دور الجبهة الجنوبية المالية النيجيرية في الثورة التحريرية وبعدها االفريقي
أ.رضوان شافو

المركز الجامعي بالوادي.


مقدمة:
ان تأسيس الجبية الجنوبية المالية النيجرية ،والتي تعددت تسمياتيا لم يكن اعتباطيا
وانما جاء نتيجة Gلتطورات المتسارعة التي عرفتيا المنطقة الصحراوية سواء عمى المستوى
الوطني او الدولي ،وخصوصا في السنوات االخيرة من عمر الثورة التحريرية بسبب السياسة
االستعمارية التي حاولت استغالل ىذه المنطقة ودول الجوار لضرب وحدات جيش التحرير
الوطني ،وىذا ما يدل عمى ان المنطقة الصحراوية كانت دائما في حاضرة في اذىان القيادة
السياسية والعسكرية لمثورة التحريرية ،عمى عكس االعتقاد الخاطئ عند عامة الناس،ومما
تناولتو بعض الدراسات التاريخية الغير المتخصصة ،بأن المنطقة الصحراوية لم تكن
ضمن استراتيجية قادة الثورة التحريرية عند اندالعيا في اول نوفمبر .4591

زيادة عمى ذلك قمة الدراسات التاريخية المتعمقة بتاريخ الصحراء الجزائرية خالل الثورة
التحريرية وعدم تدوين الشيادات الحية لصانعي الحدث بيذه المناطق ،قد ترك فراغا معرفيا
وتاريخيا رسم صورة نمطية سمبية في ذىنية الشباب الجزائري عمى عدم مساىمة ىذه
المنطقة في الكفاح التحرري.

ولإلشارة فان المنطقة الصحراوية كانت ضمن حسابات واستراتيجية مفجري الثورة ما
قبل تفجير الثورة ،بحيث تم الحاق الجنوب الشرقي الجزائري بالمنطقة االولى (االوراس)
التي تراسيا مصطفى بن بولعيد ،أما الجنوب الغربي فتم إلحاقو بالمنطقة الخامسة (وىران)

بقيادة كريم بمقاسم.

ىذا وتذكر بعض التقارير أن الشييد مصطفى بن بولعيد بعث بأحد ممثمو  -وال نعمم
من يكون -إلى مناطق الجنوب الشرقي طالبا منيم التريث وعدم القيام بأي عمل ثوري قد
يمفت انتباه القوات االستعمارية إلى أن تفرض الثورة التحريرية منطقيا ووجودىا عمى ارض
7

الميدان ،الن ارتكاب أية حماقة أو خطأ بيذه المناطق سيؤدي حتما إلى فرض طوق أمني
عمى الحدود الجنوبية الشرقية ،مما يتسبب في وقف اإلمدادات والمساعدات الخارجية التي
تأتي من الدول الشقيقة المجاورة ،وىو ما اكده الرائد عمر صخري في قولو " :عمى الرغم
من وجود عدة أنوية وخاليا لتنظيمات ثورية عديدة بعدد من المناطق الداخمية بشمال
الصحراء ليمة اول نوفمبر  ،4591اال ان ىذه الخاليا واألنوية ،وبالرغم من استعدادىا
وتأىبيا وانتظارىا لم يكتب ليا شرف المشاركة في عمميات ىذه الميمة ،بسبب انقطاع
االتصال وانعدام التنسيق".

1

لكن ما ىو مؤكد أن مصطفى بن بولعيد كان قد كمف المجاىد الطالب العربي بإجراء
اتصاالت بالجنوب الشرقي عبر واد سوف وتمنراست ،وأخرى قام بيا الشييد سي الحواس
والتي شممت بسكرة ووادي ريغ  ،وورقمة وغرداية ،وفي إطار جمب السالح من الجنوب
تمت في سنة 4511م عدة زيارات لقادة الثورة ومنيم :العربي بن مييدي ومحمد بوضياف
ومصطفى بن بولعيد لممنطقة لترتيب توريد السالح.

2

ورغم تعميمات القيادة الثورية إال أن المنطقة الصحراوية لم تفوت فرصة المشاركة في
عمميات اول نوفمبر  4591بمدينة بسكرة ،بقيادة كال من المجاىد لحسن برحايل،وعبد
السالم الحسين بن عبد الباقي،وابراىيم بن احمد حماوي،ولمبارك جغروري،كما سجمت
منطقة وادي سوف حضورىا في العمميات االولى لمثورة التحريرية في معركة حاسي خميفة

يوم  41نوفمبر .4591

 -1انتشار الثورة وتأسيس الوالية السادسة التاريخية:
لقد جاء تأسيس الوالية التاريخية السادسة لمتطورات الحاصمة عمى الميدان وخصوصا
لما اخد بعض المجاىدين زمام المبادرة النضالية في ىاتو المناطق وانشاؤا تنظيمات
تطوعية مستقمة عن الثورة ،من بينيم الشييد زيان عاشور بناحية جبل بوكحيل ،والشييد
1

عبد القادر ماجن "،التنظيم الثوري بالوالية السادسة،حوار مع الرائد عمر صخري"،مجمة اول نوفمبر،العددان

 421،421مارس-افريل ،4554ص.22

2عمي غنابزية  " ،الدور االستراتيجي لوادي سوف في تجميع السالح لمثورة التحريرية " ،مجمة البحوث

والدراسات  ،المركز الجامعي بالوادي  ،ع 4144 ، 25ىـ  ، 2242 ،ص . 11
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سي بوشريط بناحية البيض ،والمجاىد محمد بن جم ـ ـ ـول بناحية جبل القعدة بض ـ ـ ـ ـ ـواحي
افمو ،ىذا باإلضافة الى السياسة االستعمارية اليادفة الى استغالل الثروات الباطنية
لمصحراء ،خصوصا بعد اكتشاف البترول والغاز الطبيعي سنة  ،4591زيادة عمى ذلك
محاولة تدويل الصحراء الجزائرية اقميميا وعالميا ،وبالتالي كان من الضروري والحتمية عمى
قيادة الثورة وضع استراتيجية عسكرية حاسمة لمواجية فرنسا في الميدان ،وذلك بمد الثورة
الى اقاصي الجنوب الجزائري بيدف اثبات حضور الثورة وتمكينيا سياسيا وعسكريا بيذه

المناطق.

بعد انطالق الثورة في اول نوفمبر  4591وتحقيق عدة انتصارات عسكرية ميدانية،
تزايد عدد المجاىدين الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني ،وبدأت الثورة تتوسع
عبر مختمف التراب الوطني ،ومنيا الى المناطق الصحراوية ،حيث بدأت تتشكل اولى
الخاليا الثورية في سنة ،4599وعمى خمفية ىذا التوسع واالنتشار فكرت القيادة الثورية في
عقد مؤتمر يتم فيو تقييم مسار الثورة بعد سنتين من انطالقيا ،واعادة النظر في ىيكمة
وترتيب المناطق ،وقد تقرر ذلك في مؤتمر الصومام المنعقد في  22اوت  ،4591بعد
قررات مؤتمر الصومام
فشل المحاوالت االولى لعقد ىذا المؤتمر سنة  ،4599ومن ابرز ا
اض افة منطقة تشمل كل االجزاء الصحراوية والتي سميت بالوالية السادسة التاريخية وقد
تضمنت كال من( :الجمفة ،بسكرة ،ورقمة ،وادي سوف ،وادي ريغ ،االغواط ،غرداية ،اليزي،
عين صالح ،وتمنراست ،جانت) ،وتم تعيين العقيد عمي مالح المدعو سي شريف الى حين
استشياده في ماي  ،4591اين عرفت الوالية التاريخية السادسة حالة من الفوضى نتيجة
عدم وجود قائد عسكري لموالية ،مما دفع بالقيادة الى حميا والغائيا ،حيث اعيد توزيع
مناطقيا عمى الواليات المجاورة (الوالية االولى ،والوالية الرابعة ،والوالية الخامسة) ،وفي
شير مارس  4591تم اعادة ىيكمة الوالية السادسة التاريخية وتعيين عمييا العقيد احمد عبد
الرزاق المعروف باسم (سي الحواس) ،مع مجموعة من نوابو وىم الرائد الطيب الجغاللي،
الرائد محمد العربي جغريد ،والرائد عمر ادريس.

وقد عمل سي الحواس عمى استتباب االمن داخل الوالية ،وعمل عمى ىيكمة وتنظيم
مختمف وحدات جيش التحرير عبر مختمف المناطق التابعة لموالية ،اال ان سي الحواس
9

كان قد استشيد في  25مارس  ،4595لتدخل الوالية في ازمة قيادة جديدة بسبب عدم
االتصال والتنسيق مع قيادة ىيئة االركان العامة مرة اخرى ،االمر الذي دفع بقيادة الثورة
في اجتماعيا المنعقد بتونس يوم  44اوت  4595باتخاذ قرار حميا والغائيا لممرة ثانية ،اال
ان ىذا القرار بقي حب ار عمى الورق ،ولم يتم تطبيقو لكونو لم يمق االجماع بين القيادة
السياسية والعسكرية ،لكن المؤامرة الفرنسية الداعية الى فصل الصحراء عن الشمال ،
ومحاولة تدويميا اقميما باستخدام دول الجوار االفريقية،

دفع بالمجمس الوطني لمثورة

الجزائرية خالل دورتو المنعقدة في اوت  4514العدول عن تطبيق قرار االلغاء والتصويت
باألجماع عمى اعادة ىيكمة وتدعيم الوالية السادسة من جديد ،حيث تم تعين الرائد الطيب
الجغاللي خمفا لمشييد سي الحواس ،وبعد استشياد الطيب الجغاللي خمفة العقيد محمد

شعباني الى غاية تحقيق االستقالل.

 -2دواعي فتح جبهتين صحراويتين:
لم تكتف الثورة الجزائرية بمواجية االستعمار الفرنسي عمى التراب الجزائري فقط بل كانت
استراتيجيتيا في ذلك محددة

منذ البداية ،والتي كانت تيدف الى مواجية االستعمار

الفرنسي أينما وجد ،ومالحقتو بأية وسيمة كانت ميدانيا ،ومن اجل تحقيق ذلك اليدف قامت
الثورة الجزائرية بفتح عدة جبيات اخرى مجاورة لمجزائر ،ومنيا الجبية الجنوبية الجزائرية
المالية-النيجيرية ،والجبية الجنوبية الجزائرية-الميبية ،وكان اليدف من تأسيس ىاتين
الجبيتين ىو ضمان ادخال وتمرير االسمحة الى الداخل ،وزعزعة استقرار القوات الفرنسية
في المناطق الصحراوية  ،وقد ظير ىذا بوضوح بعد مؤتمر الصومام ،وذلك من خالل خمق
وحدات لجيش التحري ر الوطني مرابطة وراء الحدود والتي شكمت مصدر قمق دائم لمقوات
الفرنسية  ،وذلك من خالل العمميات العسكرية التي كانت تقوم بيا ضد مراكز حراسة
الحدود التابعة لمقوات الفرنسية ،ولعل ابرز دواعي تأسيس ىاتين الجبيتين يمكن حصرىا

في مايمي:


تخفيف الضغط الذي كان مضروبا عمى وحدات جيش التحرير الوطني في الشمال،

ومتنفسا لموالية الخامسة من ناحية الجنوب ،وذلك بتوسيع ميدان العمميات العسكرية.
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ضمان ادخال وتمرير السالح نحو الداخل من خالل انشاء شبكات نقل وامداد تنطمق

من دول جنوب الصحراء (افريقيا الغربية وافريقيا االستوائية)،وتنتيي بالمناطق الشمالية
بالصحراء.


3

اعادة تنشيط الخاليا واألنوية النضالية بمنطقة توات وعين صالح وتامنراست بعدما

تم اكتشاف نشاطيا سنة .4591


التأكيد عمى تعزيز قوة الثورة وحضورىا في ابعد نقطة في الصحراء الجزائرية.



تحطيم اسطورة االستعمارية القائمة بان "الصحراء ىادئة" من خالل توجيو ضربات

قوية لمنشاءا تو االقتصادية والعسكرية الحساسة بما يؤكد شمولية الثورة لجميع ربوع الوطن
الجزائري.

4



الرد عمى ادعاءات فرنسا الرامية الى فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال.



ضرب المصالح الفرنسية االقتصادية وخاصة الشركات البترولية التي بدأت

تنتشر،وتجدر االشارة الى ان المجاىد عبد العزيز بوتفميقة كان لو الفضل الكبير في اقناع
الرئد الطيب فرحاتي بفتح الجبية الجنوبية عمى الحدود الجزائرية -الميبية سنة  4591بعدما
فشل ىواري بومدين في اقناعو بفتح الجبية ،والتي تضمنت الشريط الرابط بين جبال ازجر
وجبال اليقار وعمى طول الشريط الرابط بين غدامس وغات،وقد تم تسميم التقرير الى ىيئة
االركان عامة في  9سبتمبر .4512


5

سيولة تنقل افراد جيش التحرير الوطني بين الجزائر وليبيا دون مشاكل وال صعوبة

تذكر،وذلك استخدام اىالي المنطقة الذين ليم دراية بجغرافية المناطق الحدودية.


المشاكل والضغوطات التي عرفتيا وحدات جيش التحرير الوطني المتمركزة في كل

من المغرب وتونس بحيث خضعت ىاتان الدولتان لمضغوطات الفرنسية ،وقد ادت ىذه
الظروف الصعبة الى مواجيات عسكرية وقتال بين االشقاء عمى الحدود.

3

محمد بن دارة ،المرجع السابق،ص411

4محمد بن دارة ،السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  ،1562-1552رسالة ماجستير في التاريخ

المعاصر ،جامعة الجزائر،4555-4551،ص.411
 5الطيب فرحاتي ،مذكرات،ج( ،2غير منشورة)،
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معرفة المجاىدين الجزائريين بالتركيبة الجغرافية لممناطق الصحراوية والمواقع عمى

الحدود الميبية الجزائرية وبالتالي سيولة االفالت واالختفاء عن القوات الفرنسية وسيولة
االحتماء وراء الحدود الميبية ال سيما بعد جالء القوات الفرنسية عن منطقة فزان في
.4591


طبيعة التركيبة االجتماعية لسكان المناطق الحدودية الجزائرية المالية النيجيرية

الميبية ،بحيث ىناك اختالط وانصيار في االنساب والقرابة بين الشعوب ،وىذا التصاىر
االجتماعي ىو الذي سيل من ميمة نشاط الثورة الجزائرية واحباط مناورات االستعمار
الفرنسي في ىاتو المناطق.


محاولة احباط المشروع الفرنسي بإنشاء قوات محمية من التوارق موازية لوحدات

جيش التحرير الوطني ،واحباط مشروع الجميورية الصحراوية بقيادة التوارق،حيث حاولت
السمطة االستعمارية استخدام كل االساليب االغرائية لتحقيق ىذا المشروع ،وابرزىا :انيا
قامت بتكميف والي عمالة الواحات حمزة بوبكر وممثال لسكان الصحراء بزيارة إلى النيجر
يوم  1ديسمبر 4514م رفقة وزير الصحراء ماكس لوجان

 ،Max lejeuneووالي

البوليس بايمو ،والمحامي بياجي ،بيدف تأسيس الجميورية الصحراوية المستقمة ،وحاول
التحدث مع رئيس النيجر السيد حماني ديوري واستمالتو لتأييد المشروع ،لكن الرئيس
النيجري واجيو برفض صارم ،وقال فيما قال لو (( :لن اعين ابدا عمى خمق كاطنغا
صحراوية)) ،كما حاولت السمطة االستعمارية مساومة الحاج باي أخموخ لقبول مشروع
االنفصال ،حيث تمقى أول عرض من الجنرال ديغول سنة  ،4591وقد تضمن ىذا العرض
منح االستقالل لمنطقة التوارق التي كانت ستشمل عمى ما يبدوا منطقة اليقار حتى الحدود
الميبية شرقا ،باإلضافة إلى المناطق الشمالية االىمة بالسكان التوارق لكل من مالي
والنيجر.
وتمقى الحاج باي أخموخ ثاني عرض لو في الموضوع خالل زيارتو لباريس عمى رأس
وفد من التوارق بدعوة من الجنرال ديغول لحضور احتفاالت العيد الوطني الفرنسي في 41
جويمية  ،4512وبعد متابعة الوفد لمعروض العسكرية استقبل من طرف الوزير األول
ميشال دوبري الذي عرض عميو بميجة تجمع بين المساومة والتيديد مقترحا فصل الصحراء
عن الجزائر ،وتنصيب الحاج باي أخموخ سمطانا عمى اليقار ،فما كان من ىذا األخير إال
12

اإلجابة التالية  (( :قد ال أطالب باستقالل الجزائر ،ولكن ما أطالب بو ىو عدم االستقالل
عن الجزائر)) ،وفي نفس السنة زار الوزير األول ميشال دوبري تمنراست واحضر معو
توارق التشاد ومالي والنيجر ،حيث جمعيم بالحاج باي أخموخ لمدة  1أيام بفندق تنيينان،
وعرض عمى أخموخ أن يكون سمطانا عمى الصحراء فرفض ىذا األخير.6


اشراك سكان المنطقة الجنوبية الصحراوية في الكفاح التحرري



التأكيد عمى البعد االفريقي لمثورة من خالل من جاء في بيان اول نوفمبر.4591



اقامة شبكات ومنافد جديدة لمتموين والتسميح واالتصال بالداخل.



عزل الدول االفريقية المتعاونة مع فرنسا وبعث مفيوم التحرر الشمولي الذي يكون

7

في خدمة الشعوب االفريقية والدعوة الى التضامن االفريقي.


حاجة الماليين انفسيم الى تأمين المنطقة من طرف جيش التحرير الوطني الن

الماليين كانوا يواجيون مشاكل مع قبائل التوارق المالية ،حيث كان يتسبب فييا الجنرال
كموزيل الذي كان يعمل من مركزه بتمنراست عمى اثارة التوارق ذو البشرة البيضاء عمى
الحكام السود.
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 -3الجبهة الجنوبية الجزائرية المالية  -النيجيرية عمى ارض الميدان:
نتيجة لمدوافع السابقة عممت الحكومة المؤقتة عمى االتصال بممثمييا في الدول االفريقية
الحميفة لمجزائر وفي مقدمتيم فارنس فانون (ممثل الحكمة الجزائرية بغانا) وطمبت منيم
جمع المعمومات الكافية

لتجسيد المشروع  ،كما نسقت اتصاالتيا مع الرئيس الغيني

سيكوتوري والرئيس المالي مودي بوكايتا ،كما ادى فرانس فانون دو ار بار از في اقناع مختمف
قادة الدول االفريقية وخصوصا النيجر ومالي ،وىذه ما تؤكده شيادة المجاىد الرائد الطيب
فرحاتي في قولو.. ":اعبر عن اعترافي بفضل الدكتور فانون في نجاحيا (الميمة
االستطالعية) فقد فتح لي كل االبواب بما كان يحظى بو لدى األفارقة من اعجاب وتبجيل

6
7

رضوان شافو ،المرجع السابق ،ص ص111-119 :
عبداهلل مقالتي،رموم محفوظ ،الجبهة الجنوبية المالية النيجيرية ودورها االستراتيجي في الثورة

الجزائرية،الجزائر،دار السبيل لمنشر والتوزيع،2225،ص.21
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عبداهلل مقالتي ،رموم محفوظ ،المرجع السابق ،ص ص.422 -55 :
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كما كان ىو نفسو نموذجا ناد ار لممناضل الثائر ينطق باسم الجزائر وافريقيا فييز سامعو

ى از وتحس ان روح االنسانية المعذبة الثائرة كميا تتقمصو وتنطق بمسانو."...

9

وتم تشكيل بعثة استطالعية الى دول الجوار سنة  4512مكونة من ثمانية افرد
وىم:فارنس فانون،الطيب فرحاتي وبن سبقاق احمد التارقي ،وصدار السنوسي ،ابو
الفتح(بوزيد) ،سي العربي ،وسي عمي ،وقد شممت الميمة االستطالعية مالي ،وغينيا
وليبيريا والشمال الغربي لموريطانيا ،وبعد معاينة المنطقة والوقوف عمى جغرافيتيا
وامكانياتيا السياسية والعسكرية ،حيث دون تقرير مفصل عن االىمية االستراتيجية لممنطقة
سمم لييئة االركان العامة في  29ديسمبر ،.4512وقد تضمن التقرير خطوط االتصال بين
الجزائر ومالي ،والعالقات الدينية والقبمية والعائمية ،ومعمومات عن التجار الجزائريين الذين
يتنقمون عبر الحدود من ناحية تديكمت وادرار ،ىذا باإلضافة الى موقف السمطات المالية
والظروف العامة لمتموين والمناطق التي تصمح كمراكز لمعمل داخل التراب الوطني

والمالي.
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بعد االطالع عمى التقرير من طرف ىيئة االركان العامة التي كانت آنذاك بقيادة العقيد
ىواري بومدين ،تم تعيين قيادة الجبية الجنوبية ممثمة في رئيسيا عبد العزيز بوتفميقة (عبد
القادر المالي) ،كقائد سياسي وعسكري لممنطقة ،وعبداهلل بميوشات مكمف بالشؤون
العسكرية ،ومحمد الشريف مساعدية مكمف بالشؤون السياسية ،واحمد دراية مكمف
باالتصاالت واالخبار ،وعيساني شويشي مكمف بالتموين ،وبشير نورالدين مكمف بالصحة،
وبعد ثالث اشير تم تغير القيادة بالجبية ،حيث التحق عبد العزيز بوتفميقة بقيادة ىيئة
االركان العامة ،وخمفو نائبو عبداهلل بميوشات في قيادة المنطقة ،واوكمت الميام العسكرية

الى احمد دراية.

11

وقد عممت الجبية الجنوبية مند تأسيسيا عمى مرحمتين وفقا لمتقرير المقدم من طرف
اصحاب الميمة االستطالعية ،وىما:
9
10
11

الطيب فرحاتي ،مذكرات( ،غير منشورة)،ص441

المصدر نفسو،ص  ،491وينظر ايضا :عبداهلل منقالتي ،رموم محفوظ ،المرجع السابق ،ص.49
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14

 -4مرحمة التوعية السياسية ونشر النظام :حيث تم ارساء العالقات مع الماليين والجالية
الجزائرية ،وانشاء نظام جيش جبية التحرير الوطني
 -2مرحمة التعبئة والتجنيد والتموين واقامة القواعد العسكرية في منطقتي توات تامنراست،
وقواعد خمفية في مالي والنيجر.

فعمى مستوى مالي تم تشكيل خاليا تابعة لمجبية في كل من (قاو،كيدال،

اقميوك،انافيس،تاساليت،تمبكتو)

(مركز نيامي ،ايرو ،وطاوا)،وتجدر االشارة الى ان النشاط داخل
اما في النيجر فنجد ا
االراضي النيجيرية كان محدودا بسبب قمة عدد الجالية الجزائرية ىناك ،باإلضافة الى ان
النيجر انساق وراء المشروع الفرنسي وانضمامو الى المنظمة المشتركة لممناطق
الصحراوية ،زيادة عمى ذلك ان النشاط بيذا البمد اقتصر عمى جمع التبرعات ونقل االخبار

ورصد تحركات العدو واطالع القيادة عمييا فقط.
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وبخصوص المراكز العسكرية فقد تم فتح ثالث مراكز عسكرية في شمال مالي والنيجر
وبالقرب من الحدود الجزائرية وذلك باالتفاق مع سمطات البمدين الشقيقين وىي :مراكز
كيدال ،وتاساليت(عمى بعد  49من برج باجي مختار) ،وتين زرواتين ،ومن العمميات
العسكرية التي قامت بيا الجبية الجنوبية:

 اليجوم عمى المركز الحدودي الفرنسي برج لوبريور الذي سمي فيما بعد باسم الشييدباجي مختار
 -اليجوم عمى مركز تين زرواتين جوب تمنراست

 اليجوم عمى القاعدة العسكرية الفرنسية المكمفة بالتجارب النووية في رقانوعمى الرغم من مختمف المبادرات العسكرية التي قامت بيا الجبية الجنوبية اال ان
اليدف االساسي من انشاء الجبية ىو تثبيت نظام جبية جيش التحرير في المنطقة،
وتوعية السكان لمواجية سياسة فصل الصحراء ،وكذا اثبات تواجد الثورة في اقصى الحدود
الجنوبية ،وبعد االعالن عن وقف اطالق النار اوكمت لمجبية حماية الحدود والدخول الى
12
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الوطن لإلشراف عمى انجاح المرحمة االنتقالية وادارة المنطقة ،وتعبئة سكان الصحراء من
اجل االستفتاء حول االستقالل ،وقد اشرف الرائد احمد دراية عمى االحتفاالت بيوم

وتمنرست وتميمون وتوات وقو اررة.
ا
االستقالل في كل من ادرار
 -4البعد االفريقي لمجبهة الجنوبية النيجيرية:

اكدت الثورة الجزائرية بعدىا التحرري االفريقي وخاصة عمى المستعمرات الفرنسية ،حيث
كانت عامال حاسما في استقالل تونس والمغرب سنة  ،4591وفي ادخال اصالحات
جدرية عمى السياسة الفرنسية بإفريقيا ،وذلك انطالقا من سن القانون االطار سنة  4591ثم
طرح مشروع الفيدرالية سنة  4591والذي يصب في اطار االستقالل الذاتي لممجموعة
االفريقية الفرنسية ،ومع الضغوط الدولية عمى فرنسا في تقرير مصير الشعوب االفريقية،
مما اضطر بفرنسا الى منح االستقالل لمختمف المستعمرات االفريقية سنة  42(4512دولة
افريقية)،من اجل القضاء عمى الثورة الجزائرية واالحتفاظ بالجزائر كمستعمرة فرنسية.
وبعد استقالل معظم الدول االفريقية اصبحت القضية الجزائرية حاضرة في النقاشات
السياسية والدبموماسية االفريقية ،وبجيود الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية حصل
اجماع عمى القيام بمبادرات عسكرية ذات طابع افريقي خاصة في ظل الحديث عن انشاء
فرق افريقية تطوعية في جيش التحرير الوطني.
 سعت الثورة الى تصدير مشروعيا الثوري ودعم وتأطير مناضمي حركات التحرراالفريقي ،وقد قال فرانس فانون بان الثورة الجزائرية بتجسيدىا ليذا المشروع قد تبوأت
مكانة ريادية في تحرير وتوحيد القارة السمراء.
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 تحذير دول الجوار من مخاطر االنسياق والتورط في السياسة االستعمارية الصحراوية،والتأكيد عمى ان الصحراء الجزائرية ظمت وألزمنة عديدة ىمزة وصل بين الشعوب
االفريقية المحيطة بيا.
 تجاوب بعض حركات التحرر االفريقية مع الثورة الجزائرية ومنيم نمسن مانديال الذيتدرب بمعسكرات الجبية الجنوبية عمى الحدود النيجرية الجزائرية
 ترسيم الحدود الجزائرية مع مالي والنيجر وتأكيد صارم عمى تبعية الصحراء لمجزائر،وحمايتيا من االطماع االجنبية تونس والمغرب،وبذلك يتم نسف الجيود الفرنسية اليادفة
الى تمييع اليوية الجزائرية لمصحراء من خالل رفع شعارات" الصحراء االفريقية""،
الصحراء بحر داخمي" ،خصوصا بعد النوايا التوسعية لممغرب في موريطانيا،والنوايا
التوسعية التونسية الى العالمة الحدودية.244
خالصة عامة:
من خالل تتبعنا لمسار نشأة وتطور الجبية الجنوبية الجزائرية المالية -النيجيرية يتضح
بان تواجد الصحراء في استراتيجية القيادة الثورية كان قبل ومع البدايات االولى الندالع
الثورة الجزائرية ،غير ان الظروف التي عاشتيا الثورة في عاميا االول اخر ىيكمة تجسيد
المنطقة الصحراوية عسكريا الى ما بعد ،4591وتجسيدىا عمى ارض الميدان اعطى نقمة
نوعية في موجية السياسة االستعمارية واحباط كل مشاريعيا الداعية الى ضرب الوحدة
الترابية،كما أتى ايضا بنتائج عكسية لممخططات االستعمارية في مستعمراتيا األفريقية،
لكون ان الجبية الجنوبية عززت من التعاون والتضامن الجزائري االفريقي ضد االستعمار
الفرنسي.
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