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 المقدمة

شهدت الساحة السياسية الجزائرية ومنذ العشرينيات وحتى فترة اندالع ثورة نوفمبر 

، تنوعا على مستوى الحركات السياسية الوطنية ، هذا التنوع هو الذي شكل الحراك  4591

السياسي للمجتمع الجزائري ، واختلفت التنظيمات واألحزاب السياسية عن بعضها في خصائص 

فهمها لالستعمار الفرنسي  ، و اإليديولوجيالتأطير  السياسي و والفكرس كثيرة من حيث التأسي

وطريق التعبير السياسي عن رفض االستعمار أو الدخول تحت مظلته السياسية ، فكانت هناك 

تيارات تمارس الرفض عبر وسائلها السلمية المختلفة كالمظاهرات وغيرها ، وكانت تيارات 

بد ان يأخذ طريق االندما  ومحاولة تمثيل الجزائر عبر الفكر أخرى ترى ان العمل السياسي ال

االستعماري الفرنسي من خالل االندما  في الحركات السياسية االستعمارية ، ولم تكن تفكر كل 

التيارات على اختالفها الفكري واإليديولوجي في االستقالل ، إال بعد الحرب العالمية الثانية ، 

ل في دول أخرى ، باإلضافة إلى الظروف االجتماعية الصعبة التي مع بروز ظاهرة االستقال

وتجاهل السلطات الفرنسية لمطالب صاحبتها ممارسات قمعية ضد الفئات االجتماعية الجزائرية 

في حين كانت الطبقة الكولونيالية المالكة التغيير التي أصبحت تنادي بها الحركات السياسية ، 

 .لسياسة وتوجه اقتصاد الجزائر بما يتماشى مع مصالحها والثروات تدير دفة ا لألرض

كل هذه العوامل خلقت نوعا من االحتقان عند القيادات السياسية في ذلك الوقت ، وبدأت 

تتبلور لديهم أفكار الكفاح المسلح ضد االستعمار الفرنسي وان االستقالل أصبح ضرورة إلنهاء 

عمل السياسي السلمي ال يمكن ان يحقق االستقالل ، السياسات االستعمارية الفرنسية ، وان ال

باستقالل الجزائر عن  ةوبالتالي برز التيار االستقاللي الثوري والذي أصبح يطالب مجاهر

األمر الذي خلق فكرة فرنسا ، وتمت مواجهة هذا الرأي بقوة من قبل االستعمار الفرنسي ، 

 رية الفرنسية  .إنشاء تنظيم عسكري يستطيع ان يجاري القوة العسك

هذا العمل المسلح لم يشكل قطيعة مع العمل السياسي ، بل أصبح هناك عمل سياسي إلى 

 واألصواتجانب العمل العسكري ، فاستطاع ان يحشد اكبر قدر ممكن من الشعب الجزائري 

لدى  شكل فعال فكرة الثورة السياسية المنادية باالستقالل ومقاومة االستعمار الفرنسي ، وهذا ما

 الجزائريين .

مع انطالق الثورة وانتشارها في كافة المناطق الجزائرية، أصبح العمل العسكري 

مقرونا بالعمل السياسي ، إي ان اغلب القادة السياسيين كانوا يمارسون العمل الثوري العسكري 

الثورية ، في ذات الوقت ، األمر الذي خلق نوعا من التداخل في األدوار لدى القيادات الوطنية 
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وقد تطلب هذا األمر تشكيل مؤسسات تشرف على الثورة وتنظم الصفوف وتحقق األهداف ، 

تمثل في جبهة التحرير و وكان ذلك سببا رئيسيا في توحيد كل القوى الوطنية في تنظيم سياسي 

 عسكري تمثل في جيش التحرير الوطني . أخر

الصدارة في  تحتل ادات العسكريةأصبحت القيمع اتساع العمليات المسلحة العسكرية 

و نجاح الثورة أصبح أيضا مقرونا بدرجة مشاركتهم في العمل القضية التحريرية الجزائرية 

السياسي والعسكري معا وتحول ذلك إلى احد مقومات استمرار الكفاح المسلح ضد القوة 

ابتدأ من  سسات الثوريةوبالتالي سمح لهم ذلك التواجد الدائم في كافة المؤ العسكرية الفرنسية،

والمجالس التنفيذية المشرفة على التنسيق السياسي  الوطنية الثورية الحكومات إلى المجالس

  التحرير وحتى االستقالل. والعسكري أثناء

بعد االستقالل ، ونتيجة لعوامل وخصائص مرحلة التحرير أصبح من الصعب أبعاد 

المؤسسة العسكرية و تقنين عملها وتحديد دورها نتيجة امتالكها لقوة الردع )السالح( ، ودرجة 

 مما جعلها القوة الوحيدة التي تستطيع ان تشكل الدولة تنظيمها مقارنة بالمؤسسات األخرى ، 

على مدى  ، وتمارس نفوذها في اتخاذ القراراتوفق طموحات قياداتها  اسيونظامها السي

 وحتى النظام القائم. الالحقةالسنوات والمراحل 

نفوذ العسكريين داخل المؤسسات والبناءات فإن هذه الدراسة تحاول رصد لذلك   

مؤسسة لل السياسيالدور  حجمالسياسية المدنية المتالحقة قبل وبعد االستقالل ، و محاولة رصد 

النظام السياسي لدولة الجزائر ، وطبيعة التدخالت التي تقوم بها  داخلالعسكرية الجزائرية 

، عبر مراحل تاريخية متتابعة ، المؤسسة العسكرية الجزائرية على الحياة السياسية في الجزائر

تقسيمها إلى ثالث فصول تمتد من فترة قبل االستقالل وحتى النظام القائم ، لذلك فإن الدراسة تم 

، الفصل األول يتحدث على الحركات الوطنية ودورها في عملية التنظيم العسكري وكيفية 

التحول من مجرد منظمات سرية عسكرية إلى جيش التحرير الجزائري ، ليتولى مجموعة من 

،  القادة العسكريين مناصب سياسية بعد ذلك ضمن مؤسسات مدنية سياسية ، والفصل الثاني

يتحدث على دولة مابعد االستقالل وكيف استمر الدور السياسي للعسكريين نتيجة القوة المسلحة 

وقوة تنظيمهم إثناء حرب التحرير ، األمر الذي سمح لهم ، السيطرة على الدولة ومؤسساتها ، 

وقلب أنظمة الحكم  ، والفصل الثالث يتحدث عن استمرار دور العسكريين بعد ما استطاعوا 

 .لتغلغل داخل كافة المؤسسات ، وتشكيل تلك المؤسسات بما يسمح لهم ديمومة دورهم السياسي ا
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 الدراسات السابقة:

هناك العديد من الكتب و الدراسات التي تناولت موضوع المؤسسة العسكرية من زوايا 

العالقة و اتجاهات مختلفة تنقسم الدراسات السابقة التي تتعلق بدراسة المؤسسة العسكرية و 

بينها وبين النظام السياسي والتدخالت التي ينتهجها العسكريون في الشأن السياسي والتي 

 استعانت بها هذه الدراسة :

المؤسسة العسكرية ومسار التحول (،وهي بعنوان 7002دراسة مسلم بابا عربي) .4

سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تحليل األبعاد  حيث، (1)الديمقراطي في الجزائر

المختلفة لألدوار السياسية التي مارستها المؤسسة العسكرية في الجزائر، السيما في الفترة 

(،وقد استخلص الباحث إن الوضع 7001-4550التي تلت إقرار التعددية السياسة)

، الذي يفصل بين مرحلة سياسية السياسي في الجزائر اليوم ال يمكن وصفه إال باالنتقالي

قائمة على شرعية مستمدة من مؤسسة الجيش الممثلة للمشروعية التاريخية، إلى مرحلة 

 جديدة قائمة على الشرعية الدستورية القائمة على السيادة الشعبية. 

-1691التجربة الحزبية الجزائرية )( ، وهي بعنوان 7002دراسة احمد سويقات ) .7

، ركز فيها الباحث على مجموع التجارب الحزبية في دولة الجزائر ، وابرز  (1)(1002

وحتى الشاذلي  بلهحكم بن  أثناء بدأت التيالتجربة الحزبية  إنهاءدور العسكريين في عملية 

نجاحها في االنتخابات بعد  4511في عام  اإلسالمية اإلنقاذبن جديد ، وبروز جبهة 

صراع نشوب  إلىدى أالعسكرية على نتائج االنتخابات ، مما التشريعية ، واعتراض النخب 

 الجزائرية ، والجيش الجزائري. اإلسالميةمسلح بين الحركات 

-1691 )الجزائرية األزمة أصل( ، بعنوان في 7004) اإلبراهيمي عبدالحميددراسة  .3

، دور الضباط الجزائريين الفارين  اإلبراهيمي عبدا لحميد، وقد ابرز فيها السيد  (3)(1666

، وكيفية وصولهم للسلطة وعالقتهم مع  مايسمى بحزب فرنسا ( أو) من الجيش الفرنسي

، وقدرتهم على تنصيب  4515المسار االنتخابي عام  إيقافهواري بومدين ، ودورهم في 

 زروال .اليمين  الجنرال وأبرزهمرؤساء دولة الجزائر ممن ينتمون للمؤسسة العسكرية 

-1692التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية)(،7002شلي ) أمالدراسة  .1

التنظيم العسكري  وأهمية ،مراحل الثورة الجزائرية أهمتركز هذه الدراسة على  ،(2)(1699

                                                           
 (. 7002 خريف: الخامسةلسنة ا) 39، عدد  علوم إنسانية ،المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر مسلم بابا عربي ، -(1)
 (.7002، )1عدد لباحث ،ا ،7001 -4527احمد سويقات ، التجربة الحزبية الجزائرية  -(1)
  (.7004)بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،(1666-1691الجزائرية )في أصل األزمة عبدالحميد اإلبراهيمي ،  -(3)

 كلية الى مقدمة منشورة غير ماجستير رسالة ،( 1591-1591) الجزائرية التحريرية الثورة في العسكري التنظيم ، شلي أمال-(4)

 (2001، لخضر الحا  العقيد جامعة: باتنة) اإلنسانية والعلوم اآلداب
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نتائج  أهموالسياسي ، والذي من خالله انبثق جيش التحرير الجزائري ، كذلك ركزت على 

، وتداعيات فصل العمل العسكري عن العمل السياسي ، و التداخل في  مؤتمر الصومام

عوامل نجاح الثورة  أهم إنوترى الباحثة  .مابين النخب العسكرية والمدنية  األدوار

 . الجزائرية في بدايتها هو التماز  بين العمل العسكري والمدني والسياسي عموما  

"جبهة التحرير الوطني  1691-1692الجزائر"(، 4513محمد حربي )دراسة  .9

حيث يحلل محمد حربي األسباب التي أدت إلى بروز العمل الوطني  ،(1)"األسطورة والواقع

الجزائري على المستوى السياسي بعد الحرب العالمية الثانية ، وتكوين األحزاب السياسية ، 

التي حدثت داخل الحركة الوطنية  بين التيارات الثورية الجزائرية وتوضيح حجم الصدامات

الجزائرية نتيجة تقاطع األفكار السياسية من حيث األهداف ،وطريقة العمل السياسي تحت 

في تنظيم مظلة االستعمار الفرنسي ، و الدور الذي لعبته جبهة التحرير الوطني الجزائرية 

 .  حتى االستقالل العمل العسكري والسياسي وانعكاس ذلك على المشهد السياسي الجزائري

ويشكل هذا  ،(1)مستقبل الديمقراطية في الجزائر(، 7007) وآخرونقيرة  إسماعيلدراسة  .2

التي اقرها مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان  األبحاثالبحث واحدا من مجموعة من 

واقع التحوالت السياسية ، والتفكير في طبيعة العقبات التي تواجه االنتقال  إلجالءالعربية 

 والتي تتمثل أهمها في تدخل القيادات العسكرية في الشؤون السياسية، نحو الديمقراطية

 والتحول من فكرة سيطرة الحزب الواحد إلى التعددية السياسية .

الحديثة "االقتصاد والمجتمع الدولة الجزائرية (،7001ي دبلة )لدراسة عبدالعا .2

تقوم هذه الدراسة على تتبع تكون الدولة الجزائرية الحديثة ودورها في ،( 3)"والسياسة

عملية التنمية والتحديث وعالقتها بالمجتمع أو بالتشكيالت الطبقية التي تكونت من خالل 

الجيش  وأهمها معينة و مكونات سياسية ومجتمعيةمشروع الدولة التنموي الذي افرز فئات 

 إلى غاية بداية السبعينات . 4527، باإلضافة إلى تحديد طبيعة هذه الدولة من 

الجزائر والتعددية المكلفة في األزمة الجزائرية "الخلفيات (،4552دراسة منعم عمار) .1

حيث اعتمد الباحث في هذه الدراسة  ، (2) السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

على تحليل العالقات المتشابكة بين الفئات السياسية واالجتماعية الجزائرية وكيفية بروز هذه 

العالقات وتأثيرها على الدولة الجزائرية بشكل عام ، كما انه حلل فكرة التعددية السياسية 

                                                           
 العربية األبحاث مؤسسة: لبنان)داغر قيصر كميل ترجمة ،والواقع األسطورة" الوطني التحرير جبهة:1591-1594الجزائر ، حربي محمد -(1)

،1593.) 

 (.2002العربية، الوحدة دراسات مركز ، لبنان)الجزائر في الديمقراطية مستقبل، وآخرون ، قيرة إسماعيل -(1)

 (.2001دار الفجر،:القاهرة) والسياسة والمجتمع االقتصاد" الحديثة الجزائرية ،الدولة دبلة يلعبدالعا -(3)

 والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية الخلفيات" الجزائرية األزمة في المكلفة والتعددية الجزائرعمار، منعم -(4)

 (.1551، العربية الوحدة دراسات مركز:بيروت)
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ية بعد تدخل القيادات العسكرية في الجزائر ونتائج إنهاء التجربة الديمقراطية الجزائر

 الجزائرية ودورها في تحديد الحياة السياسة في تلك الفترة. 

دراسة فترات معينة في  ، ركزت على بالحالة الجزائريةاغلب الدراسات المتعلقة 

 عدبمادرست  أنها أواالستقالل ،  ما بعدفترة  وأهملتالجزائر تبدأ من فترة الثورة التحريرية 

يلعب دورا  وأصبحبرز فيها جيش التحرير  والتيفترة حرب التحرير  أهملتاالستقالل ولكنها 

كذلك  .في الحياة السياسية بعد االستقالل، من خالل شرعيته المستمدة من فترة الثورة  أساسيا

ة الدراسات السابقة التي تتعلق بالدولة الجزائرية ركزت على حجم التدخل الذي تقوم به المؤسس

العسكرية الجزائرية ،و أهملت جانب البناء السياسي الجزائري ككل والذي تأثر بشكل كبير 

بالشرعية التاريخية التي استمدتها المؤسسة العسكرية من كونها تعتبر في الجزائر إحدى أهم 

حرب التحرير و االستقالل ،  بانإالمؤسسات التي ورثت شرعيتها من جبهة التحرير الجزائرية 

كونها لها الحق في التدخل في الواقع السياسي الجزائري. لذلك فإن هذه الدراسة سوف تركز في 

 علي مدى الدور الذي لعبته و الزلت تلعبه المؤسسة العسكرية في البناء السياسي لدولة الجزائر.

السابقة أن المؤسسة العسكرية  الجزائرية قد تقلص دورها  اتكما نجد من خالل الدراس

، وفي ظل وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلي الحكم في  4557بعد إقرار التعددية عام 

الدور السياسي للمؤسسة العسكرية استمر حتى في  نأبالجزائر ، لذلك فإن هذه الدراسة ترى 

 ظل النتائج سابقة الذكر.

 :مشكلة الدراسة

حيث  عالقة المؤسسة العسكرية لدولة الجزائر بالمؤسسات األخرى عالقة معقدة جدا   ان

أن دور المؤسسة العسكرية ليس دور يعتمد على الجوانب التطوعية ، بل هو دور تطور و كبر 

بعد االستقالل ، حيث أن الحركة الوطنية في الجزائر لم قبل و إلي جانب ظهور دولة الجزائر 

فمنظمة التحرير  .الدولة التقليدية التي وقع تحطيمها من طرف االستعمار الفرنسي  ترث هياكل

الجزائرية والتي ينطوي تحتها كل فصائل العمل الوطني ،"كجيش التحرير الوطني" ، وبدرجة 

هما اللذان كونا المؤسسات التي انظم حولها المجتمع الجزائري ، ، قل "القوى السياسية" أ

 ان الجيش كما للمؤسسة العسكرية دور رئيسي في الحياة السياسية في الجزائر.وبالتالي أصبح 

 وليس العكس، فقد أراد الجيش في الجزائر أن يكون مالكا   بعد االستقالل الدولة الجزائرية أنشأ

األساسية  واالقتصاديةالسياسية  االختياراتهو الذي فرض وضمن  وعمليا   ،للدولة التي صنعها

في البالد. كذلك هو الذي فرض كل رؤساء الجزائر المتعاقبين الذين عرفتهم منذ االستقالل. 
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أصبحت سلطة الدولة مستبدة بسبب و ،  عنهاوفي عالقة كل المؤسسات و التيارات المنبثقة 

جتمع هيمنة الجناح العسكري للسلطة التنفيذية على باقي السلطات و عملت على الهيمنة على الم

الحزب الواحد الذي يمثل  سيطرةو على الحد من الحريات و حركات المجتمع المدني ، مع 

 عملت الدولةو ، على الحياة السياسية )حزب جبهة التحرير ( فيه كبراألنصيب الالعسكريون 

بكافة أشكالها المدنية على السيطرة على المنظمات النقابية و المؤسسات  أيضا   تحت حكم العسكر

وتمكنت في حقيقة األمر من تحقيق االستقرار السياسي منذ االستقالل إلي بداية الثمانينيات ،  ،

 البيئةلقوى االجتماعية التي ذكرناها أي تأثير في تغيير لوعلى مدار هذه السنوات لم يكن 

   .الجزائرية السياسية

رية من خالل كتفسير لذلك فإن كل التغييرات كانت تأتي عن طريق المؤسسة العسك و

حدث تغييرات جوهرية ن الجيش هو القوة المنظمة التي يمكن آن ت  أاالنقالبات العسكرية حيث 

على الساحة السياسية، وبالتالي فإن هذه الدراسة تعمل على إثبات قوة وفاعلية ومدى تأثير 

الجزء الردعي والعسكري  سيطر أيالمؤسسة العسكرية في واقع الحياة السياسية لدولة الجزائر.

في النظام السياسي الجزائري وهو جزء يتبع السلطة التنفيذية ، على باقي أجزاء السلطة 

التشريعية والقضائية وعلى مؤسسات المجتمع المدني عموما  ، أي على مجمل الحياة السياسية 

  .وذلك بسبب طبيعة نشأة الدولة الجزائرية نفسها

تهدف إلى  إشكاليةللمؤسسة العسكرية الجزائرية يطرح  ن موضوع الدور السياسيإ

هذا الجيش  وما عالقةمعرفة كيف تطور هذا الدور ،  وكيفية تأسيس جيش التحرير الوطني ، 

الثوري والظروف االجتماعية والسياسية التي التيار  الحركة الوطنية الجزائرية وصعود بتطور

 وكيف ارتبط هذا التيار الثوري بروز هذا التيار ،تكونت فيها الحركة الوطنية التي أدت إلى 

 التحرير الوطني جبهةبالمنظمة العسكرية الخاصة و منظمة اللجنة الثورية للوحدة والعمل ، و

الدور الذي لعبه مؤتمر الصومام في تنظيم وتأسيس الجيش  و،  التحريرالوطنىوجيش 

 ن القيادات العسكرية والمدنية  قبل االستقاللوالتداخل والتباين في األدوار السياسية بي الجزائري

 داخل المؤسسات السياسية الثورية مثل الهيئات التنسيقية والحكومات والمجالس الوطنية الثورية 

وكيف انعكس ذلك علي شكل  ، وكيف أصبحت القيادات العسكرية تتحكم في المشهد السياسي

هواري بومدين ، واستمرار تواجد  في عهد بن بله و الجزائري بعد االستقالل السياسية البناءات

   العسكر داخل المؤسسات بعد وفاة بومدين وحتى النظام القائم في ظل حكم عبدالعزيز بوتفليقة . 
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 الدراسة: اتفرضي

 ا:ممفاده تينالدراسة على فرضي تستند هذه  

 .الجزائريللمؤسسة العسكرية دورا ًأساسياً في تشكيل و تطور البناء السياسي  .1

 وتطور البناء السياسي الجزائري. يوجد إي دور للمؤسسة العسكرية في تشكيل ال .1

 تحديد المفاهيم:

 تحتوي هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم التي تحتا  إلي تحديد نظري:  

 العسكرية:المؤسسة 

 الدراسة كل من:في هذه منها  والمقصود  

الجيش ، والمعاهد اإلستراتيجية العسكرية و العسكريين المتقاعدين ،  ، األمنية األجهزة

 ، وكل التشكيالت المتكونة من النخب العسكرية. والداخلية والشرطة و الدرك و وزارة الدفاع

 : الدور السياسي

المؤسسة العسكرية والتي تقوم من  هو محصلة العمل والسلوك السياسي التي تقوم به  

بالتأثير في طبيعة القرارات السياسية و التي ساهمت في البناء السياسي الوطني  خالله  

 .الجزائري ، والتي تؤثر في الحياة السياسية عموما  

 : الحياة السياسية

و الذي يتعلق بالنظام السياسي و طبيعة الحكم  الدولة هو الواقع السياسي الذي تعيشه  

 اركة السياسية واحترام الدستور. و التعددية الحزبية و المش والسلطة،

 : السياسيالبناء 

هو البناء الفوقي لسلطة الدولة من مؤسسات قانونية و إيديولوجية و مدنية و أمنية و 

و  يعبر عن مصالح و أهداف و طموحات البناء التحتي للدولةي الذ دفاعية وتنموية ، و

التي  عنها وعالقات القوى بها ،و المنبثقةالمتضمن للتشكيل االجتماعي واالقتصادي والمصالح 

 تعتبر المؤسسة العسكرية إحدى أهم ركائزها و صمام أمانها. 
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 أسباب اختيار الموضوع:

في إحدى الدول العربية ومدى  العسكريةة حول الظاهرة لميالرغبة في تقديم دراسة ع .4

 تأثيرها على الواقع السياسي.

الدراسات المتعلقة بالدور السياسي للمؤسسة العسكرية في االهتمام المتزايد الذي تحضي به  .7

 ال يولي لها االهتمام . ظم السياسية العربية ، والتي ال يمكن للباحث أن يتجاهلها والن  

 أهداف الدراسة:

معرفة الجذور التاريخية التي ساعدت المؤسسة العسكرية الجزائرية على اكتساب النفوذ  .4

ا بعد عملية التحكم و السيطرة على واقع الحياة السياسية في والقوة و الذي خول لها فيم

 الجزائر.

مدى ودرجة  ما هوالتحوالت التي مرت بها المؤسسة العسكرية الجزائرية ومعرفة  رصد .7

المؤسسة العسكرية الجزائرية على طبيعة النظام السياسي في الجزائر  التأثير الذي تتمتع به  

 ين النظام السياسي و المؤسسة العسكرية الجزائرية.وذلك من خالل تحليل العالقة ب

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في مجموعة من المقاصد وقد تم تقسيمها كالتالي:       

 أهمية سياسية:

فهم التنوع الفكري السياسي والخصائص الذين كانت تتميز به القيادات والتيارات السياسية   .4

 اتبعته الذي نوع المسار السياسيمعرفة داخل التنظيمات واألحزاب السياسية ، من خالل 

، واألسباب والظروف االجتماعية والسياسية التي أدت إلي بروز وتبلور فكرة  منذ تأسيسها

 سلح بدال من العمل السياسي السلمي في ظل الحكم االستعماري. الكفاح الم

السياسي والعسكري،  اإلداريعلى المستوى  والتنظيميةمؤتمر الصومام السياسية  أهمية .7

  .التي اتخذها في سبيل تأسيس الجيش والمؤسسات السياسية في فترة التحرير القراراتواهم 

الذي وصل إليه القادة السياسيين والعسكريين  معرفة إلى إي مدى من التوافق واالختالف .3

حول القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية وتكوين المؤسسات ، ووضع المواثيق والتفاهم 

 حول آلية التفاوض مع السلطات االستعمارية الفرنسية .
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حرير ،و معرفة حجم األدوار السياسية التي كان يقوم بها القادة العسكريين أثناء مرحلة الت .1

استمرارية ذلك بعد االستقالل من خالل استنادهم إلى فكرة التأسيس للحراك الثوري منذ 

 بداية الثورة "الشرعية الثورية ".

الوضعية السياسية و الدستورية للمكون العسكري من خالل تتبع ،المواثيق كميثاق طرابلس  .9

ابتدأ يش وفقا للدساتير المتتابعة ت مكانة الجددوميثاق الجزائر، و المواد الدستورية التي ح

 .7001وحتى التعديل الدستوري  4523من دستور 

 النظام السياسيفي  واألحزاب السياسية المؤسسات المدنيةتقوم به معرفة مدى الدور الذي  .2

 لدولة الجزائر.

 أهمية أكاديمية و بحثية:

تعتبر هذه الدراسة احد أطراف السلسلة التي تقوم على دراسة دور المؤسسة العسكرية  .4

السياسي في الدول العربية و الشرق األوسط ، و الذي بدء بها مجموعة من زمالئي الطلبة 

 وأكاديمية(،  إسرائيل بنغازي )مرعي الرمحي :في قسم العلوم السياسية في جامعة 

 .تركيا (  : لسنوسي التواتيا)خالد  الدراسات العليا

معظم الكتابات التي تطرقت إلى تاريخ الجزائر من الثورة التحريرية وحتى االستقالل لم  إن .7

تركز على الظروف التي سبقت الثورة ، ونجد ان اغلبها ركز على التنظيم العسكري عقب 

التي سبقت مؤتمر الصومام  وظروفها االجتماعية والسياسية، مؤتمر الصومام و كأن الفترة

، أما بما لم يكن لها تأثير في تشكيل فكرة المقاومة المسلحة كبديل للعمل السياسي السلمي 

يخص للدراسات التي تعلقت بفترة مابعد مؤتمر الصومام نجدها ركزت على الحراك 

فترة السياسي الذي صاحب عملية المفاوضات مع السلطات االستعمارية ، ولم تركز على ال

ككل ، ودراسات أخرى اهتمت بفترة مابعد االستقالل بمعزل عن فترة التحرير، بالرغم من 

المكونات السياسية التي نتجت عن االستقالل هو نتا  فعلى للحراك السياسي والعسكري  إن

فترة التحرير، لذلك فإن هذه الدراسة تركز على المراحل ككل ، وقد تطلب ذلك جمع  ثناءأ

ورسائل الماجستير والدكتوراه من مصادر تاريخية متنوعة تمثلت في كتب  المعلومات

تناولت والمقاالت الصادرة عن دور الكتب والجامعات الجزائرية المحلية أو العربية و التي 

قدمها  ،والتيوالمذكورة ضمن مراجع الدراسة  الحالة السياسية الجزائرية بمراحلها المختلفة

محمد حربي _  –بن خده مثل يوسف  عبر مذكراتهم الشخصية مناضلين جزائريين

على كافي ، أو سياسيين جزائريين  –مصطفى هشماوي  –عبدالحميد اإلبراهيمي 

الشعير ، وكتاب جزائريين وعرب متخصصين عرفوا بمستواهم  معاصرين مثل سعيد بو
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 –مار عمورة ع –العالي في التوثيق مثل عمار بوحوش ، محمد عباس ، توفيق المدني 

رياض  –العياشي عنصر  –عبدالعاطي دبلة  -جابي عبد الناصر –العربي الزبيري 

رشيد  –احمد سويقات –توفيق المديني  -يحي ابوزكريا –بومالي  أحسن - الصيداوى

وغيرهم ممن ذكروا في الدراسة ، كما حول الباحث ان يعتمد على مصدر بحثية تلمساني 

 كرة ، والوثائق الرسمية للثورة الجزائرية مثل بيان نوفمبر، أخرى كمجلة الباحث والذا

والوثائق الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوثائق الصادرة عن حزب جبهة التحرير ،

التي التقارير الصادرة عن  باإلضافةللدولة كالدساتير ومنشورات الجريدة الرسمية ، 

الدولية والمنظمة الدولية لمراقبة  ومنظمة العفو اإلنسانمنظمات دولية كمنظمة حقوق 

  االنتخابات .  

من الناحية اإلستراتيجية تعتبر دولة الجزائر دولة جوار، وتأثير المؤسسة العسكرية  .3

ن نكون ملمين بما يحصل في آ تعلى ليبيا ، لذلك رأي أو إيجابا   السياسي، قد ينعكس سلبا  

االستفادة منها في الشؤون التي تتعلق بالعالقة ما دولة الجزائر ، وتقديم دراسة علمية يمكن 

 بين ليبيا و الجزائر.

 حدود الدراسة :

 الحدود الزمنية:

ويرجع السبب في  7040 - 4591تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية الممتدة مابين 

يمثل تاريخ بروز جيش التحرير الجزائري الذي كان له الدور األكبر  4591ذلك إلي أن عام 

ثر فيما بعد في شكل و طبيعة وقوة الدور الذي لعبته أو الذي  4527ي استقالل الجزائر ف

وهو تاريخ كتابة هذه  7040المؤسسة العسكرية الجزائرية ، وامتدت الفترة الدراسية إلي 

 الدراسة.

 الحدود المكانية:

العسكرية  بالتحديد دراسة الدور السياسي للمؤسسة بدولة الجزائر،و تختص هذه الدراسة

لدولة الجزائر و التي مرت بفترات تاريخية مؤثرة في طبيعة الحياة السياسية لدولة الجزائر 

 وطبيعة النظام السياسي وطبيعة الحكم .
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 المناهج المستخدمة في الدراسة:

 منهج دراسة الحالة:

الحاالت من يقوم منهج دراسة الحالة على التحليل المتعمق لحالة محدودة ، أو عدد قليل من 

،كما أن  (1)حيث الزمان و المكان و الموضوع ، وذلك لغرض التعرف الشامل و الدقيق عليها

منهج دراسة الحالة يقوم بالتركيز على ظاهرة سياسية معينة عن طريق دراستها من كافة 

الجوانب بهدف التعمق و تحليل كل الجزئيات المرتبطة بها ، وبالتالي فإن الحالة المقصودة 

والحالة في هذه (1)و منظمة واحدة.ابالدراسة قد تكون شخصية سياسية محددة ، أو دولة بعينها ، 

إلي الوقت الحالي في  النشءهي حالة المؤسسة العسكرية الجزائرية و دورها منذ  الدراسة ،

 تشكيل  البناء السياسي ، والتأثير في مجرى الحياة السياسية في الجزائر.

 :المدخل التاريخي 

حيث  التاريخ.يجسد هذا المدخل عموما  طبيعة العالقة القائمة بين كل من السياسة و   

عن المادة التاريخية الختبار صحة  األحوال،بأي حال من  يستغنون،إن الباحثين السياسيين ال 

هذا المدخل لتتبع و تحليل الحقب التاريخية لنشأة  لذلك استخدم الباحث( 3)فرضياتهم من عدمها.

المؤسسة العسكرية الجزائرية و تركيبها و مراحل تطورها و دورها ،ومدى تأثيرها على طبيعة 

 البناء السياسي لدولة الجزائر. 

 المدخل النظمي :

إن دراسة الباحث للظواهر السياسية إي كانت يتم التعامل معها كنظم معقدة ترتبط  

جزائها أو نظمها الفرعية بعالقات اعتماد متبادل ، بحيث إن إي تغيير في إي نظام فرعي منها أ

على دراسة  ، وبالتالي ينطبق هذا االمر(2)يؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير في بقية النظم الفرعية 

إي تغيير يطرأ على المؤسسة  نأالمؤسسة العسكرية داخل النظام السياسي ككل ، حيث 

ير على باقي األنظمة الفرعية األخرى غكرية باعتبارها نظام فرعي سينتج عنه تباعا تالعس

 سلبا أو إيجابا. والنظام ككل

                                                           
)اإلسكندرية : الدار  المفاهيم اإلحصائية-منهاجه-خطواته-البحث العلمي :تعريفهمصطفى محمد بوبكر، احمد عبد هللا  اللحلح ، -(1)

 .23ص ، (7007الجامعية ،

 ( ،7007)طرابلس : الهيئة القومية للبحث العلمي ، ، مناهج و أساليب البحث السياسيمصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم  -(1)

 . 15ص

  .22ص،  المرجع السابق -(3)
  .95المرجع السابق ،ص -(4)
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 الدراسة: محتويات

 -هذه الدراسة على ثالث فصول تسبقهما مقدمة وتعقبها خاتمة و هي كالتالي:تحتوي 

 :وتتضمن التعريف بالدراسة و منهجيتها. المقدمة 

 :يتضمن الفصل األول تأصيل نظري و تاريخي يتناول الجيش و مرحلة  الفصل األول

المبحث الي االستقالل(.و يتكون من مبحثين ، 4591االستقالل الوطني)حرب التحرير 

قبل  الحراك السياسي للتنظيمات واألحزاب السياسية التي تأسست فترة مايتناول  األول

ة ، وتبلور فكرة حمل السالح والتحضير الثورة وتأثيرها في المشهد السياسي بعد الثور

مؤتمر الصومام  يتناول المبحث الثاني و.للعمل المسلح ضد السلطات االستعمارية الفرنسية 

وجبهة  ، وتأسيس الجيش مؤتمر الصومام أعقبالتنظيم السياسي والعسكري الذي  و

رب التحرير بجناحها التحرير ، والدور الطليعي لجبهة التحرير ، ودورها البارز في قيادة ح

 المسلح " جيش التحرير " والمفاوضات التي حققت في النهاية إلى استقالل الجزائر. 

  يتناول البناء السياسي الجزائري والمؤسسة العسكرية،وقسم إلي مبحثين  :الفصل الثاني

، ويركز على  شكل البناء السياسي الجزائري بعد االستقالل   المبحث األولحيث يتناول 

حجم الخالفات بين العسكريين والمدنيين داخل مؤسسات الجزائر السياسية بعد االستقالل 

وتأثير ذلك على شكل البناء السياسي ، وإبراز دور بن بله في ذلك و تحديد مكانة الجيش 

المتمثل في هواري  اعتالء الجيش للبناء السياسي بعد االستقالل، و 4523في دستور 

يتناول االستراتيجيات التي اتبعها هواري    لمبحث الثانيوا . لهى بن باالنقالب علبومدين و

ومحاولة االنقالب العسكرية على هواري  بومدين بعد االنقالب العسكري على بن بله  ، 

ضم اكبر عدد من العسكريين داخل المؤسسات  وتشكيل البناءات السياسية ومحاولةبومدين 

وإعطاءها مكانة سياسية كبيرة باإلضافة للجيش من  التحريروهيمنة جبهة المختلفة  السياسية

 .4522خالل دستور 

 فقد خصص لدراسة استمرارية الدور السياسي للمؤسسة العسكرية، ويحتوي  :الفصل الثالث

ووصول شخصيات  يدور حول الفترة االنتقالية بعد وفاة بومدين المبحث األولعلى مبحثين، 

 التعددية السياسية  عسكرية أخرى للحكم كالشاذلي بن جديد ، ودخول الجزائر في مرحلة

من خالل تعديالت دستورية تسمح بتكوين األحزاب السياسية  ووصل التيار اإلسالمي 

المتمثل في حزب جبهة اإلنقاذ اإلسالمية لسدة الحكم وفوزها في االنتخابات وإسقاطها من 

استمرار الدور المبحث الثاني ، وقبل القيادات العسكرية وتداعيات ذلك على الحياة السياسية 

سة العسكرية ، ومحاولة إعادة الجزائر إلى فترة التعددية ووصول قيادات السياسي للمؤس
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التي اتبعتها  االستراتيجياتعسكرية جديدة إلى السلطة ، ودوهم في إعادة التعددية و تأثير 

 القيادات الجديدة على النظام السياسي القائم في ظل حكم عبدالعزيز بوتفليقة .

 :راسة إلي النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل إليها من تتطرق خاتمة الد خاتمة الدراسة

 خالل هذه الدراسة.

 تقسيم الدراسة :

 إلى االستقالل(. 4591الفصل األول :الجيش ومرحلة االستقالل الوطني )حزب التحرير 

 المبحث األول : مرحلة التحرير الوطني .

 المبحث الثاني : مرحلة االستقالل السياسي .

 ي : البناء السياسي الجزائري والمؤسسة العسكرية .الفصل الثان

 المبحث األول : اعتالء الجيش للبناء السياسي )االنقالب على بن بله (.

 طبيعة البناء السياسي وهيمنة جبهة التحرير)فترة هواري بومدين (. المبحث الثاني :

 الفصل الثالث : استمرارية الدور السياسي للمؤسسة العسكرية .

 المبحث األول : الفترة االنتقالية بعد وفاة بومدين وبروز جبهة اإلنقاذ .

 (.7040-4557المبحث الثاني : الحياة السياسية في ظل النظام القائم )

 الخاتمة واالستنتاجات .
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 األولالفصل 

 االستقالل (. إلى 1692) حرب التحرير  الوطنيالجيش ومرحلة االستقالل 

 مقدمة :

،  إليهاالجزائر  إدما  إلى، كانت فرنسا تطمح  4591 ثورة نوفمبر الجزائريةقبل 

تحاول  وأصبحتالمختلفة ،  إيديولوجياتهاالحركة الوطنية الجزائرية ، بكل  أدركتهالذي  األمر

اتبعتها  التيتمارس فكرة المقاومة من خالل العمل السياسي ، ولكن بسبب سياسات العنف  نآ

 راديكاليتيار  إلىارية الفرنسية تحولت الحركة السياسية الوطنية الجزائرية ، السلطات االستعم

صد ومقاومة  ألجليتبنى العمل المسلح  أصبحوكل القوى السياسية الجزائرية ،  فيه   اندمجت

مطالبة  إلىمن عملية تعايش مع االستعمار  األمرالوجود الفرنسي في الجزائر ، وتحول 

 .باالستقالل الكامل 

تنظيم سياسي  إلىالمقاومة المسلحة تحتا   نأالتيار الراديكالي الوطني الجزائري  أدرك

خصوصا في ظل يجاري القوة السياسية والعسكرية لالستعمار الفرنسي ،  نآوعسكري يستطيع 

 إلىيحتا   األمربالتالي هذا االنقسامات الفكرية السياسية للتيارات الوطنية الجزائرية المختلفة ، 

وحيد الجهود بين كافة التيارات السياسية داخل الحركة الوطنية ، لبناء تنظيم سياسي وعسكري ت

 . الدولة الجزائرية في حالة تحققه   وإدارةيمثلها على التراب الجزائري يحقق لها االستقالل ، 

 ة الثورة .لإلعداد لمرحلللقوى الوطنية الجزائرية  األكبر االختباريمثل  األمركان هذا  وحقيقتا  

الحراك الثوري تناول مرحلة  المبحث االولمبحثين ،  إلىهذا الفصل  لهذا تم تقسيم 

وتوحيد الجهود العسكرية والسياسية داخل الحركة الوطنية وبناء المؤسسات السياسية المسلح 

الدولة الجزائرية في المرحلة االنتقالية  إدارةتمثل الحركة الوطنية وعملية  التيوالعسكرية 

الصراع بين التيارات  التركيز علىو، والمبحث الثاني يتحدث عن مرحلة االستقالل التحريرية

بناء المؤسسات السياسية الجزائرية ، خصوصا بين التيارات المدنية  ثناءأالسياسية الجزائرية 

 والعسكرية .السياسية 

 

 

 

 



19 
 

 األولالمبحث 

 الوطنيمرحلة التحرير 

 الحركات ظهور في سببا   كانت الجزائري المجتمع بها مر التطور من مراحل هناك

 لهذا مصاحبة وسياسية اجتماعية كظاهرة السياسية واألحزاب اإلصالحية الثورية و الوطنية

ض   التطور،  وفرت كما التكتل، إلى دفعه الفرنسي االستعمار الضطهاد الجزائري الشعب فَتعرُّ

 الحركة وتعتبر ،السياسية لمعارضةللمقاومة المسلحة وا أساسية قاعدة اإلسالمية العربية التقاليد

 وحدتها تعي لمجموعة السياسي التعبير فهي الجزائر، في والحزبية التنظيمية الحياة مهد الوطنية

 وهي سياسية كمجموعة وجودها لتأكيد باستقاللها فتطالب سيطرة حالة في وهي االجتماعية

 إن   مستقل، سياسي مجتمع بناء إرادة ظهور إثر وعلى الوطني الوعي ظهور إثر على تظهر

 .باألمة يتعلق الذي السياسي المجتمع تعني الوطنية الحركة

 عشر التاسع القرن إلى عشر السادس القرن من العثماني الحكم ظل في الجزائر كانت

استطاعت البحرية العثمانية  إذ ، المستعمرات العثمانية األخرىمن بين كل  مرموقة مكانةذات 

 االستعمار دخل أن إلى المتوسط األبيض البحر على التامة السيطرة لها من خاللها ان يكون

 ، للمستعمر الفرنسي سلموها و األتراك الحكام عنها تخلى أن بعد 1930 سنة في البلد الفرنسي

 الجيش الفرنسي مواجهة في األهالي أبداها التي المسلحة المقاومة سوى لمجابهته سبيال يكن فلم

 عاميوليو  9 يوماألجنبي  باإلنزال انتهى العدد أو العدة حيث من ال متوازن غير قتال في

 (1)سنة.132تحت وطأة االستعمار مدة  الجزائر بعده ، وترضخ 1930

 االستعمار لتوسع نتيجة األمر واقع في كان 1930 سنة في للجزائر فرنسا احتالل إن

 االستيراد عملية وتسهيل العالمية األسواق على السيطرة إلى يهدف كان الذي األوروبي

 التوسع لهذا االساسية والمهمة.  الجديدة المستعمرات استغالل نفسه الوقت وفي ، والتصدير

 اقتصاد من اقتصادهم وتحويل األصليين للسكان واالجتماعية الثقافية البنى تحطيم كانت

 .التصدير إلى موجه اقتصاد إلى استهالكي

 الغزو بداية مع الساحلية المواقع من كثير احتالل من تمكنواقد  الفرنسيين أن من رغمبال

 الداخل في توغلهم أثناء كبيرة صعوبات القوا منهأ إال( عنابة - مستغانم – وهران– الجزائر)

 الحكم من نظاما يجدوا أن الفرنسيون حاول الشديدة للمقاومة نتيجة و،  العنيفة المقاومة بسبب

                                                           
 .9(،ص2010)الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلى ، حركة التحرير الجزائرية والقانون الدولي اإلنسانياحمد سي على ،  - (1)
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 الحكام بعض استمالةك : استعملوها التي األساليب من و البالد على متهسيطر فرض من يمكنهم

 لنشر محاولة في لفرنسا الموالية القبائل وجذب جمع ،ومحاولة قيادية مناصب وإعطائهم العرب

 الجزائر في قامت التي الوطنية المقاومة استمرار تمنع لم األساليب هذه لكن و .الفرنسي النفوذ

 معادية جبهة مثلته قد ووالتي تمثلت في نمطين رئيسيين : نمط سياسي  الفرنسي الوجود ضد

 تمع،لمجا وتقاليد بحياة واستخفافه االجتماعية و السياسية للحياة احترامه لعدم نظرا لالستعمار

 الجبهة لهذه يكن لم ولكن ، المدن وأعيان والعلماء التجار طبقات من أساسا الجبهة وتتكون

 الحقوق نفس بإعطائهم الخاصة المستمرة مطالبهم رغم بالجزائر، األوضاع تغيير في مفعول

 قد و،و نمط المقاومة المسلحة السلبية المقاومة عليه أطلق ما هذا و  الفرنسيين ابه يتمتع التي

 وبرز والشرف والدين األرض عن الدفاع فكرة تبنوا دينيون زعماء األغلب على لواءها حمل

العثمانية في  المركزية الحكومة سقوط بعد كبيرا فراغا وجدوا الذين الصوفية الطرق رجال منهم

 العشيرة أو القبيلة أفراد مساندة على تعتمد مستقلة كيانات ألنفسهم يبنوا أن وحاولوا ،الجزائر

 .القادر عبد األمير فعل مثلما

 حاكما (بيجو) الجنرال عين 1910 سنة فرنسا في الوزارة رئاسة (سولت) تسلم مع و

 هجمات بشن واالكتفاء المباشرة المواجهة عدم على خطته تركزت قد و الجزائر، على عاما

 من كثير احتالل هذه خطته طريق عن بالفعل استطاع قد و. لألمير الموالية القبائل على سريعة

لتجنيد أبناء  أخرى مرة العودة في أمل ألي القادر عبد األمير فقدان إلى أدت والتي المناطق

وقف  1917 ديسمبر 27 في عبد القادر األمير قرر هكذا و. القبائل ومقاومة الجيش الفرنسي 

القتال ضد الجيش الفرنسي مقابل شروط أهمها الحفاظ على الشخصية اإلسالمية العربية 

، وعدم االعتداء على من تجند معه من أبناء القبائل ، والسماح له بالخرو  من للجزائر  

 عكاإلى مدينة  الفرنسيون ينقله أن عوض ولكن الجزائر والمكوث في مدينة عكا السورية .

 لمدة سجن حيث الفرنسية  أورليان مقاطعة في( بو) مدينة إلى أخذوه فقد هو أراد كما السورية

 ابه استقر حيث دمشق إلى ليتجه 1991 سنة الثالث نابليون بعدها راحهس أطلق و سنوات 9

 . 1993سنة وفاته حتى

الصحافة  مع بدايات القرن العشرين عرفت الجزائر حركية من جراء الفعالية التي أحدثتها

الجزائريين إلى محاولة  الجزائرية سواء كانت عربية أو فرنسية. و كذلك من خالل توجه بعض

و إعادة طبع التراث، و  التراث الثقافي الجزائري من خالل عمليات التأليف و الترجمةإحياء 

الوقت نفسه توجهت فئة  محاولة ربط أواصر العالقات بين المشرق العربي و مغربه، و في
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العمل على ردم الهوة  لكمن الحضارة الغربية و كذا لالستفادةأخرى إلى الغرب في محاولة 

 . التكنولوجيو  التطور العلميبين العالمين الغربي و اإلسالمي في مجال التي أصبحت تفصل 

من األهمية بما كان،  والتي تسمى بمرحلة النهضة ، و تعد هذه المرحلة من تاريخ الجزائر

التاريخي الذي يربط أصول الحركة الوطنية الجزائرية و بين انطالقتها  ا تمثل الجسرنهحيث أ

التي قادها األمير عبد  و بدل تجربة المقاومة العسكرية .سمات سياسيةمعه  بشكل رسمي حامال

عند بدايتها على  مرحلة النهضةاعتمدت  في القرن التاسع عشر، االستعمارالتي واجهت  القادر

العسكرية الفرنسية من القوة بحيث  السياسي و اإلبداع الثقافي، و إذا كانت القوة الضغط

بدايات القرن العشرين أيقنوا أن هناك  سكرية فإن الجزائريين معاستطاعت هزم المقاومة الع

عن طريق التعبئة الشعبية و العمل القاعدي  االستعمارعمال آخر يجب القيام به و هو مقاومة 

 .تمع مرة أخرىلمجمن أجل النهوض با

يدفعها  ما و إدراكا لكل المعطيات الجديدة فإن الطبقة المثقفة الجزائرية وجدت من األسباب

و من منطلقات  إلى تطوير نفسها و معها أساليب النضال التي استفادت من تجارب الماضي.

الذي مس  االعتداء تمع الجزائري الذي لم يظهر إال مع ظهورلمجالشعور الموحد ألفراد ا

الفرنسيون أن يقضوا على ل حاوالمصير المشترك لألمة الجزائرية، ظهر الشعور الوطني الذي 

و لكن ذلك كان عامال حاسما في ،  ه التي تعتمد على اللغة و الدين و العادات و التقاليدمقومات

 .ظهور الحركة الوطنية الجزائرية

كدرد فعدل علدى الغدزو االسدتعماري ظهدرت المقاومدة الوطنيدة بعد وفاة األمير عبدد القدادر وو

التي اتخذت عدة أشكال من بينها الشكل السياسي والتنظيمدي الدذي عبدرت عنده الحركدة الوطنيدة 

الجزائرية فكان كفاحها منظما  تجلى في تشكيل تكتالت وجمعيات، ونواٍد فكرية وأحزاب سياسية 

سددتقاللي الثددوري، اإلصددالحي اإلسددالمي، االندددماجي تنتمددي إلددى مختلددف التيددارات )الددوطني اال

طالبددت ، بعددد ان كانددت ممثلددة فددي األعيددان والشدديوا والعلمدداء سددابقا ، والليبرالددي، الشدديوعي( 

، ولعبت أدوارا  مختلفة حسب اهتماماتها بالحقوق المدنية والسياسية في ظل اإلدارة االستعمارية 

 .وتخصصاتها

 بروز الحركة الوطنية :ية واالقتصادية في االجتماع األوضاعدور  -أوالً 

واالجتماعية والثقافية والسياسية السائدة في  االقتصاديةإن الحديث عن األوضاع 

، يهدف إلى فهم الظروف التي اندلعت فيها الثورة و وضعها في طريقها 4591الجزائر 

الصحيح ، والبيئة الكلية التي تكونت فيها الحركة الوطنية المسلحة الراديكالية الثورية ، وهو 
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لجزائري ، ولكن التحليل الموضوعي أمر هام في سياق الحديث عن مرحلة التحرر الوطني ا

يقتضي أْن نأخذ بعين االعتبار مجموع العوامل وليس تجزئتها ، لكي ندرك طبيعة الثورة 

الجزائرية وحقائقها المتجانسة وهي أّن هذه  الثورة لم تأتي فقط نتيجة ظروف اقتصادية 

بعد من ذلك بكثير ، إذ واجتماعية كان يعاني منها الشعب الجزائري كما يرى البعض ، بل هي أ

تمثل االمتداد العضوي لنضال الحركات السياسية ، كذلك للمقاومة الوطنية الجزائرية طيلة 

، و التي نتج عنها فيما بعد منظمة عسكرية مسلحة تحولت 4591الوجود االستعماري ، وحتى 

 إلي  نواة الجيش الجزائري بعد االستقالل .

عن الحياة السياسية . فقد عاش الشعب  أهميةيقل  ة الإن الحديث عن الحياة االجتماعي

 األوبئةالجزائري طوال فترة االحتالل صنوفا شتى من الحرمان والتجويع ، باإلضافة إلى 

الظروف للهجرة داخل الجزائر وخارجها من اجل لقمة العيش ،  فاضطرته.  واإلمراض

قرن كامل من االحتالل ، مارس والمرحلة التي نتحدث عنها تعكس بوضوح النتائج المرة ل

الشعب الجزائري ووضعه تحت الذل  إلبادةخالله االستعمار الفرنسي سياسته الوحشية 

%( من 51صفوف العالم الريفي تتوسع بحيث بلغت نسبتها ) أخذتمن كل هذا  واالستعباد.

. ويوعز السبب األساسي في هذا إلى إن السكان الجزائريين بقوا بنسبة  المجموع العام للسكان

 %( يتعاملون مع األرض كمصدر أساسي لرزقهم .20)حوالي 

 (1)1692يوضح توزيع الفئات االجتماعية سنة  (1)جدول رقم 

النسبة المئوية  عدد األفراد عدد العائالت الجماعات االجتماعية
 بالنسبة للسكان

 الدخول

 131,000 %0.79 74,000 1,000 مالكي األراضي

 772,000 %4.9 433,000 79,000 كوادر إدارية تقنية

جراء في التجارة أ
 والصناعة واإلدارة

77,9000 4,453,000 41.7% 29,200 

بطالة  –عمال الفالحة 
تجار  –خادمات  –

 صغار

34,0000 4,293,000 45.2% 31,200 

 زراعيين جراءأ
 موسميين

552,000 9,100,000 21.7% 71,900 

 

                                                           
(، 2005)يونيو21،عدد التواصلعبدالسالم فياللي ، هيكلة المجتمع الجزائري المعاصر بين النزعتين الحضرية والريفية ،  -((1

 .115ص



15 
 

 نرى ، 4591 سنة االجتماعية الفئات وضعية يبرز الذي السابق، و الجدول خالل من

 ،%  0.79 ب تقدر للسكان بالنسبة البرجوازية ومن ، األراضي ومستغلي مالكي فئة نسبة أن

 األجراء فئة وأما ،%  4.9 هي السكان مجموع من فنسبتها والتقنية اإلدارية الكوادر فئة أما

 الفالحين فئة وأما ،%  41.7 نسبتها أن فنجد ، واإلدارة والصناعة  التجارة في يشتغلون الذين

 األراضي مستغلي فئة أما ،%  45.2 هي فنسبتها الصغار والتجار والخدمات والبطالة

 نفسها تجد الفئات هذه فإنالدخل  حيث ومن% . 21.7 هي نسبتها نإف الموسميين واألجراء

 الريفية الفالحين فئة عن أما.  االقتصادي النشاط طبيعة من انطالقا محظية غير او محظية

 وضعيتها الن ، استغالال األكثر الشعبية الفئة تمثل فهي ، التعداد ناحية من فئة اكبر تعتبر التيو

 . البالد قوة تجسد والتي للغاية سيئة

، قبل اندالع الثورة كان المستوطنون  4591الفرنسية سنة  لإلحصاءاتووفقا 

في الجزائر ، بجانب تملكهم لثالثة ماليين هكتار.تمثل  اإلنتا على معظم وسائل  يسيطرون

من النشاط الصناعي ( %50) األراضي الزراعية ، سيطروا سيطرة كاملة على أجود

في الجزائر ، حيث كان نظامهم الرأسمالي والتجاري والمالي ، وكونوا بذلك الطبقة البرجوازية 

 (1).يعد امتداد للنظام الرأسمالي الفرنسي

تتبع مسار ونشوء وتطور الفئات االجتماعية والسياسية في الجزائر بعد الحرب  إن

العالمية الثانية على وجه التحديد ، يمر عبر ما افرده الحراك الرأسمالي وتقوقع الغالبية العظمى 

 بروزر بمن الجزائريين على االعتياش من الفالحة التقليدية الضعيفة المردود . ويتحدد ذلك ع

 األولىعمرين . الفئة ستمن الم األخراجتماعيتين تتحركان جنب الى جنب قبالة الطرف فئتين 

، فتعبر عن نفسها  واإلنتاجيةمرتبطة بالعالم الريفي ونظمه السياسية ذات األصول التاريخية ال

الفئة الثانية وهي الفئة الحضرية  أماخار  اللغة المعاصرة عن طريق الرفض او العنف ، 

 باالحتكاك مع فرنسا .متأثرة ال

من الناحية االقتصادية تدهور الوضع االقتصادي للمجتمع الجزائري بشكل كبير ، ففي 

الميدان الزراعي عمل االحتالل على انتزاع األراضي الزراعية من سكان الريف الجزائري 

بشكل واسع ، والمعروف إن األراضي الزراعية هي مصدر الرزق الرئيسي لسكان الريف ، 

% من جملة السكان ، لذلك  20الساحقة من الشعب الجزائري بنسبة  األغلبيةيشكلون  والذين

 أثارهاعملية نزع الملكية الزراعية خلخلة كبيرة في البناء االقتصادي للجزائر ، امتدت  أحدثت

                                                           
 .11-10ص،  مرجع سابقعبدالعالي دبلة ،  -( (1
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بيين و% من السكان األور41.9إلى كل النواحي من حياة السكان . والجدير بالذكر انه كان 

% إلى 92% ينتمون إلى قطاع الصناعة ، و71.9ملين ينتمون إلى قطاع الزراعة ، والعا

 (1)قطاع الخدمات والتجارة .

وحتى قبل قيام الثورة التحريرية ، كانت الجزائر قد فقدت قدرتها على االكتفاء الذاتي ، 

حيث إن الجزائر التي كانت تصدر القمح والشعير قد أصبحت مضطرة الستيراد المواد الغذائية 

هذا الوضع لعدم دراية المستعمر بطريقة االعتناء  أسبابالضرورية لحاجة سكانها . وترجع 

عمليات االستصالح وتخصيص مساحات  وإهمالبالفالحة ، وتسخير األرض دون حساب ، 

  (2.)الحبوب  توجيه الزراعة نحو االستصالح الزراعي في مجال وم بدال منشاسعة لزراعة الكر

 (3): كالتاليبالنسبة للطبقات الحضرية فيمكن تصنيفها  أما

 الطبقة البرجوازية. -1

تكونت تكوينا فرنسيا والممارسة لوظائف او مهن حرة كالمحاماة والطب ،  الطبقة التى

 عليا . وهي في تعدادها ال كوادراو من ضباط ومثقفين وبعض كبار التجار والصناعيين و

 أربابفرد ، في حين ان تعداد  9272تعداد الجيش والشرطة هو  وفرد .  9000تتجاوز 

المهن  أصحاب، وتعداد فرد 332لصيد البحري فهو ا أربابتعداد  وأما،  4997العمل هو 

النسبة صفرية  أنما قارنا العدد الكلي بالنسبة لمجمل السكان نجد  وإذا.  فرد 7491الحرة هو 

 تقريبا.

 الطبقة الوسطى. -1

الحرفيون والعاملون الصغار بالتجارة والصناعة والمتوسطون  إليهاوهي التى ينتمي 

لعمال المتوسطة وعناصر الطبقة العاملة وا والكوادرمنهم وكذلك الموظفون والتقنيون 

سفن الصيد  وأرباب، ومتوسط التجار والحرفيين  األكبرتعداد هذه الطبقة هو ويعتبر . والمهنيين

% من سكان المدن 30.91المنازل ضمنها تشكل المهن الحرة والموظفين وخدم  وأصحاب

 المسلمين.

 

                                                           
 .121(، ص 1592، ترجمة عيسى عصفور ، )بيروت : منشورات عويدات ، تاريخ الجزائر المعاصرشارل روبير ،  -( (1

 .11-10( ، ،ص ص1591، )الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب ،  الثورة في عامها األولمحمد العربي الزبيري ،  -( (2
 .115عبدالسالم الفياللي ، مرجع سابق ،ص -( (3
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 البروليتارية الحضرية . -3

، يزيدها النزوح  األكوااهي الطبقة التى تعيش على هامش المدن حيث تتكدس في 

الريفي اتساعا . وتمثل السكان الناشطين غير الفالحين ، ويعود سبب اتساعها الى الحركية 

 ، وبالعمل في شبكات الطرق وسكك الحديد. ريف إلى المصانعالالمتميزة باالنتقال من 

إن تبصر الوضعية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر عشية إعالن اندالع الثورة 

، تكشف عن مجتمعين متباينين ، فمن جهة نجد المستعمرين  4591التحريرية في نوفمبر 

وقد اتسعت الفوارق بينهما بشكل شاسع الفرنسيين ، ومن جهة ثانية نجد المجتمع الجزائري ، 

من جميع النواحي ، سواء سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ، بسبب أولى تمثل في سيطرة 

السلطات االستعمارية على األراضي الخصبة ، والتي معها تحول عدد معتبر من صغار المالك 

 لى فئة الفالحين الفقراء .الجزائريين إلى مجرد إجراء بدخول زهيدة ، وانضمامهم بالتالي إ

ذا طابع ريفي وبالرغم من وجود دائم لتجمعات  كان 4591 الجزائري سنة إن المجتمع

سكنية مدنية . إن هذه السمة المحددة ، لها داللتها من حيث بنية التفاعالت االجتماعية والمواقف 

 انتظام العالقات والسياسية ضمن النظام السياسي االجتماعي العام. قواألدوار السياسية وطر

يفسر لنا حجم الضغوط التي تعرضت لها سهذا العرض االجتماعي واالقتصادي البسيط 

 وبروز،  واالندماجي  اإلصالحيالتي كانت تمثل التيار  األحزاب والحركات السياسية الوطنية

عود التيار الراديكالي ، الذي تبنى التوجه المسلح والعسكري فكرة المقاومة الشعبية العنيفة ، وص

إلى العمل العسكري ، وتكوين المنظمات العسكرية  السلمي ، و التحول من العمل السياسي

المسلحة ، والتي تعتبر النواة األولى لتأسيس جيش التحرير الوطني ، وانصهار كافة القوى 

 واحد تمثل في جبهة التحرير الوطني.االجتماعية و السياسية في مكون سياسي 

 : اندالع الثورة وحتى االستقالل  إبانالوضع السياسي  -ثانياً 

صدور  لقد بدأت الحركة السياسية في الجزائر تظهر بمفهومها الحديث بشكل جلي بعد

الحركات السياسية أثناء بداية ظهورها  ، و أغلب من تزعم 4547 ةقانون التجنيد اإلجباري سن

ك الذين خاضوا لتطوعا أو مجبرين، و كذ ممن عملوا في صفوف الجيش الفرنسي سواءهم 

الس الفرنسية المختلفة في فترات متقطعة و هم على لمجنطاق السياسة من أولئك الذين دخلوا ا

األغلب المثقفين ثقافة فرنسية أو الذين لهم أمالك مكنتهم من الوصول إلى مناصب مهمة. و قد 
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ايات القرن العشرين مجموعة من االتجاهات الوطنية التي مثلت الجزائريين، و ظهرت خالل بد

 (1)يمكن تقسيمها الى اتجاهات هي : 

 االتجاه المحافظ و يمثله مجموعة من اإلقطاعيين الجزائريين. .4

 االتجاه المعتدل و يمثله مجموعة من النخبة المثقفة ثقافة فرنسية. .7

 مجموعة المتأثرين سياسيا بالفكر الغربي األوروبي .، ويمثله برالي ياالتجاه الل .3

 .نتيجة الظروف السياسية واالجتماعية السيئة االتجاه الثوري و قد تطور  .1

 االتجاه العربي اإلسالمي و كانت تمثله جمعية العلماء. .9

االشتراكي و  االشتراكيون و الشيوعيون و قد بدأت أفكار هؤالء تظهر من خالل الحزبين .2

  الفرنسيين.الشيوعي 

الجزائر  ظهرت في هذه االتجاهات المختلفة هي التي تمثلت في األحزاب السياسية التي

ظهرت أحزاب الحركة الوطنية وقد  .من المعتقدات الخاصة بزعمائها أو طبيعة تكوينهم انطالقا

واشتراكية في العشرينيات والثالثينيات واألربعينيات واتسمت أيديولوجيتها بأنها ليبرالية، 

يسارية وإسالمية، أي اعتمدت في تراثها الفكري والسياسي على عدة مصادر تمثلت في مصادر 

غربية ليبرالية عبر التراث الفلسفي والسياسي الذي كانت تنشره المدرسة الفرنسية في أوساط 

تي البورجوازية الوطنية. ومصادر اشتراكية تمثلت في الفلسفات والتطبيقات االشتراكية ال

مصادر  لكانتشرت في األوساط العمالية والنقابية بعد نجاح الثورة االشتراكية في روسيا. وكذ

ويذكر  إسالمية تمثلت في التراث العربي اإلسالمي والتي كانت تنشره جمعية العلماء المسلمين.

ية نخب تقليد أربعهناك  إنمحفوظ سماتي في كتابه "النخب الجزائرية في ظل االستعمار " ، 

 (2)في الجزائر وهي :

 المتمدنين . األثرياءالتي تمثل  النخب الحضرية ، وهي .4

 ورجال القبائل . األراضيالنخب الريفية ، وهي التي تمثل مالك  .7

 الدين وشيوا الزوايا والمرابطين . مشايخالنخب الدينية ، والتي تتمثل في  .3

 مرتبطة بالعائالت الكبيرة . أصولالنخبة التي تمثل فئة المثقفين ثقافة فرنسية وهي ذات  .1

إن التطددورات السياسددية والفكريددة ، ودرجددة الددوعي الددوطني الددذي بدددأ ينمددو فددي شددكل 

تنظيمددات سياسددية متعددددة ذات طددابع إصددالحي، نددادت بتغييددر أسدداليب القهددر التددي تعاملددت بهددا 

جتماعيددة اإلدارة االسددتعمارية مددع أهددل الددبالد، فطالبددت بإدخددال مجموعددة مددن اإلصددالحات اال

                                                           

 .229( ، ص2991)بيروت : دار الغرب اإلسالمي ، ، الجزائرية الوطنية الحركة اهلل، سعد القاسم أبو -( (1

،)أطروحة دكتوراه غير "1594-1541الحركة الوطنية الجزائرية "تطور االتجاه الثوري والوحدوي في قريري سليمان ،  -( (2

 .91( ص2010منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية واإلسالمية ، جامعة الحا  لخضر ، باتنة ، 
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دا ظهدر  واالقتصادية، وقد أ نشئت هذه التنظيمات بعد فشدل المقاومدة المسدلحة، إال أن هنداك تنظيم 

 .بعد الغزو مباشرة، ويعتبر أول حزب سياسي نظمه الجزائريون كان بزعامة حمدان خوجة 

 التنظديم هدذا تدزعم وقد  4130 يوليو 9 اتفاق بعد مباشرة التنظيم هذا تكون :المغاربة لجنة -1

 الجزائددر مدينددة وعلمدداء وتجددار أعيددان يضددم تجمددع عددن عبددارة وهددو السياسددي المفكددر السياسددي

 الخارجيدة السياسدية بالخبايدا درايدة وعلى والوطني السياسي بدورهم وعي على كانوا العاصمة،

 إلددى والعددرائض الشددكاوي برفددع المفتوحددة المعارضددة وأعلنددوا الدوليددة، والعالقددات الفرنسددية،

 للحركدددة المنددداهض العدددالمي العدددام الدددرأي وإلدددى وفرنسدددا، الجزائدددر فدددي الفرنسدددية السدددلطات

 الشعب يحكم نأ حرة و  حكومة وإقامة جديد من الجزائرية القومية إعادةاالستعمارية، وطالبوا ب

 وعاداتهم. وتقاليدهم يتفق دستور بنفسه وتحرير نفسه الجزائري

 القددامى والمحداربين التقليدديين المثقفدين تشدمل وهدي ، 4500 عام تكونت :المحافظين كتلة -1

 والصدحفيين، المعلمدين بعدض بيدنهم من وكان المرابطين، اإلقطاعيين وبعض الدينيين والزعماء

 العلددم تحددت العسددكرية والخدمددة التجندديس لفكددرة ومعددادين اإلسددالمية، بالقوميددة يؤمنددون كددانوا

. الجزائددر فددي السددلطة علددى األوربيددين المسددتوطنين اسددتيالء بعددد الكتلددة هددذه ظهددرت. الفرنسددي

 :التالية النقاط الكتلة برنامج وتضمن

 واألوربيين الجزائريين بين النيابي التمثيل في المساواة. 

 بالعربية التعليم وحرية األهالي قانون وإلغاء التجنيس معارضة. 

 العربي المشرق إلى والهجرة التنقل حرية. 

 في تكونت التي المحافظة، التقليدية النخبة يضم قسم: قسمين إلى الكتلة انقسمت

 وطالبوا اإلسالمية العربية الهوية عن أصحابها دافع الشرق، وجامعات القرآنية المدارس

ّمن الجديدة النخبة يضم وقسم اإلسالمي العربي اإلطار في بالتغيير  المدارس من تخرجوا م 

 .باإلصالح وطالبوا الجزائرية الفرنسية

 سنة تكّونت السياسية، المطالب عن تعبير أول النخبة جماعة تعتبر :النخبة جماعة - 3

 والمعلمين واألطباء والمحامين كالمترجمين والفرنسية، العربية باللغتين المثقفين من4502

 سياسي نقيض على الجماعة هذه وكانت. والطلبة التجار وبعض والصحفيين والقضاة والصيادلة

 الحقوق في المساواة على مطالبها وتركزت المحافظين، مع المواقف أغلب في واجتماعي

 تهدف الجماعة هذه وكانت للجزائريين، الكامل النيابي والتمثيل األهالي قانون إلغاء مع السياسية

 بداية هي النخبة جماعةوتعتبر  وثقافته الغرب أفكار وتبنت فرنسا، مع الجزائر توحيد إلى

 .الصحيح بالمعنى 4547 منذ الجزائر في السياسية األحزاب لظهور
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 على ةسياسي ضغط كجماعة 4547 عام الحركة هذه ظهرت : الجزائريين الشباب حركة - 2

 ميدان في مناصب شغلوا الفرنسي، الثقافي التكوين ذوي الجزائري، الشباب من مجموعة يد

 العام، الرأي تنير مسائل لمناقشة كافٍ  سياسي اطالع لديهم كان والسياسة، والتعليم الترجمة

 والصحافة والجمعيات النوادي أنشأت كما سلمية، سياسية شرعية وطرق ا وسائل الحركة تبنتو

 حق في اإلصالحية، مطالبهم تمثلت والسياسية، الوطنية القيم وبث اإلصالحية األفكار لنشر

 حركةك الحركة هذه استمرت. المدنية المناصب تقلد في والمساواة االنتخابات، في المشاركة

 جددت ألنها. تحديثية حركة فيها يرى أن إال بالجديد تأت ولم األخرى الحركات كبقية إصالحية

 والشباب األتراك الشباب طريقة على للنخبة والسياسية واالقتصادية االجتماعية المطالب

 على تحسينات بإدخال ونادوا الغرب، في الحاصلين والتقدم بالحضارة تأثروا الذين التونسيين

 . مجتمعاتهم

 وضمتاألمير خالد  بقيادة 4545 سنة الحركة هذه تأسست :السياسية اإلصالحية الحركة -9

 وبعض واألطباء، والمحامين المثقفة الوسطى الفئة وأعضاء جزائريين إقطاعيين تركيبتها في

 شعبي بتأييد الحركة هذه وحظيت اإلسالمية، بالهوية المتمسكين الفرنسية اإلدارة في الموظفين

 واالقتصادية والوطنية الدينية، مطامحها عن يعبر والذي الجزائرية الفئات لتلك الموجه لخطابها

  .والسياسية

 والتي االستعمارية، اإلدارة بها تقدمت التي4545 إصالحات نتيجة الحركة هذه ظهرت

 االنقسام هذا وظهرقسمت حركة الشباب الجزائري إلى فئتين مختلفتين بشأن قضية االندما  

 ابن الدكتور: » هما المتنافسان، الزعيمان وكان البلدية، االنتخابات أثناء الحركة قيادة في بحدة

 المنادين رأسالذي يأتي على   خالد واألمير،  االندماجيين رأس على كان الذي « التهامي

 اإلدارة حفيظة أثار مما االنتخابات، هذه في ساحقة خالد األمير انتصارات كانت حيثبالمساواة،

 مفاجئة يقظة نجاحه واعتبرت الجزائرية، الوطنية بوادر األمير في رأت التي االستعمارية

 السياسي خالد األمير نشاط يعتبر من الجزائريين المؤرخين من نجد ولذاك ، اإلسالمي للتعصب

ا بداية4545 سنة  برنامج جاء ولقداالستعمار الفرنسي  إطار في الوطنية عن أّوليين وتعبير 

 : يلي كما الجزائرية األ خوة جمعيةإطار  في األولى: مرحلتين على الحركة

 المجنسين غير للجزائريين النيابي التمثيل تحقيق. 

 المختلطة البلديات لحكام التأديبية السلطات إلغاء. 

 شرط بدون الجزائريين إدما  و القانون أمام المساواة. 
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األمير خالد إلى رئيس  بها بعث التي الرسالة في الثانية المرحلة في البرنامج اكتمل ولقد

 الجمعية الوطنية الفرنسية آنذاك أكد فيها على المطالب التالية :

 واألوروبيين الجزائريين بين الفرنسي البرلمان في النيابي التمثيل مساواة. 

 والمحاكم الرادعة المحاكم في بالجزائريين الخاصة االستثنائية واإلجراءات القوانين إلغاء 

ا كامال إلغاء الجنائية  .العام القانون إلى الرجوع مع اإلدارية الرقابة وإبطال نهائي 

 العسكرية الخدمة في األوروبيين مع والواجبات الحقوق بنفس التمتع. 

 قيد دون والعسكرية المدنية الرتب جميع إلى الجزائري ارتقاء. 

 الجزائريين على شامال تطبيق ا اإلجباري التعليم قانون تطبيق. 

 والمهتمين المعتقلين عن العام والعفو واالجتماع الصحافة حرية. 

 اإلسالمية الشريعة على الدولة عن الدين فصل قانون تطبيق. 

ا لحركة الشباب الجزائري التي انشقت  الحزب الليبرالي: -9 تعتبر هذه التشكيلة السياسية امتداد 

ا في موقفه من الحالة الراهنة  4545إلى جماعتين بعد انتخابات  . ويعتبر هذا التنظيم ليبرالي 

 إال« األمير خالد » التي كان ينادي بها المستوطنون. لم يختلف برنامج هذا التنظيم عن برنامج

ا كامال، ومنح الجنسية للجزائريين. وأهم النقاط كان في نقطة و احدة وهي دمج الجزائر دمج 

 يحتويها برنامج الليبراليين ما يلي:

 .احترام الحضارة اإلسالمية 
 .التخلي عن نظرية االمتياز العنصري 
 .المساواة في الحقوق السياسية 
 ة ال عن طريقتحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع حديث عن طريق جماعة النخب 

 الفرنسيين.
 دائرا  في الوقت الذي كان الصراع فيه  4571أنشئت عام الفيدرالية الشيوعية الجزائرية:  - 7

في الريف  الشيوعيين، وأغلبهم فرنسيون، وبين السلطة بسبب تأييد الحزب الشيوعي لثورةبين 

لمساندة الحركات  «الخطابي عبد الكريم » المغربي، ولقد ادعى الشيوعيون أن الوسيلة الفضلى 

الشيوعي، وبمضاعفة  االستقاللية لن تكون بالتخلي عن المستعمرين، بل بالعمل من أجل الحزب

 .الدعوة لالشتراك في العمل النقابي والتعاون
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 : إفريقيا شمال نجم حزب -1

 وجددد حيددث فرنسددا إلددى بددالهجرة وثيقددا ارتباطددا تكويندده فددي يددرتبطو 4572تأسددس عددام 

 السياسية وآرائهم متهاهتماما عن التعبير من مكنهم ديمقراطيا مناخا هناك الجزائريون المغتربون

 كانت التي( تونس المغرب، الجزائر،) الثالث العربي المغرب شعوب بشؤون يتعلق فيما خاصة

 يسددعى حزبدده أن الحددا  مصددالي أعلددن البدايددة ومنددذ. الفرنسددية االسددتعمارية للسدديطرة تخضددع

 وخرو  التام، استقاللها على الجزائر وحصول المغتصبة األراضي استعادة:  أجل من ويناضل

 طريددق عددن جزائددري برلمددان وانتخدداب جزائددري، وطنددي جدديش وإنشدداء منهددا، الفرنسددية القددوات

 أعضداء أتفدق بفرنسدا، 4533 مدايو 71 يوم عقد الذي للحزب العام المؤتمر وفي.العام االقتراع

 (1): يلي ما تضمن للحزب شامل برنامج وضع على الحزب

 العربي المغرب دول استقالل . 

 لالستقالل العربي المغرب بلدان يقود ثوري تيار خلق األساسي هدفها وطنية جبهة تكوين . 

 األساسية بالحريات االعتراف فرنسا مطالبة. 

 العسكرية واألراضي المختلطة البلديات نظام إلغاء. 

 الوظائف جميع على الحصول في الجزائريين بحق االعتراف. 

 العربية باللغة اإلجباري التعليم. 

 الجائرة القوانين إلغاء. 

 العام االقتراع طريق عن منتخب وطني برلمان إنشاء. 

 انتقالي برلمان بتشكيل تقوم بالجزائر مستقلة ثورية وطنية حكومة إنشاء. 

 الجزائرية الدولة إلى العامة واألمالك الحديدية والسكك والمناجم البنوك إعادة. 

 الحجم الكبيرة األمالك مصادرة. 

 العربية باللغة والتدريس المستويات جميع في وإجباريا مجانا يكون التعليم. 

 االجتماعية القوانين وسن النقابي والعمل اإلضراب بحق الجزائرية الدولة تعترف. 

 فائدة بدون للفالحة قروض تقديم طريق عن وهذا الفالحين إلى عاجلة مساعدات تقديم. 

 نجدم"  حدزب أعضداء أن بدعوى السياسي وبرنامجه الحزب موقف من فرنسا انزعجت

 72 يدوم وفدي. الفرنسدية الوطنيدة بالسيادة تمس وأعمال مغرضة بدعاية يقومون"  إفريقيا شمال

 حدزب إنشداء الحدا  مصدالي قدرر ولدذلك الحدزب، حدل الفرنسدية الحكومة قررت 4532 جانفي

                                                           
 .32(،ص2009،)بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،1591التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش ،  -((1
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 مدارس 44 يدوم وفدي. المنحدل الحدزب عليهدا قدام التي المبادئ نفس ديجس جديد جزائري وطني

 (1)". الجزائري الشعب حزب"  اسم يحمل أصبح الذي الجديد حزبه أنشأ 4532

 : الشعب حزب -6

 4532 مارس في الجزائري الشعب حزب تأسس إفريقيا شمال نجم حزب حل بعد

 الذي الهيكلي التنظيم نفس على الشعب حزب حافظ الشكلية الناحية فمن الحا ، مصالي بقيادة

 (2): كما تبنى األهداف التالية. إفريقيا شمال نجم حزب في متبعا   كان

 جزائري وطني جيش إنشاء . 

 الجزائريين السياسيين السجناء سراح إطالق. 

 األشخاص على الرقابة إلغاء . 

 النفي عمليات إلغاء . 

 الجزائري للشعب االساسية الحريات إطالق . 

 معتدلة انتخابية سياسة فيها تبنى أولى بمرحلة الحزب مر فقد القانونية الناحية من أما 

 وقام السري نشاطه فيها واصل ثانية ومرحلة ، الشرعية بالمرحلة وسميت إصالحي طابع ذات

 عليها وأطلق الفرنسي الجيش في الجزائريين من والمجندين المواطنين وسط واسعة بدعاية

  (3).الفرنسية السلطات قبل من حله الى أدى الذي السبب ، السرية المرحلة

 الشعب كل إلرادة الحقيقي والمترجم المعبر بمظهر الظهور الشعب حزب حاول

 واستصغار السياسية الوحدوية إلى الميل يظهر بدأ وبهذا. وشرائحه فئاته بمختلف الجزائري

 بإصالح تعويضها و اإلقطاعية الملكية إلغاءو لغرض ضمها إليه ، األخرى السياسية القوى

 في استمر اتجاه وهو .الكريم العيش في الواسعة الفالحيه البروليتاريا بحق و واسع زراعي

 التي() الشعبوية في المتمثلة الرئيسية الخاصية بل الخصائص أحد أصبح أن إلى تدريجيا   التطور

والرافضة لفكرة التبعية تطوره  مراحله كامل خالل الجزائري والدستوري السياسي الفكر ميزت

 أداء في ينطلق كان الشعب حزب أن كما (4).االستعمارية اإلدارةاالستعمارية واالندما  في 

                                                           
 .33وش ، مرجع سابق ، صعمار بوح -((1
 .71قريري سليمان ،مرجع سابق ،ص -((2
-31ص( ،ص 2007 يوليو)،107 ،العدد العربي التراث ، الجزائرية الوطنية الحركة تراث في السياسي البعدناجي عبدالنور ،  -((3

39. 

))- كحركة سياسية في روسيا القيصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وهي تقوم على إيديولوجيا  ظهرت الشعبوية

م تعتبر الفالحين والعمال بمثابة القوة الثورية بامتياز وعملت بذلك على المحافظة على البناء االجتماعي المميز للمجتمع الزراعي القدي
 االمبريالية واالستعمارية التي عرفت طريقها إلى روسيا في تلط الفترة .في وجه الثورة الصناعية والرأسمالية 

 .31المرجع السابق ،ص -((4
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 في إيجازها يمكن الفرنسي االستعمار بها تميز سابقة وأحداث معطيات عدة من السياسي دوره

 :  التالي

 لم عشر التاسع القرن في المقاومة فترة خالل فرنسا لها تعرضت التي الفادحة الخسائر إن 

 .الفرنسي التعنت على برهان ذاته حد في هذا و إليها، الجزائر ضم عزمها عن تثنها

 ذوي األوروبيين عمرينستالم من بضغط جاء السابق في اإلصالحية المطالب رفض إن 

 يمكن ال شيء لهم بالنسبة التحرر إلى الدعوة كانت لذلك األهالي، حساب على االمتيازات

 .عنه السكوت

 فدرالي إتحاد إطار في المساواة إلى يدعون الذين أولئك حتى للوطنيين االستعماري القمع إن 

 مقابلدة وهدو أنفدع وسائل إلى اللجوء دون باالستقالل مطالبة ألي اللمجا يترك لم فرنسا، مع

 .لمواجهة االستعمار الفرنسي بمثلها القوة

بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الجزائدر ظهدور اتجداه مقاومدة جديدد بأسدلوب وبالتالي 

مميددز اسددتنبطه الزعمدداء الجزائددريين مددن خددالل تجدداربهم السياسددية وثقددافتهم الفرنسددية ، وكددذلك 

التجربدة العسدكرية التدي يجري في العدالم ، وكدذلك  على ما أعينهمالتي فتحت  اإلسالميةالعربية 

 (1).الثانيةكثير من افراد الشعب الجزائري من خالل مشاركتهم في الحرب العالمية  خاضها

عدن تعددد وتندوع فدي  األحدزاب وأهمهداالسياسدية  تمخض التعدد والتنوع في التنظيماتو

، قددمت مشدروعا  4591القيم السياسية، فمنذ نشأتها حتى انددالع الثدورة التحريريدة فدي ندوفمبر 

سياسدديا ، يتمثددل فددي المطالبددة باالسددتقالل وإعددادة إقامددة الدولددة الجزائريددة، هددذا علددى الددرغم مددن 

سياسدية وتصدورات االختالف في الوسيلة والمنهج لتحقيق األهداف، كما قدمت وطرحت أفكدارا  

دسددتورية لشددكل السددلطة والدولددة، وطالبددت بددالحقوق والحريددات األساسددية للجزائددريين فددي ظددل 

اإلدارة االستعمارية، كما مارست األحزاب السياسدية وظيفدة التربيدة السياسدية والوطنيدة وقامدت 

 اب :واهم هذه األحز الحقا. بتنشئة وتكوين رجال ونخبة قاموا بتأطير الثورة الجزائرية

  حركة أصدقاء البيان والحرية: -1

 فرحدات بده تقددم حيدث ، 4513 عدام الجزائدر في الحلفاء قوات نزول نتيجة البيان جاء

 بإصالحات القيام ويضمن ، الفرنسية للحكومة السياسية التشكيالت قادة مع مشاورات بعد عباس

 سكانها جميع بين التامة والمساواة الحرية يضمن خاصا دستورا الجزائر منح بينها من ، سياسية

                                                           
 .17قريري سليمان ، مرجع سابق ،ص -((1
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 وتطبيدق العبادة وحرية الجمعيات إنشاء وحق الصحافة وحرية ، الدين أو العرق في تمييز بدون

 .بلددهم حكومدة فدي والفعليدة الحاليدة المسدلمين الجزائدريين ومشاركة الدولة عن الدين فصل مبدأ

البيددان  أصدددقاءباسددم حركددة  4511مددارس  41فددي  تجمددع سياسدديتأسددس  ذلددكوانطالقددا مددن 

بددائتالف بعددض النددواب والمثقفددين والعلمدداء وحددزب الشددعب، لمواجهددة مندداورات  والحريددة وذلددك

اإلدارة االستعمارية التي رفضت المطالب السياسية واإلصالحات المقترحة التي جاءت في بيان 

الكشدافة. وقدد هديمن . ثم تحول التجمع إلى قوة سياسية لها نفوذ سياسي بانضمام الطلبة و4513

على قيادة االئتالف، لهذا تمثلت مطالبه في سدن وإقدرار  أعضاء حزب الشعبمن التيار الثوري 

دستور جزائري ديمقراطي جمهوري، وإنشداء برلمدان جزائدري وتشدكيل حكومدة جزائريدة ذات 

(1)سيادة تختار طواعية ال قسرا .
 

 : االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائريحزب  -1

 اإلصدالحات فدي مرموقدا دورا لعبدت التدي السياسية األحزاب أهم من الحزب هذا يعتبر

 الجزائدر بانددما  يطالدب،  عبداس فرحدات تزعمه الذي الحزب هذا كان وقد بالجزائر، السياسية

 والواجبات الحقوق في والمساواة الفرنسي، البرلمان في المسلمين الجزائريين وتمثيل فرنسا، مع

 يمنع شيء الكريم القرآن في يوجد ال" بأنه المشهور بقوله اشتهر وقد والمسلمين، األوربيين بين

  (2).االستعمار هو المانع وإنما فرنسيا، يكون أن من الجزائري

سعى إلى تحقيق مصير الجزائدر عدن طريدق إصدالحات تدريجيدة دون قطدع الصدلة  كما

 4512بفرنسا، شارك الحزب في انتخابات الجمعيدة التأسيسدية الفرنسدية التدي جدرت فدي يونيدو 

مشروع دسدتور جزائدري تمحدور حدول تأسديس جمهوريدة ذات  4512 أغسطسوقدم نوابه في 

ية والسلطة التنفيذية والسلطات القضائية(. من خدالل حكم لها مؤسسات سياسية )السلطة التشريع

تبنددى قدديم الثددورة الفرنسددية والحريددات الفرديددة فددي الفكددر  ، وطروحدداتواألالمواقددف السياسددية 

 (3)الجمهوري الفرنسي.

 :جمعية العلماء المسلمين -3

ان تحدافظ علدى التدراث اإلسدالمي بقيدادة  4572حاولت جمعيدة العلمداء المسدلمين ومندذ 

الشديخ بدن بداديس ، فدي ظددل االسدتعمار الفرنسدي وطالبدت بإبعدداد الشدريعة اإلسدالمية عدن الفكددر 

األوروبي الفرنسي وإشراف اإلدارة الفرنسية ، واستطاعت بالفعل ان تنشئ الكثير من الجمعيات 

                                                           
 10صمرجع سابق ،ناجي عبدالنور ، -((1
منشورات جامعة ") الجزائر ، 1621-1611اليمين في الحركة الوطنية الجزائرية من خالل خصومه"يحي بوعزيز ،  -((2

 .19،ص4554الجزائر(،
 .10ناجي عبدالنور ، مرجع سابق ،ص -((3
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الوعي واإلرشاد الدديني اإلسدالمي  ، إال أنهدا اضدمحلت و ضدعف دورهدا بشدكل  التي تقوم على

 (1)كبير بعد وفاة الشيخ بن باديس ولكنها ظلت على اتصال باألحزاب الوطنية .

إلدددى نشددداطها الددديني والثقدددافي والتعليمدددي بعدددد ، عددادت بعدددد الحدددرب العالميددة الثانيدددة   

أصددقاء البيدان »ومسداهمتها فدي تأسديس جبهدة ( 4513فبرايدر  3مشاركتها فدي صدياغة )بيدان 

« الشدديخ البشددير اإلبراهيمددي»، ظهددرت الجمعيددة برئاسددة جديدددة ترأسددها 4511سددنة « والحريددة

الذي بعث بمذكرة إلى لجنة اإلصالحات اإلسدالمية التدي أنشدأتها السدلطات الفرنسدية، للنظدر فدي 

اسدية إلدى إنشداء حكومدة جزائريدة مطالب البيان، تدعو فيها الجمعية في مجدال اإلصدالحات السي

 (2).تكون مسئولة أمام برلمان جزائري

كمنظمة  في أعمالها انطلقتوفي واقع األمر أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد 

تهدف  عمالهاجهودها وأ . وقد كانتاستعماريةتعليمية ذات أهداف محددة تشتغل في إطار دولة 

 (3)إلى :

  إحياء الدين اإلسالمي. 

 .العمل من أجل بعث وتطوير الثقافة العربية اإلسالمية 

 .السعي لتوحيد أبناء الشعب الجزائري تحت راية العروبة واإلسالم 

 .توعية الشباب الجزائري بالشخصية الجزائرية وتهيئته للنضال في المستقبل 

 اإلسالمية.إقامة جسور للتعاون بين الجزائر وبقية الدول العربية و 

 .الدعوة إلى توحيد العمل المشترك مع أبناء تونس والمغرب 

  .نشر تعليم عربي مستوحى من الوحدة العربية اإلسالمية 

اختلفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اختالفا كبيرا عن الحركات األخدرى ، فهدي 

مصلحين وطنيدين ، وأعطدوا  لم تكن ثورية وال موالية للفرنسيين ، بل كان علماؤها قبل كل شئ

 (4)األولوية للتعليم اإلسالمي ، وكانوا قد عارضوا دمج الجزائر في فرنسا .

 

 
                                                           

)القاهرة :مكتبة االنجلو  المغرب االقصى،  المغرب العربي في التاريخ المعاصر "الجزائر ،تونس ،المغربصالح العقاد ، -((1

 .259ص( ،1553المصرية،

 .11ناجي عبدالنور ، مرجع سابق ،ص -((2
)بيروت: دار الغرب اإلسالمي ، مسيرة الحركات الوطنية الجزائرية لتحرير الوطن من االحتالل األجنبيعمار بوحوش ،  -((3

 .219(، ص2009

 .101صمرجع سابق ،  أبو القاسم سعد هللا ، -((4
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   :الجزائري الحزب الشيوعي -2

ره الحددزب الشدديوعي الفرنسددي قددوقددد ا 4539تأسددس الحددزب الشدديوعي الجزائددري عددام 

األحدددزاب الوطنيدددة الجزائريدددة األخدددرى ، والتدددي بددددأت تعمدددل بقصدددد االسدددتقالل  إيقدددافبهددددف 

 (1)الحا  عنه. مصاليواالنفصال عن فرنسا ، خصوصا بعد انفصال 

 عددة إدخدال الجزائدري الشديوعي الحدزب قدادة حاول الثانية، العالمية الحرب انتهاء وبعد

 أوصدديق، عمر خالفة، بوعالم بلحوسين، مبروك هجريس، الصادق أمثال فيه جزائرية عناصر

 فيه المنخرطين عدد رفع في ونجح". الجديدة الجزائر"  عنوانها العربية باللغة دورية يطبع وبدأ

 حدافظ وقدد.  4512 سدنة فدي عضدو 49.000حدوالي إلدى 4539 عدام فدي عضو 5.000 من

 طيبسد فدرق مدع ،عضدو 47.000 إلى انخفض حيث4597 لغاية األخير العدد هذا على الحزب

 اللجندة في الجزائريين عدد أرتفع حين في 4512 سنة بعد عددهم تضاءل قد الفرنسيين أن وهو

 417 حضدره 4597 فبرايدر شدهر فدي المنعقد للحزب السادس المؤتمر وفي. للحزب المركزية

 مدن للحدزب المركزيدة اللجندة وتشدكلت ،الفرنسديين مدن منددوب 401 و الجزائدريين من مندوب

ويمكن تعديد مشاكل الحزب الشيوعي الجزائدري فدي مجموعدة مدن فرنسي. 42 و جزائري 30

 (2) النقاط :

 لم ولهذا. الكلمة بأتم جزائريا حزبا معتبرا يكن لم أنه هي الجوهرية الشيوعي الحزب مشكلة 

الحركددة الوطنيددة المطددالبين بالمقاومددة  أعضدداء واتهددم  ثقتهددا، ونيددل الندداس تجنيددد مددن يددتمكن

 العسكري. للعمل التجئوا ولهذا الجماهير في يثقون ال بأنهم المسلحة،

 فدي لفشد ولهدذا واحدد، آن فدي الجزائدر ومصدالح فرنسدا مصدالح علدى المحافظة وليحا كان 

 . طرف أي ترضية

 الجزائدريين بحقدوق االعتدراف علدى فرنسدا لجبدر السدالح وحمدل العندف استعمال ضد كان .

 مدن المدزورة االنتخابدات فدي والمشداركة الدديمقراطي األسلوب باستعمال التزامهم فإن ولهذا

 . الشعبية األوساط في المصداقية يفقدون جعلهم قد االستعمارية اإلدارة طرف

 وفقدا يعمدل كدان فقدد. الجزائدر مدن ولديس مدن الخدار  ومسدتوحاة مسدتمدة سياسة ينتهج كان 

 لمصددلحة وفقددا ولدديس االشددتراكية الكتلددة أو الدوليددة الشدديوعية مددن المسددطرة لإلسددتراتجية

 .الجزائر

 

                                                           
 .331المرجع السابق ،ص -((1

 .291، مرجع سابق ، ص األجنبي االحتالل من الوطن لتحرير الجزائرية الوطنية الحركات مسيرةعمار بوحوش ،  -((2
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 حركة االنتصار للحريات الديمقراطية: -9
، واظهروا  بأشهربعد تأسيسه 4532حزب الشعب االنتخابات البلدية عام  أنصارخاض 

خالل الحملدة االنتخابيدة روح النضدال الشدديد وحجدم التأييدد مدن قبدل الجزائدريين التدي تميدز بهدا 

الحزب ، ومن ثم تقرر اعتقال جميع زعمائه ومحاكمتهم ، وتقرر حل الحزب من قبل السدلطات 

حتى  4535ماكاد يفر  عنه عام  االستعمارية الفرنسية ، وحبس مصالي الحا  لمدة سنتين ، و

 (1).قامت الحرب العالمية الثانية  

، وبعددد  علددى اثددر حددل حددزب الشددعب الجزائددريبعددد انتهدداء الحددرب العالميددة الثانيددة ، و

فدي االنتخابدات التشدريعية للبرلمدان الفرنسدي  الفرنسدية مشداركة مرشدحي الحدزب اإلدارةرفض 

االسددتعمارية وعلددى رأسددها القيددادات السددابقة لحددزب الشددعب المنحددل مددن قبددل اإلدارة اضددطرت 

لالنتخابددات باسددم جديددد فاختددارت المشدداركة تحددت اسددم   4519عددام  الددى التقدددم مصددالي الحددا 

"حركة االنتصار للحريات الديمقراطية " ، حيث تعتبر هذه المشداركة سدببا إلنشداء هدذه الحركدة 

   (2)التي أصبحت تغطية شرعية لحزب الشعب الجزائري.

لمشاركة في االنتخابات التي تبناها مصالي الحا  وممارسة العمل ونتيجة لتقاطع فكرة ا

السياسي ، مع أفكار التيار الثوري الذي كان يرى يتبنى الكفاح المسلح لتحرير الجزائر نتج 

االنتصار للحريات  حركةداخل  في فئتان الحقيقي الخالف هذا تجلىخالف داخل الحركة ،و

والمشاركة  الحا  الذي يرى في المظاهرات و االحتجاجاتفئة مصالي في ،  الديمقراطية نفسه

والذين سموا "بالمصاليين "  هي كل ما يمكن عمله  عن طريق حركة وطنية ناشئة في االنتخابات

 انتصار الحريات لحركةاللجنة المركزية  تمثلها ثورية شابة وفئة ، نسبة لمصالي الحا  

 (4)نقاط وهي : 9تبنت أفكار محددة تمثلت في  والتي ، (3)سميت "بالمركزيين". الديمقراطية،

 إقامة نظام وسيادة جزائرية كاملة . .4

 . الجالء العسكري السياسي الفرنسي عن الجزائر .7

 إنشاء علم وجيش وطنيين. .3

 تدعيم العالقات العربية. .1

 مقاطعة العمل السياسي تحت مظلة االستعمار الفرنسي. .9

                                                           
 .302ص ،مرجع سابق ، العقاد صالح -( (1

 .310عمار بوحوش ، مرجع سابق ، ص -( (2

 .345ص مرجع سابق ، صالح العقاد ، -( (3

 .11( ، ص1559)الجزائر : دار هومة ، جذور نوفمبرمصطفى هشماوي ،  -( (4
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يمكن القول أن لهذه االختالفات األثر البارز في  .رغم أن الهدف واحد وهو االستقالل

إنشاء جبهة التحرير الوطني ألنها بدأت من هذا الخالف حيث تمخضت على حل توفيقي يخدم 

 (1)جميع األطراف و نلخصه في النقاط التالية:

  لحريات الديمقراطية بقيادة أحمد ل االنتصارأسم حركة المشاركة في االنتخابات تحت

بعدم المشاركة في  االلتزام،كوسيلة تكتيكية لعرض البرنامج السياسي للحزب مع ()مزغنة

  أي نشاط برلماني.

  بقيادة محّمد بلوزداد "المنظمة العسكرية الخاصة"إنشاء منظمة سرية عسكرية تحت أسم(). 

 إبقاء على حزب الشعب المحظور يعمل في السرية بقيادة أحمد بوده ( ). 

من عرض لتكوين وأهداف وأفكار األحزاب السياسية السابقة ، يمكن من خالل ما سبق 

 (2)توزيع التيارات السياسية على النحو التالي :

 التيار االستقاللي : -1

 االنتصدارشمال إفريقيا ثم حزب الشعب ، وتحول إلى حركة نجم يضم هذا التيار حزب 

هدذا التيدار لحريات الديمقراطية ، وهو يفضل المواجهة والعنف الثدوري مدع االسدتعمار و بدرز ل

أكدد علدى المسدألة الوطنيدة وتحقيدق اسدتقالل ، و 4572شدمال إفريقيدا سدنة نجم مع بروز حزب 

والتأكيددد علددى اللغددة العربيددة ، وال يددؤمن  لطبقددة العاملددة، الكفدداح المسددلح لالجزائددر عددن طريددق 

 .إقامة نظام اشتراكي في جزائر ما بعد االستقالل    وباالندما

 التيار الديني اإلصالحي : -1

فدي أواخدر العشدرينيات، ثدم تطدور « نادي الترقدي»ظهر هذا التيار في البداية في شكل 

. والتدي أعلندت عدن طابعهدا 4534سسدت سدنة أإلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التدي ت

تبنددت الجمعيددة إسددتراتيجية لمواجهددة االسددتعمار الفرنسددي، قائمددة علددى تغييددر و  غيددر السياسددي ،

                                                           
 .709ص (،4551، )الجزائر: منشورات المتحف الوطني للمجاهد "1692-1130الجزائرية " مظاهر المقاومة محمد الطيب العلوي ، -((1

))-  ( ، وعضو في حزب الشعب الجزائري وحركة االنتصار للحريات والديمقراطية 4535-4572) افريقياعضو في نجم شمال
 من جبهة التحرير الوطني . أوقف( ، ثم 4599 -4591(  ، ثم الحركة الوطنية الجزائرية )4591 -4513)

))-  مالحقا من االستعمار الفرنسي عام  وأصبحقسم شباب منطقة بلكور ،  وأسس،  4513انتمى الى حزب الشعب الجزائري عام
عضوا في اللجنة المركزية  والمكتب السياسي في  أصبح، ثم  4519 أحداثتنظيم الحركة العمالية في قسنطينة بعد  وأعاد،  4519
 (.4515 -4512االنتصار للديمقراطية والحريات )حزب 

))-  عضوا في اللجنة  وأصبح،  4535، وكان رئيس جريدة البرلمان الجزائرية  4532انتمى الى حزب الشعب الجزائري عام
فيما بعد ممثال لجبهة التحرير الوطني  وأصبح( ، 4593 -4535( وعضوا في المكتب السياسي )4592-4535المركزية للحزب )

 .4527في العراق ، ثم في ليبيا عام 

 . 39 -31صمرجع سابق ، ناجي عبدالنور ،  -((2
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عقليدات النداس، وهدذا يدؤدي بالضدرورة إلددى تغييدر محديطهم االجتمداعي ، ويدرى هدذا التيددار أن 

الشعب الجزائري يواجه قوة كبيرة ال يستطيع أن يقاومها بالمعارك الحربية والقتال فحسدب، بدل 

جديد عبر إعادة تكوينها الثقافي والقومي والنهوض نهضة علمية تصحح يجب أن تتهيأ األمة من 

وانطالقددا  مددن ذلددك كددان اهتمامدده منصددبا  علددى اإلصددالح ، انحرافددات المجتمددع وتزيددل تناقضدداته 

الددديني والثقددافي معتبددرا إيدداه الطريقددة المثلددى لتجنيددد الددرأي العددام الجزائددري ضددد اإليديولوجيددة 

 .في جمعية العلماء المسلمين االستعمارية وتمثل نشاطها

 التيار االندماجي الليبرالي : -3

بدأت بوادر هذا التيار تظهر في بداية القرن العشرين على يد مجموعدة مدن الجزائدريين 

المتفرنسددددين، هددددم نتددددا  الجهدددداز التعليمددددي الفرنسددددي والفكددددر الجمهددددوري )بمعندددداه السياسددددي 

حددامين ينتمددون إلددى الطبقددة المتوسددطة التددي والدسددتوري(، كددانوا معلمددين وأطبدداء وصدديادلة وم

 وارتبطت بالمهن الحرة أو بالعمل فدي الوظدائف البيروقراطيدة المدنيدة أو العسدكرية الفرنسدية ، 

 .حركة أصدقاء البيان والحريةواالتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري   حزبتمثل في 

 التيار الشيوعي االندماجي : -2

نتيجة لالنتقادات التي تعرض لها الحزب الشيوعي الفرنسي بخصوص موقفه من 

االستعمار الفرنسي في المغرب العربي، ورفضه تأييد حزب نجم شمال إفريقيا في دعوته إلى 

االستقالل اضطر هذا األخير إلى قطع كل الروابط مع الحزب الشيوعي الفرنسي، ولجأ إلى 

،  ، وقد شرع في دعوة الجزائريين لالنضمام إلى صفوفهري الحزب الشيوعي الجزائتأسيس 

المسألة  الحزب الشيوعي الجزائري ظل مدافعا على مصالح فرنسا ، وكان يرى ان أن إال

الوطنية اعتبرت من خصوصيات أوروبا الصناعية والتي ليس لها عالقة ببلد غير صناعي 

التكوين تاريخيا  وأن المسألة الجزائرية  مة في طريقأ ةيعتبر األمة الجزائريوكان  كالجزائر.

 يستحيل حلها قبل وصول البروليتاريا إلى السلطة في فرنسا.

من حزب نجدم شدمال أفريقيدا ومدرورا  بحدزب  ابتداءيالحظ أّن مطالب التيار االستقاللي 

الحريددات الديمقراطيددة، كانددت مددن أجددل مؤسسددات سياسددية جزائريددة  انتصددارالشددعب، ثددم حركددة 

وتأسدديس جدديش وطنددي جزائددري ، مقارنددة بالتيددارات السياسددية األخددرى ، التددي تبنددت ،  منتخبددة

 الحراك السلمي سواء باالندما  في المؤسسات الفرنسية أو التشارك معها في إدارة المؤسسات.

 



39 
 

 الوضع العسكري : -ثالثاً 

 "الثوري المسلح ". الراديكاليصعود التيار  - (1)

حركة المكتب المركزي ل إلى  مجموعة من القادة الوطنيين بعد حل حزب الشعب أنظم 

المنظمة " أول تنظيم عسكري سري تحت مسمى تكوينبغية  لحريات الديمقراطيةلنتصار اال

 محمد -بله بن احمد -جياللي بلحا  -احمد آيت حسين -بلوزداد محمد) وهم "العسكرية الخاصة

، وقد قوبل هذا األمر بالرفض من  (ماروك محمد -محساس احمد -جياللي رجيمي -بوضياف

مما خلق  (1). قبل تيار )المصاليين ( الرافض للعمل المسلح ضد السلطات االستعمارية الفرنسية

نوع من التخبط السياسي داخل الحركة والذي أصبح يهدد مسيرة العمل الوطني ، إال ان مصالي 

الحا  وتجنبا الستمرارية الصراع السياسي بين القوى الوطنية بادر بالموافقة على تأسيس 

 بعد اتفاق مع مصالي الحا  على تأسيسها مقابل مشاركته في "المنظمة العسكرية الخاصة "  

 (2).الجزائرية البلدية والمجالس التشريعية الفرنسية االنتخابات

 له   ذلك أن ويبدو ، المركزية اللجنة أعضاء قبل من الخاصة العسكرية المنظمة تنظيم تم

 هذين في الثورة بدأت عندما خاصة والمغرب تونس في التحريرية بالحركات وثيقة عالقة

()بوضياف محمد ويصف (3).االنفجار من تقترب البلدين
 التنظيمي العمل عمر من المرحلة هذه 

 :بقوله والعسكري السياسي

 واألحزاب الجماهير بين الثقة انعدام بأزمة تميزت( 1693 – 1691) فترة إن" 

 في يكمن الذي البالد لتحرير الواضح السبيل اقترح األحزاب هذه من أحد ال لكون السياسية

 الوضع وهو وتونس، المغرب من كل في المسلح الكفاح انطلق بعدما خاصة الثوري، العمل

 (4)".الذعا انتقاداً  الحزب ينتقدون الثوريين جعل الذي

 على التسليح مسألة الخاصة العسكرية المنظمة طرحت ، العسكري المستوى على

 األحزاب كل مع التواصل تم وسياسيا ، لحركة االنتصار للحريات الديمقراطية السياسي المكتب

                                                           
 ،(  1552، البعث دار:  قسنطينة) الشرقية القاعدة ودور الجزائرية التحريرية الثورة مسيرة عن لمحات ، العسكري إبراهيم -((1

 .91ص
 .11ص ،( 2003، والتوزيع للنشر الطليعة دار:  قسنطينة)الجزائر في الثورية الحركة ، العمري مؤمن -((2

 .311ص ، سابق مرجع ، العقاد صالح -(3)

))-  محلي في حزب الشعب  ، وبعدها تم تعيينه كمسؤو 1513، وجند في الخدمة العسكرية عام  1515ولد محمد بوضياف عام

 ، بطلب من القيادات العسكرية واغتيل في العام نفسه . 1552، ورجع إليها عام  1511الجزائري ، غادر الجزائر عام 

 .31ص ،(1559 خريف) 3 ،العدد الذاكرة ، الجزائرية الوطني التحرير جبهة إلي الخاصة المنظمة ،تحويل بوحوش عمار -(4)
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 الشعب حزب افتقار من وبالرغم ، المسلح العمل نحو بالتحول تطالب أصبحت التي والتيارات

 (1). ليبيا من السالح على تحصلت المنظمة إن إال ، األسلحة لشراء المخصصة لالعتمادات

 تتدرب خاصة فدائية فرقه تكوين من أهدافها تنفيذ في الخاصة المنظمة بدأت وهكذا

 جبهتان تكونت ثم ومن العصابات، حرب بدأت الكتمان وفى السالح وحمل الجبال تسلق على

 (2):االستعمارية السلطات لمواجهه

 مصالي الحا بقيادة  علنية جبهة سياسية()  ، تشارك في االنتخابات. 

 بقيادة محمد بلوزداد.) اللجنة المركزية( .  جبهة عسكرية سريه 

 .المنظمة العسكرية الخاصة  دور -(2)

حزب بدأ محّمد بلوزداد في تحريك المنظمة وتهيئتها، حيث اجتمع مع بعض قيادي 

وقد تبنت المنظمة العسكرية سس النطالق المنظمة في العمل المسلح، لوضع األ   الشعب ، 

:  القناعة بالعمل المسلح  أهمهامجموعة من المقومات التي تسمح بضم األشخاص إليها  وكان 

 البدنيالعسكرية ، والشجاعة واالستعداد  األسرارومدى كتمان ضد االستعمار الفرنسي ، 

في االعتبار مسألة القيادة بتحديدها عبر االقدمية في الحزب  األخذالحتمال قوة المعارك  كما تم 

محمد بوضياف، حسين آيت أحمد،  بحيث تكونت هيئة أركان ضمت كل من: محمد بلوزداد،

 (3) .رجيمي الجياللي د ماروك ،ممح الجياللي ،  أحمد بن بله، أحمد محساس، بالحا 

على "المناطق" الجزائرية ،  ويمكن إيضاح تركيبة المنظمة العسكرية وتوزيعها جغرافيا  

التالي إلى "واليات" من خالل الشكل  والتي ستتحول في المرحلة التالية ، بعد مؤتمر الصومام

 (.4رقم )

 

 

                                                           
 .117ص ، سابق مرجع ، سليمان قريري (1)-

 .229-221ص ،ص( 1551، شمس عين جامعة:  رةه)القا محاضرات في تاريخ العرب المعاصرجاد طه ،  -(2)

))-  1521بمغنية ، ودرس في جامعة بوردو الفرنسية ، كان قائدا في حزب نجم شمال إفريقيا ) 1959ولد مصالي الحا   عام-

( ، وأخيرا في الحركة 1591 -1511وفي حركة انتصار الحريات الديمقراطية )( ، 1511 -1537( ثم في حزب الشعب )1511

 ( ، والتي كانت معارضة لجبهة التحرير الجزائرية .1599-1591الوطنية الجزائرية )

 .341، ص مرجع سابقأمال شلي ،  -((3
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( يوضح توزيع الجغرافي للقيادات العسكرية على مستوى المناطق 1شكل رقم )
 (1) .الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

الخاصة أن تحقق خالل فترة وجيزة خطوات هامة  العسكرية استطاعت المنظمة

 (1)منها:

  اختارت من داخل الحزب العناصر القادرة على التجنيد و فصلتها على الحياة الحزبية

 .المسلح الثوريوعن الحياة العامة للتفرغ الكامل للعمل  السياسية،

  تم تجنيد المناضلين وفق مقاييس مشددة وبعد امتحانات صعبة و بعد أداء القسم بان يقدم

 اجلها.ضحى بحياته من يالمناضل في المنظمة جميع إمكانياته لخدمة القضية الوطنية التي 

  وتزويدهم بمعلومات عسكرية نظرية و تطبيقية و خاصة في  المجندين،تدريب المناضلين

 ات.ميدان حرب العصاب

                                                           
 .422قريري سليمان ، مرجع سابق ، ص -(1)

 .12ص ، مرجع سابق ، العسكري إبراهيم -(1)

 القيادة العليا

 مكونين                       مفتشين 

 عمالة

 المناطق

 

 عمالة

 المناطق

 الجزائرعمالة العاصمة 

منطقة 

 وهران

 2الجزائر  1الجزائر 

منطقة 

 القبائل

منطقة 

 الجزائر

منطقة 

 التيتري

منطقة 

 متيجة

 ةمنطق

 الشلف

منطقة 

الجزائر 

3 

منطقة 

الجزائر 

2 

منطقة 

الجزائر 
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  حاولت المنظمة الحصول على األسلحة بجميع الوسائل و الطرق و ذلك بشرائها سواء من

عدت لذلك مخابئ إلخفاء أ و ،لشراء السالح البالدداخل البالد أو إرسال فدائيين خار  

 األسلحة و الذخيرة.

  الجزائرأنشأت مراكز لصنع األسلحة و الذخيرة الحربية في عدة مناطق من أنحاء. 

 شملت الجبال ، الغابات ، الصحاري ، وذلك والتي ديد المناطق التي يقع فيها التدريب تح

 ألن حرب العصابات تطلب معرفة طبيعية للمناطق.

  مثل شبكة الشواطئ و شبكة االتصاالت. للمنظمة،إنشاء شبكات مدعمة 

استطاعت المنظمة الخاصة خالل ثالث سنوات أن توفر الشروط الضرورية  وبالتالي

االستعمار الفرنسي، إالّ أن اكتشاف أمرها من طرف الشرطة سلطات  للعمل المسلح ضد

إلى اعتقال عدد كبير من 'الفرنسية فّوت عليها فرصة اإلسراع في العمل المسلح، مما أدى

 (1).أعضائها

  :بهة التحرير وجيش التحرير الوطنيتكوين ج و الثورية للوحدة والعملتأسيس اللجنة  -(3) 

 باإلضددافة للجندداحين السددابقين بددرز جندداح ثالددثبعددد اكتشدداف المنظمددة العسددكرية الخاصددة ، 

لحريدات الديمقراطيدة عدرف باسدم "اللجندة الثوريدة للوحددة والعمدل" وقدد لنتصار االداخل حركة 

، كطريدق وحيدد النتدزاع الحقدوق 1947المسدلح مندذ  العسكري آمنت هذه اللجنة بأسلوب الكفاح

نحدو التحضدير للعمدل المسدلح  االنتقدالالثورية للوحددة والعمدل  اللجنةوقرر أعضاء  (1) الوطنية.

الن هدذا الندزاع الدداخلي اعتبدر احدد أهدم   مدن المركدزيين و المصداليين معدا   بعد أن يئسوا تمامدا  

 25فدي  عضدوا   (22)شدمل  اجتماعتم عقد  و، األسباب في اكتشاف المنظمة العسكرية الخاصة

تكدون الخطدوة األولدى فدي  أنقدر ألعمالده  ، تاريخيا   بالمرادية ، وقد كان اجتماعا   1954 يوليو

 (3)".22مسيرة الثورة الجزائرية ،ولقد عرف هذا االجتماع باجتماع "

 (2)" التاريخي كاألتي :22ويمكن تلخيص أهم القرارات التي صدرت عن اجتماع "

 ومصطفي بن  ، عاما   من محمد بوضياف منسقا   رأس قيادة وطنية مكونة الحقا   انتخاب

 ، كريم بالقاسم. رابح بيطاط العربي بن مهيدي ، ديدويش مراد ، بولعيد ،
                                                           

.12المرجع السابق ، ص -(1)  

 .1( ، ص7001)دمشق : اتحاد الكتاب العرب ،  دراسات في الحركات الوطنية الوحدوية في الوطن العربي ،محمد على داهش -(1)

 .41( ، ص4551، العدد االول )يوليو ، الذاكرة عبد المحسن زغيدي ، التحضيرات السرية للثورة التحريرية ، -(3)

 كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة)1594- 1549 تطورها و نشأتها الديمقراطية للحريات االنتصار حركة ، العمري مؤمن -(4)

 .91ص ،(   2000،  قسنطينة جامعة  ، اآلداب
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 .اتخاذ قرار اندالع الثورة و ذلك بالوسائل المتاحة 

 . مباشرة التدريبات العسكرية 

 .البحث عن األسلحة و جمعها و توزيعها 

" كانوا يتميزون جميعهم بقواسم مشتركة تتمثل في 22تجدر اإلشارة إلي أن أعضاء "  

 (1): التالي

 في المنظمة الخاصة .  عسكريا   تكونوا 

  1945ساهموا في صنع الكثير من األحداث منذ. 

 الوحدة.أهمية  عرفوا أهمية التنظيم و 

 وقراه و أريافه. نبعوا من الشعب و عرفوه في مدنه 

 .درسوا في عدة مناسبات أسباب فشل االنتفاضات و المقاومة في الماضي 

 في أي تنظيم و السيما في التنظيم الثوري امنوا أن االعتماد على النفس شرط أساسي 

 .المسلح

و  أعضاء" 6" التاريخي عقدت اللجنة المتكونة من "22في األشهر التي تلت اجتماع "

وتم توزيع القيادات العسكرية وفقا للجدول  . بالقاسمورابح بيطاط ،كريم  منهم ديدويش مراد ،

 (.2رقم )

 (1) .على المناطق الجزائرية ( توزيع القيادات العسكرية1جدول رقم )

 القيادات اسم المنطقة ترتيب المنطقة

شيهاني بشير وعباس لغرور  قائدها مصطفى بن بولعيد بمساعدة  أوراس النمامشة المنطقة األولى 

 . وعاجل عجول، باإلضافة إلى مسعود بن عقون 

يوسف زيغود وباجي مختار ولخضر قائدها مراد ديدوش بمساعدة  الشمال القسنطيني المنطقة الثانية

 بن طوبال وعّمار بن عودة .

وسعيد محمدي،  اوعمرانبمساعدة عمر  مبالقاسقائدها كريم  القبائل المنطقة الثالثة

 باإلضافة إلى عميروش آيت حمودة وصادق دهليس وعلي مالح .

قائدها رابح بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة، أحمد بوشعيب  الجزائر وضواحيها المنطقة الرابعة

 الزبير بوعجاج، باإلضافة إلى عثمان بلوزداد ومحمد مرزوقي .

قائدها العربي بن مهيدي بمساعدة رمضان بن عبد المالك وعبد  وهران ضواحيها المنطقة الخامسة

 صوف والحاج بن عالّ، باإلضافة إلى أحمد زهانة .الالحفيظ بو

 قيادتها لمنطقة االوراس أسندت  الصحراء القسم الشرقي من المنطقة السادسة

                                                           
 .91ص ، السابق المرجع -(1)
  .120ص ،(  1551، للمجاهد الوطنى المتحف منشورات: الجزائر) 11-15 القرنين في الجزائر ثورات ، بوعزيز يحي -(1)



10 
 

في  بغرب العاصمة ، بوانت بيسكاد سابقا  ال، حميدو وفي اجتماع عقدته اللجنة ببلدية الرايس

 جل اتخاذ قرارين هامين هما : إعطاء تسمية جديدة للحركة ،أوذلك من  4591أكتوبر 73

عن تسمية و.(1)الثورة اندالعيوم  4591نوفمبر  4وتاريخ اندالع الثورة ، حيث تقرر أن يكون 

 وضياف :الحركة يقول محمد ب

فييييييي األخييييييير قررنييييييا تسييييييمية التنظيييييييم السياسييييييي بجبهيييييية التحرييييييير الييييييوطني و  و"

تكيييييييون القييييييييادة  أنالتنظييييييييم العسيييييييكري بجييييييييش التحريييييييير اليييييييوطني ، كميييييييا تقيييييييرر 

 (1)" .جماعية ، وان المقياس الوحيد هو اإليمان بالكفاح المسلح

لدى مناضلي المنظمة الخاصة والقاعدة العريضة  لاللتحاق بالثورة كان متوفرا   االستعداد

لحزب الشعب الجزائري و لكن حتى ال يكون االلتحاق بشكل عفوي فقد تم تحديد برنامج عمل 

 (3)لذلك يقوم على :

   لمبدأ العمل الجماعي و القيادة الجماعية. توزيع المهام بين أعضاء اللجنة التنفيذية تأكيدا 

 .هيكلة و تنظيم األعضاء السابقين للمنظمة الخاصة ضمن جيش التحرير الوطني 

  استئناف التكوين العسكري باالعتماد على الرصيد التنظيمي للمنظمة الخاصة و من ذلك

 كتيبات المنظمة التي أعيد طبعها و توزيعها. استغالل

  بصفة شخصية  التحرير الوطنيإلى جبهة  أتباعهاتحل األحزاب السياسية نفسها، وينضم

و تطهير الحركة  توحيدا  لصفوف الشعب، وتدعيما  لمركز الجبهة في الداخل والخار 

 (2).الوطنية من االتجاهات اإلصالحية

اسمة تم تجاوز كل العقبات لإلعالن عن انطالق الثورة و بهذه القرارات الثورية الح

الحركة الثورية من التصدع و االنهيار ، وباعتبارها الوسيلة  إلنقاذالشروع في العمل العسكري 

نوفمبر فقد كان بمثابة شهادة  أولوبالنسبة لبيان  .و تحرير الجزائر  تلتجاوز الصراعاالوحيدة 

ميالد للشعب الجزائري ودعوة موجهة له لتقديم يد العون وتوحيد صفوفه تحت لواء جيش 

عن اختيار اسم الجبهة  وأما ، التحرير الوطني ، وكل من يحاول االعتراض يعتبر خائنا للثورة

                                                           
 .329ص ، مرجع سابق،  الحركة الثورية في الجزائر مؤمن العمري ، -(1)

 ،( 2003 عنابه: العلوم دار) 1591 إلي الميالد قبل 414 الفينيقيين عهد من الجزائر تاريخ في المختصر، فركوس صالح -(1)

 .19ص
 حواركمالجزائر :)مؤامرة من خلف الستار"مسيرة بوضياف و قصة اغتياله" ، آخرونو ،  اإلسالمالزبير سيف  -(3)

 .95ص ،(4557للنشر،

 .9ص ، سابق مرجع ، داهش على محمد -(4)
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مواجهة  نا، كما كل جزائري مهما كان انتماؤه السياسي  أمامفذلك لفتح باب االنخراط 

 (1)االستعمار ستكون بجبهة واحدة.

بدأت ردود الفعل تجاه الثورة وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، من قبل األحزاب 

تأييدهم  المركزيين ففي البداية أعلن .(4592-4591السياسية، إيجابية على العموم )

وانضمامهم للجبهة، كما أعلن الحزب الشيوعي الجزائري عن تأييده للثورة، وأخذ أعضاؤه 

يشاركون في الكفاح المسلح مع احتفاظهم باستقاللهم التنظيمي، كما أعلنت جمعية العلماء 

وانضم أتباعها إلى الكفاح المسلح والجبهة، كما انظم فرحات عباس وحزبه )االتحاد  انضمامها

 (1). 4592 فيالديمقراطي( 

( المصاليينحظيت الثورة بدعم الشعب عموما ، ولم يتخلف عن االنضمام لها سوى )

حزب )الحركة الوطنية الجزائرية( ووقفوا موقفا  سلبيا  من الثورة على  4599فى أسسواالذي 

الريفي المستوى السياسي والعسكري، وأدى ذلك إلى تهميش دورهم وفقدان رصيدهم الشعبي 

والحضري الذي أصبح القاعدة الشعبية العريضة لجيش التحرير ولجبهة التحرير الوطني 

 (3)الجزائرية.

 مما سبق نسجل بعض المالحظات وهي كالتالي :

الحرب العالمية الثانية ، كان يمثل بداية تفاقم التناقض  أعقابتبلور فكرة الكفاح المسلح في  .4

التي تعودت على العمل السياسي السلمي ، وبين  األجنحةداخل الحركات الوطنية بين 

والتطورات التي تمت في خضم  لألحداثاالتجاهات الراديكالية التي كانت أكثر فهما 

 (2) الحرب العالمية الثانية ، وبالتالي كانت أكثر توفيقا في استخالص النتائج.

وذلك  ة عامة في الجزائرالتفكير في العمل المسلح ، هو تفكير كان موجود مسبقا بصف .7

بسبب تجارب العمل السياسي السلمي الفاشلة التي مارستها الحركات السياسية الجزائرية مع 

، ويعتبر نوعا من التجاوز للقيادات السياسية التقليدية التي استفرغت السلطات االستعمارية 

 لفكرة االستقالل . وإعدادهدورها في تهيئة الرأي العام  وأدتمهمتها 

إن تصلب االستعمار الفرنسي في مواجهة الحركة الوطنية الجزائرية ، ساعد على بروز  .3

وزنا خاصا داخل القواعد الحزبية على حساب  إعطائهاالجديدة و على  الثوريةالعناصر 

                                                           
 .311ص ، سابق مرجع ، شلبي أمال -(1)

 .10ص ، سابق مرجع ، داهش على محمد -(1)
 .10ص ، السابق المرجع -(3)
 .21ص ،( 1593، الكلمة دار: بيروت) الشعوب ومطامع الدول حسابات بين العربي المغرب ، الميلي محمد -(4)
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القيادات التقليدية خصوصا وان هناك تراثا نضاليا مسلحا أصبحت ذكرياته تستغل فكرة 

 اصر الراديكالية .حمل السالح من طرف العن

في المرحلة األولى من الثورة على  العمل العسكري والسياسيلم يكن هناك فصل تام بين  .1

 .األقل أو في بعض المسؤوليات التي تتداخل فيها المهام 

مما أعطى لجيش التحرير الوطني قوة وفعالية على  تكوين المجاهد العسكري كان مزدوجا   .9

رض الميدان ، فالرجال الذين مهدوا للثورة كان لهم رصيد سياسي ال بأس به ، وعلى أ

المكونة من : محمد العربي بن مهيدي ، الستة سبيل المثال ال للحصر إذا نظرنا إلى لجنة 

مراد ديدويش ، مصطفى بن بولعيد ، محمد بوضياف ، رابح بيطاط ، كريم بالقاسم ، 

منخرطين في تنظيمات حزبية سابقة ، وخاصة في حزب الشعب لوجدنا كل أعضائها كانوا 

ن دل على شيء فإنما يدل على وجود أبعاد فكرية وسياسية واجتماعية سياسية ا، وهذا 

قد حددت نقطة البداية فيه بكل وضوح ، وشكلت ،المسلح العسكري وتنظيمية في العمل

 ائري بأشكال مختلفة ومتنوعة .البنية الهيكلية التي سينخرط ضمن صفوفها كل الشعب الجز

 لىعند اندالع الثورة الجزائرية ، حدث تغير جذري في تفكير اغلب السياسيين القدامى ، وع .2

الغربية ، وارتباطاته العميقة بفرنسا ، والذي سرعان  باألفكاررأسهم فرحات عباس المتأثر 

تحرير ، وعلى هذا ، إلى الكفاح المسلح في ظل جبهة ال لإلصالحما انتقل من الدعوة 

 أنماطاألساس فإن الشعور الجماعي بضرورة الدفاع عن الشخصية الجزائرية هو الذي غير 

السياسي عن  النضالن االتفكير القديم وقضى على الخالفات والصراعات الحزبية واظهر 

 إلى استقالل الجزائر التام. األحوالتؤدي ، مهما كانت  أنيمكن  طريق األحزاب ال

عند الكثير من القيادات  اإلسالميإلى فكرة بروز التيار القومي العربي  اإلشارةالبد من  .2

السياسية الجزائرية ، خاصة فيما يتعلق بفكرة التحرر التي برزت مع بروز الفكر القومي 

الذين  4597يوليو  73العربي في مصر بعد حركة الضباط األحرار في مصر في 

 األوروبيإلى استقالل كافة الدول العربية من االستعمار يدعون وبشكل صريح  أصبحوا

خصوصا في دول شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب والجزائر ، األمر الذي خلق نوع من 

الدافع للقيادات الجزائرية بأن تكون هناك مبادرة تدعو لمقاومة االستعمار الفرنسي  إعطاء

فكرة  نضو الفعلية الذي ساعد في  اباألسبوتحرير الجزائر وهو األمر الذي كان احد 

التي أصبحت تحصل على تأييد الدول المقاومة الشعبية ضد سلطات االحتالل الفرنسي 

العربية وخصوصا مصر بقيادة جمال عبدالناصر، وسيتضح ذلك في المبحث القادم  ودعم 

، وبروز  4592مصر للثورة الجزائرية ، خصوصا بعد مؤتمر الصومام في أغسطس 

 ظمة التحرير الجزائرية .من
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 (1) .وبروز جيش التحرير الجزائري تطور الحركة الثورية الجزائريةيوضح  (1شكل رقم )

 

 

 

 

 1531جرى حلها يناير  

 

 

 

 

 1541المنظمة الخاصة فبراير  1594 يوليو 14المصالية الديمقراطية الحريات انتصار حركة

 1594نوفمبر  9جرى حلها في  1594 أغسطس المركزيين

 1594الثورية للوحدة والعمل ابريل  اللجنة 

   

1594" يوليو 11لجنة "  

   

"9لجنة "  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .345، ص مرجع سابقمحمد حربي ،  -(1)

 6291ذو الميول الشيوعية مارس  إفريقيانجم شمال 

 الشعبي " مصالي الحاج " إفريقيانجم شمال 

 6291حزب الشعب الجزائري مارس 

 6291حركة انتصار الحريات الديمقراطية نوفمبر 

 1594الجزائرية ديسمبر الحركة الوطنية 

 جبهة التحرير الوطني

 جيش التحرير الوطني
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 المبحث الثاني 

 مرحلة االستقالل السياسي

 أنها إالحركة التحرر الوطني الجزائرية لمؤسسي  اإليديولوجيةبالرغم من االختالفات 

 األمرسياسة التيار الراديكالي المسلح قبل السياسي  وفرض  إصراروبفضل  استطاعتنوعا ما 

تمثلت في جبهة  ) سياسية وعسكرية مكونات تؤسس أن ، ةالفرنسي السلطاتالواقع على 

 سياسيا  السلطات الفرنسية  مواجهة،  تضمن لها (التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني 

من التنازع على الدور القيادي  نوعا   االستقاللبرز قبل ولكن في خضم كل ذلك ،  وعسكريا  

، وتوزيع المهام داخل المدنيين الجزائريين السياسيين المرحلة بين العسكريين و وإدارة

   الحكومات المؤقتة المتتالية ، والمجالس الثورية .

 : الدور الطليعي لجبهة التحرير الوطني : أوالً 

، فإنها فعلت ذلك  4591 جبهة التحرير الوطني الثورة ، في نوفمبر علنتعندما أ

التي استمرت باستمرار قياداته السابقة في الحراك  حزب الشعب الجزائري (إيديولوجية)لتجسيد 

، ألجل ذلك حددت تحركاتها األولى في إطار مجموعة من التوجهات وأهمها التوجه  الوطني

لي استرجاع السيادة عن طريق الكفاح المسلح الذي يجب أن الذي يهدف إ العسكريالسياسي و

 الفرنسي، االقتصاد االستعماري ضعف، وت ةالفرنسي السلطاتيتحول إلي انتفاضة عامة تضعف 

على استقالل  تفاوضالإلي  السلطات الفرنسية االستعمارية وتفرض الحرب على فرنسا فتقاد

 .4591بيان نوفمبرذلك كما حدد  الجزائر

إطار هذا التوجه ، دعت جبهة التحرير الوطني كافة التشكيالت السياسية إلي في 

، ودفع مناضليها إلي االلتحاق فرادى بالصفوف ، وأكدت من  اإلعالن عن حل نفسها رسميا  

للكفاح  التفاوض ال يكون إال معها بصفتها قائدا   ناو في مناسبات عديدة ،  األولخالل النداء 

 (1)للشعب الجزائري. و حيدا   المسلح و ممثال  

الوسائل  أفضل أنطبيعة جبهة التحرير الوطني طبيعة كفاح مسلح و  نامن  وانطالقا  

تمثيل هو نظام الجيش ، لذا كان من بين منظماتها التنفيذية  أحسنالتي تبلور هذا الكفاح ، وتمثله 

الوجود  إليالوطني قد برز جيش التحرير  أنمع العلم  ،وأهمها الداخلية جيش التحرير الوطني

 أهداففي يوم واحد مع جبهة التحرير الوطني ومثلما قامت جبهة التحرير الوطني بتحديد 

                                                           
 .5ص  (،4555منشورات اتحاد الكتاب العرب ، )بيروت :تاريخ الجزائر المعاصر "الجزء الثاني  ، محمد العربي الزبيري -(1)
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بإنشاء جيش التحرير الوطني  أيضاالقومية ، فإنها قامت  طموحاتهالجزائري الثورية و  الشعب

تعتمد عليه كانت هو السالح القوي الذي و  الجزائرية. للدولة النظاميالذي يعتبر نواة الجيش 

 (1). الجبهة

 األولىفي المرحلة  السياسي والعسكري داخل جبهة التحريرلم يكن هناك فصل تام بين 

التي تتداخل فيها المهام ، فمثال الرجال  المسؤولياتفي بعض  أو األقلمن اندالع الثورة على 

الذين كانوا  أنفسهمنوفمبر و المعروفين باسم الثوريين هم  أولاالنطالقة يوم  أعلنواالذين 

 إحداهمانوفمبر  أول فيعن قيام تنظيمين  اإلعالن، ورغم  و عسكريا   ينظمون الشعب سياسيا  

عسكري و هو جيش التحرير الوطني ، فإن الجهات السياسية في  األخرسياسي و هو الجبهة و 

حيث لم يرو الفرق بين المنظمين ،  ()انيحادة بشير شياالوراس على سبيل المثال كانت تحت قي

من ذلك هو تحشيد اكبر قدر ممكن من القوى الشعبية للقيام بالعمل الوطني التحرري  األهمكان 

 (2)".ال وهو " االستقاللا تحقيق الهدف و

( ، البداية والمنطلق لثورة دامت سبعة 4591 -نوفمبر -4كانت ليلة اندالع الثورة )

المفاجأة  إحداث وإنماالخسائر والضحايا فقط ،  إحداث، كان المقصود منها ليس سنوات ونصف 

ولتحقيق مبدأ  بيين ، ولإلدارة االستعمارية لزرع الرعب والخوف في قلوب المستوطنين األور

نوفمبر حدوث ثالثين عملية أخطرها  4 ليلة قد عرفتانتشار العمليات والشمول منذ البداية ، ف

  (3) .وهران  وأخيراكان في االوراس والقبائل ثم العاصمة والشمال القسنطيني 

هو  مسار ثورة التحريرعلى  الكبير األثرلها  كانمن التطورات السياسية الهامة التي 

سعد ،أمثال، من  4599 مايوجبهة التحرير الوطني بالعاصمة في  إلي أكفاءانضمام رجال 

 القوى الشعبيةفي تجنيد  هاما   دورا   لعبوا نو رمضان عبان الذي،  خدهدحلب ، ويوسف بن 

و حاول استقطابها من شباب و تجار و موظفين و  إالالجبهة حيث لم يدع شريحة  إلي لالنضمام

بالعاصمة تعبئة وا حاول وو شرطة بل وحتى فرنسيي الجزائر،  إداريينحرفيين و مثقفين 

 األدويةو  األموالبصورة كاملة من خالل وضع قاعدة متينة ، بتوفير  المؤسسات الثورية

ثر إوعكفت جبهة التحرير الوطني على  (4)ووسائل عسكرية و توزيعها على مختلف المناطق.

                                                           
 ( ، 4551)الجزائر : منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، 1699 -1692الثورة الجزائرية  تيجيةإسترا،  حسن بوماليا -((1

  .13ص
وكان من الطالئع الثورية التى ساعدت في تحقيق الثورة ، وهو عسكري قيادي  تولى ، في والية قسنطينة ، 4575ولد شيحاني  -)*(

 قيادة االوراس بعد وفاة مصطفى بن بولعيد .

 .314ص ، مرجع سابق ، امال شلي -((2

 .12( ،ص2009)الجزائر:دار هومة ، 1591-1599مؤتمر الصومام محمد لحسن زغيدي ،   -((3
 . 311صمرجع سابق ،  ،امال شلي  -((4
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و تعميم ، من جهة  الشعبلتعبئة  األولى األسسعلى وضع  األولىتنفيذها للعمليات العسكرية 

نوفمبر  أول، لذا تعتبر الفترة الممتدة بين  أخرىالجزائر من جهة  مناطقالثورة على مختلف 

حيث  (1).أخطرهاو  الجزائريةمراحل الثورة  أصعب، من  4592غاية مؤتمر الصومام  إلي

كان على الثورة التحريرية مواجهة التحديات الكبرى وتذليل الصعاب الن العمليات األولى 

هذه  إجهاض إمكانياتهات إال بداية ، وبطبيعة الحال فإن السلطات االستعمارية ستحاول بكل ليس

مقارنة محدودة  إمكانياتالثورة ، وبالتالي كان على جيش التحرير وجبهة التحرير وفي ظل 

  .، تطوير الوسائل والتنظيمات  ومواصلة الكفاح المسلح بالقوة العسكرية االستعمارية

 (2) .1699 أغسطسيبين عدد جنود جيش التحرير بتاريخ  (3رقم ) جدول

 (األنصارالمسبلين )عدد  عدد الجنود المنطقة

 9000 4225 المنطقة الثانية الشمال القسنطيني

 2120 3400 المنطقة الثالثة القبائل

 7000 4000 المنطقة الرابعة الجزائر

 4000 4900 المنطقة الخامسة وهران

 400 700 السادسة الصحراءالمنطقة 

 49920 2125 المجموع

 

 :  مهمين أمرينيعكس هذا الجدول 

 4591بعددهم في  مقارنتا   4592التحرير الوطني ازدياد عدد الجنود الجزائريين في جيش  -4

 أو، سواء على مستوى المنظمة الخاصة (3)جندي فقط (3300 -7200)والذي بلغ حوالي 

 . 4591بداية تأسيس الجيش الوطني  أواللجنة الثورية للوحدة والعمل ، 

 أساسا  جيش التحرير ، من التيار الشعبي المتمثل في المسبلين والذين ينتمون  أنصارزيادة  -7

على عمل جيش التحرير في  إيجابا ذلكالريفي والزراعي ، وقد انعكس  المجتمع إليغلبهم أفي 

 حربه ضد الجيش الفرنسي رغم الفوارق الكبيرة بين القوتين.

 القوىتضم مختلف  4592وهكذا اخذت الثورة وبصفة خاصة جبهة التحرير وحتى 

كانت تتقاسم التمثيل الشعبي قبل الثورة ، فاتسعت قاعدتها التمثيلية ،  التيالسياسية الوطنية 

 رط في الكفاح الوطنينخيبدأ  يذالو،  الشعب الجزائريغالبية  إرادةتعبر عن  وأصبحت

كانت تستقطب غالبية سكان  التيالجزائرية  األريافالمسلح بشكل ملفت لالنتباه ، خاصة في 

                                                           
 .11ص  ، احسن بومالي ، مرجع سابق -((1

 .490محمد حربي مرجع سابق ، ص -((2

 .149صمرجع سابق ، شلي ،  آمال -((3
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جبهة التحرير ، قد تمكنت من استكمال بناء مؤسساتها وتحديد  أنكيف الجزائر .وسنرى 

 (1)سية من خالل مؤتمر الصومام .وتوجهاتها السيا اإليديولوجيةخياراتها 

جبهة التحرير وجيش التحرير ، كتعبير عن ثورة  أنهناك مشكلة وهى ،  ظلتولكن 

. فخلف  األصليةتجاوز مكامن ضعفها  إلىمتأزمة ، لم تتوصل  شعبوية قطعت مع حركة وطنية

 :متخاصمين  تيارينالتمييز "سياسيين " و " عسكريين " ، كان يختفي في الواقع الصراع بين 

الذي  الجيش،الثاني يمثله  أمايتميز بالبرجوازية والمركزية . و كان يجد سنده في المدن  األول

جل أيناضلون من  وهم اإليديولوجيبالجانب  مهتما   و  الريفيةالطبقات  إلىويستند  كان عاميا  

 .مصالح فورية تمثلت في االستقالل 

 : واإلداري و تطور التنظيم العسكري و السياسي (1699)أغسطس  مؤتمر الصومام:  ثانياً 

 حاسما   ا  فيعتبر مؤتمر الصومام من أبرز األحداث التاريخية للثورة الجزائرية، ومنعط

في تاريخ جبهة التحرير الوطني، وقد جاء كنتيجة حتمية للظروف التي أحاطت بالثورة 

من الكفاح المسلح كرية التي حققها والمتمثلة في جملة التطورات و االنتصارات السياسية والعس

 (2).مؤتمر الصومام انعقاد بداية الثورة وحتىتاريخ 

 : واإليديولوجي على الصعيد السياسي -4

 لما بلغته   نظرا   األهميةعقد مؤتمر الصومام في هذه المرحلة بالذات كان في غاية 

المادية هذا من  اإلمكاناتالثورة من اتساع وتعبئة شعبية متزايدة وان كانت بطيئة في ظل نقص 

و وسائلها  إمكاناتهاقد طورت من جهتها  السلطات الفرنسيةفان  أخرىناحية ، ومن ناحية 

ضعف التنسيق  إلى أدىالمادية والبشرية كما فرضت عزلة خانقة على بعض مناطق الثورة مما 

 (3)ة االتصال بين قيادات الثورة .وصعوب

لم تغفل بيان األهداف  ناكما أن الجبهة صرفت معظم جهودها في تنظيم القتال و 

السياسية الكبرى منذ البداية و هي االستقالل ، وتدويل القضية الجزائرية و ربط الجزائر بحركة 

في الميدان العسكري صار من الضروري تقوية الجبهة  أقدامهاثبتت  أنالنضال العربي ، وبعد 

                                                           
 .445محمد حربي ، مرجع سابق  ، ص -((1
 .442مرجع سابق ، ص محمد لحسن زغيدي ، -((2
 .413آمال شلي ، مرجع سابق ، ص  -((3
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، و بيان عقيدة سياسية  إداريةتشكيالت سياسية و  إقامة :في الميدان السياسي ، وذلك بأمرين 

 (1)واضحة تشمل المسائل الداخلية و الخارجية.

 (2) :في  عقد المؤتمر تمثلتل أخرى أسبابهناك كانت 

صعوبة االتصال بين مختلف قيادات جيش التحرير الوطني حيث أن مناطق الكفاح قبل  .4

 الثوري العام. االتجاهال يربط بينها إال  وانعقاد مؤتمر الصومام كانت لها قيادات خاصة، 

وضعف اإلستراتيجية التي  ، نقص اإلمكانيات المادية المتمثلة في نقص المال لشراء السالح .7

، حيث يكاد يكون معدوما   المنظمة حديثا ،  تكوين السياسي للفرق المسلحةأدت إلى ضعف ال

 بسبب انتماءها للفئات الريفية الغير متعلمة والتي لم تمارس العمل السياسي سابقا .

كان البد من تدويل القضية الجزائرية ، والتعاون مع قيادات سياسية جزائرية موجودة في  .3

 االستقاللالخار  من اجل التعريف بالثورة الجزائرية وحق الشعب الجزائري في تحقيق 

 وتقرير مصيره .

جعلت القيادة العليا تتخذ القرار بعقد مؤتمر وطني فيه قادة جبهة التحرير  هذه الظروف

جيش التحرير لوضع قاعدة أساسية تقوم عليها إستراتيجية العمل الثوري. وفي هذا الصدد و

 : ()ابن طوبال القائد العسكرييقول 

ذلييييي  منيييييذ شيييييهر  ءاوبيييييد ،"قررنيييييا تنظييييييم ملتقيييييى أو نيييييدوة وطنيييييية للمناقشييييية

 (3)." 1699 ابريل

 مسؤليومنذ ذلك التاريخ شرع القادة في اإلعداد للمؤتمر، فجرت اتصاالت عديدة بين 

المناطق وقادتها،حيث قام "زيغود يوسف" قائد المنطقة الثانية " الشمال القسنطيني" ببعث 

إلى قادة المناطق يقترح فيها عقد مؤتمر وطني بهدف دراسة التجربة الثورية وتوحيد  رسائل

  (4)العمل السياسي والعسكري، ووضع إستراتيجية جديدة للثورة.

                                                           
 .351ص  ، صالح العقاد ، مرجع سابق -((1

 . 791ص ، ( 4557دار القصبة ، )الجزائر : " 1691 -1629نصر بال ثمن " الثورة الجزائرية  محمد عباس،  -((2

))-  ( ، وعضو احتياطي في المنظمة الثورية للوحدة والعمل الجزائرية ، و77المنظمة الخاصة ، وعضو لجنة ) أعضاءاحد 
وزيرا للداخلية  وأصبح( ، 4591ل مديرية الداخل وعضو لجنة التنسيق والتنفيذ )ؤومس ( ، و4592-4592ل الوالية الثانية )ؤومس

 .4529الشركة الوطنية للتعدين بعد  إدارةرئيس مجلس ( ، و4527 – 4524( ، ووزير دولة )4591-4520

 .433محمد لحسن زغيدي، مرجع سابق، ص -((3

) الجزائر: دار القصبة 1691-1629مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري علي كافي،  -((4

 .55ص (،4555للنشر، 
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 (1) حول : اإلستراتيجيةهذه  تمحورت

  العمل على تدويل القضية الجزائرية وطرحها في المحافل الدولية مثل األمم المتحدة و

 اإلقليمية. المنظمات

 .نبذ السلطة الفردية و إحالل محلها القيادة الجماعية 

 الوطني.التحرير  ضبط وتحديد السياسة الداخلية و الخارجية لجبهة 

  و تحقيق االستقالل التام. الجزائرالعمل على تحرير 

  لثورة ضد المستعمرا على حول جبهة التحرير ، وتحريضه لاللتفافتنظيم الشعب 

 .الفرنسي

 جهة المناورات السياسية للعدو في الداخل و الخار .موا 

  كل الطاقات و الوسائل المتاحة لدى الفئات الشعبية ووضعها في خدمة  استغاللالعمل على

 القضية الوطنية.

 ، على الخار .و أولوية الداخل  أولوية السياسي على العسكري 

 ة التشريعية العليا للثورة ، و له  للمجلس الوطني للثورة الذي يعتبر الهيئ اتإعطاء الصالحي 

الحق في اتخاذ مواقف ذات أبعاد وطنية كموقف القتال أو فتح مفاوضات مع العدو و غيرها 

الداخلية و الخارجية لجبهة التحرير ، وهو يجتمع  اتعن توجيه السياس لؤومس نه  أ، كما 

 فما فوق . عضوا   47بحضور  إالّ  كل ما دعت الضرورة لذلك و ال تقع مداوالته  

  منح لجنة التنسيق و التنفيذ صالحية إنشاء حكومة مؤقتة ، وذلك بالتنسيق و الترتيب مع

 الجبهة بالخار .

  تزويد ممثلي الجبهة لدى األمم المتحدة بكل المعلومات و التعليمات التي يمكن أن تسهل

 الوطنية. أعمالهم و تساعدهم على خدمة القضية

  تحديد مهام المفوضين السياسيين ووظائفهم المتمثلة في توعية الشعب و نشر أوامر الجبهة

بانتخاب المجالس الشعبية في القرى و  االهتماموكذلك  ،الفرنسيين يقوله ماو الرد على 

 غيرها من مهام أخرى.

 . اتخاذ جبهة التحرير مذهب سياسي واضح و توسيع نطاق كفاحها 

  المتمثلة في إضعاف الجيش الفرنسي و إتالف اقتصاده بواسطة  عسكريةالتحديد األهداف

 .في الداخل والخار   التخريب ، وعزل فرنسا سياسيا  

                                                           
( ،  4551)الجزائر: الشركة الوطنية للتوزيع ،  حياة كفاح مع ركب الثورة التحريرية "الجزء الثالث" ،أحمد توفيق المدني -( (1

 .733ص



90 
 

فقد وضعت الجبهة مجموعة من الشروط لذلك تمثلت في  القتال أما فيما يتعلق بإيقاف

 (1) : األتي

 بوحدة األمة الجزائرية ووحدة ترابها. االعتراف 

 باستقالل الجزائر و سيادتها. االعتراف 

 .إطالق سراح المعتقلين الجزائريين 

 إيقاف القتال تكون الجبهة  بعدو،  التحرير هي الممثل الوحيد للشعب ن جبهةأب االعتراف

كما تم  التام،هي المفاوض الوحيد باسم الشعب وتجري المفاوضات على قاعدة االستقالل 

 اوضات.المفتحديد النقاط التي ستجري حولها 

يحمل بصمة محرره الرئيسي  للجبهة خالل مؤتمر الصومام كان البرنامج السياسي

وزقان ، ، لذا فإن القومية أرعمار  (الشيوعي حزبال والمنشق عن السابق العام األمين)

 (1)والشعبوية وحتى النزعة االجتماعية معبر عنها بلغة ذات وجه ماركسي.

 الشعب،ووحدة  األمةاستقالل  وهما، أساسيتينينتظم البرنامج حول فكرتين  القومية: -) أ (

تحليل العناصر التي يتكون منها الشعب فقد ورد بالشكل  أما الطبقات.دون أي تمييز بين 

 وتجار،حرفيون  حرة،مثقفون ومهن  عمال،شرائح )فالحون،  إلىحيث ينقسم الشعب  العمودي،

 مجتمع مضاد.التحرير الوطني هو مشروع دولة مضادة ال ومشروع جبهة  (،نساء  شباب،

توترات المجتمع الجزائري وتناقضاته من زاوية المعركة العسكرية وخلق  إلىيجري النظر 

 الدولة.

 القوة الثورية، وتنظر إليه   الشعبوية في الجزائر تعتبر الشعب بأكمله الشعبوية : -) ب (

صراعات. وقد ظهر  انقسامات أو غير متباين ال تخترقه   وجسما   ،متجانسا   سياسيا   كيانا   باعتباره  

ذلك بشكل واضح في أدبيات الحركة الوطنية منذ قيام "حزب الشعب الجزائري" الذي أنشأه 

 حزبعقب منع نجم شمال إفريقيا من قبل السلطات االستعمارية )تسمية  4532مصالي في 

في أدبيات جبهة التحرير الوطني بداية بنداء أول  نفسها ذات داللة(. وهو ما جرى تأكيده  الشعب

   (3).ثم بعده  في ميثاق طرابلس 4591نوفمبر 

 

 

 

                                                           
  .427-422ص ، ص مرجع سابق،  10-16ثورات الجزائر في القرنين ،  يحي بوعزيز -(1)

 .490، ص مرجع سابق محمد حربي ، -(1)

 .1، ص (4555)األردن : المعهد الدبلوماسي،الجزائر"الواقع واألفاق"التعددية في ،  العياشي عنصر -(3)
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 على الصعيد العسكري: -1

مع ازدياد زخم الكفاح المسلح ضد القوات االستعمارية الفرنسية ، واتساع رقعة الثورة 

على مستوى القطر الجزائري أدركت الجبهة والقيادات السياسية والعسكرية انه ال يمكن 

مواجهة القوة العسكرية الفرنسية االستعمارية إال من خالل إعادة تنظيم القوة العسكرية والشعبية 

سية ، بحيث يتحول العمل المقاوم من عمل عشوائي إلى عمل منظم يقوم على إشراف والسيا

مؤسسات عسكرية وسياسية ، تتميز بالصرامة واالنضباط وتعمل وفقا للتقسيم الهيكلي والوظيفي 

يمكن  اإلجراءات، لذلك تم إعادة بناء القوة العسكرية الجزائرية من خالل اتخاذ مجموعة من 

 تالي :في ال إيجازها

وظيفي محكم للجيش و للمساحة الجغرافية التي  توحيد النظام العسكري وفق تقسيم هيكلي و .4

 (1)ينشط فوقها و حتى للفئات الشعبية التي تمثل السند األول و األساسي لجيش التحرير.

 (1)إنشاء هيئة أركان جيش التحرير الوطني و اعتماد مقاييس عسكرية موحدة للجيش. .7

الجيش و إعادة هيكلتها عن طريق تقسيمها إلي وحدات عسكرية تنشط في تنظيم قوات  .3

ورها إلي وحدات مختلفة الجبال و األرياف و تعرف بقوات المجاهدين و هي مقسمة بد

 (3)توسيع نطاق العمليات الفدائية و العسكرية وتعميمها.مع  .حسب عددها 

 الظروف. تتماشى ومستحدثاتوضع خطة عسكرية إستراتيجية جديدة  .1

:مجاهدي الجيش وهم العسكريين الميدانيين ،و المسبلين تقسيم الجيش إلي ثالثة أقسام  .9

"األنصار " وهم المجموعات المسلحة التي ال ترتدي اللباس العسكري ويقومون بتموين 

الجيش وتزويده باألخبار ونقل الجرحى وتدمير الطرق والجسور ، أما بالنسبة للقسم الثالث 

 (2)ل في الفدائيون .فهو يتمث

 علي الصعيد اإلداري و التنظيمي : -3

لة عن ؤوإنشاء أول الهياكل القيادية و الرئيسية لجبهة التحرير الوطني و المستم 

، واعتماد مبدأ القيادة (9)كل القرارات المصيرية باتخاذمواصلة الكفاح المسلح و الكفيلة 

الجماعية ، وهذه الهياكل هي المجلس الوطني للثورة الجزائرية  ولجنة التنسيق و التنفيذ ، و 

                                                           
  .413مرجع سابق،ص. امال شلي، -(1)

 (،7002)الجزائر: وزارة المجاهدين  ،1691-1131مختصر وقائع ليل االحتالل الفرنسي للجزائر ، بشير كاشة الفرحي -(1)

 .425ص
 .10ص ،(  2009 ، الحديثة الكتب دار:  الجزائر) الجزائرية الثورة تاريخ ، بلحا  صالح -(3)
 .110-113ص ص ،(2001،  واألشهر للنشر الوطنية المؤسسة: الجزائر) الجزائرية التحريرية الثورة ذاكرة ، زغدود على -(4)

 منتوري، جامعة ، اآلداب كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة) والتاريخ الذاكرة بين ديسمبر 11 مظاهرات ، بالهادف صورية -(9)

 .19ص ،(  2009
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، وهو عبارة عن برلمان لجبهة (1)فيما يخص المجلس الوطني للثورة فهو أعلى هيكل سياسي

عي الذي استبعد من يمثل مختلف االتجاهات الوطنية باستثناء الحزب الشيو والتحرير الوطني 

، ويقوم هذا المجلس بتوجيه سياسة الجبهة الداخلية و الخارجية ، وله  (1)التمثيل في هذا المجلس

 (3)الحق في اتخاذ القرارات الحاسمة.

وكانوا  اضافيون 42دائمون و 42عضوا ، 31يتكون المجلس الوطني للثورة من و 

 (2) : كالتاليموزعين 

كريم ،عمراعمران ،محمد  بالقاسم:مصطفى بن بولعيد ،يوسف زيغود ،  الدائمون األعضاء -4

 ،عيسات ايدير ،  خدهالعربي بن مهيدي ،رابح بيطاط ، رمضان عبان ، يوسف بن 

فرحات دباغين ،  األمين، بلهحمد بن أحمد ، محمد خيضر ، أ آيتحسين  محمد بوضياف ،

 عباس ،توفيق المدني، محمد يزيد.

صوف ، البن طوبال ، السعيد محمدي ، عبد الحفيظ بو األخضر:  االضافيون األعضاء -7 

تحاد العام للعمال إلاممثل عن على مالح ، محمد بن يحي ، محمد يحياوي ، سعد دحلب ، 

االتحاد العام للطالب الجزائريين ، صالح لونشي ، الطيب الثعالي ، عبد ممثل عن الجزائريين ، 

 مزهودي . إبراهيمنسيس ، حمد فراأالحميد مهري ، 

أما فيما يخص لجنة التنسيق و التنفيذ فهي تعتبر الهيئة التنفيذية لقرارات المؤتمر ، كما 

من بين أعضاء المجلس الوطني للثورة ،  اختيرواأعضاؤها ، و(9)تتولى مهام الحكومة المصغرة

وهذه اللجنة مخولة لمراقبة جميع النشاطات داخل و خار  البالد ، باإلضافة إلي النشاطات 

واسعة من حيث  امتيازاتولديها  ،(9)السياسية و العسكرية و االقتصادية و االجتماعية و غيرها 

لالنعقاد عندما ترى ذلك  الوطنيلس مجالتوجيه و إدارة فروع الثورة ، وهي التي تستدعي 

السائدة في الوالية  األوضاعقادة الواليات ملزمين بتقديم قرارات عامة عن  أن، كما  ضروريا  

كل ثالثة أشهر لهذه اللجنة ، ومن مهامها أيضا إنشاء و مراقبة اللجان المختلفة التي يكون 

احتل فيها العسكريين  خمسة أعضاءوتتكون لجنة التنفيذ من  ،(7)مركزها الجزائر العاصمة 

مواقع قيادية مما يدلل على استمرار دور العسكر في هذه المرحلة داخل المؤسسات السياسية 

 (.1) رقمكما في الجدول  المدنية 

                                                           
 .121ص سابق، مرجع ، هشماوي مصطفى -(1)

 .31ص ( ، 7009)الجزائر : منشورات المؤسسة الوطنية للمطبوعات ،  1692النصوص االساسية لثورة نوفمبر  -(1)

 .195-199ص ص ، سابق مرجع ، 20-15 القرنين في الجزائر ثورات بوعزيز، يحي -(3)

 ، البعث دار: قسنطينة")  االول الجزء" الجديدة الجزائر ملحمة ، قليل عمار:انظر ، األعضاء الى الخمسة المعتقلين إضافة تم -(4)

 .102-101 ص ص ،(  1551

 .19ص ، سابق مرجع ، بلهادف صورية -(9)
 .31ص ، سابق مرجع ، 1591 نوفمبر لثورة االساسية النصوص -(9)
 .391ص ، سابق مرجع ، مالي بو احسن -(1)
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 (1).اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مؤتمر الصومام أعضاء( يوضح 2جدول رقم )
 عسكري \مدني  التكليف األعضاء

 مدني مكلف بالتنسيق بين الواليات و بين الخارج و الداخل رمضانعبان 

 مكلف بالعمل الفدائي داخل المدن العربي بن مهيدي

 

 عسكري

 عسكري وقائد للوالية الثالثة مكلف بالعمل العسكري بالقاسمكريم 

 مدني واالتصال بالطلبة باإلعالممكلف  خدهيوسف بن 

 مدني اإلعالمل ؤومس سعد دحلب

 

على المحلي فقد احتل العسكريين مراكز قيادية  اإلداريوحتى على مستوى التقسيم 

مستوى اإلدارات المحلية باإلضافة إلى الطابع العسكري الذي تم على إثره تقسيم اإلدارات 

محل عبارة " المناطق "  حلت )الواليات(ست واليات .  الى الجزائرتقسيم  المحلية ، فقد تم

صاحب وهو  عقيدويضم مجلس الوالية  أقسام. إلىمناطق وكل منطقة  إلىوتقسم كل والية 

ومجلس القسم  مالزمين،طقة نقيب وثالثة نومجلس الم رواد،وثالثة  الجيش،في  األعلىالرتبة 

والناحية نواحي ، إلىتفصيال تم تقسيم المنطقة  أكثروفي تقسيم  (1).أولينمعاون وثالثة رقباء 

مشاتي ، ونجد على رأس كل وحدة إقليمية قيادة  إلىدوائر ، والدوائر  إلى، والقسم  أقسام إلى

النشاطات والتحركات وتوفير منظمة ، والهدف من هذا التقسيم الدقيق هو التحكم الجيد في كل 

 (3)البالد الشاسعة . أنحاءنوع من التعاون والتنسيق بين مختلف 

 لإلدارةبديل  إدارينظام سياسي إنشاء  هو الهدف من تكوين هذه المجالسكان 

وفيما يخص العمال  (2)وكانت هذه المجالس تقوم بالفصل في المنازعات الشخصية. االستعمارية،

الجزائريين الذين كانوا ينشطون نقابيا  في مختلف المنظمات الفرنسية، فقد تم التوصل بعد 

، إنشاء االتحاد العام للعمال تقديم ملف قانوني كامل تم بموجبه  دراسات ومشاورات، إلى 

عيسات  القائد العسكريأمينا  عاما  له  جبهة التحرير وعينت 4592فبراير  71الجزائريين في 

ي تمكن من مغالبة وإلغاء بالكيفية الت لالنطالقرصدت له الميزانية الالزمة يدير، ثم ا

  (9)النقابي للعمال الجزائريين واالتحاد العام للنقابات الجزائرية. االتحاد،منافسيه

كما هي  يستند إلى االرستقراطية العمالية ذلك الن االتحاد العام للعمال الجزائريين ال

قبل المستعمرين األوربيين وبالتالي هم استغالال من  األكثربل إلى الشرائح  االتحادات األخرى،

                                                           
 391ص ، سابق مرجع ، الفرحي بشيركاشة -(1)

 193ص ، سابق مرجع ، محمدحربي -(1)

 375ص ، سابق مرجع ، شلي آمال -(3)

 .35ص ، سابق مرجع ، بلحا  صالح -(4)
 .119-111 ص ص ، سابق مرجع ، الزبيري العربي محمد -(9)
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وبالفعل استطاع االتحاد العام للعمال الجزائريين ، لى السلطات االستعماريةأكثر الفئات نقمتا ع

في مجالي التجنيد والعالقات مع المنظمات المماثلة العاملة خاصة في  كبيرةقطع خطوات يأن 

لتلبية نداء جبهة التحرير  الشعب الجزائريالبلدان الغربية، وبذلك أصبح قادرا  على تعبئة 

الوطني ، وسهلت أمامه مهمة النفاذ إلى األوساط النقابية الدولية التي لم تعد تخفي تعاطفها مع 

 (1)الثورة الجزائرية.

بالتدريج، صار االتحاد يضع الكفاح التحريري في مقدمة نشاطه ويعلن في جميع 

وطني وهي تتمثل في العمل بجميع المناسبات أن أهدافه هي نفس أهداف جبهة التحرير ال

حتى يتسنى للعمال الجزائريين  ية الفرنسيةاالستعمارالسلطات الوسائل من أجل تقويض أركان 

أن وضع الكفاح التحريري في  كما (1).أن يمارسوا الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية

لم يصرف المركزية النقابية الجزائرية عن تأدية مهامها األساسية في الدفاع  االنشغاالتمقدمة 

و إعداد  الكوادرعن حقوق العمال وحماية مصالحهم وفي التخطيط للمستقبل بواسطة تكوين 

 (3)بعد استرجاع السيادة الوطنية. نية الكفيلة بترقية االقتصاد الجزائري وتنميته  الدراسات التقّ 

المؤتمر الشؤون االجتماعية و التنظيمية ذات العالقة المباشرة بحياة السكان كما لم يغفل 

الشعب ، وال  أمامتضطلع بمهامها و مسؤولياتها  نآو شؤون معيشتهم ، فقررت قيادة الثورة 

القضائية الخاصة  األحكام، فقررت القيادة سحب  السلطات الفرنسيةلقوانين  تتركه خاضعا  

ومن  (2)االستعمارية. اإلدارةالمحاكم االستعمارية ، وكذلك مقاطعة بالشعب الجزائري من 

 أفراد 9المكونة من مجلس يضم  األوقافعن المؤتمر :مصلحة  انبثقتالهياكل المنبثقة التي 

على مستوى القسم و المنطقة و الوالية ، ومهمتها تعيين المدرسين في المدارس وأئمة المساجد 

التجنيد و التضحية في  إليو نشر الوعي و المحافظة على معنويات المواطنين و دعوة الشعب 

 (9)المعتقالت. وإنشاء ()، وقد توقفت هذه المصلحة عن العمل بقدوم قوة شال الجزائرسبيل 

 :االستراتيجيات الجديدة بعد مؤتمر الصومام : ثالثاً 

 واالجتماعيعلى المستوى السياسي  األساسي الفاعلهي  جبهة التحرير أصبحت نأبعد 

 ثلت في مواالقتصادي ، قامت بوضع استراتيجيات جديدة بعد مؤتمر الصومام ت والعسكري

االهتمام بالشأن الداخلي والشأن الخارجي بما يخدم مصلحة الثورة المسلحة ضد االستعمار 

 الفرنسي .

                                                           
 .119ص ، السابق المرجع -(1)

 119ص ، السابق المرجع -(1)

 .119ص ، السابق المرجع -(3)

 .37- 31 ص ص ، سابق مرجع ، 1591 نوفمبر لثورة االساسية النصوص -(4)

))- .قوة عسكرية فرنسية جندها الجنرال ديغول من اجل إخماد العمل المسلح للثورة الجزائرية ، وتشتيت العمل الوطني الجزائري 

 .413ص ، (7002)لبنان : دار ابن كثير ، تاريخ الجزائر المعاصر محمد االمين بالغيث ، -(9)
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 : على الصعيد الداخلي -1

 (1)من أبرز مهام جبهة التحرير الوطني بعد مؤتمر الصومام في الميدان الوطني كالتالي:

 .الفرنسي لالستعمارالسياسية  اإلدارةالهيكل العسكري و الشرطة و  إضعاف .4

 و عتاد ومئونة. أسلحةالثورة من  إليهالعمل على توفير كل ما تحتا   .7

 تدعيم تناسق العمل السياسي و العسكري و ترقيته. .3

للثورة،أما شباب  وميوال   عددا   أكثراالعتماد بالخصوص على طبقة الفالحين و العمال فهم  .1

 بإعدادهمة، فإن المؤتمر أوصى وهم األغلبية الساحق المتعلميناألرياف وشباب المدن غير 

وذلك بتطوير حسهم الوطني وتنمية استعداداتهم للتضحية القصوى في سبيل  للكفاح المسلح

 (1)استرجاع االستقالل الوطني.

 .المتأخرين عن ركب الثورة بضرورة االلتحاق بها  إقناع .9

 .بيينواألورمن  األحرارعزل المتطرفين االستعماريين و ذلك بالسعي للحصول على تأييد  .2

وذلك بتوسيع نطاق  المعنوي، التأييدالسعي في الميدان الخارجي للحصول على المزيد من  .2

 ة الجزائرية.ضيالة الحكومات لتأييد القمجل استأالعمل الدبلوماسي من 

 بث الروح السياسية بين المواطنين و نشر الوعي السياسي بين كل المناضلين. .1

و ذلك بالقضاء  لقوى السياسية المختلقة وكافة القيادات الوطنية،بين ا تصفية الجو السياسي .5

 على الحواجز و العراقيل التي وضعت في طريق الثورة.

 الثورة. ةالشباب الجزائري يمثل الجانب األعظم من قو .40

 في الوسط الثقافي كونت الجبهة لجان من المثقفين للدعاية الستقالل الجزائر. .44

 من السكان األوروبيين. القضاء على نشاط جزء كبير .47

 تحريض التجار الجزائريين على مقاطعة التجار األوروبيين. .43

 على الصعيد الخارجي :  -1

 على الصعيد الفرنسي : -أ

 (3) :في هذا السياق في األتي  التحرير الوطنيمثلت أهم مهام جبهة ت

قدمها اليد العاملة المتنورة من الشعب ة التي تالمساعد كبيرة على تعلق الجبهة أهمية .4

ومن هذا توصي الجبهة باتصاالت سياسية مع المنظمات  ، التي تعارض االستعمارالفرنسي 

                                                           
 .109على كافي مرجع سابق ، ص -(1)

 71ص ، سابق مرجع ، الزبيري العربي محمد -(1)

 .311ص ،( 2009، هومة دار:  الجزائر) الثورة في اللمامشة ، زروال محمد -(3)
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الشعبية التي تنظم ضد رحيل  االجتماعاتو الحركات القائمة ضد الحرب مثل الصحافة و 

 للجزائر. العسكريةو الذخائر  اآلالتالجنود و شحن 

 لجزائرية في فرنسا ، وتعبئة العمال الجزائريين.تنظيم الهجرة ا .7

 .األخبارعن طريق نشر المقاالت و  األجنبيالعام الفرنسي و  الرأيتوصي الجبهة بإدارة  .3

النزعة المصالية كتيار سياسي ، وتورطها مع الحكومة  إخفاقكما عملت الجبهة على تبيان  .1

 الفرنسية.

 : إفريقياصعيد شمال على  -ب

 (1): ركزت الجبهة على تحقيق ما يلي 

و حكومة المغرب  ، 4592مارس  70التي استقلت يوم  تنسيق السعي بين حكومة تونس .4

للضغط عل الحكومة الفرنسية في الميدان الدبلوماسي ،  ،4592مارس 7التى استقلت يوم 

 جبهة التحرير. وكذلك توحيد النشاط معها بإنشاء تنسيق بين األحزاب الوطنية الشقيقة و بين

 إنشاء لجان شعبية لتأييد الثورة في البلدين. .7

العام  الرأييجابي لدى إاالتصال الدائم بالجزائريين المقيمين في المغرب وتونس للقيام بعمل  .3

 و الحكومة.

التضامن بين الهيئات النقابية المركزية للبلدان الثالثة ، االتحاد العام التونسي للشغل و  .1

 المغربي للشغل ، واالتحاد العام للعمال الجزائريين.االتحاد 

 التعاون بين االتحادات الطالبية للبلدان الثالث )تونس ، المغرب ،الجزائر(. .9

 تنسيق الهيئات االقتصادية للبلدان الثالثة. .2

تم توزيع هذه الشبكات حيث  (2)توسيع شبكات نقل األسلحة عبر الحدود الليبية الجزائرية . .2

جهات للتنسيق مع الثوار الليبيين : شبكة طرابلس والتي كانت تنشط عبر المدن على ثالث 

 –الرجبان  -فساطو –الرحيبات  –نالوت  –الزنتان  –غريان  –الليبية التالية )طرابلس 

 وقد اعتمدت على مخلفات الحرب العالمية الثانية ، الكوني الشين ( بقيادةيفرن  –الحوامد 

وشبكة فزان والتي تعتبر األراضي المحاذية للجزائر بشكل كبير ، وشبكة برقة والتي كانت 

طرابلس  إقليمعلى جلب األسلحة وتهريبها من األراضي المصرية إلى  المسؤولةالشبكة 

 (3)الملقب )بالهندياني( . الفاخري  مفتاح وكانت تحت قيادة

                                                           
 .110ص ، سابق مرجع ، كافي على -((1

 .109ص ، سابق مرجع ، شلي أمال-(2)

 http://home.earthlink.net/~dribrahim،7044ابريل  45،  ليبيا وطننافر  الفاخري ، عقدنا العزم ان تحيا الجزائر ،  -(3)
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 شحنة دبش في كتابه السياسية العربية تجاه الثورة الجزائرية ان أول إسماعيلويذكر  

شبكات  طريق عن تمريرها تمقد  جنيه 1000 بحوالي قيمتها وقدرت مصر من جاءت سالح

 (1) التهريب المتفق عليها بين القيادات الليبية والجزائرية عبر برقة وطرابلس.

ت انه تم تزويد أو المبالغ قفي ذلك الو كما يذكر فتحي الذيب رئيس جهاز االستخبارات

جنيه مصري ، ولكن المبلغ األكبر زود من قبل القيادة الليبية  3000لبن بله من مصر وقدر ب 

جنيه مصري تم تحويله بشكل سري من خالل بن بله المتواجد في طرابلس  9000لبن بله وهو 

 هوحسب رواية احمد بن بل (2)الجزائرية .إلى القيادات الجزائرية المتواجدة على الحدود الليبية 

الثوار من مصر عن  أيديقطعة من البنادق االيطالية وصلت  100او390 الذي يشير الى ان 

في هذا الصدد :لقد حملنا شحنة من السالح في مركب "فخر  ه، و يقول احمد بن بل(3)طريق ليبيا

كانت المهمة تقوم على نقل السالح من  و آنذاك البحار" الذي كان يستخدم كمركب للسياحة

أو الى ليبيا ثم يتم نقله بعد ذلك عبر الصحراء الى الجزائر عن طريق الجمال، مصر

 النصف خالل و (4).على األراضي الليبية السيارات.فكانت العملية كلها عملية تهريب طويلة

 طريق عن البرية الجهة على الجزائر نحو السالح من كميات شحن تم 1597 عام من االول

 و التهريب عمليات في المختصين الليبيين التجار بعض على باالعتماد المصرية الليبية الحدود

 محساس على القيادي في جبهة التحرير استلمهاوالتي  األسلحة دفعة بوصول العمليات هذه كللت

 تم السياسي المستوى وعلى (5).الشرقية الواليات الى وصولها امن الذي1597 فبراير شهر في

 ، الجزائري الثوري للمجلس دائم كمقر طرابلس جعل على إستراتيجية ألسباب االتفاق

 مؤتمرات اغلب استضافة خالل من بقوة الليبي الدور سيظهر وبالتالي ، القاهرة في والحكومة

 المدة من طرابلس في الجزائري الوطني والمجلس  التحرير جبهة في المتمثلة الوطنية الحركة

 (6).( 1512 إيفيان مفاوضات انتهاء وحتى -1597)

كانت ليبيا تمثل حلقة الوصل المهمة بين األراضي المصرية واألراضي الجزائرية في 

عملية نقل السالح ، مما جعلها تلعب دورا كبيرا ومهما في إنجاح الثورة المسلحة الجزائرية ضد 

القوات الفرنسية االستعمارية األمر الذي جعل من عملية إخماد الثورة الجزائرية مهمة صعبة 

                                                           
 .71(،ص 2007،)الجزائر:دارهومة ، السياسة العربية تجاه الثورة الجزائريةإسماعيل دبش ،  -((1
 .95(،ص1550المستقبل العربي ،) القاهرة :دار عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الذيب ،  -((2
 و للدراسات الوطني المركز منشورات)الجزائر: 91-94 الشرقية الجهة الجزائرية للثورة الخلفية القواعد ، بلقاسم محمد -(3)

 .171ص ، (2000 1591 نوفمبر اول ثورة و الوطنية الحركة في البحث

(  2005 التوزيع و للنشر األصالة دار: الجزائر ) الجزائرية الثورة اسرار عن يكشف بلة بن احمد الرئيسمنصور، احمد -(4)

 .100 ص 55ص

 .192ص مرجع سابق، بالقاسم ، محمد -(9)

 .11 ص ، فتحي الذيب ، مرجع سابق -(9)
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ويقول احمد محساس أحد القيادات الجزائرية الثورية حول الدور الليبي في جيش الفرنسي أمام ال

 تسليح الثوار الجزائريين :

 (1) " لوال الدعم الليبي لتوقفت الثورة الجزائرية في مهدها " . 

 على الصعيد المصري : -ج

، كان  عبر األراضي الليبية باإلضافة إلى الدور المصري في تسليح الثوار الجزائريين

يقل أهمية والذي يتمثل في الدور المعنوي والدعم اإلعالمي للثورة الجزائرية  هناك دورا ال

خصوصا بعد تنظيم العمل الثوري للكفاح المسلح الجزائري ضد القوات الفرنسية ، وتكوين 

رة داعمة لثورة الداخل حاضنة قومية عربية وإسالمية  للقيادات الجزائرية الموجودة في القاه

الشعب  دعم في دورا بارزا التي لعبت الجزائري ، والتي اتخذت من إذاعة صوت العرب و 

 (2).الجزائري في الفرنسية األطماع ومقاومة اجل االستقالل، من الجزائري

أصبحت القيادات الثورية الجزائرية تدرك بعد مؤتمر الصومام ان العملية العسكرية 

إلى جانب  وإعالميا اء سياسياسومستويات فرنسي تحتا  إلى عملية تنظيم على ضد الجيش ال

مصر كدولة مهمة  اإلمكانيات العسكرية ، لذلك كل القيادات الجزائرية أصبحت تنظر إلى توفير

الناصر الذي يؤيد حركات  بقيادة جمال عبد 4597في هذا اإلطار خصوصا بعد ثورة يوليو 

منطلق الفكر القومي العربي والذي تأثر به الكثير من القيادات الجزائرية من االستقالل العربية 

 وعلى رأسها احمد بن بله .

الذي كان  الجزائرية رئيس جمعية علماء المسلمين اإلبراهيميكما تمكن الشيخ البشير 

قيمة الى الدينية ال وأحاديثهبداية الثورة الجزائرية من توجيه نداءاته الحارة، منذيقيم بالقاهرة 

يدعوهم فيها الى  التحريرالوطنىوالمجاهدين الجزائريين في جيش وجبهة  ، الشعب الجزائري

بكافة الوسائل  تأييدها،وجوب االنخراط في صفوف الثورة الجزائرية،و المساهمة فيها و 

 (3)للتخلص من االستعمار الفرنسي . الثورة،و االلتحاق بصفوف المتاحة 

لذلك قامت القيادات الثورية الجزائرية بعد مؤتمر الصومام بإرسال وفد إلى مصر يمثل 

 لجبهة الخارجي الوفد و مما صنع نوعا من االتصال الوثيق بين الدول العربيةصوتها الخارجي 

من جهة  ، وكذلك اتصال القيادات الجزائرية مع الجاليات الجزائرية من طلبة  الوطني التحرير

                                                           
(1)-

 
 .3،ص 2013فبراير  20عدد الشروق الجزائرية ، احمد محساس ، حديث احمد محساس عن الثورة الجزائرية ، 

 دار )الجزائر: الجزائرية الثورة أثناء مهامه و اإلعالم 1591-1599 من القاهرة في العرب صوت إذاعة ، عمامرة رابح تركي -(1)

 .159ص(، 2005 للنشر القصبة

 151ص المرجع السابق، -(3)
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ل الموجودين في الدول العربية و الجاليات الموجودة في أوروبا ، األمر الذي ساعد في أو عما

 (1)انتشار فكرة المقاومة وخلق أرضية داعمة اكبر للثورة الجزائرية على المستوى الدولي

 في اإلعالم و للصحافة الوطني التحرير جبهة مكتب تكون 4592 عامنهاية  في و

 على الدعاية و اإلعالم وسائل أهمية عن عبرت التي الصومام مؤتمر لقرارات طبقا القاهرة

 طريق عن الدولي الصعيد على الدعائي العمل لتكثيف كضرورة المعركة في دورها طبيعة

 و تقارير و صحف من اإلعالم وسائل على الخار  في الوطني التحرير لجبهة مكاتب إنشاء

 (2) . الجزائري الشعب ثورة لخدمة أفالم

والسياسي الرئيسي للثورة  اإلعالميالداعم  بقيادة جمال عبدالناصر أصبحت مصر

تتبناه والتي كانت  واإلسالميالقيادات الجزائرية بالموقف القومي  اغلبالجزائرية ، نظرا لتأثر 

القاهرة أصبحت تشرف حتى على  أنالقيادة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر، لدرجة 

الثورية الجزائرية خوفا من تسرب مخططات العمل الثوري للجهات الموالية اجتماعات القيادات 

للقيادات الفرنسية االستعمارية مما قد يسبب في إخماد الثورة الجزائرية  ، األمر الذي جعل 

المسلح ضد  الجزائري جمال عبدالناصر يحدد النقاط التي يجب ان تحدد العمل الثوري

ان تتفق عليها كل القيادات الحزبية والثورية الجزائرية ، وتتمثل  االستعمار الفرنسي والتي يجب

 (3)أهم هذه النقاط في التالي : 

بالنسبة  أراءمن  سيطرحواالمبادرة باستقبال مندوبي األحزاب الجزائرية ومجاراتهم فيما  -4

تحقيق وحدة الشعب الجزائري على ان نبدأ بتجميع كل قيادات حزب الشعب  ألهمية

ثم تجميع باقي األحزاب بما فيها جمعية العلماء بعد ذلك في بوتقة  أوالالسابقة  الجزائري

الثورة في إطار موحد مع التركيز والمحافظة على المبادئ العامة للثورة الجزائرية والى 

 ركزت على :

 .االعتراف بجيش التحرير 

  الجزائر.االعتراف بالكفاح المسلح كأسلوب وطريق وحيد لتحقيق استقالل 

 .االعتراف بوحدة الكفاح بشمال إفريقيا وليس بالجزائر فقط 

                                                           
 .157ص ،المرجع السابق  -(1)

 203ص المرجع السابق ، -(1)

 .15فتحي الذيب ، مرجع سابق ، ص -(3)
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بعد قبول ممثلي األحزاب للمبادئ الثالثة يتم تكوين جبهة التحرير ويتم تكوين لجنة تمثل  -7

تتولى الدعاية الخارجية للقضية الجزائرية دون تدخل في أعمال جيش  األطرافكافة 

 وعمليات الثورة . أسرارالتحرير لمنع األحزاب من التدخل في 

يوليو ومنذ البداية بأن إي تعامل بالنسبة للدعم المادي  73التركيز على إيضاح موقف ثورة  -3

بالسالح لن يكون إال مع ممثلي جيش التحرير مع استعداد مصر للدعم  باإلمدادأو العسكري 

ها في مصر السياسي لجبهة التحرير الجزائرية في نطاق اللجنة التي سنساعد في تكوين

بأية صورة من  لألحزابوتوحيد جهودها ممثلة لجبهة التحرير الجزائرية وليست ممثلة 

 الصور .

أعضاء اللجنة بما يتفق ومصلحة  وتحديد اختصاصات و واجبات اإلشرافمساهمتنا في  -1

 الكفاح الجزائري .

يتعارض  إجراء للمحافظة على مصلحة الشعب المصري بما ال أيةحق القاهرة في اتخاذ  -9

ودعم القضية الجزائرية في إطار من العمل المنسق حتى يحقق الشعب الجزائري 

 االستقالل.

البد في اختيار العناصر الطالبية الجزائرية التي وضح إيمانها بالثورة من الطلبة الدارسين  -2

باألزهر والجامعات المصرية وتخصيص دورة تدريبية خاصة لتأهيلهم كقادة عسكريين 

مارسة أعمال حرب العصابات لتعويض النقص الذي بدأ الكفاح الجزائري يعانيه أكفاء لم

نتيجة استشهاد بعض القادة المتمرسين في العمليات المستمرة التي يقوم بها جيش التحرير 

 الجزائري ضد الفرنسيين وعلى كافة الجبهات .

ئرية وإنهاء عملية قد كان لهذه النقاط المهمة الدور األكبر في استمرار الثورة الجزا

التشتت التي كانت نوعا ما تشكل طبيعة التكوين العسكري والسياسي داخل حركة التحرر 

وسيتضح هذا الدور من خالل سماح القيادة المصرية بتشكيل أول حكومة في  الجزائرية ،

كما ساعدت في بروز العديد من القيادات العسكرية المتأثرة بالطابع العربي القومي  القاهرة ،

في مصر والتي أصبحت تمثل حجر أساس في تكوين جيش  وتدربت اإلسالمي التي تكونت

 الحرب العالمية الثانية . أثناءالتحرير باإلضافة إلى العسكريين المتكونين في الجيش الفرنسي 

 عالمي :على الصعيد ال -ت

لها مكتب دائم لدى هيئة  وأصبحعززت الجبهة وفودها القائمة بالمأموريات الخارجية ، 

ووفود مستقلة في كافة العواصم العالمية  األسيويةاألمم المتحدة ، ووفود و مكاتب في البالد 

 للدعاية للثورة ، والمشاركة في المؤتمرات و التجمعات العالمية.
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 الجبهة عقب مؤتمر الصومام : أعمال أهم:  رابعاً 

مع التقسيم الترابي للواليات تشكلت لجان على  وتماشيا   لقرارات مؤتمر الصومام تطبيقا  

 4:هومن صالحيات، اقرها المؤتمرعسكري،كما  وأخرل عام سياسي ؤولها مس مستوى كل هيئة

ل الرئيسي أمام ؤوالمسو بالتالي يعتبر ،الترابية  يتمتع بالسلطة المركزية في حدود دائرته   .4

 .األعلىالهيئة 

 تنظيم وترأس اجتماعات اللجنة. .7

 احترام مبدأ اإلجماع أو األغلبية في اتخاذ القرار. .3

 ن السياسي و العسكري.يتطوير التكامل و االنسجام فيما يتعلق بالميداني .1

 تطبيقها.تبليغ التوجيهات و التعليمات الالزمة إلي جميع األعضاء و البحث في شروط  .9

وكذلك  لجنته،يتمتع بسلطة و صالحية التفتيش و الرقابة فيما يتعلق بنشاط و أعضاء  .2

 مجموع اللجان التي هي في سلم تصاعدي.

دائرته على جيش  في حدودل ؤومسهو ل العسكري : ؤوأما بالنسبة لصالحيات المس

ل األول عن التدريب العسكري ؤوالتحرير الوطني ، ورجال الدرك وهو بالتالي يعتبر المس

كما يتمتع بالصالحيات ، لجنود جيش التحرير الوطني ، وعن مراقبة حدود أمكنة العمليات 

 (1) : التالية

 .التربية السياسية لعناصر جيش التحرير الوطني  .4

االتصال الدائم و التحاور المستمر مع مختلف شرائح الشعب ، فهو يوضح لهم األهداف  .7

 .ورة كما حددتها الوثيقة األساسية لجبهة التحرير الوطني الحقيقية للث

 االجتماع بالمجالس الشعبية للدوائر وتبليغها التعليمات ومراقبة أنشطتها. .3

 دورات المجلس الوطني للثورة الجزائرية ::  خامساً 

 :(1697 غسطسأ  11-10من القاهرة ) : األولىالدورة  -1

 إنشاءمبدأ  4592 عامبالقاهرة  األولى المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورته   قرّ أ

وكان في تأسيسها. عن  اإلعالنلجنة التنسيق و التنفيذ صالحية  إليوفوض  مؤقتة،حكومة 

جدول أعمال االجتماع نقطتان أساسيتان هما، توسيع مجلس الثورة و توسيع لجنة التنسيق و 

هناك نقطة هامشية هي إعادة النظر في بعض بنود مؤتمر الصومام ، وتلك التنفيذ ، وكانت 

                                                           
  .110ص ، السابق المرجع ، كافي لىع -(1)
 .111ص ، السابق المرجع -(1)
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وقد ( 1)السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخار .العمل البنود تمثلت في أولوية 

تدارس السياسيين والعسكريين أوضاع الثورة الحاضرة وخطتها المستقبلية، وبحثوا أمر الخالف 

 (1)الخار ، وجرت دورة االجتماع على مستويين:بين قادة الداخل و 

 لين السياسيين و العسكريين.ؤوجلسات سرية اقتصرت على كبار المس -4

جلسة عامة ختامية : ترأسها فرحات عباس ، استغرقت حوالي ثالث ساعات استمع من  -7

األمين دباغين و محمد :  خاللها أعضاء المجلس إلي خطب وتقارير من رئيس الجلسة وكل من

ويعتبران من القيادات  الذين كانا معترضان على فكرة أولوية العسكري على السياسييزيد 

السياسية الثورية التي أنظمت مبكرا إلى العمل الثوري التحرري ،كما إن األمين دباغين كان من 

واختتم االجتماع ، المرشح لرئاسة الحكومة ، ولكن اعترض عليه القيادات المعتقلة في باريس

مواقف مؤتمر  باالتفاق على وضع الئحة عامة جاء فيها النظر للتأويالت الغامضة لبعض

 .، والنظر لما يستوجب الحفاظ على وحدة الشعب 4592أغسطس70الصومام 

للمجلس الوطني للثورة  األولىالدورة  أعضاءأسماء ( يوضح 9جدول رقم )
 (3).وتصنيفهم العسكري والمدني  الجزائرية

 التصنيف العضو

 عسكري عمار بوقالز

 عسكري عمار بن عودة

 عسكري هواري بومدين

 عسكري بالصوف عبد الحفيظ

 عسكري دهيليس سليمان

 عسكري عبدهللا بن طوبال

 عسكري بالقاسمكريم 

 عسكري محمد العموري

 عسكري عمراوعمران

 عسكري محمود الشريف

 مدني عبان رمضان

 مدني خدهيوسف بن 

 مدني محمد بن يحي

 مدني سعد دحلب

 مدني احمد فرانسيس

 مدني الطيب الثعالبي

 مدني توفيق المدني

 مدني محمد يزيد

 مدني دباغين األمين

 مدني عبدالحميد مهري

                                                           
 .111ص ، السابق المرجع -(1)

 .239ص ، سابق مرجع ، عباس محمد -(1)

 .  131-133ص ص ، سابق مرجع ، هشماوي مصطفى -(3)



13 
 

نوع القيادات الوطنية الجزائرية التي كانت تمثل الحركة  (9رقم ) يعكس الجدول

الوطنية الجزائرية ، فقد تنوعت مابين قيادات سياسية مدنية ، وقيادات سياسية عسكرية ، كما 

أن الجدول يبين حجم التوازن بين التنوع القيادي العسكري المدني ألهم المؤسسات الوطنية 

لمجلس الوطني الجزائري ، كما تعكس التركيبة السياسية لهذا وهو ا آالالجزائرية في تلك الفترة 

المجلس حجم القيادات العسكرية ونفوذها داخل المجلس الوطني ، األمر الذي يوضح حجم 

يعلل سبب وجود نوع من الصراع بين  ، وهو ما النفوذ العسكري داخل المؤسسات الثورية

 (1) اآلتية : لألسباب وقد انعقدت هذه الدورة نظرا  .  القيادات المدنية والعسكرية في تلك المرحلة

النظر في كيفية التعامل مع الظروف السياسية ، والكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري .4

 قيادات ثورية مهمة وهم :اعتقال لى مسار الثورة خصوصا بعد المستجدة وتأثيرها ع

 (.مصطفى االشرف –محمد بوضياف  –محمد خيضر  –أحمد بن بله  –أحمد  حسين آيت)

مبدأ أولوية السياسي على العسكري ،  ومبدأ  معالجة بعض بنود مؤتمر الصومام ، وأهمها  .7

ودرجة  األولويات، والتي سببت نوع من التخبط في تحديد أولوية الداخل على الخار  

 ، األمر الذي سبب نوع من الخالف بين القيادات السياسية والعسكرية . أهميتها

 زيادة عدد أعضاء المجلس الوطني للثورة .دد أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ،و زيادة ع .3

لكي تستطيع الجبهة دعم تكوين حكومة مؤقتة باإلضافة إلى  تكوين قيادة عسكرية موحدة . .1

 (1).ودعم شرعية الثورة في المحافل الدولية االتصاالت بالحكومات األجنبية ،

 قرارات الدورة األولى للمجلس الوطني للثورة الجزائرية :

بهذا القرار تم العدول  وبالتالي الثورة،حيث الفعالية وحيث مصلحة  إالال تكون  األولوية -4

 (3)السابقين.على المبدأين 

باسم اللجنة الدائمة ( 2).قيادة موحدة لجيش التحرير الوطني بإنشاء اإلسراعتقرر ضرورة  -7

لقاسم ، لخضر بن طوبال ، محمود الشريف ، عمر باللثورة ،تضم خمسة عسكريين هم :كريم 

 (9). و عبد الحفيظ بالصوف اوعمران

القيام بهجوم  يتم وتكوين قيادة جيش موحدة  بعد إنهاء الخالفات حول المبدأين السابقين  -3

 إلعطاءتوسيع النشاط السياسي والدبلوماسي في الخار  مع الجزائر  أنحاءعسكري عام في كل 
                                                           

 .37، صعلى زغدود ، مرجع سابق  -(1)

 .31المرجع السابق ،ص -(1)
 .72، ص سابقمحمد العربي الزبيري ، مرجع  -(3)

  .403ص المرجع السابق ، -(4)
 .732محمد عباس ، مرجع سابق ، ص -(9)
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 واتساعه   والمحافظة على قوته   محسوسة،التضامن العالمي مع الجزائر صورة عملية 

 (1)باستمرار.

، بحيث  عضوا 31عضوا بعد إن كانوا  91إلى زيادة عدد أعضاء المجلس الوطني للثورة  -1

يشمل الذين قاموا بدور فعال في الثورة وقد عهد إلى لجنة التنسيق والتنفيذ باختيار األعضاء 

 المضافين .

، خمسة منهم  عضوا 41إلى  أعضاء 5تنفيذ من التنسيق واللجنة  زيادة عدد أعضاء -9

 لحفيظعبد ا، عمر اوعمران ،  بالقاسمعسكريون وهم : محمود الشريف ، بن طوبال ، كريم 

عبدالحميد  دباغين ، األمينفرحات عباس ، عبان رمضان ،مدنيون وهم:  وأربعةبوالصوف ، 

 آيت، وهم : حسين  باإلضافة للعناصر الثورية الخمسة المعتقلين في السجون الفرنسية مهري ،

( وذلك كردة فعل مصطفى االشرف  –محمد بوضياف  –محمد خيضر  – بلهحمد بن أ –حمد أ

 (1). ورفع الروح المعنوية لدى الشعب الجزائري عملية االختطاف  على

 (9).6291 لجنة التنسيق والمهام وصفاتهم المدنية والعسكرية أعضاء( يوضح 1جدول رقم )
 الصفة المهمة العضو

 مدني اإلعالميةلشؤون ا فرحات عباس 

 عسكري لشؤون العسكريةا بالقاسمكريم 

 عسكري العسكريةلشؤون ا اوعمرانعمار 

 عسكري لشؤون العسكريةا صوفالعبد الحفيظ بو

 مدني لشؤون السياسيةا دباغين األمينمحمد 

 عسكري لشؤون الداخليةا بن طوبال

 عسكري لشؤون الماليةا محمود الشريف

 مدني لشؤون االجتماعية و الثقافيةا عبدالحميد مهري

 مدني الشؤون السياسية عبان رمضان

 

هيئة التنسيق والتنفيذ المؤسسة السياسية األكثر قوة ونفوذا في تلك المرحلة ، تعتبر 

حيث تشرف هذه المؤسسة على كافة اإلجراءات المتخذة من قبل األجهزة التنفيذية والتشريعية 

، كما أن مهامها ال تقتصر على  المتمثلة في الحكومة والمجلس الوطني للثورة الجزائرية

قط بل يمتد إلى الشؤون العسكرية المتعلقة بالتسليح وتوظيف القيادات داخل المستوى السياسي ف

باقي المؤسسات وبالتالي هذا األمر أعطاها صالحيات واسعة جعلتها تتحكم في المشهد 

                                                           
 .423، مرجع سابق ، ص أزغيديمحمد لحسن  -(1)

 .423، ص  ( 7003)الجزائر : دار هومة ،  ثوار عظماءمحمد عباس ،  -(1)

 .710( ، ص4552،  اإلسالمي)بيروت: المكتب التاريخ المعاصر : بالد المغرب  – اإلسالميالتاريخ محمود شاكر ،  -(3)
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يعكس حجم النفوذ الذي تمتع به العسكريون داخلها  (2رقم ) الجزائري الثوري ككل ، والجدول

 .مما جعلهم أصحاب القوة السياسية والعسكرية في عملية اتخاذ القرار 

والتي تتكون  أقر المجلس الوطني إنشاء حكومة مؤقتة ، وتم تفويض لجنة التنسيق والتنفيذ -2

 (.2رقم )للجدول  وفقا   وكانت .صالحية اإلعالن عن تأسيسها من أغلبية عسكرية

 (1).6291أغسطس األولى( يوضح تركيبة الحكومة المؤقتة 1جدول رقم )
 مدني \عسكري  الوزارة الوزير

 مدني رئيس فرحات عباس

 مدني نائب احمد  آيتحسين 

 مدني نائب بلهاحمد بن 

 عسكري وزير الدفاع -نائب الرئيس بالقاسمكريم 

 عسكري وزير الداخلية عبدهللا بن طوبال

 عسكري االتصال الخارجي والمخابرات بوالصوف عبد الحفيظ

 عسكري وزير التسليح والتموين محمود الشريف

 مدني وزير الخارجية دباغين األمين

 مدني وزير الشؤون المغاربية عبدالحميد المهري

 مدني وزير المالية احمد فرانسيس

 مدني وزير الشؤون االجتماعية خدهيوسف بن 

 مدني وزير التعليم توفيق المدني

 مدني وزير دولة  خيضر محمد

 مدني وزير دولة  رابح بيطاط

 عسكري كاتب دولة  امين خان

 مدني كاتب الدولة عمراوصديق

 مدني كاتب دولة  مصطفى استنبولي

 مدني وزير دولة  محمد بوضياف

 مدني اإلعالموزير  محمد يزيد

 

من خالل التركيز على البنى السياسية التي تأسست من خالل هذه الدورة نالحظ تحكم 

القيادات العسكرية في تأسيسها ومشاركتهم القوية فيها ، فالمجلس الوطني كان يضم كل القادة 

العسكريين للواليات ، وبالرغم من إن العدد بالنسبة للسياسيين المدنيين قد يفوق عدد العسكريين 

إن على الواقع كان العسكريين يمتلكون قوة تحقيق أهداف الثورة من خالل امتالكهم السالح إال 

وكل المواقع الحساسة التي تخول لهم التحكم في األمور ، وحتى الحكومة ينطبق عليها نفس 

األمر ، فالحكومة أعطيت صالحيات تكوينها للجنة التنفيذ والتنسيق والتي تتكون من أغلبية 

وتحصلت على كل الوزارات ذات التي شاركت بنفس قياداتها في الحكومة المشكلة عسكرية 

األهمية كالدفاع واالستخبارات والتسليح واالمن الخارجي والداخلي مقارنة بالوزارات األخرى 

                                                           
 .412مصطفى هشماوي ، مرجع سابق ، ص -(1)
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، وهذا األمر يعكس مدى قوة القيادات العسكرية وشدة باإلضافة إلى نائب رئيس الحكومة

 السياسية والعسكرية في تلك الفترة . راألموتأثيرهم في سير 

 :(1696يناير 11 – 1691ديسمبر 19للمجلس الوطني : ) طرابلس ليبيا الدورة الثانية  -1

إلي البيانات المتعلقة بنشاط الحكومة المؤقتة للجمهورية  الوطني استمع المجلس

 وقد(1)باعتبارها دورة عسكرية بحتة. الدورة،التي لم يسمح ألعضائها بحضور هذه  الجزائرية،

 بسرعة،اللجنة التحضيرية  أعدته  صادق المجلس الوطني للثورة على مشروع البرنامج الذي 

األساسية لجبهة التحرير الوطني و  القوانينب حيث ان النص األول يتعلقوعلى نصين أساسيين 

ارزة في البناء التأسيسي الذي المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية ، وقد كانت النتيجة الب

وضعته تلك الدورة هي الخلط التام بين السلطات ، فجبهة التحرير الوطني مختلطة بالجيش من 

ث تشكيلة حدّ تعديل الحكومة و توحيد الجيش حيث ت  و  (1). أخرىجهة و بجهاز الدولة من ناحية 

في تطوير ميزان القوى ضمن قيادة  حاسما   هذه الدورة منعرجا   وا عتبرتالحكومة الجديدة ، 

 إليستها هواري بومدين ئاالعامة التي تولي ر جبهة التحرير ، فقد أدى إنشاء هيئة األركان

قد كان هذا الفصل لصالح تنامي الدور و فصل تأسيسي بين القيادة السياسية و القيادة العسكرية 

 (3)السياسي للقيادة العسكرية.

 (2).6292يناير تركيبة الحكومة المؤقتة الثانية( يوضح 8جدول رقم )
 عسكري / مدني الوزارة الوزير

 مدني رئيس فرحات عباس

 مدني نائب بلهاحمد بن 

 عسكري وزير الدفاع بالقاسمكريم 

 عسكري وزير الداخلية عبدهللا بن طوبال

 عسكري وزير المواصالت واالتصاالت الخارجية والمخابرات بوالصوف عبد الحفيظ

 مدني وزير سجين محمد بوضياف

 عسكري وزير الداخلية وفيدرالية فرنسا بن طوبال األخضر

 مدني وزير الشؤون االجتماعية والثقافية عبدالحميد مهري

 مدني وزير المالية واالقتصاد احمد فرانسيس

 مدني وزير دولة محمد خيضر

 مدني وزير دولة رابح بيطاط

 مدني وزير دولة احمد آيت

 مدني اإلعالموزير  محمد يزيد

 

                                                           
  .432، ص محمد العربي الزبيري ، مرجع سابق -(1)

 .122ص مرجع سابق ، صالح بلحا  ، -(1)

  .114-121ص ص المرجع السابق ، -(3)

، ترجمة : لحسن زغداد )الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ،  إيفياننهاية حرب التحرير "اتفاقيات ،  خدهيوسف بن  -(4)

 .93( ، ص 4512
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 :( 1691 أغسطس 17 -16)طرابلس ليبيا  للثورة:الدورة الثالثة للمجلس الوطني  -3

حدثت تطورات عديدة على صعيد التنظيم الداخلي للثورة ، حيث عقد  المرحلةفي هذه 

 72 - 45في طرابلس في الفترة الممتدة من  المجلس الوطني للثورة الجزائرية اجتماعا  

و تنظيم الحكومة  همته  م   فيه   نهيأ ختاميا   بيانا   صدر في نهاية اجتماعه  أ ، و 4524 أغسطس

محل الرئيس فرحات عباس في رئاسة  خدهأوكل إليها متابعة الصراع ، وحل يوسف بن و

من سلفه   با  شد تصل  أالحكومة المؤقتة الجزائرية و قد كان 
ر الجانب الفرنسي هذا وقد فسّ   ، (1) 

س الجزائريين من التفاوض مع أاتجاه نحو التشدد ، وذلك بعد ي نه  أالتعديل الوزاري على 

الفرنسيين ، وكان وراء الموقف الجزائري االلتزام الجماعي ألعضاء جبهة التحرير الوطني 

  (1)رو  عليها .حد منهم الخأمؤتمر الصومام و الذي لم يكن في وسع  بقرارات

 (3). 1691( يوضح تركيبة الحكومة المؤقتة الثالثة6جدول رقم )

 مدني / عسكري الوزارة الوزير

 مدني وزير المالية واالقتصاد –الرئيس  يوسف بن خده

 عسكري وزير الداخلية –نائب الرئيس  كريم بالقاسم

 مدني نائب رئيس احمد بن بله

 مدني نائب رئيس محمد بوضياف

 مدني وزير دولة حسين آيت احمد

 مدني وزير دولة رابح بيطاط

 مدني وزير دولة محمد خيضر

 عسكري وزير دولة بن طوبال خضراأل

 عسكري وزير دولة محمدي السعيد

 مدني وزير الشؤون الخارجية سعد دحلب

 عسكري وزير التسليح واالتصاالت العامة عبد الحفيظ بالصوف

 مدني اإلعالموزير  محمد يزيد

 

جيش  أركانبين الحكومة المؤقتة الجزائرية و بين قيادة  أشدهكان الصراع على 

و على  فرنسا،على قبول التفاوض مع  التي كانت قد استقالت احتجاجا   الوطني،التحرير 

والتي تدعو سائر الواليات بعدم االعتراف بقيادة  الوزارية،اللجنة  أصدرتهاالتعليمات التي 

قيادة موحدة لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير في  إنشاءكانت تريد حيث  (2).األركان

                                                           
 .913ص (،4512)بيروت : دار الشورى ، الثورة الجزائرية بسام العسلي ، مصطفى طالس ،  -(1)

 ، 4550العامة للكتاب  ،)القاهرة : الهيئة المصرية ودوره في تحرير الجزائر  واإلسالميالتحاد العربي انبيل احمد بالسي ،  -(1)

 .742ص

 .702، ص المرجع السابق -(3)

 .432-439ص ، ص ، مرجع سابق محمد العربي الزبيري -(4)



19 
 

 أعضاءصوف وبن طوبال اللكريم وبو باإلضافةمستقرة في الحدود وتضم ، الداخل و الخار  

 (1). أيديهاوضع السلطة بين  إلييؤدي  إن، اقتراح كان من شأنه  أنفسهم األركانهيئة 

 هذه الدورة:قرارات وتوصيات 

وتكليف الحكومة المؤقتة الجديدة  باألسلحة تقوية وتعزيز جيش التحرير الوطني وتزويده   .4

 في ذلك. باإلسراع

بالتراجع  األركانقيادة وأمر جيش التحرير الوطني في الخار  وفي الداخل  أوضاعدراسة  .7

 .لتزويد الواليات بما تحتاجه   ابمضاعفة جهوده ها، وأوصاهاالتاستقعن 

تعمل على تعزيز نشاط جيش التحرير وتعبئة الجماهير ورفع مستواها تشكيل حكومة جديدة  .3

النضالي ، وتؤكد على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره واستقالل الجزائر بواسطة 

 حل التفاوض الذي يحافظ على سالمة التراب الجزائري بأكمله بما فيه الصحراء .

 (1) نتائج: أربعةعن الثالثة ادة تمخضت الدورة من حيث توازن السلطة في القي

من  ينيالقادة السياسيين المدن أخذه كانت الدورة بمثابة ثأر  األشخاصعلى مستوى  .4

 صاروا المدنيين السياسيين أصحاب القياد، 4592 أغسطس في إقصائهمعلى  العسكريين،

المالية إلي بن خده ، والخارجية ، حيث ألت الرئاسة مع الشؤون في الحكومة المؤقتة الثالثة 

إلي سعد دحلب ، و قطاع اإلعالم من نصيب محمد يزيد ، و بما أنها كانت مرحلة 

وذلك الن  مفاوضات ، كانت تلك هي أهم المناصب التي شكلت الحكومة في منظورها.

 الحكومة كانت تحتا  إلى الترويج لعملية التفاوض إعالمية ودعمها ماليا . 

الفات وتحديد الفاعلين الذين سيقومون باألدوار السياسية ، فهيئة األركان وبن بله تشكيل التح .7

وفرحات عباس وأصدقائهم من ناحية ، والحكومة المؤقتة بمختلف جماعتها وأنصارها من 

 ناحية أخرى.

تعميق األزمة بين هيئة األركان العامة و الحكومة المؤقتة، كما أعادت الدورة للمجلس  .3

 وراق في قيادة جبهة التحرير الوطني من دون تغيير يذكر في سياساتها.توزيع األ

حدد المجلس في بالغه  النهائي أهداف الثورة وتنظيمها الجديد ، كما صادق على مقررات  .1

تنص على تعزيز نشاط جيش التحرير الوطني و تعبئة الجماهير الجزائرية ، ورفع مستواها 

إضعاف الموقف الدولي االستعماري ، كما ضبط المجلس النضالي ، وتهديد العمل الثوري و

 الوطني للثورة الجزائرية المحتوى الديمقراطي و االجتماعي لكفاح الشعب الجزائري .
                                                           

 .155-151 ص ص ، مرجع سابق صالح بلحا  ، -(1)

  .702ص مرجع سابق ،،  10-16ثورات الجزائر في القرنين  يحي بوعزيز، -(1)
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واصلت الحكومة المؤقتة الثالثة المفاوضات التي بدأتها حكومة فرحات عباس إلي أن تم 

على هدف االستقالل و  الثالثةركزت الحكومة المؤقتة  اعتراف فرنسا باستقالل الجزائر.وقد

على مصالح الشعب الجزائري  ةمنالمؤتهي الضامنة و  وأصبحت بدايتها،منذ  المصير،تقرير 

 (1)بحرية. ه  اتإلي أن يعبر عن اختيار

 : (1691فبراير  17-11)طرابلس ليبيا  للثورةطني الدورة الرابعة للمجلس الو -2

المجلس  استدعاء األمراستوجب  حاسمة،لتطور المفاوضات ودخولها مرحلة  نظرا  

في دور  أعضاؤهافاجتمع  ،اإمضاءهمسودة االتفاق قبل  من اجلمن جديد  االنعقاد إلىالوطني 

الجوانب لسير  مختلفدرسوا خاللها  ،4527فبراير  72- 77بطرابلس من  استثنائية

وتم التصويت في هذا  (2).تستمر فيه أنالذي يجب  اإلطاروحددوا وأهدافها.المفاوضات ونتائجها 

المجلس الوطني للثورة بما فيهم الخمسة  أعضاءمن طرف  التفاوض على مشروعاالجتماع 

، وصوت الحاضرون  التفاوضهم بالموافقة على مشروع تتوكيال أرسلواالمعتقلون الذين 

المجلس تحفظوا على بنود  أعضاءمن  عسكريين أربعة ألن، باإلجماعوليس المطلقة  باألغلبية

 (3)حمد قايد ، على منجلي ، مختار بويزم .أاالتفاقية وهم : هواري بومدين ، 

 : (1691مارس  11-7) مفاوضات اتفاقية إيفيان -9

بعد الكثير من االتصاالت السرية التي حدثت بين شارل ديغول والقيادات الجزائرية تم 

االتفاق على تواصل التفاوض من اجل مناقشة البنود المطروحة من الطرفين في مدينة إيفيان 

 محمد - دحلب سعد - قاسمالب كريمواللذين كان يضمان من الطرف الجزائري ) السويسرية ،

 الصغير - مالك رضا - عودة بن عمار - يزيد أمحمد - طوبال بن لخضر - - يحي بن الصديق

 - تريكو برنار - - بيرون روبير - جوكس لوي( ، وكان من الطرف الفرنسي )مصطفاي 

 وكانت البنود تتمحور حول التالي : (كماس  دو الجنرال - شايي كلود - لوس دو برينو

 .4527مارس  45النار بكامل التراب الوطني ابتداء من  إطالقوقف  .4

 بما فيها الصحراء . أراضيهااالعتراف باستقالل الجزائر وسيادتها الكاملة على  .7

 خاللها يتم .أشهر 1ب حددتالمرحلة االنتقالية التي  إلدارةإنشاء لجنة تنفيذية مشتركة  .3

 .االستفتاء إلجراء التمهيد

                                                           
 .919ص ، سابقمرجع  بسام العسلي ، مصطفى طالس ، -(1)

 .701ص مرجع سابق ، ، 10-16ثورات الجزائر في القرنين يحي بوعزيز ،  -(1)

 .701المرجع السابق ، ص -(3)
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 كافية ضمانات إعطائهم مع الفرنسية و الجزائرية الجنسية بين اراالختي في المستوطنين حق .1

 .أموالهم و بأمالكهم لالحتفاظ

سنة ، ومطارات عنابة وبشار ورقان وبوفاريك لمدة  49تأجير قاعدة المرسى الكبير لمدة  .9

 سنوات. 9

 حرية و المحروقات و المناجم استغالل بامتيازات ، الخاصة الحقوق بسالمة الجزائر تكفل .2

 . نشاطها ممارسة في االستمرار في الفرنسية الشركات

 .الثقافية و االجتماعية و االقتصادية الميادين جميع في فرنسا و الجزائر بين التعاون .2

 تشرف و ، مباشرة االنتقالية الفترة عقب المصير تقرير حول االستفتاء عملية إجراء يتم .1

 لالستقالل ال أو نعم:  االستفتاء صيغته تكون و مشتركة فرنسية جزائرية لجان العملية على

 .التعاون و

 : (1691 يونيو7 -مايو 19طرابلس ليبيا دورة  )ميثاق طرابلس -9

من قبل  االستدعاءات أرسلتبدأت التحضيرات لالجتماع حيث  4527في بداية ابريل 

مجالسهم، والقيادات العامة لجيش التحرير  وأعضاءالستة  قادة الواليات إلي الحكومة المؤقتة

وقد لمناقشة بنود اتفاقية إيفيان ،  4527مايو 79لالجتماع في دورة استثنائية في ،  الوطني

نقاش جدي و العمل على االستعداد لمجابهة  إجراءتوفرت شروط الحضور الجماعي 

يزيد ،  أمحمد،بلهحمد بن أوتم تكوين لجنة لتحضير الوثائق وتكونت اللجنة من  (1)المستقبل.

وقد  تمام عبد المالكمحمد الصديق بن يحي ، مصطفى االشرف ، رضا مالك ، محمد حربي ، 

 عليه ويصادق يتفق ميثاق وضع و،  عليها والمصادقة إيفيان اتفاقية بنود مناقشة الدورة تضمنت

 – االقتصادية – السياسية) المستويات كافة على البنود من الكثير تضمن وقد المجتمعون

 (1) (. والثقافية االجتماعية

 : المستوى السياسي -ا 

 العادل و المتوازن الدولي التعاون و السلم دعم. 

 اإلفريقية و المغاربية الوحدة تجسيد . 

 اشتراكية مبادئ إطار في ديمقراطية أسس على عصرية دولة بناء. 

 لمبدأ الحزب الواحد. تحويل جبهة التحرير إلى حزب جبهة التحرير ، مع تبني 

                                                           
  .719ص ، سابقعلي كافي ، مرجع  -(1)

  .299المرجع السابق ، ص -(1)
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 . تحويل جيش التحرير إلى الجيش الوطني الشعبي 

 المستوى االقتصادي: -ب

 متكامل وطني اقتصاد بناء ضرورةمع التأكيد على  ،اإلقطاعي و االحتكاري التسلط محاربة 

 .االقتصادي االستقالل تحقيق و

 التخطيط سياسة تطبيق .  

 في الحياة هياكل على جذري تغيير إحداث مع الخار  مع االقتصادية العالقات مراجعة 

 .البالد تصنيع و الريف

 المتوازنة الشاملة للتنمية كوسيلة االشتراكي النظام على التأكيد. 

 المستوى االجتماعي : -ج

 توفير و الصعبة الوضعية تحسين األمية، البطالة، على بالقضاء السكان معيشة مستوى رفع 

  مكانتها العربية اللغة إعطاء و الوطنية الثقافة استعادة -السكن

 ثورية تعليمية أسس على الوطنية الثقافة دعم . 

 اإلسالمي و العربي الحضاري إطارها في الوطنية القيم ترسيخ  

 المتميزة الوطنية للهوية أساسي كعنصر العربية باللغة التمسك تأكيد. 

 :1691 يونيو7 -مايو 19طرابلس ليبيا قرارات دورة 

 المصادقة على اتفاقية إيفيان . -4

 (1 )المصادقة على ميثاق طرابلس . -7

 تقوم باستالم السلطة خالل المرحلة االنتقالية . بعد االستفتاء، إنشاء هيئة قيادية تنفيذية -3

ألف جندي ، يؤطرهم ضباط وضباط  10إنشاء جيش يطلق عليه "القوة المحلية " مكون من  -1

، وضباط فرنسيين يعملون في إطار  4527مازالوا في الخدمة الفرنسية صف جزائريون 

 (1)التعاون الفني الذي نصت عليه االتفاقية .

فرنسي ،  29200ألف موظف منهم  10اإلبقاء على الجهاز اإلداري القائم والمتكون من  -9

االستعمارية ت جزائري استفادوا من برنامج الترقية االجتماعية الذي قامت به السلطا 41100

                                                           
 .740ص مرجع سابق ،،  10-16ثورات الجزائر في القرنين  يحي بوعزيز، -(1)

 .91ص ، مرجع سابقعبدالحميد اإلبراهيمي، -(1)
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، والحفاظ على الليبرالية االقتصادية واحترام المصالح واالمتيازات 4592الفرنسية عام 

 الفرنسية كما كانت قائمة عند االستقالل .

إنشاء هيئة تنفيذية مهمتها تسيير الشؤون العامة خالل المرحلة االنتقالية خالل المرحلة  -2

 9عضوا ، يشارك فيها  47وتتكون هذه الهيئة التنفيذية من االنتقالية و حتى تنظيم االستفتاء ، 

من األوروبيين المقيمين في الجزائر، والباقي من الجزائريين  3أعضاء من جبهة التحرير ، و

  (.40كما في الجدول رقم )وكانت  المحايدين حسب المفهوم الفرنسي .

 (1).(1691يوليو  -1691)مارس ( يوضح تركيبة الهيئة التنفيذية المؤقتة 10جدول رقم )

 جبهة التحرير\أوربي \محايد  الوظيفة العضو

 محايد الرئيس عبد الرحمان فارس

 مستوطن فرنسي نائب الرئيس روجي روث

 جبهة التحرير الشؤون العامة شوقي مصطفاوي

 جبهة التحرير الشؤون االقتصادية عبد السالم بلعيد

 محايد الشؤون الزراعية محمد الشيخ

 مستوطن فرنسي الشؤون المالية جوني منوفي

 جبهة التحرير الشؤون اإلدارية عبد الرزاق شنتوف

 محايد األمن العام عبد القادر حصار

 جبهة التحرير الشؤون الصحية حميدو الحاج

 مستوطن فرنسي األشغال العامة شارل كونين

 محايد الثقافة الشيخ إبراهيم بيوض

 جبهة التحرير البريد تفتيفةمحمد بن 

 

 االستفتاء بمراقبة المكلفة األممية اللجنة مراقبة تحت المباشر االستفتاء عملية وجرت

 حيث) عنها المعبر األصوات من%  55.3 بنسبة التصويت عن أسفرت التي النتائج وإعالن

لالستقالل ، مقابل  (نعم)ب 9,594,914، وصوت حوالي  2.915.232المسجلين عدد كان

 في باالستقالل االعتراف تم النتائج عن اإلعالن فورو  (1).لالستقالل (ال)صوت ب 42,931

 من 71 المادة وفق هذا و ، 4527 جويلية 3يوم ديغول الجنرال طرف من رسمي تصريح

 تنص التي المصير تقرير الئحة من 72للمادة وطبقا المصير تقرير بنتائج المتعلق السابع الباب

 (3) : على

 الجزائر باستقالل فورا فرنسا تعترف . 

 للجزائريين فورا السلطات نقل يتم. 

                                                           
 . 200-155 - ص ص ، سابق مرجع ، هشماوي مصطفى -(1)

 .205(،ص2002)الجزائر:دار ريحانة ،موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة ، -(1)

 .205صالمرجع السابق ،  -(3)
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 الوطنية الجمعية لتشكيل انتخابات أسابيع ثالثة خالل في المؤقتة التنفيذية الهيئة تنظم 

 (.التأسيسي المجلس) الجزائرية

وباستقالل الجزائر أصبح واجبا على كل القيادات السياسية والعسكرية ان تبدأ مرحلة 

جديدة في تاريخ الجزائر تسخر كل الطاقات فيها ألجل بناء دولة مابعد االستعمار ورسم برنامج 

تنموي ينهض بالمجتمع الجزائري ويحقق تطلعات الشعب ، إال ان ذلك لم يحدث ، فعوضا عن 

، دخل الزعماء السياسيين والعسكريين الجزائريين في البحث عن السلطة والصراع  بناء الدولة

 من اجل السيطرة على الحكم ، وهذا ما سيتبين من خالل الفصل القادم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 األولخالصة الفصل 

السياسات االستعمارية السياسية واالقتصادية واالجتماعية قد خلقت  إنيمكن القول بدايةً 

في البداية ومن ثم تحولت هذه المطالب  باإلصالحاتظروف تكون الحركة الوطنية المطالبة 

 استقاللي تيار راديكالي إلى إصالحيحركة مسلحة وطنية تحولت من تيار اندماجي  إلىبالتغيير 

 إلى فالحيهالجزائرية الكادحة ويحولها من مجرد مجموعات يستقطب الجماهير  آناستطاع 

 مجموعات مسلحة تقاوم االستعمار بكل عتاده العسكري .

، نوع من التنظيم السياسي والعسكري إلى احتاج استقطاب الشعب الجزائري وتعبئته  وقد 

من الملح تأسيس منظمة تلتف حولها كل المكونات السياسية والعسكرية ، وهذا  أصبحوبالتالي 

تعتبران امتداد للحركة  والتيكان وراء تكوين جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني ،  األمر

 إلى، والتحول  ةً الراديكالية المطالبة بالقطيعة السياسية مع االستعمار ، والوضع السياسي عام

 المرحلة حتى تحقيق االستقالل . إدارةثم بناء مؤسسات انتقالية تستطيع  الثورة ، ومن

 األمرداخل كل المؤسسات االنتقالية ،  األدوارتحديد المهام ، وفهم  إلىهذا التحول احتاج 

المدنيين ، و ظهور السياسيين  الذي ادخل القوى الجزائرية في نوع من الصراع بين العسكريين و

 كان واضحاً  األمروالعكس ، هذا  العمل السياسي على العسكري أولويةت حول نوع من االختالفا

المجالس  إلىمن هيئات التنسيق الثوري وانتهاء  ابتداءالسياسية المختلفة  األبنيةفي تكوين 

 والحكومات االنتقالية.

في بناء كل  نقول بأن دور العسكر السياسي كان واضحاً  آنتقدم يمكن  من خالل ما

،  )المفاوضات( سبقت االستقالل التيالتحرير وحتى المرحلة حرب المؤسسات في مرحلة 

وقد تبين ذلك من  شؤون الجزائر، إدارةجانب المدنيين في  إلى أساسيين العسكر شركاء وأصبح

 أثناء خالل التركيبات المختلفة للمجالس والدورات واالجتماعات والحكومات االنتقالية والمواثيق

نوع من  ألركانل العليا لقيادةللقيادات العسكرية من داخل اخلق  األمروهذا  التحرير والمفاوضات

 معتمدةالطموح في قيادة وبناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل . والتواجد في كل مؤسسات الدولة 

 تسليحاو انضباطاً  األكثرومنظمة  القوة والعلى شرعية الكفاح الثوري ضد االستعمار الفرنسي 

السياسي الجزائري وتحقيق طموحات  ر المشهديغيأصبحت تستطيع تشكيل وت والتي من خاللها

 . الفرصة ممتى سنحت له قادتها
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 الفصل الثاني

 البناء السياسي الجزائري والمؤسسة العسكرية

 مقدمة :

قبل الثورة ، إال بالرغم من االختالفات الفكرية على مستوى النخب السياسية الجزائرية 

تطاعت الجبهة ان تستوعب سا ان الثورة لعبت دورا مهما في تماسك القوى الوطنية الجزائرية و

كل المكونات السياسية داخلها ، إال ان بعد االستقالل بدأت تبرز على المشهد السياسي صراعات 

 إيجادهذه القوى في بين القوى السياسية أصبحت تطرح مسألة السلطة ال مسألة الدولة ، وفشلت 

 حل لهذه الصراعات .

يرجع في حقيقته إلى اختالفات طبقية  هذا االنقسام داخل الجبهة ، بين القوى الوطنية ال

شكل النظام السياسي الجديد ويعود برأيه حول يرجع إلي تمسك كل طرف  وإنماأو طائفية 

زب قوي متماسك ، فالثورة عملية االستحواذ على السلطة .و هذا في ظل غياب حتحديدا إلى 

جمعت كافة الشعب الجزائري حول مشروع واحد هو استقالل الجزائر ،  الجزائرية بقدر ما

عضوي متماسك ومتناسق ، سياسي في المقابل لم تسمح بتبلور طليعة سياسية ذات تكوين  فإنها

تقرار تولى السلطة بعد االستقالل في اسيواضح ، بحيث  وإيديولوجياتجاه فكري  يوذ

 وتستطيع ان تسير بالثورة الجزائرية نحو التنمية في المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

 تنظيما   األكثرعلى تماسك العمل الوطني ، وبطبيعة  الحال ، كان الجيش القوة ذلك  اثر

ورثها عن  التيقوة الردع المتمثلة في السالح الثقيل والدبابات  المتالكه   باإلضافة وانضباطا  

تملك  التيوالحنكة في القيادة  الكاريزمةبلشخصيات تتمتع  حقبة التحرير ، كذلك امتالكه  

 .الطموح والشرعية الثورية 

ؤسس الدولة الجزائرية ونظامها ينقض على السلطة ويالذي سمح له بأن  األمر 

النظام السياسي انعكس على شكل  مما ، لرؤيتها السياسية و طموحات قيادته السياسي وفقا  

، لذلك تناول الباحث في هذا الفصل البناء حال دون استقرار الجزائر سياسيا   وللجزائر ، 

 تحدث على دولة ما األولالمبحث بعد االستقالل ، من خالل مبحثين ،  السياسي الجزائري ما

واالنتقال الصعب من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة والصراعات التى بعد االستقالل 

المبحث الثاني  أما، هواري بومدين صاحبت هذه العملية و وصول الجيش للسلطة متمثال في 

 .العسكر  تشكيل األبنية السياسية والدستورية في ظل حكمحول  كان
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 المبحث األول

 الجيش للبناء السياسي بعد االستقالل  اعتالء

التاريخية المتحققة لجبهة  مكانتهاتستمد شرعيتها من  قوات جيش التحرير الوطنيظلت 

هذه  امتلكت ارتكزت بدورها على المقاومة الوطنية ضد االستعمار الفرنسي ، و التيالتحرير 

ياسية طامحة ، مثلما سببت قوة س أيةمطلقة ضد  أسبقياتالشرعية من القوة بحيث كونت لها 

فاد ذلك أ والجبهة ، لما يقرب من االندما  ، وبقدر ما دولة مابعد االستقالل، بين  تداخال  

الجزائر ، حيث تأطير الشرعية ، بقدر ماتسبب ذلك في تراجع قوتها ونفوذها وبالتالي نفوذ 

 أماملنظام السياسي شرعيته فقد ا إلى أدىمما  األزمةالدولة معها ، لتسبب نوع من التراكم في 

داخل النظام السياسي كالجيش ويتحول  تنظيما   أكثرالذي سمح ببروز مؤسسات  األمرالشعب ، 

 تشكل مؤسسات الدولة السياسية كما تريد . آنبعد ذلك كقوة صاعدة تستطيع 

 ":1691"أزمة صيف األركان  هيئةالخالف بين الحكومة المؤقتة و -أوال

األركان االعتراف باتفاقية إيفيان التي وقعتها الحكومة المؤقتة ، ألنها هيئة رفضت 

األركان ، الن تؤسس في الجزائر نظاما  استعماريا  جديدا  بعد  هيئةكانت ترمي  في نظر 

 (1)االستقالل . 

الجيش إلى  إخضاعيوسف بن خده كان رئيسا للحكومة المؤقتة ، فقد حاول  انوبما 

، األركانتعامل قادة الواليات الداخلية مع هيئة  ،وإيقافتنظيم الجيش  ادةبإع، وأمر  سلطته

االمر الذي خلق انقساما على ( 1)شديد وصريح من قبل هيئة األركان .هذا األمر بعداء  قوبلو

مستوى القيادات العسكرية الداخلية والقوات العسكرية المرابطة على الحدود، حيث انقسمت 

 (3):إلي

بقيادة مساعد رئيس األركان الرائد على منجلي ، والذي كان يقف إلى جانب بن  : الطرف األول

 خده ويطمح إلى تكوين قوة محلية من جيش الداخل ، إلحداث توازن مع جيش الحدود . 

،  القيادات الثورية السابقةبقيادة رئيس األركان هواري بومدين متحالفا مع الطرف الثاني :

الفارين من الجيش الفرنسي الرافضين إلدماجهم ضمن جيش الداخل ، ط اباإلضافة إلى الضب

 على اعتبار أنهم أكثر تدريبا وتطورا .

                                                           
 .92، ص  عبدالحميد اإلبراهيمي ،مرجع سابق -(1)

 .79( ،ص2001)الجزائر :دار قرطبة ،"1599-1599جبهة التحرير الوطني وصراع السلطة "أزمة  صالح بلحا  ، -(1)
  .12ص مرجع سابق ،، اإلبراهيمي عبدالحميد -(3)
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 عبدالحميد اإلبراهيمي في هذا الصدد :السابق يقول الضابط 

"كانت لعلي منجلي على ما يبدو خطة شاملة ومتناسقة، سياسية وعسكرية بغية إنقاذ 

األساسي. ولم يكن يبدو عليه انه يفكر في لعبة شخصية ولم الثورة. كان هذا يبدو انشغاله 

تكن لديه إستراتيجية ألخذ السلطة. على العكس من ذل  ، فإن بومدين على رأس القيادة 

العامة لألركان كانت تندرج في إطار إستراتيجية  شخصية ألخذ السلطة ، وهو ما بدأت تظهر 

 (1)".1691مالمحه ابتداًء من عام 

م على الجزائر شبه حرب بين الحكومة المؤقتة ، وهيئة األركان ، خاصة بعد أصبح يخي

بن بله كان قد  انيوسف بن خده على عزل رئيس األركان هواري بومدين ، وبالرغم من  إقدام

انه أصبح مع األيام يتقرب من القيادات العسكرية لجيش الحدود إال اتخذ موقفا وسطا في البداية 

وكرد على ذلك انشأ بن بله  قرار عزل بومدينبن بله عارض و، ، ويبتعد عن الحكومة المؤقتة 

 –بن بله  –ضم كال من )بوضياف  لحزب جبهة التحرير وخيضر وبومدين مكتبا سياسيا

 محمدي السعيد ( –حسين آيت احمد  -محمد خيضر –الحا  بن علة  –مصطفى االشرف 

مقابل الحكومة المؤقتة ، وأعلن بن بله من تلمسان عن طريق الراديو قيام المكتب السياسي ، 

 (1)وقد جاء باسم المكتب على الخصوص ما يلي :

بضمان قيادة البالد وإعادة تكييف جيش التحرير  لحزب جبهة التحرير قيام المكتب السياسي -4

 الوطني وجبهة التحرير الوطني .

 ، لتأسيس الجمعية الوطنية.4527بناء الدولة وتحضير المؤتمر الذي سينعقد في نهاية  -7

 القيادة السياسية من أجل : لدعمدعوة المواطنين الجزائريين وكل الشعب الجزائري  -3

 .توطيد االستقالل 

 دولة عصرية وديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية البوليسية. قيام 

 ية التعبير و العدالة االجتماعيةالضمان لكل المواطنين الحرية الفردية وحر. 

دخلت قوات جيش الحدود  للوالية  4527يوليو  79وفي عقب تشكيل المكتب السياسي 

للسيطرة على قوات الجيش في ناحية وهران  تحركتالثانية وسيطرت على مدينة قسنطينة ، و

سليمان  –شعباني  –بقيادة العقداء ) الزبيري   4527أغسطس  75الوالية الرابعة في 

                                                           
 .12المرجع السابق ، ص  -(1)

 .12-11عبدالعالي دبلة ، مرجع سابق ، ص -(1)
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جندي بقيادة هواري بومدين ، ويعلن  بعد  1000العاصمة  بعد دخول وسيطرت عليهوفمان( 

واختفت  ن بلهذلك يوسف بن خده تفويض صالحيات الحكومة للمكتب السياسي برئاسة ب

  ( 1). الحكومة نهائيا عن الساحة السياسية  بسبب تشتت أعضاءها

وسط تلك التطورات تجسدت القضايا األساسية التي كان ينبغي  ذلك اإلعالن، و بانإ

 (1) :على الدولة الوليدة مواجهتها في هدفين

التحرير بما  إعادة بناء المجتمع الجزائري بعد سنوات طويلة من االستعمار ، وحرب -4

يتماشى وأهداف القاعدة االجتماعية العريضة التي قادت الثورة والمتمثلة في الفالحين ، أي أن 

الدولة الجديدة ينبغي أن تكون أداة المجتمع الفالحي ، ومن هنا سيكون للدولة دور هام في 

 توجيه وتنمية المجتمع الجزائري.

ع الجزائري األدوات المؤسسية القادرة على تسيير تكوين بناءات للسلطة ، إذ يفتقر المجتم -7

 الدولة وإدارة عملية التنمية.

 اعتالء بن بله السلطة: :ثانيا

متعطشة للسلطة  كاريزميةفي هذه الفترة االنتقالية ظهرت شخصية بن بله كشخصية  

تزيح من أمامها إي احد بدون حساب عواقب ذلك ، فبعد ان تحالف مع بومدين وقضوا على 

، وفي خضم هذه األجواء المتسمة بالصراع والتنافس ، وهيمنة بن بله على الحكومة المؤقتة 

 ، والتي احتوت على4527سبتمبر72علن بن بله على تشكيل أول حكومة في أالساحة السياسية 

مختلف الشخصيات التي كانت سائدة قبل االستقالل ، ماعدا أعضاء الحكومة المؤقتة 

 (3)والمناهضين التجاهات بن بله والمكتب السياسي . 

هذه الحكومة شكلت فريقا غير متجانس تعبر عن عالقة القوة بين التشكيالت السياسية 

ين ممثلة في )توفيق المدني ( ، ومن في ذلك الوقت ، فلقد وجد ممثلين عن جمعية العلماء المسلم

بومنجل ( ، وفرحات عباس  –االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ممثلة في )احمد فرنسيس 

                                     الذي كان رئيسا للمجلس الوطني والمعروف بتوجهاته الليبرالية ،

                                                           
 .139مرجع سابق ،ص "1599-1599"أزمة جبهة التحرير الوطني وصراع السلطة  صالح بلحا  ، -((1

)بنغازي :منشورات جامعة بنغازي ، " النظم السياسية العربية المعاصرة"الجزء الثانيعطا محمد صالح، فوزي احمد تميم ، -(1)

 .711ص ( ،4511

 .12عبدالعالي دبلة ، مرجع سابق ، ص -(3)
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الرائد مدغري  –ة )العقيد هواري بومدين ( ، وعن مجموعة وجدعمار اوزقان) الشيوعيينومن 

 (1)الرائد عبدالعزيز بوتفليقة(. –

 (1). 6219سبتمبر 91 له( يوضح تركيبة أول حكومة لبن ب66جدول رقم )
 عسكري\مدني  الوزير الحقيبة

 مدني بلهاحمد بن  رئيس الوزراء

 مدني رابح بيطاط نائب رئيس الوزراء

 عسكري عمار بن تومي وزير العدل 

 عسكري احمد مدغري وزير الداخلية

 عسكري هواري بومدين وزير الدفاع

 مدني احمد خميسي وزير الخارجية

 مدني احمد فرانسيس وزير المالية

 مدني عمار اوزقان وزير الزراعة

 مدني محمد خبزي وزير االقتصاد

 مدني عروسي خليفة وزير الطاقة

 مدني احمد بومنجل وزير البناء

 مدني بشير بومعزة وزير العمل

 مدني  بن حميدة نعبد الرحما وزير التربية الوطنية

 عسكري محمد الصغير نقاش وزير الصحة

 عسكري موسى حشاني وزير البريد

 مدني محمد السعدي وزير المجاهدين

بوتفليقة  زعبد العزي وزير الشباب
()

 عسكري 

 مدني توفيق مدني األوقافوزير 

 مدني محمد حاج حمو األخباروزير 

 

استمرارية تواجد الكوادر العسكرية ضمن تركيبة المؤسسات ( 44يعكس الجدول رقم ) 

هواري شخصية عسكرية ممثلة في  تولى  المدنية حتى بعد االستقالل ، وما يؤكد ذلك هو

  بومدين منصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب احتفاظه بحقيبة وزير الدفاع بعد إزاحة

 (3).  من قبل بن بله رابح بيطاطشخصية مدنية تمثلت في 

على هذا النحو أصبح بن بله معتمدا  أكثر من أي وقت مضى على قوة الجيش، الذي 

نجح في إعادة بنائه  وتشكيله  بصورة حديثة، على الرغم من حذره  وتخوفه  الشديدين، إال أنه كان 

                                                           
 .13عبدالعالي دبلة ، المرجع السابق ،ص -((1
 .74ص ، ( 7003) الكويت : مؤسسة ناشري ،الجزائر من بن بله الى بوتفليقة  ، ابوزكريايحي  -(1)

))-  حتى الثانوي، وإذ عاش سنوات عمره  ، بمدينة وجدة المغربية، فيها تلقى تعليمه من اإلبتدائي 4532مارس  07هو من مواليد
بعيدا عن الجزائر، إال أنه كان دائما يشعر ويستحضر أصوله الجزائرية، واستغل أول  -إلى غاية التاسعة عشر من عمره -األولى

ته مّكنته خبر 4592فرصة أتيحت له ليلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني بعد مضي عامين على انطالق ثورة  نوفمبر ، أي سنة 
،  4591و  4592وحنكته في ظرف وجيز أن يتقّلد مناصب عدة أثناء الثورة التحريرية، حيث عمل مراقبا للوالية الخامسة سنتي 

قيادة  هيئةقيادة العمليات العسكرية بالغرب، ثم  هيئةبعدها ضابطا في المنطقتين الرابعة والسابعة بالوالية الخامسة، ليلتحق بعد ذلك 
أهمية العوامل الشخصية في السياسة الخارجية عديلة محمد الطاهر ، : ، ثم هيئة قيادة األركان العامة.انظر األركان بالغرب

 .19، ص  (7009)رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ،  1002 -1666الجزائرية 

 .74، مرجع سابق ، ص ابوزكريايحي  -(3)
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المعقدة. وألن جدل الصراع على السلطة وإفرازاته  مجبرا  على ذلك في ظل تلك الظروف 

السياسية العملية أبرزت قوتين على الساحة السياسية الجزائرية بعد االستقالل، هما قوة بن بله 

. األمر الذي الذي يتمتع بشعبية غير منظمة وعفوية ، وقوة بومدين الذي يعتمد على الجيش

لوطنية والتي احتل فيها القادة العسكريين على نسبة تؤكده التركيبة الوظيفية داخل الجمعية ا

 مدنية واستمرار دورهم السياسي . جمعية وطنيةعالية من المقاعد ، إذا ما تحدثنا على 

 (1). 1691البناء الوظيفي واالجتماعي للجمعية الوطنيةيوضح ( 11جدول رقم )

 عدد المقاعد المهن

  81 العسكريون

  81 حرة أصحاب مهن

  81 تجار

  81 معلمون

  88 فالحون وزراعيون

  7 عمال

  81 كوادر وموظفون و مستخدمون مدنيون

 81 طالب

 811 المجموع

 

تعكس هذه التركيبة للبرلمان تقاطع تياران سياسيان ، احدهما ليبرالي بزعامة فرحات 

احمد الذين نادى بتبني نظام برلماني يعتمد التعددية الحزبية ، مقابل تيار سياسي  عباس ، و آيت

أخر متأثر باألفكار االشتراكية تجعل من الحزب الواحد هو الموجه الختيارات الدولة ويتزعم 

 (1)هذا التيار احمد بن بله باإلضافة للقيادات العسكرية داخل الجمعية الوطنية .

والجيش بقيادة هواري بومدين، تم بعد أن اعترى الفترة  ،بين بن بله هذا التحالف القوي

االنتقالية خالفات فكرية وسياسية حول طبيعة النظام السياسي المرجو إقامته، وسلسلة كاملة من 

المناورات والتحالفات التكتيكية المؤقتة، والتحالفات المضادة لفرقاء الصراع ، كل ذلك قد أبرز 

 (3): معطيين أساسيين

هشاشة وضعف بنية حزب جبهة التحرير الوطني على مختلف األصعدة األيديولوجية  .4

 والسياسية والتنظيمية، وعدم تماسكها.

                                                           
 . 531(،ص4552)بيروت:اتحاد الكتاب العرب،المدني والدولة السياسية في الوطن العربيالمجتمع ، توفيق المديني -(1)

 .309(،ص2007)ديسمبر20، العدد التواصلناجي عبدالنور ، التمثيل السياسي في البرلمان التعددي الجزائري ،  -(1)

 . 531، ص مرجع سابق ، توفيق المديني -(3)
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مواجهة الدولة الفتية مجموعة الصعاب الداخلية في الميدانين السياسي واالقتصادي،  .7

كقوة منظمة واألخطار الخارجية جراء األزمة مع المغرب، وهذا ما جعل الجيش يبرز 

 .ومتماسكة ومنضبطة

ونتيجة لقوة التحالف الذي صنعه بن بله مع القوة المنظمة في ظل هذه المعطيات  

بدأ بن بله بعد تأسيس الجمعية الوطنية ، في أبعاد كل  ، )الجيش ( الوحيدة بعد االستقالل

عن الساحة السياسية ، ابتدأ من محمد خيضر السكرتير العام لجبهة التحرير  الخصوم السياسيين

، مما اضطر فرحات 4523، وإقالة بيطاط من منصب نائب رئيس  الوزراء ،  وإقرار دستور 

عباس لالستقالة من رئاسة الجمعية الوطنية ، واستقالة محمد بوضياف من المكتب السياسي 

االشتراكية المعارض( ، واستقالة حسين آيت احمد من المكتب للجبهة وتأسيس )حزب الثورة 

  ( 1)السياسي للجبهة ، وتأسيس حزب جبهة القوى االشتراكية المعارض( .

 : 1693الجيش وجبهة التحرير في دستور  -ثالثاً 

بينت مقدمة الدستور أهداف الدولة االشتراكية، و التطور االقتصادي في إطار  

ن اهو دين الدولة ودين رئيسها، و اإلسالم. حيث أكد الدستور على أن االشتراكية واإلسالم

االستقرار ال يتوطد إال بنظام الحزب الواحد الطليعي الذي يكون المصدر األول للسلطة، وجاء 

 النص بالشكل التالي:

" إن ضرورة قيام حزب الطليعة الواحد، و دوره المرجح في إعداد و مراقبة سياسة 
المبدآن الجوهريان اللذان حمال على اختيار شتى الحلول لمعالجة المشاكل األمة، هما 

الدستورية التي تواجه الدولة الجزائرية و بذلك يتم ضمان السير المنسجم و الفعال للنظم 
 (1)السياسية المقررة في الدستور عن طريق جبهة التحرير الوطني".

 (3)مقدمة الدستور في النقاط التالية: وقد تمثلت أهم مهام جبهة التحرير التي جاءت في

 .ت عبئ و ت نظم الجماهير الشعبية و ت هذبها لتحقيق االشتراكية 

 .ت درك و ت شخص مطامح الجماهير الشعبية باالتصال الدائم بها 

  ت عد و ت حدد سياسة األمة و ت راقب تنفيذها. و يتم إعداد هذه السياسة و تنشيطها و توجيهها

 ناصر الثورية وعيا  ونشاطا .من طرف أشد الع

                                                           
 .19دبلة ، مرجع سابق ، ص عبدالعالي -((1
( ، 4523المطبوعات الرسمية ، مؤسسة ، )الجزائر : 1693الجزائر  دستور دولة،  الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية -(1)

 .4ص

 .7المرجع السابق ، ص  -(3)
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 .ت قيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها و قواعدها على مبدأ المركزية الديمقراطية 

  إّن الحزب وحده  باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي يستمد قوته  من الشعب، هو الذي

مارسها يستطيع أن ي حطم أجهزة الماضي االقتصادية، و يقيم مقامها نظما  اقتصادية ي  

 الفالحون العاملون، و الجماهير الكادحة بصورة ديمقراطية.

 (1) وقد أكدت مجموعة من المواد النقاط السابقة الواردة في الدستور وهي كالتالي:

ال يجوز ألّي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس  :13المادة 

باستقالل األمة و سالمة األراضي الوطنية و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامح 

 الشعب االشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني .

 احد في الجزائر.جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الو : 13المادة 

جبهة التحرير الوطني ت حدد سياسة األمة، و ت وحي بعمل الدولة و ت راقب عمل  :12المادة 

 المجلس الوطني و الحكومة.

جبهة التحرير الوطني ت شخص المطامح العميقة للجماهير و ت هذبها و ت نظمها و هي  :19المادة 

الديمقراطية الشعبية، و ت شيد االشتراكية في ت نجز أهداف الثورة  و رائدة في تحقيق مطامحها.

 الجزائر.

السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له  في مجلس وطني، ترشحهم  :17المادة 

 جبهة التحرير الوطني، وي نتخبون باقتراٍع عام مباشر و سري لمدة خمسة سنين.

ب دورا  سياسيا ، ولكن في على صعيد الجيش، أكدت مقدمة الدستور على أّن الجيش يلع

 إطار الحزب. ويقول النص تحديدا  :

"إّن الجيش الوطني الشعبي الذي كان باألمس جيش التحرير الوطني هو بمثابة سنان 
الرمح في نضال التحرير القومي، من ثمة سيظل هذا الجيش مسهمًا في خدمة الشعب، ساهرًا 

على تشييد األنظمة الجديدة االقتصادية منها  على النشاط السياسي داخل إطار الحزب، عامالً 
 (1).و االجتماعية للبالد"

                                                           
 .2-9ص ، ص 72 -77المرجع السابق ، المواد من  -(1)

 .1 ص ، المقدمة ، السابق المرجع -(1)
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 (1)من الدستور هذا النص:  1أكدت أيضا المادة 

الجيش الوطني جيش شعبي، و هو في خدمة الشعب و تحت تصرف الحكومة بحكم  :1المادة 

وفائه  لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني. و هو يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية و 

 ي سهم في مناحي النشاط السياسي و االقتصادي و االجتماعي للبالد في نطاق الحزب.

سلطات محدودة جدا  مقارنتا  بالسلطات الممنوحة  كما منح الدستور المجلس الوطني

 لرئيس الجمهورية، وقد عبر نص المقدمة على هذا األمر كالتالي:

"أّما النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقليديان للحكم، فال يمكن لهما أن يضمنا هذا 

السيادة، و على االستقرار المنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب 

 (1)الحزب الطالئعي الواحد، فإّنُه يمكنُه أن يضمن ذل  االستقرار بصورة فّعالة.

 (3): الرئيس سلطات واسعة تمثلت أهمها في المواد التالية  4523دستور أ عطي

تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية. و هو  : 36المادة 

ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق االقتراع العام المباشر و السري بعد تعيينه  من طرف 

 الحزب. بما فيها سلطات الطوارئ. 

المعاهدات  ي وقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني و ي صادق على : 21المادة 

 واالتفاقيات و المواثيق الدولية و ي سهر على تنفيذها.

 هو القائد األعلى للقوات المسلحة للجمهورية. :22المادة 

 ي علن رئيس الجمهورية الحرب و ي برم السلم بموافقة المجلس الوطني. : 22المادة 

 يترأس رئيس الجمهورية المجلس األعلى للدفاع و المجلس األعلى للقضاء. :29المادة 

 يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء. :29المادة 

يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و  :21المادة 

للبالد طبقا  إلرادة الشعب التي ي جسمها الحزب، و ي عبر عنها تنسيق السياسة الداخلية والخارجية 

 المجلس الوطني.

                                                           
 .1 ص ، 9 المادة ، السابق المرجع -(1)
 .1ص ، المقدمة ، السابق المرجع -(1)
 .5-9 ص ص ، 95-35من المواد ، السابق المرجع -(3)
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 يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين و نشرها. :26المادة 

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة األسباب  : 90المادة 

 أنها مرة ثانية، و ال يمكن رفض طلبه  هذا.خالل األجل المحدد إلصدار القوانين، للتداول في ش

 يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين. :91المادة 

 تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية. :93المادة 

 يعين رئيس الجمهورية الموظفين في جميع المناصب المدنية و العسكرية. :92المادة 

من المجلس الوطني التفويض له  لمدة محدودة  يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب :91المادة 

حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية ت تخذ في نطاق مجلس الوزراء 

 أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثالثة أشهر.

في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية  : 96المادة 

 اية استقالل األمة ومؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا.لحم

من خالل المواد السابقة، يمكن القول، انه كانت العديد من المؤشرات تذهب إلي أن بن  

بله قد استطاع أن ينتصر على خصومه ، و األمور تسير نحو استقرار السلطة السياسية في 

السجناء السياسيين.غير أن تعزيز السلطة من جانب بن بله،  البالد، خاصة  بعد أن أطلق سراح

صراع مسلح  بالدخول فيوممارسته الفردية لها، خلق له  معارضة قوية وعنيفة هددت النظام 

أحمد زعيم "جبهة القوى االشتراكية" وهو ما جعل بن بله أكثر اعتمادا  على  بزعامة حسين آيت

وبذلك فشل  (1) الجيش في مواجهة المعارضة المسلحة، والقضاء على مراكز مقاومة النظام.

 االشتراكينظام برلماني يعتمد على التعددية الحزبية في مواجهة االتجاه  إلقامةاالتجاه المؤيد 

، والذي تمكن بفضل سيطرته على المكتب السياسي والحكومة والمجلس بلهالذي ترأسه بن 

القائمة على سلطة واحدة منبثقة عن الحزب  أفكارهالتأسيسي ،وتحالفه مع الجيش من فرض 

 الواحد.

المواقع المهمة  الدستورمواد  و بن بلهضمن بومدين من خالل تحالفه مع  بالتاليو

، وهو نفوذا األكثرليغدو بعدها الجيش القوة السياسية  ،الجزائريالمشهد السياسي والحساسة في 

 االمر الذي جعل من الجيش دعامة أساسية من دعائم الحكم. 

                                                           
  .90ص مرجع سابق ، عبدالعالي دبلة ، -(1)
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 :اعتالء الجيش للسلطة واالنقالب على بن بله: رابعا

كان هواري بومدين يشغل منصب ،  4523بعد المصادقة على الدستور في سبتمبر 

، في ذلك الوقت بدأ فعليا في ضم كل الضباط الفارين من  الدفاع نائب رئيس الوزراء ووزير

الجيش الفرنسي للجيش رغبة منه في تطوير الجيش الجزائري وعصرنته ، لمعرفته بقوة 

 لهذا الغرض انشأ هواري بومدين مكتبا (1) . بها تدريبهم ودرجة االحترافية العالية التي يتمتعون

محمد بوتلة ( ، ووكلت  –سليمان هوفمان  –فنيا تحت إشراف كل من )محمد زرقيني  عسكريا

 –مصطفى شلوفي (، وتعيين كل من ) العربي بلخير  –مصلحة التسليح لكل من )حمو بوزادة 

 باإلضافة إلي ضابطين من قادة الواليات هما)بورتان ( إلدارة مراكز التدريب  –بن عبدالمؤمن 

، وتعيين احمد الشريف قائدا  احمد عبد الغني( في قيادة المنطقة الشمالية – الشاذلي بن جديد

عاما للدرك الوطني ، والحبيب خليل مديرا لمالك الموظفين ، وتعيين عبد القادر شابو أمينا 

 (2) عاما لوزارة الدفاع ، وسعيد آيت مسعودان مديرا للطيران .

على  االحتجا وازدياد حجم  هذه القوة الصاعدة للجيش بقيادة هواري بومدين ، 

ان تجعل بن بله أول رئيس للجزائر بعد  امالمعارضة كان من شأنه أحزابالدستور من قبل 

، ان يفكر في استراتيجيين ، إستراتيجية أولى سياسية يستطيع  ى الدستوربناء علاالستقالل و 

و وضع  ،حزب جبهة التحرير ضمها الىمن خالل ضب المعارضة من خاللها امتصاص غ

االعتماد على وإستراتيجية أمنية عسكرية ينهي من خاللها  ،  ميثاق جديد ينهي ميثاق طرابلس

لتحقيق نوع من التوازن  قوات "الحرس الوطني " المسلحة إنشاءبالجيش للمحافظة على الحكم 

 (3). 4521في ابريل  عام لجبهة التحرير لمؤتمرفكر في دعوة  ، ولهذا الغرض مع الجيش

تمخض بالفعل عن هذا المؤتمر وثيقة جديدة حلت محل ميثاق على المستوى السياسي  

طرابلس ، والذي اعتبر بمنزلة برنامج استراتيجي لجبهة التحرير الوطني ، حيث حدد الميثاق 

الخيار االشتراكي للجزائر واصفا االشتراكية بأنها قابلة للتحقيق بفضل الديناميات الشاملة 

 (4)ير الوطن مباشرة ، وينص الميثاق على :للصراع االجتماعي كما تبدى بعد تحر

ن األساس الرئيسي الذي تقوم عليه  االشتراكية بشكله التسيير الذاتي في كل من الصناعة ا .4

في هذه العملية سيصبح دور العمال الحضريين والريفيين المشتركين في التسيير  .والزراعة

                                                           
 .151محمد حربي ، مرجع سابق، ص -( (1

 .17عبدالحميد اإلبراهيمي ،مرجع سابق ، ص -( (2
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الثورية ال يمكن أن يكون إال من الذاتي أكثر حسما  ، ألن األساس االجتماعي للسلطة 

 جماهير العمال المتحالفين مع فقراء الفالحين في القطاع التقليدي ومع المثقفين الثوريين.

ي حذر الميثاق في نطاق تحليله  للبنية االجتماعية الطبقية من تشكل شريحة اجتماعية جديدة  .7

يؤكد بأن هذه القوة بمركزها في جهاز الدولة  حيث.في الجهاز اإلداري والدولة واالقتصاد

واالقتصاد قد تصبح أشد خطورة بكثير من االشتراكية، والتطور الديمقراطي للثورة من أية 

 قوة اجتماعية قائمة في البلد.

يحدد الميثاق خيار التسيير الذاتي كنموذ  اقتصادي للجزائر الذي يوجه فترة االنتقال. وهو  .3

بنيوي الذي يعترض مبدأ التنظيم االقتصادي هذا وبين "طرائق وبنى يعترف بالتناقض ال

الميثاق أولوية لمبدأ التخطيط المركزي  يعطيكما  تنتمي لتنمية رأسمالية وأهدافه اشتراكية.

من جانب الدولة، بهدف خلق مؤسسات مختلطة ووطنية، وتقوية القطاع العام االشتراكي، 

 ومحاربة المشاريع الخاصة. 

وكذلك المؤسسات ،الميثاق بأنه "يتعين على المرء أن ال ينسى أن التعاونيات  يعترف .1

المختلفة والوطنية، أو رأسمالية الدولة يمكن أن تكتسب مغزى مختلفا  تماما  تبعا  لما إذا 

كانت الدولة تخضع هي بنفسها لقوى اشتراكية أو لقوى رجعية. فإذا كانت الدولة تمثل 

طنية، فإن المؤسسات المختلطة ستقوم بدور المفصل بين مصالح هذه مصالح البرجوازية الو

المؤسسات ومصالح االمبريالية. أّما إذا كانت الدولة  من الناحية األخرى تمثل مصالح 

الشعب الذي تتولى مسئوليته ، فإن االرتباط مع المجموعات الخاصة األجنبية يمكن في ظل 

 شروط معينة أن يكون مفيدا . 

الدفاع عن الثورة، وانه وسيلة لخدمة الشعب ورهن  أدواتهو احد  الشعبي لوطنيالجيش ا .9

الحكومة، وقبل هذا كله هو مدرسة المواطن والمناضل، وان الحزب المسؤول الوحيد  إشارة

عن التوعية السياسية للجيش، أي ان القيادة للحزب، ورئيس الحزب هو من يتولى  العمل 

 .السياسي في داخل الجيش

الددذي كددان يريددد  بلدهبددين بددن  صددراعا قويداالمددؤتمر  ابدرزوعلدى المسددتوى العسددكري ،  

المسدديطر علددى الجدديش باعتبدداره مصدددر سددلطته  ، وبددين بومدددينعالقددة الحددزب بددالجيش تنظدديم 

كشفت المناقشات المتعلقة  إذوقوته، فقد وضع المؤتمر عالقة الحزب بالجيش على مائدة البحث، 

شدكك  آنعن الخالفات، والتناقضات في داخل جهاز القيدادة، وذلدك بعدد  بالجيش وطريقة تكوينه

، عنددما اتهمده بتحويدل جديش وبأسلوبهبتأييد من اليساريين الملتفين حوله بموقف بومدين  بلهبن 
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التحرير الى جيش من المحترفين البعيدين عن التكوين الثوري و االلتزام السياسي، علدى عكدس 

ضددمن  نشددئواالمراكددز القياديددة فيدده الددى ضددباط  إلسددنادثددورة، وذلددك صددورته المعروفددة خددالل ال

المرتبات العاليدة التدي  أيضاالجيش الفرنسي وتطبعوا بالروح العسكرية االستعمارية، كما وانتقد 

لقدد  أخدرالجيش موازنة بمستوى دخدل الفدالح والعامدل الجزائدري، وبمعندى  يكان يأخذها منتسب

ضدمن سياسدته الراميدة الدى  بلدهاتخدذ بدن كمدا  (1).دوره الثدوري أداءاتهم الجديش بالتقداعس عدن 

تقليص نفوذ الجيش والحد من سلطته قرارا  كان له وقعده علدى مجموعدة وجددة خاصدة والجديش 

مسدتقلة عدن الجديش، بهددف تقلديص دوره  )القدوة المحليدة( ميليشديا شدعبية إنشاءعامة، هو قرار 

فددي مخططدده الرامددي الددى  أخددرىوكخطددوة  بلددهسددعى بددن كمددا  (2).وعزلدده عددن الشددعب ثانيددا   أوال

عمدل  آنبعدد  مدغريوزير الداخلية أحمد  بإقالةبدأ  إذ، أنصارهضرب بومدين، الى تجريده من 

حكام الواليدات مدع كامدل مسدؤولياتهم بدرئيس الجمهوريدة  إلحاقعلى تقليص مهامه، عن طريق 

المر الذي عارضه وزير الداخليدة الدذي ، وهو ا1511عام  يوليووذلك في الحادي والثالثين من 

في خطوة مع هواري بومدين ، و اإلستراتيجيةاستمر بن بله في هذه و (3).استقالته أثرهقدم على 

أخرى ، وعندما كانت الجزائر  تستعد الستقبال الوفود اإلفريقية واألسيوية للمشاركة في مدؤتمر 

، قدام بدن بلده باسدتبعاد احدد المقدربين لهدواري بومددين ووزيدر  4521 القمة اإلفريقيدة األسديوية

 (4)الخارجية عبدالعزيز بوتفليقة. 

 (5)االتجاهات السياسية في وزارات بن بله الثالث.( يوضح 13) جدول رقم

 الوزارة الثالثة الوزارة الثانية الوزارة األولى 

  3 3 اندماجيين

 7 4 3 نيمركزي

 1 9 3 والعمل اللجنة الثورية للوحدة

 5 3 9 تكنوقراط

 1 9 9 نيعسكري

 45 42 45 المجموع

 

                                                           
 .403عبد الحميد اإلبراهيمي، مرجع سابق ، ص -(1)
 .95(، ص4553)الجزائر:دار الهدى،النظام السياسي في الجزائرسعيد بو الشعير،   -(2)
 .95المرجع السابق، ص  -(3)

 .115صالح العقاد ، مرجع سابق ، ص -((4
 .97ي دبلة ، مرجع سابق ،صلعبدالعا -((5
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آن الوزارة الثالثة بالمقارنة مع الوزارة األولى والثانية ،  ( ،43رقم ) يبرز الجدول

، وفي المقابل ازداد عدد التكنوقراط ، ويفسر هذا  1إلى  9تقلص فيها عدد العسكريين من 

التي تعامل بها بن بله مع العسكريين وذلك من اجل تقليل نفوذهم المتزايد ،  األمر اإلستراتيجية

 والتوجه نحو تأسيس بنى سياسية مدنية تتولى قيادتها شخصيات مدنية من ذوي التخصص .

بن بله قد استند إلي الجيش الذي يقوده بومدين في  آنفي ظل هذا النزاع ، وبما 

ا في مواجهة االنشقاقات التي قامت سواء في إطار النخبة الوصول إلي السلطة وفي حفاظه عليه

الحاكمة أو النخب المعارضة األخرى ، بيد انه حاول االنفكاك من قيود هذا التحالف عن طريق 

شخصيات الموالية له ، واالرتكان إلى تحالفات إضافية جديدة ، كل ال بإبعادتقليص دور بومدين 

وإبعاده عن السلطة  4529يونيو  45ب الجيش عليه في إال آن هذه العملية أدت إلى انقال

ووضعه تحت اإلقامة الجبرية ، وتعليق كل من الدستور والجمعية الوطنية ، وحل المكتب 

  (1)السياسي للحزب .

هي ممارسة ثورية نفذها الجيش  وإنمابومدين ان تكون حركتهم انقالبا  عسكريا ،  أنكر و

حددد عناصددر الثددورة، بعددد ان تدديقن مددن انحددراف الثددورة، ليعيددد أ الددوطني الشددعبي ابددن الشددعب و

بدبن  أطاحدتالشرعية ومبادئها الشعبية وسيادتها، فقد اتخذ من تأييد غالبية النواب لحركتهم التي 

 . (2)دليال  على كونها حركة تصحيحية بله

 الثورة  أثناءهذا االنقالب كشف عن حقيقة كانت موجودة  أنّ وكتفسير لذلك يمكن القول 

تحدث تغييرات جوهرية على  أنالجيش هو القوة المنظمة التي يمكن  أن يوهوبعد االستقالل، 

عن حقيقة كشف هذا االنقالب  أخرىالسياسيين ، ومن جهة المدنيين الساحة السياسية ، وليس 

حيدة في موازين القوى السياسية ، فالقوة الو اختاللهناك  نّ أ، ووهي هشاشة السلطة السياسية

هواري بومدين كان  العقيد أنيمكن القول  أخرىالمؤثرة هي الجيش و ليس غيرها . ومن جهة 

كل  له نفسه  هيأ له بن ب أنبعد  تحقق له   ينتظر الفرصة السانحة لالستيالء على الحكم ، وهذا ما

بومدين لضعف الحزب وعدم تأثيره في الساحة  إدراكالظروف المناسبة والمشجعة و خاصة 

 لسياسية .ا

 

 
                                                           

 .309عطا محمد صالح ، فوزي احمد تميم ، مرجع سابق ، ص -((1

 .11-13ص  ، صمرجع سابقسعيد بو الشعير،  ( 2)
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 المبحث الثاني

 .طبيعة البناء السياسي "هيمنة جبهة التحرير)فترة بومدين("

تكون متصلة  آنمؤسسات جديدة دون  إنشاءتشرع في  آنكان على الجزائر المستقلة 

، والذي اعتمد  بلهحكم فيها بن  التياالتجاه الغالب في السنوات  نأغير  ،بالماضي االستعماري 

على المنظمات الشعبية المنبثقة عن الحزب الواحد الحاكم "حزب جبهة التحرير " وعلى 

ثر ملموس أ، فلم يظهر  بارزا   ثم لم تلعب المؤسسات الدستورية دورا   الزعامة الشخصية ومن

 (1). نهائيا   لمجلس النواب ، وحينما تولى بومدين السلطة عطله  

المشهد السياسي الجزائري ، ال  السيطرة علىعملية  أندرك بومدين العسكري المحنك ي  

 والءاتلها  وسياسية عسكرية توجد به كوادر أو مؤسسات ثورية يتم من خالل جيش آنيمكن 

جديدة  والءاتسياسية لقادة سياسيين سابقين ، وبالتالي بدء منذ البداية في صناعة فكرية و

 : يسيطر عليه وذلك من خالل أمرين يشكل النظام السياسي الجزائري و آن يستطيع من خاللهم

 تشكيل المؤسسات الثورية .  – أوال

 الجيش. -1

، ثم بتوطيد  4527باالستيالء على السلطة  منذ  أساسيلما كان بومدين قد اهتم بشكل 

من التوازن داخل الجيش بين الضباط الفارين من  يقيم نوعا   آن، حاول  4529منذ يونيو  نظامه  

بتسيير وزارة الدفاع  األولين إلىالجيش الفرنسي ، ومن بقي من الضباط المقاومين ، وقد عهد 

 (1).والقطاعات العسكريةقيادة النواحي العسكرية  اآلخرين إلى، وعهد  اإلستراتيجيةوالقيادات 

 إلىكانت منحازة بال جدل  ألنها،  التوازن تلك تمثل غير توازن ظاهري آليةلم تكن 

القيادة الفعلية للجيش هي على مستوى وزارة الدفاع  أنقدامى الجيش الفرنسي ، ففي الواقع 

 .باألحرىتكون مناصبها شرفية  التيال على مستوى النواحي العسكرية والقطاعات   يالوطن

تمت كل هذه الجيش الفرنسي ، و الفارين من ضباطاليف من قام بومدين بانتداب عدد كث

تم فيه إبعاد القادة التاريخيين لجيش التحرير الوطني عبر إعفائهم من  المحاوالت في شكل متواز  

 (3)وظائفهم القيادية وتوجيههم نحو مواقع سياسية، أو دبلوماسية ، أو حتى أعمال تجارية.

                                                           
 .197، ص صالح العقاد ، مرجع سابق -(1)

 .442، مرجع سابق ، ص اإلبراهيميعبدالحميد  -(1)

-2-4111،41، العدد الحوار المتمدن،  الجيش الجزائري ومخاطر التفكك "الجزء الثانيسوسولوجيا رياض الصيداوى ،  -(3)

7002، www.ahewar.org  
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تحدث عبر ترقية "ضباط الجيش الفرنسي" وإعطائهم وكانت عملية تعويضهم التدريجي 

عبر مقولة الضعف العلمي والتقني لضباط جيش  مناصب هامة. وحاول بومدين تبرير اختياراته  

التحرير حيث كان أغلبهم من الفالحين أو العاملين البسطاء غير القادرين على إدارة جيش 

 (1)عصري مجهز بتجهيزات ثقيلة.

، من االلتجاء إلى "ضباط الجيش الفرنسي" لتأطير الجيش. لكن رأيه  كان ال بد، وحسب 

لدى بومدين. ففي الحقيقة سعى هواري بومدين  آخر متعمدا   ة تخفي في الواقع دافعا  جّ هذه الح  

فهو كان يخشاهم ألنهم  ،إلى إبعاد القادة التاريخيين للجيش ألسباب سياسية في الدرجة األولى

 ، أو حتى رفض أوامره  ، ومن ثمة يمكنهم مجادلته  رية التاريخية مثله  يمتلكون الشرعية الثو

 (1)اكتسبوها من نضالهم الثوري أثناء حرب التحرير. التيلطبيعتهم المتمردة  والتمرد عليه  

أن يستبعد مثل هؤالء الضباط  على الجيش كان عليه   ا  كلي وحتى يحكم قبضته  

 طموحاتأو بوجود  التسييسبعدم ووتعويضهم بآخرين يتميزون بروح االنضباط، باالحتراف، 

 ازدراءهم االعتبار أمام يوالئهم لبومدين الذي دافع عنهم وأعاد إل سياسية إضافة إلى وفائهم و

 ه، وظن أن والءهم سيكون مطلقا  زمالئهم الذين شاركوا في الثورة منذ بدايتها. احتاجهم واحتاجو

 (3).إلى حين وفاته   صحيحا   وكان ظنه  

 الثورة:مجلس قيادة  -1

أول مؤسسة  باعتباره  ،  (2)4529يونيو 30 كان بومدين قد شكل مجلس قيادة الثورة

رفت بعد االستقالل ، وبعد أن علق الدستور والجمعية الوطنية )البرلمان(، والمكتب السياسي ع  

، وأعطى العسكر لمجلس قيادة الثورة صالحيات أعلى  لّ جبهة التحرير الوطني الذي ح  لحزب 

وتشريعية قضائية ال حدود لها ، إلى حين إعداد دستور جديد يحدد أجهزة  سلطة سياسيةأي 

 (9).الجزائرية الجديدة سلطة الدولة

صراع بين قيادات كانت الخطوط الرئيسية لتقسيم مجلس قيادة الثورة تستند إلى خلفية ال

جيش الحدود، أي العسكريين النظاميين والوزراء القريبين لبومدين من جهة، وعصابات حرب 

التحرير في الداخل أي قادة الواليات والوزراء "المدنيين" من جهة أخرى. لقد حل التمثيل 

ن في ضم الكبير للعسكريين في مجلس الثورة على أولوية مهمة المجلس في تحقيق النظام واألم
                                                           

 www.ahewar.org المرجع السابق . -(1)

 www.ahewar.org المرجع السابق . -(1)

 www.ahewar.org .المرجع السابق -(3)

 .91( ،ص1557) الجزائر :قصر الكتاب ،هواري بومدين الرئيس القائدالعمامرة ، سعد بن البشير  -(4)
 .519، ص توفيق المديني ، مرجع سابق -(9)
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كافة األفراد ذوي النفوذ داخل القوات المسلحة، وبالتأكيد تبقى وحدة الجيش الضمانة الكبرى 

 (1). لهعلى مقاومة المعارضة، أكثر مما كان عليه بن ب النظام الجديد وقدرته   الستقرار

لي إ و في السلطة ، اعتمد بومدين على نوع من القيادة الجماعية لتبرير شرعية وجوده  

تتمكن نخبة واحدة من السيطرة دون غيرها على  ائتالف واسع من النخب السياسية حتى ال إقامة

المؤسسات السياسية  إرساءالخطوات في  أولىومن هنا تمثلت  الحياة السياسية واحتكارها ،

يتم  أن إليوقد جسد المجلس السلطة العليا في البالد  ،مجلس لقيادة الثورة  إنشاءالجديدة في 

وبذلك تكون مهمة  ،مؤسسات الحكم تتمشي مع الوضع الجديد  وإقامةضع دستور جديد و

 (1).المجلس مرحلية

لم يحتال مواقع عسكرية خالل الثورة ،أي  فقط اثنان منهم،  عضوا   72ضم المجلس  

 ارتبطواالذين  أوالعسكريين ، سواء كانوا من المحترفين  كان من المجلس بمجموعه   أنّ 

ا من النخب التي عملت في الساحة السياسية قبل أيّ  أنبالنضال المسلح خالل حرب التحرير ،أي 

 (3)قيام الثورة لم يمثل في المجلس.

عشرة  أن،كما  عسكريا  77من الراديكاليين و ثالثة من الثوريين وواحدا   المجلس يضم

في المجلس الجديد ،كما ضم المجلس  أعضاء أصبحواالمكتب السياسي السبعة عشر  أعضاءمن 

ن في يحرب التحرير ممن الزالوا على قيد الحياة ،كذلك العسكري أثناءكافة قادة واليات الداخل 

الجيش والبوليس وضباط من مدرسة شرشال العسكرية ، وقادة المناطق الخمسة  أركانرئاسة 

 (2)اس وبشير بومعزة.حمد محسأ،هما فالعضوان المدنيان  أماوزارة الدفاع ، وأمين

هذه التركيبة يمكن تفرقتها  أن إلى "ماكو"يصنفها الباحث الفرنسي  أخرىوفي دراسة 

بوتفليقة ، :الذين تكونوا قبل االستقالل حول العقيد بومدين وهم  ( ⃰) جماعتين ، جماعة وجدة إلى

، شريف بالقاسم ، بشير بومعزة ، والجماعة الثانية  حمد المدغريأ، طيبي العربي ، أحمد قايد

لين ئوكل المس إلى باإلضافة،  الزبيريمحمد اولحا  ، طاهر  :في  أساسا  الضامنة تتمثل 

 (9)العسكرية . النواحيفي الجيش على مستوى  اآلخرين

                                                           
 .519المرجع السابق ، ص  -(1)
 .302عطا محمد صالح ،فوزي احمد تميم ، مرجع سابق  ، ص -(1)
 . 302المرجع السابق  ، ص -(3)
 .302المرجع السابق ، ص -(2)

جيش هم مجموعة الشباب الجزائريين ، الذين انتدبهم بومدين من مدينة وجدة المغاربية ، وكانوا من أهم الضباط على مستوى  -)*(
هواري  –أحمد مدغري –بلقاسم شريف  –عبدالعزيز بوتفليقة  –، وهم :أحمد قايد  التحرير الموجود على الحدود المغربية الجزائرية

 بومدين .
 .92مرجع سابق ، ص دبلة ، عبدالعالي -(5)
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مهمة تتمثل في  إستراتيجيةهواري بومدين قد اعتمد على  أن إلىهنا  اإلشارةوتجدر 

 األمرهذا  وبالتاليفي تسيير مؤسسات الدولة ،  الموالية له العسكريةالقيادات على اعتماده 

، ولعل تجربة الزبيري االنقالبية في قادمة  عسكرية انقالبات أماميساعده على تفادي السقوط 

 . األمرستؤكد هذا 4522

 مجلس الوزراء : -3

، وقد تركزت مهمة مجلس  4529يوليو 40تم تشكيل المؤسسة الثانية للحكم في 

 ه  نّ أكذلك ، أي  تشريعيا   جسدا   أصبحالوزراء في غياب الدستور في القيام بالمهام التنفيذية ، كما 

بومدين كان  أنمع مالحظة ،  األصلي عمله   إلي إضافة ،جسد تنفيذي يمارس مهام تشريعية 

حقيبة وزارة  إلي إضافةمن مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء  الوقت كال  يرأس في نفس 

الذي  وعلى صعيد العالقة بين الوزراء ومجلس قيادة الثورة حدد بومدين في خطابه  (1)الدفاع .

  والذي عكس فعال غياب دور مجلس الوزراء : ، 4529 يوليو 40 في ألقاه 

أمام مجلس قيادة الثورة الذي يقيم أعمالهم مع إدرا  أن  لينؤومسسيكون الوزراء 

 (1). الوزير ينفذ القرارات التي تتخذها السلطات العليا مثل مجلس قيادة الثورة

من العسكريين المحترفين المهيمنين على مجلس  ه  كان النظام الجديد يتألف في معظم

لوا مناصب حكومية، نظرا  لتأكيد النظام على الذين تووقيادة الثورة ومن المثقفين المؤهلين فنيا ، 

. وجدير بالمالحظة أن نسبة أعضاء حكومة واإلنتا معايير الكفاءة الفنية والتطوير االقتصادي 

بومدين كانت في معظمها من الوزراء الذين تلقوا ثقافة غربية في إحدى المدارس أو الجامعات 

احتلوا أهم مواقع القيادة السياسية واالقتصادية الفرنسية، وإن كان الضباط العسكريون قد 

عبدالعزيز  إلى فباإلضافة،  بلهكما استبقى بعض الوزراء الذين عملوا مع بن (3)والنيابية.

وثالثتهم  الوزاريةو محساس يمارسون مناصبهم  إسماعيلاستمر بشير بومعزة وحا   بوتفليقة

 (2)من المشتغلين بالتخطيط االقتصادي.

تمت مركزتها بواسطة مجلسين ، هما  الحياة السياسية في الجزائر أنن القول بذلك يمك

عسكريين من  عسكريين ، ومجلس الوزراء الذي ضمّ  معظمهمجلس قيادة الثورة الذي ضم في 

السلطة  قيادة الثورة رغم كونه  مجلس  أنمجلس قيادة الثورة في المناصب الحساسة ،أي  أعضاء

                                                           
 .302فوزي احمد تميم ،  مرجع سابق ، ص عطا محمد صالح ، -(1)

 .597توفيق المديني ، مرجع سابق ، ص -(1)

 .597، ص المرجع السابق -(3)

 .194ص صالح العقاد ، مرجع سابق ، -(4)
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 وجود مجموعة من المثقفين إلي إضافةالتواجد الفعلي في الوزارات ،العليا فقد حرص على 

مهارات تقنية ، ويقود هذين الجهازين رجل  إلييقودون الوزارات التي تحتا   الثوريين الذين

 (1).)هواري بومدين( العسكر –الجيش  إليواحد ينتمي 

 : بومدينئيس الرفترة حكم  انإبّ  التغير في البنية الدستوريةثانيا : 

بومدين ومجلس الثورة  في يدكل السلطات  أصبحت 4529بعد االنقالب العسكري 

ّ ي  ل العمل بالدستور والمجلس الشعبي. ع  ط  ع  والعسكري،  أول، كما  وزيراّ  و ن بومدين رئيسا

قيم الثورة،  إحياءكان الهدف المعلن، إعادة  لمراكز العشرين األخرى في المجلس.ل ن أتباعه  عيّ 

و  ،حقيقي اشتراكياقتصاد  بناء وقف الفروقات الداخلية، وو ، بلهإلغاء النزعة الفردية لبن و

 الثوري. والنخبة من الفنيين حول مشروعه   العسكرييندعم من ب أصبح بومدين يتمتع 

قادة الواليات من الضباط  أهمهملبعض القادة العسكريين  4529وليوي45نظام مثل 

شرعية ثورية محلها  وإحاللعن الشرعية الدستورية  خروجا   سابقا ،المنتمين لجيش الداخل 

تنسلخ السلطة  آنوضعها دون  التيوبالنظم والمؤسسات  بن بلهبالرئيس  اإلطاحةمكنت من 

في  أساسا  كان ينادي بها النظام السابق ، والمتمثل  التيالجديدة من االختيارات واالتجاهات 

تمارس في ظل الحزب الواحد وبناء مجتمع اشتراكي ينبذ  التيالديمقراطية االشتراكية 

 (1). الرأسماليةالعالقات  االستغالل و

 :1697()انقالب الطاهر الزبيريالجيش بعد  -1

من نزاعات وتشنجات  رغم التجانس الذي بدا يظهر على القيادة الجديدة ، فإنها لم تخلْ 

مدينة  إلى 4522ديسمبر  41الطاهر الزبيري يوم  األركانبلغت ذروتها حينما زحف رئيس 

 ، 4522ديسمبر  إلىو  4529يناير منذ  نه  أبومدين . والحقيقة  إلسقاطالجزائر في محاولة 

انقالب بومدين ضد  أدىالسلطة مطروحة على الساحة السياسية الجزائرية ، وقد  إشكاليةبقيت 

تنافس بومدين وجماعته على السلطة ، وفي  أخرىظهور معارضات  إلي لهحليفه القديم بن ب

الجزائر ظهر نوعين من المعارضة ، خارجية متمثلة في المنظمة السرية للثورة  األثناءهذه 

                                                           
 .302، مرجع سابق ، ص فوزي احمد تميم عطا محمد صالح ، -(1)

 .733(، ص7003، )يناير 1، العدد  ،االجتهاد القضائيفريد علواش ، نبيل قرقور ، مبدأ الفصل بين السلطات  -(1)

))- في مناجم الوانزة الجزائرية ، وعضو في حركة االنتصار للحريات والديمقراطية ، وعضو في المنظمة  إطفاءل فرقة ؤوكان مس

( ، وعضو في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني 1965 -8691ل هيئة األركان )ؤومس وأصبحالثورية للوحدة والعمل الثوري ، 

 (.8697-8691( ، وعضو مجلس قيادة الثورة )8691)
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في  تمثلت نفسه  ، والحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري ، ومعارضة من داخل النظام 4522

 (1).الطاهر الزبيري جماعة

الخطر األكبر على  أنّ  يدركبومدين  كانة داخل الجزائر بما أن الجيش كان أقوى منظم

)قادة الواليات القادة المناطقيون  يمكن ان تأتي منالنظام قد يكون انقالبا  ثانيا  من داخل الجيش. 

عبر عن كرهه وعدم ثقته  الذي  ( ،و على رأسهم الطاهر الزبيري )ناحية البليدة(السابقين

 (1)بومدين. المحيطين بهواريبضباط الجيش المحترفين 

من 700 حواليرفضه بشدة لتقلد  حد اكبر القادة العسكريين )المقاومين(أ أعلن الزبيري

 الوطني الشعبي في مناصب ومسؤوليات في الجيشالفارين من الجيش الفرنسي ضباط الجيش 

للدفاع ونائب لمجلس قيادة  أمينا عاما لوزارةخصوصا بعد تعيين عبد القادر شابو  بعد االستقالل

اإلدارات في  عالهم( محمد –وسليمان هوفمان  -خالد نزار - بوراس -جبايلي )الثورة ، وتعيين 

 الزبيري يدين هذه الممارسات ويعتبرها انحرافا   هذه األمور جعلت ،والدرك للجيشالرئيسية 

  : بقوله   مبادئ الثورة، وقد رفض ذلك وأعلنه صراحة   عن

على حساب جيش التحرير أمر غير مقبول وغير « فرنسا » ضباط جيش  تبجيل إنّ  "

 (3)ط كانوا يتقززون من كلمة مجاهد"االضب هؤالء   ، وأنّ مبرر

في  اقا  ولمن كان سبّ لجيش التحرير أن األولوية ينبغي أن تكون  يرى الزبيري كان

 في تسييره   ه تلك، وتجاوز لم يأبه بومدين بوجهة نظر الزبيري العمل لصالح الثورة، وعندما

بالطاهر دفع  الذي األمر (2)وإهمال إقليمه المتمثل في )ناحية االوراس (.مؤسسات الثورة،

 لالنقالب على بومدين، غير 4522 عامللتخطيط  في )البليدة( وضباط جيش التحرير الزبيري

 (9).من قبل بومدين والمحيطين به   قوي بشكل وتم قمع الذين قاموا به   فشل في انقالبه   أنه  

 تدبير شؤونالجيش هو القوة المركزية والمهيمنة على القرار السياسي و  أصبحلقد 

تفطن النظام لمشكلة الجيش وانطلق في حملة لتنظيم ،  4522الدولة ، ومنذ محاولة االنقالب 

 ، 4522منذ يونيو ، وهكذا تضاعفت المدارس العسكرية  يتكرر ماحدث سابقا   الجيش حتى ال

محاولة االنقالب الفاشلة بعد عام من في تكوين الجنود ، وإطارات الجيش ، و هاما   ولعبت دورا  

                                                           
 .91ي دبلة ، مرجع سابق ، صلعبدالعا -(1)
  .519، مرجع سابق ، ص اإلبراهيميعبد الحميد  -(1)

، 23السنة ، القدس العربي ، نصف قرن من الكفاح للطاهر الزبيري "أضواء على فترة جزائرية حالكة الطيب ولد العروسي ،  -(3)

 .10ص ( ،2001)نوفمبر،  1511العدد 
 .191صالح العقاد ، مرجع سابق ،ص -(4)

 .40ص، مرجع سابق ، الطيب ولد العروسي  -(9)
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يؤسس  أنبذلك  أرادالرئيس بومدين  أنويبدو  ، 4521ابريل  2الخدمة الوطنية  إعالنتم 

،  أخرىحتى ال يفاجأ بأي محاولة انقالب  وإدارته   ويكون تحت مراقبته   وقويا   متجانسا   جيشا  

اعتبرت من األسباب  التي داخل الجيش و من الخدمة الوطنية تجاوز الوالء والجهوية أرادولقد 

الخدمة  فبإقرار .عوائق لتكوين دولة مركزية  من الرئيسية لمحاولة االنقالب ، وبالتالي تصبح

المشرف على  أصبحموحد ومتجانس الوطنية تم تجاوز ذلك وتركت مكانها جسم عسكري 

محاولة  أثناءكان في الجزائر  آنبعد  ونتيجة لذلك و  (1)الدولة والضامن لالستمرارية الثورية .

 41،  4523للجزائر في  أصبحالزبيري االنقالبية سوى عقيدين "بومدين" و "بن شريف" 

 (1)ومرشح . ولأمالزم  3900 إلىرقيب ،  30-79ومن ، رائد  20و، عقيد و مقدم 

بالوالء ويحميه في حالة الخطر ،  وبذلك نجح بومدين في تكوين جيش عصري يدين له  

الجيش هو  أصبحمن جديد وفوق هذا  فنظام بومدين كسب رهان الجيش وبعث الحيوية فيه   إذن  

يعتمد على الجيش  أصبحالرئيس هواري بومدين الذي  صاحب القرار السياسي عن طريق ممثله  

 (3)ضامن للثورة .ال حافظ والم شرعية وصاحب ال المنظم والذي يعتبر بالنسبة له  

"حزب جبهة التحرير  نظام الحزب الواحد " وتكريس1679الدستورية"الشرعية  -1

 :"الوطني

 المركزية ، و األحادية،  4521 سنة الجزائرم ميثاق سَ رَ بعد سنتين من االستقالل ، 

المبادئ  إطارديمقراطية في  عن المبادئ االشتراكية بديال   إطارالبناء الواعي للبالد في 

ول جمعية وطنية أ، كما تم تحييد  سنها البيان المرجعي للثورة التحريرية والتي اإلسالمية

وقش وتمت الجزائر ن   دستور عرفته   ولّ أ إنّ ، بل  4523سبتمبر  70يوم  منتخبةتأسيسية 

 األحاديةعلى  (33) خار  قاعة الجمعية التأسيسية ، ونص هو كذلك في مادته   عليه   المصادقة

 (2)الحزبية .

سيطرة كاملة من طرف 4529-4523لحكم الحزب الواحد  األولىشهدت الفترة وقد 

 لإلطاحة،  في شخصه   مبدأ سيادة الحزب الواحد ، ممثال   إلى، الذي لجأ  بلهالرئيس احمد بن 

بزعامة هواري  4529يونيو في انقالب تدخل الجيش  أن إلىبكل معارضيه في الحكم ، 

                                                           
 .23، ص سابقي دبلة ، مرجع لعبدالعا -(1)

 .23السابق ، صالمرجع  -(1)

 .23المرجع السابق ، ص -(3)

 .410، ص مرجع سابقسعيد بو الشعير ،  -(4)
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بالعمل على وداخل الحزب ،  األوضاعبومدين الذي تعهد باسم مجلس الثورة على تصحيح 

 (1).ديناميكيحزب  إلى تحويله  

الجزائر ، مما وميثاق ،  ()في برنامج طرابلس ى ما جاءَ تبنّ  انقالب يونيوبيان لذلك فإن 

كامل التراب  ذات الصبغة السياسية ممنوع عبرَ  الجمعياتأو  األحزابن تشكيل أب يستشف منه  

والتي  ،ويمكن االستدالل على ذلك من خالل أهم النقاط التي جاءت في بيان االنقالب( 1).الوطني

اعتبرها مجلس قيادة الثورة بقيادة هواري بومدين من أهم األسباب التي دعت الجيش للتدخل 

 (3) بله : نوإنهاء حكم ب

الحيلولة دون تكوين حزب ثوري طليعي يضم كل المناضلين من اجل بناء الجزائر المستقلة  .4

 .الجديدة على أساس اشتراكي حقيقي وتخريب كل جهد بناء في سبيل ذلك 

جذري في  إصالح إلحداثعدم تكوين الدولة الجزائرية الثورية وتجميد كل محاولة  .7

االنتهازية والتي ارتبطت  العناصر، بما يعزل عن مراكز السلطة كل  اإلداريةاألجهزة 

 مصالحها بمصالح المستعمرين .

االنتهازية ايجابيا في الثورة وتمكين العناصر  أسهمتالنضالية التي  العناصرأبعاد وتصفية  .3

 على حساب الشعب . الشخصي واإلثراءوالغير ثورية من مراكز السلطة 

إال لإلرهاب  أسبابحريات المواطنين والقبض عليهم وتعذيبهم بدون مبررات أو  إهدار .1

 لدوافع شخصية .

بعثرة أموال الدولة والشعب من غير فائدة الدولة والشعب ، بل استخدامها ألغراض  .9

 ومساوماته السياسية ، من اجل استمتاعه بالحكم الفردي الدكتاتوري .مناوراته 

فشل السياسة االقتصادية عامة وسياسة الزراعة خاصة نتيجة تدخالته التعسفية وإخفائه  .2

 لألخطاء المرتكبة .

القيام بعمليات تخريب متعمدة ضد وحدة القوى الثورية للمناضلين عامة والوحدة الوطنية  .2

 الوطني الشعبي .ووحدة الجيش 

االنحراف بخط الثورة األساسي من القيادة الجماعية إلى التسلط والتحكم الفردي ، الذي  .1

أسقطته الثورة عندما حطمت الزعامة المصالية التي أرادت ان تتحكم في مصير الشعب 

 الجزائري .

                                                           
 .492(، ص7007، )بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، مستقبل الديمقراطية في الجزائر،  وآخرونقيرة  إسماعيل -(1)

لجبهة التحرير الوطني ، بقصد تزويد البلد المستقل حديثا  إيديولوجي إعالن يعتبر اول( ،  4527برنامج طرابلس )يونيو  -*()
 بتوجيه سياسي ، والذي جعل جبهة التحرير يمثل حزب الطليعة .

 . 473( ، ص 7002) 1، العدد  الباحث( ، 7001-4527)  التجربة الحزبية في الجزائراحمد سويقات ،  -(1)

 .11مرجع سابق ،صسعد بن البشير العمامرة ،  -(3)
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هو كان ميثاق طرابلس ، ومن بعده ميثاق الجزائر ينصان على ان حزب جبهة التحرير 

الحزب الوحيد الطالئعي في الجزائر ، وبالتالي يصبح هو الحزب الذي يشرف على تسير كافة 

وتأسيسها غير مصرح به بناءا على  والجمعيات السياسية اإلدارات والمؤسسات ، وان األحزاب

وبالتالي فإن بيان االنقالب أو "الحركة التصحيحية " كما  النصوص التي نص عليها الميثاقان .

 سميها مجلس قيادة الثورة ، جاء ليؤكد على هذه النصوص .ي

وهو األمر الذي يؤكده السيطرة على المنظمات الشعبية كاالتحاد العام للعمال 

 (1)بحل االتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. 4524الجزائريين ، والصحفيين ، وانتهت في يناير 

محصورة في ما جاء به ميثاق  والمنظمات السياسية بقيت عملية إنشاء األحزاب

عن مجلس  صدر ، إذّ  4524إلى غاية  4529طرابلس وميثاق الجزائر وبيان انقالب يونيو 

 3المؤرا في  (25\24) األمر رقمنص خاص بتنظيم الجمعيات والمتمثل في  قيادة الثورة

تؤسس ى " "تنص عل إذّ  (73)هم ما يلفت االنتباه في هذا النص هو المادة أ، و 4524ديسمبر 

يكون التأسيس و الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب مقرر من السلطات العليا للحزب، 

لمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويخضع حل  موضوعا  

 (1)لنفس األوضاع المتعلقة بتأسيسها". السياسيالجمعيات ذات الطابع 

من دراسة هذا النص يتضح أن المشرع أولى أهمية للجمعيات ذات الطابع السياسي 

يشرف الحزب على إصداره، يكون موضوع مرسوم  بصراحة على إن تأسيسهاحيث نص 

قباها ، في حمد ع  ال ت   سياسية نزالقاتإوذلك لما لها من حساسية ومخافة أن يؤدي األمر إلى 

وبالتالي تصبح عملية االنفتاح وتشكيل األحزاب مقررة مسبقا قالل.حديثة العهد باالست تعتبردولة 

 4522 دستور األمر الذي أكد عليه بحسب االستراتيجيات السياسية لحزب جبهة التحرير .

 .  4522نوفمبر 77مؤرا في ( ال52\22)الصادر بموجب األمر

مها" الفصل هذا الدستور كرس مبدأ الحزب الواحد في الباب الثاني "السلطة وتنظي

" يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ  (51لوظيفة السياسية" إّذ نصت المادة )األول "ا

التحرير الوطني هي  التي تنص "جبهة (59)الحزب الواحد "، وتؤكد ذلك مرة أخرى المادة 

                                                           
.11العالي دبلة ، مرجع سابق ،ص عبد - (1) 

  .123احمد سويقات ، مرجع سابق ، -(1)
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حالها حيث بقي حزب جبهة التحرير الوطني هو  األمور علىالحزب الواحد في البالد ". وبقيت 

 (1)على التعبئة العامة لها. وجه السياسة العامة للبالد و يعمل جاهدا  الذي ي  

 (1) التالية : (،4522)االستدالل على ذلك من خالل مواد الدستور ويمكن

و هو المصدر الميثاق الوطني هو المصدر األساسي لسياسة األمة و قوانين الدولة. :  9المادة 

اإليديولوجي و السياسي المعتمـــد لـمؤسسات الــحزب و الدولة على جميع المستويات. الميثاق 

 .تأويل ألحكام الدستور أليّ  الوطني مرجع أساسي أيضا  

 ترمي االشتراكية إلى تحقيق أهداف ثالثة :  : 11المادة 

 دعم االستقالل الوطني .  -4

 إقامة مجتمع متحرر من استغالل اإلنسان لإلنسان.  -7

ترقية اإلنسان و توفير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها. و تعود إلى مؤسسات الحزب و  -3

 الدولة مهمة تحقيق هذه األهداف المتكاملة المتالزمة. 

 لة.يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدو :102المادة 

بنص هذا الدستور،  يضطلع رئيس الجمهورية، باإلضافة إلى السلطات المخولة له   :111المادة 

  اآلتية:بالسلطات و الصالحيات 

 يمثل الدولة داخل البالد و خارجها.  -4

 يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.  -7

 يحمي الدستور.  -3

 يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية.  -1

 يتولى مسئولية الدفاع الوطني.  -9

للميثاق الوطني و ألحكام الدستور، السياسة العامة لألمة في المجالين الداخلي و  يقرر طبقا   -2

 الخارجي، و يقوم بقيادتها و تنفيذها. 

                                                           
 .473المرجع السابق ، ص -(1)

 .7( ، ص4522، )المطبعة الرسمية :الجزائر ،  1679 دستور دولة الجزائر ، الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية -(1)
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 كام الدستور.ألح يحدد صالحيات أعضاء الحكومة طبقا   -2

 يترأس مجلس الوزراء.  -1

 يترأس االجتماعات المشتركة ألجهزة الحزب و الدولة.  -5

 يضطلع بالسلطة التنظيمية.  -40

 يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.  -22

 للقانون.  يعين الموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا   -47

وبات أو تخفيضها و كذلك حق إزالة كل النتائج حق إصدار العفو و حق إلغاء العق له   -43

 كانت طبيعتها، و المترتبة على األحكام التي تصدرها المحاكم.  القانونية، أيا  

 عمد الستفتاء الشعب في كل القضايا ذات األهمية الوطنية. أن يَ  مكن له  ي   -41

ـورية و للوزير األول مع لنائب رئــيس الــجمــهـ من صالحياته   فوض جزء  أن ي   مكن له  ي   -49

 من الدستور.  (442)مراعاة أحكام المادة 

نهي مهامهم، و يتسلم أوراق عين سفراء الجمهورية و المفوضين فوق العادة للخار  و ي  ي   -42

 اعتماد الممثلين الدبلوماسيين األجانب، و أوراق إنهاء مهامهم. 

 ألحكام الدستور.  صادق عليها وفقا  برم المعاهدات الدولية و ي  ي   -42

 سمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية.ي قلد أو -41

تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني و درع  : 11المادة 

، و القيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية الثورة، في المحافظة على استقالل الوطن و سيادته  

سالمتها، و حماية مجالها الــجوي و مســاحتها الترابية و مياهها اإلقليمية و جرفها للبالد و 

أداة الثورة  القاري و منطقتها االقتصادية الخاصة بها. يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره  

 في تنمية البالد و تشييد االشتراكية. 

الشعبي هو الجهاز الدائم  الجيشني. العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوط : 13المادة 

  .تنظيم الدفاع الوطني و دعمه   للدفاع، الذي يتمحور حوله  
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الخدمة الوطنية واجب و شرف. لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع  : 12المادة 

 ة البالد. الوطني و تأمين الترقية االجتماعية و الثقافية ألكبر عدد ممكن، و للمساهمة في تنمي

يحظى المجاهدون و أولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة. ضمان  : 19المادة 

الحقوق الخاصة بالمجاهدين و أولي الحق من ذويهم، و الحفاظ على كرامتهم، فرض على 

 الدولة و المجتمع. 

  .يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد : 62المادة 

جبهة التحرير الوطني هي  .جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البالد : 69المادة 

الطليعة المؤلفة من المواطنين األكثر وعيا، الذين تحدوهم المثل العليا للوطنية و االشتراكية، و 

 .الذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين األساسية للحزب

مناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال، و الفالحين و الشباب، يصبون إلى 

  .تحقيق هدف واحد و إلى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار االشتراكية

مؤسسات الحزب و كيفية تسييرها محددة بالقوانين األساسية لجبهة التحرير  : 69المادة 

  .الوطني

التحرير الوطني هي القـــوة الطالئــعيــة لقيــادة الشعب و تنظيمه من أجل  جبهة : 67المادة 

تشكل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة االشتراكية و القوة  .تجسيم أهداف الثورة االشتراكية

المسيرة للمجتمع. و هــي أداة الـثــورة االشتراكية في مــجـاالت الــقـيـادة و التخطيط و 

تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب، و ذلك بالتربية العقائدية  .التنشيط

  .من أجل تشييد المجتمع االشتراكي اتأطيرهللجماهير و تنظيمها و 

و في إطار هذه  .تتجسد قيادة البالد في وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة : 61المادة 

 توجه السياسة العامة للبالد. الوحدة، فإن قيادة الحزب هي التي

، بإشراف الحزب و مراقبته، مكلفة بتعبئة أوسع فئات ()الشعبيةالمنظمات  : 100المادة 

الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية التي تتوقف عليها 

مكلفة، دون غيرها، بمهمة  الشعبيةتنمية البالد و النجاح في بناء االشتراكية. والمــنـظمات 

                                                           
 . المتعلقة بالجزائر ، منظمات المجتمع المدني والنقابات السياسيةيقصد به في الدراسات  -*() 
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لياتهم و للدور ؤوتنظيم العمال و الفالحين و الشباب و النــسـاء، و العمل على تعميق وعيهم لمس

 المتعاظم الذي يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن. 

في  و يعينه   لرئيس الجمهورية يساعده  مكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا  ي   :111المادة 

 . مهامه  

عين مكن لرئيس الجمهورية أن ي  ي  وعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة. ي  : 113المادة 

 أول.  وزيرا  

 مارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية. ت  : 112المادة 

 نائب رئيس الجمهورية و الوزير األول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناءَ  :119المادة 

  ، أمام رئيس الجمهورية.رسة كل منهم لمهامه  مما

ن يفي تعي حال من األحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته   ال يجوز بأيّ  : 119المادة 

رئيس الجمهورية و الوزير األول و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم، أو حل نائب 

 .المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة

، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته   : 117المادة 

، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني وجوبا  

يحق ال  تنظم خاللها انتخابات رئاسية. و .لمدة أقصاها خمسة و أربعون يوما  مهام رئيس الدولة 

لحزب قصد ا ىَ يستدعَ و لرئاسة الجمهورية.  لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا  

 .تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية

: ال يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة إبان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية إلى  111المادة 

 أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه.

 قرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.ي: 111المادة 

على ترشيح من قيادة الحزب، عن  ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء   : 111المادة 

 طريق االقتراع العام المباشر و السري.

لرئيس الجمهورية أن يقرر، في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة،  :199المادة 

 . حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له  

  يرأس رئيس الجمهورية المجلس األعلى للقضاء. :111المادة 
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المنوطة بها، و تمارس األجهزة القيادية في الحزب و الدولة، المراقبة السياسية  :161المادة 

 للميثاق الوطني و ألحكام الدستور. ذلك طبقا  

لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق األحكام الواردة  : 161المادة 

 في هذا الفصل.

  يمس:ال يمكن ألي مشروع لتعديل الدستور أن  :169المادة 

 بالصفة الجمهورية للحكم.  -4

 بدين الدولة.  -7

 باالختيار االشتراكي.  -3

 األساسية لإلنسان و المواطن. ريات بالح -1

 بمبدأ التصويت عن طريق االقتراع العام المباشر و السري.  -9

 بسالمة التراب الوطني.  -2

  صدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.ي   : 452المادة 

في استفتاء شعبي ، وبذلك تمت العودة من  4522واقر كل من الميثاق والدستور 

، كما تم انتخاب هواري بومدين المرشح الوحيد في  الدستوريالحكم  إلىالناحية النظرية 

  (1) .للجمهورية  رئيسا   4522ديسمبر 40

جانب  يتضح أن هواري بومدين ، إلىذكر من مواد الدستور السابقة  ما ومن خالل

 امتالكه  القوة العسكرية أصبح يمتلك دستور جعل منه يسيطر على المناصب السياسية التالية :

 مؤسسة الرئاسة(.رئاسة الدولة( 

 .السلطة التنفيذية(رئاسة الوزراء( 

  القوة العسكرية(.(المؤسسة العسكرية)الدفاع.وزارة( 

  الحزب الواحد(الحزب. – أمانة –رئاسة( 

  القوة العسكرية(الوطني.رئاسة مجلس الدفاع( 

  السلطة التشريعية()البرلمان(. الشعبي.رئاسة المجلس( 

  السلطة القضائية(األعلى.القضاء( 

 المنظمات الشعبية . 

                                                           
 .181، ص  سابقفوزي احمد تميم ، مرجع  عطا محمد صالح ، -(1)
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القوى  وإبعادكما يالحظ من هذه المواد تغييب فكرة المشاركة السياسية بصورة مطلقة ، 

كل صور العمل  وإنهاءاألخرى عن العمل السياسي ،  المدنية والنقابية ، وحتى األحزاب

لسلطة فردية تستخدم القوة  ارضاخه  وعلى عسكرة المجتمع  واإلصرارالتعددي والديمقراطي، 

، وتحويل كل مكونات النظام السياسي التشريعية والقضائية والتنفيذية العسكرية في ذلك

   والتنظيمية )االفتراضية( إلى مجرد مؤسسات صورية.

النظام  أكملول مجلس شعبي وطني ، وبهذا أ، تم انتخاب  4522فبراير وفي مطلع 

 أصبحتالعملية التأسيسية ، ومنذ هذا التاريخ  أكمل أخرىالدولة ومن جهة  أركانمن جهة 

والنصوص القانونية والتشريعية والتأسيسية ، وبذلك  واإلجراءاتكل القواعد  الجزائر تمتلك

الذي  طابع الشرعية على نظام حكمه   وإضفاءسب رهان العملية التأسيسية ، يكون بومدين قد ك

في  مجلس الثورة الذي هو رئيسه   إلىلم يكن في البداية يتمتع بهذه الشرعية ، بل كان يستند 

 (1)الدستور. إقرارسبقت  التيطيلة الفترة  أصدرها التي واألوامرنفس الوقت وبعض المراسيم 

 

بن بله اعتمد  أنوهنا يمكن القول ان الفرق بين بن بله وهواري بومدين ، يتمثل في 

علي قيادات الجيش في الوصول للسلطة ، إال انه لم يعتمد عليه في المحافظة على الحكم 

 من خالل بناء قوة عسكرية موازية )القوة المحلية( ومحاولة خلق والءات عسكرية جديدة

وإبعادها عن المشهد السياسي من  لسدة الحكم ،  أوصلتهعوضا عن القيادات العسكرية التي 

االعتماد  هخالل تقليص وجودها في المؤسسات السياسية والوزارات، في الوقت الذي قرر في

، أما هواري بومدين فقد وصل  على التكنوقراط في تسيير مؤسسات الدولة السياسية المختلفة

خالل الجيش أيضا إال انه حافظ على تمكين القيادات العسكرية الثورية القديمة في  للسلطة من

المؤسسات المدنية باإلضافة إلى االستعانة بالقيادات العسكرية المحترفة وصناعة والءات جديدة 

مع قيادات عسكرية جديدة تمثلت في الضباط الفارين من الجيش الفرنسي ، وذلك من اجل خلق 

يتيح له االستمرار في السلطة األمر الذي لم يستطع  توازن بين القيادات العسكرية ممانوع من ال

  . بن بله صناعته إثناء حكمه

 

 

 

 

                                                           
 .73، ص سابقي دبلة ، مرجع لعبدالعا -(1)
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 خالصة الفصل الثاني 

بعد االستقالل ،  دولة ما إليامتداد الخالف العسكري المدني قبل االستقالل ، استمر  إن

استمر داخل القوى  أيضا  ،  اإليديولوجيالتناقض  أنمهما على  يعطي مؤشرا   األمروهذا 

، فقبل االستقالل كان الجيش يعترض على كيفية تشكيل  أخرالسياسية الجزائرية ، ولكن بشكل 

القوى  إشراكالجيش يعترض على  أصبحالحكومات والمجالس الثورية ، وبعد االستقالل 

مجتمع  إلىينتمي  ألنهؤسسات الدولة ، وم إداراتالبرجوازية ذات التوجهات الغربية في تسيير 

 يرى بأنها ال ألنه   األخرىالقوى السياسية  إشراكمنه  ، ويرفض  فالحي تأتي اغلب كوادره 

 تمتلك الشرعية الثورية ولم تقم بأي خطوات مقاومة لالستعمار الفرنسي .

يرات يحدث تغي إناكتسبها نتيجة حرب التحرير  التياستطاع الجيش من خالل القوة 

جوهرية في المشهد السياسي الجزائري بعد االستقالل ، وذلك بسبب الصراعات السياسية بين 

، وبطبيعة الحال فإن الجيش  ثانيا   التنظيمية ثم بفضل قوته   أوال  القوى الجزائرية السياسية 

يتبنى من خاللها العديد من  أصبح والتيمن خالل شرعية الثورة ،  الجزائري استمد قوته  

فيما بعد  أكسبته   والتي،  بلهكان )التصحيح الثوري ( ضد سياسات بن  أهمهاالمفاهيم الثورية 

في  معه   تكون شريك   أخرىقوة  ، ورفض أيّ  بلهبن  أقامهالبناء السياسي الذي شكل قوة تغيير 

القوة  ، جعلت منه   )صورية(تبعها بناء مؤسسات سياسية  أخرىالحكم ، وبناء شرعية دستورية 

 آن، وحتى يستطيع الجيش 4522الوحيدة المتحكمة في الساحة السياسية وذلك من خالل دستور 

يحكم من وراء حزب جبهة  وأصبح األحادي يكتسي ثوب العمل السياسي ، تبنى الفكر الحزبي 

 أخرى . ألحزابوجود  أيّ ، مع رفض التحرير

ميز دولة الجزائر  ما أكثروة العسكر هي الحكم السياسي بق أن أوضحت بلهفترة حكم بن       

جاء للحكم بقوة الجيش ، الذي يقوده هواري بومدين ، وبمجرد  بلهبعد االستقالل ، وذلك الن بن 

،  4529عن القوة العسكرية ، جاء انقالب  بمنءيحكم  آن أراد بلهبن  أنالجيش  أدرك ما

جعل ، والذي  4522هواري بومدين هو صاحب السلطات الثالث الذي حكم بدستور وأصبح

انعكس على الساحة  األمررجل الجيش والسياسة في وقت واحد )الكاريزمة ( .وهذا  منه  

 أحاديالسياسية الجزائرية بشكل كارثي بعد وفاة هواري بومدين الذي حكم بفكر اشتراكي 

لتصحر على المستوى السياسي الناضج على المستوى والذي خلق نوعا  من ا عسكري  ،

صعوبة استيعاب القوى السياسية الجزائرية لفكرة التعددية  إلى أدىمما المجتمعي ككل، 

 فترة الشاذلي بن جديد. أثناء، والتعامل معها 
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 الفصل الثالث

 ."استمرارية الدور السياسي للمؤسسة العسكرية"

 مقدمة : 

لصالح االنفتاح  الجزائريبعد وفاة بومدين ، وعلى الرغم من تطور المحيط السياسي 

، فقد تدخلت المؤسسة العسكرية  والمؤسسات المجتمعية المدنية السياسي والتعددية الحزبية

 الدبلوماسيالجزائرية لتحسم الصراع بين جناح يحياوي الحزبي وجناح عبد العزيز بوتفليقة 

المتمثل الحراك المجتمعي والشعبي  إطارصفوفها ، كالشاذلي بن جديد ، خار  لصالح عقيد من 

بعد  شغوره   4521 رسميا   أعلنتبقى من مجلس الثورة الذي  والذي تم باسم ما االنتخابات،في 

 مرض بومدين.

طريق مسدود لما  إلى طبيعة النظام السياسي القائم على الحزب الواحد يؤدي حتما  

خلق وضع متفجر في  بذلك  عسكرية متعسفة مساعدا   ةأقليّ كار للسلطة من قبل من احت يصاحبه  

الذي تتعرض  اإلقصاء، ويعود السبب في ذلك انتها  سياسة  البعيدأو قريب المدى العلى  سواء

في الجزائر، بحيث تمنع من كل  اإلسالمية اإلنقاذمغايرة كجبهة  إيديولوجياقوى سياسية ذات  له  

مؤسسي  إطاروالدفاع عنها بطريقة ديمقراطية وفي  وأفكارهاوسائل التعبير عن مواقفها 

، ثم تستمر  أوال  هو المقاومة السلبية  مامهاأوشرعي سياسي ، وبالتالي يصبح البديل الوحيد 

 ا ، وبعدها تحاولمرحلة االحتجا  وممارسة العنف ، ويصبح من الصعب احتوائه إلىلتصل 

شخصيات  والعسكرية االرتضاء بالتعددية السياسية وفق دساتير و ممارسات انتخابية  األقلية

دفة الحكم بشكل غير مباشر مما يسمح لها  وإدارةسياسية ترضى عنها بهدف تخفيف الضغط 

في هذا الفصل عن استمرارية الدور  سنتحدثبالمناورة والتدخل في الشؤون السياسية ، لذلك 

 عن سنتحدث فيه   األولالسياسي للمؤسسة العسكرية في الجزائر من خالل مبحثين ، المبحث 

حزب حقبة التعديدية السياسية ، وبروز لدخول الجزائر  المرحلة االنتقالية بعد وفاة بومدين ، و

مبحث الالفترة ، و هذه   العسكر أداركيف في الساحة السياسية الجزائرية و اإلسالمية اإلنقاذجبهة 

،  4554عام  األولالمسار االنتخابي  إيقافثاني يتحدث عن تجربة االنتخابات الجزائرية بعد ال

اليمين زروال ، وبعد ذلك الجنرال فاز فيها  التيبعد انتخابات الرئاسة  والذي بدأ تحديدا  

ومحاولته انتها   بوتفليقة  عبدالعزيزد االنتخابات التشريعية والرئاسية المتالحقة في عه

 .يف تعاملت المؤسسة العسكرية معهاك ولبناء مؤسسات سياسية دستورية ،  االنتخابي  األسلوب
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األولالمبحث   

 (6229-6218الفترة االنتقالية بعد وفاة بومدين وبروز جبهة اإلنقاذ.)

في المشاركة السياسية ، واستيعاب كل  األزمةعرفت حقبة هواري بومدين نوع من 

ترغب في المشاركة في الحياة السياسية  ، وبالتالي  التيالقوى الموجودة في المجتمع الجزائري 

مرحلة مابعد بومدين بسبب غياب التراث والتقاليد السياسية المتعلقة بالتداول  إلى األمرانتقل هذا 

م بين الجيش الرافض للتنازل عن المكتسبات السلمي على السلطة مما خلق نوع من التصاد

، بأن  وسياسيا   وتنظيميا   إيديولوجيا   السلطوية السابقة واالرتضاء على سلطة جديدة تختلف عنه  

 تحكم الجزائر.

 : وصول الشاذلي بن جديد قمة السلطة السياسية : أوالً 

 ،وتوقفت المرض أعراض هواري بومدين رئيسعلى ال،  تظهر بدأت ، 4521 بداية في

يوجد نائب للرئيس ال ه  أنّ  وة  ،خاصسياسيا   مشلولة الجزائر أصبحت و الوزراء مجلس اجتماعات

وفي هذا الوقت الصعب ،اتجهت األنظار إلي مجلس الثورة الذي يعتبر الهيئة العليا التي جاء  ،

هذه القيادة  أهميةوال يوجد غيرها لملء الفراغ السياسي .وقد برزت  ، منها بومدين ونظامه  

 (1)السياسية في هذا الوقت بالذات ،ألنها مازالت سلطة ثورية ترمز إلي السيادة الوطنية.

 عسكري منسق بدون الجيش ترك عدم الثورة مجلس قرر ، 4521نوفمبر30 يوم في و

 عسكرية جماعة أي قيام من خوفا   ذلك ،و بومدين هواري الدفاع مرض وزير بعد ،وحداته   بين

 بن جديد، الشاذلي بتعيين ، وقامله   موازية كقوة الظهور و الثورة مجلس تحطيم قصدما  حركةب

 أصبح ه  أنّ  ،أيالستة  العسكرية النواحي بين امنسق   ،وهران – الثانية العسكرية الناحية قائد

 الشعبي، الجيش الوطني قيادات و الثورة مجلس بين ينسق و الدفاع وزير صالحيات يمارس

 سيحصل ماذا الثورة على مجلس أعضاء جميع يتعرف و المستقبل في الرؤيا تتضح أن إلى

 (1.(بومدين هواري للرئيس

:  في اختيار خليفته   ن تلعب دورا  أكانت هناك ثالث مؤسسات يمكن بعد وفاة بومدين ، 

العامة لجبهة التحرير المكون من  األمانة مجلس قيادة الثورة  المكون من ثمانية أعضاء  ، و

خمسة أعضاء ، ثم المؤسسة الشعبية  )المؤتمر العام لحزب جبهة التحرير( ، و التي لم تنعقد 

المتاح  األسلوبعضو ، وكانت تمثل بقدر  أالفربعة أ حواليمنذ مدة طويلة والذي يتكون من 

                                                           
،  3، العدد  المجلة الجزائرية للدراسات السياسية والقانونيةعمار بوحوش ، بداية سياسة االنفتاح دشنت في الثمانينيات،  -(1)

   .977( ، ص7001، ) 17المجلد 

 .977المرجع السابق ، ص -(1)
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صغر وكذلك ألدارية اإلالخمسة عشر بمختلف وحداتها ا األقاليم من الشكل الديمقراطي حينئذ

 (1)المهنية . االتحادات

 (1).1676مجلس قيادة الثورة أعضاء( يبين تركيبة 12جدول رقم )
 مدني /عسكري الوظيفة العضو

 عسكري الوطني التحرير جبهة منسق يحياوي الصالح محمد

 عسكري الري وزير الشريف بن حمدأ

 عسكري الداخلية وزير الغني عبد احمد بن محمد

 عسكري النقل وزير دراية حمدأ

 مدني الثورة الزراعية و الفالحة وزير العربي الطيبي

 عسكري األولى العسكرية الناحية قائد بلهوشات هللا عبد

 عسكري الثانية العسكرية الناحية قائد جديد بن الشاذلي

 متقاعدعسكري  الخارجية وزير بوتفليقة العزيز عبد

 
( يوضح توزيع فئات األعضاء وأعدادهم في مؤتمر حزب جبهة التحرير 19جدول رقم )

 (3). 1676يناير 31-17من 
 عدد األعضاء الفئات

 عضو 1898 مندوبو القاعدة والبلديات والتعاونيات

 عضو 911 ضباط الجيش الوطني

 عضو 117 ل كبير في الحكومة واإلدارةؤومس

 عضو 168 المنصبمشارك بحكم 

 عضو 111 نائب بالمجلس الشعبي الوطني

 عضو 11 ممثل للمنظمات واالتحادات المهنية

 عضو 18 ممثلو مجالس البلديات والواليات

 

( يوضح نوعية الجماعات التي كانت ممثلة في اللجنة المركزية لحزب 19جدول رقم )
 (2). 1676جبهة التحرير الوطني في المؤتمر الرابع يناير 

 اإلضافيين األعضاء األساسيين األعضاء القطاعات

 07 30 الدفاع وزارة

 04 23 الشعبية المنظمات

 03 22 الوطني الشعبي المجلس

 05 18 الوزراء

 -- 17 السياسي المكتب

 03 12 للحزب الوطنيون المحافظون

 -- 12 الخارجية وزارة

 07 11 للحزب المركزي الجهاز

 05 07 الوزارات باقي

 -- 03 السابقون الوزراء

 01 03 الوالة

 05 01 الرئاسة

                                                           
 .192ص صالح العقاد ، مرجع سابق ، -(1)

.973- 977ص ص ، بداية سياسة االنفتاح دشنت في الثمانينياتعمار بوحوش ،  -(1)
 

 .1، ص (7005: جامعة الجزائر،  )الجزائراإلصالحات االقتصادية والتحوالت الصعبة في الجزائر، عمار بوحوش ،  -(3)

 .975ص المرجع السابق ، -(4)
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تعكس الجداول السابقة حجم البيروقراطية والتواجد العسكري داخل تركيبة أهم 

المؤسسات السياسية في هذه المرحلة الهامة من عمر النظام السياسي الجزائري . وبالرغم من 

بين القيادات  ، وظهرت معها الكثير من الصراعات من يخلف بومدينبرزت مشكلة اختيار ذلك 

الكثير من االقتراحات ، حيث كان  ق دمتحول ملء فراغ الرئاسة ، وفي هذا الشأن  العسكرية

انتخاب رئيس من داخل مجلس قيادة الثورة ، واقتراح أخر يدعو إلى تطبيق هناك اقتراح ب

لى رئيس البرلمان ، وكان رابح ، والذي ينص على تو 4522النصوص الدستورية لدستور 

لمؤتمر العام للحزب جبهة يوما  بالنيابة، لحين اجتماع ا 19الرئاسة لمدة  بتوليبيطاط ، 

 (1)، وإجراء انتخابات رئاسية النتخاب رئيس جديد للدولة ، وتم اعتماد هذا الطرح .التحرير

 19ب  4522والمحددة في دستوربعد انتهاء المدة الدستورية االنتقالية لرابح بيطاط ، 

 (1):  انيوما ،  برز تياران متصارع

ان يدعو إلى مؤتمر وطني كالعسكري السابق محمد صالح يحياوي ، والذي  يقوده   التيار األول :

، باعتباره يحول حزب جبهة التحرير ، إلى حزب حاكم  نأ أمللحزب جبهة التحرير ، على 

 المنسق العام لحزب جبهة التحرير ، ويحظى بدعم المنظمات الشعبية التابعة للحزب. 

تنظيم  إلى ، حيث دعا بوتفليقة العزيز عبد يقوده  العسكري السابق والدبلوماسي التيار الثاني :

 ترشيح يمكنها التي الحكومية باإلدارات اإلدارية المتواجدة كل القيادات فيه   يشارك وطني حوار

 الذي المعنوي ي عول على الدعم بوتفليقة العزيز عبد ، كانالجمهورية لرئاسة مناسبا   تراه  من

 الجزائر دبلوماسية  بقيادة كلفه   و فيه   يثق كان الذي هواري بومدين طرف من به   يحظى كان

 الخط في السير مواصلة و االستمرارية رجل نفسه   يعتبر كان بوتفليقة لهذا و. وفاته   حتى

 بومدين. الرئيس ينتهجه   الذي كان السياسي

 برؤساء النواحي الدفاع وزارة في ، بيطاط بالنيابة، رابح الجمهورية رئيس اجتمع أن بعد

 اللجنة" تشكيل ،تقرر العسكرية، الفرق رؤساء و الدفاع بوزارة المركزيين المديرين و العسكرية

 من تنصيبها تم و، 4521ديسمبر 34يوم التحرير الوطني " جبهة مؤتمر لتحضير الوطنية

 رئيسا   بيطاط رابح السيد تعيين فقد تقرر المرسومة، الخطة ، وحسب4525يناير بداية في طرفه  

تقرر فيه و( 3)له.  نائبا   الغني عبد أحمد محمد بن والسيد الحزب، مؤتمر لتحضير الوطنية للجنة

 القائد و الجمهورية لرئاسة الوحيد األمين العام للحزب والمرشحأن يكون الشاذلي بن جديد هو 

                                                           
 .45ص ،441مادة  ،4522للمزيد من المعلومات راجع دستور الجزائر .32يحي ابوزكريا ، مرجع سابق ، ص -(1)

  .973ص ، ، مرجع سابقبداية سياسة االنفتاح دشنت في الثمانينيات عمار بوحوش ،  -(1)

 .979المرجع السابق ، ص -(3)
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 200حيث كان العسكريون ممثلين في المؤتمر العام تمثيال قويا بنحو ( 1)المسلحة. للقوات العام

برزهم أعلى منافسيه وكان  صواتهم رجحت كفة الشاذلي بن جديدأعضو ، وبفضل تماسك 

عتبر ين، ومحمد صالح يحياوي، و رابح بيطاط الذي ي  عبدالعزيز بوتفليقة المقرب من بومد

 (1)الوحيد من بين الزعماء التاريخيين التسعة الذي استمر يشارك في الحياة العامة.

فة لصالح الشاذلي في ترجيح الكّ  التي ساهمت واألمنيةعسكرية الشخصيات ومن ابرز ال

 رئيسا   وكوفئ في وقت الحق بتعيينه  قاصدي مرباح مدير االستخبارات العسكرية ،  هوبن جديد 

في  وتأليب الشاذلي عليه   اإلطاحة به  بالنفوذ في المؤسسة العسكرية  يللحكومة قبل أن يساهم ذو

 (3)حملة استهدفت العناصر البومدينية في مراكز الجيش والدولة.

عن كونه قائد منطقة وهران العسكرية ، يمثل داخل حزب جبهة  كان بن جديد فضال  

التحرير الحاكم التيار الوسطي ، إي بين صقور جبهة التحرير وبين حمائم الحزب المستعدين 

 (2)بعض مظاهر الديمقراطية . وإضفاءلتخفيف قبضة الدولة 

 بوتفليقة العزيز عبد كان فإذا الوسط، رجل كان ألنه   بن جديد الشاذلي على االختيار وقع

 كان يحياوي الصالح محمد فإنّ  ،عليه   متحفظون االشتراكي بالنهج والمتعلقون نوعا ما ليبراليا  

 المؤيدة الجماعات بدعم يحظى ال لذلك و االشتراكي، المعسكر دول إلى ويميل راديكاليا  

 و بومدين مع تدربو  واقعي، جديد،ألنه   بن الشاذلي على االختيار ولهذا وقع، للمعسكر الغربي

متعلق  و الثورية، للشرعية و للرئيس بومدين مخلص أنه إلى باإلضافة والفعالية تعلم الصرامة

الشخص الذي يعتبر  نه  أ أي،  الغرب أو الشرق إلى منحاز وغير،  اإلسالمية-  العربية بالهوية

 (9)بمثابة حل وسط.

 :سبق  إلى بعض النقاط حول ما اإلشارةتجدر 

حجم العسكريين الممثلين داخل حزب جبهة التحرير، فإذا نحن القينا نظرة على الجماعات  -4

التي تتكون منها اللجنة المركزية التنفيذية للحزب، فإننا نالحظ أن أقوى مجموعة هي مجموعة 

عضوا  ، والمجلس الشعبي  73عضوا ،ثم تليها المنظمات الجماهيرية ب  30وزارة الدفاع 

عضوا  ، وكذلك  44عضوا ، بينما عدد أعضاء الجهاز المركزي للحزب هم  77ب  الوطني

 . عضوا   200 حواليعدد تمثيلهم داخل المؤتمر الرابع كان 

                                                           
)الجزائر ، مطابع  1676يناير  31-17النصوص األساسية المصادق عليها من طرف المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير  -(1)

 .745( ، ص 4525الحزب ، 
 .192ص ، ، مرجع سابق صالح العقاد -(1)

 .32يحي ابوزكريا ، مرجع سابق ، ص  -(3)

 .192، ص بقصالح العقاد ، مرجع سا -(4)

 .971ص ، مرجع سابق ، بداية سياسة االنفتاح دشنت في الثمانينياتعمار بوحوش ،  -(9)
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ن من تولى السلطة بعد وفاة هواري بومدين هو أحد رجال المؤسسة العسكرية ، ونجاحه  ا -7

ه  ، وهذا يعطي انطباعا  أن ترشيح القوي ل دعم العسكريين في الترشح للرئاسة كان وراءه 

الشاذلي بن جديد قد حسمه  الجيش وليس عن طريق استفتاء شعبي أو انتخابات شعبية بالطريقة 

 الديمقراطية.

 (1) :بعد ترشحه للرئاسة ، قرر الشاذلي بن جديد العمل على ثالثة صعد رئيسية 

إلى الخار  وإصدار العفو  السفراالنفتاح والمصالحة الوطنية )بدءا  بإلغاء طلب رخصة  -4

 على الزعماء السياسيين .

 إعادة هيكلة وتنشيط الحزب الواحد )بتشجيع اإلدارة الجماعية وحرية االنتخاب الداخلي (. -7

 .تطهير الحياة السياسية واالقتصادية  -3

، إن يثبت لرجال هواري بومدين أنه  راد الشاذلي بن جديد هذه الخطوات أمن خالل و

سياسي بعد وفاة  فراغال قادر على تهميشهم سياسيا  ، وتشتيتهم ، وكان يريد أن يثبت أيضا  أنه 

 : 4510بومدين ، حيث قال في فبراير 

دور الحزب في مسيرتنا هو دور  و ، الحكومة هي حكومة جبهة التحرير الوطني نإ"

يقودها ال يمكن أن تكون ثورة، بل هي مجرد حركة عشوائية، أساسي ألن الثورة بدون حزب 

للميثاق الوطني الذي يمثل الخط  المجتمع طبقاً  إن الحزب هو الذي يقود الثورة ويوجهُ 

 ( 1)."ويقود اليوم ثورة البناء اإليديولوجي للحزب الذي قاد ثورة التحرير الوطني،

لوزارة  عاما   ، أمينا  من المقربين إليه  في نفس الفترة قام بتعيين مصطفى بلوصيف، وهو 

 الدفاع وذلك بقصد تحديث أسلحة الجيش وإبقاء القوات المسلحة موالية للرئيس ومدعمة له  

أن نسبة كبيرة من المسئولين في  التي يتم تبنيها في اللجنة المركزية للحزب، وخاصة   ته  اولسياس

 (3)من المدنية والعسكرية.حزب جبهة التحرير يتم انتقائهم من طرف أجهزة األ

وعلى صعيد المؤسسة العسكرية أجرى الشاذلي بن جديد سلسلة تغييرات أزاح بموجبها كل 

وأحالهم إلى التقاعد ، وتقدم إلى الواجهة ما يعرف في  (البومديني)المحسوبين على التيار 

الجيش الفرنسي والتحقوا بصفوف  الفارين منن ييوهم الضباط الجزائر (بضباط فرنسا)الجزائر 

الثورة الجزائرية في أواخر أيامها مثل خالد نزار وعباس غزيل ومحمد العماري وعبد المالك 

 (2)قنايزية وغيرهم .

                                                           
 .444ص ، مرجع سابق،  وآخرونقيرة  إسماعيل -(1)

 .2، ص ، مرجع سابق اإلصالحات االقتصادية والتحوالت الصعبة في الجزائرعمار بوحوش ،  -(1)

 .2المرجع السابق ، ص -(3)

 .31 زكريا ، مرجع سابق ، ص أبويحي  -(4)
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على مستوى الرئاسة، قام الرئيس بتدعيم نفوذ رئيس الديوان، العربي بلخير،الذي تم و

حرك الرئيس لقرارات وسياسات ن الم  ، وبدون شك، فإ4525في هذا المنصب منذ  تعيينه  

رئاسة الجمهورية كان هو السيد العربي بلخير الذي يعتبر البوابة الرئيسية للوصول إلى 

، كان الرئيس الشاذلي بن جديد، يتخذ القرارات ويمضي على الوثائق التي الرئيس، ومن خالله  

كثيرا ويعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة، كما أنه كان  كان يثق فيه   تقدم إليه للبث فيها، ألنه  

 (1)ل عن تعيين اإلطارات في المؤسسات والمنسق لألجهزة األمنية على مستوى الرئاسة.ؤوالمس

أدى هذا األمر إلى ظهور عصب وجماعات تستمد نفوذها من الصالحيات التي أعطاها 

عصبة بالخير ، ،عصبتين  أوجماعتين  ماوهالشاذلي بن جديد لمجموعة من القادة العسكريين ، 

 (1)وعصبة حمروش.

 : )*(العربي بلخيرالجنرال عصبة  -6

الدفاع ،  بوزارات بلخير يهتم عمليا  الجنرال  أصبح،  بتفويض من الشاذلي بن جديد نفسه  

، في الوقت الذي  األمني، ووزارة الثقافة ، وجميع المصالح ذات الطابع  واإلعالموالداخلية ، 

بلخير وصل  أنمثل المالية ، ووزارة التجارة ، لدرجة  على وزارت مهمة جدا   كان يشرف فيه  

في كافة المناصب الحساسة في الشركات  الذين ينتمون لعصبته   األشخاصلمرحلة تعيين 

ل كان يعتمد ، ب الوطنية وتعيين مديريها العامين . وهذا العمل الهائل لم يكن ليقوم به منفردا  

توسيع  قد أتاحت له   وكانت ثقة بن جديد ومساندته  . وكل التكنوقراط المواليين له   على عصبته  

والمجلس  الشعبيةلتشمل حزب جبهة التحرير الوطني ، والمنظمات  ونفوذ عصبته   دائرة نفوذه  

 الوطني،لألمن والمديرية العامة  العسكري،قحم ممثلي )مصالح األمن الشعبي الوطني . وكان ي  

كانوا  الذيناختيار أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير  الوطني(، فيوالدرك 

مصالح األمن  أنكما  أعضائها.بالمائة من  20 -99في اختيار ما بين  معه   باالشتراكيتحكمون 

  (3)التشريعية.رك في اختيار مرشحي جبهة التحرير في االنتخابات تكانت تش

 

 

                                                           
 .2مرجع سابق ، ص اإلصالحات االقتصادية والتحوالت الصعبة في الجزائر ،عمار بوحوش ،  -(1)

 .427، مرجع سابق ، ص اإلبراهيميعبدالحميد  -(1)

ويصنف من ،  قوات الجيش الفرنسي أوالددرس العربي بلخير في مدرسة ، ينتمي الى عائلة ذات عالقات وثيقة مع فرنسا  -)*(
الى جبهة التحرير في تونس ، ثم الى جيش التحرير على الحدود التونسية  أوالالضباط الفارين من الجيش الفرنسي ، حيث انظم 

 . 4527الجزائرية عام 

 .427المرجع السابق ، ص -(3)

سنة عمل تحت إمرة  49وعمره ال يتجاوز  بجيش التحرير الوطني، التحق 4527 - 4591شارك في حرب التحرير بين  -)*(
في فترة حكم  الجيش الوطني الشعبيبصفوف  ألتحقحصل على ماجستير في العلوم السياسية ثم  االستقالل، و بعد مسعود بوجريو 

  وكلف بمنصب مدير البروتوكوالت . هواري بومدينالرئيس 

http://www.marefa.org/index.php/1958
http://www.marefa.org/index.php/1962
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 حمروش :ولود مُ صبة عُ  -1

 لؤومسسيما من الهادي خضيري  ال و األمنمن مصالح  بدا حمروش ، القريب جدا  

مكن ، وبما معد حد بأ إلى، يعمل لحسابه الشخصي للمضي  آنذاكالوطني  لألمنالمديرية العامة 

الفكرية والسياسية ، نسج تحالفات مع عصبة  يتخطى قدرته   حدود له   طموح ال كان يحركه   انه  

في الحكم  ه  داخل جبهة التحرير الوطني وبعض الشخصيات السياسية ، واستخدم معارف

، بدء حمروش في تحضير  (4511 - 4512)خالل الفترة مابين و .للحصول على دعم فرنسا

محتملة . وكان يعتمد  انتخابات رئاسية إلى ول يعبد طريقه  أمن دون وازع لمنصب وزير  نفسه  

، جهاز جبهة التحرير ، المنظمات الوطنية ، الوزارات  األمن: مصالح  األجهزةعلى 

عالقات  أقاماالتصاالت غير الرسمية في اتجاه فرنسا ، وقد  إهمالاإلستراتيجية ، من دون 

رسمية ليس لهؤالء وظائف  خاصة بأشخاص قريبين من الرئيس الشاذلي بن جديد ، في حين انه  

 (1)في الدولة  .
في ظل بروز هذا التنافس بين هذه العصب والجماعات السياسية الجديدة ، بدء الشاذلي بن 

 أكثرتكون  ليبراليةوتبنى سياسات واستراتيجيات  الرأسمالياالقتصاد  إلىلتحول ي فكر في اجديد 

تخطط وتتبنى مشاريع اقتصادية  أناالعتماد على نخب تستطيع  األمر، وقد تطلب هذا  انفتاحا  

وسياسية تساعد في تحقيق األهداف التي كان يسعى بن جديد إليها.و فيما يلي مختلف مراكز 

 (1):4511 -4517القوى و النخب التي كانت تقود سياسات االنفتاح في الجزائر منذ 

  التنفيذية :  السلطة مستوى على التكنوقراط نخبة -أ

 بعد المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني بتشكيلقام الرئيس بن جديد 

 :يقوده  فريق اقتصادي ذو توجه ليبرالي

  العمرانية.وزير التخطيط و التهيئة  اإلبراهيمي،عبد الحميد 

 . نابي بالقاسم ، وزير الصناعات الكيميائية و البترول 

   للمالية . عبد العزيز خالف ، وزير التجارة ، ثم عين وزيرا 

 للمالية ا  ثم وزير ،الداخلية  اإلبراهيمي،عالم بن بو.  

 حمد طالب اإلبراهيمي ، وزير الخارجية .أ 

  :بالحزب المحافظين الثوريون نخبة -ب

من محمد الشريف  ، ابتداء  وتتحصن به   ن توجهات الحزب و النخبة التي تسيطر عليه  إ

قيادات شاركت في الثورة و ساهمت  مساعدية، إلى عبد الحميد مهري وبوعالم بن حمودة،هي

                                                           
 .429المرجع السابق ، ص -(1)

 .913مرجع سابق ، ص ، بداية سياسة االنفتاح دشنت في الثمانينيات عمار بوحوش ، -(1)
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في نيل االستقالل،و بالتالي تعتبر عناصر وطنية محافظة ومناضلة من أجل المحافظة على 

، فإن إيديولوجية المحافظين و اإلسالمية للجزائر. وعليه   -المكاسب الثورية والهوية العربية 

الناشطين  الليبراليين الجددنوقراط والمخططين كتختلف عن توجهات الت الثوريين في الحزب،

 مع مستوى السلطة التنفيذية.

 : أجهزتها بمختلف األمن قيادات نخبة -ج

عدد أفراد النخبة العسكرية الذين كانوا يمثلون قوة عسكرية  حسب بعض الباحثين، فإنّ 

 . يبلغ عددهم تسعة جنراالتفي محيط الشاذلي بن جديد 

العسكريين في عهد الشاذلي بن جديد ونفوذهم برز القادة أ( يوضح 10جدول رقم )

 (1).السياسي والعسكري

 الصفات السياسية والوظيفية االسم

أمين عام للرئاسة ثم مديرا لديوان رئيس الجمهورية  العربي بلخيرالجنرال 

ل األول عن ملف اإلطارات في رئاسة ؤوالمس

 الجمهورية

 -لحزب جبهة التحرير الوطنيعضو اللجنة المركزية  مصطفى بلوصيفالجنرال 

 لهيئة أركان الجيش الوطني الشعبي رئيس

رئيس  –عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير  عبد هللا بلهوشاتالجنرال 

 الجيش الجزائري أركان

قائد  –عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير  رشيد بن يلسالجنرال 

 القوات البحرية

العام لوزارة  األمين –عضو اللجنة المركزية للحزب  فيمصطفى الشلوالجنرال 

 الدفاع

المدير المركزي  –عضو اللجنة المركزية للحزب  مجدوب لكحل عياطالجنرال 

 العسكري لألمن

 –عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير  عباس غزيلالجنرال 

 األمنيالمستشار الرئاسي في المجال 

 األمين -عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير قاصدي مرباحالجنرال 

 العام لوزارة الدفاع بعد تنحية بلوصيف

وزير  –عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير  الهادي خضيريالجنرال 

 الداخلية ثم تولى القائد العام للدرك الوطني

 

حزب جبهة التحرير الوطني ، المتعلق بدور ( من القانون األساسي ل442للمادة ) ووفقا  

الجيش ، فإن الجيش الوطني الشعبي ي شارك في الحياة الحزبية ، بحيث يحضر ممثلون عنه  في 

ومعنى ذلك بالنسبة  (1). واألقسامكل االجتماعات التنسيقية التي يعقدها رؤساء اللجان 

 ذ القرارات واستئثارهم بالسلطة.سيحميهم من هيمنة السياسيين على مركز اتخا، للعسكريين 

                                                           
 .915المرجع السابق ، ص  -(1)

( ، مرجع سابق ، 4525يناير  34-72النصوص االساسية المصادق عليها من طرف المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير ) -(1)

 .745ص
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 :سياسات االنفتاحمع  اإلصالحات السياسية كآلية لتكيف النظام السياسي:  ثانياً 

على الحزب الواحد  ا  د، م عتم 4511 وحتى 4527النظام السياسي الحاكم منذ  ظلّ 

المتمثل في جبهة التحرير الوطني قائد الكفاح المسلح ومحقق االستقالل، وأكثر من ذلك المتحكم 

والمسيطر على الحياة السياسية والمجتمع، حيث أكدت المواثيق الوطنية والرسمية، على أن 

ا، وهي الوحيدة الجبهة هي المؤسسة األولى التي تتصدر بقية المؤسسات بل هي الدولة بعينه

 (1)المحتكرة لجميع أوجه النشاط السياسي، ما أعطاها دور الموجه والمرشد السياسي.

عة من ن يقوم بمجموأحاول الشاذلي بن جديد في ظل الضغوطات والتناقضات ، 

للتقدم نحو  أفضلساهم في توفير مناا تعديالت دستورية ت   تقوم على ، السياسية اإلصالحات

 (1)وهي كالتالي :التعددية السياسية 

 عينه رئيس الجمهورية .يتركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس وزراء  -4

مامه وربط التمثيل في أ لةؤومستركيز السلطة التشريعية في يد المجلس وجعل الحكومة  -7

 الوطني.المجلس بالهيئة الناخبة وليس بجبهة التحرير 

 أوالسلطة التنفيذية  أعمالالتعديالت أي دور لجبهة التحرير الوطني في الرقابة على  لم تعط   -3

 التشريعية.

جوهر باعتبارها  والديمقراطية األساسيةاستحداث بنود ايجابية عدة في مجال الحريات  -1

 الوطني . االستقالل

مجلس دستوري يتولى العمل على احترام الدستور وتأمين االلتزام بالقواعد القانونية  إنشاء -9

 لعمليات االستفتاء واالنتخابات الدستورية .

البالد  أراضيفقط بالدفاع عن وحدة  حتى يصبح مكلفا   السياسية،الجيش عن الحياة  إبعاد -2

وهذه النقطة  االشتراكي.في بناء المجتمع  دورا   النص الذي يعطيه   إلغاءكما تم  وسالمتها،

في خصومات ضد العسكر بصورة  وأدخلتهتحديدا  أوقعت الشاذلي بن جديد في مشاكل كبيرة 

،  4511مباشرة واتضح ذلك بشكل كبير ، بعد انتها  فكرة التعددية ، ونتائج التجربة االنتخابية 

 .أكتوبر حداثأو

                                                           
مركز دراسات الوحدة  )بيروت :الى تجربة الجزائر إشارةالعربية : مع  األنظمةالشرعية في  إشكاليةخميس حزام والي ،  -(1)

 .419، ص  ( 3003العربية ، 

)بيروت  الجزائرية "الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية األزمةفي الجزائر والتعددية المكلفة ، منعم عمار ،  -(1)

 .95، ص  ( 4552:مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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لي بن جديد بمساعدة أعضاء من حزب جبهة على المستوى االستراتيجي وضع الشاذ

 (1)التحرير الوطني مجموعة من العناصر التالية :

تنظيم  وأعيدمحاكمة كل الموظفين المتهمين بالفساد ،  بدأترائب الدخل ، كما ضتم تخفيض  -4

 (1).غيرة حتى تتماشى مع القطاع الخاصالشركات الصناعية الكبرى ، وقسمت إلى وحدات ص

البد من التخلص من اإلجراءات  سياسية الالمركزية في الدولة بحيث أنه   انتها  -7

 20البيروقراطية البطيئة التي ألحقت أضرارا بالغة باالقتصاد الوطني، وكذلك تقرر تفكيك 

شركة ذات استقالل مالي ولها حق اتخاذ القرارات على  100شركة وطنية وتقسيمها إلى 

 مستواها. 

لكي  اص وتشجيعه على المشاركة في التنمية الوطنية وإفساح المجال أمامه  تدعيم القطاع الخ -3

 في التعامل مع الخار  بحرية تامة. حيويا   يلعب دورا  

كسر احتكار الدولة للتجارة الخارجية والسماح ألصحاب المال أن يستوردوا ويصدروا بدون  -1

 لهم.قيود قانونية معرقلة 

األجنبية وتغيير القوانين التي تحول دون قدوم األموال األجنبية إلى تشجيع االستثمارات  -9

 الجزائر.

تنازل الدولة عن العقار: لصالح المؤسسات التي تحتا  إلى قطع أرض لبناء المصانع  -2

 والمنشآت الضرورية للتنمية االقتصادية.

ل المواطنين على تحسين الخدمات: االجتماعية وتخصيص أموال كبيرة لمواد الغذاء وحصو -2

 كل ما هم في حاجة إليه.

باإلضافة إلى السياسيات ، صب على العسكريين بهذه الطريقةيع المناتوز

واالستراتيجيات الجديدة التي يهدف من خاللها الرئيس إلى تحقيق االنفتاح ، كل ذلك أدى إلى 

واقتصادية خلق ضغوط قوية على الشاذلي بن جديد من عدة فئات وقوى سياسية وعسكرية 

 (3)واجتماعية في المجتمع الجزائري ، وهي كالتالي :

يتمثل في نخبة من النظام الذين يحتلون المرتبة األولى، فبالرغم من عددهم  : النوع األول

 الصغير فإن قوتهم كبيرة ألنهم ضباط قدامى .

من أصحاب النفوذ هم رجال النظام المبعدين الذين خرجوا من السلطة ودخلوا  النوع الثاني :

 ميدان التجارة للكسب السريع .

                                                           
 .72ص  ، مرجع سابق اإلصالحات االقتصادية والتحوالت الصعبة في الجزائر، عمار بوحوش ، -(1)

 .191ص، صالح العقاد ، مرجع سابق  -(1)

 .22ص  ( ،4552دار الطليعة ، بيروت:) الجزائر :التحرير الناقص ، غازي حيدوس -(3)
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يون للنظام الذين يتعاملون مع شركات دولية م العمالء السرّ من أصحاب النفوذ ه   النوع الثالث :

 ويحصلون على عموالت مالية مقابل ترويج بضائعهم في السوق الجزائرية.

يتمثل في رجال األعمال األثرياء الذين استفادوا من قوانين احتكار التجارة :  وع الرابعالن

الخارجية، وينصب نشاطهم على معارضة أي تعديل في قواعد اللعبة والتوازن القائم ما داموا 

يستفيدون من التنظيم االحتكاري القائم الذي يسمح لهم بالحصول على رخص االستيراد 

 واق والحصول على قروض بسهولة تامة .واحتكار األس

هم رجال األعمال الذين يملكون مؤسسات صغيرة ويرغبون في التوسع بقصد  : النوع الخامس

مضاعفة أرباحهم، وما يطلبونه هو أن تحميهم الدولة وتخفف عنهم القيود اإلدارية التي ال 

 تتماشى واإلصالحات والفرص الجديدة لتقوية القطاع الخاص.

 هذهالجيش الفرنسي" في خضم  من "الضباط الجزائريين الفارين أن إلى اإلشارةر وتجد

في الهرم القيادي للمؤسسة  شديدة الحساسيةعلى مواقع قد سيطروا  السياسيةالتحوالت 

الراديكاليين داخل حزب جبهة التحرير  بإبعاد، وقاموا بواسطة الشاذلي بن جديد ، العسكرية

من ذوي التوجهات البومدينية  أي  وحتى جهاز االستخبارات العسكرية ، وتحديدا   الوطني

قام الشاذلي بن جديد بتغييرات جوهرية على مستوى  4511أكتوبر  75االشتراكية . ففي 

وذلك من خالل إحالة العديد من القيادات العسكرية إلى التقاعد وتعيين آخرين  الجيش، 

 (1) مناصرين له .

 (1):لجيش الفرنسي في المناصب التاليةالفارين من االضباط ين ذلك تم تعيينبالتوازي مع و

 للدفاع.ثم وزيرا  لألركان، عين رئيسا   نزار،الجنرال خالد  -

 للجنرال خالد نزار . خلفا   لألركان الجنرال عبدالمالك قنايزية ، عين رئيسا   -

عين  (،جل الثقافة والديمقراطية أ) القريب من حزب التجمع من  يمحمد توات الجنرال -

 الدفاع.لوزير  مستشارا  

 للدرك الوطني . الجنرال عباس غزيل ، عيين قائدا   -

 العسكري . األمنعن  ال  ؤومسالعقيد محمد مدين ، عين  -

                                                           
 .745، ص  سابق ، مرجع اإلبراهيميعبدالحميد  -(1)

  .220ص ، السابق المرجع -(1)
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بن جديد والم عتمدة على العالقات الشخصية ، طبقت قبله  طبقها  يالسياسة الت وهذه  

تقليد متوارث ، فقد عمد بومدين في تشكيله  لمجلس قيادة الثورة على جماعة  وكأنهاوأصبحت 

وجدة بالدرجة األولى ، تلك الجماعة التي عملت معه  إثناء الثورة ، ولكن االختالف هنا يكمن 

في أن بومدين كان مسيطرا  ومهيمنا  ويرجع له  القرار في أخر األمر ، أّما بن جديد فإن جماعته  

ريبا  من الجيش وكانت تشاركه  في اتخاذ القرار بحيث انه  أصبح سجين هذه الجماعة التي كلها تق

 (1)به إلى الحكم . أتت

 عددا   الشاذلي بن جديد قد تشابه مع الرئيس الراحل هواري بومدين في  اختياره   أن كما 

قد اختارهم يلتحقوا بجيش التحرير، و أنمن الضباط الذين تكونوا في الجيش الفرنسي قبل 

لتأطير جيش الجزائر المستقلة ، وتقلد رجال مثل عبدهللا بلهوشات ، والعربي بلخير ، ومحمد 

وهو أن  مهما   أمرا  بطبيعة الحال يعكس  هذاقنايزية ، ومحمد العماري ، وغيرهم مناصب عليا ، 

التحرير وعلى يقصي ضباط جيش  وأصبح الفرانكفونيالشاذلي بن جديد يتعاطف مع التيار 

، والذي انعكس بشكل سلبي على الحياة السياسية الجزائرية ، وادخل رأسهم مصطفى بلوصيف

 . األهليةالحرب  أتونوفكرية وادخلها في  إيديولوجيةالجزائر في صراعات 

  في إطار اإلصالحات السياسية : 1611نوفمبر  03التعديل الجزئي للدستور في  -1

التعديل  ، هو () 4511أكتوبر الشعبية في تظاهراتال عقبتحول سياسي  أول   عتبري  

حيث قرر رئيس الجمهورية أن يعرض على الشعب عن طريق  (4522)الجزئي لدستور 

مشروع تعديل للدستور يتعلق بتنظيم جديد للوظيفة التنفيذية  ،4511نوفمبر  3استفتاء ينظم في 

 7أمام المجلس الشعبي الوطني. ال  ؤومسللحكومة يكون  يختار بمقتضاها رئيس الجمهورية رئيسا  

حتى كانت الحكومة قد عدلت  الشعبية أكتوبرتظاهرات على  أشهرلم تمض أربعة 

ذف بمقتضاه  النص عل الدستور تعديال جذريا   ى دور جبهة التحرير في الحكم وسمح بالتعددية ح 

كل المتشددين داخل حزب  إقالةإال طار تم  اإلى االشتراكية ، وفي هذ اإلشارةالحزبية واختفت 

لحزب  وقد صدر عن المؤتمر السادسجبهة التحرير ممن يقومون التوجهات الديمقراطية . 

مجموعة من اإلصالحات السياسية ، تمثلت في مجموعة من التوصيات  جبهة التحرير

 (3)والقرارات والتي يمكن حصرها في النقاط التالية :

                                                           
 .747ي دبلة ، مرجع سابق ، صلعبدالعا -(1)

))-  تعتبر حركة شعبية ضد التحوالت االقتصادية التي قام بها بن جديد ، والتي أدت إلى إضعاف القطاع العام ، وتفشي البطالة ، والتي تمت

 مواجهتها بنزول الجيش للشوارع وقمع التظاهرات مماتسبب في حدوث خسائر بشرية .
 .2( ، ص4511، )أكتوبر 4127، عدد  المجاهد األسبوعيبيان رئاسة الجمهورية حول تعديالت دستورية و إصالحات سياسية ،   -(1)
حزب جبهة التحرير ومسار اإلصالحات السياسية في الجزائر ، ،  مصطفى بلعوركذلك انظر : .195 ص ، سابق مرجع ، العقاد صالح -(3)

 .55( ، ص7002، ) 1، عدد  الباحث
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 التأصيل بالديمقراطية الفعلية في القاعدة وهذا عن طريق : -أ

تعميق الديمقراطية وتوسيعها في الحياة العامة، بإشراك جميع القوى الموجودة في المجتمع  -4

 أجل تحديد االختيارات السياسية. من

تنظيم جبهة التحرير الوطني وجعلها قوة تحول وتغيير حاسم تجند أغلبية القوى السياسية  -7

 الوطنية.

تأصيل جبهة التحرير الوطني بتحقيق أوسع انخراط للقوى الوطنية ويبدو أن إقرار تعدد  -3

يهدف إلى سد الطريق كمرحلة أولى الحساسيات والتيارات داخل جبهة التحرير الوطني كان 

 أمام المطالبة بالتعددية السياسية.

ا عن مفاهيم ووضعيات مكتسبة  -1 ا كلي  ابتعاد عمل جبهة التحرير الوطني في منهجه ابتعاد 

وحقوق ممنوحة مسبق ا وعن مفهوم الحزب المسير المتحمل مسؤولية أعمال الجهاز التنفيذي 

 ونقائصه.

ة وصاية تنظيمية مفروضة على نشاطها وعلى طرق الجماهيرية من أيّ تحرير المنظمات  -9

 ا.تهتغيير قياد

  السياسي : للعمل الديمقراطي التنظيم -ب 

 ويهدف بالدرجة األولى إلى استيعاب التحوالت الكبرى السياسية واالجتماعية عن طريق:

ا من نزعة الممارسة الفوقية نهتحرير جبهة التحرير الوطني  -4 بحكم القانون على ائي 

الس المنتخبة وفي االقتصاد والمنظمات الجماهيرية لمجالمسؤوليات في جهاز الدولة وفي ا

م في المنافسات تهالجبهة يتقلدون المسؤوليات بحكم كفاءا مناضلووالمهنية، وبالتالي يصبح 

 المفتوحة للجميع .

للدولة، بحيث تقوم الجبهة على التخلص من الهياكل الموازية للتنظيم اإلداري واإلقليمي  -7

 هياكل مرنة للتفكير والتنشيط والتنسيق قادرة على التكيف مع التحوالت السياسية.

ا من المشاركة في نهإعادة النظر في أسلوب عمل جبهة التحرير الوطني وهذا بتحررها  -3 ائي 

 التسيير المباشر في جميع مستويات جهاز الدولة.
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الس المنتخبة عن طريق دمقرطة الحياة العمومية لمجرير الوطني إزاء اتغيير دور جبهة التح -1

ا عن التسيير البيروقراطي للعمل السياسي .  بعيد 

ويأخذ بمبدأ التعددية حتى توالى إنشاء  4515كاد تعديل الدستور يتم في فبراير  ما

، 4515 فبراير 44حيث تم إنشاء التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في األحزاب السياسية 

 فبراير 73وى الديمقراطية في ، إتحاد الق 4515 فبراير 74والجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في 

تم االعتراف بخمسة تشكيالت سياسية وهي الحزب  4515سبتمبر 30وعند تاريخ  .4515

ة االشتراكية، الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، التجمع من أجل االجتماعي الديمقراطي، حزب الطليع

 (1)الثقافة والديمقراطية، الحزب الوطني للتضامن والتنمية .

  : هو عموما   األحزاب ما يمكن تسجيله على هذه  

سياسية واضحة وبرنامج بديل، وأكثر من ذلك  يةافتقارها في الكثير من األحيان إلى رؤ -4

 البرامج.إن لم نقل تطابقها من حيث  ،تشابهها

 التي تنص على عدم تبني (9)على الرغم من وضوح مواد القانون فيما يتعلق بالمادة  -7

تأسيسها أو عملها، على أساس ديني أو لغوي أو جهوي أو االنتماء إلى  (الجمعية السياسية)

الكثير من الجمعيات على تم اعتماد  واحد أو عرق واحد أو وضع مهني معين ، إال أنه   جنس

تعبر عن تيار ديني  التي لإلنقاذ اإلسالميةوكان على رأسها الجبهة  أسس جهوية ومهنية ودينية.

 البربري.التجمع الوطني الديمقراطي الذي مثل التيار  أو ،بعينه  

إذا  ،معظم األحزاب السياسية في الجزائر، حديثة العهد والنشأة يمكن القول أنّ  وعموما  

حرص م عظمها على إعادة هيكلة مستمرة  ،وما استثنينا األحزاب التي كانت تنشط في السرية

 (1) سياسية:س ثابتة محورها ثالث تيارات س  للساحة السياسة على أ  

تكييف نفسيهما مع  اأعادتالتين في حركة مجتمع السلم وحركة النهضة  : ممثال   التيار اإلسالمي

، ورفض العسكر للتيارات 4557حل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ فياألمر الجديد، عقب 

 .اإلسالمية

 حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. الذي يتزعمه   : التيار الوطني

                                                           
 .471المرجع السابق ، ص -(1)

 .171ص ، سابق مرجع ، وآخرون قيرة إسماعيل -(1)
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حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التجمع  الذي يتزعمه   : التيار العلماني الديمقراطي

هة القوى االشتراكية وغيرها من األحزاب التي تدعو إلى فصل الدين الوطني الجمهوري، جب

 الدولة في المجال السياسي. عن

 (1) :لنوعين األحزابيمكن تصنيف  أصبحوبالتالي 

أحزاب معارضة قديمة موجودة قبل عهد التعددية وكانت تنشط في حالة السرية ثم 

السياسية. وبالرغم من أن عدد هذه األحزاب خرجت للعمل السياسي العلني بموجب اإلصالحات 

 عتبر من بين التشكيالت السياسية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الوطنية ومنها:قليل إال أنها ت  

 القياداتحمد أحد أ آيت الذي يعتبر أقدم حزب معارض أنشأه  : جبهة القوى االشتراكية

بين بن بله الرئيس األول للجزائر  و الخالف بينه   بدءعندما  4523التاريخية للثورة منذ 

 المستقلة.

 بالقاسمإلى كريم  يعود إنشاءه  ،و وهو حزب قديم كذلك :الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري

أحد قادة الثورة المشهورين الذين دخلوا في نزاع مع السلطة مباشرة بعد االستقالل وفضل 

 االنسحاب للعيش في المنفى.

وقد جمع بين مناضلين من  : االشتراكية )امتداد للحزب الشيوعي الجزائري(حزب الطليعة 

عقب االنقالب  4522الحزب الشيوعي وبعض اليساريين من جبهة التحرير الوطني. وأنشأ منذ 

 حمد بن بله.أبنظام الرئيس  مطيحا   4529 يونيو 45العسكري الذي قام به بومدين في 

من األحزاب النشطة في أوساط العمال  ،ويعتبره تروتسكيذو توج :الحزب االشتراكي للعمال

حزبان منفصالن  ليظهر منه   عرف فيما بعد انقساما  ومحدود التأثير  وطلبة الجامعات، لكنه  

 محدودي األهمية هما حزب العمال والحزب االشتراكي للعمال.

التعددية، أي أنها أما الصنف الثاني من األحزاب فيشمل تلك التي ظهرت بعد إعالن 

 حديثة العهد. وتنقسم هذه األحزاب بدورها بحسب ثقلها السياسي وأهميتها إلى مجموعتين:

 :  تضم عدد محدودا من األحزاب ذات الوزن والتأثير مثل:المجموعة األولى

عن قانون  ظهر إلى الوجود قبل اإلعالن رسميا   :والديمقراطيةحزب التجمع من أجل الثقافة 

بشكل خاص في بالد القبائل  ات السياسية وهو ذو اتجاه علماني عصري. وتتركز قاعدته  الجمعي

                                                           
 .9ص ، سابق مرجع ، عنصر العياشي -(1)
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يستقطب  . كما أنه  يغيازأموبعض المناطق األخرى من الوطن حيث يتواجد السكان من أصل 

 مهما من المناصرين والمتعاطفين بين الشرائح الوسطى والمثقفين بشكل خاص. عددا  

لعدد من جماعات اإلسالم السياسي ذات االتجاهات  وتشكل تجمعا   :الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

في  ووزنا   المختلفة منها السلفية ومنها اإلخوانية. وتعتبر جبهة اإلنقاذ من أكثر األحزاب تأثيرا  

األوساط الشعبية بسبب ممارستها لمعارضة راديكالية للنظام وكذلك بالنظر إلى أيديولوجيتها 

 ع الديني التي سمحت لها باستقطاب كل الناقمين على النظام.الشعبوية ذات الطاب

ذو توجه ليبرالي ويضم أصحاب األعمال، والمهن الحرة وكان  : الحزب االجتماعي الديمقراطي

 التأسيسي. وينظم مؤتمره  حزب يقدم ملف اعتماده   أول

وجه محلي أو وطني ذو ت حزب من التيار اإلسالمي اإلخواني، لكنه   : حركة النهضة اإلسالمية

خاصة بين طالب الجامعات وبعض الفئات من الشرائح الوسطى من أصحاب  بصفةٍ  ينشط

 . الجزائرة في شرق متمركز بصفة خاصّ  أن تأثيره  المهن الحرة. كما

بالنظر إلى محدودية  الصغيرةمن األحزاب السياسية  كبيرا   : فتضم عددا  المجموعة الثانية

ما  ، وكثيرا  في المناسبات االنتخابية مثال   وصغر قاعدتها، وهي ال تظهر إالّ  ة نشاطهاتأثيرها وقلّ 

 في تحالفات ظرفية محاولة بذلك ممارسة الضغط على األحزاب المؤثرة.  تستعملها السلطة

ولم يذكر في الدستور  الغير،هو تعريف مجتمعي سياسي  األحزابكلمة  أنمع العلم 

من  استعمال مصطلح الجمعية بدال   وبالتالي (1) . جمعية "كلمة "حزب " ولكن ذكر بصيغة "

 أمور: 3يرمي إلى قد حزب 

 تضييق مجال ونفوذ التعددية لينحصر دورها في المعارضة دون المشاركة الفعالة والمؤثرة. -4

 .استبعاد انتعاش أو قيام أحزاب معينة -7

 السياسية.افتراض عدم وجود أو قيام أحزاب مؤهلة وقادرة على خوض معركة المنافسة  -3

تأخذ  آنيمكن لها  الجزائر االقتصادية والسياسية ال أزمة أندرك كان الشاذلي بن جديد ي  

الدستوري ،  اإلصالحعلى مستوى  ةومرون ةشجاع أكثرمن دون خطوات  اإلصالحيالمسار 

 معارضة التيار المحافظ في حزب جبهة التحرير لهذه  ،  أيضا  الشاذلي بن جديد  لمعرفة و

                                                           
 . 9ص (،4551الرسمية، دار المطبوعات)الجزائر: 10-35المواد ، 1661دستورالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية،  -(1)
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وصياغة الدستور على شخصيات خار  حزب  اإلصالحات إدخالعملية  أوكل فأنه   اإلصالحات

 (1)داخل حزب جبهة التحرير . اإلصالحيمن ذوي التيار  أو (1)جبهة التحرير.

 .1616فبراير  13اإلصالحات في دستور  -1

 (3) نص الدستور على مجموعة من النصوص أهمها :

الوطنية على االستقالل الوطني والوحدة  سعى للحفاظتأن  جمعية سياسيةيجب على كل  -4

ظام الجمهوري والقيم العربية واإلسالمية واالمتناع عن الممارسات الطائفية المخالفة والن

االنخراط في العمل الحزبي ، ويجب استخدام للسلوك الجزائري ، كما ال يسمح ألفراد الجيش 

 اللغة العربية في الممارسات الرسمية للحزب.

سلوك مضاد لثورة التحرير الوطني ، وان  أن يكون العضو المؤسس للحزب لم يسبق له   -7

 بالتراب الوطني . يكون مقيما  

 دالها في نصوصه  استب 4515التخلي عن منح األولوية للشرعية الثورية، حيث حاول دستور -3

لتعددية السياسية والحزبية، أو إذا ابين السلطات وبشرعية أخرى، تقوم على الحرية والفصل 

السلطة يتطابق  القول إحالل الشرعية الدستورية التي تعني كل سياسة أو تصرف تقوم به   جاز

 (2)الشرعية الثورية. الدستور والقانون محلّ  وأحكام

 الحق في استصدار أمر قضائي بوقف نشاطات الحزب وإغالق مقاره  وزير الداخلية له  -1

 وذلك إذا خرق الحزب المواد الدستورية وقوانين الجمهورية .

قتراع كوسيلة محايدة لمعرفة حجم القوى السياسية في ديق االضرورة االحتكام إلى صنا -9

 اإلطار الديمقراطي .

شعبي في الـمحافظة على االستقالل الوطني ، ني الللجيش الوطتتـمثل الـمهمة الدائمة  -2

وحماية  الترابية،وسالمتها  البالد،والدفاع عن السيادة الوطنية .كما يضطلع بالدفاع عن وحدة 

ا  ستوريدأي حصر مهمة الجيش  (9)البحرية.ومختلف مناطق أمالكها  والـجوي،مجالها البري 

بهدف تقليص دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، لتكون مؤسسة دستورية على غرار 

                                                           
 الدولية، العالقات و السياسية العلوم كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة)  "الجزائر في الديمقراطية إشكالية" عمر، فرحاني -(1)

  .90ص ،(1552 الجزائر، جامعة
 .192ص ، سابق مرجع ، وآخرون ، قيرة إسماعيل -(1)

 .19ص ، السابق المرجع -(3)
 .107 ص ، سابق مرجع ، والي حزام خميس -(4)

 .1ص ، سابق ،مرجع21 ،المادة1559الجزائر دستور -(9)
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باقي المؤسسات لها صالحيات واضحة وتمثيلية داخل الحكومة، مع اختصاصات محددة 

 (1)عجل بمغادرة ممثلي الجيش من اللجنة المركزية للحزب. الذي االمر وقانونيا   دستوريا  

 .لإلنقاذ اإلسالميةصعود الجبهة ثالثا : 

الشعب بأغلبية  ووافق عليه   صوت الشعب الجزائري لصالح الدستور الجزائري

  .مبدأ التعددية السياسية واإلعالمية  والذي اقرّ  (1)%.23.13

وقعت أول  الشعبية أكتوبر تظاهراتالمشحون الذي أعقب  الوضع السياسيفي و

. وهي انتخابات محلية لتعيين  4550 يونيوالمستقلة في  انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر

لم تكن النتائج من  السلطة المحلية(، وقد حملت معها عددا   مجالس البلديات والواليات )هياكل

 بجميع ستفوز التحرير جبهة بأن النواب عند السائد االعتقاد وكان (3).ينمتوقعة من كل المتنافس

 . الوطني المستوى على وتنظيم هيكلة من به   تتمتع لما نظرا   اغلبها أو المقاعد

 (2).1990ة نتائج االنتخابات المحلييوضح  (68)جدول رقم 
 النسبة % عدد البلديات  النسبة % عدداالصوات  الحزب

 %11.11 111 %11.11 1118171 لإلنقاذ اإلسالميةالجبهة 

 %18.91 117 %11.81 1111767 التحرير الوطنيجبهة 

 %9.17 819 %88.99 618171 األحرار

الثقافة اجل التجمع من 

 والديمقراطية

899811 1.11% 17 1.91% 

 %1.11 9 %1.11 181811 أخرى أحزاب

 اإلنقاذ( يوضح نتائج االنتخابات البلدية بالنسبة لجبهة 62جدول رقم )
 (9).إلسالميةا

 النسبة % المقاعدعدد  للمقاعد اإلجماليالعدد  باآلالفعدد السكان  البلدية

 %71.71 11 11 116 وهران

 %71.71 11 11 111 قسنطينة

 %91.91 18 11 111 عنابه

 %71.68 87 11 819 اسطيف

 %81.11 1 11 886 بجاية

 %11 1 81 61 تيزي وزو

 
                                                           

 ،)القاهرة: مركز الدراساتأزمة التحول الديمقراطي في الجزائر، في التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، هناء عبيد  -(1)

"، 4557-4550كذلك انظر : نور الدين زمام ، بناء القوة ومسار التنمية بالجزائر " .415ص ، (7001السياسية و اإلستراتيجية، 
 .70(، ص7000، العدد االول ، ) الدفاتر

 .327( ، ص7003، ) 1، العدد  ، االجتهاد االنتخابي القانون االنتخابي بين القوة والضعف اقوجيل نبيلة ، حبة عفاف ، -(1)

" في المؤتمر الدولي حول "تعثر التحوالت الديمقراطية في  ديمقراطية في الجزائر "اللعبة والرهاناتالتجربة الالعياشي عنصر، -(3)

 .7(، ص 4552 ، ، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان الوطن العربي" )القاهرة

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة منتوري ، ) السياسية في الجزائر األحزابعلى  وأثرهاالنظم االنتخابية لرقم رشيد ،  -(4)

 .402، ص (7002

 .109 ص ، سابق المرجع -(9)
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في أغلبية البلديات ، وخاصة البلديات  الجبهة اإلسالمية لإلنقاذة النتائج تؤكد سيطر هذه  

ذات الكثافة السكانية العالية التي تتميز بتراكم للمشاكل االجتماعية والثقافية واالقتصادية نتيجة 

 (1)أنماط التسيير المعتمدة من قبل منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني ) الحزب الحاكم( .

بروز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في هذا الوقت بالذات له العديد من المبررات أهمها رد 

ورغم التواجد فعل الناخب الجزائري اتجاه الحزب الحاكم ، وسلبيات مرحلة األحادية الحزبية . 

بجبهة  ةالوطني واإلمكانيات المادية والبشرية التي يتمتع بها حزب جبهة التحرير الوطني مقارن

آنذاك ،  القوى الفاعلة في النظام القائم لّ من قبل اإلدارة وك   تلقاه، و الدعم الذي  اإلسالمية اإلنقاذ

،  امني به  التي  الخسارةأظهرت مدى  4550 لعامفي االنتخابات البلدية والوالئية  فإن نتائجه  

 (1)في السلطة. وبقاءه   إلى ضمان فوزه   اضأي وان النظام المختلط المعتمد يهدف ة  خاص

لها وللمواقف التي  فقد عبر المجتمع عن رفضه  ، ا عشرات األحزاب الصغيرة أمّ 

التي  باألطروحاتمقارنة  ضعيفة جدا هاعبرت عنها خالل المرحلة االنتخابية. وقد كانت نتائج

 (3). والصورة التي أظهرتها بها وسائل اإلعالم.دعت لها

طالبت بإجراء  ،وبعد االنتخابات البلديةهذه النتائج  اإلسالمية اإلنقاذاستغلت جبهة 

ال يمكن الحديث عن التعددية السياسية في ظل وجود  انتخابات تشريعية وبررت ذلك بأنه  

وعد الشاذلي بن جديد بإيصال لذلك  كر على حزب جبهة التحرير الوطني.برلمان أحادي ح  

،  4554 يونيو 72اإلصالحات السياسية إلى ذروتها ، فقرر أن تجرى انتخابات تشريعية في 

،  قبله   إلى درجة الصفر أو ما أثناءهافي موعدها ، بل عادت الجزائر  إال أن االنتخابات لم تجر  

حالة الحصار العسكري ،  شالجي حيث عادت الدبابات من جديد إلى الشوارع الجزائرية وفرض

 (2)قيلت حكومة مولود حمروش ، واعتقل قادة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ .وأ  

ناور النظام بهدف إعادة تنظيم البيئة السياسية من خالل االنفتاح على األحزاب 

ة الصغيرة وتشكيالت التيار الديمقراطي العلماني )جبهة القوى االشتراكية، التجمع من أجل الثقاف

لمحاصرة جبهة اإلنقاذ ، وفي  ماتيةجبروتوظيفها بطريقة ،والديمقراطية، وحركة التحدي ( 

، قام النظام باتخاذ عدد من اإلجراءات  4554مواجهة حالة العصيان التي وقعت في يونيو 

لتقليص سلطات المجالس المحلية المنتخبة التي كانت في معظمها تحت سيطرة جبهة اإلنقاذ، 

البرلمانية  خاباتاالنتكما جرت محاوالت من قبل الحزب الحاكم )جبهة التحرير( للفوز في 

                                                           
 .105 ص ، السابق المرجع -(1)

 .105 ص ، السابق المرجع -(1)

 .3ص ، سابق مرجع ، عنصر العياشي -(3)
 .19ص ، السابق المرجع -(4)
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التصويت جسدتها عدة إجراءات مثل إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية ورفع عددها، ومنع 

 (1).بالوكالة

مصطفى شلوفي ، األمين العام  ، 4554انرئيس األركحاول الجنراالت خالد نزار 

األمن العسكري ،  لؤومسلوزارة الدفاع ، وعباس غزيل قائد الدرك الوطني ، ومحمد مدين  

من تأجيل االنتخابات التشريعية ، وفي الواقع نجحوا ثالث مرات ، على الرغم من تعهد الشاذلي 

، وهو  4554ديسمبر  72بن جديد عالنية بتواريخ دقيقة . لكنهم عجزوا عن تأجيل تاريخ 

 (1)االنتخابات التشريعية . أخيرا   التاريخ الذي تمت فيه  

 (3)1991ديسمبر 91نتائج االنتخابات التشريعية  ( يوضح92جدول رقم )
الحاصل  األصواتعدد  الحزب

 عليها

االصوات نسبة

 المعبر عنها

% من مقاعد  عدد المقاعد

 األولىالدورة 

 %18.11 811 %17.17 1191111 لإلنقاذ اإلسالميةالجبهة 

 %9.16 89 %11.16 8981617 جبهة التحرير الوطني

 %81.71 11 %7.18 181998 جبهة القوى االشتراكية

 1 1 %1.11 191967 حماس

التجمع من اجل الثقافة 

 والديمقراطية

111197 1.6 1 1 

 1 1 %1.81 811161 النهضة

 الديمقراطيةحزب من اجل 

 في الجزائر

811111 8.67% 1 1 

 1 1 %1.61 97111 حزب التجديد

الحزب الوطني للتضامن 

 والتنمية

11111 1.71% 1 1 

الحزب االجتماعي 

 الديمقراطي

11911 1.11% 1 1 

الحركة الجزائرية للعدالة 

 والتنمية

17911 1.11% 1 1 

 %8.16 1 %1.11 116191 األحرار

  111   مجموع المقاعد

 
تراجع نتائج الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ مقارنة  من وبالرغميالحظ من خالل الجداول ،  

صوت في  1334127صوت مقابل  3720777باالنتخابات المحلية ، إذ حصلت على

االنتخابات البلدية، إال أن نتائجها تؤكد قدرتها على الحصول على األغلبية في أول برلمان 

في الدورة  ا  مقعد 72لى تعددي ) المجلس الشعبي الوطني( ، إذ يكفيها لبلوغ ذلك الحصول ع

                                                           
 .3ص ، سابق مرجع ، والرهانات اللعبة" الجزائر في الديمقراطية التجربة ، عنصر العياشي -(1)
 .221 ص ، سابق مرجع ،  اإلبراهيمي الحميد عبد -(1)

  .112 ص ، سابق مرجع ، رشيد لرقم -(3)
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مما يتيح لها القدرة على تعديل الدستور ومن ثم إقامة الدولة الدينية لتحل محل الدولة الثانية .

 (1)المدنية .

جنراالت الجيش وعلى رأسهم وزير رفضت القيادات العسكرية نتائج االنتخابات ،لذلك 

ء االنتخابات التشريعية باعتبار أن بإلغاطالبوا الشاذلي بن جديد ،الدفاع الجنرال خالد نزار

إلى تفكير القيادات العسكرية  ذلك ، وقد أدى رفض الشاذلي لطلبهم إلىل تخوله   صالحياته  

ه  عزل
 وفي خضم التحضير للدور الثاني قدم رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد استقالته   (1).

النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لس الدستوري الشغور لمجوأثبت ا ،4557 يناير 44بتاريخ 

 دستورية، مما تسبب في أزمة مسبقا ، ا بشغور البرلمان عن طريق الحلنهوالتصريح باقترا

 1من البرلمان في  لس األعلى للدولة وإنشاء مجلس استشاري بدال  لمجوبذلك تم تشكيل ا

 (3).1992فبراير

، فقد بات الشخص األقل  لم تثر استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد ردود فعل كثيرة

بأن هذه االستقالة ، لن  شعبية في الجزائر ، وبالتالي فأن ضبط الجيش كانوا يعرفون مسبقا  

 (2)تؤدي إلى تعقيد الوضع.

استعدت المؤسسة العسكرية لمصادرة نتائج االنتخابات وتحرك اليسار والبربر 

ولم يتأخر  9جيش الجزائري بالتدخل .والفرانكفونيين وطالبت بإلغاء االنتخابات كما طالبوا ال

وهو األمر الذي ادخل الجزائر في  (9)فعلي لنتائج االنتخابات . بإلغاء إجابته  الجيش بإعطاء 

دوامة العنف بسبب شعبية اإلنقاذ الكبيرة ، بسبب الصدام بين المؤسسة العسكرية والفئات 

 الجنرال )العربي بلخير( قام وعلى مستوى وزارة الداخلية ، الشعبية المؤيدة للحركة اإلسالمية .

برفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية للمطالبة بحل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،التي  وزير الداخلية

بقرارها  المحكمة العليا ، والذي أيدته   4557مارس  1بالحل في  أصدرت في النهاية قرارا  

الس الشعبية البلدية لمجذلك صدرت عدة مراسيم لحل ا وعلى إثر 4557-1-75الصادر في 

 (7)والوالئية التابعة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.

 

                                                           
 .313 ص ، سابق مرجع ، العقاد صالح -(1)

 .99 ص ، سابق مرجع ، رشيد لرقم -(1)
 .129ص ، سابق مرجع ، سويقات احمد -(3)

 روزمخلوف ترجمة :"، 1666-1661، الحرب القذرة "شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة الجزائرية حبيب سويدية -(4)

 .93( ، ص7003،  ورد للطباعة : ) دمشق

  .11 ص ، سابق مرجع ، ابوزكريا يحي -(9)
 .39ص ،( 1559، للدراسات األردن مركز:  عمان) أين الى الجزائرية األزمة ، رشيد حاتم -(9)
 .129 ص ، سابق مرجع ، سويقات احمد -(1)
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 عودة بوضياف "الشرعية الثورية ".:  رابعاً 

الجنراالت ذوي الرتب الرفيعة  مساندة المؤسسة العسكرية ، وخصوصا   على الرغم من

ضخامة التحديات  أن إالّ ( للشاذلي بن جديد ،  في الجيش الجزائري )الضباط الفرانكفونيين

المشروع التعددي تجربة الناتجة عن تبني  تعرض لها  و التيوالضغوطات الكبيرة  وتداخلها

،  اإلسالمي اإلنقاذفي جبهة  للحكم ممثال   اإلسالميوصول التيار  الديمقراطي والذي نتج عنه  

نوع من الفراغ الدستوري في الدولة الجزائرية  هناك  أصبح، وبالتالي على االستقالة  أجبرته  

مجرد صراع حول من يحكم الجزائر في  إلىوتحول كل المشروع السياسي الديمقراطي الوليد 

 هذه المرحلة .

يتولى  استقالته   أوفي حال موت الرئيس   أنينص ، على  4515دستور أنبالرغم من 

 وتجري بعدها انتخابات يوما   19وذلك لمدة المجلس الشعبي )البرلمان ( رئاسة الدولة رئيس 
سميت بالمجلس األعلى انتقالية  أمنيةقد تم سد الفراغ الدستوري، بإنشاء هيئة  انه   إال، (1)رئاسية

 (1)أربعة أعضاء هم : للدولة يرأسها محمد بوضياف ويساعده 

 الجنرال خالد نزار الذي يشغل منصب وزير الدفاع. .4

 العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين. العقيد علي كافي األمين .7

 علي هارون الذي شغل منصب وزير حقوق اإلنسان. .3

 .تيجاني هدام الذي تولى آنذاك هيئة إدارة مسجد باريس .1

 :مجموعة من الحقائقعن  األمركشف هذا ي

 االستعانة بالشرعية الثورية المتمثلة في شخص محمد بوضياف . .4

اإلصالحات الضرورية للسير بالمؤسسات والنظام حاجة النظام السياسي الجزائري إلى  .7

 الدستوري.

استحالة مواصلة المسار االنتخابي حتى تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي  .3

 بالمؤسسات.

حل كل المؤسسات الدستورية كمجلس الشعب والمجلس الدستوري وكل المؤسسات  .1

 . التنفيذية

                                                           
 .1ص ، ، مرجع سابق 11، المادة 4515دستور الجزائر   -(1)

)الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  ، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسية،  محمد بالقاسم حسن بهلول -(1)

 .431( ، ص 4555
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  كافي ، وخالد نزار.المتمثل في على  واألمنيالتواجد العسكري  .9

وخالل هذه الفترة اتخذ المجلس األعلى للدولة قرارات حاسمة كان لها ابعد األثر فيما 

 اإلسالمية اإلنقاذأهمها إعالن حالة الطوارئ وحل جميع األحزاب إلى جانب حزب جبهة ، بعد 

الن الجزائر صارت  خفاقباإل، وهكذا انتهت تجربة الديمقراطية القائمة على تعدد األحزاب 

أما قبول الحكم العسكري مطلق السلطات أو الخضوع لنتائج االنتخابات و  ، مخيرة بين أمرين

تعترف بالديمقراطية بل بما تسميه الشورى وتفسره حسب  التي ال اإلسالميةإقامة الجمهورية 

   (1)الظروف.

مجلس الرئاسة هو وضع انتقالي نحو  أنالسياسي المتمثل في  برنامجه   بوضياف طرح

جمعية تأسيسية منتخبة تلتزم بمبادئ الثورة  الدستور الذي تضعه   إلىنظام ديمقراطي يحتكم 

 (1). الوطنالجزائرية ووحدة التراب الوطني والتنمية االقتصادية الشاملة في خدمة 

، لذلك طرح نقاذلإل اإلسالميةحاول بوضياف سد الفراغ الحزبي الناتج عن حل الجبهة 

 واألحزابتجمع وحدوي وطني يتكون من مجموعة من القوى السياسية  إنشاءبوضياف فكرة 

" حزب  عليه   أطلقالحزب الواحد ،  أشكال كأحدوالمنظمات المهنية والنقابية في تجمع وطني 

  (3)التجمع الوطني الديمقراطي " ، و تجميد حزب جبهة التحرير الوطني .

والعسكرية القديمة وعلى رأسها ، رئيس المخابرات السابق قاصدي  األمنيةبعض القوى 

قوبلت بالرفض  والتيمرباح ، اقترحت على وزير الدفاع خالد نزار مجموعة من المقترحات 

 (2)القاطع ، وتمثلت في النقاط التالية :

 تعيين حكومة وطنية . .4

 .اإلسالمية قاذاإلنسراح سجناء جبهة  وإطالقمحتشدات االعتقال  إغالق .7

 .لإلنقاذ اإلسالميةاالعتبار للجبهة  إعادة .3

 تنظيم انتخابات مبكرة وبشكل عاجل .، ورفع حالة الطوارئ  .1

ضرورة المصالحة الوطنية وتعيين  إلىالجزائرية تنادت  األحزاب أنوبالرغم من 

 أذانهاوصمت  األمنيالسلطة القائمة )سلطة الجيش ( نهجت الخيار  أن إالحكومة وفاق وطني ، 

                                                           
 .123صالح العقاد ، مرجع سابق ،ص -(1)

 .449( ، ص4553، ) 443، العدد  السياسة الدوليةوالعنف المسلح في الجزائر ،  اإلسالميونعمود ،  أبومحمد سعد  -(1)

 .442مرجع سابق ، صال -(3)

، 7002مايو  72، 4279عدد،  ، الحوار المتمدنالحركة الجزائرية للضباط األحرار ، "قضية قاصدي مرباح"  -(4)

www.ahewar.org 



125 
 

يحارب الذين يحاولون االستيالء  عن كل نداءات المصالحة الوطنية ، وكان الجيش يدعي بأنه  

عبية ستؤول بإرادة ش كانت و التيعلى السلطة ، في الوقت الذي استولت هي على السلطة 

الديمقراطية تعمل وتحكم فيما  لم تترك القيادات العسكرية كما ان (1).لحزب سياسي معارض لها

التدخل العسكري  مناصرووبرر على النتائج بل ضلت تحكم من خالل مخاوفها وتوقعاتها ،بعد 

ن ألديمقراطية الللدفاع عن مبادئ  لإلنقاذ اإلسالميةيمكن الوثوق في الجبهة  ال هذا الوضع بأنه  

 واحد،وصوت  واحد،ار " شخص واتى شع للتالقي.والديمقراطية غير قابلين  اإلسالممساري 

كان  أصولية إسالميةبروز دولة  أنواعتبر هؤالء  المخاوف.ليعبر عن هذه  "، ةومرة واحد

 (1).والثقافية األخالقيةالسياسية والقيم  األوضاعتراجع حاد في  إلىسيؤول 

وضعت بوضياف في مواجهة مع المؤسسة  والتييمكن تعديد مجموعة من النقاط 

 العسكرية:

 ، وقد أعلن أن تحت يده   قاد الرئيس بوضياف حملة واسعة ضد الفساد وجعلها من أولوياته   -4

آالف ملف للفساد  سيتم فتحها إلعادة مصداقية السلطة في أعين الشعب  وأكثر من  1أكثر من 

األمين العام لوزارة الدفاع الوطني في عهد  الجنرال مصطفى بلوصيف إيداعذلك فقد أقدم على 

  4557منذ  ويؤكد جور  جوفاي على أن الجيش( 3)الشاذلي بالسجن العسكري بتهمة الفساد .

في الماضي ، كما أن الكثير من الضباط الذين  عن األمن ، وهو مالم يكن شغله   ال  ؤوأصبح مس

ن الجيش الفرنسي " ، ولديهم اتصاالت تولوا القيادة جاءوا من مجموعة " الضباط الفارين م

جيدة مع فرنسا ، وعلى المستوى الشعبي كان ينظر إليهم على أساس أنهم جزء من " 

 .(2)أي حزب فرنسا المرتبط بالمافيا . . ()المونوكالتور"

تجميد حزب جبهة التحرير ، وطرح خيار التعددية الجديد ، ومحاولة بوضياف تجميع  -7

 (9)، وضعه في مواجهة مباشرة مع الجيش . المعارضة حوله  

يتعلق األمر باالختالف العميق بين فكرة الدولة المدنية الحديثة عند بوضياف ، والكوادر  -3

العليا في الجيش الجزائري ، والتي تسعى إلى تغييرات جذرية في المجتمع والنظام السياسي 

 الجزائريين.
                                                           

 .51(، ص4553) بيروت : مؤسسة المعارف ، ،"1663 -1671المسلحة في الجزائر " اإلسالميةالحركة ،يحي ابوزكريا -(1)

 .1ص(،7001)يناير ،2العدد  ،كارينغي أوراق ،والمصالحة الوطنية األهليةفي عهد بوتفليقة " الفتنة  الجزائر،رشيد تلمساني -(1)

 .431، ص  (7001) ،3، العدد  الباحث ،7000-4511النظام السياسي للعنف في الجزائر  ادراة ،بوشناقة شمسة ، ادم قبي -(3)

الثورة الفرنسية و كان يتمتع  أحدثتهاليقضي على الفوضى التي  4255إلى عام  4259حزب سياسي حكم فرنسا من عام  -*()
 .فقط أشخاصبسلطات مطلقة ويتكون من خمسة 

-1- 4111،41،عدد الحوار المتمدنالجزء الثالث ،  ، سوسولوجيا الجيش الجزائري ومخاطر التفكك ، الصيداوىرياض  -(4)
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عد إلى قوة مدنية بتكوين حزب موحد يتحول فيما كان بوضياف من يحاول جمع األحزاب و -1

يجتمع حولها المجتمع الجزائري على غرار حزب جبهة التحرير ، ليتحول فيما بعد إلى قوة 

 موازية تحاول مقارعة السلطة العسكرية .

غياب بوضياف عن الجزائر مدة طويلة ، تحول بعدها إلى احد القيادات السياسية الثورية  -9

الحياة السياسية الجزائرية ، من منظور الممارسة الفعلية على أرض الواقع ، التي تجهل 

وبالتالي هذا األمر جعل بوضياف غائبا  تماما  عن حجم التحوالت الكبيرة التي مرت بها الجزائر 

من فترة الحزب الواحد والتحول نحو التعددية السياسية ، وحتى التحول على مستوى القيادات 

، وبالتالي لم يعرف بوضياف كيفية التكيف مع هذا الكم من المتغيرات الجديدة هاالعسكرية نفس

 التي طرأت على المشهد السياسي الجزائري .

 (1)من.ألللمجلس األعلى ل رئيسا  ليكون  تقليص دور المؤسسة العسكرية التي فرضته  محاولة  -2

ن التيارات بوضياف في صدامات مباشرة مع مجموعة م أدخلتكل هذه الخطوات 

واحد ، فقد دخل بوضياف في صدام مع المؤسسة العسكرية نتيجة  آنالمتناحرة على السلطة في 

التي حاول من خاللها أبعاد العسكر عن المشهد السياسي ، وهي التي أتت به  القراراتبعض 

للحكم وجعلت منه قائدا للمرحلة المعقدة في الجزائر ، وعلى اتجاه أخر دخل بوضياف في صدام 

والتي رفضت المشروع السياسي الذي أراده  المختلفةمع القيادات السياسية  أخرمن نوع 

دة حزب واحد للحياة السياسية الجزائرية مما يعني إعادة المشهد بوضياف والمتمثل في قيا

المرفوض تماما من القوى السياسية بعد  الفكر البومديني وإعادةالجزائري إلى نقطة الصفر 

 أرضيةيمتلك  ، وكل ذلك تم في وقت كان فيه بوضياف ال بروز تجربة التعددية السياسية

في مشروعه السياسي نتيجة ابتعاده عن يعتمد عليها له  قوية تكون داعمةبحيث سياسية شعبية 

تتحالف ضده  أنالجزائر لفترة طويلة ، مما سمح لكافة هذه القوى المتصادمة على السلطة 

يتخذ إي قرار سياسي مما  أنيستطيع خاللها  بشكل غير مباشر وحشره في زاوية سياسية ال

الجزائر في  وإدخالثمنا لهذا الصدام السياسي  يدفع حياته إلى اغتياله و أنالمطاف  آخرأدى في 

تعقيدا مما كانت عليه بعد استقدام بوضياف من الخار  وتوليه السلطة لفترة  حقبة سياسية أكثر

يكون هو جزء منها أو  ديمقراطية ال أليوجيزة تحت مظلة حكم العسكر الرافض من األساس 

   العبا سياسيا فيها 

 
                                                           

 .21ص المرجع السابق ، -(1)
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 المبحث الثاني

 (1010-1661سياسية في ظل النظام القائم )الحياة ال

بعد الشغور الدستوري الذي خلفه  اغتيال بوضياف عاد المجلس األعلى ليعين العقيد 

للجزائر ، إال أن األمر لم ي شكل تغيرا  في نمط النهج السياسي القائم ، و  كافي رئيسا  مؤقتا   يعل

و التعديالت من دون  اإلصالحاتبقيت مالمح الحال مستمرة معتمدة على حقيقة اإلعالن عن 

تفعيل ، و كان من جراء ذلك إن استشرت فروض الفوضى والتشتت في البالد و وصلت 

بوصول علي كافي إلى رئاسة المجلس األعلى للدولة كانت و  (1)الديمقراطية إلى طريق مسدود.

المواجهات الدامية بين القوات النظامية والجيش اإلسالمي لإلنقاذ الذراع العسكري للجبهة 

رغب في تجسير الفجوة بين النظام السياسي يكافي  يعل كان اإلسالمية قد اتسّعت رقعتها.

تفتيت قوة المعارضة بما يخدم مصلحة النظام السياسي ، فلجأ  أو،  أطيافهابشتى  ()والمعارضة

المناورة السياسية  إلى باإلضافةالسياسية  األوضاعفتح الحوار والمصالحة وتهدئة  أسلوب إلى

من التوافق  األدنىبمنهج االعتدال في التعامل مع المعارضة في محاولة لتحقيق الحد  أخذا  

المعارضة للنظام السياسي ومن ثم البحث عن صيغة توفيقية  واألحزابالسياسي مع المنظمات 

 األساليب. ففي سبيل ذلك بدأ النظام السياسي باتخاذ جملة من  األطرافتكون مقبولة من كافة 

 (1)مثل:المختلفة 

سواء القيادات الرئيسية لعقد  اإلنقاذلجبهة  اإلسالميةمحاولة استقطاب بعض القيادات  .4

ودعمها في سبيل الضغط  اإلنقاذبعض القيادات المنشقة عن جبهة  أو معها،اتفاقات صلح 

 وحدتها.محاولة تفتيت  أوعلى الجبهة 

لتمثل الواجهة  بتنظيمات إسالمية أخرى اإلنقاذ اإلسالميةبدأ النظام في تكوين بديل لجبهة  .7

جبهة شعبية لالذي قد يضعف الدور السياسي والمكانة ال األمر اإلسالمية،الشرعية للحركة 

 الجزائر.في  اإلنقاذ

 الجزائر،المعادلة السياسية في  أطرافحرص النظام على مد حيز المصالحة لتشمل بقية  .3

العلمانية وذلك لتكوين توازن سياسي في الدولة بين الحكومة ومختلف  األحزابخاصة 

 وطنية.مصالحة  إطارالتيارات السياسية الفاعلة في 

                                                           
 .24المرجع سابق ، ص -(1)
يعبر النظام السياسي عن السلطة الحاكمة وليس عن مفهوم النظام السياسي ، ويتمثل في الثالثي المتكون من في حزب جبهة  -*()

مية اما بالنسبة للمعارضة فقد تمثلت في جبهة اإلنقاذ اإلسال. ، باإلضافة الى المؤسسة العسكرية التحرير ، والمجلس األعلى للدولة
كذلك بعض األحزاب السياسية ، كذلك الحركات اإلسالمية المسلحة والتى تتبنى العمل الراديكالي المسلح كأسلوب معارض لنظام 

 الحكم بصورة عامة .
 .94( ص4553،)يونيو 427، العدد  المستقبل العربيهدى ميتيكس ، توازنات القوى وإشكاليات الصراع في الجزائر ،  -(1)
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يضمن لها دورها   أنيمكن  قيادات الجيش ان عملية التصادم المستمر ال أدركت

السياسي المستمر في المشهد السياسي الجزائري ، وبالتالي فإن الكثير من القيادات العسكرية 

تكون هناك جبهة سياسية تدعو  أنأصبحت تؤمن بالعمل السياسي الموازي للعمل المسلح ، إي 

سية وبالتالي تضمن نوع من االستقرار ، في الوقت الذي تكون هناك لنوع من المصالحة السيا

المتشددة الداعية إلى التغيير بقوة السالح ، وهذا  اإلسالميةعمليات عسكرية مكثفة ضد القيادات 

للعسكر وجود نوع من التأييد األمر كان سيؤمن نوعا من المشروعية لعمليات الجيش ويضمن 

 ائرية .داخل الفئات الشعبية الجز

 بروز العمل السياسي والعسكري لقادة الجيش : : أوالً 

،  4557-5- 74بالتوازي مع خطوات المصالحة وفتح الحوار الوطني الذي بدأ في 

حدثت تحويرات وتغييرات على مستوى المؤسسة العسكرية حيث سمي الجنرال محمد العماري 

، بهدف معلن هو تعزيز مكافحة  األركانرئيس  قنايزيةلعبد الملك  للقوات الخاصة ونائبا   رئيسا  

وا على تحدي الذين تجرؤّ  اإلسالميينالحازمة باالنتهاء من  ، والذي اظهر نيته   اإلرهاب

تشكيلها  وإعادةقام اللواء محمد العماري بحل القوات الخاصة ، حيث المؤسسة العسكرية. 

لعماري عناصر جديدة من القوات ادخل عليها محمد ا والتيوسميت بقوات التدخل السريع ، 

من كل فيالق مظلي الصاعقة : الفو  الثاني عشر  37البرية الخاصة ، فشكلت شعبة تضم 

بقوات اكبر ، وتطورت لتصبح تسميتها قوات مكافحة  والثامن عشر والرابع ، وعززت الحقا  

 (1).اباإلرهوأصبحت هيئة حقيقية في الجيش الجزائري ومتخصصة في مكافحة  اإلرهاب

.2991نوفمبر  اإلرهاب( يوضح تركيبة مؤسسة مكافحة 12جدول رقم )
(1)

 

 الوصف الوظيفي العسكري القيادة

 (  (CCLASمركز قيادة مكافحة التخريب  الجنرال محمد العماري

 (RR)79فو  االستطالع  العقيد داوود

، في حاسي مسعود بقيادة )RPC)41(الذي أعيدت تسميته ب RAP41المحمول جوا ) 41الفو   العقيد عاليمية
 العقيد

 (في بسكرةRPC) 47فو  المظليين الصاعقة  العقيد عثمانية

 االغواط(المتمركز في RPC( الذي أصبح الحقا)RAPالفو  الرابع ) المقدم تلمساني

 RPMالشرطة العسكرية  50الكتيبة  العقيد بن جنة

 

للخروقات والصراعات  وتفاديا   ،كانت المؤسسة العسكرية قد أعادت ترتيب نفسها 

 (3)أجهزة محصّنة . وتتوزع هذه األجهزة كالتالي :  سبعةالداخلية تشكلت 

                                                           
 .29سويدية ، مرجع سابق ، صحبيب  -(1)

 .21ص المرجع السابق ، -(1)

 .53مرجع سابق ، ص  الى بوتفليقة ، بلهالجزائر من بن يحي ابوزكريا ،  -(3)
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وهو  ،توفيقالحركي الجنرال  بقيادة الجنرال محمد مدين وأسمه   العسكري:جهاز األمن  .4

ويدير أهم ثكنة في الجزائر وهي ثكنة بني مسوس  ،األولىشخصية أمنية من الدرجة 

 االستخباراتية.

العماري المتخصص في اختراق  إسماعيلوكان يشرف عليه اللواء  التجسس:مكافحة  جهاز .7

 .المسلحة اإلسالميةالجماعات 

ورئيس الدرك  ،باألمنالخاص: وكان يشرف عليه محمد طلبة الوزير المكلف  جهاز األمن .3

 ل.الوطني عباس غزي

 إسالميينوكانت وظيفته مالحقة المعارضين في الخار  من  الخارجي: جهاز األمن .1

 والعالمية.وهذا الجهاز شديد الصلة بمعظم أجهزة االستخبارات العربية  ،وغيرهم

 اإلرهاباللواء محمد العماري قائد قوات مكافحة  وكان يشرف عليه   الطوارئ: جهاز .9

 الخاصة. والوحدات 

 القومي.من دائرة النظام يهددون األمن  وهو جهاز يالحق أشخاصا   السري:جهاز البوليس  .2

 األجهزة.ويقوم بالتنسيق مع بقية  التنسيق:و العام األمنجهاز  .2

في قمة الجيش على الساحة  هذه  الترتيبات األمنية العسكريةانعكست  سرعان ما

استبدل رئيس الوزراء بلعيد عبد السالم بالدبلوماسي رضا مالك ، واستبدل حيث تم السياسية ، 

قضاة اعتبروا شديدي الرأفة  يلوأق  وزير الداخلية محمد حردي بالعقيد سليم سعدي ، 

بمن حكم عليهم بالموت ، ورفع زهاء ثالثين من الضباط  اإلعدامات، واستؤنفت  باإلسالميين

كان هناك  التغييرات وخلف كل هذه  ، رتبة جنرال  إلى،  سالميينلإلالشبان ، حداثيين ومعادين 

وكان مستشارهما  (،توفيق مدني -محمد العماري )الجيش الحقيقيينقادة الجنراالن اللذان باتا 

مع تعيين و (1).الوطنيالجنرال محمد تواتى الذي عيين كمستشار سياسي للجيش  اإليديولوجي

األعلى للدولة  لمجلسلبلعيد عبدالسالم ، اشتد الخالف داخل ا رضا مالك رئيس للحكومة خلفا  

العنف .وفي  ودعاة الحوار والحل السياسي لمعالجة ()بين أنصار الحل األمني أو اإلستئصالي

هذه المرحلة عرفت الساحة الجزائرية أعنف الصور من العنف ، وطبق رضا مالك ما يعرف 

 سياسةاالستئصال  ستعمل النظام لمواجهة العنف بعدبسياسة نقل الخوف إلى الطرف اآلخر وا

كل قوة سياسية تطرح  إقصاء، فالنظام كان يعمل بالموازاة مع محاولة االستئصال  اإلقصاء

 (1).األمنيللحل  بديال  

                                                           
 .444المرجع السابق ، ص  -(1)

))-  كانت تطالب باستخدام القوة المسلحة ضدها. والتيالمسلحة  ،  اإلسالميةالحوار مع الحركات رفضوا وهم الجنراالت الذين  

 .439مرجع سابق ، ص ،  بوشناقة شمسة ، ادم قبي -(1)
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التدي اتخدذها رضدا مالدك هدو إلغداء قدانون التعريدب الدذي  أيضدا ومن القرارات الخطيرة

وكددان قددانون  ،صددادق عليدده البرلمددان الجزائددري قبددل حلّدده مددن قبددل الددرئيس الشدداذلي بددن جديددد 

وكدان  ،التعريب ينّص على تعريب الدولة وإدارتها وكدل المفاصدل الحيويدة السياسدية والتربويدة 

 (1). 4557 -2-9يفترض أن يتّم تنفيذ القانون في 

ة الصراع بين من قبل الحكومة وقد زاد هذا الحدث من حدّ  ()كما تم رفض اتفاق روما

 األحزاب أنوالقيادات العسكرية وبدأت تعتبر  اإلنقاذجبهة  وخصوصا   اإلسالمية األحزاب

دولية في الشأن السياسي الجزائري الداخلى ، والحقيقة  أطرافتتدخل  آنالمتفقة في روما تريد 

 القومي األمنيعتبرها قضية سيادة وطنية تمس  ه  ألنّ النقطة  الجيش الجزائري حساس لهذه   أن

 (1)خلق نوعا من التأييد داخل المجتمع الجزائري للمؤسسة العسكرية. األمرالجزائري ، وهذا 

 : للجزائر المسار االنتخابي وانتخاب الجنرال اليمين زروال رئيساً  إلىالعودة ثانيا : 

جدد ،  وتبعا  لتأثير الجيش والمحددة بسنتين كافيعلى  انتهاء المدة االنتقالية لرئاسةبعد  

 زروال المجلس األعلى لألمن ثقته  برئيس الجمهورية المؤقت ، ولكن هذه المرة للجنرال اليمدين

 لالزمددة والعنددف فددياالددذي أعلددن عددن اسددتعداده إليجدداد سددبيل غيددر العمددل العسددكري الصددارم 

 (3).الجزائر

 أيقنت المسلحة، اإلسالميةوالصراع بين الجيش والحركات  المتأزمة األوضاعوفي ظل 

المسدار االنتخدابي لبنداء المؤسسدات  إلىيكون بالعودة من جديد  األزمةالسلطة السياسية بأن حل 

فدي  ،سابقا  المعلن عليها  الرئاسية االنتخابات إجراءفتم تأكيد  عليها،الشرعية  وإضفاءالدستورية 

 (2) .4559نوفمبر  42يوم 

جنراالت الجيش حملة تعبئة لزيادة عدد العاملين في الجيش ،  أطلق ، اإلعالنوبعد هذا 

 يجب السيطرة على الماليدين الثالثدة مدن النداخبين الدذين حيث كان جنراالت الجيش يعتقدون انه  
هددذا الهدددف تددم  إلددى ، وبالتددالي للوصددول 4554عددام  لإلنقدداذ اإلسددالميةصددوتوا لحددزب الجبهددة 

سنوات ، وتم دفع الشباب نحو الجديش  ، وتدم تجنيدد  3استدعاء من انهوا خدمتهم العسكرية قبل 

الجديش  أصدبح وبالتداليمن بلغوا سن العشرين بالقوة ، واحتفظوا بمن انهوا خدمتهم العسكرية ، 

                                                           
 .50، مرجع سابق ، ص الجزائر من بن بله الى بوتفليقة يحي ابوزكريا ،  -(1)

))- وحدث بين األحزاب السياسية الجزائرية و شخصيات من الحركة اإلسالمية إلنهاء  انفاق روما : يعرف بلقاء سانت ايجيديو ،
 العنف ، وحضرته أطراف دولية كرئيس مجلس الشيوا االيطالي ، وسفراء بريطانيا وفرنسا وامريكا في ايطاليا. 

 www.djaridati.net،7047رعدد يناي43،جريدتيمن إيقاف المسار الديمقراطي في الجزائر، 74مراد اوعباس،الذكرى -(1)
 .24منعم العمار ، مرجع سابق ، ص -(3)
)رسالة ماجستير عالقة رئيس الجمهورية بالوزير االول في النظامين الجزائري والمصري " دراسة مقارنة" فقير محمد ،  -(2)

 .15(، ص 7009غير منشورة ، )الجزائر ، جامعة بومرداس ، 
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يسدديطر علددى اكبددر عدددد مددن الندداخبين للتصددويت لمرشددح الجدديش الجنددرال اليمددين زروال ، و 

 (1) لمرشح الجيش.يسيطرون على من قد ال يصوت 

مرشحين وهدم الدرئيس  أربعةبمشاركة  ، عقدت االنتخابات الرئاسية 4559 نوفمبرفي 

ندور ،  اإلسدالميالمؤقت اليمين زروال "مرشح حدر"، محفدوظ نحنداح " رئديس حركدة المجتمدع 

بوكروح " رئيس حزب التجديد الجزائري " ،سعيد سعدي " رئيس التجمع من اجل الثقافة  الدين

 (1.)الجندراالت  أرادهداوقد جرت االنتخابات دون عوائق وخرجت نتيجتها كمدا ، والديمقراطية "

مدن  عليده  لتأييدد الرسدمي الدذي تحصدل ا إلى باإلضافةإي وصول شخصية عسكرية لسدة الحكم .

 النسددائيةالمجاهدددين والشددهداء والمنظمددات  وأبندداءالمنظمددات والجمعيددات ، كمنظمددة المجاهدددين 

 أمينده  ، والدذي شدارك االتحداد العدام للعمدال الجزائدريين  أيضدا   أيدده وغيرها من المنظمات ، كما 

شدعبية لددعم  العام في الحملة االنتخابية لصالح المرشح الحر اليامين زروال ، كما تكوندت لجدان

ترشيح  اليمين زروال وهي لجان جمعت بين صفوفها الكثير من مناضلي حزب جبهدة التحريدر 

جرين الجزائددريين فددي المشدداركة الواسددعة وغيددر المتوقعددة للمهددا أيدتدده  التقليديددة ، كمددا  وقاعدتدده  

  (3).فرنسا

 (2).6229( يوضح نتائج االنتخابات الرئاسية الجزائرية 99جدول رقم )
 الحزب النسبة المئوية األصواتعدد  المرشح اسم

 مرشح حر %61.29 8228346 اليامين زروال

 اإلسالميحركة المجتمع  %26.06 3569072 محفوظ نحناح

 التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية %8.94 835996 سعديسعيد 

 حزب التجديد الجزائري %3.70 32413 بوكروح نور الدين

  %811 81961117 المجموع

    %71نسبة المشاركة 

 
  :مهمةالتحوالت ال بعضنرصد  آنيمكن  (77المبينة في الجدول ) من نتائج االنتخابات

: إن الرئيس زروال ينتمي إلى المؤسسة العسكرية ، وقد كان هو الشخصية التحول األول

البالد من  إخرا القادرة في نظر كافة الشعب الجزائري على  اآلخرينالوحيدة بين المرشحين 

إن الجيش هو المسير فعليا والحاكم في البالد و هو الوحيد القادر على  أيقناألزمة ، الن الشعب 

ضمان االستقرار و وحدة الوطن فحتى السياسيين في كثير من األحيان يلجئون إلى الجيش 

 (9)لحمايتهم.

                                                           
 .12ص  حبيب سويدية ، مرجع سابق ، -(1)

 .423مرجع سابق ، ص ال -(1)

 .90فقير محمد ، مرجع سابق ، ص -(3)

-7-79، 9340العدد  ، الحوار المتمدن ، االنتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر "الجزء الخامس ، الصيداوىرياض  -(4)

7005، www.ahewar.org. 

 .773ص ي دبلة ، مرجع سابق ،لعبدالعا -(9)
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حصل عليها زروال تفسر على أساس توجه عدد كبير من  التي%  24  نسبة : الثانيالتحول 

الناخبين للبحث عن االستقرار وتجنب المغامرة فاختاروا مرشح الجيش. فهي تقبل اآلن بسيطرة 

 الجيش من أجل الحفاظ على األمن ووضع حد للصراع الذي أصبح غير محتمل للجميع. 

امتدت على ثالث  التية االنتخابية يبين هذا الجدول تطور نسبة المشارك : الثالثالتحول 

، لكنها 4550%( 29.49عمليات انتخابية. فقد كانت المشاركة في أول انتخابات كثيفة نسبيا )

% عن 40% أي بزيادة 29لتصل إلى نسبة  %( ثم تعود وترتفع جديا  95) 4554تراجعت 

ن الناخبين الجزائريين أول انتخابات تعددية حدثت في الجزائر. هذا التطور يدل على أن نسبة م

غابت في االنتخابات السابقة غيرت موقفها هذه المرة وذلك تحت وقع ضغط  التي%( 40)

الفوضى واحتماالت المغامرة  عن األحداث اليومية. وهي اختارت مرشح الجيش عوض

 .وبالتحديد خطر استفحال حرب أهلية تهدد كيان الدولة نفسه  

ذلددك أّن أنصددار الحلددول األمنيددة داخددل المؤسسددة  ،لددم تكددن مهمددة اليددامين زروال سددهلة 

العسددكرية ودوائددر القددرار كددانوا مسددتعدين لكددل االحتمدداالت . وحتددى لمددا أبعددد زروال رئدديس 

الحكومة رضا مالك فاّن األمدور لدم تتغيدر كثيدرا باعتبدار أّن الرئاسدة الجزائريدة كاندت قدد فقددت 

لذلك شرع اليمين زروال في تكرار تجربة بن بله في عمليدة بنداء  (1).من بعيد صالحياتها منذ ز

لبومددين الدذي انطلدق فدي العمليدة التأسيسدية مدن  خالفدا   اعلدى ، وهدذأالمؤسسات السياسية ، مدن 

بدددءا  بأصددغر وحدددة سياسددية وهددي البلديددة ثددم الواليددة ، البرلمددان ، الدسددتور ، وانتهددت  أسددفل

مهوريددة ، بينمددا الجنددرال اليمددين زروال عمددل العكددس إذ بدددء باالنتخابددات بانتخابددات رئدديس الج

 أخطداء بدأن الدسدتور السدابق كاندت بده   منده   قناعدةإن ينطلدق نحدو الدسدتور ،  أرادالرئاسية ، ثدم 

 على أساس مناطقي وديني وعرقي . أحزابكبيرة تمثلت في تبني 

الرئيس اليمين بدء   4511و في مسير بناء المؤسسات السياسية الغائبة منذ حلها في 

قبل ندوة الوفاق  األوضاعتهدئة  إلىو باتفاق مع اللواء محمد العماري رئيس األركان  زروال 

، 4552والعسكرية في بداية شهر مايو  األمنيةقام بتغييرات على مستوى المؤسسات ف الوطني ،

على تنحية الشاذلي بن جديد ووقف المسار  األولل ؤوالمساللواء خالد نزار  حيلأ  حيث 

، وفي بداية شهر يونيو وظيفة داخل الجيش  أية حيث لم تعد له   التقاعد رسميا   إلى االنتخابي

نيم السكرتير العام لوزارة الدفاع ، عباس غزيل غالتقاعد وهم " محمد  إلىجنراالت  2 حيلأ  

الخارجي ، عبدالحميد تاغيت  األمنالقائد العام للدرك الوطني ، عبدالرازق تطواني مدير 

                                                           
 .103، صالمرجع السابق  -(1)
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، تعيينه  مستشارا  لوزارة الدفاع ثم ، محمد التواتي قائد الجيش البريالمفتش العام لوزارة الدفاع 

 (1).طيب الدراجي مستشار وزارة الدفاعال

 :1669سبتمبر  19-12نتائج ندوة الوفاق الوطني من :  ثالثاً 

وتمخضت عنها أرضية  4552سبتمبر  49و41عقدت ندوة الوفاق الوطني يومي 

 (1)وهي كالتالي : االنتخابيةالمواعيد  المراجعة الدستورية و زنامةوتضمنت ر

 .1669اية نهحول مراجعة الدستور قبل  االستفتاء  -1

  (3).الذي نال ثقة أغلبية المصوتين 4552نوفمبر  72االستفتاء على الدستور يوم تم 

 (2)مواد الدستور كالتالي : وقد نصت أهمّ 

 تنتظم الطاقة الدفاعية لألمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. : 19المادة 

االستقالل الوطني، و الدفاع  تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة علىو 

 عن السيادة الوطنية.

ال يجوز تأسيس األحزاب  حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون. : 21 المادة

 السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

البري و الجوي،  و حماية مجالهاكما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد، وسالمتها الترابية، 

 مختلف مناطق أمالكها البحرية.و

 حق إنشاء الجمعيات مضمون. وتشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. : 23المادة 

على آن يضطلع رئيس  4552( من الدستور الجزائري 22تنص المادة ) : 77المادة

في الدستور  الجمهورية، باإلضافة إلى السلطات التي تخولها إياه  صراحة أحكام أخرى

 بالسلطات والصالحيات التالية: 

 هو القائد األعلى للقوات المسلحة . -4

 يتولى مسؤولية الدفاع الوطني . -7

 يقرر السياسة الخارجية لألمة . -3

 (:   2(،)2مثلت التمسك بمبادئ الشرعية الثورية من خالل الفقرة ) :73المادة 

 .4517قبل يوليو  إذا كان مولودا   4591ت مشاركته في ثورة أول نوفمبر يثب   .4

بعد يوليو  إذا كان مولودا   4591ه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر ت عدم تورط أبويّ يثب   .7

4517. 

                                                           
 .www.ahewar.org مرجع سابق،، "الجيش الجزائري ومخاطر التفكك "الجزء الرابع ،  رياض الصيداوى -(1)

 .472احمد سويقات ، مرجع سابق ،ص -(1)

 .51فقير محمد ، مرجع سابق ، ص -(3)

، 71 -73-77-21-19، المواد 1616المعدل لدستور  1669دستور دولة الجزائرالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية ، -(4)

 .74-9ص ص (،4552مؤسسة المطبوعات الرسمية ، )الجزائر:
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 ( كالتالي :1(،)7للرئيس حق تعيين الوظائف من خالل الفقرة ) :71المادة 

 قادة الجيش . -4

 .لوا أجهزة األمن ؤمس -7

 تسجيل المالحظات التالية :من خالل مواد الدستور يمكن 

بقيادة القوات  4552ودستور  4515احتفظ رئيس الجمهورية في الجزائر في ظل دستور  -4

وهذا يعني تقوية مركز رئيس  لألمن األعلىالدفاع الوطني ورئاسة المجلس  ومسؤوليةالمسلحة 

في الجزائر المنصوص  األمةبهذه السلطات هو تجسيد وحدة  الجمهورية ، ولعل مراد احتفاظه  

 . 4552من دستور  (20)تقابلها المادة  التي 4515من دستور  (22)عليها في المادة 

يتطلب بقاء رئيس الجمهورية على رأس القوات المسلحة ، الن دورها  األمةتجسيد وحدة  -7

لسالمة وا اإلقليميةيتمثل في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية االستقالل الوطني والوحدة 

( مثلما تفعل بعض  األوللم يسند قيادة القوات المسلحة لرئيس الحكومة ) الوزير و ،  الترابية

، الن البالد انطلقت في تطبيق ش عن الصراعات الحزبية والسياسيةالجي إلبعادوذلك  األنظمة

سياسية من  أوحزبية  ألغراضمن استعمال القوات المسلحة  التعددية والحزبية والسياسية وخوفا  

 طرف رئيس الحكومة.

ابقى الدستور قيادة القوات المسلحة لرئيس الجمهورية مدعما بذلك سلطاته الفعلية والى  -3

 مسئول الدفاع الوطني ، أي انه   مسؤوليةجانب تولي القيادة العليا للقوات المسلحة فهو يتولى 

الحكومة في  وال تشاركه  ،  هدافهاوأحدد مبادئها عن السياسة الدفاعية ، وهو الذي يرسمها وي  

يكلف احد  آنيمكن  اإلطارذلك ، الن مجال الدفاع الوطني خاص برئيس الجمهورية ، وفي هذا 

 السياسة ومتابعتها . الضباط السامين بتنفيذ هذه  

محل  األخرتبنتها الجزائر ، فإن منصب رئاسة الجمهورية هو  التيفي ظل التعددية الحزبية  -1

في قيادة  بالجيش وبموجب سلطته   عالقة له   الحكم شخص ال إلى، فقد يصل  األحزابتنافس بين 

 سياسية . ألغراضالدفاع الوطني قد يسئ استخدامها  ومسؤوليةالقوات المسلحة 

من  كذلك تضمن التعديل الدستوري بصفة صريحة عبارة إنشاء األحزاب السياسية بدال   -9

( "حق إنشاء األحزاب السياسية 17نص في المادة ) إذّ  4515بدستور ارنتا  جمعيات سياسية مق

مضمون ، و ال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات األساسية والقيم والمكونات  معترف به  

األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسالمته واستقالل البالد وسيادة 

 بع الديمقراطي والجمهوري للدولة.الشعب وكذا الطا

، في الوقت الذي لم يتضمن الدستور على مادة تعطي أي دور سياسي للمؤسسة العسكرية  -2

 ارتكن إلى مواصلة التوجه الثوري في اختيار المرشحين في االنتخابات والمشاركة السياسية.
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 4525 مارس 2( المؤرا في 2/52)صدر أمر بية بشكل اكبرزولتنظيم الحياة الح

، حيث تضمن الباب األول منه كل  السياسية باألحزابالمتضمن القانون العضوي المتعلق 

وتمثل ذلك في  .يمكن ألي حزب سياسي تجاوزها وإال عد خار  القانون  الحدود التي ال

 (1) مجموعة المواد التالية :

 والعروبة و اإلسالمللهوية الوطنية بأبعادها الثالثة وهي  األساسيةعدم استعمال المكونات  -4

 الدعاية الحزبية. ألغراضاالمزيغية ، 

تتضمن  أهداف أوعمله على قاعدة  أو يبنى تأسيسه   أنحزب سياسي  ألييجوز  ال -7

الجيش الوطني  وأفراد، والقضاء ،  والمحسوبية واإلقطاعيةالممارسات الطائفية والجهوية 

  .األمن أسالكوالشعبي 

كما يمنع استخدام الحزب في  العام،والنظام  باألمنيمتنع الحزب السياسي عن المساس  -3

 عسكري.حتى شبه  أوتحويله لتنظيم عسكري 

كما قيدها  (1)ال يمكن آن يتم الموافقة على أي حزب إال من خالل وزير الداخلية نفسه. -1

والخوف من شيوع عدم  األمنيالفعلي لقانون الطوارئ بحجة هشاشة الوضع  باألعمال

 (3)الدولة. أركاناالستقرار وتقويض 

بالنسبة لحرية تكوين األحزاب السياسية  هذا التشديد يشكل تراجعا  إلى أن  اإلشارةتجدر 

سواء فيما يتعلق بتقوية صالحيات وزير الداخلية أثناء مرحلة طلب التصريح أو مرحلة طلب 

 بهاإضافة إلى طول اإلجراءات وتعقيدها التي اتسم  ،االعتماد أو على مستوى الرقابة القضائية 

استعمال مكونات  في ض المزايا كالتشديدإلى جانب ذلك فإن لهذا القانون بع .الجديد القانون

الطابع الديمقراطي والجمهوري  واحترام ،السياسيةالتعددية  وتبني ،حزبيةالهوية ألغراض 

 الديمقراطي.المسار  خطر علىللدولة إلى غير ذلك من األحكام التي قد ينجر عن عدم احترامها 

 .1667التشريعية خالل النصف األول من  االنتخابات  -9

لما جاء في ندوة الوفاق الوطني تم تنظيم  على ضوء القانون الجديد لالنتخابات وتجسيدا  

 (.73رقم )التي أسفرت كما هو موضح في الجدول  4552يونيو 9االنتخابات التشريعية في 

 

 

                                                           
، المتضمن  1667مارس  9( مؤرخ في 6-67الجريدة الرسمية ، امر رقم )الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،  -(1)

)الجزائر :مؤسسة المطبوعات  47عدد،األول ( من الباب  9 - 9 – 3السياسية ،المواد )  باألحزابالقانون العضوي المتعلق 
 .3ص ( ،4552الرسمية ،

 .3من الباب الثاني ، المرجع السابق ، ص ( 17- 19) المواد -(1)

بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ، )  ، النظم السياسية العربية " قضايا االستمرار والتغييرعلى الدين هالل ، نيفين مسعد  -(3)

 .411( ، ص  7007



110 
 

 (1).6221( يوضح نتائج االنتخابات التشريعية الجزائرية99جدول رقم )
 النسبة عدد المقاعد الحزب

 %11.76 811 الديمقراطي الوطني التجمعحزب 

 % 81.89 96 السلم مجتمع حركة

 %89.11 91 جبهة التحرير الوطنيحزب  

 %1.61 11 حركة النهضة

 %1 86 االشتراكية القوى جبهة

 % 1 86 التجمع من اجل الثقافة والديمقراطيةحزب 

 %1.16 88 المستقلون

 %8.18 1 العمال حزب

 %8.18 1 أخرى أحزاب

 
 العسكري السابق عبد سه  أيعكس هذا الجدول فوز حزب التجمع الديمقراطي الذي ير

والحركات السياسية  األحزابفي مواجهة  ، والمؤيد من المؤسسة العسكرية القادر بن صالح

السلطة  التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب ، ويعتبر حزبوحزب جبهة التحرير اإلسالمية

فاز فيها الجنرال  التي من االنتخابات الرئاسية معدودة أشهرقبل  إالالذي لم يظهر  ، والجديد

من تحالف واسع بين جزء من جبهة التحرير والتنظيمات الشعبية  ، والذي يتكون اليمين زروال

 أبناءمنظمة  ، منظمة جرحى حرب التحرير،كانت تدور في فلكها منذ االستقالل مثل  التي

نقابة االتحاد العام للعمال و ،  الثورية" األسرة" لمجاهدينل الوطنية منظمةالمجاهدين ،ال

 الجنرال اليمين زروال هذه الفترة من حكمشهدت وقد  (1)الجزائريين ومنظمات الشباب والنساء.

على  الذي انعكس فعال   األمرعلى المشاركة السياسية و هو  كبيرا   انفتاحا   بعد التعديل الدستوري،

 باألنظمة المؤسسات السياسية المختلفة كالمجالس البرلمانية والوالئية مقارنتا   إلىوصول المرأة 

الذي رافق التحول السياسي نوع االنفتاح  مهما على قد شكل ذلك مؤشرا   و السياسية السابقة

اكبر قدر ممكن من الفئات االجتماعية السياسية  إشراكمحاولة المؤسساتي ، والتوجه نحو 

 (3).مكوناتها  أهمتعتبر الحركات النسائية من  والتي ، المختلفة في عملية التحول هذه  

ئية وال ضح حجم تواجد المرأة داخل البرلمان والمجالس البلدية وال( يو 99جدول رقم )
 (2) .6221الجزائرية

 المنتخبات المرشحات المجالس

 71 8118 المجالس البلدية

 91 611 المجالس الوالئية

 88 111 المجلس الوطني )البرلمان(

 - - األمةمجلس 

                                                           
  .47" ، مرجع سابق ، ص  التجربة الديمقراطية في الجزائر "اللعبة والرهانات العياشي عنصر ، -(1)
 .424ص ، مرجع سابق ، وآخرونقيرة ،  إسماعيل -(1)

 .37ص  ،( 7002،  اإلنسان منشورات لجنة حقوق) جينيف :  حول الجزائر المتحدة األممالتقرير الدوري الثالث الصادر عن  -(3)

 .37المرجع السابق ، ص  -(4)
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دستور  إقراروهكذا استطاع اليمين زروال بالخطو نحو بناء أول مؤسسة منتخبة ، بعد 

، إال ان المؤسسة  ، ورغم احتجا  بعض األحزاب على نتائجها واتهام السلطة بالتزوير 4552

العسكرية والقوى األمنية رفضت إي مظاهرات ضد النتائج ، وبالفعل قامت بقمع كل مظاهر 

واستمرت السلطات الجديدة في االستمرار في  (1) االحتجا  والتظاهر ضد االنتخابات ونتائجها .

والئية( و التي تمخض العملية السياسية وقد تبع ذلك االنتخابات المحلية )المجالس البلدية وال

 (1). 4552عنها مجلس األمة الغرفة الثانية كما اقرها دستور 

 .6221من عامالثاني  النصفالمحلية خالل  االنتخابات - 9
التغيرات الطارئة على الخارطة السياسية بفعل قانون األحزاب المعدل الصادر بعد 

من حمل أية إشارة في تسميتها إلى ما يسمى في  األحزاببمنع القاضي  4552مارس  2في

جرى حل مجموعة  قدف(. األمازيغيةالجزائر بمقومات الشخصية أو الثوابت )العروبة، اإلسالم، 

من األحزاب التي لم تمتثل لهذا القانون، بينما اضطرت أخرى وبخاصة األحزاب اإلسالمية إلى 

من بينها  حزبا   30ضم مجموعة األحزاب المنحلة تغيير تسميتها بحذف اإلشارة إلى اإلسالم. وت

بعض األحزاب التي شاركت في االنتخابات التشريعية. لكن البعض منها عاد إلى الساحة تحت 

 (3)تسمية جديدة.

 (2).6221 أكتوبر 99( يوضح نتائج االنتخابات المحلية الجزائرية 99جدول رقم )
على مستوى  المقاعد البلدية الحزب

 البلديات

على مستوى  المقاعد الوالئية

 الواليات

 %11.11 619 %11.81 7111 حزب التجمع الديمقراطي

 % 86.11 171 %18.11 1191 حزب جبهة التحريرالوطنى

 %81.11 191 %9.91 161 حماس حركة مجتمع السلم

 %1.61 11 %1.68 911 جبهة القوى االشتراكية

 %1.99 11 %1.11 111 تجمع الثقافة والديمقراطية

 %9.11 811 %1.18 161 حركة النهضة

 - - %8.11 116 أخرى أحزاب

 %1.61 87 %1.17 111 المستقلون

 
عبرت االنتخابات السابقة عن تواصل مشروع السلطة الذي تبلور من خاللها. أما 

فهو في حقيقة األمر ،  الديمقراطيالتجمع الوطني  :الحزب الجديد الذي حققه   القوي الصعود

، الذي يبحث عن استقرار النظام السياسيللرئيس اليمين زروال  للمؤسسة العسكرية ، و انتصار

 . كما عبرت عن قبول السلطة بالتعايش مع ما تسميه  أي هو دعم للمشروع الرئاسي الذي مثله  

                                                           
 .43"  مرجع سابق ، ص  التجربة الديمقراطية في الجزائر "اللعبة والرهانات العياشي عنصر ، -(1)

 .773ي دبلة ،مرجع سابق ،صلعبدالعا -(1)

 .43"، مرجع سابق ، ص  التجربة الديمقراطية في الجزائر "اللعبة والرهانات العياشي عنصر ، -(3)

 .  43المرجع السابق ، ص  -(4)
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السلطة في إكساب االنتخابات مصداقية من خالل مشاركة ثالثة  احنجوباإلسالم المعتدل، 

 االنتخابات. في هذه   المرفوض من جنراالت الجيش، مضين على عقد روماأطراف م

هذه االنتخابات صنعت توجهين متضادين بين اليمين زروال والمؤسسة العسكرية بقيادة 

 (1):  أهمهمامحمد العماري 

واللواء  ،اللواء اليمين زروال ووزيره المستشار محمد بتشين توجه يمثله   : األولالتوجه  -1

حل  وإيجادفي خانة الجناح المؤيد للحوار مع الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  الطيب الدراجي يضعهم

 سياسي لألزمة .

اإلسالمية وترسيخ دعائم دولة  يؤمن بضرورة استئصال نهائي للمظاهر التوجه الثاني : -1

االستمرار في العملية االنتخابية ، ولكن في  أرادالذي اللواء محمد العماري . سلطوية. ويمثله  

 .4554ال يتكرر مشهد حتى ،  اإلسالميةورفض األحزاب  (السلطة) حزبفلك 

وعندما تم إلى الجزائر ،  اإلسالميكانت المؤسسة العسكرية ترفض رجوع المشروع  

للشؤون  االتصال بين مؤسسة الرئاسة ممثلة في الجنرال محمد بتشين مستشار الرئيس زروال

اتهامات بالفساد والتسلط ،  المؤسسة العسكرية ضده   أثارت، اإلنقاذ، وبعض قادة جبهة  األمنية

 (1).على االستقالة  جبره  أالذي  األمر

الدالئل بأن اليمين زروال رجل حوار وحزم ومؤهل لبدء  وعلى الرغم مما تؤكده 

التي رحبت  اإلسالمية اإلنقاذالمتصارعة ، والسيما مع جبهة  األطرافالحوار مع جميع 

على الجيش وعناصره  باعتماده   األخيرةزروال  أفعالن أبمساعي السلطة بهذا الخصوص ، إال 

، في ظل تراجع  (العسكرية حزب السلطة ورئاسته  )على وحدانية  ، واعتماده   كمستشارين له  

، فترات سياسية سابقةياسي يعبر عن لدور المؤسسة الرئاسية السياسي، ظلت تعبر عن سلوك س

 ة أن يكون الحسم السياسي للمؤسسة العسكرية .فال غرابوبالتالي 
 عودة عبدالعزيز بوتفليقة "الشرعية الثورية " : - رابعاً   

، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة اعترافا   مثل قرار تقليص الرئيس اليمين زروال واليته  

بحالة االنسداد التي وصل إليها النظام السياسي ، بحيث أصبح يتجه نحو انفراط اللحمة 

في الجماعات الطائفية والهياكل القبلية في ادراة الشؤون العامة  االجتماعية من خالل إدماجه  

المؤشرات األمنية وتصاعد  وهو ما تؤكده  وتبنيه منهج االستئصال والعنف في تسوية الخالفات 

 (3)العنف وتدويل القضية الجزائرية .

                                                           
 .www.ahewar.org ،مرجع سابق، ولوجية الجيش الجزائري ومخاطر التفكك "الجزء الرابعي، سوس الصيداوىرياض  -(1)

 .47( ، ص  أغسطس 74، ) 312العدد  ، مجلة الوسط،  أقالوه أمحسن عواد ، استقال زروال  -(1)

)الجزائر : النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية "التطورات والمشاهد المحتملة "محمد بوضياف ،  -(3)

 . 5( ، ص 7005جامعة المسيلة ، 
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ونتيجة للتصعيد الذي عرفه منحى األزمة الجزائرية في ظل رئاسة اليمين زروال ، 

التشريعية التى شابها الكثير من الفساد السياسي ، وتحرك العديد  4552خاصة بعد انتخابات 

لية ، وتوجيهها االتهامات للمؤسسة العسكرية ، وتحميلها مسؤولية من المنظمات والهيئات الدو

التردي األمني ، و مطالبتها بمثول بعض قيادات المؤسسة العسكرية أمام المحكمة الدولية 

الجنائية  ، أصبح الجيش في حاجة لشخصية سياسية ، ومدنية ، ودبلوماسية  تستطيع آن تتدارك 

 (1).الدولية الحقوقيةرة تخولها لكي  تتعامل مع المنظمات األمر وفي ذات الوقت لديها خب

المؤسسة  بدأتفي ظل الفراغ السياسي الذي حدث نتيجة استقالة اليمين زروال ،  و

 أحدثتهاوتعبئة حالة الفراغ السياسي التى  األزمةحل  ألجلالعسكرية تبحث عن حلول سريعة 

انتخابات  إلعالناستقالة الجنرال اليمين زروال وتسارعت الخطي في جميع االتجاهات استعدادا  

رئاسية جديدة، التى طرح فيها اسم عبد العزيز بوتفليقة مجددا ، وكان الجنرال المتقاعد العربي 

 (1)بلخير وزير الداخلية األسبق صاحب هذا االقتراح .

مجريات  إلى األزمةعبدالعزيز بوتفليقة في ظل  كرية وتعود العالقة بين المؤسسة العس

حيث عرضت قيادة الجيش  4559يناير 72-79بتاريخ  األولىالتحضير لندوة الوفاق الوطني 

، لكن عبدالعزيز بوتفليقة اشترط لتولي  أزمتهاعلى بوتفليقة رئاسة البالد ، والمساهمة في حل 

يعقل بحسب الرئيس بوتفليقة ، تبني حل  ال إذتوضع كل السلطات بين يديه ،  آنالمنصب 

المسلحة  اإلسالميةالنزاع مع الجماعات  إنهاءتعمل على  استئصاليهسياسي في ظل توجهات 

 (3)من المؤسسة العسكرية . األمرفض هذا ر   أنعن طريق القوة العسكرية وحدها ، فكان 

ن تدخل الجزائر في مرحلة بناء سياسية جديدة من اولكن بعد عودته ، أمر بوتفليقة 

من خالل الدستور الذي منح وزارة الداخلية خالل انتخابات يشارك فيها كل الشعب الجزائري و 

وبعد فرز كامل للملفات من قبل المجلس الدستوري الحق في قبول ملفات الترشيح ورفضها ، 

و مزاولة الحملة االنتخابّية في وقتها و أصدر هذا األخير قراره بشأن من يحق لهم الترشح 

 (2):كالتاليكانت القائمة 

 أحمد طالب اإلبراهيمي . -4

 عبد هللا جاب هللا . -7

 مولود حمروش . -3

                                                           
 .44المرجع السابق ، ص  -(1)

-4-41( ،7009، عدد )ينايرأخبار العرب، جدلية العالقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية "من يحكم الجزائر" ،كمال زايت -(1)

7009  ، www.alarabnews.com 

 .40محمد بوضياف ، مرجع سابق ، ص -(3)

 .401، مرجع سابق ، ص  بوتفليقة يإل بلهالجزائر من بن زكريا ،  أبويحي  -(4)



111 
 

 حسين آيت احمد. -1

 عبدالعزيز بوتفليقة. -9

 مقداد سيفي . -2

 يوسف الخطيب . -2

أغلب المرشحين باستثناء عبد إن أول المالحظات التي تفرض نفسها بقوة تكمن في أن 

هللا جاب هللا جاءوا من جبهة التحرير الوطني حيث تشكل فيها وعيهم السياسي وتجربتهم 

 (1)النضالية رغم مغادرة بعضهم لها الحقا.

درجة االختالف في األطروحات السياسية تعود إلى مدى القبول بفكرة عودة كما إن 

شامل عبر عملية مصالحة وطنية واسعة النطاق. وفي هذه  الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وإجراء عفو

اإلبراهيمي وجاب هللا على رأس الداعين لفتح صفحة  جاء:  النقطة يمكن رصد الترتيب التالي

عبد العزيز  جديدة مع الحزب المحظور، تالهما حسين آيت أحمد ومولود حمروش، ثم أخيرا  

. (عقد روما)لمجموعتان األولى والثانية أطروحة بوتفليقة، مقداد سيفي ويوسف الخطيب. تمثل ا

أما المجموعة األخيرة فهي تعبر عن تصور السلطة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لكيفية حل 

 (1)األزمة. 

المبكرة أن الجيش، أو تحديدا،  منذ تقديم الرئيس اليمين زروال استقالته   بدا واضحا  

ورغم هذا االختيار، فقد حدث  األمن العسكري اختار عبد العزيز بوتفليقة ليكون رئيسا للجزائر.

تحول كبير في الثقافة السياسية الجزائرية تمثل في الحملة االنتخابية وما تميزت به من نقاش 

بالنسبة إلى الدولة والمجتمع. حدث  مفتوح تعرض لكل المواضيع بما فيها وضعية الجيش نفسه  

انتهى بشكل مؤسف حينما انسحب ستة  تقدم كبير في ما يمكن تسميته بالثقافة السياسية، لكنه  

  مترشحين في آخر لحظة.
علددى  واإلشددرافالواضددح لددوزارة الداخليددة فددي قبددول ملفددات الترشددح ،  دورالددكددذلك 

بدل تعددى األمدر الدددور ،  االنتخابدات ، بدالرغم مدن وجدود جهدة مسدتقلة تشدرف علدى االنتخابدات

المنصوص عليده فدي الدسدتور  ليتحدول إلدى مالحقدة وتشدديد الرقابدة علدى أعضداء حدزب جبهدة 

المسلحة ، ومنعهم من التسرب إلى األحزاب  اإلسالميةوالتائبون من الجماعات  اإلسالمية اإلنقاذ

مايسدمى "التوجيهدات األمنيدة المتعلقدة من قبل وزارة الداخلية ، ويدخل ذلدك فدي إطدار  رعةالمش

 (3)".اإلسالميةبالتشديد على رقابة األحزاب 

                                                           
 .www.ahewar.org ،مرجع سابق ، "ابات والديمقراطية والعنف في الجزائر "الجزء الخامسةاالنتخ،  رياض الصيداوي -(1)

 .432، ادم قبي ، مرجع سابق ، ص  شمسهبوشناقة  -(1)

 ،7007يوليو 2،الشعب ،  أخر إشعارمحمد جمال عرفة ، عودة الحزب الواحد " انتخابات الجزائر :العسكر في الحكم حتى  -(3)

www.alshaab.com 
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 (1).6222( يوضح نتائج االنتخابات الرئاسية الجزائرية 91جدول رقم )
 لألصواتالنسبة المئوية  األصواتعدد  اسم المرشح

 %71.76 7111111 عبدالعزيز بوتفليقة

 %81.11 8191161 اإلبراهيمياحمد طالب 

 %1.61 111111 عبدهللا جاب هللا

 %1.87 118876 احمد آيتحسين 

 %1.16 181891 مولود حمروش

 %8.11 819816 مقداد سيفي

 %8.11 818181 يوسف الخطيب

 

 وصول بوتفليقة لسدة الحكم: :  خامساً 

للجزائر ، بدء بوتفليقة في بناء مؤسسات الدولة السياسية ، وذلك من  رئيسا   بعد انتخابه   

لسدة الحكم في الجزائر  في وصوله   خالل إقناع المؤسسة العسكرية صاحبة الفضل عليه  

التسوية مع  أنواعالعسكريون من ذوي الرؤية االستئصالية التي ترفض إي نوع من  خصوصا  

 وذلك من خالل واء محمد العماري رئيس األركان الجزائريالل مهمهأالمسلح و اإلسالميالتيار 

ضرورة عودة المسار االنتخابي للحياة ب ،تبني توجه سياسي يقوم على أساس المصالحة الوطنية 

 الثقة بين المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب والنظام السياسي ككل. بإعادةالسياسية ، مما يسمح 

 : مع المؤسسة العسكرية الخالف السياسي -1

فدي االنتخابدات  واجهدت بوتفليقدة بعدد فدوزه   التديحجدم التحدديات  إلى أوال   اإلشارة رتجد

 يمكن تحديدها في النقاط التالية: والتي،  4555الرئاسية 

في العندف  فاعال   هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي في الدولة ، وبروزها طرفا   -4

بقدر ما كانت سمة من سمات العهود السابقة  بوتفليقةتقتصر على عهد  السياسي ، وهذه السمة ال

 عهد بوضياف .في وخاصة 

يقدبض عليهدا مدن القيدادات  وخفيدة،سدلطة فعليدة  األولدى، مزدوجة،هيكلية سلطة سياسية لها  -7

وثانية تتمثل في سلطة شكلية ظاهرة فدي يدد  المصالح، أصحابالسامية في الجيش وحلفائهم من 

 (1)األولى.تحدده السلطة  ما إطارفي  الدولة،مدنيين مهمتهم تسيير شؤون 

                                                           
النظام االنتخابي في التجربة االنتخابية الجزائرية " مقاربة حول المشاركة السياسية والمنافسة عبدالمؤمن عبدالوهاب ،  -(1)

 .425ص ( ،7002، رسالة ماجستير غير منشورة ،) قسنطينة ، جامعة منتوري ،  السياسية في النظام السياسي الجزائري

 .40مرجع سابق ، ص  محمد بوضياف ، -(1)



111 
 

في التعبير عن الرغبة في بناء مؤسسات ذات  فاشال   مثلت االنتخابات نموذجا   الطالم -3

التحايل على . وبقيت صورة التالعب و الديمقراطيمسار التحول  إلىمصداقية ، والعودة 

 (1)الشعبية تالحق المؤسسات المنبثقة عن هذه العملية السياسية . اإلرادة

من الناحية اإليديولوجية السياسية ،يدرك الجنرال محمد العماري أن بوتفليقة ال ينتمي للجناح  -1

،  ذوى التوجده الليبرالدي الرأسدمالي وانده كدان ينتمدي إلدى الفرانكفدونيين ()المؤيد لضباط فرنسدا

مجموعة الضباط الثوريين الجزائريين ذوى التوجه االشتراكي الشدعبوي ، الدذين يمقتدون تواجدد 

الضباط الفارين داخل أجهزة الدولة الجزائرية ، والذي يعتبر احد أسدباب اسدتقالة بوتفليقدة سدابقا 

في عهد هواري بومدين وتحديدا بعد تولي الشداذلي بدن جديدد  من الجهاز العسكري والدبلوماسي

و هذا االتجاه الجديد عكدس صدراع مدن ندوع آخدر داخدل المؤسسدة العسدكرية .الحكم في الجزائر

بين جناح عربدي يحبدذ التعداون مدع أميركدا والغدرب وآخدر يدرتبط بفرنسدا، وهدو مدا يفسدر حجدم 

 لجنرال العماري فيما بعد .القطيعة السياسية التي ستحدث بين بوتفليقة وا

 األحزابتشكيل حكومة توافقية على مستويات مختلفة ، بمعنى توافقية على مستوى  -9

،  االرئيس بوتفليقة ، ودرجة رضا المؤسسة العسكرية عليه يختاره   توافقية بين ما أو، المختلفة

وان الحكومات السابقة كانت تعمل تحت مظلة مؤسسة عسكرية تتحكم في الشأن  خصوصا  

وحتى  4554المسار االنتخابي  إنهاءالسياسي لمدة تقارب عن عشر سنوات ، أي من فترة 

البرلمانية ،  األغلبية، وبدء بوتفليقة في توزيع الحقائب  بالتوازي مع السلطة إلىوصول بوتفليقة 

هو حزب السلطة  مقاعد األكثرالحزب  نا منه   نتخابات التشريعية ، علما  اال بإعادةولم يقم 

، لذلك لم يحاول بوتفليقة الدخول في العسكر إبان فترة اليمين زروال  السابق والذي دعمه  

 سياسية قوة إلى بحاجة كهذا مسعى كان الحال بطبيعة صراع مبكر مع المؤسسة العسكرية .

 الصعوبة إلى ونظرا أيضا، الحال وبطبيعة غامض شعبي بتأييد عوض االكتفاء تحمله منظمة

 جبهة حزبى سو القوة هذه تكن لم ،الديمقراطية الصيغ امتثال في القائم النظام يعانيها التي

 أسوة بالمسعى بااللتحاق ىأخر أحزاب إقناع على العمل مع المرة هذه لكن، و،الوطني التحرير

انتخابات  بعد الصدارة أحزاب بين آنذاك بها موزعة البرلمانية المقاعد صارت التي بالكيفية

 (1)ا نشأ "التحالف الرئاسي".هكذ. 4552

                                                           
 .49المرجع السابق ، ص -(1)

هذا المصطلح يطلقه الساسة الجزائريين ، والمجتمع الجزائري على الضباط الجزائريين الفارين من الجيش الفرنسي ، ومصطلح  -*()
  ى الجزائر .الفرنسية ال األفكاريشكلون جماعة تعبر عن التوجهات الفرانكفونية ، ويسعون الى نقل كل  ألنهمالحزب 

) بيروت : المركز  العودة إلى األحزاب " المنطق الحزبي والتحوالت السياسية في البلدان العربيةميريام كاتوس ،  كرم كرم ،  -(1)

 .472( ، ص 7040اللبناني للدراسات ، 
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.2999الجزائرية األحزاب( يوضح توزيع الحقائب الوزارية على 12جدول رقم )
(1)

 

 عدد الحقائب الحزب

 حقائب 6 حزب التجمع الوطني الديمقراطي

 حقائب 1 حزب جبهة التحرير الوطني

 حقائب 1 حركة حماس

 حقائب 1 التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية

 حقائب 1 حركة النهضة

 حقيبة 8 حزب التحالف الوطني الجمهوري

 
في مواجهة  ساعدته   التيعلى مجموعة من العوامل في مقابل التحديات ، اعتمد بوتفليقة 

 : في هذه المرحلةالمؤسسة العسكرية 

 ببناءقام بوتفليقة بتوزيع الحقائب على الحكومة بشكل يصنع نوع من التوافق مما يسمح له   -4

اثارة الخالفات  يدعم عملية االستقرار السياسي ، ويجنبه  نوع من التحالف الوزاري الحكومي 

سياسية جاء هذا التحالف ألجل احتكار الجهاز التنفيذي للحياة ال السلطة . السياسية من بداية توليه  

الوطنية ، كما كرس ارتباط جبهة التحرير بالسلطة ، لكن ليس بمفردها ولكن بمشاركة حزبين 

تحالف يبقي على الوظائف في الدولة ريعا يوزع لكن ليس على أساس ال، كما إن هذا  آخرين

 (1)النتائج التي تسفر عنها االنتخابات .

على االنقسامات داخل المؤسسة العسكرية بسبب خلفيات بوتفليقة السياسية ، مابين  خوفا   -7

الذي اجبر المؤسسة  األمرمؤيد ومعارض لها ، جعل بوتفليقة يملك أكثر من طريقة للمناورة 

 العسكرية على الدخول في تحالف سياسي مع بوتفليقة ، حيث قد يصعب أن يجد العسكر حليفا  

 أخر. سياسيا  

 كبرأتصاعد العنف بشكل  إلىبالمرات السابقة سيؤدي  فشل أي مسعى سياسي ، ومقارنتا   إنّ  -3

وبالتالي فإن أي إثارة للعنف من قبل المؤسسة  . حل كل المؤسسات القائمة إلىو قد يؤدي 

 ، ولغير صالحهم. العسكرية سيكون مكشوفا  

سياسي  ، و كونه   الدوليشخصية تتمتع بالتوافق  حاجة المؤسسة العسكرية لبوتفليقة في كونه   -1

يستطيع التعامل مع المؤسسات الحقوقية الدولية المختلفة ، في ظل تردي صورة جنراالت 

 المنظمات . هذه   أمامالجيش 

و إعادة  ، وتبني أفكار الحوار اإلسالميةضد الجماعات  رفض بوتفليقة للفكر االستئصالي -9

من التصادم داخل المؤسسة العسكرية ، ولكن في ذات الوقت  نوعا   خلق له   المسار االنتخابي

                                                           
 ، الحوار المتمدن، الجزء الثالث،  بو الصوف الى محمد مدين عبد الحفيظقصة المخابرات الجزائرية من ،  الصيداوىرياض  -(1)

 . www.ahewar.org ، 7047-1-40، 3251عدد 

 .472ميريام كاتوس ،  كرم كرم ، مرجع سابق ، ص  -(1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=302863
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 أصبح بوتفليقة يتمتع بنوع من التأييد داخل الفئات المجتمعية الجزائرية ، والمجتمع الجزائري

الذي أصبح يبحث عن االستقرار، ويرى في سياسات بوتفليقة هي الطريق  بشكل عام، و

 الصحيح لتحقيق ذلك .

لى بوتفليقة وزارة الدفاع مع أنها تعتبر سلطة مدنية معنوية ، م دّعمة بقوة الدستور، تو -2

وبالتالي أصبح يمتلك نوعا  ما القوة التي يستطيع إن يحدث من خاللها نوعا  من التوازن مع قيادة 

 األركان ، مع العلم إن قوة رئاسة األركان هي قوة ردع مادي بامتالكها السالح .

تغييرات على مستوى الجيش في مقابل  إحداثبل الخطوات السياسية حاول بوتفليقة في مقا -2

على القيادة العليا المتمثلة في شخص اللواء محمد العماري ، وكانت التغييرات  اإلبقاء

 (1):كالتالي

أسهم اللواء في عهد اليامين زروال ، وعلى ر عينواالقادة العسكريين الذين رقوا أو  بعادإ -ا

اللواء رابح بوهابة  وإقالةالطيب الدراجي قائد الدرك الوطني وتعيين العميد بوسطيلة خلفا له ، 

اللواء شعبان  إقالة ، و وتعيين اللواء شريف فضيل خلفا له ل الناحية العسكرية األولىؤومس

 . وتعيين العميد إبراهيم دادسي غضبان قائد القوات البحرية

زروال وتعيينهم في مناصب هامة ، ويتعلق  أبعدهمإعادة االعتبار للقادة العسكريين الذين  -ب

األمر خاصة بتعيين اللواء سعيد باى في منصب قائد الناحية العسكرية الخامسة خلفا للعميد على 

 اليمين زروال أبعده نأ، بعد  مع تعيينه قائدا للحرس الجمهوري خلفا للواء مخلوف ديب. جمعي

بسبب ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش والجماعات  4552من المؤسسة العسكرية في سبتمبر 

 المسلحة. اإلسالمية

استبعاد حلفاء اليمين زروال ، حيث تم تعيين اللواء احسن ظافر قائدا للناحية العسكرية  - 

ية العسكرية السادسة الثالثة خلفا للواء زبيرهدايدية ، وتعيين اللواء براهم بلفردوح قائدا للناح

البرية خلفا للواء  لألركانقادري ،وتعيين العميد عبدالعزيز مجاهد رئيسا  خلفا للواء بالقاسم

العسكرية بشرشال خلفا للعميد عبدالعزيز  األكاديميةاحسن ظافر ، والعميد محمد شيباني قائد 

 مجاهد.

ين تكونوا بعد التحرير ، واغلبهم تشبيب الجيش ، وتعيين قادة عسكريين من فئة الشباب الذ -د 

 المعاهد والجامعات العسكرية(. –األركان  -االستخبارات -كانوا من رتب عقيد واقل في )الدرك

                                                           
 ، مرجع سابق.، الجزء الثالث بو الصوف الى محمد مدين عبد الحفيظقصة المخابرات الجزائرية من  رياض الصيداوى، -(1)

www.ahewar.org. 
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 :1001مايو  30 التشريعية الجزائرية نتخاباتاال -1

من خاللها بوتفليقة إعادة بناء مجلس  أرادفي هذه االنتخابات التشريعية ، والتي 

الشعب الجزائري )البرلمان( ، استطاع بوتفليقة إن يصر على بعض القوانين المتعلقة بقوانين 

شرعية شعبية على  وإضفاءاالنتخابات وذلك من اجل تفادي فكرة المؤامرات السياسية ، 

 (1) التالية : األمورخالل  الكيان السياسي الجديد المنبثق عن هذه االنتخابات ، وذلك من

حتى ينجح الموعد االنتخابي ، حرصت الرئاسة والسلطات المعنية بإدارتها على تهيئة  -4

الظروف ، وتوفير كل الشروط الالزمة لكي تكون حرة ونزيهة . ففي إطار تهدئة األوضاع في 

 منطقة القبائل ، قام الرئيس باإلعالن عن دستورية اللغة األمازيغية .

على مستوى المؤسسات األمنية ، حث وزارة الداخلية على تقليص عدد مكاتب التصويت  -7

المتنقلة ، ومنع القوة العمومية من دخول مكاتب التصويت ، وإلزام وسائل اإلعالم العمومي 

 بمعاملة جميع المرشحين بشكل عادل .

رئاسة اللجنة السياسية الوطنية المستقلة ل ليتهاؤوعملية مراقبة االنتخابات ومس أوكلت -3

سعيد بو الشعير ، الذي شدد على ضرورة انخراط  برئاسةلمراقبة االنتخابات التشريعية 

 األحزاب بفاعلية في عملية المراقبة لقطع الطريق أمام أية محاولة للتالعب باألصوات.

يش من الترشح داخل على مستوى المؤسسة العسكرية ، تم منع كل المنخرطين في الج -1

 4552مارس2( الصادر في 52\2)، واستند بوتفليقة في ذلك على قانون  االنتخابيةالدوائر 

 (.71رقم )كما يوضح الجدول 

 (1).يوضح الوظائف المانعة من الترشح لالنتخابات (98رقم ) جدول
 االنتخابات الرئاسية انتخاب المجالس الوالئية انتخاب المجالس البلدية 

رقم القانون وتاريخ 

 إصداره

الوظائف المانعة من 

 الترشح

الوظائف المانعة من 

 الترشح

الوظائف المانعة من 

 الترشح

( الصادر 67\7األمر)

 8667في 

 الوالة -

 رؤساء الدوائر -

 األمناء العامون للوالية -

أعضااااااااااء المجاااااااااالس  -

 التنفيذية  للوالية

 القضاة -

أعضاء الجايش الاوطني  -

 الشعبي

 موظفو أسالك األمن -

 محاسبو أموال البلدية -

لو المصالح ؤومس -

 البلدية

 الوالة -

 رؤساء الدوائر -

 األمناء العامون للوالية -

أعضااااااااااء المجاااااااااالس  -

 التنفيذية للوالية

 القضاة -

أعضاء الجايش الاوطني  -

 الشعبي

 موظفو أسالك األمن -

 محاسبو أموال الوالية -

لو مصالح ؤومس -

 الوالية

موظفااااااااااو الواليااااااااااة و  -

 أعضاءها

الذين يشغلون وظيفاة علياا 

 في

 الدولة

 القضاة -

أعضااء الجاايش الااوطني  -

 الشعبي

 موظفو أسالك األمن -

 محاسبو أموال الوالية -

 
                                                           

 .42محمد بوضياف ، مرجع سابق ، ص  -(1)

 .35، ص عبدالمؤمن عبدالوهاب ، مرجع سابق -(1)
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تحت مظلة االستقطاب السياسي ،قام بوتفليقة بتوظيف المرأة في الوظائف العمومية ،  -9

وخصوصا  على مستوى المؤسسة األمنية والعسكرية بحكم انه  وزير الدفاع في الحكومة  

المرأة الجزائرية باتت حاضرة في األمر الذي جعل  .ورئيس الدولة ويسمح له  الدستور بذلك 

و الدرك وفي قطاع الشرطة قت مضى في مختلف فروع الجيش من أي و أكثر 7007

وتأييد الحراك النسوي  الذي انعكس على مشاركة المرأة في االنتخابات األمر، الوطنية

، وحجم تمثيلها في المؤسسات السياسية  لسياسات بوتفليقة من خالل االنتخابات التشريعية 

ناخبا  ، وبلغ عدد النساء   41051999حيث بلغ مجموع الناخبين البالغ  ، الجديدة

% ، والجدير بالذكر هو أن امرأة ، هي رئيسة حزب العمال  12.41امرأة ، أي  1315220

  (1).7001لويزة حنون قد ترشحت لالنتخابات الرئاسية 

رية لعام الجزائ األمنية( يوضح حجم توظيف المرأة في المؤسسات 92جدول رقم )
9229.(1) 

 العدد الصفة

 111 النظام أعوان

 811 مفتشات

 11 ضابطات

 

( يوضح درجة االختالف بين نسبة المشاركة للمرأة الجزائرية في 30جدول رقم )

 المؤسسات وتمثيلها في ،1001و االنتخابات التشريعية  1667االنتخابات التشريعية 

 (3). السياسية

 8667 1111 

 نتخباتمال المترشحات المنتخبات المترشحات المجالس

 817 1976 71 8118 المجالس الشعبية البلدية

 881 1911 91 611 المجالس الشعبية الوالئية

 17 961 88 111 المجلس الشعبي الوطني

 - - - - األمةمجلس 

 
، نقلة نوعية في تاريخ الجزائر السياسي   7007 شكلت االنتخابات التشريعية الجزائرية

لقيادة المشهد السياسي الجزائري ،  حزب جبهة التحرير الوطني عودةالتعددي ، وذلك بسبب 

بوتفليقة السياسية  أصولمن خالل البرلمان ) مجلس الشعب ( ، وهو الحزب الذي تأتي منه 

  .الحزبية 

                                                           
 .30حول الجزائر، مرجع سابق  ، ص الصادر عن األمم المتحدة التقرير الدوري الثالث -(1)

 .30المرجع السابق ، ص -(1)

 .30المرجع السابق ، ص -(3)
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 (1).9229التشريعية الجزائرية ( يوضح نتائج االنتخابات 96جدول رقم )
 المقاعد النسبة األصوات الحزب

 مقعد 866 % 11.11 صوت1911711 الوطنيجبهة التحرير 

 مقعد 11 % 1.11 صوت911118 الديمقراطي الوطنيالتجمع 

 مقعد 11 % 7.71 صوت171118 حركة مجتمع السلم

 مقعد 18 % 1.11 صوت111111 حزب العمال

 مقعد 11 % 81.11 صوت719111 الوطني اإلصالححركة 

 مقعد 1 % 1.89 صوت111111 الجبهة الوطنية الجزائرية

 مقعد 8 % 1.86 صوت891111 الجزائريحزب التجديد 

 مقعد 8 % 1.11 صوت191161 حركة النهضة

 مقعد 16 % 81.91 صوت716161 القوائم الحرة

 

  مهمة : أمورثالث عكست هذه االنتخابات 

 ن حزبألقيادة المشهد السياسي الجزائري ، وهذا يدل على  التحريررجوع حزب جبهة  -4

التي قادها  واألمنيةالسياسية  اإلستراتيجيةقد خسر أمام )التجمع الوطني الديمقراطي ( السلطة 

، ومحاولة إبعاد أوال التوازن مع المؤسسة العسكرية إحداثعبدالعزيز بوتفليقة ، غرض 

يؤدي ذلك إلى عزل  وأخيرا، العسكرية عن قيادة المشهد السياسي عبر األحزاب ثانيا  المؤسسة 

وبالتأكيد هذا األمر شكل نوع من التصادم مع الماضي السياسي  .المؤسسة العسكرية تماما  

 .للعسكر الفارين من الجيش الفرنسي )الفرانكفونيين ( 

أن يتجنب التصادم مع العسكر خار  اإلطار التعددي  االنتخاباتاستطاع بوتفليقة من خالل  -7

والديمقراطي ، وهذا األمر شكل نوعا  من التأييد داخل المجتمع الجزائري الستراتيجيات 

مليون ناخب خير دليل على  45بوتفليقة ، ولعل درجة المشاركة الكبيرة والتي بلغت حوالي 

 ذلك .

ديمومة االستقرار التحالف الحزبي والرئاسي ، وهذا أدى إلى ثالثي المحافظة على فكرة  -3

 مكونات النظام السياسي الجزائري .وتكملة مسار البناء المؤسساتي لباقي 

 :1002االنتخابات الرئاسية الجزائرية  -2

بشكل يضمن له  االستمرار  واألمنيةاستمر بوتفليقة في التعامل مع المؤسسة العسكرية 

في النهج السياسي التعددي عن طريق االنتخابات ، والتقدم نحو بناء المؤسسات السياسية في 

شرعية قبول المجتمع الجزائري لسياسات بوتفليقة الرافضة  في ذلك على معتمدا  الجزائر 

 أعطاهوهذا الشئ  لبناء المؤسسات . األمثلن االنتخابات هي الطريق اللعنف و التأكيد على 

                                                           
 منشورات مركز دمشق للدراساتدمشق ،  ) "االنتخابات التشريعية الجزائرية "ركود أم، استقرار جابيعبد الناصر  -(1)

 .34ص، (7002،
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ن تبعد المؤسسة العسكرية عن الشأن امساحة ومرونة اكبر في عملية اتخاذ قرارات من شانها 

 : برزها كالتاليأو .السياسي 

 من خاللالدستور ،  إياه أعطاهاكرس بوتفليقة جزء من واليته الرئاسية لتوطيد سلطته التي  .4

المقربين وحلفائه السياسيين في مناصب عليا في الوزارات والمؤسسات  أصدقائهتعيين 

 غلب شركائه  أ آتى، كما هو الحال مع بومدين حيث  تاركا  حقيبة الدفاع لنفسه   اإلقليمية

و بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع وفقا   السياسيين من الغرب الجزائري .

ضباط في القيادة العليا للمؤسسة يضا في عملية تدريجية الستبدال للدستور باشر بوتفليقة أ

  (1).له أوفياءالعسكرية بضباط 

 في التصويت إلغاءالجيش عن المسار االنتخابي تم  وإبعادلضمان نزاهة االنتخابات ،  .7

 (1) .العسكرية الثكنات

األمن الوطني والوقاية ن وأعضاء يالعسكريإلغاء القائمة االنتخابية الجماعية والتي تتعلق ب .3

، إي الغاء اماكن االقتراع  المدنية و موظفو الجمارك ومصالح السجون والحرس البلدي

 (3)ولم تبق هناك أية مسطرة لتسجيل هذا الصنف من الناخبين.الخاصة بالقطاع االمني ، 

يخضع إلى حد مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخاب، كان تصويت العسكريين  .1

باالنتخابات السابقة، ولكن حذفت المكاتب الخاصة التي كانت توفر لهم  لنظام خاص مقارنتا  

في  أجهزة األمن ملزمون بالتصويت شخصيا   وأفرادومن تم فصاعدا أصبح العسكريون 

 (2).المكاتب العادية المسجلين بها أو بالوكالة إذا كانوا يقومون بالخدمة يوم االقتراع

فليقة كل المؤسسات الدولية لمراقبة االنتخابات ، مما جعلها تحظى باهتمام واسع استقدم بوت .9

مراقبا  دوليا وتابعوا  عملية االقتراع وواكبوا  430حيث حضر  ،على المستوى الدولي

 التطورات السياسية المصاحبة لها، مما جعل المؤسسة العسكرية التي دأبت على التدخل في

الرؤساء المتمتعين بجاهزية االشتغال تحت سلطتها، أن تلتزم بموقف صنع النتائج و انتقاء 

 (9)المراقب.

،  قيادات المؤسسة العسكرية أذهانكل الخطوات السابقة التي قام بها بوتفليقة لم تغب عن  .2

والوزير األول ورئيس ديوان  فليس رئيس حزب جبهة التحرير نفعملوا على دعم على ب

                                                           
 .42رشيد تلمساني ، مرجع سابق ،ص -(1)

من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة "دراسة في تحليل مضمون صحيفتي الخبر  1006الحملة االنتخابية لرئاسيات  لحسن رزاق ، -(2)

 .51( ، ص7040،) رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة منتوري ، الجزائر ،  والشروق اليومي

، )برلين الجزائر  –واالنتخابات الوالئية والجماعية  واالستفتاءاتعية الرئاسية والتشري االنتخاباتتنظيم االنتخابات "  إطارتقرير حول تقييم  -(3)

 .75، ص  ( 7002: المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية ، 
 .19المرجع السابق ، ص  -(4)

، عدد  السياسة والقانوندفاتر "،دراسة مقارنة ، 7002-4555مصطفى بلعور ، االنتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر " -(9)

 .427، ص (7044خاص )ابريل ، 
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بن فليس من منصبه  بإقالة، لذلك قام بوتفليقة  رئاسية ضد بوتفليقةالرئاسة في االنتخابات ال

، وحل حزب الجبهة وقيادة حملة تصحيحية داخل الحزب ليترأس الحزب عبدالعزيز 

  (1)بلخادم.

كان من شأنها إن تبعد العسكر عن الشأن السياسي بصورة حاسمة ، و  ةياإلستراتيجهذه 

قاله   عبرت تصريحات اللواء محمد العماري رئيس األركان عن فعلية هذا السلوك من خالل ما

 : 7001حول االنتخابات الرئاسية 

"إن المؤسسة العسكرية ستنسحب من الساحة السياسية ولن تقف ضد إي من 

ولو كان  إسالمياالمترشحين وأنها ستمنح الحكم لمن هو قادر على التأييد الشعبي ولو كان 

 (1)عبدهللا جاب هللا".

 : أخروفي تصريح 

" إن الزمن حين كانت المؤسسة العسكرية ، العتبارات تتعلق باالستقرار و التوافق 

، تتدخل في اللعبة السياسية ولى ، وانه لن يكون للجيش مرشح مفضل في االنتخابات الوطني 

 (3)بعد اليوم".

 الكثير من الحقائق : نستشفن امن خالل هذه التصريحات يمكن 

حجم الدور السياسي الذي كانت تمارسه المؤسسة العسكرية في تؤكد هذه التصريحات على  -4

 السنوات الماضية .

قدرة بوتفليقة السياسية والقيادية على إدارة الشأن السياسي الجزائري ، ونجاحه في أبعاد  -7

 المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية .

المجتمع الجزائري  قيادات المؤسسة العسكرية من قبل حجم الضغط الذي تعرضت له   -3

على  أخيرا إلجبارها،  من خالله استراتيجياته والقوى السياسية ، والتي استفاد منها بوتفليقة

في والية  حقيقيا لبوتفليقة في نجاحه   ، لذلك كان هذا األمر داعما   ترك الحياة السياسية الجزائرية

 النجاح أيضا  في والية ثالثة . أخرى ، وسيضمن له  

 

 

 

                                                           
،  7001اكتوبر 5 ، عدد الحياة اللندنية ، ظل المخاوف من عودة العسكر الجزائر في"رئاسة ،  صابر عبد الرحمان -(1)

www.alarabiya.com  

 7047،اكتوبر11،عدداألهرام"التصويتي اسة في الجزائر "دراسة في السلوكعصام الشيخ ،انتخابات الرئ -(1)

،www.democracy.ahram.org 

 .42رشيد تلمساني ، مرجع سابق ، ص -(3)
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 (1).9229( يوضح نتائج االنتخابات الرئاسية الجزائرية 99رقم )جدول 
 النسبة المرشح

 % 18.16 عبدالعزيز بوتفليقة

 % 7.61 على بن فليس

 % 1.11 عبدهللا جاب هللا

 % 8.61 سعيد سعدي

 % 8.89 لويزة حنون

 % 1.91 على فوزي رباعين

 
بوتفليقة العديد لوفرت هذه النتائج تعبر عن استفتاء شعبي على سياسات بوتفليقة ،وقد 

الطريق لتنفيذ البرامج السياسية و التي  الرئاسية الثانية، فمن جهة تمهد له   من المقومات لواليته  

شرعية ضد أية ضغوط يمكن أن يتعرض لها سواء  يسعى إلى تنفيذها، و من جهة ثانية أعطته  

من قبل المؤسسة العسكرية، أو في مواجهة الجماعات األصولية. و المؤكد أن نجاح الوالية 

 ، ألن يعمق حيادية مؤسسة الجيش قدرته   الثانية للرئيس بوتفليقة مرهون إلى حد بعيد بمدى

 أضاف بوتفليقة رصيدا  جديدا   انتخابه  وبعد يبقى في منأى عن كل صور الضغط الصادرة عنها.و

من حجم التأييد لنظامه السياسي ، وأصبح يبادر إلى إجراء تغييرات على مستوى المؤسسة 

 (1) ، تمثلت في التالي : مجددا العسكرية

 ساعده ا العام داخل وزارة الدفاع ، م األمينانشأ بموجبه منصب  رئاسيا   اصدر مرسوما   .4

 على الجهاز العسكري .  سيطرته   إحكامعلى 

على التنحي من منصب قيادة  7001 أغسطساجبر بوتفليقة الجنرال محمد العماري في  .7

المقربين وحلفائه  أصدقائه  الجنرال المتقاعد احمد قايد صالح ، احد  الجيش وعين مكانه  

 السياسيين .

الضباط بعدائه  وأشهرالرحمان كمال قائد الناحية العسكرية الخامسة  تنحية اللواء عبد .3

 أزاحباللواء بن على بن على ، كما  واستخلفهالمسلحة   اإلسالمية األصوليةللجماعات 

الغني  باللواء عبد واستخلفهالعامة في شرشال عبدالحميد عبد  األكاديميةبوتفليقة رئيس 

مالطي ، وعين اللواء محمد تعزيز قائد القوات الجوية خلفا للواء عاشور لعودي ، وعين 

العميد عمار عثمانية قائد الناحية السادسة بدال من اللواء بن على بن على ، ووضع العميد 

                                                           
 .59لحسن رزاق ، مرجع سابق ، ص -(1)

 . 42رشيد تلمساني، مرجع سابق ، ص  -(1)
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محمد تلمساني نائبا لقائد الناحية الرابعة خلفا للعميد عمار عمراني ، وعين العميد محمد 

 (1)برغام نائبا لقائدها خلفا لمحمد تلمساني .

معارضيه من داخل المؤسسة  أصعبيكون الرئيس قد تخلص من  اإلجراءاتبعد هذه 

 التيدعمها للخيارات المعلنة للرئيس ،  أبدت األخرىالعسكرية . وكل الكتل والعصب الباقية 

مسار احترافية المؤسسة العسكرية ، وعدم تدخلها في الشؤون السياسية ، وتجنبها  إنجاحتؤكد 

في حدود االختصاص  إالالدبلوماسي ،  أو اإلعالمي أوأي اتصال مع المحيط السياسي 

السلطات  إلىالعسكري ، وضمن هرمية الجيش الجزائري ، وضرورة الخضوع بشكل كامل 

 (1)للقوات المسلحة. األعلىللدفاع والقائد  المباشرة لرئيس الجمهورية بصفته وزيرا  

 : )االستخبارات العسكرية( بروز دور جهاز االستعالم واالمن  -9

وفقا  للقانون الجزائري إن من يقوم بمهام الشرطة القضائية هي الدرك ، هذا الحق 

الشرطي ، تقوم به دائرة االستعالم واألمن  األمر الذي يحتا  إلى قرار مشترك بين وزير 

الدفاع الوطني ووزير العدل ، بيد انه لم يصدر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية منذ إنشاء 

 (3). وهو ما جعلها سلطة غير رسمية ولكنها تمارس سلطات واسعة.  4550 هذا الجهاز

فيما يتعلق بقوات األمن ينص أمر تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة على حصانة شاملة من 

من المرسوم تمنع أية مقاضاة في الجزائر ألفراد قوات األمن باإلشارة إلي  19فالمادة ،العقاب 

متابعة ، بصورة فردية أو جماعية ، في حق أفراد قوى الدفاع  أن  ال يجوز الشروع في أي

واألمن للجمهورية ، بجميع أسالكها ، بسبب أعمال نفذت من اجل األشخاص والممتلكات ، 

ونجدة األمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب على 

كما أن ضباط وعناصر  (2)ول كل بالغ أو شكوى.الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قب

دائرة االستعالم واألمن هم افراد في الجيش ، وبالتالي يعملون تحت سلطة القيادة العليا للجيش 

، عمل الرئيس الجزائري وزيرا  4553- 4550ووزارة الدفاع . باستثناء الفترة الممتدة بين 

بوتفليقة ،و تعمل الشرطة القضائية بمن فيها  للدفاع ، وهذا يشمل الرئيس الحالي عبدالعزيز

األفراد العسكريون الذين يعنون لممارسة هذه المهام ، تحت سلطة وكيل الجمهورية ، بيد أن 

                                                           
، 7009مايو 9،  5299، عدد الشرق األوسطبوعالم غمراسة ، بوتفليقة يجري تغييرات واسعة في الجيش ،  -(1)

www.aawsat.com. 

 .49محمد بوضياف ، مرجع سابق ، ص -(1)

 .49المرجع السابق ، ص  -(3)

 . 43ص ، (7002)جينيف : منظمة العفو الدولية ،  منظمة العفو الدولية المتعلق بالتعذيب في الجزائر تقرير -(4)
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ضباط وأعوان دائرة االستعالم واألمن يعملون فعليا  من دون إشراف من جانب وكيل 

 (1)الجمهورية أو أية سلطات أخرى .

، خصوصا   7002ألمنية السياسية على االنتخابات التشريعية انعكست هذه التركيبة ا

وأنها تمثل مقياس لدرجة الرضا من عدمه  على كل اإلجراءات السياسية واإلصالحات 

والتحوالت التي قام بها الرئيس بوتفليقة على مدي السنوات السابقة ، ابتدأ من إعادة المسار 

يرات على مستوى المؤسسة و انتهاء  بالتغي االنتخابي وبناء مؤسسات النظام السياسي ،

التي تم  اإلجراءاتإلى بعض  باإلضافة، وتحييدها عن التدخل في الشأن السياسي ، العسكرية

اتخاذها وانعكست سلبا  على حجم المشاركة السياسية  ، حيث تدخل االنتخابات التشريعية 

تغير ال، وبالتالي فإن 4555في السياق نفسه الذي أنتج مجموع العمليات االنتخابية منذ  7002

ى الحياة في المسار االنتخابي أو في مسيرة بناء المؤسسات السياسية سينعكس سلبا  أو إيجابا عل

،  7002السياسية واستقرار النظام السياسي تبعا  لذلك ، وقد ميز هذا التوجه انتخابات البرلمان 

عندما شهدت تدخل دائرة األمن واالستعالم في االنتخابات ، حيث انعكس دورها السياسي على 

 .نتائج االنتخابات بشكل قوي 

 (1)همها: أية تميزت هذه االنتخابات بمجموعة من الظواهر السياس

 . السماح لقوات األمن والجيش والحماية المدنية بالتصويت في أماكن سكناهم .4

 انتقائية اختيار المرشحين، من قبل وزارة الداخلية . .7

توسع نشاطات عمل مديرية مكافحة التجسس واالمن الداخلي، تحت مظلة الحرب على  .3

 .اإلرهاب

حرصا على استمرار المسار االنتخابي وترسيخ االستقرار على المؤسسات المشرفة عليه ،  .1

تم اإلبقاء على نفس الكفاءات السابقة من قبل وزارة الداخلية ، لإلشراف على االنتخابات ، 

 وتمثلت في إحدى أهم الشخصيات المقربة من بوتفليقة )سعيد بو الشعير (. 

% فقط  حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم  32 بلغت نسبة المشاركة حوالي

ماليين ناخب و تصدر  2.212مليون ناخب مسجل، حيث شارك  41من أصل  41-9-7002

مقعدا من مقاعد  432حزب جبهة التحرير الوطني في الترتيب األول حيث حصل على 

                                                           
 .49المرجع السابق ، ص  -(1)

جامعة  )الجزائر : " 1007المشاركة السياسية في الجزائر " دراسة تحليلية لالنتخابات التشريعية  أزمةعبد النور ،  ناجي -(1)

 .43(، ص  7001باتنة ، 



197 
 

مقعدا  32حرير الوطني فقد مقعدا. بهذه النتيجة يكون حزب جبهة الت 315المجلس المكون من 

مقعدا، و بالتالي لم يحصل على األغلبية  455التي حصل فيها على  7007مقارنة بانتخابات 

كما  (1).الكافية التي تؤهله لتشكيل الحكومة لوحده. وجاءت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية

 (.33رقم )في الجدول 

 (1). 9221التشريعية الجزائرية( يوضح نتائج االنتخابات 99الجدول رقم )

 عدد المقاعد النسبة األصواتعدد  الحزب

 819 %11.61 8181919 حزب جبهة التحرير

 98 %81.11 168181 التجمع الوطني الديمقراطي

 11 %6.91 111811 حركة مجتمع السلم

 11 %6.11 191619 المرشحون المستقلون

 19 %1.16 168181 حزب العمال

 86 %1.19 861161 اجل الثقافة والديمقراطيةالتجمع من 

 81 %1.81 116191 الجبهة الوطنية الجزائرية

 7 %1.1 881.797 الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو

 1 %1.16 861197 حركة النهضة

 1 %1.18 819111 التحالف الوطني الجمهوري

 1 %1.81 811118 حركة الوفاق الوطني

 1 %8.11 811111 الجزائريحزب التجديد 

 1 %1.11 811111 الوطني اإلصالححركة 

 1 %1.18 811619 حركة االنفتاح

 1 %8.69 881118 الجبهة الوطنية من اجل الوئام الوطني

 1 %1.19 816111 11عهد

 1 %1.11 886111 الحزب الوطني للتضامن والتنمية

 1 %8.71 66876 لألملالحركة الوطنية 

 1 %8.17 11111 الوطني الجمهوريالتجمع 

 8 %8.71 866176 التجمع الجزائري

 8 %8.11 71191 الجبهة الوطنية الديمقراطية

 8 %1.16 18186 الحركة الديمقراطية االجتماعية

 1 %8.11 18119 الحزب الجمهوري التقدمي

 1 %1.71 11.711 حزب العمال االشتراكي

 

 النقاط الهامة وهي كالتالي:تعبر هذه النتائج عن مجموعة من 

والمتمثل في جهاز  واالستخبارات األمنييتمتع بها الجهاز  التيانعكست السلطة القوية  .4

نوع من عدم الطمأنينة  خلق حيثواالستعالم ، على كمية المشاركة في االنتخابات ،  األمن

%  32تراجع نسبة المشاركة في االنتخابات إلى  الى أدىلدى الناخبين الجزائريين مما 

                                                           
 .31ص سابق، مرجع جابي، عبدالناصر -(1)
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% رغم الرقم القياسي من  12المشاركة فيها  التي بلغت نسبة 7007مقارنة بانتخابات 

قائمة  4411و  حزبا   71يمثلون  مرشحا   47779الذي تجاوز  .حيث عدد المرشحين

 (1)انتخابية.

في الحياة السياسية الجزائرية بالرغم من تحييد المؤسسة  األمنيةاستمرار دور المؤسسات  .7

مهما  وهو أن جهاز االستخبارات في الجزائر هو سلطة خار   أمراالعسكرية ، وهذا يفسر 

ر األكبر داخل النظام سلطة مؤسسة الرئاسة التي لطالما حاول بوتفليقة إن يعطيها الدو

 .السياسي

الذي تلعبه  االستخبارات )دائرة االستعالم واالمن( ويمكن االستدالل على حجم الدور 

 ( :4553-4557من خالل ما قاله بلعيد عبدالسالم رئيس الوزراء السابق )

ييزال  يزال رهنا بمباركة جهياز االسيتخبارات ، إذ ال العامة ال اإلدارات" إّن احتالل منصب في 

لهييذه المديرييية حتييى اليييوم تييأثير علييى الييوزراء والسييفراء ولييوائح النيياخبين ، وتسييتمر هييذه 

و وسيائل اإلعيالم  بياألحزابتيتحكم  ألنهياالمديرية في مراقبة الشخصيات السياسية والمفكرين 

 (1).الخاصة والعامة"

 قاله سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية : أو ما

 ألحكام" إن مديرية االستخبارات واالمن التزال في صلب السلطة ، من دون الخضوع 

  (3)حدود لها ". الدستور ، متمتعة بمصادر ال

تقدم أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني  .3

يعني أن أسلوب الحكم و الديمقراطي وحركة مجتمع السلم ، ما أهلها لتشكيل الحكومة بما 

ن اوهو  أخر أمراوهذا يفسر  .ستظل كما هي من دون تغيير كبير اتجاهاته و انجازاته  

 بوتفليقة الزال يحتا  إلى نوع من االستقرار السياسي .

الكامل لوزارة الداخلية على االنتخابات ، بالرغم من وجود سلطة مستقلة  اإلشرافاستمرار  -1

وذلك يدل على أن غياب وزارة الداخلية قد  (2).ي اللجنة المستقلة لالنتخابات تقوم بذلك متمثلة ف

                                                           
 .34عبدالناصر جابي ، مرجع سابق ، ص -(1)

  .17ص ، سابق مرجع ، تلمساني رشيد -(1)
 .49محمد بوضياف ، مرجع سابق ، ص -(3)
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يؤدي إلى بروز تيارات سياسية أو شخصيات سياسية غير مرغوب فيها وبالتالي هذا األمر قد 

 يرجع الجزائر إلى نقطة البداية . 

 .1006ابريل 6االنتخابات الرئاسية  -1

وقف وراءه الرئيس عبد العزيز  ، 7001تم اتخاذه في نوفمبر  ()أدى تعديل دستوري

الجيش، و"دائرة االستعالم واألمن، ومن خالل جلسة  معوبعد مفاوضات طويلة  بوتفليقة

نائب من أصل  900مشتركة لمجلس األمة والمجلس الشعبي الوطني، حيث أيد هذه الخطوة 

هناك شك  م يكنول ،سة البالد للمرة الثالثةإلى السماح للرئيس بترشيح نفسه لرئا ، نائب 975

ودون ، ثقل سياسي يبأنه سيعاد انتخاب بوتفليقة حيث يخوض هذه االنتخابات دون خصوم ذو

الرئيس  والى جانب (1)دائرة االستعالم واألمن"." األمنيةمعارضة من قبل الجيش واألجهزة 

 (1) :ترشح كل من يز بوتفليقة عبدالعز

  حزب العمال.لويزة حنون : عن 

  الوطني . اإلصالحعن حركة  تواتي:جهيد 

  91على فوزي رباعين : عن حزب عهد. 

 . موسى تواتي : عن الجبهة الوطنية 

  حر.مرشح  السعيد:محمد 

هذه االنتخابات كانت فيها مجموعة من البرامج السياسية المختلفة والتي تم تداولها 

خالل الحمالت االنتخابية ، وتتمثل في مناقشة األمور المتعلقة بحقوق اإلنسان ، وبناء دولة 

القانون ، كذلك كانت كل النقاشات تدور حول الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي 

تحديد دور المؤسسة العسكرية والمنظومة األمنية   هيتظل أبرز النقاط ،  للسلطة ، ولكن

 (3)وعالقاتها مع مؤسسة الرئاسة داخل النظام السياسي الجزائري 

مليون  41، و أكثر من مليون صوت ملغى من %21.91نسبة المشاركة بلغت 

عنها وزارة الداخلية كما في  أعلنت التيت معبر عنها ، وكانت النتائج النهائية صوت

 (.31) رقمالجدول 

                                                           
))-  تعديالت  إدخال، وحقه في 4515المعدل لدستور  4552( من دستور21العمل بالمادة ) إنهاءاستند بوتفليقة في هذا التعديل إلى

 (.422على القانون األعلى طبقا للمادة )

ابريل  3، األدنى، معهد واشنطن لدراسات الشرق  في الجزائر : فوز بوتفليقة وخسارة الشرعية االنتخاباتدانا موس ،  -(1)

7005 ،www.washingtoninstitute.org 

 .51ص ، مرجع سابق ، لحسن رزاق -(1)

 .52المرجع السابق ، ص  -(3)
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 (1).9222( يوضح نتائج االنتخابات الرئاسية 99جدول رقم )
 المئويةنسبة ال األصواتعدد  اسم المرشح

 %50.21 12511709 عبدالعزيز بوتفليقة

 %1.22 101299 لويزة حنون

 %2.31 330970 موسى تواتى

 %1.37 171171 محمد جهيد يونسي

 %0.53 133125 على فوزي رباعين

 %0.52 132212 محمد السعيد

 

 (1) : التالييتمثل في  أبرزهاهذه االنتخابات الكثير من النقاط الهامة  عكست

جاءت بعد تعديل دستوري تعلق بأكثر  أنهامثلت هذه االنتخابات ظاهرة استثنائية بحكم  .4

والية الرئيس لمرحلة ثالثة ، وباتفاق بين المؤسسة  عدد مرات، كزيادة ةحساسيالمواد 

الذي انعكس فيما بعد على  األمر، ومؤسسة الرئاسة ،  واألمنالعسكرية وجهاز االستعالم 

  ، ابتعادا عن تكرر مشاهد عنف سابقة.الرئيس بنسبة عالية  أيدت والتياالنتخابات ، 

ات الجزائرية ، والمؤسسات األمنية إدارة هذه االنتخابات ، كانت تحت سيطرة االستخبار .7

،  واألمنيينوالعسكرية ، ووزارة الداخلية ، وبالتالي فكرة تبادل المصلحة مع العسكريين 

أصبحت هي التي تدير الدولة ، وسبب استقرارها ، بمعنى التوافق أصبح مقرونا بدرجة  

قبول الدور السياسي للمؤسسات األمنية والعسكرية لدى بوتفليقة والمجتمع الجزائري ككل 

و من جهة أخرى ، قبول الجيش والمؤسسات األمنية بوجود عبدالعزيز بوتفليقة على  ، 

 سدة الرئاسة . 

تين ليس لهم انتماء، فهم لم ي زّكـوا أحزاب التحالف، والدليل على ذلكأغ .3 هو  لبية الم صو 

الفرق في نسبة المشاركة بين االنتخابات التشريعية واالنتخابات الرئاسية، وهذه عالمة على 

 أن األحزاب ليس لها قبول، بينما بوتفليقة له قبول لدى الناس.

،  أوال   واألمنيةلى شخصه داخل المؤسسات العسكرية بوتفليقة خلق نوع من التوافق ع .1

الوئام الوطني والمصالحة ، من خالل قوانين  وداخل المؤسسات المجتمعية المدنية ثانيا  

ترى  أصبحتفي المجتمع الجزائري بحيث  أثرت األمورهذه  إن، مع التأكيد على الوطنية

االستقرار في  أخربمعنى  أوائر، وجود بوتفليقة في السلطة يعني االستقرار في الجز أن

 السلطة. مقرونا بوجود بوتفليقة في أصبحالجزائر بعد سنوات من العنف 

 

                                                           
 .52ص المرجع السابق ، -(1)

 www.washingtoninstitute.org ، مرجع سابق ، موس دانا -(1)
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 خالصة الفصل الثالث

العسكرية السياسية المتمثلة في هواري بومدين ،  للشخصية الكاريزميانعكس الدور 

الحراك السياسي الديمقراطي ،  إلىعلى الحياة السياسية بعد وفاته ، حيث كانت الجزائر تفتقد 

السلمي للسلطة في حسم  التداولتعتمد على عملية الذي تتحكم فيه قوى سياسية ومجتمعية 

تركيبة  أماموجد الشاذلي بن جديد نفسه  وبالتالي .صراعاتها السياسية في الوصول للحكم 

تساعد في صناعة نظام سياسي ديمقراطي يعتمد على  التيسياسية معقدة تفتقد لكل العوامل 

بروز دور  إلى أدىعامل التعددية السياسية في استقراره وديمومته. هذا الفراغ الديمقراطي 

مساحة  أعطى وبالتاليمن أي وقت مضى ،  أكثرالمؤسسة العسكرية في فترة الشاذلي بن جديد 

 إنهاء تنصيب الشاذلي نفسه ،و من ابتدأ،  اكبر للعسكر للتحكم في الشأن السياسي الجزائري

مؤسسات انتقالية ال  وإحاللالمسار الديمقراطي التعددي ، وانتهاء بحل كل المؤسسات السياسية 

تجربة  أن إلى اإلشارةالبد من ودستورية يتحكم الجيش من خاللها في كل مفاصل الدولة .

سياسية ، وان  وأحزابد على جمعيات واقع سياسي جزائري جديد ، يعتم أفرزتالتي التعددية 

، كما أنها تتصف واقع سياسي ال تشكيلكانت ال تتمتع بفاعلية سياسية كبيرة بحيث تستطيع 

فغالبا  ، ألخرىفقد الحظنا ان األحزاب والتيارات السياسية لم تتغير من فترة انتخابية  ، بالثبات

األحزاب المشاركة هي نفسها األحزاب التي تشارك في كل مرحلة بدون بروز تيارات  ماكانت

 فوز األحزاب وبالتاليعن المؤسسة العسكرية ،  بمنء جديدة تمارس الحياة السياسية أحزابأو 

أصبح مرتبطا بدرجة رضا المؤسسة  إيديولوجيتهافي االنتخابات وتشكيلها ومشاركتها وحتى 

 4552 انتخاباتولعل فوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ، ها العسكرية من عدم

 مهما   أمرا  االنتخابات المتتالية توضح و.كر هو دليل مهم على ذلك سالمؤيد من قبل العالتشريعية 

المطالبات المجتمعية  أماميتضاءل  أصبح دور المؤسسة العسكرية المستقل عن الرئاسة أنوهو 

دور اكبر للرئاسة على حساب المؤسسة العسكرية ، مما سمح  بإعطاءتطالب  والتيالسياسية  ، 

لعبد العزيز بوتفليقة الن يتمتع بنوع من المرونة السياسية على مستوى النظام السياسي ، 

ومحاولة بناء مؤسسات سياسية جزائرية يحميها الدستور والوفاق السياسي المجتمعي المدني 

، ولكن في ذات الوقت كل االنتخابات  اسيالعسكر عن الشأن السي بعادوإ ،المطالب بالديمقراطية

 أمراتعكس هذه الرؤية ونجاحها احتا  إلى نوع من التوافق بين بوتفليقة والمؤسسة األمنية .

يقتصر على  ال مهما وهو ان ظاهرة تدخل المؤسسات األمنية في الشأن الجزائري السياسي

 أخرى استطاعت مع الوقت إن أمنيةاألمر ليشمل مؤسسات  مؤسسة الجيش وحدها ، ولكن يتسع
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تبرز كمؤسسات مستقلة تحتفظ لنفسها حرية اتخاذ القرارات بعيدا عن السلطة الحاكمة ، وهذا 

 .واالمن الداخلي )دائرة االستعالم واالمن( العسكرية جهاز االستخباراتينطبق تحديدا على 
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 ونتائجهامة الدراسة تخا

 أن تنشئ الدول جيوشها، غير أن الحالة الجزائرية تعطي العكس حيث إن  المعتادمن 

إنشاء الدولة، وقد ارتبطت ممارسته للشأن السياسي في  كان واضحا في المساهمة الجيشدور 

حيث لم يقتصر دوره على العمل ، 4591نوفمبرمنذ ثورة التحرير الوطني التي اندلعت في 

 المؤقتة ، بل توسع ليشمل قطاعات سياسية مختلفة كالحكومات والمجالس الثورية الحربي فقط

 واإلعالممثل الصحة  أخرى إدارية التنسيقية التنفيذية ، كذلك شملت قطاعات تنظيمية واإلدارات

وحتى على مستوى عملية صناعة واتخاذ ،  واللوجستي بصفة عامة ويوالدعم المادي والمعن

هذا ،  إيفياناتفاقية  أهمهاوعلى سبيل المثال تحديد بنود االتفاقيات مع االستعمار  ،القرارات

سمح للجيش الجزائري بأن يستمر في الجيش نوع من القبول المجتمعي ، وبالتالي  أعطى األمر

  .التواجد على الساحة السياسية الجزائرية حتى بعد االستقالل 

 التحرير:مرحلة  أثناءخصائص التنظيم العسكري 

 قوة التنظيم العسكري . .4

 عسكرية. إداريةمكونات  إلىتقسيم الجزائر  .7

 والعسكرية.السياسية  األدوارتداخل  .3

 تبني العسكر للنهج السوفييتي . .1

 جيش التحرير . أعضاءسيطرة التوجه االشتراكي على  .9

 بروز العسكر كقوة سياسية فاعلة . .2

التحرير لم تؤطر  أثناء،  أطيافهاالحركة الوطنية الجزائرية بكافة  أنالمهم هو  األمر

 إلىالمجتمع السياسي الجزائر وفق خطوات ديمقراطية تساعدها فيما بعد على سرعة التحول 

،  للسلطةوالتداول السلمي  بناء المؤسسات السياسية بشكل ديمقراطي ، يعتمد على الفكر التعددي

 : أهمها أسبابيعود لعدة  األمرهذا  قبل االستقالل وبعده ، أحزابغم من وجود بالر

 األطيافاندما  كل  إلى أدت و التي صاحبت عملية التحرير التيالظروف السياسية  .4

صعب  األمرهذا  وبالتاليفي مكون سياسي واحد )جبهة التحرير الوطني ( ،  السياسية

مكونات  أو أحزاب، واستيعاب المجتمع الجزائري لفكرة وجود  أوالعملية فك االرتباط 

 جانب جبهة التحرير . إلى أخرىسياسية 
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فكرة فك االرتباط تنطبق هنا  وبالتالي السياسي،التداخل الكبير بين العمل العسكري والعمل  .7

من الصعب على الكوادر  أصبح وبالتالي السياسي،العسكري مارس العمل  آنعلى كون 

  السياسي.رية ترك العمل العسك

على فكرة المحاصصة  تعتمدكان توزيع المهام داخل المؤسسات الثورية االنتقالية ،  .3

الحصول على المناصب داخل  أصبح، بين السياسيين والعسكريين ، بحيث  السياسية

انعكس سلبا على فكرة بناء  األمرالمؤسسات الثورية مختلفة نوع االنتصار ، هذا 

السلطة بكافة  إلىفق الكفاءة ، واستمر بحيث خلق نوع من ضرورة الوصول المؤسسات و

 أسلفناالذي جعل العسكريين )ينتصرون( على السياسيين ، وكما  األمرالوسائل الممكنة ، 

 يملكون قوة التنظيم والسالح . ألنهم

 العنف،منذ البداية بطابع يغلب عليه  تتميز الجزائر،عملية التداول السلمي على السلطة في  .1

وتنظيما دون النخب  ةقو األكثربقوة العسكر الذين يمثلون النخبة  أساساوالذي يرتبط 

 .األخرىالسياسية 

السياسية  األطرافنوع من التوافق السياسي فيما بين  إلىالمراحل االنتقالية تحتا   ةعاد

من  األخطرتقدم لم يحدث هذا التوافق ، بل  الل ماومن خولكن في الحالة الجزائرية المختلفة ، 

يكون  ما ةالجيش عاد أنداخل الكوادر العسكرية نفسها ، مع العلم  ةاإليديولوجيذلك هو تسرب 

الجيش الجزائري يمارس  أصبح وبالتاليذو توجهات وطنية وبعيدا عن التوجهات السياسية ، 

يتبناها قادته ، مما جعل الجيش يتدخل ضد تيارات سياسية  التيالسياسية  األفكاردوره بناء على 

الجيش يمارس دوره .  أصبح، وبناءا على درجة الرضا والرفض  أخرىبعينها ، ويرضى عن 

واجه  التيالسلطة بعد االستقالل ، والقوة  إلىيستند عليه في الوصول  لهجعل بن ب الذي األمر

حتى  أوالنخب السياسية المشاركة له في الحكم  قامت سواء من التيبها كافة االنشقاقات 

نحددها في النقاط  األسبابنتيجة مجموعة من  األخيرضده في  األمرالمعارضة ، وتحول 

 :التالية

 الجيش عن الحياة السياسية. إبعاد بلهمحاولة بن  .4

، باعتبارها لم تشارك في الثورة  أعداءهيعتبرها الجيش ابرز  التيبروز البرجوازية  .7

 ينتمي لها العسكر . التيوالعمالية  الفالحيهالتحريرية ، ولم تكن تنتمي لنفس الطبقة 

جديدة ، لم يكن سياسية وعسكرية تكون تحالفات جديدة بين السلطة الحاكمة ، و نخب  .3

 الجيش طرف فيها .
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تمثلت في طموحات  أخرى، وبروز نزعة عسكرية بلهإلغاء النزعة الفردية لسلطة بن  .1

 هواري بومدين .

 .)التصحيح الثوري ( الثورية الشرعية إليالعودة  .9

المؤسسة العسكرية بكامل  أصبحتوبفضل القوة العسكرية ،   بلهعلى بن  االنقالب بعد

يفرغ كل النظام  آناستطاع من خاللها  والتي، في يد العقيد هواري بومدين أداةتنظيماتها 

بناء نظام سياسي جديد ، يقوم على مؤسسات جديدة  وإعادةمن مؤسساته ،  الجزائري السياسي

بالتالي . والفكرية السياسية تهابانتماءالسياسية المرتبطة  واألفكارالشخصية  لإليديولوجيةوفقا 

  عة من األدوار السياسية:برز مع هذا االنقالب مجمو

 على االقتصاد والحياة السياسية.سيطرة العسكريين  .4

 معسكر( على المشهد السياسي بشكل كامل .سيطرة حزب التحرير )ال   .7

 )التصحيح الثوري (الثورية.الشرعية تحقيق  .3

 الجزائريين الفارين من الجيش الفرنسي. ينالعسكري دور بروز .1

 التعددية والمشاركة السياسية. تغييب .9

هة الرئيسية في قيادة الحياة السياسية ، وامتالك صياغة دستور يجعل الجيش يمتلك الواج .2

الثالثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وبشكل واضح بروز فكرة  بأطرافهابومدين للسلطة 

 )الكاريزمة( في القيادة السياسية .

  قيادته.في  األقوىكان الجيش الطرف  والذيتسيير النهج االشتراكي االقتصادي  .2

 السياسية الثورية.تشكيل المؤسسات  .1

 أس العسكريين لكل القطاعات.رداخل القطاع العام وت اإلداريةممارسة البيروقراطية  .5

كان دور هواري بومدين السياسي واضحا في تشكيل النظام السياسي الجزائري الذي  

يعتمد على شخصية الفرد واقصاء كل التيارات والقوى السياسية المعارضة ، مما سبب بعد 

، نتيجة عدم وجود النضج السياسي داخل المجتمع السياسي  (الفراغ السياسي)وع من وفاته ن

تنظيما وخبرة  األكثرالقوة  للمؤسسة العسكرية أخرىالجزائري ، وبالتالي سمح هذا االمر مرة 

تنهي مهام المجلس الشعبي ،  آن، واستطاعت المؤسسة العسكرية نتيجة ذلك ، تمالءه  آن ،

 وتعين شخصية من داخلها لقيادة المرحلة االنتقالية ممثلة في الشاذلي بن جديد .

بين تيارين  حكمومن هنا بدأ الصراع بين جماعات النخبة للسيطرة على سلطة ال

ويدعمه صغار الضباط في جيش التحرير ،  )البومدينية( الشتراكيةأساسيين ، تيار يمثل الميول ا
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أما التيار الثاني فيمثل الميول الليبرالية )الفرانكفونية( وتدعمه القوى البرجوازية الصاعدة 

 حكموالضباط الجزائريين الفارين من الجيش الفرنسي ، وهذا الصراع بين التيارين هو الذي 

 .جديد بن الشاذليالرئيس  حكمممارسة السلطة طيلة فترة 

القيام بدور  أخرىالمؤسسة العسكرية تحاول مرة  أصبحتبعد تعيين الشاذلي بن جديد ، 

سياسي من خالل دعمها لحزب جبهة التحرير الوطني ، واتضح هذا الدور بشكل كبير عندما  

الشاذلي بن جديد ، عندما بدء في رسم سياسات ديمقراطية تجعلها خار  اللعبة السياسية ،  أقالت

في االنتخابات ، لتعود  اإلسالمية اإلنقاذورفضت نتائج االنتخابات التشريعية ، بعد فوز جبهة 

السياسي في  اإلسالمترفض وجود  والتي، من جديد  ) الفرانكفونية ( العسكرية اإليديولوجية

 أهلية، مما ادخل الجزائر في حرب  إلنهائه كإستراتيجية أالستئصالي، وتتخذ من التيار لسلطة ا

استمرت لسنوات طويلة ، ويمكن ذكر مجموعة من النقاط التى تحدد السلوك العسكري في هذه 

   المرحلة :

 .العسكريةة عن الحيا وإبعادهاختراق الدستور الذي حدد مهام الجيش في حماية الوطن  .4

 تبني التوجه الرأسمالي في عملية تسيير اقتصاد الدولة . .7

تقلد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي مناصب رفيعة جدا داخل المؤسسة العسكرية ،  .3

 وانعكس ذلك بوضوح على دورهم السياسي .

 الطوارئ في الجزائر. قانون إعالن .1

تمثلت في العقيد على  ، وتنصيب شخصية عسكرية لرئاسته لألمن األعلىتكوين المجلس  .9

 إلي و أمنيتميزت هذه الفترة بتحول المؤسسة العسكرية من ضابط عسكري وقد  كافي.

 بدأتحيث  ضابط امني عسكري سياسي ، وذلك من خالل استراتيجيات سياسية معينة ، 

 وإعادةالمؤسسة العسكرية في حل جميع المؤسسات الرسمية للدولة ، وخصوصا المدنية ، 

شكل يسمح لها بتعليل دورها السياسي ، حيث كان هناك ضرورة ملحة بالمقابل بنائها ب

 بنكران دورها وطابعها العسكري عن مؤسسات الدولة . 

من خالل   إالتتحقق  آنالسياسية  لألهدافكانت النخبة العسكرية مقتنعة بأنه ال يمكن 

الحساسة والقريبة بشكل كبير من السلطة . فوظيفة المجلس السياسية السيطرة على المناصب 

المدنية  اء المؤسساتبناألعلى للدولة على سبيل المثال، كانت مرتبطة من جهة بإعادة 

  رغم احتالل النخبة العسكرية حكمومن جهة ثانية في نفي الطابع العسكري عن نظام ال  للدولة

 تختلف عن ذلك تماما . حكمللمواقع السلطوية المباشرة فيه ، رغم أن واقع ممارسة ال
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تترك  أنيمكن  موجودة ال كانت التيالحالة السياسية  أنالمؤسسة العسكرية  أدركت

تيارات  إلىلو تركت بهذا الشكل قد تؤول الساحة السياسية  أنهامنها  ة  بشكل فراغي ، معرف

 آناستطاعت المؤسسة العسكرية  وبالتاليوالتوجهات.  األهدافمعارضة لها تختلف معها في 

 أحزابذلك بدعم  تبني نظام سياسي بحيث يكون قادر على تحقيق المصلحة القومية ، وقد تمثل

داخل المؤسسة  إجماعمرشحين للرئاسة عليهم  أشخاصعن طريق  أوتشاركها في السلطة ، 

صورة مغايرة  اءأعطيراد بها  انتخاباتالعسكرية ، أي تبطين الدور العسكري ، والدفع نحو 

  كانت عليها الجزائر . التيللحقيقة 

الجزائر نحو استكمال المسار الديمقراطي وحتى بعد انتهاء المرحلة االنتقالية، وتوجه 

، إال أنها لم تعبر حقيقة  4559كانت بدايتها انتخابات رئاسية في  والتى والعودة إلى االنتخابات

لسلطة، فالم رشح لمنصب رئاسة الدولة غالبا ما يكون من اختيار لعلى حدوث تداول فعلي 

جاءت باليمين  التيست االنتخابات قد عكو وتزكية مؤسسة الجيش إن لم يكن من أفرادها.

االستقرار داخل المجتمع الجزائري ، الن العسكر حاولوا ترسيخ  إلىزروال ، مقدار الحاجة 

الفوضى  إشاعة أومبدأ عام داخل المجتمع الجزائري مفاده ) مرشح الجيش واالستقرار ، 

المؤسسة العسكرية  يوافق على مرشح أن إالكان للشعب الجزائري  ما وبالتاليوالعنف (، 

 )الجنرال اليمين زروال ( .

عليهم ، ثم محاولة  أوالركزت المؤسسة العسكرية على الدفع بالشخصيات المتفقة هي 

سدة الرئاسة  إلىتصدير ذلك على مستوى الرأي العام ، تمثل ذلك بالدفع باليمين زروال 

اء بنفيه مسار استكمال  رئاسة الجمهورية في وقت تطور وانتخابه وقد كان تسلمه لموقع

المؤسسات المدنية في البالد ، وقد كانت هناك قناعة شخصية لديه أن هذا مفيد لصورة الجزائر 

ضد الحركات اإلسالمية المتشددة  ه اكبر تطور للعمل المسلححكمالخارجية حيث شهدت فترة 

حيث كانت هناك حاجة ماسة لتجنب الضغوط الدولية ، لكن تأثره باالفتقار الحاد إلى  والمسلحة

ثير الطاغي لنفوذ الصالحيات في ممارسة السلطة من موقع رئاسة الجمهورية تحت التأ

المؤسسة العسكرية دفعت به إلى االلتجاء إلى نوع من االستقالة االحتجاجية لعدم التورط أكثر 

 في سياسات هو غير مسئول عن صناعتها بشكل مباشر.

 أخرىمارست النخبة العسكرية المتمسكة بإدارة السلطة في دولة الجزائر بدورها مرة 

لجنرال اليمين زروال ، واستعانت بعبدالعزيز بوتفليقة العسكري في رسم السياسات بعد استقالة ا

بعد  الدوليصورة سياسية تخفف من حدة الضغط  إلعطاءالسابق  ، وذلك من اجل استخدامه 

تصاعد عمليات العنف ، واالستعانة بالشرعية الثورية من جديد ، وذلك من اجل التأثير في 
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العسكر للدولة الجزائرية تحت مظلة واجهة  إدارةار الرأي العام الجزائري مما يسمح باستمر

 تاريخية ثورية.  

تبقى في موقعها والذي يسمح لها بممارسة قوة ضاغطة  آناستطاعت النخبة العسكرية 

تتبع نفس االستراتيجيات السابقة وهي االستعانة بواجهة  أوتصنع  آنومعارضة و حاولت 

 سياسية تمثلها داخل نظام الحكم.

 أصبح التيتتكيف مع سرعة التغييرات السياسية  آنالمؤسسة العسكرية إلى  احتاجت

تغييرات على مستوى القيادات العسكرية ، كذلك من  إحداثيحدثها بوتفليقة ، وذلك من خالل 

مؤسسة الرئاسة بعدم  إخطارمع  ذاتيخالل االنغالق على نفسها وصناعة التغييرات بشكل 

القيادية العسكرية في عملية واضحة لتعيين العسكريين المؤيدين التدخل في عملية التغييرات 

كل العسكريين المعارضين لمثل هذا الدور ،  وإبعادللمؤسسة العسكرية ودورها السياسي ، 

مع االستقطاب السياسي الذي  بالتوازيكذلك من خالل محاولة استخدام االستقطاب السياسي 

الشعبي في الجزائر، ولعل عملية توظيف النساء داخل استخدمه بوتفليقة وذلك لكسب التعاطف 

وسائل االستقطاب  أهم، كانت من  7007كما تبين من انتخابات  واألمنيةالمؤسسة العسكرية 

التي مارسها الطرفين سواء الطرف الذي يمثل الكتلة العسكرية أو الكتلة  السياسي في الجزائر

 أنجديدة تتعامل مع واقع سياسي جديد مفاده ) أمنية أجهزة، كذلك صناعة  المدنية السياسة

الحكم في الجزائر( وتمثل ذلك في )دائرة االستعالم  شؤون إدارةعن  باالبتعادالجيش عليه 

 (. واألمن

تتصف بها المؤسسة  التيتقدم يمكن تحديد مجموعة من الخصائص  ومن خالل ما

 التالي:في  خاللها وتتمثلمارست دورها السياسي من  والتي العسكرية الجزائرية

ظل الجيش وفيا لتقاليده في عزل وتنصيب الرؤساء، إذ أجبر بن جديد على  االنتقائية : -4 

ليخلفه مجلس أعلى للدولة مؤقت يرأسه محمد بوضياف الذي اغتيل  4554االستقالة بعد أحداث 

زروال رئيسا للجمهورية، ثم  اليامينبعد فترة قصيرة ليخلفه علي كافي، ثم انتخب قائد الجيش 

استقال قبل إكمال مدته ليخلفه العسكري السابق عبد العزيز بوتفليقة . وقد تعاقب على الجزائر 

 (.39رقم )العسكرية كما يبين الجدول سبعة رؤساء تغلب عليهم الخلفية 
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 ( يوضح تعاقب الرؤساء الجزائريين وخلفياتهم السياسية والعسكرية.39جدول رقم )

 الحزب نهاية الحكم الحكم بداية الخلفية الرئيس

)ثوري سابق(  مدني بلهاحمد بن 

واحد مؤسسي 

المنظمة العسكرية 

 الخاصة

حزب جبهة  8691يونيو86 8691سبتمبر16

 التحرير

حزب جبهة  8671ديسمبر17 8691يونيو86 عسكري هواري بومدين

 التحرير

حزب جبهة  8661يناير88 8676فبراير6 عسكري الشاذلي بن جديد

 التحرير

( )ثوري سابق مدني محمد بوضياف

واحد مؤسسي 

المنظمة العسكرية 

 الخاصة

حزب جبهة  8661يونيو16 8661يناير89

 التحرير

حزب جبهة  8661يناير18 8661يوليو1 عسكري على كافي

 التحرير

حزب التجمع  8666ابريل17 8661يناير18 عسكري اليمين زروال

الوطني 

 الديمقراطي

حزب جبهة  حتى اآلن 8666منذ  عسكري متقاعد عبدالعزيز بوتفليقة

 التحرير

 
تلعب عملية االستقرار والثبات في الهيكل الوظيفي دورا مهما في  : االستقرار والثبات -1

استمرارية استقرار المؤسسات على عكس المؤسسات التي ينتابها التغير المستمر في هيكلها 

تسمت بنوع ا دائما ما،  والتيميز المؤسسة العسكرية في الجزائر  الوظيفي ، وهذا ماوشكلها 

وخصوصا خالل  ، وقلة التغييرات على مستوى القيادات في داخلها من الشخصنة في داخلها

 أكثر المؤسسات استقرار داخل النظام السياسي وبالتالي ،  مما جعلها  فترة الشاذلي وما بعدها

، كالدستور والسلطات  األخرىكبيرا في تشكيل مكونات البيئة السياسية سياسيا تلعب دورا 

،   عرفت التغييرات المستمرة وعدم استقرارها والتي غالبا ما التنفيذية و التشريعية والقضائية

 .يبين ذلك  (32رقم )والجدول 

االختالف في عامل االستقرار على مستوى القيادات العسكرية  أوجه( يوضح 91جدول )
 والسياسية.

 قائد المخابرات قائد الدرك الوطني قائد الجيش البري األركانقائد  رئيس الحكومة رئيس الدولة

 محمد مدين عباس غزيل محمد التواتى محمد العماري سيد احمد غزالى  الشاذلي بن جديد

 محمد مدين عباس غزيل محمد التواتى محمد العماري رضا مالك  محمد بوضياف

 محمد مدين عباس غزيل محمد التواتى محمد العماري بلعيد عبدالسالم على كافي

 محمد مدين عباس غزيل محمد التواتى محمد العماري مقداد سيفي اليمين زروال

 محمد مدين غزيل عباس محمد التواتي محمد العماري حمداني  إسماعيل عبدالعزيز بوتفليقة
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الثبات في قيادات الجيش ، وعم االستقرار في القيادات  نالحظ من خالل الدراسة

ن الجيش بدء يفقد هذه الخاصية شيئا أ السياسية كالحكومات المتتابعة والعامل الرئاسي ، اال

القيادات ن التغييرات الدائمة في امنه  ةفشيئا بعد تولى عبدالعزيز بوتفليقة السلطة ، معرف

العسكرية من شانها إن تضمن له إضعاف المؤسسة العسكرية سياسيا ، ويعطيه هذا األمر 

مساحة اكبر في التعامل مع مستجدات الشأن السياسي بشكل يضمن لمؤسسة الرئاسة استقاللية 

 اتخاذ القرارات.

كرية كانت يالحظ من خالل الدراسة إن المؤسسة العسالتكيف مع المتغيرات السياسية :  -3

تتعامل مع الواقع السياسي بنوع من الموائمة بحيث تكون دائما موجودة على مستوى إدارة 

من  األمثلةإن نمثل على ذلك فيمكن سرد أهم  أردناالدولة وبناء المؤسسات السياسية ، ولو 

 خالل النقاط التالية :

من بن بله الذي تحالفت معه  ابتداءالتحالفات السياسية مع القيادات السياسية المختلفة  -2

 لبن بله استالم السلطة . أتاحالقيادات العسكرية ضد الحكومة المؤقتة برئاسة بن خده مما 

عن  إزاحته التوحد ضد بن بله بالرغم من االختالفات السياسية داخل الجيش نفسه ، و -7

 السلطة لتقود هي كل مؤسسات الدولة وتسيطر على المشهد السياسي بصورة كاملة .

ن تعين قائد سياسي من داخلها ، وفي ذات ابعد وفاة بومدين استطاعت المؤسسة العسكرية  -3

لها السيطرة مرة أخرى على وكونت مؤسسات انتقالية تضمن ،عن السلطة  إزاحتهالوقت 

 .السلطة

من داخل المؤسسة العسكرية ، والسيطرة على العمل الحزبي ،  آخرينالقدوم بقادة سياسيين  -1

 أحزابمعينة تمثلت في حزب جبهة التحرير في البداية ، ثم تبنت  ألحزابمن خالل دعمها 

كان حزب التجمع الوطني الديمقراطي ذو القيادات العسكرية المتقاعدة ، مما سمح  أهمهاأخرى 

 تمثيل السياسي من خاللها والبقاء في صلب المشهد السياسي .لها ال

بصورة مباشرة عن المشهد السياسي في فترة معينة  واالبتعادتبني أفكار بوتفليقة السياسية  -9

، وفي ذات الوقت حاولت من خالل  اإلنسانبحيث يمنع عنها كل االتهامات المتعلقة بحقوق 

ن تكون قريبة من موقع الرئاسة ، وتمارس دورها الية أخرى ، كاالستخبارات والداخ أجهزة

السياسي من خالل خلق نوع من المناا التوافقي الذي يسمح لها إن تكون طرف قريب في 

 صناعة القرار.



171 
 

دائما ماكانت المؤسسة العسكرية تمارس دورها من خالل القوة العسكرية الفوضى الخالقة :  -3

 ، وإسقاطهاالذي جعلها ، تتحكم في تعيين القيادة العليا في الدولة  األمر، تمتلكها لوحدها  التي

 . أخر إلىوقد صاحب ذلك انتقال الجزائر من دستور 

 .هاتأعقبي تال ةالدستوري اتوالتغيير ( يوضح أهم االنقالبات العسكرية37جدول رقم )

 التاريخ التغيير الدستوري السلوك

 8691 8691دستور  إلياالنتقال من مواثيق الثورة  بلهانقالب عسكري ومساندة بن 

 8691 8691 ميثاق إلى 8691االنتقال من دستور  انقالب عسكري ومساندة بومدين

 8697 8679دستور  إلى 8691االنتقال من ميثاق انقالب عسكري فاشل ضد بومدين

وحل كل المؤسسات  8679العمل بدستور  إيقاف تعيين الشاذلي بن جديد 

 8616دستور  إلىالدستورية واالنتقال 

8661 

 األعلىالمجلس  وإعالن 8616العمل بدستور  إيقاف المسار االنتخابي إيقاف

 لألمن

8661 

 8661 لألمن األعلىاستمرار العمل بالمجلس  تعيين بوضياف واغتياله

 8661 لألمن األعلىاستمرار العمل بالمجلس  وإقالتهتعيين على كافي 

 8666 8669دستور  إلىاالنتقال  وإقالتهتعيين اليمين زروال 

تعيين بوتفليقة  اليمين زروال و إقالة 

 والتدخل في االنتخابات

 1118  1111تعديالت دستورية 

 
دور  أن إلى اإلشارةالبد من والتاريخي لكوادر المؤسسة العسكرية :  اإليديولوجيالتمايز  -2

كان يعبر عن التوجهات السياسية لقادته الرئيسيين ، وانعكس هذا  المؤسسة العسكرية دائما ما

، وعلى سبيل المثال التمايز على طموح المؤسسة العسكرية في تشكيل النظام السياسي للجزائر ،

عندما خرجت الجزائر من حرب التحرير ، كان ضباط جيش التحرير ، يتبنون التيار 

الخرو  عن هذا النسق ولو بشكل  بلهبن  أراداالشتراكي في بناء مؤسسات الدولة ، وعندما 

 رفض الضباط الفارين من الجيش الفرنسي عليه ، كذلك عندما بسيط ، تم االنقالب

 أفرزت والتي العلمانية ، نتائج االنتخابات التشريعية لتوجهات ، من ذوي ا)الفرانكفونيين( 

، وقاموا  البرلمان  إلىفي الساحة السياسية ووصولهم السياسي الجزائري  اإلسالميالتيار 

 .داخل المؤسسة العسكرية  الجزائريينيفصل تركيبة الضباط  (31رقم ) بإيقافها ، والجدول
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التباين في الفئات العسكرية داخل المؤسسة العسكرية ( يوضح درجة 98جدول رقم )
 الجزائرية .

 خصائصها العسكرية الفئة

                  

 ضباط جيش التحرير الوطني              

هااام المجاهااادون الاااذين واكباااوا مسااايرة الثاااورة 

التحريرياااة، ومااانهم مااان تحصااال علاااى تكاااوين 

فااي إحاادى الكليااات الحربيااة العربيااة أو  أثناءهااا

السااااوفيتية، وقااااد اختاااااروا عقااااب االسااااتقالل 

االستمرار في الحياة العساكرية وشاغلوا مراكاز 

هاماة فااي قيااادة المؤسسااة العسااكرية
،
وكااان هااذا  

الجيااال إلاااى بداياااة الثمانيناااات ممساااكا بمراكاااز 

القرار في المؤسساة العساكرية وماا يعااب علاى 

ا المفاااارط بالشااااؤون هااااذه الفئااااة هااااو اهتمامهاااا

السياساااية، و ذلاااك راجاااع إلاااى كونهاااا التحقااات 

بجيش التحريار بهادف تحريار الابالد، ال بهادف 

 امتهان الحياة العسكرية

                     

 ضباط الجيش الفرنسي                   

وهاااام الضااااباط الااااذين تكونااااوا فااااي الماااادارس 

العسكرية الفرنسية خالل الخمساينيات والتحقاوا 

و قدر عددهم عشية  8698و8611بالثورة بين 

دافااع وزياار الاادفاع  ،ضاااب  111االسااتقالل ب

هواري بومدين عن وجودهم فاي الجايش خاالل 

بحجاة افتقااد الجايش  8691مؤتمر الحزب سنة 

إلطاااارات بمساااتواهم، وأكاااد أن مهماااة هاااؤالء 

الضاااباط تقنياااة بالدرجاااة األولاااى، لكااان  هاااذه 

المجموعاااة بحكااام تكوينهاااا الخااااص وخلفياتهاااا 

الثقافياااة المتميااازة تشاااكل توجهاااا خاصاااا داخااال 

 الجيش

                

 الجيل الشاب من الضباط                  

الدددذين تكوندددوا فدددي المددددارس الجزائريدددة بعدددد 

االسددتقالل وهددم لددم يشدداركوا فددي الثددورة بسددبب 

صغر سنهم، و"أهم ما يمز هدذا الجيدل هدو أنده 

لدددم يعتمدددد فدددي ترقيتددده علدددى شدددرف الشدددرعية 

الثورية، وإنما يعتمد على كفاءته المهنية ومدى 

ابه للعلددوم العسددكرية وتفوقدده فيهددا، وهددو اسددتيع

 بعيد إلى حد ما عن الصراعات السياسية.

 
تمثل الدور السياسي المباشر في كمية  : شللجي مباشرالدور السياسي المباشر والغير  -9

االنقالبات العسكرية ، والصراع  فيتمثلت كما ذكرنا سابقا  والتيالسلوكيات العنيفة و الواضحة 
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من خالل حل المؤسسات  أوالمسار االنتخابي  إيقاف أوالمسلح ضد جماعات سياسية مختلفة ، 

التدخل الغير مباشر ، فيتمثل في الدفع بنخب سياسية معينة وانتها  المسار  ماأ،  واألحزاب

، من اجل تنصيب قيادات سياسية تضمن لها  بجانب استخدام القوة  كاالنتخاباتالسياسي السلمي 

وتتقدم المشهد السياسي على باقي المؤسسات التواجد الدائم كمؤسسة قائدة في النظام السياسي 

كانت فيه هذه الخاصية واضحة ، وفي  التيالمراحل  أكثر.وتعتبر فترة بوتفليقة من  األخرى

اة السياسية الجزائرية غموضا فيما يخص مراحل الحي أكثرفترة بوتفليقة من  نفس الوقت تعتبر

 . عالقته بالمؤسسة العسكرية

تعامل  التياالستراتيجيات  أهم إلىنشير  آن أردنالذلك من خالل بعض النقاط المهمة  

 من خاللها بوتفليقة مع القيادات العسكرية بعد انتخابه رئيسا للجزائر وهي كما يلي :

سي عبدالعزيز بوتفليقة على مكانته الثورية في تاريخ اعتمد العسكري السابق والدبلوما -4

الجزائر ، مما سمح له باستقطاب اكبر قدر ممكن من المؤيدين السياسيين ، على كافة المستويات 

التيارات النسائية ، ومؤسسات المجتمع  أوالمجاهدين ، والعمال  روابطسواء على مستوى 

 السياسية . األحزابالمدني ، وحتى 

الحصول على مساحة أوسع مع الحفاظ على القدرة على تكوين جماعة ضاغطة ذات طبيعة  -7

سياسية عالية ويمكن أخذ نموذ  قانون المصالحة الوطنية الذي اعترف رئيس الجمهورية أن 

، كما تظهر نتائجه أيضا في  حكمألصيغته النهائية كانت محصلة لتوازنات معينة داخل نظام 

انسحاب جنراالت كانوا محسوبين على التصور األول لدور المؤسسة العسكرية داخل نظام 

 لعماري كمثال(.ا) الجنرال محمد  حكمأل

بوتفليقة قوة  أعطتى السياسة الخارجية ، المكانة الدبلوماسية والخبرة السياسية على مستو -3

للضغط على المؤسسة العسكرية بقدر كبير ، مما سمح له بأن يكون طرف فاعل داخل  إضافية

 إلىالحكم ،  إلدارةالدولة الجزائرية ونظام الحكم ، وتحول من واجهة سياسية يستغلها العسكر 

 أثبتتبشكل كبير جدا ، وقد  تالقرارا وإشكال أنواعشريك سياسي يستطيع التأثير على 

يتمتع بها بوتفليقة داخل المجتمع الجزائري ، وخصوصا  أصبح التي، المكانة  7001 انتخابات

 في تعامله مع التيارات الشعبية المختلفة .

االستفادة من تجارب رؤساء سابقين تعاملوا بطرق فاشلة مع المؤسسة العسكرية ، لذلك  -1 

د عن عملية استنساا تجارب سياسية سابقة وان يتبع استراتيجيات جديدة يبتع آنحاول بوتفليقة 

في عدم التمسك بالمسلك الدستوري ، ونتج عنه  أهمهاوواقعية ، تمثل  برجماتية أكثرتكون 

، كذلك االستفادة من حجم التصدع الذي حدث داخل  7001بالفعل تعديل دستوري جديد في 

سمح له  األمرهذا  وبالتاليتفصل في هذا الصراع ،  التيالمؤسسة العسكرية ولعب دور الجهة 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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من خاللها قائدا  أصبح والتيوتفليقة بالنسبة لب األهمبتعيين قادة عسكريين جدد وهي الخطوة 

 األحزابللقوات المسلحة فعليا ، وبالتوازي مع ذلك ، صنع بوتفليقة تحالفا حزبيا ثالثيا من اكبر 

منه بأن ذلك سيصنع  ةاالحتماء بحزب معين ، قناع أوالجزائرية ، ولم يكن يرغب في االختباء 

المؤسسة العسكرية  ، وبالتوازي مع ذلك تساعده في الصراع ضد  له نوع من المعارضة قد ال

تتحكم في االنتخابات ، واستطاع بوتفليقة  أصبحت والتيبوتفليقة وزارة الداخلية لصالحة  وظف

لين منه فيها ، كذلك مشروع المصالحة الوطنية ، ففي الوقت الذي ئوعين اقرب المس آنبعد 

يطرح مشاريع سلمية صنعت له  آنيقة استطاع بوتفل األمنيةتمسكت المؤسسة العسكرية بالحلول 

مرهقا جدا من فكرة الحلول  أصبحقوية ومؤيدة له داخل المجتمع الجزائري والذي  أرضية

الذي صنع لبوتفليقة شخصية عليها اتفاق داخل الشعب ، سمح له بتعديل  األمر. وهو  األمنية

 .7005ي ، ثم النجاح والفوز بانتخابات رئاسية لمرة ثالثة ف أوالدستوري 

 المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية : نتائج دور

 تعطل المسار الديمقراطي في الجزائر ، إن لم يكن غير موجود أساسا. .4

غياب الدور السياسي لمؤسسات المجتمع المدني بصورتها الطبيعية ، وبروز مؤسسات  .7

 تابعة أو تدور في فلك السلطة الحاكمة .

 السلطة . أحزاببروز ظاهرة  .3

حزب حركة  -حزب التجمع الديمقراطي -)حزب التحريربروز االئتالفات الحزبية الحاكمة. .1

 السلم (.

 التغير المستمر في الدساتير الجزائرية . .9

 التذبذب المستمر في درجة المشاركة السياسية. وخصوصا في االنتخابات. .2

 دور األحزاب السياسية . عفض .2

 مؤسسة الرئاسة والمؤسسات األمنية العسكرية.ظاهرة الشراكة في السلطة بين  .1

 تعطل بناء مؤسسات سياسية دستورية ، بسبب تعدد المراحل االنتقالية. .5

وخصوصا  ةالعنف المستمر بين المؤسسة العسكرية ، والحركات السياسية المسلح .40

 .اإلسالمية

الظواهر بعض  عن كشفتإلى إن تتبع الحركة االنتخابية في الجزائر  اإلشارةتجدر 

 المهمة ، يمكن تعديدها في التالي :السياسية 

 الحركة الحزبية. تأثير المؤسسة العسكرية في .4

 . واألمنية المؤسسة العسكريةقادة  العالقة بين القادة السياسيين و .7

 االنتخابات . إفرازاتمع  واألمنيةتعامل المؤسسة العسكرية  .3
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 في تسيير عملية االنتخابات . واألمنية الذي لعبته المؤسسة العسكرية الكبير حجم الدور .1

الصراع العسكري السياسي في الجزائر هو وليد حرب التحرير ، وليس ان نقول  أخيرا

عرفت الثورة الجزائرية منذ والدتها صراعات حالت دون تركيز السلطة في حديث العهد ، فقد 

حرب االستقالل، وتسيطر على الحياة السياسية الداخلية في أيدي قيادة تحظى باإلجماع تقود 

  . جبهة التحرير الوطني

والدور  الصراع العسكري السياسي ألنواعالبناء السياسي الجزائري تشكل وفقا  ناكما 

بقوة السالح و تبني ، ابتداء من فرض الوصاية الثورية  الذي تقوم به المؤسسة العسكرية 

 وانتهاء)الشرعية الثورية ( ،  على رية التصحيحية ، معتمدة في ذلكمفاهيم الحركات الثو

السياسية و تنصيب الرؤساء الجزائريين  والتأثير في سير العمليات االنتخابية  األحزابباستمالة 

سياسية وهي فرض  إستراتيجيةمعتمدة في ذلك انتها   ، والرئاسية  أوالتشريعية منها  سواء

بمعنى أما إن تكون القيادات العسكرية متواجدة داخل اإلطار السياسي ، الواقع األمرسياسة 

  للدولة الجزائرية أو الذهاب إلى الفوضى.

 سبق يمكن القول ان دور القيادات العسكرية كان مؤثرا في من خالل ما و هكذا 

ءات كل فترات تكوين البنا مدى علىككل  المشهد السياسي الجزائري صناعة الحياة السياسية و

من تكوين المنظمة العسكرية الخاصة إلى تكوين جيش  ةللنظام السياسي الجزائري بداي السياسية

التحرير وحتى بعد االستقالل ، األمر الذي جعل المؤسسة العسكرية كنظام فرعي من مجموعة 

فرعية أخرى ان يكون لها تأثيرا قد يتمايز نوعا ما عن باقي األنظمة األخرى بحكم القوة  أنظمة

فقط  ك، وليس ذل بعد االستقالل السياسية والعسكرية التي تمتلكها المؤسسة العسكرية الجزائرية

 ابتداء من ترشيح الرؤساء بل أصبح الواقع السياسي الجزائري مرهونا بما تقرره قيادات الجيش

والمؤسسات السياسية األخرى كالوزارات وشكل الدولة ومواد الدستور وحتى تشكيل األحزاب 

فرضية الدراسة األولى نستطيع القول بأن ، لذلك   والمجالس البرلمانية الجزائرية المتعاقبة

والتي تفترض تحكم قيادات الجيش والمؤسسة العسكرية في تشكيل وتنظيم البناء السياسي 

 هي الصحيحة .الجزائري 

 

 

 



171 
 

 المراجعقائمة 

 

 والتقارير:الوثائق  : أوال

: اللجنة المعنية بحقوق  المتحدة ، جينيف األممالصادر عن  الثالث الرسميالتقرير  -4

 .7002،اإلنسان

، جينيف : منظمة  التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية المتعلق بالتعذيب في الجزائر -7

 .7002العفو الدولية ، 

تقرير حول تقييم إطار تنظيم االنتخابات " االنتخابات الرئاسية والتشريعية واالستفتاءات  -3

، برلين : المنظمة الدولية لنشر التقارير حول واالنتخابات الوالئية والجماعية حول الجزائر 

 . 7002الديمقراطية ، 

 .  4552، الجزائر : مؤسسة المطبوعات الرسمية ، 47العددالجريدة الرسمية ،  -1

 .4523 الرسمية،المطبوعات  الجزائر: ،1693دستور دولة الجزائر  -9

 .4522 الرسمية،المطبوعات  الجزائر: ،1679دستور دولة الجزائر  -2

 .4515المطبوعات الرسمية ، الجزائر: ،4515 دستور دولة الجزائر -2

 .4552 الرسمية،المطبعة  الجزائر:، 4552 دستور دولة الجزائر -1

 النصوص األساسية المصادق عليها من طرف المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير، -5

  .4525 الحزب،مطابع  الجزائر:

منشورات المؤسسة الوطنية  : الجزائر ،1692لثورة نوفمبر  األساسيةالنصوص  -40

 .7009 ، للمطبوعات

 الكتب: ثانيا:

: دار  ، بيروتالمغرب العربي بين حسابات الدول ومطامع الشعوب الميلي ، محمد ،  -4

 .4513، الكلمة

بيروت : مركز ،(1666-1691الجزائرية ) األزمة أصلفي ، عبدالحميد ،  اإلبراهيمي -7

 .7004دراسات الوحدة العربية ،

 .4550،القاهرة :دار المستقبل العربي ،عبد الناصر وثورة الجزائرالذيب ، فتحي ،  -3

بيروت :منشورات  ،تاريخ الجزائر المعاصر "الجزء الثاني  الزبيري ، محمد العربي ، -1

 .4555اتحاد الكتاب العرب ،



177 
 

،الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب ،  الثورة في عامها األولمحمد العربي ، ، الزبيري  -9

1591.  

مركز ، بيروت:  "1666-1691الجزائرية" األزمة أصلفي ، عبدالحميد،  اإلبراهيمي -2

 .7004الوحدة العربية، دراسات

 . 7003،  الكويت : مؤسسة ناشري ،بوتفليقة  إلى هالجزائر من بن بل ابوزكريا ، يحي ، -2

، بيروت :  "1663 -1671المسلحة في الجزائر " اإلسالميةالحركة ابوزكريا ، يحي ،  -1

 .4553مؤسسة المعارف ، 

، الجزائر : دارهومة للنشر ، 1691 – 1699مؤتمر الصومام  أزغيدي ، محمد لحسن ، -5

7009 . 

لمحات عن مسيرة الثورة التحريرية الجزائرية و دور القاعدة  ، إبراهيمالعسكري،  -40

 .4557: دار البعث  ، قسنطينة، الشرقية 

، 4527-1131مختصر وقائع ليل االحتالل الفرنسي للجزائر ،بشير كاشة  ،الفرحي -44

 .7002الجزائر: وزارة المجاهدين  ،

، القاهرة : عين للدراسات والبحوث اإلنسانية تاريخ العرب المعاصر الشيخ ، رأفت ،  -47

 .4559 ،واالجتماعية

المغرب، المغرب العربي في التاريخ المعاصر "الجزائر ،تونس ،  صالح ، ،العقاد -43

 .4553، القاهرة : مكتبة االنجلو المصرية ،المغرب األقصى

الجزائر: ، 1692-1130مظاهر المقاومة الجزائرية " العلوي ، محمد الطيب ، -41

 .4551منشورات المتحف الوطني للمجاهد،

منهاجه  -خطواته-البحث العلمي :تعريفه ،أبوبكرمصطفى محمد  احمد عبد هللا  ، المدني، -49

 .7007، اإلسكندرية : الدار الجامعية ،المفاهيم اإلحصائية  -

، الجزائر:  حياة كفاح مع ركب الثورة التحريرية "الجزء الثالث" المدني ، أحمد توفيق ،  -42

 . 4551الشركة الوطنية للتوزيع ، 

، قسنطينة : دار الطليعة للنشر والتوزيع ، الحركة الثورية في الجزائر العمري ، مؤمن ، -42

7003. 

 .4512، بيروت : دار الشورى ، الثورة الجزائرية العسلي ، بسام ، مصطفى طالس ،  -41



179 
 

الجزائر :قصر الكتاب  ، هواري بومدين الرئيس القائدالعمامرة ، سعد بن البشير ،  -15

،1557. 

 – خطواته – البحث العلمي :تعريفهمصطفى محمد بوبكر، عبد هللا  ،احمد ،اللحلح  -70

  .7007اإلسكندرية : الدار الجامعية ،، المفاهيم اإلحصائية- منهاجه

منشورات  بيروت: العربي،المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن  توفيق، المديني، -74

 .4552،اتحاد الكّتاب العرب

 . 7001، الجزائر : دار الكتب الحديثة ،  تاريخ الثورة الجزائريةبلحا  ، صالح ،  -77

 الجزائر :،"1599-1599أزمة جبهة التحرير الوطني وصراع السلطة " صالح ،، بلحا   -23

 . 2001دار قرطبة ،

 .7002، لبنان : دار ابن كثير ،تاريخ الجزائر المعاصر  بالغيث ، محمد االمين ، -71

، القاهرة : ودوره في تحرير الجزائر  واإلسالميالتحاد العربي ابالسي ، نبيل احمد ،  -79

 . 4550الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،

،  91-92القواعد الخلفية للثورة الجزائرية الجهة الشرقية بلقاسم ، محمد ،  -72

المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر  الجزائر:منشورات

4591  ،7000. 

، ترجمة : لحسن زغداد ،  إيفياننهاية حرب التحرير "اتفاقيات يوسف ،  ،بن خده  -72

 .4512الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، 

،  االقتصادية واألزمة السياسيةالجزائر بين األزمة بهلول ، محمد بالقاسم حسن ،  -71

 . 4555الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 

 . 4553، الجزائر : دار الهدى ،  النظام السياسي في الجزائربو الشعير ، سعيد ،  -75

 دار: ،بيروت1691 ولغاية البداية من للجزائر السياسي التاريخ ، عمار ، بوحوش -30

 .7009، اإلسالمي الغرب

 االحتالل من الوطن لتحرير الجزائرية الوطنية الحركات مسيرة ، عمار ، بوحوش -34

 .7009 ، اإلسالمي الغرب دار: بيروت ، األجنبي

الجزائر : اإلصالحات االقتصادية والتحوالت الصعبة في الجزائر، بوحوش ، عمار ،  -37

 .7005جامعة الجزائر، 

الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية النظام السياسي بوضياف ، محمد ،  -33

 . 7005، الجزائر : جامعة المسيلة ، "التطورات والمشاهد المحتملة "



175 
 

منشورات المتحف  ، الجزائر : 10-16، ثورات الجزائر في القرنين بوعزيز ، يحي  -31

 . 4552للمجاهد ، الوطني

-1611من خالل خصومه"اليمين في الحركة الوطنية الجزائرية يحي ، ، بوعزيز  -39

 .4554جامعة الجزائر،منشورات الجزائر ،  ،"1621

، الجزائر : منشورات 1699-1692إستراتيجية الثورة الجزائرية بومالي ، أحسن ، -32

 . 4551المتحف الوطني للمجاهد ،

دمشق ، ،  "االنتخابات التشريعية الجزائرية "، استقرار ام ركودعبد الناصر ، جابى  - 32

 .7002، منشورات مركز دمشق للدراسات

:  والواقع" األسطورة" جبهة التحرير "1693- 1692الجزائر "حربي ، محمد ،  -31

 .4513العربية ،  األبحاثترجمة كميل داغر، بيروت :مؤسسة 

، بيروت : مركز دراسات الوحدة  العسكريون  العرب و قضية الوحدةحماد ، مجدي ،  -35

 .4521العربية ، 

 . 4552، بيروت : ، دار الطليعة ، الجزائر :التحرير الناقصحيدوس ، غازي ، -10

طرابلس : ،  ، مناهج و أساليب البحث السياسيخشيم ، مصطفى عبد هللا أبو القاسم  -14

 .7007الهيئة القومية للبحث العلمي ،

، دمشق عربيدراسات في الحركات الوطنية الوحدوية في المغرب الداهش ، محمد على ،  -17

 . 7001شورات اتحاد الكتاب العرب ، ن: م

 .7002،الجزائر:دارهومة ، السياسة العربية تجاه الثورة الجزائريةدبش ، إسماعيل ،  -13

القاهرة : السياسة"،  -المجتمع - الدولة الجزائرية الحديثة "االقتصاددبلة ، عبدالعالي ، -11

 .7001دار الفجر للنشر والتوزيع ،

 .4551للدراسات،  األردنمركز  عمان: ،أين إلىالجزائرية  األزمة حاتم، رشيد، -19

، ترجمة عيسى عصفور ،بيروت : منشورات  تاريخ الجزائر المعاصرشارل ، ، روبير  -11

  1592عويدات ،

 .7001الجزائر : دار هومة ، اللمامشة في الثورة ،  زروال ، محمد ، -12

الجزائر: المؤسسة الوطنية  ،ذاكرة الثورة التحريرية الجزائرية زغدود ، على ،  -11

 .7001،للنشر



190 
 

،بيروت: دار الغرب  الثالث الجزء الجزائرية الوطنية الحركة القاسم ، أبوسعد هللا ،  -15

 .4557، اإلسالمي

الحرب القذرة ، "شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش سويدية ، حبيب ،  -90

 .7003ترجمة : روز مخلوف ، دمشق : ورد للطباعة ، "،1666-1661 الجزائري

،مؤامرة من خلف الستار"مسيرة بوضياف و قصة آخرون، الزبير و  اإلسالمسيف  -94

 .4557للنشر ، حواركمالجزائر : اغتياله"، 

، الجزائر: جامعة حركة التحرير الجزائرية والقانون الدولي اإلنسانيسي على ، احمد ،  -97

 .7040حسيبة بن بوعلى ،

المكتب  ،بيروت المغرب،بالد  المعاصر:التاريخ  – اإلسالميالتاريخ  محمود، شاكر، -93

 .4552 اإلسالمي،

 "،الثانيالسياسية العربية المعاصرة"الجزء  النظم تميم،فوزي احمد  محمد،عطا  ، صالح -91

 .4511 ، بنغازيمنشورات جامعة  : بنغازي

 .4554، القاهرة : جامعة عين شمس ، محاضرات في تاريخ العرب المعاصرطه ، جاد ،  -99

، القاهرة :جامعة عين محاضرات في تاريخ العرب المعاصر،  محمد عباس، -92

 .4554،شمس

 . 7003، الجزائر : دار هومة ،  ثوار عظماءعباس ، محمد ،  -92

، الجزائر :دار  " 1691 -1629الجزائرية  نصر بال ثمن " الثورة عباس ، محمد ،  -91

 .4557 ، القصبة

أزمة المشاركة السياسية في الجزائر " دراسة تحليلية لالنتخابات ،  ناجي ،عبد النور -95

 . 7001الجزائر :جامعة باتنة ، ،"  1007التشريعية 

في دول  أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر، في التحول الديمقراطي هناء، عبيد، -20

 .7001واإلستراتيجية، السياسية  : مركز الدراسات، القاهرةالمغرب العربي

الجزائرية "الخلفيات السياسية  األزمةفي  المكلفة،الجزائر والتعددية  منعم، عمار، -24

 .4552 العربية،مركز دراسات الوحدة بيروت: ،والثقافيةواالجتماعية واالقتصادية 

 .2002الجزائر:دار ريحانة ،،موجز في تاريخ الجزائرعمورة، عمار ،  -12



191 
 

اإلعالم و  1691-1699إذاعة صوت العرب في القاهرة من  عمامرة ، تركي رابح ، -23

 .7005، الجزائر: دار القصبة للنشر  مهامه أثناء الثورة الجزائرية

، عمان : المعهد " واآلفاقالتعددية السياسية في الجزائر "الواقع عنصر ، العياشي ،  -21

 .4555، األردنيالدبلوماسي 

" في المؤتمر  التجربة الديمقراطية في الجزائر "اللعبة والرهانات عنصر ، العياشي ، -29

مركز القاهرة لدراسات  :الدولي حول "تعثر التحوالت الديمقراطية في الوطن العربي"، القاهرة

  .4552، حقوق اإلنسان

 إليقبل الميالد  112 الفينيقيينالمختصر في تاريخ الجزائر من عهد فركوس ، صالح ، -22

 .7003 ، عنابه دار العلوم :،  1691

 . 4554دار البعث ،  "، قسنطينة : األولملحمة الجزائر الجديدة "الجزء قليل ، عمار ،  -22

دراسات ، بيروت : مركز مستقبل الديمقراطية في الجزائر،  وآخرون ، عيلسماا،  قيرة -21

 .7007الوحدة العربية ، 

، الجزائر :  الثورة الجزائرية أسراريكشف عن  هالرئيس احمد بن بلمنصور ، احمد ، -25

 . 7005دار األصالة للنشر و التوزيع 

مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري كافي ، علي ،  -20

 .4555للنشر، ، الجزائر: دار القصبة 1629-1691

العودة إلى األحزاب " المنطق الحزبي والتحوالت كاتوس ، ميريام ،  كرو كرم ،  -24

 .7040، بيروت : المركز اللبناني للدراسات ،  السياسية في البلدان العربية

، الجزائر: المركز الوطني  في الجزائر 1692جذور نوفمبر هشماوي ، مصطفى ،  -27

  .4551، 4591حركة الوطنية وثورة اول نوفمبر للدراسات والبحث في ال

،   ، النظم السياسية العربية " قضايا االستمرار والتغييرهالل ، على الدين ، نيفين مسعد  -23

 . 7007بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ، 

تجربة  إلى إشارةمع  العربية: األنظمةالشرعية في  إشكالية ، حزامخميس  والي، -21

 .7003 ، العربيةمركز دراسات الوحدة بيروت:، الجزائر

 الدوريات: -ثالثا

، العدد  السياسة الدوليةوالعنف المسلح في الجزائر ،  اإلسالميونعمود ، محمد سعد ،  أبو -4

443 ( ،4553. ) 



192 
 

 (.7002)1 لباحثا. 7001-4527احمد ، التجربة الحزبية الجزائرية ،سويقات  -7

"استمرارية 7002-4555، مصطفى ، االنتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر  بلعور -3

 (.7044، )ابريل ،  دفاتر السياسة والقانونحل لالزمة ،  آم

حزب جبهة التحرير ومسار اإلصالحات السياسية في الجزائر ، ، بلعور ، مصطفى  -1

 (.7002، ) 1العدد،  الباحثالجزائر ، 

المجلة الجزائرية للدراسات بوحوش ، عمار ، بداية سياسة االنفتاح دشنت في الثمانينيات،  -9

 ( .7001، ) 17، المجلد  3، العدد  السياسية والقانونية

 الذاكرة، الجزائرية،جبهة التحرير الوطني  إليالمنظمة الخاصة  عمار، تحويل بوحوش، -2

 (.4559)خريف  3 العدد

، 1000-4511النظام السياسي للعنف في الجزائر  ادم قبي ، ادراة ، شمسهبوشناقة  -2

 .( 7001، ) 3، العدد  الباحث

 ،األسبوعيالمجاهد بيان رئاسة الجمهورية حول تعديالت دستورية و إصالحات سياسية.  -1

 (.4511 أكتوبر، )4127عدد 

 أوراقوالمصالحة الوطنية ،  األهليةفي عهد بوتفليقة " الفتنة  تلمساني ، رشيد ، الجزائر -5

 (.7001، )يناير  2، العدد  كارينغي

)يوليو  4، العدد  الذاكرة زغيدي ، عبد المحسن ، التحضيرات السرية للثورة التحريرية ، -40

،4551.) 

 ،4العدد  ،الدفاتر"، 4557-4550بناء القوة ومسار التنمية بالجزائر " الدين،نور  زمام، -44

(7000.) 

 1، العدد  الباحث( ، 7001-4527) التجربة الحزبية في الجزائر سويقات ، احمد ،  -47

(7002. ) 

هيكلة المجتمع الجزائري المعاصر بين النزعتين الحضرية "عبدالسالم ، ،فياللي  -43

 .( 7005يونيو، ) 71،عدد التواصلوالريفية"، 

 70، العدد التواصل عبدالنور ، ناجي ، التمثيل السياسي في البرلمان التعددي الجزائري ، -41

 (.7002)ديسمبر

،  التراث العربيعبدالنور،  ناجي ، البعد السياسي في تراث الحركة الوطنية الجزائرية ،  -49

 (.7002، )يوليو 402العدد 



193 
 

،  1، العدد  ،االجتهاد القضائيالسلطات  علواش ، فريد ، نبيل قرقور ، مبدأ الفصل بين -42

 (.7003)يناير

 ( . أغسطس 74، ) 312، العدد  الوسط،  أقالوه آمعواد ، حسن ، استقال زروال  -42

عدد الشروق الجزائرية ، احمد ، حديث احمد محساس عن الثورة الجزائرية ، محساس ،  -41

 . 7043فبراير  70

علوم  المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر. مسلم بابا عربي، -45

 (. 7002 خريف: الخامسةلسنة ا) 39 إنسانية

،  ، االجتهاد االنتخابي القانون االنتخابي بين القوة والضعف نبيلة ، اقوجيل ، حبة عفاف ، -70

 (.7003، ) 1العدد 

،  المستقبل العربيالصراع في الجزائر ،  وإشكالياتهدى ، توازنات القوى ،ميتيكس  -74

 ( .4553،)يونيو 427العدد 

على فترة  أضواءالعروسي ، الطيب ، نصف قرن من الكفاح للطاهر الزبيري " ،ولد -77

 ( .7004، )نوفمبر 2521، العدد 73،السنة  القدس العربيجزائرية حالكة ،  

 : واألطروحاتالرسائل  - رابعاً 

تطور االتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية سليمان ، قريري ، -4

واالجتماعية والعلوم  اإلنسانيةغير منشورة ، كلية العلوم  دكتوراه أطروحة، (1620-1692)

 ( .7040)باتنة : جامعة الحا  لخضر ، اإلسالمية

، رسالة ماجستير غير لدول النامية الدور التنموي للعسكريين في اإبراهيم ، شادية فتحي ،  -7

 (.4515منشورة ، كلية االقتصاد و العلوم السياسية )القاهرة :جامعة القاهرة،

كلية  منشورة، ماجستير غيررسالة "إشكالية الديمقراطية في الجزائر"،  ، فرحاني عمر، -3

 (.4557جامعة الجزائر،  )الجزائر:العلوم السياسية و العالقات الدولية 

، 1692- 1629و تطورها  نشأتها،حركة االنتصار للحريات الديمقراطية مؤمن ، العمري  -1

 (.  7000)  قسنطينة :جامعة قسنطينة  ، اآلدابرسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 

العوامل الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية  أهمية، عديلة  محمد ،  الطاهر -9

 (.7009ماجستير غير منشورة  )جامعة قسنطينة ، الجزائر ، ، رسالة 1002 -1666

، رسالة ماجستير غير ديسمبر بين الذاكرة والتاريخ 11مظاهرات  بالهادف ، صورية ، -2

 (. 7009)قسنطينة : جامعة منتوري ،  اآلدابمنشورة ، كلية 



191 
 

رسالة زائر ، السياسية في الج األحزابعلى  وأثرهاالنظم االنتخابية رشيد ، لرقم ،  -2

 (.7002ماجستير غير منشورة ، قسنطينة : جامعة منتوري ، 

في النظامين الجزائري والمصري "  األولعالقة رئيس الجمهورية بالوزير محمد ، فقير ،  -1

 (. 7009، رسالة ماجستير غير منشورة )الجزائر ، جامعة بومرداس ، دراسة مقارنة" 

، رسالة  (1699-1692في الثورة التحريرية الجزائرية) التنظيم العسكري،  أمالشلي ،  -5

)باتنة :جامعة العقيد الحا  لخضر  اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابماجستير غير منشورة كلية 

،7002). 

النظام االنتخابي في التجربة االنتخابية الجزائرية " مقاربة عبدالوهاب ، عبدالمؤمن ،  -40

، رسالة ماجستير  السياسية في النظام السياسي الجزائري حول المشاركة السياسية والمنافسة

 ( .7002غير منشورة ) قسنطينة ، جامعة منتوري ، 

من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة  1006الحملة االنتخابية لرئاسيات  لحسن رزاق ، -44

 ، رسالة ماجستير غير منشورة "دراسة في تحليل مضمون صحيفتي الخبر والشروق اليومي

 (.7040)قسنطينة : جامعة منتوري ،  

 

 شبكة االنترنت ::  خامساً 

،  الحوار المتمدن " رياض ، الجيش الجزائري ومخاطر التفكك "الجزء الثاني، الصيداوى  -4

 www.ahewar.org،  7002-2-41، 4111العدد 

،  ، الحوار المتمدنالحركة الجزائرية للضباط األحرار ، "قضية قاصدي مرباح"  -7

 www.ahewar.org، 7002مايو  72، 4279عدد

الجزء الثالث ،  رياض ، سوسولوجيا الجيش الجزائري ومخاطر التفكك ،، الصيداوي  -3
 www.ahewar.org: 7002-1- 41، 4111عددالحوار المتمدن ،

 
 ، االنتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر "الجزء الخامس رياض ،،  الصيداوي -1

 .war.orgwww.ahe ،7005-7-79، 9340العدد  ، الحوار المتمدن
 
رياض ، قصة المخابرات الجزائرية من عبدالحفيظ بو الصوف الى محمد مدين ، الصيداوي  -9

 . www.ahewar.org ، 7047-1-40، 3251عدد  ، الحوار المتمدن، الجزء الثالث، 
 
 
ابريل  45،  ليبيا وطنناتحيا الجزائر ،  أن،فر  ، عقدنا العزم  الفاخري -2

7044،http://home.earthlink.net  

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94235
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=302863


199 
 

 43جريدتي،عدد الجزائر، في الديمقراطي المسار إيقاف من74،الذكرى مراد ، اوعباس -2

 www.djaridati.net ،7047يناير

 
اخبار ، جدلية العالقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية "من يحكم الجزائر" ،كمال ، زايت  -1

 www.alarabnews.com ،  7009-4-41( ،7009، عدد )ينايرالعرب
 
محمد جمال ، عودة الحزب الواحد " انتخابات الجزائر :العسكر في الحكم حتى ، عرفة  -5

 www.alshaab.com ،7007يوليو 2،الشعب ر ، اشعار اخ
 
 

 االهرام ، "عصام ، انتخابات الرئاسة في الجزائر "دراسة في السلوك التصويتي، الشيخ  -40
  www.democracy.ahram.org ،7047،اكتوبر 11،عدد
 

، الشرق االوسط بوعالم ، بوتفليقة يجري تغييرات واسعة في الجيش ، ، غمراسة  -44
 .www.aawsat.com 7009مايو   9،  5299عدد
 

، معهد واشنطن  االنتخبات في الجزائر : فوز بوتفليقة وخسارة الشرعيةدانا ، ، موس  -47
 www.washingtoninstitute.org، 7005ابريل  3، لدراسات الشرق االدنى

 
الحياة  ، "رئاسة الجزائرفي ظل المخاوف من عودة العسكر،  عبدالرحمان،  صابر -43

 www.alarabiya.com،  7001اكتوبر 5 ، عدد اللندنية
 

 
 

 

http://www.alarabnews.com/
http://www.alshaab.com/
http://www.democracy.ahram.org/
http://www.aawsat.com/
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.alarabiya.com/


 

experience similar of the 1990s' disorder and violence, which 

had become a bad experience at the level of people's thinking. 

Bouteflika could achieve stability in Algeria, creating a 

political climate can be described as open politically somewhat, 

leaving Bouteflika personal highly acceptable level of Algerian 

society to the degree that the Algerian citizen is connected 

between the Bouteflika Government and the idea of stability and 

the balance of power with the military, the consequently Bouteflika 

became the only candidate standing in the presidential elections 

and successive even under variation of the Some with him 

politically but everyone in Algeria became believes that the 

existence of Bouteflika in power even under the Constitution is not 

an important breakthrough as it is seeing Bouteflika in power as 

long as it achieves stability and not to engage in a new spiral of 

violence may not know the results, so the Algerian political 

landscape scenarios in the future became clearer as the political 

reality says that Bouteflika will remain the option of Algerian voters 

and security leaders and military option in Algeria, both of During 

the search there is an important outcome reached is that Bouteflika 

would remain constant in the future to bet the Algerian citizen, 

even if such violation of democratic ideas.  
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Abstract 

Since the independence of Algeria on 5th July 1962, the 

unsolved question in Algeria is about the significant overlap 

between the political system and military institution, and the result 

was that it is difficult to distinguish between the political system 

and the military institution. 

This equation was behind the failure of establishing genuine 

institutions exercising power in a democratic way.  However the 

absence and lack of real constitutional institutions led to the 

growing rule of the military at the expense of the other institutions, 

as well as it involves in all life aspects.  The military also involves 

of making policy makers who were in the interface and in the 

Castle El mouradia-Algerian presidential palace – it is in fact an 

extension of the power of the military. 

Continued control over the army in Algeria has created a 

popular dependency to the military rule and also has convinced 

people that there are no alternative rule rather than military rule 

and has been associated with the idea of whether or not any 

stability in the sense that any attempt to remove the military from 

politics would lead to disorder and violence in Algeria.  This make 

many  Algerians   fears   that   may   bring   them   back   another 
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