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 املستخلص
 بعد الجزائر في الفرنسي التدخل عن الناجمة واالجتماعية السياسية االثار البحث تابع

 ان وتمنوا الجزائري  بالشعب االذى الحاق في الفرنسيون  امعن اذ م 8961 عام االستقالل
 ومحاولتيم جديد من السياسي المشيد عمى والييمنة االقتصادية المقدرات عمى ىيمنتيم تعود

 شتى مسميات تحت  الجزائر داخل الرادتيم وجيوىا ليم بديمة ايدي خالل من ذلك تحقيق
 من او الجزائرية الحكومة اقطاب بين الفتن الثارة عسكريا تنظيما منظمو سرية كمنظمات
 جديد من الساحة عمى ماثرىم لعودة ومحاولتيم الفرنسية لمسياسة مالوا الذين انفسيم الجزائرين
 بعنوان االول المبحث جاء وخاتمة ومبحثين مقدمة الى قسم النيائية بصيغتو البحث والظيار
 البحث لتغطية االجتماعية االثار عنوانو فكان الثاني المبحث اما ، السياسية االثار

 . المطموبة بالمعمومات
The social and political Impacts resulted from the from the 

French Intervening in Algeria after independence                  
Abstract 

The research paper studies the social and political impacts resulted 
from the from the French Intervening in Algeria after independence 
1962.The French greatly harmed the Algeria people and wished they 
redominated on the economic resources and political scene and tried 
to achieve this through alternatives controlled by them in Algeria under 
different name as secret military organized organizations to induce 
disorders in the Algerian government or the ALGERIAN them selves 
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who sided the French policy and try to regain thir impacts. To show 
the research in its final form , it is devided into an introduction , two 
sections and conclusion .the first section is entitled the politicl the 

social offects to cover the necessary in formation 
 

 المقدمة
نما ، االستقالل بعد الجزائر في تدخالتيا عن فرنسا تكف لم  التي بسياستيا متمسكة ظمت وا 

 المتمثمة اإلدارية سياستيا والسيما االحتالل مدة خالل الجزائر شعب عمى تمارسيا كانت
 بظالليا القت التي الجزائر في الفرنسية النظم تطبيق أي Assimiliation اإلدماج بسياسة
 بترتيبات مايتعمق منيا ، االستقالل بعد ما مرحمة في واالجتماعية السياسية االوضاع عمى
 مراحمو في والسيما االحتالل بسبب عانى الذي الشعب مايخص ومنيا االستقالل دولة بناء

 ان بيد،  شييد مميون  بحياة واودت مناطقيم من االالف عشرات وبعدت شردت التي النيائية
 تقسيمو وجب البحث ولتغطية الجزائر لبناء والتوجو االحتالل صفحة لطي كافيا كان تحقق ما
 . وخاتمو ومبحثين مقدمة الى

 عمى السياسي الصراع الى خالليا من تطرقت التي السياسية االثار االول المبحث تناول
 .الجزائري  الشأن في وتدخالتيم الفرنسيين المستوطنين رحيل مشكمة دراسة عن فضال السمطة

 عيد منذ الجزائر عمى المترتبة االجتماعية االثار عمى الضوء سمط فقد الثاني المبحث اما
،  عندىا الوقوف الجديدة الحكومة الزمت والتي(  البطالة ، االمية ، الجيل)  االحتالل
 ، األخرى  بالمجتمعات والمحاق لمنيوض فاتو عما الجزائري  الشعب لتعويض ازالتيا ومحاولة

 وجاءت ، المواطنين يحتاجيا التي الخدمات نقص عن الناجمة المشاكل دراسة جانب الى
 .البحث إلعداد المبذول الجيد عكست بنتائج الخاتمة
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 السياسية اآلثار:  األول المبحث
 في مباشرة غير بصورة السياسية بتدخالتيا استمرت ان بعد الجزائريين جراح فرنسا أثخنت
 مابعد فترة في (8) خده بن يوسف دعم عمى الستار وراء من عممت اذ  السياسي الشأن

 التوقيع مابين االنتقالية المرحمة وفي،   ايفيان مفاوضات االثناء تمك في جرت اذ االستقالل
 8961 تموز من األول من الشعبي واالستفتاء 8961 عام اذار من الثامن في االتفاقية عمى
 السياسي الغطاء عمى لمحصول تعمالن كانت التحالفات من متصارعين تكتمين ظير عندما

 :  اوليا السمطة الى لموصول والشرعي
 في االنخراط الى السياسي منياجو دعا اذ ،(3)العامة األركان وىيئة (1)بيال بن احمد تكتل

 العربية المغة عمى والمحافظة الجديدة المستقمة الجزائر دولة لبناء واإلسالمي العربي الصف
 االتفاقية بنود بعض عمى تحفظو عن فضال (4) االستقالل بعد الرسمية الجزائر لغة لتكون 
 الثورة مبادئ مع بأخر او بشكل تناقضت الجزائر في سيادية سمطات فرنسا منحت التي ايفيان

 السياسين من نخبة مع تونس بيال بن احمد زار 8961 نيسان من عشر الرابع وفي(5)الجزائرية
 قادة عن فضال ، الجزائرية لمثورة الوطني المجمس اعضاء من كبير عدد ضمت كتمتو في

 خالل بيال بن وعبر ، الثانية الواليات قادة من وبعض السادسة ، الخامسة ، االولى الواليات
 . (6)((عرب نحن ، عرب نحن عرب، نحن)) بقولو الصريح العربي موقفو عن الزيارة
 السياسي منياجو اظير ، خده بن يوسف المؤقتةة الحكوم لرئيس فكان الثاني التكتل اما

 ىذا حول والتف الرأسمالي العربي الخط بأتجاه يةاالقتصاد والميبرالية العممانية الى الداعي
 وفدرالية ، التحرير لجيش الثالثة الوالية وقادة الجزائري  الوطني التحرر جبية قيادات المنياج
 الناشطة والمنظمات القطعات من اخرى  شخصيات عن فضال الوالية قيادة من وعدد ، فرنسا
 . (7) حينذاك الجزائر في

 انسحب اذ ، الجزائر بيا تمر كانت التي الظروف احنك في التكتمين بين العالقات توترت
 طرابمس في عقد الذي الجزائرية لمثورة الوطني المجمس اقناع لعدم وحكومتو خده بن يوسف

 تونس في اجتماعات عقدا اذ، ( 8) ضياف بو دمحم الدولة وزير وتضامن بتأييد 8961 ايار في
 ىواري  قائدىا وعزل االركان ىيئة حل فيو قررا 8961 حزيران من والعشرين الثامن في

 ، القرار تنفيذ وقيادتو بومدين رفض وقد ، االركان ىيئة ميزانية وتجميد ومساعديو( 9) بومدين
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 نظر وجيات تقريب الى الرامية المحاوالت كل وفشمت.  لو معارضتو بيال بن احمد اعمن
 التأييد وكسب قوتو تقرير عمى يعمل تكتل كل فأخذ وتعقيدا حدة الصراع من زاد مما  التكتمين

 اغمب تجزأت اذ ، لمجزائر الداخمي الوضع عمى سمبا انعكس مما ، والخارج الداخل في لو
 يشغل ولم ، بينيا فيما ومتصارعة بذاتيا مستقمة صغيرة مقاطعات الى الجزائر مناطق

 . (81) اقطاعياتيم تعزيز سوى  السياسيين
 تموز من الثالث في االستقالل استفتاء جرى  الجزائر بيا مرت التي الظروف تمك خضم وفي

 عائدا لمجزائر المؤقتة الحكومة رئيس خده بن يوسف دخل نتائجو عن اإلعالن وفور 8961
 الشرعي حقو مدعيا ،(88) بمقاسم كريم مع بالتعاون  الجزائرية العاصمة في واستقر تونس من
 محدود غير دعما خده بن يوسف تمقى وقد ، المؤقتة الحكومة رئيس كونو الدولة رئاسة في
 في بيال بن احمد اعمن ، ذلك ازاء (81)لو الفرنسي الدعم عن فضال التونسية الحكومة من

 الوطني التحرير لجبية السياسي المكتب تكميف عن 8961 عام تموز من والعشرين الثاني
 الحكومة رئيس نظر وجيو وكانت ، معا والدولة التكتل شؤون  ادارة في العميا الجية يمثل كونو

 . (83) الحكومة من الثقة سحب بمثابة ىو السياسي المكتب ان المؤقتة
 تتوقف الثانية المرحمة نتائج ان)) فيو جاء ببيان الذكر انفة االجراءات عمى االركان ىيئة ردت
 ، مستمرة مازالت المعركة ان)) ايضا البيان واشار((  عميو سنكون  ما ونحن ، فقط نحن عمينا

 نقل الى دعاىا مما ،(84)((  مضى وقت أي من دقة واكثر تعقيدا واكثر ضراوة اكثر وستكون 
 نحو الجزائرية– المغربية والحدود ، الجزائرية – التونسية الحدود عمى المرابط التحرير جيش
 مدن عمى التحرير جيش سيطر اذ ، 8961 تموز في والغرب الشرق  جيتي من الداخل
 بقيادة المعارضة والرابعة الثانية الواليتان وقوف ذلك قابل:  وىران اىميا كان عديدة جزائرية
 لجنة وشكموا الخارج جيش لمقاومة المؤقتة الحكومة من وأعضاء بوضياف ودمحم بمقاسم كريم

 8961 تموز من والعشرين الرابع في الفرنسية الحكومة أعمنت (85) الثورة عن المشترك الدفاع
 اذا ممكن تعاون  من وليس..... مواطنييا لحماية مباشرة فرنسا تتدخل قد ، الوضع تفاقم اذا))

 والعشرين الخامس ففي ، سوءا زادت األوضاع ان بيد (86)((وأحالميم الفرنسيين حياة تيددت
 والية عمى السيطرة من االركان وىيئة بيال بن الحمد يةالموال القوات تمكنت 8961 تموز من

 . (87)الجيشين بين دامية معارك دارت ان بعد ، المعارضة(  الثانية الوالية) قسنطينة
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 ىيئة قوات 8961 آب من الثالثين في بيال بن احمد برئاسة السياسي المكتب استدعى
 العاصمة الجزائر عمى لمزحف  السادسة ، الخامسة ، االولى الواليات في العامة االركان
 الى التحرير جيش ودخول السياسي المكتب بسمطة الرابعة الوالية قوات وطرد عمييا والسيطرة
 احمد حسم العسكري  الصراع لحسم ونتيجة (88)8961 ايمول من التاسع في العاصمة الجزائر

 انتخابات في لصالحيم بومدين وىواري  االركان ىيئة بمؤازرة السياسي الصراع بيال بن
 رئيسا بيال بن احمد عندىا وانتخب 8961 ايمول من العشرين في الوطني التأسيسي المجمس
 ووزيرا لمحكومة أول نائب بومدين ىواري  حينذاك واصبح ، مستقمة جزائرية حكومة ألول
 . (89) لمدفاع

 من كان اذ االستقالل بعد لمجزائر الداخمي الشأن في الفرنسية التدخالت تأثير واضحا بدا
 تستثمرىا جديدة فرصو إليجاد السياسية التكتالت بين داخمية صراعات تدور ان فرنسا مصمحة
 مباشر بشكل خدة بن يوسف لتكتل دعميا عند حصل ما وىذا ، الجزائر في جديد من لمتغمغل
 .لمجزائر مجاورة فاعمة دول خالل من مباشر وغير
 الصراعات ىذه ان اال بيال بن احمد لصالح وعسكريا سياسيا الصراع حسم من الرغم وعمى

 اتخذ الوطني التحرر جبية قيادات بين او نفسيا الحكومة أطراف بين مختمفة والنزاعات
 ىذه ومن المسمح التمرد أسموب اتخذ األخر والبعض معارضا سياسيا نشاطا بعضيا

 ليثود جبية عام أمين (11)خيصر دمحم والقيادي بيال بن احمد الرئيس بين جرى  ما الصراعات
 ايت حسين قام إذ ، أخرى  لشخصيات الحال وىكذا(18) بالخارج الجزائرية لمحكومة المعارضة

 وصدور ، ومحاكمتو اعتقالو وتم بيال بن احمد حكومة ضد لمقبائل مسمح تمرد بقيادة احمد
...  الشخصي الطموح عن يبحث زعيم ىناك)) بومدين ىواري  عنو وقال،  عميو اإلعدام حكم
 الخارج في عنيا بعيدا عاش بل...  الثورة في يعش لم الشخص ىذا...  التحرك من بنوع قام

 . (11)نفسيا الفرنسي االستعمار افكار يحمل وبقي
 لمقضية المساند بيال بن احمد موقف عمى احمد ايت حسين معارضة بسبب الخالف نتج

 ايت وصف اذ،  فمسطين لتحرير لمقتال جزائري  جندي الف مائة إلرسال واستعداده الفمسطينية
 بأن)) قائال باستفزاز رد الذي بيال بن احمد ذلك اثار مما فيو مبالغ انو الموقف ىذا احمد

سالمي عربي بمد الجزائر  من زمالئو محذرا((  العربي العالم جسده عن فصمو يمكن وال وا 
 الوالية قائد (14)شعباني دمحم محاولة عن فضال (13)الفمسطينية القضية تجاه واجبيم عن التخمي
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 إلى أدى(  بيال بن احمد الرئيس مقر) الشعب قصر  عمى فاشل مسمح ىجوم بتنظيم السادسة
 متفق فرنسية خطة بتنفيذ متيما 8964 عام محاكمتو بعد عميو اإلعدام حكم وتنفيذ اعتقالو
نما شي عن تثمر لم أخرى  محاوالت وجرت (15)الجزائر عن الصحراء لفصل عمييا  كشفت وا 
 ثقة ونزع قادتيا إضعاف بغية الداخمية الصراعات إثارة في المستمر الفرنسي التأثير عن اغمبيا
 . بيم الجزائري  الشعب
 النشاط بسبب تدريجيا الجديدة الجزائرية الحكومة ضد والتمرد المعارضة حاالت تالشت
 عندما نيويورك في الدولية المنظمة صعيد عمى والسيما بيال بن احمد ابداه الذي السياسي
 بيال بن احمد كممة الى االستماع وبعد،  المتحدة االمم في عضوا باعالنيا الجزائر طالبت
 االمم في الجزائر قبول قرار عمى باالجماع االول تشرين من السابع في االمن مجمس صوت
 . (16) العامة الجمعية توصية بحسب المتحدة

 الدبموماسي نشاطيا أسس لتثبيت بمسعاىا الجزائرية لمحكومة الدولي المجتمع تأييد واضحا بدا
بداء  تأييد إلى ذلك وصل،  الدولية المحافل في رؤى  من طرحتو ما اغمب في ليا المساندة وا 
 .الفمسطينية القضية بشأن طروحاتيا في أيضا الجزائر

 
  االجتماعية اآلثار:  الثاني المبحث

 االستقالل بعد الفرنسيون  المستعمرون  خمفيا التي الصعبة المشاكل أىم من واحدا التعريب عد
 ، التعميم مستوى  عمى بأكممو االجتماعي المحيط فرنسة وشعبا حكومة الجزائر واجيت اذ ،

 أن لمجزائر احتالليم إبان الفرنسيون  وكاد (17) كافة األخرى  الحياة ومجاالت ، الثقافة ، اإلدارة
 من قميمة نخبة ولدى ، الكريم القران حفظة لدى اال تبق ولم ، البالد في العربية المغة يطمسوا
 الميمة التحديات من واحدا جديد من بيا والعمل العربية المغة موضوعو جعل مما ، السكان
 . (18) االستقالل بعد الجزائرية لمحكومة والصعبة

 ضمن الجزائر يضع ان االستقالل بداية منذ بيال بن احمد تكتل رؤية كانت الواضح ومن
 يشمل وان لمجزائر الرسمية العربية المغة تكون  بان تقضي رؤيتو كانت ولذلك العربي محيطيا
 والفعالياات.... والصحية التعميمية والخدمات الدولة مؤسسات الى العربية المغة اعادة

 بغير الجزائر في االشتراكية تتحقق ان يمكن ال بانو بيال بن احمد واكد ، االخرى  االجتماعية
 وعممت ، قصوى  اىمية التعميم تعريب الحكومة أولت فقد السياق ىذا وضمن (19) التعريب
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 العمل واعادة واالعدادية االبتدائية لممراحل الدراسية المناىج في العربية المغة مادة ادخال عمى
 عموم في فقط عربيو مدارس ثالث الى االستقالل قبل انحسرت ان بعد العربية بالمدارس
 .(31) الجزائر

 العمل فرص توفير بضرورة مباشرة االستقالل بعد الجزائر ادركت فقد البطالة مشكمة اما
 المخيمات في كانوا نازح مميوني عودة عن فضال الفرنسية المعتقالت في كانوا ممن لممواطنين
 8963 عام الحكومة اجرتيا إحصائية وفي (38) حينذاك الفرنسية القوات عمييم سيطرت
 بذلك العمل عن عاطل عامل الف 511 ىناك ان وجدت العمل عن العاطمين عدد لمعرفة
 ال شخص مميون  1،611 من يقارب ما ايضا وظير جزئيا العمل عن عاطل ومميون  العام
 مدن في بتظاىرات العاممين قيام جانب الى السرقات ظاىرة انتشار الى ادى مما  ليم مورد

 . (31) ليم عمل فرص بتوفير مطالبة عديدة جزائرية
 بين االمية لتفشي لمحكومة كبيرة مشكمة واالمية الجيل الجزائري  المجتمع امراض شكمت
 حرمان في اليمجية وسياستو الفرنسي لالستعمار نتيجة جدا كبير بشكل المجتمع اوساط
( 33) والتخمف الجيل نير تحت الغالبية البقاء وتعممو الحياة في حقو من الجزائري  الشعب

 عمر في جزائري  طفل مميوني نحو ان الى الجزائرية الثورة بداية في اإلحصائيات وأشارت
 . (34) لمتعمم أماكن او مدارس وجود لعدم لمتعمم الفرصة ليم تسنح لم الدراسة
 االجتماعي النسيج لتمزيق تسد فرق  سياسة تكريس عمى فرنسا عممت فقد السياق ىذا وضمن
 يتخموا لم فيم الجزائر احتالليم ابان الفرنسيون  مارسيا التي السياسة تمك ، الجزائري  لممجتمع

 صراعات الثارة بينيا فيما القبائل تحريض عمى تعمل امتداداتيم ظمت اذ االستقالل بعد عنيا
 جانب الى القبائل تمك بيا تتمتع كانت التي والوئام واالنسجام الود روح إضعاف بغية دامية
 . (35) لالرض المشاعو او الجماعية الممكيات تحطيم
 ووسائل بالتعريب الرتباطو التعميمي الجانب من ثقيمة تركات الجزائرية الحكومة تحممت

 الحكومة عمدت واخالقي انساني واجب ومن بالمسؤولية الشعور دافع ومن ، اخرى  اجتماعية
 خطاب في بومدين ىواري  الرئيس بين اذ،  التعميمي بالواقع لمنيوض استثنائية جيود بذل الى
 تركو وربع قرن  من اكثر بعد االستعمار لو خمف الذي لشعبنا بالنسبة)) بالقول 8968 عام لو

 الفرنسية اإلحصائيات حسب 8954 عام نسبتيا كانت التي...((  االمية في تتمخص ثقيمة
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 عام في االمية نسبة وصمت وقد النساء بين بالمائة96 و الرجال بين بالمائة94 الرسمية
 . (36)الجزائر سكان عدد من بالمائة 81 عمى مايزيد الى االستقالل
 اىتمامنا تثير التي المشاكل من))  قائال بيال بن احمد الرئيس اشار فقد السياق ىذا وضمن

 اقرب في تحقيقيا يجب التي االساسية االىداف من نعدىا التي االمية مكافحة مشكمة ىي
 من المعربة البشرية العناصر ايجاد صعوبة حينيا الحكومة ادركت اذ (37)(( وبسرعة وقت

 من العممية الكفاءات اصحاب مع التعاقد الى اضطرىا مما الكافية العممية الكفاءات اصحاب
 من التقميل او لمقضاء الجزائرية الحكومة خطة النجاح التعميمية المالكات سد بغية عربية دول

  .   (38)التعميم عمى الحصول في الجزائرين جميع امام متساوية فرص وايجاد االمية مخاطر

 االحتالل تركو ما بسبب الجزائري  المجتمع التخمف ظاىرت سادت فقد ذلك جانب الى     
 ديارىم من اخرجوا الذين عدد بمغ ، مشردا وشعبا محطما بمدا خمف عندما ،اذ الفرنسي
سكانيم  من آلف وأربعمائة شخص ماليين ثالثة التحرير حرب بسبب المخيمات في وا 
 زادت الشيداء واعداد نازح الف سبعمائة المدن الى القرى  من النازحين عدد ،ووصل المعتقمين

 ودمرت والمغرب تونس في الجئ مميون  من واكثر (39)شييد المميون  ونصف المميون  عمى
 دمرت التي والمستشفيات والدوائر والمصانع المزارع عن فضال ، كميا تدميرا قرية االف ثمانية
 في ادارية وفوضى يتيم مميون  وربع ارممة مميون  من اكثر عن فضال (41) كامال تدميرا اغمبيا
 . ( 48) عمميم يمارسيم بديل ترك دون  فرنسا الى الفرنسيين االدارين لمغادرة الجزائر عموم

 الجزائر ثروات الستغالل كبيرة بجيود الجزائرية الحكومة سعت الصعوبات تمك ولتذليل
 بغية عديدة مجاالت في اجتماعية مشروعات تنفيذ في الستثمارىا مادية عائدات وتحقيق
بعاد الجزائري  المجتمع بواقع النيوض  .  (41)عنو والتخمف والبطالة الفقر شبح وا 

 عام تموز في لو حديث في االستقالل بعد الجزائر أوضاع بومدين ىواري  الرئيس وصف   
 البالد وجدنا ،لقد المواطنين جميع عرفيا خطيرة أزمات االستقالل بعد عشنا)) قائل 8971
 معسكرات من الخارجين الجزائريين ماليين إن ذلك عن فضال اقتصاد ودون  سمطة دون 

 كانت ذلك جانب إلى(43)...(( خطيرة اجتماعية مشكمة يطرحون  كانوا والسجون  االعتقال
 الجزائرية الحكومة مستقبل ىددت قد السمطة عمى والتنافس الحدود عمى الدائر الصراع مخاطر

. 
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 الخاتمة
 -: االتية االستنتاجات الى البحث توصل
 من والجزائري  العالمي العام الرأي أمام واضح بشكل التوسعية أطماعيم عن الفرنسيون  كشف
 مقاطعو الجزائر وكأن السياسية والسيما المجاالت بشتى الجزائري  الشأن في التدخالت خالل
 .وشعبيا وارادتيا كيانيا ليا دولة وليس ليم تابعة
 عمى بومدين وىواري  بيال بن احمد بيا يتمتع كان التي والتأثير القوة حجم واضحا بدا

 العسكري  الصعيد وعمى ، ليما الجزائري  الشعب اغمب بمساندة المتمثل الشعبي الصعيدين
 مما والسادسة والخامسة االولى والسيما الواليات في العامة االركان ىيئة بقوات تمثل الذي
 . االستقالل بعد الجزائر في  السياسي السطح عمى طفت التي التمردات معالجة من مكنيم

 الشعب ىوية طمس في االستمرار الى الرامي الفرنسي المخطط عن الجزائريون  يغفل لم
 لذلك بشدة الجزائرية القيادة تصدت اذ ، الحقيقية وىويتيم لغتيم عن باالبتعاد الجزائري 
 .االستقالل من االول العقد في التوازن  اعادت حكيمة تعميمية سياسة اتباع عبر المخطط
 من سمميا بحقوقو مطالبتو خالل من الالحرب بسياسة التمسك ثـقافة الجزائري  الشعب اظير
 الحكومات مطالبتو والسيما الصحافة او العامة المنابر خالل من او التظاىرات خالل

 والحصول االمن العيش ولعوائميم ليم توفر عمل فرص بتوفير االخرى  تمو الواحدة الجزائرية
 .العنف عن وبعيدا مشروعو بطرق  المال عمى
 اال ، المعنوي  المجال في والسيما انطالقيا منذ الجزائرية لمثورة العربي الدعم من الرغم عمى
 الجزائر في الحياة ظيرت اذ ، المادي الجانب من االستقالل بعد تقريبا تالشى الدعم ذلك ان

 الى يرقى ال االستقالل بعد العرب قدمو وما االقتصادية اإلمكانات لضعف بائسة بانيا
 االجتماعية والمشاكل واألمية األمراض لمخاطر عرضيم مما الجزائر وشعب حكومة تطمعات
 . األخرى 

 الهوامش
                                                 

 الجيش في إجباريا جند ، الصيدلة شيادة عمى حصل ، 8913 عام الجزائر في خده بن يوسف ولد -8
 انطالق بداية في الفرنسيون  اعتقمو ، الديمقراطي والحريات اقتصاد حركة في عضوا انتخب ، الفرنسي



 داود عبد ضاري.د
 

 عن النامجة واالجتماعية السيادية اآلثار

 االدتقالل بعد اجلزائر يف الفرنسية التدخالت

 

)867 ) 
 

                                                                                                                                        

 لمثورة الوطني المجمس في رسميا عضوا عين ، 8955 عام سراحو وأطمق 8954 عام الجزائرية الثورة
 رئيسا ثم ومن ،8958 عام المؤقتة الجزائر حكومة في وزيرا عين ، الصومال مؤتمر بعد الجزائرية
 بعد 8961 عام السياسية الحياة من انسحب ، ايفيان مفاوضات في اشترك ، 8968 عام لمحكومة
 .189ص ت،.د، القاىرة ، السياسي القاموس ، هللا عطية احمد ينظر ، 1111 عام توفي ، االستقالل

 الفرنسي بالجيش التحق ، 8989عام الجزائر في وىران من بالقرب مغنية مدينو في بيال بن احمد ولد -1
 عام صرتبة بمدية بمجمس عضوا انتخب ، الثانية العالمية الحرب في وشارك صف ضابط درجة إلى ورقي

 انظم ، القاىرة إلى 8951 عام سجنو من وفر ، سنوات 7 سجن ، 8948 وىران لوالية قائدا وعين 8946
 سنوات 6 واعتقموه 8956 عام مسفره إثناء في الفرنسيون  وخطفو ، 8954 عام المسمحة الجزائرية الثورة إلى
 8963 الجزائرية لمجميورية ورئيسا جزائريا زعيما أصبح ، 8961 ايفيان معاىدة عمى التوقيع بعد عنو افرج ،
 .89ص ، ت.د ، بيروت، السياسية الموسوعة ، وآخرون  الكيالي الوىاب عبد. 
 عمى وخارجيا الواليات داخل من الجزائرية لمثورة الوطني التحرير جيش حرب أركان قيادة مسؤولية تولت -3

 عمى وألقت االستقالل قبل 8961 عام األركان ىيئة وأنشأت ، بومدين ىواري  بقيادة وتونس المغرب حدود
 في ، العسكري  السياسي ودوره بومدين ىواري  ، ىادي نوري  صباح:  ينظر.  التحرير عمميات متابعة عاتقيا
 ، 1115 ، ديالى جامعة ، التربية كمية إلى مقدمة منشورة عمى غير رسالة ،( 8978-8931) الجزائر تاريخ
 .846  ص ، 8968 ، بيروت ، الطميعة دار ، حماد خيري  ترجمة ، الثائرة الجزائر ، نجميبي بوان ، 48ص
 ، العربية الوحدة دراسات مركز ،( 8999-8958) الجزائرية األزمة أصل في ، براىيمي الحميد عبد - 4
 59ص ،1118، بيروت ،8ط
  58ص نفسو المصدر - 5
 دكتوراه أطروحة ، السياسة الحياة في الجزائرية العسكرية لممؤسسة السياسي الدور ، دمحم احمد ىيفاء  - 6

 61ص ،1117 ، بغداد جامعة ، السياسة العموم كمية إلى مقدمة منثورة غير
 .59 ،ص نفسو المصدر  - 7
 تأسيس في ساىم ، الجزائري  الشعب حزب في السياسي نشاطو بدا ، 8989 ولد جزائرية شخصية - 8

 والتحق 8956 عام الجزائر غادر ، الوطني التحرير جبية تأسيس في ثم ومن والعمل لموحدة الثورية المجنة
 عام عنو وأفرج الخمسة بيال بن احمد مجموعة مع 8956 عام اختطافو تم ، لمثورة الخارجي  الجزائري  بالوفد
 االستقالل حكومة في وزيرا وبقى ، السجن في وىو المؤقتة الحكومة في دولة وزير منصب منح ، 8961
 منصبة من استقال ، الوطني التحرير لجبية السياسي المكتب في عضوا ايضا عمل ، 8961 عام األولى
 ، العربي المغرب في والمجتمع السياسة ، العقاد صالح:  ينظر.  8964 عام لمحكومة معارضا وأصبح
 .48-41 ص ، 8978 ، القاىرة ، الحديثة الفنية الطبعة

 بعدىا وانظم مصر في دراستو أكمل ، 8931 أب 13 في غويمما في ولد ، بوخروبو ابراىيم دمحم اسمو - 9
 أول في لمدفاع وزيرا أصبح ، وىران في الخامس المواء قيادة وتولى 8955 عام الجزائري  التحرير جيش إلى
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 رئيسا وأصبح 8965 حزيران 89 في بيال بن احمد عمى عسكري  بانقالب قام ثم الجزائرية لمجميورية حكومة
 ص ، السابق المصدر ، ىادي نوري  صباح.  8978 األول كانون  17 في توفي ، الجزائرية لمجميورية

815 . 
 ، بيروت ، الطميعة دار ، طرابشي جورج ترجمة ، الجزائر في االشتراكية مصاعب ، شاليان جيرار - 81
 31-19 ص ، 8964 ، 8ط

 العالمية الحرب انتياء بعد الفرنسي الجيش في وخدم ، 8911 عام الجزائر في فيمة مدينة في ولد  - 88
 أصدرت ، الجزائري  البيان أصدقاء جماعة عنيا دافع التي فرنسا مع االتحادية بالعقيدة حماسة اظير ، الثانية

 لرئيس ونائبا ، المؤقتة الحكومة في لمحربية وزيرا عين ، بحقو مرتين غيابيا باإلعدام حكم الفرنسية السمطات
 من المغرب موقف ، رمضان رشيد سموان.  غامضة بظروف 8971 عام اغتيل ، االستقالل قبل الحكومة
 ، التربية كمية إلى مقدمة منشورة غير ماجستير رسالة، 8971-8956 لممدة الجزائر في السياسية التطورات
 .48ص ، 1118 ، تكريت جامعو
 ،3ط ، بيروت ، الحداثة دار ، داغر قصير كميل ترجمة ، الحديث العربي المغرب ، أمين سمير 81 -

 .135 ص ، ت.د
 .15ص ، السابق المصدر شاليان جيرار - 83
 .54  ، السابق المصدر ، ىادي نوري  صباح عن نقال - 84
 .15ص ، السابق المصدر شاليان جيرار - 85
 ، الحكمة دار ، داغر قيصر كميل ترجمة ، والواقع األسطورة الوطني التحرير جبية ، حربي دمحم - 86

 .197 ص ،8983 ، بيروت
 ، منشورة غير دكتوراه أطروحة ، 8978-8965 ، الداخمية الجزائر سياسة ، رمضان عباس كفاح - 87
 .86-85 ص ، السابق المصدر ، براىيمي الحميد عبد ؛ 81ص ، 8983 ، الموصل جامعة ، اآلداب كمية
 ىادي نوري  صباح ،314-313 ،ص السابق المصدر حربي دمحم:  ينظر التفاصيل من لمزيد - 88

 . 57 ،ص السابق ،المصدر
 رسالة ،8965 عام حتى واالجتماعي واالقتصادي السياسي ودوره بيال بن عمي،احمد خضير مائدة - 89

 .819 ص ، 1114 ، بغداد جامعة ، رشد ابن – التربية كمية إلى مقدمة منشورة غير دكتوراه
 وحركة الجزائري  الشعب حزب في السياسي نشاطو بدا ، 8938 عام الجزائر في ولد جزائرية شخصية - 11

 لممدة فرنسا في وسجن بيال بن مجموعة مع اختطف ، 8954-8947 عام من الديمقراطية الحريات أنصار
 أمين مسؤولية تولى ، 8957 عام السجن في وىو المؤقتة الحكومة في لمدولة وزيرا أصبح ، 8956-8961

 المغرب في االستقالل حركة ، خورشيد جبار سراب – 8983 عام استقال ، الوطني التحرر جبية عام
 .83ص ، 1117 ، لمبنات التربية كمية إلى ، منشورة غير ماجستير رسالة ، العربي
 .71-69ص ، السابق المصدر ، دمحم احمد ىيفاء - 18
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 .61-59 ص ، السابق المصدر ، ىادي نوري  صباح - 11
 انتصار حزب في انخرط ثم ومن المنحل الشعب حزب إلى انخرط 8918 عام الجزائر في ولد - 13

 8947 لمحزب السياسي ولممكتب المركزية لمجنة عضوا أصبح،  8954 – 8941 عام الديمقراطية الحريات
 في الحركة ومثل 8958 عام القاىر إلى انتقل،  الفرنسيين من غيابيا باإلعدام عميو حكم،  8949 –

 وزير منصب شغل،  الوطني التحرير جبية في مؤسسا عضوا أصبح( ، فرحي سعيد) بأسم الدولية المؤتمرات
 8961 عام مسمحا تمردا قاد،  بيال بن احمد الرئيس لنظام معارضا ثم المؤقتة الجزائرية الحكومة في الدولة
 سجن من ىرب،  عنو عفوا صدر ثم باإلعدام عميو وحكم 8964 عام سجن،  االشتراكية القوى  راية تحت

 .  333 ص،  السابق المصدر،  حربي دمحم:  ينظر.  8966 نيسان 31 في الحراش
 الذين األوائل من كان ، شعبان الطاىر الحقيقي اسمو ، 8934 عام أيمول من الرابع في شعباني ولد - 14

 الواليات في الثالثة لممنطقة رئيسا عين 8959 عام وفي ، الجزائرية لمثورة األولى العمميات في شاركوا
 ، التحرير جبية في السياسي المكتب عضوا أصبح االستقالل وبعد ، الوالية قيادة تولى ثم ومن ، السادسة
 .76-73ص ، السابق المصدر ، ىادي نوري  صباح
 .77ص ، السابق المصدر ، دمحم احمد ،ىيفاء796ص ، السابق المصدر ، براىيمي الحميد عبد - 15
 . 8961 األول تشرين 8 في 1878 العدد العمل صحيفة - 16
 بيروت ، العربية الوحدة دراسات مركز ، العربي المغرب في العربية والقومية التعريب ، معوض نازلي - 17
 .853- 851 ص ، 8986 ،8ط ،

 .61،ص8974 ، بغداد ، العادل اإلعالم ، شييد المميون  بمد الجزائر ، األوسي الدين جمال - 18
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