦سأف ما النٓ الخا٦مة ال آلية الانحسابات هض ٞثد٣ي ٤بٌٗ
امل٣انض الٗامة أبغػها ايٟا ٢ضع ما الانٟحاح الؿيائ د للنٓام ما صون املؿاؽ ب وهغ الوي٘ ال٣ات ٞ .ال٨سأف
ما النٓ الؿياؾية [بما ٞيها النٓام الجؼاتغي] لجؤت ال اخضاذ ان خات ؾياؾية منظ نهارة رمانينات ال٣غن
الٗكغيا ،قملد ال٨سأف ما امل ا ت بما ٞيها اٖحماص الحٗضصرة الؿياؾية والخؼبية ،والانحسابات بمسحل٠
أق٩الاا ٦آلية لحضاو ٫الؿلُة ،ما صون اٖاصي ثوػي٘ الؿلُة يما النٓام الؿيائ د( .أوثاوي  ،2007م)04.
وثبفػ أهمية الانحسابات الحناٞؿية  الحٗضصرة ع وطوص محناٞؿأن ؾوا ٧انوا أٞغاصا (الانحسابات
الغتاؾية) ،أو مكاعي٘ بغامج لخؼا ؾياؾية(الانحسابات الخكغيٗية) ،وع ٧لحا الخالحأن جٗ٨ـ نحات اا مؿؤلة ع
ٚارة سهمية ثحٗل ٤بمضق وطوص ثضاو ٖ ٫الؿلُة.
ل٨ا املٟاع٢ة املوطوصي ع الجؼاتغ أنها جكاض انحسابات محنوٖة ما بأن مدلية وجكغيٗية وعتاؾية
وبك٩ي صوعي ول٨ا صون أن ث٩ون بالٟٗي آلية لحضاو ٫الؿلُة ،وصون اؾ٣اَاا للمؿلمة ال٣اتمة " صرمومة
النس الؿياؾية الخا٦مة ع ْي نٓ ؾياؾية جؿمذ اَ ٢ا بحضاو ٫الؿلُة ،وباؾحسضام آليات مسحلٟة
ٚأف صرم٣غاَية لحد٣ي ٤هظا الاض ( ."ٝالؿيض  ،2006م)268.
واطا ٧اند الانحسابات الحٗضصرة جٗبف ٖا الانٟحاح الؿيائ د وجٗ٨ـ ثضاو خ٣ي٣يا ٖ الؿلُة ،بما
ثٟغػه ما نس ؾياؾية طضرضي (ٞ ،)...هد ع الجؼاتغ وؾيلة إلنحاض نٟـ النسبة الؿياؾية ما صون أي ث ضرض،
بؿب اٟ٢ا ٫م ا ٫الخٞ ٖ ٨ئاث الح٣ليضرة ،الئد طغت الٗاصي "الؿيئة" ٖ ثد٣ي ٤ثضاو ٫للؿلُة مدضوص
صازي اَاعها الًي( ."٤بل٣ؼيؼ ،م)78 .
وع ٚما ٖغٞح الٗملية الانحسابية ما ؾا ل٣وانأن انحسابية واللجو ال جٗضرلاا أ٦ثف ما مغي ٦ما
مغ مٗنا ؾاب٣ا ،ب٣يد الانحسابات الخكغيٗية الئد ما املٟغوى أنها ٢اَغي عؾ املؿح٣بي والخل٣ة الغتيؿية ع
املكاع٦ة الؿياؾية للمواَنأن ع اصاعي قئونه  ،واثساط ال٣غاعات الئد هما  ،جٗ٨ـ ثباص للموا ٘٢بأن خؼبأن
ٖاصي ما ُردؿبان ٖ الؿلُة.
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أما الانحسابات الغتاؾية الئد ما املٟغوى أن جٗ٨ـ مضق وطوص ثضاو ٖ ٗٞ ٫أٖ هغم الؿلُة
ع النٓام الخاٞ ، ٦انُوت ٖ ز ٞة نٟـ الص و لظاث منظ  1999ع ٚأنها ثمأمت بوطوص أ٦ثف ما مغشح.
ل٣ض أنبدد الانحسابات ع الجؼاتغ ثنضعض يما ؾياؾة ثُويغ النٓام ببصزا ٫ث٣اليض ومماعؾات
ؾياؾية طضرضي ،والانٟحاح ٖ امل حم٘ بُغي٣ة جؿمذ ل بؤن يٗيض انحاض نٟؿ وللؿلُة بؤن ثسل ٠نٟؿاا
بك٩ي ردا ٖ ٔٞالحواػنات بأن مسحل ٠أطندة النٓام.
و٢ض انٗ٨ـ ٧ي طل ٖ ٪املكاع٦ة الؿياؾية ل ٞغاص الئد انُوت ٖ اؾح٣الة قٗبية ما الٗملية
الانحسابية و٣ٞضان الس٣ة ٞيها ،بي أ٦ثف ما طل ٪الحٗامي م٘ الاؾحد٣ا٢ات الانحسابية بنوٕ ما الؿلبية ال٣اثلة،
وال مبا ي ،لي٣ينها الحام بؤن ٧ي مٓاهغ املكاع٦ة الؿياؾية ل جٗض ثد ٤٣سهضا ٝاملغطوي ،ؾيما ٖملية
الحٛيأف الخ٣ي٣ية ع البنية الؿياؾية( .املضرند )2017 ،
وخؿبه أن الانحسابات أنبدد آلية لٟغى سمغ الوا ،٘٢وآلية لإل٢ها (املناٞؿأن) والب٣ا ع
الخ ٨ماما ٧اند الٓغو ،ٝوليؿد وؾيلة ل زحياع بأن البفامج ومماعؾة الٗ٣ا الانحسابي ،ووؾيلة إلصاعي
الهغإ الؿيائ د ،و٢ض ق٩لد ع الجؼاتغ أػمة ع خض طا ها ٖوى أن جؿاه ع اصاعي سػمات الؿياؾية.
٦ما أن الاٖحماص الك ٨لإلنحسابات الضوعية يهض ٝال اٖاصي ثؤهيي الؿلُة وث ضرض نسبها ٖ
ازح  ٝمؿحويا ها و ٤ٞاؾمفاث ية الاؾحس  ٝالحٛيأف الجظعي.
وي ض ال٨سأف ما الضاعؾأن ثٟؿأف ٧ي طل ٪ع أن النٓام الخا ٦ع الجؼاتغ ل يؿحوٖ طيضا مٟاوم
الضرم٣غاَية وواخضي ما أه آليا ها وه الانحسابات ع ٚأن أ٢غ منظ الحدوٖ ٫ا النٓام سخاصي بموط
صؾحوع  1989وما اؾحخبٗ ما جٗضر ت صؾحوعية ٧ان آزغها ؾنة  ،2016ال٨سأف ما إلاطغا ات الضرم٣غاَية ما
جٗضصرة ؾياؾية وخؼبية ،وانحسابات جٗضصرة ٖ ازح  ٝأق٩الاا.
لاختنابابي في الجسائر  :ا
 .3ختنحو مأصضة الفعل ا
ثمسي الانحسابات مغخلة خاؾمة ع الحُوع الضرم٣غاَي الؿلمد ،خيص ثحدضص الضرم٣غاَية مغطٗيا
ب٩ونها ثسغض مُل٣ا ٖا ثؤؾيـ الٟٗي الانحسابي ب ٗل أصاي خؿ وبنا وث ؿأف للخياي الؿياؾية واملئؾؿية
بغمتها .وي٣حض د الخضرص ٖا الانحسابات ،باٖحباعها الناْ املغ٦ؼي للنؿ ٤الؿيائ د ع امل حمٗات الضرم٣غاَية،
اؾحدًاع خ٣ي٣ة مامة وه أن الضرم٣غاَية خؿ ما أ٦ضه ٧لوص ليٟوعت ( )Claude Lefortه ٢بي ٧ي ش د
م ا ٫الاخحما ٫الجظعي ،ثوطض خيسما ر٩ون هنا ٥خحمية للؿلُة ،و رم٨ا أن رمحل ٪الؿلُة أي ٞغص بٗين
أو م موٖة وعارية أو خؼ ؾيائ د ،أو منٓمة ؾياؾية .الضرم٣غاَية ه الًٟا الظي ث٩ون ٞي الؿلُة ٚاتبة
خايغي ،وخيص ثدضذ الؿياؾة ويم٨ا لي ٧ان أن رحول الؿلُة الؿياؾية( .نضر٣ي  ،2007م)72.
اأ .اختناباتا  ...2010فرصة الجسائرٍين في اختناقال دًمقراطي صلط :ا
اطا ٧اند "قغٖية الكٗ ع الضولة الضرم٣غاَية ثحسظ ق٩ي انحسابات صوعية بنا ً ٖ مباصة
ُ
صؾحوعية محٖ ٤ٟليها( )...وثُغح ٦مٟاوم منٓ وم٣نن ناط ٖا ا٢مفإ م٣نن ومنٓ أرًا ،ويخيذ ال٣انون م ا
لح٨غاعه ع أػمنة مدضصي ( )...ما أطي إلاثيان بنخي ة مسحلٟة خأن ُيٛأف الكٗ أو طؼ من مو ٟ٢ما الخا." ٦
(بكاعي ،2013 ،م.م) 21 20
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ٞبن الو٢و ٖ ٝمسحل ٠الاؾحد٣ا٢ات الانحسابية الئد قاضها الجؼاتغ منظ ا٢غاعها الحس ٖا
سخاصرة ،ؾوا ٧اند عتاؾية ،جكغيٗية أو مدلية ،يٗ٨ـ بويوح ٖضم اخمفام ثل ٪الكغٖية ،بديص اجؿمد
بميي خاص ال الخك٨ي ٪ع مهضا٢يتها وا هام الؿلُات إلاصاعية ما َغ ٝسخؼا املٗاعية بممريٟاا والو٢وٝ
وعا الح اوػات املئصرة ال إلاطااػ ٖ هظه الكغٖية.
٣ٞض ٖغٞد الجؼاتغ منظ اؾح ٣لاا مدُات انحسابية محبارنة ثمأمت بالضوعية ع اطغا ها ،وجٗضصرة
محناٞؿيها (أخؼابا أو أش انا زانة بٗض ؾنة  ،)1989ا أنها ل ثسغض ٖا نُا ١ايٟا نوٕ ما الكغٖية ٖ
النٓام الخا ٦ما صون أي ثضاو ٫خ٣ي٣ي ٖ الؿلُة ،خئى ا٦خس ى واٗ٢اا َابٗا هي٩ليا أنبدد مٗ
الاؾحد٣ا٢ات الانحسابية ع خالة" خل٣ة مٟغٚة" ثحمأم بالممويغ ،واؾحٗما ٫املا ٫ع طل سنوات الانحسابية،
ث٨غيـ سخاصرة ما ز  ٫الخؼ الواخض ،و ٤ٞما ث٣حًي اؾمفاثي ية ش و الخاٖ( . ٦ياص).2018 ،
ٞحدو ٫اطغا ها ال خالة اٖحياص موؾمد ٖاتض صرم٣غاَيا من  .وع ٚثدظرغات ال٨سأف ما
املسحهأن ما نحاتج الالحٟا ٖ ٝإلاعاصي الكٗبية ،واؾحمغاع النسبة الخا٦مة ع لٗبة الٟ٣ؼ ع امل او ٫بح اهلاا
خ ٤سطيا ٫الجضرضي ع الحضاو ٫الؿلمد ٖ الؿلُة ،واملكاع٦ة الؿياؾية وال٣ياصرة ،ا أن طل ٪ل رمن٘
النٓام الخا ٦ما الاث اه املممارض ومنظ  1999ملغ٦ؼي الخ ٨ع رض ش و واخض أ ًٞال خالة ما إلاخباٍ
انٗ٨ؿد ع موطة ما الاخح اطات ٧ان آزغها خغاٞ 22 ٥يٟغي  ٣ٖ ،2019اٖ ن الغتيـ الجؼاتغي الؿاب٤
ً
ٖبض الٗؼيؼ بوثٟلي٣ة البال ٜما الٗمغ ٖ 82اما ثغشخ ل نحسابات الغتاؾية الئد ٧اند م٣غعي ع  18أٞغيي،
خيص زغض مئات آ  ٝالجؼاتغيأن ع مٓاهغات ؾلمية خاقضي ٧اند سض ع ثاعيش الجؼاتغ الخضرص ،خاملأن
مُال ؾياؾية أبغػها ٖضو ٫بوثٟلي٣ة ٖا المفشح وجٛيأف الوي٘ الؿيائ د ع الب ص.
واليوم وبٗض أ٦ثف ما رمانية أقاغ ما خغا ٥الجؼاتغ ُر م٘ ال٨سأف ما املاحمأن ٖ أهمية الانحسابات
ال٣اصمة ٖ ازح ٞاا (عتاؾية وجكغيٗية ومدلية) ،وما ؾخك٩ل ما ازحباع خ٣ي٣ي ملضق اؾحٗضاص النٓام
الؿيائ د الجؼاتغي لبلوعي قغٖية صرم٣غاَية نؿبية ٖبف ال٣بو ٫بخناٞـ ؾيائ د ع مؿحواه الانحسابي ،واٖاصي
الس٣ة ع الانحسابات الئد ٦سأفا ما ث الخك٨ي ٪ع نؼاهتها.
وع ٚالنٓغي الخكاإمية لجؼ ما الجؼاتغيأن اث اه املغخلة ال٣اصمة ،رم٨ا النٓغ ال هظه الانحسابات
ُ
بحٟاإ ،٫وبؤنها ؾحٗ٨ـ منح ثُوعيا بالنٓغ لهميتها ،وؾو ٝجؿا نؿبيا ع اُٖا الٟٗي الانحسابي مضلو
ملموؾا رم٨ا ازممال ع ث اوػ املؤػ ١الانحسابي ع مٓاهغه املٗيبة ،اطا ما الممم ال٣اتمون ٖليها بم موٖة قغوٍ
أهماا:
ٖ ضم ث٨غاع نٟـ املكاهض الئد ؾاصت منظ انحسابات  1995وما أٖ٣بها ما انحسابات عتاؾية ،وخئى ن٩ون
أمام ما ُرون ٠ع ٖل النٟـ بـ  ،déjà vu.بض ما الاٖمفا ٝبؤن زغوض الجؼاتغيأن ال الكاعٕ هو مؿع
مكغوٕ يهض ٝال املُالبة ببَ  ١الخغيات والضرم٣غاَية الخ٣ي٣ية ،لحد٣ي ٤الحٛيأف الؿيائ د الظي
رنحهد ال بنا مئؾؿات صؾحوعية ثمسيلية خ٣ي٣ية ،ويماض الُغي ٤أمام ٞغنة الانح٣ا ٫الضرم٣غاَي
الؿلـ والؿغي٘.
 ث اوػ املنٓوع الا٦خؿاي للؿلُة الؿياؾية الظي ث٨غؽ منظ ونوٖ ٫بض الٗؼيؼ بوثٟلي٣ة ال الخ٨
ؾنة  .1999وإلاب٣ا ٖ منح ثٟاٖ لوطوصها إلاؾمفاثيج ٖبف اُٖا مٗنى طضرض للٟٗي الؿيائ د
والحٟاٖي م٘ مؿحلؼمات البنا الضرم٣غاَي.
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 النٓغ ال هظه الانحسابات وما ؾو ٝيؿحخبٗاا باٖحباعها مغخلة ٞانلة ع ثاعيش املكاض الؿيائ د
الجؼاتغي ،وطل ٪لهمية وص ت وؾيا ١هظه الاؾحد٣ا٢ات ،زانة وأنها ؾح غي ع ْغوٝ
طيواؾمفاث ية طض مٗ٣ضي ،ما خيص ٖضم ٢ضعي الٗضرض ما الضو ٫ع املنُ٣ة الٗغبية ،زهونا ثل٪
الئد قاضت خغا٧ا ؾياؾيا ،ما ال غوض ما مغخلة ٖن ٤الؼطاطة ،واؾحمغاع خالة ما الًبابية والمف٢
والمفصص ،ؾيضي املو.٠٢
 ث٨ٟي ٪املنٓومة ال٣ضرمة للؿيُغي ٖ الخياي الؿياؾية ،الئد ْلد لؿنوات مدح٨غي ال٣غاع الؿيائ د،
ومحضزلة ع نحاتج الٗملية الانحسابية ،بما يك ٪٨ع الٗملية الانحسابية بغمتها ،وان ٧ان انح٣ا ٫الانح٣اصات
الئد وطاد للٗملية الانحسابية ما ٢بي ٧اند جؿتهضٖ ٝمليات ثؼويغ ط٦ية رح ٞيها الضوؽ ٖ
ال٣انون ب٣ضع اؾح ٫ ٛالسٛغات املوطوصي ٞي .
 ث٨غيـ ر٣اٞة انحسابية طضرضي بما رض ٘ٞسٞغاص والجماٖات للمكاع٦ة ع النٓام الؿيائ د ،والابحٗاص ٖا
ال مبا ي والؿلبية الؿياؾية ،والانح٣ا ٫ما الؿلو ٥الانحسابي املمحن٘ الظي ٦سأفا ما ٖ٨ؿح نؿ
ً
املكاع٦ة الًٗيٟة ،وع ٌٞزوى املماعؾة الؿياؾية طملة وثٟهي ٦ ،ما ٖ٨ؿح ؾاب٣ا ٖضص سوعا١
امللٛاي ،ال ؾلو ٥انحسابي واع ومضع ٥خ٣ي٣ة ما ثمغ ب الجؼاتغ ،زانة وأن ال٨سأف ما الكٗاعات
املغٞوٖة منظ ٞ 22يٟغي ٖ٨ؿد ال خض ما النطج الؿيائ د للمحٓاهغيا الجؼاتغيأن الظرا أبضوا نية
واضخة بؤن ر٩ونوا َغٞا ٞاٖ وليـ م غص عٖارا وا٢حدام امل ا ٫الؿيائ د ما طضرض ،والٗمي ٖ
ثنٓي أنٟؿا والحٗبأف ٖا طا ه  ،بما يؿا ع بغوػ نسبة ؾياؾية قابة طضرضي.
ب  .ختنساهة املضار لاختنابابي...املذخل لاصاس ي لاجاوز لارتُاب في العمل الضُاس ي:
رحُل الخضرص ٖا مهضا٢ية أو نؼاهة املؿاع الانحسابي ،اراعي ٖضي اق٩ا ت وً٢ارا ثغثبِ باملنار أو
البيئة الئد ث غق ٞيها الانحسابات ،و٦ظا الؿيا ١الٗام آلليات اقحٛا ٫الؿلُة أو الخٖ ًٞ ، ٨ا صعطة وع
امل حم٘ ووطوص صولة الخ ٤وال٣انون وؾياصي مباصة املواَنة واملؿاواي والخغية.
ولن رم٨ا الخضرص ٖا انحسابات بمٗؼٖ ٫ا وطوص نٓام صرم٣غاَي رخيذ أ٦بف م ا ٫للمكاع٦ة
الؿياؾية ،ويًما أن ث٩ون الانحسابات آلية الحٗبأف ٖا الؿياصي الكٗبية ،وع امل٣ابي ث٨حمي ٢يمة
الضرم٣غاَية ا بنماهة الٗملية الانحسابية٧ ،ان يغوعيا أن ثحٗغى الضعاؾة ال ال٨يٟية الئد رم٨ا ما ز لاا
يمان نؼاهة املؿاع الانحسابي.
وٖ جٗضص الكغوٍ الئد عأق الضاعؾأن ع ثوٞغها نمام أمان الٗملية الانحسابية ،اعثؤت صعاؾخنا المف٦أم
ٖ ر ذ ن٣اٍ عتيؿية:
أولها :وجود إطار قاختنوني ماناصق ٌعسز وٍقي ختنساهة لاختناباتا .
رحُل يمان نؼاهة الٗملية الانحسابية ع الجؼاتغ اعؾا اَاع ٢انوني طضرض ،زانة وان إلاَاع
ال٣انوني الظي أَغ الٗمليات الانحسابية َيلة املدُات الؿاب٣ة ،جٗمفر ال٨سأف ما السٛغات والٗيو خؿ
املسحهأن ،والئد ث ٗل ٖ مؿاٞة مٗحبفي ما مٟاوم الانحسابات الخغي والنميهة.
والخضرص ٖا إلاَاع ال٣انوني الًاما لٗملية انحسابية نؼيهة رحُل الحؤ٦يض ٖ يغوعي:
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ار اص نٓام انحسابي رٟغى مبضأ الغ٢ابة واملحابٗة ٖ ٧اٞة أٖما ٫وٗٞاليات ال٣اتمأن ٖ اصاعي
الانحسابات ،ويدضص ٧اٞة وؾاتي خمارة النماهة ويوضح الايا٧ي الحنٓيمية الٟ٨يلة بضٖماا.
ثدضرض ن خيات إلاصاعيٞ ،بموط إلاَاع ال٣انوني رم٨ا اٖحباع ؾلُات ون خيات ٧ي ما ٞغوٕ
إلاصاعي ووْاتٟاا املسحلٟة ٖ أنها ن خيات رم٨ا ثو٦يلاا وثدضرضها ،وطل ٪للحد ٤٣ما وطوص
الغ٢ابة والخيلولة صون اؾحسضام ثل ٪الؿلُات واله خيات ل ٚغاى الص هية .
اعؾا نٓام ثمسي نؼي ربلوع إلاعاصي الكٗبية بويوح ويخيذ للم حم٘ الحد ٨بخنٓي الخياي
الؿياؾية يما أَغ صؾحوعية واضخة ،ثًما املكاع٦ة الكٗبية الٟاٖلة ع نن٘ ال٣غاع الؿيائ د
بما يؿاي جؿيأف وثنٓي ٧اٞة سموع املحٗل٣ة بالخياي الا٢حهاصرة والاطحماٖية.
اؾحدضاذ ؾلُة وَنية طات اؾح ٣لية خ٣ي٣يةُ ،رسو ٫لاا الحدًأف وإلاطغا وإلاقغا ٝواملغا٢بة
ل٩ي أَواع الٗمليات الانحسابية ،ولٗي ثمح٘ هظه الايئة بالص هية املٗنوية والاؾح ٣لية املالية
وإلاصاعية ،ؾيم٨نها بالٟٗي ما ثد٣ي ٤ن خيا ها املحٗل٣ة أؾاؾا بح ؿيض وجٗمي ٤الضرم٣غاَية
الضؾحوعية وثغ٢ية النٓام الانحسابي املئصي ال الحضاو ٫الؿلمد والضرم٣غاَي للؿلُة.
ثاختنيها :ترصُخ ثقافة دًمقراطُة واصعة تين الناش .ا

ٞديص ثماعؽ الانحسابات ث٩ون الخياي صرم٣غاَية باملٗنى الخ٣ي٣ي ما ل ث٣مفن بس٣اٞة صرم٣غاَية
واؾٗة وممفس ة بأن الناؽ .والضرم٣غاَية ث٨حمي ٖنانغها ا بوطوص يوابِ ثًما خياصرة الانحسابات
بديص ر٩ون الحمسيي الكٗبد صخيدا ناص٢ا ،وهظه الًوابِ بض أن جكمي ثواٞغ أز ٢يات مٗينة لضق
النازبأن ،منها الحٗ ٠ٟوالح غص والممام ؾاتغ ٢ي الضرم٣غاَية.
ثالثها :تحقُق توازن فعلي في تذتير حقُقة الضلطة .ا
ٞبطا ٧ان النٓام الؿيائ د ع الجؼاتغ ٛ٦أفه ما النٓ الٗغبية ٢ض اٖحاص ٖ ثوٞأف ال ضمات
الاطحماٖية وصٖ املواص الاؾته ٦ية والوْات ٠الخ٩ومية ،م٣ابي مكاع٦ة يئيلة ،أو ٖضم املكاع٦ة ٖ إلاَ ،١
ما طان املواَنأن ع الخياي الؿياؾية وٖملية اثساط ال٣غاع ،أو ما يؿمي ٖبض ال٣اصع الاغمائ د ٖ٣ض اطحماع
ر٣وم ٖ أؾاؽ املؿاومات الؿلُويةٞ ،بن اٖحماص املؿاع الانحسابي ٢ض يك٩ي مضز أؾاؾيا لح اوػ الاعثيا
ع الٗمي الؿيائ د قغيُة أن ث٩ون م٣اعبة الح اوػ مح٩املة ببُٖا مٗنى طضرض للٟٗي الؿيائ د أؾاؾ ثد٣ي٤
ثواػن  ٗٞع ثضبأف خ٣ي٣ة الؿلُة.
وثد٣ي ٤هظا الحواػن مغهون بكغَأن مامأن:
لاول  :أن ُرضاع الحناٞـ ٖ الؿلُة بُغي٣ة ؾلمية وأن َث٣ٟض الؿلُة ٢ضاؾتها خئى ثهبذ وٖا ً
ً
ٞاعٚا ) (Un lieu videخؿ ثوني ٠الٟيلؿو ٝالٟغنس د ٧لوص لوٞوع ) (Claude Lefortللؿلُة ع
الضرم٣غاَية ( .الهاص (2019 ،١ونؼٕ ال٣ضاؾة ٖا هظه الؿلُة ؾو ٝرحد ٤٣ما ز  ٫ث٨غيـ مؤؾؿة
الؿلُة وال٣ات ٖ مؤؾؿة الٗملية الؿياؾية الئد جٗند اخحوا ٖملية نن٘ واثساط ال٣غاعات الؿياؾية يما
اَاع املئؾؿات الؿياؾية؛ [املٟغوى أن ثٟغػها الانحسابات الخغي والنميهة] ،مما ّ
يؿاي ٖ النٓام الؿيائ د
ِ
ا٦خؿا ٢ضع ُي ُّ
ٗحض ب ما الكغٖية الؿياؾية( .الؼياني(2019،
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وما ز  ٫النٓغ لاا ٧وؾيلة لمف٢ية الٗمي الؿيائ د وث٩ويا َب٣ة ؾياؾية ،وليؿد ٚارة وامل٣هض
النهاثي ومُا ٝاللٗبة الؿياؾية ،وهو ما ر ٗي ما هظه الؿلُة ٢ابلة للحضاوٖ ٫ا َغي ٤الٗملية الانحسابية
وليؿد ُخ٨ما مؿحد ٨ع نواي ثغ ٌٞاَ  ١ؾغاخ .
الثاني :اٖاصي نياٚة ٖ٣ض اطحماع طضرض ر٨غؽ ر٣اٞة انحسابية ثهالخية ،ثدمي الحوا٤ٞ
والمفاض د ،والحٗا٢ض والحناػ ٫املحباص ٫مدي ٢واٖض الخؿلِ والاخح٩اع وإلالٛا ٞ،حٟحذ امل ا ٫الؿيائ د بظل ٪أمام
املكاع٦ة الُبيٗية للجمي٘ ،وثٟحذ مٗ الؿلُة أمام اعاصي الحضاو ٫الؿلمد ٖليها(.مدٟوّ ( 2019،
خاتمة:
ثمسي الانحسابات اخضق أه الؿبي الضرم٣غاَية الئد رحم٨ا ٖبفها املواَنون ما ازحياع ممسليه ع
ً
ً
مسحل ٠املئؾؿات ومغا٦ؼ ال٣غاع الؿيائ د مدليا ووَنياٞ .هد أصاي لح ضرض النس الؿياؾية وثد٣ي ٤الحضاو٫
ٖ الؿلُة ،وجٗؼيؼ املكاع٦ة الؿياؾية ،سمغ الظي رٟغى مغوعها ع أطوا ؾليمة وقٟاٞة ،ثدمفم اعاصي
وعٚبة النازبأن.
وع ٚما قاضث الجؼاتغ ما مدُات انحسابية ٖضرضي منظ ا٢غاعها الحدوٖ ٫ا ال ِ سخاصي ،ا
أنها ل ثئص ال اخضاذ جٛيأف ؾيائ د خ٣ي٣ي ،وْي الخك٨ي ٪ع مهضا٢يتها أمغا واعصا م٘ ٧ي ٖملية انحسابية ،ما
أٞض ى ال ملي الجؼاتغيأن ما الؿياؾة وٖؼوٞا ٖا الكؤن الٗام وامحنإ ُ٢اٖات محٗاْمة منه ٖا
الحهويد.
ل٨ا ومنظ  22ما ٞيٟغي  2019وما قاضث الب ص ما َخغا ٥قٗبد واؾ٘ قمي ٧ي أُ٢اع الب ص وثمأم
بخنوٕ ثغ٦يبح الاطحماٖية وبمُالب الؿياؾية الئد بضأت بغ ٌٞالٗاضي ال امؿة ،ر ع ٌٞثمضرض الٗاضي
الغابٗة ال املُالبة بحٛيأف النؿ ٤الؿيائ د بؤ٦مل  ،أنبذ الغهان ٖ الانحسابات ٦آلية ؾح٨ما ٫املؿاع
الضرم٣غاَي للجؼاتغ واخضاذ الحٛيأف مُغوح ب٣وي ما ٢بي ال٨سأف ما الضاعؾأن.
جٛيأف لا رمغ بالحؤ٦يض ا ٖبف بوابة انحسابات املغخلة ال٣اصمة وما ؾو ٝثدمل ما جٛيأف ار ابي
محو ٠٢ال خض ما ٖ النٓام الانحسابي وما ل ما أرغ ٖمي ٤ع بنا الحوا٣ٞات واػالة آراع املوعوذ الاؾخبضاصي.
ان الغهان ٖ آلية الانحسا ٦مضزي لحٗؼيؼ املكاع٦ة الؿياؾية ،وثُويغ املماعؾة الضرم٣غاَية
وث اوػ مٓاهغ الايمنة والاؾخبضاص ،رحُل

ثواٞغ م موٖة ما الكغوٍ ،ثغث٨ؼ بالؾاؽ ٖ وطوص اعاصي

ؾياؾية ثضٖ هظا ال ياع ،واٖحماص آليات ٢انونية وث٣نية جؿمذ بمغوع هظه الاؾحد٣ا٢ات ع أطوا ؾليمة
وؾلمية وقٟاٞة ،و٢بو ٫سَغا ٝاملحناٞؿة ب٣واٖض اللٗبة املحاخة ع هظا الكؤن.
قائمة املراجع :ا
 .1طابيٖ ،بض النانغ .) 2012 (.املماعؾة الضرم٣غاَية صازي سخؼا الجؼاتغية :بأن اعذ املاض د وثدضرات املؿح٣بي،
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