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، فلقد  والسيادة الوطنية االستقالل من أجل حتقيق ارةــــــتضحيات كبرية وجهودا جب الشعب اجلزائري مقدّ      
من أجل تلك متعددة وخمتلفة  أساليبو وسائل واستخدم ،  االستعمار الفرنسيمرات عديدة يف وجه ﾘر و  انتفض

زاوجت فيها القيادة  م ،1954من نوفمرب  يف الفاتح ثورةً ر فجّ أن بعد  إال إىل ذلك وفقمل يُ  ولكنهالغاية العظيمة 
   .حتقيق االستقالل  منفتمكنت العمل السياسي والعسكري بني الثورية 

ـــــــــــــــــــــــــعند هذا النصوقف تة مل تـــــــــــــــــــــــــإن القيادة الثوري      ، م 1962جويلية  05الثورة مل تنتهي يف  أن ر ، واعتربتــ
ا  االت علىﾖجلزائر وتنميتها  مستمرة من أجل النهوضبل عد ميثاق عنه  ، وذلك ما عرب واملستوﾚت شىت ا

بل كانت ثورة حترير قورة اجلزائرية  الثف . نصوص واملواثيقمن ال وغريمهام 1963ودستور ،  م1962 طرابلس
  وستتحول منذ االستقالل إىل ثورة بناء . ، م1962

،  )م1978-1962ما بني (ة بناء الدولة اجلزائرية" ـــــــة ومسألــــــــ"الثورة اجلزائريانطالقا مما سبق اخرتت موضوع      
يسعى إىل إبراز أبرز األسس واملبادئ "الدولتية" للثورة اجلزائرية من خالل نصوصها ومواثيقها ، مث  موضوع ووه

هوداتحياول أن يرصد   الدولة  بناءمن أجل  اليت قدمتها القيادة احلاكمة على امليدان واملمارسات واألعمال كل ا
االت م و 1978ة ــــــــــم وإىل غاي1962املستقلة منذ  ائريةاجلز  ال السياسي واالقتصادي يف شىت ا ؛ يف ا

مدى األخذ ﾖملبادئ إىل تبيان  يهدف ويبتغي، وبعد هاتني العمليتني فهو  واالجتماعي واإلعالمي والثقايف
ونقصد ﾖألسس واملبادئ "الدولتية"  م) .1978-1954(ما بني  اجلزائرية اليت وضعتها الثورة "الدولتية"واألسس 

ة ؛ أو مبعىن آخر ــــــــــنصوص ومواثيق الثورة اجلزائري محلتهاة اليت ـــــــــــاجلزائرية ، األسس واملبادئ اخلاصة ﾖلدولللثورة 
 واإلداري السياسياجلانب ، ومشل هذا التصور رية للدولة اجلزائرية املستقلة ، ئتصور الثورة اجلزا،  أكثر وضوحا
  والعسكري (اجليش) والعالئقي وغريه .واالجتماعي والثقايف واالقتصادي 

  املوضوع : أسباب اختيار -أوال

   : كالتايلنلخصها  جعلتنا خنتار هذا املوضوع  ، هناك جمموعة من األسباب الذاتية واملوضوعية      

  األسباب املوضوعية :-أ

هلذا  الدراسات التارخيية، هو نقص  نا الختيار هذا املوضوع ومعاجلتهإن من بني أبرز األسباب اليت دعت     
فكل الدراسات التارخيية اليوم مركزة  اجلزائر املعاصرة بعد االستقالل ، أو لتاريخ من املوضوعات املوضوع أو ملثله

(من الطابو ، وهو املمنوع جمتمعيا  ةطابوهيإىل  ذلكرمبا يُوَعز و م ، 1962ة لسنة ــــــــــــــــعلى املرحلة التارخيية السابق
ا هذه املرحلة  أو سلطيا) ا من الزمن الذي نعيش ها ، أضف إىل ذلك نقص مصادر اليت حنن بصدد دراسا وقر

  .، وهذا كله مقبول منهجيا  ريخ يعزفون عن دراسة هذه املرحلةعل الباحثني يف التاجتوأخرى فيه ، فهذه األسباب 
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، بصدد دراستها  حنن هذه املرحلة اليت وتدرس متسسات لغري املتخصصني يف التاريخ ، صحيح أن هناك درا     
ـــــــــــاملرحل ة وترى هذهــــــــــة وغري شاملــــــــتبقى جزئي ولكنها ـــــــــه الباحث يف التاريخ وال تتبع ما يتبع ختصصها ،مبنظار ة ـ

رصد وتسجيل احلدث التارخيي مث حتليليه مث نقده مث  يةكتابة التارخيالالكتابة التارخيية ؛ وتتطلب من خطوات يف 
ي ، دون إمهال أو اسن أجل استخراج الدروس والعرب ه مــــــــــتفسريه . وذلك كل  اخلطواتمن  وةــــــــخطتخفاف 

املثال ال احلصر ، تخصصة يف التاريخ على سبيل هذه الدراسات غري امل بني مهمة . ونذكر من هاة ، فكلالسالف
القانون يف  ملختصنية أو هي ـــــــالسياسي أو العلوم السياسييف علم االجتماع  ملختصني واليت هي دراسات

جزائالدستوري  ه ، مؤلف صاحل بلحاج املوسوم ــــــــــــــــ: مؤلف سعيد بوالشعري املعنون بـ "النظام السياسي اجلزائري" 
والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم" ، كما نضيف مَؤلف "النخبة  بــ "املؤسسات السياسية

تمع" لعبد لطاهر خرف هللا ، و م)" 1989-1962ة يف اجلزائر ما بني (ــــــــــاحلاكم كتاب "اجلزائر ... الدولة وا
ا عمار ــــــــــحماولنضيف ، كما  السالم فياليل ر بـ "التاريخ السياسي للجزائ ةـــــــــــاملوسومو وش ـــــــــــبوحة التأريخ اليت قام 

  من االستقالل إىل يومنا هذا" .

أما  يف التاريخ ولكنها ختدم دراستنا بشكل كبري ، تخصصنيامليما سبق جمموعة من الدراسات لغري قدمنا ف     
 الثورة وبناء الدولةمعاجلتها ملوضوع  فضال عن ،خيية التار  الدراسات التارخيية على قلتها هلذه املرحلة أبرز من بني
، كما جزائه  "م)ﾗ )1942-1992ريخ اجلزائر املعاصرــ "ب ةاملعنون دراسة حممـد العريب الزبريي ،:  ، نذكر اجلزائرية
ا م)ﾗ1962-1988ريخ اجلزائر منذ االستقالل (" املرتمجة واملعنونة بــ "بنجامني ستورادراسة "نذكر  " ، وعنوا

،   ﾖ :Histoire de l’Algérie depuis lʼindépendance (1962-1988)للغة الفرنسية هو األصلي 
هذه الدراسات اليت قدمناها ، ف . "... رؤساء اجلزائر يف ميزان التاريخ" بـ رابح لونيسي املوسوممؤلف كما نضيف 
ارخيية تتتبع األحداث الﾖلقدر الذي تركز فيه على ،  املستقلة بناء الدولة اجلزائريةموضوع الثورة وتتبع  ال تركز على

  ... لتاريخ اجلزائر املعاصرة بعد االستقالل 

   األسباب الذاتية :-ب

تؤثر  هـــــــــــأحداث ة بني الناس ومازالتـــــــــــاملتداوله ، من املوضوعات ــــــــــبصدد دراست حننمبا أن املوضوع الذي      
ومبا  ،اليت تتسم بسعة النقاش والتحليل والنقد  من املوضوعات اجلدليةكذلك   ومبا أنه، على مسار اجلزائر الراهنة 

من أجل اإلملام ، فأردﾙ كطلبة يف التاريخ أن ندرس هذه املرحلة من ﾗريخ اجلزائر ، وذلك هذا أننا مّيالون لكل 
التارخييـــــــة بشكل صحيح رة ــــــــــــوالتأثري يف الذاكدف تصحيـــــــــــح األخطاء املنتشــــــــــــرة بني اجلــــــــــــــزائريني  ؛ هاحداث

ﾖلذاكرة التارخيية : جمموعة املعلومات واألحكام حول مرحلة ﾗرخيية معينة سواء أ كانت  ونقصديف املستقبل . 
على حد  )the historian memoryالتارخيية ( الذاكرة) وهناك the historyفهناك التاريخ ( ة .خاطئ أوصحيحة 

ألن  ؛ﾖملعىن السابق الذي قدمناه من التاريخ ،  أوسع التارخيية  ، والذاكرةتعبري الباحث حممـد املختار الشنقيطي 
يكتب يف التاريخ واإلعالمي الذي يثري قضاﾗ ﾚرخيية والكاتب الذي حياول يؤثر فيها الصحفي الذي  هذه الذاكرة
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احملاضرات ... على عكس التاريخ ، الذي يكتبه داعية على املنرب أو يف الدروس و الكتابة يف التاريخ والواعظ وال
ـــــــــــيت هنصحيح أاملتخصص  وعندما يكتباملتخصصون ...  ـــــــــــــــج عدم  زم نفسهــما يلأثر ولكن عادة ــــــــــــ  التأثرمبنهــــ

،  ولألسف الشديد (االبتعاد عن الذاتية) ... وعادة ما تكون احلقيقية عند من ميتهنون كتابة التاريخ . ولكن
  على حساب التاريخ بني الناس ...الذاكرة التارخيية تنتشر اليوم 

  : أمهية املوضوع -ﾘنيا

جتمع بني أواخر  ،املعاصر نه يتطرق ملرحلة مهمة ومفصلية من ﾗريخ اجلزائر أيف  املوضوعهذا تكمن أمهية      
م ، كما أن هذه املرحلة من ﾗريخ 1978اية االستعمار (مرحلة الثورة التحريرية) ، ومرحلة االستقالل حىت سنة 

اليوم  إىلث مازالت مل تدرس ادــــــــــــــــأحإىل  يتطرقفهو  ؛ على ما نعتقد حساسة ومليئة ﾖلطابوهات اجلزائر ، مرحلة
املمتدة  ةـــــــــــــاملرحل هلذه خـــــــــــالتأرية حتاول ــــــــــهذه الدارس إنف،  أضف إىل ما سبقخ ـــــــــيف التاريﾖحثني رف ـــــــــــــــــمن ط
حلول  وﾖلتايل إجياد، وذلك من أجل استخراج الدروس والعرب ، من ﾗريخ اجلزائر م) 1978-1962( ما بني
 فإذا،  ة التاريخ دائما وأبداـــــــــــــــــت دراسغاﾚ أهم إحدىوهذه دائما ،  اليت نعاين منها اليوم تقنية للمشاكل-عملية

لى أرض الواقع فال داعي لدراسته ، فكما علم التاريخ اليوم ، علما نفعيا بشكل عملي وعجنعل من  أنمل نستطع 
 العسكريون من املعارك السابقة ، وكما يستفيد احلديثالتاريخ يف تصحيح احملدثون (علماء احلديث) من  يستفيد
ة ـــــــــة أي حادثـــــــراسه أثناء دــــــاهلدف نصب عيني على الباحث يف التاريخ أن يضع هذايف الوقت الراهن ، ف (ﾗريخ)
  ...يقدمها ة مث ــــــــــة ﾗرخييـــــــــــأو مرحل

  : املنهج املتبع -ﾘلثا

ج يف العديد من فصول ــــــويظهر هذا املنهالدراسة ، املنهج الوصفي التحليلي ،  إجناز هذهيف  نالقد اتبع     
طرح العديد  ذلك عن طريقو ،  حتليلهاالعمل على و  األحداث، ونقصد ﾖملنهج الوصفي التحليلي ، رصد  لبحثا

يف الفصل الثاين (عقد مؤمتر طرابلس  عندما تطرقنا، فعلى سبيل املثال  حماولة اإلجابة عنها، و  من التساؤالت
حاولت تتبع تعيني مكتب سياسي جلبهة التحرير الوطين ، كمؤسسة ستقود املرحلة م) ، 1962واجلزائر يف صائفة 

لس الوطين للثورة ، االنتقالية يف وجود مؤسسات الثورة  قمناو  التحريرية ، كاحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية وا
ـــــــــــيف نفس مبحاولة اإلجابة عن جمموع ري هو : ملاذا أحل بعض قيادات سؤال حمو حول ة اليت دارت ــــــسئلة من األـــــــــــ

تعيني مكتب سياسي جلبهة التحرير لكي يقود املرحلة االنتقالية يف وجود مؤسسات الثورة التحريرية  على الثـــورة 
لس الوطين للثورة ...اخلكاحلكومة  ؟. كما  وغايتها ، فهذا املؤسسات قادت الثورة إىل حتقيق هدفها املؤقتة وا

بتتبع املؤسسات  م)) ، فبعد أن قمنا1978-1962الرابع (بناء السلطة التشريعية ما بني (يظهر كذلك يف الفصل 
ـــــــــــاليت مثلت السلطة التشريعي لس: ي ة ، واليت هــــــ لس  ا لس الوطين مث ا ، الشعيب الوطين الوطين التأسيسي وا

ا . كما يظهالتعرف بعد ذلك  حاولنا كذلك يف الفصل الثالث ر  ـــــــــمدى ممارسة هذه السلطة ملهامها وصالحيا
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ـــــــــــــــــــــــــتعنأن  تحرير الوطين وحاولنابناء حزب جبهة ال عندما تتبعنا ــــــــــــــــــرف على مدى فعليتـــــ ـــــــــــــــــــاحـــه يف الســـــــ ة ــــ
ـــــــــــالسياسي ــــــــــــــــــة يف وجــــ ألن حزب جبهة التحرير الوطين بعد االستقالل  ؛مجلس الثورة ك  أخرى  ود مؤسساتــــــ

ـــــــــــة والدولة ومراقبــــــــــــــــــــــــلألم ةة العامــــــــــــــــــأعطيت له مهمة وضع السياس ة مدى جتسيدها . هذه أمثلة ثالثة ، على ــــــ
   سبيل املثال ال احلصر .

يف الفصل  نهج الكمي ، والذي يظهر استخدامه بشكل كبريها ، املومن املناهج األخرى اليت استخدمنا     
تمع يف اجلزائر ما بني ( ، فعندما تعرضنا للفالحة والصناعة والتجارة  )م)1978-1962الثامن (االقتصاد وا

تمع ، كان مستخلصا تقريبا يف جمال قدمناه لق إحصائيات ، فكل ما من منط وغريها ، كتبنا ــــــــــــاد وا االقتصـــــ
ثلها نسب املئوية اليت متالملتوسط اإلنتاج ، و  ويظهر املنهج الكمي أثناء حتديدي .إحصائيات من  ومستنتجا

، قيمة حتديد السنوات اليت عجز فيها ج ككل ، حساب امليزان التجاري ، من أصل اإلنتا  اتنتجم جمموعة
كاحلليب ومشتقاته ساسية  األشبه اجلزائرية من املواد األساسية و الصادرات اجلزائرية من احملروقات ، قيمة الواردات 

  ...اخل .والدقيق والسكر والسكرﾚت والزيوت والدهون والقهوة واملواد الصيدالنية 

ة ـــــــــــــومن األمثل ،، نقدها  أن من واجبنا رأينا ؛ ألحداث قدمنا نقدﾙة إىل املنهجني السابقني ، ـــــــوﾖإلضاف     
ة ــأمحد بن بلة مهمة نقد تصرف تنحي ألجلها غداة االستقالل ،، نقد الصراع على السلطة والتقاتل  على ذلك

لس الوطين التأسيسي1963ور (دستورــــالدست دادـــإع لس ك ، فال يسمى ، وهو املخول للقيام بذل م) من ا ا
ذا االسم ؛ إال ألنه يعد وثيقة الدستور  بشكل كبري نهج النقديأما عن استخدام امل ، مثالنن وهذا . التأسيسي 

ـــــــــــيظهر يف خامتف   .جزئية (كبرية) من كل فصل و ة كل فصل ـــــة البحث ، كما يظهر تقريبا يف خامتـــــــــــــــــــ

   أهداف الدارسة : -رابعا

 . إبراز األسس واملبادئ "الدولتية" للثورة اجلزائرية أو تقدمي تصور الثورة اجلزائرية للدولة اجلزائرية املستقلة 
 هودات ،  املستقلة يةاجلزائر الدولة بناء قدمتها القيادة احلاكمة يف سبيل اليت  امليدانية واألعمال تسجيل ا

 . )م1978-1962(املمتدة ما بني ملرحلة طوال ا
 ـــــــــــأثناء عمليأسس الثورة اجلزائرية "الدولتية" مبادئ و  تطبيق التأكد من مدى  ويف نفس ،ة البناء ـــــــــــــــــــ

 ثيق االستقالل وبرﾙمج طرابلس .معظم مواــــأكد من مبدأ استمرارية الثورة الذي قالت به الوقت التـــــ
 ريخ اجلزائر املعاﾗ كما عرب نصر الدين   احلقيقية النسبية إىللوصول ة من أجل اصر حتليل هذه الفرتة من

على ما يذكر األستاذ  على تسجيل األحداث دون حتليلهاسات ركزت األن الكثري من الدر ؛  سعيدوين
تطبيق املنهج التحليلي ، احلقيقة ، والذي يسعى إليها دون  ، فبالتحليل ميكن الوصول إىل إبراهيم لونيسي

عمل سلما ،  دون أن يستنه لن يصل إىل هذه الغاية العظيمة ... وهو كمن يريد أن يتسلق برجا شاهقا فإ
 . كما عرب الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت
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 هودات ، سواء على مستوى  دمت يف سبيل بناء الدولةاليت قُ  واألعمال تطبيق املنهج النقدي على ا
 ... والعرب مارسة الستخرج الدروسأو امل التنظري

 ريخ اجلزائر املعاصر ، القريبــــــــــــــة زمنيا من الزمن الذي نعيش فيه من املرحلة لتأريخ هلذها حماولةﾗ  ولكننا ،
دارسة التارخيية مبفهومها بعض املشتغلني ﾖل، وإمنا هو رأي ؛ فقد "يكتب  كتب ﾗرخياال نزعم أننا ن

ــــــــــولكنه"، األحداث التارخيية القريبة من الزمن الذي نعيش فيه يف العلمي"  م يعرتفون يف نفس الوقت ــــ
. فإيل اليوم مل " ـأمل أو املالحظة أو إبداء الرأيتــالمن التاريخ بل يكون من ﾖب  ما يكتبونه ال يعدن 

عتمد على مجيع الشهادات  نالوﾘئق ... بل وبكل صدق مل وخاصة املذكرات والشهاداتتظهر مجيع 
أضف إىل واملذكرات بل وحىت مجيع الوﾘئق املنشورة ، وهذا ما يظهر للقارئ املتخصص هلذا العمل . 

فقط  فاق مخسني سنةم) هو الذي 1954دراستها أدىن ﾗريخ فيها (يعين سنة  ذلك أن الفرتة اليت حاولنا
م) فهو ال 1978(سنة  أقصاهام) أما 2016فيها (النصف الثاين من سنة  حنن من السنة اليت حسابيا
أو التأريخ ألي  التاريخ نبحث يفأن ميكننا ولكي  ةـــــــــــــــــالتارخييسنة ... ويف الدراسات  38يتعدى 
  ، على األقل . عاما 50 احلادثةالبد أن مير على ف،  مرحلــــــــة 

 ئلة (اإلشكالية والتساؤالت الفرعية) ، وهي كالتايل :اإلجابة عن جمموعة من األس 

  اإلشكالية والتساؤالت الفرعية : -خامسا 

  اإلشكالية :-أ

 أثناء اليت وضعتها من خالل نصوصها ومواثيقها "الدولتية" الثورة اجلزائرية ومبادئسس  األخذما مدى      
واإلداري السياسي و  الدستوري ، يف اجلانب م1978االستقالل وإىل غاية  منذ بدايةالدولة اجلزائرية  بناءعملية 

 ؟.االقتصادي واالجتماعي والثقايف واإلعالمي والعسكري (اجليش) و 

   التساؤالت الفرعية :-ب

 ؟ .أو ثورة البناء سواء ثورة التحرير  هي أبرز مبادئ وأسس الدولة يف مواثيق ونصوص الثورة اجلزائرية ؛ ما 
  ثورة التحريرية مع أسس ومبادئ الدولة لثورة البناء ؟تتوافق أسس ومبادئ الدولة للهل . 
 ريرية للدولة التح إذا سلمنا جدال أن ثورة البناء قد نظرت للدولة اجلزائرية املستقلة ، فهل نظرت الثورة

  اجلزائرية املستقلة ؟ .
 هودات املستقلة ، طوال  اجلزائريةاليت قدمتها قيادة الثورة لبناء الدولة  واألعمال واألفعال ما هي أبرز ا

 ؟ . م)1978-1962املرحلة املمتدة ما بني (
 ريخ اجلزائر ما بني (ر اليت ميكن أن نستخلصها ــــــــــــــــدروس والعبــــــــما هي أبرز الﾗ م)1978-1962من  ،

 ؟.ومن عملية بناء الدولة 
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  الدراسة :جمال  -سادسا 

بعد  واألعمال واألفعال اليت قدمتها القيادة احلاكمة هوداتا فهو يدرسأما عن اإلطار الزماين واملكاين      
م) ؛ أي من فجر االستقالل إىل وفــــــاة الرئيس 1978-1962ما بني ( بناء الدولة اجلزائريةيف سبيل  االستقالل

التحريرية لكي يتعرف على أبرز أسس ومبادئ الدولة اليت وضعتها زمن الثورة اهلواري بومدين ، ولكنه يعود إىل 
اجلزائرية املعاصرة املتصورة والواقع . وتعود جذور الدولة اجلزائرية  الثورة التحريرية ، كما يعود إىل جذور الدولة

ــــــــــرة ـــــ ة الوطنية لدى اجلزائرية املتصورة فتعود إىل زمن احلرك الدولةإىل دولة األمري عبد القادر ، أما  الواقع ، املعاصــــ
  التيار االستقاليل بشكل واضح وجلي .

  األحداث ، العديد من جرت الزمنوخالل هذا  ألنه:  جيبملاذا هذا اإلطار الزماين ؟ ، فن سائل يطرحرمبا      
، تأسيسي حلزب جبهة التحرير الوطين ر الـــــــــــــــــكعقد مؤمتر طرابلس وما حصل بعد مؤمتر طرابلس ، عقد املؤمت

لس الوطين ا وقبلها ،انتخاب أمحد بن بلة رئيسا للجمهورية  لس الوطين التأسيسي ، انتخاب ا ، نتخاب ا
احلياة الدستورية ، انتخاب اهلواري  إىلمحد بن بلة وتشكيل جملس الثورة ، حكم مؤقت ، العودة االنقالب على أ

 ،م 1976م ، وضع دستور 1976م ، وضع امليثاق الوطين 1963وضع دستور  بومدين رئيسا للجمهورية ...
، إطالق العديد من ، بناء اهلياكل واملؤسسات الصناعية والرتبوية  ةــــــــــة وثقافيــــــــــوزراعية ــــــــــثورة صناعي إعالن
م) 1973-1970م) ، املخطط الرﾖعي األول (1969-1967ة ؛ املخطط الثالثي (ــــــــــطات التنموياملخط

منذ  شعلة الثورة اجلزائرية أنأو مبعىن آخر أكثر وضوحا ، حنن نعتقد  .) م1977-1974واملخطط الرﾖعي الثاين (
 بدأتبعد اهلواري بومدين أي  ؛ م1978م ، كانت مشتعلة بشكل كبري ، أما بعد 1978ىل غاية االستقالل وإ

بن بلة واهلواري بومدين ،  محديف أواخر الثمانينيات ، فمرحلة أ شعلتها ختفت وترتاجع حىت انطفأت بعد ذلك
 ، بغض النظر عن شرعيتهها أوجو  اجلزائرية الثورةالشباب يف الفتوة و ة ـــــــثل مرحلكان ميهذا األخري ،   عهدوخاصة 
رة فمظاهر الثو  ، نفذه ضد أمحد بن بلة عن طريق انقالب ؛ بطريقة غري شرعيةالسلطة  إىلفهو وصل ،  السياسية

وعدم اخلوف من اآلخر (فرنسا أو غريها ن والغصب واحلماسة وحب التغيري كاهليجا،   خالل عهده مبفهومها العام
   .مث أخذت يف الرتاجع من بعده كانت موجودة ،  القوى) ورفض األمر الواقع وغريها املظاهر من 

  خطة البحث : – سابعا

،  فصول تسعةو  مدخليف ) م1978-1962(ما بني  الثورة اجلزائرية ومسألة بناء الدولة موضوع عاجلنا     
اية كل فصل تق ؛ ألننا كناقدمنا فيها أبرز االستنتاجات ،  متةمقدمة وخا إىلﾖإلضافة  قوم بتقدمي ريبا نعند 
  ستفيد منها أثناء العرض ...ن أن قليل من املالحق اليت حاولنا، ﾖإلضافة إىل ما سبق  عن الفصلخالصة 

رجع جذور . وتم 1954واقعا وتنظريا قبل  ،جذور الدولة اجلزائرية املعاصرة  إىل، فلقد تطرق  املدخلأما ف     
- 1832الذي بىن دولة زمن االحتالل الفرنسي ما بني ( ،عهد األمري عبد القادر  إىلالدولة اجلزائرية املعاصرة 
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ة ــــــــــأبرز املؤسسات السياسي املدخل زَ برَ فأَ عبد احلميد زوزو ، وهي دولة مقاومة كما عرب الباحث  م) ،1847
ودولة  .ة وغريها األمرييــة ـأسلوب حكم األمري عبد القادر ، وبعض رموز الدول إىلة ــﾖإلضاف االقتصاديةواألوضاع 

ئرية من خالل بعض نصوصها ، فحاولنا أن التنظري فتمثله احلركة الوطنية اجلزا أمااألمري عبد القادر ، هي الواقع . 
تعرف على تصورات تيارات احلركة الوطنية للدولة اجلزائرية املستقلة ، ملن كانت تريد استقالل اجلزائر ، حىت ولو  ن

كانت بني تيارات احلركة الوطنية اليت   استقالل اجلزائر جزئيا أو غري كامل أو يف اإلطار الفرنسي . ومن ذلك كان
االستقاليل بطبيعة احلال ، املمثل بنجم مشال إفريقيا مث حزب الشعب رات للدولة اجلزائرية املستقلة ، التيار تصو  اهل

وهنالك البيانيون خالل  املسلمني اجلزائريني ك مجعية العلماءوكذلك هنا ة االنتصار للحرﾚت الدميقراطية ،مث حرك
الذي سبق ، للبيان اجلزائري ، وكنا قبل احلرب العاملية الثانية ، ﾖإلضافة إىل احلزب الشيوعي واالحتاد الدميقراطي 

  املدخل . مفهوما للدولة ، هذا عن لبداية قد ضبطناويف ا

للثورة اجلزائرية (تصور  "الدولتية"األسس واملبادئ  إبرازالعمل فيه على  الفصل األول فلقد انصبعن  أما       
ــــــــــــــــــ، سواء نصونصوص الثورة اجلزائرية  من خالل أبرز مواثيقالثورة للدولة)  نصوص  أووص ومواثيق ثورة التحرير ـــــ

م وبرﾙمج 1956م وميثاق الصومام 1954بيان أول نوفمرب بني هذه النصوص ما يلي : ، ومن  ومواثيق ثورة البناء
  م .1976م ودستور 1976م وامليثاق الوطين 1964م وميثاق اجلزائر 1963طرابلس ودستور 

 كإحدى  م ،ﾚ1962ت جوان من سنة اي وبدإىل عقد مؤمتر طرابلس يف أواخر ما ناالفصل الثاين تطرقويف      
اية املؤمتر ، واليت نلخصها ذلك تتبع الفصل األحداث اليت جرت بعد  وبعد اللبنات األوىل لبناء الدولة اجلزائرية ،

  . يف الصراع من أجل الوصول إىل السلطة بني جمموعة من قيادات الثورة 

تعمل على وضع  احلديث يف الفصل الثالث حول بناء حزب جبهة التحرير الوطين ، كمؤسسة تركزولقد      
 مغذي اسة املوضوعة ... أضف إىل ذلك أن احلزب سيكونسياسية األمة وكمؤسسة مراقبة ملدى تطبيق السي

ا قبل االستقالل ، مث تعرفنايف البداية تقدمي جبهة التحرير الوطين وم مؤسسات الدولة ﾖملوظفني . حاولنا  ؤسسا
لوطين ر طرابلس الذي حّول جبهة التحرير اـــــــــج طرابلس املنبثق عن مؤمتزب ودوره من خالل برﾙمــــــــــعلى مقام احل

على حزب جبهة التحرير الوطين يف عهد أمحد بن بله ومقامه من خالل دستور  . مث تعرفنا إىل حزب سياسي
خالل  ، وعلى وضيعته زمن الرئيس األول مث على وضيعته زمن اهلواري بومدين م1964م وميثاق اجلزائر 1963

م) ، مث على وضعه ومقامه زمن احلياة الدستورية إىل وفاة اهلواري 1976-1965احلكم املؤقت ؛ أي ما بني (
  م ...1976م ودستور 1976بومدين ومقامه يف الدولة من خالل امليثاق الوطين 

ــــــــــــــــــبناء السلطة التشريعيتتبعنا  الرابع ويف الفصل      لت ـــاملؤسسات اليت مثّ نا فبيّ م) ، 1978-1962ة ما بني (ـ
لس الوطين . وكانت تلك  زماين املذكورال اإلطارطوال  ةـــــــــالتشريعية ـــــــــالسلط املنتخب  التأسيسياملؤسسات : ا

للدولة عن طريق وضع  التأسيسه ، ـــــــــم وملدة عام ، وكان من مهام1962سبتمرب  20من طرف الشعب يف 
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وضع القوانني  أوالتشريع  ة خالل عام ، ﾖإلضافة إىلــــــــنتقالية االـــــــــــة لقيادة املرحلــــدستور هلا ، وتعيني احلكوم
لس الوطين التأسيسي  ت ،لثانية فلقد كانللجزائر املستقلة . أما املؤسسة ا لس الوطين ، واليت مثلها نواب ا ا

سبتمرب  20انتخاﾖت يف  رــــــــــفلم جت فلإلشارة م ،1964سبتمرب  20 إىلم 1963سبتمرب  20عام من ملدة 
لس الوطين التأسيسي م ، تقلّ 1963من دستور  77، ولكن مبقتضى املادة م 1963 لس نيابية د نواب ا ا
جرت  اية هذا التاريخ األخري قبيل، و  م1964سبتمرب  20حىت  م1963سبتمرب  20؛ أي من  ملدة عام الوطين

ـــــــــــانتخ لس الوطين مراقبــ ة ـــــــــــــــة والتشريع ﾖإلضافـــــــــة عمل احلكومــــــــــــــــاﾖت للمجلس الوطين ، وكان من بني مهام ا
لس مل يدم ط األمرزم ـــــــــــــل إذاتنحية رئيس اجلمهورية  إىل ربعة سنوات ، ... ولكن هذا ا ويال يف عهدته املقدرة 

لس م ، ومجُ 1965جوان  19فلقد حصل انقالب  لس الوطين ، ولقد خوّ وحَ  ،د ا ل ل جملس الثورة حمل ا
... أما  سنوات 10ملدة  ، والذي دام )كم املؤقت(ح حكمهيف زمن  للحكومة جملس الثورة مهمة التشريع

لس الشعيب الوطين املنتخب يف األخرية اليت مثّ املؤسسة  فيفري من سنة  25لت السلطة التشريعية فلقد كانت ا
 اية سنةحىت  تتبعناهنني ومراقبة عمل احلكومة ... وكنا قد عطيت له صالحية تشريع القواأُ  م ، والذي1977
  ... حبثنا ا يلي ذلك فهو ليس ضمن موضعم ، أما م1978

ـــــــائية اجلزائرية ما بني  أما الفصل اخلامس ، فلقد تناولنا      م إىل سنة 1962فيه عملية بناء السلطة القضـــــــــــ
 اجلزائري مث تطرقنا للقضاءأبرز املراسيم والقوانني املنظمة يف اجلزئية األوىل من الفصل ،  م ، ولقد قدمنا1978

تنظيمه ، ونفس األمر قمنا به يف اجلزئية الثانية من الفصل لتبيان بن بلة هليكلته وأبرز مؤسساته خالل عهد أمحد 
ولو بشكل بسيط على موضوع  ي بومدين ... ويف آخر الفصل عّرجنامؤسساته وهيكلته خالل عهد اهلوار أبرز و 

 ائية ، من خاللمكانة احلرﾚت يف عهد أمحد بن بلة واهلواري بومدين ، وواقع العالقة بني السلطة التنفيذية والقض
  وقائع جرت متس هذا املوضوع ، كقضية العقيد شعباين وأمحد طالب اإلبراهيمي .

، وحاولنا فيه إبراز  م)1978-1962(والبناء اإلداري ما بني  ن للسلطة التنفيذيةفلقد كا السادسالفصل  أما     
محد بن ن أـــــــــــــممثالت السلطة التنفيذية زمنت ولقد كا ، م1978 إىلم 1963ما بني أبرز ممثلي السلطة التنفيذية 

رئيس جملس الوزراء ، –اهلواري بومدين ، كل من : رئيس الدولة (رئيس اجلمهورية) ، ورئيس احلكومة  أوبلة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء ورئاسة الدولة ورﾕسة جملس الــــــــــــرئ أنامللفت لالنتباه  والشيء .احلكومة  إىلﾖإلضافة  اسة احلكومة ـــــ

ـــــــــــــــــوت ،م) 1965-1963محد بن بلة ما بني (قد تقلدها أ  أما ،م) 1978-1965والها اهلواري بومدين ما بني (ـــــ
ك قد هذا وذال خال اهلواري بومدين . وكنا أواحلكومة فكل واحد اختار الطاقم الذي يناسبه ، سواء أمحد بن بلة 

عن السلطة التنفيذية قبل  أما سدة احلكم ... إىلاهلواري بومدين  أود بن بلة أمح من كيف وصل كل  نابيّ 
،  التشريعيةالسلطة عاجلناها يف فصل بن بلة ، واحلكومة ، ولقد  محداحلكومة ، ألها رئيس ــــــــــــــــــــ، فلقد مثّ م1963

لس الوطين التأسيسي ... موضوع تعرضنا إىلوﾖلتحديد عندما  اجلزئية  أماهذا عن اجلزئية األوىل من الفصل  ا
، أمحد بن بلة واهلواري بومدين  يف عملية التنظيم اإلداري للجزائر ، اليت حصلت زمن الرئيسني ضناالثانية فلقد خ
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، ائرة ، الوالية) ، الدة اجلزائرية (البلدية ــــــــداريــــــــــــــدات اإلاليت سّريت الوح التنظيماتبرز املؤسسات أو  مث عّرفنا
  سواء زمن أمحد بن بلة أو اهلواري بومدين ...

 مل يكن فستكون إنوالذي ،  أهم دعامات الدولة إحدىالوطين ، اجلزائري اجليش  وتطرق الفصل السابع إىل     
اجليش  إىللة حتويل جيش التحرير الوطين أــــــــــمسيف بداية هذا الفصل  مستباحة من طرف اآلخرين . تناولناالدولة 

، بل وتشغل الرأي العام اجلزائري ،  ةة حساسة مازالت تثار اليوم حبدسأليف م عدها خضنا، وبالوطين الشعيب 
أصبحوا  هاير الوطين ، وبعدجيش التحر  إىلي من اجليش الفرنس ينزائريني الفار ة انضمام الضباط اجلــــــــــــوهي مسأل

صلب املوضوع ، والذي يتمثل  إىلبعد ذلك  ين ، مث وجلنايف اجليش الوطين الشعيب بعد حتويل جيش التحرير الوط
ا اجليش  األعمال همالفصل  طين الشعيب ، مث ختمناقوات اجليش الو بناء يف تكوين وجتنيد وهيكلة و  اليت قام 

ة ــــــــــــالشعيب الوطين يف جمال الدفاع الوطين ، كصد العدوان املغريب واملشاركة يف احلروب العربية اإلسرائيلية ﾖإلضاف
العنصر عند قضية  قبل هذا وكنا قد وقفنا شعباين وحسني آيت أمحد ، ـدتمرد العقيد حممكوقف التمردات ،   إىل

ا اخلدمة الوطنية ،    االفصل ﾖملهمة األخرى اليت يقوم  مث ختمنا ،اخلدمة الوطنية  رجالوأهم األعمال اليت قام 
ا، و كل جيش وجه األرض  شاركة يف احلياة السياسة والتأثري فيها ، امل: تتمثل يف  ، واليت ياجليش اجلزائر  يقوم 

 واحلقيقي ، العقيد اهلواري بومديناألعلى الساحة السياسية عن طريق قائده  ولقد كان اجليش ميارسها ويؤثر يف
  . وقبل ذلك ،م 1962منذ 

 ،بناء االقتصاد الوطين اجلزائري كدعامة أخرى للدولة اجلزائرية عناصره ،  عاجلت دفلقأما الفصل الثامن      
تمع اجلزائر  إىلﾖإلضافة  يف هذه اجلزئية األخرية على أبرز النتائج احملققة يف امليدان  ولقد ركزﾙ ، يوضعية ا

، مع تقدمي معطيات يف بداية هذه اجلزئية عن سكان  التشغيلاالجتماعي ، يف ميدان التعليم والصحة والسكن و 
تمع ــــــــزئييف ج ركزﾙنا قد م ومنوهم . وإذا كُ ـــــــر وكثافتهـــــــــزائكان اجلعدد سكم)  1978-1962اجلزائر ما بني ( ة ا

جلل األنشطة االقتصادية : الزراعة وتربية نوعا ما ، فتعرضنا  لناعلى النتائج ، فإننا يف جزئية االقتصاد قد فصّ 
ــــــــــة   ة والتجارة ، وكنااحليواﾙت والصيد البحري والصناع ا اجلزائر ماإلمكانيات اليت تت نبنيكل نشاط عند بداي تع 

فشل يف وضع تقييم بدأﾙ نوعندما  .م) 1978-1962واقع تلك األنشطة ما بني (  بّيناكل جانب ، مثيف  
تقييم  وضعيف كثريا أعانتنا  اليت ؛ جاءت جزئية التجارة اخلارجية  اإلطار الزماين السابق ،لالقتصاد اجلزائري طوال 

  الوطين ... لالقتصاد

ـــــــــــاإلعالم والثقافانصب العمل يف الفصل التاسع دراسة        م) ، فتكلمنا1978-1962ة يف اجلزائر ما بني (ـ
وسائل اإلعالم  التلفزيون والسينما) ، كما تناولنا( على وسائل اإلعالم املكتوبة ووسائل اإلعالم السمعية البصرية

السمعية (اإلذاعة) ، ﾖإلضافة إىل وسائل اإلعالم املباشرة (املسرح) . وهذه الوسائل كانت تنشر وتعاجل وتدرس 
اكما   مـــــم وتوعيهـــــــــة ، ويف نفس الوقت كانت تنشر األخبار وتوعي اجلماهري وتثقفهــــــــــة اجلزائريـــــــــــالثقاف تعمل  أ

    مسألة التعريب ...و ، ويف آخر هذا الفصل خضنا يف اهلوية الوطنية اجلزائرية  جيه اجلماهريعلى تو 
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  جناز هذا العمل : يف إ املصادر واملراجع اليت ساعدتناهم أ -ﾘمنا 

خالل تلك الفرتة وعلى بعض الفاعلني اجلزائريني  منمذكرات جمموعة على  اعتمدﾙجناز هذا العمل إل     
م م حوارا ، وعلى بعض الوﾘئق املنشورة يف سواء يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية أو يف مؤلفات  وشهادا

  :كثريا يف اجناز هذا العمل   ز املصادر واملراجع اليت ساعدتناقدم أبر وفيما يلي سن لبعض الباحثني ، 

 التارخيية  الستقالل وآخر قادة الواليةمذكرات العقيد الطاهر الزبريي الذي كان قائدا لألركان منذ بداية ا
صصت لنضاله خالل خُ  قد كانت األوىلولقد   الثانية ؛ على مذكراتهاألوىل ، ولقد اعتمدﾙ بشكل كبري 

الثانية فقد خصصت لكفاحه بعد االستقالل واليت مساها "مذكرات  أماقبيل االستقالل ،  إىلالثورة 
الباحث يف الشؤون و صحفي ا لل أدىلشهادته األخرى اليت  إىلنصف قرن من الكفاح" . هذا ﾖإلضافة 

مذكراته وشهاداته يف التكلم  تناد"رواد الوطنية" .... ولقد أفا حممـد عباس ، وذلك يف مؤلفه،  التارخيية
قائدها ان هو عملية تنحية الرئيس أمحد بن بلة ، والذي ك إىلم ﾖإلضافة 1962على أزمة صائفة 

 إمالءاملذكرتني األوىل والثانية كانتا من  إن:  ولإلشارة ...جمموعة من العسكريني مع  منفذهاامليداين و 
أعداد الشروق اليومي الثانية قد نشرت يف  وكانت ، العقيد الطاهر الزبريي وحترير الصحفي مصطفى دالع

 عت من طرف جممع الشروق لكي تصدر على شكل كتاب ...م ، مث مجُ 2011من سنة 
  لتحديدو  ،لطفي اخلويل  ، اهلواري بومدين مع الصحفي املصري املشهورت حوارﾖ األول الذي  حواره

يف شهر أكتوبر . ولقد كانت م ، 1965مدين بعد االنقالب مباشرة ، وكان يف سنة مع اهلواري بو  أجراه
، واليت نشرت مع  "يف الثورة وﾖلثورة ومع الثورة، وهي منشورة يف مؤلف لطفي اخلويل " ثالثة حورات

األول يف حتديد أبرز األسباب اليت جعلت اهلواري  احلواردمة للطفي اخلويل ... ولقد أفادﾙ حتليل ومق
م على أمحد بن بلة ... ﾖيقومون  وجمموعتهبومدين   نقال

   تحدث عن جزائر أن نته : ال ميكن اوشهاداالثنتني ، األوىل والثانية ،  اإلبراهيميمذكرات أمحد طالب
اهد املناضل الدكتور أمحد طالب  إىلاالستقالل من دون الرجوع  جنل العالمة  اإلبراهيميمذكرات ا

م) ، مث وزير 1970-1965الذي توىل وزارة الرتبية الوطنية ما بني ( اإلبراهيمي ،حممـد البشري  ياجلزائر 
ـــــــار لدى رئيس اجلمهورية ، اهلواري بومدي م) ، مث وزير مستشــ1977-1970اإلعالم والثقافة ما بني (

م فيه حد كاتبة هذه األسطر ثالثة مذكرات قدّ  إىلخرج أ لقدو  م إىل وفاة اهلواري بومدين .1977من 
ولكن  ، كر كل شيءذ نه يذكر دائما أن مل ي، ﾖلرغم أة ومهمة لطلبة التاريخ والباحثني عموما يز شهادة مم

ــــــــــــــــــــــــــالط مذكراتاجلزائر املستقلة ، وهي تدخل مع  ﾗريخمذكراته مهمة يف كتابة  وغريه  ياهر الزبري ـــــــــــــــ
... فهي ليست ﾗرخيا ولكن تدخل ضمن  التارخيية من الفاعلني خالل الثورة يف ما يسمى ﾖلذاكرة

ا  منهجيةالذاكرة ؛ فالتاريخ له  ... ولقد كان  بعهاتولكن حاولنا أن نتعندما يكتب ال ندعي أننا قمنا 
حيرص أن خترج مذكراته ﾖللغتني ؛ الفرنسية والعربية ، فهو خيرجها  اإلبراهيميالدكتور أمحد طالب 



.دمة ـــــــــــــــــاملق  

 ك
 

ا بنفسه ، فاألوىل هيرتمجها املرتمجون ويراجع أنوبعد ذلك يلحقها دائما ﾖللغة العربية بعد  ﾖلفرنسية
محد طالب ولقد كان أ،  الثانية فلقد ترمجها الروائي مرزاق بقطاشترمجها عبد العزيز بوﾖكري أما 

كثريا يف تبيان ما حصل من اعتقاالت املذكرات األوىل أفادتنا  . راضيا على هاتني الرتمجتني  اإلبراهيمي
يف التعرف  اعدتناراته األوىل ســـــــــــــــــــــــفمذك،  ذبعتقل هو وعُ ئيس أمحد بن بلة وكيف أُ خالل عهد الر 

ووضع القضاء اجلزائري يف هذا  احلرﾚت يف اجلزائر املستقلة وﾖلتحديد يف عهد أمحد بن بلة وضععلى 
م)" ... أما مذكراته 1965-1932رات قد عنونت بـ"أحالم وحمن (ــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه املذك توكان . اجلانب
ـــــــة بــــــ الثانية  ة ـــــــــــوخاص،  العملرافقتنا طوال اجناز هذا  ، قدم)" 1978-1965"هاجس البناء (املعنونـــ

ــــــــــــــــــال اإلعالم والثقاف الباحث سفيان  دراسة هنا ة نذكرـــــــــــــــــوعلى ذكر اإلعالم والثقافة . ـــــــــــــــيف جمــ
ت حتت ، ولقد كانجانب البناء الثقايف واإلعالمي للجزائر املستقلة  لوصيف ، اليت أمدتنا مبعطيات يف

 .، "السياسة الثقافية يف اجلزائر ، اإليدولوجيا واملمارسة"عنوان 
 لعديد من املعطياتﾖ فتنة  أومؤلف علي هارون املعنون بـ "خيبة االنطالق  ، ومن بني الكتب اليت أمدتنا

ـــــــــــ، وهو مرتجم من طرف صم" 1962 صيف ال فالح ، ولقد راجعها مصطفى ــــــــــمادق عماري وآـــــــــــــــــــ
ﾘللغة الفرنسة كمحضرئماضي ، ولقد نشر فيه املؤلف كذلك جمموعة من وﾖ 07 ق الثورة التحريرية وهي 

ة وثيقة املؤسسات املؤقتة للدول إىلاألساسية جلبهة التحرير الوطين ﾖإلضافة  والقواننيم ، 1962 جوان
كتاﾖ ده  نع أنميكننا  الكتاب فهذا . ر طرابلسمؤمت عقد فصليف  كثريا  أعاننا هذا الكتاب. ولقد  اجلزائرية

م جمموعة من التحليالت يف وقدّ  ،م 1962 يف اجلزائر خالل صيف جرىع ما ــــــــــــــــألنه تتب؛ يف التاريخ 
هذا املؤلف  إىلم دون الرجوع 1962 ال ميكن الكتابة عن اجلزائر خالل صائفة ويف اعتقادﾙ .ذلك 

عضو يف فيدرالية جبهة التحرير الوطين أضف  فلقد كان الرجل ،؛ الذي كان صاحبه فاعال خالل الثورة 
عقد مؤمتر فصل  اجلة ــــــــــــــــمع سهلت علينااليت  األخرى ومن الكتبنه كان شاهد عيان ... إىل ذلك أ

،  "ريخ اجلزائر املعاصرـ "ﾗحمـمد العريب الزبريي املسمى بم ، مؤلف الباحث 1962طرابلس وأزمة صائفة 
 اجلزء الثالث .

 إلضافﾖــــــــــــــــــــــــــــــــذكما سبق ال ميكننا أن ال ن إىلة ــــــــــــــــــ لس التأسيسيـ لس الوطين ر مؤلف النائب يف ا  وا
ثالثة ،  عمار قليل ، واملوسوم بـ "ملحة اجلزائر اجلديدة" ، وكان يف أجزاءٍ  ، م)1965-1962ما بني (

وضوع السلطة التشريعية يف م خدمناهو اجلزء الثالث ، الذي عملية البحث ،  سّهل عليناالذي وكان 
لس الوطين وﾖلتحديد يف  ارتكزﾙ عليها يف اجناز لدراسات اليت بني اذكر من .. ون. التأسيسيجزئية ا

ة ــــــــــــــــة التشريعيـــــــــالسلط"ان حول ــــــــصاحل بلحاج ، والذي ك الباحث، مؤلف فصل السلطة التشريعية 
ريعية ، لطة التشــــــــــــــــــــــيف فصل الس ، والذي رافقنا بشكل كبري "ومكانتها يف النظام السياسي اجلزائري

ـــــــــــــــــــأمو  ـــــــــــمبجم دﾙــــ وهو جزء من كتابه اآلخر ، املوسوم  ... ةـــــــــــالتحليالت املهماملعطيات و وعة من ــــــــــــــــــ
 بــ "املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم" .
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  سبق ، مؤلف عبد العزيز سعد ، املوسوم بـ"أجهزة ومؤسسات النظام ما  إىلضيف ن أنكما ميكن
زائرية ، ومعه مؤلف فصل بناء السلطة القضائية اجلسهل علينا كثريا تناول لقضائي اجلزائري" ، والذي ا

 ألبرزهذا األخري يف التعرض  القضائي اجلزائري" ، ولقد أفادﾙ ، الذي مساه بـ"النظام مقرانبوبشري حمند أ
الوضع ، وكيف واجهت القيادة احلاكمة  ،ملؤسسات القضائية اليت استحدثت يف عهد أمحد بن بلة ا

اية حكم الرئيس أإالستقالل و القضائي اجلزائري منذ ا وخالل محد بن بلة أما بعد أمحد بن بلة ، ىل 
البناء  القضائي  إىلالتعرض  ل علينالف عبد العزيز سعد ، والذي سهّ ؤَ مُ  اهلواري بومدين فلقد رافقنا

ط بسّ صاحبه  ألن ؛ ، خري معني لنا نه متخصص يف القانوني ، فلقد كان هذا املؤلف ﾖلرغم أاجلزائر 
ء السلطة القضائية اجلزائرية القوانني الصادرة لتنظيم وبنا إىل انتباهنا، ولفت مصطلحات القانون والقضاء 

نصح كل ﾖحث غري متخصص يف القانون والقضاء ن حننو ... كما فعل مؤلف بوبشري حمنـد أمقران ... 
 أن يراجع الكتابني ، وخاصة مؤلف عبد العزيز سعد ...

 نسى على أعانتنا كثريا ، ولكن ال ميكن أن نأعاله جمموعة من املراجع واملصادر اليت  قدمت صحيح أننا
- 1962التحرير الوطين ( التطور السياسي والتنظيمي حلزب جبهةالق مؤلف عامر رخيلة املوسوم بـ"اإلط

 منه الكثري يف فصل بناء حزب جبهة التحرير الوطين ... ، الذي نقلنا "م)1980
  إلضافةوﾖ املوسوم بـ "النظام  سعيد بوالشعري مؤلف املتخصص يف القانون الدستوري الذي سبق نذكر إىل

ـــــــــــــــــــالعيف  ، اجلزء األول" ، والذي أعاننا سياسي اجلزائريال  يف فصل ديد من ثناﾚ البحث كما أفادﾙــــــــــــ
  نا أن ننسىاإلداري للبالد ، ال ميكنالبناء اإلداري ، وعلى ذكر البناء  بناء السلطة التنفيذية ، ويف جزئية :

قيادة احلاكمة اإلدارية اليت شكلتها ال أبرز املؤسسات أو التنظيمات قدم لنامؤلف أمحد حميو الذي أبدا 
 ، ولقد كان عنوان ذلك الكتاب ، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية ... يف بداية االستقالل

 ريخ   بني املراجع األخرى اليت أعانتنا ومنﾗ" كثريا يف اجناز مدخل البحث مؤلف صاحل فركوس املسمى بـ
، بشكل عبد القادر عام لدولة األمري اتصور  طاﾙأعجهاد األمة اجلزائرية لالحتالل الفرنسي ..." ، والذي 

.." ، الذي سي املوسوم بـ "رؤساء اجلزائر يف ميزان التاريخ .يكما أضيف هنا مؤلف رابح لون  مبسط ،
 هذا البحث . منمتعددة  مواقعرافقنا يف 

  الوﾘئق ففيما يلي أبرزها : اأم ، هذا عن أبرز املذكرات والكتب واملؤلفات     

  مج طرابلس1956م وميثاق الصومام 1954نوفمرب  أولبيانﾙم وميثاق 1963 ودستور م1962 م وبر
 إبرازمن  انم ، فمن خالل هذه النصوص متك1976م ودستور 1976م وامليثاق الوطين 1964اجلزائر 

األساسية القوانني كنصوص أخرى   إىل، هذا ﾖإلضافة أبرز األسس واملبادئ "الدولتية" للثورة اجلزائرية 
ولإلشارة تتعدد مواثيق ونصوص الثورة اجلزائرية ، ولكن النصوص السابقة  . جلبهة التحرير الوطين وغريها

 شاملة ، وتقدم مجيع التفاصيل .
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 ــــــــــــمبعطيات كثي ومن بني املصادر اليت أمدتنا العديد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اليت حتوي ،رة ـ
البناء اإلداري والقضائي واجلهاز التنفيذي  واملواثيق اليت من خالهلا درستنني واملراسيم من القوا

ــــــــــاملراسي اء السلطة التشريعية ساعدتناـــــــــــــــــــــل بن. ففي فصة ـــــــــــــــــــــوالتشريعي وغريه ، للدول ـــــــــ م والقوانني ـــــ
لس الوطين التأسيسي املستفيت عليها الشعب يفون يتعلق بصالحيات ومدة مشروع قان التالية :  20 ا
لس الوطين  م1962 سبتمرب لس الوطين التأسيسي املصادق عليه من طرف نواب ا ، الئحة ا

 254-64 القانون رقم م ،1964 م ، النظام الداخلي للمجلس الوطين1962 سبتمرب 25 التأسيسي يف
لس الوطين يف1964 أوت 25 مؤرخ يف م ، القانون الداخلي 1964 سبتمرب 20 م ، يتعلق ﾖنتخاب ا

م ، 1976 ديسمرب 29 املؤرخ يف 111- 76 األمر رقم ، م1977 للمجلس الشعيب الوطين الصادر يف
الذي حيدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم لالنتخاب وحاالت التنايف مع شروط 

ـــــــــــالعضوي لس ، ﾖإلضافـــ م ، فهذه أبرز الوﾘئق املنشورة 1976 م ودستور1963 دستور إىلة ــــــــــــــــة يف ا
 ... يف اجلريدة الرمسية اليت اعتمدﾙ عليها يف كتابة فصل السلطة التشريعية 

  ئق املنشورة يف اجلريدة الرمسية اليتﾘفصل  جنازإ استطعنا املراجعمن خالهلا ومن خالل بعض ومن بني الو
 الطاقم احلكومي مراسيم واألوامر اليت تعّني  م ،1965جوان  19: بيان جملس الثورة  السلطة التنفيذية

كان   ، سواء يف حكومته األوىل أو التعديل احلكومي الذي يطرأ على حكومته ، سواء ألكل رئيس 
م فيه اهلواري م ، الذي قدّ 1965جويلية  10أمر التعديل جزئيا أم جذرﾚ ... ومن أبرز هذه األوامر ، 

التشريع  مهمة كونملن ستمر محل مواد أخرى ، تعاجل هذا األ أنبومدين طاقمه احلكومي األول ، كما 
لها جملس الثورة للحكومة ، كما أوضح جملس الثورة أن زمن حكم جملس الثورة ، واليت أعطاها أو وكّ 

  املمثلةجملس الثورة ، أمام رﾕسة وبشكل فردي جملس الثورة  أمامعي ااحلكومة ستكون مسؤولة بشكل مج
 قدمت لنا عملية انتخاب رئيس اجلمهورية واليت اليت تلت. كما نشري هنا إىل حماضر اهلواري بومدين يف 

االنتخاﾖت الرﾕسية  تلين ، احملضر األول ولقد كان هناك حمضرا ،جمموعة من اإلحصائيات واملعطيات 
انتخاﾖت اهلواري بومدين يف سنة  تليالنتخاب أمحد بن بلة . واحملضر الذي للجزائر اليت جرت وىل األ

صالحية ومهام رئيس  ــــنا لنام ، اللذين بيّ 1976ودستور م 1963دستور ، هذا  إىل. ونضيف م 1976
 اجلمهورية كأعلى سلطة تنفيذية ووحيدة ...

 ئقﾘـــــــــــكثريا يف اجن  أعانتنااليت و ورة يف اجلريدة الرمسية املنش األخرى ومن بني الو از السلطة القضائية ، ـــــ
م ، والذي يتضمن التنظيم القضائي ، واملرسوم رقم 1965نوفمرب  16مؤرخ يف  278-65رقم  األمر
ور أعاله ، ﾖإلضافة ـــــــاملذك األمرم ، والذي يتضمن أمر تطبيق 1965نوفمرب  17مؤرخ يف  279- 65
م ، والذي يتضمن حتديد مراكز احملاكم ودائرات 1965نوفمرب  17 املؤرخ يف 280-65املرسوم رقم  إىل

الس القضائية ــــواملرسومني ، بيّ  األمرا اختصاصها . فهذ لس األعلى ،  ، ومركنوا لنا مراكز احملاكم وا ز ا
هذا  ... دائرة اختصاص كل حمكمة وكل جملس قضائيو  ـــنوا مهامهمكمؤسسات قضائية ، كما بيّ 
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م ، وقانون القضاء العسكري الصادر 1964 قوانني ، كقانون القضاء العسكري الصادر يف إىلﾖإلضافة 
ا ... ونضيف كيفية تشكيل احملكمة العسكرية ، و   ـــّـــنا لناواللذين بي ،م 1971يف  مهامها واختصاصا

لس القضائي الثوري الصادر يف  إليهما الس  1968قانون ا القضائية لقمع اجلرائم م ، وقانون ا
ـــــــــــاالقتصادي املؤسستني القضائيتني اللتني استحدثتا  كل واحد منهما  ام ، واللذين بين1966 يف ة الصادرــ

م ، 1971ة الصادر يف ــــــــــــــــــهذا وذاك نذكر قانون الثورة الزراعي إىل... ﾖإلضافة  يف عهد اهلواري بومدين
ن ح بشكل مستفيض مهمة جلان الطعن الوالئية ، ومهمة جلنة الطعن الوطنية ، وجلان الطعوالذي وضّ 

من  نير املتضر نه كان من ة اليت تفصل يف دعاوى من يعتقد أــــــــــياملؤسسات القضائ كلهي تبصفة عامة : 
 ا اهلواري بومدين زمن الثورة الزراعية ...أمر التأميم اليت  قرارات

 ئق األخرى وهي دائما املنشﾘبفضلها وبفضل بعض املراجع متكناالرمسية واليت  اجلريدةورة يف ـــــــــــــــومن الو 
م يتعلق 1974جويلية  02مؤرخ يف  69-74 مر رقماألاجناز جزئية التنظيم اإلداري يف اجلزائر : من 

، وقبلهما قانون البلدية الصادر  م1969 الصادر يف قانون الواليةللوالﾚت ،  صالح التنظيم اإلقليمي
لس العمايل االقتصادي واالجتماعيم ، 1967يف  نشاء ا  222- 67حتت رقم  الصادر األمر املتعلق 

 ... م1967أكتوبر  19مؤرخ يف 
  ئقﾘؤلفات م كلها منشورة يفلكتابة و ل جمموعة من املعطيات قدمت لنارى اليت ـــــــــــــــــــــــاألخأما من بني الو

 رﾚت الدميقراطية يف أفريلــــــــــــتقرير الثاين املوجه للمؤمتر الثاين حلركة االنتصار للحال ذكرأو كتب ، فأ
 وهو منشور يف مؤلف عبد احلميد زوزو السابق الذكر ، املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية ،م 1953

ﾙإلضافة   احلديثة ... ، والذي أفادﾖ . كثريا يف حتديد تصور حركة االنتصار للدولة اجلزائرية املستقلة
و منشور يف مؤلف عبد م ، وه1933برﾙمج جنم الشمال اإلفريقي ، الذي أقره مؤمتره املنعقد يف سنة 

 أمكننا... والذي  م)1939-1914الدور السياسي للهجرة إىل فرنسا ما بني احلربني (احلميد زوزو ، 
 ، 1943فيفري  10بيان  إىلﾖإلضافة هذا   .للدولة اجلزائرية املستقلة  إفريقياتصور جنم مشال تقدمي  من

ﾙاثة اجلزائري للدولة اجلزائرية ، وهو منشور يف مؤلف البحّ ور البيانيني كثريا يف حتديد تص  والذي ساعد
. كما  م)1948-1912االجتاه اليميين يف احلركة الوطنية اجلزائرية من خالل نصوصه (حيىي بوعزيز ، 

مارس  يف الربملان الفرنسي أمامما سبق مشروع قانون قدمه االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري  إىلأضيف 
زوزو : حمطات يف ﾗريخ اجلزائر ، دراسات يف احلركة م ، وهو منشور يف مؤلف عبد احلميد 1947

ائري للدولة ن هذا املشروع تصور االحتاد الدميقراطي للبيان اجلز ـّــــ ... ، ولقد بي الوطنية والثورة التحريرية
ــــــــــــالقنسى ، اجلزائرية . كما ال ن  زائر قطر مشرتك يف دائرة االحتاد الفرنسيـــــــــــــــسي للجانون األساـــــــــــــــــ

فيه حبكم  أمام الربملان الفرنسي ، يطالب مشروع قانون قدمه احلزب الشيوعي اجلزائر، وهو  م1947
للدولة اجلزائرية ملناضلي احلزب الشيوعي اجلزائري ،  ام تصور فيدرايل للجزائر ؛ فهذا املشروع القانون قدّ 

 ، حمطات يف ﾗريخ اجلزائر ... عبد احلميد زوزومؤلف ومشروع القانون منشور يف 
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  املنشورة على موقع الديوان الوطين اجلزائري  اإلحصائياتما سبق جمموعة من  إىلضيف نكما
، خاما من املعطيات واملعلومات،  اإلحصائياتهذه  ) ، ولقد قدمت لنا www.ons.dz ( لإلحصائيات

تمع يف اجلزائر، املوسوم ﾖالقتصاد  كبري من الفصل الثامن  ءجز  إجنازمتكنا من خالهلا  ما بني  وا
تشمل جانب السكان والتعليم والتشغيل وقطاع الطاقة  اإلحصائياتوكانت تلك  .) م1962-1978(

ــــــــــــــــــواملن ـــــــــــاعة والفالحــــــــــــــــــــــــاجم والصنـ لقد فالتجارة ،  كرارجية وغريها . وعلى ذ ــــــــــــــارة اخلــــــــــــــــــــــجالتو  ةــ
ﾙالصادر يف سنة " ]م1975-1965[ لسنوات العشر"جهود ا م بـو مؤلف السلطة املوس ساعد ،
مؤلف فرحات عباس ،  ساعدﾙالداخلية واخلارجية ، كما  م على بلورة فكرة عن التجارة1975

،  الداخلية ولو بشكل جزئي التجارةعلى التعرف على واقع ) م1978-1962االستقالل املصادر (
 وعلى التعليق على بعض املسائل .

  لة اجليش د ن املقاالت اليت نشرت يف عدم جمموعة إىل ما سبق ضيفأن ال نهذا وال ميكننا   ،خاص 
كبري من فصل بناء اجليش ز جزء  جناخالهلا إمن  متكنا واليت ،م 2012رت يف سنة ــــــــكانت قد نش

وخاصة يف جمال بناء وهيكلة  كتب يف هذا املوضوع ...جعلتنا نتحرك ون، فهذه املقاالت هي اجلزائري 
 اجليش الوطين الشعيب .

  جناز هذا العمل :الصعوﾖت املعرتضة يف إ - ﾗسعا 

هودات د أن نُ رين ما بدأﾙ البحث يف هذا املوضوع كناعند      لم ﾖملوضوع من كل جوانبه ؛ مبعين رصد ُجل ا
 ؛ يف اجلانب السياسي املستقلة اليت قدمتها القيادة احلاكمة يف سبيل بناء الدولة اجلزائرية واألعمال واملمارسات

بعد ولكن األمين وغريها . العسكري و ثقايف واإلعالمي واخلدمي و لواالقتصادي واالجتماعي والعــــالئقي وا واإلداري
وصلنا إىل قناعة  ،سنوات  مخسةت حوايل نامدة يف البحث ليست ﾖلقصرية ولكنها معقولة ، واليت ك أن قضينا

نهيه ؛ ألن هذا املوضوع واسع ومتعرج ومتشعب ، ويف كل أن ال إمكانياتنا وال الوقت إن ُأضيف لنا ميكننا أن ن
ا ، جتعل الباحث النزيه ال ضربة واحدة أو مرحلة  يف  يعاجلها جانب من جوانبه هنالك موضوعات قائمة بذا

ـــــــــــف وحتــــــــتزييكان ذلك واحدة وإال   املعاصرة مازالت ة من ﾗريخ اجلزائر ـــــــــــريف للتاريخ وخصوصا وأن هذه املرحلـــ
... وعليه فهذا املوضوع قد أسلفناها  يف التاريخ لعدة أسبابإىل اليوم مل ُتطرق من طرف ﾖحثني متخصصني 

إمكانيات علمية وحبثية أخرى ال و  منانفس وصرب أكثر وله   أكثر منازمن آخر وﾖحث آخر ؛ جمدٌ حيتاج إىل 
الدستوري بناء الدولة يف اجلانب  وﾖلرغم من كل ما سبق فلقد تناولنا... قل يف هذا الوقت توفر عليها على األن

والثقايف واإلعالمي ، فيما تبقى جوانب أخرى  واالقتصادي واالجتماعي والعسكري (اجليش) والسياسي واإلداري
وحىت  ،مي والبناء األمين للدولة وغريه والبناء اخلدمل تدرس كالبناء العالئقي للدولة (العالقات اخلارجية للدولة) ، 

دولة لل قدمنا تصور الثورة اجلزائرية. كما أننا يف هذه الدراسة دراسة جديدة  إىلرسناها ، حتتاج اجلوانب اليت دا
  واء ثورة التحرير أو ثورة البناء ، فثورة البناء هي امتداد لثورة التحرير .، ساجلزائرية املستقلة 
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    ﾙملوضوع من كل جهاتكانت الطموحات كبرية وكنا أريد أن نُ البحث ،  كما أسلفنا ، عندما بدأﾖ ه ... ــــــــــلم
سفية ، ولكــــــــن بعد أن لفرتبة ـــــــــــــــــصل به إىل منوضوع و على هذا امل كنا نريد أن نضع بصمتنا  ذا ،وأكثر من ه

ﾙس، وذلك ب واألحالم ، بدأت رويدا رويدا تتبدد تلك الطموحاتالبحث  بدأ ﾙبب البحث اخلاطئ أحيا
ﾙوقلة صرب ﾙأ وحلماستنا أحيا ﾙوالبحثية حيلتنا وضعف إمكانياتنا العلمية  ما سبق قلة ضيف إىلخرى . ونأحيا

ا ألوأسباب أخرى حن ـــــــــــوكله صعوبر من هذا ــــــــــــــــــــــ. وأكث نفسناتفظ  دما يف مرات عن ة البحث التارخيي ؛ فكناــ
ـــــــــــره هذا املوضوع ونكنستطيع االستيعــــــــــاب ، تشتدد علينا عملية البحث وال ن ...  !التاريخ ؟ كـــــــــــــــــره البحث يفــــ

 ...  ن على َقِد طموحاتناــــــــــــتك مل الطموحات كبرية ، ولكن إمكانياتنا لقد كانتف
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ل ل ذ – مد رية املعارصة واقعا وتنظريا ق و اجلزا   م :1954ور ا
 و : - ٔوال   يف مفهوم ا
 ٔمري عبد ال - نيا  قادر :دو ا
 الل  - لثا رية املستق من  و اجلزا ادئ ا ئق ٔسس وم رية :احلركة الوطنية اجلو   زا
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  يف مفهوم الدولة :-أوال

ــــــــــــــــــرقعة جغ أن الدولة تتكون منالباحثني والدارسني واألساتذة  على العديد من مجع أَ       رافية حمددة (اإلقليم) ــــــ
هذه  إىلاك من يضيف ــــــــــــــــــــ، وهن )ﾖ ( )1إلضافة السلطة السياسية السياديةاألفرادومن الشعب (جمموعة من 

عة جغرافية حمددة يعيش ة هي رق. وعليه فالدول )2(جتماعي النظام السياسي واالقتصادي واال (األركان) املكوﾙت
ا واقتصادﾚ ا سياسية نظاموتتبع هذه األخري الذي خيضعون لسلطة سياسية سيادية ، عليها جمموعة من األفراد 

  .واجتماعيا معينا 

لدولة اسياسية ، أما لنظم الري واواملفهوم السابق ، هو مفهوم األساتذة املتخصصني يف جمال القانون الدستو      
واالقتصادية  لسياسيةرية وا؛ الدستو  املختلفة جمموعة من املؤسساتهي فمن خالل الواقع الذي نعيشه اليوم ، 

  . بمة الشعى خداليت تعمل علواالجتماعية والثقافية واإلعالمية والعسكرية واألمنية وغريها ، و 

ا       ا كم  أو لتجاوزاتحد من اأو لل عند تطبيق القوانني أو الدفاع عن احلدود أو الشعبتظهر الدولة أو قو
ا املد ستمتعربﾙ سابقا عند خدمة الشعب .و  ا من الشعب ومن مؤسسا ء اوعلى قدر أد ،ختلفة الدولة قو

ة والعكس لدولة قوياكانت   كلماأداء املؤسسات قوﾚ   داء الدولة ؛ مبعىن آخر كلما كانأقدر املؤسسات يكون 
عين ي سات ؛سذه املؤ لني ستمد من طرف األشخاص العامداء القوي للمؤسسات وﾖلتايل الدولة يُ واألصحيح . 
ا تبقى قوية ومهابة لذلك يعزف ولكن حىت وإالشعب ،  عن  ة واليومالبارح الشعب جلن ضعفت الدولة فإ

ح تلك دما تصبوزات عنقد حتدث التجاولكن  .املخالفات وعن التجاوزات خوفا من هذه القوة على العموم 
...  ةالدولة حاضر  قول :اليوم من يلذلك نسمع  املؤسسات ال تطبق القانون وال تؤدي أدوارها كما ينبغي ،

  سياق .ذا الهة موجودة ملا حصل ما حصل وغريه من الكالم يف الدولة غائبة ... لو كانت الدول

تمع ،  ولإلشارة ، تنتشر أخطاء      ن ؛ فيعتقدون أ وعاديني ثقفنيماليوم حول مفهوم الدولة ، بني أفراد ا
ة كثري ، فالدولبذلك ب لة أكثراحلكومة على أكثر تقدير ، ولكن الدو هي احلكومة أو رئيس اجلمهورية أو الدولة 

الدستورية  ملؤسساتة من االدولة جمموعام سياسي واقتصادي واجتماعي متبع . شعب وإقليم وسلطة سياسية ونظ
زء من ــــــــــــــــــــكومة إال جة أو احلمهوريا رئيس اجل، وموالسياسية واألمنية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وغريها 

ـــــــــــ ، ولة قا ميثلون الداهم سابــــــــــــــــــــــــــــــــــوالذين ذكرن،  السلطة ، واليت هي جزء من الدولة زُلون كأشخاص وهو يَـــــ
  .ي بومدين اهلوار  ، ، على حد تعبري الرئيس اجلزائري تبقى الدولةولكن 

  
، ديوان  12لدولة والدستور ، الطبعة/العامة ل، النظرية 01سعيد بوالشعري : القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ، اجلزء/ – ) 1(

ت واملؤسساي لوجيز يف القانون الدستور األمني شريط : اكما ميكن العودة إىل ُمَؤلف   . 56، ص  2013املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
 ... ، بتصرف 52، ص  2011، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  07السياسية املقارنة ، الطبعة/

 . 52األمني شريط : املرجع السابق ، ص  – ) 2(
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  ألمري عبد القادر :دولة ا -ﾘنيا

ـــــــــــــــــــالدارس حبسب      ــــــــــــــــــــــــــني والبـــ جلزائرية املعاصرة إىل الدولة اليت أسسها ذور الدولة اــــــــــــــــــــــــتعود ج ، احثنيـــــــ
ألمري قاوم املستعمر الفرنسي ؛ فا )1( عبد احلميد زوزو األمري عبد القادر ، وهي دولة مقاومة كما عرب الباحث

 ؛دولة وطنية  م األمريأقالقد هذا و ، رب اجلزائري لكي يقود مقاومتهم ويع من طرف اجلزائريني يف الغبُ  أنمنذ 
ــــــــــــــــــــــظمرق ألبرز لي سنتطفيما يو  . أو غريهم الطارئنيها اجلزائريون األصليون ، وليس األتراك مبعىن دولة يسريّ  اهر ـــ

  هذه الدولة .

  الزماين واملكاين لدولة األمري عبد القادر : اإلطار-أ

    الزماين :  اإلطار-1أ

م ، لكي يقود 1832سنة  ري يفويع من طرف اجلزائريني يف الغرب اجلزائصحيح أن األمري عبد القادر قد بُ      
ل هذا وحو .  ؟ ألمرييةالدولة بداية اﾗريخ البيعة ﾗرخيا ل اختاذكن ولكن هل ميُ  ،مقاومتهم ضد االستعمار الفرنسي 

واجتهاد منه يف وضع  ان "حماولة"ــــــــــــــــــــــــــما فعله األمري ك إنحواراته :" إحدىأبو القاسم سعد هللا يف :  يقول
ـــــــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــــــأس رتة فم) ، وهي 1839-3781ثالث سنوات (امت أقل من ددة جدا ، دــــــــــــــة يف فرتة زمنية حمــــــ

  . )2( "افنة اهلدوء النسيب الذي مسحت به معاهدة الت

ة ولكن الدول ة ،التافن عاهدةالذي مسحت به م م دولته خالل فرتة اهلدوء النسيبصحيح أن األمري قد نظَّ      
 كثر وظهرت تقريبا مجيعأمت نظَّ م ، ولكن هذه الدولة تَ 1832األمريية كانت قد ظهرت منذ مبايعته يف سنة 

ا  ريخ استسالم حىت ﾗ ذه الدولةهواستمرت ، معاهدة التافنة  منذاليت ظهرت  اهلدنةخالل فرتة  وأنظمتهامؤسسا
ا بدأتوهذه الدولة . م 1847األمري يف سنة  يار وحدودها تتقلص مؤسسا لتافنة دة اـاهــقض معــبعد ن يف اال

جدت أو " قال : الذي ،ب حرب م ، ورمبا يدعم ما سبق ما كتبه الباحث أدي1839من طرف الفرنسيني يف سنة 
نشاء دولته ، ق األمريلقد وافعمل ؛ فيا للاهدة التافنة لألمري عبد القادر مناخا مواتــــــــــــــــــــــــــــــمع مم اليت ص عليها 

  . )3(م" 1832ة األوىل للسلطنة سنة على حتقيقها يف البيع

  اإلطار املكاين : -2أ

رزيون ومستغامن وأدا وهرازائري ما عالدولة اجلزائرية يف عهد األمري عبد القادر يف معظم الغرب اجل امتدتلقد      

  
 .07، ص  ] 2012[جلزائر ،دارهومة ، ا ، 01، اجلزء/ والثورة التحريريةاجلزائرية الوطنية حركة عبد احلميد زوزو : الفكر السياسي لل – ) 1(
 . 116ص ،  2010 ،، منشورات احلرب ، اجلزائر  02القاسم سعد هللا يف حوار ... مع مراد وزﾙجي ، الطبعة/ أبو – ) 2(
، دار الرائد ،  03، الطبعة/ 02) ، اجلزء/م1847-1808أديب حرب : التاريخ العسكري واإلداري لألمري عبد القادر اجلزائري ( - ) 3(

 .  11، ص   2005اجلزائر ، 
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ود رمست هذه احلدو  .ي والوسط اجلزائري ما عدا سهل متيجة ، ووصلت يف بعض األحيان حىت الشرق اجلزائر 
 . )1( م3718 ماي 30بعد توقيع معاهدة التافنة بني األمري عبد القادر واجلنرال بيجو يف 

  أسلوب احلكم : -ب

ى لى الشور ع ولكنه اعتمد ،راطية األمري مل يطبق ما نسميه اليوم ﾖلدميق إن" يقول أبو القاسم سعد هللا :     
اس ليسمع ــــــــــــــــالن عمكان جيو ستفيت العلماء حىت من خارج اجلزائر ، ياملعروفة عند السلف الصاحل . فقد كان 

ض رب مليانة لرفقذي جرى اع الجتماال ، ملصاحلة ...اخل . ومن ذلكرأيهم يف األمور اخلطرية كاحلرب والسالم وا
م) . وكذلك 1838يوليو  04اليه ف -تافنة حسب االتفاق اجلديد (اتفاق ابن عراشالاملوافقة على تعديل معاهدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاجله إلعالنالذي جرى  االجتماع الشوريّ  از اجليش الفرنسي أبواب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بعد اجتيــــــــــــــــــــــد العضاد ـ
سالم ئمة على حب اإلقا ]لقد أسس األمري دولة إسالمية[" . ويقول أيضا : )2(" م)1839(نوفمرب احلديد 

ة شدين ، ومن سري اء الراخللفاربة وحب الوطن ومتجيد التاريخ واحلضارة اإلسالمية ، دولة استمدت أصوهلا من جت
 ألخذوايح والتصنيع  التسلسهم يفالصحابة والتابعني ، مث من جتارب األمم املعاصرة ، هلا جتارب األوروبيني أنف

  . )3( "واالقتصاد النظامو  ساليب القوة واملغالبة يف العلم

ـــــــــــلقد ابتعد األمري عن االستبداد ﾖلرأي فضال عن االستب      ة ة ، كما حرص على تنفيذ الشريعداد ﾖلرعيــــــــــــــــــــــ
بيق تطاالستبداد و  تعاد عنموذج يف االبديد يف احلكم ، يتمثل هذا النج-فلقد أخذ األمري مبنهج قدمي، اإلسالمية 
ا عمل األمري طوال اع ، كمـــــــــــــــــــاملستط روتنفيذ أحكام الشريعة والتأسي ﾖلنيب صلى هللا عليه وسلم ، قدالشورى 

ــــــــــــــــالسن لبالد الروح املعادية للسلطة األجنبية اليت احتلت م على "بعث ا1847و 1832وات املمتدة ما بني ـــــــــــــ
ين اب األمري بـــطخولقد جتاوز  عبارات : بالدكم ، أرضكم ، دينكم ، نساؤكم ...وإﾘرة الناس خبطاب ترتدد فيه 

أو الصويف أو  اؤهم القبليـــــــــــــــــكانت انتممهما  ، بل هي إىل الشعب ، إىل املواطنني حيثما كانوا و فالن ، وبين
ـــــــــــاجلهوي" ، وهذا يف اعتق ه ــــــــــكمح. ويقول عن أسلوب  )4(ة ــــــــــــــالقومية و ـــــــــــــــاد أبو القاسم سعد هللا هي الوطنيــ

ـــــــــــل والدميقراطييق العدساس حتقة على أـــــــــــــ"ولقد سار األمري يف سياسته الشعبي :بوعزيز احث حيىي الب ة للشعب ــــ
. ويقول الباحث  )5(ه" ـــــــــــة حكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلدأ ؛ مبدأ حكم الشعب طــــــــــــــــاحمه ، ومل حيد عن هذا املبــــوفق مط

  
و لـ "هنري قاسم سعد هللا ، وهله أبو ال وقدم ق عليهـرط الثاين والثالث من معاهدة التافنة ، وهي منشورة يف الكتاب الذي ترمجه وعلـــالش - ) 1(

. وهي منشورة   381-397ص  ، 2004، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  03تشرشل" : حياة األمري عبد القادر ، الطبعة/
 ... 87-85،  2007كذلك يف مؤلف عبد احلميد زوزو : نصوص ووﾘئق يف ﾗريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزائر ، 

 . 200، ص  2009اجلزائر ،  ،دار الرائد  ،، عامل املعرفة  01، القسم / 01أبو القاسم سعد هللا : احلركة الوطنية اجلزائرية ، اجلزء/ – ) 2(
 . 21 بق ، صف هنري تشرشل : حياة األمري عبد القادر ... ، مصدر ساؤلَ القاسم سعد هللا يف مُ  مقدمة أبو – ) 3(
 . 10-9مقدمة أبو القاسم سعد هللا يف املصدر نفسه ، ص  - ) 4(
 . 76، ص  2009اجلزائر ،  ،لبصائر احييـى بوعزيز : األمري عبد القادر ، رائد الكفاح اجلزائري ، سريته الذاتية وجهاده ، دار  – ) 5(
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ـــــــــــوب حكمه : "مل يكتف األمري عبد القادر بت أديب حرب حول  أول حكومة ه ، اليت تعتربكـــومتشكيل حأسلـــــــ
 . )1( "ار العلماء والفقهاءعضوا من كب )11(حد عشرا جملسا للشورى من أ بل عّني البالد ، جزائرية يف ﾗريخ 

لس كان أن نقول أن ومن البديهي    ع .ض الواقرى على أر إنشائه ، إقامة وجتسيد الشو اهلدف من هذا ا

  سلطات الدولة : -  جـ

  يعية .قضائية والتشر ذية واللتنفيالسلطة امري سلطات الدولة الثالث املعروفة اليوم ، واليت هي لقد أسس األ     

  السلطة التنفيذية : -1جـ

 أما ،رئيس للدولة  ثابةمب ويعد األمري وميثلها األمري عبد القادر وجمموعة من الوزراء الذين ميثلون احلكومة .      
  : )2( احلكومة فيمثلها الوزراء التالية أمساؤهم

 . حممـد بن العريب : وزير الداخلية 
 . حممـد احلاج املولود بن عراش : وزير اخلارجية 
 . أبو عبد هللا احلاج اجليالين بن فرحية : وزير املالية 
 . أبو عبد الرمحن احلاج الطاهر أبو زيد : وزير األوقاف 
 . أبو حممـد اجليالين بن هادية : وزير الزكاة والعشور 
 . حممـد بن اجليالين : وزير احلربية 
 ن فاخة : وزير اخلزينة اخلاصة .أبو سعيد حممـد ب 

  السلطة التشريعية : -2جـ

لس االستشاري        ن العلماء والفقهاء ، ترأسه معضو  11الذي كونه األمري ، والذي يتكون من وتتمثل يف ا
بد ، ع ابن ركوشدر القابد هامي ، ع: أمحد بن الت همأولئك العلماء و  .نيابة عن األمري أمحد بن اهلامشي املراحي 

تار خحممـد بن امل ،ملشريف شيخ اهللا سقاط املشريف ، طاهر احملفوظي ، حممـد احملفوظي ، أمحد بن الطاهر بن ال
  )3(لقاشي ا إبراهيم ابن رب ،وش األكن املكي ، احلاج عبد القادر بن ركالورغي ، املكي اخلرنويب ، املختار ب

  السلطة القضائية : -3جـ

ــــــــــــالسلطة قاضي القضولقد ترأس هذه        لسلطة التشريعيةرﾕسة ا الذي مجع بني ،ي املراحي اة أمحد بن اهلامشــــــــــ

  
 . 44أديب حرب : املرجع السابق ، ص  – ) 1(
 . 77حيىي بوعزيز : املرجع السابق ، ص  – ) 2(
  . 77- 76املرجع نفسه ، ص  – ) 3(
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ــــــــــــــــــوالتنفيذي قضاة و  مدنيونقضاة ــــــــــــــــة يف الدولــــ لقد كانو  كي .بني الناس على املذهب املال ة . ولقد كان يقضيــ
  . )1(عسكريون 

  النظام اإلداري : -د

 جمموعة إىلطعة ت املقاليفة ، وقسممثانية أقاليم (مقاطعات) ، حيكم كل واحدة منها خ إىلم األمري دولته قسّ      
على رأس  كان   .قبائل  وأراش ــــعإىل أسمت من النواحي ، كان على كل ﾙحية منها آغا ، وكانت الناحية قد قُ 

ت العليا االسلط إىللناس ل الشيوخ شكاوى اوحيوِّ  ...كل قبيلة شيخارأس  كان على كل واحدة منها قائد ، و 
  : )3( ك املقاطعات كالتايلوكانت تل ،  )2(ىل األسفل أما األوامر فهي من األعلى إ بطريق السلم التصاعدي ،

 . تلمسان وضواحيها : حممـد البومحيدي الوهلاصي 
 . معسكر : مصطفى بن التهامي 
 . مليانة وضوحيها : حممـد بن عالل 
   املدية : حممـد بن عيسى الربكاين 
  حممـد بن عبد السالم املقراين .جمانة وضواحيها : 
   : د الرمحن .ري بن عبالصغ فرحات بن السعيد مث حسني بن عزوز مث حممـدالزيبان والصحراء الشرقية 
   أمحد الطيب بن سامل  :برج محزة 
 :  احلاج العريب بن احلاج عيسى . الصحراء الغربية  

 وجيرياحلدود  يمقويُ ئب الضرا سلطات واسعة من طرف األمري ، فلقد كان اخلليفة جيمع للخليفة عطيتلقد أُ      
،  ندود بزمغري حم ألقاليمااء على يني اخللفكما كان تع،   وحيارب العدوواملواطنني  األمن حيميالقضاء بني الناس و 

ا إىل الؤالء ين، وه ر األمري إىل اآلغواتـــــــــــــعلى نقل تعليمات وأوام كذلك  ويعمل اخلليفة اد وهؤالء ـــــــــــــــــــــــــــــــقيقلو
م ما اآلغوات فهأبيلة ، الق دأفرا االنتخاب من طرف هؤالء الشيوخ يف مناصبهم عن طريق عنيَّ ويُ إىل الشيوخ . 

إذا كان ما و غا ، أرف اآلطعينون من طرف اخلليفة ملدة سنة قابلة للتجديد ، أما القياد فهم يعينون من يُ 
ى أبو القاسم سعد هللا أن األمري سوّ قد . ويعت )4(فسه ن تعيينه يكون من اخلليفة نإالقـــــــــــــــــــــــائد من قبيلة كبرية ف

ــــــــــــــــــد التوقيبع ه وبني الفرنسينيـــــت بينسيب اليت وقعلنهلدوء ااة ــــــــــــــــــــــة بعد مرحلـــــــــــــــــبني القبائل يف الضرائب وخاص   ع ـ

  
 وما بعدها . 45أديب حرب : املرجع السابق ، ص   - ) 1(
 . 197، مرجع سابق ، ص  01، القسم/ 01أبو القاسم سعد هللا : احلركة الوطنية اجلزائرية ، اجلزء/ – ) 2(
  . 198-197املرجع نفسه ، ص  – ) 3(
 . 197املرجع نفسه  ، ص  - ) 4(
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ىل  املرحلة األو  ألمري يفألن ا ؛ى فرض الضريبة وأمور أخر كان هناك متايز يف التافنة ، ولكن قبل ذلك  معاهدة على 
  . )1( القبائل ويؤلف قلبوهمأن يستجلب  كان يريد

  التنظيم العسكري : – ـه

ري جيتمع ذا األخلظاهر أن هن جيش األمري عبد القادر من جيش نظامي وجيش غري نظامي ، واوَّ كَ لقد تَ       
ش النظامي دد اجليعد وصل ولق م اآلخر فهو موجود يف كل احلاالت .أ الطارئة احلاالتويتشكل زمن احلرب أو 

ة مشاة وطوجبيرسان) و خيالة (ف:  إىلجندي ، وكان األمري قد قسمه  6000حوايل م إىل 1839يف أواخر سنة 
م 1838 اخر سنةده يف أو اجليش غري النظامي فلقد وصل تعدا أما.  اجلهاز الطيبو ،  أمرييوحرس  دفعية)(م

  . )2(، وكان يتكون من مشاة وفرسان جندي  83000حبويل 

  النظام االقتصادي :-و

ــــــــــــبىن مصحلربية ، فأسقط األمري ضريبة اخلراج ليشجع الزراعة ، فازدهرت ، وركز عل الصناعة ا      انع األسلحة ــــ
،  ت املال على بي مواالأدرت عهده ، ف كما نشطت التجارة يف، وأوجد مصانع النسيج وغريها . "ﾗقدميت"يف 
  . )3(والعشور زمن جين احملاصيل جند األمري قد استخلص الزكاة يف موسم الربيع  كما

  النظام التعليمي : -ز

قرآن ظ فيه الوحيفّ  القراءةو ئ الكتابة علم فيه مبادم األمري التعليم ، فكان هناك التعليم االبتدائي الذي ينظّ      
  .) 4(وم غريها من العلحلساب و اريخ وادرس فيه التفسري والفقه والتأما التعليم الثانوي والعايل ، فكان يُ . الكرمي 

      : )5( العملة - حـ 

 12 إىل 08طرها من ق، يصل  لشكلرة اـــــــــومن أبرزها النصفية واحملمـدية . والنصفية عملة فضية مستدي     
ا بـ  مليمرت   على مركز  تبكُ ربة  .قبن على حد الباحث  غرام ، وهو وزن خفيف جدا 0.40، فيما يقدر وز

 
 . 199املرجع نفسه ، ص  أبو القاسم سعد هللا : – ) 1(
م) ، دار العلوم ، عنابة ، اجلزائر 1962-1830صاحل فركوس : ﾗريخ جهاد األمة اجلزائرية لالحتالل الفرنسي ، املقاومة املسلحة ( – ) 2(

. 87-80سابق ، ص : املرجع ال حيىي بوعزيزمريي ميكن مراجعة مَؤلف وملزيد من التفصيل حول اجليش األ . 87- 86، ص  ]2012[
 . 128-72أديب حرب : املرجع السابق ، ص  ومَؤلف

 . 69-54أديب حرب : املرجع السابق ، ص  ،  87صاحل فركوس : املرجع السابق ، ص  – ) 3(
 . بعدهاوما  88صاحل فركوس : املرجع السابق ، ص  – ) 4(
ـــــــــصاحل يوسف بن قربة : نقحبث  ميكن مراجعةملزيد من االطالع حول عملة األمري عبد القادر ،  - ) 5( ــــــ القادر ، رمز السيادة ود األمري عبد ـ

ـــور يف مؤلفه التايل كفصل : من قضاﾚ التاريخ واآلﾘر يف احلضارة العربية اإلسالمية ، دار اهلدى ، عني مليلة ، واالستقالل  ، وهو منشــ
 . 235-204، ص  2012اجلزائر ، 
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ــــــــــــــــــ أما على.  حسبنا هللا ونعم الوكيل" "وجهها  أما . ه" 1250قدميت سنة ﾗتب "ضرب يف كُ   فلقد ـرــــــــالظهـــــــــ
 17و 16قطرها ما بني  يرتاوح، ألمحر لنحاس ااكل من مستدير ة الشحناسية ، وهي  عملةدية فهي ـــــــــــــــــــــــــــــــاحملم

ا فهو يت،  ميليمرت جزء من اآلية [تب على وجهها ولقد كُ ،  رام غ 1.24غرام و 0.9أرجح ما بني ــــــــــــــــــأما عن وز
ـــــــــــــــــــــديد يف املركــــــــــــوﾖلتحلظهر اما يف أ" ، مُ الَ سْ  االِ اＹَِّ  ندَ عِ  ينَ الدِّ  نَّ اليت تقول :"إِ ،  ]من سورة آل عمران 19 ز  ـ

ار أن الشع[وال شك ": قائال  تبربة على ما كُ بن قلق الباحث ويع.  ه"1256كتب "ضرب يف ﾗقدميت سنة 
ادر من أجل ألمري عبد القعيشها اليت يروف الصعبة اـــإىل األوضاع السياسية ، والظ ]شريانالسابق واآلية السابقة يُ 

  . )1( اجلهاد يف سبيل هللا وحترير اجلزائر من االستعمار الفرنسي"

  الراية (العلم) : -طـ 

 ا الثاين أبيضكل ، أمل الشتتكون راية األمري من ثالثة أجزاء ؛ اجلزء األول أخضر بشكل عمودي مستطي     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــمت فيه يـسودي ، رُ ـــــــــــــــــــــــبشكل عمو ومستطيل الشكل  شكل حمــــــــاذي لليد بتب على جهتها اليمىن د كُ ـــــــ

دين" . در بن حمىي البد القادين عتب "ﾙصر المن هللا وفتح قريب" ، أما اجلهة األخرى وحماذﾚ لليد فلقد كُ "نصر 
  . )2( أما اجلزء الثالث واألخري فلقد كان أخضر اللون مستطيل بشكل عمودي

  العاصمة :-ي 

 دودهحلالفرنسيني ز نة جتاو ـــافلتااهدة ، ولكن بعد نقض مع  من معسكر عاصمة له منذ البدايةاألمري اختذلقد      
  . )3( حل ن أينمامة تكو عاص ، وهي قلة) عاصمة له(عاصمة متنألمري يتخذ من الزمالة جند ا العاصمة وسقوط

  : لدولة اجلزائرية من خالل وﾘئق احلركة الوطنية اجلزائريةأسس ومبادئ ا-ﾘلثا

 ألن ؛ ائريةللدولة اجلز  ريظنل التطنية متثن احلركة الو إف ،، هي الواقع يف التاريخ املعاصر إذا كانت دولة األمري      
ليس هدفنا فصل هذا ال ئية من. ويف هذه اجلز  ورات للدولة اجلزائريةاحلركة الوطنية كانت هلم تص بعض تيارات

دف إىل إبراز التصورات "الدل التعرض جل الدولة) ملندئ (أسس ومبا )4( ولتية"تيارات احلركة الوطنية ، ولكن 

  
 . 210 – 207املرجع نفسه ، ص  : صاحل يوسف بن قربة - ) 1(
 وما بعدها  40راية األمري عبد القادر ، وتفصيلها ، يف مؤلف أديب حرب : املرجع السابق ،  ص – ) 2(
 . 19، ص  2009 بصائر ،حيىي بوعزيز : مراسالت األمري عبد القادر مع اسبانيا وحكامها العسكريني مبليلية ، دار ال – ) 3(
ـــــــــادئ للــــفرد ، للمجتمع ، للقبيلة ، وغريها ، فانه توجد كذلك أسس ومبادئ للدولة ، اصطلحنا ع - ) 4( ليها بـ مبا أنه يوجد هناك أسس ومبــ

ئ الدولتية" ؛ يعين أسس ومبادئ الدولة ، متييزا هلا عن األسس واملبادئ الُدولية ، ولكي تكون أكثرا وضوح من َدْولية ؛ فقد "األسس واملباد
ــــدى قواميس املصطلحات ، كالتايل : "  ـــــ وم الدولة الدولتية : مفهخيتلط األمر على القــــــــــــــــارئ . ولقد ورد  شرح مصطلح "الدولتية" يف إحـــــ

  ملفاهيم قبلية فوضوية ... ويعين وجود الدولة كتنظيم للمجتمع املغاير لتلك  األوضاع ..." . وورد يف هذا القاموس الشامل للمصطلحات ،
دولة كذلك ، "الدوليت" : "يف النسبة إىل الدولة ... متييزا هلا عن ُدويل يف النسبة إىل الدول..." . راجع ، هادي العلوي : قاموس ال

  . 11، ص 1997، دار الكنوز األدبية ، بريوت، لبنان ،  01واالقتصاد ، الطبعة/
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رحه تقالليا) يف طليا (اساديكار يار له تصورات "دولتية" من حركات احلركة الوطنية حىت ولو مل يكن هذا التكانت 
 كانن  إو وحىت  - تقلة ، ئر املسللجزا "دولتية"تصورات  اليت كانت هلا ـــةة الوطنيـحركات احلركمن أبرز أو نضاله . و 

 ، لعاملية األوىلااحلرب  بعد ريقياإفال ــاملمثل يف البداية بنجم مش االستقاليلالتيار  : - االستقالل جزئيا ذلك
انية . العاملية الث بد احلر طية بعملية الثانية ، وحركة االنتصار للحرﾚت الدميقراـااحلرب الع قبيلوحزب الشعب 

العلماء عية مج إىلإلضافة ﾖيون) . البيان(املية الثانية ـجلل تيارات احلركة الوطنية خالل احلرب الع االحتاديةواحلركة 
  .ملية الثانية اــــــــب الععد احلر خاصة بو حتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري ، واحلزب الشيوعي اجلزائري اال. و املسلمني 

  : يار االستقاليلالت-أ

خر استقالل آمبعىن  ازالت ؛ أوتن أي ستقالل اجلزائر دون، التيار الذي طالب ﾖ االستقاليلنقصد ﾖلتيار      
 ملية األوىلعد احلرب العاريقيا بال إفمشولقد مثله يف البداية جنم  اجلزائر الكلي ... اجلزائر صاحبة سيادة وطنية ...

سس يف فرنسا يف لثانية ل احلرب العاملية ام ، مث مثله حزب الشعب اجلزائري قبي1926 جوان من سنة والذي 
سس يف فرنسا يف سنة  راطية ، ت الدميقة االنتصار للحرﾚية الثانية ، حركملبعد احلرب العاومثله م ، 1937عندما 
سس يف اجلزائر يف سنة    م .1946والذي 

  : إفريقياجنم مشال  وﾘئقمن خالل أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية  - 1أ

،  اإلفريقيشمال لا "برﾙمج جنم ،للجزائر املستقلة  "دولتية"وﾘئق النجم اليت كانت فيها تصورات  زمن أبر      
  : ، ما يليمنه تنتجناها ليت اسدئ الدولة اـا، ومن أبرز مب )1( م"1933ؤمتره املنعقد يف سنة الذي أقره م

  ودميقراطيتها واجتماعيتها .مجهورية الدولة 
 . تعددية حزبية ونقابية وإعالمية 
 مللكية الصغرية واملتوسطة وتنحية األمالك الكبرية من عند املﾖ اإلقطاعيني) .لكبار (االك االعرتاف 
 به شيء اغتص ضي وكلواألرا شركاتاسرتجاع األمالك واملرافق االقتصادية والعمرانية واملناجم واملوانئ وال

 . املستعمر الفرنسي
  آلالت شرتاء اائد الالفالحني بقروض معفاة من الفو تسليم األراضي للفالحني لزراعتها ومساعدة

 وتنظيم الري ووسائل املواصالت .واألمسدة والبذور 
  املستعمر سنه كافة ماو نائية ن اجلزائر ستعمل على إسقاط مجيع القوانني االستثاالستعمار فإ إسقاطبعد 

 من جتاوزات يف حق اجلزائر واجلزائريني .

  
مشال إفريقيا  م) ، جنم1939-1914 (بني احلربنيما الربﾙمج يف مؤلف عبد احلميد زوزو : الدور السياسي للهجرة إىل فرنسا يُنظر  –  ) 1(

 . 189-  188، ص  2010وحزب الشعب ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 



ل ل  مد رية ، واقعا وتنظريا ق و اجلزا ذور ا م .1954:   
 

26 
 

  ولغته ستكون اللغة العربية .إلزامية التعليم وجمانيته ، 
  للدولة .اللغة العربية ستكون اللغة الرمسية 

  ائري :وﾘئق حزب الشعب اجلز  من خاللأسس ومبادئ الدولة اجلزائرية   - 2أ

ن جنم مشال ع فوهو ال خيتل ،ب ، احلركة األخرى اليت مثلت التيار االستقاليل اجلزائري ميثل حزب الشع     
 مناوإستقالل جهرة لب ﾖالمل يطا التيار االستقاليل بقيادة حزب الشعب اجلزائري وبشكل تكتيكيأن  إال،  إفريقيا

ئر للجزا "الدوليت" هتصور  قريبات بقىي تكتيكه ملواصلة النضال وحتقيق مطلبه املتمثل يف االستقالل ، ولكن غّري 
  . إفريقيامشال جنم ، هو تصور   املستقلة

  قراطية :وﾘئق حركة االنتصار للحرﾚت الدمي لمن خالأسس ومبادئ الدولة اجلزائرية  - 3أ

لعاملية ا ب ، بعد احلر ستقاليلار االتعد حركة االنتصار للحرﾚت الدميقراطية ، احلركة األخرى اليت مثلت التي     
رة  من تكتيكه مـــــــــــــغّري م ، 1945ماي  08وما حدث يف  الثانية احلرب العاملية والتيار االستقاليل بعد .الثانية 
سيس جناح ة ، وتعمارياالنتخاﾖت اليت ستقيمها السلطات االس معرتك ، ومتثل هذه املرة يف دخولأخرى 

ص أما فيما خي ح .ل املسلللعم ضروستعد هذه املنظمة وحت،  "اخلاصة املنظمةـ "ب ُعِرفمسلح للتيار االستقاليل ، 
ياسي للتيار نضج السقة اليف وثي بشكل واضح وصريح نجدهافتصور الدولة اجلزائرية املستقلة هلذه احلركة ، 

ـــــــــــركة االنتصالثاين حل لمؤمترل املوجه االستقاليل ، وهي "التقرير فريل أ 06و 05و 04 يف الدميقراطيةت للحرﾚ ارــــــ
   :  )2( يلي ومن األسس واملبادئ اليت استنتجناها منه ما . )1( م"1953من سنة 

 مجهورية الدولة اجلزائرية ودميقراطيتها 
 ت دون متييز عرقي أو ديين .احرتام احلﾚر 
 د االستعماريـاالقتصال من ااقتصاد وطين بد إنشاء: ، وذلك عن طريق ما يلي تصاديةحتقيق التنمية االق ،

ا على حسب  صناعة إقامة اعة (اإلصالح يم الزر تنظ دةاـــــإعاجلزائر الطبيعية ،  إمكانياتتكون منشآ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتصا؛ وذلك طريق حتقيق االنسجام بني تكتل اقتصادي مغاريب  إقامةالزراعي) ،   الدول ادﾚتـــ

ميم وسائل اإل  ..) .ل .بنوك ، النق مناجم ،(نتاج املغاربية إلقامة سوق مشرتكة لإلنتاج واالستهــــالك ، 

 
دار  ، 01اثيق) ، الطبعة/مؤسسات ومو حلديثة (الف عبد احلميد زوزو : املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية ؤَ التقرير يف مُ  ميكن مراجعة – ) 1(

  . 224-  111، ص  2005هومة ، اجلزائر ، 
ــــاملوجه للمؤمتر الثاين حلركة االنتص التقرير – ) 2( ــــــــ  01 املادة وينظر كذلك يف.  128-124 م ، ص1953 أفريل ار للحرﾚت الدميقراطية يفــــــ

والقانون .  225 ، ص م1953 فريلأبداية  املؤمتر الثاينللحرﾚت الدميقراطية املصادق عليه يف  القانون األساسي حلزب حركة االنتصار من
 . 232-225 كمله منشور يف مؤلف عبد احلميد زوزو املذكور أعاله ، ص
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 ري يتحقق شي ، وهذا األخاملعي ىملستو ايلي : رفع  اعية ، وذلك عن طريق ماــــــــــــــــجتمحتقيق العدالة اال
 ية .لدخل القومي ، احلرية النقابعن طريق التنمية االقتصادية ، توزيع عادل ل

  لثقافة العربية اإلسالمية اتصاالنشر الثقافة القومية املوصولةﾖ وثيقا . 
  حماربة األمية .نشر التعليم الفين والصناعي و 

   :زائرينيمجعية العلماء املسلمني اجل نصوصدولة اجلزائرية من خالل أسس ومبادئ ال-ب

الستقالل حا ﾖلبا واضمط جند فيه ريني ، العندما نراجع القانون األساسي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائ      
رﾚ لديها س لالستقالاب مطل كان  العلماء ،مجعية  أنبتصور للجزائر املستقلة ، ولكن على ما نعتقد  فما ﾖلك

عىن أو مبن األﾚم؛  يوم ميفمعية اجل ل الذي تقوم بهـيتحقق عن طريق العم مبعىن أن مطلب االستقالل ؛ جيااسرتاتي
ولكن  حها ،ضُ عشية و  يتحقق بني وهذا األخري العد سياسي استقاليل ، مجعية العلماء ذات بُ  لاأعمآخر 

  . )1(لباحثني رب أحد اعكما يط  بتغيري احمليات كفيل فتغيري العقلوالتحضري ؛  واإلعداديتحقق عن طريق التمهيد 

ة سيالسيا أنرغم  ياسية ،سعية وأخرى لقد كان لربﾙمج العلماء ثالثة زواﾚ ، وهي : زاوية دينية وﾘنية اجتما     
 ولةلدلدين عن ااا بفصل طالبو مل تكن لديهم صرحية ؛ أو مبعىن آخر لقد عمل العلماء على نشر اإلسالم حبرية و 

اعية ألمراض االجتماحاربوا رة ، و املدارس العربية احل "أسسواورقية ، ، كما ركزوا على القضاء على الطُ الفرنسية 
، ي ملستوى السياساما على ي ، أمثل القمار وشرب اخلمر والسرقة والبطالة ، وغريها وهذا على املستوى االجتماع

   . )2(" صل يف النهاية على فرنسا، تنفن العلماء وقفوا لصاحل كيان (أمة) جزائري فإ

نشرها  املقاالت اليت إحدىعد أن ن ستقلة ، ولكن رمبا ميكنوﾖلرغم أن اجلمعية مل يكن هلا تصور للجزائر امل     
ال قـوكان ذلك امل .سياسي يدان التصورا للدولة اجلزائرية املستقلة وخاصة يف امل، عبد احلميد ين ﾖديس العالمة 

وان : "أصول الوالية م ، حتت عن1938يف عدد جانفي بن ﾖديس يف صحيفة الشهاب اعبد احلميد الذي نشره 
 لةن نعدها تصورا للدو كن أ. ومن األسس واملبادئ اليت مي )3(" عنه يف اإلسالم ، من خطبة الصديق رضي هللا

  :) 4(لدى العلماء ما يلي اجلزائرية املستقلة 

  الوالية والعزلاألمة صاحبة احلق والسلطة يف . 

  
ــــم ، يف أعم1954صاحل فياليل : اخللفيات األيدلوجية لثورة أول نوفمرب  – )1( ة ، يومي ة التحريريالدويل األول حول ﾗريخ الثور  ال امللتقىـــــــ

 .  102، ص  2007، سكيكدة ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  1955أوت  20، جامعة  2006ديسمرب  12و 11
 . 396، ص  2009، اجلزائر ،  ، عامل املعرفة ، دار الرائد 02أبو القاسم سعد هللا : احلركة الوطنية اجلزائرية ، اجلزء/ – )2(
، دار كوكب العلوم ،  02بعة/م) ، الط1954-1920رابح لونيسي : التيارات الفكرية يف اجلزائر املعاصرة بني االتفاق واالختالف ( - )3(

 ، اهلامش واملنت . 151، ص  2012اجلزائر ، 
  . 152- 151املرجع نفسه ، ص  - )4(
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 . الكفاءة أوىل من اخلريية ؛ واخلريية يف األعمال والسلوك 
 . حق األمة يف مراقبة أوىل األمر 
 . حق الوايل على األمة يف نصحه وإرشاده وداللته على احلق 
  رونه هم يما ال  اه هيحق األمة يف مناقشة أوىل األمر وحماسبتهم على أعماهلم ومحلهم على ما تر، 

 فالكلمة األخرية هلا ال هلم .
  على من توىل األمر أن يبني لألمة اخلطة اليت يسري عليها. 
 . لقانون الذي رضيته لنفسها وعرفت فائدتهﾖ ال حتكم األمة إال 
 أفرادهابيعي وشرعي هلا ، ولكل فرد من احلرية والسيادة حق ط ... 
  الناس كلهم أمام القانون سواء. 
  حقوق األفراد وحقوق اجلماعاتصون .  
  عند صون احلقوق  األمةحفظ التوازن بني طبقات. 
  ملسؤولية بينهما يف  والرعيةشعور الراعيﾖالرعية . إصالح 

 ،قراطية ن مجهورية ودميلة ستكو ملستقامة عبد احلميد بن ﾖديس يريد أن يقول : أن الدولة اجلزائرية وكأن العال     
   .ميع اجل ، مستقلة القضاء ، دولة تطبق القانون علىوحترتم احلرﾚت  حتتضن اجلميع دولة 

  : ة (البيانيون)الثاني خالل احلرب العاملية اجلزائرية تيارات احلركة الوطنيةل االحتاديةاحلركة  - جـ 

ل لذين نزلوا خالا لحلفاءل قدمواكل تيارات احلركة الوطنية و ية اجتمعت تقريبا  خالل احلرب العاملية الثان     
ﾙجلزائر ، بياﾖ زائر ، عرف ذلك ام على اجلـــــــــــــــــــــي العالفرنس للحاكمقدموا نسخة منه  ، كما احلرب العاملية الثانية

صة ية ، وخاالوطن من طرف احلركة الــُمـــقدم هذا البيان إن ولإلشارة . )1( "م1943فيفري  10بيان ـ "، بالبيان 
لكن طالب  ،لكلي ايطالب ﾖالستقالل اجلزائري حزب الشعب ومجعية العلماء وتيار فرحات عباس ، مل 

،  وإدانته) الفرنسي(ستعمار طالب ﾖلقضاء على اال أن البيانﾖلرغم  الفرنسي اإلطارﾖالستقالل اجلزائر يف 
  ول .لمطلب األل تداداموهذا األخري هو  ،وطالب كذلك حبق الشعوب الصغرية والكبرية يف تقرير مصريها 

 ة احلقيقيةاملشاركالذي هو : "و املطالب اليت قدمها البيان ،  حدىإعدم استقالل اجلزائري الكلي يف  يظهر     
  ــــة واجلنرالانيــــــــــلربيطــلة اوالضرورية للمسلمني اجلزائريني يف حكومة بالدهم مثلما فعلت حكومة صاحبة اجلال

  
ــــــــــلف حييـى بوعزيز : االجتمؤَ  ميكن مراجعة البيان يف – )1( م) ، 1948-1912صه (زائرية من خالل نصو لوطنية اجلحلركة ااه اليميين يف اــــــــــــ

.  96-87ك سيلحق هذا البيان مبلحق ، وهو منشور يف املؤلف نفسه ، ص . وبعد ذل 87-70، ص  2009دار البصائر ، اجلزائر ، 
 .لذي ترمجه ا، هو  ملذكور أعالهوالظاهر أن البّحاثة اجلزائري  حييـى بوعزيز رمحه هللا ، صاحب الــُمــؤَلف  ا
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شاركة مكفيلة بتحقيق حدها الو كومة يتان ... واألملان يف تونس . هذه احل"كاترو" ... ، ومثلما قام به املارشال ب
جلزائر أن ا. كما  )1( لكاملة"انوية الشعب اجلزائري يف املقاومة املشرتكة وذلك يف جو تسوده الوحدة الفكرية واملع

  سيوضع هلا دستورها اخلاص .

ذهلو أُ  هومن خالل كل املطالب ميكننا القول أن       دولة مستقلةاجلزائر ، ستكون  ةاملقدم البــــــــــــــــــــــــــــــاملط خذ 
ه الدولة ذستحرتم هو  .لك يؤكد ذ هواملطلب الذي ذكرﾙ فيدرالية . لفرنسي ، أو ستكون اجلزائرا اإلطاريف 

ة عربية هي اللغلا وتكون اللغة ، اإلقطاعيةزراعيا وتقضي على  إصالحاوال تفرق بني مواطنيها ، وستقيم احلرﾚت 
  . )2( عتقدرية امليات وحاجلمع وإقامةستكون فيها حرية الصحافة كما   الرمسية إىل جانب اللغة الفرنسية ،

  حتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري :اال - هـ 

م هلن مسحت أجديد ، بعد  م ، أعادت احلركة الوطنية اجلزائرية بناء نفسها من1945ماي  08حوادث بعد      
مكانية معاودة نشاطهم ، وذلك بنص  مارس  16 ر يفالصاد مالعا قانون العفوالسلطات االستعمارية الفرنسية 

 اختذالذي و اجلزائري" ، ان ــــــــــلبيلراطي ـــــــــحتاد الدميقرحات عباس حبزب جديد ، مسي بـ"اإل، فخرج ف )3(م 1946
  يان ومطالب البيان أساسا حلزبه .من الب

من سنة  أوت 09باس يف حات عحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري وعلى رأسهم فر م مناضلي حزب اإللقد قدّ      
ــــــــــــم ، مشروع ق1947  لفرنسيةات قبول السلطا :ثلت يف اليت متفيه مطالبهم ، و ، خلصوا  لربملان الفرنسيل انونـ

يل ، وذلك كم فيدراحللجزائر  ــــــــــــــاءإعطـــــــ؛ أو مبعىن آخر  )4(استقالل اجلزائر كقطر مشرتك يف االحتاد الفرنسي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما يتبني من خالل مشروع القانون ، ومن أبرز ما ميكن أن نستنتجه من أسس ومب ائرية ادئ الدولة اجلز ـــ

  : )5(ما يلي  لية ،اليت تصورها أصحاب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري خبصوص الدولة الفيدرا

  ية .اخلارج القاتاشرتاك كل من فرنسا واجلزائر يف الدفاع والعمجهورية الدولة اجلزائرية و 

 
 . 85م ، ص 1943 فيفري 10بيان  - )1(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )2(
  . 693ص  مرجع سابق ، ، 01عبد احلميد زوزو : الفكر السياسي للحركة الوطنية اجلزائرية والثورة التحريرية ، اجلز/ – )3(
لف مؤَ  يفميكن مراجعته ا . لى حد علمنليوم عمشروع القانون والذي كان مكتوﾖ ﾖللغة الفرنسية بطبيعة احلال ، وال يوجد ترمجة له إىل ا - )4(

، اجلزائر ديدة) ، دار هومة ،جئق (على ضوء وﾘ عبد احلميد زوزو : حمطات يف ﾗريخ اجلزائر ، دراسات يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية ،
ابق ، س، مرجع  01/، اجلزنية ... خر : الفكر السياسي للحركة الوطلفه اآلمؤَ  كما ميكن مراجعته كذلك.   410-401، ص  2011

  رنسية كالتايل :ﾖللغة الف عتمدﾙ مشروع القانون املنشور يف كتابه األول املذكور أعاله ، وعنوان املشروع. وحنن ا 823-814ص 
- Proposition de loi , déposée le 09 Aout devant le 2eme constituante le 09 Mars devant le parlement par 

les députes de la république du manifeste algérien . 
ولة فصيل حول تصور االحتاد الدميقراطي ... للد. وملزيد من الت 405-401ص  ... من مشروع القانون 18إىل   01من  املواد : - ) 5(

 يُنظر يف املشروع ككل .اجلزائرية املستقلة ، 
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 ا داخل حدودها على مسائل األمن الداخ   لشرطة .لي وااجلمهورية اجلزائرية تتمتع بسياد
 ت اجلزائريني ، بغض النظر أ كانوا من األهايل أو احرتامﾚأو غريهم ،  ملعمرينن ام مجيع حقوق وحر

 يكفي فقط أن تكون له اجلنسية اجلزائرية .
  للغتنيﾖ العربية والفرنسية إجباري على اجلميع التعليم. 
  ُثلهاطة التنفيذية ميالسل و ائرينيمن طرف املواطنني اجلز  نتخبالسلطة التشريعية ميثلها الربملان ، الذي ي 

ال نتخب رئيس اجلمهورية من طرف نواب الشعبيُ ئيس جملس الوزراء ، و ر -رئيس الدولة  س العامة وا
 سنوات . 06داخل البالد ملدة 

  زائري :احلزب الشيوعي اجل-و

سي مل يبدِ        ، ولكن كان هدفه وصرحية واضحة م ، مطالب استقاللية1936يف سنة  هساحلزب الشيوعي منذ 
ه م أن تتحقق هذ، امله الطرقو هو حتقيق املطالب االجتماعية للشعب اجلزائري بكل األساليب  الواضح والصريح ،
 قما سبا ما يؤكد ورمب ، اقالهلرة أو استقلت ، أو حققت نصف استــــــــبقيت اجلزائر مستعم املطالب ، سواء أ

ــــــــــــــــــــــــــبي إحدى  إىلطريقنا  حنن يفجــــــل حياة أفضل ... أنعمل من  ]حنن[" ، والذي جاء فيه : )1( اﾙتهـــــــــــــ
كل   ]حنن[السعادة املستقبلية ،  بيت ة كل عائللن يكون أكل واحد عند جوعه ، من أجل نعمل من أجل أي 

لبوا  نفس الوقت طايفــــم ــــ" . ولكنهـــيع ، من أجل طب اجتماعي والنظافةسليم ، مع اخلبز ، والتعليم للجم
ـدفنا النهـــــــــــــــائي ـــــــــــــهعن  داً لى أبﾖحلرية ولقد قالوا : "إننا نكافح من أجل مصري أفضل ... حنن ال خنفي وال نتخ

أ الكاذب ر املبدنصــــــــــاأسنا من لكننا ل، أال وهو حترير شعبنا اجلزائري من القمع االمربﾚيل واإلقطاعي الرأمسايل . 
  . )2(" يقول : "كل شيء أو ال شيء " الذي

ه بعدها ، ولكن ية وحىتملية الثانمطالب استقاللية قبل احلرب العا ن احلزب الشيوعي اجلزائري مل يبدصحيح أ     
ــــــــــــــــــــــــــبعدها مش عندما قّدم م ،1945ماي  08ها وأوضحها بعد حوداث اأبد   مب فيه حبكيطال )3( قانون روعـــــــــ

  
لف يف مؤَ  ميكن مراجعتهم ،24/10/1936 ودق عليه يف مؤمتر ألعضاء احلزب الشيوعي اجلزائري ، أنعقد يف اجلزائر يومهذا البيان صُ  - ) 1(

، 2011 ار ، شركة دار األمة ، اجلزائر ،م) ، ترمجة ، أحممـد الب1951-1939( 02حمفوظ قداش : ﾗريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ، اجلز/
 . 1246-1244،  ص  17امللحق رقم : 

 . 1244 ص ، م24/10/1936البيان املصادق عليه من طرف أعضاء احلزب الشيوعي اجلزائري ، يوم  – ) 2(
زائري ب احلزب الشيوعي اجلّدم به نواالذي تقو ُمسي مشروع القانون بـ" القانون األساسي للجزائر قطر مشرتك يف دائرة االحتاد الفرنسي" ،  – ) 3(

-345بق ، ص جلزائر ... ، مرجع ساحمطات يف ﾗريخ ا، يف مؤلف عبد احلميد زوزو : يُنظرم . 1947مارس  13أمام الربملان الفرنسي 
. كما ميكن العودة  848-824بق ، ص ، مرجع سا 01/يف مؤلفه اآلخر : الفكر السياسي للحركة الوطنية اجلزائرية اجلزءظر ويُن.  368

ـــــمؤلف حييـى بوعزيز : األيديولوجيإىل  ــــــ ــــــــــــــــ ،  2009، ، اجلزائر  دار البصائر ،الل وﾘئق جزائرية ائرية من خية اجلز ة السياسية للحركة الوطنــ
  . وحنن اعتمدﾙ املنشور يف مؤلف عبد احلميد زوزو األول . 43-23ص 



ل ل  مد رية ، واقعا وتنظريا ق و اجلزا ذور ا م .1954:   
 

31 
 

 ، هلا إلداري واملايلاستقالل نية واالﾖلشخصية املد تتمتعقطر يف دائرة االحتاد الفرنسي ،  أو فيدرايل للجزائرشبه 
  : ومن أبرز مظاهر هذه الدولة أو القطر املشرتك ما يلي  . )1(نظامها اخلاص 

 إلضافة إ،  رياجلزائ لسومة اجلزائرية  ميثلها رئيس الوزراء الذي ينتخب من طرف اــــــــــاحلكﾖ ىل رئيس
لس اجلزائري وجمموعة من الوزراء    . )2( اننيالقو  وللهيئتني السابقتني صالحية تنفيذ . ا

 ـــــــــــميثل السلط لس اجلزائري الذي ينتخب ةـــ  أما،  )3(سنوات  04دة لشعب وملرف امن ط التشريعية ، ا
لس اجلزائريع فيمارسها رئيس جملس الوزراء ونواعن مهمة التشري  . )4( ب ا

  مة د الفرنسي العااالحتا صاحلمل، وهو ممثل تعني حكومة اجلمهورية الفرنسية ممثال لدى احلكومة اجلزائرية
 . )5( ائريلس اجلز ل االوزراء ، كما حيضر أعمايف اجلزائر ، وهو حيضر ويشرتك يف مداوالت جملس 

دولة ال أن األول : : الشق الينيﾖلشقني الت إالصة القول من العرض السابق : لن يستقيم مفهوم الدولة وخال     
والشق ة ، ـــــــــــــة سياديــــــــــسيهي رقعة جغرافية حمددة يعيش عليها جمموعة من األفراد الذين خيضعون لسلطة سيا

ادﾚ ـــــــــــــــــــا واقتصــــــــــــــــــــاسيـــــــــــــــــــيتتبع نظاما سالدولة جمموعة من املؤسسات املختلفة واملتعددة ، اليت الثاين : 
ـــــــــــواجتماعي دف، ا ـــــــــــــــــــــا معينــــــــ ذا املفهوم تعودخد إىلاملتعددة و ختلفة ات املهذه املؤسس و  مة الشعب . و

ـــــــــــــــــــجذور الدولة اجلزائرية املع م ، 1832ذ  أقامها األمري عبد القادر منألمريية ، اليتاة ــــــــــــالدول إىلكواقع اصرة  ــــــــ
 ،ة مسلمة ألمري مسلم والرعين ا؛ ليس أل ولقد كانت دولته دولة إسالمية، م 1837مها أكثر منذ سنة واليت نظّ 

ما أه . ــــــــــــــــــــــــــلواقع يف دولتالى أرض عتلفة ة املخـــــــــــبادئ اإلسالمياملبل ألن األمري عمل قدر املستطاع على تطبيق 
ــــــــــ  وضعالذي  ،الستقاليل التيار ا ة لدى، وخاص ةوطنينظرة فتعود إىل زمن احلركة العن جذور الدولة اجلزائرية الــــــُم

 اوثيقة أصدر ائرية ،ة اجلز ، وكانت أفضل وأنضج وثيقة تصورت الدول من خالل نصوصه اجلزائرية للدولة تصوره
ــــــــــــــــــمشيل ، بعد جنم الستقالار اــــــــــــــــــــحركة االنتصار للحرﾚت الدميقراطية ؛ املمثل األخري للتي ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــال إفريقــــــــــــ يا ـــــــ

لثاين حلركة االنتصار وجه للمؤمتر ارير املبـ "التق رفت تلك الوثيقة، ولقد عُ  -على التوايل - زب الشعب ـــــــــــــــــــــوح
ـــــــــــللحرﾚت الدميقراطي ة ـــــــــــــدولتايل للة التصور الــــــــــــــــعت الوثيقم" ، ولقد وض1953ريل أف 06و 05و 04ة أﾚم ــــــ

  . سالميةإربية دميقراطية الدولة ، ودولة عاجلزائرية : مجهورية الدولة ، اجتماعية الدولة ، 

 

  
 . 357م ، ص 1947القانون األساسي للجزائر قطر مشرتك يف دائرة االحتاد الفرنسي من  01املادة  – ) 1(
 . 363 صم ، 1947من القانون األساسي للجزائر ، قطر مشرتك يف دائرة االحتاد الفرنسي  36و 34املادة  – ) 2(
 . 359م ، ص 1947من القانون األساسي للجزائر ، قطر مشرتك يف دائرة االحتاد الفرنسي  11املادة  – ) 3(
 . 361م  ، ص 1947من القانون األساسي للجزائر ، قطر مشرتك يف دائرة االحتاد الفرنسي  23املادة  – ) 4(
  . 365-364 صم ، 1947من القانون األساسي للجزائر ، قطر مشرتك يف دائرة االحتاد الفرنسي  44و 43املادة  – ) 5(
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ٔول و اجلزا܂رية من ܮالل مواثيق ونصوص دئ أسس وم - الفصل ا ا
  م) :1978-1954( الصادرة ما بني زا܂ريةــــــــــورة اجلـــــــــــــــالܟ

 ٔ܋رز مواثيقها : - ٔوال  يف مفهوم الثورة والثورة اجلزا܂رية و

 ول - نيا ة  ةــــــالثورة التحررية من ܮالل نصوص ــــــة اجلزا܂رئسس ومادئ ا السابق
 ملؤمتر طرابلس .

 و  - لثا مج طرابلس  اجلزا܂ريةٔسس ومادئ ا  : م1962يف ܋ر

 و اجلزا܂رية  - رابعا ܟـــ م1963ــور يف دسܘـــــــٔسس ومادئ ا  م .1964 ـــاقوم

   و اجلزا܂رية يف امليثاق الوطين   : م1976م ودستور 1976ٔسس ومادئ ا
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  وأبرز مواثيقها ونصوصها : اجلزائرية يف مفهوم الثورة -أوال

  يف مفهوم الثورة والثورة اجلزائرية :-أ

ــــــــــــو۴ر املاء من بني ك ،الثورة من الفعل ۴ر ، و۴ر الشيء ؛ مبعىن هاج وانتشر       ؛ مبعىن نبع ذا ــــــــــــ
ان ضد ـــــــــــــــــــــــــمبعىن غضب وأعلن العصي؛ الناس مبعىن وثبوا عليه ، و۴ر الشعب  بقوة وشدة ، و۴ر به

لعريب عزمي بشارة  اصطالحيا فيعرفها املفكر ا. هذا عن الثورة يف املعىن اللغوي أما  )1(اجلائرة  القوانني
ـــــــــــائمة أو خارج الدستورية القـــــــــواملقصود ۲لثورة ، هي حترك شعيب واسع خارج البنية كالتايل : "
ــــــة  ــــــــ ذا املعىن هي حركة تغيري الشرعيـــ ، يتمثل هدفه يف تغيري نظام احلكم القائم يف الدولة . والثورة 

ا وتستبدهلا بشرعية جديدة"    . )2(لشرعية سياسية قائمة ال تعرتف 

ومن خالل ما سبق خنلص إىل أن الثورة هي حركة تتمثل يف هيجان وغضب ورفض لألمر الواقع      
، من أجل تغيري جذري يف األوضاع ، من األسوأ إىل األحسن . وتستخدم هذه من طرف الشعب 

سلمية اليب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أسألجل حتقيق غايتها وهدفها  ها لألمر الواقعضاحلركة الشعبية أثناء غضبها ورف
 لثورة هدفها وغايتهاحتقق اأو أساليب عنيفة أو أساليب سلمية وعنيفة يف نفس الوقت . ولإلشارة قد 

  ، ولكنها عادة ما حتقق غايتها .غايتها وهدفها يف أمد طويل حتقق يف أمد قصري وقد 

 ثورة ، استطاعت القيادة كانم) ،  1962-1954ما بني (وعليه نقول : أن ما حصل يف اجلزائر       
ا أن حتقق هدفها ، والذي متثل م كانت 1962جويلية  05فاجلزائر قبل  ؛حتقيق االستقالل يف  اليت فجر

ـــــــــــــــــــــــــرة فرنسيـــــــــــــمستعم ـــــــــــــــــــة ، أمـــــ فالثورة اجلزائرية  .مستقلة م ، أصبحت دولة 1962جويلية  05ا بعد ـــــ
اصطلح  ) ،غري شرعية (االستعمار الفرنسيضد سلطة بقيادة حركة شعبية  ) ،م1962-1954ما بني (

بني العمل السياسي  فيها الثورية ةالقيادزاوجت  ، بـ "الثورة التحريرية" ؛ استخدمت و عليها الباحثني
على املستعمر الفرنسي ، الذي أرغم  تضغط۲لعمل املسلح لكي  بدأتكانت قد   ، والعمل املسلح

رق ـــــــــ۲لط مصو اعـــــــــــــــــــإمس يف وهو عنف شرعي ، بعد أن فشلوا ،اجلزائريني على استعمال العنف 
كان ة  ايداحلركة الوطنية ، فالعنف يف الب ، وذلك زمن الغاصب ، إىل هذا احملتل ة ـــــــــــــــــــالسلميواألساليب 

  .ة مع املستعمر الفرنسي ـأن فشلت السلميبعد  أال وهي االستقالل ، جمرد وسيلة لتحقيق أشرف غاية ،

  
، املؤسسة الوطنية للكتاب ،  07: قاموس الطالب اجلديد، الطبعة/ علي بن هادية وآخرون علي بن هادية وآخرون : – )1(

 . 236، ص  1990اجلزائر ، 
ـــــز العريب لألحباث ودراسة السياسا – )2( ـــــــــــ ت ، الدوحة ، قطر ، أوت عزمي بشارة : يف الثورة والقابلية للثورة (دراسة) ، املــــــــــــــــركـــــــ

  . 22، ص  2011
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 بعد أن حقق اجلزائريون االستقالل اعتربوا أن الثورة مل تنتهي مبجرد حتقيق االستقالل ، بل هي     
ـــــــــزيز االستقالل وخدمة الشعب اجلزائري الذي عاىن ـــــــــاء الدولة وتعــــــــــــــــــــــــ  كثريا زمن مستمرة من أجل بنـــــــــــ

ا1962وإذا كانت قبل  الستعمار الفرنسي .ا بعد االستقالل  م ، قد عرفت ۲لثورة التحريرية ، فإ
 وستستخدم، ـ "الثورة االشرتاكية" رفت بعد ذلك بيف البداية ، مث ع "الشعبية الثورة الدميقراطيةـ "رفت بعُ 

ـــــــــــــــــــاليب والطرق من أجل بنــــــــــــــــــــــــــــمجيع األس تعزيز االستقالل وخدمة الشعب اجلزائري ، اء الدولة و ــــــــ
  الذي عاىن كثريا .

  مواثيق الثورة اجلزائرية :   -ب

ا القيادة الثورية خالل مرحلة العمل نعين مبواثيق الثورة اجلزائرية ،       جمموعة النصـــــــــــــــوص اليت أصدر
أبرز مواثيق من م . و 1962م ، أو بعد 1954م ، بداية من 1962اليت صدرت قبل  سواءً  الثوري ،

م ، 1962بر۵مج طرابلس ،  م1956م ، ميثاق الصومام 1954الثورة اجلزائرية : بيان أول نوفمرب 
  م ، وغريها .1976م ، ودستور 1976م ، وامليثاق الوطين 1964م ، ميثاق اجلزائر 1963دستور 

ادئ جمموعة من األسس واملبــــــــ السابقة ونصوص أخرى علىوالنصوص واثيق املاحتوت لقد      
 ةشىت جماالت الدولة ؛ السياسية واالقتصادييف ، "الدولتية" (أسس ومبادئ الدولة) للدولة اجلزائرية 

، م 1962، سواء املواثيق والنصوص اليت صدرت قبل لعسكرية والعالئقية وغريها واالجتماعية والثقافية وا
تنظيم الدولة وتبيان حقوق وواجبات و كما احتوت قضا۶ أخرى ، كتنظيم الثورة   . م1962أو بعد 

  ودين ولغة الدولة اجلزائرية وغريها .املواطنني ، وتبيان هوية وانتماء اجلزائر ، 

  أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية من خالل نصوص الثورة التحريرية السابقة ملؤمتر طرابلس : -ﾘنيا

لتبيان  ، اليت اعتمد۵ عليها سلالسابقة لرب۵مج مؤمتر طراب أبرز نصوص الثورة التحريريةمن  كانت      
هي : بيان أول نوفمرب  ،املبادئ واألسس "الدولتية" للثورة أو تصور الثورة "الدوليت" للدولة اجلزائرية 

"مؤمتر اذيل املكي إىل ، مذكرة الش )proclamation de premier novembre 1954  )2 -م1954
لس الوطين للثورة )4( م1956، ميثاق الصومام  )3( م۲1955ندونغ"    اجلزائرية ۲لقاهرة  ، حمضر ا

  

م) ، وزارة 1962-1954سنعتمد على البيان املنشور ، يف الكتاب التايل : نصوص أساسية جلبهة التحرير الوطين ( - )1(
العربية أما النص الفرنسي فلقد اعتمد۵ على وما بعدها . النص السابق ۲للغة  8، ص  1976اإلعالم والثقافة ، اجلزائر ، 

 . 249-246، ص  2007، وزارة الثقافة ،  3النص املنشور يف مؤلف حممـد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلز/
 ۲ندونغ ، مذكرة لف حمـمد األمني بلغيث : اجلزائر يفيف مؤَ كاملة   املـــكي إىل مؤمتر ۲ندونغ  مذكرة الشاذيلميكن مراجعة   - )2(

 . 76-29، ص  2007، دار كتاب الغد ، جيجل ، اجلزائر ،  1إىل املؤمتر ، الطبعة/املكي  الشاذيل
   27-9اعتمد۵ على النص املنشور يف كتاب نصوص أساسية جلبهة التحرير ... ، مصدر سابق ، ص  – )3(
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 ، )verbal de la réunion du CNRA -procès )1, 28/08/1957 -م1957أوت  28الصادر يف 
، ووثيقــة "املــؤسسات املــــؤقتة للــدولة )2("" م1960القـــوانني األساسيــــة جلبهة التحرير الوطين الصادرة يف 

  . )état algérien'provisoires de l Institutions  )3 م1960 اجلــزائرية

بعض الدراسات حول بعض هذه بعد قراءة بعض هذه النصوص ومراجعتنا ألخرى ، وقراءة      
 أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية التالية : ت لنا، تبين )4( النصوص

  إقامة الدولة اجلزائرية ، اجلمهورية :-أ

ايته داللة على اجلمهورية م1954بيان أول نوفمربعد ما جاء يف بداية ميكننا أن نَ        ، حيث يقول  و
نعين  –أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا "...  "الشعب اجلزائري"أيها  : )5(البيان يف البداية 

  .الشعب بصفة عامة ، .... " 

ايته يقول البيان          " .نا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة ...نأيها اجلزائري إ: " )6(ويف 

فالشعب حينما يصدر احلكم ويكون له حق االختيار أو الرفض يف االنضمام إىل اجلبهة فهو داللة      
على اجلمهـــــــــورية ، فكما نعلم مجيعنا أن اجلمهـــــــــــــورية ، حـــــــق االختيار أو الرفض يف حتديد من حيكـــــــم ، 

  
حمطات يف ۳ريخ اجلزائر ، دراسات يف احلركة الوطنية والثورة  عبد احلميد زوزو :مؤلف على احملضر املنشور يف مَؤلف  اعتمد۵ - )1(

 . 508-506، ص مرجع سابق ، لتحريرية ا
نطالق أو فتنة علي هارون : خيبة االميكن مراجعة النص الفرنسي لوثيقة القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين يف مؤلف  – )2(

ــــري و آمال فالح ، مراجعة ، مصطفى ماضي، دار القصب، الصادق عما م، ترمجة1962صيف  ــــــــ ،  2003،  ، اجلزائر ةــــ
اسية جلبهة التحرير ـــجلبهة التحرير الوطين يف كتاب ، نصوص أس للقواننيالنص العريب كما ميكن مراجعة   . 233-227ص 

 البحث .. وحنن سنعتمد على هذا النص يف هذا  58-53الوطين مصدر سابق ، ص 
عبد احلميد زوزو :  :جند النص منشورا ۲للغة العربية يف املؤلفات التالية ، وهو ۲للغة الفرنسية ، حيث مل الوثيقة يُنظر  – )3(

علي هارون : خيبة االنطالق ... ،  . 452-445املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية احلديثة ... ، مصدر سابق ، ص 
 وحنن سنعتمد عل النص املنشور يف الكتاب األول . . 236-233مصدر سابق ، ص 

كانت بعنوان :   م ، واليت1954رابح لونيسي حول بيان أو نوفمرب  الباحث نذكر على سبيل املثال الدراسة اليت أقامها - )4(
،  07، العدد/ يف جملة املصادرية ، اجلذور الفكرية واملضمون" ، واليت ميكن مراجعتها "بيان أو نوفمرب وأسس الدولة الوطن

.  ما بعدها-26، ص  2002م ، اجلزائر ، نوفمرب 1954املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثرة أول نوفمرب 
ــــكما ميكن مراجعتها يف م ب العلوم ، ، دار كوك 2ريخ الثورة اجلزائرية ، الطبعة/دراسات حول أيديولوجية و۳ ؤلفاته التالية :ـ

حمطات وقضا۶ مفصلية يف مسار الثورة اجلزائرية ومستقبلها ، دار املعرفة ، اجلزائر ، .  112-79، ص  2012اجلزائر ، 
لوجية و۳ريخ . أما حنن فسنعتمد على املنشورة يف مؤلف األول ، املوسوم بـ " دراسات حول أيديو 55 -38، ص  ]2012[

 ."الثورة ... 
 . 246، والبيان ۲للغة الفرنسية ، ص  ۲8للغة العربية ، ص بيان أول نوفمرب  – )5(
 . 249، والبيان ۲للغة الفرنسية ، ص  ۲8للغة العربية ، صبيان أول نوفمرب   - )6(
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ن السلط "عندما نقول : "اجلزائر اجلمهورية . ر ، من يقوديسيّـــمن  ـــــــــــ، فنقصد  ة اجلزائرية وعلى رأسها ـــــــ
ة أو غريه ،  يُنتخب وُخيتار من طرف الشعب ، فالشعب هو املسؤول عن تعيني ــــــــــــــاحلاكم األول للدول

اكم فيها يصل ـــــــــــــــ، على عكس امللكية ، فاحلالقيادة أو التسيري وغريها البالد ، أو من يشاء على رأس 
م الدولة عادة ، ودائما ما ترتبط ـــــــــــــــــــــــعن طريق الوراثة . واجلمهورية ؛ تعين نظام حكإىل سدة احلكم 

  اجلمهورية ۲لدميقراطية .

 ، م1954 رد يف بيان أول نوفمربــــــــــــــ" مل يأن مصطلح "اجلمهوريةرابح لونيسي : الباحث  يقول     
ولكن هذا ال يعين أن أصحابه يؤمنون بنظام آخر للحكم غري النظام " بشكل واضح وصريح ،

اجلمهوري ، ويعود عدم اإلشارة إىل هذا املبدأ إىل سببني : أوهلما أن النظام اجلمهوري كان بديهيا لدى 
، فلقد كان م 1830أغلب اجلزائريني لعدم وجود أسرة مالكة قبل الدخول االستعماري إىل اجلزائر سنة 

، فهو خوف أصحابه من الوقوع  الثاين أما السببذا التاريخ "مجهور۶ أوليغارشيا""، "من قبل ه النظام
ـــــــــــــــــــعب إيرادألن  ؛ يف التباس لدى الرأي العام اجلزائري والفرنسي على حد سواء " مجهورية جزائريةارة "ـــــ

ا ، هي  ن املقصود  اد حتجلمهورية اليت كان يدعو إليها االايف البيان ميكن أن يعطي انطباعا 
، وذلك بعد احلرب العاملية الثانية وأحداث  )1(الذي تزعمه فرحات عباس الدميقراطي للبيان اجلزائري" 

فهي مجهورية مرتبطة بفرنسا  أو مبعىن آخر لقد طالب فرحات عباس حبكم فيدرايل  ؛ م1945ماي  08
  اجلزائري .، وكذلك فعل احلزب الشيوعي  للجزائر

بشكل  م1956 ، ولكنها وردت يف ميثاق الصومام م1954نوفمرب  أولبيان وإذا كانت مل ترد يف      
ـــــــــــحيث أكد على النظ، صريح  اق ، حيث ـمن امليثاجلملة هي  وري للجزائر املستقلة ، وهاــــــــــــــــام اجلمهـــــــ

ضة دولة جزائرية يف شكل مجهورية دميقراطية   ،]اجلزائريةالثورة [ احلاصل أنول : "ـقي كفاح يف سبيل 
 ةاألخري  هذه ت، حيث قالني األساسية جلبهة التحرير الوطين ـــــــــــــــالقوانووردت يف ،  )2( "..جتماعية .او 

قول " ، وتاالستقاللاجلزائري يف حرب ة للشعب ـــــــــــــــإن جبهة التحرير الوطين هي املنظم" : هايف مدخل
ــــــــــــــاح التحريري فإن جبهة التحرير الوطين تقود ويف نفس الوقت ا"يف فقرة أخرى :  لذي تقوم فيه ۲لكفــــــــ

ـــــــورة  ذات السيادة وبناء  اري وبعث الدولة اجلزائريةــــــــــــــام االستعمـــــــــــــو النظــــــــدفها الرئيسي هو حمــــــــــــــ، وهثـ
إن هدف واليت تعرفنا عليها قبل قليل : "اء يف املادة الثانية ــــــــــــــــــــــــوج،  )3(" ورية دميقراطية واجتماعيةمجه

ـــــــــــجبهة التحرير الوطين هو بناء مجهوري ــــــــــــــاقضة  ةــــ ـــــراطية واجتمـــــــاعية ال تكون متنـــ ــــــــ   جزائرية حرة دميقــــــــــــــ

  
 . 88رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص   – )1(
 . 13، ص م 1956ميثاق الصومام  – )2(
 . 55، مصدر سابق ، ص جلبة التحرير الوطين  ةاألساسي واننيالق – )3(
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مؤسسات املؤقتة لل القانون املنظم يف املادة األوىل من . هـذا ولـقد وردت )1(" اإلسالميةاملبــــــــادئ مع 
مؤقتة للدولة مؤسسات ، واليت اعتربها القانون  الذي يبني أبرز مؤسسات الثورة؛  )2( للدولة اجلزائرية

جلبهة التحرير الوطين وقبل  ةاألساسيالقوانني وقبل ،  )3(أن اجلزائر ستكون دولة مجهورية اجلزائرية ، 
لس الوطين للثورة ضر اجاء يف حم ،مؤسسات الدولة اجلزائرية املؤقتة القانون الذي يبني  اجلزائرية جتماع ا

اهلدف من الثورة اجلزائرية هو إقامة مؤسسات ، أن  )4( م7195 أوت 28 يف القاهرة يوماملنعقد 
ملؤمتر  املكي الشاذيلكذلك يف املذكرة اليت قدمها   وواضح ووردت بشكل صريح . )5(اجلمهورية اجلزائرية 

 ريرـــــــــــالتح۲سم جبهة  ، ندونيسا ، واملعروف مبؤمتر ۲ندونغ يف مدينة "۲ندونغ" دول االفروآسيويةال
ــــــــــــقالوطين ، ولقد عُ  ـــــــــــد ذلك املؤمتــــــــ رة ـــــــــــــــــــــــــــ، ولقد جاء يف املذك م1955أفريل  20و  17ر ما بني ــــــــ

حرار الدنيا  ةــــــــــــــــ، والصديق ةــــــــــــــــيهيب ۲لشعوب واحلكومات الشقيق ]فالشعب اجلزائري[ما يلي : " و
  . )5(" مجهورية جزائرية ومن أجل ، واستقالله احه من أجل حريتهـــــــــــــمجيعهم ليقفوا معه يف كف

  السيادة : ذاتإقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية واالجتماعية  -ب

 إطاريف  ادةيالدولة اجلزائرية الدميقراطية واالجتماعية ذات الس قامةإ" ولقد جاءت يف البيان بصيغة :    
ـــــــــــــادئ اإلسالمية"  ، ولقد جاء يف ميثاق مؤمتر الصومام بنفس العبــــــــــــــــــارة وإن مل ترد فيها كلمة  )6(املبــــ

ضة دولة ،  ]الثورة اجلزائرية  [ احلاصل أن"ات السيادة" ، حيث يقول امليثاق : "ذ كفاح يف سبيل 
جلبهة  األساسيةالقوانني ، وكذلك جاءت يف  )7( "..واجتماعية .جزائرية يف شكل مجهورية دميقراطية 

ـــــــــــالتحرير الوطين بنف ويف نفس الوقت : " ، وهي كالتايلمدخلها ان ، وذلك يف ـــــــــــــــــــــالبي تعبريس ـــــــــــــ
ن جبهة التحرير تقود ثورة ، وهدفها الرئيس هو حمو النظام لكفاح التحريري فإالذي تقوم فيه ۲

وجاءت  ، )8( "ةـــــــــة واجتماعيــــــــــــناء مجهورية دميقراطياجلزائرية ذات السيادة وباالستعماري وبعث الدولة 
   جبهة التحرير الوطين هو بناء أن هدف: " كالتايلالعبارة اليت جاءت يف البيان ،  بنفس يف مادته الثانية 

 
 . 56من القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ، ص  02املادة  - )1(

(2) – Institutions provisoires de l'état algérien , p 447 . 
لس يف مؤلف عبد احلميد زوزو :حمطات يف ۳ريخ اجلزائر ، دراس ميكن مراجعة – )3( ــــاحملضر ا ات يف احلركة الوطنية والثورة ـــــــ

 . 508-506، ص  2011التحريرية (على ضوء و۴ئق جديدة ) ،  دار هومة ، اجلزائر ، 
(4) – procès-verbal de la réunion du CNRA , 28/08/1957, p 508 .   

 . 70إىل مؤمتر ۲ندونغ ، ص  املــــكي مذكرة الشاذيل - )5(
 ،  247، والبيان ۲للغة الفرنسية ، ص  ۲8للغة العربية ص بيان أول نوفمرب – )6(
 . 13م ، ص 1956ميثاق الصومام  - )7(
 . 55جلبة التحرير الوطين ، مصدر سابق ، ص  ةاألساسي واننيالق - )8(
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ــــــــــــون متناقضة مع املبدميقراطية واجتماعية ال تكمجهورية جزائرية حرة  ، وجاءت  )1( "ادئ اإلسالميةــــــــــ
يهيب ۲لشعوب  ]فالشعب اجلزائري[" املؤمترين ۲ندونغ كما يلي : اذيل املكي إىلــــــــــــيف مذكرة الش

حرار الدنيا مجيعهم ليقفوا معه يف كفاحه من أ ،  جل حريتهواحلكومات الشقيقة ، والصديقة و
  . )2(" ، كاملة السيادة، اشرتاكية  دميقراطية ، واستقالله ومن أجل مجهورية جزائرية

وحرية الصحافة  تسمح ۲لتعددية احلزبيةساملستقلة اجلزائرية  فمن خالل ما سبق يتضح أن الدولة     
،  ۲لتداول على السلطة كذلك  وتسمحأو غريها  اجلمعيات ذات الطابع السياسي قامةوالتعبري وتسمح 

، فهي  العدالة االجتماعيةلتصل إىل تحقق املطالب االجتماعية للمواطنني ، ل وتسعى يف نفس الوقت
. وهي عندما تتحرك لتحقيق  مواطندولة تعددية تسعي لتحقيق العدالة االجتماعية والعيش الكرمي لل

أرهاط "، سواء أ كانت دوًال أو ا أي جهة من الداخل أو من اخلارج ، ال تتدخل فيه هذه الغا۶ت
  .، وهذا معناه السيادة الوطنية كنة من الداخل مط واجلماعات املت، أو أرهاط الضغ " من اخلارجالضغط

،  للثورةوفمرب يف اهلدف املستقبلي يف بيان أول ن الرتمجة أنه مت حتريفرابح لونيسي ويعتقد الباحث      
املبادئ  إطارماعية يف الدولة اجلزائرية الدميقراطية واالجت إقامة: " من عبارةتنحية حرف الواو فلقد مت 
ماعية يف إطار املبادئ االجت–الدولة اجلزائرية الدميقراطية  إقامة""، لتصبح العبارة كما يلي : اإلسالمية
، هي  ن الدولة الدميقراطية االجتماعيةرابح لونيسي حتريف ؛ أل الباحث " ، فهذا يف اعتقاداإلسالمية

د احلر۶ت بشكل كبري ، وتسعى لتحقيق املطالب االجتماعية وتقيّ  ، دولة اشرتاكية تعتمد احلزب الواحد
  عددية تسمح ۲حلر۶ت املختلفة .رالية تــــــــــــــــــأما الدولة الدميقراطية واالجتماعية ، فهي ليب . للمواطنني

ـــــــــــحبسب فهمنا مل جند كثري اختالف عندما قلبنا العب     " لسابقتني ، سواء اليت حبرف "الواوارتني اـــــــــــــــــــــ
الجتماعية ، هي تلك الدولة اعية أو الدولة الدميقراطية واـــــــــاالجتم–أو من دونه ، فالدولة الدميقراطية 

تسمح ۲لتعددية احلزبية وتسعى لألخذ ۲حلر۶ت املختلفة يف اجلزائر وحترتمها وتسمح اليت 
ذا لطة ... داول على الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲لت وهي يف نفس الوقت تسعي لتحقيق املطالب االجتماعية ، وهي 
ر على ما يعنيه مصطلح "الدولة ـــــــــــــــ، وذلك بغض النظ دالة االجتماعيةـــــــــــذي سبق ستقيم العوال

ـــــــــــــــــــ، فنعتقد أن الذين ص ارج البالدــــــــــــــــــــــــــاالجتماعية" يف خ-الدميقراطية  تلك الفرتة مل  اغوا البيان يفـــــــــــ
  على األقل عند اندالع الثورة . ق ،۲لغرب وال ۲لشر يكونوا متأثرين ال 

م مجيعنا أنـــــــــــــميقراطية " ، فكما نعلإقامة الدولة الدعددية احلزبية الواضح من عبارة "وحول نظام الت      

  
 . 56املصدر نفسه ، ص  – )1(
  . 70إىل مؤمتر ۲ندونغ ، مصدر سابق ، ص  الــــَمــــكيالشاذيل  مذكرة – )2(
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عندما نعود إىل الواقع عد من أبرز مالمح الدميقراطية يف ذلك البلد ، ولكن يف بلد ما تُ  التعددية احلزبية
حزاب أخرى  اجلزائري بعد االستقالل أو حىت خالل الثورة التحريرية ، فهل يرضى الشعب اجلزائري 

يل على ذلك أن ، والدل "رير الوطين ، اإلجابة ستكون بـ "الحمل جبهة التحرير  الوطين أو مع جبهة التح
" مل رف بـ "حزب الثورة االشرتاكيةد بوضياف بعد االستقالل والذي عُ ـاحلزب الذي أسسه التارخيي حمم

حيتضنه الشعب اجلزائري ، وحىت احلزب الذي أسسه التارخيي حسني آيت أمحد مل حيتضنه الكثري وإمنا 
نعتقد أن الشعب فعب اجلزائري ، احتضنته جهة من جهات الوطن ، وهي بالد القبائل وليس كامل الش

بعد االستقالل لن يرضى إال جببهة التحرير الوطين ؛ ألن هذا األخري ، قد تعلق به الشعب  ياجلزائر 
ـــــــــــن التمشيئًا راسخًا يف الضمري اجلماعي ومن مثة مل يك [اجلبهة]كثريا ، حيث أصبحت   ياجلزائر  رد ـــــــــــ

جلبهة  ةاألساسي وانني، فهو من الق لدليل األول ، أما الدليل الثاينفهذا ا . )1( "على اجلبهة سهال وممكنا
 ةجبه إن: " كالتايل  ، ايف هذه النقطة يف املادة الرابعة منه تفصل انعتقد أ، واليت التحرير الوطين 

اجلزائري من أجل ة ومنظم للشعب دالتحرير الوطين ستواصل بعد استقالل الوطن مهمتها التارخيية كقاع
  بناء الدميقراطية احلقيقية والرخاء االقتصادي والعدالة االجتماعية " .

  إقامة الدولة اجلزائرية اليت حترتم احلرﾚت : -جـ

دون متييز عـرقي  ةــــــــــات األساسيـــــــاحرتام احلريأول نوفمرب بصيغة ويف عبــــــــــارة : " ولقد وردت يف بيان     
، لذلك فالبد  ه وحر۶ته املختلفةــــــــــــــلقد ۵ضل الشعب اجلزائري طويال من أجل حقوق . )2(" أو دينـي

، من خارجها  ن أوــــــكانت داخل الوط  ة من أي جهة سواء أـــاته املختلفــــمن حقوقه وحري رممن أن ال حيُ 
 متس الدين ، والرم من حر۶ته ، فالبد أن ال يؤثــر ذلك على أمن واستقرار الوطن وعندما نقول أن ال حيُ 
ت اجلزائريني فهي حر۶ت مقيدة نوعا ما . فالدولة اجلزائرية مطالبة ۲حرتام حر۶والعادات والتقاليد ، 
والصحافة ، يلي : حرية التعبري  ماواليت هي يف نفس الوقت ، حقوق ، احلر۶ت املختلفة ، ومن هذه 

هذا فهم ولكن البد أن ال يُ  .وغريها  اجلمعيات ، حرية التفكري ، حرية التدين إقامةاألحزاب ،  إقامة
م لكي ، أن الدولة عندما حترتم اجلميع احلر۶ت  اجلزائري ، طرف الشعبمن  عليهم أال يبالغوا يف حر۶

  أن يفهم مجيع األفراد . ، فهذا أمر مهم جدا ، البد ةتكون بنأ تصبح هدامة بدال أن

  :ها على أساس عرقي أو ديين إقامة الدولة اجلزائرية اليت ال متيز بني أفراد -د 

اسية دون متييز ــــــــــــــــاألسات ــــــــــــــــاحرتام احلريأول نوفمرب بصيغة ويف عبارة : " ولقد وردت يف بيان     

  
 . 87، ص  2011يف اجلزائر خالل عهد الرئيس أمحد بن بلة ، دار هومة ، اجلزائر ، اع السياسي الصر  لونيسي : إبراهيم – )1(
  . 247البيان ۲للغة الفرنسية ، ص . و ۲8للغة العربية ، ص  بيان أول نوفمرب – )2(
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احلاكمة أن ال تفرق . فبعد أن حيقق اجلزائريون االستقالل لبالدهم ، على السلطة  )1(" ديين أوعرقي 
،  التنمية أو يف امهم ، احرت  ؛ يفو ديين وغريها من أساسات التفريق ، على أساس عرقي أ بني مواطنيها

م،  أو يف احرتام  أو يف املعاملة،  التوظيف، أو يف  احلقوق أو يف   . أو يف تطبيق القانون ، حر۶

 لنعد ما جاء قي وثيقة املؤسسات املؤقتة للدولة اجلزائرية هو تقريبا ما جاء يف بيان أو  أنوميكن      
اجلمهورية اجلزائرية تضمن ظم يف مادته الثالثة أن : "فلقد جاء يف هذا القانون املن . م1954نوفمرب 

   . )2(" ن على اختالف مذاهبهم أو أعراقهمأن ال تفرق بينهم أمام القانو جلميع املواطنني 

ــــــــــــــــــز بني مواطنيها يف الشال متي أننعم على الدولة اجلزائرية املستقلة       أو يف الوسط  رق أو يف الغربــــ
أو يف أقصى اجلنوب ؛ بني ساكن اجلبال والصحاري وبني ساكن املدينة ، بني ساكن الريف وبني ساكن 
املدينة ، بني الالجئني العائدين إىل د۶ر الوطن وبني اجلزائريني الذين كابدوا اآلالم داخل الوطن ، وذلك 

ي بني ميزايب إ۲ض الفرنسية ، بني صويف وسلفي ، أ۶م االستعمار، بني مثقف ۲للغة العربية ومثقف ۲للغة
أراد  (كولون) دين وغري متدين ، وحىت بني مسلم ومسيحي ، أو حىت بني معمـــــــــــروميزايب مالكي ، متـــــ

،  ـزائري أصلي ، بني ابن جماهد و غري جماهد بل وبني ابن جماهد وابن حركياجلزائر وبني جــالعيش يف 
قالل حتتضـــــــــــــــــــن مجيع اجلزائــــــــريني أو من أراد أن يعيش فيها ۲نضباط وعدم خرق للقوانني فجزائر االست

  أو مترد عليها . 

  "  مع دول الشمال اإلفريقي :اجلزائرية املتحدة "كنفيدراليا إقامة الدولة -هـ

حدة مشال إفريقيا يف داخل إطارها و حتقيق صيغة التالية : "لان أول نوفمرب ۲ولقد جاءت يف بي     
حتاد بني دول مشال اجلزائر بعد االستقالل لتحقيق االنعم ستسعى  . )3( "الطبيعي العريب واإلسالمي

ذا األخري احتاد  ، وسيكون ذلك اال بلدان املغرب العريب –إفريقيا  حتاد بلدن كنفيدراليا ؛ ويقصد 
ــــــــــــــــــــــــــامه السياسي والقـــــــــــــــكل بلد على نظ  الشمال اإلفريقي مع حمافظة انوين والتسيريي ، إال ما ستتفق ـــ

ألن األنظمة  ؛حتاد كنفيدرايل ولو مل يرد ذلك يف البيان ذا الدول فيما بينها . ونقول هو اعليها ه
ذلك تونس ، أما ليبيا ، فاجلزائر ستكون مجهورية ، وك السياسية يف البلدان الشمال اإلفريقي خمتلفة

  هما ملكيتان .تواملغرب األقصى فكل

مع الوقت إىل قوة سياسية وعسكريةحتاد يف البداية سيكون اقتصاد۶ وسيتحول الظاهر أن هذا اال     

  
 . 247، والبيان ۲للغة الفرنسية ، ص  ۲8للغة العربية ، ص  بيان أو نوفمرب – )1(

(2) - Institutions provisoires de l'état algérien , p 447 
 . 248البيان ۲للغة الفرنسية ،ص و ،  ۲8للغة العربية ، ص بيان أو نوفمرب  – )3(
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ـــــــــــــــــــعوال اإلفريقيةية وثقافية ، ضاربة يف القارة واقتصاد ريب واإلسالمي وحوض املتوسط ورمبا قوة امل العــــــــ
  .العامل مع تقدمه أكثر فأكثر ضاربة يف 

 جمموعة وبّني  الشمال اإلفريقي-حتاد بلدان املغربعلى حتقيق ا م1956ولقد أكد ميثاق الصومام      
حيققوا الوحدة  أن، فلقد جاء يف امليثاق أن اجلزائريني بعد من الطرق اليت ميكن من خالهلا حتقيق االحتاد 

م )1( اإلخاء وحيصدوافيما بينهم  ، الثالث" إفريقيالدول مشال  حتادإسيس سييممون وجوههم حنو " فإ
ن من مصلحة "وأ :حتاد عرب امليثاق قائال ليت ميكن من خالهلا حتقيق هذا االا اإلجراءات أما عنو 

وحرية املبادالت ونشاط دبلوماسي مشرتك  واجتاهثة أن تبدأ بتنظيم دفاع مشرتك الشعوب الشقيقة الثال
األركان الفنية تعليم وتبادل ياسة نقدية مشرتكة والمشرتكة ومفيدة يف التجهيز والتصنيع وسوخطة 

  . )2(" واحي الصحراوية التابعة لكل بلدواملبادالت الثقافية واستثمار خمبآت األرض والن واالختصاصية

ـــالم ومبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإقامة الدولة اجلزائرية اليت جتعل من اإلس - هـ  طاراإادئه ومقاصده ـــــــــــــــــــــ
  : أو غري السياسية  ياسيةللممارسة الس

ـــــــــــالعبم يف 1954بيان أول نوفمرب  جاءت يف      الدولة اجلزائرية الدميقراطية  قامةإارة التالية : "ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــد بارة يف العديكما جاءت هذه الع  . )3(" ةـــــــــــيف إطار املبادئ اإلسالمي ادةيواالجتماعية ذات الس
  كما جاءت :من النصوص نذكرها  

 لس الوطين للث اهلدف أن "م 1957أوت  28ورة يف القاهرة بتاريخ ـــــــــــــــــــجاء حمضر اجتماع ا
ـــــــــــمؤسسات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية واالجتم إقامةمن الثورة هو  اقض اعية اليت ال تتنـــــــــــــ

 . )4(" مع املبادئ األساسية لإلسالم
 أن هدف جبهة التحرير الوطين هو بناءجلبهة التحرير الوطين " ةاألساسي واننيجاء يف الق 

 . )5(" متناقضة مع املبادئ اإلسالميةمجهورية جزائرية حرة دميقراطية واجتماعية ال تكون 
  ستكون  القانون املنظم للمؤسسات املؤقتة للدولة اجلزائرية أن اجلمهورية اجلزائرية املستقلةجاء يف

ا ال تك  . )6( ون متناقضة مع املبادئ اإلسالميةدميقراطية واجتماعية . مؤسسا

  
 . 18- 17م ، ص 1956ميثاق الصومام  – )1(
 . 18املصدر نفسه ، ص  – )2(
 . ۲247للغة الفرنسية ، ص والبيان ،  8البيان ۲للغة العربية ، ص  - )3(

(4)  – procès-verbal de la réunion du CNRA , 28/08/1957, p 508 . 
 . 56جلبهة التحرير الوطين ، مصدر سابق ، ص  ةاألساسي القواننيمن  02املادة  - )5(

(6) - Institutions provisoires de l'état algérien , p 447 
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ــــــــــــــــــاعية أو الثقافيتصادية أو االجتماالقأو ستكون املمارسة السياسية       ارسات من املمة أو غريها ـــــــــــ
كان   أ سواء ۲إلسالم ومبادئه ومقاصده ، فأي مؤسسة أو فكرة أو مشروع يف اجلزائر املستقلة مؤطرةً 

ـــــــــــــــــاد۶ أو اجتماعيا أو ثقافي بادئه مو ال بد أن يعرض على اإلسالم  ، اـــــــــــــــــــــــسياسيا أو اقتصــ
ــــــــــــومق  إقامةم ال مينع التعددية احلزبية وال ميكن تطبيقه . واإلسال عدل ، ومن مثةاصده لكي يُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لس الوطين التأسيسي اجلاملؤسسات السياسية أو غريها   إقامةزائري أو وضع دستور للجزائر أو ، كا
ن البد أن ال تتناقض املمارسة فيها ـــــــــــــــــولك الس النيابية املختلفة .ـــــــــــــــــــجم إقامةأجهزة األمن القومية أو 

 رابح الباحثري ذلك على ما يذكر غالواضح ولكن هناك من يعتقد  الشيءمع املبادئ اإلسالمية . هذا 
هو " ، اإلسالميةاملبادئ  إطاريف ارة ، يعين "ـــــــــــــــن اهلدف من هذه العبلونيسي ، فلقد اعتقد البعض أ

يطلب مسلم ألنه من غري املعقول أن ؛ ، لكن هذا الطرح غري منطقي  ۲حرتامٍ  اإلسالميأن حيظى الدين 
ـــــــــــمن آخر ، احت " م األد۶نه يفرض على املسلم احرتاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلسالم ذاترام الدين اإلسالمي ما دام ــــ

 "؛ يعين "يف إطار املبادئ اإلسالميةاملبدأ -العبارة حول هذا  رابح لونيسي دائما ، الباحث ويقول . )1(
ا " ا حلت مشكلة الزال يعاين منها املسلم إىل حد" ؛ "عظيمة يف عمقها رةفكأ اليوم ، وهي  أل

بتعبري آخر  وأ ،ادئه ..."ـمشكلة التوفيق بني ما تتطلبه احلياة املعاصرة وما تشرتطه قيم اإلسالم ومب
ـــــــــــمشكلة األص" أ۵ ميارس حياته بكل حرية " ومعىن هذه العبارة أنه ميكن للمسلم  ؛ "الة واحلداثةــــــــــــــ

االستعانة ۲ملنظومات القانونية  مكانهنه ، كما أ ة لإلسالمشريطة عدم مناقضة تلك املبادئ العام
، ولكن شريطة أن تكون فعالة  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت أنتجها عقل اإلنسان أينما وجد

هذا املبدأ الذي  ]إن[: " هذا املبدأ حول ويواصل لكي يقول . )2( "وال تناقض املبادئ العامة لإلسالم
فهذه  ]...[أتت به الثورة اجلزائرية جديد ، ولكن له جذور فكرية يف تراثنا الفقهي اإلسالمي املغاريب 

اهرية اليت طرحها ابن حزم األندلسي يف القرن ــأول نوفمرب ، هي نفسها فكرة الظ الفكرة اليت أوردها بيان
ادها أن احلالل واملباح هو األصل يف  ـــــــــــمن فكرة مف ]...[فتنطلق الظاهرية  ]...[ميالدي  احلادي عشر

  . )3( "فهو مباح وحالل للمسلم، ا ــــــــــأمر م حيرم صريح نص ]هناك[يكن  كل شيء ، وما مل

بعد  للجزائر تسمح ، م1954يف بيان أول نوفمرب  ""يف إطار املبادئ اإلسالميةإن عبارة      
، ولكن يكفي أن تكون هذه  ظماصر من نُ ــــــــــــــأن تقيم دولة وتستورد ما وصل إليه العامل املع االستقالل
 "، أما لو قيل، فهذا يف "إطار املبادئ اإلسالمية العامة لإلسالم املبادئ الة وال تتناقض معـــــــالنظم فعّ 

  .)4( اإلسالم احللول الدنيوية يف فهذا يعين البحث عن خمتلف ، ""انطالقا من املبادئ اإلسالمية
  

 . 110رابح لونيسي : دراسات حول أيديولوجية  و۳ريخ الثورة اجلزائرية ،  مرجع سابق ، ص  - )1(
 . 29، ص  ]2013[ اجلزائر ، رابح لونيسي : ربيع جزائري يف مواجهة دمار عريب ، دراسة استشرافية ، دار املعرفة ، –  )2(
 . 104رابح لونيسي : دراسات حول ۳ريخ وإيديولوجية الثورة اجلزائرية ، مرجع سابق ، ص  – )3(
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 : )1(م 1962 يف برﾙمج طرابلساجلزائرية مبادئ الدولة أسس و -ﾘلثا

م األسس دّ توضيح كما قَ لة اجلزائرية السياسية بتفصيل و أسس الدو  م1962 مل يقدم بر۵مج طرابلس     
على ما يذكر الباحث  االقتصادية واالجتماعية ، بل مل يذكر أي مؤسسة من مؤسسات الدولةواملبادئ 

 بر۵مج قراءةمت بعد سيكون استنتاجا واستخالص ، فيما يلي  ه، وحىت ما سنقدم )2(عبد احلميد زوزو
  :   م1962 طرابلس

  السياسية : األسس واملبادئ-أ 

 حزب جبهة وسيكون هذا احلزب  ، )3(النظام االشرتاكي وسياسة احلزب الواحد  عتمادا ،
سة اسيكون واضع اخلطوط العريضة لسيكما ،   التحـــرير الوطين ، والذي سيكون حز۲ مجاهري۶

 . )4(وتسيري البالد القرارات  واختاذيف تسيريه ، ويتخذ من الدميقراطية كأسلوب األمة والدولة 
  دولة من دول  ن كلأل ؛حتادا كنفدراليا االذي سيكون و  ، )5( املغاريبد احتتحقيق االالسعي ل

غرب األقصى وليبيا امل أمازائر مجهورية وكذلك تونس ، جلامها السياسي ، فااملغرب ختتلف يف نظ
 . فهما ملكيتان

  ممارسة هذه احرتام احلر۶ت وحقوق اإلنسان ، ولكن هذا ال يعين عدم التحلي ۲ملسؤولية عند
 . )6( احلر۶ت واحلقوق

  7(اشرتاكية الدولة ومجهوريتها ودميقراطيتها( . 

  : )8(االقتصادية  بادئاملسس و األ - ب 

  َ۲القتصاد و والتكفل ۲لتخطيط له . ل الدولةكفُ ت 

 
ــــاعتم أنناكر ذِ نُ  – ) 1( ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــيف كت د۵ يف هذا العمل على الرب۵مج املنشورـــــ اب : نصوص أساسية جلبهة التحرير الوطين ـــــــ

 . 51-29، ص  1976م) ، وزارة اإلعالم والثقافة ، اجلزائر ، 1954-1962(
 . 54عبد احلميد زوزو : املرجع السابق ، ص  -  ) 2(
 . 39 م ، ص1962بر۵مج طرابلس  – ) 3(
 . 49املصدر نفسه ، ص  – ) 4(
 . 47املصدر نفسه ، ص  – ) 5(
 . 39نفسه ، ص املصدر  – ) 6(
 . 40املصدر نفسه ، ص  – ) 7(
ـــــميكن مراجع – ) 8( ــــــــ وملزيد  ، 63-61عبد احلميد زوزو : املرجع السابق ، ص ة املبادئ واألسس االقتصادية خمتصرة يف مؤلف ــــــــــ

  . 45 -42م ، ص 1962، بر۵مج طرابلس  مراجعة والتفصيل فيمكن االستزادةمن 
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 عي .قطاع الزرالإعطاء األولوية ل 
 األراضي بتحديد امللكية ونزع املساحات الزائدة عن احلد األقصى . سرتجاعا 
 األراضي واستصالحها . إحياء 
 . توزيع األراضي جما۵ على الفالحني ، الذي ليس هلم مساحة كافية 
 اجلماعي لألراضي يف تعاونيات أو مزارع ۳بعة للدولة أو للبلدية . ستغاللاال 
  البدء بتحسني الصناعة التقليدية. 
 املواد األولية ذات املصدر الفالحي . ستغاللا 
 مسنت .يشمل املناجم واملقالع ومصانع اإلقطاع الدولة ل توسيع 
 وغريهاصناعة ثقيلة (برتول ، احلديد والصلب  إنشاء . ( 
 . ميم الثروات املنجمية ، على املدى البعيد 
  حمدودة وموجهة .تكون املبادرة اخلاصة 
  املختلطةميكن السماح لرؤوس األموال األجنبية ۲ملسامهة ضمن الشركات . 
 . ميم وسائل النقل  تطوير طرق املواصالت و
 . ميم البنوك وشركات التأمني يف أقرب اآلجال 
  ـــــــــاءنشوإميم الفروع األساسية للتجارة ۲جلملة موعة  أونتوج شركات ۳بعة للدولة لكل م ــــــــ

 . من املنتوجات
  سيس  للدولة . "مغازات"مراقبة األسعار و
 ۴بتة  ألسعارالنظام التفضيلي بني اجلزائر وفرنسا وتنمية املبادرات مع الدول املاحنة  إلغاء

 حساب . حسنوألسواق ذات املدى الطويل ولوسائل التجهيز 
 . ميم الفروع األساسية للتجارة اخلارجية 

  : )1(بادئ االجتماعية املسس و األ - جـ 

 . خمطط للتكوين العاجل للمستخدمني يف الصحة 
 ارسة الطبية وللمؤسسات .مميم عاجل للم 
  من احلرب يف الدائرة االقتصادية .إعادة البناء بنية إدماج املتضررين 
 . تقنني أجور الكراء يف املدن واستعمال السكنات احملجوزة حجزا غري كاف  

  
ـــــــــــة األسس واملبادئ االجتماعي – ) 1( ــــــــميكن مراجعــــــــــــ وملزيد ،  58عبد احلميد زوزو : املرجع السابق ، ص  ة خمتصرة يف ُمَؤلفــ

  وما بعدها . 45م ، ص 1962، بر۵مج طرابلس من االستزادة والتفصيل فيمكن مراجعة 
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  ال الصحةجمهناك خدمة وطنية يف 
  للجميع .جمانية الطب 
 . االهتمام ۲لنظافة يوكل للمنظمات اجلماهريية وللجيش 
 السكان املتضررين  إدماجالبناء بنية  عادةإ.  

  : )1(لسياسة اخلارجية ا أسس ومبادئ -د 

 . عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
  يف دعم التيار احليادي . ۲إلسهامالنضال ضد االستعمار واالمرب۶لية 
  احلركات الوحدوية على مستوى املغريب العريب والعامل العريب وإفريقيا .دعم 
 تحرر يف جنوب إفريقيا وشرقها .ت المساندة حركا 
 . النضال يف جمال التعاون الدويل ضد االمرب۶لية والتجارب النووية والقواعد األجنبية 

  : )2(بادئ الثقافية املسس و األ - هـ 

  ّا تفكري علمي جديد . ف بر۵مج طرابلس الثقافةعر  على إ
 . الثقافة اجلزائرية ستكون ۲للغة العربية 
 . الرجوع إىل ثقافة وطنية لكن دون االكتفاء ۲حلنني للماضي 

  : )3( )اجليشالعسكرية ( بادئاملسس و األ - و 

 . سيكون جيش التحرير الوطين نواة اجليش الوطين 
  : يف تعبئة اجلماهري لبناء  واإلسهامالدفاع عن االستقالل والبالد تتمثل مهمة اجليش اجلديدة يف

 الوطن .
 . إنشاء خال۶ حزبية يف اجليش لتسييسه 
 . إنشاء مليشيات مكملة للجيش الوطين ، يتوىل هو (اجليش) تدريبها 

  
ــــــــــة أسس ومبادئ السياسة اخلارجية خمتصرة يف ُمَؤلف عبد  – ) 1( ـــــــــــ ،  65- 64: املرجع السابق ، صاحلميد زوزوميكن مراجعــ

  . 48- 46، ص م1962بر۵مج طرابلس وملزيد من االستزادة والتفصيل فيمكن مراجعة 
االستزادة وملزيد من  59عبد احلميد زوزو : املرجع السابق ، ص ميكن مراجعة األسس واملبادئ الثقافية خمتصرة يف مؤلف – ) 2(

 وما بعدها . 45ص و  40م ، ص 1962بر۵مج طرابلس والتفصيل فيمكن مراجعة 
وملزيد وما بعدها  55عبد احلميد زوزو : املرجع السابق ، ص  األسس واملبادئ العسكرية خمتصرة يف مؤلف ميكن مراجعة – ) 3(

  وما بعدها . 50م، ص 1962بر۵مج طرابلس من االستزادة والتفصيل فيمكن مراجعة 
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  : )2(م 1964جلزائر وميثاق ا  )1(م 1963أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية يف دستور  -رابـعا

يف  ؛م ، جمموعة من أسس ومبادئ الدولة 1964وميثاق اجلزائر  1963لقد تضمن كل من دستور      
  ، نقدمها كالتايل : اعي والثقايف والعسكري والعالئقياجلانب السياسي واالقتصادي واالجتم

  واملبادئ السياسية :األسس -أ

  4(واشرتاكيتها  )3(مجهورية الدولة ودميقراطيتها( . 
 5( واحدية السلطة التنفيذية( .  
 لس الوطين  . )6( سلطة التشريع ميارسها الشعب عن طريق منتخبيه ، واملتمثل يف ا
 7( القضاء استقاللية(  
 8( على سياسة احلزب الواحد ، بعيدا عن التعددية احلزبية أو غريها ... االعتماد( . 
   حزب جبهة التحرير الوطين هو احلزب الوحيد واحلاكم يف البالد ، وسيكون طالئعيا ، يعمل

، كما  )9(على وضع السياسة العامة للدولة واألمة وسيعمل على مدى مراقبة هذه السياسة 
 الدولة ۲ملناضلني .طعم مؤسسات سيغذي وي

  ذه احلقوق ضمان احلقوق واحلر۶ت للمواطنني ، ولكن بشرط أن ال متس عملية التمتع 
ــــــة ، وممارسة هذه  من واستقرار الدولــــــــــ ـــــــــــارســـــــــــفالتمتع واملماحلقوق   ـــــــــةستكون مسؤول ةــــ

 
ــــاملرتجم واملنشور يف مؤلف بوكرا إدريس : تطور املؤسسات الدست اعتمد۵ على الدستور – ) 1( ــــــــ ل ، ورية يف اجلزائر منذ االستقالــ

. كما  57-43، ص  2009، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  01،اجلز/ 03الطبعة/من خالل الو۴ئق والنصوص ، 
ا على ماوهي الل-الفرنسية ،  مراجعة الدستور ۲للغةميكن  للجمهورية  يف اجلريدة الرمسية  -نعرف  غة األصلية املكتوب 

املوقع  ۲للغة العربية يف كذلك  ميكن مراجعتهو .  895-888، ص  10/09/1963،  64، العدد/ 2، السنة/اجلزائرية 
  . )mouradia.dz-www.el (االلكرتوين لر۱سة اجلمهورية اجلزائرية التايل : 

م ، جمموع النصوص املصادق عليها من طرف 1964اعتمد۵ على النسخة التالية ، وهي ۲للغة العربية : ميثاق اجلزائر  – ) 2(
م) ، جبهة التحرير الوطين ، اللجنة املركزية للتوجيه ، املطبعة 1964أفريل  21-16املؤمتر األول حلزب جبهة التحرير الوطين (

 . ]1964[الوطنية اجلزائرية ، اجلزائر ، 
 . 46م ، ص 1963من دستور  01املادة  – ) 3(
 .م 1964ميثاق اجلزائر ويظهر ذلك يف العديد من صفحات   – ) 4(
 . 51م ، ص 1963من دستور  39املادة  – ) 5(
 . 51- 50م ، ص 1963من دستور  38 إىل 27املواد من  – ) 6(
 . 55- 54م ، ص 1963من دستور  62واملادة  60املادة  – ) 7(
 . 121م ، ص 1964، وراجع ، ميثاق اجلزائر  46- 45م ، ص 1963مقدمة دستور   – ) 8(
ــــــــــمن دست 26و 25و 24و 23و 22املادة ميكن مراجعة   - ) 9( ـــــــــــ ميثاق اجلزائر ، أو  50- 49م ، ص 1963ور ـــ

 . 121م ، ص 1964
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أبرز هذه احلر۶ت واحلقوق : حرمة االعتداء على املسكن ، ضمان سرية املراسالت ، ومن 
  . )1( وغريها الصحافة ، حرية التعبري ، حرية االجتماع ، حرية تكوين اجلمعياتحرية 

  :   )2(بادئ االقتصادية املسس و األ -ب

 الثروات الوطنية . اسرتداد 
  القطاع االشرتاكي (العام) ونبذ القطاع اخلاص مع الوقوف. 
  االقتصادية الضرورية يف القطاع العام . الوحداتدمج كل 
  اإلصالح الزراعي . إجناحالسهر على 
  وتصفية البريوقراطية والفساد . التقشف ومنع إقامةو حماربة التبذير 
 التجارة اخلارجية .ارة اخلارجية والبنوك  والنقل وتنويع التج ميم 
 . األولوية لالستثمار 
 والقضاء على االقتصاد االستعماري  اقتصاد وطين إنشاءو  إقامة اإلصالح الزراعي. 

  : )3(والثقافية  األسس واملبادئ االجتماعية - جـ 

 . رفع املستوى املعيشي للمواطنني 
 توفري التعليم وجمانيته . 
  محاية األسرة .و الرقي ۲ملرأة وإشراكها يف تدبري الشؤون العامة 
  العمل على حمو األمية ونشر الثقافة 
  تنمية الثقافة القومية .التعريب و 

  : )4( (اجليش) األسس واملبادئ العسكرية-د

 . اجليش الوطين الشعيب يف خدمة الشعب وموضوع حتت تصرف احلكومة 
  اجلمهورية ، ويساهم يف النشاط  والسياسي واالقتصادي واالجتماعي يضمن الدفاع عن تراب

 للبالد ويف إطار احلزب .

 
  . 49- 48م ، ص 1963من دستور  22و 19و 15و 14املادة  - )1(
 . 179-173م ، ص 1964ميثاق اجلزائر   - ) 2(
ــــــــــــمقدميُنظر يف  – ) 3( ،  49-  48، ص  م1963من دستور  18و 17و 16و 15، واملادة  44م ، ص 1963ة دستور ــ

 . 197-173، ص  م1964ميثاق اجلزائر  أو يف 
 . 47م ، ص 1963من دستور  08، واملادة  45م ، ص 1963مقدمة دستور  - ) 4(
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 : )1( بادئ السياسة اخلارجيةأسس وم  -هـ

  ا .ااملؤ  زرة  واملساعدة الفعلية للحركات التحررية املناضلة من أجل استقالل بلدا
  وتثبت تقرير التعاون مع األقطار اليت تريد مساعدتنا على التغلب على صعو۲ت التخلف

 ختلصنا على االمرب۶لية .
  خل يف الشؤون الداخلية للدول .عدم التداملناهضة للتوسع االستعماري و 
 از .إتباع سياسة عدم االحني 

  : )3(م 1976ودستور  )2(م 1976أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية يف امليثاق الوطين -خامسا

ــــــــــــــــــالنص كانت  إذا      م قد تضمنت جمموعة 1976ودستور  م1976 وص السابقة للميثاق الوطينــــــــــ
من األسس واملبادئ  وعةجمم كذلكضمنا  ذين النصني قد تسس واملبادئ "الدولتية" ، فإن همن األ

  "الدولتية" ، وهي كالتايل :   

  : بادئ السياسيةاملسس و األ-أ

 4( واشرتاكيتها مجهورية الدولة ودميقراطيتها(  . 
  5(واحدية السلطة التنفيذية( . 
 6(القضاء  ستقالليةا( . 
 الوطين ، هو احلزب الوحيد ، ، وسيكون حزب جبهة التحرير  )7( سياسة احلزب الواحد اعتماد

 . )8( وسيكون طالئعيا ، وسيعمل على وضع السياسة العامة لألمة

 
 . 176 – 175م ، ص 1964ميثاق اجلزائر كما يكن مراجعة ،   45م ، ص 1963مقدمة دستور يُنظر   - ) 1(
ا كالتايل ، امليثاق الوطين 1976اعتمد۵ على النسخة املنشورة يف سنة   - ) 2( ، املعهد الوطين الرتبوي ،  1976م ، ومعلوما

ـــــــه 1976 ، اجلزائر ــــــ ،  30/07/1976،  61، العدد/ 13يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ ا. وميكن مراجعت
 . 971-890ص 

،  13اعتمد۵ على الدستور املنشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/  - ) 3(
مراجعته يف مؤلف بوكرا إدريس : تطور املؤسسات  كذلك  ، وميكن 1326-1292، ص  24/11/1976،  94العدد/

 .124-79، مصدر سابق ، ص  2الدستورية يف اجلزائر ... ، اجلزء/
 . 1294م ، ص 1976من دستور  01املادة  – ) 4(
 . 1311م ، ص 1976من دستور  104املادة  - ) 5(
 . 1323- 1322م ، ص 1976م ... من دستور 175و  174و  173و 172و 168و 165املادة  – ) 6(
 . 59م ، ص 1976امليثاق الوطين أو   . 1309م ، ص 1976من دستور  95و 94املادة  – ) 7(
امليثاق الوطين وملزيد من التفصيل ميكن مراجعة .  1310- 1309م ، ص 1976و من دستور  98و 97املادة  – ) 8(

 . 67- 59م ، ص 1976
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  ذه احلقوق ضمان احلقوق واحلر۶ت للمواطنني ، ولكن بشرط أن ال متس عملية التمتع 
من واستقرار الدولة  هذه  فالتمتع واملمارسة ستكون مسؤولة . ومن أبرز. وممارسة هذه احلقوق 

احلقوق : عدم انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة وشرفه ، ضمان سرية املراسالت -احلر۶ت
بوثيقة ، حرية املعتقد والرأي ،  إالت اخلاصة ، ضمان حرمة املسكن وعدم التفتيش واملواصال

 .) 1( وغريها اجلمعيات نشاءإجتماع ، حرية حرية التعبري واال
 ـــــــــــسلطة التشريع مي لس الشعيب الوطينــــــــــــــــــ ،  ارسها الشعب عن طريق منتخبيه ، واملتمثل يف ا

ــــــــــــــــــالس الشعبية البلدية والوالئية فهي املؤسسات القـــــــــــــــــــــــا أما للدولة ، وهي اليت تعرب اعدية ــ
 . )2( الشعبية  عن اإلرادة

  : )3(بادئ االقتصادية املسس و األ -ب

 ريق الثورة الزراعية أو غريها .، وذلك عن ط حتديث الزراعة وتوسيعها وتصنيعها 
  أو غريها .النهوض ۲لصناعة ، وذلك عن طريق الثورة الصناعية 
 ملصارف وشركات التأمني والنقل واستعادة الثروات الوطنية .كا  ميم وسائل اإلنتاج 
 ــــــــــة .امللكية العامة لوسائل اإلنتاج واالعرتاف ۲مللكية اخلاصة غري الـ  ـمـُـــــستغلــــ
 مؤسسات وسياسة التوازن اجلهوي .اكي للعلى التسيري االشرت  االعتماد 
  رفع قيمة املواد املصدرة وتنويعهاو ميم التجارة اخلارجية وتنويعها .  
 . ضمان االستقالل املايل للدولة 
 على االدخار والتقشف . عتماداال 
  السعي لتحقيق النهوض التكنولوجيالتخطيط لألنشطة االقتصادية و . 

  : )4( االجتماعية والثقافيةاألسس واملبادئ  - جـ 

 ات األساسية للجماهري الشعبية .تلبية احلاج  

 
ــــــــودة إىل.  47- 46م ، ص 1976امليثاق الوطين  – )1( ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ م ، الفصل الرابع 1976دستور  وملزيد من التفصيل ميكن العـ

 . 1306-1301م ، ص 1976من الباب األول من دستور 
 . 1295- 1294م ، ص 1976من دستور  08و 07املادة  – )2(
 م يف أبوابه املختلفة ...1976امليثاق الوطين   – )3(
ـــــامل، و  1306-1304، ص  73إىل املادة  60م ، من املادة 1976دستور  - )4( ــــــــ ،  23و 22و 21و  20و 19ادة ــــــــ

امليثاق الوطين  ، و  142-91م ، ص 1976الوطين يثاق الباب الثالث من املويُنظر كذلك يف  . 1298-1297ص 
 . 273- 268كذلك ، ص 
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  والوقاية الصحية للعامل . واألمنضمان احلماية االجتماعية 
 . ائيا  توفري ظروف معيشية للمواطنني غري البالغني لسن العمل ومن ال يستطيعون والعاجزين 
  والشبيبة والشيخوخة .األمومة والطفولة ترقية املرأة ومحاية محاية األسرة 
 جباريته .جمانية التعليم وإ 
 لتكوين املهين وأبواب الثقافة .فتح أبواب ا 
  الوقائي .توفري الرعاية الصحية وجمانيتها وتوسيع الطب 
 نية والر۶ضية ووسائل الرتفيه .لبدترقية الرتبية ا 
 ش .التحسني الدائم لظروف العمل ولظروف العي 
  اللغة العربية . وتعميم استعمالالتعريب 
 . تمع وتثقيفه  توعية ا
 . فتح التعليم العايل وتطويره 

  : )1(بادئ يف السياسة اخلارجية املسس و األ-د

 دخل يف الشؤون الداخلية للدول .عدم الت 
  تتبىن اجلزائر املبادئ واألهداف اليت تتضمنها مواثيق األمم املتحدة ومنظمة والوحدة اإلفريقية

 العربية .واجلامعة 
  وحتقيق املصلحة حتقيق التعاون الدويل وتنمية العالقات الودية بني الدول على أساس املساواة

 املتبادلة .
 . ييد ودعم غري املشروط للشعوب املكافحة يف سبيل حترير وطنها 
  تشجيع الوحدة بني شعوب القارة .حتقيق أهداف منظمة الوحدة اإلفريقية و 
  ـــــرق السلمية كما متتنع اجلزائر ، االلتجالسعي حلل النزاعات ــــــــ ــــــــية ۲لطــــــــــــــــ ــــــــ اء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدولـــــــــــــــــــ

 إىل احلرب حلل مشاكلها .
  من الرتاب الوطين .لبتة عن أي جزء ال تنازل أ 
  مرب۶لية والتمييز العنصري .اجلديد واإلاالستعمار واالستعمار الكفاح ضد 
 إفريقياالسياسي واالقتصادي ، وخاصة يف  التضامن مع الشعوب يف كفاحها من أجل حتررها 

  وآسيا وأمريكا الالتينية .

 
الوطين ، امليثاق وملزيد من التفصيل ميكن العودة إىل  1308، ص  93إىل املادة  86م ، من املادة 1976دستور يُنظر يف  – )1(

  . 173- 157، ص  م1976
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  : )1( (اجليش) بادئ العسكريةاملسس و األ- هـ

  تتمثل يف احملافظة على االستقالل الوطين وسيادته .الدائمة للجيش الوطين الشعيب املهمة ، 
  حدة الرتابية للبالد وسالمتها .مني الدفاع عن الو 
  ال اجلوي ومساحتها الرتابية ومياهها اإلقليمية وجرفها القاري ومنطقتها االقتصادية محاية ا

ا .  اخلاصة 
 لبالد وتشييد االشرتاكية .يساهم يف تنمية ا 
 . اخلدمة الوطنية واجب وشرف 

، تبني أنه ها صبعدما قدمنا األسس واملبادئ "الدولتية" للثورة اجلزائرية من خالل مواثيقها ونصو      
أول نوفمرب رف ببيان  ، عُ م ، أصدرت بيا1954۵الثورة اجلزائرية يف الفاتح من نوفمرب  ومنذ اندالع

 اجلزائر من االستعمار الفرنسي ، رينت فيه الدولة اليت تريد بناءها بعد تطهرت وبيّ تصوّ  م ،1954
مجهورية ، دميقراطية ، تسعى لتحقيق املطالب االجتماعية :  وستكون تلك الدولة حبسب ذلك البيان

للمواطنني ، وهي إن جسدت الدميقراطية على أرض الواقع وجعلتها ثقافة وحققت املطالب االجتماعية 
ا ستحقق ما يُعرف ۲لعدالة االجتماعية ، مث إن اجلزائر لن تتوقف عند هذا وهي حتقق  للمواطنني ، فإ

املغاريب ، حتاد كون دولة سيدة ، وتسعى لتحقيق االوتهي ستحرتم حر۶ت املواطنني ، ، فاألمور السابقة 
۲ملبادئ  ةً ستكون مؤطر ن ممارستها فإ وجتسيد األسس واملبادئ السابقة ، تحققل تسعىوهي عندما 
  يطرح .  هنفإ اإلسالميةتناقض يف املمارسة مع املبادئ فأي  اإلسالمية ،

م ال يوجد فيها ما يتناقض 1954ابقة اليت وردت يف بيان أول نوفمرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــالساملبادئ واألسس      
ج طرابلس ــــــــــــاليت وردت يف املواثيق اليت صدرت بعده حىت صدور بر۵م "الدولتية" مع األسس واملبادئ

ال يوجد  كما.غريها أو تحرير الوطين م والقوانني األساسية جلبهة ال1956على غرار ميثاق الصومام 
أن هذا األخري أراد بناء  إالم ، 1962وبني األسس واملبادئ اليت وردت يف بر۵مج طرابلس  تناقض بينها

أن فيها ما يناقض املبادئ السابقة اليت وردت يف املواثيق  نعتقداجلزائر على الطريقة االشرتاكية ، واليت ال 
م والنصوص اليت جاءت بعده، 1954يسقط بيان أول نوفمرب  بر۵مج طرابلس ملن خصوصا وأ ،السابقة 

جعل ":  هوأال و عام ،  أساس ومبدأ أضف إىل ذلك أن النصوص السابقة ملؤمتر طرابلس أكدت على
  اءتــــــــــــــــــوحىت املواثيق اليت ج . "غري السياسيةو  ادئه ومقاصده إطارا للممارسة السياسيةــالم ومبـمن اإلس

 
م ، 1976. ولالستزادة أكثر ميكن مراجعـــــــــــــة امليثاق الوطين  1307م ، ص 1976من دستور  84و 83و 82املادة  - )1(

 . 154-145ص 
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أكدت على املبادئ واألسس  ، زمن ثورة البناء أو م ، زمن االستقالل1962بعد بر۵مج طرابلس 
"الدولتية" السابقة ، ولكنها صبغتها ۲الشرتاكية ، وهي ال تتناقض وال ختتلف مع املبادئ واألسس 

وإن مثة تناقض فهو يف املمارسة ، فحىت االشرتاكية ونظام احلزب الواحد ، ال ميكن أن يكون  السابقة ،
عن جزء ن كل واحد أن يقول ما عنده دون تضييق ، هذا ــــــــــــــــــــــــابقة إن متكــفيه تناقض مع املبادئ الس

ـــــــــــــادي ، فليس لدينا ما نقول ،  ال السياسي ، أما يف اجلانب االقتصــ فالنهـــــــــــــــــــج االشرتاكي هو من ا
س به ، إن مل نقل أنه أحسن احللول حلل املشاكل االقتصـــ ـــــــــادية واالجتمـــــــــــــــاعية اليت عاىن حل ال  ـــــ ـــ

  منها الشعب اجلزائري .
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  م :1962ئفة صازا܂ر يف ــــــمتر طرابلس واجلـــــــــــؤ د مقع –الفصل الثاين 

 مؤمتر طرابلس :مفهوم  - ٔوال  
 ٔعضاء املؤمتر : - نيا 
 ىل  - لثا مج طرابلس  :املصادقة    ܋ر
 السيايس جلهبة التحرر الوطين  حتديد املكܘب - رابعــــــــا:  
 بعد مؤمتر طرابلس :    ما  - ܮامسا  
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ر ــــــــــــــــــــما ميز هذا املؤمت زومن أبر  .  الدولة اجلزائرية لبناء يعد عقد مؤمتر طرابلس أوىل اللبنات األوىل     
هذا املؤمتر عقد لغاية عظيمة ، أال وهي  أنالسلطة ، ﾖلرغم  إىلوما بعده هو التصارع من أجل الوصول 

   التحضري لالستقالل .

  مفهوم مؤمتر طرابلس : -أوال

يفيان إمن املنطقي القول أن بناء اجلزائر املستقلة بدأ بشكل جلي وواضح بعد التوقيع على اتفاقيات      
ــــــــــــــــــاحلكة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية و بني احلكومم ، 1962مارس من سنة  18يف  ومة الفرنسية ــــــــ

ــــــــــــــــــــــود منصبة على حتألنه قبل هذا الت ؛االستعمارية  ر ، وبعد التوقيع رير اجلزائاريخ كانت كل اجلهـــــــــــــــ
جلزائري ، بني اجليش ا م1962مارس من سنة  19يف  إطالق النار وإعالن وقف االتفاقياتعلى 

، وخروج الزعماء التارخييني املسجونني يف فرنسا ، أحل أحدهم على عقد دورة استثنائية واجليش الفرنسي 
ة ، اهليئة التشريعي جلبهة التحرير الوطين القوانني األساسية تعتربه للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية ، والذي

الذين  ؛ ، من الزعماء التارخييني )2(أمحد بن بلة  ، ، وكان الذي أحل )1(واهليئة العليا للثورة اجلزائرية 
، منذ اندالعها ، كما  املصرية لوفد اخلارجي للثورة يف القاهرة أحد أعضاء او  اضطلعوا بتفجري الثورة ،

  م .1956أكتوبر  22بعد حادثة اختطاف الطائرة يف  "ألنوي"كان مع التارخييني املسجونني يف سجن 

لس الوطين للثورة اجلزائرية قد عقد دورات سابقة       وانتهت  ، وكانت هذه دورته األخرية ،  كان ا
، بينما كان اهلدف من هذا املؤمتر هو  أدى إىل صراع بل واقتتال بينهما فيما بعدخبالف بني املؤمترين ، 

نعم التحضري حلدث االستقالل  . )3(ام ، حدث االستقالل كما يقول علي هارون التحضري للحدث اهل
والتحضري لبداية بناء اجلزائر ، وذلك ما يقول به جدول أعمال املؤمتر ، والذي حدد نقطتني للمؤمتر ، 

مبسط ية الشعبية ؛ أو بشكل مشروع برﾙمج الثورة الدميقراط وإقراراألوىل تتمثل يف دراسة ومناقشة 
، فهي تعيني مكتب  الـــــــانية من جدول األعمـــــــــــربﾙمج اخلاص ببناء اجلزائر املستقلة ، أما النقطة الثال

وبقية  ،للجمهورية اجلزائرية جلبهة التحرير الوطين ، وهذا املكتب سيحل حمل احلكومة املؤقتة )4(سياسي 
اليت ستعرفها البالد ، واليت متتد من إعالن  الية ،ـــــــــــــــــــخالل املرحلة االنتق التحريرية مؤسسات الثورة

سيسياب جمــــــاالستقالل إىل حني انتخ الوطين ، ارة نقول أن جبهة التحرير ولإلش،  جزائري لس وطين 
 

 . 57ص   ، ، مصدر سابق جلبهة التحرير الوطين ةاألساسي القواننيمن  28املادة  - )1(
ـــــ: مذكأمحد بن بلة   - )2( ــــــــ ـــــــــــ ،  د.ت،  ، لبنان مريل ، ترمجة ، عفيف األخضر ، منشورات دار اآلداب حترير ، روبري ، راتـــــــــــــ

 . 135ص 
 . 11، ص مصدر سابق  ، ... خيبة االنطالقعلي هارون :  – )3(

(4) – voir , le procès- verbal de CNRA  du 07 juin 1962. 
. 242-241مؤلف علي هارون السابق ، ص  واحملضر منشور يف  
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 اتفاقيات، أو قبل ذلك بنص ) 1( أو هيئة سياسية خالل هذا املؤمتراسي ــــــــزب سيحــ ُحولت إىلقد 
سلطات العامة خالل فرتة االنتقال تنظيم القول يف الفصل األول املعنون بـ "، حيث ت) 2(يفيان إ
ــــــــــة سيـــاسية ذات صفـــة :"ستعترب جبهة التحرير الوطين كهيئـاﾙت اخلاصة حبق تقرير املصري" لضمــــوا
ﾖلتحديد  ، أو زاب السياسيةـــــ؛ ألن مصطلح املكتب السياسي خاص ﾖألح )3("[يعين شرعية]نونية قـا

  اهليئة املنفذة فيه . وأاحلزب السياسي من بنية (هيكلة) 

بناء اجلزائر  ملصادقة على مشروع برﾙمجاغاية نبيلة متثلت يف  ت الغاية من هذا املؤمتر ،ننعم كا     
ـــــــــــــــــــ، وتعيني القيادة اليت ستتكفل بتطبيق هذا الربﾙمج خالل املرحلة االنتق املستقلة ،  أو املؤقتة اليةــــــــــــــ

ائية إعالند من تواليت ستم   ما بعد .، تكون هلا مهمة القيادة في االستقالل إىل حني تعيني سلطة 

  أعضاء املؤمتر : -نيا

عضوا  52، والذي ائتمر فيه )4( م1962جوان من سنة  07ماي إىل  27مؤمتر طرابلس من  متدا     
اش ، يضم  ــــــالنق رةادلف مكتب . كُ  )5(الذين كانوا يف الداخل أو يف اخلارج  سواءمن قيادة الثورة ، 

رئيس ، ولقد كان  وهو الرئيس يف اجللسات اليت سيقيمها املؤمترون ؛ حممـد الصديق بن حيىيكل من  : 
رئيس مساعد ال وهو ؛علي كايف و  .يفيان إحد أعضاء الوفد املفاوض يف ، وأ ديوان رئيس احلكومة املؤقتة

مساعد آخر للرئيس وهو  ؛عمر بوداود و . لوالية الثانيةوقائدا ليف هذه اجللسات ، ولقد كان برتبة عقيد 
ز القادة املؤمترين عن أبر  أما يف فيدرالية جبهة التحرير الوطين يف فرنسا . قيادﾚ، ولقد كان  يف اجللسات

ـــــــــــوهو عض ، محدوحسني آيت أ ،س احلكومة املؤقتة ﾙئب رئي كان  ولقد ؛فهناك : حممـد بوضياف  و ـ
، وأمحد بن ة املؤقتة ووزير الداخلية ـــــــــــﾙئب رئيس احلكومولقد كان  ؛، وكرمي بلقاسم  املؤقتةيف احلكومة 

،  رئيس احلكومة املؤقتة ولقد كان ؛ ، وبن يوسف بن خدةولقد كان ﾙئب رئيس احلكومة املؤقتة بلة ؛ 
وزير ـــــان ـــــــولقد كـــــ ؛، وحممـد خيضر ن دون حقيبة يف احلكومة املؤقتة وزير مولقد كان  ؛ ورابح بيطاط

،  لوالية األوىلا لقائدولقد كان برتبة عقيد و  ؛زبريي والطاهر الن دون حقيبة يف احلكومة املؤقتة ، م
 . )5( الوطين ...اخلان العامة للجيش التحرير عقيد وقائد هيئة األركولقد كان برتبة  ؛واهلواري بومدين 

 
 . 49تحرير الوطين... ، مصدر سابق ، ص ملحق احلزب من برﾙمج طرابلس ، يف كتاب نصوص أساسية جلبهة ال – )1(
لف بن يوسف بن خدة : اتفاقيات ايفيان ، ترمجة ، حلسن زغدار ، حمـل العني جبائلي ، يف مؤَ منشور  نص اتفاقيات ايفيان  - )2(

 . 128-85، ص 1987الشيخ احلسني ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، مراجعة ، عبد احلكيم بن 
 . 89املصدر نفسه ، ص  – )3(
 . 51، ص مصدر سابق ، ... عبد احلميد زوزو : املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية   - )4(
 من هذا العمل .  ، 311-309، ص  01املؤمترين يف امللحق رقم  قائمة كلميكن االطالع على  – )5(
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أراد املؤمترون أن يصوتوا  ائلــت حمله يف مسن هناك من مل حيضر وُصوّ ــــــــــــولك،  عضواً  52حضر      
ــــــــــــر من خالل عدد األص تني قدمتا لعضوية املكتب وات حول القائمتني اللعليها ، وذلك ما يظهـــــ

مبعىن  ؛ )1(صوﾗ  64عندما جنمع األصوات السابقة جندها  ، بينما 52، فعدد احلاضرين كان السياسي  
عليه  تنص ألمر، وهذا ا )2(جاءت عن طريق التصويت ﾖلوكالة  خرية، وهذه األإضافية  14أن هناك 

ــقام ، أال يف هذا امل ، كما نضيف نقطة أخرى مهمة جداً  )3( 32للجبهة يف مادته  ةاألساسي القوانني
،  )4(حممـد العريب الزبريي ائمتني على ما يذكرالق إحدىت يف هذا املؤمتر عن يصوّ  ك من مل: أن هنا وهي

ما  ؟ حممـد بوضيافحسني آيت أمحد و :   رى مهاـــــــــــــــــولكنه ال يقدم لنا امسيهما ، فهل ﾚ تُ  رفضا ؛ أل
 ةاألساسي واننيالق، ﾖلرغم أن  )5( مع أمحد بلة على ما يذكر سعد دحلب عضوية املكتب السياسي

 . )6( 31، وذلك يف مادته  عمال غري مقبول هنع ذلك ، ويعترب للجبهة مت

مج طرابلس  :املصادقة  -لثا   على بر

ماي واألول  30و  29يومي جلزائر املستقلة ، ثالثة أﾚم ، "دام النقاش حول املشروع برﾙمج بناء ا     
قل مل يكن هناك  ، أو نقاش كبري حول مشــــــــــــــروع الربﾙمجدر مل ي . م1962من سنة  من شهر جوان"

عن التفاصيل الدقيقة ،  ، بعيداً واقتصرت املناقشة على العموميات  ،ص ، بل كان هناك تالوة للننقاشا 
 ،بعد ذلك متت املصادقة على مشروع برﾙمج البناء ﾖإلمجاع يف جلسة علنية يف اليوم الثالث من جوان 

ا جلنة ُعينت بع وذلك م علي هارون أحد ولقد قدّ  . رضـــــــــــــــــــــــــــــــــهلذا الغد تعديالت طفيفة قامت 
ــــــــــــــــــــــعدم حصول من حول مسألةاالت ــــــــــــــــــــاضرين جمموعة من االحتمــــــــــــــــــــــــاحل لمشروع الربﾙمج ، لاقشة ـ

رمبا ألن بعض األعضاء مل يكونوا يف مستوى اخلوض يف هذه املسائل ، أو أن األمر يعود : " يقولحيث 
ذه املداوالت م كانوا  ؛والفكري  اإليديولوجيذات الطابع  إىل عدم اهتمام البعض اآلخر  ذلك أل

كيد –يعلمون  ن على تطبيقها يف هرو يس ال الذينـــــــــأن أمهية النصوص تكمن يف أمهية الرج - بكل 
م انتظارا للحظة اختيار أعضاء امليدان    . )7(املكتب السياسي"  ]...[، أو رمبا احتفظ بعضهم مبداخال

  
 . 187سابق ،  مرجع،  3حممـد العريب الزبريي : ﾗريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزء /  – )1(
 . 19علي هارون : املصدر السابق ، ص  – )2(
 . 58جلبهة التحرير الوطين ، مصدر سابق ، ص  ةاألساسي قواننيال – )3(
 . 187السابق ، ص  املرجع حممـد العريب الزبريي : – )4(
 .172.ت ، ص الل اجلزائر ، منشورات دحلب ، د .مسعد دحلب : املهمة منجزة من أجل استق – )5(
 . 58القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ، مصدر سابق ، ص  – )6(
 . 25، ص  السابق املصدرعلي هارون :  – )7(
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عدت واقرتحت جمموعة من املشاريع ، كما يورد برﾙمج واحد ، بل لقد أُ د عَ يف حقيقة األمر مل يُـ      
  وهي كالتايل : أحد أعضاء قيادة فيدرالية جبهة التحرير الوطين يف فرنسا ، ، )1(علي هارون 

  مج ، قدمته فيدرالية جبهة التحرير الوطين يف فرنساﾙمشروع بر. 
 . مج ، قدمته هيئة األركان العامةﾙمشروع بر 
 .!مج ، قدمه احلاج بن علة ؟ﾙمشروع بر 
 . مج ، قدمته جلنة أعدته جلنة مبدينة احلمامات التونسيةﾙمشروع بر 

طرف من  املصادقة عليه ﾖإلمجاع متت األخري هو الذي متت مناقشته أو تالوته ﾖألحرى مثالربﾙمج      
، وليست لدينا  "أو "ميثاق طرابلس )2(طرابلس" برﾙمج الذي سيعرف منذ ذلك احلني ، بـ "املؤمترين ، و 

ـــــــــــــــــــإىل حد اآلن معلومات تبني كيف مت اختي مة ، دون غريه ار هذا الربﾙمج من بني كل الربامج املقدـــــــ
ا جلنة مثقفة ؛ ؟ أعدته روع أحسن الربامج نظرا للجنة اليتهذا املش كان  من الربامج ، أ ومن النخبة   أل

؟، أو رمبا ألن هذه الربامج مل  كما سنرى ؟ ، أم ألن أحدهم فرض هذا الربﾙمج دون الربامج األخرى
ـــــــــــيُ     . عدادهما مشروع برﾙمج احلمامات أُمر ، بين ؟ إعدادها؛ مبعىن ا  ؤمرــــ

،  )3( املصادقة على هذا الربﾙمج ، ﾖلرغم أن بن يوسف بن خدة اعرتف يف أحد حواراته تلقد مت     
الباحث عبد احلميد على ذلك وأكد، ) 4(ن الربﾙمج كان منافيا لإلسالم ، وطلب الغفران للجميع 

ومعتقدات شيوعية ونظرﾚت  مؤثرات غربية: "لقد وقع واضعي برﾙمج طرابلس حتت  قائال، زوزو 
راع فيه مقومات الشعب مل تُ مشروع طرابلس كان مشروع جمتمع ":  يف موضع آخر وقال،  "يسارية

الذين صاغوه  من طرف[ الكثري منها ،ُحّيد  ]اليت[ ،ة واحلضارية وال ثوابت األم الثقافيةاجلزائري 
م املتأثرة ﾖلثقافة األوروبية الشرقية منها  الذين انساقوا وراء شعارات الساعة وأخضعوهو ،  ]واقرتحوه لذاتيا

تمـوالغربية وطبعوه مبف م وحدثت القطيعة ـوقع فص، فع اجلزائري العريب اإلسالمي اهيم وقيم غريبة عن ا
تمع وثوابت األمةبني ما ميكن تسميته مبقتضيات احلال أو بضرورات ا   . )5( "لواقع وقيم ا

  
 . 14، ص  املصدر نفسه علي هارون : – )1(
. والنص ﾖللغة  51-29برﾙمج طرابلس ، يف كتاب : نصوص أساسية جلبهة التحرير الوطين ... ، مصدر سابق ، ص  – )2(

 .www.el-mouradia.dz الفرنسة منشور على املوقع االلكرتوين لرﾕسة اجلمهورية اجلزائرية التايل : 
لفه : شهادات ومواقف ، احلوار الذي أجراه بن يوسف بن خدة يف التسعينات من القرن املاضي ، يف مؤَ  ميكن مراجعة -  )3(

 . 158-153، ص  2004، دار النعمان ، اجلزائر ، 1الطبعة/
 . 154املصدر نفسه ، ص  – )4(
 . 46، ص  املرجع السابق عبد احلميد زوزو :  – )5(



م .1962الفصل الثاين : عقد مؤمتر طرابلس واجلزا܂ر يف صائفة   
 

58 
 

طرف جلنة  كما أسلفنا قبل قليل ، منﾙمج يف مدينة احلمامات التونسية  هذا الرب  إعدادلقد مت      
ــــــــــــــــــة وقيــــــــــــــــــــــــمثقف  رافـــــــــــــــــــــإشحتت تعمل  ةـــــــــــــــــاللجنانت تلك ـــادية يف الثورة التحريرية اجلزائرية . وكــــــ

مـد حريب ومصطفى األشرف حمو رضا مالك ن : حمـمد الصديق بن حيىي و ، وتضم كل م أمحد بن بلة
ون جبامعة د الصديق بن حيىي ، فهو حاصل على شهادة ليسانس يف القانـفأما حمم.. .)1(مالك متام و 

 سواء،  وان رئيس احلكومة املؤقتةــــــديلعام للطلبة اجلزائريني ، توىل رﾕسة ا حتاداجلزائر وممثل سابق لال
ـــــــــــن يوسف بن خفرحات عباس ، أو الثاين ، ب،  الرئيس األول ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ د املفاوض دة ، وكان ضمن الوف

ـــــــــــــــــــــــــجوكان رضا مالك مدير  . يف إيفيان ــــــــــــريدة اـــــــ سيسها ، وهوــــــــــــــ أيضا كان ضمن  اهد منذ 
، وشغل منصب أمني عام وزارة  ا يف فرنساد حريب ، فلقد كان طالبـيفيان . وأما حممالوفد املفاوض يف إ

 ،) 2( لغة العربيةاً لوأستاذا فيصح، فلقد كان مصطفى األشرف  وأما،  الشؤون اخلارجية للحكومة املؤقتة
ــــــــــــفلقد ك ،وأما مالك متام  لس الوطين للثورة اجلزائرية ـــــــــــــــــ   .) 3(ان عضوا سابقا يف ا

أنه رّكز احلديث عن الثورة الدميقراطية  : نقول م ،1962 حول برﾙمج طرابلسوبكالم خمتصر      
راطية الشعبية ؛ وهي ـــــــــــــفاجلزائريون ومنذ االستقالل سيفجرون ثورة جديدة هي الثورة الدميق . الشعبية

دف إىل بناء الوطن وتشييده يف "إطار مب ــــــــــــــــــدئ اشرتاكياــــــــــــــــتلك الثورة اليت  ة وسلطة يف أيدي ــــــــ
ال ــــــــــه األكمل والشعب هو الفالحون والعمـــــــــجنازها على الوجوحده قادر على إ" ، فالشعب "الشعب

 ،االستقالل  منذيعين  ؛ ، وهي اآلن )4( فالثورة مل تتوقف" . وم والشباب واملثقفون الثوريونعلى العم
  حترير .، ثورة  م1962جويلية  05بعد أن كانت قبل بناء ثورة 

  :السياسي جلبهة التحرير الوطين  املكتب -رابعا

حنو اختيار أعضاء  املؤمترون يف طرابلس الغرب وجوههم بعد املصادقة على برﾙمج بناء اجلزائر ، ميم     
ـــــــــــقي ، اجلديدة هذه القيادة كون مهمةاملكتب السياسي حلزب جبهة التحرير الوطين ، وست ــــــــ  ئرادة اجلزاـــ

 وهذا ؛سيسي  وطين يف املرحلة االنتقالية ، واليت متتد من ﾗريخ تقرير املصري إىل حني انتخاب جملس
ووضع  حكومة مؤقتة وسن القوانني للدولة خالل املرحلة االنتقاليةتكون له فيما بعد تعيني األخري س

تتمثل  جلبهة التحرير الوطين ل هذا فمهمة املكتب السياسيـقب، ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  دستور للجزائر املستقلة
ويكون على هذا  ]...[ء وتنظيم انتخاب اجلمعية التأسيسية وحتضري االستفتاإرساء قواعد احلزب يف "

أن يقيم ﾖجلزائر العاصمة ، ليكون ممثال للسلطة العليا جلبهة التحرير  -االجتماع حال انتهاء –املكتب 

  
 . 46املرجع السابق ، ص  عبد احلميد زوزو :  – )1(
تمع،  : اجلـزائر عبد السالم فياليل - )2(  . 463، ص  2013،  اجلزائر ريب، عنابة،ـ، دار الوسام الع1/، الطبعـة  الدولة وا
 . 39 -37 ، مصدر سابق ،  ص م 1962 برﾙمج طرابلس  – )3(



م .1962الفصل الثاين : عقد مؤمتر طرابلس واجلزا܂ر يف صائفة   
 

59 
 

ــــــــــــاالنتقاليخالل الفرتة  الوطين وبذلك يكون املكتب السياسي اليد العليا على اهليئات  ]...[ة احلامسة ــــ
  . )1( اليت تنوي جزائر الغد إنشاءها "

دمت قائمتني لعضويته ، األوىل ، قدمها أمحد بن خالل عملية اختيار أعضاء املكتب السياسي ، قُ      
بلة ، ﾙئب رئيس احلكومة املؤقتة ، وهي تضم سبعة أعضاء ، وهم : أمحد بن بلة ، حسني آيت أمحد ، 

ثانية ، فلقد اقرتحها كرمي أما القائمة ال .مدي السعيد ، واحلاج بن علة ـمد خيضر ، رابح بيطاط ، حمـحم
: كرمي ، وهم  فيها ، وهي تضـــــــــم تسعة أعضاء بلقاسم ، ﾙئب رئيس احلكومة املؤقتة ، ووزير الداخلية

ابح ور ،  مد بوضيافـ، حم ال ، عبد احلفيظ بوصوف ، حسني آيت أمحدـــــــــــــــــبلقاسم ، خلضر بن طوب
  . )2(، أمحد بن بلة ، وسعد دحلب  بيطاط

حىت اآلن جيعلنا نتساءل قبل أن نواصل احلديث عما جرى يف املؤمتر و إن ما جرى يف بداية املؤمتر      
ـــــــــــــــــــاب) ، سرب عن عملية بعد الذي سبق ، وﾖلتحديد  اؤالت ــــــــــــــــــــــــــــــومن أبرز هذه التساآلراء (االنتخــــــ

ــــــــــــــــــول لنواب رئيس احلكمواد قانونية من قوانني جبهة التحرير الوطين ، ختُ هل هناك ما يلي :  ومة املؤقتة ـ
كتب السياسي للحزب ؟، حبسب اقرتاح قائمة لعضوية املأو أحد املستوزرين يف احلكومة املؤقتة ، 

حتديد القيادة اجلديدة تة نه ميكن لنواب رئيس احلكومة املؤقا ال توجد مادة قانونية تقول : "طالعنإ
دة اليت ستكون هلا كلم عن املكتب السياسي ، هذه القيا، بل ال توجد هناك مادة قانونية تت "لالستقالل

؟. ويف مقابل  ل أكثر حول هذه النقطةءاــما بعد لكي نتسوسنعود في .املرحلة االنتقالية  قيادة البالد يف
؛ صالحية تقدمي جلسات املؤمتر؟ يعين  حدىإون يف القان هذاستحدث : رمبا أُ الكالم السابق نقول 

، من طرف  األخرى التحريرية الية يف وجود احلكومة املؤقتة ومؤسسات الثورةــقيادة جديدة للمرحلة االنتق
لس الوطين للث ؛رئيس احلكومة ، أو حىت الرئيس  أو ﾙئب املؤقتة وزير من احلكومة اجلزائرية ، ورة ألن ا

 ،؟ ى اجللساتإحدعلى هذا القانون يف  ولكن ال نسمع أصوات تقول أنه ُصودق . ة تشريعية ؟هو هيئ
، قانوﾙ يعا أو يصبح ذلك "اهلم ﾖلتقدمي"يُعد تشر  املؤقيت أم أن جمرد "اهلم ﾖلتقدمي" من الطاقم احلكومي

ن املؤمترين مل ، وأأم أن الذي حصل هو خرق للقانون  ، ؟!، وحىت إن مل ُيصادق عليه ساري املفعول 
م كانوا رمبا مركزين يف أمر آخر غري تطبيق القانون ؛ينتبهوا هلذا اخلرق  وكما قلنا سابقا ، ال   .؟  أل

، تتكلم عن تعيني مكتب  ها من القوانني أو النصوصأو غري  لجبهةل ةيـاألساس القواننيتوجد مادة من 
لس الوطين للثورة:  ول أنـقانونية تقنعم هناك مادة  .ملرحلة االنتقالية يف البالد سياسي لقيادة ا    "ا

 
 . 13علي هارون : املصدر السابق ، ص  – )1(
 . 187السابق ، ص املرجع  حممـد العريب الزبريي :  – )2(
 . 25: املصدر السابق ، ص  علي هارون – )3(
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جلبهة  القوانني األساسيةمن  )1( 28وهي املادة ،  "راملؤمت اهليئة العليا للثورة حىت انعقاداجلزائرية هو 
ــــــح أن التعيينات حصلت ﾖلكلمة ، ولكن ا التحرير الوطين ــــــــ   . ، ولكن من طرف من  ؟!لواضـ

حلزب جبهة التحرير الوطين ، له مهمة سياسي جد مادة قانونية تتكلم عن مكتب ال تو  تإذا كان     
ذه الفكرةاملرحلة االنتقالـية قيادة  وحىت إن مت  ؟،، ومن هو صاحبها  ؟ ، فمن أين أتى املؤمترون 

ا للمؤمترين ؟ مث الل هذه الدورة ، فمن هو صاحبها تشريعها خ ملاذا مل يطبق ؟ ومن الذي أوحى 
أم هي حب السلطة  ، اس ؟ـــــــــــــــــــــمن األسان ال بد من عقد هذا املؤمتر ــــــــــــــــــــــوهل ك،  املؤمتـرون القانون ؟

حب  أو رمبا هي،  ادة البالد ؟ـــــــــــــــــــأنه هو األصلح لقي، و  ، ورؤية اآلخر على أنه غري صاحل ةـوالزعام
  ؟! .  من واحد إىل آخرخيتلف  حبنا لوطننا، ولكن  نه حيب وطنهالوطن ، فكل واحد منا يزعم أ

، التحليل وإذا تعمقنا أكثر يف " : د العريب الزبرييـحمم مة ، يقولنقطة حب السلطة والزعاوحول      
ـــــــــــــــاء جديدة فإننا جند اخلالف بني السيدين أمحد بن بلة وكرمي بلقاسم ، ال يعود  ، ولكنه فقط إىل أشيـــــــ

نه أحق من اآلخر لقياق كل ينطل دة حق لقيانه األوحنن نضيف هنا ، " . )2(" دة الثورة واحد منهما 
 ؛أمحد بن بلة م و كرمي بلقاسالذي فيه  ، و  للباحث حممـد العريب الزبريي وحنن قدمنا هذا املقطع . "البالد

فيها نفسه . ويف هذا م م قائمة للمكتب السياسي ، أضف إىل ذلك أنه قدّ ألن كل واحد منهما قدّ 
ن القائم ه أمحد بن بلة وقالحد الليايل من ليايل املؤمتر ، أﾗعلي هارون  أنه يف أاملقام يورد  ة ــــــــــــــــــــله 

ن نضع مصلحة وأضاف أنه بوسعنا أ ،األصوات  )2/3( األمثل للحصول على ثلثياليت قدمها هي "
حلزب جبهة  أما الثالثة ، فلماذا مكتب سياسي .، وهذه املالحظة الثانية ) 3(" البلد فوق كل اعتبار

ـــــــــــــــــــــــــلقيادة املرحلة االنتقاليالتحرير الوطين  لس الوطين للثور ة ــــــــــ ة ، وغريها ، وهناك احلكومة املؤقتة وا
ا فهذه مؤسسات شرعية  ، " )4(بما أنه أُعلن عن استمرارية الثورة ف،  ؟ مؤسسات الثورةمن  مكا كان 

ادة سات ، قي، فلقد خول القانون هلذه املؤس )5(" م السلطة من املستعمرتسل -وبكل هدوء ووعي-
ــــــــــــــــــ ــــــــ جلبهة التحرير الوطين  ةـــــــاألساسي واننيـمن الق 28، والدليل على ذلك املادة رف فيها البالد والتصــ

لس الوطين احلايل : "واليت تقول  ، - اليت ذكرﾙها سابقا-   ة العليا للثورة ــــــــــــــــــللثورة اجلزائرية ، هو اهليئا

  
 . 57، ص  مصدر سابق ،  جلبهة التحرير الوطين ةاألساسيالقوانني  – )1(
 . 187حممـد العريب الزبريي : املصدر السابق ، ص  – )2(
 . 27علي هارون: املصدر السابق ، ص  – )3(
 . 39ص ، و  37م ، ص 1962 برﾙمج طرابلس  – )4(
،  02م) ، الطبعة/1962-1946العسكري (  علي كايف من املناضل السياسي إىل القائدعلي كايف : مذكرات الرئيس  – )5(

 . 364، ص  2011دار القصبة ، اجلزائر ، 
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 من القوانني 21ولقد جاء يف املادة  . )1(داخل الرتاب الوطين املؤمتر يُعقد وهذا " ، حىت انعقاد املؤمتر
، جلبهة التحرير الوطين ورية العليا ــــــــهو اهليئة الدست املؤمتر الوطين ،أن " : التحرير الوطين بهةجل ةاألساسي

لس الوطين للثورة اجلزائرية ، هو  ،  حال ما تتوفر فيه شروط التمثيلوهو جيتمع يف الرتاب الوطين وا
، ويف آخر  )2( "إعدادهـــــــــاد وطريقة ــعني مكان االنعقر ويــــــــــــــــاء يف املؤمتــــــــــــالذي جيدد طريقة متثيل األعض

ـــــــــــــــــــنتسهذا املالحظة  ـــــــــــاملؤسسات الصاءل كالتايل : هل ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ احلة خالل الثورة التحريرية غري صاحلة ــــ
ـــــــــــــــــــأكرب املفارق من املنطق فهذه كان هذا هووإن  ،  ؟!زمن االستقالل ل اليت وقع  والتناقضات اتـــــــــــــــ

  .  فيها قادة الثورة التحريرية !

د بوضياف ـحمم ، وﾖلتحديد عن االمسني ، أمحد بن بلةيعلق سعد دحلب عن القائمة اليت قدمها       
إال على مضض ، ومن املؤكد أنه كان يريد  بلة] [أمحد بنومل يقرتحهما : " يقولف وحسني آيت أمحد ،

رابح  الباحث ويعلق . )3( "ما بعدمث التخلص منهما في ]...[املؤقتة  استغالهلما للقضاء على احلكومة
السعيد  حممـديكان وإذا  " : قائالاملكتب السياسي الذين قدمهم أمحد بن بلة  حول أعضاء لونيسي

وكان من املفروض أن  ، وجبهاده الذي ال يشك فيه أحد ]...[معروف بقيادته للوالية التارخيية الثالثة 
ن احلاج بن علة مل يسمع به أحد ، فإ ]...[لعامة جليش التحرير الوطين يتوىل هو قيادة وهيئة األركان ا

نه ينحدر من منطقة الغرب أ، إال  الثورةكبري يذكر ، فقد كان يف السجن منذ بداﾚت ومل يقم بدور  
ا بن بلــاجلزائري ، مما يدل على مدى اجلهوية اليت يف فمادام أنه مل جيد عناصر ﾖرزة أثناء  ]...[ ةكر 

ا يف املكتب السياسي ، اقرتح هذه الشخصي هـــــــــــــــــــــــــالثورة من هذه املنطقة الغربية ، ألخذ مكا  ولةـــة ا
ـــــــــــيف الوقت الذي مت فيه إقص ــــــــــــ، ال ميك ]من قائمة مكتبه[اء شخصيات ﾖرزة ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ حى ن أن متُ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــمن ذاك ف عبد احلفيظ بوصو  ؛ اءات الثالثةـــــــــــــــــــــ، وهم البالتاريخ  رة الشعب اجلزائري ، مهما ُزوِّرــــــــ
 .)4( "خلضر بن طوﾖلوكرمي بلقاسم و 

ـــــــــــدي السعيد واحلاج بن علة ، أما بشكـد بوضياف وحممـهذا عن حسني آيت أمحد وحمم       ــــــــ ل عام ـ
، فمعظمهم ، بغض النظر  ري أكفاءغ ائمةــــــــــــــــــــــــــــــــ: إن أعضاء هذه القعن هذه القائمة ، فنقول حنن 

بعد أمحد بن بلة أحداث الثورة ، بينما أُ  شتدتاانوا يف السجن منذ أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــدي السعيد ، كـعن حمم
  اءات الثالثة ، والقيادات األخرى ، وهنا ـــــــــــــــــــــــاألحداث والقريبني منها ، وخاصة الب عن قائمته صانعي

 
 . 57من القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ، ص  21املادة   - )1(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )2(
 . 172سعد دحلب : املصدر السابق ، ص  – )3(
 . 39، ص رؤساء اجلزائر ... ، مرجع سابق رابح لونسي :  – )4(



م .1962الفصل الثاين : عقد مؤمتر طرابلس واجلزا܂ر يف صائفة   
 

62 
 

ددها أمحد بن بلة الختيار أعضاء اليت ح -وهي معايري الكفاءة -عايريهي امل ما السؤال التايل :نطرح 
 املعايريهي اجلهوية ،  أم أن  ، أم )1( د بوضيافـحمم عرب، كما  السجن، أ هي  ؟املكتب السياسي 

 . ؟ انة قبل كل شيءـاألموية و ــفيها والثقافة والوعي والشخصية الق تتمثل يف املشاركة يف الثورة والفاعلية
األربعة ،  ني التارخيينيادات السابقة اليت وردت يف املكتب السياسي ، وﾖلتحديد املعتقلـوحول بعض القي

،  ، حسني آيت أمحد [حممـد بوضياف :ارخييني األربعة ـإن املعتقلني الت: "د العريب الزبريي ـحمم يقول
، أفرغت  مشاكل زائفة فيما وقع منكرب قسط من املسؤولية يتحملون أ ، حممـد خيضر]، أمحد بن بلة

ــــــــــــــــــالثورة من حمتواها احلقيقي وفتحت أبواب واسعة للخونة واالنتهازيني على اختالف أنواعه . وأول  مـ
ن واحد أمام عدو واحد ، وهم يف سجيني عجزهم عن التفاهم فيما بينهم عاب على أولئك التارخيما يُ 

م على توظيف واحدة .  يديولوجيةرغم تشبعهم  ، ومصري واحد أما عيبهم الثاين فيتمثل يف عدم قدر
صد امل وبرﾙمج عمل شامل قـــــــــــــفرتة اعتقاهلم اليت بلغت مخسة وستني شهرا لوضع مشروع جمتمع متك

كان كل ذلك    ، وإذا مل يفعلوا النار واسرتجاع االستقالل الوطين طالقإمواجهة الفرتة املوالية لوقف 
م أهل هلاملن برهنوا على عليهم أن يتعففوا ويرتكوا مسؤولية القيادة    . )2( "أ

أمحد بن بلة حوار حول عضوية  يورد علي هارون يف كتابه صائفة االختالف ، أنه حصل بينه وبني     
األمثل للحصول  اليت قدمها هي ائمةــــــــــــــــــــــــ، ولقد عرب أمحد بن بلة أن الق ليلة املؤمتر املكتب السياسي

ـــــــــــعلى األغلبي ـــــــــــن يكأبد اء الذين ال ـــــــــــــــــــحول األعض،  ، فيقول علي هارونة ـــــــــ يف املكتب نوا و ـــــ
 للثورة ثة رجال ، كانوا القادة احلقيقينيثال زاحةإجهيت كنت أرى أنه ليس من احلكمة ومن السياسي : "

األوىل للجزائر املستقلة ، هذا السلوك ال يعد نكراﾙ للجميل  دارةاإلل السنوات األخرية ونبعدهم عن طوا
ــــــــــــــــــوحسب ، بل خطأ فادح له عواقب وخيم ــــــــ أساسها بناء  ة األسس اليت ننوي علىـــــــــــــــــة على صالبـ

افة كرمي وبوصوف وبن طوﾖل ـــــــــــــــــوبدا يل من الضروري إض: " " ، ويواصل علي هارون قائالجزائر الغد
 ميناء قد قادوا مركب اجلزائر إىل ]...[إىل قائمة اخلمسة ، فهم على الرغم مما تعرضوا له من انتقادات 

ش ألسباب ، واليوم وحنن على أبواب االستقالل ليس لرجل ظل على اهلاماالستقالل رغم كل الصعاب 
ــــــــــــــــــأن يط ]...[، مث صار خارج املعركة جة عن إرادته بال شك خار  من يده أولئك الذين  شارةرد ــــــ
ايتها السعيدةـزموا كليا خبوض هذه املعـــــــــــــــــــــــــالت   . )3( "ركة وقادوها إىل 

  
 . 205، ص  2009 ،  ، اجلزائر هومة، دار  : اغتيال ...حلم ، أحاديث مع بوضياف حممـد عباس – )1(
 . 193-192، ص  املرجع السابقحمـمد العريب الزبريي :  – )2( 
  . 28- 27علي هارون : املصدر السابق ، ص  - )3( 



م .1962الفصل الثاين : عقد مؤمتر طرابلس واجلزا܂ر يف صائفة   
 

63 
 

ذه األلفاظ      دف من هذا   أ سواءوالعبارات ،  وحنن عندما نعرب   كانت لنا أو لغريﾙ ، فنحن ال 
بىن البالد على قاعدة ولكن نريد أن تُ  أو أننا نتنكر هلم ، ، الثورة التحريرية أحد من قادةالتجريح يف 

ه ال القيادة ــــــــــفال ميكن الكفء، أم غري املنصب و له القيادة  ، فالكفءال على قاعدة هشة  ،صحيحة 
حد من ، حنن ال نتنكر ألنه جتريح ، نعيد ونكرر، ولكي ال يُفهم هذا الكالم على أوال املنصب 

، بل عل ، فاعال أو غري فاخارجه  خارج السجن أوزمن الثورة كان   سواء أاجلزائرية ، رجاالت الثورة 
ذه احلرية ، فلوال هللا عزوجل مث ما قدموه من تضحياتنقدرهم وحنرتمهم حنبهم و   ،ملا حنن ننعم اليوم 

  . تهفاجليل الذي فجر الثورة وحقق االستقالل ، جيل استثنائي ، ﾖلرغم من أخطائه وزالّ 

األنسب لعضوية املكتب السياسي ،  -وبكل موضوعية- ، هي سمالقائمة اليت اقرتحها كرمي بلقاإن      
ـــــــــــأل د بوضياف ، ـحمم :م ـــــــوه ا تضم ستة من جلنة التسعة اليت اضطلعت بتفجري الثورة التحريرية ،ــــ

عتقل يضر ، وكرمي بلقــــــاسم ، ومن هؤالء أُ د خـرابح بيطاط ، أمحد بن بلة ، حسني آيت أمحد ، حمم
حممـد بوضياف ،  ، وهم أمحد بن بلة ، م1956أكتوبر  22 يف حادثة اختطاف الطائرة يفأربعة منهم 

وال الثورة حرا طليقا ، حيث تقلد يف ـــــــــبلقاسم فلقد ظل طكرمي أما  د خيضر ، حسني آيت أمحد ، وحممـ
مة املؤقتة ، مث  ستوزر يف احلكو وقاتل ﾖلسالح يف امليدان ، مث أُ  بداية الثورة قيادة املنطقة (الوالية) الثالثة

لس ال األعضاءنه من يفيان ، كما أاملفاوض يف إزائري حد أعضاء الوفد اجلكان أ ين طو الدائمني يف ا
لعضوية املكتب السياسي ،  ته. أما الثالثة الباقني ، الذين اقرتحهم كرمي بلقاسم يف قائم للثورة اجلزائرية

عبد  أمايفيان ، الوفد املفاوض يف إأعضاء الطاقم احلكومي وأحد  أعضاء سعد دحلب أحد : فهم
الت العامة ، وهذا خلصر بن طوال أﾚم احلكومة املؤقتة وزيرا للتسليح واالتصا فكان احلفيظ بوصوف

التنسيق والتنفيذ ،  جلنةكما كان عضوا يف   ، بعد زيغـود يوسف للوالية الثانيةكان قائدا سابقا طوﾖل ،  
سيس احلكوم   كان، كما   يفيانما كان يف الوفد املفاوض يف إ، ك ستوزر كوزير للداخليةة املؤقتة أُ وبعد 

  . )1(  21رابح بيطاط من أعضاء اجتماع  مومعهكل من خلضر بن طوﾖل وعبد احلفظ 

خلضر بن طوﾖل اقرتاحها  جلنة لكي تقوم بعملية سرب لآلراء ،بعد تقدمي القائمتني ، مت تشكيل      
تلك اللجنة على ما يذكر علي هارون  كانتللقيام بعملية املشاورات الختيار قائمة من القائمتني ، و 

  املطروح، والسؤال ) 1(وقاضي بوبكر د الصديق بن حيىي ، احلاج بن علة ، عمر بوداود ، ـتضم ، حمم

 
  ، )DVDم) ، قرص مضغوط (1962-1830ميكن مراجعة ترمجة للمذكورين يف هذه الفقرة يف موسوعة ﾗريخ اجلزائر ( – )1(

ــــــــقسم الرتاجم ، املركز الوطين للدراس ــــــــ ــــم ، وزارة ا1954احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب ات والبحث يف ـــ ــــــــ ـــــــــــ اهدين ، ــــــ
 . 2002اجلزائر ، 

 . 29علي هارون : املصدر السابق ، ص  - )2(



م .1962الفصل الثاين : عقد مؤمتر طرابلس واجلزا܂ر يف صائفة   
 

64 
 

هل ميكن ألي ف ، ي صفة وأي سلطة استطاع من خالهلا خلضر بن طوﾖل اقرتاح هذه اللجنة ؟هنا 
الذي وضعه  يف القانونمبعىن ؛ هل أم هي للخضر بن طوﾖل فقط ؟  واحد من املؤمتـرين فعل ذلك ،

 ، وذلك بصفته وزيرا للداخلية ، ةــــــــــــــقادة الثورة ما جيعل خلضر بن طوﾖل دون غريه خيتار هذه اللجن
د ـعليهم حمم، وملاذا اختار خلضر بن طوﾖل األربعة السابقني ورّأس  ؟ـــــــــة ميكنه ذلك للداخليوزير و 

، ولكن املهم أنه أسئلة يصعب اإلجابة عليها  ؟ . يري لالختيار والرتؤس، هل من معا؟ الصديق بن حيىي 
  جلنة وبدأت عملية سرب اآلراء . لمت تشكي

تبني أن قائمة بن بلة حتظى بتأييد لجنة مع املؤمترين بشكل فردي ، "أقامتها ال اليت شاوراتاملوبعد      
كان   فالفرق إذاوا ، ـــــــــــــــــؤيد قائمة كرمي بلقاسم سوى واحد وثالثني عضوثالثني عضوا ، بينما مل يُ ثالثة 

آيت أمحد حسني ، بل إّن  زوال ، ألن اثنني من املؤمترين مل يعربوا عن رأييهماـلل ، ومعرضاضئيال جدا 
ما يرفضان املشاركة يف هيئة علـوحمم ، وذلك  يشرف عليها السيد أمحد بن بلة ياد بوضياف قد صرحا أ

ما مل يتفقا معه طيلة سنوات السجن وأن نظر  .)1(" ما للجزائر ختتلف كلية عن نظرتهحبجة أ

ا فشلت و        ،  . نعم لقد فشلت هذه اللجنة ل جلنة ﾘنيةــــــأوصت بتشكيبعد هذا صرحت اللجنة أ
ا ـــــــــــمل تستط أل ــــــــــــــــــــــــــ غلبية الثلثني احد القع مجع أصوات أـ  28، وهذا ما تنص عليه املادة  )2(ئمتني 
على ما يذكر عضوا  52ة فلقد كان عدد املؤمترين جلبهة التحرير الوطين ، ولإلشار  ةاسيـاألس القواننيمن 

، مبعىن  )4( صوﾗ  66وات كان ــــــــد العريب الزبريي أن جممل األصـحمم، ويذكر الباحث ) 3(علي هارون 
ن حتصل االجتماع ، وﾖلتايل كان ال بد أ أنه كان هناك تصويت ﾖلوكالة عن مدعوين مل حيضروا يف هذا

املكتب السياسي ، ولكن  وﾖلتايل تكون هلا عضويةأو أكثر من ذلك  صوﾗ  44 القائمتني على حدىإ
ة ـجلنبدل  وهنا نطرح سؤاال مهما للغاية ، ملاذا مل يتم التصويت علنيا على القائمتني .ذلك مل حيصل 

القائمتني لعضوية  حدىإختيار فشل اللجنة مع املؤمترين يف اعلق علي هارون على . ؟ اآلراء  لسرب
رجال جاءوا نه ملن الصعب أن حيدث التوافق والتفاهم السريع بني مخسني إ: " قائال،  املكتب السياسي

اذ قرار له أمهية ﾗرخيية ـجيتمعون ألول مرة الخت ]فهم[ ؛ من العمل السري واجلبال والسجون واحملتشدات
ل ، هل كان ولكن حنن بدورﾙ نتساء املؤمترين ،رين ـــــحد احلاضأ . هذا ما يقوله علي هارون)5( "صوىق

أو احنياز لطرف ، ومل يكن فيه ميل ددت من طرف خلضر بن طوﾖل شفافاعمل هذه اللجنة اليت حُ 
 

 . 187، ص  املرجع السابق حممـد العريب الزبريي :   - )1(
 . 29علي هارون : املصدر السابق ، ص  – )2(
 . 18أو ص  17-15املصدر نفسه ، ص   – )3(
 . 193، ص  املرجع السابقحمـمد العريب الزبريي :  – )4(
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وهذا  . ؟هل عملت هذه اللجنة بكل صدق وأمانة وشفافية إلجناح املؤمتر بدل تفجريه  ؟ آخردون 
ـــــــــــن نبحث عن احلقيقانة اللجنة ، ولكدف إىل التجريح يف أمت بريئة ال الؤ تسا ــــــــ ة ، نبحث ــــــــــــــــــــــــــــــ

م كانوا جماهدين شفعن الضماﾙت اليت جتعل هذا اللجنة ُتؤدي عملها بكل  افية ، فهل يكفي أ
  وال داعي لقوانني تضبط كل هذه األمور ؟ .،  وقيادات يف الثورة التحريرية

كتب ، اليت قدمتا لعضوية املالختيــار إحدى القائمتني  يف مسعاها احملددة بعد أن فشلت اللجنة     
، ولقد فضلت أن ال  والصالحيات هامتكون هلا نفس امل أخرى ، جندها تُوصي بتعيني جلنة سيالسيا

نظر عن األسباب بغض الآلن هو اختيار إحدى القـــــــــــــــــــــــــــــائمتني ، املهم افُتسأل عن أسباب الفشل ، 
  . )1(اليت جعلتها تفشل 

لذلك جند العقيد الطاهر  ،ألصوات يف اختيـــــــــــــــــــــــار املكتب السياسي لقد اكتشف اجلميع أمهية ا     
رون يروي ، يُثري نقطة التصويت ﾖلوكالة على الذين مل حيضروا من جملس واليته ، وها هو علي ها الزبريي

وبينما كانت النقاشات دائرة حول اللجنة الثانية املزمع تشكيلها تدخل لنا ذلك ، حيث يقول : "
ـــــــــــلب ﾖالعرتاف حبق انتخاب ﾖلوكالة عن ثالثة أعضليطا ]...[الوالية األوىل  [قائد]الطاهر الزبريي  اء ــــــ

ـــــــــــ، ومبا أنه مل يكن ميلك الوك [مل حيضروا إىل املؤمتر] من جملسه الوالئي ، كما تنص   ]...[االت مكتوبة ـ
فقد طالب أن تُعامل واليته  ]...[من القانون األساسي جلبهة التحرير الوطين  32على ذلك املادة 

ﾖت األخرىﾚقي الوالﾖ 2(" لتساوي مع(  .  

ــــــــــــــــــــــــــ، فإما ُيسمح له ﾖلتص "العقيد الطاهر الزبريي ، هو : "إما و إماالظاهر أن منطق       ويت ـ
يت هو ــــــﾖلوكالة عن ثالثة من جملس مه الوالئي مل حيضروا إىل املؤمتر ومل  كتوبة يف بداية املؤمتر ، امل بوكاال
، وﾖلتايل  )3(الت ولكنها وصلت متأخرة للصحفي حممـد عباس أنه أتى ﾖلوكا ﾖلرغم أنه يورد يف شهادته

 ميكنها أنات ، مبعىن ؛ بقية الوالﾚت ال ــــــــــــــــــــقي الوالياامل واليته كبـــــــــــــــــوإما أن تع .فهي غري مقبولة 
ـــــــــالة عن الغتصوّ  ـــــــــــــــــــــــــت ﾖلوكــــ   اضرون فقط .ـــــــــــــــــت احلصوّ ائبني وإمنا يــــــ

 هذا خرق للقانون من طرف العقيد الطاهر الزبريي ، قائد الوالية األوىل ، فلماذا يطالب ﾖلتصويت     
  يقدموا له الوكاالت مكتــوبة ؟ . ولإلجابة على هذا السؤالعلى أعضاء مل حيضروا ولقد ُدعوا ، ومل

ا" ، كما يقول–سنقدم جمموعة من االفرتاضات   االحتماالت ، ﾖلرغم أن هذه األخرية "ال يُعتــــــــــــد 

  
 . 29، ص علي هارون : املصدر نفسه   – )1(
 . 30ص املصدر نفسه ،  - )2(
ـــــــــــــــــد عباس : ثوار ... عظمـحمم – )3(   . 286- 285، ص  2005اء ، دار هومة ، اجلزائر، ـــــــــــــــ
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االحتماالت كما قدمناها سابقا ،  -، ولكن سنقدم جمموعة من االفرتاضات  )1(حسني مؤنس الباحث 
، وهي    )2( سعيدويننصر الدين الباحث  عربة ، واليت تبقى دائما نسبية كما ـــــــــــــــــنا نصل إىل احلقيقعلّ 

ء اانون وهو قائد الوالية األوىل وكفى ؟! ، وهل حصل بينه وبني أعضــ: هل كان الرجل جيهل القكالتايل 
، ولكنه ت مكتوبة عندما جاء إىل املؤمتر الحيضر الوكاال جملسه الوالئي قبل حضوره خالفا ، جعله 

ن بله وحلفاءه ، والطاهر الزبريي ُعرف بصرون أمحد كأن الذين معه ال ينا  ؛ ما بعد ؟أحضرها في
ا ، وبعد ذلك ظهر له أمهيتها ؟! ، ، فلم حيضره ؟ أو رمبا  ألنه نسي ائهـــــــــــــــمبناصـرته ألمحد بن بلة وحلف

  أو رمبا ألن الرجل مل يكن يعرف أن هذا سيحدث ؟ . 

القشة "رة اليت أفاضت الكأس ، أو ـــــــــــــــــكان هذا التدخل من طرف العقيد الطاهر الزبريي ، هو القط      
   حدة ويف جو متوتر حول اللجنة؛ فلقد تواصلت النقاشات يف كما يقال  "اليت قسمت ظهر اجلمل

ستعد اجلميع النتخاب على نقطة نظـامية ، يذكر علي . وملا اِ وغريها من املسائل  واملكتب السياسي
ا مل تكن مهمة ، ولكنه مل يذكرها ، تدخل الطاهر الزبريي من جديد ، مذكرا ﾖلكالم الذي  هارون أ

نين   . )3( سوف أنتخب ﾖلوكاالت الثالث " ذكرﾙه سابقا ، حيث قال : " أذكركم 

ارض ، رئيس احلكومة املؤقتة بن يوسف بن خدة ، العقيد الطاهر الزبريي ، قائد الوالية ــــــــــــــــــلقد ع   
دمي دون تق على أعضاء جملسه الوالئي التصويت ﾖلوكالة : والذي هو ؛، على هذا األمر  األوىل

لقوانني ﾖلني من جملس الوالية يف بداية املؤمتر ، وهذا عمال وكِّ الوكاالت املكتوبة من طرف الــُمــــــــــ
ر ـــــــــــــــــــــــضرة منذ بداية املؤمتحااالت مل تكن ، ومبا أن الوك )4( 32جلبهة التحرير الوطين يف مادته  ةاألساسي

ــــــــــــــــــــــــــة حىت ولو حضـــــــــــــــــــــــــفهي ﾖطل ومة ــــــــــــــــــــــــر به رئيس احلكـــــــــــــــــــــــــــــرت بعد ذلك ، وهذا تقريبا ما عبـــــ
  . )5( املؤقتة بن يوسف بن خدة

عرتف له حبق وملاذا ال يُ : " يف هذه األثناء تدخل أمحد بن بلة ، ﾙئب رئيس احلكومة املؤقتة ، قائال      
يقدم  كان بن بلة يف الظاهـر  : " قائال،  على هذا التدخلويعلق علي هارون  . االقرتاع بثالثة أصوات "

واشتد  هذا احتد أمحد بن بلة  يف الكالم ، وبعد )6(املعـونة ملن كان سريد له هذا املعـروف ، فيما بعد" 
رئيس احلكومة املؤقتة بكالم ﾙيب ، فتدخل صاحل بوبنيدر ، قائد الوالية الثانية مدافعاوسب وشتم 

  
 . 17، ص  1988، الدار السعودية ، جدة ، السعودية ،  01حسني مؤنس : ﾗريخ قريش ، الطبعة /  – )1(
 . 19، ص  2009، عامل املعرفة ، اجلزائر ،  02نصر الدين سعيدوين : اجلزائر ، منطلقات وآفاق ... ، الطبعة/  – )2(
 . 30علي هارون : املصدر السابق ، ص  – )3(
 . 58ص  مصدر سابق ، جلبهة التحرير الوطين ، ةاألساسي قواننيال – )4(
 . 30علي هارون : املصدر السابق ، ص  – )5(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة .علي هارون :  - )6(
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وبدأ مسلسل  ﾖلنابلبن بلة ، وبعدها اختلط احلابل أمحد وساﾖ وشامتا بدوره  املؤقتة رئيس احلكومة عن
تفادﾚ الرتاشق ﾖلكالم والتالسن الشديد ، مما جعل رئيس اجللسة ، حممـد الصديق بن حيىي يُعلق النقاش 

ـــــــــة أخرىده ــــــــهالوضع ، وذلك بعد أن َجِهد جُ  لتفاقــــــــــــــــم ة الوضع ، ولكن ــــــــــــلتهدئ ومعــــــــــــــــــــــــه جمموعـــــ
ـــــــــــــــــــةال    . )2(، فالوضع ال يطاق  حمال

، وبسبب مغادرة بعض  صل، بسبب ما حمن املستحيل أن يواصل املؤمتـــــــــــــــرون ائتمارهم  كان      
م املؤمترين  ،  )4(سعد دحلب على غرار بن يوسف بن خدة و ،  )3(، الذين مل خيـربوا  أحدا عن مغادر

ما كان على رئيس  ، وﾖلرغم من كل ما حصل. ولكن  )5(، وغريهم  كرمي بلقاسموحممـد بوضياف و 
 يف طرابلس الغرب لتحقيق ما جاؤوا البقاء عليهميفعلوا ذلك ، كان وبقية املغادرين أن احلكومة املؤقتة 

، نعم كان عليهم اختيار املكتب السياسي أو اإلدارة اليت ستكون هلا قيادة البالد إىل ﾗريخ  من أجله
لس كاحلكومة املؤقتذه اإلدارة يف وجود مؤسسات شرعية  عقد املؤمتر الوطين ، هذا إذا قبلنا  ة وا

، فلما متر طرابلس من طرف اجلميع وعن رضى املكتب السياسي يف مؤ  خِتريالوطين للثورة ، فلو اُ 
ن يف ميدا بني األخوة أنفسهم الذين كانوا قبل أقل من شهرين املسلحة واالقتتال واجهةامل حصلت
، وهذه من  أمر ال مفر منه ني األخوةة بــــــــــــــــــ، ولكن أصبحت املواجهة ضد عدو واحد ــــــــــــاملعـــــــــرك

السبب بُطل  ، ولكن إذا عرففكيف ميكن لألخ أن يقتل أخاه ؟ .أمضض املواجهات أصعب وأعقد و 
ا السلطة اليت تفنت املرء ، ﾖإلضافة العجب    احتداد الصراع من أجلها . إىل، إ

د ، أو اإلشارة لعق جلبهة التحرير الوطين املكتب السياسي ومل يتم انتخاب مؤمتر طرابلس انتهى     
 إىلاليت أصر بعض املؤمترين على حتديدها ، أضف  ،القيادة ه حتديد هذه ـــــــــــــمن خالل اجتماع آخر ميكن

ـــــــــــاملؤقتللحكومــــــــــــــة ه ــــــــــــــــــمل جيدد ثقت املؤمتر ]...[أن " ذلك  ازدادت  األزمة معىن ذلك أن ]...[ ةــــــــ
أقوﾚء ،  أنصارة مل يعد وارد ، وراح كل طرف يبحث عن ـــــــــــــــــحدة وأن األمل يف تسويتها ﾖلطرق السلمي

ـــــــــة  م لالستيالء على السلطــ فقط على رأس  موجودون األنصار األقوﾚء، ومعلوم فقط أن يستعني 
  . )6(ة " ــــــــــــالقوات املسلح

   وجد أمحد بن بلة الطرف القوي الذي يســــــــــــــــــــــــــــاعده على االستيالء على السلطة ، وكان ذلكلقد      

 
 . 31املصدر نفسه ، ص علي هارون :  – )1(
 . 363املصدر السابق ، ص  علي كايف : – )2(
 . 173سعد دحلب : املصدر السابق ، ص  – )3(
 . 188، ص  املرجع السابقد العريب الزبريي : ـحمم – )4(
 نفس الصفحة .،  املرجع نفسه – )5(
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الطرف ، هيئة األركان العامة للجيش بقيادة العقيد اهلواري بومدين . ولقد كان هذا األمر ، يعين ؛ 
وذلك عندما بلس ، بل ومت قبل عقد املؤمتر ، بومدين خمطط له قبل انعقاد مؤمتر طرا –الف بن بلة حت

ــــــــــــــــــأرسل العقيد اهلواري بومدين بصفت ــــــــــــه قائدا لألركــــــ ـــــــــــــــــــان العـــــــــــــــــ عبد العزيز بوتفليقة امة للجيش ـــــــــ
ـــــــــــ"، أين كان ِسجإىل سجن "ألنوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الزعمــــــــــــــــــ مسة ، يبحث له عن شريك للوصول اء اخلـــــــــــــــ
،  )2( فيانيبرزها ما نصت عليه من اتفاقيات إ، وله يف ذلك عدة مربرات ، ومن أ )1(معه إىل السلطة 

ا فرنسا بعد االستقالل كاستغالل  وخاصة بقاء اجليش الفرنسي زمنا معينا واالمتيازات اليت حظيت 
  ، ففشل بوتفليقة مع بوضياف ولكنه جنح مع أمحد بن بلة . )3(وغريها  املرسى الكبري كلية ملدة كبرية

من املمكن أن يتفق اجلميع على مكتب سياسي مكون من أحد عشر عضوا ويكون متضمنا كان "     
ي رفض عضوية لكل األمساء الواردة يف القائمتني ، ولكن ذلك مل حيدث بسبب تعنت أمحد بن بلة ، الذ

،  ، عبد احلفيظ بوصوف : كرمي بلقاسموهؤالء األحد عشر عضوا  هم كالتايل .  )4( "الباءات الثالثة
ﾖحمـمد خيضر ، ــني آيت أمحد ، رابح بيطاط ، حســــــل ، حمـمد بوضياف ، أمحد بن بلة خلضر بن طو ،

فهذا املكتب السياسي يضم الباءات الثالثة ، الذين  حممـدي السعيد ، احلاج بن علة ، وسعد دحلب .
ــــــــــــق ــــــــــــــــــــــ هدفها العظيم ، وفيها ستة من جلنة التسعة  حىت حتقيقو ادوا الثورة اجلزائرية منذ أن اشتدت ـ

بلقاسم من الباءات الثالثة ، أضف إىل ذلك  املسؤولة عن تفجري الثورة وحّضرت هلا لو أضفنا إليها كرمي
يفيان ونضيف إىل هؤالء املفاوضني يف إ املؤقتة وأحد فيها سعد دحلب أحد املستوزرين يف احلكومة

اهد احلاج بن علة التارخيية حممـدي السعيد أحد الذين قادوا الوالية ولكن مل .  الثالثة ، كما نضيف هلا ا
ل بقدر ــــــــــــــــــحسن نية أو سوء نية ، ال يهمهم حل املشاكن بعض املؤمترين ، سواء عن حيصل ذلك ، أل

م ؛ حىت ولو كان ذلك على حساب م م ، وحتقيق طموحا م وشهوا اآلخرين ، ا يهمهم تلبية رغبا
ــــــــــــــــــــــــــعلى حس  الوصول إىل اهلدف ،املهم هو  اب استقرار الوطن وأمنه ،ـــــــــــــــــــــــــاب أرواحهم ، على حســــ

ه أكثر من مليون ونصف املليون شهيد ، وهنا  دعوﾙوهذه هي املصيبة . وطن ضحى من أجل حريت
 

،  مرجع سابقادة حممـد بوضياف يف مؤلف حممـد عباس : ثوار ...عظماء ، ـــــــــشه ما يلي : ميكن مراجعة هذه الرواية يف  - )1(
الطاهر ومذكرات  . 194غتيال ...حلم ، مصدر سابق ، ص ، وكذلك شهادته يف مؤلف حممـد عباس : ا 31-30ص 

ــــــــمذكاملعنونة بـ "الزبريي  ،  2008اجلزائر ، ،  ANEP ، منشورات ")1962-1929رات آخر قادة األوراس التارخييني (ـ
وشهادة .  12املعنون بـ "مذكرات نصف قرن من الكفاح ... " ، مصدر سابق ، ص ، وكذلك يف مذكراته الثانية  276ص 

 ورابطها االلكرتوين كالتايل :  . 18/01/2012،  ، جريدة اخلرب مصطفى دالعحاوره فيها الشريف مهدي ، اليت 
- www.elkhabar.com/ar/chahada/277501.html#sthash.hRxbRmZB.dpuf 

دار ، حمـل العني يف مؤلف بن يوسف بن خدة : اتفاقيات ايفيان ، تعريب حلسن زغ م ،1962 نص اتفاقيات ايفيان – )2(
 . 128-85، ص  1987احلكيم بن الشيخ احلسني ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ، مراجعة ، عبد جبائلي

 .124-122مصدر سابق ، ص ، ملحق املرسى الكبري ،  العسكريةم، يف اجلزء اخلاص ﾖملسائل 1962يفيان إاتفاقيات  - )3(
  . 188السابق ، ص  املرجعد العريب الزبريي : ـحمم -  )4(
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، الذي قال فيه كالما وعرب مبالمح  )1( 21نتذكر موقف الشهيد البطل سويداين بومجعة يف اجتماع 
قال  الوطن ، لتفجري الثورة وحترير وجهه بكل صدق ، من أجل أن يستقر اجلميع على رأي واحد 

سويداين بومجعة  : ماذا ننتظر لتفجري الثورة ؟" ، نعم لقد قال : "هل حنن ثوريون أما ال سويداين بومجعة
سويداين بومجعة  !؟لو ُأحّيي، و  )1(، كما عرب حممـد بوضياف  هذا العبارة الراسخة والدموع يف عينيه
. إن هذه اللحظات ، لدعوا أن يُقربوا مرة أخرى لكي ال يعيشوا  وغريه من الشهداء يف تلك اللحظات

ـــــــــــــــــــيالشه ما قالهنتذكر كذلك ،  ما حدث يف مؤمتر طرابلس جيعلنا عائد زيغود يوسف وهو  د البطلــــــ
،  )2(" ممكن التحقيق ولكن الثورة انتهت االستقالل" :ثانية من مؤمتر الصومام مع وفده من الوالية ال

  فيما يلي .عليه  ا ؟! ، هذا ما سنتعرفــــــــــــــفهل انتهت الثورة حق

  بعد مؤمتر طرابلس :    ما  -خامسا

اليت ستتوىل قيادة قيادة ال انفض املؤمتر دون حتديد املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين ؛ بعد أن     
لس الوطين التأسيسي (الربملان) ،  رئيس احلكومة  ، املؤمتر غادراملرحلة االنتقالية إىل حني انتخاب ا

بينما جند ﾙئب إىل تونس دون أن خيربوا أحدا ، ومعه سعد حلب وغريمها  ملؤقتة بن يوسف بن خدةا
  . )3(يطري إىل القاهرة س احلكومة املؤقتة ، أمحد بن بلة رئي

كانت مغادرة الرئيس بن يوسف بن خدة إىل تونس مقبولة ومعقولة نوعا ما ؛ ألن تونس كانت إذا  و      
القاهرة ؟ ، أ لكي يطلب ، ولكن ملاذا يغادر أمحد بن بلة ، ﾙئب الرئيس إىل  للحكومة املؤقتة امركز 

، ول إىل السلطة ؟ــــــــــــــــــالوص دة من الرئيس املصري مجال عبد الناصر ، لتحقيق هدفه يفــــــــــالدعم واملساع
 واإلجراءات اليت ميكن من جموعة من اخلطواتمب من مجال عبد الناصر أن يشري عليهأو مبعىن آخر أراد 

بلة إىل حد اآلن ، كان الوصول إىل السلطة ، فنعتقد أن كل ما فعله أمحد بن خالهلا أن حيقق مبتغاه يف 
هو طلب الدعم كان اهلدف من االنتقال إىل مصر لبالد . أو رمبا  تقلد القيادة العليا لاهلدف منه هو 
خفيف عن النفس وكسب ا كان اهلدف من الزﾚرة ؛ هو للت؟ ، أو رمب أهدافهلكي حيقق املادي واملعنوي 

 نفس جديد ملواصلة الكفاح من أجل اهلدف واملبتغـى ؟!، أو رمبا كان يريد منه أن يتدخل كوسيط بينه
  وبني رئيس احلكومة املؤقتة وحلفائه ؟ .

  
ــــــــصاحب البيت الذي استض "إلياس دريش"، ألن  22وليس اجتماع  21حنن نعتقد أنه اجتماع   – )1( ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ اف املناضلني ، ـــ

ـــــارك يف عملية االجتماع ، ومل يشارك يف عملية االنتخاب اليت جرت فيه . ــــــــ  مل يشـ
 .  49، ص  2010، دار النعمان ، اجلزائر ،  01م ، الطبعة/1954: التحضري ألول نوفمرب  وضيافحممـد ب - )2(
 . 137، ص  علي كايف : املصدر السابق – )3(
 . 174سعد دحلب : املصدر السابق ، ص  - )4(
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 حمـمد العريب وحول االحتمال األخري كتب  الباحث .كل االحتماالت اليت قدمنها سالفا ، ورادة       
ا جهات خمتلفة وخاصة احلكومة املصرية ويف مقدمتها : "وبفضل وساطات متعددة  الزبريي قامت 

السادس مجال عبد الناصر رجع بن بلة إىل تونس وعقدت احلكومة املؤقتة اجتماعا مطوال يف اليوم 
والعشرين من شهر جوان ، لكن األمور ازدادت تعقيدا عندما حضر االجتماع املذكور ممثلون عن اللجنة 

  . )1( عهم اقرتاح بفصل رئيس وأعضاء قيادة األركان العامة "التنسيقية للوالﾚت وم

انبثقت "اللجنة التنسيقية للوالﾚت" عن االجتماع املعقود يف "زمورة" ﾖلوالية التارخيية الثالثة      
 احلرةممثلني عن الوالية الثانية والثالثة والرابعة واملنطقة م ، بني 1962جوان  25و 24(القبائل) يومي 

سيسها ، هو مواجهة اجلزائر العاصمة) ، وفيدرالية جبهة التحرير الوطين بفرنسا ، ( وكان اهلدف من 
تمعون   اخلطر احلادق ﾖلبالد سيس اللجنة التنسيقية للوالﾚت ، فلقد أصدر ا . وﾖإلضافة إىل قرار 

م"ليحافظوا على كل أعضاء احلكومة املؤقتة ، السلطة الشرعية ،   وجهوه إىل نداءً  بزمورة إىل غاية  وحد
  . )2( انتخاب اجلمعية التأسيسية من أجل اإلبقاء على وحدة الرتاب الوطين ومحاية مصاحل األمة"

،  قصائيني، كانوا إ زمورة عهم املشهور يفحىت الذين أقاموا جلنة التنسيق بني الوالﾚت يف اجتما     
 ، ؟ر ممثلني عن ﾖقي الوالﾚت اليت مل حتضر تُلح على حضو سواء على حسن نية أو سوء نية ، فلماذا مل 

ﾖلرغم أن علي هارون خيربﾙ أن حمضري االجتماع قد أعلموا بقية الوالﾚت عن طريق الربيد ، ويقول 
دورا  ]...[كن أن تؤدي هذه اللجنة ولقد كان من اململعريب الزبريي عن هذه اللجنة : "حممـد االباحث 

أُنشئت قبل إطالق النار وحظيت مبشاركة ﾖقي الوالﾚت ، لكن  تغيري موازين القوة لوُ  ﾖلغ األمهية يف
،  "يف وجه قيادة األركان العامةظهورها عشية االستفتاء أضفى عليها طابع احملاولة اليائسة لسد طريق 

يعاز من كرمي بلقاسم ــــــــــــــــة وقبلـــــــــــــيضاف إىل ذلك أن هذه اللجن  بوضيافو ه اجتماع زمورة كان 
ــــــــــــــــــة املؤقتــــــــــــــــــــمع رئيس احلكوم وﾖالتفاق  09، وكان قد دخال إىل اجلزائر يف  ة بن يوسف بن خدةـــ

  . )3( م1962جوان 

ا زاد الطني بلة ، فلقد مل حيقق االجتماع الذي جرى يف تونس بوساطة مصرية ، أي جديد ، وإمن     
رفض أمحد بن بلة اقرتاح فصل رئيس وأعضاء قيادة األركان العامة للجيش ، "أمـــــــــــا حسني آيت أمحد 

ما  ة وقيادة األركان العامة يف حني ــــــــــة بني احلكوموجدا فيه حال صائبا لألزمة القائموحممـد بوضياف فإ
  ، وعلى سبيـل االحتجاج قدم استقالته مـن [احلكومة املؤقتة]  ارضة شديدة لهـــــــــأبدى حمـمد خيضر مع

 

 . 192- 191السابق ، ص املرجع حممـد العريب الزبريي :  – )1(
  . 71علي هارون : املصدر السابق ، ص  - )2(
 . 189، ص  رجع السابقد العريب الزبريي : املـحمم - )3(
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  .)1( عن وقوفه رمسيا إىل جانب بن بلة وقيادة األركان العامة "اليت كانت إيذاﾖ ﾙنتهاء احلكومة و إعالن 

اية هذا االجتماع توجه حمم     الرﾖط ، ويف اليوم املوايل عاد إىل  م1962جوان  27د خيضر يف ـوبعد 
،  م1962جويلية  09يف  [حممـد خيضر]واليت لن يغادرها إال ليلتحق بصاحبه " ة إىل القاهرةمحد بن بلأ

مترد بعضهم واستقالة بعضهم أما احلكومة املؤقتة فقد دخلت العاصمة ، وهي مبتورة األعضاء بفضل 
 م1962جوان  30. وكانت قبل دخوهلا إىل اجلزائر قد أقالت قيادة هيئة األركان العامة يف  )2(" اآلخر

ائية ،  ا الثقيلة إىل حني تشكيل حكومة  ا قادرة على حتمل مسؤوليا يف بالغ هلا ، ولقد أكدت أ
م  ، إال أن هذه األخرية  )3(وﾖلرغم أن احلكومة املؤقتة قد جردت قادة هيئة األركان من رتبهم وصالحيا

ا هليئة  ،  على احلدود الشرقية والغربية العامة وجليش التحرير الوطين املرابط األركانقد واصلت قياد
السادسة على الوالية الثانية واخلامسة و طقة األوىل و والدليل على ذلك زحف هذا األخري وبقية جيـوش املن

مر من قائدها اهلواري بومدين عندما حيني الوقت لذلك . ولكن قبل ذلك اجتمع  الرابعة والعاصمة 
دخل أمحد بن بلة  الوطن ، وﾖلتحديد مبدينة تلمسان ، كما مناصرو أمحد بن بلة يف اجلهة الغربية من

بعد ذلك إىل الداخل وعقد اجتماع مع قادة الوالﾚت يف مدينة الشلف وطلب تزكية املكتب السياسي 
لس الوطين للثورة يف مؤمتر طرابلس األخري مل حيصل املكتب  وكما أسلفنا ،.  الذي اقرتحه على ا

نص عليه القانون لثني يف مؤمتر طرابلس ، وذلك ما د بن بلة على أغلبية الثالسياسي الذي قدمه أمح
، صوﾗ 66صوﾗ من أصل  33بن بلة على قائمة أمحد ، فلقد حصلت  األساسي جلبهة التحرير الوطين 

أو أكثر من  44، فكان ال بد هلا أن حتصل على ذه القائمة أن تكون مكتبا سياسيا وﾖلتايل فال ميكن هل
فقبلت الوالية  م1962جويلية  17يف  مدينة الشلف ُعقد اجتماعو  لكي تكون هلا العضوية . ذلك

شريطة استبدال حممـدي السعيد بكرمي بلقاسم ، بينما "اقرتحت الوالية الرابعة الثالثة عرض أمحد بن بلة 
ينتخب املؤمتر الوطين الذي  تكوين مكتب سياسي مؤقت من قادة الوالﾚت وتكليفهم بتحضري

املؤسسات واهليئات الـوطنية القـارة (النهائية) ، أما الوالية األوىل واخلامسة والسادسة فطلبت مهلة 
ا تؤيد أمحد بن بلة ، للتشاور مع جمالسها"   .  )ﾖ )4لرغم أ

  سيس  )5(عالن  م1962جويلية  22وعندما رجع أمحد بن بلة إىل تلمسان فاجأ اجلميع يف يوم     

 
 .192، ص  املرجع نفسهحممـد العريب الزبريي :  – )1(
 . 193، ص  املرجع نفسه  - )2(
 . 81-80لي هارون : املصدر السابق ، ص ع - )3(
 . 193، ص  املرجع السابقحممـد العريب الزبريي :  - )4(
 ، حتت عنوان : 247-245واإلعالن ﾖللغة الفرنسية ، وهو منشور يف مؤلف علي هارون السابق ، ص  - )5(

- proclamation du bureau politique du front de libération nationale , 22 juillet 1962 . 
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ة ، حممـد خيضر ، رابح بيطاط ، ــــــــــــــاملكتب السياسي املشكل من سبعة أعضاء وهم : أمحد بن بل
ـــــــــــ. وﾖلرغم من هذا التص ةـــــــــــــــآيت أمحد ، حمـمد بوضياف ، حمـمدي السعيد ، احلاج بن عل حسني رف ـــ
حلدود إذ د اــــــــــــــــة والوالﾚت كان متزﾙ إىل أبعــــــــــــــة املؤقتــــــــــــــــــن موقف احلكومتصرفه أمحد بن بلة "فإ الذي
ــــــــــــاستدع شرتط سوىمل ت لس الوطين للثورة و ـــــ اء حالاء ا ـــــــــــإ ة ، ــــــــــة على قسنطينــــــــــة احلصار املفروضـــ

ـــــــــــعليكان يعرف عواقب ذلك الشرط ، و   ةــــــــولكن بن بل ـــــــــــــــــه أمر ﾖحتالل قسنطينــــــــــــــــــنإه فـ ة ـــ
ـــــــــــــــــة   أن املكتب السياسي ، هو البديلرر وقُ  [جيش التحرير الوطين املرابط على احلدود]بواسطــــ

ـــــــــــللمجلس الوطين للثورة اجلزائري   . )1(" ةــــ

ـــــــرف قوات حتالف أمحد بن بلة  كانت مدينة قسنطينة قدو        اهلواري بومدين ،–ُسيطر عليها من طـــ
مر  املتمركزونبعد أن زحف عليها اجلنود  يف اجلهة الشرقية ، وذلك بعد اإلعالن عن استقالل اجلزائر 

جويلية هاجم العريب برجم قسنطينة  25". ويفة مع أمحد بن بلة ـــــــــــة املتحالفـــــــــــــمن قيادة األركان العام
السياسية  اليت استوىل عليها بعد معارك كانت أحياﾙ عنيفة . وقد أمر بتوقيف العديد من اإلطارات

حممـد أعلن "م 1962جويلية   26ويف يوم  . )2(" بن طوﾖلالية الثانية من بينهم بوبنيدر و والعسكرية للــو 
حمددين  الثورة عن للدفاع بوضياف وكرمي بلقاسم عن معارضتهما ، وشكال يف تيزي وزو ، اللجنة الوطنية

 جديد أنه يف "األسبوع بن الشاذيليورد . و  )3(ولالنتخاﾖت التشريعية "  التحضري للمؤمتراتهلا مهمة 
مت التوصل إىل اتفاق بني كرمي بلقاسم وبوضياف وحمند أوحلاج من جهة ، وممثل  األول من شهر أوت

، وكان االتفـاق يتمثل " ــرىجهة أخأي ما ُعرف جبماعة تلمسان ، من  وقيادة األركان ، لف بن بلةالتح
يف "االعرتاف ﾖملكتب السياسي كأعلى هيئة سياسية". ومن خالل ما أورده لنا الشاذيل بن جديد ، 
يتضح أن االتفاق الذي حصل يف تلك اللحظات مل جيسد على أرض الواقع ، والدليل على ذلك ما 

ال ُتطاق فاضطرت قيادة األركان قاله الشاذيل بن جديد نفسه ، ولقد قال : "بلغ الوضع درجة أصبحت 
 ]العملية[أوت ﾖلسري حنو العاصمة ، وشاركت يف  ﾖ30لتنسيق مع املكتب السياسي إىل اعطاء أمر يوم 
  .  )4(قوات الوالية الثانية واألوىل واخلامسة والسادسة" 

اهدون ،، فاقتتل قيادة األركان إىل العاصمة - ياسيلقد دخلت قوات حتالف املكتب الس      اإلخوة ا
 

 . 194- 193، ص  املرجع السابقحمـمد العريب الزبريي :  - )1(
ـــــعبد احلميد ب - )2( ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،  01م) الطبعة/1999-1958يف أصل األزمة اجلزائرية (راهيمي : ـ

 . 85، ص  2001لبنان ، 
 . 194حمـمد العريب الزبريي : املرجع السابق ، ص  - )3(
،  ، حترير، عبد العزيز بوﾖكري ، دار القصبة )1979-1929، مالمح حياة ( 01الشاذيل بن جديد : مذكرات ، اجلزء/ - )4(

  .  189-188،  ص  2011اجلزائر ،
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 م1962 . ويقول الشاذيل بن جديد عن هذا : "انفرجت أزمة صائفة )1(جمـاهد  1000فسقط قرابة 
سبتمرب ، وتالشت أحالم أولئك الذين كانوا  09إىل العاصمة يوم  ]هذه القوات املتحالفة[بدخول 

 يغذون اقتتال اإلخوة األشقاء ، واستعاد الشعب األمل بعد التمزقات والصراعات اليت أعقبت وقف
سبع سنني ة ال حتمد عواقبها . كانت صرخة "إطالق النار وكادت أن تزج ﾖلبالد يف دوامة حرب أهلي

ــــــــــــــــــطلقات الرصبركات" ، أقوى من  اسي املعلن عنه من ــــــــــــــــــــ. ولإلشارة نقول إن املكتب السي )2( "اصـ
، كان قد دخل العاصمة قبل أن تدخل  م1962جويلية  22طرف أمحد بن بلة من مدينة تلمسان يف 

رير الوطين يف الداخل ، وذلك ما قوات جيش التحرير املرابطة على احلدود وتصطدم مع جيش التح
أعضاء ، والذي رافق  )4( د توفيق الشاويـحمم، ويؤكده أكثر ) 3(يؤكده أمحد بن بلة يف إحدى شهاداته 

د ـ، ولكن مل يقدم لنا ال أمحد بن بلة وال حمم )5(املكتب السياسي يف رحلتهم من تلمسان إىل العاصمة 
  العاصمة يف محاية الوالية الرابعة .توفيق الشاوي ﾗريخ الدخول إىل 

ــــــــــــــــــة اليت كانت حتت إمــــــــــــــــــــت العسكريكانت العاصمة قد احتلت من طرف القوا        الف بن ـــــــرة حتـــــــــ
ابعة اض الوالية الر رت ـولقد حصل ذلك بعد اع األركان) ، قيادة -بومدين (حتالف املكتب السياسي -بلة

لس التأسيسي) ، واليت احتفاملرتشحة لالنتخاﾖت التشريعية  اءـعلى بعض األمس ا ــ(انتخاﾖت ا ظ 
ــــــــــــــــــالنهائيية ، وعندما مت اإلعالن عن القامة مدير املرحلة االنتقال، املكتب السياسي  ة للمرتشحني يف ــــــ

ت جمموعات مسلحة ﾗبعة للوالية الرابعة مع جمموعات ﾚسف سعدي ، م 1962أوت  19 قائد ، جتا
قيادة األركان ، مما جعل هذا التحالف األخري يقرر  - مع املكتب السياسياملتحالف  ، املنطقة احلرة

ائيا من سيطرة الوالية الرابعة لتحالف ، الوالية الوحيدة اليت بقت تقاوم مد ا احتالل العاصمة وحتريرها 
عن طريق  م1962 أوت 31إىل الوالية الرابعة يف  ]...[القوات  ]...[السابق الذكر، "وقد دخلت 

ز على طريق ــــــحمورين أساسني ، ﾖجتاه سور الغزالن وقصر البخارى يف جنوب املدية اليت متثل آخر حاج
  ،  دموية جدا وخلفت مئات من القتلى "رىقصر البخا"، وقد كانت املعارك يف ﾙحية  العاصمة ]...[

 
 . 41لونيسي : املرجع السابق ، ص  رابح - )1(
 . 189الشاديل بن جديد : املصدر السابق ، ص  - )2(
ــــــــ: الرئيس أمحد بن بلة يكشف أس أمحد بن بلة – )3( ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ،  02الطبعة/ حوار وحترير اإلعالمي أمحد منصور ، رار ثورة اجلزائر ،ـ

 . 209، ص  2009 ،دار األصالة، اجلزائر
أستاذ قانون مصري وعضو ﾖرز يف حركة اإلخوان املسلمني ، كانت له عالقات وطيدة الدكتور حممـد توفيق الشاوي : " - )4(

راع بني العسكريني " ، راجع ، رابح لونيسي : اجلزائر يف دوامة الص1999بقيادة الثورة [التحريرية اجلزائرية ] ... تويف عام 
 (اهلوامش) . 103، ص  ]2000[والسياسيني ، دارة املعرفة ، اجلزائر ، 

 -1945تفاصيل الرحلة يف مؤلف ، حممـد توفيق الشاوي : مذكرات نصف قرن من العمل اإلسالمي ( ميكن مراجعة – )5(
  . 356 -351، ص  1998، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ،  01، الطبعة/ )1995
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إىل العاصمة  املتحالفة القوات تبضعة أﾚم من املعارك املتبوعة مبفاوضات بني حمركي الصراع ، دخلوبعد 
  . )1(، وهكذا انتهت األزمة عن طريق النار والدم" م 1962سبتمرب  05يف 

اهدين ﾖألمس ، األعداء اليوم الشاذيلويعلق        بن جديد على ما حدث من مواجهة بني اإلخوة ا
ــــــــــــــــــــــــــنتج عن هذه املواجهة من ضحوما  سفنا كلنا لسقوط ضحـــــــــــــــــــــــ اﾚ أبرﾚء ــــــــــــــــــــــــاﾚ ، يقول : "لقد 

ومل يكن من السهل رؤية أولئك الذين كانوا ﾖألمس يف خندق واحد ، يوجهون  ]...[يف املواجهات 
لو مت عن طريق القوة ، لتجاوز احملنة ، لكن كان البد من حل ، حىت و  همالسالح إىل صدور بعض

مهم و املصيبة اليت احتكم فيها اخلصوم إىل أهوائ ــــــــــــو طموح رغبا م اجلنونية أكثر من احتـــــ ــــــــــــكا ـــــــــــــــ امهم ـ
  . )2(إىل العقل والرزانة وضبط النفس إزاء خطورة املوقف" 

ا ملصيبة ، هل من أجل هة وإراقة الدماء بني اجلزائريني ؟ وهل كان احلل يتمثل يف املواج      ، إ
إذا تواجه املسلمان بسيفيهما : " يقول النيب صلى هللا عليه وسلم . فعل كل هذا ؟الكراسي والسلطة يُ 
، ولقد  )3(" أراد قتل صاحبه : إنه ؟ قال ، فما ﾖل املقتول : فهذا القاتل قيل ،النارفكالمها من أهل 

، ولقد أكد  )4( صح عنه أيضا أنه قال: "ما يزال اإلنسان يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما"
سلمون  ، اليت حيج إليها امل املسلم أكرب من حرمة الكعبة املشرفة النيب صلى هللا عليه وسلم أن حرمة دم

ا هللا عز ، وهي اليت أنقضهها دم املسلم عند هللا أغلى من ولكن ة العظيمة ، الشعري لتأدية تلك  كل عام
النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال زوال  وجل من أبرهم احلبشي ، الذي أراد تدمريها ؟ . ويف حديث قال

 ْفسٍ َمن قـََتَل نـَْفســًـــــا بَِغْريِ نَـ ، وقبل هذا نذكر بقوله تعاىل :" )5(عند هللا من قتل رجل مسلم"  أهونالدنيا 
يًعا ، َوَمنَ ِيف االْرِض َفَكأَنـَّــمـــَــــــ دٍ أَْو َفَسـا يًعا ــا َاْحَيا  َاْحياَها َفَكأَنـَّـــــمـــَــــا قـََتَل النَّاَس مجَِ  وهاهو. )6( "النَّاَس مجَِ

 عليكم حرام ... ، وأعراضكم وأموالكم،  اءكمـــدم إن" النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع يقول :
،  : نعم قلنا ، أال هل بلَّغت" :يقول  ا"، وبعده هذا كم، يف بلد  هذا كمرـ ، يف شه م هذاــك،كحرمة يوم

  . وخنتم  )7(" ، فليبلِّغ الشاهد الغائب : اللهم اشهد قال

  
ـــــعبد احلميد ب - )1(  . 89راهيمي : املصدر السابق ، ص ــ
 وما بعدها . 189ص  املصدر السابق ،بن جديد :  الشاذيل  – )2(
موسوعة احلديث برﾙمج  . ولإلشارة ، لقد أخذﾙ هذا احلديث وغريه من : 6672، صحيح البخاري ، رقم احلديث  - )3(

 . www.islamspirit.com التايل :، واملوقع كاإلصدار الثاين ، موقع روح اإلسالم   ، االلكرتونية النبوي الشريف
 . 6469، رقم احلديث ،  صحيح البخاري – )4(
 سنن النسائي ، كتاب حترمي الدم .  – )5(
 . 32سورة املائدة ، اآلية ،  - )6(
 . 6667صحيح البخاري ، رقم احلديث ،  - )7(
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ًدا َفَجَزآُؤُه  فيها يقولذه اآلية الكـــــــــــــــرمية ، اليت  هللا عز وجل يف حمكم تنزيله : "َوَمْن يـَّْقُتْل ُموِمًنا مُّتَـَعمِّ
 ُ َّＹـــــــــــنَ عَ لَ وَ  ـــهِ ـــــــــــــيْ ـلَ عَ َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب ا   .  )1(" ايمً ظِ   عَ اﾖً ذَ عَ  هُ لَ  دَّ عَ أَ وَ  هُ ـ

ـــــــــــحاديث السوحنن عندما نقدم اآليتني السابقتني واأل        فليس على سبيلابقة ، وغريها كثري ، "ــ
ن اهلدف من ذلك هو ـــــــــــــــــــ، ولك )2( أن نكون" [ال نريد]الوعظ ، فنحن لسنا وعظًا وال نصلح و 

الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ر حديث ـــــــــــــــــــوهنا نتذك .توضيح مدى الورطة اليت وقع فيها اجلزائريون عند االستقالل 
  . " فيها اإلنسان هي إصابته لدم حرامإن من أكرب الـورطات اليت يقع " : - فيما معناه - قال 

م ، 1962ــــــــــرى يف مؤمتر طرابلس ومن بعده خالل صائفة لقد تبني وظهر لنا من خالل ما جـــــــــــ     
بني قادة الثورة التحريرية املؤمترين يف طرابلس الغرب أن هؤالء األخريين قد قّعدوا للعديد من القواعد 
اخلاطئة سواء عن حسن نية أو سوء نية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ، على غرار شرعنة استخدام 
القوة واألساليب امللتوية ألجل الوصول إىل السلطة وتقلد املناصب ، بغض النظر عن املتقلد هلا أ كان  
كفأ أو غري كفأ ،  وقّعدوا كذلك إلبعاد الشخصيات الفاعلة خالل الثورة التحريرية عن الساحة ، كما 

لثورة عن الساحة ، وقّعدوا إقصاء الشخصيات املثقفة والقيادية خالل او قّعدوا كذلك خلرق القوانني ، 
لقاعدة االنتهازية واالنتقامية وتصفية احلساﾖت على حساب أمن واستقرار الوطن . ولإلشارة ولكي 
ـــــــــــــادة املؤمترين راضني مبا حصل يف مؤمتر طرابلس أو ما جرى  يكون اإلنسان منصفا ، مل يكن مجيع القـ

على غرار بن يوسف بن خدة ، رئيس احلكومة املؤقتة بعده ، لقد كانت هناك شخصيات عاقلة ، 
ـــــــــــ ـــــــاحة بعدما بدأ الصـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــراع حيتد ، وذلك تغليبا للجمهورية اجلزائرية ، الذي انسحب من الســـــــــــ

 للمصلحة الوطنية .  

  

  

  

 
 . 93سورة النساء ، اآلية ،  - )1(
ــــلألمانة العلمية لقد اقتبسنا هذه العبارة الثمينة والغالية واجلميلة واليت هلا العديد من املعاين اجلميل  - )2( ــــــ ة ، وذلك ﾖلنسبة لنا ــ

: دستور دولة اإلسالم ، دراسة يف أصول احلكم وطبيعته وغايته عند  حسني مؤنس عليه للباحثعلى األقل من مؤلف قّيم 
 . 13، ص  1998الرشاد ، القاهرة ، مصر ، املسلمني ، دار 
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  :م)1978-1962(ما بني زب جهبة التحرر الوطين ، ــــح –الفصل الثالث 

 ٔهدافه ، ويف  - ٔوال   :ة وصو ٕاىل السلطة احلزب السيايس ، مفهومه ، 
 الثورة التحررية :ظهور جهبة التحرر الوطين ودورها ܮالل   - نيا  
 جهبة التحرر الوطين ومؤمتر طرابلس : - لثا 
  ٔزمة صائفة مد 1962رابعا : جهبة التحرر الوطين من اجنالء  نه العام ، حم ٔم م ٕاىل استقا 

رض :   خ
 ٔول)املؤمتر  - ܮامسا يس (ا  حلزب جهبة التحرر الوطين : الت܇ٔس
 م :1965جوان  19املؤمتر ٕاىل حركة حزب جهبة التحرر الوطين من هناية  - سادسا 
  م) :1978-1965حزب جهبة التحرر الوطين ( - سابعا 

  

  

  

  

  

  

  

  



م) .7819-1962التحرر الوطين ما بني (الفصل الثالث : حزب جهبة   
 

77 
 

 ، ادت الثورة التحريريةــــــــــــــــــلت جبهة التحرير الوطين اجلزائرية اليت قوّ م ، حُ 1962منذ مؤمتر طرابلس      
راقب مدى وللدولة اجلزائرية املستقلة وتلعامة لألمة توىل وضع السياسة ا؛ لكي تحزب سياسي  إىل

جتسيدها على أرض الواقع ، ۲إلضافة إىل أنه سيطعم ويغذي مؤسسات الدولة مبناضلي احلزب لكي 
هودات اليت قدمتها قيادة احلزب  الدولة بناء على يعملوا ، وفيما يلي سنحاول أن نتعرف على أبرز ا

  ر الوطين  .ناء حزب جبهة التحريوالقيادة احلاكمة لب

  السلطة : إىلأهدافه ، وكيفية وصوله مفهومه ،  ، احلزب السياسي -أوال

 يسعونالذين حيملون بر۵جما انتخابيا و  اضلنيـــــــــــجمموعة من املنتنظيم يضم احلزب السياسي ، هو      
احلياة ؛  التمجيع ميادين وجما ، مبر۵جمه يشملو . ذلك الرب۵مج االنتخايب  لتطبيق لسلطةإىل ا للوصول

  . )1(وغريها   ، االجتماعية ، الثقافية ، العسكرية السياسية ، االقتصادية

زب عندما يكون ـــــــــــــــــــــــن احلما يسمى ۲لدولة الليربالية ؛ فإ أوالدول اليت تتبع نظام تعدد األحزاب      
ا يف السلطة يسعى لتحقيق مصاحل ال ، وكذلك يف الدولة اليت تتبع نظام احلزب شعب اليت وعدهم 

ــــــــــــالواحد أو الدولة االشرتاكية اليت متنع التعددية احلزبية ، أم  يف الدولة الليربالية- يكن يف السلطة ن مل إا و ـ
ذه األساليبنه يعمل على نقد احلكومة وكشف أخطائها ومسا؛ فإ - بطبيعة احلال وغريها  ءلتها ، و

ؤوله دون حكم األقلية وحصول االستبداد واالستغالل ، نه يؤدي خدمة كبرية للشعب ، وهي ، حُ فإ
   شرتاكية وامللكيات غري الدستورية .وهذه عادة ما حتصل يف الدول اال

ـــــــــــــــــــاألحنرى اليوم أن       السلطة عن طريق االنتخا۲ت بغض النظر  إىل اسية تصلـــــــــــــــــــــــــالسيزاب ـــــــــــــ
ا جترى انتخـــــــــــــــــامله ، العكسكانت شفافة أو   أ ، االنتخابيةعن العملية  ـــــــــــــــــــم يف األمر أ  ماا۲ت أـــــــــــــــــــــ

ل ــــــــــــــ. أما يف اجلزائر فلقد وص ـــــــعيف هذا املوضــــــــــــــــ اآلن آخر ليس حمله ناموضوعفذلك  ، شفافيتهاعن 
ــــــــــــيه النضحزب جبهة التحرير الوطين إىل السلطة عن طريق ماض ،  ار الفرنسيــــــــــــــــــــــــايل ضد االستعمـــــــــــــ

ونصف السنة فكما نعرف مجيعنا أن جبهة التحرير الوطين قادت الثورة التحريرية طوال سبع سنوات 
ــــــــــــــــــلكي حتقق االستقالل والسي ــــــــــــــــــادة الوطنيـــــــ اسية ــــــــــــــة ، بعد أن فشلت مجيع التشكيالت السيــــــــــــ

ـــــــــــالس ـــــــــــــــ ابق ــــــــــــــــــــــــــــم به كل جزائري . والكالم الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف الذي كان حيلـق هذا اهلــــــــــــــــــــــــــابقة يف حتقيـ
ـــــــــــــــــــال يفهم على أنه انتق ا مل تصـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــل ۲النتخــــــــــــــــــــــــاص يف حق اجلبهة أل ا  ا۲ت إىل السلطة وإمنـــــــــــــ

ـــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــان هذا الوصــــــــــ ــــــــ ـــــــــــل عن جدارة واستحقو ــ ـــــــــــــــــــاق ، بل هو مفخــــــــــــــــــــــــــ   رة هلا وللجزائريني ـــــــــــــــ

  
، ان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ديو  12، الطبعة/ 02اجلزء/ سعيد ۲لشعري : القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ، – )1(

  ، بتصرف . 122، ص  2013
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مة مجيعا ، فهي من قادت الثورة إىل هدفها . أم بعد االستقالل فستواصل جبهة التحرير الوطين يف مه
دف "بناء الدميقراطية  االقتصادي والرخاء  ]...[أخرى ، وهي مهمة تنظيم الشعب اجلزائري ، وذلك 

  . )1(والعدالة االجتماعية" 

ا جبهة التحرير الوطينظهور   -ﾘنيا   خالل الثورة التحريرية : ودورها ومؤسسا

وذلك بعد أن  التحريرية ، اندالع الثورةداث مع ــــــــعلى مسرح األحظهرت جبهة التحرير الوطين      
. ) 2( "بعملية حتريرية للقيام ف الثوريةخلق الظرو يف "و۲لتحدد التيار االستقاليل فشلت احلركة الوطنية ، 

اجلبهة  أسستولقد ،  االستقالل والسيادة الوطنيةستقود الثورة لتحقيق فجبهة التحرير الوطين هي 
  مع مرور الوقت لكي حتقق ما تصبو إليه ، نذكر من هذه املؤسسات ما يلي : ـــــــــديد من املؤسساتالع

 وهو الذي يقود العمليات العسكرية ضد العدو الفرنسي داخل اجلزائر  جيش التحرير الوطين :
 ،  م1954يعين يف الفاتح من نوفمرب  ؛ظهر مع ظهور الثورة التحريرية لقد و  .حىت خارجها  أو
 . م1956عيد تنظيمه بعد مؤمتر الصومام أُ و 

 وكسب الدول واهليئات  : وهو املكلف بتدعيم الثورة التحريرية ۲لسالح الوفد اخلارجي للثورة
ـــــــــــكان مركزه القاهو  .خارج الوطن  ومن أبرز  .ة ـــــــــــــــــــرة مبصر ، وظهر مع انطالق الثورة التحريريــــــ

 خيضر ، وحسني آيت أمحد . حممـد : أمحد بن بلة ، أعضائه
 وظهرت  . اهالقرارات وتنفيذ إقرارتعمل على اليت  السياسيةاهليئة  ي: وه جلنة التنسيق والتنفيذ

 رافــــــــ۲إلشاء ، وتتكفل ـــــــــــــتتكون من مخسة أعضو  بعد مؤمتر الصومام .جلنة التنسيق والتنفيذ 
ــــــــــــــــــعلى اجلهاز العسكري والسياسي للثورة ، وهلا احل ق بتشكيل احلكومة املؤقتة ۲لتنسيق ـــــــــــــــــــ

أو هي حكومة الثورة اجلزائرية األوىل قبل ظهور احلكومة املؤقتة  . )3(مع املندوبني يف اخلارج 
حممـد  :هم  )4(حبسب حمضر مؤمتر الصومام  . واخلمسة م1958للجمهورية اجلزائرية يف سبتمرب 

 . )5(، عبان رمضان ، بن يوسف بن خدة ، كرمي بلقاسم ، سعد دحلب  العريب بن مهيدي
 لس   ، يعمل ، أو اجلهاز التشريعي هلاالتحريرية  ان الثورةـــــــــــوهو مبثابة برمل :  الوطين للثورة ا

 
 . 56من القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ، مصدر سابق ، ص  04املادة  – )1(
 . 7م ، مصدر سابق ، ص1954نوفمرب بيان أو  -  )2(
، م) ، ديوان املطبوعات اجلامعية1962-1954عبد هللا مقاليت : املرجع يف ۳ريخ الثورة اجلزائرية ونصوصها األساسية (  - )3(

 . 65، ص  2012اجلزائر ، 
 . 200 -185النشور يف مؤلف عبد هللا مقاليت ، املذكور أعاله ، ص  اعتمد۵ يف هذا البحث على احملضر  – )4(
 . 196م ، ص 1956أوت  20حمضر مؤمتر الصومام  – )5(
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يق اسة اجلبهة الداخلية واخلارجيةـــــــــــــــــــــــــــــــعلى توجيه سي  بتاف القتال والـــــــــــــــــــــــــــــــ، وهو املخول 
 17،  عضو 34يتكون من  هوو  ولقد ظهر بعد مؤمتر الصومام . .) 1( املصرييةرارات ـــالق يف

، يوسف  مصطفى بن بولعيد : والدئمون هم .دائمني  منهم غري 17و وندائممنهم أعضاء 
،  ، رمضان عبان ، رابح بيطاط العريب بن مهيديحمـمد ،  ، بلقاسم كرمي ، عمر أوعمران زيغود

،  دـ، خيضر حمم ، آيت أمحد حسني د بوضيافـ، حمم يديرإ، عيسات  بن خدة بن يوسف
،  أما غري الدائمني . دمـ، يزيد أحم ، املدين توفيق ، فرحات عباس مدـ، ملني حم بن بلة أمحد

،  ، مالح علي ، بوصوف عبد احلفيظ دي السعيدـ، حمم خلضر بن طو۲ل : فأبرزهم بعد املؤمتر
  . )2(إبراهيم مزهودي   ، لونشي صاحل ، فرانسيس أمحد ، ، مهري عبد احلميد سعد دحلب

تنظيم  ، نذكر منها : هذه أبرز مؤسسات الثورة التحريرية اليت أقامتها جبهة التحرير وهناك أخرى     
الس الشعبية ومتاسك الشعب وقوته فبهذه املؤسسات وأخرى ،  )3( وغريها احملافظون السياسيون ، وا

ييده جلبهة ا ا ومناصرته و   . حتقق االستقالل والسيادة من اجلبهةمتكنت  ،لتحرير ووقوفه وثقته 

يضم ،  تنظيم مجاهرييكانت خالل الثورة جبهة التحرير الوطين  أن ،  من خالل ما سبقيتضح      
ضد االستعمار الفرنسي واستخدام العنف ومجيع الوسائل لتحقيق و مجيع اجلزائريني الذين هم مع الثورة 

 القواننيمن  05املادة ما تؤكده االستقالل والسيادة ، ومن ال يؤمن بغري هذا فهو ليس جبهو۶ ، وذلك 
يعترب مناضال يف جبهة التحرير الوطين  ، حيث تقول املادة : "م 1960ة جلبهة التحرير الوطين األساسي

جبهة التحرير  أهدافجل ن أ۲لكفاح م -وفق هذه القوانني األساسية -زم أو جزائرية تلتكل جزائري 
وما يؤكد الذي سبق كذلك إحدى املراسالت  . )4(" جبات حتددها اهليئة اليت يتبعهااالوطين ويؤدي و 

، و۲لتحديد يف رد أرسله عبان رمضان إىل القاهرة ، وهذه املراسلة  )5( بني قيادة الثورة يف اجلزائر والقاهرة
ة التحرير هي امتداد ــــــــــة إلينا فإن جبهــــــــ"أما ۲لنسبحيث جاء فيها : ،  )6( م1956مارس 15مؤرخة يف 

ال السياسي للشعب اجلزائري املكاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــيف ا ـــــــــــاستقاللح من أجل ـــــــ اجلبهة هي شيء جديد ه ، إن ــــ

  
 . 65عبد هللا مقاليت : املرجع السابق ، ص  - )1(
 . 196-195م ، مصدر سابق ، ص 1956أوت  20حمضر مؤمتر الصومام  -  )2(
 . 195- 194املصدر نفسه ،  – )3(
 . 56القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ، مصدر سابق ، ص  – )4(
مؤلف مربوك بلحسني : املراسالت ملزيد من االطالع على هذه املراسالت اليت متت بني اجلزائر والقاهرة ، ميكن مراجعة    - )5(

ــــــــــــــــومام يف مسار الثورة التحريرية، ترمجة الصاد1956-1954القاهرة ( –بني الداخل واخلارج ، اجلزائر  ــــــــ ــــــ ـــــ ق م) ، مؤمتر الصـــ
 . 2004عماري ، دار القصبة ، اجلزائر، 

  . 176-170، ص  29املراسلة : –يف املؤلف املذكور أعاله ، رقم الوثيقة يُنظر املراسلة  – )6(
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للحر۶ت الدميقراطية وال حىت اللجنة الثورية  وال حركة االنتصــــــــــــــــاروليست حزب الشعب اجلــــــــــــــــــزائري 
خالص يف االستقالل ، فاملسألة  للوحدة والعمل ، إن اجلبهة هي جتمع كافة اجلزائريني الذين يرغبون 
ليست إذن مسألة احتاد . إن االحتاد حتقق يف خضم الكفاح ضمن جبهة التحرير الوطين ، إن مجيع 

  . )1(ء مصايل وأصدقائه" الناس يف اجلزائر جبهويون ۲ستثنا

"أن مجيع الناس يف اجلزائر جبهويون ۲ستثناء مصايل وأصدقائه". ويقصد الشاهد فيما سبق ،      
؛ الذين مل يتفقوا مع اجلبهة يف وجهة نظرها يف كيفية حتقيق االستقالل  العبارة السابقةصدقائه يف 

ــــــــــــــادة الكاملة ، ولن يتحقق ذلك جبهة التحرير الوطين ترى . ف والسيادة الوطنية االستقالل التام والسيــ
ـــــــــة وحدها مع املستعمر  ــــــــــــــاحة ؛ ألن السلميــــــ يف نظرها إال ۲ستخدام العنف ومجيع الوسائل املتــــــ

 ، احلركة الوطنيةوقت  واقع ذلكولقد أكد الــــــــــــــ . وكذلك العنف لوحده الفرنسي ال ميكن أن حتقق شيئا
ــــــــــائل السلميةوقبله زمن  أم زمن الثورات الشعبية  الثورات الشعبية ؛ فزمن احلركة الوطنية استخدمت الوســــ

حد أ إتباع۳ريخ اجلزائر املعاصر ، رأوا أن يف  فلقد استخدمت القوة . وعندما نظر املفجرون للثورة
ـــــــــــة ال ميكنــــــــــــــاألساليب السابق استخدامهما معا ، لتحقيق ، لذلك البد من  االستقالل حيقق أنه ــــ
  اهلدف املنشود .

۲لكفاح من أجل أهداف هو جبهوي ، إذا التزم " خالل الثورة التحريرية  ل جزائريصحيح أن ك     
بد أن تكون له صفة املناضل، ن الــولك"، اجبات حتددها اهليئة اليت يتبعهاجبهة التحرير الوطين ويؤدي و 

  . )2(عليها عن طريق تقدمي طلب ملراكز جبهة التحرير الوطين داخل الوطن وخارجه يت يتحصل والـ

حز۲ مجاهري۶ ، ولكنه فقط ربط ير الوطين خالل الثورة التحررية ، جبهة التحر جتاوزا ، ميكننا اعتبار      
 ، اجلزائري ن مل ينضمهة داخل الوطن أو خارجه ، وحىت وإاجلبعضويته بطلب االخنراط من مراكز 

ـــــــــــفكلهم جبهويون إذا كانوا مع اجلبهة يف ط فاجلزائريون قلة  إالرحها ، وذلك ما فعله الشعب اجلزائري ــ
  قليلة ، ۵زعها احلقد والُبغض .

  جبهة التحرير الوطين ومؤمتر طرابلس : -ﾘلثا

مشروع النهوض ۲جلزائر املستقلة ، والذي عرف فيما -عرفنا سابقا أنه متت املصادقة على بر۵مج     
حيتوى على ملحق مسي مبلحق  الرب۵مج أن هذا كما أننا عرفنابعد برب۵مج طرابلس أو ميثاق طرابلس ،  

احلزب ، وفيما يلي سنعود هلذا امللحق لكي نغطي هذا العنصر من البحث .
 

 . 171-170م ، ص 1956مارس  15، مؤرخة بـسلة بني عبان رمضان الوفد اخلارجي ۲لقاهرة املرا – )1(
  ، بتصرف . 56، ص  06القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ، املادة  – )2(
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  : حزب مجاهرييجبهة التحرير الوطين ، املنظمة اجلماهريية إىل  لبرﾙمج طرابلس حيوّ -أ

هة ، ُحّولت جبلحق احلزب التابع لرب۵مج طرابلس ، املصادق عليه يف طرابلس الليبية حبسب م     
ا بر۵مج مؤمتر  "الثورة الدميقراطية الشعبية"لكي تقود  ، التحرير الوطين إىل حزب سياسي اليت قال 

ا  ، حز۲  التحرير الوطين خالل الثورة التحريرية جبهة - جتاوزا–طرابلس ونظّر هلا ، وإذا اعترب۵  ، فنقول أ
، ويؤمنون ۲ستخدام املؤمنني ۲ستقالل اجلزائر التام ضم كل اجلزائريني  ؛ مبعىن أنه تمجاهري۶ كانت حز۲

السيادة الوطنية ،  أما املؤمترون يف طرابلس الغرب االستقالل و لتحقيق السالح ومجيع األساليب املتاحة 
 الشعب جل أن تكون حز۲ مجاهري۶ ، مبا أن كذلك فأرادوا اجلبهة م1962أواخر ماي وبدا۶ت جوان 

 كان الشعب اجلزائري شعبا ثور۶ ، جله من الطبقة املسحوقةفلقد   .اجلزائري شارك يف الثورة التحريرية 
 يتكون يف أغلبه من الريفيني والعمال بصفة عامة ،" ، لذلك فاحلزب البد أن املغلوب على أمرها

، حبسب ملحق  زب جبهة التحرير الوطينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، هذه هي فئات ح) 1( "ثقفني الثورينيوالشباب وامل
تمع اجلزائري .احلزب التابع لرب۵مج طرابلس    ، وهذه فعال فئات ا

عبد هللا الباحث يقول  مجاهري۶ ،أو  )2( ة التحرير الوطين أ يكون طالئعياــــــــــــــــــــوحول حزب جبه     
إن جبهة التحرير الوطين جيب أن ال تكون حزب اجلماهري ؛ ألن هذا الشكل من التنظيم شريط : "

متصال اتصاال ، ولكن ، تضيع فيه املسؤولية وال ميكن حتديدها . وهي جيب أن تكون حز۲ طالئعيا 
. وهذا نفسه ما قال  )3( "۲لشعب ]االتصال املتنيهذا [ل قوته من ـد كوثيقا ۲جلماهري الشعبية ، يستم

ليس ] فحزب جبهة التحرير الوطين["أيضا : عبد هللا شريط . ويقول  )4(م 1964به ميثاق اجلزائر 
ـــــــــــ، وإمنا هو حزب مناضلني خمت ال حزب مجاهري تضيع يف املسؤوليةحزب خنبة مثقفة ، و  ارين يشرف ـــــ

  .)5( "اجيةــتضم خمتلف القطاعات اإلنت على منظمات مجاهريية

  : م1962 مقام احلزب ودوره يف اجلزائر املستقلة من خالل برﾙمج طرابلس -ب

 ديد ملحق احلزب ، جبهة التحرير الوطين يف اجلزائر املستقلة هوــــــــــــــــــــــلقد َعّد بر۵مج طرابلس و۲لتح     
  يضمن حزب جبهة التحرير  " ، ولكيويقرتح نشاطات الدولة ياسة الوطنواضع "اخلطوط الكربى لس

  
 . 49مصدر سابق ، ص ملحق احلزب ، ، م 1962 بر۵مج طرابلس  – )1(
 .احلزب الطالئعي ، هو الذي يتكون من فئات حمددة من الشعب  – )2(
هود اإليديولوجي يف اجلزائر ، املؤسسة عبد هللا الشريط  – )3( الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، : مع الفكر السياسي احلديث وا

 . 279، ص  1984
 . 111م ، ص 1964ميثاق اجلزائر  – )4(
 . 280، ص املرجع السابق  عبد هللا شريط : – )5(
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ولة حتقيق بر۵جمه يف إطار الدولة [بطبيعة احلال ، فالبد أن يكون مناضلي احلزب] يف أنظمة الدالوطين "
 : )2(التالية  )1(" و۲ألخص يف الوظائف القيادية

  أعضائها من املناضلني" ."[أن]  يكون رئيس احلكومة وأغلب 
 حلكومة عضوا يف املكتب السياسي" ."[أن]  يكون رئيس ا 
 ." الس من احلزب  "[أن] تكون أغلبية األعضاء يف ا

يه ، حمرر من طرف ه االشرتاطات من طرف بر۵مج طرابلس أو ۲ألحرى ملاذا كل هذولكن ،      
 املغذيهو ستتبع نظام احلزب الواحد ، وسيكون حزب جبهة التحرير الوطين والدولة اجلزائرية املستقلة 

التابع لرب۵مج طرابلس  حلزبملحق ا. مث ملاذا يف  !ية يف الدولة ؟الوحيد للمناصب القياد واملطعم
، وحىت ال يتعرض احلزب لالبتالع ن ــــــــــــــــولك:"جاء ما يلي ،  ، و۲لتحديد بعد االشرتاطات م1962

ن معظم على امتيازه ، وعلى هذا األساس فإمن طرف الدولة ، جيب عليه أن يبقى دائما حمافظا 
ـــــــــــــــــــإط على خمتلف القيادات جيب أن يبقوا بعدين عن مؤسسات احلكومة ، والتفرغ احلزب  اراتــــــــــــــ

ذا ميكن جتنب خطر خنق احلزبز لنشاطات احل ، وجهاز شكلي كما  دارةلإلد ، وحتويله إىل مساع ب و
فكيف ال يبتلع احلزب  . )3(" إفريقياة وعلى وجه اخلصوص يف ـــــــــــارب املؤسفأوضحت ذلك بعض التج

احلزب رئيسا للحكومة ؟!، كيف ال يبتلع بل و من طرف الدولة وأحد مناضليه من املكتب السياسي ، 
الس  . !؟املختلفة من مناضلي احلزب  املنتخبة من طرف الدولة وأغلبية أعضاء ا

   : مد خيضرـحم، إىل استقالة أمينه العام  م1962اجنالء أزمة صائفة ا : جبهة التحرير الوطين من رابع

السياسي ، أمينا عاما مد خيضر ، عضو املكتب ـ، ُعّني التارخيي حم م1962بعد اجنالء أزمة صائفة      
     ، وخالل هذه )4(للحزب  (األول) لف ۲لتحضري للمؤمتر التأسيسيحلزب جبهة التحرير الوطين ، وكُ 

 إىل ۳ريخ استقالة األمني العام للحزب حممـد خيضر بعد اجتماع م1962الفرتة املمتدة من خريف 
  ، حصل ما يلي : )5( م1963أفريل  16للمكتب السياسي يوم 

 
 . 49م ، ملحق احلزب ، ص 1962بر۵مج طرابلس   - )1(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )2(
 . 50- 49املصدر نفسه ، ص  - )3(
م)، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1980 -1962عامر رخيلة : التطور السياسي والتنظيمي حلزب جبهة التحرير الوطين ( - )4(

 . 119، ص  1993اجلزائر ، 
 . 75رابح لونيسي : اجلزائر يف دوامة الصراع بني العسكريني والسياسيني ، مرجع سابق ، ص  - )5(
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  : استكمال البناء التنظيمي للحزب على مستوى الوطن -أ 

 إىلدائرة ، فيما وصل عدد القسمات  18 تضمة (حمافظة) ، ـــــــاحتادي 15 إىلسمت اجلزائر قُ  لقد     
ني على ـــمشرتك ، موزع ألف 120مناضل و ألف 135، ووصل عدد املناضلني إىل قسمة  1310

. ويعلق الباحث عامر رخيلة  خلية ۲لنسبة للمشرتكني ألف 85وخلية ۲لنسبة للمناضلني  105000
ا ــانة اليت حيضواملكة السمع"هي داللة على  األرقام: والظاهر أن هذه  قائالالسابقة على األرقام  ى 

من تنافس وصراع  كان يدور"األرقام تعرب عما  ، تقول أن هذه " ، ولكن احلقيقةاحلزب لدى الشعب
ول إىل السلطة ، فمحمد صــــفكالمها يريدان أن يستخدما احلزب للو  ، "محد بن بلةمد خيضر وأـبني حم
لتطويق  كرب عدد من املوالني لهأ يضمعلى أساس تكوين حزب  اتيجيتهسرت إكان واضعا ، "خيضر

يف حني كان بن بلة ال يريد أن يكون احلزب بعيدا  موراملكتب السياسي واحلكومة بغية السيطرة على األ
 شارةولإل ".راط فيه وفق مقاييس مضبوطةـزب ال يتم االخنحـأن ال يرىو ــذا فهــعن نفوذه وسلطته ، ل

  . )1(د خيضر كان يريد حز۲ مجاهري۶ يف حني كان يرى أمحد بن بلة حز۲ طالئعيا ـأن حمم : نقول

  : م1963أفريل  06و  04عقد ندوة إلطارات احلزب ، ما بني  -ب

دراسة ، وذلك ل م1963مارس  12يف طارات حزب جبهة التحرير الوطين إلندوة تقرر عقد      
ضبط اآلفاق املستقبلية للبالد ، دراسة اهليكل التنظيمي للحزب : دراسة الوضعية العامة  : التاليةالقضا۶ 

 06و 04ما بني  قدت الندوة ۲جلزائر العاصمةعُ  دولق و۳رخيه . للمؤمتر املقبل جلبهة التحرير الوطين
 ، دي السعيدـحممو  احلاج بن علةو  رد خيضـرابح بيطاط وحمم،  شارك يف هذه الندوة م .1963أفريل 

الباحث عامر يورد اجلزائري . و  مدن الشرق إلحدىكان يف ز۶رة   ألنه ؛أمحد بن بلة  فيها ومل يشارك
، أنه  ")م1980-1962(والتنظيمي جلبهة التحرير الوطين ما بني  "التطور السياسيرخيلة يف مؤلفه ، 

، رد  العام حمـمد خيضرالندوة قد فشلت ، ولكن األمني  تلكيف تلك الفرتة تقول أن  إشاعات خرجت
إجيابية ، لكن استيعاب  [الندوة]لقد كانت أعمال هذه قائال : " اإلشاعاتايب على هذه بشكل اجي

وحنن إذا قار۵ أيضا : " مجيع املشاكل اليت تواجه حز۲ يف طريق إنشائه ليس ۲لشيء البسيط" ، ولقد قال
شاسعا ، فقد أُنشئت خالل بو۵  هناكاإلطارات نالحظ بال شك أن  [ندوة]مثال بني مؤمتر طرابلس و

هذا املؤمتر أربع جلان هي : جلنة لدراسة مشاكل املكتب ، جلنة لدراسة احلالة النظامية والتوصيات ، جلنة 
  . )2(كلفة ۲ملشكالت االقتصادية واالجتماعية"  ]...[كلفت بشؤون املنظمات الوطنية ، جلنة   ]...[

  
 . 121عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  - )1(
 . 124-121ص  املرجع نفسه ، – )2(
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 مد خيضر :ـاستقالة األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطين ، حم - جـ 

مد ـ، أعلن حم م1963أفريل  16عضاء املكتب السياسي يوم احلزب وبعد اجتماع أ كوادربعد ندوة       
بسبب اختالفات أساسية ولقد حتجج مبا يلي : " ،انة العامة للحزب ــــــــــــــــــــــــــستقالته من األمخيضر عن ا

يف وجهات النظر داخل املكتب السياسي ، وخاصة فيما يتعلق بتحضري وعقد مؤمتر وطين جلبهة التحرير 
لس التأسيسيالوطين    . )1( "قبل انقضاء فرتة ا

الباحثني نذكر : عامر مد خيضر قد أُرغم على االستقالة ، ومن هؤالء ـبعض الباحثني أن حميعتقد     
ويبدو صريح وواضح : " ، وغريهم . فيقول رابح لونيسي بشكل ، رابح لونيسي ، إبراهيم لونيسي رخيلة

ألنه ليس من الغباء أن يرتك الطريق مفتوحا إىل ر۱سة  ؛قيل حتت التهديد د خيضر قد أُ ـأن حمم
بعد ذلك بن بلة أمينا عاما ] السياسي قد عّني [لقد كان املكتب و،  اجلمهورية أمام منافسه أمحد بن بلة
يسي بشكل صريح ويقول األستاذ إبراهيم لون. )2("م1963أفريل  17حلزب جبهة التحرير الوطين يوم 

ا حممإىل أسباب االستقالة  و۲لنظر[:" كذلك  وواضح ا غري مقنعة وغري   ]د خيضرـاليت صرح  ، فإ
استقالته من منصبه كأمني عام للمكتب السياسي للحزب ، فما ال شك فيه  إثرهاألن يقدم على كافية 

ا وظلت جمهول أنه هناك أسباب جوهرية دفعته إىل االستقالة ة ، وهلذا يدفعنا إىل الرتجيح ـــــــــــــــــــومل يبح 
جلريدة   ضرخياستدل على ذلك مبا صرح به حمـمد  أن االستقالة كانت حتت التهديد والضغط" . ولقد

عن قناعة لتجنب مواجهة خطرية " ، فيعتقد األستاذ  االستقالة اختذته "لوموند" ، حيث قال هلا : "قرار
والتهديد ؛ إبراهيم لونيسي أن هذا "التصريح يدل داللة ضمنية على أن االستقالة كانت حتت الضغط 

ة بعد  ر۱سة اجلمهورية أمام منافسه بن بلألنه مل يكن من املعقول واملنطقي أن يرتك الطريق مفتوحا إىل 
ه إال إن ما حدث ال جند ل: "بينما يقول الباحث عامر رخيلة ،  )3(" ه من جمهودات من قبلكل ما بذل

ــــــــــــالواح إبعادكان يعمل على تفسريا واحد وهو أن بن بلة   م دورا ۳رخييا د تلو اآلخر من الذين كان هلـــــ
  . )4(" ارخيي" يف نظر جيل االستقالل، حىت ينفرد ۲لبقاء كرمز للزعيم "التيف تفجري الثورة 

  حلزب جبهة التحرير الوطين : (األول) املؤمتر التأسيسي -خامسا

تعقد مؤمترها التأسيسي ، وهو املؤمتر األول ،  أنعهدت األحزاب اليت ستدخل الساحة السياسية      
القيادة احلاكمة أن تعقد  ت، قرر بداية االستقالل  ومبا أن جبهة التحرير الوطين مل تعقد مؤمترها األول يف

  
 . 126-125عامر رخيلة : املرجع نفسه ، ص  – )1(
 . 75رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – )2(
 . 107لسياسي يف اجلزائر خالل عهد الرئيس أمحد بن بلة ، مرجع سابق ، ص إبراهيم لونيسي : الصــراع ا - )3(
  .  127عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  - )4(
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ثورة الم . ولقد كان عقد هذا املؤمتر من األهداف اليت وضعتها 1964 املؤمتر األول للحزب يف أفريل
مواثيق  إحدىوثيقة القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ،  حيث جاء يفالتحريرية اجلزائرية ، 

رية العليا جلبهة : "املؤمتر الوطين هو اهليئة الدستو  21األساسية يف مادته  اجلزائرية ونصوص الثورة التحريرية
ـــــرير الوطين وهو جيتمع يف الرتاب الوطين حاملا تتوفر فيه شروط التمثيل" ، وقالت املادة يف الفقرة  ، التحــــ

لس الوطين للثورة اجلزائرية هو الذي حيدد طريقة متثيل األعضاء يف املؤمتر ويعني ۳ريخ  الثانية : "وا
  . )1(" إعدادهومكان االنعقاد وطريقة 

 مهورية غدا من أكرب املتعجلنير۱سة اجل إىلاحلزب ومن بعدها  أمانة إىلبعد أن وصل أمحد بن بلة      
احلكم يف البالد  على كامل دواليب ةللسيطر وذلك ؛  للحزب (األول) التأسيسي املؤمتر إلقامةواملتلهفني 
حيث بدأ  ، الذين ظلوا حىت االستقالليع التارخييني مجوإبعاد  السلطة إىلالذين أوصلوه  فابعد إضع
 اآلن د خيضر مث رابح بيطاط ، وهو يريدـمحد مث حممآيت أ حسني بوضياف مثمد ـحماسم مث بكرمي بلق

حبكم البالد لينفرد  –الذين أتوا به إىل السلطة  – وصحبه نبومدي اهلواري لكي يزيح ي احلزبيقوّ  أن
ـــــــــــويتخلص من هذه العقدة اليت ض ۲لتايل يصبح ، و  م1962وصوله إىل السلطة يف خريف ربته منذ ــــــــــــــــ

  التالية . جيالواألال تنساه اجلماهري  الزعيم الوحيد للجزائر يف ظل االستقالل الذي

  : )ألولا( تأسيسي، ومؤمتر اجلبهة ال )ولاأل(التأسيسي وم املؤمتر ، ومؤمتر احلزب مفه-أ

 ملنظمات أو أحزاب أو دول ، للتداول ، والبحث يف القضا۶ املسجلة جبدول اجتماعاملؤمتر : "هو      
، هذا بشكل عام عن املؤمتر ، أما مؤمتر  )2( "ريها حسب الرأي املتفق عليهمص يف اله ، والبتّ ــــــــــــــــــــــــــــــأعم

اع ملناضلي احلزب ــــــــــــــــهو اجتم، فنقول : أن مؤمتر احلزب  - ومن خالل املفهوم العام السابق  - احلزب 
فنقول  ، أما ولو كان املؤمتر التأسيسي . أو أبرز مناضليه ملعاجلة جمموعة من القضا۶ املستعجلة أو العادية

م  سيساحلزب عند  مناضلوالذي يعقده  األولنه ذلك املؤمتر أ  ،وكانوا سابقا مل يعقدوا مثله  ، حز
للحزب ويقدموا بر۵جمه االنتخايب ويفصلوا يف جمموعة من القضا۶  السياسيط وذلك لكي يوضحوا اخل

   .املستجدة أو القدمية ۲لنسبة هلم حبسب اتفاقهم 

املؤمتر التأسيسي حلزب جبهة التحرير الوطين ، هو ذلك املؤمتر الذي ومن خالل ما سبق يتضح أن      
الثورة التحريرية ، وذلك ، بعد أن نصت عليه مواثيق  سيعقده قادة احلزب ألول مرة زمن االستقالل

  فصل يف العديد من القضا۶ املستعجلة ويبينوا بر۵مج اجلبهة وخطها السياسي .لل

  
 . 57من القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين ، ص  21املادة  – )1(
 .  1172علي بن هادية وآخرون : قاموس الطالب اجلديد ،  مرجع سابق ، ص   - )2(
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   التحضري للمؤمتر : -ب

  قبل عقد املؤمتر أمر أمحد بن بلة بصفته أمينا عاما للحزب مبا يلي :     

  وضع جلنة حتضري والشروط احملددة حلضور املؤمتر : -1ب

نشاءد بن بلة إىل أمانة احلزب عندما وصل أمح      جلنة حتضريية ملؤمتر حزب جبهة التحرير  أمر 
عضوا ، وانبثق عن هذه اللجنة التحضريية "سكر۳رية " تضم   51مت ، ض م1963الوطين يف نوفمرب 

حسني  د حريب ، عمر حمجوب ، عبد العزيز زرداين ، آيت احلسني ، صاحل لوانشي ،ـكل من : حمم
والذي سيعرف ،  )1(اجلزائر  دي مليثاقـصياغة املشروع التمهي تتمثل يف كانت مهمتها  ، وغريهمزهـــوان 

 "ميثاق عمل" دادـــــــــــإعة على يولقد عكفت هذه اللجنة التحضري  . م1964زائر فيما بعد مبيثاق اجل
ـــــــــــالعريضة ال وعلى أساس اخلطـــــــــــوطجديد بناء على جتربة سنتني من االستقالل وممارسة السلطة  واردة ــــــــــــ

دراسة على ة إىل جلنتني ؛ األوىل عملت ــــــــــــــــــــــــولكي حتقق ذلك انقسمت اللجن .يف بر۵مج طرابلس 
، ولقد قرروا  أم الثانية فقد اشتغلت بدراسة "املشاكل االقتصادية"املشاكل السياسية والنظامية"، 
 م1964اد النصوص ، كما عقدت خالل األشهر األوىل من سنة االجتماع يوميا لإلسراع يف إعد

مؤمترات متهيدية ، نُوقشت فيها خمتلف الو۴ئق اليت أعدت للمؤمتر ، ولقد طُرحت خالل هذه املؤمترات 
املكتب ، ففصل يف ذلك املسؤول على تنظيم احلزب وعضو  التمهيدية ، مسألة شروط املشاركة يف املؤمتر

النتماء ا : اليت قدم فيها الشروط التاليـة ، الوطنية فةاحته للصتصرحيا إحدىاحلاج بن علة يف  السياسي ،
ولقد حدد  . التمتع بثقة اجلماهري،  املسامهة الفعلية يف الثورة التحريرية،  إىل جبهة التحرير الوطين

وأن هذه املقاييس تؤكد اشرتاك أعضاء املكتب قائال : " ،يف املؤمتر انطالقا من الشروط السالفة  املشاركة
لس الوطين للثورة وأعضاء احلكومة املؤقتة  وأعضاء جلنة حتضري املؤمتر  ]...[السياسي وأعضاء ا

ـــــة أو صناعيـــــــة ومندوبو فيدراليات احلزب وخال۶ مؤسسات القطاعات املسرية ذاتيا ، سواء كانت فالحي
لس الوطين   . )2( "الوطين ومندوبو املنظمات الوطنية وممثلو اجليش أو أعضاء ا

ويعلق الباحث عامر رخيلة على الشروط السالفة الذكر بقوله : "ويبدو جليا من خالل الشـــــــــــروط      
 واملؤيدين لهكبريا من املنـــــــــــــــــــــاصرين أن بن بلة كان يريد أن جيمع عددا  اليت وضعت للمشاركة يف املؤمتر 

كان   ]...[من جهة ، ومن جهة أخرى فإن منح أعضاء احلكومة املؤقتة حق املشاركة يف املؤمتر 
ــــــــــــاء النهائي للبعض اآلخر ، مستعمال يف ذلك    يستهدف من ورائه استمالته بعضهم إىل جانبه واإلقصــــــــ

  
 . 104رابح لونيسي : رؤساء اجلزائر ... مرجع سابق ، ص  – )1(
  . 148-146ص عامر رخيلة : املرجع السابق ،  – )2(
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م للمؤمتر م املعارضة لسلطته قبل املؤمتر على األقل ، ويبدو أن  دعو حىت يتجنب نقدهم وتصرحيــــــــــــــــــــــا
وخرجوا منه  ،يف ذلك حيث استجاب بعض أعضاء احلكومة املؤقتة للمشاركة يف املؤمتر بن بلة قد جنح 

، مبا أسفر عليه املؤمتر من نتائج  مقتنعون، وال هم عضاء من دون أن يكونوا ال يف اللجنة املركزية كأ
  . )1( "ركزية كقيادة منبثقة على املؤمترخاصة فيما يتصل برتكيبة اللجنة امل

  عدد املناضلني يف احلزب :تقليص  -2ب

، فلقد وصل عددهم يف عهد رطوا يف عهـــــــــد حمـمد خيضر عدد املناضلني الذين اخنلقد مت تقليص      
عدم َمتزق اجلبهة تقليص عدد املناضلني  مناضل ، ولقد رأى أمحد بن بلة  يف ألف 135هذا األخري إىل 

نقول أن  أمحد  مرة أخرى فلإلشارة.  القيادي الصعب واخلطري"وعدم عجزها "عن القيام مبهامها ودورها 
ـــــــــــــــــــكان يريد حز۲ طالئعيا خبن بلة   حممـد خيضر  الصا يف حني كان يريد األمني العام السابق للحزبــــ

أمانة مناضل يف عهد  ألف 135الذين وصلوا إىل  املناضلنيحز۲ مجاهري۶ ، ورمبا الدليل على ذلك عدد 
احلزب أما زمن  فـزمن هذا األخري كانت عملية االخنراط تتم على أساس مجاهرييةحممـد خيضر للحزب ، 

بن بلة فالعملية أصبحت تتم على أساس طالئعية احلزب ، وذلك ما َشِهد به املناضل حسني ساسي ، 
  . )2(للباحث عامر رخيلة  م1964سنة  عضو اللجنة املركزية للجبهة

  عقد مؤمتر احلزب :  -  جـ

نستطيع القول أن املشرفني على احلزب قد حضروا للشكليات األخرى ؛ فقد هيئوا املكان وحّضروه      
  تقنيا ورتبوا لكل شيء .

  املؤمتر : أﾚمه ، مكانه ، عدد حضوره ، هدفه : -  1جـ

أفريل  21و 16ما بني  م1964حلزب جبهة التحرير الوطين يف سنة  (األول) انعقد املؤمتر التأسيسي     
ــــــــــــــــــال ثورة ۲لتف، حتت شعار " )3( اصمةـــــــــــــــــ، مبدينة اجلزائر الع ""إفريقيابقاعة  ،  ، الكل ۲لشعب ويضـــ

  . افتتحه السيد أمحد  )5(مندوب  1900وكان عدد املشاركني يف احلزب ،  )4( "والكل من أجل الشعب

  
 . 149عامر رخيلة : املرجع نفسه ، ص  – )1(
 . 147نفسه ، ص  املرجع – )2(
ــــــــايشت احللو واملر ، حترير حلسن مساوي ، ترمجة :  )3( ـــــــــــ ــــــــــــــرات ، عــ عز الدين بوكحيل ، دار  حممـد الشريف معزوزي : مذكـــــــــــــ

 . 309، ص 2015القصبة ، اجلزائر ، 
 . 142م  ، مصدر سابق ، ص 1964اجلزائر ميثاق  - )4(
  . 150عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  – )5(
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. وحبسب  )1(بن بلة األمني العام للحزب خبطاب دام ساعتني على ما يذكر الباحث رابح لونيسي 
، فإن املؤمتر هو مكان وزمان لتبادل اآلراء املرغوب فيها ... إن هذا  م1964ميثاق اجلزائر الصادر يف 

نقاش واسع سيساهم فيه هذا العدد الكبري من املسؤولني واملناضلني ... إن هذا املؤمتر ، ل املؤمتر هو أو 
سيسي موضوعه األساس هو تصحيح وضعية قائمة   الروح إن هذا املؤمتر سيعمل على بعث ...مؤمتر 

احلايل يشكل شرطا لوجود  .. إن املؤمتر.رية وإقامة أساس سري دائم منظم ومربمج حنو االشرتاكية الثو 
  . )2( حياة دميقراطية داخل احلزب حيمل الفكرة االشرتاكيةوازدهار 

  النقاط املتناولة يف املؤمتر :  -2جـ

ملؤمتر ، ا افتتح األمني العام أمحد بن بلةأوال وقبل أن نربز أبرز النقاط املتناولة ، نقول أنه بعد أن      
غريها ، وذلك يف ظل غياب اللجنة املركزية للحزب اليت هلا و ويقوده وينظم التدخالت  هاقرتح مكتبا يسريّ 

: بشري  مثل هذه األعمال حينما تعقد مؤمترات احلزب ، ولقد ضم املكتب والذي قبله املؤمتر ۲إلمجاع
ومها ۵ئبا رئيس املكتب ،  ؛وهو رئيس املكتب ، وأسويح اهلواري ومعزوزي حممـد السعيد  ؛بومعزة 

ة ـــــــــــــــــــــــأما عن أبرز النقاط املتناول . )3(اب املؤمتر تَّ كُ قاضي بوبكر ؛ وهم  وجرمان وبوعالم بن محودة و 
  : )4(فهي كالتايل 

 م1962ىل أحداث صيف املراحل اليت قطعتها الثورة من اندالعها إ . 
 . قدرة املؤمتر على حل املشاكل اليت تعرفها اجلزائر 
 . احلديث عن أبرز اإلجنازات اليت حققتها السلطة القائمة من االستقالل إىل حني املؤمتر 
 . احلديث عن جبهة التحرير من حتويلها إىل حزب يف مؤمتر طرابلس إىل حني عقد املؤمتر 
  الشعبية اليت كان بن أمحد بن بلة متحمسا إلنشائها .مسألة املليشيات 
  ـــــــــــــاط ـــــ  إىل اجليش اجلزائري .الفارون من اجليش الفرنسي اجلزائريون مسألة الضب

  اجلو العام يف املؤمتر :  -  3جـ

ــــــــــــجلسات املؤمتكانت       ـــــــــــــــــــــــــحمتدة أحينا ، وهادئر ـــــــــــــــ انعقد حلل ر ؛ فهذا املؤمت )5(  ة أحينا أخرىــــــ

  
 . 106رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – )1(
 . 133-132، ص  م1964ميثاق اجلزائر   - )2(
 . 150ة : املرجع السابق ، ص عامر رخيل – )3(
 . 154- 153: املرجع السابق ، ص  عامر رخيلةيف مؤلف  م ، ويُنظر كذلك 1964اجلزائر ميثاق يُنظر يف  – )4(
 . 310-309حممـد شريف معزوزي : املصدر السابق ، ص  – )5(
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رائهملشاكل ، ولكن مل ُيسمح للجميع ۲إل، وكان ميكن أن ُحتل فيه ااملشاكل من العديد  ـــــــــــدالء  م ، ـــــ
، وخاصة أولئك الذين كانوا  رة البارزينقادة الثو وخاصة أعضاء احلكومة املؤقتة و  يف هذا املؤمتر ،

ادي ـــــــــــبومعزة ، القيرئيس املكتب ، بشري منع  على ذلك له ، والدليــــــــــــــــــبن بلة وصحبمحد معارضني أل
،  ملؤمتراكتب ولقد حتجج رئيس م .عمر أوعمران من التدخل وهو أحد املؤمترين يف هذا املؤمتر  يف الثورة

إذا كانوا من قادة الثورة التحريرية وخاصة  ، )1(بشري بومعزة ، أنه ال ميكن أن ُيسمح للجميع أن يتدخلوا 
من القانون املسّري للمؤمتر  امنةاملعارضني للحكم القائم ولو حىت يف قرارة أنفسهم ، ۲لرغم أن املادة الث

قاد  القول أنه؛ ويكفي الثورة  قادة برزو من أوه - ، لذلك جند عمر أوعمران  )2(تسمح له ۲لتدخل 
لس الوطين للثورة رابح بيطاط ، كما كان  علىالوالية التارخيية الرابعة بعد إلقاء القبض   - )3(عضوا يف ا

جلسات املؤمتر ۲لالدميقراطية  ، كما مل ُيسمح لرابح بيطاط وحممـد خيضر حبضور جلسات قد وصف 
، ولكن مل  )4(املؤمتر ، مما دعا كرمي بلقاسم أن يطلب من مسّريي املؤمتر أن جيعلهم حيضروا ويدلوا بدلوهم 

  يكن هلما أن حيضرا . 

مسألة الضباط الفارين من اجليش الفرنسي  ،املسائل والقضا۶ اليت احتد النقاش حوهلا ومن أبرز      
وزير الدفاع  ،ولقد تصدى العقيد اهلواري بومدين  . )5( االشرتاكية مليشيات شعبية حلماية الثورة وإنشاء

ر اجليش الوطين الشعيب من هؤالء الضباط الذين فروا يف أواخر الثورة من اجليش ملن يريد أن يطهّ 
 عارضواز الذين ر ب، وكان من أالوطين الشعيب يش يف اجل إطاراتأصبحوا  الثورة مث إىلالفرنسي وانضموا 

عندما  مثناحياته ، والذي دفع شعبــــــاين حممـد العقيد ، يف اجليش اجلزائري هلؤالء  تقليد مناصب كبرية 
ــــــــــــعارض هؤالء . أما القضي ختلف فيها فكرة إنشاء مليشيات حوهلا وااألخرى اليت أشتد النقاش ة ــــــ

، رئيس احلكومة -رئيس اجلمهوريةمتحمسا هلا  شعبية بدعوى الدفاع عن الثورة االشرتاكية ، واليت كان
التخلص "الباحث رابح لونيسي هو  رـــــــــــــيذكما على  أمحد بن بلة ، وكان اهلدف احلقيقي من إقامتها 

آخر حتكم اهلواري " ؛ أو مبعىن الذي أصبح يكتم أنفاسه [أمحد بن بلة]بومدين على [اهلواري] من ثقل 
كرية موازية للجيش الوطين عبارة عن "قوة عس، وهذه املليشيات الشعبية ، هي  بومدين يف كل شيء

ا الوطين الشعيب و۳بعة حلزب جبهة التحرير ، ولقد متكن أمحد  على اجليش" بومدين املسيطر ، يُواجه 
ا  . )6(بن بلة من إنشائها بعد املؤمتر ، وكلف "حممود قنـز" بقياد

 
 . 152، ص  السابقعامر رخيلة : املرجع  - )1(
 . 151القانون املنظم للمؤمتر يف املرجع نفسه ، ص من  08املادة ميكن مراجعة  – )2(
 ميكن مراجعة ترمجة خمتصرة للقائد عمر أعمران يف موسوعة اجلزائر ، قرص مضغوط ، مرجع سابق . – )3(
 . 153-152عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  – )4(
 . 163املرجع نفسه ، ص  – )5(
  . 67رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – )6(
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  املؤمتر :نتائج  -4جـ

  نلخص نتائج املؤمتر التأسيسي للحزب فيما يلي : أنميكن      

 خرى ، كاللجنة املركزية للحزب واملؤمتر تنظيم حزب جبهة التحرير الوطين ، وتكملة هياكله األ
،  )1(الداخلي حلزب جبهة التحرير الوطين  ۲لنظام واهلياكل القاعدية األخرى ... كما خرجوا

 . )2(وحددوا طبيعة احلزب ، واليت اعتربوها طالئعية 
  ، "وثيقة سياسية أيدلوجية عبارة عن  األخريةهذه و كما خرج املؤمترون بوثيقة "ميثاق اجلزائر

يل الوضعية االقتصادية واالجتماعية ري للبناء االشرتاكي ، وحتدد ۲لتفصـــــــــــــتضع اإلطار النظ
اليت حتققت  واالجتماعيةة ــــــــــــاالقتصادي االجنازات كما تبنياليت ترك االستعمار اجلزائر عليها ،  

 . )3( آفاق مستقبلية من، إىل جانب ما حدده  ستقاللالامن سنتني يف ظل 
 طية ال تتحقق بتعدد األحزاب ، كما رسخوا مبدأ نظام احلزب الواحد ، واعتربوا أن الدميقرا

 . )5(ء الدولة االشرتاكي لبنااختاروا اخليار  ، كما)4(احلزب الواحد بنظام  ميكنها أن تكون ولكن

ا املؤمت      البشري اإلبراهيمي ، وخاصة  حممـدة ــــــــــــمل تعجب العالم ينر ــــــــــــــــإن بعض القرارات اليت خرج 
ة من االستقالل إىل حني ـاليت مارسها أصحاب السلط املمارساتما يتعلق ۲لنهج االشرتاكي وغريها من 

 " ، والذي أنكر فيه النهجم1964أفريل  16"بيان على املؤمترين ببياٍن ، ُعرف بـــعقد املؤمتر ، فخرج 
وأن األسس النظرية حيث قال : "،  للنهوض ۲جلزائر وبنائها القرار الذي اختذه أصحاباالشرتاكي ، 

ـــــــــــاليت يقيمون عليها أعماهلم ، جيب أن تنبعث من صميم جذور۵ العربي ة اإلسالمية ، ال من مذاهب ـــــــــــــ
اجلربية ، فرضت عليه اإلقامة البشري اإلبراهيمي كلفه غاليا ، حيث حممـد . هذا املوقف من  )6(أجنبية " 

 . )7(وتعرض ابنه أمحد طالب اإلبراهيمي لالعتقال والسجن والتعذيب 

  
ميثاق اجلزائر ميكن مراجعة النظام الداخلي للحزب يف ، حزب جبهة التحرير الوطين ملزيد من االطالع على اهلياكل  - )1(

 . 130 - 121م ، ص 1964
 . 111م ، ص 1964ميثاق اجلزائر  - )2(
 . 157املرجع السابق ، ص عامر رخيلة :  – )3(
 . 108- 107م ، ص 1964ميثاق اجلزائر  – )4(
 م .1964يظهر ذلك تقريبا يف كل صفحات ميثاق اجلزائر  – )5(
ـــــــــــــــــــة ميكن مراجعة  – )6( مي  جنله ، أمحد طالب : حممـد البشري اإلبراهيمي : آ۴ر اإلمام ، مجع وتقدالبيان يف املؤلفات التالي

طالب أمحد و ،  317، ص  1997ي ، بريوت لبنان ، ، دار الغرب اإلسالم 01، الطبعة/ 05اجلزء/  ،اإلبراهيمي 
 186، ص  2007م) ، دار القصبة ، اجلزائر ، 1965-1932( ، أحالم وحمن 01اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلز/

راهيمي ما حصل ألمحد طالب اإلبمن االطالع حول  ، وملن يريد 106مرجع سابق ، ص ، رابح لونيسي : رؤساء اجلزائر   - )7(
  يف السجون اجلزائرية زمن االستقالل ، فينظر يف الفضل الثامن من مذكراته األوىل ، املقدمة أعاله .



م) .7819-1962التحرر الوطين ما بني (الفصل الثالث : حزب جهبة   
 

91 
 

اية املؤمتر إىل حركة  -سادسا   : م1965جوان  19حزب جبهة التحرير الوطين من 

لكي يستطيع أن  قو۶ حز۲ الوطين أراد جبهة التحرير يعتقد العديد من الباحثني أن أمحد بن بلة     
، لذلك  م1962يبعد كل الذين أتوا به إىل السلطة خالل صائفة  سيطر على احلكم يف البالد ومن مثاي

  : م1964 وميثاق اجلزائر م1963دستوريف  ،حلزب جبهة التحرير الوطين  كبرية  أعطى مكانة

  : م1964وميثاق اجلزائر  م1963مقام احلزب يف اجلزائر املستقلة من خالل دستور -أ

  : م1963مقام احلزب يف الدولة اجلزائرية من خالل دستور  -1أ

س أن       نعتقد أن ما جاء يف الدستور اجلزائري حول احلزب فضفاض وغري مضبوط ، ولكن ال 
  : )1( خالل الدستور يف النقاط التالية مقام احلزب يف اجلزائر املستقلة من نقدم

  َمبعىن ما حيب أن  ؛ وجه عمل الدولةوم دد لسياسة األمةالـــــُمــح هو الدستور احلزب دّ لقد ع
ادن ، من تساعد ومن ال تساعد  تفعله األمة اجلزائرية وما ال تفعله ، كيف ، من تعادي ومن 

، ما هو ؟ د أن متارسهااألنشطة املختلفة اليت البهي  ، ما ةوالطارئتتعامل مع األمور العادية 
 ...اخل ؟. من سيكون يف السلطة ومن ال يكون ،؟ للنهوض ۲لبالداجلزائر  ستتبناهالنهج الذي 

 لس الوطين ، ۲إلضافة إىل أأعطاه صالحية املراقبة على من هلم هذه الصالحية ، وه نه و ا
 أعطاه هذه الصالحية على احلكومة .

  َنجز هو من سيحقق مطامح اجلماهري اجلزائرية ويزب جبهة التحرير أن ح م1963 دستور دّ ع
 . م1962سنة  الغرب أهداف الثورة الدميقراطية الشعبية املعلن عنها يف مؤمتر طرابلس

هو احملدد  هأن وهو مقام كبري ، ويكفي القولهذا هو مقام احلزب يف الدولة اجلزائرية املستقلة ،      
فإذا كان احلزب كذلك فما الفائدة من املؤسسات األخرى  . الدولة  لعمل لسياسة األمة اجلزائرية وموجه

لس كان ، إذا   ، فلماذا ينتخب الشعب وخيتار ممثليه؟ الوطين واحلكومة وما هو الفائدة من الشعب  كا
وهو من يوجه عمل الدولة ؟ ، مث ملاذا يتحدث أصحاب القرار ة ــــــــــــــــــــاحلزب هو من حيدد سياسة األم

  .املقام السابق يف الدولة ؟ عن الدميقراطية ، واحلزب له 

  : م1964 اجلزائرية من خالل ميثاق اجلزائرمقام احلزب يف الدولة  - 2أ

   الشعبن اجلزائري ، وأة اليت ستقود الشعب القو ، حزب جبهة التحرير الوطين ،  َعد ميثاق اجلزائر     

  
 50- 49م ، ص 1963من دستور  26و  25و  24و  23املادة  - )1(
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الشعب  سيقودهو من ، واحلزب والكرامة وغريها واحلرية والتطور واالزدهار والعيش الكرمي يريد العدل 
  . )2( لتحقيق ذلك ، بعد أن عاىن الشعب اجلزائري كثريا زمن االستعمار الفرنسي

 ركزام 1964 ثاقومي م1963أن كل من دستور  نقول رأن خنتم هذه اجلزئية من هذا العنصوقبل       

  . )2(ة الطالئعية للحزب ـــــــــــــــــعلى الطبيع

اية املؤمتر إىل حركة  -ب    : م1965جوان  19حزب جبهة التحرير الوطين من 

اية املؤمتر ليس من السهل       ميكن ، ولكن  م1965جوان  19غاية  إىلتتبع مسرية احلزب من 
ـــــــــــأن احلالقول  يف كل دواليب  نـــــــــــاملوجوديمن خالل املناضلني  هـــــــــــبر۵جم ذــــــــــــنفيُ  أخذ رــــــــــــــــــاملؤمتزب بعد ـ
 وإزاحةنفوذ اجليش  يصقليف تمحد بن بلة ستخدم من طرف أأن احلزب اُ  ذلك إىلأضف  .الدولة 

 ، )2(العديد من الباحثني على ما يعتقد ويذكر  الذين أتوا به وأوصلوه إىل السلطة  بومدين وصحبه
ة ودخول التاريخ كزعيم أوحد حكم اجلزائر املستقلة بعد االستقالل وذلك من أجل االنفراد حبكم الدول

 م1965جوان  19يف ولكن الرجل فشل يف ذلك ألن اجليش مل يكن معه ، فقلد أطيح به ، رة ــــــــــمباش
 ،الغليظة اليت ختدم ممسكها دائما العصا ۲لتايل يبقى اجليش، و من طرف بومدين الذي كان يقود اجليش

فكانت ضربته قامسة ، صاحبها كان غليظا وشديدا (بومدين) ، ن كان هزيال وضعيفا ، ولكن حىت وإ
ا الغالظ األشداءن إ، حىت و  تبقى ضعيفة من دون اجليش األخرىكل العصّي ف   . أمسك وضرب 

  م) :1978 -1965( ما بني حزب جبهة التحرير الوطين -سابعا 

  ، تغريت العديد من األمور على الساحة السياسية .بعد االنقالب على أمحد بن بلة     

  : أوضاع احلزب خالل عهد اهلواري بومدين-أ

 تلك م تعد لهفل ، )4(خالل عهد اهلواري بومدين مت جتميد حزب جبهة التحرير الوطين عمليا      
ئر ؛ الوثيقة وميثاق اجلزا م ،1964أفريل  املنعقد يفالتأسيسي للحزب  لصالحيات اليت أعطاها له املؤمترا

م .1963املنبثقة عن املؤمتر ، وقبله دستور 

  
 . 121 م ، ص1964ميثاق اجلزائر  – )1(
 . 121م ، ص 1964. وميثاق اجلزائر  49م ، ص 1963من دستور  23املادة  - )2(
 . 107، وإبراهيم لونيسي : املرجع السابق ، ص  70يُنظر يف ، رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – )3(
إبراهيم لونيسي : حزب جبهة التحرير الوطين من الرئيس و .  173: عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  ميكن مراجعة - )4(

ـــــــــر) ، دار هومة ، اجلزائر ،  ــــ ـــيش، تفعيل، حماوالت التفجيـ ـــــــ مــ ،  ]2012[هواري بومدين إىل الرئيس الشاذيل بن جديد (
  . 209. رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  41-40ص 
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التدخل  عن رير الوطين بعد االنقالب ، فلقد أبعده اهلواري بومدين متامامل يفّعل حزب جبهة التح     
اب والتصرحيات ، ـــــــــــــــــــستوى اخلطيف شؤون الدولة واإلدارة ، هذا على مستوى الفعل ، أما على م

"كالباخرة العاطلة على مياه البحر ، فال  فاهلواري بومدين أراده.  )1(هو ملهم الثورة وقائدها" " فاحلزب
اهلواري بومدين قائد جملس الثورة اهتمامه  ومل يبد . )2(جيب أن تغرق ، لكنها ال جيب أن تتحرك" 

ابه رئيسا للجمهورية يف ــــــــــــــــــــم ، وانتخ1976 يف سنة ۲حلزب إال بعد أن مت وضع امليثاق الوطين والدستور
لس الوطين الشعيب يف سنة 1976سنة  م ، وغريها من التطورات 1977م ، ۲إلضافة إىل انتخاب ا

  بقليل . م أو قبل ذلك1976التغريات الكبرية اليت حصلت يف البالد منذ سنة و 

  تعيني قيادة للحزب :  -ب

محد بن بلة ظهرت قيـــــــــــــبعد اإلط      ــــــــــــــــــــــــــاحة  اليت عينت وهي ادة جديد متثلت يف جملس الثورة ، ـــ
الشريف  بـ "األمانة التنفيذية للحزب" ، وضمت العناصر التالية : دة اجلديدة للحزب ، واليت عرفتالقيا

ومها مسؤوال التنظيم  ؛وهو املنسق العام لألمانة التنفيذية للحزب ، وحمند أوحلاج والطييب حممـد  ؛بلقاسم 
  . )3(ومها مسؤوال املنظمات اجلماهريية ،  رويوسف اخلطيب وصاحل بوبنيدداخل احلزب ، 

وإجياد الظروف املالئمة لعقد التحضري "لس الثورة هو كان اهلدف الظاهري لألمانة حبسب قيادة جم      
بنفسه وحبرية مطلقة  هذا املؤمتر ، ويعني "مؤمتر حقيقي وذلك داخل إطار وإرشادات جملس الثورة نفسه

اجلديدة للحزب أن تعمل على تقدمي التقارير إىل ولكن قبل هذا على القيادة  ، أجهزة احلزب األساسية"
، هذا يف الظاهر يف خمتلف هياكل احلزب ومنظماته اجلماهريية  قيادة جملس الثورة عن الوضعية السائدة

واليت كان على رأسها الشريف بلقاسم ، هو  اجلديدة الباطن فلقد كان اهلدف من هذه القيادةأما يف 
ا لقيادة جملس الثورة فضال عن من العناصر تطهري احلزب من كل هلذه  رفضهاتبدي  اليت يشك يف مواال

  : جمموعة من اإلجراءات هي كالتايل وقررتوفعال فلقد قدمت هذه األمانة تقاريرها ،  . القيادة

 ختفيف التنظيم الداخلي وإبعاد املصاحل ذات العمل املتشابهو  "تعديل اجلهاز املركزي للحزب 
 وإلغاء". وتعزيز روح النضال ضمن إدارة احلزب ]...[

 . "تنشيط اجلهاز النظامي للحزب ۲لقضاء على مجيع أسباب التلف وثقل التسيري" 
 ضمن  (دميقراطية داخل املؤسسة) "التطبيق احلقيقي ملبادئ اإلدارة اجلماعية وللمركزية الدميقراطية 

 
 . 173عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص   - ) 1(
 . 210رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  - ) 2(
 . 181عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  - ) 3(
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 اجلهاز التنظيمي للحزب".
  بر۵مج "مبدأ جتمع املناضلني الثوريني احلقيقيني حول اختياراتنا األساسية اليت ينص عليها

 م" .1965جوان  19إعالن طرابلس وميثاق اجلزائر و 
  حتديد العالقات بني احلزب والدولة بضبط صالحيات املسؤولني يف مجيع املستو۶ت حىت ال"

 تربز فكرة تداخل املهام وتشابكها بكل عواقبها كما كان األمر ۲ملاضي" .
 ل هذه التدابري يف اخلطة العامة للحزب "اختاذ تدابري تتعلق بنشاط مجيع املنظمات الوطنية وتدخ

ا تس 19 وطبقا لـــروح  . )1(جل يف النطاق العام لنشاط احلزب" جوان فإ

أم صحيح أن القيادة اجلديدة للحزب قررت جمموعة من القرارات ، ولكن ال ندري أ اختذت لتطبق      
، أم إن القيادة اجلديدة كانت جدية وتريد أن  ، وكسب الشرعية  الشعيب اختذت من أجل االستهالك

 ، لغاية يف نفسها . تنفذ القرارات السابقة ، ولكن هناك جهة ال تريدها أن تطبق هذه القرارات

العمل مع الشريف ، بوبنيدر ، فلقد رفض حمند أوحلاج وصاحل للحزب  التنفيذيةمل تستمر األمانة      
، بينما   الثورة التحريريةخالل  يف جيش التحرير الوطين ضابطا إالفالشريف بلقاسم ما كان  ؛بلقاسم 

 للوالية الثانية، وكذلك كان صاحل بوبنيدر قائدا  برتبة عقيد للوالية الثالثةكان كل من حمند أوجلاج قائدا 
ديسمرب  10 يف ومتملهام أخرى ،  األمانة التنفيذيةلتنظيم احلزب من جديد مت انتداب و  . برتبة عقيد

هذا ، تعيني حممـد الشريف مساعدية مساعدا له ، كما مت عيني قايد أمحد مسؤوال على احلزب تم 1967
  قايد أمحد كان. هذا ولقد   على جلنة التوجيه واإلعالم داخل احلزب  ۲إلضافة إىل إشراف هذا األخري

  . )2( كالشريف بلقاسم واحدا من جمموعة وجدة وعضوا يف جملس الثورة

فلقد استحدث  ، له ني كمسؤول، وإمنا عُ  عاما حلزب جبهة التحرير الوطينمل يكن قايد أمحد أمينا      
، لذلك عادة تنظيم احلزب على أسس جديدة ، لكي يقوم قايد أمحد  )3(هذا املنصب اجلديد 

وطين للحزب، عقد مؤمتر ، نلخصها يف وجوب م 1968جانفي  24أخرجت القيادة احلاكمة تعليمات 
: إقامة ندوات جهوية لتوضيح هذه ها وحددت جمموعة من اخلطوات لتحقيق ذلك ، كان من أبرز 

 أية يف ــــــــــــــــة الدميقراطيــــــــــــــــــــاعتماد املركزي، ة أخرى حتضريا للمؤمتر ـــــــــــــــــــ، مث إقامة ـــــــــــــــــــــالتعليمات يف البداي
  كل  انتخاب هيئات سياسية حزبية جديدة على مستوىطوها املشرفون على هذه العملية ، خطوة خي

 
 . 182-181عامر رخيلة : املرجع نفسه ، ص  -  ) 1(
 . 188-185، ص  املرجع نفسه -  ) 2(
م) ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 2004-1954فاضلي إدريس : حزب جبهة التحرير الوطين ، عنوان ثورة ودليل دولة (  – ) 3(

 . 188، ص  2004اجلزائر ، 
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  . )1( فتح ۲ب االخنراط احلزيب واالتصال ۲ملنظمات اجلماهريية، الوطن 

قيادة احلزب اجلديدة أربعة مراحل ، تُنفذ سنة خالل  حددتجتسيدا لإلجراءات السابقة ،      
عام خالل  أن ذلك مل يتحقق واستمرت العمليةم ، متتد كل مرحلة حوايل ثالثة أشهر ، إال 1968
ا مل تتحقق كلية1969  ،1969ديسمرب  16املشرفون على احلزب مبشروع آخر يف  فخرج،  م إال أ
هذا املشروع محلة شرح وإثراء ومناقشة واسعة ، وبدل وشهد  .  م"1969ديسمرب  16بـ "مشروع  ُعرف

فع شعار م ، رُ 1968جانفي  24من  شعار "إعادة تنظيم احلزب على أسس جديدة" حبسب تعليمات 
. فعرف احلزب املصادق عليه من طرف جملس الثورة  م1969ديسمرب  16"بناء احلزب" حبسب مشروع 

ــر احلديث يف هذه الفرتة " ، "وكثية والقسمات ال۶ احلزبعمليات جديدة متثلت يف "انتخا۲ت جلان اخل
سؤويل ع له مع ماحلزيب ، فقد حدد احلزب يف اجتما  على النقائص والعيوب املوجودة يف احلزب والعمل

"عدم التطبيق الكلي للتعليمات اليت  وكان من أبرزها : ، "احلزيب العمل يف أوجه النقص اجلهاز املركزي
"االرجتالية يف العمل احلزيب الناجتة عن عدم تقسيم العمل ، من طرف املنظمات الوطنية"يصدرها احلزب 

"عدم دراسة ، "البريوقراطية يف العمل احلزيب"، "غياب النقد الذايت داخل احلزب"،  بني الكوادر املختلفة"
  . )2(اثيق والتعليمات من طرف القاعدة" املو 

۲إلضافة إىل تصرحياته اإلجيابية للصحافة الوطنية  )3(إن موقف قايد أمحد املخالف للثورة الزراعية      
اري بومدين تعفيه خبصوص بناء احلزب وغريها من األسباب ، جعلت قيادة جملس الثورة املمثلة يف اهلو 

مل تعني قيادة جملس الثورة . و  )4(م 1972ديسمرب  20اليت أعطتها له ، ومت إعفاؤه بتاريخ من املسؤولية 
بعد قايد أمحد مسؤوال على احلزب ، وإمنا غدا حممـد الشريف مساعدية ، مساعد قايد أمحد ، منسق 

الفرتة ، ورفعت شعارات خالل هذه ) 5(احلزب دون تعيني رمسي على ما يذكر الباحث رابح لونيسي 
مت تعيني حممـد الصاحل  أن، تطهريه ... وبقت هذه الشعارات مرفوعة إىل  تدعيمه،  احلزب بناء إعادة

، والذي كلف مبهمة  )6(م 1977نوفمرب  14يف  للحزبحيياوي ؛ عضو جملس الثورة مسؤوال تنفيذ۶ 
.لحزب اإلعداد والتمهيد لعقد املؤمتر الوطين ل

  
 . 260-259عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  – ) 1(
 . 268-264، ص  املرجع نفسه – ) 2(
 . 210رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – ) 3(
 . 269، وص  200عامر رخيلة : املرجع السابق ، ص  – ) 4(
 . 210رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – ) 5(
حتميل اخلطاب على الرابط  أووميكن مشاهدة  . 14/11/1977بصري) ، اجلزائر ، - خطاب اهلواري بومدين (مسعي - ) 6(

 االلكرتوين التايل :
- https://www.youtube.com/watch?v=KR4fvF_Y6Po 
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رئيس جملس الثورة كان عازما على عقد املؤمتر الوطين للحزب ، وخصوصا ؛ الواضح أن بومدين      
م ۲إلضافة إىل 1976م وانتخابه رئيسا للجمهورية يف 1976الوطين والدستور يف سنة امليثاق بعد وضع 

لس   ، عندما عربم 1977ذلك يف خطابه يف نوفمرب ظهر ، ولقد  م1977يف  الشعيب الوطينانتخاب ا
نعطي أمهية خاصة  ... دة لكل ما له عالقة ۲حلزبـــــــــــالبد أن نعطي أمهية خاصة ومتزايقائال : "

جهزة إدارية  ...ومتزايدة ألن احلزب هو الثورة  ال ميكن أن نضمن جناح  ...ال ميكن أن تسري الثورة 
ه ــــــــــــــــوإعطائ ...البد من االهتمام ۲حلزب  ...ة ـــــــــــــــساليب إدارية بريوقراطي ...واالستمرار للثورة 

ألمس كانت تنقصنا ۲ ...م 1976الوطين  اليت حددها بكل وضوح ودقة امليثاق ...ة ـــــــــــة الالئقـــــــــــاملكان
ـــــــــــب لن يكاحلز  ...ن واضحني ـــــــــــــولنكة" ، ولقد قال أيضا : "ــــــــــهذه الوثيق ــــــــــــاحتكون ــــــــ شخص ار ــــــــــ

  . )1( "امليثاقمبحتوى ضلني الذين يؤمنون كل املنامسؤولية  هو من  احلزب ...ة ـــــــــوعأو جمم

، فأكمل ما مل يتم يف عهد قايد أمحد والشريف بلقاسم ، املهمة لقد توىل حممـد الصاحل حيياوي      
، ومل  )2(م 1978عقد مؤمترات املنظمات اجلماهريية ، ولقد مت ذلك فعال خالل سنة  :وكان من أبرزها 
بن جديد  الشاذيل، وإمنا مت يف ر۱سة عقد يف حياة اهلواري بومدين ، والذي مل يُ يبقى إال املؤمتر 

والذي سيكون ، مؤمتر احلزب  أمنيته يف عقدللجمهورية اجلزائرية ، فلقد تويف اهلواري بومدين قبل حتقيق 
  . )3( على ما يعتقد أمحد طالب اإلبراهيمي يدة"دج ةحلة وبداية مرحلـاية مر بني  يزة : "خط التمامبثاب

  جملس الثورة حيل حمل احلزب ومؤسسات أخرى : -جـ

لس الوطين وغريهحمل احلزب   ،جملس الثورة حل         ا .كما حل حمل مؤسسات أخرى كا

  مفهومه : -  1جـ

ار يوم         ل ، صرح أنه تشك )4( م1965جوان  19عند إلقاء اهلواري بومدين بيان جملس الثورة يف 

 
 اهلواري بومدبن) .املصدر نفسه (خطاب  - ) 1(
ا كالتايل : االحتاد العام للعمال اجلزائريني ، االحتاد الوطين للفالحني اجلزائريني ، - ) 2( كانت تلك املنظمات اليت عقدت مؤمترا

م ، وهي 1978االحتاد الوطين للنساء اجلزائر۶ت ، املنظمة الوطنية للمجاهدين ، إال منظمة واحدة مل تعقد مؤمترها خالل سنة 
ديسمرب  28ظمة االحتاد الوطين للشبيبة اجلزائرية ، ألن ۳ريخ مؤمترها ، صادف اليوم الذي تويف فيه اهلواري بومدين ، أي من

-1965، هاجس البناء ( 02مذكرات جزائري ، اجلز/ ، 2م ، أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلز/1978
 ، اهلامش واملنت . 465ص  . 2008م) ، دار القصبة ، اجلزائر ، 1978

 . 465أمحد  طالب اإلبراهيمي : املصدر نفسه ، ص  - ) 3(
،  56، العدد/ 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/م يف 1965جوان  19ميكن مراجعة بيان جملس الثورة يف  - ) 4(

 . 804-802 ص ، 06/07/1965
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،  )2( م1965جويلية  05أي  ؛ ، وعده يف تصريح له مبناسبة الذكرى الثالثة لالستقالل )1(جملس الثورة 
 ، وحدد له جمموعة من املسؤوليات يف حواره مع الصحفي املصري لطفي )3(أعلي سلطة يف البالد نه 

، بشكل واضح وصريح ، مل ترد بصراحة يف البيان أو التصريح كما هي يف  )4( م1965اخلويل يف أكتوبر 
  : )5(هذا احلوار ، وكانت تلك املسؤوليات كالتايل 

 دون متييز املناضلنيووحدة مجيع يف اجلزائر الثورية عمل على وحدة مجيع القوى "ال" . 
  الزعامة التارخيية ، من ختريب حياة و "عزل كل السياسيني احملرتفني ومدعي الرساالت املقدسة 

 الشعب اجلزائري وثورته ، والوقوف ضد كل حماولة إلحياء الزعامة الفردية" .
  اكيا وتنميته ۲ستمرار، بناء اشرت بناء اجلزائر خطى مدروسة يف أساس "املضي على" 
  نألن الفوضى وعدم التنظيم مستشر۶ ؛"العمل سريعا وحبزم على إعادة تنظيم البيت" 
 بناء االشرتاكية بناء حقيقيا "إعادة بناء احلزب الطليعي الثوري الذي يقود معركة . " 
 . "تكوين األجهزة الضرورية الفنية والقادرة على تطبيق االشرتاكية يف خمتلف امليادين" 
 طارات مدربة واعية مسؤولية"بناء دولة اجلزائر الثورية واالشرتاكية وتدعيمه  " .ا 
 يف اجلزائر ]...[ خطة علمية واسعة النطاق على التعريب الكامل "العمل وفق" . 
 ـــــــــــ"القيام ثور۶ مبسؤولياتنا جتاه وطننا العريب الش امل جلميع أجزائه وجتاه قارتنا اإلفريقية الساعية ــ

 إىل حتررها الكامل وجتاه سالم عاملنا املعاصر".

وتعمل منذ  )7(، معظمها شخصيات هلا خلفية عسكرية  )6(شخصية  26َتَكّون جملس الثورة من      
ا يف اجليش اجلزائري ، إال شخصيتني ، ومها  االستقالل وقبل االستقالل يف امليدان العسكري ؛ أي أ
بشري بومعزة وأمحد مهساس . ترأس جملس الثورة العقيد اهلواري بومدين ، وزير الدفاع و۵ئب الرئيس زمن 

ـــــــــــ. وكان أولئك األعض الرئيس أمحد بن بلة  اء بعد اهلواري بومدين كالتايل : السعيد عبيد ، عبد هللا ـــــــــــــ

  
 . 803م ، ص 1965جوان  19بيان جملس الثورة يف  - )1(
جويلية  05تصريح رئيس جملس الثورة ، اهلواري بومدين ، مبناسبة الذكرى الثالثة الستقالل اجلزائر يف  ميكن مراجعة – )2(

 . 812-809م ، ص 06/07/1965،  56، العدد/02م يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1965
ي اخلوايل : عن الثورة ويف الثورة و۲لثورة ، حوار حوار لطفي اخلوايل مع اهلواري بومدين يف مؤلف لطفميكن االطالع على  – )3(

 . 130-71، ص  2011م ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، 1974م ، 1966م ، 1965مع بومدين ، سنوات : 
 . 810م ، ص 1965جويلية  05تصريح رئيس جملس الثورة مبناسبة الذكرى الثالثة الستقالل اجلزائر يف  - )4(
  وما بعدها . 115م ، ص 1965يف حوار مع لطفي اخلويل يف اجلزائر يف أكتوبر اهلواري بومدين  – )5(
 . 804، ص  06/07/1965، 56، العدد/02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )6(
م) ، بني التصور اإليديولوجي واملمارسة السياسية ... ، 1989-1962الطاهر بن خرف هللا : النخبة احلاكمة يف اجلزائر ( – )7(

ــــاكمة ، دار هومة ، اجلزائر ،  02اجلزء/ ـــــــــــ   . 93، ص  2007، املمارسة السياسية للنخبة احلـــــــــــــ
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بن جديد ، بوحجار بن جدو ، عبد الرمحن  الشاذيللشريف ، بلهوشات ، حممـد بن أمحد  ، أمحد بن ا
العزيز بوتفليقة ، شريف بلقاسم ، أمحد  بن سامل ، صاحل بوبنيدر ، أمحد بوجنان ، بشري بومعزة ، عبد

مدغري ، علي منجلي ، حممـدي السعيد ،  دراية ، قايد أمحد ، يوسف اخلطيب ، أمحد مهساس ، أمحد
  . )1(حمند أوحلاج ، موالي عبد القادر ، صاحل السويف ،  حممـد الصاحل بن حيىي ، الطاهر الزبريي 

، إال بعض الشخصيات القيادية  )2(كان معظم أعضاء جملس الثورة غري معروفني لدى الشعب        
حممـدي السعيد وأمحد مهساس ويوسف اخلطيب وحمند أوحلاج خالل الثورة التحريرية ، كالطاهر الزبريي و 

  البقية فتتطلب معرفتهم اجتهادا نوعا ما .  وبنسبة أقل اهلواري بومدين ، وعلي منجلي ، أما

 مهامه : -  2جـ

 عترب: "يُ  سعيد بوالشعري،  األستاذ اجلزائري املتخصص يف النظم السياسية والقانون الدستوري كتب      
لس الوطين حلت والتشريعية اليتالسياسية اهليئة  ]جملس الثورة [ كان جملس الثورة   ]...[ حمل احلزب وا

لس الوطين ورئيس اجلمهورية) واحلزب اختصاصاتله ُأسندت [قد] لدى إنشائه   مؤسسات الدولة (ا
املطلقة واملنشئ للمؤسسات (اللجنة املركزية واملكتب السياسي واألمني العام) ۲عتباره مصدر السلطة 

ا سيسية منتخبة واحملدد الختصاصا  وال مؤمتر حزب ، وإمنا من مهامه ، التحضري ، لكنه ال يعترب هيئة 
سيسية منتخبة وعقد مؤمتر فمجلس الثورة ليس  ]...[ لشعبالسلطة ل وإعادةاحلزب  النتخا۲ت 

، قو۶ء غاية ما يف األمر أن هناك أشخاصا أ ال وجود لنص حيكم سري أعماله ،و  ]...[ جملسا منتخبا
 وجتنبا لتداخل  ]...[ ، يوجد على رأسهم رئيس يسيطر على كل السلطات أطاحوا ۲لنظامذوي سلطة 

لس على القيام مبهام احلزب من خالل حتديد خطوط السياسة العامة للبالد  وقلة الفعالية اقتصر دور ا
ا األساسية ومراقبة احل   . )3(كومة اليت فوضها يف ممارسة صالحيات أجهزة الدولة" واختيارا

أعلى سلطة يف اجلزائر منذ االنقالب الذي نفذه  ،أن جملس الثورة  يتضح من خالل ما سبق     
اهلواري بومدين على أمحد بن بلة  ، وستكون له مهمة قيادة البالد من هذا التاريخ إىل حني االنتقال إىل 

 إىلأضف  تعيش مرحلة حكم مؤقت ، سرية ، فاجلزائر خالل مرحلة جملس الثورة مرحلة ۴بتة ودستو 
لس  ا ومهــــــــــلكل مؤسسات الدول الــُمـــنشأسيكون ذلك أن ا ا ــــــــة وحمدد اختصاصا   .امها وصالحيا

  
 . 804، ص  06/07/1965، 56، العدد/02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ - )1(
 . 91، ص  2009، دار البصائر ، اجلزائر ، 02حيىي بوعزيز : رحلة يف فضاء العمر أو مذكرات القرن ، اجلزء/  - )2(
م 1963، دراسة حتليلية لطبيعة نظام احلكم يف ضوء دستورّي  01سعيد بوالشعري : النظام السياسي اجلزائري ، اجلز/ - )3(

 . 117-115، ص  2013اجلامعية ، اجلزائر ،  تم ، ديوان املطبوعا1976و
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سيسية كما هو احلال  فمجلس الثورة ، ال يُعد و۲لرغم من كل ما سبق ،  لمجلس ۲لنسبة لهيئة 
سيسية أسيسي ، وال يعد كذلك مؤمتر حزب ، بل ستكون من مهامه الوطين الت التحضري النتخا۲ت 

لس ب . بيد الشع وعقد مؤمتر احلزب وإعادة السلطة  هذا من جهة ومن جهة أخرى ومن خالل أمر 
لس تعيني احلكومة ومراقبتها كما ميكنه  )1( م1965جويلية  10الثورة مؤرخ يف  ، أصبح من مهام ا

لس  ۲إلضافةتعديلها جزئيا أو كليا ، هذا    . )2(إىل مسؤولية الوزراء بشكل مجاعي أمام ا

  ) :م1978-1965( ما بني وضعية جملس الثورة -  3جـ

جملس الثورة  ]يعملس[و: " فلقد جاء يف بيانه األول ، ملهـــــــــــــــــام عظيمـــــــــــــــــــــــــــــــــة ل جملس الثورة شكَ تَ      
 ؛على حتقيق الشروط الالزمة إلقامة دولة دميقراطية جدية تسريها قوانني ، حترتم األخالق واملثل العليا 

  .) 3(آخر دولة ال تزول بزوال احلكومات واألفراد" ومبعىن 

لس اهلواري  26لقد تشكل جملس الثورة بعد االنقالب وضم يف البداية       عضوا ، ترأس هذا ا
لس مل يبقى على نفس التعداد ، فأخذ يتناقص مع الوقت حىت وصل  يف أواخر  بومدين ، ولكن هذا ا

بن  الشاذيلأعضاء ، وهم : اهلواري بومدين ، عبد العزيز بوتفليقة ،  09 إىلعهد حكم اهلواري بومدين 
جديد ، عبد هللا بلهوشات ، أمحد بن الشريف ، أمحد دراية ، حممـد الصاحل حيياوي ، حممـد بن أمحد 
عبد الغين ، العريب الطييب . وفيما يلي نقدم السنوات اليت خرج منها جمموعة من األعضاء ألسباب 

م انسحبوا أو أرغموا على االنسحاب أو تُ متعددة ؛    : )4( وفواإما أل

  م : خرج منه بشري بومعزة وأمحد مهساس .1966يف سنة  
  م : خرج منه الطاهر الزبريي ، السعيد عبيد ، علي منجلي ، حممـدي السعيد ، 1967يف سنة

 صاحل بوبنيدر ، حمند أوحلاج .
 1970 عبد القادر) .م : خرج منه عبد القادر شابو (موالي 
 1972ــــــــــــم : خرج منه كل من قايد أمحد ، أمحد بوجنان (العقيد عباس) ، العقيد عثم ان ، ــــ

 عبد الرمحن بن سامل .

  
، م1965جويلية  10، مؤرخ يف  182-65اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، حتت رقم  ميكن االطالع على األمرية يف – )1(

 . 382-381م ، ص 13/07/1965،  58العدد/،  02السنة/
 . 832م ، ص 1965جويلية  10 يةمن أمر  04املادة  – )2(
 . 803م ، ص 1965جوان  19بيان جملس الثورة يف  – )3(
ــــمؤلفيف يُنظر كذلك . و  188-181رابح لونيسي : رؤساء اجلزائر ... ، مرجع سابق ، ص  يُنظر يف – )4( ــــــــ ـــــخه اآلـ اجلزائر ر ــــــــ

 .  147-142العسكريني والسياسيني ، مرجع سابق ، ص  يف دوامة الصراع بني
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 1974. م: خرج منه أمحد مدغري 
 1975. م : خرج منه الشريف بلقاسم  

ــــــــــــمل يعمل على تعوي الثورة جملسألن رئيس  ؛تناقص جملس الثورة مع مرور الوقت       ارجني من ض اخلــــ
لس من جهة  لس عن اختاذ القرارات عنضا، و۲إلا طريق اجلماعية ، فلقد اكتفى  فة إىل ابتعاد ا

لس ۲ستشارة جمموعة ضيقه منه ، وهي جمموعة وُ  ب سبااأل أكرب من ، وهذا )1(دة ـــــــــــــــــــــــــــــــــجرئيس ا
 لكي ندلل على ذلك : تداشهابعض الدم ـنقس، وفيما يلي  ينسحبون ضائهأعبعض  اليت جعلت

  لس يف سنة أوت  11م ، ألمحد اإلبراهيمي يف 1967قال علي منجلي أحد املنسحبني من ا
اظ بتقديري لبومدين فإنين مل أحاول أبدا لقاءه منذ ابتعدت ــــــــــــــــم ما يلي : "مع االحتف1975

ة واجهت ــــــــــــــألنين من جه مزدوجعن جملس الثورة قبل مثاين سنوات ، واليوم أشعر ۲رتياح 
دمى ،  جمموعةبومدين أمام كل أعضاء جملس الثورة ۲حلقائق التالية : إن جملس الثورة عبارة عن 

 عليهواليت ستنقلب  عقابضد أي احملصنة  وجدة جمموعة۲حلكم ، وأنه أسري  االنفرادوأنه يريد 
  .) 2(" إن بعض تنبؤايت قد حتققت فهو ح الثاينا . أما مبعث االرتي األ۶ميف يوم من 

  م ، وبينما هو وقيادة البلد 1967يذكر أمحد طالب اإلبراهيمي ، أنه يف بداية خريف سنة
متوجهني إىل املطار الستقبال رئيس دولة أجنبية ، وكان معه يف السيارة اليت ركب فيها ، العقيد 

يف هجمة  ريق قد "انطلقـــــــــالط ـاءيف أثن الطاهر الزبريي وبوعالم بن محودة ، وإذ ۲لطاهر الزبريي
عنيفة ضد بومدين الذي عني على حد قوله حممـد الصديق بن حيىي وزيرا لإلعالم ، بعد 

 . )3(" ، دون أن يستشري جملس الثورة  انسحاب بشري بومعزة

 
العقيد اهلواري  إشراف وإمرةاليت كانت تعمل زمن الثورة التحريرية حتت  )clan( جمموعة وجدة : وهي تلك اجلماعة املفردة – )1(

ـــــــــتساعده يف تسيري الواليو  بومدين ـــــة اخلامســ جلنة التنسيق والتنفيذ  إىلة (الغرب اجلزائري) ، بعد انتقال عبد احلفيظ بوصوف ــ
ملغربية مقرا هلا ، مث واصلت هذه اجلماعة بعد االستقالل وجدة انت هذه اجلماعة قد اختذت من مدينة م ، وكا1957يف سنة 

م) . وهي 1978-1965محد بن بلة مث انقلبت عليه ، وواصلت احلكم  ما بني (لعمل مع بعضها البعض ؛ فعملت مع أا
ا األوىلتضم العديد من العسكريني والسياسي شريف لين ، واتضم كل من : اهلواري بومد ني والدبلوماسيني وغريهم ، ولكن نوا

ـــــزيد من التفصيل عن اجلماعأمحد ، عبد العزيز بوتفليقة . مل بلقاسم ، أمحد مدغري ، قايد ة مؤلف رابح ـــــــــــة ميكن مراجعــــــ
 . 123-111لونيسي : اجلزائر يف دوامة الصراع بني العسكريني والسياسيني ، مرجع سابق ، ص 

 . 225،   مصدر سابق ، ص  2مذكرات جزائري ، اجلز/أمحد طالب اإلبراهيمي :  -  )2(
ـــــر۵مج شاهد على العصر ، احللقة/ ويُنظر كذلك يف.  222املصدر نفسه ، ص  – )3( ــــــــ (احللقة  07أمحد طالب اإلبراهيمي يف بــــ

 رابطالو  . 14/07/2013 الدوحة ، قطر ، بصرية) ، حاوره فيها اإلعالمي أمحد منصور ، قناة اجلزيرة القطرية ،- مسعية
 كالتايل :   للحلقة االلكرتوين

- https://www.youtube.com/watch?v=7BYyZD2Ru3o  
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 يف  القراراتاختاذ مهمة  جملس الثورة وحصر نشاطأن بومدين مجد :  الطاهر الزبريي يذكر
 "وما :قائال  ه حول هذاــولقد عرب يف مذكرات .األعضاء ذها مع مجيع اجمموعة وجدة ، بدل اخت

اإلعالم كأي  حز يف نفسي كثريا أن أمسع ۲لعديد من القرارات اهلامة يف الدولة عرب وسائل
، والقضا۶  يناقشها مع بوتفليقة بشكل ثنائي صار بومديناخلارجية  ، فالقضا۶ عادمواطن 

 يةالعسكر مع أمحد مدغري ، أما املسائل  الداخليةاملسائل ، و  يناقشها مع قايد أمحد املالية
 . )1( " عبد القادر شابو ، وقضا۶ احلزب مع الشريف بلقاسم ملناقشتها مع فيتجاوزين

  م ، أن اهلواري 1967ديسمرب  14كما يؤكد الرائد عمار مالح ، والذي كان من قادة حركة
 . )2(بومدين اكتفى ۲ختاذ القرارات يف جمموعة وجدة 

لس ومن عايش األحداث ، حيث يؤكدون أن هذه       القرارات بعض الشهادات من الذين كانوا يف ا
، وحىت الوزير  يف غياب بقية جملس الثورة وجدةجمموعة ؤخذ من طرف على مستوى جملس الثورة كانت تُ 

ذه احلقيق اهلواري بومدين املقرب من ة يف بر۵مج شاهد ـــــــــــــــــــــــ، الوزير أمحد طالب اإلبراهيمي ، قال 
: هل كانت  قائال هسألوذلك عندما .  امل يؤكده هأمحد منصور ، ولكناإلعالمي  على العصر مع 

 "رمبا ، رمبا ، أمحد طالب اإلبراهيمي قائال : هفأجاب؟ ، حمصورة يف جمموعة وجدة عملية اختاذ القرارات 
   . )3( "فلم أكن عضوا يف جملس الثورة 

  : م 1976ودستور  م1976 الوطين امليثاقيف الدولة اجلزائرية من خالل احلزب ام مق – د

 )4(م ، بعد صدور امليثاق الوطين1976عادت اجلزائر إىل احلياة الدستورية والعادية يف سنة      
  الدولة من خالهلما :ام احلزب يف ، لذلك سنرى مقللدولة اجلزائرية والدستور ، ومها وثيقتان أساسيتان 

 و، كما ه )5(، سيكون حزب جبهة التحرير حز۲ طالئعيا  من خالل امليثاق الوطين والدستور  

  

،   01الطبعة/ حترير : مصطفى دالع ، زبريي : مذكرات نصف قرن من الكفاح ، مذكرات قائد أركان جزائري ،الطاهر  – )1(
 . 194- 193ص  2011الشروق لإلعالم والنشر ، اجلزائر ، 

م لضابط اجليش الوطين الشعيب ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، 1967ديسمرب  14عمار مالح : مذكرات ، حركة  - )2(
، 03شاهدته جلريدة الشروق اليومي اجلزائرية ، حاوره فيها صاحل مسعودي ، احللقة/وينظر كذلك يف .  47، ص  ]2004[

 . 15، ص  09/11/2014،  4551العدد/
 يف بر۵مج شاهد على العصر ، احللقة السابقة .أمحد طالب اإلبراهيمي أمحد طالب اإلبراهيمي  - )3(
م أن "امليثاق الوطين هو املصدر األساسي لسياسة األمة وقوانني الدولة ... وهو املصدر األيديولوجي 1976جاء يف دستور  - )4(

ويل ألحكام  والسياسي املعتمد ملؤسسات احلزب والدولة على مجيع املستو۶ت ... امليثاق الوطين مرجع أساسي أيضا ألي 
 .1294م ، ص 1976من دستور  06املادة  .الدستور" 

 . 1309، ص  95م ، املادة 1976. ودستور  59م ، ص 1976امليثاق الوطين  - )5(
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 م .1964م وميثاق اجلزائر1963األمر ۲لنسبة لدستور اجلزائر 
  حزب جبهة التحرير الوطين ، هو اجلهة املسؤولة عن توجيه ومراقبة سياسة البالد ، ُعد لقد

اعترباه "دليل الثورة والقوة املسرية للمجتمع ، وأداة الثورة يف جماالت  وإمناوليس هذا فقط 
، اليت أعلنت االشرتاكية عمل الثورة  خطوط د من يرسم" . كما عُ القيادة والتخطيط والتنشيط 

، وهو من يضبط  آفاقهاد من حيدد وقبله بن بلة ، وليس هذا فقط ، فلقد عُ بومدين  يف عهد
ا إىل األما مني مسري  . )1(م الوسائل اليت جيب توفريها لدعم موقعها و

 : الدستور على وجوب انفصال أجهزة احلزب عن أجهزة و امليثاق الوطين  لقد أكد كل من
أو مبعىن  ؛د ، وهو خدمة هذه البالد ــــــــــــــــــــن يبقى هدفهما واحـــــــــــــــــــــــــالدولة ، أثناء العمل ، ولك

أعضاء يف قيادة احلزب ، بينما تسند  إىلمسؤولية مراكز احلل والعقد يف الدولة  تسندآخر ، "
املسؤولية األخرى ذات الطابع السياسي يف الدولة إىل مناضلني . كما أن الرتشحات مناصب 

  . )2(للهيئات املنتخبة يف الدولة تقدم من طرف احلزب لالقرتاع العام" 

حزب سياسي يف مؤمتر  إىلولت أن جبهة التحرير الوطين اليت حُ العرض السابق ، يتبني من خالل      
 لألمةحزب سياسي مجاهريي ، تكون له وضع السياسية العامة  إىلرابلس طرابلس مبقتضى بر۵مج ط
م وميثاق 1963عن طبيعته يف دستور  عوجر تُ  بيق السياسة اليت وضعها ، قدوالدولة مع مراقبة مدى تط

على طالئعية احلزب   أكديكون حز۲ مجاهري۶ ، ولقد  أنحزب طالئعيا بدال  ليكونم ، 1964اجلزائر 
وإمنا ،  ي ال تضيع فيه املسؤوليةاحلزب الطالئع؛ ألن م 1976م ودستور 1976كل من امليثاق الوطين 

ن املسؤولية ني ، أما لو كان حز۲ مجاهري۶ فإحتدد فيه املسؤولية ، و۲لتايل يسهل حماسبة هؤالء الفاعل
" اليت متده  اتصاال وثيقا ۲جلماهري الشعبيةمتصالولكن ذلك لن حيصل إال إذا كان احلزب "ستضيع ، 

تكون له مهمة وضع  أن. كما تبني أيضا أن حزب جبهة التحرير الوطين الذي كان من املقرر ۲لقوة 
د عن هذا الغاية بعمدى تطبيقها على أرض الواقع ، قد أُ  ةوالدولة مع مراقب لألمةالسياسة العامة 

. متثلت مآرب بن بلة يف : ختفيف الضغط  اب هلملتحقيق مآر بومدين ن بلة و ب واستخدم من طرف
 ؛ م ، ونقصد بذلك1962السلطة يف صائفة  إىلاملسلطني عليه من الذين أتوا به ، عليه والتحكم فيه 
أما اهلواري بومدين فلقد مجده وتركه وذلك عن طريق تقويته . لة يف اهلواري بومدين ، قيادة اجليش املمث

 لكي ال تثار وختلق مشكلة الساحة السياسية من دون أي شيء ؛ عملاهلواري بومدين ف ،دون فعالية 

 
 . 1310- 1309، ص  98و املادة  97م ، املادة 1976وما بعدها . ودستور  59م ، ص 1976امليثاق الوطين  - )1(
م أن : "الوظائف احلامسة يف الدولة تسند إىل أعضاء يف 1976. ولقد جاء يف دستور  60م ، ص 1976امليثاق الوطين  - )2(

 . 1310م ، ص 1976من دستور  102املادة  .قيادة احلزب" 
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ــــــــــــــاخرة العاطلة يف مياه البحر ، فال جيب  على جعله  تتحرك" ، أنتغرق ، ولكنها ال جيب  أن"كالبــــــــ
يف فرتة  الذي أبعد احلزب اهلواري بومدينن ـــــــــــــــولك . همهامجملس الثورة حمل احلزب يف صالحياته و وحل 

له أمهية احلزب ، ولكنه تويف قبل  من جديد ، بعد أن تراء بنائه م ، على1977سيعمل منذ سنة  ، ما
  أن يتم هذا األمر .
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لس الوطين التأسيسي) ، م1978- 1962ل السلطة التشريعية اجلزائرية ما بني (مثّ       لس  ا وا
لس الوطين الشعيب  الوطين على سن  ليت تعملا السلطة ، تلك عموما التشريعيةلطة ـــصد ﾖلسويق .وا

ــــــة ة عمل ــــــــــومراقبج ــــــــــوالربام القوانني وب وهي مؤسسة تن . )1( وزرائها ـــق استجوابـــــــن طريـعاحلكومــــ
ا م لكي ترى بعينه وتقدم مطالبه وتتكلم ﾖمسه عن الشعب   فه .طر ن وذلك بعد انتخا

   لس الوطين التأسيسي :ا -أوال

  مفهومه :-أ

 حنددبداية أن ا يف العلين للمجلس الوطين التأسيسي اجلزائري ، كان لزاماقبل أن حندد مفهوما       
لس الوطين امفهوما للمجلس الوطين التأسيسي بشكل عام ، فنقو  و مؤسسة ه" ، يسيلتأسل : أن "ا

ليت جرت االدول  هدتفلقد ع تضم جمموعة من النواب الذين ينتخبهم الشعب ألجل التأسيس للدولة ؛
ا الوطنية )2( فيها تغريات عميقة ،  لساأن تؤسس هذا  )3( أو اسرتجعت استقالها الوطين وسياد

  . )4( )ةلقانون األساسي للدولا(ويكون التأسيس للدولة عن طريق وضع وثيقة الدستور

لس التأسيسي يف كل دولة تُ       خرية متتد منذ إنشائه واأل ، )5(تة ؤقاملرحلة املقيمه هو قيادة إن مهمة ا
 حتديددستور وضع ال ة إىلوتكون له ﾖإلضاف ،أي الدستور  ؛ إىل حني وضع ، القانون األساسي للبالد
لس الوطين اأاليت من خالهلا ستسري الدولة .  ؛ حكومة مؤقتة وسن القوانني والتشريعات لتأسيسي ما ا

ﾙئبا ،  196، حيث ضم  م1962سبتمرب  20يف  جرتبعد االنتخاﾖت اليت  اجلزائري فلقد أسس
سيسي يقام ؛ أي تعني ــــــــة ـــــــة مؤقومـــــ حكترأسـه السيد فرحات عباس ، وحددت له مهام كل جملس  ت

ائية ، والتشريع ﾖسم الشعب اجلزائر وإعداد الدس . ) 6(عليه  التصويتو تور إىل حني تعيني حكومة 
 

 . 24- 23، ص  ، مرجع سابق 02سعيد بوالشعري : القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ، اجلز/ – )1(
اء حكم الرئيس زين بم 2011 سنة أقامت جملسها التأسيسي وخري مثال قريب على ذلك ما جرى يف تونس ، واليت - )2( عد إ

ـــــــــتقاليللخروج النهائي من املرحلة االنوتونس اليوم تسري على خطى مدروسة . العابدين بن علي  دد حتة ، وذلك بعد أن ــــ
) ، وسيجري الدور الثاين هذا م2014رئيسها ، يف الدور الثاين ، بعد ما مل تستطع ذلك يف الدور األول ( أواخر نوفمرب 

 . م2014ديسمرب  21) ، وذلك يف م2014ذي حنن فيه (ديسمرب الشهر ال
ـــــــــــــملثـــذكر على سبيل ان ،جملسها التأسيسي بعد االستقالل  ولديد من الدلقد أقامت الع – )3( سنة   احلصر تونس يفالـــــــــــــال ــــ

 . م1962، وكذلك املغرب األقصى يف نفس العام ، وفعلت اجلزائر مثل ذلك يف سنة م 1956
وعات ديوان املطب ، 2لطبعة/يوم ، اال إىلصاحل بلحاج : املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل  – )4(

 ، اهلامش واملنت . 43، ص  2015اجلامعية ، اجلزائر ، 
نظر يف املرجع يُ ر . دستو قتضى الهي تلك املؤسسات اليت تقام من دون دستور أو إقامتها ال تكون مب :املؤسسات املؤقتة  – )5(

 . 21ص أعاله لصاحل بلحاج ، 
 سنفصل هذا فيما سيأيت . - )6(
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لس الوطينال اليت حددت تواريخ  -ب    التأسيسي اجلزائري :نتخاﾖت ا

لس اتـــــــــــــــــجرى انتخابـــــــــــــــــــأن تُ  يفياننصت اتفاقيات إ      من  سابيعسيسي بعد ثالثة أالوطين التأ ا
ذلك و رنسا ؛ التعاون مع فل بِ قَ وافق الشعب اجلزائر على االستقالل و  إن، هذا   )1(استفتاء تقرير املصري 

جلت هذه االنتخاﾖت كم من مرة بس . يفيانما نصت عليه اتفاقيات إ لسيئة األوضاع بب اولكن 
ا اجلزائر     .حوهلا ث نا احلديفوكنا قد أسل،  م1962 منذ صيفوالالمستقرة اليت مرت 

لس  م ،1962 أوت 12لقد حددت اهليئة التنفيذية املؤقتة للدولة اجلزائرية ﾗريخ       النتخاﾖت ا
يلية جو  22ن بلة يف ُمعلن عنه من طرف أمحد بالـ–، ولكن املكتب السياسي  )2( الوطين التأسيسي

 م1962 سبتمرب 02مرة أخرى إىل  مث أجلها،  م1962 أوت27 إىل  أجلها - من تلمسان م1962
  . )3( فيه ﾖلفعل ذي جرتهو التاريخ الو ،  م1962سبتمرب  20إىل  ، عندما أجلها ﾘلثةوفعل ذلك مرة 

لس  )4( ةيلنيابرشحة امل القوائم االنتخابيةاختيار  -جـ  : لوطين التأسيسياا

لرغم أن ﾖأسيسي لس التانتخاﾖت اعلى سري لقد أشرف املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين      
قد اﾖت وكانت االنتخ،  )5( لكذعل ف اهليئة التنفيذية املؤقتة للدولة اجلزائرية هي اليت خولت هلا القوانني

، ولكن  لك سابقابعد أن أجلت كم من مرة كما عرفنا ذ م1962 سبتمرب 20أجريت كما أسلفنا يف 
خصيات هي الش ح وماولكن السؤال املطروح هنا ، من الذي ترشاملهم أن االنتخاﾖت قد أجريت ، 

  والية ؟.قوائم االنتخابية حبسب مخسة عشر املكونة لل

صري ، ولقد قرير املاء تلقد متت الرتشحات على مستوى اخلمسة عشر والية اليت مت فيها استفت      
  ذا الكالم، ولقد قال  الوطين حريرجلبهة التأشرف على اختيار أعضـــــــــــــــــــائها ، املكتب السياسي 

 
  . 95ص  مصدر سابق ،  ،م 1962نص اتفاقيات ايفيان  -  )1(
لس الوطين التأسيسي اجلزائر ،  – )2( يس : تطور وكرا  إدر بمؤلف  يفوهو منشور مشروع قانون يتعلق بصالحيات ومدة سلطات ا

، ديوان املطبوعات  3لطبعة/ ، ا 1/املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل من خالل الوﾘئق والنصوص الرمسية ، اجلز
 . 17، ض  2009اجلامعية ، اجلزائر ، 

ـــــإبراهيم لونيسي : الص– )3( ــــــ ـــــ ـــــــــ  . 57- 56 ، ص، مرجع سابق   د بن بلةئيس أمحراع السياسي يف اجلزائر خالل عهد الر ـ
ﾖسم  منهم دى كل واحمسُّ  ،اجلزائري  لس الوطين التأسيسيا أعضاءن أل ؛هي من النائب ، ومجعها نواب  ، "ةي"النياب مصطلح – )4(

، ولقد نشر بوكرا  20/11/1962املصادق عليه بتاريخ  من النظام الداخلي للمجلس الوطين التأسيسي 01، املادة " "النائب
ـــــــــ، والنص الك 31-29ادريس مقتطفات منه مرتمجة يف مؤلفه السابق ، ص  زائرية ، هورية اجلامل منشور يف اجلريدة الرمسية للجمــ

(موقع  وين التايلملوقع اإللكرت ا، وأعداد اجلريدة الرمسية ُميكن مالحظتها وحتميلها على  11/03/1963بتاريخ ،  09العدد 
 www.joradp.dz/HER/Index .htm :  اجلريدة الرمسية جلزائرية)

 . 95يفيان ، ص نص اتفاقيات إ – )5(
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 صاحلباحث الفيقول  . احلصر ال املثال م على سبيلـــــــبعض أقواهل ما يليفي نذكر الباحثنيالعديد من 
ىل الذي توصل إ الوطين حريرفقد كانت القوائم االنتخابية من صنع املكتب السياسي جلبهة الت: " بلحاج

ة يف صيف جلزائرياسية املفاوضات اليت ميزت الساحة السياو من الصراعات واملساومات و وضعها يف ج
ريق بات الفا لرغكان اللون السياسي للمجلس املنتخب مطابق: " ، ويقول يف فقرة أخرى "م1962

 مجاعةاليت بذلتها  ، بفضل اجلهود م1962الذي خرج منتصرا من أزمة الصراع على السلطة يف صيف 
 عد]أب[ لةبأسه أمحد بن ب السياسي وعلى ر فاملكت: " األستاذ إبراهيم لونيسيوكتب  .) 2( ")1( تلمسان

ة ــــــــــــــــــائحر  فيهم ن أشتممى] كل ــــــــــ[أقص، و]املرتشحني راضيا عنها [من يكناليت مل  الشخصيات
لس الوط[: " رابح لونيسي الباحث ويقول .) 3( "ةــــــاملعارض اقات  لكل طممثال ]ين التأسيسيمل يكن ا

ا ، فقد اُ  ح ن ، حىت ولو مسبومدي– بلة ستبعد منه أغلبية الذين وقفوا يف وجه حتالف بناألمة وتوجها
لس ، لكــــــــــــــــــــللبعض منه   . ) 4( "لقراراتاوزن هلا يف  قلية الن كأــــــــــــــــم بدخول هذا ا

عض ب لو دخل وحىت . ةاالنتخابي من القوائم ءهأمحد بن بلة وحلفا عارضمن كل   إقصاءلقد مت      
يت زكها لا وهي القوائم ، واختيارهافاملكتب السياسي عمل على انتقاء القوائم ،  املعارضني فهم قلة

تحرير افسة جلبهة الــــألنه مل تكن هناك قوائم أخرى من؛  )5( م1962سبتمرب  20يف اجلزائري  الشعب
اجلزائر ستتبع نظام  أنعنا م، فكما مر  م1962، وهذا الذي أقره املؤمترون يف طرابلس الغرب  )6(الوطين 

  
)1( –  ﾙنفضاض مؤمتر ا تني بعد اجلماعاحلديث عن مجاعة تيزي وزو ، ولقد ظهرت هاتني إىلإن احلديث على مجاعة تلمسان جير

د بن بلة تلمسان أمح . وتضم مجاعةم أثناء الصراع على السلطة بني قيادة الثورة 1962ف م خالل صي1962طرابلس 
يف احلدود  املرابطة الوطين وفرحات عباس وغريهم ، وتناصر هذه اجلماعة قوات جيش التحريروحممـد خيضر ورابح بيطاط 

ــــالشرقية والغربية والوالية األوىل بقيادة العقيد الطاهر الزبريي واخلامس ـــــــن والسعقيد عثمادة الة بقياــ ة بقيادة العقيد حممـد ادسـ
محد بن أاعة هو التارخيي هذه اجلم ن ، ورأساملمثلة ﾖلعقيد اهلواري بومدي الوطين التحرير، وقيادة األركان العامة جليش شعباين 

ا األ ومسيت ،بلة  ما اجلزائري . أ غربسان يف الدينة تلماية مؤمتر طرابلس يف موىل استقرت بعد جبماعة تلمسان ، ألن نوا
يت ﾖسم مجاعة اعة ، ومسذه اجلموغريمها ، وكليهما رأسا ه تيزي وزو فهي تضم كل من كرمي  بلقاسم وحممـد بوضيافمجاعة 

ا األوىل استقرت يف مدينة تيزي وزو مبنطقة القبائل اجلزائرية ، و  ة بقيادة حمند الوالية الثالث ةذا اجلماعهتناصر تيزي وزو ألن نوا
ـــــوالوالية الثانية بقيادة صاحل بوبنيدر ﾖإلضافأوحلاج  يسي : اجلزائر رابح لون.   ن خدةبة بن يوسف رﾕسبة املؤقتة إىل احلكومة ـــــ

 ، بتصرف . 64-62، مرجع سابق ، ص  يف دوامة الصراع بني العسكريني والسياسيني
وحتليل السياسات العامة  خمرب دراسات ، 2السلطة التشريعية ومكانتها يف النظام السياسي اجلزائر ، الطبعة / صاحل بلحاج : - )2(

 . 17، ص  2012يف اجلزائر ، اجلزائر ، 
 .57، ص املرجع السابق  إبراهيم لونيسي : – )3(
 . 85سابق ، ص رؤساء اجلزائر ... مرجع  رابح لونيسي : – )4(
 . 336، ص  2013، الدار العثمانية ، اجلزائر ،  3عمار قليل : ملحمة اجلزائر اجلديدة ، اجلزء/ – )5(
ـــــــــــة – )6( ــــــــ ــــــــ لس الوطين التأس ميكن مراجعـــــــــ  ،  02يف امللحق ، رقم  م ،1962نتخب يف سنة امل زائرييسي اجلقائمة نواب ا

 من هذا العمل . 313-312ص 
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ـــــــــــــــــة احلزبيـــــــــــ ــــــــــة ن االقصاءات اليت حصلت يف ع. وﾖلرغم م ــــــةــــاحلزب الواحد ، ال نظام التعدديــ مليـــــــــــ
ـــــــــــ بنانتقاء القوائم ، فإن أمحد  اجيايب  كل شيءعلى  وشفافيتها و  خاﾖتـــــة االنتــــــــــــبلة أكد على نزاهــــــــــــ
د اإلعالمي أمح دما سألهعناب ، حيث أج املستقلةاليت أقامتها اجلزائر  األوىليف االنتخاﾖت التشريعية 

عن سري  لقطرية ،تبثه قناة اجلزيرة ا والذي،  م2002سنة يف برﾙمج شاهد على العصر منصور 
هيمي أمحد طالب اإلبراعلى ذلك  دــــــــــأك، و  )1(" انتخاﾖت ممتازة... كانتوهللا  : "قائال  االنتخاﾖت 

  . ) 2("عادلة و ] نزيهة االنتخاﾖت[ كانت"عرب قائال :  ، حيث م2013 سنة الربﾙمجيف نفس 

لس الوطين التأسيسي ،         : ةلتالياالحظنا املالحظات بعد اطالعنا على نواب ا

 لس التأسيسي املمثل  م ، من واليةوالﾚني لاملالحظة األوىل : هناك تفاوت يف عدد نواب ا
  دد سكانتالف عاخ إىلوهذا أمر طبيعي وبديهي ووارد احلدوث ، وذلك راجع  ، أخرى إىل

 .اورة ـــــــــــــــــــية السن وال، فمثال عدد سكان والية اجلزائر يفوقون عدد سكا اآلخركل والية عن 
 ذا هابية ، ولكن االنتخ قوائمموزعني على الاملالحظة الثانية : فهناك جمموعة من التارخييني  أما

اذا يرتشح مل، الحظ امل من منطقة واحدة ، ولكن فالتارخييون ليسوا من والية أو ؛ طبيعي أمر
لس الوطين التأسيسحسني آيت أ ست ، ألي؟ طيفسي عن والية محد لكي يكون ممثال يف ا

ع حسني والية مس الذي ترشح يف نفد بوضياف الـ، وكذلك حمم ؟ والية تيزي وزو هي واليته
ــــــــــــشح عن والية السمحد ، فلماذا مل يرت آيت أ ،  -ملسيلة من والية ا نهأل - ات ؛واحاورة أو الـــ

اأو والية قسنطينة ،   . ؟ رمبا كانت قريبة من هذه الوالية أل
  لشخصياتا موعةروا جمواملكتب السياسي قد اختا محد بن بلة: صحيح أن أواملالحظة الثالثة 

لس التأسيسيالقيادية أثناء الثورة  ف ، الزبري د بوضياـ: حمم الذين نذكر منهم،  لنيابية ا
فرحات  عيد ،دي السـحمم، وحسني آيت أمحد ،  بوعجاج ، كرمي بلقاسم ، عمر أوعمران

لقاسم ، ف بــــــريف ، ﾚسف سعدي ، شيدي احلاج خلضر ، قايد أمحد ، زهرة ظريعباس ، عب
ولكن  ... مدـبوداود حم مد خري الدين ،ـحم ،صاحل الونشــــــي علي منجلي ،  ، أمحد فرنسيس

ن ب،  يس احلكومةمنهم رئو قتة ، اء احلكومة املؤ ـــــــــــوأين أعض ،؟أين التارخيي عمار بن عودة 
 ملفاوضني املؤقتة كومة اعضـــــــــــــاء احل، أحد أ دحلب يوسف بن خدة ، وأين الوزير سعد

  
 . 217- 216الرئيس أمحد بن بلة يكشف أسرار ثورة اجلزائر ... مصدر سابق ، ص أمحد بن بلة :  – )1(
 د منصور ، قناة اجلزيرة ،اإلعالمي أمح حاوره :،  05 / يف برﾙمج شاهد على العصر ، احللقة أمحد طالب اإلبراهيمي  - )2(

 ورابطها االلكرتوين كالتايل : .، واحللقة مكتوبة  05/07/2013 الدوحة ، قطر ،
- http://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2013/7/5 
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ومة ــــــــــــــاحلك ما يفهيطوﾖل ، وكلأين الباءين ، عبد احلفظ بوصوف وخلضر بن يف إيفيان ، 
ا وسابقه يفصاحل بوبنيدر ، ،  ، وأين قائد الوالية الثانية؟  املؤقتة مث أين ، ؟ يفعلي كا قياد

ق لصديد اـحممو  مصطفى األشرفالصحفي حريب و د ـأمثال حممالشخصيات الثورية املثقفة ، 
لس ن، فنعتقد أ ، وغريهم كثري ؟ الطالب أمحد طالب اإلبراهيميو  حيىيبن   أسيسيــــــــــــلتـــــا ا

سيسيا كامالمن دون هؤالء وآخرين مل نذك    .رهم ال يعد جملسا 
  ويل ، شلكسندر ثال أ، أماملالحظة الرابعة : هناك بعض األمساء غري جزائرية األصل  أما

مساء ، واأل اج، بول رم ، جون منوين د ستيفين، كلو  الفالتبول يفلني ، إ روجي روث
لس التأسيسيالسابقة يف  فلقد أقرت  ، )ن)، الكولو ملعمرين (املستوطننيهي أمساء  ا

الس إاتفاقيات  ، )1( يف اجلزائر البقاء أرادوا ما إذا،  املختلفةيفيان على تواجد املعمرين يف ا
 "كولوﾙ" 12اك هن ،ئري اجلزا ويف التأسيسي،  ة سنواتـــــــــــثالث نح هلم اجلنسية بعدحيث مت

 . )2( وكنا سبقا قد ذكرﾙ بعضهم  ، التيفلني الف، هي إ من بينهم امرأة
  سابقا ﾙلس يف نيمن املستوطنهناك امرأة  أناملالحظة اخلامسة : كنا قد ذكر نا ـــــــــــ، وه ا

لس التأسيسي اجلزائ 10نضيف يف هذه املالحظة أن هناك  ري ، من بينهم نساء يف ا
، ظريف هرة : ز  نهنمكر ذ السابقة ، والتسعة البقية هي من اجلزائرﾚت األصليات ن املستوطنة

،   نــــــــهوغري مة بلميهوب ، خدير خرية ، مشيش فاطمرمي مسيلي فضيلة ، بعزي صافية ، 
 . )3( 186بـ  الرجال يقدر عددهم يف هذا املالحظة أنكما نضيف 

 لس الوطين  عديُ ابقتني : ــــــــــــــــــــــــــــــــأما املالحظة السادسة وهي مكملة للمالحظتني الس ا
لـــــــــــــــــــــــــــــــفمع،  فتياا ــــــــــــــــــــالتأسيسي اجلزائري  ، جملس ، سنة  39س ككل ـــــــــــــــــــــــــــدل عمر ا
خر من هذه املالحظة ، فهي زء اآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلا ماأ، ظة ــــــــــــــــــــــــــــــــوهذا اجلزء األول من املالح

ـــــــــــعن تركيب لـــــ  ٪18و ، لعسكرينيامن  ٪18يث يوجد ح ؛هنية امل –س االجتماعية ــــــــــــــــــة ا
ــــــــــــمن أصح ـــــــــــاب املهــــــــــــــ ٪ 10.5و، اتذةــــــــــــاألسمن  ٪12وتجار ، من ال ٪14و ، ةن احلر ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــمن الفالح  لكوادر ،من ا ٪4و، رفيني ــــــــــــــــــمن احل ٪7.2ومن الطلبة ،  ٪10وني ، ـــــــــ
  . )4( من املوظفني ٪2.6من املستخدمني ، و ٪3.2و

  
 .100-90نص اتفاقيات ايفيان ، ص  – )1(
 دمناها سابقا .قالقوام االنتخابية اليت  ع، ولتأكد أكثر راج 18صاحل بلحاج : املرجع السابق ، ص  - )2(
 ونفس املالحظة املذكورة أعاله . ،املرجع نفسه ، نفس الصفحة  – )3(

(4) – voir, Anisse Salah-Bey :L ' Assemblée Nationale Constituante Algérienne , Annuaire de 
L’Afrique du Nord , 01/01/1963, p 118, voir, le cite web : aan.mmsh.univ-
aix.fr/volumes/1962/Pages/AAN-1962-01_01.aspx   . 
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 األوىل للمجلس الوطين التأسيسي اجلزائري :اجللسة  -د

لس التأسيسي اجلزائري ، عمار      ل قليل خيربﾙ النائب يف ا  25 يفلساته ج س عقد أول، أن ا
 ،اجلزائر العاصمة يف  شارع زيغود يوسف 07ـــ، مبقره الكائن ب 16:20، على الساعة  م1962سبتمرب 

، مرمي  تايفلني الفال ،مد بوضياف ـ: حم وهم ثالثة نواب ، إالكل النواب ولقد حضر يف هذه اجللسة  
اس ، رحات عبفائب ا الن أمراداة اليت ـبلميهوب ، وذلك ألسباب خاصة ، وتوضح ذلك بعد املن

هذا ولقد مت يف هذه  .) 63حوايل ن (ـــــــــــــسيف ال كبريهم  ألنهرا ــــــــــــــنظ ا هلذه اجللسة ؛سرئي اُختريوالذي 
لس املؤقت لكي يقوم اجللسة   ائي ، فنال  جملس  تعينيحني إىلالعامة  ﾖملتابعةكذلك تعيني مكتب ا

لس قت كل من زهرة ظريف وفرطاس مصطفىعضوية املكتب املؤ   بس املكتورئي ، ومعهم رئيس ا
 . )1( فرحات عباس املؤقت

لس املؤقت فرحات عباس على مس )2( وبعد اخلطاب       طلب  امع النواب ،الذي ألقاه رئيس ا
لسمن فرحات عباس  لس نواب ا لطات م ستسل مكن من، والذي سيت أن يشرعوا يف تعيني مكتب ا

لم سلطات احلكومة املؤقتة ، وتس )3( اهليئة التنفيذية املؤقتة للدولة اجلزائرية برﾕسة عبد الرمحن فارس
  . الشقيقةو  صديقةول الائل من طرف الد، ﾖإلضافة إىل تسلم التهنئات والرس ة اجلزائريةريللجمهو 

لس من رئيس له ، وثالثة نواب للرئيس ، وأربعة كت      وحول  .رفني ـصبة ، ومتوسيتكون مكتب ا
لس تدخل النائب احلاج بن علة ﾖمسه الشخصي لس ورئيس ا اس عب ح فرحاترشيت وطلب مكتب ا

ــــرح نفسه يف هذه ــــــــــــيطـــــ ـــــــــــــؤال الذي. والســــــــــــــــ )4( ليكون رئيس للمجلس وﾖلتايل فهو رئيس للمكتب
 ؛ ؟ ذلكبي أمره و الذهل فعال تكلم احلاج بن علة ﾖمسه الشخصي أما أن أمحد بن بلة هاللحظة : 
أمحد بن بلة يف إحدى  أن لسؤال هو :رح هذا انطا اجة يف نفس أمحد بن بلة ، وما جعلنــــــــــــــــــــــــــــوذلك حل

وعندما  ، )5( التأسيسي الوطين مجلساداته يقول : أنه هو الذي رشح فرحات عباس رئيسا للــــــــــــــــــشه
ـــــــــــتدخل احل حسني آيت  ر قليل ،عما يوردى ما ذلك عل ل بعدكما قدمنا سابقا ، تدخاج بن علة  ــــــــــــــــــ

لسعربأمحد والذي "   . )6(مور وخاصة يف مثل هذه األ، "  عن أمله يف سن سنن داخل ا

  
 . 337- 336عمار قليل : املصدر السابق ، ص  – )1(
لس املؤقت ، فرحات عباس يف مؤلف عمار قليل السابق ، ص  ميكن مراجعة – )2(  . 342 – 337خطاب رئيس ا
 . 342عمار قليل : املصدر نفسه ، ص  – )3(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )4(
 . 217بلة يكشف أسرار ثورة اجلزائر ... مصدر سابق ، ص  : الرئيس أمحد بنأمحد بن بلة  – )5(
 . 243ص  ق ،عمار قليل : املصدر الساب - )6(
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لس الوطين التأسيسي ، مرشح وحيد ، وهو النائب فرح      تحصل بعد  باس ، فات عترشح لرﾕسة ا
لس االنتخاﾖت اليتبعد  عباس أول رئيس  ك أصبح فرحاتوبذل، صوﾗ  155على  أجريت داخل ا

لس لكتبة لرئيس وانواب ا ختيار، وبعد ذلك مت ا للمجلس الوطين التأسيسي ، وﾖلتايل رئيسا ملكتب ا
لس كالتايلمكتب واملتصرفني ، فكانت تشكيلة   : )2( ا

 . ئب أول للرئيسﾙ : احلاج بن علة 
 . ن للرئيسﾘ ئبﾙ : ي حاج أمحوخﾖ 
 . لث للرئيسﾘ ئبﾙ : روجي روث 
 . زهرة ظريف : كاتب أول يف املكتب 
 . ن يف املكتبﾘ مرمي بلميهوب : كاتب 
   : لث يف املكتب .كلود ستيفاينﾘ كاتب 
 . مولود بلحوان : كاتب رابع يف املكتب 
 . بلقاسم شريف : متصرف أول يف املكتب 
 . ن يف املكتبﾘ بوعالم موساوي : متصرف 

 ذية املؤقتةالتنفي هليئةم رئيس اسلّ فرحات عباس رئيسا للمجلس التأسيسي ، بعد اختيار النائب      
لرمحن فارس عبد ال ، )3(  للدولة اجلزائرية ، كما فعل ذلك  )4(التأسيسي  الوطين سسلطات اهليئة إىل ا

 وطينال لسىل ا، بن يوسف بن خدة ، وذلك بعد أن وصلت رسالة منه إ املؤقتةرئيس احلكومة 
يها فيت هنأ لغربية ، وامن امللك احلسن الثاين ، صاحب اململكة املرسالة كما وصلت    )5( التأسيسي
ذا االنتصار ومتىن هلم التوفيق والسداد قادةً اجلزائريني  . )6( ميعللج وحمكومني 

 
 . 245- 243عمار قليل : املصدر السابق ، ص  – )1(
جل من أ كومة الفرنسية ،رية مع احلائة اجلز وهي تلك اهليئة اليت شكلتها احلكومة املؤقتة للجمهورياهليئة التنفيذية املؤقتة :  – )2(

 إعالنغاية  إىلم 1962رس ما 19 النار يف إطالقعلى املرحلة االنتقالية يف اجلزائر ، اليت متتد من ﾗريخ وقف  اإلشراف
ــــــــعبد الرمحن فارس فارس ، وكان مق ترأسها، ولقدر  االستقالل يف مؤلف   اجلزائر . يُنظريفومرداس)  ار" (بشي نو رها يف "رو ـــ

اية حرب   ، بتصرف . 129التحرير يف اجلزائر ، مصدر سابق ، ص بن يوسف بن خدة : 
،  21لسابق ، ص ا، املصدر  إدريسوكرا بيف املؤلفات التالية : ة تلة رئيس اهليئة التنفيذية املؤقرسا ميكن مراجعة مراجعة  – )3(

 . 346- 345، ص  السابقعمار قليل  ومؤلف
- Le Journal Officiel De La République Algérienne , Année 01, Numéro 01, 26/10/1962,p 03 . 

، ومؤلف   23- 22ابق ، ص صدر الساملبوكرا إدريس :  : املؤلفات التالية : رسالة رئيس احلكومة املؤقتة يف ميكن مراجعة – )4(
 .  348- 347ص  السابق ، عمار قليل 

- Le Journal Officiel De La République Algérienne , op-cit , p 04. 
 . 349- 348عمار قليل : املصدر لسابق ، ص  – )5(
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لس فرحات عباس ، امللك احلسن الثاين على رسال      ومة ككما شكر احل  ته ،بعد أن شكر رئيس ا
ار قليل أن مع يورد النائب ،استقالل اجلزائر  الشعب املغريب ، الذي عمل كثريا من أجلاملغربية وكذا 

لس فرحات عباس "رئيس  نه بقيت له مهمة ممتعة  وقف فوقا منه  ة تنتظرمشهودو املنصة وصرح 
قليل  رويواصل عما  " ،ئريةجلزارين عن قيام اجلمهورية اجناز ، وهي أن يعلن أمام جمموع النواب احلاضاإل

التأثر حلماس و و من اجوقف النواب مجيعا وصفقوا طويال يف ] [وهنا: "كتب   حيث (شهادته) ِإرادته
اب ــــــــــــــــــيعرفها أصح وبعد مقدمات . )1( "غرورقت ﾖلدموعان عيون الكثريين منهم العميقني حىت أ

ـــــــــــتذكر عند كل مرسوم أو قرار أو مـرسوم أو ق ؛القانون جيدا  اجلزائر لس أن "رئيس اأعلن  ،انون ـــــــــ
متضمن للمواطنات واملواطنني "قراطية شعبية" ، مجهورية دمي ﾚ2( "وقهمسية وحقاألسا ممارسة حر( .  

ـــــــــــدي السعيد واقرتح إضـهذا اإلعالن تدخل النائب حمم عقب      م ـالمية" السـ"إس ةــافة كلمـــــــــــــــ
ــــــــــة اجلزائريـــــــــاجلمهوري" لتصبح، "الدولة اجلزائرية"  ، بعــد أن كـانت  "ةــــــــاإلسالمية ــــــــة الشعبيـــــــراطيلدميقة اـ

حات عباس عّقب على هذا لس فر ولكن رئيس ا " ،ةـــــــة الشعبيـــــة الدميقراطيـــــــــة اجلزائريــــــــاجلمهوري"
يفا أنه قرتاحه ، مضﾖإلدالء عيد لمدي السـنه يقدر متاما املشاعر اليت دفعت ﾖلسيد حم: " قائالاالقرتاح 

  .  )3( "ن اجلزائر بلد عريب مسلمديهي ألبمن ا

أن هو صاحب ذكراته ، يف م د توفيق الشاويـالقانوين املصري حمم ، يورد اإلعالنوحول فكرة هذا      
 ةاهليئ( نتقاليةاكومة حل ديلبلة جمرد قاحلكومة األوىل للجزائر املست" ، وذلك لكي ال تكونهذه الفكـرة 

  . )4( "يفيانية إ اتفاقرنسا يفتعهدات ف تستمد شرعيتها من أن وأ ، )للدولة اجلزائرية املؤقتةالتنفيذية 

 قدمناها رة اليتيس ﾖلعبامد توفيق الشاوي صاحب الفكرة على ما يذكر ، ولكن لـنعم لقد كان حم     
ادميقدستورها  وأن، " "مية زائرية العربية اإلسالاجلمهورية اجل، وإمنا ﾖلعبارة التالية : " سالفا  راطي وأ

ا تعترب االشرتا االحنياز تلتزم مببادئ عدم  قاش مع نولكن بعد  ، "جتماعيمها االـــــــة أساسا لنظاكي، وأ
لى عبارة "اجلمهورية عرسوا  ، أعضاء املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين وفرحات عباس وآخريـن

  . )5(اجلزائرية الدميقراطية الشعبية " 

  
 . 350- 349املصدر نفسه ، ص  عمار قليل : – )1(
لس الوطين التأسيسي يف ميكن مراجعة – )2(  : ما يلي  إعالن ا
 . 25-  24، ص  : املصدر السابق  إدريسبوكرا  -

- Le Journal Officiel De La République Algérienne , op-cit , p 05 . 
 . 351عمار قليل : املصدر السابق ، ص  – )3(
 . 356مصدر سابق ، ص  ، توفيق الشاوي : نصف قرن من العمل اإلسالمي ...د ـحمم – )4(
 . 359املصدر نفسه ، ص  – )5(
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رحات عباس فالسيد  لواصاإلعالن على أن اجلزائر ستكون "مجهورية دميقراطية شعبية " ، " بعد     
يورد النائب عمار قليل و  . )2(" املقبلة )1( نه قد أبلغ مبشروع الئحة خاصة بسري احلكومةحديثه مبينا أ

ملؤقتة اقييد للحكومة تها من ان فيـــــــــــــــــــــــــــــــﾖلرغم من ك )3( نه متت املصادقة على هذه الالئحة القانونيةأ
 الالئحةة من ــــــــــثانيادة الن امليظهر التقييد للحكومة املقبلة يف جزء ماليت ستقدم يف اليوم املوايل ، و 

ـــــــــة ، للمجلس أن يسحب  ، وميكن لسان أمام ولو سؤ ة والوزراء مـــــــــرئيس احلكوم" كالتايل :  القانونيــــ
كملها أو ألحد أو عدة وزراء و ــــــــــــــــــــــثقته من احلك ــــــــــــــن يقبل استقأه أيضا ميكنومة  ـــــــــــالة احلكـــــــــــــ ــــــــ ومة ــ

ـــــــــــــــــــــأو أح لتقييد اثقته من احلكومة هو  الوطين التأسيسي لسأن يسحب اف . )4(" د أو عدة وزراءـــــــــ
 للحكومة املقبلة .

ا سابقا واليت فيها تقييد للحكومة      لنائب ي من تقدمي اهقبلة ، امل إن الالئحة القانونية اليت ذكر
عيد ستوري ، لقانون الدس، ويعلق األستاذ اجلزائري املتخصص يف النظم السياسية وا )5(بشري بومعزة 

أعاله ، رﾙه ــــــــــــــــــــــي ذكء الذز يف اجلو  ، منها على هذه الالئحة وﾖلتحديد حول املادة الثانية،  بوالشعري
ن مُ قائال : "  ]...[معية كومة اجلظام حنيهدف إىل إقامة  ]...[قدمه وبتحليل هذا االقرتاح نالحظ 

ـــــــــــحبيث تصبح احلكوم لس ، حياسب رئيس احلــ فراد مجموعة أو كأكوزرائه  ة و كومة جهازا يف يد ا
لس ـــــــــــــــرد منفجم إىلا ول احلكومة برئيسهــــــــــــــــــــــــ، مما حيعزهلم كنه حىت] [ومي  امثومن  ،ذين لتوجهات ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالقضاء على احتم   . )6( "ماعيةالقيادة اجل يس مبدأتكر و ،  ال ظهور زعامةـــــ

لس ، والظاهر أن ا      خطى  سري علىلس يهذا الذي جرى يف اجللسة األوىل من جلسات ا
لسصحيحة إىل حد اآلن ، بغض النظر على السوابق اليت حصلت قبل ان ؤال لكن السو ،  تخاب ا

ذه الطريقة يف العمل والسري ؟. لس    املطروح ، هل سيواصل ا

لس ملهامه : - هـ  دية ا   مدى 

لس الوطينـــــــــــــــــــنيابيدمني لـــــــــــالشعب اجلزائري ينتخب أو ﾖألحرى يزكي النواب املقكان   عندما          ة ا

  
، وكذلك يف ،  353سابق ، ص صدر ال: امل عمار قليلاليت تبني كيفية حتديد احلكومة يف ،  الالئحة القانونية ميكن مراجعة – )1(

 . 27-  26، ص : املصدر السابق  بوكرا إدريس
 . 351عمار قليل : املصدر السابق ، ص   - )2(
 . 353املصدر نفسه ، ص  – )3(
 دمناها سابقا .من الالئحة القانونية يف املصادر اليت ق 02املادة  – )4(

(5) – Anisse Salah – Bey : op – cit, p 123.  
ـــــــــــــــــالنظسعيد بوالشعري :  – )6( ـــــــــــــــــ  .  63ص  ، جع سابق مر ام السياسي اجلزائري ، ـ
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لس من املهامالتأسيسي ، كان يف نفس الوقت يُ    : )1( ةاليتالصالحيات ال-ستفىت حول متكني ا

  ائية  .تعيني حكومة مؤقتة إىل حني تعيني حكومة 
  سم الشعبﾖ التشريع. 
 . إعداد الدستور والتصويت عليه 

  تعيني احلكومة : -1هـ

لس الوطين أنﾖلرغم       لقانونية الئحة اعلى تلك ال قد صوتوا يف جلستهم األوىل التأسيسي نواب ا
لســـــة خرى يف اجل زة تقدمبومع كبري هلا ، إال أن النائب بشرياخلاصة بسري احلكومة ، واليت فيها تقييد  

ـــــــــــئحــــــــــــــــألن الال ؛ )2( م1962 سبتمرب 26قدت يف اليت عُ  الثانية ا األوىل ال نيةالقانو  ةـــــــــ يت تقدم 
لس على حما" ؛" كل تفوق لرئيس احلكومة واحلكومة تنسف " زله وزير وع كلسبة  ذلك أن قدرة ا

لس ةــــــــــمعناه أن أي تعديل يف تشكيلة احلكومة ال ميكن أن يتم إال مبوافق جيعل احلكومة  ، وهذا الذي ا
لس كما هو الشأنبارة عن جمموعة من املفوضني املسؤ ع معية ، وليس ظام اجلنيف  ولني فردﾚ أمام ا

لس كما هو الشأن يف المسؤوال و فريقا متجانسا  ي ، رﾕسال وشبه لربملايننظام امسؤولية تضامنية أمام ا
لس سلطة قوية   تلك  ، كانت ن ذلكعكالسلطة املمنوحة نظرﾚ للمكتب السياسي ، فضال ومينح ا

  . )3(" ة"ـــــــــالقيادة اجلماعيملبدأ " مناقضــــــــة ]...[الصيغة 

ـــــــــــــــــــقدم النت هلذه األسباب      ديد احلكومة ، بني كيفية حتتُ  ،نية ﾘونية نقا ئحةالبائب بشري بومعزة ــ
يف املادة  اءجما ة ، ملقدماالثانية  الالئحةيف  هنا ولكن ما نص هذه الالئحة القانونية ؟ ، ما يهمنا

لس الوطين التأسيسي يعني ا، م 1962سبتمرب  20على استفتاء  اً بناء": األوىل منها حيث تقول 
  . )4( حكومة للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية "

 لس إىل تعيني رئيس ل  لحكومة الذي يكون قائمة وزرائه "."يعمد ا
  لس ويقرت لس طرف ح برﾙجمه إلثرائه من"يقدم رئيس احلكومة وزراءه أمام ا  " .ا

  
لس مشروع القانونيُنظر يف  – )1(  . 17 صالسابق ،  ؤلف بوكرا إدريسيف م ، يتعلق بصالحيات ومدة وسلطات ا
 . 253عمار قليل : املصدر السابق ، ص   - )2(
 . 19صاحل بلحاج : املرجع السابق ، ص  – )3(
 : ا يليم من الالئحة  القانونية اليت تبني كيفية حتديد احلكومة يف 01املادة  ميكن مراجعة  – )4(
 . 28املصدر  السابق ، ص بوكرا إدريس  -
 . 354السابق ، ص  : املصدر عمار قليل  -

- Le Journal Officiel De La République Algérienne , op-cit , p 06 . 
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ـــــــــــيف هذه الالئحة ال تكون احلك       ري من طرف شكل كبولني بدين ومسؤ ــــــــــــــــــــــــقيمورئيسها  ةومــــــــــــــــــــــ
لس  لس تتمثل يف تعيني احلكومة اليت قدالوطين ا ومة دون يس احلكمها رئالتأسيسي ، فمهمة ا

لس يسمع من رئيس احلكومة برﾙجمه   ه فقط . ولقدثريه معكي يلاعرتاض تقريبا ، ﾖإلضافة إىل أن ا
ــــــــــواف لس ـ ـــــــــــورفعت اجللس ، م1962 سبتمرب 26 يف أي ؛عليها يف نفس اجللسة  التأسيسيق ا ة ــــــــــــــــــــ
ـــــــــــإث إىل لس على الساعة  أعمالمن جديد  فلتستأن،  16:20على الساعة  رهاـــــــــــــــــــــــ  ، وهنا 19:20ا

لس متكلما علة ائب احلاج بنــــــــــــــتدخل الن اسي جلبهة ــــــــــــــــــــــب السيم املكتﾖس وﾙئب الرئيس يف ا
 األخلسياسي يرشحون ا: "أن الرئيس وأعضاء املكتب  )2( قائال وهو عضو فيه ، )1(التحرير الوطين 

  ." شعبيةية الة اجلزائرية الدميقراطللجمهوري األوىلأمحد بن بلة ملنصب رﾕسة احلكومة 

ـــــــــــــــــــوسواء رشح الن      رشح نفسه لرﾕسة  ه غريه أون بلة أو رشحبب أمحد لنائائب احلاج بن علة اـــــــــــــ
اسي ، تب السياملك ألنه عضو ورئيس ؛محد بن بلة هو من سيكون رئيسا للحكومة ن أ، فإ احلكومة

،  م9621جوان  دايةن يف طرابلس الغرب يف به املؤمتريبنص برﾙمج طرابلس الذي صادق علي وذلك
لس أن بلس ، "ﾙمج طرااحلزب التابع لرب  اء يف ملحقـــــــــــــــــــ، حيث ج )3( التأسيسي الوطين وتبناه ا

ﾙمج قيق بر حتيضمن و هو الذي يضع اخلطوط الكربى لسياسة الوطن ويقرتح نشاطات الدولة ، احلزب 
خص يف الوظائف القيادية، ولة وﾖألالد  أنظمةني يفاضلــــــــــــــــــــــــــوبواسطة مسامهة املناحلزب يف إطار الدولة 

  : )  5(ما يلي )4(" فاحلزب يشرتط

  مة وأغلب أعضائها من املناضلني" ."[أن]  يكون رئيس احلكو 
 حلكومة عضوا يف املكتب السياسي" ."[أن]  يكون رئيس ا 
 الس من احلزب "."[أن] تكون أغلبية األع  ضاء يف ا

،  اج بن علةئب احلــــــمه الناي قدويورد النائب عمار قليل دائما أن االقرتاح أو ﾖألحرى التقرير الذ     
 خ األ أن لسافرحات عباس رئيس اد من طرف النواب ، وبعد أن أوضح بتصفيق ح "[قد ُقوبل]

ـــــــــــطلب من أعضبن بلة قد قبل املنصب الذي ُرشح له ،  أمحد    ـــــادقة على هذاــــــــــــــــــــــــــلس املصـــاء اــــــــــــــ

  
 . 354عمار قليل : املصدر السابق ، ص  – )1(
 . 355املصدر نفسه ، ص  - )2(
  . 339 اخلطاب األول من طرف فرحات عباس يف اجللسة األوىل ، يف مؤلف عمار قليل السابق ، - )3(
 . 49م ، مصدر سابق ، ص 1962برﾙمج طرابلس  - )4(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . - )5(
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صوﾗ ، وﾖلتايل  189صوﾗ من أصل  141" ، فحصل املرشح أمحد بن بلة على االختيار ﾖلتصويت
لقانونية الالئحة نص اأصبح أمحد بن بلة رئيسا للحكومة ومكلفا بتقدمي الطاقم احلكومي ، وذلك ب

د حىل لمجلس ، وإثانية لال ها يف اجللسةاألخرية اليت قدمها النائب بشري بومعزة ، ومتت املصادقة علي
لس ة ، وإذا ما د بن بلأمح حلكومة من طرفإىل حني جتهيز ا الوطين التأسيسي هنا ستنتهي أشغال ا

لسهذا ُجهزت من طرف  لس على دعوة نواب ا  ،تأسيسي ال ينالوط األخري ، سيعمل مكتب ا
ــــــــــــقّدم النف،  م1962سبتمرب  28وذلك ما حصل يف   حلكومة طاقمهرئيس ا أمحد بن بلة ائبـــــــــــــ
لس  ــــــــــــ، بعد خط) 1(احلكومي أمام ا ـــــــــــــــــلنواب احلامع اـــــــــــــــــــــــــــــــــــسمألقاه على ) 2(اب طويل ــــــ ، ن اضريــــــــــ

 :  )3(، وهم كالتايل  وزيرا 17وكان الطاقم احلكومي ككل يضم 

 . أمحد بن بلة : رئيس احلكومة 
 . ئب رئيس احلكومةﾙ : رابح بيطاط 
 واري بومدين : وزير الدفاع .العقيد اهل 
 مخيسيت : وزير الشؤون اخلارجية . دـحمم 
 . الدكتور أمحد فرنسيس : وزير املالية 
 . عمار أوزقان : وزير الفالحة واإلصالح الزراعي 
 . حممـد خبزي : وزير التجارة 
 . أمحد بومنجل : وزير البناء واألشغال العمومية والنقل 
  التصنيع والطاقة .خليفة لعروسي : وزير 
 . بشري بومعزة : وزير العمل والشؤون االجتماعية 
 . عبد الرمحن بن محيدة : وزير الرتبية 
 . حممـد الصغري النقاش : وزير الصحة 
 . موسى حساين : وزير الربيد واملواصالت 
 . احلرب ﾚاهدين وضحا  حممـدي السعيد : وزير ا
  ضة .عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشبيبة وﾚالر 

  
 . 356- 355عمار قليل : املصدر السابق ، ص  – )1(
لس الوطين التأسيسي مبناسبة تعيني احلكومة ميكن مراجعة – )2(  :يلي  ما يف  خطاب أمحد بن بلة أمام ا

 . 368-357السابق ، ص : املصدر عمار قليل -
- Le Journal Officiel De La République Algérienne , op-cit , p 07-12. 

  . 13ما الثاين ، ص ، أ  369 الطاقم احلكومي يف املصدرين املذكورين أعاله ﾖلرتتيب ، األول ،  ص ميكن مراجعة - )3(
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 . وزير األوقاف : توفيق املدين 
 د حاج محو : وزير اإلعالم .ـحمم 

ر من طرف صفيق حابل بتو الذي قدمه أمحد بن بلة وقُ ،  للجزائرهذا هو الطاقم احلكومي األول      
ه بسبب ينتظر  بري الذيالعمل الك ولكن ال ندري إن كان هذا الطاقم احلكومي يدرك مدى ،) 1(النواب 
ـــــــــــالوضعي ا اجلزائــــــــــــة الصعبـــ اصب ـــــــــــــــــــــــــــــدفه هو املنـــــــــــــــــــــــــــــــأم أن ه ،ستقلة ر املة والسيئة اليت متر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودخول الت   اريخ ؟!.ــ

   ة :لتالي، نقدم املالحظات ا الطاقم احلكومي الذي قدمه أمحد بن بلةمن خالل      

 ملصادر طالعامل، فن معظم أعضائه جمهولني أو شبه جمهولني ما عدا بعض الشخصيات إ 
دي ـ، حمم طبح بيطا، را أمحد بن بلة والثورة التحريرية يسمع ويعـرفومراجع احلركة الوطنية 

كن البقية ان ، ولر أوزق، عما، أمحد توفق املدين  ، أمحد فرنسيسمدين ، اهلواري بو  ،السعيد 
، عمار بن  وتفليقةزيز بالع عبدأمحد بومنجل ، أمحد مدغري ، جمهولة تقريبا ، وهم كالتايل : 

يدة ، مح نبعبد الرمحن  ،د ُخبزي ، خليفة لعروسي ، بشري بومعزة ـم ، حمد مخيسيتـ، حممتومي 
مي م احلكو لطاقاكثر من نصف فأ .د حاج محو ـمد الصغري النقاش ، موسى حساين ، حممـحم

نفسه  ذي يطرحل ال، والسؤاجمهول ، بل حىت الشخصيات األوىل اليت قدمناها تبقى جمهولة 
؟،  ختيارمت اال ي أساسدون البقية ؟، فعلى أ بلة خيتار هؤالء هنا ، ما الذي جيعل أمحد بن

لم والقوة نة والعألما؛ أ هي االكفاءة يف تلك الفرتة  فهل مت على أساس الكفاءة ؛ ومعايري
  الوالء ألمحد بن بلة .، أم  واملشاركة يف الثورة التحريرية

 ر ومة كباه احلكأقصي من هذقد : الواضح أن أمحد بن بلة  أما املالحظة الثالثة فنقول
تصار ، كة االن حر مثالشخصيات اليت كانت تنشط يف التيار االستقاليل املمثل حبزب الشعب 

عية مجعباس أو من  فرحات عاـ ــــــــــــــــبينما جند شخصيات كانوا يف احلزب الشيوعي أو من أتب
 دين .فيق املد تو س ، أمح، وهم كالتايل ﾖلرتتيب : عمار أوزقان ، أمحد فرنسيالعلماء 

   ا هي نفسهاأ، أما  لدينيةنالحظها فهي عدم وجود لوزارة الشؤون االرابعة اليت أما املالحظة 
 لدة هلذهقتالشخصية امل : أوال ؛ ، وما جعلنا نصل إىل هذا التحليل (األوقاف) وزارة األحباس
 .الدينية ألن هذه الوزارة اليوم مقرونة ﾖلشؤون :الوزارة ، وﾘنيا 

 لس يف ا لوقتأما املالحظة األخرى ، فهي : هنالك أعضاء يف احلكومة وهم يف نفس ا 

  
  . 369عمار قليل : املصدر السابق ، ص  – )1(
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لس التأسيسي م سيجم التأسيسي ، فهل تسقط عنهم نيابية ا صبني ، ني املنعون ب؟ أما أ
 ،أمحد بن بلة ، ملثالبيل اعلي سونذكر من هؤالء  ، وﾖلتايل تكون هلم مهمة التشريع والتنفيذ ؟

ل زير العمو ومعزة بشري بلشبيبة والرﾚضة ، ، عبد العزيز بوتفليقة وزير ا وهو رئيس للحكومة
ـــــــــــــــــــوالشؤون االجتم د وزير مدي السعيـالية ، حمــــــــــــــــــــــــــــــــير املوز  محد فرنسيساعية ، الدكتور أـــــ
اهدين وضح ــــــــــــا ك ستة ، فهنا اعياإلصالح الزر و  لفالحةاير اﾚ احلرب ، عمار أوزقان وز ــــــــــــ

لس الوطين التأسيسي .     وزراء يف ا
 املؤقتة حلكومة ــــــــات اــــــــــــمن شخصيـ ملاذا مل يشكل أمحد بن بلة حكومته ، أما املالحظة األخرية

انت كوهي   ، دة صحيحةكان يريد بناء اجلزائر على قاعإذا   ،إشراك بعضها مت على األقل  أو
 االنتصار ، فأين سعد ة حىتــــــــــــــــيحرير ة كما قادت الثورة التـــــــــــاملستقل تسيري اجلزائرقادرة على 

 ،زيد ؟ د يـحممأوأين  ، وأين  عبد احلميد مهري ؟ ؟ ،وأين بن يوسف بن خدة  ، ؟ دحلب
، اسم ؟كرمي بلق  وأين،  مد حريب ؟ـوأين حم، وأين رضا مالك ؟ ، بن حيىي ؟د الصديق ـوأين حمم

ن ؟، أيأين و ف ؟، و مد بوضياـحم، وأين ، وأين خلضر بن طوﾖل ؟  ؟وأين عبد احلفيظ بوصوف
ـــــــــــبالنخمن ة و ــــــــــة فقط وإمنا كانت مثقفـــــــــفهذه الشخصيات ليست قيادي  ، ةـــــوريالث ةــــــــــة اجلزائريــــ

   فلماذا يتم إقصاؤها ؟ .

رحلة حكم مليت تتمثل يف وا ؛ية تقالإذن لقد مت حتديد احلكومة املؤقتة اليت ستتوىل قيادة املرحلة االن     
لس الوطين التأسيسي  لس السيد إحد .ا ،  وكلت إليه أُ هام اليتى املوبتحديد هذه احلكومة قد أدى ا

دية املهمتني الباقيتني    .ويت عليه ر والتصلدستو اومها التشريع ﾖسم الشعب وإعداد  ؛يف انتظار 

  التشريع ﾖسم الشعب : -2هـ

لسمريع ـــــــــــــــــــــــالعديد من القضاﾚ اليت تنتظر التش هناك لقد كانت      سي الوطين التأسي ن طرف ا
و سن ألغاؤها إل أو ويكون التشريع بتعديل القوانني اليت كانت سارية قبل االستقال، اجلزائري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــق لس نذكر ما يلي :ما شرع ومن أبرز .)1( وانني جديدةــــ   ه ا

 عليها بتاريخ  ة ُصودقيالئحة قانون مة ،انونية اليت تبني كيفية تعيني احلكو ــــــــــــــــــالالئحة الق
  . )1( م1962 /26/09

 
 .68سعيد بوالشعري : املرجع السابق ، ص  – )1(

(2) -  Le Journal Officiel De La République Algérienne, op-cit , p 06 . 
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  ودق صُ و  اجلزائري ، للبنك املركزي واخلاص خبلق وضبط القانون األساسي ،62/144قانون رقم
 . )1( م18/09/1962عليه بتاريخ 

 ــــــــــــ، اخل 63/96ون رقم ـــقان ــــــــ  ، م27/03/1963يه بتاريخ ودق علصُ و  ،زائرية اص ﾖجلنسية اجلــــــ
ودق عليه بتاريخ صُ و ،  م1963، املتعلق بربﾙمج جتهيز اجلزائر خالل  63/97قانون رقم الو 

 . )2( م27/03/1963

  قرارواملتعلق ،  63/99قانون رقم ﾚر حرب التحريمعاش ملعطويب احلرب ومحاية ضحا  ،
 .  )3( م02/04/1963ودق عليه بتاريخ صُ و 

  ليه بتاريخ ودق عـــــــــــــــــصُ و ، يوضح مواصفات العلم الوطين اجلزائري ،  63/145قانون رقم
 . )4( م1963 /25/04

  ةـــــــــائر للتنميلصندوق اجلز ، واملتعلق خبلق وضبط القانون األساسي  63/165قانون رقم  ،
 . )5( م07/05/1963ودق عليه بتاريخ صُ و 

  حلماي 63/200رقم قانونﾖ اريخ تبُصودق عليه و  للعمّي ، ةـــــــــة االجتماعيـــــــــ، واملتعلق
 .) 6( م08/06/1963

  تاريخ بُصودق عليه و ، اخلاص بضبط السن القانوين للزواج ،  63/224قانون رقم
،  حدة اإلفريقية، اخلاص ﾖملصادقة على ميثاق الو  63/221قانون رقم ، وال م29/06/1963

 . )7( م02/07/1963ُصودق عليه بتاريخ و 

  ـــــــــــــاص خبلق مك 63/283قانون رقم وال ودق عليه بتاريخ ، وصُ  قلتب وطين للن، واخلــــــــــــــ
 .) 8(م 01/08/1963

  اهدين ، 63/321قانون رقم خ اريتبُصودق عليه  ، واخلاص ﾖحلماية االجتماعية لقدامى ا
 .) 9( م31/08/1963
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لس الوطين التأسيسي اجلزائر       - ذكرها مل ن ىوأخر  الهأعة املذكور  القواننيع قد شرّ  يصحيح أن ا
م األستاذ لى رأسه، وع نيأن العدد من الباحثني  املتخصص إال،  - كاملة  لذكرها ن املقام ال يكفيأل

لس الوطين التأسيسي  أنيعتقدون ،  سعيد بوالشعري ذه املهمةا ؛  )1(ل وجه على أكماملة و ك  مل يقم 
لس الوطين ــــــــــــة ومــــــــــهي احلكو ،  التأسيسي ألن هناك من تدخل يف هذه املهمة وأصبح يشرّع حمل ا

رية للجمهو  يةلرمساجلريدة اعداد رات والقوانني املنشورة يف أ، والدليل على ذلك املراسيم والقراورئيسها 
ــــــــــاجلزائري سبتمرب  20إىل  م1962سبتمرب  20من  ملمتدةاطوال الفرتة  ورئيسهاة ــــــــوضعتها احلكومة اليت ـ
لس الوطين ، أضف إىل ذلك تنحية مهمة إعداد الدستور من م1963  همةكرب مأ ؛ يالتأسيس ا

لس  ا هذا ا   .تشريعية وُّكل 

  يه :لإعداد الدستور والتصويت ع -3هـ

ـــــــــــمبوجب الق"      ُخول للمجلس التأسيسي ،  )2( 1962تمرب سب 20 ي املؤرخ يفانون الدستور ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــإىل جانب تعيني احلكومة والتش ــــــــ  رية وتتمثل يف إعداد دستورة وأخهمة ﾘلثملشعب ، م اريع ﾖسـ

لس  )3(" ولهوالتصويت عليه قبل عرضه على الشعب الستفتائه ح اجلزائرية جلمهوريةا ، لذلك كّون ا
، ولكن )5(" ة اخلاصة ﾖلدستور"اللجن بــــمسيت إلعداد الدستور  )4(التأسيسي من بني نوابه جلنة  الوطين

اسة ، ـــــــــــــــــمة واحلس، امله للجنةالكي يكونوا يف هذه  ختريوااُ الذين  النواب ليس لدينا إىل حد اآلن أمساء
ور ويصوت الدست او يعد مدة عام لكي ذين منحواال لس الوطين التأسيسي اجلزائري ،نواب امن بني 

لس كامال فيما بعد عليه   . ا

لس الوطين التأسيسي اجلزاخالل سنة كاملة كان       ، يت عليهوالتصو  دستورئري إعداد العلى ا
اية هذه املدة حنت   مة واملكتب احلكو  تتزعوان ﾖإلضافة إىل مباشرة أعماله األخرى ، ولكن وقبل 

  
 . 69- 68سعيد بوالشعري : املرجع السابق ، ص  - )1(
 . 17مؤلف بوكرا إدريس السابق ، ص  يُنظر يفها سابقا ، اقدمناليت هي نفسها  - )2(
 . 71سعيد بوالشعري : املرجع السابق ، ص   - )3(
لس الوطين التأسيسي اجلزائري جمموعة من اللجان كل اختص مبجال ، وه - )4( يل : جلنة هي كالتا ذه اللجانتفرعت عن ا

نة جل قوات املسلحة ،لوطين والالدفاع التشريع والعدل والداخلية والوظيف العمومي ، جلنة الشؤون اخلارجية واألخبار، جلنة ا
اهد ، جلنة والصحة العمومية اﾚ احلربين وضحالثقافة الشعبية والشبيبة والرﾚضة ، جلنة الشغل والشؤون االجتماعية وقدماء ا

جلنة إعادة  ،اإلصالح الزراعي و  ةجلنة الفالح املالية وامليزانية والتصميم ، جلنة الصناعة التقليدية والسياحة والتصنيع والطاقة ،
ناك دستور ، إذن ، فهخلاصة ﾖلاللجنة ااألشغال العمومية والنقل واملواصالت ، جلنة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، و البناء و 

 . 370- 369عمار قليل : املصدر السابق ، ص  .جلنة  11
 . 370املصدر نفسه ، ص  - )5(



م) .9781-1962الفصل الرابع : بناء السلطة الܗرشيعية اجلزا܂رية ما بني (  
 

121 
 

لس التأسيسيالسياسي مهمة إ اية مدعداد الد فال مهاتكو ،  عداد الدستور من ا  ةستور قبل 
لس التأسيسي  طرف املكتب من  م9631مت إعداد مشروع الدستور يف جويلية ، فلقد " )1(صالحية ا

،  اجلزائر : ]كل من[يف  اتاقشة على ندوات جهوية لإلطار ــــللمن رحطُ ومة و من احلك يعازالسياسي 
ـــــــــــ، مث أمام الندوة الوطنية إلط قسنطينةو وهران ،   املاجستيك""سينما ائر بقاعة حلزب يف اجلز اارات ــــــــــــــــــــ

  لك قدمه مخسة نوابذثر . وعلى إ جويلية 31، اليت وافقت عليه يف  ) بباب الوادي(األطلس حاليا
لس  رض على الشعب عُ و ،  م1963أوت  29، الذي وافق عليه بتاريخ كاقرتاح مشروع دستور على ا

  . )2(من ذات الشهر والسنة"  10يف  إصداره، ومت  م1963سبتمرب  08 يف

لس الوطين التأسيسي علىصوّ       هو ، و  ه مل يصغهنلرغم أ، ﾖم له دــــــــــالذي قُ  مشروع الدستور ت ا
ﾙئبا ، يف حني امتنع  23 وعارضــــــــــــــهئبا ، ﾙ 139 روعــــــــــــه ، فقلد وافق على هذا املشـــــــــــــــــــــمن صالحيات

ع األصوات املعرب من جممو  ﾙ5166185ئبا ، ووافق عليه الشعب بـــــ  22وتغيب  08التصويت عن 
ــــــــــــما ك، في 5270597ـــــ ، واملقدرة بعنها   13377، يف ما ألغيت  6391818 املسجلني دان عدــ

  . )4( 105017صوﾗ وعارضه 

لس ال الدستور ة إعدادــــــــــأمحد بن بلة مهم انتزع لقد       أثناء ملتز ا أنهﾖلرغم  ،تأسيسي وطين المن ا
بعدم ،  م1962مرب سبت 28يف  أمام نواب الشعبالذي قدم فيه طاقمه احلكومي وبرﾙجمه  )5( خطابه

لس الوطين التأسيسي املتعلقــــــــــــــــالتدخل يف مهم  لهر والتصويت عليه ، وهاهو قو عداد الدستو ة ـــــــــــــــة ا
ادة وعليه توىل كل السيالذي ي لسة فهو من مهام اـــــــــما خيص دستور اجلمهوريأما في: "ﾖحلرف الواحد 

 شروع وضعم خل يفتتد ه ، واحلكومة الــــــــــــأن يضع ذلك الدستور حسب مطالب الشعب ومطاحم
ا ستقف موقف احلياد إزاء حمتوى الدستور وكيفي الدستور ـــــــــــقه وتطبيـــــــــــــعلي ةـــــــــــــــملصادقاة ــــــــــــعلى أ ه ، ـ

ا ستبذل كل جهدها حىت يتمك لس منــــــــــــــــــــــمع أ ـــــــــــنالس ا قبل انتهاءر لوطننستو دوضع  ن ا ــــــــ  ة حىتــــــ
  .   )6( "تستقر بفضله أوضاع البالد

لس الوطين التأسيسي مل      ـــــــــــولكن الدستور ، يُعد ا   لشعب اجلزائريق اـــــــــــــــــــــــافو كما ،  ق عليه ه وافــــــــــــــ

 
 . 410املصدر نفسه ، ص عمار قليل :  – )1(
 . 73سعيد بوالشعري : املرجع السابق ، ص  - )2(
 عدد، و  73ص  ق ، هامشيد بوالشعري السابيف مؤلف سع مراجعة اإلحصائيات اخلاصة ﾖلتصويت على الدستور ميكن – )3(

 . 887اجلريدة الرمسية السابق ، ص 
 . 369-357لف عمار قليل السابق ، ص مؤ ميكن مراجعة خطاب أمحد بن بلة يف  – )4(
 . 359، ص  املصدر نفسه  -  )5(
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ذا ُاستفيت حوله  ماعليه بعد التأسيسي  ينلس الوطيس اوهو النائب ورئ، ، ولكن هناك من مل يقبل 
لس ورﾕسته نيابيةمن  ، الذي قدم استقالتهفرحات عباس    . )1( م6319أوت  13يف  ا

 سألةما حول تصب كله وهي ، يف حقيقة األمر هناك العديد من األسئلة اليت تطرح نفسها اآلن     
لس الوطين التأسيسي واليت م ل عد هذايُ ا ال ن دو انتزاع أو تنحية مهمة إعداد الدستور من ا س ا

لس التأسيسي إال ألنه يُعد وث سيسيا ﾖ لس التأسيسي  ةوهذه األسئل ، لدستوريقة ا، فال يسمى ا
ي صفة  :هي كالتايل  ، - لغةومن دون مبا - فسها نرح لتط زـــــــــــــــــــــــــــــــــاليت تطرح نفسها  أو تريد أن تقف

لس الوط ؟ ، وما هي  لتأسيسيين اأو صالحية استطاع أمحد بن بلة تنحية مهمة إعداد الدستور من ا
ـــــــــــاألسب د هذه الوثيقة ؟ ، يسي على إعداة التأسقدر  اب اليت جعلته يفعل ذلك ؟ ؛ فهل هي عدمـــــــــــــــ

لس س سيد كأخرى تنحيتها من جملي جهة ألإن كان ذلك فهل حيق ألمحد بن بلة أو و  ىتوح ا
نحية هذه أخرى ت ي جهةول للمكتب السياسي أو أهل هناك مادة قانونية ختُ ،  التأسيسي اجلزائري ؟

لس يف املهمة إذا ما أبدى بوادر الفشل  وهل، ؟ توراد الدس إعد؟ ، وعلى ذكر الفشل ، فهل فشل ا
لس الدستور خالل أقل من سنة ،  إذا بب هذا وبس يعد فاشال ، - تأسيسيوهي  مدة ال - مل يعد ا

قرابة ثالثة سنوات  م2011قيم يف سنة فلقد بقى التأسيسي التونسي الذي أُ  ؛لية ؟ تُنحى منه  املسؤو 
التأسيسي  الوطين سلاهل تركيبة عداد الدستور . ويف آخر هذه التساؤالت نطرح السؤال اآليت : إل

علي   ،ة بن خد : لو كان هناك شخصيات أمثالف ؛ ؟ ملهنية هي اليت جعلته يفعل ذلكا -االجتماعية
رضا  ،وبنيدر حل بكايف ، سعد دحلب ، عبد احلفيظ بوصوف ، خلضر بن طوﾖل ، أمحد مهساس ، صا

ودة ، عمار بن ، ع ياإلبراهيم، أمحد طالب  مد بوضيافـد حريب ، مصطفى األشرف ، حمـممالك ، حم
 ؟ .لك ذفعل لى ريه عغهل ميكن أن يتجرأ أمحد بن بلة أو فد الصديق بن حيىي ، وغريهم كثري ـحمم

سلوب       لس الوطين التأسيسي عن طريق الشعب  تخابية مة االنلقائالقد مت انتخاب نواب ا
لس قد شرّ  أنحدة ، وﾖلرغم االو   لَ بِ ، كما قَ  الحياتهمن ص وهي ،وليست كلها  ع بعض القواننيهذا ا

لذي كان الدستور ، ا ادوإعدع ــــــــــــــــــكن من وضماحلكومة ، وهذه من مهامه وصالحياته ، ولكن مل يت
لس ا ، إليهمن أهم صالحياته ، وما ينسب  ﾖ لس التأسيسي ضع ي نهأل إالي لتأسيسفال يسمى ا

لس التأسيسي بعد األخري قد أُ الدستور . وكان هذا  د بن بلة أمحكومة س احلحنى رئي أنعد خارج ا
لس وأعطاها إلطارات يف احلزب واحلكومة ، ل هذه املهمة    ، وهذا تعدٍ  كوم بذلقكي توالصالحية من ا

  
لس التأسيسي ، رسالة قدمها  ميكن مراجعة استقالة النائب فرحات عباس يف – )1( االستقالل مؤلفه املعنون بـ "يف إىل نواب ا

ـــــــــ، ترمجة : حممـد رﾖحي وبن داود سالمنية ، منشورات اجل "م)1978-1962املصادر ( ،  2015زائر للكتب ، اجلزائر ، ـــ
 . 209ص 
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لس  لس هو الذي صوّ الوطين التأسيسي ، ومن املفاصارخ على ا سيسي . جميه ت علرقات أن ا لس 
  . ؟!ت عليه ، وهو املخول للقيام بذلك ر ، ولكنه صوّ مل يُعد الدستو 

 م1962تمرب سب 20ن متدت هذا عن الدورة األوىل للمجلس الوطين التأسيسي اجلزائري ، واليت ام     
لس الوطين التأسيس م1963سبتمرب  20إىل  ته يف دور  ي اجلزائري، وسنحاول أن نتعرف على مهمة ا

  م1963تمرب سب 20؛ مبعىن من  )1(ر لدستو اام آخر مبقتضى ــــــــــــــــــــــإىل ع عهدتهالثانية بعد أن ُمددت 
ــــــــــــاية ما أمه م1964سبتمرب  20إىل  سيسي بعدلس وطينية وجود جم، وهنا نطرح سؤاال مهما للغــ   

 اسديها هلميكومة أن واحلي السياس؛ أو مبعىن آخر ما اخلدمة األخرى اليت يريد املكتب الدستور  إعداد
  لس الوطين التأسيسي اجلزائري يف دورته الثانية ؟! .ا

لس التأسيسي إىل عهده م1963 دستورمن  77وفقا للمادة       سؤال كن الﾘنية ، ول ُمدت عهدة ا
لســـــــرت انتخــــهل جاملطـروح ،  تهى انو  نيابتهمدت مقد يسي لتأساالوطين  اﾖت جديدة أم أن نواب ا

لس انتخاﾖت جديد األمر ، الواضح أنه مل جتر ده النائب ر أو  ل على ذلك ماـــــــــــوالدليــ ،ة لتمديد هذا ا
لس التأسيسي عمار قليل الذي   لس : " كتبيف ا مدته سنة واحدة  ]م1963-1962[جملس وهذا ا

  . )2( "... م1964، ولكن مدد لسنة أخرى حىت سبتمرب  م1963تنتهي يف سنة 

جتة ال يف تلك الفرت ألن األوضاع والظروف  ؛انتخاﾖت جملس جديد  إذن مل جتر      راء هذه سمح 
ر أخطا تلكو ،  محدحسني آيت أ يقودها التارخيي ، مسلحة يف الداخلاالنتخاﾖت ، فهذه معارضة 

طاع جزء فكر يف اقتالذي  ،رب األقصى ــــــــــــــــــــــــغامل ة من البلد الشقيقـــــــــــــــــــــوخاص، تتهدد اجلزائر  أجنبية
  .ية احملاذية له يف اجلنوب الغريب من األراضي اجلزائر 

لس الوطين ملدة ع      لس الوطين التأسيسي بنوابه حمل ا اية  ام ،نعم سيحل ا تخب عام سينلاوبعد 
ل لس الوطين التأسيسي؛ أل )3(س الوطين ملدة أربع سنوات ا إلشارة لف،  له عاما كامالقد حل حم ن ا

لس الوطين ومبقتضى الدستور يُ  لس التأسيسي قد ، ومب )4(نتخب ملدة مخسة سنوات نقول أن ا   ا أن ا

 

لالوكالة التشريميدد أجل ، واليت تقول املادة : " 57، ص  م1963من دستور  77املادة  - )1( س الوطين عية ألعضاء ا
تم قبل حلوله إجراء ، وهو التاريخ الذي ي 1964حىت ﾗريخ سبتمرب  1962سبتمرب 20التأسيسي املنتخب بتاريخ 

 االنتخاﾖت للمجلس الوطين طبقا للدستور ، وملدة أربع سنوات "
 . 336، ص  عمار قليل : املصدر السابق - )2(
لس أن مدة النيابة ستكون ملدة 1964أوت  25مؤرخ يف  257-64لقد نص قانون رقم  – )3( أربع  ﾙقشه وصادق عليه ا

 .  412، ص  28/08/1964،  27 /، العدد 1سنوات ، راجع ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
 . 50م ، ص 1963من  دستور  27املادة  – )4(
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ـــــــــــسنوات . وتكون هلنه سينتخب ملدة أربع ، إحل حمله ملدة عام  ـــــــــــملس اجلديد جمذا اـــــــ وعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )1( قدمها له الدستوراليت من الصالحيات واملهام 

لس الوطين :-ﾘنيا   ا

لس -أ لس الوطين ملدة عام :انواب ا   لوطين التأسيسي يؤدون مهام ا

لس الوطين التأسيسي يف أي دولة تشهد ثورة أو مرحلة انتق      دة ما يكون اــــــــــوع هامة ، اليةيُقام ا
 نايت تعرفل. ولألسباب اة ..من املؤسسات املؤقتة يف الدول اليت تشهد كما عربﾙ تغيريات عميقة وعظيم

 20ن ؛ أي م ة عاماجلزائري ملدلس التأسيسي دت عهدة نواب اعليها سابقا وبنص الدستور مُ 
لس ا1964سبتمرب  20م إىل 1963سبتمرب  ذا يكون قد أدى مهام ا م ؛ لوطين ملدة عام ، وهو 

لس الوطين الذي سيُ  سة سنوات وإمنا م ، لن يبقى يف عهدته مخ1964سبتمرب  20نتخب قبل فا
ا اام اليت ـــمن الصالحيات واملهو .  وات فقطــسيبقى أربعة سن   : )1( ا يليلوطين ملس اسيقوم 

  لقواننيﾖ رف جهات ة من طــــــــــملقدمافهم أو ن طر مة ـــــــــــــــالتصويت على قوانينهم املقدمو املبادرة
 ــــــــــرى كرئيس اجلمهورية .أخــــــــــ

  يب  السؤال الكتا ــــــةقـــبطريمراقبة عمل احلكومة عن طريق االستماع إىل الوزراء داخل اللجان
ا .و   السؤال الشفوي مع املناقشة أو بدو

  ة .الدولي اثيقاستشارة رئيس اجلمهورية للمجلس الوطين قبل إمضاء االتفاقيات واملو 
 . املوافقة أو عدم املوافقة عند إعالن احلرب أو إبرام السلم 
 م 10دها بعد إصدار القوانني إن مل يصدرها رئيس اجلمهورية يف موعﾚمن دراستها من طرف  أ

لس واملوافقة عليه .  اللجان املختصة يف ا
  م ئحة تضالقيع سحب الثقة من رئيس اجلمهورية (تنحيته من منصبه) ، وذلك عن طريق تو

لس .1/3ثلث (  ) من نواب ا
  لس ه ه أو عجز تأو وفا هوريةيف حالة استقالة رئيس اجلم الوطين للبالد معينةقيادة رئيس ا

لس لوظائف الرئيس ويساعده يف ذلك (قياالنهائي  ارسة بالد وممدة المع ممارسة رئيس ا
لس ا   .لوطينوظائف رئيس اجلمهورية) رؤساء اللجان القارة (الدائمة) يف ا

لس الوطين ، و  هذا عن أبرز      ا ،املعـــــــة  املهمسه يففيما يلي سنقدم أبرز ما مار صالحيات ا روف 
 

 . 51- 50م ، ص 1963من دستور  36و املادة  28املادة  – )1(
 . 54ص  57، واملادة  51- 50م ، ص 1963دستور من   36و املادة  28املادة  – )2(
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  هورية :ئيس اجلمر من  رتهستشاأو االتصويت عليها واملتمثلة يف وضع القوانني و  التشريع ،مهمة هي و  

  على االتفاق اجلزائري  م يتضمن املصادقة1964جوان  05مؤرخ يف  150-64مرسوم رقم
ستشري م . (اُ 1964مارس  09التشيكوسلوفاكي املتعلق ﾖلنقل اجلوي واملوقع مبدينة اجلزائر يف 

لس الوطين)    . )1(فيه ا
  قشه .  كم اإلعدام حن تنفيذ م ، بشأ1964جويلية  03مؤرخ يف  193-64قانون رقمﾙ)

لس الوطين ، وأصدره رئيس اجلمهورية)   . )2(وصادق عليه ا
  راطية جلمهورية اجلزائرية الدميقام يتعلق مبشاركة 1964جوان  08مؤرخ يف  173- 64مرسوم رقم

رب سبتم 28ورك يف ة بنيويوقعالشعبية يف االتفاقية اخلاصة ﾖلقانون األساسي لفاقدي اجلنسية وامل
لس الوطين) (اُ  . م1954  . )3(ستشري فيها ا

  ة على اتفاقية القرض م ، يتضمن املصادق1964أوت  06مؤرخ يف  218-64مرسوم رقم
شعبية دميقراطية الئرية الجلزاااملربمة بني صندوق الكويت للتنمية االقتصادية العربية واجلمهورية 

لس الوطين(اُ  . م يف الكويت1964جوان  23املوقعة يف   . )4() ستشري فيها ا
  ة على االتفاقية التجارية م ، يتضمن املصادق1964أوت  10مؤرخ يف  331- 64مرسوم رقم

لبانية الشعبية األ مهوريةة اجلاملربمة بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكوم
لس الوط(اُ .  يف ترياﾙ  م1964أفريل  04املوقعة يف   . )5(ين) ستشري فيها ا

  علمي التعليم االبتدائي مبتكوين  [يتعلق]م ،1964أوت  10مؤرخ يف  230-64قانون رقم
لس وأ . دائيةـني االبتاء مدارس املعلموإنش  .)6(جلمهورية) يس ائر  صدره(ﾙقشه وصادق عليه ا

  لصندوق الوطين للتوفري م ، يتعلق بتأسيس ا1964أوت  10مؤرخ يف  227- 64قانون رقم
لس وأصدره رئيس اجلمهورية)   . )7(واالحتياط . (ﾙقشه وصادق عليه ا

 
ـــــــ، ونص االتف 155م ، ص 30/06/1964،  10، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ - )1( منشور اق ـ

 . 158-155يف العدد نفسه ، ص 
 . 172 صم ، 03/07/1964،  11، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ... ، السنة/ - )2(
انون األساسي والق . 220ص  م ،17/07/1964،  15، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ... ، السنة / - )3(

 . 239-220منشور يف العدد نفسه ، ص 
 عدها . وما ب 319ص  ،م 07/08/1964،  21، العدد/ 01جلزائرية ... ، السنة/اجلريدة الرمسية للجمهورية ا - )4(
االتفاق  ، ونص 360ص  ،م 18/08/1964،  24، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ... ، السنة/ - )5(

 . 362-360منشور يف العدد نفسه ، ص 
 . 365- 364املصدر نفسه ، ص  - )6(
 . 392-388 صم ، 25/08/1964،  25، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ... ، السنة/ - )7(
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  63من القانون رقم  31ادة م، تلغى مبوجبه امل1964أوت  22مؤرخ يف  243- 64قانون رقم -

حداث منحة الزمانة ومحاية ض1963أفريل  02الصادر يف  99 حاﾚ حرب م ، اخلاص 
لس الوطينالوطين (ﾙالتحرير   . )1() قشه وصادق عليه ا

  ربم تفاق املادقة على االــــــــــــــــم ، يتضمن املص1964أوت  13مؤرخ يف  236-64مرسوم رقم
وي النقل اجللقة املتع ةسوفيتياالشرتاكية ال واحتاد اجلمهورﾚت، بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية 

لس وأصدره ر م . (اُ 1964جوان  01واملوقع ﾖجلزائر يف   . )2(ئيس اجلمهورية) ستشري فيه ا
   قشه  م يتضمن قانون القضاء العسكري1964 أوت 22مؤرخ يف  242-64قانون رقمﾙ) .

لس   . )3(رئيس اجلمهورية)  وأصدرهوصادق عليه ا

لس الوطين من -ب   لة :بم حىت االنقالب على أمحد بن 1964سبتمرب  20ا

لس : انتخاب -1ب   ا

لس الوطين الـــُمــــم 1964أوت  25يف        أنوطين ، بعد لس الانتخاب ا قانون نـــــــــعيّ ﾙقش ا
لس الوطين ــــــــــــــــــناستث املقدرة بعام واحدو  الـــُمــــعيّـــــــــن قاربت عهدة ا لس الوطين قام  ؛ ااءً ـــــــــــــــــ ا نواب ا

االنتخابية ، لقوائم اوجعت فرُ  ، م1964سبتمرب  20هذه االنتخاﾖت يف  إجراءولقد قرر التأسيسي . 
ركزية حلزب امل لجنةف الختري وُحدد املرتشحون من طرف جبهة التحرير الوطين ، وﾖلتحديد من طر واُ 

لس أعضاء ا لكي خيتاروا الناخبون اجلزائريونم تقدم 1964سبتمرب  20. ويف  )4(جبهة التحرير الوطين 
من عنابة ،  08لعاصمة ، امن اجلزائر  ﾙ17ئبا موزعني كالتايل :  138الوطين ، والذي سيكون عددهم 

من تيارت ،  06ة ، للمدي 09عن األصنام ، و  ﾙ08ئبا عن قسنطينة ، و 18أخرى من األوراس ،  08
 04،  لسعيدة 01وهران ، لـــــــــــــ 14للواحات ،  09من مستغامن ،  08من تلمسان ،  05و

ــــــــــــ. هذا ولقد ح )5(وزو  عن تيزي 05عن سطيف ،  09للســــــــــــــــــــــــــــــــــــاورة ،   من  واننيـــــــــــــــــــــــــــددت القــ
ـــــــم أن  ــــــــــــــــــــــ وا ن ترشحم ، وإـــــــــــــحهال ميكن ترش ني الذيبن من يرتشحوا ومن ال ميكنهم ، وكاميكنهــ

  
 . 411املصدر نفسه ، ص  - )1(
. ونص االتفاق  438 صم ، 04/09/1964،  29، العدد/ 01جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ... ، السنة/ا – )2(

 . 441- 438منشور يف العدد نفسه ، ص 
 . 560-548 صم ، 29/09/1964،  36، العدد/ 01الرمسية للجمهورية اجلزائرية ... ، السنة/اجلريدة  – )3(
سيس اللجان االنتخابية ، اجلريدة الرمس1964أوت  25مؤرخ يف  256-64من املرسوم رقم  01املادة   – )4( ية م ، يتضمن 

 . 415، ص  28/08/1964،  27، العدد/ 01للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
لس الوطين ، يف العدد السابق 1964أوت  25مؤرخ يف  254-64من القانون رقم  03ملادة ا - )5( م ، يتعلق ﾖنتخاب ا

 . 412جريدة الرمسية ... ، ص لل
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 : )1(ة ، وكان أولئك يوما من تثبتهم يف القوائم املرتشح 15فعليهم أن يتخلوا عن مناصبهم بعد 

 ى .س األعللاوأعضاء النيابة العامة يف  الرئيس األول ورؤساء الغرف واملستشارون 
 ت العامة يفﾖتئناف .كم االسحما  الرئيس األول ورؤساء الغرف واملستشارون وأعضاء النيا 
 ء النيابة لتحقيق وأعضااوقضاة  عدوناملسا والقضاةومسون لرؤساء ونواب الرؤساء والقضاة الـــُمــــــــا

 حملاكم االبتدائية .واحملاكم االبتدائية الكربى وقضاة ا
 . عمال العماالت وأعضاء احملاكم اإلدارية 
 . ضباط اجليش الوطين الشعيب والدرك والفرق الوطنية لألمن 

فيدون ستي وإمنااصبهم ــــــــــــــــــنولكنهم ال يتخلون عن ميرتشحوا وينتخبوا  أنغري هؤالء فيمكنهم  أما     
  غريها . أومن القانون األساسي لديهم ؛ أي االستفادة من حالة االنتداب 

لس الوطين تراجع عدده عن عدد ن . )ﾙ )2ئبا 138لقد مت انتخاب       لس الوطينفا  واب ا
د هذا ولقﾙئبا .  58كان   ﾙئبا ، فالفارق العددي 196 التأسيسي ، والذي كان عدد أعضائه يقدرون بـ

سبتمرب  51يف  جريتأسجلت االنتخاﾖت امتناعا عن التصويت مقارنة ﾖالنتخاﾖت الرﾕسية اليت 
ــــــــــــم وخ1963  ٪ 57عة إىل اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملق نسبةيها فت ــــــــــــــــــــــ، فلقد وصل اصة يف والية تيزي وزوـــ

  . )3(صاحل بلحاج الباحث  يذكرعلى ما 

سابقا  ليت الحظناهاات اـــــــــــــــــــــــــــــنفس املالحظلى قائمة النواب فيمكن أن يالحظ أما من يطلع ع     
ارزين مل يكونوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــتحريرية البثورة الدة الني وقاـــــــــــــــــعدد التارخيي أن اونضيف هل ، الوطين التأسيسي عن

لس  م اعتزلوا السياسية أو  إماويوعز ذلك  ؛يف هذا ا مأل رجوا ــــــــــــــــــخأُ  مألرضة أو ا املعيف دخلوا أل
  قصائية للقيادة احلاكمة .ية السياسية عن طريق التصرفات اإلمن العمل

لس ، النائب احلاج بن علة ، الذي كان قد ترأس ا      لة سي بعد استقاالتأسي لسلقد ترأس هذا ا
لس الوطين يف العام الذي مُ  ليه لعهدفدد النائب فرحات عباس ، وكان قد واصل رﾕسة ا س ة نواب ا

لس الوطين من  م . هذا ولقد 1964سبتمرب  20م إىل 1963سبتمرب  20التأسيسي لكي يقودوا ا
لس  لس الوطين كما ُشكلت يف عهد ا لكن يبقى و تأسيسي  الالوطينُشكلت اللجان من بني أعضاء ا

دية نوا م .الفيصل يف مدى  لس ملهامهم وصالحيا ب ا

  
 . 412ص من املصدر نفسه ،  06املادة  – )1(
لس الوطين  ميكن االطالع على -  )2(  .العمل  من هذا  ، 315-314 ص 03م ، يف امللحف رقم : 1964قائمة نواب ا
  . 36- 35صاحل بلحاج : املرجع السابق ، ص  – )3(
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لس ملهام -  2ب دية مهام ا   : همدى 

،  يسيلوطين التأساللمجلس  ﾖلنسبة هو األمركما ،  لمجلس أربعة دورات يف العام ددت لحُ      
لشتاء اودورة  ورة اخلريفد: هي  الدورات وهذه. اليت أسلفناها سابقا ممارسة مهامه  اخالهلمن سيعمل 

 يف دورة لسان جيتمع أكن ع ، كما مييابـغرق مدة كل دورة مثانية أستست .ودورة الربيع ودورة الصيف 
لس الوطين أو    . )1( ئبا ﾙ 50 نم طلبباستثنائية ، وذلك مببادرة من رئيس اجلمهورية أو رئيس ا

لس الوطين : الباحث صاحلكتب         ]...[ن سلفه علس مل خيتلف ا" بلحاج معلقا على عمل ا
ذه حقيقة وه . "م1965احلضيض يف النصف األول من عام  إىلفلقد تضاءل عمله أصال ليصل 

لس ﾙقش وصادق تق أربعة حوايل  ىعل إال ريبانلحظها من خالل مراجعتنا للجريدة الرمسية فال جند ا
م التشريع أ،  وليةيات داتفاقأربعة  حوايل يف عقد من طرف رئيس اجلمهورية ستشريما اُ قوانني ، بين

رئيس ن موخاصة  لتنفيذيةافلقد استمر من طرف أعضاء السلطة  ،قرارات لﾖ أوأو ﾖملراسيم  ﾖألوامر
بعد  أوبل انتخابه قواء ــــــــــــصاحل بلحاج  يف مسائل هي للمجلس الوطين س الباحثكما يذكر اجلمهورية  

  أبرز ما شرعته السلطة التنفيذية :. وفيما يلي  )2( انتخابه

  القة جتارية مع الربتغال عم ، يتضمن قطع كل 1964جوان  08مؤرخ يف  167- 64قانون رقم
 ) ..( أصدره رئيس اجلمهورية  )3(اجلنوبية  وإفريقيا

  ت من جنس اخليل م ، يتعلق بذبح ا1964جوان  08مؤرخ يف  182- 64مرسوم رقمﾙحليوا
 ) .(أصدره رئيس اجلمهورية . )4(وجنس احلمري 

  ئر  اجلزاالفرنسية إىل م ، يتضمن إعفاء الكحول الواردة من البالد1964أوت  03قرار مؤرخ يف
 .) 5(من الضريبة اإلضافية التعريفية 

  ـــــــن القـــم ، يتضمـــــــــــــ1964أوت  10مؤرخ يف  233-64مرسوم ن األساسي ـــــــــانو ــــــــــــــــ
 . )6(للمجموعات املهنية 

 
عبد هللا  الباحثور من طرف م ، واألخري مرتجم ومنش1964من النظام الداخلي للمجلس الوطين الصادر يف  59املادة  – )1(

، 4لطبعة/ اظرية وتطبيقية ، لية ونليراسة حتبوقفة : الوجيز يف القانون الدستوري ، الدستور اجلزائري ، نشأة ، فقها ، تشريعا ، د
 . 211، ص  2010اجلزائر ، دار اهلدى ، عني مليلة ، 

 . 36صاحل بلحاج : املرجع السابق ، ص  – )2(
 . 89- 88، ص  16/06/1964،  06، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )3(
 . 93العدد نفسه من اجلريدة الرمسية ، ص  – )4(
 . 329، ص  11/08/1964،  22، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/  - )5(
 . 396-393، ص  25/08/1964،  26، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )6(
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  صادرة أمالك األشخاص جلنة مل إنشاء، يتضمن  1964 أوت 27مؤرخ يف  258-64أمر رقم
 . )1(الذين ميسون مبصاحل الثورة االشرتاكية 

  ـــــــــــ، يتضمن حتديد معم 1964سبتمرب  16قرار مؤرخ يف ـــــــــــــــــــ دات للدخول دلة بعض الشهااـــــــــ
 . )2(العمومية  الوظيفة إىل

  مديرية عامة للتشريع  إحداثم ، يتضمن 1964ديسمرب  14مؤرخ يف  351-64مرسوم رقم
 . )3( برﾕسة اجلهورية

لس املنتخب فهي كالتايل أما عن أ        :برز ما شرعه ا

  4( م1965ن املالية لعام م ، يتضمن قانو 1964ديسمرب  31مؤرخ يف  361-64قانون رقم(  .
لس وأصدره رئيس اجلمهورية) .  (ﾙقشه وصادق عليه ا

  ى االتفاقية العامة علم ، يتضمن املصادقة 1965مارس  02مؤرخ يف  53- 65مرسوم رقم
 ،ة الفرنسية جلمهورياكومة حالشعبية وبني  الدميقراطيةاملربمة بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية 

عها ثالث م ، م1965جانفي  19فيما خيص الضمان االجتماعي ، واملوقعة بباريس يف 
لس) .. (اُ ) 5(بروتوكوالت   ستشري فيها ا

  املالية التكميلي لعام  م والذي يتضمن قانون1965أفريل  08مؤرخ يف  93-65قانون رقم
لس وأصدره رئيس اجلمهورية  . )6( م1965  ) (ﾙقشه وصادق عليه ا

  من القانون رقم  111ملادة ام ، يتضمن تعديل 1965أفريل   08مؤرخ يف  94- 65قانون رقم
. ) 7(ـمة العليا ـــــــــــــــــــــــــداث احملكــــــــم ، املتضمن إحــــــــــ1963جوان  18الصادر يف  218- 63

لس وأصدره رئيس اجلمهورية ) .(ﾙقشه وصاد  ق عليه ا
  ة دقة على االتفاقية االقتصاديم ، يتضمن املصا1965أفريل  23مؤرخ يف  120- 65مرسوم رقم

 ية ،لتشيكوسلوفاكاكية االشرت ااملربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية 

 
 . 447- 446، ص  04/09/1964،  29، العدد/ 01السنة/ ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  – )1(
 . 573- 572، ص  02/10/1964،  37، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )2(
 . 863، ص  18/12/1964،  60، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )3(
 . 11-02، ص  01/01/1965،  01، العدد/ 02اجلزائرية ، السنة/اجلريدة الرمسية للجمهورية  – )4(
ية ... منشور ونص االتفاق . 334، ص  06/04/1965،  29العدد/ /02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )5(

 . 342-334يف العدد نفسه من اجلريدة الرمسية ، ص 
 . 400-370، ص  14/04/1965،  32، العدد/ 02السنة/اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  – )6(
 . 454، ص  20/04/1965،  34، العدد/ 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ - )7(
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لس)م يف براغ . (اُ 1964ماي  14املوقعة بتاريخ   . )1( ستشري فيها ا

  دقة على اتفاق التبادل م ، يتضمن املصا1965أفربل  23مؤرخ يف  121-65مرسوم رقم
ع نيجر ، املوقورية الة مجهالدميقراطية الشعبية وحكوم اجلزائريةالتجاري بني حكومة اجلمهورية 

لس) م .(اُ 1964جوان  03مبدينة اجلزائر بتاريخ   . )2(ستشري فيها ا
  مة ة املرب ادقة على االتفاقيـــــــــــم ، يتضمن املص1965فريل أ 23مؤرخ يف  122-65مرسوم رقم

ة اجلزائر ملوقعة مبدينجلوي واقل ابني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية النيجر للن
لس)م . (اُ 1964جوان  03بتاريخ   . )3( ستشري فيها ا

لس الوطين بشكل كبي      ا م ، هذ1965 نةسول من ف األر وخاصة يف النصـــــــــــــلقد احنط عمل ا
م ﾖملها ا ﾖلكفمواملصادقة عليها  مناقشتها أوعلى مستوى التصويت على القوانني أو سنها 

 مهوريةئيس اجلر سحب الثقة من  أووخاصة مراقبة عمل احلكومة  ،والصالحيات األخرى للمجلس 
ـــــــــــالعديد من الصالحي ولـــمّ  الذي مجع وﾖلرغم أننا ال  ، ارة الداخليةليه كوز إ راتوزا أحلقات بيده بل و ــــ

لس األخرى اآلنحد  إىلمنلك   مجنز  أننا إال ها ،تسار مم كيفية  وعن معطيات عن مهام وصالحيات ا
ا فهي شكليوحىت وإ ا ومل ميارسها ، مل يقم هأن لس أنقال لكي يُ  ةــــــــــــــــــن قام   هـــــــــــــمهام ميارس ا

ا أكان احلديدية اليت  القوية و ة ضالقب إىلوذلك راجع وصالحياته ،  ، لنواب الة على محد بن بيقبض 
 سات والدستورﾖملؤس لعملة اد أمحد بن بلــــــــــــــوجتمي، ذلك ضعف شخصية هؤالء النواب  إىلأضف 

ريب غامل العدوانو  ،محد ت أ آينيسحلعارضة مسلحة واملتمثلة يف املالداخلية اليت عرفتها البالد  األزمةبعد 
عد بهم  يفعلون ذلك هاو ،  هم دائما حاضرون ومييلون مع القويف م .1963على اجلزائر يف أكتوبر 

 ٪ 80 ر منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكثيعينما  ؛ ﾙئبا  110أمحد بن بلة ، فلقد أيّد هذا االنقالب  ىاالنقالب عل
  . )4( كانوا مع االنقالب على أمحد بن بلة  من النواب

  : على أمحد بن بلة بعد االنقالب املؤسسة اليت تولت التشريع -ﾘلثا

 جمموعتهو واري بومدين فذه اهلنلذي ل ﾖلدستور واملؤسسات بعد االنقالب اـــــــــــلقد مت إيقاف العم     
لسم ، وكان من بني املؤسسات اليت أُوق1965جوان  19يف  ح، فأصب الوطين فت (ُمجدت)  ، ا

  
. ونص االتفاقية ... منشور  566، ص  21/05/1965،  43، العدد/ 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )1(

 . 566يف العدد نفسه ، ص 
 . 569-567 ص. ونص االتفاق ... منشور يف العدد نفسه ،  567العدد نفسه من اجلريدة الرمسية ، ص  – )2(
 . 572-569ص  ،. ونص االتفاقية ... منشور يف العدد نفسه  569العدد نفسه من اجلريدة الرمسية ، ص  – )3(
 . 808-806، ص  06/07/1965،  56، العدد/ 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ - )4(
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ح هذا نَ د مَ ب . ولقالنقالاجلزائرية بعد ا الدولةؤسسات أو أعلى مؤسسة يف املجملس الثورة هو أكرب 
ط ، أما فق اننيالقو  للحكومة ، ونقصد ﾖلتشريع هنا ، سنلس مبقتضى أمر منه مهمة التشريع ا

ن بني القوانني م. و  )1( رئيس احلكومة-جملس الوزراء رئيس و  ستكون من طرف جملس الثورة فمراقبتها 
ــــــــــــــــــاليت سنتها احلكومة زمن حك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمؤسس  ،م جملس الثورة ـــــــــــ وهي تقريبا  ، وهي كثرية  يعية ؛ة تشر ـــ

ا اجلزائاو ـــــــــــــكل الق   : يما يلر اليوم مع تعديالت نني اليت تعمل 

 ـــــــــــقان  . )2(م 1966راءات املدنية يف سنة ـــــــــــــون اإلجـ
  3( م1966راءات اجلزائية يف سنة ـــــــــــــــــــــــــقانون اإلج( . 
  4( م1966ات يف سنة ـــــــــــــــــقانون العقوب( . 
  5(م 1968ن اخلدمة الوطنية ــــــــــــــــــقانون س( . 
  6(م 1970 يف سنة زائريةـــــــــــــقانون اجلنسية اجل( . 
 ـــــــــــقان   . )7( م1971ون القضاء العسكري يف سنة ـ
 ـــــــــــــــــقانون تنظي  . )8( م2197نة  سيف اجنيـربية املسـادة التـون وإعجم السـ
  9(م 1975القانون املدين يف سنة( .  

  
للجمهورية اجلزائرية ، ريدة الرمسية م ، اجل1965جويلية  10مؤرخ يف  182-65مر رقم من األ 06و 05و 04 املادة - )1(

 . 832- 831، ص 13/07/1965،  58، العدد/ 02السنة/
، 03لسنة/، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، ا 1966جوان  08مؤرخ يف  154- 66صدر على شكل أمر حتت رقم  – )2(

 . 620-582، ص  09/06/1966،  47/العدد
، 03ة/، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السن 1966جوان  08مؤرخ يف  155- 66صدر على شكل أمر حتت رقم  – )3(

 . 700-622، ص  10/06/1966،  48العدد/
، 03/م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، السنة1966جوان  08مؤرخ يف  156- 66صدر على شكل أمر حتت رقم  – )4(

 .  756- 702، ص  11/06/1966،  49العدد/
،  05نة/م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، الس1968أفريل  16مؤرخ يف  82- 68صدر على شكل أمر حتت رقم  – )5(

 . 446، ص  19/04/1968،  32العدد/
، 07سنة/الة للجمهورية اجلزائرية، م، اجلريدة الرمسي1970ديسمرب  15مؤرخ يف  86- 70صدر على شكل أمر حتت رقم  – )6(

 . 1577-1570، ص  18/12/1970،  105العدد/
، 08سنة/م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، ال1971أفريل  22مؤرخ يف  28-71صدر على شكل أمر حتت رقم   - )7(

 . 600-566، ص  11/05/1971،  38العدد/
،  09م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1972فيفري  10مؤرخ يف  02-72صدر على شكل أمر رقم  – )8(

 . 209-194، ص  22/02/1972،  15العدد/
، 12نة/م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، الس1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58- 75صدر على شكل أمر حتت رقم  – )9(

 . 1059-990، ص  30/09/1975،  78العدد/
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  1(م 1975القانون التجــــــــــــــاري يف سنة( .  
  2( م1975 ةقانون الربيد واملواصالت يف سن( . 
  3( م1976قانون الصحة العمومية يف سنة( . 

ـــــــةلقد واصلت       ــــــةستوريــــــــالدياة احلىل اجلزائر إ التشريع إىل أن عادتمهمة  احلكومـــــ ، لـّما وضعت  ــــ
 اجلزائر إىل دتعاندما . فع ةـــــــــــــــــنفس السن، وقبله امليثاق الوطين يف  م1976يف سنة  الثاين دستورها

ـــــــــــاحلي ـــــــــــةاة ــــ ــــــــــــــــة ملمثلــــا ـةـــــــــالتشريعيـــــــنتخبت هيئتها خبت رئيسها ، واُ نتاُ م ، 1976بدستور  الدستوريـــــــ
 لس الشعيب الوطين .يف ا

لس ال -رابعا   ) :م1978-1977ما بني ( شعيب الوطينا

 مفهومه : -أ

وال يتم التصويت عليها إال بعد  ، )4( ليهاعداد القوانني والتصويت ع ة تقومـــــــــــــــهيئة تشريعي هوو      
لومناقشتها ، وذلك يف زمن الدو  دراستها فالدورة  .ورة الطارئة يف الد س أورتني العاديتني اليت يعقدها ا

لس يف فصل الربيع ، وتسمى بدو ــــــــــــــالعادي ،  ة من شهر أفريلــــــــــــــــبدايتبدأ لربيع و رة اة األوىل يعقدها ا
  ، أشهر 03ملدة  ومتتد كل دورة ن شهر أكتوبرة مــــــــــــــــوتعقد بداي ة فتسمى دورة اخلريفـــــــــــــــــــــالثاني أما

ذلك رورة ، و ـــــــــــــــــــل أو عند الضليت حتصرئ اة ، فيعقدها زمن الطواـــــــــــــــ، أما الدورة الطارئ كأقصى حد هلا
ــــــةاجلبطلب من رئيس  ــــــــ لس الشعيب ا مهوري  )2/3( لى طلب ثلثيبناء ع لوطينأو بطلب من رئيس ا
لس   . )5(من أعضاء ا

  انتخابه :-ب

أمحد  الوزير األسبق ولقعلى حد  ، م1976 ادر يفـــللدستور اجلزائري الصالتطبيق الثاين  كان      

  
، 12نة/م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، الس1975سبتمرب  26مؤرخ يف  59- 75حتت رقم  أمرصدر على شكل  – )1(

 . 1388-1306، ص  19/12/1975،  101العدد/
، 13ة/، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، السن 1975ديسمرب  30مؤرخ يف  89- 75صدر على شكل أمر حتت رقم  – )2(

 . 492-418 ، ص 09/04/1976،  29العدد/
، 13لسنة/اللجمهورية اجلزائرية،  م ، اجلريدة الرمسية1976أكتوبر  23مؤرخ يف  79- 76صدر على شكل أمر حتت رقم  – )3(

 . 1429-1326، ص  19/12/1976،  101العدد/
 . 1315ص  م 1976من دستور  126املادة  – )4(
. وهو منشور  946م ص 1977الصادر يف  من القانون الداخلي للمجلس الشعيب الوطين 98و 97و 96و 95املادة  – )5(

 . 950-940، ص  04/09/1977،  68، العدد/14يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
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ـــــــــــــــــــاإلبراهيمي ، هو انتخطالب  لـــــــــ نتخبون والذين يُ  ،) 1(يب الوطين ــــــــــــــــــــــــس الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب نواب ا
الس الشعبية البلدية والوالئي .) 2(سنوات  50ملدة  الدور  اءضى ، جة يف زمن مفبعد انتخاب أعضاء ا

لس الشعيب الوطين كان ،   م1965جوان  19قالب ، فالقيادة اجلديدة أو اهلواري بومدين بعد ان على ا
الس الشعبيفاُ  ، ، ولقد فعل ذلك الدولة من القاعدةيريد بناء   نتخبترحلة واُ مدية يف ة البلنتخبت ا

لس ا الس الشعبية الوالئية يف مرحلة ، وجاء الدور على انتخاﾖت ا   .  الوطينلشعيبا

لسأعضاء  عدد خيتلف       د أعضاءتلف عدخيمن بلدية إىل أخرى ، وكذلك  الشعيب البلدي ا
لس ة ــــــــــــــــلواليثلني لسكان ااب املمو ـــــــــــوكذلك خيتلف عدد الن من والية إىل أخرى ، الوالئي الشعيب ا

لس الشعيب الوطين من والية إىل أخرى ، وذلك كله راجع   .لسكان دد اعإىل  على مستوى ا

لس الشع ةـــــــــــــاحلاكم القيادة حددت      تخبون من كل نيُ  )3( باﾙئ 261ـ بيب الوطين عدد نواب ا
ائم مي القو ى تقديعمل حزب جبهة التحرير الوطين عل، و طن لتمثيل سكان كل والية الو  والﾚت

وكل  ، )5( على مقعد واحد دائرة انتخابيةيتنافس كل ثالثة مرتشحني من كل  )4(االنتخابية لكل والية 
قل من  ا  إن وصلت و يايب ، وحىت ننسمة هلا احلق يف مقعد ألف  80دائرة انتخابية يقدر عدد سكا

لس اد نواب مة يف عداحلاك القيادةنسمة هلا احلق يف مقعد نيايب واحد ، ولقد فصلت  ألف 80إىل 
 حلق مبحلقأُ منها لك عن طريق أمر ، وذ )6(ة وﾖلتايل يف كل والية ـــــــــــالوطين يف كل دائرة انتخابي الشعيب

  . )7( يبني عدد النواب دائرة انتخابية ويف كل والية جدولأو 

 ، وسينتخب النقالبة بعد اــــــــــــــتشريعي انتخاﾖتراء أول ـــــإلج )8(م 1977فيفري  ﾗ25ريخ ُحدد      

  
 . 1316م ، ص 1976من دستور  128املادة  – )1(
 .  464، ص  مصدر سابق 02: مذكرات جزائري ، اجلز/ اإلبراهيميأمحد طالب  – )2(
لس الشعيب الوطين ميكن االطالع على  – )3( ـــــاملنتخنواب ا ــــــــ   328-326 ص 04م يف امللحق رقم : 1977يف سنة  بنيــــ

 .من هذا العمل 
حيدد طرق انتخاب النواب وخاصة م ، الذي 1976ديسمرب  29املؤرخ يف  111- 76من األمر رقم  07و 06املادة – )4(

لس ، اجلريدة رية اجلزائرية، ية للجمهو الرمس عددهم وشروط قابليتهم لالنتخاب وحاالت التنايف مع شروط العضوية يف ا
 . 35، ص  09/01/1977،  03، العدد/ 14السنة/

 . 464أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص   – )5(
 م ، الذي حيدد طرق انتخاب النواب وخاصة1976ديسمرب  29 املؤرخ يف 111-76رقم من األمر  03و 02املادة  - )6(

لس ، املصدر   . 35ص  ،لسابق اعددهم وشروط قابليتهم لالنتخاب وحاالت التنايف مع شروط العضوية يف ا
 . 42-36، ص  09/01/1977،  03، العدد/ 14، السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  - )7(
لس الشعيب م ، يتضمن حتديد 1977ﾗجانفي  30املؤرخ يف  35-77من املرسوم رقم  01املادة  – )8( ، لوطيناريخ انتخاب ا

  . 199، ص  06/02/1977،  11، العدد/ 14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
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أمحد طالب ر ــــــــــــــــيذك لى ماععلى القوائم االنتخابية املقدمة ، واليت قدر عدد املرتشحني فيها الشعب 
ـــــــــــمرتشحا ، سيختار منه 783اإلبراهيمي بـ  ئبا . ولقد مت اختيار ﾙ 261 عرفنا سابقا م الشعب كماــــــــــ

لس الشعيب الوطين يف لنيابةلاملرتشحني  ه لك ما يشهد بام ، وذااللتز و على أساس النزاهة والكفاءة  ا
ص ن الذي ، وهذا )1( نابةعألنه شارك يف عملية اختيار املرتشحني يف والية ؛ أمحد طالب اإلبراهيمي 

عب ثلي الشتوفر يف ممت"جيب أن  : م ، حيث يقول الفقرة األوىل من مادته التاسعة1976 دستورعليه 
  . والنزاهة وااللتزام"مقاييس الكفاءة 

لس الشيفممثليه  رج الشعب اجلزائري لكي ينتخب علىم خ1977فيفري من سنة  25يف       عيب  ا
ن عامر الصادرة لت األو فصّ  ت عليه ﾖلوكالة ، ولقدصوَّ ت لعذر ، يُ والذي ال ميكنه أن يصوّ  الوطين .

 أنن الشروط ، ميكنه مسنة وتتوفر فيها جمموعة  19 سن جزائري بلغ كل  وكان . )2(ذلك  يف القيادة
الرتشح  كذلك  كنهسنة مي 25بلغ من العمر  كما كان ميكن لكل جزائري،   يؤدي واجبه االنتخايب

  . )3(القائمة االنتخابية اليت حيددها احلزب  إىلوصل  إذاواالنتخاب عليه 

املؤسسات و دارات لطة يف اإلإن قضاة احلكم والنيابة العامة واملواطنني املمارسني لوظيفة ذات س     
م  جيوز انتخاالألمن ، ات ااالشرتاكية واملؤسسات العمومية وأعضاء اجليش الشعيب الوطين الشعيب وهيئ

ا  م ، يف الدائرات اليت يعملون  و طلب ناصبهم أمعن لي فهم ملزمني ﾖلتخ، وإذا ما مت انتخا
 ع اجلمعنولإلشارة مي .اع) االستفادة من القانون األساسي لديهم من احلاالت اخلاصة (انتداب ، استيد

  .  )4( بني وظيفة النائب وعضو جملس شعيب

ددهم من والية ألخرى م ، والذين اختلفوا ع1977فيفري  25نتخب الشعب اجلزائري نوابه يف اِ      
اب نو  08كرة فلقد قدروا حبوايل ﾙئبا أم يف بلدية بس 27حبوايل  درواقُ يف والية اجلزائر العاصمة  فمثال

، وهذا  )ﾙ)5ئبا وهكذا  12 إىلن نواب بينما وصل عدد ممثلي والية وهرا 03دروا يف والية أدار بـ بينما قُ 
 

 . 465- 464: املصدر السابق ، ص  اإلبراهيميأمحد طالب  – )1(
م ني عن بلدﾚم ، يتعلق ﾖلتصويت ﾖلوكالة للمواطنني اجلزائريني املتغيب1977جانفي  30مؤرخ يف  36-77املرسوم رقم  – )2(

لس الوطين الشعيب ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزا ـــــــــاب ا ـــــ ،  16/02/1977،  14لعدد/ا،  14السنة/ ئرية ،يوم انتخـ
 وما بعدها . 273ص 

دهم م ، الذي حيدد طرق انتخاب النواب وخاصة عد1976ديسمرب  29 املؤرخ يف 111-76من األمر رقم  05ادة امل – )3(
لس ، املصدر السابق  .35، ص  وشروط قابليتهم لالنتخاب وحاالت التنايف مع شروط العضوية يف ا

حيدد طرق انتخاب النواب  م ، الذي1976ديسمرب  29املؤرخ يف  111-76من األمر رقم  10و 09و 08املادة  - )4(
لس ، ا  .35فسه ، ص نملصدر وخاصة عددهم وشروط قابليتهم لالنتخاب وحاالت التنايف مع شروط العضوية يف ا

لس الشعيب الوطين املنتخبني يف سنة ـــــــــــــقائم ميكن مراجعة – )5( ،  318-316ص 04م ، يف امللحق رقم : 1977ة نواب ا
  من هذا العمل .
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ا إىل أسلفناراجع كما  شعيب الوطين ال لسيف ا عدد السكان ، فكلما قل عدد سكان الوالية قل نوا
رشحي مومن  ذةساتاألمن العمال واملوظفني ومن  واوالعكس صحيح . أما غالبية النواب فلقد كان

  . )1(يف الدولة  نيالسام نيزب واملنتخبني احملليني واملوظفاحل

لس الشعيب الوطين :صالحيات - جـ    ا

دة ـــــــــــــــوحيه املؤسسة الدَّ م مهمة التشريع للمجلس الشعيب الوطين ، بل عَ 1976 لقد منح دستور     
بل انتخابه ، أما ق )2(ال يعة احلبطب اليت متارس صالحية التشريع يف اجلزائر بعد العودة إىل احلياة الدستورية

د التشريع فلق افة إىلﾖإلضو مهمة احلكومة اليت فوضها هلا جملس الثورة . فلقد كانت مهمة التشريع من 
،  )3( مهوريةئيس اجلر ليها ع، قبل أن يصادق  منح له الدستور صالحية املوافقة على املعاهدات الدولية

غلبية ﾗمة ، كما ميكن للمجلس أن يستجوب   كما ، عةﾚ السال قضاكتابيا احلكومة حو ويكون ذلك 
.   )4(يوما  51خالل  تابيا، واآلخر ملزم ﾖلرد ك أي عضو من أعضاء احلكومة كتابيا سؤال كذلك  ميكنه

االت اليت   :) 5( يهافع يشرّ  ميكن للمجلس الوطين الشعيب أن وفيما يلي نقدم أبرز ا

 ... احلقوق والواجبات األساسية لألفراد  
  وة الطالق والبنلزواج و ااصة الشخصية وقانون األسرة وخبالقواعد العامة املتعلقة بقانون األحوال

 واألهلية واملواريث .
 ت و اجل القواعد العامة للقانون اجلزائي واإلجراءات اجلزائية وخباصة حتديدﾚت اجلنح والعقو ناﾖ

رمني .  املناسبة هلا ، والعفو الشامل وتسليم ا
 لتنفيذ .القواعد العامة لقانون اإلجراءات املدنية وطرق ا 
 . النظام العام لاللتزامات املدنية والتجارية 
 . تﾖالقواعد العامة املتعلقة بنظام االنتخا 
 . التنظيم اإلقليمي والتقسيم اإلداري للبالد 
 . املبادئ األساسية للسياسة االقتصادية واالجتماعية 

 
لس الشعيب الوطين املنتخب يف سنة – )1( صاحل بلحاج : السلطة  اجعة ،ميكن مر م ، 1977 ملزيد من التفصيل حول تركيبة ا

 .  60-55التشريعية ... مرجع سابق ، ص 
 . 1315م ، ص 1976من دستور  126املادة  – )2(
 . 1321م ، ص 1976من دستور  159املادة  – )3(
 م ، نفس الصفحة .1976وما بعدها من دستور  161املادة  – )4(
 .1320- 1319م ، ص 1976دستور من  151املادة  – )5(
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 . حتديد سياسة الرتبية وسياسة الشباب 
 . اخلطوط األساسية للسياسة الثقافية 
 . إقرار املخطط الوطين 
 . التصويت على ميزانية الدولة 
 ت والرسوم احلقوق جبميع أنواعها وحتديد وعاﾚنسبها .و ئها إحداث الضرائب واجلنا 
 . القواعد العامة للنظام اجلمركي 
 ﾖ ماعي .ن االجتلضمالصحة العمومية والسكان وقانون العمل واالقواعد العامة املتعلقة 
  ة احليو محايو اخلطوط العريضة لسياسة األعمار اإلقليمي ، والبيئة ونوعية احلياةﾗت والنباﾙت .ا 
 . محاية الرتاث الثقايف والتارخيي واحملافظة عليه 
 . تﾖالنظام العام للغا 
 . النظام العام للمياه 

ـــــــــــاالت اليت ميكهذه أبرز ا      لالنتباه  ولكن الالفت ،فيها  رّعن يشلشعيب أاطين ن للمجلس الو ــــــــــــــ
 عرّ مهورية أن يشئيس اجلن لر ـــــــــــــــنه ميكأيعين جانب التشريع هو  ؛اجلانب  م يف هذا1976يف دستور 

ى ني دورة وأخر فيما ب عشرّ يعن طريق أوامر ، وهاهو نص املادة اليت تقول بذلك :"لرئيس اجلمهورية أن 
لس الشعيب الوط ،  )1( ورة" أول دين يفللمجلس الوطين عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة ا

 ،لس يف مهمته حم اايز  دة أخرى من الدستور اليت تبني أن رئيس اجلمهوريةاهذا وميكن أن نستدل مب
 غاء العقوﾖتو وحق إلر العفاصدإ حق [لرئيس اجلمهورية]ور : "ـــــــــــــــمن الدست 111حيث تقول املادة 

ــــــــــــــــــــــــــكذلك ح،   أو ختفيضها ـــــــــــق إزالـ ـــــــــــلقانونياائج ـــــــــــــــتل النكة  ــــ ـــــــــــــــــــطبيعته ة ، أﾚ كانتـــــــ ة ا ، واملرتتبـــ
ـــــــــــلى األحكع ـــــــــــدرها احملــــــــــام اليت تصـــــ   . )2( اكم"ـــــــــ

لس :-د  سري وإدارة ا

لس:  -1د   تنصيب هياكل ا

لس الشعيب الوطين يبتدئ"م أن 1976من دستور  141جاء يف املادة       وﾖ ـــــــــــالتشريعية وجفرتته  ا
لس الشعيب الوطينيف اليوم الثامن املوايل  لس مكتبه نتخب اي" : " ، كما جاء أيضاالنتخاب ا

لس اليُ " ور :ـــــــــــــمن الدست 142ه" ، وجاء يف املادة ـــــــــــــــــــــــويشكل جلان ين للفرتة شعيب الوطنتخب رئيس ا
 

 . 1320م ، ص 1976من دستور  153املادة  – )1(
  . 1312م ، ص 1976من دستور  111من املادة  13البند  – )2(
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لس الوطين الشعيب م1977مارس  05التشريعية". وفعال فلقد مت يف  ابح وانتخاب التارخيي ر  تنصيب ا
لس  ها ،  ئورؤسا )2( ب اللجان، وبعد وضع النظام الداخلي للمجلس مت انتخا )1(بيطاط رئيسا هلذا ا

لس مكتب انتخابكم مت  طين ، عيب الو لس الشوهم نواب رئيس ا ، من أربعةيتكون  ، والذي ا
  . )3( عمار شيبان وحممود قنز وجلول ماليكة والعياشي ﾚكر:  كانواو 

لس و      لس مهام جلانـــــــــــــــــه ﾖشرتشكيل بعد انتخاب ا ت عليها والتصوي لقوانــــــــــــنياوضع  يف هـــــــــــــــا
كون تشريع يطقي أن من املنو  . مراقبته للحكومة إىلﾖإلضافة التصويت على القوانني املقدمة إليه أو 

أو عن طريق  ،ا بعد ذلك التصويت عليهقشتها و اــــــــــــــــــــــــــــــودراستها ومن النصوصالقوانني عن طريق إعداد 
  دراسة قوانني ومشاريع احلكومة والتصويت عليها .

لس أبرز ما شرّ  -2د   :) م1978-1977ما بني (عه ا

لس من        ما يلي : م1978اية  غاية إىلو م 1977مارس  شرّع ا

  وكان قد أقر م ،1966أقر تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية الذي كان قد صدر يف سنة 
 .  )4( م1978التعديل يف سنة 

  ت ، الذي كان قد صدر يف سنةﾖديل ر التعـــــــــــــــأق م ، وكان قد1966أقر تعديل قانون العقو
 . )5( م1978يف سنة 

  6(م 1978قانون احتكار الدولة للتجارة اخلارجية ، والذي صدر يف أقر( . 
  7(م 1978القانون األساسي للعامل ، والذي صدر يف سنة أقر( .  

 
 . 465: املصدر السابق ، ص  اإلبراهيميأمحد طالب  – )1(
لس الوطين : الل – )2( لس التأسيسي أو ا  إلدارية ، اللجنةانونية واجنة القمن بني هذه اللجان ، وهي تقريبا نفس جلان ا

ة التخطيط ن اخلارجية ، جلننة الشؤو ية ، جلاالقتصادية ، جلنة الرتبية والثقافة ، جلنة الشؤون االجتماعية ، جلنة الثورة الزراع
رابع من القانون الفصل ال ، راجع جلان ، ملزيد من التفصيل حول اللجان وعملها وطريقة عملها اءإنشواملالية ، كما ميكن 

 . 946-944م ، ص 1977الداخلي للمجلس الشعيب الوطين الصادر يف 
 . 59صاحل بلحاج : املرجع السابق ، ص  - )3(
، 06 العدد/ ، 15اجلزائرية ، السنة/ م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية1978فيفري  11املؤرخ يف  01-78األمر رقم  – )4(

 . 175، ص  14/02/1978
،  07، العدد/ 15م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1978فيفري  11مؤرخ يف  03-78األمر  – )5(

 . 175، ص  14/02/1978
 . 175-171م ، العدد نفسه من اجلريدة الرمسية ، ص 1978فيفري  11مؤرخ يف  02- 78القانون رقم  – )6(
،  32، العدد/ 15م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1978أوت  05 املؤرخ يف 12-78القانون رقم  – )7(

 . 742-724، ص  08/08/1978
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  1(م 1979م وقانون املالية لسنة 1978قانون املالية لسنة أقر (. 
 "2( أقر األمر املتعلق بتأميم "الشركة اجلزائرية للمقاولة(  . 
 3( ربى"أقر األمر املتعلق بتأميم شركة "أشغال الشرق الك( . 

لس الوطين املنتخب يف سنة  خيتلفمل      مارسة ، وبعد االنقالب م عن سابقه من ﾙحية امل1964ا
لس و  لس الوطينانتهى ا انني ، بعد ضع القو ال و جميف مهمة التشريع ، أي يف  حلت احلكومة حمل ا

ـــــــــــمنحها جملس الثورة تلك املهمة والصالحي أن م ، 1965جويلية  10لصادرة يف ا ــــةــــاألمريـة مبقتضى ــ
ت كانت قد وضع  سنوات ، 10ويف الزمن الذي مارست فيه احلكومة هذه املهمة والصالحية طوال 

كم املؤقت ، سنوات من احل 10 إىل أن انتخب جملس بعد حوايلتقريبا مجيع القوانني اليت نعرفها اليوم ، 
لس الوطين الش ﾖ اليت يزامحها فيها بعض  ــهـــــــــــــــــــاتــوصالحيه ــــــــــعيب ، الذي بدأ يف ممارسة مهامعرف

  املؤسسات ، وخاصة مؤسسة الرﾕسة .

  

  

  

  

  

  

  

   

  
،  15، السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةيف م ، 1978ديسمرب  31املؤرخ يف  13-78القانون رقم ميكن مراجعة  – )1(

 . 1178-1167، ص  31/12/1978،  55العدد/
،  15لسنة/ااجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  يف م ،1978ماي  13املؤرخ يف  08-78القــانون رقم ميكن مراجعة  – )2(

 . 455، ص  16/05/1978،  20العدد/
 . 455العدد نفسه من اجلريدة الرمسية ، ص  يف م ،1978ماي  13املؤرخ يف  07-78القانون رقم ميكن مراجعة  – )3(
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  م) :1978 - 1962(مابني زا܂رية ـائية اجلضة القــــــــــــبناء السلط - خلامسالفصل ا
 م) :1965 - 1962تنظمي وهيلكة القضاء اجلزا܂ري ما بني ( - ٔوال 
 م) :1978 - 1965(تنظمي وهيلكة القضاء اجلزا܂ري ما بني  - نيا 
 ت اجلزا܂ريني - لثا ذية حر   : م)1965 - 1962( ما بني والسلطة القضائية والسلطة التنف
 ذية اجلزا܂ريني تحر - رابعا   م) :1978 - 1965( ما بني والسلطة القضائية والسلطة التنف
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ـــــــــــإلي املرفوعــــــــــةيف املنازعات  للفصليسعى القضاء       ا ــــــــــــكما يعمل على إرجاع احلق،   هــــ ، وذلك وق ألصحا
احلق  إحقاقالعدل ، والعدل يقتضي وهي ، أال عظيمة  من خالل أجهزته والقوانني ، وذلك من أجل قيمة

ــــــــــــــــوضى وتفقد الدولة  القضاءدون  ومن.  واملساواة وإبطال الباطل ا  قيتهامصداستنتشر الفـــ "والعدل قيمة  .وقو
يضحى مطلقة ال تدخلها النسبية . كل القيم األخالقية ، ميكن أن تتزاحم ويُقدم بعضها على بعض ، وميكن أن 

، أال وهي العدل ، لذلك جعل هللا ببعضها يف بعض السياقات واإلكـــــــــــــراهات والضرورات إال قيمة واحدة 
ـــــــــــ. العدل ال تدخله النسبياالت ــــــــــــــــــــة كل الرســـــــــــــــالقيم وغاي مَّ عزوجل العدل أُ  ، والعدل يكون مع الصغري ة ــــ

  . )1(" رب والفاجر مع العدو والصديقوالكبري مع املسلم وغري املسلم مع ال

وتطبيق  احلق إحقاقفالقضاء يعمل على  .بناء السلطة القضائية هو جزء من البناء السياسي للدولة  إن     
االت . القوانني على املخالفني  بىن السلطة تُ  أنة البد ــــــــــــــــــــة والتشريعيـــــــــــــبىن السلطة التنفيذيوكما تُ يف شىت ا

ا إالعلى بنائها  انشرفتُ  مها اللتان ،ذية وحىت السلطة التشريعية السلطة التنفي أنوﾖلرغم ، القضائية  ال و وم ال تق أ
ـــــــــــة رجاالت تلك السلطممن أجل خد تُبىن ــــــــــــــــــــــــــةي هو إقامأي جهة ، فهدفها األساس أوتلك  أوة ـــــــــــــ  العدل ــــــــــــــ

هودات وسنحاول يف هذا الفصل  . يف املكان اليت هي فيه اكمة لبناء هذه القيادة احلها تقدماليت التطرق ألبرز ا
   . )م1978-1962(طوال الفرتة املمتدة ما بني السلطة 

رية كغريها من السلطات على بناء هذه السلطة املهمة يف حياة ـــــــــــولتحقيق العدل عملت السلطة اجلزائ     
 ،الفرنسي االستعمار لم وعاين طويال حتت ليل الشعب اجلزائري الذي ظُ ؛ ومن بني هذه الشعوب  ،الشعوب 

امهم  ستنتشر الفوضى ويفقد اجلزائريون الثقة يف حكّ  وإالعدل حقيقي يف اجلزائر املستقلة  إىللذلك فهو حيتاج 
  على إقامة العدل بني حمكوميها .سلطة ال تعمل أي كل حمكوم يف ظل كما سيفقدها  

  م) :1965-1962بني (تنظيم وهيكلة القضاء اجلزائري ما -أوال

تنظيم هذه اجلهة املهمة راسيم واألوامر والقوانني اليت لقد أخرجت اجلزائر يف عهد أمحد بن بلة العديد من امل     
  لت السلطة القضائية يف اجلزائر املستقلة .سست أجهزة قضائية عادية وخاصة ، مثّ ومبوجبها  يف الدولة .

  م) :1965-1962تنظيمه ما بني (-أ

االت  أمام أنفسهملقد وجد قادة االستقالل       من بني جماالت هذا الواقع وكان  ،واقع صعب يف كل ا
ال الصعب  كذل إىلأضف ، على التفرقة والتمييز العنصري  مبنياً القضائي أو النظام القضائي الذي كان ، ا

  
ـــــــــم اإلسالمية ، احللقة/شذرات من الفقه السياسي ، حممـد بن املختار الشنقيطي :  – ) 1( ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ صيلية يف أمهات القيــــ ــــــأمالت  ــــــــ ــــــــــــــــــــ  05تـ

 والرابط االلكرتوين للحلقة كالتايل : . 2013بصرية) ، مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق ، الدوحة ، قطر ، -(احللقة مسعية
- https://www.youtube.com/watch?v=wclEiapBuYQ 
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ذلك وجود  إىلأضف  ، ؤطر القضاء من املعمرين والفرنسيني بعد استقالل اجلزائرـــــــمغادرة الكوادر اليت كانت تُ  
صالحات وتغيريات جذرية يف هذا امليدان ، تناقض السيادة الوطنية  ةتشريعات فرنسي ، لذلك كان عليهم القيام 

 ، لذلك جندهم  )1( أن جيدوا البديل واحللول إىلالبداية  به يفوأن يرتكوا ما ميكن أن يعملوا  ،ب ذلك طلّ تَ  إن
  القوانني واملراسيم والقوانني التالية لتنظيم قضاء اجلزائر املستقلة :أصدروا 

  لس الوطين التأسيسي قانون رقم  جأخر ، نص على إبقاء  )2(م 1962ديسمرب  31مؤرخ يف  157-62ا
ـــــــــــما مل تكن متناقضة مع السيالعمل ﾖلنصوص والتشريعات الفرنسية  ب ، ادة اجلزائرية يف كل اجلوانـــــــــــ

 ومن بينها اجلانب القضائي .
  حملامني جزائريني يف اجلهات القضائية ومعهم موظفني آخرين ككتاب ضبط ومرتمجني تعيني مؤقت

،  م1962سبتمرب  21املؤرخ يف  49- 62رقم  األمرك بنص وكالء شرعيني ، وذلفعني قضائيني و ومدا
ت اجلزائرية على اجلهاز اطار بوبشري حمند أمقران لسيطرة اإل الباحثأدى على حسب ما يذكر  األمروهذا 

            . )3(م 1963األوىل من سنة  األشهرالقضائي يف 
  لفصل يف املنازعات املدنية واجلزئية متكني حماكم املرافعة الكربى املتواجدةﾖ يف العاصمة ووهران وقسنطينة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقاضي فرد وحبكم غري ق ــــــــــــــــــــــــــابل لالستئنــ  18املؤرخ يف  42-62، وذلك بنص األمر رقم  افــــ
 .  )4(م 1962سبتمرب 

 دخل مندوب احلكومة أن حيكم يف النوازل كقاضي فرد وبدون ت -مؤقتا–رية متكني لرئيس احملكمة اإلدا
املباشرة واألداءات املماثلة ، اخلاصة مبجلس الدولة ، الضرائب : النزاعات القضائية ية التيف املسائل ال

ـــــــــــخمالفة نظام السري يف الطرق الكب يف  املؤرخ 200-64رقم وذلك بنص املرسوم،  رىــــــــــــــــــــــــــــ
 . )5(م 03/07/1964

 دف من خالله 1962أوت  28بتاريخ  (اتفاق) بروتكولاجلزائر مع  إبرام الة ملفات قضاﾚ إحم ، 
  . )6( اجلهات القضائية اجلزائرية إىلوجملس الدولة الفرنسي ض الفرنسية ـاجلزائريني من حمكمة النق

 
 . 200 ص ، 2003، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  03القضائي اجلزائري ، الطبعة/بوبشري حمند أمقران : النظام  – ) 1(

(2) -  voir , loi nº : 62-157 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre , de la législation  
en vigueur au 31 décembre 1962 ,op-cit, p 18 . 

 األمر الذي ينص على ذلك يف : وميكن مراجعة،  201بوبشري حمند أمقران : املرجع السابق ، ص  - ) 3(
- Le Journal Officiel de l’état algérien , année /01 , Numéro/18 , 23/09/1962, p277. 

 الذي ينص على ذلك يف :وميكن مراجعة األمر ،  201بوبشري حمند أمقران : املرجع السابق ، ص  – ) 4(

- Le Journal Officiel de l’état algérien, année /01 , Numéro/16 ,21/09/1962, p 211. 
، يدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلر املرسوم الذي ينص على ذلك يف : وميكن مراجعة ،  201، ص  السابق بوبشري حمند أمقران : املرجع – ) 5(

 . 215م ، ص 14/07/1964، 14، العدد/ 01السنة/
  . 202، ص بوبشري حمند أمقران : املرجع السابق  – ) 6(
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 ا إىل حماكم املرافع  22مؤرخ يف  261-63مبوجب مرسوم رقم ة إلغاء احملاكم الشرعية ، وختويل اختصاصا
 . )1(م 1963جويلية 

  لس األعلى  هي : غرفة القانون اخلاص ، الغرفة والذي يتكون من أربعة غرف ]للقضاء[إنشاء ا
كمة احملالسابقة ، له االختصاصات وخولت  .ائية ، الغرفة اإلدارية ، الغرفة اجلن االجتماعية

ـــــة وجملس الدولة الفرنسي  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ لس الذ 218-63. وذلك بنص القانون رقم الفرنسيــــ ي أصدره ا
 . )2(الوطين التأسيسي 

 م ، 1963مارس  01املؤرخ يف  66- 63مبوجب املرسوم رقم احملاكم التجارية مبوجب املرسوم  إلغاء
جتارية يف حماكم املرافعة الكربى املنعقدة يف كل من اجلزائر العاصمة ، وهران ،  غرفبدال منها  وأنشأت

ده مساعدان من التجار ساع، ويقسنطينة ، وعنابة ، يرأسها قاضي يعينه رئيس حمكمة املرافعة الكربى 
 . )3(املنتخبني 

 م ، واليت حدد 1962سبتمرب  21املؤرخ يف  48-62رقم  األمراحملكمة اجلزائية للدولة مبوجب  إنشاء
ـــــــــــمقرها ﾖجلزائر العاصم وهي تتشكل من ثالثة قضاة ، . كامل الرتاب الوطين ويشمل اختصاصها   ،ة ـ

، والذي  غري قابل ألي طعن سوى طلب العفو حبكمتعمل على الفصل يف اجلناﾚت وجنح القانون العام 
ة بعد ثالثة أشهر ـــــــــــــــــهذه احملكم أُلغيتولقد م خالل ثالثــــــــــــــة أﾚم من صدور احلكـــــــــــم ، ينبغي أن يقد

 . )4(م 1962ديسمرب  13املؤرخ يف  127-62وجب مرسوم رقم مب إنشائهامن 
  أفريل  04املؤرخ يف  107-63حماكم شعبية مبوجب مرسوم  إىلحتويل غرف جنح حماكم املرافعة الكربى

ني اثنني هلما ئيسا ومساعدين حملفم ، جعل هيئة حكم تتشكل من قاضي حمكمة املرافعة الكربى ر 1963
 .) 5(رأي استشاري فحسب 

 م يوجد مقرها يف 1963أفريل  25 املؤرخ يف 146- 63ائية شعبية مبوجب املرسوم رقم ـــــــــــــــحماكم جن إنشاء
 اعدين حملفني ذوي أصوات ــــوالﾚت ، وتتشكل هيئة حكمها من ثالثة قضاة حمرتفني وستة مس 10

 
 املرسوم الذي ينص على ذلك يف : وميكن مراجعة  ، 203- 202بوبشري حمند أمقران : املرجع السابق ، ص  – ) 1(

- Le Journal Officiel de La République Algérienne ,année/02 , numéro/51 , 25/07/1962, p751 . 
سس يف :وميكن مراجعة  ، 202السابق ، ص  املرجعبوبشري حمند أمقران :  – ) 2(  نص القانون الذي مبوجبه 

- Le Journal Officiel de La République Algérienne ,année/02 , numéro/43 ,28/06/1963, p662-668. 
 املرسوم الذي ينص على ذلك يف : وميكن مراجعة  ، 203بوبشري حمند أمقران : املرجع السابق ، ص  – ) 3(

- Le Journal Officiel de La République Algérienne ,année/02 , numéro/10 , 05/03/1963, p233 . 
 . 203بوبشري حمند أمقران : املرجع السابق ، ص  – ) 4(
 املرسوم الذي ينص على ذلك يف :وميكن مراجعة املرجع نفسه ، نفس الصفحة ،  – ) 5(

- Le Journal Officiel de La République Algérienne ,année/02 , numéro/23 , 19/04/1963, p355-356. 
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  . )1(  أﾚم كاملة 08وتصدر هذه احملاكم أحكاما قابلة للطعن ﾖلنقض يف ميعاد .  املداوالتيف 

  م) :1965-1962هيكلته ما بني ( -  ب

  : )2( األجهزة القضائية العادية - 1ب

  على مستوى الدرجة األوىل :  -1

  يف املواد املدنية : ●

) ، وغريها ة (طالق ، نفقة ، مرياثـــــــــوهناك حماكم املرافعة ، واليت ختتص أساسا مبسائل األحوال الشخصي     
 لس االجتماعية .اذلك ا إىل، أضف  19اىل  عددها ، اليت وصلكم املرافعة الكربىا حم إىلﾖإلضافة 

  يف املواد اجلزائية : ●

  احملاكم اجلنائية الشعبية .حماكم املخالفات واحملاكم الشعبية للجنح و  : وهناك     

  على مستوى الدرجة الثانية : -2

  وتوجد ثالث حماكم استئناف ، واحدة يف قسنطينة والثانية يف اجلزائر العاصمة واألخرية موجودة يف وهران .      

  يف القمة : - 3

لس األعلى       حمكمة من الدرجة  أوة من الدرجة األوىل ـــــــــــ، والذي يعد حمكم ]ضاءللق[ويوجد يف القمة ا
  .وحمكمة نقض يف مواد أخرى  ،وذلك يف املواد اإلدارية الثانية ؛ 

  اخلاصة : األجهزة القضائية -  2ب

فئة معينة من الناس ـــــــــــاة قاضؤسس ملتُ  أوسست ويقصد ﾖألجهزة القضائية اخلاصة ، هيئات التقاضي اليت أُ      
ﾚومن أبرز األجهزة القضائية اخلاصة ، القضاء العسكري ، الذي يقاضى وقد كان منها الدائم واملؤقت ،  والقضا ،

  .املؤسسة العسكرية  إىلمن خالله العسكريون أو من  ينتسبون 

   احملاكم العرفية :-1

  احملكمة العرفية ، هي حمكمة عسكرية ، وعلى حد علمنا مل تكن هناك إال حمكمة عرفية وحيدة يف عهد        

  
 . 203مقران : املرجع السابق ، ص أبوبشري حمند  – ) 1(

- Le Journal Officiel de La République Algérienne ,année/02 , numéro/29,10/05/1963,p421-424 . 
  . 204بوبشري حمند أمقران : املرجع السابق ، ص  – ) 2(
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، قائد الناحية العسكــرية  )1(العقيد حممـد شعباين حملاسبة أمحد بن بلة ، وهي احملكمة اليت أقامها أمحد بن بلة 
  ،فقبل صدور قانون القضاء العسكري  . ، بعد انتهاء احملاكمة ﾖإلعدام، ولقد حكم عليه  )2(على مترده  الرابعة

،  ةـــــــــــــــــــــــــكمقام هلم حمكمة عرفية أو احملكمة اجلنائية الثورية . ولقد ترأس هذه احملتُ  كان العسكريون املخالفني ،
بن جديد ، عبد  الشاذيل هم :ثالثة عسكريني ، و  زرطالالقاضي املدين حممـد  اليت تشكلت يف مدينة وهران ،

  . )3( الرمحن بن سامل ، السعيد عبيد

  : احملكمة العسكرية -2

ا قانون القضاء ، زة القضائية اخلاصة يف عهد أمحد بن بلة ومن أبرز األجه       احملكمة العسكرية ، اليت جاء 
ـــــــــر وتفصل يف قضاﾚ اليت ،  القضائية غري املدنية هذه اجلهة ؛م 1964العسكري الصادر يف سنة  العسكريني تنظـ

ـــــــــــاملؤسسة العسك إىلمن ينتسبون  أو ــــــــــــــــــانوا مدنيـــــــــــــــــــرية حىت ولو كــــــــــــ لقد صدر قانون القضاء العسكري و ني . ـــــ
  . م 1964تمرب من سنة سب 29، يف )4(م 1964أوت  22مؤرخ يف  242-64حتت رقم 

. يوجد مقر احملكمة العسكرية األوىل يف الناحية العسكرية مبوجب هذا القانون أُنشأت ثالثة حماكم عسكرية      
ﾖ ية العسكرية اخلامسة والثالثة مقرها الناح ،ة الثانية يف وهران ــــــــــالعسكرية ـــــــمقرها الناحية ـــــــــــــلبليدة ، والثانياألوىل

ميتد اختصاص و ، الثالثة احملكمة العسكرية الثانية ليشمل الناحية العسكرية الثانية و  وميتد اختصاص يف قسنطينة .
احملكمة العسكرية األوىل ، فهي تشمل  أما؛ بعة االر و  الناحية العسكرية اخلامسةاحملكمة العسكرية الثانية ليشمل 

  . )5( الناحية العسكرية األوىل فقط

، قاضي تتهيكل احملكمة العسكرية من رئيس وقاضيني مساعدين ، ويتوىل رﾕسة احملكمة العسكرية الدائمة      
من حماكم االستئناف أو من حماكم االبتدائية الكربى (قاضي مدين) ، وعندما يكون املتهم جندﾚ أو ضابط صف

  
م ، بـ "أوماش" يف بسكرة ، تلقى تعليمه األول 1934سبتمرب  04حممـد شعباين : امسه احلقيقي ، الطاهر شعباين ، من مواليد العقيد  – ) 1(

، أين احتك مبجموعة من  قسنطينة ليواصل تعليمه يف معهد عبد احلميد بن ﾖديس إىلم ، 1950يف مسقط رأسه ، مث انتقل يف سنة 
ــــــــوا النداء عند اندالع الثورة اجلزائرية ... عماملناضلني وأدرك وجوب العمل  ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــــــا ل كاتبــاملسلح ، لذلك جنده من بني األوائل الذين لبــ ـ

ـــــــم ، خلفه على رأس الوالي1959وبعد وفاة "سي احلواس" يف سنة لـ "سي احلواس" ...  ـــــــة (الصحــــــــة السادسـ ــــــــ راء) ، وكان له دور كبري ــــــــ
توىل قيادة وبعد االستقالل أمحد بن بلة ، -يف توسيع العمليات العسكرية يف الصحراء ... انضم قبيل االستقالل إىل حتالف اهلواري بومدين

 ، بتصرف .م) ، قرص مضغوط ، مرجع سابق 1962-1830. موسوعة ﾗريخ اجلزائر ( الناحية العسكرية الرابعة
ــــإنش أمرنص  ميكن مراجعة - ) 2( ـــــحمكمة ع اءـــــ ــــــــ ـــــــــــ يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  ، 211-64والذي كان حتت رقم  رفية ،ـــ

 . 307- 306، ص  04/08/1964، 20، العدد/ 01سنة/ال
 . 211- 210... ، مصدر سابق ، ص ) 1979-1929، مالمح حياة (1: مذكرات ، اجلزء/ بن جديد الشاذيل – ) 3(
،  36، العدد / 01م يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1964قانون القضاء العسكري الصادر يف ميكن مراجعة  – ) 4(

 . 560-548، ص  29/09/1964
 . 584م ، ص 1964الصادر يف من القانون القضاء العسكري  01املادة  – ) 5(
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يتعني أن يكون أحد القضاة املساعدين ضابط صف ، وعندما يكون املتهم ضابطا يتعني أن يكون القضاة 
  . )1(املساعدون ضباطا من نفس رتبة املتهم 

ـــــــــــــــــــــــــتسليط العقكل احملكمة العسكرية لشَ تُ       التالية : عدم الطاعة والفرار من  اتــــــــــــــــوﾖت يف إحدى املخالفـ
ـــــــــــــــــــرق العنف ، إهـــــــــــــــــــوع وطــــــــــــــــــــــــــرد العسكري ، عدم اخلضـــــــــــــــــــــــــاجلندية ، التم انة الرؤساء ، ارتكاب أعمال ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــالعلم أو العصيء اجليش أو شائنة إزا م 1964اء العسكري الصادر يف ــــــــــــــــــــــولقد حدد قانون القض ان .ــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلعدام ، السجن املؤبد ، السجن : نذكر منهاللمخالفات السابقة ، وذلك حبسب درجة املخالفة ،  العقوﾖت

  . )2( العزللعسكرية و ة ، التجريد من الرتبة اسن 20إىل  10املؤقت من 

  ) :م1978 -1965تنظيم وهيكلة القضاء اجلزائري ما بني (-ﾘنيا

ضائية واعد القـــــــــــــــــــمحد بن بلة قد سارت ﾖلتنظيم القضائي والقاحلاكمة بعد أمن املنطقي القول أن القيادة      
ا  بعد ذلك غريت من اهليكل القضائي واستحدثت جهات أخرى ووضعت ، ولكنها وحىت القوانني املعمول 

ازية . القوانني   املنظمة واملعاقبة وا

  : )م1978-1965( تنظيمه ما بني-أ

قوانني ومنها  ما ألغىمنها  ،للقضاء  املنظمــــــــــــــــة والقواننية العديد من املراسيم ــــــــــــيادة احلاكملقد أصدرت الق     
  وفيما يلي نذكر أبرزها : دلت مواد ضمن هذه القوانني ، ومنها ما جاءت جبديد ،ما عَ 

  ــــــــــــــــــم ، يتضمن التنظي1965نوفمرب  16املؤرخ يف  278-65أمر رقم سس ، حيث أُ  )3(ائي ــــــــــــــــــــم القضــ
نه أصبح أي أ ؛ جملسا قضائيا، والية  15كل والية من والﾚت الوطن املقدرة بـ يف اجلزائر وعلى مستوى  

الس  إىلنقل هذا وستُ حماكم االستئناف . حمل لس اجملسا قضائيا ، وستحل هذه ا 15هناك  هذه ا
حاكم حمل احملاكم االبتدائية الكربى واحملاكم ـــــــــــالقضائية اختصاصات احملاكم اإلدارية . كما مت حل امل

اصات جمالس نقل هلا اختصهذه احملاكم ستُ  أنذلك  إىلأضف اليت كانت يف العهد السابق ،  االبتدائية
إقرار القضاء العسكري ،  بقاضي فرد . كما مت يف األمر احملاكموستقضي مجيع هذه العمال واملشغلني ، 

لس الوطين الذي أنشأ يف عهد الرئيس  املنقلب عليه الرئيس أمحد بن بلة ، والذي كان قد وضعه ا
 . )4( بعد االنقالب لتشريعية) الـــُمـحلّ ا اهليئة(

 
 . 584م ، ص 1964من القانون القضاء العسكري الصادر يف  03و 02املادة  - ) 1(
 . 560-553م ، ص 1964الكتاب الثاين من قانون القضاء العسكري الصادر يف  -  ) 2(
 . 1290، ص  23/11/1965،  96، العدد/ 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – ) 3(
 .  1290م ، ص 1965التنظيم القضائي الصادر يف  – ) 4(
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  املؤرخ يف  278- 65م ، والذي يتعلق بتطبيق األمر رقم 1965نوفمرب  17املؤرخ يف  279- 65مرسوم رقم
ومن أبرز ما  املذكور أعاله) . ،(يعين األمر السابق  )1(التنظيم القضائي  واملتضمن، م 1965نوفمرب  16

وجوب توفر و جمموعة من الغرف (األقسام)  إىلإمكانية تقسيم احملاكم اليت تقضي بقاضي فرد  : جاء فيه
جمموعة من  إىلم كل جملس قضائي ة تقسيـــــــــــــلس القضائي الواحد على األقل وإمكانيثالثة قضاة يف ا

الس القضائية  إىلاإلدارية  احملاكم(األقسام) . ومما جاء يف املرسوم كذلك نقل اختصاصات الغرف  ا
 . )2(وغريها  احملاكم العادية اجلديدة إىلالعمل  وأرﾖبونقل اختصاصات جمالس العمال 

  اكم ودائرات ــــــــــــــــــــــــــــــمراكز احملن حتديد ـــــــــــــ، يتضمم 1965نوفمرب  17مؤرخ يف  280- 65مرسوم رقم
، كما بينت مراكز هذه احملاكم  حمكمة  133، ويف هذا املرسوم حدد عدد احملاكم بـ  )3( اــــــــــــــــاختصاصه

ما قدم لنا عدد احملاكم ودائرة اختصاص  البلدﾚت التابعة لكل حمكمة) ، كودائرة اختصاص كل حمكمة (
الس القضائية ودائرة ومراكز احملاكمدة من كل واح السمن  واحدةاختصاص كل  ا ائية املنتشرة ــالقض ا

 جملسا قضائيا . 15درة بـ واملق ،عرب الرتاب الوطين 
  الس م ، يتضمن ترتيب1965نوفمرب  17مؤرخ يف  281-65مرسوم رقم ـــــــــــالقضائي ا ة عرب الوطن ـــ

الس القضائيـــــــــــــــــــةحلق مبلحق يبني فيه ترتيب ، وكان هذا املرسوم قد أُ  )4( وكذلك احملاكم وترتيب  ا
ـــــــــــاحمل ــــــــ  . )5( اكمــ

  تنظيم وزارة العدل ، واليت قسمت  يتضمن والذي م ،1965نوفمرب  17املؤرخ يف  282-65مرسوم رقم
ا  ،أربعة مديرﾚت وهي : مديرية الشؤون القضائية ، مديرية املوظفني واإلدارة العامة  إىلاملركزية  إدار

، مدير  مديريةومديرية إعادة التهذيب وإعادة التأهيل االجتماعي . وكان على رأس كل  ،مديرية التشريع 
الوطين  القضائية املنتشرة عرب الرتابلس اهذا عن اإلدارة املركزية أم اإلدارة الالمركزية ، فتمثلها احملاكم وا

 . )6(وغريها  التهذيب والسجونومؤسسات إعادة 
 ازية  إصدار املعاقبة ، ومن أبرزها قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوﾖت  أوالقوانني الــــــُمـــنظمة وا

م ، قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني الصادر 1966وقانون اإلجراءات املدنية الصادرة يف سنة 
م وقانون القضاء العسكري 1975م ، وقانون املدين والقانون التجاري الصادرين يف سنة 1972يف سنة 

 . م 1971الصادر يف سنة 

  
 .  1291- 1290، ص ة للجمهورية اجلزائرية ، العدد السابق اجلريدة الرمسي – )1(
 . 27، ص  1988عبد العزيز سعد : أجهزة ومؤسسات النظام القضائي اجلزائري ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  – )2(
 . 1296-1291اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد السابق ، ص  – )3(
 . 1297املصدر نفسه ، ص  – )4(
 . 1300-1297يف املصدر نفسه ، ص منشور امللحق  – )5(
 . 1300يف املصدر نفسه ، ص منشور نص املرسوم  – )6(
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  ــــــــــــــــــأمر يتمم من خالله قانإصدار لس األعلىـ املؤرخ  72- 74، وذلك بنص األمر رقم  ]للقضاء[ ون ا
 ،م 1963جوان  18املؤرخ يف  218-63تتميم القانون رقم  املتضمنم ، 1974جويلية  16يف 

لس األعلى  إنشاءواملتضمن  ال يضم لس األعلى منذ االستقالل "فلقد كان هذا ا ولإلشارة.  )1(ا
يابة وعشرين مستشارا  عامني كقضاة للنامني ـــــــــــــسوى رئيس أول وأربعة رؤساء غرف وﾙئب عام وأربعة حم

فة االجتماعية ، اخلاص ، الغر ة غرف ، هي : غرفة القانون ــــــــــــــمن أربع إال يتألفوال كقضاة للحكم ، 
ــــــــة ، يضم رئيس أول وﾙئب رئيس وسبعة وأصبح بنص هذا األمر املتمم " ، "الغرفة اإلدارية الغرفة اجلزائيــــ

رؤساء غرف وثالثة وأربعني مستشارا كقضاة للحكم ، وﾙئبا عاما وسبعة حمامني عامني ، ويتكون من 
ية الثانية ، غرفة اجلزائية األوىل ، الغرفة اجلزائالغرفة  ،، الغرفة املدنية  سبعة غرف ، هي : الغرفة اإلدارية

 . )2( األحوال الشخصية ، الغرفة التجارية والبحرية ، الغرفة االجتماعية"
 م ، وذلك بنص 1974مت التقسيم اإلداري اجلديد يف سنة  أنلس قضائية جديدة بعد ااستحداث جم

  أنفبعد  ،، يتضمن استحداث جمالس قضائية  )3( م1974جويلية  12املؤرخ يف  73-74رقم  األمر
منذ لعماالت (الوالﾚت) ، أصبح عددها ا دِ جملسا قضائيا على قَ  15كانت قبل هذا التاريخ تقدر بـ 

 جملسا قضائيا على قد العماالت . 31التاريخ املذكور أعاله تقدر بـ 
 ومن أبرزها اخلاصةون بـ "اجلهات القضائية ــــــــــــــــــاستحداث جهات قضائية جديدة ، مساها املتخصص ، "

الس اخلاصة لقمع اجلرائم االقتصادية ،  يف عهد اهلوراي بومدين : قضاء جلان الثورة الزراعية ، قضاء ا
لس القضائي الثوري وجملس أمن الدولة ، ونضيف هلا القضاء العسكري ، الذي استحدث يف أواخر  ا

ﾚ4(يف عهد اهلواري بومدين  ئيس أمحد بن بلة وأُقرم الر أ( . 

  م) :1978-1965هيكلته ما بني ( -  ب

السابقة اليت حتمل القوانني ، ورمبا مراسيم وقوانني أخرى مل نذكرها أصبح هيكل القضاء  واألوامربعد املراسيم      
لس األعلى للقضاء الس القضائية وا   . اجلزائري يف عهد اهلواري بومدين ، يتكون من احملاكم وا

  األجهزة القضائية العادية : - 1ب

  حاكم : ــــــــــــــــــــــامل-1

القضائية  يف مجيع األنظمة ي ، كما هو األمر القضائي اجلزائر  النظاماليت يقوم عليها  القاعدة األساسيةوهي      

 
 . 799- 798، ص  19/07/1974،  58، العدد/ 11السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، - )1(
 . 28- 27عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، ص  – )2(
 . 800- 799اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد السابق ، ص  – )3(
  عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، الباب الرابع .ميكن مراجعة سنتعرض هلذا فيما سيأيت ، وملزيد من االطالع حوهلا ،  – )4(
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ا و واحملكمة  . )1( العامليف  ـــــــــازعاتالقانون لعن طريق مؤسسة تعمل عن طريق جمموعة من أجهز  لفصل يف املنــ
ا . توجد يف اجلزائر على مستوى كل د إىلاحلقوق  وإرجاع در عددها يف اجلزائر ن . قُ ـــــر الوطــــمن دوائ ائرةأصحا

حماكــــــــــم ، وتضم  10 . تضم اجلزائر العاصمة )2( حمكمة 132م بـ 1965التنظيم اإلداري يف سنة  أمربعد صدور 
 08حمكمة ، وتضم األصنام (الشلف)  15حماكم ، وتضم قسنطينة  07، وتضم ﾖتنة (األوراس) حماكم  09عنابة 

 06 حمكمة ، ويف سعيدة 11حماكم ، ويف وهران  09حماكم ، وتضم ورقلة (الواحات)  10حماكم ، وتضم املدية 
م ـــــــــــــــ، وتض حماكم 06حمكمة ، وتضم تيارت  12وتضم سطيف  حماكم ، 06وتضم بشار (الساورة) حماكم ، 
  . )3(حماكم  06حماكم ، وتضم تلمسان  01تيزي وزو 

، القسم اجلزائي، القسم املدين  : واليت هي ،) غرفها( وأقسامهامن رئيس احملكمة حمكمة ابتدائية تتهيكل كل      
  . )4(وهيئة النيابة العامة وأخريا كتابة الضبط  هيئة التحقيق هناك كما توجد  األحداث (دون سن الرشد) ،قسم 

املدنية كل املنازعات  ﾖلقضاﾚ. ونقصد  )5( تعمل احملكمة على النظر يف القضاﾚ املدنية والتجارية وغريها     
قود حتصل بسبب ع كاخلالفات والنزاعات اليت؛ بني املواطنني أو األجانب   واخلصومات اليت تقع بني مجيع الناس

يف القضاﾚ اجلزائية   وتفصل تنظركمل ،قسمة الرتكات وطلب اسرتجاع الديون الشراء وعقد الزواج  أوالبيع 
، كما كجرائم الضرب واجلرح العمدي والسرقة واختالس أموال الدولة وجرائم الدعارة وخيانة األمانة وتزوير الوﾘئق 

سنة) بغض  18عىن اجلرائم واملخالفات اليت يرتكبها القصر (دون ؛ مب األحداثقضاﾚ تنظر وتفصل كذلك يف 
أو الضرب أو اجلرح العمدي  ةــــــــــكالسرقة  ــــــــــخمالف أوة ـــــــــــــــجناي أوة ـــــكانت هذه اجلرائم أو املخالفات جنح  إنالنظر 

  . )6( وغريهاحىت القتل أو 

ال -2   س القضائية :ا

م أو حىت قبله ، 1965سنة القضائي اجلزائري منذ اإلصالح الذي حدث الثانية يف اهلرم  القضائيةوهي اجلهة      
لس القضائي األعلى كقمة للهرم  الس القضائية تتوسط احملاكم كقاعدة للهرم وا لس. فا القضائي  ويتواجد ا

جملسا قضائيا ؛ أي  15،  اإلصالح املذكور سابقاكان عددها قبل   . على مستوى كل والية من والﾚت الوطن
م ،1974على مستوى كل عمالة هنالك جملس قضائي ، ولكن بعد اإلصالح اإلداري الذي حصل يف سنة 

  
 . 88عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، ص  - )1(
اجلريدة الرمسية  منشور يف  مراكز احملاكم ودائرات اختصاصها ،، املتضمن حتديد  1965نوفمرب   18املؤرخ يف  280-65املرسوم رقم  – )2(

 . 1296-1291، ص  23/11/1965،  96، العدد/ 02للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
 املصدر نفسه ، نفس الصفحات . – )3(
 . 95-90ابق ، ص عبد العزيز سعد : املرجع الس ميكن العودة إىل ملزيد من التفاصيل حول هذه اهلياكل ، داخل احملكمة ، – )4(
 . 88عبد العزيز سعد : املرجع نفسه ، ص  – )5(
  . 91- 90املرجع نفسه ، ص  – )6(
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الس القضائي زادتجملسا ، فبزﾚدة عدد الوالﾚت  31أصبح عددها   على مستوى كل واليـــــــــــــة ، فأصبحة ـــــــــــــــا
بشار ، قسنطينة ، األصنام  ،، عناية ، ﾖتنة  العاصمة: اجلزائر  كالتايل  جملس قضائي ، وهي ، من والﾚت الوطن

ارت ، ـــــــــــــــــــــــــــف ، تيـــــــــــــــــــدة ، سطيــــــــــــــــــــــــــــسعي ،ة ــــــــــــــــــــــــــــــورقل ،ران ــــــــــــــــــــــــامن ، وهــــــــــــــــــــ، مستغاملدية  ،(الشلف) 
ـــــــــــتي ، اية ، البويرة ، جيجل ، البليدةم) ، سكيكدة ، جب1965م ومنذ 1974(هذه قبل سنة ، تلمسان ، زي وزو ـ
ـــــــــــلة ، أ يدي بلعباسس ـــــــــــدرا، معسكــــــــــــــــــــــــر ، املسيــــــــــــــــــــــ ة ، قاملة ، األغواط ، رة ، تبســــــــــــــــــــــ، بسكـــراست ر ، متنــــ

ـــــــــــم الباجللفة ، أ   . )1( م)1974واقي (هذه بعد ـــــــــــ

لس وهيئة النيابة العامة وكتابة الضبط ﾖإلضافة إىل غرفها ، كالغرفة       لس القضائي من رئيس ا يتهيكل ا
ام (هيئة التحقيق يف احملكمة) املدنية ، الغرفة اجلزا ا أل. و  )2(ئية ، غرفة األحداث ، الغرفة اإلدارية ، غرفة اال

احمكمة استئناف  كما ،  قضائيا  وتصدر فيها قراراً  ، ستأنفة لديها من احملكمةاألحكام القضائية الـــُمــــتنظر يف  فإ
ا ائي ميكن أن يُ  ق فيها حكما قضائياألول مرة وتطلتنظر يف القضاﾚ  أ على ستأنف ابتدائيا ؛ مبعىن غري 

لس القضائي األعلى ، ويكون ذلك يف القضاﾚ اإلداريةمستوى  لس القضائي جهة قضائية ،  ا ،   استئنافيةفا
ا هيئة تقاكما  اإلدارية  تحديد القضاﾚ اإلدارية ؛ ويقصد ﾖلقضاﾚضي من الدرجة األوىل يف بعض القضاﾚ وﾖلأ

   . )3(البلدية طرفا يف القضية  أوة يالوال أواليت تكون فيها الدولة  القضاء اإلداري القضاﾚ أو

لس القضائي األعلى -3   : ا

لس      سس يف عهد أمحد بن بلة وطُوِّ قمة اهلرم القضائي اجلزائري ،   ميثل هذا ا أكثر يف عهد  ركان قد 
د وال توجد جمالس قضائية ــــــــــــــــــــــائي أعلى وحيــــــــالعاصمة ؛ فهو جملس قض وجد مقره يف اجلزائريُ اهلواري بومدين ، 

لس القضائي األعلى بشكل عام يف النظر يف مدى تطبيق الق ليا .عُ  طعن ﾖلنقض انون وذلك عندما يُ ـــــــــــــــــيعمل ا
الس القضائية النهائية قرارات القضائية الصادرة عن احملاكم أو ال النهائية يف األحكام القضائية  ،الصادرة عن ا

لس القضائي األعلى حصل ذلك  إنم األخطاء ويقوّ فهو يعمل على فحص مدى تطبيق القانون  . هذا ويكون ا
لس القضائي األعلى للمرة  جهة تقاضي من الدرجة األوىل أو الثانية يف القضاﾚ اإلدارية ؛ مبعىن آخر ينظر ا

لس القضائي نظر يف القضية وأطلق  فيها حكاما األوىل أو الثانية يف القضاﾚ اإلدارية ؛ ففي املرة الثانية ألن ا
لس  لس القضائي من مهامه النظر يف القضاﾚ اإلدارية أم احملاكم فال ، وميكن أن ال ينظر ا قضائيا ؛ ألن ا

لس األعلىالقضائي يف القضاﾚ اإلدارية فتُــرفع مباشرة  للقضاء لينظر فيها ليطلق ُحكمًا قضائيا ابتدائيا  إىل ا
ائيا . فهو هيئة تقومي أو إقرار الس القضائية و   أحياﾙ وهو  لألحكام والقرارات القضائية الصادرة من احملاكم أو ا

  
 . 800- 799، ص  19/07/1974،  58، العدد/ 11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ - )1(
 . 97-96، ص  السابق املرجععبد العزيز سعد :  – )2(
 . 110-97عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، ص  - )3(
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 ﾙدرجة تقاضي من الدرجة األوىل أو الثانية أحيا .  

لس األعلىسس       ر أكثر يف عهد ، وطوِّ  218-63محد بن بلة مبوجب القانون رقم للقضاء يف عهد أ ا
لس األعلى  72-74رقم  األمراهلواري بومدين بعد صدور  لس القضائي األعلى . لقد كان ا احلامل لقانون ا

م يضم رئيس أول وأربعة رؤساء غرف ومخسة وعشرين مستشارا كقضاة للحكم 1975و 1963للقضاء ما بني 
كاتب ضبط رئيسي وستة كتاب   إىلابة العامة ﾖإلضافة ويضم كذلك النائب العام وأربعة حمامني عامني كقضاة للني

الغرفة اجلزائية ، الغرفة نون اخلاص ، الغرفة االجتماعية ، ضبط كما يضم جمموعة من الغرف وهي : غرفة القا
توسع هذا األخري ن فإ، األعلى  يلس القضائقانون ااحلامل ل 72-74رقم  األمرولكن بعد صدور ، اإلدارية 

غرف وثالثة وأربعني مستشارا ومن ﾙئب عام  رؤساءأكثر وأصبح يتكون من رئيس أول وﾙئب رئيس وسبعة 
كما يتكون من ،ب ضبط ّتاكُ سبعة  و  الضبط ويتكون من رئيس كتاب عامني حمامنيوسبعة  مساعدوﾙئب عام 

األحوال  غرفة اجلزائية الثانية ،الغرفة األوىل ، اجلزائية  رفةاإلدارية ، الغرفة املدنية ، الغ لغرفة، هي : ا غرف سبعة
  . )1( التجارية والبحرية ، الغرفة االجتماعية الغرفة الشخصية ،

  ية اخلاصة :األجهزة القضائ -2ب

  احملاكم العسكرية : -1

اكم العسكرية ــــــــــــــــــحأي تغيري على كيفية تشكيل احملكمة العسكرية واالختصاص اإلقليمي للم مل جير     
ـــــــــــأن صدر قانون جدي إىل ، ما ارتكبوها  إذاحوهلا العسكريون  قاضىاليت يُ  واملخالفات ــــــــــــــــ د للقضاء العسكري ـ

ـــــــــــة العسكريـــــــــــــــــــــاحملكم تكان  م ،1971م و1964م ، فطوال الفرتة املمتدة ما بني 1971يف سنة  شكل كما تُ ة ــــــــ
ألغي قانون  28- 71، حتت رقم  )2(م 1971ماي من سنة  11وبصدور قانون القضاء العسكري يف  قدمنا ،

 . )3( م1964العسكري الصادر يف سنة 

كان من أبرز ما أضافه قانون القضاء العسكري اجلديد أنه أوجد حماكم عسكرية دائمة متارس القضاء       
لس األعلى للقضاء ، أضف إىل ذلك أن هذا القانون أتى مبصطلح احملاكم العسكرية  العسكري حتت رقابة ا

وهي نفسها اليت عرفناها -السلم ، الدائمة ، وقت السلم واحلرب ؛ أما عن احملاكم العسكرية الدائمة وقت 
  ، فهي تتشكل يف الناحية األوىل والثانية واخلامسة ، وميتد االختصاص اإلقليمي للثانية إىل الثالثة ، - سابقا

 
 ، بتصرف . 118-111املرجع نفسه ، ص عبد العزيز سعد :  – ) 1(
، يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلر م1971أفريل  22مؤرخ يف  28-71قم م ، حتت أمر ر 1971 يف صدر قانون القضاء العسكري - ) 2(

 . 600-566، ص  11/05/1971،  38، العدد/ 08السنة/
  . 165عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، ص  – ) 3(
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ـــــــــــالرابعة ، أما احملاكم العسكرية الدائمة زمن احل إىلواخلامسة  واحي ـــــــــــــــرب فهي تتشكل يف كل ﾙحية من النـ
الس القضائية (مدين)  ،العسكرية  ، يكوﾙن من العسكريني ومساعدان  ،يرتأس احملكمة العسكرية قاضي من ا
ـــــــــــجندﾚ أو ضهم ــــــــــاملت وإذا كان القاضيني املساعدين ضابط صف وعندما يكون حد ابط صف يتعني أن يكون أــ

من عني القضاة يُ .  يتعني أن يكون القاضيان املساعدان ، ضابطني على األقل من نفس رتبته ضابطا ،املتهم 
  . )1( طرف وزير العدل ووزير الدفاع مبوجب قرار مشرتك

الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية : -2  ا

الس       ــــــــــع اجلرائـــــــــــالقضائية لقما  جوان 21املؤرخ يف  180-66ت مبوجب األمر رقم ئنشِ ، أُ  ةــــــــــم االقتصاديـــــ
ة واالقتصاد الوطين ـــــــــة واخلزينة العامـــــــــــــــم اليت متس ﾖلثروة الوطنيـــــــــــــــــــــــقمع اجلرائ، وذلك من أجل " )2( م1966

من مجيع الدرجات التابعون للدولة وللمؤسسات العمومية واجلماعات احمللية  واألعوانواليت يرتكبها املوظفون 
احلق اخلاص تقوم بتسيري مصلحة  واجلماعات العمومية ولشركة وطنية ذات اقتصاد خمتلط أو لكل مؤسسة ذات

هذه  إنشاءالباعث األساسي على سعد أن " عبد العزيزالقاضي  ويعتقد . )3(مومية" ـــــــــــــــــومية أو أمواال ععمـــــــــــــــــــ
الس القضائي العام املسري ذاتيا من جرائم املسريين له  االقتصادية القطاع ــــــــــــــة ضمان محايـــــــــــــــــــــهو يف احلقيق ةـــــــــــا

  . )4(" من جتار وصناع وحرفيني وغريهمأو املتعاملني معه 

الس القضائية        ثالثة جمالس ، واحدة مركزها ﾖجلزائر العاصمة لقمع اجلرائم االقتصادية ، كان عدد هذه ا
. ميتد االختصاص اإلقليمي لألخرية ليشمل ﾖإلضافة إىل وهران ، بقسنطينة واألخرية مركزها وهران  ةـــــــــوالثاني

لس اجلزائر العاصممستغامن وسعيدة وتلمسان وتيارت وبشار . أما ا ة فهو يشمل ــــــــالختصاص اإلقليمي 
اص اإلقليمي لقسنطينة فهو يشمل ــــــــــــــــــــــة ، املدية وتيزي وزو واألصنام وورقلة . أما االختصــــــالعاصم إىلﾖإلضافة 

  . )ﾖ)5إلضافة إىل قسنطينة ، عنابة وﾖتنة وسطيف 

يتكون كل جملس قضائي من جمالس اليت تقمع اجلرائم االقتصادية من رئيس ُخيتار من طرف رئيس جملس      
الثورة ؛ وذلك من ضمن قائمة ُمقدمة من جلنة متكونة من : عضو يف األمانة التنفيذية للحزب ، ووزير الدفاع 

ــيني أحدمها خيتاره رئيس جملس الثورة من ضمن قائمة ووزير املالية ووزير العدل . ﾖإلضافة إىل مساعدين اثنني أصلـــ
خاصة من املوظفني واآلخر خيتاره من ضمن قائمة قضاة تعدها اللجنة السابقة الذكر . هذا عن قضاة احلكم ،

  
 . 567- 566م ، ص 1971من قانون القضاء العسكري الصادر يف  07و 06و 05و 04و 01املادة   - )1(
الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية الصادر يف  ]قانون[ميكن االطالع على  – )2( م ، يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 1966ا

 . 834-830، ص  24/06/1966،  54، العدد/ 03السنة/
الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية الصادر يف  ]قانون[من  01املادة  – )3(  . 830م ، ص 1966ا
 . 188عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، ص  – )4(
الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية الصادر يف  ]قانون[من  14املادة  – )5(   . 832م ، ص 1966ا
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مأما قضاة النيابة " عني كل من قضاة خيتارون أيضا من قائمة القضاة اليت تعدها اللجنة السابق ذكرها ، ويُ  فإ
مقضاة التحقيق  وأما،  الدولة مرسوم من رئيس احلكم والنيابة مبوجب   . )1(يعينون مبجرد قرار من وزير العدل"  فإ

الس املتخصصة ، عن طريق رفع دعوى عامة للتحقيق ـــــــــــــاملتهم ةمقاضاعملية  تبدأ      ني من طرف هذه ا
الس بعد  أن  مهذا وميكن للنائب العا.  تعليمات من وزير العدل إصدارواملتابعة من طرف النائب العام يف هذه ا

، دون ر ما يراه مناسبا من أوامر يباشر استجواب املتهم حول هويته وحول األعمال اجلرمية املنسوبة إليه ويصد
  . )2(إحالة القضية على قاضي التحقيق 

وإمنا قد تصادية غري قابلة للطعن فيها ، إن أحكام القضائية الصادر عن جمالس القضائية لقمع اجلرائم االق     
  . )3( ساعة فقط ، من ﾗريخ إصدار احلكم 24يتحقق طلب العفو إن ُقدم يف مهلة قدرها 

الس القضائية لقمع اجل إن      ــــــــــــــــــا مبحكمة اجلناﾚت على مستوى كل جملس  لحقرائم االقتصادية ستلغى وتُ ـــــــ
ـــــــــــقض  46-75األمر رقم  م ، وذلك بعد صــــــــــــــدور1975 سنة ضمن القضاء العادي منذ هي ستصبحائي ، فـــــــــــــ

  .) 4(م 1975 جويلية 01 املؤرخ

لس القضائي الثوري وجملس أمن الدولة : -3  ا

لس القضائي الثوري أُنشَأ مبوجب األمر رقم       لنظر ﾖ، وخيتص  )5(م 1968نوفمرب  04املؤرخ يف  609-68ا
  بذلك ةـــــــــــيف االعتداءات على الثورة أو اجلرائم املرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العسكري وكذا املخالفات املرتبط

ـــــــــم  ـــــــه على جمموع الرتاب  )6(وحيكم على املتهمني إذا ثبت إجرامهم مهما كانت صفتهــــــــ . وميتد اختصاصــــــــــــــــــــــــ
  ؛ وﾖلتايل فهناك جملس قضائي ثوري واحد . )7(الوطين . ويوجد مقره يف وهران 

لس القضائي الثوري من : رئيس وُمستَشاَرين اثنني مساعدين رمسيني من رجال القضاء وُمستَشارَين          يتألف ا

  
الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية  ]قانون[يف  ويُنظر كذلكوما بعدها .  188عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، ص  يفيُنظر  – )1( ا

 . 834-830م ، ص 1966الصادر يف 
الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية الص ]قانون[ويُنظر كذلك يف  . 189، ص  عبد العزيز سعد : املرجع السابقيُنظر يف  – )2( ــــا ــــــ ادر ـــ

 . 834-830م  ، ص 1966يف 
الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية الص ]قانون[ ويُنظر كذلك يف .189ص،   املرجع السابقعبد العزيز سعد : يُنظر يف  – )3( ـــــا ــــــ ادر يف ــ

 . 834-830م ،  ص 1966
 وما بعدها . 189،  املرجع السابقعبد العزيز سعد :  – )4(
لس القضائي الثوري الصادر يف  ]قانون[ ميكن االطالع على – )5( ،  05م يف : اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1968ا

 . 1764-1762، ص  05/11/1968،  89العدد/
لس القضائي الثوري الصادر يف  ]قانون[من  01املادة  - )6(  . 1762م ، ص 1968ا
لس القضائي الثوري ، العدد نفسه من اجلريدة الرمسية ... ، ص 1968نوفمرب  04قرار مؤرخ يف  - )7(   .176م ، يتضمن حتديد مقر ا
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رمسيني من ضباط اجليش الوطين  مستشارين مساعديـــــــــنة ـــــــــن إضافيني من رجال القضاء ، مثانيــــــــاثنني مساعدي
، عشرة مستشارين مساعدين إضافيني يعينون من ضباط اجليش الوطين الشعيب ، وكل واحد من السابقني الشعيب 

لس القضائي الثوري غرفة واحدة أو عدة غرف تُ .  )3(يعينون مبرسوم  ة ــــــــــــكما تكون هناك نياب،   )4(شكل يف ا
ين ــــــــــــــــيش الوطـــــــــــــــاط اجلـــــــــــــــــــــــــد من ضبـــــــــــــــــارسها واحلس القضائي الثوري ؛ واليت ميــــــــــــــلى مستوى اعامة ع

  . )5( الشعيب من ذوي الرتب العليا
ل      ﾖ م ، وذلك 1975أن ألغي يف سنة  إىلوري ـــــــــــائي الثـــــــــــــــــس القضـــــــــــــــلقد واصلت الدولة اجلزائرية العمل

لس أمن الدولة  46- 75من األمر رقم  03مبوجب املادة  ، فهذا األخري  م 1975جوان  17املؤرخ يف املنشأ 
لس القضائي الثوريكان قد    . )6( حل حمل ا

م ، املتمم واملعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية الصادر 1975جوان  17املؤرخ يف  46- 75جاء يف األمر رقم      
نح التالية : اخليانة ، التجسس ، االعتداءات الدولة خيتص ﾖلنظر يف اجلرائم واجلجملس أمن  نأ،  )7(م 1966يف 

ــــــن الـــــــــــــدولة إما بواسطـــــــــة املرتكبة ضد أمن وسالمة الرتاب الوطين ، اجلـــــــــرائم اليت تــــــــــــــــــرمي إىل  مـــــــــ اإلخـــــــــــــــــــــالل 
ـــــــــــالتقتيل أو التخريب ، التمرد ، اتف وانني واألوامر الصادر إليهم ــــــــــــــــــــــــــاق جمموعة من املوظفني على عدم تنفيذ القــ

  .وغريها من احلكومة ، جرمية القتل أو االغتيال أو التسميم 
لس أ من ختذتلقد اُ       ، وتتشكل هذه اهليئة القضائية من رئيس أصلي  )8( ن الدولةموالية املدية كمركز 

اثنني مساعدين أصليني واثنني ورئيس احتياطي ، تكون لكل منهما على األقل رتبة جملس قضائي ومن مستشارين 
ل رتبة مستشار ، كما يتشكل كذلك ـــــــــــــــــــــــــــمساعدين احتياطيني من القضاة ، ميتلك كل واحد منهما على األق

 اطا يف اجليش الوطينـــــاطيني ، مجيعهم ضبمستشارين اثنني مساعدين أصليني وأربعة مستشارين مساعدين احتيمن 
لس سيتكونفإ ،خطرية ح أو اجلرائم ــــــانت اجلنــوإذا ما كالشعيب ،  واحد من  مساعد ومستشارمن رئيس  ن ا

  . )9(القضاة ومن ثالثة مستشارين مساعدين عسكريني يعملون يف اجليش الوطين الشعيب 

يتهيكل جملس أمن الدولة من هيئة احلكم ، ﾖإلضــــــــــــافة إىل هيئة النيابة العامة ، واليت ميثلها ﾙئب عام خيتار      
  يف مهامه ﾙئب آخر أو أكثر  ميكن أن يساعده من بني قضاة هلم رتبة ﾙئب عام يف جملس قضائي على األقل ،

  
لس القضائي الثوري الصادر يف  ]قانون[من  03املادة  - )1(  . 1762م ، ص 1968ا
لس القضائي الثوري الصادر يف  ]قانون[من  05املادة  - )2(  . 1763م ، ص 1968ا
لس القضائي الثوري الصادر يف  ]قانون[من  04املادة  - )3(  م ، نفس الصفحة .1968ا
 . 744، ص  04/07/1975،  53العدد/،  12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ – )6(
ــــم ، املتمم واملعدل لق1975جوان  17املؤرخ يف  46-75رقم من األمر  18-327املادة  – )7( ــــــــ ـــــــــ ـــــــــانون اإلجـ ـــــــــــ راءات اجلزائية الصادر ــــــــ

 . 747العدد السابق للجريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، ص  ، م1966يف 
 . 198عبد العزيز سعد : املرجع السابق ، ص   – )8(
 . 199- 198، ص املرجع نفسه  – )9(
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ــــــــــــخيتمن واحد ،  هيئة  إىلﾖإلضافة ، و على األقل  مساعدارون من بني القضاة الذين هلم رتبة ﾙئب عام أول ــــ
افة ذا ﾖإلضه، التحقيق  إلجراء جمموعة من الغرف أو غرفةوالنيابة العامة هناك هيئة التحقيق اليت متثلها  احلكم

        . )1( دية مهامهم يفالقضاة  مساعدةعلى الضبط اليت تعمل  كتابةمصلحة   إىل

  الثورة الزراعية :الطعن زمن  جلان -4

، والثورة  يف تطبيق مشروع الثورة الزراعية القيادة اجلزائرية احلاكمة، بدأت م 20منذ بداية سبعينات القرن      
دف لتح   . )2( فالحة والريف واالقتصاد اجلزائريال ديث وتطويرالزراعية ، عبارة عن حركة اقتصادية واجتماعية 

خذ 1971أخرجت اجلزائر يف أواخر       ألراضي من عند ام ، قانون الثورة الزراعية ، ومبوجبه بدأت الدولة 
حق امللكية الواسعة لألراضي كذلك ألغيت ه  ، ومبوجبعن استغالهلا  أو يتغيبون فلحها يبدون الذين ال مالكها

حق امللكية العامة مثل أمالك البلدﾚت وأمالك الدولة وأراضي العرش وأراضي  ألغيت، كما الزراعية والنخيل 
ليس له احلق أن فال خيدمها من األرض ملن خيدمها" ، وﾖلتايل شعار : " رفعت فالثورة الزراعية ، الشرعيالوقف 
  من أهدافها القضاء على استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان . تكان  أن هذه الثورةأضف إىل ذلك  ميلكها ،

 وتعمل ، ضمن "صندوق الثورة الزراعية"تدخل  (تعود ملكيتها للدولة) ،  تُؤممراضي عندما هذه األكانت       
خذ منه أرضهالدولة   ن للدولة حق يف ذلكــــــــــــــــــخذت من أرضه ومل يكفاملواطن الذي أُ .  على تعويض كل من 
ميم  أنفيمكن  عوضة أقل من قيمة األرض ،ت القيمة املالية الـــُمــــــــأو كان لدى جلان الثورة  أرضهيطعن يف قرار 

  .) 3(الوالئية ، وجلنة الطعن الوطنية الزراعية ، ولقد استحدث املشرع يف ذلك الزمن ، جلان الطعن 

 : جلان الطعن الوالئية ●

تتكون جلنة . كل والية من والﾚت الوطن ومفردها جلنة طعن والئية ، وتتواجد كل واحدة منها على مستوى      
لس القضائي للوالية وممثلنيالوالئية من قاالطعن  من ن وعضوياجلماهريية ،  واملنظمات عن احلزب ضني من ا

لس الشعيب للوالية ، وممثلني عن وزير املالية وممثلني عن وزير الفالحة واإلصالح الزراعي وعضوين من كل  ا
  . ذكرمهاجملس شعيب بلدي موسع . ويرتأس جلنة الطعن الوالئية أحد القاضيني ، الذين سبق 

ـــــــــةة طعن ــــــــتنظر كل جلن          من أمر التأميم أو من معدل إليها من طرف املتضررين املقدمـــــــــةيف الطعون  والئي

 
 . 200-198املرجع نفسه ، ص عبد العزيز سعد :   - )1(
 يف الثورة الزراعية . أكثرسنعود يف الفصل الثامن لكي نتوسع  – )2(
. وهو  1666م ، ص 1971من قانون الثورة الزراعية الصادر يف  250واملادة   249املادة يُراجع أو  . 181املرجع نفسه ، ص  – )3(

،  97، العدد/ 08م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1971نوفمرب  08مؤرخ يف  73-71صادر حتت رقم 
  . 1668-1642، ص  30/11/1971
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 طرف املتضرر نفسه أو عن طريق ممثله القانوين ،من عن كل بلدية على حدى ، ويكون الط  مستوى علىالتعويض 
ويتجسد ذلك عن طريق . وذلك خالل ثالثني يوما فقط من نشر قوائم التأميم ﾖلبلدية وتبليغه بقرار التأميم 

لس الشعيب البلدي وأن يرسل طلبه اخلاص ﾖلطعن إىل   التعبري عن طعنه كتابة ضمن السجل املفتوح يف مقر ا
وبعد دارسة امللف أو القضية تصدر  ،كاتب ضبط اللجنة مرفقا بنسخة من قرار التأميم والوﾘئق اليت يستند إليها 

  . )1(طعن مستوى اللجنة الوطنية لل قابل لالستئناف على جلنة الطعن الوالئية حكما قضائيا

  :جلنة الطعن الوطنية   ●

ـــــــــــتتشكل جلنة الطع      لس األعلى للقضاء ،  قاضينين الوطنية من ـــــ واملنظمات  عن احلزب وممثلنيمن ا
 عن وزير وممثلني عن اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، لني عن احتادﾚت الفالحني ، وممثلنيأربعة ممثو ، اجلماهريية 

 املستأنفةالوطنية يف األحكام القضائية  الطعنتنظر جلنة و  وزير املالية .  عننيممثلو الفالحة واإلصالح الزراعي ، 
ائيا ، مع تفسري هذا القرار النهائي أومن أي جلنة طعن والئية ، وتصدر بعد دارسة امللف    . )2( القضية قرارا 

  :  م)1978 -1962( ما بني السلطة القضائيةالسلطة التنفيذية و  -ﾘلثا

م ، وغريمها من نصوص الدولة والثورة اجلزائرية ﾖستقاللية القضاء ،  1976م ودستور 1963لقد قال دستور      
كما أكدا الدستورين السابقني على علوية السلطة القضائية على مجيع السلطات ، كما أكدا كذلك على خاصية 

مهمة ضمان  ،املهمة املعروفة واملشهورة  إىلﾖإلضافة  للقضاءللقانون ، وأعطيا  إالوميزة عدم خضوع القضاء 
  . )3(حلقوق واحلرﾚت األساسية للمواطن ا

يف القضاﾚ اليت رمبا  إالمن املنطقي القول أن السلطة التنفيذية ال تتدخل وال تضغط على السلطة القضائية      
 القضاﾚ أوالشخصية  حولاأليف قضاﾚ  أما ، قضائية جتعلهم حمل متابعة أودد ممثلي السلطة التنفيذية 

خذ جمراه ، وهذا ما تؤ ، فهي ال تتدخل وال تضغط بل ت القضاﾚغريها من  أواالجتماعية  ده كرتك القانون 
 ﾙاليت عد ﾚلس األعلى  حىت، كانت قد عاجلتها املؤسسات القضائية ، ووصلت  إليهاجمموعة من القضا ا

  اليوم ﾖحملكمة العليا .  للقضاء ، املعروف

لس األعلى للقضاء ، اجتهاٌد قضائي ، ولقد عدﾙ إىل بعض       لقد حصل يف القضاﾚ اليت وصلت إىل ا
 ﾚكان قد مجعها الباحث وغريها مرياث ، طالق ، نفقة ، حضانةزواج ، مادة األحوال الشخصية  ( يفالقضا ،(

  
 . 1667م ، ص 1971الثورة الزراعية الصادر يف من قانون  270إىل  264املواد من  – )1(
 . 1668م ، ص 1971من قانون الثورة الزراعية الصادر يف  277إىل  271املواد من  -  )2(
م ، مصدر 1976من دستور  172واملادة  164، واملادة  55م ، مصدر سابق ، ص 1963من دستور  62املادة يُراجع ما يلي :  – )3(

  . 118سابق ، ص 



م) .1978 -1962ائية اجلزا܂رية ما بني (الفصل اخلامس : بناء السلطة القض  
 

156 

 

"االجتهاد اجلزائري يف مادة  يف مؤلفه ، املعنون بـ "موسوعة االجتهاد القضائي اجلزائري" ، قسم :"مجال سياسي" 
هي تلك القضاﾚ اليت تدرس يف على مستوى  قضائي فيها اجتهاد. والقضاﾚ حيصل )1(األحوال الشخصية" 

الس القضائية مث تصدر قضائية مث ترفع أحكام أو قرارات هذه القضاﾚ إىل فيها أحكام أو قرارات  احملاكم أو ا
لس القضائي األعلى لكي يقّوم هذه األحكام والقرارات القضائية النهائية الص الس ـــــــــــــا ادرة عن احملاكم وا

  .) 2(، إذا حصل طعن يف احلكم أو القرار القضائي النهائي  القضائية

   م) 1965-1962(السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ما بني -أ

     ﾚاألح إن املؤسسات القضائية اجلزائرية يف القضا ﾚــــــــــــــــاإلدارية أو قضا ﾚاالجتماعيةوال الشخصية أو القضا 
طبق القانون وحياكم املخالفون وتطبق عليهم القوانني فاألمور واضحة ، يُ  ،  أو يف القضاﾚ التجارية أو غريها

احلرﾚت ومعارضة القيادة احلاكمة ، فهنا الرأي و أما يف قضاﾚ . حبذافريها ، وهنا يظهر مدى استقاللية القضاء 
طاق ، ستنعتقل هؤالء ويوجهون إىل السجون وﾙدرا ما ينجون من التعذيب وااليظهر العكس . فيلقى القبض أو يُ 

، وهذا خاصة خالل حكم أمحد بن بلة ، ففي زمن هذا األخري مل فإن هلم حصة من ذلك  القضاءن قدموا إىل وإ
كيفية يروي لنا فرحات عباس   كما  ، )3(نفسه عمار بن تومي لعدل السجن حىت وزير ااالعتقال و ينجوا من 

لس الوطين التأسيسي ، فيما  أمام هرفضب اعتقاله من بيته وسجنه ، وذلك بسب اجلميع التعدي على سلطات ا
معتقلني يف السجن املؤقت الذي كان فيه ، على غرار عبد  معن الذين وجده خيربﾙللدستور ، كما  إعدادهخيص 

ن املؤقت مزهودي وبوعالم أوصديق وغريهم . وبعد االعتقال والبقاء يف السج الرمحن فارس والعريب برجم وإبراهيم
بشار مث أدرار ، وكان معه يف املعتقل عمار بن  إىلفرحات عباس ف ؛إىل الصحراء  نفيهم متيف األبيار ﾖلعاصمة ، 

  .  )4(آفلو ...إخل  إىلالعريب برجم  ومت نفيتومي ، وأما عبد الرمحن فارس إىل عني صاحل ، 
ستنطقون ويعذبون ، كل من ُأشتم فيه رائحة املعارضة فضال عن من عارض ، وغالبا ما كان هؤالء ي  ا مل ينجو      

االعتقال واالستنطاق والتعذيب ما حصل للمجاهد املناضل الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي جنل وخري دليل على 
،  )5( أشهر 07والتعذيب حلوايل  العالمة حممـد البشري اإلبراهيمي فقد القى أمحد طالب وذاق مرارة السجون
ــــــــــــم وأطلـــــــــــُعذِّب واستنطق من طرف جزائريني قبل أن حياكم أضف إىل ذلك أنه مل حياك   سراحه فيما بعد ،ق ـــــــــ

  
ــــــائي اجلزائري"   – )1( ـــــــــــ ـــــــــــــاد القضــ ، وقسمها إىل األقسام لقد صنف الباحث العديد من القضاﾚ ، فألف موسوعة ، مسها بـ "موسوعة االجتهـ

ادة االجتماعية ، االجتهاد التالية : االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري ، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري ، االجتهاد اجلزائري يف امل
 اجلزائري يف مادة األحوال الشخصية ، االجتهاد اجلزائري يف املادة التجارية والبحرية وغريها من األقسام .

ــــــاد اجلزائري يف مادة األحوال الشخصي - )2( ـــــــمجال سايس : االجتهــــــــــ ،  2013،  ، منشورات كليك ، اجلزائر 01، الطبعة/ 01ة ، اجلزء/ــ
 . 128-49ص 

 . ﾙ178صر جايب : املرجع السابق ، ص  - )3(
 . 19-13فرحات عباس : االستقالل املصادر ... ، مصدر سابق ، ص  - )4(
  . 211-195،  ص  08... ، مصدر سابق ، الفصل/ 01أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلز/ - )5(
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بومدين ﾖسم دون حماكمة أو قضاء ... هذا ويذكر اهلواري بومدين إن عدد املعتقلني الذين أطلقهم اهلواري 
، عانوا من التعذيب داخل السجون اجلزائرية ، وذلك  )1(معتقل  2500جملس الثورة كانوا ح الثوري و ـــــــــــالتصحي

  . )2( حصة من التعذيب أخذحبسب شهادة الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي ، الذي 
، عندما سأله اإلعالمي أمحد منصور حول ما حصل له يف شهادته على العصر  اإلبراهيميأمحد طالب  رد     

، أم  وسكت ومل يسرتسل يف الكالم  )3( كرى"نُ  ب عذاﾖً ذِّ لقد عُ " : قائاليف السجون اجلزائرية غداة االستقالل 
يف ا عندما ُيسَأل حول ما حصل له دائممتأثرا وكان ،  سجنه وتعذيبهيف مذكراته األوىل فقد فّصل يف كيفية 

، بل ويعترب سنوات السجن السبعة اليت قضاها يف فرنسا خري من السبعة ) 4(السجون اجلزائرية بعد االستقالل 
  . )5(جنة مقـارنة مع سجون اجلزائر املستقلة  اأشهر اليت قضاها يف السجون اجلزائرية ، بل ويعده

م ، وأنه 1962على حسب ما يذكر لنا أمحد طالب اإلبراهيمي أنه اعتزل السياسة منذ حصول أزمة صائفة      
شّكل جلنة متكونة منه ومن حممـد الصديق بن حيىي ورضا مالك ، للتوفيق بني الطرفني املتنازعني ؛ احلكومة املؤقتة 

، وعندما مل تُوفق اللجنة يف هدفها ، يذكر أنه اعتزل الساحة السياسية وتفرغ  وقيادة األركان وأحالفها وأحالفها
إال أن بن بلة مل يرتكه وشأنه فلقد عمل على اعتقاله  ،للتدريس والتطبيب يف املستشفى اجلامعي مصطفى ﾖشا 

إسقاط بن بلة أو النظام احلاكم ، إال أن يف اخلارج هدفها  وسجنه بتهمة املشاركة يف تشكيل حكومة معارض
امهم له . فلقد كان السؤال الذي  أمحد طالب أنكر ذلك ، ولكن بعد سجنه وتعذيبه غيّــر الــــُمــــــستنطقون من ا
يسألونه له يف البداية ، يدور حول مشاركته يف حكومة معارضة يف اخلارج ، ولكن بعد ذلك أصبح عن السبب 

  : فض املشاركة يف احلياة السياسية  ، ولقد كان رد أمحد طالب كما يليالذي جعله ير 
  م ، كان أمامنا ، يف رأي ، طريقان :1962"يف جويلية      
  ريخ اجلزائر انفتحت مع استعادة االستقالل ، كانت ، وككل صفحةﾗ مبا أن صفحة جديدة من"

ـــــــــايل خاصة يف الفاتح من نوفمرب  م ، 1954جديدة ، تستدعي رجاال جددا ؛ وهو ما مل يفهمه مصـــــــــ
ـــــــــــادة التارخييني أن ينسحبوا صراحة من ا  وعليه ، كان على القــــــــ الساحة ، ﾗركني املكان إلطارات أفرز

ولكن مل يكـــــــــــــــــــــن ملثل هذا احلل أن يرى النور  ]...[ حرب التحرير يف الداخل واخلارج على حد سواء
ولــّمــا كان مثل هذا احلل  ]...[ري أن تكون اإلطارات الشابة جاهزة هلذا الدور ، جسدﾚ ومعنوﾚ من غ

دة ـــــــــــع ، أال وهو الوحــــــــــــــاك حل آخر يف متناول اجلميـــــــــــــ"البطويل" ، مستحيال ، كان هن"اجلذري" ، 
م الفردية ، أن يقبلوا ـــــــــالوطني  ﾖلعمل ة . حينئذ ، كان على التارخييني ، وبعد إدراكهم لضعف قدرا

 
 . 88سابق ، ص ال جعر لطفي اخلويل : امل – )1(
 . 211-195،  ص  08... ، مصدر سابق ، الفصل/ 01مذكرات جزائري ، اجلز/أمحد طالب اإلبراهيمي :  – )2(
 مصدر سابق ،،  (احللقة مكتوبة) 05يف برﾙمج شاهد على العصر مع اإلعالمي ، أمحد منصور ، احللقة/ اإلبراهيميأمحد طالب  – )3(
 . 467، ص  ﾙصر جايب : املرجع السابق - )4(
 ، مصدر سابق . 05أمحد طالب اإلبراهيمي يف برﾙمج شاهد على العصر مع اإلعالمي أمحد منصور ، احللقة / – )5(
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 " . ن حوهلم مجيع اإلطارات الوسطىاليد يف اليد ، وم
لقد ُعذب واستنطق أمحد طالب اإلبراهيمي وهو برئ من كل التهم اليت نسبت إليه ، وبعد ذلك بُرأ وأخرج      

بن بلة  . هذا كنموذج أول يبني واقع احلرﾚت يف عهد أمحد )1(دون حماكمة أو وثيقة إعفاء وتسريح من السجن 
 براهيمي مل يكن متورطا يف ذلك .عندما يتعلق األمر مبعارضة نظام احلكم ، وأمحد طالب اإل

املستقلة يف اجلزائر والرأي والقضاء  من مكانة احلرﾚت الكي نعرف ولو جزء الذي نقدمهأما النموذج الثاين      
الضباط إشراك ومتكني ه يف رفض قضيته ؛ تتلخصو . يف عهد أمحد بن بلة ، هي قضية العقيد حممـد شعباين 

 . وخاصة يف املراكز احلساسة والقيادية يف اجليش ، اجليش اجلزائري يف الفارين من اجليش الفرنسي
ارين من اجليش الفرنسي يف أكثر من موضع ، وكان ضدهم ـــــــــــــــنقده هلؤالء الفم العقيد حممـد شعباين لقد قدّ      

حلزب  كان عند انعقاد املؤمتر التأسيسيع اليت قدم فيها العقيد نقده ورفضه هلؤالء ،  يومن أبرز املواض ،من البداية 
ـــــــــــجبه ة اجليش اجلزائري ـــــــــتنظيف وتصفي وجوب ه يفـــــــــرأير عن ـــحينما عبّ ،  م1964ة التحرير الوطين يف أفريل ــ

ارين من اجليش الفرنسي ، والذين اعتربهم القوة اليت ستخدم فرنسا يف اجلزائر املستقلة ، ولكن اهلواري ــــــــــــــــــمن الف
 أورده لنا العقيد الطاهر يبدو مقنعا للعقيد شعباين اً وعضو املكتب السياسي ، قّدم رد بومدين ، وزير الدفاع

: "إن تصفية اجليش الشعيب  ، قائد األركان يف تلك الفرتة وعضو املكتب السياسي ، حيث قال اهلواري الزبريي
هيل اجليش ، وهذا ما جيعل  الوطين من هؤالء الفارين يعين أننا سنضطر إىل االعتماد على اخلربات األجنبية يف 

ؤالء الضبأسرارﾙ العسكرية مكشوفة  م ــــــــــــــــلألجانب ، لذلك فاألوىل بنا أن نستعني  اط الذين ال ينكر أحد 
م خيضعون للقانون اجلزائري" هيله خاصة وأ طري اجليش اجلزائري و   . )2( جزائريون جادون يف 

، يف اجليش اجلزائري بعد أن قّدم العقيد حممـد شعباين نقده وعارض متكن الضباط الفارين من اجليش الفرنسي     
الدفاع وزارة تعقدها اليت  االجتماعات حيضر، وأصبح ال  كان يشرف عليهااليت   صم ﾖلناحية العسكرية الرابعةاعت
، ولكن وصل به   يتوقف عند عدم حضور االجتماعاتهما ، ومل، وهو عضو ﾖرز يف كلتي املكتب السياسي أو

اليت  لقائد األركان ، و  نيابتهاألمر إىل عدم االلتحاق مبنصبه اجلديد ؛ أي عضوية املكتب السياسي ﾖإلضافة إىل 
  . )3( لفرتة قصرية مث يعود إىل الناحية اليت يقودها ، فهو يبقى عند التحاقه، وحىت ا اجلزائر العاصمة مقره كان
أمحد بن بلة رئيس الدولة والعقيد  كل من  ألن العقيد حممـد شعباين مل يرد أن يلتحق مبنصبه اجلديد أرسل له     

 تاملخابرا قائد األركان ، العقيد الطاهر الزبريي واألمني العام لقيادة األركان ورئيس،  عاهلواري بومدين وزير الدفا 
ولكن  هدي ، لكي يكلماه ويقنعانه بضرورة االلتحاق مبنصبه اجلديداجلزائرية يف بداية االستقالل ، الشريف م

  هو من سيتقلد قيادة الناحية  ، رفض ذلك وأصر على البقاء ، خصوصا وأنه َعِلم منهم أﾙ فاراً من اجليش الفرنسي

 
 ، بتصرف . 211-164... ، مصدر سابق ، ص  01جلز/أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، ا - )1(
 . 56زبريي : نصف قرن من الكفاح ... ، مصدر سابق ، ص الطاهر  - )2(
  . 57ص املصدر نفسه ،  - )3(
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ـــــــة  كيف بكم على ما يذكر الشريف مهدي ، ويورد األخري أن العقيد حممـد شعباين قال هلم : " ة ،ــــــالرابعالعسكريـ
أن تقبلوا أن يوضع فاٌر من اجليش الفرنسي على رأس قيادة الناحية العسكرية الرابعة ، فأنتم ثوريون ، كيف 

  . )1(تدعمون فاراً من اجليش الفرنسي ؟!" 
لقد توسطت العديد من الشخصيات بني العقيد شعباين ورﾕسة اجلمهورية ، ولكنه رفض االلتحاق مبنصبه ،      

علي ات ، العقيد يوسف اخلطيب ، الرائد خلضر بورقعة ، الرائد عمار مالح ، الرائد ـــــــــهذه الشخصيونذكر من 
ملاذا ولكن منجلي ، وسفري مصر لدى اجلزائر علي خشبة ، ولكنه أصر البقاء وعدم االلتحاق مبنصبه اجلديد ... 

لكي يكون قائدا جديدا  فارًا من اجليش الفرنسي رساهلاتريد القيادة يف تلك الفرتة أن تستفز العقيد شعباين ؟، 
 يلتحق مبنصبه يف اجلزائر العاصمة أن . املهم أن العقيد مل يرد.. ؟! له استفزازا يف ذلكلناحية الرابعة ، أليس ل

ورئيس وأصر البقاء يف قيادة الناحية الرابعة واستمرت األحوال على حاهلا ، حىت جرى اتصال هاتفي بني العقيد 
، فلقد َأَمسع العقيد شعباين كالما قاسيا لرئيس تفي إذاﾙً بنهاية معارضة العقيد اجلمهورية ، كان هذا االتصال اهلا

اء مترد العقيد شعباين  األخري مما جعل هذامحد بن بلة ، ، أ اجلمهورية ولقد قال العقيد حممـد . مر فورًا 
، ويورد الشريف مهدي  )2(املتعفنني ... إن مل تكن منهم"  شبه السياسينيشعباين للرئيس أمحد بن بلة : "أنت ت

. ويورد الشريف ه ، حيث أمر اجليش ﾖعتقال ، وهذا األمر هو الذي أغضب الرئيس بن بلة أنه قاهلا مرتني للرئيس
السابق للرئيس ؛ ألن  يف شهادته حول األحداث السابقة وأحداث أخرى أن العقيد حمـمد شعباين قال الكالم 

ن يُ العقيد شعباين     . )3(" ف بوعدهو نه وزيرا للدفاع ، ومل يعيّ كان "مغتاظا من الرئيس بن بلة ؛ ألنه وعده 
املهمة  العقيد حمـمد شعباين ، فكلف هلذهأمر الرئيس أمحد بن بلة ﾖعتقال بعد االتصال اهلاتفي السابق ،      

وقبل اعتقال العقيد شعباين ،  ،  )4( الناحية العسكرية اخلامسة ، وﾙئبه حممـد عطايليةقائد بن جديد  الشاذيلالرائد 
ويشطب عليه  هرد فيه العقيد حمـمد شعباين من رتبته ، وينّحيكان رئيس اجلمهورية قد أخرج مرسوما رﾕسيا ، جيُ 

، كما خرج مرسوم رﾕسي آخر يف نفس  )5( م1964جويلية  02من إطارات اجليش ، وذلك املرسوم مؤرخ يف 
وضع حد ملهام عضو من القيادة العليا للجيش الوطين الشعيب كان ميارسها ــــــاليوم يقول يف مادته األوىل : "يُ 

  .) 6(وزير الدفاع ، اهلواري بومدين بتنفيذ ذلك  ،، ويكلف يف مادته الثالثة  الكولونيل حمـمد شعباين"
بن جديد ، وطلب  الشاذيلبن جديد يف مذكراته ، أن اهلواري بومدين هو الذي هاتفه ؛ يعين   الشاذيليورد      

ـــــــــــمركز الناحية العسكريمنه احتالل  ـــــــــــالرابع ةــ   كما يذكر أنه يف هذا ،   ة ، وذلك بطلب من الرئيس أمحد بن بلةــ

  
 مصدر سابق .: شهادة ،  الشريف مهدي  – )1(
 السابقة . ويُنظر كذلك يف شهادة الشريف مهدي،  58الطاهر الزبريي : املصدر السابق ، ص  يفيُنظر  - )2(
 الشريف مهدي : املصدر السابق .  - )3(
 شهادة الشريف مهدي السابقة . ويُنظر كذلك يف،  208بن جديد : املصدر السابق ، ص  الشاذيل يُنظر يف - )4(
 . 174، ص  03/07/1964،  11، العدد / 01السنة /اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  - )5(
 . 173املصدر نفسه ، ص  - )6(
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االتصال كان الرئيس جبانب العقيد اهلواري بومدين ، ويضيف أن "قيادة األركان قد اختذت قرارها ﾖإلمجاع على 
  .  )1(ضرورة إجهاض هذا التمرد يف أسرع وقت" 

مر من       يف اللحظات اليت كان فيها و لوقف العقيد حممـد شعباين ،  الرﾕسةحترك الرائد الشاذيل بن جديد 
وأدت  .بيت ﾙئبه "عمر صحراوي" يف ﾙئما ، كان العقيد شعباين  بن جديد الشاذيلالرائد  ةاجليش يتحرك بقياد

عباين إىل قتل وقوات العقيد حمـمد ش بن جديد الشاذيلقوات اليت يقودها الرائد املناوشات اخلفيفة اليت دارت بني ال
بعد أسبوع من القبض اثنني من جانب العقيد شعباين ، أما هذا األخري فلقد فر إىل بوسعادة ، وهناك ألقى عليه 

، الناحية العسكرية األوىل  ، قائدى عليه القبض الرائد السعيد عبيد وكان الذي ألق، انطالق العملية العسكرية 
، كان قد اعتقلوا ، كأمحد   آخرينجبوار زﾙزين مناضلني 62الزنزانة رقم  وضع يف السجن املدين بوهران يف اوبعده

عندما سأل صحفي جريدة اخلرب ، "مصطفى دالع" ، . ، السعيد عبادو ، النقيب بوعناين طالب اإلبراهيمي 
أجاب ، ف؟ هل مت تعذيب شعباين فعال خابرات اجلزائرية بعد االستقالل ، مدير للم أول الشريف مهدي ،

ارا بسببها ، ومل تعطى له إال مسكنات،  كانالشريف مهدي قائال : "بل كان مريضا جدا ، بـ"املرارة" ،   يتأمل ليال 
ره الرائد سعيد ولكن كان يعامل ﾖحرتام شديد ، وحىت عندما حاول أحد الضباط اإلساءة  ... له يف السجن 

  .  )2(ه احرتاما ﾗما"، وألزم اجلميع مبعاملته ﾖحرتام هذا سيدك ... أطلب منك احرتام:  ، وقال لهعبيد 
قبل حماكمة العقيد حمـمد شعباين أطلق الرئيس أمحد بن بلة أمرا رﾕسيا ُحيدث من خالله ، حمكمة عرفية ،      

منها ، ولقد محل ذلك األمر ﾗريخ  تم وتتخصص يف التمردات على الدولة ، واملساس  جويلية  28وهي حمكمة 
حماكمة العقيد حمـمد  ة علىــــأشرفت هذه احملكمة العرفي م1964يف الفاتح من سبتمرب سنة . و  )3( م1964
(صباحا) ، حيث أشرف على حماكمته أعضاء  11:00، والذي قدم للمحاكمة ، بداية من الساعة  شعباين

  : )4(احملكمة العرفية التالية أمساؤهم 
 د زرطال : رئيس احملكمة ، وهو قاض مدين يشتغل مستشارا مبحكمة وهران ، وهو معني من طرف ـحمم

 محد بن بلة .الرئيس أ
  ئب رئيس  ،بن جديد : قائد الناحية العسكرية اخلامسة  الشاذيلالرائدﾙومكلف من طرف وزير الدفاع و

 اجلمهورية ، العقيد اهلواري بومدين .
 العقيد اهلواري بومدين . من طرف ومعّني  ، الناحية العسكرية األوىل الرائد سعيد عبيد : قائد 
  من طرف العقيد اهلواري بومدين .الرائد عبد الرمحن بن سامل : إطار يف اجليش ومعّني  

  
 . 208الشاذيل بن جديد : املصدر السابق ، ص  - )1(
 الشريف مهدي : الشهادة السابقة . - )2(
 . 307- 306، ص 04/08/1964،  20، العدد  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة / - )3(
 . 211بن جديد : املصدر السابق ، ص  الشاذيل - )4(
 الشريف مهدي : الشهادة السابقة . - )5(
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  : )1(ولقد وجهت إىل العقيد حممـد شعباين ، التهم التالية      
 . التعامل مع االستعمار الفرنسي 
 . سعيه لفصل الصحراء عن اجلزائر 
 ةوقوفه ضد الفرانكفوني . 
 . عدم تطبيق أوامر رئيس اجلمهورية ووزير الدفاع 
 . القيام بعملية انقالبية ضد احلكم 
لعقيد حممـد شعباين ، رئيس املخابرات اجلزائرية غداة االستقالل ، على التهم املوجه إىل ا يعلق الشريف مهدي     
ي عملية عسكرية ضد احلكم ، ومل : " قائال وهذه التهم كلها افرتاءات وكذب ، فللتاريخ ، مل يقم العقيد شعباين 
: "لقد أنكر العقيد حممـد شعباين كل التهم ، إال وقال أيضا يوما لفصل الصحراء ، وال للتعامل مع العدو" ، يسع 

ﾖلفرانكفونية متكني الضباط الفارين من اجليش الفرنسي أنه اعرتف مبعاداته للفرانكفونية جبميع أشكاهلا". ويُقصد 
مجيع الذي أوقفوا معه ،  سراحطلق وقبل أن ميوت طلب أن يُ . .. ة للجيش الشعيب الوطينــــــــــاحلســـاساملراكز يف 

  . )2(الذين أوقفتموهم غري مسؤولني ، وأﾙ الذي أحتمل املسؤوليات" كل حيث عرب قائال : "
بن جديد ، خلصت احملكمة العرفية إىل تنفيذ حكم  الشاذيلاليت مل تدم طويال على ما يذكر بعد احملاكمة      

بتهمة حماولة التمرد على احلكم وزرع الفتنة يف صفوف الشاب حممـد شعباين ، وذلك " اإلعدام يف حق العقيد
لتقت نظرتنا ، بعد النطق ﾖحلكم ا: " أنه ـة ،واحملاكمــــد أعضاء احملكمة أحبن جديد ،  الشاذيل يذكرو  .اجليش" 

ذا احلكم  فأﾙ كعسكري ، امتثلت ألمر الرئيس ، القاسي ... وانتابين يف تلك اللحظة شعور أن ال أحد مقتنع 
ومل يكن يف وسعي رفضه ، ومن أجل إنقاذ حياة شعباين طلبت منه أن يلتمس العفو بنفسه من الرئيس أمحد بن 

الرئيس أمحد بن بلة لكن ، فقام بذلك الرائد سعيد عبيد ، و ن منهارا : "اطلبوه أنتم بنفسي"" ة ، فقال لنا ، وكابل
ائي وغري ا" ، وأمر بتنفيذ حكم احملكمة ، أ"رفض رفضا قاطع ال وهو اإلعدام ، كما صدر ، معتربا أن احلكم 

ﾖمسهم مجيعا أن حيول  احملاكمةاجلمهورية ، طلب أعضاء قابل لالستئناف" ، وملا أخربهم السعيد عبيد برد رئيس 
حكم اإلعدام إىل عقوبة سجن ؛ يعين أن يعفو على العقيد حمـمد شعباين ، ولو أنه سيبقى يف السجن ، 

عدموه لكم أن رفض الرئيس أمحد بن بلة مرة ﾘنية ، ورد على السعيد عبيد وهو منرفز ومتوتر ، "قلت ـــــــــــــــــــــــولك
عبيد وشتم أمه ، وقال له : "أمنعك السعيد شتم بن جديد أن الرئيس أمحد بن بلة  الشاذيل هذه الليلة" ، ويورد

  . )3( يف وجهه اخلط " وأغلق" ، يب مرة أخرى االتصالمن 
  ،  بوهران "كاﾙستل"يف غابة ﾖلقرب من  الفجر مع طلوعشعباين حممــد  العقيد أُعدمسبتمرب  03يف يوم      

  
 الشريف مهدي : الشهادة نفسها . – )1(
 املصدر نفسه . – )2(
 . 211- 210بن جديد : املصدر السابق ، ص  الشاذيل - )3(
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 وضعـــــــــوا جثته يف نعش ،حبضور أعضاء احملكمة ، وحضر أيضا أفراد من الدرك الوطين العملية ، وبعد اإلعدام 
ـــــــن يف مكان  جمهول بيل ق ، ماذا حصل ؟أكثــــــــــــــــر حول عملية اإلعدام ؛ كيف متت . وحول تفصيل  )1(" وُدفـــِـــــ

(فجرا) ، ُأخرج العقيد  04:30وعلى الساعة : " الشريف مهدي ما يلييروي ، اإلعدام ، وأثناءها حكم  تنفيذ
،  سوداء 403شعباين من سجن اهلواري بوهران ، بعد أن طُّوق بوحدات اجليش ، ونقل على منت سيارة من نوع 

، مث ربطوا يديه إىل الوراء ، وأرادوا أن يضعوا شريطا قامتا على عينه ، لكنه  بوهران "كاﾙستل"وأخذوه إىل منطقة 
، ب منه شيئاأقسم ﾖ العظيم لن أطلرئيس اجلمهورية ، فرد قائال : " العفو من رفض ، فسألوه ، بودﾙ أن تطلب

.. ؟ فقال : نعم ، أريد أن أرى أخي وصديقي ." ، فقالوا له : هل لديك مطالب وعند ربكم ستختصمون
ا ، وال ترتكوا جثيت أصدقائيالشريف خري الدين ... ويل والدة صحتها مهلهلة ، أطلب من  يف هذا  التكفل 

" . هذا ويورد الشريف مهدي دائما أنه "وقبل ذلك وعلى ين يف مسقط رأسي أو يف سيدي عقبةاملكان ، أرجو دف
ا  12(فجرا) كانت قد وصلت فرقة اإلعدام املكونة من  03:10الساعة  قطعة  12عسكرﾚ وأدخلوا إىل غرفة 

ا رصاص حي ،  06سالح ،  ا  06قطع  ، ومت خلط الرصاص بشكل  ]غري حي[صويت رصاص قطع أخرى 
ي عقدة  الرصاصة عرف صاحبال يعرف أي منهم طبيعة الرصاص الذي لديه ، حىت ال يُ  القاتلة ، كي ال يشعر 

ذنب يف حياته ... وأُعطى األمر ﾖلتنفيذ ... فأطلق رجال فرقة اإلعدام رصاصتهم على شعباين ، على مسافة 
فرقة ديد اقرتب منه قائد لألسف الش ولكنر ، ومع ذلك مل يصيبوه إال يف رجله ، ـــــــــــمرتا على أكثر تقدي 30

، وسحب مسدسه الشخصي وأطلق عليه النار ، فـأرداه قتيال ..."، وكان ذلك القاتل على ما يذكر اإلعدام 
هو الذي اقرتب من اط الواردين من اجليش الفرنسي ، ـــــــــــــالشريف مهدي : "مصطفى السايس ، وهو من الضب

العقيد حمـمد شعباين وأطلق عليه رصاصتني يف رأسه من مسدسه الشخصي ، فقتل أصغر عقيد يف اجلزائر ، حيث 
  . )2(فجرا) ( 05:14سنة إال يومني ... وكان ذلك على الساعة  30عاما حينها" ، وﾖلتحديد  30مل جياوز سنه 

، أن ﾖحلرﾚت ما أردﾙ أن نربزه من خالل العرض السابق لقضية العقيد شعباين ، واليت هلا عالقة كبرية       
، وما احملكمة رئيس اجلمهورية  دعن منكان احلكم فيها جاهزا ــــوكم عن طريق حمكمة عرفية ...  العقيد شعباين حــُــــ

التهم  مث إن مجيعيدافع عنه ...  ، يكن للعقيد شعباين حمامي، أضف أنه مل برتكول ، كان جيب أن يقام  إال
  املوجهة إليه خطرية جدا وتتناقض مع ماضيه ... 

  ) :م1978-1965( السلطة القضائية ما بنيو  السلطة التنفيذية -ب

يف اجلزائر املستقلة ،  تالوزارايف العديد من  واملتقلب، املتقلد  اإلبراهيميمحد طالب يشهد املناضل الدكتور أ     
  يف عهده ، وأن التعذيبت ومل تكن كما هي يف عهد أمحد بن بلة يف عهد اهلواري بومدين قد قلّ  االعتقاالت أن

  
 . 211املصدر نفسه ، ص   – )1(
 الشريف مهدي : الشهادة السابقة . – )2(
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، التقى  م1966يف ربيع  هأمحد طالب يف مذكراته الثانية أن . يذكر )1( نفسه ممنوع من طرف اهلواري بومدين
خربه أنه جاء لكي حيتج على ممارسة التعذيب من الذي أ ،تب الفرنسي "كلود روا" وهو الكا ،أصدقائه حد 

وكان ذلك الكاتب الصديق قد  . األمرش هلذا وشك يف هِ أمحد طالب أنه دُ  دويور  ، !؟قبل السلطات اجلزائرية 
وعرب له يف هذه املقابلة  ، الذي طلب مقابلته وقابله بومدين اهلواري إىلفحمله الوزير ، م له ملفا عن املوضوع قدّ 

ان هناك من جتاوز يف هذا ك  إذاعن موضوع التعذيب ، فعرب اهلواري بومدين قائال :" عند احلديثعن امشئزازه 
تخدام خصيا تعليمة موجهة ملصاحل األمن ، متنع اسعت شأعوان ﾘنويني ، ذلك أنين وقّ  إىلنه يعود الشأن فإ

ا أمحد طالب اإلبراهيمي  ، واليت محد طالب أن الرئيس قد أراه تلك التعليمة الداخليةأ يوردالتعذيب" ، و  مسع 
ما ثبتت معلومات  إذاك ال يكفي ، بل ينبغي إن ذل أمحد طالب لبومدين قائال :"، فعربعلى ما يذكر  ألول مرة 

اية اللقاء كان اهلواري بومدين قد وعد   نهد طالب محأ"كلود روا" معاقبة الذين ميارسون التعذيب" . ويف 
ذا الرأيس ، وهو يف ذلك  ك الشكلوبذلذه السرعة  اإلبراهيميمحد طالب ولكن ملاذا يتصدى أ. ) 2( يأخذ 

  وال وزيرا للعدل ؟. اإلنسانفهو مل يكن ال وزير حلقوق  ؛للرتبية الوطنية الزمن وزير 

 أنقبل  اإلبراهيميالشروط أو ﾖألحرى الشرطني اللذين قدمهما أمحد طالب  إىليعود ذلك على ما نعتقد      
؛ مبعىن آخر فهو ربط دخوله يف  فيها الوطنية احلكومة األوىل للهواري بومدين ويتقلد وزارة الرتبية ينضم إىل

فتمثل الثاين الشرط  أما، ملنع املطلق للتعذيب يف اجلزائر" ا"، كالتايل :  ومة بشرطني . وكان ذالكما الشرطنيكاحل
، رئيس جملس الثورة ، قد وافق وأيد الشرط  بومدين. وكان اهلواري  "محد وموسى بن أمحداح آيت أسر  "إطالقيف 

ييدا مطلقا ،    . )3( الوقتبعض  اإلبراهيميمحد طالب فطلب من أأما ﾖلنسبة للشرط الثاين األول 

وحصلت اعتقاالت  املعارضةت احلرﾚت بشكل كبري ومنعت دّ حُ  عهد اهلواري بومدين قدنه يف أصحيح      
ا معروفوغري  غامضة واليت تبقىسياسية يف عهده (حممـد خيضر وكرمي بلقاسم) ،  اغتياالتو  كما   ، )4( من قام 

وبن يوسف بن خدة ،،  )5(عباس فرحات كالسياسية  الشخصيات  اجلربية على بعض اإلقامةعقوبة  مت تسليط

  
بصرية) ، قناة اجلزيرة -(احللقة مسعية 07أمحد طالب اإلبراهيمي يف برﾙمج شاهد على العصر مع اإلعالمي أمحد منصور ، احللقة/ - )1(

 والرابط االلكرتوين للحلقة كالتايل : . 14/07/2013قطر ، الدوحة ، القطرية ، 
- https://www.youtube.com/watch?v=7BYyZD2Ru3o  

. وراجع كذلك احللقة املذكورة أعاله من برﾙمج شاهد  215- 214... ، ص  02أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلز/ – )2(
 على العصر ...

 . 222... ، ص  01أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائر ، اجلز/ – )3(
ـــــــــيذكر أمحد طالب اإلبراهيمي أنه سأل اهلواري بومدين يف موسكو وهو طريح الفراش عن االغتيال الغ – )4( امض لكل من : حممـد خيضر يف ـــ

ــــــــــواغتيال كرمي بلقاسم يف فرانكف 1967مدريد يف سنة  ، فأجابه اهلواري بومدين إجابة غامضة ، حيث قال  1970ورت يف سنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. راجع ، أمحد طالب اإلبراهيمي يف  له : "هذه تصفية حساﾖت" . ويقول أمحد طالب أنه إىل اليوم مل يفهم هذه العبارة الغامضة إىل اليوم

 بصرية) ، مصدر سابق .–(مسعية  07احللقة / شاهد على العصر مع اإلعالمي أمحد منصور ،
  . 21 -17فرحات عباس : املصدر السابق ، ص  – )5(
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مذلك وحسني حلول ، وحممـد خري الدين ، و  ينتقدون فيه سياسة  م1976يف أفريل  )1(أصدروا بياﾙ سياسيا  أل
موه  بسبب قضية  ىاألقصمع املغرب  ربح إلﾘرةسعيه  إىلاهلواري بومدين اليت اعتربوها شيوعية ، كما ا

ولكن بلة ، إال أن التعذيب مل يكن مستعمال بشكل كبري كما هو احلال يف عهد أمحد بن ،  )2(الصحراء الغربية 
أي  مقضاة تتمثل يف مؤسسة قضائية خاصة (استثنائية) ، كانت مهمتهاأنشأ  نقول أن اهلواري بومدين ، ﾖملقابل

لس القضائي الثوري" ، وكانت تلك املؤسسة تعر  ، أمن واستقرار البالدزعة ــــــــــــــيعمل على زعشخص  اليت ف بـ "ا
كانت هاتني و  م ...1971الدولة" يف سنة  أمنم ، مث ستحل حملها مؤسسة "جملس 1968استحدثت يف سنة 

املؤسستني تطبق أحكام قانون العقوﾖت وأحكام قانون اإلجراءات اجلزائية وأحكام قانون القضاء العسكري على 
، وهذه إﾘرة البلبلة والفتنة يف البالد  أو امــــــــــــالنظأو قلب  التجسس أواخليانة  أو اإلخاللمة  عليهمن تسقط 

  .حدى سياسات نظام احلزب الواحد إ

م املؤسسات القضائية العادية واخلاصة (االستثنائية) 1962القيادة احلاكمة منذ  أنشأتلقد ، وخالصة القول      
ااحلقوق إىل أ إرجاع وأاملخالفني  حماكمة وألفض النزاعات  ــــــــة  . وكانت صحا  ةــــــــــــــــالعادياملؤسسات القضائيـــــــــ

لس األعلى للقضاء . أما عن أبرز املؤسسات  تتمثل يف لس القضائي وا ، (االستثنائية) اخلاصة : احملكمة وا
م ، 1964فهناك : احملاكم العسكرية ، ولقد عرفت اجلزائر أو حمكمة عسكرية يف ﾗريخ اجلزائر املستقلة يف سنة 

 أماذه التسمية ،  األخريةعرفية" ، وهي األوىل و ، ولقد عرفت بـ "احملكمة ال ذلك حملاكمة العقيد حممـد شعباينو 
، م 1964ة العسكرية ، وذلك بعد صدور قانون القضاء العسكري يف سبتمرب ـــــــﾖحملكمفيما بعد فستعرف 

لس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية ، وجلان الطعن الوالئية وجلنة اهناك افاحملكمة العسكرية  إىلوﾖإلضافة 
لس الطعن سس يف سنة ، الثوري  القضائي الوطنية اخلاصة ﾖلثورة الزراعية ، وا الذي سيتحول ، م 1968الذي 

تمع إىلسيؤدي  ما وهذا .م 1975إىل جملس أمن الدولة منذ  ومراقبته لكل كلمة يقوهلا أو حركة  أكثر ضبط ا
د اليت تقام زمن أمح ةالعشوائيكانت االعتقاالت   فإذاحد احلرﾚت أكثر ،  إىلهذا األمر  سيؤدي وﾖلتايليفعلها ، 

لس القضائي الثوري ، اليت استحدثت  ن املؤسساتبن بلة هي اليت ترهب الشعب ، فإ االستثنائية السابقة ، كا
  .هي اليت ترهب الشعب  يف عهد اهلواري بومدين

  

  

 

  
 . 214 -210البيان يف مؤلف فرحات عباس السابق ، ص  ميكن االطالع على – )1(
  . 206رابح لونيسي : رؤساء اجلزائر ... ، مرجع سابق ، ص  -  )2(
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ر - الفصل السادس لجزا رية والبناء االٕداري  ذية اجلزا  مابني بناء السلطة التنف
  م) :1978 - 1962(

  ٔذية - وال نتقالية وإ  السلطة التنف ن بعد هناية املر  ٔمحد  س  ىل الرئ نقالب  اية   ب :ىل 
 ذية زمن مر احلمك املؤقت  -  نيا  جملس الثورة : –السلطة التنف
 ن : - لثا ذية من هناية احلمك املؤقت ٕاىل وفاة الهواري بومد  السلطة التنف
 ر ما بني البناء االٕداري - رابعا   م) :1978 - 1962( لجزا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



رية والبناء االٕ ب  -الفصل السادس ذية اجلزا ر مابني (دناء السلطة التنف لجزا  .م) 1978-1962اري 

166 
 

     ﾖ الوزراء ، رئيس  رئيس الدولة ، احلكومة ، رئيس: ؛ واليت هي  اهلياكل املنفذة أبرز، لسلطة التنفيذية نقصد
،  )1(ن السلطة التنفيذية بشكل عام ، تضم مجيع املوظفني املنفذين ، من أعلى منفذ إىل أدىن منفذ أل ؛احلكومة 

 احلكومة وكذلك رئيس الوزراء ورئيس عّني نتخب رئيس الدولة ، وتُ ويف الدول اليت تتبع النظام اجلمهوري ، يُ 
والسلطة التنفيذية بشكل عام هي .  عّني البقية تُ و احلكومة ، أما يف الدول امللكية فرئيس الدولة ، يصل ﾖلوراثة ، 

ــــــــــــولإلشارة ال يقتضي التنفيوانني والربامج واملشاريع وغريها . تلك اهليئة اليت تعمل على تنفيذ الق اخلروج  ذ فقطــــ
ا اهليئات التقنية  ، إىل الواقع والعمل ــــــــــــيضا يكون عن طريق إصبل التنفيذ أ، فهذه تقوم  دار األوامر ، وهذا ـــــــــــ

  ما نقصده يف البحث وهذا الفصل ﾖلتحديد .

لس الوطينلقد مثّ       التأسيسي) رئيس احلكومة  السيد  ل السلطة التنفيذية اجلزائرية يف املرحلة االنتقالية (زمن ا
ا ﾖإلضافة إىل أبرز  قد تعرضنا سابقا إىلنا وكُ  ،محد بن بلة والطاقم الوزاري (احلكومة) أ مهام احلكومة وصالحيا

لس الوطين التأسيسي اجلزائري جزئية وذلك عندما عاجلنا ،ممثليها  ؛ ألن تعيني  من فصل بناء السلطة التشريعية ا
لس التأسيسي اجلزائري املنتخب يف ـــــــــــــــــــاحلك م 1962سبتمرب  20ومة يف تلك املرحلة كانت من صالحيات ا

سنة حىت اية املرحلة االنتقالية  من ملدة عام كامل . أما يف هذا الفصل فسنحاول أن نقدم ممثلي السلطة التنفيذية
  ، ﾗريخ وفاة اهلواري بومدين .م 1978

جياز عن السلطة التنفيذية يف املرحلة االنتقالية فنقول أنه أُ        ت الفاعلة بعد من تقلد الوزارة أبرز الشخصياو
ـــــــــــكوماحل حىت وزراءخالل الثورة التحريرية ،  اليت قادت مع مؤسسات الثورة ،  للجمهورية اجلزائرية ة املؤقتةـــــــ

  يف احلكومة شخصيات جمهولة .شرك د أُ ولق، النجاح  إىلالتحريرية 

اية املرحلة االنتقالية واىل غاية االنقالب على الرئيس أمحد بن بلة : -أوال   السلطة التنفيذية بعد 

ه ـــــــــة حكومتـــــــــرئيس اجلمهوري م، وبدوره قدّ  رئيسه قد اختار اجلزائريكان الشعب االنتقالية   املرحلة ايةقبيل      
م الرئيس أمحد بن بلة ولإلشارة فلقد قدّ .  الدولةورﾕسة  احلكومةألنه مجع بني رﾕسة  ؛أو طاقمه الوزاري 

اية مرحلة وفيما يلي  .عدهلما كم من مرة   ،حكومتني قبل االنقالب عليه  أبرز ممثالت السلطة التنفيذية ، بعد 
لس الوطين التأسيسي (احلكم املؤقت) .   ا

  الدولة :رئيس -أ

ــــــــــــورية ، وذلك بنص املادة       ــــــــــــــــــــــــــــدولة يف اجلزائر برئيس اجلمهــــــ ــــــــ م ، 1963من دستور  39يُعرف رئيس الـ
ــــــــــــــــــــــــة التنفيذية إىل رئيس الدولـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــة الذي حيمل لقب رئيس اجلمهورية" واليت تقول : " تُودع السلطــــ    ، )2(ـــــــــــــــــــــ

  
 . 11، مرجع سابق ، ص  02سعيد بوالشعري : القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ، اجلز/ – )1(
  . 51م ، ص 1963من دستور  39املادة  - )2(
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 ، وله العديد منرشحه حزب جبهة التحرير الوطين يُ سنوات ،  رف الشعب ملدة مخســــــــــــــنتخب من طيُ والذي 
  . )1(الصالحيات واملهام 

  صالحياته ومهامه :-1أ

منها  : رئيس اجلمهوريةل واملهام  ، العديد من الصالحيات م1963يف  الصادرالدستور اجلزائري  أعطىلقد      
 منحه كما  ياسة الداخلية واخلارجية للبالد ، وتوجيهها وتسيري وتنسيق الس على اخلصوص حتديد سياسة احلكومة

لس ، وأتعيني الوزراء ، على أن يكون الثلثان منصالحية  ن يقدمهم للمجلس دون أن هم على األقل من نواب ا
مسؤولني فقط أمام ا للدستور ، عيني أو رفضه ؛ ألن الوزراء ، وفقيكون هلذا األخري سلطة املوافقة على ذلك الت

لس . الرئيس ، الذي يتحمل املسؤولية لوحده  صالحية تعيني فلقد منحه الدستورأضف إىل ما سبق  أمام ا
القائد األعلى للقوات املسلحة . كما أُنيطت به سلطة  وأعطاه منصبيف املناصب املدنية والعسكرية ،  املوظفني

"حق اختاذ  من الدستور ، 58 وخولته املادة . "التنظيمية ...سلطة إصدار القوانني ونشرها وتنفيذها وممارسة ال
لس إجراءات ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ يف نطاق جملس الوزراء وتعرض على  مصادقة ا

لس الوطين ، أن يفوض لرئيس اجلمهورية بِ ، وذلك يف حال قَ  "يف أجل ثالثة أشهر ة صالحية التشريع ملدل ا
لس زمنية معينة ميكن لرئيس اجلمهورية أن يف أوهلا :" 58 ، حيث تقول املادة ؛ ألنه ال يوجد يف املادة ما يلزم ا

لس الوطين أن يُفوض له ..." لس  ؛ يطلب إىل ا لس ال ميكنه أن يرفض طلب ا ألن جبهة  ،والظاهر أن ا
لس الوطين ، والرئيس أمحد بن بلة يف تلك الفرتة ، هو األمني العام  التحرير الوطين هي من تقرتحهم لنيابية ا

سعيد بوالشعري حول  . ويقول األستاذ املتخصص يف القانون الدستوري والنظم السياسية ،جلبهة التحرير الوطين 
لس التفواالستعجال ، فإيف حالة الضرورة  نهإذ أالسابقة :"املادة  شريع ملدة ويض ﾖلتـــــــــن الرئيس يطلب من ا

، على أن يعرض األوامر التشريعية املتخذة مبوجب ذلك التفويض يف املدة احملددة على حمددة دون أن يتجاوزها 
لس للمصادقة مما حيفظ بقاء االخ ﾖملادة  ، ولقد استدل على ذلك )2(" تصاص التشريعي معقودا للمجلسا

فهو الذي " ة ،ــــــــة سلطات واسعــــــــالسياسة اخلارجييف جمال  . هذا ولقد خّول الدستور لرئيس اجلمهورية نفسها
، بعد  الدوليةواملواثيق واالتفاقيات  املعاهداتويف سبيل ذلك حيق له التوقيع واملصادقة على ، ""ــايسريها وينسقه

لس الوطين كما يُعلن  استشارة لس ، وما من شك فيه أن  لكنالسلم ،  احلرب ويربم حالةا بعد موافقة ا
واملواثيق الدوليـة من شـأنه أن يدعم موقف رئيس  املعاهداتو االتفاقيات يف إبرام  االستشارةﾖشرتاط  االكتفاء

لس  مواجهةاجلمهــورية يف  ، سلطة منه 59لقد خّول الدستور  مبقتضى املادة . هذا و  "بشأن السياسية اخلارجية ا
  يف حالةكنه "ة ميُ ــــــــــــاجلمهوريألن رئيس  ؛" األستاذ سعيد بوالشعري بـ"اهلامة واخلطريةلرئيس اجلمهورية ، وصفها 

 
 . 81، مرجع سابق ، ص  01سعيد بوالشعري : النظام السياسي اجلزائري ، اجلز/ - )1(
 . 84-81املرجع  نفسه ، ص  – )2(
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ـــــــــــراءات استثنــــــــــــــــاخلطر الوشيك ... اختاذ إج ، ومن هذه  )1(ائية بقصد محاية األمة ومؤسسات اجلمهورية ..." ـــ
،  احلاالت وقف العمل ﾖلدستور ، وهذا الذي حصل فعال بعد التمرد العسكري الذي قام به حسني آيت أمحد

كد بعد   الغريب اجلزائريوب ـــــــــــرب األقصى أن يقتطع من اجلنــــــــــــدوان املغريب على اجلزائر ؛ عندما أراد املغـــــــــــالعو
ـــــــــــــــــــما اعتربه أرض م ، وقف العمل 1963أكتوبر  03ا مغربية . فلقد أعلن رئيس اجلمهورية أمحد بن بلة يف ـــــــــــــــ

ذا الدستور إال حوايلﾖلدستور   . )2(يوما فقط  23 ، وﾖلتايل مل يتم العمل 

، والصالحيات واملهام  )3( إن عدم حتديد الدستور لصالحيات احلكومة ومهامها وعدم تبيانه لكيفية سريها     
، وخاصة فيما خيص مشاركته يف التشريع ،  خوهلا الدستور لرئيس اجلمهورية أمحد بن بلة الكبرية والواسعة اليت
لس األعلى للدفاع )4( للمجلس األعلى للقضاء ﾖإلضافة إىل رﾕسته جتعلنا  وغريها من املناصب ، ، )5( وا

،  ة" السلطةـــــــــــة ، وهذا ما سيقوده حتما إىل "شخصنـــــــــــ، قد سيطر على كامل السلطنستنتج أن رئيس اجلمهورية 
  .) 6(مل يكن قد شخصنها فعال  إن

  : انتخاب أمحد بن بلة رئيسا للجمهورية اجلزائرية-2أ

 حلزب جبهة التحرير الوطين ، بعد استقالة حممـد خيضر من األمانة العامة للحزب ، اجتمع املكتب السياسي     
وضع الدستور  وبعد .اختاروا أمحد بن بلة أمينا عاما للحزب حمل حممـد خيضر و م 1963أفريل  17بتاريخ 

م ، حبضور آالف 1963سبتمرب  10انعقد املؤمتر الوطين إلطارات جبهة التحرير الوطين ، يوم " والتصويت عليه ،
ة اجلزائرية الدميقراطية لرﾕسة اجلمهوريد بن بلة األمني العام للحزب علن خالله عن ترشح السيد أمحاملناضلني ، وأُ 

 ، وبعدمرحلة التحضري ألول انتخاﾖت رﾕسية يف اجلزائر املستقلة  بعد ذلك يف دخلت البالد، مث " الشعبية
املرشح الوحيد أمحد  لصاحلنعم" ي فيها إىل التصويت بـ "د ُدعِ ومهرجاﾙت شعبية يف خمتلف مناطق البال جتمعات

 يفعل املتقدمون لتقلد،كما  )7(الذي تعهد ﾖلنهوض ﾖجلزائر عندما كان يلتقي ﾖجلماهري الشعبية بلة ،  بن
االقرتاع من  صناديقم توجه املواطنون إىل 1963سبتمرب  15وبتاريخ  املناصب االنتخابية يف كل زمان ومكان ، 

 
 . 54م ، ص 1963من دستور  59املادة  – )1(
 . 84سعيد بوالشعري : املرجع السابق ، ص  – )2(
 . 73إبراهيم لونيسي : الصراع السياسي يف عهد الرئيس أمحد بن بلة ، مرجع سابق ، ص  – )3(
 . 55م ، ص 1963من دستور  65املادة  – )4(
 . 56م ، ص 1963من دستور  67املادة  – )5(
واملؤسسايت ونسب النجاحات  اختزال وحصر العمل اجلماعي : شخصنة السلطةيقصد بو  . 85ص عيد بوالشعري : املرجع السابق ، س – )6(

. جالل جماهدي : شخصنة احلكم جمهورية أو ملكا أو زعيما لل ارئيس هذا األخري ،  ، قد يكون ما اإلخفاقات لصاحب سلطةورمبا حىت 
 :  ل كالتايل للمقا االلكرتوين والرابط  ، بتصرف . 25/02/2017سة احلوار املتمدن ، الدولة (مقال) ، موقع مؤس أوراموالسلطة ورم من 

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=549617.  
 م) ، املركز الوطين لوﾘئق الصحافة2009 -1963كاتب الدولة لدى الوزير األول مكلف ﾖالتصال : الُعهدات الرﾕسية يف اجلزائر (  - )7(

  . 16 -14، ص  2009واإلعالم ، اجلزائر ، 
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 املواطنون فعال لكي يقود اجلزائر، والذي اختارهللمرشح الوحيد أمحد بن بلة ،  )1("ال" أو بـ "نعم" أجل التصويت 
؛ أي  )2( مسجال ﾙ 6581340خبا ومن أصل 5827614من أصل  5805103ه بـ "نعم" ـت لوّ ـفلقد ص
  من املسجلني .٪  88.20من الناخبني و ٪  99.61بنسبة 

ــــــــــة اجلزائريـــــــاالنتخاﾖت الرﾕسيإن يوم       االنتخاﾖت ا كانت أل ؛واجلزائريني  للجزائر، هلو انتصار كبري  ةـ
األجانب جزائرﾚ ، حيكمه ويقوده ، بعد أن كان حيكمه ليت سيختار فيها الشعب اجلزائري ، االرﾕسية األوىل 

كبريا للجزائريني الذين عانوا من االستبداد كان عرسا واحتفاال    ،تلون املستغلون . إن ذلك اليوم احمل ونالغاصب
مبعىن أو  يف عملية التصويت يف ذلك اليوم ، جتاوزات، ولكن ﾖملقابل ، هل حصلت  والتمييز االستعباد والقهرو 

  ؟.التصويت  يف يف ذلك اليوم حرية ، هل كان؟، هل ُزورت االنتخاﾖت أم ال  آخر

، محد بن بلة" لصاحل املرشح الوحيد أنعم"نه حصل توجيه للشعب اجلزائري للتصويت بـ كل ما ميكننا قوله ، أ      
من عدد  ٪ 99أمحد بن بلة بنسبة تفوق  االيت فاز خاﾖت ، عن طريق احلملة االنتخابية اليت أقيمت قبل االنت

ألف مسجل ، كان من بينهم  750من املسجلني ، أي ما يفوق  ٪ 11.5املصوتني ، ﾖلرغم مقاطعة ما يقارب 
، شخصيات قيادية خالل الثورة التحريرية ، على غرار كرمي بلقاسم وحممـد بوضياف وحسني آيت أمحد وغريهم 

  . )3(ألف صوت ملغاة  22أضف إىل ذلك تسجيل ما يزيد عن 

الظاهر والواضح من اإلحصائيات اليت قدمناها قبل قليل ، أن املرشح أمحد بن بلة قد حصل على نسبة      
ذلك أعلنت"اللجنة الوطنية إلحصاء نتائج االنتخاﾖت الرﾕسية" ، املتكونة من ل رئيسا للجمهورية ،ساحقة جتعله 

،  وحممـد زرطال وحممـد زوبري عشوش أعضاء اهلادي مصطفاي رئيسا ، واحلاج إدريس بوحريد والصديق أوصديق
أمحد بن بلة رئيسا للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، وذلك بعد دراسة حماضر اللجان على مستوى الوطن 

أمحد بن بلة يفوز  املرشحوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ما هي األسباب اليت جعلت ، ولكن  )4(وخارجه 
  تلك االنتخاﾖت ؟ . عن فرضية التزوير طنيمسقﾖالنتخاﾖت ، 

، ساحقة  نتيجةﾖالنتخاﾖت ويتحصل على  يفوزأمحد بن بلة املرشح إن من أبرز األسباب اليت جعلت      
  ة الدميقراطية الشعبية ، ما يلي :جتعله أول رئيس للجمهورية اجلزائري

  
 19م بشكل واضح وصريح أن االنتخاب حق، حيث تقول املادة : " كل مواطن استكمل 1963 دستورمن  13لقد أوضحت املادة  - )1(

 عاما من عمره ميلك حق التصويت " .
 . 23 -18املصدر نفسه ، ص  - )2(
 : هذه اإلحصائية مع إحصائيات أخرى يفميكن االطالع على  – )3(
 . 22-20، ص  العهدات الرﾕسية ، مصدر سابق -

- Le Journal Officiel De La République Algérienne, Année 02, Numéro68,18/09/1963,p974-975.   
 . 20العهدات الرﾕسية ، ص  – )4(



رية والبناء االٕ ب  -الفصل السادس ذية اجلزا ر مابني (دناء السلطة التنف لجزا  .م) 1978-1962اري 

170 
 

 سة اجلمهورية ، فاجلزاﾕئر  عدم وجود منافسني ؛ فالنظام االنتخايب اجلزائري ال يسمح بتعدد املرشحني لر
، فضال عن  املرشحني لالنتخاﾖت الرﾕسية تعددية، الذي مينع  كانت قد انتهجت النهج االشرتاكي

 التعددية احلزبية أو النقابية أو اإلعالمية .
  ّلناس وجود املرشح أمحد بن بلة يف السلطة قبل انتخابه ، وهذا رمبا عرﾖ ا وأنه  صشعبية ، خصو  وأعطاهفه

 وغريها .للحكومة ، ورئيسا للمكتب السياسي وأمينا عام حلزب جبهة التحرير الوطين كان رئيسا 
 محد بن بلة .االنتخابية للتصويت على املرشح أ توجيه الشعب اجلزائري عن طريق احلملة 
  املستعمر .قاتلوا  كان من بني الذيننب بلة  فالسلطة ،  إىلاطمئنان الشعب اجلزائري لكل من سيصل  

  لصالحياته ومهامه : ديتهمدى  -3أ

ـــــــــــكل الصالحيمارس رئيس اجلمهورية أمحد بن بلة  لقد        ؛  ات اليت منحها له الدستور ، وذلك أمر طبيعيـــــــــــ
لس  عد خارجأُ  ، م1963 دستورعرفنا سابقا ، أن حيات ، فكما ه هذه الصالــــــــألنه هو الذي منح لنفس ا

ومن أبرز هذا السلطات أنه متكن من إيقاف العمل . الوطين التأسيسي ، لكي مينح أكرب سلطات للرئيس 
، ولإلشارة نقول أن الدستور أُعيد العمل به يف اعتقادﾙ بعد أن انتهت  مﾖ1963لدستور يف بداية أكتوبر 

معارضة حسني أمحد وهدأت األوضاع يف البالد وأقيم مؤمتر احلزب التأسيسي ، والدليل على ذلك القوانني 
، ﾖإلضافة لس الوطين ا فيهاستشري ، واليت كان قد اُ  اجلزائرية واملراسيم واألوامر الصادرة يف أعداد اجلريدة الرمسية

  . )1(أصدره الرئيس عمال ﾖلدستور ما  إىل

بل ومجع  ،للدولة  مؤسساتمهام بل تعدى على  فقط محد بن بلة صالحياتهمل ميارس رئيس اجلمهورية أ     
الوزراء نه رئيس للدولة ، فهو رئيس فة إىل أفباإلضا، حيات وكان له العديد من الصالبيده  لوزاراتوزارت ومهام 
وهذا كله وغريه ليس اهلدف منه األول هو خدمة الشعب بقدر ما ترسيخ بقائه يف السلطة  ، )2( ووزير الداخلية

ليهم ، مث ينقلب إىل خدمة ؛ فهو أراد يف البداية أن يقضي عم 1962وإبعاد الدين أتوا به السلطة يف صيف 
   ) عن أمحد بن بلة .الشعب ، فنحن ال ننفي هذا الغاية العظيمة (خدمة الشعب

  محد بن بلة ) :احلكومة (حكومات الرئيس أ -ب

  بعد انتخابه رئيسا للجمهورية : ألمحد بن بلة حكومة أول -1ب

لسللحكومة ، وذلك عندما زك ا، كان رئيس للدولة اجلزائريةنتخب أمحد بن بلة رئيسا قبل أن يُ         اه نواب ا

  
 للتأكد من هذا ميكن مراجعة فصل "بناء السلطة التشريعية" من هذا العمل . – )1(
  سنتأكد من ذلك فيما سيأيت من هذا الفصل . – )2(
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 ، الذي جاء فيه : )1(رئيسا للحكـــومة ، وذلك عمال مبيثاق طـــــــرابلس الوطين التأسيسي 

 ، "[أن]  يكون رئيس احلكومة وأغلب أعضائها من املناضلني" 
 حلكومة عضوا يف املكتب السياسي" "[أن]  يكون رئيس ا. 

من دستور  ﾖ 47ملادةوعمال  االنتقاليةبنهاية املرحلة وعمال  ،محد بن بلة رئيسا للجمهورية غدا أ بعد أن     
لساحلكومة اليت أقيمت زمن ألن  ؛ طاقمه احلكومي، جنده يقدم  )2( م1963 الوطين التأسيسي ، حكومة  ا
ائية ، وفيما يلي أعضاؤها ،  ملرحلة انتقاليةمؤقتة    : )3(واآلن البد من حكومة 

 . أمحد بن بلة : رئيس جملس الوزراء 
 . ئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاعﾙ : العقيد اهلواري بومدين 
  .ئب رئيس الوزراءﾙ : حممـدي السعيد  
  ئبﾙ : رئيس الوزراء .رابح بيطاط 
 . عمار أوزقان : وزير دولة 
 وزير العدل ، حافظ األختام . مساعيلاحلاج إ حممـد : 
 . أمحد مدغري : وزير الداخلية 
 . بشري بومعزة : وزير االقتصاد الوطين 
 . أمحد مهساس : وزير الفالحة 
 . بلقاسم الشريف : وزير اإلرشاد الوطين 
 االجتماعية . حممـد الصغري النقاش : وزير الشؤون 
 . عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشؤون اخلارجية 
 . أمحد بومنجل : وزير جتديد البناء واألشغال العمومية والنقل 
 . عبد القادر زعيبك : وزير الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 
 . أمحد توفيق املدين : وزير األوقاف 
 . أمحد قايد : وزير السياحة 

  هذا الطاقم احلكومي نقدم املالحظات التالية :من خالل      

 
 . 49برﾙمج طرابلس ، مصدر سابق ، ص   - )1(
لس الوطين، يعني الوزراء الذين جيب أن خيتار م : "1963 دستورمن  47وتقول املادة  - )2( رئيس اجلمهورية هو وحده املسؤول أمام نواب ا

لس   " .ثلثاهم على األقل من بني نواب ويقدمهم إىل ا
(3) - Le Journal Officiel De La République Algérienne, Année 02, Numéro 68, 18/09/1963, p976.   
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 ذا الشكل فق خروج لد حدث تغريات نذكر من أبرزها : أوال وقبل كل شيء مل يبقى الطاقم احلكومي 
ـــــــــــمنه أمحد مدغري من احلكومة عندما استق ــــــــــــــــــــــــــــــ اق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال من منصب وزير الداخلية ، وإحلــــــــ

ـــــــــــ، أما التغيي )1(الرئيس أمحد بن بلة صالحيات هذه الوزارة به  ــــــــــــــــــــــــــر الثــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين فلقد متثـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــاستق يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة قايد أمحد من منصب وزارة السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ مل جند أن الرئيس  مث ، )2( احةــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بن بلة قد استبدله أو أحلق صالحيأمح ما جعله ال يفعل ذلك ،  رمباو ات هذه الوزارة به ، ــــــــــــ

  هو عدم أمهية وزارة السياحة يف اجلزائر يف ذلك الزمن . 
  ابق ، عندما كان رئيسا للحكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأمحد بن بلة قد وضع املقربني منه كما فعل يف السإن الرئيس

  يف املرحلة االنتقالية .
 رخي اك شخصيتنيهنﾗقدم ، ومها رابح بيطاط وأمحد بن بلة ، كما يوجد يف الطاقم احلكومي الــــُمــــ نيتي

 .عزة فة خالل احلركة الوطنية أمثال أمحد مهساس وبشري بومو قيادات سياسية معر 
  َمجاعة وجدة يف احلكومة ،  نفذّ املالحظة األخرى اليت ميكن أن نالحظها يف هذا الطاقم احلكومي هو ت

بل هي تتقلد وزارات السيادة ، فأمحد مدغري متقلد للداخلية ، والعقيد اهلواري بومدين متقلد لوزارة 
 .عبد العزيز بوتفليقة متقلد لوزارة اخلارجية و الدفاع ، 

  ليسوا ضمن التيار  ، زمن احلركة الوطنية ، وزرين يف هذه احلكومة ، كانوا قبل انفجار الثورةكما جند
عمار أوزقان ، وزير دولة ، والذي كان سابقا مناضال يف احلزب الشيوعي اجلزائري : االستقاليل ، ومها 

 املسلمني اجلزائريني ، وهوبل هو رئيسه . كما جند أمحد توفيق املدين ، الذي كان من مجعية العلماء 
 وزيرا لألوقاف .

  كان متخرجا من  ، الذي  حممـد الصغري النقاش  يتقلدها أصحاب شهادات على غرارجند بعض الوزارات
وأمحد  ، املتخرج من كلية الطب من جامعة ﾖريسوالدكتور أمحد فرنسيس ، كلية الطب ﾖجلزائر ، 

س به على غرار  اآلخرينأما  ليم) ،بومنجل الذي حيمل شهادة األستاذية (التع فلهم رصيد تعليمي ال 
معهد غرونوبل للدراسة ،  إىلنتقل ادة البكالورﾚ يف الرﾚضيات مث اأمحد مدغري الذي حصل على شه

   . )3(...اخل   الذي درس مبعهد غرونوبل زعيبك ، ، وعبد القادر دراسته  مل يتم هولكن

 
ـــــم – )1( ــــــــ ،  16، العدد/ 01، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ 1964جويلية  15مؤرخ يف  267-64رسوم رقم ـ

 . 247، ص  21/07/1964
ـــــة للجمهوريــــــــــــــ، اجلريدة الرمسي 1964ة ــــــــــــجويلي 30مرسوم مؤرخ يف  – )2( ـــــــــة اجلزائريــــ ،  07/08/1964،  21، العدد/ 01ة ، السنة/ـ

 . 315- 314ص 
ا مسرية حياة : سعد بن البشري العمامرة على مؤلف  ميكن االطالع اجلزائر بشكل بسيط ، وزراءملراجعة سرية  – )3( رؤساء اجلزائر وحكوما

. كما ميكن مراجعة مؤلف  2014م) ، دار هومة ، اجلزائر ، 2012-1962م) واحلكومات اجلزائرية وأعضاؤها (1962-1998(
 جايب : الوزير اجلزائري ، مرجع سابق .ﾙصر 
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  لرئيس أمحد بن بلة : لالطاقم احلكومي األخري  -2ب

ــــــــــــمحد بن بلة مرسومأرج الرئيس ــــــــــــــــم أخ1964ديسمرب  02 يف      م فيه طاقمه احلكومي الثاين ، قدّ  )1( ا ــ
ولقد تقلد يف هذه احلكومة منصب رئيس جملس الوزراء ﾖإلضافة إىل وزارته لوزارة  بعدما أصبح رئيسا للجمهورية ،

  وفيما يلي بقية الطاقم احلكومي :  ،الداخلية 

 ئبﾙ : رئيس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطين . اهلواري بومدين 
  ئبﾙ : رئيس الوزراء .حممـدي السعيد 
  سة جملسﾕالوزراء .شريف عبد الرمحن : وزير منتدب بر 
 . حممـد جباوي : وزير العدل ، حامل األختام 
 . بشري بومعزة : وزير الصناعة والطاقة 
 . أمحد مهساس : وزير الفالحة واإلصالح الزراعي 
 . اهدين والشؤون االجتماعية  حممـد الصغري النقاش : وزير الصحة العمومية وقدماء ا
 عبد العزيز بوتفليفة : وزير الشؤون اخلارجية . 
 . الشريف بلقاسم : وزير الرتبية الوطنية 
 . عبد القادر زعيبك : وزير الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية واألشغال العمومية والنقل 
 . حممـد اهلادي احلاج إمساعيل : وزير التعمري واإلسكان 
 . نور الدين دلسي : وزير التجارة 
 . صايف بوديسة : وزير العمل 
 ضة .صادق بطل : وزيﾚر الشبيبة والر 
 . سعيد عمراين : وزير اإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية 
 . عمار أوزقان : وزير السياحة 
  : زير األوقاف .و تيجاين هدام 
 . ئب لكاتب الدولة لألشغال العموميةﾙ : أمحد غزايل 

  من خالل هذا الطاقم الوزاري نقدم املالحظات التالية :     

 هم تقريبا الذين استخدمهم  م أمحد بن بلة يف وزارته األوىلـــــــــــــــــالوزراء الذين استعمله أن نقول يف البداية 

 
،  55/، العدد 01/، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة 1964ديسمرب  02مؤرخ يف  333-64املرسوم رقم  – ) 1(

 . 820، ص  02/12/1964
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وهم  متنفذة يف احلكومة بثالثة وزراء ،جمموعة وجدة مازالت  أنكما نقول   (األخرية) ،الثانية والثالثة يف 
. أما أمحد مدغري من جمموعة وجدة ، فلقد  ، والشريف بلقاسم ، وعبد العزيز بوتفليقة اهلواري بومدين

قايد  . أما )1(استقال من منصب وزارة الداخلية ، مما جعل الرئيس أمحد بن بلة يلحق وزارة الداخلية به 
  ، فلقد استبدله الرئيس بعمار أوزقان . )2(محد املستقيل كذلك من منصب وزارة السياحة أ
 سة جملس الوزراء ، ووزارة الداخلية ، وهذه منصب محد بن بلة بني منصب رئيس الدولة و لقد مجع أﾕر

 .احلكم الفردي  إىلعرفناها هي الطريق كنا قد التصرفات واملمارسات مع أخرى  
  ي السيد أمحد بن بلة مهام وزير األوقاف أمحد توفيق املدين ، من طاقمه احلكــــومي ككل ،  وفعل لقد أ

خرين ، منهم من نصبهم حمل الوزراء السابقني ،   ذلك مع التارخيي رابح بيطاط وأمحد بومنجل ، وأتى 
ف ، ومنهم من أعطاهم وزارات اـــــــــــوزراة األوق به حمل أمحد توفيق املدين علىكتيجاين هدام الذي نصّ 

الشبيبة والرﾚضة ، وصايف بوديسة الذي أعطاه وزارة العمل  وزارةاه ـــــــــ، كصادق بطل الذي أعطأخرى 
 .ره على وزارة التجارة الدين دلسي الذي وزّ  رونو 

 سعيد عمراين الذي وضعه على رأس أمثال ، جمهولة  ياتقلدها لشخصداث وزارة جديدة ، ـلقد مت استح
وزارت  ة إىل مجعهــــــــــﾖإلضافة . هذا ــــــــــة العموميــــــوزارة جديدة عرفت بـوزارة اإلصالح اإلداري والوظيف

سلكيـــــــــــة واألشغال العمومية وزارة الربيد واملواصالت السلكية والال على غرار ،سابقة يف وزارة واحدة ، 
اهدين والشؤون االجتماعية . ء، وزارة الصحة وقدمال والنق  ا

  ُوزارة العدلل الوزير حممـد اهلادي احلاج إمساعيل من وزارة العدل إىل وزارة التعمري ، ووضع على وّ لقد ح 
لهواري بومدين وأبقى على حممـدي ل الدفاعأبقى على وزارة . هذا ولقد هو حممـد جباوي ، وزيرا جديدا 

 هو النائب األول لرئيس الوزراء . ،على اعتبار أن بومدين  س الوزراء ،كنائب آخر لرئيس جملالسعيد  
  كوزارة الصناعة والطاقة ووزارة التجارة ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة مساء جديدة  وزارات لقد مسى بعض

عرف بوزارة اإلرشاد مساء أخرى كوزارة الرتبية الوطنية ، اليت كانت سابقا تُ  كانت تعرف  بعد أن، العمل 
العمل اليت كانت سابقا ضمن وزارة الشؤون االجتماعية ، ووزارة التجارة اليت كنت سابقا  ووزارةالوطين ، 

 ضمن وزارة االقتصادي الوطين ، ومعها وزارة الصناعة والطاقة .

  رﾕسة جملس الوزراء : -جـ

رئيسوال لة ومهامها ـــــــــــــــــــــصالحيات احلكومللحكومة و م ، 1976دستور  حىت الو م 1963 دستورمل يتطرق      

  
توىل رئيس اجلمهورية أمحد بن بلة بعد قبول استقالة أمحد مدغري من وزارة  15/07/1964مؤرخ يف  267-64رسوم رقم املمبقتضى  – )1(

 . 247، ص 21/07/1964، 16، العدد/  01يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/الداخلية ، واملرسوم منشور 
م ، يتضمن قبول 1965جويلية  30لقد قدم وزير السياحة قايد أمحد وقبلت وذلك مبقتضى مرسوم من رئيس اجلمهورية مؤرخ يف  - )2(

  . 315- 314، ص 07/08/1964،  21، العدد/ 01رية ، السنة/استقالته ، واملرسوم منشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائ
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ا هيئة ضمن  ، أنمن الذي سبق  وأكثربل  ، الوزراءجملس رئيس أو ة ــــــــــاحلكوم الدستورين السابقني ال يعتربا
سبيل املثال ، ا ، فعلى اللذين جاءا بعدمه اجلزائرينيالسلطة التنفيذية مع رئيس اجلمهورية ، على عكس الدستورين 

 وأعضاؤهارئيسها ، هلا م ، مؤسسة جبانب رئيس اجلمهورية ، أطلق عليها اسم احلكومة 1989دستور  نشألقد أَ 
: "يقدم رئيس احلكومة أعضاء  57يف مادته  )2(م1989ستور د، حيث جاء يف  )1(هلا صالحيات دستورية وخوّ 

أنه  م1989صالحيات رئيس احلكومة يف دستور ومن  . "رهم لرئيس اجلمهورية الذي يعينهمحكومته الذين اختا
"يضبط برﾙمج حكومته يف جملس احلكومة ويعرضه يف جملس الوزراء ، الذي يرأسه رئيس احلكومة ، للموافقة مث 

لس الشعيب الوطين للمناقشة لس الشعيب الوطين ينفذ الربﾙمج الذي ]مث[ يقدمه بعد ذلك أمام ا  ، "وافق علية ا
يسهر على تنفيذ و"،  "يرأس جملس احلكومةو" "يوزع الصالحيات بني أعضاء احلكومةأضف إىل ذلك أنه : "

دستور  ولإلشارة . )3(يعني يف بعض وظائف الدولة ..." و" ، "ةيوقع املراسيم التنفيذي، و" "القوانني والتنظيمات
الذي أقراه دستوري  اجلزائر من النظام االشرتاكي أقر التعددية احلزبية والنقابية واإلعالمية ، وأخرجم ، 1989
  ولو نظرﾚ . الرأمسايل الليربايلالنظام  م ، إىل1976و م1963

لس من  .الطاقم الوزاري رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة و  قصد مبجلس الوزراء ، هيئة تضميُ      جيتمع هذا ا
أجل اختاذ إجراءات أو التصديق على القوانني أو الربامج اجلديدة قبل عرضها على الربملان يف العادة . ومبا أن 
اجلزائر تتبع مبدأ "واحدية" (فردية) السلطة التنفيذية والنظام الرﾕسي ، فرئيس اجلمهورية ﾖإلضافة إىل منصبه  

مثل  جملس الوزراء . واجلدير ﾖلذكر يف هذا النظام السياسي أو يفحكومة ورئيس كرئيس للدولة ، فهو رئيس لل
خذ ، أن رئيس اجلمهورية يف اجتماعات جملس الوزراء ، ليس مقيدا األنظمة السياسيةهذه  راء الطاقم  ن 

  .) 4(الوزاري ، فهو يتشاور معهم ، مث يتخذ القرارات 

  جملس الثورة : –السلطة التنفيذية زمن مرحلة احلكم املؤقت  –ﾘنيا 

م 1965محد بن بلة يف سنة رحلة اليت متتد من االنقالب على أيف البداية ، نقصد مبرحلة احلكم املؤقت ، امل     
فطوال هذه م . 1976وانتخاب اهلواري بومدين رئيسا للجمهورية اجلزائرية يف سنة  للجزائرىل غاية وضع دستور وإ

  م .1965الدستور واحلزب ، وُحل الربملان وغريها من املؤسسات اليت أقيمت قبل د املدة مجُ 

  
،  02م ، الطبعة/1989، دراسة حتليلية لطبيعة نظام احلكم على ضوء دستور  02سعيد بوالشعري : النظام السياسي اجلزائري ، اجلز/ – )1(

 . 131، ص  2013ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
اعتمدﾙ على الدستور املنشور يف مؤلف بوكرا ادريس : تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل من خالل الوﾘئق والنصوص  – )2(

 . 44-07، ص  2005، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  2، اجلزء/ 2الرمسية ، الطبعة/
 . 26- 25، ص 81،  79،   78،  77،  76،  75م : 1989املواد التالية من دستور نظر يف يُ  – )3(
،  04/عبد هللا بوقفة : الوجيز يف القانون الدستوري ، الدستور اجلزائري ، نشأة ، فقها ، تشريعا ، دراسة حتليلية نظرية وتطبيقية ، الطبعة – )4(

  . 69- 68، ص  2010ية ، اجلزائر ، مليلدار اهلدى ، عني 
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  رئيس الدولة :-أ

أمحد بن بلة ، رئيس جملس الثورة ، والذي كان مبثابة  ل السلطة التنفيذية من االنقالب على الرئيسمثّ  لقد     
  لس الوزراء . اً للحكومة ورئيس اً رئيسضافة إىل منصبيه السابقني ، رئيس للدولة ، وكان ﾖإل

  املؤقت :اهلواري بومدين ، رئيس للدولة زمن احلكم  -1أ

 وإمنا، حىت اصطالح رئيس للدولة  وال يوجد، اك رئيسا للجمهورية خالل مرحلة احلكم املؤقت ، مل يكن هن     
 ، رئيسا للدولة يف الداخل وقادة الدول يف اخلارجالبالد  قادةعد من طرف هناك رئيس جملس الثورة ، الذي كان يُ 

لس الثورة ، فهو وز  إىلوﾖإلضافة  .اجلزائرية  لس الوزراء ير لرﾕسته  ولقد كان . لدفاع ورئيس للحكومة ورئيس 
  وصل إىل سدة احلكم ، وحكوماته .وفيما يلي سنرى كيف .  )1( اهلواري بومدينذلك الرئيس ، هو 

  : )دولةرئيس سدة احلكم ( إىلل اهلواري بومدين كيفية وصو تفصيل   -2أ

نفذه ضد ) ، م1965جوان  19(حركة  انقالب ة عن طريقـــــــة الدولـــــــــرﾕس إىللقد وصل اهلواري بومدين      
نتخب من طرف الشعب إىل أن اُ  غري ،نتخب أو يُ يُ  أنسنوات دون  10الرئيس أمحد بن بلة وبقى يف احلكم قرابة 

مرة عن طريق االنقالب ومرة أخرى عن طريق ، سدة حكم البالد  إىل، فهو وصل  )2( م1976ديسمرب  10يف 
على أمحد بن بلة ،  ؛ أي كيف انقلب اهلواري بومدين نفصل يف املرة األوىل أناالنتخاب . وفيما يلي سنحاول 

  م تلك العملية أو احلركة .لكي نقيّ 

  م :1965جوان  19مفهوم حركة  -1

اليت اختلف حوهلا  م1965جوان  19أوال وقبل كل شيء كان علينا لزاما أن نضع مفهوما بسيطا حلركة       
ا انقالب عسكري  العديد من الباحثني واملتتبعني واملعايشني والفاعلني السياسيني يف تلك الفرتة . فطرف يعتقد أ

ا تصحيح ثوري أو انتفاضة ، وكل واحد من الس ابقني له مربراته ملا يصف ؛ فاخلصوم وطرف آخر يعتقد أ
 ﾚا تصحيحا ثور ا انقالﾖ واألصدقاء واملتعاطفون يعدو الطرفني يف امليل إىل أحد دون  . ومن )3(واألعداء يعدو

هي : إطاحة جمموعة يقودها العقيد اهلواري بومدين وزير الدفاع  م1965جوان  19، فنقول أن حركة  البداية
حتت اإلقامة اجلربية ،  ووضعه من احلكم م1965جوان من سنة  19يف ليلة ، أمحد بن بلة ،  برئيس اجلمهورية 

لس  حني بهعلى حد زعم املطيارتكبها بسبب أخطاء كبرية  وذلك ، كان قد عددها قائدهم يف البيان األول 
الثورة ، الذي تشكل مبجرد اإلطاحة ، ﾖلسيد أمحد بن بلة .

  
 . 21هاجس البناء ، مصدر سابق ، ص ،  2: مذكرات جزائري ، اجلز/ اإلبراهيميأمحد طالب  – )1(
 . 464املصدر نفسه ، ص  – )2(
  . 16-15املصدر نفسه ، ص  -  )3(



رية والبناء االٕ ب  -الفصل السادس ذية اجلزا ر مابني (دناء السلطة التنف لجزا  .م) 1978-1962اري 

177 
 

ــُمــــنقلب : -2   األخطاء اليت قدمها الطرف الـ

 آخرين ينقلبون عليه ، لقد قدم العقيد اهلواري بومدين جمموعة األخطاء اليت ارتكبها أمحد بن بلة جعلـــــته مع     
مغزاها  ن، وإ ، حيث قال : "إن قائمة األخطاء طويلة م1965جوان  19بيان جملس الثورة يف  تلىوذلك عندما 

موال البالد وبرجاهلا ،  ؛عمق ل يف ذلك على الفوضى  وارتكزفقد أقيم احلكم على تبذير الرتاث الوطين والتالعب 
والكذب واالرجتال والدمياغوجية ، كما أقيم على التهديد ﾗرة واملساومة ﾗرة أخرى ، وحجز احلرﾚت الفردية ، 
وانتهاك احلرﾚت العامة ، وقد ابتغى احلكم من االلتجاء إىل هذه األساليب إخضاع فئة وإرهاب أخرى ، حىت 

: "وسرعان ما أصبح احلكم فردﾚ ، ودفنت املؤسسات  فقرة أخرىيف  ، وقال يستكني إليه اجلميع خشية بطشه"
ا ما يشاء يد ، حبيث أصبحت لعبة يف للحزب والدولةالتابعة  الوطنية واجلهوية ، ومينح  شخص واحد ، يفعل 

  . )1(الساعة وشهوة النفس"  مزاج والرجال حسب املنظماتالنفوذ ملن يشاء ، ويفرض أهواءه على 

مل يكن بيان جملس الثورة ، هو الوحيد الذي قدم فيه اهلواري بومدين أخطاء أمحد بن بلة ، بل جنده يؤكد      
  :  )2( حيث عددها كالتايل،   م6519يف اجلزائر يف أكتوبر  "لطفي اخلويل"حوار مع الصحفي املصري  ذلك يف

 "جل بناء اجلزائرأوري طالئعي يضم كل املناضلني من احليلولة دون تكوين حزب ث" . 

 "زة اإلداريةــــــــــــــــإصالح جذري يف األجه حداثإل حماولةكل   ميدعدم تكوين الدولة اجلزائرية وجت." 

 "ـــــــــــإبعاد وتصفية العناصر النضالي ة اليت أسهمت اجيابيا يف الثورة ومتكني العناصر االنتهازية وغري الثورية ـ
 " .ز السلطةمن مراك

 "ت املواطنني والقبض عليهم وتعذيبهم بدون مربرات وأسبابإهداﾚخّلف يف ظالم  ]فلقد[ ر حر
 " .]سجينا[ 2500سقوطه  دالسجون عن

 " مناوراته ومساوماته بعثرة أموال الدولة والشعب يف غري فائدة الدولة والشعب بل واستخدامها ألغراض
 والديكتاتوري". السياسية من أجل استمتاعه ﾖحلكم الفردي

 " خاصة نتيجة تدخالته التعسفية والسياسة الزراعيةعامة  السياسة االقتصاديةفشل . "... 

 " وحدة القيام بعمليات ختريبية عمدية متتالية ضد وحدة القوى الثورية للمناضلني عامة والوحدة الوطنية و
 " .اجليش الوطين الشعيب خاصة

 ـــــــــــة إىل التسلط والتحكــــــــــــالقيادة اجلماعي "االحنراف خبط الثورة األساسي ، من م الفردي املريض الذي ــــــــــ
 .خيانتها للشعب اجلزائري ومصريه "أسقطته الثورة ، عندما حطت الزعامة املصالية ، وكشفت انتهازيتها و 

  
 . 803ص  مصدر سابق ، م ،1965جوان  19بيان جملس الثورة يف  - )1(
 . 88- 87ص مصدر سابق ،  م ﾖجلزائر ، 1965العقيد اهلواري بومدين : حوار مع لطفي اخلويل يف أكتوبر  )2(
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  :  تصحيح ثوري أمانقالب  -3

، كان انقالﾖ  م1965جوان  19فإننا نعتقد أن ما جرى يف  الطرفبغض النظر عن األخطاء اليت قدمها      
وحنن عندما نقدمها ليس الغرض منها تسويغ  وسنقدمها فيما يلي .رﾚ أبيض من دون دماء له مربراته ، عسك

. وهذه  )1("أن كل انقالب عسكري ، خبيث ، حىت يثبت الطرف املنقلب العكس "  حن مع قاعدة :فنذلك ، 
  : )2( املربرات كالتايل

  سته للجمهورية ؛ فهو رئيس احلكومة ورئيس  الفرديأمحد بن بلة حنو احلكم سريﾕفهو إىل جانب ر ،
 . زب ، وزعيم مليشيات شعبية مسلحةـــــــــــــجملس الوزراء ، وهو وزير الداخلية  واألمني العام للح

  لس تعدي أمحد بن بلة على املؤسسات ، وخري دليل على ذلك أنه حنى مهمة إعداد الدستور من ا
 .ا للمكتب السياسي للحزب واحلكومة ي وأوكلهالوطين التأسيس

  استخدام الطرق امللتوية للوصول إىل السلطة واملناصب القيادية يف الدولة ؛ فقلد أبعد أبرز التارخييني
 وأمانة احلزب . للوصول إىل رﾕسة احلكومة واجلمهورية

 موعة وزارت السيادة منها ، فلقد وجدة من املناصب احلساسة يف احلكم ، وخاصة من  حماولة إبعاد ا
محد مدغري كمابدأ   وزير الرتبية  الشريف بلقاسممث  وزير السياحة محدمث قايد أ وزير الداخلية مر معنا ، 

 مث عبد العزيز بوتفليقة وزير اخلارجية ...

، هو "انقالب عسكري أبيض من دون دماء "، هذه  م1965جوان  19حصل يف اجلزائر بتاريخ إن ما      
، هو عملية وأي تعبري آخر أو توصيف  ، ذلك اليوميف ا حصل يف اجلزائر مل وتوصيف العبارة ، تعبري موضوعي

ا املقبولة ، ولكن ال ميكننا أن نسميها بغري فللحقيقة والتاريخ . حتريف  اسم آخر ، قد تكون تلك احلركة هلا أسبا
 إىلاحلكم ، لكي يقضي عليه ويعيد  واالستبداد الظلمحرك اجليش مع الشعب ضد يت االنقالب ، فرمباغري 

ضد  "سوار الذهبعبد الرمحن املشري "م ، عندما تدخل 1985حصل ذلك يف السودان يف سنة الشعب ، كما 
م ، ولكن يبقى ذلك الفعل 1986م احلكم إىل سلطة مدنية يف سنة ، وأطاح به ، مث سلّ  "جعفر النمريي"الرئيس 
ﾖ3(انقالب دميقراطي  ه، ولكن انقال( .  

  
عمرو عثمان : يف أن الثورة ثورة واالنقالب انقالب ، مقال منشور يف موقع املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ، الدوحة ، قطر ،  – )1(

 والرابط االلكرتوين للمقال كالتايل : . 25/07/2013
- https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/On_Calling_a_Revolution_a_Revolution_and_

a_Coup_a_Coup.aspx 
 ميكن التأكد من هذه املربرات مبراجعة الفصول السابقة وما سيأيت . – )2(
 ، بتصرف . 20/09/2016، مدوﾙت اجلزيرة ، نيد سجود اجلندي خري من سجود اجلُ  )05حممـد املختار الشنقيطي :  أوراق الربيع ( – )3(

 :دونة الباحث على مدوﾙت اجلزيرة وميكن االطالع على املقال يف م
- http://blogs.aljazeera.net/mshinqiti 



رية والبناء االٕ ب  -الفصل السادس ذية اجلزا ر مابني (دناء السلطة التنف لجزا  .م) 1978-1962اري 

179 
 

  القطرة اليت أفاضت الكأس : -4

واملتتبعني واملعايشني لذلك احلدث أن القطرة اليت أفاضت الكأس وجعلت العقيد يعتقد العديد من الباحثني      
، هو  رئيس اجلمهورية واملتقلد العديد من املناصب يف الدولة ؛ اهلواري بومدين يُعجل ﾖالنقالب على أمحد بن بلة

موعة وجدة ، اجلماعة ، جمونقصد بتلك مجاعة تناصر وتدعم العقيد اهلواري بومدين ، حماولة هذا األخري تنحية 
. فلقد أبعد أمحد مدغري  عبد العزيز بوتفليقةتضم كل من : قايد أمحد ، أمحد مدغري ، الشريف بلقاسم ، واليت 

يف استقالة قايد أمحد من  الذي ساهمكذلك أنه هو   املؤكد، ومن  م1964 جويلية15قبل  الداخليةمن وزارة 
، كما قلص من صالحيات وزير اإلرشاد القومي ،  )1( م1964جويلية  30ه لوزارة السياحة ، وذلك يف ار استوز 

 اخلارجيةكما عمل على تنحية وزارة   صالحياته .الشريف بلقاسم ، حيث انتزع منه قطاع اإلعالم ، وجعلها من 
، الذي كان قائدا  على ما يذكر العقيد الطاهر الزبريي الرﾕسة ة، وأمره ﾖاللتحاق مبؤسس بوتفليقةمن عبد العزيز 

الذي  ن ، اهلواري بومديالعقيد لألركان يف تلك الفرتة ، والذي عينه يف هذا املنصب دون استشارة وزير الدفاع ، 
  .  )2(تتمثل يف كيفية تشكيل جملس عريب للدفاع املشرتك  ؛ لقاهرةمهمة ﾖيف  ذلك الوقتكان يف 

 جعلت وزير الدفاع العقيد اهلواري بومدينهي ،  أمحد بن بلة وغريها اجلمهورية األفعال السابقة لرئيس إن     
السلطة منذ ﾖلتخطيط والتنفيذ لعملية االنقالب ؛ فنحن نعتقد أن بومدين كان يفكر يف  ونعجليُ وجمموعته ، 

عل ذلك ، املناسب ليفطموح له منذ أن صغريا ، وهاهو قد جاء الوقت كان   مل نقل أنه إالزمن الثورة التحريرية 
الضوء األخضر بطريقة غري مباشرة لكي يقوم الفرصة و ؛ فهذا األخري هو الذي أعطاه رئيس أخطاء الحينما كثرت 

  ﾖلعملية االنقالبية .

  التحضري لعملية االنقالب : -5

االجتماعات التحضريية ن د مــــــــــــــم ، جرت العدي1965جوان  19قبل تنفيذ عملية االنقالب يف ليلة      
، وإمنا  لالنقالب على أمحد بن بلة  كلها حتضريا  تكن: أن هذه االجتماعات مل  ومن املنطقي القول. لالنقالب 

طريقة للسياسة املتبعة واملنتهجة من طرف أمحد بن بلة سواء يف  وتذمر فيها نقد حصلهناك اجتماعات كان 
ا كانت حمصورة يف البداية يف مجاعة وجدة فمن غري حكمه أو يف طريقة تسيريه للبالد ، ونعتق  املعقول أند أ

ا ال  خارجتكون  كل من : سعيد عبيد ،   اجلماعة إىل هذه  انضموبعد ذلك .  للجميع تطمئنهذه اجلماعة أل
إىل إمجاٍع وعزٍم على اإلطاحة  النقدحمـمد الصاحل حيياوي ، العقيد عباس ، وغريهم ، ويف اجتماعات أخرى حتول 

بل انعقاد مؤمتر املؤمتر اآلفروآسيوي ، ق أن العملية البد أن حتصل وجتري واتفقوابرئيس اجلمهورية ، أمحد بن بلة ، 
، هو يوم  م1965جوان 19فاتفقت اجلماعـــــــــــــــــــة أن يكون يوم  . م1965املزمع عقده يف اجلزائر أواخر جوان 

  
 . 172، من هذا الفصل ص سبق تقدمي مصادر هذه املعطيات  – )1(
 . 108-107زبريي : نصف قرن من الكفاح ،... ، مصدر سابق ، ص الطاهر  - )2(
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  . )1(اإلطاحة برئيس اجلمهورية ، السيد أمحد بن بلة 

طرحت فكرة إلقاء القبض على بن بلة عندما يذهب : "، القائد امليداين للعملية  العقيد الطاهر الزبريييقول      
ار وهران ـــــــــولكن اعتقاله يف مطإىل وهران ملشاهدة مباراة ودية يف كرة القدم بني الفريق الوطين ونظريه الربازيلي ، 

نه أن خيلق لنا مشاكل ألننا خشينا أن يهجم الشعب علينا وحتبط العملية ، خاصة وأن بن بلة يتمتع من شأ
ـــــــــــبشعبية كبي ــــــــ رة ومل نتفق يف حتليلنا على تبين هذه اخلطة يف وهران ، ومل يكن أمامنا الكثري من الوقت لذلك ـــ

ــــــــــــاتفقنا على اعتق   . )2(" ويلاله مباشرة من مقر إقامته يف فيال جــــ

إن القبض على الرئيس أمحد بن بلة يف مقر سكناه يف فيال جويل أمر خطري للغاية ، ولكن البد من املغامرة      
نعم البد من املغامـــرة ، ولكنها ستكون مغامرة  . )3(املنقلبني  وأاملصححني  حد زعم إلزاحة هذا الطاغية يف

راس من اجليش الوطين الشعيب من مدرسة ـــــن الوطين حبــــــــــــــــــــــــــس أمحد بن بلة من األمــــــارّ ل حُ ستبداُ فبة ، حمسو 
 اهلواري بومدين عقد كما.  ة مسؤول وحدات األمن الوطين ـــــــشرشال ، وذلك بعد االتفاق مع أمحد دراي

األوىل والثانية والثالثة ، حيث الناحية العسكرية : وهيمع قادة النواحي احلساسة واملؤثرة يف العمليــــــة ، اجتماعات 
لهم املسؤولية ، كما مت حراسة "مقرات اإلذاعة وضع قوادها أمام األمر الواقع وألزمهم االنضباط والطاعة ومحّ 

ن والتلفيزيون والبنوك والوالﾚت والدوائر وخمتلف مصاحل اإلدارية ومفرتق الطرقات الكثيفة احلركة ملواجهة أي عصيا
  .)4(مدين يقوم به أنصار أمحد بن بلة أو أحداث شغب أو سرقات قد حتدث هنا وهناك" 

  تنفيذ العملية : -6

 شخصا مسلحني ، ثالثة منهم قادة ﾖرزون 13حترك العقيد الطاهر الزبريي ومعه  م1965جوان  19يف ليلة      
. ئد حممـد الصاحل حيياوي الرائد سعيد عبيد والراالرائد عبد الرمحن بن سامل و  هم :و  ، يف اجليش الوطين الشعيب

فدخلوها  حدود الواحدة ليال ،جويل يف  حترك هؤالء األربعة عشر يقودهم العقيد الطاهر الزبريي ، فوصلوا إىل فيال
  . )5(وأخذوا الدرج حىت وصلوا إىل غرفة الرئيس أمحد بن بلة يف الطابق اخلامس 

. والظاهر أن  )6(بعد أن رجع الرئيس امحد بن بلة من  عمل من مدينة سيدي بلعباس ، ﾙم بشكل جيد      
  القائد امليداين للعملية ، العقيد الطاهر الزبريي ، أفسد عليه نومته ، بعد طرق ﾖب غرفة أمحد بن بلة ، فصاح هذا 

 
 ، بتصرف . 113 -106املصدر نفسه ، ص الطاهر زبريي :  - )1(
 . 112املصدر نفسه ، ص  – )2(
 . 803 صمصدر سابق ،  م ،1965جوان  19بيان جملس الثورة يف  – )3(
 . 122-117زبريي : املصدر السابق ، ص الطاهر  – )4(
 . 123املصدر نفسه ، ص  – )5(
 . 304أمحد بن بلة : الرئيس أمحد بن بلة يكشف أسرار ثورة التحرير ... ، مصدر سابق ، ص  - )6(
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األخري ﾖلقــــــــرب من الباب ، وقال من ﾖلباب ؟ ، ولكن دون أن يفتحـه ، فرد الطاهر الزبريي ، قائال : أمحد بن 
يت معي اآلنمل تعد رئيسا للجزائر ، وقد تشكّ  ،بلة  ... فأجاب : سآيت بعد أن  ل جملس الثورة ، وعليك أن 

ضع ع وبعدها ُأخذ إىل إحدى القصور القريبة من وزارة الدفاع ، ووُ ... وذهبوا إىل وزارة الدفا  ... فلبس ألبس ثيايب
. هذا ويورد العقيد الطاهر  حتت اإلقامة اجلربية ، دون أن يقابل أمحد بن بلة وزير الدفاع العقيد اهلواري بومدين

األخري يورد أنه مت  ، ولكنّ  )2(، ومل ينفي ذلك أمحد بن بلة  )1(الزبريي يف مذكراته أنه عامل أمحد بن بلة ﾖحرتام 
  ، فيما ال يذكر ذلك العقيد الطاهر الزبريي . )3(تكسري الباب عليه والدخول عليه بقوة 

، خصوصا وأن احلراس مضمـــــونني ،  يف اعتقادﾙ أن العملية كان فيها حذر ودقة أكثر منها عملية عنف     
شخصية هلا ﾖإلضافة إىل ما سبق  فاملنقلب عليه ، ، وكل شيء مضبوط ،  مسلحارجال  14وهناك أكثر من 

السلطوية ، ويكفي أن نقول  هاحمــــــــــط، بغض النظر على م يف احلركة الوطنية ، وحىت زمن الثورة التحريرية ﾗرخيها
ونضيف إىل هذا وذاك أنه   التحريرية ، أنه من قواد املنظمة اخلاصة ومن مجاعة التسعة اليت اضطلعت بتفجري الثورة

ومن أشهر األمثلة على ذلك  ة مبعية الوفد اخلارجي للثورة ،ـــــــــــــــة للثورة التحريريــــــــــــكان من أكرب املوفرين لألسلح
د ، فال نعتق )4( م1957ن الوطن يف سنة ة مـــــــــــــــة الغربيــــــــــــــــــة إىل اجلهـــــــــــــــــاليت جاءت حمملة ﾖألسلح "دينا "خيت

املنقلبني  أننه كان رئيسا للجمهورية ورئيسا للحكومة ، أضف إىل ذلك أأنه ُعومل بعنف أو قلة احرتام ، أضف 
  عليه ال حيملون عليه حقد .

وقع االنقالب على رئيس اجلمهورية السيد أمحد بن بلة ، ﾖلرغم من التحذيرات وﾖلتحديد اليت تلقاها لقد      
املصري مجال عبد من مصر فلقد جاء رجل املخابرات املصري فتحي الديب إىل اجلزائر بتكليف من الرئيس 

اجلمهورية السيد أمحد بن بلة  عد  فتحي الديب ست ساعات مع رئيســـــق ، حيث م1965الناصر يف أواخر ماي 
ن انقالﾖ عسكرﾚ عليه سيحصل ، ولكنّ  ﾖلرغم أنه  ذا التحذير ، أمحد بن بلة مل يعبأ يتحاور معه وخيربه فيها 

املصري مجال عبد الناصر وأنه  طمئن الرئيسمسع ﾖهتمام ملا يقوله فتحي الديب بل وطمأن الرجل وطلب منه أن يُ 
  . )5(  م1965آسيوي يف أواخر جوان -جلزائر عند عقد مؤمتر اآلفروسيلتقي به يف أرض ا

بعد القبض على أمحد بن بلة ، قُبض على أكرب الشخصيات املوالية له ، وخاصة احلاج بن علة وحممـد      
  الصغري النقاش وعبد الرمحن بن الشريف وغريهم ، كما متركزت جمموعة من الدﾖﾖت واجليش يف املناطق احلساسة

  
 . 127- 123ملصدر السابق ، ص زبريي : االطاهر  – )1(
 . 305- 304محد بن بلة : املصدر السابق ، ص أ – )2(
  . 304- 303املصدر نفسه ، ص  – )3(
 ،م)1962-1830(  موسوعة ﾗريخ اجلزائر يف ،وغريه من قادة الثورة التحريرية اجلزائرية  للسيد أمحد بن بلة ميكن مراجعة ترمجة خمتصرة – )4(

 سابق . رجعم ، قسم الرتاجم )DVDقرص مضغوط (
  . 633، ص 1990مصر ،  ،، دار املستقبل العريب ، القاهرة  02عبد الناصر وثورة اجلزائر ، الطبعة/فتحي الديب :  - )5(
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ار يوم )1(اليت قدمناها سابقا يف املدينة للُحؤول دون تطورات تفسد العملية  خرج  م1965جوان  19. ويف 
املستبد العقيد اهلواري بومدين ، وزير الدفاع على شاشات التلفيزيون خيطب يف الناس وخيربهم ﾖإلطاحة ﾖلطاغية 

قود سيكون السلطة اليت ستالذي و ،  أمحد بن بلة ، كما خيربهم كذلك عن تشكل "جملس الثورة"، الديكتاتور 
  . )2(البالد يف املرحلة القادمة 

  واخلارج من العملية :موقف الداخل  -7

جلزائرية ، ااجات ومظاهرات يف عدد من املدن ـــــــــــــــــــــــــبعد االنقالب عليه ، ظهرت احتج هيذكر أمحد بن بلة أن     
ــــــــــــــــــ، ولكنها مل تكن ﾖلكبي )3(هران ، تلمسان ها : اجلزائر العاصمة ، عنابة ، و من أبرز  انت ــــــــــــــــــــــــــرة ، فهي كـــــــــــــــ

ا مصر عبد الناصر ، فلقد أرسلت املشري ـــــــــــــــــــــــأم .) 4(موعة من األطفال والشباب ، واليت سرعان ما انتهت 
ـــــــــــليطمئبلة جملس الثورة ، السماح له مبقابلة أمحد بن ائد ـــــــــــــــــــــــعبد احلكيم عامر ، الذي طلب من ق ن عليه ، ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــرئيس جملس الثورة ، رفض ذلك . أما الدول االشت ، ولكن اهلواري بومدين ـــــــــــراكية فهي مل تقبـــــــــــــــــ ذاــــــــــــــــ ، ل 
بشكل بليغ ،  من االنقالب ارجــموقف اخل اإلبراهيميالب ـهذا ولقد خلص أمحد ط . )5(ولكنها مل تتحرك لذلك 

ـــــــــــحيث قال : "كان هن ـــــــــــاك استنكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــار من جانب موسكو ، حرية يف القـ دانة من اهرة ، إــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارية ـــــــــــــــــــــــــــــارات اليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبلدان التقدمية اإلفريقية ، صمت ثقيل يف بكني . ولقد رأت يف ذلك خمتلف التي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعربية انعط ــــــــــــــــــــــــــــــــــودية فاعتقــــــــــــــــــــــــــــــــربية السعــــــــــــــــــــــــــــــافة حنو اليمني ، أما العـــــــ ـــــــــــــــــــــــــدت أنه عمـــ ل ـــــــــ
ـــــــــــوعي ، يف حني أن احلزب الشيــــــــــــــــــــــــشي نه عمل فو ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــعي الفرنسي وصفه  اشي وانطلق يف محلة ــــــــــــــــ

  . )6(متعددة األبعاد من أجل عزل اجلزائر" 

همه الداخل وال ره ، فهو ال يهكذا وصل اهلواري بومدين إىل رﾕسة الدولة ، أحب من أحب وكره من ك     
ـــــــــا على حدبقدر ما يهمه إنق اخلارج ، ـــ   ... ولقد سجل لنا التاريخ أنه عندما زار االحتاد زعمه اذ اجلزائر وسياد

 
ـــزء/يف  يُنظر – )1( ، وميكن  2013القطرية ، الدوحة ، قطر ، ، قناة اجلزيرة  01اجلزء األول من الوﾘئقي اهلواري بومدين ، ﾘئر يبين دولة ، اجلـ

  مشاهدته أو حتميله على الرابط االلكرتوين التايل : 
- https://www.youtube.com/watch?v=xJ59vxjW7Nk 

 . 803م ، مصدر سابق ، ص 1965جوان  19ن جملس الثورة يف بيا – )2(
بصرية) ، حاوره فيها اإلعالمي ، أمحد منصور ، قناة اجلزيرة -(احللقة مسعية 13أمحد بن بلة : يف برﾙمج شاهد على العصر ، احللقة/ – )3(

 .  2002،  ، الدوحة ، قطر القطرية
- https://www.youtube.com/watch?v=o8sugDVBBDs 

م) ، أمحد املستريي ، الذي ذكر أنه 1966-1962ى اجلزائر ما بني (نذكر من بني الشهود العيان يف تلك الفرتة ، سفري تونس لد – )4(
موعة من  على األقل يف اجلزائر العاصمة مل تكن هناك احتجاجات ومظاهرات كبرية من املواطنني ، وإمنا كانت هذه االحتجاجات صغرية 

 ، مرجع سابق . 1زء/ــــ، ﾘئر يبين دولة ، اجل شاهدته يف وﾘئقي ، اهلواري بومدين يُنظرالطلبة واألطفال سرعان ما انفضت ، 
 . 138- 137رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – )5(
  . 224، هاجس البناء ... ، مصدر سابق ، ص  02أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلز/ – )6(
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أن  الحظاحلكم ... فمن وصوله إىل تقريبا ر م ألول مرة ؛ أي بعد ستة أشه1965يف ديسمرب  السوفييت
على  ،بومدين أو ارجتل كلمة رائعة  اهلواري االستقبال كان فاترا يف البداية ، وعندما بدأت احملادﾘت ألقى الرئيس

ــــــــــــغيور على استقالله وسي ]اجلزائري["أن الشعب :  قال فيها اإلبراهيمي ،حد تعبري أمحد طالب  ادته ويقبل ــــــــ
  . )1( داقة مع من يريد صداقته ، ولكن ال يقبل العمالة ..."ــــــــــــــــالص

ا اهلواري بومدين ـــــــهذا عن الطريق      ، وهي طريقــــــــة غري شرعيـــــــــــــــة م ـــــــــــدة احلكـــــــــس إىلة األوىل اليت وصل 
أو العملية (وصول اهلواري بومدين إىل احلكم) اليت كان من  على ما نعتقد ، وكان الشعب خارج هذه الطريقة

املفروض أن تعود له . واعتقادﾙ مبين على الظاهــــــــــــــــر أما الباطــــــــن ، فرمبا سيكشف عن التاريخ يف يوم من األﾚم 
  أو يبقى هذا األمر سرا إىل األبد .

  رئيس جملس الوزراء :-رئيس احلكومة -ب

الوزراء ورئيس جملس الثورة ووزير  جملس رئيس الوقت كان رئيس احلكومة هو اهلواري بومدين وهو يف نفس     
، وذلك بنص  وبشكل مجاعي أمام جملس الثورة، بشكل فردي  أمامهولقد كانت احلكومة مسؤولة  ،الدفاع 

احلكومة عند  يرتأس. ورئيس احلكومة هو الذي  )2( م1965جويلية من سنة  10األمرية اليت صدرت يف 
يف جملس الوزراء  أما ومة .ــــــــــــــــــــــــــاقشة والتداول مع أعضاء احلكــــــــــــاجتماعها وبعد ذلك يتم التقرير من طرفه بعد املن

عن جملس م أو األوامر ــــــــــدر املراسيــــما تص وعادةتتخذها احلكومة أم ال ،  اليت القرارات أو الربامج فيقرر اختاذ هذه
راته الثانية أن ـــــــــــــــــــــــــأمحد طالب اإلبراهيمي يف مذك فيذكر.  )3( الوزراء"جملس "بعد استطالع رأي الوزراء ، بعبارة 
ــــــــــــ"إن اجتم : االجتماع األول للحكومة بعد االنقالب ، عرب قائال يفاهلواري بومدين  ي ـــــــــــــ اعاتنا هذه لن تتخذ 
ــــــــــــــــــحال من األح ل ــــــــــــــــــــات عمـــــــــا ستكون جلســــــــــــــــــــــ، لكنهمواعيد سطحية وال اجتماعات مغلقة وال طابع ـــــــــــــــ

ــــــــــــحقي   .)4(، وتبادل حر لآلراء"  ــــداف واضحةــــــــــأهدد ، ذي ــــــــــــــــــــــــال حمـــــــــــــــــــــول أعمدقية جبــــ

الفرق بني جملس الوزراء وجملس احلكومة واقعيا ، أن جملس الوزراء يكون حبضور رئيس الدولة ، وفيه تتخذ      
يف اجلزائر ويف عهد اهلواري بومدين فال يوجد  اأم .مشاريعها  أوتقدم احلكومة براجمها  أنالقرارات النهائية بعد 

ألن اهلواري بومدين كان قد ؛ واحد وهو أن يف جملس الوزراء تتخذ القرارات فيه حول مشاريع احلكومة  إالفرق 
  ومة ومنصب رئيس جملس الوزراء .مجع بني منصيب رئيس احلك

  
 . 20سابق ، بداية من الدقيقة  مرجع،  1شاهدة أمحد طالب اإلبراهيمي يف وﾘئقي ، اهلواري بومدين ، ﾘئر يبين دولة ، اجلزء/يُنظر  – )1(
ؤرخ امل 182-65رقم  األمر كما ميكن مراجعة،   122... ، مرجع سابق ، ص  01سعيد بوالشعري : النظام السياسي اجلزائري ، اجلز/ - )2(

 . 832- 831، ص 13/07/1965،  58، العدد/ 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/م ، 1965جويلية  10يف 
 م) .1978-1965ة الصادر يف عهد اهلواري بومدين ، ما بني (أعداد اجلريدة الرمسييُنظر يف   – )3(
  . 22، هاجس البناء ... ، مصدر سابق ، ص  02أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلز/ - )4(
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  احلكومة : -جـ

ذه احلكومة جمموعةيف بعض األحيان قد يلح، و  يف جمالهخمتص  ، كلٌ  جمموعة وزراءوتتكون من       من  ق 
، ولقد كانتا حكومتني ، وفيما يلي سنتعرف على حكومات اهلواري بومدين  .الكتَّاب (مفردها كاتب دولة) 
  نتخب ؛ يعين رئيس جملس الثورة . عندما كان رئيس للدولة غري م

سنوات عن طريق انقالب  10سدة احلكم وحكم ملدة إىل اهلواري بومدين وكما عرفنا سابقا وصل  يف البداية     
لس الثورة مع جمموعته نفذه هو  ؛ فمجلس الثورة ضد الرئيس أمحد بن بلة ، وحكم الدولة اجلزائرية بصفته رئيسا 

،  بصفة رئيس جملس الثورةسنوات من احلكم  10وبعد أكثر من  . بعد االنقالباهليئة احلاكمة على ما يظهر 
م ، 1976ة ، بعد وضع امليثاق الوطين مث الدستور يف سنة نتخب اهلواري بومدين كرئيس للجمهورية اجلزائرياُ 

زمن احلكم املؤقت ة ـــــــــــرئيسا للدول كانعندما   ،ه ـــــــــــــــــــــــــم حكوماتوفيما يلي سنقد ة .ـــــــــــــــم انتخاﾖت رﾕسيــــــوتنظي
  ، ولقد كانت حكومتني :م) 1976-1965ما بني (

  حكومته األوىل : -1جـ

، قدم طاقمه احلكومي املكون من رئيسا للدولة اهلواري بومدين  ووغد ،محد بن بلة أبعد اإلطاحة ﾖلرئيس      
  جملس الوزراء ووزارة الدفاع  :احلكومة و  الشخصيات التالية ، واحتفظ هو مبنصب رﾕسة 

 . رابح بيطاط : وزير دولة 
 . عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشؤون اخلارجية 
 . قايد أمحد : وزير املالية والتخطيط 
 . أمحد مدغري : وزير الداخلية 
 س : وزير الفالحة واإلصالح الزراعي .أمحد مهسا 
 . بشري بومعزة : وزير األنباء 
 . حممـد جباوي : وزير العدل ، حامل األختام 
 . أمحد طالب اإلبراهيمي : وزير الرتبية الوطنية 
 . تيجاين هدام : وزير الصحة العمومية 
 . اهدين  بوعالم بن محودة : وزير قدماء ا
  الصناعة والطاقة .بلعيد عبد السالم : وزير 

 
، العدد السابق من اجلريدة الرمسية م ، 1965جويلية  10مؤرخ يف  182-65أمر رقم ُعّينت احلكومة األوىل للهواري بومدين مبوجب  – ) 1(

 . 832- 831ص 
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 . عبد القادر زعيبك : وزير الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 
  العمومية .علي حيىي عبد النور : وزير األشغال 
 . حممـد اهلادي احلاج إمساعيل : وزير التعمري واإلسكان 
 . نور الدين دلسي : وزير التجارة 
 . عبد العزيز زرداين : وزير العمل والشؤون االجتماعية 
 . عبد الكرمي معاوي : وزير السياحة 
 . ضةﾚعبد الكرمي بن حممود : وزير الشبيبة والر 
 العريب سعدوين : وزير األوقاف . 

هذه النقطة  إىلنشري  األول للهواري بومدين ، قدم جمموعة من املالحظات حول الطاقم احلكوميقبل أن نُ      
ؤالء الوزراء ، وخاصة بعد خروج كل من أمح د مهساس وبشري بومعزة من احلكومة املهمة : مل تبقى هذه احلكومة 

علي حيىي عبد النور الذي ترك وزارة اُستبدال بكل من :  ومن جملس الثورة والتحاقهم ﾖملعارضة يف اخلارج ، فقد
األشغال العمومية لكي يتقلد وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي مكان أمحد مهساس ، أما وزارة السابقة لـعلي حيىي 

وهذا كله  عبد النور فلقد تقلدها األمني خان . أما وزارة األنباء فلقد مت تعيني حممـد الصديق بن حيىي على رأسها 
.   )2(لعياشي ﾚكر م 1969ﾖهذا ولقد مت استبدال وزير التجارة نور الدين دلسي  يف سنة  . )1(م 1966يف سنة 

العريب سعدوين مبولود قاسم ﾙيت األوقاف  ، ووزير )3( كما مت استبدال تيجاين هدام وزير الصحة بعمر بوجالب
  . )4(م 1970لقاسم يف سنة ب

  أما ما ميكن أن نالحظه من الطاقم احلكومي األول للهواري بومدين فهو كالتايل :     

  ، لقد عادت جمموعة وجدة بقوة يف هذه احلكومة ، وأصبحت كما كانت من قبل تتقلد وزارات السيادة
 . شريف بلقاسم ة الـــــــــــــــــغري موجودة ، وهي شخصيارت السيادة ، إال أن هناك شخصية منها بل كل وز 

  
م ، اجلريدة الرمسية 1966سبتمرب  22، مؤرخ يف  295-66م ، وأمر رقم 1966سبتمرب  22مؤرخ يف  294-66أمر رقم  – )1(

 . 1227- 1226، ص  23/09/1966،  82، العدد/ 03للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
،  13/06/1969،  51، العدد/ 06م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1969جوان  09مؤرخ يف  48-69أمر رقم  – )2(

 . 644ص 
،  22/05/1970،  45، العدد/ 07م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1970ماي  21مؤرخ يف  30 -70أمر رقم  – )3(

 . 626ص 
،  05/06/1970،  49، العدد/ 07م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1970جوان  01مؤرخ يف  35 -70أمر رقم  - )4(

. ولإلشارة ، فلقد كان مولود قاسم ﾙيت بلقاسم مستشارا لدى رﾕسة جملس الوزراء مكلفا ﾖلشؤون السياسية والدبلوماسية قبل  686ص 
م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 1966ماي  06م ، راجع املرسوم املؤرخ يف 1966ة ما ي تعينه وزيرا لألوقاف ، وذلك منذ بداي

  . 430، ص  10/05/1966،  37، العدد/ 03السنة/
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فهو إىل جانب رﾕسته للدولة يتقلد وزارة ، هذا ﾖإلضافة إىل تقلد رئيس الدولة العديد من املناصب 
 ﾕسته للحكومة .الدفاع ورﾕسة جملس الوزراء ور 

  ّبن بلة ، أمثال : بشري  د اهلواري بومدين بعض الشخصيات اليت كانت مستوزرة يف عهد أمحدلقد قل
والتيجاين هدام وحممـد جباوي وعبد القادر زعيبك وحممـد اهلادي احلاج إمساعيل محد مهساس بومعزة وأ

. كما أن هناك وزراء جدد مل يكونوا يف عهد أمحد بن بلة أمثال : املناضل  وغريهمونور الدين دلسي 
وعبد الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي جنل حممـد البشري اإلبراهيمي الذي كلفه بوزارة الرتبية الوطنية ، 

 .أعاد اهلواري بومدين استوزار التارخيي رابح بيطاط كما ، بن حممود معاوي وعبد الكرمي رميالك
 ر القريبني منه أو من يثق فيهم هو ، فكذلك اهلواري بومدين ، الذي مل يشذ َّإذا كان أمحد بن بلة قد وز

محد نفس الوزارات اليت استحدثت زمن أ على هذه القاعدة يف االستوزار . أما عن الوزارات فهي تقريبا
، ليت كانت يف عهد أمحد بن بلة وزارة التعمري واإلسكان ا بن بلة . إال أن اهلواري بومدين عمل على حلّ 

  . خر بوزارة الداخليةاآلزء اجلوزارة األشغال العمومية وأحلق منها ب اً أحلق جزءف
 فاهلواري بومدين كذلك مل يشذ عن هذه ، كان أمحد بن بلة اعتمد على شخصيات جمهولة يف عهده   إذا

عبد و نور الدين دلسي احلاج إمساعيل و ما اعتمد على عبد القادر زعيبك وحممـد اهلادي القاعدة عند
وحىت  .حممـد جباوي وغريهم و  العريب سعدوينو عبد الكرمي بن حممود و عبد الكرمي معاوي و  العزيز زرداين

إبعاد وإقصاء شخصيات وقيادات ﾖرزة خالل  ان عليهك  فما (كفاءات) "التكنوقراط"كان هؤالء من   إن
على سبيل املثال ال احلصر : بن يوسف بن خدة ، كرمي بلقاسم ، سعد  منهم الثورة التحريرية ، نذكر

ولقد   دحلب ، صاحل بوبنيدر ، على كايف ، عبد احلميد مهري ، حممـد بوضياف ، أحممـد يزيد وغريهم .
حممـد اهلادي احلاج إمساعيل وحممـد :  ليا يف هذه احلكومةالذين حيملون شهادات عُ  الوزراء برزأكان من 

  وغريهم . وبوعالم بن محودةوعبد الكرمي بن حممود وأمحد طالب اإلبراهيمي ي جباو 
  محد بن بلة تضم الوزارة أن كانت زمن ألقد مت تفتيت بعض الوزارات يف عهد اهلواري بومدين بعد

 اليت قسمت  ، والنقل واألشغال العمومية وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةكقطاعات خمتلفة ،  
 واملواصالت السلكية والالسلكية ، وزارة الربيد : يف عهد اهلواري بومدين إىل وزارتني ، الوزارة األوىل امسها

 األوىل هناك وزارة  "اجلامعة"الوزارة  إىلزارة النقل واألشغال العمومية . وﾖإلضافة : و امسها والثانية 
اهدين والشؤون االجتماعية الصحة العمومية وقدماء  ، إىل ثالثة وزارتاليت قسمت يف عهد بومدين ، ا

اهدين ووزارة العمل والشؤون االجتماعية . هي  : وزارة الصحة ووزارة قدماء ا

  
،  05/04/1966،  27، العدد/ 03م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1966أفريل  04مؤرخ يف  64-66أمر رقم  – )1(

  . 316-315ص 
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  احلكومة الثانية للهواري بومدين :  -2جـ

فلقد ؛ إىل احلياة الدستورية ، واجلزائر مل تعد ة دم اهلواري بومدين حكومته اجلدي، قدّ  م1970جويلية  20يف      
 البالد . هذا ولقد احتفظ اهلواري بومدين ﾖملناصب بقى جملس الثورة ومعه احلكومة أكرب املؤسسات اليت تسّري 

السابقة الذكر ﾖإلضافة إىل وزارته لوزارة الدفاع ، كما هو األمر يف احلكومة األوىل ، وفيما يلي نقدم الطاقم 
  : )1(احلكومي الثاين للهواري بومدين 

 . الشريف بلقاسم : وزير دولة 
  لنقلﾖ رابح بيطاط : وزير الدولة مكلف. 
 . عبد العزيز بوتفليقة : وزير الشؤون اخلارجية 
 . أمحد مدغري : وزير الداخلية 
 . حممـد طييب : وزير الفالحة واإلصالح الزراعي 
 . بوعالم بن محودة : وزير العدل ، حامل األختام 
 . عبد الكرمي بن حممود : وزير التعليم االبتدائي والثانوي 
 يم العلي والبحث العلمي .حممـد الصديق بن حيىي : وزير التعل 
 . عمر بوجالب : وزير الصحة العمومية 
 . عبد القادر زعيبك : وزير األشغال العمومية والبناء 
 ة .أمحد طالب اإلبراهيمي : وزير األخبار والثقاف 
 . بلعيد عبد السالم : وزير الصناعة والطاقة 
 يت بلقاسم : وزير التعليم األصلي والشؤون الدﾙ ينية .مولود قاسم 
 . عبد العزيز معاوي : وزير السياحة 
 . حممـد السعيد معزوزي : وزير العمل والشؤون االجتماعية 
 . كر : وزير التجارةﾚ العياشي 
 . إمساعيل حمروق : وزير املالية 
 . اهدين  حممود قنز : وزير قدماء ا
 . حممـد قاضي : وزير الربيد واملواصالت 
 ضة .عبد هللا فاضل : وزير الشبيبﾚة والر 

  
،  24/07/1970،  63، العدد/ 07م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1970جويلية  20مؤرخ يف  53-70أمر رقم  - ) 1(

 . 906ص 
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 . كمال عبد هللا خوجة : كاتب دولة للتخطيط 
 . وي : كاتب دولة للمياهﾖعبد هللا العر 

أمحد  فلقد حل أمحد بن حممـد عبد الغين حمل، مل تبقى كما هي ، ومدين حىت احلكومة الثانية للهواري ب     
 مت كما. )2(م 1974ديسمرب  10يف بعد وفاته ،  )1(م 1974على رأس وزارة الداخلية يف أواخر سنة  مدغري

،   )4(، بعد وفاة حممـد قاضي )3( م1972تعيني مسعود آيت مسعودان على رأس وزارة الربيد واملواصالت يف سنة 
ان وزير دولة مكلف ــــــــــــــــــــــــــــــخرج الشريف بلقاسم من هذه احلكومة بعد خالف مع بومدين ، فلقد ك كما

ــــــــــــــــــبرز ما حصل يف حكومة اهلواري بومدين الثانية من تغيي. هذا عن أ )ﾖ )5لتخطيط واملالية رات ، أما عن أبرز ــــــ
  فهي كالتايل :، نالحظها من خالل الطاقم احلكومي  أنميكن  املالحظات اليت

  نفس املالحظات اليت قدمناها سابقا تسقط تقريبا على احلكومة الثانية ... فلقد احتفظ اهلواري بومدين
تقريبا بنفس وزراء يف احلكومة األوىل مع بعض التغريات ، فعلى سبيل املثال مت استحداث وزارة التعليم 

، وعند استحداث هذه الوزارة ، مت واليت كانت سابقا ضمن وزارة الرتبية الوطنية  ،لبحث العلمي العايل وا
ا يقودها عبد الكرمي بن حممود  ووزارة التعليم ، فصل التعليم االبتدائي والثانوي عنها كوزارة قائمة بذا

وزارة برفت ـــــــــقدمية ، ع-ديدةاستحدث بومدين وزارة ج ولقدالعايل يقودها حممـد الصديق بن حيىي . هذا 
 .ت بلقاسم مولود قاسم ﾙي ، واليت تقلدها ،لدينية التعليم األصلي والشؤون ا

 ده ـــــــــــــــــــالذي قلّ ؛ ه احلكومي أمثال حممود قنز ـــــــــــــــــإىل طاقم اف اهلواري بومدين أمساء جديدةــــــــــــــــــــلقد أض
اهدين ، وأعطى وزارةعلى رأس  ـــــــــــالربيد واملواص وزارة ا وزارة الشبيبة  وأعطىحملمـد قاضي الت ــــــــــــــ

ـــــــــــدث على مستوى هذه احلكـــــــــــــــــــــــــــــــكما استح  لعبد هللا فاضل ،والرﾚضة  ـــــــــــومة منصب كـــــ  اتب دولةــــ
عبد هللا العرﾖوي   منحو ، عبد هللا خوجة ل كتابة الدولة للتخطيط  أسند دولة للمياه ، وكاتب ، للتخطيط

 للمياه .دولة كاتب 
  لقد أمت اهلواري بومدين تنصيب جمموعة وجدة يف هذه احلكومة عندما قلد أمحد مدغري على وزارة

 (األخرية) .الثانية وحىت الثالثة  حكومته ولكنه أعفى قايد أمحد من، الداخلية 

؛ الذي دام طويال يف بلد كاجلزائر ، فجر ثورة ممثالت السلطة التنفيذية زمن احلكم املؤقت أبرز هذا عن      
. تعطي صورة مغايرة ، وتكون ملهمة للشعوب اليت تسعى للتحرر  أنفريدة من نوعها ، كان من املمكن 

  
 .1298، ص 24/12/1974، 103، العدد/ 11للجمهورية اجلزائرية ، السنة/م ، اجلريدة الرمسية 1974ديسمرب  20أمر مؤرخ يف  – ) 1(
 . 118رابح لونيسي : اجلزائر يف دوامة الصراع بني العسكريني والسياسيني ، مرجع سابق ، ص  – ) 2(
 .1659 ، ص22/12/1972،  102، العدد/ 09، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ 1972ديسمرب  18أمر مؤرخ يف  – ) 3(
 . 105، ص ملرجع السابق ﾙصر جايب : ا – ) 4(
 . 120رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص  – ) 5(
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اية احلكم املؤقت إىل وفاة اهلواري بومدين : -ﾘلثا  السلطة التنفيذية من 

  : رئيس الدولة-أ

اهلواري  الرئيس ، هوذلك ، وكان  اجلزائري نتخب من طرف الشعبالذي اُ جلمهورية ، رئيس ا لهاولقد مثّ      
ــــــــــــــــــــــــــامليثاق الوطين والدست تاحلياة الدستورية عندما وضع إىلاجلزائر قبل انتخابه قد دخلت ، كانت  بومدين ور ـ

  رئيسا للجمهورية .، ، لذلك قبل أن نقدم هذه احلكومة ، سنتعرض لعملية انتخاب اهلواري بومدين  م1976يف 

  اهلواري بومدين رئيسا للجمهورية :انتخاب  -1أ

م ، على حد أمحد طالب اإلبراهيمي ، هو انتخاب 1976كان أول تطبيق للدستور اجلزائري الصادر يف      
ة السياسية منذ م ، وهي تسمية غابت عن اللغ1976ديسمرب  10اهلواري بومدين رئيسا للجمهورية اجلزائرية يف 

مـد الشريف مساعدية ، وقبل انتخاب اهلواري بومدين رئيسا للجمهورية قام حم )1(محد بن بلة اإلطاحة ﾖلرئيس أ
عالن عن ترشيح املناضل اهلواري بومدين لرﾕسة اجلمهورية ، وذلك يف الندوة الوطنية  )2(لحزب بصفته منسق ل

 .  )3(م ، املنعقدة لدراسة املشروع التمهيدي للدستور1976نوفمرب  07و 06اليت اجتمعت يوم 

شراف اهليئات السياسية واإلدارية وممثلي لقد أقيمت       مهرجاﾙت وجتمعات شعبية عرب خمتلف مناطق الوطن 
تمع وشرح مغزى وأنظمات اجلماهريية لتوعية خمتلف فئامل وشهدت هذا "بعاد هذا احلدث السياسي اهلام ، ات ا

ييدهم ملرشح حزب جبهة التحرير الوطينكربى عرب خالهلا خمتلف املناطق مسريات شعبية    ، املتظاهرون عن 
  .) 4(الثورة والشعب"  ، اهلواري بومدين لرﾕسة اجلمهورية ، وذلك من أجل مواصلة ومحاية مكسبا

 10 بعد هذه احلملة االنتخابية اليت مشلت مناطق خمتلفة من الوطن لصاحل املرشح اهلواري بومدين ، تقدم يوم     
م ، واليت ستكون إما بـ "نعم" أو "ال"  )5(ماليني ﾙخب  08م ، حوايل 9761ديسمرب  صوا   . هذا عن لإلدالء 

  
  464، ص  مصدر سابق،  02مذكرات جزائري ، اجلزء /:  اإلبراهيميمحد طالب أ – )1(
محد ، وبعدمها غدا للحزب ، مث بعده مت تعيني قايد أ بعد االنقالب على أمحد بن بلة عني الشريف بلقاسم على رأس األمانة التنفيذية – )2(

رابح  يُنظر يف .حممـد الشريف مساعدية منسقا للحزب دون تعيني رمسي ، بعد أن كان مكلفا ﾖإلعالم و والتوجيه على مستوى احلزب 
 . 210-  209لونيسي : املرجع السابق ، ص 

 . 26العهدات الرﾕسية يف اجلزائر ، مصدر سابق ، ص  – )3(
  املقامة زمن احلملة االنتخابية ،بني التجمعات واملهرجاﾙت الشعبية ، كما ميكن مالحظة جمموعة من الصور تُ  28املصدر نفسه ، ص   - )4(

 . 29- 27ص املصدر نفسه 
م ، فقدروا حبوايل  8352147در عدد املسجلني سواء داخل الوطن أو خارجه حبوايل قُ   - )5( صوا ،  8197458أما عدد الذين أدلوا 

العهدات الرﾕسية يف اجلزائر ،  يُنظر يف،  8019822أما عدد األصوات املعتربة ، يعين اليت عربت بـ "نعم" أو "ال" ، فلقد قدرت حبوايل 
،  99، العدد/ 13ذي نشرته اجلهات الرمسية عقب االنتخاﾖت ، وهو يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/أو احملضر ال  33ص 
   . 1369- 1368، ص  12/12/1976
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م أدىل اجلزائريون  ، فلقد خارجه الوطن ، أمااالنتخاﾖت داخل    . )1(م 1976نوفمرب  27يوم صوا

ـــــــــــتكونامل،  "اللجنة الوطنية املكلفة بنتائج االنتخاﾖت الرﾕسية"وبعد االنتخاﾖت وعملية الفرز اجتمعت       ة ــ
مر ﾘالعمري محد مصطفى رئيسا ، وبكوش حيىي وعويسي املشري وتقية حمـمد وتيجاين عبد القادر و ن : ابن ﾖ أــــــــم

بعد دراستهم للمحاضر اليت قدمت من مراكز االقرتاع داخل الوطن  نواأعل، و أعضاءا وجنادي عبد احلميد 
ـــــــــــوخارجه عن ف أي أنه حصل على  ؛ ٪99.46وز املرشح الوحيد اهلواري بومدين ﾖالنتخاﾖت الرﾕسية بنسبة ـــــــــــــ
 . )2( 8019822املقدرة بـ و ، من األصوات املعرب عنها  7976568

ا النسبة من عدد لقد حصل اهلواري بومدين على نسبة ساحقة جتعله رئيسا للجمهورية ، وسواء حسبن     
ولكن هذا ال يعين ،  ٪95 أم من عدد املسجلني أو من عدد الناخبني ، فالنسبة تفوق دائما األصوات املعرب عنها

  ﾗرخيية خالل الثورة التحريرية .و من شخصيات قيادية أو نه مل تكن هناك معارضة من املواطنني أأ

  صالحياته :-2أ

ة فيه ، عندما ــــــــة التنفيذيــــــــــحصرت السلطلقد أعطيت العديد من الصالحيات واملهام لرئيس اجلمهورية ، بل      
ــــــــــــــــــيضطلع بقي: " 104مادته  م يف1976دستور قال  التنفيذية رئيس اجلمهورية ، وهو رئيس ة ــــــــــــــــادة الوظيفـــ

  الدولة" . ومن صالحيات الرئيس ومهامه ما يلي :

 . ميثل الدولة داخل البالد وخارجها 
 . جيسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة 
 . حيمي الدستور 
 . يتوىل القيادة العليا جلميع القوات املسلحة 
 . يتوىل مسؤولية الدفاع الوطين 
  الني الداخلي واخلارجي ،  لألمةيقرر طبقا للميثاق الوطين وألحكام الدستور ، السياسة العامة يف ا

ا وتنفيذها .  ويقوم بقياد
  الدستور . ألحكامحيدد صالحيات أعضاء احلكومة طبقا 
 . يرتأس جملس الوزراء 
 . يرتأس االجتماعات املشرتكة ألجهزة احلزب والدولة 
  لسلطةﾖ يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات .التنظيمية ، و يضطلع 

  
 . 30ص  مصدر سابق ، ، العهدات الرﾕسية يف اجلزائر – )1(
 . 1369- 1368عدد السابق ، صاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، ال – )2(
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 . يعني املوظفني املدنيني والعسكريني ، طبقا للقانون 
  ت أو ختفيضها  إلغاءالعفو وحق  إصدارله حقﾖالعقو،   ﾚوكذلك حق إزالة كل النتائج القانونية ، أ

 اليت تصدرها احملاكم . األحكامكانت طبيعتها ، واملرتتبة عن 
  ذات األمهية الوطنية . أنميكن له ﾚيعمد الستفتاء الشعب يف كل القضا 
 مع مراعاة أحكام املادة  ميكن له أن يفوض جزء من صالحياته لنائب رئيس اجلمهورية وللوزير األول

 من الدستور . 116
  يعني سفراء اجلمهورية واملفوضني فوق العادة للخارج وينهي مهامهم ، ويتسلم أوراق اعتماد املمثلني

اءاألجانب ، وأوراق  الدبلوماسيني  . مهامهم إ
  الدستور . ألحكاميصادق عليها وفقا و الدولية  املعاهداتيربم 
  انياشينها يقلد أومسة الدولة و   الشرفية . وألقا

  :رئيس جملس الوزراء –كومة رئيس احل -ب

؛ عندما وضعت دستور  يةاحلياة الدستور  إىلاجلزائر عادت  أنوﾖلرغم  ،ا اهلواري بومدين دائما لقد توالمه     
ا ورئيس احلكومة  إىلنه مل يتطرق م ، فإ1976 فصل بشكل كبري يف صالحيات بينما نراه يُ  ،احلكومة وصالحيا

  رئيس اجلمهورية . 

  احلكومة األخرية للهواري بومدين :  -جـ 

م حكومته اجلديدة ، ولكنه بقى وزيرا للدفاع بعد التعديل بعد أن غدا اهلواري بومدين رئيسا للجمهورية قدّ      
  : )1( اهليكلي الذي مس احلكومة الثانية ، وفيما يلي طاقمها

  بوتفليقة : وزير اخلارجية .عبد العزيز 
 . حممـد الطييب العريب : وزير الفالحة والثورة الزراعية 
 . حممـد بن أمحد عبد الغين : وزير الداخلية 
 . أمحد بن الشريف : وزير الري واستصالح األراضي ومحاية البيئة 
 . أمحد دراية : وزير النقل 
  اجلمهورية .أمحد طالب اإلبراهيمي : وزير مستشار لدى رئيس 
 . بوعالم بن محودة : وزير األشغال العمومية 

  
، 08/05/1977،  37، العدد/ 14م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1977أفريل  23مؤرخ يف  73-77مرسوم رقم  - ) 1(

 . 665ص 
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 . بلعيد عبد السالم : وزير الصناعة اخلفيفة 
 حممـد الصديق بن حيىي : وزير املالية . 
 . اهدين  حممـد السعيد معزوزي : وزير ا
 . لشؤون الدينيةﾖ سة اجلمهورية مكلفﾕيت بلقاسم : وزير لدى رﾙ مولود قاسم 
 . سعيد آيت مسعودان : وزير الصحة العمومية 
 . مصطفى األشرف : وزير الرتبية 
 . عبد املالك بن حبيلس : وزير العدل 
  العايل والبحث العلمي .عبد اللطيف رحال : وزير التعليم 
 . حممـد زرقيين : وزير الربيد واملواصالت 
 . يد أوشيش : وزير السكن والبناء  عبد ا
 . حممـد يعلى : وزير التجارة 
 . رضا مالك : وزير اإلعالم والثقافة 
 . عبد الغين العقيب : وزير السياحة 
 . ضةﾚمجال حوحو : وزير الشبيبة والر 
 الصناعة الثقيلة . حممـد الياسني : وزير 
 . أمحد غزايل : وزير الطاقة والصناعة البيرتوكيماوية 
 . كمال عبد هللا خوجة : كاتب دولة للتخطيط 

  من خالل الطاقم احلكومي السابق ، نقدم املالحظات التالية :     

  سوى عبد لقد مت استبعاد جمموعة وجدة من الطاقم احلكومي األخري للهواري بومدين ، ومل يبقى منها
 العزيز بوتفليقة ، الذي بقى متقلدا لوزارة اخلارجية .

  يت بلقاسم  اإلبراهيميأمحد طالب  تقريب كل من : الدكتوركما عمل علىﾙ واملفكر مولود قاسم ،
خرين ، كما بدّ أعطامها صفة "وزير مستشار لدى رئيس اجلمهورية" ،   ذانالل ل بعض الوزراء وأتى 

وزراء أصحاب كما اعتمد على ،لدى الرأي العام يف تلك الفرتة  جمهولنييبقى هؤالء الوزراء ودائما ما 
 . )1(بن حبيلس وغريهم و وكمال عبد هللا خوجة وعبد الغين العقيب كمحمـد الياسني شهادات ُعليا  

  ةـــــــــــة التنفيذيـــــــــــــــــيتضح من خالل ما سبق أن كل من بن بلة وبومدين قد مجعا العديد من املناصب يف السلط     

 
مؤلف سعد بن البشري العمامرة : املرجع السابق . و  راجعة مؤلفمب ، أكثر حول هؤالء الوزراء وغريهم االستزادةكما قدمنا سابقا ، ميكن   – ) 1(

 . ﾙصر جايب السابق
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لس الوزراء ﾖإلضافة ـــــــــــرﾕستهم للدولة . فلقد كان أمحد بن بلة رئيسا للحكوم إىل فباإلضافة توليه  إىلة ورئيسا 
ي بومدين فلقد كان وزيرا اهلوار  أمامحد مدغري ... استقالة أ منصب وزارة الداخلية منذ حكومته الثانية بعد

كم األول بطريقة غري ـا منهم منصب احل. وعندما توىل كل واحد  لس الوزراء ورئيسارئيس للحكومة للدفاع و 
ما،  نتخاﾖتاالسواء قبل االنتخاﾖت أو بعد ما أجريت ة شرعي أبعدا تقريبا كل وزراء احلكومة املؤقتة  فإ

قيادات ، بل وكان من بني هؤالء ة خالل الثورة ـرة كانت فاعلادا شخصيات عن الوز ــللجمهورية اجلزائرية ، بل وأبع
 بومدين ؟، أو يقبلونيقبلون ﾖلعمل مع القادة سكان هؤالء . وهنا نطرح سؤاال مهما للغابة ، وهل   ﾗرخيية

م ال يقبل، أو حىت أمحد بن بلة ؟ بومدين على رأس الدولة ؟ ب رأس الدولة ،  ن أصال علىبومديبون ــــ. والظاهر أ
بن ، كما كان  وصل إىل احلكم بطريقة غري شرعية دات غري البارزة خالل الثورة ، أضف إىل ذلك أنهفهو من القيـا

  م .1962إىل احلكم بطريقة غري شرعية ، وكان بومدين هو الذي أوصله إىل احلكم يف صائفة  قد وصل بلة

    م) :1978 -1962(ما بني  البناء اإلداري للجزائر-رابعا

اية أزمة        فأخرجتيف اجلانب اإلداري ،  ة يف بناء اجلزائرــــــــــــــــبدأت السلطة القائم م1962 صائفةبعد 
 تعارضتما مل  يف هذا اجلانب كما يف اجلوانب األخرى ، السلطة قانوﾙ متدد من خالله العمل ﾖلتشريع الفرنسي

عمالة وأكثر من  15عن االستعمار اجلزائر ت فورث،  )1( مع السيادة الوطنية اجلزائرية هذه التشريعات والقوانني
، تحكم فيها بلدية لكي ميكن أن يُ  676قلصت هذه البلدﾚت خالل حكم أمحد بن بلة إىل و  )2( بلدية 1500
ــــــــــــفيما ق . هذا ولقد ارتفعت الوالﾚت يف عهد اهلواري بومدين  )3(بلدية  691درت يف عهد اهلواري بومدين بـ ـــ

فيما وصل عدد  )4( والية 31 إىلم ، حيث وصل عدد الوالﾚت 1974بعد قيامه ﾖإلصالح اإلداري يف سنة 
  . )5( دائرة 91م، 1974دائرة بعدما كانت سنة  181 إىلالدوائر 

  م) :1978-1962ما بني ( الوالية اجلزائرية -أ

  مفهوم الوالية اجلزائرية : -1أ

ـــــــــــ، يعيشها على جمموع من اجلزائرة حمددة ـــــــــــــــــة جغرافيــــــــــــــــــــهي رقع       كغريهم من   ة من األفراد الذين خيضعونـــــــ

 
(1) - voir , loi nº : 62-157 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre , de la législation 

en vigueur au 31 décembre 1962 , op-cit , p 18 .    
 . 29 ، ص 2014، مركز الشروق لإلنتاج والنشر اإلعالمي ، اجلزائر ،  01بشري فريك : الوالة يف خدمة من ؟ ، الطبعة/ – ) 2(
 املرجع نفسه ، نفس الصفحة . – ) 3(
صالح التنظيم اإلقليمي للوالﾚت ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية1974جويلية  02مؤرخ يف  69-74 أمر رقم – ) 4(  ، م يتعلق 

 . 752، ص  09/07/1974،  55، العدد/ 11السنة/
، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  3أمحد حميو : حماضرات يف املؤسسات اإلدارية ، ترمجة : حممـد عرب صاصيال ، الطبعة/ – ) 5(

 . 280، ص 1979
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زية على خدمتهم عن طريق كتعمل السلطة املر يعملون على خدمة أنفسهم كما ،  للسلطة املركزية سكان الوالﾚت
... وهلذه الوالية اسم ومقر ومركز ... كما  ا أو ينتخبها سكان الواليةـــــزة واإلدارات اليت تعينهــــــــجمموعة من األجه

  . )1( دائرة الواحدة بدورها تنقسم إىل جمموعة من البلدﾚتـــدوائر والــــــــتنقسم هذه الوالية إىل جمموعة من ال

 )15( اخلمسة عشرالوالﾚت  والية (حمافظة أو عمالة) ، وكانت 15ُقدر عدد الوالﾚت غداة االستقالل بـ      
كالتايل : اجلزائر العاصمة ، ﾖتنة ، عنابة ، قسنطينة ، املدية ، مستغامن ، الواحات ، وهران ، األصنام ، سعيدة ، 

م ، 1974م إىل سنة 1962من سنة  15. وبقي عددها  )2(الساورة ، سطيف ، تيارت ، تيزي وزو ، تلمسان 
، ، األغواط ، أم البواقي ، ﾖتنة والية ، وهي : أدرار ، األصنام 31ومنذ هذا السنة األخرية أصبح عددها يقدر بـ 

فة ، جباية ، بسكرة ، بشار ، البليدة ، البويرة ، ﾗمنراست ، تبسة ، تلمسان ، تيارت ، تيزي وزو ، اجلزائر ، اجلل
جيجل، سطيف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قاملة ، قسنطينة ، املدية ، مستغامن ، املسيلة ، 

  . )3(معسكر، ورقلة ، وهران 

  م :1969قبل االنتخاﾖت الوالئية أجهزة وإدارة الوالية اجلزائرية  -2أ

اكامل تقريبا ينظم الوالية يف اجلزائر ، وحيدد   قانونمل يصدر        23املنتخبة واملعينة وصالحيتهما إال يف  هيئا
تعمل ﾖلتشريعات الفرنسية يف هذا امليدان ما  - ما مر معناك-اجلزائر كانت. ولكن قبل هذا التاريخ  م 1969ماي 

ــــــــــــــــــــــــــمل يكن متعارضا مع السي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الوطنية اجلزائرية ، كما أخرجت السلطة القــــــــــــ ائمة يف ذلك الزمن ـــــــــ
سيس هيئات أخرى غري اليت كان  موجودة خالل الفرتة االستعمارية ، وذلك لتعزيز قرارات ومراسيم تقر فيها 

  االستقالل أكثر فأكثر .

  : م1967إىل  1962من أجهزة وإدارة الوالية  -1

ـــــــــــورثت اجلـزائر يف اجل       ــــــــــــر الفرنسي انب اإلداري ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــالة (والية أو حمافظة) ،  15عن املستعمــــــــ عمـــــــــــــــ
اية  على م 1962أزمة صائفة ولتاليف الوضع املأساوي وخدمة سكان الوالية ، عملت السلطة احلاكمة بعد 

ضباط جيش  ــن كبارمــء احملافظــــــــــــني ، ـــؤال، وكان هـــ )4(ل عمالة ، عامل عمـــــــــــالة (وايل أو حمافظ) تعيني على ك

  
م ، والذي عرفها يف مادته األوىل  1969 آثرﾙ مفهوما بسيطا وواضحا ملفهوم الوالية على املفهوم أو التعريف املوجود يف قانون الوالية – ) 1(

واجتماعية وثقافية ... كالتايل : "وهي مجاعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل ... هلا اختصاصات سياسية واقتصادية 
م ، اجلريدة الرمسية 1969ماي  22مؤرخ يف  38-69م حتت أمر رقم 1969قانون الوالية يُنظر يف  وهي تكون أيضا منطقة إدارية" .

ــــــــــ. أما ميثاقه 532-520، ص  05/1969/ 23،  44، العدد/ 06للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ ـــــــــــ يف عدد  عتهفيمكن مراجا ـــــ
 . 521 أما الصفحة اخلاصة ﾖملادة فهي الصفحة،  520- 510اجلريدة الرمسية نفسه ، ص 

 . 88نص اتفاقيات ايفيان ، مصدر سابق ، ص  - ) 2(
صالح التنظيم اإلقليمي للوالﾚت ، املصدر السابق ، ص 1974جويلية  02مؤرخ يف  69-74أمر رقم  - ) 3(  . 752م يتعلق 
 . 29بشري فريك : املرجع السابق ، ص  - ) 4(
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ـــــــــــط وإمنا عمدت كذلك على إنشـــــــــــــــــــــــــــــــــوليس هذا فق . )1(التحرير الوطين أو رجال جبهة التحرير الوطين  اء ــــــــــ
م . فكان 1962أوت  06ما يسمى بـ "جلان التدخل االقتصـــــــادي واالجتماعـــــي" ، وذلك مبقتضى أمر صادر يف 

يرأســـــــــــــــــها  عضوا 14، "جلنة التدخل االقتصادي واالجتماعي" ، تضم هذه اللجنة على مستوى كل عمالة تقريبا 
الية واالقتصادية ــــــــــــــــــــــــــ هذا األخري هناك سبع ممثلني للدوائر اإلدارية املاحملافظ (عامل العمالة) ، وﾖإلضافة إىل

ــــــــــــواالجتماعية وممثل للمشاريع اخلاصة لألشغ  ال العامة وممثلني عن السكان ، وهؤالء األخريين ليسوا منتخبنيــــــــــــــــــ
  .)2(من طرف احملافظ  من طرف السكان ، وإمنا هم معينون

لتسيري وإدارة الوالية ، ومها احملافظ (الوايل أو عامل العمالة) وجلنة  جهازانأن هناك  إىل حدنريد قوله ما      
منه أمر يقضي  19م ، أين صدر يف 1967التدخل االقتصادي االجتماعي ، وذلك من االستقالل وحىت أكتوبر 

لس العمايل االقتصادي و    . )3(االجتماعي بتشكيل ا

  : )4(لقد كان للمحافظ العديد من الصالحيات ، نذكر فيما يلي أبرزها      

 . يقدم املعلومات عن ما جيري يف واليته إىل احلكومة 
  ا جلنة التدخل ينفذ اإلجراءات والربامج املتخذة من طرف السلطة املركزية ، كما ينفذ القرارات اليت اختذ

ا ، واليت ميكن فيها (املداوالت) أن يتدخل ﾖلكالم دون التصويت االقتصادي واالجتماعي ،  يف مداوال
 كمشري على هذه اللجنة .

 . رئيس مجيع العاملني اإلداريني على مستوى عمالته 
 . يعد امليزانية وينفذها بعد مناقشتها مع جلنة التدخل االقتصادي واالجتماعي 
  وذلك ملالحقة اجلرائم اجلنح على مستوى واليته وتقدمي  والتوقيف ،ميكنه ممارسة التفتيش واملصادرة

 الفاعلني للمحاكم .
 . ينظم األمالك الشاغرة ، فإما يعيدها للدولة ، وإما يرتكها بيد املواطنني 

ة التدخل االقتصادي واالجتماعي ، فلقد متثلت يف تقدمي هذا عن صالحيات الوايل أما صالحيات جلن     
ا احملدودة ، واملتمثلة يف تقدمي  ملساعدته على القيام بصالحياته ) للوايلالرأياإلشارة ( . وزﾚدة على صالحيا

  دت ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــما وج . وعندماﾙدرا" التطبيقي إال  الواقعيف  توجدن هذه اللجان مل فإوايل ، كما أسلفنا "ـــلل اإلشارة

 
 . 35املرجع نفسه ، ص بشري فريك :  – ) 1(
 . 225أمحد حميو : املرجع السابق ، ص  – ) 2(
لس العمايل االقتصادي واالجتماعي حتت رقم  - ) 3( نشاء ا م ، يف اجلريدة الرمسية 1967أكتوبر  19مؤرخ يف  222- 67األمر املتعلق 

 . 1356- 1355، ص  31/10/1967،  89، العدد/ 04للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
 بتصرف . ، 229- 228و ص  ،  223- 222أمحد حميو : املرجع السابق ، ص  - ) 4(
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ا مل متارس كبري  ـــــــــــــــــــمـــــــن الصالحيات إال صالحية تقدمي اإلش اً فإ ارة أو التصـــــــــديق على املشاريع املعروضة من ـــــ
  . )1(بل احملافظ قِ 

    م :1969إىل  1967 من أجهزة وإدارة الوالية -2

لس العمايل م أمرا يقضي 1967أكتوبر  19 أن القيادة احلاكمة أخرجت يفكما عرفنا سابقا        نشاء ا
هناك فحل حمل جلنة التدخل االقتصادي واالجتماعي . فباإلضافة إىل الوايل االقتصادي واالجتماعي ، الذي 

لس العمايل االقتصادي واالجتماعي  ـــــــــــــــــــــــــالواليسيعمالن على إدارة  ، اللذانا م 1967ة من أواخر أكتوبر ـــــــــــ
ستظهر فيها أين ، والئية  حمليةأول انتخاﾖت  يف هذا التاريخ األخري م ، أين ستجرى1969إىل منتصف سنة 

ا ، وذلك مبقتضى قانون الوالية ، أجهزة أخرى لق لس العمايل االقتصادي  ماو يادة الوالية وتسيريها وإدار ا
  : )2(شكل من ، والذي يت ، إال هيئة مؤقتةواالجتماعي 

 ."ت العمالةﾚالس الشعبية لبلد  "رؤساء ا
 . "مندوب احلزب يف العمالة أو ممثله" 
 . "مندوب اجليش الوطين الشعيب يف العمالة أو ممثله" 
 أو ممثله" . "مندوب االحتاد العام للعمال اجلزائريني يف العمالة 

لس العمايل االقتصادي واالجتماعي من خيتلف عدد أعضاء       والية إىل أخرى ، وذلك بسبب اختالف ا
ولكن  .إىل عدد السكان املختلف من والية إىل أخرى  وهذا كله راجع أخرى ،  إىلمن والية  البلدﾚتعدد 

لس العمايل االقتصادي واالجتماعي   ، ال جيعل املهام واالختصاصات ختتلف ، لذلكاختالف عدد أعضاء ا
لس العمايل ، االختصاصات التالية للمجلس  نشاء ا   : )3(حدد األمر املتعلق 

  ا" . ]...["ينظر  يف مشروع امليزانية العمالية ويبدي رأيه بشأ
 لعمالة"."يشارك يف وضع املخطط الوطين للتنمية ويدرس اقرتاحات برامج التجهيز والتنمية اخلاصﾖ ة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ"يساهم بصفة عامة بواسطة اقرتاحات أو التوصيات يف حتسني مستوى املعيشة لسكان العم الة ــــ

 يف امليدان االقتصادي والثقايف واالجتماعي".

لس اجيتمع       جيتمع يف وميكن أن  ، خالل كل سنة يف ثالثة دورات عادية لعمايل االقتصادي واالجتماعي ،ا
لس )2/3( ثلثيبطلب من الوايل أو من دورة غري عادية ؛  لس من بني  أعضاء ا   على األقل ، هذا ويتخذ ا

  
 . 226- 225املرجع نفسه ، ص  أمحد حميو : – ) 1(
لس العمايل االقتصادي واالجتماعي ،  املصدر السابق ، ص  02املادة  - ) 2( نشاء ا  . 1355من األمر املتعلق 
 . 1336- 1355من املصدر نفسه ، ص  03املادة  - ) 3(
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لس العمايل و  .من رؤساء البلدﾚت يف كل دورة رئيسا عن طريق االنتخاب أعضــائه  جبدول أعمال ، جيتمع ا
لس أو الوايل ـــــــــــبتسجيل حم، ويقوم هذا األخري  حيضره رئيس ا وقع تُ  ، اجللساتاية اضر اجللسات ، وبعد ــــــــــــــــ

لس ،من طرف الوايل  اية ال ورئيس ا ــــــــــــوبعد  لســــــــــــــــ  العمايل دورة بشهر يقدم الوايل نسخا منها إىل أعضاء ا
  . )1(ا إىل الوزراء هونسخا أخرى يقدم

لس العمايل االقت، هيئة يف كل والية  وجد من املنطقي أن نقول أنه       باحثصادي واالجتماعي ، ولكن الا
لس خمتصرة جدا ال يسمح ﾖستخالص  خيالف املنطق ويقول الواقع ، كالتايلأمحد حميو  : "لقد كانت جتربة ا

ا مل تستغرق أكثر من سنة ونصف . ويف كل األحوال ، فبما أن وظيفتها كانت مقتص رة ــــــــــــــــــــــــنتائج منها إذ أ
  . )2(ن الدور الذي ميكن أن تلعبه كان حمدودا جدا" الرأي فإعلى إعطاء 

  م :1969أجهزة وإدارة الوالية بعد االنتخاﾖت الوالئية  - 3أ

 كل منهما األجهزة اليت ستسري الوالية بعد م صدر قانون الوالية ومعه ميثاقها ، بّني 1969ماي  23يف      
لس الشعيب الوالئي  انتخاﾖت د من طرف ـــوهذا هو أحد األجهزة املسرية للوالية واملنتخب الوحي، أعضاء ا
لس التنفيذي للوالية والوايل . أما األجهزة األخرى فهي،  السكان   معينة طرف السلطة املركزية ، كا

جملسا  15، و على مستوى الوطن جملسا شعبيا والئيا منتخبا 15احمللية الوالئية ،  بعد االنتخاﾖت تشكللقد     
 31م أصبح هناك 1974. وعندما جرت االنتخاﾖت الثانية يف (احلكومة)  تنفيذﾚ معينا من طرف السلطة املركزية

صالح التنظيم اإلقليمي للوالﾚت ،  جملسا تنفيذﾚ معينا ، وذلك 31جملسا شعبيا منتخبا و بعد صدور أمر يتعلق 
  م .1974جويلية من سنة  02وذلك يف 

لس ال -1   شعيب للوالية :ا

لس الشعيب للوالية :       عضوا ، الذين ينتخبهم  55و 35جمموعة من املنتخبني ، يرتاوح عددهم ما بني ا
يعقد يف كل عام  (مداوالت) ، وهو هيئة تداولية سنوات  05سكان الوالية عن طريق االقرتاع السري املباشر ملدة 

 دورة غري عادية ؛ أن يعقد، كما ميكن للمجلس يوما  15ثالث دورات عادية تكون مدة كل دورة يف أقصاها 
لس أو بطلب من  تعقد زمن الطوارئ اليت تصيب الوالية ويكون عقدها بطلب من الوايل أو من طرف رئيس ا

لس على األقـل  ، منها عديدة ومتنوعة و"للمجلس الشعيب للوالية صالحيات واختصاصات  .) 3(ثلثي أعضاء ا
ــــــــــــــــــومسؤوليات متعلقة ﾖلتجهيز واإلنعاش االقتصادي على مستوى الوالي واختصاصات ، اختصاصات عامة   ة ، ـــ

  
 . 1336-1355 ص من املصدر نفسه ، 09و 08و 07و 06و 05و 04املــواد التـــالية :  - ) 1(
 . 228أمحد حميو : املصدر السابق ، ص  - ) 2(
 . 523-521، ص  م1969الصادر يف سنة من قانون الوالية  27و  26و 12و  07و   03املادة  - ) 3(
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، ومسؤوليات وصالحيات يف جمال النقل  بعمليات التنمية الزراعية والصناعيةواختصاصات وصالحيات متعلقة 
  .)1(واألشغال العامة واإلسكان" 

االت ، ﾖإلض القولوبشكل عام ميكننا       لس الشعيب الوالئي يسعى خلدمة السكان يف شىت ا ـــــــــــأن ا افة ـــــــــ
ذ ، ولكنها تتمثل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل سعيه لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى الوالية ، ولكن مهمته ال تتمثل يف التنفي

ــــــــــــــــــة املراقبـــــــــوتوصيل مطالب املواطنني إىل السلطة املركزية ، ﾖإلضافة إىل مهم -إن صح التعبري - لتشريع يف ا ة ــ
لس أن حيقق  على مستــــوى الوالية ؛ أو مبعىن آخر يراقب مدى جتسيد املشاريع أو القرارات . ولكي يستطيع ا

يشكل من بني أعضائه جلاﾙ متخصصة ، حيث "تكلف هذه اللجان ﾖخلصوص  هذه املهام وأخرى مل نذكرها ،
بدراسة املسائل املطروحة وبتحضري املقررات اخلاصة املفروضة عليها وجيوز أن جتتمع يف كل وقت وهي مفتوحة 

م إىل جانب أع ضاء ضمن نفس الشروط لكل املواطنني الذين ميكن أن يدعوا للمسامهة يف أشغاله نظرا لكفاء
ذا يتم التجسيم ﾖلفعل للمسامه لس و يهم". وهذه الشعبية يف املسائل العمومية وإقامة حوار بني املواطنني وممثل ةا

املسائل اإلدارية واملالية ، جلنة املسائل ذات الطابع االقتصادي ، جلنة التجهيز جلنة اللجان املتخصصة هي : 
كما   .قافية ، فهذه هي اللجان ، اليت مساها القانون ﾖللجان الدائمة والتخطيط ، جلنة الشؤون االجتماعية والث

  . )2(ميكن للمجلس أن يشكل جلاﾙ مؤقتة ، تشكل حبسب الطوارئ أو االستثناءات 

  اهليئة التنفيذية للوالية : -2

لس الشعيب الوالئي       ، تؤسس شبه حكومة أو حكومة مصغرة على  املنتخب لكي تنفذ قرارات احلكومة وا
لس التنفيذي للوالية" ووتضممستوى الوالية ، تسمى بـ "اهليئة التنفيذي للوالية" ،  "الوايل" ، وكليهما يعينان "ا

، هليئة التنفيذية للوالية، وهو رئيس ا. والوايل شخص واحد يعني من السلطة (احلكومة)  من طرف السلطة املركزية 
نه يتشكل من مديري مصاحل الدولة املكلفني مبختلف فإ،  للوالية) املكتب التنفيذي(للوالية  يذيلس التنفأما ا
ــــــــــــــــــأقس   . )3(ام النشاط يف الوالية ــ

لس التنفيذي للوالية مرتني يف الشهر ، ويف الفرتة الفاصلة ما بني هذين االجتماعني يف الشهر،       جيتمع ا
لس التنفيذي املختصني أو املعنيني على وجه اخلصوص لدراسة  جيمع الوايل مرة واحدة يف كل أسبوع أعضاء ا

  ه نظراــــــــــــــــــــالجتماعات كل شخص يرى فيه ضرورة مشاورتاملسائل اخلاصة والعاجلة ، وميكن للوايل أن يدعو هلذه ا

  
ــــــــ، ديوان املطبوعات اجلامعي النظام اإلداري اجلزائرييف  وتطبيقاتهوابدي : مبدأ الدميقراطية اإلدارية عــعمار  - ) 1( ــــــــ ــــــ ،  1984ة ، اجلزائر ، ــ

لس الشعيب الوالئي ، 167ص  ــــــــالفصل الثالث والرابع من قانون الوالية الص فيمكن مراجعة. وبشكل مفصـــل عن اختصاصات ا ــــــــ ادر ــــ
 . 529-525، املصدر السابق ، ص  م1969يف 

 . 515،  املصدر السابق ، ص م 1969ميثاق الوالية الصادر يف  - ) 2(
  . 176- 175عمار عوابدي : املرجع السابق ، ص  – ) 3(



رية والبناء االٕ ب  -الفصل السادس ذية اجلزا ر مابني (دناء السلطة التنف لجزا  .م) 1978-1962اري 

199 
 

لس التنفيذي ،الختصاصه  لس الشعيب الوالئي للوالية هذا وحيضر ا    . )1( حتت سلطة الوايل دورات ا

  م) :1978 -1962ما بني ( الدائرة اجلزائرية -ب

  مفهومها : -1ب

،  )2( الدائرة عبارة عن رقعة جغرافية حمددة تضم جمموعة من البلدﾚت ، وجمموعة من الدوائر ميثلون والية     
ـــــــــــ ؛ البلديةأو ك ةـــــــكالواليليست   دائرةالواضح والظاهر أن ال الوالية  أما ،ة ــــــــــــــة منتخبـــــــــــتسريها جمموع ةفالبلديــــــ

  ، أما الدائرة فيسريها ، شخص معني ، يعرف برئيس الدائرة .جمموعة منتخبة ومعينة  فتسريها

  رة ومهامه :ئرئيس الدا -2ب

يف دائرته، وخيربه بكل ما جيري رئيس الدائرة الذي يعمل على مساعدة الوايل  يشرف على كل دائرة يف اجلزائر     
ذا العمو  ـــــــــــهو  ـــــــــــة والواليــــــــــة وصل بني البلديـــــــــــعبارة عن حلق ، لـــ ـــــــــــ. ولقد كان هذا عمل )3(ة ـ ه بشكل عام ـــــ

ــــــــــــام وحــــــــــددها لرئيس م ، الذي وّضـــــــــح هذه املهـــــــــ1969م إىل أن صدر قانون الوالية الصادر يف 1962من 
  : )4( كالتايلالدائرة  

  "ـــــــاحل اإلداريـــــــــة والتقنية يف دائرته ـ ـــــ  . احلـرص "على تطبيق القــوانني واألنظــمة وحسن السري للمصــــ
  لس ــــــــــــــــــــــعلى التقارب بني اإلدارة واملواطنني وعلى تنفيذ الق ]...["يسهر رارات املتخذة يف نطاق ا

 للوالية "  .التنفيذي 
  لنشاط السياسي واإلداريﾖ لس التنفيذي للوالية بكل قضية هامة تتعلق "خيرب الوايل وأعضاء ا

واالقتصادي واالجتماعي يف الدائرة ويقوم هلم تقريرا عن إمهاله ضمن الشكل واألوضاع احملددة 
 ﾖلتعليمات الوزارية"   .

  لقواني ]...["يعملﾖ ـــــــــــن واألنظمـــــــــــــــــضمن األوضاع احملددة ــــــــ ــــــــ ا العمل وحتت سلطة الوايل ـــ ة اجلاري 
ــــــــــــعلى إنعاش وتوجيه نشاط البلدﾚت والنقـ اﾖت البلدية واملؤســـــسات العمومية اخلاصة بعدة بلدﾚت ــــــــــــ

 من الدائرة".
   لس التنفيذي للوالية يف كل شهرين على األقل الوضع العام للوالية السيما فيما يتعلق يدرس مع "ا

 ﾖلتجهيز والتنمية االقتصادية واالجتماعية" .

  
 . 530م ، املصدر السابق ، ص 1969من قانون الوالية الصادر يف  139واملادة  138املادة  - ) 1(
 . 532م ، ص 1969من قانون الوالية الصادر يف  166املادة  – ) 2(
 بتصرف . ،  280- 279أمحد حميو : املرجع السابق ، ص  – ) 3(
 . 532م ، املصدر السابق ، ص 1969من قانون الوالية الصادر يف  170و  196و 168و 167ملواد : ا  – ) 4(
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  ) :م1978-1962( ما بني البلدية اجلزائرية - جـ 

  مفهوم البلدية اجلزائرية :       -1جـ

ة من األفراد الذين خيضعون كغريهم من ـــــــــــرقعة جغرافية حمددة ، من اجلزائر ، يعيش عليها جمموع ،ة ــــــــــــالبلدي     
ـــــــــــم كما تعمل السلطة املركزيــــــــــيعملون على خدمة أنفسه، سكان البلدﾚت للسلطة املركزية  ة على خدمتهم عن ــــــ

وهي جزء من  ، وهلذه البلدية اسم ومقر ومركـــــــــــــــز ، ينتخبها سكان البلديةطريق أجهزة وإدارات اليت تعينها أو 
  . )1(الدائرة والدائرة بدورها جزء من الوالية 

  م) :1967-1962(ما بني  هيئات وأجهزة وإدارة وتسيري البلدية يف اجلزائر -2جـ

التدخل االقتصادي واالجتماعي"  جلنة" م ﾖستحداث1962أوت  06 بتاريخ القيادة احلاكمة أمرتكما      
ا على مستوى البلدﾚت . و  كذلكأمرت   على مستوى كل والية من والﾚت الوطن ، كل   ضمتنشاء مثيال

عطاء آراء حول مشروع امليزانية  ا  جلنة ممثلني عن سكان البلدية وتقنني ، يرتأسها رئيس ، "وتتمثل صالحيا
ﾖوحول مدى  .حلياة االقتصادية واالجتماعية" فع عملية التطور احمللي وتنشيط انه دقرتاح كل تدخل من شأو

ـــــــــــعلى أرض الواقع ومدى أدائها مله اللجانجتسيد هذه  ا مل  ،امها ــــــــــــــ جييبنا الباحث أمحد حميو قائال : "إال أ
زة الكثرية اليت أحدثت ــــــــــــــــــــــــــمن األجه تعمل مطلقا بشكل حقيقي ، وحىت إن بعضها مل يوجد قط وذلك كغريها

  . )2(يف تلك الفرتة غداة االستقالل" 

  ) :م1978-1967( ما بني هيئات وأجهزة وإدارة وتسيري البلدية يف اجلزائر -3جـ

،  من طرف الشعب جملس منتخب م ، أصبح تسيري البلدية بيد1967منذ صدور القانون البلدي يف سنة      
لس الشعيب ابــ " ُعرف وذلك  ،اللجان البلدية واهليئة التنفيذية للبلدية  ومها : ،تنبثق عنه هيئتني لبلدي" ، الذي ا

ا لتسهيل تسيري   ، وطوال اإلطارم 1967من القانون البلدي  33مبقتضى املادة و ، . هذا البلدية وخدمة سكا
الثالثة ، أما م 1971م ، والثانية يف 1967 األوىل يف جرت :رت ثالثة انتخاﾖت بلدية ـــجين الذي حددﾙه الزما

.   )3(م 1975متت يف لقد ف
 

ـــــالتعريف املعقد املوجود يف القانون البلدي الص على عكسأثرﾙ مفهوما واضحا وبسيطا للبلدية   - ) 1( ـــــوالذي عرفه م .1967ادر يف ــــ ــــــــ ـــــــــــ  اـ
القانون يُنظر يف  يف مادته األوىل كالتايل : "البلدية ، هي اجلماعة اإلقليمية السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية" .

،  04السنة/، يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية م ، اجلر 1967جانفي  18مؤرخ يف  24-67م ، حتت أمر رقم 1967دي الصادر يف ــالبل
 . 90وصفحة التعريف هي الصفحة  . 112-90، ص  18/01/1967،  06العدد/

 . 180-179أمحد حميو : املرجع السابق ، ص  – ) 2(
الس  الشعبية البلدية ملدة أربع سنوات" ،33تقول املادة  – ) 3( وتقول املادة اليت تليها : "يُنتخب النواب البلديون من قائمة  : "تُنتخب ا

م ، 1967قانون البلدية شحني يقدمها احلزب ، ويكون عدد املرشحني مساوﾚ لضعف عدد املقاعد املطلوب شغلها " . وحيدة للمر 
 . 96مصدر سابق ، ص 
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لس الشعيب البلدي : -1   ا

لس الشعيب البلدي هو جمموعة من املنتخبني الذي ينتخبهم سكان البلدية عن طريق االقرتاع العام السري       ا
لس ـــــــــة جتتمع أربع مرات يف السنة على األقل ، وميكن أن جيتمـــــــــوهو هيئة تداولي، املباشر ملدة أربع سنوات  ع ا

البلدية ، وذلك بطلب من رئيس اهليئة التنفيذية  اليت حتصل على مستوىحبسب الطوارئ يف دورات استثنائية 
لس الشعيب البلدي )1/3(على طلب الوايل أو ثلث  للبلدية أو بناءً  . ولقد حدد القـــــــــــــــــانون جمموعة  أعضاء ا

لس الشعيب البلدي  ﾖ 2(، وهي كالتايل  )1(من الصالحيــــــــــــــــات اخلاصــــــــــــــة( :  

 . يتداول بشأن امليزانية اليت نعدها اهليئة التنفيذية للبلدية ، ويصوت عليها 
 . مالك الدولة  يقوم ﾖجناز األعمال اإلدارية املتعلقة 
 جلانب االجتماعي واالقتصإﾖ ا أن تنهض ـــــــــــــــــــجناز املشاريع اليت من شا واء سادي لسكان البلدية . ـــــ

لس أو تقرها السلطة املركزية كقانون الثورة الزراعية أو غريها .   اليت يقررها ا
 . يصوت على قبول اهلبات والتربعات 
 . ا عادة احلقوق ألصحا  يقضي 
 . لبلديةﾖ يقر الصفقات اخلاصة 
  العامة وتقدمي ينشط احلماية املدنية ، ويتخذ كل اإلجراءات الضرورية لتجنب أخطار النكبات والكوارث

ة املدنية ـــــــــــمني ضبط اجلنائز واملقابر . ولغاية تنشيط احلمايلألشخاص واحلفاظ على أمواهلم و النجدة
 عليه أن ينجز كل املرافق العامة الضرورية .

لس الشعيب البلدي : -2   اهليئات املنبثقة عن ا

لس الشعيب البلدي تنبثق ا ، عرفنا سابق      عنه هيئتني ، ومها : اهليئة التنفيذية للبلدية واللجان البلدية ، أن ا
  وفيما يلي شيء من التفصيل حوهلما :

  اللجان البلدية : ●

ـــــــــــمن النواب البلدي جمموعةواللجان مفردها جلنة ، وكل جلنة تتكون من       ، ال ما ـــــــــــــــــــــتخصصني يف جماملني ، ـــ
جلنة الشؤون اإلدارية ، جلنة الشؤون املالية ، جلنة التخطيط ، جلنة االقتصاد ، جلنة التجهيز  فهناك :لذلك 

جلان و واألشغال العمومية ، والشؤون االجتماعية والثقافية ، وميكن للمجلس الشعيب أن يؤسس هذه اللجان 

  
 80و 36و 23م التالية : 1967مواد القانون البلدي الصادر يف  ويُنظر كذلك يف،  142سعيد بوالشعري : املرجع السابق ، ص  – )1(

 . 100-95، مصدر سابق ، ص  100و
 . 193-191أمحد حميو : املرجع السابق ، ص  – )2(
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من اللجان ما هو  يكونيف البلدية حتتاج إىل ذلك ، وﾖلتايل  استثنائيةحتصل أو حالة  الطوارئ اليتأخرى حبسب 
ودارسة املسائل على إعداد جلاﾙ ، وتعمل هذه األخرية  06، وعادة ما يكون عدد اللجان  )1(مؤقت وما هو دائم 

م البلدية   كل يف ميدان اختصاصها مبعية جمموعة من املوظفني املتخصصني واملواطنني ، "وتقدم االقرتاحات اليت 
ا وفقا جلدول أعم ا إن أمكن ذلك للمجلس ، والذي يناقشها ويتداول بشأ   . )2(اله" بشأ

  اهليئة التنفيذية البلدية : ●

لس الشعيب البلدي املنتخب ونوابه املنتخبني من طرف نواب       تتكون اهليئة التنفيذية البلدية من رئيس ا
لس  لس من بلدية إىل أخرى ، وذلك حبسب عدد السكان ، ويرتاوح  الشعيبا البلدي ، وخيتلف عدد أعضاء ا

لس  )ﾙ)3ئبا  18و 02عددهم ما بني  ا ا . وتعمل اهليئة التنفيذية البلدية على تنفيذ القرارات اليت يتداول بشأ
ا قرارات ويصوّ  صوت عليها قرارات املــتـــــــــــخذة والــُمــــــ، ولإلشارة نقول : ال تكون ال )4(ت عليها ويتخذ بشأ

، مث إن هناك قرارات بعض املسائل  )5(ة أو توجهات الدولة ـــــــــــاملركزيخمالفة أو متناقضة مع السياسية العام للسلطة 
  :  )6(ال ميكن أن تنفذ إال بعد قبول السلطة املركزية أو رفضها ، وهذه املسائل كالتايل 

 ت وكل ما يؤسس أو يلغي أو يعدﾖل من الضرائب واألداءات والرسوم"."امليزانيات واحلسا 
 االمتالك واملبادالت العقارية" . "نقل امللكية أو 
 . "القروض" 
 . "عدد املوظفني وأجورهم 
 ــــــــــــقبول اهلب ـــــــــــــــ و املؤسسات ـائدة البلدية أأو شروط أو ختصيصات لفـــ اﾚ املقيدة ﾖلتزاماتـــــــــــــــات والوصــــ

 أو املصاحل البلدية" .
 .  "حماضر املزايدات واملناقضات 

م 1967القيادة احلاكمة قبل صدور القانون البلدية وميثاقها يف سنة  أنميكن القول من خالل ما سبق      
ن من طرف ـّــــ عيمبعىن اليت تُ  ؛م ، قد استحدثت جمموعة من األجهزة املعينة 1969وقانون الوالية وميثاقها يف سنة 

ألن  ؛، وخاصة البلدية والوالية دمة سكان هذه الوحدات خل وتسيري الوحدات اإلدارية إلدارةالسلطة املركزية ، 
 

 . 99م ، املصدر السابق ، ص 1967من القانون البلدي الصادر يف  94املادة  – )1(
 . 143الصفحة  ومنت سعيد بوالشعري : املرجع السابق ، هامش - )2(
 . 101املصدر السابق ، ص ،  118،  117،  116م : 1967املواد التالية من القانون البلدي الصادر يف  – )3(
 . 99من املصدر نفسه ، ص  83، واملادة  100من املصدر نفسه ، ص  100املادة  – )4(
 . 100من املصدر نفسه ، ص  102املادة  – )5(
  من املصدر نفسه ، نفس الصفحة . 107املادة  – )6(
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تتمثل ة ـــــــــلى مستوى البلديالدائرة هي مبثابة حلقة وصل بني الوالية والبلدية أو العكس . وكانت هذه األجهزة ع
، جلنة التدخل االقتصادي  الواليةمستوى  االقتصادي واالجتماعي البلدية ، وكانت علىنة التدخل يف جل

 وبعد صدور القانونني السابقني وامليثاقني احملافظ) . أولة (الوايل اعامل العم إىلواالجتماعي الوالئية ، ﾖإلضافة 
لس الشعيب ﾖب يسمى ـــــــــجهاز منتخ خلدمة السكان ، على تسيري وإدارة البلدية ، أصبح يشرفالسابقني 
لس البلدية واهلي اللجانجهازين مها :  عنه، ينبثق البلدي  ئة التنفيذية البلدية . تتشكل اللجان من أعضاء ا

جلنة الشؤون و اعية والثقافية ة للشؤون االجتمالشعيب البلدي ، تتخصص كل جلنة يف جمال معني ، فهناك : جلن
ة من ـــــــة البلديــــــــــوغريها . وتتشكل اهليئة التنفيذي ،وجلنة التخطيط شؤون املالية وجلنة الاإلدارية وجلنة االقتصاد 

لس الشعيب البلدي .  لس الشعيب البلدي وجمموعة من نوابه املنتخبني من أعضاء ا على مستوى  أمارئيس ا
لس الشعيب الوالئي ـــــــــ، هيئة منتخب اأصبح يشرف على إدارة وتسيري الوالية خلدمة سكاف الوالية ﾖ ة تسمى ،

لس التنفيذي للواليةمن الوايل  وتتكون األخريةاهليئة التنفيذية للوالية ، وهيئتني ، ومها : الوايل و  ، ﾖالضافة إىل ا
  ة املكلفني مبختلف أقسام النشاط يف الوالية .والذي يتكون بدوره من مديري مصاحل الدول

ﾖلسهلة  ، فاحتياجات  ، على املستوى احمللي املعينة املؤسساتو كن مهمة املنتخبني البلديني والوالئيني مل ت     
 وﾖألخص مطلبيف جانب السكن والصحة والتشغيل وغريها ،  ةكانت كبري   ومطالبهم االجتماعية ، املواطنني
ومن دون شغل ومن دون  ستقالل من دون مأوىبعد اال اجلزائريني عدد كبري من املواطنني ، فلقد بقي )1(السكن 

  مرافق صحية وغريها من املشاكل .

  

  

  

  

  

  

 
ــــفيمكن مراجعملزيد من االطالع حول املشاكل اليت عاىن منها اجلزائريني بعد االستقالل ، وخاصة يف جانب السكن ،  – )1( رئيس  ة مؤلفـ

لس الشعيب البلدي  ــــــــحممـد الطاهر عرﾖوي : يومياألسبق ، ا لس الشعيب الـ - 1980م) و(1979-1975بلدي (ات رئيس ا
   55-43، ص  2012ينة ، اجلزائر ، ، نوميدﾚ للطباعة والنشر والتوزيع ، قسنطم) 1984
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ش اجلزا܂ري - الفصل السابع    م) :1978 - 1962( ما بني اجل

 ش الوطين الشعيب : - ٔوال ش التحرر الوطين ٕاىل اجل  من ܢ
 ش التحرر ــــــــــــــــــــــــــــاجلزا܂ريون الفاط ــــــــــــــــــالض - نيا ش الفريس يف ܢ ارون من اجل

ش الشعيب الوطين   : الوطين ويف اجل
 ت التارخيية : - لثا   النوا العسكرية بدال من الوال
  التجنيد والتكون :  - رابعا  
 ش الوطين الشعيب وتطورها - ܮامسا   م) :1978 - 1962( ما بني هيالك اجل
 اخلدمة الوطنية : - سادسا  
 ش الوطين الشعيب : - سابعا ٔخرى قام هبا اجل ٔعامل    ام دفاعية و
  ا ش اجلزا܂ري والسياسة : –م   اجل
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  من جيش التحرير الوطين إىل اجليش الوطين الشعيب :-أوال

ﾖلرغم من عدم  الوطين الشعيب ،جليش جيش التحرير الوطين إىل ام ، مت حتويل 1962 من سنة أوت 27يف      
ذه العملية ، وذلك ممن  رضى م اليوم  أدلوابعض القادة  راعاة دون م حويلعملية الت ت. فقلد متبشهاد

خلصوصية الثورة التحريرية  وهدفها يف امليدان العسكري ، وهدف الدولة اجلزائرية يف امليدان العسكري ؛ مبعىن آخر 
زمن االستقالل فاجلزائر البد هلا  أمااﾖت ، ـــــــــــــــــــمد يف مواجهتها على حرب العصتعت التحريريةلقد كانت الثورة 

ــــــــــــمع االحتف، ته امواجه يفمن جيش نظامي يتبع طرق اجليوش الكالسيكية  اظ على هذا األسلوب املوروث ــــــــ
حتقق  ، أضف إىل ذلك أن اجلزائر مل سعية للجريان قد ظهرتخصوصا وأن املطامع التو  عن الثورة التحريرية ،

دد االستقالل الوطين اجلزائري يف أية حلظة ،  موجودة يف اجلزائر فرنسية فمازالت قوات استقالهلا بشكل ﾗم ،
الذي  األسلوب ؛قوي ، كما جيب التطوير يف أسلوب حرب العصاﾖت البد من بناء جيش كالسيكي  لذلك

ا ضد املستعمر الفرنسي  اعتمدته الثورة التحريرية ا اجليش اجلزائري  ، والبحثيف حر عن أساليب أخرى يتميز 
 البد من تعلم، فالتحريرية ال يكفي  فأسلوب حرب العصاﾖت الذي كان معتمدا لوحده خالل الثورة .عن نظرائه 

   ىل تعلم أساليب أخرى غري أسلوب حرب العصاﾖت .األسلوب الكالسيكي يف احلروب ، ﾖإلضافة إ وإتقان

ضابط كان من بني الذين مل تعجبهم هذه العملية مبثل تلك الطريقة ؛ واليت مل يكن فيها دراسة وال متهيد هلا ،       
: "كان ذلك القرار  م ، والذي كتبني بن معلاللواء املتقاعد من اجليش الوطين الشعيب ، حسجيش التحرير ، و 

لة حتويل جيش التحرير الوطين ، قضية أساسية تستحق دراسة معمقة ، انت مسأظرفيا ، اختذ بعجالة ، بينما ك
بتأكيد رتب جيش التحرير الوطين مل يكتفي طارات" ، فمثال قضية الرتب "خاصة يف جانبها املتعلق بتسيري اإل

ثوار وجيش  ن مقتضيات جيش من الي ىت يف ترقيات جديدة ، هذا ، رغم أنه من البديه، بل شرع ح فحسب
رير ، ن رتب حرب التحرير ستكون مؤقتة إىل غاية التح، "قرر  فمؤمتر الصومام . )1(كالسيكي خمتلفة متاما" 

احا حلل هذه ، اقرت بن معلمحسني  . هذا ولقد قّدم) 2(الة عند حلول االستقالل" وستكون موضوع دراسة حالة حب
  . )3( فيه قدرات ومؤهالت اجليش النظامي ، وممن تتوفر ينا وتدريباتلقوا تكو ء على رتب الذين ، كاإلبقالة املشك

 
ـــــــــحسني بن معلم : مذك – )1( ،  2014دار القصبة ، اجلزائر ،  ،محد بن حممـد بكلي حرب التحرير الوطنية ، ترمجة ، أ ، 01رات ، اجلزء /ـ

 . 258- 257ص 
م ، ستكون "مؤقتة ، فبعد 1956م ، أن الرتب العسكرية اليت استحدثت يف مؤمتر الصومام 1956جاء يف حمضر مؤمتر الصومام  - )2(

وتوضع كل من له رتبة عسكرية يف مكانه يف اجليش الوطين ، ورتبة جنرال  ،استقالل الوطن ، سوف تكلف جلنة عسكرية بدراسة كل حالة 
نة التنسيق والتنفيذ بعد اقرتاحات قائد جلالضباط ونزع الرتب وختفيضها هي من اختصاص  ةال توجد إال بعد أن يتحرر الوطن ، وتسمي

مر من قائد الوالية م الوالية ، والضباط املساعدون يعينون أو تنزع رتبهم  ـــــــــــــــــــــــــــــ، وتعيني اجلندي األول ونزع رتبته يكون  ر من قائد ـ
 . 193ص  مصدر سابق ،  م ،1956حمضر مؤمتر الصومام  يُنظر يف املنطقة".

 . 260- 258حسني بن معلم : املصدر السابق ، ص  - )3(
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والظرف صعب وخيالف ما نظّـــــــر له اللواء نعم رمبا يكون هذا االقرتاح صحيحا ومنطقيا ، ولكن الواقع      
، وسقطت أرواح من أجل وصا وأنه حصل صراع من أجل السلطة غداة االستقالل حسني بن معلم ، وخص
يف ذلك  القيـــــــــاداتبعض الرتب عن بعض  اطــــــــــــإسقن ــــــــــــهل كان من املمك ،ذلك  إىلالوصول إليها ، أضف 

وهو  ،وزيرا للدفاع  غداوالذي  ،هؤالء اهلواري بومدين  ، ومن أمثالالذين سيطروا على احلكم  لىوع، ؟ الوقت
  ن اجليش وحممـد شعباين وغريهم .قائد ألركا أصبحالذي  ،برتبة عقيد ، والعقيد الطاهر الزبريي 

  اجليش الشعيب الوطين : الفارون من اجليش الفرنسي يف جيش التحرير الوطين ويف اجلزائريون الضباط -ﾘنيا

يش التحرير الوطين ، وخاصة جب قبل االستقالل التحق جمموعة من الضباط اجلزائريني العاملني ﾖجليش الفرنسي    
الد نزار ـــــــــــــــ، فيما يذكر اجلنرال خ )1(ضابط  200ة بقراب زبرييالعقيد الطاهر قدرهم  يف احلدود الشرقية والغربية ،

ومن بني هؤالء  . )2( ؟! 15000دروا بـ من اجليش الفرنسي قُ بشكل عام  مداخالته أن عدد الفارينيف إحدى 
يد عبد هللا بلهوشات ، حممود الشريف ،  ،، سليمان هوفمان ، عبد الرمحن بن سامل الفارين : خالد نزار  عبد ا

خمتار كركب ، عبد  ، عبد النور بقه ، شابور ، بن عباس غزيل ، حممـد بوتلة ، عبد القاد عالهم ، العريب بلخري
دير ، سليم سعدي ، حلبيب خليل ، مصطفى إمحو بوزادة ، مولود  الرمحن لطرش ، السعيد آيت مسعودان ،
  . )3( وغريهم ، وحممـد زرقيين شلويف ، عبد املالك قنايزية ، رشيد مديوين

ؤالء الفارين       طري وتدريب اجليش لقد استعانت اجلزائر منذ االستقالل  من اجليش الفرنسي لتكوين و
، الثورة اجلزائريةهؤالء الضباط ﾖجليش اجلزائري العديد من قادة  انضمام هذا األمر وقبل ذلك لقد أﾘرو  اجلزائري .

هلذه املسألة ، بعدما نفذ فيه حكم  إﾘرتهوالذي راح ضحية  ،برز هؤالء العقيد حممـد شعباين نذكر من بني أ
مرمحد بن بلة ، الرئيس األول للجزائر ، الرئيس أ عدام زمناإل قامةا أن أُ منه ، بعدم و   مترد عسكري . م 

تثار إىل اليوم ﾖلرغم ما مر عليها من السنني ،  من اجليش الفرنسي ، نمازالت قضية انضمام الضباط الفاري     
وزير الدفاع ، عبد ليف اجليش اجلزائري اليوم ، فحىت الوزير املنتدب ن هؤالء اليوم مل يعودوا موجودين وﾖلرغم أ

من احملنة اليت عرفتها بن جديد وز  الشاذيلوكذلك خالد نزار ، وزير الدفاع يف عهد املالك قنايزية ، قد تقاعد ، 
    اجلزائر يف التسعينات من القرن املاضي .

الفارون من اجليش الفرنسي العديد من املناصب يف اجلزائر املستقلة ، وﾖلتحديد يف وزارة  الضباط لقد تقلد     

  
  . 172زبريي : نصف قرن من الكفاح ، مصدر سابق ، ص الطاهر  – )1(
، الشروق اإلخبارية اجلزائرية ،  .. وخباﾚ الغلقشهادة يف وﾘئقي بعنوان : مدارس أشبال الثورة ... خفاﾚ الصراع –خالد نزار : مداخلة  – )2(

 . والذي ميكن مشاهدته أو حتميله على الرابط االلكرتوين التايل :  2014
- https://www.youtube.com/watch?v=g_BT5fKc5DQ 

  . 32-  31ص  مصدر سابق ،  ، يف أصل األزمة اجلزائرية عبد احلميد براهيمي :  – )3(
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الوطين ، فلقد تقلد الضابط عبد القادر شابو ، األمانة العامة لوزارة الدفاع الوطين ، ويورد العقيد الطاهر الدفاع 
قائدا  ، كان، ﾖلرغم أن الطاهر الزبريي  هكانت لديه صالحيات إدارية تفوق صالحياتالضابط شابو   أنالزبريي ، 

تعيني الضباط وحتويلهم ط شابو "كان يوقع مراسيم و ـــــــــ، ويورد كذلك أن الضاب م1963 سنة منذ لألركان
. كما تقلد  )1( للجيشان الزبريي حيتاج إىل توقيع شابو عندما يطلب أي جتهيز أو متوين ــبل وك  ،وترقيتهم"
يد مديرية التدريب الضابط توىل أمر مديرية العتاد ، و قيادة بوزادة محو الضابط  عالهم ، ومديرية النقل عبد ا
ـــــــــــــــــــمديرية الدفاع املضاد للطوكان على رأس ،  سليم سعديتوالها  عبد النور بقة ، وتوىل ائرات ، الضابط ـــــــــ

الضابط  أدار، و ة ة قائد الناحية العسكرية الثانيواء ، وتوىل عبد احلميد لطرش نيابــادة لـــــــــــــــــــــــ، قي الضابط خالد نزار
    . )2( ائياتـــــــــــــــــــــــــــاإلحصمديرية حلبيب خليل ، 

م ، أثريت هذه النقطة ، عندما 1964يف املؤمتر التأسيسي حلزب جبهة التحرير الوطين يف أفريل من سنة      
 أنطالب العقيد شعباين بتطهري اجليش الوطين الشعيب من هؤالء ، ولكن هلواري بومدين تصدى له وملن يريد 

"إن تصفية اجليش الشعيب الوطين من هؤالء طهر هذا اجليش من هؤالء الضباط ، حينما قال يف ذلك اليوم : يُ 
هيل اجليش ، وهذا ما جيعل الفارين يعين أننا سنضطر إىل االع  أسرارﾙ العسكريةتماد على اخلربات األجنبية يف 

ؤالء الضباط الذين ال ينك ـــــــــــمكشوفة لألجانب ، لذلك فاألوىل بنا أن نستعني  م جزائريون جادون ــــــــ ر أحد 
م خيضعون للقانون اجلزائري" يف هيله خاصة وأ   . )3( طري اجليش اجلزائري و

ـــــــــــــــــــقيو  اصب تقنيةمن الضباط الفارونقلد التحريرية ت الثورةمنذ        ،ادية ، فلقد وجههم اهلواري بومدين ـــــــ
م يتمتعون  ؛ وكذلك زمن االستقالل ،يب اجلنود وتكوينهم ر تد إىلوخاصة يف احلدود الشرقية وزمن الثورة  أل

، فهو من الضباط  ال احلصر فمثال لو أخذﾙ عبد الرمحن بن سامل على سبيل املثال .كثر خربة وتكوين عسكري 
والتحق ﾖلثورة  من اجليش الفرنسي الرجل ، وحىت صدقه ، فلقد فر هومؤهالتنشك يف قدراته  أنالذين ال ميكن 

، بناحية "البطيحة" ، جنوب  جندي)100(حوايل  مع كتيبةم 1956التحرير الوطين يف سنة  وجيشالتحريرية 
فيها عشرات  ،بغال  48ملها ﾙء حبب معه غنيمة ثقيلة من األسلحة ، هرّ  وإمناسوق أهراس ، وليس هذا فقط 

هامة من الذخرية ،  وكميات،  "البازوكاو" "اهلاون" مدافعرشاشا ثقيال وعدد من  12وحوايل  والرشاشاتالبنادق 
  . )4( وغريها من القذائف وآالف اخلراطيش صناديق 10منها 
  وساما  12، حتصل خالهلا على سنة  14الرائد عبد الرمحن بن سامل الذي خدم يف اجليش الفرنسي قرابة      

 
 .  172الطاهر زبريي : املصدر سابق ، ص  - )1(
م لضابط اجليش الوطين الشعيب ، شركة دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  1967ديسمرب  14عمار مالح : مذكرات ، حركة  - )2(

 . 41- 40، ص ]2004[
 . 56سابق ، ص الصدر املزبريي : الطاهر  - )3(
  . 241-235، ص  ]2015[حممـد عباس ، كفاح الدم ... والقلم ، شهادات ﾗرخيية ، دار هومة ، اجلزائر ،  - )4(
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حارب مع فرنسا  .حربيا ، فضال عن شهادات التكــــــــــــــــرمي ، حىت إنه كان مرشحا للرتقية وحتصيل وسام الشرف 
تقلد قيادة الثورة فلقد  إىل انضم. أما عندما اليت أُسر فيها  ةجبهات خمتلفة ، وخاصة على اجلبهة الفيتنامييف 

بن  الشاذيلم ، ولقد ساعده يف ذلك كل من 1962و 1960منطقة العمليات للشمال ﾖحلدود الشرقية ما بني 
شابو وحممـد بن أمحد عبد الغين ، كما تقلد قيادة هيئة األركان بشكل مؤقت عندما أراد جديد وعبد القادر 

قيادة  املؤقتة بعد حادثة الطائرة اليت أسقطتهااهلواري بومدين ومن معه يف قيادة األركان تقدمي استقالتهم للحكومة 
بن سامل عضوا يف هيئة األركان عبد الرمحن  االستقالل أصبح عد وب .م 1961األركان عند احلدود الشرقية يف سنة 

ما بني العسكرية ملختلف األسلحة بشرشال  األكادميية، كما توىل قيادة  )1(اليت كان يقودها الطاهر الزبريي 
، كما كان عضوا يف جملس الثورة ، بل وكان عضوا يف اهليئة اليت حاكمت  )2( م1969أوت  إىلم 1968جانفي 

 14لقد كان عبد الرمحن بن سامل يعرب مازحا : "مادمت خدمت فرنسا  ...م 1964العقيد حممـد شعباين يف سنة 
ه ووطنه ــــــــــالرمحن خدم شعباهر أن عبد ــــــــــــــــــ،  والظ دم شعيب نفس املدة أو أكثر"ــــن أخسنة ، فمن السهل أ

م ، 1980م ، وتويف أثناء زلزال األصنام يف 1976فالرجل مل حيال على التقاعد إال يف سنة  ، أكثر أو 14اجلزائر 
  . )3(م فرنسا 1956مارس  09كما خدم قبل    ولقد غطى هذا احلدث األليم وفاة رجل حاول خدمة وطنه

اجليش ليس كل الضباط الفارين من  نهتبيان أالعرض السابق ، للرائد عبد الرمحن بن سامل ، كان اهلدف من       
وكان اهلدف من انضمامهم إىل اجليش اجلزائري هو ضرب اجلزائر ، فالفارون من اجليش الفرنسي يف كفة واحدة ، 

م ـــــــــميد براهيمي ، الذي عرفهفيذكر الضابط عبد احل الفرنسي منهم الوطنيون املخلصون ورمبا منهم دون ذلك .
الوطنيون املخلصون ومنهم  املساواة ، فمنهم عن قرب ، أن الضباط الفارين من اجليش الفرنسي مل يكونوا على قدم

نوا يف الكليات احلربية دون ذلك . ولإلشارة فلقد كان الضابط براهيمي من الضباط اجلزائريني الذين تكوّ رمبا 
ـــــــــــمرة أخ ، فلإلشارةية أين مراكز جيش التحرير واستقروا عند احلدود الشرقية اجلزائر العربية وعادوا  أن  : نقول رىـ

يف الكليات ّونوا ــــكانوا قد تكـوكذلك الذين  انضموا إىل جيش التحرير الوطين املرابط عند احلدود ،  معظمهم
  وغريهم . حسني بن معلملرزاق بوحارة و عبد احلميد براهيمي وعبد ااحلربية العربية  على غرار 

، عدم الكيل مبكيالني ،  هؤالء الضباطة على عدم إخالص ف عند عدم توفر األدلــــاحلكمة واإلنصا تقتضي      
اجلزائري اد يف اجليش ــــــــــــــــــفاليوم والبارحة يتكلم الكثري عن الفارين من اجليش الفرنسي ، ويقولون أن هلم نية اإلفس

ـــــــــــــــــــوالدولة اجلزائرية وخدمة فرنسا ، ولكن هؤالء املتهم أن  نعتقدني مل يقدموا األدلة على ذلك ، وﾖلتايل ـ
ام   اكم هؤالء ، ـــــــــــأن حية فالبد ــــــرت األدلــــــــــــــــــــــــات والكالم املرسل مفيد ، وإذا ما توفـــــــــــــــــــــــــــــــالسكوت عن اال

  
 . 250- 243، ص  املرجع نفسه – )1(
مؤسسة  ، 01أمال ، ف ، شريف : التكوين ، األكادميية العسكرية ملختلف األسلحة ... ، جملة اجليش ، سلسة خاصة ، العدد/  – )2(

 .  220، ص 2012اجلزائر ، جويلية  املنشورات العسكرية ، 
  . 243،  املرجع السابقحممـد عباس :  - )3(
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الوزير السابق ؛ الذي توىل العديد من احلقائب الوزارية يف عهد بومدين  أمحد طالب اإلبراهيمييذكر على ما 
ن  فإ ،]الضباط الفارين من اجليش الفرنسي[إذا أردﾙ أن نكون قاسني مع ":  ، وهاهو كالمه والشاذيل بن جديد

مبهمة من السلطات  ]كلفوا[، وإمنا  مل يكن نتيجة ضمري ]جليش اجلزائريﾖالتحاقهم [كانت لنا أدلة ، أن 
اهدين ، فإ حىالفرنسية ، فالبد أن حياكموا والبد أن متُ  األدلة ، فاإلنصاف  ن مل تكنأمساؤهم من قائمة ا

، أن حياكم هؤالء على انضمامهم إىل اجليش اجلزائري  هذا هو احلل املثايل نعم . "كيل مبكيالنييقتضي أن ال ن
هذا إذا ما توفرت  ،م ــــــــــــــــــوعلى ما عملوا من مفاسد خالل خدمتهم يف اجليش والدولة اجلزائرية وطيلة مدة خدمته

  . )1( الثورة يف زمن متأخر إىل، الذي انضموا  السياسينييسلط كذلك على  أن. وهذا الفعل ال بد  األدلة
أمام خيارين كلهما مر  ، العقيد اهلواري بومدين ،  آنذاك وهيكلته اجليش اجلزائري بناء لقد وقع املشرف على      

جيش نظامي قادر على مواجهة قل مرارة ، وهو االعتماد على هؤالء الفارين يف بناء ار اخليار األ، فاختكما يقال 
اهدون كانوا يعتمدون يف قتاهلم  هؤالء الفارين نية خبيثة .إذا سلمنا أن لدى هذا الصعاب يف املستقبل ،  فا

م  ة على حرب العصاﾖت ، فهم كانوا بعيدين كل البعد ــــــــــالعدو الفرنسي خالل الثورة التحريري دــــــــــــضومواجها
م أكثر كفاءة ونظامية ، ـــــــالكالسيكي عن احلروب ة ، لذلك أراد العقيد اهلواري بومدين أن يعتمد على هؤالء ، أل

إال أن هؤالء الذي اعتمد عليهم اهلواري بومدين يف بناء جيش ، فلقد تلقوا تدريبا يف الكليات احلربية الفرنسية 
ــــــــة ، املنضبط والنظامي ة اجلزائريــــــــــــــالدول سنة  السوفييتيف االحتاد  ةضعفا يف إحدى الدورات التكويني ، أظهرواـ

  . )2( ، على ما يذكر الرائد عمار مالح يف إحدى شهاداته م1967
فلقد اجلزائري ، من اجليش الفرنسي يف اجليش  باط الفارونلقد عارض العقيد شعباين وآخرون متكن الض     

ائر ويف أمهة مؤسسة من اجلز  حصل هذا التمكن فسيعدون القوة اجلديدة يف اعتقد هؤالء املعارضني أنه إذا
اليت ستخدم فرنسا بعد االستقالل ؛ فهؤالء يف اعتقاد العقيد حممـد شعباين وآخرين ، خّدام  مؤسسات الدولة ،

ئري سواء وانضمامهم إىل اجليش اجلزاهم أو ﾖألحرى أمرت خبروج خبروجهم فرنسا بعد االستقالل ، فهي مسحت
يذكر الرائد عمار مالح يف شهادته ف  أواخرها أو حىت بعد االستقالل ،خالل الثورة التحريرية أو ﾖلتحديد يف

  .   )3( السابقة أن فرار هؤالء استمر حىت بعد االستقالل
يف املستقبل ، اهلواري بومدين وزير الدفاع أن يبين جيشا نظاميا منضبطا قادرا على مواجهة الصعاب أراد لقد      

على األجانب فسيؤدي إىل  هم اخليار األمثل هلذا ، أما االعتماد  يورأى أن الضباط الفارين من اجليش الفرنس
  حممـد شعباين  قائد الناحية العسكرية الرابعة ،كان كشف أسـرار اجليش الوطين ، وهذا أمر خطري للغاية ، ولكن 

  
ــــــــتمن شهاد 07احللقة /يُنظر يف  – )1( ــــــــــكما ميكن مراجع  ، مصدر سابق ، بتصرف ، م2013ه على العصر ــــ ادته يف شه–ة مداخلته ـــــــ

 ورابطها االلكرتوين كالتايل : . 2013، اجلزيرة الوﾘئقية ، الدوحة ، قطر ،  01اجلزء/  ، ﾘئر يبين دولة ،وﾘئقي : اهلواري بومدين
- https://www.youtube.com/watch?v=xJ59vxjW7Nk 

.   11، ص  08/11/2014، حاوره فيها ، صاحل سعودي ، جريدة الشروق اليومي اجلزائرية ،  02عمار مالح : شهادة ، احللقة/ – )2(
 . 42، ص ه (الرائد عمار مالح) مذكراتكما ميكن مراجعة 
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  ويُعتمد على غريهم يف تكوين اجليش .يرى العكس ، كان يرى أن ُيطهر اجليش من الفارين ، 
،  ن كنا نرجح ما قام به العقيد اهلواري بومدينن السهل الفصل يف هذه القضية ، وإيف اعتقادﾙ أنه ليس م     

ا ،  وزير الدفاع ، وهنا نطرح سؤاال مهما للغاية ، هل كان العقيد شعباين مدركا ملدى خطورة املعارضة اليت يقوم 
أو مبعىن آخر هل كان العقيد شعباين مسؤوال يف معارضته ومدركا ملدى ما يقوم به ؟ ، ما هو البديل  إذا صفينا 

خرين لكي يعملوا على تدريب اجليش اجلزائري ؟، فسيحصل  هؤالء وأقصيناهم من غري حجة وال دليل ، وأتينا
الصديق ، ف عليها العدو و تعر وهو أن أسرار اجليش والدولة اجلزائرية سُتفشى ويُ  ؛فعال ما تنبأ له اهلواري بومدين 

اهدين و أم أن العقيد حممـد شعبا وا اجليش الضباط الذين تكونوا يف الكليات احلربية أن يدربين كان يريد من ا
ــــــــــويشرف اهدون هل  ؟، وهنا نتساءل :  وا عليهـ طري جيش ــــــــــــــــــعلى تنظين ــــــــــوقادري اءأكفكان ا نظامي م و

ش اجلزائري يف تلك اجلي افون لتأطريـم كــــــــــــــــأما ﾖلنسبة للذين تكونوا يف الكليات العربية ، فهل ه.  ؟وكالسيكي 
امي لن تكون مهمة الضباط إن مهمة تكوين جيش نظ . "الـ"، اإلجابة ستكون ب ؟، يف اعتقادﾙ الفرتة لوحدهم
اهدين اجليش الفرنسي فقط ، وإمناالفارين من  تكونوا يف املشرق العريب ،  والضباط الذين سيشرتك فيها ا

  ن اجليش اجلزائري .ياحلربية املختلفة ، واليت ستعود لتكو الكليات إىل فة إىل الدفعات اليت سرتسلها الدولة ﾖإلضا
منذ البداية ، وهو عدم قبول هؤالء منذ البداية يف جيش التحرير الوطين ،  املشكلةلقد كان ميكن تاليف هذه      

 اليت حصلت الظروفيصعب تطبيقه ، خصوصا يف ، تسرحيهم بعد االستقالل مباشرة ، ولكن يبقى هذا كالم  أو
  يها اجلزائر على استقالهلا .ف

  النواحي العسكرية بدال من الوالﾚت التارخيية : -ﾘلثا
 التحضريي  م من طرف جمموعة الستة يف اجتماعهاسِّ كان الرتاب الوطين قد قُ عندما اندلعت الثورة التحريرية       

النمامشة (املنطقة األوىل) ،  هي : األوراسم ، إىل مخسة مناطق 1954 أكتوبراألخري ، والذي جرى يف أواخر 
ـــــــــر العاصمة وضواحيها (املنطقة الرابعة) ، ل القسنطيين (املنطقة الثانية) ، القبائل (املنطقة الثالثة) الشما ــــــــ ، اجلزائـــ

ستة  إىلتقسيم الرتاب الوطين  عيدأُ م ، 1956ومنطقة الغرب اجلزائري (املنطقة اخلامسة) . وبعد مؤمتر الصومام 
وراس والﾚت ﾗرخيية ، واليت هي : األ ستةمناطق ، واصطلح على املنطقة مبصطلح الوالية ، فأصبح هناك 

وبعد االستقالل  صمة وضواحيها ، وهران ، الصحراء .، اجلزائر العا لـــــــــــــــــــــــــ، القبائ ، الشمال القسنطيين النمامشة
ـــــــــــنواحي عسكري 07 إىلم الرتاب الوطين من جديد ـــــــــــــمت تقسي املؤرخ  121ة ، وذلك مبقتضى املقرر الوزاري رقم ـ

  : )2( ، وكانت تلك النواحي كالتايل )1( م1962نوفمرب  03يف 
  ذلك املنطقة احلرة .مبا يف ، الرابعة  ةالتارخييالناحية العسكرية األوىل : وتشمل منطقة إقليم الوالية 
 . ستثناء منطقة السارورةﾖ ، الناحية العسكرية الثانية : وتضم الوالية التارخيية اخلامسة  

  
 . 62جملة اجليش ، العدد السابق ، ص  ، ]اجليش الوطين الشعيب[اجلواين : هيكلة وتنظيم  شيدعلي بوشربة ور  – )1(
 املرجع نفسه ، نفس الصفحة . – )2(
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 السارورة . الناحية العسكرية الثالثة : وتشمل منطقة 
 . إلضافة إىل مقاطعة الواحاتﾖ الناحية العسكرية الرابعة : وتتكون من إقليم الوالية التارخيية السادسة 
 . الناحية العسكرية اخلامسة : وتشكل إقليم الوالية التارخيية األوىل 
 . الناحية العسكرية السادسة : وتشمل إقليم الوالية التارخيية الثانية 
 كرية السابعة : وتشمل إقليم الوالية التارخيية الثالثة .الناحية العس 
م ، مت إعادة تقسيم 1964مستمرا ، ففي الثالثي األول من سنة ى هذا التقسيم اإلداري العسكري مل يبق     

مارس من سنة  04املؤرخ يف  89- 64نواحي عسكرية ، وذلك مبقتضى املرسوم رقم  05الرتاب الوطين إىل 
  : ) 2( وكانت تلك النواحي ، كالتايل،  )1(م 1964
  ،ت التالية : اجلزائر ، البليدة ، املدية ، تيزي وزوﾚالناحية العسكرية األوىل : ومركزها البليدة ، وتضم الوال

 األصنام ، وحدودها حدود هذه الوالﾚت .
  : ت التاليةﾚوهـــــــــــــــران ، سعيدة ، تلمسان ، الناحية العسكرية الثانية : ومركزها وهران ، وتضم الوال

  مستغامن ، تيارت ، وحدودها ، حدود هذه الوالﾚت .
 . الناحية العسكرية الثالثة : ومركزها ، بشار ، وتضم كامل منطقة الساورة  
 . الناحية العسكرية الرابعة : ومركزها ورقلة ، وتضم كامل منطقة الواحات  
 : تنة ، كومر  الناحية العسكرية اخلامسةﾖ ، ت التالية : قسنطينة ، سطيفﾚزها ، قسنطينة ، وتضم الوال

   عنابة ، وحدودها حدود هذه الوالﾚت .
  التجنيد والتكوين :  -رابعا 

  التجنيد :-أ

لقد كان اجليش الوطين الشعيب غداة االستقالل حمتاج إىل عناصر جديدة من الشباب اجلزائري ، وذلك      
ندون الذين جندوا خالل الثورة  للمسامهة يف الدفاع الوطين واملسامهة كذلك يف عملية التنمية الوطنية ، فا

وا كافيني هلذه املهام اجلديدة وكذلك لبناء جيش التحريرية وواصلوا يف اجليش الشعيب الوطين بعد االستقالل ليس
اء ﾖملدارس العسكرية سو ، تكوين اإلطارات و  فاعتمدت وزارة الدفاع منذ االستقالل على جتنيد اجلنود .نظامي 

أو تكوينهم ﾖخلارج عن طريق إرساهلم للدراسة أو إقامة تربصات ، وذلك    استخدامهااليت شرع يفداخل الوطن ؛ 
دف تلقي العلوم وتكوين أفراده  اجليش الوطين الشعيبدات ــــــــــــــم لقيادة وحــــــــــــــة اليت تؤهلهـــــــــــــــــالعسكري كله 

ـــــــــــئر بدأت يف عمليوزير الدفاع السابق خالد نزار أن اجلزاوخيربﾙ . مبدارسه  ــــــــــــة إرسال الضبــ   اط لكي يتكونوا ــــــــــــــــ

  
 . 62ص املرجع نفسه ، علي بوشربة ورشيد اجلواين  :  – )1(
  املرجع نفسه ، نفس الصفحة . – )2(
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ـــــــــــوﾖلتحديد إىل مدارس االحت،  )1(م 1965اخلارج ، يف سنة يف  ــــــــــــــــــــــــــــــ أحد خالد نزار  ولقد كان،  السوفييتاد ـ
  . )3(، وغريمها  ، وكذلك عمار مالح )2( هؤالء الذين تكونوا يف هذه املدارس

، إال أنه ومنذ  الوطين الشعيبشّكل جنود جيش التحرير الوطين ، الدعامة األساسية ملكوﾙت اجليش      
االستقالل شرع يف استقبال جمندين جدد ، وتوجيههم لتخصصات األسلحة املختلفة ﾖملؤسسة العسكرية ، لتدارك 

ندين بل حىت يف عدد الوحدات العسكرية ؛النقص احلاد  وخمتلف ختصصات األسلحة،  ليس فقط يف عدد ا
  . )4(تغطية كامل الرتاب الوطين  وذلك من أجل

ـــــــــالورﾚ ل      قد عملت املؤسسة العسكرية منذ االستقالل على تشجيع الشباب احلاصل على شهادة البكـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــأو املستوى النهائي من التعليم الثانوي لاللتح يف إحدى التخصصات  اجليش الوطين الشعيباق بصفوف ــــــــــــــــــــــــ

دف تكوين إطارات املستقبل السيما يف بعض التخصصات اليت حتتاج املساليت خي ا  توى السابق ، كالطب تارو
منتصف السبعينات اعتمدت اجلزائر على سياسة أخرى ، وهي جتنيد الشباب  ، ولكن منذنيك و لكرت والطريان واإل

، وذلك  يف التخصصات األخرى  احلاملني للشهادات اجلامعية يف ميدان الطب واهلندسة وشهادات الليسانس
ندون لفرتة  لتغطية النقص احلاد يف اإلطارات يف املديرﾚت املركزية ومصاحل وزارة الدفاع الوطين ، حيث خيضع ا

ــــــــــــــــــــــــــــــال تكوين ﾖألكادميية العسكرية ملختلف األسلحة بشرشال ، مدته عام ، مث يُ  وجهون بعدها الستكمــ
رتبص ملدة سنة أخرى أو العمل مباشرة ﾖلوحدة اليت حيولون إليها . ومن املنطقي القول أن هذه السياسة ال

والسابقة سامهت بشكل كبري يف سد النقص الذي عانت منه املؤسسة العسكرية منذ مطلع االستقالل ، كما 
ما سامهتا يف رفع قدرات اجليش اجلزائري   . )5( أ

ومن بني  االستقالل العديد من الطرق لتجنيد الشباب اجلزائري ،فجر لقد اتبعت املؤسسة العسكرية منذ      
طريق املراكز العسكرية ومراكز الدرك الوطين ، طريق املعارض واألبواب الطرق : محالت التجنيد املتنقلة ، تلك 

ـــــــــائل السمعيةاملفتوحة اليت تُقيمها املؤسسة ، طريق اإلعالن واإلعالم  هذا ولقد كانت  البصرية وغريها. -يف الوســــ
ذا التنوع وتتعزز ؛سياسة التجنيد مبنية على أساس التوازن اجلهوي    املكانة املتميزة يف قلوب حىت يزداد التماسك 

  
، ترمجة ، مصطفى فرحات  األحداثم) ، شاهد على 1969-1968املصرية ، اللواء الثاين اجلزائري احملمول (خالد نزار : على اجلبهة  – )1(

 . 26، ص  2010اجلزائر ،  ،، منشورات ألفا  01وموسى أشرشور ، الطبعة/
اجلزيرة ، الدوحة ، قطر ، بصرية) ، حاوره فيها ، اإلعالمي سامي كليب ، قناة -خالد نزار : يف برﾙمج زﾚرة خاصة (احللقة مسعية -  )2(

 كالتايل : قة  ، والرابط االلكرتوين للحل  2003
- https://www.youtube.com/watch?v=WSekQ2MuFqk  

 . 42، وأنظر كذلك ص  32عمار مالح : مذكرات ... ، مصدر سابق ، ص  - )3(
 . 160عبد الغين بشينية : التجنيد ، مشاركة نوعية يف الدفاع الوطين ، جملة اجليش ، العدد السابق ، ص  – )4(
  . 162املرجع نفسه ، ص  – )5(
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  . )1(، الذي كان سليل جيش التحرير الوطين  اجلزائريني هلذا اجليش

، مدرسة األمري عبد  املدارس العسكرية اليت أسستها اجلزائر املستقلة لتجنيد الشباب اجلزائري ىلكانت أو       
 اليت جندت جنود جيش التحرير الوطين ومن مل يكن من جنود جيش التحرير الوطين،  (املدية) القادر بـ "بوغار"

عارف والعلوم زودون خالهلا ﾖملأشهر ، يُ  06لتكوين مدته (مدنيني) . فيخضع جنود جيش التحرير الوطين 
مكونني  إعدادواهلدف من ذلك هو  ،سياسة تعليم القراءة والكتابة ملن ال حيسنون ذلك إتباع العسكرية ، مع 

أشهر مث إىل  05ندون برتبة جنود مث خيضعون لتدريب قاعدي مدته لتدريب اجلنود اآلخرين ، أما غريهم فهم جيُ 
  . )2( دارس الدول الصديقة والشقيقةهلم لكي يتكونوا يف بعض متدريب عام ، مع إمكانية إرسا

 املؤسسات واملدارس العسكرية التكوينية : -ب

  مدارس أشبال الثورة :  -1ب

قبل االلتحاق ﾖملدارس العسكرية اخلالصة ،  شبه عسكرية من أبرز مدارس تكوين إطارات اجليش القاعدية     
وزير الدفاع  إشرافﾖلقليعة ، حتت م 1963ماي  23يف أوىل هذه املدارس  سست لقدمدارس أشبال الثورة ، و 

، أين  ةــــــالشرقيزمن الثورة التحريرية عند احلدود  إىل وتعود جذور هذه املدارس . )3( اهلواري بومدينالوطين 
سست يف احلدود ضمت هذه املدرس.  )4( م1961ية وبدا 1960الثورة يف أواخر  أشبالسست مدرسة  ة اليت 

هؤالء كان . و  )5(اهدين وأبناء الالجئني املتواجدين يف الرتاب التونسي ــــأبناء أفراد جيش التحرير وأبناء االشرقية 
وقف القتال  وبعد. يتلقون تكوين تعليمي وشبه عسكري  ؛ حيثر أفراد جيش التحري من طرفؤطرون يُ األشبال 

من احلدود مرورا بسوق أهراس مث الطارف مث  األشبالإدخال هؤالء ، مت الفرنسي  بني اجليش اجلزائري واجليش
  .  )6( القليعة إىلجه هؤالء الشباب فيما بعد سريدي (عنابة) ، مث وُ 

الثورة بعد مدرسة القليعة يف عدد من املدن اجلزائرية على غرار قاملة ،  ألشبالأسست اجلزائر مدارس أخرى      
مث ميكن هلؤالء األشبال فيما بعد االنتقال  للتعليم االبتدائي ،صصت هذه املدارس الثالث تلمسان ، األغواط ، خُ 

 . )7(السادسة ابتدائي  ملواصلة تعليمهم الثانوي والتقين يف مدرسة القليعة ، ابتداًء من السنة

  
 . 165-164املرجع نفسه ، ص عبد الغين بشينية :  – )1(
 . 160-159املرجع نفسه ، ص  -  )2(
 وﾘئقي ، مدارس أشبال الثورة ... خفاﾚ الصراع .. وخباﾚ الغلق ، مصدر سابق .  - )3(
 شهادة ، يف الوﾘئقي املذكور أعاله .-خالد نزار : مداخلة – )4(
 شهادة ، يف الوﾘئقي املذكور أعاله .–بلقاسم خباري (عقيد متقاعد) : مداخلة  – )5(
 شهادة ، يف الوﾘئقي املذكور أعاله .–علي براضية (رائد متقاعد) : مداخلة  – )6(
 . 200، جملة اجليش ، العدد السابق ، ص  ]اجليش الوطين الشعيب[المية بن دادة : تكوين  - )7(
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 ، الذيالعسكري تدريب الﾖإلضافة إىل  العلمية واألدبية يتلقون تعليما جلميع املواد الثورةتالميذ أشبال كان       
ويبدأ التحكم يف األسلحة والرمي عند  .الشتاء والربيع  عطليتّ يتواصل حىت يف يتلقاه الشبل يف األﾚم العادية و 

 ونتيجة للصرامة واالنضباط املوجودين داخل هذه املدارس ، كان األشبال متفوقني . )1( سنة 14سن الشبل بلوغ 
، سواء إطارات الدولة اجلزائرية ألن اهلدف من هذه املدارس هو تكوين  ؛ )2(عن نظرائهم يف املدارس املدنية 

ار املواصلة يف ا من خيت، فمن هذه األشبال من تعود إىل احلياة املدنية ، ومنه اإلطارات املدنية أو العسكرية
ائه الدراسة الثانوية حنو إحدى املؤسسات العسكريـــــــــة ملواصلة  ، لذلك )3(املؤسسة العسكرية  فهو يوجه بعد إ

ـــــــــه العسكري ، ومن بني هذه املؤسسات ، األكادميية العسكرية ملختلف األسلحة .   تكوينـ

  : األسلحةاألكادميية العسكرية ملختلف  -  2ب

عد األكادميية العسكرية ملختلف األسلحة بشرشال ، أوىل مدارس التكوين العسكري يف اجلزائر املستقلة ، تُ       
سيسها إىل املرحلة االستعمارية ، فاملدرسة أسست يف سنة  متثلت مهمة األكادميية منذ م . و 1939ويعود ﾗريخ 

دف السماح هلملضباط وضباط الصف من جيش التحرير ا "رسكلة"مطلع االستقالل "تكوين و  الوطين ، 
مع إعطاء الفرصة لضباط ة وتوحيد أمناط التدريب داخل الرتاب الوطين بتحصيل املعارف العسكرية الضروريــــــــ

م ، أصبحت املدرسة "متخصصة يف تكوين ضباط 1969الصف يف تعليم عسكري عصري" ، ولكن منذ سنة 
ــــــــــــــــــاالحتياط لل م" . ولقد كانت األكادميية 1973من سنة ـــــاط العاملـــــــني ابتدًء خدمة الوطنية مث تكوين الضبـــــ

تُعلم ، الطبوغرافيا واإلشارة واأللغام والكمائن والقتال النهاري والليلي والرمي والرتبية البدنية والعسكرية والنظام 
ري واإلسعافات األولية واألسلحة اخلاصة والتسليح ودروس تعليم السياقة والتكوين املنظم وقانون القضاء العسك

  . )4(ودروس يف اللغتني العربية والفرنسية وجي والتكوين السياسي واملعنوي البيداغ

  : املدرسة الوطنية للمهندسني والتقنيني اجلزائريني - 3ب

سيسها وزارة التسليح الفرنسية يف بداية       تعود نشأة هذه املدرسة إىل املرحلة االستعمارية ، اليت أشرف على 
ُأسست من أجل تكوين تقنيي ، احلرب العاملية الثانية ، ولقد كانت تعرف بــ "املدرسة الوطنية االحرتافية للجو"

  يني واملهندسيني اجلزائريني ــــــــــــــــــة اجلزائرية لتكوين أوىل دفعات التقنالدول حولتهابعد استقالل اجلزائر ، و الطريان . 

  
 . 200المية بن دادة : املرجع نفسه ، ص  - )1(
"يسمينة خضرا" ، أن نسبة النجاح دائما يف هذا املدارس   اسميذكر الرائد املتقاعد حممـد مولسهول ، وهو الروائي اجلزائري املعروف اليوم بـ - )2(

ــــــر األشبال كانوا ميتحنون مع الطلبة املدنيني . م عملية إجناح هلؤالء األشبال ، ﾖلرغم أن نه تت، حىت اعتقد البعض أ ٪ 100كانت  يُنظــــــــــــــــــــ
 . مرجع سابق... خفاﾚ الصراع .. وخباﾚ الغلق ، مدارس أشبال الثورة  :شهادته يف وﾘئقي  –مداخلته  يف 

 . ، املرجع نفسهبالل بوشوارب (عقيد متقاعد) : يف الوﾘئقي ، مدارس أشبال الثورة ... خفاﾚ الصراع .. وخباﾚ الغلق  – )3(
 ، بتصرف . 200المية بن دادة : املرجع السابق ، ص  – )4(
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م ، حولتها 1967ميدان اإللكرتونيك وامليكانيك وااللكرتوميكانيك واإلعالم اآليل والكيمياء . ويف أواخر سنة يف 
اجلزائر إىل املدرسة الوطنية للمهندسني والتقنيني اجلزائريني من أجل "تكوين إطارات يف االختصاصات التقنية 

ا بالدﾙ وانفتاحها على التصنيع والتطور التكنولوجي يف مجيع امليادين سيما  متاشيا والتحوالت الكربى اليت شهد
ـــــــــــــــــــال التقين ــــــــــــــــــــــ ـ دف التحــــــــــــــــــــــــــــرر من التبعية يف ا " ، وهي تعرف اليوم بــ "املدرسة العسكرية ، وهذا 

  . )1( ج البحري ﾖلعاصمة، ويوجد مقرها ﾖلرب  العسكرية متعددة التقنيات"

  :  العليا للطريان املدرسة - 4ب

قليم الناحية العسكرية الثانية      ا إىل املرحلة االستعمارية ،  ، بوهران توجد املدرسة العليا للطريان  ، وتعود نشأ
ة فرنسية تدعى "الرتيغ" ، وعندما رحل منها الفرنسيون ــــــــــــــــــجوي قاعدةم ، 1964و 1940وكانت ما بني سنيت 

لتصبح  ، مث حولتهالتكوين الطيارين والتقنيني  م ، إىل مدرسة1966حولتها اجلزائر يف سنة م ، 1964 سنةيف 
لس الوطين للطريان يف سنة مكان لتكوين ضباط الطريان العسكريني وحىت الطيارين املدنيني  ، وذلك مع إنشاء ا

   . )2( الضباط الطيارين ومهندسي وتقنيي القوات اجلوية اجلزائرية، مث عادت املدرسة من جديد لتكوين م 0197

  : ة العليا للبحريةاملدرس -5ب

، ل مركزا لتكوين البحرية الفرنسيةاملدرسة العليا للبحرية قبيل االستقال كانتالعاصمة ، و  يقع مركز املدرسة يف     
وكانت تعرف بـ "مركز سريكو"، وبعد االستقالل اسرتجعت اجلزائر هذا املركز وأصبح يف الفرتة املمتدة ما بني 

بعون تكوينا ختصصيا أشهر لفائدة األفراد الذين يتا 06م ، مركزا يضمن تكوينا عسكرﾚ ملدة 1966م إىل 1964
، تكفل بتكوين ضباط الصف بحرية واليت أصبحت تم إىل املدرسة الوطنية لل1966وحتول منذ سنة يف اخلارج ، 

ا يف سنة  ا من ضباط صف اخلدمة الوطنية ما بني سنيت 1967فتخرجت أوىل دفعا م ، كما خترجت أوىل دفعا
  . )3(م أول دفعة لضباط اخلدمة الوطنية 1976خترجيها يف سنة   إىلم ، ﾖإلضافة 1971م و1969

  :  العسكريةاملدرسة العليا لإلدارة  - 6ب

سست يف سنة       م بـ "بين مسوس" ﾖجلزائر العاصمة واختصت يف تكوين الضباط وضباط صف 1968و
ـــــن التقين و"اللوجستيكي" ، ولقد بقت 1971اإلدارة ، ويف سنة  ـــــــــــــــ ــــــــة ، مدرسة التكويـــ م ُضمت إىل هذه املدرســـــ

.) 4(م 1975قلها إىل وهران يف سنة على مهمتها األوىل حىت بعد ن

  
 ، بتصرف . 202- 201املرجع نفسه ، ص  المية بن دادة : – )1(
 ، بتصرف . 206-205، ص املرجع نفسه  – )2(
 ، بتصرف . 207- 206ص املرجع نفسه ،  - )3(
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  : املديرية املركزية لإلشارة -7ب

سست مدرسة اإلشارة يف سنة       م ، ببين مسوس ﾖجلزائر العاصمة ، لتسند هلا مهمة تكوين التقنيني 1963و
م متت 1973م مت نقل مقر املدرسة من بين مسوس إىل بوزريعة ، ويف سنة 1964يف سالح اإلشارة ، ويف سنة 

ــــــــــــم ، أصبحت املدرسة تكون الضب1976ترقيتها إىل مدرسة تطبيقية ، ومنذ سنة  تقين ، بدرجة  ـــــــــــنالعامليــاط ــــــ
  . )1(يتها إىل مصاف املدارس العليا متت ترق م1977ويف سنة 

  م) :1978 - 1962( ما بني هياكل اجليش الوطين الشعيب وتطورها -خامسا
التالية : القوات الربية ، القوات اجلوية ، القوات البحرية ، هلياكل اليوم من ا اجليش الوطين الشعيب يتهيكل    

  وي عن اإلقليم ، الدرك الوطين وغريها .قوات الدفاع اجل
  القوات الربية : -أ 

مني ومحاية اإلقليم الربي ، ولكي حتقق ذلك فهي يف حتضري وتطور دائم        لذلكتتمثل مهمة القوات الربية يف 
عطيت الصالحيات التالية للقوات الربية : مطاردة أي عدو يتهدد احلدود واإلقليم الربي ، صد اهلجمات املضادة أُ 

سالح القوات الربية من : املدرعات ، مدفعية امليدان ،  يتكونو  .املعادية ، الدفاع الصارم عن املواقع املختلفة 
  وغريها .دسة القتال ، سالح النقل هن سالح الدفاع املضاد للطائرات ، القوات اخلاصة ،

، م1963من سنة  أوىل وحدات الدﾖﾖت ابتداءً  فأنشأت،  منذ االستقالل اهتمت اجلزائر بسالح املدرعات     
الرامجات  ، فيما استخدمت مدفعية امليدان) وصوال إىل اجليل احلديث ﾖT34ستغالل اجليل األول من الدﾖﾖت (

سالح الدفاع املضاد للطائرات اجلزائرية ، فلقد ظهر منذ الثورة التحريرية ، حيث ظهرت  أما .واملدفعية احلديثة 
استخدم هذا السالح ، مدافع م ، 1960النصف الثاين من سنة ملضادة للطريان يف أول سرية ثقيلة للمدفعية ا

ــــــــــــة الصنع ضــــــــــملم) األمريكي30( ـــــــــــكانت تسته  اليتة ، ــــــــــة الفرنسيــــــــــــــــــــــــــــــــد الغارات اجلويـ دف تشكيالت جيش ــ
ومنذ ذلك سالح املدفعية املضادة للطائرات ،  م مت إنشاء1965 ومنذ سنةوبعد االستقالل  .التحرير الوطين 

هذا وتتمثل املهمة الرئيسية لسالح الدفاع  .م مل يتوقف هذا اهليكل عن التقدم والتطور 1978احلني وحىت سنة 
  الربية يف خمتلف أنواع املعركة . يف توفري احلماية اجلوية لوحدات القوات أساسااملضاد للطائرات 

مل        ا كذلك مل  القوات اخلاصة ، واليت متثل طليعة كما أولت القيادة أمهية للهياكل الربية األخرى ، فإ
على تطويرها ودعمها  االستقاللمنذ  قيادة القوات الربية  عملتلذلك  ،و صد أي عدوان جلنود يف أي تدخل أا

  .بتسخري كل اإلمكانيات املادية والبشرية 
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فهناك  ،ة ومن قوات اجليش األخرى ي اجليش ومن يدمر من القوات الربيإذا كان هناك من يقتحم ومن حيم     
من يبين ، ويعرف هذا السالح يف القوات الربية بسالح هندسة القتال . وتعود نشأة هذا األخري  من القوات الربية

اليت أوكلت هلا مهام التأمني اهلندسي للوحدات اهلندسة ، وبعد االستقالل مت إنشاء مديرية الثورة التحريرية ، إىل 
ا سالح هندسة  ،واإلشراف على تطوير األفراد يف االختصاصات اهلندسية احلديثة  ومن أبرز املهام اليت يقوم 

 فجر أثناء الثورةنتاليت مل  والذخائرنابل واأللغام القتال : إزالة وتطهري اإلقليم الوطين من خملفات احلرب ، كالق
العسكرية ، بناء القرى  إنشاء املطاراتالثكنات واملؤسسات العسكرية يف مجيع ربوع الوطن ،  بناء،  تحريريةال

مني عبور القوات ، ملختلف املوانع الطبيعية  الفالحية واملؤسسات التعليمية واملستشفيات ، شق الطرقات ، 
  وغريها .تدخلها يف حال الكوارث الطبيعية 

سالح النقل ، ها تبقى مشلولة من دون سلحة السابقة ، واملكونة للقوات الربية مهمة ، ولكنصحيح أن األ     
ـــــــــــة ، فلقد أسست القيادة مركزا لتعليم السواقـــــــــالتحريري ةوالذي يعود ﾗريخ إنشائه إىل زمن الثور  ة عند احلدود ـ

ـــــــــة الشرقي م ، مت حتويل هؤالء املتخصصني يف النقل إىل ثكنة "بين 1963مارس  12وبعد االستقالل وبتاريخ  .ــ
ند ،مسوس" ﾖجلزائر العاصمة  لضمان ين اجلدد فأوكلت هلا مهمة "استقبال جنود جيش التحرير الوطين ، وكذا ا

ـــــــــــمهمة النقل ومراقبة املرور ﾖعتباره الركي ي" ، هذا ولقد مت يف الفاتح من زة األساسية يف تنظيم التأمني اللوجستيكـــ
  . )1(نشاء املديرية املركزية للنقل م ، إ1978ماي من سنة 

  : القوات اجلوية  - ب 

ـــــــــــــــــــــــــبدأت فكرة تك ، الثورة التحريريةمنذ       جوية جزائرية ، وخاصة بعد أن بدأ اجليش االستعماري  وين قوةـــــــ
وذلك  ؛(خطي شال مث خطي موريس)  اجلزائرية املكهربة وامللغمة عند احلدود الشرقية والغربيةبناء اخلطوط يف 

اهدين يف الداخل وقطع اإلمداد ﾖلسالح والذخرية القاد ولتوفري . ة من البلدان الشقيقة والصديقة مدف عزل ا
دفعة لكي  11سلت القيادة الثورية السالح وإيصاله إىل الداخل جاءت الفكرة خبلق قوة جوية جزائرية ، فأر 

در عدد هؤالء والصني ، ولقد قُ  السوفييتيتكونوا يف الدول الشقيقة والصديقة ، كالعراق وسورﾚ ومصر واالحتاد 
االستقالل لكي يتحملوا  منذومبجرد خترجهم رجعت هذه الدفعات ، مرتبصا  118الطيارين والتقنيني حبوايل 

ال اجلوي الوطين واملشاركة يف الدفاع عن وحدة الرتاب  مسؤولية إعداد طريان عسكري لضمان السيادة يف ا
  ت األخرى للجيش الوطين الشعيب .الوطين ومياهه اإلقليمية ﾖلتنسيق مع بقية التشكيال

 لى نواة من الطيارين وتقنيي الطريان ، كان ذلك نتاجكان الطريان العسكري اجلزائري عند االستقالل يتوفر ع      
، وعليه فإن مديرية اجلو، - كما أسلفنا- التحضري عن طريق الدفعات اليت أرسلت لكي تدرس وتتكون يف اخلارج 
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سست أوىل وحدتني جويتني األوىل للقوات اجلوية ، كانت قد وهي النواة  رأت النور منذ مطلع االستقالل ، و
م دعمت اجلزائر 1965أسطول من احلوامات وأسطول لطائرات القتال . ويف سنة : للجزائر املستقلة ، ومها 

) ، كما واصلت بعد االستقالل يف إرسال 21) و(ميغ 17أسطوهلا اجلوي العسكري بطائرات من نوع (ميغ 
ومدرسة تقنيات الطريان ﾖلبليدة  "طفراويــ "مدرسة الطريان ب تتكون يف اخلارج ، كما مت إنشاء الدفعات لكي

،  م1967 حصل يف احلرب العربية اإلسرائيليةأدى الذي ولقد  .قصد تطوير قدرات الطيارين والتقنيني اجلزائريني 
جهزة حديثة ومتطورة كالراداراتالعمل على تإىل  م 1970ومنذ سنة  ، طوير سالح اجلوية اجلزائرية وتدعيمه 

) 25) و(ميغ  23، كطائرات (ميغ  ، عملت القيادة على اقتناء أسلحة أكثر تطورا بسنوات السبعيناتومرورا 
 ؛) واحلوامات املقاتلة ، كما عملوا على إنشاء قواعد جديدة S130جو والرادارات اجلديدة (- وصواريخ أرض

دف مواجهــــــــــــــة كل التحدﾚت  ـــــــــــاليت ميكن أن تواجوذلك  ا أممت احملروقات يف سنة  ه اجلزائرـــــ ، خصوصا وأ
  م .1973، كما دخلت يف احلرب العربية اإلسرائيلية م 1971

ــــــــــــــــــوات األخرى اليت تتبع القوات اجلويـــــــــــــــــمن الق      وات الدفاع اجلوي عن ـــــــــــــــــــقب هناك ما يعرف ، - منطقيا–ة ـ
ال الربي واجلوي والبحري للجزائر . اإلقليم . ولقد امتلك جيش  وتتمثل املهمة األساسية هلذا السالح يف محاية ا

جو جمهزة -التحرير الوطين تشكيالت صغرية للتصدي لعدوان الطائرات الفرنسية ، كانت تتمثل يف صواريخ أرض
وبعد االستقالل متت هيكلة هذه الوحدات يف تشكيالت قتالية ، مبدافع مضادة للطريان ذات العيار الصغري 

موعات يف الستينيات  دمن أجل محاية اجلنو (جمموعات الدفاع ضد الطائرات)  برادارات  ، وتدعمت هذه ا
موعة األوىل من الصواريخ أرض جو ، وإنشاء على مستوى املديرية - كاشفة ، أما يف السبعينيات ، فتم اقتناء ا

  . )1(اجلوية ، املديرية الفرعية للدفاع اجلوي ، واليت كانت تقتصر وسائل التصدي لديها على الطائرات 

  : البحرية القوات - جـ 

م ، حيث 1956بدأت فكرة إنشاء قوة حبرية جزائرية منذ الثورة التحريرية ، وﾖلتحديد بعد مؤمتر الصومام      
أرسلت القيادة الثورية جمموعة من الشباب لكي يتكونوا يف اخلارج يف جمال قيادة املراكب وعلى شكل ضفاذع 

ــــــــــبشري ال يف جهاز  جتميعمت م 1963. ويف سنة ة ــ مجيع من تكّونوا ومن هلم ميول من جيش التحرير إىل هذا ا
ا بوزارة الدفاع الوطين ، الكائن  بشارع "فرنكني  آنذاكمحل اسم "املصلحة البحرية" ، واليت كان مقر قياد

ا بعد ذلك يف سنة    م إىل األمريالية ﾖلعاصمة .1964روزفلت" ، لُتحول قياد

، كان األول األلغام  كاسحاتة اجلزائرية يف مطلع االستقالل مبركبني بريطانيي الصنع من نوع  بدأت البحري     
  استالمها ، مت  "لطوربيداتـــ "ا"جبل األوراس" ، وثالثة زوارق قاذفة ل"سيدي فرج" ، ومحل الثاين اسم  حيمل اسم
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م ، تبنت القيادة سياسة تكوين مكثف ألمراء 1975و 1962يف الفرتة املمتدة ما بني سنيت م . و 1963 سنة
اع اخلارجية ، ومن أبرز ـــــــــــــوسائل قتالية كفيلة بضمان محاية السواحل من األطم اقتناءالبحر ، كما عملت على 

ـــــــــــــــة طوربيدات ، سفن مضادة زوارق قاذفة صواريخ ، زوارق قاذف هذه الوسائل : سفن قتالية وأخرى لإلسناد ،
ـــــــــة ، سفن السرتجاع الطوربيدات طبوغ، سفن للغواصات  ن إلسناد الغطاسني وواضعي األلغام ـــــــــــــــــــ، وسفرافيـــــ

رية اجلزائرية واقتناء األسلحة ، بدأت يف الزمن الذي كانت فيه قيادة اجليش تعمل على تكوين البحو  . وغريها
ود إىل أرض الوطن ، وهذا ما دعم "املصلحة البحرية" أكثر ، واليت ــــــــــــــــمنذ االستقالل تع املرسلةالدفعات 

  م بـ "املديرية البحرية" .1969أصبحت تعرف منذ سنة 

 اسرتجعت السيادة على قاعدة املرسى الكبريم ، كانت القوات البحرية قد 1968فيفري من سنة  02يف      
تاريخ السابق ، مبقتضى ﾖلغرب اجلزائري ، تلك القاعدة اليت بقت حتت أيدي الفرنسيني من االستقالل حىت ال

ــــــــــدة املرسى الكبري تعد مكسبا وطنيا كبريا ، نظــــــــــــوقاع .يفيان اتفاقيات إ ة ، فالقاعدة ـــــــــــــرا ألمهيتها اإلسرتاتيجيـ
والتفكري يف آفاق  ،"البحرية الوطنية من امتالك وسيلة للقيادة والدعم التقين والعمليايت والردع يف املنطقة  ستمكن

ا ملواجهة ألي خطر حمتمل" .الصناعة البحرية والعمل على نشر  تنظيم وإنشاء ورشات   قوا

ندين داخل الوطن وخارجه ، مل تتوقف القيادة البحرية اجلزائرية عن تط      وير نفسها أبدا ، وذلك ﾖلتكوين ا
سناد ، اإلسفن القاذفة والغواصات و زوارق واقتناء األسلحة البحرية مثل سفن املواكبة والسفن قاذفة الصواريخ وال

نشاء أبهذا ولقد عملت القيادة   . النصف صلبة وزوارق اإلنقاذسريعة الزوارق طوافات والالو   للمراقبةراج كذلك 
،  على طول الشريط الساحلي ، وإقامة جمموعات املدفعية الساحلية وجمموعات صواريخ الدفاع الساحلي وغريها

  لردع أي خرق للمجال البحري .

يعرف هذا اهليكل توجد على مستوى القيادة البحرية ، هيكل ميداين له مهام مدنية أكثر منها عسكرية ، و      
وتعمل هذه املصلحة على البحث  .م 1973يف سنة  ولقد استحدث" ، الوطنية حلراس الشواطئاملصلحة ﾖسم "

ال البحري الطبيعي ، وتقدمي  عن األشخاص املفقودين أو املتعرضني للخطر وإنقاذهم ، كما تعمل على محاية ا
ظمة املتعلقة ﾖملالحة األنالقوانني و  ، تطبيقاملساعدة البحرية ومكافحة التلوث البحري ، ومن مهامها كذلك 

  . )1(املياه اإلقليمية اجلمركة ، إىل جانب ضمان شرطة البحرية والصيد البحري و 

  : الدرك الوطين -د 

 عموميـــــــة للحفــــــــاظ علىم ، كقوة 1962أوت  23املؤرخ يف  62- 019 سس الدرك الوطين طبقا لألمر رقم     
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هو بسط هذه القوات  من إنشاءم كان اهلدف 1973و 1962النظام وتنفيذ القوانني ، ويف الفرتة املمتدة ما بني 
تمع اجلزائري ومتكني العدالة من أداء مهامها  م 1973نة ومنذ س .سلطة الدولة وتوفري األمن واالستقرار داخل ا

فباإلضافة إىل محاية  .م 1973جوان  06زادت مهام قوات الدرك الوطين ، وذلك بعد صدور املرسوم املؤرخ يف 
حوادث املرور وجندة جرحى أمن املواطن أصبحت قوات الدرك تعمل على البحث عن املفقودين يف كل مكان ، 

أنشئت هيئة  م1977. ويف سنة محاية البيئة والصحة ومحاية املمتلكات أثناء الكوارث الطبيعية وحراسة الشواطئ و 
  . )1(احلدود وحراستها  محايةوتتمثل مهامها يف  ﾗبعة للدرك ، تعرف حبرس احلدود ،

  اخلدمة الوطنية : -سادسا

 ، واخلدمة الوطنية تعين عملية جتنيد الشباب )2( م سنت اجلزائر اخلدمة الوطنية1968أفريل من سنة  16يف      
سخرون خلدمة يتلقون فيها تدريبا عسكرﾚ ، وبعدها يُ سة ، اليت ـــــــــسنة يف املؤسسة العسكري 19سن لالذين وصلوا 

يف شىت جماالت احلياة ؛ االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلدارية أو الدفاع الوطين ، وتستغرق  (البالد)الوطن 
  .) 3(مدة اخلدمة الوطنية ، سنتني متتاليتني 

قانون القضاء ة ، وكل من خيالف أو يتمرد يعاقب مبقتضى ــــــــــــإجباري ةــــــــــة ، خدمــــــــة الوطنيــــــــــعد اخلدمتُ      
م ملزمون ، م ــــــــــــسنة وال يثبتون متدرسه 19صل سنهم إىل سن جميع الشباب الذين و ف العسكري .  ةــــــــبتأديفإ

سيستفيد من اإلرجاء أو التأجيل أما من يثبت مواصلة متدرسه وتعلمه ، ف. ستدعوا لذلك ة مىت اُ ـــــــــة الوطنيــــــــــاخلدم
ـــــــــــة الوطنيــــــــواخلدم. حىت اإلعفاء  وأ ــــــــــــقة يؤديها اجلميع على ــــ كاملرض دم املساواة ، إال إذا حال حائل لذلك ،  ـــ

  . )4( أو عدم القدرة أو غريها

، سواء اليت أمتت احلاجة إىل تلك الطاقات الشابة عندما سنت اجلزائر اخلدمة الوطنية ، كانت يف أمس      
شباب اخلدمة يكن  فلم ؛ والدفاع عنها التنميةدف النهوض ﾖلبالد وحتقيق وذلك  ،تعليمها أو اليت توقفت 

 أعطيولقد  ،عملون يف شىت القطاعات للنهوض ﾖلبالد وتنميتها وإمنا يالوطن  للدفاع عنرون فقط سخّ يُ  الوطنية
بشكل كبري يف عملية التنمية اليت  سامهوالقد دفعا جديدا للقوات املسلحة ، ف الشبابية الطاقاتهذه التحاق 

م ، أعلنتها اجلزائر يف الستينات . ومن أبرز  بناء السد األخضر واملسامهة يف بناء القرى الفالحية وشق إجنازا
الطريق العابر للصحراء أو ما يعرف بطريق الوحدة اإلفريقية .

  
 ، بتصرف . 95-90املرجع نفسه ، ص اجلواين : علي بوشربة ورشيد  – )1(
،  05م ، واملتضمن سن اخلدمة الوطنية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1968أفريل  16املؤرخ غي  82-68األمر رقم  – )2(

 . 446، ص  19/04/1968،  32العدد/
 . 1274، ص  10/12/1974،  99، العدد/ 11اجلزائرية ، السنة/م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية 1974ميثاق اخلدمة الوطنية  - )3(
  . 1252م ، يف العدد املذكور أعاله من اجلريدة الرمسية ، بداية من الصفحة 1974قانون اخلدمة الوطنية  - )4(
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، فلقد  وإبعاد شبح التصحر عن املناطق الشماليةلصد رمال الصحراء ومقاومتها  لقد أُقيم السد األخضر     
حوايل  كلم  25و 05وبعرض ما بني  الغرب إىلكلم من الشرق  1500غرس شباب اخلدمة الوطنية على امتداد 

ومل يكن اهلدف من إقامة هذا . اجللفة ﾗعضمت" يف م بـ "1971. ولقد انطلق املشروع سنة  ماليني شجرية 07
ك هو توفري األخشاب كذلمنه   كان اهلدففقط ، وإمنا   السد ، هو صدر زحف الرمال ومقاومتها حنو الشمال

مليون هكتار  12ر استصالح حوايل ـــــــــة التشجيــــــــــف إىل ذلك أنه صاحب عمليـــــــــــــل ، أضـــــــــــــــــعلى املدى الطوي
، فلقد أعطى  اإلفريقيةهذا عن اإلجناز األول جلنود اخلدمة الوطنية ، أما عن اجناز طريق الوحدة  . من األراضي

م ، ﾖلرغم أن قرار اجناز هذا الطريق يعود إىل 1976سبتمرب  16اهلواري بومدين إشارة انطالق اجناز الطريق يف 
ا  3500على طوال م . وُشق الطريق 1964سنة  ؛ فهو ميتد من اجلزائر  رأساكلم ، رابطا بني مشال اجلزائر وجنو

،  يةال يتوقف هذا الطريق يف احلدود اجلزائر و .  صاحلغواط وغرداية واملنيعة وعني ﾖألالعاصمة إىل متنراست ، مارا 
ا اجلنوبيني   .  (مايل والنيجر) فلقد كان من املقرر أن يربط بني اجلزائر وجريا

 كإجراء،   )1( األخرى اليت شارك فيها شباب اخلدمة الوطنية ، بناء القرى الفالحية التنمويةومن املشاريع      
م) ، والذي 1973-1970ط الرﾖعي (طاملخ إطار ويف،  م1971نت يف مكمل ملشروع الثورة الزراعية اليت سُ 

  كبري بسبب الثورة التحريرية .  ، وخاصة يف املناطق املتضررة بشكل األهايلأعلنته اجلزائر لرفع الغنب عن 

ــــــــــــمل تتوقف إجنازات شباب اخل      فلقد شاركوا كذلك يف سد الفراغات عند اإلجنازات السابقة ،  دمة الوطنيةـ
م لقواعد اإلنتاج يف مناطق استخراج احملروقات ، وذلك بعد القرار  اليت تركها التقنيون الفرنسيون بعد مغادر

املطارات يف بناء سامهوا يف م . كما 1971فيفري  24اجلزائر بقيادة اهلواري بومدين بتاريخ  هخذتأالذي التارخيي 
مناطق خمتلفة من اجلزائر ، كما سامهوا يف بناء املستشفيات على غرار املستشفى املركزي للجيش ، كما بنو 

على غرار املسارح اجلامعية للبنات بنب عكنون ، وأقاموا  ، كاإلقامة وهياكل أخرى املدارس واملتوسطات والثانوﾚت
  . )2(تحف الوطين للجيش وغريها بنو املمسرح اهلواء الطلق ﾖلعاصمة ، كما 

ــــــــــة       ــــــــ ــــــــة الوطنيــ املؤرخ  145-69املرسوم رقم  صدورمنذ بدأت الدولـــــــــــــــــة اجلزائريــــــــــة يف تطبيق قانون اخلدمــــــ
على  )4( ألف 50جتنيد ما يقارب حوايل  إمكانيةم ، 1969. وكان للجزائر يف سنة  )3(م 1969سبتمرب  17يف 

ااألقل ، لتأدية اخلدمة الوطنية ، اليت  إما يف جمال الدفاع الوطين أو يف اجناز املشاريع التنموية ، وميكن هلذا  سيؤدو
الرقم أن يتكرر أو ينخفض أو يزداد ، يف كل عام . 

 
ـــة) ، سكنها أكثر من  131م ، مت بناء 1979حىت سنة  – )1( ــــــــة (فالحيـــــــــــــ ألف عائلة على املستوى الوطين . حممـد  17قرية اشرتاكيــ

تمع اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،    . 211، ص  1990السويدي : مقدمة يف دراسة ا
 ، بتصرف . 109-106لوطنية ، مسرية واجنازات ، جملة اجليش ، العدد السابق ، ص بوعالم بولعراس : اخلدمة ا - )2(
 . 1202،  23/09/1969،  81، العدد/ 06ميكن مراجعة املرسوم يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ - )3(
  . 1250م ، ص 1974ميثاق اخلدمة الوطنية  - )4(
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  ا اجليش الوطين الشعيب :مهام دفاعية وأعمال أخرى قام  -سابعا

  م :1963صد العدوان املغريب على اجلزائر يف سنة -أ

م ، 1962اجليش الوطين الشعيب قد ساهم يف تنمية البالد ، وذلك ما نص عليه برﾙمج طرابلس  كان  إذا     
حرب نه قبل هذه املهام التنموية ، دافع عن الوطن ، وكانت أوىل اختباراته م ، فإ1976م ودستور 1963ودستور

 م ، بني اجلزائر واملغرب األقصى .1963الرمال يف أواخر أكتوبر وبداية نوفمرب 

وىل اختبارات اجليش اجلزائري ، يف جانب الدفاع أُ  بدأتم 1963أكتوبر  19غداة االستقالل مباشرة ويف      
، حررها يقتطع أرضا من اجلزائر أن، وذلك بعد العدوان املغريب على اجلزائر ، فلقد أراد املغرب األقصى الوطين 

ا يف استفتاء تقرير  ﾖسماجلزائريون  الثورة التحريرية ، وقبل ذلك رمسها املستعمر الفرنسي للجزائر ، وشارك سكا
وكانت تلك األراضي اليت أراد أن يقتطعها  ،ءهم للجزائر ، وأثبتوا انتما )1(م 1962جويلية من سنة  01املصري يف 

عند بشار وتندوف وما حوهلما ، ولكن اجليش اجلزائري وقف ﾖملرصاد هلذه التحركات املغربية ،  األقصىاملغرب 
 ﾙلت ) ، أن القيادة اجلزائرية أرسم1967-1963ما بني (اجليش اجلزائري  أركان قائدالعقيد الطاهر زبريي ، فيخرب

، واملتمثلة يف بشار وتندوف وأقصى  فيهاإىل املناطق اليت يدعي املغرب أن لديه حقوقا ﾗرخيية " قوات من جيشها
اجلنوب اجلزائري فقام املغرب بعمليات جلس النبض للتعرف على ردة فعل اجلزائر ، فأرسل عدة أفراد مسلحني من 

من هذه املنطقة ، الرتاب اجلزائري حبجة طلب املاء جيشه أي منطقة "حاسي البيضاء" الواقعة بتندوف داخل 
األراضي اجلزائرية ألي سبب كان ... وتكرر دخول الوحدات العسكرية املغربية إىل فوجهنا له حتذيرا من دخول 

الصحراء اجلزائرية رغم حتذير اجليش اجلزائري هلم مرتني وثالﾘ ، مما جعل قيادة الناحية العسكرية الثالثة اليت تضم 
لوطين ، ووقعت اشتباكات أسفرت بشار وتندوف متنع دخول اجلنود املغاربة الذين حاولوا انتهاك حرمة الرتاب ا

نوفمرب  02 أكتوبر إىل 19دامية استمـرت أسبـــوعني (من  حربيف  األشقاءعن قتلى وجرحى ... ودخل 
"عني تينفوشي" و"بوعرفة" و"بين يف "حاسي البيضاء" و معاركها، مسيت حبرب الرمال ... دارت  م)1963

اجليش املغريب على بعض األراضي اجلزائرية ولكن مقاتلينا  ونّيف" و"تنجدوب" وغريها من املناطق ، واستوىل
  . )2( أجربوهم على الرتاجع"

على اجليش اجلزائري كان املغرب األقصى قد ضرب  وأغار األرض اجلزائرية عندما استباح اجليش املغريب     
يب ، ر حتقيق االحتاد املغا وتضامن ، كما نسف بفكرة أخوةما كان بني اجلزائر واملغرب من  وحمى األخوةمبشاعر 

  لثورة اجلزائرية .ل االسرتاتيجيةاألهداف  أهم إحدىوالذي يعد 

  
 . 38عبد احلميد زوزو : املرجعيات التارخيية ... ، مرجع سابق ، ص  – )1(
  . 42- 41الطاهر زبريي : املصدر السابق ، ص  – )2(
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لعامة اهلواري بومدين ، وكانت القيادة ا كان الذي تقلد قيادة صد العدوان املغريب على اجلزائر ، وزير الدفاع      
 أكتوبر 15يف ة وألول مرة منذ االستقالل ــــــ، قد أعلنت التعبئة العاماملمثلة يف رئيس اجلمهورية أمحد بن بلة 

"علي خوجة"  اجلنود يف جيش التحرير الوطين ، ومت جتميعهم يف ثكنة قدماء استدعاءحيث مت  ، م1963
 ت قوات حمند أوحلاج والعقيد شعباين، كما شارك )1(يف مناطق التجميع عرب الرتاب الوطين  وكذا، ﾖلعاصمة 

أن اهلواري  ذكر. ويُ  املتصدية للعدوان اجليش الوطين الشعيبقوات مع  آنذاكاجلزائرية القائمة على السلطة   املتمردة
  . )ﾖ )2سم الثورة ... هي ملك للجزائر"رت ر كل جبة رمل ح" :بومدين عّرب خالل هذه األزمة قائال 

على عكس اجليش  ،وبنائه  تكوينهنه يف بداﾚت ري يف وجه اجليش املغريب ﾖلرغم أاجليش اجلزائصمد لقد      
عن فرنسا يف سنة قبل اجلزائر استقل  ؛ فاملغرب األقصى بنائهاجليش اجلزائري مبراحل يف عملية  فات املغريب الذي

يكن اجليش اجلزائري لوحده يف هذه املعركة فلقد ضغط كل من : مجال عبد  مل :ذكره هنا ُجيدر . ومما م 1956
، على املغرب األقصى ، مما جعل هذا األخري يعدل ويتوقف عن عدوانه ويقبل الناصر ، وفيدال كاسرتو 

      . )3( رسم احلدود مبفاوضات

م ، وذلك بعد تدخل الرئيس األثيويب 1963نوفمرب  02توقف القتال الرمسي بني اجلزائر واملغرب األقصى يف      
سنوات ، ولكنه عاد مرة أخرى  03توقف التوتر بني الطرفني حوايل و  ،م 1963أكتوبر  30"هيلي سيالسي" يف 

بتندوف من  "غار اجلبيالت"، فلقد كان  )4( املناجم مــــــــــميم ، بعد أن أقدمت اجلزائر على 1966يف سنة 
   .املناجم احلديد اليت مسها التأميم ، وهو من املناطق اليت تنازعت عليها املغرب األقصى واجلزائر 

  وقف التمردات العسكرية : -  ب

قصائية للقيادة احلاكمة منذ االستقالل ، إىل مترد إىل املمارسات اإلم ﾖإلضافة 1962لقد أدت أزمة صائفة      
عسكرﾚ يف منطقة القبائل  حسني آيت أمحد ، الذي قاد مترداً  على غرارعسكري لبعض قيادات الثورة التحريرية ، 

ــــــــــويؤازره يف ذلك مجاعة أخرى من قيادات الث ـــــــــــورة ، أمثال حمند أوحلاج ، أضف إىل ذلك متـ حممـد رد العقيد ـــــــ
وإذا كان حسني آيت أمحد ﾘر ضد اجلماعة اليت تولت السلطة يف سنة  .الرابعة  العسكرية شعباين يف الناحية

  م ، فإن العقيد شعباين ﾘر على تصرف ضد هلذه السلطة .1962

  
، مؤسسة املنشورات  03عبد الغين بشينية والمية بن دادة : التعبئة العامة واألخطار الكربى ... ، جملة اجليش ، سلسلة خاصة ، العدد/ - )1(

 . 42، ص  2013ئري ، أفريل العسكرية ، اجلزا
 . 41الطاهر زبريي : املصدر السابق ، ص  – )2(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )3(
م) ، القافلة للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  1975-1954ة املغرب العريب ، فكرة وواقعا ، واقع فكرة الوحدة (حممـد بلقاسم : وحد – )4(
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  متــــــــــــــــــرد العقيد شعباين : -  1ب

اجليش ، يف  )1(من اجليش الفرنسي  شعباين تَـَمكُّن الضباط الفارون منذ االستقالل عارض العقيد حممـد     
جبهة حلزب  األولاملؤمتر  عقد م من موقف ، وخاصة عندــــــــــــــــــوطالب بتطهري اجليش منهم ، يف ك ، اجلزائري
ـــــــاعات اليت تقيمها وزارة  رــــــــــاألمم ، وعندما فشل يف ذلك 1964الوطين يف أفريل التحرير  أصبح ال حيضر االجتمــ

، وهو عضو ﾖرز يف كليهما ، ومل يتوقف عند عدم حلزب جبهة التحرير الوطين  املكتب السياسيالدفــــــــــــــاع أو 
، ولكن وصل به األمر إىل عدم االلتحاق مبنصبه اجلديد ؛ أي عضوية املكتب السياسي  حضور االجتماعات

فهو كان يلتحق به لفرتة ، إن التحق و لقائد األركان ، والذي كان مقره اجلزائر العاصمة ، وحىت  نيابتهﾖإلضافة إىل 
  . )2( قصرية مث يعود إىل الناحية اليت يقودها 

أرسل رئيس اجلمهورية أمحد بن بلة ووزير الدفاع رد أن يلتحق مبنصبه اجلديد ألن العقيد حممـد شعباين مل يُ      
 تالعام لقيادة األركان ورئيس املخابرااألمني الشريف مهدي و  قائد األركان العقيد الطاهر الزبرييالعقيد اهلواري ، 

بضرورة االلتحاق مبنصبه اجلديد ، املتمثل يف عضوية املكتب لكي يكلماه ويقنعانه ،  االستقالل منذاجلزائرية 
من اجليش الفرنسي ، هو من  خصوصا وأنه َعِلم منهم أﾙ فارا رفض ذلك وأصر على البقاء ، ه، ولكنالسياسي 

الرابعة ، على ما يذكر الشريف مهدي ، ويورد األخري أن العقيد حممـد شعباين قال  العسكرية ةسيتقلد قيادة الناحي
دة الناحية العسكرية الرابعة ، فأنتم من اجليش الفرنسي على رأس قيا كيف بكم أن تقبلوا أن يوضع فارٌ هلم : "

  . )3(من اجليش الفرنسي ؟!"  ثوريون ، كيف تدعمون فارا
د حممـد شعباين ورﾕسة اجلمهورية من أجل رأب الصدع لقد توسطت العديد من الشخصيات بني العقي     

العقيد يوسف اخلطيب ، الرائد خلضر بورقعة ،  :ونذكر من هذه الشخصيات  وحتسني العالقة بني  الرجلني ،
أصر على  ، ولكن العقيد شعباين دى اجلزائر علي خشبةالرائد عمار مالح ، الرائد علي منجلي ، وسفري مصر ل

، العقيد ورئيس اجلمهورية  ، حىت جرى اتصال هاتفي بني يف اجلزائر العاصمة اء وعدم االلتحاق مبنصبه اجلديدالبق
بنهاية معارضة العقيد ، فلقد َأَمسع العقيد حمـمد شعباين كالما قاسيا لرئيس  كان هذا االتصال اهلاتفي إذاﾙً ف

اء مترد العقيد حممـد شعباين . ولقد قال العقيد حممـد شعباين للرئيس  مر فورا األخري جعل هذااجلمهورية مما 
ويذكر الشريف مهدي ، أن حممـد  . )4(املتعفنني ... إن مل تكن منهم"  أمحد بن بلة : "أنت تشبه السياسيني

    أمر اجليش الذي،  بن بلةأمحد الذي أغضب الرئيس  ر هوـــــــــــــــــــــ، وهذا األم لرئيس اجلمهوريةقاهلا مرتني شعباين 

  
 . 206، وينظر كذلك يف مذكرات الشاذيل بن جديد ، ص  56ينظر يف الطاهر زبريي : املصدر السابق ، ص  – )1(
 . 57الطاهر الزبريي : املصدر السابق ، ص  - )2(
 الشريف مهدي : شهادته يف جريدة اخلرب السابقة . - )3(
 ، كما ميكن مراجعة شهادة الشريف مهدي السابقة . 58يُنظر يف مذكرات الطاهر الزبريي ، ص  - )4(



ش اجلزا܂ري ما بني ( :الفصل السابع  .م) 1962-1978اجل  

225 
 

ومن األسباب اليت جعلت شعباين يقول ذلك ، هو غضب هذا األخري من رئيس اجلمهورية .  ﾖعتقال شعباين
  . )1( الرئيس كان قد وعده بذلك لعدم توليته وزارة الدفاع ، ألن

العقيد حمـمد شعباين ، فكلف هلذه املهمة أمر الرئيس أمحد بن بلة ﾖعتقال بعد االتصال اهلاتفي السابق ،      
، كان رئيس . وقبل اعتقاله  )2(  قائد الناحية العسكرية اخلامسة ، وﾙئبه حممـد عطايليةبن جديد  الشاذيلالرائد 

ويشطب عليه من إطارات  هرد فيه العقيد حمـمد شعباين من رتبته ، وينّحي، جيُ  رﾕسيااجلمهورية قد أخرج مرسوما 
، كما خرج مرسوم رﾕسي آخر يف نفس اليوم يقول  م1964جويلية  02ؤرخ يف املاملرسوم مبقتضى اجليش ، وذلك 

القيادة العليا للجيش الوطين الشعيب كان ميارسها الكولونيل حمـمد يف مادته األوىل : "يُوضع حد ملهام عضو من 
  .) 3(الثالثة ﾙئب الرئيس ، وزير الدفاع ، اهلواري بومدين بتنفيذ ذلك  مادته، ويكلف يف  شعباين"

قيادة  ل مركز، وطلب منه احتالاهلواري بومدين هو الذي هاتفه  بن جديد يف مذكراته ، أن الشاذيليذكر      
بن جديد كذلك ، أنه يف هذا  الشاذيل، ويورد  العسكرية الرابعة ، وذلك بطلب من الرئيس أمحد بن بلة الناحية

قيادة األركان قد اختذت قرارها ﾖإلمجاع على ، ويضيف أن "كان الرئيس جبانب العقيد اهلواري بومدين   االتصال
  . )4(" وقت أسرع التمرد يف ضرورة إجهاض هذا

مر من الرﾕسة لوقف العقيد حممـد شعباين ، ويذكر الشاذيللقد حترك الرائد       ه الشريف مهدي أن بن جديد 
ه ــــــــــــــــﾙئما يف بيت ﾙئبشعباين  ، كان العقيد بن جديدالرائد بقيادة  اجليش يتحركيف اللحظات اليت كان فيها 

وقوات العقيد  الشاذيل بن جديدلقوات اليت يقودها الرائد اليت دارت بني ا املناوشات وأدت "عمر صحراوي" ،
شعباين ، أما هذا األخري فلقد فر إىل بوسعادة ، وهناك  حممـد إىل قتل اثنني من جانب العقيد حمـمد شعباين ،

ألقى عليه القبض بعد أسبوع من انطالق العملية العسكرية ضده ، وكان الذي ألقى عليه القبض الرائد السعيد 
وبعدها  . )5( 62ضع يف السجن املدين بوهران يف الزنزانة رقم وُ الناحية العسكرية األوىل ، وبعدها بيد ، قائد ع

  . )6(واليت خلصت يف األخري إىل إعدام العقيد شعباين ، والذي طبق فيه حكم اإلعدام قدم للمحكمة ، 
ـــرد حس -  2ب ـــــــــــــــــــــ    آيت أمحد :نيمتــ

لس الوطين التأسيسيقبل أن يرتشح ويُ       ، كان معتزال  اجلزائري (الربملان) نتخب حسني آيت أمحد ﾙئبا يف ا
لس الوطين التأسيسي وبعد انتخابه ﾙئبا ،  )7(للساحة السياسية  سرعان ما ، ولكنه  إليها، عاد من جديد يف ا

 

 شهادة شريف مهدي السابقة . – )1(
 ، وشهادة الشريف مهدي السابقة . 208يُنظر يف مذكرات الشاذيل بن جديد ، ص  – )2(
 . 174-173، ص  03/07/1964،  11، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ - )3(
 . 208بن جديد : املصدر السابق ، ص  الشاذيل - )4(
 الشريف مهدي : شهادته السابقة . - )5(
 . 162-158ص  ميكن مراجعة الصفحات التالية من هذا العمل :لالستزادة أكثر عن املوضوع  - )6(
  . 165، أحالم وحمن ، مصدر سابق ، ص  01أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلزء/ - )7(
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لس الوطين التأسيسي  داخل وذلك بعد فشله يف قيادة معارضة إجيابيةاعتزهلا مرة أخرى ،  جويلية  09يف و .  )1(ا
القوة اليت يناهض الذي بقي يف بالد القبائل  حمند أوحلاج ، العقيد املسلح ، الذي يقودهالتمرد  إىل انضم م1963

ـــــــــــحزب جبهة القوى االشرتاكيحسني آيت أمحد م ، مث أسس 1962استولت على احلكم منذ خريف   29ة يف ــــــ
ـــــــــــمقاتلني يف منطقة القبائل مبساعدة حمند أوحلاج والقيام بعمليات عسكري بم وشرع "يف تدري1963سبتمرب  ة ــــ

ـــــــــــواشتباكات مع اجليش وقوات األمن والدرك ، وأدت هذه املواجهات إىل سق وط العديد من القتلى من ــــــــ
طرف ... هذه التحركات من  لزبريير العقيد الطاهر ام" على ما يذك4196م و 1963نبني ، وذلك ما بني ااجل

جعلت ﾖإلضافة إىل فشل املساعي السلمية حلل هذه األزمة ، وإصرار حسن آيت أمحد ،  ، حسني آيت أمحد
لقاء  ]للرائد[ادة احلاكمة يف ذلك الزمن تعطي "األوامر ــــــــــــــــــــــالقي السعيد عبيد ، قائد الناحية العسكرية األوىل ، 

ذه األمرية من طرف القيادة ، حدد  القبض عليه دون تعريض حياة هذه الشخصية التارخيية للخطر" ، وعمال 
" ال تبعد عن مدينة تيزي وزو ات ، واليت كانت تتمثل يف "كازمةمكان أو مركز املعارضة من طرف رجال املخابر 

حو عشرة كيلومرتات ، خيتبئ بداخلها" حسني آيت أمحد وصحبه ، فأرسلت كتيبة من اجلنود على رأسها سوى بن
إىل العاصمة وُسلم "إىل قوات األمن اليت أودعته سجن  فاُقتيد، صواحلية ، الذي ألقى عليه القبض  عبد الوهاب

هذه املرة يف تنفيذ  يتسرعن بلة ، مل احلراش ، مث ُحوكم بتهمة التمرد ، وصدر يف حقه حكم اإلعدام ، لكن ب
   . )2( على ما يذكر الطاهر الزبريي رمبا ندم إلعدام شعباين ، وال يريد ذلك مع حسني آيت أمحد"ألنه "احلكم" ، 

    : ، كإسقاط الرئيس أمحد بن بلة إحداث تغريات على الساحة السياسية  - جـ 

مل تكن مهام اجليش دفاعية فقط ، ومل تكن مهامه تنموية فقط ، وإمنا شارك اجليش كذلك يف إحداث      
احة ﾖلرئيس أمحد بن بلة ، ــــــــــــــم ، مت اإلط1965جوان  19تغريات على الساحة السياسية اجلزائرية ، ففي سنة 

  لية .بعد أن جتاوز هذا األخري يف اعتقاد املخططني واملنفذين للعم

مر من املهندس  13حترك العقيد الطاهر الزبريي ومعه  م1965جوان  19يف ليلة       شخصا مسلحني ، 
للعملية ، العقيد اهلواري بومدين ، وزير الدفاع الوطين ، ثالثة منهم قــــــــادة ﾖرزون ومنهم الرائد عبد الرمحن بن سامل 

 رجال مسلحون . حترك هؤالء األربعة عشر يقودهم والبقيةوالرائد السعيد عبيد والرائد حممـد الصاحل حيياوي ، 
ـــــــــــــدة ليال ، فدخلوها ، وكان أمحد بن بلة ﾙئما  د الطاهر الزبريي ، فوصلوا إىل فيالالعقي جويل يف حدود الواحـــ

. هذا ويورد القائد امليداين للعملية ،  بعد أن رجع من مدينة سيدي بلعباس ، فنام بشكل جيد على ما يذكر
بن بلة يف غرفته ، فصـــــــــــــــــاح األخري ﾖلقرب من الباب ، وقال  العقيد الطاهر الزبريي ، أنه طرق الباب على أمحد

  ولكن دون أن يفتحه ، فرد العقيد الطاهر الزبريي ، وقال: أمحد بن بلة ، مل تعد رئيسا للجزائر ، وقد  من ﾖلباب ؟

 

 . 88إبراهيم لونيسي : الصراع السياسي ، مرجع سابق ، ص  - )1(
  . 80-75املصدر السابق ، ص زبريي : الطاهر  – )2(
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يت معي اآلن إىل ثيايب... فلبس... وذهبوا  ألبس... فأجاب : سآيت بعد أن  تشّكل جملس الثورة ، وعليك أن 
وزارة الدفاع وبعدها ُأخذ إىل إحدى القصور القريبة من وزارة الدفاع ، ووضع حتت اإلقامة اجلربية ، دون أن يقابل 

أكرب الشخصيات املوالية له ، وخاصة  ذلك مت القبض على بعدو .  العقيد اهلواري بومدين أمحد بن بلة وزير الدفاع
ــــــــاش و احلاج بن ع جمموعة من الدﾖﾖت  متركزتعبد الرمحن بن الشريف وغريهم ، كما لة ، وحممـد الصغري النقـــــ

ار يوم  واجليش يف املناطق احلساسة يف املدينة للُحؤول دون تطورات تفسد العملية م 1965جوان  19. ويف 
خرج العقيد بومدين ، وزير الدفاع على شاشات التلفيزيون خيطب يف الناس وخيربهم ﾖإلطاحة ﾖلطاغية الديكتاتور 

  . )1(البالد يف هذه املرحلة القادمة  ، الذي سيقود جملس الثورة"بن بلة ، كما خيربهم كذلك عن تشكل "

  املشاركة يف احلروب العربية اإلسرائيلية :-د 

   م :1967ة أﾚم من سنة الستحرب  -1د

،  )2( م1967جوان من سنة  10م ، وتوقفت يف 1967جوان من سنة  05اندلعت حرب الستة أﾚم يف      
احلرب ، وأطلقت  اقة لتفجري هذهتصعيد من الطرفني ، ولكن إسرائيل كانت السبّ  وكانت احلرب قد اندلعت بعد

، وذلك لكي حتقق مشروعها الرصاصة األوىل ، وهذا الذي جعلها تنتصر يف هذه احلرب على مصر والعرب 
ديب مصر والعر  م حاولوا الوقوف يف وجهها .التوسعي ويف نفس الوقت تعمل على  لقد استطاعت  ب أل

وقطاع غزة  سرائيل يف هذه احلرب أن حتتل صحراء سيناء املصرية ، ﾖإلضافة إىل الضفة الغربية الفلسطينيةإ
ا لسالح لية إسرائيل يف هذه ل عمما سهّ و ،   )ﾖ )3إلضافة إىل هضبة اجلوالن السوريةالفلسطيين  احلرب ، هو ضر

حول لتنازع والتصارع ، أضف إىل ذلك انشغاالت العرب ﾖ )4( و يف مدارجهوه اجلو العريب وخاصة املصري
ﾚت يف ظرف وجيز اليت جرت فيها العديد من االن السلطة ، وخاصة يف سورﾖ5(قال( .

  
 . 183-176ص  م ، يُنظر يف الصفحات التالية من هذا العمل :1965جوان  19حول تفاصيل  انقالب  - )1(
ائب اجلبوري : حمنة فلسطني صالركن ، صاحل  فريقمذكرات ال ميكن مراجعةم ، 1967ملزيد من االطالع حول احلرب العربية اإلسرائيلية  - )2(

،  570-541، ص  2014، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ، الدوحة ، قطر ،  01وأسرارها السياسية والعسكرية ، الطبعة/
 . 110، وص  105-100لف خلد نزار : على اجلبهة املصرية  ، مصدر سابق ، ص مؤ يف   ويُنظر كذلك

ا التار  – )3( ا املعاصرة ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ، بريوت ، لبنان ، خيحمسن حممـد صاحل : القضية الفلسطينية ، خلفيا ية وتطورا
 . 81، ص  2012

كثر من  العريبّدر اجلنرال خالد نزار خسائر اجلو ق – )4( طائرة ، ما بني مقاتالت ومقنبالت وطائرات مروحية وطائرات  365يف اليوم األول 
 . 110مؤلف خالد نزار السابق ، ص  يُنظر يفنقل وغريها ، 

،  "ة الصمتلكمماملعنون بـ " وﾕثقيالشريط ال إىل، ميكن العودة رﾚ من أجل السلطة يف سو  ىملزيد من االطالع حول الصراع الذي جر  – )5(
، )2000-1918ش والسياسة يف سورية (بشري زين العابدين : اجلي ومؤلف ، 2016، قطر ، الدوحة ،  ، اجلزيرة02/ء، واجلز  01اجلز/

 والرابطني االلكرتونيني للشريطني الوﾘئقيني ﾖلرتتيب كالتايل :  . 2008، دار اجلابية ، لندن ، بريطانيا ،  01دراسة نقدية ، الطبعة/
- https://www.youtube.com/watch?v=GF9TpudTvaU 
- https://www.youtube.com/watch?v=RWTTLz8xqu4 
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ا لكي تشارك يف تلك احلرب الوشيكة،       عندما بدأ التوتر والتصعيد بني إسرائيل ومصر ، أرسلت اجلزائر قوا
م يقوده املقدم عبد 1967ماي  24ء مشاة يف االعرب وإسرائيل ، ولقد وصلت تلك القوات واملقدرة بلو بني 

) ، 112الرزاق بوحارة ، قاد فيه يوسف بن صيد الدﾖﾖت ، وعبد احلميد شريف قاد فيه فوج املدفعية (الفوج 
صحة العسكرية ، ولقد شاركت هذه واملكي سنوسي قاد فيه كتيبة الالسلكي ، وأشرف عبد احلميد شريف على ال

جمموعة اللواء الذي ذهب إىل جبهة القتال . وقبل هذه  )1(القوات يف القتال جنبا إىل جنب مع القوات املصرية 
  . )2( من الضباط كان من أبرزهم حممـد زرقيين ، كمستطلعني على ما يذكر لنا خالد نزار

، "ميغ"طائرة من نوع  11طائرات عسكرية قدرت بـ  إرساهلااملشاركة اجلزائرية يف هذه احلرب يف كذلك متثلت       
 كذلكأرسلت  و ، كانت متلكه اجلزائر   زبريي أن ذلك كل مايف ذلك الزمن ، العقيد الطاهر  ويورد قائد األركان

دﾖبة وثالثة  30نقلت على ظهرها  ،ﾖخرة حمملة ﾖألسلحة والذخائر احلربية ومواد التموين الضرورية للحرب 
ا العقيد الطاهر ــــــــــــــويقدم لنا خالد نزار الذي كان يف ذلك الزمن برتبة نقيب معطيات أكثر مما قدمه لن.  )3(فيالق 

، طائرة)  15( 21 "ميغ"، سرية طائرات طائرة) 12( 17 "ميغ"يف ما يلي : سرية طائرات من نوع  ثلتزبريي مت
، فيلق من املدفعية  SU 100فيلقان من الدﾖﾖت املقاتلة  ،طائرات)  08" (28املطاردات من "إليوشنيسرية من 

  . )4(ريان ، فيلق من املدفعية الريفية وغريها املضادة للط

ا ، ولقد كان جل الطائرات  إىلعندما وصلت القوات اجلزائرية       ميدان املعركة ، أرسلت بسرعة إىل مهما
ارها قد ارون مصريون ، وكان بني هذه الطائرات اجلزائرية من سقطت فوق تل أبيب ، كان طيّ اجلزائرية يقودها طيّ 

بعد  ىكما أرسلت اجلزائر قوات برية أخر    ،" على عاصمة الكيان الصهيوينالكاميكازي"أسقطها على طريقة 
، ئد سليم سعدي ، مدير النقل آنذاكعلى طريق الرب ، يقودها الرا قوات عبد الرزاق بوحارة ، ومتثلت يف فرقة عتاد

  . )5(ألن احلرب قد انقضت  ؛عودة وعند وصوهلا إىل ليبيا ، تلقت أمر ﾖل

  م : 1970إىل  1967حرب االستنزاف من  - 2د

ـــــــــــبدأت حرب االستنزاف مباشرة بعد حرب الستة أﾚم واستم      م ، ومتثلت هذه احلرب يف 1970رت إىل سنة ـــ
  حصول مناوشات ومعارك بني اجليش املصري واجليش اإلسرائيلي ، فلقد عملت مصر على توجيه عمليات 

  
حبث) ، جملة العلوم -اإلسرائيلية ، وجه جمهول من قيمة هذه املسامهة (مقال–مجال وريت : مسامهة اجليش اجلزائري يف احلروب العربية  – )1(

 . 228، ص  2008اإلنسانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، اجلزائر ، 
 . 35خالد نزار : املصدر السابق ، ص  – )2(
 . 160- 159زبريي : املصدر السابق ، ص الطاهر  – )3(
 . 125وص  ، 36 – 35الد نزار : املصدر السابق ، ص خ – )4(
  . 37- 35املصدر نفسه ، ص  – )5(
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ا قوات قليلة وبسرعة وبشكل متكرر ، وكانت  عسكرية ضد الوجود اإلسرائيلي يف شبه جزيرة سيناء ، قامت 
  . )1(دف إىل إحلاق أكرب قدر من اخلسائر ﾖجليش اإلسرائيلي 

ــــــــــــم بقت على جبهة القت1967ارك يف حرب ــــــتلك القوات اجلزائرية املرسلة من قبل اجلزائر لكي تش      ال ــــــــــــــــــــ
اية احلرب ، اجتمع اهلواري بومدين. و  )2(م 1968ة حىت شهر فيفري ـــــــــــمع القوات املصري بقيادة األركان  بعد 

تمعني عو  لك القوات ، لكن قرار دة توقادة النواحي وقرر بقاء تلك القوات على اجلبهة بعد أن طلب بعض ا
خرج عن لدول العربية وال ولن أستطيع أن أرما ، حيث عرب قائال :"لدي التزامات مع ااهلواري بومدين كان صا

  . )3(الصف ، وهلذا ستبقى هذه الوحدة يف الشرق األوسط مهما كانت اهلزمية" 

، واليت كانت حتت قيادة عبد الرزاق بوحارة ، إن القوات اجلزائرية اليت بقت على جبهة القتال واملقدرة بلواء      
عوض يف نفس التاريخ بلواء جزائري آخر ، قاده النقيب عبد م ، لتُ 1968ستنسحب يف شهر فيفري من سنة 
 بقيادة منذ التاريخ األخري ، بلواء آخر اللواء سيعوض بدوره م ، وهذا1968القادر عبد الالوي حىت شهر نوفمرب 

سيعوض بلواء آخر بقيادة  ويف هذا التاريخ األخري م ،1969نوفمرب  15، والذي بقى إىل غاية النقيب خالد نزار 
  . )4(م 1970حممـد عالهم ، والذي سيبقى إىل غاية شهر سبتمرب 

ـــــــــــصحيح أن القوات اجلزائرية ستنسحب من جبهة القت      ــــــــ ال ، ﾖنتهاء حرب االستنزاف ، ولكن اجلزائر ـ
ة مضادة ـــــــــــــال ، من دﾖﾖت وطائرات ، ومدفعيــــــــــــــجبهة القت إىل هادات اليت أرسلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنازل عن مجيع املعست

  . )5( غريها وأللطريان وأسلحة ثقيلة 

الطريان اإلسرائيلي ، ويف معارك اجلوية ، لقد شاركت اجلزائر يف عمليات االستنزاف ، وخاصة يف مواجهة      
مرت جلها يف حرب الستة أﾚم ، كما شاركت القوات قاتلة ، وغري املقاتلة ملصر قد دُ ألن الطائرات احلربية امل
ا ، قد تنازلت  . وكانت اجلزائر عندما )6(يت دارت على امتداد قناة السويس اجلزائرية يف العمليات ال عادت بقوا

مدافع قاذفة  04ملم ، و122مدافع طويلة املدى من معيار  08و  55دﾖبة من نوع يت  31حوايل : ملصر عن 
عربة رﾖعية مضادة  14ملم ،  37مدافع مضادة للطريان ، ثنائية الفوهة من معيار  08ملم ،  152من معيار 

   املرسلةسيارة نقل رﾖعية الدفع ، فضال عن الطائرات واملدفعية والدﾖﾖت  250ملم ،  14.5للطريان من معيار 

  
 . 229- 228مجال وريت : املرجع السابق ، ص  - )1(
 . 229املرجع نفسه ، ص  - )2(
 .  45عمار مالح : مذكرات ... ، مصدر سابق ، ص  - )3(
 . 229مجال وريت : املرجع السابق ، ص  - )4(
 املرجع نفسه ، نفس الصفحة . – )5(
 املرجع نفسه ، نفس الصفحة . – )6(
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م ، 1970. وهاهي اجلزائر يف سنة  )1( خالل حرب الستة أﾚم ومت التنازل عنها بعد أن عادت القوات اجلزائرية
ا ،ليُ ترسل حممـد الصاحل حيياوي إىل مصر  ،  )2(السوفييت ن عتاد حريب ستسلمه مصر من عند االحتاد  علم قياد

 150خالد نزار ، والذي كان ضمن الوفد مع حممـد الصاحل حيياوي كالتايل : قدره  .مصر  إىلكالتزام من اجلزائر 
هذا ولقد قّدر  . )3(طائرة مقاتلة من طائرات مطاردة وطائرات قاذفة  60دﾖبة مقاتلة ،  100مصفحة ، سيارة 

  . )4(شهيدا  30م حبوايل 1967اجلنرال خالد نزار عدد الشهداء اجلزائريني يف هذه احلرب وحرب 

  م :1973حرب  - 3د

اسرتداد األراضي  هو : كان هدف العرب من هذه احلربو م ، 1973أكتوبر  06اندلعت هذه احلرب يف      
استطاعت فيها مصر  . ولقدم 1967اليت احتلتها إسرائيل ، وخاصة اليت مت احتالهلا يف حرب الستة أﾚم من سنة 

فيما بقت قناة السويس حمتلة ، أما سورﾚ فلقد اسرتدت بعض القرى من اجلوالن ، ولكن  صحراء سيناءاسرتداد 
  . )5(تسرتدها مرة أخرى ، بعدما استفادت إسرائيل من دعم أمريكي متثل يف جسر جوي  أنإسرائيل استطاعت 

مسعت ﾖندالع احلرب ترسل  أنوهاهي بعد  ،لقد كانت اجلزائر وفية يف الصراع العريب اإلسرائيلي دائما      
، وسرب  17من طائرات مقاتلة ذات طراز ميغ ، وسرب آخر  21سرب من الطائرات املقاتلة ذات طراز ميغ 

جبهة القتال ، أﾚم  إىل، ولقد وصلت هذه القوات اجلوية  ﾘ07لث من طائرات مقاتلة قاذفة من طراز سوخوي 
 17ئر لواء مدرعا (اللواء املدرع الثامن) ، وصل إىل مصر يف م . كما أرسلت اجلزا1973أكتوبر  09و 08و 07

مليون دوالر ، مثن  200ودفع مبلغ قدره  السوفييتم ، كما سافر اهلواري بومدين بنفسه إىل االحتاد 1973أكتوبر 
  . )6(أسلحة أو ذخائر ، لصاحل مصر وسورﾚ ، يقدم هلما مناصفة 

 12آلية مسننة ،  31ملم ،  100ذات فوهة  55دﾖبة من نوع يت  96ي يضم حوايل : اجلزائر  اللواءكان       
ملم رﾖعية الفوهة ،  14.5مدافع  08ملم ثنائية الفوهة ،  37مدافع  08ملم ،  122مدفعا جرار من معيار 
ــــــة العناصرسالح فردي ومجاعي   يف هذه احلرب عنصرا. هذا ولقد استشهد 3219درة حبوايل ــــــــــــــــ، واملق لكافـــــ

  .) 7( جزائرﾚ 117حوايل 

  
 . 125- 124خالد نزار : املصدر السابق ، ص  - )1(
 .  230- 229مجال وريت : املرجع السابق ، ص  - )2(
 . 125، ص  خالد نزار : املصدر السابق  -  )3(
 . 127املصدر نفسه ، ص  – )4(
 . 96- 95حمسن حممـد صاحل : املرجع السابق ، ص  – )5(
 . 128خالد نزار : املصدر السابق ، ص  ويظر كذلك يف. 231مجال وريت : املرجع السابق ، ص  – )6(
 . 127- 126خالد نزار : املصدر السابق ، ص  – )7(
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  اجليش اجلزائري والسياسة : –ﾘمنا 

م ، قد مسح للجيش الوطين الشعيب مبمارسة النشاط 1963م ودستور 1962إذا كان برﾙمج طرابلس      
له  ام ، مل يسمح1976م ودستور 1976ن امليثاق الوطين ، فإ )1(السياسي ، بل وأقر تسييس اجليش اجلزائري 

يف املهام األساسية ، واليت هي الدفاع عن الوطن والوحدة الرتابية اه عنه ، وركزاه النشاط السياسي وأبعدمبمارسة 
  . )2(وتشييد االشرتاكية يف البالد وغريها  واملسامهة يف حتقيق التنمية

ــــــــــــة واملؤثـــــــــــــم مل ميارس قادة اجليش السياسة الفعلي1978ىل غاية م وإ1962طوال املرحلة املمتدة من       رة إال ـــــــ
االستقالل ، وقف الصراع السياسي غداة ، ومن هذه املواقف : حسم  يف مواقف ، وذلك عندما تتطلب ذلك

(انقالب  د العقيد حممـد شعباين ، تنحية أمحد بن بلة من احلكموقف متر  ملسلحة حلسني آيت أمحد ،املعارضة ا
م) . وطوال املرحلة السابقة الذكر ، كــــــــــان قائده ، وزير الدفاع اهلواري بومدين ، هو الذي 1965جوان  19

يف اللجنة املركزية حلزب جبهة م أن هناك قيادات يف اجليش ، وهي عن اجليش ككل ، ﾖلرغميارس السياسة 
العقيد الطاهر الزبريي ، الرائد  على غرار م ،1965جوان  19ىل غاية م وإ1964التحرير الوطين منذ بداية أفريل 

 احلزبيف  سيؤثر هؤالء وغريهميف كولكن  .  )3(عبد الرمحن بن سامل ، والرائد حممـد الصاحل حيياوي وغريهم 
ثري زمن وﾖلتايل فهو مل يكن ،  ؟ مل يكن قوﾚ بعد وﾖلتايل يف احلياة السياسية اجلزائرية ، واحلزب محد بن أصاحب 

م إىل السلطة ، وهم 1962يقويه ويستخدمه لكي يزيح من أتوا به يف خريف بلة ، ﾖلرغم أن هذا األخري أراد أن 
، وأصبح  د احلزبم اهلواري بومدين فلقد مجُ جيش . أما بعد هذا وخالل حك قادة ن معه مناهلواري بومدين وم

ـــــــــــمن دون فاعلية ، وعندما فطن اهلواري بومدين إىل أمهية احلزب ، فلقد تويف بعد أن بدأ يف عملية بن ائه من ـ
وﾖلتايل فال  أنه كان جــــــــــــــــــــدﾚ يف بنائه . ﾖلرغمجديد ، فلم يشهد املؤمتر الثاين حلزب جبهة التحرير الوطين ، 

ن القادة العسكريني املوجودين يف احلزب ميكنهم ممارسة السياسة والتأثري يف الساحة السياسية .   نستطيع القول 

سية املمهدة ، وكان يف املقابل ميارس السياميارس السياسة الفعلية واملؤثرة نعم كان اجليش الشعيب الوطين      
أو غريها ، فنحن نعتقد أنه ال توجد مكان ميارس فيه السياسة (املناقشات)  للسابقة ، وذلك يف اجللسات احلوارية

  اجليش ، رمبا ألن املعلومات واملعطيات عن األحداث أو ما جيري يف اخلفاء ، واليت لديهم واليت مؤسسة  ر من ـأكث

  
، وبرﾙمج طرابلس  56-55مرجع سابق ، ص ، عبد احلميد زوزو : املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية احلديثة ... يُنظر يف :  – )1(

 . 47ص  08، ومادته  45م ، مصدر سابق ، مقدمته ص 1963ودستور  . 51- 50، مصدر سابق ، ص م 1962
م ، مصدر 1976امليثاق الوطين  ميكن العودة إىل، كما  1307مصدر سابق ، ص  م ،1976من دستور  84و 83و 82ادة امل– )2(

 . 154-145سابق ، ص 
ــــقميكن االطالع على  – )3( ــــــــ ـــــــــــ الوطين ، أفريل  التحريرعنها رئيس مكتب املؤمتر التأسيسي حلزب جبهة  أعلنائمة أعضاء اللجنة املركزية اليت ـ

  . 379-337والتنظيمي حلزب جبهة التحرير ... ، مرجع سابق ، ص عامر رخيلة : التطور السياسي م ، يف مؤلف 1964
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ا أكثر صحة وواقعية وخطورة من اليت يتداوهلا املدنيون ، وحنن هنا نقصد أصحاب الرتب الكبرية يف  يتداولو
  اجليش .مؤسسة 

جيش التحرير  ، اجليش األول كان يضم : نقسم جيش التحرير الوطين إىل جيشنيم ، ا1962عند صائفة      
رابط عند احلدود ، جيش الوالية األوىل ، جيش الوالية اخلامسة ، وجيش الوالية السادسة ، مث ـــــــــــــــــــــــالوطين امل

انضم له بعد ذلك جيش الوالية الثانية . أما اجليش الثاين ، فلقد ضم : جيش الوالية الثالثة والرابعة . كان األول 
مر قائد  مر اأركان جيش التحرير الوطين ، ومعه أمحد بن بلة ، أمتر  متر  حلكومة املؤقتة ما الثاين فلقد كان 

  للجمهورية اجلزائرية . 

تصارع اجليشان ، فكانت الغلبة للجيش األول على الثاين ، فحسم الصراع السياسي ولو مؤقتا ، ووصل      
مث إىل رﾕسة الدولة فيما بعد ، مع احتفاظه ﾖملنصب السابق ،  أمحد بن بلة إىل السلطة ، إىل رﾕسة احلكومة ،

ﾖإلضافة إىل مناصب أخرى تقلدها ، كوزارة الداخلية وغريها . فلقد أدى تدخل اجليش إىل حسم الصراع 
السياسي ولو مؤقتا ، ﾖلرغم أنه كانت هناك أسباب أخرى أدت إىل حسمها ، كتعقل بن يوسف بن خدة ، 

  املؤقتة . رئيس احلكومة

جل السلطة عندما أطيــــــــــــــــح ﾖلرئيس أمحد بن بلة ، أو يسمى رى سيتدخل اجليش حلسم الصراع من أمرة أخ     
الصراع الذي   واوحسمم ، فلقد أطاح اهلواري بومدين وآخرون 1965جوان  19يف ﾗريخ اجلزائر املعاصر بـانقالب 

  وزير الدفاع .، واهلواري بومدين بلة الرئيس  مشتعال بني أمحد بنكان 

حاول اجليش كذلك أن حيسم الصراع الذي ظهر فجأة بني رئيس جملس الثورة ، اهلواري بومدين ، والعقيد      
ه مع العقيد الطاهر ألن اجليش مل يكن كل؛  وفقة  ، إال أنه مل يُ الطاهر الزبريي ، قائد أركان وعضو جملس الثور 

ـــــــــراع الزبريي ، وأن قائده ا ــــــــد أطراف الصــــــــــــــــــ ــــــــ فاجليش  ؛ ألعلى ، اهلواري بومدين ، يف هذه املرة ، كان أحـ
وﾖلتايل العقيد اهلواري بومدين ،  األعلى ، قائدهمر ، مل يكن ينصاع إال ألوا م)1978-1962( ما بنياجلزائري 

  حسم الصراع مرة أخرى لصاحل اهلواري بومدين . فهو

وعليه فلقد عملت  ،أهم دعائم الدولة ، ومن دونه لن تكون هناك دولة  إحدىاجليش  نوخالصة القول : إ     
منذ االستقالل عل بناء جيش وطين قوي ، فأنشأت لتحقيق ذلك املدارس العسكرية  يف اجلزائر القيادة احلاكمة

ـــــــــــالقيوهذا ألجل  نوا ؛اخلارج لكي يتكوّ  إىلاملختلفة ووضعت املعايري لتجنيد وهيكلته وأرسلت البعثات   امــــــــ
تقـــــــــــــــــــــــــــان واملتمثلة يفعلى أكمل وجه  همبهام ـــــــــــــــــــ: الدفاع الوطين واملس و ــــــــــــامهة يف تشييد وبنـــــــــ ـــــــ اء الدفاع ـ

م) ، قام اجليش مبهام الدفاع الوطين ، فصد العدوان املغريب على اجلزائر ، 1978-1962وما بني ( .الوطين 
 القرىالبناء الوطين ، عندما ساهم يف بناء وشارك يف احلروب اإلسرائيلية ، وأوقف التمردات ، وساهم كذلك يف 
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 السياسةاملؤسسات وغريها ، كما مارس السياسة وأحدث تغريات يف الساحة  وأنشأوشق الطرق ،  االشرتاكية
  ، عن طريق قائده األعلى احلقيقي ، اهلواري بومدين ...أمحد بن بلة من احلكم  إسقاطعلى غرار 
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مت ادقܘص –الفصل الثامن    م) :1978-1962(زا܂ر ما بني ـــــــــع يف اجلـــــــوا

 ستقالل :- ٔوال هتا يف بداية  ستقالل وموا داة  عية  ج قܘصادية و ٔوضاع    ا
 ٔܢل التمنية يف  - نيا ٔساليب من   : اجلزا܂رمشاريع و܋رامج و
  قܘصادية يف اجلزا܂ر ( - لثا شطة  ٔ  م) :1978-1962ا
 متع اجلزا܂ري ( - رابعا   :) م1978-1962ا
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  يف بداية االستقالل : ومواجهتها األوضاع االقتصادية واالجتماعية غداة االستقالل-أوال

ا كانت مزرية      ورثت اجلزائر عن االستعمار الفرنسي ، أوضاعا اقتصادية واجتماعية ، أقل ما يقال عنها ، أ
  و۲ئسة للغاية ، لذلك ، كان البد من مواجهتها بشكل استعجايل وسريع : 

  األوضاع االقتصادية واالجتماعية غداة االستقالل :-أ

  ميكننا أن نلخص األوضاع االقتصادية واالجتماعية غداة االستقالل فيما يلي :      

  حساب ومتوسعة على  ،)1(مساحات واسعة من األراضي مغروسة ۲لكروم ومسخرة إلنتاج اخلمور
 ، فلقد عملت السلطات االستعمارية منذ استقر هلا الوضع يف اجلزائر على حتويل العديد األراضي الزراعية

زراعة الكروم املنتجة للخمور ۲ألساس ، وخاصة يف الشمال  إىلمن األراضي الصاحلة لزراعة احلبوب 
 .  ) 2(الشرقي للبالد ، ويف نواحي معسكر وسيدي بلعباس

 ــــــــــــــــــــــــــآالف اهلكت بسبب  ر دقةــــــــــــــــــــــــــوبتعبري آخر وأكث، )3(تلفة بسبب احلرباملروقة و احملارات الغابية ـ
 املفتعلةرائق ذلك احلــــــــ إىلال خالل الثورة التحريرية ، أضف ـــــــــــــــــــــــــــــــــارية املتواصلة للجبـــــــــــالقنبلة االستعم

ــــــــــم إىل مناطق مكشوفـــــــــــــــراجهــاهدين اجلزائريني وإخـــــــــــــــمن طرف هؤالء ، للضغط على ا دف ــ ة 
ـــــــــــم تلك الغــــــــــــــــعليه بتاء عليهم ، بعد أن صعـــــــــــــــــالقض ـــــــــــــــــة ة الكثيفــــــــــــــــال اجلزائريــــــــــــــا۲ت واجلبـ ، اليت  ــــــــ

 كانت تقاتل مع أبنائها .
  4(ماليني 07كانت تقدر حبوايل   أنماليني كاملة ، بعد  04اخنفاض يف عدد رؤوس املاشية والضأن بـ( ،

وحصل ذلك نتيجة تعمد  ،ألف بقرة  32آالف بقرة بعد أن كانت  04إىلعددها البقر فلقد وصل أما
ذكر عبد احلميد براهيمي فيما ي، )5(اخلارج  إىلفشلوا يف تصديرها  أنروة ، بعد ــــــــــإ۲دة هذه الثالكولون 

 .)6(أبيدت  قد ۵لبقرأ ، - الباحث والوزير األسبق-
  فساد العتاد الفالحي ، وخاصة اجلرارات ، وذلك بفعل ختريب الكولون هلذا العتاد ، فيورد الباحث حممـد

جرار   950العريب الزبريي على سبيل املثال أنه ورد يف حمفوظات اجلزائر العاصمة معلومات تقول : "أن 
هيل هذه ٪91جرار" ، أي بنسبة حوايل 1036كانت متلفة من أصل   ، ومما صعب مأمـــــــــــــورية 

  
 .  207- 206، ص  2014، دار احلكمة ، اجلزائر ،  03حممـد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزء/ – )1(
 . 215ة الثقافة ، مرجع سابق ، ص ، وزار  03حممـد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلز/ – )2(
 . 94: يف أصل األزمة اجلزائرية ... ، مصدر سابق ، ص  عبد احلميد براهيمي – )3(
 املصدر نفسه ،  نفس الصفحة . – )4(
 . 229، وزارة الثقافة ، مرجع سابق ، ص  03حممـد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزء/ – )5(
 . 94عبد احلميد براهيمي : املصدر السابق ، ص  – )6(
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 م توفر تقنيني أكفاء، هو عدم وجود قطع الغيار من جهة ، ولعداجلرارات ، وابتعاد فكرة إصالحها 
قادرين على اإلصالح السريع هلا من جهة ۴نية ، ومن جهة ۴لثة ، ميكن أن نضيف ، قرب موسم 
احلرث . ويعتقد حممـد العريب الزبريي أن ما يقال على اجلرارات يسقط على احلاصدات والناقالت وغريها 

 . )1(من اآلالت الضرورية للبذر والعزق والتطهري 

 ن زراعة ، وذلك بفعل فرار و رداء دـــــــــــــــمن املؤسسات الصناعية والتجارية ، وأراضي ج تعطل العديد
م إال ،م 1962أكتوبر  07غاية  إىلاجلزائر أمهلتهم  أنو۲لرغم  .ولون الك  . )2(مل يعودوا  أ

  على غرار  )3( حقول الغاز وآ۲ر النفطو  املناجم استغاللاحتكار الشركات األجنبية وخاصة الفرنسية ،
ذلك  إىلأضف  . )4(والشركة الفرنسية للبرتول يف اجلزائر الفرنسية  )SN.REPAL( ريبال"نشركة "س

ن هلا من ــــــــــ۲جلزائر من جهة وحيس، وهذا أمر يضر فرنسا وأورو۲ الغربية  إىلتوجه صادرات هاتني املادتني 
خذ نسبا كبرية من اإلنتاج ، وحيسن إليها ؛ جهة أخرى  ا ألن الشركات الفرنسية  ألنه يضمن  ؛يضر 

ـــــــــــهلا تسوي ستقالل كبرية غداة اال  تليس هلا عالقات وخربا اجلزائرألن  ؛ ق هاتني املادين ومواد أخرىــــ
ة ــــــــــــــــــذلك أن كل من السوق االشرتاكي إىلأضف ،  وخاصة هاتني املادتني ،بنفسها  رهامتكنها من تصدي

 . )5(استرياد شيء منهما من اجلزائر  إىلوالغاز وليستا يف حاجة  للبرتولمنتجتان  األمريكيةوق ـــــــــــــــــوالس
  فهذه األراضي وهذه  ؛الكولون  فرارفراغ رهيب يف اإلطارات املسرية للمؤسسات املختلفة ، وذلك بفعل

 800اغرة البد هلا من أيدي عاملة مؤهلة ، فمثال البد من توفري ـــــــــــــش الكولوناملؤسسات اليت تركها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاسرتج . وهذا أدى إىل)6(أكفاء لتسيري قطاع الفالحة مثال مسري وحماسب  عديد اجلزائريني ال اعــــ

 .من األراضي واملستثمرات الفالحية واملؤسسات الصناعية والتجارية 
  ألف جزائري عاطل عن العمل يف املدن ، ومليون ونصف  900نقص اليد العاملة املؤهلة ، وتوفر حوايل

 . )7(املليون عاطل عن العمل يف األر۶ف 

  
 . 228، وزارة الثقافة ، مرجع سابق ، ص  03حممـد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلز/ - )1(
 . 28لطفي اخلويل : املرجع السابق ، ص  - )2(
األولوية للشركات الفرنسية  :) أعوام من ۳ريخ تنفيذ هذه النظم 06م : "متنح اجلزائر يف خالل ستة (1962يفيان إجاء يف اتفاقيات  - )3(

ن منح تراخيص التنقيب واالستغالل يف حالة تساوي العروض املقدمة اخلاصة ۲ملناطق اليت مل ختصص بعد لالستغالل أو أصبحت بشأ
عالن مبادئ التعاو م ، مصدر سابق ، اجل1962يفيان إمعدة" . نص اتفاقيات  جل استثمار ثروات ۲طن األرض من أ نزء اخلاص 

 . 112، ص  08، اهليدروكاربور السائل والغازي ، البند/ 01لصحراء ، الباب/۲
 .89، ص  2013م) ، إيفي للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 1962-1952احلاج موسى بن عمر : السياسة النفطية الفرنسية يف اجلزائر ( – )4(
 بتصرف .،  26لطفي اخلويل : املرجع السابق ، ص   - )5(
 . 69، ص  2001، شركة دار االمة ، اجلزائر ،  01جل التنمية ، الطبعة/تكوين اإلطارات يف اجلزائر من أ: الصديق ۳ويت  - )6(
 . 42م ، ص 1962بر۵مج طرابلس  – )7(
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 ليون ونصف اململيون بع سنوات والنصف الفارطة قرابة تراجع عدد سكان اجلزائر ، فلقد سقط خالل الس
ألف طفل يتيم  30ألف طفل يتيم ، من بينهم  300كما يوجد حوايل قتيل (شهيد) من اجلزائريني ،  

 ،)1(لشرقية والغربية للجزائرألف الجئ جزائري عند احلدود ا 300وهناك من يكفلهم ، األبوين ، وليس 
دمت بال مأوى بعد أن هُ  ماليني من اجلزائريني 03و،  )2( ألف مهاجر جزائري يف فرنسا 400وحوايل 

 الوضع الصحي وخاصة يف األر۶ف  .تدهور  إىل۲إلضافة  ، )3(ممأويه
  4(سنوات ال يعرفون القراءة والكتابة (أميون) 06اجلزائريني الذين تفوق أعمارهم من  4/5توفر(. 
  خطورة احلدود الشرقية والغربية اجلزائرية على اجلزائريني إىلالقرى ۲إلضافة  وآالفبلدة  ألف800دمار 

 . )5(بفعل األسالك املكهربة وامللغمة 

مزر۶ وصعبا للغاية ، لذلك  و الوضع االقتصادي واالجتماعي للجزائر واجلزائريني غداة االستقالل كان مأساو۶  إن
صحيح أن  .بشكل مؤقت لبعض املسائل العاجلة كان البد للقيادة احلاكمة أن جتد حلوال عاجلة و۵جعة ولو 

فاملرحلة تتطلب وتستوجب ، ولكن البد من التحرك فليس هنالك حله غريه ، اجتثاثية  لن تكونهذه احللول 
  الغذاء ، املشردين ، الالجئني العائدين وغريها . :ذلك . وكانت من أبرز هذه القضـــــــــــــــــــا۶ العاجلة 

  : االستقالليف بداية مواجهة األوضاع االقتصادية واالجتماعية  -ب

ها بشكل سريع ، مسألة الغذاء ، ، واليت كان البد من مواجهتها واحتواؤ من أبرز املسائل العاجلة  تكان      
محد رأسها ،رئيس احلكومة أ لذلك جند القيادة احلاكمة وعلى ،)6(مل توفره الدولة ستحصل جماعة حمدقة إنواليت 

 العتاداملعرتضة كنقص  املشاكل، و۲لرغم من بعض )7(م 1962سبتمرب  15بن بلة ، تعلن عن محلة احلرثفي 
وفريا يف  اجاـــــــــــــــــــــــــإنتزائر حققت ـــــــــــــــــــــــاجل إالأن، ورمبا نقص البذور وغريها ،  -يه سابقالالذي تعرفنا عو -الفالحي 

د موسم ات والسبعينات ، فيعسنوات الستين م قليلة خاللمن االستقالل ، تكرر يف مواساملوسم األول 
ه الية ، وخاصة لو قار۵ـــــــــــــــمن أحسن املواسم وأجودها يف جانب احلبوب مقارنة ۲لسنوات الت )م1962/1963(

نتيجة  وحصل هذا اإلنتاج اجليدملعدات الفالحية واالستعداد اجلزائري وغريها . مع السنوات التالية من ۵حيةا
ـــــــــــهم جبد ، أضف إىل ذلك سقوط األمطلعن سواعدهم وعم اجلزائرينيتشمري  اء يف ذلك املوسم ، ـــــــــــــــار بسخــــــــــــــــــ

  
 . 97عامر رخيلة : التطور السياسي والتنظيمي حلزب جبهة التحرير الوطين ، مرجع سابق ، ص  – )1(
 . 42م ، ص 1962بر۵مج طرابلس  – )2(
 . 97: املرجع السابق ، ص  عامر رخيلة– )3(
 . 42م ، ص 1962بر۵مج طرابلس  – )4(
 . 94عبد احلميد براهيمي : املصدر السابق ، ص  – )5(
 . 114رابح لونيسي : رؤساء اجلزائر ، مرجع سابق ، ص  – )6(
  . 161-  160أمحد بن بلة : مذكرات ، حترير ، روبريت مارل ، مصدر سابق ، ص  – )7(
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۲إلضافة إىل خروج رئيس احلكومة أمحد بن بلة بنفسه لكي يراقب ويشجع على العمل وحيقق ، وهذا األمر 
 كان ، وخاصة إذا  ع كبري يف نفوس العاملنيــــــالفالحني كثريا وزاد يف جدهم ، فخروج املسؤول له وقاألخري شجع 

  .رئيسا للحكومة

ألف قنطار ، منها  200مليون و 23إىل حوايل  )م1962/1963(لقد وصل مقدار إنتاج احلبوب يف موسم      
ـــــــــــار من القمـــــــــــــــــــــــــــألف قنط 200ماليني و 03ألف قنطار من القمح الصلب ، و 700مليون و 12 ح اللني ، ـــــــــــــــ

  .)1(ألف قنطار من األرز  67و، ألف قنطار من الذرة  65وألف قنطار من الشعري ،  900ماليني  06و

ا صاحلة ، و 700، جرار  1200لقد استخدمت اجلزائر يف محلة احلرث حوايل       جرار  500جرار وجد
ا احلكومة من عند يوغسال أن الفالح الذي ، ، كما قررت احلكومة فيا بقرض يدفع على املدى الطويل اشرت

. وتذكر اإلحصائيات الرمسية أن مساحة يف حاجة إليه ضعه حتت تصرف من هو من استعمال اجلرار يينتهي 
  .)2(قمحا وشعري جلها ، ماليني هكتار ، زرعت  03األراضي احملروثة يف املوسم الفالحي األول قدرت حبوايل 

ـــــــــــــأزم لتاليفاحلبوب ة ــــــــــــــــبزراع احلكومــــــــــــــــةمل تكتفي       ــــــــ ـــــــــــغذائي ةـ ــــــــ امها كذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــوجهت اهتم وإمناة ، ـ
زمن للمستعمر للجبال والغا۲ت ت عن احلرق العمدي بفعل احلرائق اليت نتج أُتلفتاليت  )3(تشجري الغا۲ت إىل

  كأي دولة لألخشاب .ئر  حلاجة اجلزاو زحف الرمال صد ، وكان اهلدف من التشجري الثورة التحريرية ،

السكن ،  مسألـــــــــــــة ة ،ــــــــــالغذائي–ة ـــــــــــة ، وال تقل عن املسألة الفالحيـــــــــمن املسائل األخرى اليت كانت عاجلو 
ألف الجئ  300ذلك حوايل  إىلدون مأوى ، أضف جزائري من  ماليني 03هناك حوايل  كان- مر معنا–فكما 

عاجال متثل يف عملية إعادة بناء مساكن ، فتم  ارار ق رر قتعند احلدود الشرقية والغربية. لذلك جند القيادة احلاكمة 
، وظهرت نتيجة لذلك أحياء ل املدن ، وإعادة بنائها من جديد نشئت حو ة اليت أُ ـــــــــدمي البيوت القصديري

نية يف األر۶ف قدرت حبوايل العاصمة ، كما مت بناء وحدات سك يف "بالنتور" يف وهران ، و"وادي أوشايح"
. كما عملت على فتح الكثري من دور العجزة واملالجئ ، على غرار دار العجزة يف )4(نية ألف وحدة سك25

  الرئيس كذلك   عملو . )5(، واليت نقل إليها العديد من هم دون مأوى۲جلزائر العاصمة سيدي موسى ولقمة اخلبز 

  
م) 1962/1963: تطور اإلنتاج النبايت مواسم ( 1-1: الفالحة ، اجلدول  07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية – )1(

. وميكن حتميل هذه اإلحصائيات وأخرى  132، ص  ]2011اجلزائر ، [(جمموع القطاعات) ، الديوان الوطين اجلزائري لإلحصائيات ، 
 . www.ons.dzمن املوقع االلكرتوين التايل للديوان : 

 . 225، وزارة الثقافة ، مرجع سابق ، ص  03حمـمد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلز/ – )2(
 . 226املرجع نفسه ، ص  – )3(
 . 114لونيسي : املرجع السابق ، ص رابح  – )4(
  . 115رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص ويُنظر كذلك يف  ، 170محد بن بلة : املصدر السابق ، ص أ– )5(
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ـــــــــــرة ماسحي األحذيــــــــــــــــبن بلة على القضاء على ظاهأمحد  ال الذين ميتهنوها ـــــــــــــــة ، عندما مجع مجيع األطفـ
م السابقةمراكز التكوين املهين ، بعد أن أ وأدخلهم إىل   . )1( حرقوا مجيع أدوا

،خصوصا وأن املوسم الدراسي األول للجزائر املستقلة قد قضية التعليم  ،وكانت القضية األخرى األكثر أمهية      
مسها الدراسي األول منذ بداية أقامت اجلزائر مو  فرار األساتذة األوروبيني ، وقلة األساتذة ، دخل .فبالرغم من

ساتذة من اخلارج الم ، وذلكعندما استعانت 1962خريف  ، وخاصة من الدول العربية ، قيادة احلاكمة 
، أساتذة مجعية العلماء املسلمني ح ۲ب التوظيف أمام أساتذة األمس من مصر ، ۲إلضافة إىل فتو۲لتحديد 

دخول الاجلزائريني وأساتذة حركة االنتصار للحر۶ت الدميقراطية ، ولقد أدت هذه اجلهود وجهود أخرى إىل إقامة
خره حوايل شهر  م)1962/1963املدرسي األول للجزائر املستقلة (   . )2(بعد 

  :جل التنمية يف اجلزائر مشاريع وبرامج وأساليب من أ -ﾘنيا

طبقت اجلزائر العديد من الربامج واملشاريع والسياسات من أجل النهوض ۲جلزائر يف شىت املستو۶ت ،      
هر بقية دإذا ما ازدهر اجلانب االقتصادي ، ستز فالكفيل بتحقيق االزدهار نه أل ؛وخاصة يف اجلانب االقتصادي 

ومن هذه . املة مربوطة ۲لتنمية االقتصادية ، والتنمية االقتصادية مربوطة ۲لتنمية البشرية ـــفالتنمية الش اجلوانب ،
الربامج واملشاريع : التسيري الذايت ، الثورة الصناعية ، الثورة الزراعية ، الثورة الثقافية ، ۲إلضافة إىل تطبيق ثالثة 

  وغريها .ملؤسسات خمططات تنموية ، واعتماد األسلوب االشرتاكي يف تسيري ا

  التسيري الذايت :-أ

رار الكولون من املؤسسات واألراضي املنتجتني ، شغل اجلزائريون ، هذه املؤسسات واألراضي ، وعندما كان بعد فــ
فشل القيادة أمرا حمتما يف اسرتجاع هذه األراضي وتوزيعها الستغالهلا ، أعلنت عن مشروع التسيري الذايت ، وهذا 

ة عن صيغة أو أسلوب لتسوية مشكلة األراضي واملؤسسات املنتجة املشغولة من اجلزائريني ، وذلك األخري عبار 
للحفاظ على تواصل اإلنتاج بعد فرار الكولون ، والذين كانوا يعتقدون أن حبركتهم هذه ميكن ضرب اجلزائر 

  كبري على األراضي الزراعية .  الستقالل . هذا ولقد طبق التسيري الذايت بشكللوإضعافها منذ األ۶م األوىل 

اإلدارة احلـــــــــــــــــاكمة يف اجلزائر يف ظروف استثنائية ، كانت فيها  هالتسيري الذايت هو صيغة أو أسلوب وضعتإذاً ف    
اجلزائريون بعد فرار استغالل هذه األراضي الزراعية اليت شغلها  "قوننةــ "مغلوبة على أمرها ومرغمة على ذلك ل

  هكتار ،ألف 800ماليني و 06. فاقت مساحة هذه األراضي املليونيني هكتار من أصل  (الكولون) املعمرين

  
 . 115رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص ويُنظر كذلك يف ،  168- 167أمحد بن بلة : املصدر السابق ، ص – )1(
  . 128- 127رابح لونيسي : املرجع السابق ، ص ويُنظر كذلك يف ،  165- 164أمحد بن بلة : املصدر السابق ، ص  - )2(
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حصائيات أكثر دقة كانت مساحة األراضي املسرية ذاتيا تقدر مساحتها حبوايل مليونني و ألف هكتار ،  632و
  .)1(من أخصب األراضي الزراعية وأجودها يف اجلزائر 

كل كبري ؛ أي يف اجلانب الزراعي دون لقد طبقت اجلزائر أسلوب التسيري الذايت على األراضي الزراعية بش     
، كنها من خوض النشاط الصناعي واليد العاملة الفنية اليت مت االطاراتاجلانب الصناعي ، ألن اجلزائر مل تكن هلا 

منذ القدمي وقبل االحتالل الفرنسي ، زراعي ، فهي بلد )2(صناعي أضف إىل ذلك أن اجلزائر مل يكن هلا ماض 
  الفرنسي اشتغل اجلزائريون بشكل كبري يف الزراعة والرعي . وحىت زمن االحتالل

لقد طبق التسيري الذايت يف اجلزائر عرب املرحل التالية : متثلت املرحلة األوىل يف إصدار اإلدارة احلاكمة مرسوم      
ريب اآلالت الزراعية ، مث أصدرت يف 1962أوت  24 كتوبر أ 23م ، والذي حيمي األمالك الشاغرة ومينع 

م الالئحة القانونية اليت تنظم انتقال امللكية من الكولون إىل اجلزائريني الذين شغلوا األراضي ، ولقد امتدت 1962
م إىل ماي 1963م . أما يف املرحلة الثانية ، واليت امتدت من مارس 1963هذه املرحلة من االستقالل إىل بداية 

ألف  200رة اليت تركها كبار الكولون ، ولقد قدرت مساحتها حبوايل ميم األمالك الشاغ فيها متم ، فلقد 1963
ذا أصبحت مساحة األراضي املسرية ذاتيا  ميم كامل األراضي ، و هكتار . أما املرحلة األخرية فلقد مت خالهلا 

  . )3(م 1963أكتوبر  02ألف هكتار ، ومتت هذه املرحلة خالل  632تقدر حبوايل مليونني و

وحدة  2191درت حبوايل ، قُ اتيا إىل جمموعـــــــــــــــــــــة من الوحدات اإلنتاجيــــــــــــة لقد مت تقسيم األراضي املسرية ذ     
مارس  22الصادر يف  63-95، ولتسهيل تسيري هذه الوحدات أخرجت القيادة احلاكمة مرسوم رقم إنتاجية 
ـــــــــــة والصناعات التقليديـــــــة واملنجميـــــــــسسات الصناعيم ، واملتضمن تنظيم وتسيري املؤ 1963 ة وكذلك األراضي ــــ
ــــــــــالزراعي ، وكانت تلك ة ـــــــــــــدة إنتاجيـــــــــــوم اجلهات اليت تسري كل وحـــــــــولقد حدد هذا املرس .)4(رة ـــــــــــــــة الشاغــ

  العامة للعمال ، جملس العمال ، جلنة التسيري ، املدير .اهلياكل : اجلمعية 

تضم اجلمعية العامة للعمال ، كل عمال الوحدة اإلنتاجية الدائمني ، وتقوم اجلمعية العامة للعمال بعقد      
الوحدة تتخذ اجلمعية قرارات بشأن تسيري . و مداوالت ، واليت ال تكون قانونية إال إذا حضر ثلثي أعضاء اجلمعية 

ا ، كما تصادق على خمطط التنميــــــــــاإلنتاجية أو املؤسس ، دة اإلنتاجية ــــــــــة للوحـــــــــــــــة حمل االستثمار يف مداوال
ذه املهام وأخرى فهي تستدعي يف كل ثالثة أشهر على األقل من طرف جملس العم ـــــــــــولكي تقوم    يام ال للقـــــــــــــــــــ

  
 . 143، ص  1986حممـد السويدي : التسيري الذايت يف التجربة اجلزائرية ويف التجارب العاملية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  – )1(
ــــــاعي وقضا۶ التنمية يف اجلزائر ، التجربة واآلفاق ، الطبعة/ بوخملوفحممـد  – )2( ـــــ ـــــــــ ــــن الصنـ ـــــــــــ ، اجلزائر ،  األمة، شركة دار  01: التوطيــــــــــــ

 . 39، ص  2001
 . 143- 142حممـد السويدي : املرجع السابق ، ص – )3(
 . 221-215أعاله ، ص  يف مؤلف حممـد السويديميكن مراجعتها مرتمجة  – )4(
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ال عن طريق االنتخاب ــــــــــــــتار من طرف أعضاء اجلمعية العامة للعم. أما جملس العمال فهو خيُ )1(املداوالت ذه 
ــــــــع و ري) ملدة ثالثة سنوات ، هذا وجيدد ثلث جملس العمال يف كل عام .ــ(االقرتاع الس مرة يف   العمالجملس جيتمـــ

لس ،  كل شهر على األقل بقرار من جلنة التسيري ، إال أنه ميكن عقد اجتماع استثنائي بطلب من ثلث أعضاء ا
لس هذه االجتماعات لكي يوافق على النظام الد ، ولكي يقرر شراء أو بيع عتاد اخلي للمؤسسة ويعقد ا

ة ـالعامة ،كما ينظر يف حسا۲ت منتهى السنجلمعية االتجهيز وفق الرب۵مج السنوي للتجهيز الذي صادقت عليه 
. أما )2(ة التسيري وغريها ـجلن ومراقبةقبل عرضها على اجلمعية العامة للعمال ، ويعمل كذلك على انتخاب  املالية

عضوا منتخبني من طرف جملس العمال ، وتعمل  11و 03اهليكل اآلخر فهو جلنة التسيري ، واليت تضم ما بني 
واحد من بني أعضائها رئيسا هلا (رئيس جلنة التسيري) ، وذلك يف كل عام ويقوم هذا الرئيس  على تعينياللجنة 

جلسات  ر، كما يوقع على حماضللعمال بر۱سة وإدارة مناقشات جلنة التسيري وجملس العمال واجلمعية العامة 
ا . وبشكل عام تعمل جلنة التسيري على حتمل مهام تسيري املؤسسة كإعداد خطة  اهلياكل السابقة بعد مداوال
التنمية اخلاصة ۲ملزرعة (املؤسسة ، الوحدة اإلنتاجية ، حمل االستثمار) ، كما تعمل كذلك على إعداد احلسا۲ت 

ذه املهام وأخرى فهي جتتمع  ،اإلنتاج كل الناجتة عن ا حل املشو املالية يف آخر السنة ،  ولكي تقوم جلنة التسيري 
ة الوحدة يف الشهر مرة على األقل ، كما ميكن لرئيسها أن يدعوها لالجتماع كلما دعت الضرورة ومصلح

ـــــــــــــة ألنه ميثلها يف  ؛ة ـــــــــــــرف الدولــــــــــــني من طـــــــــــع، فهو يُ يف املؤسسة اهليكل األخري وهو ، . أما املدير) 3(اإلنتاجي
ــــــــــــالوح ة فقط وليس له احلق يف ـــــــــــة التسيري ، إال أن صوته ذو صفة استشاريــــــــــــــة ، وهو عضو يف جلنـــــــــــــدة اإلنتاجيــ

صادية واملالية اليت تعقدها املؤسسة ، ترأسها . ومن أبرز مهامه وصالحياته : السهر على شرعية العمليات االقت
  . )4(وغريهامعارضة خمططات االستثمار والتنمية اليت ال تتماشى مع املخطط الوطين 

 الثورة الثقافية : -ب

الثورة الثقافية ، بدون تعقيد هي ثورة يف امليدان الثقايف تسعى إىل توعية اجلماهري وتغيري العقليات بغية خلق      
واسرتجاع وتقوية قيق التطور االقتصادي واالجتماعي الشروط النفسية واأليدلوجية والسياسية لدعم االستقالل وحت

ة لألمة ــــــــالتقني ةوذلك عن طريق رفع مستوى التعليم ومستوى الكفاء، ة ـــــــــــــــة الوطنيــــــــــمقومات اهلوية والشخصي
ـــــــــــاء على السلوك اإلقطـــــــ ـــــــــــــــــاعي وحما۲ة ومكافحة اآلفات االجتماعيــــــــة ومســــــــــــــاوئ البريوقراطية والقضـــــــــــــــ

ات املضادة للثورة .األقاربوكل االحنراف

  
مرسوم تنظيم وتسيري املؤسسات الصناعية واملنجمية والصناعات التقليدية وكذلك األراضي من   09إىل املادة  02املادة من يُنظر ،  – )1(

 . 217- 216م ، ص 1963مارس  الزراعية الشاغرة

 . 218- 217من املصدر نفسه ، ص  14املادة  إىل 10املادة من  – )2(

 . 219- 218من املصدر نفسه ، ص  19املادة  إىل 15املادة – )3(

  . 220- 219من املصدر نفسه ، ص  22املادة  إىلاملادة – )4(
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صة يف امليدان الثقايف الفرنسي ترك آ۴را عميقة يف كل اجلوانب ، وخااالستعمار ألن  ؛ علنت الثورة الثقافيةأُ      
ـــــــي  ــــــةة ــــــــــــ، وذلك نتيجوالتعليمــ للسيطرة نظاما  االستعماريــــــــةالتجهيل ، اليت اختذت منها السلطات  لسياســــــــ

ا همس اليتمقومات اهلوية والشخصية الوطنية اجلزائرية ،  أهم واالستبداد . ولقد كانت اللغة العربية ،إحدى
لذلك ال بد من تغيري يشمل امليدان ،  مسهلتاريخ وثقافة الشعب اجلزائري الفرنسي ، ۲إلضافة إىل االستعمار

تفكريه  وأمناطوعقليته مستلبة،  كن لثورة أن تبلغ مجيع أهدافها ، وأغلبية الشعب من األمينيألنه ال مي ؛الثقايف 
  .)1(وعمله منافية لألهداف املنشودة 

  الثورة الصناعية :-جـ 

م أهداف الثورة الصناعية فقال :"تستهدف الثورة الصناعية ، ۲إلضافة إىل اإلمناء 1976خلص دستور      
تمع ، وهي تعمل يف  نفس الوقت االقتصادي ، تغيري اإلنسان ورفع مستواه التقين والعلمي وإعادة تشكيل بنية ا

ن االستقالل االقتصادي ، و۲لتايل م :"إ1976. وجـــــــــــــــــاء يف امليثاق الوطين )2(على حتويل وجه البالد" 
دف إىل حتويل املوارد الطبيعي ياالستقالل السياس داخل البالد  ة، ال ميكن حتقيقهما إال ۲لثورة الصناعية ، اليت 

. فالبلدان احملررة حديثا ، واليت متلك ثروات ،  )3(نفسها ، وتصديرها يف شكل مواد مصنعة أو نصف مصنعة "
  بقت تصدر املواد اخلام للمستعمر القدمي وتستورد املنتجات املصنعة .

ال االقتصادي و۲لتحديد وعليه فال يف امليدان الصناعي ، تسعى من ثورة الصناعية يف اجلزائر ، هي ثورة يف ا
 تستخرجها ، ولو مرة أو مرتني قبل تصديرها إىل اخلارج مع العمل على خالهلا اجلزائر إىل تصنيع املواد اخلام اليت

ــــــــــنش  .ن االستقالل الوطين سيتدعم أكثر وأكثر ق هذا فإـــــــــــــل البالد ، وإذا ما حتقــــــــــاخة دـــــــــــر الصناعات املختلفـ
، واالستقالل االقتصادي ال يكون إال ۲لصناعة ،  فاالستقالل السياسي ال يكون إال ۲الستقالل االقتصادي

وخاصة الصناعة املصنعة اليت ستجلب وتؤدي إىل صناعات أخرى . فمثال الصناعة البرتوكيماوية ستؤدي إىل إقامة 
، ۲ت واليت بدورها ستمكنن الزراعةالصناعة البالستيكية وصناعة احلديد والصلب ستؤدي إىل صناعة اآلالت والعر 

، فتغدو كل صناعة حترك صناعات أخرى .لذلك جند اجلزائر منذ )4(ألخرية ستحرك الصناعة الغذائية وهذه ا
ا اإلنتاجية ، على غرار الشركة الوطنية1967 نشاء العديد من املؤسسات الوطنية الصناعية ووحدا  م ، تقوم 

ة الوطنية للمعادن ، الشركة الوطنية لألحباث واالستغالل املنجمية ، الشركة الوطنية للحديد والصلب ، الشرك
  للصناعات الكهر۲ئية وغريها .

  
 . 106-91م ، مصدر سابق ، ص 1976لالستزادة أكثر حول الثورة الثقافية ، ميكن العودة إىل امليثاق الوطين – )1(
 . 1296م ، مصدر سابق ، ص 1976من دستور  21املادة  - )2(
 . 123- 122م ، ص 1976امليثاق الوطين  – )3(
  . 219رابح لونسي : املرجع السابق ، ص  – )4(
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  الثورة الزراعية :-د 

ـــــــــــجاء يف ميثاق الثورة الزراعي      ة ترمي إىل "تصفية التخلف االقتصادي ــــــــــأن الثورة الزراعي )1(م1971ة ـــ
م:"تستهدف الثورة الزراعية 1971. وجاء يف قانون الثورة الزراعية  )2(واالجتماعي والثقايف السائد يف األر۶ف"

من األرض ووسائل فالحتها بشكل يتأتى معه  وتنظيم االنتفاعالقضاء على استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان 
. وجاء يف دستور )3(وضمان التوزيع العادل للدخل الفالحي" الفعالةحتسني اإلنتاج بواسطة تطبيق التقنيات 

حمو الفوارق بني املدن واألر۶ف وخاصة ببناء القرى "تستهدف الثورة الزراعية  م بشكل واضح وصريح1976
األرض ملن يفلحها ، وال ميلك احلق يف األرض إال أن :" م1971ةــــــــــ. وورد يف قانون الثورة الزراعي )4(ة"ـــــــــــاالشرتاكي

  . )5(من يفلحها ويستثمرها"

، تماعية تركز على امليدان الزراعياجو  أن الثورة الزراعية هي حركة اقتصادية :ميكن القول ومن خالل ما سبق      
الغنب ورفع ق اإلنتاج ــــــــــبشكل عام ، وذلك لتحقي الفالحي النشـــــــــــــاطة ــــــــــــحيركها أهايل الريف يف اجلزائر مبمارس

ريرية وقبلها . وتغيري الريف يتم عن طريق بناء القرى عن األهايل يف الريف الذي عاىن كثريا خالل الثورة التح
"۲إلضافة  ، كانت تضمالفالحيــــــــــة ، ألن هذه القرى  املدينــــــــــةمع قارب الريفتة) فيـــــــالفالحية (القرى االشرتاكي

ة ومقهى وساحة ، مسجدا ومدرسة ومستوصفا ودائرة بريد ومحامات عامة وقاعة تسليإىل املساكن العائلية 
  . )6(ملمارسة األلعاب الر۶ضية"

عملت الدولة بعد صدور قانون الثورة الزراعية على إلغاء امللكية العامة الواسعة لألراضي والنخيل مثل أمالك      
البلد۶ت وأمالك الدولة وأراضي العرش والوقف الشرعي . وكانت هذه األراضي بعد سحبها توضع يف صندوق 

ا  سحب األراضي من عند مُ نشأ من طرف الدولة . وعندما كانت الدولة تالزراعية الــُمــــــورة الث  كانتالكها فإ
فمن حقه أن يتقدم إىل القضاء ويطعن يف ذلك،  ،تعوضهم ، ومن يعتقد أن التعويض أو العملية جمحفة يف حقه 

. )7(" والوطنية للثورة الزراعية الوالئية"جلان الطعن ة عرفت بـ ـــــــــــــهيئ ،ةــــــــــوألجل ذلك استحدثت القيادة احلاكم

  
،  97، العدد/ 08م ، يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1971ميثاق الثورة الزراعية ميكن االطالع على  – )1(

 . 1641-1626م ، ص 20/11/1971
 . 1636م ، ص 1971ميثاق الثورة الزراعية  – )2(
 . 1642ص  مصدر سابق ، م ،1971الثورة الزراعية  ]قانون[من   01املادة  – )3(
 . 1296م ، ص 1976من دستور  20املادة  – )4(
 . 1642م ، ص 1971الثورة الزراعية  ]قانون[من   01املادة  - )5(
مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،  ، 02عبد احلميد براهيمي : أبعاد االندماج االقتصادي العريب واحتماالت املستقبل ، الطبعة/ – )6(

 . 73، هامش الصفحة  1981لبنان ، 
 . 155-154هذه العمل ، يف الصفحات التالية : قد تعرضنا هلذه اللجان يف ل - )7(
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ـــــــاحة األراضي اليت سحبتها الدولة من عند مالكها املختلفني ، حوايل مليون و      ألف  141ُقدرت مســـــــــــــــــ
وحدة ، عرفت كل وحدة إنتاجية  5261على مساحات أو وحدات إنتاجية ، قدرت حبوايل ، مت تقسيمها هكتار 

  . )1(هكتار 217بـ "التعاونية الفالحية" ، قدرت مساحة كل واحدة منها حبوايل 

  املخططات : - هـ 

ا ۲ملخطط م ثالثة خمططات 1967وضعت اجلزائر خالل الستينات والسبعينات ، بداية من       تنموية ، بدأ
ـــــــــــم) ، مث املخطط الرب1973-1970اعي األول (ــــــــــــــم) ، مث املخطط الرب1969-1967الثالثي ( اعي الثاين ـــــ

  يف امليدان االقتصادي . وخاصة ،شاملة هذه املخططات هو حتقيق التنمية  م) ، كان اهلدف من1974-1977(

مليار دينار ،  26أكثر من  للثاينماليري دينار جزائري ، ووفرت  10مخطط األول قرابة وفرت اجلزائر لل     
ـــــــــــة للصناعــــــمليار دينار . خصصت القيادة احلاكم 100ووفرت لألخري أكثر من  يف املخطط  أنواعهاة مبختلف ــ

ــــــــــــمليار دينار لقطاع الزراع 1.9، و٪41ة ــــــــــــار أي بنسبـــــــــــمليار دين 4.3ة ــــــــــاألول قراب ـــــــــــأي بنسب؛ والريةـ ة ـــ
 أمامن االستثمارات ، ٪46أي بنسبة ؛ مليار دينار  12.4در نصيب الصناعة حبوايل قُ ويف املخطط الثاين  .18٪

فلقد قدر نصيب أما يف املخطط األخري .٪15أي بنسبة ؛ مليار دينار  4.1فلقد قدر حبوايل نصيب الزراعة والري
؛ مليار دينار 16.6الرعي حبوايل و ة ــــــالزراع فيما قدر نصيب، ٪45أي بنسبة ؛ مليار دينار 47.7الصناعة حبوايل 

ا وفرت له 400.وإذا كانت قد وفرت يف املخطط األول لقطاع السكن حوايل  ٪16أي بنسبة   مليون دينار فإ
ماليري دينار . هذا ولقد وفرت   08مليون دينار ، ووفرت له يف املخطط األخري أكثر من  900حوايل  يف الثاين

مليار  1.3وفرت له يف املخطط الثاين حوايل و مليون دينار ،  300كذلك لقطاع الصحة يف املخطط األول حوايل 
 املخطط األولوغريها يف  لتكوينللبنية التحتية واووفرت  مليار دينار. 5.4دينار ، وخصصت له يف األخري حوايل 

مليار دينار؛ أي بنسبة  06الثاين حوايل  املخططهلا يف  وفرت، فيما ٪ 30؛ أي بنسبة  مليار دينار 03حوايل 
  . )2(٪30مليار دينار ؛ أي بنسبة  30هلا يف األخري حوايل  وفرت، فيما  23٪

  التوازن اجلهوي :سياسة -و

م بشكل خمتصر وواضح أن "سياسة التــــــــــــــــــــــوازن اجلهوي اختيار أساسي . وهي ترميإىل 1976جاء يف دستور      
ـــــــــــة ، و۲لدرجـــــــــحمو الفـــــــــــــــــــوارق اجلهوي ـــــــــــــــــــــــــا۵ـ ــــــــــــر حرمـ ـــــ   من أجل تنمية  ة األوىل إىل ترقية البلد۶ت األكثــــــــــ

  
م) ، ترمجة : صباح ممدوح كعدان ، اهليئة العامة السورية للكتاب ، 1988-1962بنجامني ستورا : ۳ريخ اجلزائر بعد االستقالل ( – )1(

 . 57، ص  2012دمشق ، سور۶ ، 
دار الكتاب احلديث ، م) ، 2005-1990م) ، (1989-1962سعدون بوكبوس : االقتصاد اجلزائري ، حماولتان من أجل التنمية ( – )2(

 . 152- 151، ص  2012القاهرة ، مصر ، 
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. فمن غا۶ت الثورة اجلزائرية ترقية اإلنسان وحتقيق املساواة بني كامل اجلزائريني ، وسياسة )1(" للوطن منسجمة
أهدافها لن تبلغ "قيق بذلك . فالثورة اجلزائرية التوازن اجلهوي هي إحدى أهم اإلجراءات واألساليب الكفيلةبتح

ر عن اجلهة ـــــــــــــــــــــة لكل اجلزائريني بقطع النظـــــــــــدام املساواة يف الفرص املتاحـــــــــــنعاملنشودة إال إذا وضعت حدا الِ 
بني األجزاء املختلفة للبالد . إن مبدأ املساواة  اليت يعيشون فيها . والثورة ال ميكنها أن تقبل تطورا غري متساوٍ 

ية وضعية يضطر فيها جزء من السكان إىل النزوح  وحتقيق فرص االزدهار لكل املواطنني يستلزم أن ال تقبل أبدا 
م والعمل ووسائل العيش اليت افتقدوها يف ـــــــــــــــن أخرى عن التعليـــــــــم والبحث يف أماكــــــــــــــــاطن استقرارهوَ عن مَ 

ـــــــــــإن الثورة اجلزائري.  ]...[ة ــــــــــــليم األصـــــــــــمنطقته ـــــــــــة قد آثـ ـــــــــــود التنميــــــــــــــــــم جهــــــــــــــه أضخــــــــــــرت توجيــــــــــ ة حنو ـ
ــــــــــــــــــامل ارا ، ــــــــــــــــــــــــــناطق األكثر ازدهـــــــــــــــــــاء يف ظرف وجيز إىل مستوى املـــــــــــــــــــــن من االرتقـــــــــــــناطق الفقرية حىت تتمكــ

ـــــــــــن مغزى التــــــــــــوهنا يكم . ومن  )2(عن سياسية التوازن اجلهوي م1976. هكذا عرب امليثاق الوطين"اجلهوي نواز ــ
التالية لتحقيق التوازن اجلهوي  اإلجراءاتامليثاق الوطين  ميكن أن نستنتج ونستخلص  خالل العرض الذي قدمه

  : )3(على أرض الواقع

 يئ ـــــــــــيئة أقاليم البالد  ق ـــــــــــــــــــــــطرية ، وذلك عن ـــــــــــــة يف كل منطقـــــــــــــــــــــــه التنميــــــــــــــة ملا تقتضيــــــــــــــــــة حمكمــــ
ــــــــــز ال تتوفــــــــــــــــق استثمارات يف مراكـــــــــــــــاإلسراع بتحقي ـــــــــــر ۲لضــــ ة ــــــــــــــــــــروف املالئمــــــــــــــرورة على أحسن الظـــ

 ة .ــــــــــللتنمي
 ـــــــــــتوزيع دقي   أحناء البالد ، جيب أن يتجسم من خالل استثمــــــــــــــــــــــار موارد كل جهة .ـارات عربق لالستثمـ
  توزيع األنشطة االقتصادية عرب الرتاب الوطين توزيعا متواز۵ وتوزيع اإلطارات بني خمتلف اجلهات الوطن

 توزيعا عادال .
  ّلة وستكون غري متساوية .اأسبقية ترقية الفرد على اجلماعة ؛ ألن هذه الرتقية لن تكون فع 
  التوزيع املتجانس بني اجلهد املبذول لتنمية منشآت اإلنتاج وبني شبكة التعليم والتكوين املهين ونشر

 الثقافة .
  العمل على تنمية ثقافية علمية وتكنولوجية لسكان املنطقة احملرومة لكي ال حيصل استغالل أفرد سكان

 املنطقة احملرومة .
  العمل على إنشاء املستشفيات وتوزيع املنشآت الصحية وبناء املساكن وتشييد القرى وتعميم الكهر۲ء

ومضاعفة املواصالت اهلاتفية وتنمية وسائل االتصال وتقريب اإلدارة بني املواطن وإيصال اإلذاعة والتلفزة 
  إىل أقصى جهات البالد .

 
 . 1296م ، ص 1976من دستور  22املادة  – )1(
 . 123م ، ص 1976امليثاق الوطين  – )2(
  . 126-124املصدر نفسه ، ص  – )3(
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  األسلوب االشرتاكي لتسيري املؤسسات : - ز 

م ما يلي: "تشكل األساليب 1976جاء يف دستور لقد أخذت اجلزائر منذ االستقالل ۲لنظام االشرتاكي ، لذلك 
االشرتاكية لتسيري املؤسسات عامال لرتقية العمال ، وهم يتحملون ، مبسامهتهم يف التسيري ، مسؤوليات حقيقية 

م"حبمنتخبني واعني بوصفهم  م ، ميثاق 1971أخرجت القيادة احلاكمة يف نوفمرب من سنة كما.)1(قوقهم وواجبا
سلوقانون للتسيري املؤسسات يف اجل هي املؤسسات العامة ،  ، وهذه املؤسسات )2(وب التسيري االشرتاكي زائر 

. وهذا امليثاق وهذا القانون وغريمها من النصوص جيعل )3(التابعة للدولة ، واليت عرفت ۲سم املؤسسة االشرتاكية 
وتنفيذية ، وإمنا سيشاركون يف جمرد هيئة تقنية فلن يعود العمال منذ التاريخ السابق العمال فاعلني يف املؤسسة ، 
  عملية إدارة وتسيري املؤسسة .

يتم تسيري املؤسسة حبسب قانون التسيري االشرتاكي للمؤسسات عن طريق جملس العمال واللجان الدائمة      
ـــــــــــة ۲إلضافة إىل جملس مديرية املؤسســــــــــة املؤسســـــــــوجملس مديري دير العام وغريه .فأما جملس ة ۲إلضافة إىل املـ

نتخب من طرف مجاعة نتخب من طرف جملس عمال الوحدة ، وجملس عمال الوحدة هو بدوره يُ العمال ، فهو يُ 
ــــــــــــعمال الوح ــــــــــــة أو الوحــــــــــيراقب تسيري املؤسس هـــــــــــــــجملس العمال أن ومن اختصاصاتدة . ــ ربامج ، دة وينفذ الــــ

ذه  لكي يقوم بكل مهامه فهو و  أو الوحدة .املؤسسة يضع تقريرا سنو۶ يبدي فيه رأيه يف تسيري الصفة فهو و
ات غري ــــــــــــــد اجتماعـــــــــــــن أن يعقــــــــــــــوميك، دة ـــــــال الوحــــــــــــــــة وكذلك جملس عمـــــــــيعقد اجتماعني عاديني يف السن

لس ـــــــــــــــــــــن ثلثي أعضــــــــــــــــــــأو بطلب مالعام ر ـــــــــــــــــة بطلب من املديــــــــــــــعادي لس ... أو بطلب اء ا من رئيس ا
  .) 4(لس عمال الوحدة األمر ۲لنسبة وكذلك

ميكن أن تتعدى  واليت ال،  ةــــــــــــــاملؤسسستحدث على مستوى الذي ي، ر ـــــــــــــــــة ، اهليكل اآلخــــــــــالدائماللجان أما و 
، جلنة ة ، جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية ــــــــــــــــة واملاليــــــــــة : جلنة الشؤون االقتصاديـــــــــــــــأكثر من اللجان التالي

ــــــــــتأديبي، جلنة الشؤون الــــــــــــــن شؤون املستخدمني والتكويـــ تتألف اللجان من و واألمن .  ةـــــــــــــالصححفظ ة ، وجلنة ـــ
ـــــــــــ۲ألولوي يعينهمجملس العمال الذي أعضاء  ـــــة يف جماهلا وتعطي رأيها ه . تعمل كل جلنــــــــــــــة من بني أعضائـــ ــــــــ

.)5(جمال اختصاصها ،كل يف وحكمها 

  
 . 1296م ، ص 1976من دستور  23املادة  – )1(
،  08جلزائرية ، السنة/م ، يف اجلريدة الرمسية للجمهورية ا1971ات ــــــــــــميثاق التنظيم االشرتاكي للمؤسس ميكن االطالع على– )2(

ات يف العدد التنظيم االشرتاكي للمؤسس ]قانون[.كما ميكن االطالع على 1735-1730، ص  13/12/1971،  101العدد/
 م .1971نوفمرب  16مؤرخ يف  74-71حتت األمر رقم  ]القانون[ولقد صدر  ، 1744-1736نفسه ، ص 

 . 1736م ، ص 1971التنظيم االشرتاكي للمؤسسات  ]قانون[من  05و 04و 03و 02و 01املادة  – )3(
 . 1738-1736من املصدر نفسه ، ص  48املادة  إىل 19من املادة – )4(
  . 1739- 1738من املصدر نفسه ، ص  56إىل املادة  49من املادة  - )5(
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أما اهليكل اآلخر الذي اُستحــــــــــــدث مبوجب قانون التسيري االشرتاكي للمؤسسات ، فهو جملس مديرية      
يرتأس هذا اهليكل ، ۲إلضافة إىل عدد معني من النواب الذي يتألف من املدير العام ،  والذي ، )1(املؤسسة 

ممثلني ينتخبهم جملس العمال ملدة  أوة كذلك من ممثل ــــــــــــــــــة املؤسســـــــــــــــــاملباشرين هلذا املدير ، ويتكون جملس مديري
أن جيتمع كذلك بدعوة من املدير ثالثة أعوام . وجيتمع جملس املديرية مرة على األقل يف األسبوع ، كما ميكن 

رية علما يف كل حني اط جملس املديحيُ .و ويكون اجتماع موضوعا لتحرير حمضر  ،العام ، كلما رأى ذلك ضرور۶ 
  يقوم به :ومن أبرز ما  ،بسري املؤسسة 

  ا .كما   مشروع اخلطة اإلمجالية لتنظيم املؤسسةيبت يف  يسوي خالفا
  اللجان الدائمة للمؤسسة .تعيني ممثلني للمديرية يف 
  واإلنتاج والتموين . عمشاريع توسيع نشاطات املؤسسة ومشاريع برامج البييبت يف 
  مشاريع املخططات ومشروع بر۵مج استثمارات املؤسسة .يبت 
 مليزانيات وحسا۲ت االستغالل حسا۲ت اخلسائر واألر۲ح وحسا۲ت ختصيص النتائج والتقرير يبت يف ا

 علق بنشاط السنة املالية املنصرمة .السنوي املت

عني من طرف السلطة بعد اقرتاح من الوزير الوصي ، واملدير العام يعمل حتت سلطة أما املدير العام ، فهو يُ      
الوزير الوصي ، ويكون مسؤوال عن التسيري العام للمؤسسة يف نطاق اختصاصاته واحرتام االختصاصات األخرى 

عمال وغريه . هذا وميثل املدير العام املؤسسة يف مجيع أعمال احلياة املدنية وميارس السلطة املوكلة إىل جملس ال
  .)2( السلمية مع املوظفني

  م) :1978-1962( ما بني األنشطة االقتصادية يف اجلزائر -ﾘلثا 

  الزراعة :-أ

  اإلمكانيات الزراعية :-1أ

مكـــمتتعت اجل ؛  ارسة الزراعة ، حىت وإن كانت غري كافية ـــــــــــانيات متكنها من ممـــزائر منذ االستقالل اجلزائر 
ل بعضه من عند الك كاعتدال  بعدولون ــــــــــــــــاملناخ وتوفر الرتبة اخلصبة ۲إلضافة إىل العتاد الزراعي ، والذي ُحصِّ

ا سابقا ، كما متكنت بعد االستقال ل من شراء بعضه اآلخر من اخلارج ، فرارهم من األراضي اليت كانوا يستغلو
  ۲إلضافة إىل ذلك توفر قاعدة من الشعب تريد ممارسة الزراعة ، وهي وإن مل تكن مؤهلة وذات كفاءة ، ولكنها

  
 . 1739يف املصدر نفسه ، ص  60إىل املادة  57من املادة  يُنظرحول جملس مديرية املؤسسة ،  – )1(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة .يف  64إىل املادة  61من املادة  – )2(
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، حتالل الفرنسي كانت بلدا زراعيا؛ ألن اجلزائر قبل حىت اال -إن صح هذا التعبري–متارس الزراعة ۲خلربة و۲لفطرة 
يرث فيه االبن هذه املهنة من عند األب وهكذا . ولكن اجلزائر مل تتوقف عند ممارسة الزراعة ۲خلربة ، بل نراها 

ال الزراعي ويف جماالت أخرىمنذ فجر االستقال . كما ميكن أن  )1(ل تؤسس مؤسسات لتكوين إطارات يف ا
  ستغل كما ينبغي ملمارسة الزراعة أو يف غريها من األغراض  .نضيف إىل اإلمكانيات السابقة توفر املياه اليت ال تُ 

ــــــــــياجلزائر  ةــــــــــــة الساحليـــــــــــــإن املنطق      ة من الزراعة ،  ـــة أنواع خمتلفـــــــــممارسة أرضها على ـــــــــــمناخها وطبيعيساعد  ةـ
كاحلمضيات والكروم والزيتون واخلضروات والبنجر السكري والقطن وغريها . أما املنطقة الداخلية يف اجلزائر ، 

، وهذه إحدى عقبات )2(ىل الري تفتقر إ لكنها تبقى منطقة، و بوب وتربية املواشي تمارس فيها زراعة احلف
ـــــــــــمم ن املساحات الزراعية املروية يف اجلزائر قدرت ة ومناطق أخرى . وعلى ذكر الري فإارسة الزراعة يف هذه املنطقـ

ألف  800ماليني و06ألف هكتار، فيما قدرت األراضي األخرى غري املروية حبوايل  270م حبوايل 1970يف سنة 
ماليني هكتار ، وهي مساحة ال  07ال تفوق ، ن املساحة الصاحلة للزراعة يف اجلزائر وبشكل عام فإ. )3(هكتار 

من ٪17، فيما تساوي حوايل ٪ 2.9حبوايل  واليت ميكن تقديرهاتساوي شيئا من  املساحة اإلمجالية للجزائر ، 
تقع يف النصف الشمايل للجزائر . يف اجلزائر  ةاجلزء الشمايل ، على فرض أن معظم األراضي الصاحلة للزراع

، ومن خالل اإلحصائيات فهي ال تستغل ۲لكامل يف اجلزائر  ةــــــــــة للزراعـــــــــو۲لرغم من تراجع املساحة الصاحل
ـــــــــــاإلمجالي ةن نصف املساحة تقريبا من املساحفإ، الرمسية املتوفرة لدينا  للزراعة هي اليت تستغل فقط احلة ـــــــــــــــة الصــــــــ

  . )4( خالل كل موسم تقريبا

  :نتاج اإل-2أ

، عباد الشمس،، القطن(التبغ  الصناعيةت اوالزراع والفواكهواخلضر  والبقول اجلافةب ج اجلزائر احلبو تزرع وتنت     
  . )5( روم وغريهاافة إىل الكـات ۲إلض، والزيتون والتمــور واحلمضيــاطم الصناعية) ــــــــــــــــــمندر السكري ، الطمالش

  احلبوب:-1

من خالل اإلحصائيات الرمسية املتوفرة ، كانت أكرب املساحات الزراعية يف اجلزائر مسخرة لزراعة احلبوب ،        

  
 . 226، وزارة الثقافة ، مرجع سابق ، ص  03حممـد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزء/ – )1(
 . 63-62عبد احلميد براهيمي : أبعاد االندماج االقتصادي ... ، مرجع سابق ، ص  – )2(
 . 53املرجع نفسه ، ص – )3(
استخدم األراضي الصاحلة  حول 3-4 ، 2-4،  1-4ول ا: الفالحة ، اجلد 07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية – )4(

 . 145- 144 صاملصدر السابق ،للزراعة  ، 
، حول تطور اإلنتاج النبايت  3-1،  2-1،  1-1،اجلداول : : الفالحة 07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )5(

  . 134-132(جمموع القطاعات) ، املصدر نفسه ، ص 
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ألف هكتار ، طوال عقدّي الستينات والسبعينات . ووصل مقدار  800وهي تفوق يف أغلب املواسم مليونني و
مليون قنطار ، فيما  23م) ، ما يزيد عن 1962/1963األول للجزائر املستقلة (إنتاج احلبوب يف املوسم الزراعي 

مليون قنطار ، فيما وصل يف املوسم الثالث  15تناقص اإلنتاج يف املوسم الثاين ، حيث وصل إىل حوايل 
ـــــــــــــــــــر  340مليون و 17م) إىل حوايل 1964/1965( معدل أو متوسط ألف قنطار . وبشكل عام ميكن تقديــ

مليون قنطار سنو۶ ، وحىت بعد تطبيق مشروع الثورة  17إنتاج احلبوب خالل عقدّي الستينات والسبعينات حبويل 
م) هو 1974/1975مليون قنطار . وكان موسم ( 17الزراعية منذ بداية السبعينات ، كان معدل اإلنتاج حوايل 

كان ألف قنطار ، فيما   800مليون و 26إلنتاج إىل ما يزيد عن أكرب املواسم يف إنتاج هذه املادة ، حيث وصل ا
م) ، أضعف املواسم إنتاجا ، حيث سقط فيه اإلنتاج تقريبا إىل نصف متوسط اإلنتاج ، 1965/1966موسم (
م) هو أضعف املواسم مردودا 1976/1977ألف قنطار ، فيما كان موسم ( 700ماليني و 07در حبوايل حيث قُ 

 ألف قنطار . 400مليون و 11در اإلنتاج حبويل منذ تطبيق مشروع الثورة الزراعية ، حيث قُ هلذه املادة 

، القمح الصلب والقمح اللني والشعري والذرة ۲إلضافة إىل األرز وغريها . ومما جتدر متثل احلبوب يف اجلزائر      
ماليني قنطار 07الذي مل يسقط إنتاجه عن اإلشارة إليه يف هذا املقام ويف البداية ، هو إنتاج القمح الصلب ، و 

ة ، فيما وصل إنتاجه يف موسم ــــــــــــــــأمحد بن بلة واهلواري بومدين إال يف مواسم قليلسنو۶ خالل حكمّي 
ماليني  09مليون قنطار ، وإىل أكثر من  12م) ؛ أي املوسم الزراعي األول للجزائر إىل أكثر من 1962/1963(

ماليني ونصف مليون  08در حبوايل م) . أما عن متوسطه فلقد قُ 1963/1964سم الفالحي الثاين (قنطار يف املو 
  قنطار ، طوال عقدّي الستينات والسبعينات ، منذ االستقالل .

ماليني قنطار ، فيما فاقت  05أما القمح اللني فوصل متوسط إنتاجه طوال اإلطار الزماين السابق إىل حوايل      
ــــــــــــــــــم) ، حيث وصل فيه اإلنت1971/1972هذا املتوسط ، على غرار موسم (،  مواسم الكمية يف  اج إىل أكثر ـــ

 06م) ، الذي وصل فيه اإلنتاج إىل أكثر من 1974/1975ألف قنطار ، وموسم ( 400ماليني و 07من 
  الزراعية خالل عقد السبعينات .مها من مواسم الثورة ،  ألف قنطار ، وهذين املومسني 600ماليني و

و۲إلضافة إىل القمح اللني والصلب ، هناك الشعري ، والذي سجل إنتاجه يف املوسم الفالحي األول 
، فيما قارب إنتاجه يف موسم يتكرر هذا املردود طوال الستينات ، ومل ألف قنطار  900وماليين06

ألف  400ماليني و 06م) إنتاج املوسم األول للجزائر املستقلة ، حيث وصلت كمية املردود إىل 1971/1972(
، و۲لتايل قدر ني السابقني حبوايل مليون قنطار م) ، عن املومس1974/1975ه يف موسم (ــــــــــــــقنطار ، وزاد إنتاج

ئيات الرمسية ميكن تقدير معدل إنتاجه طوال ألف قنطار . ومن خالل اإلحصا 400ماليني و  07 اإلنتاج حبوايل
مل يكن املردود دائما يف معدل هذا املتوسط و ألف قنطار سنو۶ .  400ماليني و 04الستينات والسبعينات حبوايل 

 من االستقالل تعقدّي الستينات والسبعينارى خالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــوإمنا سقط إىل أدىن مستو۶ته مقارنة ۲ملواسم األخ
  م) .1965/1966ألف قنطار ، وذلك يف موسم ( 300إىل حوايل مليون و
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ومن زراعات احلبوب كذلك ، الذرة واألرز . وحبسب اإلحصائيات املتوفرة ، فلقد قدم نوعني من الذرة ،      
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــاء . ولقد ُقدر متوسط إنتـ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــاجهما حبوايل الذرة الصفــــــــــــــــــــــــــراء والبيضـ نطار ، فيما سجلت ق 61300ـ

م)، 1974/1975م) ، (1972/1973م) ، (1969/1970م) ، (1968/1969م)، (1963/1964مواسم : (
ألف  85إىل حوايل  يف السنوات السابقة الذكر ، وصل معدل إنتاجهاو إنتاجا كبريا مقارنة ۲ملواسم األخرى ، 

ــــــــــقنط سجلت مواسم فيما قنطار ،  31900سط إنتاجه حبوايل ار للذرة بنوعيها ... أما األرز، فلقد قدر متو ـ
م) 1962/1963ع يف مواسم السبعينات . ويعد مومسا (ـــــــــــــــ، وتراجاجه ــــــــــــــــــالستينات أكرب مستو۶ت إنت

در الستينات والسبعينات منذ استقالل اجلزائر ، حيث ق م) ، أكرب مردودين لألرز خالل عقديّ 1968/1969و(
  . )1(قنطار  67110قنطار ، وقدر يف املوسم الثاين حبوايل  67000م األول حبوايل ـــــــــيف املوس

  البقول اجلافة:-2

ـــــــــــــــــــــــاج       متثل البقول اجلافة ، الفول واجللبان والعدس واحلمص و الفصولياء اليابسة وغريها . قدر متوسط إنتــ
خالل الستينات والسبعينات ،  ــــــــــــــــــــــــــــمن موامسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيما يبقى أحسألف قنطــــــــــــــار ،  490هذه املواد حبوايل 

م) ، حيث وصلت كمية اإلنتاج يف كل واحد منهما إىل حوايل 1975/1976م)، و(1974/1975مومسا : (
 أحسن، مها من  م)1978-1962ما بني (ألف قنطار . هذا ولقد كان مردود الفول ومردود احلمص  750

ــــــــــــــــــألف قنطار ، فيما قدر مت 218، فلقد قدر متوسط إنتاج الفول حبوايل البقول اجلافة ديد امر  وسط مردود ــــــــــــ
  . )2(ألف قنطار  155احلمص حبوايل 

  اخلضر :-3

در متوسط مردود هذه املنتجات طوال ستكون البطاطا والطماطم والبصل واجلزر هي قيد دراستنا . ولقد قُ      
ماليني قنطار . كانت كمية إنتاج البطاطا هي األكرب دائما  05حكمّي ، أمحد بن بلة واهلواري بومدين ، بقرابة 

ــــــــــــــور دائـــــــــــــم من موسم ابقني ، ويظهــــــــــــــــــــــــــخالل العهدين الس ـــــر من خالل اإلحصائيات أن إنتاجها كان يف تطــ
كثر من إنتاجها م) أحسن املواسم 1974/1975موسم (إىل آخر ، ولكن يبقى   05، حيث قدر اإلنتاج 

ولكن يبقى  ،يف تطور من موسم إىل آخر  كانتالسابقة الذكر كلها   اخلضرواتألف . وكذلك  700ماليني و
. )3(أكرب املواسم إنتاجا،  ألف 400ماليني و 08كثر من  إنتاجهم) ، الذي قدر 1974/1975موسم (

  
حول استخدم األراضي الصاحلة  3-4،  2-4،  1-4: الفالحة، اجلداول  07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية – )1(

: الفالحة ،  07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية ، ويُنظر كذلك في 145- 144 صللزراعة  ، املصدر السابق ،
  134-132، حول تطور اإلنتاج النبايت (جمموع القطاعات) ، املصدر السابق ، ص  3-1،  2-1،  1-1اجلداول : 

 املصدر نفسه ، نفس الصفحات . – )2(
  املصدر نفسه ، نفس الصفحات . – )3(
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  :الزراعات الصناعية -4

ومتثلها زراعة التبغ والقطن وعباد الشمس والشمندر السكري والطماطم الصناعية وغريها . ويف السنوات      
األوىل من االستقالل كان منتوج هذه املزروعات ضعيفا ، وبدأت هذه املزروعات يف االنتعاش والتطور يف إنتاجها 

 600ما يزيدعنم) إىل 1966/1967ج يف موسم (منذ النصف الثاين من عقد الستينات ، فوصلت كمية اإلنتا 
  . )1(ألف قنطار 400ألف قنطار ، ووصل إنتاجها يف أواخر السبعينات إىل ما يقارب أو يفوق مليون و

  الكروم :-5

ساحة املغروسة املتضم الكروم ، الكروم املخصصة واملوجهة إلنتاج اخلمور ، وكروم عنب املائدة . ووصلت      
ـــــــــــم) ، ولكن هذه املس1963/1964ألف هكتار يف موسم ( ۲351لكروم بشكل عام إىل حوايل  احة ستأخذ ــــــــ

مساحات الكروم املخصصة إلنتاج اخلمور ، فاجلزائر   ل الستينات والسبعينات ، و۲لتحديديف الرتاجع ، خال
ويف أواخر عقد السبعينات وصلت مساحة هذه األراضي  .كبرية ص منها مساحات  قِ نْ كانت خمططة إىل أن تُـ 

  ألف هكتار . 200املغروسة ۲لكروم إىل حوايل 

خذ اإلنتاج       إذا كانت مساحة الكروم املخصصة إلنتاج اخلمور قد أخذت يف التناقص ، فمن الطبيعي أن 
 400ماليني و 10م) ، حبوايل 1963/1964( الثاينوسم الفالحي املقد ُقدر يف  اإلنتاجكان   يف الرتاجع ، فإذا

كثر من كان م) ،  1964/1965هيكتولرت ، ويف املوسم الفالحي الثالث ( مليون هيكتولرت ، فإن  14قد قدر 
ـــــــــــإنتاجه وصل يف أواخر السبعينات إىل ما يزيد عن مليونني ونصف مليون هيكتولرت . أما كروم عنب امل ائدة ــــــ

ا مل ُمتس واُهتم بزراعتها ، فإذا كفأخ في موسم انت قد سجلتــذت يف االزدهار والتطور ؛ ألن مساحا
ل منذ منتصف السبعينــــــــات إىل مايفوق ـــــــــــألف قنطار ، فإن إنتـاجها وصـ 183داره ــــــــــــــم) ما مق1963/1964(

  .)2(ألف قنطار  450

  احلمضيات :-6

ـــــــاجها من االستقالل  400تفوق املساحة املغروسة ۲حلمضيات مليون و      ــــــــــ ألف هكتار . وقدر متوسط إنتــــــ
ـــــــــــر السبعينات ما يفـــــــــــــإىل أواخ ــــــــ ــــــــــــألف قنطار . ومن خالل اإلحصائيات تـََوضَ  600ماليني و 04وق ــ َح أن  ــ

ـــــــــــة اإلنتاج كانت متقاربـــــــــــــــــــكمي ــــــــ ـــــــــــة تقريبا يف كل سنوات الستينات والسبعينــ ــــــــ  فوقتات ، كما مل تنخفض ومل تـــ
  . )3(بكثري عن متوسط اإلنتاج 

 

 اإلحصائيات نفسها ، نفس الصفحات .– )1(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحات . - )2(
  نفس الصفحات .املصدر نفسه ، – )3(
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  الزيتون:-7

كانت يف تطور ، فإذا كانت يف بداية الستينات ائيات الرمسيـــــــــــــــة أن مساحات الزيتون  املالحظ من خالل اإلحص
ا فإن ألف هكتار ،  90حبوايل  تقدر قد  ألف هكتار،  180يف أواخر السبعينات إىل حوايل قد وصلت مساحا

اجه ـــــــــــــــــحبوايل الِضعف . ووصل متوسط إنت تم ، قد ازداد1978م إىل 1962سنة أي من  16فهي يف حوايل 
اج ـــــــــــــــــــــألف قنطار ، وطوال عقد الستينات مل يسقط اإلنت 400منذ االستقالل إىل حوايل مليون وو يف الستينات 

ـــــــــــأو يزد بكثري عن املت ألف  700اج حبوايل مليون وــــــــــــم) ، حيث ُقدر اإلنت1967/1968وسط إال يف موسم (ــ
در متوسط إنتاجه يف عقد السبعينات حبوايل مليون ونصف مليون قنطار ، ومل ينخفض ومل يزد قنطار . هذا ولقد قُ 

قنطار ،  140وألف  884م) ، حيث قدر اإلنتاج حبوايل 1977/1978ط بكثري إال يف موسم (ــــــــعن هذا املتوس
م) 1974/1975فالكمية سقطت إىل النصف تقريبا عن متوسط اإلنتاج ، فيما سجال مومسا (

ه  ألف قنطار يف كل موسم من املومسني السابقني . هذا وتوجّ  900م) ، إنتاجا يفوق مليون و1975/1976و(
  . )1(وتوجه أخرى حنو التعليب وحنوه كميات من اإلنتاج حنو العصر ، 

  : التمور-8

ترتكز معظم واحات النخيل يف اجلزائر يف الصحراء الشمالية الشرقية ، ولقد قدرت مساحة أراضي التمور      
 39ألف هكتار ، فيما كانت يف سنوات الستينات تقدر ما بني   71بشكل عام يف أواخر السبعينات حبوايل 

) ، حيث وصلت مساحتها م1970/1971موسم (زة نوعية يف ـــــــــــألف هكتار . حققت مساحة التمور قف 48و
 ألف 44) ، تقدر حبوايل م1969/1970أي موسم ( ؛ألف هكتار ، فيما كانت يف املوسم الفارط  71إىل 

ألف قنطار  500ات حبوايل مليون وـــــــــــــــور منذ االستقالل إىل أواخر السبعينـــــــــــهكتار . ُقدر متوسط إنتاج التم
ــــــــاج هذا املعدل يف مواسم عديدة على غرار موسم (و . سنو۶  ) ، والذي وصل م1963/1964لقد فاق اإلنتــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــر من مليون و ــــــــــــــاج إىل أكث اإلنتاج الذي وصل فيه ) ، م1974/1975ألف قنطار ، وموسم ( 700فيه اإلنتـ
) ، والذي وصل فيه اإلنتاج إىل أكثر من مليون م1977/1978ألف قنطار وموسم ( 800إىل أكثر من مليون و

ألف قنطار . هذا ولقد حصل أن سقطت كمية اإلنتاج إىل النصف من املتوسط يف موسم  900و
 . )2(قنطار  650ألف و 792) ، والذي قُـــــــــــدر فيه اإلنتاج حبوايل م1969/1970(

  الفواكه:-9

ألف قنطار ،  900ُقدر متوسط إنتاج الفواكه طوال عقدّي الستينات والسبعينات ، منذ االستقالل ، بقرابة      

  
 اإلحصائيات نفسها ، نفس الصفحات .– )1(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحات . – )2(
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وهذا املتوسط احملسوب كان دون احتساب كمية البطيخ والبطيخ األمحر ، الذي تزرعه اجلزائر بشكل كبري ، 
ألف قنطار ، وكان  600م حبوايل مليون و1978إىل  1962وميكن تقدير متوسط البطيخ والبطيخ األمحر ، من 

ماليني قنطار ، بينما   03تاج إىل ) ، والذي قارب فيه اإلنم1974/1975أحسن  املواسم إنتاجا ، هو موسم (
  .)1(ألف قنطار 300م) ، حيث قدر اإلنتاج حبوايل مليون و1963/1964كان أضعف املواسم هو موسم (

ـــــــــــ، وخاصة يف جمذائية مادة أولية للصناعة الغ وفر املنتجات السابقةتُ       ا ـــــــــــــــ ال التعليب ، أضف إىل ذلك أ
االحتياج  حققت إنالتيو توفر احتياجات الشعب ، وخاصة مادة احلبوب بكل أنواعها ، أما املنتوجات األخرى 

ا تصدر إىل اخلارج أو هي معدة مسبقا للتصدير حنو اخلارج ، وخاصة ، منتج التمور واحلمضيات ،  ،احمللي فإ
  .واخلمور ۲إلضافة إىل الزيتون 

  احليواﾙت :تربية  -ب

عرفنا يف البداية أن املناطق الداخلية من اجلزائر تصلح بشكل كبري للرعي ، وخاصة رعي األغنام واملاعز ، أما       
ا الكأل ...األبقار فهي ترىب يف املناطق التلية من الوطن . أما اجلمال فترتكز تر    بيتها يف املناطق الصحراوية اليت 

ــــــــــــــــــمن خالل اإلحصائيات يتضح أن عدد املواشي يف اجلزائر منذ االستقالل إىل أواخ      ر السبعينات أخذ ــــــــــــــــ
م إىل أكثر 1978ار يف سنة ــــــــيف التطور واالزدهار ، مع توقف يف منوها يف بعض األعوام . وصل عدد رؤوس األبق

م تقدر حبوايل نصف مليون رأس ... أما الضأن فبلغ 1963، بعد أن كانت يف سنة ألف رأس  200من مليون و
م 1963ألف رأس ، فيما كان عددها يف سنة  800ماليني و 10م إىل أكثر من 1978عدد رؤوسه يف سنة 

مع استقرار  كذلك تطـــــــــــــــــــــــــــورا يف عدده  ـاعز فلقد عرفــــــــــــــــــــــألف رأس ... أما امل 700ماليني و 03يقدر حبوايل 
مليون م يقدر حبوالي1963ألف رأس ، فلقد كان عدد رؤوسها يف سنة  400يف سنوات السبعينات عند مليونيني و

م فلقد قدر عدد رؤوسها حبوايل مليونني 1978ألف رأس ، أما يف أواخر السبعينات و۲لتحديد يف سنة  300و
ألف رأس ،  158ألف رأس ... أما اجلمال فلقد وصل عدد رؤوسها عند بداية االستقالل إىل حوايل  500و

ألف رأس ، ولكن  178م إىل 1969وتطور عدد رؤوسها خالل الستينات إىل أن وصل يف أواخرها يف سنة 
ألف رأس ، بينما  155م حبوايل 1975عددها أخذ يف الرتاجع منذ منتصف السبعينات ، إذ قدر عددها يف سنة 

... هذا ولقد قدر عدد الدجـاج يف اجلزائر يف سنة  )2(ألف رأس  134م حبوايل 1978قدر عددها يف سنة 
. )3(ألف من رؤوس الديــك الرومي  28ألف من رؤوس البــط و 24مليون رأس ۲إلضافة إىل  17م بقرابة 1977

  
 اإلحصائيات نفسها ، نفس الصفحات .– )1(
 1962، حول تطور رؤوس املاشية من  2-5،  1-5: الفالحة ، اجلداول :  07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  – )2(

 . 147م ، مصدر سابق ، ص 1979إىل 
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ،  – )3(  . 149، ص  1979حممـد علي الفرا : مشكلة الغذاء يف العامل العريب ، ا
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  الصيد البحري : -جـ

احل ــــــــــــــــــــــلم به ثروة مسكية معتربة ، أضف إىل ذلك أنه سك 1200ترتبع اجلزائر على شريط ساحلي طوله      
تفتقر إىل الوسائل الكافية ملمارسة الصيد أن اجلزائر منذ االستقالل كانت صحيح على البحر األبيض املتوسط . 

ـــــــــــأن تطمنذ اسرتجاع االستقالل ن حاولت ــــــــــــــــ، ولكوةبق  هذاكد اجلانب ، ورمبا يؤ  ور يف نفسها يف هذاـــــــ
ُقدر اإلنتاج يف أواخر فلقد يتطور من سنة إىل أخرى .مستوى اإلنتاج  ؛فلقد أخذاليت بني أيدينا  اإلحصائيات

. وكانت أبرز األمساك طن 900ف وأل 16م حبوايل 1963ألف طن ، بينما قدر يف سنة  34السبعينات حبوايل 
  . )1(ألزرق املصطادة هي السمك األبيض والسمك ا

لالستهالك  اً أولية للصناعة ، وقبل ذلك مواد ثروة احليوانية واألمساك ، مواداً تُوفر املواد الزراعية السابقة وال     
املباشر . فمن األمساك ما يذهب إىل االستهالك املباشر ، ومنها ما يذهب إىل التصبري . وتُوفر الثروة احليوانية 
وخاصة الدواجن واألبقار واألغنام اللحوم لالستهالك املباشر ، وتُوفر اجللود (األبقار وحىت األغنام) واألصواف 

القمح الصلب الدقيق ، وبعض الفواكه للتصبري وهكذا ... وبشكل عام  (األغنام) مواد أولية للصناعة . ومن
  فاملنتجات الزراعية واألمساك والثروة احليوانية هي موجه للصناعة الغذائية والصناعة اجللدية والنسيجية ... 

  الصناعة : -د

  اإلمكانيات الصناعية :-1د

جتعلها يف ال تساعدها على ممارسة الصناعة فحسب ، وإمنابثروات طبيعية  -والزالت–متتعت اجلزائر منذ استقالهلا 
مقدمة الدولة املصنعة ويف مقدمة الدول املتقدمـــــــــــــــة ، هذا إن أحسنت استغالهلا وطورت يف استغالهلا هلذه 

لزنك والرصاص والفوسفات وغريها .  الثروات ، فهي متتلك املعادن مبختلف أنواعها على غرار احلديد والنحاس وا
كما يتمتع ۲طنها ۲حتياطات كبرية من البرتول والغاز والفحم احلجري ، كما تتوفر مساحات واسعة تسطع فيها 

  الشمس حبرارة مرتفعة ومدة زمنية طويلة نوعا ما (الطاقة الشمسية) .

و۲إلضافة إىل الثروات السابقة وأخرى مل نذكرها ، هناك إطارات قد تكونت منذ االستقالل يف هذا اجلانب      
ا اجلزائر لالستثمار يف جمال الصناعة ، واليت كانت  ومازالت أخرى تتكون ، أضف إىل ذلك األموال اليت رصد

خذ حصة األسد كما يقال ، أضف إىل ذلك أن اجلز  ميم املناجم يف سنة غالبا ما  م 1966ائر عملت على 
ميم احملروقات يف سنة  ا بنسب كبرية فاقت 1971وعملت على    م ، وهذا األمر جعل اجلزائر تستفيد من خريا

  
ــــالفالح:  07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1( ــــحول تطور إنتاج الصي 07ة ، اجلدول ـــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ د البحري حسب النوع ــ

  . 149، ص  2011إىل  1962من 
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ـــــــــــاقة  خذه منذ االستقالل ؛ فالشركات األجنبية وخاصة الفرنسية واليت كانت تسيطر على قطاع الطـــــــــــ ما 
صاحبة وهي خذ أكثر من حصة اجلزائر  كانتزائر ، ورمبا  واملناجم يف اجلزائر كانت تتقاسم اخلريات مع اجل

ــــــــــــــــة إىل هذا وذاك ،  ـــــــــــتوفر قاعدة صناعياملِلكو۲إلضاف ة يف اجلزائر بدأت يف إنشائها منذ االستقالل وخاصة منذ ـ
جناز العديد من مشاريع النقل ، كالطرقات ، فلقد وصل بدأت منذ االستقالل يف إاجلزائر  أنكما م .  1967سنة 

م 1965ارات التجارية يف سنة ــــــــــكلم ، ووصل عدد السي  77500م حبوايل 1973طول شبكة الطرقات يف سنة 
  .  )1(سيارة  85300م إىل 1971سيارة  ووصل عددها يف سنة  75500إىل

  اجلزائر :الصناعات واهلياكل واملؤسسات الصناعية يف  -2د

هناك ثالثة قطاعات للصناعة يف اجلزائر ، وهي : قطاع الطاقة والصناعة البرتوكيماوية ، وقطاع الصناعات      
  الثقيلة ، وقطاع الصناعات اخلفيفة .

هذا القطاع أمهية كبرية يف االقتصاد عد قطاع الطاقة والصناعة البرتوكيماوية ، أهم القطاعات الثالث ، فلِ يُ      
من ٪ 50من صادرات اجلزائر ، كما يساهم بنحو ٪ 96من الناتج الوطين اإلمجايل ، و٪ 40وطين ، فهو حيقق ال

ألف عمل . ويشمل هذا القطاع امليادين التالية : التنقيب  100ر من ــــــــــــــللدولة ، ويقدم أكث النهائيةاإليرادات 
ــــــــــــــــــواحلفر عن مصادر احملروقات ، إنتاج نقل احملروق ــــــــــــــــــــــــــيل للمحروقات اخلام ، حتويل أوّ ــ ات (تكرير البرتول ــ

املؤسسات اليت  زومتييع الغاز) ، استخراج بعض املواد األولية كمواد املنظفات ، إنتاج الكهر۲ء وغريها . ومن أبر 
ذا ال   ز .عمل على اإلطالق مؤسسة سو۵طراك وسونلغاتقوم 

أما قطاع الصناعات الثقيلة فهو يقوم بعملية البحث والتنقيب عن املواد املنجمية واستغالهلا ۲ستثناء      
احملروقات وتعدين احلديد واملعادن مع نشاطات التحويل األوىل ، كما يقوم ۲لصناعة املعدنية وامليكانيكية 

ذه األعمال : الشركة الوطنية لألحباث واالستغالل املنجمية ، الشركة الوطنية  والكهر۲ئية وااللكرتونية . وتقوم 
قطاع الصناعات ويشمل  للحديد والصلب ، الشركة الوطنية للمعادن ، الشركة الوطنية للصناعات الكهر۲ئية .

الغذائية (السكر ، املواد الدمسة ، املصربات ، املشرو۲ت وحتويل احلبوب) ، التبغ  تاخلفيفة فهو يشمل الصناعا
والورق ، الصناعات  ، اخلشب والفلني ءوالكربيت ، املنسوجات واأللبسة اجلاهزة واجللود واألحذية ، الكيميا

ذه األعمال : الشركة الوطنية للعجني الغذائي والكسكسي ، الشركة  التقليدية ، ومعدات البناء وغريها . وتقوم 
  .) 2(ا الوطنية النسيجية ، الشركة الوطنية ملواد البناء وغريه

  
 . 99عبد احلميد براهيمي : أبعاد االندماج االقتصادي العريب ... ، مرجع سابق ، ص   – )1(
،  1982م) ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 1980-1962عبد اللطيف بن أشنهو : التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط ( - )2(

 . 259-229ص 
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م ، فاجلزائر منذ هذا التاريخ 1967مل تظهر الشركات الوطنية يف اجلزائر إال منذ إعالن الثورة الصناعية يف      
ا اإلنتاجية املوزعة على الرتاب الوطين 1977األخري وحىت سنة  م ركزت على إنشاء الشركات الوطنية ووحدا

شركة وديوان ، وتضم كل شركة عدة مؤسسات وعشرات الوحدات اإلنتاجية املوزعة  71،ولقد بلغ عددها حوايل 
عرب الرتاب الوطين ، فيما كانت مقرات هذه الشركات الوطنية يف اجلزائر العاصمة ؛ ألن هذه األخرية هي الوحيدة 

م مل تكن 1967ما قبل . أ )1(ىن حتتية بُ به من  القادرة يف ذلك الزمن على احتضان هذه املقرات ، ملا تتمتع
ذه الضخامة وهذا العدد ، فاجلزائر اعتمدت منذ االستقالل على تسيري الوحدات الصناعية هناك شركات 

سلوب التسيري الذايت ، وذلك لضمان السري العادي هلذه الوحدات اليت غادرها الكولون من اإلطارات  الشاغرة ، 
قيام ببعض التأميمات ، يف إطار اسرتجاع الثروات الوطنية ، فأممت والفنيني وتركوها شاغرة . هذا إىل جانب ال

 10م . ولقد كانت املنشآت الصناعية املسرية ذاتيا ، تشغل حوايل 1966القطاع املصريف وقطاع املناجم يف سنة 
  .)2(آالف عامل ، وكانت هذه الوحدات تسري كما تسري الوحدات اإلنتاجية الزراعية 

  الصناعي :اإلنتاج  -3د

ة وإنتاج الكهر۲ء والصناعة التكريرية ـــــــــــــــة االستخراجيــــــــــــــ، جانب الصناعيف اجلزائر يشمل اإلنتاج الصناعي      
  والصناعة التحويلية وغريها .

  ستخراجية :اال يف جمال الصناعة -1

  استخراج احملروقات :●

  البرتول : ■

. ومنذ االستقالل كانت الشركات  )3(ترتكز آ۲ر البرتول يف اجلزائر يف حاسي مسعود وعني أميناس      
وخاصة الفرنسية ، حتتكر استغالل هذه املادة املهمة ، وحتوز على نسب كبرية من اإلنتاج ، ولكن اجلزائر ،األجنبية

خذ 1971قامت بتأميم احملروقات يف سنة  م ، حىت ولو مل يكن كليا يف جانب النفط ، ولكن اجلزائر أصبحت 
ة التأميم قد عملت . وكانت قبل عمليـــــــ )4(ة ، وأممت كامل الغاز املوجود يف الصحراء من الشركات الفرنسيـ 50٪

  
 . 34- 33: املرجع السابق ، ص  بوخملوفحممـد  - )1(
 . 27: املرجع السابق ، ص  بنجامني ستورا - )2(
أطلس اجلزائر والعامل : حترير النص : اهلادي قطش ، تصميم اخلرائط واإلخراج الفين : عبد الرمحن إدريس ، دار اهلدى ، عني مليلة ،  - )3(

 .  35، ص  2010اجلزائر ، 
 ، مصدر سابق . 02ومدين ، اجلزء/يف و۴ئقي حول اهلواري ب يُنظر م ،1971فيفري  24مقتطف من خطاب اهلواري بومدين يف  - )4(

 ورابطه االلكرتوين كالتايل :
- https://www.youtube.com/watch?v=v1jjwONEldI 
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. ولقد استطاعت م من أجل القيام ۲لتنقيب والبحث واالستخراج 1963على إنشاء مؤسسة سو۵طراك سنة 
ـــــــــــــط  ٪77شركة سو۵طراك منذ بداية السبعينات تقريبا أن تنتج حوايل  ـــــــــــــــ اجلزائري ، كما استطاعت أن من النفـ

  . )1(الغاز يف اجلزائر وتقوم بكامل عملية التكـــــــــــــــــــــرير والتوزيع وغريها يف اجلزائر  كامل احتياطيتسيطر على  

راجه من عام إىل عام ، ــــــمن خالل اإلحصائيات املتوفرة ، نالحظ أن إنتاج النفط يف اجلزائر كان يرتفع استخ     
نه وصل يف أواخر ألف طن ، فإ 700مليون و 22م حبوايل 1962اج يف سنة ـــــــــــــــــــــــــــــــفإذا ُقدر اإلنت

ـــــــــــــــــــــــــالستين  52ألف طن ، ووصل إنتاجه منتصف السبعينات إىل أكثر من  200مليون و 49ات إىل حوايلــــــ
  . )2(مليون طن  63م إىل ما يقارب 1978، ووصل يف سنة ألف طن 200مليون و

  الغاز : ■

ــــــــــــاز يف اجلزائر يف عني صــــــــــــــــــــــــــترتكز حقول الغ      ـــــــــــود بعض احلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوج احل وعني أميناس ، معــــــــــــــ ول ـــــــــــــــــــــ
من خالل اإلحصائيات املتوفرة لدينا نالحظ أن طاقة اإلنتاج يف اجلزائر هلذه املادة كانت  و  .)3(يف حاسي مسعود 

ألف طن ،  262م حبوايل 1962ُقدر إنتــــــــــــــــاجه يف سنة  كذلك يف ازد۶د وارتفاع وازدهار من سنة إىل أخرى .
ألف طن ، ووصل  640م ليصل إىل مليون و1965ألف طن وقفز إنتاجه يف سنة  664م حبوايل 1964ويف سنة 

  . )4(ماليني طن  05م إىل قرابة 1978إنتاجه يف أواخر السبعينات يف سنة 

  استخراج املعادن :●

ترتكز معظم الثروة املعدنية يف اجلزائر يف الشرق اجلزائري ، وذلك بسبب تنوع التكوينات اجليولوجية ، كما توجد   
  . )5(كذلك يف الغرب اجلزائري ، وتوجد يف الصحراء اجلزائرية املعادن الثمينة والنفيسة

  احلديد : ■

  كما احلدود التونسية يف ونزة وبوخضرة  ۲لقرب من  حيتل احلديد الر۶دة من حيث الوفرة ، وتوجد أهم مكامنه     

 
العربية يف القارة اإلفريقية ،  ن: البلدا 02، اجلز/ 1945يوسف عبد هللا صايغ : إقتصادات العامل العريب ، التنمية منذ العام  – )1(

 . 382، ص  1984، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، لبنان ، 01الطبعة/
،  2011إىل  1962: تطور إنتاج احملروقات  02: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  – )2(

 . 151، ص  ]2011اجلزائر ، [الديوان الوطين اجلزائري لإلحصائيات ، 
 .  35أطلس اجلزائر والعامل : املرجع السابق ، ص  – )3(
،  2011إىل  1962: تطور إنتاج احملروقات  02: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )4(

 . 151املصدر السابق ، ص 
  . 34أطلس اجلزائر والعامل : املصدر السابق ، ص  - )5(
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، أكرب منجم حديد يف العامل ۲حتياطي يقدر  يوجد يف اجلهة الغربية من البالد يف غار اجلبيالت قرب تندوف
، وهو ٪ 60. يبلغ حمتوى املعدن يف مناجم احلديد يف اجلزائر حبوايل  )1(مليون طن ذو نوعية رفيعة  02حبوايل 

  . )2(ماليري طن  10أعلى معدل يف املنطقة العربية ، ولقد قدرت احتياطاته يف اجلزائر عموما مبا ال يقل عن 

ـــــــــــ1962ُقدر إنتاج احلديد يف اجلزائر يف سنة  هو مليون طن . وبقي إنتاجه يف السنة املوالية  02د عن م مبا يزيـــ
ألف طن يف   200ماليني و 03م ليقدر حبوايل 1965م وسنة 1964نفسه تقريبا ، بينما زاد إنتــــــــــــــــاجه يف سنة 

ألف طن ،  800م فقدر حبوايل مليون و1966صل أن تراجع إنتاجه يف سنة كل سنة من السنتني السابقتني ، وح
  . )3(ألف طن  100ماليني و 03م عند معدل 1978م إىل غاية سنة 1967واستقر إنتاجه منذ سنة 

  الرصاص : ■

ا  الرصاصيرتكز خام   13م حبوايل 1962ُقدر إنتاجه يف سنة . )4(يف شرق البالد ، كما يوجد يف وسطها وغر
،  طن ألف14م إىل 1964وصل سنة ، و ألف طن  12در حبوايل ــــــــا قُ ـــــــــم إنتاج1963ألف طن ، وسجلت سنة 

الرصاص م سيعرف إنتاج 1966ذ نمو ة ـــــــــــوبعد هذه السن .ألف طن  15م حبوايل 1965وُقدر إنتاجه يف سنة 
آالف ، فإنه سيرتاجع يف السنة املوالية  07م إىل 1966يف سنة كان اإلنتاج قد وصل تذبذ۲ يف اإلنتاج ، فإذا  
طن  400ألف و 11م ويقدر حبوايل 1967آالف طن ، لريتفع إنتاجه يف سنة  05حوايلحبوايل ألفني طن ليقدر بـ

م إىل 1978يف سنة  إنتاجه، ليسقط  اإلنتاج السابقطن سنو۶ من  1500مبقدار  االخنفاض، وبعدها سيأخذ يف 
  . )5(طن  3500

  الزنك : ■

لالستقالل حىت سنة سجل إنتاجه يف السنوات األولىو .  )6(يف الشرقوحىت يتواجد الزنك يف اجلزائر يف الغرب      
ألف طن ، مع أن 48م إنتاجا كبريا مقارنة ۲لسنوات التالية ، حيث قدر متوسط اإلنتاج فيها حبوايل 1965

  ألفطن ،فيما سجلت  70م حبوايل 1962اإلنتاج كان متفاو۳ فيها بشكل كبري ، حيث قدر اإلنتاج يف سنة 

  
 . 34أطلس اجلزائر والعامل ، املرجع نفسه ، ص  – )1(
 . 88مرجع سابق ، ص  ،عبد احلميد براهيمي : أبعاد االندماج االقتصادي العريب ...  – )2(
ــــــادن من  01: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )3( ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  1962: إنتاج وتصدير املعــ

 . 150م ، املصدر السابق ، ص 2011إىل 
 . 35- 34أطلس اجلزائر والعامل : املرجع السابق ، ص   - )4(
ــــــادن من  01: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )5( ــــــ ـــــــــ ـــــــــــ  1962: إنتاج وتصدير املعـــــــــــــــــــ

 . 150م ، املصدر السابق ، ص 2011إىل 
 . 35- 34أطلس اجلزائر والعامل : املرجع السابق ، ص  - )6(
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م 1964تفع يف السنتني األخريتني يف سنة ألف طن وار  50السنة الثانية اخنفاضا ، حيث سقط اإلنتاج إىل حوايل 
أخذ يف الرتاجع من سنة إىل أخرى بداية ــــــــــــــــألف طن يف كل سنة . ولكن هذه الكمية ست 64بحوايل م1965و

ألف ، وسيعود ويرتفع اإلنتاج يف أواخر الستينات  25م ، فسجل يف السنة السابقة الذكر حوايل 1966من سنة 
يار منذ سنة  م عن الكمية اإلنتاجية السابقة1972وبداية السبعينات حىت سنة   م 1973وسيبدأ اإلنتاج يف اال

  . )1(طن  600آالف و 07م إىل حوايل 1978إىل أن يصل يف سنة 

  النحاس : ■

. ُقدر إنتاجه يف سنة  )2(ترتكز مناجم النحاس يف شرق البالد ، ويف أقصى غرب الصحراء الشمالية الغربية      
م ، حيث وصل اإلنتاج يف السنة 1964م وسنة 1963طن ، وارتفع اإلنتاج يف سنة  900ألفني و حبوايلم 1962
وسيعرف إنتاج النحــــــــــــــــــــــــــاس اخنفاضا  . طن يف السنة الثانية 900آالف و 03طن ، و 700آالف و 03األوىل 

طن ، وسيشهد  600آالف و 03م عن السنوات السابقة ، حيث ُقدر اإلنتاج فيها حبوايل 1965يف سنة 
ـــــــــــــــاعا يف السنتني ــــــــ ــــــــــــــــــطن ، ولكن سي 300آالف و 04املواليتني ، ليصل يف كل سنة إىل حوايل  ارتفـــــــ ــــــــ أخذ يف ـ

  . )3(طن  700م إىل 1978االخنفاض بعد السنتني السابقتني ليصل يف سنة 

  الفوسفات :■

اجلزائر  إنتاج. ُقدر  )4(دود مع تونس ــــــــــديد عند احلـــــــــه يف الشرق اجلزائري ، و۲لتحـــــــــــــــم منامجـــــــــــوترتكز معظ     
ألف طن ، ولقد أخذ إنتاجه يف االرتفاع من سنة إىل أخرى إىل أن  390م حبوايل 1962من الفوسفات سنة 

  .  )5(ألف طن  124م إىل حوايل مليون و1978وصل يف سنة 

  يف جمال إنتاج الكهرﾖء : -2

الكهر۲ئية  الطاقةهي أهم مصــــــــــــــــدرين الستخراج  ۲إلضافة إىل املياه احملروقاتتُعد الطاقة احلرارية املوجود يف      
  (جيغا واط) وارتفع يف السنة  1227.4م إىل حوايل 1963يف سنة  اإلنتاج الوطين من الكهر۲ءوصل  يف اجلزائر.

 
ــــوتصدير املع إنتاج:  01: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية   - )1( ـــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــ  1962ادن من ـ

 . 150، املصدر السابق ، ص م2011إىل
 . 35- 34أطلس اجلزائر والعامل : املرجع السابق ، ص  - )2(
ــــــــــــــــــــــــــ 01: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )3( ــــــــادن من : إنتاج وتصدير املعـــ  1962ـــــــــ

 . 150م ، املصدر السابق ، ص 2011إىل 
 . 35-34أطلس اجلزائر والعامل : املرجع السابق ، ص  - )4(
ـــــــــــادن من  01: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية - )5( ـــــــــــــــــــــ ــــــــ إىل  1962: إنتاج وتصدير املعــ

  . 150م ، املصدر السابق ، ص 2011
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(جيغا واط) ، وواصل اإلنتاج يف االرتفاع يف سنوات الستينات والسبعينات ، ولقد   1313.3املوالية ليقدر حبوايل 
(جيغا واط) ، إىل أن وصل اإلنتــــــــاج يف  1313.3(جيغا واط) عن اإلنتاج السابق  150و100ان يرتفع مبعدل ك

  .)1((جيغا واط)  5211.5م إىل 1978سنة 

  يف جمال الصناعة التكريرية :-3

من الصحراء ويتم نقلهما إىل  ا، بعد أن يستخرج)2(يتم تكرير البرتول يف سكيكدة ومتييع الغاز يف أرزيو بوهران 
م) نالحظ أن الطاقة اإلنتاجية من الغاز البرتويل املميع  1967الشمال . ومن خالل اإلحصائيات املتوفرة (منذ

در حبوايل قُ  اإنتاج م ، ولقد سجلت السنة األخرية1967كانت يف منو وتطور من سنة إىل أخرى بداية من سنة 
ألف طن ،  100ة لتصل إىل ما يزيد عن ة املواليـجية يف السنة اإلنتـاـــــــــــالطــاقتفعت طن ، وار 100ألف و 99

م 1978ألف طن ، ووصل اإلنتاج يف سنة  600حىت وصل يف منتصف السبعينات إىل  يف االرتفاعاج ــإلنتوواصال
اجها إىل ما يزيد ــفوصل إنت ،أما املنتجات املكررة األخرى غري الغاز البرتويل املميع . ألف طن 800إىل ما يقارب 
وسريتفع اإلنتـاج م ، 1968يف  ابقة تقريباـــىل نفس الكمية السم ، وإ1967ألف طن يف  100عن مليونني و

  .  )3(ألف طن  600ماليني و 04م إىل 1978ويواصل يف االرتفـــاع إىل أن يصل يف سنة 

  يف جمال الصناعة التحويلية :-4

  صناعة احلديد والصلب :●

ال يف أواخر السبعينات   400، وحوايل  "جييب"ألف طن من احلديد املصبوب  450: حوايل   )4(أُنتج يف هذا ا
  . )5(ألف طن من اهلياكل املعدنية  60ألف طن من الفوالذ اخلام ، وحوايل 

  والكهرﾖئية :الصناعة امليكانيكية ●

ال يف أواخر السبعينات : حوايل       دات ، ــــــــــــــــــــــــــــــــوحدة من احلاص 341جرار ، وحوايل  4800أُنتج يف هذا ا
 

حول تطور الكهر۲ء  3-4،  2-4،  1-4: الطــــــــــــــــــــاقة واملناجم ، اجلداول :  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1(
 . 153م ، املصدر السابق ، ص 1983إىل  1963يف اجلزائر من 

 . 35أطلس اجلزائر والعامل : املرجع السابق ، ص  – )2(
إىل  1962: تطور إنتاج احملروقات من  02: الطاقة واملناجم ، اجلدول  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )3(

 . 151م ، املصدر السابق ، ص 2011
م ، وهي تتعدى اإلطار الزماين لدراستنا بسنة واحدة ، فلم جند إحصائيات 1979إن اإلحصائيات اليت سنقدمها يف املنت هي لسنة  - )4(

 م .1979ها ، لذلك استخدمنا لفظ "حوايل" بشكل كبري ، ما عدم تقدمي اإلحصاء كما هو مقدم لسنة أكثر دقة وتنظيم من اليت وجد۵
: أهم املنتجات الصناعية التحويلية ، احلديد والصلب  1-2: الصناعة ، اجلدول  09، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )5(

  . 162، ص ]2011اجلزائر ، [،  م ، الديوان الوطين اجلزائري لإلحصائيات1985إىل  1979من 
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ما بني حافلة و۲ص  450مقطورة ، وحوايل  300آالف شاحنة وحوايل  06مضخة ، وحوايل  3800وحوايل 
ألف وحدة من التلفيزيو۵ت ۲ألبيض واألسود ،  58آالف وحدة من التلفيزيو۵ت امللونة ، وحوايل  07وحوايل ،

  . )1( ألف وحدة من الثالجات 37وحوايل 

  صناعة مواد البناء :●

ال يف أواخر السبعينات : حوايل        800ألف طن من االمسنت ، وحوايل  500ماليني و 03أُنتج يف هذا ا
 26طن من اخلزف الصحي ، وحوايل  900ألف طن من القرميد ، وحوايل  100ألف طن من اآلجر ، وحوايل 
  . )2(ألف طن من الزجاج األجوف 

  : الصناعة الكيماوية●

ال يف أواخر السبعينات : حوايل       ألف  170، وحوايل ألف طن من األمســــــــــدة األزوتية  30أُنتج يف هذا ا
ألف  60طن من ماء جافيل ، وحوايل  1300من املنظفات وألف طن  30ة ، وحوايل ــــــــــــمن األمسدة الفوسفاتي

  . )3(طن من الطالء 

  الصناعة الغذائية :●

ال يف أواخر السبعينات : حوايل       ألف  680مليون قنطار ما بني دقيق ومسيد ، وحوايل  14أُنتج يف هذا ا
ألف طن سكر  100ألف طن زيوت غذائية مصفاة ، وحوايل  200قنطار مابني عجائن وكسكس ، وحوايل 

  . )4(طن من مصربات الطماطم  2800مكرر ومرتاكم ، وحوايل 

  ية والنسيجية :الصناعة اجللد●

ال يف أواخر السبعينات : حوايل       مليون مرت خطي من األقمشة اجلاهزة من القطن  65أُنتج يف هذا ا
  ماليني مرت خطي من األقمشـــــــــــــــة 05ماليني مرت خطي من األقمشة اجلاهزة من احلرير ، وحوايل  09،وحوايل 

 
: أهم املنتجات الصناعية التحويلية ، الصناعات  1-3: الصناعة ، اجلدول  09، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1(

 . 163م ، املصدر السابق ، ص 1985 إىل 1979امليكانيكية والكهر۲ئية من 
ـــــم املنتجات الصناعية التحويلية ، مواد البناء  1-4: الصناعة ، اجلدول  09، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )2( ـــــ : أهـــ

 . 165م ، املصدر السابق ، ص 1985إىل  1979من 
: أهم املنتجات الصناعية التحويلية ، الصناعات  1-5: الصناعة ، اجلدول  09، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )3(

 . 166م ، املصدر السابق ، ص 1985إىل  1979ة من الكيماوي
: أهم املنتجات الصناعية التحويلية ، الصناعات  1-6: الصناعة ، اجلدول  09، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )4(

  . 167م ، املصدر السابق ، ص 1985إىل  1979الغذائية من 
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اخليوط آالف طن من  04، وحوايل حوايل  القطنيةاخليوط ألف طن من  22، وحوايل الصوف من اجلاهزة 
 06،وحوايل  القمصانمليون وحدة من  12، وحوايل  األغطية املتنوعةمن  وحدةماليني  03، وحوايل  الصوفية

  . )1(ألف وحدة من مالبس العمل 900ذية ، وحوايلماليني زوج من األح

  صناعة الورق واخلشب :●

ال يف أواخر السبعينات : حوايل       ــــــــــــيف مي األخشابمن  2ألف م 300أُنتج يف هذا ا العامة ، النجارة دان ـ
 40والطباعة ، وحوايل الكتابة ألف طن من ورق  25، وحوايل  األسودمن الفلني املركب  3ألف م 70وحوايل 

  . )2( وورق التغليفملقوى ألف طن من ورق ا 40، وحوايل  الورق املقوىألف طن من 

  التجارة : - هـ 

  السياسة التجارية للتجارة الداخلية ونتائجها :-1هـ

م واملعنونة بـ "جهود السنوات 1965جاء يف إحدى الو۴ئق املنجزة من طرف القيادة اليت حكمت اجلزائر منذ 
م ، مل يكن قد طرأ بعد أي تغيري على أوضاع التجارة يف 1965" ، ما يلي : "يف عام ]م1975-1965[العشر 

م . وكان الطابع األساسي لتلك األوضاع هيمنة قطاع 1962اجلزائر حيث ظلت مثقلة مبا ورثته عن االستعمار يف 
" . ويقول يف موضع آخر : "ويالحظ أن املسيطر على التجارة ري النمط ال يتفق مع واقع بالد۵جتاري استعما

  . )3(ية قطاع خاص من األجانب واملواطنني" الداخل

ى ، صورة عن التجارة الداخلية ، ولكن ر له أو فقراته األخ ؤلف السلطة يف الفقرة اليت قدمناهاال يعطينا م     
املناضل فرحات عباس يعطينا صورة أوسع من السابقة عن التجارة الداخلية يف كتابه االستقالل املصادر ، حينما  

م ، تليب 1935ل اإلصالحات كانت األسواق املسقفة يف املدن الكربى ، واليت مت إنشاؤها يف سنة : "قبكتب 
 15:00كان املفوضون يتلقون يوميا السلع من كبار وصغار املنتجني ، ما بني الساعة حاجيات املستهلكني .  

جزئة ويستمر العمل إىل حوايل صباحا لبيع السلع إىل جتار الت 02:00، مث يبدؤون العمل على الساعة  18:00و
  إليصال السلع ،  العاشرة صباحا . لقد كانت املدن ُمتّون يوميا و۲ستمرار وتنطلق شاحنات يف خمتلف أحناء املدينة

  
: أهم املنتجات الصناعية التحويلية ، النسيج واجللود  1-7: الصناعة ، اجلدول  09، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1(

 . 169م ، املصدر السابق ، ص 1985إىل  1979من 
ــــــــ: أه 1-8: الصناعة ، اجلدول  09، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )2( م املنتجات الصناعية التحويلية ، اخلشب ، ـــــــ

 . 170م ، املصدر السابق ، ص 1985إىل  1979ق، ومواد أخرى من الور 
، ]1975[، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، الطباعة الشعبية للجيش ، اجلزائر ،  ]م1975-1965[جهود السنوات العشر – )3(

  . 113ص 
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من مثن البيع وهم يقومون بدفع أجرة مساعديهم وضرائبهم . عادة ٪ 06لقد كان املفوضون يتلقون عمولة تقدر بـ 
يف الصباح كانت السلع تقدم لتجار التجزئة الصغار ، ... ما كانوا يدفعون مسبقا للمزارعني لتخصم فيما بعد 
  .)1(" لتسهيل األمر عليهم الذين يقطنون األحياء الفقرية ، ليدفعوا يف املرة املقبلة

اة تسويق اخلضر والفواكه ، و۲لرغم يهذا الصورة اليت قدمها فرحات عباس هي ، لعمل      صورة جزئية  أ
ا تقدم لنا إحدى صور التجارة الداخلية ، وتوضح لنا كيف كـــــــــــانت العملية التجارية  وليست كل الصورة إال أ

املنتج إىل األسواق ۲ملدن الكربى مث إىل  تتم كالتايل :منوطن تتم يف ميدان اخلضر والفواكه . فالعملية داخل ال
  املفوضــــــــــــــني وهم الوسطاء ، مث إىل جتار التجزئة .

ـــــــــــاحلاكمـــــــــــــــــــــادة اجلزائرية اء القيــــــــــــلقد استمرت هذه العملية حىت بعد االستقالل ، ۲لرغم من إنش      ة ــ
ـــــــــــالداخليالتجارة ة لتوزيع السلع ، واليت أقيمت ألجل تنظيم ـــــــــــــــــة االشرتاكيـــــــــــــــللمحالت النموذجي  كانتة اليت  ــــ

 النظامو م حاولت تغيري هذا النمط 1965جوان  19يفأو متفككة. ومنذ أن اعتلت احلكم قيادة جديدة متفرقة 
دف  املعمول به يف تسويق املنتجات ، وسعت إىل إجياد عاملني جتاريني يعملون حتت إشراف الدولة ، وذلك 

وتوحيد تلك األسعار على مستوى الرتاب  األر۲حفرض سيطرة الدولة على قطاع التجارة ، ألجل تثبيت األسعار و 
تمع ، وضمان متوينها سواء عن طريق عن طريق نتاج الوطين أو اإل الوطين ، وحتديد السلع اليت حيتاج إليها ا

  . )2(جل اإلنتاج مرة أخرى ك أو من أاالسترياد ، سواء ألجل االستهال

على أرض الواقع عملت "املؤسسات الوطنية على إنشاء وسائل ختزين وأماكن بيع وموزعة بشكل متوازن       
مني سالمة التموين  مني حاجيات الشعب األساسية ۲ملواد األكثر ضرورة و على جممل أحناء البالد يف سبيل 

ا على جمموع الرتاب الوطين ... وه ، ذه املؤسسات املزودة ۲حتكار االسترياد وكذلك استقرار األسعار ووحد
ـــــــــــتشكل أحد أدوات التنفيذ الرئيسي ـــــــــــة يف ميدان برجمــــــــــــــة للدولــــــــــــــــة التجاريــــــــــــــــــة للسياســـــ ة التموينات وتنظيم ــــــــــــــــ

قصاء الوسطاء تدرجييا كمــــــــــــــــــــشبكات التوزيع خاص وكان اهلدف من زين" . ــــــــــة للتخــــــــــــة وطنيـــــــــــــــــضع سياسا ية 
ـــــــــــهذه السيط ـــــــــــة واالحتكار من طرف الدولر ـــــــ مني االحتياجات وإـــــــــــــــــــحتسني برجمة ، هو "ــــــــ ة ـــــــــــــــــــىل مكافحة 

ل الدفع منبعي اإلخالل ۲لتموينات وتفكك أوصال السوق كما مها أساس هروب وسائ، التبذير واملضاربة 
  .)3(الضرورية لتنمية البالد" 

ـــــــــــة املنجزة واملقدمــــوحبسب الوثيق        "جهود السنوات العشر" ، فهي  ة واملعنونة بــــــــــــــة من طرف القيادة احلاكمــــــــ

  
  . 138فرحات عباس : االستقالل املصادر ... ، مصدر سابق ، ص  – )1(
 ، بتصرف . 116-114املصدر السابق ، ص  ، ]م1975-1965[جهود السنوات العشر  - )2(
  . 118املصدر نفسه ، ص   - )3(
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  :  )1(تتوقف عند هذا بل اختذت إجراءات أخرى ، كان من أبرزها ما يلي مل 

 . "نصب جلان مراقبة متوين الوال۶ت يف كل والية"  
 " صدار نظام جتاري جديد أ۳ح ضمان صالح املركز الوطين ... و خري الوظيفة التجارية  تنظيم و

والسيما االستغالل  االستغاللاملمارسة احلرة ملهنة جتارة املفرق هادفا يف نفس الوقت لتحديد كل أشكال 
 . لة اخلاصون"الذي يقوم به جتار اجلم

 " حتقيق مرافق أرضية هامة للتخزين وملراكز البيع وللتجهيز مبعدات النقل يف سبيل تشجيع توزيع املنتجات
سعار موحدة ودومنا اللجوء إىل الوسطاء عرب الرتاب الوطين" . وكانت شبكة التخ زين ـــــــــــــــــــقل كلفة و

 هذه جهوية ووطنية .
 " ح لعدد كبري ــــــــــــلألسعار وذلك بتنظيم وتقنني شروط تشكيل األسعار وحدود الربوضع سياسة وطنية

من  وألجل ذلك أسست الدولة جمموعة ،ـاصة للمنتجات اإلسرتاتيجية واألساسية املنتجات" وخـــــــــمن 
  اهلياكل اإلدارية ، ومن أبرزها : املعهد الوطين لألسعار ، اللجنة الوطنية لألسعار .

ار ــــــــ؛ فلقد مسحت بتوحيد األسعحبسب الوثيقة  قد أتت أكلها الداخلية املطبقة التجاريةإن هذه السياسة      
ة أو املنتجة دعلى مستوى كل مراكز الوطن ، كما سامهت يف تثبيت األسعار لبعض املواد األساسية ، سواء املستور 

ففة واحملروقات وغريها داخل الوطن ، ولقد قدمت لنا الوثيقة أمثلة عن بع   . )2(ض املواد كاألمسنت واخلضار ا

رمبا مل يقدم لنا مؤلف السلطة الصورة الواقعية ، ولكن فرحات عباس قّدم لنا الصــــــــورة مرة األخرى عن الوضع      
ا ـــــــــــالحات اليت أتت  القيادة اليت يقودها اهلواري بومدين ، حيث  التجاري يف ميدان اخلضر والفواكه بعد اإلصــــــــ

ن هذا 1974يف بداية ماي أورد : لقد مت حمو املفوضني يف األسواق الكربى منذ  م ، ووصف اهلواري بومدين 
ـــــــــــة ، ومت استبدال اجلهاز السابق ، جبهاز آخر ُعرف بـ "التعاونيات الفالحية التسويقية"،  احلركة ، هي حركة ثوري

يف اجلزائر العاصمة مت استبداله بـ "الديوان الوطين للخضر والفواكه" يف الصنوبر البحري قرب قصر املعارض ، و 
، هذا وستستبدل  -وهذا انتهاك يف حق املنتجني–رد فتح أبوابه للمنتجني  ٪15والذي كان يتلقى عمولة 

الفواكه" ومعه "التعاونية الفالحية البلدية املتعددة القيادة احلاكمة فيما بعد هذا اجلهاز جبهاز "تعاونية اخلضر و 
النشاطات" ؛ ألن اجلهاز السابق مل يكن ۵جعا ، وأوكلت مهمة تسيريه إىل "التعاونيات الفالحية التسويقية" ، 

ده شهر۶ مكتب وزارة الفالحة" من سعر الكيلوغرام الواحد ، "السعر الذي حيد٪15ولقد كان هذا اجلهاز خيصم 
ا بداخلها وُمتنعون ، أي والية  تيجة هلذا اإلصالحات ما بعد اإلصالح ، فلقد أصبحت كل والية توزع منتجا

ا خارج حدودها اإلدارية ، ولقد أوكلت مهمة تطبيق ومراقبة هذا النظام للدرك الوطين ...  بتوزيع منتجا
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ا لوالية أخرى  أنولكن ميكن للوالية  خزائنها عن طريق عقد صفقة  إحدىما عرفت تراكما يف  إذاتبيع منتجا
  .)1(فساد هذه البضائع والسلع  إىلبني الواليتني ، ولكن هذا النظام قد يؤدي 

  السياسة التجارية للتجارية اخلارجية ونتائجها : -2هـ

 اخلارجية  :السياسة التجارية للتجارة -1

ميم التجارة اخلارجية ، فاملؤسسات التجارية       لقد سعت القيادة احلاكمة منذ االستقالل إىل احتكار و
. وعهدت الدولة فيما  )2(اخلارجية اليت تركها الكولون كانت بيد هيئة حكومة ، مسيت بـ "اهليئة الوطنية للتجارة" 

وكسر التبعية ، وذلك للتحكم يف الصادرات والواردات  )3(وطنية  بعد ۲لتصدير واالسترياد ، إىل املؤسسات
السياسي ، فلقد كانت التجارة  ل، وحتقيق االستقالل االقتصادي بعد أن حتقق االستقالللمستعمر السابق 

ُتستورد اجلزائر  احتياجاتمن  ٪90اخلارجية اجلزائرية منذ االستقالل تعرف تبعية كبرية لفرنسا ، فكانت "حوايل 
لك الصادرات خارج البرتول هم تكانت ترسل إىل فرنسا وأ  اجلزائرية من الصادات ٪85من األسواق الفرنسية و

االنفتاح "احلاكمة منذ االستقالل تعمل على  القيادةلذلك جند  ،"، تتمثل يف اخلمور واحلبوب واحلمضياتوالغاز 
وعلى الصني ويوغسالفيا بصفة خاصة غري أن العملية تعثرت بسبب مناهضة اإلطارات  ةعلى األسواق االشرتاكي

 ، جراءاهليمنة األجنبية ومؤمنة  لبان اليت تكونت يف دواليب املؤسسات الفرنسية ، واليت كانت من قبل متشبعة
يف إطار اإلمرباطورية  تال تكون جمدية إال إذا كان عامةواالقتصادية ، بصفة  التجاريةن العالقات ،  ذلك

ولكي تتخلص القيادة احلاكمة اليت يقودها اهلواري بومدين من التبعية إىل فرنسا ، حددت هلا  .)4(الفرنسية" 
  : )5(األهداف التالية وسعت إىل حتقيقها 

 ة"إضفاء قيمة على صادراتنا بواسطة مبادرات على املستوى الوطين وعلى مستوى جممل البلدان النامي 
دف السماح مبمارستنا الفعلية لسيادتنا على ثرواتنا الوطنية وأن حنصل على سعر عادل وجمز للمواد 
األولية املصدرة وأن نسهل دخول منتجاتنا املصنعة إىل أسواق البلدان الصناعية وبصورة عامة أن نكافح 

 ضد كل أشكال التمييز على صعيد العالقات التجارية" .
 برام اتفاقيات جتارية ذات أمد طويل" ."ضمان تدعيم االست  قالل االقتصادي ووترية التنمية 
 . "مني التموينات وتوزيع األطراف التجارية اليت تتعامل معها   "التفتيش ۲نتظام عن األسواق يف سبيل 

 
 . 140- 139فرحات عباس : املصدر السابق ، ص  – )1(
 . 24بنجامني ستورا : املرجع السابق ، ص  – )2(
 . 120ص  ، ]م1975-1965[جهود السنوات العشر  - )3(
 . 232- 231، وزارة الثقافة ، مرجع سابق ، ص  03حممـد العريب الزبريي : ۳ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلز/ - )4(
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 . "حتسني الشروط العامة لتمويل مستورداتنا" 

  التجارية للتجارة اخلارجية :نتائج السياسة  -2

  الصادرات والواردات :●

متثلت الصادرات اجلزائرية يف الفوسفات ومعدن احلديد واملنتجات احلديدية والبقوليات والتمور واحلمضيات      
 املميع وغاز البرتول املميع واملواد املكررة . كانت أكرب قيمةفط اخلام واملكثف والغاز الطبيعي واخلمور والن

للصادرات اجلزائرية تتمثل يف مادة النفط اخلام واملكثف ، فلقد كانت قيمة صـــــــــــادرات هذه املادة تعرف ارتفاعا 
ا يف أواسط السبعينات إىل حوايل  مليار دينار جزائري ،  15.8من سنة إىل أخرى ، فمثال وصلت قيمة صادرا

يت قيمة صادرات اخلمور لتحتل املرتبة 21م1978وفاقت يف سنة  الثانية مليار دينار . وبعد النفط اخلام واملكثف 
مليون  455نقدر متوسطها سنو۶ حبوايل  أنأننا ميكن  إالقيمتها ترتاجع يف عام وترتفع يف عام آخر  أن، و۲لرغم 

  . )1(م1978م وحىت سنة 1967دينار جزائري بداية من سنة 

رز واردات اجلزائر فهي تتمثل يف احلليب ومشتقاته واحلبوب والدقيق والنب والسكر واملواد الصيدالنية أما عن أب     
ــــــــــــــــــــــــــوالعت تواألمسدة واالمسنت واآلالت واملعدا ــــــــــــاد الكهر۲ئي واآلالت واملعــــ دات االلكرتونية واحلديد واحلديد ــــــــــــ

، وكانت قيمة االسترياد ۲لنسبة للدقيق والسكر واحلبوب واحلليب ومشتقاته وغريها ، فوالذ وغريها الصلب وال
م 1972يف سنة القيمة املالية لواردات اجلزائر من القمح والدقيق درت ، فلقد قُ  املاليةللواردات أكرب قيمة من قيم

م ووصلت قيمة صادرات 1975مليار دينار يف سنة  1.6ارتفعت لتصل إىل حوايل مليون دينار ، و  349حبوايل 
قيمتها  فلقد وصلت مادة احلليب ومشتقاته، أما مليار دينار  1.3م إىل حوايل 1978احلبوب لوحدها يف سنة 

مليون  259م تقدر حبوايل 1972سنة  مليون دينار بعد أن كانت يف 724م إىل حوايل 1978االستريادية يف سنة 
مليون دينار بعد أن كانت  543م حبوايل 1978يف سنة ت القيمة االستريادية للمواد الصيدالنية دينار ، فيما ُقدر 

  .) 2(م 1970مليون دينار يف سنة  186تقدر حبوايل 

●:ﾚالدول اليت تعاملت معها اجلزائر جتار  

 االستقالل االقتصادي۲لرغم أن القيادة احلاكمة حاولت االبتعاد عن التبعية التجارية ملستعمر األمس لتعزيز 
ا  و۲لتايل االستقالل السياسي ، إال أن أكرب قيمة للواردات اجلزائرية كانت ملستعمر األمس ، فرنسا . صحيح أ

  
حول أهم املنتجات املصدرة  3-5،  2-5،  1-5: التجارة اخلارجية ، اجلداول  10، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1(

 . 188، ص  ]2011اجلزائر ، [م  ، الديوان الوطين اجلزائري لإلحصائيات ، 1982إىل  1967من 
ــــم املنتجات املستوردة من حول أهـــــ 2-6،  1-6: التجارة اخلارجية ، اجلدولني  10، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )2( ــــ

  . 190م ، املصدر نفسه ، ص 1982إىل  1970
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أواسط  ذاالستقالل وخالل الستينات ولكنها أخذت يف االرتفاع مرة أخرى منأخذت يف الرتاجع منذ بداية 
مليار دينار  2.4م حبوايل 1964الفرنسية حنو اجلزائر (الواردات اجلزائرية) يف سنة درت الصادرات السبعينات . قُ 

مليار دينار  2.1م حبوايل 1966مليار دينار ، وقدرت يف سنة  2.3م حبوايل 1965جزائري ، وقدرت يف سنة 
مليار  4.9م حبوايل 1974مليار دينار ، وقدرت يف سنة  2.6م إىل حوايل 1970جزائري ، ووصلت يف سنة 

ذه القيممليار دينار ،  6.5م إىل حوايل 1978دينار ووصلت يف سنة  من ٪ 19ة األخرية قد مثلت ــــــــــــــــــــــــــــــــوهي 
فبالرغم ادرات اجلزائرية حنو فرنسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أما الص٪70م حوايل 1964اجلزائرية فيما كانت متثل يف سنة  تالواردا

ا سجلت تراجعا عن  ـــــــــــــــــــاعمليار دينار وحىت منتصف  2.7أ عن القيمة  السبعينات ، ولكنها أخذت يف االرتفــــــــــــ
مليار دينار وقدرت يف السنة  3.7م حبوايل 1974السابقة منذ منتصف السبعينات فلقد قدرت قيمتها يف سنة 

وتراجعت يف سنة  ماليري دينار 03م إىل ما يزيد عن 1976مليار دينار ووصلت يف سنة  2.7اليت تليها حبوايل 
ذه  2.6م إىل حوايل 1978مليار دينار ووصلت قيمتها يف سنة  2.5حبوايل  رم لتقد1977 مليار دينار فمثلت 

م 1964من الصادرات اجلزائرية ، فيما كانت متثل يف بداية الستينات و۲لتحديد يف سنة  ٪10القيمة حوايل 
  من الصادرات اجلزائرية . ٪77حوايل 

سبانيا ...  أملانيا الفيدرالية وإيطاليا وإمن الدول األوروبية اليت كانت تتعامل معها اجلزائر جتار۶ بشكل كبري     
قدرت مليون دينار ، و  458حوايل  إىلة يف أواخر الستينات ـــــــــــوصلت قيمة الواردات اجلزائرية من أملانيا الفيدراليف

من الواردات  ٪19ة ـــــــــــأي بنسب ؛مليار دينار  6.5م حبوايل 1978يف سنة يف أواخر السبعينات و۲لتحديد 
ـــــــــة  مليون دينار جزائري ... أما عن صادرات اجلزائر إليها فلقد  400مليار و 34، واليت قدرت حبوايل اجلزائريـــ

من صادرات اجلزائر . وقدرت يف سنة  ٪15أي بنسبة ؛ مليون دينار  696م حبوايل 1969قدرت يف سنة 
  . ٪16أي بنسبة ؛ مليار دينار  3.8م حبوايل 1978

ا حنو اجلزائـــــــــــــــاليا فلقد وصلت قيمة صــأما إيطو       ـــــــــــادرا أي بنسبة  ؛ م1969مليون يف سنة  419ر حبوايل ــ
أي مليار ؛  3.6حوايل م 1978من الواردات اجلزائرية فيما وصلت واردات اجلزائر منها يف سنة  ٪08حوايل 
؛ مليون دينار 210م ما قيمته 1969اليا يف سنة ـدرت إليطـــــــــــ... هذا ولقد كانت اجلزائر قد صتقريبا٪ 10بنسبة 

؛ مليار دينار  1.9م إىل حوايل 1975ليا يف سنة ـاحنو ايطمن صادرات اجلزائر ووصلت قيمتها ٪ 4.5أي بنسبة 
أي مليون دينار ؛  519م لتقدر حبوايل 1978ة يف سنة ــهذا ولقد تراجعت هذه القيم ،٪ 10.39أي بنسبة 

  .٪ 2.14بنسبة 

يف  وقدرت، ٪ 2.6مليون دينار وبنسبة  131م حوايل 1969سبانيا يف سنة إوسجلت واردات اجلزائر إىل      
زائر ــــادرات اجلـــــزائر ... فيما سجلت صــــــمن واردات اجل٪ 4.6أي بنسبة ؛ مليار دينار  1.5م حبوايل 1978سنة 

زائرية ، وسجلت سنة ــدرات اجلمن الصا ٪01مليون دينار وبنسبة حوايل  47م حوايل 1969حنوها يف سنة 
  . ٪ 2.49مليون دينار أي بنسبة  600م حوايل 1978
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، فلقد ول اليت تستورد من عندها اجلزائر أورو۲ ، كانت الوال۶ت املتحدة األمريكية ، إحدى أكرب الدخارج 
، ٪08.8أي بنسبة  ؛مليون دينار جزائري  439م حوايل 1969وصلت قيمة املستوردات اجلزائرية منها يف سنة 

... أما ٪ 6.75مليار دينار أي بنسبة  2.3م حوايل 1978ووصلت قيمة مستوردات اجلزائر منها يف سنة 
حبوايل  م1971ية السبعينات ، فلقد قدرت يف سنة ادويف بيف الستينات  ةصادرات اجلزائر حنوها فلم تكن ۲لكبري 

مليون دينار وواصلت يف القفز حىت وصلت  495لتصل إىل م1972مليون دينار ، ولكنها قفزت يف سنة  77
من صادرات اجلزائر ، ولإلشارة فهي ٪ 51.54مليار دينار أي بنسبة  12.4يل م إىل حوا1978قيمتها يف سنة 

  أعلى قيمة صادرات للجزائر يف ذلك العام .

رأ أن اجلزائر كانت تتعامل جتار۶ واقتصاد۶ ويف جماالت شىت مع االحتاد السوفييت ، ــــــــــــــــــــ۲لرغم أننا نسمع ونق     
منه  ادرات اجلزائر حنو هذا البلد مل تكن ۲لكبرية وال ورادات اجلزائرــبني أيدينا تبني أن ص أن اإلحصائيات اليت إال

ــــــــــــــــــال حيت السوفييتأن االحتاد  إىل۲لكبرية ، ورمبا يوعز ذلك  ــــــــ اج إىل املواد اليت تصدرها اجلزائر ، فاملواد اليت ـــــــــــــــ
، متوفرة عنده ، أم عن اجلزائر فهي حتتاج  -وهاتني أكرب مادتني تصدرمها اجلزائر-والغاز  طتصدرها اجلزائر كالنف

، الذي يبعد عن  السوفييتمن عنده األسلحة فقط ، وهذا رمبا ما يفسر قيمة الواردات اجلزائرية من عند االحتاد 
مليون دينار  182م حبوايل 1969يف سنة  السوفييتاجلزائر بكثري ...ُقدرت قيمة الواردات اجلزائرية من عند االحتاد 

 255حبوايل  1969من واردات اجلزائر ، فيما قدرت صادرات اجلزائر حنو هذا البلد يف سنة ٪ 3.65أي نسبة 
  .٪ 1.35م حبوايل 1978، وقدرت يف سنة ٪ 5.53مليون دينار أي بنسبة 

، اليا۲ن من القارة اآلسيوية ، الدولة اليت مل نكن نسمع ومن الدول األخرى اليت كانت تتعامل معها اجلزائر      
ــــــــات ،  ا تصدر أو تستورد من اجلزائر يف الستينات والسبعينـــ ـــــــــــــــــــــــــفلقد وصلت قيمة الواردات اجلزائأو نقر أ رية ــ

ــــــــان يف سنة   03م حبوايل 1978، وقدرت يف سنة  ٪01.12بنسبة ؛ أي مليون دينار  56إىلم 1969من اليــــــــــــــابــ
ــــــــــــومن ال... ٪ 8.98أي بنسبة  ؛ ماليري دينار ــــــــــــــــــــــــــدول األخرى اليت كانت تتعـــــــــــ ـــــــــــــــــــامل معها اجلزائر هنـــــ اك ــــــــــ

  .) 1(ندا وأملانيا الدميقراطية وغريها وكندا وسويسرا وبول واألرجنتني: الصني والربازيل 

  امليزان التجاري :●

م) ، كـــــــــــــانت ترتفع من سنة إىل 1978-1963يف البداية نقول : أن قيمة الصادرات والواردات اجلزائر ما بني (
  اجلزائر يف معرتك التصنيعأخرى ، ويوعز ذلك إىل ازد۶د نسبة االستهالك ۲زد۶د عدد السكان ، ودخول 

  
حول الواردات حسب املناطق  2-3،  1-3: التجارة اخلارجية ، اجلدولني  10، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  – )1(

حول الصادرات حسب املناطق اجلغرافية والبلدان الرئيسية  2-4،  1-4م  واجلدولني 1981إىل  1967اجلغرافية والبلدان الرئيسية من 
  . 182وص  176م ، املصدر نفسه ، ص 1979إىل  1967من 
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مليار دينار ،  24.2م حبوايل 1978االجتماعية ... فلقد قدرت الصادرات اجلزائرية يف سنة  ةقيق العدالوحماولة حت
م تقدر 1963مليار دينار ، فيما كانت الصادرات اجلزائرية يف سنة  34.2وقدرت الواردات يف نفس السنة حبوايل 

  . )1(مليار دينار  2.8مليار دينار والواردات حبوايل  3.6حبوايل 

ـــــــــــأما عن املي      أي ؛ سنة  15عجزا من أصل  11م) ، 1978-1963زان التجاري ، فلقد سجل ما بني (ـــــ
م 1975م و1973م و1971م و1970، ولقد كانت أكرب سنوات العجز هي السنوات التالية : ٪ 73.33بنسبة 

  مليار دينار ، بينما 10.20م . وكانت السنة األخرية هي أكرب سنوات العجز ، حيث قدر العجز حبوايل 1978و
 انت أحسن السنواتمليون دينار جزائري . وكـ 22م أقلها عجزا حيث قدرت قيمة العجز بـ 1976كانت سنة 

  . )2(مليار دينار  1.8م ، حيث قدر الربح حبوايل 1974رحبا ، هي سنة 

م ، 1965م) ، وخاصة بعد 1978-1962سنة ، ما بني (۲16لرغم من املنجزات اليت حققتها اجلزائر طوال      
ا واإلنتاج الفالحي والصنــــــــــــــــــــيف امليدان االقتصادي ؛ يف اهلياكل الصناعي ا إالاعي وغريه ، ـة اليت أجنز كانت   أ

ا غري قادرة على تلبية  أمنها الغذائي ، عن طريق اإلنتاج لوحده ، بل كانت حتقق حتقيق األساسية بل و حاجيا
ا وأمنها الغ ، فهي كانت تستورد القمح والدقيق واحلليب مع اإلنتاج الذي تنتجه ئي عن طريق االسترياد ذاحاجيا

 والزيوتاملواد التالية : السكر والسكر۶ت  ومعها املواد وكانت قيمة هذه ،وهذه هي الكارثة واملصيبة  ومشتقاته ،
  لسبعينات .ا إحصائياتمن ورادات اجلزائر حبسب ٪20و 10، متثل ما بني  الصيدالنيةوالدهون والقهوة واملواد 

كانت تلتهم ة اليت  ــــــــــــــــتركيز اجلزائر على الصناعة املصنعة والصناعة الثقيل إىلإن استرياد مثل املواد السابقة ۲إلضافة 
ــــــــز يفــــــــــــــاألم ، ما بني  سنة 15أصل سنة من 11يفامليزان التجاري  وال كما تلتهم النار احلطب ، أدى إىل عجـــــــــــــ

 إىلم ، حيث وصل العجز 1978اصة يف سنة ـكان العجز كبريا ،  وخ  وإمناوليس هذا فقط  ،)م1963-1978(
ا  ، جانب الصناعة الثقيلة والصناعة املصنعةزائر على ، وحىت عندما ركزت اجلدينار  ماليري 10ما يزد عن  فإ

ا كانت تنتج وتعت)3(رة ر ــــــــدات وحىت احملروقات املكـــــــــــالت واملعكانت تستورد اآل د على قطاع م، ۲لرغم أ
 وصفه ،اقتصاد اجلزائر املستقلة ، ميكننا ف مبالغة .اد اجلزائري ، دون ـــــالقتص، والذي كان ميثل كل اروقات ـاحمل

سبيل املثال ، ، فعلى  احملروقات من قيمة ونسبة الصادراتوالدليل على ذلك ، قيمة ونسبة  ،۲القتصاد الريعي 

  
ــــــــــــ: التج 10، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية يُنظر يف  – )1( ــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــحول تطور الص 1-1اخلارجية ، اجلدول ارة ـــ ــــــــ ادرات ـ

اطق اجلغرافية ـــــــــــــــحول الواردات حسب املن 2-3،  1-3اجلدولني وينظر كذلك يف ،  172، ص  1966اىل 1963والواردات من 
ـــــــــحول الص 2-4،  1-4واجلدولني  ،م 1981إىل  1967والبلدان الرئيسية من  ــــــــ ـــــــــــــادرات حسب املناطق اجلغرافية والبــ لدان الرئيسية ـ

 . 182وص  176، ص م ، املصدر نفسه 1979إىل  1967من 
 من هذا العمل . 319، ص  05املصدر نفسه ، نفس الصفحات ، كما ميكن  مراجعة امللحق رقم :  - )2(
: صادرات وواردات السلع الرئيسية حسب  1-2: التجارة اخلارجية ، اجلدول  10، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )3(

  . 172م ، املصدر نفسه ، ص 1974إىل  1967تصنيف الفئات االقتصادية الكربى من سنة 
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مليار دينار ، حمروقات  2.6مليار دينار ، منها حوايل  3.5م حبوايل 1967صادرات اجلزائر يف سنة ُقدرت 
 23.7م ، قدرت الصادرات حبوايل 1975من صادرات اجلزائر ، ويف سنة  ٪73.4مبختلف أنواعها ؛ أي حبوايل 

الصادرات يف سنة ، فيما قدرت ٪72.1؛ أي حبوايل  تمليار دينار ، حمروقا 17.1مليار دينار ، منها حوايل 
  )1( ٪ 92.3مليار دينار؛ أي بنسبة  22.3مليار دينار منها  24.2حبوايل  1978

تمع اجلزائري -رابعا   ) :م1978-1962( ما بني ا

  السكان :-أ

  تطور عدد السكان : –1أ

كث1966زائر يف سنة ــن اجلُقدر عدد سكا م حبوايل 1970ة ، وقدروا يف سنة ــمليون نسم 12ر من ـــــــــــم 
ألف  700مليون و 15يف منتصف السبعيــنات إىل حـوايل  عـددهموصلألف نسمة ، بينما  300مليون و13

  .)2(ألف نسمة  600مليون و 17م حبوايل 1978و۲لتحديد يف سنة  السبعينات، وقدر عـــــددهم يف أواخر نسمة

يتضح أن اجلزائريني كانوا يف كل عام يتزيدون  من خالل ما سبق و۲لتحديد من خالل سنوات السبعينات
م حبوايل 1966. هذا ولقد قدرت الكثافة العامة يف سنة )3(يف كل عام ٪ 03ألف نسمة ، أي حبوايل  400حبوايل

. ولكن هذه كثافة عامة ال تبني الكثافة الفعلية  2ن/كلم 07م حبوايل 1977، وقدرت يف سنة  2ن/كلم 05
أن املنطقة الشمالية  يتضحم ،1966إحصائيات من خالل أخرى . و  واليت ختتلف من منطقة إىل ،(احلقيقية) 

كثافة مرتفعة عن الكثافة العامة ،تعرف  وبومرداس وغريها  ةيف املدن الكربى كوهران واجلزائر العاصم ، وخاصة
كثر من  تقدر بكثري ، فعلى سبيل املثال يف العاصمة ،  الكثافات  كرب ي أ، وه 2ن/كلم 3600الكثافة 

ـــــــــــ، وقدرت الكثاف 2ن/كلم 200ة يف وهران حبوايل ــــــــــــــــــــــــوقدرت الكثاف. السكانية يف اجلزائر  ــــــــ بومرداس ة يف ــ
  ة تعرف كثافة ــــــــــــطقة الشماليكانت املن  وإذا. )4(2ن/كلم 170، وقدرت يف البليدة حبوايل  2ن/كلم 176وايل حب

  
: صادرات وواردات السلع الرئيسية  2-2،  1-2: التجارة اخلارجية ، اجلداول :  10، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1(

: أهم املنتجات  3-5،  2-5،  1-5، و 172م ، ص 1982إىل  1967حسب تصنيف الفئات االقتصادية الكربى من سنة 
ــــوردة  2-6،  1-6، و 188، ص  1982-1967املصدرة من  م ، املصدر نفسه ،  ص 1982-1970من : أهم املنتجات املستــ

190  . 
ــــــــني تقديرات  32: الدميوغرافيا ، اجلدول  01، الفصل/]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )2( ـــــــــــ ــــــ ـــــــ : تطور السكان اجلزائريني املقيمـــ

 . 33 ، ص]2011اجلزائر ، [يف منتصف السنة ، الديوان الوطين اجلزائري لإلحصائيات ، 
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . - )3(
موع املقيمني ... ،  58: الدميوغرافيا ، اجلدول  01/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )4( : تطور الكثافة السكانية 

 . 50املصدر السابق ، ص 
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ــــــــة العامة ، فضال عن الكثا فــــــــة الفعليـــــــــــــة للمنطقــــة الشماليـــــــة ، كبرية فإن اجلنـــــــــوب تنخفض فيها عن الكثافـــــــ
  فمعظم السكان خالل الستينات والسبعينات ، كانوا يرتكزون يف املناطق الشمالية ، وخاصة يف املدن الكربى .

  تركيب السكان : –2أ

تمع اجلزائري ، فمثال يف سنة  تشري اإلحصائيات أنه كان هناك تقارب كبري بني عدد الذكور واإل۵ث يف ا
 73ماليني و 06، منهم ألف نسمة  96و مليون 12بـأكثر من  رونكان عدد اجلزائريني يف اجلزائر يقدم  1966

 07حبوايل  الذكور م ، فلقد قدر عدد1975ألف من اإل۵ث . أما يف سنة  23ماليني و 06ألف من الذكور ، و
هذا من ۵حية اجلنس أما من ۵حية  . )1(ألف  990ماليني و 07ألف ، أما اإل۵ث فلقد قدروا بـ  778ماليني و

يغلب فيه عدد األطفال  م ، يتضح أن تركيب السكان من ۵حية األعمار1966بحسب إحصائيات األعمار ، ف
كثر  ؛ من عدد السكان٪47ول والشيوخ . فهم ميثلون ــــــــعدد ونسبة املراهقني والشباب والكه ونسبتهم على أي 

عددهم در مليون ، وحيل الشباب يف املرتبة الثانية ، حيث قُ  12ألف ، من أصل حوايل  700ماليني و 05من 
يت الكه ٪24، أي حبوايل  ماليني 03بقرابة  ألف ؛  500ة ، حبوايل مليون وــــــــــــة الثالثـــــــــول يف املرتبـــــــــــــــــــــــــ، و

يت الشيوخ يف املرتبة األخرية بنسبة ٪12بنسبة أي تمع اجلزائري كان  )2(ألف  800وحبوايل ٪ 06تقريبا ، مت  . فا
  جمتمعا فتيا خالل الستينات ، ويسقط هذا الكالم على عقد السبعينات .

  التعليم :-ب

  تطور عدد التالميذ والطلبة : -1ب

م) 1962/1963وصل عدد التالميذ (االبتدائي واملتوسط والثانوي) يف املوسم الدراسي األول للجزائر املستقلة (
طالب ... كان تالميذ مرحلة  2800تلميذ ، فيما كان عدد طالب اجلامعة يقدرون حبوايل  828300إىل حوايل 

من التالميذ ، وقدر عدد التالميذ يف املوسم ٪ 93.93أي بنسبة  ؛ألف  778االبتدائي ميثلون األغلبية بعدد 
. ووصل  13800تلميذ بينما قدر عدد طالب اجلامعة حبوايل  1972200) حبوايل م1969/1970الدراسي (

، ووصل عدد طالب التعليم العايل إىل  3821200م) إىل 1978/1979عدد التالميذ يف املوسم الدراسي (
ن نسبة التمدرس كذلك  د الطالب يرتفع من عام إىل آخر فإطالب ... وإذا كانت عدد التالميذ وعد 53800

ـــــــــــ السنرس يفدت نسبة التمن سنة دراسية إىل أخرى . فلقد وصلكانت ترتفع م ـــــــــــة الدراسيـــــ   ة ــــ

 
ــــــــــــني حسب السنة  33: الدميوغرافيا ، اجلدول  01/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1( : توزيع السكان اجلزائريني املقيمــــــ

 . 34واجلنس ، تقديرات منتصف السنة ، املصدر نفسه ، ص 
: تطور السكان املقيمني يف اجلزائر حسب اجلنس  34: الدميوغرافيا ، اجلدول  01، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )2(

  . 35م) ، املصدر نفسه ، ص 1966وفئات األعمار (تعداد 
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، ٪ 54م) إىل 1969/1970ووصلت نسبة التمدرس يف السنة الدراسية (٪ 45.4م) إىل 1965/1966(
  . )1(٪ 77.2م) إىل 1978/1979الدراسية (ووصلت النسبة يف السنة 

  ختصصات مرحلة املتوسط والثانوي : –2ب

كان التالميذ الذين يلتحقون مبرحلة املتوسط والثانوي ، ميكنهم أن يلتحقوا  ۲لتعليم املتوسط التقين ، والتعلم 
م االلتحط العام . أما تالميذ الثانوية فإاملتوسط املهين ، ۲إلضافة إىل التعليم املتوس مكا اق ۲لتعليم الثانوي ــن 

ال التقين واملهين  وتوضح اإلحصائيات املتوفرة ،ام ، والتعليم الثانوي التقين . الع س به قد التحق ۲ أن عدد ال 
ال التقين يف مرحلة الثانوي ، ولكن يبقى تالميذ مرحل   . )2(ة التعليم العام هم األغلبية يف مرحلة املتوسط ، وا

  تطور عدد املعلمني واألساتذة : –3ب

والثانوي   واملتوسطن أساتذة التعليم االبتدائي خاصة تالميذ مرحلة االبتدائي . فإإذا كان عدد التالميذ يف تطور و 
، أستاذ 19908. فلقد قدر عدد أساتذة التعليم االبتدائي يف املوسم الدراسي األول حبوايل وا كذلك يف ارتفاع كان

ووصل عددهم يف السنة الدراسية  39819م) حبوايل 1969/1970يف املوسم الدراسي (وقدروا 
، وُقدر  2488. أما أساتذة املتوسط فلقد ُقدروا يف املوسم الدراسي األول إىل  80853م) إىل 1978/1979(

م) 1978/1979( ، ووصل عددهم يف املوسم الدراسي 6387م) بـ 1969/1970عددهم يف املوسم الدراسي (
، وقدروا يف املوسم 1216. هذا ولقد قدر عدد أساتذة التعليم الثانوي يف املوسم الدراسي األول بـ  23703إىل 

ولإلشارة .7932م) إىل 1978/1978ووصل عددهم يف املوسم الدراسي ( 3123م) بـ 1969/1970الدراسي (
االبتدائي واملتوسط والثانوي ، أساتذة أجـــــــــــــــــــانب ، وقبل ختام هذه اجلزئية ، لقد كان ضمن أســـــــــــاتذة التعليم 

ومن خالل اإلحصائيات تبني أن عددهم أخذ يف الرتاجع من سنة دراسية إىل أخرى ، مقارنة ۲ألساتذة اجلزائريني 
األوىل حبوايل وخاصة يف مرحلة االبتدائي . ُقدر عدد أساتذة التعليم االبتدائي من األجانب يف السنة الدراسية 

من أساتذة التعليم االبتدائي ، وقدر عددهم يف املوسم الدراسي  ٪36.23ة ـــــــــــــــ؛ أي بنسب7212
م) 1978/1979، وكان عددهم يف املوسم الدراسي ( ٪11.67؛ أي بنسبة  4649م) حبوايل 1969/1970(

م) 1962/1963عددهم يف املوسم األول ( . أما أساتذة التعليم املتوسط فلقد ُقدر٪ 0.85؛ أي بنسبة  686
م) بـ 1969/1970من أساتذة املتوسط ، وقدر عددهم يف املوسم الدراسي ( ٪50.28؛ أي بنسبة  1251حبوايل 
؛ أي بنسبة 3488م) حبوايل 1978/1979، وقدروا يف املوسم الدراسي ( ٪52.07؛ أي بنسبة  3326

 
 –التالميذ والطلبة املسجلون –: التعليم  3-1،  2-1،  1-1: التعليم ، اجلداول  06/، الفصل]م2011-1962[حوصلة إحصائية  )1(

م) ، الديوان الوطين اجلزائري لإلحصائيات ، اجلزائر ، 1986/1987م) إىل السنة الدراسية (1962/1963من السنة الدراسية (
 . 113، ص  2011

  املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )2(
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؛ 684السنة الدراسية األوىل للجزائر املستقلة حبوايل قدروا يف . أما عدد أساتذة التعليم الثانوي فلقد  ٪ 14.71
، ووصل ٪67.02أي بنسبة  ؛ 2093م) حبوايل1969/1970، وقدروا يف املوسم الدراسي (٪ 56.25أي بنسبة 

  . )1(٪ 47.86أي بنسبة ؛ 3796م) إىل 1978/1979عددهم يف السنة الدراسية (

  تطور عدد املدارس الرتبوية : - 4ب

ز ـــــمدرسة ، أما عدد مراك 2263قدر عدد املدارس املفتوحة للتعليم االبتدائي يف املوسم الدراسي األول حبوايل 
. ويف متقنات  05مؤسسة منها  39، أما عدد الثانو۶ت فلقد قدرت بـ  امركز  364التعليم املتوسط فلقد قدرت بـ 

مركز تعليم  205مؤسسة ، و 5263م) قدر عدد مؤسسات التعليم االبتدائي بـ 1969/1970الدراسي (املوسم 
وصل عدد املدارس االبتدائية  ، م)1978/1979متقنات . ويف املوسم الدراسي ( ۴07نوية ، منها  67متوسط و

التعليم املتوسط فلقد قدرت  قاعة للتعليم االبتدائي ، أما مؤسسات 50790، ۲إلضافة إىل استعمال  8652إىل 
مؤسسات التعليم الثانوي  ملحقة . أما التعليم الثانوي فلقد قدر عدد 199مؤسسة ۲إلضافة إىل  812حبوايل 

  .)2(متقنة  22مؤسسة منها  181فلقد قدرت بـ 

ـــــــــــاتذة إال أن عدد التالميذ يف القسم الواحد كان يرتاوح       ۲لرغم من هذه اإلجنــازات والتطور يف عدد األســـــــ
تلميذا يف بعض املدارس ، على ما يذكر فرحات عباس ، أضف إىل ذلك أن األستــــــــــــــــــــــــاذ أو املعلم   50و 40بني 

هذا وذلك وعوامل وأمور أخرى جعلت مستوى التالميذ متدنيا ، وكانت نتائجهم خميبة كان مستواه متدينا ،
م) ، 1976-1975مقبل على شهــــادة السنة الســــادسة يف سنة ( 49332لآلمـــال ، فعلى سيبل املثال : من بني 

يقــــــــــــل عاما بعد  ، ۲لرغم من سهولة االمتحا۵ت . فعدد الناجحني كان ٪44فقط ؛ أي بنسبة  20440جنح 
. ورمبا ما يؤكــــــــــــــــــــــــــــــــد كالم فرحات عباس اإلحصائيات التالية حول نسبة )3(عام ، على ما يذكر فرحات عباس 

 1428عامة) بـ م ُقدر عدد الناجحــــــــــــــــــــــني يف شهادة البكالور۶ (ال1963النجاح يف شهادة البكالور۶ : ففي سنة 
ـــــــــــدروا يف سنة  ٪35.43وبنسبة  1751م قدر عدد النـــاجحني بـ 1964، ويف سنة  ٪45وبنسبة  م بـ 1965، وق
ـــــــــدروا يف سنة 1966، وقـــــــــــــــدروا يف سنة  ٪28.48وبنسبة  1763  29.11وبنسبة  1682م حبوايل 1967م وقـــ

وبنسبة 2520م فلقد قدرت نسبة النجاح يف شهادة البكالور۶ ( العامة والتقنية) بـ 1968. أما يف سنة  ٪
ــــــة ٪22.18وبنسبة  6787بـ  1976، وُقدر عدد النـاجحني يف سنة  30.55٪   وقدروا يف السنة املواليــ

  
موزعني حسب اجلنسية من السنة  : تطور عدد املعلمني 04: التعليم ، اجلدول  06/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1(

 . 117م) ، املصدر السابق ، ص 2010/2011م) إىل السنة الدراسية (1962/1963الدراسية (
م) 1962/1963: البنية التحتية من السنة الدراسية ( 08: التعليم ، اجلدول  06، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )2(

 . 122السابق ، ص م) ، املصدر 2010/2011السنة الدراسية (
 . 152- 151فرحات عباس : االستقالل املصادر ... ، مصدر سابق ، ص  - )3(
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  . )1(٪22.64وبنسبة  17197إىلم 1979ووصل عددهم يف سنة ،  ٪ 23.18وبنسبة  8945بـ 

  الصحة : -جـ

  املنشآت القاعدية الصحية :عدد  تطور –1جـ

منشأة ، ووصل عددها سنة  2259م حبوايل 1974ُقدر عدد املنشآت القاعدية الصحية يف اجلزائر يف سنة 
ية يف املستشفيات واملراكز الصحية العيادات املتخصصة املنشآت الصحمنشأة ، ومتثلت هذه  2427م إىل 1978

  . )2(وقاعات العالج ، ودور الوالدة 

  الكادر الطيب :عدد تطور  -2جـ

ــــــــــــــــــُقدر عدد األطبــــــــــ  أي بنسبة ؛طبيب أجنيب  937، منهم  1279م حبوايل 1962ـاء يف اجلزائر يف سنة ـــ
ـــــــــــــــــــــاء ، ووصل عددهم يف سنة  73.26٪ ، منهم طبيب أجنيب ؛ أي بنسبة  1698م إىل 1969من عدد األطبـــــ
بنسبة من األجانب ؛ أي  1247، منهم  2672م حبوايل 1974من األطباء ، وقدر عددهم يف سنة  ٪ 69.44
ووصل عدد  عن األجانب ...عدد األطباء اجلزائرينيمن األطباء ؛ أي أنه يف هذه السنة وما قبلها ارتفع ٪ 46.67

من ٪ 70.03أي بنسبة  ؛ اء جزائرينيــــــــــــــــــــــــــــــــــأطب 3756طبيب ، منهم  5363ىلم إ1978اء يف سنة ــــــــــــــــــاألطب
، أدى  - وهذا هو الواضح من خالل اإلحصائيات السابقة-ارتفاع عدد األطباء من سنة إىل أخرى ، و  األطباء.
ن هذا نسمة ، فإ 7835م لكل طبيب 1962اض الضغط على الطبيب الواحد ، فإذا كان يف سنة ـــــــــــــــــــــإىل اخنف

م أصبح لكي طبيب 1978نسمة ، ويف سنة  5675م ليصبح لكل طبيب 1974العدد سينخفض يف سنة 
  . )3( نسمة 3282

، واخنفض  جزائر۶ 36أجنبيو 115جـــــــــــــرّاح ، منهم  151يقدر بــــ م1963جراحّي األسنان يف سنة كان عدد و 
ـــــــرّاح ، واخنفضوا كذلك يف سنة  135م ليقدروا بـ 1964عدد جراحّي األسنان يف سنة  م ليقدروا بـ 1965جــــــ

؛  جزائر۶ 132جراح منهم 212م بـ 1969دروا يف سنة ــــــــــــم ارتفاعا ليقـــــــــــجراح ، وبعدها سيعرف عدده 127
جزائري  1013منهم  1137م إىل 1978من عدد أطباء األسنان ، ووصل عددهم يف سنة  ٪62.26أي بنسبة 

بة للطبيبكان يف السنوات األوىل من االستقالل عدد السكان ۲لنس. و  ٪89.09أي بنسبة ؛ 
 

ــــــــــالور۶ للتعليم الثانوي العام والتقين  14: التعليم ، اجلدول  06/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1( ـــــ : تطور نتائج البكـ
 . 130م) ، مصدر سابق ، ص 2011-1963( ]ما بني[

م، 1980إىل  1974: املنشآت القاعدية الصحية من  04: الصحة ، اجلدول  05/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية – )2(
 . 111، ص  ]2011اجلزائر ، [الديوان الوطين اجلزائري لإلحصائيات ، 

ــــــــة ، اجلدول  05/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )3( ــــــــ ــــــ عدد األطباء وعدد السكان لكل طبيب  تطور:  01: الصحــ
  . 108م ، املصدر السابق ، ص 2010إىل  1962من 
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ألف نسمة  م ، فكان يفوق يف هذه السنوات1965م وسنة 1964م وسنة 1963الواحد مرتفعا على غرار سنة 
للطبيب م بدأ عدد السكان يتناقصون ۲لنسبة 1969، ولكن منذ  أسنانطبيب ألف لكل  90ويصل حىت إىل 

، ووصل عدد السكان  62692إىل  1969يف سنة  للطبيب الواحد، فوصل عدد السكان ۲لنسبة  الواحد
  . )1(الواحد للطبيب 15479م بـ 1978نسمة ، وقدروا يف سنة  30696م إىل 1974يف سنة للطبيب الواحد 

  الصيادلة :عدد تطور  -3جـ

 ٪ 95.10صيدليا أجنبيا ؛ أي بنسبة  194صيديل منهم  204م إىل 1963وصل عدد الصيادلة يف سنة      
صيديل ، وأخذ عددهم يف الرتاجع بعد ذلك عن الرقم  266م حبوايل 1964من الصيادلة ، وقدر عددهم يف سنة 

صيديل  206صيديل . كان من بينهم  265م ليقدروا حبوايل 1969السابق إىل أن يعود من جديد يف سنة 
صيدليا منهم  542م حبوايل 1974من الصيادلة ، وقدر عددهم يف سنة  ٪77.74جزائري ؛ أي بنسبة 

 958منهم  1047م حبوايل 1978من الصيادلة ، وقدر عددهم يف سنة ٪81.36جزائري ، أي بنسبة 441
رتفاع يف عدد الصيادلة إىل اخنفاض عدد السكان من الصيادلة . ولقد أدى هذا اال ٪91.50جزائري أي بنسبة 

السكان  عددن ألف نسمة ، فإ 50حوايل  لكل صيديل، فإذا كان يف الستينات  ۲لنسبة للصيديل الواحد
  . )2(ألف نسمة  16م حوايل 1978يف سنة  أصبحالواحد  للصيديل

۲لرغم أن القيادة احلاكمة أنشئت العديد من الصيدليات ، كما أنشأت الصيدلية املركزية لتوفري األدوية      
، إال أن السوق الوطنية لألدوية يف اجلزائر  )3(واملعدات اليت حتتاج إليها املستشفيات واملستوصفات والصيدليات 

  . )4(اعتمدت منذ االستقالل على االسترياد 

اين إال أن  صحيح أن الدولة سعت لبناء العديد من املنشآت الصحية ، وحتسني اخلدمة الصحية وتوفري الطب ا
اهد الناطقة  ة۲للغ الصور السوداء كانت موجودة يف هذه اخلدمة ، فهاهو فرحات عباس خيرب۵ نقال عن جريدة ا

مستشفى تيارت ...يفتقر متاما  ]لقد كان[" :قائال  م ،1977يف عدد من شهر ديسمرب ، الفرنسية يف تقرير هلا 
  إىل املاء وكان املوظفون واملمرضات هم من جيلبون يف الدالء املاء الضروري للمرضى ومصاحل املستشفى

  
: تطور عدد جراحي األسنان وعدد السكان لكل جراح  03: الصحة ، اجلدول  05/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )1(

 . 110م ، املصدر السابق ، ص 2010إىل  1963أسنان من 
ـــــادلة وعدد السكان لكل صيديل  02: الصحة ، اجلدول  05/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية  - )2( ـــــ : تطور عدد الصيـــ

 . 109م ، املصدر السابق ، ص 2010إىل  1963من 
 . 158فرحات عباس : املصدر السابق ، ص  – )3(
: كتاب جديد للخبري االقتصادي حممـد مجعي يف صالون الكتاب ، تشريح عميق لسوق الدواء منذ االستقالل ، جريدة  خرية لعوسي – )4(

  . 17، ص  26/10/2016،  8311، العدد/ 26اخلرب ، السنة/
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  فضيحةاملختلفة . وتستعمل فيها أحوض احلمـــام كخزا۵ت لتخـــزين املاء" . ويعلق على هذا اخلرب قائال : "وهذه 
اين قائال : "هذه القاعدة الغوغائيكذلك . ويعلق  ) 1( "وعـــــــــــــــودة إىل التخلفكربى  ة ــــــــــعلى قاعدة الطب ا

ومكلف للدولة . ۲لفعل  املطروحة حقيقي للمشاكل قرار جديد غري مدروس وال حيمل أي حل ]...[واملكلفة 
للمرضى طبية تقدمي رعاية  إىلبل حنتاج  الكـــــــــرم إىل حنتاجال  امليدانا يف هذا لكنن للمجتمع و۵فعةالفكرة كرمية 

اين مشروط أخرى : " فقرة" ، ويواصل يف املمكنةويف أفضل الظروف  : املريض والطبيب عوامل  بثالثةالطب ا
ــــــــــــواملستشفى . على املري يت إىل  منضبطا . فال جيب عليه يكــــــــــونض أن ـ ي يزيد ــــــــض ومهالعالج ملر  قاعاتأن 

ـــــــــــةعليها  الضغطمن  ــــــ خذ األدوي "مستشفى ۲شا" وغريه نالحظ هذه الظاهـــــــرة يف ننا دون أن يستعملها . إ و
ـــــــــــمن املستشفيات الوطني   . )2(" ةة الكبرية والصغري ـــــــــــــــ

  السكن : -د

عدد  م ، قدرت1974م) . فقبل 1978-1962أمرت القيادة احلاكمة ببناء العديد من املساكن ما بني (لقد 
حبوايل م ، 1974مسكن . قدرت عدد املساكن املوزعة قبل  47042املساكن املسجلة ، يعين املربمج إجنازها بـ 

من املساكن املسجلة ، بينما قدرت عدد املساكن اليت هي يف طور ٪ 77.46أي بنسبة ؛ مسكن  36441
من املساكن املسجلة ، وقدرت عدد املساكن اليت مل ينطلق إجنازها ٪20أي بنسبة  ؛مسكن  9408اإلجناز حبوايل 

م، فلقد  1978م وما بني السنة األخرية وسنة 1974. أما بعد  ٪2.54أي بنسبة  ؛مسكن  1193من حبوايل 
من  ٪9.41أي بنسبة  ؛مسكن  13893ز وسلم منها حوايل مسكن ، أُجنـ 147589ن املقرر اجناز كان م

أي بنسبة  ؛مسكن  100750اكن اليت يف طور اإلجناز قد قدرت حبوايل ساملساكن املقررة ، فيما قدرت عدد امل
  . )3(٪22.32بنسبة أي مسكن ؛  32946ازها حبوايل ، فيما قدرت املساكن اليت مل ينطلق يف إجن 68.26٪

م يف 1974م ، كانت أكرب من املساكن املنجزة بعد 1974من خالل ما سبق يتضح أن املساكن املنجزة قبل 
آجاهلا احملددة ، من حيث عدد املساكن املربجمة يف كل بر۵مج ، ۲لرغم أن الرب۵مج الثاين كان أكرب بكثري من 

قدر  .هذا ولقد13893، أما يف الثاين فلقد قدرت حبوايل  36441الرب۵مج األول فلقد قدرت يف األول حبوايل 
  مسكن .  147589م بـ 1974مسكن ، بينما قدرت بعد  47042م بـ 1974عدد املساكن املربجمة قبل 

  التشغيل : - هـ 

  م 1977سنوات أي يف سنة  10، وُقدرت بعد حوايل  ٪ 32.9م حبوايل 1966ُقدرت نسبة البطالة يف سنة      

 
 . 59- 58، ص  2012فرحات عباس : غدا سيطلع النهار ، ترمجة : حسني لرباش ، دار اجلزائر للكتب ، اجلزائر ،  - )1(
 . 157فرحات عباس : االستقالل املصادر ... ، مصدر سابق ، ص  – )2(
ــــعبد الع - )3( ــــــ ــــةايل دبلة : ـ ــــــــ ــــة احلديثـ ــــة اجلزائريــــــــــ  . 118ص  ،  2004ار الفجر ، القاهرة ، مصر ، ، د 01، الطبعة/ الدولـــــــ
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م 1977 يف سنة، فلقد ُقدر عدد السكان املشتغلني . وحبسب اإلحصائيات املتوفرة لدينا دائما ٪23.38حبوايل 
  . )1(3049952، أما عدد السكان النشطني فهم يقدرون حبوايل  2336971حبوايل 

يت بعدهم الذين ٪ 29.62، أي بنسبة  692160يشتغل أغلب السكان املشتغلني يف قطاع الفالحة حبوايل  ، مث 
ـــــــــــيشتغلون يف قطاع اخلدم من ٪ 21.31أي بنسبة  498003ات (اإلدارة واخلدمات األخرى) حبوايل ــــــــــــــــــــــــــ

يت الذين يشتغلون يف قطاع الصناعة مبختلف أنواعها ، حبوايل  ، ٪17.18وبنسبة  401462املشتغلني ، وبعدها 
، مث ٪14.80ة وبنسب 345816مث يليهم الذي يشتغلون يف ميدان البناء واألشغال العمومية ، والذين قدروا حبوايل 

يت بعدهم املشتغلني يف قطاع ٪ 07.85وبنسبة  183580يليهم املشتغلني يف قطاع التجارة واملقدرين حبوايل  ، مث 
  .٪ 05.67وبنسبة  132420النقل واملواصالت واملقدرين حبوايل 

ــــــــــــــــــون أجورهـــــــــــــــمن يتقاض هم فقط ةـــــــــــمن عمال الفالح٪ 44.3حوايل  من ٪ 97.7م (أو هلم أجر) ، وحوايل ـ
ـــــــــــعمال الصناع  ، العموميــــــــــــة أجورهـــــــــمالبناء واألشغال  من عمال٪ 92.6، ويتقاضى  يتقاضون أجورهمة ــــــــــ

ـــــــــــمن عم٪76.6ويتلقى حلوايل و ،  أجورا اخلدمات من عمال ٪ 83لـــحوايل و ،  اال النقل واملواصالت أجور ــــــ
االت السابقــــــــة الذي قدمناهم ؛ فهم إما أحرارا  )2(من عمال التجارة أجورا 36٪ . أما بقية العمال من عمال ا

  أو مومسيني .

ا        ۲لرغم أن الدولة حاولت تلبية املطالب االجتماعية ، من سكن وصحة وتعليم وتشغيل وغريها ، إال أ
عمــــــــار ، ما كان أن يعاين تماعي زمن االستعاين كثريا يف اجلانب االجالذي كانت غري كافية ، فالشعب اجلزائر 

ورمبا يوعز ذلك إىل أن .  ، زمن االستقالل حتت سلطة وطنية ، يف هذا اجلانب أو يف جوانب أخرى مرة أخرى 
، فلقد )3(منذ أن فجرت الثورة الصناعية يف اجلزائر  أمهية كبرية للجانب االجتماعي القيادة احلاكمة مل تلْ 

ا اليت أعلنتها منذ سنة خصصت يف خمط ال الصناعة ، 1977م وحىت سنة 1967طا م أكرب القيم املالية 
ـــــــــــة املصنعـــــــــوخاصة الصناع   . ةــــــ

  

  

 
:  02، واجلدول  69: تطور نسبة البطالة ، ص  28: التشغيل ، اجلدول  02/، الفصل ]م2011-1962[حوصلة إحصائية – )1(

: توزيع السكان  03م ، حسب احلالة الفردية ، واجلدول 1977السكان النشيطون لألسر العادية يف التعداد العام للسكن والسكان 
  . 52املصدر نفسه ، ص  ، -م1977التعداد العام للسكان والسكن –املشتغلون حسب فرع النشاط االقتصادي 

 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )1(
  . 118عبد العايل دبلة : املرجع السابق ، ص  – )2(
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الم والثق -  الفصل التاسع   م) :1978-1962زا܂ر ما بني (ــــــــــــــافة يف اجلــــــــإال

 الم املكܘوبة : - ٔوال  وسائل إال
 ة والتلفزييون  - نيا  :االٕذا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام : - لثا  السي
 املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح : - رابعا 
 ر - ܮامسا ٓ  : املتاحف وا
 ء : - سادسا ن  الهوية الوطنية  ودوا܂ر 
 لغة العربية والتعريب : - سابعا  ا
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  وسائل اإلعالم املكتوبة : -أوال

الت والكتب من أبرز وسائل اإلعالم املكتوبة ، تُ       تعلم اجلماهري وتثقفهم وتوعيهم وهي عد الصحف وا
  . وتفهمهم وكذلك ترفههم

  الصحف :-أ

ــــــــــــــــــ، عملت القيادة احل الوطنيةبعد اسرتجاع االستقالل والسيادة       ميم واحتكار مجيع ـــ اكمة يف اجلزائر على 
ــــــــــــاجلم ةالناس وتوعي وإعالموتوجيه هذه األخرية لنشر األخبار  اإلعالموسائل  ـــــــــــــــ اهري وشرح األحداث من خالل ـ

ـــــــــــ، يف نفس الوقت عملت على توجيهها خلدمة النظ )1( املنظور االشرتاكي ل دولة تتبع نظام ــــــــــــــــــــــكعادة كام  ـــــــــــــ
  احلزب الواحد والنظام االشرتاكي .

 ، ولكن بقت بعض جرائد اإلعالمالقيادة احلاكمة عملت منذ االستقالل على احتكار وسائل  أنصحيح      
ن ريبابلكان" على غرار"الديباش دو كونستنتني" و"أورو ﾖجلزائر ، مستعمر األمس تصدر يف اجلزائر وتوزع 

بقت بعض جرائده تصدر يف فرنسا وتوزع يف اجلزائر على غرار "فرانس  إمناو و"إكسرباس" ، وليس هذا فقط ، 
ا على هذا القطاع عملت على خلق  )2(سوار"  جمموعة من الصحف ،   وإنشاء. ولكي تعزز الدولة سيطر

م ، مث صدرت يومية 1962سبتمرب  19يف كجريدة "الشعب" الناطقة ﾖلفرنسية ، واليت صدر عددها األول 
، األوىل يف وهران  م ، وبعد هذا صدرت يوميتان جهويتان1962ديسمرب  11الشعب الناطقة ﾖللغة العربية يف 
م ، وكليهما 1963م ، والثانية ﾖسم "النصر" بقسنطينة بتاريخ سبتمرب ﾖ1963سم "الريبابيليك" بتاريخ مارس 

ﾙطقتان ﾖللغة الفرنسية . وبعد االنقالب على أمحد بن بلة مت دمج جريدة الشعب الناطقة ﾖلفرنسية مع جريدة 
ا هد" ، وهي ﾙطقة "أجلي ريبابليكان" ، واليت كان يسريها جزائريون ، لتصبح صحيفة واحدة ، مسيت جبريدة "ا

  . )ﾖ)3للغة الفرنسية 

ليس من السهل  إذجمهود كبري من طرف القيادة احلاكمة "صحف يف ذلك الوقت ، يعد خلق هذه ال إن     
ـــــــــــــــــــالكف ]فمعظم[، را لقلة الكفاءات البشرية ظات ، نأربع يومي إصدار اءات ــــــــــــــــــــــــــــاءات املوجودة ، كانت كفــــــ

ـــــــــــــــــــسياسية ، فضلت النشاط السي ــــــــ ــــــــــــاسي على النشـ ـــــــــــــــــــ، والنش "اط الصحفيــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاط السيــــــــــــــ اسي خيتلف ـ
  . )4( عن النشاط الصحفي

  
 . 324، ص  2014، بريوت ، لبنان ،  01الطبعة/ ،واملمارسة  اسفيان لوصيف : السياسة الثقافية يف اجلزائر ، االيدولوجي – )1(
 . 331- 330ص  ،املرجع نفسه  – )2(
 . 97، ص  2002زهري إحدادن : مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  – )3(
  . 97- 96املرجع نفسه ، ص   - )4(
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ـــــــــــوالثق اإلعالميورد وزير       ،  اإلبراهيميم) ، أمحد طالب 1977-1970افة يف عهد اهلواري بومدين ما بني (ـ
ﾗبعة  ، اجلزائر "أربع يوميات وأسبوعية واحدة م ، كانت توجد يف1970منذ  الوزارةنه عندما توىل يف مذكراته ، أ

 كانت تصدر ﾖلعاصمة ، والثقافة ، واحدة منها فقط ﾖللغة الوطنية ، وهي صحيفة الشعب ، واليت اإلعالملوزارة 
اهد ]على غرار[ ،بقية اجلرائد فهي ﾖللغة الفرنسية  أما يف العاصمة ، واجلمهورية بوهران والنصر يف قسنطينة ،  ا

احلزب ،  إشرافأسبوعيتان أخرﾚن ، حتت وكذلك أسبوعية ﾖللغة الفرنسية ، هي "اجلزائر األحداث" ، وظهرت 
اهد ﾖللغة العربية والثورة اإلفري :]ومها[ هذه الصحف كانت هناك صحف  غة الفرنسية . وﾖإلضافة إىللقية ﾖلا

 ]صحيفة[االحتاد العام للعمال اجلزائريني ،  ]صحيفة[:  ]نذكر منها[أخرى ﾗبعة إىل املنظمات اجلماهريية ، 
ـــــــــــاالحت ـــــــــــاد الوطين للنســـ االحتاد  ]صحيفة[و ،ة اجلزائريني ـــــــــاد الوطين للطلبــــــــــاالحت ]صحيفة[و ،ئرﾚت اء اجلزاـــــ

  . )1(" الوطين للفالحني اجلزائريني

اهد ، مها فقط الناطقتان ﾖللغة العربية ، ففي سنة       م ، مت تعريب 1972مل تبقى يومية الشعب وأسبوعية ا
محد أ ويذكر. هذا   لس الثورة واحلكومةمت تعريب يومية اجلمهورية بقرار من جمم ، 1976يومية النصر ، ويف سنة 

 ،والثقافة ، مت حتويل جريد الشعب الناطقة ﾖللغة العربية  اإلعالمخالل توليه لوزارة اإلبراهيمي ، أنه طالب 
اهد  دويل ، كما حرص على أن  إشعاعيوميتني وطنيتني حقيقتني هلما  إىلﾖللغة الفرنسية ،  الناطقةوجريدة ا

، ومن بينها املكتوبة أدوات لتكوين القراء ورفع مستواهم الثقايف . وهكذا ظهرت  اإلعالممجيع وسائل تكون 
مثلما هو احلال مع صحيفة الشعب  ،العناوين ، بل ومالحق ثقافية يف بعض األحيان  خمتلفصفحات ثقافية يف 

اهد ، انطالقا من عام  صدار صفحات ﾖللغة العربية م ، وفض1972وا ال عن ذلك ﾖدرت صحيفة الشعب 
،  للغة الفرنسية بني املثقني وغري املثقفني؛ وذلك بسبب االنتشار الواسع  )2( املشكولة من أجل تيسري تعلم العربية

  نتيجة للتعليم الفرنسي والبيئة املفرنسة اليت أجربت اجلزائريني على تعلم الفرنسية .

الت -ب   : ا

الت ، واليت كان من أبرزها : جملة "اجليش"      ، ﾖللغتني ،  أصدرت اجلزائر بعد االستقالل جمموعة من ا
وزارة الدفاع الوطين ، وجملة  ف، ولقد كانت تصدر حتت إشرا )4( م1964منذ سنة ،  )3(العربية والفرنسية 

  ، ﾖإلضافة  )5( ا وزارة اإلعالم والثقافةتصدرمه اكانت  ، واللتان م1972منذ  وجملة "ألوان" م ،1971"الثقافة" منذ 

  
 . 137، هاجس البناء ... ، مصدر سابق ، ص  02أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلزء / – )1(
 . 138- 137املصدر نفسه ، ص  – )2(
 .  137املصدر نفسه ، ص  – )3(
 جليش اليت مازال تصدرها إىل اليوم وزارة الدفاع الوطين .غالف جملة اميكن التأكد من ذلك عند مراجعة  – )4(
  .  152: املصدر السابق ، ص  اإلبراهيميمحد طالب أ – )5(
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  . )1(م ، حتت إشراف وزارة األوقاف 1971إىل جملة "األصالة" اليت بدأت تصدر منذ 

. أما جملة الثقافة فلقد كانت  كل ما يتعلق ﾖجليش الوطين الشعيببتغطية    اختصت جملة اجليش الشهرية     
ألن مواضيعها تتعلق ﾖألدب والفكر والتاريخ وغريها .  ؛ تصدر مرة يف كل شهرين ، ولقد كانت موجهة للمثقفني

ــــــــــاليومي املشاكلة تعاجل ــــــــة فكاهيــــــــــــة ألوان ، فهي جملــــــــــــــأما جمل تعمل على  فهيوﾖلتايل ة بقالب فكاهي ، ـــ
كان حمتوى جملة   . أما جملة األصالة فيقول عنها الباحث حممـد األمني بلغيت : "لقد )2(ــــــــــــــــــــــــــــــاك الناس إضح

،  ، الوطنية ، التعريبالة ، املعاصرة ـكاألص،املفاهيم السياسية والثقافية يطرح جمموعة كبرية من  األصالة يف جممله
نظام احلكم العادل ، االشرتاكية يف إطار مبادئ العدل اإلسالمي ، التاريخ الوطين من نشأة الدولة اجلزائرية منذ 
آالف السنني وحركة املقاومة الشعبية يف العصر احلديث ، الصراع احلضاري ، حركة التنصري وخماطرها على هوية 

  .)3(زائر ومكانتها الدولية" دور اجل ،اع بني الشرق والغرب األمة ، االمربﾚلية العاملية ، الصهيونية ، الصر 

  :الكتب -جـ 

، وﾖلتايل فهو يقصد ﾖلدرجة األوىل  منحصرا يف املدن الكربىيف عهد االستعماري ، توزيع الكتب لقد كان      
املعمرين ، ولقد استمر ذلك حىت بعد االستقالل ، رغم ازدﾚد عدد السكان من جهة وانتشار التعليم يف القرى 

الشركة الوطنية للطباعة والنشر  أنيف مذكراته  اإلبراهيميمحد طالب أ. ويورد  )4( والريف من جهة أخرى ةالصغري 
ولكن  ،عنواﾙ يف كل سنة  50م تنشر حوايل 1970، كانت قبل  )5( م1967أنشئت يف سنة  اليت، و والتوزيع 

عنوان  100رتفع الرقم ليصبح م ا1972واليت أعلنت منذ  ،اصة بعد السنة الدولية للكتاب ــــــــــــبعد هذه السنة وخ
 خمتلفعنوان يف  500والثقافة وحىت خروجه منها ، طبع حوايل  اإلعالم وزارة، ويذكر أنه منذ توليه  ل سنةـــيف ك

األنواع ، ويعلق على هذا الرقم قائال : "وقد يبدو هذا الرقم ضئيال ﾖلقياس إىل إنتاج البلدان األخرى ، لكنه إجيايب 
موعة من ا   إلجراءات كتسويةإذا ُقورن ﾖلسنوات السالفة ... وحىت السنوات الالحقة" ، ويورد كذلك أنه نتيجة 

  
م ، 1965م إىل صيف 1963أول مطبوعة لوزارة األوقاف منذ االستقالل ، جملة املعرفة ، واليت صدرت من ماي  ]لقد كانت[" – )1(

م ، 1970م إىل صيف 1966م ، جملة القبس من مارس 1965جوان  19عددا ، مث أصدرت الوزارة بعد انقالب  20وصدر منها 
ـــــــــأعداد مبع 03صدر منها  ــــــ ــــدل جملد يف السنـ ــــــــ ـــــــــ م ، أسس جملة 1971يف سنة  ]ﾙيت بلقاسم[ة ، ومبجيء األستاذ مولود قاسم ـــ

ــــاألصال ــــــ ـــــ ـــــــــ لة إىل جملة الرسـالة .م ، وبعدها حت1981إىل غاية نوفمرب  1971ولقد صدرت من ما بني مارس  .ة ــ حممـد  ولت هذه ا
،  2001، دار البالغ ، اجلزائر ، ودار ابن كثري ، بريوت ، لبنان ،  01األمني بلغيث : ﾗريخ اجلزائر املعاصر ، دراسات ووﾘئق ، الطبعة/

 . 266هامش الصفحة 
 . 153، وص  138-137راهيمي : املصدر السابق ، ص أمحد طالب اإلب – )2(
 . 271: املرجع السابق ، ص  حممـد األمني بلغيث – )3(
 . 103زهري إحدادن : املرجع السابق ، ص  – )4(
  . 83بنجامني ستورا : املرجع السابق ، ص  – )5(
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م 1976م ، بلغ توزيع الكتاب يف سنة 1972اح املؤلفني ورفعها ، وإصدار قانون امللكية الفكرية يف سنة ــــــــــــــــــــأرب
  . )1( م"1965ألف نسخة يف سنة  700حوايل  ماليني نسخة بعد أن كانت 05إىل 

  : )2(وكانت تلك السالسل كالتايل ، م جمموعة من سالسل الكتب للنشر1970لقد أعلنت اجلزائر منذ      

 ، "ئقيةﾘونشر حتت هذا العنوان عدد "من املطبوعات املخصصة لتزويد أولئك الذين  "سلسلة ملفات و
 " .اإلحصائياتيهتمون مبختلف جوانب تشييد اجلزائر اجلديدة ﾖملعلومات الضرورية ، وخاصة 

 ـــــــــــزائر" ، ونشــــــــــــ"سلسلة مالمح عن اجل ـــــــــــم وصفيـــــــــــر حتت هذا العنوان "قوائـ ــــــــــــــــــة خمصصــــــ ف ــــــة للتعريـ
ال االقتصادي واالجتماعي والثقايف" . ا يف ا   ﾖجلزائر : نصوصها األساسية ، قوانينها ، إجنازا

   ر   20"سلسلة فن وثقافة" ، ونشر حتت هذا العنوان "حوايلﾘتتضمن قوائم وصفية هامة لآل ﾖكتا
احف ، واملساجد ، واحللي ، وكذلك عن املدن التارخيية ، وعن بعض الشخصيات التارخيية ، واملت

 التارخيية ، مثل األمري عبد القادر" .
 اجلزائريني ، ولقد صدر منها كتاب حول حممـد راسم  "سلسلة كتب فنية" ، خمصصة للرسامني التشكيليني

 وكتاب آخر عن "إيتان نصر الدين" .
  ألمهات الكتب يف األدب العريب مع رسوم تزينية ، ولقد صدر منها كتاب  "سلسة كتب فنية" ، خمصصة

 كليلة ودمنة فقط .

وهي يف األصل  ،فلقد أصدرت الوزارة جمموعة من الكتب التارخيية  السابقة ، لوﾖإلضافة إىل السالس     
 ،للباحث عبد احلميد حاجيات  ]الزﾚين[دراسات ملتخصصني وﾖحثني يف التاريخ ، على غرار أبو محو موس 

اسم سعد هللا حول ـــــــــــــمؤلفات املؤرخ أبو الق إىلودور كتامة يف اخلالفة الفاطمية للباحث موسى لقبال ، ﾖإلضافة 
كما نشرت رواﾚت لروائيني مثل طاهر   .  العهد الرتكي ، وحتقيق الباحث رابح بوﾙر ملؤلف الغربيين ، عنوان الدراية

لشعراء  تكما نشر   .بوجدرة ورشيد ميموين ﾖللغة الفرنسية  ورشيد العربيةللغة ﾖوعبد احلميد بن هدوقة وطار 
ن عيسى وعبد عبد هللا شريط وعبد احلميد مزﾚن وحنفي ب أمثالضر السائحي وصاحل خريف ، وﾖحثني أمثال األخ

فلقد نشرت دراسات حول األدب الشعيب ، كالشعر الشعيب اجلزائري  وذاك هذا إىلاملالك مرﾗض ، وﾖإلضافة 
  .  )3(، وغريها من الدراسات ى بن إبراهيم لعبد القادر عزة الطاهر ، ودراسة حول الشاعر مصطفألمحد 

  نتاج ﾖللغة وﾖلرغم من هذا اإلنتاج يف اللغة العربية ، فإنه مل يستطع أن يزاحم اإلنتاج ﾖللغة الفرنسية ، وأن اإل     

  
 . 152- 151أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص  – )1(
 . 149-148املصدر نفسه ، ص  – )2(
  . 153وص  150، وص 155املصدر نفسه ، ص  – )3(
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كتاب نُشروا ما بني   1800الفرنسية حول اجلزائر مل يتوقف ، سواء داخل اجلزائر أو خـــــــــــــــــــــــــــــارجها ، فمن أصل 
بلغت حصة الشركة الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع  ،زائر عالقة ﾖجل له ما حول اجلزائر أوم) 1962-1973(

ﾖللغة العربية ، أما البقية فلقد نشرت خارج اجلزائر ؛ أي حوايل  ﾖ287للغة الفرنسية و 268فقط من بينها  555
الشديدة على كل ما يكتب ،  ية ؛ وهذا بسبب الرقابةالفرنسللغة وكلها ﾖ خارج اجلزائرنشرت كتاب  1245
خيرب  أن، من دون حىت  أحياﾙ األدراجتنتظر املخطوطات عدة سنوات يف  إذ ؛ البريوقراطية وجود ذلك إىل أضف

أن توىل انتهى منذ أنه خف أو نقول  األمر. ولكن هذا  )1(بنجامني ستورا لى ما يذكر املؤلف مبصري املخطوط ع
حيث قال : "وحرصا مين  ، مذكراتهما أورده يف  هذام ، ورمبا ما يؤكد 1970 يفالوزارة  اإلبراهيميمحد طالب أ

الوطنية للطباعة ترك املخطوطات تعاين وطأة التأخر ، شاركت شخصيا يف أشغال جلنة القراءة ﾖلشركة أال أعلى 
، خمطوط على األقل ﾖللغتني 100م) مل أكتف بقراءة أكثر من 1977-1970، وخالل السنوات (والنشر والتوزيع

ـــــــــــة خمصصة للجنة القحررت عن كل واحد منها مذكرة مفصل بل إين  املباشرالتوصية ﾖلنشر  أجل راءة ، إما منـــــــــ
الذي بدا  نصهجزء من  قد راجع املؤلفأو بنشر املخطوط بعد أن يكون  التعديالت الطفيفةبعض  إدخالبعد 
التوصية بعدم النشر ، وهذا عندما يكون املخطوط يف غري [ نظر ، وإما ، حملضعيف أو حمتواه  أسلوبهيل 

. وهذه الشهادة األخرية للوزير أمحد طالب اإلبراهيمي ، جتعلنا ، نتأكد مما  )2( "]املستوى ، وهذا ﾙدرا ما حيصل
، فيما خيص رقابة الدولة على الكتاب قبل صدوره ، وحىت بعد صدوره ؛ فرمبا يظهر  وصل إليه بنجامني ستورا

  للسلطة أن الكتاب غري مؤثر ، إذ به حيدث زوبعة بني أوساط املتلقني .

، تعمل على الطبع والنشر والتوزيع مل تكن الشركة الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع ، هي املؤسسة الوحيدة اليت     
سس يف سنة  )ديوان املطبوعات اجلامعيةالنشر اجلـامعي (أسست مؤسسات أخرى على غرار هيئة  وإمنا ، والذي 

م ، واليت كانت حتت إشراف وزارة التعليم العايل ، ولقد عملت هذه املؤسسة على تزويد اجلامعة ﾖلكتب 1976
مـرات والكتب األساسيــــــــالوجيزة واحملاض م ، 1975بعض أعمال البحث . ويف سنة نشر ني ة ، ويف نفس الوقت 

يف عام  اخلدمةﾖلقرب من مدينة اجلزائر ، دخل حيز  "رغاية"اعي ضخم للنشر والتصوير يف شيد جممع صنــ
اإلعالم والثقافة هذا ومل يتوقف املشرفني على قطاع  . )3( مليون جملد سنوﾚ 12م ، ويستطيع نظرﾚ إنتاج 1978

لتوزيع الكتاب وبيعه ، كما عملوا على على إجياد نقاط للبيع يف مجيع الرتاب الوطين  عكفوا عند هذا ، بل فلقد
بناء العديد من املكتبات العمومية منذ االستقالل داخل البلدﾚت وغري البلدﾚت . ولقد حتصلت اجلزائر يف سنة 

ــــــــــــــــــاملكتبة الوطنيأما .  )4(لوالﾚت ة ، موزعة على البلدﾚت ومقار الدوائر واــــــــــمكتب 400م على 1976   ةـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 . 83بنجامني ستورا : املرجع السابق ، ص  – )1(
 . 150: املصدر السابق ، ص  اإلبراهيميأمحد طالب  – )2(
 . 83بنجامني ستورا : املرجع السابق ، ص  – )3(
 . 156املصدر السابق ، ص  : اإلبراهيميأمحد طالب  – )4(
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  . )1(ألف كتبا ﾖللغة العربية  20ألف كتاب من بينها  900م إىل حوايل 1978فلقد وصل عدد كتبها يف سنة 

    اإلذاعة والتلفيزيون : -نيا

وكما كانت القيادة  بصرية ،-ة مسعية ، أما التلفيزيون فهو وسيلة إعالم مسعيةــــــــــــتعد اإلذاعة ، وسيلة إعالمي 
ــــــة ا عملت  منذ االستقالل ووجهتها احلاكمة قد احتكــــــــــــــــــــــــــــرت وسائل اإلعالم املكتوبـــــــ نفس خلدمتها ، فإ

ميم هذا القطاع ،م ، عمل1962أكتوبر  28في ف.  اإلذاعة والتلفيزيونميم الشيء بعد   ت اجلزائر على 
ا مؤسسة عمومية تتكون من احملطة املركزية 1963ووضعته يف أوت من سنة  م حتت إشراف وزارة اإلعالم ، واعترب

  . )ﾖ)2جلزائر واحملطتني اجلهويتني يف كل من وهران وقسنطينة 

ة ومعدات مل يكن للجزائر غداة االستقالل أجهز  هنهيمي ، وزير اإلعالم والثقافة ، أيذكر أمحد طالب اإلبرا     
يف هذا القطاع ، فهي ورثت منشآت ومعدات حمدودة "ال تستطيع تلبية حاجيات بلد مستقل ال من حيث 

م ، ال يتجاوز ضواحي 1962. فلقد كان نطاق شبكة اإلرسال اإلذاعية سنة  )3(تشغيلها وال من حيث مداها" 
ا حمطات اإلرسال ، واألمر نفسه مع التلفيزيون ، الذي ال يتعدى نطاق تغطيته  املدن الكربى اليت توجد 

  . )4(م 1962مشاهدي ضواحي العاصمة خالل سنة 

م ، وكان الراديو 1966لقد بدأ يظهر اهتمام السلطات اجلزائرية بتوسيع شبكات الراديو والتلفيزيون منذ      
ضعيفة على املوجة املتوسطة يف مشال البالد فقط ، فانصب االهتمام  سمع إال بصفةاجلزائري قبل هذا التاريخ ال يُ 

 لإلرسال ، األوىل بعني البيضاء م حمطتني جديتني1966يف البداية على توسيع شبكة الراديو فأنشأت يف سنة 
بقوة  قرب قسنطينة والثانية ﾖلقرب من وهران ، وكانت هاﾗن احملطتان ترسالن (تذيعان) على املوجة املتوسطة

كيلو واط ، فأصبح الراديو يسمع يف مجيع  600م فصارت 1968كيلو واط ، وضّعفت هذه املوجة يف سنة   500
ا 1970وأنشأت يف سنة ، رضية مناطق مشال البالد بصفة مُ   كيلو واط ، 1000م حمطة على املوجة الطويلة قو

ا من  "بوشاويـــ "وحمطة أقوى ب جهزة اإلرسال تتفاوت قو هزة    كيلو واط ،  100إىل  05على املوجة القصرية ا

  
م ، ولقد تعرضت إىل احلرق من طرف اجليش 1835أكتوبر  13يعود ﾗريخ املكتبة الوطنية إىل زمن بداية الفرتة االستعمارية ، بتاريخ  - )1(

عمارها . راجع سفيان ام ، إلعادة 1962من سنة  برﾕسة وزير الرتبية يف ديسمربالسري قبيل االستقالل ، واليت تشكلت هلا جلنة دولية 
ا األساسي ، الذي زودها 1970يف سنة  املكتبة. وحتصلت  391وص 389وص 368لوصيف : املرجع السابق ، ص  م على قانو

ونشر النصوص بشخصية مدنية وﾖستقاللية مالية . ولقد كان من صالحيتها مسألة تطبيق إجراءات اإليداع القانوين ونشر ببليوغرافيا وطنية 
 . 156أمحد طالب اإلبراهيمي ، املصدر السابق ، ص اليت تعاجل الرتاث  . 

 . 337- 336السابق ، ص سفيان لوصيف : املرجع  – )2(
 . 141أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ن ص  – )3(
  . 337سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  – )4(
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ــــــــــوكنتيجة هلذه اجلهود ، أصبح الرادي  ٪ 98م كان 1978سمع يف مجيع الرتاب الوطين ، ففي سنة و اجلزائري يُ ـــ
  . )1( ليال من الرتاب الوطين يسمع فيها الراديو ٪ 100يف النهار ومن الرتاب الوطين يسمع فيها الراديو 

حمطات صحراوية أوتوماتيكية يف غرداية  05جناز سمع يف كامل الرتاب الوطين بعد إيُ لقد أصبح الراديو      
محد طالب اإلبراهيمي أنه بعد هذه اإلجنازات وصل وبشار ، ويورد أميناس واألغواط واملنيعة وعني صاحل وعني أ
اية  م 1975يف سنة  اإلذاعة ةحظري . وقاربت   كيلو واط  2000و 1500م ما بني 1975قوة البث اإلذاعي يف 

. ولقد حصل هذا التطور  )2( ألف جهاز 600م تقدر حبوايل 1962كانت يف سنة   أنماليني جهاز بعد  03 إىل
بعد السياسة اليت اتبعتها اجلزائر ، واليت تتمثل يف استرياد هذه األجهزة مع حتديد سعرها ، يف عدد األجهزة ، 

مساع  ال يعين الــــــــــــاإلرسيف اجلزائر كذلك ، فتوسيع حمطات  إنتاجهاأن اجلزائر عملت على  إىل ذلك أضف
  . )3( اإلرسالاإلذاعة بتوفر األجهزة وحمطات  عيتحقق مسا  وإمنااإلذاعة ، 

وخاصة املناطق اجلنوبية واملناطق  ،م ، تغطي كامل الرتاب الوطين 1970فلم تكن قبل  التلفزيونأما شبكة      
على توسع  عمل وزير اإلعالم والثقافة ، أمحد طالب اإلبراهيمي ،م 1970البعيدة عن املدن الكربى ، ولكن بعد 

  : )5( ، فلقد مرت التوسعة ﾖملراحل التالية )4( ، وحبسب ما يورده لنا يف مذكراته التلفزيونشبكة 

  يف مشال البالد ، وذلك  التلفزيونولقد مت فيها توحيد شبكة  ، 1970املرحلة األوىل : خالل سنة
 ﾖألبيض واألسود  . التلفزيون، تنقل برامج  (ذبذﾖت)  "حزمات هرتزية" ببتنصي

 ) و اجلنوب عرب ثالث توسيع شبكة التلفزيون حنم) ، ولقد مت فيها 1976-1975املرحلة الثانية : ما بني
نشاء حمطات بث حنو  رق البالد يف جبل متليلي (ﾖتنة) ويف الوسط يف جبل سيدي عقبة شحماور 

(آفلو) وﾖلغرب يف جبل عنرت (مشرية) ، لتقوية إشارة البث أكثر ، ومت تنصيب حمطات إعادة البث 
الس  ا  إىلة ـــــــــــــــــــــــالشعبية البلدية ، ﾖإلضافﾖلتعاون مع ا كيلو واط   10تنصيب حمطة بث أخرى قدر

يف جبل الناظور . ويبدو أن املناطق اجلنوبية املعزولة مل تصلها إشارة البث التلفزي إال بعد توحيد الشبكة 
الثقافة ووزارة الربيد واملواصالت ، الوطنية للتلفزة ، وذلك بعد التعاون الذي حصل بني وزارة اإلعالم و 

مع  " (البويرة)األخضريةــ "من احملطة املركزية ب ضبط مشروع للنقل بواسطة القمر الصناعي ، بداءً أثناء 
  ، يف كل من متنراست وبشار وتندوف وأدارا وحاسي ومسعود وورقلة وغرداية وخاصةحمطة فرعية  13

 
 . 107: املرجع السابق ، ص  زهري إحدادن – )1(
 . 142- 141: املصدر السابق ، ص  اإلبراهيميأمحد طالب  – )2(
 . 108زهري إحدادن : املرجع السابق ، ص  – )3(
 . 146: املصدر السابق ، ص  اإلبراهيميمحد طالب أ – )4(
 . 144ما بعدها ، وص  146املصدر نفسه ، ص  – )5(
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  م .1973أفريل من سنة  29حمطة للبث اإلذاعي والتلفزي يف لساروة قد دشنت فيها وكانت منطقة ا

م 1977وصل يف سنة  هولكن ،ات يف اليوم ـــــــــــــــساع 05م ، كان حجم البث التلفزي ال يتجاوز 1970قبل      
، الذي انتقل االهتمام ﾖلدرجة األوىل على الربجمة واإلنتاج الوطين  ركز البث التلفزي .ساعات يف اليوم  07 إىل

م ، وهذا اإلنتاج خيص األفالم الطويلة واملسلسالت 1975بعد  ٪ 50حوايل  إىلم 1975قبل  ٪ 20من 
ابع الثقايف والرتبوي ــــــــــــاضية واحلصص ذات الطـــــــــــائقية واملنوعات املوسيقية واحلصص الريـــــــــــــــــــــــم الدرامية والوثواألفال

والثقافة ، كان  اإلعالمتوىل وزارة  أنمنذ  هيف مذكراته الثانية أن اإلبراهيميمحد طالب وغريها . ويورد أ واملدرسي
 ، ومها : تنمية اإلنتاج الوطين والعمل على تطوير التعريب ثننيب النشغالني ابرامج التلفزة واإلذاعة يستجي إعداد

وتتضمن حصصا مدرسية خمصصة  ،وفيما خيص النقطة األخرية ، فلقد كانت مجيع اإلجنازات تتم ﾖللغة الوطنية 
موائد مستديرة ك  ،والفلسفة والعلوم وحصصا منتظمة لألطفال وبرامج ثقافية خالصة  واآلدابلتعليم العربية 

ـــــــــــــــــــاملصورة فلقد مت الرتكيز على اجلاجلريدة  أوولكن خالل النشرات  ،ومسابقات  تواستجواﾖوأحاديث  انب ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــالسياسي والري ـــــــــــانب السيــرق للجــــــــــــــــرر التطـــــــــــــــــان من املقــــــــــــــــه كــــــــــــــنﾖلرغم أاضي ، ــــ اسي واالقتصادي ــ

ــــــــــــثقايف والريوال األبيض واألسود ، ستدخل  ؛اجلزائر اليت كانت تعمل بنظام البث ﾖللونني ارة ، ــــــــــــــــولإلش . اضيـــــــــــ
ـــــــــــم يف جتربة البث ﾖألل1973ماي  02منذ  ــــــــــــــــــــــــــعدد أجه بلغ. وهذا ولقد  وانــــــــــــــــــــ زة التلفيزيون يف سنة ـــــــــــــ

 200ألف جهاز ، وحوايل  70م حوايل 1968، بينما كان عددهم يف سنة  )1( حوايل مليون جهاز إىلم 1977
  . )2(م 1971ألف يف سنة 

، قائال : "أما ﾖلنسبة إىل  الصحف واإلذاعة والتلفزة وخاصة ، اإلعالمم فرحات عباس عمل وسائل يقيّ      
ا ، حىت يكون إعالما حقيقيا يف خدمة الشعوب" . ويواصل ـــــــــا وصادقــــــاإلعالم ... فإنه ينبغي أن يكون موضوعي

فيون الشعوب" . لقد أخطأ ومل : "عندﾙ ال شيء من هذا القبيل . قال ماركس : "الدين أ قائال أخرى يف فقرة
ار ـلغري رأيه . إن أسوأ "أفيون" هو ما يبثه احل ]يف اجلزائر[ "احلزب الواحد"، فلو عرف يصب  زب الواحد ، ليل 

عقول وجتهيل للناس يف عقر دارهم"، ازه . شيء يثري االمشئزاز حقا . إنه تسميم للـــــمن خالل صحافته وإذاعته وتلف
وعي راءة . فهل من املمكن أن يبلغ الوال نعرف الق قائال : "متنينا لو أننا كنا ال نسمعوبعد ذلك يعرب مبرارة 

اهد" اسم  . احلكام هذا احلد من املغالطات ؟ أطلق اجلزائريون ممن يعرفون التمييز بني األشياء على يومية "ا
يعدل  أو،  ال ينشرويؤثر عليها  ــــــةـــــــــــــــــــــــــــدة احلاكمـافكل ما يعارض القي  . )3( على ما يرام"" شيءصحيفة "كل 

   ]أكن[قائال : "مل  ــــه ،مذكراتـــــــــــــسعد هللا يف أبو القاسم  الكالم د هذاــــــــــــــــيؤكينشر ، و  أنتب قبل حيذف مما كُ  أو

  
 . 145- 142املصدر نفسه ، ص  – )1(
 . 108زهري إحدادن : املرجع السابق ، ص  – )2(
 . 68- 67مصدر سابق ، ص  غدا سيطلع النهار ، فرحات عباس : – )3(
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مهتما ﾖلسياسة كعاديت كممارسة داخل مجاعات أو تنظيمات ، ولكنين كنت أالحظ ما جيري وكنت أحب اخلري 
. وكنت  لالداخاعلني من ــــــــــفسواء املندسني اخلارجني أو من الأن يعبث مبصريها العابثون  لبالدي وكان يعز عليّ 

حرية النقد وعدم التصديق التلقائي ملا يقال . وكثريا ما عربت يف مقااليت  إىليف حماضرايت اجلامعية والعامة أدعو 
وكانت ذات –لة ذف من صاحب اجلريدة أو اعدل أو حيُ يُ عن اخلطر الذي ﾖت يهدد الثورة ، وكان كالمي 

  .  )1( على رأس املؤسسة للثقة فيه"خشية متابعته ، وهو نفسه كان موجودا  - صوت واحد

 م كان اإلعالم اجلزائري غري مستقل ، فكل ما خيدم احلكومة1978م إىل 1962طوال املرحلة املمتدة من      
 في املتزلفوالصح...  ال ينشر فيجب أن اوالقيادة احلاكمة من أفكار ومواقف جيب أن ينشر ، وكل ما ميس 

ففي  يف املؤسسات اإلعالمية .وجد صحافيون مشاكسون  إن، هذا  )2(يكون مدلال واملشاكس مآله الطرد 
 والقانونية األيدلوجيةتنص كل النصوص  م ،1988م) ، وحىت إىل سنة 1978-1962ما بني ( املرحلة املمتدة

ـــــــــــضل يدافع عن التوجهات الكربى للنظاعلى أن الصحفي من مرددا وشارحا  األيدلوجيةم السياسي والوحدة اــــــــــــــ
ا    . )3( خاضعا إدارﾚ لرئيس التحرير واملدير، خلطا

  الســـــــــــــــــــــــــــينما : -لثا

يف . ويعود ﾗريخ السينما  تثقف وتوعي وتعلم وتفهم وترفه اجلماهريبصرية ، -عد السينما وسيلة إعالم مسعيةتُ      
ـــــــــــــــام الثورة التحريريةأي إىل اجلزائر أوىل األفالم  إنتاج، وهي من الفنون اجلديدة اليت عرفتها اجلزائر . ولقد مت  ــــــــــــــــ

تمع اجلزائري يف جو االحتالل الفرنسي . ويف سنة  تاجلزائرية يف زمنها ، تناول نت خلية م تكو 1957أوضاع ا
ــــــــــــلإلنتاج السين مائي خلدمة الثورة التحريرية دعائيا ، تضم كل من مجال شاندريل وحممـد خلضر حامينا وأمحد ــــــــــــــ

زمن االستقالل مع الفيلم التارخيي ، "الليل  إىلاالنطالقة الفعلية لألفالم السينمائية املطولة ، فتعود  أماراشدي . 
م ، و"حتيا ﾚ ديدو" 1966" ملصطفى بديع ، و"ريح األوراس" حملمـد خلضر حامينا ، يف سنة خياف من الشمس

حنو تناول املشاكل م . فبعد االستقالل توجهت أنظار املنتجني السينمائيني 1971حملمـد زينات يف سنة 
تمع اجلزائري ، يف  على خدمة  مركزين التحريرية ، زمن الثورة كانوا  أن، بعد  )4( أفالمهماالجتماعية اليت يعانيها ا

  ، كما أسلفنا .الثورة دعائيا 

 ة بتأميم قاعات العرض وقنوات التوزيع ، وذلك إلبعادــــــــــادة احلاكمـــــــــغداة االستقالل اختذ قرار من طرف القي     

  
 . 369، ص  2015حيايت ، مذكرات الدكتور أبو القاسم سعد هللا ، عامل املعرفة ، اجلزائر ،  أبو القاسم سعد هللا : – )1(
 وما بعدها . 239سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  - )2(
ـــائم التغيري ، أحداث  – )3( ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــوبر  05بومجعة غشري : دعــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ،  8290، العدد/ 26م ، جريدة اخلرب ، السنة/1988أكت

 . 21، ص  05/10/2016
  . 370سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  – )4(
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األجنيب االحتكار األجنيب . كما عملت على خلق وإنشاء أجهزة يف هذا امليدان لكي تتمكن من كسر االحتكار 
سيس ديوان األحداث املصورة يف سنة  يمه، والعمل على ترقيته وتنظ والتحكم يف هذا القطاع املهم . فتم 

 الديوان الوطين م ، مث أسس بعده1964م ، مث بعد هذا األخري ظهر املركز الوطين للسينما اجلزائرية يف سنة 1963
ـــــــــــرعوالذي اضطلع ﾖإلضافة إىل  م .1967مائية يف سنة للتجارة والصناعة السين وتنظيم وتوزيع الفيلم اية وترقية ــــــــــــ

  . )1( ، بنشر الفيلم خارج الوطن ياجلزائر 

كة بني اجلزائر وشريك أفالم مشتـــــــــــر  09، من بينها  افيلم 101م) حوايل 1975-1965لقد أُنتج ما بني (     
ـــــــــــوﾘئقي فيلما 75آخر ، ومن بني هذه األفالم  ـــــــــد هذه األفالم فيلما ع 26و ،ا ـ حـــــــــــــــــ ــــــــا . حصلت اجلزائر  اديــــ

ـــــــــــالدويل يف طبعت "كان"ان ــــــــــــــــــــــاجلائزة الذهبية يف مهرجعلى  ، وكان ذلك الفيلم بعنوان : "وقائع سنني  75ه ــ
: "ريح األوراس"  فنذكر ، األفالم اجلزائرية املنتجة خالل عقد الستينات منذ االستقالل رز. ومن أب )2(اجلمر" 

عن  أما.  )3(راشدي  ألمحداألفيون والعصا" يم رﾚضي ، و"ل" للسو"الطريق ،حاميناو"حسن طريو" حملمـد خلضر 
ملوسى  "الفدائيون"العسكري ،  لعمار "دورية حنو الشرق"أبرز األفالم املنجزة خالل عقد السبعينات ، فنذكر : 

لة املفتش عط"حملمـد حلمي ،  "البريوقراطيون"و و"الغولة" ملصطفى كاتب ،ألمني حداد  "الغاضبون"حداد ، 
" لسليم اجلنوبريح "حملمـد خلضر حامينا ،  "وقائع سنني اجلمر"ملصطفى بديع ،  "احلريق"ملوسى حداد ،  "الطاهر

" حواجز"، " ألمني مرﾖح املستأصلون"،  سيا جبارآل "نوبة نساء شنوةعلواش ، "" ملرزاق عمر قتالتورﾚض ، "
هذه األفالم  إىل. وﾖإلضافة  )4( وغريها" حملمـد إيفستان األحالم "جتار،  ملصطفى بديع "االنتحار"ألمحد لعالم ، 
محد طالب أم) ، 1977-1970بومدين ما بني ( وزير اإلعالم والثقافة يف عهد اهلوارير ــــــــــــاملنتجة ، يذك

األمريكية  :ما العاملية ــــــــــــــــماتيك" بتحف السينـــأي "السين؛ اإلبراهيمي يف مذكراته أنه زود املتحف الوطين للسينما 
ـــــــــــة والسوفيتيــــــــوالفرنسي دف النهوض بثقافة عشّ ــــــــــــــــوالياﾖني ةــــــــــــــــة واملصريــــــــــــــة واإليطاليــــ ــــــــــــة ، وذلك  اق السينما ـــ

 ]قدل[":  قائال،  املستقلة يف اجلزائرالسينما  دور ،اإلعالم والثقافة سابق الذكر  قّيم. هذا ولقد  عندﾙ يف اجلزائر
  . )5( األيدلوجية" ميف رفع املستوى الثقايف للمواطنني ويف تعبئته ستهان بهدورا ال يُ  ]السينما[ عبتل

  ــــــــــــــــرح :املس-رابعا

املسرح من وسائل اإلعالم املباشرة ، وميكن للمسرحية أن تتلفز أو أن تذاع ، ولكنها يف األصل وسيلة إعالم     

  
،  "]م1975-1965[جهود السنوات العشر " ميكن العودة إىل مؤلفكما ،   168أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص   – )1(

 . 256 -  255مصدر سابق ، ص 
 . 256، ص   ]م1975-1965[جهود السنوات العشر   )2(
 . 168أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص  – )3(
 . 567- 568املصدر نفسه ، ص  – )4(
  . 169-167املصدر نفسه ، ص  – )5(
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ــــــــــاهري وتوعيهــــــــــــــاجلمتثقـــــــــــــــف  مباشــــــــرة ، ـــــــــــم وترفههـــــ ـــــــــم مـــــــ ـــــــــــوتفهمه وتضحكهـــــــــــــــــم وتسليهــــــ رح ــــــــــــــــــم . املســــــــ
ـــــــــــد االستعمـــــــــــــــــــده ورواده منذ العهـــــــــــتقالي فللمسرح ؛ هاما فيــــــــــــــــيف اجلزائر على عكس السين اري ، كعاللو ــــــــــــ

  .  )1( ين وحمىي الدين بشتارزي وغريهمورشيد قسنطي

ولقد  ، )2( املسرح الوطين اجلزائرياتب ، منصب مدير ـــــــــــــــــــتوىل مصطفى كم ، 1963بعد االستقالل ومنذ      
م كان املسرح الوطين ﾖلعاصمة ، هو املسرح االحرتايف الوحيد ، أما 1970قبل و .  )3(ومسرحيا عرف ممثال وخمرجا 
النهوض ﾖملسرح وجعله احرتافيا عملت  وألجلتواجد هنا وهناك يف اجلزائر . للهواة ، ترح امس بقية املسارح فهي

وﾖلرغم من نقص املسارح  . يف كل من قسنطينة ووهران وعنابة جهوية مسارحوالثقافة على بناء  اإلعالموزارة 
ـــــــــــــني امل ــــــــ ـــــــــــــــ عتربين ، على غرار عبد الرمحن كاكي االحرتافية ، فانه كان للجزائر جمموعة من املؤلفــــــــــــــــــــــــــــني واملمثل

د أقومي وعالل احملب وطه العامري وعز الدين جمويب وحممـد قطاف وعبد القادر علولة وعبد احلليم رايس وأمح
  . )4(وكاتب ﾚسني وغريهم 

، "سالك "بوحدبة" ، منها : "ﾖب الفتوح"  رــــــــــــــــــــنذك ،املسرح الوطين ﾖلعاصمة عدة مسرحيات  أنتج     
هي قالت وأﾙ "،  "قف آه ﾚ حسان"،  "بين كلبون"،  "القوقازيةاشري ــــــــــــــدائرة الطب"،  "العاقرة"احلاصلني" ، 

كل "،  "اخلبزة"،  "محام ريب"،  "اجلفوة"عن أبرز ما أنتجه املسرح اجلهوي بوهران فنذكر :  أما.  "قلت حوت 
وي بعنابة . أما املسرح اجله "النحلة"،  "الرهان"،  "احلساب التالف"،  "األخماخ"،  "الصاحلنيو  القراب"،  "حوت

  . )5( رحياتسوغريها من امل "يوم اجلمعة خرجوا لرﾚم"، قدام" فلقد أنتج : "بوعالم زيد ال

كما قيم وزير اإلعالم والثقافة السابق أمحد طالب اإلبراهيمي السينما ، فإنه كذلك قّيم املسرح ، حينما كتب       
ـــــــــه ما يلي :  فضال عن [رح االحرتايف مل يؤد مهمة على أكمل وجه ــــــــــــــن املس ]...["ينبغي االعرتاف يف مذكراتــ

. ورمبا يفسر ذلك  نه مل يتمكن من أن يكون أداة لنشر التوعية السياسية بني اجلماهري"أ؛ مبعىن  ]املسرح اهلاوي
املادي هلذا  ، ﾖإلضافة إىل ذلك ضعف الدعم )6(املسرح لنصوص ومواهب قوية ، تفرض نفسها بعدم تقدمي 
، كما ميكن أن نضيف عدم  )7(الدولة ، مقارنة بغريه من القطاعات يف جمال الثقافة واإلعالم طرف  القطاع من

ترسخ ثقافة املسرح واهتمام اجلزائريني به . وﾖلتايل فان املسرح مل يتمكن من منافسة السينما والكتاب 

  
 . 158املصدر نفسه ، ص أمحد طالب اإلبراهيمي :   - )1(
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة . – )2(
 . 377سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  - )3(
 . 159-158أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص  – )4(
 . 379- 378سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  – )5(
 . 160املصدر نفسه ، ص أمحد طالب اإلبراهيمي :  – )6(
  . 110: املرجع السابق ، ص  زهري إحدادن - )7(
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ـــــــــني على املس. ويورد الباحث زهري  )1( إليهات العمومية من أجل لفت نظر السلط ـــــــــــأن عدد املتفرجـــــ رح قدروا ـــــــــــ
   . )2( متفرج 214515م يقدرون حبوايل 1964، بينما كانوا يف سنة  31011م حبوايل 1977يف سنة 

  ار :ــــــــــــــــــــــــحف واآلثااملت-خامسا

تم ﾖلرتاث الثقم ، 1965وخاصة بعد منذ االستقالل       ـــــــــــأخذت الدولة  رجم ، ولقد تُ  )3( ايف يف اجلزائرـــــ
ـــــــــــعلى الرتاث التارخيي بوزارة الرتبي للحفاظة ــــــــــــم مصلح1965ع ملا أنشئت يف سنة ـــــــــــذلك على أرض الواق ة ـ
، كما حافظت على املراكز  األثريةم ، صادقت احلكومة على قانون حيمي املواقع 1967الوطنية . ويف سنة 

له  املتحف الوطين للفنون اجلميلة ، الذي اسرتجعتاألرشيفية واملتاحف اليت خلفها املستعمر الفرنسي على غرار 
بعد مفاوضات  وذلك،  إليهاوالرسومات اليت نقلتها فرنسا قبيل االستقالل  اللوحاتم جمموعة من 1969يف سنة 

عملت  وإمنا. وليس هذا فقط ،  )4( رمسا 136لوحة و 156اجلزائري والفرنسي ، ولقد قدرت بـ  ،بني الطرفني 
على غرار املتحف الوطين  ،على مستوى الرتاب الوطين  لألرشيفومراكز  املتاحفجمموعة من  إنشاءالدولة على 

يف  إالن م ، والذي مل يدش1972ديسمرب  02املؤرخ يف  66/72رقم  األمر مبقتضى والذي قرر إنشاؤه ،للمجاهد 
الشعبية  ةللمقاومجناح  إىلاليوم  قاعة عرضه . والذي تنقسم )5(اجلزائر العاصمة م برﾚض الفتح يف 1982سنة 

  : )7( . وكانت قد حددت له املهام التالية )6( للثورة التحريرية، وجناح وجناح للحركة الوطنية 

  ئق والشهادات واألشياءﾘاملرتبطة بفرتة ثورة التحرير الوطين" . واألعمال"مجع الو 
  ال" . ساملقايي"حفظ وترميم كل ما جيمعه املتحف وفق ا يف هذا ا  املعمول 
  ةاملراجع وتبادل املعلومات العلمية والتقنية مع اهليئات املتخصصة ، الوطنية واألجنبي"مجع. " 
 ."الت والكتيبات واملراشد ووسائل اإلسناد السمعية البصرية  "نشر املعلومات عن طريق املطبوعات وا
  والندوات" ."اجناز برامج التنشيط العلمي والتقين واملشاركة فيها بواسطة املعارض وامللتقيات 

وﾖإلضافة إىل املتحف الوطين للمجاهد ، هناك املركز الوطين لألرشيف الوطين ، والذي أنشئ منذ سنة      
ــــــــــــــــــــار1974 م ، والذي حيفظ جمموعة من الوﾘئق عن العهد العثماين للجزائر ، وحيفظ وﾘئق عن مرحلة االستعمـــ

 
 . 160ملصدر السابق ، ص أمحد طالب اإلبراهيمي : ا - )1(
 . 110زهري إحدادن : املرجع نفسه ، ص  - )2(
 ، بتصرف . 397سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  - )3(
 . 175-173راهيمي : املصدر السابق ، ص أمحد طالب اإلب - )4(
اهدين اجلزائرية : الرابط االلكرتوينيُنظر يف  – )5(  التايل من موقع وزارة ا

- www.m-moudjhdine.dz/centres-muse.html . 
 الرابط االلكرتوين التايل من موقع املتحف الوطين للمجاهد :يُنظر يف  – )6(

- www.musennat-moudjhid.dz.pages/sp-spi.htm . 
اهدين اجلزائرية . يُنظر يف  – )7(   الرابط االلكرتوين السابق من موقع وزارة ا
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. كما نضيف ملركز األرشيف  )1( الفرنسي ومرحلة احلركة الوطنية ووﾘئق عن الثورة التحريرية ووﾘئق االستقالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــم ، والذي كلف بوقاية املواقع  واآلث1971للتاسيلي الذي أنشئ يف سنة ديوان احلظرية الوطنية ، الوطين  ار ـــ

افرت ــــــــ، والذي تض ف الطبيعية يف العامل"ــــــــــــم املتاحــــــــــــتضمنها هذا املتحف ، والذي يعد "أحد أعظ الفنية اليت
 30 إىلم 1975. وبشكل عام فلقد وصلت عدد املتحف يف اجلزائر يف سنة  )2( ساناإلنجهود فيه الطبيعية مع 

امت ــــــــــــــــــــــــ. ومن اجلهود اليت ق )3(لفنون اجلميلة والتقاليد الشعبية متحفا ، خصصت للتعريف ﾖآلﾘر والتاريخ وا
م ، ولقد 1970خلق ورشة لدراسة وترميم وادي ميزاب يف سنة  ،اظ على الرتاث اجلزائري ــــــــــــــــا الدولة للحف

ـــــــــــمتثلت مه ــــــــــــــــــامها يف وقـــــــــــــــــــــــــــ ناء لكي ال متس الباية مدن ميزاب اخلمس ، وذلك عن طريق دراسة رخص ــــــــ
ــــــــــــصالح احلي العتيق ﾖلقصبة يف العم هيئة مكلفة 1975يف سنة  وضعت. كما  )4( بذلك الرتاث اصمة ــــــــــــــــــــــــــ

كما أطلقت مشاريع لرتميم قصر الداي ﾖلعاصمة وقصر الباي   . )5( ومواقع أثرية أخرى يف تيبازة ومجيلة وتيمقاد
  . )6(بقسنطينة وبناء نصب تذكاري متجيدا لألمري عبد القادر 

م ، أعطيت األولوية لدراسة وتقييم البحث عن اآلﾘر اإلسالمية ، بعد 1965الل ، وخاصة بعد قبعد االست     
م قبل   أن آﾘر  وإمهال إغفال، ولكن هذا ال يعين  ةالرومانيﾘر م على اآل1962كان االستعماريون مركزين دراسا

جزائريون من بعث قصر املنار ومنرب من القرن الفرتة القدمية والليبية والرببرية وغريها . ونتيجة هلذا متكن ﾖحثون 
12ﾖ يف تلمسان  أماالكتابة عن جامع يف العهد العثماين ،  ملسيلة ، ويف ميلة مكنت األحباثم يف قلعة بين محاد

حد أقدم اجلوامع يف اجلزائر ، ويف تيديس مكنت دراسة هياكل املعمار أمعامل  برازفلقد مسحت األحباث 
إعطاء نتائج مهمة  إىلأدت عمليات السرب  ،ويف سيدي عقبة وهنني  ،ث سلسلة من األبنية اإلسالمي من بع

 محالت يف أحباث يف مدرج تبسة ومدافن تيديس أطلقت. كما  )7( فيما خيص معرفة ﾗريخ هذه املواقع األثرية
ذه احلمالت طاقم شاب ومتحمس ونزيه من الباحثني  وتيبازة ﾖلقرب من ﾖتنة وصومعة اخلروب ، ولقد قام 

اجلزائريني املتخصصني ، ميثلون النواة األوىل لعلماء اآلﾘر يف اجلزائر ، ومن أبرزهم : منري بوشنايف وفاطمة خضرا ، 
  . )8(وعبد الرمحن خليفة ، وسعيد دمحاين وغريهم 

  
 . 180-175، ص  2011: نظم املعلومات التوثيقية ﾖجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  وهيبة غرارمي – )1(
 . 173أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص  – )2(
 . 257، مصدر سابق ، ص  ]م1975-1965[جهود السنوات العشر  – )3(
 . 173أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص  – )4(
 .  398سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  – )5(
 . 258جهود السنوات العشر ، ص  وينظر كذلك يف : . 174أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص  – )6(
 .173محد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص أوينظر كذلك يف : .  257جهود السنوات العشر ، ص  – )7(
  . 174- 173املصدر السابق ، ص  أمحد طالب اإلبراهيمي : – )8(
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ــوية-سادسا ـــ ـــُهـــــ  الوطنية ودوائر االنتماء : ال

املفكر العريب ،  ويعرفها.  )1(لشيء الدال على حقيقته واجتاهاته" ا ﾖطن"اهلوية يف اللغة ﾖلضم ، وتعين      
الفرق واخلالف . وﾖلعربية عكس  التساويالشكلي تعين  املنطق"اهلوية كمفهوم فلسفي أو حىت يف عزمي بشارة :

االنتماء رة االنتماء جلماعة ، مع أن فكرة ــــــــــــــمن هو هو ، أي الشيء يساوي ذاته . ولكن املعىن ضاع يف فكهي 
  . )2( اعة اليت جتمعهم"ــــــــــــــــــــاملنتمني هلذه اجلم األفراد ]تساوي[،  فكرة التساويحتمل  جلماعة

تمع ما ،       وعليه نقول أن اهلوية : هي جمموعة من اخلصائص واملميزات التارخيية والثقافية جلماعة معينة أو 
تمعات أو اجلماعات . ومن أبرز اليت جتعله متميزا وخمتلفا عن غريه من هذه اخلصائص واملميزات ، وهي  ا

ـــــــــــاجلزائري ترتك د . والشعبــــــــــالعادات والتقالية ، : الدين ، اللغ عوامد اهلوية أو مرتكزاتقومات أو م ـــــــــــز هويتـ ه ـ
ــــــــافة اإلسالمية .  ات التالية :ـــــــــــــــــعلى املقوم اإلسالم ، العروبة ، األمازيغية . ونقصد ﾖإلسالم ؛ الدين والثقـــــــ

ا املختلفة يف اجلزائر ، ونقصد ﾖلعروبة ؛ اللغة العربية والثقافة ال عربية . ونقصد ﾖألمازيغية ؛ اللغة األمازيغية بلهجا
  والثقافة األمازيغية . فمن كل هذا تتكون اهلوية الوطنية اجلزائرية .

م يف دوائر االنتماء للمجتمع 1962لت مواثيق الثورة اجلزائرية ، وخاصة املواثيق اليت صدرت بعد لقد فصّ      
منهما ، ولكنها جتاهلت االنتماء  يتجزأالوطن العريب واملغرب العريب ، وجزء ال  إىل لقد اعتربته ينتمي، فاجلزائري 

االنتماء  هذه النصوص كما جتاهلت  .اإلسالم دين الدولة  أنهذه النصوص تعترب  أن ﾖلرغمللعامل اإلسالمي 
وهي املخولة للخوض يف هذا األمر من – األمريف هذا  ديباجتهم مل خيض يف 1963فهذا دستور  ، األمازيغي

والعامل العريب جزء ال يتجزأ من املغرب العريب  ]اجلزائر["مادته الثانية ليقول :  اكتفى يف وإمنا - أقسام الدستور
كما اعرتف   مسلم ، ن الشعب اجلزائري ، شعب عريبم ، فلقد اعرتف 1964. أما ميثاق اجلزائر  )3(وإفريقيا" 

فلقد  م ،1976. أما دستور  )5(م 1976. ونفس الشيء ﾖلنسبة للميثاق الوطين  )ﾖ )4جلذور األمازيغية للجزائر
ن اإلسالم دين الدولة ، واللغة العربية ، هي اللغة الرمسية للدولة  األخري  ، وهذا األمر )6(أغفل هذا األمر واكتفى 

ا   مجيع املواثيق الدولة والثورة . قالت 

 اصطناعيـــــــــــــــــــــــــة هلويةم) مت تكريس 1965-1962يف عهد أمحد بن بلة ( هيعتقد الباحث رابح لونيسي أن     
 

 . 1295علي بن هادية وآخرون : قاموس الطالب ، مرجع سابق ، ص  – )1(
 . 04، هامش الصفحة  مرجع سابقعزمي بشارة : يف الثورة والقابلية للثورة ،  – )2(
 . 46م ، مصدر سابق ، ص 1963من دستور  02املادة  – )3(
 . 10- 09م ، مصدر سابق ، ص 1964ميثاق اجلزائر  – )4(
 . 27-23م ، مصدر سابق ، ص 1976امليثاق الوطين  – )5(
  . 1294م ، مصدر سابق ، ص 1976من دستور  03املادة  - )6(
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ـــــــــة للمجتمع اجلزائري وللجزائر ، فاهلوية اجلزائرية الواقعية كانت ذات ثالث أبعاد ،  على حساب اهلوية الواقعيـــ
ام أمحد بن بلة فلقد تبين بعد واحدا فقط ـــــــــــــــــــــد اإلسالمي . أما نظـــــــــــالبعد األمازيغي ، البعد العريب والبعوهي : 

فبالرغم .  واألمازيغية العروبة ، وجتاهل اإلسالم أوالثالثة السالفة ، وكان ذلك البعد ، هو البعد العريب  من األبعاد
نه يف نفس أ إال) ... األمازيغيمحد بن بلة ال ينفي أن للجزائر عمقا ﾗرخييا موجودا قبل اإلسالم (البعد أن أ

ديد الوحدة الوطنية ،  غياألمازيهم كل من حتدث عن البعد التارخيي تالوقت كان ي ﾖلعمالة لالستعمار ، و
ميثل الرجعية اليت تستغل  نهومارس نفس السياسة مع البعد اإلسالمي ، فكان يتهم كل من يتحدث عنه ، 

  .  )1( ، وهي نفس الفكرة املاركسية القائلة : "الدين أفيون الشعوب"" االشرتاكيةاإلسالم لضرب الثورة 

لدرجة أن ال يذكر جمرد الذكر ، يف الوقت الذي يذكر فيه أبعادا  ﾖهظاالثمن  األمازيغيدفع البعد " لقد     
ففي تدريس  ؛مازيغي البد من حموه من ذاكرة الشعب اجلزائري األ يالتارخين البعد أ، وك اإلفريقيةمثل  أخرى

األمازيغ كما حرفت كلمة بربر أي   ]...[التاريخ مثال يف املدرسة ، مت استبعاد اجلزء املتعلق بفرتة ما قبل اإلسالم 
م يف ذهن الطفل اجلزائري ــــــــــــــواهلدف من ذلك كله ، تشوي ،ة ـــــــــــبرابرة يف بعض كتب التاريخ املدرسي إىل ه صور
ــــــــــــكما استبع  ]...[ راكية ـــــــــــــــــــــشرعية الشت إلعطاءور ، يستخدم ـــــــــــجمرد فلكل إىلد البعد اإلسالمي ، فتم حتويله ــــــ

  . )2(" الوزارةبن بلة يف املساجد ، فكانت خطب اجلمعة تصاغ يف 

ـــــــــــازيغي      ـــــــــــــد اإلسالمي للهوية اجلزائرية احلقيقية ، وجعلها  وإذا كان أمحد بن بلة قد أمهل البعد األمــــــ والبعـــــ
ذات بعد واحد ، وعمل على ترسيخها عن طريق اخلطب واملساجد واملدرسة وغريها من املؤسسات ، فإن اهلواري 

ذا بومدين ركز على البعدين العريب واإلسالمي وأمهل بدوره البعد األمازيغي ، ﾖلرغم أنه كان يقر   كأمحد بن بلة 
البعد ، ولكنه مهشه ومل يركز عليه ، وعمل كذلك على ترسيخ البعدين اآلخرين ، عن طريق اخلطب واملدرسة 

  . )3(واملساجد وغريها من املؤسسات 

تمع م1978-1965لقد اهتم اهلواري بومدين كثريا ﾖللغة العربية ، واليت أخذت مكانتها يف عهده (      ) ، يف ا
 ، ينص على تعريب اإلطاراتم قرارا 1971ويف املدرسة ويف خمتلف مؤسسات الدولة ، فلقد أصدر يف سنة 

ــــــربية ، وقام حبملة لتعليم اللغة العربية يف خمتلف املؤسسات ، كما عمل  واشرتط ففي هؤالء ، معرفة اللغة العــــــــــ
دالة عإىل لغة العلم . كما عرب قطاع الد آمن بضرورة حتول اللغـــــــــــة العربيـــــــــــــة لقعلى التعريب التدرجيي للتعليم ، ف

على يد بوعالم بن محودة ، مث األحوال املدنية يف اإلدارة ، وكان يسعى لتعريب القطاعات األخرى . أما رؤية 
  إىل الفكر اإلسالمي التجديدي ، وهلذا منع اهلواري بومدين لإلسالم فكانت نظرة تقدمية إصالحية ، فلقد عمد 

 
 . 125- 124رابح لونيسي : رؤساء اجلزائر ، مرجع سابق ، ص  – )1(
 . 126املرجع نفسه ، ص  – )2(
  ، بتصرف . 226- 225املرجع نفسه ، ص   - )3(
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ﾚـــــــــــاط ، وعمل على نشــــــــــمن النش الزوا ة كبرية ــــــــــــــالذي أخذ مكان ﾖديسلعبد احلميد بن ر املفهوم اإلصالحي ــــ
  . )1(التاريخ مقارنة ﾖآلخرين يف املدرسة وتدريس 

مستعربون ، عربنا اإلسالم ؛  بربر إننا مجيعا ﾗرخيياليس من السهل الفصل يف مسألة اهلوية ، ولكننا نقول :      
الفاحتون العرب ، فأخذﾙ منهم دين اإلسالم ولغتهم اللغة العربية ، ولكننا يف األصل كما أسلفنا بربر  الذي جاء به

ـــــــــــة . أو مبعىن آخر أكثر وضوحا ربنا ملا ــــــــــستعحنن بربر اُ ،  البد أن ال ننسى وأن ال نتنكر لثقافتنا ولغتنا األصليــ
خليط وثقافتنا هي  ،ة لنا ـــــــــــــــــــــــــة األصليــــــــــــــــــــة ، اللغــــــــــــــة األمازيغيــــــــــــــــــمع اللغة ــــــــــــلغتنا هي العربيو  جاء اإلسالم ،

ـــــــــــبني الثقاف  بهذا ف،  ة ، أما ديننا فهو اإلسالمـــــــــــــــمازيغياأل ةـــــــــــــوالثقاف ةــــــــــــــسالمية اإلـــــــــــــــــــوالثقاف ةـــــــــــــــة العربيـــــــ
  تتكون اهلوية اجلزائرية .تتشكل و 

  اللغة العربية والتعريب : -سابعا 

  مقام اللغة العربية يف مواثيق الثورة اجلزائرية : -أ

االستقالل  اللغة العربية ، هي اللغة الرمسية للدولة ، وخاصة مواثيق  ،لقد اعتربت مواثيق الثورة اجلزائرية      
ـــــــــــها هف م .1976م وامليثاق الوطين 1976م ودستور 1963كدستور   03 يعرب يف مادتهم 1963دستور و ـــــــــــــــــ

ها هو ، و  )2( "تعمل الدولة على تعميم استعمال الرمسي ، : "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمسية للدولة قائال
ميم : "اللغة العربية ، هي اللغة الوطنية والرمسية ، تعمل الدولة على تعكذلك  03يقول يف مادته  م1976دستور 

ال الرمسي"  الثقافية للشعب م اللغة العربية عنصر أساسي للهوية 1976واعترب امليثاق الوطين  . )3(استعماهلا يف ا
   .  )4( اجلزائري . وال ميكن فصل شخصيتنا عن اللغة الوطنية اليت تعرب عنها"

إن اللغة العربية حبسب املواثيق السابقة ليست اللغة الرمسية فقط ، وإمنا هي عنصر أساسي للهوية الوطنية ،      
ربية هي أساس هوية الشعب اجلزائري ، وال ؛ ألن اللغة الع )5(لذلك نصت مجيع املواثيق السابقة على التعريب 

ــــــــــن االحتالل  ــــــــ زوال للشعب اجلزائري إذا بقى متمسكا بلغته العربية ، وهذا األمر أثبته الشعب اجلزائري زمـ
  . )6(الفرنسي ، كما تعد ، إحدى أهم مظـــــــــــــــــــاهر السيادة الوطنية اجلزائرية 

  
 . 227-226: املرجع نفسه ، ص  رابح لونيسي - )1(
 . 83م ، مصدر سابق ، ص 1963دستور  – )2(
 . 1294م ، مصدر سابق ، ص 1976دستور  – )3(
 . 93م ، مصدر سابق ، ص 1976امليثاق الوطين  – )4(
 . 51-48الفصل األول من هذه الدراسة ، ص  ينظر يف – )5(
    ، بتصرف . 69، ص  2014، دار النعمان ، اجلزائر ،  !أمحد بن نعمان : مصري وحدة اجلزائر بني أمانة الشهداء وخيانة اخلفراء ؟ – )6(
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  : التعريب يف التعليم -ب

  :التعليم االبتدائي يف مرحلة تعريب  -1ب

دخال  ، )م1963-1962(لة يف بداية السنة الدراسية األوىل للجزائر املستق    اختذت وزارة الرتبية الوطنية قرار 
ولتحقيق ذلك مت توظيف  ساعات يف األسبوع لكل قسم ، 07بعدد اللغة العربية يف مجيع املدارس االبتدائية 

ديسمرب  15معلما للغة العربية . وكذلك مت تشكيل جلنة تربوية وطنية ، عقدت اجتماعها األول يف  3452
وكان من بني تلك االختيارات ،  ،جتماع االختيارات الرتبوية الوطنية الكربى م ، وحددت يف هذا اال1962

  . )1(دميقراطية التعليم وغريها أرة و التعريب ، ﾖإلضافة إىل اجلز 

التعليم االبتدائي  ) ، مت تعريب السنة األوىل منم1964-1963م الدراسي الثاين للجزائر املستقلة (ـــويف املوس     
، أما السنوات  ﾖللغة العربية ساعة يف األسبوع ، يتلقى التلميذ كل املواد املربجمة 15بتوقيت  )2(مال تعريبا كا

ساعــــــــــات ﾖللغة  10ساعة يف األسبوع منها  30األخرى من التعليم االبتدائي فكان التعليم فيها حيتوي على 
ساعة يف األسبوع حبسب السنوات ، ماعدا  20و 15، مث أصبح توقيت اللغة العربية فيها يرتاوح ما بني العربية 

. ولقد تقرر يف نفس  )3(ساعة ﾖللغة الفرنسية  20ساعات ﾖللغة العربية و 10األقسام النهائية اليت حافظت على 
  . )4(وكذا األنشطة الثقافية ومادة التاريخ  مواد الرتبية األخالقية والدينية والتعليم املدين السنة تعريب

؛  )5(وبعد ثالثة سنوات من هذه العملية الكربى ، تقرر تعريب السنة الثانية من التعليم االبتدائي تعريبا كامال      
ـــــــــــم) ، ُتدرس فيها كل املواد املربجم1968-1967أي يف السنة الدراسية ( ساعة  20ة ﾖللغة العربية ، وبتوقيت ــــــ

 05) ، فلقد تقرر تدريس مادة احلساب ملدة م1969-1968األسبوع . وابتداء من السنة املوالية ؛ أي ( يف
ــــــــــــــة ، الشيء الذي أحدث ضجــــــــــــــ ـــــة ـساعات يف األسبوع ﾖللغة الفرنسية ، وساعة وأربعني دقيقة ﾖللغة العربيـــــــ

يف األوساط املعنية واختالالت تربوية يف األقسام ، فُرتوجع عن هذا القرار الذي عد فاشال . ولكن ففي السنة 
) ، قرر تدريس مادة احلساب ﾖللغة العربيــــــــــــــة وحدها للسنة الثالثة . كما مت م1970-1969املقبلة ؛ أي سنة (

 15ساعات يف السنة الرابعة من التعليم االبتدائي ، وتدريس  10ساعة ﾖللغة العربية بدال من  15يف نفس السنة 
  . )6(ساعة ﾖللغة الفرنسية ، كما مت تعريب مادة جلغرافيا 

 
 . 52، ص  ] 2012اجلزائر ، [الطاهر زرهوين : التعليم يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل ، موفم للنشر ،  – )1(
 . 46، هاجس البناء ... ، مصدر سابق ، ص  02اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ، اجلزء/أمحد طالب  – )2(
 . 43- 42، ص  املرجع السابقالطاهر زرهوين :  – )3(
 . 46: املصدر السابق ، ص  اإلبراهيميأمحد طالب  – )4(
 . 47- 46املصدر نفسه ، ص  – )5(
  . 45- 44الطاهر زرهوين : املرجع السابق ، ص  - )6(
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هودات يف ميدان التعريب نقول أنه مت ما بني (وبعد هذه       ) ، تعريب السنة األوىل والثانية م1970-1962ا
السنة السادسة ، كانت  إىلمن التعليم االبتدائي تعريبا كامال ، ال تدرس فيهما أية لغة أجنبية . ومن السنة الثالثة 

ﾖ للغة العربية واملواد العلمية تدرسﾖ 10للغة الفرنسية ، ويرتاوح توقيت املواد العربية ما بني املواد األدبية تدرس 
  . )1(ساعة يف األسبوع  15ساعات و

ة ــــــــــــــكما يف املراحل األخرى ، ففي السنة  ــــــــــلتعريب يف هذه املرحلة التعليمية اـــــــــــــــــلقد واصلت اجلزائر عملي     
ة ــــــــــــــــــالسنة الرابع أماة معربة ﾖلكامل ، ــــــــــــــــــــة والثالثــــــــــــــــــم) كانت السنة األوىل والثاني1974-1973ة (ـــــــــــــــالدراسي
ــــــــــــــــــة ، فلقد كان ثلث األقسام فيهم معربـــــــــــــــة والسادســــــــــــــــــــــواخلامس غة الفرنسية فيهم ، لغة أجنبية ، وثلثا ة ، واللـــــ

  .)2(األقسام مزدوجة 

  املتوسط : التعليم التعريب يف مرحلة – 2ب

املواد األدبية اليت كانت تدرس ﾖللغة العربية من السنة  يف مرحلة املتوسط مس التعريب فيها منذ االستقالل ،     
األوىل من التعليم املتوسط إىل السنة الرابعة من التعليم املتوسط ، ﾖستثناء مادة اجلغرافيا اليت كانت تدرس ﾖللغة 

لغة العربية يرتاوح ما الفرنسية . أما املواد العلمية ، كانت تدرس ﾖللغة الفرنسية ، وكان توقيت املواد املدرسية ﾖل
ة ـــــــــــــــــــــــمتوسطة معربة ﾖإلضاف 15ساعات يف األسبوع . وﾖإلضافة إىل ما سبق فلقد كانت توجد  10و 08بني 

  . )3( إىل العديد من األقسام املعربة يف املتوسطات املزدوجة

ة ـــــــــــــُعرِّب ثلث األقسام تعريبا كامال يف السنة األوىل والثانية والثالث ) ،م1974-1973ويف السنة الدراسية (     
ما عدا الرﾚضيات والعلوم  ،من التعليم املتوسط ، بينما كانت السنة الرابعة تدرس فيها كل املواد ﾖللغة العربية 

   . )4(واجلغرافيا ، واليت كانت  تدرس ﾖللغة الفرنسية  الطبيعية

،  130006، وبعدد  ٪ 39) إىل حوايل م1975-1974وصلت نسبة التالميذ املعربني يف السنة الدراسية (     
من أصل  313120م يف هذه املرحلة إىل 1978. ووصل عدد التالميذ املعربني يف سنة  333007من أصل 
التالميذ املعربني يف السنة . بينما كان عدد  من عدد التالميذ مرحلة املتوسط ٪ 52.6، أي بنسبة  595498
  . )5( ٪ 05تلميذ ؛ أي بنسبة  111532من أصل  5941) يقدرون حبوايل م1967-1968الدراسية (

 
 . 46نفسه ، ص الطاهر زرهوين : املرجع  – )1(
 . 169، ص  املرجع السابقسفيان لوصيف :  – )2(
 . 46، ص املرجع نفسه الطاهر زرهوين :  – )3(
 . 170السابق ، ص سفيان لوصيف : املرجع  – )4(
  . 171- 170، وص  165املرجع نفسه ، ص – )5(
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  التعريب يف مرحلة التعليم الثانوي : – 3ب

ـــــــاء تعليم ﾘنوي معرب على مستوى 1964-1963منذ السنة الدراسية (      ﾘنوﾚت مت فتحها  05م) ، مت إنشــــــ
ﾖديس ، وقسنطينة بثانوية عباس لغرور املختلطة ، يف ظروف صعبة نوعا ما ، يف كل من : وهران بثانوية ابن 

ور . فكانت هذه املؤسسات حتتوي ــــــــــوﾖتنة بثانوية الثعالبية للبنات ، واجلزائر العاصمة بثانوية ابن خلدون للذك
يف الفرتة . و حتضر المتحان شهادة البكالورﾚ على مجيع األقسام من السنة األوىل ﾘنوي إىل السنة النهائية اليت 

) مت تعريب التوقيت املخصص للغة العربية وتعريب الرتبية املدنية واألخالقية م1966-1964املمتدة ما بني (
دف تقوية الشخصية اجلزائرية وتوضيح اهلوية  والدينية وتدريس الفلسفة اإلسالمية يف األقسام النهائية ، وذلك 

م زﾚدة توقيت اللغة العربية ، وكذلك اللغة الفرنسية يف الشعب األدبية ، كما مت 1969الوطنية . كما مت منذ سنة 
  .  )1( توزيع توقيت الفلسفة على اللغة العربية بشكل دائم

 509م) حبوايل 1968-1967ة (ــــــــــــــــــُقدر عدد التالميذ املعربني يف مرحلة التعليم الثانوي يف السنة الدراسي     
) م1974-1975ن السنة الدراسية (ــــــــــــــوقدر عدد التالميذ املعربي . ٪ 2.6؛ أي بنسبة  180924من أصل 

ــــــــــووص .  ٪ 50.7، أي بنسبة  75797من أصل  38641حبوايل   76819م إىل 1978م يف سنة ـــــــــــــــل عددهــ
  . )2( ٪ 57.6؛ أي بنسبة  134427من أصل 

  مرحلة التعليم العايل : التعريب يف - 4ب

 اجلزائر ، سوى قسم الدراسات االستشراقية عند االستقالل مل تكن يف جامعة اجلزائر وهي اجلامعة الوحيدة يف     
م وقسم معرب يف مدرسة 1964خذ التعريب يتطور يف اجلامعة ، فتم إنشاء معهد اللغة العربية يف سنة معرﾖ ، مث أ

  . )3(م 1966م ، وقسم معرب للتاريخ يف سنة 1965الصحافة سنة 

 03م ، صدر مرسوم ، ينص على إدخال اللغة العربية إىل التعليم العايل ، بتوقيت 1971مارس  25يف      
دف جعل الطلبة يف آخر املرحلة اجلامعية ، قادرين على استعمال  ساعات يف األسبوع جلميع الطلبة ، وذلك 

يف مهنته أو وظيفته ، وكان هلذا املرسوم دفع قوي يف منح ختصصات ﾖللغة العربية بكلية اللغة العربية ، كأداة 
م ، صدر مرسوم آخر 1971أوت  25العلوم يف جامعة اجلزائر ، قصد ختريج دفعات معربة يف املواد العلمية . ويف 

م ﾖللغة  األجنبية ، ولقد بدأ يف تطبيق هذا نص على وجوب إتقان اللغة العربية للطلبة الذين حضروا شهادا
  ) ، ويف هذا املوسم كذلك شرع يف تعليم اللغة العربية للطلبة اجلدد ،م1972-1971املرسوم من املوسم اجلامعي (

  
 . 73- 72السابق ، ص املرجع الطاهر زرهوين :  – )1(
 . 172- 171ص و ،  165ص  ،سفيان لوصيف : املرجع السابق  – )2(
  . 173املرجع نفسه ، ص  – )3(
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298 
 

، ساعة موزعة يف سنوات التكوين  300ة على متابعة دروسه ﾖلعربية يف مادة ختصصه حبوايل جرب الطلبحيث أُ 
  . )1( التعليم الثانوي إىلواتبعه قرار آخر نص على تعريب العلوم الدقيقة ﾖلنسبة للذين يتوجهون كأساتذة 

) ، توحيد م1973-1972واصلت اجلزائر التعريب يف التعليم العايل ، حىت استطاعت يف املوسم اجلامعي (     
مت  لغة التدريس فيه ، كما قسم التاريخ بعد أن كان منقسما إىل قسمني ، معرب ومفرنس ، وجعلت اللغة العربية

علم االجتماع وعلم النفس وعلم الرتبية  م ، كانت ختصصات :1979ىل غاية أيضا تعريب مادة الفلسفة ، وإ
ـــــــــــوالعلوم السياسي ـــــــــــة والعلوم االقتصاديـ ــــــــــة والعلوم ــــــــــة والعلوم التجاريــــ ، حتتوي على قسم معرب وقسم  ةالقانوني

  . )2(والكيمياء وغريها مفرنس . أما غري هذه التخصصات فكانت كلها ﾖللغة الفرنسية يف الطب والفيزﾚء 

، بينما   ٪ 30) إىل حوايل م1978-1977ة يف املوسم الدراسي (التعريب يف صفوف الطلب ةوصلت نسب     
، وكانت قبل هذا يف املوسم اجلامعي  ٪ 22) تقدر حبوايل م1975-1974كانت تقدر يف السنة الدراسية (

  . )3( ٪ 3.08) تقدر حبوايل م1971-1972(

  التعريب يف اإلدارة : -  جـ

سندت املناصب األساسية يف دواليب الدولة ومناصب احلل والعقد إىل متعلمني ﾖللغة منذ االستقالل أُ      
ـــــــــــــــــــة واالقتصــــــــالفرنسية . ففي عهدّي ، أمحد بن بلة واهلواري بومدين ، كانت الدبلوماسية والداخلي اد حكرا ـــ

ــــــــــة ﾖستثنـــــــــــنسني ، وكان األمر كذلك ﾖلنسبة للحكومعلى املفر  اء وزير الشؤون الدينية ومؤسسيت ، احلزب ــ
واجليش . لقد كانت الدولة تسّري ﾖملفرنسني يف غياب املعربني الذين كانوا يعانون التهميش املقصود واالضطهاد 

العملية كانت مغشوشة يف أساسها ؛ ألن الطواقم املسرية كانت ن حىت املدرسة اليت تقرر تعريبها فإاملمقوت . و 
ة ــــــــة ، وجتربهم على استعماهلا . واملصاحل اإلداريـــــــــة الفرنسيــــــﾖللغ إالذلك ال ختاطب التالميذ متفرنسة ، وأكثر من 

  . )4(فيها إىل تشويه األلقاب واألمساء  تسودها اللغة الفرنسية مبا يف ذلك احلالة املدنية اليت أدت اللغة الفرنسية

جبارية معرفة اللغة العربية م ، القاضي 1968أفريل  26املؤرخ يف  92- 68ولقد مسح صدور األمر رقم     
كيده، والذي مت متديده  )ﾖ)5لنسبة للموظفني    إىل بعض املصاحلة ـــــة العربيــــــــ، بدخول اللغ )6( م1971يف سنة  و

  
            . 176-174املرجع نفسه ، ص  سفيان لوصيف : - )1(
 . 176املرجع نفسه ، ص  – )2(
 املرجع نفسه ، نفس الصفحة . – )3(
 . 111- 110، ص  2014، دار احلكمة ، اجلزائر ،  04حممـد العريب الزبريي : ﾗريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزء/ - )4(
 . 526م ، ص 03/05/1968،  36، العدد/ 05اجلزائرية ، السنة/األمر منشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية  - )5(
،  08م ، يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1971جانفي  10املؤرخ يف  01-71ميكن االطالع على األمر رقم  - )6(

  . 123، ص  22/01/1971،  07العدد/



الم والثق:  الفصل التاسع  .م) 1978-1962زا܂ر ما بني (ــــــــــــــــــافة يف اجلـــــــــــإال
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وﾖلرغم  . )1(واملعامالت وبعض القرارات  احلالة املدنية ئقوﾘيف  احنصر، إال أنه بقي دخوال حمتشما ، إذا اإلدارية 
  . )2( واري بومدينـــــــــــة يف اإلدارة زمن اهلــــــــــــــــواألحوال الشخصي قطاـــــــــــــــع العدالــــــــــــــــةمن ذلك فلقد مت تعريب 

املتحمسني للتعريب ، من أكرب  كان  بومدين) ، يظهر أن م1978-1965طوال املرحلة املمتدة ما بني (     
ا ،وذلك ﾖلنظر  ولكن الباحث ﾖلرغم أنه كان حيسن الفرنسية ،  إىل خطبه ، فهو مل يكن خيطب أو يتكلم إال 

ند يسكان ،   ]اهلواري بومدين[ والذين أعطاهم املسؤوليات قائال : "إن الزبريي يهاجم اهلواري بومدين حممـد العريب
لغة ستوﾚت ، إىل أنصاف املتعلمني ﾖلمناصب القيادة يف دواليب الدولة على اختالف أنواعها وعلى مجيع امل

شغال بسيطة ال تتعدى رﾕسة مكتب أو رﾕسة  فرنسيةال م للقيام  ، الذين كانت اإلدارة الكولونيالية قد أعد
لة الليسانس من خرجيي جامعات املشرق بعض محيفعل ذلك وهو يدرك جيدا أن  مصلحة يف غالب األحيان ؟ .

شغال هامشية ال عالقة هلا بتكوينهم اجلامعي"   . )3( العريب يقبعون يف املكاتب من دون أدىن وظيفة أو يقومون 

  التعريب يف اإلعالم : –د 

ـــــــــــرت اللغلقد سيط      ــــــــــة الفرنسيــــــ األوىل  السنواتر منذ االستقالل ، فخالل زائاإلعالم يف اجلة ـــــــــــــــــــعلى لغ ةــ
وهي جريدة الشعب ، اليت صدر العدد األول  ،من االستقالل ، كانت هناك صحيفة وحيدة ﾙطقة ﾖللغة العربية 

امج أما مدة بث الرب ، لفرنسية . وكانت التلفزة الوطنية تبث معظم براجمها ﾖللغة ا )4(م 1962ديسمرب  11منها يف 
كانت قصرية . أما على مستوى اإلذاعة ، فلقد كانت هناك ثالثة قنوات إذاعية ، اثنتني منهما ف ﾖللغة العربية ،

الثالثة ، اة ـــــــــــــــــبراجمهما ﾖللغة العربية ، واحدة ﾖلدراجة (العامية) واألخرى ﾖللغة العربية الفصحى ، أما القنن تذيعا
  .  )5(فكانت قناة دولية ، ُتذيع براجمها ﾖللغة الفرنسية 

ا اإلخب1965منذ       ـــــــــــم ، أصبحت التلفزة الوطنية تذيع نشرا م ، 1970ارية ﾖللغة العربية ، ويف سنة ــــــــــــ
الوطنية يف تعريب براجمها ، واستطاعة يف سنة  من براجمها تبث ﾖللغة العربية. وواصلت التلفزة ٪ 30 أصبحت
م ، تعريب الربامج الرﾚضية والثقافية ، كما عرّبت النشرة اإلخبارية األساسية ، اليت كانت تبث يف الساعة 1972

 عند هذا طوال . والظاهر أن الدولة مل تتوقف )6(الثامنة ، وبدأت تبث حصصا إخبارية وحتقيقات ﾖللغة العربية 
ــــــــــــــــر أ كانتمرحل االت األخرى بغض النظــ ال كما يف ا ة السبعينات بل واصلت عملية التعريب يف هذا ا

 
 . 190سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  – )1(
 . 226رابح لونيسي : رؤساء اجلزائر ... ، مرجع سابق ، ص  – )2(
 . 113حممـد العريب الزبريي : املرجع السابق ، ص  – )3(
 . 98-95زهري إحدادن : املرجع السابق ، ص  – )4(
 . 198سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  – )5(
 . 200-198املرجع نفسه ، ص  - )6(
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ة فلقد أضيف إىل صحيفة الشعب الناطقة ﾖللغة ـــــــــــــــــسريعة أم بطيئة . أما على مستوى الصحافة املكتوباخلطوات 
ـــــــــــتصدر ﾖلشالعربية ، صحيفة النصر اليت كانت  ، مث أضيف هلما  م1972رق اجلزائري ، بعد تعريبها منذ ـــــــــــ

  .  م1977اليت كانت تصدر ﾖلغرب اجلزائري  ، بعد تعريبها يف سنة  )2( م1977سنة  )1(صحيفة اجلمهورية 

ستة أشهر ، مت خالهلا م ، واستغرقت عملية تعريبها 1971نطلق يف تعريب صحيفة النصر يف شهر جويلية اُ      
م . أما صحيفة 1972يب الصحيفة ، صفحة صفحة ، إىل أن صدرت كلها ﾖللغة العربية يف بداية جانفي ر تع

م ، إىل أن صدر عددها األول 1976نطلق يف تعريبها صفحة صفحة كذلك يف بداية جانفي اجلمهورية فلقد اُ 
تعريب جريدﾗ ف .عريب هلذه الصحيفة استغرقت قرابة العام فعملية الت،  مﾖ1977للغة العربية يف بداية جانفي 

إىل مراسلني وحمررين  حتتاجفاجلريدة ،  املعرب اإلطار لنقصوذلك  مل يكن ﾖألمر السهل واهلني ؛ النصر واجلمهورية
  . )3( وعمال مطابع معربنيوصحفيني 

لقد كانت الصحف الناطقة ﾖللغة الفرنسية يف اجلزائر تقرأ أكثر من الصحف الناطقة ﾖللغة العربية . ورمبا      
ــــــــــــة ، كانت تسحب يوميا . فمثال يومية الشعب الناطقة ﾖللغة العربي يسقط هذا األمر على برامج التلفزة واإلذاعة ـــ

اهدنسخة ، ب 10000م حوايل 1965سنة يف  ـــــــــــة ينما كانت صحيفة ا ـــــــــة الفرنسيـــ تسحب يوميا  الناطقة ﾖللغـ
نسخة ، يف  35000قبل تعريبها تسحب حوايل وكانت صحيفة النصر ،  نسخة 40000يف نفس السنة حوايل 

م ، وﾖلرغم أن 1972يف سنة وذلك  نسخة ، 11000بعد تعريبها أصبحت تسحب  م ، ولكن1970سنة 
ويرتاجع ، ولكنه مل يصل إىل العدد الذي كان يسحب قبل تعريبها ، وذلك على األقل  العدد املسحوب كان يرتفع

 47000طوال مرحلة السبعينات ، وكذلك األمر ﾖلنسبة لصحيفة اجلمهورية ، واليت كانت تسحب قبل تعريبها 
نسخة ، ووصل  9000حبوايل  1977ة م ، ولكن بعد تعريبها قدر العدد املسحوب يف سن1975نسخة يف سنة 

  .  )4(نسخة  7000م إىل 1978يف سنة 

نعتقد أن مجيع االجنازات السابقة يف جانب التعريب معقولة يف قطاع التعليم واإلدارة واإلعالم ، نظرا ألغلبية      
ال تعرف من اللغة العربية  اإلطارات املفرنسة على اإلطارات املعربة ، أضف إىل ذلك أن هذه اإلطارات املفرنسة

ا[إال القليل ، بل هناك إطارات يف التعليم العايل مثال ال تعرف من اللغة العربية إال "بعض احلروف اليت    ]يكتبو
كالعصي الواقفة أو الثعابني املعدودة (الزاحفة)" ، على حد وصف املؤرخ أبو القاسم سعد هللا ، وهو الذي عايش 

. )5(هؤالء وتعامل معهم 
 

 . 137أمحد طالب اإلبراهيمي : املصدر السابق ، ص  – )1(
 . 202سفيان لوصيف : املرجع السابق ، ص  – )2(
 . 200-198املرجع نفسه ، ص  – )3(
 . 202-198املرجع نفسه ، ص  – )4(
  . 374أبو القاسم سعد هللا : حيايت ... ، مصدر سابق ، ص  - )5(
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عملت يف البداية  ،م) 1978-1962القيادة احلاكمة يف اجلزائر ما بني ( إن وكخالصة ملا سبق ميكننا القول :
دف  توطّور  تقد خلق تمث احتكارها ، كما كان اإلعالموسائل  ميمعلى  من هذه الوسائل ، وذلك 

ـــــــــــــــــهتم وتوعيـــــــــــــــــــفهير وتثقـــــــــــــــــــــــــاجلماهيتعليم على ، ويف نفس الوقت عملت اتسخريها خلدمته ــــــــــههيم وترفــــ م ـــــ
  . وتفهمهم
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نقدم  أننا خالصة ، إال، فصل كبرية من كل   آخر كل جزئيةيف أننا قدمنا يف آخر كل فصل وكذلك ﾖلرغم      
،  )م1978-1962ما بني ( بناء الدولة اجلزائريةة ــومسألة ــــــــــملوضوع الثورة اجلزائريتتبعنا ة بعد ــــــــاالستنتاجات التالي

  :االقتصادي واالجتماعي والثقايف واإلعالمي العسكري و يف اجلانب السياسي و 

  م ، ويرجع جذور 1954لقد تصورت الثورة اجلزائرية للدولة اجلزائرية منذ اندالعها يف الفاتح من نوفمرب
، ورة للتيار االستقاليلدولة املتصالواقع اليت أقامها األمري عبد القادر ، وال، إىل الدولة ـورةهذه الدولة املتص

ثاين حلركة "التقرير املوجه للمؤمتر الوخاصة حركة االنتصار للحرﾚت الدميقراطية ، يف وثيقتها ، املسماة بـ 
. ولقد تصور األخري الدولة  م"1953أفريل من سنة  06و 05و 04للحرﾚت الدميقراطية يف ار االنتصــ

 الدولة ، ودولة عربية إسالمية .ة الدولة ، دميقراطية ــــالدولة ، اجتماعي مجهورية اجلزائرية كالتايل :
  وثيقة بيان أول نوفمرب منذ أن اندلعت الثورة اجلزائرية ، تصورت للدولة اجلزائرية ، وذلك عن طريق

دولة دميقراطية  كالتايل :  للدولة وكان تصورها، العمليات األوىل للثورة  صاحب ظهورها ،م ، اليت 1954
احترتم احلرﾚت األساسية للمواطن ، دولة اجتماعية ؛ مبعىن دولة ومجهورية ،  تسعى لتلبية املطالب  أ

) ، دولة تسعى لتحقيق العدالة كن ، تعليم ، صحة ، شغل ، وغريهااالجتماعية للمواطنني (س
 ، وهذه الدولة عندما تسعىالعريب اإلسالمي  إطارهعية ، دولة تسعى لتحقيق االحتاد املغاريب يف االجتما

، سواء املمارسة السياسية أو غري  ةللممارسمن اإلسالم ومبادئه وأسسه إطارا  ومتارس وختدم ... ستجعل
، جزائرية متقدمة وفاعلة  لبناء دولةكافية   "الدولتية"وهل هذه املبادئ  ،رمبا يسأل سائل  السياسية .

دستور دولة بعد  إىل، اليت حتولت  "االستقالل األمريكي إعالن"والدليل على ذلك وثيقة  ،نعم  : فنقول
يف كل  األمريكيونولقد اكتفى ،  كما يذكر الباحث رابح لونيسي  ، قالل الوالﾚت املتحدة األمريكيةاست

استطاع أن يؤسس سبعة مواد ، إال أنه الدستور حيتوي على "هذا م من أن مرة بتعديله فقط ، ﾖلرغ
مضمون ... وشعبها  ]الوالﾚت املتحدة[ام نظرا الحرتام حكّ  ]وذلك[؛ ملية مؤسسات أكرب قـــــــــــــوة عا

م اجلزائري مثل 1954نوفمرب  ل. فلماذا ال يكون بيان أو الباحث مولود ديدان على حد  هذه الوثيقة"
 . ؟!سس واملبادئ "الدولتية" السابقة ، وهو حيمل األ االستقالل األمريكيإعالن 

 ال جند ما يناقضها يف املواثيق والنصوص  اليت جاءت يف بيان أول نوفمرب "الدولتية" األسس واملبادئ إن ،
  واننيوالقم ، 1956جند ما يؤكدها يف ميثاق الصومام  م ، بل1954نوفمرب  أولاليت صدرت بعد بيان 

بناء م ، ﾖلرغم أن هذا األخري وّجه 1962م وحىت برﾙمج طرابلس 1960األساسية جلبهة التحرير الوطين 
م وميثاق اجلزائر 1963ولقد تبعه يف ذلك كل من دستور  ،الدولة اجلزائرية املستقلة ﾖلنظام االشرتاكي 

النظام  إتباعم ، وغريه من املواثيق . فما جاء عن 1976م ودستور 1976م وامليثاق الوطين 1964
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ص اليت جاءت قبل برﾙمج صو االشرتاكي يف بناء الدولة اجلزائرية يف النصوص السابقة ال يناقض الن
  م .1962ابلس وهي توافق برﾙمج طر طرابلس ، 

 به  أخذتم يف بناء الدولة اجلزائرية ، هو حل 1962النظام االشرتاكي الذي انتهجته اجلزائر منذ  إن
 ارﾖخليالقيادة احلاكمة يف اجلزائر للنهوض ﾖجلزائر وليس عقيدة أو مثل االشرتاكية السوفيتية ، فاألخذ 

 أولاملبدأ العام والشامل الذي أتى به بيان  ، أوال يناقض املبادئ اإلسالمية  البناءاالشرتاكي يف عملية 
اإلسالم ومبادئه إطارا  "جعلوالذي هو  ،اجلزائرية  للثورةوأكدته نصوص أخرى م 1954 نوفمرب

ـــــــــــأن أي مش"نعتقد فنحن ،  "للممارسة ــــــــــــــــــــــــــدئ اإلسالمياض املبـقانون ال يناق أوروع ـ ـون ، فهو قانة ـــــــــــ
كما عرب ،   "من اإلسالماريع املش أوني القوانع مجي تستمد أنرورة ـس ﾖلض، فليأو مشروع إسالمي 

ي ن كانت تناقض املبادئ اإلسالمية فهواالشرتاكية وإ.  الباحث املوريتاين حممـد املختار الشنقيطي
 والنقابة الواحدة اإلعالمية الواحدة ةوالوسيلن سياسة احلزب الواحد تناقضها يف اجلانب السياسي ؛ أل

االستبداد ، واألخري يتناقض مع املبادئ اإلسالمية ، ﾖإلضافة  إىلوكبح احلرﾚت وغريها سيؤدي حتما 
يف اجلانب االقتصادي كحل ا   أم األخذ . املتاجرة ﾖحملرمات كاخلمر مثالو  بعض التعامالت كالرﾖ إىل

كانت املمارسة   إنسالمية ال ضري يف ذلك ، وهو ال يناقض املبادئ اإلو جمد ، فهو حل واالجتماعي 
غري الدقيقني يف توصيفهم ،  بعض ويصفهاكما يعتقد كفرا  تتماشى واملبادئ اإلسالمية . وهي ليست  

. ويف نفس الوقت فنحن ال نعتقد أن النظام االشرتاكي هو نفسه النظام  واإلجيايبففي االشرتاكية السليب 
، ويف نفس الوقت فنحن ال اإلسالم  االشرتاكية وهناكأو توجد اشرتاكية إسالمية ، فهناك  ،اإلسالمي 

هو ،  الفمتوحالنظام اإلسالمي مبفهومه السابق ،  أنحنن نعتقد  ناالشرتاكية هي احلل ، ولك أننعتقد 
تشدد . فاألخذ  أود على أرض الواقع دون تزمت سإن طبق وجُ مما حنن فيه ، وذلك  خراجناالكفيل 
رت اليت فقّ  ،االستعمارية ان ردة فعل على توحش الرأمسالية زائر بعد االستقالل كاالشرتاكي يف اجل ﾖلنظام

النظام  علىظهور النظام االشرتاكي ردة فعل  ، كما كان واحلرمان البؤسحياة عّيشته الشعب اجلزائري و 
 الرأمسايل الذي توحش كذلك .

  ت انطالقتها عرجاء ، ، كانالبناء بعد وقف إطالق النار  يف اجلزائر عملية الثوريةعندما بدأت القيادة
 رف من القيادةــــــــــكل طوسعى   ، ب أوزرهاوضعت احلر  أنوتقاتلوا على السلطة منذ  القادة فلقد تصارع

طة أبدا ، فكل طرف أو مجاعة الثورية الوصول إىل احلكم ، بكل الطرق . ومل يتوقف الصراع على السل
، أبعدوا وجمموعته  ادة أمحد بن بلة مبساعدة اهلوارياجلزائر ، وعندما تغلب طرف بقيحكم  أرادت

قادة الثورة التحررية من املناصب أبعد وأقصى كبار محد بن بلة أ. ف ات اليت ستزامحهم يف احلكمشخصيال
ه ة اليت أتت بأن يبعد القو نه حاول حىت إ ،سم وحممـد بوضياق وغريمها بلقااحلساسة يف الدولة ، ككرمي 

ش بقيادة العقيد اهلواري بومدين . ولقد انتهج يف ذلك جمموعة من األساليب  قوة اجليوهي ،  احلكم إىل
 بومدينﾙفذة يف عهده وهي ﾗبعة للهواري كتقوية حزب جبهة التحرير الوطين ، وإبعاد شخصيات 



ة .ـــــــــــــــاخلامت  

304 
 

ـــــــــــــــــــوس ــــــــ احلكم ، كأمحد مدغري وقايد أمحد وعبد العزيز بوتفليقة  إىلالوصول  إىل اعدت أمحد بن بلةـــــ
حل  مل تستطع الثورة اجلزائريةنقول أن  جيعلناهذا األمر  .وجدة ) ، ومجع مناصبهم بيده وغريهم (جمموعة 

منذ أن ضربت هذه  اإلسالمي ، على األقل يف العامل العريبالوصول إىل السلطة بطريقة شرعية  عقدة
 "صفقة"م فلقد حصل يف هذا العا .م) 661ه/41زمن عام اجلماعية يف سنة ( اإلسالمية العقدة األمة

واحلسن بن علي بن أيب سفيان رضي هللا عنه بني معاوية الباحث حممـد املختار الشنقيطي ، بوصف 
ـــــــــــسلم فيها هذا األخيما ــــــــــــــــــــــــــــحين ؛رضي هللا عنه  بن أيب سفيان رضي هللا عنه ـــــــــــــر اخلالفة ملعاوية ـــــ

عندما  رضي هللا عنه ا ، ولكن احلسن وأحقوىل ، وكان هو أَ  حقنا لدماء املسلمني ، وليس خوفا
ذا ولكن معاوية مل يتقيد  ،من بعده شورى  ، أن جيعلهاقد اشرتط ، كان  رضي هللا عنه يةسلمها ملعاو 

وذلك عن  ، أن تعطي صورة مغايرة ورة اجلزائرية ، كان ميكنها. فالث ، فنقلها البنه يزيد هل وفاتيقب الشرط
ا ، التحريرية طريق تسليم قيادة الثورة  عن رضى إىل مؤسسة شرعية بعد االستقالل ، فيعلو من شأ

انتقال السلطة يف اجلزائر  وهذا الذي جيعلنا نقول : أن طريقة . ، لألسف الشديدوذلك الذي مل حيصل 
من العهد ، يشبه حال انتقال اخلالفة قيادة االستقالل  إىل تقالل من قيادة الثورة التحريريةغداة االس
حممـد املختار  كتبكما    ، "قـــــــوة على احلـــــــــرت القــــــــــــانتص"ففي كليهما  . األمويالعهد  إىلالراشدي 

 ة بني الصحابة .ــــــــــه ، اخلالفات السياسيــــــــــالشنقيطي يف كتاب
  هلواري بومدين أو جمموعة وجدة الشخصيات اليت  إبعادبداية أمحد بن بلة يف  إنﾖ جعل، حتيط 

، فعاشت م 1965جوان من سنة  19يف وذلك الذي حصل فعال  لالنقالب عليه ،  ختطط،  اجلماعة
(دستور  مد الدستورسنوات حتت حكم جملس الثورة أو احلكم املؤقت فجُ  10اجلزائر ألكثر من 

لس الوطين وغريها من مؤسسات واحلزب  م)1963 يف عهد أمحد بن بلة . وإذا  اليت أُقيمت  السلطةوا
ة ، وخاصة وزراء احلكومة خالل الثورة التحريريالفاعلة  بلة قد أبعد العديد من الشخصيات كان أمحد بن

املثقفة الشخصيات جمموعة  منهالقاعدة ، أيضا ، ولكنه قّرب عن هذه ، فاهلواري بومدين مل يشذ  املؤقتة
واليت كانت قد شاركت يف الثورة التحريرية ، ومن أبرزها على اإلطالق : أمحد طالب اإلبراهيمي ، جنل 

م ﾙيت بلقاسم . ولكن السؤال ومولود قاسالعالمة حممـد البشري اإلبراهيمي ، وحممـد الصديق بن حيىي 
يقبلون العمل مع أمحد بن بلة سكانوا   ةــــــــة وزراء احلكومة املؤقتـــــــــــورة وخاصاملطروح هنا ، هل قيادات الث

اتني الشخصيتني يف احلكم من األصل ؟ .سُدعوا ؟ ، أو كانوا  إنأو اهلواري بومدين ،   يقبلون 
  لرغم أن اهلواري بومدين يذكر أنه أسقط أمحد بن بلة ألنه كان طاغية مستبد إال أن اهلواري بومدين ملﾖ

صب يــــــــــد من املناسنوات ، كان اهلواري بومدين جيمع بني العد 10خيتلف عنه كثريا ؛ فطوال أكثر من 
 (رئيس الدولة) س جملس الوزراء ورئيس جملس الثورةة ورئيــــــــــــــيف الدولة ، فهو وزير الدفاع ورئيس احلكوم

طاح به جيمع بني رﾕسة الدولة ورﾕسة احلكومة ورﾕسة جملس الوزراء محد بن بلة قبل أن يُ وكان أ ...
 وغريها من املناصب .
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  ــــــــــــاها اهلواري بومدين على رأس الدولة (رئيس جملس الثورة) ، دو غري أو يقيم ن أن يُ إن املدة اليت قضــــــــــ
مت 1965جوان  19انتخاﾖت أو يعقد مؤمتر للحزب ، جعلتنا نصف ما قام به يف   ﾚعسكر ﾖم ، انقال

وحىت عندما بدأ التغيري (العودة إىل احلياة  .معىن الكلمة ، ولكنه كان  انقالﾖ أبيضا من دون دماء ..
 سنوات . 10الدستورية) ، كان بعد أكثر من 

 ــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــوص الثورة اجلزائرية قد قالت ﾖلعديد من احلريــــ ــــــــ  األخريةت إال أن هذه ﾖلرغم أن مواثيق أو نصـــــ
للبالد ، أمحد بن بلة وحىت اهلواري بومدين ، وليس  األولقد ُحدت بشكل كبري ، وخاصة زمن الرئيس 

، واليت من املفروض أن تكون مستقلة ،لت السلطة التنفيذية يف السلطة القضائية تدخ وإمناهذا فقط ، 
 األحكام وإطالق ،ويظهر ذلك يف عمليات االعتقال العشوائية زمن أمحد بن بلة ، وتعذيب املناضلني 

 ئي اخلاص ﾖلعقيد حممـد شعباين) .القضائية (احلكم القضا
 على أرض  سياسة العامة لألمة أو الدولة ويراقب جتسيدهاإن احلزب الذي كان من املقرر أن يضع ال

ـــــــــــُاستخدم ألغراض شخصية ؛ ففي زمن أمحد بن بلة كان اهلدف منه هو الوقالواقع ، نالحظ أنه  وف ـ
هذا األخري فلقد عمل على إبقائه من دون فعالية ؛ فاع ، اهلواري بومدين ، أما زمن يف وجه وزير الد
ــــــــــــــاخرة يف البحر ، واليت ال جيب أن ال للحفاظ على اهل دوء واالستقرار ، فاهلواري بومدين أراده كالبـ

حممـد حريب . بينما كان جملس الثورة هو الذي حل حمل احلزب ، هلا أن تغرق كما عرب  تتحرك ، وال جيب
لس الوطين ... ولكن اهلواري بومدين عندما تراء له  وحمل مؤسسات أخرى احلزب يف احلياة  أمهية،  كا

م ، عندما عمل على التحضري ملؤمتر 1976السياسية ، جنده يعمل على بنائه من جديد ، وذلك منذ 
م ، ولكنه تويف قبل أن 1977احلزب ، وعّني حممـد الصاحل حيياوي لكي يشرف على ذلك يف سنة 

 هذا األمر ... يستكمل 
 ) من دون دستور وال برملان وال حزب وال مؤسساتم1976-1965لقد عاشت اجلزائر ما بني ( 

ـــــــــــدستورية ، ولك وم ﾖلرغم من وجود هذه ـــــــــــــــــــن ملاذا هذه املؤسسات ، واجلزائر مازالت تعاين إىل اليـــ
ها ال معىن له ، بل نقول إن وجودها يؤثر على خزينة ، فنعتقد أن وجودها أو عدم وجود؟  املؤسسات

يمات ، والكثري من الصالحيات الربملانيني وغري الربملانيني ماليني السنت الدولة هلؤالءالدولة ، عندما تدفع 
 ال ومؤثر على الساحة السياسية .مون بشيء فعّ و ال يق وهم

  وذلك نظرا للمدة اليت قضاها اهلواري ؛ ومدين ائرية وبشكل كبري زمن الرئيس بلقد متأسست الدولة اجلز
صدق  إىل ﾖإلضافةيف زمنه  الذي حدث النسيب االستقرار إىل ﾖإلضافةسنة)  13بومدين يف احلكم (

ــــــــة البلديـــــــــة ا ففي عهده انتخبتوإحاطته مبجموعة من املثقفني والصادقني ، الرجل ،  الس الشعبيــ
ي اجليش ووضعت العديد من اهلياكل واملؤسسات الصناعية ، كما وضع وِّ ، وقُـ ين القضاء وبُ ، والوالئية 

م التعليم وبنيت العديد ــــــــــــــظِّ نتخب برملان للجزائر ، ونُ واُ  م)1976(دستور  هـــــــــــــــــــدستور يف أواخر حكم
 اخل ....  اتمن الطرق العديد من اهلياكل الصحية وشقت العديدمن هياكله كما أقيمت 
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 ختتفي وراءه الطموحات الشخصية وحماولة إثبات النفس واالدعاء  يف اجلزائر ، إن الصراع على السلطة
ففرق بني كرمي بلقاسم وأمحد بن بلة من ﾙحية النضال زمن الثورة اجلزائرية . فكرمي ؛ ﾖألحقية يف احلكم 

حرا طليقا وفاعال فيها ، أما أمحد بن بلة ، فلقد  ةتحريريبلقاسم من القالئل الذين بقوا طوال الثورة ال
دخل السجن من طرف السلطات االستعمارية منذ حادثة اختطاف الطائرة املقلة للوفد اخلارجي للثورة أُ 

ه ـــــــــــن حىت أطلق سراحــــــــــــــــــــــــم ، وبقي يف السج1956أكتوبر  22اجلزائرية إىل تونس من الرﾖط ... يف 
 م ...1962مارس  19مع الزعماء األربعة وآخرين يف 

  لقد ركزت القيادة احلاكمة منذ االستقالل على تقوية اجليش الوطين وتنظيمه وهيكلته ، وذلك لكي
يساهم يف عملية بناء البالد وتنميتها ، ولقد فعل ، كما قام بواجبه األساسي واملتمثل يف الدفاع الوطين ، 

كما دخل ما غريه من اجليوش العربية فيما يسمي ﾖحلروب العربية اإلسرائيلية ، كما مارس   ،ولقد فعل 
السياسة الفعلية وأثر على الساحة السياسية الوطنية ، وأحدث فيها تغيريات عميقة عن طريق قائده 

اية سنة  األعلى  ، العقيد اهلواري بومدين . م1978واحلقيقي من االستقالل وحىت 

  لرغمﾖا كانت ـــــــــــــــــــأن اجلزائر حققت العديد من املنج زات يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي ، إال أ
ا األساسية ، كاحلبوب  ال االقتصادي كانت يف سنوات غري قادرة على تلبية حاجيا غري كافية . ففي ا

ة هذه احلاجيات ، ورمبا هذا ما يفسر العجز ـــــــــــوالدقيق واحلليب وغريها ، مما جعلها تلجأ لالسترياد لتلبي
م) . أما يف اجلانب 1978-1963سنة ما بني ( 15يف امليزان التجاري الذي سجل كم من مرة طوال 

رغم من توفري السكن ومناصب الشغل ، واملنجزات اجلبارة يف قطاع التعليم والصحة االجتماعي فبال
فالشعب اجلزائري بقى يعاين يف هذه اجلوانب بعد  ... أيضاة ــــــــــــــافيا كانت غري كإإال وغريها ، 

  هولكن ،نفس الشدة اليت كان يعانيها ب االستقالل ، كما كان يعاين زمن املرحلة االستعمارية ، ولكن ليس
فالشعب اجلزائري الذي عاىن زمن االستعمار ما كان عليه  .سلطة وطنية  حكم م حتت1962 كان منذ

 اين مرة أخرى يف زمن االستقالل ، وخاصة يف اجلانب االجتماعي .أن يع
 ) مبختلف احملروقات ، ن الغالب على صادرات اجلزائر ) ، كام1978-1962طوال املرحلة املمتدة ما بني

 م1978ومثلت يف سنة  ،جلزائر امن صادرات  ٪ 73.44 حوايل م1967فلقد مثلت يف سنة  أنواعها ،
 م) ،1978-1962ما بني ( ياجلزائر  نصف االقتصاد صادرات اجلزائر ، مما جيعلنامن ٪  92.34حوايل 

ردات اجلزائرية من املواد كما ميكن أن نضيف أن نسبة الوايوم ريعيا .  ال إىلزال وهو ما ﾖالقتصاد الرِعي
والسكر والسكرﾚت ة وشبه أساسية (احلليب ومشتقاته واحلبوب والدقيق والزيوت والدهون األساسيـــــــــــــــ

ــــــــــوالقهوة واملواد الصيدالنية ) كانت متثل نسبة مؤث  ٪ 18رة على املداخيل اجلزائرية ، فهي قدرت حبويل ـ
 .  م1978يف سنة  ٪ 10م و 1975سنة  ٪ 20م ومثلت 1972يف سنة 

 ائل اإلعالم املكتوبة منذ االستقالل سعت القيادة احلاكمة لتطوير اإلعالم اجلزائر فأنشأت العديد من وس
ال ، كما عملت على توجيه هذه الوسيلة  وغري املكتوبة ، وذلك لكي حتقق السيطرة والسيادة يف هذا ا
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وقات . كما سعت إىل توعية اجلماهري األخلدمة القيادة احلاكمة ﾖلرغم أن الوضع كان مأسوﾚ يف بعض 
.. يما بينهم ، سواء الثقافة اجلزائرية وغري اجلزائرية .وتفهيمهم وتوجيههم وتثقيفهم عن طريق نشر الثقافة ف

عن طريق صناعتها يف اجلزائر عن طريق وسائل اإلعالم والتثقيف (الكتاب ، الصحف ، اجلريدة ، 
 أو عن طريق استريادها .) اإلذاعةالتلفيزيون ، السينما ، 

 ) للهوية اجلزائرية اإلسالميالبعد و ) ، مت إبعاد البعد األمازيغي م1965-1962طوال حكم أمحد بن بلة ،
، أال وهو : البعد العريب أو العروبة . أما  يف عهد اهلواري  هواليت كانت ترتكز على بعد واحد يف عهد

للهوية ، فيما أُبعد البعد  اإلسالميالبعد و ) ، فلقد مت الرتكيز على البعد العريب م1978-1965بومدين (
والشعب اجلزائري  رتويج هلوية مصطنعة على حساب اهلوية احلقيقية ،األمازيغي . ففي عهديهما مت ال

ــــــــــــــافة  ترتكز هويته على املقومات التالية : اإلسالم ، العروبة ، األمازيغية . ونقصد ﾖإلسالم ؛ الدين والثقـ
؛ اللغة األمازيغية  اإلسالمية . ونقصد ﾖلعروبة ؛ اللغة العربية والثقافة العربية . ونقصد ﾖألمازيغية

ا املختلفة يف اجلزائر ، والثقافة األمازيغية . فمن كل هذا تتكون اهلوية الوطنية اجلزائرية .  بلهجا
 ) ألن  ؛ ت مقبولةم) ، كان1978-1962كل املنجزات اليت حققتها اجلزائر يف قطاع التعريب ما بني

البعيد  الة على املدىولكنها مل تكن فعّ  . مفرنسةكانت كذلك   والبيئةكانت مفرنسة   اإلطاراتمعظم 
 وزارتبل ووزراء يف  اومسؤولين اوجامعتن إدارتنااليوم  إىلوالدليل على ذلك ما نعيشه اليوم فمازالت 

مون ريّ اليوم يتكلمون وحياورن ويصرحون ويس إىلالسيادة  أن التعريب  ﾖللغة الفرنسية . فنعتقد  قطاعا
ـــــــــــاللغة العربية مع اللغة الفرنسي وُعلمت رستلو دُ  اًال كن أن يكون فعّ كان مي ،  تقانو ة بشكل جيدـــ

الت ، فنعتقد أن احلل كان يتمثل يف ــــــــــــــــالعربية ــــــــــﾖللغ لالتعام إلزاممع  اللغة  ةـــــــــــــــــازدواجية يف كل ا
ها يف املستقل ، فعندما يكون الشخص متمكنا من اللغتني لك ستأيت، فهذه العملية  اجلزائرينيلدى 

ــــــهوهو يف أي قطاع ميكن ـــــــــــعأن يُ  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــد من املعربــــــــــــــــــــب ، أما ختريج العديرِّ ــــ ة واحدة سيؤثر ني وبلغــــــ
بلغات  هليس ﾖللغة العربية ، ولكنم البارحة واليوم ؛ ألن العلعلى عملية التعريب على املدى البعيد 

 سواء الفرنسية أو غري الفرنسية . أخرى
 خراج اجلزائر من املشـــــــــــإن ما جــــــ ـاكل ـــــاء يف مواثيق الثورة اجلزائرية من أجل بناء الدولة املستقلة ، كفيل 

الدول املتقدمة ، ولكن املمارسة من أجل البناء مل اليت عاشتها بعد استقالهلا ، بل وجيعلها يف مصاف 
، وذلك بسبب للثورة  "الدوليت"التصور املمارسة مل تكن على قد  تكن على َقِد هذه احللول املنظرة هلا أو

ـــــــــــة وحكم اجلزائر خاصـــــــــــــــــالصراع من أجل السلط لية عم ة ، وهذا األمر هو الذي ألقى بظالله علىــــ
 واإلعالميثر سلبا على عملية البناء يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي والثقايف مبعىن أ ؛ بناء الدولة

، ولن تكون مدروسة ، بل كسب الشرعية ستكون من أجل  فمعظم األعمال يف هذه اجلوانب  وغريه ،
م من إوﾖلتايل ف .تة للبقاء يف احلكم قستكون مؤ  ، اأجل هذه البالد واستقالهلن القادة الذي ضحوا حبيا

ـــــــــــال يس والذين بقوا أحياءً  ـــــــــــرهم ما عاشتـــــــ حىت اليوم ،  ه اجلزائر زمن أمحد بن بلة واهلواري بومدين والــــ
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فهل سيختارون القرب من جديد ؛ وذلك ، عيدوا إىل هذه احلياة وال ندري ماذا سيكون موقفهم لو أُ 
ـــــــــــه اجلزائر اليوم ، أم إـــــــالبـــــــــــــــــــــائس الذي عاشته اجلزائر زمنهما ، وتعيشبسبب الوضع  م سيعملون ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــعلى النض هل جيعلنا ما حدث وهنا  ؟! .ال والكفاح من جديد ، سؤال يصعب اإلجابة عليه ـــــــــــ
زيغود يوسف د البطل ـــــــــــ حق بناء الدولة اجلزائرية بعد االستقالل ، نقول مثلما قال الشهيمن جتاوزات يف

ورة انتهت" ، ـــــــــــ: "االستقالل ممكن التحقيق ولكن الث م1956 عندما كان عائدا من مؤمتر الصومام
ـــــــــــرف الذي قالـــــــــــــــــــــر عن السبب أو الظـــــــــــــــــــــــــــــوبغض النظ ن ـــــــــــــــانتهت الثورة اجلزائرية زم ه فيه ، فهلـــــــــــــ

 .؟!!! أو بعد مؤمتر الصومام 
  هو السبب الوحيد م ، 1962مل يكن الصراع على السلطة والسلطة الشرعية اليت حكمت اجلزائر منذ

ﾖلرغم أنه السبب الرئيسي ، ولكن  بشكل جيد ، ية املستقلة وعدم بنائهالتعثر عملية بناء الدولة اجلزائر 
ا ضغط مستعمر األمس والقوى العظمى على اجلزائر ﾖإلضافة إىل جغرافيا اجلزائر ،  والثروات اليت تتمتع 

واحلالة املزرية والبائسة  ، املسرية للجزائر اإلطاراتفاءة وعدم كوعدم وعي الشعب اجلزائري يف تلك الفرتة 
 اليت أثرت على عملية البناء . كذلك من األسبابهي   اليت عاشتها اجلزائر غداة االستقالل ،

  لبالد ، فالبدﾖ ــــــــــة ، تعمل  ولكي نتالىف الوقوع يف نفس األخطاء السابقة ، وننهض من سلطة شرعيـ
،  ةــــــة واحملاسبــــــاملراقبعملية  ل منفعّ تكما   ،والكياسة  والفطنة قة األجيال على القيم واألخالـــــــــــتربي على

  .وإال سنبقى ننحدر إىل األسفل ..
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  : م1962جوان  07وم 1962 ماي 27املؤمترون يف طرابلس ما بني  : 01امللحق رقم 

دارة النقاش-أ  : وهم ، املكتب املكلف 

 د الصديق بن حيىي: وهو الرئيس يف اجللسات اليت سيقيمها املؤمترون، ولقد كان سابقا ـحمم
 املفاوض يف ايفيان .رئيس ديوان رئيس احلكومة املؤقتة، واحد أعضاء الوفد 

 . علي كايف : مساعد الرئيس يف هذه اجللسات ، ولقد كان عقيد وقائد سابق للوالية الثانية 
  ول يف فيدرالية جبهة التحرير مسؤ عمر بوداود : مساعد آخر للرئيس يف اجللسات، ولقد كان

 الوطين يف فرنسا .

  : وهم ، بقية املؤمترين -ب

 كومة املؤقتة .لسعيد : وزير يف احلدي اـحمم 
 . ئب رئيس احلكومة املؤقتةﾙ : حممـد بوضياف 
 أمحد : عضو يف احلكومة املؤقتة . حسني آيت 
  ون اخلارجية يف احلكومة املؤقتة .سعد دحلب : وزير الشؤ 
  ل : وزير من دونﾖمهمات حمددة يف احلكومة املؤقتة .عبد هللا بن طو 
  ئب رئيس احلكومة املؤقتة ووزيرﾙ : الداخلية فيها .كرمي بلقاسم 
 بن خدة : رئيس احلكومة املؤقتة . بن يوسف 
 ئب رئيس احلكومة املؤقتة .أمحد بن بﾙ : لة 
 زير اإلعالم يف احلكومة املؤقتة .د يزيد : و ـأحمم 
 ن دون حقيبة يف احلكومة املؤقتة .د خيضر : وزير مـحمم 
 : ن دون حقيبة يف احلكومة املؤقتة .وزير م رابح بيطاط 
 االت العامة يف احلكومة املؤقتة .عبد احلفيظ بوصوف : وزير التسليح واالتص 
 االجتماعية يف احلكومة املؤقتة . عبد احلميد مهري : وزير الشؤون 
 رائد سابق يف الوالية األوىل . مصطفى نوي : 

 
 . 18، أو ص  17-15سابق ، ص  علي هارون : صائفة االختالف ... ، مصدر – )1(
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 عقيد سابق وقائد الوالية األوىل .احلاج خلضر عبيدي :  سعيد 
  رائد سابق يف الوالية الثالثة .يزوزورانإ : 
  ملغرب .الدين بن سامل : مسؤول يف فيدرال رنوﾖ ية جبهة التحرير الوطين 
 : رئيس سابق للحكومة املؤقتة . فرحات عباس 
  سابق يف الوالية الرابعة .: رائد عمار عكاش 
  الية جهة التحرير الوطين بفرنسا .عبد الكرمي سويسي : عضو يف فيدر 
 لية جبهة التحرير الوطين بفرنسا .سعيد بوعزيز : عضو يف فيدرا 
 قيد وقائد سابق للوالية الرابعة .بن حدو بوحجر : ع 
 عضو جملس الوالية السادسة .د روينة : ـحمم 
 عن الوالية السادسة .سني : مندوب سي احل 
 لة : مسؤول سابق عن منطقة وهران .احلاج بن ع 
 ان العامة للجيش التحرير الوطين .اهلواري بومدين : عقيد وقائد هيئة األرك 
 قيد وقائد سابق للوالية الرابعة .أمحد شريف : ع 
  كان العامة جليش التحرير الوطين .علي منجلي : رائد وعضو هيئة األر 
 لوالية الثانية . ة :عمار بن عودﾖ عقيد ، وقائد 
 فيدرالية جبهة التحرير الوطين .علي هارون : عضو يف  
 عزم : عضو جلنة الوالية اخلامسة .خمتار بوي 
 العامة جليش التحرير الوطين . قايد أمحد : عضو هيئة األركان 
 ل أمحد  س الوطين للثورة اجلزائرية .بومنجل : عضو ا
  لس الوطين للثورة اجلزائرية .مصطفى األشرف : عضو  ا
 نان : عضو جلنة الوالية اخلامسة .أمحد بوج 
 اضي : عضو جلنة الوالية اخلامسة .د قـحمم 
 ية اخلامسة .إبراهيم موالي : عضو جلنة الوال 
  ي : عقيد وقائد الوالية األوىل .الطاهر الزبري 
 املؤقتة . أمحد فرنسيس : وزير سابق للمالية يف احلكومة 
 الية جبهة التحرير الوطين بتونس .ؤول يف فيدر سلطيب الثعاليب : ما 
  لس الوطين للثورة اجلزائرية .الشيخ خري الدين : عضو  ا
 يف : عضو جلنة الوالية الثانية .رابح بلوص 
  صاحل بوبنيدر : عقيد وقائد يف الوالية الثانية. 
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 العريب برجم : عضو جلنة الوالية الثانية . 
  لة : عضو جلنة الوالالطاهرﾖية الثانية .بودر 
 د سابق للقاعدة الشرقية يف تونس .د محاي : قائـحمم 
 يلس : عضو جلنة الوالية الرابعة .سليمان ده 
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لس الوطين التأسيس:  02امللحق رقم    .)1( م1962املنتخب يف سنة  يقائمة نواب ا

ا .  الوالية    نوا
ابر عبد جبن ، يف رابح ، بلوصبلحوان مولود ، بلعيشة حمـمد عبادة حممـد    قسنطينة.

وقدوم ادر، ب، بن محيدة عبد الرمحن ، بن صام مسعود ، بوشريط عبد القالرمحن
ساين حعيد ، شريف ، جياليل مبارك ، قليل عمار ، قراس عبد الرمحن ، حشاش ال

ي ، خليل لعروس موسى ، هدام جتيين ، هوام ابراهيم ، كشاشة عبد الرمحن ، خليفة
مال ، كث روجي، ساكر  رو ،  روغري دراجي، منجلي علي موسى ، منوين جون، 

  زﾚري عبد الرمحن.
اسم ، ين بلقأكوش الطيب ، بعزي صافية ، ﾖطل الصادق ، بلميهوب مرمي ، بن ح  اجلزائر العاصمة.

اي بشري ، د ، بر بن سطايل كمال ، بوعجاج الزبري ، بوشافة خمتار ، بومساحة حمـم
حمند  عجوزيمد ، لشويل اسكندر ، املهداوي حسني ، فرقاين حمـمد ، هاروم حمـ

، صاحل  اج بولالطاهر، ماليكة جلول ، أوصديق بوعالم ، بول الفالت افلني ، رم
  سف سعدي ، يزيد أحمـمد .ﾚمربوكني ، 

وزيدة ب، بوضياف حمـمد ، بلحسني مربوك ، حسني آيت أمحد ، فرحات عباس   سطيف .
حاج ، ليكس قومان ف، فدال أمحد ، شيبان عبد الرمحن ، شبيلة حمـمد ، أرزقي 

 ،دلين عمر ل، كريوين أمحد ، قيدارة عيسى ،  قارة حممـد الصغري ، علي بوبكر 
، اين حمـمد سليم، صاﾚ سعيد ، د الصغري ـصاحلي حمم، اوصديق مراد ، أوجهان 

  ، يعالوي يوسف .ﾚيسي عبد القادر 
لس مد .دحي.بومنجل حمـبرنداك رميون .بوداود حمـمد علي حيىي عبد النور ،    تيزي وزو .

يوس حل .حمسليمان .فارس عبد الرمحن .حاما لعمارة .كرمي بلقاسم .لونشي صا
ران يزوزو إ أحسن .حمـمدي السعيد .عمر أوعمران .أوديل عمار .صديق الطيب .

  دـحمم
  .مدـحمحبوس  ولد احلاج أقاسم احلاج محادي .بن عبد الرمحن أمحد.شريف مـحمد .  الساورة .

  
لس الشعيب الوطين) :  يُنظر يف – )1(  بتوزيع النواب هؤالءولقد قمنا  . www.apn.gov.dzاملوقع االلكرتوين التايل( موقع ا

م ... ﾚلس الوطين التأسيسي، مهمة نيابتهم من سبتمرب النواب حبسب وال إىل سبتمرب  1963ولإلشارة سيواصل نواب ا
م ، كما هو مقرر، وذلك لعدد 1963م ، ألنه مل جترى انتخاﾖت تشريعية يف سنة 1963م، وذلك بنص دستور 1964
  ... أسباب
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شريف بلقاسم .لعزيز بن عبد هللا عبد الصمد.برنقر أيب .بويزم خمتار .بوتفليقة عبد ا  تلمسان .
  مشيش فاطمة . قارة تركي حممـد .مخيسيت حممـد . .

  تيارت .
  

 حاج . د .ويسةالزهرة .قايد أمحد .مستغامني أمحآيت عمران حمـمد .بويري .ظريف 
  زواوي حمـمد

  عنابة .
  

ان ت سليمعالية علي .عمراين سعيد .عرار مخيسي .بن سامل عبد الرمحن .بركا
يم .خنانشة ي براه.بومجعة عواد .بشري بومعزة .فاضل عبد هللا .مقليولو جون .مزهود

  سويف صاحل .امساعيل .رابح نوار .رﾖين حسان .
مسعود .بن براهم أمحد .ﾖي عاق أخوموخ .خري الدين حممـد .خوبزي حمـمد   الواحات .

  ساسي حسني .أونيسي .
  . الوهاب موالي براهيم عبد قادي حمـمد .كونيغ .مدغري أمحد .  سعيدة .

ر .بن القاد عبد الوهاب حمـمد .عيشوبة الشيخ .بلمهيدي زروقي .بن قدارة عبد  مستغامن .
مغراوي ـمد ..بوعزيز ربيع .كرنو كلود روﾖر .فرنسيس أمحد .قزان حم قطاط عده

  زروت ملنيحمـمد .نقادي بن رﾚن .اسطمبويل مصطفى .
ز نقايد رشيد .قني .جرهللا حمـمد .عبيدي احلاج خلضر .عزيز حمـمد .بوزﾚن ﾚوس  ﾖتنة .

  العزيز  عبد زرداينحممود .لواي حممـد .حمفوظ امساعيل .مكي حمـمد .عمر سخري .

  األصنام
  (الشلف) . 

بونعامة .بن محودة بوعالم .بن خروف يوسف.بن حمجوب أحمـمد .بوعزيز ربيع 
بد ع.كالش  شريف خري الدين .جزويل حمـمد .عرسي حممـد .رموش أرزقي حممـد .

ية قتمر .القادر .خطيب يوسف .كرميي عبد الرمحن .مونديديو ليون .رمضان ع
  مد .ـحم

فاييت .عيوز حمـمد .علي شريف .عمار موهوب .بن حمل فارس .بوزوغة خلضر   املدية .
موساوي .مـد عباس حمحمـمد .قروح عبد هللا .لدجال الطاهر .مسيلي فضيلة .
  محد .أزمريلني بوعالم .أوزقان عمار .صاحل ﾖي سامية .تكسيري قربﾚل .
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لس الوطين املنتخبني يف سنة :  03امللحق رقم    . )1(م 1964قائمة نواب ا

ا .  الوالية .   نوا
ـــــــــــ، بوشادة حممـد ـــــــــــــــــــــــــــــــعب  .قسنطينة ،  بوقدوم شريف ،بوداود عمر  ريط بلقاسم ،ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــبوكبري حممـد ، شريف بلقاس ــــــــ ـــــــــــــــــيل عمم ، قلـ ار ، احلاج إمساعيل ــــــــــــــــــ
ة لعروسي ، ـــــــــــــــــــر ، خليفـــــــــــــــــــــــــــد اهلادي ، هدام جتيين ، كامل صقـــــــــــــــــــــــحمم

 دة عبدصيف رابح ، بن محيد ، بلو مغالوي موسى ، منجلي علي ، رئيس حممـ
   الرمحن .

لواي  عبيدي حممـد الطاهر ، عيسي حممـد الشريف ، ﾖ علي شريف صاحل ،  االوراس .
  حممـد، مسعي حمىي الدين ، زرداين عبد العزيز ، بلعيد أمحد .

د ، ليل أمحعبسي سعد ، أقاسم حاج محادي ، شريف براهيم ، ﾖي آق أمخوخ ، خ  الواحات 
يب ، وق الطفوظ إمساعيل ، معاد موالي ادريس ، رمضان احلاج إبراهيم ، رز حم

  رمضان احلاج إبراهيم ، رزوق الطيب .
اعدية ن ، مسعدﾙين حممـد ولد الطيب احلاج حبوس ، بلعيد أمحد بن عبد الرمح  الساورة .

  . حممـد الشريف ، موالي إبراهيم عبد الوهاب ، صحراوي عبد القادر
رة ن قدادبعيشوبة حممـد ، خبلوف حممـد ، بلحميسي حممـد ، بن قطاط عدة ،   . مستغامن

   عبد القادر ، قزان جياليل ، محيش بومجعة ،طفراوي عبد القادر ،
ابن  ،آيت زاوش معمر ، عاليل قويدر ، بلحاج بوشعيب ، بن حدوب وحجار   وهران .

  سعيد عبد الرمحن ، سويح اهلواري ، 
 مـد ، حميوزران حمي حممـد أوحلاج ، علي حيىي عبد النور ، هامل عمارة ، إيززو آكل  تيزي وزو .

  حسن ، حممـدي السعيد ، صديقي الطيب .
ار ، ابح نو ر عمراين سعيد ، ابن ديب سلطان ، قنز حممود ، خمانشة إمساعيل ،   عنابة .

  .سويسي عبد الكرمي ، عالية علي 

  
ـــــاعتمدﾙ يف توزيع الن – )1( ــــــــ ـــــــــــ ــــب حبسب والﾚاو ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــم على قائمـــــــــ ـــــــــــ لس الوطين املنتخب يف سنة ـــــــــــــــ م 1964ة نواب ا

ـــــعلى عريضة يؤي ــــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــوالءهدون فيها االنقالب على أمحد بن بلة ، ويعطون ــ ــــــــ ــــــ لس الثورة ورئيس جملس الثورة ،ــــــ اهلوارب  م 
ـــــــــــــــــــــــونص العريضة وقائمة النواب منشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السن بومدين ، ،  56، العدد/ 02ة/ــ

ـــــ. واعتم 806-808،  06/07/1965 ــــــــ ــــــ لس التأسيسي ﾖإلضافة اىل قائمة الن دﾙ علىـ ـــــــــقائمة نواب ا ــــــــ ــــــــ ــــــ واب ـ
ـــــــــاملنتخب ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــم ، املنش1964ني يف سنة ـــ ) للمجلس الشعيب الوطين اليوم www.apn.gov.dzورة يف موقع  االلكرتوين (ـــــ

  ﾚت النواب ...من دون حتديد وال
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ودين  ، داﾖبوش عبد الكرمي ، بلحوسني مربوك ، شبيلة حممـد ، بومعزة بشري  سطيف .
لعلوي امار ، سعيد، حيالين مبارك ، فضال امحد ، حاج علي بوبكر ن العدالين ع

  يوسف ، مباركي بوعالم ، صاحلي حممـد الصغري .
  

  اجلزائر .
مساحة بلهوان أمحد ، بطل صادق ، ابن خروف يوسف ، بوشافة بلقاسم ، بو 

   ،حممـد حممـد، كركبان بن ﾙصر ، االصرب إمساعيل، مهساس أمحد ، يزيد أ
 ،لرمحن بن محودة بوعالم ، علي حيمود حممـد ، خطيب يوسف ، كرميي عبد ا  األصنام .

  رمضان عمر .
   ن بلة أمحد بزﾚن ،  عبد العزيز ، مستاري حممـد ، نقادي بن، بوتفليقة بويزم خمتار   تلمسان .
 عريب ،شاديل قادة حممـد ، جعفري حاج عويسات ، قايد أمحد ، العريب ال  تيارت .

  مستغامني أمحد ، ولد إبراهيم سعيد ، 
ني حممـد، ، زمرل عمار موهوب عبد القادر ، بورقعة خلضرعبد العظيم عبد الدامي ،   املدية .

  سايقي حممـد 
  ،ابن الشيخ عبد هللا ، مدغري أمحد ، مغراوي حممـد ، كرمي بشري   سعيدة
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لس الوطين :  04امللحق رقم    . )3(م 1977املنتخبني يف سنة قائمة نواب ا

ا الوالﾚت.   نوا
ــــــــــسلطعبد اللطيف  قسنطينة  ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــطاين .عبد الرمحن بن األــ ـــــــــــ ــــــ عبـد القـوي .عمـار بـوجيزة . رشــ

ــــــــــــــابوكعب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــاهيمـــــي .بوزيـــــد كحبر د امليلـــــي ة .حممــــــ.الســـــقاوي بونعامـــــش ـ ـــــــ  ول .ـــ
ــــــــــــــــبومجعة هيش ــــــــــــــــــسعيمــد الور .يوسف مزﾚين .أمحد موسى .حمـــــ ــــــ د الوصـيف .مولـد ـــــــــ

 أومزﾚن .
لـذيب امجـوعي السعيد أعبادو .يوسف بن ساسي .حممـد بزيت .العيد شيحي . حممـد أ بسكرة

 .سعيد مقراين .حسني ساسي .عبد القادر رضواين .

 الطيـب مصـطفايالعزيـز .حممــد الطـاهر بـن الشـريف .عبـد القـادر بوشوشـة .حممـد عبد  األغواط 
 .حممـد جربيط .عمر مغازي .حممـد سويف .

يـد عـزي . اجلزائر العاصمة . سـكينة بغـريش علي عبد القريف .حسني آيـت ايـدير .سـعدون عمـارة .عبـد ا
ــن احلســــني .ســــليمان بــــن حيــــىي .حممـــــد بوخلفــــة  احل ـد الصــــ.حممــــزوجــــة رﾖين .الشــــيخ بــ
مي حسـاين د الكـر الشافعي .عبد القادر شرية .عبد القادر دويفـي .بومـدين الوشـدي .عبـ

مــرمي فضــيلة .ﾖيــة حســني .بــوعالم أفــري .حممـــد عــز الــدين حممصــاجي .أمحــد مكــريش .
بر .عمـر وجـة جـامصلي .حممـد مستغامني .حممـد ﾙيب .حممـد أوشارف .زهـور أونيسـي ز 

ــــــــــــــطيباوي .عبد امل ــــــ ـــــــــــــــــــــالك متام . العيــــــ ـــــــــــ ــــــــــ.عبـد القـادر زعيب اشي ﾚكـرــــ ــــــ  ك .حممــدــــ
 زيتوين .

دي .الطـاهر  مسـعو أمحد األمني عبد هللا احلاج .عبد القادر عالل .جلول مكيد .زيتـوين املدية
 طهراوي .وزاين .عمار وزاين .بشري رويس .أمحد 

ين ور الـــدجميـــد عبـــديل .العـــريب عكـــوش .حممــــد وعمـــر بـــن عقيلـــة .بـــراهم بودحـــوش .نـــ جباية 
 بودوخة .ادير خوخي .حمند الشريف واشك .عمار دحاس .

أمحـد أمـني صاحل عبدي .محيمـي عليـان .األخضـر ﾖجـي .قـدور بلقاسـم .عمـر شـعبان . البويرة .
 طرفاية .

  
لس الشعيب الوطين) :  يُنظر يف  - )1( هذه  توزيعولقد قمنا بعملية  . www.apn.gov.dzاملوقع االلكرتوين التايل( موقع ا

ﾚم ...النواب حبسب وال 
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ول .بوطبـــ حممــــد عـــاش بـــزاف .حممــــد عـــدة جفـــال .عبـــد احلفـــيظ عالهـــم .بـــوعالم ﾖقـــي وهران 
يت لـول خبـمنـري مـاحي .جبركات .خليفة بـن حـاج .الزهـراء قـراب .حسـن لـزرق .يوسـف 

 منيش .حممـد صحراوي .أمحد مساش .

يـد عجـايب .أحسـن بودرﾖلـة .حممــد العـريب غـراس .عبـد الوهـا قاملة .  يل .عبـد هللاب لنـواعبد ا
يد رافع .  نواورية .حممـد الصاحل رواق .بومجعة بوراس .عبد ا

يـــد  أم البواقي . جخـــران   .حيــىيبــوغرارة .األمــري حيـــىي شــريفمصــطفى أغــزالن .أمحـــد املســمى عبــد ا
 .حممود منصوري .عمار معرف .

العــريب ســبحة .حممـــد أمحــد بــن ســلطان .جــياليل بعــزي .رابــح بــن كوتــة .عبــد القــادر بو  الشلف .
م لطـاهر بلقاسـمــد االعرابة زﾚن .عبد الرمحن مامي .بوخامت مزﾚن .حممــد صالوتشـي .حم

 .بن عودة عياد .موسى شرشايل ..أمحد طهراوي . أمحد فرقاق 

 احلاج موسى أخاموخ .أمحد بوحفص . متنراست .
علــي نويف .حممـــد علــي موســى .عمــار عــزوز .بلقاســم بــن هــين .حممـــد شــاوش .حممـــد شــ البليدة .

روقــي لحســن ز شــرفة .جلــول مالئكــة .الطيــب مــزوغ .عبــد القــادر حنــال .حممـــد طيــيب .ب
 .بوعالم زرقاوي .

ن مشــتة بــ.عــدة  بـن يــوب عــوان .حممـــد بوشــرب بــوجيرة .بالحــة بـن شــلقو .حممـــد بــن غــامل .سيدي بلعباس 
 .سعدية داين الكبري .احلاج موسى محزي .عيسى مجعي .

  سطيف .
 

لــوف بــن خم مبــارك عيــاط .عبــد الــرمحن بلعيــاط .قــدور بلحــاج .الطيــب بــن علــي .ســعيد
إبــراهيم .املســعود رقــومي .عبــاس ديلمــي .ســخرية صــليحة جفــال .عبــاس مخــس .حممـــد 

 لو .سعود كسراي .بوجالل طالعة .عبد القادر عمار موهب .مسعود شليق .حممـد م

الشـــيخ .جـــربي  ميلـــود األرزقـــي .بغـــدادي بغـــدادي .عبـــد الكـــرمي إبـــراهيم .عبـــد  اجلبـــار سعيدة.
 جماهد .حممود الزاهي .خليفة دقة .

عمــــور ادي .ـــــــــــــــــــقنــــز .اهلــــامشي مح حممــــود حممـــــد الصــــغري بعلــــوج .عبــــد الكــــرمي غريــــب . تبسة .
 حممـد اهلادي مراح .عثمان سعدي . . الــــــلعج

ري .مسـتان د قويـدبشري بشريي .خمتار بككان .مكي غيالين .إبراهيم غومة .حممـد العي ورقلة .
 قندزان .
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يـس ش .إدر قـداعمار بكوش .حسني بشـيخي .صـاحل بومجعـة .حممــد بـورزام .عبـد احلـق  سكيكدة .
 مغالتين .حليمة املدعوة ﾚمسينة حممـد بن علي .أمحد مطاطلة .

ي ﾖتنة .  قـين .ححممــد  ام .د غنــــــــــــالسعيد بدعيدة .مصطفى بن عبيد .بلنوار فحلـول .عبـد ا
 مصطفى مزغراين . حممـد الصغري هاليلي .

عبــد محــدي . .عمــر فــراقيس .ميلــودمصــطفى بكــارة .أمحــد بــن فرحيــة .بــوجالل بــن محــزة  معسكر .
 القادر كتاف .

  محـــوشمقــران بلعيــد .أمحــد درار .عمـــر جــودي .مولــود حــايب .عاشـــور حديــد .حســني تيزي وزو .
 نحممـــد ﾚزورا.إبــراهيم حســبالوي .عبــد الســالم ســتوح .حممـــد ســليماين .عمــار طهــري .

 .حممـد أرزقي زنية .
 لقـادر مـداين.عبـد ا محادي .حيىي دروش .عبـد القـادر قـارةعبد العزيز بلخادم .زاوية بن  تيارت .

 .أمحد خماطرية .بلخري بلخروف .
دور در شـيبان .قـد القـاحممـد بلميلود .بن ذهيبة بن عبد هللا .عبد القادر بن قدادرة .عب مستغامن .

بـــن ذهيبـــة قطـــاط .عبـــد القـــادر حســـان دواجـــي .حممــــد حلـــالف .بوعبـــد هللا مســـعودي .
 بليقدومي .جياليل شنافة .مصطفى لليام .طيب .لزرق 

 سامل بن علي .سليمان محداوي .عبد هللا تركي .عبد هللا حممـدي . بشار .
بـال وسـى لقعمار بن دقموس .عبد الرمحن بوضياف .األخضر الضيف .أمحد قذيفـة .م املسيلة .

 .حممـد نوي .
يــد جفــال .عبــد هللاعمــار بــن مصــطفى .الشــريف دعــاس .حســن دﾖح .عبــد  عنابة .   فاضــلا

 ..مسعود كواشي .حممـد العريب مراد .عبد الكرمي سويسي .بشري طلحي 

ي ر إبــراهيم بــوزكعبــد القــادر بــن صــاحل .نــور الــدين بــوكلي حســن ﾘين .يلقاســم بومــدين . تلمسان .
 بال .رزاق ط.عمار شيبان .بشري أمساعون .حممـد لقمامي .ميلود أوشريف .عبد ال

منتـوري  .بشـري علي بوداري .عبد الرمحن بوراوي .جـودي خلضـر بـوطمني .حممــد خملـويف جيجل .
 .أمحد مزود .إبراهيم رأس العني .علي قوقة .أمحد قعيص .

  اجللفة .
 

عليــة  بط .بــنعاليــة دقمــان .مصــطفى خــذير .عمــار حمفــوظي .حممـــد الرشــيد عثمــاين مــرا
 سويسي .

 قصاصي .عبد هللا العايدي .أمحد فيها خري .املختار  أدرار .
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  ) .)1( م1963-1978( ما بني : امليزان التجاري اجلزائري 05امللحق رقم 

  )دج X 1000000كل وحدة ) : (م1969-1963ما بني ( -أوال

  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  السنوات
  4981  4611  4068  3572  3070  3146  3589  3610  الصادرات
  4981  4981  4023  3154  3154  3314  3471  2887  الواردات
امليزان 

  التجاري
+724   +118   -168    -84    +418   +75  -370   -1224   

  

 )دج X 1000000كل وحدة م): (1978-1970ما بني ( -ﾘنيا

  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  السنوات
  24234  24410  22205  18563  19594  7479  5854  4028  الصادرات
  34439  29474  22227  23755  17754  8876  6694  6028  الواردات
امليزان 

  التجاري
-1820   -840   -1097  +1840   -5192   -22   -5064   -10205   

 

  

  

  
:  10، الفصل/ 2011-1962حوصلة إحصائية  م) يف :1978-1963قيمة الصادرات اجلزائرية ما بني ( يُراجع – )1(

،  1-3اجلدولني و ،  172، ص  1966اىل 1963حول تطور الصادرات والواردات من  1-1التجارة اخلارجية ، اجلدول 
حول  2-4،  1-4واجلدولني  ،م 1981إىل  1967حول الواردات حسب املناطق اجلغرافية والبلدان الرئيسية من  3-2

ــــــــــــالصادرات حسب املناطق اجلغرافية والب  . 182وص  176، ص م ، مصدر سابق 1979إىل  1967من لدان الرئيسية ــ
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: )1( واألحاديث الشريفة اآلﾚت القرآنية

  من سورة آل عمران . 19واآلية من سورة املائدة  32اآلية من سورة النساء و  93اآلية  
  6667واحلديث رقم : ،  6469رقم  : احلديثو ،  6672رقم : احلديث : صحيح البخاري . 
 . سن النسائي ، كتاب التحرمي 

 املصادر : -أوال

  : )2( الوﾘئق اإلحصائية-ب

  الدميوغرافيا ، الديوان الوطين اجلزائري  01، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية :
 .]2011اجلزائر ، [لإلحصائيات ، 

  الديوان الوطين اجلزائري : التشغيل ،  02، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية
 .]2011اجلزائر ، [لإلحصائيات ، 

  الصحة ، الديوان الوطين اجلزائري  05، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية :
 . ]2011اجلزائر ، [لإلحصائيات ، 

  التعليم ، الديوان الوطين اجلزائري  06، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية :
 . ]2011اجلزائر ، [لإلحصائيات ، 

  الفالحة ، الديوان الوطين اجلزائري  07، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية :
 . ]2011اجلزائر ، [لإلحصائيات ، 

  الطاقة واملناجم ، الديوان الوطين اجلزائري  08، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية :
 . ]2011اجلزائر ، [لإلحصائيات ،  

  الصناعة ، الديوان الوطين اجلزائري  09، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية :
 . ]2011اجلزائر ، [لإلحصائيات ،  

 
ــــــــفيما خيص اآلﾚت القرآني – ) 1( ــــ ــــالقرآن الكرمي ، مصحف التجمن مصحف  مأخوذةة فهي ــ ــــــــ ــــــــــــــ ،  ويد ، رواية ورش عن ﾙفعــ

موسوعة احلديث النبوي برﾙمج ، فهي مأخوذة من  األحاديثم . أما 2008هـ/1430، دمشق ، سورﾚ ، دار املعرفة 
 . www.islamspirit.com اإلصدار الثاين ، موقع روح اإلسالم ، واملوقع كالتايل :  ،لكرتونية اإل ، الشريف

 ) www.ons.dz (ميكن حتميلها من موقع الديوان اإللكرتوين الوطين لإلحصائيات ، وهو كالتايل :  – ) 2(
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  التجارة اخلارجية ، الديوان الوطين  10، الفصل/ ]م2011-1962[حوصلة إحصائية :
 . ]2011اجلزائر ، [اجلزائري لإلحصائيات ، 

  : )1(املنشورة (املطبوعة) وﾘئق ال -جـ

  ﾖللغة العربية : -  1جـ

  ريخ يف  وهي منشورة . م1837معاهدة التافنةﾗ ئق يفﾘُمَؤلف عبد احلميد زوزو : نصوص وو
 . 87- 85،  2007املعاصر ، اجلزائر ، اجلزائر 

  مج جنم مشال إفريقيا الذي أقره مؤمترﾙمؤلف عبد احلميد زوزو  يف وهو منشورة . م1933يف  هبر
م) ، جنم مشال إفريقيا وحزب 1939-1914السياسي للهجرة إىل فرنسا ما بني احلربني (الدور 

 . 189- 188، ص  2010الشعب ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
  البيان املصادق عليه يف مؤمتر ألعضاء احلزب الشيوعي اجلزائري ، أنعقد يف اجلزائر يوم

ُمَؤلف حمفوظ قداش : ﾗريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ، وهو منشور يف  . م24/10/1936
،  2011جزائر ، ــمـد البار ، شركة دار األمة ، الــــــــــــــــــــم) ، ترمجة ، أحم1951-1939( 02اجلز/

 . 1246-1244،  ص  17:  امللحق رقم
 ـــــــــــبي ـــــــــــــــ اه اليميين يف احلركة جت: اال مؤلف حييـى بوعزيز وهو منشور يف . م1943فيفري  10ان ـــ

ــــــــــــم) ، دار البص1948-1912ـوصه (صاجلزائرية من خالل ن يةالوطن ،  2009ائر ، اجلزائر ، ـ
 . 96-70ص 

  مؤلف عبد وهي منشور يف  .م7194القانون األساسي للجزائر قطر مشرتك يف االحتاد الفرنسي
ﾘريخ اجلزائر  ، (على ضوء وﾗ اجلزائرئق جديدة) ، دار هومة ، احلميد زوزو : حمطات يف ،

 . 368-345، ص  2011
 ت الدميقراطية ـــــــــــــــــــر الثاين حلركة االنتصــــــــــــــــــرير املوجـه للمؤمتـــــــــــــــالتقـﾚ06، 05، 04ار للحر 

مؤلف عبد احلميد زوزو : املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية وهو منشور يف  .م1953أفريل 
 . 224-  111، ص  2005، دار هومة ، اجلزائر ،  01(مؤسسات ومواثيق) ، الطبعة/احلديثة 

 ت الدميقراطية ــــــــــــــالقﾚاملرجع  وهو منشور يف . م1953انون األساسي حلركة االنتصار للحر
 . 232 -225 ، ص فسهن

 
لكي نسهل على املطلعني على هذا العمل ، احلصول ﾖلرغم أننا قدمنا مصادر الوﾘئق يف اهلوامش ، إال أننا نقدمها اآلن  - )1(

 على مصادرها ...
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  اسية جلبهة التحرير الوطينـــــــــــــــــــكتاب نصوص أس  وهو منشور يف.  م1954بيان أول نوفمرب 
 . 09- 08، ص  1976م) ، وزارة اإلعالم والثقافة ، اجلزائر ، 1954-1962(

  ندونغﾖ مؤلف حمـمد األمني بلغيث : يف  وهي منشورة . م1955مذكرة الشاذيل املكي ملؤمتر
اب الغد ، ــــــــــ، دار كت 01اجلزائر يف ﾖندونغ ، مذكرة الشاذيل املـــــــــــكي إىل املؤمتر ، الطبعة/

 . 76-29، ص  2007، اجلزائر ،  جيجل
  لقاهرة ، مؤرخة  للثورة اخلارجيالوفد و املراسلة بني عبان رمضانﾖ وهي ،  م1956مارس  15بـ

القاهرة  –مربوك بلحسني : املراسالت بني الداخل واخلارج ، اجلزائر مؤلف  يف منشورة
، ترمجة الصادق عماري ،  ار الثورة التحريريةـــــــــــــــــــم) ، مؤمتر الصومام يف مس1954-1956(

 . 176-170ص ،  2004دار القصبة ، اجلزائر، 
  ـــــــــــكتاب نصوص أس  وهو منشور يف . م1956ميثاق الصومام هة التحرير جلبهة اسية جلبـــــ

 .  27-9 ، املصدر السابق ، ص التحرير الوطين
  ـــعبد هللا مقاليت : املرجمؤلف  وهو منشور يف،  م1956أوت  20حمضر مؤمتر الصومام ــ ع ــــــــــــــ

،  م) ، ديوان املطبوعات اجلامعية1962-1954يف ﾗريخ الثورة اجلزائرية ونصوصها األساسية ( 
 . 200- 185 ص ، 2012،  اجلزائر

  ئق  وهو منشور يف ، م1958النص الرمسي ملقرارات مؤمتر طنجةﾘمؤلف حييــى بوعزيز : من و
زائر ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر ، اجلــــــــــــــــــــــــم) ، دار البص1962-1954جبهة التحرير الوطين اجلزائرية (

 .109-106، ص  2009
  كتاب نصوص أساسية يف   وهي منشورة . م1960القوانني األساسية جلبهة التحرير الوطين

 . 58-53جلبهة التحرير الوطين ، املصدر سابق ، ص 
  ن يوسف بن خدة : اتفاقيات ايفيانمؤلف بيف  منشورةوهي ،  م1962ايفيان نص اتفاقيات ،

تعريب حلسن زغدار ، حمـل العني جبائلي، مراجعة ، عبد احلكيم بن الشيخ احلسني ، ديوان 
 . 128-85، ص  1987املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

  مج طرابلسﾙ51-29املصدر نفسه ، ص وهو منشور يف ،  م1962بر . 
 لس الوطين التأسيسيـــــــــــــدة سلطبصالحيات وم مشروع قانون يتعلق وهو  ،م)1962( ات ا

إدريس : تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل من  يف مؤلف بوكرامنشورة 
ـــــــــــخالل الوﾘئق والنص ات اجلامعية ، ، ديوان املطبوع 03، الطبعة/  01وص الرمسية ، اجلز/ـ

 . 17 ص،  2009،  اجلزائر
 لس التأسيسيـــــــــــرسالة رئيس اهليئة التنفيذي م اليت سلّ و  ، ة املؤقتة ، عبد الرمحن فارس ، إىل ا

لس التأسيسي إىلمن خالهلا صالحياته   . 21، ص املصدر املذكور أعالهيف  وهي منشورة،  ا
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  لس الوطينرسالة رئيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ، بن يوسف  بن خدة ، إىل ا
لس التأسيسيالتأسيسي ، واليت سلّ  ا إىل ا املصدر يف  وهي منشورة،  م من خالهلا صالحيا
 . 23- 22املذكور أعاله ، ص 

 لس التأسيسي ـرسالة مل مؤلف يف  وهي منشورة، ك املغرب األقصى ، احلسن الثاين ، إىل ا
،  2013، الدار العثمانية ، اجلزائر ،  03ة اجلزائر اجلديدة ، اجلزء/ـــــــــــــــــــــــــــعمار قليل ، ملحم

 . 349- 348ص 
 لس الوطين التأسيس ،  إعالن فرحات عباس ، أن اجلزائر ستكون "مجهورية دميقراطية رئيس ا

 . 25- 24، ص  مؤلف بوكرا إدريس السابقيف  وهو منشور،  "شعبية
  لس الوطين التأسيسي املتعلقة بسري احلكومة القادمةمشروع املصدر  وهو منشور يف،  الئحة ا

 . 27- 26املذكور أعاله ، ص 
  لس الوطين التأسيسي اليت حتدد كيفيات تعيني احلكومة املصدر  وهي منشورة يف،  الئحة ا

 . 28، ص  نفسه
  57-43، ص  وهو منشور يف املصدر نفسه . م1963دستور . 
  تنظيم وتسيري املؤسسات م ، واملتضمن 1963مارس  22الصادر يف  63-95مرسوم رقم

ـــــــــــالصناعية واملنجمية والصناعات التقليدية وكذلك األراضي الزراعي  وهو منشور،  ة الشاغرةـــــــــــــ
ملية ، املؤسسة حممـد السويدي : التسيري الذايت يف التجربة اجلزائرية ويف التجارب العا مؤلفيف 

 . 221-215، ص 1986الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، 
  مؤرخ  242-64رقم  صدر القانون حتت األمر،  م1964قانون القضاء العسكري الصادر يف

،  36،العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، السنة/م ، 1964أوت  22يف 
 . 560- 548، ص  29/09/1964

 لس الوطين  1964أوت  25مؤرخ يف  257- 64 قانون رقم حيدد مدة النيابة على مستوى ا
 . 28/08/1964،  27/، العدد 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/،  م)1964(

  سيس اللجان االنتخابية م ، 1964أوت  25مؤرخ يف  256- 64املرسوم رقم يتضمن 
لس الوطين ( ،  01، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ م)1964لالنتخاﾖت ا

 . 415ص  . 28/08/1964،  27العدد/
  لس الوطين م ، 1964أوت  25مؤرخ يف  254-64القانون رقم ـــــــــــــاب ا يتعلق ﾖنتخــــــــ

 . 413- 412ص  جريدة الرمسية .العدد السابق لل،  م)1964(
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  ة : الوجيز ــــــــــــــــــــــمؤلف عبد هللا بوقفوهو منشور يف .  م1964النظام الداخلي للمجلس الوطين
، دراسة حتليلية ونظرية يف القانون الدستوري ، الدستور اجلزائري ، نشأة ، فقها ، تشريعا 

 . 222-200، ص  2010، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  04، الطبعة/ وتطبيقية
  مؤلف أمحد طالب اإلبراهيمي : مذكرات جزائري ،  وهو منشور يف.  م1964أفريل  16بيان

 . 186، ص  2007م)، دار القصبة ، اجلزائر ،1965-1932، أحالم وحمن ( 01اجلز/
  1964[املطبعة الوطنية اجلزائرية ، اجلزائر ، ، ،  م1964ميثاق اجلزائر[ . 
  قائمة أعضاء اللجنة املركزية اليت أعلن عنها رئيس مكتب املؤمتر التأسيسي حلزب جبهة التحرير

عامر رخيلة : التطور السياسي والتنظيمي يف مؤلف  وهي منشورة،  م1964الوطين ، أفريل 
 . 379-337حلزب جبهة التحرير ... ، مرجع سابق ، ص 

  وضع حد ملهام عضو يف القيادة العليا  م ، يتضمن1964جويلية  02مرسوم مؤرخ يف ،
ية للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمس ، ]ـد شعباينـــــــــالعقيد حمم[للجيش الوطين الشعيب ، 

 . 173، ص  03/07/1964،  11، العدد / 01/السنة
  ـــــــر ضابط سام للجيش الوطين الشعيب م ، يتضمن 1964جويلية  02مرسوم مؤرخ يف تكسيـــــــــــ

 . 174، العدد السابق من اجلريدة الرمسية ، ص  ]العقيد حممـد شعباين[من رتبته ، 
 محد بن بلة ، نفسه مبهام وزارة الداخلية بعد استقالة أمحد رسوم يكلف فيه رئيس اجلمهورية ، أم

، اجلريدة الرمسية  1964جويلية  15مؤرخ يف  267-64حتت رقم  املرسوم ، صدرمدغري 
 . 247، ص  21/07/1964،  16، العدد/ 01للجمهورية اجلزائرية ، السنة/

  محد ، من حكومة أمحد بن بلة الثانيةأيتضمن قبول استقالة وزير السياحة ، قايد مرسوم  ،
 ، 01للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ اجلريدة الرمسيةم، 1964جويلية  30صدر املرسوم مؤرخ يف 

 . 314، ص 07/08/1964،  21العدد/
  ويتضمن إنشاء حمكمة عرفية حملاكمة م ، 1964جويلية  28املؤرخ  211-64األمر رقم

،  01، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ ]العقيد حممـد شعباين[العسكريني 
 . 307- 306، ص  04/08/1964،  20العدد/

  لس الوطين م ، واملتعلق 1964أوت  25املؤرخ يف  254-64القانون رقم ﾖنتخاﾖت ا
،  28/08/1964،  27، العدد/ 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/،  م1964

 . 412ص 
  سيس اللجان االنتخابية م ، واملتضمن 1964أوت  25املؤرخ يف  256-64املرسوم رقم

لس الوطين ، [ ، العدد الســــــــــــــــــابق من اجلريدة الرمسية  وهو منشور يف ، ]م1964النتخاﾖت ا
  . 415ص 
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 مؤرخ يف 333- 64 رقم ، صدر املرسوم حتت مرسوم يتضمن تعيني احلكومة الثالثة ألمحد بن بلة 

 ، 55/د، العد 01/نة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السم 1964 ديسمرب 02
 . 820 ، ص 02/12/1964

  02، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ م1965جوان  19بيان جملس الثورة يف  ،
 . 804- 802 ص ، 06/07/1965،  56العدد/

  لس الوطين [نص العريضة املوقعة من طرف النواب ؛ ، احلاضرين مبدينة  ]م1964نواب ا
السابق من اجلريدة يف العدد  وهي منشورة،  ]م1965جوان  19املؤيدين النقالب [اجلزائر ، 
 . 808-806ص  الرمسية .

 ـــــــومة م ، 1965جويلية  10مؤرخ يف  182-65مر رقم األ ـــــــــــــــــــــــ سيس احلكـــــــــــــــــــــــــــــ يتضمن 
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، وهو منشور يف ،  ]بعد االنقالب على أمحد بن بلة[

 . 322- 321 ص ، 13/07/1965،  58، العدد/ 02السنة/
  05تصريح رئيس جملس الثورة ، اهلواري بومدين ، مبناسبة الذكرى الثالثة الستقالل اجلزائر يف 

،  56، العدد/ 02، السنة/يدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلر ،  م1965جويلية 
 . 812-809م ، ص 06/07/1965

  اجلريدة  واملتضمن التنظيم القضائيم ، 1965نوفمرب  16املؤرخ يف  278-65األمر رقم ،
 . 1290، ص  23/11/1965،  96، العدد/ 02الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/

 ودائرات  احملاكمواملتضمن حتديد مراكز م ، 1965نوفمرب  17ملؤرخ يف ا 280- 65املرسوم رقم
 .  1296-1291، العدد السابق من اجلريدة الرمسية ، ص اختصاصها 

  الس القضائية عرب ، م 1965نوفمرب  17املؤرخ يف  281- 65املرسوم رقم واملتضمن ترتيب ا
 . 1300- 1297، وكذلك احملاكم ، العدد السابق يف اجلريدة الرمسية ، ص  الوطن

  العدد  املتضمن تنظيم وزارة العدلم ، و 1965نوفمرب  17املؤرخ يف  282-65املرسوم رقم ،
 . 1300السابق من اجلريدة الرمسية ، ص 

  الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية الصادر يف صدر القانون حتت و ،  م1966[قانون] ا
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  م1966جوان  21املؤرخ يف  180- 66رقم   أمر

 . 834-830، ص  24/06/1966،  54، العدد/ 03السنة/
 الفالحة واإلصالح الزراعي بعد انسحاب  أمر يتضمن تعيني علي حيىي عبد النور يف على وزارة

مؤرخ يف  294-66حتت رقم  األمر ، صدرأمحد مهساس من حكومة اهلواري بومدين األوىل 
،  82العدد/، 03السنة/يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،م اجلر 1966سبتمرب  22
 . 1227- 1226، ص  23/09/1966
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 ــــــــــــأمر يتضمن تعيني حممـد الصديق بن حيىي على وزارة األنب ــــــــ اء بعد انسحاب بشري بومعزة ــــــــــــــــ
سبتمرب  22مؤرخ يف  295- 66حتت رقم  األمر ، صدر بومدين األوىلومة اهلوراي ــــــــــــــــــــمن حك
 . 1227- 1226، العدد املذكور أعاله من اجلريدة الرمسية ، ص م 1966

  م ، 1967جانفي  18مؤرخ يف  24-67مر رقم األ، صادر حتت  م1967قانون البلدية
 .112-90، ص 18/01/1967، 06العدد/،  04اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/

 لس العمايل االقتصادي واالجتماعي  222-67، صدر األمر حتت رقم  أمر يتضمن إنشاء ا
،  89 ، العدد/04، السنة/يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، يف اجلر م1967أكتوبر  19مؤرخ يف 

 وما بعدها . 1355، ص  31/10/1967
  اجلريدة  سن اخلدمة الوطنيةم ، واملتضمن 1968أفريل  16املؤرخ غي  82-68األمر رقم ،

 . 19/04/1968،  32، العدد/ 05الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
  ]لس القضائي الثوري الصادر يف  ]قانون  609-68رقم  ، صدر القانون حتت أمر م1968ا

،  89، العدد/ 05اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ م1968نوفمرب  04املؤرخ يف 
 . 1764-1762، ص  05/11/1968

 ـــــــــــميث ، 44، العدد/ 06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/،  م1969اق الوالية ـــــــــــــــ
 . 520-  510ص  05/1969/ 23

  م ، 1969ماي  22مؤرخ يف  38-69رقم  حتت األمرصدر القانون ،  م1969قانون الوالية
 . 532- 520ص  العدد السابق من اجلريدة الرمسية ،

 كر على رأس وزارة التجارة حمل نور الدين دلسي  يتضمن أمرﾚ صدر األمر تعيني العياشي ،
م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 1969جوان  09مؤرخ يف  48-69حتت رقم 

 . 644، ص  13/06/1969،  51، العدد/ 06السنة/
  ــــــــــارية معرفة اللغة الوطنية م ، 1968أفريل  26املؤرخ يف  92-68األمر رقم جبـــــــــــــــــ القاضي 

،  05، األمر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ (اللغة العربية) ﾖلنسبة للموظفني
 . 526، ص  03/05/1968،  36العدد/

  حتت ، صدر األمر أمر يتضمن تعيني عمر بوجالب على رأس وزارة الصحة حمل تيجاين هدام
 ، 07للجمهورية اجلزائرية، السنة/ ، اجلريدة الرمسية م1970ماي  21مؤرخ يف  30- 70رقم 

 . 626، ص  22/05/1970،  45العدد/
  يت بلقاسم على رأس وزارة األوقاف حمل العريب سعدوينﾙ أمر يتضمن تعيني مولود قاسم ،

م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية 1970جوان  01مؤرخ يف  35 -70حتت رقم  صدر األمر 
 . 686، ص  05/06/1970،  49، العدد/ 07اجلزائرية ، السنة/
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  مؤرخ  53-70رقم حتت  األمر در، ص دينــــــــــــــــــــــاحلكومة الثانية للهواري بوم يتضمن تعينيأمر
،  63، العدد/ 07م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1970جويلية  20يف 
 . 906، ص  24/07/1970

  ألمر املتعلق م ، املتضمن 1971جانفي  10املؤرخ يف  01-71األمر رقمﾖ متديد العمل
، اجلريدة الرمسية  جبارية معرفة اللغة الوطنية (اللغة العربية ) ﾖلنسبة للموظفنيمبواصلة العمل 

 . 123، ص  22/01/1971،  07، العدد/ 08للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
 أفريل  22مؤرخ يف  28- 71رقمحتت أمر وصدر ، م 1971ري ــــــــاء العسكون القضــــــــــــــــــــــــــــــــــقان

 . 600-566، ص 11/05/1971، 38، العدد/ 08، اجلريدة الرمسية ، السنة/ م1971
 م1971الثورة الزراعية  ، واملتضمن قانون م1971نوفمرب  08ؤرخ يف امل 73-71رقم  قانونال  ،

 . 1668-1642، ص  30/11/1971،  97، العدد/ 08اجلريدة الرمسية ، السنة/
  ـــــــــــ، اجلريدة الرمسي م1971ميثاق التنظيم االشرتاكي للمؤسسات ة للجمهورية اجلزائرية ، ـ

 . 1735- 1730، ص  13/12/1971،  101، العدد/ 08السنة/
 ]ــــــــــــالسالعدد  م1971م االشرتاكي للمؤسسات ـالتنظي ]قانون ،  ابق من اجلريدة الرمسيةـــــــــــــــــــــــــــ

 م .1971نوفمرب  16مؤرخ يف  74-71. ولقد صدر حتت األمر رقم  1744- 1736ص 
 أمر يتضمن تعيني مسعود آيت مسعودان على رأس وزارة الربيد واملواصالت حمل حممـد قاضي  ،

،  09، السنة/يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلر 1972ديسمرب  18أمر مؤرخ يف صدر األمر 
 .1659، ص 22/12/1972،  102العدد/

 ﾚصالح التنظيم اإلقليمي للوال مؤرخ  69-74، صدر األمر حتت رقم   م1974تأمر يتعلق 
،  55العدد/ ،11، السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية م1974جويلية  02يف 
 .756 -751، ص  09/07/1974

  218-63واملتضمن تتميم القانون رقم  م ،1974جويلية  16املؤرخ يف  72-74األمر رقم 
لس األعلى ،  1963جوان  18املؤرخ يف  ، اجلريدة الرمسية  ]للقضاء[واملتضمن إنشاء ا

 . 799- 798، ص  19/07/1974،  58، العدد/ 11للجمهورية اجلزائرية ، السنة/
  ــــــدمة الوطنية ــــــــ ،  11، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ م1974ميثاق اخلــــــــــــــــــــــ

 . 1264- 1246، ص  10/12/1974،  99العدد/
 صدر  أمر يتضمن تعيني أمحد بن حممـد عبد الغين على رأس وزارة الداخلية حمل أمحد مدغري ،

،  11م ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/1974ديسمرب  20مؤرخ يف األمر 
 .1298، ص 24/12/1974، 103العدد/
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، الطباعة  ]م1965-1975[جهود السنوات العشر ،
. ]1975[الشعبية للجيش ، اجلزائر ، 

  1976املعهد الوطين الرتبوي ، اجلزائر ،  . م1976امليثاق الوطين .
 م ، 1976نوفمرب  22مؤرخ يف  97-76حتت األمر رقم وصدر  ، م1976ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــدست

ــــــــــــ، الع13، السنة/يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية اجلر  ــــــــ ،  24/11/1976،  94دد/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1326- 1292ص 

  حيدد طرق انتخاب النواب م ، الذي 1976ديسمرب  29املؤرخ يف  111- 76األمر رقم
لس  وخاصة عددهم وشروط قابليتهم لالنتخاب وحاالت التنايف مع شروط العضوية يف ا

،  03، العدد/ 14، السنة/ للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسيةم) 1977الوطين الشعيب (
 . 36- 35ص ، 09/01/1977

  لس م ، يتضمن 1977جانفي  30املؤرخ يف  35- 77املرسوم رقم حتديد ﾗريخ انتخاب ا
،  11، العدد/ 14، السنة/ للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسية م)1977الشعيب الوطين (

 . 198، ص  06/02/1977
  لوكالة للمواطنني م ، يتعلق 1977جانفي  30مؤرخ يف  36-77املرسوم رقمﾖ لتصويتﾖ

ـــــــــــاجلزائ ـــــــــــــــ ـــــــــــريني املتغيبــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عن بلدﾚــــــــــ لس الوطين ـــ ـــــــــــاب ا م يوم انتخــــ
،  14، العدد/ 14، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ م)1977الشعيب (

 . 199، ص  16/02/1977
  مؤرخ  73-77حتت رقم  املرسوم ، صدر بومدينلهواري لاحلكومة الثالثة مرسوم يتضمن تعيني

،  37، العدد/ 14، السنة/ للجمهورية اجلزائرية م ، اجلريدة الرمسية1977أفريل  23يف 
 . 665، ص 08/05/1977

 لقانون م ، واملتعلق 1977أوت  15املؤرخ يف  01-77رقم  القانونﾖ الداخلي للمجلس الشعيب
،  66، العدد/14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/،  م)1977الوطين (

 . 950- 940، ص  04/09/1977
 ــــــــــــــــــــــــدست ـــــــــــــــــــــــــبوكرا إدريس : تط ، راجعه يف مؤلف ، م1989ور ـ ور املؤسسات ـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــالدست ـــــــــــورية يف اجلــــــ ـــــــــــزائر منذ االستقالل من خالل الوﾘئــــــــــــــــــــــــــــــــ ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــوالنص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ، اجل 02ة ، الطبعة/ـــــــــــــــوص الرمسيـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ان املطبوعات ، ديو  02زء/ــ

 . 44-07، ص  2005، اجلامعية ، اجلزائر
 ) ئق الصحافة واإلعالم ،  م)2009 -1963الُعهدات الرئــاسية يف اجلزائرﾘاملركز الوطين لو ،

  . 2009اجلزائر ، 
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  األجنبية :ﾖللغة  -2جـ

 Proposition de loi , déposée le 09 Aout devant le 2eme constituante le 09 Mars 
1947 devant le parlement par les députes de la république du manifeste 
algérien (1).  

 proclamation de premier novembre 1954 (2) . 
 procès-verbal de la réunion du CNRA , 28/08/1957 (3) . 
 Institutions provisoires de l'état algérien 1960 (4) . 
 le procès- verbal de CNRA  du 07 juin 1962 (5) . 
 proclamation du bureau politique du FLN, 22 juillet 1962 (6) . 
 loi nº : 62-157 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel 

ordre , de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, Le Journal Officiel  
De La République Algérienne, Année 02, Numéro  02 ,11/01/1963, p18 .  

 Décret N ꞉ 62-01 du 27 septembre portant nomination des membre du 
gouvernement , Le Journal Officiel De La République Algérienne , Année 01, 
Numéro 01, 26/10/1962, p13 . 

 Décret N ꞉63-273 du 18 septembre portant nomination des membre du 
gouvernement , Le Journal Officiel De La République Algérienne, Année02, 
Numéro/68,18/09/1963 ,p 676.  

  : )7( أعداد من اجلريدة الرمسية - د

  ﾖللغة العربية : – 1د

 ، 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/-1

  /89-88، ص  16/06/1964،  06العدد . 
 /155، ص  30/06/1964،  10العدد . 

 
 . 410-401عبد احلميد زوزو : حمطات يف ﾗريخ اجلزائر ... ، مرجع سابق ، ص  والوثيقة منشورة يف مؤلف – ) 1(
ــــــ الزبريي : ﾗريخ اجلزائحممـد العريبوالوثيقة منشورة يف مؤلف  - ) 2( ــــــ ـــــ  ، 2007، ، اجلزائر ، وزارة الثقافة 3ر املعاصر ، اجلزء/ــــــ

 . 249-246ص 
  508-506يف مؤلف عبد احلميد زوزو : حمطات يف ﾗريخ اجلزائر ... ، مرجع سابق ، ص  والوثيقة منشورة – ) 3(
 . 452-445، مرجع سابق ، ص التارخيية للدولة ...  املرجعياتيف مؤلف عبد احلميد زوزو :  والوثيقة منشورة – ) 4(
الصادق عماري و آمال فالح ، مراجعة : م ، ترمجة : 1962خيبة االنطالق أو فتنة صيف يف مؤلف علي  والوثيقة منشورة – ) 5(

ـــة ، اجلزائر ،  ـــــــــــــ  241،  ، ص  2003مصطفى ماضي، دار القصب
 . 247-245 يف املصدر نفسه ، صوالوثيقة منشورة   - ) 6(
جمموعة من أعداد اجلريدة الرمسية اليت اعتمدﾙ من خالهلا  مقدمنا أعاله أهم املراسيم والقوانني اليت اعتمدﾙ على مضامينها ، أم اآلن فنقد - ) 7(

  على أوامر أو قوانني أو مراسيم ، ألجل التدليل أو االعتماد قدر ضئيل منها .
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 /172م ، ص 03/07/1964،  11العدد . 
 /215، ص  م14/07/1964،  14 العدد . 
 /22، ص 17/07/1964،  15العدد . 
  320-319ص  ، 07/08/1964،  21دد/ـالع . 
  /360، ص  18/08/1964،  24العدد 
 /392- 388، ص 2/08/1964،  25العدد.  
 /438، ص  04/09/1964،  29العدد . 
 /560-548، ص 29/09/1964،  36العدد  
 /329، ص  11/08/1964،  22العدد . 
 /396-393، ص  25/08/1964،  26العدد 
 /وما بعدها . 572، ص  02/10/1964،  37العدد 
 /863، ص  18/12/1964،  60العدد . 

  ، 02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ -2

 /11-02، ص  01/01/1965،  01العدد . 
 /334، ص  06/04/1965،  29العدد . 
 /400-370، ص  14/04/1965،  32العدد . 
 /454، ص  20/04/1965،  34العدد 
 /569-566، ص  21/05/1965،  43العدد . 
 /808-806، ص  06/07/1965،  56العدد . 

  ، 03السنة/اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  -3

 582، ص  09/06/1966،  47/العدد . 
 /622، ص  10/06/1966،  48العدد . 
 /702، ص  11/06/1966،  49العدد .  

  . 446، ص  19/04/1968،  32، العدد/ 05السنة/اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  -4

 .1570، ص  18/12/1970،  105، العدد/07، السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -5

  . 566، ص  11/05/1971،  38، العدد/08، السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -6
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 . 194 ، ص 22/02/1972،  15، العدد/ 09، السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -7

  ، 12، السنة/ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -8

 /990، ص  30/09/1975،  78العدد . 

 /1306، ص  19/12/1975،  101العدد . 

 ،  13 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة/ -9

 418، ص  09/04/1976،  29دد/الع . 
 /1326، ص  19/12/1976،  101العدد .  

  ، 15الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، السنة /اجلريدة  -10

 /175، ص  14/02/1978،  06العدد . 
 /175وص،  171، ص  14/02/1978،  07العدد . 
 /724، ص  08/08/1978،  32العدد . 
 /1167 ، ص 31/12/1978،  55العدد . 
 /455، ص  16/05/1978 ، 20العدد .  

  :ألجنبية ﾖللغة ا - 2د

1-Le Journal Officiel de l’état algérien , année /01 

  Numéro/16 ,21/09/1962, p 211. 
 Numéro/18 , 23/09/1962 , p277 . 

2-Le Journal Officiel De La République Algérienne, Année 02, 
 Numéro/18, 02/04/1963,  p306-309. 
  Numéro 19 , 05/04/1963, p314-315  
 Numéro26 , 30/04/ 1963, p394 . 
  Numéro29, 10/05/1963, p418-420. 
 Numéro39, 14/06/1963, p630. 
  Numéro 44 , 02/07/1963 , p680 -681 ,678. 
 Numéro 54, 06/08/1963, p782 . 
 Numéro  63 ,06/09/1963 , p 878-879. 
 Numéro/51 , 25/07/1962, p751  
 Numéro/43 ,28/06/1963, p662-668. 
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 Numéro/10 , 05/03/1963, p233 . 
 Numéro/23 , 19/04/1963, p355-356. 
 Numéro/29,10/05/1963,p421-424 

  املذكرات : – هـ

 (أمحد طالب)  : اإلبراهيمي 
 /دار القصبة ، 1965-1932( نـــــــــــــأحالم وحم ، 01مذكرات جزائري ، اجلز ، (

 . 2007، اجلزائر 
 /دار القصبة ، م1978-1965، هاجس البناء ( 02مذكرات جزائري ، اجلز ، (

 . 2008اجلزائر ، 
  املركز  01: حمنة فلسطني وأسرارها السياسية والعسكرية ، الطبعة/) صاحل صائب(اجلبوري ،

 . 2014العريب لألحباث ودراسة السياسات ، الدوحة ، قطر ، 
  ـــــــالمي ( )حممـد توفيق(الشاوي م) ، 1995-1945: مذكرات نصف قرن من العمل اإلســـــــــــ

 .  1998دار الشروق ، القاهرة ، مصر ،  ، 01الطبعة/
 : (حيىي) دار البصائر ،  02رات القرن ، اجلزء/ـــــــــــــــــــــــــأو مذكرحلة يف فضاء العمر  بوعزيز ،

 . 2009اجلزائر ، 
 : (أمحد) بن بلة 

 ـــــــرات مريل ، ترمجة ، عفيف األخضر ، منشورات دار  روبري حترير :،  مذكـــــــــــــــــــ
 . اآلداب ، لبنان ، د.ت

 ، حوار وحترير ، اإلعالمي أمحد  الرئيس أمحد بن بلة يكشف أسرار ثورة اجلزائر
 . 2009، اجلزائر،  ، دار األصالة 02الطبعة/ منصور ،

  عبد  : حترير ، م)1979-1929( مالمح حياة ، 01: مذكرات ، اجلز/يل) (الشادبن جديد
 . 2011دار القصبة ، اجلزائر ،  العزيز بوﾖكري ،

  أمحد بن حممـد  :، حرب التحرير الوطنية ، ترمجة  01: مذكــــــــــرات ، اجلزء /) حسني(بن معلم
 . 2014بكلي ، دار القصبة ، اجلزائر ، 

  (الطاهر) زبريي: 
 ـــــــــــمذك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  ANEPم) ،1962-1929رات آخر قادة األوراس التارخييني (ـ

 . ]2008[ اجلزائر ، حترير : مصطفى دالع ،
 حترير : مصطفى  مذكرات قائد أركان جزائري ، اح ،ــــمذكرات نصف قرن من الكف

 . 2011لإلعالم والنشر ، اجلزائر ،  الشروق  ، 01الطبعة/ دالع ،
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مذكايف (علي) ــــــــــــــــــك ل من املناضــ ايف ،ــــــــــــــــــــــرات الرئيس علي كـــــــــ
ـــــــــــالسي ــــــــــــــــــاسي إىل القائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  02ة/ــــــــــــــــــــم) ، الطبع1962-1946ري (ــــــــــــــــــــــــــــــد العسكـــــــــ

 . 2011دار القصبة ، اجلزائر ، 
 م لضابط اجليش الوطين الشعيب ، شركة 1967ديسمرب  14: مذكرات ، حركة  )عمار( مالح

 . ]2004[دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــرات ، عايشت احللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مذك )حممـد الشريف( معزوزي حلسن  : ر ، حتريرـــــــــــــــــو واملــــــ

ــــــــــــــــــعز الدين بوكحي : ةـــــــــــــاوي ، ترمجــــــــمس ــــــــــــــــــالقصبل ، دار ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر ، ــــــــــــــــــــــــــــة ، اجلزائـــــــ
2015 . 

  م) ، شاهد 1969-1968: على اجلبهة املصرية ، اللواء الثاين اجلزائري احملمول () خالد(نزار
، منشورات ألفا ،  01ترمجة ، مصطفى فرحات وموسى أشرشور ، الطبعة/ على األحداث ،

 . 2010اجلزائر ، 
  رات الدكتور أبو القاسم سعد هللا ، عامل املعرفة ، ــــــــــــــــــــــ، مذكحيايت  :) أبو القاسم(سعد هللا

 . 2015اجلزائر ، 
 وي ـــعﾖلس الشعيب البلدي (ات ـــــــــ: يومي) اهرــــــــــحممـد الط(ر م) 1979-1975رئيس ا

ـــــــــــر والتوزيــــــــــــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــــــــــــم) ، نوميدﾚ للطباع1984-1980و( ع ، قسنطينة ، اجلزائر ، ـــــ
2012 . 

  : شهادات - و

  شهادات مكتوبة :   -1و

  مجﾙحاوره : اإلعالمي  05شاهد على العصر ، احللقة /اإلبراهيمي (أمحد طالب) : يف بر ،
ا  30/06/2013أمحد منصور ، قناة اجلزيرة القطرية ، الدوحة ، قطر ،  ــــــــــــــاهد . وميكن مشــــــــ

 أو نسخها على الرابط اإللكرتوين التايل :
- http://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2013/7/5 

 ـــــــــــمهدي (الش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــادة ، حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف) : شهـــ ــــــــــــــــــالصحف :اوره فيها ـــــــــــــــــــــ مصطفى ي ـــــــ
ا أو نسخها على الرابط ، وميكن  18/01/2012 دالع ، جريدة اخلرب ، مشــــــــــــــــــــــاهد

 اإللكرتوين التايل :
 www.elkhabar.com/ar/chahada/277501.html#sthash.hRxbRmZB.dpuf 

 ) حاوره فيها ، صاحل سعودي ، جريدة الشروق اليومي  02: شهادة ، احللقة/) عمارمالح ،
 . 08/11/2014اجلزائرية ، 
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  بصرية :شهادات مسعية  - 2و

  مج ش(أمحد طالب) : اإلبراهيميﾙحاوره : اإلعالمي ،  07احللقة/ ، لى العصراهد عـــــــــــــيف بر
ـــــــــــــــــــ . 2013، الدوحة ، قطر ،  قناة اجلزيرة ، أمحد منصور ا أو حتميلها وميكن مشــــــــــــــ اهد

 لكرتوين التايل :على الرابط اإل
 https://www.youtube.com/watch?v=7BYyZD2Ru3o  

   مج شاهد على العصر ، احللقة/بن بلةﾙحاوره : اإلعالمي ، أمحد  13(أمحد) : يف بر ،
ــــــــــــ.  2002 الدوحة ، قطر ، منصور ، قناة اجلزيرة القطرية ، ا أو حتميلها وميكن مشــــــــ اهد

 لكرتوين التايل :على الرابط اإل
 https://www.youtube.com/watch?v=o8sugDVBBDs 

  (خالد) رة خاصة ، حاوره فيها ، اإلعالمي سامي كليب ، قناة اجلزيرة ، نزارﾚمج زﾙيف بر :
ا أو  .  2003الدوحة ، قطر ،   لكرتوين التايل :حتميلها على الرابط اإلوميكن مشاهد

 https://www.youtube.com/watch?v=WSekQ2MuFqk  
 : خطاﾖت -  ز

 وميكن مشاهدته أو حتميله  .م 1977بصري للرئيس اهلواري بومدين يف نوفمرب -خطاب مسعي
 التايل : على الرابط اإللكرتوين

 https://www.youtube.com/watch?v=KR4fvF_Y6Po 

 أفالم وﾘئقية : -حـ

 ئر يبين دولﾘ ، ــــــــــــــــــــــــــاهلواري بومدين ــــــــ رة الوﾘئقية ، الدوحة ، قطر ، ـ، اجلزي 01اجلزء/  ة ،ــ
 التايل : وميكن مشاهدته أو حتميله على الرابط اإللكرتوين . 2013

  https://www.youtube.com/watch?v=xJ59vxjW7Nk 
 ئر يبين دولﾘ ، ــــــــــــــــــاهلواري بومدين ـــــــــــــــ  ، اجلزيرة الوﾘئقية ، الدوحة ، قطر ، 02/اجلزء  ة ،ـ

 التايل : وميكن مشاهدته أو حتميله على الرابط اإللكرتوين . 2013
 https://www.youtube.com/watch?v=v1jjwONEldI 

 الصراع .. وخبـــــــــــــــــــــــمدارس أشبال الثورة ... خف ﾚالغلق ، الشروق اإلخبارية اجلزائرية ، ـــــــــــــا ﾚا
 التايل : وميكن مشاهدته أو حتميله على الرابط اإللكرتوين . 2014

 https://www.youtube.com/watch?v=g_BT5fKc5DQ 

 /وميكن مشاهدته أو حتميله  . 2016، اجلزيرة ، قطر ، الدوحة ،  01مملكة الصمت ، اجلز
 التايل : على الرابط اإللكرتوين

  https://www.youtube.com/watch?v=GF9TpudTvaU 
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 ، وميكن مشاهدته أو حتميله  . 2016، اجلزيرة ، قطر ، الدوحة ،  02اجلز/ مملكة الصمت
  التايل : على الرابط اإللكرتوين

 https://www.youtube.com/watch?v=RWTTLz8xqu4 
  كتب :- ط

  : (فتحي) دار املستقبل العريب ، القاهرة ،  02اجلزائر ، الطبعة/عبد الناصر وثورة الديب ،
 . 1990مصر ، 

  ـــــــــــــــــــ: التحض) حممـد(بوضياف ــــــــ ـــــــــ ، دار النعمان ،  01م ، الطبعة/1954ري ألول نوفمرب ـــ
 . 2010اجلزائر ، 

  ) مركــــــــــــز  01م) ، الطبعة/1999-1958بــــراهيمي (عبد احلميد) : يف أصل األزمة اجلزائرية ،
 . 2001دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، 

  2004، دار النعمان ، اجلزائر ،  01: شهادات ومواقف ، الطبعة/) بن يوسف(بن خدة . 
 املهمة منجزة من أجل استقالل اجلزائر ، منشورات دحلب ، د.د.ت . )سعد( دحلب : 
 آمال ادق عماري و ــــــــــــــــالص م ، ترمجة1962: خيبة االنطالق أو فتنة صيف  )علي( هارون

 . 2003،  ، اجلزائر ، دار القصبة ، مصطفى ماضي ، مراجعة فالح
  (فرحات) عباس: 

 ) حي وبن داود سالمنية ، 1978-1962االستقالل املصادرﾖم) ، ترمجة : حممـد ر
 .  2015منشورات اجلزائر للكتب ، اجلزائر ، 

  ، 2012غدا سيطلع النهار ، ترمجة : حسني لرباش ، اجلزائر للكتب ، اجلزائر . 
 2013، الدار العثمانية ، اجلزائر ،  03(عمار) : ملحمة اجلزائر اجلديدة ، اجلزء/ قليل . 

  : املراجع-ﾘنيا

 كتب :  - أ

  إيفي  م)1962-1952( : السياسة النفطية الفرنسية يف اجلزائر )احلاج موسى(ابن عمر ،
  . 2013ميدﾚ للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدخل لعلوم اإلعالم واالتص )زهري(إحدادن ال ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ــــــ
 . 2002اجلزائر ، 

 (حممـد العريب) : الزبريي 
 /ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزءﾗ03  ، 2007، وزارة الثقافة ، اجلزائر . 
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 /ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزﾗ03  ، 2014، دار احلكمة ، اجلزائر . 
 /ريخ اجلزائر املعاصر ، اجلزﾗ04  ، 2014، دار احلكمة ، اجلزائر . 

  (حممـد) السويدي: 
  ، التسيري الذايت يف التجربة اجلزائرية ويف التجارب العاملية ، املؤسسة الوطنية للكتاب

 . 1986اجلزائر ، 

  ، تمع اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  . 1990مقدمة يف دراسة ا
  : (حممـد علي) لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الفرا مشكلة الغذاء يف العامل العريب ، ا

 . 1979الكويت ، 
  دار الكنوز األدبية ، بريوت 01وس الدولة واالقتصاد ، الطبعة/ـــــــــــــــــــــ: قام) هادي(العلوي ،  ،

 . 1997لبنان ، 
  ا (العمامرة (سعد بن البشري) : مسرية حياة رؤساء م) 1998-1962اجلزائر وحكوما

 . 2014) ، دار هومة ، اجلزائر ، م2012-1962واحلكومات اجلزائرية وأعضاؤها (
  لثورة ، حـــــــــــــــــــــــــوار مع بومدين ، سنواتﾖم ، 1965اخلويل (لطفي) : عن الثورة ويف الثورة و

 . 2011م ، دار اهلدى عني مليلة ، اجلزائر ، 1974م ، 1966
 : (سعيد) بوالشعري 

 /النظرية العامة للدولة  01القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ، اجلزء ،
 . 2013، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  12والدستور ، الطبعة/

 /النظم السياسية ... ،  02القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ، اجلز ،
 . 2013، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  12الطبعة/

 ـــــــــــــم السياــــــــــــــــــــــــــالنظ ، دراسة حتليلية لطبيعة نظام احلكم  01سي اجلزائري ، اجلز/اــــــــــــــــــ
اجلامعية ،  تديوان املطبوعا،  02الطبعة/ ، م1976م و1963 يف ضوء دستوريّ 

 . 2013اجلزائر ، 
 ــــــــــــــــــالنظ ، دراسة حتليلية لطبيعة نظام احلكم على  02اسي اجلزائري ، اجلز/ـــــــــام السيـ

 . 2013، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  02م ، الطبعة/1989ضوء دستور 
  ديوان املطبوعات اجلامعية ،  03: النظام القضائي اجلزائري ، الطبعة/ )حمند أمقران(بوبشري ،

 . 2003اجلزائر ، 
 م) ، 1989-1962: االقتصاد اجلزائري ، حماولتان من أجل التنمية ( )سعدون( بوكبوس

. 2012م) ، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ، مصر ، 1990-2005(
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 التنمية يف اجلزائر ، التجربة واآلفاق ، ـــــــــــــــــــــــبوخملوف (حممـد) : الت ﾚوطني الصناعي وقضا
. 2001، شركة دار األمة ، اجلزائر ،  01الطبعة/

 : (حييــى) بوعزيز 
  ، األمري عبد القادر ، رائد الكفاح اجلزائري ، سريته الذاتية وجهاده ، دار البصائر

 . 2009اجلزائر ، 
  سبانيا وحكامها العسكريني مبليلية ، دار البصائر ، إمراسالت األمري عبد القادر مع

 . 2009اجلزائر ، 
   ، 2009ثورات اجلزائر يف القرن العشرين ، دار البصائر ، اجلزائر . 

  الدستور اجلزائري ، نشأة ، فقها ، تشريعا ، ، بوقفة (عبد هللا) : الوجيز يف القانون الدستوري
 . 2010، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  04بعة/دراسة حتليلية ونظرية وتطبيقية ، الط

  صاحل(بلحاج (: 
 / ــــــــــانتها يف النظام السياسي اجلزائر ، الطبعة ـــــ ــــــــ ، خمرب  02السلطة التشريعية ومكــ

 . 2012دراسات وحتليل السياسات العامة يف اجلزائر ، اجلزائر ، 
 ـــــــــــاملؤسسات السي وري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم ، ــــــــــــوالقانون الدستاسية ــ

 . 2015، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  02الطبعة/
 ) م) ، 1975-1954بلقاسم (حممـد) : وحدة املغرب العريب ، فكرة وواقعا ، واقع فكرة الوحدة

 . 2013، اجلزائر ،  للنشر والتوزيع القافلة
 ئق ، الطبعة/بلغيث (حمﾘريخ اجلزائر املعاصر ، دراسات ووﾗ : (دار البالغ ،  01مـد األمني ،

 . 2001اجلزائر ، ودار ابن كثري ، بريوت ، لبنان ، 
  ــــــــــــــــربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط () عبد اللطيف(بن أشنهو ) ، م1980-1962: التجــ

. 1982ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
 ر يف احلضارة العربية اإلسالمية ، دار اهلدى ،  ) :صاحل يوسف( بن قربةﾘالتاريخ واآل ﾚمن قضا

 . 2012عني مليلة ، اجلزائر ، 
  دار النعمان ،  ؟!اخلفراء الشهداء وخيانة أمانةبن نعمان (أمحد) : مصري وحدة اجلزائر بني ،

 . 2014 اجلزائر ،
 ــــــــــــــــــخرف هللا (الطاهر) : النخب بن بني التصور  ،) م1989-1962( ة احلاكمة يف اجلزائرـــــــــــــ

 ، 02/ء، اجلز  مسامهة يف التاريخ السياسي للجزائر املستقلة يديولوجي واملمارسة السياسية ،اإل
 . 2007،  دار هومةللنخبة ،  املمارسة السياسية
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 02: أبعاد االندماج االقتصادي العريب واحتماالت املستقبل ، الطبعة/ )عبد احلميد( براهيمي ، 
. 1981مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان ، 

 صر( جايبﾙ ( ، 2011: الوزير اجلزائري ، أصول ومسارات ، منشورات الشهاب ، اجلزائر . 
 (عبد العايل) تمع والسياسة ، الطبعة/ـــــــــــــــــ: الدولة اجلزائرية احلديث دبلة ،  01ة ، االقتصاد وا

. 118، ص  2004دار الفجر ، القاهرة ، مصر ، 
 ــــــــــــــــــــــد االستقالل ، موفــــــــ ــــــــــــم للنشر ، زرهوين (الطاهر) : التعليــــــــــــــــــــــــــــــم يف اجلزائر قبل وبعــــ

 . ]2012اجلزائر ، [
 : (عبد احلميد) زوزو 

 01ارخيية للدولة اجلزائرية احلديثة (مؤسسات ومواثيق) ، الطبعة/ــــــــــــــاملرجعيات الت  ،
 . 2005 دار هومة ، اجلزائر ،

  /دار هومة ،  01الفكر السياسي للحركة الوطنية اجلزائرية والثورة التحريرية ، اجلزء ،
 . ]2012[اجلزائر ،

 دراسة نقدية ، م2000-1918: اجليش والسياسة يف سورية () بشري( زين العابدين ، (
 .  2008، دار اجلابية ، لندن ، بريطانيا ،  01الطبعة/

  جي (مراد) : حوار مع األستاذ الدكتوﾙمنشورات  02أبو القاسم سعد هللا ، الطبعة/ روز ،
 . 2010احلرب ، اجلزائر ، 

  م1847-1808: التاريخ العسكري واإلداري لألمري عبد القادر اجلزائري () أديب(حرب ، (
 . 2005، دار الرائد ، اجلزائر ،  03، الطبعة/ 02اجلزء/

 (إبراهيم) : لونيسي 
  ــــــــــــة الصراع السيــاسي داخل جبهة التحرير الوطين خالل ـــــــورة التحريريـــــــ ـــــــــــــــ الثـــ

 . 2007م) ، دار هومة ، اجلزائر ، 1954-1962(
 ــــــــــــمحد الرئيس أـــــــــــــــــــــــــــراع السياسي يف اجلزائر خالل عهالصـ د بن بلة ، دار هومة ، ـــــ

 . 2011، اجلزائر 
 ــــــــــــمن الرئيس هواري بومدي حزب جبهة التحرير الوطين ن إىل الرئيس الشاذيل بن ـــــــــــــــــــــ

مــــــــــــيش  . ]2012[ر) ، دار هومة ، اجلزائر ، ، حماوالت التفجيــــــــ ، تفعيل جديد (
 رابح( لونيسي( : 

  ،رؤساء اجلزائر يف ميزان التاريخ ، تقييم أكادميي لنصف قرن من مسرية اجلزائر املستقلة
 . ]2009[دار املعرفة ، اجلزائر ، 

  ، 2000[اجلزائر يف دوامة الصراع بني السياسيني والعسكريني ، دار املعرفة ، اجلزائر[ . 
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  املعرفة ، اجلزائر ، ربيع جزائري يف مواجهة دمار عريب ، دراسة استشرافية ، دار
]2013[ . 

 ريخ الثورة اجلزائرية ، الطبعةﾗدار كوكب العلوم ،  ، 02/دراسات حول أيديولوجية و
 . 2012اجلزائر ، 

  م) ، 1954-1920ت الفكرية للحركة الوطنية اجلزائرية بني االتفاق واالختالف (االتيار
 . 2012، دار كوكب العلوم ، اجلزائر ،  02الطبعة/

   بريوت 01الطبعة/ واملمارسة ، ا: السياسة الثقافية يف اجلزائر ، االيدولوجي )سفيان(لوصيف ،  ،
 . 2014لبنان ، 

    ا التار ا املعاصرة ، مركز الزيتونة خيحممـد صاحل (حمسن) : القضية الفلسطينية ، خلفيا ية وتطورا
 . 2012للدراسات واالستشارات ، بريوت ، لبنان ، 

   03(أمحد) : حماضرات يف املؤسسات اإلدارية ، ترمجة : حممـد عرب صاصيال ، الطبعة/حميو  ،
 . 1979ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

  ريخ الثورة اجلزائرية ونصوصها األساسية ( ) عبد هللا(مقاليتﾗ م) ، 1962-1954: املرجع يف
. 2012ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 

 ــــــــة ، اجلزء/ االجتهاد:  (مجال) سايس ،  01، الطبعة/ 01اجلزائري يف مادة األحوال الشخصيـ
. 2013منشورات كليك ، اجلزائر ، 

  ، سعد (عبد العزيز) : أجهزة ومؤسسات النظام القضائي اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب
 . 1988اجلزائر ، 

 : (أبو القاسم) سعد هللا 
 ــــــــــــــــــ، القس 01الوطنية اجلزائرية ، اجلزء/ ةاحلرك ــــــــ ، عامل املعرفة ، دار الرائد ،  01م /ــ

 . 2009اجلزائر ، 
 /2009عامل املعرفة ، دار الرائد ، اجلزائر ، ،  02احلركة الوطنية اجلزائرية ، اجلز . 
  "حياة األمري عبد القادر ،  ،مقدمة أبو القاسم سعد هللا ملؤلف "هنري تشرشل

 . 2004، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  03الطبعة/
  ريخ اجلزائر بعد االستقالل () بنجامني(ستوراﾗ :1962-1988  م) ، ترمجة : صباح ممدوح

 ، ﾚ2012كعدان ، اهليئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، سور .
 (حممـد) : عباس 

  ، 2005ثوار ... عظماء ، دار هومة ، اجلزائر . 
  ، 2009اغتيال ...حلم ، أحاديث مع بوضياف ، دار هومة ، اجلزائر . 
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  ، رخيية ، دار هومة ، اجلزائرﾗ 2015[كفاح الدم ... والقلم ، شهادات[ . 
 ــــــــــاته يف النظام اإلداري اجلزائري ، ديوان ) عمار( عوابدي : مبدأ الدميقراطية اإلدارية وتطبيقـــ

 . 1984املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
 : (إدريس) م) ، 2004-1954حزب جبهة التحرير الوطين ، عنوان ثورة ودليل دولة (  فاضلي

 . 2004ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
 روق لإلنتاج والنشر اإلعالمي ، ــ، مركز الش 01: الوالة يف خدمة من ؟ ، الطبعة/ )بشري( فريك

 . 2014اجلزائر ، 
 ـــــــــــف ــــــــ : ﾗريخ جهاد األمة اجلزائرية لالحتالل الفرنسي ، املقاومة املسلحة  )صاحل( ركوســ

 . ]2012[م) ، دار العلوم ، عنابة ، اجلزائر 1830-1962(
 تمع ، الطبعـة / ... : اجلـزائر) عبد السالم( فياليل ،  ، عنابة ، دار الوسام العـريب 01الدولة وا

. 2013اجلزائر ، 
  1945ة منذ العام ــــــــــــــــــــــــــامل العريب ، التنميـــــــــــــــــــــــــقتصادات الع: ا) يوسف عبد هللا(صايغ  ،

، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  01العربية يف القارة اإلفريقية ، الطبعة/ ن: البلدا 02اجلز/
. 1984بريوت ، لبنان ، 

  م)1980-1962: التطور السياسي والتنظيمي حلزب جبهة التحرير الوطين () عامر(رخيلة  ،
. 1993، اجلزائر ،  ديوان املطبوعات اجلامعية

 : (األمني) 07القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة ، الطبعة/الوجيز يف  شريط  ،
 . 2011ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

  هود اإليديولوجي يف اجلزائر ، املؤسسة (عبد هللا) شريط : مع الفكر السياسي احلديث وا
 .1984الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، 

 : (الصديق) ويتﾗ ـــــــــــتكوين اإلط ـــــــــــارات من أجل التنميــــــــــــــ ، شركة دار األمة ،  01ة ، الطبعة/ـ
 . 2011، اجلزائر

 ــــــــــــــــــــةنظم املعلومات ة) : ـــــــــــــــغرارمي (وهيب ة ، ـــــــــــــــــــﾖجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعي التوثيقي
 . 2011اجلزائر ، 

 أطالس وقواميس : -ب

 املؤسسة الوطنية للكتاب  07، الطبعة/ قاموس الطالب اجلديد(علي) وآخرون :  بن هادية ، ،
 . 1990اجلزائر ، 
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 ـــــــــــأطلس اجلزائر والع ) :عبد الرمحن( إدريسو  )اهلادي( قطش ، عني مليلة ،  امل ، دار اهلدىـــــ
 . 2010، اجلزائر 

  حبوث ودراسات ومقاالت : -جـ 

  ﾖللغة العربية : -1جـ

  : ت ــــ) سجود اجلندي خري من سجود اجلُ 05أوراق الربيع (حممـد املختار الشنقيطيﾙنيد ، مدو
ــــــــة الباحث على مدوﾙت وميكن االطالع على املقال يف ،  20/09/2016،  اجلزيرة مدونــــــــــــ

ــــــــــرة   :اجلزيـ
- http://blogs.aljazeera.net/mshinqiti  . 

  ، سلسة خاصة ، بولعراس (بوعالم) : اخلدمة الوطنية ، مسرية واجنازات ، جملة اجليش
 . 2012، مؤسسة املنشورات العسكرية ،  اجلزائر ، جويلية  01العدد/

  سلسة جملة اجليش ،  ، ]اجليش الوطين الشعيب[: هيكلة وتنظيم  (رشيد) اجلواينو  )علي(بوشربة
 . 2012، مؤسسة املنشورات العسكرية ،  اجلزائر ، جويلية  01خاصة ، العدد/

 ألحباث ودراسة السياسات ، يف الثورة والقابلية للثورة (دراسة) ، املركز العريب ل :) عزمي( بشارة
  . 2011 ]أوت[، قطر ، الدوحة

  سلسة خاصة ، ،  : التجنيد ، مشاركة نوعية يف الدفاع الوطين ، جملة اجليش) عبد الغين(بشينية
 .  2012، مؤسسة املنشورات العسكرية ،  اجلزائر ، جويلية  01العدد/

  التعبئة العامة واألخطار الكربى ... ، جملة اجليش ،  )المية( بن دادةو  )عبد الغين(بشينية :
 . 2013، مؤسسة املنشورات العسكرية ، اجلزائري ، أفريل  03دد/سلسلة خاصة ، الع

  من قيمة اإلسرائيلية ، وجه جمهول –: مسامهة اجليش اجلزائري يف احلروب العربية ) مجال(وريت
 . 2008، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، اجلزائر ، هذه املسامهة 

 للخبري االقتصادي حممـد مجعي يف صالون الكتاب ، تشريح : كتاب جديد ) خرية ( يلعروس
،  8311العدد/ ، 26عميق لسوق الدواء منذ االستقالل ، جريدة اخلرب ، السنة/

26/10/2016  . 
 ) يف أن الثورة ثورة واالنقالب انقالب ، مقال منشور يف موقع املركز العريب ) عمروعثمان :

هدة أو نسخ وميكن مشا .  25/07/2013قطر ،  لألحباث ودراسة السياسات ، الدوحة ،
 : الرابط االلكرتوين التايلاملقال على 

- https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/On_Calling_a_Revol
ution_a_Revolution_and_a_Coup_a_Coup.aspx 
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  يف أعمـــــــــــال امللتقى الدويل م ، 1954: اخللفيات األيدلوجية لثورة أول نوفمرب ) صاحل(فياليل
ــــــــــــــــــةاألول حول ﾗريخ الثورة التحريري  أوت  20، جامعة  2006ديسمرب  12و 11، يومي  ــــ

 . 2007، سكيكدة ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ،  1955
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعسكري ةـــــــــــــــــــــــــــــ: التكوين ، األكادميي) ف(أمال ، شريف ة ملختلف األسلحة ... ، ــــ

، مؤسسة املنشورات العسكرية ،  اجلزائر ، جويلية  01جملة اجليش ، سلسة خاصة ، العدد/
2012 . 

   ـــــــــــــــــــــائم التغيري ، أحداث م ، جريدة اخلرب ، 1988أكتـــــــــــــــــــــــــــــــوبر  05غشري (بومجعة) : دعــــــــــــــــــــ
 . 05/10/2016،  8290، العدد/ 26السنة/

  جماهدي (جالل) : شخصنة احلكم والسلطة ورم من أورام الدولة (مقال) ، موقع مؤسسة
 : والرابط  االلكرتوين للمقال كالتايل  ،  25/02/2017احلوار املتمدن ، 

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=549617.  

 ﾖللغة األجنبية : -2جـ

 Salah-Bey (Anisse) : L ' Assemblée Nationale Constituante Algérienne , 
Annuaire de L’Afrique du Nord , 01/01/1963, voir le cite web : 
aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1962/Pages/AAN-1962-01_01.aspx . 

  : روابط الكرتونيةوسائل تكنولوجية و  -د

  وسائل تكنولوجية : -1د

 ) ريخ اجلزائرﾗ م) ، قرص مضغوط (1962-1830موسوعةDVD(  املركز الوطين ،
ـــــــــات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب  ـــــــــــــــــــــــــــــاهدين ، 1954للدراســــــــــ م ، وزارة ا

 . 2002اجلزائر ، 

  الروابط االلكرتونية : -2د

 : لس الوطين الشعيب اجلزائري  الروابط االلكرتونية التالية من موقع ا
- www.apn.dz/ar/les-membres-ar/liste-des-anciens-deputes/liste-des-

deputes-de-l-assemblee-constituante-1962 
- www.apn.dz/ar/les members.ar/liste-des anciens députes/liste-des députes-

de assemble1964 
- www.apn.dz/ar/les members.ar/liste-des anciens députes/liste-des députes-

de assemble (1977-1982) 
 اهدين :لالرابط اإل  كرتوين التايل من موقع وزارة ا

- www.m-moudjhdine.dz/centres-muse.html 
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 لكرتوين التايل من موقع املتحف الوطين للمجاهد :الرابط اإل 
- www.musennat-moudjhid.dz.pages/sp-spi.htm 

  مسعية بصرية :دروس  -هـ

 (حممـد بن املختار) الشنقيطي : 
 صيليــــــــــــــشذرات من الفق مالت   مــــــــــــــــــــــة يف أمهات القيــــــــــــــــــــــــــــــه السياسي ، 

، مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق ، الدوحة ،  01اإلسالمية ، احللقة/
  وميكن مشاهدة احملاضرة أو حتميلها على الرابط اإللكرتوين التايل : . 2013قطر ، 

- https ://www.youtube.com/watch?v=R1NjwlhSgBQ 

 صيليماله السياسي ، ــــــــــــــــــــشذرات من الفق م ـــــــــــــــــــــــــــة يف أمهات القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
، مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق ، الدوحة ،  05اإلسالمية ، احللقة/

  وميكن مشاهدة احملاضرة أو حتميلها على الرابط اإللكرتوين التايل : . 2013قطر ، 
- https://www.youtube.com/watch?v=wclEiapBuYQ 
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  املوضوع .                                                                                                 الصفحة .

  شكر وتقدير .

  هداء .اإل

ـــــــــــة : ـــــــــــــــــــ ـــ ــــ   ع .-................................................................................ أ املقدمـ

  . 17.................................م :1954جذور الدولة اجلزائرية املعاصرة واقعا وتنظريا قبل  – املدخل

  . 18..................................................................... الدولة :يف مفهوم  -أوال 
 . 19............................................................... دولة األمري عبد القادر : - ﾘنيا 

 19.............. .....................اإلطار الزماين واملكاين لدولة األمري عبد القادر : -أ . 
 19...................................................... اإلطار الزماين : - 1أ. 
 19......................................................اإلطار املكاين : - 2أ.  

 20 .............................................................. أسلوب احلكم :-ب .  
 21 ..............................................................سلطات الدولة : -جـ . 

 21 .................................................السلطة التنفيذية : -1جـ . 
 21..................................................السلطة التشريعية : -2جـ . 
 21 .................................................السلطة القضائية : -3جـ . 

 22 ...............................................................النظام اإلداري : -د .  
  23........................................................... التنظيم العسكري : –هـ .  
 23 .............................................................االقتصادي :النظام -و .  
 23 ..............................................................النظام التعليمي : -ز .  
  23 ....................................................................العملة  : -حـ .      
  24 ...............................................................الراية (العلم) : -ط .  
  24 ......................................................:............. العاصمة –ي .  

 . 24................اجلزائرية :أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية املستقلة من خالل وﾘئق احلركة الوطنية -ﾘلثا 
 25  ..............................................................التيار االستقاليل :-أ . 

 25 ...................................................: إفريقياجنم مشال  -1أ . 
 26 .....................................................:حزب الشعب  - 2أ . 
 ت الدميقراطية حرك - 3أﾚ26 .................................:ة االنتصار للحر . 

 27:.  نصوص مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية من خالل -ب .  
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  28............................. : أصحاب البيانلدى أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية  -جـ .  
  29..............:االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري لدى  أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية -هـ .  
 30 ..................... : احلزب الشيوعي اجلزائريلدى أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية  -و . 

ــــادرة ق ـمن خالل مواثيادئ الدولة اجلزائرية األول : أسس ومبالفصل  ـــــــ ـــزائرية الصـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــورة اجلــ ــــــ ـــــــ الثــ
  . 32... ................................................................م) : ..1978 - 1954(ما بني 

 . 33 ...........................................اجلزائرية وأبرز مواثيقها : يف مفهوم الثورة والثورة -أوال 
 33يف مفهوم الثورة : ............................................................... -أ . 
  34 .......................................................مواثيق الثورة اجلزائرية : –ب . 

  . 34 ......أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية من خالل نصوص الثورة التحريرية السابقة ملؤمتر طرابلس : - ﾘنيا 
 35 .................................................إقامة الدولة اجلزائرية ، اجلمهورية :-أ . 
 37 .......................إقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية واالجتماعية ذات السيادة : -ب . 
 ت : -جـﾚ39 .........................................إقامة الدولة اجلزائرية اليت حترتم احلر . 
 39 ........إقامة الدولة اجلزائرية اليت ال متيز بني أفرادها على أساس عرقي أو ديين ...اخل : -د . 
 40..............نفيدراليا "  مع دول الشمال اإلفريقي :إقامة الدولة اجلزائرية املتحدة " ك -هـ . 
 ـــادئه و  -و ــــــــــــــــــ ــــــالم ومبـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــ مقاصده إطارا للممارسة إقامة الدولة اجلزائرية اليت جتعل من اإلسـ

 . 41......................................................... غري السياسية  :و  السياسية
  . 43 ................................: م1962أسس ومبادئ الدولة الوطنية يف برﾙمج طرابلس -ﾘلثا 

  43...................................ة : .................السياسي بادئاملسس و األ - أ . 
  43 .................................................: بادئ االقتصاديةاملسس و األ -ب . 
  44 ...............................................االجتماعية  : بادئ املسس و األ -جـ . 
  45 ..............................................: السياسة اخلارجية أسس ومبادئ –د . 
  54..................................................... : الثقافية  بادئاملسس و األ -هـ . 
  45............................................(اجليش) : بادئ العسكريةاملسس و األ -و . 

ـــــا  ـــــور أسس ومبادئ الدولة اجلزائرية  -رابـعـــ ـــــــــزائر 1963يف دستــــ ـــــــــــ ــــــاق اجلــ   . 46 .......: م1964م وميث
 46 ......................................................األسس واملبادئ السياسية :-أ .  
 47 .................................................بادئ االقتصادية  :املسس و األ -ب . 
  47 .........................................: واملبادئ االجتماعية والثقافيةاألسس  -جـ . 
  47 ..........................................:  (اجليش) األسس واملبادئ العسكرية - د . 
  48 ............................................أسس ومبادئ السياسة اخلارجية  :  -هـ . 

 . 48 ......: م1976م ودستور 1976أسس ومبادئ الدولة الوطنية اجلزائرية يف امليثاق الوطين -خامسا 
 48 ......................................................األسس واملبادئ السياسية :-أ .  
 49 ..................................................واملبادئ االقتصادية :سس األ -ب . 
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  49 .........................................:  األسس واملبادئ االجتماعية والثقافية -جـ . 
 50 ...............................................السياسة اخلارجية : أسس ومبادئ -د . 
 51: ............................................. (اجليش) أسس ومبادئ العسكرية - هـ . 

  . 53 ......................................م :1962عقد مؤمتر طرابلس واجلزائر يف صائفة  –الفصل الثاين 

  . 54 .................................................................ابلس :ر مفهوم مؤمتر ط -أوال 
 . 55 .......................................................................أعضاء املؤمتر : - ﾘنيا 
  . 56.........................................................املصادقة على برﾙمج طرابلس  : -ﾘلثا 
ـــــا    . 58 ........................................املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين :حتديد   -رابعـــ
  . 69 .............................................................بعد مؤمتر طرابلس :ما  -خامسا 

  .76م) ...........................1978-1962(ما بني بناء حزب جبهة التحرير الوطين  –الفصل الثالث 

  . 77 ..........................:وصوله إىل السلطة  ية، مفهومه ، أهدافه ، وكيفاحلزب السياسي  -أوال 
  . 78..............................  ظهور جبهة التحرير الوطين ودورها خالل الثورة التحريرية :  - ﾘنيا 
 . 80 ..................................................جبهة التحرير الوطين ومؤمتر طرابلس : -ﾘلثا 

 مج طرابلس حيّول جبهة التحرير الوطين ، املنظمة اجلماهريية إىل حزب مجاهريي-أﾙ81 ....: بر . 
 مج طرابلس : -بﾙ81 ..................مقام احلزب ودوره يف اجلزائر املستقلة من خالل بر .  

 . 82........:ستقالة أمينه العام ، حمـمد خيضر م إىل ا1962اجنالء أزمة صائفة  رابعا : جبهة التحرير من 
  83 ............................استكمال البناء التنظيمي للحزب على مستوى الوطن : - أ . 
 83 ..................م :1963أفريل  06و 04ة إلطارات احلزب ، ما بني عقد ندو  -ب . 
  84 ..................األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطين ، حمـمد خيضر :استقالة  -جـ . 

 . 84...................................التأسيسي حلزب جبهة التحرير الوطين :-املؤمتر األول -خامسا 
 85 .....التأسيسي :-التأسيسي ، ومؤمتر اجلبهة األول -مفهوم املؤمتر ، ومؤمتر احلزب األول-أ . 
 86 ............................................................: التحضري للمؤمتر -ب . 

 86.....................وضع جلنة حتضري والشروط احملددة حلضور املؤمتر : - 1ب . 
 87 .....................ـ..............تقليص عدد املناضلني يف احلزب : - 2ب .  

 87 ............................................................مؤمتر احلزب :عقد  -جـ . 
 مه ، مكانه ، عدد حضوره ، هدفه : -1جـﾚ87 .......................املؤمتر : أ . 
 88 .......................................ـأبرز النقاط املتناولة يف املؤمتر : -2جـ . 
 88 ...............................................العام يف املؤمتر :اجلو  -3جـ .  
 90نتائج املؤمتر : ...................................................... -4جـ .  

اية املؤمتر إىل حركة  -سادسا   . 91 ..............م :1965جوان  19حزب جبهة التحرير الوطين من 
 91 ........: م1964م وميثاق 1963 دستورمقام احلزب يف اجلزائر املستقلة من خالل  -أ . 
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 91 ..............م :1963 دستورمقام احلزب يف الدولة اجلزائرية من خالل  -1أ . 
 91 ....... م :1964مقام احلزب يف الدولة اجلزائرية من خالل ميثاق اجلزائر  -2أ . 

 اية املؤمتر إىل حركة حزب جبهة التحرير  -ب   . 92 .........م :1965جوان  19الوطين من 
 . 92................. .............م) :1978-1965( ما بني حزب جبهة التحرير الوطين -سابعا  

 92 ...........................أوضاع احلزب خالل عهد اهلواري بومدين وجملس الثورة  :-أ . 
 93 ...........................................................للحزب :تعيني قيادة -ب . 
 96 ..................................جملس الثورة حيل حمل احلزب ومؤسسات أخرى : -جـ . 

 96 ..........................................................مفهومه : -1جـ . 
 98 ...........................................................مهامه : -2جـ . 
 99 .....................م) :1978-1965( ما بني وضعية جملس الثورة -3جـ .  

  م1976 امليثاق الوطين يف الدولة اجلزائرية من خالل الوطينزب جبهة التحرير ح ــمقــــــام –د 
 . 101 ............................................................ م  :1976ودستور 

  .  104 ........................م) :1978-1962بناء السلطة التشريعية اجلزائرية ما بني ( -الفصل الرابع 

لس الوطين التأسيسي : -أوال   . 105 ............................................................ا
 105......................................................................مفهومه :-أ . 
 لس الوطين التأسيسي اجلزائري :  -ب  .  106.............  تواريخ اليت حددت النتخاﾖت ا
 لس -جـ لس الوطين التأسيسي ونواب ا  . 106.. ..: اختيار القوائم االنتخابية املرشحة لنيابة ا
 110 ..............................اجللسة األوىل للمجلس الوطين التأسيسي اجلزائري : -د . 
  لس ملهامه : -هـ دية ا  . 113 ...................................................مدى 

 114 ..................................................تعيني احلكومة : -1هـ . 
 سم الشعب : - 2هـﾖ 118 ...........................................التشريع . 
 120 ....................................إعداد الدستور والتصويت عيه : -3هـ . 

لس الوطين : - ﾘنيا    .  124.................................................................... ا
 لس الوطين ملدة عام :-أ لس الوطين التأسيسي يؤدون مهام ا  . 124 ................نواب ا
  لس الوطين من -ب  . 126........م حىت االنقالب على أمحد بن بلة :1964سبتمرب  20ا

 لس : - 1ب  . 126................................................ انتخاب ا
 دية - 2ب لس ملهامه : مدى   . 128....................................مهام ا

  . 130 ..........................التشريع بعد االنقالب على أمحد بن بلة  :املؤسسة اليت تولت   -ﾘلثا 
لس الشعيب الوطين ما بني ( - رابعا    . 132 ................................... م) :1978-1977ا

 132 ....................................................................مفهومه : -أ . 
 132 ...................................................................انتخابه : -ب . 
 لس الشعيب الوطين : -جـ  . 135 ............................................صالحيات ا
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 لس :-د  . 136........................................................... سري وإدارة ا
 لس - 1د  . 136........................................... : تنصيب هياكل ا
 لس ما بني ( - 2د  . 137 ...................) :م1978-1977أبرز ما شّرعه ا

  . 139 ........................م) :1978-1962( ما بني  القضائية اجلزائرية بناء السلطة -الفصل اخلامس

 . 140 .............................م) :1965-1962تنظيم وهيكلة القضاء اجلزائري ما بني (-أوال 
 140...........................................  م) :1965-1962تنظيمه ما بني (-أ . 
 143 ..........................................م) :1965-1962بني ( هيكلته ما-ب . 

 143 ........................................: األجهزة القضائية العادية - 1ب . 
o 1- : 143 ...............................على مستوى الدرجة األوىل . 

 . 143 ..................................يف املواد املدنية : ● -
 . 143 .................................يف املواد اجلزائية : ● -

o 2- : 143 ...............................على مستوى الدرجة الثانية . 
o 3- : 143 ................................................يف القمة .  

 143. .......................................القضائية اخلاصة :األجهزة -2ب . 
o 1- : 143 ............................................احملاكم العرفية . 
o 2- : 144 ........................................احملكمة العسكرية . 

 . 145 .............................) :م1978-1965تنظيم وهيكلة القضاء اجلزائري ما بني (- ﾘنيا 
 145 ............................................م) :1978-1965تنظيمه ما بني (-أ . 
 147 ..........................................م) :1978-1965هيكلته ما بني (-ب . 

 147 ........................................األجهزة القضائية العادية : - 1ب . 
o 1- : 147 ..................................................احملاكم . 
o 2- : الس القضائية  . 148 .........................................ا
o 3- :  لس القضائي األعلى   . 149 ..................................ا

 150 ........................................اخلاصة : األجهزة القضائية- 2ب . 
o 1- : 150 .........................................احملاكم العسكرية . 
o 2- : الس القضائية لقمع اجلرائم االقتصادية  . 151 ...................ا
o 3- : لس القضائي الثوري وجملس أمن الدولة  . 152 ..................ا
o 4- : 154 ............................جلان الطعن زمن الثورة الزراعية . 

 . 154 .............................: جلان الطعن الوالئية  ● -
  . 155 ...............................: جلنة الطعن الوطنية ● -

  . 155 ........................: م)1978-1962( ما بني السلطة القضائيةالسلطة التنفيذية و  -ﾘلثا 
 156 .................م) :1965-1962( ما بني والسلطة القضائية السلطة التنفيذية -أ . 
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 162م) .................1978-1965السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ما بني ( -ب .  

  . 165 .:.م)1978-1962( ما بني ء اإلداري للجزائربناالسلطة التنفيذية اجلزائرية وال بناء -الفصل السادس

 . 166 ..: االنقالب على الرئيس أمحد بن بلةىل غاية إالية و ــاية املرحلة االنتق منالسلطة التنفيذية  -أوال 
 166 .................................................................رئيس الدولة :-أ . 

 167 ................................................صالحياته ومهامه : - 1أ . 
 168 ......................: انتخاب أمحد بن بلة رئيسا للجمهورية اجلزائرية - 2أ . 
 ديته لصالحياته  - 3أ   . 170 ....................................ومهامه :مدى 

 170.....................................احلكومة (حكومات الرئيس أمحد بن بلة ) :-ب . 
 170............ أول حكومة ألمحد بن بلة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية : -1ب . 
 173 .......................لرئيس أمحد بن بلة :لالطاقم احلكومي األخري  -2ب .  

 سة جملس الوزراء : -جـﾕ174 ........................................................ر .  
 . 175 .............................جملس الثورة : –السلطة التنفيذية زمن مرحلة احلكم املؤقت –ﾘنيا  

 176 ..............................................رئيس جملس الثورة : -رئيس الدولة-أ . 
 176 ...................اهلواري بومدين ، رئيس للدولة زمن احلكم املؤقت : - 1أ . 
 176 ...ن إىل سدة احلكم (رئيس الدولة) :تفصيل كيفية وصول اهلواري بومدي - 2أ . 

o 1-  176 ........................م :1965جوان  19مفهوم حركة . 
o 2- : 177 ....................األخطاء اليت قدمها الطرف الـــُمــــنقلب . 
o 3-  178 ...............................: انقالب أم تصحيح ثوري . 
o 4- : 179 ..............................القطرة اليت أفاضت الكأس . 
o 5- 179 ...............................ب :التحضري لعملية االنقال . 
o 6- : 180 ...........................................تنفيذ العملية . 
o 7- : 182 ........................موقف الداخل واخلارج من العملية .  

 183 ..........................................رئيس جملس الوزراء :-رئيس احلكومة -ب .  
 184 ..................................................................:احلكومة  -جـ . 

 184 ................................................حكومته األوىل : - 1جـ . 
 187 .................................احلكومة الثانية للهواري بومدين : - 2جـ .  

اية احلكم املؤقت إىل وفاة اهلواري بومدين : -ﾘلثا   . 189 ........................السلطة التنفيذية من 
 189 .................................................................رئيس الدولة :-أ .  

 189 ...........................انتخاب اهلواري بومدين رئيسا للجمهورية : -1أ . 
 190 .......................................................صالحياته : - 2أ . 

 191 ..........................................رئيس جملس الوزراء :–رئيس احلكومة -ب . 
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  191 ............................................احلكومة األخرية للهواري بومدين : -جـ . 
  . 193................................ .... م) :1978-1962( للجزائر ما بني البناء اإلداري-رابعا 

 193 ....................................م) :1978-1962الوالية اجلزائرية ما بني ( -أ . 
 193 ............................................مفهوم الوالية اجلزائرية : - 1أ . 
 ت الوالئية  - 2أﾖ194 ........م :1969أجهزة وإدارة الوالية اجلزائرية قبل االنتخا . 

o 1-  194 ..............: م1967إىل  1962أجهزة وإدارة الوالية من . 
o 2-  196 ..............: م1969إىل  1967أجهزة وإدارة الوالية من . 

 ت الوالئية  -3أﾖ197 .................م :1969أجهزة وإدارة الوالية بعد االنتخا . 
o 1- : لس الشعيب للوالية  . 197 ......................................ا
o 2- : 198 ......................................اهليئة التنفيذية للوالية . 

 199 ..................................: )م1978-1962ما بني (الدائرة اجلزائرية  -ب .  
 199 .......................................................مفهومها : - 1ب .  
 199 .............................................رئيس الدائرة ومهامه : - 2ب . 

  200 .................................م) :1978-1962( ما بني البلدية اجلزائرية -جـ .  
 200...................................................اجلزائرية :البلدية  -1جـ  .        
 ـــــــــــــهيئ -2جـ ــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــات وأجهـــ ــــــــــــزة وإدارة وتسيري البلديــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــة يف اجلـ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  زائرــــ

 . 200.............................................: م)1967-1962(ما بني 
 ـــــهيئ -3جـ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــات وأجهـــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــيدزة وإدارة وتسيري البلــــــ ـــــــــــ ـــ ــــــة يف اجلـ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ  زائرــــــ

 . 200.............................................م) :1978-1967( ما بني
o 1- : لس الشعيب البلدي  . 201 ....................................ا
o 2- : لس الشعيب البلدي  . 201 ...................اهليئات املنبثقة عن ا

 . 201 ...................................اللجان البلدية : ● -
 . 202 .............................اهليئة التنفيذية البلدية : ● -

 . 204.......................................م) :1978-1962( ما بني اجليش اجلزائري -الفصل السابع 

  . 205 ...................................من جيش التحرير الوطين إىل اجليش الوطين الشعيب : -أوال 
ـــــــــــــالض - ﾘنيا  ــــ ـــــــ ـــــط اجلابــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــالف زائريونـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــمارون ـ ـــــــــــ ــــ ن اجليش الفرنسي يف جيش التحرير الوطين ـــ

 . 206.................................................................ويف اجليش الشعيب الوطين :
  . 210 .........................................النواحي العسكرية بدال من الوالﾚت التارخيية : -ﾘلثا 
  . 211 .................................................................التجنيد والتكوين : -رابعا  

 211 .....................................................................التجنيد :-أ .  
 213...................................... املؤسسات واملدارس العسكرية التكوينية : -ب .  

 213 ........................................... مدارس أشبال الثورة : -1ب . 
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 214 ............................األكادميية العسكرية ملختلف األسلحة : - 2ب .  
 214 .....................املدرسة الوطنية للمهندسني والتقنيني اجلزائريني : -3ب . 
 215.................. : .......................املدرسة العليا للطريان  - 4ب . 
 215 ...........................................املدرسة العليا للبحرية : - 5ب . 
 215 ..................................املدرسة العليا لإلدارة العسكرية : - 6ب . 
 216 .........................................املديرية املركزية لإلشارة : - 7ب . 

  . 216 ..................م) :1978-1962هياكل اجليش الوطين الشعيب وتطورها ما بني ( -خامسا 
 216....... ........................................................القوات الربية : -أ .  
 217 .............................................................القوات اجلوية : -ب .  
  218 ...........................................................القوات البحرية : -جـ . 

 219 ...............................................................الدرك الوطين :-د . 

  . 220 ..................................................................اخلدمة الوطنية : -سادسا 
ا اجليش الوطين الشعيب : - سابعا    . 222 .............................مهام دفاعية وأعمال أخرى قام 

 222 ...............................م :1963صد العدوان املغريب على اجلزائر يف سنة -أ .  
 223 ..................................................وقف التمردات العسكرية : -ب . 

 ـــــــــــــــرد العقيد شعباين : - 1ب  . 224 ..........................................متـــ
 ـــــــــــرد حسن آيت أمحد : - 2ب ــــ ــــــــ  . 225 ......................................متـــ

  226 ..........: إحداث تغريات على الساحة السياسية ، كإسقاط الرئيس أمحد بن بلة -جـ .  
  227 .........................................:املشاركة يف احلروب العربية اإلسرائيلية -د . 

 م من سنة  - 1دﾚ227 ...............................م :1967حرب الستة أ . 

 228 ......................م : 1970إىل  1967حرب االستنزاف من  - 2د . 

 230 .................................................م :1973حرب  -3د . 

  . 231 .........................................................اجليش اجلزائري والسياسة : –ﾘمنا  

تمع االقتصاد –الفصل الثامن    . 234............. ..............م) :1978-1962( ما بني يف اجلزائر وا

  . 235 ..........ومواجهتها يف بداية االستقالل :األوضاع االقتصادية واالجتماعية غداة االستقالل -أوال 
 235 ...............................األوضاع االقتصادية واالجتماعية غداة االستقالل :-أ . 
 237 ..................مواجهة األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف بداية االستقالل : -ب . 

 . 239 ...................................: التنمية يف اجلزائرمشاريع وبرامج وأساليب من أجل  - ﾘنيا 
 239 ................................................................التسيري الذايت :-أ . 

 241 .............................................................: الثورة الثقافية -ب . 
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  242 ...........................................................الصناعية  :الثورة  -جـ . 

  243 ...............................................................الثورة الزراعية :-د . 

  244 ...............................................................املخططات : -هـ . 

 244 .......................................................اسة التوازن اجلهوي :سي-و . 

  246 .......................................األسلوب االشرتاكي لتسيري املؤسسات : -ز .  
 . 247 ...........................م) :1978-1962( ما بني األنشطة االقتصادية يف اجلزائر - ﾘلثا  

 247 .....................................................................الزراعة : -أ . 
 247 ..............................................اإلمكانيات الزراعية : - 1أ . 
 248 .........................................................: اإلنتاج - 2أ . 

o 1- : 248 ................................................احلبوب . 
o 2- : 250 ............................................البقول اجلافة . 
o 3- : 250 .................................................اخلضر  . 
o 4- : 251 .......................................الزراعات الصناعية . 
o 5- : 251 .................................................الكروم . 
o 6- : 251 .............................................احلمضيات . 
o 7- : 252 .................................................الزيتون . 
o 8  - : 252 .................................................التمور . 
o 9  - : 252 ................................................الفواكه . 

 ت : -بﾙ254.............................................................تربية احليوا . 
 254 .............................................................: الصيد البحري -جـ . 
 254 ...................................................................الصناعة : -د . 

 254. ...........................................اإلمكانيات الصناعية : - 1د . 
 255 .................واملؤسسات الصناعية يف اجلزائر :الصناعات واهلياكل  - 2د . 
 256الصناعي : ............................................... اإلنتاج  - 3د . 

o 1- 256................... ستخراجية :اليف جمال الصناعة ا . 
 . 256 ...........استخراج احملروقات : ● -

 ■ : 256 .............البرتول . 
 ■ : 257 ...............الغاز .  

 . 257 ..............استخراج املعادن : ● -
 ■ : 257 .............احلديد . 
 ■ : 258 ............الرصاص . 
 ■ : 258.............. الزنك . 
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 ■ : 259 ............النحاس . 
 ■ : 259 ..........الفوسفات .  

o 2- : ءﾖ259 .......... ...............يف جمال إنتاج الكهر . 
o 3- : 260.....................   يف جمال الصناعة التكريرية . 
o 4-: 260 .......................يف جمال الصناعة التحويلية .  

  . 260.... ....صناعة احلديد والصلب : ● -
  . 260..الصناعة امليكانيكية والكهرﾖئية : ● -
  . 261 .............صناعة مواد البناء : ● -
  . 261.............الصناعة الكيماوية : ● -
  . 261...............الصناعة الغذائية : ● -
  . 261 .....الصناعة اجللدية والنسيجية : ● -
  . 262 .........صناعة الورق واخلشب : ● -

  262 .........................................................التجارة : -هـ . 
 262 ...............السياسة التجارية للتجارة الداخلية ونتائجها : -1هـ . 
 265 ..............السياسة التجارية للتجارية اخلارجية ونتائجها : -2هـ . 

o 1- :  265 ...............السياسة التجارية للتجارة اخلارجية . 
o 2- : 266........... نتائج السياسة التجارية للتجارة اخلارجية . 

 . 266..... ..الصادرات والواردات : . ● -
اليت تعاملت معها اجلزائر  الدول ● -

..ﾚ266 .........................جتار . 
  . 268 ..............امليزان التجاري : ● -

تمع اجلزائري - رابعا   . 270 .........................................م) :1978-1962( ما بني ا
 270  ....................................................................السكان :-أ . 

 270 ..............................................تطور عدد السكان : - 1أ . 
 271 .................................................تركيب السكان : - 2أ . 

 271 ....................................................................التعليم :-ب . 
 271 ......................................تطور عدد التالميذ والطلبة : - 1ب . 
 272 ..............................ختصصات مرحلة املتوسط والثانوي : - 2ب . 
 272 ...................................تطور عدد املعلمني واألساتذة : - 3ب . 
 273 ......................................تطور عدد املدارس الرتبوية : -4ب . 

 274 ...................................................................الصحة : -جـ . 
 274 ............................تطور عدد املنشآت القاعدية الصحية : - 1جـ . 
 274.. ......................................تطور عدد الكادر الطيب : - 2جـ . 
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 275 ............................................تطور عدد الصيادلة : - 3جـ . 
 276 .....................................................................: لسكنا-د . 
 276 ..................................................................: التشغيل -ه . 

 . 278 .............................م) :1978-1962الفصل التاسع : اإلعالم والثقافة يف اجلزائر ما بني (

  . 279 .............................................................وسائل اإلعالم املكتوبة : -أوال 
 279 ....................................................................الصحف :-أ . 
 الت : -ب  . 280 ..................................................................ا
 281 ...................................................................:الكتب  -جــ . 

 . 284 .................................................................اإلذاعة والتلفيزيون : - ﾘنيا 
ـــــــــــــما : -ﾘلثا  ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــ  . 284 ..................................................................السينـ
ــــــــرح : - رابعا  ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  . 288 ...................................................................املســــــــ
 . 290 ................................................................املتاحف واآلﾘر : -خامسا 
 . 294 .....................................................ودوائر االنتماء : اهلوية الوطنية -سادسا 
 . 294 .............................................................اللغة العربية والتعريب : - سابعا 

  294 .....................................مقام اللغة العربية يف مواثيق الثورة اجلزائرية : - أ . 
 295 .........................................................التعريب يف التعليم : -ب . 

 295 ...............................االبتدائي :التعريب يف مرحلة التعليم  - 1ب . 
 296 ...............................التعريب يف مرحلة التعليم املتوسط : - 2ب . 
 297 ................................التعريب يف مرحلة التعليم الثانوي : - 3ب . 
 297 .................................التعريب يف مرحلة التعليم العايل : - 3ب . 

  298 ........................................................التعريب يف اإلدارة : -جـ . 
  299 ........................................................التعريب يف اإلعالم : –د . 

ـــــــــــــــــــامتة : ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ   . 312........................................................................... اخلــ
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