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 الملخص :

أقصى  االسَباتيجية الٍب تبنتها جبهة التحرير للتوغل يف يتحدث البحث عن  
اعبنوب خاص مع تركيز االحتالؿ الفرنسي على ىذه الرقعة اعبغرافية  من اعبزائر 
و الٍب أظهرت فيها عدة مشاريع حاولت ربقيقها ، كما تربز الورقة العلمية  أمهها 

نوب و الٍب حاوؿ فيها االحتالؿ لالث مرات و يتعل  امأمر يف منطقة أقصى اعب
عليها الضوء كأمنوذج ، و قد أفشلت ىذه  دبنطقة اؽبقار الٍب يسلط البحث

اؼبشاريع بعد ادراؾ الثورة اعبزائرية ػبطورة مشاريع االحتالؿ الفرنسي من جهة و 
و خصوصيات اؼبنطقة الٍب ستمكنها من استغالؽبا      حبقائ  اضطالعها

ـ  ، خاصة 1956االستغالؿ امأمثل لصاحل الثورة اعبزائرية و خاصة بعد سنة 
طرت الثورة اعبزائرية لتفعيل جبهة اعبنوبية لصد مشاريع االحتالؿ و بعد أف اض

استغالؿ حدودىا اعبنوبية يف اؼبعركة و االستفادة من الدعم االفريقي القادـ من 
جنوب اعبزائر سواء من العم  االفريقي أو من الدوؿ اجملاورة و ذبسيد ذلك 

ؼبعركة اشتدت بْب ـ ، خاصة أف ا1960ميدانيا على مراحل بداية من سنة 
و الديبلوماسية و         الطرفْب على كافة امأصعدة العسكرية منها و  السياسية

االعالمية و كل اجملاالت الٍب كاف مأحد الطرفْب استغالؽبا لصاغبو ، مع إدراؾ 
جبهة التحرير الوطِب اعبزائرية ضرورة مواجهة االسَباتيجية الفرنسية و ذلك من 

مكانيات احمللية يف أقصى اعبنوب و اإلمكانيات االفريقية بكل خالؿ استغالؿ اال
من خالؿ انشاء اؼبنطقة اعبنوبية أبعادىا لتجسيد البعد االفريقي للثورة اعبزائرية 

 .  الصحراوية
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ABSTRACT: 

 the research is about the adopted strategy by the FLN for 
penetrate into the far south specially the focusing of the 
French occupation on this geographical area of Algeria, and 
in which several French projects appeared tried to achieve. 
Also, the scientific paper highlights the most important 
projects of the French occupation in the far south, where 
the occupation tried three times in Hoggar region and this 
research sheds some light on this region as an example. 
These French projects failed after the realization of the 
algerian revolution of its dangerousness, and carrying out 
the realities and privacies of the region which will enable 
for an optimal exploitation for the benefit of the algerian 
revolution particular after 1956 and especially when the 
algerian revolution forced to activate the southern front in 
order to resist the projects of the occupation. In addition, 
the algerian revolution used its southern borders in the 
battle and took advantage of the african support either from 
the south of Algeria or from neighboring countries, and 
applying all that on stages starting from 1960; especially the 
battle raged between the two fronts at all levels military, 
political, diplomatic, and media and all fields where one of 
the parties exploited in favor. Furthermore, the FLN 
awarness of the necessity to force the French strategy 
through the local use of possibilities in the far south and the 
african potential in all dimensions to reflect the african 
dimension for the Algerian revolution through the 
establishment of the southern region. 
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تعُب امأمم بتارخيها أديا عناية و تبذؿ قصارى جهدىا لكتابتو و صبع كل ما       
لو عالقة هبا من كتب و ولائ  يف ـبتلف أكباء العامل ، و رغم اف اعبزائر مرت 
دبرحلٍب كتابة تاريخ وطِب و مرحلة تكوين مدرستها التارخيية ، و مزاؿ جزء من 

تاريخ لورهتا ذات الصيت العاؼبي ، و  تارخيها حباجة اىل مزيد من البحث و ىو
قد ساعد اعبزائر وجود ؾبموعة من اؼبخابر و التخصصات يف ـبتلف اعبامعات 
اعبزائرية على االنتقاؿ كبو الكتابة الدقيقة و اؼبتخصصة يف ـبتلف مواضيع تارخيها 

و ظلت اؼبواضيع الٍب زبص اغبيز و من بينها مواضيع تاريخ الثورة اعبزائرية ، 
عبغرايف الصحراوي من اعبزائر ما يزاؿ حيتوي على مواضيع مل يتم البحث فيها و ا

مواضيع مل يتم التفصيل فيها و مواضيع حباجة إىل دراسات أعم  و رغم أف 
و    امأسباب اؼبوضوعية قائمة من أبرزىا قلة اؼبادة العلمية يف بعض اؼبواضيع 

ث يف أسطر ىذه الورقة ها يف امأخرى ، و اخَبت أف أربدعدـ وجود بعض
العلمية البسيطة عن اسَباتيجية جبهة التحرير الوطِب يف مناط  أقصى اعبنوب 

أي  –كوهنا   1962-1956اعبزائري و عالقتها بالدعم االفريقي للثورة اعبزائرية 
تشكل مناط  التماس بْب اعبزائر و بْب جوارىا  -مناط  أقصى اعبنوب اعبزائري

    .اعبزائر االفريقي 

 :استراتيجية االحتالل الفرنسي في الصحراء الجزائرية أوال: 

ؾبموعة من  فقد كانت لو مل يدع اإلحتالؿ الفرنسي يف اعبزائر مكانا للحظ     
النظر الفرنسية خبصوص الصحراء اعبزائرية  ةوجهل و ىي اؼبربر اغبقيقيامأىداؼ 

ت و بكل دقة و من خاللو أدركت أف سلطات اإلحتالؿ الفرنسي قد حسب ،
طموحاهتا يف الصحراء اعبزائرية على وجو اػبصوص و الٍب سبثل جزءا من 

و من أجل ذلك قاـ بوضع ؾبموعة من اؼبشاريع لٍب تسّب  ، 1طموحاهتا اإلفريقية
 يف ىذا اؼبنحى منها : 

من خالؿ العنواف قد تتضح طبيعة المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية:  - أ
تقتصر  -أي اؼبنظمة اؼبشَبكة-روع إف صح التعبّب، و مل تكنىذا التنظيم أو اؼبش
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فقط على الطابع اإلقتصادي الذي يهدؼ إلستغالؿ الثروات الطبيعية بل يتعداىا 
إىل أكثر من ذلك و اؼبقصود ىنا ىي تلك اػبطوات الفرنسية ذات الطابع 

عمارية مشاريع إست»اإلقتصادي البحت الذي أشارت إليو جريدة اجملاىد بعنواف 
 2«في الصحراء 

بل إف ىذه اؼبشاريع وضعت اللبنة امأوىل يف طري  مشروع فصل الصحراء  - أ
فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر مكتب البحوث اؼبنجمية ،ومكتب التفتيش عن 
البَبوؿ و اؼبكتب الصناعي اإلفريقي و ىذا ما يعِب بداية تغيّب اإلحتالؿ الفرنسي 

 اؼبناى  اغبديثة أو بعبارة أوضح إىل الشكل مناىجو من اإلستعمار القدمي إىل
اعبديد الذي يتمسك باعبوىر و ىو الثروة اإلقتصادية يف البالد والتشبث هبا 

، و الٍب بات امأفارقة يدركوف حقيقتو و أىدافو أكثر من ذي  3 مهما كاف الثمن
، و كاف ؽبا ىدؼ بعيد اؼبدى من شأنو ضباية قوة اإلقتصاد الفرنسي 4قبل
لإلستحواذ على  -أي فرنسا–كيل مناط  نفوذ تساىم بقوة يف معركتها وتش

من خالؿ ىذا كلو يتضح لنا أف  و ، 5السوؽ العاؼبية مع بريطانيا و أمريكا
سلطات اإلحتالؿ تبدي إىتماما كبّب بالصحراء و ترغب يف تنميتها بل إهنا 

وضعت ىذه اؼبنظمة  حقيقة بداية اؼبناورات الفرنسية بشأف الصحراء اعبزائرية فقد
و النيجر و   لتشَبؾ فيها مع مناط  عدة من دوؿ إفريقية ؾباورة منها موريتانيا 

( مربزتا اؽبدؼ 100و اغبقيقة عربت عنها اجملاىد يف عددىا اؼبائة) 6تشاد
على إلتقاء سيادات إفريقية متعددة في منطقة يحاول :»...اغبقيقي 

ون أداة وصل بين األقطار سينشأ اإلستعمار جعلها أداة فصل بدل أن تك
عنو من الخالفات و المشاكل بين البالد اإلفريقية ما يسد في وجهها نهائيا 

و التعاون المثمر لرفع مستواىا اإلقتصادي و       طريق الوحدة الصحيحة
، صحيح ىذا الكالـ منقوؿ عن جريدة اجملاىد لساف حاؿ  7«اإلجتماعي...

ذي ديثل رأي احد طريف الصراع و لكن من وجهة جبهة التحرير الوطِب و ال
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ىو ربليل واقعي للوضعية من جهة ، ويربز ذكاء  -إف صحت-نظري 
 اإلسَباتيجية الفرنسية و خطورهتا من جهة أخرى.

و ىذا ما يؤدي يف هناية امأمر إىل اغباجة لفرنسا للحفاظ على اإلستقرار         
من  بالتايل فإنو و لوؿ النافعة للجميع وأو بروزىا كطرؼ وحيد بإمكانو إجياد اغب

الطبيعي أف تالئم ىذه اغبلوؿ  مع مصاغبها    و ىو ما سيربز سياسات أخرى 
و هتدؼ ىذه اؼبنظمة إىل إستغالؿ  -قاعدة اؼبناورة–ال تشذ عن ىذه القاعدة 

و  8موارد الصحراء بصيغة قانونية وسياسة تضمن إستمرار تدف  ىذه اؼبوارد
التحركات الفرنسية ال تشذ عن إسَباتيجية الدوؿ الرأس مالية الٍب  عموما ىذه

طورت من أسلوهبا يف التعامل مع مثل ىذه امأوضاع بشكل يضمن إستمرار 
، و قد كانت اؼبنظمة تضم ىيكال بشريا منظما و 9عالقات التبعية اإلقتصادية 

رايف و اؼبكوف يف متسلسال  ، و الدليل اآلخر على ىذه السياسة ىو الَبكيبة اعبغ
جزئو اؼبركزي من الصحراء اعبزائرية مضاؼ إليو قطع من صحاري الدوؿ اجملاورة 
حيث تضم اؼبناط  الواقعة إداريا ضمن البلديات اؼبختلطة و اؼبلحقات و 

و توقرت و تيديكلت      البلديات امأىلية لألغواط و اعبلفة و الوادي و ورقلة 
قي و البيض و الساورة و تندوؼ و توات يف اعبزء وآجر و اؽبقار يف اعبزء الشر 

الغريب، يضاؼ إليها مناط  و أقاليم تومبكتو و غاو تاىو و أغاديس و بيلما و 
 .10بوركو و إيندي و تبسٍب من خارج اعبزائر

ىي وزارة مستحدلة و كما يدؿ إظبها فإهنا تعُب بشؤوف  وزارة الصــــحراء:  -ب
علقة هبا و سبثل أو ذبسد تطويرا لإلسَباتيجية الصحراء و كل التطورات اؼبت

الفرنسية و كما سب  تعريفها فإف ىذه الوزارة أنشأت بقرار من ؾبلس الوزراء 
و على رأسها وزير حيث كاف أوؿ من قاـ هبذه  195711الفرنسي يف جواف 

اؼبهمة ىو ماكس لوجاف و ىذا اإلجراء ديثل خطوة يف طري  ربقي  اػبطة 
دفة لفصل الصحراء إذ يعترب ىذا الوزير سكاف الصحراء مواطنْب الفرنسية اؽبا

، و منو فإهنا ال تعترب قطعة من اعبزائر بل قطعة من امأراضي  الفرنسية  12فرنسيْب
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فبا يسهل ربقي   13ماداـ يشرؼ على شؤوهنا وزير خاص يف اغبكومة الفرنسية
اصة اإلقتصادية العديد من طموحات إدارة اإلحتالؿ الفرنسي اؼبستقبلية و خ

و اؼبالحظ أف ىذه الوزارة كانت ؿباطة بزخم كبّب من اؼبساعدات    ، 14منها
التقنية و الفنية و اؼبالية مصدرىا الوزارات اؼبعنية السالف ذكرىا يف ـبتلف 
اجملاالت موزعة على اؽبيكلة اؼببينة آنفا إال أف ىذه الوزارة مل تتمكن من العناية 

كما تدعي بل مأهنا مل تشذ عن بقية مؤسسات اإلحتالؿ   بالربام  الٍب وضعتها
الفرنسي، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر قطاع الشبيبة و الرياضة الذي تدعي العناية 
بو مل ربرؾ فيو ساكنا مأنو كاف سيشكل نوعا من اغبركية و اإلحتكاؾ الذي 

ت ينجم عنو وعي يف أوساط الشباب بل على العكس كانت سبنع ىكذا نشاطا
، فأين ما إّدعتو من إىتماـ بالشؤوف الصحراوية كافة؟ و ما إدعاه  15يف الصحراء

وزير الصحراء يف تقريره؟، و اؼبالحظ ىيمنة الشأف اإلقتصادي على ىذه الوزارة و 
 الذي يدفعنا للتساؤؿ عن مصادر سبويل ىذه الوزارة؟

جس للنبض مل تكن اؼبشاريع السابقة سوى  مشروع الجمهورية الصحراوية:-ج
و ؿباولة من سلطات اإلحتالؿ الفرنسي وضع أرضية تبِب عليها مشروعها 
اغبقيقي اؼبؤدي إىل فصل الصحراء وقد سبثل ىذا اؼبشروع يف ؿباولة إنشاء صبهورية 

، اعتمد االحتالؿ الفرنسي على شخصية ضبزة صحراوية يف  مشروع آخر أمشل 
، و وفرت لو كل  16ة الصحراويةبوبكر الذي كلف بعرض مشروع إقامة اعبمهوري

اإلمكانيات الٍب تساعده على القياـ بعملو إذ أوؿ ما قاـ بو أف شرع يف الَبوي  
لفكرة الشخصية و اؽبوية الصحراوية اؼبتميزة و بتواطؤ منو ظهر أناس يقولوف أهنم 

و قد قاـ اإلحتالؿ الفرنسي بإلارة أطماع ىذا  ، 17صحراويوف و ليسوا جزائريْب
و قد قاـ   ،  18بأف توليو إمارة ىذه اؼبملكة ترأس اعبمهورية  الصحراوية الرجل

إذ  ، 19جبوالت سريعة للحصوؿ على تأييد و دعم من أعياف اؼبناط  الصحراوية
، و قاـ  20قاـ بزيارة إىل منطقة اؽبقار و إجتمع بأعياهنا دوف اػبروج بنتيجة تذكر

مل يتمكن  1961ديسمرب  04يف حٌب بزيارة إىل النيجر برفقة "ماكس لوجاف" 
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خالؽبا من إقناعها الرئيس النيجّبي "ضباين ديوري" دبساعدتو على قياـ اعبمهورية 
 .21الصحراوية بعد إدعائو أنو فبثل الصحراويْب

يف  1960و مل يستطع إفتكاؾ موافقة امأعياف حٌب بعد صبعهم يف خريف     
النصارى يف اجمللس العمايل  جلسة مغلقة يف ورقلة حضرىا النواب اؼبسلموف و

و تبعد عنهم اؼبسؤولية و مثاؿ تلك  حيث كانت آراء النواب ربمل الرفض ضمنيا
الردود ما قالو "الشيخ بيوض" يف رده على إستشارات  "ضبزة بوبكر" حوؿ 
موضوع فصل الصحراء بعد ما عرض عليهم ما جرى بينو وبْب "دوغوؿ" من 

ستشّبنا يـو فصلت أجزاء من الشماؿ...فهي إف فرنسا مل تكن ت»...مشاورات:
تصل وتفصل و تتحكم كما تريد، بل أكثر من ىذا كنا نطلب أشياء من حقنا و 
نرفع أصواتنا فال تسمعنا حٌب يف تطبي  قوانْب سنتها ىي...فإذا أرادت فرنسا أف 
تستشّب فلتستشر صاحب اغب  و ىو الشعب اعبزائري كلو...ال أنت أيها الرئيس 

ال أنا، و ال أحد من النواب ديلك أكثر من بطاقة إستفتاء يلقيها يف  ، و
، و فشل حٌب يف اللقاءات الٍب حاوؿ فيها صبع  22«الصندوؽ يـو اإلستفتاء...

امأعياف دبساعدة من الشرطة الفرنسية الٍب أرغمتهم على حضور إجتماع أفريل 
النتيجة الٍب كاف ( و مل خيرج ىذا اإلجتماع ب54حضرتو أربع و طبسوف )1961

يرجوىا ضبزة بوبكر و اإلدارة الفرنسية و نفس الشيء يقاؿ عن لقاء سانت 
 .23أوجاف

بنشاطات كثيفة من أجل بلوغ ىدفو  -ضبزة بوبكر–قد قاـ ىذا الرجل أي  و   
و ىدؼ إدارة اإلحتالؿ الفرنسي و الٍب مل يكبحها سوى هتديدات جبهة التحرير 

مث إف إدارة اإلحتالؿ الفرنسي بدأت تقتنع بفشل  24ولو و ؼبن حيضروف إجتماعات
و بالتايل فإهنا         دعاية اؽبوية الصحراوية الٍب مل تلقى رواجا و ال إقتناعا هبا

 .25ستسلم جبزائرية الصحراء

 ثانيا: إستراتيجية ثورة التحرير الجزائرية في الصحراء بعد مؤتمر الصومام:
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تنظيما و  ازدادتيدة يف لورة التحرير و تغّبت أمور عد 1956بعد سنة     
، و بطبيعة اغباؿ تغّبت  1956أوت  20خاصة بعد مؤسبر الصوماـ اؼبنعقد  يف 

اؼبنتهجة يف ىذا اغبيز اعبغرايف    و أيضا نفس الشيء ديكن أف يقاؿ  االسَباتيجية
فبعد أف مدت خاليا جبهة  اعبديدة االسَباتيجيةعن امأىداؼ اؼببتغات من ىذه 

التحرير إىل غاية تامنغست اتضحت االسَباتيجية  ، ففي اجملاؿ السياسي عملت 
وىذا من شأنو إضعاؼ و إفشاؿ  ربقي  مقاطعة الشعب لإلدارة الفرنسية  على 

ـبططات اإلحتالؿ اؼببنية على أساس عزؿ الشعب عن الثورة و ذلك بتشكيل 
حل النزاعات والتكفل  تنظيمات سرية داخل اؼبدف و القرى و اؼبداشر تعمل على

       ، 26دبختلف اؼبشاكل الٍب كانت  تظهر على الساحة احمللية من حْب آلخر
و تدعيم  اإلتصاؿ بالشعب و نشر اليقظة و التوعية و دعوتو إىل االستقالة من  
كافة ىياكل اإلدارة اإلستعمارية و التعبّب عن دعمهم للثورة و جبهة التحرير 

باإلعتماد على  و كذلكاؼبناشّب منها  عدة  طرؽ منها علىبالعتماد ،   27الوطِب
دعوة ، كما سبت  28ؾباىدين ؽبم قدرات سياسية و بإمكاهنم القياـ بالدعاية

سلطات  الٍب تقيمهاالنشاطات السياسية  اؼبواطنْب إىل مقاطعة االنتخابات و
 .29اإلحتالؿ الفرنسي

اغبكومة اؼبؤقتة  و أبلغتية ربذير الشركات البَبولية امأجنبكما عملت على     
اؼبربمة مع اغبكومة الفرنسية الصفقات بعدـ جدوى   دوؽبايقضي بإبالغ ىذه 

كوهنا ال سبلك ح  عقد إي صفقة زبص إستغالؿ  الثروات    1959سنة 
العمل على إبراز تضامن الشعب مع لورة التحرير ، و من جهة أخرى 30اعبزائرية

يوما وطنيا  1961جويلية  05إزباذ يـو  ؿ ذلك و الدعاية لو أماـ العامل و مثا
رغم بنجاحو الصحافة الفرنسية و الدولية و الذي اعَبفت ضد سياسة التقسيم 

 الشعب خرجو قوات كبّبة لكسر اإلضراب العاـ و الشامل  ه من حشدما مت 
و امأغواط  و            بسكرة و اعبلفة يف مظاىرات ضد التقسيم يف كل من

 .  196231و يف ورقلة  1961و يف مدينة توقرت سنة  1960عاـ  يف غرداية
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اإلسَباتيجية العسكرية الٍب إختلفت  فقد اختلفت أما على الصعيد العسكري    
حيث ـ 1956و  1954ما بْب سنٍب عن تلك اؼبنتهجة يف اؼبرحلة امأوىل 

ها مشلت التنظيم العسكري اؼبناط  الصحراوية الٍب مل يتمكن من أف يضع في
يف  خاصة رغم الصعوباتنشر الثورة يف الصحراء  و مت خالياه يف اؼبرحلة السابقة 

الذي وضعت مناطقو ربت قيادة الوالية السادسة اؼبنشأة فقط بعد اعبزء الشرقي 
مؤسبر الصوماـ الذي أعاد اإلعتبار ؼبناط  كانت خارج حسابات مفجري الثورة 

الثورة قد حققت ىدؼ الشمولية رغم ، و هبذا تكوف  32التحريرية لعدة أسباب
أهنا مل تتمكن من صبع كل اؼبسؤولْب و اؼبمثلْب يف ىذا اؼبؤسبر التارخيي إال أهّنا 

و             سبكنت من وضع أرضية سبكنها من إعادة اإلعتبار ؽبذه اؼبناط  
، و من أجل سياسة أخرى يف اؼبناط  اعبنوبية البعيدة  33اؼبيكانيزمات امأساسية

  إنشاء  منطقة خامسة مشكلة من غرداية و متليلي و ورقلة و تامنغست ومت
تأطّبىا لتصبح مناط  إنطالؽ و ىو ما يسمح بالتوغل جنوبا إلستقطاب وجهاء 
و أعياف القبائل و ذبنيدىم ػبدمة الثورة و إطفاء نار الفًب الٍب كاف يبثها احملتل 

ة إستنفار قصوى بتكثيف الفرنسي من حْب آلخر ، و وضع الوالية يف حال
و مد شبكات  34العمليات الفدائية و نصب الكمائن و إستهداؼ مراكز العدو

 . 35الثورة التحريرية إىل غاية مناط  أقصى اعبنوب

أما اعبهة الغربية من الصحراء فكانت تابعة للوالية اػبامسة الٍب كانت     
ض اؼبتوسط مشاال إىل مساحتها ىي امأخرى شاسعة و الٍب سبتد من البحر امأبي

اغبدود اؼبالية جنوبا و حيدىا شرقا كل من الوالية الرابعة و الوالية السادسة و  
غربا اغبدود اؼبغربية و اؼبوريتانية و مل تكن كل مناطقها صحراوية كما ىو الشأف 
بالنسبة للوالية السادسة و تضم اؼبناط  الصحراوية التالية: البيض ،النعامة ،بشار 

وؼ، أدرار حيث ديكن القوؿ عن الوالية اػبامسة أهنا كانت تضم شبانية ، تند
مناط  و كانت اؼبناط  الصحراوية فبثلة يف لاللة نواحي ىي كلومب بشار،عْب 

 .36الصفراء ،البيض وآفلو
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و قد تأخر اعبزء الصحراوي يف اإلنطالقة فإذا كاف اعبزء الشرقي من الصحراء     
فإف اعبزء الغريب كذلك رغم كونو  1956إىل غاية سنة مل يعرؼ التنظيم الثوري 

مصنف جغرافيا ضمن حدود الوالية اػبامسة قبل ىذه السنة و قبل مؤسبر 
الصوماـ فإنو و دبجرد  وصوؿ التنظيم الثوري إىل امأبيض سيدي الشيخ و غرداية 
حٌب قاـ سكاف بعض اؼبناط  الصحراوية الغربية باإلتصاؿ دبحمد جغابة يف 

و ىو اؼبكلف من طرؼ الوالية السادسة بنشر التنظيم الثوري يف  1956خر أوا
 . 37أعماؽ الصحراء

ؿباربة  اإلسَباتيجية العسكرية كما كاف اؼبسعى امأساس و الرئيس ىو       
الفرنسية الٍب هتدؼ إىل إبقاء الصحراء اعبزائرية أرضا ىادئة دوف أف تتضمن 

ا يف قياـ جيش التحرير و ال تواجده ميادين للحرب ، و كانت ال ترغب أبد
قامت جبهة التحرير بوضع  خطة ؼبد الثورة  حيث، و مل توف  يف ذلك  38هبا

و ؼبا شددت قوات اإلحتالؿ الفرنسي  39جنوبا إىل غاية مناط  أقصى اعبنوب
فعل الثورة أف أقدمت  على الصحراء و كثفت من تواجدىا العسكري كاف رد

لبات تواجد جيش التحرير الوطِب بالصحراء و ذلك على إجراء آخر من شأنو إ
إنطالقا من اغبدود اؼبالية دخل  196040بإنشاء منطقة أقصى اعبنوب سنة 

 .41ؾبندوىا الَباب اعبزائري بعد إسباـ تدريبهم و جاىزيتهم

بتجنيد عدد كبّب من الشباب و يف شٌب  و كإجراء فعاؿ قامت الثورة اعبزائرية   
و أدالء و ميكانيكيْب إلستخدامهم يف زرع امألغاـ و تنظيم      اجملاالت مثقفْب 

مكاتب سرية ىدفها صبع اؼبعلومات عن قوات اإلحتالؿ و الشركات البَبولية و 
و إبالغها     اعبالية امأوروبية و اؼبناوئْب للثورة و رصد ربركاهتم و ـبططاهتم 

 رغم صعوبة الظروؼ ، و قد كاف اجملندوف يف جيش التحرير الوطِب42للمجاىدين
يدفعوف اإلشَباكات دوريا و ىو ما من شأنو أف يدعم اعبيش دببالغ مالية و 

إستهداؼ اؼبنشآت البَبويلية ،و  43حاجيات من ألبسة و أغذية و أدوية و ذخّبة
الٍب مل خيفي دوغوؿ رغبتو يف إستغالؽبا و إستغالؿ البُب التحتية الٍب أنشأىا يف 
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قد عمل جيش التحرير على إستهداؼ مصاحل ىذه ف 44الصحراء اعبزائرية
توسيع رقعة ، و 45الشركات اؼبتواجدة دبناط  الصحراء و خاصة البَبولية منها 

اؼبعارؾ العسكرية للقضاء على اؽبدوء الذي رباوؿ سلطات اإلحتالؿ الفرنسي 
 رظبو على اؼبناط  الصحراوية فقد بلغت الٍب قاـ هبا جيش التحرير اؼبناط  البعيد

أماـ الرغبة الفرنسية يف السيطرة على  46كعْب صاحل و سبنراست و سبيموف و أدرار
كامل الصحراء و لكنها مل تتمكن من ربقي  ذلك رغم ما جندتو من إمكانيات 

 .47ووسائل

نستنت  أنو كانت للثورة اعبزائرية إسَباتيجية خاصة باغبيز اعبغرايف  منو   
و امأىداؼ فيو عن بقية أكباء الوطن ، و  الصحراوي و ـبتلفة إلختالؼ الظروؼ

قد طورت الثورة من ىذه اإلسَباتيجية مع تطور ىياكلها و تنظيماهتا و أيضا مع 
تطوير اإلحتالؿ إلسَباتيجيتو يف الصحراء و منو فإهنا كيفت إسَباتيجيتها وف  

أصبحت أكثر مشولية و ختاما ال ديكن  ـ1956ىذا كلو و لكنها بعد سنة 
ف الواحد منا ديكنو إستيفاء اؼبوضوع حقو يف ىذه امأسطر اؼبعدودة على القوؿ أ

تواضعها إال أنو ديكنو اإلسهاـ يف كتابة تارخينا الذي يعد واجبا على كل اعبزائريْب 
 . 

ثالثا: مشاريع اإلحتالل الهادفة للفصل في أقصى الجنوب منطقة ىقار 
 أنموذج:

ة تركيبة اجملتمع اعبزائري فهو يعرؼ كل إف اإلحتالؿ الفرنسي درس و بعناي     
، و فيما خيص نظاـ اجملتمع فإف 48فبيزاتو و حٌب عادات امأسر اعبزائرية و عالقاهتا

 و  لإلحتالؿ الفرنسي يف اعبزائر ذبربة طويلة مع النظاـ القبلي  منذ فَبة اؼبقاومة
اـ على فَبة دخوؿ اإلحتالؿ و الذي يعيش التوارؽ وفقو إذ يرتكز  ىذا النظ

طاعة الزعيم و الذي يسمى عندىم "أمنوكل" و الذي ديثل السلطة التقليدية و ال 
زبضع قراراتو للنقاش قبل أف تتمكن سلطات اإلحتالؿ من إخضاعها و لكنها 

،و ؼبا إندلعت الثورة التحريرية و إمتدت إىل كامل أكباء 49حافظت على ىيكلها



 مجلة دورية دولية محكمة                مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 361 07لعدد ا
 

الوطن و تفطنت حملاوالت اإلحتالؿ الفرنسي إغراء أعياف القبائل فوقفت يف وجو 
أما عن تفطن الثورة لألمر و كيفية التعامل معو يقوؿ  ،   50ىذه احملاوالت
بغّب  ال ديكن مأي شخص أو تنظيم أف يعمل يف اعبنوب":»...51"جغابة ؿبمد

و موافقتهم و مساندهتم لو و ىو ما فعلناه منذ      إتصاؿ مع التوارؽ 
و أقر جغابة الذي كاف مكلفا بالتجنيد من قبل الوالية السادسة أنو  52«البداية...

و ىذا ما يؤكد ما سب   54حٌب تبعو كل توارؽ اؽبقار 53ما إف إقتنع أطبوؾ باي
ؿ يف نظاـ قبائل التوارؽ و الذي يقوؿ عنو قولو عن السلطة الٍب يتمتع هبا امأمنوكا

جغابة الذي عمل على نشر خاليا جبهة التحرير الوطِب يف أقصى اعبنوب 
و ىو ما اقرتو سلطات  55إنطالقا من اؼبنيعة أنو ؼبس فيو تأييدا واضحا للجبهة

رغم صعوبة  56اإلحتالؿ الٍب مل زبف إنزعاجها من إنتشار الثورة يف الصحراء
قوؿ ؿبمد الشريف مساعدية أهنا كانت معركة إلبات وجود يف ظل إذ ي 57الوضع

سعي اإلحتالؿ الفرنسي لإلحتفاظ بالصحراء و خاصة مطلع الستينات بإدعائها 
، و بالَبكيز على  58أف ىناؾ مناط  مل تتمكن جبهة التحرير من التواجد هبا

الٍب  59يةامأعياف من قبل جبهة التحرير و توعيتهم حبقيقة اإلدعاءات الفرنس
هتدؼ إىل التفري  بْب اعبزائريْب بكل الطرؽ حٌب يسهل عليهم ربقي  امأىداؼ 

، فإف  60اؼبنشودة و اؼببنية على قباح فكرة التقسيم و بَب اعبزء اعبنويب من اعبزائر
سلطات اإلحتالؿ الفرنسي عملت على جعل ىؤالء امأعياف أداة أساسية 

لتوارؽ و عرضت عليهم فكرة إنشاء لتحقي  مشروع الفصل و ذلك بإلتصاؿ با
     دولة مستقلة و تضم توارؽ اعبزائر )ىقار ،أزجر( و توارؽ كل من مايل و النيجر 

و قبل أف يشرع الفرنسيوف يف تنفيذ فكرهتم تلك كانوا يعملوف على  61و تشاد
جنوهبا و ؼبا أدركت تغلغل  و إحداث قطيعة بْب عناصر امأمة و خاصة بْب مشاؽبا

ة يف أقصى اعبنوب عندما القت القبض على ؾبموعة من لوار يف منطقة الثور 
و قاموا جبمع     رت خبطورة الوضع و ضرورة اإلسراع يف تنفيذ اؼبخطط عاؽبقار ش

و قاـ جنراؿ يسمى "مسمّب" بإلقاء كلمة أماـ اغبشد مشوىا  ،  سكاف اؼبنطقة
هة أخرى، و مركزا من خالؽبا صورة اجملاىدين من جهة و مادحا فرنسا من ج
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على الوعود و اإلغراءات و اغبياة اؼبميزة الٍب سيعرفها سكاف الصحراء يف 
و قد كانت زبشى أي إتصاؿ ،  62اؼبستقبل طبعا ربت إدارة اإلحتالؿ الفرنسي

بْب السكاف و الثورة و كانت ربيط مناط  التوارؽ بعزلة كبّبة فإذا ما ظبعت بثوار 
، و  63ل إمكانياهتا للحيلولة دوف إتصاؽبم بالسكافيف اؼبنطقة إال و جندت كام

عندما تلقي القبض عليهم كانت تسجنهم خارج اؼبنطقة أي تبعدىم مع إنزاؿ 
، و حٌب بعد نشأة اعببهة اعبنوبية كاف من الصعب على السكاف  64العقوبة هبم

اإللتحاؽ هبا بسهولة بسب اإلجراءات الفرنسية اؼبشددة على حركة امأشخاص 
 .65قبة ربركاهتم و إتصاالهتمؼبرا

 1959كانت احملاولة امأوىل سنة   في تامنغست: 6595محاولة سنة  -أ(   
حْب أرسل اعبنراؿ "دوغوؿ" القائد لوي و ىو عسكري  برتبة عقيد و الذي كاف 
ؾبندا من قبل يف تامنغست و حيسن لغة التوارؽ إىل "باي أطبوؾ" ؿبمال برسالة 

الذين كانوا يدرسوف  66ا و سلمها باي مأحد أقربائومكتوبة و سلمها لو شخصي
يف اؼبدرسة الفرنسية ليَبصبها لو و إستغرؽ امأمر لاللة أياـ و حْب أمت ذلك سلمها 
لباي النسختْب الفرنسية )امأصلية( و العربية )اؼبَبصبة( بعد أف إطّلع على 

 .67مضموهنا

ؼبؤرخْب و اؼبختصْب  و ليت ىذه الولائ  كانت موجودة اليـو بْب أيدي ا    
لكانت وليقة تارخيية مهمة يف تاريخ اعبزائر اؼبعاصر و أىم الولائ  الٍب تؤرخ 

إىل كيانات صغّبة و لكن  للمحاوالت الفرنسية اؽبادفة لتجزئة اعبزائر و تفتيتها
شاىد عياف نقل لنا مضموف ىذه الرسالة إذ يروي أف "دوغوؿ" عرض يف ىذه 

ال داخليا دينح لتوارؽ اؽبقار و آجر و مايل و نيجر و الرسالة على باي إستقال
يكوف ىذا اإلستقالؿ ربت اإلطار الفرنسي فكاف رد باي شفويا على مبعوث 

إف ىذه القبائل كانت فيما بينها حروب قبل ؾبيئ »..."دوغوؿ" بأف قاؿ لو: 
 .68«فرنسا وكبن ال ننفصل عن اعبزائر...
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أما احملاولة الثانية فكانت سنة    في تامنغست: 6511محاولة سنة  -ب( 
حْب قاـ الوزير امأوؿ الفرنسي "ميشل دوبري" بزيارة إىل منطقة  1960

تامنغست  بأمر من الرئيس الفرنسي دوغوؿ بغية طرح اؼبشروع الفرنسي شخصيا 
إىل تامنغست و معو ؾبموعة من توارؽ مايل و  ، و جاء69و الوقوؼ على قباحو

عوا مع باي يف نزؿ تينهناف وسط اؼبدينة حاليا ؼبدة و إجتم 70النيجر و تشاد
و عرض عليو فكرة تنصيبو سلطانا على دولة إسالمية ذبمع         أسبوع كامل 

كل توارؽ إفريقيا و سبتد من قارة لغدر إىل جانت إىل إليزي مرورا بورقلة إىل 
« ىنا...و هبذا يبقى اعبزائريوف ىناؾ و أنتم »...امأغواط و قاؿ لو "دوبري":
 . 71«أنا جزائري ينالِب ما يناؿ باقي اعبزائريْب...»...فكاف رد باي الرفض قائال:

 1961أما احملاولة الثالثة فكانت سنة  باريس: 6516محاولة سنة  -ج(   
الٍب إستقبلو فيها  حيث أرسلت فرنسا طائرة عبلب باي ىذه اؼبرة إىل باريس

نزؿ امأمريكانوحوؿ الوفد اؼبراف  لو  "دوغوؿ" شخصيا و أقاـ ىو و مرافقيو يف
ىناؾ إختالؼ حوؿ عددىم و شح مصادر اؼبعلومة إال أف اجملمع حولو ىو 

،و يف اليـو التايل 1961جويلية  14و كاف ىذا يف  مرافقة مَبصبو اغباج بليل لو
و "دوبري" و أبلغو خالؿ ىذا اللقاء عن عرض "دوغوؿ"       إجتمع "باي" 

مالية تتعهد فرنسا بدفعها لو كل فصل  ملكا واسعا مع مبالغ الذي يقضي دبنحو
ردبا قد ال أطلب »...و لكن باي رفص العرض مرة أخرى رد عليو قائال: 

 «.إستقالؿ اعبزائر و لكن الذي أطلبو ىو عدـ اإلستقالؿ عن اعبزائر..

ر على إقباح مشروعو رغم رفض "باي" اؼبتكر  الفرنسيصرارا و هبذا يتأكد اال    
و الصريح ،أـ أف ردوده كانت ربتاج إىل توضيح كما فعل يف اؼبرة امأخّبة؟، و 
ؼباذا لىب دعوة "دوغوؿ" أصال ما داـ يرفض امأفكار و اؼبشاريع الفرنسية أساسا؟  
كل ىذه امأسئلة مل أجد ؽبا أجوبة و الزلت موضع حبث فاؼبؤكد أف "دوغوؿ"  

كن من اؼبكاسب بعد تأكده من كاف يناور من أجل اغبصوؿ على أكرب قدر فب
و  ، عدـ إمكانية اإلستمرار يف إستعماؿ القوة لوحدىا للحفاظ على اعبزائر
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اغبقيقة أف ىذا الرجل مثل موقفا يف غاية الشجاعة يف فَبة كاف ديلك فيها 
اإلحتالؿ الفرنسي ديلك كل إمكانيات التألّب لكن ىذا الرجل )باي( مل يتألر 

بامأجواء الٍب خلقها اإلحتالؿ و ؿباوالت اإلغراء الٍب مل بالضغط الفرنسي و ال 
  72ذبعلو يتخلى عن سبسكو اعبوىر اغبقيقي

 إستراتيجية التجنيد في المنطقة الجنوبية الصحراوية مناطق ىقار أنموذج:  -

بعد كل ما قاـ بو اإلحتالؿ الفرنسي من سياسات واضحة الدالالت و    
و كما الحظنا مل تكن الثورة اعبزائرية بالغافلة عن  امأىداؼ يف الصحراء اعبزائرية

ما كاف يقـو بو اإلحتالؿ الفرنسي و على ـبتلف امأصعدة و كانت ؽبا ربركاهتا 
اعبزائر مل  اآلنف ذكرىا و خاصة مناط  اقصى اعبنوب و نظرا لشساعة مساحة

قي  تتمكن كل من الواليتْب السادسة و اػبامسة رغم ما بذلتاه من جهود من رب
إسَباتيجية الثورة اعبزائرية بأكملها فبعد دىم ىاتْب الواليتْب بتنظيم آخر إنطالقا 
من اؼبناط  اغبدودية تشكل متنفسا للثورة و تدعم جباىاهتا و خاصة اعبنوبية الٍب 

 تشكل غوص للجزائر يف عمقها اإلفريقي .

اغبدود اؼبالية و و منذ إنشاء اعببهة اعبنوبية  الٍب كانت تعمل إنطالقا من    
النيجّبية حٌب سبكن اعبزائريْب من اؼبتواجدين يف تلك اؼبناط  من خدمة الثورة و 
اإلنضماـ إليها و اؼبشاركة يف معركة التحرير فقد كاف صيت الثورة ذائعا و كاف 
الكثّب من الشباب يف مناط  أقصى اعبنوب تواقا لسماع أخبارىا و توجس 

حاؽ هبا رغم ما كاف يفرضو اإلحتالؿ من رقابة على أمكانيات اإلتصاؿ و اإللت
 . 73مناطقهم

و قد كانت االسَباتيجية الٍب وضعت ؽبذه اعببهة اعبديدة الٍب تصفها بعض     
أو تشري إليها على أساس أهنا ؾبرد جبهة إلدخاؿ السالح     اؼبراجع التارخيية 

الشقيقية الٍب انطلقت  حٌب أهنم أطلقوا عليها جبهة اؼبايل نسبة إىل دولة مايل
و انطالقا   منها اللبنة امأوىل ؽبذه اعببهة ، و لكن اؼبتصفح جملموعة من ولائقها 
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من التسمية اغبقيقية الواردة فيها " اؼبنطقة اعبنوبية الصحراوية " ، و انطالقا من 
ؾبموعة اؼبواضيع الواردة فيها جيد الباحث ؾبموعة من امأدوار تتخطى ؾبرد مهمة 

، بل و ديكن العودة إىل مصادر من كانوا حاضرين على اؼبيداف و بعض  74مراؼب
من كانوا على علم بأىداؼ و اػبطوات اؼبرحلية للمنطقة اعبنوبية الصحراوية 
سيدرؾ عدة أمور منها أف الثورة فعال وجدت السبيل امأمثل لالنتقاؿ من الدعم 

اسية على أمهيتها إىل النجاعة و و السند االفريقي يف اؼبنابر السياسية و الديبلوم
 . 75اؼبشاركة الفعلية يف معركة ربرير اعبزائر و تضافر اعبهود االفريقية

و يف اؼبقابل كانت ىذه الرغبة تتواف  مع رغبة قيادات اؼبنطقة اؼبستحدلة حيث    
كانت تعمل على إنشاء شبكات للتجنيد لإللتحاؽ باعببهة للتدرب على 

قد كانت ربتاج إىل رجاؿ على قدر من الوعي السياسي و  العمليات العسكرية و
ئرية إىل ابإمكاهنم القياـ دبهمة التجنيد و التأطّب و التوعية و نقل رسالة الثورة اعبز 

سب  لقوات الشعب و ىذا ما توفر آف ذاؾ يف موالي أضبد برادعي الذي 
كاجي من قبل و ذاؽ مرارة اإلعتقاؿ يف سجن السر  االحتالؿ أف إعتقلتو

 . 76بالعاصمة

و قد وجدت الثورة ضالتها يف ىذا الرجل لإلعتماد عليو يف منطقة ىقار حيث    
إستطاع اف يكوف يف مستوى اؼبهمة و الثقة اؼبمنوحة لو حيث كاف جيند الراغبْب 
و يؤدوف اليمْب مث يلح  ىؤالء دبعاقل الثورة يف اغبدود اؼبالية ليتلقى التدريب و 

ة و كاف برادعي يعتمد ايضا على ؾبموعة من اؼبناضلْب منهم التعليمات الالزم
على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر باحيب مولود الذي كاف مكلفا بالتجنيد يف تامنغست 

،و تطوين خاليا سرية عببهة التحرير تكفل 77و تأدية اليمْب و صبع اإلشَباكات
 . 78ؽبا الدعم الشعيب و تضطلع بعدة مهاـ

الفرصة الٍب كاف يراىا السكاف يف ىذه اؼبناط  و رغبتهم يف  و نظرا لألمهية و    
لتـز االلتحاؽ جببهات القتاؿ إال أف الثورة يف ىذه اؼبنطقة ألبتت أهنا منظمة و ت

بالتعليمات الصارمة للثورة اعبزائرية ،      و مثاؿ ذلك أف بعض اجملندين التحقوا 
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ة أعادهتم القيادة إىل تامنغست دبعاقل التدريب و مل يكن ؽبم كفائة جسدية كامل
، كما سهل فتح ىذه اعببهة على  79و طلبت التكفل هبم و نقلت مهامهم 

الثورة اعبزائرية استقباؿ اؼبساعدات القادمة اعبنوب و مكنها من استغالؿ 
أعبزائريْب اؼبتواجدين هبذه اعبهات أو الذين ديكنهم اؼبساعدة و اؼبسامهة يف معركة 

  80من امأوجو التحرير بأي وجو

اف اغبديث يف موضوع اؼبنطقة اعبنوبية الصحراوية ال ديكن اف يتم دبعزؿ عن     
اغبديث عن اسَباتيجية االحتالؿ الفرنسي يف الصحراء اعبزائرية و مقارنتها 

و الٍب سبيزت بإختالؼ عرب اؼبراحل فلم       بنظّبهتا لدى جبهة التحرير الوطِب 
و   ـ تبعا للظروؼ1960و ال نفسها بعد سنة  ـ1956تكن نفسها قبل سنة 

السياسات و التطورات الٍب عرفتها اؼبعركة بْب الطرفْب على ـبتلف امأصعدة و 
أمهية اؼبوضوع ذبعل من الصعب حصره يف ىذه امأسطر اؼبعدودة إال أنو باإلمكاف 
تسليط الضوء على بعض اعبوانب و طرح بعض االشكاليات الٍب ما تزاؿ حباجة 

  مزيد من البحث و التحليل . إىل
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بوالية بسكرة وتلقى هبا 1935نوفمرب  05ولد بتاريخ جغابة محمد:  - 51
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