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 مقدمة:
تعد قضية الصحراء الجزائرية من القضايا التي حاول االستعمار الفرنسي 
اتخذىا ورقة لمضغط عمى جبية التحرير الوطني، وفي ذات الوقت الخروج بأقل 
الخسائر الممكنة في حال نجاح الجزائريين في فرض األمر الواقع وتحقيق 

اذ  التي تمتاز بموقعيا الجيوسياسي، االستقالل. وزادت أىمية الصحراء الجزائرية
تعتبر عصبا ىاما في الربط بين الفضاءات اإلقميمية والدولية في منطقة الصحراء 

، إلى جانب جعل فرنسا (1)الكبرى، اكتشاف ثروات طبيعية ىائمة )النفط والغاز( فييا
فييا.   الصحراء الجزائرية مقرا لمشروعيا النووي، حيث تقرر إجراء التجارب النووية

ونتيجة ذلك قررت السمطات الفرنسية العمل عمى فصل الصحراء الجزائرية عن 
قامة كيان سياسي تابع ليا.  الشمال وا 

من  1954وعندما اندلعت الثورة الجزائرية في االول من تشرين الثاني عام 
اجل انياء االحتالل الفرنسي وتحقيق االستقالل، جعمت نصب عينيا استرجاع 

لوطنية عمى كافة التراب الوطني بقطاعيو التمي والصحراوي، مؤكدة بأن السيادة ا
الجزائر واحدة موحدة أرضا وشعبا، وأن ال مجال لممساومة في ىذا الشأن، وال جدوى 
من أي مفاوضات مع الفرنسيين، تؤدي إلى تقسيم البالد بأي شكل أو صيغة كانت. 

الوطني بمناسبة أو بغير مناسبة، وأمام ىذه القاعدة أكد عمييا كل قادة جبية التحرير 
مختمف المحافل اإلقميمية والدولية، وأكدت عمييا جميع مواثيق الثورة، من بيان أول 

والعراق وما يتعرض لو االن ال .(2)تشرين الثاني إلى غاية قبول الفرنسيين ألمر الواقع
م من اجل يختمف عما تعرضت اليو الجزائر من قبل، اذ ىناك مخططات في الظال

تقسيمو الى ثالث كيانات سياسية من اجل اضعافو وتجريده من مصادر قوتو. و اذ 
 لم يتعاضد العراق لمواجية المخطط فان الخطر سيكون قائما ومستمر.

 
 

 
 اوال: أىمية الصحراء الجزائرية:
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ىام، فامتدادىا الواسع ومحاذاتيا  تتميز الصحراء الجزائرية بموقع إستراتيجي
لمكثير من البمدان والشعوب يمكن أي طامح أو طامع أو غاز من التغمغل في 
أعماق إفريقيا ومن ثمة بسط السيطرة عمييا، كما أن باطن ىذه الصحراء اكتشف أنو 

 يزخر بالكثير من المعادن والكنوز النفيسة.
ذا كانت فرنسا تقدر منذ استكمال احتالل يا لمجزائر األىمية القصوى لموقع وا 

الصحراء، الذي مكنيا فعال من التوغل داخل القارة السمراء، وبث سيطرتيا عمى 
الكثير من أراضييا وشعوبيا، فإن تقديرىا لألىمية االقتصادية التي تحضي بيا 
الصحراء لم تظير إال مع بداية الخمسينات من القرن العشرين وبالضبط بعد 

 والبترول. اكتشاف الغاز
ولمعمم فقد تم اكتشاف الغاز بداية، في جبل "برقة" جنوب مدينة عين صالح 

، أما البترول فقد اكتشفت أول حقولو بمنطقة "حاسي مسعود"، في شير 1954عام 
    .( 3) 1956من عام  كانون الثاني

ظيور البترول والغاز في ىذه االثناء وتواصل السيطرة الفرنسية عمى الكثير 
البمدان والمناطق اإلفريقية، وبداية تبمور فكرة جعل األراضي الصحراوية، عموما  من

والجزائرية خصوصا، حقال خصبا لمتجارب الفرنسية الييدروجينية منيا والنووية، 
 وبعيدا عن األنظار أو جمب االنتباه.

كل ىذه المعطيات جعمت االحتالل الفرنسي يرفض البتة التفاوض مع الثوار 
يخص مستقبل الصحراء، وبعد فشمو في لوي ذراع جبية التحرير الوطني، حاول فيما 

رمي القضية في مرمى األفارقة من خالل دعوتو لجعل الصحراء الجزائرية مياىا 
دولية، ىي قسمة عدل بين ىؤالء األفارقة، الذين يجب أن تكون فرنسا حكما بينيم، 

 عمييا. يتنازعونحتى ال 
نيا بيذه الخطوة، ستقضي عمى تمسك قادة الثورة وقد اعتقدت فرنسا، أ

الجزائرية بالصحراء وتضعف موقفيم في أي مباحثات أو مفاوضات، وأن الدول 
اإلفريقية ستنجر إلى ىذا المطب وتدخل في صراع، لن يكون لو آخر مع جبية 
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التحرير الوطني، وبالتالي فإن فرنسا التي كانت جزء من المشكمة يجب أن تكون 
 . (4)من الكلجزء 

 
  : أىداف فرنسا من سياسة فصل الصحراءثانيا: 

من الطبيعي أن تكون ىناك جممة من األىداف التي جعمت فرنسا تعمل 
 جاىدة عمى فصل الصحراء عن الجزائر، ويمكننا ذكرىا بالشكل اآلتي:

 :األىداف االقتصادية .1
الحكومة الفرنسية تعد األىداف االقتصادية في مقدمة الدوافع التي حركت 

عمى العمل من أجل فصل الصحراء عن الجزائر، واتضح ذلك جميا بعد اكتشاف 
. وتتجمى اىمية ىذه األىداف ما (5)جحم الموارد األولية التي تزخر بيا باطن المنطقة

( مؤلف Pierre Cornetاشار اليو أحد الكتاب الفرنسيين يدعى بيير كورنييو )
، حيث يقتبس منو الكاتب مسعود مجاىد، حين يقول: كتاب )الصحاري أرض الغد(

إن الصحراء األمل المرتقب إلنقاذ اإلمبراطورية الفرنسية من االنييار، لكونيا "
تزخر بثروات باطنية من خامات صناعية كثيرة كالفحم، ومعادن في كولمب، بشار 

الغاز بعد وتندوف... ولكن الثروة الرئيسية في الصحراء تتمثل اليوم في الزيت و 
 (7)، ىذا االكتشاف الذي أسال لعاب ديغول(6)"اكتشافيما في منطقة حاسي مسعود

، حيث أثنى عمى العمال واعد أن 1957وجعمو يزور الجنوب الجزائري في اب عام 
"أن بوسعنا ىذا اإلنجاز يمكن أن يغير مستقبل فرنسا. واشار في مذكراتو، قائال: 

 .(8)"محفاظ عمى آبار البترول التي استخرجناهالبقاء في الصحراء ميما حصل ل
وعمى الرغم من اكتشاف النفط كان متأخرًا في الجزائر، إذ أشارت بعض 
الدراسات الجيولوجية إلى إمكانية وجود النفط في الصحراء الجزائرية عشية الحرب 

في العالمية الثانية. إذ رجح العالم الجيولوجي الفرنسي كميون احتمال وجود النفط 
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وعمى اثر ذلك، بدأت عمميات البحث والتنقيب من قبل  .(9)1939الصحراء عام 
عدد من الشركات النفطية العالمية، وكانت العمميات ىذه تظير إمكانية العثور عمى 
كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، ومع تطور عمميات البحث قامت الحكومة 

ية(، وأعقبيا تأسيس )شركة الفرنسية لمبترول الفرنسية بإنشاء )مكتب البحوث البترول
 . (10)1945في الجزائر( في عام 

، تم العثور عمى الغاز 1954وبعد مرور عقد من الزمن، وتحديد في عام 
مرة في جبل برغة قرب عين صالح، وىي مدينة جزائرية تقع في  ألولالطبيعي 

في  1956من عام  أقصى الجنوب الجزائري، ثم اكتشف أول حقول البترول في اب
منطقة ايجمي، وبعدىا بأسابيع تم اكتشافو في تيفنثورين، في الجنوب الجزائري. وفي 

تم اكتشاف حقل نفطي كبير في منطقة حاسي  1956الثاني عشر من حزيران عام 
 .(11)مسعود

وىكذا، مع تطور أحداث الثورة الجزائرية، كانت السمطات الفرنسية ىي 
 ت استثمار الموارد الطبيعية في الصحراء)النفط والغاز(األخرى تتقدم في عمميا

 أىداف إستراتيجية وعسكرية: .2
تتضح ىذه األىداف من خالل ما أورده "كورنييو" في كتابو اآلنف الذكر، إذ 

"... إن لمصحاري أىمية إستراتيجية فيي تعوض القارة األوروبية عما يقول: 
يمكن أن تكون مقر لمقوات االحتياطية، يعوزىا من كفاية إستراتيجية، كما أنيا 

والقواعد الجوية وسائر الخدمات التي تكون في مؤخرة القوات العاممة، إضافة إلى 
إمكانية استغالليا في التجارب العسكرية، وزيادة عمى كونيا معدة لتؤدي دورا 
 كبيرا في مستقبل التضامن بالقارة اإلفريقية ونقطة اتصال بين مجموعة من الدول

 .(12)اإلفريقية"
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إذا فإن فكرة الفصل تيدف عسكريا إلى الحفاظ عمى المراكز العسكرية التي 
 أنشأتيا فرنسا في الصحراء إلجراء التجارب المختمفة سواء كانت نووية أو فضائية

(13)   . 
 األىداف السياسية: .3

جاءت فرنسا بمناورة جديدة مفادىا أن الصحراء بحر داخمي تتشارك فيو 
دول المجاورة، محاولة بذلك تدويل القضية الجزائرية، كما أنيا بذرت الخالف جميع ال

حول الحدود مستقبال، وقد اعتبرت أن االحتفاظ بالصحراء سوف يعزز مركز فرنسا 
في القضاء عمى الحركات التحررية في إفريقيا حسب زعم "كورنييو" الذي يسترسل 

السالم والرخاء وذلك عن طريق في أن الصحراء سوف تمعب دورا خطيرا في دعم 
خمق مؤسسات قادرة عمى مد الحضارة بعناصر النمو واالزدىار، ويواصل المؤلف 

"... ستغري الثروات الباطنية رؤوس األموال في أوروبا الغربية وأمريكا مما قولو: 
يشد أزر اإلمبراطورية الفرنسية ويمدىا بالعون المالي والحربي والسياسي الذي 

 . (14) عمييا بدونيا أن تواصل حربيا في الجزائر...".يتعذر 
وبذلك يمكن المالحظة أن فرنسا حرصت عمى االستفادة من أرباح البترول 
بجمب رأس المال األجنبي لمخروج من ضائقتيا المالية، كما أنيا عممت عمى 
، استعمال ىذه القضية ضد الثورة و ذلك عن طريق تأليب الرأي العام العالمي ضدىا

وعميو يمكن القول أن قضية الفصل كانت عبارة عن مدفع وجيتو فرنسا لتصفية 
 . (15)الثورة الجزائرية.

 
 ثالثا: مراحل تجسيد خطة الفصل:

إن اىتمام فرنسا بالمنطقة يعود إلى القرن التاسع عشر نظرا ألىميتيا 
في استكمال احتالل الجزائر إذ أن احتالليا أفقد زعماء المقاومات  اإلستراتيجية

الشعبية قاعدة خمفية ىامة، ومعينا ال ينضب من الرجال، وىو ما يفسر تناقص حدة 
 ىذه المقاومات باستكمال احتالل الصحراء.
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ومع تدفق أول قطرة نفط ازداد االىتمام بالمنطقة وشرعت فرنسا في تييئة 
صدر المرسوم الذي  1957ا عن الشمال، ففي السابع من اب عام األرضية لفصمي

أصبحت  1958قسم المنطقة إلى عمالتين ىما الساورة والواحات، وخالل عام 
السمطة السياسية في المنطقة بيد وزير مكمف شؤون الصحراء وبذلك ىيأ لفكرة 

مقتصرة عمى الفصل بمنظومة قانونية وبناء عمى ىذه المنظومة فقد أصبحت الجزائر 
عمالة( ولعل السؤال المطروح ما ىو السند القانوني الذي  12التل واليضاب العميا )

 .(16)اعتمدتو فرنسا لالحتفاظ بالصحراء؟ 
لقد تذرعت فرنسا بأن الصحراء خالية من السكان وىي مكتشفتيا، حسب مقال 

كنيا حجة لمسيد "ماكس لوجون" وزير الصحراء يحاول أن يثبت فيو ىذه الحجة، ول
واىية، ىل يكون "لوجون" وزيرا عمى منطقة خالية؟ أال يدل التقسيم اإلداري عمى 

 وجود السكان؟
وقد تفطنت فرنسا إلى أن حجتيا واىية، لذلك أخرجت سيناريو جديد أخطر 
من سابقو مفادىا أن الصحراء ال تخضع لسيادة بل ىي بحر داخمي تتشارك فيو 

 .(17) جميع الدول المجاورة
وىو ما يفسر تأكيد مؤتمر الصومام  1956ما نوايا التقسيم فتعود إلى عام أ

 . (18)عمى وحدة التراب الوطني بما فيو الصحراء
وقد نوقش مشروع التقسيم في المجمس الوطني الفرنسي خالل الدورة المنعقدة 

أين عرض "لوي  1958يومي الثامن والعشرين و التاسع والعشرين من حزيران عام 
 " ىذا المشروع.جوكس

بدأت تعمل عمى تنفيذ المشروع مستعينة بأحد أعوانيا وىو  1959وفي عام 
، الذي كفمتو بميمة تييئة الزعامات المحمية وحشد التأبيد لممشروع، (19)حمزة بوبكر

بمدينة األغواط الواقعة في جنوب  1959وفي ىذا اإلطار عقد أول اجتماع عام 
جتماع إطالع بعض الشخصيات المحمية واألعيان الجزائر، ىدف من وراء ذلك اال
 عمى المشروع وضمان تأييدىا.
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فإن حمزة بوبكر كان يستدعي األعيان ونواب   (20)وحسب الشيخ بيوض
عمالة الواحات إلى األغواط ويجتمع بيم واحد بواحد عارضا عمييم المشروع محاوال 

 إقناعيم بو.
جين بالعاصمة خالل مأدبة وفي نفس الفترة عقد اجتماع آخر في سانت أو 

 غذاء حضره بعض أعيان منطقة الجنوب ونشطو حمزة بوبكر.
وقد كثرت االجتماعات والمقاءات التي كانت سرية بين اإلدارة الفرنسية 

 .(21) وبعض النواب واألعيان ىدف من ورائيا تييئة األجواء لمشروع الفصل
وتكررت المقاءات والزيارات إلى منطقة ميزاب ومنيا زيارة "ميشال دوبيري" في 

، حيث عقد اجتماع في بمدية غرداية حضره رؤساء بمديات واد ميزاب 1959أكتوبر 
السبعة ونائب ميزاب في المجمس الجزائري ونواب المنطقة في المجمس العمالي 

تبني فكرة الفصل لكن الجميع رفضوا ب"ورقمة"، وقد حاول الوفد الفرنسي إقناعيم ب
(22 ). 

وفي نفس الفترة عين حمزة بوبكر ممثال لسكان الجنوب ومنفذا لفكرة الفصل 
بدعم  من ماكس لوجون، وقد أوعز إلى السمطات الفرنسية بضرورة إيقاف وقمع كل 
 من يعارض الفكرة، وفي ىذا اإلطار تم إيقاف أحد أبناء الزاوية التيجانية الذي وقف

 . (23)في وجيو وعارض الفكرة بشدة 
تمييدا لإلعالن عن الفصل  1960وقد كثرت الزيارات والمقاءات خالل عام 

الذي كان متوقعا التصريح بو خالل عقد مجمس العمالة في خريف نفس العام، 
واتفق معو عمى  (24)وحسب الشيخ بيوض وتحسبا ألي طارئ فقد اتصل بالقائد العيد

وع والوقف بحزم في وجو حمزة بوبكر والسمطات اإلدارية، كما ضرورة عرقمة المشر 
تم االتصال بشيخ الزاوية التجانية بتماسين، الذي رحب بالفكرة وتعاىد الثالثة عمى 
فساد مناورتيم ولو كمفيم ذلك حياتيم، وبذلك تشكل  الوقوف في وجو االنفصاليين وا 
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عيد ممثال لورقمة وشيخ الزاوية حمف ثالثي ضم الشيخ بيوض ممثال لميزاب والقائد ال
التجانية ممثال لوادي ريخ وخالل الدورة الخريفية لمجمس العمالة المنعقد بورقمة في 

أعمن حمزة بوبكر في أحد أيام الدورة أن جمسة المساء سوف تكون  1960خريف 
سرية وفعال خصصت ىذه الجمسة لقضية الفصل وحضرىا جميع نواب المجمس 

وافتتحيا حمزة بوبكر لخطاب مطول عن لقائو بالجنرال ديغول  مسممون وفرنسيون
وحديثو عن الصحراء وفكرة فصميا ثم ختم خطابو بأن طمب من النواب إبداء رأييم 

 .(25) في القضية
وحسب ما أورده الشيخ بيوض فإن النواب تفاجئوا بيذه القضية وترددوا في 

ي عمى أن ميمة النواب في إبداء رأييم بكل صراحة وبعد مداخالت استقر الرأ
المجمس واضحة وىي مناقشة الميزانية وتسطير برامج التنمية أما قضية الفصل فيي 
من اختصاص كل الشعب وال يبث فييا إال بعد استفتاء شعبي، وبذلك فشل االجتماع 

 .(26)الذي كان يراد لو أن يوضح لمعالم أن أعيان المنطقة ونوابيا مع فكرة الفصل
مرسوما  1960قد أصدر ديغول يوم السابع من كانون االول ورغم ذلك ف

يفصل فيو الصحراء عن الجزائر ويربطيا بصورة مباشرة بفرنسا، وتحولت آلة اإلدارة 
الفرنسية لمباركة المشروع وتأييده، وجر أعيان ونواب المنطقة إلى إرسال برقيات 

 التأييد إلى باريس إال أن الضغط والتيديد لم يؤت أكمو.
ورغم الفشل الذريع ويأس السمطات الفرنسية من فكرة تحقيقو تحرك "حمزة 
بوبكر" من جديد حيث حاول ىذه المرة عقد اجتماع في بيت أحد أعيان ورقمة حتى 
يقضي عميو طابع العفوية وعدم اإلكراه ويبرز أن فكرة الفصل مبادرة محمية مباركة 

 جتماع.من الشعب، إال أن الجميع رفض احتضان ىذا اال
بحضور  1961وعميو فقد عقد في مقر العمالة  بمدينة ورقمة في نيسان عام 

شخصا، وقد استخدمت السمطات الفرنسية اإلكراه واقتياد أعيان المنطقة إلى  54
ورغم القمع واإلكراه فقد رفض بعض قياد  االجتماع بواسطة البوليس والجندرمة

 المنطقة حضور االجتماع معمنا صراحة أنو ضد تقسيم الجزائر.
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حاولت فرنسا مرة أخرى توريط التوارق في الموضوع  1961وفي شير تموز 
إذ استدعى الحاج باي أخموك لحضور احتفاالت الرابع عشر من تموز واستقبل من 

قد ال ... "عرضت عميو الفكرة فرد عمييا بقولو:  طرف ديغول وفي اليوم الموالي
أطالب باستقالل الجزائر، ولكن ما أطالب بو ىو عدم االستقالل عن 

 (27).الجزائر..."
وأمام الفشل الذريع وتمسك سكان المنطقة بالوحدة، ورفضيم االنسياق وراء 

إلى أسموب ىذه المؤامرات اليادفة إلى تمزيق وحدة الشعب لجأت اإلدارة الفرنسية 
جديد تمثل في الضغط المالي ضد التجار الصحراويين بالشمال إذ ىددىم مدير بنك 
الجزائر باإلفالس أن رفضوا تأييد المشروع ومارس البنك ضغوطا مالية خطيرة عمى 
ىؤالء، إذ ضيق الخناق عمى معامالتيم المالية، ثم أشير إفالسيم وقد أشرف عمى 

 ئر الذي عرف باتصاالتو بالمنطقة السرية.ىذه العممية مدير بنك الجزا
وقد تكفمت ىذه األخيرة بتنفيذ الجزء اآلخر من الفكرة إذ قامت بنسف متاجر 

متجرا بالعاصمة   90الصحراويين في الشمال بالقنابل البالستيكية دمر عمى إثرىا 
 .(28) الجزائر كان أصحابيا من الجنوب

مطات الفرنسية بصدار اوامر مختمفة أما في المناطق البترولية فقد قامت الس
عامل  1500من القمع والتنكيل بعمال ورقمة في ىذه المناطق وقامت بنقل أكثر من 

 إلى المعتقالت بالشمال.
أما في ورقمة فقد حاولت فرنسا اشعال الفتنة الطائفية بين اتباع الديانات 

إلى  ملفتسالعمالء اإلباضية والمالكية وفي ىذا اإلطار أوعزت إلى بعض الخونة و 
 المسجد المالكي )العنيف( وقاموا بتدنيسو ومزقوا المصاحف والكتب الموجودة فيو.

وحدثت مشادات عنيفة تدخل إثرىا  وقد ألصقوا التيمة ببعض اإلباضيين
صالح ذات البين لتفويت الفرصة عمى اإلدارة  العقالء الذين قاموا بتيدئة النفوس وا 

 .(29) التي كانت تريد االستثمار في ىذه الفتنة
ولم يكتف الفرنسيون بسياسة الترىيب بل استعمموا الترغيب إذ حاولوا توضيح 

تكون تابعة لفرنسا وتحت حمايتيا  محاسن الفصل وتأسيس جميورية صحراوية
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ويوضع بينيا وبين باريس جسر جوي لضمان ازدىارىا، وقد تعددت مغريات 
الفرنسيين إلقناع السكان بالمشروع، ولكن الترىيب ظل األسموب المفضل حيث 
عوقب سكان المنطقة جماعيا وشدد عمييم الخناق فتحولت إلى محتشد كبير، ولم 

نسا من الباشاوات والقياد إذ قام رئيس بمدية ورقمة بمصادرة يسمم حتى بعض أعوان فر 
 .(30) جزء كبير من ممتمكات بعضيم وخاصة الذين وقفوا ضد المشروع

ورغم الفشل و الذريع والمتكرر ظمت فرنسا مصرة عمى تنفيذ الفكرة، إذ عممت 
بكر من جديد عمى إيجاد الدعم الدبموماسي ليا، ولذلك قام وفد مكون من حمزة بو 

وماكس لوجون وزير الصحراء سابقا ومحافظ البوليس السابق بايمو والمحامي بياجي 
، واتصل الوفد 1961بزيارة إلى النيجر يوم الرابع من شير كانون االول عام 

بالرئيس حماني دبوري وتحدث حمزة بوبكر بصفتو ممثال لسكان الصحراء طالبا دعم 
لتي ستجنييا من وراء ىذا الدعم، إال أن الرئيس النيجر ليذا المشروع مبرزا الفوائد ا

: "... لن "ديوري" رفض رفضا قاطعا االنخراط في ىذه العممية ومن جممة ما قال
 .(31)أعين عمى خمق "كاطنقا" صحراوية...".

ومع ذلك ظمت المجموعة عمى نشاطيا فترة المفاوضات وضغطت عمى الوفد 
الفرنسي المفاوض وأوىمتو بأن المشروع ما زال قائما، لذلك تقرر عقد اجتماع آخر 
بورقمة بحضور لوي جوكس ليري بنفسو تفاعل السكان مع المشروع ولو باإلكراه 

 .(32) تصدت لياكموعد لو، إال أن الثورة  1962فيفري  27وتقرر يوم 
وبالتالي فشل مشروع التقسم وذلك بفضل وقوف ابناء الشعب الجزائري صفا واحدا 

  لمواجية مخططات االستعمار الفرنسي.

  

 محاوالت تقسيم العراق
جاء االحتالل االمريكي لمعراق ليعيد الينا الصورة المأساوية التي عاشيا        

المجتمع الجزائري تحت االحتالل الفرنسي ومحاوالت ذلك االحتالل بكل السبل 
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والطرق لتفتيت وحدة المجتمع الجزائري لخدمة مصالحو االستعمارية، وبما ان    
ثقافيا، دينيا،   ي غير متجانسالمجتمعات العربية تعيش في نسق اجتماعي و سياس

مذىبيا، اثنيا. ىذا الفسيفساء في التكوين المجتمعي كانت عبارة عن  سيف ذو 
حدين، يمكنو أن يساىم في الدفع بالمجتمع إلى األمام من خالل إزدىاره و تقدمة، 

كما قد يكون لو تأثيرا سمبيا من  والتعايش، وذلك عن طريق تحقيق معطى التوافق
ال سيما في ظل غياب ثقافة دينية ، (33)ازه  الصراعات بين ىذه المكونات خالل افر 

  ير الخارجي و سياسية، ومنطق القبول والتعايش مع اآلخر. اضافة الى ذلك المتغ
الجديد ( ودوره في المعب عمى وتر النعرات الدينية والمذىبية، ) االستعمار القديم و 

لزعزعة البنيات االجتماعية ليذه المجتمعات وتحقيق أىدافو اإلستراتيجية وىي تفتيت 
وىو ما عمل عميو االستعمار في الوطن العربي  وتقسيم كل من المجتمع و الدولة

، وما يمر بو العراق اليوم ال (34)ات االحتالل االمريكية في العراقعممت عميو قو  وما
اذ اصبح يخرج عن ىذا السياق، وذلك بحكم المزيج الديني والعرقي والمذىبي، 

الصراع الطائفي والطائفية السياسية مرتعا خصبا لمصراع والتطاحن المذىبي في 
العراق، وجأت عدة عوامل ساعدت عمى انتشارىا والتي من اىميا وجود بيئة لتكاثر 

ئفية واالىم من ذلك ىو وجود حيثيات وتداعيات التدخل االمريكي في ىذه الطا
، وكان ىذا كافيا لمتجسد في المنظومات الفكرية لمعديد من 2003العراق بعد عام 

، وبما ان الواليات المتحدة االمريكية (35)يستفيد من تأجيجيا، والسيما ممن العراقيين
 واالضطراب و عدم االستقرار معظم عالقاتياالتوتر كانت من اكثر الدول التي شاب 

. ولم 1921الحديثة عام  العراقية  بالعراق، منذ ظيور البوادر األولى لتأسيس الدولة 
تكن ىذه العالقات ودية في معظم األحيان ، وبقيت محدودة ، لكنيا لم تصل في أي 
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 كثيرة والسيمارغم أن دوال عربية ، (36)قويةدرجة العالقات ال وقت من األوقات إلى
وفي سياق ىذه  وعسكرية واستراتيجية معيافي الخميج أقامت عالقات سياسية 

دة األمريكية الجذب بين الدولتين، بدأت الواليات المتحواألخذ و  العالقات المضطربة،
ادئ قامت عمى مجموعة من المب  تعد الجتياح العراق، واضعة بذلك إستراتيجية

ة، لفتح باب احتالل األراضي العراقي المجتمع العراقيين،و  لتسييل خمخمة بنيات الدولة
. فمن بين مبادئ 2003لبريطانية في عام ااألمريكية و  والتي دشنتيا آاللة العسكرية

ىذه االستراتيجية تدويل األزمة، والتي خمقتيا أصال الواليات المتحدة، وايجاد مبررات 
اسمحة الدمار الشامل اضافة الى ذلك ليا كالديكتاتورية، جرائم حرب ضد االنسانية و 

تجييش وسائل االعالم االمريكية والدول الصديقة، لكسب جانب الرأي العام 
  .(37)الدولي

لمممارسة الطائفية   بعد االحتالل ألمريكي لمعراق مباشرة، اتضح البعد السياسي    
الشعب  عن شيء اسمو  التي خمقتيا قوات االحتالل، فمم يعد الحديث و التداول

اكراد ... وما زاد  –تركمان  –شيعة  –أصبح يتكممون عن سنة   العراقي، بل فقط
من تكريس ىذه الممارسة ىو قيام اإلدارة األمريكية بتأسيس أول مجمس 

أسسو بريمر  من اجل المشاركة السياسية، ليتخذ منذ تعيينو العديد   لمحكم  مؤقت
، لكن إجراءاتو ظمت بال غطاء سياسي أو (38)من القرارات السياسية واالقتصادية

ن توفر ليا غطاء الشرعية الدولية من خالل قرار مجمس األمن، فكان البد  قانوني وا 
من إيجاد تشكيل إداري محمي يكون غطاء سياسيا لمقرارات األميركية، ولذلك دعمت 

 .واشنطن إنشاء سمطة عراقية
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استنادا إلى تقديرات خاصة  وفق محاصصة عرقية وطائفية جرى اختيارىا      
جرى اإلعالن  2003بسمطة االحتالل حول النسب السكانية. وىكذا وفي أواسط تموز

عن تأسيس مجمس الحكم من خمسة عشر من قيادات المعارضة السابقة وبنظام 
وظل  رئاسة شيرية دورية بين أعضائو، ثم تفرع فيما بعد إلى مجمس وزراء،

أيضا بناء  ،والذي تم تأسيسو  مي لإلدارة األميركيةالمجمسان تحت اإلشراف الرس
الطائفية .ىذا من جانب ومن جانب اخر قام االحتالل   عمى " المحاصصة "

 .(39)االمريكي بحل الجيش العراقي وكل االجيزة االمنية لمدولة العراقية السابقة

اصدر عدد من القوانين التي زادت من النفور بين ابناء الشعب العراقي كما     
وعوضت ذلك االدارة االمريكية بتأسيس جيش وقوة امنية ضعيفة خدمة لمصالحيا 

خمق صراعات طائفية ىبين كل مكونات  التي تيدف الى المرسومة في العراق
 . (40)المجتمع العراقي

المشروع  الدستور مؤقت ،وبدافع اكم وبعد كل ىذه التطورات تم إطالق     
الطائفي وتفتيت المجتمع العراقي اقدمت االدارة االمريكية  اي ادارة االحتالل عمى 
تشكيل حكومة مؤقتة، و إجراء انتخابات عامة وخالل كل ىذه الخطوات شابتيا 
ممارسات طائفية بين كل من الشيعة و السنة و األكراد و التركمان ....و التي 

 .(41)يا اإلدارة األمريكية سعيا منيا لتقسيم العراقغذت

ىذه االجراءات التي عممت بيا الواليات المتحدة االمريكية لم يكن اليدف        
منيا اال لتحقيق ىدف واحد وىو تقسيم العراق بدولتو ومجتمعو الى كيانات صغيرة، 

ذي صدر يوم االربعاء والبد لنا ىنا من االشارة الى قرار مجمس الشيوخ االمريكي ال
تقسيم العراق الى الذي ينص عمى ، 2007الموافق السادس والعشرين من ايمول عام 

تحت زعامات عديدة منيا وقف االقتتال الطائفي  ثالث دويالت سنية وشيعية وكردية
ومقاتمة االرىاب وغيرىا من الحجج واالعمال المفبركة، ولكن ىذا المشروع لن يقف 

اقية، وانما متجو الى شرق اوسطي جديد وتقسيم المقسم استكماال عند تقسيم العر 
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. ومن اجل الوقوف بوجو ىذا (42)بيكو والتي قسمت الوطن العربي  -التفاقية سايكس
الخطر البد من الوقوف صفا واحدا ونبذ الطائفية السياسية التي نخرت كيان الدولة 

الوطنية. ىذا المشروع في العراق يعيد الينا  اوىويتي وتفتيت المجتمع العراقي ولحمتو
في االذىان ما تعرضت لو الصحراء الجزائرية عندما كانت الجزائر ترزح تحت 
االحتالل الفرنسي ومحاوالت الفرنسيين فصل الصحراء واشعال النعرات الطائفية بين 

 ابناء المجتمع الجزائري.
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ان مشروع فصل الصحراء ىو مناور ديغولية ىدف من ورائيا ضرب الوحدة  -
الترابية لمجزائر وخطة إلطالة امد المفاوضات بيدف استنزاف فرنسا لمثروات 

 البترولية في امد بسيط. 
ان الثورة الجزائرية كانت ليذا المخطط بالمرصاد، بفضل تجذرىا في صفوف  -

تحركيا بسرعة فائقة متى شاءت وقد  الشعب الذي اعدتو قواعدىا الخمفية
 أكدت مظاىرات السابع والعشرين من شباط بمدينة ورقمة ذلك.

اصبحت لمصحراء اىمية كبيرة وزادت من محاوالت فرنسا في فصل لصحراء  -
 والسيما بعد اكتشاف الثروات البترولية والغاز في الصحراء.

بوجو المشروع الفرنسي كان تكاتف ابناء الشعب الجزائري ووقوفيم صفا واحدا  -
 لفصل الصحراء ىو اساس افشال ىذا المشروع.

المشيد العراقي بعد االحتالل االمريكي ال يظير لو اال صورة انقاض لمحياة   -
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي دمرتيا الة االحتالل االجنبي، 

كيبتو وممارساتو ألالنسانية التي يتعامل بيا مع الشعب العراقي وتر 
 االجتماعية.

المسألة الطائفية في العراق ىي مسألة صراع سياسي بالدرجة االولى  -
وتخوضو بأدوات طائفية، وذلك محاولة منيا لمتعبئة السياسية وحشد أتباع كل 

 طائفة عمى حدة.
يعد المحدد االقميمي ايضا الذي يتحرك بناء عمى مصالو السياسية  -

بتأجيج الصراع عبر الدعم السياسي واالديولوجية محددا جوىريا، اما 
 والعسكري، واما بتخفيف حدتو بالمجوء الى التوافقات وتحقيق التوازن.  
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. كانت تقديرات بعض الجيولوجيين الفرنسيين حول احتياطيات النفط والغاز الجزائري بما 1
تقاتل قتال مستميت يعادل ربع ثروة الشرق األوسط آنذاك. وىذا مر طبيعي، أن يجعل فرنسا 

، مشاريع ديجول في الجزائر، الدار ل فصل الصحراء الجزائرية. ينظر: مسعود مجاىدمن اج
 .6القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، د. ن ، ص 

، دار السبيل لمنشر 1. لزىر بديدة، دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية وأبعادىا اإلفريقية، ط2
 .195ص ،  2009بيروت،  والتوزيع،

. محمد األمين بمغيث، تاريخ الجزائر المعاصر دراسات ووثائق جديدة وصور نادرة تنشر ألول 3
 .223، ص 2008التوزيع، الجزائر، و  مرة، دار مدني لمطباعة والنشر

 .197-196. لزىر بديدة ، المصدر السابق، ص 4
ا ورىانات الثورة في . الحاج موسى بن عمر، بترول الصحراء بين حسابات الثروة في فرنس5

 .196، ص 2008الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائر، 
، د.ت، مشاريع ديجول في الجزائر، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، مسعود مجاىد .6

 .5ص 
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