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الملخص

أنيطت جبهات جيش التحرير الوطين اليت أنشئت يف املناطق احلدودية للوطن مبسؤوليات ومهام جد اسرتاتيجية
 وكان هلا التأثري الفعال يف حتقيق، ولقد اعتربت تلك اجلبهات قواعد ومراكز خلفية للدعم واإلسناد،للثورة التحريرية
.الكثري من االنتصارات إابن الثورة التحريرية
انطالقاً من تلك األدوار االسرتاتيجية اليت أدهتا تلك اجلبهات أتيت هذه الورقة البحثية يف سياق التعريف

واإلشادة ابلدور الذي قامت به عائلة موالي أمحد بن السيحمو (ممثلة يف األخوين موالي املهدي وموالي عبدهللا بن
ًموالي أمحد بن السيحمو) على مستوى اجلبهة اجلنوبية اليت كان هلا – على غرار اجلبهتني الشرقية والغربية – دورا
.فعاالً عمل على تعزيز ومحاية الثورة اجلزائرية أبقصى مناطقها اجلنوبية الصحراوية
ّ ًسياسياً وعسكراي
. بن السيحمو؛ اجلبهة اجلنوبية؛ قصر العلوشية؛ الثورة اجلزائرية؛ اجلالية التواتية:الكلمات االفتتاحية

Astract
The fronts of the National Liberation Army, which were established in the border areas of
the homeland, were entrusted with responsibilities and tasks that were very strategic for the
liberation revolution. These fronts were considered as rear bases and centers for support and
backup, and they had an effective impact in achieving many victories during the liberation
revolution.
Based on the strategic roles played by those fronts, this research paper comes in the context
of highlighting the role played by the family of Moulay Ahmed bin Sihammou (represented by the
two honorable brothers Moulay Al Mahdi and Moulay Abdullah bin Moulay Ahmed bin
Sihammou) at the level of the southern front that had an effective political and military role
(similar to the eastern and western fronts’) that worked to strengthen and protect the Algerian
revolution in the southernmost Saharan regions.
Keywords: bin Sihammou; southern front; Ksar Al-Aloushia; Algerian Revolution; Touati
community.
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مقدمة:
تعترب اجلزائر رغم ارتباطها وانتمائها العريب واإلسالمي بلد إفريقي ابمتياز ،فهي حتظى مبوقع اسرتاتيجي ممتاز ومتثل يف
ذات الوقت بعداً إفريقياً مكنها ابالتصال بشعوب الصحراء السودانية عن طريق اجلنوب ،فإذا كانت اجلزائر بوابة الحتالل
إفريقيا من طرف االستعما ر الفرنسي ،فإهنا من جهة أخرى اعتربت مصدر إهلام حلركات التحرر يف هذا اإلقليم خاصة ويف
ابقي العامل بشكل عام.
فالصحراء اجلزائرية شكلت حموراً هاماً من حماور االسرتاتيجية االستعمارية الفرنسية ،وأدت دوراً هاماً يف متديد حرب
اجلزائر وتغذية وقودها ،وهو ما دفع اإلعالم الفرنسي إىل تركيز اهتمامه على الصحراء اجلزائرية لتحقيق غايتني أساسيتني،
األوىل للرد هبا على الفرنسيني الذين طالبوا إبهناء احلرب اليت أضرت ابخلزينة الفرنسية ،وفحوى هذا الرد هو أنه إذا كانت هذه
احلرب استنزفت قسماً هاماً من اخلزينة الفرنسية ،فإهنا تضمن يف الوقت ذاته – عن طريق استغالل وأتمني الثروات الباطنية ال
سيما البرتول -ليس فقط متويل احلرب ،بل تعمل على حتقيق االزدهار واالنتعاش االقتصادي الفرنسي.
أما الغاية الثانية فهي استخدام الصحراء اجلزائرية كأداة فعالة لتحقيق اهليمنة الفرنسية على إفريقيا وتضمن استمراريتها،
إذ أن استمرار احلرب وعدم ظهور بوادر االنتصار يف األفق أدى إىل ظهور فكرة مفادها ال مانع من إعطاء االستقالل
للشمال اجلزائري دون صحرائه ،وهو ما اتضح جلياً يف بيان ديغول الشهري بتاريخ  16سبتمرب 1959م.
ويف سبيل احتفاظها واستغالهلا للصحراء اجلزائرية سعت سلطات االستعمار الفرنسي جاهدة إلقناع الرأي العام
الفرنسي أبن الصحراء حتل مشاكله االقتصادية ،وأومهت الرأي العام العاملي أبن الصحراء مناطق قاحلة غري آهلة ابلسكان،
ومن مث ال ينطبق عليها مبدأ تقرير املصري ،وأقنعت الرأي العام اإلفريقي أبن الصحراء عبارة عن حبر داخلي رملي ومن حق كل
جريانه املسامهة يف استغالل خرياته.
فإذا كانت فرنسا قد جنحت يف إقناع الرأي العام الفرنسي واإلفريقي والعاملي بضرورة االحتفاظ ابلصحراء اجلزائرية،
فإهنا فشلت يف إيهام الرأي العام اجلزائري ،وهذا بفضل قيادة الثورة اليت تفطنت هلذه املؤامرة وأجهضتها ،فبادرت عام
 1960م إىل إنشاء اجلبهة اجلنوبية على احلدود املالية النيجريية ،فاسحة بذلك اجملال أمام املاليني والنيجرييني ليتواصلوا مع
الثورة اجلزائرية وحتقيق الوحدة اإلفريقية ،ومن مث قطع الطريق أمام سلطات االحتالل الفرنسي وسياستها التوسعية الرامية إىل
االحتفاظ ابلصحراء ابعتبارها عامل مشرتك بني البلدان اإلفريقية الواقعة حتت سيطرهتا.
وتكمن أمهية هذا املوضوع يف تلك األمهية الكربى اليت أولتها قيادة الثورة للجبهة اجلنوبية ،من أجل إشراك سكان
املناطق اجلنوبية الصحراوية يف الكفاح املسلح ،ومواجهة املخططات الفرنسية الرامية إىل فصل الصحراء ،وكذا التأكيد على
البعد اإلفريقي للثورة اجلزائرية.
تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول الدور الذي قامت به عائلة موالي أمحد بن السيحمو إابن الثورة املظفرة من
خالل جهودها يف دعم اجلبهة اجلنوبية ،وميكننا اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل العناصر اآلتية:
28

ISSN: 1112-5144

مجلة الحوار الفكري
مجلد15 :

عدد02 :

EISSN2600-6332

السنة 2020

 مقدمة. التعريف بعائلة موالي أمحد بن السيحمو الثورية. جهود العائلة يف أتسيس اجلبهة ودعمها. خامتة.أوالً :التعريف بعائلة بن السيحمو.

تقطن عائلة موالي امحد بن السيحمو بقصر العلوشية 1بلدية سايل دائرة رقان والية أدرار ،وهي من العائالت التواتية
العريقة املشهورة والذائعة الصيت ،قبل مرحلة االستعمار الفرنسي وخالهلا وبعدها ،وليس فقط على املستوى التوايت فحسب،
بل امتد أتثريها وعم نفوذها الدول اإلفريقية اجملاورة (مايل والنيجر على وجه اخلصوص) ،وذلك بفضل نشاطها التجاري القائم

أساساً على املقايضة واست بدال السلع احمللية التواتية بسلع الدول اإلفريقية اجملاورة كمايل والنيجر ،وعند اندالع الثورة التحريرية
مل تتوان عائلة موالي أمحد بن السيحمو يف االنضمام إليها إبمكاانهتا املادية والبشرية.
قامت عائلة موالي أمحد بن السيحمو بدور حضاري ابرز مبنطقة توات خصوصاً ،وابإلقليم اإلفريقي على وجه
العموم ،فعلى املستوى الثقايف أسهمت للعائلة الشريفة بشكل كبري يف نشر العلم وبناء جمالسه واالهتمام ابلعلماء واملشايخ،2
وال أدل على ذلك إسهامهم الكبري يف بناء ومتويل وتسيري املدرسة الطاهرية األم 3بقصر العلوشية اليت كانت وال زالت إىل
يومنا هذا مركز إشعاع فكري ديين على مستوى اإلقليم التوايت والوطين بشكل عام.
أما على املستوى االجتماعي ،فقد كان مسكن موالي أمحد مأوى للفقراء واحملتاجني وملجأ لعابري السبيل والغرابء،

ومقراً الستقبال الضيوف والزوار ،واشتهرت العائلة أيضاً ابمتهاهنا ملهمة القضاء والصلح ويف فض النزاعات بني املتخاصمني،
وإبرام عقود البيع والزواج وخمتلف املعامالت السائدة يف ذلك الوقت.
وفيما خيص اجلانب الزراعي ،فقد سخرت العائلة الشريفة كل إمكاانهتا املادية يف خدمة الفقاقري اليت تعترب املورد املائي
الرئيسي والوحيد – يف ذلك الوقت -للب ساتني الفالحية وللشرب وجلميع االستعماالت اليومية ،كما تربع موالي أمحد بعدة
حبات مياه جارية وبساتني وتصدق أبمواهلا وأنفقها على املساجد والزوااي وطلبة العلم وعلى الفقراء واملساكني.
خلّف موالي أمحد أربعة أبناء وهم :موالي عبدهللا ،وموالي املهدي ،وموالي عبد الكرمي ،وموالي احلسان ،وعند
معاجلتنا لدور هذه العائلة يف أتسيس اجلبهة اجلنوبية للثورة التحريرية سنركز على األخوين موالي عبد هللا وموالي املهدي،
ابعتبارمها الشخصيتني البارزتني يف هذه العائلة ،وحبكم مسامهتهما الكبرية يف الثورة التحريرية.
 1قصر العلوشية هو أحد قصور بلدية سايل البالغ عددها  18قصراً ،وتقع بلدية سايل على بعد  110كلم جنوب عاصمة الوالية أدرار .ينظر :حممد ابي بلعامل:
الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض العلماء واآلاثر واملخطوطات والعادات وما يربط توات من اجلهات ،ج ،1دار هومه ،اجلزائر ،2005 ،ص.64
 2لالطالع أكثر ينظر :وصية الشيخ موالي أمحد الطاهري اإلدريسي ألوالده ،وثيقة كتبها الشيخ بتاريخ 1978/08/12م .امللحق رقم ،1ص.12
 3حيث تفرعت عن هذه املدرسة الدينية عدة مدارس فرعية منها مدرسة الفتح بسايل ،ومدرسة اتسفاوت ،ومدرسة الشيخ حسان اباب بغار داية ،ومدرسة بين مهالل
بتيميمون ومدرسة ابي بلعامل أبولف ،واملدرسة الرقادية بزاوية كنتة وغريها .للمزيد ينظر :نفسه ،ص.396
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اثنياً :جهود العائلة يف دعمها للجبهة اجلنوبية.

حري بنا
قبل احلديث عن الدور النضايل لعائلة موالي امحد بن السيحمو على مستوى اجلبهة اجلنوبية للثورة التحريرية ّ
أوالً التطرق إىل ظروف ودوافع أتسيس اجلبهة اجلنوبية.
 /1السياق التارخيي العام لتأسيس اجلبهة اجلنوبية:

ظلت جبهة التحرير الوطين منذ تفجري الثورة وإعالهنا يف أول نوفمرب 1954م متفطنة جلميع املخططات واملشاريع
االسرتاتيجية االستعمارية ،ال سيما متعلقة منها ابلصحراء اجلزائرية ابعتبارها حبر داخلي يربط مجيع املستعمرات الفرنسية
ابألقاليم اإلفريقية ،هذا على غرار املقدرات الطبيعية والثروات الباطنية اليت تزخر هبا الصحراء اجلزائرية.
وجتدر اإلشارة إىل أن التمهيد لفكرة إعطاء االستقالل للشمال اجلزائري مفصوالً عن امتداداته الصحراوية مت عرب عدة

مراحل ،وقد تبلورت عن طريق ما مسي ب ـ ـ ـ "املنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية" التابعة لوزير خاص هبا منذ عام

1957م ،وبذلك اصبح الشمال اجلزائري اتبعاً لوزير يقيم يف مدينة اجلزائر ،بينما أصبحت الصحراء اجلزائرية اتبعة لوزير يقيم
يف ابريس ،وذلك مبوجب مرسوم  05نوفمرب 1957م.1

سن نوعاً جديداً من أنواع االستعمار ،فبعد فشل جتربته
بناء على املرسوم السالف الذكر يكون االستعمار الفرنسي قد ّ
االستيطانية يف الشمال اجلزائري ،حاول فرض استعماراً جديداً يف الصحراء يتمثل يف توطني العتاد وغرس أجهزة التنقيب
واالستخراج معتمداً على عدد حمدود من التقنيني دون احلاجة إىل استيطان بشري أورويب ،حبكم ان الصحراء يفرتض أن

تكون خالية من السكان.2
والغاية احلقيقية اليت كان االستعمار الفرنسي يسعى إىل حتقيقها من خالل استغالله للصحراء اجلزائرية هو حماولة جعل
هذه األخرية – على غرار هنب خرياهتا وثرواهتا -مركزاً لتطوير صناعتها احلربية احلديثة ،وابلتايل فإن ادعاءاهتا خبصوص
توظيف الصحراء صناعياً لسد حاجات سكاهنا وسكان الدول اجملاورة وتنميتها اجتماعياً وثقافياً ابطلة ،إذ كشفت اجمللة
العسكرية الصادرة يف شهر مارس  1959م حقيقة هذا التوظيف الصناعي قائلة" :إن فرنسا جتد نفسها يف وضعية ممتازة من
هذه الناحية ،انحية احلاجة إىل امليادين الشاسعة يف احلرب احلديثة ،نظراً التساع الصحراء وقرهبا النسيب من الوطن األم،
وهذه الوضعية املمتازة من شأهنا أن تؤثر أتثرياً كبرياً يف تطوير دفاعنا الوطين" .3كل هذه املخططات الفرنسية ومساعيها جتاه
الصحراء اجلزائرية تفطنت هلا القيادة الثورية يف وقت مبكرة ،وسعت جاهدة إىل قطع الطريق أمام سلطات االحتالل الفرنسي.

فبناءً على التطورات احلاصلة يف السياسة االستعمارية الفرنسية من جهة ،ونتيجة لالنتصارات اليت حققاها جبهة
وجيش التحرير الوطنيني على الصعيدين السياسي والعسكري على الرتتيب يف مطلع عام 1960م من جهة اثنية ،قررت
جبهة التحرير الوطين انتهاج اسرتاتيجية جديدة تتمثل يف أتسيس اجلبهة اجلنوبية للثورة التحريرية.
 1حممد امليلي :مواقف جزائرية ،ط ،1املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1984 ،ص.28
 2حممد امليلي :املرجع السابق حممد امليلي :املرجع السابق ،ص.28
 3نفسه ،ص.30
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وإدراكاً منها أبمهية الصحراء وشعبها ابلنسبة للثورةّ ،قررت القيادة الثورية توسيع رقعة املواجهة مع العدو إىل أعماق
الصحراء وأتسيس جبهتني واحدة على احلدود الليبية-اجلزائرية ،والثانية على احلدود املالية والنيجريية -اجلزائرية ،وذلك من
أجل إشراك سكان املنطقة اجلنوبية الصحراوية يف الكفاح التحرري من جهة ،والتأكيد على البعد اإلفريقي للثورة اجلزائرية –
أقره بيان أول نوفمرب – وإعطائها متنفس ومنفذ جديدين للدعم اللوجستيكي من جهة اثنية ،1وإحباط وإجهاض
الذي ّ
مجيع املخططات الفرنسية الرامية إىل فصل صحراء اجلزائر عن مشاهلا من جهة اثلثة.
وعموماً ميكن القول أن الثورة اجلزائرية سعت من خالل إنشائها للجبهة اجلنوبية لتحقيق غايتني رئيسيتني ،األوىل
عسكرية ،وتتمثل يف سعيها إىل خلق حالة الألمن يف الصحراء قصد ختويف وإرهاب الشركات الفرنسية الصناعية العاملة يف
جمال الطاقة واملعادن واملنتشرة يف ربوع الصحراء ،وكذا ضرب املصاحل االسرتاتيجية الفرنسية ابملنطقة هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى خلق منافذ جديدة لتمرير األسلحة وتركيز قواعد خلفية للثورة التحريرية ،أما الغاية الثانية فهي سياسية ،وتتمثل يف
التأكيد على وحدة الرتاب الوطين.2
/2جهود العائلة يف دعم اجلبهة:

تعد اجلبهة اجلنوبية آ خر جبهة أسستها الثورة التحريرية بعد اجلبهات الشرقية والغربية والليبية ،قسمت مراكزها املدنية

والعسكرية إىل قسمني ،قسم يف اخلارج على احلدود مشال دوليت مايل والنيجر وجنوب اجلزائر ،وقسم يف الداخل ينحصر
حتديداً يف والايت أدرار ومتنراست وتندوف.3
يرجع اتريخ فكرة إنشاء اجلبهة اجلنوبية إىل آواخر عام 1959م ،عندما متادت فرنسا االستعمارية يف تبين مشروع
فصل الصحراء ،وعلى هذا األساس طلبت احلكومة املؤقتة من ممثلها يف غاان فرانس فانون مجع معلومات كافية عن مشروع
اجلبهة ،ويف نفس الوقت كثفت اتصاالهتا مع القادة األفارقة املعول عليهم يف تقدمي املساعدة ومنهم الرئيس الغيين سيكو
توري وموديبو كايتا.

ويف سبيل املضي قدماً لتجسيد هذا املشروع على أرض الواقع ،أوفدت احلكومة املؤقتة يف مطلع عام 1960م 4بعثة
استطالعية استكشافية إىل الدول اإلفريقية املعنية ابملساعدة كغينيا ومايل والنيجر جلس نبض ومعرفة مدى استعدادهم لتبين
املشروع وحجم املساعدات اليت ميكن تقدميها للثورة اجلزائرية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى معاينة هذه املناطق والتعرف
على جغرافيتها وإمكانياهتا السياسية والعسكرية ،وكذا اختيار املواقع املالئمة إلقامة املراكز والنقاط العسكرية.5
 1عبد هللا مقاليت وحمفوظ رموم :اجلبهة اجلنوبية املالية النيجريية ودورها االسرتاتيجي يف الثورة اجلزائرية ،ط ،1دار السبيل للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2009 ،ص.15
 2عبد السالم بوشارب :األهقار أجماد وأجناد ،املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار ،اجلزائر ،1995 ،ص.136
 3وهذا قبل التقسيم الوالئي اجلديد الذي جرى يف سنة 2020م
 4إن اختيار هذه السنة من طرف احلكومة املؤقتة مل يكن اختيارا اعتباطياً فحسب ،وإمنا ينم عن تبصر احلكومة املؤقتة وإدراكها ومواكبتها للتطورات احلاصلة على القارة
اإلفريقية ،ففي هذه السنة سجلت عشر دول إفريقية استقالهلا ،وهذا يعد انتصاراً كبرياً لفكرة التحرر اليت دافعت عنها جبهة التحرير الوطين .للمزيد ينظر :عبد هللا
مقاليت ودمحان توايت :البعد اإلفريقي للثورة اجلزائرية ودور اجلزائر يف حترير إفريقيا ،ط ،1الشروق ،2009 ،ص.23
 5عبد هللا مقاليت وحمفوظ رموم :املرجع السابق ،ص،ص.35،41
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بعد اخلطوة األوىل اليت قامت هبا احلكومة املؤقتة ،واليت ميكن أن نسميها ابملرحلة النظرية للمشروع ،أتيت املرحلة الثانية،
وهي املرحلة العملية وجتسيد املشروع على أرض الواقع ،ومتثل هذه املرحلة منعرجاً حامساً يف املسار النضايل لبعض سكان
الصحراء ،إذ أنه بفضل إنشاء هذه اجلبهة انتقلوا من مرحلة الدعم املادي واملعنوي للثورة إىل مرحلة التحضري والتجنيد
العسكريني.
وما يهمنا يف هذه الورقة البحثية هو عائلة موالي أمحد بن السيحمو ،واختياري هلذه العائلة التواتية مل يكن اختياراً

عفوايً ،بل جاء نتيجة لتميزها عن غريها من العائالت التواتية ،إذ كان هلا الشرف والدور الفعال يف دعمها للجبهة على
الصعيدين الداخلي واخلارجي ،وهو ما ميزها عن غريها من العائالت اليت معظمها اقتصر دورها على الصعيد الداخلي
للجبهة.
فمنذ اإلعالن عن أتسيس اجلبهة اجلنوبية من طرف احلكومة املؤقتة انربى أفراد عائلة موالي أمحد بن السيحمو لدعم
اجلبهة خارجياً وداخلياً ،فعلى الصعيد األول يعد موالي عبد هللا بن موالي أمحد بن السيحمو أحد املسامهني البارزين يف دعم
اجلبهة  ،فعند تكليف احلكومة املؤقتة اجملاهد (عبد العزيز بوتفليقة (عبد القادر املايل) إبرساء قواعد اجلبهة يف مايل صادفته
مشكلة البحث عن أبناء اجلالية اجلزائرية يف هذا البلد اجلار ،وإبيعاز من أحد األشخاص املاليني اتصل عبد القادر املايل
مبوالي عبد هللا ملساعدته يف حل املشكلة ،فبمجرد أن عرض عليه الفكرة رحب هبا دون تردد ،وعلى الفور وضع مجيع
إمكاانته املادية واملالية ووظف مجيع عتاده ووسائل نقله ومعارفه من أجل إجناح هذا املشروع.1
ومن بني النشاطات اليت قام هبا موالي عبد هللا بن موالي أمحد بن السيحمو – على غرار ديدي موالي عبد الكرمي،
مرموري حممد ،سيد حلبيب -توعية أبناء اجلالية اجلزائرية مبايل وتشكيل جلان مدنية تعىن بنشر املبادئ الثورية ،وكانت هذه
اللجان حتت إشراف هيئة سياسية تسمى "القسمة" ،وهذه األخرية شكلتها قادة الثورة مبنطقة قاو من أعيان اجلالية اجلزائرية
ضمت إحدى عشر عضواً منهم السيد موالي عبد هللا بن موالي أمحد بن السيحمو ،2وبفضل هذه اللجان مت جرد وإحصاء
أبناء اجلالية اجلزائرية مبايل وجتنيدهم يف صفوف جيش التحرير الوطين.3
ومن بني الوسائل والعتاد الذي أهدته عائلة موالي أمحد بن السيحمو جند سيارة جديدة من نوع بيجو  ،403وكذا
آلة رافعة لألثقال ابإلضافة إىل وسائل أخرى ،هذا على غرار ختصيص شاحناهتا وشركة نقلها لنقل املؤن والذخرية واألسلحة
ونقل اجملاهدين من مجهورية مايل مروراً مبركز اجلبهة اجلنوبية بقصر العلوشية وصوالً إىل مشال اجلزائر ،أما املسامهات املالية

فكان موالي عبد هللا يتربع شهرايً مبائة ألف فرنك جلبهة التحرير الوطين كمسامهة منه خلدمة اجلبهة اجلنوبية خصوصاً والثورة
اجلزائرية عموماً.4
 1رئيس اجلمعية الثقافية حلماية الرتاث واملآثر الثورية لقصر العلوشية بسايل والية أدرار ،اعتماد رقم  14املؤرخ بتاريخ 2018/04/24م.
 2حممد ديدي وعبد العزيز بكراوي :اسرتاتيجية الثورة التحريرية يف الصحراء اجلبهة اجلنوبية أمنوذجاً ،مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس يف التاريخ ،إشراف األستاذ
عبدهللا مقاليت ،قسم التاريخ ،جامعة أدرار ،املوسم اجلامعي2006/2005 ،م ،ص.45
 3عمورة بلبشري :السجل التارخيي لشهداء الثورة التحريرية لوالية أدرار 194196م ،منشورات مجعية مشعل التاريخ أبدرار ،اجلزائر ،2014 ،ص131
 4ينظر املالحق رقم  2و 3و ،4ص-ص .15-13
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أما نشاط العائلة على الصعيد الداخلي ،فقد تزعمه موالي املهدي بن موالي أمحد بن السيحمو ،هذا األخري أيضاً
كان له الدور يف دعم اجلبهة اجلنوبية سياسياً وعسكرايً ودعمها مالياً ،1فعلى الصعيد السياسي واإلداري كان موالي املهدي
أحد أعضاء املكتب اإلداري للجبهة على مستوى منطقة أدرار عموماً ،ومتثل نشاطه أيضاً يف توعية سكان املنطقة عن طريق
شرح وتوضيح هلم مساوئ السياسة االستعمارية وحتذيرهم من مغبة الوقوع يف مغالطات اإلدارة االستعمارية واالنسياق وراء
طروحاهتا وتوجهاهتا ،هذا على غرار توزيعه للمناشري اليت كانت تبعث هبا القيادة على كافة السكان وقراءهتا وشرح ما جاء
فيها من تعليمات.2
أما على املستوى العسكري ،فتتمثل جهود موالي املهدي بن موالي أمحد يف أتسيسه -رفقة أخويه موالي عبد الكرمي
وموالي احلسان -مركز ثوري مبسقط رأسه بقصر العلوشية بسايل من ماهلم اخلاص وحسب املواصفات اليت اقرتحتها القيادة

الثورية ،وهو مركز واسع يتسع لعدد كبري من اجلنود مقارنة مبراكز املنطقة كمركز تيلولني ومركز متنطيط ومركز فنوغيل ،وقد
درب هبذا املركز أكثر من مخس دفعات مت توزيعها على أدرار وعني صاحل ومتنراست ومايل ،وال زالت آاثر هذا املركز موجودة
إىل يومنا هذا ،وهبذا املركز كان يتم تدريب اجملاهدين وإعدادهم معنوايً ومادايً قبل التحاقهم بصفوف جيش التحرير الوطين،
كما كان يستخدم هذا املركز كملجأ للثوار واجملاهدين 3القادمني من مجهورية مايل واملتوجهني للشمال اجلزائري ،وخمبأ
لألسلحة والذخرية.4
خامتة:

ويف األخري ومن خالل ما سبق عرضه يف هذه الورقة البحثية لخلص إىل مجلة من النتائ حسيب ان أذكر أمهها:

 إن أتسيس اجلبهة اجلنوبية يف هناية 1959م ومطلع عام 1960م من طرف جبهة التحرير الوطين ،إمنا ينم عنوعي وتبصر هذه األخرية ،إذ أثبتت مما ال يدع جماال للشك أهنا كانت يف مستوى تطلعات الشعب اجلزائري ،ولقد استطاعت
سياسة احلكومة املؤقتة جماهبة السياسة الديغولية اهلادفة إىل تنومي حركات التحرر والوصول مع املناضلني األفارقة إىل استقالل
شكلي ال مينح إفريقيا حريتها التامة.
 إن اسرتاتيجية الثورة يف إنشاء اجلبهة اجلنوبية هدفها هو ربط جنوب اجلزائر بشماهلا وتعميم الثورة اجلزائرية علىمستوى كامل القطر اجلزائري ،ومن مث إجياد طرق جديدة للتموين ابألسلحة على غرار اجلبهتني الشرقية والغربية ،واللتان
تعرضتا للكثري من املشاكل واملضايقات االستعمارية خاصة بعد إنشاء خطا شال ومريس.
 أدت اجلبهة اجلنوبية دوراً كبرياً يف أفرقة الثورة اجلزائرية وأتكيد بعدها اإلفريقي من خالل التعاون والتالحم معالشعوب اإلفريقية ملقاومة االستعمار.
 1ينظر امللحق رقم  ،5ص.16
 2حممد ديدي وعبد العزيز بكراوي :مذكرة سبق ذكرها ،ص.49
 3من بني هؤالء اجملاهدين واملناضلني الذين مروا هبذا املركز نذكر :أمحد دراية ،عبد هللا بلهوشات ،أمحد سبقاق ،حممد الشريف مساعدية .ينظر :عمورة بلبشري :املرجع
السابق ،ص.134
 4مقابلة شفوية ،موالي امبارك بن موالي املهدي ،مبسقط رأسه ابلعلوشية سايل ،يوم اجلمعة  06مارس 2020م ،على الساعة .17:00
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 مثل أتسيس اجلبهة اجلنوبية من طرف الثورة اجلزائرية منعرجاً حامساً يف نضال سكان الصحراء ،إذ بفضلها دخلسكان املنطقة مرحلة جديدة من الكفاح الثوري ،فانتقلوا من مر حلة الدعم املادي واملعنوي إىل مرحلة التحضري واملواجهة
العسكرية.
 تعد عائلة موالي أمحد بن السيحمو من بني العائالت التواتية اجلزائرية اليت كان هلا الشرف يف إبراز اجلبهة اجلنوبيةإىل الوجود دعماً ونضاالً.
 إن أهم ما ميز عائلة م والي أمحد بن السيحمو عن غريها من العائالت الصحراوية ،هو اضطالعها مبهمةالتأسيس للجبهة داخلياً وخارجياً ،فعلى الصعيد األول أدى موالي املهدي الدور الكبري يف دعم اجلبهة اجلنوبية ،إذ كان له
الشرف يف بناء إحدى مراكزها التدريبية بقصره ابلعلوشية من ماله اخلاص ووفقاً للمواصفات اليت اقرتحتها القيادة اجلزائرية،

ويعد هذا املركز حبق من املراكز التدريبية اليت قدمت الكثري للثورة اجلزائرية من تدريب لعدة دفعات عسكرية ،وإيواء عدة
مناضلني جزائريني ،ومهزة وصل بني اجملاهدين يف احلدود املالية والنيجريية واجملاهدين يف الشمال اجلزائري.
 أما على الصعيد اخلارجي فالفضل يعود ملوالي عبدهللا يف مجع وتوعية أبناء اجلالية اجلزائرية مبايل ،وتنظيمهم يفعدة جلان سياسية.
 سخرت عائلة موالي أمحد بن السيحمو كل إمكانياهتا املادية وشركة نقلها وأمواهلا خلدمة اجلبهة اجلنوبية علىالصعيدين الداخلي واخلارجي ،فاختصت شركتها بنقل املؤن والذخرية واألسلحة واجملاهدين من احلدود املالية النيجريية إىل
داخل الوطن.
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امللحق رقم :1

وصية الشيخ موالي أمحد الطاهري ألبنائه ،الوصية موجودة على وسائل التواصل االجتماعي فايسبوك ،اتريخ التحميل يوم
 06مارس على الساعة .18:00
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امللحق رقم 2

وصل تربعات مالية من موالي عبد هللا بن السيحمو لفائدة جبهة التحرير الوطين ،من أرشيف موالي امبارك بن موالي
املهدي بن موالي أمحد بن السيحمو.

36

ISSN: 1112-5144

مجلة الحوار الفكري
مجلد15 :

عدد02 :

EISSN2600-6332

السنة 2020

امللحق رقم 03

وصل تربعات مالية من موالي عبد هللا بن السيحمو لفائدة جبهة التحرير الوطين ،من أرشيف موالي امبارك بن موالي
املهدي بن موالي أمحد بن السيحمو.
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امللحق رقم 4

وثيقة توضح تربع السيد موالي عبد هللا بن موالي أمحد بن السيحمو بسيارة من نوع بيجو  403مع بعض اآلالت األخرى
لفائدة الثورة اجلزائرية ،من أرشيف موالي امبارك بن موالي املهدي بن موالي أمحد بن السيحمو.
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امللحق رقم 06

وصل تربعات مالية من موالي املهدي بن السيحمو لفائدة جبهة التحرير الوطين ،من أرشيف موالي امبارك بن موالي
املهدي بن موالي أمحد بن السيحمو.
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مصادر ومراجع البحث:

 حممد ابي بلعامل :ا لرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض العلماء واآلاثر واملخطوطات والعادات وما يربط توات مناجلهات ،ج ،1دار هومه ،اجلزائر.2005 ،
 -وصية الشيخ موالي أمحد الطاهري اإلدريسي ألوالده ،وثيقة كتبها الشيخ بتاريخ 1978/08/12م.

 حممد امليلي :مواقف جزائرية ،ط ،1املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.1984 ، عبد هللا مقاليت وحمفوظ رموم :اجلبهة اجلنوبية املالية النيجريية ودورها االسرتاتيجي يف الثورة اجلزائرية ،ط ،1دار السبيلللنشر والتوزيع ،اجلزائر.2009 ،
 -عبد السالم بوشارب :األهقار أجماد وأجناد ،املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار ،اجلزائر.1995 ،

 عبد هللا مقاليت ودمحان توايت :البعد اإلفريقي للثورة اجلزائرية ودور اجلزائر يف حترير إفريقيا ،ط ،1الشروق.2009 ، زين الدين بن السيحمو :رئيس اجلمعية الثقافية حلماية الرتاث واملآثر الثورية لقصر العلوشية بسايل والية أدرار ،اعتماد رقم 14املؤرخ بتاريخ 2018/04/24م.
 -حممد ديدي وعبد العزيز بكراوي :اسرتاتيجية الثورة التحريرية يف الصحراء اجلبهة اجلنوبية أمنوذجاً ،مذكرة خترج لنيل شهادة

الليسانس يف التاريخ ،إشراف األستاذ عبدهللا مقاليت ،قسم التاريخ ،جامعة أدرار ،املوسم اجلامعي2006/2005 ،م.
 عمورة بلبشري :السجل التارخيي لشهداء الثورة التحريرية لوالية أدرار 194196م ،منشورات مجعية مشعل التاريخ أبدرار،اجلزائر.2014 ،

 مقابلة شفوية ،موالي امبارك بن موالي املهدي ،مبسقط رأسه ابلعلوشية سايل ،يوم اجلمعة  06مارس 2020م ،علىالساعة .17:00
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