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الملخص:
ٔ
لقد بدات الﻨوايا اﻻستعمارية الفﺮنسية في فصل الجﻨوب الجزائﺮي عن شماله تتضح في سﻨة
 1956وذلك على إثﺮ اكـتﺸاف كميات هائلة من البتﺮول والغاز في جوف الصحﺮاء الجزائﺮية.
ٔ
ٔ
وظلت مسالة البتﺮول تثيﺮ اهتمام السلطة الفﺮنسية نظﺮا ﻻهميتها اﻹستﺮاتيجية بالﻨسبة
لمستقبل 'الجزائﺮ الفﺮنسية' ،وكذا في السياسة الفﺮنسية والﺮهانات اﻻقتصادية العالمية.
ٔ
ٔ
إذن ،تبقى سﻨة  1956سﻨة حاسمة ﻻنها ٔاثبتت ٔان مسالة المحﺮوقات في الصحﺮاء الجزائﺮية
ٔ
مسالة مﺮبحة نظﺮا ﻻ كـتﺸاف البتﺮول في حاسي مسعود في  26جوان  ،1956واكـتﺸاف الغاز في
ٔ
حاسي الﺮمل في نوفمبﺮ من نفس السﻨة ،وبالتالي ﻻ يمكن فصل مسالة البتﺮول في الصحﺮاء عن
ٔ
الثورة الجزائﺮية ﻻن اكـتﺸافه واستغﻼله صادف اندﻻع وتطور الثورة.
ومﻨذ سﻨة ٔ 1956اخذت نية اﻻستعمار الفﺮنسي بفصل الصحﺮاء الجزائﺮية تتبلور ،ومﻨه
ٔ
ٔ
تفطن قادة الثورة الجزائﺮية إلى هذا اﻻمﺮ مبكﺮا ،وهو ما دفعهم إلى التاكيد في وثيقة مؤتمﺮ
الصومام المﻨعقد في ٔ 20اوت  1956على سﻼمة التﺮاب الوطﻨي الجزائﺮي بما فيه الصحﺮاء ،واعتبﺮه
شﺮطا ٔاساسيا لكل حل للقضية الجزائﺮية.
تعتبﺮ جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي ٔان الثورة الجزائﺮية قائمة على الصعيد العسكﺮي واﻻقتصادي
ٔ
على السواء ،وفيما يخص اﻻطماع الفﺮنسية في البتﺮول الجزائﺮي يتعين على الثورة ٔان تكسﺮ
ٓ
ٓ
اﻻمال الفﺮنسية في الصحﺮاء وتبين لفﺮنسا ٔان ﻻ وجود ﻻفاق مستقبلية هﻨاك بدون استقﻼل
الجزائﺮ بﺮمتها.
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 اﻻطماع الفﺮنسية؛ البتﺮول الجزائﺮي؛ الصحﺮاء الجزائﺮية؛ شارل ديغول؛ رد:الكلمات المفتاحية
.فعل الثورة الجزائﺮية
Abstracts:
colonial intentions began to separate the Algerian south from the
morth in 1956, following the discovery of huge amounts of oil and gas in
the depths of the Algerian desert.
The issue of petroleum has continued to be of interests to the
French anthouties because of its strategic importance for the futur of
French Algeria, as well as in French politics and global economic stakes.
Therefore, the year 1956 remains crucial because et proved that the
issue of hydro carbons in the Algerian Sahara is profitable because of the
discovery of oil in hassi Messaoud on june 26,1956 the discovery of gas
in hassi R’mel in November of the same year and therefor can mot
seperate the issue of oil in the desert from the Algerian revolution,
because the discovery and exploitation ,coincided with the outbreak of
the revolution and its development.
Since 1956 ,the intention of French colonialism to seperate the
Algerian Sahara has crystallized this what led them to affirm in the
document of the somam confernce held on august 20,1956 the integrity
of the Algerian national territory, including the sahara, and considred it a
prerequisite for any solution to the Algerian issue.
The FLN considers that the Algerian revolution exists both militarily
and economically regarding, The French ambitions of Algerian oil, the
revolution must break French hopes in Sahara and shou franee that there
are no future prospeets there withont the independence of the whole of
Algerian.
Key words:
The French Ambitions ؛Algerian Oil ؛Algerian Desert ؛Charles de Gaulle
؛The Reaction Of The Algerian Revolution

: ﻤﻘﺪﻤة.1
ٔ
إرتكز المﺸﺮوع اﻻستعماري الفﺮنسي في الجزائﺮ على عقيدة راسخة مبدؤها ضمان تاكيد
 ومن هذا المﻨطلﻖ،تبعية الجزائﺮ لفﺮنسا في جميع الﻨواحي وجعل استعمارها واقعا ومﺸﺮوعا
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يعتبﺮ اﻻستعمار الفﺮنسي في الجزائﺮ ) (1962-1830تجﺮبة مﺮيﺮة اعتمد فيها ٔاسلوبا خاصا ومتميزا
ٔ
في بسط الهيمﻨة الفﺮنسية اﻻوروبية على الجزائﺮ هدفها اﻹبادة ومحو الوجود التاريخي
واﻻجتماعي ،عن طﺮيﻖ طمس هويته وذاكﺮته وانتمائه اﻹسﻼمي ،ومست حتى الجانب
اﻻقتصادي باستغﻼل خيﺮات البﻼد واستﻨزافها كالبتﺮول والغاز الطبيعي في الصحﺮاء بعد الحﺮب
ٔ
العالمية الثانية مع فتح اﻻستثمار لﺮؤوس اﻻموال في مﺸاريع استعمارية ٔاوروبية وتحويلها إلى
ٔ
مجاﻻت حيوية خاصة بها بما يخدم مصالحها .وعلى هذا اﻻساس فمن المصالح اﻻقتصادية
والجيوسياسية ٔاثارت فﺮنسا مﺸكلة السيادة على الصحﺮاء الجزائﺮية وبقيت متمسكة بها ورغبتها
في فصل الصحﺮاء وتجزئة الجزائﺮ عﺮقيا.
مما تقدم سعت فﺮنسا والجﻨﺮال 'شارل ديغول' ) (Charles De Gaulleإلى فصل
ٓ
الصحﺮاء عن الﺸمال ،فما نجاح فﺮنسا في ذلك؟ وما هو ّرد فعل الحكومة الجزائﺮية؟ وما مال
الﻨتائج حول هذه القضية؟.
ّ ٔ
ٔ
ساميط اللثام عن هذه اﻹستفهامات بﺸﺮح وافﺮ وتفسيﺮ دقيﻖ عما سياتي من خﻼل هذه
الدراسة كلما تقدمﻨا في الموضوع.
ٔ
 .2اﻻهمية الجيوسياسية للصحراء الجزائرية
ٔ
الصحﺮاء الجزائﺮية هي الجزء الجﻨوبي من الجزائﺮ ،1وقد عﺮفت باسماء مختلفة مثل
'الجﻨوب القسﻨطيﻨي' ،و'جﻨوب وﻻية الجزائﺮ' و'الجﻨوب الوهﺮاني' وليس هﻨاك من وصف ٓاخﺮ
يطلﻖ على الجﻨوب الجزائﺮي ،الذي يﺸغل ٔارضا مساحتها مليون ونصف المليون من الكيلومتﺮات

ٔ
 1الصحراء الجزائرية :يعد الجﻨوب الجزائﺮي جزءا من الصحﺮاء الكبﺮى اﻹفﺮيقية التي تمتد من المحيط اﻻطلسي غﺮبا إلى البحﺮ
ٔ
ٔ
اﻻحمﺮ شﺮقا ،ومن جبال اﻻطلسي شماﻻ إلى بلدان الساحل جﻨوبا ،وتغطي الصحﺮاء الكبﺮى مساحة ثمانية مﻼيين كلم ،2يﺸتﺮك
فيها كل من جﻨوب المغﺮب والجزائﺮ وتونس وليبيا وشمال مصﺮ وموريطانيا ومالي والﻨيجﺮ والتﺸاد وجﻨوب السودان ،وتمثل
ٔ
مساحة الصحﺮاء الجزائﺮية  1.975.729كلم 2بﻨسبة  80بالمائة من إجمالي مساحة الدولة الجزائﺮية ،يﻨظﺮ :عميﺮاوي احميدة،
زاوية سليم ،قاصﺮي محمد السعيد ،السياسة الفﺮنسية في الصحﺮاء الجزائﺮية) ،(1916-1844الجزائﺮ :دار الهدى للطباعة والﻨﺸﺮ
والتوزيع ،عين مليلة -دون طبعة ،2009 ،ص  ،10وحول جغﺮافية الصحﺮاء الجزائﺮية والمﻨاطﻖ الصحﺮاوية وسكانها
ٔ
اﻻصليون)طبيعيا -اقتصاديا -بﺸﺮيا( ،يﻨظﺮ:
ٔ
 حليمي عبد القادر ،جغﺮافية الجزائﺮ)طبيعية -اقتصادية -بﺸﺮية( ،الجزائﺮ :الطبعة اﻻولى  ،1968ص ص).(57-56
 مياسي إبﺮاهيم ،اﻻحتﻼل الفﺮنسي للصحﺮاء الجزائﺮية) ،(1934-1837الجزائﺮ :دار هومه للطباعة والﻨﺸﺮ والتوزيع ،دون طبعة،
 ،2009ص  394وما يليها.
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المﺮبعة ،تعادل ٔاربعة ٔاضعاف مساحة فﺮنسا ذاتها ،2وتتميز الصحﺮاء الجزائﺮية بموقع استﺮاتيجي
هام ،فامتدادها الواسع ومحاذاتها للكـثيﺮ من البلدان والﺸعوب يمكن ٔاي طامح ٔاو طامع ٔاو غاز
من التغلغل في ٔاعماق إفﺮيقيا ومن ثمة بسط السيطﺮة عليها ،كما ٔان باطن هذه الصحﺮاء اكـتﺸف
3
ٔانه يزخﺮ بالكـثيﺮ من المعادن والكﻨوز الﻨفيسة.
ٔ
ويﺮجع اهتمام الفﺮنسيين بالصحﺮاء ضمن اﻻهتمام اﻻوروبي بها ،ويعتبﺮ سقوط واحة
الزعاطﺸة في يد السلطة الفﺮنسية إثﺮ الحملة العسكﺮية يوم  24سبتمبﺮ  1849بداية الدخول
الفﺮنسي القوي إلى الصحﺮاء بعد احتﻼل باتﻨة وبسكﺮة عام  ،41844وقد ّميزت السياسة
ٔ
اﻻستعمارية اﻻستيطانية اﻻوروبية في الجزائﺮ لونا مغايﺮا هو سياسة اﻹخضاع ) La
5
.(Domination
ٔ
وإذا كانت فﺮنسا تقدر –ومﻨذ استكمال احتﻼلها للجزائﺮ-اﻻهمية القصوى لموقع
الصحﺮاء ،الذي مكﻨها فعﻼ من التوغل داخل القارة السمﺮاء ،وبث سيطﺮتها على الكـثيﺮ من
ٔ
ٔاراضيها وشعوبها ،فإن تقديﺮها لﻼهمية اﻻقتصادية التي تحظى بها الصحﺮاء لم تظهﺮ إﻻ مع بداية
الخمسيﻨات من القﺮن العﺸﺮين وبالضبط بعد اكـتﺸاف الغاز والبتﺮول.
وللعلم فقد تم اكـتﺸاف الغاز بداية ،في جبل بﺮغة جﻨوب مديﻨة عين صالح سﻨة
6
ٔ ،1954اما البتﺮول فقد ٔاكـتﺸفت ٔاول حقوله بمﻨطقة حاسي مسعود سﻨة .1956
ٔ
إن ظهور البتﺮول والغاز ،في هذه اﻻثﻨاء ،وتواصل السيطﺮة الفﺮنسية على الكـثيﺮ من
ٔ
البلدان والمﻨاطﻖ اﻹفﺮيقية ،وبداية تبلور فكﺮة جعل اﻻراضي الصحﺮاوية ،عموما والجزائﺮية
 2العسلي بسام ،جهاد الﺸعب الجزائﺮي-الجزائﺮ واﻻستعمار ،الجزائﺮ :دار العزة والكﺮامة للكـتاب ،طبعة خاصة  ،2009ص
ص).(383-382
ٔ
ٔ
 3لزهﺮ بديدة ،دراسات في تاريخ الثورة الجزائﺮية ،وابعادها اﻹفﺮيقية ،الجزائﺮ :دار السبيل للﻨﺸﺮ والتوزيع ،الطبعة اﻻولى
 ،2009ص ص) ،(197-195يﻨظﺮ :الزبيﺮي محمد العﺮبي،كـتاب مﺮجعي عن الثورة الجزائﺮية ) ،(1962-1954سلسلة المﺸاريع
ٔ
الوطﻨية للبحث ،مﻨﺸورات المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ ،طبعة خاصة ،دون سﻨة
الﻨﺸﺮ ،ص 226وما يليها.
ٓ
ٔ
 4عميﺮاوي احميدة ،واخﺮون ،المﺮجع السابﻖ ،ص .17
 5نفسه ،ص .29
ٔ ٔ
 6جﺮيدة المجاهد ،في  ،1961/04/10العدد  ،93وفي هذا الصدد يقول السياسي واحد ابﺮز المفاوضين في الوفد الجزائﺮي في
ٔ
ٔ
ٔ
مفاوضات ايفيان مع السلطات الفﺮنسية 'رضا مالك' ان اكـتﺸاف البتﺮول في الصحﺮاء الجزائﺮية في اواسط سﻨة  1956قد اثﺮ في
ٔ
مجﺮى القضية والثورة بين الجزائﺮ وفﺮنسا إلى درجة انه ساهم في تمديده ،يﻨظﺮ :مالك رضا ،مفاوضات ايفيان وقضية الصحﺮاء
ٔ
ٔ
الجزائﺮية ،مجلة اول نوفمبﺮ ،العدد  103مارس/افﺮيل  ،1989ص ص).(8_6
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ٔ
خصوصا ،حقﻼ خصبا للتجارب الفﺮنسية ،الهيدروجيﻨية مﻨها والﻨووية ،وبعيدا عن اﻻنظارٔ ،او
جلبا اﻻنتباه.
كل هذه المعطيات جعلت من اﻻحتﻼل الفﺮنسي يﺮفض البتة التفاوض مع الثورة فيما
يخص مستقبل الصحﺮاء -هذا ما سﻨكـتﺸفه ﻻحقا بعد تقدمﻨا في الدراسة -وبعد فﺸله في إضعاف
ٔ
شوكة جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي ،حاول رمي القضية في مﺮمى اﻻفارقة من خﻼل دعوته لجعل
ٔ
الصحﺮاء الجزائﺮية مياها دولية ،هي قسمة عدل بين هؤﻻء اﻻفارقة ،الذين يجب ٔان تكون فﺮنسا
حكما بيﻨهم ،حتى ﻻ يتﻨازعوا عليها.
ٔ
وقد اعتقدت فﺮنسا جازمة انها بهذه الخطوة ،ستقضي على تمسك قادة الثورة بجزائﺮية
الصحﺮاء ،وتضعف موقفهم في ٔاي مباحثات ٔاو مفاوضاتٔ ،وان الدول اﻹفﺮيقية ستﻨجﺮ إلى هذا
المطلب وتدخل في صﺮاع ،لن يكون له ٓاخﺮ مع جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي ،وبالتالي فإن فﺮنسا التي
7
كانت جزء من المﺸكلة ،يجب ٔان تكون جزء من الحل.
 .3اكـتشاف البترول في ٔالصحراء الجزائرية
ٔ
ﻻ يمكن فصل مسالة البتﺮول في الصحﺮاء ،عن الثورة الجزائﺮية ،ﻻن اكـتﺸافه واستغﻼله
صادف اندﻻع وتطور الثورة ذاتها ،بل يمكن ٔان نﺮجع إلى عهد ما قبل الثورة ،حين صادقت
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻمانة العامة للمجلس اﻻوروبي على مﺸﺮوع ستﺮاسبورغ سﻨة  ،1952الذي يجسد سياسة ''اﻻورو-
ٔ
إفﺮيقيا'' ،بمعﻨى اعتبار القارة اﻹفﺮيقية مصدرا استﺮاتيجيا للموارد اﻻولية التي يحتاجها اﻻقتصاد
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻻوروبي ،لكن تبقى سﻨة  1956سﻨة حاسمة'' ،ﻻنها اثبتت ان ﻤسالة المحروقات في الصحراء
ٔ
الجزائرية ،ﻤسالة ﻤربحة''.
ٔ
ائرية:
ز
الج
اء
ر
والصح
اﻻستعمار
ا
ٔ
ٔ
لقد عبﺮت اﻻدبيات الفﺮنسية حول الحملة ضد الجزائﺮ عن ٔاهمية هذه اﻻخيﺮة ومكانتها
في التجارة عبﺮ الصحﺮاء من جهة ،ومن ثانية ميزة موقعها الذي سيمكن فﺮنسا عﻨد احتﻼلها من
الﻨفاذ إلى قطب القارة اﻹفﺮيقية واﻻستئثار بتجارة غﺮب إفﺮيقيا .8اعتمدت فﺮنسا اﻻستعمارية على
ٔ
العديد من اﻻطﺮوحات السياسية والتاريخية في إطار مﺸﺮوعها القاضي بفصل الصحﺮاء عن الجزائﺮ
معتمدة على فكﺮة ٔانها حيﻨما احتلت الصحﺮاء لم تكن هﻨاك ٔاي قوة لها الحﻖ التاريخي،
 7لزهﺮ بديدة ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص).(197-195
 8قﻨان جمال ،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائﺮ الحديث والمعاصﺮ ،الجزائﺮ :مﻨﺸورات المتحف الوطﻨي للمجاهد  ،1994دون
ص .139
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ٔ
فالصحﺮاء في نظﺮهم قبل اﻻحتﻼل الفﺮنسي كانت كلها بدون سيادة ،وفي هذا الﺸان صﺮح
ٔ
غاستون باولسكي) (Goston Paleweskiقائﻼ) :اوﻻ ٕان الصحراء ليست الجزائر ،وليست
ٔ
تونس او المغرب ،فالصحراء هي ﻤلك ٔ دون سيﺪ ،قليل السكان سيطرت عليها فرنسا ولن
تكون تابعة ٕاﻻ للمتروبول ،فهو السيﺪ اﻻول( ،ووفﻖ هذا المﻨطﻖ اعتبﺮت فﺮنسا الصحﺮاء مﻨطقة
خالية فلم توجد ٔاي سلطة سياسية لدولة وكانت فﺮنسا الوحيدة مع بداية القﺮن 19م التي حمت
حياة الصحﺮاويين ،واحتﺮمت حﺮياتهم ّ
وحسﻨت من الحياة المادية والمعﻨوية ،وضمﻨت حﺮية
التﻨقل ،وبالتالي فاﻻعتﺮاف بملكيتها نتيجة لمختلف المعاهدات لﺮسم الحدود التي وقعتها مع
9
تونس ،واسبانيا وبﺮيطانيا ،يعطيها هذا الحﻖ على الصحﺮاء.
ومن وجهتﻨا نحن كجزائﺮيين ففﺮنسا ﻻ تملك سﻨدا قانونيا شﺮعيا ،يخول لها ضم
الجزائﺮ ،سواء في الﺸمال ٔاو الجﻨوب ،فهي مجﺮد سلطة احتﻼل في الصحﺮاء ،كما في باقي ٔانحاء
البﻼد ،ومن مظاهﺮ هذه الحقيقةٔ ،ان الجﻨوب ارتبط بالمقاومة الجزائﺮية ارتباطا وثيقا وظل
يخضع لﻺدارة العسكﺮية بموجب قوانين خاصة تطورت في ثﻼثة مﺮاحل:
ٔ
 الفترة اﻻولى ) :(1947-1902حكمت الصحﺮاء بموجب القانون الصحﺮاوي،
ٔ
ٔ
حيث ظل قانون  ،1902/12/24هو الﻨظام اﻻساسي واعتﺮف باراضي الجﻨوب تؤلف جزءا ﻻ يتج ٔزا
من الجزائﺮ ،والحاكم العام له السلطة الكاملة على كل التﺮاب الجزائﺮي بﺸماله وجﻨوبه.
ٔ
 الفترة الثانية ) :(1957-1947تضمن القانون اﻻساسي للجزائﺮ  60مادة مﻨه ،لم
يحدث ٔاي تغييﺮ يذكﺮ في عهد الجمهورية الﺮابعة رغم ٔانه نص في المادة  50على إلغاء نظام
ﻤناطق الجنوب ،ولكن بعد اندﻻع الثورة الجزائﺮية واكـتﺸاف البتﺮول ،ظهﺮت إلى الوجود
مﺸاريع هدفها فصل الصحراء ٔاهمها مﺸﺮوع تجميع صحﺮاء الجزائﺮ وموريتانيا ،مالي ،الﻨيجﺮ،
تﺸاد ،داخل إقليم وطﻨي فﺮنسي واحد.
 الفترة الثالثة) :(1962-1957حكمت الصحﺮاء بإنﺸاء المﻨظمة المﺸتﺮكة لمﻨاطﻖ
ٔ
الجﻨوب  10جانفي  ،1957حيث ٔاقﺮ هذا القانون الصفة الجزائﺮية الخاصة 'ﻻراضي الجنوب' بقصد
اﻻستثمار داخل المﻨظمة ،وفي مﺮسوم ٔ 7اوت  1959تم إحداث عمالتين في الصحﺮاء الجزائﺮية
ٔ
ٔ
اﻻولى :الواحات )اﻻغواط( ،والثانية :الساورة )بﺸار( .لكن ٔاخطﺮ مﺸﺮوع ميزته سﻨة  ،1957هو
ٔ
 9نور الدين عسال ،الثورة الجزائﺮية والمسالة البتﺮولية) ،(1971-1952رسالة الدكـتوراه في تاريخ الجزائﺮ الحديث والمعاصﺮ،
سيدي بلعباس :جامعة جيﻼلي ليابس ،السﻨة الجامعية  ،2012/1011ص ص).(197-196
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مخطط 'هﺮسانت' (Plan Hersant) ،ورغم ذلك حاول الجﻨﺮال 'ديغول' بعد مجيئه إلى الحكم
في جوان  ،1958إحياء مﺸاريع الفصل للضغط على الثورة الجزائﺮية ،عﻨدما كلف ٓ'اﻻن بﺮيفيت'
ٔ
ٔ
) (A. Peyrefitteبإنجاز مﺸﺮوع ثاني للتقسيم سﻨة  ،1961لكﻨه في اﻻخيﺮ رضخ ﻻمﺮ الواقع،
ٔ
وهو الﺮجل الذي كان على إطﻼع جيد على ملف البتﺮول والصحﺮاء الجزائﺮية .ﻻنه سبﻖ له ٔان قام
بزيارة إلى الجﻨوب الجزائﺮي من  10إلى  18مارس  ،1957حيث زار بﺸار ،تﻨدوف ،ورقلة،
غﺮداية ،تمﻨﺮاست ،إيدجلي وحاسي مسعود .فماذا كان يفكﺮ ديغول في تلك السﻨة؟ 1.هذا
اﻻ كـتﺸاف الذي ٔاسال لعاب 'ديغول' وجعله يزور الجﻨوب الجزائﺮي ،حيث ٔاثﻨى على العمال
2
واعتبﺮ ٔان هذا اﻻنجاز يمكن ٔان يغيﺮ مستقبل فﺮنسا.
ٔ .4اﻻطماع ٕاﻻﻤبريالية في البترول الجزائري
ٔ ٔ
أ -اطماع فرنسا:
لقد بدات الﻨوايا اﻻستعمارية الفﺮنسية في فصل الجﻨوب الجزائﺮي عن شماله تتضح في سﻨة
 ،1956وذلك على اثﺮ اكـتﺸاف كميات هائلة من البتﺮول والغاز في جوف الصحﺮاء الجزائﺮية،3
ويظهﺮ ٔان تفجﺮ الثﺮوات هذه في الصحﺮاء الجزائﺮية قد حﺮك ٔاطماع اﻻستعمار الفﺮنسي ،تدعمه
السياسة اﻻستعمارية الدولية ،4وهذا طبعا بعد حصول كل من تونس والمغﺮب على استقﻼلهما،
استقﻼلهما ،وبعد ثﻼثة سﻨوات من حﺮب استدمارية عقيمة في الجزائﺮ ،ف ٔﺮات فﺮنسا في الصحﺮاء
الجزائﺮية الحصن ٔاﻻخيﺮ لهيمﻨتها في إفﺮيقيأ 5،
وبدا اﻻهتمام الفﺮنسي بالبتﺮول في الصحﺮاء
الجزائﺮية مﻨذ  ،1945وذلك بإنﺸاء مكـتب البحث على البتﺮول ) (B.R.Pإلى جانب شﺮكـتين
ٔ
تحت رعاية الحكومة الفﺮنسية ،اﻻولى تهتم باستيﺮاد البتﺮول الخام ) (C.F.Pوالثانية بتوسيع
البحوث والتﻨقيبات في الصحﺮاء ) (RAPعلما ٔان رخصة البحث كانت تتجدد كل خمسة سﻨوات
من طﺮف الحكومة الفﺮنسية ،لكن المﻼحظ ٔانه مﻨذ  1958تﺮاجعت مساهمة الدولة الفﺮنسية
ٔ
ٔ
 1ولد الﻨبية كﺮيم ،مسالة البتﺮول والثورة الجزائﺮية ،الملتقى المغاربي حول اﻻبعاد الحضارية للثورة الجزائﺮية ،يومي 11و12
جوان  ،2003جامعة جيﻼلي اليابس ،سيدي بلعباس ،دار الغﺮب للﻨﺸﺮ والتوزيع ،ص ص).(137-136
 2عواريب لخضﺮ ،السياسة الفﺮنسية لفصل الصحﺮاء ومظاهﺮات  27فبﺮايﺮ  1962بورقلة كﻨموذج للﺮد الﺸعبي عليها ،مجلة العلوم
العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية ،العدد السابع ،جانفي  ،2012ص ص).(117-105
 3قليل عمار ،ملحمة الجزائﺮ الجديدة ،الجزء الثاني  ،الجزائﺮ :طبع دار العثمانية ،دون طبعة ،2013 ،ص .40
 4العسلي بسام ،المﺮجع السابﻖ ص .383
 5الصديﻖ محمد صالح ،الجزائﺮ بلد التحدي والصمود ،الجزائﺮ :المؤسسة الوطﻨية للكـتاب ،ص .71
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لصالح هذه الﺸﺮكات التي كانت موجودة كذلك في كل من تونس والمغﺮبٔ .اما عن مصالح فﺮنسا
في استغﻼل بتﺮول الصحﺮاء الجزائﺮية ،يمكن عﺮضها فيما يلي:
 كان هدف فﺮنسا تحقيﻖ اﻻ كـتفاء الذاتي في البتﺮول بﻨسبة  ./.50في حدود سﻨة ،1960
لتصل إلى  ./.100في ٓافاق .1970
 تغطية عجز الميزان التجاري ،الذي كان يقدر في سﻨة  1956بحوالي  500مليون دوﻻر
ٔامﺮيكي ،جﺮاء الحﺮب على الجزائﺮ.
 بيع ٔاسهم الحكومة العامة للجزائﺮ ) (G.G.Aلصالح الﺸﺮكات الخاصة.
 تكـثيف عمليات التﻨقيب ،واﻻستثمار في إمضاء معاهدات شﺮاكة مع الﺸﺮكات البتﺮولية
الكبﺮى.
ٔ
 تكـثيف الدراسات والمﺸاريع حول انابيب الﻨقل والموانئ البتﺮولية.
 استعمال البتﺮول كسﻼح للضغط على تونس والمغﺮب بهدف إبقائها في تبعية اقتصادية
من جهة والحصول على اعتﺮاف باﻻستقﻼل مقابل فصل الصحﺮاء الجزائﺮية من جهة ٔاخﺮى.
 رسم سياسة إدارية استعمارية جديدة ،لفصل الصحﺮاء عن الجزائﺮ بطﺮيقة غيﺮ شﺮعية.
ٔ
 توريط كل ٔاوروبا الغﺮبية بسياسة إغﺮائية ،محﺮكها اﻻساسي بتﺮول الجزائﺮ ،شعارها
ٔ
سياسة اﻻورو -إفﺮيقية.
ٔ
1
 المﻨافسة الخارجية للﺸﺮكات اﻻنجلؤ -امﺮيكية في المﻨطقة.
ٔ
ٔ
ب -اطماع الشركات اﻻجنبية و التنافس الحاد على بترول الجزائر:
ٔ
  الﺸﺮكات اﻻنجلوسكسونية :الخاصة مﻨها ،(Royal-Deutch-Schell) :كلها
ٔ
(Standar-oil,Mobilتﻨﺸط في وسط الصحﺮاء .والﺸﺮكات اﻻمﺮيكية المتمثلة في
) ،oilوالتي هي موجودة كذلك في الصحﺮاء الليبية إلى جانب الﺸﺮكـتان (Loronada,
) ،Rimrockالموجودتان في تونس.

 1ولد الﻨبية كﺮيم ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص).(140-139
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  وكان هﻨاك عدة شﺮكات ٔاجﻨبية ٔاخﺮى من إيطاليأ ،المانيا واليابان ،كلها
1
حاولت دخول مﻨافسة البحث واستغﻼل بتﺮول وغاز مﻨطقة المغﺮب العﺮبي.
ٔ
وقد انتﺸﺮت الدعاية في فﺮنسا بان خسارة الجزائﺮ تعﻨي التخلي عن ثﺮوة الصحﺮاء،
ٔ
وصﺮح الوزراء الفﺮنسيون بان إنتاج البتﺮول سيصل في عام  1960إلى سد نصف حاجة فﺮنسا
مﻨهّ ،
وحددوا هذا اﻹنتاج السﻨوي بـ ـ ـ ـ ـ  14مليون طن في عام  1960و ب ـ ـ ـ ـ  25ملون طن في عام
 ،1962وهكذا ٔاصبحت صحﺮاء الجزائﺮ وما تحتوي عليه من ثﺮوات من ٔافضل المواضيع التي
ٔ
يتﻨاولها الفﺮنسيون في دعايتهم ،ﻹيهام الﺸعب الفﺮنسي بان مستقبل بﻼده اﻻقتصادي قد ٔاصبح
2
مﺮتبطا بمستقبل الصحﺮاء ومستقبل الجزائﺮ.
ٔ
وكانت هذه التدابيﺮ واﻻهداف تﻨطوي في إطار تطلعات فﺮنسا لعزل الصحﺮاء الجزائﺮية
ٔ
الغﻨية بالﻨفط عن بقية البﻼد ،ودمجها بالمﻨاطﻖ الصحﺮاوية المجاورة اﻻخﺮى3.ومن هذا المﻨطلﻖ
ٔ
وفور اكـتﺸاف البتﺮول والغاز الطبيعي في الصحﺮاء صﺮح الﺮئيس الفﺮنسي 'قيمولي' '':ان المعجزة
ٔ
ٔ
الصحراوية ستكون ﻤن اكبر المهام قي جيلنا ،وان فرنسا غير ﻤستعﺪة للتنازل عن الصحراء
4
وستمنح اﻻستﻘﻼل للشمال فﻘط''.
لفصل الصحراء الجزائرية
 .5المساعي الفرنسية
ٔ
تذرعت فﺮنسا بواقع ان الصحﺮاء هي مﻨطقة صحﺮاوية وليس هﻨاك ما يستدعي حﻖ تقﺮيﺮ
المصيﺮ لها ،5فحاولت فﺮنسا عزلها اقتصاديا وإداريا ،6وما تجدر اﻹشارة إليه ٔان انصﺮاف اﻻستعمار
الفﺮنسي إلى تجسيد فصل الصحﺮاء الجزائﺮية عن باقي الجزائﺮ قد سبقته عدة محاوﻻت مﻨذ مطلع

 1ولد الﻨبية كﺮيم ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص).(140-139
 2جﻼل يحي ،المغﺮب الكبيﺮ -الفتﺮة المعاصﺮة وحﺮكات التحﺮيﺮ واﻻستقﻼل ،بيﺮوت :دار الﻨهضة العﺮبية للطباعة والﻨﺸﺮ،
 ،1971ص .379
ٔ
ٔ
 3الﺸيخ سليمان ،الجزائﺮ تحمل السﻼح او زمن اليقين ،بيﺮوت :دار المصﺮية اللبﻨانية ،الطبعة اﻻولى ،2003 ،ص .548
ٓ
ٓ
ٔ
 4عمي ـ ـ ـﺮاوي احميـ ـ ــدة ،واخ ـ ـ ــﺮون ،اث ـ ـ ــار السياس ـ ـ ــة اﻻس ـ ـ ــتعمارية واﻻس ـ ـ ــتيطانية ف ـ ـ ــي المجتمـ ـ ــع الجزائـ ـ ــﺮي ،سلس ـ ـ ــلة المﺸ ـ ـ ــاريع
ٔ
الوطﻨيـ ـ ــة للبحـ ـ ــث) ،(1954-1830الجزائ ـ ــﺮ :مﻨﺸـ ـ ــورات المﺮكـ ـ ــز الـ ـ ــوطﻨي للدراسـ ـ ــات والبحـ ـ ــث فـ ـ ــي الحﺮكـ ـ ــة الوطﻨيـ ـ ــة وثـ ـ ــورة اول
نوفمبﺮ ،طبعة خاصة ،2007 ،ص .114
 5الصديﻖ محمد صالح ،المﺮجع السابﻖ ،ص .71
ٔ
 6اندري ـ ــه مانـ ـ ــدوز ،الثـ ـ ــورة الجزائﺮيـ ـ ــة عبـ ـ ــﺮ الﻨصـ ـ ــوص ،الجزائـ ـ ــﺮ :تﺮجم ـ ــة ميﺸ ـ ــال س ـ ــطوف ،توطئـ ـ ــة عب ـ ــد العزي ـ ــز بوتفليقـ ـ ــة،
مﺮاجعة وإشﺮاف :سميﺮ سطوف ،دون طبعة ،ودون سﻨة الﻨﺸﺮ ،.ص .187
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الخمسيﻨيات ٔادت تطوراتها إلى تعميﻖ هذه الفكﺮة عﻨد اﻻستعماريين وجعلتهم يجﻨدون كل
1
الوسائل لتحقيقها.
لقد بدت نية اﻻستعمار الفﺮنسي علﻨا في فصل الجﻨوب الجزائﺮي تتبلور مﻨذ سﻨة ،1956
ٔ
وتاكيدهم ّ
الملح
ولقد تفطن قادة الثورة الجزائﺮية إلى ذلك في وثيقة مؤتمﺮ الصومام في ٔاوت 1956
على سﻼمة التﺮاب الوطﻨي الجزائﺮي كامﻼ بما فيه الصحﺮاء ،وهو شﺮط جوهﺮي لحل القضية
الجزائﺮية.
ٔ
ٔ
وعليه فقد اودعت الحكومة في سﻨة  1951مﺸﺮوع قانون يﺮمي إلى إلغاء اراضي الجﻨوب
وربطها بالجزائﺮ وفقا لل ٔﺮاي الصادر عن الجمعية الجزائﺮية ،غيﺮ ٔان اللجﻨة الداخلية في الجمعية
الوطﻨية الفﺮنسية التي ٔايدت المﺸﺮوع في  1951/09/20لم تلبث ٔان تﺮاجعت عﻨه في
 1952/06/04بحجة ٔان هذا القانون سيضاعف من المساحة الﺸاسعة حاليا للقطاعات اﻹدارية
ٔ
الثﻼثة في الﺸمال إذا ما تم ضم الجﻨوب الجزائﺮي إليها باﻹضافة إلى اﻻعباء المالية التي يفﺮزها
هذا القانون على القطاعات اﻹدارية الحالية.
وبتاريخ  1953/02/20عادت الجمعية الجزائﺮية لمعالجة الموضوع لتتمسك بموقفها
الﺮافض والمعارض ﻻقتطاع القسم الخلفي الصحﺮاوي من الجزائﺮ لﺮبطه مباشﺮة بفﺮنسا وذلك وفﻖ
مقتﺮح 'بيار جولي' في سﻨة  1952الذي دعى إلى إنﺸاء )الصحراء ٕاﻻفريﻘية الفرنسية(.
ٔ
ٓ
ولعل ما يفسﺮ تزاحم هذه اﻻراء واﻻقتﺮاحات هو إدراك فﺮنسا ﻻهمية الثﺮوات الطبيعية
ٔ
التي يختزنها باطن الصحﺮاء الجزائﺮية ،وذلك ما دلت إليه اﻻستكﺸافات اﻻولى في مطلع
ٔ
الخمسيﻨات بعدما مﻨحت الﺮخص اﻻولى للتﻨقيب عن المحﺮوقات في الصحﺮاء من خﻼل عامي
2
1952و .1953
ٔ ٔ
ٔ
كما انﺸات اﻹدارة اﻻستعمارية شبكة من المحطات اﻹذاعية في كل من اﻻغواط،
غﺮداية ،وتقﺮت والهدف مﻨها هو التﺮويج لفكﺮة فصل الصحﺮاء عن باقي جهات الوطن ،وقد كـثﺮت
تصﺮيحات الساسة الفﺮنسيين حول الصحﺮاء الجزائﺮية كـقولهم مثﻼ' :الصحراء هي فرنسا'،
 1بن عمﺮ الحاج موسى ،بتﺮول الصحﺮاء بين حسابات الثﺮوة في فﺮنسا ورهانات الثورة في الجزائﺮ ،الجزائﺮ :طبع وزارة الثقافة،
دون طبعة ،2008 ،ص .193
 2بلجة عبد القادر ،المﻨاورات الفﺮنسية لفصل الصحﺮاء الجزائﺮية وإستﺮاتيجية الثورة ﻹفﺸالها ،المجلة المغاربية للدراسات
التاريخية واﻻجتماعية ،العدد الحادي عﺸﺮ ،جوان  ،2015جامعة الجيﻼلي ليابس سيدي بلعباس الجزائﺮ ،دورية محكمة
يصدرها فﺮيﻖ البحث لمخبﺮ الجزائﺮ تاريخ ومجتمع في الحديث والمعاصﺮ ،ص ص ).(145،158
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ٔ
'الصحراء فرنسية وستبﻘى فرنسية ٕالى اﻻبﺪ' ،1وقد تبﻨت السلطات الفﺮنسية إستﺮاتيجية قامت
على:
 إنﺸاء شبكة فﺮق إدارية متخصصة ).( Sections Administratives Spécialisées
 إنﺸاء شبكة واسعة من الطﺮق المعبدة والمسالك لتسهيل نقل وتﻨقل وحدات الجيش،
واﻻستغﻼل السﺮيع للثﺮوات الباطﻨية في الصحﺮاء.
ٔ
 إعادة هيكلة جيوشها بالصحﺮاء وتعديل سياستها اﻻمﻨية الﺸاملة هﻨاك فضاعفت عدد
ٔ
قواتها بخمسة ٔاضعاف بين ) (1956 - 1958فاصبح عدد جﻨودها ٔالف جﻨدي ،ليصل إلى ٔ 30الف
في مستهل .1962
ٔ
 إسﻨاد قيادة الجيوش إلى القائد اﻻعلى في الصحﺮاء الذي يتعامل مباشﺮة مع وزيﺮ
الحﺮبية في باريس ابتداء من ديسمبﺮ .1961
ٔ
 إنﺸاء مﺮاكز نووية وصاروخية مثل مﻨطقة رقان 1957لتفجيﺮ اول قﻨبلة ذرية بها يوم 13
فيفﺮي .1960
ٔ
2
 إنﺸاء مﻨاطﻖ محﺮمة بالجﻨوب على مسافة اكـثﺮ من 6000كم.
 .6ديغول وقضية فصل الصحراء عن الجزائر
ٔ
إن اكـتﺸاف البتﺮول والغاز من طﺮف فﺮنسا اعطاها حﺮية اﻻستغﻼل والتصﺮف فيه ،هذه
الثﺮوة الواعدة هي التي جعلت الحكومة الفﺮنسية تصدر قانونا خاصا بالبتﺮول في الصحﺮاء في سﻨة
 ،1958حيث نص على تقديم تسهيﻼت كبيﺮة ،وامتيازات ضخمة للﺸﺮكات الغﺮبية الﺮاغبة في
المساهمة في البحث والتﻨقيب عن المحﺮوقات واستغﻼلها .ولعل مﻨح مثل هذه الحوافز هو من
ٔ
بين المحاوﻻت الﺮامية إلى كسب تضامن المعسكﺮ الغﺮبي -وﻻسيما اوربا التي تعاني ﻤن التبعية
ٔ
في ﻤجال الطاقة -مع الحكومة الفﺮنسية فيما يخص تجزئة اﻻراضي الجزائﺮية.
هذا المسعى جعل 'ديغول' يحدق بﻨظﺮة ثاقبة وواعدة إلى قضية فصل الصحﺮاء عن الجزائﺮ
وربطها بفﺮنسا قبل ٔان تفلت مﻨه ،وذلك باستحداث روابط وثيقة تضمن ما عجزت عﻨه المساعي
ٔ
 1عبادو السعيد ،مساعي فﺮنسا لفصل الصحﺮاء الجزائﺮية ) ،(1962-1957مجلة اول نوفمبﺮ ،العدد  ،172ديسمبﺮ  2008الموافﻖ
لـ ذي الحجة 1429ه ،مجلة فصلية تصدر عن المﻨظمة الوطﻨية للمجاهدين ،ص ص) .(12-10
 2قن محمد ،فصل الصحﺮاء الجزائﺮية وبعض ردود الفعل المحلية) ،(1962-1957مجلة المصادر ،المﺮكز الوطﻨي للدراسات
ٔ
ٔ
والبحث في الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ  ،1954العدد  ،29مجلة فصلية تعﻨي بﺸؤون الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ
 ،1954ص ص).(277-265
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العسكﺮية ،تمثل ذلك في تحسين اﻻستثمار الصﻨاعي والزراعي من خﻼل المﺮاهﻨة على 'ﻤشروع
قسنطينة' اعتمادا على ثﺮوات الصحﺮاء.
وفي زيارته الثانية إلى الجزائﺮ في شهﺮ ديسمبﺮ  1958توجه إلى الصحﺮاء وتوقف بتقﺮت
ٔ
ٔ
وصﺮح بما يلي):يجب ان تكون الصحراء هي اﻻرض العظيمة للمستﻘبل بين عالمين ،عالم
ٔ
ٔ
ٔ
البحر اﻻبيض المتوسط وعالم ٕافريﻘيا السوداء عالم اﻻطلنطي وعالم النيل والبحر اﻻحمر
ٔ ٔ
الضخمٓ اهتمام ﻤباشر...ليفهم الذين انضموا ٕالى الحرب اﻻهلية ان
ولفرنسا في هذا العالم ٔ
صفحة الﻘتال قﺪ طويته وتبﺪا اﻻن صفحة التﻘﺪم والحضارة.(...
نستﺸف من خﻼل هذا التصﺮيح ٔان 'ديغول' كانت له رؤيا واضحة للحياة السياسية
واﻻقتصادية والعسكﺮية لفﺮنسا اتجاه الجزائﺮ ،إذ يضع نفسه المخلص والمﻨقذ لفﺮنسا من اﻹفﻼس
السياسي واﻻقتصادي.
ٔ
كل هذه اﻻحداث دفعت 'بديغول' إلى إصدار تصﺮيح في  16سبتمبﺮ  ،1959والذي اعتﺮف
ٔ
ٔ
فيه وﻻول مﺮة باحقية الﺸعب الجزائﺮي في تقﺮيﺮ مصيﺮه ،حيث وعد بإجﺮاء استفتاء حول
مستقبل الجزائﺮيينٔ ،وان هذا اﻻستفتاء لن يجﺮي قبل ٔاربع سﻨوات من تحقيﻖ التهدئة ،كما ٔانه
ٔ
خيﺮ في هذا اﻻستفتاء الجزائﺮيين بين ٔامﺮ واحد من اﻻمور الثﻼثة :إما اﻻنفصال واختيار نوع
الحكومةٔ ،او تﺸكيل حكومة فيدراليةٔ ،او اﻹدماج ،وإذا ما اختار الجزائﺮيون اﻻنفصال عن
فﺮنسا ،فقد هدد 'ديغول' في تصﺮيحه بتقسيم الجزائﺮ تﺮابيا ٔاي )اﻻحتفاظ بالصحراء(.على الﺮغم
من ٔاهمية تصﺮيح  16سبتمبﺮ  1959فيما يخص اﻻعتﺮاف بحﻖ تقﺮيﺮ المصيﺮ ،إﻻ ٔان لغة التهديد
التي تضمﻨها ٔافقدته الميزة والفعالية.
ومن ٔاجل تﻨفيذ خطة فصل الصحﺮاء عن الجزائﺮ ٔاوفد الجﻨيﺮال 'ديغول' إلى وادي ميزاب
وزيﺮ الدفاع ٔ'اوليفي قيﺸار' ) (Guichard Olivierلمساومة 'الﺸيخ بيوض' ،1فاجتمعا بمعية
كل من رئيس الملحقة العسكﺮية العقيد 'كﻼن كﻼش' ) ،(Klen Klechو'ناصﺮي علي'شيخ
بلدية غﺮداية وبعد التفاوض طلب الوزيﺮ من الﺸيخ بإلحاح ٔان يوافﻖ على فصل الصحﺮاء وعلى
 1رشحت الحكومة المؤقتة المﻨاضل الوطﻨي الﺸيخ 'إبﺮاهيم بيوض' ليقوم بدور المحافظة على وحدة التﺮاب الوطﻨي ،بمقاومة كل
محاولة لفصل الصحﺮاء عن الجزائﺮ وإلحاقها بفﺮنسا ،لكـفايته السياسة ،ووطﻨيته المتميزة ،ومكانته في قومه وبﻨي وطﻨه..فكان
الﺸيخ بيوض ومﻨطقته وادي ميزاب من خيﺮ من يقوم بدور المحافظة على الصحﺮاء جزائﺮية ،يﻨظﺮ :بوحجام محمد بن قاسم
ناصﺮ ،محاضﺮات عن الثورة التحﺮيﺮية الجزائﺮية ،الجزائﺮ :العالمية للطباعة والخدمات وزارة المجاهدين  ،طبعة خاصة ،2015
ص .172
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ٔ
ٔ
ٔ
تاسيس دولة حﺮة في قلب الصحﺮاء قاعدتها ميزاب ،وقال له'' :اعلن الموافﻘة وهذه اربع ﻤليارات
ٔ
ٔ
لتجهيز الﺪولة .وها هي السماعة بيﺪي اخبر 'ديغول' بهذا في نفس الوقت ،''...فاجابه الﺸيخ
ٔ
بيوض'' :بما ان الصحراء تضم خليطا ﻤن السكان في ﻤيزاب والشعانية ،والمخاليف وغيرهم،
فالجواب على طلبكم يكون عن طريق استفتاء حر فالﻘضية قضية الجميع ،''...فكانت إجابة
الﺸيخ إجهاضا لكل محاولة تسعى للﻨيل من الوحدة التﺮابية الجزائﺮية.
وفي صائـفة  1960تكاثفت اﻻتصاﻻت بين اﻹدارة اﻻستعمارية وبين بعض المدنيين من
الﻨواب في سﺮية تامة انتهت هذه بعقد اجتماع ضم كل من 'حمزة بوبكﺮ' رئيس المجلس العمالي
ٔ
لورقلة و'الﺸيخ بيوض' في اﻻغواط ،وحاول إقﻨاعه بفكﺮة فصل الصحﺮاء ،غيﺮ ٔان محاوﻻته باءت
بالفﺸل ،حيث قال 'الﺸيخ بيوض'ٕ '' :اننا جزائريون وﻤصيرنا هو ﻤصير الجزائر ،ﻻ نبغي بﺪيﻼ
1
ﻤهما كان الثمن''.
وعﻨدما ٔادركت فﺮنسا موقف سكان وادي ميزاب الﺮافض لفصل الصحﺮاء عن الجزائﺮ ،غيﺮت
وجهتها نحو التوارق في محاولة بائسة مﻨها ﻹغﺮائهم فقام 'ميﺸال دوبﺮي' ) (Michel Debreفي
سﻨة  1960بجلب جماعة من توارق تﺸاد ،الﻨيجﺮ ومالي وجمعهم 'بالحاج ٔاخاموك' في نزل
'تيﻨهيﻨان' وفي هذا اللقاء الذي دام سبعة ٔايام عﺮض 'ميﺸال دوبﺮي' على 'الحاج ٔاخاموك' فكﺮة
تﻨصيبه سلطانا على هؤﻻء التوارق في دولة إسﻼمية تﺸمل توارق إفﺮيقيا موضحا له بالقول:
)وبهذا يبﻘى الجزائريون هناك ٔوانتم هنا( ،غيﺮ ٔان الباي رفض المﺸﺮوع بقولهٔ ) :انا جزائري
ينالني ﻤا ينال باقي الجزائريين ،(...وبذلك خيب 'الحاج ٔاخاموك' ظﻨون فﺮنسا ،ولم تفلح مع
وطﻨيته الﺮاسخة اﻹغﺮاءات التي قدمتها له فﺮنسا.
ٔ
ٔ
ومن المﻨاورات التي قام بها 'ديغول' من اجل إقﻨاع الﺮاي العام الداخلي والخارجي ،من
ٔ
ٔاجل احتفاظ فﺮنسا بالصحﺮاء الجزائﺮية تمثل في وضع حد ﻻطماع البلدان المغاربية واﻹفﺮيقية
المحاذية والمتاخمة للصحﺮاء الجزائﺮية .فالمغﺮب يﺮى ٔان حدوده تمتد من مﻨطقة 'فقيﻖ' إلى
ٔ
المحيط اﻻطلسئ ،وان مﻨطقة بﺸار ،تﻨدوف ورقان ليست ٔاراضي جزائﺮيةٔ ،اما تونس فمطلبها هو
اقتطاع جزء من العﺮق الﺸﺮقي الكبيﺮ ،واﻻستفادة من البتﺮول الواقع في باطن الحدود
ٔ
الصحﺮاوية الجزائﺮية 2.ومﻨذ سﻨة ٔ 1959
بدات ليبيا هي اﻻخﺮى تتطلع إلى توسيع مساحتها على
 1بلجة عبد القادر ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص ).(145،158
 2بلجة عبد القادر ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص ).(145،158
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حساب الصحﺮاء الجزائﺮية بتوغلها نحو سلسلة -طاسيلي ناجﺮ -بوﻻية إليزي في الجﻨوب الﺸﺮقي
للجزائﺮ.
ٔ
وقد اصدر الجﻨﺮال 'ديغول' في  7ديسمبﺮ  1960مﺮسوما يفصل فيه الصحﺮاء عن الجزائﺮ
ويﺮبطها ٔراسا بفﺮنسا ،1وفي يوم  5سبتمبﺮ ٔ 1961القى 'ديغول' خطابا هاما ٔاعلن فيه ٔان لفﺮنسا
2
مصالح في الصحﺮاء وﻻبد من المحافظة عليها.
ولعل هذه الﺮغبة التوسعية لدى البلدان المجاورة للجزائﺮ تدخل في إطار مﻨاورة فﺮنسية
ٔ
تسعى من ورائها إلى تحقيﻖ هدفين فاﻻول هو إشارة الطمع والﺮغبة في استفادة البلدان المجاورة
من ثﺮوات الصحﺮاء الجزائﺮية حتى تضمن السياسة الفﺮنسية مساهمة هذه البلدان في معاداة
الثورة الجزائﺮية والتي سوف تعتبﺮ ذلك طعﻨة في الظهﺮ )سياسة فرق تسﺪ(ٔ ،اما الهﺪف الثاني
الذي تسعى إليه هذه المﻨاورة محاولة 'ديغول' إيجاد مبﺮر ﻻحتفاظ فﺮنسا بالصحﺮاء الجزائﺮية،
بحجة ٔان ذلك سيثيﺮ صﺮاعات حدودية في المستعمﺮات الفﺮنسية اﻹفﺮيقية ،ولذلك فالسياسة
الفﺮنسية تعمل على تهدئة وتسوية مﺸاكل مستعمﺮاتها.
ومن الوثائﻖ التي رفعتها الحكومة المؤقتة بﺮﯪسة فﺮحات عباس في  30جوان  1961نجد
ٔ
ٔ
مذكﺮة حول الصحﺮاء جاء فيها'' :زعمت الحكوﻤة الفرنسية اثناء ﻤفاوضات ايفيان ) (Evianان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الصحراء الجزائرية ﻤن خلق فرنسا ٔوانها بالتالي ارض تخضع للسيادة الفرنسية وان هذه اﻻرض
تشكل قضية في حﺪ ذاتها وينبغي ان يؤجل بحثها ٕالى ﻤا بعﺪ" ،3وإن هذا اﻻهتمام الفﺮنسي
بالصحﺮاء الجزائﺮية يدل بوضوح على مدى ٔاهميتها عﻨد الفﺮنسيين ،باعتبارها عمقا استﺮاتيجيا
هاما ،فهي همزة وصل بين شمال إفﺮيقيا وجﻨوبها ،وبالتالي يسمح ذلك لفﺮنسا ٔان تبقى على
اتصال بالبلدان اﻹفﺮيقية بعد حصولها على استقﻼلها ،كما ٔان الصحﺮاء الجزائﺮية في اﻹستﺮاتيجية
الفﺮنسية تعد ميدانا هاما ﻹجﺮاء التجارب الﻨووية التي ٔاصبحت رمزا للقوة في إطار الحﺮب الباردة
ٔ
بين الﺸﺮق والغﺮبٔ ،اما من حيث اﻻهمية اﻻقتصادية فإن الصحﺮاء الجزائﺮية يزخﺮ باطﻨها بثﺮوات
ٓ
 1تيتة ليلى ،فصل الصحﺮاء الجزائﺮية عن الﺸمال -الواقع ،الﺮهانات والمال-قﺮاءة في تقﺮيﺮ فﺮنسي جويلية  ، 1960مجلة المعارف
للبحوث والدراسات التاريخية ،العدد  ،02مجلة دورية دولية محكمة تصدر عن قسم العلوم اﻹنسانية بكلية العلوم اﻹنسانية
واﻻجتماعية لجامعة الﺸهيد حمه لخضﺮ بالوادي -الجزائﺮ ،ص ص ).(212-186
 2بوحـ ـ ــوش عمـ ـ ــار ،التـ ـ ــاريخ السياسـ ـ ــي للجزائـ ـ ــﺮ مـ ـ ــن البداي ـ ــة ولغاي ـ ــة  ،1962بيـ ـ ــﺮوت :طب ـ ــع دار الغـ ـ ــﺮب اﻹسـ ـ ــﻼمي ،الطبع ـ ــة
الثانية  ،2005ص .533
3بـ ــوعزيز يحـ ــي ،ثـ ــورات الجزائـ ــﺮ فـ ــي الق ـ ـﺮنين التاسـ ــع عﺸـ ــﺮ والعﺸـ ــﺮين ،مـ ــن وثـ ــائﻖ جبهـ ــة التحﺮيـ ــﺮ الـ ــوطﻨي الجزائـ ــﺮي )-1954
 ،(1962الجزائﺮ :عالم المعﺮفة للﻨﺸﺮ والتوزيع ،طبعة خاصة  ،2009ص .86
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ٔ
ضخمة كالﻨفط ،الحديد ،الفحم والﻨحاس1،ولذلك صﺮح ٔواكد 'ديغول' في مذكﺮاته) :ان بوسعنا
ٓ
ٔ
2
البﻘاء في الصحراء ﻤهما حصل للحفاظ على اوضاع ابار البترول التي استخرجناها(.
 .7نشاط الثورة الجزائرية في ّ
صﺪ المناورات الفرنسية لفصل الصحراء الجزائرية
واجهت الثورة الجزائﺮية المﻨاورات الفﺮنسية الﺮامية لفصل الصحﺮاء الجزائﺮية بانتهاج
ٔاسلوبين ﻹفﺸالهأ ،اولهما التحﺮك السياسي والدبلوماسي ،وثانيهما تصعيد العمل المسلح وتجﻨيد
ال ٔﺮاي العام الداخلي 3.لتكسﺮ طموحات ٓوامال المستعمﺮ في الظفﺮ بالصحﺮاء الجزائﺮية ،وتبين
ٓ
لفﺮنسا ٔان ﻻ وجود ﻻفاق مستقبلية هﻨاك بدون استقﻼل الجزائﺮ بكاملها.
في سﻨة ٔ 1956اخذت نية اﻻستعمار الفﺮنسي لفصل الصحﺮاء الجزائﺮية تتبلور ،ولقد
ٔ
تفطن لها قادة الثورة الجزائﺮية هذا ما دفعهم إلى التاكيد في وثيقة مؤتمﺮ الصومام المﻨعقد في
ٔاوت  1956على ضﺮورة سﻼمة التﺮاب الوطﻨي الجزائﺮي بما فيه الصحﺮاء واعتبﺮته شﺮطا ٔاساسيا
لكل حل للقضية الجزائﺮية4.وحددت جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي سياستها بوضوح وهي تستﻨد إلى
5
المبادئ المعتمدة من قبل الﺸعب الجزائﺮي بكامله.
ٔ
:
السياسية
الفعل
ردود
ا
في شهﺮ جويلية  ،1956وفي عددها الثانيّ ،دقت جﺮيدة 'المجاهد' ناقوس الخطﺮ
ٔ
ونبهت ال ٔﺮاي العام على مسالة البتﺮول ،مما يدل على وعي قيادة الثورة الجزائﺮية ،حيث ٔاكدت
ٔ
ٔ
جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي ) :بمبﺪا السﻼﻤة اﻻرضية التي يجعل ﻤن الصحراء قطعة ﻤن الجزائر ﻻ
فصل لها عنها(6.ووعيها بالﺮهانات اﻻقتصادية المحلية والعالمية ٓانذاك ،فكان رد الفعل السياسي
ٔ
واضحا مﻨذ البداية) :احتﻼل الجزائر ادى ٕالى احتﻼل الصحراء ،فتحرير الصحراء واسترجاعها
سوف يكون الهﺪف والنتيجة لحرب التحرير( .وﻻ يختلف اثﻨين في ٔان اكـتﺸاف البتﺮول ،كان له

 1بلجة )عبد القادر( ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص ).(158-145
ٔ
ٔ
 2ديغ ـ ـ ــول ديغ ـ ـ ــول شـ ـ ـ ــارل ،مـ ـ ـ ــذكﺮات اﻻم ـ ـ ــل ،التجدي ـ ـ ــد ) ،(1962-1958بي ـ ـ ــﺮوت :مﻨﺸ ـ ـ ــورات عوي ـ ـ ــدات ،الطبع ـ ـ ــة اﻻول ـ ـ ــى،
 ،1971ص .129
ٔ
 3ازغي ـ ــدي محم ـ ــد لحس ـ ــن ،مـ ـ ــؤتمﺮ الص ـ ــومام وتطـ ـ ــور ثـ ـ ــورة التحﺮيـ ـ ــﺮ ال ـ ــوطﻨي الجزائـ ـ ــﺮي ) ،"(1962-1956الجزائ ـ ــﺮ :دار هوم ـ ــه
للطباعة والﻨﺸﺮ ،2009 ،ص .259
 4بن عمﺮ)الحاج موسى( ،المﺮجع السابﻖ ص .193
ٔ
 5اندريه )ماندوز( ،المﺮجع السابﻖ ص .187
 6الﺸيخ )سليمان( ،المﺮجع السابﻖ ،ص .548
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ٔاثﺮ كبيﺮ على قﺮارات مؤتمﺮ الصومام  ،1956ولهذا نجد ٔان ميثاق الصومام يﺸيﺮ إلى الوحدة
التﺮابية بما فيها الصحﺮاء ،واستغﻼلها يكون مغاربيا ،وتم بذلك اﻹنﺸاء الﺮسمي للوﻻية السادسة.
وعمل جيش التحﺮيﺮ على إعادة الﻨظﺮ في إستﺮاتيجيته تماشيا مع تطور الثورة لمواجهة
المجهود الحﺮبي الفﺮنسي المتزايد ،فجاء التفكيﺮ في وضع إطار يعطي لجيش التحﺮيﺮ طابعا
ٔ
ٔ
تﻨظيميا وهيكليا جديدا لتمكيﻨه من مضاعفة عدد قواته وتزويدها باحدث الوسائل واﻻسلحة.
وجاءت القفزة الﻨوعية في التﻨظيم بعد صدور قﺮارات مؤتمﺮ الصومام  1956التي ٔاوجدت هيكلة
دقيقة لجيش التحﺮيﺮ الوطﻨي ،سواء من حيث التﻨظيم ٔاو من حيث توحيد القيادات والﺮتب
والتسليح والتموين والمﻨح العائلية للمجاهدين وعائﻼت الﺸهداء ،زيادة على إنﺸائه لعدة مصالح
مساعدة كمصلحة الصحة والطبوغﺮافيا والذخيﺮة والمﺮاسﻼت واﻻستخبارات واﻹعﻼم والصحافة
ٔ
والمصالح القضائية واﻻجتماعية .واﻻمﺮ المهم في قﺮارات مؤتمﺮ الصومام ،هو ٔان جيش التحﺮيﺮ
ٔاصبح تﻨظيما عصﺮيا متكامﻼ في كل الوﻻيات ومﻨسقا فيما بيﻨها ووضع قيادات موحدة خاضعة
1
لسلم مضبوط ومﺮتبط بمصالح متكاملة تؤدي مهامها على ٔاحسن ما يﺮام في مواجهة العدو.
كما لعبت الحكومة المؤقتة الجزائﺮية دورا كبيﺮا في كﺸف المﻨاورات الفﺮنسية الﺮامية إلى
ٔ
اﻻحتفاظ بالصحﺮاء الجزائﺮية ،فلجات إلى إثارة رغبة تونس في اﻻستفادة من ثﺮوات الجزائﺮ على
الﺮغم مما قد يتﺮتب على ذلك من انعكاسات خطيﺮة على مﻨطقة الﺸمال اﻹفﺮيقي .فمن خﻼل
مذكﺮات لجﻨة التﻨسيﻖ والتﻨفيذ ٔانه في جانفي  1958اعتبﺮت جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي المعاهدة التي
جﺮى التفاوض على إبﺮامها بين الحكومة الفﺮنسية والحكومة التونسية ٔاو مع شﺮكة فﺮنسية فإنها
تمكن لفﺮنسا من الحصول على ثﺮوات الجزائﺮ ،وسيعتبﺮ ذلك إشارة عداء ضد الﺸعب الجزائﺮي.
وفي إطار نضالها من ٔاجل الوحدة التﺮابية انتهزت الحكومة المؤقتة فﺮصة انعقاد المؤتمﺮ
ٔ
العﺮبي للبتﺮول بالقاهﺮة في ٔ 23افﺮيل  1959لتحذيﺮ الﺸﺮكات البتﺮولية اﻻجﻨبية بخصوص
اﻻستثمار في الصحﺮاء الجزائﺮية ،مؤكدة حﻖ الﺸعب الجزائﺮي في ٔارضه وحقه في رفض اﻻعتﺮاف
ٔ
باية عقود توزعها فﺮنسا على المستثمﺮين في الجزائﺮ.
وفي المؤتمﺮ العالمي الخامس للبتﺮول الذي انعقد بﻨيويورك في جوان  1959حذر الوفد
الجزائﺮي من ٔان الﻨﺸاط الﺸﺮعي لجيش التحﺮيﺮ الوطﻨي قد تكون له نتائج خطيﺮة على ممتلكات
ٔ
الﺸﺮكات اﻻجﻨبية وعلى ٔارواح التقﻨيين الذين توظفهم هذه الﺸﺮكات.
 1ولد الﻨبية كﺮيم ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص).(140-139
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وخﻼل اجتماع وزراء العﺮب ببغداد في  31جانفي  1960تقﺮر مضاعفة الدعم المادي
والمعﻨوي للثورة الجزائﺮية ،ونددوا بمحاولة التقسيمٔ ،واكدوا وحدة الجزائﺮ وسيادتها على كامل
ٔاراضيها.
ولقد كان للحﺮب الدبلوماسية التي خاضتها الحكومة المؤقتة ضد استهداف فﺮنسا لضﺮب
وحدة التﺮاب الجزائﺮي ٔاثﺮ كبيﺮ في تﻨسيﻖ مواقف الدول المؤيدة لعدالة القضية الجزائﺮ في هيئة
ٔ
اﻻمم المتحدة.
فقبيل حلول موعد افتتاح ٔاعمال الجمعية العامة طلبت خمسة وعﺸﺮين ) (25دولة
إفﺮيقية ٓواسيوية يوم  20جويلية  1960إدراج القضية الجزائﺮية في جدول ٔاعمالها وتمت المصادقة
على مﺸﺮوع معدل ٔاقﺮ بحﻖ الﺸعب الجزائﺮي في تقﺮيﺮ مصيﺮه على ٔاساس احتﺮام وحدة التﺮاب
الوطﻨي ،وفي الدورة السادسة عﺸﺮ )ٔ (16اثارت الدول ٔاﻻ ٓ
فﺮواسيوية المﺸكلة من جديد ،وشﺮعت
اللجﻨة السياسية في مﻨاقﺸتها يوم  14ديسمبﺮ  ،1961وصادقت على الﻼئحة التي طالبت
باستئﻨاف المفاوضات من ٔاجل تطبيﻖ حﻖ الﺸعب الجزائﺮي في تقﺮيﺮ مصيﺮه في نطاق احتﺮام
1
وحدة وسﻼمة الوطن الجزائﺮي.
ومن البديهي ٔان يخلف اﻻستعمار ضمن تﺮكـته الثقيلة مﺸكﻼت تتعلﻖ بالحدود بين
ٔ
اﻻقطار المجاورة ،تلك المﺸكﻼت التي لم يكن اﻻستعمار يقﺮ بها عﻨدما كان سلطانه مبسوطا على
ٔ
هذه اﻻقطار .ولقد اعتبﺮت القيادة السياسية للثورة الجزائﺮية ٔان هذه الورقة إنما اختلقها اﻻستعمار
اختﻼفا ،لما فقد كل ٔاوراقه السياسية والعسكﺮية ،لتبﺮيﺮ مطلبه بضﺮورة الفصل في المفاوضات
2
بين قضية الﺸمال الجزائﺮي وجﻨوبه.
وحسما لهذه القضية وقفت جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي ممثلة في الحكومة المؤقتة للجمهورية
الجزائﺮية موقف واضحا يتلخص في اعتبارات ٔاربعة هي:
ٔ
 اﻻول :إن مطلب الثورة الجزائﺮية احتﺮام وحدة التﺮاب الجزائﺮي ضمن الحدود
ٔ
القائمة والموروثة عن اﻻستعمار يﻨدرج ضمن إطار ما اعتبﺮته كل اﻻقطار اﻹفﺮيقية التي
ٔ
 1ونظﺮا إلى الحساسية التي تﻨطوي عليها المسائل الحدودية بين الدول ،وكونها من اعقد المﺸكﻼت في العﻼقات الدولية ،ركز
ٔ
ٔ
اﻻستعمار الفﺮنسي على هذه الﻨقطة بالذات ،ولعب على وتﺮها بعﻨاية فائـقة ،واتخذها مادة لدعايته ،واصبح يﺮوج ان مطالبة
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائﺮية باحتﺮام الوحدة التﺮابية للجزائﺮ تكﺸف عن نواياها التوسعية ،وتجاهل حقوق ومصالح
ٔ
اﻻقطار اﻹفﺮيقية المجاورة.
 2بلجة عبد القادر ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص ).(158-145
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ٔاحﺮزت على استقﻼلها بكون الحدود القائمة في العهد اﻻستعماري هي التي تحدد تﺮابها
ٔ
الوطﻨي ،دون اعتبارها المﺸكﻼت الحدودية التي خلفها اﻻستعمار ،وﻻ مطالبة هذا اﻻخيﺮ
بتسويتها قبل إعﻼن اﻻستقﻼل.
 الثانئ :ان المسائل الحدودية هي مسائل سيادة ،فﻼ يمكن حلها حﻼ نهائيا إﻻ بين
ٔ
اﻻطﺮاف المتصارعة بهذه السيادة الكاملة والمعتﺮف بها .وإذا كانت الدولة المستعمﺮة طﺮفا في
وجود هذه المﺸاكل ،فإنها ﻻ يمكن ٔان تكون طﺮفا كـفؤا في حلها .ولذا فإن قيادة الثورة تعتبﺮ
من حﻖ الﺸعب الجزائﺮي اﻻعتﺮاض على ٔاي حل يعقد بين الدولة المستعمﺮة ودول الجوار.
 الثالث :إن حل المﺸكﻼت الحدودية التي خلفها اﻻستعمار سيكون يسيﺮا إذا لم
يكن هذا اﻻستعمار طﺮفا في هذا الحل ولن يكون ذلك ممكﻨا إﻻ إذا كانت هذه المسائل محل
مفاوضات بين دول إفﺮيقية تتمتع باستقﻼلها وسيادتها الكاملة.
 الرابع :إن طﺮح مسائل الحدود بين دول الجوار في وقت تخوض فيه الجزائﺮ معﺮكة
اﻻستقﻼل ،قد تستغلها السلطات اﻻستعمارية ذريعة لبث التفﺮقة بين هذه الدول
المتجاورة ،مما يتطلب اختيار الوقت المﻨاسب لتﻨاولها بكيفية هادئة تفاديا ﻻحتمال ردود
فعل عاطفية من قبل الجماهيﺮ.
ٓ
ٔ
لقد كان الﻨﺸاط الدبلوماسي موجها بالدرجة اﻻولى إلى دول الجوار حيث كانت اﻻ لة
ٔ
ٔ
الدبلوماسية الفﺮنسية تسعى إلى تاليبها ضد الثورة الجزائﺮية وضد موقف جبهتها من مسالة فصل
1
الصحﺮاء وكانت هذه الجهود مﺮكزة على الخصوص على دولتي الﻨيجﺮ وتونس.
كما واجهت الثورة الجزائﺮية سياسة الجﻨﺮال ديغول ،صاحب مﺸﺮوع قسﻨطيﻨة يوم
ٔ
ٔ 3اكـتوبﺮ  ،1959الذي ٔاكد وﻻول مﺮة وبصﺮاحة واضحة على )توظيف قﺪرات الصحراء الجزائرية
خاصة البترول والغاز ٔفي ترقية عملية التصنيع في التل الجزائري ٓ وتﻘليص هيمنة الزراعة
التجارية( .ويتضح لﻨا من ان السلطة اﻻستعمارية الفﺮنسية كانت تعقد اماﻻ كبيﺮة على البتﺮول،
وبالتالي ربح المعﺮكة السياسية والعسكﺮية الحاسمة .لكن هل هذا يعﻨي ٔان اكـتﺸاف البتﺮول في
ٔ
الصحﺮاء الجزائﺮية كان في صالح اﻻستعمار؟ ﻻ نعتقد ذلك ،ﻻن الثورة الجزائرية نجحت في
قلب الموازين بفضل ﻤا حﻘﻘته ﻤن انتصارات داخلية وخارجية .وفي مﺮحلة المفاوضات ،كانت

 1بلجة عبد القادر ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص ).(158-145
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مﺸكلة الصحﺮاء والبتﺮول من المﺸاكل الﺮئيسية التي طال حولها الجدل إلى جانب تلك التي
تتعلﻖ بضمانات حﺮية اﻻستفتاء ووضعية المستوطﻨين في الجزائﺮ بعد اﻻستقﻼل.
ونصت اتفاقيات إيفيان ) (Evianرغم ذلك على اتفاقية خاصة باستغﻼل البتﺮول في
ٔ
الصحﺮاء ،يتعهد فيها الطﺮفان بالتعاون في استغﻼل ثﺮوات باطن اﻻرضٔ ،وابﺮز ما جاء فيها هو
ٔ
ٔانه ،في خﻼل ست) (06سﻨوات يكون للﺸﺮكات الفﺮنسية اﻻولوية في الحصول على امتيازات
التﻨقيب ،ويستمﺮ العمل باﻻمتيازات التي تم مﻨحها قبل اﻻستقﻼل ،وربما كان هذا الﻨص ،هو
ٔ ٔ
الذي جعل الجﻨﺮال ديغول يكـتب) :يوجﺪ فيها –اﻻتفاقيات -كل ﻤا اردنا ان يكون ،التعاون
ٔ
ٔ
المشترك في الميادين اﻻقتصادية ،المالية ،الثﻘافية والتﻘنية ٔ ...حﻘوق اﻻفضلية ﻻبحاثنا في
ﻤجال استغﻼل البترول في الصحراء ،1(...ويؤكد محمد بجاوي ان الصعوبات التي جﺮت فيها
ٔ
2
المفاوضات ):ان الطبيعة الﻘانونية ﻻتفاقيات ٕايفيان تحﻘﻘت بطريﻘة وشكل غير عاديان(.
وبطﺮح فﺮنسا مﺸكل الصحﺮاء الجزائﺮية ،التي اعتبﺮتها بحﺮا إفﺮيقيا تﺸتﺮك فيه كل
ٔ
البلدان المجاورة ،استطاعت الثورة لصالحها ٔان تحل المسالة مع هذه البلدان اﻹفﺮيقية ،وبذلك
توحدت كلمة إفﺮيقيا وفﺸلت السياسة الفﺮنسية التي كانت تﻨهج سياسة فﺮق تسد ،وصﺮح الزعيم
3
اﻹفﺮيقي 'كوامي نكﺮوما' بقولهٕ ) :ان الصحراء التي كانت ﻤن قبل تفصلنا هي اليوم توحﺪنا(.
ٔ
ٔامام هذه اﻻحداث والمستجدات تضامﻨت كـثيﺮ من البلدان والﺸعوب اﻹفﺮيقية مع
الجزائﺮ يوم  5جويلية  1961الذي كان يوما وطﻨيا ضد التقسيم وقام ٔاعضاء الحكومة المؤقتة
بزيارات إلى مختلف العواصم اﻹفﺮيقية ،إذ سافﺮ 'فﺮحات عباس' إلى الﺮباط ،وانتقل 'محمد يزيد'
إلى كوناكﺮي وباماكو ،و'كﺮيم بلقاسم' الى بﻨغازي والقاهﺮة ،كما ٔاعﺮب الﺮئيس المالي 'مودي
بوكايتا' عن موقفه المدعم للحكومة الجزائﺮية المؤقتة حيث صﺮح في  13جوان  1961قائﻼٕ ) :ان
ٔ
ٔ
الصحراء لم تكن في اي يوم ﻤن اﻻيام ﻤستﻘلةٕ ،انها ليست كيانا جغرافيا وسياسيا ﻤستﻘﻼ،
ٔ
ٔ
ولﻘﺪ اكﺪنا دعمنا للحكوﻤة الجزائرية ولشعبها ودعمنا ﻤوقفها فيما يخص وحﺪة اراضيها وهنا
ٔ
نفكر بالصحراء الجزائرية ،فهناك صحراء ﻤغربية ،واخرى ﻤالية وثالثة جزائرية ،...ونحن نعارض
وجود صحراء ﻤستﻘلة تابعة لفرنسا( ،كما وجه الزعيم الغاني 'كوامي نكﺮوما' رسالة إلى الحكومة
1 DEGAULE(Charles), Mémoire d'espoir, tome 1, paris, plon,1970, p132.
2 Bedjaoui(Mohamed), la révolution algérienne et le droit, Bruxelles, 1961, p8.
ٔ
 3خليفي عبد القادر ،الثورة الجزائﺮية وبعدها اﻹفﺮيقي ،الملتقى المغاربي حول اﻻبعاد الحضارية للثورة الجزائﺮية ،يومي 11و12
جوان  ،2003جامعة جيﻼلي اليابس ،سيدي بلعباس ،دار الغﺮب للﻨﺸﺮ والتوزيع ،ص ص).(133-117
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المؤقتة معﺮبا عن حقها في الدفاع عن سيادتها ،ومن جهته صﺮح الﺮئيس السيﻨغالي بما يؤكد حﻖ
1
الجزائﺮ في سيادتها على الصحﺮاء.
ب -ردود الفعل العسكرية:
لم تقتصﺮ جهود الثورة الجزائﺮية على إفﺸال المﻨاورات الفﺮنسية الﺮامية لفصل الصحﺮاء
على الﻨﺸاط السياسي فحسب بل رافﻖ ذلك نﺸاطا عسكﺮيا مكـثفا ،لفضح مقاصد هذه المﻨاورات
اﻻستعمارية ،ومﻨها:
ٔ
ٔ اول عملية عسكﺮية للثورة الجزائﺮية استهدفت المحﺮوقات يوم  9افﺮيل  ،1956بالهجوم على
حقل تﻨقيب بتﺮولي ،ﻹحدى الﺸﺮكات الفﺮنسية قﺮب مديﻨة عين الصفﺮاء.
ٔ
 في شهﺮ جويلية ٔ ،1957ارسلت قيادة الثورة الجزائﺮية العقيد 'عمار اوعمﺮان' إلى زعماء
التوارق.
 في نفس الفتﺮة تقﺮيبا ،تم إنﺸاء القاعدة الخلفية في ليبيا )فزان( ،وانضمام  600مجاهد
إليهأ ،اغلبهم من السكان التوارق.
 في يوم ٔ 20اكـتوبﺮ  1957هﺮب  70مجﻨدا فﺮنسيا ،بعد ٔان نفذ المجاهدين عملية ناجحة
تمثلت في قتل ثمانية ضباط صف من الجيش الفﺮنسي والقضاء على فﺮيﻖ بحث بتﺮولي وكلهم
من جﻨسية فﺮنسية.
ٔ
 تحطيم المحطة الكهﺮبائية باﻻغواط في بداية عام  ،1959وخزانين للبتﺮول في إيدجلي.
 العمليات الهجومية في نفس السﻨة استهدفت عبادلة ،بﺮج بولﻨياك ،تغيت ،وبﻨي عباس.
 السيطﺮة على الطﺮيﻖ اﻻستﺮاتيجي :غات-جﻨات.
 معﺮكة القليعة في سبتمبﺮ  ،1959معﺮكة ميزاب نوفمبﺮ  ،1959وورقلة .1961
خﻼل ذلك ٔاحصت السلطات الفﺮنسية حوالي  100معﺮكة في الصحﺮاء الجزائﺮية ،ويذكﺮ
المؤرخ الفﺮنسي 'لويس بلين' )ٔ (Louis Bélineان الخسائﺮ من الجانب الفﺮنسي بلغت 550
2
رجل ،مﻨهم  200قتيل.
ٔ
 1مقﻼتي)عبد ﷲ( ،ابحاث ودراسات في تاريخ الثورة الجزائﺮية ،الجزائﺮ :وزارة الثقافة بمﻨاسبة احتفالية الذكﺮى الخمسين
لﻼستقﻼل ،ص.221
 2ولد الﻨبية كﺮيم ،المﺮجع السابﻖ ،ص ص).(140-139
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وتجدر اﻻشارة هﻨا ٔان الحكومة المؤقتة كانت تحظى بدبلوماسية فذة كي تستطيع ٔان
تحقﻖ هذا العمل واﻻنجاز فقد تمكﻨت بصﻼبتها وتﺸبثها فيما يخص ٔ
المبداين الﺮئيسيين ٔاﻻ وهما
وحدة التﺮاب الوطﻨي ووحدة الﺸعب الجزائﺮ ،من ٔان تﻨال من عﻨاد وصﻼبة الجﻨﺮال ديقول،
ٔ
ٔ
1
وهذا اﻻخيﺮ هو الذي خضع في ٓاخﺮ اﻻمﺮ وليس الحكومة المؤقتة.
ٔ
ومن مكاسب الﻨصﺮ اﻻساسية للثورة الجزائﺮية ٔانها ّتوجت بتحقيﻖ وحدة تﺮابية ﻻ
يتﻨازل عﻨها ٔاحد من مﻼيين الجزائﺮيين بالﺮغم من المحاوﻻت المتكﺮرة والمساعي الفﺮنسية
والتخطيط المستمﺮ لفصل الصحﺮاء عن الﺸمال 2.غيﺮ ٔان الحكومة المؤقتة كانت لها وللجﻨﺮال
ديغول بالمﺮصاد ففضحت الدسائس المﻨطوي عليها مؤكدة في هذا الصدد على وحدتها التﺮابية
ٔ
3
ومؤكدة بان الﺸعب الجزائﺮي وحده فقط له حﻖ التصﺮف في تﺮابه وثﺮواته.
إذن ،كانت قضية الصحﺮاء امتحانا عسيﺮا للدبلوماسية الجزائﺮية في المحافل الدولية
ٔ
ٔاذهلت اﻻعداء وبﺮهﻨت على كـفاءة ومقدرة ممثلي الثورة في تقديم الحجج والبﺮاهين الدالة على
ٔ
شﺮعية وعدالة مطالب الثورة الجزائﺮية ،4ولقد كانت هذه اﻻخيﺮة ثورة متميزة في حوليات
التاريخ ،فالمعﺮكة التي خاضها الﺸعب الجزائﺮي هي معﺮكة الحﺮية ليست من ٔاجل تحﺮيﺮ الجزائﺮ
فقط ،وإنما من ٔاجل كل الﺮجال الذين يعانون من اﻹضطهاد ٔايﻨما وجدوا في العالم وفي جميع
5
البلدان والقارات حسب تعبيﺮ شي غيفارا.
 .8خاتمة:

ٔ
 1دحلب سعد ،المهمة المﻨجزة من اجل استقﻼل الجزائﺮ ،الجزائﺮ :مﻨﺸورات دحلب ،دون طبعة ،2007 ،ص.144
 2محمد العﺮبي ولد خليفة ،اﻻحتﻼل اﻻستيطاني للجزائﺮ-مقاربة للتاريخ اﻻجتماعي والثقافي ،الجزائﺮ :الطبعة الثالثة،2010 ،
ص .103
ٔ
ٔ
 3بلغيث محمد اﻻمين ،فصل الصحﺮاء الجزائﺮية عن الﺸمال -اسلوب فﺮنسي جديد للحﺮب الﻨفسية ضد الثورة ،مجلة المصادر،
ٔ
العدد  ،2001 ،04المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ 1954مجلة فصلية تعﻨي بﺸؤون الحﺮكة
ٔ
الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ  ،1954ص .117
ٔ
 4فصل الصحﺮاء في السياسة اﻻستعمارية الفﺮنسية ،سلسلة الملتقيات ،دراسات وبحوث الملتقى الوطﻨي اﻻول حول فصل
ٔ
الصحﺮاء عن الجزائﺮ ،مﻨﺸورات المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ ،ص 259وما يليها.
ٔ
ٔ
 5بلعﺮبي خالد ،دور الثورة الجزائﺮية في التعجيل باستقﻼل المغﺮب اﻻقصى وتونس ،الملتقى المغاربي حول اﻻبعاد الحضارية
للثورة الجزائﺮية ،يومي 11و 12جوان  ،2003جامعة جيﻼلي اليابس ،سيدي بلعباس ،دار الغﺮب للﻨﺸﺮ والتوزيع ،ص ص)-93
.(97
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ٔ
ٔاوجب المقام في اﻻخيﺮٔ ،ان فﺮنسا كانت تعتبﺮ الصحﺮاء الجزائﺮية فﺮاغا ﻻ حﻖ
للجزائﺮيين فيه ،وهو حﻖ مﺸاع للمتاخمين فيه ،لذا قامت بإنﺸاء وزارة خاصة لﺸؤون الصحﺮاء،
وبتقسيمها إداريا إلى عمالتين هما :عمالة الساورة وعمالة الواحات وفﻖ مﺮسومي  1957/08/07و
 1960/12/07ومخطط تجميع المستوطﻨين لسﻨة  ،1961وذلك للمحاوﻻت المتكﺮرة بفصل
الصحﺮاء عن الﺸمال ،كل هذا ٔواكـثﺮ كان الغﺮض مﻨه:
 الحد من توسع الثورة خاصة بعد إنﺸاء الوﻻية السادسة.
 استغﻼل بتﺮول الصحﺮاء.
 تطويﺮ البﺮنامج الﻨووي الفﺮنسي ،لسﺮية التجارب نظﺮا لﺸساعة المﻨطقة
الصحﺮاوية.
 مﺮاقبة دول الساحل اﻹفﺮيقي.
 نفوذ وفاعلية في العﻼقات الدولية.
ولكن ،بفعل المساعي الحثيثة وحﻨكة المفاوضين ودهائهم السياسي والدبلوماسي
وتجاربهه المتعددة بﺮﯪسة 'بن خدة بن يوسف' وحﺮصهم الﺸديد على التمسك) :بالسيادة التاﻤة
ٔ
ٔ
للجزائر ،تحﻘيق الوحﺪة الترابية ،ووحﺪة اﻻﻤة الجزائرية( ،حققوا الهدف اﻻسمى والمﻨﺸود وهو
ٔ
اﻻعتﺮاف الفﺮنسي بهذه الﺸﺮوط ،وبقضية الصحﺮاء بانها جزء من التﺮاب الوطﻨي ،وهذا ما نصت
عليه اتفاقيات ايفيان ،وكما ّ
حدده من ذي قبل بيان ٔاول نوفمبﺮ 1954في هذا المجال الذي نص
ٔ
على) :فتح ﻤفاوضات ﻤع الممثلين ّ
المفوضين ﻤن طرف الشعب الجزائري على اساس اﻻعتراف
بالسيادة الجزائرية ووحﺪة التراب الجزائري( ،وهذا الهدف ازداد تفصيﻼ ووضوحا في هذا الصدد
خﻼل مؤتمﺮ الصومام الذي وضع شﺮوطا لوقف القتال وهي ) :اﻻعتراف بوحﺪة الشعب
الجزائري ،واستﻘﻼل الجزائر وسيادتها(.
 .9قائمة المراجع المستعملة:
 المراجع:
ٔ
  ازغيدي محمد لحسن ،ﻤؤتمر الصوﻤام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائري ) ،(1962-1956الجزائﺮ:
دار هومه للطباعة والﻨﺸﺮ.2009 ،
ٔ
  اندريه ماندوز ،الثورة الجزائرية عبر النصوص ،الجزائﺮ :تﺮجمة ميﺸال سطوف ،توطئة عبد العزيز
بوتفليقة ،مﺮاجعة وإشﺮاف :سميﺮ سطوف ،دون طبعة ،ودون سﻨة الﻨﺸﺮ.
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  بن عمﺮ الحاج موسى ،بترول الصحراء بين حسابات الثروة في فرنسا ورهانات الثورة في الجزائر ،الجزائﺮ:
طبع وزارة الثقافة.2008 ،
  بوحجام محمد بن قاسم ناصﺮ ،ﻤحاضرات عن الثورة التحريرية الجزائرية ،الجزائﺮ :وزارة المجاهدين،
العالمية للطباعة والخدمات ،طبعة خاصة .2015
  بوحوش عمار ،التاريخ السياسي للجزائر ﻤن البﺪاية ولغاية  ،1962بيﺮوت :طبع دار الغﺮب اﻹسﻼمي،
الطبعة الثانية .2005
  بوعزيز يحي ،ثورات الجزائر في الﻘرنين التاسع عشر والعشرين ،من وثائﻖ جبهة التحﺮيﺮ الوطﻨي الجزائﺮي
) ،(1962-1954الجزائﺮ :عالم المعﺮفة للﻨﺸﺮ والتوزيع ،طبعة خاصة .2009
  جﻼل يحي ،المغرب الكبير -الفترة المعاصرة وحركات التحرير واﻻستﻘﻼل ،بيﺮوت :دار الﻨهضة العﺮبية
للطباعة والﻨﺸﺮ.1971 ،
ٔ
  حليمي عبد القادر ،جغرافية الجزائر)طبيعية -اقتصادية -بشرية( ،الجزائﺮ :الطبعة اﻻولى .1968
ٔ
  دحلب سعد ،المهمة المنجزة ﻤن اجل استﻘﻼل الجزائر ،الجزائﺮ :مﻨﺸورات دحلب ،دون طبعة.2007 ،
ٔ
ٔ
  ديغول شارل ،ﻤذكرات اﻻﻤل ،التجﺪيﺪ ) ،(1962-1958بيﺮوت :مﻨﺸورات عويدات ،الطبعة اﻻولى،
.1971
  الزبيﺮي محمد العﺮبي،كـتاب ﻤرجعي عن الثورة الجزائرية ) ،(1962-1954الجزائﺮ :سلسلة المﺸاريع
ٔ
الوطﻨية للبحث ،مﻨﺸورات المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ ،طبعة
خاصة ،دون سﻨة الﻨﺸﺮ.
ٔ
ٔ
  الﺸيخ سليمان ،الجزائر تحمل السﻼح او زﻤن اليﻘين ،بيﺮوت :دار المصﺮية اللبﻨانية ،الطبعة اﻻولى،
.2003
  الصديﻖ محمد صالح ،الجزائر بلﺪ التحﺪي والصمود ،الجزائﺮ :المؤسسة الوطﻨية للكـتاب ،دون طبعة،
دون دار نﺸﺮ.
  العسلي بسام ،جهاد الﺸعب الجزائري-الجزائر واﻻستعمار ،الجزائﺮ :دار العزة والكﺮامة للكـتاب ،طبعة
خاصة .2009
ٔ
  عميﺮاوي احميدة  ،زاوية سليم ،قاصﺮي محمد السعيد ،السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية)-1844
 ،(1916الجزائﺮ ،دار الهدى للطباعة والﻨﺸﺮ والتوزيع.2009 ،
ٓ
ٓ
ٔ
  عميﺮاوي احميدة ،واخﺮون ،اثار السياسة اﻻستعمارية واﻻستيطانية في المجتمع الجزائري ،سلسلة
المﺸاريع الوطﻨية للبحث) ،(1954-1830الجزائﺮ :مﻨﺸورات المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة
ٔ
الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ ،طبعة خاصة،2007 ،
  قليل عمار ،ﻤلحمة الجزائر الجﺪيﺪة ،الجزائﺮ ،طبع دار العثمانية ،دون طبعة.2013 ،
  قﻨان جمال ،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحﺪيث والمعاصر ،الجزائﺮ :مﻨﺸورات المتحف الوطﻨي
للمجاهد ،دون طبعة.1994 ،
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ٔ
  لزهﺮ بديدة ،دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية ،وابعادها ٕاﻻفريﻘية ،الجزائﺮ :دار السبيل للﻨﺸﺮ والتوزيع،
ٔ
الطبعة اﻻولى .2009
  محمد العﺮبي ولد خليفة ،اﻻحتﻼل اﻻستيطاني للجزائر-ﻤﻘاربة للتاريخ اﻻجتماعي والثﻘافي ،الجزائﺮ:
الطبعة الثالثة .2010
ٔ
  مقﻼتي عبد ﷲ ،ابحاث ودراسات في تاريخ الثورة الجزائرية ،الجزائﺮ :وزارة الثقافة بمﻨاسبة احتفالية
الذكﺮى الخمسين لﻼستقﻼل ،الجزائﺮ ،دون طبعة ،ودون سﻨة الﻨﺸﺮ.
  مياسي إبﺮاهيم ،اﻻحتﻼل الفرنسي للصحراء الجزائرية) ،(1934-1837الجزائﺮ :دار هومه للطباعة والﻨﺸﺮ
والتوزيع ،دون طبعة.2009 ،

ٔ
 المﺮاجع باللغة اﻻجﻨبية:

DEGAULE(Charles), ''Mémoire d'espoir'', tome 1, paris, plon,1970.
Bedjaoui(Mohamed), ''la révolution algérienne et le droit'',
Bruxelles.
-

 الرسائل الجاﻤعية:
ٔ
  نور الدين عسال ،الثورة الجزائرية والمسالة البترولية) ،(1971-1952رسالة الدكـتوراه في تاريخ
الجزائﺮ الحديث والمعاصﺮ ،سيدي بلعباس :جامعة جيﻼلي ليابس ،السﻨة الجامعية .2012/1011
 المﻘاﻻت:

ٔ
ٔ
  مالك رضا ،ﻤفاوضات الصحراء الجزائرية ،ايفيان وقضية ﻤجلة اول نوفمبر ،العدد  103مارس/افﺮيل
.1989
  عواريب)لخضﺮ( ،السياسة الفرنسية لفصل الصحراء وﻤظاهرات  27فبراير  1962بورقلة كنموذج للرد
الشعبي عليها ،ﻤجلة العلوم ٕاﻻنسانية واﻻجتماعية ،العدد السابع ،جانفي .2012
  بلجة )عبد القادر(" ،المناورات الفرنسية لفصل الصحراء الجزائرية و ٕاستراتيجية الثورة ٕﻻفشالها ،المجلة
المغاربية للﺪراسات التاريخية واﻻجتماعية ،جامعة جيﻼلي ليابس سيدي بلعباس الجزائﺮ ،العدد الحادي
عﺸﺮ ،جوان  ،2015دورية محكمة يصدرها فﺮيﻖ البحث لمخبﺮ الجزائﺮ تاريخ ومجتمع في الحديث والمعاصﺮ.
  قن )محمد( ،فصل الصحراء الجزائرية وبعض ردود الفعل المحلية) ،(1962-1957ﻤجلة المصادر،
ٔ
المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ .1954العدد  ،29مجلة فصلية تعﻨي
ٔ
بﺸؤون الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ .1954
ٔ
  عبادو)السعيد( ،ﻤساعي فرنسا لفصل الصحراء الجزائرية ،(1962-1957) ،ﻤجلة اول نوفمبر ،مجلة
فصلية تصدر عن المﻨظمة الوطﻨية للمجاهدين ،العدد  ،172ديسمبﺮ .2008
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ٓ
  تيتة )ليلى( ،فصل الصحراء الجزائرية عن الشمال -الواقع ،الرهانات والمال-قراءة في تﻘرير فرنسي
جويلية  ، 1960ﻤجلة المعارف للبحوث والﺪراسات التاريخية ،مجلة دورية دولية محكمة تصدر عن قسم
العلوم اﻹنسانية بكلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية لجامعة الﺸهيد حمه لخضﺮ بالوادي -الجزائﺮ ،العدد .02
ٔ
  ﻤجلة المصادر ،المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ  ،1954العدد ،04
ٔ
 ،2001مجلة فصلية تعﻨي بﺸؤون الحﺮكة الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ .1954
 الملتﻘياتٔ :
ٔ
  ولد الﻨبية )كﺮيم( ،ﻤسالة البترول والثورة الجزائرية ،الملتقى المغاربي حول اﻻبعاد الحضارية للثورة
الجزائﺮية ،يومي 11و 12جوان  ،2003جامعة جيﻼلي اليابس ،سيدي بلعباس ،دار الغﺮب للﻨﺸﺮ والتوزيع.
ٔ
  خليفي)عبد القادر( ،الثورة الجزائرية وبعﺪها ٕاﻻفريﻘي ،الملتقى المغاربي حول اﻻبعاد الحضارية للثورة
الجزائﺮية ،يومي 11و 12جوان  ،2003جامعة جيﻼلي اليابس ،سيدي بلعباس ،دار الغﺮب للﻨﺸﺮ والتوزيع.
ٔ
  بلعﺮبي)خالد( ،دور الثورة الجزائرية في التعجيل باستﻘﻼل المغرب اﻻقصى وتونس ،الملتقى المغاربي
ٔ
حول اﻻبعاد الحضارية للثورة الجزائﺮية ،يومي 11و 12جوان  ،2003جامعة جيﻼ لي اليابس ،سيدي بلعباس،
دار الغﺮب للﻨﺸﺮ والتوزيع.
  فصل الصحراء في السياسة اﻻستعمارية الفرنسية ،مﻨﺸورات المﺮكز الوطﻨي للدراسات والبحث في الحﺮكة
ٔ
ٔ
الوطﻨية وثورة اول نوفمبﺮ ،سلسلة الملتقيات ،دراسات وبحوث الملتقى الوطﻨي اﻻول حول فصل الصحﺮاء عن
الجزائﺮ.
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