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 الممخص:
منذ البداية اعتمد الرئيس ىواري بومديف في حكمو لمجزائر عمى الجيش فكانت مسألة التحكـ باألخير 

لـ يكف لمجزائر دستورًا مكتوبًا اذ كانت   6976وتوجييو مسألة غاية في االىمية. لذلؾ حتى عاـ 
الثورة أو بعض النصوص القانونية والمراسيـ واألوامر، فكاف مرجعية النظاـ السياسي تعود إلى مجمس 

، وكاف لمجيش  البد مف إكماؿ أركاف الدولة بإضفاء طابع الشرعية الدستورية عمى نظاـ الحكـ
والتطورات السياسية التي شيدتيا  6976الجزائري حضور واضح في ثنايا الدستور الذي سف عاـ 

 6978مديف عاـ البالد حتى وفاة الرئيس ىواري بو 

، مجمس الثورة ، حزب جبية التحرير )ىواري بومديف، الميثاؽ الوطني، الجيش الكممات المفتاحية : 
 (.الوطني

The position of the Algerian army on the constitution of 1976 

Anwar Hashim Saad / College of Arts, Dhi Qar University / Iraq 

Dr. Muhannad Abdel Aziz Attia / College of Arts, Dhi Qar University / 

Iraq 

Abstract: 

From the beginning, President Houari Boumediene relied in his rule of 

Algeria on the army, so the issue of controlling and directing the latter was 

very important. Therefore, until 1976, Algeria did not have a written 

constitution, as the reference for the political system was due to the 

Revolutionary Council or some legal texts, decrees and orders, so it was 

necessary to complete the pillars of the state by giving the character of 
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constitutional legitimacy to the system of government, and the Algerian army 

had a clear presence in the folds of the constitution that was enacted in 1976 

and the political developments in the country until the death of President 

Houari Boumediene in 1978                Keywords:) Houari Boumediene , 

National Pact, Army, Council of the Revolution , National Liberation Front 

Party(. 

 المقدمة:

شيدت الحياة السياسية في الجزائر العديد مف التطورات السيما بعد حصوليا عمى 
االستقالؿ وخاصة عندما اصبح ىواري بومديف عمى رأس الحكومة عمى اثر االنقالب 

ـ ، وبما اف االخير جاء  6965العسكري الذي قاده ضد الرئيس احمد بف بمو عاـ 
ساحة السياسية الجزائرية تدخال واضحا بمعية الجيش فكاف مف الطبيعي اف تشيد ال

النيا شيدت دور  6978-6976، وقد اختيرت مدة الدراسة وصريحا مف قبؿ الجيش 
خارطة طريؽ حددت ميامو  6976بارز ومؤثر لمجيش فقد رسـ لو دستور عاـ 

ومسؤولياتو واعطتو صالحيات ميمة في ادارة الدولة ، ومف ثـ الصراع الذي شيدتو 
سكرية بعد وفاة الرئيس ىواري بومديف حوؿ ادارة البالد وبالتالي فرض المؤسسة الع

ادة البالد ، العسكر ارادتيـ بأف حسموا الصراع لصالحيـ واختاروا الشاذلي بف جديد لقي
مف ىنا فرض العسكر سيطرتو مجددا عمى التحكـ بسدة الحكـ واالنفراد بحكـ البالد 

وجاءت الدراسة لتبيف المواقؼ  ولة . ،واعطاءىـ االولوية في جميع مناصب الد
واالدوار التي تقمصيا العسكر فضاًل عف طبيعة الحقوؽ والواجبات التي تمتعوا بيا ، 
وكيؼ استطاع الرئيس ىواري بومديف توظيؼ ذلؾ مف أجؿ ارساء نظاـ الحكـ في 
الجزائر والقضاء عمى كؿ مف يعارض تمؾ السياسة او مف يعارض بنود الدستور 

ستورية التي وضعيا لتسيير شؤوف البالد وكاف ذلؾ بطبيعة الحاؿ مف االمور والحياة الد
، عمى الجيش الذي اوصمو الى الحكـ االيجابية التي مكنتو مف المضي قدمًا وباالعتماد

ؿ المؤسسة العسكرية وسيطرة ومف ثـ التعرؼ عمى التداوؿ السممي لمسمطة في ظ
 الجيش
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 .م6791دور الجيش في دستور عام 

صدرُه الرئيس ىواري بومديف عند تسنمو أعمى الرغـ مف اف البياف الذي         
قد اثر االنقالب العسكري الذي قاـ بو ضد الرئيس احمد بف بمو 6965عاـ السمطة 
الرغبة في وضع دستور لمبالد مطابقًا لمبادئ الثورة وبعيد عف شخصية  إلىأشار 

السمطة ، اال اف الجزائر دخمت في مرحمة انتقالية نظرًا لمخيارات االيدلوجية المتمثمة في 
التوجو االشتراكي الذي طغى عمى كؿ محاوالت الحياة في الدولة نظرًا لغياب دستور 

فضال عف عدـ استقرار النظاـ السياسي  (6)الديوضح صالحيات كؿ سمطة وينظـ الب
 أخذتوبذلؾ . بسبب المعارضة السموب حكـ ىواري بومديف ومحاوالت االنقالب عميو 

 حكومةالثقافة السياسية ىنا طابع االنفراد بالقرارات السياسية وتركيز كؿ السمطات بيد ال
الثورة ، كما  إدارةمجمس  إدارتياالدولة الذي يتولى  أجيزةعمى ضرورة بناء  أكدت إذ، 

إخضاع كؿ الكيانات تحت سيطرة  قائـ عمىنظاـ سياسي قوي  إرساء إلى اتجيت
لغاءالدولة   التي ال تتماشى وايدلوجية الحزب األخرىكؿ الحركات السياسية  وا 
 .(2)الواحد

في كانوف الثاني لجنة  تشكيؿ ىواري بومديف الرئيس وعمى ىذا االساس قرر
لميثاؽ الوطني ، وقد تألفت ىذه المجنة  واإلعدادلعمؿ بامف اجؿ الشروع ـ 6976عاـ 

مف وزير التعميـ العالي ) محمد الصديؽ بف يحيى ( لصياغة الجزء الخاص بالمسالة 
سائؿ االقتصادية عيد عبد السالـ ( لصياغة المموزير الصناعة والطاقة ) بو السياسية ،  

لصياغة المسائؿ الثقافية ، فضاًل عف )عبد  ( األشرؼمصطفى ة )، ووزير الثقاف
سميت ىذه  الخاصة بالشؤوف الخارجية األمورالعزيز بوتفميقو( وزير الخارجية لصياغة 

وقد اشارت وثيقة بريطانية بأف اولى محاوالت الحكومة  (3)(المجنة الوطنية) ػب  المجنة
عمى حينيا الرئيس ىواري بومديف اكد عندما 6973بيذا الصدد قد بدأت منذ عاـ 
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التحضير لمؤتمر عاـ يعقده و ضرورة إعادة تنظيـ حزب جبية التحرير الوطني ، 
نظاـ برلماني ، وىذا ال يتـ اال بأنشاء  وأنشاء ةجمعية تأسيسي إلىب بيدؼ الدعوة حز ال

مؤسسات سياسية جديدة تحظى بقبوؿ ودعـ الجميع ، وذلؾ لمؿء الفراغ الدستوري في 
، اال اف انشغالو بالنيوض بالواقع االقتصادي لمجزائر قد أجؿ الموضوع بعض  لبالدا

 .(4)الشيء

وثيقة الميثاؽ الوطني كمصدر لسياسة  إخراجوبذلؾ تظافرت الجيود مف اجؿ 
الدولة وحزب جبية التحرير الوطني ، فكاف المشروع التمييدي ليذا الميثاؽ موضوع 

الشعب الجزائري ، وقد استغرقت  أماـمجمس الثورة ومجمس الوزراء ، وكذلؾ  أماـنقاش 
مف السادس عشر مف شباط وحتى الثالث  أسبوعيفمدة المناقشة بيف المجمسيف حوالي 

، نشرت مسودة  6976 آذار عاـوفي السادس والعشريف مف  (5) 6976عاـ  آذارمف 
شرح المشروع التمييدي لمميثاؽ ، وقد الميثاؽ الوطني ، ونظمت حممة توعوية واسعة ل

العمؿ ، والمقاىي  وأماكف،  واألرياؼوالقرى  واألحياءكؿ المدف  إلىامتدت ىذه الحممة 
الحرية لمشعب لمتعبير عف آرائو بصراحو في السياسة واالقتصاد والنظاـ  وأعطيت

 ويمكف القوؿ المختمفة اإلعالـاالشتراكي ، ونقمت بعض الحوارات والنقاشات في أجيزة 
يمثؿ االطار القانوني لمحكـ الفردي العسكري الذي يستند اليو الرئيس  اف ىذا الميثاؽ 
 . (6)ىواري بومديف 

"فرحات  اجراءات الرئيس ىواري بومديف بقبوؿ معارضيو فقد خرج لـ تحظ
في أواخر آذار  بيافعباس" مف عزلتو السياسية التي دامت ثالثة عشر عامًا ، فحرر 

خير الديف نائب رئيس جمعية العمماء المسمميف ،  محمد ، بمشاركة الشيخ 6976عاـ 
انتقد   (7)وبف يوسؼ بف خدة ، ولحوؿ حسيف األميف العاـ لحركة انتصار الحريات سابقاً 

يسعى دائمًا بانو سياسية الرئيس ىواري بومديف ووصفيا بالشيوعية ، كما اتيموه  فيو
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أرض ب بسبب دعمو لقضية الصحراء الغربية التي عدوىا ر ة الحرب مع المغإلى إثار 
ف نواياىـ حسنة ، كما اف  مغربية ، اعتبر الموقعيف عمى البياف أنفسيـ مناضميف وا 
وراءىـ كتمة كبرى واعية لمسؤولياتيا التاريخية وىي كتمة الشعب وقدماء المناضميف ، 

 "النظاـ الدكتاتوري"ر والتشيير بممارسات فضال عف ذلؾ إنيـ اتفقوا عمى االستنكا
 "لمحكـ الفردي ولمظمـ والميانة التي يعيشيا الشعب الجزائري في ظؿ"وعمى وضع حد 

إف حؿ المشاكؿ الداخمية والخارجية  بيافىذا النظاـ ، كما أكد الموقعيف عمى ىذا ال
لمجزائر يجب أف يتـ بأراده شعبية ، وانو ال يمكف أف يفرض عمى البالد ما يسمى 
بالميثاؽ الوطني ، كما ينوي أف يفعمو رئيس مجمس الثورة والحكومة بقصد فرض 

طريؽ واحد لتحرير مثؿ ىكذا اال سمطتو الفردية ، كما واكد البياف بانو ليس ىناؾ 
يثاؽ وىو حوار عاـ يطرح عمى النطاؽ الوطني ، واي ميثاؽ آخر يوضع في ظؿ م

مف الشعب  بيافالحكـ الفردي فيو غير شرعي وال يمكف االعتراؼ بو ، وطمب ال
 -: (8)اجؿ تحقيؽ االتيمف الجزائري النضاؿ 

 لجمعية وطنية تأسيسية ذات سيادة . رانتخاب شعبي ح إجراءالعمؿ مف اجؿ  .6
لمنظاـ الشمولي الحالي والمطالبة بوضع حدود شرعية ضد كؿ وضع حد  .2

 انحراؼ مف ىذا النوع .
 تأسيس حرية التعبير والمعتقد . .3
سالميالعمؿ مف أجؿ مغرب عربي موحد  .4  أخوي .و  وا 

في الجزائر رفض تدخؿ  بيافبومديف ىذه المطالب ألف ال الرئيس ىواري رفض
اتيموا بومديف بفرض الميثاؽ  بيافعمى ال، وألف الموقعيف الصحراء الغربية قضية 

وطالبوا مف اجؿ وضع ميثاؽ وطني حقيقي فتح مناقشة عامة الوطني عمى الشعب ، 
تأسيسي ذو سيادة حقيقية . وقاموا عمى المستوى الوطني واف يتـ انتخاب مجمس وطني 
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ياؼ حزب الثورة االشتراكية الذي أسسُو محمد بوضعف طريؽ في الخارج بيانيـ  بنشر
قايد أحمد داعيًا  ونشره في الداخؿ الجزائريأحمد  يتو جبية القوى االشتراكية أل

أسس ) لجنة الدفاع والتضامف ( و  بيافجانب ىذا ال إلىالوقوؼ  إلىالشعب الجزائري 
وزرائو بانو  وأماـحينيا توعد ىواري بومديف ، مف أجؿ الدفاع عف الشخصيات األربع 

انطالقًا مف سياستو الخاصة بالتخمص مف  بيافي ىذا السوؼ يعمؿ عمى تصفية محرر 
 ـعمى ىذا التيديد قائال : )) اننا ل كؿ مف يعارضو ، ومقابؿ ذلؾ رد فرحات عباس

، دافعوا عف  بيافالشخصيات األربع الموقعيف عمى ال ىؤالءنقتؿ بكؿ بساطة واعتقد اف 
انو مف  بيافكتابة ال إلى عمؿ فرحات عباس المجوءو الجزائر قبؿ اف يولد بومديف (( 

ألف بومديف نفسو منحيـ ىذا الحؽ عندما اعمف بانو سيمنح  هحقيـ و مف واجبيـ نشر 
الجزائر ميثاقًا و دستورًا جديدًا وكؿ فرد يستطيع اف يتكمـ بحرية خالؿ ىذه المرحمة ، 

وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ  (9)والمناقشة ستكوف مفتوحة لكؿ اآلراء في اطار حرية تامة
قضي عمييا بالميد مف قبؿ  إذيكتب النجاح ليذه المحاولة التي قادىا فرحات عباس ، 
تحت اإلقامة الجبرية ،  بيافالرئيس ىواري بومديف فقد وضع الموقعيف عمى ال

إف رفض فرحات عباس لمشروع الميثاؽ الوطني  (61)وممتمكاتيـ أراضييـوصودرت 
الرئيس ىواري بومديف فرضو عمى الشعب الجزائري ، واف ف أب نابع مف رؤيتو

االشتراكية التي ال رجعة فييا حسب تعبير السمطة ، كاف رأيًا مف جانب واحد فقط ، 
أما الشعب الجزائري فانو لـ يستشر في ذلؾ نيائيًا ، وىذا ما لـ يقبمو فرحات عباس 

ثقافي ال  أواجتماعي  أواقتصادي  أومشروع سياسي  أيألف التجارب عممتُو باف 
مف عمؽ وثقافة الشعب الجزائري ، ال يمكف اف ينجح  وأسسويستمد أصولو ومبادئو 

 .(66)أبدًا و سيكوف مصيره الفشؿ
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استمرت مناقشة مشروع الميثاؽ الوطني عمى مدى ثالث أشير مف مجمس 
اجتمعت  6976عاـ  آيارالؼ النسخ منو ، وفي آالثورة ومجمس الوزراء وتـ طبع 

 أسبوعالمجنة المكمفة بوضع التعديالت األخيرة عميو استمرت تمؾ االجتماعات لمدة 
بومديف بفاعمية كبيرة في تمؾ النقاشات ، وفي التاسع عشر مف الرئيس ىواري وشارؾ 

بعض التعديالت النيائية لمميثاؽ  إجراءبعد  أعمالياالمجنة  أنيتحزيراف مف العاـ نفسو 
بعدىا عرض نص  6976في الثاني والعشريف مف حزيراف عاـ  إكمالوواعمف عف 

الميثاؽ عمى استفتاء شعبي يـو السابع والعشريف مف حزيراف مف العاـ نفسو ، وناؿ 
وأصبح ىذا النص ىو الوثيقة االيدلوجية لسياسة البالد  األصوات: مف 98نسبة 

ىواري وواضح جدا مف نتيجة االستفتاء مدى تحكـ الرئيس  . (62)دولة وقوانيف ال
بومديف وتدخؿ الحكومة في عممية االستفتاء بيدؼ اسباغ الشرعية عمى الميثاؽ بحجة 

 انو يحظى بقبوؿ غالبية ابناء الشعب الجزائري.

اصبح ىذا الميثاؽ بمثابة القانوف االساسي الذي كتب في ضوئو الدستور 
الذي عرض ىو االخر عمى استفتاء شعبي في التاسع عشر مف تشريف االوؿ  الجزائري

وحصؿ عمى التأييد المطمؽ ، وتـ تطبيقو يـو الثاني والعشريف مف تشريف  6976عاـ 
مف العاـ نفسو ، ويتألؼ مف تسعة وتسعيف بندا وىو يحدد ستة وظائؼ ،  األوؿ

تأسيسية ، الرقابية ، كما واكد عمى السياسية ، التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ال
كما (63)الترشيح لمنصب رئيس الجميورية وأحاديةأحادية حزب جبية التحرير الوطني 

رئيس الدولة ،  كونووأكد عمى اضطالع رئيس الجميورية بجميع الوظائؼ التنفيذية 
يمثؿ  فيو و( مف الدستور ميام666الذي ينتخب كؿ ست سنوات وحددت المادة )

حامي  وىويجسد وحدة القيادة السياسية لمحزب والدولة ،و الدولة داخؿ البالد وخارجيا ، 
يترأس مجمس الوزراء يضطمع بالسمطة  ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ، و لمدستور ، 



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخاهس /الوجلذ ال خاهسةهجلة الذراسات الوستذاهة . السنة ال  

 
 

 

 
 

 

2444 

العفو  إصدارلو حؽ و يعيف الموظفيف المدنييف والعسكرييف طبقًا لمقانوف ، و التنظيمية ، 
يعيف سفراء الجميورية والمفوضيف فوؽ العادة و لعقوبات أو تخفيضيا ، وحؽ إلغاء ا

لمخارج وينيي مياميـ ، يبـر المعاىدات الدولية ويصادؽ عمييا ويقمد أوسمة الدولة 
يقوـ بكؿ  إذوبذلؾ نجد الرئيس يتمتع بصالحيات واسعة ،  (64)ونياشينيا وألقابيا 

الموظفيف المدنييف والعسكرييف مسؤوليف  الوظائؼ التنفيذية والسياسية ، بحيث جميع
الحرب والتجنيد ، وفي المجاؿ القضائي و طوارئ الحالة  إعالفيحؽ لو ، كما و  أمامو

القضاء ، فضاًل عف رئاسة المجمس األعمى لمقضاء ، فضاًل  أحكاـيحؽ لو النظر في 
عف التحكـ الدستوري بموارد الدستور ، بحيث ال يمكف ألي ىيئة المطالبة بمراجعة 

العاـ لمحزب وليذا ال يمكف  األميفتعديمو ، فالرئيس يشغؿ منصب  أوالدستور ، 
 . (65)رهمعارضتو فبأماكنو حؿ الحزب اذا تـ رفض المصادقة عمى أوام

ـ ، فقد حددت 6976الدستور الجزائري لعاـ ضوء أما بالنسبة لدور الجيش في 
ميامو في الفصؿ السادس الذي جاء بعنواف الجيش الوطني الشعبي فقد جاء في المادة 

تتمثؿ الميمة الدائمة لمجيش الوطني الشعبي ، سميؿ جيش التحرير الوطني ))  (82)
مى استقالؿ الوطف وسيادتو ، والقياـ بتأميف الدفاع عف ودرع الثورة ، في المحافظة ع

الوحدة الترابية لمبالد وسالمتيا ، وحماية مجاليا الجوي ومساحتيا الترابية ومياىيا 
وجرفيا القاري ومنطقتيا االقتصادية الخاصة بيا ، يساىـ الجيش الوطني  اإلقميمية

نالحظ في ىذه  (66)شييد االشتراكية((الشعبي ، باعتباره أداة الثورة في تنمية البالد وت
المادة بأف الدستور منح الجيش مياـ كثيرة تقع عمى عاتقو فضاًل عف واجباتو الرئيسية 

أف يحافظ عمى االشتراكية  وكاف عميفبالحفاظ عمى أمف البالد واستقالليا وسيادتيا 
في الدفاع  ( : العنصر الشعبي عامؿ حاسـ83لمتنمية وجاء في المادة ) أساسكمبدأ 

الوطني ، الجيش الشعبي ىو الجياز الدائـ لمدفاع الذي يتمحور حولو تنظيـ الدفاع 
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قد و الخدمة الوطنية واجب وشرؼ ، بأف ( : 84الوطني ودعمو في حيف نصت المادة )
تأسست الخدمة الوطنية تمبية لمتطمبات الدفاع الوطني وتأميف الترقية االجتماعية 

( فقد نصت 85والثقافية ألكبر عدد ممكف ، ولممساىمة في تنمية البالد . أما المادة )
ولو الحؽ مف ذوييـ بحماية خاصة مف طرؼ الدولة أى المجاىدوف و ظيح)) عمى انو 

ولو الحؽ مف ذوييـ ، والحفاظ عمى كرامتيـ أضماف الحقوؽ الخاصة بالمجاىديف و 
 . (67)فرض عمى الدولة والمجتمع ((

وتعطي ىذه المواد الدستورية الحؽ لمرئيس بصفتو الحاكـ االوحد في استخداـ 
الجيش ليس فقط لمياـ الدفاع الخارجي عف حدود الدولة وانما لحماية النظاـ السياسي 

حماية مكتسبات االشتراكية و ، فالجيش ىو أداة الثورة في تنمية البالد داخميا وخارجيا
 أوألي أحد سواء كاف شخصًا مف عامة الشعب وحماية مصالحيا وبذلؾ ال يحؽ 

مسؤوال بالدولة اف يمس ىذه االختيارات ، كما ال يحؽ لو التذرع بأي ذريعة كانت 
ال شؾ اف ىيمنة الرئيس  .(68)لضرب أسس الثورة االشتراكية ميما كانت المبررات

اء ىواري بومديف عمى الجيش اعطتو القوة لدعـ حكمو الفردي وكما نجح في احتو 
المعارضة ومحاوالت االنقالب ضده فقد نجح في تحييد معارضي الميثاؽ الوطني 

يممكوف وتقييد نشاطيـ السياسي واالجتماعي بوصفيـ تحت االقامة  وتجريدىـ مما
 ـ.6978الجبرية حتى وفاتو عاـ 

عمى ىذا النحو اصبح الرئيس ىواري بومديف اكثر  األوضاعومع استقرار 
، فقد ركز الرئيس  إفريقياارتياحا بشاف اف الجزائر ستكوف ىي القوة المييمنة في شماؿ 

كاف  إذعممية البناء الدستوري وبناء المؤسسات ،  إكماؿىواري بومديف اىتمامو عمى 
ف وحكومة معاد تنظيميا و مدركًا ألىمية بناء المؤسسات الدستورية مف دستور وبرلما

انتقاؿ السمطة مف بعده وبكؿ سيولة ،  يح إلىالبناء الدستوري لمبالد الذي يت إكماؿ
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بعض  أخرجتوعمى الرغـ مف اف ىذه الخطوة التي خطاىا الرئيس ىواري بومديف قد 
ال يمكف التنبؤ  ومع ذلؾالمعارضيف لسياستو ، اال انيا كانت معارضة متواضعة 

ي يمكف أف تمعبو ىذه المعارضة  اذا ما تـ تأسيس برلماف يتمتع ببعض بالدور الذ
بحرية التعبير عف آراءىـ ، فاالستقرار السياسي الذي  أعضاءهالصالحيات ويتمتع 
دور المعارضة بعد اف تـ القضاء عمى الكثير منيا وخير دليؿ  ؼتشيدُه البالد وضع

تثناء أحمد ابف بمو ، واألربعة باس 6976عمى ذلؾ عدـ وجود سجناء سياسييف عاـ 
الذيف حرروا النداء وضعوا تحت اإلقامة الجبرية ، والجيش مواٍؿ بصورة كبيرة لمرئيس 

 .(69)ىواري بومديف

كاف  إذانتخابات رئيس الجميورية ،  إجراءوبناًء عمى ما جاء في الدستور تـ 
، وبموجب ىذه النسبة  :95 وحيد وجاءت النتيجة بفوزِه بنسبةىواري بومديف المرشح ال

العالية تولى ىواري بومديف رئاسة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في العاشر 
والى جانب صالحيات رئيس الجميورية فقد نصت  (21)ـ6976 مف كانوف األوؿ عاـ

( مف الدستور عمى انتخاب ) المجمس الوطني الشعبي ( أي البرلماف 626المادة ) 
اء الدستوري لمدولة  وبناًء عمى ذلؾ تـ انتخاب المجمس في الخامس إلتماـ البن

ـ ، واختير رابح بيطاط رئيسًا لو ، وقد تكوف مف 6977والعشريف مف تموز عاـ 
عشريف نائبًا ، وقد منح الدستور لممجمس الوطني الشعبي السمطة التشريعية ، فالنظاـ 

ـ تال ي أعضاءهال انو في الواقع فأف يعدُه وسيمة لتحقيؽ الديمقراطية حسب زعمِو ، ا
اختيارىـ اال بموافقة الحكومة كما إف الوظيفة التشريعية ال تمارس اال ضمف حدود 
معينة لكي يبقى رئيس الجميورية الجية التي تنفذ ، فالمجمس يخضع لمحزب الذي 

 .(26)بدوره يخضع لقيادة رئيس الييئة التنفيذية والذي ىو رئيس الجميورية
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 الجيش في الصراع السياسي في الجزائردور 

، حتى تقمص أعضاء مجمس الثورة فمـ يبؽ مف  6977وما اف حؿ عاـ 
الستة والعشريف سوى تسعة أعضاء وىـ كؿ مف ) الرئيس ىواري بومديف وعبد  أعضاءه

العزيز بوتفميقة والشاذلي بف جديد ومحمد بف أحمد بف الغني و عبد اهلل بميوشات ، 
شريؼ ، وأحمد دراية والطيبي العربي ومحمد الصالح يحياوي ( ، وذلؾ وأحمد بف ال

 .(22) التي طالت اعضائووالوفيات  واإلقصاءاتنتيجة االنسحابات 

، فقد شاء حققو الرئيس ىواري بومديف  لـ يستمر الحاؿ طويال بالنسبة لما
وبعد  6978القدر اف يصاب بمرض عضاؿ نقؿ عمى اثره الى المستشفى في ايار عاـ 

مس الثورة في جعقد اجتماع لم إلىدعا اف ادرؾ الرئيس خطورة وضعو الصحي . 
وزير الداخمية محمد بف أحمد عبد الغني وعبد العزيز ه حضر مف العاـ نفسو  أيموؿ

وزير النقؿ والطيبي العربي وزير الزراعة وأحمد بف  بوتفميقة وزير الخارجية وأحمد دريع
الشريؼ وزير النفط ومحمد الصالح يحياوي رئيس حزب جبية التحرير الوطني والعقيد 
الشاذلي بف جديد القائد العسكري لمنطقة وىراف الثانية والعقيد عبد اهلل بميوشات قائد 

الى الرئيس ىواري بومديف  تطرؽ المنطقة العسكرية األولى وعندما ابتدأ االجتماع معيـ
وعيف وزير الداخمية لمعمؿ كرئيس لمدولة في غيابو ، ففي  ،تدىور وضعو الصحي 
ـ نقؿ الى موسكو لتمقي العالج ، عندىا تسمـ وزير 6978اوائؿ تشريف األوؿ عاـ 

محمد بف أحمد عبد الغني ميامو بصورة رسمية كرئيس لمدولة فأعطى اوامره  داخميةال
ف مستشاريف لو ، فأصبح كؿ مف أحمد بف الشريؼ ومحمد الصالح يحياوي بتعيي

 .(23)وداعميف لو فمستشاري
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وفي ىذه المدة بدأ الحديث والتكينات في األوساط الشعبية والسياسية والدولية 
داخؿ الجزائر وخارجيا حوؿ ما سيؤوؿ اليو مصير الجزائر في حاؿ وفاة الرئيس ىواري 

اض بأف السمطة الحقيقة ربما ستكوف بيد رئيس الحزب العقيد محمد بومديف وبدأ االفتر 
او وزير الداخمية عمى اعتبار أنو تسمـ مياـ رئيس الدولة وىو عسكري الصالح يحياوي 

، والشاذلي بف جديد قائد المنطقة العسكرية الغربية اثناء غياب الرئيس ىواري بومديف 
 .(24) األضعؼاو ربما وزير الخارجية عبد العزيز بوتفميقة وىو االحتماؿ 

دخؿ الرئيس ىواري بومديف ـ 6978عاـ وفي الثامف عشر مف تشريف االوؿ 
ورجح  واشار تقرير الوزارة الخارجية االمريكية بأف االمؿ في شفائو ضئيؿ ،في غيبوبة 

المؤسسة السياسية التي سممية مف داخؿ  التقرير بأف عممية انتقاؿ السمطة ستتـ بصورة
، وارجع خمفيا ، كما وال يتوقع حدوث تغيرات كبيرة عمى السياسية الداخمية والخارجية 

.فالرئيس  6965التقرير السبب في ذلؾ الى طبيعة النظاـ الذي اوجده بومديف منذ عاـ 
الذي تشكؿ في بداية الجديد مف وجية النظر االمريكية سيأتي بالتأكيد مف مجمس الثورة 

امره مف ستو وعشريف عضوا اغمبيـ ضباط عسكرييف أيدوا استيالء بومديف عمى الحكـ 
وتحولوا بمرور الوقت الى مجموعة قيادية جماعية كاف بومديف يقؼ عمى رأسيا سيما 

وفرض ىيمنتو السياسية وتقمص مجمس الثورة الى ثمانية  وبعد اف تغمب عمى منافسي
أحدىما برئاسة وزير الخارجية ، اتجاىيف رئيسييف  وانقسـ المجمس الى .(25)اعضاء 

يميؿ الى بناء عالقات متينة مع دوؿ الغرب وميتمًا بيذا كاف عبد العزيز بوتفميقة الذي 
بزعامة رئيس حزب جبية التحرير الوطني محمد فكاف الجانب ، اما االتجاه االخر 

لى جانب ىذيف االتجاىيف كاف ىناؾ قادة ا وىو اقؿ اىتمامًا بذلؾ الصالح يحياوي
ىما قائد منطقة وىراف العسكرية الشاذلي بف جديد منافسيف ومرشحيف لقيادة البالد و 

الذي يحظى بدعـ عدد مف كبار ضباط الجيش واالخر وزير الداخمية و المكمؼ برئاسة 
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عبد الغني البالد اثناء غياب الرئيس ىواري بومديف لغرض العالج وىو محمد بف أحمد 
 .(26)الذي كسب والءات جديدة لصالحو

سعى ىؤالء القادة الى كسب تأييد الجماىير الجزائرية مف خالؿ استغالؿ العامؿ و 
معب دور اكبر وكذلؾ اظيار باالقتصادي لصالحيـ وذلؾ مف خالؿ السماح لمقطاع الخاص 

وا اكثر استعدادًا لتقديـ الالمباالة بشأف دور الجزائر في مسألة الصحراء الغربية وقد يكون
تنازالت بالنسبة لمحرب بالوكالة التي قادىا بومديف ضد المغرب ومع ذلؾ فاف األمور غير 
واضحة بشأف قيادة جماعية ستحكـ البالد ربما سيكوف ذلؾ لمدة مؤقتة ، فبالنسبة لعبد العزيز 

وليذا فأنو ائر مع الغرب بوتفميقة فانو ال يميؿ لمجيش إال أنو ييتـ ويقدر بناء عالقات الجز 
يفضموف محمد الصالح يحياوي ألنو األكثر تعاطفًا مع  الذيفالسوفييت  اليحظى بثقة

ايديولوجياتيـ ، ويعتقد اف القائد العسكري لمنطقة وىراف عبد العزيز بوتفميقة ، فأف طموحاتو 
. ولخص تقرير الخارجية االمريكية الى انيـ يتوقعوف  ال تتعدى السيطرة عمى منطقة وىراف

اف يحافظ اعضاء مجمس الثورة عمى وضعيـ واف يصمحوا خالفاتيـ ويتبنوف فكرة القيادة 
الجماعية وىو الخط الذي ساد في المدة التي تمت اعالف االستقالؿ ، اال انو مسألة مؤقتة اذ 

د يتولى السمطة ويفرض ىيمنتو كما فعؿ اف الصراع سرعاف مايدب لينتيي بصعود عضو واح
بومديف مف قبؿ. ولـ يتجاىؿ التقرير دور الجيش الجزائري فكاف المتوقع نشوب الصراع بيف 
شخصية عسكرية بارزة في اشارة واضحة الى الشاذلي بف جديد ، النو يحظى بدعـ كبير مف 

عتدليف ،او محمد الصالح الجيش وبيف وزير الخارجية عبد العزيز بوتفميقة المدعـو مف الم
  .(27)يحياوي الذي يقؼ خمفو الحزب وجماىير الطمبة الجزائرييف 

بومديف، كاف مجمس الثورة ىو الذي يقوـ بإصدار  ريىوا يسبعد مرض الرئو 
، الدولة عمى اتـ وجو مؤسسات جراءات التي تضمف سيرو يتخذ مختمؼ االقرارات ال
 كمؼكمنسؽ لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي و تـ تكميؼ العقيد الشاذلي بف جديد ف
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ما عيف وزير الداخمية محمد ميمة تسيير شؤوف الحزب كبمحمد صالح يحياوي  العقيد
مف قبؿ  هجراءات المتخذو ىذه اال االمور االداريةمد عبد الغاني في شؤوف بف أح

اف  بعداـ الدستور ر مجمس الثورة في فترة مرض الرئيس ىواري بومديف تدؿ عمى احت
شكاؿ في مرئاسة.لكف االلتبيف حالة الشغور النيائي و  نيالمجمس الشعبي الوطاجتمع 
سة الذي أثير في عدة لقاءات في مقر حزب جبية التحرير الوطني و في رئار الدستو 

يستدعى بأف " ضيالتي تق 6976عاـ  ردستو  ية مفالجميورية ىو نص الفقرة الثان
حيث ، تـ إنياء ىذا الجدؿ  لكف" المرشح لمرئاسةمؤتمر استثنائي لمحزب قصد تعييف 

 . (28)ادي لمحزب لتعييف رئيس الجميوريةتيعاتقرر إقامة مؤتمر 

توفي الرئيس ىواري  6978وفي يوـ السابع والعشريف مف كانوف االوؿ عاـ 
 ػبومديف فاصبح ىناؾ فراغ سياسي ، وبما اف الدستور الجزائري قد نص في مادتو ال

( عمى تولي رئيس البرلماف مياـ رئيس الجميورية في حالة خمو مقعد رئاسة 667)
الجميورية لمدة خمسة واربعوف يومًا يمييا انتخاب رئيس جديد مف قبؿ حزب جبية 
التحرير الوطني ، وبذلؾ اصبح رابح بيطاط رئيسًا في ىذه المدة االنتقالية بعدىا 

التأكيد عمى تفويضو في انتخابات عامة ، و  سيرشح الحزب مف يخمفو ومف ثـ سيتـ 
كانت احد الحموؿ المتاحة اف يتولى اعضاء المجمس الوطني لمثورة انفسيـ المناصب 
الرئيسية في الدولة والجيش فضال عف تمؾ المناصب التي كاف يتوالىا الرئيس ىواري 

ر الدفاع بومديف وىي رئاسة الجميورية ومنصب نائب الرئيس ورئيس الوزراء ، ووزي
 . (29)األركافورئيس 

وبوفاة ىواري بومديف طرحت مسألة تولي السمطة في النظاـ الجزائري مف 
مًا بيف وزير الخارجية عبد العزيز بوتفميقة الذي كاف مف دجديد وكذلؾ كاف التنافس محت

دعاة االصالح االقتصادي المرتبط بفتح المجاؿ لقانوف السوؽ والقطاع الخاص دوف 
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بيف محمد الصالح يحياوي المسؤوؿ األوؿ لمحزب والذي ينادي بتقوية الحزب قيد ، و 
ودعـ االتجاه االشتراكي وحماية منجزات الثورة ، اال انو فيما بعد تـ ترجيح الكفة الى 
شخصية لـ تكف في الحسباف وىو الشاذلي بف جديد قائد منطقة وىراف العسكرية 

 .(31)وعضو جبية التحرير الوطني

الرئيس ىواري تأججت الخالفات داخؿ اجنحة النظاـ السياسي بعد رحيؿ 
، احمد  احمد دراية وزير النقؿبومديف حوؿ مف سيحكـ البالد ، فافترحت عدة اسماء)

عبد  ،منسؽ جبية التحرير الوطني، محمد الصالح يحياوي وزير الريبف الشريؼ 
قائد الناحية العسكرية الثانية، محمد  ، الشاذلي بف جديدوزير الخارجيةالعزيز بوتفميقة 

بف احمد عبد الغني وزير الداخمية ، عبداهلل بيموشات قائد المنطقة العسكرية االولى ، 
( وعندما احتدـ الصراع بيف الطرفيف وعمى الرغـ مف الطيبي العربي وزير الفالحة

ية فقد تدخمت تطور المحيط السياسي الدولي لصالح االنفتاح السياسي والتعددية الحزب
المؤسسة العسكرية لحسـ الصراع عمى السمطة بيف جناح محمد صالح يحياوي وعبد 

 (36)العزيز بوتفميقة لصالح عقيد مف صفوفيا تحت شعار "اقدـ ضابط في اعمى رتبة"

حسـ الجيش باالخير الصراع بأبعاد كؿ مف محمد صالح يحياوي وعبد العزيز         
خطر االنقساـ وذلؾ بتعييف الشاذلي بف جديد الغير معروؼ بوتفميقة لتجنب البالد 

وتمخصت ميمتو  لمعامة خميفة ليواري بومديف بصفتو اكبر الضباط سنًا ورتبة ،
بالحفاظ عمى وحدة قيادة  المؤسسة العسكرية ،ولـ يبؽ اماـ مؤتمر حزب جبية التحرير 
الوطني سوى تزكيتو كمرشح لرئاسة الجميورية بعدما حسـ الجيش امر توليو قيادة 
البالد ، وبذلؾ انيـز حزب جبية التحرير الوطني الممثؿ السياسي مجددا اماـ العسكري 

بأنو سيكوف ليـ دور في صناعة  وبأيدولوجيتمناضميو المؤمنيف لكثير مف بعدما اعتقد ا
رئيس الجزائر بعد ىواري بومديف وبعيدا عف تحكـ الجيش. ولقد لعب قاصدي مرباح 
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، مسؤوؿ جياز االمف العسكري دورًا بارزًا في نسج خيوط اختيار الشاذلي بف جديد 
تمويح وتيديدىـ بمختمؼ الممفات التي ويقاؿ انو اسكت المعارضيف ليذا االختيار بال

 . (32)وضعيا جياز االمف العسكري حوؿ  مختمؼ نشاطاتيـ وممارساتيـ وسموكياتيـ

تعددت التفسيرات والتأويالت حوؿ رفض الجيش لكؿ مف يحياوي وبوتفميقة 
والبعض ارجع وحسـ الصراع لصالح الشاذلي بف جديد غير المعروؼ لدى الشعب ، 

سبب رفض عبد العزيز بوتفميقو مف قبؿ الجيش الى مواقفو الميبرالية ، اما محمد صالح 
يحياوي فيرجع سبب عدـ قبولو الى ىزيمتو العسكرية في معركة مغاال االولى عاـ 

ـ في الصحراء الغربية ، فضال عف دوره المشبوه في انقالب الطاىر زبيري عاـ 6976
رار الفعمييف بالسمطة لباحث لونيسي رابح بالقوؿ اف اصحاب القـ ، ويستطرد ا6967

ويقصد بيـ الجيش خشوا مف اختيار محمد صالح يحياوي واعطاء حزب جبية التحرير 
الوطني قوة فعميو تحولو مف مزكي لمقرارات الى منفذ ليا ممايعيد االعتبار لمسياسي 

ى سدة الحكـ قد يؤدي ، فضال عف ذلؾ اف وصوؿ يحياوي العمى حساب العسكري 
الى تقارب التياريف االسالمي والشيوعي  ويفقد اصحاب القرار أداة ىامة لمحفاظ عمى 
الحكـ وتوطيده ،وتتمثؿ ىذه االداة بتطبيؽ مبدأ "فرؽ تسد" بيف التياريف الشيوعي 
واالسالمي والتالعب بيما بضرب ىذا بذاؾ الضعاؼ المعارضة والبقاء في الحكـ ، 

لعزيز بوتفميقة فيمكف ارجاع رفض الجيش لو الى شخصيتو القوية المدعومة اما عبد ا
وطيدة نسجيا اثناء تولية وزارة الخارجية الكثر مف خمسة عشر سنة ، بعالقات خارجية 

 .(33)مما يسمح لو بفرض قرارتو والتحكـ بمصير البالد دوف الرجوع الحد

 الخاتمة

مكنتو  6976لو الدستور الذي سف عاـ  حظي الجيش الجزائري بمكانة كبيرة منحيا
لمتدخؿ وفرض القرار العسكري  وواعطتو صالحيات واسعة ففتح الباب عمى مصراعي
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عمى القرارات السياسية وىذا نابع بطبيعة الحاؿ مف الرؤية التي منحيا لو رئيس البالد 
 فنجد الجيش يتدخؿ مجددًا في فرض سيطرتو،  ىواري بومديف عبر مسارات معينة

فبمجرد وفاة الرئيس ىواري بومديف , نجده يتدخؿ  6978عمى القرار السياسي عاـ 
ارادتو وبقوة مف اجؿ اختيار شخصية عسكرية لحكـ البالد وبالفعؿ تمكف مف فرض 

بيذا االتجاه نتيجة لمييمنة التي اكتسبيا منذ بداية االستقالؿ واستمرت حتى وفاة 
 الرئيس ىواري بومديف والى مابعدىا

 الهوامش:

سناء تريكي ، دور المؤسسة العسكرية في النظاـ السياسي دراسة مقارنة بيف الجزائر ومصر  -6
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، جامعة العربي بف مييدي 

 .34،ص 2165، 
شكالية الممارسة االنتخابية في الجزائر -2 ، دار الشروؽ  ربيعي عائشة ، الثقافة السياسية وا 

 611،ص2163الجزائر ، 
منيؿ سعدي ، األوضاع السياسية واالقتصادية لمجزائر في عيد الرئيس ىواري بومديف   -3

( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  6978 – 6965
 56، ص2164قطب شتمة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

4- Fco 15 , British Embassy , Algirrs , N43 , ALGER GARE , January 
24 , 1973 

لعيادة نجيبة ، اىـ التطورات السياسية واالقتصادية والثقافية لمجزائر في عيد الرئيس الراحؿ  -5
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العمـو االنسانية  6978-6965ىواري بومديف 

 .44،ص 2167قالمة ،  6945ماي  8معة والعمـو االجتماعية ، جا
 – 6899عز الديف معزة ، فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحمة االستقالؿ  -6

، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة منتوري  6985
 .275، ص2114قسنطينة ، 

 . 277المصدر نفسو ، ص -7
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ـ( ، مجمة الفكر 6978-6962حكـ أحمد بف بمو وىواري بومديف ) العايز فاطمة ، سياسة -8
 .77-76، ص 2121، الجزائر ، 

 .78العابز فاطمة ، المصدر السابؽ ، ص  -9

 . 278عز الديف معزة ، المصدر السابؽ ، ص -61

، منشورات ثالة االبيار ، الجزائر ،  2عمي تابمت ، فرحات عباس رجؿ دولة ، ط -66
 66،ص2119

 – 6932صباح نوري ىادي العبيدي ، ىواري بومديف ودوره العسكري والسياسي )  -62
 .624،ص 2115( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة ديالى ، 6978

 . 53منيؿ سعدي ، المصدر السابؽ ، ص -63

ية ، الجزائر ، ، المطبعة الرسم 6976الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور  -64
 .31، ص 6976

 .27المصدر نفسو ، ص-65

 . 27، ص 6976دستور عاـ  -66

 المصدر نفسو ، الصفحة نفسيا-67

الطاىر سعود ، الجذور التاريخية وااليدلوجية لمحركة اإلسالمية في الجزائر ، الديواف  -68
 .252ص 2161لممطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

69-F.R.S.U , 1977-1980 volumex vll , part3 , North Africa , Telegram 
from the Embassy in Algiera to the Department of state , Algiera ,  

February 12 , 1977 , p.14-150  

 . 636صباح نوري ىادي العبيدي ، المصدر السابؽ ، ص -21

 . 55منيؿ سعدي ، المصدر السابؽ ، ص -26

 . 76فاطمة ، المصدر السابؽ ، ص العايز -22
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23- F.R.U.S , 1977-1980 volumex vll , part3 North Africa central 
intelligence Agence intelligence in fromation cabe Washington , October 

24 , 1978 p.175 -176 . 

24- F.R.U.S ,1977-1980 , volumex vll , part 3 , North Africa , 
Memorandum from william Quandt of the National , security council staff 
to the president's Assistant for National security Affairs Brzezinski , 

Washington , December 8 , 1978 , p. 178 . 

25- F.R.U.S ,1977-1980 , volumex vll , part 3 , North Africa , 
Department of state , Washington , un datead , p 179 . 

26- I bid , p.180 

27- Ibid , p.181 

( رسالة 6992-6929بوعزيز فاطمة ، الشاذلي بف جديد نضالو السياسي والعسكري) -28
قالمة، 6945ماي 8ماجستير غير منشورة  ،كمية العمـو االنسانية واالجتماعية ، جامعة 

 57-56،ص 2126

29- Ibid , p.182 

 36سناء تريكي ، المصدر السابؽ ، ص -31

 .692-696رابح لونيسي ، المصدر السابؽ ، ص  -32

 .694-693المصدر نفسو ، ص  -33
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 المصادر

 اواًل / الوثائؽ غير المنشورة:

 الوثائؽ البريطانية-6

1- Fco 15 , British Embassy , Algirrs , N43 , ALGER GARE , 
January 24 , 1973 . 

 ثانيًا/ الوثائؽ المنشورة  

 الوثائؽ االمريكية -6

1- F.R.S.U , 1977-1980 volumex vll , part3 , North Africa , 

Telegram from the Embassy in Algiera to the Department of state 

, Algiera ,  February 12 , 1977 

2- F.R.U.S , 1977-1980 volumex vll , part3 North Africa central 

intelligence Agence intelligence in fromation cabe Washington , 

October 24 , 1978 

3- F.R.U.S ,1977-1980 , volumex vll , part 3 , North Africa , 

Memorandum from william Quandt of the National , security 

council staff to the president's Assistant for National security 

Affairs Brzezinski , Washington , December 8 , 1978 

4- F.R.U.S ,1977-1980 , volumex vll , part 3 , North Africa , 

Department of state , Washington , un datead. 

 الوثائؽ العربية :-2

، المطبعة الرسمية ،  6976الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور  -6
 6976الجزائر ، 
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 ثالثًا/ الرسائل واالطاريح:

( 6992-6929بوعزيز فاطمة ، الشاذلي بف جديد نضالو السياسي والعسكري)  -6
اي م8رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية العموـ االنسانية واالجتماعية ، جامعة 

 2126قالمة، 6945

سناء تريكي ، دور المؤسسة العسكرية في النظاـ السياسي دراسة مقارنة بيف الجزائر -2
ومصر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ، جامعة العربي 

 . 2165بف مييدي ، 

 – 6932)  صباح نوري ىادي العبيدي ، ىواري بومديف ودوره العسكري والسياسي-3
 2115( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة ديالى ، 6978

 6899عز الديف معزة ، فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحمة االستقالؿ -4
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة  6985 –

 2114منتوري قسنطينة ، 

لعيادة نجيبة ، اىـ التطورات السياسية واالقتصادية -5
،  6978-6965والثقافية لمجزائر في عيد الرئيس الراحؿ ىواري بومديف 

رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العموـ االنسانية والعموـ االجتماعية ، 
 2167قالمة ،  6945ماي  8جامعة 

ة لمجزائر في عيد الرئيس السياسية واالقتصادي األوضاعمنيؿ سعدي ،  -6
رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العمـو  ،(  6978 – 6965ىواري بومديف  

 2164اإلنسانية واالجتماعية قطب شتمة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 لكتب العربية والمعربةا/رابٍعاً 
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بوضياؼ ، مستقبؿ النظاـ السياسي الجزائري ، دار اليدى ، الجزائر ، -6
2118 

رابح لونيسي , الجزائر في دوامة الصراع بيف العسكرييف والسياسييف , -2
   .2111الجزائر ,  دار المعرفة  

شكالية الممارسة االنتخابية في الجزائر ، -3 ربيعي عائشة ، الثقافة السياسية وا 
 .  2163،  الجزائر دار الشروؽ

اإلسالمية في الجزائر الطاىر سعود ، الجذور التاريخية وااليدلوجية لمحركة -4
 2161، الديواف لممطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، منشورات ثالة االبيار ،  2، فرحات عباس رجؿ دولة ، ط تعمي تابم-5
 2119الجزائر ، 

 

 المقاالت والبحوث المنشورةخامسًا/

ـ( ، 6978-6962العايز فاطمة ، سياسة حكـ أحمد بف بمو وىواري بومديف )-6
 2121، الجزائر ،  الفكرمجمة 

كواش مناؿ ، دور النخبة السياسية الحاكمة في بناء الدولة )الجزائر نموذجا( ، مجمة -2
  .493، ص 2126، 6، العدد 63دفاتر السياسة والقانوف ، الجزائر ، المجمد 

 

 

 


