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اإلھداء

.أھدي ھذا العمل المتواضع إلى والدي الكرام أطال هللا في عمرھما

.كما أھدي ھذا الجھد إلى أسرتي، زوجتي وأوالدي وعموم العائلة الكبیرة



شكر وعرفان

ال یسعني في ھذا المقام إالّ أن  أتوجھ بالشكر الجزیل إلى األستاذ المشرف 

ما قدمھ  لي من توجیھات ونصائح، كما ال على " مجاود محمد " الدكتور 

خالص الشكر واالمتنان لكّل من ساعدني على إنجاز تفوتني فرصة تقدیم

.ھذه األطروحة





التجنيد اإلجباري للشباب الجزائري  

 في الجيش الفرنسي  



أ

المقدمة

القرن التاسع عشر والقرن إن النزعة االستعمارية اليت طبعت السياسة الفرنسية خالل 

، وّلدت لدى قادة اإلمرباطورية الفرنسية احلاجة إىل توفري قوة عسكرية يقع على عاتقها أداء العشرين

احلديث مبكرا عن مشاريع املهام اليت تتطلبها الـمغامرات االستعمارية داخل وخارج إفريقيا، وقد ظهر 

  .خمتلفة تقضي باللجوء إىل الـموارد البشرية اليت متتلكها الـمستعمرات من أمهها اجلزائر

لالعتماد عليهم يف التوسعات الداخلية   ففكرة استغالل اجلزائريني من طرف اجليش الفرنسي

حني تأكد من أن السيطرة على اجلزائر ليست باألمر السهل، حيث سعى  بقوة  قد طرحت نفسها

�Ǧ ǴƬű�ÂǄǣ�ǺǷ�ǺǰǸƬǴǳ�Ǧ ưǰǷ�ǲǰǌƥÂ��ƨȈǴƄ¦�ǂǏƢǼǠǳƢƥ��Ƕē¦Ȃǫ�ǶȈǟƾƫ�ń¤�¾ȐƬƷȏ¦�Ǌ ȈŪ¦�̈®Ƣǫ

املستعمر منذ البداية، مما تطلب عمال كبريا و  ةخاصة أمام إصرار اجلزائريني على مقاوم البالد ناطقم

حمل نقاشات من طرف األوساط الرمسية العسكرية واملدنية منذ  تكان ة متواصلةجهودا عسكري

��ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƨȈǴǿȋ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�¼ǂǨǳ¦�ǆمنتصف القرن التاسع عشر ȈǇƘƫ�śȈǈǻǂǨǴǳ�Ļ�ƢǷƾǠƥÂ

  .الوطيناجلزائريني قام اجليش االستعماري بإقحامهم يف حروبه خارج الرتاب 

زيز القوات العسكرية الفرنسية يف أوربا أمرا حتميا يف خضم أصبح تعومع بداية القرن العشرين 

التجنيد  مشروعأخذ  1907االستعدادات حتسبا الندالع حرب أوربية وشيكة الوقوع، وحبلول سنة 

 1912والذي أصبح مفروضا على الشعب اجلزائري منذ سنةاإلجباري للجزائريني منحى جديا،

يف اجليش الفرنسي املعمول به منذ بداية االحتالل،وذلك حىت   باإلضافة إىل اإلبقاء على نظام التطوع

أمام تراجع نسبة  تتمكن السلطات االستعمارية من االستغالل الواسع للطاقات البشرية اجلزائرية

الذي خفض مدة اخلدمة العسكرية للفرنسيني بسنتني  1905املواليد فيها من جهة، وصدور قانون 

  . من جهة أخرى

قامت اجلمهورية الفرنسية باإلعالن  1914وعند بداية احلرب العاملية األوىل يف صيف عام 

عن التعبئة العامة للحرب، فوجد اجلزائريون أنفسهم أمام ضريبة أخرى ومن نوع خاص وهي ضريبة 

Ś̈ƻ�ǺǷ�ƢĔƢǷǂŞ�ƨǏƢƻ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ƢȀǧ¦ǄǼƬǇ¦�ń¤�Ǧالدم اليت مثلت  ȈǓ¢�ǂƟ¦ǄƴǴǳ�Ƣȇǂǌƥ�Ƣǧ¦ǄǼƬǇ¦



ب

أبنائها الذين شكلوا دائما العامة الرئيسية لعملية اإلنتاج و اإلعالة، األمر الذي جعل عملية التجنيد 

.°±¼�ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǟمصدر مبثابة قطع 

وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات االستعمارية حققت ما كانت تسعى إليه فجندت 

سواء   1918-1914رب العاملية االوىل عشرات  اآلالف من اجلزائريني خدمة ملصاحلها أثناء احل

كانوا جندوا يف جبهات القتال األوربية، أو عمال يف املصانع الفرنسية، واجلزائريون كبقية شعوب 

البلدان املتأثرة باحلرب قد خرجوا منها بأفكار جديدة، رغم ما تكبدوه من خسائر يف األرواح، 

ǶȀƬƸǼǷ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©¦ÂǂưǴǳ�» ¦ǄǼƬǇ¦Â أوضاعا وجتارب جديدة.    

حتوالت عديدة مشلت جماالت خمتلفة ارتبطت  1939إىل  1920شهدت اجلزائر مابني  لقد

بشكل أساسي بالتوجهات السياسية و االقتصادية و االجتماعية اجلديدة، ففي الوقت الذي كان 

�ǺǷ�ǽȂǷƾǫ�Ƣŭ�ƨƴȈƬǼǯ�ƨȇȂǼǠŭ¦�Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǶȀǟƢǓÂ¢�ŚȈǤƫ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�Ŀ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ǲǷƘȇ

رارها على ص�Ɯƥ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ǶēƘƳƢǧ 1918-1914الدفاع عن شرف فرنسا يف حرب أجل 

©¦±ƢȈƬǷȏ¦�Â�¼ȂǬū¦�Ŀ�śȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼŪ¦�Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�̈¦ÂƢǈǷȐǳ¦�Â�ǄȈȈǸƬǳ¦�  على الرغم

ربه يف ، مثل إقحامهم من طرف اجليش الفرنسي جمددا يف حمن املساواة بينهم أمام األعباء العسكرية

  .ف عقد العشرينات من القرن العشرينصحر ب املغرب األقصى و يف حرب سوريا يف منت

قامت فرنسا باستدعاء اجلزائريني للدفاع  1945- 1939وعندما قامت احلرب العاملية الثانية 

شعرت بضعفها السياسي و العسكري أمام تقدم القوات األملانية يف أوروبا عن شرفها،خاصة بعدما 

̧�¢1940śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�®¦ƾǟهزمت اجليش الفرنسي يف ربيع  اليت ȂǫÂ�ń¤�Ã®¢�ƢŲ�

  .كأسرى حرب لدى األملان

�Ǌ ȈŪ¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐƢƥ�ǶēȏƢǐƫ¦�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀȂȈǼǗȂǳ¦�Ǧ ưǯ� ŗ̈Ǩǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ

حزب الشعب اجلزائري إىل مقاطعة التجنيد،  االفرنسي لتحريضهم على العصيان و الفرار، حيث دع

Ƣǋ°Ƣŭ¦�ń¤�Ƣđ�Ʈ¾�فرحات عباسوطالب  Ǡƥ�ƨǳƢǇ°�¾Ȑƻ�ǺǷتحقيق املساواة بني اجلزائريني ب بيتان

، ونتيجة لظروف احلرب السيما بعد عملية إنزال القوات الفرنسيني يف اخلدمة العسكريةو 

نة فرنسا احلرة إىل تبين بعض اإلصالحات لصلح باجلزائر اضطرت جل 1942االجنلوأمريكية يف نوفمرب 

�Ŀ�ǶŮȐǤƬǇȏ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦ األملانحتقيق االنتصار على حتريرها و.  



ج

ملا  يف تاريخ اجلزائر احملتلة  هلذا متثل مسألة جتنيد اجلزائريني يف اجليش الفرنسي حمطة هامة  

عربت فيه عدة أطراف ، شهدته من اندفاع وطين، أدى إىل بروز البوادر األوىل للعمل السياسي 

ذلك من خالل املطالبة بتعديل  �ƨƳǂū¦�ƢēƢǫÂ¢�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�Ƣǈǻǂǧ�¾ȐǤƬǇ¦�ǺǷ�ƢȀǨǫاجزائرية عن مو 

سياسة االستعمارية كما كان للمسألة دور كبري يف فضح المقابل ضريبة الدم،أوضاعهم ماديا ومعنويا 

،يف هذا القائمة على التمييز العنصري و الكيل مبكيالني بني اجلزائريني واألوربيني يف اجلزائر املستعمرة

لالحتالل الفرنسي  التاريخ العسكرييندرج أساسا ضمن اإلطار يدخل موضوع هذا البحث الذي 

قدمة من طرف فرنسا االستعمارية اليت مل االمتيازات امل تلكتكمن يف يف اجلزائر، غري أن املفارقة هنا 

ƢȀǌȈƳ�» ȂǨǏ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢȈƸǔƫ�ÃȂƬǈǷ�ń¤�¼ǂƫ.

مسألة التجنيد اإلجباري وانعكاساتها على أجنزت مذكرة املاجستري حول  عندماو     

جزء من املعاناة  على، وقفت 1918إلى  1907المجتمع الجزائري في القطاع الوهراني من 

اليت عاشها الشعب اجلزائري جراء التجنيد القسري ألبنائه من بداية عملية إحصاء الشبان إىل يوم 

نيدهم وإرساهلم من هلع يف وسط العائالت املعنية إىل يوم جت يسببه ذلكوما ، إجراء القرعة و الفرز

ذلك ما قادين إىل ،ليس مواطننيللدفاع عن شرف فرنسا اليت تعتربهم رعايا و  إىل جبهات القتال

للوقوف عند إحدى جرائم  تسليط الضوء أكثر على جتنيد اجلزائريني عرب كامل الرتاب الوطين

  .االستعمار الفرنسي ضد الشعب اجلزائري

يف حدود –ومن الدوافع األخرى اليت جعلتين أواصل البحث يف هذا املوضوع هو غياب      

تنفرد باحلديث عن موضوع جتنيد اجلزائريني يف اجليش الفرنسي من دراسة تارخيية أكادميية  -إطالعي

املنظور التارخيي ، وتبحث يف جوانبه السياسية واالجتماعية ضمن إطار 1945إىل  1907

ǺȇƾǼĐ¦�Ǯو رؤية املنهجية ،بعيدا عن إصدار أي حكم  على أوالفكر،و ال Ɵȏ.

وتكمن إشكالية املوضوع يف حبث أحد مظاهر الصراع احلضاري الدائر يف اجلزائر أثناء 

حىت وإن دافع هذا األخري على  ،الذي خاض معركة ضد اجلزائري العريب املسلماالحتالل الفرنسي 

�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǶȀǇ¢�ƾǬǳ��ƢŮȐƬƷ¦�ǀǼǷ�ƢȀƬǓƢƻ�Ŗǳ¦�ƢđÂǂƷ�ǞȈŦ�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ǂȇǂŢ�Ŀشرف فرنسا 

لبالدهم،بل منهم من أجرب  خلدمتها ضد إخوانه فكان جنديا حيارب املقاومات اجلزائرية خالل القرن 

  .اجلزائريني الذين حرروها ونصروها التاسع عشر،ومع ذلك نسأل ماذا قدمت فرنسا هلؤالء



د

�ƢđǂƷ�Ŀ�ǶēƾǼƳ�ƢǷƾǠƥومقابل ذلك واجهت فرنسا االستعمارية اجلزائريون بقانون األهايل 

 1945ماي 08،وبنكران احلقوق بعد احلرب العاملية األوىل ،ومبجزرة 1870ضد بروسيا يف سنة 

  .بعد حتريها من األملان أثناء احلرب العاملية الثانية

 :هي هذه الدراسة تقدمي إجابات علمية هلاستحاول وعليه، فإن من أهم األسئلة اليت 

ملاذا أقدمت فرنسا االستعمارية على جتنيد اجلزائريني يف صفوف جيشها ؟ أمل تكن ختشى قبل 

ويعلنون الثورة من أجل  باحلرب األوربية ااحلرب العاملية األوىل أن اجلزائريني قد يغتنمون فرصة انشغاهل

حسن تعمارية إسهامات اجلزائريني يف الدفاع عن شرفها هل فعال قدرت فرنسا االساالستقالل؟ 

احلرب  أضافتماذا  ؟للجزائر مقابل جمهودها احلريبماذا قدمت حكومة فرنسا االستعمارية  ؟التقدير

�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�Ŀ�̈¦ÂƢǈŭ¦�¢ƾƦǷ�ǪǬƸƬȇ�Ń�¦̄Ƣŭ من جديد للجزائريني؟ األوىلالعاملية 

الفرنسيني؟ ما مدى تأثري الدعاية األجنبية على اجلزائريني؟ وماذا قدمت هلم من اجلزائريني واجلنود 

«�¦ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū مضامني سياسية؟ ÂǂǛ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�Ǌ ȇƢǟ�Ǧ Ȉǯ أسرى يف املعتقالت ك

«�¦ƢǼƯ¢�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ � يف جبهات القتال؟ جنودكو ،األملانية ȂǨǏ�Ŀ�śȈǼǗȂǴǳ�ŅƢǔǼǳ¦�®ȂȀĐ¦�ƢǷ

ما هي مبشروع الكفاح املسلح من أجل حتقيق االستقالل؟  وعالقة ذلك احلرب العاملية الثانية؟

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƾȈǼš �ƨǳƘǈǷ�©ƢǇƢǰǠǻ¦�ƨǴƠǇȋ¦�ǽǀǿ�

ه األطروحة تقدمي إجابات حوهلا هي من وحي الوثائق اليت اطلعنا ، ومن خالل الفرعية اليت سعت هذ

  .رصد دراسات املؤرخني أثناء عملية البحث العلمي

أما بالنسب ملناهج البحث املتبعة، فإن خصوصية املوضوع املطروح، وطبيعة الدراسة 

، حيث إستخدمانه يف سياق عرض األحداث  املنهج التارخيي كل من  التارخيية العامة تطلب استعمال

ومل نتوقف . التارخيية وسرد عناصرها،وكذا رصد وتسجيل أهم اآلراء و املواقف،و النصوص و اجلداول

�Ǻǟ�Ʈهعند  ƸƦǴǳ�°Ȃǘǈǳ¦�śƥ�̈ ¦ǂǫ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ƨȇ°ƢƦƻȍ¦�Ƣē®ƢǷ�ǲȈǴƸƬǳ�ƢǿƢǼǠǔƻ¢�ǲƥ�ƾū¦�¦ǀ

́�¦ŭ¦�ƲȀǼŭ¦�ƢǼǴǸǠƬǇ¦�ƢǸǯ�°Ƣǰǧȋاملعاين و  Ȃǐş�Ƣđ�ƢǼǸǫ�Ŗǳ¦�ƨǻ°ƢǬŭ¦�©ƢȈǴǸǟ�¼ƢȈǇ�Ŀ�À°ƢǬ

  .االمتيازات  املادية و املعنوية للمجندين اجلزائريني و اجلنود الفرنسيني

يف اغلبها ذات طابع روتيين تعرتض  وبالنسبة للصعوبات اليت واجهتنا أثناء عملية البحث

هي كثرية التشابك والتعقيد،مما سبيل كل باحث أكادميي،خاصة يف حقل الدراسات التارخيية ،ف

يتطلب املزيد من اجلهد والصرب يف سبيل حتري صدق احلدث وتفحص الوثائق وحتليل اآلراء واملواقف 



ه

نقص الدراسات العلمية باإلضافة إىل ونقدها بعيدا عن التأثريات الشخصية والقناعات الفكرية،

سريع، أو يأيت يف سياق مواضيع أخرى، ، فكثريا ما يتناول بشكل املتخصصة يف املوضوع املبحوث

ترتكز أغلب الكتابات والتأليف حوله يف التقارير  كما،بالرغم من أمهيته يف تاريخ اجلزائر املعاصر

و املقدم  باسولالعسكرية،مراسالت قيادة اجليش الفرنسي،أويف حماوالت بعض ضباطه مثل النقيب 

 ..غرانكورو بول آزان

أما فيما خيص نقد املصادر و املراجع ،فقد حرصنا أن تكون متنوعة وثرية حىت متكننا من 

، المركز الوطني لألرشيفاحملفوظة يف ،وعليه اعتمدنا على املصادر األرشيفية اإلحاطة مبادة البحث

و إيكس بروفانس ،باإلضافة إىل مراكز حفظ األرشيف يف وهرانومصلحة حفظ الوثائق بوالية 

، وقد تضمنت هذه املصادر مادة تارخيية غزيرة وتفسريات التابع لوزارة الدفاع الفرنسية صر فينسانق

و األسلوب وحتليالت على جانب كبري من األمهية التارخيية على الرغم من الرؤية املتحيزة اليت طبعتها 

  .االنتقائي يف توظيف بعض األحداث و املواقف

ليل و ،الشاب الجزائريفرحات ، عباس املصادر األخرى نذكر كتايب  أما فيما خيص 

يف إطار دراسته وحتليله للسياسة االستعمارية اليت  ¦śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐحيث تناول موضوع  االستعمار

ومن املصادر األجنبية اليت تطرقت للموضوع ، خلقت يف اجلزائر اجلنس األعلى و اجلنس األسفل 

l’Algérie"يب باسولالنق"كتاب هناك   et l’assimilation des indigènes

musulmans" الذي تناول مسألة التجنيد اإلجباري للجزائريني، باعتباره عنصرا هاما لتحقيق

 Laأشيلساب "سياسة اإلدماج بواسطتها، باإلضافة إىل ذلك كتاب آخر لصاحبه 

conscription des Indigènes d’Algérie،  الذي أنكر املوانع القانونية اليت قد حتول

L’islamالحاج عبداهللاتاب دون متكني فرنسا االستعمارية من جننيد اجلزائريني،وك Dans

L’armée Française ، حيث أصدره أثناء احلرب العاملية األوىل و فيه تعرض إىل التمييز

¦�Ǌ ȈŪ¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǾǼǷ�ňƢǠȇ�Äǀǳ¦�ÄǂǐǼǠǳ¦ǾƦƷƢǐǳ�ǂƻ¡Â�ȆǈǻǂǨǳ غرانكورNos

Indigènes Nord Africains Dans L’armée, حيث عارض من خالله مبدأ إقرار،

ȈǟȂǓȂŭ¦�Ǻǟ�̈ƾȈǠƥ�ƪالتجنيد اإلجباري للجزائريني ǻƢǯ�ƢĔ¢�©ƢƥƢƬǰǳ¦�ǽǀǿ�ǄȈǷ�ƢǷ�À¢�Śǣة� �ƢĔ¢�̄¤�

�ǺǷ�ƢđƢƸǏ¢�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ǻǟ�©Őǟسألة امل.  



و

Lesرشام بلقاسم أمهها اجلزائرية املتخصصة أما الدراسات التارخيية    Musulmans

Algériens Dans L’armée Française اليت كانت حقا مبثابة السند العلمي  1919-1945

لبحثنا،مبا تضمنته من معطيات إحصائية وحتليلها وفق نظرية علمية،كما استفادت دراستنا من 

باعتبارهم أكادمني بامتياز،حيث  ظ قداشمحفو و يحيى بوعزيزو  سعداهللا أبوالقاسممؤلفات 

�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�©ȐȈǴƸƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ǂǏƢǠŭ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƺȇ°Ƣƫ�¾ȂƷ�ƨȈź°Ƣƫ�̈®ƢǷ�ǶēƢǇ¦°®�ƪ Ƿƾǫ

اتسمت بكثري من العمق،وخبصوص الدراسات باللغة األجنبية،فقد تدعم البحث الفرنسية يف اجلزائر 

الذي تناول بالتحليل الفرتة االستعمارية مدعما روبير أجرون بالعديد منها،ومن بينها كتابات شارل 

-ǂƷ�¾Ȑƻ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ĺǂū¦�®ȂȀĐ¦�ȄǴǟ�Ǆǯ°�Äǀǳ¦1914§جلبير مينيي دراساته بكم من الوثائق،و

إىل الدراسة  ضافة، مدعما طرحه مبجموعة من األرقام اإلحصائية والوثائق األرشيفية،باإل1918

�ƢēǄų¢�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦حيث  1945-1939حول إفريقيا الشمالية أثاء حرب  لفيس توزي كريستين،

  .كانت استفادتنا منها ال تنكر

كما نال البحث أيضا حظ االستفادة من الصحف اليت كانت تصدر يف ذلك الوقت 

�śȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�śȈǇƢȈǈǳ¦�śǴǟƢǨǴǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦Â�©¦°ȂǐƬǳ¦�ƪ ǈǰǟ�ƢĔȋ��ƢǷƢǿ�¦°ƾǐǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ

الحق التجنيد اإلجباري باختالف املصاحل واألهداف املرجوة، و نذكر منها جريدة  جتاه مسالة

ƢǼǿ�Ǯ½�الوهراني ǳ̄�Ƥ ǻƢƳ�ń¤��śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�Ä°ƢƦƳȍ¦�ƾȈǼƴƬǳ¦�°¦ǂǫ¤�ƢēƘǌǻ�ǲǷ¦Ȃǟ�ǺǷ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦��

Laجريدة Dépêche Algérienne اليت عارضت بشدة مشروع اخلدمة العسكرية للجزائريني

احلقوق السياسية، ومهما يكن من أمر فان الصحافة متكن الباحث من االطالع على مقابل منحهم 

�ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ȐĐ¦�ǒاألوضاع السائدة يف تلك الفرتة Ǡƥ�Ŀ�̈°ȂǌǼŭ¦�©ȏƢǬŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ Ǵǰǋ�ƢǸǯ�

Revue،المصادرمصدرا هاما يف تغذية البحث و تدعيمه منها جملة 

D’histoire De La Deuxième Guerre Mondiale

Revue Guerres Mondiales Et Conflits Contemporains

Revue d’Histoire Moderne Et Contemporaine

  و  1919إصالحات رسائل املاجستري وخبصوص الرسائل اجلامعية فقد إستفاد البحث من 



ز

لبختاوي .1925-1919آثارها السياسية و االقتصادية و االجتماعية في عمالة وهران

إىل رسالة لنيل باإلضافةخديجة،والمجندون المغاربة أثناء الحرب العالمية األولى لمانع االجنف،

المقاومة الوطنية المناهضة للتجنيد اإلجباري في الغرب شهادة الدراسات املعمقة بعنوان 

انتخابات األهالي في وهران غامن حممد،و ل 1914أكتوبر-الجزائري انتفاضة معسكر سبتمبر

  . ل مهديد إبراهيم 1939 -1919

  :املوضوع وفق اخلطة التالية ولقد تناولنا 

تناولت فيه    1912المجندون الجزائريون في الجيش الفرنسي قبل بعنوان :املدخل 

يف توسعاته الداخلية  اواالعتماد عليه بتكوين فرق عسكرية أهلية استغالل اجليش الفرنسي للجزائريني

،مث تتبعت أهم احلروب اخلارجية لفرنسا االستعمارية واليت أقحمت فيها منذ السنوات األوىل لالحتالل

  .اجلزائريني كمجندين يف صفوف جيشها

 اشتمل،فقد التجنيد اإلجباري  للشباب الجزائريينويف الفصل األول املوسوم ب          

فيه رصد جلذور مسألة التجنيد اإلجباري منذ منتصف القرن التاسع عناصر، أما األول  أربعةعلى 

عشر،واألطراف اليت تبنت مشاريع التجنيد،وردود الفعل جتاه ذلك،ويف العنصر الثاين بينت ظروف 

،وجاء العنصر 1907منذ أن طرح كمشروع يف سنة  ومالبسات صدور مرسوم التجنيد اإلجباري

ي أقر ألول مرة التجنيد اإلجباري للجزائريني منذ االحتالل،يف الثالث ليكشف مضمون املرسوم الذ

�§ǂƷ� ƢǼƯ¢�ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ĺǂū¦�®ȂȀĐ¦�ń¤�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�¼ǂǘƫ�śƷ1914-1918 الذي مل يقتصر ،

�ƨƸǴǐǸǴǳ�ƨǷƾƻ�Ƣē¦ÂǂƯ�¾ȐǤƬǇ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄�ÃƾǠƫ�ǲƥ���ƢȀƟƢǼƥ¢�ƾȈǼš �Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�ÄǂǌƦǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ȄǴǟ

  .األوروبية

، وفيه مت 1938-1920فقد محل عنوان تطور مسألة جتنيد اجلزائريني أما الفصل الثاين  

الوقوف من خالل ثالثة عناصر على فرض التجنيد على اجلزائريني يف اجلنوب من طرف السلطة 

،بينما عرض العنصر اجلزائريةحاالستعمارية اليت سعت من خالل ذلك إىل استغالل ثروات الصحراء 

�śƥÂ�ǶȀǼƥ�̈¦ÂƢǈŭ¦�ƪالثاين سي ǬƦǗ�śƷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǽƢš �ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ÄǂǐǼǠǳ¦�ǄȈȈǸƬǳ¦�ƨǇƢ

دون االمتيازات املادية و املعنوية، مما خلف لديهم الشعور اجلنود الفرنسيني يف األعباء العسكرية 



ح

Đ¦�®ƾǟ�°ȂǘƬǳ�«ƢƬǼƬǇȏ¦�Â�ǪȈǴǠƬǳ¦�Â�ǲȈǴƸƬǳƢƥ�Ƕǟƾƫ�ƾǬǧ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ƢǷ¢�ǎ ǬǼǳƢƥ ندين اجلزائريني

  .  يف اجليش الفرنسي وفق األسلوبني الطوعي و اإلجباري

- 1914األجنبية  خضم الدعايةالجزائريون في جاء بعنوان  فقدوخبصوص الفصل الثالث 

، وتضمن أربعة عناصر، األول تناول أدوات ومضامني الدعاية األملانية العثمانية أثاء احلرب 1938

،أما الثاين فقد تضمن ردود الفعل الفرنسية على ذلك اعتمادا على جلزائرينيالعاملية األوىل جتاه ا

اخلطاب الديين و احلرب النفسية،ويف العنصر الثالث مت رصد النشاط االستخبارايت األملاين و االيطايل 

وذلك يف إطار االستعدادات للحرب العاملية الثانية، ويف العنصر  1939إىل  1933يف اجلزائر من 

أما .ئي األملاين يف اجلزائر ابع مت الوقوف على الدعاية الفرنسية املضادة كرد فعل على النشاط الدعاالر 

śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�½¦ǂǋ¤�¾ȂƷ�°ȂƸŤ�ƾǬǧ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǲǐǨǳ¦ يف احلرب العاملية الثانية،ونظرا ألمهية احلدث

اشتمل الفصل على مخسة عناصر، األول أبرزنا من خالله موقع اجلزائريني عند بداية احلرب بني 

�ƨȇƢǟƾǳ¦�śƥÂ��Ƣē¦Â®¢�ǲǯ�Ǯ ǳǀǳ�©ǂƼǇ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨƠƦǠƬǳ¦ األملانية اليت بدأت تروج على نطاق

احل القضايا العربية،وعاجل العنصر الثاين نضج فكرة الكفاح واسع لفكرة تقدمي الدعم العسكري لص

«�¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ قصداملسلح بفعل التحركات السرية للوطنيني  ȂǨǏ�Ŀ�řǗȂǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�Ǧ Ȉưǰƫ

وجاء العنصر املوايل لرصد ظروف األسرى اجلزائريني يف املعتقالت األملانية استعدادا لوقت احلسم،

�ǶēƢǻƢǠǷ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǴǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǠǓÂ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�¾ÂƢǼƫ�ƾǫÂ��§ǂū¦�ǺǷ�ńÂȋ¦�ǂȀǋȋ¦�Ŀ�ƢǸȈǇȏ

يف املرحلة األخرية من عمر احلرب ،حيث استغلوا تواجد القوات االجنلوأمريكية لتقدمي مطالبهم إىل 

Ƣē®ƢǫǷƢŬ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ƢǷ¢�ÀƢŭȋ¦�ǺǷ�ƢǿǂȇǂƸƬǳ�¦®ƾů�ǶȀƟƢǟƾƬǇƢƥ�̈ǂū¦�Ƣǈǻǂǧ�ƨǼŪ�ƪ ǷƢǫ�śƷ�Ŀ�  س فقد

كشف عن خيبة أمل اجلزائريني من احللفاء مما جعلهم يفكرون يف القيام بثورة مل يكتب هلا النجاح 

�ǆ ǷƢŬ¦�ǲǐǨǳ¦�ƢǼǐǐƻÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�śȈǼǗȂǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳƢƥ

أما األول و أربعة عناصر، حيث تضمن الفصل  النعكاسات السياسية ملسألة التجنيد على جزائريني

الثاين اشتمال على سياسة اإلصالحات اليت استخدمتها احلكومة الفرنسية كلما كانت يف حاجة 

��ƨȇ°Ȃưǳ¦�¬Âǂǳ¦�Ʈ ǠƦƥ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ǶƬǿ¦�ƢǸǯ��ƨȈǳƢƬǬǳ¦�Ƣē¦Ȃǫ�ǄȇǄǠƫ�ƾǐǫ�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨǇƢǷ كرد فعل

دمة العسكرية يف اجليش اجلزائريني على قرار التجنيد اإلجباري، وكان من بني انعكاسات مسألة اخل

الفرنسي أن أثرت على تطور النزعة االستقاللية يف احلركة الوطين وذلك ما سعى العنصر الرابع إىل 

  .إبرازه 



ط

للتجنيد وما جنم عنها أما الفصل السادس واألخري فقد ركز على االنعكاسات االجتماعية    

ة، كما تضمن العنصر الثاين قراء حتليلية يف من هجر اجلزائريني لبالدهم للتخلص من اخلدمة العسكري

كجنود   1918-1914تركيبة الطبقات االجتماعية اليت ظهرت على إثر مشاركة اجلزائريني يف حرب 

أو عمال يف املصانع األوربية، أما العنصر األخري فقد اجتهدنا فيه أن نقدم قراءة قانونية تتضمن 

الفرنسي كجرمية من جرائم االستعمار الفرنسي ضد الشعب تصنيف عملية جتنيد اجلزائريني يف اجليش 

نتاجات البحث يف خمتلف مراحله مع عرض وجهة نظر يف تخالصة إس ، وتضمنت اخلامتة اجلزائري

  .املوضوع املبحوث



 المجندون الجزائريون  

1912في الجيش الفرنسي حتى  
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  :الفرق العسكرية األهلية- 1

يف التوسعات  ملالعتماد عليه فكرة استغالل اجلزائريني من طرف اجليش الفرنسي تعود

De  دي برمون" إىل الكونت  الداخلية Bourmont" حني تأكد من أن السيطرة على اجلزائر

مكثف حىت ليست باألمر السهل، فسعى إىل تدعيم جيش االحتالل بالعناصر احمللية وبشكل 

يتمكن من غزو خمتلف املناطق اليت بدا من السهل احتالهلا، غري أن رفض اجلزائريني للمستعمر 

من طرف االستعمار لقمع  ومقاومته منذ البداية تطلب عمال كبريا وجهودا عسكرية متواصلة

منذ الوهلة األوىل  االحتالل الفرنسي  من أجل ذلك سعىو ، شروع االستعمارياملحتقيق و املقاومات 

من السكان احملليني  تكون  مبثابة الدليل الذي يتعرف به على القبائل  إىل تشكيل فرق عسكرية

فرض سيطرته يف  االستعمار  عليها األرياف يف اجلبال، وبذلك تتحول هذه الفرق إىل أداة يعتمدو 

  :فرق نذكر من هذه الو   العمليات التوسعية واحلروب اخلارجيةعلى البالد ، ويف

ZOUAVES:فرقة الزواف.1-1
1

إىل فرنسا إىل التفكري يف  2دى الفراغ الذي أحدثه استدعاء جمموعات هامة من جيش إفريقياأ

بعدما راسل  1830أكتوبر 10ة الزواف بقرار صدريف فكانت فرق ،جتنيد قوة أهلية لتعويض النقص

في الجبال الواقعة شرق الجزائر مجموعة  يوجد":قائال وزارة احلربية،" دي برمون"املارشال 

سكانية معتبرة، قادرة على مدنا بقوة عسكرية هامة، فهناك رجال عبروا لنا عن رغيتهم في 

وهكذا تفطنت السلطة  3"رجل) 2000(تعدادهم ألفيو االنضمام إلينا، هؤالء يلقبون بزواوة 

 تعيني بعد، و يف التوسع العسكري داخليا ةزواو الفرنسية إىل أمهية القوة احمللية اجلزائرية خاصة قوة 

وقع قرار إنشاء فرقة الزواف العسكرية  ،1830يف سبتمرب  عاما احاكم Clauzel اجلنرال كلوزيل

األمر �ÄƾǼƳ�ƨƟƢǸǈŨ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�ƨǫǂǨǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǢǴƥ عندما  1830  أكتوبر  01يف 

، ضابطني صف ، باإلضافة إىل عريفنيو ، وعلى رأس كل واحد ضابطني فيلقني الذي مسح بتشكيل

القبائلنسبة إلى قبیلة زواوة بمنطقة 1
2

، ارتبط وجوده بالتواجد الفرنسي في شمال 1962جویلیة 03تم حلھ في و، 1830جوان 14تشكل ھذا الجیش في -
Pierre:إلى  رینظ(.في الجزائر خاصة وإفریقیا  عامة  Montagnon, La France Coloniale , P391 .

3 Joseph (Spitz،) Histoire Du 2 Emme Régiment Des Zouaves, L’acheb Imprimeurs-
Editeurs ,1898. P 05
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نقيب بالقيادة العليا، أما الفيلق الثاين فكان بقيادة "Maunnetموني"بقيادة  األوىلفكانت 

.1فرقة الزواف من الفرنسيني واألهايلتشكلت "Duvivier" دوفيفيي "نقيب آخر يدعى 

2الموريسيير" عني 1833نوفمرب 02ويف  
Lamoricière    الزواف وهو "قائدا على

بعدما مت دمج الفيلقان يف فيلق واحد بسبب الصعوبات اليت كانت   امللقب بصاحب املهام الصعب،

معاناة اجليش نتيجة  ،الكافية من اجلزائريني  تعرتض قيادة اجليش الفرنسي يف جتنيد األعداد

 .صمود املقاومات الشعبية يف بداية االحتالل بفعل االستعماري 

تنظيم هذه الفرقة بعدما توفر عدد  العادة 1835مارس  20يف يف  صدرت أمرية ملكيةكما   

حيث استحدث فيلق ثاين حتت قيادة عميد، وصار كل  فيلق  يضم ستة  ،الراغبني يف التجنيد

وبذلك أصبح هؤالء يف كتائب جلزائريني،كتائب، اثنان منها من الفرنسيني واألربعة الباقية من ا

Â̈¦Â±�ƨǴȈƦǫ�ǺǷ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�Ƕǔƫ�Ƕđ�ƨǏƢƻ�� أن وجود  الفصليبدو من خالل هذا و

الفرنسيني واجلزائريني يف نفس الفرقة بدأ يشكل قلقا كبريا لدى السلطات العسكرية بسبب اختالف 

 راعات مما استدعى جتمع األهايل وتشكيل تنظيم العادات والتقاليد، فكثريا ما كان يثري ذلك وص

.3جديد عرف بالقناصة اجلزائريني

االنضمام إىل هذه الفرقة كانت السلطات االستعمارية تقدم عهودا إغرائية للجزائريني غري  أجلو 

ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƚŭ¦�ǂǯǀȇ�Ʈ ȈƷ��Ƣđ�¿ǄƬǴƫ�Ń�ƢĔ¢" جوليانشارل أندريCharles André Julien"

ومل يكن لديهم ما  ،أنّه يف الكثري من األحيان كان اجلنود األهايل يصابون بالطفيليات مثل القمل

يلبسون سوى معاطفهم، وهذه الوضعية ليست ناجتة عن عوامل اقتصادية، وإمنا وليدة سلوك عكس 

ǳƢƥ�ǶǿƾȇÂǄƫ�ǶƬȇ�ÀƢǯ�² ƢƦǴǳ¦�ÀÂƾǼĐ¦� ȏƚǿ�ƶǼǷ�ǲƥƢǬǷ�À¢�ƾų�Ʈ ȈƷ��§ǂǠǳ¦�ƨȈǿ¦ǂǯ�ÃƾǷ قمح

، 4املصادر من القبائل الثائرة، مما أدى إىل فرار العديد من األهايل خالل األيام األوىل من جتنيدهم

مما أدى بالعديد من األهايل املنضويني  "عبد القادراألمير"باإلضافة إىل إعالن املقاومة من طرف 

.84،ص 2004دار الھدى، عین ملیلة ،الثانیة ط، من تاریخ الجزائر الحدیث، أحمیدة، )عمیراوي(-1
ثم أصبح1830نت الفرنسیة،عین نقیبا لفرقة الزواف في ،بنا1806فبرایر 05ویس جوشول دي الموریسییر، ولد في 2

    .1865سبتمبر  11،توفي في 1837برتبة عقید لھذه الفرقة في 
3 Joseph (Spitz), po.ct, p 06
4 -(Julien), Charles André, Histoire De l’Algérie Contemporaine La Conquête Et Les
Débuts De La Colonisation (1827-1871), Presse Universitaire De France, Paris 1964, P 284.
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لق الثاين هلذه الفرقة غري حتت لواء هذه الفرقة بالفرار واالنضمام إىل صفوف جيشه حىت أصبح الفي

مشكال من  16/12/1832مكتمل النصاب، مما استدعى دمج الفيلقني يف فيلق واحد ابتداء من

رجل، األوىل واألخرية من الفرنسيني، أما الثمانية الباقية من األهايل  100عشرة كتائب كل كتيبة من 

ة من الكتائب األهلية تضم يف الذين حددت مدة عقودهم بثالث سنوات قابلة للتجديد وكل كتيب

، ويدل هذا على أن هؤالء مل يكونوا حمل ثقة من طرف القيادة العامة 1جنديا فرنسيا 12صفوفها 

.هلذا اجليش، رغم ما قدموه من خدمات للسلطات االستعمارية

 ةتضمنت توسيع فرقة الزواف إىل ثالث 1837مارس  20كما صدرت أمرية ملكية أخرى يف 

الذين أبدوا  تلمسانوكانت النواة األوىل للفيلق اجلديد  جزءا من الكراغلة يف  من فيلقني، فيالق بدال

لهجوم ل االستعدادات  إطاريف جاء تشكيل الفيلق الثالث و ، 2"األمير عبدالقادر"مقاومة هلجمات 

كل فيلق يضم تسعة كتائب، والكتيبة التاسعة   بذلك أصبح و ،1836و عار هزمية حمل قسنطينةعلى 

صدر مرسوم رئاسي يف فرباير "  Randon"من كل فيلق فرنسية ، وباقرتاح من اجلنريال راندون

:قصد  تقسيم  فرقة الزواف إىل ثالثة ألوية، وبذلك أصبحت تشكيلتهم كاآليت1852

جنديا 758جندي منهم 1024ضابطا و38األول والثاين التابعان للجزائر يضمان  اللواء

جنديامنهم 263ضابطا و20فرنسيا، أما الفيلق الثالث املرابط بالقطاع الوهراين فقد كان يضم 

أهم الفرق العسكرية األهلية اليت و ميكن القول أن فرقة الزواف كانت من أقوى . جنديا فرنسيا193

رة االستعمارية يف اجلزائر،حيث شاركت اجليش الفرنسي يف توسعاته الداخلية،إذ شكلتها اإلدا

كما هامجت فرقة الزواف   ،معسكر علىاستعملت هذه الفرقة عندما قرر املاريشال كلوزيل  الزحف 

إال أن نقص املؤونة  Berthzene " ينبرتز  الجنرال"منطقة املدية بقيادة  1831جوان  25يف 

.3املقاومة جعلها ترتاجعصالبة و 

  :les chasseurs Algériensفرقة القناصة الجزائريون  1-2

1 - E .(Perret), Les Français En Afrique, Récits Algériens 1830-1848, B. Bloud Librairie
Editeur,Paris, P. 104

2
، 2009،دار القصبة للنشر، الجزائر 1918-1830متعاونون ومجندون جزائریون في الجیش الفرنسي صالح، ال، محمد بجاوي-

.156ص 

3
Joseph, spitz, op. cit., p 11.
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أدى وجود الفرنسيني واجلزائريني يف نفس الفرقة العسكرية إىل إثارة النزاعات والصراعات بسبب 

اختالف العادات والتقاليد، مما أقلق السلطة العسكرية، فاستدعى ذلك جتميع األهايل يف تنظيم 

" قناصة إفريقيا"عسكري جديد عرف بالقناصة اجلزائريني الذين التحقوا بالسلك العسكري الفرنسي 

، 1831نوفمرب16وتشكل لواءين جديدين للجيش اإلفريقي، أحدمها يف اجلزائر والثاين يف وهران يف

طة العسكرية وأضافت السل. حيث ضما يف بداية األمر السريتني اللتني عرفتا باسم القناصة اجلزائريني

وهكذا صار كل لواء من األلوية الثالثة لقناصة إفريقيا يضم  ،بعنابة 1833لواء للقناصة يف جانفي

، فإذا قمنا 1جنديا من املشاة 59جنديا خياال، أضيف إليهم  130ستة سرايا يف كل واحدة منها 

جندي يف كل  6=1134)من املشاة 59+فارس130( الواحد يضم بعملية حسابية جند أن اللواء

جندي جزائري يف كامل سلك قناصة  3402لواء، وهذا يعين أن جمموع األلوية الثالث يضم 

إفريقيا، ظل هذا السلك معرضا للتعديالت واإللغاء لبعض فيالقه وحتويلها إىل خمتلف األسالك 

، مث عنابةحني مت حل اللواء الرابع الذي كان متمركزا يف  1856أفريل  5العسكرية مثلما حدث يف 

.2ليعود إىل نشاطه  1867فرباير  06بتاريخ   أعيد تشكيله

�ƾǓ�ƢđǂƷ�µ ȂŬ�Ƣǈǻǂǧ�®¦ƾǠƬǇ¦Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�Ʈ ǳƢưǳ¦�ÀȂȈǴƥƢǻ�°ȂǗ¦ŐǷȍ¦�ƨǇƢȈǇ�ǺǷ�ǲǯ�©®¢

أهم ما يمكن للجزائر أن تقدمه فرنسا :"بروسيا إىل االهتمام بالطاقة البشرية يف اجلزائر حيث قال

�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǟ�ƨƦȈƬǯ�ǲȈǰǌƫ 1866من وزيره للشؤون احلربية يف ولذلك طلب "هو الجنود

.3اجلزائريني فقط

  : Makhzen المخزن فرقة.1-3

تشكلت هذه الفرقة منذ العهد العثماين من فرسان لبعض القبائل يف اجلزائر ووهران، وكان 

هؤالء حيضون بامتيازات خاصة لدى البايات، إذ أوكلت هلم مهمة إقرار األمن ومجع الضرائب من 

استثناء من الضرائب املخزنية كالغرامة واملعونة واللزمة، ب ئهمعفاإالقبائل ومعاقبة الثائرين، مقابل 

1
.166، ص المرجع السابق صالح، البجاوي، محمد 

2
.167المرجع نفسھ، ص-

-
، 132، المجلة التاریخیة المغاربیة، العددصدى حرب القرم على الرأي العام الجزائريلونیسي، لونیسي إبراھیم-3

.21ص .2008جویلیة 
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األمير عبد "ضريبيت العشور والزكاة اللتني يتوجب دفعهما من طرف مجيع املسلمني، غري أن سياسة 

الرامية  إىل جتنيد كل القبائل ضد العدو الفرنسي مل تأخذ بعني االعتبار هذه الوضعية اخلاصة " القادر

.1هلذه القبائل، وهذا ما أثار حفيظة فرسان املخزن

األمري على عشائر املخزن املقيمة بالناحية الغربية، أرغمهم على االرحتال حنو  عندما تزايد ضغط

إىل طلب العون من الفرنسيني مقابل 2 "مصطفى بن اسماعيل"بقيادة  الداخل، فسارع زعماء املخزن

تريزل  «جتنيد أنفسهم خلدمة خمططات اجليش الفرنسي يف املنطقة حيث تفاوضوا مع اجلنرال

«Trezel  لوضع�śƥ�ƨȇƢŧÂ�Ǧ ǳƢŢ�ƨȈǫƢǨƫ¦�¿¦ǂƥ¤�ǶƬǧ��śȈǈǻǂǨǳ¦�¶ƢƦǔǳ¦�» ǂǐƫ�ƪ Ţ�ǶĔƢǇǂǧ

ومبوجب ذلك أصبحت قوة املخزن تقوم ،18353جوان  16وقبيلة الدواير والزمالة يف ترزيلاجلنرال 

صاحب كتاب  "محمد بن عبد القادر"مبهمة التجسس لصاحل االستعمار، ويف هذا الشأن يذكر 

أن مصطفى بن إسماعيل كان قائد فتنة وموقد نارها وعين الفرنساوية "حتفة الزائر يف تاريخ اجلزائر 

ǀǿ�Ƣđ�Ʈ¦�، 4"ولسانهم ويدهم Ǡƥ�ƨǳƢǇ°�ȆǨǧوأنت يا سلطان:" ملك فرنسا ورد فيها األخري إىل،

وعمرنا وهدن فعل معانا الخير و بعثت لنا الجنرال بيجو  إلياهللا ينصرك وينصر عساكرك 

.5..."البالد

يعد املخزن قوة إضافية مهيكلة عسكرية ومتحركة باستمرار، أي على أهبة االستعداد للتدخل 

أما من حيث التنظيم، فإن هذه القوة ختضع للقرار احلكومي الصادر . شارة لذلكاإلمىت أعطيت هلا 

.جلزائرااملتعلق برفع عدد فرسان األهايل يف  1843سبتمرب  16يف تاريخ 

)
1

، الجزء الثاني، المؤسسة الفترة الحدیثة والمعاصرةفي دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر ، ناصر الدین، )سعیدوني
238.، ص1988الوطنیة للكتاب الجزائر 

2
شغل منصب آغا الدواویر والزمالة عشیة االحتالل التحق بالجیش الفرنسي متطوعا  لقیادة مخزن وھران، ونظرا -

.لخدماتھ تحصل على رتبة جنرال

3 -Jacques( Frémaeaux) , La France Et L’Algérie En Guerre , Institut De Stratégie
Comparée, Paris , P106

، شرح وتعلیق ممدوح حقي، الجزء تحفة الزائر في تاریخ الجزائر واألمیر عبد القادر، )بن عبد القادر الجزائري (محمد  4
.506.، ص2007األول، منشورات تالة، الجزائر 

،دیوان المطبوعات الجامعیة 1914-1830نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر قنان ،جمال ،5
.99،ص2007الجزائر
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لقد كانت قبائل املخزن حتظى بامتيازات خاصة مقابل خدمتها للجيش الفرنسي فهي معفاة 

متواجدة يف املناطق اجلنوبية حيث استعملت إلمخاد انتفاضة بوعمامة يف القطاع و  من الضرائب،

ونس الوهراين، كما استخدمت هذه القوة األهلية خارج اجلزائر عندما فرضت فرنسا احلماية على ت

  . 1881سنة 

  :Goumiersفرقة القوم  1-4

"Simonسيمون "هي فرقة عسكرية مكونة من الفرسان األهايل، عرّفها كل من 

مجموعة من الرجال "�ƢĔƘƥ 1883يف فهرس احلقوق اإلدارية يف اجلزائر سنة " Bequertبيكر"و

الذي بدوره يخضع يحملون السالح وهو مسخرون للخدمة العسكرية تحت قيادة شيخ القبيلة 

ال يتقاضون راتبا شهريا، وإنما يتلقون " القوم"لسلطة اآلغا أو الخليفة أو ضابط فرنسي، و

يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن فرقة القوم و ، 1"تهمامساعدات غذائية وعسكرية مقابل خدم

  .بذلكشكل من أشكال اخلدمة العسكرية اإلجبارية رغم عدم وجود أي نص تشريعي يلزم 

 28تاريخ ب األوىل ني حكوميتنيتعليمتبغرض تنظيم هذه الفرقة أصدرت قيادة اجليش و 

، ساعدت هذه القوة 2يف إطار تنظيم الفرق األهلية 1841ديسمرب 17والثانية يف 1832أكتوبر

فرض هيمنته على البالد، حيث كانت تقوم بعمليات التفتيش خاصة باملناطق اليت  على االستعمار 

�Ǯكانت ت ǳǀƥ�ȆȀǧ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǈǇƚŭ¦�À¦̄¡Â�ÀȂȈǟ�ŐƬǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�©ƢǓƢǨƬǻȏ¦Â�©¦°Ȃưǳ¦�ƢȀȈǧ�ǂưǰ

واذا عدنا اىل ، 3جهاز استخبارايت طاملا زود اإلدارة االستعمارية باملعلومات الضرورية عن اجلزائريني

ركات يف مناطق تواجدهم، جندهم  ينتشرون يف اهلضاب العليا والصحراء، كما أن هلم بعض التح

املكون من مخسة وعشرين   ندرومةالبلدية املختلطة " قوم"املناطق اخلاضعة للحكم املدين مثل حترك 

.19074فارسا ملراقبة املناطق احلدودية الغربية يف نوفمرب 

 : Spahisفرقة الصبايحية . 1-5

1 A.N.O.M., Série H, Boite 3H61, Recrutement Par Vois D’engagement Et Réengagement.
2 Ibid.
3

- Pierre (Montagnon), La France Coloniale La Gloire De L’empire, Editions
Pygmalion/Gérard Watlet, Paris , 1988, P394.
4

A.N.O.M, Série H, Boite 3H61, Recrutement…,op ,cit.
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العثماين باجلزائر، فأغلب عناصرها من البدو تستمد هذه الفرقة جذورها من التنظيم العسكري 

 يف عام  الرحل الذين التحقوا باخلدمة العسكرية ضمن القناصة اجلزائريني منذ تشكيل فرقة الزواف

ريمبول "وقد ذكرالصباح، وتسميتهم بالصباحية مشتقة من الكلمة العربية   ،1831

M.Rémbault " أنها فعال كانت تضم جنود " يف كتيب أصدره مبناسبة مائوية هذه الفرقة

.��1ǶȀǨǈǠƬƥ�ǶēƾǴƳ�řƥ�ȄǴǟ�ƢŤƢǫ�ƢǷȐǛ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�Śǣ"الصباح الجزائري

مث صدر أمر بضم هذه ، 2"يوسف"أحد اجلنود  يدعىكما أن تأسيسها الفعلي يعود إىل   

مت  1841ديسمرب 07الفرقة إىل السلك العسكري الفرنسي قناصة إفريقيا، ومبقتضى أمر ملكي يف 

وكانت احملاوالت األوىل لتشكيلها يف  ،3"يوسف"العقيد  بقيادة حتويل فرقة الصباحيية إىل فرقة نظامية

Monkدوزيرمونك " عنابة حيث كون d’uzer  "وبعد مرور مخسة  1842ديسمرب  1يف  فرقة

وضم سلك  4فرقة صباحيية الفحص يف اجلزائر ملراقبة الضواحي"  voirolفوارول"أشهر شكل 

قسنطينة ويف الت الثالث وهي اجلزائر، وهران و سرية وزعت على العما 20الصباحيية 

:5حتولت هذه السرايا إىل ألوية وهي 1845جويلية21

  .مسي فيما بعد اللواء األول للصباحييةو لواء صباحيية عمالة اجلزائر .1

  .يةمسي فيما بعد اللواء الثاين للصباحيو لواء صباحيية عمالة وهران .2

  .مسي فيما بعد اللواء الثالث للصباحييةو لواء صباحيية عمالة قسنطينة .3

1 Journal l’entente Franco musulmane, novembre - décembre 1941
»فونتیني«اسمھ الحقیقي جوزیف2 Joseph vontini بجزیرة ألب1809من موالید« Elbe استقدم إلى تونس فأصبح «

»مملوكا لدى الباي ومنھا فر إلى الجزائر ع واسمھ الحقیقي جوزیف فانتیني Joseph vontini 1809من موالید «
»بجزیرة ألب  Elbe استقدم إلى تونس فأصبح مملوكا لدى الباي، ومنھا فر إلى الجزائر عشیة سقوطھا بید االحتالل «

ثم نقیب في فرقة الصیادین الجزائریین، )الفرسان(لدى جیش االحتالل، شكل فرقة من المملوكین الفرنسي وعمل كمترجم
نقیبا في فرقة القناصة الجزائریین ثم ، ثم أصبح1831إلى جانفي 1830ثم شغل منصب آغا العرب في الفترة من أوت 

canneتوفي في كان 1845في  ،ثم أصبح رئیس فرقة1831إلى1830شغل منصب آغا العرب في الفترة من 
Alain:ینظر إلى (1866. Gandy , Sphis P 97.

3 -Alain (Gandy), Spahis , Presse De La Citée , Paris , 1987 ,P17.
4 Julien, Charles André, op, cit, p 274.
5 Fanchet,( D’Esprey), l’armèe d’Afrique, la revue indigène ,N°258-259 juillet aout
1930,p134.
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 140يف سرية يفرتض أن تضم  فارسا 50كانت التطوع قليال جدا، فكان نادرا ما يتم جتميع 

 وأ  (صباحيي  105سوى  1849   يف سنةففي مقاطعة اجلزائر مل  ينخرط  يف هذه الفرقة  فارسا،

، أما يف القطاع القسنطيين رجال 115، ويف القطاع الوهراين )معروف عند اجلزائرينيسبايسي كما هو 

 مع العلم أن كل لواء يضم ستة سرايا  ، فقط 1منخرط 120فقد بلغ عدد املنخرطني يف نفس السنة 

أن هؤالء كان يش الفرنسي إىلالتطوع يف اجل اخنفاض"شارل اندري جوليان "املؤرخ الفرنسي  رجع وي

يعيشون على الصيد يف غالب األحيان، ويف بعض احلاالت أكلوا القطط، و    ينقصهم كل شيء

�ȐưǸǧ��ǺȇƾƫǂǷ�ǶĔ¢�ÀÂǂȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǶȀȇÂ̄�» ǂǗ�ǺǷ�śǳȂƦǬǷ�Śǣ�¦ȂǻƢǯ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�À¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ

منه أن قائد قبيلة الرباجيية  "قدور بن مخفي"أثناء زحف الصباحيية حنو مستغامن طلبت والدة 

�ƢđƢƳƘǧ��śȈƸȈǈŭ¦�§ǄƷ�ǺǷ�Ƥ ƸǈǼȇ" سلمت نفسي لألمير عبد القادر فان إن فعلت ذلك و

وعلى الرغم من  قلة تعداد ، 2"ولدي ستموت وأنت مسلم"فردت عليه "أيامي ستكون معدودة،

«��ÀȂǸǔǷ�Śǣ�ǺȇƾǼĐ¦� ȏƚǿان الفرنسيون يدركون أن الوفاء و هذه الفرقة ، فقد ك ǂǗ�ǺǷ�́ Ȑƻȍ¦

، فكانوا يتصرفون يف املعارك تصرفا مل يكن 3املاشيةبعدما فرت جمموعة عنابة باخليم و ئما خاصة دا

أن وجود األمير عبدا ، 1846سنة" دوكرو"، حيث الحظ النقيبالضباط الفرنسيني حمل رضا

لقادر في المعركة كان دائما يؤثر على الخيالة من األهالي تأثيرا لم يكن من السهل أن يتخلصوا 

.4منه ومهما بذلنا من جهود فقد كان ذلك التأثير يحط من معنوياتهم وشجاعتهم

�ǺǷ�ÀƢǰǈǳ¦�ƨƦǫ¦ǂǷÂ�ƢȀǼǰǈƫ�Ŗǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�ƨǇ¦ǂƷ��ƨȈŹƢƦǐǳ¦��ƨǫǂǧ�Ƣđ�ƪ ǨǴǰƫ�Ŗǳ¦�¿ƢȀŭ¦�ǺǷÂ

�ǶǇ¦�Ƣđ�ÀÂǄǯǂǸƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǼǰưǳ¦�ȄǴǟ�ǪǴǘȇÂ�śȈǈǻǂǨǳ¦�¶ƢƦǔǳ¦�» ¦ǂǋ¤��ƪ Ţ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦

قررت السلطات ومل يكن من العادة يف البداية  جتنيدهم خارج اجلزائر، إىل أن"الزماالت"

االستعمارية  أن جتند البعض منهم للحرب يف فرنسا إبان احلرب الفرنسية الربوسية، حيث اصدرت 

يقضي بنقل البعض منهم إىل أوروبا، فتسبب ذلك  1871جانفي 18وزارة احلربية الفرنسية قرارا يف 

1
-A.N.O.M., Série H, Boite 3h1, La Répartition Des Spahis Dans Les Trois Provinces

D’Algérie.
2 Julien, Charles André, op ,cit, pp274- 279.
3 Ibid., p279.

للكتاب، ترجمة حنفي بن عیسى ،المؤسسة الوطنیة -األمة والمجتمع-الجزائر، مصطفى، االشرف-4
173،ص1983الجزائر



.1912المجندون الجزائریون في الجیش الفرنسي قبل : مدخل

19

ē°ȂƯ�Ŀضرورة بلوغ سن السادسة  2.ومن شروط التطوع يف فرقة الصباحيية ما يلي  ،1م بشرق البالد

  .عشر إىل األربعني

 .امتالك الراغب يف االخنراط حلصان يصلح للحرب.1

 .على املرشح أن جيهر باخنراطه أمام الضابط املقتصد أو أحد نوابه من اجلزائريني.2

 .لفرنسا على املرشح أن يقسم على القرآن بوالئه.3

اإلخالص من طرف و قيادة اجليش كانت تدرك أن الوفاء يتضح لنا من خالل هذه الشروط أن 

�ÀȂǸǔǷ�Śǣ�ǺȇƾǼĐ¦� ȏƚǿ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ǶēȐŧ�¾Ȑƻ�ƢǸƟ¦®  وǳƢƥ�ǶĔȂƦǳƢǘȇ�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�ÀƢǯ�¦ǀǳ قسم

 .على القرآن الكرمي بالوالء لفرنسا

  :Tirailleurs Algériensسلك الرماة الجزائريين .1-6

نصت على تأسيس فيلق للرماة اجلزائريني يف كل  1841ديسمرب  07صدرت أمرية يف 

.مقاطعة من املقاطعات اجلزائرية الثالث، وكل فيلق حيمل اسم املقاطعة اليت ينتمي إليها

بدأ تأسيس أول فيلق باجلزائر، مث تشكل فيلق قسنطينة وعنابة من العنصر الرتكي، وفيلق و 

Saintسانت أرنو "كل من مستغامن ومعسكر، كما أصدر املارشال   وهران يف Arnaud"  مرسوما

يتشكل كل فيلق من مثانية  كتائب و ، 1852فرباير  13تكونت مبوجبه فعال الفيالق الثالث يف 

.3بتأطري فرنسي

انتهزت السلطة العسكرية الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة الناجتة عن السياسة 

ذلك باعرتاف الضباط الفرنسيني حيث ، و االستعمارية وما سببته من دمار وختريب لتجنيد اجلزائريني

"ليوقال الرائد  خربت كثيرا من القرى ) 1842مايو  20(منذ انطالق الحملة إلى يومنا هذا :

يتضح من خالل  هذا االعرتاف أن سياسة ، و4..."اآلمنة، وكميات من المحاصيل الزراعية 

االنضمام  إىلشبابه  لدفع، اجلزائري األرض احملروقة املتبعة من طرف االحتالل أدت إىل إفقار الشعب

.283،ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر كفاح الجزائر من خالل الوثائق، یحیى، )بوعزیز(-1
2

- Alain Gandy, op.cit, p17.
3-( Azzan), Paul," les tirailleurs Algériens", R.A.A, N 43, mars 1928, pp 79-81.

.109األشرف، مصطفى، المرجع السابق، ص 4
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 باألسلحة اليت كانت حبوزة املشاة الفرنسيني هه باملكافآت وجتهيز اخاصة بعدما أغر  لجيش الفرنسيل

يزهم عن باقي ، وبالبدالت العسكرية الزرقاء اليت كانت مت1853مبوجب قرار وزاري يف فرباير 

، وبذلك متكن االستعمار مداشرهمو ¦�Ƕǿ¦ǂǫ�Ŀ��Ƣđ��ÀÂǂƻƢǨƬȇ�¦ȂǻƢǯ�Ŗǳو الفصائل العسكرية األخرى، 

حّوله إىل أداة طيعة يستعملها يف توسعاته باجلزائر، من االستثمار يف بؤس الشباب اجلزائري حىت 

.1ويعتمد عليها يف حروبه اخلارجية

لتنظيم لواء الرماة اجلزائريني يف  1854مارس  9صدر مرسوم إمرباطوري يف  ونتيجة لذلك

فيلقني يضم كل واحد تسعة  كتائب، يتشكل األول من فيلق اجلزائر باإلضافة إىل جزء من فيلق 

.2قسنطينة والثاين من فيلق وهران وجزء آخر من فيلق قسنطينة

Philbert"فيلبير فيان "ب زير احلر اقرتاحا إىل و  Randon » راندو «مث قدم اجلنرال

Vailland ويبدو أن  فوافق الوزير على ذلك،،"اجليش املشرقي"بتحويل لواء الرماة اجلزائريني إىل

 10ولكن مرسوم تلك اإلجراءات جاءت يف إطار استعدادات اجليش الفرنسي خلوض حرب القرم، 

ومت   ألوية على رأس كل مقاطعة لواء احد،أعاد اللواء األول الذي أصبح يضم ثالث  1855أكتوبر 

اللواء األول يف مقاطعة اجلزائر، واللواء الثاين يف :3على النحو التايل 1856جانفي  1ذلك فعال يف 

  .وهران والثالث يف قسنطينة

لقد عمل الفرنسيون منذ بداية االحتالل على تدريب وتنظيم الفرق العسكرية األهلية مبا خيدم 

ƬǈǷ��ǶȀūƢǐǷ�¦ÂƾŸ�Ń�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�§ ƢƦǌǳ¦�Ƣđ�ǂŻ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨƦǠǐǳ¦�» Âǂǜǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�śǴǤ

اخلالص من الفقر إال االلتحاق بصفوف اجليش الفرنسي الذي استعملهم كأداة للتوغل يف أعماق 

 "إسماعيل أوربانتوماس"إىل "  lapassetالباسي  "، حيث كتبالبالد أويف احلروب اخلارجية

Thomas-Ismael Urbain ب  العر": 1852أكتوبر  29أحد مستشاري االمرباطوريف

1-A.O.N.O.M, Serie H, Boite3h1, الجیوش األھلیة الجزائریة في سبیل فرنسا
2 Azzan, Paul, op, cit. p 81.
3 Ibid, p 126.
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أكثر تحركا من الفرنسيين، إنهم يعشقون الحرب، وال يخشون الموت وهم يرفضون دائما 

.1"سيطرتنا عليهم 

1
Goldzeiguer, Annie Rey, Le Royaume Arabe La Politique Algérienne De Napoléon III 1861-

1870, SNED, Alger 1977, p86.
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:إقحام المجندين الجزائريين في الحروب الخارجية -2

ادة اجليش الفرنسي أمهية الرماة اجلزائريني من خالل يق بعض العسكريني من   أدرك

�ǶēƢǯǂŢ نشاطهم احلمالت العسكرية التوسعية يف اجلزائر، وعلى هذا األساس رأت قيادة اجليشو

دي وابفن "العقيد قال ، حيث ضرورة إشراكهم يف احلروب اخلارجية  1أثناء االستعداد حلرب القرم

De Wimpffen" إذا عرف رؤساؤهم كيف :" ...نابيون الثالثحني استقبله اإلمرباطور

جيشا   )الرماة (يجعلونهم واثقين بهم فإني أتعهد بأنهم يجدون في كتائب التيرايورو يسيرونهم 

فأجابه ، 2..."أشجعها وإني لمتيقن بالنجاح إن أسندت إلي قيادتهم  و هو من نخبة الجيوش 

أعينك قائدا و إني آمر جيش التيرايور بالمشاركة  في هذه الغزوة  حسنا:"له اإلمرباطور بقو

مت و "دي وابفن "نتيجة لذلك مت تأسيس فيلقني من الرماة اجلزائريني بقيادة العقيد و  ،3..."عليهم

 2000قسنطينة وكان تعداد هذا اجليش و اجلزائر وهران :من فيالق املقاطعات الثالثاختيارهم

فيها  يقحمأول احلروب اخلارجية  اليت كانت 1856 -1854حرب القرم  للمشاركة يف ، 4جندي

�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦اجليش الفرنسي إىل جانب.  

1
شبھ جزیرة تقع شمال البحر األسود، كانت سبب صراع بین الدولة العثمانیة وروسیا التي كانت تتطلع إلى البحار --

الدافئة، مما أدى إلى نشوب الحرب بین اإلمبراطوریتین، فھبت كل من فرنسا وبریطانیا من أجل الوقوف إلى جانب الدولة 
.تھدیدات روسیا لمصالح في المنطقة، انتھت ھذه الحرب بھزیمة الجیوش الروسیةالعثمانیة، حتى یصدوا 

2 - A.O.N.O.M, Serie H, Boite3h1, ,الجیوش …op.cit.
3 -Ibidem.

243، ص السابقالمرجع بجاوي محمد الصالح، - 4
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كان هلا وقع خاص يف نفوسهم، فالدولة العثمانية بالنسبة هلم هي رمز اخلالفة اإلسالمية، 

ǫ�ǲǠǳÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ǺȇƾǴǳ�̈ǂǐǻ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Àȏ��Ƣēǂǐǻ�ǺǷ�ƾƥȏÂ محمد بن "صيدة الشاعر اجلزائري

1:حيث جاء فيها، تدل على ذلك" إسماعيل

  ي ـــــــر النصــر يا ربـــــــا           ببشايـــــــا كامل العطا فرحنـــــــي

  يـــــــتبرا وتزول هذه المحنة         على المومنين يا مرغوب

  كــــــــــــــا لمصطفى حبيبــــــــــالم         بـــــــصر جيش اإلســـــــــأن

كــــــــــــــرة دينــــــــزموا لنصـــــــام        عـــــــــع األنــــــــــــــــة شفيـــــــأمــ

استغلت فرنسا هذه احلرب إىل أبعد حدود لصاحل توطيد وجودها يف اجلزائر مومهة اجلزائريني 

Ǡǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�Ǧ Ǭƫ�ƢĔƘƥوهلذا الغرض 2ثمانية من أجل محاية احلق والدفاع عن اإلسالم ،

إىل القياد والبشاغوات إىل  3إدارة االحتالل كل الوسائل املتاحة لذلك، من املكاتب العربية تسخر 

، اليت ذكرت يف أعدادها الصادرة خالل مدة احلرب ما كانت 4الصحافة وال سيما جريدة املبشر

، وبسبب االهتمام الكبري الذي أبداه عسكريةو مانية من مساعدات مالية تقدمه فرنسا للدولة العث

اجلزائريون جتاه هذه احلرب ارتأت جريدة املبشر أن تنشر احملتوى الكامل لنص الرسالة اليت بعثها 

5.اإلمرباطور نابليون الثالث إىل قيصر روسيا خبصوص التحرشات الروسية ضد الدولة العثمانية 

�ǶǣǂǳƢƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�Ƕǔȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ȆǬȇǂǧȍ¦�Ǌ ȈŪƢƥ�§ǂū¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ƪ Ǵƻƾƫ�ƾǬǳ

�¿ƢȀŭ¦�ǽǀǿ�ǲưŭ�ÀȂƸǴǐȇ�ȏ�ǺȇƾǼĐ¦� ȏƚǿ�À¢��śȈǈǻǂǨǳ¦�śȇǂǰǈǠǳ¦�Ãƾǳ�̈ƾƟƢǈǳ¦�ƨǟƢǼǬǳ¦�À¢�ǺǷ

Ĕ¢�ȏ¤��ƨȇǂǰǈǠǳ¦�̈ŐŬ¦�ƢȀƬȀƳ¦ȂǷ�Ƥ ǴǘƬƫ��Ŗǳ¦�ƨȈƥ°Âȋ¦�³ ȂȈŪƢƥ�ǶȀǯƢǰƬƷ¦�ǎ Ǭǻ�Ƥ Ʀǈƥ م أثبتوا

��ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�Ǻǟ�ÀȂǠǧ¦ƾȇ�ǶĔƘƥ�ǶȀǼǷ�ƢǻƢŻ¤�ƨǟƢƴǌƥ�ƢǿÂ®Ƣǫ�Ŗǳ¦�§ǂū¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǆ ǰǟ

151قنان،جمال،المرجع السابق،ص- 1

، الجزء الثالث، دار النھضة العربیة بیروت، ص )والھجوم االستعمارالعصور الحدیثة (المغرب الكبیر ، یحیى، جالل2
187.

بإنشائھا لتكون واسطة بین الفرنسیین وزعماء االھالي على ان یرأ سھا الضباط 1844فبرایر 01صدر قرار في 3
.الفرنسیون

15ویس فلیب، صدر عددھا األول في فرنسیة أصدرتھا اإلدارة الفرنسیة في الجزائر بقرار من الملك ل-ھي جریدة عربیة4
  .1847سبتمبر 

.237بجاوي محمد الصالح ، المرجع السابق ،  ص- 5
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يمكن انتظار كل شيء من هؤالء األبطال إذا ما ":قال وابفن حيثالعقيد  به  اعرتفذلك ما 

منح أومسة لبعض هؤالء  "نابليون الثالث "قرر اإلمرباطور وعليه، 1... "عرفنا كيفية تسييرهم 

لقد أدى محاس اجلزائريني يف هذه احلرب إىل اهتمام الفرنسيني ، 2اجلنود بطلب من وزير احلرب

 .باستغالل القوى البشرية اجلزائرية ووضعها يف خدمة السياسة اخلارجية لفرنسا

وبعد مرور ثالث سنوات عن انتهاء حرب القوم انفجر اخلالف بني فرنسا والنمسا بسبب 

،حيث تعهد فيها اإلمرباطور نابليون الثالث 1859املعاهدة املربمة بني فرنسا وسردينيا يف جانفي 

بالدفاع عن ملك ساردينيا ضد النمسا، اليت وجهت إليه إنذارا يقضي بنزع السالح وتسريح اجليش 

يف تقدمي العون إىل حليفه، فجهز جيشا توىل نابليون الثالثظرف ثالثة أيام، مل يرتدد اإلمرباطور  يف

�ǲǰǌƬǧ�§ǂū¦�ǽǀǿ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�¾ȐǤƬǇ¦�ń¤�Ƣǈǻǂǧ�©ƘŪ�Ƣē®ƢǠǯو بنفسه مهمة قيادته، 

.3ماكماهونجيشا من الفرق األهلية بقيادة اجلنرال 

يقضي بتشكيل لواء مؤقت من الرماة  1859مارس  26كما صدر مرسوم ملكي يف 

اجلزائريني من ثالثة فيالق يف كل واحد منها ستة كتائب، وقد تشكل هذا اللواء من األلوية الثالثة 

وأثناء خوضها للمعارك متكنت الفرق الثالثة من الزواف من احتالل منطقة بوبيو  ،4للمقاطعات

Bobbio وبعد ، 5بإيطاليا معتمدة يف ذلك على اخلربة العسكرية اليت اكتسبتها يف حرب القرم

�À¦ȂƳ�Ŀ�ƨȇÂƢǈǸǼǳ¦�³ ȂȈŪƢƥ�Ǫū�Äǀǳ¦�¿¦ǄĔȏ¦1859،  بوقف القتال وبدأ  "نابليون الثالث"أمر

  .الرماة اجلزائريون يف االنسحاب حيث عسكروا يف باريس من أجل املشاركة يف احتفاالت النصر

من خالل ما راج من  Ƕđأعجب الشعب الفرنسي ا وصل الرماة اجلزائريون إىل باريس وعندم

�½°ƢǠŭ¦�Ŀ�ǶēȏȂǘƥ�Ǻǟ�°ƢƦƻȋ¦�©ƢǧƢƬđ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǸǏƢǠǳ¦�̧°¦Ȃǋ�Ŀ�ǶȀǓ¦ǂǠƬǇ¦�¾Ȑƻ�¦ȂǴƦǬƬǇƢǧ

لتكون يف جزء من فرقة الصباحيية إىل باريس  باستدعاءقرارا  1963احلماس، كما صدر يف سنة 

1
- A.N.O.M., Série H, Boite 3h1, .الجیوش ,...Op.cit.

2 Joseph Pitz, op. cit, pp 258-261.
3 H. Farre De Navacelles, Précises Guerres de la France de 1848 à 1885,Librairie Plon ,
Paris 1890
pp 132-134.
4 - A.N.O.M., Série H, Boite 3h1, .الجیوش ,...Op.cit.

5 H. FARRE De Navacelles, op, cit, p 134.
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لكن ما فائدة هذا اإلعجاب بالنسبة للمجتمع اجلزائري الذي كان ميد اجليش   ،1المرباطورموكب ا

الفرنسي بتلك الطاقات البشرية؟، فالفرنسيون كانوا ينظرون إىل أوالئك احملاربني كمجندين مكلفني 

.بعمل عسكري مقابل أجر معني، أي مرتزقة، وال وجود ألي قضية وطنية من وراء هذه املشاركة

�ƨȈƳ°ƢŬ¦�§Âǂū¦�Ŀ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈǳƢǠǧ�ǺǷ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈƴǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�̈®ƢȈǬǳ¦�©ƾǯƘƫ�ƾǬǳ

ولذلك  ،1859وحرب إيطاليا  1854اليت خاضتها فرنسا من خالل مشاركتهم يف حرب القرم 

)البليدة، وهران، اجلزائر(بتشكيل  كتيبتني عن كل لواء من األلوية الثالثة  1861طالبت يف سنة

كوشين شين"، ووجهتهم هذه املرة اهلند الصينية وبالضبط إىل 2لينظموا إىل قناصة إفريقيا

Cochinchine" يا، جند 30جنديا، أضيف إليهم فيما بعد 288،  فضمت كتيبيت اللواء األول

=3+(30 288(أما الكتائب األربعة املتبقية أرسلت العدد املطلوب فقط ليصبح جمموعهم

، ووصل الرماة اجلزائريون بعد ثالثة أشهر على منت السفينة إىل مدينة سايغون 3جنديا 894

Saigon 18614فرباير  4يف.

 لتتجه حنو قرية ، حيث خرجت كتيبة الرماة اجلزائرينيبدأ اهلجوم  1861 فرباير 24ويف 

حطم   Mékongميكونغ�ǂĔ�ÀƢǔȈǧو  ، لكن حلول موسم األمطارسايغونشرق  مون-دونغ

.5الطرق، وصعب من حتركات اجليش الفرنسي احملتل منتظرا حتسن الظروف املناخية لبدأ العمليات

صعبة بفعل الظروف املناخية واحلواجز الطبيعية  كوشين شينكانت احلملة العسكرية إىل 

حىت وصل إىل ثلثي  وانتشار األوبئة، مما أدى إىل ارتفاع عدد الضحايا يف صفوف الفرق اجلزائرية

3/2ƨǴǸū¦�ǽǀǿ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�§ �ƪ ǯ°Ƣǋ�Ŗǳ¦�ƨȈŹƢƦǐǳ¦�ƨƦȈƬǯ�ȐưǸǧ��288 جنديا، عادت

.6جرحيا 13ينهم جنديا من ب 62وتعدادها ال يتجاوز 

1 - A.N.O.M., Série H, Boite 3h1, .الجیوش ,...Op.cit.
2 Ibid., p 333.
3 Duruy Victor, Le 1er Régiment De Tirailleurs Algériens (Histoire Et Campagne),
librairie Hachette, Paris 1899 p144
4 H. FARRE De Navacelles, op, cit, p 334.
5 - A.N.O.M., Série H, Boite 3h1, .الجیوش ,...Op.cit.

6 Duruy Victor, op, cit, p 150.
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كما أصدر اجليش الفرنسي أمرا خبصوص تكوين فيلق من فرقة الزواف يضم ستة  كتائب 

ليصل إىل  1861وفمرب ن 17للتوجه إىل املكسيك، فانطلق الفيلق من املرسى الكبري بوهران يوم 

بعد شهرين من اإلحبار، وبقي هذا الفيلق هناك ملدة ثالث سنوات  1862جانفي  07املكسيك يف 

حيث اعرتفت قيادة اجليش  وأخطار احلرب من جهة أخرى ،يصارع فيها الظروف الطبيعية من جهة

ƢȀȈǧ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƢēƢǻƢȈƥ�ÃƾƷ¤�Ŀ�Ǯ ǳǀƥ": إن كتيبة الرماة  قد تحملت العبء األكبر من األعمال

Ő̈ƬǠǷ�ǂƟƢǈƻ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƾƦǰƫ2 وهلذا     ،1..."الحملة من كل جيش الكفاح في هذه و 

قضى وباء احلمى  بعدما و ، جعلتهم ينسحبون من األراضي املكسيكية اليت شهدوا فيها أعنف املعارك

  . غادرة املكسيكتلقوا أوامر بالصفراء على جمموعة كبرية منهم، ف

يت راحت ضحيتها أعدادا  الو احلرب القاسية اليت خاضها اجليش الفرنسي يف املكسيك بعد و 

قبل ان يسرتجع كامل قواه على الوجه األكمل وجدت فرنسا نفسها يف مواجهة حترشات و ، كبرية منه

�Ǌ يف ¢ƢēŐƳبروسيا  ȈŪ¦�̈°ƾǫ�¿ƾǠƥ�ȆƷȂƫ�ǲƟȏƾǳ¦�ǲǯ�ƪ ǻƢǯ�ƢȀǠǷ�§ǂƷ�Ŀ�¾Ȃƻƾǳ¦�ȄǴǟ�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ

تلقى  بروسيا احلرب على فرنساأعلنت مباشرة بعدما  و نسي على املواجهة ألنه مل يكن جاهزا هلا، الفر 

األول للرماة اجلزائريني األمر بتشكيل ثالثة أما الفيلق الثاين الذي كان ضمن حامية باريس  اللواء

وصل إىل يف مشال منطقة األلزاس اليت Haguenauهاغينو بالتحرك صوب  األوامرصدرت إليه 

 2215الرابع مشكلني بذلك لواء تعداده و ملتحقا بالفيلقني الثالث 1870جوان  29ضواحيها يف 

29، ويف 1870جويلية  27-22يومي  مرسيلياوصلت هذه القوة إىل و ،3ضابطا 97وجنديا 

 أيها الجند اعلموا أنكم: "قائال"نابوليون الثالث"أين خطب فيهم  ستراسبورغجويلية وصلوا إىل 

.4..."تدافعون عن شرف الوطن، إنكم ستحاربون إحدى أعتى جيوش أوربا 

جبميع  Ƣēǂǐǻ�ǲƳ¦�ǺǷاستمالة اجلزائريني إىل صفوفها بذلك استطاعت السلطات االستعمارية و 

ويظهر ذلك  السيما تلك احلرب النفسية اليت جتلت يف تصرحيات القادة العسكرينيو الوسائل املتاحة 

1 -A.N.O.M., Série H, Boite 3h1, .الجیوش ,...Op.cit.

2- Joseph Pitz, op, cit, p 155.
.298بجاوي محمد الصالح ، المرجع السابق ،ص - 3

4 -Ibid, p 263.
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Mac  ماكماهون"يف تصريح اجلنرال  Mahon"إن الشيء الذي أثلج : "يقول يف مذكراتهحيث

هو ثقتي في العسكريين الجزائريين واقتناعي  1865صدر اإلمبراطور خالل زيارته للجزائر عام 

بها، حيث قلت له بأننا إذا دخلنا الحرب سنجد مساعدين منهم حتى ولو كانوا خصوما لنا 

األملانية أدى إىل إحلاق اهلزمية باجليش الفرنسي، فاللواء األول للرماة غري أن تفوق املدفعية  ،1"...

جندي بني قتيل وجريح، ويف تقرير أعده الكولونيل 700ضباط وأكثر من  8اجلزائريني فقد 

أكثر من نصف الرماة الجزائريين ": قال فيه ماكماهوناىل املارشال   Morandyموراندي 

2.جندي من الرماة 800قتلوا أو جرحوا، يعني أكثر من المشاركين  في المعركة 

�̈ƢǷǂǳ¦�̈Őƻ�ǎ Ǭǻ��ń¤�ÀƢŭȋ¦�¿ƢǷ¢�ƢȀǫƢǨƻ¤�Ƥ ƦǇ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�̈®ƢȈǫ�ƪ ǠƳ°¢�Ƣē®ƢǠǯÂ

يجهلون تقنيات   كانوا  )الرماة (الن هؤالء الجنود:"...حيث جاء يف إحدى التقارير  اجلزائريني

عددا ، وبفكرهم البسيط و مجاالت تفوق العدو عدة     لم يكن لهم اطالع على   و الحرب 

أن قيادة  نفس التقرير إىل أشار، كما 3"...لم يدركوا سبب الهزيمة"هواة البارود״الذي هو فكر 

رغم أنهم كانوا :"...حيث ذكر يف هذا الشأن  االنكسار أمام األملان اجليش ال تتحمل مسؤولية

ورغم  ، )حسب أسلوب التقرير( ثقة بثقةو تحت قيادة رؤساء خبراء يبادلونهم حبا بحب 

استقبلوا الهزيمة بكلمتهم المشهورة    )الرماة (إخالصهم التام للراية فإنهم و امتثالهم الفريد 

تثين على الرماة اجلزائريني قبل كل  ، يتضح من خالل هذا التقرير أن قيادة اجليش 4"مكتوب״

اليت يعلق  شماعةاليتحول هؤالء إىل حرب أو بعد كل انتصار، ولكن عندما يتعلق األمر باهلزمية 

 .عليها القادة العسكريون فشلهم

قويا للجيش الفرنسي منذ بداية الغزو  ¢ƢǸǟ®�¦ȂǴǰǋ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ÀƜǧ�ǂǷمهما يكن من 

أهداف  لداخلي أو على املستوى اخلارجي، وكان من وراء سياسة التجنيد عدةإن على املستوى ا

  :نذكر منها

.200المرجع السابق، ص ،  یحیى، بوعزیز-1
2- Duruy Victor, op., cit., p 182.
3

- A.N.O.M., Série H, Boite 3h1, .الجیوش ,...Op.cit.
4 -Ibidem.
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احليلولة دون أن يكون أوالئك الشباب دعما للمقاومات الشعبية اليت رفضت الوجود .1

  .االستعماري يف اجلزائر

2.ȈƳ°ƢŬ¦�ƢđÂǂŞ�Ƣǈǻǂǧ�¾ƢǤǌǻ¦�ƨǏǂǧ�ǄȀƬǼƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǫƢǘǳ¦�ǺǷ�®ȐƦǳ¦�¹¦ǂǧ¤ ة ليحّرروا

البالد من االحتالل، وهلذا جندها جتند لكل حرب ختوضها ما أمكن استغالله من الشبان 

�Ŀ� ¦ȂǇ�ǶȀǼǷ�ǎ ǴƼƬǳ¦�ƾȇǂƫ�ƨǘŬ¦�ǽǀđ�ÀƘǯÂ��¾ƢƬǬǳ¦�©ƢȀƦŪ�ƨȈǷƢǷȋ¦�» ȂǨǐǳ¦�Ŀ�¦ȂǻȂǰȈǳ

¿¦ǄĔȏ¦�Â¢�°ƢǐƬǻȏ¦�ƨǳƢƷ.

3.�̈ƾȈǠƦǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�ǾǴǠǨȇ�ƢǷ�½°ƾȇ�ȏ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�ÀƢǯ  فكل ما يعيه خارج حميطه الضيق أنه

 .كان يعمل يف إطار خدمة عسكرية يتقاضى عليها مقابل

كانت الفرق العسكرية األهلية وراء االنتصارات اليت حققتها اجليوش الفرنسية باعرتاف من .4

��ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ǶēȐŧ�¾Ȑƻ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼƴǸǴǳ�ƨȈƥǂū¦�©¦°ƾǬǳƢƥ�¦Â®Ƣǋ¢�Ǻȇǀǳ¦�śȈǈǻǂǨǳ¦�¶ƢƦǔǳ¦

  .  ا شجعهم على طرح فكرة التجنيد اإلجباري هلم مع بداية القرن العشرينمم
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لقد أصبح تعزيز القوات العسكرية الفرنسية يف أوربا أمرا حتميا يف خضم االستعدادات العاملية 

�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢȀǇ¢°�ȄǴǟÂ��Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷ�ń¤�Ƣǈǻǂǧ�©ƘŪ�Ǯ ǳǀǳ��̧ȂǫȂǳ¦�ƨǰȈǋÂ�ƨȈƥ°Â¢�§ǂƷ�̧ ȏƾǻȏ�ƢƦǈŢ

أخذت قضية التجنيد اإلجباري للجزائريني  1907وحبلول سنة  ،لتحقق حاجتها املادية والبشرية

منحى جديا، حيث سيطرت على جدول أعمال الطبقة السياسية، مما أدى إىل اختالف الرؤى حول 

.هذه القضية بني جمموعة مؤيدة، وأخرى معارضة

كان ومهما اختلفت األطراف حول هذا املوضوع، فإن أمر إقحام اجلزائريني يف هذه احلرب  

مفروضا، أقرته حاجة فرنسا املاسة إىل طاقات بشرية أمام تراجع نسبة املواليد فيها من جهة، وصدور 

الذي خفض مدة اخلدمة العسكرية للفرنسيني بسنتني من جهة أخرى، مما أثر على  1905قانون 

  .القوة االحتياطية الفرنسية

انب فرنسا، حيث سبق هلا وأن ليس املهم من هذه املشاركة هو إقحام اجلزائريني إىل ج

�ǲƦǬƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ǽǀǿ�ǂƯ¢�ǶȀŭ¦�ǺǰǳÂ��ƨȈƳ°ƢŬ¦Â�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢđÂǂƷ�Ŀ�ǶȀǼǷ�ǒ ǠƦǳ¦�ƪ ǯǂǋ¢

اجلزائر، خاصة أن احلكومة الفرنسية وألول مرة منذ احتالهلا للجزائر تلزم اجلزائريني باخلدمة العسكرية 

خاضت مثلها، فهي مشاركة عسكرية، ذات أبعاد عشية قيام حرب عاملية أوىل مل يسبق للبشرية أن 

سياسية، اقتصادية، واجتماعية، حيث ال ميكن استبعاد استفادة اجلزائريني من هذه األحداث الدولية، 

��©¦ŚǤƫ�ń¤�Ä®ƚƫ�ÃŐǰǳ¦�ª ¦ƾƷȋƢǧ��°ȂǘƬǳ¦Â�ŚȈǤƬǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǶƬŢ�Ŗǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦Â

.كربى
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  : بارياإلججذور  مسألة التجنيد -1

إن التفكري يف استخدام اجلزائريني من طرف اجليش الفرنسي مشروع استعماري قدمي طاملا  

كان حمل نقاشات من طرف األوساط الرمسية العسكرية واملدنية منذ منتصف القرن التاسع عشر، 

،  1رجل 200000الرامي إىل جتنيد  1845يف سنة  Molliere »موليار «ظهر مشروع اجلنرال

Jeanفيانوبأمر من اإلمرباطور أعلن وزير احلرب الفرنسي فليبار  –Baptiste Philibert vaillant

رجل، غري أن 70000عن مشروع تشكيل جيش من  اجلزائريني قدره   1855سبتمرب  27يف 

.2املشروع فشل حبجة صعوبة التجنيد لغياب قوائم مضبوطة للحالة املدنية

خوفا من رد فعل اجلزائريني قامت مديرية شؤون اجلزائر بوزارة احلرب الفرنسية برفض مشروع و  

الذي اقرتح إلزام كل قبيلة على تقدمي  1857يف سنة   Esterhazy »إسترازي «اجلنرال املفتش 

 1859يف سنة   Montauben »مونتابان «عدد حمدد من القناصة، وعرف مشروع اجلنرال

��Śǐŭ¦�ǆ Ǩǻ�ºƥ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ƾȇƾŢ�¬ŗǫ¦�Ʈ ȈƷ30000  مل تتجسد هذه املشاريع على 3رجل ،

�ǽǀǿ�ǪȈƦǘƫ�ÃÂƾƳ�ǺǷ�ƨƦǫƢǠƬŭ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ƢǷȂǰū¦�̧ ƢǼǫ¤�ǺǷ�ƢđƢƸǏ¢�ǺǰǸƬȇ�ŃÂ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�µ °¢

مارتامبري  «يف تقرير للجنرالو األفكار نظرا ملعارضة كل من وزارة احلرب واملعمرين هلا، 

« Martimprey   جزائري ، يتم تعينهم من طرف 5000تضمن جتنيد  1864جوان  23يف

 -جلزائرينياقناصة الالسنة األوىل يف فرقة (شيوخ القبائل على أن تكون مدة اخلدمة مخس سنوات 

�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�¼ǂǨǳ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƾǼĐ¦�ƢȀȈǔǬȇ�ƨǷƾŬ¦�̈ƾǷ�ǺǷ�ȄǬƦƫ�ƢǷÂ�ƢǈǻǂǨƥ�ƨǏƢǼǫ�ǪǴȈǧ�Ŀ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǼǈǳ¦

بذلك يقضي أربع سنوات من مدة اخلدمة يف فرنسا، على الرغم ما ميز هذا التقرير من و . 4)الفرنسية

يسمح للجزائريني  1866أفريل  21مرونة فإنه مل جيلب اهتمام القيادة العامة،كما  صدر مرسوم يف 

.5فرنك 400سنوات مبنحة تقدر بـ  4باالنضمام إىل اجليش الفرنسي عن طريق االخنراط ملدة 

1 A.N.O.M, Série H, Boite 9h63, Le Service Militaire Des Indigènes En Algérie
2 AGERON, Charles Robert, Les Algériens Musulmans Et La France 1871-1919, Edition
Bouchene,Paris 2005, P1057.
3-A.N.O.M, Série H, Boite9h63, Le Service.., op.cit.
4 A.N.O.M, Série H ,Boitte 3h56, Rapport Sur Le Recrutement Des Indigènes
5-Ibidem.
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وأثناء مناقشة مشروع تطبيق القانون  1874إىل   1872الفرتة املمتدة من  أما يف 

قوبل بالرفض ويعود السبب إىل  ذلك ، غري أن1العسكري اقرتح البعض جتنيد عدد حمدود من األهايل

فبادر املعمرون إىل  ،الظروف السياسية السائدة، حيث سيطر املدنيون على احلكم يف فرنسا واجلزائر

��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǒالسياسات واخلطط الرامية إىل جتنيد اجلزائريني  معارضة كل Ǩŵ¦�Ǯ ǳǀƥÂ

، لقد 2رجل 13275  1870بعد ما كان العدد يف سنة  1881رجل يف سنة  7000إىل 

حيث اجته التفكري حنو إنشاء جيش كبري يف  1882- 1881طرحت قضية التجنيد جمددا يف سنة 

شكل دائم، كان هذا املشروع يطمح إىل تكوين جيش ضخم حبوايل إفريقيا، وجتنيد قوات ب

رجل، غري أن هذا املشروع مل ير النور بسبب التخوف من منح حق  300000وأ 200000

.3املواطنة لألهايل

قدم النائبان  «1889جويلية  15الصادر يف وأثناء مناقشة قانون اخلدمة العسكرية

اقرتاح خبصوص تطبيق اخلدمة العسكرية على   Michelin »ميشالن«و Gaulier»جولييي

غري أن هذا الطرح كان مرفوضا  ،اجلزائريني كشرط أساسي لإلدماج واحلصول على  احلقوق السياسية

من طرف اللويب االستعمار حبجة أن عملية جتنيد األهايل ختضع حاليا ملراسيم يف انتظار صدور قانون 

اقرتاحا دعى من خالله  M.Martineauمارتينوقدم النائب  ةواليخاص لتنظيمها، ويف السنة امل

أن احلكومة  إالاحلكومة إىل التعجيل بتقدمي مشروع قانون خاص بتنظيم اخلدمة العسكرية للجزائريني ،

.4ردت على ذلك بالرفض نتيجة آلراء الطبقة السياسية  املتضاربة حول املوضوع

، تشكيل 1900يف سنة   Chautemp »شوتان«ومع بداية القرن العشرين برز مشروع  

،  على الرغم من 5فرق احتياط من اجلزائريني، وعليه جيند مجيع األهايل القادرين على محل السالح

أمهية الظرف املتمثل يف حادثة فاشودة يف السودان، إال أن املشروع مل يقبل بسبب معارضة املعمرين 

  .خوفا من أن يكون خطوة حنو منح احلقوق السياسية للجزائريني له

1 Ageron, Charles Robert, op, cit, P 1058.
2 - ANOM, Série H, Boite9h63, Premières Propositions D’établissement Du Service Militaire Des
Indigènes.
3 Ibid.
4 ANOM, Série H, Boite9h63, Le Service…, op.cit ,
5 Ibid,
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من وزير احلرب اجلنرال  M.Raibertiريبارتي طالب مقرر ميزانية احلرب  1901ويف سنة 

Nicolasأندرين  Andre بتغليب مصلحة فرنسا يف مسألة اخلدمة العسكرية للجزائريني غري انه

، ولعل أبرز الدراسات اليت أجريت 1الوزارة بفتح حتقيق يف املسألةطلبه مل يلق االهتمام  رغم تظاهر 

�Ƥ هيحول مسألة التجنيد اإلجباري يف هذه الفرتة  ȈǬǼǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ»باسول« Passols   يف

وهي دراسة موثقة حول اخلدمة العسكرية اإلجبارية للجزائريني ومدى استغالل العملية  1903سنة 

لتحقيق سياسة اإلدماج حيث اقرتح هذا املشروع فرض اخلدمة العسكرية على كل شاب جزائري بلغ 

ن فعند بلوغ هذا السن يصبح األهالي الجزائريين قادري:"باسول سن الثامنة عشر حيث قال 

أسرع من نمو ) المورفولوجي(على تحمل أعباء الخدمة العسكرية، كما أن نموهم الجسماني 

الفرنسيين، غير أنهم يشيخون بسرعة وبالتحديد عند سن األربعين وعليه البد من تجنيدهم 

باإلضافة إىل انتشار ظاهرة الزواج املبكر عند اجلزائريني، ولذا من األفضل ، 2" سنة 40-18مابين 

نيدهم عند بلوغهم هذا السن حىت تتمكن اإلدارة التقليل من أعداد املتزوجني أثناء اخلدمة جت

.3العسكرية

  :ورد يف هذه الدراسة ما يلي أما بالنسبة ملدة اخلدمة فقد

البد هنا األخذ بعين االعتبار ضرورة التكوين الجيد، فإذا كان الجندي الفرنسي يتكون "

أثبتت أن تكوين القناص األهلي ال تتم إّال في ظرف سنتين  في ظرف عامين فإن التجربة

ونصف، ويعود ذلك إلى الصعوبة التي يجدها المكون مع الجندي األهلي والمتمثلة في العائق 

كما ،ײ…4اللغوي، ولهذا مدة الخدمة العسكرية ال يمكن أن تكون أقل من ثالث سنوات

املؤهلني للخدمة العسكرية ) 1/10(يشمل عشرإىل التفكري يف االستخالف على أن  باسولدعا 

، وإعفاء تالميذ املدارس اإلسالمية مع اقرتاح التأجيل ملن كانت له أعباء عائلية، ومنح قدماء 5سنويا

، ولكنهم لن يستفيدوا من )التجنيس اجلزئي(اجلنود اجلنسية مع احتفاظهم بقانون األحوال الشخصية 

1 -A.N.O.M, Série H, Boite9h63, Première…, op.cit.
2 Capitaine, (Passols), l’Algérie Et L’assimilation Des Indigènes Musulmans, Henrie Charles

Lavauzelle Editeur Militaire, Paris 1903, P 53.
3 -A.N.O.M., Série H, Boite 3h63, Note Pour Monsieur Le G.G Relative A L’âge D’appel Des
Indigènes.
4 Ibid, p.54
5 Ibid, p 55.
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رقى الضباط عن أمنيته بأن ي باسولحق االنتخاب، وختصص هلم الوظائف املدنية، ويف اخلتام أعرب 

.املسلمني إىل أكثر من رتبة عقيد، غري أن  األوساط االستعمارية  مل تشاطره هذا الرأي

إن تسارع وترية األحداث العاملية يف مطلع القرن العشرين، وما نتج عنها من توتر العالقات الدولية، 

ي للجزائريني، حىت فرضت على العسكريني والسياسيني التفكري اجلّدي يف مسألة التجنيد اإلجبار 

    . أصبحت القضية تسيطر على حيز كبري من مناقشات الطبقة السياسية الفرنسية
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:1909-1907عملية اإلحصاء  وبداية" Messimy1مييميس"مشروع-2

مرحلة حامسة سيطر خالهلا موضوع التجنيد اإلجباري للجزائريني  1907سنة  تمثللقد 

 استعدادهاظروف  أملتها 2يف فرنسا على جدول أعمال الطبقة السياسية واملؤسسة العسكرية

 .للحرب العاملية من جهة أخرى جهة، والتأهبالحتالل املغرب األقصى من 

فكرة التجنيد اإلجباري  1908مقرر امليزانية احلربية لسنة  مييميسطرح ويف هذا اإلطار 

حني صدر قانون اخلدمة العسكرية منذ نظام الباي  مثل ما هو معمول به يف تونسللجزائريني، 

االحتالل الفرنسي بعد فرض  أبقى عليهالذي و  ،3 1860 فرباير07  اإللزامية للشباب التونسي يف

نفس و   ،على مسلمي القوقاز من طرف روسياالذي طبق ، وهو نفس النظام 1881يف احلماية 

قوة عسكرية من األهايل عن طريق استدعاء الشبان  يلشكبت نيا يف مصرابريطقامت  املضمون

ينظر (برسالة إىل وزير احلرب  النائب ميسيمي بعث وعل هذا األساس ، 4املصريني للتجنيد

حوايل 1889موضحا فيها تراجع تعداد اجليش الفرنسي، فبعدما كان العدد يف  سنة) 01امللحق

حبلول سنة  210000وسيصل إىل  1908عام  210000رجل أصبح يف   215000

 :ذلك بسبب اخنفاض املواليد كما يوضحه اجلدول التايلو  ،19155

6تطور انخفاض المواليد في فرنسا    :1 الجدول رقم

1881188618911896190119051906  السنة

عدد المواليد 

  ذكور
480564655244324441624367904118940700

یون الفرنسیة، التحق بالمدرسة العسكریة بسان سیر فتخرج منھا برتبة بمدینة ل 1869جانفي  31ولد في أدولف میسميھو 1
في حكومة  1911جوان 27مارس إلى 02، شغل منصب وزیر للمستعمرات من 1912إلى 1902انتخب نائبا في الفترة من .ضابط

أوت 26جوان إلى 13ومن جوزیف كییوفي حكومة  1912جانفي  14إلى 1911جوان 27،ثم وزیرا للحرب من آرنست مونیس
توفي  في . 1935إلى 1923انتخب نائبا بمجلس الشیوخ من .روني فیفیاني، أعید تعیینھ على رأس نفس الوزارة في حكومة 1914

  .1935سبتمبر  01
leالقرن "خصصت لھ جریدة ثالصحافة للموضوع، حی ةتجلى ذلك من خالل معالج-2 siècle"الوقت "اثني عشر مقاال ، وجریدة

le temps"  أربع مقاالت
3 -A.N.O.M.Série H, Boite 3h63, Le Service …, op.cit.
4 -Journal La Dépêche Coloniale ,08/11/1907.
5 Sébe, Achille, la conscription des indigènes d’Algérie, Emille Larose, Paris, 1912, p29
6-A.N.O.M. Série H, Boite 3H56 Lettre de Messimy, A Monsieur le ministre de la Guerre.
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نالحظ من خالل اجلدول أن تراجع عدد املواليد أصبح ينذر بالكارثة لألمن القومي 

على ضرورة استغالل الثروة البشرية املوجودة يف  الفرنسي، وأمام هذه الوضعية حث أصحاب القرار

  .مشال إفريقيا قصد تعويض العجز

اخلاص بتخفيض مدة اخلدمة العسكرية إىل سنتني بدال من  1905مارس21لقد أثر قانون 

 60إىل 50مما  شكل عجزا عدديا يرتاوح ما بني مخس سنوات على استقرار عدد اجليش الفرنسي، 

ن أملانيا سعت إىل تشكيل املزيد من أسالك اجليش خاصة يف منطقة األلزاس يف حني أ،  1ألف رجال

، كما برزت هذه املفارقة بني اجليشني من خالل امليزانية املخصصة للعتاد 4وعلى احلدود الروسية

بلغت امليزانية العامة للجيش الفرنسي  1902اىل1900ففي الفرتة املمتدة من  ،احلريب اجلديد

مليون للعتاد،  بينما صرفت أملانيا ضعف ذلك على  950 خيصص منها سوى مليارفرنك مل12

.2جندي 850000بلغ عدد اجليش األملاين  1913- 1912عتادها احلريب، وحبلول سنيت 

أيضا أن اجلزائر حاليا تضم مخسة ماليني أهلي وتضم تونس  ميسيميكما ورد يف رسالة 

أهلي فلماذا ال تستفيد فرنسا من سبعة  ماليني عريب بتشكيل جمموعات ذات مردود  1900000

به  مث يواصل طرحه باقرتاح فرض اخلدمة العسكرية على اجلزائريني مثلما هو معمول ؟،عسكري عايل

) عاما على تشكيله 20(رغم حداثة الجيش في تونس ":، فقد ذكر يف هذا الصدديف تونس

بواسطة التجنيد اإلجباري من تكوين جنود في مستوى مهارة نظرائهم في فرنسا،  نااستطاع

رجل بإمكانها إمدادنا في وقت الحرب ب  7000وبذلك فتونس التي تمنحنا في وقت السلم 

3"سكان الجزائر 1/3علما أن عدد سكانها ال يتجاوز ثلث ،ألف جندي 30إلى  25

Gorgesجورج  بيكار " ويف رسالته إىل وزير احلرب Picquart"  إيفاد  ميسميطلب

جلنة تقنية لدراسة إمكانية تطبيق اخلدمة العسكرية على اجلزائريني، فبعثت وزارة احلرب جلنة عسكرية 

إىل اجلزائر لدراسة إمكانية تطبيق التجنيد  1907أكتوبر  17يف    Redierريديييبقيادة العقيد 

تقرير تعرضت فيه بالدراسة والتحليل إىل باللجنة خلص عمل و ، )02ينظر امللحق رقم ( اإلجباري

سنة إىل  25على اخنراط اجلزائريني يف اجليش بسبب ختفيض مدة اخلدمة من  1903تأثري قانون 

1 La Revue Bleue, L’utilisation Des Forces Militaire De L’Algérie, 1907.

2 De Gaulle, Charles, la France et son armée, librairie Plon,Paris 1938, p220-231.
3 A.N.O.M, Série H, 3H56, Lettre de Messimy… op, cit.
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فرنك،ومما جاء يف هذا التقرير  144فرنك إىل  637مما أدى إىل تراجع منحة التقاعد من  ،سنة 12

وحبسب تقرير ، 1"جندي من رعايانا  الجزائريين عدد قليل  للدفاع عن الوطن 17000أّن "

عود إىل النمو االقتصادي الذي أدى إىل ارتفاع الطلب على اليد العاملة يف ياللجنة فإن هذا الرتاجع 

.2رجلزائا

ففي حالة قيام حرب "وخلصت الدراسة إىل ضرورة االستعداد لألحداث العاملية القادمة 

ألف رجل وهذا ال  100ألف رجل بل سنعمل على جمع 36ألف أو  18أوربية لن يكفينا 

لقد بذل  ،3"ألننا لن نجد هذا العدد من المتطوعين ،يمكن تحقيقه بواسطة االنخراط الطوعي

جهودا مضنية لتهدئة غضب املعمرين مبينا هلم دور هذا املشروع يف احلفاظ على مستقبل   مييميس

�ÀȂǸǴǈŭ¦�Ƣđ�Ƥو  ،اجلزائر ǳƢǗ�Ŗǳ¦�ǒ ȇȂǠƬǳ¦�ƨǳƘǈǷ�ÀƘǋ�ǺǷ�ȐǴǬǷ" إن مستقبل الجزائر مرهون بقوة

: بقوله واصل هذا النائب مرافعته عن أمهية إلزامية اخلدمة العسكرية للجزائريني  .4"وعظمة البلد األم

أي مانع مالي أو سياسي أو عسكري له وأن األهالي تقبلوه  يوجد المشروع اللتحقيق  بالنسبة"

.5"بكل سهولة

ما  - يف أقرب اآلجال-خبصوص جتنيد  1908نوفمرب19بدراسة يف  ريديييكما قام املقدم 

التجنيد يشكل  جزائري وكيفية تنظيمهم وتوزيعهم فبالنسبة للسنة األوىل من 2500إىل  2000بني 

�ǲƟƢƦǬǳ¦�ƨǬǘǼǷ�Ŀ�Ǟƥ¦ǂǳ¦Â��ǪǴȈǧ�ƨǳƢǸǟ�ǲǯ�Ŀ��ǪǳƢȈǧ�ƨǠƥ°¢�ÀÂƾǼĐ¦)أما يف السنة 6)تيزي وزو وجباية ،

�®ƾŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ǶǔǼȇ�ƨưǳƢưǳ¦�ƨǼǈǳ¦�ĿÂ��ǪƥƢǈǳ¦�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�ǆ Ǩǻ�ǪǧÂ�Ãǂƻ¢�ǪǳƢȈǧ�Ǟƥ°¢�ǲȈǰǌƫ�ǶƬȈǧ�ƨȈǻƢưǳ¦

تعرضت هذه الدراسة إىل املواقع اليت ميكن إرسال ، كما 7إىل الوحدات املكونة يف السنتني السابقتني

�ǞǓȂȇ�ȏÂ�ƨȈǴǏȋ¦�ǾƬǬǘǼǷ�Ǻǟ�ƾǼĐ¦�ƾǠƦȇ�ȏ�ÀƘǯ��Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ȅǟ¦ǂƫ�Ŗǳ¦�¶Âǂǌǳ¦Â�ƢȀȈǳ¤�ǺȇƾǼĐ¦� ȏƚǿ

أن تستقبل كل من  ريدييهؤالء الشباب يف ثكنات معروفة بصرامة نظامها الداخلي وعليه اقرتح 

.8أرزيو ومعسكر جمندي عمالة وهران

1 -A.N.O.M., Série H, Boite 3h 63, Les Origines De La Questions.
2 -Ibidem.
3Journal Le Sémaphore de Marseille, 10/12/ 1907.
4 Ageron, Charles Robert, op.cit., P1068
5 A.N.O.M, Serie H, Boite 3h56 Rapport du colonel Redier.

.اإلدارةافي ھذه المنطقة كانوا محل رضینتھ ھذه الدراسة فإن المجندحسب ما ادع6
7A.N.O.M, Série H, Boite 3h56, Le Lieutenant Colonel Redier En Mission.
8Ibid.
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، قائد جيش السلك التاسع عشر يف Bailloudبايو ردا من اجلنرال ريدييمث تلقى املقدم 

يتضح من خالل هذه املراسالت أن و باملوافقة على املواقع اليت اقرتحها العقيد،  1908ديسمرب 02

الزال مشروع إلزامية اخلدمة العسكرية قد وصل إىل مرحلة متقدمة لدى القيادة العامة للجيش بينما 

عليه و ، 1حتققه العملية من حقوق للجزائريني دملا ق بني األخذ والرد يف األوساط السياسية واإلعالمية

مرسوما مستوحى من النتائج اليت توصل إليها من خالل هذه الدراسة يف ريديي  أصدر املقدم 

نص املرسوم والذي حيدد مدة اخلدمة العسكرية بثالث سنوات بالنسبة لألهايل، و 15/12/1908

وعلى هذا األساس ،2أيضا على إعفاء قدماء اجلنود من نظام األندجيينا ومن التبعية للمحاكم الردعية

�Ŀ�ǂȇǂǬƬƥ�ǾǴǸǟ�ȄĔ¢�Ʈ ȈƷ�¿ȂǇǂŭ¦�¦ǀǿ�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ�¿ƢǠǳ¦�ǶǯƢū¦�À¦Ȃȇ®�Ƥ ƬǰǷ�Ƥ ǰǻ¦�² ƢǇȋ¦

الجيش سنوات في ) 3(ال يعقل أن نأمر المسلمين بقضاء ثالث : "جاء فيهو  1909جانفي 31

في الوقت الذي يمكث الفرنسيون سنتين فقط، كما ينبغي التفكير في حاالت اإلعفاء وفي 

غري أن السؤال الذي يطرح نفسه هل حقا وصلت درجة  ،3"المساعدات إزاء عائالت المنخرطين

م هذا اهتمام احلاكم العام بشؤون اجلزائريني إىل حد انزعاجه من التمييز بني املعمرين واجلزائريني؟ أ

دليل على تفضيل احلاكم العام أسلوب االخنراط على التجنيد اإلجباري؟، يبدو أن مسالة اخلدمة 

العسكرية اإللزامية للجزائريني مل يكن مرغوبا فيها من طرف املعمرين خوفا من منحهم  احلقوق 

.السياسية ،وهلذا كانت اإلدارة االستعمارية تفضل أسلوب االخنراط

  بصفته وزير الداخلية ورئيس احلكومة التجنيد"  Clemanceau"كليمنصووضع 

حق لينظر امل(1908جويلية 17موضع التنفيذ باملوازاة مع االخنراط، ومبقتضى مرسوم  االجباري

ن الغرض من اكو   ،أمر بإحصاء اجلزائريني الذين بلغوا سن الثامن عشر من نفس السنة)  03رقم

زائري اجل(حتضري الرأي العام اجلزائري و ذلك مجع املعلومات الكافية خبصوص عدد الشبان اجلزائريني، 

أمام و  ،4اليت تنوي احلكومة فرضها على اجلزائريني  اإلجباريةاخلدمة العسكرية  لتقبل فكرة  )وريباألو 

تظاهر اجلزائريون يف تيارت، كما أصبحت بوادر عدم االمتثال للتجنيد مع انطالق عمليات اإلحصاء 

1 A.N.O.M., Série H , Boite 3h56, Recrutement Des Indigènes (Garnisons Et Cadres A Affecter Aux
Nouveaux Regiments
2.Ageron , Charles Robert, op, cit

3-A.N.O.M., Serie H, Boite 3h56, Rapport …, Op, Cit
4 A.N.O.M, Série H, Boite 3h68, A/S De L’application Des Nouveaux Décret Concernant Le
Recrutement Indigènes.
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مؤشرات اخلطر السياسي واضحة يف أعني املعمرين، وهلذا بادر بعض رؤساء البلديات كاملة 

الصالحيات إىل استغالل احلوادث األوىل إثر انطالق عملية اإلحصاء للتعبري عن رفضهم ملشروع 

.1التجنيد اإلجباري للجزائريني

 ذلكشروع التجنيد اإلجباري للجزائريني كان مرفوضا من الطرفني و يظهر من خالل هذا أن م

عكس ما ادعته بعض التقارير العسكرية واملراسالت اإلدارية اليت ذكرت أن فكرة التجنيد مقبولة لدى 

�Ãƾǳ�©ƢƳƢƴƬƷȏ¦�ǒ Ǡƥ�Śưƫ�ƾǫ�ƢĔ¢�Śǣ��ŅƢǿȋ¦"إزاء  كليمنصومل يكن أمام ، 2"قدماء األفارقة

الرفض إال تأجيل القرار رغم أن عملية اإلحصاء أثبتت أمهية الطاقة البشرية  هذا اإلصرار على

  .الصاحلة للتجنيد

 1909أكتوبر  19لشبان اجلزائريني مبوجب مرسوم مؤرخ يف جمددا لطرحت فكرة إحصاء 

�Ŀ�ǂǌǟ�ƨǼǷƢưǳ¦�ǺǇ�ÀȂǤǴƦȈǇ�Ǻȇǀǳ¦Â�śǈǼĐ¦�Śǣ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀƢƦǌǴǳ� ƢǐƷ¤� ¦ǂƳƜƥ�Ƥ ǴǗ�Äǀǳ¦1

، وعلى إثر صدور هذا 1909نوفمرب  1يف اإلقليم اخلاضع للحكم املدين ابتداء من  1910جانفي 

Jonnart"جوناراملرسوم، بعث احلاكم العام 
ىل رؤساء البلديات واملتصرفني منشورا إ"3

، 1891خبصوص إحصاء الشبان اجلزائريني املولودين عام ) 05ينظر امللحق ( 1908سبتمرب 12يف

وأحل احلاكم العام يف هذا املنشور على أن تتم عملية اإلحصاء يف هدوء دون أن يثري ذلك 

لق القوائم من طرف رؤساء البلديات واملتصرفني يف ، على أن تنتهي العملية وتغ4احتجاجات األهايل

 :أسفرت عملية اإلحصاء على النتائج التاليةو ،  1909ديسمرب 31

1 - Ageron , Charles Robert, op, cit, p1067.

.تسمیة تطلق على قدماء الضباط الفرنسیین2
1814ثم مدیر مصلحة الجزائر بوزارة الداخلیة في 1881عین رئیس دیوان الحاكم العام بالجزائر في 1857دیسمبر27ولد في 3

نصب في ثم عاد إلى ھذا الم1901،استقال في  رعین حاكما عاما للجزائ1900وفي 1893شغل منصب وزیر األشغال العمومیة
  .1927سبتمبر30و توفي في  1911 ي،شغل منصب وزیر الخارجیة ف1903

4 A.N.O.M., Série, Boite 3h56, Recensement Des Indigènes Agés de 18 ans (Instruction Pour
L’établissement Des Listes.).
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:1909.1سنة  18جدول إحصاء الشبان الجزائريين في سن : 02الجدول رقم   

  العماالت
عدد السكان 

  األهالي

18عدد األهالي في سن 

  1909في نوفمبر 

عدد الموجودين 

  فعال

عدد طلبات 

  اإلعفاء

  البلديـــات كاملـــــة الصالحيــات

4227426050408599  الجزائر

1955533128231658  وهران

3454765739413895  قسنطينة

  البلديــــــــات المختلطــــة

8916001387710886590  الجزائر

55061790406590437  وهران

144175624684187321091  قسنطينة

لقد تسببت عملية اإلحصاء يف حدوث الكثري من االضطرابات يف اجلزائر مثلما حدث يف 

أو تلك االحتجاجات اليت حدثت  1909-1908تلمسان أثناء إجراء هذه العملية خالل سنيت 

.19092يف مستغامن 

 ألمهيته بالنسبة للمؤسسة، ونظرا 1910كما طرح مشروع جتنيد اجلزائريني مرة أخرى يف سنة 

Jeanجان برانالعسكرية الفرنسية طلب وزيرا حلرب  Brunموافاته  جونار  من احلاكم العام

بكل تفاصيل العملية، وأن يتعاون يف هذا اإلطار مع اللجنة املكلفة من طرف الوزارة بعملية اإلحصاء 

»شاردوني «بقيادة النقيب Chardenet نظرا  و  ،على العملية، الذي أشرف شخصيا

1Ibid.

2-A.N.O.M. Série H. boite n°3h56. Le capitaine Chardennet en mission en Algérie.
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القطاع القسنطيين بسبب االحتجاجات و للصعوبات اليت تلقتها جلان اإلحصاء يف القطاع الوهراين 

1910، ففي تلمسان ونتيجة إجراء اإلحصاء يف سنة من طرف اجلزائريني ضد عملية  اإلحصاء

�Ŀ�ƢĔƢǰǇ�ǂƳƢǿ1911،جيلي طالب اجلنرال  لذ إىل بالد الشامGillet  بوقف العملية مؤقتا اىل

إىل أن أغلب  شاردوني النقيبفقد أشار تقرير أما يف سيدي بلعباس،،1. غاية اسقرار الوضع

�ƨǷƾŬ¦�ÀȂǓ°ƢǠȇ�ȏ�ǶĔ¢Â��śȈƥ°Âȋ¦�̧°¦ǄǷ�Ŀ�¾ƢǸǟ�Â¢�ǶȀȈǓ¦°Ƙƥ�śǘƦƫǂŭ¦�°ƢǤǐǳ¦�½Ȑŭ¦�ǺǷ�ŅƢǿȋ¦

سيدي (« Detrie »رشيف بلدية غري أن املتصفح أل،العسكرية وقد أقبلوا على عملية اإلحصاء

كانت خطة .2كاملة الصالحيات يالحظ غياب أكثر من نصف املسجلني عند عملية القرعة) حلسن

�ń¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�Ǟǧ°�ń¤�» ƾē��ňÂ®°Ƣǋ5200  جمند ليصل هذا العدد يف اجلزائر وتونس إىل

والنصف اآلخر من �ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ǶȀǨǐǻ�ÀȂǰȇ�À¢�ȄǴǟ�©¦ȂǼǇ 10رجل على مدى  46000

.3املنخرطني

من الدعاية لتجنيد  اجلزائريني عن طريق  مييميسومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف ضاعف 

�ƨǷƾŬ¦�ƨƸǴǐǷ�Ƣđ�ƪ العمليةلشرح فوائد  الصحافة ǷƢǫ�ƨǇ¦°®�ǾȈǳ¤�ƪ ǴǏȂƫ�ƢǷ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¦ƾǸƬǠǷ

العسكرية لألهايل اجلزائريني خبصوص املقارنة بني التجنيد عن طريق االخنراط والتجنيد بواسطة 

رجل يف السنة  2500من عدد املسجلني فذلك يعين % 5جتنيد  ذكرت يف حالة  اليتو االستدعاء ،

�ǺȇƾǼĐ¦�ƨƦǈǻ�ÀƜǧ�̈ƾŭ¦�ǽǀǿ�ȆǔǷ�ƾǠƥÂ�ƨǷƾŬ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǇ�ªيف ظرف ث 7500األوىل أي  Ȑ

�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđÂ�ǲƳ°�Ǧ 18أو  15أي ميكن احلصول على % 10سرتتفع إىل  ǳ¢ تصل قيادة اجليش 

 ستطيعيلدى األهايل  تلقى العملية قبوال، كما هو احلال يف تونس وعندما %20 جتنيد ما يعادل إىل

يف تصرحياته وخطبه أن اخلدمة  مييميس وذكر ،4اشابألف  100وأ 90ند جيأن  اجليش الفرنسي

علينا أن نستغل هذا ":العسكرية للجزائريني فرصة مواتية للشروع يف تطبيق اإلصالحات حيث قال

ومقابل ذلك البد من االنفتاح على رعايانا يوما بعد يوم بإعادة النظر  ،الكم الهائل من الجند

يتضح لنا من خالل هذا التصريح أن ، 5..."في قانون األهالي والضرائب التي أثقلت كاهلهم

اجلزائريني كانوا رعايا يعيشون حتت إجراءات استثنائية ممثلة يف قانون األهايل، واحملاكم الردعية، ومل 

1 A.N.O.M., Série H , Boite 3H58, Au Sujet Des Travaux D’une Commission.
2 A.C. De Sidi Lahcen, Service Militaire Des Indigènes.
3 Ageron, Charles Robert. Op,cit, p1071.
4 A.N.O.M, Série H, Boite 3h 56, Le Capitaine …, op.cit.
5 - Ageron, Charles Robert. Op,cit, p1072
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، إذ أصدرت السلطات االستعمارية  همجنيد اإلجباري سوى عبئا جديدا يضاف على كاهليكن الت

االنتقاء و الذي نص على استدعاء الشبان اجلزائريني أمام جلان الفحص  1911فرباير 28مرسوما يف 

تقرر رئاسة احلكومة و احلرب  ارة ، ومن خالل املراسالت اليت متت بني وز 1912مع  بداية سنة 

وزيرا للمستعمرات يف مارس  مييميسوبعدما عني ، 1تطبيق التجنيد اإلجباري على اجلزائريني 

 اأصبح وزيرا للحرب، وابتداء 1911جوان  27ختوف املعمرون من أن حيقق أهدافه، ويف 1911

 جويلية قرر إنشاء ثالثة فيالق من القناصة اجلزائريني يف وقت كان العجز يقدر مبئاتشهر من 

�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¾ƢƳǂǳƢƥ�Ǌمييميسولعل  ،2الرجال ȈŪ¦�ƾȇÂǄƫ�ƨƥȂǠǏ�ȄǴǟ�ǺǿŐȇ�À¢� ¦ǂƳȍ¦�¦ǀđ�®¦°¢

التطوع، خاصة وأن هذا الظرف تزامن مع تأزم العالقات الفرنسية األملانية بسبب أزمة أغادير اليت 

3.إفريقيامشال سعت من خالهلا أملانيا إىل منافسة  فرنسا يف 

إىل 1907طيلة الفرتة املمتدة من  الذين تعاقبوا على جلنة ميزانية  احلربلقد اهتم املقررون 

مبسألة فرض Clementelكليمولتال و ، Gervaisمي إلى  جيرفي يميسمن   1911

 1908-1907ريديي مجيعهم اتفقوا على ما خلصت إليه جلنة و  ،اخلدمة العسكرية على اجلزائريني

مع رغبة فرنسا يف احتالل  الهتماماتزامن هذا ، لقد 4اإلجباري التجنيداليت أوصت بضرورة تطبيق 

، ونتيجة ذلك بعث قائد جيش السلك وجهت أنظار جيشها حنو املغرب  حيث األقصى،املغرب 

خبصوص  1911نوفمرب  25رسالة إىل وزير احلرب يف  Bailloudبييو التاسع عشر اجلنرال 

لتغطية العجز الذي تعانيه  اجلزائريني يف أقرب اآلجال ضرورة تطبيق اخلدمة العسكرية اإللزامية على

5.تشكيل وحدات جديدة و  الفرق العسكرية اخلاضعة للسلك

 تحتمالفرتة اليت العالقات الدولية يف هذه  توتر خضميف بسبب هذه الضرورة امللحة، و و 

Ä°ƢƦƳȍ¦�ƾȈǼƴƬǳ¦�¿ȂǇǂǷ�ȄǴǟ�ǞȈǫȂƬǳƢƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦�ƪ أن تعززفرنسا على  ǷƢǫ��ƨȈǳƢƬǬǳ¦�Ƣē¦°ƾǫ��

�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǬƦǘǳ¦�©ƢǋƢǬǻ�ȄĔ¢�Äǀǳ¦ العسكرية دامت مخسة سنوات كان مههم الوحيد فيها مراعاة و

  . خدمة مصاحل فرنسا دون أدىن اهتمام ملا قد خيلفه هذا القرار للمجتمع اجلزائريو 

1 -A.N.O.M., Série H Boite 3h63, Les Origines.., Op.cit.
2 Ageron Charles Robert. Op. cit. p1072.
3 Tardieu André, le mystère d’Agadir, revue correspondance d’Orient, année 1912, P 545.
4 - A.N.O.M., Série H Boite 3h63, L’application Des Nouveaux Décrets Concernant Le Recrutement
Indigène.
5 - A.N.O.M., Série H Boite 3h63, Les Origines.., Op.cit.



التجنید اإلجباري للشباب الجزائري في الجیش الفرنسي:االولالفصل 

43

  ):1914-1912(د الجزائريين من إلزامية تجني -3

 1912أحصت اإلدارة االستعمارية الشبان اجلزائريني الذين بلغوا سن الثامنة عشرة يف سنة 

يف قسنطينة  13532يف عمالة اجلزائر  8423: موزعني على النحوالتايل 26662فكان عددهم

هذه السنة ،الربع جزائري خالل  2000، كما قررت السلطة العسكرية جتنيد 1يف وهران 4707و

.2والبقية عن طريق التجنيد اإلجباري رجل بواسطة التطوع ، 500أي 

تضمن تعديل شروط االخنراط ونسبة  1912جانفي 31كما اصدر وزير احلرب مرسوما يف 

إذ حدد مبقتضاه مدة االخنراط باثين عشرة سنة باإلضافة إىل أربع سنوات املعتادة يف نظام  ،املنح

فرباير من نفس السنة، الذي أسس لتجنيد إضايف  3الوزير مرسوما آخر يف  مث اصدر، 3االلتزام

بواسطة االستدعاء عن طريق القرعة، وفيه حددت مدة اخلدمة العسكرية بثالث سنوات مقابل منحة 

يبدو أن الدافع من وراء صدور هذين املرسومني يف وقت وجيز هو احلاجة و ، 4فرنك 250قدرها 

  .اجلزائريني يف ظرف متيز بتوتر شديد يف العالقات الدولية املاسة لتجنيد

) 06ينظر امللحق(يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية  1912فرباير  3قد نشر مرسومو 

  :مادة مقسمة إىل أربعة أبواب تضمنت مايلي 30وهو حيتوي على 

1 La Revue indigène, N°75, 30juillet 1912.
2 Sébe, Achille, op, cit, pp43-44
3Mynier, Gilbert, L’Algérie Révélée La Guerre De 1914-1918 Et Le Premier Quart Du Xxe Siècle,
Librairie Droz Genève 1981, p 96.
4 - J.O.R.F, N°37, 07/02/1912
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الباب األول:

على جتنيد األهايل املسلمني بصيغة  عبارة عن أحكام عامة يضم املادة األوىل اليت تنص

التطوع أو إعادة االخنراط أو بواسطة االستدعاءات اخلاصة مقابل منحة، وهو أسلوب إضايف مكمل 

.1لألسلوبني السابقني

الباب الثاني:

.جاء للتأكيد على األحكام الواردة يف الباب األول، وهذا ما يتضح يف املادة الثانية

الباب الثالث:

ي على مثانية فصول تضم ثالثة وعشرين مادة أي من املادة الثالثة إىل غاية املادة حيتو  

السادسة والعشرين، حيث جند الفصل األول حيتوي على أربعة مواد أي من املادة الثالثة إىل املادة 

�ǶǯƢū¦�̈°ƢǌƬǇ¦�ƾǠƥ�§ǂū¦�ǂȇ±Â�ƨȈƷȐǏ�ǺǷ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ƾȇƾŢ�À¢Â� ƢǟƾƬǇȏƢƥ�ǪǴǠƬƫ�ƨǇ®Ƣǈǳ¦

�ƢǸǼȈƥ��©¦ȂǼǇ�ǞƦǇ�̈ƾŭ�¶ƢȈƬƷȏ¦�Ŀ�ƨǷƾƼǴǳ�ǾƬȇ®Ƙƫ�ƾǠƥ�ƾǼĐ¦� ƢǬƥ�ǞǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�̈ƾǷو العام 

حيتوي الفصل الثاين على مخس مواد أي املادة السابعة إىل غاية املادة احلادية عشر واملتعلق بإحصاء 

لتنشر بعدها قائمة نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01اجلزائريني، حيث جترى العملية كل سنة يف 

  .من نفس الشهر 31ديسمرب إىل غاية  10املسجلني يف

أما الفصل الثالث فيحتوي على ثالث مواد من املادة الثانية عشر إىل املادة الرابعة عشر 

حيث ينب هذا الفصل األشخاص الذين هلم احلق يف اإلعفاء والتأجيل، فالفقرة رقم واحد من املادة 

على طالب اإلعفاء أن يقدم شهادة تثبت أن أحدا من إخوته منخرط يف اجليش الثانية عشرة تشرتط 

  .الفرنسي

أما الفقرة رقم اثنان من نفس املادة تتطلب تقدمي شهادة امليالد تثبت أن طالب اإلعفاء له 

  .ربه سنا اشرتكا معا يف قرعة واحدةأخا يك

ويف الفقرة الثالثة والرابعة واخلامسة، فاملعىن باألمر عليه أن يقدم وثيقة توضح حالة كل أفراد 

عائلته واألعباء املختلفة على عاتقه جتاهها، كما جاءت الفقرة رقم ستة من املادة السابقة لتوضح 

1 J.O.R.F, ibid, p1208.
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فإنه ) 04حقينظر املل( 1912سبتمرب 29حاالت اإلعفاء، فحسب تعليمة احلاكم العام الصادرة يف

بإمكان كل شاب أن يطلب اإلعفاء من اخلدمة إذا أثبت بوثيقة صادرة عن اإلدارة أن له أخ تويف 

معطوب حرب أو متقاعد من اجليش وأما التأجيل فهو من أو  أثناء تأديته ملهامه يف اجليش الفرنسي،

.1حق الطلبة إىل غاية بلوغهم سن الواحدة والعشرين

على سبعة مواد أي من املادة اخلامسة عشر إىل غاية املادة الواحدة وحيتوي الفصل الرابع 

والعشرين املتعلقة بالقرعة ومجع األشخاص،أما الفصل اخلامس فهو خاص بالبديل وذلك حسب ما 

حيث ميكن للمجند أن يعوض بشاب آخر شريطة أن ال  يكون هذا  جاء يف املادة الثانية والعشرين

ن السلطات ال تتدخل بني اخلدمة العسكرية، كما نص املرسوم على أامات قد ختلى على التز األخري 

ويضم الفصل السادس املادتني الثالثة ،2املعوض بل يتم ذلك بالرتاضي بني الطرفنياملعوض و 

�ȆǷȂȈǳ¦�ǂƳȋƢƥ�́ Ƣƻ�ȂȀǧ�ǞƥƢǈǳ¦�ǲǐǨǳ¦�ƢǷ¢��ǺȇƾǼĐ¦�ǞȈǸƴƬƥ�ƨǏƢŬ¦�ǺȇǂǌǠǳ¦Â�ƨǠƥ¦ǂǳ¦Â�ǺȇǂǌǠǳ¦Â

نصت عليه املادة اخلامسة والعشرين والفصل الثامن املتعلق باألحكام اجلزائية واحلوافز حسب ما 

  .ويشمل املادة السادسة والعشرين

الباب الرابع:

حيتوي على أربع مواد من املادة السابعة والعشرين إىل غاية املادة الثالثني املتعلق باألحكام  

ويتضح من قراءة نص املرسوم أنه ، اخلصوصية، حيث حتدد مواده االمتيازات اخلاصة باجلنود القدامى

للتجنيد عن طريق مل يول اهتماما كبريا ألسلوب التجنيد اإلجباري وقد اعتربه أسلوبا ثانويا مكمال 

يشكل التجنيد اإلجباري أسلوبا مكمال :"التطوع، وذلك ما تبينه مقدمة نص املرسوم إذ جاء فيها

نسبة قليلة من الدفعات السنوية المتكونة من ال يمكن تعميمه إذ أنه سوف ال يطبق إال على

ارية من ردود فعل ويبدو أن ذلك يعود إىل ختوف السلطات االستعم .3"الشباب القابلين للتجنيد

  .اجلزائريني واملعمرين يف هذا الظرف بالذات

  :نستخلص ما يلي 1912فرباير  03من خالل قراءتنا ملضمون مرسوم 

1 A.N.O.M, Série H, Boite n ° 3H 56, Instruction Relative Aux Opérations De Recensement A
Effectuer En 1912.
2 -A.N.O.M. Serie H Boite 3h63, Notes Et…, Op.Cit.
3 J.O.R.F, ibid.
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جيعل التجنيد ) املادة الرابعة من املرسوم(إن العمل بالقرعة لتطبيق اخلدمة العسكرية اإلجبارية-1 

ȂǇǂŭ¦�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�À¢�Ƥ¿مما يدل على انعدام اجل"ال حظ له"إجباريا على من Ÿ�Ŗǳ¦�ƨȇƾ.

صادر عن سلطة  2صادر عن سلطة تنفيذية،ال بقانون1إقرار جتنيد اجلزائريني إجباريا مبرسوم-2

.تشريعية، ففي هذه احلالة مل يراع مبدأ الفصل بني السلطات

يرتتب عنه ضرر بين هذا املرسوم على اإلكراه والقسر الذي هو ضد مبدأ احلرية واالختيار ما  -3

  .بالغ للجزائريني نفسيا وجسديا

فاجلزائري جيند عند بلوغه سن الثامنة عشر وملدة  ،يعد شكال من أشكال التميز العنصري -4

  .أما الفرنسي يف سن الواحد والعشرين وملدة سنتني ،ثالث سنوات

يتوشارل ل احلاكم العامحىت تلقى  ،1912فرباير03ما إن مت التوقيع على مرسوم و 

Charles Lutaud لقرار تعليمات بالتطبيق الفوري س الشهرفمن نالعشرين  و الرابع يف

مارس إىل عمال العمالت شهر  يف العشرين من فبعث مبراسالت ،اإلجباري للجزائريني التجنيد

 على أن يتم ذلك يف ،م جلان القرعةاخبصوص استدعاء الشباب املعين بالتجنيد للحضور أم  ةالثالث

، وكانت الفرق املكلفة بإجراء القرعة ملن 3لتجنب إثارة اجلزائريني بعض البلديات اليت ختتارها اإلدارة

خاصة بعدما  ،مرفقة بقوات عسكرية حتسبا ألي مشكل قد يعيق العملية 1911مشلهم إحصاء 

أو  )سنةمثانية عشرة (سجلت عدة جتاوزات بسبب تسجيل شبان جزائريني مل يبلغوا بعد سن التجنيد

قد بدأت عملها يف جوان  اللجانوكانت هذه  ،4وجود شبان مسجلني دون أي معلومات شخصية

الذين  مشلهم )  1/10 (عشر رجل أي ما يعادل  2500،حيث تقرر جتنيد حوايل 1912

�ƨȈǻƢť��̧ مبعدل أي ثالث فيالق، وبذلك يتشكل اإلحصاء ȂǸĐ¦�ƶƦǐȈǳ��ƨǳƢǸǟ�ǲǯ�Ŀ�ƾƷ¦Â�ǪǴȈǧ

:موزعون على الشكل التايل، 5فيالق يف كل قطاع  )08(

او عن رئیس )مرسوم رئاسي(ھو نص تنظیمي ذو صبغة عامة أو خاصة یعبر عن قرار سواء صدر عن رئیس الجمھوریة1
.و الذي یجب أن یوقع علیھ من قبلھم ثم ینشر في الجریدة الرسمیة)مرسوم تنفیذي(الحكومة

المجلس (ة و مجردة یتساوى أمامھا الجمیع من شأنھا أن تعبر عن إرادة الشعب یعدھا و یصوت علیھا مجلس منتخبھو قاعدة عام2
.، ثم تنشر بعدئذ في الجریدة الرسمیة)الشعبي الوطني

3- A.N.O.M. Serie H Boite 3h63, Notes Et…, op.cit.

4 G.G .A, op, cit, P 04.
5 Ageron, Charles Robert, op. cit,p 1073.
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1 .1912المجندون إجباريا خالل سنة   :03 الجدول رقم

عدد   القطاع

البلديات

المجندون    المقصون  المؤجلون  المنخرطون  الحاضرونالمسجلون

  فعال

  االحتياطيون

  123  604  1389  881  79  5341  20511  19  الجزائر

  92  215  218  240  209  2493  5645  16  وهران

271257947036145224851270144قسنطينة

يظهر من خالل اجلدول أن هناك تضاربا يف األرقام، حيث نالحظ أن عدد املسجلني يف 

يعود ذلك إىل عدم و ، 1389يف حني بلغ عدد املقصيني يف نفس القطاع  10511اجلزائر بلغ 

مل يتم التشطيب عليهم، كما أن و  املتوفني نيياجلزائر  نعدد كبري من الشبا فهناك ،يني احلالة املدنيةحت

االحتالل يف بعض البلديات تفرض على الشباب ضرورة احلصول على رخصة تنقل بعد صدور  إدارة

  . املضبوطةيف غياب قوائم احلالة املدنية  إحصائهممرسوم التجنيد اإلجباري لتتمكن من 

ردود فعل خمتلفة دعت كلها إىل رفض  لعسكرية اإللزامية للجزائريني خلدمة ااقرار لقد أثار 

، أما النخبة اجلزائرية اليت كانت متثلها ةاملشروع منذ الشروع يف عمليات اإلحصاء يف العمالت الثالث

حركة الشبان اجلزائريني، فقد اعتربته فرصة لتحقيق بعض املطالب يف إطار احلقوق السياسية مقابل 

عرائض إلدارة االحتالل مستنكرين فيها هذا القرار كتلك  الشعب اجلزائريضريبة الدم، كما قدم ممثلو 

الربملان و �ƨǷȂǰū¦�ń¤�Ƣđ�ƢưǠƥو ، 1912ماي  27يف  »ربة بوض«و» بن تامي « اليت حررها كل من

§�¦�ń¤�ÀȂȈǴƄمستغانمكذلك عريضة أعيان و ،2الفرنسيني ¦ȂǼǳ¦�Ƣđ�Ʈ Ǡƥ�ƢǷƾǼǟ�ƨƸǓ¦Â�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦

، استقبل رئيس اجلمهورية الفرنسي 1912جوان  26يف و  ،3الحق الوهران ��ƾ̈ȇǂƳ�Ƣēǂǌǻباريس

وفدا عن الشبان اجلزائريني الذي سلم له مذكرة مطالب كتعويض عن    Poincaré بوانكاري

1 -A.N.O.M., Série H , Boite 3h11, Renseignements Statistiques Sur Les Opérations Des Commission
De Tirage Au Sort.
2- A.N.O.M, Série H, Boite 3h63, A /S De La Pétition Adressée Le 27 Mai Au Gouvernement Et Au
Parlement Sous Les Signatures De M.M Boudarba, Hadj Moussa, Docteur Bentami.

.1912جوان 25"الحق الوھران"جریدة - 3



التجنید اإلجباري للشباب الجزائري في الجیش الفرنسي:االولالفصل 

48

اكتفت و ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ŅƢǿȋ¦�©ƢƳƢƴƬƷ¦�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ǀƻƘƫ�Ń�Ƣē®ƢǠǯ°��و ، 1اخلدمة العسكرية

عليهم أن يطمئنوا ألن فرنسا و بأن التجنيد اإلجباري ليس إال مكمال للتجنيد الطوعي،   بالرد عليهم

يف السنة املوالية مت تطبيق قرار التجنيد اإلجباري يف كل البلديات اخلاضعة و . صلحتهمال تعمل إال مل

                              .للحكم املدين حىت تتمكن قيادة اجليش من تشكيل فيلقني يف كل عمالة

قرار التجنيد اإلجباري يف كل البلديات اخلاضعة للحكم املدين  مت تطبيقويف السنة املوالية 

لكي تتمكن إدارة االحتالل من تشكيل فيلقني يف كل عمالة ، وعلى هذا األساس فإن احلصة 

 186ورجل ، 511رجل ، كما قبلت جلنة القرعة اخنراط  2553تقدر ب 1913املطلوبة لسنة 

،2ة اجليش الفيلق التاسع من فرقة الرماة يف وهرانوعلى هذا األساس شكلت قياد ،حلة تعويض 

  :                          حيث مت توزيعهم على الشكل التايل

19133توزيع المنخرطين حسب الفرق لسنة  : 04الجدول رقم  

  المجموع  الصبايحية  الرماة  القطاع

  214  136  78  الجزائر

  174  90  84  قسنطينة

  122    122  وهران

  510  226  284  المجموع العام

زائريني إىل التاسعة اجلنوفمرب من نفس السنة صدر مرسوم نص على رفع سن جتنيد  28يف و 

�ƨȈǷ¦ǂǳ¦�Ƣē¦°ƢȈƻ�Ǻǟ�̧و  ،عشر بدال من الثامنةعشر  Ƣǧƾǳ¦�Ŀ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ǂƻƘƬƫ�Ń�Ƣē®ƢǠǯ

 رفع يفألجل مصلحة فرنسا  1913سنة أمام الربملان يف مي يميساجلزائريني حيث رافع  إىل استغالل

حيث  مصلحة شؤون األهاليح رئيس يصر مستشهدا يف ذلك بت¦�ƢȀǌȈƳ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ عدد

.203، المرجع السابق، ص 2ج .....أبو القاسم سعد هللا، الحركة- 1

2- A.N.O.M, Série H, Boite9h63, Le Service.., op.cit.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 3h68, A/S Des Opération Des Commissions De Tirage Au Sort Pour Le
Recrutement Des Indigènes.
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قمت  يميسمي  خالل هذه السنة حقق التجنيد اإلجباري نتائج باهرة، انك يا صديقي":قال 

على الرغم من ذلك تواصلت معارضة اجلزائريني لقرار التجنيد اإلجباري، مما و ، 1.... "بعمل جبار

لذا توقعت الصحافة و جعل احلكومة الفرنسية تتخوف من قيام ثورة يف اجلزائر يف حالة حرب أوروبية، 

أن على فرنسا يف حالة قيام حرب أوروبية أن ترسل إىل اجلزائر ما بني  1913الكولونيالية يف سنة 

نتيجة هلذا التخوف أرسل وزير و  ،قد حتدث 2ألف رجل لكي متنع ثورة وطنية 300لف إىل أ 200

فيلقا من و رجال ،  272تعداده  3فيلقا سنغاليا إىل اجلزائر  1913جوان  9في  ألبير لوبراناحلرب 

، كما أوصت إدارة االحتالل مؤيديها من بعض 4رجال أيضا 272إفريقيا الغربية متكون من 

أ ن يقبلوا للدفاع و ، أن حيثوا األهايل أن يفعلوا مثلهمو إىل أن يعلنوا والءهم املطلق لفرنسا ، اجلزائريني 

  .عنها

1 - A.N.O.M., Série H, Boite 3h 63, Extrait Du Journal Officiel Du 13 Juillet 1913.
.203ص ، المرجع السابق، 2ج .....أبو القاسم سعد هللا، الحركة- 2

3 -Journal La Dépêche Algérienne , N° 10174, 10 Juin 1913.
4 -A.N.O.M., Série H, Boite 3h13, Analyse Relève Du Bataillon Sénégalais D’Algérie.
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  1918-1914المجهود الحربي للجزائر – 4

:تعبئة الموارد البشرية 4-1

للحرب العاملية األوىل  عن التعبئة العامةريمون بوان  رئيس اجلمهورية الفرنسية ما إن أعلن  

هانوتو  للجنرال   1914أوت  03يف ارسومموزارة احلرب  أصدرتحىت ، 1914يف أوت 

Hanotaux  19)قائد السلك التاسع عشرeme corps)  خبصوص التجنيد طيلة مدة

 هلذا رأى احلاكم العام ،رجال 7000جتنيد  1914احلرب، فكانت حصيلة شهر أوت وسبتمرب 

آالف  10بعدما ساد االعتقاد يف التوصل إىل  ،1915أنه ال داعي لالستدعاء املسبق لدفعة لوتو

ويبدو أن احلاكم العام أراد أن يبني أمهية التجنيد عن طريق االخنراط ، 1سنةال خالل نفس جمند 

ء الذي كان مرفوضا يف البداية من الطوعي من الناحية العسكرية مقارنة بالتجنيد بواسطة االستدعا

من جهة و ، من جهة سياسية القوق احلصول على احلمن حىت ال يتمكن اجلزائريون طرف املعمرين 

بسبس  احلرب األوربية  ظروفخضم أخرى ختوف إدارة االحتالل من قيام انتفاضة يف اجلزائر يف 

ساحات املعارك واليت نقلها اجلرحى اجلزائريون غري أن األخبار الواردة من  ،التجنيد اإللزامي للجزائريني

�®ƾǟ�ǞƳ¦ǂƫ�ń¤�Ã®¢��ƨȈǻƢŭȋ¦�©¦ȂǬǳ¦�¿ƢǷ¢�½ƢǼǿ�ǶēƢǻƢǠǷ�ÃƾǷÂ�§ǂū¦�¾¦Ȃǿ¢�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦

:املتطوعني،وذلك ما يوضحه اجلدول التايل

:2)1918-1914(تطور عدد المجندين الجزائريين خالل حرب  :05 الجدول رقم

  المتطوعون  المستدعون  الدفعة

1914250016604

1915250012052

1916480212608

1917161176281

19187467/

1 Meynier, Gilbert, Op.Cit., P 393.
2 Ibid, p405.
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�ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�Ŀ�̧ ƢǨƫ°¦�½ƢǼǿ�À¢�¾ÂƾŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǚƷȐȇ1914،  ويعود

سبب ذلك إىل املرسوم الذي صدر يف أواخر هذه السنة خبصوص رفع منح االخنراط من أجل 

°�Ƕēǂǣ¢�Ǻȇǀǳ¦�ǂȇÂ¦Âƾǳ¦�ȂȈǋÂ�śȈǻƾŭ¦�śǧǂǐƬǸǴǳ�ÀƢǼǠǳ¦�ǪǴǗƘǧ���ǲƳ 15000الوصول إىل جتنيد 

، 1اتمث ارتفعت هذه اجلائزة إىل سبعة فرنك،فرنكات كمكافأة هلم عن كل جمند  منحة قدرها مخسة

�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟو ، عدد املتطوعنيتراجع كبري لعلى الرغم من هذه اإلجراءات السابقة، إال أننا نالحظ و 

بسبب كثرة الفارين من اجليش الفرنسي وآثار انتفاضة  1915شهر مارس وأفريل من سنة إجباريا 

املسجل  ، فتم تفضيل االستعانة باملتطوعني لتغطية العجز1914مبعسكر يف سنة  بني شقران

استحدثت  1914أوت  03، ويف غراء باحلوافزبواسطة اللجوء إىل الضغوط اإلدارية الشديدة واإل

فرنك قابلة للتجديد يف كل سداسي ، ومنذ 100الخنراط يف اجليش ملدة ستة أشهر قيمتها لعالوة 

كان و ، 2االخنراط ملدة احلرب،فرنك بعدما أصبحت عالوة 200أكتوبر ارتفعت قيمتها إىل  15

فرنك  0.22املنخرطون فيه يتقاضون زيادة على ذلك أجرة قدرها و املستدعون للخدمة يف اجليش 

كان لعائالت اجلنود الفرنسيني احلق و فرنك، 0.05يوميا، يف وقت كان الفرنسيون ال يتقاضون إال 

ف ، فقررت احلكومة صر طفلفرنك عن كل  0.50وفرنك يوميا،  1.25يف تقاضي عالوة قدرها 

Đ¦�©ȐƟƢǠǳ�Ƣǔȇ¢�©¦ÂȐǠǳ¦�ǽǀǿما يفسر جناح محالت التجنيد، حيث مت جتاوز دين اجلزائريني، ذلك ن

بعد سنة واحدة كان و ، 1914ألف جمند الذي قد طلبته وزارة احلرب مسبقا يف سبتمرب  15عدد 

.3ألف جمند 27العدد اإلمجايل للمجندين منذ بداية احلرب قد بلغ 

اخلاص بإلزامية اخلدمة العسكرية مبدأ  1912فرباير  3من بني اآلليات اليت أوجدها مرسوم و 

حيث ميكن للمجند أن يعوض بشاب آخر شريطة أن  )املادة الثالثة والعشرون من املرسوم(التعويض 

نتيجة لذلك و أن يكون بصحة جيدة، و يكون هذا األخري معفى من التزامات اخلدمة العسكرية، 

كاالت لبيع البدالء اليت استغلت حاجة الشبان لثمن التعويض بسبب سوء أوضاعهم و رت انتش

، مما أدى إىل ارتفاع مثن البديل، ذلك ما أوضحته رسالة كتبها أحد اجلزائريني من 4االجتماعية 

رسالة ،)1914أكتوبر -انتفاضة معسكر سبتمبر(اإلجباري في الغرب الجزائري المقاومة الوطنیة المناهضة للتجنید محمد، غانم1

.67، ص 1976لنیل شهادة الدراسات المعمقة، معهد العلوم اإلجتماعیة، جامعة وهران، دیسمبر 
،تر فاطمي و آخرون ، المجلد 1954إلى إندالع حرب التحریر1871تاریخ الجزائر المعاصر من انتفاضة شارل روبیر، آجرون،-2

.415، ص 2008الثاني، دار االمة ،الجزائر، 
.المرجع نفسھ 3

4 - ANOM ; Service H , boite 9H63, Notes et …. Op.cit.
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في  كل يوم ينقل الرجال إلى فرنسا، فلم يبقى :"جاء فيها تونسمنطقة القبائل إىل أحد أقاربه يف 

الخدمة العسكرية يباع هنا بأربعة إلى سبعة آالف  )البديل( معوض و ...األطفالو سوى الشيوخ 

،  كما ميكن لثمن التعويض أن يسجل أرقاما قياسية كلما قل عدد البدالء، وغالبا ما "1 ....فرنك

ببيع كل ما  وذلك ، تبدأ جبمع الثمن الذي يدفع للبديلشاقةو كانت رحلة البحث عن البديل طويلة 

فضال عن اخلوف من عدم احلصول على معوض أثناء الفرتة احملددة من ، ميكن بيعه من املمتلكات

باإلضافة إىل ذلك أن املعوض  ، ƾǼĐ¦2طرف السلطات االستعمارية بشهر واحد بعد تاريخ استدعاء 

يف حالة احلصول عليه كان يف غالب األحيان يرفض اإلمضاء على العقد إال بعد تسلمه املسبق ملبلغ 

هو ما تبينه رسالة أحد اجلزائريني و التعويض، األمر الذي كان يعقد العملية اليت قد تؤول  إىل الفشل،

ة هذه السنة، إنني من ر إننا يا أخي في حي:"....جاء فيها تونس، إىل أحد أقاربه يف  تلمسانمن 

نظرا ألنهم ال يرفضون أحدا، فإنني حتما من المجندين، ففي تلمسان و بين األهالي المسجلين، 

مل يكن ."3.....يوجد الكثير من البدالء الذين يباعون كالعبيد بسبعة إلى عشرة آالف فرنك

�ǪǴǫ�°ƾǐǷ�Ǻǰȇ�Ń�Ǯ ǳǀǳ��ǺȇƾǼĐ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƾȈǼƴƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ƢƦǴǇ�ǂƯƚȇ�ǲƳǂƥ�ǲƳ°�ǒ ȇȂǠƫ

  : هو ما يوضحه اجلدول التايلو بالنسبة لقيادة اجليش، 

.19154إلى  1912تطور عدد البدالء من  :06جدول رقم 

  %  البدالء  المجندون إجباريا  السنة

1912243813712.3

191322809308.9

1914234913211.4

1915254617613.8

.28مانع األجنف، المرجع السابق، ص  -1

2 - ANOM ; Service H , boite 9H63, Notes et …. Op.cit.
.28جع السابق، صمانع األجنف، المر-3

4 - ANOM ; Série H, boite 3H11, Tableau Présentant Par Année Le Chiffre Des Jeunes Gens
Désignées Par La Commission Pour La Formation Du Contingents.
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  46.4  538  9613  المجموع

يتضح من خالل اجلدول أن عدد البدالء يف تزايد مستمر خالل السنتني األوليتني للحرب 

يعود ذلك لكثرة اخلسائر املسجلة يف اجليش الفرنسي مما جعل العائالت تتخوف من و العاملية األوىل 

احلرب، فاضطرت للبحث عن البديل، كما أن البدالء قبلوا تلك  ساحاتإرسال أبنائها إىل 

  . الفقرو الصفقات حتت ضغط احلاجة 

، عاد الرتكيز على التجنيد 1916وزارة احلرب يف أكتوبر Gallieniغالينيعندما تسلم و 

كلنا نعلم أن الخدمة العسكرية غير مقبولة في الجزائر،  ": اإلجباري حيث قال يف هذا الشأن

كما أنها غير مقبولة في فرنسا، وإذا حدثت االضطرابات فذلك بسبب عملية القرعة، وليس 

الخدمة بسبب االستدعاءات، وعليه يجب إلغاء مبدأ التعويض وإقرار المساواة في 

�ƨȈǴǸǟ�ȄǴǟ�ǂƯƚȇ�À¢�ǺǷ�ƢǧȂƻ�ƢȈƟƢĔ�ǾȈǧ�Ƕǈū¦�ǶƬȇ�Ń�°ƢȈƻ�®ǂů�ǲǛ�Ǯ، 1"العسكرية ǳ̄�À¢�Śǣ

على الرغم من االنتقادات اليت وجهت ملبدأ التعويض بسبب انتشار أسواق بيع البدالء، و ، التجنيد

 بدأالحتالل إلدارة ا ولكن نتيجة للحرج الذي سببه إال أن السلطات االستعمارية أبقت عليه، 

�ƨǼǇ�Ŀ�ƨȈƟƢĔ�ƨǨǐƥÂ�Ǯ 1916 يف إلغائه منذ سنة ريتفكال ǳ̄�Ļ�À¢�ń¤1918.

أن يف مذكراته  مصالي الحاجيذكر  إذ¦°���ƢȈƦǈǻ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǞǨƫ 1916حبلول سنة و 

مدينة تلمسان مثال كانت حقا تستحق تسميتها بالمدينة الثكنة، أتذكر أنني رافقت في العديد 

العساكر إلى محطة القطار، ركب الجنود الذاهبون في عربات كانت مخصصة من من المرات 

صارت تلمسان مركزا هاما ": خبصوص الدعاية للتجنيد  مث واصل قوله يف مذكراته قبل للحيوانات،

) تيرايور( ة قناصينللتجنيد، فالدعاية من أجل ذلك كانت ماهرة كانت مجموعة من عشر 

فكانوا  2يطوفون في المدينة كان البعض منهم ينغم الموسيقي بالغايطةن أو ثالثة تمصحوبة بفريق

بهذه الكيفية يجلبون الناس، وبما أنهم كانوا يقومون بذلك أيام األعياد واألسواق فالفالحون 

1 Meynier, Gilbert, op, cit, p 397.
.هي آلة موسیقیة نفخیة خشبیة2
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الذين ليست لهم أرض ألنها انتزعت منهم كانوا يشكلون الهدف المفضل لألعوان المكلفين 

.1بالتجنيد

�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ƨǨǟƢǔŠ�̈°¦±Ȃǳ¦�ƪ ƦǴǗ�ƢǸǯجندي،  5000لكي يصبح عددهم  إجباريا

De»دي كاري«فكلفت وزارة احلربية اجلنرال Cary مبهمة يف اجلزائر لدراسة إمكانية تكثيف

ضرورة دمج األوربيني واجلزائريني يف هذه بفيه أوصى تقرير ب قام ، ف1916التجنيد اخلاص بدفعة 

.2ةالرما، وفيلقني من وةالزواا مجيعا أحد عشر فيلقا تسعة منهم من الدفعة ليشكلو 

�ǂƻ¦Â¢�Ŀ�ǞƳ¦ǂƫ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�À¢�ǪƥƢǈǳ¦�¾ÂƾŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǚƷȐȇÂ1916  ويعود السبب

صارت املعارك يف جبهات احلرب أكثر  1917-1916فخالل سنوات  ،إىل اشتداد ضراوة املعارك

�ƨȇƢĔ�Ŀاألوراسثار انتفاضة آ، باإلضافة إىل ذلك 3شراسة، حىت أن أخبارها انتشرت يف كل مكان

، كما أن كثرة األخطاء العسكرية املرتكبة من طرف  1917واليت امتدت إىل غاية ماي  1916عام 

�ǺǷ�Ƣǿ®ƾǟ�ǲǬƬǻ¦�̄¤��ƨȈƥǂū¦�ǆ اجليش الفرنسي واملدانة من ǳƢĐ¦�ǲƦǫ3000  1914خطأ يف سنة 

خالل  خطأ 26000وجتاوز حدود 1916يف سنة  25000واىل  1915يف سنة  14000إىل 

ومنها املطالبة برخصة العطلة، لباس عسكري غري الئق، مما أدى بالعديد ،1917األشهر األوىل من 

�Ŀ�Ƕǿ®ƾǟ�ǢǴƥ�̄¤�¾ƢǸǠǯ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�̧و  ،4ممن الوحدات إىل رفض تنفيذ أوامر اهلجو  ƢǨƫ°¦�Ǯ ǳǀǯ

، باإلضافة إىل جتنيد من شهر جانفي إىل شهر أفريل حوايل  عامل 42378حوايل  1917ماي 

، أما يف املغرب 3380جزائري، ويف نفس الفرتة جندت سلطات االحتالل  يف تونس3182

بعدم  رفع توصية إىل احلكومة الفرنسيةجعل إدارة االحتالل تقرتح ، 26835األقصى حوايل 

يف اجلزائر رأيه  "ليتو"أبدى احلاكم العام   ، حيث6 1917يف سنة 1918االستدعاء املبكر لدفعة 

رجل والذي أقرته وزارة احلرب، وأن ذلك سريغم اإلدارة إىل االستنجاد  28000يف موضوع جتنيد 

انتفاضة نوفمبر المنصرم ال يعني الخضوع  إن قمع":7باملتطوعني فكتب إىل وزارة املستعمرات

.62، ص 2006، الجزائر ANEP، منشورات)ترجمة محمد المعراجي(،1939-1898مذكرات ، الحاج، مصالي1
2 Ibid , p 398.

.71مصالي، الحاج، المصدر السابق، ص 3
4 De gaulle, Charles, op, cit, p274.
5 N.A.A, Boit N 0109, Diverses Affaires Militaire 1884-1938.

- .423السابق ، صشارل روبیر اجیرون ،المرجع - 6

.1917مارس 23أصبحت مهمته تجنید الشباب وتوفیر العمال المسلمین من صالحیات وزارة المستعمرات بمقتض مرسوم 7
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لتأكده من أن العملية لن تتم بسهولة،   1918تأجيل استدعاء دفعة  ها، وطلب من1"التام للقبائل

ألغت احلكومة استدعاء هذه الدفعة استنادا إىل توصيات جلنة التحقيق الربملانية يف املوضوع،  كما

يف اجلزائر، وكذلك عامل عمالة اجلزائر، الذي كتب يف هذا ما أثار حفيظة بعض النواب الفرنسيني 

ن فعال ، إن أبناءنا هم الذين على الجبهة يإن المسلمين لمحظوظ: "ما يلي 1917نوفمرب  29

2"ليس أبناء األهاليو 

لمجلس، طلب إرسال اإلمدادات من مجيع املستعمرات حيث لرئيسا كليمنصو   وملا أصبح

أصبحنا في هذا الوقت مجبرين و إن قواتنا على حافة االنهيار ، فقدنا ثالثة ماليين رجل ، : قال 

، 3على طلب العون من مستعمراتنا لمجابهة معارك قادمة قد تنجر عنها مذابح لخيرة الفرنسيين

، غري أن قيادة اجليش يف اجلزائر طلبت بأن ال يشمل التجنيد أقاليم اجلنوب اليت 3الفرنسيين

ألف  18ال ميكن أن تزود أكثر من  1918أكدت أن دفعة و نقص التعداد ،  أصبحت تعاين من

رجل قادر على اخلدمة العسكرية خاصة  بعدما ذكرت التقارير الطبية بوجود مرضى يف صفوف 

Ǡǧƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦أثناء  سيدي بلعباس، منها تقرير أحد األطباء يف املستشفى العسكري ب  ات

هم الذين وهؤالء، )القرعو اجلرب (لألمراض اجللدية حاالت عديدة حيث وجدفحصه للمجندين

�ƨȈƸǐǳ¦�ǶēȏƢƷ�Ƥ Ʀǈƥ�ƨȈǓƢŭ¦�ƨǼǈǳ¦�ǶȀǴȈƳƘƫ�Ļ�� الذين مت اللجوء إىل جتنيدهم مبوجب التعليمات و

ألف 11رجل أضيف إليهم حوايل  30495حيث مت بذلك جتنيد  1918فرباير  17الصادرة يف 

.4متطوع 

كما مت إلغاء عملية التعويض   ،أفريل 30جانفي إىل  15من  1918م دفعة متت مراجعة قوائ

�ƢȈƟƢĔ  ألف جمند عامل غري أنه أقر يف شهر سبتمرب 50بإمداد اجليش ب جونار وعد احلاكم العام و

 5608جندي منهم  31153حوايلفلم يفلح إال يف جلب ،من نفس السنة بفشله يف مسعاه

Devancement(تطوعوا قبل التجنيد  d’appel(  يف جو  متيز بانتشار ستة فيالق للرماة

5.السنغاليني حتسبا ألي انتفاضة قد حتدث يف اجلزائر

1- Ageron, Charles Robert, Op, Cit, Pp 1162-1163.
2 Ibidem.

424شارل روبیر أجرون ، الرجع السابق ، ص -3
4 -A.N.O.M, Série H, Boite 3h68, Le Médecin Aide-Major A L’hôpital Militaire De Sidi Bel Abbés A
Monsieur Le G.G.A.
5 A.N.O.M., Série H, Boite 3h 13, Troupes Noires En Algérie.
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�§ǂƷ�¾Ȑƻ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨǴȈǐƷ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǳ1914-1918  ضمن صفوف اجليش

متطوع  90000و مستدعى 87545، منهم جمند 187045الفرنسي مبختلف األشكال حوايل 

أجنز يف سنة  ، ويذكر تقرير آخر1من الصباحيية منذ بداية احلرب 6500و جندي احتياطي 3500و

جمند ضمن  84554رجل منهم  146021يلة بلغت صخبصوص جتنيد اجلزائريني أن احل 1927

إىل  1914أوت 02من  منخرط 61467و، 1918 -17-16-15- 1914دفعت 

هي األعلى من بني  1918-1914حرب  وعليه تكون مسامهة اجلزائر يف، 19182نوفمرب 30

  :يتضح ذلك من اجلدول التايل و إسهامات املستعمرات الفرنسية ،

19183-14حرب  إسهامات المستعمرات الفرنسية في أثناء :رقم07الجدول  

عدد   المستعمرة

  المجندين

عدد مجندي المستعمرات في أوروبا

172800172800  الجزائر

6000060000  تونس

3715037150  المغرب

163000134000  أفريقيا الغربية

275290215140  أفريقيا االستوائية

3821029548  المستعمرات القديمة

1 N.A.A, Boit N 0109, Fond Des Territoires …, Op. Cit.
2 -A.N.O.M., Série G.G.A, Boite 3H 14-16, Note Sur Le Service Militaire Des Indigènes En Algérie.
3 -Pierre Montagnon, La France Coloniale La Gloire De L’empire, Editions Pygma Lion/Gérard
Watelet, Paris, 1988, P 409.
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إىل جتنيد اليد العاملة  االستعماريةإىل جانب التجنيد العسكري اإلجباري، جلأت السلطات 

ألغي مبوجبه مرسوم  1914جويلية  15اجلزائرية خدمة لالقتصاد الفرنسي، حيث صدر قانون يف 

.1املقيد للهجرة مما شجع اهلجرة التلقائية حنو فرنسا 1874ماي  16

يف أواخر سنة  مصانع الغاز و ، الذخريةو لصنع اآلليات كما أدى إنشاء مصانع احلرب 

اليد العاملة واحلاجة حلفر خنادق اخلط الثاين إىل التفكري يف جلب اليد العاملة من  ، ونقص1914

مصلحة عمال ولكن بإنشاء  ة   غري أن استخدام هؤالء مل يكن منظم يف البداي ،املستعمرات

تنظيم اهلجرة اليت كانت تشرف ب حتسنت الظروف 1916سبتمرب  14مبوجب مرسوم  المستعمرات

احلرب، وكانت هذه املصلحة تتوىل تسجيل العمال يف اجلزائر ونقلهم إىل فرنسا، مث عليها وزارة 

  :ذلك ما يبنه اجلدول التايل  ،2توزيعهم هنا

2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1939-1914الحربین الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین ، عبد الحمید، زوزو1

.14ص 
2 -Mahfoud, (Kaddache), Histoire De Nationalisme Algérien, 2éme Edition, Tome1, E.N.A.L,
Alger 1993, P173.
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إلى  1916نحو فرنسا من  العماالتعدد المهجرين الجزائريين حسب :08الجدول رقم

19181:

عمالة 

 الجزائر

عمالة 

 وهران

عمالة 

قسنطينة

إقليم 

عين 

الصفراء

 المجموعبسكرةاألغواط

مة
علي

الت
ق 

طبي
ت

2
رية

وزا
ال

رية
وزا

ال

9
ر 

رباي
ف

19
16

528820362150///9474

مرسوم

1491916
130435070103953081479171232007

وم
رس

 امل
س

نف

من
15/0

19
17

ىل
إ

01
ي 

انف
ج

19
1855413141594611611310187018969

23872102471849114672789358264032  المجموع 

��ƢĔȋ�ǲǸǠǴǳ�śǟȂǘƬŭ¦�®ƾǟ�µ 1916فرباير  9يتبني من اجلدول أن تعليمة  ƢǨŵ¦�ń¤�©®¢

كانت جمحفة يف حق العمال املهاجرين حيث خفضت قيمة منحة التعويض من مخسة  فرنكات إىل  

  .فرنكني

1 N.A.A, Boite N 0109, Statistiques Relatives A L’emplois Des Indigènes Dans Le Métropole
Pendant La Guerre 1914-1918

.فرنك02فرنك إلى 5أمرت بتخفیض قیمة المنحة من 2
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اليت أجربت على اللحاق بالعمل العسكري قبل  1917مت استدعاء دفعة  1916 ويف سنة

يف مصانع  الف عامل جزائري17األوان ، ويف نفس الوقت كانت إدارة االحتالل قد جندت عنوة 

،وحىت الفالحة األوربية 1بذلك ازدادت اهلجرة إىل فرنسا بأعداد ضخمةو  الدفاع الوطين الفرنسي 

لوراي جزائري يف أعمال الفالحة مبنطقة  1037جلأت إىل عمال مشال إفريقيا ، وهكذا مت تشغيل 

Loray ،  1918إىل  1915وبذلك ازدادت هجرة اجلزائريني حنو فرنسا حيث وصلت ما بني 

  :عامل مهاجر كما يبدو من اجلدول التايل 78566إىل 

  1918إلى  1914من 2عدد المهاجرين الجزائريين نحو فرنساطور ت :09الجدول رقم 

  الباقون  العائدون  المهاجرون  السنة

1914

1915

1916

1917

1918

7444

20092

30755

34985

23340

6000

4970

9044

18849

20489

1444

15122

21711

1636

2851

لقد وصل عدد املهاجرين اجلزائريني حنو فرنسا خالل احلرب العاملية األوىل إىل أقصاه يف سنة 

يعود السبب يف ذلك إىل زيادة األجور املدفوعة إىل العمال حيث بلغت العالوات اليومية و  1917

�ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǠǳ�ƨǐǐƼŭ¦05.50عن  فرنك فرنسي ، باإلضافة إىل األزمة االقتصادية النامجة

بشكل قسنطينة و القبائلمما أدى إىل تضرر منطقتا  احلصار  اشتدادو  الكارثيالزراعي  احملصول 

أفريل و كانت االستجابة حلاجات املستهلكني يف غاية الصعوبة ووصل األمر يف شهري مارس و خاص 

.3إىل حد احلديث عن شبه جماعة يف اجلزائر

.14عبد الحمید زوزو ، الرجع السابق ، ص-1
2 - Mahfoud, (Kaddache), op.cit, p173

436شارل روبیر أجرون ، المرجع السابق ، ص ص -3
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حيث كلف باستدعاء اليد العاملة بصورة  ،"جونار"تواصل التجنيد خالل عهدة احلاكم العام 

حدد فيها عدد العمال الذين  1918جانفي  21مكثفة، فأصدر تعليمة خبصوص هذا املوضوع يف 

، وتشري 1هذا العدد ، غري أنه مل يتمكن من توفري )50000(ينبغي استدعاؤهم خبمسني ألف 

ƾƬǸŭ¦�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǞǻƢǐŭ¦�Ŀ�¾ƢǸǠǯ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ̈� أنإحصائيات احلكومة العامة 

.2رجل124298بلغ 1918نوفمرب 30 إىل 1914أوت 02من 

ويتضح من خالل تكثيف عدد العمال املهاجرين إىل فرنسا هو إصرار السلطات الفرنسية 

�ȄǴǟ�Ƣē®¦°¤�µ ǂǧ بفعل تعبئة  زمة االقتصادية يف اجلزائر، من جهة واستفحال األ إدارة االحتالل

، مما دفع   1918- 1914حلفائها  خالل حرب و املوارد االقتصادية خدمة للمصاحل فرنسا 

 .اجلزائريني إىل العمل يف فرنسا ب

 عشرات  ومهما يكن من أمر فإن السلطات الفرنسية حققت ما كانت تسعى إليه فجندت

خدمة ملصاحلها يف احلرب العاملية األوىل  )05امللحق رقمينظر (اجلزائريني منهمو من املغاربة  الفاآل

القتال األوربية، أو عمال يف مصانع احلرب الفرنسية دون أن تغضب  جبهاتسواء كانوا جندوا على 

.املعمرين، ودون أن تتنازل للجزائريني عن ما كانوا يطالبون به

ارك طاحنة ومروعة تكبد لقد شهدت السنوات األوىل من احلرب العاملية األوىل عدة مع

ȄƷǂŪ¦Â�ȄǴƬǬǳ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�®¦ƾǟ¢�ǶȀƬǨǴǯ��ƨǸȈǈƳ�ǂƟƢǈƻ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢŮȐƻ

Ƣƥ°ÂƘƥ�§ǂū¦�©ƢȀƦƳ�ǺǷ�ÀȂƷÂǂĐ¦�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ƢǷǂǳ¦�ǾǴǬǻ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄.

على الرغم من أن األرقام اليت تبني اخلسائر البشرية مل تنشر بصفة رمسية إال أن بعض املصادر 

�Ƣǿ®¦ƾƬǋ¦�Ƥذكرت أ Ʀǈƥ�§ǂū¦�©¦ȂǼǇ�¿ƾǬƫ�ǞǷ�ǞǨƫǂȇ�ÀƢǯ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ȄǴƬǬǳ¦�®ƾǟ�À

Ƣǈǻǂǧ�̈ƾƟƢǨǳ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǾǷƾǫ�Äǀǳ¦�ĺǂū¦�®ȂȀĐ¦�ƨǸȈǫ�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀǯ�¿Ƣǫ°ȋ¦�ǽǀǿ�ƪ ǳ®�ƢǸǯ��ƢȀƬǇ¦ǂǋÂ.

 7822حوايل  1916أفريل  01صرح أن خسائر اجلزائريني بلغت يف  "ليتو"فاحلاكم العام 

أن نسبة القتلى " Revue indigène"، وذكرت جملة 3أسريا 2611جريح و 30354قتيال و

�Ȇǿ�ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�¾Ȑƻ�ŅƢǿȋ¦�ǺȇƾǼĐ¦�» ȂǨǏ�Ŀ30% يف حني بلغت نسبة اجلرحى ،

1 Ageron, Charles Robert, op. cit., p 1159.
2 N.A.A. Boite N 0109, Fond des …, op, cit.

1Ageron, Charles Robert, op, cit, p1166.
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1�ȄǴǟ�¦ ƢǼƥÂ���ƨȈǴǸǠƥ�ƢǼǼǰŻ�ƨǴĐ¦�ǽǀǿ�Ƣē®°Â¢�Ŗǳ¦�¿Ƣǫ°ȋ¦�ǽǀǿألف جمند 175من جمموع % 50

حسابية بسيطة أن حنصل على عدد الضحايا اجلزائريني يف هذه احلرب، باالعتماد على الرقم الذي 

  .جريح 87500قتيل  أما عدد اجلرحى فهو  2500أوردته فيصبح عدد القتلى 

ألف قتيل أما عدد  80رب بلغ فإن عدد القتلى من اجلزائريني يف احل "األمير خالد"وحسب

.Mمورينو"ألف جريح، وذكر النائب  150اجلرحى وصل إىل  Maurinaud"  يف جريدة

L’échoصدى الجزائر " d’Alger"  وحوايل 19074أن عدد ضحايا احلرب من اجلزائريني ،

األمري خالد فيما ذهب إليه  "فرحات عباس"ومن جهته وافق،2جريح 72035مفقود، و8779

�Ƕǫ°�ǂǯ̄بال �Ʈ ȈƷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƢȇƢƸǔǳ¦�®ƾǠǳ�ƨƦǈǼ80  من % 32ألف قتيل أي بنسبة

�§ �Ƕǿ®ƾǟ�°ƾǫ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�̧ ȂǸů250000  فمن عمالة اجلزائر لوحدها هلك حوايل ،رجل

ألف 173جندت حوايل االستعمارية إىل أن السلطات  "محفوظ قداش"وأشار ،  3جمندا 9160

ألف حاربوا على  125ألف إىل  120من عدد السكان منهم % 3،7يعادل جزائري، أي ما 

.4ألف 50ألف جمند، وجرح أكثر من 25خمتلف اجلبهات، ومات منهم 

ألف قتيل، وعدد اجلرحى  56أن عدد القتلى بلغ  "أبو القاسم سعد اهللا"من جهته ذكر 

 177كة فعلية فقد بلغ عددهم ألف جريح، أما عدد اجلنود الذين شاركوا يف هذه احلرب مشار 82

�ń¤�Ƕǿ®ƾǟ�ǲǏÂ�ƾǬǧ�ȆǈǻǂǨǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǷƾŬ�ÀÂƾǼĐ¦�¾ƢǸǠǳ¦�ƢǷ¢��ÄƾǼƳ�Ǧ ǳ¢75 ،ألف عامل

.5ألف عامل 89ويذهب البعض إىل أن عدد العمال الذين جندوا جتنيدا هو 

ألف قتيل أي  25أورد أن عدد القتلى من اجلزائريني يف هذه احلرب هو  "أندري نوشي"أما 

̧�¦�ȆǿÂ��ƨǼǇ�śǠƥ°ȋ¦Â�ǺȇǂǌǠǳ¦�śƥ�Ƕǿ°ƢǸǟ¢�¬Â¦ŗƫ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇƾǼĐ%14،3ما يعادل  ȂǸů�ǺǷ

�ǶĔ¦ƾǬǧ�À¢�ƢǸǯ��ǲƦǬƬǈŭان ماخسارة مضاعفة للسكان، ألن هؤالء الشبان ميثلون رأس املال لض

ألف يف سنة  111، إىل 1912ألف سنة  125دات اليت تراجعت من يؤدي إىل اخنفاض الوال

أالف، أما يف سنة  105بلغ عدد الوالدات  1916، ويف 1915ألف يف سنة  97مث إىل  1914

1 R.I., N 128 juillet-1919.
2 Kaddache, Mahfoud, Histoire du Nationalisme Algérien, 2emeédition Tome 1, ENAL, Alger, p48.
3 Abbas, Ferhat, op., cit, p 15.

.252، المرجع السابق، ص ...قداش، محفوظ، جزائر 4
.209سعد اهللا، أبو القاسم، المرجع السابق، ص 5
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ألف، وبذلك فإن النقص العام قدر  102حوايل  1919ألف ويف سنة  104كان عددها   1918

.19191إىل سنة  1912ألف مولودا جديدا من سنة  134ب 

«�¦�Ȃǿ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ"بلقاسم رشام"من جهته   ȂǨǏ�Ŀ�ȄǴƬǬǳ¦�®ƾǟ�À¢�ǂǯ̄19 ألف

جزائري قتيل يف سبيل فرنسا، وستة آالف مفقود كما اعرتف بعدم وجود إحصائيات رمسية يف هذا 

l’Afriqueإفريقيا الفرنسية " الشأن وأن األرقام متضاربة، فمجلة  Française" ذكرت يف

ألف جريح، لقد أثارت اخلسائر البشرية  80ألف قتيل و 50أن عدد القتلى وصل إىل  1919سنة 

�ƨǏƢŬ¦�©ƢǔȇȂǠƬǳ¦�ǲǯ� ƢǨƻ¤�ń¤�ƨȈƥǂū¦�̈°¦±Â�ƪ ǠǇ�Ǯ ǳǀǳ��ƨȈǷȐǯ�ƢƥǂƷ�ǺȇƾǼĐ¦� ȏƚǿ�» ȂǨǏ�Ŀ

.2باملسألة من أجل وضع حد هلا

زائريني خالل احلرب ما ميكن مالحظته من خالل هذه األرقام املقدمة بشأن الضحايا اجل

العاملية األوىل، هو االختالف الواضح فيها، بسبب إحجام األطراف الرمسية عن التصريح بعدد 

�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨŷƢǈǷ�ƨǸȈǫ�¦ƾȈƳ�ȆǠƫ�ƢĔȋ��§ǂū¦�ǽǀŮ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƢȇƢƸǔǳ¦3  ،

�ŕƷ��§ǂū¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢǷƢȀǇكما سعى احلزب الكولونيايل دائما إىل التقليل من أمهية إ

  .ال يسمح هلم ذلك باملطالبة بتعويضات سياسية

   رد االقتصادية واتعبئة الم 4-2

��ƢēƢȈƳƢƷ�Ƥ،ملتطلبات احلرب نظرا ǈƷ�Ȇǟ¦°Ǆǳ¦�«ƢƬǻȍ¦�ǾȈƳȂƬƥ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƪ ǷƢǫ

عندما تعرضت فرنسا للهجمات األملانية خالل فرتة احلصاد بناحية و فطالبت بتكثيف زراعة احلبوب، 

 فرضلسد هذا النقص و ، بدأ الفالحون يف حصاد القمح دون مجعه، باريسحوض و الشمال 

مداد فرنسا باحلبوب، إبسبب اجلفاف  1914اجلزائر رغم حمصوهلا الضعيف يف عام  علىالفرنسيون 

ألف قنطار  148بـ "كورسيكا"زودت و ألف قنطار من القمح،  850حيث أرسلت اجلزائر لفرنسا 

، ترجمة اسطنبولي رابح، ومنصف عاشور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر بین الماضي والحاضر، )وآخرون(أندري، برنیان ،1

.414، ص 1984الجزائر 
2 Recham, Belkacem, Les Musulmans Algériens Sans L’armée Française (1919-1945),
l’Harmattan, Paris, 1996, Pp 23-24.
3 Abbas, Ferhat, op, cit, p 15.
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هو ما يوضحه و ، 1من القمح أيضا، فأثر ذلك التصدير املبالغ فيه على وضعية اجلزائر االقتصادية

  :اجلدول التايل

.19172إلى  1914صادرات الجزائر من حبوب إلى فرنسا من  :10الجدول رقم  

  المجموع  الشعير  القمح  الفترات

1914-191516250009160002541000

1915-1916117500011300002305000

1916-1917430000425000855000

323000024710005701000  المجموع العام

بلغت أرقاما  1915يتبني من خالل اجلدول أن صادرات اجلزائر من احلبوب يف سنة   

رغم الوضعية و ، 1914يعود ذلك إىل حمصول هذه السنة الذي كان جيدا مقارنة مبحصول و قياسية 

�ƶǸǬǳ¦�ǂȇƾǐƬƥ�ƪ Ƹũ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�À¢�ȏ¤��®ȐƦǳ¦�Ƣđ�ǂŤ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨƦǠǐǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦

ƨǟƢĐƢƥ�ƾȇƾē�ǺǷ�Ǯرغم ماألخرى إىل فرنسا احلبوب و  ǳ̄�Ŀ�Ƣ . من أجل تأمني صادرات احلبوب إىل و

شراء حمصول احلبوب يف و احتكار  1916جانفي  04فرنسا قررت إدارة االحتالل  مبوجب مرسوم 

 1917عامتراجعت يف غري أن هذه الصادرات  ،3اجلزائر، كما عملت على مصادرة احلبوب املتوفرة

بعدما جندت السلطات  كارثية املوسوم الفالحي هلذا العام نتيجة تراجع املساحات املزروعةبسبب  

يف هذه  اجلفاف الذي أصاب اجلزائر بسبب كذلكو  ،املزارعني اجلزائريني كعمال يف فرنسا ةاالستعماري

  الفرتة

.448محمد الصالح بجاوي، المرجع السابق، ص - 1

.80مانع األجنف، المرجع السابق، ص - 2

.449محمد الصالح بجاوي، المرجع السابق، ص - 3
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البحرية بني اجلزائر  املبادالت التجاريةومما زاد يف تأزم الوضع االقتصادي يف اجلزائر هو تقلص 

فرنسا منذ بداية احلرب بسبب تسخري أغلب السفن اليت كانت متلكها شركات املالحة البحرية لنقل و 

من جهة أخرى و القوات أو اإلمداد بالتموين، فرتاكمت املنتجات املوجهة للتصدير من جهة، 

الذي كان 1احلجري السيما الفحمو أصبحت اجلزائر ال تستقبل الكميات املعتادة من الطاقة 

يف الورشات الصغرى بالقرى، حيث تراجعت وارداته من و  ،طحن احلبوبو ،يستعمل يف املواصالت 

تعويضا للنقص املسجل يف مادة الفحم  جلأ اجلزائريون إىل صناعة و  ،2%67بـ  1917إىل  1913

وسائل و كان الخنفاض واردات الفحم تأثري على حركة املوانئ التجارية و الفحم املستخرج من اخلشب، 

.3مجودهاو ذلك ما تسبب يف  ركود الدورة  االقتصادية اجلزائرية و النقل،  

أنه اتفق مع  "لوتو"احلاكم العام  "مليران"أخطر وزير احلرب الفرنسي  1915يف فرباير و 

ǀđ¦�و ألف خروف أسبوعيا، 40قيادة اجليش على متوين اجليش بلحوم قطيع األغنام اجلزائرية مبعدل 

أصبحت اجلزائر املمون الرئيسي للجيش الفرنسي باللحوم، فكان ما مت تصديره لالستهالك من اجلزائر 

كانت جلان و  ،4خروفا 881696ما يقارب  1915خالل مخسة أشهر من ماي إىل سبتمرب 

  .  املشرتيات التابعة للجيش ال تدفع مقابل ما تشرتيه إال بسندات اليت كانت تستغرق وقتا لصرفها

أن و غذائهم، السيما و لقد كان لذلك التسخري انعكاسات سلبية على حياة اجلزائريني     

هو أن عملية ما جيب التأكيد علية و املصلحة العسكرية قد استحوذت على كل املواد األساسية ،  

أدى و ،  غريها من الثروات املنجمية لفائدة فرنسا قد مشل مجيع املستعمراتو تسخري املنتجات الغذائية 

ƢđȂǠǋ�» ȂǨǏ�Ŀ�ƨȈƦǴǈǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǆ Ǩǻ�ń¤�ƢƦȇǂǬƫ.

مواد االستهالك العادية مضاربة يف و ونتيجة لذلك شهدت مادة السكر، الصابون، الزيت 

1916األسعار، وأمام هذه  الفوضى قرر احلاكم الفرنسي يف جانفي السوق يف غياب قانون ينظم 

بعد ذلك امتدت الرسوم لتشمل كل املواد الغذائية  والشعري، و فرض الرسوم فيما خيص القمح 

نفعا إذا استمرت األسعار يف االرتفاع على حساب القدرة الشرائية   اإلجراءمل جيد هذا و األساسية، 

.434شارل روبیر، أجرون، المرجع السابق، ص - 1

-2

1917 1916 1915 1914 1913 السنة
طن757000 طن1153000 طن1491000 طن1692000 طن2251000 الواردات من الفحم

.416أندري برنیان، و آخرون، المرجع السابق، ص - 3

.450محمد الصالح بجاوي، المرجع السابق، ص - 4



التجنید اإلجباري للشباب الجزائري في الجیش الفرنسي:االولالفصل 

65

.1يف بعض املدن% 50قرابة و % 20بنسبة  1916و 1914حىت اخلبز ارتفع بني و للمستهلكني، 

هو ما يوضحه و إىل مضاعفة حجم األوراق املالية يف األسواق " بنك الجزائر"أمام هذه الوضعية جلأ و 

  :اجلدول التايل

.19192إلى  1914زيادة حجم األوراق المالية من  :11جدول رقم 

  الماليةحجم األوراق   التاريخ

  مليون فرنك من األوراق املالية 12/1914353

  مليون فرنك من األوراق املالية 12/1915394

  مليون فرنك من األوراق املالية 12/1916428

  مليون فرنك من األوراق املالية 12/1917525

  مليون فرنك من األوراق املالية 12/1918933

  األوراق املاليةمليون فرنك من  12/19191141

هو ما و كانت األوراق املالية تتزايد دون أن يقابلها توازن يف الرصيد الذهيب بالبنك اجلزائري، 

يؤدي حتما إىل التضخم املايل، فامتازت األسعار بارتفاع متزايد ألن املنتجات املستوردة قد أصبحت 

هو احلذر من و باإلضافة إىل ذلك  هناك عامل آخر ذو صبغة نفسية أدى رفع األسعار  و نادرة، 

.435روبیر، أجرون، المرجع السابق، ص شارل - 1

.417أندري برنیان، و آخرون، المرجع السابق، ص - 2
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�ƢĔ¦ƾǬǨǳ�¦ ƢǬƫ¤�ƢȀǼȇǄţو الغالء يف زمن احلرب والتخوف من نذرة السلع مما شجع على احتكار السلع 

  .من السوق

 1917إىل  1914بني % 50يف املقابل شهدت أجور العمال الزراعيني ارتفاعا بنسبة 

هو ما أدى إىل و قلة اليد العاملة، فاضطر املعمرون إىل االستعانة بعمال اجلنوب أو املغاربة،  بسبب

انتشار البطالة يف املدن أمام ارتفاع تكاليف املعيشة اليت تضاعفت يف كل مكان مقارنة بعام 

19141،�ƨǟƢĐƢƥ�̈®ƾȀǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƪ ƸƦǏ¢�À¢�ń¤ ما صاحبها من تفشي وباء احلمى الصفراء اليت و

� ƢƦǗȋ¦�ǎ ǬǼƥ�Ƣē°Ȃǘƻ�ƪ ǠǨƫ°¦ 19172األدوية يف عام و.

�ƢĔ¢�ȏ¤�§ǂū¦�¾Ȑƻ�ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨƦǠǐǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�Ǿǻ¢�ƨǫ°ƢǨŭ¦�ǺǷÂ

ا من اجلزائريني باالعتماد على  املوالني هلو ذلك من خالل مسعى اإلدارة و وفرت دعما ماليا معتربا، 

1914�ƨǳƢǸǠǳ�¿ƢǠǳ¦�ǆاملساعدات املختلفة اجلوانب، ففي جلسة أكتوبر و جلمع التربعات  ǴĐ¦�ǂǫ¢

ƢǠǳ¦�ǆ¿� 250اجلزائر منح مبلغ مايل قدره  ǴĐ¦�ƢǷ¢��śȈǰȈƴǴƦǳ¦�śƠƳȐǳ¦�̈ƾǟƢǈŭ�Ȇǈǻǂǧ�Ǯ ǻǂǧ�Ǧ ǳ¢

ك فرنسي لالجئني البلجيكيني،  لعمالة وهران، فقد أقر من جهته أيضا مبلغ مايل قدره مليون فرن

.3األملاينكذا القاطنني يف املناطق الفرنسية املتضررة من الغزو و 

من شيوخ  إلدارة االحتالل باملوالني اجلزائريني" لوتو"من جهة أخرى أشاد حلاكم العام و 

،      4التربعاتو الطرق الصوفية الذين كانوا يتسابقون إىل املشاركة بالتعبئة العامة باملال و   الزوايا

 هو شيخ لفرع من فروع القادريةو ، "الهاشمي بن ابراهيم"جتهيز الفرق العسكرية، مثل الشيخ و 

إخوان و إن مسلمي " : الذي وجه نداءا إىل أتباعه يبشر فيه بانتصار فرنسا حيث قال بوادي سوف

محمود بن سيدي "كما قدم   ".5....الطريقة ال يفرطون في خدمة دولتنا لفرنسوية العزيزة

اريف حفل صهبة على شكل حوالة بقيمة مخسة آالف فرنك إىل احلاكم العام تغطية م "التيجاني

.6انتصارات فرنسا يف احلرب العاملية األوىل

.437شارل روبیر، أجرون، المرجع السابق، ص - 1

.419أندري برنیان، و آخرون، المرجع السابق، ص - 2

.454محمد الصالح بجاوي، المرجع السابق، ص - 3

الطرق الصوفیة في التعبئة العامة للجزائریین إلى جانب فرنسا یرجى العودة إلى الفصل الثالث من بخصوص دور بعض الزوایا و -18
.ھذه الدراسة

54، ص 2007أبو القاسم سعد هللا، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع، دار البصائر، الجزائر -
6 - N.A.A, Boite N° 0109, Territoires….., op.cit.
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ال بد من التذكير "  :"لوتو"قال  1916جوان  06يف اجللسة العادية للوفود املالية بتاريخ و 

ها الجزائر لفرنسا إسهاما منها في المجهود الحربي حتى بأن المساعدات المالية التي قدمت

مليون فرنك فرنسي  230مليون فرنك، باإلضافة إلى مبلغ مالي قدره  143اآلن هي 

إنه .... يوما بعد يوم،  ترتفع خصصتها اإلدارة العامة لواجب الدفاع الوطني، إنها أرقام ما فتئت

حتى شركات األهالي رغم ضعف و ل الجزائر، رائع لبلد له احتياطي ضعيف مثو دعم إيجابي 

.1...."رأس مالها، إال أنها قدمت بسخاء كل ما كان منتظرا منها

�ǲưǸƬŭ¦�ÄǂǌƦǳ¦�Ƥو  ǻƢŪ¦�ȄǴǟ�ǂǐƬǬȇ�Ń�Äǀǳ¦�ĺǂū¦�®ȂȀĐ¦�Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢȀǇ¤�ƢǼǳ�ƶǔƬȇ�¦ǀǰǿ

احلقول الزراعية، بل تعدى و املوانئ و يف جتنيد أبنائها إما كجنود يف اجلبهات القتالية، أو يف املصانع 

ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ƨƸǴǐǸǴǳ�ƨǷƾƻ�Ƣē¦ÂǂƯ�¾ȐǤƬǇ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄.

مهما يكن من أمر فيما خيص الطاقات اجلزائرية اليت استغلتها السلطات االستعمارية خدمة 

مهما اختلفت املصادر يف تقديرها، فإن إسهامات اجلزائر و ، 1918-1914ملصاحلها خالل حرب 

امليادين مثل تعبئة الطاقات البشرية اليت بذلت إدارة االحتالل قصارى جهدها من أجل مشلت مجيع 

��ƾȈǼƴƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¦ȂǴƦǬƬȇ�ŕƷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƠȈē و�ƢǸǯ��ƢĔƘǌƥ�ǶȈǇ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�°¦ƾǏƜƥ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯ�ƾǫ

�ƪ Ʀƫǂƫ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄���Ǌ ȈŪ¦�ń¤�¿ƢǸǔǻȐǳ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ Ƣǌǳ¦�Ǟǧƾǳ�©ƢȈǳȉ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�©ƾƳÂ¢�ƢĔ¢ عنه

  .الفرنسينيو معارضني من جانب اجلزائريني، و ردود فعل متباينة بني مؤيدين 

ȂǼǈǳ¦�Ƥ¦©��و  ǈƷ�ƨƫÂƢǨƬǷ�ǺȇƾǼĐ¦�®¦ƾǟ¢�ƪ ǻƢǯ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ يف بعض األحيان حسب و

�ƨȈǻ¦ƾȈŭ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ǾȈǧ�©ǄȈŤ�Äǀǳ¦�ƪو األشهر خالل مدة احلرب  ǫȂǳ¦�ȆǨǧ��ƢēƢȇǂů�ǪǧÂ و�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦

§�على خمتلف اجلبها ǀƥǀƬǳƢƥ�ǺȇƾǼĐ¦�®¦ƾǟ¢�ǄȈŤ��ƨǇǂǌǳ¦�½°ƢǠŭ¦�ƾǠƥ�ƨǏƢƻ�Ǟȇǂǈǳ¦�ŚȈǤƬǳƢƥ�© عدم و

االنتظام ، وعليه ارتبطت عملية التجنيد  مبختلف الظروف العامة املتحكمة يف تلك الفرتة، خاصة 

بعد ما قامت السلطات االستعمارية بفرض دور التموين املكثف على اجلزائر طيلة مدة احلرب، مما 

غالبا ما  و تفشي األوبئة، و �ƨǟƢĐ¦�ǲǠǨƥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȀǟƢǓÂ¢�°Ȃǿƾƫو ى إىل تضييق عيش اجلزائريني أد

كانت الدعاية الفرنسية تفسر حتمل اجلزائريني لتلك املعاناة من زاوية والئهم  املطلق لفرنسا، لكن 

.455الصالح بجاوي، المرجع السابق، ص محمد  -  1
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ني إىل اخلدمة يف اتبعت طرقا غري إنسانية لدفع اجلزائري - كما ذكر سابقا-السلطات االستعمارية 

  .جيشها

يف نفس الوقت، اكتسب اجلزائريون الذين جندوا يف اجليش الفرنسي مرغمني على جتربة مثينة و 

فجأة وجدوا أنفسهم على و من أجل قضيتهم، فمعظمهم كانوا أكثر من مثانني سنة معزولني متاما، 

جله، فهل كانوا فعال يقاتلون اجلبهات األوروبية، مما جعلهم يتساءلون عن اهلدف الذي قدموا من أ

��ƨȈǷƢǷȋ¦�©¦ǂǤưǳ¦�ƾǏ�ȄǴǟ�Ƕǿ°Â®�ǂǐƬǬȇ�ƨǫǄƫǂǷ�®ǂů�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�¿¢��ǶȀȈǳƢǿ¢�̈ǂǐǻو من أجل أراضيهم 

رحلة البحث عن و للحد من اخلسائر يف صفوف اجلنود الفرنسيني؟، لقد ألقت هذه التساؤالت 

حلربني، خاصة بعدما كثر احلديث عن إجابات واضحة هلا بضالهلا على مسألة التجنيد يف ما بني ا

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�̈¦ÂƢǈŭ¦ اجلنود الفرنسيني يف وقت بدأ التفكري فيه بتعميم التجنيد اإلجباري و

  .نوب أيضاعرب كامل الرتاب اجلزائري ليشمل شباب اجل



 تطور مسألة تجنيد الجزائريين  

 .1938إلى  1920من  
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يهتم الفصل الثاين من هذا البحث بواقع مسألة جتنيد اجلزائريني  يف اجليش الفرنسي مابني 

حتوالت عديدة مشلت جماالت خمتلفة ارتبطت  1939إىل  1920مابني شهدت اجلزائر احلربني، إذ 

االجتماعية اجلديدة ،ففي الوقت الذي كان يأمل و االقتصادية و بشكل أساسي بالتوجهات السياسية 

Đ¦املعنوية كنتيجة ملا قدموه من أجل و دون اجلزائريون يف اجليش الفرنسي تغيري أوضاعهم املادية ن

رارها على ص�1918Ɯƥ�¾ȐƬƷȏ¦�°̈¦®¤�ǶēƘƳƢǧ-1914الدفاع عن شرف فرنسا يف حرب 

فقامت بإخضاع شباب اجلنوب اجلزائري ®��ǶēƢȈƸǔƫ�ǂȇƾǬƫ�ÀÂإىل أقصى حد ممكن م استغالهل

إمخاد املقاومة يف املنطقة  قصد، بعدما أدركت أمهية العملية 1921اإلجباري يف سنة لتجنيد ل

.،واستغالل ثروات الصحراء اجلزائرية

الالمساواة و على التمييز  إتباع سياسية مبنيةمقابل ذلك واصلت السلطات االستعمارية يف و 

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ زات على الرغم من املساواة بينهم أمام االمتياو اجلنود الفرنسيني يف احلقوق و

¢�Ä®ȂȀȇ�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�§°ƢŹ�ǾǈǨǻ�Ã¢°�ƢǸǴǯ�ƾȇǄƫ�ƪ ǻƢǯ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�̈ƢǻƢǠǸǧ���ƨȇǂǰǈǠǳ¦� ƢƦǟȋ¦ و

بينما ميكث  ،إسباين متجنسان  باجلنسية الفرنسية يقضيان مدة مثانية عشرة شهرا يف اخلدمة العسكرية

  .العطل و الرتب و يف االمتيازات األخرى مثل املنح  ةرقفتهو ثالثة سنوات كاملة، ناهيك عن ال

من أجل الوصول إىل هدفها قامت سياسة التجنيد االستعمارية تارة  على استغالل األوضاع و 

، 1925إىل غاية  1920االجتماعية للجزائريني جراء املواسم الفالحية الكارثية من و االقتصادية 

�Ǧ ȇǂŬ¦�ǲǐǧ�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ǶƬƫ�ƪ ǻƢǯ�ȆǟȂǘǳ¦�ƾȈǼƴƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǧ)ȆƷȐǨǳ¦�ǶǇȂŭ¦�ƨȇƢĔ ( باالعتماد على

القياد الذين لعبوا دورا فعاال إىل جانب سياسة التجويع املتبعة من طرف االحتالل،وتارة و الشيوخ 

أخرى بواسطة سياسة اإلغراءات املادية اليت تضمنتها بعض اإلصالحات العسكرية  اليت أدخلتها 

�Ȅǐǫȋ¦�§ǂǤŭ¦�Ŀ�ƢđÂǂƷÂ��ƢȀǌȈƳ� ƢǼƥ�̈®Ƣǟ¤�°ƢǗ¤�Ŀ�Ǯو ، 1926احلكومة الفرنسية منذ  ǳ̄

©ƢǼȈƯȐưǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨȈƥ°Â¢�§ǂū�Ƣē¦®¦ƾǠƬǇ¦Â�Ƣȇ°ȂǇÂ.
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 :ئريين في الجنوبفرض التجنيد على الجزا.1

�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƣē¦Śƻ�̈ǂǧÂÂ�ƨȈǧȂŪ¦�ƢȀǿƢȈǷ�°®ƢǐŠ�ƨȈǼǤǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂƸǐǴǳ�Ŀ¦ǂǤŪ¦�ǞǫȂŭ¦�Ƥ ǴƳ

�Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�ƨǬǘǼŭ¦�ǖƥǂǳ�ƨȇƾȇƾū¦�Ǯ ǰǈǳ¦�¶Ȃǘƻ�©ƢǯǂǋÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ƨȈǼǗƢƦǳ¦�Ƣē¦ÂǂƯÂ

�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢưǠƦǳ¦�ƢēǄų¢�Ŗǳ¦�ƨǬǸǠŭ¦�©ƢǇباالعتماد على الدرا باجلزائر الشمالية ومنها حنو أوروبا،

  .ليت أكدت من خالهلا على األمهية االقتصادية للمنطقة وااالستكشافية 

 االستقالل الذايت عملت السلطات االستعمارية على إعطاء السكان الصحراويني نوعا من 

يتوافق مع نظام املكاتب العربية ضمن احلكم العسكري حىت تعتمد عليهم يف االستيالء على 

لتكون أداة جديدة ذات  سريعة احلركة جمهزة باألسلحة احلديثة،و تكون منهم قوة منظمة و الصحراء، 

.)1(يف الصحراء سطتهااو فعالية بأيدي القوات االستعمارية لتتوسع ب

�ƪو  ǼǴǟ¢�ƾǬǧ��Ǿź°Ƣƫ�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�ƨǴƷǂǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ȂǼŪ¦�ǲƻ®�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ

عين رمسيا عن تأسيس أقاليم اجلنوب اليت ضمت إقليم  1902سلطات االحتالل يف ديسمرب 

على هذا و ،)2(األمر الذي تطلب  تشكيل فرق عسكرية أهلية  ورقلة وتقرت -األغواط - الصفراء

"توات"يف كل من  1902أفريل  01األساس قامت فرنسا بتكوين ثالث فرق مبوجب مرسوم 

 نص على تشكيل فرقة عسكرية أهلية يف 1904أفريل  22،مث صدر مرسوم  يف )3("تيديكالت"و

وستة  )4(جمند جزائري 168وضباط فرنسيني ) 10(اجلنوب الوهراين ضمت عشرة و " بني عباس"

من خالل تركيبة هذه الفرقة أن قيادة اجليش الفرنسي تعتمد على و يبد ،وعشرون جنديا فرنسيا

�ƨǠȈƦǘǳ¦�̈ÂƢǈǬǳ�¦ǂǜǻ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂƸǐǳ¦�Ŀ�ƢȀūƢǐǷ�ǪȈǬŢ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦ هذا ما أكدته املادة و

صحراوية واهلضاب العليا اليت نصت على جتنيد أبناء املناطق ال 1904أفريل  22السابعة من مرسوم 

�ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂƸǴǳ�¦®¦ƾǠƬǇ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǫƢǘǳ¦�ǺǷ�Ƣē®ƢǨƬǇ¦�ǲƳ¢�ǺǷو .)5(ضمن هذه الفرقة

.165، ص2007النشر الجزائر، و، دار ھومة للطباعة 1962-1830مقاربات في تاریخ الجزائر ، )میاسي(إبراھیم 1
2 Pierre( Montagnon), La France Coloniale La Gloire De L’empire, édition sygmalion, Paris, 1988,
P351.

كلمة أمازیغیة تعني "تیدیكالت"وشرقا  °6وغربا  °1بین وشماال  °25-°30نفع في أقصى الجنوب الجزائري بین خطي عرض 3
تحتوي تدیكالت على سبعة تجمعات كبیرة والمترامیة األطراف، وذلك تشبیھا للوضع الجغرافي لھذه المنطقة المنخفضةن وكف الید، 

).163، المرجع السابق، إبراھیم میاسيینظر (اتقاء القوافل التجاریةومما جعلھا حلقة وصل 
4 S.H.D Série H, Boite N° 1H1017, Instruction Sur Le Recrutement Et L’administration Des
Compagnies Des Oasis Sahariennes.
5 - S.H.D Série H, Boite N° 1H1017, Introduction...op.cit.
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نص على إحصاء الشباب اجلزائريني  1914فرباير  01أصدرت السلطات االستعمارية مرسوما يف 

البلديات الشمالية منذ سنة واحدة قصد القاطنني يف و من أعمارهم ) 19(الذين بلغوا التاسعة عشر

بذلك أصبح عدد كبري من شبان املناطق اجلنوبية املستقرين يف املدن و ،)1(إخضاعهم للخدمة العسكرية

السيما الشباب املزايب الذي يعتمد على التجارة يف و الشمالية خاضعني لقرار التجنيد اإلجباري، 

  .قوت أهلهو املناطق الشمالية لكسب قوته 

جلأت إدارة االحتالل إىل  ،من إسرتاتيجية دفع عملية جتنيد اجلزائريني يف اجليش الفرنسيضو 

��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǷ�Ƣƥǂǫ�śǳȂƠǈŭ¦�ǂưǯ¢�ǶĔȋ�ǾǳƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�À¦ȂƬƫ�ǶǴǧ�ƢȈǷȐǠƬǇ¦�¦±ƢȀƳ�Ƕǿ°ƢƦƬǟƢƥ�®ƢȈǬǳ¦

ƾǳƢƥ�Ǻȇ®ȂƳȂŭ¦�ÀƢƦǌǳ¦�®ƾǟ�¾ȂƷ�ƨǬȈǫ®�ƪو  ǻƢǯ�ǶēƢǷȂǴǠǸǧ��ǶēȐǰǌŭ�ƨǼȇƢǠǷ�Ƕǿǂưǯ¢��ǂȇÂ¦Â حىت و

�ÀȂǰƬǳ�ǺȇƾǼĐ¦�°ƢȈƬƻƢƥ يلةشيخ القبو ) القايد( هذا ما يهم السلطات االستعمارية اليت كلفت و األسر 

.العملية مبثابة متهيد لفرض اخلدمة العسكرية على شباب املناطق الصحراوية

نشرته نداء إىل أتباعه " طولقا"مفيت زاوية " عمر بن علي بن عثمان"يف هذا الشأن  وجه و 

ليكن في علمكم أن دولة ألمانيا أشهرت الحرب " : جاء فيه 1914يف أوت  )2(جريدة الفاروق

لذلك يجب علينا نحن معاشر المسلمين و ، ...ظلما وعدوانا على دولتنا الجمهورية الفرنسية

.)3(..."نكون معها يدا واحدةو أن نقاتل في صف دولتنا، 

"األغواط"كما قام قايد  واحد ومخسون و متطوع للجيش  244باقتياد " علي محمد الشيخ"

يف هذه احلالة و تطبيق اخلدمة العسكرية،  لىبذلك أصبحت القبيلة هي املسئولة عو ، )4(عامال) 51(

يضطر الشاب قبول اجلندية يف صفوف اجليش الفرنسي ،ألن األمر صدر عن كبار وشيوخ القبائل 

الصوفية، الذين جعلتهم السلطات االستعمارية أداة طيعة خلدمة مصاحلها، بعدما فرقت بني الطرق 

إىل كل مقدم أن مث نقلت  �ƢĔƢǰǷ�ǀƻ¢�ƾȇǂƫو فقد أوحت لكل طريقة أن الطريقة األخرى تنافسها 

، 2007الشعبیة للجیش، الجزائر، ، الطباعة سیاسیةوتاریخ بني مزاب دراسة اجتماعیة اقتصادیة ، )بن كبیر الحاج سعید(یوسف -1
.161ص

تھتم بالشؤون 1913أفریل 28ھي أسبوعیة صدر أول عدد لھا یوم جمعة وعمر بن قدور الجزائري"جریدة الفاروق أسسھا -2
طرف حیث تم توقیفھا من22/01/1915لیوم 96كان صدورھا منتظم إلى غایة العدد واألدبیة، واإلسالمیة، العلمیة، االجتماعیة 

Ihaddadenینظر و1921إلى 1920إدارة االحتالل بسبب موقف مدیرھا الرافض للتجنید اإلجباري ثم ظھرت من  Zahir, op.
cit, P240.

.1914، أوت 74جریدة الفاروق، ع- 3

.25مانع األجنف، المرجع السابق، ص- 4
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( مما يؤكد أن السلطات االستعمارية اتبعت سياسة  ،)1(اجلاهو املال و اآلخرين ينافسونه على الزعامة 

«�¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǻƢǰŭ¦�ǶǴǠƫ�ƢĔȋ��ǺǷƢǔƬǳƢƥ�ƢǿƾǓ�ÃȂǬƫ�ȏ�ŕƷ��ƨȈǧȂǐǳ¦�¼ǂǘǳ) فرق تسد ƢǠǓȋ

  .هلذه الطرق عند اجلزائريني

جتنيد أهل اجلنوب اجلزائري يف اجليش الفرنسي أثناء أدركت السلطات االستعمارية أمهية  

،)2(فقوات املخزن املشكلة من الفرسان واملهاريني احلرب العاملية األوىل حلماية مصاحلها يف املنطقة،

تقوم بدور الدرك يف التجمعات السكانية،بينما فرق القوم وبعض املهاريني فهم مكلفون مبهام

عسكرية على احلدود اجلنوبية للجزائر حلماية املصاحل الفرنسية، كما تقوم بإمداد القوات الفرنسية 

املتواجدة يف الصحراء بكل ما حتتاج إليه من مؤونة وعتاد، باإلضافة إىل استغالهلم يف عمل ورشات 

ة قرارة تقرت غردايو كلم،450على مسافة  األغواطو  غرداية ،ورقلةالبناء، وشق طرق على حماور 

كلم، مث شبكات أخرى من الطرق يف 530غرداية ورقلة على مسافة و  ،كلم  280على مسافة 

وضع السكك احلديدية و ،)3(كلم  2800الصحراء اجلزائرية إىل غاية احلدود اجلنوبية بلغ طوهلا حوايل 

  .كلم  950من أقصى غرب اجلزائر إىل أقصى شرقها على مسافة قدرها 

التقارير املنجزة من طرف الضباط العسكريني احلكومة الفرنسية على و أوصت الدراسات كما 

1918�ƢĔ¢�Śǣ-1914تطبيق اخلدمة العسكرية اإللزامية على شباب اجلنوب اجلزائري أثناء حرب 

ثورة يف املناطق الصحراوية اليت  يؤدي إىلرأت أن الظرف غري مناسب الختاذ هذا القرار الذي قد 

�ƨȈǷƢƷ�Ƣđ�ǂǰǈǠƫ�ƪ"تيجان"يف هذه الفرتة انتفاضات عديدة مثل انتفاضة حترير  شهدت ǻƢǯ�Ŗǳ¦

باإلضافة إىل انتفاضة  )4(1916مــــــارس  24إىل  6يوما من ) 18(فرنسية،بعد حصار دام مثانية عشر 

ضد  الصحراويةأغلب املناطق و بذلك ثار التوارق و ،الغريب املقاومة يف جنوب و ،"الهقار"يف " التوارق"

  .االستعمار الفرنسي خالل احلرب العاملية األوىل

أبو القاسم، سعد هللا، تاریخ الجزائر الثقافي، ج الرابع، دار البصائر، الجزائر 2007، ص54. -1

فرقة عسكریة أھلیة شكلھا الجیش الفرنسي من أبناء منطقة الصحراء لما لدیھم من معرفة كبیرة بھا، و لقدرتھم على التعایش مع -2
اطق یصعب على الظروف الطبیعیة القاسیة للصحراء، و تعتمد ھذه الفرقة في تنقالتھا على الجمال و ھي الطریقة األنجع لبلوغ من

.العربات الوصول إلیھا
3 -ANOM, Série H, Boite N° 3H63, Programme Des Travaux A Exécuter Dans Les Territoires Du Sud
Par Des Chantiers Indigènes Militaires.

الوطنیة لالتصال و النشر، ن المؤسسة 2، ج الثاني، ط، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر و العشرین)بوعزیز(یحي -4
.60، ص1996الجزائر، 
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�ǪǴȈǧ�ƾƟƢǫ�Ƣđ�Ʈو  Ǡƥ�Ŗǳ¦�ƨȈǫŐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǯ ǳ̄�ƾǯƚȇ�ƢǷ�ǲǠǳ"بيرو ""عين الصفراءBeraux " يف

،حيث حذر فيها من خطورة إقدام إدارة االحتالل على فرض التجنيد اإلجباري 1918جانفي  18

معارض لقرار جتنيد شباب املناطق و ،فانقسم العسكريون بني مؤيد )1(على شباب املناطق الصحراوية

شابا  238جتنيد  1918املؤسسة العسكرية يف سنة و رغم ذلك قررت إدارة االحتالل و الصحراوية،

�Ŀ�°ǂǬŭ¦�®ƾǠǳ¦�Ǧ،1919مزابيا ضمن دفعة  ǐǻ� ƢǟƾƬǇƢƥ�ƪ ǨƬǯ¦�ƢĔ¢�ȏ¤10  وقد 1919جوان،

السلطات االستعمارية من ردود فعل اجلزائريني على جتنيد أبنائهم،خاصة يعود هذا الرتاجع إىل ختوف 

لما رفض المزابيون أن " الذي قال )2("الشيخ بيوض"وأن العملية متت مبنتهى العنف حسب ما رواه 

قاوموا الجندية في جيشها ورفضوها، جاءت بشيء آخر أثناء الحرب العالمية و تجندهم فرنسا، 

فرضوا هذا على المزابيين، و وراء خطوط النار، كنقل المؤونة للجيش، هو الخدمة و األولى، 

فأخذوا من شباب  1919فأخذوا كثيرا منهم لهذه الخدمة ثم هجموا هجمتهم الكبرى في عام 

.)3(..."كنت ممن أخذوهو عدد كبير " القرارة"

إىل تعزيز تواجدها يف املناطق  سعت السلطات االستعمارية بعد احلرب العاملية األوىلو 

�ǀǼǷ�Ƣđ�Ƣē¦Ȃǫ�®ƾǟ�ǞƳ¦ǂƫ�ƾǠƥ�ƨǏƢƻ�ƨȇÂ¦ǂƸǐǳ¦1912، رجل من إقليم عني  2700ذلك بتحويل و

نتيجة لنقص يف عدد أفراد و  1918-1914بسبب االستعدادات حلرب  )4(وهرانو اجلزائر و الصفراء 

نص على  1921مارس 05أصدرت احلكومة الفرنسية مرسوما يف  يف اجلنوب اجلزائريجيشها  

اخلاص بالتجنيد اإلجباري للجزائريني على شباب املناطق  1912فرباير  3تطبيق أحكام مرسوم 

.)5(اجلنوبية

1 -ANOM, Série H, Boite N° 3H63, Lettre Du Capitaine BERAUX.
كان والده من أعیان اإلصالح في البلد، 1899ھو إبراھیم بن عمر بن بابا بیوض، ولد بالقرارة بوادي مزاب جنوب الجزائر سنة -2

و "عمر بن یحي"، حفظ القرآن الكریم و عمره أثنى عشر سنة، ثم التحق بمعھد الشیخ "محمد بن الحاج یوسف"درس على ید الشیخ 
خلفھ 1921ھ، و خدمھ، و حضر معھ جلسات العمل و اإلصالح مع أعیان البلد، لما توفى شیخھ في سنة كان محطیا عند شیخھ، فالزم

رئیسا لمجلس العزایة بالقرارة، و 1940في تبني الحركة العلمیة و النھضة اإلصالحیة في القرارة ثم في وادي مزاب، انتخب في سنة 
أسس جمعیة الحیاة 1937ین، و انتخب عضوا في إدارتھا األولى و في شارك في تأسیس جمعیة العلماء المسلم 1931في سنة 

1962إلى 1954، و من 1951ممثال لوادي مزاب في المجلس الجزائري، و أعید انتخابھ في 1948أفریل 20بالقرارة انتخب یوم 
جانفي  14، و توفي یوم 1962ة في مارس كان قطبا للنشاط الثوري بمنطقة مزاب، عین عضوا في اللجنة التنفیذیة المؤقتة الجزائری

.)16خاص بالشیخ بیوض و االستعمار الفرنسي في الجزائر ص (صفحات من الكفاح، )أبو العال(ینظر محمد سلیمان.1981
ة ، نشر و توزیع جمعی)خاص بالشیخ بیوض و االستعمار الفرنسي في الجزائر(صفحات من الكفاح ، )أبو العال(محمد سلیمان-3

.45، ص2012التراث، غردایة، 
4 S.H.D, Serie H, 1H1041, Diminution Des Effectifs Du Territoire D’ain SEFRA.
5 ANOM, Série H, Boite N° 3H63, Note Sur Le Recrutement Dans Les Territoires Du Sud.
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 :المساواة في الواجبات دون الحقوق.2

 :الالمساواة في االمتيازات.1.2

خلفت احلرب العاملية األوىل الكثري من اخلسائر البشرية من بينهم املعطوبني الذين استحقوا 

�©ƢǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ�ÀƢǯ�ǶĔ¦ƾǴƥ�ń¤�¦ÂƾȈǟ¢�Ǻȇǀǳ¦�śƷǂǈŭ¦�®ȂǼŪ¦�ǺǷ�ŚưǰǳƢǧ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǳƢǨǰǳ¦

�ǶȀǫȂǬƷÂ�ǶēƢǬƸƬǈǷ�ǖƦǓ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦� در على هذا األساس صو اجلنود اجلزائريون عينة من هؤالء،و

، 1918-1914نص على تعويض اجلزائريني الذين شاركوا يف حرب  1919مارس  31قانون 

،على أن تكون هذه التعويضات على قدم املساواة بني اجلزائريني )1(74-73السيما يف مادتيه 

، غري أن هذا القانون مل جيسد ميدانيا يف حينه حبجة عدم وجود قوانني تنظيمية لعملية )2(الفرنسينيو 

كانت   1919فإىل غاية صائفة ، توزيع التعويضات على املنتفعني بشكل يتماشى مع امليزانية العاملة

�±ÂƢƴƬƫ�ȏ�ǺȇƾǼĐ¦�ǲǷ¦°ȋ�ƨǷƾǬŭ¦�ƶǼŭ¦�ƨȈƦǴǣ¢413  3(1915فرنك وذلك منذ سنة(.

ذلك ما دلت عليه و بني الفرنسيني و مما زاد يف معاناة هؤالء الضحايا هي الالمساواة بينهم و 

Paulبول بانلوفي سلة وزير احلرب الفرنسي مرا Painleve  أندري ماجنولوزير املستعمرات  

André Maginot  كل آليات تعويض   1917جويلية  13لقد حدد قانون ": جاء فيها

الضحايا من الجنود الفرنسيين، إال أنه لم يتعرض إلى قضية الجنود األهالي وعليه نطلب منكم 

.)4("تلك العملية موافاتنا بحجم ميزانية

من خالل  حيث جتلى ذلك ¦śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ عكست هذه الوضعية حجم معاناة 

ēȐƟƢǟ�Ƣđ�ƪ ǷƾǬƫ�Ŗǳ¦�ÃÂƢǰǌǳ¦ عبد "لوالدة  ، ففي شكوى1918-1914ضحايا حرب م و

Theodoreتيودور ستيغ إىل احلاكم العام " الرحمان بن عثمان اليمني Steeg   1921سنة 

والذي قتل يف إحدى معارك احلرب، حيث بينت من خالهلا مدى املعاناة أمام صعوبة حصوهلا على 

�¿ȂǇǂǷ�°ÂƾǏ�ǀǼǷ�Ƣđ�©ƾǟÂ�Ŗǳ¦�©ƢǔȇȂǠƬǳ¦31  يف نفس السياق تقدمت و ، 1919مارس "

 ضمت العراقيل اإلدارية 1921جوان 08بشكوى إىل احلاكم العام يف " بوزياني خيرة بنت الحبيب

.كل عسكري أھلي مسلم غیر متجنس سقط في ساحات معارك الحرب من أجل فرنسا تستفید عائلتھ من منحة-1
2 JORF, n°91, 2 avril 1919.
3 - Meynier( Gilbert), op.cit, p550.
4- A.N.O.M, Série H, Boite 3H19, Lettre De Ministre De La Guerre A Monsieur Le Ministre Des
Colonies.
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©ƢǔȇȂǠƬǳ¦�ǺǷ�Ƣē®ƢǨƬǇ¦�ÀÂ®�ƪ ǳƢƷ�Ŗǳ¦) و ، )06ينظر الملحق رقم�ƪ ǬǴƫ�ƢĔ¢ عود من اإلدارة و

كما جاء  ،)1(بعد مرور سنة كاملة على ذلك مل تتلق تلك املستحقاتو ��ƢĔ¢�Śǣفرنك  300مبنحها 

اليت مل تتلق إىل و "حضرية أمحمد"لنظر يف شكوى من ليف مراسلة من احلاكم العام لعمالة وهران 

.)2( 1907املتويف سنة و منحة تقاعد زوجها الذي كان ضمن سلك الرماة  1922غاية 

بالوقوف  1918-1914لقد مسح استقراء هذه الشكاوى اليت مشلت معظم ضحايا حرب 

̈�¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢȀȈǧ�ǖƦţ�Ŗǳ حجمعلى  ƢǻƢǠŭ¦ كذلك أهاليهم من جراء العراقيل اإلدارية من أجل و

  .على حقوقهم احلصول

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ȄǴǟ�ǂưǯ¢�ƢȀȈǇƖǷ�ƪ ǻƢǰǧ��ƨǼǰưǳ¦�ǲƻ¦®�ƨȇƾǼŪ¦�̈ ƢȈƷ�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ƢǷ¢

التعويضات،ففي هذا الشأن و بني اجلنود الفرنسيني خبصوص الرتقيات و بسبب التمييز الواضح بينهم 

تجاوز رتبة مالزم أول  أن الضابط املسلم ال ميكن أن ي )3("حاج عبد اهللا بوكابوية"ذكر املالزم األول 

إن كان و حىت  )4(يف حاالت نادرة يرتقي إىل رتبة نقيب إال أنه يبقى دائما حتت قيادة ضابط فرنسيو 

  ).مالزم أول( أقل منه رتبة 

عبد اهللا "لصاحبه" اإلسالم في الجيش الفرنسي" بعد نصف قرن من صدور كتابو 

قضية الضباط " كتاب حتت عنوان " رحماني عبد القادر" كتب املالزم األول " كابويةو ب

¦ƢȈǬǳ¦��ƨȈǫŗǳ¦�ǲưǷ�©ȐĐ¦�ǞȈŦ�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦�ÄƾǼŪ®̈��و �ǶǴǈŭ¦�ƾǼĐ¦�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�śƥ�ǾȈǧÂ"الجزائريين

االلتحاق باملدارس العسكرية، كما انتقد سياسة اإلقصاء املتبعة من طرف القيادة العامة و األجرة 

��ƨȈǠǧƾŭ¦�¬ȐǇ�ƨȇǂƸƦǳ¦�À¦Śǘǳ¦�ǲưǷ�řǬƬǳ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�´ Ȃǐş�śȇǂƟ¦ǄŪ¦��ǺȇƾǼĐ¦�ǽƢš �Ǌ ȈƴǴǳ

)5(نتابعة هذا النوع من التكويمبذلك حبجة عدم امتالكهم ملؤهالت تسمح هلم و اهلندسة، و املدرعات 

أن سبب إبعاد اجلزائريني عن مثل هذه التخصصات التقنية يعود إىل إسرتاتيجية القيادة يف و ،ويبد

  .التخوفو عدم تكوين خنبة عسكرية جزائرية بداعي احلذر 

1 - A.N.O.M, Série H, Boite3h19, Requêtes A Monsieur Le GGA.
2 - A.N.O.M, Ibid.

اإلسالم في "ضابط برتبة مالزم فر من الجیش الفرنسي أثناء الحرب العالمیة األولى لیلتحق بصفوف الجیش العثماني، لھ كتاب -3
، و فیھ تحدث الكاتب على جملة من التجاوزات في حق المجندین الجزائریین، و عن "لوزان"في  1917طبع سنة "الجیش الفرنسي

.الفرنسيمعاناتھم داخل ثكنات الجیش 
4 -Boukabouye( Hadj Abdallah), L’islam Dans L’armée Française, librairie nouvelle de Lausanne,
1917, P38.
5 - Belkacem, (Recham), op.cit,p74.
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أما من حيث الرتقية يف الرتب العسكرية، فإذا كان الشرط األساسي للرتقية من ضابط صف 

بالنسبة للجنود الفرنسيني فإنه باإلضافة إىل ) 10(دة عشر سنوات إىل رتبة ضابط هي إثبات خربة مل

بعد ذلك خيضع املرشح و ذلك عند اجلزائريني يشرتط فيهم املعرفة اجليدة للغة الفرنسية، الوالء للتنظيم،

�ǺǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ŇƢǟ نتيجة لذلكو ،)1(للرتبة إىل امتحان يشرف عليه ضباط فرنسيني

�ȏ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�À¢�Śǣ��śƬǼǇ�̈ƾǷ�Ŀ�ǶƬȇ�¾Â¢�¿±ȐǷ�ń¤�¿±ȐǷ�ƨƦƫ°�ǺǷ� ƢǬƫ°ȏƢǧ��ƨȈǫŗǳبطئ ا

يف الرتبة األوىل، أما اجلندي الفرنسي يرتقي ) 07(يصل إىل هذه الرتبة إال بعد انقضاء سبع سنوات 

.)2(رتبة مالزم أولحصوله على آليا بعد عامني من 

�Ǻǟ�ǽǂǸǟ�ǲǬȇ�ȏ�À¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�ȄǴǟ�¶ŗǌȇ��Ƥو  ȈǬǻ�ƨƦƫ°�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǲƳ¢�ǺǷ43

، غري أن الرتقية إىل هذه )25(عشرين سنة و أنه مدة خدمته يف اجليش تكون أكثر من مخسة و سنة، 

بة هلذا فالعديد من الضباط اجلزائريني كانوا حيالون على التقاعد برتو الرتبة كانت تتم حسب االختيار، 

.)3(مالزم أول

أما بالنسبة للفرنسيني فإن احلصول على رتبة نقيب تتم مباشرة بعد انقضاء مدة اثين عشر 

مت ختفيض هذه املدة بالتدريج إىل أن وصلت إىل سبعة و سنة من اخلدمة يف رتبة مالزم أول، )12(

اجلنود الفرنسيني  و �śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�¦ǀŮ�ǂȇŐƬǳ�ƢȀǼǷ�ƨǳÂƢŰو  ،)4(1937سنة ) 07(سنوات 

ذلك ما و ¢�ǪǸǠǷ�Äǂǰǈǟ�ǺȇȂǰƫ�ń¤�ƨƳƢŞ�ǶĔو كانت قيادة اجليش تتحجج بعدم كفاءة اجلزائريني،

Mauriceموريس فيوليت إىل احلاكم العام "بول بانلوفي"أشارت إليه مراسلة وزيرة احلرب 

Violette  14/10/1925يف �ȄǴǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�¾Ȃǐū�ŅƢǠǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ƪ Ǘŗǋ¦�Ŗǳ¦

.)5(مراتب عليا

أن ذلك من و لق الضباط املسلمني، قأمام هذا التمييز رفعت تقارير القيادة العامة للجيش و  

نص على  07/02/1940خبصوص الرتب العليا فإن مرسوم و استقرار اجلزائر،و شأنه أن يهدد أمن 

1 - Ibid, P73.
2- A.N.O.M, Série ORAN, Boite N° 5 I 164, Note Relative A La Situation Des Militaires Indigènes Et
Leur Principales Doléances.
3 - Ibid.
4- Belkacem, RECHAM, po.cit, P73.
5- A.N.O.M, Série H, Boite N° 3H70, Le Président Du Conseil Ministre De La Guerre A Monsieur Le
G.G.A.
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قي حربا على ورق حبجة غياب نصوص القوانني بأحقية اجلزائريني يف احلصول عليها، إال أن ذلك 

.)1(التطبيقية لذلك

أما بالنسبة للضباط االحتياطيني الذين يتم إعادة استدعائهم للخدمة يف اجليش، فعلى الرغم 

¤�Ń�ǶĔ¢�ȏ 1918-1914 يف هذه  الرتبة خالل احلرب العاملية األوىل من أن البعض منهم عني

�ȆǷƢƄ¦�ƨǳƢƷ�¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǠǧ��Ƕđ�́ Ƣƻ�ÀȂǻƢǫ�§ ƢȈǣ�Ƥ Ʀǈƥ�ƨȈǫŗǳ¦�ȄǴǟ�¦ȂǴǐƸƬȇ"من " حدو

-1939عند استدعائه يف إطار التعبئة و ، 1920مدينة اجلزائر متت ترقيته إىل رتبة مالزم يف عام 

  .نفس الرتبة األوىل على الرغم من أنه متجنس ظل يفو مل يرق  1940

مهما و زائري مهما كان عمره ج أي مل يصل 1943يف جمال الصحة العسكرية، فإىل غاية و 

مساعد بيطري إىل رتبة ضابط، بل كان يعني يف  رتبته و كان ختصصه طبيب، صيديل، جراح أسنان أ

(Adjudant) فعندما جندا لفرتة ،"فرحات عباس"و" صالح بن جلول"ميكن أن نذكر حالة و

الثاين صيديل مساعد ، بينما جند الفرنسيني و احلرب العاملية الثانية عني األول يف رتبة طبيب مساعد، 

هذه الوضعية عاشها اجلزائريون .)2(بنفس التخصصات مت استدعاؤهم برتبة ضابطو يف االحتياط، 

.ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢǿŚƯƘƫ�ƢŮو مبرارة، خاصة عندما يتعلق األمر بفئة تعد من النخبة اجلزائرية 

فهم كانت أسوء من ظروف عمل الضباط فمن و ظر فاجلزائريني  )3(أما بالنسبة لضباط الصف 

ƨǷƾƻ�ƪ Ʀưȇ�À¢�ǾȈǴǟ�Ƥ Ȉǫ°�ƨƦƫ°�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦� ƢǬƫ°¦�ǲƳ¢ سكريةع śƥ�ƢǷ�ƢēƾǷ06  سنوات أما  08إىل

،وخبصوص رتبة مساعد أول مل يكن )10(رتبة رقيب أول، فمدة األقدمية تتجاوز عشر سنوات 

śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼƴǸǴǳ�Ƣđ�ƢƷȂǸǈǷ 4(قائد الكتيبةمن  باقرتاح  إال(.

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�ƨȈǫŗǳ¦�Ŀ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ǆ ǰǠǻ¦ اجلنود الفرنسيني على االمتيازات املالية و

�ȆǈǻǂǨǳ¦�ÄƾǼŪ¦�̈ǂƳ¢�Ǧ ǐǻ�ń¤�ƢǻƢȈƷ¢�ǲǐƫ�Ǧ ǐǳ¦�¶ƢƦǓ�ƾǼǟ�ƨǏƢƻ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�̈ǂƳ¢�ƪ ǻƢǰǧ

رغم تظاهر السلطات االستعمارية بالعمل على حتسني هذه الوضعية باستمرار،اليت تؤكدها مراسلة من 

خبصوص منح   1925أكتوبر  14يف  وريس فيوليتمإىل احلاكم العام  بول بانلوفيوزير احلرب 

1 -ANOM, Série ORAN, Boite N° 5 I 164, Note Relative… op.cit.
2- Ibidem

عریف، عریف أول، رقیب، :ضابط صف ھو صاحب رتبة أقل من الضباط، خریج الكلیات العسكریة و رتب الترتیب كالتالي-3
.رقیب أول، مساعد، مساعد أول

4- Belkacem, RECHAM, op.cit, p77.
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ƢǬǨǻ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ÀƢŭŐǳ¦�ǺǷ�Ƥ©�و  ǴǘȈǇ�Ǿǻ¢�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƾȀǠƫ�ƾǬǧ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢǔȇȂǠƫ

śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦�ƨȇȂǈƬǳ�Ǯ 10إضافية قدرها  ǻǂǧ�ÀȂȈǴǷ)1(.

دت السلطات االستعمارية أنه أثناء اإلعداد ملشروع مرسوم املعدل ملراسيم جتنيد اجلزائريني أكو 

للجنود الفرنسيني، حيث )2(1923أفريل  01سيكون لصاحل اجلزائريني على غرار ما قدمه قانون 

سيمنحه فرصة الرتقية يف الرتب مما و ¦��ÄǂǰǈǠǳ¦�ǽ¦ȂƬǈǷ�Ǟǧ°�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ هذا املشروع سيمكن

.)3(سيسمح  بتحسن وضعيته املالية

الوضعية املالية للمجندين اجلزائريني طيلة سنوات العشرينات من القرن استمر تراجع لقد 

العشرينيات من القرن  عقدطيلة  االجتماعيةتهم العشرين رغم تظاهر فرنسا بالرغبة يف إصالح وضعي

ذلك ما يستخلص من و  املاضي، فقد شهدت التعويضات املالية لفئة ضباط صف تراجعا خطريا،

حتالل للجهات العليا حيث أصبحت تتخوف من رد فعل اجلزائريني جراء خالل مراسالت إدارة اال

́�¦�ǺȇƾǼĐƢƥ�ƨǏƢŬ¦�©¦±ƢȈƬǷȏ،هذا الرتاجع Ȃǐş�ƨǬǸǠǷ�ƨǇ¦°®� ¦ǂƳȍ�ƪ ǫȂǳ¦�ÀƢƷ�ǾǻƜǧ�ǾȈǴǟÂ

البد من إعادة النظر يف ذلك لضمان إقبال و ،الرتقية و اجلزائريني، مثل املنح العائلية، التسرحيات 

كما أوصت التقارير املرفوعة إىل وزارة احلرب ،)4(االنضمام يف صفوف اجليش الفرنسي اجلزائريني على

�ǶȀǼȈƥ�̈ȂƴǨǳ¦�ǎ ȈǴǬƬǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�°ȂƳ¢�Ǟǧ°�̈°Âǂǔƥ بني اجلنود الفرنسيني،ويبدو أن هذه و

انزعاج و الوعود كانت مبثابة إجراءات تسعى من خالهلا السلطات االستعمارية امتصاص سخط 

�ƨƦǳƢǘŭ¦�ȂŴ�̈Ȃǘƻ�ǺȇƾǼĐ¦�̧ ƢǓÂ¢�¬ȐǏ¤�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǷ�ƨǧȂƼƬǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦

  .بكامل احلقوق السياسية

 خبصوص احلالة النفسية لضباط اجليش اجلزائريني  1937يف نفس السياق أعد تقرير سنة و  

املعنوي و اجلانب املادي هلذا ال بد من االعتناء بو ،رهم بالنقص جتاه الفرنسيني و حيث أقر بشع

.)5(للمجندين اجلزائريني

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H70, Le Président Du Conseil, Ministre De La Guerre A Monsieur Le
G.G.A.

.شھرا بدال من عامین، باإلضافة إلى امتیازات مالیة أخرى18قلص مدة الخدمة العسكریة للفرنسیین -2
3 A.N.O.M, Série H, Boite 3H70, Projet De Décrit Sur Le Recrutement Des Indigènes.
4- A.N.O.M, Série H, Boite 3h70, Service Militaire Des Indigènes Algériens.
5 - A.N.O.M., Série H, Boite 3h70, Lettre Le Général Division NAULIN Commandant De 19eme
Corps A Monsieur Le G.G.A.
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االستعدادات للحرب و تزامنت هذه التقارير مع وصول اجلبهة الشعبية إىل احلكم من جهة 

در الرماد "العاملية الثانية من جهة أخرى، فما كان على السلطات االستعمارية إال أن تتبع سياسة 

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨƴȀƬǼŭ¦�̈ǂƳ¢�ƪ¾�"في العيون ƸƦǏ¢�ƾǬǧ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�©ƢǼȇǂǌǠǳ¦�Ǧ ǐƬǼǷ�ǀǼǷ

1928�ƾǼĐ¦�ƨƸǼǷ�ƪجويلية  3فرنك حسب قرار  900املنخرط ملدة أربع سنوات  ƸƦǏ¢�ƢǸǯ��

مبوجب مرسوم و فرنك،  450عند متديد الفرتة تصل إىل و فرنك،  150اإلجباري ملدة عامني 

صف من زيادة يف أجورهم ابتداء من تاريخ استفاد ضباط ال 1926املتمم ملرسوم و املعدل  1935

فرنك للمساعد  2.25: على النحو التايل 1937أفريل  01بأثر رجعي من  )1(توقيع عقدهم

فرنك للرقيب، كما مت مبوجب هذا املرسوم استحداث الدرجة اخلامسة  1وللرقيب األول،  1.30و

�ƢēƾǷ�̈Őƻ�ÄÂǀǳ�ƨƳ°®�ǲǯ�Ǻǟ�Ǯ 1والدرجة السادسة بقيمة  ǻǂǧ 2(سنة 20-15ما بني(.

تعويضات و يف مادته األوىل على أن تكون منح  1943ديسمرب  15كما نص مرسوم 

śȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼŪ¦�ǞǷ�̈¦ÂƢǈŭ¦�¿ƾǫ�ȄǴǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦.

�ƨȇƢǟƾǳ¦�ǺǷ�¦ŚƦǯ�ƢǜƷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�°ȂƳ¢�Ǟǧǂƥ�ƨǏƢŬ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ƪ ǫȏ الرتويج هلا بشكل و

�śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�ǂ̈Ƴȋ¦�ÄÂƢǈƫ�Ǻǟ�ƪ ƯƾŢ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǳƢǻȂǳȂǰǳ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦�Ŀ�ǞǇ¦Â اجلنود و

التمييز  نشرته خبصوص  من خالل مقال،ف"fraternité"األخوةالفرنسيني، باستثناء صحيفة 

العرقي اعتربت تلك االدعاءات مغالطة للرأي العام، ألن املساواة مشلت األجر القاعدي فقط، أما 

:بقية املنح، فهناك تفاوت فيما بينها، كما يبينه اجلدول التايل

)3(منح الجنود األوربيين حسب عدد األطفال: 12جدول رقم

  عدد األطفال المتكفل بهم  الرتبة

  6  5  4  3  2  1  0 جندي-

1- A.N.O.M, Série H, Boite 3h70, Le Ministre De La Guerre A Monsieur Le G.G.A.
2 - Belkacem, (Recham), op.cit, P85.
3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite N° 5I 164, Les Pensions Des Militaires Indigènes.
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3006039001200150018002100  عريف-

 عريف أول-

 رقيب-

  رقيب أول-

750105014102106282033304170

 مساعد-

 مساعد أول-

  مرشح-

750105014402190300035404410

)1(حسب عدد األطفال األهالي منح الجنود :13جدول رقم

  عدد األطفال المتكفل بهم  

  6  5  4  3  2  1  0  الرتبة

 جندي-

  عريف-

180240300450600780950

240330450780111012601590ضباط صف-

�ÄƾǼŪ¦Â��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�śƥ�ÄǂȀǌǳ¦�ǂƳȋ¦�Ŀ�©ÂƢǨƬǳ¦�ÃƾǷ�śǳÂƾŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǼǳ�ƶǔƬȇ

 1000إىل حدود  وصل يباألور و  األهليط الصف بأجرة ضا فالفارق بني ،)الفرنسي( األورويب 

ثورته على الوضع و ذلك من أجل  تكريس عقدة تفوق األوريب على األهلي لتثبيط عزميته و فرنك، 

  .الزيادات اليت روجت هلا الصحافة الكلوناليةتلك كما  يعطينا هذا التفاوت فكرة عن حجم ،

«�¤®¦°̈�¦�ǾƫƘƳƢǧ�¾ȐƬƷȏو   ǂǗ�ǺǷ�ǶȀǧƢǐǻ¤�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ǾȈǧ�ǂǜƬǻ¦�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ

 لتتساوى بأجور اجلنودبقرار يقضي برفع أجور اجلنود اليهود  1943جويلية  17يف  هذه األخرية

).2(الذين كانوا يتطلعون إىل حتقيق تلك الوعود اليت أعلنت عنها الصحافة )اجلزائريون(الفرنسيني وهم

1- A.N.O.M, Série Oran, Boite N° 5I 164, Les Pensions…, op.cit.
2 - ANOM, série Oran, 5I 164, Paiement De La Solde Européenne Au Militaire Israélite, 17.07.1943.
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§�و  ¦ȂǼǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¦ȂǷƾǬƫ�ǄȈȈǸƬǳ¦�¦ǀǿ�Ƥ Ʀǈƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐƢƥ�¾Ƣū¦�¼ƢǓ�ƢǷƾǼǟ

ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ǶēƢǸǴǜƫ�ƪ)1(اجلزائريني ǴưŤ�Ʈ ȈƷ��ǶȀǧƢǐǻ¤�ƾǐǫ�ǶȀȇÂƢǰǌƥ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ń¤:

، %45إىل  30اجلنود الفرنسيني، فالفرق يرتاوح ما بني  هم وبنيعدم املساواة يف الراتب بين

ǺǷ�ǺȇƾǼĐ¦�®¦ƾǟƘبقارنة م هي األعلى يف كل دفعة نييف ذلك أن نسبة اجلنود األوروبيو احلجة 

¤̄¦�ǂǘǳ¦�¦ǀđ�ƢǼǸǴǇ¬�و  ،)2(األهايل الذين غالبا ما تكون حالتهم الصحية عائقا أمام تأهيلهم للجندية

أن يطالبوا اجلنود الفرنسيني مبجهود و أن يرفضوا املساواة يف األعباء العسكرية بني الفئتني، حقهم منف

  .أكثر من اجلزائريني أمام األخطار

ƠǈŭƢǧ�ƨȈƸǐǳ¦�ǶēȏƢƷ�́ Ȃǐş�ƢǷ¢ ولية ملقاة على عاتق السياسية االستعمارية اليت سعت

 غري أن مثل هذه االدعاءات غالبا ما أسقطتها منذ بداية االحتالل  إىل إفقار الشعب اجلزائري،

خالل يف الدفاع عن شرف فرنسا والسيما ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ تقارير القادة العسكريني اليت أشادت بدور

Clémentكليمون جغانكور ، ذلك ما أكده العقيد 1918-1914احلرب العاملية األوىل 

Grandcourt حيث ذكر �ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ǾǷƾǫ�Äǀǳ¦�®ȂȀĐ¦�ƶǓȂƫ�Ŗǳ¦�ƨǴưǷȋ¦��ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦

من الفرقة اخلامسة للقناصة الذي اضطر " شعبان محمد بن سليمان"منها مثال اجلندي و يف احلرب، 

لنجدة ضابط فرنسي أصيب جبروح يف إحدى معارك يف  أن خيرج من اخلندق حتت قصف كثيف

عدم املساواة بلغ الذروة عندما جلأت و رغم كل هذه التضحيات فإن التمييز و .)3(1915جوان 

śǨǼǏ�ń¤�ǶȀƬǸǈǫ��Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�ƨǫǂǨƬǳ¦�ń¤�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦.

منح مماثلة للجنود الفرنسيني والصنف الصنف األول ختلى عن أحواله الشخصية، فاستفاد من 

،وبلغت املنح املخصصة للمجندين اجلزائريني نصف ما )4(الثاين احتفظ بأحواله الشخصية فحرم منها

�Ǧو هو خمصص للجنود الفرنسيني،  ǴƬű�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�°ȂƳ¢�ƨǰƦǋ�ƨǻ°ƢǬǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǂȀǜȇ

:الرتب، بشبكة أجور اجلنود الفرنسيني

فإنھ یحرم من رفع أجرتھ 1932جویلیة 19ألنھم منعوا من المطالبة بحقوقھم، و من یقم بذلك یعرض نفسھ للسجن، و حسب قرار -1
.أي مجند أھلي أدین بالسجن لمده ثالثة أشھر

2 - ANOM, série Oran, boite 5I 164, , Paiement…, op.cit.
3- Clément, GARNDCOURT, Nos Indigènes Nord Africains Dans L’armée, Nouvelle berger-
Levrant, Editions, Paris, 1926.
4 - A.N.O.M, série Oran, 5I 165, Situation Comparée Des Militaires Servant A Titre Français Ou A
Titre Indigène.
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1مقارنة شبكة األجور بين المجندين الجزائريين والجنود الفرنسيين:14جدول رقم 

الفارقاألهلياألوربيالموضوعالوضعيةو الرتبة 

جندي أعزب يف 

منطقة القبائل السنة 

  األوىل

  الرصيد

عالوة مقابل اخلدمة 

  %38يف اجلزائر 

300

114=414

240

174)42%(

  الرصيد  السنة الثانية خدمة

 %38ع خ ج 

420

159.60=570.60

270309.6)53%(

عريف الدرجة األول 

أعزب، السنة الثانية 

  خدمة

  الرصيد

  %38ع خ ج 

390

138.20=528.20

330

198.20)37%(

  الرصيديف السنة الثانية خدمة

  %38ع خ ج 

510

193.80=703.80

360343.80)48%(

جندي يف الدرجة 

له طفل و األوىل متزوج، 

سنوات  5أكثر من 

 5طفل أقل من (

سنوات عالوة التكفل 

  )فرنك 185العائلي 

  الرصيد

  %33ع خ ج 

  تعويض مؤقت

  التكفل العائلي

  عالوة التكفل العائلي

300

99

264

55

65

783

240

/

180

38.50

/

458.50

324.50)41%(

عريف يف الدرجة 

له طفل و األوىل متزوج 

طفل دون (واحد 

اخلامسة عالوة التكفل 

  )فرنك 185العائلي 

  الرصيد

  %33ع خ ج 

  تعويض مؤقت

  التكفل العائلي

  عالوة التكفل العائلي

390

128.70

264

55

65

902.70

330

/

180

55

/

548.5

354)38%(

الفارقاألهلي)األوربي(الفرنسي التفاصيلالوضعيةو الرتبة 

رقيب فرنسي -

 3قبل 

 سنوات

  الرصيد

  %38ع خ ج 

  زيادة مؤقتة للرصيد

720

273.60

666.66

648

/

583.33768.66)34%(

1 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I 164, Payment… op.cit.
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أهلي رقيب -

 سنوات4

  أعزب-

  %38عالوة 

  أعباء عسكرية

253.33

288

2201.59

/

201.60

1432.93

سنوات 3فرنسي قبل 

  له طفلو رقيب متزوج 

 4رقيب أهلي قبل 

له و سنوات متزوج 

  .طفل

  الرصيد

  %38ع خ ج 

  مؤقتة للرصيدزيادة 

  %38عالوة 

  أعباء عسكرية

  عالوة

  التكفل العائلي

  عالوة

720

273.60

666.66

253.33

513

83.33

55

65

2629.92

648

/

583

/

359

/

38.50

/

1628.83

1001.09)38%(

 3مساعد فرنسي قبل 

له و سنوات متزوج 

  .طفل

مساعد أهلي قبل 

له و سنوات متزوج 4

  طفل

  الرصيد

  %38ع خ ج 

  زيادة مؤقتة للرصيد

  %38عالوة 

  أعباء عسكرية

  عالوة

  التكفل العائلي

  عالوة

1012.50

334.12

666.66

220

546

83.33

55

6

900

/

666.66

/

382

/

38.50

/

995.45)33%(

2982.611987.16

 :من خالل اجلدول يتبني لنا ما يلي

 .%50الفرنسيني وصل إىل حده و الفرق يف األجور بني اجلنود اجلزائريني  -

 .غابت عندما تعلق األمر باحلقوقو األخطار و املساواة يف اخلدمة أمام الواجبات  -

غياب املساواة يف احلقوق املادية يعود إىل ختوف املعمرين من أن ذلك خطوة حنو حتقيق -

 ).احلقوق السياسية( املساواة املعنوية 

«�¦Ǜ�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�ȄǰƬǋ¦�ƢǷ�¦Śưǯ�ƢǸǼȈƥ�̈Śǐū¦�ȄǴǟ�¿ƢǼȇ�ȂȀǧ�ƨǼǰưǳ¦�ǲƻ¦®�ƨǌȈǠŭو  Âǂ

ينام اجلندي الفرنسي على السرير، كما طالب ضباط الصف اجلزائريني مبراقد منعزلة عن بقية اجلنود 

ƨȇǂǰǈǠǳ¦�Ƕēȏƾƥ�¿ƾǫ�ǺǷ�ƨǏƢǼǬǳ¦�ƨǫǂǧ�ǂǏƢǼǟ�ȄǰƬǋ¦�ƢǸǯ�śȈǈǻǂǨǳ¦�Ǿƥ�ǞƬǸƬȇ�ƢǷ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�
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اجلزائريني الذين جندوا يف إطار التعبئة من النظرة اإلحتقارية اليت  باإلضافة إىل ذلك معناة الطلبة

śȈǈǻǂǨǳ¦�Ǧ ǐǳ¦�¶ƢƦǓ�Ƣđ�ǶȀǴǷƢǟ)1(.

��ƢǷ�ǆ ǰǟ�ȄǴǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�ƢȀǌȈǠȇ�Ŗǳ¦�» Âǂǜǳ¦�̈ÂƢǈǫ�ÃƾǷ�̧ ƢǓÂȋ¦�ǽǀǿ�ƪ ǈǰǟ

l’Afrique" الفريك التين"كانت تروج له بعض الصحف الكلونالية مثل جملة  latine  اليت

يأكل حىت يشبع، ويلبس لباسا و اعتربت الثكنة بالنسبة لألهايل مبثابة قصر، حيث ينام على السرير، 

إدارة االحتالل من التحذير من وقوع اضطرابات بفعل الضغط املتزايد   مل تنعلكن تلك الدعايةا  )2(الئقا

ŅƢǿȋ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ȄǴǟ.

للمحافظ  1942نوفمرب  29يف  Chatelشتال ƢǠǳ¦�ǶǯƢū¦�ƨǴǇ¦ǂǷ�ǂǯǀǻ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ¿�و 

 بايغوتون " يف مراسلة أخرى للحاكم و األعلى إلفريقيا الفرنسية خبصوص تسوية منح اجلنود األهايل، 

Peyrouton " للقائد األعلى للجيش،يشريان فيهما إىل أن الفرق يف رواتب  1943فرباير  7يف

اجلند من شأنه أن يهدد االستقرار يف اجلزائر، ذلك ما أكده التقرير الشهري للقيادة العسكرية يف 

، لذا ضطراباتȐǳ�°ƾǐǷ�ń¤�¾ȂƸƬƫ�ƾǫ�ƢĔȋ�ǲǯƢǌŭ¦�ǽǀđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�̈°ÂǂǓ تضمنقسنطينة حيث 

.)3(وقت للنظر يف املسألة برمتها إلصالح األوضاعحان ال

ما ميكن استخالصه من خالل ما تقدم أن اجلزائري يعترب فرنسيا قانونيا، إال أنه من نوع و 

واضح  أحمد توفيق المدنيالسبب كما ذكر و ليس له ما هلم، و عليه كل ما على الفرنسيني إذ  ،ممتاز

احتفاظه على معامالت الشرع اإلسالمي حبيث ال و نسية همن حرمان اجلزائريني من كل احلقوق الفر 

ال يطلق، إال حسب تعاليم الشريعة اإلسالمية، ال حسب القانون املدين و ال يتزوج و ال يورث، و يرث 

 .الفرنسي

  :الالمساواة في مدة الخدمة -2-2

سواء كانوا جنودا ف ،من األفكار اهلامة اليت تعلمها اجلزائريون من احلرب العاملية فكرة املساواة

أو عماال خالل احلرب فقد متتعوا ببعض املساواة مع الفرنسيني هذا ما جعلهم كثريي الرفض للطريقة 

1- A.N.O.M, Série Oran 5I 164, Paiement… op.cit.
2 - Farhat (Abbas), Le Jeune Algérien, édition ANEP, Alger, 2006, P17.
3 - A.N.O.M, Série ORAN, Boite N° 5 I 164, Note Relative…, op.cit.



1938-1920تطور مسألة تجنید الجزائریین : اني ثالفصل ال

86

�Ƣǈǻǂǧ�°ƢǐƬǻ¦�Ŀ�ǶȀƬŷƢǈŠ�śǟ¦Â�ǶȀƬǴǠƳ�§ǂūƢǧ�ǶȀǼǗÂ�ń¤�Ƕē®Ȃǟ�ƾǼǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦

.)1(احللفاءو 

يف مدة اخلدمة العسكرية بني اجلزائريني  نتيجة لذلك طالب املنتخبون اجلزائريون باملساواة و 

يف   فرحات عباسهذا ما ذكره و �ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦� ƢǼƯ¢�ǶēƢȈƸǔƫ�©ÂƢǈƫ�ƢǷ�ƾǠƥ)2(الفرنسينيو 

Leالشاب الجزائري " هكتاب jeune algérien "لقد كانت تلك التضحيات متساوية :" قائال

يوجد سبب معقول لشرعية عدم  عليه فإنه الو  ،مع تضحيات األوروبيين إن لم تفقها

�À¦ǂǿȂƥ�ÄƾǴƦǳ¦�ǆ)3(..."المساواة ǴĐ¦�Ȃǔǟ�ǲƻƾƫ�ƢǸǯ� 1921الذي طالب يف سنة " طالب"هو و 

�̈ƾǷ�Ŀ�̈¦ÂƢǈŭ¦�ƢǸȈǇȏÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǲǸǌƬǳ�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼŪ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�©¦±ƢȈƬǷȏ¦�ǶȈǸǠƬƥ

.)4(اخلدمة

حتريك الرأي العام جتاه قضية و ¤®¦°̈�¦ǂǿ�ȄǴǟ¢�ń¤�Ƕē¦ȂǏ¢�¾Ƣǐȇ¤�ǲƳ¦�ǺǷ��¾ȐƬƷȏ¿�و 

مقاال  )5("النصيح"املساواة يف اخلدمة العسكرية جلأ املنتخبون إىل الصحافة، حيث كتبت جريدة 

ختفيض مدة اخلدمة العسكرية للمسلمني اجلزائريني من  "ثيودور ستيغ"طالبت فيه من احلاكم العام 

اجل إسعاد عائلتهم احملتاجة إليهم، إىل جانب مطالبتها باإلسراع يف تسريح أبناء املسلمني من دفعة 

الذي نص على تقليص مدة اخلدمة  1923أفريل  01ما إن متت املصادقة على قانون و  .)6(1920

إبقائها على حاهلا بالنسبة للجزائريني و را للجنود الفرنسيني شه) 18(العسكرية إىل مثانية عشر 

�ŐǟÂ�ƨǷƢǠǳ¦�ǆ)7()عامني( ǳƢĐ¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śƦƼƬǼŭ¦�Ʈ ȇƾƷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�ƨȈǔǫ�ƪ ƸƦǏ¢�ŕƷ��

  .الصحافة

"ابن الونيسي عالوة" يف هذا اإلطار نذكر احلملة اليت قادها املندوبان املاليان لقسنطينة و 

خبصوص حتقيق املساواة يف مدة اخلدمة العسكرية بني اجلزائريني " المصطفى بن باديسومحمد "

أبو القاسم( سعد هللا)، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج الثاني 1900-1930، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1983،  -
.301ص 1

، أما المدة المفروضة على المجند 1905مارس 21مدة الخدمة العسكریة اإللزامیة للجندي الفرنسي عامین بموجب قانون -2
.1912فبرایر 03الجزائري ثالثة سنوات حسب مرسوم 

3 - Farhat (Abbas), op.cit, p15.
4 - Mahfoud ( Kaddache), Histoire du Nationalisme Algérien ,2eme édition ,ENL, Alger, 1983, p90.

.1920افریل 29جریدة أسبوعیة تصدر كل یوم جمعة تبنت خط الدفاع عن مصالح المسلمین، تأسست في - 5

.1922مارس 10، الجمعة 15العدد رقم :جریدة النصیح- 6

7- Pascal( Le pautremat), La Politique Musulmane De France Au XX Eme Siècle, maison neuve Et
Larose, Paris, 2003, P177.
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،إىل جانب بعض اجلرائد اليت ركزت اهتمامها على قضية املساواة يف اخلدمة العسكرية )1(والفرنسيني

، حيث بينت تنكر فرنسا لتضحيات اجلزائريني الذين ضحوا من أجل )2(من بينها جريدة النجاح

��Ƕǿ£¦ǄƳ�ÀƢǯ�¦̄ƢǸǧ�°Âƾǳ¦�¦ǀđ اعرتفت هلمخالل احلرب العاملية اليت  ƢēǂǐǻÂ هاإنقاذ

أما الجنود فكان جزاءهم أن تميز :" السابقة  يف إجابتها على هذا السؤال ذكرت اجلريدة 

عليهم أخوانهم الفرنسيين في نفس الجندية، حيث كانوا سواسية أمام الموت، فخفضت مدة 

فرنسيين دون الجزائريين، ثم صمت األذان عن سماع نوابنا في هذه الخدمة العسكرية لل

.)3(..."المسألة

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�² ȂǨǻ�Ŀ�ŚƦǯ�ǞǫÂ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�Ŀ�̈¦ÂƢǈŭ¦�¿ƾǠƥ�² ƢǈƷȎǳ�ÀƢǯ�ƾǬǳ

تدابري قانون هلذا طالب اجلزائريون االستفادة من  ،يضاف إىل تعسف السياسة االستعمارية العنصرية

150ناقش  1924فخالل اجتماع انعقد يف ديسمرب ، على غرار اجلنود الفرنسيني 1923أفريل 

نقابية، كما تطرقوا إىل املشاكل و مندوب عن عمال مشال إفريقيا مبنطقة باريس، قضايا اقتصادية 

.)4(إلغاء الالمساواة يف اخلدمة العسكريةو السياسية مثل رفض قانون األهايل، 

ضمن نفس السياق املتعلق حبملة النواب اجلزائريني من أجل حتقيق املساواة يف مدة اخلدمة و 

�ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ÄƾǴƦǳ¦�ǆ ǴĐ¦�Ȃǔǟ�¿ƾǬƫ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦"قاضي حمو"�ƢǸȈǇȏ��ǆ ǴĐ¦�ń¤�Ƥ Ǵǘƥ أن احلكومة و

أن  ،مما يؤكد)5(الفرنسية بصدد دراسة مشروع ختفيض مدة اخلدمة العسكرية إىل عام واحد للفرنسيني

احلملة اليت قادها املنتخبون اجلزائريون خبصوص مسألة املساواة يف اخلدمة العسكرية جاءت يف إطار 

املؤرخني ،األمر الذي جعل بعض 1918-1914حركة مطالب سياسية ظهرت غداة حرب 

، يصفون عقد العشرينات بأنه عهد النهضة باجلزائر حمفوظ قداشو اجلزائريني مثل ابو القاسم سعداهللا 

.)6(االجتاه حنو الثورة السياسيةو عهد االندفاع الوطين و 

.1923ماي 21، 110جریدة النجاح، العدد رقم - 1

أصبحت الجریدة تصدر 1925أوت 7و منذ "عبد الحفیظ الھاشمي و مامي اسماعیل"بقسنطینة على ید  1919تأسست في سنة  -  2
zahirأنظر (1960مرة واحدة كل أسبوعین باللغة العربیة، توقفت عن الصدور بعد وفاة مؤسسھا عام  ihaddaden, op.cit,

p336..(
.1923-12-7، 136جریدة النجاح، العدد - 3

4 - Mhafoud, (Kaddache), op.cit.
5 - A.N.O.M, Série H, 3HG70, Extrait Du Registre Des Délibérations Du Conseil Municipale De La
Ville d’Alger.

.304، المرجع السابق، ص3، ج ...أبو القاسم سعد هللا، الحركة - 6
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الصحافة، جلأت السلطات و وأمام ضغط هذه احلركة املطلبية  بقيادة املنتخبني اجلزائريني 

أثناء هذه الفرتة ثار املعمرون ضد و االستعمارية إىل أسلوب التهدئة حيث وعدت مبناقشة املسألة،

¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�Ƣē°ƾǏ¢�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳو ادات للقوانني بتوجيه انتق 1919- 1918إصالحات 

Leبرقية قسنطينة " كتبت جريدة   ويف هذا املضمونلصاحل اجلزائريني،  dépêche de

Constantine " هذا البلد و لن يسمح فرنسي: "على سبيل املثال 1920يناير 22-17-16يف

خطر األهالي هو ما تمثله في الوقت الحاضر إن ما نسميه ... أبدا بتهديد الهيمنة الفرنسية 

.)1(..."التدابير التشريعية المقررة

يتضح لنا مما سبق أن املعمرين كانوا يعارضون كل إصالح قد يؤدي إىل منح احلقوق 

ذلك و على هذا األساس بنوا موقفهم جتاه املساواة يف اخلدمة العسكرية، و السياسية لبعض اجلزائريني 

الذين هامجوا اإلصالحات  1920ماي  29إىل  27بلدية املنعقد من  246ما أقره مؤمتر رؤساء 

، حىت ال يتمكن هؤالء من املشاركة يف االنتخابات ألن تفوقهم العددي قد ينهي )2(جتنيد األهايلو 

ƨƦƼƬǼŭ¦�ǆ ǳƢĐ¦�ȄǴǟ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǼǸȈŮ¦.

عد احلركة املطلبية اجلزائرية خبصوص املساواة حدة ختوف املعمرين من ذلك بتصا تلقد تزايد

L’Afriqueمجلة إفريقيا الفرنسية "يف اجلندية اإللزامية فقد أكدت  Française")3(  يف ديسمرب

إن الذين يطالبون بالمساواة في مدة الخدمة العسكرية لصالح األهالي، قد ال :"1922

إفريقيا الالتينية ،كما كتبت جملة )4(..."لهميترددون فيما بعد بالمطالبة بالمساواة السياسة 

l’Afrique Latin سلسلة من املقاالت عارضت من خالهلا املساواة يف مدة اخلدمة، ردا على ما

.)5(تقدم به بعد املنتخبني اجلزائريني لتقليص مدة اخلدمة للجزائريني على غرار اجلنود الفرنسيني

بدأ املساواة يف اخلدمة العسكرية بني اجلزائريني باإلضافة إىل موقف املعمرين الرافض مل 

والفرنسيني، نسجل موقف قيادة اجليش اليت رأت يف ذلك أنه تشجيعا للكم على حساب الكيف 

�ǂƯƚȇ�ƢŲ��ÄǂǰǈǠǳ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�ƾȈǼƴƬƥ�¿ȂǬƬǇ�ƢĔ¢�Ä¢مستقبال 

.490صشارل روبیر، آجرون، المرجع السابق، - 1

.491نفسھ، ص- 2

مجلة شھریة تصدرھا لجنة إفریقیا الفرنسیة باریس و ھي مختصة في الدراسات االقتصادیة و السیاسیة، و االجتماعیة -3
.للمستعمرات

4 Belkacem ( Recham), op.cit, p25.
5 Farhat (Abbas), op.cit, p 15.
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كما هو حال اجلنود   اشهر ) 18( مثانية عشر يف حالة ختفيض املدة إىلو على مردود اجليش، 

لقلة  يف احلروب اخلارجية )زائريوناجل( ، فيستحيل إشراكهم1923أفريل  01الفرنسيني حسب قانون 

ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ǶēŐƻ)1( ، من أجل دعم  هذا املوقف جاء تقرير مصلحة الديوان العسكري لدى احلاكم و

1925�Ƥالعام يف سنة  ƦǈƬƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦� ƢƦǟȋ¦�Ŀ�̈¦ÂƢǈŭ¦�¿ƾǟ�À¢�ƨƸǴǐŭ¦�©¢°�ƾǬǧ�

�ǺǰǸƬȇ�ŕƷ�¾ȂǗ¢�̈ƾŭ�ƨǼǰưǳ¦�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�Ǻيكو تيف اضطرابات، غري أن مصلحة فرنسا تتطلب 

.)2( االحرتافية يف اجلنديةمن الوصول إىل

يبدو أن قيادة اجليش الفرنسي  راهنت على أمهية تواجد اجلزائريني ضمن صفوفها لسببني و 

شهرا  18لى عالذي خفض مدة اجلندية للفرنسيني  1923أفريل  01يتمثل األول يف نتائج قانون 

دادات القوات الفرنسية ما خلفه من عجز يف صفوف اجليش الفرنسي، أما الثاين متمثل يف استعو 

  .يف املغرب األقصى" عبد الكريم الخطابي" ثورة و ملواجهة األحداث اخلارجية كاألوضاع يف سوريا، 

يف املقابل وقعت إدارة االحتالل يف اجلزائر حتت ضغط كل من املنتخبني اجلزائريني الذين و 

املزارعني الذين رأوا يف و ضغط رجال األعمال و ،طالبوها بتخفيض مدة اخلدمة العسكرية للجزائريني 

�ƾǫ�ƨǴȇȂǗ�̈ƾŭ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦� ƢǬƥيف حالة بقاء الوضع على و اخلسائر باقتصاد املستعمرة،  يلحق

�ǶǯƢū¦�Ƣđ�Ʈ Ǡƥ�Ŗǳ¦�ƨǴǇ¦ǂŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǂȀǜȇÂ��©Ƣƥ¦ǂǘǓ¦�°ȂȀǛ�ń¤�Ä®ƚȈǇ�Ǯ ǳ̄�ÀƜǧ��ǾǳƢƷ

Charles شارل نولي " بإىل وزير احلر " ثيودور ستيغ"العام  Nollet " ورد  1925فيفري07يف

إن المجالس المنتخبة قد تقدمت إلينا بالتماسات بخصوص المساواة في الخدمة "... :فيها

لهذا علينا أن نأخذ بعين االعتبار عند إصدار مرسوم بخصوص التجنيد اإلجباري و العسكرية، 

بذلك نكون قد ": "...ثيودور ستيغ" احلاكم العاميف تعليقه على هذه احلالة قال و ،"لألهالي

.)3("...بإمكانها أن تتحول إلى قنابل موقوتة في زمن الحربو تسببنا في فتن في زمن السلم، 

مها العامل و نستخلص مما سبق أن موقف السلطة املدنية العام يعود إىل عاملني أساسني 

بسبب السياسة االستعمارية القمعية مثل األمين أي التخوف من نشوب اضطرابات يف املستعمرة 

التعبري، مث الالمساواة يف اخلدمة العسكرية،أما العامل الثاين و حرية الصحافة منع  قانون األهايل،

1 - A.N.O.M, série H boite 3H70, service militaire des indigènes Algériens.
2 - A.N.O.M, Ibidem.
3 -Ibidem.
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يكمن يف املشكل االقتصادي حيث أن بقاء اجلزائريني لفرتة طويلة يف الثكنة يؤدي إىل اخنفاض اليد 

ƾǼĐ¦�ƾƳ¦Ȃƫ�À¢�ƢǸǯ��ƨȀƳ�ǺǷ�ƨǴǷƢǠǳ¦  أثناء اخلدمة يف فرنسا جيعله يلمس الفرق يف املستوى املعيشي

هذا ما يفسر اهلجرة و للعودة إىل فرنسا يف إطار العمل مرة أخرى، فيدفعه ذلك  بالده،بعد عودته إىل 

اجلماعية للعمال اجلزائريني حنو فرنسا، فيكون لذلك انعكاسات على اقتصاد املستعمرة نتيجة النقص 

  .العاملةالفادح لليد 

الذي قرر السفر إىل فرنسا مع جمموعة " مصالي الحاج"يف هذا الصدد ميكننا أن نذكر حالة و 

الحظ أن الظروف االقتصادية و  1921، بعدما عاد إىل اجلزائر يف سنة 1923من أصدقائه يف صائفة 

.)1(يف اجلزائر جعلت البحث عن العمل مشكوكا يف نتائجه

أمام تطور األوضاع املتمثلة يف سخط الرأي العام اجلزائري على السياسة االستعمارية وخوفا و 

�ǶȀǼȈƥ�ǄȈǸƬǳ¦�ǺǷ�ǶēƢǻƢǠǷ�Ƥ Ʀǈƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼƴǸǴǳ�ǲǸƬŰ�ÀƢȈǐǟ�ǺǷ بني اجلنود الفرنسيني يف و

إىل قرب  حملت وزارة احلرب) ثورة عبد الكرمي اخلطايب يف املغربو األوضاع يف سوريا ( هذا الظرف 

يف املادة التاسعة  والسيما 1923أفريل  01قانون  ، ألنصدور مرسوم خيفف عنهم هذه املعاناة 

تنظيم جتنيد اجلزائريني خيضع لقانون مصادق عليه من طرف الربملان أن على  ينص )99(التسعني و 

، وألن مسألة التجنيد قد تثري نقاشات مطولة داخل الربملان مما يؤثر على سرعة سيتم إصداره الحقاو 

تنفيذية، وذلك نظرا  عملية التجنيد ملراسيمإجياد احللول، ارتأت السلطات االستعمارية أن ختضع 

القصوى،  ألمهيتها

�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�Ƥ يبدو أن هذا حتايل أوجدته إدارة االحتاللو  ǳƢǘŭ�©ǂǰǼƫ�Ŗǳ¦ من ، يني

، فكلما تقدم املنتخبون اجلزائريون مبطالب 1923أفريل  01من قانون  99مضمون املادة  خالل 

ÀȂǻƢǫ�°¦ƾǏ¤�ǪǧÂ�ǶƬȈǇ�Ǯ ǳ̄�ÀƘƥ�ǶȀȈǴǟ�®ǂǳ¦�ÀƢǯ�ǺȇƾǼĐ¦�ŁƢǐǳ   نصت عليه املادة السابقة،  كما

ȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƘƴǴƫ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƾȇǄŭ¦�ń¤�Ǌو  ȈŪ¦�ƨƳƢƷ�ƾǼǟراسيم امل إصدار ة إىل

  .1923انون أفريل قذلك حسب ما نص عليه و لتنظيم العملية، 

، )ترجمة الصادق عماري و مصطفى ماضي(، 1974-1918مصالي الحاج رائد الوطنیة الجزائریة ، )سطورا(بنجامین -1
.37، ص2002زائر، منشورات بمناسبة الذكرى األربعین لالستقالل، الج
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بأمر من وزارة احلرب حيث اجتمعت  )1(من أجل دراسة مشروع املرسوم تشكلت جلنةو 

بديوان األمني العام للحكومة،هذا األخري أكد على ضرورة تبين املرسوم  11/07/1925باجلزائر يف 

من  21اقرتح تعديل املادة و األهايل، و ملبدأ املساواة من حيث مدة اخلدمة العسكرية بني الفرنسيني 

ة العسكرية المفروضة على كل مجند أهلي مدة الخدم: " مشروع املرسوم على النحو التايل

.)2("شهرا كلما سمحت الظروف بذلك 18يمكن لها أن تتقلص إلى و عامين، 

Paulبول آزان "يف نفس السياق أوصى العقيد و  Azzan" بإعادة النظر يف مدة اخلدمة

تعمل القيادة العامة أن و ذلك بالتعبئة اجليدة لألهايل، و ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�Ǟǧ°�ƨȈǨȈǯ�Ŀ�ŚǰǨƬǳو العسكرية 

 ظروفبتوفري هلم كل ال ، وذلكاعتزازو للجيش على جعل األهايل يقبلون على االخنراط بكل فخر 

العقيد " أهالينا من شمال إفريقيا في الجيش الجديد"اعترب صاحب كتاب ، كما )3(املالئمة

Clément كوركليمان غران" Grandcourt "عد يمدة اخلدمة العسكرية املساواة يف  عدم أن

ŅƢǿȋ¦�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢȇȂǼǠǷ�ȄǴǟ�̈ǂƯƚŭ¦�§ ƢƦǇȋ¦�śƥ�ǺǷ)4(.

إال  śȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼŪ¦�Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥعلى الرغم من هذه األصوات املؤيدة للمساواة و 

ليا حبجة أن املصلحة الع لالهايل أن السلطات االستعمارية أبقت على اخلدمة العسكرية ملدة عامني

نص على مدة عامني للمجندين اجلزائريني مع  1926سبتمرب  07لفرنسا اقتضت ذلك،فمرسوم 

بعد اطالع مصاحل و ،)5(بأمر من وزير الدفاعو عت الضرورة إىل ذلك دبقائهم ملدة إضافية كلما 

احلكومة العامة على مضمون مشروع املرسوم تأسف احلاكم العام على عدم تبين احلكومة الفرنسية 

ما مدى و مبدأ املساواة من حيث مدة اخلدمة العسكرية على الرغم من أمهيتها بالنسبة لألهايل، 

.رئیسا/األمین العام للحكومةDubiefدوبیاف: مشكلة من -  1
.عضوا/مدیر الشؤون األھلیة Miranteمیارانت 
.عضوا/أمین عام عمالة الجزائرBardenatباردین 
.عضوا/عقید رئیس الدیوان العسكري للحاكم العامMenyerمینیي 

.عضوا/رئیس مصلحة الموظفین العسكریینGutierالرائد غوتیي
.19من القیادة العامة للجیش Vispecqالنقیب فیسباك 

2 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 3H70, P.V De La Séance Tenu A Alger Par La Commission Chargée
D’examiner Le Projet De Décret Relatif Au Recrutement Des Indigènes Algériens.
3 - Journal, la France militaire, n° 12107 ; vendredi 05/06/1925.
4 - Clement ,(Grandcourt), nos indigènes nord africains dans l’armée nouvelle, berger_levraut,
Editions, Paris, 1926, p21.
5- J.O.R.F, 14/09/1926.
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الشؤون األهلية اليت رأت يف  ذلك ما ذهب إليه تقرير مصلحةو ،)1(استقرار املستعمرةو تأثريها على أمن 

شكل  أنهو ذلك املرسوم من شأنه أن يثري االضطرابات، فهو بالنسبة للمجند اجلزائري غري عادل، 

.)2(خيبة آمال املسلمني اجلزائريني

ركة املطلبية للجزائريني يف هذه الفرتة اليت احلىل نشاط إيبدو أن ختوف إدارة االحتالل يعود 

باإلضافة إىل ما حيدث يف البالد اإلسالمية يف هذه املرحلة خاصة يف املغرب  "األمري خالد"قادها 

  .تركياو 

، برز النقاش جمددا خبصوص ختفيض مدة اخلدمة العسكرية إىل عام 1927يف شهر ماي و 

Paulبول بان لوفي "واحد للجنود الفرنسيني، حيث استطاع وزير احلرب  Painlevé " حتقيق ذلك

، يف حني بقي مدة اخلدمة للمجندين اجلزائريني عامني وفق مرسوم 1928مارس  31مبوجب قانون 

"Guernutغارنو "أودع النائب  1933أثناء افتتاح الدورة الربملانية يف سنة و ، )3(1926سبتمرب 7

انتقد بشدة إدعاءات و نائبا مشروع قانون خبصوص مبدأ املساواة من حيث مدة اجلندية،  189باسم 

االستعمارية اليت ربطت مدة اخلدمة بنوعية التكوين، معلال تلك االنتقادات بأحداث السلطات 

، غري أن طلبه رفض من طرف )ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�ƨǟƢƴǋ)4 لىاليت أبانت ع 1918-1914حرب 

  .الربملان حتت تأثري اللويب الكولونيايل

¦�¼ȂǬū¦�ǺǷ�ǶǴǈŭ¦�ƾǼĐ¦�ÀƢǷǂū�ȆǈȈƟǂǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�À¢�ǪƦǇ�ƢŲ�ƶǔƬȇ�ÄƾǼŪ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ

الفرنسي، رغم قيامه بالتكاليف الفرنسية يعود إىل ختوف املعمرين من أن يكون مبدأ املساواة يف 

بالتايل يتغلب العنصر اإلسالمي و اخلدمة العسكرية خطوة حنو حتقيق املساواة يف احلقوق السياسية، 

ƾǟ�Àȋ��ƨƦƼƬǼŭ¦�ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ȄǴǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦د املسلمني يفوق عدد األوروبيني.

1 -A.N.O.M, Série H, Boite N° 3H70, Le GGA A Monsieur Le Ministre De La Guerre Et A Monsieur
Le Ministre De L’intérieur.
2 -A.N.O.M, Série H, Boite N° 3H70, Note A Monsieur Le GGA.
3- Pascal( Le Paurtremat), op.cit, P 177.
4 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 3H67, Note Au Sujet De La Proposition De Loi De M. Le Député
GUERNUT Relative Au Recrutement Des Indigènes Algériens.
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 :1938-1920تطور عدد المجندين الجزائريين من .3

 :المتطوعينتطور عدد المجندين .1.3

لدى  احملبذةإعادة االخنراط هي الطريقة و ظلت آلية التجنيد بواسطة االخنراط الطوعي 

الناجتة عن تطبيق جتنب االضطرابات و السلطات االستعمارية إلعادة بناء الفرق األهلية من جهة، 

من  نيهلذا فإن إدارة االحتالل رأت أن عملية جتنيد اجلزائريو  ،التجنيد اإلجباري من جهة أخرى

ة قشليس بقوانني، حىت يتم إبعاد مناو أن تنظم مبراسيم و األفضل أن تتم بواسطة االخنراط الطوعي، 

ربط مسألة احلقوق السياسية للجزائريني مبسألة  مما قد يؤدي ببعض النواب إىلالربملان،  يفاملسألة 

حىت ال يتمكنوا من احلصول على احلقوق ) اجلزائريني( ، وبالبعض اآلخر إىل رفض جتنيدهم جتنيدهم

  . السياسية

استغالل األوضاع بمن أجل الوصول إىل هدفها قامت سياسة التجنيد االستعمارية و 

ǸǠǧ��śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ǧو االقتصادية  ȇǂŬ¦�ǲǐǧ�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ǶƬƫ�ƪ ǻƢǯ�ȆǟȂǘǳ¦�ƾȈǼƴƬǳ¦�ƨȈǴ)�ƨȇƢĔ

القياد الذين لعبوا دورا فعاال إىل جانب سياسة التجويع و باالعتماد على الشيوخ ) املوسم الفالحي

املتبعة من طرف االحتالل بتحويل الطاقة البشرية اجلزائرية إىل خزان للجيش الفرنسي وذلك ما 

  :يوضحه اجلدول التايل

)1(1938-1921عدد المنخرطين في الجيش الفرنسي من  تطور: 15دول رقم ج

  المجموع  إعادة االنخراط  عدد المنخرطين  السنة

19209905712217027

1921393647058641

1922316337926955

1923155332654818

1 -A.N.O.M, Série GGA, Boite N° 2R 13, La Contribution De l’Algérie A La Défense Nationale.
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19242175810810283

1925305163809431

1926211460358149

1927276857708538

19282844819011034

1929148653546840

1930313353888521

19314665697711642

19323712832412069

1933293755668203

1934313166429773

19355020781012735

19365110654011487

19375445612411569

19385858701212870

يتضح لنا من خالل اجلدول أن سنوات العشرينات من القرن املاضي عرفت ارتفاعا يف عدد 

��¶¦ǂŵȏ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ǺȇƾǼĐ¦ جمند يف   9905، حيث وصل عددهم إىل الذروة بـ )1(إعادة االخنراطو

من ) سنة 12(سنوات في كل مرة لینھي مساره العسكري بعد اثني عشرة 4ل یعید العریف و الرقیب االنخراط مرتین بمعد-1
بعد اثني عشرة خدمة لینھي مساره العسكري بعد خمسة )سنوات3(الخدمة، أما ضابط الصف فلھ الحق في إعادة االنخراط لمدة ثالثة 

belkacemینظر )  سنة15(عشر  recham, op.cit,p.
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االجتماعية الناجتة عن سوء احملصول و تعود هذه الزيادة إىل املصاعب االقتصادية و ، 1920سنة 

كلغ إىل /فرنك 0.75، نتج عنه  ارتفاع األسعار، فقد قفز سعر اخلبز من 1919الزراعي ملوسوم 

وصل الوضع و ، 1920كلغ يف جويلية /فرنك 1.30إىل و ، 1920كلغ أفريل سنة /فرنك 0.80

ساحات الزراعية،فلم يتعد تقلص املو بسبب اجلفاف  1920إىل الكارثة االقتصادية يف أفريل سنة 

.)1(1867مل يسبق أن بلغ هذا املستوى منذ و مليون قنطار من احلبوب،  5.2حمصول هذا املوسم 

االجتماعية للجزائر خالل هذه و مل تتوان الصحافة الكولونالية يف كشف احلالة االقتصادية 

�ÀƢǈǳ�ȄǴǟ�ƨǟƢĐ¦�®ȂƳÂ�°Ƣǰǻ¤�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�©ȏÂƢŰ�Ƕǣ°��̈ŗǨǳ¦ جون باتست أبال "احلاكم العام

Jean Baptiste Abbel  " إال أن الصحافة كشفت احلالة  1920ديسمرب  23يف ،

L’écho""صدى الجزائر"ريدة ل جاالجتماعية من خالو االقتصادية  d’Alger " حيث نشرت

l’échoصدى وهران "ويف نفس املوضوع كتبت جريدة  2"المجاعة على أبوابنا"مقاال حتت عنوان 

d’Oran " لقد وصلت درجة البؤس إىل مستويات خطرية  .)3("الجثث المرمية في الشوارع"عن

هذه   سبيال للتخلص مننياجلزائري بعض  ارتفاع تكاليف احلياة ، فلم جيدو بفعل انتشار البطالة 

بفضل احملصول  بدأت الظروف املعيشية تتحسن ايلو يف املوسم امل،و سوى االخنراط يف اجليش  املشاكل

، غري أن سوء 1921رجل يف سنة  3936الزراعي اجليد، مما أدى إىل اخنفاض عدد املنخرطني إىل 

بفعل اجلفاف، جعل الظواهر االعتيادية للقحط تكثر خالل موسم  1922احملصول الفالحي عام 

1922-1923ƨȈǻƢǰǈǳ¦�©ƢǠǸƴƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ƨǟƢĐ¦�ŕƷ�ǲƥ��)4( ط يف أن عملية االخنراو يبد،و

على هذا األساس، كانت و اجليش الفرنسي من طرف اجلزائريني كانت مرتبطة مبردود املوسم الفالحي، 

ƨǼǇ�ǲǯ�ǺǷ�Ǧ ثكنات ȇǂŬ¦�ǲǐǧ�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�śǗǂƼǼǸǴǳ�Ƣđ¦Ȃƥ¢�ƶƬǨƫ�Ǌ ȈŪ¦.

اجلزائريني باهلجرة حنو فرنسا حيث احلاجة إىل اليد العاملة إلعادة بناء ما دفعت هذه األوضاع 

الصدى الطيب الذي نقله املهاجرون األوائل، كلها و بأجور مرتفعة، و احلرب العاملية األوىل دمرته 

-1922ميكن اإلشارة إىل أن التدفق الكبري األول كان بني و عوامل جذب للجزائريني، 

.478لسابق، صشارل روبیر آجرون، المرجع ا- 1

2 - Journal L’écho d’Alger 20/10/1920.
3 - Journal L’écho d’Oran ; 27/10/1920.

.480، المرجع السابق، ص)روبیر آجرون(شارل، -4
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معهم  الذي طلب من أصدقائه السفر وبعدما حتدث مصالي الحاجكان من بني هؤالء و ،)1(1924

¬ŗǬŭ¦�¦ǀǿ�¦Ȃǔǧ°�ǶĔ¢�Śǣ�̧ȂǓȂŭ¦�Ŀ2(اختذ قراره بالذهاب إىل باريسف��(.

لمصلحة "دى إدارة االحتالل، ففي تقريرشكل هذا الرتاجع يف عدد املنخرطني قلقا للقد 

"الجنود األهالي "Service des militaires indigènes " أشارت فيه  1925فرباير  02بتاريخ

سبب ذلك حسب نفس و هلجرة حنو فرنسا على االخنراط يف اجليش اجلزائريني اإىل مسألة تفضيل 

أمام هذه و ،)3(التقرير يعود إىل قلة االمتيازات املقدمة هلم يف اجليش مقارنة بارتفاع األجور هناك

تلزم املرتشح للهجرة حبيازة سلسلة من الوثائق إجراءات مقيدة هلا، إدارة االحتالل اختذت الوضعية 

للحصول على رخصة الركوب، فشكل ذلك عائقا )عقد عمل، شهادة طبية، بطاقة التعريف( الرمسية 

، بينما كان 1925خالل سنة  24753حقيقيا أمام اهلجرة، حيث اخنفض عدد املهاجرين إىل 

.)4(يف السنة قبلها 71028عددهم 

الرابع من من بينها مرسوم راسيم املقيدة للهجرة بضغط من املعمرين، صدور امل استمركما 

:)5(تضمن اإلجراءات التالية 1926شهر أوت سنة 

 .عالمة تبني تأدية حاملها لواجباته العسكريةو بطاقة تعريف عليها صور -

 .ورقة السوابق العدلية تثبت انعدام صدور األحكام اخلطرية ضد املهاجر-

 .أنه مطعم ضد بعض األمراضو شهادة طبية تبني سالمة الشخص من األمراض املعدية، -

 .وجود مبلغ مايل لدى املزمع على السفر ينفق منه ريثما جيد عمال يف فرنسا-

أمام هذه اإلجراءات اليت حتد من حرية اهلجرة جلأ اجلزائريون إىل االخنراط يف اجليش و 

العدد  حيث قفز ، 1928-1927خالل سنيت  دد املنخرطني ع وذلك ما يفسر ارتفاع الفرنسي، 

  .منخرط 2844إىل  2768من 

، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1939-1914الدور السیاسي للھجرة إلى فرنسا بین الحربین ، )زوزو(عبد الحمید، -1
.18ص
.38، المرجع السابق، ص)سطورا(بنیامین - 2

3 -A.N.O.M, Boite 3H70, Op.cit., Service….
4 - Mahfoud, (Kaddache), op.cit p 174.

.18عبد الحمید ،زوزو،مرجع سابق ص -2
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مل تكن اهلجرة حنو فرنسا هي السبب الوحيد الذي أدى إىل تراجع عدد املنخرطني يف اجليش 

¤ƢǼȇǂǌǠǳ¦�ƾǬǟ�ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ�ń©�  االقتصادي الوضع منها حتسنو الفرنسي، بل كانت أسباب أخرى 

  .يف سورياو املغرب األقصى  �Ŀ�ǶĔ¦Ȃƻ¤�ƨƥ°ƢŰ�śȇǂƟ¦Ǆرفض اجل باإلضافة

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن عدد املنخرطني عاد لالرتفاع يف بداية الثالثينات و 

أنه في "محفوظ قداش"ذكر املؤرخ ،فقد 1929عام لويعود ذلك إىل آثار األزمة االقتصادية العاملية 

بدأت الجزائر تعاني من آثار األزمة االقتصادية العالمية فتراجعت صادراتها  1931سنة 

  . خاصة إذا علمنا أن معظم املنخرطني كانوا من العمال البسطاء )1(تقلصت قاعدتها الصناعيةو 

يتضح من خالل اجلدول أن أغلبية اجلزائريني الذين يقدمون على االخنراط هم أصحاب مهن 

هذا ما حدث يف بداية و أثر أوضاعهم االجتماعية ألدىن هزات اقتصادية بسيطة سرعان ما تت

تفشى البؤس يف املدن بفعل انتشار البطالة اليت رمست مشهدا حمزنا حسب  مما أدى إىلالثالثينات 

Oran  صباح وهران"تعبري جريدة  Matin".  باإلضافة إىل اإلجراءات -دفعت هذه الظروف

جليش للتخلص من بالشباب اجلزائري إىل االخنراط يف ا -للحد من اهلجرةاملتخذة من طرف اإلدارة 

  .ذلك ما يفسر زيادة عددهم خالل السنوات األوىل من الثالثيناتو األوضاع املزرية،

�ƢǟȂǗ�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈƦǴǣ¢�À¢�ǚƷȐŭƢǧ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨƸǴǈŭ¦�©¦ȂǬǳ¦�ȄǴǟ�ǶȀǠȇ±Ȃƫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢǷ¢

  :ذلك ما يوضحه اجلدول التايلو ة أو فرقة الصباحيية، ضمتهم قيادة اجليش إما لفرقة القناص

1 - Mahfoud, (Kaddache), op.cit p273.
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)1(1938إلى  1925توزيع المنخرطين على مختلف القوات المسلحة من   :16الجدول رقم 

المجموعالبحرية  الطيران  اإلدارة العسكرية  العيادةالهندسةالمدفعيةالصبايحية  الرماة  السنة

192522805993402061002/2933

192615763392113041305/1971

192722012778712054207/2631

192823891603251116707/2717

192910872233008204303/1414

193023674395017244202/2941

1931336073810924053712/4285

193225897836733022605/3505

193321455285222/4003/2790

193425083195231/29//2939

193541034908324013101/4733

1936415160610139062001/4924

19374224761120350227/935262

19384744650126180417/1025661

1 - Belkacem, (Recham), op.cit, p55.
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فرقة و �ƨǏƢǼǬǳ¦�ƨǫǂǧ�Ŀ�ÀÂƾƳ¦ȂƬȇ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈƦǴǣ¢�À¢�¾ÂƾŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǼǳ�ƶǔƬي

مسح للجزائريني  باالخنراط  1903الصباحية مقارنة ببقية القوات املسلحة على الرغم من أن قانون 

الذين  مسح للجزائريني)2(1923ديسمرب28، فعلى سبيل املثال مرسوم )1(االنضمام إىل مجيع الفرقو 

سنة باالخنراط يف القوات البحرية ملدة ترتاوح من 25سنة و18ترتاوح أعمارهم ما بني 

غري أن ما الحظناه من خالل الوثائق األرشيفية أن القلة من ، سنوات إىل مخسة سنوات)3(ثالثة

 من بني1932اجلزائريني من استطاعوا االنضمام  إىل قوات البحرية، فعلى سبيل املثال يف سنة 

.)3(مرتشح يف إقليم وهران مل يقبل منهم سوى أربعة جزائريني) 20(عشرين

 قيادة  ا�À¦Śǘǳ¦ēŐƬǟ¦�ƾǬǧو الصحة العسكرية، و أما القوات املسلحة األخرى مثل اهلندسة،  

، القلة منهم باستثناءالنضمام إليها باللجزائريني  فرق عسكرية حساسة، ال يسمح اجليش الفرنسي

مبثل هذه التخصصات ي الذي ال يسمح هلم االلتحاق  مستواهم العلمحبجة تدين وذلك

أن األمر يتعلق بتخوف السلطات االستعمارية من اكتساب اجلزائريني للتقنيات إال ،العسكرية

ƾȇƾē�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ãǂƫ�ƢĔ¢�̄¤��ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ŁƢǐŭ�¦ ما يدل على ذلك تلك املراسلة و

ǂȇ±Â�Ƣđ�Ʈ Ǡƥ�Ŗǳ¦ اجلو إىل احلاكم العام خبصوص فتح مدرسة للطريان املدين، هذا الطلب الذي قوبل

تتخوف  كما كانت قيادة اجليش .)4(بالرفض حبجة أنه يشكل خطرا على أمن فرنسا يف مشال إفريقيا

جزائريا بإعادة )12(عشر  ألثىن الإ سمحي مل من إعادة اخنراط اجلزائريني يف سالح املدفعية حيث

.)5(1963-1935ما بني ) 15(مخسة عشرة و ، 1933سنة يف  التخصصاالخنراط يف هذا 

أمر فإن مكانة اجلزائريني يف اجليش الفرنسي منذ السنوات األوىل لالحتالل  منمهما يكن 

لدفاع عن الرماة لو متثلت يف تواجدهم يف الصفوف األمامية جلبهات القتال ضمن فرق الصباحيية 

 .حلفائهاو مصاحل فرنسا 

:تطور عدد المجندين إجباريا.2 -3

1 - A.N.O.M, 3H70, Dispense… Op.Cit.
2 - J. O.R.F, N°3112/1926, P13851.
3 -A.N.O.M, Série H, Boite 3H1, La Création D’une Ecole Préparatoire Indigène De La Marine
Militaire En Algérie.
4 - A.N.O.M, série H, Boite n° 3H18, monsieur le ministre de l’air cabinet du ministre (Section De
L’aviation Populaire.
5 - Belkacem, (Recham), op.cit. p56.
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باملوازاة مع آلية التجنيد الطوعي استمرت عملية التجنيد اإلجباري يف اجليش لتمكن 

عادة  بناء فرقها العسكرية حيث ،إل الل اجلزائريني إىل أقصى درجةالسلطات االستعمارية من استغ

�ƨǼǇ�Ŀ�ƢēÂ°̄ �ƨȈǴǸǠǳ¦�©ƾȀǋ1923�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǲǏÂ�ƢǷƾǼǟ21589 ، ذلك ما يبينه و

  :اجلدول التايل

)1(1938-1921تطور عدد المجندين إجباريا من :17جدول رقم 

الحضور %  المجندون  المقبولون  الحاضرون  المسجلون  السنة 

192164577497181740216915%34.02

192276198598801602815487%25.86

192389836722312233221589%29.89

192495099773802293017525%22.65

192592943754302221418603%24.66

192696077800342474117533%21.91

1927107809860482041215170%17.63

1928108310906911835713081%14.42

1929107659917991436210992%11.97

1930113547968512137514725%15.20

1931114113980362285910427%10.64

1932725366746810615438%08.06

193394623783911376711722%14.95

193499407834741804910316%12.36

1 - A.N.O.M, série H, Boite 3H68, recrutement des indigènes non naturalisés.
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2043910119%10.64

1933812978%14.33

164148853%11.07

1771210598%12.07

1938-1921رسم بياني لتطور عدد المجندين إجباريا 

�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨȈǇƢȈǫ�ƢǷƢǫ°¢�ǢǴƥ�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�À¢�ƢǼǳ�ƶǔƬȇ�¾ÂƾƴǴǳ�ƢǼƫ ¦ǂǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

كذلك تراجع عدد و السبب يف ذلك يعود إىل الرغبة يف إعادة بناء اجليش الفرنسي، 

 9905حوايل  1920بعدما كان يف سنة 

.لتجنيد اإلجباري مكملة للعجز الذي حيدثه االخنراط الطوعي

يعود ذلك و عدد احلضور و بني عدد املسجلني 

 ما يدل علىو بسبب رفضهم للتجنيد، 
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المسجلون

الحاضرون

المقبولون

المجندون

1122339507820439

1047289057419338

946737998716414

1059458783617712

رسم بياني لتطور عدد المجندين إجباريا 

�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨȈǇƢȈǫ�ƢǷƢǫ°¢�ǢǴƥ�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�À¢�ƢǼǳ�ƶǔƬȇ�¾ÂƾƴǴǳ�ƢǼƫ ¦ǂǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

السبب يف ذلك يعود إىل الرغبة يف إعادة بناء اجليش الفرنسي، 

بعدما كان يف سنة  1553الذي وصل إىل  1923املنخرطني يف سنة 

لتجنيد اإلجباري مكملة للعجز الذي حيدثه االخنراط الطوعيمنخرط، فعملية ا

بني عدد املسجلني  يتبني لنا الفرق الشاسع ن خالل اجلدول 

بسبب رفضهم للتجنيد،  ومن جتاوزوا سن التجنيد أو ني بسبب الوفيات أ

اني ثالفصل ال

المسجلون

الحاضرون

المقبولون

المجندون

1935

1936

1937

1938

�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨȈǇƢȈǫ�ƢǷƢǫ°¢�ǢǴƥ�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�À¢�ƢǼǳ�ƶǔƬȇ�¾ÂƾƴǴǳ�ƢǼƫ ¦ǂǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

السبب يف ذلك يعود إىل الرغبة يف إعادة بناء اجليش الفرنسي، و العشرينات 

املنخرطني يف سنة 

منخرط، فعملية ا

ن خالل اجلدول مو 

ني بسبب الوفيات أوبإىل املشط
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مبنطقة األوراس، حني رفض "عين توتة"البلدية املختلطة   يف " أوالد عوف"ذلك انتفاضة دورا 

محمد "و" مسعود بن زلماط"من بني هؤالء و اعتصموا باجلبال و شباب املنطقة التجنيد اإلجباري 

 شهدت  ون، كمالاللذان ذاع صيتهما يف املنطقة  بفعل ما كان يقومان به ضد مصاحل الك" أمزيان

، )1(ائريني الذين رفضوا اخلدمة العسكرية اإلجبارية يف اجليش الفرنسيمنطقة القبائل، حاالت فرار للجز 

املسجلني يف اجلدول هو وجود بعض اجلزائريني يف اجليش و أسباب التباين بني عدد احلضور  بني من و

�Ǻǟ�ǶđƢȈǣ�ń¤�Ã®¢�śǗǂƼǼǸǯ�ȆǈǻǂǨǳ¦ 1924االنتقاء، حيث بلغ عدد هؤالء يف سنة موعد الفرز و

وصل عدد املنخرطني الذين غابوا عن حصة االنتقاء حوايل 1927يف سنة و منخرط  8000حوايل 

من أجل ضبط عملية اإلحصاء، حثت إدارة االحتالل على إعطاء األمهية و   .)2(منخرط 8500

 فقد بعثت دية العملية،جالقصوى للعملية بتكليف طاقم إداري جيوب خمتلف املناطق للسهر على 

Julesجول كارد " مبراسلة إىل احلاكم العامة شؤون األهالي مديري Carde "أن فكرة  فيها ذكرت

عليه ميكن و نظرا الرتفاع  تكاليف العملية، إنشاء طاقم إداري يزور خمتلف املناطق مستحيلة التنفيذ 

.)3(املهمة هالبلديات مع التأكيد عليهم بضرورة منح األمهية القصوى هلذإسناد املهمة إىل أعوان 

�Ƣē¦Ȃǫ�ǄȇǄǠƫ�ń¤�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƢȀȈǧ�ȄǠǈƫ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǽǀǿ�© ƢƳلقد 

أفريل  16رض أصدرت احلكومة الفرنسية مرسوما يف من أجل هذا الغو قادمة،  أوربية ادا حلرباستعد

حص سنة، بعدما قدمت جلان الف21سنة إىل 20نص على رفع سن التجنيد للجزائريني من  1930

�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǶȀǟƢǓÂ¢�Ä®ǂƫ�Ƥ Ʀǈƥ�ƾǼĐ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ ƢƦǌǴǳ�ƨȈƸǐǳ¦�ƨǳƢū¦�́ Ȃǐş�©¦®ƢǬƬǻ¦�œǘǳ¦

نتيجة لذلك قامت قيادة و ،)4(املالريا بينهمو االجتماعية، مما أدى إىل انتشار أمراض سوء التغذية و 

.)5(1928شاب يف سنة  4659اجليش بإعفاء 

كذلك بعدد املنخرطني من جهة   أعدادهم ارتبطتن املعفيني فإو ا بالنسبة للمؤجلني أم

اجلدول التايل يبني تطور عددهم من سنة و وباألوضاع االقتصادية للمستعمرة من جهة أخرى، 

  1938إىل  1921

1- Belkacem,( Recham), op.cit, p34.
2 -A.N.O.M, Série H ; Boite 3H68 Formations De La Classe Indigène 1924-1927.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H71, Surveillance Des Opérations De Recrutement.
4- A.N.O.M, Série H, Boite 3H71, Appréciation Général Sur La Valeur Physique D’un Contingent
Indigène.
5 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H71, Formation 1928…, op.cit.
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)1()1938-1921(تطور عدد المؤجلين:18رقم  جدول 

  الحضور %  المؤجلون  الحاضرون  السنة

19214971318767%37.75

19225988025407%42.43

19237223129794%41.25

19247738028765%37.17

19257543031878%42.26

19268003436816%46.00

19278604837236%43.27

19289069143898%48.40

19299179945808%49.90

19309685144670%46.12

19319803650430%51.44

19326746826645%39.49

19337839133567%42.82

19348347445650%55.05

19359507844671%46.98

19369057440950%45.21

19377998733958%42.45

19388783640329%45.91

1 - A.N.O.M, 3H68, Recrutement… op.cit.
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رسم 

1921-1938

بلغ عدد املعفيني حوايل و شاب،  45809

يعود ذلك إىل آثار األزمة االقتصادية العاملية اليت أرغمت اجلزائريني على االخنراط 

�¿ƾǟ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǲǫ��śǗǂƼǼŭ¦�®ƾǟ�®¦±�ƢǸǴǰǧ�ƢǬƥƢǇ�Ƣǻǂǯ̄ �ƢǸǯ

،إىل جانب فئة )1(للفحص الطيب الثاين أو الثالث

)2(1938إلى  1920

الحضور %المجموع

12655%25.45

1- A.N.O.M., Série H, Boite 3H 70, Appréciation Général Sur La Valeur Physique D’un Contingent
Indigène.
2 - A.N.O.M., 3H68, op.cit, Recrutement…
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الحاضرون

المؤجلون

1921بياني لتطور عدد المؤجلين 

45809بلغ عدد املؤجلني حوايل  1929ففي سنة 

يعود ذلك إىل آثار األزمة االقتصادية العاملية اليت أرغمت اجلزائريني على االخنراط و  ،شاب

�¿ƾǟ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǲǫ��śǗǂƼǼŭ¦�®ƾǟ�®¦±�ƢǸǴǰǧ�ƢǬƥƢǇ�Ƣǻǂǯ̄ �ƢǸǯ

للفحص الطيب الثاين أو الثالث املسجلحضور  يؤجلة اجلسمية مما 

اجلدول التايل يبني و  :املعفيني من اخلدمة

1920من  المعفيينو المقصيين تطور عدد  :19

المعفيونالمقصيون

82064449

A.N.O.M., Série H, Boite 3H 70, Appréciation Général Sur La Valeur Physique D’un Contingent

A.N.O.M., 3H68, op.cit, Recrutement…

اني ثالفصل ال

الحاضرون

المؤجلون

ففي سنة 

شاب18644

ƾǟ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǲǫ��śǗǂƼǼŭ¦�®ƾǟ�®¦±�ƢǸǴǰǧ�ƢǬƥƢǇ�Ƣǻǂǯ̄¿�و يف اجليش،  �ƢǸǯ

ة اجلسمية مما اكتمال البني

املعفيني من اخلدمة

19جدول رقم 

السنة

1921

A.N.O.M., Série H, Boite 3H 70, Appréciation Général Sur La Valeur Physique D’un Contingent
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192211639447416113%26.90

192312549704019589%27.11

1924149701025325223%32.59

192510535959020125%26.68

192694341000019434%24.28

192718053882726880%31.23

192817208830025508%28.12

192918644744926093%28.42

193017909830326212%27.06

193119035725626291%26.81

193220654587626530%39.32

193323136544728583%36.46

193412315604918364%21.99

193520913868629599%31.13

193620445884729292%32.24

193720673795728630%35.79

193819887908728974%32.98
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1938-1921رسم بياني لتطور عدد المقصيين والمعفيين من الخدمة 

�ǶēȐƟƢǠǳ�ƾǼǈǳ¦�ÀȂǴǰǌȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶȀǼǷ�ŚưǰǳƢǧ��ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨǳƢǨǰǳ¦� ȏƚǿ� ƢǨǟ¤�§ ƢƦǇ¢�ǺǷ

�̈ǂǇȋ¦�ƾǬǨȇ�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦� ¦®ȋ�ǶđƢǿ̄ �ŅƢƬǳƢƥÂاألوضاع  تردي يف ظل هذا السند

جتماعية متدهورة، كما ميكن أن يعفى من اجلندية كل من لديه أخ منخرط يف اجليش 

كما كانت الوضعية الصحية للحاضرين من بني أسباب إعفاء هؤالء من اخلدمة العسكرية 

ن حتمل أعباء اجلندية بسبب فبحسب تقارير األطباء فإن العديد من املؤهلني للتجنيد ال يستطيعو 

 تيزي وزوو يف منطقة اجلزائر  1935وضعهم الصحي، فمثال يف تقرير خاص باحلالة الصحية لدفعة 

¢489��ǶĔ¦±Âوكغ   40مسجل ال يتعدى وزن الواحد منهم 

من  %50كغ، أي 55-51مابني 6572

1- A.N.O.M., Série H, Boite N° 3H70, Dispense Du Service Militaire Accordée Aux Indigènes Dont
Un Frère Sert Comme Engagé.
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رسم بياني لتطور عدد المقصيين والمعفيين من الخدمة 

�ǶēȐƟƢǠǳ�ƾǼǈǳ¦�ÀȂǴǰǌȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶȀǼǷ�ŚưǰǳƢǧ��ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨǳƢǨǰǳ¦� ȏƚǿ� ƢǨǟ¤�§ ƢƦǇ¢�ǺǷ

�̈ǂǇȋ¦�ƾǬǨȇ�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦� ¦®ȋ�ǶđƢǿ̄ �ŅƢƬǳƢƥÂ

جتماعية متدهورة، كما ميكن أن يعفى من اجلندية كل من لديه أخ منخرط يف اجليش اال

.)1(1926ذلك حسب مرسوم سبتمرب 

كما كانت الوضعية الصحية للحاضرين من بني أسباب إعفاء هؤالء من اخلدمة العسكرية 

فبحسب تقارير األطباء فإن العديد من املؤهلني للتجنيد ال يستطيعو 

وضعهم الصحي، فمثال يف تقرير خاص باحلالة الصحية لدفعة 

مسجل ال يتعدى وزن الواحد منهم 79مسجل يوجد  19600

6572وكغ   50-45من  2749وكغ،   40-45

A.N.O.M., Série H, Boite N° 3H70, Dispense Du Service Militaire Accordée Aux Indigènes Dont

اني ثالفصل ال

المقصیون

المعفیون

§�¤�ǶēȐƟƢǠǳ�ƾǼǈǳ¦�ÀȂǴǰǌȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶȀǼǷ�ŚưǰǳƢǧ��ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨǳƢǨǰǳ¦� ȏƚǿ� ƢǨǟو  ƢƦǇ¢�ǺǷ

�̈ǂǇȋ¦�ƾǬǨȇ�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦� ¦®ȋ�ǶđƢǿ̄ �ŅƢƬǳƢƥÂ

االو قتصادية اإل

ذلك حسب مرسوم سبتمرب و 

كما كانت الوضعية الصحية للحاضرين من بني أسباب إعفاء هؤالء من اخلدمة العسكرية 

فبحسب تقارير األطباء فإن العديد من املؤهلني للتجنيد ال يستطيعو 

وضعهم الصحي، فمثال يف تقرير خاص باحلالة الصحية لدفعة 

19600من بني 

40ترتاوح ما بني 

A.N.O.M., Série H, Boite N° 3H70, Dispense Du Service Militaire Accordée Aux Indigènes Dont
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�ǶĔ¦±Â¢�ÃƾǠƬƫ�ȏ�śǴƴǈŭ¦�̧ȂǸů55،مع العلم أن املؤهل للخدمة العسكرية ال جيب أن ال يقل  كغ

.)1(كغ50وزنه أو يساوي 

�Ʈ ȈƷ�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ǲȈǴǜƫ�ń¤�ȄǠǈƫ�ƢĔ¢�ǂȇǂǬƬǳ¦�ƢȀǼǸǔƫ�Ŗǳ¦�¿Ƣǫ°ȋ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǔƬȇ

بعض و يعاين من سوء التغذية  تتظاهر السلطات االستعمارية بعدم جتنيد الشباب اجلزائري الذي

التجويع يف الوقت الذي جندت حىت و األمراض الناجتة عن السياسة االستعمارية املبنية على التفقري 

، حيث قامت قيادة اجليش بتجنيدهم بطلب من احلكومة العامة )2(أوالئك املصابني بالرمد احلبييب

.)3(بالثكناتعلى أن يتم تطبيبهم 

ليس هلم واقتيد  على الدفاع عن وطن فأرغموالقد فرضت فرنسا التجنيد على اجلزائريني 

اآلالف  ألجل ذلك فرنسا ومات لنصرةآالف الشباب رغم احتجاج أهاليهم، إىل جبهات القتال 

  .منهم يف معارك مشهودة

  :استدعاء الجزائريين المقيمين في الخارج .3-3

فرباير  03مل يسلم اجلزائريون املقيمون يف اخلارج من اخلدمة العسكرية اإلجبارية فمرسوم 

عة من الطاقات البشرية أقرا بذلك قصد االستفادة الواس 1917أوت  03مرسوم و ، 1912

من أجل ذلك بدأ إحصاء الشبان اجلزائريني املقيمني يف اخلارج عن طريق القنصليات و اجلزائرية،

باخلارج، باعتبارهم رعايا فرنسيني، أما الذين يقيمون بفرنسا، فتسجيلهم يتم على مستوى الفرنسية 

بلديات إقامتهم خالل الثالثي األخري من كل سنة، ليلتحقوا بعد الفحص الطيب بإحدى الفرق 

قامت سلطات االحتالل حبملة ملالحقة ومن أجل ذلك  ،)4(العسكرية األهلية املتواجدة باجلزائر

ئريني املقيمني يف اخلارج الذين فروا من تعسف السياسة االستعمارية اليت غريت مظاهر احلياة يف اجلزا

«°ƢŬ¦�ȂŴ�̈ǂƴŮ¦�ǲƷ�ǶȀǼǷ�Śưǰǳ¦�°ƢȈƬƻ¦�Ŀ�ƢƦƦǇ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǰǧ��©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ.

1 - A.N.O.M., Série H, Boite 3H70, op.cit, Appréciation.
، و ھي سریعة االنتشار و غالبا ما تصیب كلتا العینین، و یحدث ھذا Trachomaالتراكوما عدوى بكتیریة للعین تسببھا بكتیریا-2

.المرض نتیجة تدھور الظروف الصحیة
3- A.N.O.M., série GGA, boite 3R12, conscrit atteint du Trachome.
4 - A.N.O.M., Série H, Boite 3H68, Instruction Ministérielle Relative A L’appel Sous Les Chapeaux
Des Indigènes Algériens Résidant Hors Du Territoire De l’Algérie.
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�ƨǳƢǸǠƥ�§ȂǼŪ¦�ǶȈǳƢǫ¢�ƨȇǂȇƾǷ�Ƣđ�ƪ ưǠƥ�Ŗǳ¦�ƨǴǇ¦ǂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ǂǯǀǻ�ǂǐū¦�ȏ�¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǠǧ

Mauriceموريس فيوليت "إىل احلاكم العام  قسنطينة Viollette " خبصوص  1925نوفمرب10يف

التجنيد اإلجباري اخلضوع لقرار على البقاء باجلزائر و " ببلجيكا" عدد من اجلزائريني فضلوا االستقرار 

العسكرية نظرا ألمهية العملية يف اإلسرتاتيجية و وأمام هذا الوضع ،.)1(يف صفوف اجليش الفرنسي

الفرنسية سعت قيادة اجليش جلعل من عملية التجنيد اإلجباري خالل فرتة ما بني احلربني ممونا رئيسا 

استقرار عدد اجلزائريني املنخرطني طوعا يف اجليش ىل إلفرق األهلية بالرجال ويعود ذلك لتزويد ا

جرة اليت شهدت تطورا إىل اهل و ة من جهة ،سم الفالحيااملو  بسبب حتسن مردود بعضالفرنسي، 

  .من جهة أخرى ملحوظا يف النصف األول من عقد العشرينات

حىت ال يتمكن هؤالء من اإلفالت حصاء أعداد الشباب اجلزائريني، و من أجل تدقيقها يف إو 

، )3(لتحديد وضعية الشاب اجلزائري جتاه اخلدمة العسكرية )2(من اجلندية أصدرت قيادة اجليش بطاقات

منذ بداية  تظهراإلجراءات مع استعداد فرنسا للحرب العاملية الثانية اليت بدأت بوادرها تزامنت هذه 

قامت قيادة اجليش  لذا ا للعالقات الدولية،متقاشكلت منظرا عقد الثالثينات بربوز صراعات إقليمية 

�Ŀ�¦ȂǠǓÂ�Ľ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�¦Â®¢�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�¶ƢȈƬƷȏ¦�©¦Ȃǫ� ƢǟƾƬǇƢƥ�ȆǈǻǂǨǳ¦

غاب و  1814حضر منهم ف، احتياطي 2007حوايل   اءاستدعمت  1937االحتياط، ففي سنة 

قصد إعادة تدريبهم على  جليش لفرتة زمنية  قصريةبا العملية من أجل االلتحاق  تمتو ،)4()193(

ȏƚǿ� ¦ǂǣ¤�ń¤�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�©ƘŪ�Ƣē®ƢǠǯ �و ، استعدادا حلرب أوربية ثانية  األسلحة

االحتياطيني للحصول على استجابتهم هلا، مستغلة يف ذلك وضعيتهم االجتماعية يف ظل آثار أزمة 

�ǶēȐƟƢǟ�ȄǴǟ�ǺȇǂǋƢƦǷ ئولنيمس )5(احتياطي 1814( اقتصادية حادة خاصة إذا علمنا أن أغلبهم 

1 - A.N.O.M., Série H, Boite 3H 68, Recensement Des Indigènes Résident A L’étranger.
البطاقة الصفراء بمعنى أن القرعة أقصت الشاب -قة الحمراء یعني أن الشاب قد أدى الخدمة العسكریة و وضع في االحتیاطالبطا-2

من الخدمة، أما البطاقة البیضاء فإن صاحبھا معفى من كل التزامات الخدمة، و البطاقة الزرقاء تدل على أن حاملھا لم یبلغ بعد سن 
.سباب صحیةالتجنید و الخضراء معفى أل

3 -A.N.O.M, Série H, Boite N°3H75, Etat Faisant Connaitre Le Nombre De Carte D’identité Qui
Seraient Nécessaire Pour Les Indigènes Administres Par La Division De Constantine.
4- A.N.O.M., Série H, Boite 3H75, Rapport Sur Les Opérations De Convocation Des Réservistes
Indigènes En 1937.
5 - Ibid.
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�Ŀ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�Ƣđ�ƪو  ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ȇǿ�Ǌ ȈŪ¦�̈®ƢȈǬǴǳ�ȄǠǈŭ¦�¦ǀǿ�ǲǟ�¾ƾȇ�ƢǷ01

́�¦1938ȀĐجانفي  Ȃǐş 1(يب الذي ميكن للجزائر أن تقدمه لفرنساود احلر(:

 .التجنيد مبختلف اآلليات يف الشمال.1

 ..لواء واحد اهلندسةو ألوية للمدفعية 5وألوية من الصباحية  6لواء من الرماة  16

كتيبتني من القوات احملمولة و ني يكتائب من املهار   5الذي يساهم ب و التجنيد يف اجلنوب .2

  . باإلضافة إىل الزيادة يف عدد قوات املخزن

�ƪ¤®¦°̈� مهما يكن من أمر ǼǰŤ�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�¸ȂǸů�ǎ ź�ƢǸȈǧ

هؤالء مل  ف مثلما حدث يف غرداية، فإن معناةالعنو االحتالل اقتالعهم من بني أهاليهم بالقوة 

.املعسكراتو كنات ثتنته مبجرد تعبئتهم أو نقلهم بل تواصلت داخل ال

�ÄǂǐǼǠǳ¦�ǄȈȈǸƬǳ¦�̈°¦ǂŠ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ȄǐƷ¢�ƾǬǳ بني اجلنود و الالمساواة بينهم و

االمتيازات األخرى، لتثبيت اهليمنة للعنصر و الرواتب و يه، قالرت و الفرنسيني من حيث مدة اخلدمة، 

.األورويب على حساب اجلزائري حىت ال جيرأ هذا األخري على املطالبة باحلقوق السياسية

�Ƥمن  ǈƷ�ƢƫÂƢǨƬǷ�śƥǂū¦�śƥ�ƢǷ�̈ŗǧ�¾Ȑƻ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�°Ȃǘƫ�ÀƢǯ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ

بداية ( التغري السريع و السنوات، ففي الوقت الذي متيزت فيه املواسم الفالحية بالتذبذب 

بعدم االنتظام فكانت بذلك عالقة وطيدة بني و �Ǟȇǂǈǳ¦�ŚǤƬǳƢƥ�ǺȇƾǼĐ¦�®¦ƾǟ¢�©ǄȈŤ) العشرينات

.فالحيلا املردودو وعي آلية التجنيد الط

على هذا األساس قامت السلطات االستعمارية بإعطاء دفعا قويا آللية التجنيد اإلجباري 

يف هذه الفرتة فبعدما فرضته على اجلزائريني يف اجلنوب، عملت على أن يكون بأعداد ثابتة حىت 

¢�ŕƷ��ƨȈǴǿȋ¦�¼ǂǨǳ¦�ǾǴȈǰǌƫ�Ŀ�ȆǟȂǘǳ¦�ƾȈǼƴƬǳ¦�ǾƯƾŹ�Äǀǳ¦�ǄƴǠǳ¦�ȆǘǤȇ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ƶƦǏ

جمند إجباريا  21356، 1938إجباريا يفوق عدد املنخرطني طوعا حيث بلغ عددهم يف سنة 

.)2(رجال 18728بينما وصل عدد املتطوعني 

1 - A.N.O.M., Série GGA, Boite 2R13, Rapport Du Général Messimy Sur Les Conditions De La
Mobilisations De l’Afrique Du Nord.
2 - A.N.O.M, GGA, 2R13, rapport…op.cit.
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لقد تعمدت السلطات االستعمارية إىل إظهار آلية التجنيد اإلجباري كأداة مكملة على 

 1926و، 1912الرغم من أمهيتها كما أشرنا إليه سابقا لعملية االخنراط من خالل مرسومي 

�ƨƦǳƢǘŭ¦�ȂŴ�̈Ȃǘƻ�ÀȂǰƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨȈǳȉ¦�Ǯ Ǵƫ�ÀÂŐƬǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇǂǸǠŭ¦�Ǧ ǫȂǷ�Ã®ƢǨƬƫ�ŕƷ

 .موقف النخبة اجلزائرية اليت تشرتط احلقوق السياسية مقابل ضريبة الدمو اسية، باحلقوق السي
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عاية يف املستعمرات  دأمهية الاملتصارعة أدركت األطراف  مع بداية احلرب العاملية األوىل

لذلك سعت القوى املتنازعة بواسطة احلرب و  .فعاليته عن األسلحة التقليديةو كسالح ال تقل أمهيته 

يف و كسب والئهم و ستدراجهم ت شعوب املستعمرات مستغلة عوامل اعائية لالستفادة من خدمادال

هذا اإلطار بدأت الدول الكربى تتطلع إىل األمهية اإلسرتاتيجية للمغرب العريب، فإىل جانب وفرة 

بإطاللته على البحر و  يعد موقعه مهزة وصل بني الشرق والغرب حجم قواه البشرية،و ثرواته الطبيعية 

إفريقيا و ت البحرية مع أوربا احمليط األطلسي شكل قاعدة كبرية للمواصالو األبيض املتوسط 

  .األمريكيتنيو 

لقد أثارت إمكانيات أقطار املغرب العريب رغبة الدول املتنازعة يف السيطرة عليها كل قطر 

¿ƢǠǳ¦�ȆƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�°ƢǗȍ¦�ǲƻ¦®�Ƣđ�®ǂǨǻ¦�Ŗǳ¦�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǾƬȈŷ¢�Ƥ ǈƷ على هذا األساس و ، للدول القوية

التجارية يف املغرب و بني الدول األوربية مصاحلها االقتصادية استهلت أملانيا، رغم ظهورها املتأخر 

  .منها بدأت تتطلع إىل اجلزائر كإحدى املراكز املهمة ملصاحلهاو  األقصى،

تقدم فإننا سنتناول يف هذا الفصل التوجهات اليت مثلتها نشاطات بعض القوى  اووفقا مل

إىل السنوات األخرية من احلرب  ب العاملية األوىل،دورها يف اجلزائر من احلر و سيما أملانيا ال األوربية،

أوربية ناشئة نالت اهتمام أقطار أملانيا كقوة  يعود إىل بروز ،اإلطار الزماين اذهل حتديدناو ، العاملية الثانية

منذ احلرب  استقالهلاو املغرب العريب قصد التنسيق معها يف إطار جهودها الرامية إىل نيل حريتها 

  العاملية األوىل

مواقفها و  أما فرتة ما بني احلربني، فقد شهدت ظهور النازية وتسلمها لزمام السلطة يف أملانيا

منها القضية الفلسطينية، فاستقطب ذلك اهتمام اجلزائريني الذين رأوا فيها و  املؤيدة للقضايا العربية،

يف  ةاألملانياالستعالمات  حجم نشاط  ما عكس ذلكو  قبضة االستعمار الفرنسي، منخملصهم 

  .اجلزائر يف فرتة ما بني احلربني

�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�©ƢȇǂĐ�ƨǸȀŭ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�Ľ وƢŭ¢�¿¦ǄĔ¦�ń¤�ƪ ǳ¡�Ŗǳ¦�ƢȀƴƟƢƬǻ نتهاءانيا و 

  .نشاطها جتاه اجلزائريني
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  :خالل الحرب العالمية األولى عثمانيةعاية األلمانية الدال-1

أي منذ حصول أملانيا على  األوىل، قبل احلرب العاملية العثماينظهرت بوادر التقارب األملاين 

إلسرتاتيجية برية حنو الشرق كتجسيد حديدية متتد من برلني إىل بغداد   امتياز مشروع بناء سكة 

تلك على ازداد هذا التقارب حني ردت أملانيا و األدىن مناهضة إلسرتاتيجية بريطانيا البحرية، 

  .تقامسهاو  الدولة العثمانيةممتلكات  املخططات األوربية الرامية إىل تقسيم

يكمن يف احملافظة على بقاء الدولة العثمانية، على  قتصادهالقد أدركت أملانيا أن مستقبل ا

الدولة  تتطلع هايف ظل تزايد ضعفو ،)1(ى إبعادها عن الواليات العثمانيةالرغم من عزم بريطانيا عل

أن صفحتها و إىل أملانيا لتكون حليفتها ضد الدول االستعمارية ،خاصة )الرجل المريض(العثمانية 

روسيا اليت اقتطعت من اخلالفة فرنسا و  كانت بيضاء على عكس صفحة بريطانيا،  نيمع العثماني

  .خالل القرن التاسع عشر أجزاء كثرية

أن التقارب األملاين العثماين أوجدته املنفعة املتبادلة بني الطرفني،  وعلى هذا األساس نالحظ

حتريضهم و إىل تعبئة املسلمني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة األعداء فأملانيا سعت من خالل ذلك 

�ƢēȂǫ� ƢǼƥ�̈®Ƣǟ¤�Ȃǿ�§°ƢǬƬǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƢȀǧƾȀǧ��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ƢǷ¢��ŅÂ®�̧¦ǂǏ�§Ȃǌǻ�ƨǳƢƷ�Ŀ�ǶȀȈǴǟ

العدو و وفق معادلة عد ¦ƢēƢǰǴƬŲ�ǺǷ�ǾƫƾǬǧ�ƢǷ�®¦®ŗǇو ة باالعتماد على املساعدات األملانية، العسكري

حلفا إسالميا عريضا تستعمله ضد بريطانيا يف يف احلرب العاملية األوىل وجدت أملانيا ، فهو صديق

.املشرق، وضد فرنسا يف املغرب العريب

،1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تاریخ أوربا الحدیث و المعاصر، )یاغي(، إسماعیل )أبو علیة(عبد الفتاح حسن -1
.443ص
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أدواتو وسائل  :عاية األلمانية تجاه الجزائرييندال-1-1

األدوات املتاحة للتأثري يف و ǄȀƳȋ¦�ǲǯ�ƢȀȈǧ�¿ƾƼƬǈƫ�Ŗǳ¦�ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨǴǸū¦�ƢĔƘƥ�ƨȇƢǟ̈�دتعرف ال

إحالل مواقف أخرى تؤدي إىل سلوك و قصد تغيري مواقف معينة، بمجاعة حمددة  مشاعرو عقول،

.)1(يتفق مع مصاحل الطرف الذي يشن هذه احلرب

هي إقناع و عاية األملانية دأن حندد املهام امللقاة على عاتق المن خالل هذا التعريف نستطيع 

   هااالحنياز إىل جانبتعريفه باملنافع اليت سيتحصل عليها من جراء و فعاليتها، و اآلخر بقوة أملانيا 

لتحقيق هذين اهلدفني يف اجلزائر، قامت مصاحل االستخبارات األملانية ممثلة يف وكالة الدعاية و 

املطبوعات باللغة العربية الفصحى أو و بطباعة عدد هائل من املناشري "  Wolf وولف" األملانية

  .إلثارة اجلزائريني ضد الوجود الفرنسي ،)2(يف بعض األحيان باللغة الفرنسية كذلكو الدارجة، 

األملانية يظهر  الكتيبات الدعائية،و إن إلقاء نظرة متفحصة على مضامني بعض املناشري، 

�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶēƢǠǴǘƫو �ǶēƢƷȂǸǗو عواطفهم الدينية، و بوضوح كيفية توظيف أملانيا مشاعر املسلمني 

śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ń¤�ƨȀƳȂŭ¦�ŚǋƢǼŭ¦�ƾƷ¢�Ŀ� ƢƳ�Ʈو التحرر  ȈƷ��°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǺǷ�ǎ ǴƼƬǳ¦  اليت و

رد على ما ورد ك" ف الفرانساويةاحتقار الدين اإلسالمي في الصفو " عاية األملانيةدوزعتها أجهزة ال

�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨǴǷƢǠǷ�ǺǈƷ�ǺǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦�Ŀ  ومن بني ما ذكر يف

أشهر في الخنادق دون وجود من يلقنه  )09( أن المجند المسلم قضى تسعة" :هذا املنشور 

هؤالء و  الربيين اليهودو المسيحيين،أئمة،مقابل ذلك هناك تواجد للرهبان و تعاليم دينه من دعاة 

الحاج عبد " قاممنشور  يفو ، )3("...لهم رتب عسكرية، ولهم معاشات من الحكومة الفرانساوية

على ضرورة اجلهاد ضد فرنسا بعدما أعلنت  إفريقيااملسلمني يف مشال حبث اجلزائريني و  اهللا بو كابوية

.)4(اإلسالميةرب على الدولة العثمانية رمز اخلالفة احل

املسلمون يف أملانيا و جتدر بنا اإلشارة إىل احملاضرات اليت كان املنفيون العرب يف نفس السياق و 

الالفت أن معظم و ، االعتقالعلى األسرى  املسلمني يف معسكرات �ƢĔȂǬǴȇيف الواليات العثمانية و أ

.16، ص1973ترجمة علي لبیب لھیطة، دار الثقافة الجدیدة، القاھرة ، الحرب النفسیة، )میلوش(ماركو -1
.428، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر -2

3 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H6, Le Mépris De La Religion Musulmane Dans L’armée Française.
4 - A.N.O.M Série H, Boite 9H6, Les Musulmans De l’Afrique Du Nord Et Le « Djihd ».
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بأن  االنطباعتصاغ بأسلوب يعطي و مواد الرعاية ال حتمل توقيعا، أو حترر بأمساء مستعارة أو ومهية، 

مرارة "ال احلصر حماضرة بعنوان فعلى سبيل املثال ، مسلمنيو تأييد أملانيا  جاء مببادرة من عرب 

¦ÂƢĐ¦�À¦ƾǴƦǳ°̈�و ونس من خالهلا حالة تاليت أظهر و أحد التونسيني يف دمشق،  اليت ألقاها"  االحتالل

، حيث تضمنت "اإلسالمو ألمانيا "، باإلضافة إىل حماضرة أخرى بعنوان )1(االستعمار نريهلا حتت 

اإليطالية يف  األطماعو من بعض القضايا اإلسالمية كمسألة تقسيم املغرب األقصى،  مواقف أملانيا

مني توطيد عالقات املسلو دت عليه الدعاية األملانية هأبرز ما شدو مساندة أملانيا لرتكيا و ليبيا، 

من هنا ركزت و دعمهم لسياسة أملانيا، و احلصول على تأييد املسلمني العثماين كخليفة و  نبالسلطا

ىل إ، كما سعت أيضا محاية اإلسالمو أحقيته يف اخلالفة و  هذه الدعاية على شرعية اخلليفة العثماين

، ذلك ما محله تقرير احلكم الفرنسية أخبار الحرببراز أكاذيب فرنسا من خالل ما تنشره جريدة إ

  )  07ينظر امللحق رقم (2إىل عمال العماالت الثالثة لوتوالعام 

بريطانيا العظمى " بعنوان )3("صالح الشريف التونسي"يف هذا الصدد نذكر مقاال للشيخ و  

لويد جورج "  كرد على الوزير الربيطاين" حق الخالفة اإلسالميةالقولي في و هذيانها الفعلي و 

Lloyd George" أن الخالفة " الذي أنكر نظام اخلالفة يف اإلسالم  فكان رد الشيخ عليه

يا داوود أنا جعلناك خليفة في األرض  " موجودة في النظام اإلسالمي مستشهدا باآلية الكريمة

)4("ص"من سورة 26آلية ا "الهوى فيضلك عن سبيل اهللاال تتبع و فأحكم بين الناس بالحق 

شرح " نبعنوا "صالح الشريف"يف نفس سياق هذا املضمون ظهر كتيب آخر للشيخ و 

أن المسلمين سيثبتون قوة ..."حيث جاء فيه " الخالفةو سائس الفرنسيين ضد اإلسالم د

عظمة خلفاء آل و كما تطرق إىل شروط اخلالفة . "وحدتهم، وأن تعلقهم بالخالفة مفروغ منه

.)5(عثمان

1- A.N.O.M, Série H, Boite 9H6, في  8محاضرة قام بھا أحد التونسیین في مدینة دمشق لیلة الجمعة "مراحل اإلحتالل"
.1333جمادى الثانیة سنة 

2 - A.N.O.M Série H, Boite 9H6, A/S D’une Brochure Arabe De Propagande Anti-française
، عرف بتحمسھ للخالفة اإلسالمیة العثمانیة و بدفاعھ عن سیادتتھا على بالد المسلمین، غادر تونس للحج 1868ولد بتونس سنة -3

ینظر، (أثناء الحرب العالمیة األولى في الدعایة لصالح تركیا و حلفائھا ، ثم توجھ إلى اسطنبول، عین مرشدا دینیا، نشط1906سنة 
).92مانع، األجنف، المرجع السابق، ص

4 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6, )بریطانیا العظمى و ھذیانھا الفعلي و القولي في حق الخالفة (
5 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6 )الم و الخالفةشرح دسائس الفرنسیین ضد اإلس(
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املودة اليت جتمع بني األملان و يتضح لنا مما سبق أن الدعاية األملانية ركزت على روابط الصداقة 

الذي يسعى و التحالف املقدس بينهما و العثماين و على أخوة السالح بني اجليش األملاين و  املسلمني،و 

  .اإلسالمي على االرتقاء يف مرحلة ما بعد احلربإىل مساعدة العامل 

إما اعتقادا منها بسياستها اإلسالمية  شخصيات اجلزائرية اليت تعاونت مع أملانيا،المن أبرز و 

 ريإما بدافع اخلوف على مصو صراعها مع الدول االستعمارية،و حتالفها مع الدولة العثمانية و املعلنة،

¦�°ƢȈĔ¦�¾ƢƷ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǬǘǼŭ¦األمير عبد القادر الجزائري"ابن  "علي باشااألمير " لدولة العثمانية"

�ƪ Ǵǐƫ¦�ƢǸǯ�ňƢǸưǠǳ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ǆ ȈƟ°�Ƥ ƟƢǻ�ń¤�ǪǌǷ®�Ǻǟ�Ƥ ƟƢǻ�ǺǷ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ǾƬǫ°�Äǀǳ¦

الذي أعلن احلرب ضد فرنسا مع بداية  "األمير عبد القادر"ابن  )1("عبد المالك"أملانيا باألمري 

  . 1918-1914حرب 

Laفوسدي "كما قامت الدعاية األملانية بإنشاء الصحف منها جريدة  Gazette

Devoss"  أنه و  رجل1500قد احتل مدينة تازة جبيش قدره " األمير عبد المالك"اليت ذكرت أن

دورا بارزا يف تفعيل الدعاية األملانية، فقد  "األمير علي"يف السياق نفسه لعب و ، هاجم الدار البيضاء

كان على اتصال دائم بالفارين اجلزائريني من و جنيف، و برلني و كان مسافرا طيلة احلرب بني اسطنبول 

من الشخصيات و  .)2(يف اخلارج" عبد المالك"اجليش الفرنسي، كما كان املتحدث الرمسي لألمري 

االستخبارات األملانية يف إطار احلرب الدعائية األملانية الرتكية اجلزائرية األخرى اليت اعتمدت عليها 

�ƨǷƢǟ�śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǽƢš راره برتبة فالذي كان ل" الحاج عبد اهللا بوكابوية"اجلزائريني خاصة نذكر و

«�¦�ǺȇƾǼĐ"اإلسالم في الجيش الفرنسي"لكاتبه و مالزم من اجليش الفرنسي،  ȂǨǏ�Ŀ�ŚƦǯ�ǞǫÂ

اجلنود الفرنسيني، كما أشار كذلك إىل اإلهانات ييز الفاضح بني هؤالء و يه إىل التمحيث تعرض ف

ÀƘǌǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ�śȈǈǻǂǨǳ¦�¶ƢƦǔǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢǿƢǬǴƬȇ�Ŗǳ¦: ..." فقادة

عندما يخاطبون ) أنتم مستأجرون أيها الخنازير(ون عبارة دالفرق العسكرية كانوا دائما يرد

.)3("...المجندين الجزائريين

، و ھناك تعلم و تأثر بحركة الجامعة اإلسالمیة، و كان یحسن اللغة التركیة و الفرنسیة، عین قائدا 1868ولد في دمشق في -1
).107، القسم األول، صأبحاث و آراء في تاریخ الجزائر، )سعد هللا(ینظر، أبو القاسم (1906للشرطة الدولیة في طنجة سنة 

.252، ج الثاني، المرجع السابق، صالحركة الوطنیة، )سعد هللا(أبو القاسم -2
3 - Hadja Abdellah, (Boukabouya), Po.Cit. P21.
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�ǺȇƾǼĐعملت على نشرها يف صفوف او لقد استغلت الدعاية األملانية هذه االعرتافات، 

اليت حثت " دار السالم"اجلزائريني من خالل الصحف اإلسالمية اليت تأسست يف برلني مثل جريدة 

�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�ǺǷ�°¦ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦ يف نفس االجتاه و العثماين، االلتحاق باجليش و

Leالواجب "سارت جريدة  Devoir"ث أبرزت عظمة القوة األملانية، باللغة الفرنسية، حي

ƢƸƬǳȏ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƪ¼�و الفرنسية، و اإلسالم كما نددت باملواقف االجنليزية و  ƦǳƢǗ�ǾȈǴǟ

.)1(باجليش العثماين املدافع عن راية اإلسالم

من أجل التأثري و الشعوب اإلسالمية و من أجل التعبري عن عالقات الود املعلنة بني أملانيا و 

�ǂǇȋ¦�ƨǴǷƢǠǷ�ƪعلى ا Ť��ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ ى املسلمني الذين وقعوا يف يد اجليش

كانوا قد و بضواحي برلني، Zossenبزوسن األملاين معاملة مميزة فقد أبقوهم يف معسكر اهلالل 

وضعوهم حتت قيادة ضباط و عن ضباطهم الفرنسيني،  وفصلوهمأعطوهم بدالت عسكرية تركية، 

 ظهرت تفعيل الدعاية بني األسرى املسلمني، السيما اجلزائريني ، وبغية )2(أملان يتحدثون باللغة العربية

Karlكارل شلينغر "اليت متت ترمجتها بالعربية من طرف و  ،"الجهاد" بعنوان جملة Shelinger"

Gesellscheftالمجتمع اإلسالميهي تصدر بتمويل من مجعية و  Fur Islamkundo ،

ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǶƳƢē�ƪاليت   ǻƢǯ�� مبساعدة شعوب  تعد أن أملانياو

.)3(تخلصهم منهالاملنطقة 

ǺȇƾǼƴǸǴǳ�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳƢƥ�ƨȀƳȂǷ�ƪ ǻƢǯ�ƨǴĐ¦�ǽǀǿ�À¢�ÂƾƦȇŻ�ǶĔ¢�°ƢƦƬǟƢƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦لون ث

حوايل  1918-1914بلغ عددهم طيلة فرتة احلرب  ثاألغلبية يف صفوف اجليش الفرنسي، حي

.)4(من املستعمرات الفرنسية ¦ǺȇƾǼĐبذلك شكلوا أكرب عدد مقارنة بعدد و ألف جمند، 172

:الجزائر تجاهالدعاية األلمانية مضمون -1-2

 1900أن أملانيا قد بدأت دعايتها يف اجلزائر منذ  1915كتب أحد الفرنسيني يف سنة 

ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǞǷ�ƢēƢǫȐǟ�ǶȈǟƾƫ�ƨǳÂƢƸŠ�� أوضحت أملانيا أن هدفها   1913مارس  19منذ و

1 - Pascal, (Le Pautremat), Op.Cit, P77.
أبو القاسم (سعد هللا)، تاریخ الحركة...، ج الثاني، ص257-256. - 2

3 - A.N.O.M, Série H, 9H6, Djihad (Analyse).
4 - Pierre (Montagnon), La France Coloniale La Gloire De L’empire, Edition Pygmation ; Paris,
1988, P409.3
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كان املساعدة على إحداث ثورة عامة يف كامل إفريقيا الشمالية ضد فرنسا، ففي مذكرة نشرت يف 

، السياسيني ضد فرنساو ا من خالهلا حتريك الزعماء الدينيني  أملانينيتمكلذلك التاريخ تضمنت خطة 

"بريسلو"سكيكدة بواسطة السفينتني و قام األملان بقصف مدينة عنابة  1914يف الرابع من أوت و 

أملانيا ماضية يف حتقيق  ن، فرتك ذلك انطباعا لدى اجلزائريني أ)1(مث انسحبتا إىل املياه الرتكية" غوين"و

  .حداث ثورة يف كامل إفريقيا الشمالية ضد فرنساإوعدها للمسلمني ب

 نادت الدعاية األملانية الرتكية باستقالل البلدان 1915يف غضون السداسي الثاين من و 

، باألخص بلدان مشال إفريقيا، إذ كتبت إحدى املنشورات املطبوعة بسويسرا يف نوفمرب اإلسالمية

يجب أن يكون واجب المسلمين تحرير األوطان و آن أوان صحوة اإلسالم "...:1915

لقد حان الوقت للجهر بأن الجزائر للمسلمين و اإلسالمية من أيدي الكفار 

مفادها أن أملانيا ستحرر مشال إفريقيا  1915نتيجة لذلك راجت أخبار يف سنة و ،)2("...الجزائريين

.)3(األملان على باريسمن قبضة الفرنسيني بعد زحف 

حتدثت الصحافة األملانية عن تواجد شخصيات هامة يف برلني من  1916يف مطلع سنة و 

الشيخ صالح شريف "�Ƣē®Ƣǫ�±ǂƥ¢�ǺǷو " تونسو لجنة الستقالل الجزائر "أجل التحضري إلنشاء 

.)4(هو تونسي أيضا شغل منصب قاضي يف السابقو " إسماعيل صفايحي"الشيخ و " التونسي

حىت األملانية، و الفرنسية و تأليف كتب باللغات العربية و قامت هذه اللجنة بتحرير منشورات و 

ذلك يف و  )5("الجزائرو تظلمات الشعوب المستضعفة تونس "كان أشهر هذه املنشورات بعنوان و 

الشمالية من أن هذه اللجنة قد شجعت هروب جنود إفريقيا و إطار محلة دعائية واسعة ضد فرنسا، 

ȂưǴǳ�ǶǿƾǴƥ�ń¤�Ƕđ�ƪ̈°و عملت على استقباهلم و اجليش الفرنسي،  ǴǇ°¢�Ľ��Ƣȇǂǰǧ�ǶȀǼȇȂǰƫ)6(.

ج الثاني، المرجع السابق، ص 253-525. أبو القاسم (سعد هللا)، الحركة... 1

.429، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر  2

3 - Gilbert (Meynier), Op.Cit, P513.
4 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6, Presse Allemande.

.429، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر - 5

.221ج الثاني، المرجع السابق، ص...الحركة،)سعد هللا(أبو القاسم -6
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اليت كان يرأسها " الجمعية الدولية اإلسالمية")1("لطفي باي"أسس  1916يف نوفمرب و 

األملانية يف  االستخباراتمصاحل  بتمويل من" الثاني حلمي عباس "شرفيا اخلديوي السابق ملصر 

مكتبة و بناء مسجد و من أهداف اجلمعية تقدمي املساعدات ألسرى احلرب املسلمني، و " لوزان"مدينة 

توفري مقربة لدفن املسلمني وفق الشريعة و اإلسالمي،  بالفنتحف يف مدينة لوزان للتعريف مو 

.)2(اإلسالمية

األملانية انتصارات ضد لقد كانت وترية احلرب الدعائية تتصاعد، كلما حققت القوات 

من الستعمار  احللفاء، ذلك ما كان يعطي للمسلمني اجلزائريني انطباعا باقرتاب موعد اخلالص

، كما كان يشجعهم على االنتفاضة ضد الوجود الفرنسي بواسطة حرب العصابات اليت الفرتسي

لثانية يف إقليم اهلقار او يف فتح جبهتني إحدامها يف إقليم األوراس يف الشمال  1916جنحت يف سنة 

ائل أن منطقة القبو ، "جباية"ل األملان إىل و يف نفس الفرتة مت توزيع مناشري خبصوص وصو ، يف اجلنوب

عرت إدارة ، فش)3(جوي من طرف األملانو اجلزائر تعرضتا لقصف حبري أن سكيكدة و و أعلنت الثورة 

  ب النفسيةجراء هذه احلر  االحتالل خبطر كبري يهدد وجودها يف اجلزائر

شارل "بتطبيق ما مساه  لالنتقام من اجلزائرينيفانتهزت حالة الطوارئ اليت خلقتها احلرب،  

Charles تويل Lutaud "الشرطة قد قاما و ، وهكذا فإن اجليش احلاكم العام عندئذ بالقمع العادل

248جزائريا يف منطقة القبائل ، ويف منطقة تنس اعتقل الفرنسيون أكثر من من  142باعتقال 

)4(. جزائريا

��ǒ 1917منذ و ، 1916الدعاية األملانية أوجها سنة  بلغتلقد   ǨƼǼƫ�ƢēƾƷ�©¢ƾƥ

Gilbertجلبار مينيي "يرجع املؤرخ الفرنسي و  Meynier "على  فتط ذلك إىل اخلالفات اليت

إذ "DUPORTALدوبرتال "من أصل تركي متحصل على شھادة دكتوراه في الحقوق متززوج من فرنسیة إبنة المستشار العام -1
أمینا عاما على رأس اللجنة الفرنسیة 1914مكنتھ ھذه المصاھرة من نسج عالقات مع بعض الشخصیات الھامة، عین في نوفمبر 

,A.N.O.Mالتركیة، للترجمة ینظر إلى  Série H, Boite 9H6, Lotfi BEY En Suisse
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6, A/S De L’affice Musulman International Fondé Par Lotfi BEY En
Suisse.
3 - Gilbert (Meynier), Op.Cit, P513.

.227ج الثاني، المرجع السابق، ص...الحركة،)سعد هللا(أبو القاسم -4
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نشطاء الدعاية األملانية، باإلضافة إىل و السطح بني الشخصيات الوطنية املغاربية املناهضة لالستعمار، 

.)1(مشال إفريقيا جمندي فشل الدعاية يف صفوف

مبراسلة " لجنة الوطنيين الجزائريين"باسم " الحاج عبد اهللا بوكابوية"نتيجة لذلك قام و 

بإرسال " محمد باش حامية"قامت جلنة جزائرية تونسية بقيادة و " ولسونتوماس "الرئيس األمريكي 

 هماباستقالل انالتونسي يطالبو إن الشعب الجزائري : "فيها جاءمذكرة إىل مؤمتر فرساي 

.)2("الكامل

يف اجلزائر و يتضح لنا مما سبق، أن الدعاية األملانية العثمانية يف إفريقيا الشمالية عموما، و 

فأملانيا كانت ، نتائج إجيابيةو سطحية، فالوثائق ال تدل على وجود خطة ثابتة بال متيزتخصوصا،

تتمتع بسمعة طيبة يف املنطقة، باعتبارها منافسا لفرنسا، حليفة حلركة اجلامعة اإلسالمية، مل تستطع 

النشاطات  الو أما بالنسبة للدولة العثمانية، فال إعالن اجلهاد، ، أن تنتج أية زعامة هامة يف املنطقة

  .الدعائية العثمانية قد جنحت يف خلق ثورة جزائرية لصاحل اجلامعة اإلسالمية

مقاصد الدعاية ل افشإيف  دورانشاطات الدعاية الفرنسية املضادة يف املنطقة ل كما كان

  .يف إنتاج ثورة فعالة ضدها يف اجلزائر األملانية املتمثلة

1 - Gilbert (Meynier), Op.Cit, P515.
.430، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر - 2
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 :األلمانية العثمانيةردود الفعل الفرنسية على الدعاية -2

و كما أن اهلجوم البد أن خيضع لتخطيط حمكم لو إن كل هجوم ال بد أن نتوقع له رد فعل، 

أريد له النجاح، فكذلك اهلجوم املعاكس البد أن خيضع للمبادئ نفسها، لو أريد له أن يضع حدا 

ة خطتها ملقاومة انطالقا من هذه القاعدة طورت السلطات االستعماري ،للهجوم الذي أعلن ضده

أسلوب على  لتمكنها من احلصول على والء اجلزائريني ،فاعتمدت على األملانية العثمانية،  الدعاية

، لذلك جلأت قيادة اجليش إىل تطوير للوقوف يف وجه احلرب النفسية األملانية الرتغيب و الرتهيب 

�śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ŚǗƘƫ�ǺǷ�ƢȀǼǰŤ�§ǂū¦�̈ƾǷ�¾Ȑƻ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤ يف صفوفها فكانت املسألة الدينية

  .لمواجهة لحمور اخلطة اليت تبتها قيادة اجليش 

:الحرب الدعائية الفرنسية الخطاب الديني في-2-1

الدعاية املضادة خالل احلرب العاملية و اكتسى توظيف اإلسالم أمهية قصوى ضمن الدعاية 

  .اإلسالمي عند املسلمنيكانة الدين منظرا إلدراك األطراف املتصارعة ، األوىل

نتيجة لذلك جعلت فرنسا من املسألة الدينية وسيلة ملقاومة نشاط الدعاية األملانية العثمانية، و 

بسبب ضعفه مما بيد األملان  صفته للجزائريني بالدميةو الذي  نلسلطاللوهلة األوىل قامت مبهامجة اف

  .أدى إىل تراجع هيبته

املسلمني من و يف مقابل ذلك أظهرت فرنسا منذ بداية احلرب حرصها على احرتام اإلسالم و 

منها البيان الذي وجهه احلاكم العام الفرنسي و بيانات السلطات االستعمارية و خالل خطابات 

أيها : " حيث قال) األهالي المسلمين(إىل اجلزائريني  1914أوت  04يف " شارل ليتو"

لم يعلموا أن المسلمين هم الذين ضحوا و ... انيا قد أعلنت الحرب عليناالمسلمون، إن ألم

قلوبكم اليوم اختلطت بسواعدنا و لم يشعروا بأن سواعدكم و ... بدمائهم في ميادين حروبنا

: من أجل التأثري على مستمعيه استشهد احلاكم العام مبا ورد يف السنة حيث قالو  1"...قلوبناو 

إن النفاق " إن اهللا ال يحب المنافقين" الذي نطق به رسولكم األعظمكأنهم نسوا الحديث "

.)2("...غير موجود بينكم

.1914أوت 10، 74جریدة الفاروق، العدد - 1

.نفسھ- 2
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حبسب رأي احلاكم العام إن األملان نسوا هذا احلديث الشريف عندما ظنوا أن اجلزائريني و 

  .سيخونون فرنسا

رئيس قسم إفريقيا " Hamlinهامالن "يف نفس السياق نذكر موقف كل من العقيد و 

Abelآبال فيري "وبالقيادة العامة للجيش،  Ferry " كالمها و وزير منتدب لدى وزارة اخلارجية

حيث اقرتحا على السلطات االستعمارية ضرورة .)1(اللجنة الوزارية للشؤون اإلسالميةعضوين يف 

.)2()رسميينال(األئمة و الزوايا، و االعتماد على زعماء الطرق الصوفية 

فرنسا كان احلكومة الفرنسية من إدارة االحتالل باجلزائر إرسال أئمة إىل  من الواضح أن طلب

ǂǰƬŭ¦�Ƕē¦°Ƣȇ±�Őǟ�ǶȀƦǔǣ�́°̈�و خاصة اجلرحى منهم  ¦śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ من أجل تأطري  ƢǐƬǷ¦

  . الفرنسي يشاجليف صفوف من أجل حتريضهم على معاودة القتال  املواعظ املتعددةو 

 ملرافقة نيثالثة أئمة جزائري 1915يف سنة شارل ليتو تنفيذا لذلك عني احلاكم العام و  

ǺȇƾǼĐ¦ ،ملا كان هؤالء من خرجي املدارس الفرنسية اجلزائرية، فمن الواضح أن و على اجلبهة األوربية

«�¦ƾǼĐ أداءدورهم مل يقتصر على  ȂǨǏ�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ŁƢǐǳ�ƨȇƢǟƾǳ¦�ń¤�ǽ¦ƾǠƫ�ǲƥ�ǖǬǧ�̈Ȑǐǳ¦3(ين(.

كما اهتمت قيادة اجليش باالحتفال باألعياد الدينية يف املعسكرات مثل املولد النبوي 

إىل ذلك وفرت  ¦ƨǧƢǓȍƢƥ��ǂƳȋ¦�ƨǟȂǧƾǷ�ƨǴǘǟ�¿Ƣȇ¢�ƢēŐƬǟو وعيد األضحى، عيد الفطر، الشريف، 

قامت بتدشني بتدشني مسجد 1915افريل 14يفو بعض املدن الفرنسية،  شوارعقاعات للصالة يف 

.)Marne")4 المارن"على ضفاف " Nogent نوج"

لكي تستغل املسألة الدينية إىل أقصى حد لصاحلها جلأت السلطات االستعمارية إىل الطرق و 

 الصوفية باعتبارها أهم املؤسسات الدينية اليت اعتمدت عليها السلطات االستعمارية يف مواجهة 

فإىل غاية احلرب العاملية األوىل كانت القوة الدينية املهيمنة يف اجلزائر وحوهلا يلتف  ،األملانية الدعاية

بذلك " عبد الحميد بن باديس"لقد اعرتف الشيخ و الكثري من اجلزائريني، وهلا تأثري مباشر عليهم ،

، برئاسة وزیر الشؤون الخارجیة، و تضم وزیر المستعمرات، و الوزیر المنتدب لدى 1911جوان 5تشكلت بموجب مرسوم -1
الوزارة الداخلیة، باإلضافة إلى ممثلین عن الوزارة الحربیة تھدف ھذه اللجنة إلى تزوید السلطات االستعماریة بمعطیات خاصة 

Pascalینظر . (ربيبمسلمین شمال إفریقیا، و الشرق الع (Le Patremat), Op.Cit.P42.(
2 - Pascal (Le Patraunat), Op.Cit, P80.

.267ج الثاني، المرجع السابق، ص،...الحركة ، )سعد هللا(أبو القاسم -3
4 - Gilbert (Meynier), Op.Cit P439.
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،لم يكن أحد يعتقد أن اإلسالم يمكن أن يكون شيئا  اإلصالحيةقبل ظهور الحركة :" فقال 

.)2(")1(غير المرابطيةر آخ

السياسي، كما وضع و جلأت فرنسا إىل الطرق الصوفية لتحصل منها على التأييد املعنوي 

نفسه حتت تصرف فرنسا من أجل احلفاظ على األمن قصد  ،سيدي عدةشيخ زاوية  "عالم محمد"

.)3(جتنيدهتسهيل إجراء عملية اإلحصاء حىت يتسىن لإلدارة معرفة العدد احلقيقي الذي سيتم 

عشعاشة ة يف الظهرة  و شيخ الطريقة الدرقاوي" الشيخ عبد الوهاب عبد الصادوق" أظهرو 

-1912 أحسن الظروف خالل سنيت رغبة ملساعدة الغدارة احمللية إلجراء عملية التسجيل يف

1913)4(.

أتباعه حثهم فيه على حب فرنسا  يف وهران نداء إىل ()كما كتب ممثل الطريقة الطيبية

كما  أعترب األتراك لئاما ودعا على أملانيا بالدمارو  ،"إن اهللا قد وضع غشاوة على عيني تركيا:"قالو 

وقع هذا النداء من طرف أمحد بن احلسني إبراهيم الشريف شيخ الزاوية  دعا لفرنسا باالنتصار،

بندرومة احلكومة الفرنسية " محمد بن رحال"ة ساند شيخ الزاوية الشاذليو  ،)5(الطيبية يف وهران

أرجوك أن " :مبناسبة اندالع احلرب العاملية األوىل ووضع نفسه حتت تصرف رئيس البلدية حيث قال

.)6("يجب أن تتيقن من إخالصي لك تناديني يا حضرة المتصرف كلما كنت في حاجة إلي،

هي إحدى الزوايا للطريقة السنوسية يف و  شيخ الزاوية التكوكية،"أحمد بن تكوك"ووقف 

 :حيث كتب خطابا إىل إخوته ورد فيه ،االستعماريةإحدى قرى مستغامن إىل جانب السلطات 

فيجب على كل واحد منكم حين تصله هذه الرسالة أن يذهب إلى  أما بعد،السالم عليكم،"

كما اختذ  "...التام لفرنسا قبائل وقرى مستغانم إلبالغ إخواننا الطرفيين بأننا نعلن إخالصنا

أرسلها إىل فرنسا للمشاركة يف احلرب،و فقد جهز فرقة من القوم اخليالة بزعامة ابنه  إجراءات أخرى،

"1940-1925ائر من یذكر مراد علي في كتابھ الحركة اإلصالحیة اإلسالمیة في الجز-1 في " أن المرابط ھو القائم على الحراسة:
.مكان الحدود، و عندما حل السلم، فقدت ھذه األماكن أھمیتھا لدى المسلمین، فتحول الرابطون إلى رجال دین بسطاء یعیشون في زوایا

.64، ص2007، دار الحكمة الجزائر تر یحیاتني،1940-1925الحركة اإلصالحیة اإلسالمیة في الجزائر من ، )علي(مراد -2
3 - A.W.O, Série I 4471, Boite n° N5601, Notice Signalétique Des Caïd d’Oran
4 - Ibidem.

5 -  (سعد هللا)، أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع، دار البصائر، الجزائر 2007، ص103.
6 - A.W.O, Série I 4471, Boite n° N5601, Notice… op.cit.
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ين شقران للمسامهة يف رفض الشيخ دعوة قبيلة ب 1914حني قامت انتفاضة معسكر يف أكتوبرو 

.)1(االنتفاضة

 1914فقد وجه نداءا إىل أتباعه يف أوت  "نعمر بن علي بن عثما"أما مفيت زاوية طولقا،

عدوانا على دولتنا و ليكن في علمكم أن دولة ألمانيا أشهرت الحرب ظلما :"جاء فيه 

لمسلمين أن نقاتل في صف دولتنا لذلك يجب علينا نحن معاشر او  ...الجمهورية الفرنسوية

.)2("...نكون معها يدا واحدةو 

فقد  هو شيخ لفرع من فروع القادريةو ، "الهاشمي بن إبراهيم"يف نفس االجتاه سار الشيخ و 

إخوان الطريقة و إن مسلمي الجزائر " :حيث قال وجه نداء إىل إخوانه يبشرهم فيه بانتصار فرنسا،

يخ قد شاألحباث أن هذا الو تظهر الدراسات و  ،"ال يفرطون في خدمة دولتنا الفرنسوية العزيزة

.)3(األتباع يف صفوف اجليش الفرنسياستطاع أن جيند كثريا من 

غري أن دعم الزوايا لفرنسا أثناء احلرب العاملية األوىل مل يقتصر على اجلانب املعنوي 

هبة  محمود بن سيدي البشير التيجانيبل تعدامها إىل اجلانب املادي،حيث قدم سيالسياسي،و 

مصلحة شؤون ( كم العامفرنك إىل السيد احلا  )5000(على شكل حوالة بقيمة مخسة آالف 

،كما تأسست مجعية )4(لتغطية مصاريف حفل انتصارات فرنسا يف احلرب العاملية األوىل )األهالي

�¿ƢǼǏȋƢƥ�śƥ°ƢƄ¦�©ȐƟƢǟ�ƨƯƢǣ¤�ƨȈǠŦ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǠǳ�ÀȂǠǳ¦�ƾȇƾǷ�µ ǂǤǳ�ƨȇŚƻ

.)5("بومزراق السيد محمد بن أحمد" برئاسة) الشلف(

إىل كل طريقة  أوحوالقد استخدم الفرنسيون خمتلف الوسائل الستغالل الطرق الصوفية فقد 

مث أوحوا إىل كل مقدم يف الطريقة الواحدة بأن  تريد أخذ مكانتها،و بأن الطريقة األخرى تنافسها 

،)تسد فرق(وهكذا أنشئوا توتر بني الطرق  املال واجلاه،و املقدمني اآلخرين ينافسونه على الزعامة 

.105، محمد، المرجع السابق، ص)غانم( -   1

.1914أوت 21، 74جریدة الفاروق، العدد رقم - 2

3 -  (سعد هللا)، أبو القاسم، تاریخ...، ج الثاني، المرجع السابق، ص54.
4 - N.A.A, Boite N° 0109, op.cit.

.75ع 1914أوت 28جریدة الفاروق، - 5
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«��Ŀ�ƨȈǻƢƴƬǳ¦�̄ȂǨǻو الكرزازية طرق مغربية و الزيانية و أن الطيبية  )1(حيث أعلنوا للتجانية ƢǠǓ¤�ƾȇǂƫ�ƢĔ¢

.)2(غرب اجلزائر

ب إىل جانب فرنسا هي حرب مقدسة كما اعتربت بعض الطرق الصوفية أن خوض احلر   

الكبري بندرومة حيث حث فيها إمام املسجد  "علي رحال"هذا ما جاء يف خطبة اجلمعة اليت ألقاها و 

.)3(على وجوب مشاركة اجلزائريني إىل جانب اجليش الفرنسي ضد األملان

كان هلؤالء الزعماء الروحيني تأثريا واضحا على األوساط االجتماعية اجلزائرية حيث مجعت 

  .اآلمال السياسية للجزائرينيو الزوايا يف هذه الفرتة بني النظم الدينية 

الطرق الصوفية قد ساندوا السلطات و ن نعترب كل زعماء الزوايا أألكن ال ميكن  

الطاعة هلا مقابل اعرتاف و ȏȂǳ¦�ƢĔ �أعالو االستعمارية، فعلى الرغم من مساندة البعض منها لفرنسا 

إال أن هناك طائفة أخرى كانت مصدر قلق  حفاظها على مزايا شرفائها،و فرنسا بسيادة الزوايا 

  .سبة لفرنسابالن

.الجزائريين تجاهالحرب النفسية الفرنسية -2-2

مثل مستغامن  ا للدعاية ضد فرنسامبراقبة املدن األكثر نشاط السلطات االستعمارية  قامت

تلمسان اليت و  ،اجلزائرو اليت تعتربها إدارة االحتالل مهد الطريقة السنوسية املؤيدة للدولة العثمانية، 

كان منشغال بمصير  أن السواد األعظم من السكان، :يف مذكراته "مصالي الحاج" يقول عنها 

، "اللهم إحفظها ،إنها العين الوحيدة التي بقيت لنا كي نرى النور" :كان آباؤنا يقولون  تركيا،

فكلما كانت أخبار " :قوله مصالي الحاجأمهية أحداث احلرب عند التلمسانيني يواصل عن و 

الصحافة أظهر التلمسانيون اهتماما كبيرا بها، فكان الناس  الحرب متعلقة بالجيش التركي في

يقمن و وكانت النسوة تصلين  يهنئون بعضهم بعض عند سماع انتصارات الجيش العثماني،

.)4("كانت إدارة االحتالل على علم بهذه التظاهراتو  بزيارات ألولياء المدينة،

.1882إخواني للطریقة التیجانیة حسب إحصاء 588مقدما و 20كان القطاع الوھراني یضم زاویتان و - 1

.236، أبو القاسم، المرجع السابق، ص)سعد هللا( -   2

3 - A.W.O, Série I 4471, Boite n° N5601, Notice… op.cit.
.67الحاج، المرجع السابق، ص) مصالي( -   4
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أن ظروف و نتيجة لذلك جلأت السلطات االستعمارية إىل توقيف بعض العناوين خاصة و 

 ذلك ما أكده قانونو طيلة هذه احلرب، و  1914 أوت 2احلرب تسمح يف إطار حالة احلصار منذ 

.)1(املطبوعات املهددة للمصلحة العليا للبلدو  الذي نص على منع صدور اجلرائد، 1914أوت 4

من الصدور  ها إدارة االحتاللاليت منعت "جريدة الفاروق" القانون كان من ضحايا هذاف

ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ�ń¤�Ǯ§و  ، 1915جانفي 27مبوجب قرار  ǳ̄�ǂǸƬǇ¦)2(  . علىمن خالل إطالعنا و 

بدا لنا سبب منعها من الصدور هي تلك املقاالت اليت يكتبها  ريدة يف هذه الفرتة،اجل هذهأعداد 

خالل من  حيث دعي ،"بوادر النهضة"منها مقال بعنوان .)3("الجزائريعمر بن قدور " مديرها

 :حتت إسمو املغرب األقصى و اجلزائر،تونس من   املسلمني املفكرينمن  جمموعة  تشكيل إىل مشروع

���ǺǷ�̈)4("شمال إفريقيا يلألهاجماعة التعارف اإلسالمي " ƾȇǂŪ¦�Ƥ ƷƢǏ�¿Ƣē¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ

  .العثمانية املناهضة لفرنسا يف اجلزائرطرف إدارة االحتالل مبيله إىل السياسة 

قامت  دعاية األملانية،عتمدت عليها الاملطبوعات اليت او على املناشري  اورد يف املقابل،و 

  بعنوان  1913نة ، إىل إصدار جريدة يف سإ.ش.و.لبتوصيات من و  ستعمارية،السلطات اال

حدوث حرب  عنداجلزائريني  كسب والءو دعاية اجلامعة اإلسالمية، قاومة مل "فرنسا اإلسالمية"

اليت  "أخبار الحرب"ظهرت جريدة أخرى كان هدفها دعائيا حتت اسم  1914يف سنة و  أوربية،

.)5(1918إىل غاية  استمرت

تابعا للحكومة  ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ�ń¤�ÀƢǯ1914  الذي كما تشكل مكتب ملراقبة الصحافة،

ديرية املمث حتول إىل  ،بأصبح حتت وصاية ديوان وزير احلر  1916العسكرية بباريس، وابتداء من 

.)6(1917من سنة  ابتداءعامة للعالقات مع الصحافة ال

1 - Pascal (Le Patremat) , Op.Cit, P83.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6, Interdiction Du Journal Arabe « EL FAROUK » Publié A Alger.

في ریعان شبابھ، عمال مراسال لصحف ، درس اللغة و األدب، ذھب إلى الشرق لیتم دراستھ و ھو ال یزال 1886من موالید سنة -3
اتھم بمیلھ السیاسي لتركیا فاعتقل و نفي إلى 1914تونسیة، مصریة، وتركیة لھ عالقة متینة مع مصطفى كامل، الزعیم المصري، في 

(األغواط، قام بحملة واسعة ضد التجنید اإلجباري .13-12ص ینظر، زھیر إحدادن، أعالم الصحافة الجزائریة الجزء الثاني، .

.12/07/1914-69العدد رقم :جریدة الفاروق-4
ج الثاني،  المرجع السابق، ص262. (أبو القاسم)، سعد هللا، الحركة...، - 5

6 - Pascal (Le Patremat), Op.Cit, P84.
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ت يتضح من خالل ذلك مدى أمهية الصحافة يف احلرب الدعائية إذ تقوم وحسب التوجيها

  .ختويف العدوو  مبنح الثقة للحليف،

لقد كان رد فعل اجلزائري على هذه اجلرائد الفرنسية حاضرا ،فقد سخروا منها، ووصفوها 

ما يدل على ذلك ما جاء يف إحدى األغاين املشهورة و  عيب،لصحافة الكاذبة من خالل األدب الشبا

)1(:يف منطقة سطيف

)5(حبور االمواجي ¢ǶēȐǯو  )4(بال حمالو الروم سافر     )3(ساجيمشهور بالكذب  2ما تسمع قول جرنان

الحاج عبد "خاصة بعدما صدر كتاب  ƾǼĐ¦�śƥ�ƨȈǻƢŭȋ¦�ƨȇƢǟǂǳ¦�¿Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ǻȇولكي تقا

الذي انتقد فيه سوء معاملة األهايل يف صفوف اجليش الفرنسي، قامت السلطات "اهللا بوكابوية

هلؤالء اجلنود، لشحن اهلمم، خاصة عند اقرتاب  موعد معركة ما "األبوة"االستعمارية إىل تبين مبدأ 

حيث  ،1915يف أقصى مشال فرنسا يف ماي  "L’artoisالرتوا "مثلما حدث عشية اهلجوم على 

§�Cross"ȐƟƢǫ�ǾƟƢǼƥȋكروس "خطب العقيد  ȋ¦�§ȂǴǇƘƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�Ŀ" أنتم تعلمون :

إذا أردتم أن تبادلوني نفس الشعور، كونوا أسودا في ساحة و نائي، أعتبركم أبو أنني أحبكم 

.)6("...اقتلوا ما استطعتم من األلمانو المعركة، 

هي املعروفة و  من هذا اخلطاب أن احلرب الدعائية الفرنسية انتقلت إىل مرحلة جديدة،و يبد

مشاعر مجاعة و األدوات املتاحة للتأثري يف عقول و باحلرب النفسية اليت تستخدم فيها كل األجهزة 

إحالل مواقف أخرى تؤدي إىل سلوك يتفق مع مصاحل الطرف و  حمددة بقصد تغيري مواقف معينة،

  .الذي يشن هذه احلرب

السيما و األهلية،   ة القيادة العامة للجيش بعمل الفرق العسكريةدمن هذا املنطلق تأيت إشاو  

قائد املنطقة الشمالية يف فرنسا " Plantyبالنتي "ت رسالة شكر من اجلنرال فرقة الصباحية اليت تلق

Sartonجونشيدي  سارتون"إىل العقيد  Du Jonchey "  قائد فرقة الصباحيية

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6 Surveillance Politique Des Indigènes ( Texte D’une Chanson Arabe )
جریدة - 2

.یتقن الكذب- 3

أكید- 4

ابتلعتھم األمواج- 5

6 - Gilbert (Meynier), Op.Cit, P440.
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يف رسالة أخرى بتاريخ و ، )1(لفرنسا اقدمه عناصره اخبصوص م 13/09/1915يف

Alexandre أليكساندر مليرانوزير احلرب  أرسلها 11/09/1915 Millerand القائد إىل

لصالح "العام للجيش التاسع عشر خبصوص عرفانه مبا قدمه بعض زعماء األهايل من مساعدات 

يف نفس السياق اعرتف اجلنرال ، )2("التي لم تفقد الثقة أبدا في أبنائها )الوطن األم( فرنسا

ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�Ǧأنه أجنز و  يف املعارك،"األمير خالد" بشجاعة "بالنتي" Ǵǯ�Ŗǳ¦�¿ƢȀŭ¦)3(.

̄�¢ƨǬƯ�ǲŰ�¦ȂǻȂǰȇ�Ń�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�Àغري أن الواقع أثبت عكس ذلك، قيادة لدى  ¤

الذين ليس  )األهالي( اجليش اليت أمرت الضباط الفرنسيني مبراقبة حتركات زمالئهم الضباط اجلزائريني

يف نفس الكتيبة،)أهليان( جند ضابطان جزائريانكما أننا ال ،  من حقهم قيادة أي وحدة عسكرية 

لعل من أبرز الضباط اجلزائريني الذين كانوا و . )4(أي اتصال بينهما ال بد أن مير عرب ضابط فرنسيو 

إذ كانت سريته حمل شك إدارة االحتالل منذ أن   "األمير خالد" حمل متابعة من طرف قيادة اجليش

Saint سان سير" كان تلميذا باملدرسة العسكرية Cyr")5(.  األمير خالد"اشتدت املراقبة علىو"

الذي  ،"دو جونشي"       أثناء احلرب العاملية األوىل السيما من طرف قائد فرقة الصباحيية العقيد

"األمير عبد الملك"منعه لعدة مرات من الذهاب إىل املشرق،كما مل يسمح له بااللتحاق بعمه

أمام هذا التخوف، رأى كل و ، أن يقودا ثورة ضد الوجود الفرنسي هناك خوفا من .باملغرب األقصى

ذلك حبجة إصابته  تمف وتشديد املراقبة عليه،من اجليش، إبعادهضرورة "لينتو"و" موانيي"من اجلنرال 

.)6(1916مبرض السل الرئوي يف أواخر

خشيت السلطات  على اجلزائريني،"األمير عبد القادر"تأثري عائلة و نظرا لسمعة و 

عبد المالك  علي،"من أن تنتهز الدعاية األملانية املوقف الفرنسي من األمراء الثالث  االستعمارية

يف صحافتها مكتب عن طريق  "وعبد القادر سعيد،" فأسرعت إىل التقرب من األمريين "وخالد

1 - A.N.O.M, Série H Boite 9H6, Le Général Plantey Gouvenen De DUNKER Que A Monsieur Le
Colonel SARTON Des Jonhey.
2 - A.N.O.M, Série H Boite 9H6, Démarche Des Chefs Indigènes Surant Aux Spahis Algériens.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6, Le Général Commandant La Colonne Plantey.
4 - Gilbert (Meynier), Op.Cit, P417.
5 - Mahfoud (Kaddache), l’Emir Khaled, O.P.U Alger, 2009, P27.
6 - Gilbert (Meynier), op.cit, P417.
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العثمانية حسب ما ادعته املعارض للسياسة ، )1("األمير سعيد"دمشق، الذي طبع كتيب عن حياة 

ابن ه نباإلضافة إىل أ ،هذا االدعاءغري أننا نشك يف ذلك  لعدم وجود أدلة تثبت  الدعاية الفرنسية،

الذي  "األمير عبد الملك" كان الناطق الرمسي ألخيهو د الدولة العثمانية، الذي أي "األمير علي"

  .أعلن الثورة على فرنسا يف املغرب األقصى

هو األخ و  "األمير عبد القادر" لدعاية الفرنسية من خالل املطبوع السابق إىلكما تطرقت ا

حد أقاربه أليف رسالة تركها و ادعت أنه قتل من طرف اجليش العثماين، و  ".لألمير سعيد"األصغر 

أنه مل يستطع حتمل رؤية عائلته أسرية لدى و يوصي فيها باالعتناء بابنته املريضة، "األمير قاسم"هو و 

2العثمانيني

يبدو أن الدعاية الفرنسية عملت كل ما يف وسعها لكي حتافظ أمام الرأي العام اجلزائري على 

".األمير عبد القادر"تعاطفها مع أسرة 

 باستئصالحتطيمها و ية الفرنسية املضادة إىل إيقاف الدعاية األملانية ئلقد سعت احلرب الدعا

لذلك عملت على تشويه صورة األملان من  مجيع عناصر املساندة هلا مبا فيها شعوب املستعمرات،

إذا ادعت أن األملان ميتلكون أدوات حربية متطورة  وتلميع صورة الفرنسي من جهة أخرى، جهة

�ÀȂǴƸƬȇ�ǶĔ¢�ȏ¤�¦°Ȃǘƫ�ǲǫȋ¦�ƨȈƥǂū¦�ǶȀƬƸǴǇ¢�Ƕǣǂǧ�śȈǈǻǂǨǳ¦�ƢǷ¢��ƨǟƢƴǌǳ¦�ǶȀǐǬǼƫ�Ǻǰǳ� بنفس

ȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǟƢƴǌǳ¦ الفرنسيني أكثر و فإن التقارب بني اجلزائريني  على هذا األساس،و ن و

.)3(واقعية من التقارب اجلزائري األملاين

�ń¤� ȂƴǴǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ƢȀƬǴǸǠƬǇ¦�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�śƥ�ǺǷو 

اليت  و  ها لشرح مزايا التجنيدئالناس حول الفرقة، يتدخل أحد أعضااستعمال املوسيقي، وعندما يلتف

 مع أن الذي يتعاقد" :من بينما كان يردد و  ،كانت  جذابة خاصة بالنسبة ألصحاب البطون اجلائعة

.)4("...جيش يستطيع رفع يده على اآلغاال

ثم  "محمد مبارك"بدمشق تعلم على ید والده، ثم على ید الشیخ 1882ھو حفید األمیر عبد القادر، و ابن األمیر علي، ولد سنة -1
Bureauینظر إلى (انتقل إلى اسطنبول لیلتحق بالثانویة الملكیة، ذو ثقافة واسعة  De Presse Syrien, Un Descendant

D’Abdelkader L’Emir SAID)
2- Bureau De Presse Syrien, Un Descendant D’Abdelkader L’Emir Saïd, Paul Roubaud Imprimeur-
Editeur, Aix- En- Provence, 1919, Pp 17-18.
3 - Gilbert (Meynier), op.cit, P444.

.62مصالي الحاج، المصدر السابق، ص- 4
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�ƾƴƬǇ�ƢĔ¢�¦ƾȈƳ�½°ƾȇ��ƢȀǴǸǠƬǈǷ�Àȋلقد كان هلذه العبارات وقع كبري يف نفوس الفالحني،

  .إدارة االحتالل من بتواطؤاآلغا و أذانا  صاغية،ملا عانوه من تعسف القايد 

من أجل وضع مسلمي مشال إفريقيا يف منأى عن سهام الدعاية األملانية،طالب كل من و 

Gabriel غابريال البيتيت" املقيم العام بتونس Alpetite"،  شارل "  باجلزائرواحلاكم العام

املقيم العام غري أن ، مبنع احلج، خوفا من تأثر احلجاج بالدعاية العثمانية 1914يف سنة  "لوتو

إىل أعوان  دعا إىل ذلكو ن، رأى يف ذلك خطأ سياسيا فادحا "Lyautey ليوتي" الفرنسي باملغرب

ألن ذلك قد يعرضهم   بالعزوف عن احلج اجلزائريني قناعإلشخصيات مؤثرة و إدارة االحتالل من قياد 

.1اخلاضعة لسيطرة العدو املوانئار بدون جدوى يف ظلالنت

حاج 6500 1913خاصة وأن الوثائق األرشيفية ذكرت عدد حجاج مشال إفريقيا يف سنة 

Pascalلوبوتروماباسكال "كر املؤرخ الفرنسيذ  بينما، )2(ألف حاج مسلم 70من جمموع  Le

Patremat "  ألف 180من جمموع  2700بلغ 1911أن عدد حجاج مشال إفريقيا يف سنة

  .يبدو لنا أن األصح هو ما ذكرته الوثائق األرشيفيةو ، )3(حاج

 من مظاهر الدعاية الفرنسية أن السلطات االستعمارية نظمت رحالت للحج يف سنةو 

بذلك مت القضاء على و يف احلجاز ضد العثمانيني، "الشريف حسين"تزامن ذلك مع ثورة و  1916

Arstideبريانأرستيد "يف نفس السنة أرسل وزير الشؤون اخلارجية الفرنسي و ، خصومها يف املنطقة

Briand  "حىت و للتعبري عن تأييد فرنسا لثورته من جهة، "شريف حسين"ديبلوماسية إىل  بعثة

هو االقرتاح الذي ولعل مل يدل على ذلك ، تتمكن من بسط نفوذها يف املنطقة من جهة أخرى

وزارة احلرب الفرنسية باحلجاز يف نوفمرب   أحد عمالءهو و  "Brimond بريمون"ه تقدم ب

لتكون مركزا دعائيا يف املشرق العريب لكافة  جدةالب بإنشاء مكتبة مبكة املكرمة و حيث ط ،1916

االجنازات الفرنسية يف  خاصة تلك اليت متجد بتزويدها باملطبوعات الدعائية لصاحل فرنسا،و  األجناس،

.4املستعمرات

1 - Pascal, (Le Pautremat), op.cit, P208.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 16H83, Note Concernant Les Pèlerins Se Rendant De Tunisie d’Algérie
Et Du Maroc A La Mecque.
3 - Pascal (Le Pautromat), op.cit, P202.
4 - Ibid, P203.
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عاية األملانية الرتكية يف حتقيق أهدافها يف اجلزائر، فاإلسرتاتيجية الفرنسية هزمت دلقد فشلت ال

االحتالل خبصوص مصري املستعمرة، لكن بقي من دون تأثري  إلدارة ااملشروع األملاين الذي سبب قلق

  .عملي

عب على التناقضات بني حتالف اخلالفة اإلسالمية مع قوى من جهة أخرى متكنت فرنسا من أن تلو 

مما نزع عن تلك الدعوة  الصفة الشرعية الضرورية  "للجهاد"الداعية ) ألمانيا والنمسا( مسيحية

¦Â®�ǞǷ�ƨǨǳƢƸƬǷ�ƢĔƘƥ�ƢȀǷƢē¾�و فرنسا ملهامجة الدولة العثمانية  بيداملشروع ، بل شكل سالحا  جناحإل

  .مسيحية

زعماء الطرق و "حزب المرابطين"من أن جتمع بدهائها فيما متكنت إدارة االحتالل و 

النخبة املتنورة وراءها، مل تركز أملانيا يف دعايتها على محل الدولة العثمانية على االعرتاف و  الصوفية،

ائر أو يف مل يتمكن املشروع األملاين من إجياد زعامات وطنية لتجسيده يف اجلز ،و حبقوق العرب القومية

�ƨȈƟƢǟƾǳ¦�ƢēȐŧ�Ŀ�¦ȂǷƾƼƬǇ¦�ƢȈǻƢŭ¢�Ŀ�ƢǸȈǇȏ�ȄǨǼŭ¦�Ŀ�¦ÂƾƳÂ�Ǻȇǀǳ¦�Ǯ ƟȏÂ¢�ŕƷ�ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ

من جهة أخرى، أثبتت و  .ليس حلفاءو جاعلة منهم جمرد مصادر للمعلومات أو أدوات للدعاية 

جتنيدهم يف جيوش الدولة  من مثو  ¦�ƢǿƾǼǟ�śǸǴǈŭ¦�§ǂū¦�ÃǂǇȋ�ƢȈǻƢŭ¢�ƢēǂǧÂ�Ŗǳ" احلسنة"املعاملة 

 .السلطات االستعمارية من ذويهم انتقامالعثمانية فشلها بسبب ختوفهم من 
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  1938- 1933االيطالي في الجزائر و النشاط األلماني -3

نشاط االستخبارات األلمانية  -3-1

اهتمام الرأي  1933تسلمها لزمام األمور السلطة يف أملانيا سنة و استقطب  ظهور النازية 

اجلزائري خاصة الذين رأوا أنه يف أملانيا قوة مقاومة لفرنسا ميكن االعتماد عليها يف و العام املغاريب عامة 

التخلص من السيطرة الفرنسية يف خضم الظروف اليت ميزت عقد الثالثينات من القرن العشرين 

على إبقاء األوضاع على ما هي عليه من ) فرنساو بريطانيا ( إسرار الدول االستعمارية املتمثلة يفو 

  .يف تغيري األوضاع القائمة من جهة أخرى) إيطالياو ألمانيا (جهة، أمام رغبة األنظمة الفاشية 

Adolf"أدولف هتلرفعلى الرغم من نظرة  Hitler " املسلمني، إال أن و اإلحتقارية للعرب

�°ƢǸǠƬǇȐǳ�ƨǔǿƢǼǷ�̈Ȃǫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǈǨǻ�ƪ Ƿƾǫ�ƨȇ±ƢǼǳ¦�ƨǷȂǰū¦ مؤيدة للقضايا العربية السيما مسألة و

.)1(اليهودية هذا ما أكسب أملانيا مكانة عند العربو مناهضة السامية 

هانس "برئاسة       " هونبورغ"جل الرتويج هلذه الدعاية فتح األملان مكتبا يف مدينة أمن و 

Hansشمولز  Schmolz"��¦�» ƾđ املناشري حيث قام بتوزيع ،لتحريض على مناهضة السامية

كل درهم تقدمه لليهودي : "من بني ما جاء فيهاو  ،ني باللغة العربيةطيف فلس الداعية إىل ذلك

.)2(سوف يشتري به أرضك

جاءت ضمن  بلالعرب بأملانيا ليس مليول أو دوافع إيديولوجية،  اتيتضح مما سبق أن اهتمام

  .إطار خدمة املصاحل الوطنية اليت حاولوا من خالهلا حتقيق اخلالص من االستعمار

على  من القرن العشرين الثالثينات يف مطلعلقد شددت السياسة االستعمارية يف اجلزائر 

ألملاين يف املغرب العريب، حيث أعلنت إدارة االحتالل حريات التعبري حبجة حماربة النشاط الدعائي ا

الذي أمر  16/02/1933مالة اجلزائر يف لعالكاتب العام " Michelميشال "عن منشور 

عبد الحميد " حتركات كل من الشيخالسيما و مبقتضاه مراقبة نشاط مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

1 - Charles Robert (Ageron), Les Population Du Maghreb Face A La Propagande Allemande,
Revue D’histoire De La Deuxième Guerre Mondiale N° 114, PUF, 1975, PP, 2, 3.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H43, Propagande Hitlérienne Parmi Les Musulmans.
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احملاضرات يف املساجد ألن و منعهما من إلقاء اخلطب و " البشير اإلبراهيمي الشيخابن باديس و 

.)1(ذلك من صالحيات األئمة الرمسيني

فرباير  24نتيجة لذلك نظمت أول مظاهرة ضد هذا املنشور بعد صالة اجلمعة ليوم و  

توجهوا إىل مقر العمالة للمطالبة حبق و ظاهرون حركة املرور تيف مدينة اجلزائر، حيث أوقف امل1933

آثار األزمة ، حيث   بفعل يف ظل ظروف اقتصادية قاسية   2العبادة، فكان ذلك مبثابة بداية عهد الغليان ممارسة

تدهور أسعار  بسببتنذر باخلطر نتيجة األزمة الفالحية  1933أصبحت الوضعية ابتداء من عام 

.)3(احلبوب

ضد  1933جويلية  5 يومأدت هذه الظروف إىل جتدد املظاهرات يف مدينة تلمسان 

من و أن إدارة االحتالل  على الرغم منالسياسة االستعمارية،  بفعلاألوضاع اليت آلت إليها اجلزائر 

Julesجول كارد "إىل احلاكم العام " Marlierمارليي "خالل تقرير عامل عمالة وهران 

Carde " اليت انتشرت بني سكان املدينة كما ) اليهود(أسباب املظاهرة إىل معاداة السامية أرجعت

يف  ، ومن بني ما وردمحل التقرير مسؤولية األحداث إىل الصحافة األملانية املعادية للمصاحل الفرنسية 

 صحافة  رة الرأي العام من خاللثايعود هذا النشاط المعادي لفرنسا إلى إو "... : التقرير

.)4("...تحيا هتلر" هتلر"بحياة  المتظاهرون اتهتف، وتجلى ذلك من خالل  الدعاية األلمانية

 بعد اطالعنا على التقرير السابق اتضح لنا أن السبب املباشر هلذه االضطرابات هوو غري أنه 

البشير "على نشاط الشيخ  الشديدة راقبةملا رفض أهل املدينة و  ،املعتقدو مطالبة اجلزائريني حبرية الرأي 

عنها مبوجب منشور  دبعأ مثمنع من إلقاء اخلطب مبساجد مدينة تلمسان، حيث " اإلبراهيمي

.)5("مشال"

Ȃȇ�²¿�متزامنت هذه األحداث  ƾǬǳ¦�ń¤�śǘǈǴǧ�§ǂǟ�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨǷƢǟ�©¦ǂǿƢǜǷ�Ǟ13  أوت

1933�ȄǴǟ�ƢǸȈǸǐƫ�ȏ¤�§ǂǠǳ¦�®Ǆȇ�Ń�Ǯ ǳ̄�À¢�Śǣ��Ƣđ�ƶȇǂǐƫ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�¿ƾǟ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

ēȂǏ�̧و التظاهر  Ƣũ¤�ȄǴǟ��ŃƢǠǳ¦�ń¤�Ƕ كان يوم اجلمعة و خرجت املظاهرة من احلرم الشريف، و

.681، المرجع السابق، ص)أجرون(شارل روبیر، -1

2 - Mahfoud, (Kaddache), op.cit, P 273.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 15H21, Le Préfet d’Alger A Monsieur Le G.G.A.
4 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H28, Les Incidents De Tlemcen
5 - A.N.O.M, Ibidem.
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رئيس اللجنة التنفيذية العربية املنبثقة عن املؤمتر العريب " موسى كاظم الحسيني"تقدمها الشيخ و 

، كانت مظاهرة قوية عمد رجال النظام إىل استخدام القوة 1920الفلسطيين املنعقد يف سنة 

.)1(إصابة ضعفهم بإصابات خطريةو متظاهرا، )30(لتفريقها، مما أدى إىل قتل ثالثني 

تعاطفهم معها خالل مواقف و سب ود العرب يف خضم هذه األحداث سعت أملانيا إىل كو 

ذلك ما صرح به الحقا و االستقالل، و املؤيدة للقضية العربية يف احلرية و املعادية لليهود  هخطبو  "هتلر"

Drكمان بجور " Bjokmann " أن : "هو أحد الناطقني الرمسيني للحزب النازي حيث قالو

ألمانيا تتفهم أوضاع العرب تحت السيطرة االستعمارية ألننا عانينا من ذلك بفعل دكتاتورية 

لذا نطلب من العرب أن يحذو حونا من أجل الحصول على و فرساي االمبريالية، 

.)2("...استقاللهم

يتضح لنا من خالل هذا التصريح أن أملانيا تسعى جاهدة من أجل إقحام العرب إىل جانبها 

وجهت دف هذا اهلمن أجل حتقيق و  ،فرنسا يف حالة قيام حرب عامليةو يف صراعها ضد بريطانيا 

قاعدة و للجيش الفرنسي هاما  خزانا بشريا ته ، حيث اعترب املغرب العريب جمددا  أنظارها صوبأملانيا 

ارة االضطرابات يف املنطقة معتمدة يف ثيف حالة قيام صراع دويل، لذا عملت على إإسرتاتيجية له 

  . اليهود يف املنطقةو ذلك على الصراع القائم بني املسلمني 

املظاهرات و اجلزائر خاصة بعد االحتجاجات و لقد ازداد اهتمام أملانيا بإفريقيا الشمالية عامة 

لمني نتيجة الغليان الشعيب الذي كشفته صحافة مجعية العلماء املس 1934الشعبية يف سنة 

"La Défenseالدفاع "أن جريدة " محفوظ فداني"الوطنيني، حيث يذكر املؤرخ اجلزائري و 

إدارة استعمارية : "صورت املشهد السياسي يف اجلزائر يف افتتاحية عددها األول على الشكل التايل

حافة ال يليق إال بأعوان اإلدارة، ص قزموا في دور باهتأنهكتها اآلفات االجتماعية، منتخبون 

جرائد دون توضيح ) 08(عربية خاضعة لنظام تعسفي في أقل من سداسي تم توقيف ثمانية 

.)3("...السبب

دار المعارف بمصر، ص ص ،)العربي في الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتینالمشرق (العالم العربي الحدیث ، )یحي(جالل -1
382 ،384.

2 - Charles Robert (Ageron), Op.Cit, P03.
3 - Mahfoud (Kaddache), Histoire, Op.Cit ; P296.
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1934�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�Ǯلعل من أهم االحتجاجات اليت سجلت خالل سنة و  Ǵƫ��

خليفة "اليهود، حني أقدم يهودي يدعى و شهر أوت، بسبب شجار وقع بني املسلمني  يف"قسنطينة"

Khalifaالياو  Elaou " شتم و هو يف حالة متقدمة من السكر بسب و الزواوة خياط يف كتيبة

ȂƦƬǧ��¦ǀđ�Ǧ¾�و " سيدي لخضر"لصالة العشاء يف مسجد  يتوضؤوناملسلمني الذين كانوا  Ƭǰȇ�Ń

ي احلرموه باحلجارة، مث توجهوا إىل و الحقوه إىل منزله و عند ئد ثار ضده الناس و على جدار املسجد، 

.)1(اشتبكوا مع سكانه هناكو اليهودي، 

ىل التهدئة، غري أن صدمات جديدة إطراف املتصارعة  األأوت دعت  04يف اليوم املوايل و  

اندلعت حني أقدم جمموعة من اليهود على إطالق النار على جتار عرب فتحولت احلوادث إىل 

تواصلت و ، )2("نحامة بوزيانو  غرابة"و" عين البيضاء"صلت إىل غاية و محالت انتقام دامية، 

االضطرابات إىل غاية  اليوم السادس من شهر أوت حني قام اجليش بتفريق املتظاهرين القادمني من 

كانت حصيلة هذه االحتجاجات و انتشر احلديث عن اجلهاد يف األرياف، و دون حوادث، "باتنة"

.)3(املسلمني جريح من جانب 79وقتلى  4، كما سقط 50جرح و يهوديا  23مبقتل 

�ǲǛ�Ŀ�ǶēƢǻƢǠمو كانت نتيجة بؤس اجلزائريني   قسنطينةوفقا ملا تقدم، فإن اضطرابات و 

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǓ°�¿ƾǟ�Ǻǟ�ǶƳƢǻ�°ƢƴǨǻ¦�ƨƥƢưŠ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢǸǯ���ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦ن عمل ع

��®ȂȀȈǳ¦�©¦±¦ǄǨƬǇ¦�© Ƣƴǧ�ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�śƦƼƬǼŭ¦ هلم األوروبيون  كنهايعادية للسامية اليت الروح املو

على حد قول املؤرخة الفرنسية املسلمني و الذين استغلوا الظروف إلثارة االضطرابات بني اليهود 

Cristineكريستن ليفيس توزي Levisse-Touzé:لقيت الدعاية ضد  اليهود صدى واسعا ״

 مما أدى إىل 4״.الفرنسية السلطات عند الكولون ،وليس عند المسلمين كما روجت لذلك

سخط اجلزائريني على األوضاع السائدة، فانتهزت أملانيا هذا الغليان الشعيب للتدخل يف و غضب 

  .املنطقة

، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، 2، الجزء الثاني، طثورات الجزائر في القرنییا التاسع عشر و العشرین، )بوعزیر(یحي -1
.73، ص1996الجزائر، 

.692، 691، المرجع السابق، ص ص)آجرون(شارل روبیر - 2

3 - Mahfoud (Kaddache), Op.Cit, P306.
4 -Christine (Levisse-Touzé), L’Afrique Du Nord Dans La Guerre 1939-1945, Editions Albin
Michel, Paris , 1998, p107.
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�¾Ȑƻ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�ƪ Ǵǰǋ1933-1934  حمطة مهمة بالنسبة لنشاط

ما مدى و مجع املعلومات حول إمكانيات اجلزائر، إىل يف بدايته سعى  الذي  املخابرات األملانية

��ƢǿƾǓ�§ǂŞ�¿ƢȈǬǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�̈Ȃǫ�Ŀ�ƢēƢŷƢǈǷ ما هو موقف اجلزائريني منها؟و  

على ثالثة  ةمبنيذه األسئلة وضعت االستخبارات األملانية خطة هلمن أجل إجياد أجوبة و  

)1(: هيو مرتكزات 

 .مجع املعلومات العسكرية .1

 .تقدمي املساعدة هلمو جنود اللفيف األجنيب تشجيع فرار .2

االقتصادية يف اجلزائر بواسطة التغلغل يف و مجع معلومات خبصوص األوضاع السياسية .3

 .األوساط اجلزائرية

بشرية ضخمة و قصد حتقيق هذه الغايات سخرت حكومة الرايخ الثالث إمكانيات مادية و 

جعلتها حتت و مليون مارك أملاين  22حيث خصصت حلملتها الدعائية يف اجلزائر ميزانية شهرية قدرها 

خاليا انضم إليها األملان املقيمون و تصرف قنصلية أملانيا باجلزائر، كما شكلت لذات الغرض قواعد 

.)2(االتصال بربلنيو اية التابعة لوزارة الدع" Stuzpunken" باللغة األملانية  باجلزائر عرفت

وسعيا منها لتفعيل نشاطها يف اجلزائر قامت االستخبارات األملانية بتوزيع عناصرها على  

Bauerبويير أوجان فريديريك "يقودها و هي فوج مدينة اجلزائر و ثالثة أفواج  Eugene

Frederik "فوج مدينة وهران و يعقد اجتماعاته مع أعضاء الفوج داخل القنصلية األملانية،  الذي

ميثله و موظف بالقنصلية األملانية بوهران، مث فوج مستغامن "Stockmannستوكمان "بقيادة 

.)3(هو ضابط أملاين سابقو " Friedmannفريدمان "

1 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H43, Au Sujet De L’activité Allemande En Algérie ( Mai 1935-1936
A Octobre 1937).
2 - A.N.O.M, Ibidem.
3 - Ibidem.
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يتضح مما سبق أن القنصليات األملانية باجلزائر كانت مبثابة القيادة العامة لنشاط اجلوسسة 

و املشرف على العملية، على عكس ما ذهب إليه املؤرخ الفرنسي األملانية، حيث كان القنصل ه

.)1(حني ذكر أن نشاط الدعاية األملانية كان يتم بعيدا عن القنصلية األملانية" شارل روبير أجرون"

  .اعتمادا على هذا التنظيم بدأ نشاط الدعاية األملانية يف أوساط اجلزائرينيو 

طردا به مائة نسخة من خطاب  1935لة يف أوت ففي مدينة اجلزائر تسلم أحد الصياد

(Reichstagلرايخشتاغ ا"أمام " هتلر" على أن يتم توزيع تلك النسخ على ) البرلمان األلماني"

وضعت مصاحل االستخبارات الفرنسية األنرتوبولوجي  من نفس السنة يف أكتوبر و ،  اجلزائريني

Bernelotبرنيلو مويانس هيرمن  "اهلولندي  Moens Herman " حتت املراقبة حيث ادعت

أنه كلف بتأطري نشاط الدعاية األملانية يف إفريقيا الشمالية، حني تنقل ملرات عديدة من مدينة 

ملعرفة أوضاع اجلزائر  هناك قام باتصاالت مع األهايلو االسبانية إىل املغرب األقصى، "برشلونة"

قة مباشرة مع مسؤول االستخبارات األملانية مبدريد، ، كما كانت تربطه عالالسيما يف املناطق اجلنوبية 

.)Carrasco")2كراسكو "مدير مطار مدينة برشلونة و 

أدولف هتلر زعيم "املغربية تداول كتاب " فاس"يف نفس الفرتة انتشر بني مثقفي مدينة و 

، "الساداتيأحمد محمود "ملؤلفه الكاتب املصري " االشتراكية الوطنية مع بيان مسألة اليهود

.)3(1934الذي طبع يف القاهرة سنة و 

يبدو أن الدعاية األملانية اختذت من املغرب األقصى قاعدة خلفية لضرب املصاحل الفرنسية يف 

̧�¦�ƨǼǇ�Ŀ�ƨȈǻƢƦǇȏ¦�ƨȈǴǿȋ¦�§ǂūو اجلزائر، خاصة  ȏƾǻ¦�ƾǠƥ�ƢēŚƫÂ�ǺǷ�©®¦±�ƢĔ¢1936.

"Stammerستامير "زي كل من  يف شهر جويلية من نفس السنة كلف احلزب النا

بإدارة احلملة الدعائية ضد فرنسا يف مشال إفريقيا نظرا لتلك العالقات اليت " Zieglerزييغلير "و

، الذي ذكره )4("عبد الوهاب"يدعى و ا باجلالية املسلمة بربلني اليت كان ميثلها أحد اجلزائريني مربطته

1 - Charles Robert (Ageron), Op.Cit ; P04.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H43, Au Sujet De L’activité …, op.cit.

.80، المرجع السابق، ص)محمد(ولید عبود - 3

4 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H43, L’action Anti-Française Hitlérienne En Afrique Du Nord.
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à"الجزائر جزائرية من نابليون الثالث إلى ديغول"كتابه يف  " شارل روبير آجرون"املؤرخ الفرنسي 

de GaulleL’Algérie algérienne De Napoléon 1(من أصل مغريب هأن(.

طالب تونسي بكلية الطب بربلني بأحد " العنابي عز الدين"التقى  1936يف سبتمرب و 

عند عودته إىل تونس مل يتوان يف اإلفصاح عن إعجابه بأملانيا و املوظفني بوزارة الدعاية األملانية 

2.الشيوعيةو مناهضتها لليهود و اهلتلرية، 

هكذا جيد املتتبع لنشاط الدعاية األملانية يف إفريقيا الشمالية سعت إىل إثارة االضطرابات يف و 

ضد فرنسا يف حالة لدفع سكان املنطقة للثورة  1936املنطقة، حيث بدأ التخطيط لذلك منذ سنة 

  .قيام صراع دويل

الدعاية األملانية يف اجلزائر هي حتريض جنود اللفيف  يامن بني التعليمات اليت تلقتها خالو 

التسهيالت لألشخاص الفارين قصد و األجنيب على الفرار من اجليش الفرنسي، مع تقدمي املساعدات 

ǶĔƢǗÂ¢�ń¤�Ƕđ�̈®ȂǠǳ¦)3( ، ويليمان"ذلك ما قام به و Welimann " عريف أول حيث قام بتقدمي

  .للجنود الفاريني من ثكنة اللفيف األجنيب بسيدي بلعباس 1936مساعدات مالية يف سنة 

"Scherglerشارغلي "خلية ضمت كل من  1937لنفس الغرض تشكلت يف سنة و 

بوباديل "التشيكي و " Kneblesbergerكنيبليسيرجير "وضابط صف سابق متجنس 

Bobadil "و الذي كلف بإيواء اجلنود الفارين يف انتظار نقلهم إىل أوربا على منت بواخر اجنليزية أ

.)4(فرنك للخص الواحد 1000يونانية أو هولندية مقابل 

يف اجلزائر خاصة كلفت و من أجل التجسس على املصاحل الفرنسية يف إفريقيا الشمالية و 

Morisز موريس كربا"5193االستخبارات األملانية يف ماي Crapez " عن طريق الشركة

  .بوهران) المنارات(بربلني بتصوير بعض األعمدة الضوئية " Atlanticأتالنتيكا "االملانية 

صاحب مصنع ملشتقات احلليب لقائد اجليش يف " Metzgerميتزجار "يف البليدة سلم و 

Horrakهوراك آرميني "جدتا يف حقيبة سلمها له و املنطقة رسالتني باللغة األملانية  Arminie"

1 - Charles Robert (Ageron), Algerie …, op.cit, p171.
2 -A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H43, Au Sujet De L’activité…, op.cit.
3 - Charle Robert (Ageron), La Population… ; op.cit, p04.
4 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H43, Au Sujet… op.cit.
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�ƪو  ǠŦ�ƨǷƢǿ�©¦ ƢǬǳ�ƢƬǼǸǔƫ�ƢǸĔ¢�śƦƫ�śƬǳƢǇǂǳ¦�̈ǂǨǋ�Ǯ ǧ�ƾǠƥ"يف أواخر و  ،مبستشاريه" هتلر

Opitzأوبيتز ألفريد "مت رصد حتركات  1936 Alfred " المصالح الخاصة "أحد عناصر

 1937اجلزائر مع بداية سنة قام بزيارة امليناء مث سافر إىل مدينة و حيث وصل إىل وهران " األلمانية

  .إىل أن وصل إىل جيجل  مث إىل جباية حيث طرد منها ،

Schmidelشيميدل كارل "كما قام  Karl " هو تقين متخصص يف إصالح آالت و

Oranوهران الجمهوري "الطباعة جبريدة  Republicain " للمرسى بتصوير الواجهة البحرية

.)1(تني أيضا، كما قام بتصوير غواصتني فرنسيالكبير

إىل غاية احلرب العاملية و من خالل ما سبق يظهر أن النشاط االستخبارات األملانية يف جلزائر 

االقتصادية املثمثلة فيما و وذلك لظروف أملتها املصاحل السياسية الثانية ظل متمركزا يف القطاع الوهراين،

  :يلي

 .املغرب األقصىاقتصاديا يف و النشاطات األملانية املتنوعة سياسيا -

فرانكو "، حيث دعمت أملانيا قوات اجلنرال 1939-1936احلرب األهلية االسبانية-

Franco "الذي قام ضد احلكم اجلمهوري يف إسبانيا. 

 65982غالبية املستوطنني األوربيني يف القطاع الوهراين هم من اإلسبان حيث بلغ عددهم -

 .يف إسبانيا" فرانكو"و الكثري منهم أعلن تأييده حلركة  )2(1936يف سنة 

قلق هؤالء بعد قرار احلكومة الفرنسية بإرسال قوات عسكرية إىل املغرب حتسبا ألي أمر قد -

حيدث يف املناطق املغربية احملتلة من طرف إسبانيا حيث أظهر بعض املستوطنني األوروبيني 

.)3(بسيدي بلعباس" Bellatبيال "من بينهم عائلة و انزعاجهم من ذلك 

مع رؤساء وزراء كل من " هتلر"اليت عقدها " Munichميونخ "لقد شكلت اتفاقية 

عن منطقة " تشكوسلوفلكيا"لتسوية موضوع تنازل  1938جويلية  29إيطاليا يف و فرنسا و بريطانيا 

عسكرية حلكومة و ألملانيا منعا الندالع حرب يف أوربا ، انتصار ديبلوماسية "Sudetسوديت "

1 - Ibidem.
.777، المرجع السابق، ص )آجرون(شارل روبیر - 2

3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite N° 3R22, Le Sous Préfet De L’arrondissement De Sidi Bel Abbes A
Monsieur Le Préfet d’Oran.
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Wistonويستون تشرشل "، ذلك ما عرب عنه "هتلر"الرايخ الثالث بقيادة  Cherchill " يف

أننا قد منينا "أعلنت و ) العموم(الزلت أذكر حين قمت في المجلس و : "مذكراته حيث قال

، لقد أدى اتفاق ميونخ إلى سلب الحلفاء جيش قويا، هو ...بهزيمة منكرة لم يسبق لها مثيل

.)1("...عشرين فرقة نظاميةو الجيش التشكوسلوفاكي المجهز بإحدى 

لقد أدى هذا االنتصار األملاين إىل دفع نشاط أملانيا يف إفريقيا الشمالية، حيث قامت يف هذه 

، تونس إىل املغرب   ة احلكومة األملانية بإرسال جمموعة من الضباط تلقوا دروسا يف اللغة العربيةالفرت 

.)2(اجلزائر، إلحصاء القبائل املؤيدة لفرنسا يف جنوب املغرب العريبو 

نطاق واسع استعدادها تقدمي الدعم العسكري لصاحل  علىكما بدأت أملانيا تروج آنذاك 

اهتمام من قبل بعض و  يرالقضية العربية، ذلك ما جعل خطب هتلر يف هذا الشأن حمل تقد

  .الشخصيات املغاربية للتخلص من السيطرة األجنبية

"الحاج دحمان"هو و اتصل األملان بتاجر جزائري مقيم يف بلجيكا  1938ففي سنة 

موقف الوطنيني اجلزائريني يف حال قيام احلرب، هذا األخري ملعرفة الشعب اجلزائري  في حزب مناضل

يف سرية تامة انتقل الرجالن إىل أملانيا عرب و " ربوح"، الذي بدوره اتصل ب )3("بلقاسم فراج"أخرب 

استقبال من طرف و إىل برلني، "مربوح"حني وصل رفقة " راجف محمد بلقاسم"يذكر و ، "بلجيكا"

أنهما قدما و يمثالن حزب الشعب الجزائري ال أنهما "وزارة احلرب و ممثلي وزارة الشؤون اخلارجية، 

تسنى لهما إخبار الحزب يمن أجل االطالع على ما تقدمه ألمانيا للوطنيين الجزائريين، ل

.)4("...بذلك

اتصل  1938أنه في جانفي : "يف مذكراته )5("محمود عبدون"يف نفس السياق ذكر و 

واصل صاحب و " ...في حال قيام حرب هامساعدات االستفاذة منباأللمان من أجل " راجف"

.57، 56، الجزء األول، منشورات مكتبة المنار، بغداد، دت، ص ص مذكرات تشرشل، ) تشرشل(ونستون -1
2 - A.N.O.M, Série H, 9H43, Envoi D’officiers Allemands En Afrique Du Nord.

، مناضال في صفوف حزب شمال إفریقیا 1928بمنطقة األربعاء نایت إیراتن، انتقل إلى فرنسا في سنة 19/09/1909من موالید -3
-1935اعتقل و سجن رفقة مصالي الحاج خالل عامي انتخبتھ الجمعیة العامة للحزب، أمینا للمالیة،1933في ماي  1930منذ 

).24/05/2011جریدة الوطن (1937، كان من مؤسسي حزب الشعب الجزائري في 1936
4 - Journal Al Watan, N° 6259, 24/05/2011.

(دلس"بمنطقة  1913من موالید سنة -5 حزب الشعب ، ناضل في صفوف نجم شمال إفریقیا، كما كان عضوا في )بومرداس"
.1957-1956الجزائري، كلف بجمع االشتراكات في مدینة الجزائر لصلح الثورة التحریریة خالل سنتي 
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ف مناضلي و ضمانات بخصوص وق" لراجف"منح " واعمارة محمد أن": الشأنالكتاب يف هذا 

.)1("...الجزائر إلى جانبه إذا توصل إلى المبتغى مع األلمان مدينةالحزب في 

إختصارا ب  املعروف"جنة العمل الثوري لشمال إفريقيال"هذا األساس تشكلت على و 

C.A.R.N.Aالثانيةاليت كان هلا دور كبري يف تفعيل الدعاية االملانية يف فرنسا أثناء احلرب العاملية

من أجل حتقيق االستقالل باالعتماد " ديدوش مراد"و" عبدون محمود"و" راجف بلقاسم"بقيادة 

هو يف سجن احلراش باتصاالت بعض و " مصالي الحاج"عندما علم و  املساعدات األملانية، على

̄°Ȃǔƻ�ƨǸē�¼Ƣǐǳȍ�ƨǠȩ̑�و املناضلني باألملان ندد بذلك،  �ÂƾǠǳ¦�ǽǀƼƬȇ�ȏ�ŕƷ��̧Âǂǌŭ¦�ǒ ǧ°

أن التقارير املغلوطة حاولت يف الكثري من و خاصة  )2(حزب الشعب اجلزائري لإليديولوجية النازية

.)3(الذي جتمعه به عالقات طيبة" شكيب أرسالن"الفاشية عن طريق و ات إبراز عالقاته بالنازية املر 

"عبدون محمود"يف هذا الصدد يذكر و  إ حول فكرة .ش.ث.ع.لقد اجتمع أعضاء ل":

 مناوئةباالعتماد على قوة عظيمة  يكون إالهي تحقيق االستقالل لبالدنا لن و واحدة، 

.)4("...لفرنسا

من خالل ما سبق يتضح لنا أن اعتماد بعض الوطنيني اجلزائريني على القوة األملانية مل متليه و 

).عدو العدو صديق(إمنا فرضته خدمة املصلحة الوطنية، وفق قاعدة و دوافع إيديولوجية، 

اكتفى  1938إىل  1933ا سبق أن النشاط الدعائي األملاين يف اجلزائر من مم كما يتبني لنا 

باالعتماد على األملان املتواجدين  على فرار من اللفيف األجنيب مساعدة اجلنود األجانبو  بتحريض

ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌيف اجلزائر، ȈŪ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ÀÂ® . السلطات االستعمارية نظرا لقدرة

 بعض على تمادهاباعاحتواء كل خمططات أملانيا الرامية إىل زعزعة اسقرار املستعمرة  علىالفرنسية 

�°ȂƬǯƾǳ¦�ǾƳȂƫ�Ʈ ȈƷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ŚƯƘƫ�ƢŮ�Ŗǳ¦�Ƥ ƼǼǳ¦"رهم كإىل مواطنيه ليش" بن جلول

من جهته أنه سيوقف كل نشاط سياسي " فرحات عباس"أعلن و على هبتهم لنجدة فرنسا املهددة، 

1 - Mahmoud (Abdoun), Témoignage D’Un Militant Du Mouvement Nationaliste, Edition Dahleb,
Alger, 1990 ; P46.
2 - El Watan, Op.Cit, P46.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite3H 42, Note Au Sujet De L’activité Italienne En Algérie ( De Mai 1935 A
Octobre 1937).

4 - Mahmoud (Abdoun), op.cit, p46.
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ما أوقفت اجلمعية فقد دعى للوالء ك" الشيخ اإلبراهيمي"أما و ليكرس جهوده كلية خلالص األمة، 

.)1(جرائدها باللغة العربية

:1938-1933نشاط االستعالمات اإليطالية في الجزائر  -3-2

بضعفه عما كان  1938- 1933متيز النشاط اإليطايل يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من 

يف فعدد االيطاليني يف تونس بلغ  ، أخرى تارخييةو يعود ذلك إىل عوامل جغرافية و عليه يف تونس، 

سعت إيطاليا دائما ذا ل  ،هناك  وبذلك جتاوز عدد اجلالية الفرنسية، الف100حوايل  1939سنة 

اليت  1896اتفاقية  مع فرنسا مثل املربمة إىل احملافظة على مصاحلها يف تونس من خالل االتفاقيات 

.2يف تونس  باجلنسية االيطالية  رعاياهانصت عليه إحتفاظ 

 عن نواياها التوسعية يف البحر األبيض املتوسط "املسولينية " كشفت إيطالياذلك  ل نتيجة و   

معلومات عسكرية خبصوص القوات العسكرية الفرنسية باجلزائر،  من خالل رغبتها يف احلصول على

القنصل العام " Calisseكاليس "رأسها على و العامة باجلزائر  قنصليتهات هلذا الغرض دحيث جن

باإلضافة إىل نواب القنصل العام يف بعض املدن اجلزائرية " Pinacarboniبيناكاربوني "نائبه و 

يعود هذا االهتمام اإليطايل باجلزائر إىل رغبتها يف احتالل و ،)3(جيجلو وهران، قسنطينة، عنابة مثل 

جاليتها يف الشرق اجلزء الشرقي بعدما يتم التخلص من الوجود الفرنسي معتمدة يف ذلك على 

 23000وإيطايل،  10000بلغ عددهم يف هذا القطاع  1936، فحسب إحصائيات اجلزائري

من جمموع  %03وجمموع األجانب،  من %16متجنس من أصل إيطايل فهم يشكلون بذلك 

  :يتوزعون بأعداد خمتلفة على املدن اجلزائرية على النحو التايلو املستوطنني، 

)4(1936تمركز اإليطاليين في المدن الجزائرية سنة  :1-3الجدول رقم 

  عدد اإليطاليين بها  المدينة

6500اجلزائر

.890، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر - 1

2 -Christine Levisse-Touzé, L’Afrique Du Nord Dans La Guerre 1939-1945, Editions Albin Michel
, Paris, 1998, P16.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite N° 9H42, Note, Au Sujet…, op.cit.
4 - Boucif (Mekhaled), Chroniques D’un Masacre 8 Mai 1945, EDIF, 2000, Alger 2010, P30.
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3800عنابة

1600وهران

700سكيكدة

1000قسنطينة

1000تبسة

500سطيف

200باتنة

1700سيدي بلعباس

300سوق أهراس

300جباية

يتضح لنا من خالل اجلدول أن عدد اإليطاليني يف املدن اجلزائرية يرتفع كلما اجتهنا حنو 

  .يف القطاع القسنطيينمركزا و ، الشرق، هذا ما جعل نشاط الدعاية اإليطالية مكثفا

�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǷ� ǄŪ¦�¦ǀđ�ƢȈǳƢǘȇ¤�¿ƢǸƬǿ¦� ¦°Â�Ä®ƢǐƬǫ¦�ǲǷƢǟ�½ƢǼǿ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ هي  و

إلنتاج ، إىل جانب  االسيما احلديد الذي يعترب ركيزة الصناعة اإليطالية الناشئة و الثروات الطبيعية 

.)1(الفالحي وخاصة احلبوب اليت تلعب دورا هاما يف االقتصاد اإليطايل

حيث  1936أكتوبر  24يف " هتلر"ع إيطاليا جليا يف املنطقة بعد تصريح لقد برزت أطما 

كل متغيرات قد تحدث مستقبال، البد لها أن و إن البحر األبيض المتوسط بحيرة إيطالية، : "قال

.)2("...تأخذ بعين االعتبار

من خالل تصرحيه سعى إىل كسب تأييد إيطاليا يف حتقيق مشروعه التوسيعي " هتلر"أن و يبد

ذلك و دول البلطيق، مقابل السماح هلا بالسيطرة على البحر األبيض املتوسط و يف أوربا الشرقية 

.)3(مشال إفريقيا إليطالياو حسب االتفاق اإليطايل األملاين الذي نص على أن النمسا ألملانيا 

1 - Ibidem.
2 - Charles Robert (Ageron), Les Populations, Op.Cit, P06.
3 - Journal l’Entente, N° 85, 23aout 1938
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يف  1937إىل ليبيا يف مارس  "موسوليني"اس جاءت زيارة الزعيم اإليطايل على هذا األسو 

يف هذا الصدد تعهد من خالل الكلمة اليت ألقاها و إطار تفعيل النشاط الدعائي يف مشال إفريقيا، 

§�ƢȈǳƢǘȇȍ�ǶēȏȂǷو باحرتام الدين اإلسالمي إلرضاء مسلمي مشال إفريقيا  ƢǈƬǯ¦)1(.

اإليطالية منشورا غطت من خالل هذه الزيارة  املخبارانومن أجل ذلك أصدرت مصاحل 

 كما تضمن كقائد حامي لإلسالم،  "موسوليني" ت هذه التغطية اإلعالميةظهر أإعالميا، ،كما 

عاية اإليطالية داملنشور مقارنة بني حالة املسلمني يف ليبيا اليت تبدو على أحسن ما يرام حسب ال

.)2(بلدان مشال إفريقيا باقي يف  قية املسلمنية بحالو 

يف  اخلطاب الديين أن الدعاية اإليطالية سعت من خالل توظيف يتضح من خالل ما سبق 

االستثمار يف عواطف املسلمني الذين يعيشون حتت وطأة االستعمار، معتمدا يف  من أجل محلتها 

، قصد الرفع من  وترية نشاط املنح للطلبة العرب تقدمي السينما، و و راديو الوسائل خمتلفة كعلى ذلك 

  .الدعاية يف البالد العربية 

استهلت الدعاية اإليطالية نشاطها يف اجلزائر بتحركات بعض العسكريني، حيث تذكر التقارير 

Laميليشية المتطوعين للدفاع عن األمن الوطني"هو برتبة مالزم يف و زيارة أحدهم  milicia

Volontaria Securezza Nezionale"  أوتاني جيوفاني "هو وOttani Giovani" ،

Camatini" يدعىألحد التجار اإليطاليني يف مدينة اجلزائر   Lewis " 1936يف ديسمرب ،

Gardinغاردان كلوديوس "هذا األخري اجته إىل تونس رفقة  Claudius " هو أحد املتحمسني و

يف  هناك التقيا مبجموعة من اإليطاليني للبحث يف كيفية ترويج للدعاية اإليطالية و إليطاليا الفاشية 

نوفيلي "عمالء لذات الغرض مثلما حدث مع املدعو تجنيد باجلزائر خاصة، و مشال إفريقيا عامة 

Novelliنوفيلو  Novelo " 18هو ضابط يف اجليش االحتياطي اإليطايل، حل باجلزائر منذ و

الجمعية يف  فكان عضواندس معماري يف إحدى مكاتب الدراسات، أما والده كمه  1933جانفي 

لالستعالمات، حبكم  ماهاايرتدد على القنصلية العامة اإليطالية اليت تعتربه مصدر و ، الفاشية بالجزائر

.3عالقات مع بعض اجلزائريني

.1937أفریل 16، 63ع:جریدة البصائر- 1

2 - Journal, Le Populaire, 4/12/1937.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H42, La Propagande Au Prés Des Indigènes En Faveur De l’Italie.
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Barressiبريسي فرانسيسكو "يف نفس املضمون قام و  Fransesco" ، هو أيضا و

ن فرنسا، ممواقفهم و عضو يف اجلمعية السابقة بالتقرب من اجلزائريني لالطالع على آرائهم السياسية 

¢ǺȇƾǼĐ¦�ƾƷ هؤالء من بينهمو مستغال يف ذلك مهنته كتاجر اليت سهلت له االتصال باجلزائريني، 

يظهر ذلك و إليطالية، من الفيلق التاسع عشر حبسني داي، تأثر بالدعاية ا"قدوري محمد" املدعو

.)1("يلموسولين" )حسب اعتقاده(من خالل حديثه عن السياسة احلكمية 

كما اعتمدت الدعاية اإليطالية من أجل تفعيل نشاطها يف اجلزائر على بعض مراسلي اجلرائد 

 املصرية" الوادي"مراسل جريدة و هو تونسي و " حسان صيالح"املدعو  ومنهماإليطالية، و العربية 

اجلزائريني و ، فالتقى مبجموعة من التونسيني 24/12/1937بزيارة إىل قسنطينة يف  الذي قام 

�ƾȀǟ�Ŀ�ƢȈǳƢǘȇ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�©¦±Ƣųȍ¦�Ǻǟ�ǶȀƯƾƸȈǳ أن هذه األخرية مستعدة ملساعدة و موسوليني

.)2(املسلمني أينما وجدوا

إىل  اإليطاليةسعيا منها لضرب اللفيف األجنيب بتشجيع اجلنود على الفرار، جلأت الدعاية و 

Willهنريشويل "لإلقناع اجلندي " سعيدة"املقيم مبدينة " Finotto  فينوتو"توظيف القس 

Heinrich "من الفرار من اجلندية،حيث بعث له برسالة جاء "سيدي بلعباس"يف اللفيف ب

تعود إلى ألمانيا لقضاء بضعة أشهر في السجن، ثم يطلق صراحك لتعيش بالقرب أن "... :فيها

.)3("....من والدتك المريضة خير لك من هذه الحياة التعيسة في بلد أجنبي

هو حماربة فرنسا  و هدفا اسرتاتيجيا للدعاية اإليطالية يف اجلزائر، "فيتو"لقد عكس كالم 

�Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷ�Ŀ�ȆǈȈƟ°�ǶǐƼǯ السيما اجلزائر بتحريض اجلنود على الفرار من جيشها قصد إضعافه، و

  :مايليمعتمدة يف ذلك على 

 .مشاعر اجلنودو احلرب النفسية للتأثري يف عقول -

بالتايل إشغال و ،  حتريضه على الثورة ضد االستعمار الفرنسيو إثارة الرأي العام يف اجلزائر -

 .قواته يف قمع تلك الثورات

1 - Ibidem.
2 - A.N.O.M, Série H, 9H42, Le Journaliste Hassen Sialah Suspect De La Propagande Pour Le Compte
De l’Italie.
3 - A.N.O.M, Série H, 9H42, Au Sujet Pasteur Finotto.
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اجلزائر خاصة بكل و األملانية ضد فرنسا يف مشال إفريقيا عامة، و تفعيل نشاط الدعاية اإليطالية -

حصص الراديو باللغة العربية، الفرنسية، و الوسائل كاالجتماعات السرية، املناشري، الصحافة 

  .وحىت الدارجة

«�ē°ƾǫ�¿ƾǠǳ�¦ǂǜǻتستطع  غري أن الدعاية اإليطالية مل  ¦ƾǿȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ǪȈǬŢ  استقطاب ا على

��ƨȈǻƢŭȋ¦�ƢēŚǜǻ�ǲưǷ�ĺǂǠǳ¦��¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ȏÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦��©ƢȈǐƼǌǳ¦ يعود ذلك إىل أن أملانيا مل تتورط و

�ƪ ǫȂǳ¦�ȆǨǧ��ƢđƢǘƻ�Ŀ�ƨȈƳ¦Â®±ȏ¦�ȄǴǟ�ƢȈǳƢǘȇ¤�©ƾǸƬǟ¦�śƷ�Ŀ��ȆǷȐǇ¤�ƾǴƥ�Ä¢�°ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ

�¿ȐǇȍ¦�¿ŗŢ�ƢĔ¢�ƢȀƬǷȂǰƷ�ǾȈǧ�ƪ ǟ®¦�Äǀǳ¦ احتالهلا على ليبيا، وأمرت بإقفال املسلمني، فرضت و

اضطر عدد كبري من أحرار ليبيا إىل تركها و أنشأت معسكرات  االعتقال، و مجيع الزوايا السنوسية، 

اهلجرة إىل اخلارج، وعلى هذا األساس ظلت فعالية الدعاية اإليطالية ضعيفة يف البالد العربية عامة و 

  .اجلزائر خاصةو 

:المضادةالدعاية الفرنسية -4

�Ŀ�ƢȀūƢǐǷ�®ƾē�ƪو اإليطالية ازدادت و أدركت فرنسا أن خطورة الدعاية األملانية  ƸƦǏ¢

محلة مناوئة ألملانيا يف املنطقة مشرية يف ذلك إىل نشاط العمالء  1933 املغرب العريب، فشنت منذ

عوات السياسيني بداألمن يف  العامل  و على االستقرار  خماطر التسلح األملاينو األملان ضدها يف اجلزائر 

  .الفرنسية-األملان إىل احلرب، مما أدى إىل تأزم العالقات األملانية

اجلزائر خاصة، اختذت و من أجل التصدي لتداعيات الدعاية األملانية يف املغرب العريب عامة و 

  .منهاالسلطات االستعمارية عدة إجراءات 

  :مراقبة المجندين الجزائريين 4-1

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐƢƥ�ƨǗƢƷȍ¦�ȄǴǟ يف إطار دعايتها املضادة مات االسلطات االستعماريع

  . اإليطاليةو وضعهم يف منأى عن تأثري الدعاية األملانية بدعوى 
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Francoisفرانسوا بييتري "وما يؤكد ذلك مراسلة وزير احلرب  Pietri " ماي  27يف

1932Ǻǟ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƢǠƥ¤�̈°ÂǂǓ�́ Ȃǐş إبعاد كل و الدعاية،  ءأصدا Ƣđ�ǂƯƘƫ�ǺǷ  على و ، عنهم

.)Ƣđ�ǶȀǔǠƥ�ǂƯƘƫ)1خلفيات  وأسباب  اجلهات املعنية فتح حتقيق ملعرفة

Albertصاروألبير "وزير الداخلية  إىل جانب ذلك قام  Sarraut" بإصدار منشور  

المشتبه فيهم حسب (¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨƦǫ¦ǂǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪو إىل كافة حمافظي الشرطة يف فرنسا موجه 

مسئول األمن على مستوى القطاع الوهراين ، لذلك أرسل )2(أثناء عطلهم) منظور إدارة االحتالل

¦ƾǷ� ƢǼƯ¢�ǺȇƾǼĐ̈� بعضعن حتركات  1934جويلية  13يف "جول كارد"تقريرا إىل احلاكم العام 

ǶēƢȇǂŢ�©ƾǯ¢�Ʈ ȈƷ��ǶȀǴǘǟ 4(مبغنية 3"الدرقاوية"عن عضوية بعض الرماة اجلزائريني يف الطريقة( ،

�ƾǼĐ¦�ǞǓȂƥ�ņƢǤƬǈǷ�Ŀ�¾ȐƬƷȏ¦�ƨǗǂǋ�ŁƢǐǷ�ƪو  ǷƢǫ�µ ǂǤǳ¦�ǆ ǨǼǳ"حتت " شةيعبد القادر بوتش

، بعدما وجدت حبوزته قصصات جلرائد تتحدث عن الثورة من أجل 1934املراقبة يف نوفمرب 

�Ń�ƢĔ¢�ƪو التحرير،  ǧŗǟ¦�Ŗǳ¦�ƨǗǂǌǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ǾǳǄǼǷ�Ǌ ȈƬǨƫ�Ļ�ǲƥ�ƾū¦�¦ǀǿ�ƾǼǟ�ǂǷȋ¦��Ǧ ǫȂƬȇ�Ń

.)5(  تعثر على شيئ

نظرا ألمهية العملية بالنسبة لسلطات االحتالل طلب احلاكم العام من مدير األمن العام و 

�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢǯǂŢ�ƨǠƥƢƬǷ�̈°ÂǂǓ قد وقع حتت تأثري  ف يسطمن  إبالغه بتقارير اليت ادعت أن بعضهمو

، ادعت مصاحل الشرطة أن جمندا 1935أكتوبر 11يف تقرير امين آخر بتاريخ و ، )6(الدعية األملانية  

أنهما سيعلنان الحرب على فرنسا في القريب و ألمانيا حليفة لتركيا، : "جزائريا صرح أن

.)7(."..العاجل

باجلزائر فحسب بل  أخضعوا هلا أيضا العطلة ات �ŗǧ� ƢǼƯ¢�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢǯǂŢ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ǂǐƬǬƫ�Ńو 

السلطات الفرنسية من تأثرهم يف املدن الكربى بالدعاية  ختوفت بعد ما أثناء تواجدهم بفرنسا،

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Des Candidat Par L’engagement Par D’avancement D’appel.
2 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Conscrits P.R.

، و تنسب إلى 1823المتوفي في "محمد العربي الدرقاوي"أصلھا الشادلیة، و قد ظھرت في المغرب األقصى، و ھي تنسب إلى -3
خالفت تعلیم الشادلیة في التسامح و الحیاد إزاء السیاسة فھم عدة الفرنسیین و عدة الحضارة الغربیة :الدرقویة مواقف مختلفة منھا

).114-112، المرجع السابق، ص ص ...هللا، تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد :ینظر(

4 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Le Préfet De Département d’Oran A Monsieur Le G.G.A.
5 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Surveillance Des Militaires Indigènes.
6 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Demande De Vérification De Renseignements.
7 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Propos Tenue Par Un Tirailleur Du 5eme R.T.A.
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، وعلى هذا األساس رأت من الضروري توزيعهم يف أفواج صغري عرب كامل الرتاب أيضا الشيوعية

.)1(الفرنسي

�ń¤�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢǯǂŢ�ƨƦǫ¦ǂǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȆǷǂƫ�ƪ ǻƢǯ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�À¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ

«�¦��ǺȇƾǼĐ¦�ŚǗƘƫ�Ŀ�¾Âȋ إذ يتمثلحتقيق هدفني هامني يف آن واحد،  ƾŮ¦ العناصر إبعادهم عن و

  .املعادية لفرنسا كما دأبت التقارير على تسميتهم)2(المشاغبة

ادة اجليش الفرنسي يف معرفة مدى تأثري الدعاية املعادية لفرنسا قي فهو رغبةأما اهلدف الثاين 

  .ما مدى والء اجلزائريني هلا يف حالة قيام حرب أوربيةمعرفة من خالل ذلك و  ،اجلزائريني ¦ǺȇƾǼĐعلى 

�ƢēŐƬǟ¦�Ŗǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǲƟƢǇ°�ƨƦǫ¦ǂŠ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƪو  ǸƬǿ¦�°ƢǗȍ¦�¦ǀǿ�Ŀ

أداة أساسية تسمح هلا بعد اإلطالع عليها حبماية مصاحلها من أية أخطار حمتملة، ومن أجل ذلك 

�śȇǂƟ¦ǄƳ�śŦŗǷ�ƨȈǠŠ�ƢǬȈǫ®�ƢǐƸǧ�ǺȇƾǼĐ¦�ƾȇǂƥ�ǎو جلأت إدارة االحتالل إىل حجز  Ƹǧ الذين كان

عددهم يزيد باستمرار مع اقرتاب احلرب العاملية الثانية، مما يبني إدراك السلطات االستعمارية خلطورة 

ƢǓÂ¢�ȄǴǟ�̧̧�تلك الرسائل، حيث سعت من خالل مراقبتها إىل عدم متكني ȐǗȍ¦�ǺǷ�ǺȇƾǼĐ¦

ريني عن طريق أبنائهم ول أخبار أوربا قبيل احلرب إىل اجلزائصو احليلولة دون و اجلزائر من جهة، 

�§ǂƸǴǳ�©¦®¦ƾǠƬǇȏ¦�Ǟǫ¦Â�¾Ǆǟ�Ä¢�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǺȇƾǼĐ¦ الدعاية هلا يف أوربا عن واقع املستعمرة و

  .ياالستعمار  الوجود تعلن الثورة ضدو حىت ال تتأثر بذلك 

ذلك ما أمكننا الوقوف عنده من خالل بعض النماذج من تلك الرسائل اليت وقع احتجازها 

 فمن بني ما نته من معلومات هامة حيث تطرق بعضها إىل استعدادات أوربا للحرب نظرا ملا تضم

�ǺȇƾƳ¦ȂƬŭ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƾƷ¢�Ƣđ�Ʈاليت  رسالة ال من رسائل تلك  إدارة االحتالل هاحتجزت Ǡƥ

ن وقت الحرب قد حان، إ" :قال له  بجايةللقاعدة اجلوية إىل أخيه يف  201بفرنسا ضمن الفرقة

.)3("...فأخبرني كيف هي األوضاع في الجزائر مستعدون لها نحنو 

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Note Sur L’état D’esprit Des Militaires Indigènes Algériens
Servant Dans La Métropole.

حسب إدارة االحتالل ھؤالء ھم بعض المجندین الجزائریین الدین طالبوا بالمساواة في الحقوق، كتلك التي یتمتع بھا الجنود 2
(الفرنسیین مثل المنح و الرتب و القیادة ,A.N.O.M:ینظر. Série Oran, Boite N° 5 I 165, L’état D’esprit De

Certains Militaires Indigènes)
3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Militaires Servant Dans Le Métropole (Surveillance).
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�°ƢƦƻ¢�ƨǧǂǠǷ�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦�ƨƦǣ°�Ǻǟ�Ƣǔȇ¢�̈±ȂƴƄ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ ǻƢƥ¢�ƢǸǯ أحوال  أهاليهم، و

من فرقة الرماة املتمركزة يف منطقة "حجاج"واملدعاألوضاع السياسية للبالد، حيث ورد يف رسالة من و 

(Moselle موزال" على  الطالعه إىل والده، .)شرق فرنسا على الحدود األلمانيةشمال "

.)1("صالح بن جلول"نضال الدكتور  مصري 

لقد شكلت الرسائل بالنسبة للسلطات االستعمارية أداة هامة لكشف ما حياك ضدها، 

¢ȂǬǳ¦�ŁƢǐǳ�ƨȇƢǟƾǳ¦�ǖȈǌǼƫ�ƨȈǴǸǠƥ�ƨǸȀƬǷ�Â¢�ƨǋȂǌǷ�ƢĔ¦©�إدعت إبطال مساعي العناصر اليت و 

املعادية، كما سعت من خالل هذه الرسائل إىل اإلطالع على احلالة النفسية للمجندين اجلزائريني 

ƢǷ�ȄǴǟ�ǶēƢƳƢƴƬƷ¦�ƾǠƥ�ƨǏƢƻ بني اجلنود الفرنسيني من جهة ، و التمييز بينهم  جراء من هيعانون

  .من جهة أخرى اليت جتلت من خالل شوقهم ملعرفة نضال احلركة الوطنيةبكثرة اهتمامهم بوطنيتهم و 

  :الحرب النفسية المضادة -4-2

أساسي ضمن إسرتاجتيتها جتاه و اعتربت السلطات االستعمارية أن اجلانب النفسي هام  

.¦ƨǏƢƻ�ƢȀǌȈƳ�Ŀ�ǺȇƾǼĐو اجلزائريني عامة 

�ǂǷ¢�Ƕđ�¼ƢǓ�ƢǸǴǯ�¦ȂǼǴǠȇ�À¢�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�®ƢƬǟ¦�ƾǬǳ)1914، حرب 1870مثل حرب-

رجال و أن اجلزائريني خملصني هلم مستشهدين بذلك مبا يردهم من تأييد بعض األسر الكبرية ) 1918

.)2(الباشاغواتو طائفة القياد، و قدماء احملاربني و الدين الرمسيني، 

كبريا من الرتويج هلا عرب صحافة الكولون، على غرار   بطبيعة احلال القت تلك املزاعم حظاو 

Laجريدة البرقية الجزائرية " Dépêche Algérienne " يف عددها الصادر يوم

بسيدي بلعباس " قدماء المحاربين المسلمين"فيما يتعلق بتشكيل مكتب  16/02/1936

دي بلعباس لقدماء مكتب سي"، حيث أوردت اجلريدة املذكورة أن "رحو الشيخ"برئاسة املسمى

يف نفس السياق قام رئيس رابطة قدماء و ، )3("...المحاربين يقف  إلى جانب قضية الوطن األم

قائد الفرقة " Françoisفرانسوا "احملاربني املسلمني بعنابة بإلقاء كلمة ترحيبية عند استقبال العقيد 

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22 , Communication Lettre Emanant D’un Soldat Indigène.
أبو القاسم (سعد هللا)، الحركة ...، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص170. - 2

3 - La Dépêche Algérienne, 16/02/1936.
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حيث عرب من خالل ذلك عن حب قدماء احملاربني للوطن األول  3eme R.T.Aالثالثة للرماة 

.)1(فرنسا

الفدرالية الوطنية " إىل" إنضمت قدماء  احملاربني املسلمني  1937ابتداء من سنة و 

قدماء  "، فأصبحت حتت إسم ذات التوجه االشرتاكي )2("للمحاربين القدماء الجمهوريين

�śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ȆǠǇ�Ȃǿ هذا االنضماميبدو أن الغرض ، و "المحاربين المسلمين الجمهوريين

بني اجلنود الفرنسيني، اعتمادا على ما تبنته هذه الفدرالية من مبادئ و القدماء لتحقيق املساواة بينهم 

  .إنسانية نبيلة

 18ففي تقرير خبصوص اجتماع عقدته رابطة القطاع القسنطيين للمحاربني املسلمني بتاريخ 

بن  "الرابطة  بعد ما تدخل رئيس ،حقيق املساواة يف احلقوقبتاملتدخلون  الب ط، 1937ي ام

ال يوجد هنا : "1917يف سنة " Joffreجوفر "مستشهدا بقول املارشال  يف هذا الشأن "كالية

بعد تحقيق النصر فرنسا ستكافئ و عربي أو فرنسي، بل يوجد األبناء الشرعيين لفرنسا، 

.)3("وطننا الوحيدو فرنسا وطننا : "ب  املتدخل كالمه، ليختتم هذا "...العرب

يف هذا من " نور الدين عبد اهللا" يف نفس االجتاه حتركت رابطة القطاع الوهراين برئاسة و 

.)4(للمطالبة بتحقيق املساواة يف احلقوق 1937أكتوبر  27خالل االجتماع الذي عقدته يوم 

قدماء احملاربني املسلمني أرادوا استغالل الظروف املتمثلة يف  أن يتضح لنا من خالل ما سبق

ȂǟȂǳƢƥ�ƪ®��و االستعدادات للحرب لتحقيق مطالبهم، غري أن السلطات االستعمار  ǨƬǯ¦�Ƣē®ƢǠǯ

من وزير  القد تلقيت وعود: "حيث قال رئيس رابطة القطاع القسنطيين يف االجتماع املذكور سابقا

.)5("...المسلمين عن قريبو المحاربين الحرب بتحقيق مطالب قدماء 

�ǺȇƾǼĐ¦�Ƥ امتصاصمن أجل و  ǔǣ قامت السلطات االستعمارية بتقدمي بعض اإلغراءات

 ةاملطالب كفهم عنو  مēƢǰǇȍة ، ومنحة اخلدمة العسكرية يف فرنساينحة العائلاملاملتمثلة يف رفع  املادية

1 - La Dépêche De L’est, 06/10/1936.
جمع شمل كل المحاربین :الحریة أو الموت، فالكل من أجل السالم ومن أھدافھا"تضم قدماء الجنود الفرنسیین، شعارھا -2

,A.N.O.Mینظر (الجمھوریین، احترام حقوق اإلنسان و المواطنة  Série H, Boite 3H18, F.N.C.R.(
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H18, Surveillance Politique Des Indigènes.
4 - Journal Oran Matin, 05/11/1938.
5 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H18, Surveillance… ; Op.Cit.
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تشجيع الشباب على التجنيد يف صفوف  إىلسعت  أخرى جهة ، ومنباملساواة يف احلقوق من جهة

جيشها  مستغلة يف ذلك الظروف االجتماعية القاسية اليت يعيشها هؤالء، فارتفعت قيمة التعويضات 

فرنك للمتزوج، 0.85(إىل   1933فرباير  24مقابل اخلدمة العسكرية بفرنسا اليت حددها مرسوم 

.)1()فرنك لألعزب يوميا 0.45و

ȐƬƷȏ¦�©ƢǘǴǇ�ƪ¾�ر يف خضم احلو  ǷƢǫ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐƢƥ�ƨǗƢƷȍ¦�ƾǐǫ�̈®Ƣǔŭ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�§

يف  وزارة المعاشاتمبنح رخص لفتح مقاهي لقدماء احملاربني املسلمني، بقرار من  1937يف أواخر 

، باإلضافة إىل هذا، خصصت إدارة االحتالل عدة مناصب ختتلف )2(إطار املناصب املخصصة هلم

�ƨƯȐƯ�ń¤�Ƥو ت الصحية باختالف احلاال ǏƢǼŭ¦�ǽǀǿ�ƪ Ǹǈǫ�Ʈ ȈƷ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦� ƢǷƾǬǳ�ƨȈǧǂǠŭ¦

ضم و ، أما القسم األول فيشرتط على طالبه أن حيوز على معارف عامة حىت يتحصل عليه )3(أقسام

و أقسم الثاين منصب عون الشرطة البلدية ال كما ضممنصب قايد أو ترمجان، أو ساعي الربيد،  

ألن املناصب فيه ال حتتاج من  أغلبية قدماء احملاربني ي، أما القسم الثالث فقد مشل موظف جتار 

.)4(القنوات و املائية هي عون أمن يف اإلدارة، حراس احلواجز و طالبيها مستوى تعليمي 

لة املناصب املخصصة للمجندين أسبق أن السلطات االستعمارية أولت مس نستخلص مما

¤�ƨǳÂƾǳ¦�ƨƥƢưŠ�ȐǠǧ�ƢĔƘƥ�ǶȀǟƢǼǫو  ئهم،االهتمام إذ كانت ترمي من ورائها إىل إرضاو القدماء العناية 

  .أمورهمو املراعية ألبسط مشاغلهم و العادلة و احلامية 

�řǠƫ�ƪو  ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐƢƥ�ȆǈǻǂǨǳ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴš

�°¦ǂǣ�ȄǴǟ��ǶĔÂƚǌƥ" سكريين المتقاعدين المسلمين للقطاع قدماء العو  برابطة ضحايا الحر

ƢǗȍ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƪ°�و اليت كان هدفها الدفاع عن حقوق قدماء احملاربني " الوهراني ǷƢǫ�Ʈ ȈƷ��ǺȇƾǼĐ¦

 7بعدة اتصاالت قصد حتسيس السلطات االستعمارية مبطالبها مثل الرسالة اليت بعثتها الرابطة بتاريخ 

جورج لوبو "ك رسالة أخرى إىل احلاكم العام قبل ذلو ، )5(إىل وزارة املعاشات 1937أوت 

1 - A.N.O.M, Série H, Boite3h24, Des Avantages Pécuniaires Réservés Aux Tirailleurs Nord-
Africains.
2 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3H20, Emplois Réservés (Cafés Maures).

.المحدد للمناصب المخصصة لقدماء المجندین الجزائریین1930أوت 24حسب مرسوم - 3

4 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5 I 164, Les Empois Réservés Aux Anciens Militaires Indigènes
d’Algérie.
5 - Journal Oran Républicain, 15/08/1937.
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Georges Le Beau" ،من اجل الضغط على إدارة االحتالل و تضمنت نفس املطالب السابقة

  .بفتح فروع هلا عرب كامل الرتاب الوطين 1939قامت الرابطة ابتداء من سنة 

لشمال فدرالية المحاربين المتطوعين في الحرب الكبرى "باإلضافة إىل ذلك تأسست 

اليت سعت من خالل نشاطها إىل حتقيق مطلب  احلقوق السياسية هلذه الفئة من احملاربني، و " إفريقيا

Marcمارك روكار "غري أن ذلك قوبل بالرفض من طرف وزير العدل الفرنسي  Rucart")1(.

من خالل ما سبق أن خمتلف اجلمعيات اليت تأسست من أجل الدفاع عن حقوق يبدو 

¦�ǺȇƾǼĐ¦ املعنوية قد جنحت نسبيا يف التعريف بقضية هؤالء السيما ما تعلق باجلانب و جلزائريني املادية

  .إىل مستوى ما كان يتمتع به اجلنود الفرنسيني يصل ملاملادي غري أنه 

متواصلة على و اإليطالية فيما بعد إىل ضغوط كبرية و الرتكية و لقد أدت احلرب الدعائية األملانية 

السلطات االستعمارية الفرنسية اليت وجدت نفسها مضطرة للرد على تلك احلرب بشىت األساليب 

قدماء و في إطار هذا املسعى بادرت أيضا إىل تأسيس نوادي للمجندين اجلزائريني ، فالوسائلو 

ǂȇ±Â�Ǿƥ�ȄǏÂ¢�ƢǷ�Ǯ ǳ̄��ƨȈǻƾŭ¦�ǶēƢȈƷ� ƢǼƯ¢�ǶȀƬƦǫ¦ǂǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�śǸǴǈŭ¦�śƥ°ƢƄ¦  لويس موران "احلرب

Louis Maurin " خبصوص كيفية القضاء على " جول كارد"يف رسالة بعثها إىل احلاكم العام

śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǽƢšو الدعاية األملانية  �ƨȈǳƢǘȇȍ¦)2( هذه النوادي اليت  حتولت إىل ما اصطلح عليه ،

فرانشي "برئاسة املارشال  )3("لجنة الصداقة اإلفريقية"اليت أشرفت عليها و " دار العسكري"

Franchetديسبيري  d’Esperey")4(.

اليت كانت تعتربها كأيام و لقد منحت هذه النوادي اهتماما بالغا للمناسبات الدينية اإلسالمية 

«�¦Ƣđ�śǸǴǈŭ¦�¾ƢǨƬƷȏ�ƨƦǇƢǼŭيتقوم بتهو عطل،  Âǂǜǳ¦�ƨƠ�Â�� من ذلك مثال أن يوم عيد الفطر لسنة

"بدار العسكري"�ƨǴǔǨŭ¦�©Ȑǯȋ¦�ȄȀǋƘƥ�ǶēȐƟƢǟو ع العساكر اجلزائريني تلتمكان مناسبة   1937

.)5(ملدينة اجلزائر

1 - Journal Oran Matin, 16/05/1937.
2 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Lutte Contre Propagande Anti-française, Création De Foyer
Régimentaire.

بقرار من وزیر الحرب، تھدف غلى تصدي للدعایة األلمانیة و اإلیطالیة Metzمقرھا مدینة ماتز الفرنسیة  1935تأسست سنة  -   3
,A.N.O.Mینظر (في شمال إفریقیا  Ibidem(

4 - Journal La Dépêche Algérienne, 19 Juin 1938.
5 - Journal L’Echo d’Oran, 08/12/1937.
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مل يكن اهتمام السلطات االستعمارية بتلك املناسبات الدينية اإلسالمية تلقائيا بل كان من 

ȈǻƢƯ�ƨȈŭƢǟ�§ǂū�©¦®¦ƾǠƬǇȏ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦� ȏÂ�Ƥ ǈǯ�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǲƳ¢ة.  

من مقاومة احلرب الدعائية  1938-1933لقد متكنت السلطات الفرنسية طيلة الفرتة من 

�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢǯǂŢ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ǺǷ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǯ�ƢȀȈǧ�ƪ ǴǸǠƬǇ¦�¨®ƢǔǷ�ƨȈƟƢǟ®�§ǂŞ�ƨȈǳƢǘȇȍ¦�ƨȈǻƢŭȋ¦

تخفيف عنهم تلك املعاناة اليت عانوا لاملعنوية، و اإلغراءات املادية  ،مثإىل ذويهم  رسائلهمو اجلزائريني 

�Ǯاملرتبات،و ذلك بإعادة تقييم املنح و منها  منذ احلرب العاملية األوىل،  ǴƬƥ�ÃÂƢǈƬƫ�Ń�ƢĔ¢�Śǣ

 همأومهت الذين اجلزائريني  ǺȇƾǼĐ¦��ǂǜǻحىت يبقى تفوق هؤالء قائما يف املمنوحة للجنود الفرنسيني 

امت بتخصيص مناصب للمحاربني القدماء غري أن اهلدف من الوعود الفرنسية حبياة أفضل عندما ق

وراء ذلك هو إجناح إسرتاتيجيتها الدعائية، اليت استمرت طيلة احلرب العاملية الثانية حيث استطاعت 

ƨȈǻƢŭȋ¦�ƨȈƟƢǟƾǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�°¦ǂǸƬǇȏ¦�ǲǔǨƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƾȈȇƘƫ�Ƥ ǈǰƫ�À¢.



المجندون الجزائريون أثناء الحرب  

.1945-1939العالمية الثانية  
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��ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�¾Ȑƻ�ǺȇƾǼĐ¦�̧ ƢǓÂ¢�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǲǐǨǳ¦�¾ÂƢǼƬȇ ما مدى و

.ƨǏƢƻ�ǺȇƾǼĐ¦�ȄǴǟو تأثري أحداثها على اجلزائريني عامة، 

العسكري أمام تقدم القوات و شعرت فرنسا بضعفها السياسي  1939عند بداية احلرب سنة 

األملانية يف أوروبا، كما وجدت نفسها أمام مجلة من املشاكل يف اجلزائري، فاألحوال االقتصادية تنذر 

مطالب األحزاب الوطنية للمساواة يف و مبجاعة نتيجة ختزين املواد االستهالكية ملستلزمات احلرب، 

ف الربملان الفرنسي الذي وقف أمام القيام إلغاء القوانني االستثنائية رفضت من طر و احلقوق، 

  .بإصالحات فعلية يف اجلزائر مثل مشروع بلوم فيوليت

لذلك مل تكن احلكومة الفرنسية يف منأى من بغض القلق، خاصة عندما أقدمت على حل 

وضع قادته يف السجون، بعدما دعا إىل رفض جتنيد اجلزائريني يف اجليش و حزب الشعب اجلزائري، 

شددت يف التضييق على نشاط مجعية العلماء املسلمني و ي، كما حلت احلزب الشيوعي، الفرنس

  . اجلزائريني

عجز و اكتشف اجلزائريون ضعف  1940بعد هزمية فرنسا أمام الضربات األملانية يف ربيع و 

�Ƥو فرنسا ، Ǡǌǳ¦�§ǄƷ�ȆǴǓƢǼŠ�Ǟǧ®�ƢŲ��ǶȀŷȂƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�̈ƾȈƷȂǳ¦�̈ȂǬǳ¦�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢

ائري  التفكري يف التخلص من الوجود االستعماري بأكثر صرامة فاجتهدوا بذلك يف خلق  قوة اجلز 

ÀƢȈǐǠǳ¦�ȄǴǟ�ǶȀǔȇǂƸƬǳ�ǺȇƾǼĐƢƥ�ǶēȏƢǐƫ¦�¦ȂǨưǯ�Ǯو سياسية  ǳ̄�ǲƳ¢�ǺǷÂ�ƨȇǂǰǈǟ

دخلت اجلزائر مرحلة جديدة من تارخيها السياسي سيطر فيها  1942نوفمرب  8ومنذ 

، بقدر ما خابت آماهلم بعد عملية إنزال همزائريون آماال على وعود احللفاء ، فبقدر ما بىن اجل

وما على . القوات الربيطانية األمريكية اليت عربت على احرتامها للسيادة الفرنسية يف مشال إفريقيا

اإليطايل يف و شعوب املغرب العريب  أن يقدموا املزيد من الرجال للمسامهة يف مواجهة الوجود األملاين 

  .حترير فرنساو إيطاليا، و  تونس،
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:1942-1939الدعاية األلمانية و الجزائريون بين التعبئة الفرنسية .1

ات االستعمارية قبيل احلرب العاملية الثانية بعدة دراسات حول التعبئة العامة يف قامت السلط

�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�Ǯو مشال إفريقيا يف حالة قيام صراع دويل  Ǵƫ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ǲǠǳ يف " ميسمي"اجلنرال

)1(:، حيث ركز فيها على دور اجلزائر املتمثل فيما يلي1938أكتوبر  1

-Ƣǈǻǂǧ�Ǻǟ�̧Ƣǧƾǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�©ȏƢĐ¦�ǲǯ�Ŀ�ÀÂƢǠƬǳ¦.

.تأمني محايتها داخليا-

.املغرب األقصىو التعاون من أجل محاية تونس -

.ضمان محاية املناطق الصحراوية-

¢�ƢĔو  1939سبتمرب  1هذا ما يدل على ضعف فرنسا عند بداية احلرب العاملية الثانية يف 

بعض مناضلي (ليست الدولة الوحيدة القوية يف العامل، ذلك العجز الذي اكتشفه بعض اجلزائريني 

  .فتطلعوا إىل أملانيا كقوة معادية لفرنسا من أجل حتقيق االستقالل) حزب الشعب الجزائري

:1940-1939ئة الفرنسية في الجزائر التعب-1-1

1939سبتمرب 10عن التعبئة العامة مبوجب مرسوم  اإلعالنسعت احلكومة الفرنسية بعد 

ص جيشها يعاين من نق أنو خاصة  ،الوسائل للدفاع عنهاو جتنيد الشباب املغاريب جبميع الطرق  إىل

بسبب اخنفاض  1939 إىل 1935دفعات املتتالية من سنة ذلك ما جتلى من خالل الو عددي 

لذلك قامت بدعاية واسعة من اجل الدفع بعملية التجنيد كوضع  ،)2(معدل املواليد يف فرنسا

االخنراط يف اجليش خالل مدة  إعادةو االخنراط  إىلالدعوة و ، على اجلدران املدن الكبريةامللصقات 

توفري وحدات قتالية  لاستدعت قوات االحتياط و  اإلذاعات،عرب  اإلشهاركما استعملت ،  )3(احلرب

  .للدفاع عن فرنسا األوربيةاجلبهة  إىلربى توجه ك

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 2R13, Rapports Du Général Messimy Sur Les Condition De La
Mobilisations De L’Afrique Du Nord.
2 - Dominique (Larmier), C’est Nous Les Africains, (L’épopée De L’armée Française D’Afrique
1940-1945, Editions Calmann - Lévy, Paris, 2006, P28.
3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164, Des Engagements Pour La Durée De La Guerre.
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قسما  14بتشكيل  أوصىيف إفريقا الشمالية  فان خمطط التعبئة الشاملة  األساسعلى هذا و 

Divisions جمموعات  5وBrigades  ة فرنسا مع مراعا إىلالفرنسان اغلبها ينقل من

5االسبانية  ولذلك أبقت قيادة اجليش و املغرب بفعل التهديدات اإليطالية تونس و الظروف يف 

.)1(أقسام حتسبا ألي أمر قد حيدث يف املنطقة

أما يف اجلزائر، فباإلضافة إىل هذه الوسائل الدعائية، اعتمدت إدارة االحتالل على بعض 

قدماء احملاربني يف جتنيد و هادات الشو أصحاب األومسة و ، رجال الدين الرمسينيو األسر الكبرية، 

الصالح "بقيادة رئيسها " 1939فدرالية المنتخبين المسلمين في أوت "اجلزائريني، حيث عربت 

نعلن رسميا أن الجزائريين على استعداد تام للقيام بواجبهم على غرار : "مبا يلي" بن جلول

نفس املوقف اختذه و  )2(."..الديمقراطيةعن و زمالئهم الفرنسيين للدفاع عن الوطن األم، 

الفرنسية جاء و حيث أعلن تأييده لفرنسا من خالل بيان الوالء الذي حرره بالعربية " فرحات عباس"

منذ هذا و ، ...نؤكد في هذه اللحظة على إيماننا بأن االنتصار الفرنسي هو انتصار الحرية: "فيه

.)3(..."سيين، تحيا الجزائر، تحيا فرنسااليوم سألتحق بالجيش الفرنسي إلى جانب الفرن

الزوايا بتشجيع أتباعهم إىل التجنيد دفاعا و إىل جانب ذلك، قام بعض شيوخ الطرق الصوفية 

شيخ الطريقة القادرية عن والئه لفرنسا " الشيخ بلحول"عرب  1939أوت  28عن فرنسا، ففي 

استجيبوا يا معشر ... ألجنبيةالوطن األم ضد قوى الشر ا لقد حان الوقت لدعم: "حيث قال

.)4(..."الحريةو المسلمين لنداء الحكومة الفرنسية للدفاع عن الحق 

رجل  1000تعدادها  "فرقة قوم"عن تشكيل )5("الخليفة لخضر بن جلول"كما أعلن 

.)6(يكون على رأسها رفقة أفراد عائلتهو 

1 - Christine (Levisse- Touzé), Op.Cit, P55.
2 - Ibidem, P32.
3 - Pascal (Le Pautremat), Op.Cit,P370.
4 - Mahfoud (Kaddache), L’opinion Politique Musulmane En Algérie Et L’administrations
Française 1939-1942, Revue d’Histoire De La Deuxième Guerre Mondiale, N° 114, Avril1979, P96.

،منحتھ إدارة االحتالل 1918-1914من أسرة كبیرة في الشرق الجزائري، و ھو من أعیان المنطقة، متحصل على وسام حرب -5
,Belkacemینظر إلى (1930لقب خلیفة في سنة  Recham, Op.Cit, P178(

6 - Mahfoud (Kaddache), L’opinion…, Op.Cit, P96
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�Ƣđ�śƦƴǠŭ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǒ لقد شكلت هذه املواقف املؤيدة Ǡƥ�» ǂǗ�ǺǷ�ƢǈǻǂǨǳ الذين ال و

�Ŀ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®ȍ�ƢȇȂǫ�ƢǸǟ®�ǶĔƢǿ̄¦عال 1918زالت صورة فرنسا املنتصرة يف Ƙƥ�ƨǬ ستغالل

  :الدفعات السابقة على الشكل التايل

)1(جدول توزيع الدفعات المعنية بالتعبئة :1-4 الجدول رقم

  الدفعات  طبيعة التجنيد

- االخنراط إعادة االخنراط:لياتبكل اآل

  االستدعاء

  )اجلزء األول( 1939 دفعة-

  )الثاينو  األولاجلزء ( 1938 دفعة-

  )اجلزء األول( 1938 دفعة  )1939(لياااملتوفرة ح

.1935-1936-1937:دفعات

1920إىل غاية دفعة 1934من دفعة   األولاالحتياط 

.1910دفعةإىل غاية  1934 من دفعة  االحتياط الثاين

ارية لالستفادة من اجلزائريني خالل اجلدول مدى سعي السلطات االستعم يتبني لنا من

الذي نص على أن الدفعات  1938 جويلية 11ت إىل ضبط العملية بإصدار قانون لذلك جلأو 

ذلك باإلضافة إىل ، )2(احلربو املسرحة بعد اخلدمة العسكرية تبقى حتت تصرف وزارة الدفاع الوطين 

املقصيني من أجل إعادة عفيني و إىل مراجعة قائمة امل 1940ت قيادة اجليش يف مارس جلأ

70البالغ عددهم و  ،1937و 1934 مثلما حدث مع دفعيت،ستدعائهم للخدمة العسكريةا

.)3(هو ما يعادل متوسط دفعة عاديةو ألف شاب، 

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite N° 3R12, Tableau De Répartition Des Classe De Mobilisation
29/11/1939.
2 - Ibidem.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H76, Révision Des Exemptés Indigènes Des Classe 1934 Et 1937.
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ستفادة بإلغاء حق االمارية ستعالشباب اجلزائري قامت السلطات االستغالل سعيا منها الو 

نوغيس" فريقيابعث القائد العام للجيش يف مشال إمن اإلعفاء بسبب الكفالة العائلية، حيث 

Nogues"  أطلعه فيها على مضمون تعليمة وزير الدفاع " وبجورج لو "مبراسلة إىل احلاكم العام

Edouardدالديي إدوارد"احلرب و الوطين  Doladier"  اإلعفاء من اخلدمة خبصوص طاليب

�ǶȀǠǓÂ�ǞǷ�ƢƬǫƚǷ�ǶȀȇÂ̄�ń¤�ÀÂ®ȂǠȇ�ǲƥ��ƢȈƟƢĔ�ÀȂƷǂǈȇ�ȏ� ȏƚȀǧ��ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨǳƢǨǰǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦

آالف  110 نتيجة لذلك متكنت قيادة اجليش الفرنسي من جتنيدو  ،)1("بدون استدعاء" يف قائمة

  جزائري

�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ÀƢǰǧ�ǆ ǻȂƫ�Ŀ�ƢǷ¢40 ،أغلبهم  )2(آالف 4األقصى يف املغرب و ألف رجل

ǧ��ǶĔƢǗÂ¢�«°Ƣƻ�¾ƢƬǫ�©ƢȀƦƳ�ń¤�¦ȂǴǬǻنة مت نقلها إىل فرنسا موعة من الصباحيية املتمركزة بقسنطيمج

املتواجد بوهران مت نقلهم  1939ǶǈǬǳ¦�ǺǸǓ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢǸǼȈƥ��86نوفمربو ما بني سبتمرب 

.)3(الفرنسي هناك إىل لبنان يف شهر أكتوبر من نفس السنة لدعم اجليش

�Ŀ�ǶȀƟƢǬƥ�Ŀ�Ǫưƫ�ȏ�ƢĔȋ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƢǠƥإستعمارية على اال هكذا عملت السلطاتو 

  .اجلزائر ختوفا من أي اضطرابات قد حتدث

 وربا خالل شتاءجدوا أنفسهم يف جبهات القتال يف أ�Â�ǺȇƾǼĐ¦�ÀƜǧ�ǂǷمهما يكن من أ

بعيدين عن أهاليهم، وما زاد أوضاعهم تدهورا هو و يف ظروف طبيعية قاسية  1939-1940

مقارنة بالسالح األملاين من جهة قلة فعالية و نقص العتاد احلريب لدى اجليش الفرنسي من جهة، 

Andreبوفرالجنرال "حيث يذكر ، خرىأ Beaufreتصال لدى جلنة عندما عني ضابطا لال

بذلة بال ني يظهر أنيقالجندي األلماإن ا: حيث قال  بالجيش االلماني كثيرا أعجباقبة اهلدنة مر 

كأنه في كرنفالو يظهر بذلك الغطاء ي ذاللجندي الفرنسي، ا، على عكس العسكرية 

"..)4(ƢȀƦƳ�ǺǷ�ÀÂƾƟƢǠǳ¦�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�Ƣǔȇ¢�ǾǜƷȏ�¼ǂǨǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ƢǸǯ� ت القتال حيث حتدثوا

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H76, Réserviste Indigènes Nord-Africains Soutiens De Famille.
2 - Belkacem (Recham), P181.
3 - Christine (Lévisse-Touzé), op.cit, P56.
4 - André (Beaufre), La Revanche De 1945, Librairie Plan, Paris, 1966, P26.
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آخرون أعجبوا بقيادة الضباط األملان و باألسلحة الفرنسية، سلحة املتطورة جدا مقارنة عن نوعية األ

.)1(اليت فاقت قدرات الضباط الفرنسيني

1940ماي  10يف  ملان هلولندا وبلجيكاإىل احتالل األ لألملانهذا التفوق العسكري أدى 

استطاع هذا األخري حسم ملاين، حيث األو اية اصطدام اجليشان الفرنسي دون مقاومة، فكان ذلك بد

  .ضعف فرنساو من اكتشاف عجز  ون اجلزائري ، مما مكناألمر لصاحله يف مدة زمنية قياسية 

إىل جتنيد اجلزائريني يف جبهات القتال كجنود، سعت السلطات االستعمارية إىل  باإلضافة

لفرنسية، حىت ال يبقى ا املناجم لتعويض اليد العاملةو احلقول الزراعية و تعبئتهم كعمال يف املصانع 

لذلك بدأ التفكري يف استغالل الطاقات و عاجزا عن متطلبات احلرب و االقتصاد الفرنسي راكدا 

عندما طلبت احلكومة العامة للجزائر  1928البشرية اجلزائرية كيد عاملة يف زمن احلرب منذ أواخر 

.)2(خمتلف مصاحلها خبصوص ذلك

اجلزائرية يف فرنسا إىل أقصى درجة جلأت السلطات  من أجل االستفادة من اليد العاملةو 

يعانون من سوء الظروف أن أغلبية اجلزائريني و خاصة  ،االستعمارية إىل اإلغراء الذي كان مبثابة الطعم

ى هذا األساس أصدرت احلكومة الفرنسية قانونا خاصة بالعمال لعو حتت وطأة الفقر،  املعيشية

تضمن االمتيازات املالية اليت سيتحصل عليها اجلزائري  1943ب يف اجلزائريني يف فرنسا أثناء احلر 

)3(:مقابل عمله بفرنسا يف زمن احلرب متمثلة يف ما يلي

.منحة العملو تتضمن املنحة اليومية و أجرة يومية .1

.تعويض للعائلة.2

.التعويض يف حالة تعرض العامل حلادث أثناء العمل.3

"القانون الخاص للعمال األهالي"الفرنسية وفق  مقابل هذه االمتيازات حددت احلكومةو 

)4(:منهاو الشروط اليت جيب أن تتوفر يف هؤالء، 

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Propos Tenus Par Les Pérminissionaires Venus Du Front.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 3h24, Organisation Générale De L’Algérie Pour Le Temps De Guerre
(13/12/1928).
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 3h24, Avantage Pécuniaire Des Travailleurs Indigènes Nord-Africains
Dans Le Métropole En Temps De Guerre.
4 - A.N.O.M, Série H, Boite 3h24, Statut Des Travailleurs Indigènes Employés Dans La Métropole
En Temps De Guerre.
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.أن ال يكون املرشح لعمل من العصاة جتاه اخلدمة العسكرية-

.ضمن قوات االحتياطو أنه خاضع للخدمة العسكرية أ-

.سنة 30إىل  20يرتاوح سنه ما بني -

إىل جنود يف اجلبهات عند الضرورة ميكن هلؤالء العمال أن يتحولوا  -

بين االمتيازات و لمقارنة بين االمتيازات المالية المخصصة للرماة، ا :2-4رقم  جدول

)1(المقترحة للعمال

  بامتيازات ألهايل مشال إفريقيا

  أدوات اخلدمة العسكرية يف فرنسا

االمتيازات املقرتحة ألهايل مشال إفريقيا كعمال يف ذ

  فرنسا

  فرنك يوميا 4.20رقيب 

  فرنك يوميا 0.45عريف 

  فرنك يوميا 0.35جندي درجة أوىل 

  فرنك يوميا 0.25جندي درجة ثانية 

فرنك فرنسي يوميا0.35حارس 

  فرنك فرنسي يوميا 0.25ممرض و حماسب 

  يوميا 0.15عامل 

  تعويض مقابل اخلدمة يف فرنسا

0.85تعاقد بعد انتهاء اخلدمة جندي متزوج 

0.45تعاقد بعد انتهاء اخلدمة جندي أعزب 

.فرنك فرنسي0.50منحة العمل حددت مبعدل 

  تعويض الكفالة العائلية

  فرنك فرنسي 220لطفل واحد 

  فرنك فرنسي 220لطفلني 

  فرنك فرنسي 320ثالثة أطفال 

تعويض العائلة

  فرنك فرنسي 144طفل واحد 

  فرنك فرنسي 144طفالن 

  فرنك فرنسي 216ثالثة أطفال 

تعويض آخر يكون حسب التعليمات اخلاصة 

  بالتعبئة

تعويض آخر يكون حسب التعليمات اخلاصة 

  بالتعبئة

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H24, Tableau Comparatif Des Avantage Pécuniaires Réservée Aux
Tirailleurs Et Des Avantages Pécuniaires Proposés Pour Les Travailleurs.
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لقد سعت احلكومة الفرنسية من وراء هذه االمتيازات إىل استقطاب أكرب عدد ممكن من 

�Ƣē¦®¦ƾǠƬǇ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�Ǯو الذي قد تؤول اليد العاملة  اجلزائريني لتشغليهم قصد تعويض النقص ǳ̄

للحرب العاملية الثانية، حيث كانت وترية االهتمام مبسألة جتنيد العمال تزداد كلما اقرتب قيام 

  .احلرب

تعليمة إىل عمال العمالت الثالثة " جورج لوبو"أرسل احلاكم العام  1935ففي سبتمرب 

 فرنسا لتزويد خبصوص ضرورة تشكيل جمموعات من العمال اجلزائريني ) قسنطينةو الجزائر، وهران (

سنة   27إىل  20ل من مأثناء احلرب، كما شددت التعليمة على حتدد سن العا باليد العاملة

، غري أن املعمرين كانوا ينظرون )1(سنة كمجموعة ثانية 36سنة إىل  27كمجموعة أوىل، مث من 

يؤدي تلك املساعي حبذر شديد، إذ أن ذلك االستنزاف للطاقات البشرية اجلزائرية من شأنه أن إىل 

إىل تراجع اليد العاملة مما يؤثر سلبا على اقتصاد املستعمرة الذي يعرف حتسنا ملحوظا بفعل تطور 

من جمموع صادرات اجلزائر أما  %51حوايل  1938زراعة الكروم حيث أصبحت تشكل يف سنة 

غري أن ظروف احلرب  1939هكتار يف سنة  411131املساحة الزراعية املخصصة هلا  بلغت 

الذي اشرتط على كل مزرعة   1940أوت  20أرغمت هذه الزراعة على حتول جزئي مبقتضى قانون 

.)2(الفواكهو من مساحتها الزراعية إلنتاج اخلضر  %10كروم كبرية  أن ختصص 

سعيا منها للحفاظ على اليد العاملة يف املستعمرة، حتت ضغط كبار مالك األراضي من و 

إىل إرسال جمموعات من اجلزائريني القاصرين، وذلك ما يف اجلزائر  املستعمرين، جلأت إدارة االحتالل

(Gardغار " لناجم املالحظته مصلحة  خبصوص وجود  1940يف سنة   )في جنوب فرنسا"

200Ƕē°ƢƬƻ¦�ǎالقاصرين اجلزائريني يبلغ عددهم  جمموعة من Ƽǋ مصاحل من دارة بتواطؤ اإل

.)3(1940ضمن دفعة  ضمهمجيش االحتالل باجلزائر الذي 

ية فكانت هلذه الظاهرة �ȂȈū¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƢēƢǫƢǗ�ǺǷ�®ȐƦǳ¦�¹¦ǂǧإ يفهكذا سامهت كل املعطيات و 

تراجعت املساحات الزراعية نتيجة نقص اليد و اجتماعية خطرية حيث تدنت األجور و آثار اقتصادية 

1 A.N.O.M, Série H, Boite 3H24, Travailleurs Indigènes A Distination De La Métropole En Temps
De Guerre.

.804-803، المرجع السابق، ص ص)أجرون(شارل روبیر -2
3 A.N.O.M, Série H, Boite 3H71, Révision Des Indigènes Algériens
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ذكر تقرير و البذر لقلة العمال املزارعني، و تأخر موسم احلرث حني  1942، مثلما حدث يف العاملة

-1942لتقليص مساحات البذر خالل املوسم الفالحي  اضطروااملزارعني  أنيف هذا الشأن 

تزويدها  1942يف سنة " فيشي"كومة ح من  احلكومة األملانية طلبت خاصة بعدما  ،)1(1943

4حتت ضغط املعمرين مل يرسل إال و " يلتشا"لكن احلاكم العام و آالف عامل جزائري، 10 ب

آالف عامل فقط، ليصبح جمموع العمال اجلزائريني الذين توجهوا إىل فرنسا منذ التوقيع على اهلدنة 

ألف عامل منهم  16حوايل  1942فمرب نو  8الفرنسيني إىل غاية نزول احللفاء يف و بني األملان 

بدأت املطالبة برفع و نتيجة لذلك ارتفعت األسعار و ، عامل التحقوا باملؤسسات األملانية 6300

تراجعا ملحوظا مما زاد يف تدهور الوضع االجتماعي  ةاألجور يف وقت شهد فيه اقتصاد املستعمر 

.2للجزائريني

ƢǼƯ¢�ĺǄū¦�®ȂȀĐ¦�Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�ƪ �همهامة أسزيادة على ما مت رصده من موارد بشرية و 

يضا خدمة ملصاحل احلرب احلرب العاملية الثانية، يأيت الدور على مسامهتها بالثروات الطبيعية أ

سعت احلكومة الفرنسية إىل استغالل اإلمكانيات الطبيعية للمنطقة أيضا خدمة ، حيث األوروبية

�ƨǼǇ�ȆǨǧ��ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ�Ŀ�Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷ1938 باقتصادتبطا أن اقتصادها كان مر و ملصاحلها، خاصة 

أغلبها ثروات معدنية  �ƢǈǻǂǨǳ�Ƣē¦°®ƢǏ�©°ƾǫ83%و  %75قيمة واردات اجلزائر من فرنسا بلغت 

.)3(طن 9600الثاين و مليون طن، 3 الزنك حيث بلغ إنتاج األولو على رأسها احلديد و 

 االحتاللأما فيما خيص احملروقات اليت تعترب عصب احلياة يف أوقات احلرب، فقد أولتها إدارة 

مشاريع إلجناز خزانات ضخمة و إذ تتجلى ذلك من خالل الكميات املخزنة أ قصوىالمهية األ هلا

خبصوص مسامهة مشال إفريقيا يف الدفاع  1939جانفي  06هلا، فحسب تقرير حكومي أجنز يف 

700رنسا مت اإلشارة فيه إىل الكميات املخزنة من احملروقات يف اجلزائر، حيث بلغت عن ف

المحمدية أوصى التقرير نفسه إىل ضرورة بناء خزانات أخرى يف كل من و من البنزين،  رتلتو هك/ألف

Perrégaux  يف أقصى  وادي الكبريتالثالث يف  و ، رتلتو هك/ألف  140يف الغرب بسعة

، كما أوصى تقرير آخر بضرورة ختزين املواد الغذائية، )4(هكتولرت /ألف 140الشرق اجلزائري وسعته 

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, A/S De La Main-d’œuvre Indigène.
2 - Christine (Lévisse-Touzé), Op.Cit.P50.
3 - Ibidem.
4 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 2R13, Sauvegarde Des Stock d’Hydrocarbures En Algérie.
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حىت تتمكن اجلزائر يف وقت احلرب من الرجوع إليه لتموين كل الوحدات العسكرية املوجودة على 

��Ƣđ¦ǂƫ يما يف األشهر األوىل املغرب أيضا، السو املسامهة يف متوين وحدات أخرى متواجدة بتونس و

.)1(من بعد قيام احلرب

لقد أدى هذا االستنزاف لثروات اجلزائر، إىل ندرة املواد األساسية مثل السكر، الزيت 

1939حيث شهد شهر سبتمرب من سنة  املضاربة كذلك الوقود، فانتشرتو النب، و الصابون، 

بسبب كثرة الطلب، كما تضرر النشاط القتصادي يف اجلزائر جراء نقص  ارتفاعا خياليا لألسعار

 إذاملواد األولية، بعدما توقف اسرتادها من فرنسا، مما أدى إىل انتشار البطالة يف صفوف اجلزائريني 

نتيجة هلذه و ، يف شهر نوفمرب 8775بطال، مث ارتفع العدد 19402000بلغ عددهم يف جوان 

احلمى الصفراء مرض و السيما األمراض التنفسية و انتشرت األمراض،  لصعبةاملعيشية ا الظروف

Typhus ، األربعاء نايت إيراتن "بسبب هذه األوضاع بعث أحد اجلزائريني من منطقة وFort

National " إن السكان يموتون : "جاء فيها 1940برسالة إىل رئيس البلدية يف أواخر سنة

فوق كل ذلك تطالبوننا دائما بدفع الضرائب، فإذا و ال شعير، و جوعا، فال مناصب عمل، 

.)2(..."استمرت األوضاع على هذا الحال، فإننا سنثور

يتضح مما سبق أن تعبئة اجلزائريني يف بداية احلرب العاملية الثانية من طرف السلطات 

تربهم مهزة وصل االستعمارية متت يف هدوء نسيب، بعدما اعتمدت على بعض اجلزائريني الذين تع

رميهم يف السجن   بتهمة النشاط ببعدما ختلصت من املناوئني هلا و بني الشعب اجلزائري، و بينها 

املوظفون قدماء احملاربني و و هم النخبة، املعادي ملصاحل فرنسا، متكنت من جتنيد الشباب اجلزائري مبا في

،كما قامت  الدميقراطية و فرنسا احلرية و املنتصرة  الرمسيون هؤالء الذين ال يزالوا حيتفظون بصورة فرنسا

كذلك إدارة االحتالل باستغالل الثروات اجلزائرية الطبيعية خدمة ملصلحة احلرب غري مكرتثة بأوضاع 

  . بني االستعمارو اجلزائريني مما وسع هوة الكراهية بينهم 

:1942-1939الدعاية األلمانية تجاه الجزائريين  -1-2

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 2R13, Approvisionnements Et Stocks De Guerre (Principes De
l’Organisation Des Ravitaillements).
2 - Nora (Benallègue-Chaouia), Algérie Mouvement Ouvrier Et Question Nationale 1919-1954,
Office Des Publication Universitaire, Alger, 2004, Pp223-226.
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)1938(يف سبتمرب  "خميوني"بلوماسي الذي حققته أملانيا يف مؤمتر أدى االنتصار الد

سلوفاكي على حد التشكو  السوديتهلتلرية يف إقليم بسبب ختاذل احللفاء أمام األطماع التوسعية ا

إىل تطلع أملانيا لدفع نشاطها يف إفريقيا الشمالية، )1("رستون تشرشل"تعبري رئيس الوزراء الربيطاين 

حيث قامت قبيل بداية احلرب العاملية الثانية بإرسال جمموعة من الضباط تلقوا دروسا يف اللغة العربية 

.)2(املناوئة لفرنسا يف املغرب العريبو اجلزائر إلحصاء القبائل املؤيدة و يف املغرب، تونس 

تروج على نطاق واسع لفكرة تقدمي الدعم العسكري لصاحل  ياأملنيف نفس الوقت بدأت و 

اهتمام من قبل املغاربة و يف هذا الشأن حمل تقدير " هتلر"القضايا العربية، ذلك ما جعل خطب 

الذين رأوا فيها دعما قويا للتخلص من االستعمار خاصة بعدما حققت القوات األملانية انتصارات  

فعلى وقع هذه املستجدات اليت فرضتها ، )بلجيكاو لندا، هولندا غزو بو (كبرية يف بداية احلرب 

جمندين مستعملة يف ذلك وسائل متنوعة من و احلرب اجتهت الدعاية األملانية إىل اجلزائريني مدنيني 

لسان "جريدة و اليت تناولت جمد اجليش األملاين، "مجلة الدنيا الجديدة"مناشري مثل  و جرائد 

املوجهة ضد " بريد المشرق"جريدة و ، إفريقيااليت هامجت السياسة االستعمارية الفرنسية يف " األسير

الذي  اعتمدت عليه الدعاية و الفرنسية يف املشرق العريب، باإلضافة إىل الراديو املصاحل الربيطانية 

وسيلة إعالمية هامة  )4(كان على قلتهالذي  ، )3(ةباألملانية نظر لتفشي ظاهرة األمية يف أوساط املغار 

األسواق األسبوعية لالستماع إىل األخبار خاصة مع و عند اجلزائريني الذي كانوا جيتمعون يف املقاهي 

حصصا بالعربية يف  ، حيث خصص األملان)09ینظر الملحق رقم (بداية احلرب العاملية الثانية

املشرق بنشرات إخبارية و حنو املغرب العريب  1939أفريل  25الذي بدأ اإلرسال يوم " راديو برلين"

تساءل فيها املعلق عن سبب  1939ديسمرب 4 يوم ففي حصة بثها هذا الراديو  ،الفرنسيةو بالعربية 

نحن نتساءل كيف للمسلمين مساعدة فرنسا : "وقوف بعض اجلزائريني إىل جانب فرنسا قائال

انتقد  1940جانفي  05يف حصة أخرى يوم و ، )5(..."رمتهم من كل الحقوق؟هي التي حو 

.57-56، الجزء األول، منشورات مكتبة المنار بغداد، دت ، ص صمذكرات تشرشلویستون، ) تشرشل( -   1
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H43, Envoi D’officiers Allemands En Afrique Du Nord.
3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Moyens D’actions Et Thème De Propagande Allemande.

بجایة  – 3قالمة  – 3سكیكدة  – 18عنابة  – 20قسنطینة :1934الجزائریون الذین یملكون أجھزة الرادیو حسب إحصاء نوفمبر -4
,A.N.O.Mینظر (12تلمسان  – 10مستغانم  – 05سیدي بلعباس –10وھران  – 06باتنة  – 02یف سط – 07 Série H,

Boite 15 H 32, Liste Des Indigènes Qui A La Date Du 30 Novembre 1934 Ont Déclaré Un Poste De
Radioffusion.

5 - Charles Robert (Ageron), Les Populations, Op.Cit, P15
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يف هذا و يف صفوف اجلزائريني  ارتفاع ضحايا وباء احلمى الصفراء "يونس بحري"املعلق العراقي 

بعد مصادرة أراضي العرب التي تعد مصدر رزقهم، ها هم  اآلن يمنعونهم من : "الشأن قال

من  %90أسالفهم، على عكس اليهود الذين يستحوذون على دفن أمواتهم في أراضي 

،)1(..."بفضل حيلهم الشيطانية يسعون دائما إلى استغالل المسلمينو التجارة، و الممتلكات 

على الرغم و بريطانيا فيها، و دور فرنسا و بتعليقاته حول مآسي األمة العربية،  هذا املعلق  اشتهركما 

�ƪ،بالعربية الفصحى اليت ال يفهمها غالبية الشعب اجلزائريمن أن هذه التعليقات كانت  ȈǬǳ�ƢĔ¢�ȏ¤

�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ƪ Ǩǌǯ�ƢĔȋ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�¦ŚƦǯ�¿ƢǸƬǿ¦.

اجلزائريني الذين يقفون إىل جانب إدارة االحتالل، بعض مهامجة و واصلت حصص هذا الرادي

ضد رئيس فدرالية املنتخبني املسلمني يف القطاع  1940جانفي  07حيث مت بث تعليق بتاريخ 

ǈǳ¦�²"دييدال"، بعدما بعث إىل "مكي"الوهراين املدعو  ¢°�ƾȈǟ�ƨƦǇƢǼŠ�ƨƠǼē�ƨȈǫǂƥ�Â��ǾũƢƥ�ƨǼ باسم

20يف يوم و ، )2(االستهتار مبشاعر اجلزائرينيو املسلمني اجلزائريني، إذ اعترب املعلق ذلك من السخرية 

�ȄǴǟ�ǾȈǧ�ǶȀưŹ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ń¤�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳƢƥ�ƢȀƳȂǷ�ÀƢǯ�ƢǬȈǴǠƫ�śǳǂƥو ديبث را 1940فرباير 

ال تدافعوا عن الذين اضطهدوكم "عدم االلتحاق باجليش الفرنسي، حيث جاء فيه و العصيان 

إن السلطات الفرنسية تسلط العقوبات العسكرية على أبناء ... الحرمانو أغرقوكم في البؤس و 

أن هذه الحرب ال  بعدما أدركوا ،من جيشها المغرب بسبب رغبتهم في الفرارو الجزائر و تونس 

مصلحة لهم فيها، إن المغاربة يدركون جيدا أن مشاركتهم فيها إلى جانب فرنسا تعني زيادة 

.)3(..."ألهاليهمو اضطهادها لهم 

عد وفاة ببشؤون احلركة الوطنية اجلزائرية، ف اهتمامهاو باطالعها كما تظاهرت الدعاية األملانية 

،له" اإلبراهيميالبشير "نبأ خالفة " راديو برلين"أذاع  1940يف أفريل " عبد الحميد بن باديس"

حسب رأيهم أن و صغرية يف اجلزائر و مما ترك انطباعا عند اجلزائريني أن أملانيا مطلعة على كل كبرية 

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Ecoute Des Porte Etrangers L’émission En Langue Arabe
Radio-Berlin
2 - Ibid.
3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Ecoute Des Postes Etrangers L’émission En Langue Arabe
Radio-Berlin 20/02/1940.
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ƢēȂǫ�ń¤�®ȂǠȇ�Ǯ ǳ̄)1(   كما استغلت الدعاية األملانية املناسبات الدينية اإلسالمية للتقرب أكثر من

بمناسبة هذا االحتفال الديني : "املسلمني فبمناسبة عيد األضحى أذاع راديو برلني تعليقا جاء فيه

كما ... المسلمين الذين وضعتهم فرنسا أمام فواهات المدافع األلمانية ندعوا إلى جمع شمل

لتسقط اإلمبريالية الفرنسية، تحيا ... باالستقالل لشمال إفريقياو عا بالنصر أللمانيا ندعوا جمي

.)2(..."تحيا الحريةو العرب 

إدراكا منها ألمهية الراديو يف الدعاية قامت احلكومة األملانية بفتح حمطة أخرى موجهة و 

حتت إشراف  1940جوان  20يف " باريس الدوليو رادي"هي و املغرب العريب و للمغاربة يف فرنسا 

إن أصوات  : "اليت أعلنت باملناسبة لجنة الالجئين السياسيين إلفريقيا الشمالية في برلين

قدورها منذ اآلن أن تكون مالمسلمين في شمال إفريقيا التي لطالما خنقتها فرنسا سيكون في 

ول احملور قد أحرزت يذكر نفس املصدر أن دو  ،..."مسموعة من باريس عاصمة فرنسا نفسها

.)3(وسط األهايل مبا حققته من جناحيف عة كبرية مسعلى 

استقالة حكومة و ، 1940ثر سقوط فرنسا السريع أمام القوات األملانية يف جوان إعلى و 

Paulبول رينو " Reynaud " ألبير "، قام رئيس اجلمهورية الفرنسي 1940جوان  16يوم

Albertليبران  Lebrun " فيليب بيتان "املارشال بتعنيPhilippe Petain " الذي قبل

Paulبول بودوان "كان من أعضاء احلكومة اجلديدة و املنصب بدون تردد،  Bedouin " وزير

ليكريكا " الشؤون اخلارجية الذي دعى األملان إىل وقف القتال عن طريق السفري االسباين

Lequerica")4( ، اتفاقية اهلدنةجوان مت التوقيع على  24يف و)بذلك أصبحت ثروات املغرب و ، )5

  :تنظيمي لذلك العريب حتت تصرف احلكومة األملانية اليت وضعت هيكال

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 15H32, Propagande Radiophonique (Cheikh Ben Badis Tlemcen 24 Mai
1940)
2 - Charles Rober (Ageron), Des Populations ; Op.Cit, P16.
أبو القاسم (سعد هللا): الحركة...، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص173. - 3

4 - Christine (Lérisse-Touzé), Op.Cit, P63.
4وفق ما جاء في المواد من (من بین ما نصت علیھ عدم مراقبة ألمانیا للمستعمرات الفرنسیة، تسریح الفرق العسكریة األھلیة -5

المرسى "ا خاصة في قاعدة ، كما نصت المادة الثامنة على إبقاء جزء من االسطول الحربي الفرنسي في موانئ شمال إفریقی)10إلى 
(الكبیر Christine:ینظر" Lévisse, Ibid, P92)
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لجنة مراقبة التسلیح و المناجم الدار 

البیضاء

اللجنة األلمانیة لالستیراد الجزائر

الدیوان الفرعي لالتصال وھران

)1(مراقبة في إفريقيالل األلمانية لمفتشيةللهيكل التنظيمي ا

يتضح لنا من خالل هذا املخطط أن أملانيا تسعى إىل استقالل املغرب العريب خدمة 

توفري جتاريا و و �Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦��ƢēƢƦǴǘƬǷملصاحلها، إذ اختذت من املغرب األقصى قاعدة إسرتاتيجية لرعاية

.اخلامات، كما اهتمت يف اجلزائر مبناجم الوترة للحديد خدمة لصناعتها احلرفية

يف اجلزائر و لتحقيق أهدافها واصلت أملانيا دعايتها الواسعة يف املغرب العريب عامة  سعيا منهاو 

  .خاصة

1 - Ibidem, P100.

مفتشیة المراقبة في إفریقیا الدار البیضاء

اللجنة الفرعیة للقوات البریة 

بالمحمدیة

للجنة الفرعیة للقوات البریة مراكشا

لجنة  مراقبة القوات الجویة بالمغرب 

الدار البیضاء

اللجنة الفرعیة للقوات البریة مكناس

لجنة مراقبة المالحة بالمغرب الدار 

البیضاء

لجنة مراقبة القوات البریة بالمغرب

الدیوان الفرعي لالتصال تونس

اللجنة الفرعیة لالتصال لدى

المندوبیة اإلیطالیة للجزائر و تونس

القیادة العامة لمفتشیة الرقابة في 

إفریقیا

الدیوان الفرعي لالتصال الجزائر
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¦�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦�®ȂƳȂǳ¦�ƨȇƢĔ�ƨȇ¦ƾƥ�śȈǈǻǂǨǳو رأى اجلزائريون يف توقيع اتفاقية اهلدنة بني األملان 

.اجلزائر، ملا تضمنته االتفاقية من معامل انكسار القوة الفرنسية

حيث اختذت يف هذه الفرتة من  ،ورات واصلت الدعاية األملانية نشاطهايف خضم هذه التطو 

عبد "تعيني و " Vasselفسيل "مقرا هلا فأنشأت مكتبا هلا حتت إشراف قنصل أملانيا " باريس"

على رأس  )2("إيغربوشن محمد"و" راجف بلقاسم"نائبا له،  كما عني كل من )1("الرحمن ياسين

"باريس"تعود أسباب اختاذ و   ،كمنرب هلا" راديو باريس الدويل"استغل و خلية الدعاية يف اجلزائر، 

�ƢĔ¢�ȄǴǟو اجلزائر للداللة على قوة أملانيا و للدعاية األملانية جتاه اجلزائريني يف فرنسا  مفضلة ةكمنطلق

حريصة على أن تكون باريس منربا ألصوات املسلمني الذين أسكتتهم فرنسا، باإلضافة إىل متركز 

  .ضواحيهاو عدد كبري من اجلزائريني يف باريس 

وسيلة دعائية فعالة بيد السلطات األملانية استعملتها ضد املصاحل الفرنسية و لقد شكل الرادي

حملطات كانت حمل متابعة من طرف املغاربة، مما أدى بالسلطات أن هذه او يف املغرب العريب، خاصة 

ǎ ǐū¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�Ǌ ȇȂǌƬǳ¦�ń¤�©ƘƴǴǧ��Ƣē°Ȃǘƻ��½¦°®¤�ń¤�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦  خاصة تلك اليت تبث

.)Ƣđ�̈°ÂƢĐ¦�ǪǗƢǼŭ¦)3و  ندرومةبالعربية كما حدث يف 

املؤسسات اليت لعبت دورا هاما يف الدعاية األملانية  إىل جانب ذلك اعتمد األملان  على 

الذي أنشئ يف باريس من طرف جمموعة من الضباط األملان، "المركز الجرماني العربي"منها و 

يتشكل هذا املركز من خليتني و بعض األساتذة األملان املعربني املختصني يف القضايا اإلسالمية، و 

ط برتبة عقيد يتحدث العربية جيدا أما اخللية الثانية فكانت حتت للدعاية، األوىل بقيادة أحد الضبا

جاكوب أرلنولد مار "هو و الفرنسيني العمالء وظف أحد  الذي " Kasmirكاسمير " العقيد 

Jacob Arlond Mar "4("لواليب صغير"على مطعم أحد اجلزائريني املدعو  دالذي كان يرتد(

، مناضل سابق )كلیة الحقوق و اآلداب(ھو عبد الرحمان بن الحاج أحمد مصطفى یاسین تونسي، زاول دراستھ الجامعیة بالجزائر -1
في بجریدة األمة، و ھو مشرف على العالقة بین حزب الشعب في حزب نجم شمال إفریقیا، و حزب الشعب الجزائري، و صح

:ینظر(1939الجزائري و الحزب الدستوري الجدید التونسي، اتصل باأللمان عن طریق األسبان عندما كان بالمغرب في 
A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Propagande Allemande Chez Les Musulmans Algériens

Résident En France)
).Ibidemینظر (موسیقي، كانت معزوفاتھ تبث في رادیو باریس الدولي "عبد الرحمان یاسین"، صدیق 1907ولد في -2

3 - A.N.O.M, Série H, Boite 15H32, Propagande Radiophonique Nedroma 4/04/1940
منع من التنقل إلى المناطق "التجمع اإلسالمي  لمساعدة األسرى المسلمین"1941أفریل 7صاحب مطعم في باریس، أسس في -4

,A.N.O.M(الحرة في فرنسا  Ibidem(
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وفقا ملا تقدم نالحظ أن املطاعم املغاربية، و  )1(املعروف مبعارضة السياسة االستعمارية الفرنسية

ا يدور حول القضية اجلزائرية هي هفي همديثح واليت يكون ¦�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�¾ǄǼȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�¼®ƢǼǨǳو 

  .أماكن جذب النشاط الدعائي األملاين

تعزيز نشاط الدعاية األملانية يف اجلزائر مما  على املدى القريب أسهمت تلك اخلطوات يفو 

يف خضم الفوضى اليت حلت بالفرنسيني عقب وقف القتال مع و  أدى إىل تعرية الكثري من احلقائق،

زعيم جلنة فرنسا احلرة، نداء ضد وقف القتال"ديغول"، وجه 1940األملان يف السابع عشر جوان 

لكن هذه احلالة من الفوضى قد و ، احلرب ضد األملان  على اجليش الفرنسي يف اجلزائر أن يواصلو 

 ينظر الملحق(أن اجلزائر داخلة يف منطقة وقف القتال  " بيتان"حكومة انتهت عندما أوضحت 

يف مذكراته بأن اجلزائر كانت خالل عهده  )2("Weygandويقان "قد اعرتف و ). 10رقم 

�����ǶĔƢǗÂ¢�ń¤�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�®ƢǠǧ)3(مسرحا للدعاية األملانية التخريبية ضد الوجود الفرنسي

من األراضي الفرنسية احملتلة هناك جمموعة منهم عادت  العائدينسب التقارير األمنية فمن بني وحب

عرضهم للمتابعات القضائية بتهمة التلفظ بألفاظ  ذلك ما جلزائر، بنية تنشيط الدعاية األملانية يف ا

، "البحر، تحيا هتلر يالفرنسيون ف"الذي قال " لعمارة غربي"منهم املدعو و معادية لفرنسا 

معهم لن نموت جوعا كما هو حالنا و األلمان رجال شجعان، : "الذي قال" مسعودي أرزقي"و

التقارير أن بعض اجلزائريني قاموا بتوزيع مناشري دعائية لصاحل ، كما ذكرت نفس "اآلن مع الفرنسيين

رياح الرحمة قد هبت على يا شعب شمال إفريقيا : "جاء فيها 1940الدعاية األملانية يف أكتوبر 

مبنطقة القبائل " تزي راشد"يف و  )4("من أجل نداء صريح للثورةو  عالم مريض خأوربا لكنس أوسا 

، "هتلر على وشك احتالل باريس: "املدارس إال عن القوة األملانية مثل فإن ال حديث عند تالميذ

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Développement De La Propagande Allmande Contre Les
Musulmans Algériens Résidant, En France.

4و في )شمال إفریقیا(، حیث عین مندوب عام للحكومة في إفریقیا الفرنسیة 1940سبتمبر  6وزیر الدفاع الوطني إلى غایة -2
1940أكتوبر 9صدور مرسوم مكمل لمھامھ أصبح بموجبھ القائد األعلى للقوات البریة و البحریة التحق بمنصبھ في 1940أكتوبر 

.ائربالجز

173-172، ج الثالث، المرجع السابق، ص ص...الحركة، )سعد هللا(أبو القاسم .-3
4 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3 R22, Actes De Propagande Allemande En Algérie.
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حىت و " البريطانية البوارج الحربية  الغواصات األلمانية أغرقت"، "األلمان احتلوا شرق فرنسا"

�®ȂƳ¢�ǶĔȋ�ÀƢŭȋ¦�¿Âƾǫ�śǼŤ� ƢǈǼǳ¦ 1(أكرم من الفرنسينيو.(

الفرنسيني، أن و من بني ما راج بفعل الدعاية بعد التوقيع على معاهدة اهلدنة بني األملان و 

سوف تعوض بأوراق مالية أملانية، باإلضافة إىل إشاعات أخرى و األوراق املالية الفرنسية ستسحب، 

)2("بشكيب أرسالن"مفادها أن احلاكم العام احلايل سيعوض  1940يف جباية يف أوت 

هد حكومة فيشي انتشرت يف اجلزائر أيضا الدعاية لدول احملور من الفرنسيني أنفسهم أثناء عو 

كانت تدعو بالنصر   1942- 1940السيما املستوطنون، فقد ظهرت جرائد ذات اجتاه جديد بني 

صدى الجزائر "حيث كتبت جريدة " هتلر"تشيد بالنظام اجلديد الذي ميثله و لقوات احملور، 

L’Echo D’Algérie " التعاون الفرنسي األلماني هو الحقيقة الوحيدة في "مقاال بعنوان

الذراع األمين للحاكم العام حتت تأثري الدعاية " Châtelشتال "كما وقع   )3("الوقت الراهن

عميال للمخابرات " Bordeauxبردو "يف " لحزب الشعبي الفرنسيا"كان أمني و األملانية، 

ذكر و ، )4(ابن مفيت اجلزائر قصد احلصول على معلومات عسكريةاألملانية، حيث قام بالتقرب من 

األملان  و من املستوطنني الفرنسيني يف اجلزائر كانوا موالني حلكومة فيشي  %80أن " فرحات عباس"

كان مههم الوحيد كما كان يف السابق االحتفاظ باجلزائر حتت سلطتهم كما ظهرت فيهم روح التمرد 

.)5("باريس"على حكومة 

لعل من بني األسباب اليت دعت إىل مواالة املستوطنني حلكومة فيشي هو إقدام هذه و 

اختاذها ملواقف ضد اليهود و ) الذي جنس يهود الجزائر دفعة واحدة(األخرية على إلغاء قرار كرمييو 

�¦ǀđ�śǼǗȂƬǈŭ¦�ǶǜǠǷ�Ƥ Ʒ°�ƾǬǧالذين  الحزب الشعبي الفرنسيعلى رأسهم مناضلي و  اإلجراء

.)6(نفذوا أحكام عقابية ضد اليهود يف اجلزائر

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Monsieur Serim Institutaire A Tizi-Rached A Monsieur
l’Inspecteur Primaire 30/04/1940.
2 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Rapport Sur Des Bruits Circulant Parmi La Population
D’arrondissement De Bougie.
3 - Journal L’Echo d’Alger, 27 Novembre 1940.
4 - Christine (Lévisse-Touzé), Op.Cit ; P107.
أبو القاسم ( سعد هللا)، الحركة...، ج3، المرجع السابق، ص174. - 5

6 - Christine (Lévisse-Touzé), Op.Cit, P107.
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غريها من املستعمرات الفرنسية إىل ضرب املصاحل و لقد سعت الدعاية األملانية يف اجلزائر 

الفرنسية باعتبار أن املستعمرات كانت بالنسبة للدول االستعمارية القاعدة اخللفية األساسية اليت 

، كما عملت الدعاية األملانية بداية احلرب على  )1(يتهددها اخلطر ميكن هلا أن ترتاجع حنوها عندما

دفعهم إىل التمرد عليه، و إبعاد أفراده من االخنراط يف اجليش الفرنسي و كسب ثقة الشعب اجلزائري، 

  .حيث كانت ختاطب فيهم عواطفهم التواقة إىل التحرر من االستعمار الفرنسي الذي طال أمده

:1942-1939صفوف المجندين الجزائريين النضال السياسي في .2

:1942-1939تطور الحركة الوطنية الجزائرية .1.2

مل حيدث اندالع احلرب العاملية الثانية تأثريا مباشرا لصاحل احلركة الوطنية اليت كانت قد 

املؤمتر اإلسالمي، فحلت فدرالية و " بلوم فيوليت"خاب آماهلا جراء فشل مشروع و انقسمت 

  على ، و ضعيفا فرحات عباسل2االتحاد الشعبي الجزائريكان تعداد مناضلي و  ،عمليااملنتخبني 

1938يف أفريل  "بن جلول" أسسه الذي  تجمع الوفاق الفرنسي اإلسالمي نفس احلال كان

بن احلزب الشيوعي اجلزائري بقيادة  دعم من وعلى الرغم ،ديل للمؤمتر اإلسالمي، هذا املولودكب

جاء  L’Ententeذلك من خالل مقال له نشرته جريدة الوفاق  حيث اتضح ، له3علي بكورط

اللغة العربية و المدارس الفرنسية، و  يعيش التجمع الفرنسي الجزائري من أجل الخبز": فيه

 معيةجمما جعلهما غري قادرتني على التدخل لصاحل  ،ونشاطاته قليلة اضعيف بقي  ،إال أنھ4"

حزب  ال لصاحل و اليت كانت ضحية سلسة من اإلجراءات التعسفية، العلماء المسلمين الجزائريين

  .كانت جرائده ممنوعة من الصدورو الذي كان قادته يف السجن  الشعب الجزائري

ة السياسية كي حتول ملصلحة رادال اإلو هلذه األسباب مل تكن احلركة الوطنية متلك الوسائل 

.)5(ضعف مواقف االحتاللو ت اليت طرأت بفعل احلرب اجلزائر التغريا

مجلة المصادر، العدد ،1945-1939تجدد فكرة العمل المسلح في الجزائر إبان الحرب العالمیة الثانیة إبراھیم، )لونیسي(-1
.73، ص2001الرابع، الجزائر، 

Mohamed):ینظر تعلیم اللغة العربیة-ضمان األجر األدنى –المساواة و الحریة السیاسیة -:، ومن مطالبھ1938أسسھ فرحات عباس في سنة -2 Taguia ,
L’Algérie En Guerre , p86 )

3 -Taguia Mohamed, L’Algérie En Guerre , S.N.E.D, Alger, P 86.
4 -Journal L’Entente, 03 aout 1939.

.183، ص2007، دار المعرفة، الجزائر، 1954-1914الحركة الثوریة في الجزائر ، )مھساس(أحمد -5
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مبثابة عهد خماض ��ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�°ƢǈǷ�ƢĔȋ باهلامة يف  مع ذلك ميكن اعتبار هذه الفرتةو 

حل حمله و حكم فرنسا الدميقراطية قد وىل و مرحلة انتقالية هلا، ذلك أن فرتة سيطرة املعمرين و سياسي، 

ت من طرف اجليوش ƬǷǄĔاهتزاز مسعة فرنسا اليت أو ، "ديغول"و" نتابي"تذبذب املستوطنني بني 

األملانية، باإلضافة إىل ذلك هناك دعاية قوية من احللفاء انفتحت عليها اجلزائر كفكرة امليثاق 

 اصوت فرنسا احلرة املنطلق من بريطانيا كلها تطورات انعكست على الوطنيني الذين بدأو و األطلسي، 

.)1(منذ بداية احلرب العاملية الثانية يدرسون طريق املستقبل

فشل العمل السياسي املعتمد، 1937يف سنة " عبد الحميد ابن باديس"لقد أبرز الشيخ 

،نود مل تنجح يف إمساع صوت اجلزائربالو اللوائح و وخلص إىل ضرورة تغيري املنهجية مبا أن الربقيات 

اجلمعية من املشاركني االمتناع  رئيس فقد طلب ألن بيانات حسن النية جتاه فرنسا مل تقنع فرنسا، و 

هو شكل من أشكال عدم االعرتاف و عن القيام بأي مظاهرة، و يف املستقبل عن كل احتجاج 

من  1938موقفا حياديا منذ شهر سبتمرب  ت، من الواضح أن مجعية العلماء قد اختذ)2(باحلكومة

"ȐƟƢǫ�®ƾǐǳ¦�¦ǀđ"باديسابن "قد صرح و من فرنسا نفسها، و احلرب املنتظرة،  إن هذه الحرب ال :

.)3("ال دخل لهم فيهاو تهم المسلمين، 

جمعية وجهة للأنه أعطى " ابن باديس"على الشيخ " الطيب العقبي"خذ الشيخ آلقد 

اعترب  على هذا األساس و عدم التأكيد على وقوفها إىل جانب فرنسا، و سياسية أكثر من الالزم، 

كل تعاون معهم أصبح و بني قادة اجلمعية، و أن هناك سوء تفاهم كبري بينه " العقبي"الشيخ 

انفصل عن العلماء، و مستحيال، فاستقال من اجلمعية، رغم كونه عضوا منتخبا يف جملس اإلدارة، 

أظهر والءه لفرنسا إىل و ، )4("اإلصالح الوطني"وأعلن عن نيته يف تأسيس مجعية جديدة مساها 

".الصالح بن جلول"و" فرحات عباس"جانب 

.179، المرجع السابق، ص3، ج ...، الحركة)سعد هللا(أبو القاسم -1
تر أمحمد بن البار، دار األمة، الجزائر، ،، الجزء األول 1939-1919، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، )قداش(محفوظ -2

.836، ص2008
، دار مداد، قسنطینة، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و عالقاتھا بالحركات الجزائریة اآلخرین، )بوصفصاف(عبد الكریم -3

.215، ص2009
.836، المرجع السابق، ص)قداش(محفوظ -4
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"ابن باديس"اجتمع  تغري موقف مجعية  العلماء ، حيث  عند بداية احلرب العاملية الثانيةو 

إني سأعلن الثورة على فرنسا :" فلما أعطي له العهد قال" عاهدوني: "جبماعة من أنصاره فقال

ية أن العلماء قد حثوا كما أشار تقرير الشرطة الفرنس  )1(..."عندما تشهر عليها إيطاليا الحرب

¢�ÀȂǓ°ƢǠȇ�ȏ�ǶĔ¢�ƢǸǯ��ƢȀȈǠȇǀǷ�ń¤�°ƢƦƻȋ¦�¾Ƣǐȇ¤�¦ȂǳÂƢŹ�Àو أتباعهم على االستماع إلذاعة برلني، 

أن من شروط السلم الشامل استقالل الجزائر، التي : "تعليقات هذا الراديو بالعربية اليت تقول

يبدو أن السلطات االستعمارية قلقة من مجعية العلماء املسلمني و  ،)2("ستسيرون شؤونها أنتم

1940�ƢŲ��śȈǈǻǂǨǴǳ�Âƾǟ�Őǯ¢�ƢĔƘƥ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ƢȀƬǨǏÂ�Ʈأنصارها حىت و اجلزائريني  ȈƷ��

من نفوذ اجلمعية يف البالد،  متخوفة ابن باديسيدل على أن إدارة االحتالل كانت حىت قبيل وفاة 

قد و ��ǾƫƢǧÂ�Ǻǟ�ƨǳÂƚǈŭ¦�ƢĔƘƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ǶȀƬȇ"ينراديو برل"هذا ما جعل 

الذي يعترب قريبا له " محمد العيد"لكن الشاعر و ، )3(ذكرت أنه مات مسموما على يد الفرنسيني

ال يعرفه إال و صديقا شخصيا ذكر أنه كان مصابا مبرض عضال لعله السرطان، و على باملصاهرة 

.)4(أقاربه

جتاه إدارة االحتالل إىل منع جرائدها من الصدور  من قبل اجلمعية املواقف الصلبة أدت هذه

الذي دعى إىل إيقاف كل اجلرائد اليت تشكل خطرا على األمن  1939أوت  27مبوجب مرسوم 

اليت أيدت فرنسا " جريدة البالغ"على بعض العناوين املساندة هلا مثل إال اإلدارة  مل تبقو  )5(الوطين

باإلضافة إىل جريدة  )6(بداية احلرب العاملية الثانية، وجتلى ذلك من خالل عدة مقاالتمنذ 

مل يظهر هلا ولكن عدد، 5000سحب منها حوايل و " الطيب العقبي" اليت أسسها  )7("اإلصالح"

، )8(هلا تأثري واضح على القراء بسبب موقف صاحبها املساند لفرنسا عند قيام احلرب العاملية األوىل

.216، المرجع السابق، ص)صفصافبو(عبد الكریم -1
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 15H32, Emission Allemande En Langue Arabe (Demande Des Feuilles
D’écoute) 25/04/1940.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 15H32, Emission..., op, cit.

.181السابق، ص، المرجع 3، ج …الحركة، )سعد هللا(أبو القاسم -4
5 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 1H37-38-39, Bulletin Mensuel De Presse Indigène.

"ستالین"بالفرعون، و "ھتلر"، حیث نعتت "فرعون وشیطان القرن العشرین'نشرت الجریدة مقال بعنوان 1939أكتوبر  13في  -   6
5، لإلشارة إلى أھداف الدعایة النازیة المتمثلة في إشارة الفتنة، و في "القتلالفتنة أشد من"كتبت  15/12/1939بالشیطان، و في 

 1927في سنة " اإلصالح"، كما رحبت في نفس العدد بجریدة "نیران نازیة ضد اإلنسانیة"أصدرت مقاال آخر بعنوان  1940جانفي 
,A.N.O.Mینظر إلى ( Série H, Boite 15H21, Extrait Du Journal « El Balagh El Djazairi »(

، و ھي 1939سبتمبر  28بتاریخ 15قبل أن ینتقل مقرھا إلى الجزائر ابتداءا من العدد رقم 1927تأسست في بسكرة في سنة -7
,Zohirینظر إلى (جریدة تصدر كل شھرین  Ihaddaden, Op.Cit, P388(

8 - A.N.O.M, Série H, Boite 15 H21, Enseignent Libre Tayeb Elokbi.
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يف مذكراته أنه عثر على وثيقة سرية جدا عندما جند " محمود عبدون"يذكر املضمون هذا  يفو 

على السيادة  اللخدمة العسكرية محلت أمساء قادة احلركة الوطنية اجلزائرية الذين يشكلون خطر 

، "الطيب العقبي"، أما "مصالي الحاج"مث يليه " عبد الحميد ابن باديس"على رأسهم و الفرنسية 

.)1(فرنساأصدقاء صنفته الوثيقة يف خانة  فقد

منذ أفريل " آفلو"يف  "الشيخ اإلبراهيمي"لى كل من عية اجلرب كما قامت بفرض اإلقامة 

ملدة أربع سنوات منذ قيام احلرب " بالغزارة"يف بلدته " بيوض"الشيخ و ملدة ثالثة سنوات، 1940

مبجموعة  بيوض"الشيخ  بعدما التقى خاصة  ،األتباعو  اجلمهورتأثري على الالعاملية الثانية خوفا من 

"الشيخ سليمان بن يوسف"هم و من رفقائه  أحمد بن موسى "الشيخ و " ومحمد بن عمر بوبكر"

.)2("بابا عمي

النهضة العلمية و اللغة العربية و مع ذلك واصل رجال اجلمعية نضاهلم من أجل اإلسالم و 

را للمضايقات الشديدة من طرف إدارة االحتالل، لذلك ظثقيلة نبالبالد حىت أثناء احلرب، بوترية 

طالبوا فيها حبرية الوعظ " ويغان"إىل اجلنرال  1941سبتمرب  17بعثت اجلمعية مذكرة بتاريخ 

.)3(آخرون مستهم إجراءات عقابية إداريةو " الشيخ اإلبراهيمي"إطالق سراح و التعليم، و اإلرشاد و 

ديسمرب  16يوم " أبريال"مذكرة إىل احلاكم العام " ت عباسفرحا"يف تلك األثناء كتب و 

املختارين ليكونوا أعضاء يف اللجنة املالية ) 06(خبصوص تعيني املندوبني اجلزائريني الستة  1940

كلهم شيوخا مرابطين : "حيث قال عنهم 1940ديسمرب  10اجلديدة اليت نشأت مبوجب قانون 

ون األوربيون الثمانية عشر حسبه اختريوا من بني باملندو أما ، )4("..متعصبينو غير واعين 

� ƢǼƥȋ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ÃȂƬǈŭ¦�Ǟǧ°�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨǇƢȈǇ�Äȋ�̈ ƾȇƾǌǳ¦�ǶȀƬǓ°ƢǠŠ�ƨǧÂǂǠŭ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦

أن احلاكم العام كان يريد أن يكتفي بشبه متثيل جزائري، حيث اتضح من خالل و يبد، و )5("البلد

رأس الوادي  و Colbertعين أولمان الرسالة اليت بعثها فرحات عباس إىل أصدقائه يف 

1 - Mahmoud (Abdoun), Op.cit., P51.
.64، المرجع السابق، ص)أبو العال(محمد سلیمان -2
.897، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر -3

4 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H43, Activité De La Fédération Des Elus (Lettre De Ferhat Abbas A
M. Le G.G.A)
5 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H43, Activité De La Fédération Des Elus (Lettre De Ferhat Abbas A
M. Le G.G.A)
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Tocqueville  ديسمرب حيث قال  16بعدما استقبله يوم " أبريال"اليت تضمنت رد احلاكم العام

كان بإمكاني أن أمتنع عن الرد، لكنني استدعيتك و تبرها سابقة، تلقيت رسالتك التي أع: "له

إن وجد استياء على ذلك، فهو و ألقول لك أن األعضاء الذين اخترتهم هم محل رضا اإلدارة، 

عنه، أما بالنسبة للفالحين الذين تحدثت  ،بعض المثقفين المعارضين لمصالح فرنسا مثلك من

، مث يواصل فرحات عباس سرد وقائع لقاءه )1(..."خططاتكفأنت ال تحبهم بل إنك تستعملهم لم

ألسجل احتجاجي بقوة على و هنا قمت ألضع حدا لهذا الحوار، و : "باحلاكم العام حيث يقول

بتحكيمهم فيما  فرحات عباسيف آخر رسالته ألصدقائه قام و ، )2(..."هذه التهم غير المقبولة

"ذهب إليه احلاكم العام، حيث جاء يف الرسالة نت قد استعملت كأنتم الذين تحكمون إذا  :

الفالح خدمة لمخططاتي، أم الفالح هو الذي استخدمني للتخفيف من معاناته الدائمة، أنتم 

الذين تقولون إذا كنت ال أفكر إال في مصلحتي، أم أن تفكيري من مصلحة تلك األعداد 

.)3(..."الهائلة من األفواه الجائعة

احلرية معتقدا أن فرنسا رمز و عند قيام احلرب دفاعا عن الدميقراطية  فرحات عباسلقد تطوع 

śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�ƨȇǂǐǼǠǳ¦�ƨǫǂǨƬǳ¦�ƨȇƾǼŪ¦�̈ŗǧ�¾Ȑƻ�³ Ƣǟ�Ǿǻ¢�Śǣ��ƢǸŮ�  اجلنود الفرنسيني، كل و

له حيدد عاليت رأت فيه املثقف املهدد ملصاحل فرنسا، مما جذلك مل يشفع له لدى إدارة االحتالل 

له  ثعلى األمر، فبع"بيتان"قرر أن يطلع املارشال ، ف1941من ربيع  امعامل طريق جديد ابتداء

Maxماكس بونافوس "مذكرة بواسطة عامل عمالة قسنطينة  1941إفريل  10يوم 

Bonnafous"يف البداية عن النظام " بيتان"للمارشال  فرحات عباسحتدث  ومن خالهلا

حجم املعاناة اليت عاشها الشعب اجلزائري يف و ، 1830االستعماري الذي خضعت له اجلزائر منذ 

  .لذلك اقرتح جمموعة من االقرتاحات رآها كفيلة لتصحيح األوضاعو ظله، 

تعملة يف من خالل قراءة التقرير يالحظ هلجته كانت أكثر حدة من تلك اللهجة املسو 

لقد تم تحديث الجزائر، "مما جاء يف هذا التقرير و مطالب فدرالية املنتخبني املسلمني من قبل، 

هكذا و تحديث سكانها، و لم ينس شيء واحد أساسي هو النتائج ترضي أصعب األذواق، و 

1 - A.N.O.M ; Série H, Boite 9H43, Lettre De Farhat Abbas ( Mes Chers Amis 02/02/1940)
2 - Ibidem.
3 - Ibidem.
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في اطر أوروبية ستة ماليين جزائري و هو أن يعيش على أرض أوربية، و وصلنا إلى مفارقة غريبة 

.)1(..."مسلم في وضعية مزرية

�ƢĔ¦ȂǼǟ�©ƢƷȐǏȍ¦�ǺǷ�ƨǸƟƢǫ"فرحات عباس"تطوير الشعب اجلزائري اقرتح  قصدو  

مشل القطاع الزراعي مبساعدة الفالحني اجلزائريني عن طريق " مخطط تحديث الجزائر المسلمة"

املساواة يف اخلدمة العسكرية،  - االعتناء بالتعليم ببناء املدارس- تثبيت املالك الصغار يف أراضيهم 

  .املساواة يف معاملة املوظفنيو 

من  على الرغمو مل تستسغ حكومة فيشي هذا التقرير الذي تضمن تنديدا بنظام االحتالل، 

"Laureلور "عن طريق اجلنرال " بيتان"ذلك جاء رد املارشال  ستؤخذ مالحظات عباس بعين ":

عضوا يف اللجنة املالية اجلزائرية " شتال"عينه احلاكم العام  1941ديسمرب  9يف و ، )2("االعتبار

.)3(أن مصري التقرير قد اتضحو أنه مل يفهم " فرحات عباس" فأدرك

الجرماني السوفياتياحلزب الشيوعي، فقد مت حله بعد اإلعالن عن االتفاق  خبصوص أماو 

أمني عام احلزب، "قدور بلقايم"اعتقل عدد كبري من مناضليه على رأسهم و ، 1939أوت  23يف 

الذي استقال من احلزب بعد التوقيع على " علي بوقورط"مل يسلم من محلة االعتقاالت إال و 

عدد سوى سحب ، ومل يسري اللسوفيات، لذلك جلأ الشيوعيون إىل العمل او التحالف بني األملان 

Laالثورة االجتماعية واحد من جريدة  Lutte Sociale  ويف عددها )4(1939يف سبتمرب ،

أيها الشعب ":نشرت بيانا للحزب خبصوص الدعوة إىل االستقالل جاء فيه 1940لشهر نوفمرب 

نطالب باستقالل الجزائر من أجل تأسيس حكومة  ة الحسم، إنناالجزائري لقد حانت ساع

.5"…ديمقراطية جزائرية

رغم ذلك واصل احلزب نشاطه على يد جمموعة من احلزب الشيوعي االسباين كانوا الجئني و 

، حيث قام بتوزيع مناشري بأعداد كبرية بعد إعادة 1941-1940يف اجلزائر يف الرية يف الفرتة من 

، تر أحمد منور، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، )الشاب الجزائري(مرة إلى اإلقلیم الجزائر من المستع، )عباس(فرحات -1
.150، ص2007

.895، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر -2
.895المرجع نفسھ، ص-3

4 - Mahfoud (Kaddache), L’Opinion Politique Musulmane En Algérie Et L’Administration Française
(1939-1942), Revue d’Histoire De La Deuxième Guerre Mondiale, N°114, Avril 1979, P105.
5 -Charles Robert Ageron , L’Algérie…, Op.Cit, P 227.
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بتهمة و ، )1(متخذا من اجلهة الغربية للبالد قاعدة له ملقاومة حكومة فيشي" بجبهة التحرير"تسميته 

مضادة لالجتاه الذي تقوم عليه احلكومة قامت هذه األخرية باعتقال و حماولة تنظيم هيئة منحلة 

أثناء هذه الفرتة أصدر احلزب و ، )2(1942حماكمتهم أمام حمكمة عسكرية يف سبتمرب و الشيوعيني 

جبهة التحرير ضد تغلغل الفاشية "فيه إىل تكوين منظمة سياسية أطلق عليها اسم بيانا دعى 

"، كما قدم نداءا جاء فيه"األلمانية في الجزائر من و حتى ال تكون الجزائر مستعمرة نازية، :

عن الشباب علينا باالتحاد و الدفاع عن الفالحين الجزائريين و أجل ضمان ثروات الشعب 

يتواطؤ " هتلر"تضييق الخناق المفروضة على بالدنا من طرف  لنكون أقوى من سياسة

.)3("الخونة

يعود ذلك إىل  و ا يف أوساط اجلزائريني دلقد كان انتشار احلزب الشيوعي اجلزائري ضعيفا ج

كان أيضا ينتقد حزب الشعب اجلزائري بشدة ويصفه بعميل و كونه كان مسريا من طرف فرنسيني، 

  . اإلقطاعيني األوروبيني

، فلقد عملت إدارة االحتالل جاهدة أثناء احلرب القمع حزب الشعب الجزائريمل يسلم و 

(جريدة األمة"ة الفرنسية مقر طعلى حتطيمه كلية فهامجت الشر  1939-1945 لسان حال "

عملية صادرت وثائق أخرى، ففي مقال حول و حجزت نسخها، و ، 1939جوان  20يف ) حزبال

اآلغا "و" بن قافة"جعلنا تبعا مثل و ، "القلعة"إنهم يحاولون هدم : "كتبت اجلريدة  املصادرة

حيث  1939أكتوبر  4كما قامت السلطات االستعمارية بعمليات توقيف يوم ،)4(...""جلول

(مصالي الحاج"من مناضلي احلزب منهم  41مشلت  )الذي أطلق سراحه بعد شهرين فقط"

حبجة القيام بنشاط معاد لفرنسا، لذا كان على التنظيم أن يتحول بشكل حمسوس، فقد وصل 

العمل النضايل و أصبح التجنيد على مستوى القاعدة أكثر حزما و مناضلون جدد إىل مراكز القيادة، 

نتيجة لذلك جلأ مناضلو احلزب إىل النشاط يف إطار السرية، ذلك ما سجلتهو ، )5(أكثر انتقائية

إىل  أيضا توزيع املناشري، كما أشارت هذه التقاريرو تقارير الشرطة من خالل الكتابات على اجلدران 

1 - Mahfoud (Kaddache), l’Opinion…, op.cit, P105.
.176، المرجع السابق، ص3، ج...، الحركة)سعد هللا(أبو القاسم -2

3 - Mahfoud (Kaddache), l’Opinion, Op.Cit ; P105.
4 - Journal Elouma, N°73 –Juillet-Aout 1939.

.185، المصدر السابق، ص)مھساس(أحمد -5
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)50(ما جاورها حيث قدر عددهم خبمسني و لقاءات ألعضاء احلزب خاصة يف عمالة اجلزائر 

.)1()طالب محمدو مقري محمد، داود محمد، دشوك محمد، غرافة إبراهيم، (عضوا، منهم 

يف أول األمر أن تسلك سياسة الوفاق  فيشيوبعد هزمية اجليوش الفرنسية، حاولت حكومة 

عندما اقرتحت  1940مع حزب الشعب، حيث جرت اتصاالت على مرتني، األوىل يف نوفمرب 

إدارة االحتالل على مصايل احلاج أرضية التفاهم على أساس التعاون على قدم املساواة بني اجلزائريني 

يني بشرط أن يتخلى عن املطالبة باالقرتاع العام لتشكيل برملان جزائري، غري أن جوابه الفرنسو 

رفض اإلدالء بتصريح لصاحل فرنسا مقابل  1941مارس  6يف و كان الرفض، )مصالي الحاج(

)2(إطالق سراحه

يف سجنه عن " مصالي الحاج"ىل جانب ذلك قام األملان كذلك مبحاوالت تقرب من إو 

يف الوقت الذي كانت إدارة االحتالل تعرض العفو عليه مقابل ختلي  )3("الماضي" عوطريق املد

حزب الشعب : "طرح قائالو رفض العرضني، "مصالي الحاج"احلزب عن مطالبه، غري أن 

.)4(..."الجزائري ال يطالب إال بتحرر الجزائر

1941مارس  28شهرا حكم عليه يوم  17بعدما بقي يف السجن االحتياطي مدة و 

.)5(بثالثني مليونا من الفرنكات كغرامةو عاما، 20بالنفي و عاما مع األشغال الشاقة  16بالسجن 

، كما ازداد احلزب قوة بفعل مسعى بعض "مصالي الحاج"شعبية  إتساع ساهم هذا احلكم يف

اء خاليا احلزب بواسطة العمل اجلمعوي، ففي سطيف قام بعض الشباب املناضلني الشباب إلحي

مت إعادة فتح " مشرية"يف و اليت واجهت صعوبات من قبل إدارة االحتالل، "الخيرية"بتأسيس مجعية 

يف و فكان ذلك مبثابة إعادة بعث نشاط احلزب يف املنطقة، "الشيخ تبون الحاج أحمد"مدرسة 

رفقة جمموعة من ) 1937مسؤول خلية املدية اليت تأسست منذ ( "الحاج حسين"املدية قام 

الثانويني بإحياء نشاط احلزب يف املنطقة، كما قام عدد من شباب الكشافة اإلسالمية بنفس املبادرة 

1 - Mahfoud (Kaddache), l’Opinion…, Op.Cit, P110.
2 Ibid ,P 112.

بحجة التآمر على أمن الدولة أطلق سراحھ 1937ھو محمد الماضي جزائري و ضابط سابق في الجیش الفرنسي، تم إیقافھ في -3
، و كان من 1945بعد  UDMAالتحق ب "مصطفى البشیر"، معروف في الجزائر باسم 1939، و أعید استدعاءه في 1938في 

Charlesینظر (1954اشد معارضي مصالي الحاج، توفي في  Robert Ageron, L’algérie…, Op.Cit, P192..(
.948،المرجع السابق، ص )أجرون(شارل روبیر 4
.27لبیضاء، ص، ط السادسة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار ا، الحركات االستقاللیة في المغرب العربي)الفاسي(عالل-5
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نتيجة لذلك بدأ مناضلو احلزب، خاصة اجليل اجلديد يتصورون و ، )1(يف مناطق عديدة من البالد

احلرب بأكثر صرامة، فاجتهدوا يف خلق قوة سياسية قادرة على الشروع يف نشاط تنظيمي بعمق 

رغم تعليمة عمالة اجلزائر  1941التحضري ملرحلة التحرك اليت استهلت نشاطها بالكتابات يف سنة و 

الجزائر : "منهاو منع أي كتابات على اجلدران  خبصوص 1941جانفي  7الصادرة يف 

على الرغم من محلة  1941تواصلت العملية يف أوت و ، "كل الشعب مع مصالي"، ."للجزائريين

تحيا مصالي الحاج، تحيا حزب "مثل  أخرى االعتقاالت اليت طالت املناضلني، فربزت كتابات

ألجل الحقيقة مصالي "، "تصرحزب الشعب هم المن"، "تحيا الحرية"، "الشعب الجزائري

.)2("مصالي القائد األعلى للجزائر"، "سجن

قصد و باألملان من خالل جلنة اهلدنة، "إ.ش.ث.ع.ل"باملوازاة مع ذلك اجتمع أعضاء 

لالتصال يف زي أورويب، "وعمارةأ"و،"عبدون محمود"االحتفاظ بسرية املهمة تنكر كل من 

"مصالي الحاج"إىل باريس ملعرفة سكوت أملانيا على حماكمة " أوعمارة"، مث أرسلت اللجنة باألملان

"ورفقائه، غري أن رد األملان كان مفاجأ نحن نتعامل معكم من أجل الحصول على المعلومات :

.، فما كان على أعضاء اللجنة إال االنسحاب)3(..."مقابل هذه الخدمة نقدم لكم أمواالو 

محمد بلوزداد، "فضل أعضائها الشبان مثل مهما يكن من أمر، فإن اللجنة سامهت ب

يف و " L’Actionالعمل "يف إيقاظ الوعي الوطين، بإصدار صحيفة "مراد ديدوشو باغين، دألمين 

.)4(املشاركة يف الثورة التحريريةو التحضري 

ومها من أقرب املساعدين  "عمار خيضر"و" سي جياللي"يف هذه الفرتة قام كل من و 

¦�ǂȇ°ƢǬƫ�ǾƬǸē¦�Äǀǳ¤®¦°1942�̈يف سنة " اتحاد عمال شمال إفريقيا"بتأسيس   لمصالي الحاج

غري  )5(أن املشرفني عليه عمالء االستخبارات األملانيةو جبهة مؤيدة للدعاية األملانية، بأنه االحتالل 

أن مثل هذه التهم كانت ردة فعل من بني ردود أفعال السلطات االستعمارية على نشاط الوطنيني 

1 - Mahfoud (Kaddache), l’Opinion…, Op.Cit, P111.
2 -Ibid, p114.
3 - Mahmoud (Abdoun), Op.Cit, Pp 54-55.

، 2012، دار النعمان للطباعة و النشر، )معالمھا األساسیة(1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ، )بن حمودة(بوعال م -4
.126ص

5 - Charles Rober (Ageron), l’Algérie…, Op.Cit, P194.
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�ƨƦǴǗ�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�ǽƢš  نذيال �ǶēƢǗƢǌǻ�¦ȂǨưǯ و مساجني الرأي، و عمال و�ǺȇƾǼĐ¦�ŕƷ

  .التعسف من طرف إدارة االحتاللو يف اجليش الفرنسي، رغم إجراءات القمع 

«�¦�ǺȇƾǼĐ عند  للحركة الوطنيةمل يتوقف النشاط السري و  ȂǨǏ�Ŀ�±ǂƥ�ǲƥ��ƾū¦�¦ǀǿ

  .حتريضهم على العصيانو اجلزائريني يف اجليش الفرنسي، إلضعاف روحهم املعنوية 

1942-1939النشاط الوطني في صفوف المجندين الجزائريين -2-2

�ǲȈƦǫ�ǶēȏƢǐƫ¦�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀȂȈǼǗȂǳ¦�Ǧ ưǯ و�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐƢƥ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦� ƢǼƯ¢

الفرار، حيث دعى حزب الشعب اجلزائري إىل مقاطعة و يش الفرنسي لتحريضهم على العصيان اجل

الشباب املقبل على " مصالي الحاج"خاطب  1937التجنيد، ففي جتمع أقامه احلزب يف أفريل 

إذا رفضت فرنسا أن تعطينا رغيف  الخبز الذي هو من حقنا، فال تعول علينا : "التجنيد قائال

يف شهر ديسمرب من نفس السنة وزع احلزب و  )Maginot"...")1ماجنو "ط للدفاع عن خ

على إثر اعتقال و ، )2(منشورات دعى من خالهلا املسجلني للتجنيد إىل عدم االلتحاق بالثكنات

بتهمة القيام حبملة معادية لفرنسا و بسبب التصرحيات، 1937رفقائه يف أوت و مصايل احلاج 

، حيث أعلن الطلبة املسلمون لشمال )3(ظهرت موجة من االحتجاجإعادة العمل حبزب منحل، و 

�ƨȈǟǂǌǳ¦�ǶȀƦǳƢǘǷ�ƪ ǬǬŢ�¦̄¤�ȏ¤��ƨǷƢǠǳ¦�ƨƠƦǠƬǳ¦�Ŀ�ÀȂǯ°Ƣǌȇ�ȏ�ǶĔ¢�ƢȈǬȇǂǧ¤ يف هذا الشأن قال نائب و

"موسى بولكيروة"رئيس اجلمعية  نحن ال نقول أننا سنرمي بالفرنسيين في البحر، بل نحن نريد ":

الجنود الجزائريون ال يلتحقوا بالجبهات إال إذا تأكدوا  من و لنا حقوقنا،  حكومة عادلة تحفظ

���Ʈ)4(..".تحقيق مطالبهم الشرعية ȈƷ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǽƢš �ǾǗƢǌǻ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǲǏ¦Â

ذلك ما ، إقناعهم بعدم املشاركة يف احلربو مناضلوه يف صفوفهم إلضعاف روحهم املعنوية، اندس

جانفي  25يف " يديإدوارد دال"إىل وزير احلرب " وبجورج لو "تقرير احلاكم العام أشار إليه 

حبوزة " قالمة"عن بعض مناضليه من و خبصوص وجود وثائق عن حزب الشعب اجلزائري  1938

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ƢǷǂǴǳ�ǞƥƢǈǳ¦� ¦ȂǴǳ¦�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ7°)5(جمموعة RTA  املتمركز يف منطقة آرلArles

1 - Belkacem (Recham), Op.Cit, P120.
2 - ibidem.

.26، المصدر السابق، ص)الفاسي(عالل -3
4 - Belkacem (Recham), Op.Cit, P120.

غول عمار، غباني أحمد، أكوش الطیب، عثماني بن دحدي، بلعید، تریشي حمدان، إیكیحل، بن تبیبد، حویشي و :تتكون من-5
.ناصري



1945-1939المجندون الجزائریون أثناء الحرب العالمیة الثانیة :الرابعالفصل 

184

1938مارس  3كما سجلت تقارير شرطة االحتالل يف تلمسان يوم ،  )1(يف اجلنوب الفرنسي

"سجلماسي عبد الكريم"واملدعب" بغلي محمد"و" بن مراح حميدة"مها و لقاءات مجعت جمندين 

بذلك مل تعد السلطات االستعمارية يف و  ،)2(حزب الشعب الجزائري بوهرانأمني مايل ملكتب 

هو و أفصح أحد قادة احلزب  1938يف سبتمرب و ، عن التجنيدع الشباب اجلزائري منأى من امتنا 

"عمار خيضر" زادت حدة نشاط الوطنيني )3(إن فرنسا تريد تعبئتها، لكننا ال نرضخ لرغبتها":

�ǺȇƾǼĐ¦�ǽƢšو السيما، احلزب  ��śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦموقفهما املعارض لفرنسا، حيث أصدر  برازإل

)3/1(ثلث  مسلمو شمال إفريقيا الذين يشكلون ": جاء فيه 1938احلزب منشورا يف أكتوبر 

نعم للدفاع عن الحرية ... الجيش الفرنسي ال يريدون أن يكونوا مرتزقة في حرب ال تعنيهم

.)4(..."من أجل حقوق الجميع، ال للحرب من أجل ملك بروسياو 

إثر  1939يف سبتمرب  باحلياد  تظاهرت كما سعت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت 

هذه الحرب ال تعني : " قائال" الشيخ بن باديس"قيام احلرب العاملية الثانية، حيث صرح 

أسر لبعض تالميذه بأنه لن يتردد  د، غير انه يكون ق... ليس لهم أن يشاركوا فيهاو المسلمين، 

لذلك  و ،    )5(..".يكون على رأس تمرد على فرنسا إذا أعلنت إيطاليا عليها الحرب أيضا في أن

بعث أحد  1939في نوفمرب ف��ǺȇƾǼĐ¦�ƢǿǀȈǷȐƬƥ�ƢēȏƢǐƫ¦�ȄǴǟ ت مجعية العلماء حافظلذلك  و 

�Ȃǟƾŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦"11من اللواء احلادي عشر للرماة " فوندالة محمد° R.T.A  املتواجد مبنطقة

من بني و ، الشيخ عبد الحميد بن باديسبرسالة إىل  يف جنوب غرب فرنسا" Périgueuxبريقو "

، لقد خصصوا لنا ...أما بخصوص حالتنا الصحية، فنحن على أحسن ما يرام"... ما جاء فيها 

، )6(..."فيما يخص حالتنا النفسية فأقول لك يا شيخنا أنها محبطة للغايةولكن قاعة للصالة، 

ذلك دليل على وجود و استعمل صيغة اجلمع،  أن صاحبها  قراءتنا للرسالة نالحظمن خالل و 

أنا : "... ما يدل على ذلك قولهو املتعاطفني معها يف نفس الثكنة، و جمموعة من تالميذ اجلمعية، أ

1 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Le G.G.A A Monsieur Le Ministre De La Guerre
25/01/1938.
2 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I165, Le Commissaire Divisionnaire A Monsieur Le Préfet.
3 - Belkacem (Recham), Op.Cit, P120.
4 - Journal El Ouma, 25 Octobre 1938.

.940، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر -5
6 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Lettre Adressé Par Un Militaire Indigène En France Au
Chikh Benbadis, 14/11/1939.
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الذي كان " سيد اسماعيل السيداوي) "ابنكم(م عنه سابقا كبرفقة ذلك الشخص الذي حدثت

لقد وددت أن أطلعك على ما أخبرنا به بخصوص هول المعارك .. معنا في قسنطينة، 

)1(..."إنه يطلب منكم الدعاء يا شيخنا... الهجومات المتواصلةو 

19الفرنسيالسلك التاسع عشر للجيشلقد الحظت تقارير صادرة عن  c.a. حالة

ƥ�̈ǂƯƘƬǷ�ƪ ƸƦǏ¢�ƢĔƘƥ�̈®ƢȈǬǳ¦�ƢȀǼǟ�ƪ ƯƾŢ�Ŗǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦الدعاية األملانية و  نيالوطنيشاط ن

ذلك من خالل التقارير اليومية إلدارة االحتالل مثل التقرير الذي أرسلته مقاطعة مستغامن  برزحيث 

́�¦1940�ƾǼĐمارس  15إىل عامل عمالة وهران يف  Ȃǐş"للرماة 22اللواء يف " زيان بوزيان

يف و ، )2(أدى إىل توقيفه من طرف الدرك مما" الهزيمة لفرنسا"الذي تلفظ بعبارات معادية لفرنسا 

، "مدوش الطاهر"زائري اجلند ¦Đخبصوص  1940ماي  16نفس السياق سجل تقرير آخر يف 

.)3("هتلر"أثناء تواجده يف إحدى املقاهي يف مدينة اجلزائر هتف حبياة ف

«�ǌǼǳƢƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǂƯƘƫ�ÃƾǷ�ƾǼǟمن أجل و   ȂǫȂǳ¦ قامت قيادة اجليش  اط الوطين

"أقاليم الجنوبو المديرية العامة لشؤون األهالي " وكان ذلك من اختصاص ،  هممبراقبة رسائل

ĔƜǧ�ǂȇǂǬƬǳ¦�Ƥملالتابعة للحكومة العامة  ǈƸƦǧ��ǶȀȈǳƢǿ¢�ń¤�ƨƯȂǠƦŭ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�ƨƦǫ¦ǂتضمنت معلومات  ا

�ǲƟƢǇ°�ǲǯ�ǲȇȂƸƬƥ�Ǯ ǳǀǯ�ǂȇǂǬƬǳ¦�ȄǏÂ¢�ƢǸǯ��ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǟ��ń¤�ƢŮȂǏÂ�ǞǼǷ�Ä°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�ÀƢǯ

��ƢȀǐƸǨǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢȇƾǴƦǳ¦�ń¤�ǺȇƾǼĐ¦ من خالل ما و ،)4(على مصاحل الربيد احرتام هذا اإلجراءو

«�¦ǼĐ¦�śƥ�©ȐǇ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳمدى سبق يتضح لنا  Ȃţ ذويهم باعتبارها أداة و دين

ƢđƢƸǏȋ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦�ȄǴǟ�̧ ȐǗȍ¦�ǺǷ�ƢȀǼǰŤ�ƨǷƢǿ.

�¾¦ǂǼŪ¦�¿Ƣǫ��řǗȂǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�Ǻǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƢǠƥ¤�ƾǐǫÂ" نوغاسNogues " قائد

الرد على و لالستعالمات " Corpsسلك "ضابط يف كل بتعيني القوات الفرنسية يف مشال إفريقيا 

«�¦ǺȇƾǼĐ¦)5( ،�ǺȇƾǼĐمجيع تساؤالت  ȂǨǏ�Ŀ�řǗȂǳ¦�¾ƢǔǼǳ¦�À¢�Ǌ ȈŪ¦�̈®ƢȈǫ�ǂȇ°ƢǬƫ�©ǂȀǛ¢�ƢǸǯ

1 -Ibidem.
2 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Arrestation D’un Militaire Indigène Pour Outrage Agent Et
Propos Anti-français.
3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Rapport A Monsieur Le G.G.A 16/05/1940.
4 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Correspondance Des Mobilisés Biskra.
5 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H18, Lettre A Monsieur Le Ministre De La Défense Nationale .
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� ƢǟƾƬǇȏƢƥ�ǺȇƾǼĐ¦�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳƢƥ�ǆ Ƿ)خاصة الذين أرسلوا إىل فرنسا، ذلك ما وقف )إجباريا ،

إن الدعاية التي قادها الوطنيون في صفوف : "عنده تقرير حول حالة هؤالء حيث جاء فيه

عليه فإن بقاء و لي قد مست أصحاب االستدعاءات أكثر من المنخرطين طوعا، الجنود األها

)1(..."الفئة األولى بفرنسا تحت تأثير الدعاية المكثفة يمكن أن يؤثر على مسارهم العسكري

جمند باالستدعاء أرسلوا إىل فرنسا هناك جنديا واحد قبل التعاقد يف إطار االخنراط  400فمن بني  ،

.)2(...منهم طلبوا إعادة االخنراط 27متطوع هناك  87أما املتطوعون فمن بني الطوعي، 

فاجأت اهلزمية املدوية لفرنسا أمام ضربات القوات األملانية معظم اجلزائريني الذين اكتشفوا 

Ƥمهطاملا أو هي اليت و عجزها و ضعفها  ǴǤƫ�ȏ�ƢĔƘƥ�ǶȀƬ�Ƣǔȇ¢�Ǯ ǳ̄�Ã®¢�ƢǸǯ�� إىل النيل من معنويات

ȇƾǼĐ¦ بني اجلنود الفرنسيني و ن الذين زادت أوضاعهم االجتماعية تدهورا بفعل التفرقة العنصرية بينهم

بالفرار "صدراته"1940�ƨǘǴƬƼŭ¦�ƨȇƾǴƦǳ¦�Ŀ�̈ƢǷǂǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�©¯ȏجويلية  10ففي 
1940�̈ƢǷǂǴǳ�ǞƥƢǈǳ¦� ¦ȂǴǳ¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨǳƢƷ�Ǻǟ�ǂȇǂǬƫ�Ǧأوت  03يف و  ،)3( ǌǯ7°

R.T.A هم يقودون محلة ضد فرنسا كقوهلمو تسرحيهم، و اليت وصفها باخلطرية، فمنذ توقيع اهلدنة :

على و ... على السخريةث الجيش الفرنسي قاومها بطريقة تبعو تهزم، ال القوات األلمانية "

.)4(..."لم يبق لها شيء فرنسان أن يثقوا في عدالة المنتصرين ألن المسلمي

يف خضم هذه الظروف زاد نشاط أعضاء حزب الشعب، فكان نتيجة ذلك مترد لفرقة و 

املتمركزة يف ثكنة قدمية، هي عبارة عن برج يعود بناؤه إىل عهد األتراك، 1941الرماة يف مطلع عام 

جانفي  25في مساء يوم ف، )5(صباحيية من  الباقيو رجال ثلثاهم من الرماة، 900عدد أفرادها و 

عسكري من الرماة اجلزائريني، محلوا 570النصف مترد حوايل و على الساعة التاسعة  1941

من و ، لمقدسةتنا اقضيسنعلن الجهاد من أجل و سنقاتل هذه الليلة، : "أحدهم قالو أسلحتهم، 

بعد ذلك غادروا الثكنة بعدما قضوا على و ، 6..."منا فإن مثواه الجنة، فكونوا رجااليستشهد 

الجهاد، الجهاد، في سبيل "هم يرددون و " Maison-Carréالحراش "إىل شوارع  نزلوا   احلراس

1 -Belkacem (Recham), Op.Cit, P126.
2 -ibidem.
3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Désertion Sedrata.
4 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Etat d’Esprit De Tirailleurs Indigènes Du 7°R.T.A.

.83، المرجع السابق، ص...، ثورات)بوعزیز(یحي -5
المرجع نفسھ- 6
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ȂǓ¢�Ƣđ�Ŗǳ¦�¾±ƢǼŭ¦�ǀǧ¦Ȃǻ�Ǯ¦ و ، مث رموا املارة بالنريان، "اهللا ǳǀǯ)1(  فقتل يف هذا احلادث عشرة)10(

.)2(جنديان فرنسيانو شخصا من بينهم ثالثة نساء 

القناصة و بعد ثالث أرباع الساعة من اندالع احلوادث وصلت إىل املكان قوات من الدرك، و 

بقي و أرغمت األغلبية على العودة إىل الثكنة، و مالحقتهم، و األفارقة، واجليش يف مطاردة املتمردين 

املطاردة و واصلت البحث تو جانفي، 26توقف إطالق النار مع فجر يوم و حالة فرار،  البعض يف

.)3(كان هناك أربع رماة الزالوا يف حالة فرار بأسلحتهمحيث  االعتقال إىل غاية أواخر شهر مارس و 

عسكريا للمحاكمة إىل جملس عسكري شكلته احملكمة  570قدمت السلطات االستعمارية 

حاكمهم على أفواج ابتداء و شخصا، �Ƕē¦333و شخصا، 237برأ و ق معهم، العسكرية الذي حق

حكم و شخصا وخفف احلكم على سبعة  37، فأصدر حكما بإعدام 1941جانفي  30من يوم 

.)4(قرر فصل الباقي من اجليشو غرامة، و شخصا بأحكام خمتلفة أشغال شاقة سجن، 50على 

إىل عوامل " Pagésباجي "عمالة اجلزائر أما عن أسباب هذا التمرد فقد أرجعه عامل و 

، معلال ذلك بوجود أغلبية مناضلي احلزب حزب الشعب الجزائريبنشاط  اال عالقة هلو عسكرية، 

مل يكن غرضهم و من منطقة القبائل، يف حني الذين قادوا عملية التمرد من الشاوية "الحراش"يف 

، غري أن تقرير قيادة اجليش جاء معاكسا لألول، حيث اعرتف بوجود "مصالي الحاج"إطالق سراح 

�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�¾¦ȂƷ¢� ȂǇ�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�®ǂǸƬǳ¦� ¦°Â�ƨȈƳ°Ƣƻ�» ¦ǂǗ¢

على تواجد  طرحهااستندت قيادة اجليش يف و بني اجلنود الفرنسيني، و بفعل التفرقة العنصرية بينهم 

 يف اليوم الذي وقع فيه التمرد يف الثكنة إلعطاء إشارة بداية العملية، كما أشار التقرير أحد املدنيني

�ǲȈƦǫ�¿Ƣȇ¢�³ ¦ǂū¦�ƾƳƢǈǷ�ƾƷ¢�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦�ǒ ǠƦƥ�§Ǆū¦�ȆǴǓƢǼǷ�ƪ ǠŦ�©¦ ƢǬǴǳ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ�ń¤

.)5(لع يف هذا التمردظبذلك أشيع بأن حزب الشعب اجلزائري له و اإلعالن عن التمرد، 

الشؤون مصلحة"عثرنا على وثيقة أرشيفية تتمثل يف تقرير أعده ضابط  للبحثجنازنا أثناء إو 

أن : "ذكر فيه 1941مارس  15فرباير غلى  15يف الفرتة املمتدة من " للمسلمينالعسكرية 

1 - Belkacem (Recham) Op.Cit, P196.
.899، المرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبیر -2
.84، المرجع السابق، ص...، ثورات)بوعزیز(یحي -3

4 - Belkacem (Recham), Op.Cit, P197.
5 - Ibid, Pp198-199.
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قد تم تفتيشهم ، و محل شك، " البليدة"و" الحراش"األغلبية الساحقة من األهالي في 

،بحوزتهم الجزائريفأسفرت العملية على وجود بعض القصاصات من بيانات حزب الشعب 

منظمات سرية تابعة  وجود  أما الوثائق المهمة فأحرقت من طرف أصحابها، كما اكتشفنا

ميكن القول أن  على هذا األساس و ، )1("لحزب الشعب الجزائري على غرار المنظمات الشيوعية

  .اجلزائري زب الشعبمن  ح دبريبت وقع هذا التمرد 

رغم أفإنه له كم احملتخطيط الإن فشل النعدام و مهما يكن من أمر، فإن هذا التمرد حىت 

�©°ǂǫ�Ʈ ȈƷ�ƢȈƦǈǻ�ǺȇƾǼĐ¦�ƨǌȈǠǷ�» ÂǂǛ�śǈƸƬǳ�Śƥ¦ƾƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�̄Ƣţ¦�ȄǴǟ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦

فرنك فرنسي، 3000رفع قيمة منحة االخنراط إىل  1941جانفي  28اللجنة الوزارية املشرتكة يف 

ملنح إال على الرغم من هذه الزيادة يف قيمة ا لكنفرنك فرنسي، و 2500قيمة إعادة االخنراط إىل و 

śȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼŪ¦�ƶǼǷ�ǞǷ�ÃÂƢǈƬƫ�Ń�ƢĔ¢)2( ، نتيجة لتزايد النشاط الوطين وفق الظروف اليت أملتها و

الذي و " محمد الماضي"املرحلة نسجل بروز أحد اجلزائريني الفارين من اجليش الفرنسي املدعو 

جنة إفريقيا ل"1941أفريل  10وصفته إدارة االحتالل بأنه موايل لألملان، حيث أسس يف 

من أيضا كان و اليت اعتربها حزب جامع للوطنيني االشرتاكيني للمغرب العريب مستقبال، "الشمالية

من خالهلا إىل إلغاء القوانني " الماضي"حيث دعى " الحركة االشتراكية الثورية"بني قادة 

يف جويلية و ، )3(طرد اليهودو منحهم فرصة تسيري شؤون بالدهم و االستثنائية اخلاصة باألهايل، 

اليت نشرت " اللجنة المسلمة إلفريقيا الشمالية" شكل حركة جديدة أطلق عليها تسمية  1941

كما ضمت " إفريقيا الشمالية أرض بحاجة إلى دفاع: "جمموعة من الكتيبات مناهضة لليهود منها

اآلغا سي عجو سعيد، فضيل سي العربي، "، "الماضي" هذه اللجنة باإلضافة إىل مؤسسها

.)4(..."لحمق

"فرحات عباس" تقرير  ǾǼǸǔƫ�ƢǷ�ǺȇƾǼĐ¦�ƢȇƢǔǫو من بوادر تبين احلركة الوطنية النشغاالت و 

ضمه  برنامج عمل مقرتحا عليه جمموعة من االصالحات  ملا  1941يف أفريل " بيتان"لمارشال ل

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H43, Extraits Des Rapports Etablis Par Les Officiers Des Affaires
Militaires Musulmanes.
2 - Pascal (Le Pautremat), Op.cit., P372.
3 - Charles Robert (Ageron), l’Algérie…, Op.cit. P193.
4 - Charles Robert (Ageron), Les Populations…, Op.cit., P21.
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ƾǼĐ¦�ŁƢǐǷ�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�ƢȀǼǷÀƘǌǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǂǯ̄ �Ʈ ȈƷ��Ǻȇ:" 1939استدعت حالة التعبئة سنة

، الموظفينو  الصيادلة،األطباء،منهم المعلمين، عدد ال بأس به من المثقفين لحمل السالح

الجنود األهالي صارخا أكثر من ذي و الجنود الفرنسيين،  بين  فبدا اإلجحاف في المعاملة 

دروس فصيل طلبة  متابعة  الصيادة المسلمون بالجزائرو قبل، ففي نوفمبر لم يتمكن األطباء 

الذي ينص على إنشاء إطار ضباط الصحة  1940مارس  13مرسوم و ، ...ضباط االحتياط

صلوا عليه لم يكن هم نفسه تحكأنه دبلوم الدولة الذي ،  االحتياطيين للمسلمين الجزائريين 

�ǺȇƾǼĐ¦�¼ȂǬƷ�Ǻǟ�̧مث يواصل فرح1" ...الذين حصل عليه رفاقهم األوربيون Ƣǧƾǳ¦�Ŀ�² ƢƦǟ�©Ƣ

عدم : هذا االختالف في الراتب منإن الجندي المسلم يشتكي بمرارة " :اجلزائريني فيقول

عدم المساواة في التقاعد، غير أنه واع في و المساواة في األجر، عدم المساواة في المنحة، 

يأمل أن ال يعتبر من اآلن جنديا الوقت نفسه أن الدفع به إلى أتون الحرب ال مفر منها، ألنه 

.)2(" ...رخيص الثمن

1942�ƨȇƢĔ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�°ƢǈǷ�Ŀ-1939هكذا سجلت الفرتة املمتدة من 

هي مرحلة األمل يف رؤية إصالحات فرنسية عميقة للجزائريني بسبب عدم اهتمام إدارة و مرحلة 

املعمرين، كما كانت أيضا عهد خماض سياسي  خضوعها ألوساطو االحتالل بانشغاالت الوطنيني، 

.1942نوفمرب  8للجزائريني سيتعمق أكثر بعد نزول احللفاء يف 

:األسرى الجزائريون أثناء الحرب العالمية الثانية.3

أدت هزمية فرنسا أمام القوات األملانية إىل وقوع أعداد كبرية من جيشها كـسرى حرب لدى 

فشكل ذلك سابقة أوىل  1940مليون جندي أسري يف سنة  1.8األملان، حيث قدر عددهم ب 

يف فرتة زمنية وجيزة و يف تاريخ احلروب، إذ مل حيدث أن وقع مثل هذا العدد من األسرى يف يد العد

ألف  90، وضمن هذا العدد هناك ))3(إلى شهر جوان من نفس السنة 1940من شهر ماي (

.172-171، المصدر السابق ،  ص ص)عباس(فرحات - 1

.المصدر نفسھ-2
3 - Belkacem (Recham), ( Les Indigènes Nord-Africains Prisonniers De Guerre 1940-1945),
Revue Guerres Mondiales Et Conflits Contemporains, P.U.F, N° 223, 206, P111. (PP 109-125).
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ألف تونسي، ذلك ما  12وألف مغربني  18ري، ألف أسري جزائ 60منهم  )1(جمند مغاريب أسري

 02من الحكومة العامة للجزائر يف حماضرة ألقاها يف ندوة نظمتها " شتال"صرح به احلاكم العام 

.)2(خبصوص األسرى املغاربة 1941جانفي  05إىل 

 :ظروف األسرى.1.3

هدنة    أمجعت كل شهادات األسرى الفارين من املعتقالت على أن ظروف االعتقال قبل

، )1940شتاء (كانت سيئة للغاية، فالسكن كان يف خيم كبرية يف ظروف طبيعية قاسية 1940

قليل من الرغيف، باإلضافة إىل املعاملة القاسية من طرف و قطعة جنب و أما الطعام فتمثل يف احلساء 

األملان لألسرى، فغالبا ما كان يقتل األسري اجلريح رميا بالرصاص عندما بعض الشباب من اجلنود 

داخل مراكز االعتقال كلما  حتدث  ال يقدر على السري، كما كانت عملية التقتيل اجلماعيو يعتقل 

.)3(احتج األسرى على سوء معاملتهم

، مت حتويل ، فبأمر من حكومة الرايخ1940غري أن هذه املعاملة تغريت فجأة يف أواخر 

، حيث )غرب فرنسا(مجيع األسرى املغاربة إىل مراكز اعتقال بنيت على األراضي الفرنسية احملتلة 

 معتقالتبذلك بدأت الظروف تتحسن خاصة بعدما أوكلت مهام تسيري و هلم،  املناسب املناخ

ت معاملتهم التشيك الذين كانو إىل النمساويني و األسرى إىل بعض اجلنود االحتياطيني األملان، 

��ǶēƢƳƢƴƬƷ¦�ń¤�ÀȂǠǸƬǈȇ�¦ȂǻƢǰǧ�ƨȇǂǐǼǟ�ǲǫ¢�ÃǂǇȌǳ 4(يف بعض األحيان يستجيبون ملطالبهمو(

  :من بينهمو 

)5(القائمة االسمية لقادة مخيمات االعتقال األلمان :3-4جدول رقم 

  المالحظة  المخيم  الرتبة  االسم

,A.N.O.Mینظر إلى (ألف 60ذكرت بعض الوثائق األرشیفیة أن عددھم بلغ -1 Série Alger, Boite 4I-7 L’action
Allemande Au Prés Des Prisonniers Nord-Africains)

2 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, P109.
3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite3R22, L’Action Allemande Au Prés Des Prisonniers Musulmans
Nord-Africains.
4 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164, Les Conditions D’internement.
5 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 3R22, Les Agent De L’action Politique Allemande Au Prés Des
Prisonnier Musulmans Nord-Africains.
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Saumurسومور   مقدم Naudون

سربينمان 

Spritman

  يتحدث جيدا الدارجة اجلزائريةSaumurسومور   مالزم أول

روهر شايت 

Roherscheit

متخصص يف الشؤون  مطلع و Luçonلوسون   مقدم

  اجلزائرية

روهر شايت 

Roherscheit

 1915أسري حرب يف اجلزائر من Orléansأورليان   رائد

  للغة العربيةايتحدث  1919إىل 

روهر شايت 

Roherscheit

كيمري   رائد

Quimper

مكلف الفرنسية و يتقن العربية 

  األسرى بإستجواب

ضابط يف  Rokhروخ 

  االحتياط

قرب برلني  3خميم 

Stalag

) اجللفة -األغواط(أقام يف اجلزائر 

لعربية، ايف تونس، يتحدث جيدا و 

  .مدير مركز تكوين أعوان الدعاية

قرب برلني  3خميم   رقيب Schultzشولرت 

Stalag

اللفيف األجنيب حيث من قدماء 

سنوات خدمة أغلبها يف  5أمضى 

  سيدي بلعباس

هانس جواشيم 

Hans Joachim

قرب برلني  3خميم   رقيب

Stalag

درس بالقاهرة يتقن اللغة العربية 

  .الفصحى

من خالل املالحظة الواردة يف اجلدول نستخلص أن القائمني على الدعاية األملانية يف 

قد مت اختيارهم بعناية فائقة لكسب عواطف األسرى املغاربة، إذ أن صفوف األسرى املغاربة، 

�ǶȀǴǠŸ��§ǂǠǴǳ�ƢēƾǟƢǈŠ�ƢȈǻƢŭ¢�®ȂǟÂو ��ǶĔ¦ƾǴƥ�ƢȇƢǔǫ�¾ȂƷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ)االسرى(خماطبتهم هلؤالء

«�¤ƨȈǻƢŭȋ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦�ǾȈǳو يرون فيها خالصهم من االستعمار، و ينجذبون حنوها  ƾē�ƢǷ�Ǯ ǳ̄�  على و
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هذا األساس احنازت جمموعة من األسرى اجلزائريني إىل أملانيا بسبب مواقف هذه األخرية املؤيدة 

:ȆǴȇ�ƢǷ�ǂǯǀǻ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�¦ȂǴưǷ�Ǻȇǀǳ¦�ǺǷو االستقالل، و للقضية العربية يف التحرير 



1945-1939المجندون الجزائریون أثناء الحرب العالمیة الثانیة :الرابعالفصل 

193

)1(القائمة االسمية لبعض األسرى الجزائريين الذين تعاطفوا مع ألمانيا :4-4جدول رقم 

املالحظةاملخيمالفرقة العسكريةاالسم

للرماة اجلزائريني25لواء احلاج شلوكي

R.T.A25°

فار من اخلدمة 3ستالغ 

يف  مذيعالعسكرية 

برلني، معارض و رادي

للسياسة االستعمارية 

  الفرنسية

لواء للرماة اجلزائريني شلوي الطاهر

R.T.A23

ابن أحد القياد يف 3ستالغ 

  مثقفاجلزائر، 

للرماة 13رقيب لواء بوشلوة

R.T.Aاجلزائريني 

23°

هارب من اخلدمة 3ستالغ 

العسكرية يف اجليش 

الفرنسي، معلق يف 

  راديو برلني

للرماة 13رقيب لواء سي أمحد احلساين

R.T.Aاجلزائريني 

23°

Saintسان ميدار 

Medard

من منطقة القبائل 

باجلزائر مدرس سابق 

مبدرسة مبدينة اجلزائر، 

مدير حترير و مرتجم 

"لسان األسري"جريدة 

Saintسان ميدار 17R.T.Aلواء ل سي أمحد سليمان

Medard

دراع "من منطقة 

درس بدمشق، " امليزان

عضو يف جلنة حترير 

"لسان األسري"جريدة 

من منطقة تلمسان، Luçonلوسون 22R.T.Aل بومدين

1 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Agents Propagandistes Musulmans.
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معلق راديو برلني

مناضل يف حزب رقيبكوان مولود

  الشعب اجلزائري

27مساعد ل ناصري

R.T.A

من قسنطينة، معروف Orléansأولريان 

مبعارضته للسياسة 

  الفرنسية يف اجلزائر

مونتاجي 21R.T.Aل ماجيد

Montagie

متعاطف مع األملان 

  السياسة الفرنسيةضد 

يتضح لنا من خالل املالحظات املدونة على اجلدول أن هؤالء األسرى هم من الوطنيني 

أن احنيازهم فيما بعد إىل أملانيا مل يكن بدافع و الذين اندسوا يف صفوف اجليش الفرنسي، 

إيديولوجي، بقدر ما هو رغبة يف التنسيق معها بوصفها قوة أوروبية منافسة لفرنسا من أجل حتقيق 

  .لاالستقال

أما بالنسبة لنشاطات األسرى داخل املعتقالت، فباإلضافة إىل التمارين الرياضية كلفوا أيضا 

خارج معسكرات االعتقال، مثل إصالح أرضية هبوط الطائرات إصالح و ببعض األشغال داخل 

مقابل ذلك كان األسرى املغاربة يتقاضون أجرة و العمل يف املصانع، و  ،السكك احلديدية و  ،الطرق

هناك من التحق مبعسكرات خاصة بالعمال املعروفة و فرنك فرنسي  10إىل  06يومية ترتاوح ما بني 

، مث ارتفع 1940ألف أسري يف أفريل  300الذي ضم يف البداية   )Kommandos")1"ب 

بذلك أقحمت حكومة الرايخ أسرى احلرب و مليون أسري،  1.2العدد يف السنة املوالية ليصل إىل 

هذه يف و  ،)2(األسلحةصناعة و الصلب و والسيما يف صانعة احلديد  بطريقة مباشرة يف االقتصاد األملاين

)3(فرنك 13إىل أحسن تصل  يومية ة أجر ب ، كان األسري يتمتع بشيء من احلرية املعسكرات  

1 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, L’action…, Op.Cit.
2 - François (Berger), (L’exploitation De La Main-D’œuvre Française Dans L’industrie
Sidérurgique Allemande Pendant La Seconde Guerre Mondiale), Revue d’Histoire Moderne Et
Contemporaine, N°50-3, 2003/3, P150 ( PP148, 181)
3 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Action … , op.cit.
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اجلنود الفرنسيني، قامت بتوزيعهم على مراكز يف و ربة وبعدما فصلت القيادة األملانية بني األسرى املغا

  :فرنسا موزعة على النحو التايل

(Rennesرين "مركز - لتكوين جمموعة من املغاربة بغرض تنشيط ) شمال غرب فرنسا"

.عاية األملانية، إذ استغلت أملانيا فيهم معارضتهم للسياسة االستعمارية الفرنسيةدال

الذي أحصى يف  )غرب فرنسا("Luconلوسون "من بالقرب  232املركز رقم -

 .مغاربيا أسريا من بينهم وطنيني تونسيني 4826حوايل  1941أفريل1

(Onessأونيس "مركز  - من بني األسرى جمموعة من املثقفني ) جنوب غرب فرنسا"

 الذين يقدمون حماضرات" الدستور"حزب و ، "حزب الشعب الجزائري"بعضهم من املتعاطفني مع 

  .على وجه اخلصوص حترير اجلزائرو حول حترير شعوب مشال إفريقيا، 

(Saumurسومور " 181مركز رقم  كانت تلقى فيه حماضرات أمام   حيث) غرب فرنسا"

.)1(األفارقةو األسرى املغاربة 

  :منهاو باإلضافة إىل ذلك أبقت حكومة الرايخ على بعض املراكز بأملانيا، 

��Rokh"��Ƣē°ȂǏ�śǈŢ�ǲƳ¢�ǺǷÂروخ "بقيادة املالزم 111Stalagمركز برلني -

الرعاية خدمة ملصاحلها قامت أملانيا بتحسني ظروف حياة األسرى يف هذا املركز الذين و 

استقبلوا فيه على جمموعات من مثانية إىل عشرة أسرى ، هؤالء اختارت احلكومة 

 .  املوجه لسكان مشال إفريقيا راديو برلينللتحدث يف حمطة 

(Muhelbergموهلبيرغ "مركز - ¦�ÃǂǇȋ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǶǓ�Äǀǳ)وسط ألمانيا"

حيث لقي هؤالء معاملة حسنة، جتلى ذلك من خالل احرتام شعائرهم الدينية بتوفري هلم 

).2(حتضري هلم الطعام وفق الشريعة اإلسالميةو أماكن للصالة، 

األسرى على كافة املراكز، ففي أكتوبر حتسني ظروف حياة " حكومة الرايخ"مل تعمم 

بيار بيشو "رسالة إىل وزير الداخلية ) وسط فرنسا("Nievreنيافر" بعث حاكم مقاطعة 1941

1 - Ibidem.
2 - A.N.O.M, Série G.G.A, Boite 3R22, Rapport Sur La Propagande Effectue Par Les Autorités
Allemande Au Prés Des Musulmans Algériens.
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Pierre Pucheu"خبصوص حالة األسرى املغاربة يف مقاطعته،حيث قال" إن األحذية التي :

يرتدون أثواب و الكثير منهم يمشون حفاة و يلبسون تعود إلى بداية الحرب او إلى ما قبلها، 

يتضح من خالل هذا الرد  ،)1(..".على ألمانيا أن توفر اللباس ألسراها"، فأجابه الوزير ..."بالية

 .للدفاع عنها�Ƣǈǻǂǧ�ǶēƾǼƳ�Ǻȇǀǳ¦�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ÃǂǇȋ¦�̧ƢǓÂȋ�ƨƯŗǰǷ�Śǣفيشيعلى أن حكومة 

أمجعت على حتسن األوضاع يف املعتقالت مهما يكن من أمر فإن أغلب  شهادات األسرى 

، هذا التحول يف املوقف األملاين جتاه األسرى املغاربة تزامن مع نشاط مكثف  1940 بعد سنة

للدعاية األملانية اليت أرادت أن تستغل وجود املغاربة كأسرى لتعلن عليهم حربا نفسية قصد إقناعهم 

احلكومة األملانية جمموعة من الضباط  لذلك أرسلتو على االنسحاب من اجليش الفرنسي، 

اللغة و جمموعة أخرى من ضباط صف يتقنون اللغة العربية و املتخصصني يف الشؤون اإلسالمية 

أو من  أسروا في الجزائر،و  1918-1914أغلبهم من الذين شاركوا في حرب ( الفرنسية

.)2(سرى املغاربةاأل صفوفلتفعيل الدعاية األملانية يف ) قدماء جنود اللفيف األجنبي

  :الوسائلو المحتوى : الدعاية في صفوف األسرى-3-2

)3(:عملت الدعاية األملانية يف صفوف األسرى املغاربة على الرتويج للنقاط التالية

.¦ȏƢĐ¦�ǲǯ�Ŀ�ňƢŭȋ¦�¼ȂǨƬǳ©و متجيد القوة األملانية -

.شأن اليهودرفعت و جترمي السياسة االستعمارية الفرنسية، اليت قهرت األهايل، -

.اهلم ضد االستعمار، ومن أجل احلريةتعاطف أملانيا مع الشعوب العربية يف نض-

-�ǶȀǧƾǿ�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�Ŀ�ǶēƾǟƢǈǷ�ȄǴǟ�§ǂǠǴǳ�ƢȈǻƢŭ¢�®ȂǟÂ هو القضاء على االستعمارو. 

من أجل ذلك جلأت الدعاية األملانية إىل استعمال وسائل خمتلفة، منها مثال احملادثات اليت و 

́�¦ƢȈĔ°�و جرت بني اجلنود األملان،  Ȃǐş�¾ƢǬƬǟȏ¦�Ǆǯ¦ǂǷ�«°Ƣƻ�ǲǸǠǳ¦�©ƢǫÂ¢� ƢǼƯ¢�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ÃǂǇȋ¦

انتصارات اجليش األملاين و كانت احملادثات تدور حول اجنازات   كما ،أسباب ذلكو القوة الفرنسية 

�ƢĔȋ�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ńÂȋ¦�̈ȂǬǳ¦�Ȇǿ�ƢȈǻƢŭ¢�À¢�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ƢǸƟ¦®�ǶƬȇ�°¦Ȃū¦�ƨȇƢĔ�Ŀو ، املستوياتعلى كل 

1 - Belkacem (Recham), Les Indigènes…, Op.Cit, P120.
2 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, L’action…, Op.Cit.
3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164, Les Thèmes Et Les Formes De La Propagande Allemande Au
Prés Des Prisonniers De Guerre Musulmans
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 ترسيخ فكرةهو و ، وبذلك يتضح هدف الدعاية )1(أمة موحدة تكافح من أجل القضايا العادلة

.ƢŮ�ǶēƾǟƢǈǷو أييدهم العظمة األملانية يف أذهان األسرى املغاربة مع ضمان ت

«�¦ȐĐ¦�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�ÃǂǇȋ©� قيق هذا اهلدف قامتحتومن أجل  ȂǨǏ�Ŀ�ƨȈǻƢŭȋ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦

باللغة العربية " لسان األسير"و" الهالل"كذلك جريدة و ، )2("بريد الشرق"اجلرائد مثل جريدة و 

 .هي عبارة عن نشرات إخبارية موجهة للمثقفني من األسرى املغاربةو أيضا، 

أيها األسرى عليكم بالعمل، نحن ال نعتبركم عبيدا، : "من بني ما جاء يف جريدة اهلاللو 

نحن نتطلع إلى ... وال نعتبركم أعداء، هذه جريدتكم تطلعكم على أخبار العالم كله

لكن أنتم الذين تعاملون و الفرنسيين، و أمامكم الماليين من األسرى البريطانيين ... مساعدتكم

"لسان األسير"يف مقال جلريدة و  ، )3(..."االنضباطو منكم سوى الطاعة  هظر أحسن، فما ننت

لسان األسير تتقدم بأحر : "جاء فيهمبثابة اعرتافها جبميل احلكومة األملانية على األسرى املغاربة 

تشكراتها للسلطات العسكرية األلمانية التي سمحت لألسرى العرب لديها بأن تكون لهم 

.)4(.."العربو دائمة بين األلمان و التي ستشكل عربون صداقة، راسخة و جريدة خاصة بهم، 

ناصعة على معاملتها لألسرى املسلمني عمدت إىل بناء و من أجل إضفاء صورة حسنة و 

على الفرار من ¦�ǺȇƾǼĐالسماح لألسرى بإقامة صالة اجلمعة فيها حبضور أئمة حلثهم و ملساجد، ا

، )5(إحياء احلفالت الدينية اليت كان حيضرها األسرىو اجليش الفرنسي، كما أمرت بصوم رمضان، 

ية على الرغم من حتسن ظروف حياة أسرى املغاربة داخل خميمات االعتقال يف إطار تفعيل الدعاو 

يف مقدمتها انقطاع االتصال بينهمو األملاين يف صفوف األسرى، إال أن معاناة هؤالء ظلت قائمة 

مل يرد أي بريد إىل األسرى من أهاليهم منذ  1942بني ذويهم لدى غالبيتهم، فإىل غاية ماي و 

بإيصال الرسائل  جمعية الصداقة اإلفريقيةعلى رأسها و لذلك بادرت بعض اجلمعيات و اعتقاهلم، 

مل متس تلك املناطق و إىل األسرى، غري أن هذه املبادرة بقيت حمدودة على مستوى املدن الكربى 

1 - Ibid.
صفحة كتبت باللغة العربیة الفصحى، و بأسلوب راقي، ألنھا كانت موجھة بالدرجة األولى إلى النخبة من األسرى، 24جریدة من -2

:ینظر إلى(.من المغاربة في فرنسا ضمن مجموعة من المقاالت في مختلف المجاالت، و كانت تسعى إلى تمجید قوة الرایخو 
A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Extraits De Journaux En Arabe Mis En Circulation Dans

3 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Extraits De Journaux En Arabe Mis En Circulation Dans Les
Camps Musulmans.
4 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Extraits De Journaux En Arabe Mis En Circulation Dans Les
Camps Musulmans.
5 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, l’Action…, Op.Cit.
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«�¦ÃǂǇȋ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈƦǴǣ¢�ƢȀǼǷ�°ƾƸǼȇ�Ŗǳو املداشر يف البعيدة  Ƣȇ°ȋ¦)1( ، معانايف مما زاد و�Ƕē  سوء و

«��Ƕē¦®Ƣǟاختالف األجناس دو طول مدة االحتجاز، أيضا حالتهم النفسية  ȐƬƻƢƥ�ǶȈƼŭ¦�ǲƻ¦

كحل اجلزائريني خاصة يف التفكري يف الفرار  و فع باألسرى املغاربة عامة دتقاليدهم، ذلك ما و 

  . للتخلص من هذه املعاناة 

:عمليات الفرار-3-3

رى فيها يكان األسري عند إقدامه على الفرار يدرك جيدا أن املغامرة حمفوفة باملخاطر، إال أنه 

من حياة املخيم القاسية، فكثريا ما كان يتعرض األسري أثناء فراره إىل إطالق للتخلص السبيل الوحيد 

عند إلقاء القبض عليه يتعرض لعقاب شديد حىت و ميتا، و نار مكثف جيعله إما أن يسقط جرحيا أ

كن استغالله لبعض لو . ليلال ينال من الطعام إال القو يكون عربة لغريه، فيوضع يف احلبس االنفرادي، 

الظروف املالئمة للفرار هو ما شجعه على ذلك مثل قلة املراقبة أثناء العمل خارج املخيم، كما كان 

 غالبا ما كانتو انتشار الضباب من بني العوامل املساعدة على الفرار كذلك، و سوء األحوال اجلوية، 

  .العملية تتم ليال يف جنح الظالم

جيل عدة حاالت فرار لألسرى املغاربة، حيث ال يكاد ينقضي  الشهر ونتيجة لذلك مت تس

أسري جزائري من  65مت اإلعالن عن فرار  1941حىت يعلن عن فرار جمموعة منهم، ففي جوان 

.)3(بذويهم يف سيدي بلعباسغالبتهم  التحاقو ، )2(خميمات االعتقال يف فرنسا

أكرب  غري أن، "الفال"فرار يف خميم عملية  50مت إحصاء  1941ومن مارس إىل جويلية 

اخلاصة باألسرى العمال الذي كانوا "Kommendos"عمليات الفرار سجل يف خميمات  عدد من

)1942مارس  31إلى  1941من أكتوبر (ينتهزون فرصة قلة مراقبتهم، ففي ظرف ستة أشهر 

1 - Belkacem (Recham), Les Indigènes…, Op.Cit,124.
2 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I165, Le Sous-Préfet De Sidi Bel Abbes A Monsieur Le Directeur
Du Centre D’information Et d’Etude.

,A.N.O.Mینظر (موزعون حسب البلدیات -3 Série Oran, Boite 5I165, Etat Des Militaires Evadé.
قائد   البلدیة
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منذ بداية االعتقال إىل غاية بلغ عدد األسرى املغاربة الفارين و أسري  3000إىل  2500فر ما بني 

.)1(ألف 80من جمموع  %12.5آالف أسري أي ما يعادل  10حوايل  1942أفريل 

احلد منها، قامت السلطات األملانية بإعادة هيكلة و يف إطار تطويقها لعمليات فرار األسرى و 

، فشددت احلراسة عليها السيما خميمات 1942أفريل  07خميمات االحتجاز يف 

"Kommandos" عامل أسري من  1400اخلاصة باألسرى العمال، حيث وضعت حوايل

ام األهايل استعملتهم أملانيا يف صناعة األسلحة حتت مراقبة الفرنسيني الذين هم بدورهم مسؤولني أم

، فإنه من بني 1943حسب تقرير ملديرية املوظفني العسكريني يف نوفمرب و ، نيةاإلدارة األملا

على الرغم من تلك اإلجراءات، إال و مغاريب حتت رقابة الفرنسيني، 4800أسري هناك  35587

نورمندي "، فبعد انزل احللفاء يف 1944أن فرار األسرى املغاربة تواصل إىل غاية جوان 

Normandie" ،نقل بقية األسرى إىل أملانيا، فكان ذلك مبثابة معاناة أخرى تضاف إىل  مت

�ǂǬƫ�ǾȈǳ¤�°Ƣǋ¢�ƢǷ�Ǯ ǳ̄��ǶēƢǻƢǠǷعرض تأثناء نقل األسرى المغاربة عبر القطار، : "ير حيث جاء فيه

هذا األخير لقصف مكثف من طرف الطيران البريطاني، مخلفا بذلك مئات القتلى في  

.)2(..."صفوف األسرى

اجلزائريني خاصة، من القضايا املسكوت عنها، فالوثائق و الزالت قضية األسرى املغاربة عامة 

ƢǸȈű�ǲƻ¦®�ǶēƢǻƢǠŭ�ȆǬȈǬū¦�Ƕƴū¦�Ƣǔȇ¢�śƦƫ�ȏ©�و لألسرى،  املناسبة  األعداداألرشيفية ال تعطي 

�ń¤�Ƕē®Ƣǟ¤�Ǯ،االعتقال منذ اعتقاهلم إىل غاية حترير املناطق احملتلة من فرنسا ǳ̄�ƾǠƥ�Ļ�Ʈ ȈƷ

ƢǻƢǠǷ�¦ȂǌȈǠȈǳ�ǶĔ¦ƾǴƥƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ǶēƢǯǂŢ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ǲǠǨƥ�Ãǂƻ¢�̈.

قدر  حيثالعمال اجلزائريني عن طريق ميناء اجلزائر و فبمجرد عودة األفواج األوىل من األسرى 

، مت )شخص 270إلى   07الفوج يتراوح من (شخص  900ب  1945عددهم يف مارس 

الوثائق و هم كمرحلة أوىل حبثا عن األسلحة تفتيشقصد " الحراش"يف  همتوجيههم إىل مركز لتجميع

من جهة " بيتان"، فحسب التقارير األمنية فإن أغلبية اجلزائريني تضامنوا مع املاريشال )3(السرية

بنشاط حزب الشعب اجلزائري يف و تعاطفوا مع أملانيا النازية من جهة أخرى نتيجة تأثرهم بالدعاية و 

1 - Belkacem, (Recham), Les Indigènes…, Op.Cit, 115.
2 - Ibid, PP 115.116.
3 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Exécution Note N° D 00 7090/ E.M°5 /12 Du 22/03/1945.
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أخي العزيز إذا أردنا الحرية : "عليها عند أحد العائدين، إذ جاء يف رسالة عثر )1(فرنسا

، ال بد من االقتداء ب ...بانعدام األسلحة تحججال يجب أن نو االستقالل فعلينا بالتضحية، و 

يف نفس و ، )3(..."، التي استطاعت التخلص من االحتالل)F.F.I")2القوات الفرنسية الداخلية "

ǺȇƾƟƢǠǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƾƷ¢�¬ǂǏ�°ƢǗȍ¦  الحراش"يف مركز" ال زال  و الزالت األوضاع على حالها، ":

.)4(..."لكن هذا لن يدوم طويالو هؤالء األوغاد الفرنسيين يتحكمون في البالد 

جتة عن ا¦ǻ�ƢĔ¢�©¢°�Ŗǳ¦�©ƢŹǂǐƬǳو لقد ختوفت السلطات االستعمارية من هذه املواقف 

ƾƳ¦Ȃƫ� ƢǼƯ¢�ƨȈǻƢŭȋ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦�°ƢǰǧƘƥ�ƢđƢƸǏ¢�ǞƦǌƫ��¾ƢǬƬǟȏ¦�©ƢǸȈű�Ŀ�Ƕǿ لكن مثل هذه و

التصرحيات كانت نابعة من إدراك اجلزائريني سقوط ذلك اجلدار اهلش الذي طاملا أحاطت به فرنسا 

  .نفسها

العمال املهاجرين  العائدين إىل و كمرحلة ثانية جلأت إدارة االحتالل إىل إخضاع األسرى و 

ة نشاطهم داخل خميمات االحتجاز من خالل التحقيق معهم، فبالنسبة لألسرى سعت إىل معرف

)5(: اإلطالع النقاط التالية

-�ǂǇ¢�ƾǫ�ƾǼĐ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƢǷ يف أملانياو فرنسا أيف.

.مدة أسره-

.تاريخ اإلفراج عنه-

.بعد اإلفراج عنهو نشاطه قبل  -

�ȆǇƢȈǈǳ¦Â�ĺƢǬǼǳ¦�ǶǿƢǗƢǌǻ�¾ȂƷ�Ƥ ǐǻ¦�Ƕđ�̈°¦®ȍ¦�¿ƢǸƬǿƢǧ�ǺȇǂƳƢȀŭ¦�¾ƢǸǠǳ¦�́ Ȃǐş�ƢǷ¢

)6(: فها عند النقاط التاليةو فرنسا، حيث اتضح ذلك من خالل وق يف

1 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Musulmans Algériens Rapatriables.
Laینظر (من طرف اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني  1944تأسست في   2 Rousse.(

3 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Exécution…, Op.Cit.
4 - Ibidem.
5 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Tirailleurs Nord-Africain Venu Combattre Sur Le Sol De
France Et Fait Prisonnier.
6 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 4I-7, Indigène Travailleur Nord-Africain Entré En France En 1939
Ou 1940 Ou En 1942 Comme Travailleur Volontaire.
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أو يف " محمد الماضي"بقيادة " لجنة مسلمين شمال إفريقيا"ما إذا كان اخنرط يف -

".خيضر عمار"بقيادة " اتحاد عمال شمال إفريقيا"

ما عالقته حبزب الشعب اجلزائري؟-

ختوف السلطات االستعمارية من ثورة لئن دلت هذه اإلجراءات على شيء، إمنا تدل على و 

المتأثرون بالدعاية األلمانية (عامة تقودها جمموعة من الشباب املثقفني املقتنعني بالفكرة الوطنية 

، بدأت سلطات 1945فالتقارير تشري إىل أنه منذ أفريل ) حسب وصف إدارة االحتالل لهم

نسا يف اجلزائر فقامت بتلك اإلجراءات االحتالل تشعر بوجود شيئا ما كان يعد يف اخلفاء ضد فر 

.)1(الوقائية

1945-1942: لجنة فرنسا الحرةو المجندون الجزائريون بين الحلفاء .4

:نزول الحلفاء في الجزائر-4-1

يف ظروف صعبة، 1942نوفمرب  8م و اجلزائر يو متت عملية نزول احللفاء يف املغرب األقصى 

ال يبعد عن مدينة " Rommelرومل "القائد األملاين  و على وشك الوقوع بيد احملور، "مالطا"ف

اليت أوقفتها القوات و كلم، باإلضافة إىل انتصارات اليابان يف احمليط اهلادي 100اإلسكندرية إال ب 

ال يستبعد أن يدخل الرئيس و الفولغا، و يف نفس الفرتة اجتازت القوات األملانية القوقاز و األمريكية، 

بعدما طلب من احللفاء بفتح جبهة أوروبية " هتلر"يف مفاوضات مع " Stalineستالين "السوفيايت 

إىل " ستالين"لتخفيف ضغط القوات األملانية على اإلحتاد السوفيايت، ذلك ما اتضح من رسالة 

ليس عندي أدنى شك في أن الحكومة البريطانية ترغب صادقة في أن : "حيث قال" تشرشل"

صادقة في أن ترى االتحاد السوفياتي منتصرا، فإذا وجدت بريطانيا الحكومة البريطانية، ترغب 

أن في فتح جبهة أخرى في الغرب، أمرا مستحيال في الوقت الحاضر، فهناك طريقة أخرى 

.)2(..."للتعاون العسكري

فتح  1942جويلية  25يف خضم هذه الظروف، قررت الواليات املتحدة األمريكية يف و 

مع احلرص على ضرورة التقليل من خسائرها لذا أمر الرئيس األمريكي  جبهة يف مشال إفريقيا

.249-248، المرجع السابق، ص ص 3، ج ...الحركة، )سعد هللا(أبو القاسم -1
.09، بغداد، د ت، صر، الجزء الثاني، منشورات مكتبة المناتشرشلمذكرات ، )تشرشل(ونستون -2
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Robertروبير مورفي "ممثله الشخصي " Rosveltروزفلت " Murphy " بالبحث عن شخصية

جلنة فرنسا احلرة، و بني حكومة فيشي،  الذي شهدته فرنسا االنقسام ظل  فرنسية حتظى باإلمجاع يف

جلأ إىل و ، 1942أفريل  17، الذي فر من األسر يف "Giraudجيرو "فوقع االختيار على اجلنرال 

يف نفس الوقت أجرى ممثل الرئيس األمريكي اتصاالت مع بعض و ، يف فرنسا املنطقة احلرة

.)1(الشخصيات املؤيدة للحلفاء يف اجلزائر

الساعة على  1942نوفمرب  08توقيت اإلنزال فكان ذلك يوم و مت االتفاق على تاريخ و 

القائد " Jousseجوس "باحا بالتوقيت احمللي للجزائر، على أن يتكفل كل من املقدم صانية الث

Laية العسكرية ماألعلى للحا Garnison هنري داستيي دي ال فيجري "و ،زائرمبدينة اجل

Henri D’astier De La Vigerie " حتييد جندي بضمان  400رفقة جمموعة متكونة من 

.)2(املدنية عند بداية اإلنزالو السلطات العسكرية 

عنها لضمان حياد املوالني " ديغول"من أجل إجناح العملية اقتضت اخلطة إبعاد اجلنرال و  

"بيتان"اليت ال جتد ترحيبا عند املارشال  كذلك إخفاء دور القوات الربيطانية و ، فيشيحلكومة 

)3(1940اهلدنة مع أملانيا يف سنة عقب إبرام اتفاقية " المرسى الكبير"بسبب هجومها على قاعدة 

بارجة حربية )500(مخسمائة  1942نوفمرب  8إىل  7يف ليلة على الرغم من ذلك أقلعت و 

صباحا، بينما جزء آخر 2أمريكية باجتاه اجلزائر، فوصل جزء منها إىل وهران على الساعة و بريطانية 

 اليوم  يف نفسو ، )12الملحق رقم ينظر (د صباحا 30وسا  5إىل ميناء اجلزائر على الساعة 

أخربه فيها بنزول احللفاء يف مشال رسالة " روزفلت"من الرئيس األمريكي " بيتان"تسلم املارشال 

"بيتان"إفريقيا، فأجابه املارشال  صرحت دائما أنه في حالة إعالن الهجوم علينا، فإننا سندافع ":

.)4(..."على إمبراطورية

3300جة لذلك صدرت أوامر مبواجهة اإلنزال يف اجلزائر، مما أدى إىل سقوط حوايل  نيتو 

يف اليوم و ، )5(يف صفوف احللفاء 1500و فيشيقتيل يف صفوف قوات حكومة و ما بني جريح 

1 - Dominique (Lormier), Op.Cit, P154.
2 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, P235.
3 - Ibid, P 334.
4 - Dominique (Lormier), Op.Cit, P156.
5 - Ibidem.
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من أجل اهلدنة، غري أنه اختلف مع احللفاء يف "Darlanدارالن " املوايل اتصل األمريكان بالقائد 

أن تكون باألمريكان  طالب بينما  اشرتط أن متس مدينة اجلزائر فقط ،ايف، حيثجماهلا اجلغر 

أعلن عن وقف إطالق النار يف و للمطلب األمريكي، "دارالن"نوفمرب رضخ  10يف و ، )1(شاملة

القائد األعلى الوقت يف نفس و مشال إفريقيا مقابل تعيينه حمافظا ساميا لفرنسا يف إفريقيا الفرنسية، 

اجلوية، أما و قائد للقوات الربية " جيرو"العسكرية الفرنسية يف إفريقيا، كما مت تعيني اجلنرال  للقوات

  : بالنسبة للضباط السامني اآلخرين فقد مت تثبيتهم يف مناصبهم على الشكل التايل

1 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, P252.
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)1(التنظيم العسكري للمحافظة السامية 

يف ظروف غامضة دعى سكان  1942ديسمرب  24يوم  يف خالل فرتة حكمه القصرية قبل اغتيالهو 

املنافس للجنرال " جيرو"احللفاء معا لكسب احلرب، مث خلفه اجلنرال و اجلزائر إىل تأييد فرنسا 

.)2(قيادة املقاومة الفرنسيةيف " ديغول"

1 - Ibid, PP 263-266.
.198، المرجع السابق، ص3، ج...الحركة، )سعد هللا(أبو القاسم -2
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المقیم العام بالمغرب

Noguesنوغاس 

Koeltzالجنرال كوالیتز 

قائد القوات العسكریة الجزائر

Barréجنرال باري 

قائد األعلى للقوات في تونس

الجنرال جوان

العام للقوات البریة في إفریقیا القائد 

الشمالیة

الجنرال جیرو

القائد األعلى للقوات البریة و الجویة

المحافظة السامیة

أمیرال دارالن 

القائد األعلى للقوات الفرنسیة في 

إفریقیا
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قبله هزمية فرنسا يف جوان و ، 1942نوفمرب  08كشف نزول احللفاء يف اجلزائر يوم 

1940�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�ƢēŚǜǼƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈ȂǬǳ¦�Ǧ ǠǓ�ȄǴǟ فساد اعتقاد عند اجلزائريني ،األملانية و

عقدة اجليش (عن بقية العامل قد زالت كأن احلواجز اليت كانت تعزل اجلزائرو تغري،  ماأن شيئا 

أعلنت عن حق الشعوب يف ة األمريكية ا ليت  ، فتطلعوا إىل الواليات املتحد)الفرنسي الذي ال يقهر

الميثاق "أكدت عليه بعد توقيعها رفقة بريطانيا على و احلرب العاملية األوىل،  منذتقرير مصريها 

)1(: من بني ما جاء فيها ما يليو ، 1941يف أوت " األطلسي

.إن كال من البلدين ال ترغبان يف توسع إقليمي أو غري إقليمي.1

2.�ȏ�ƢǸĔ¢ترغبان يف رؤية مثل هذه التبدالت اليت ال تتفق مع رغبات الشعوب.

.حترتم الدولتان حق مجيع الشعوب يف أن ختتار شكل احلكم الذي تريده تلك الشعوب.3

األمين "ني السيما حزب الشعب اجلزائري بقيادة يطنو لقد أعطت هذه القرارات دفعا قويا لل

بعد نزول القوات " مصالي الحاج"سعة، حيث صرح الذين علقوا عليها آماال واو " ينغبادال

: قال فرحات عباسو ، )2(..."1830لقد منيت فرنسا بأكرب هزمية منذ :" الربيطانية األمريكية قائال

إذا لم نتوصل إلى وفاق مع الحكومة فإننا و ال تعبئة للجزائريين إال إذا أدركوا لماذا يحاربون؟ "

.)3(..."سننزل إلى الشارع

مها اجليش اإلفريقي و يف خضم هذه الظروف كان اجليش الفرنسي منقسما إىل قسمني و 

قسم املشاة بوهران، و قسم املشاة باجلزائر، و يضم قسمة املشاة بقسنطينة، و ، )4(السلك التاسع عشر

يضم قوات املظليني الفرنسيني، و  FFLالقوات الفرنسية الحرة أما اجلزء الثاين من اجليش فيمثله 

.)5(ق البحريةفيلو 

، حتضريا حلملة تونس 1942لتعبئة يف أواخر نوفمرب لتزامنت هذه التصرحيات مع اإلعالن 

يف البداية أن يقوم اجليش الفرنسي بتغطية نصف مساحة اجلهة التونسية اليت  ، اخلطةحيث تطلبت 

.13، الجزء الثاني، منشورات مكتبة المنار، بغداد، دت، صمذكرات تشرشل، )تشرشل(ونستون -1
2 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, P345
3 - Ibidem.

تسمیة جیشھا المشكل من 1873و أمام بروسیا، و في إطار إعادة تنظیم جیشھا استبدلت فرنسا في 1870بعد ھزیمة -4
L’arméeالجیش اإلفریقي "المستعمرات من  d’Afrique" 19السلك "إلىLe 19éme Corps) Jocques:ینظر إلى -"

P112.)1962,-1870 1954-lgérie En Guerre 1830La France Et L’A(Frémeaux),
5 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, PP 333-334.
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احللف األملاين  األمريكية من االنتشار ملواجهةو كلم، حىت تتمكن القوات الربيطانية   300تقدر ب 

إعادة استدعاء و مما دعى بسلطات االحتالل إىل اإلعالن عن التعبئة العامة، )1(اإليطايل يف املنطقة

وضاع سوء أأن  كماعملية جتنيد اجلزائريني،   1940بعدما أوقفت هدنة  ،االحتياطيني اجلزائريني

وضع، فاالستعمار قد ترك من هنا وجب البحث عن خمرج هلذا الو وقف أمام استدعائهم ، هؤالء 

��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦ ملا شعرت و املعنوية، و اجلنود الفرنسيني متباعدين من حيث االمتيازات املادية و

ها احلاكم العام ثالسلطات االستعمارية خبطورة املوقف قامت بتبين سياسة الوعود من خالل رسالة بع

قصد منح  1942نوفمرب  22الفرنسية، يوم  إىل قائد أسطول احملافظة السامية إلفريقيا" شتال"

ȆǴǿȋ¦�Ƥ ȈǬǼǳ¦�ǪƷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢŠ��ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼŪ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�©¦±ƢȈƬǷȏ¦�ǆ Ǩǻ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦

لو بصفة مؤقتة، كما حرم ضباط صف األهايل و اليت حرم منها و Compagnieكتيبة قيادة  يف 

.)2(من االنضمام إىل مصلحة احملاسبات

إثر ذلك قامت سلطات االحتالل بإعادة استدعاء قوات االحتياط عن طريق على و 

�ÀȂǗǂƼǼŭ¦�Â¢�Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ÀÂƾǼĐ¦� ¦ȂǇ 1940-1939مشلت هذه االستدعاءات دفعيت و صحافتها، 

على أن متنح األولوية يف التعبئة للتخصصات، فالبلدية اليت يقطنها عدد أفراد قوات )3(طوعا

ية أكثر من عدد أفراد االحتياط يف سالح الفرسان، فإن أولوية االستدعاء االحتياط يف سالح املدفع

نظرا ألمهية العملية أكدت مراسلة احلكومة العامة للعمالت الثالثة خبصوص االعتماد و  ،تعود لألول

سجالت اخلاصة جبداول اإلحصاء اخلاصة بالدفعات يف عملية توزيع االستدعاءات، كما العلى 

اإليواء إىل غاية التحاقهم بالثكنات و اإلطعام للمجندين و دعت املراسلة إىل ضرورة توفري املواصالت 

.)4(بداية اخلدمةو 

موزعني  1942جزائري يف أواخر  12900أدت عملية استدعاء قوات االحتياط إىل جتنيد 

Leوهران، باإلضافة إىل جمموعة  و على قسم املشاة بقسنطينة، اجلزائر،  Gourepement

التابعة للحكومة املؤقتة " F.F.Lالقوات الفرنسية الحرة "األوراس، كما شاركت يف هذه احلملة 

أقصى متركز هؤالء يف و فيلق لسالح الدفعية، و بأربعة فرق للمظليني الفرنسيني، "ديغول"بقيادة 

1 - Dominique (Larmier), Op.Cit, P160.
2 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I 164, Situation Des Militaires Indigènes
3 - Journal, Echo D’Oran, 25-11-1942.
4 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164 ; Mobilisation Des Réservistes Indigènes.
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الليبية يف مارس " قزان"اجلنوب التونسي لتحركوا فيما بعد حنو الشمال بعد احتالل واحات 

مل تكن مشاركة احلكومة املؤقتة جمرد إثبات حلضورها يف مواجهة القوات األملانية اإليطالية ، )1(1943

على و رقي، فقط، بل كانت لغرض الدفاع عن إفريقيا الفرنسية املهددة يف جزءها الشمايل الش

  .حدودها اجلنوبية

باإلضافة إىل جتنيد اجلزائريني، قامت السلطات االستعمارية بتجنيد الشباب التونسي، 

�ǆ)تونس، الجزائر، المغرب األقصى(املغريب كذلك، ليصل عدد الشبان املغاربة و  ǻȂƫ�ƨǴŭ�ǺȇƾǼĐ¦

  :ذلك ما يوضحه اجلدول التايلو مغاريب، 50651

 - 1942نوفمبر ()2(تطور عدد المجندين المغاربة خالل حملة تونس :5-4الجدول رقم 

  )1943أفريل 

  المجموع  المجندون  ضباط صف  الضباط  جانفي

9203389831712626  األوروبيون

328821543216346  الجزائريون

95242712374928972  المجموع

¦ȂǸĐ¸  اجلنود  ضباط صف  الضباط  فبراير

149142831374219516  األوروبيون

7315352551527123  الجزائريون

156458183925746639  المجموع

¦ȂǸĐ¸  اجلنود  ضباط صف  الضباط  مارس

1 - Christine Levisse (Touzé) Op.Cit, PP 333-334.
2 - Belkacem (Recham), Les Musulmans…, Op.Cit, PP 232-233.
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149347561237518624  األوروبيون

6216302798329675  المغاربة

155563864035848299  المجموع

¦ȂǸĐ¸  اجلنود  ضباط صف  الضباط  أفريل

155955511641623526  األوروبيون

9615822848930167  المغاربة

165571334490553693  المجموع

�ǺǷ�ǄǨǫ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�À¢�¾ÂƾŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǼǳ�őƬȇ16346  رجل يف جانفي

رجل يف شهر أفريل من نفس السنة أغلبهم من صنف اجلنود، ففي بداية  30167إىل  1943

  :ذلك لعدة أسباب نذكر منهاو احلملة على تونس مل يهتم اجلزائريون بأمر االستدعاءات 

اليت مت تسرحيهم مبوجبها، و ، 1940الفرنسية خاصة بعد هزمية  إدراكهم ملدى ضعف القوات-

.1830، حيث اعتربوا ذلك هزمية لفرنسا منذ 1942نزول احللفاء يف نوفمرب و 

-�ǺǷ�ǶǿƾǓ�ƨȇǂǐǼǠǳ¦�ƨǴǷƢǠŭ¦�ǲǠǨƥ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈǠǓÂ�ňƾƫ

نود الفرنسيني كان واضحا يف مجيع بني اجلو طرف قيادة اجليش الفرنسي، فالفرق بينهم 

��©ȏƢĐ¦ عدد الضباط و لعل ما يدل على ذلك الفرق الشاسع بني عدد الضباط الفرنسيني و

 .اجلزائريني الوارد يف اجلدول

-��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�¾Ƣǔǻ اليت محلت انشغاهلم، حيث و

الذي قال قبيل بداية احلملة " فرحات عباس"مثل  جتلى ذلك من خالل تصرحيات قائدها

...".ال تعبئة للجزائريين، إال إذا أدركوا لماذا يحاربون": على تونس

استمرت الدعاية األملانية جتاه اجلزائريني، فحسب مصادر أمنية فرنسية أن -

وصول  خاصة عندما تذكر أن اليهود هم املستفيد األكرب من ،كان بارزا) الدعاية(تأثريها 
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الخونة هم :" واصل حمطات الراديو األملانية دعايتهاتعليه و األجنلوسكسون إىل اجلزائر، 

على هؤالء أن يبقوا مخلصين و الجزائريين، و الذين أصبحوا يقودون الجنود الفرنسيين 

ذلك  ما أدى إىل عزوف اجلزائريني عن ، )1(...""بيتان"لقائدهم الشرعي المارشال 

 861إىل  1942وهران يف أكتوبر  Divisionالتجنيد، حىت وصل العجز يف قسم 

مستدعى من بني  129يف منطقة القبائل مل حيضر سوى "األربعاء نايت إراتن" يفو  رجل،

رجل من بني  150حضر " Micheletالحمام عين "بالقرب منها يف منطقة و ، 239

تغطية هذا العجز جلأت السلطات االستعمارية إىل جتنيد أرباب  بغرضو ، )2(مستدعى 248

أطفال، هؤالء الذين مت إعفاؤهم من اخلدمة ) 06(أرباب األسر اليت يفوق عدد أطفاهلا ستة 

بإصدار تعليمة تنص على صرف  1943مارس  10، كما قامت يف )3(1939يف سنة 

�̧ ƢǓÂȋ¦�ƨǴǤƬǈǷ��ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǠǳ�ƨƸǼǷ��ǂǇȋ¦�ǽǀŮ�ƨȇ°Ǆŭ¦ على الرغم من ذلك فغالبا ما  و

.)4(كان دفعها ملستحقيها يتأخر عن موعده

"قوات فرنسا الحرة الموالية للجنرال ديغول"كانت محلة تونس أول مناسبة مجعت بني 

املوايل ...) نمخز و صبايحية، قومية، رماة، (املشكل من الفرق األهلية " جيش إفريقيا"قوات و 

اليت سجلت خسائر بشرية و إىل جانب احللفاء ملواجهة احللف األملاين اإليطايل، "بيتان"للمريشال 

  :يوضحها اجلدول التايل

)5(الخسائر البشرية الناجمة عن حملة تونس :6-4جدول رقم 

  عدد الجرحى  عدد القتلى  عدد القوات  الدولة

  900  2700  9000  الواليات املتحدة األمريكية

  12500  4439  120000  بريطانيا

1 - Charles Robert (Ageron), L’Algérie…, Op.Cit P191.
2 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit ; P344.
3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164, Recrutement Indigène Pères De Familles Nombreuses.
4 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164, Du Paiement…, Op.Cit.
5 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, P338.
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)1(فرنسا

  جيش إفريقيا

  قوات فرنسا احلرة

80000

3500

2156

38

10276

69

"إفريقياجيش "من خالل اجلدول أن فرنسا شاركت يف احلملة بقوات معتربة ممثلة يف و يبدو 

رسالته إىل  املشكل أساس من الفرق األهلية، هذا ما جعل الرئيس األمريكي روزفلت يثين عليه يف

أعبر لكم عن إعجاب الشعب األمريكي بمشاركة القوات : "قيادة هذا اجليش حيث جاء فيها

.)2("الفرنسية تحت قيادتكم في استرجاع تونس

ما إن انتهت محلة تونس، حىت طفت على السطح أزمة سياسية يف فرنسا، حيث طالب و 

Comitéاللجنة الفرنسية للتحرير الوطني "من  1943جوان  08اجلنرال ديغول يف 

Française De Libération National" بالفصل يف مسألة تعدد صالحيات اجلنرال ،

إذا بقي الوضع على حاله فمن األحسن أن تتشكل جلنة برئاسة قايد املقاومة لإلشراف و ، )3("جيرو"

رفض " جيش إفريقيا"مدعما من الذي كان " جيرو"على تنظيم إصالحات عسكرية، إال أن اجلنرال 

بوقف املساعدات املالية للجنة " تشرشل"يف خضم هذه التطورات قام رئيس الوزراء الربيطاين و ذلك، 

 ي املتمثل يفالوسطاحلل على قبول " جيرو"، مما أرغم اجلنرال 1940جوان  30فرنسا احلرة يف 

القوات و بالسلطة على القوات الفرنسية، "ديغول"أن حيتفظ اجلنرال و قائدا أعلى، و رئيسا  بقائه

أدى ، لقد )4(متابعة العملياتو التجنيد، و املقاومة داخل فرنسا مبا يف ذلك اإلشراف على التنظيم، 

اللجنة "اليت أصبحت مدعومة من غالبية أعضاء " ديغول"هذا االتفاق إىل تعزيز سلطة اجلنرال 

دورا كبريا يف تثبيت هذه السلطة، إذ تزامنت هذه ، كما لعبت الظروف"الفرنسية للتحرير الوطني

��ǆ ǻȂƫ�ǺǷ�Ƣē¦Ȃǫ�®ǂǗ�ƾǠƥ��ƢȈǳƢǘȇ¤�ȄǴǟ�¿ȂƴŮ¦�Ŀ� ƢǨǴū¦�ƨƦǣ°�ǞǷ�ƨǷ±ȋ¦ أن هذا االنقسام الفرنسي و

  .ليس يف مصلحة احللفاء يف الظرف الراهن

ألف 15ألف، أما عدد الجرحى و القتلى 60أن عدد القوات الفرنسیة كان "1945االنتقام في "في كتابھ "بوف"نرال یذكر الج-1
Généralینظر إلى ( Beaufre, Op.Cit, P217..(

2 Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, P338.
"دیغول"كن تشرشل یؤید الجنرال "جیرو"انقسم الحلفاء حول زعامة المقاومة الفرنسیة، فبینما كان روزفلت یمیل إلى الجنرال -3

).198، ص2، ج ...أبو القاسم سعد هللا، الحركة:ینظر إلى(في عزل صاحبھ 
4 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, PP 319-320.
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 :لجزائريون في حروب أوربا مجدداا-4-2

ملواجهة احللف األملاين  1943إىل أفريل  1942أظهر تدخل احللفاء يف تونس من نوفمرب 

اإليطايل ضعف اجليش الفرنسي من حيث العتاد احلريب الذي يعود عقد الثالثينات من القرن 

هلذا و العشرين، ذلك ما جعل الفرنسيون يتطلعون إىل املساعدات األمريكية إلعادة تسليح جيشهم، 

ملناقشة املسألة  1943جانفي  10يف سرية إىل املغرب األقصى يف " جيرو"عي اجلنرال الغرض د

جانفي  24-13إدراجها ضمن جدول أعمال قمة الدار البيضاء للحلفاء املزمع عقدها ما بني و 

يف و ، )1(خالل هذا اللقاء تعهد األمريكان بتقدمي مساعدات عسكرية للجيش الفرنسيو  1943

طن من العتاد  256621مت نقل ما وزنه  1943ن شهر جانفي إىل شهر جويلية الفرتة املمتدة م

بذلك تكون الواليات املتحدة األمريكية سامهت يف إعادة بناء و ، )2(العسكري إىل مشال إفريقيا

-1943مبشاركة يف املعارك العنيفة يف املدة من و اجليش الفرنسي لتثبيت وجود يف مشال إفريقيا، 

  .معتمدة يف ذلك الشباب املغاريب الذي سيشكل نصف عدد جنودها يف أوروبا 1945

باشرت " كاترو"رفقة اجلنرال  1943على إثر وصول اجلنرال ديغول إىل اجلزائر يف جوان و 

يف بعض  1942-1941منها دفعيت و السلطات االستعمارية عملية استدعاء الدفعات املتخلفة 

  :لتايلاملناطق من القطاع الوهراين على النحو ا

في بعض بلديات  1942-1941عدد المجندين الجزائريين لدفعتي  :7- 4الجدول رقم 

)3(القطاع الوهراني

الغزوات   تالغ  عين أفكان  مكرة ب، م  البلدية

  ندرومةو 

  سعيدة

عدد 

  المجندين

95033221686

1 - Général Beaufre, Op.Cit, P191.
2 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, PP 341-342.
3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164, De l’Incorporation Des Recrues Indigène Des Classes 1941 Et
1942. 10-07-1940.
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مل تسجل غيابات يف صفوف و إذا كانت املصادر قد ذكرت أن العملية متت يف هدوء، و 

املستدعني، فإن األمر يف قطاع اجلزائر عندما قامت إدارة االحتالل باستدعاء قوات من اجلزائريني 

حالة عصيان  11129مسجل، مت إحصاء 56545، فمن بني 1936و 1935لدفعيت 

 حالة 581يف البليدة و مسجل، 1518حالة من بني  980للمجندين، فمدينة اجلزائر سجلت 

.)1(مسجل 674من أصل 

1943�ǂǋ¦ƾǷ�ń¤�ǺȇƾǼĐ¦�°¦ǂǨǳ�̈ƾȇƾǟ�©ȏƢƷ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ƪسبتمرب  29يف و  ǐƷ¢

لقد ادعت بعض املصادر أن أعضاء من حزب ، )2(أن عددهم يف تزايد متزايدو منطقة القبائل، 

�Ǌ ȈŪ¦�» ȂǨǐƥ�¼ƢƸƬǳȏ¦�¿ƾǟ�ȄǴǟ�ǺȇƾǼĐ¦�ǒ ȇǂƸƬǳ�ǶȀǗƢǌǻ�ǺǷ�¦ȂǨǟƢǓ�ƾǫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦

ȂǇ�ń¤�Ǯ �و الفرنسي، غري أن باإلضافة إىل ذلك، فإن ظاهرة العصيان  ǳǀǯ�®ȂǠƫ�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�°¦ǂǨǳ¦

ƾǠǳ¦�Ŀ� ȏƚǿ�«ƢƴƬƷ¦�Ƥ ƦǇ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈǠǓÂ�ƨȈǠǓÂ�́ Ȃǐş�ǂȇǂǬƫ�ȆǨǧ��©¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƾȇ

�ƺȇ°ƢƬƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦05  1943ماي�Ʈ ȈƷ�ǺǷ� ¦ȂǇ��©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ�Ŀ�ǶŮ¦ȂƷ¢�ňƾƫ�ń¤�°Ƣǋ¢��

��ǶēƢǻƢǠǷ�ǺǷ�Ǧو ، )3(املعاملةو األجرة، الرتبة، الرتقية  ȈǨƼƬǳƢƥ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�¿ȂǬƫ�À¢�¾ƾƥ

1943جويلية  17رار يف قƥ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�ǶēƘǧƢǯ��Ƣاالعرتاف  مبا يقدمونه من تضحيات لفرنسو 

"ديغول"باإلضافة إىل قرار اجلنرال ، )4(اجلنود الفرنسينيو ينص على تساوي األجرة بني اجلنود اليهود 

بضغط من الواليات املتحدة  1943أكتوبر  21بتاريخ ) لليهود(بإعادة اجلنسية الفرنسية هلم 

Adolfأدولف هيلد "تبها وزير اخلارجية األمريكي قد سبق ذلك رسالة كو األمريكية،  Held " إىل

يف طريقه و إىل يهود اجلزائر، و رئيس جلنة العمل اليهودية يف أمريكا، يعده فيها بعودة العمل بقرار كرميي

يف املوضوع، الذي اختذ القرار يف "ديغول"حتدث إىل و يف اجلزائر، "هيلد"توقف " موسكو"إىل 

فعال أثار ذلك و الذي كان سبق له أن رفضه حبجة أنه سيثري املسلمني اجلزائريني، "جيرو"غياب 

�¾¦ǂǼŪ¦�ǶŮ�ƢȀǷƾǫ�Ŗǳ¦�®ȂǟȂǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�¦Ȃǳ Ƣǈƫ�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨǜȈǨƷ"عرب " جيرو

.)5(الصحافة الكولونيالية

1 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, PP 344-345.
2 - A.N.O.M, Série Alger, Boite 2 I47, Au Sujet De Déserteurs En Kabylie 29/09/1943.
3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I 164, Relative…, Op.Cit.
4 - A.N.O.M, Série Oran, Boite5I 164, Paiement De La Solde…, Op.Cit.

.212ق، ص، المرجع الساب3، ج...الحركة، )سعد هللا(أبو القاسم -5
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15مرسوما يف  بعدما رفض اجلزائريون االلتحاق بصفوف اجليش، أصدرت جلنة فرنسا احلرةو 

1943�ȄǴǟ�ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨƸǼŭ¦�ǶȈȈǬƫ�̈®ƢǟƜƥ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�°ȂƳ¢�ƨǰƦǋ�ƾȇƾŢ�́ديسمرب  Ȃǐş

  :الشكل التايل

)1(المنحة العائلية الموحدة  :8-4 الجدول رقم

  األطفال تحت الكفالة  الرتبة

الجندي 

  العريفو 

0123456

180240300450600780960

ضباط 

  صف

240330450780111012601590

مت حتديد االستفادة من هذه املنحة للمتزوج  16/07/1944مبوجب قرار صدر يف و إال أنه 

.)2(سنوات يف اجليش 5الذي قضى أكثر من 

:كما أضاف املرسوم تعويضات أخرى خاصة باجلندية خارج اجلزائر على النحو التايل

)3(عالوة الخدمة خارج إفريقيا الشمالية :9-4جدول رقم 

  خارج إفريقيا الشمالية  الخدمة في إفريقيا الشمالية  الرتبة

  رقيب أولو عريف أول رقيب 

  مساعد أولو مساعد 

  مرشح

240300

270330

390480

1 - J.O.F.R, N°01 Du 01 Janvier 1944.
2 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I 164, Des Soldes Te Indemnités Allouées Aux Militaires Indigènes
Mariés.
3 - J.O.F.R, N°01 Du 01 Janvier 1944.
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�°ƢǗ¤�Ŀ� ƢƳ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�̈ǂƳ¢�ǶȈȈǬƫ�̈®Ƣǟ¤�À¢�ƨȈǸǫǂǳ¦�©ƢȈǘǠŭ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǔƬȇ

��ƢƥÂ°Â¢�Ŀ�ƢȈǻƢŭ¢�ƾǓ�ƢđÂǂƷ�µ اسلطات االحتالل إىل إغراء اجلزائريني للتجنيد استعدادسعي  ȂŬ

�Ŗǳ¦�ƨȇƢǼǠǳ¦�Ǯ¢و  Ǵƫ�Ȇǿ�ÀȂǸǔŭ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷحاط� ƢǷƾǫ�Ƣđ�ƪ

  .املقاهي الستغالل احملاربني اجلزائريني الذين منحتهم رخصا 

باستغالل و عادة بناء جيشها بدعم من الواليات املتحدة األمريكية بذلك متكنت فرنسا من إو 

عشية زحف احللفاء على و الظروف السيئة للجزائريني يف ظل سياستها االستعمارية لتجنيدهم 

3emeالقسم الثالث للمشاة الجزائريين "قرار بإنشاء " جيرو"إيطاليا، أصدر اجلنرال  D.A.I."

السيان "وصل إىل مدينة و ، 1944جوان  5دخل مدينة روما يف و الذي شارك احللفاء يف احلرب، 

La sienne "بدأ التخطيط لتحرير فرنسا  هامنو جويلية من نفس السنة،  03يف  يطاليايف مشال إ

�Ŀ�¦ȂǴǏÂ�Ʈ ȈƷ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨǬǧǂƥ� ƢǨǴū¦�ƢȀǴƻ®�Ŗǳ¦16  ونتول"إىل مدينة  1944أوت"

16يف  1943تطلب قوة أكرب فلجأ قيادة اجليش إىل استدعاء دفعة ذلك ما  )1(مث إىل مرسيليا

:، كما هو موضح يف اجلدول التايل1944ديسمرب 

1 - Belkacem (Recham), Les Musulmans, Op.Cit, P248.
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)1(1943دفعة حسب عدد المجندين الجزائريين في العماالت الثالث17اجلدول رقم 

  المجندين فعالعدد   عدد المجندين المقبولين  مكتب التجنيد

66494250  الجزائر 

82685300  وهران

113957250  قسنطينة

)2(2631216800  المجموع

�śǳȂƦǬŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�¦®ƾǟ�śƥ�¼ǂǨǳ¦�¾ÂƾŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂȀǜȇ و�śƥ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄��ȐǠǧ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ

االجتماعية املزرية، و إقبال اجلزائريني على االخنراط يف اجليش الفرنسي  هروبا من األوضاع االقتصادية 

، )4(أكدت أن اجلزائريني كانوا يقتاتون من األعشاب الضارة )Turbet")3توبير "أن جلنة و خاصة 

Albertألبير كامو "يف نفس السياق ذكر و ، )4(الضارة Camus " أنه رأى أطفاال يتصارعون مع

ركوب املخاطر و دفعت هذه الظروف الشباب املغاريب إىل التجنيد، ، )5(الكالب على القمامات

�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǢǴƥ�̄¤��ƨȈǌȈǠŭ¦�» Âǂǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ� ȆǘƦǳ¦�©Ȃŭ¦�ǺǷ�ȏƾƥ��§ǂū¦�¾¦Ȃǿ¢�ƨȀƳ¦Ȃŭ

و العدد اإلمجايل ألفراد اجليش هو  550000جمند من جمموع  232000، 1944يف ماي 

  :يتوزعون على الشكل التايل الفرنسي

1 - A.N.O.M, Série Oran, 5I164, Appel Sous Les Drapeaux De 14000 Indigènes De La Classe 1943.
).14000(من مجموع الدفعة %20مجند أي ما یعادل 2800قدرھا -2
لباتو "عضو المجلس االستشاري المؤقت، و المحامي "تیبیر"برئاسة الجنرال 1945كلفت بالتحقیق في أحداث ماي -3

Labatut"قاضي بتلمسان"طالب بن شعیب ولد بن عودة"، و.
4 - S.H.D, Série H, Boite 1H2845, Les Troubles De Mai 1945 En Algérie.
5 - Boucif (Mekhaled), Op.Cit, P58.
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)1(1944مساهمة البلدان المغاربة في الجيش الفرنسي في سنة    :10-4جدول رقم 

  تونس  المغرب  الجزائر  البلد

1290008800015000  عدد المجندين

%06.4%37.9%55.6  النسبة

��ƨƫÂƢǨƬǷ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�®¦ƾǟ¢�À¢�¾ÂƾŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǚƷȐȇ حسب عدد السكان ذلكو

7.14يف املغرب األقصى و مليون نسمة  7.68يف اجلزائر  1944األصليني الذين عددهم يف سنة 

تونس و حبسب طريقة التجنيد أيضا، ففي اجلزائر و ،)2(مليون نسمة 2.68يف تونس و ملني نسمة، 

التجنيد الطوعي، أما يف املغرب األقصى عن طريق التجنيد و تتم العملية بواسطة التجنيد اإلجباري، 

على كل حال و الطوعي فقط، هلذا احتلت مسامهة اجلزائريني يف اجليش الفرنسي املرتبة األوىل مغاربيا، 

1 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I 164, Effectif Des Indigènes Nord-Africains Sous Les Drapeaux
02/05/1944.
2 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5i164, Tableau Récapitulatif Des Chiffres Des Population (Evalués En
1944).

الجزائر
56%

المغرب
38%

تونس
6%

نسبة مساھمة كل قطر مغاربي في الجیش 
الفرنسي
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�ǂǯǀȇ�Ʈ ȈƷ��ƨƥ°ƢǔƬǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¿Ƣǫ°ȋ¦�ȄǬƦƫ"مسامهة املغاربة يف اجليش أن نسبة " فرحات عباس

  .قيادة اجليش الفرنسي)1(كما أعلنت عنه  %42ليس و ، %90وأ %80الفرنسي وصلت إىل 

�ƨǬǘǼǷ�ń¤�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǶȀǠǷو ، وصل احللفاء 1944حبلول خريف سنة و 

«�¦�ƨȈǇƢǬǳ¦�ƨȈƻƢǼŭو ،"االلزاس" Âǂǜǳ¦�ǲǠǨƥ�ǶēƢǻƢǠǷ�®¦±�½ƢǼǿ)أكرب اليت كانت ) البرودة الشديدة

اشتداد املعارك، مما أدى إىل تسجيل خسائر بشرية فادحة يف صفوفهم، خاصة إذا و  )2(مما يطيقون

إىل  97000علمنا أن اخلسائر البشرية الفرنسية منذ محلة تونس  إىل استسالم أملانيا بلغت ما بني 

«�¦39645ȇƾǼĐوقتيل  11193مفقود، من بينهم و جريح و قتيل  110000 ȂǨǏ�Ŀ�ƶȇǂƳ ن

، لقد أدت التطورات على جبهات القتال إىل الرفع )3(جمموع اخلسائر %52املغاربة، أي ما يعادل 

�Ǌ ȈŪ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�ƨǴƴǈŭ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�ǂƟƢǈŬ¦�Ǻǟ�ƲƫƢǼǳ¦�ǄƴǠǳ¦�ǒ ȇȂǠƫ�ƾǐǫ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�ǺǷ

14000رجل لريتفع العدد من  5000عليه فقد طالبت قيادة اجليش بزيادة قدرها و الفرنسي، 

، كما قامت إدارة االحتالل مبراسلة )4(1944لدفعة  19000، إىل 1943ضمن دفعة جمند 

جوان  10القيادة العسكرية يف اجلنوب يف و ) الجزائر، وهران، قسنطينة(عمال العماالت الثالثة 

1944�ƨǠǧƾǳ�ǺȇƾǼĐ¦� ƢǐƷȍ1945 ، 1943ضم إليها املؤجلني من الدفعات السابقة و-

يجية دفع عملية التجنيد نشري إىل اآللية املعتمدة من طرف السلطات ضمن إسرتاتو ،  )5(1944

إذا ما  طبقت و املنح، اليت تبقى جمرد وعود و التعويضات و املمثلة يف اإلغراء بالرواتب و االستعمارية 

�ȆǨǧ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƨȈǴǫȋ¦�ȏ¤�ǆ Ť�ȏ�ƢĔƜǧ21  صدرت تعليمة نصت على  1945ديسمرب

الضباط الفرنسيني، كما أشارت و تساوي هذه االمتيازات بني ضباط اجلزائريني يف اجليش الفرنسي، 

لذين ختلوا عن أحواهلم اجلنود اجلزائريني او نفس التعليمة إىل املساواة بني اجلنود الفرنسيني، 

��©¦®ƢȇǄǳ¦�ǽǀđ�śȈǼǠǷ�Śǣ�ǶȀǧ�Ƣđ�¦ȂǜǨƬƷ¦�Ǻȇǀǳ¦�ƢǷ¢��ƨȈǐƼǌǳ¦ على هذا األساس فاجلندي و

2160�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�ƢǷ¢��Ȇǈǻǂǧ�Ǯله أربعة أطفال يتلقى أجرة قدرها و الفرنسي املتزوج  ǻǂǧ

1 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5i164, Effectif…, Op.Cit.
2 - Dominique (Lormier), op.cit, P224.
3 - Belkacem (Recham), Les Musulmans…, Op.Cit, Pp 245-246.
4 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5i164, Appel…, Op.Cit.
5 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5i 164, Etablissement Des Tableaux De Recensement De La Classe
Indigènes 1945.
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هذا األخري فضل احملافظة على ، ال لشيء سوى أن )1(فرنك فرنسي 420نفس احلالة العائلية أجرته 

  .أحواله الشخصية 

�ƨǷƾŬ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ǶēǂƼǇ�ǲƥ��ƾū¦�¦ǀǿ�ƾǼǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¾ȐǤƬǇ¦�Ǧ ǫȂƬȇ�Ń

وضعها حتت تصرف اجليش الربيطاين و  )2(مصاحل احللفاء أيضا، حيث مت تشكيل وحدات عمالية

  :موزعة على املناطق التالية 1943جانفي  01ابتداءا من

)3(توزيع الوحدات العمالية حسب المناطق  :11-4دول رقم ج

سوق   عنابة  قسنطينة  الجزائر  المنطقة

  أهراس

  سكيكدة  بجاية

عدد 

  الوحدات

151008040201

1945إىل  1943مهما يكن من أمر، فإن مسامهة املغاربة يف اجليش الفرنسي ما بني 

هؤالء  وقف جمند جزائري،150000منهم  ،جمند 250000إىل  200000  تراوحت ما بني

ƢƥÂ°Â¢�Ŀ�ǶđÂǂƷ�Ŀ� ƢǨǴū¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¤) ديغول"عنهم قال و ، )13ينظر امللحق رقم" هم سيف ":

1944�Ŀ�°±ƢƴŠ�ǶȀƬȀƳ¦Â�ƢĔ¢�Śǣ08، لقد أسهم اجلزائريون يف حترير فرنسا يف سنة )4("فرنسا

.1945ماي 

1 - A.N.O.M, Série Oran, Série Boite 5i164, Situation Comparée Des Militaires Au Anciens Militaires
Servant Ou Ayant Servi « A Titre Français » Ou « A Titre Indigène ».

,A.N.O.M:ینظر(عامال، و على رأس كل واحدة منھا ضابطین، و ضابط صف بریطاني مترجم 250كل وحدة تضم -2 Série
Oran, Boite 5i164, Main-d’œuvre).

3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5i164, Main-d’œuvre.
4 - Christine Levisse (Touzé), Op.Cit, Pp 366-367.
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:1945ماي  08أحداث و المجندون الجزائريون -5

�ƨǓƢǨƬǻ¦�ń¤�ƪ، )1(ماي 08كتب الكثري من املؤرخني عن أحداث  ǳȂŢ�ƢĔ¢�Ã¢°�ǺǷ�ǶȀǼǸǧ

ون حيتفلون بعيد انتصار احللفاء الذي كان يرمز إىل انتصار احلرية عفوية بعدما خرج اجلزائري

̄°ǫ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�§ǂǔǳ�ƨǠȇو  �ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƢēǀţƢǧ��ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦ وية أثناء

منهم من اعتربها ختطيط لثورة شاملة اكتشف أمرها قبل قيامها فتعثرت و احلرب العاملية الثانية، 

  .فشلتو 

عجز فرنسا، حيث جتلى ذلك و فيما سبق أن تطورات احلرب كشفت عن ضعف  نالقد ذكر 

د نزول رضوخها لشروط اتفاقية اهلدنة معها، مث بعو أمام األملان، 1940من خالل هزميتها يف 

،لذا أدرك اجلزائريون أن ما تدعيه من قوة مل يكن سوى 1942احللفاء يف مشال إفريقيا يف نوفمرب 

��Ƥ ǴǤƫ�ȏ�ƢĔƘƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�¿ƢȀȇȍ�ƢȀǼǷ�ƨǳÂƢŰ نتيجة لذلك عرفت احلركة الوطنية اجلزائرية و

�Ƥ أثناء احلرب نشاط مكثفا على الرغم من مجلة االعتقاالت اليتو قبيل  Ǡǌǳ¦�§ǄƸǧ��Ƣē®Ƣǫ�ƪ Ǵſ

غري أن ظروف احلرب جعلته ينشط من خالل خاليا سرية، كما أن مجعية 1939اجلزائري حل منذ 

الذي " الشيخ اإلبراهيمي"العلماء املسلمني بعد وفاة رئيسها الشيخ عبد احلميد بن باديس، خلفه 

التوجيه، أما و كة التعليم وضع يف إقامة جربية، ومع ذلك واصلت اجلمعية نضاهلا من خالل حر 

فقد جتندا يف صفوف اجليش الفرنسي دفاعا عن فرنسا األم، مث يئسا "بن جلو"و" فرحات عباس"

  .فيما بعد من تعنت إدارة االحتالل

�ƨǏƢƻ��°ƢƦƬƻȏ¦�Ǯ Ű�ȄǴǟ�ƢǈǻǂǨǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦� ȏÂ�§ǂū¦�©¦°Ȃǘƫ�ƪ ǠǓÂ�ƢǸǯ

اليت بينت أن لإلخالص حدود، كما و ، 1941جانفي  25بعدما  متردت فرقة الرماة يف احلراش يوم 

�¾Ƣǫ�Ʈ ȈƷ���ǺȇƾǼĐ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�§ǄƷ�ȆǴǓƢǼǷ�ǒ Ǡƥ�®ȂƳÂ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǚƷȂǳ

:من بین ھؤالء-1
- Redouane Ainad Tabet, 8 Mai 45 En Algérie.

- Boucif Mekhaled, Chronique D’un Massacre 8 Mai 1945.
- Jan Louis Planche, Sétif 1945 Histoire D’un Massacre Annoncé.

.225ص.و أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنیة الجزائریة، الجزء الثالث
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إن تعاليم الحركة الوطنية قد انتشرت بين العساكر : "يف هذا الشأن "أحمد مهساس"

.1..."الجزائريين

دخلت اجلزائر مرحلة جديدة من تطورها السياسي  1942نوفمرب  8بنزول احللفاء يف و 

فرحات "اجتماع و بفضل بعض الوعود اليت أعلنوا عنها احللفاء مثل هاورد يف امليثاق األطلسي 

وبعدها قدم اجلزائريون مذكرة إىل احللفاء ،)2(أثناء مروره باجلزائر" روزفلت"مريكي بالرئيس األ" عباس

فرحات "بفضل مساعي و ، 1943، مث بيان الشعب اجلزائري يف فرباير 1942ديسمرب  22يف 

"مصالي"خالل مرور و فحول إىل إقامة جربية، "مصالي الحاج"خفف السجن على " عباس

.)3(اخلارجيةو ليتناقشا يف احلالة السياسية الداخلية " عباس"بسطيف نزل ضيفا عند 

بعد استنفاذ كل الطرق و جلنة فرنسا احلرة للمجهود احلريب للجزائريني، و نتيجة لتنكر احللفاء و 

إنصاف الشعب اجلزائري، بدأ التفكري يف ثورة عامة من أجل االستقالل مل و ملعاجلة القضية اجلزائرية، 

أصبح للحركة الوطنية ما جيمعها أكثر مما يفرقها، فبعدما أعلن اجلنرال حيالفها التوفيق، خاصة بعدما 

أحباب البيان، و حزب الشعب و ��¦1944��ƨȈǠǸŪ¦�ǺǷ�ǲǯ�ƢēǂǰǼƬǇمارس  7على أمرية ديغول 

كانت عملية التحسيس تتم بواسطة و ئريني بعدم املشاركة يف االنتخابات البلدية،  طالبوا اجلزاو 

من ذلك منشور أصدره حزب و ، 1945االجتماعات خالل ربيع و . الصحف السريةو املنشورات 

الذي طالب فيه من مناضليه بتسليح أنفسهم بسرعة يف وجه التطورات اجلديدة، و الشعب اجلزائري، 

1945يكون قد أعطى موافقته منذ أفريل  مصالي الحاج االستخبارات فإن حبسب تقارير مصاحلو 

قصر "وقعت حوادث خطرية يف ) 1945أفريل (يف نفس الفرتة و ، )4(على إعالن حكومة جزائرية

.6حني منعت إدارة االحتالل اجتماعا حلزب الشعب اجلزائري )5("الشاللة

ملخطط لبعض الوطنيني   1945أفريل  13تزامن ذلك مع كشف أحد التقارير بتاريخ 

�°¦ǂǧ�ƾǠƥ�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�ÀȂǰƫ��ƨƸǴǈǷ�ƨǓƢǨƬǻ¦�Ǻǟ�ÀȐǟȍ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�ǪȈǈǼƬǳƢƥ

.186أحمد مھساس،  المصدر السابق، ص - 1

2 - Henri (Jacquin), La Guerre Secrète En Algérie, Editions Olivier Orban, Paris, 1977, P46.
.225، ص 3، ج ...، الحركة)سعد هللا(و القاسم أب-3
.930، المرجع السابق، ص)أجرون(شارل روبیر -4
.كیلومتر جنوبا175تبعد عن العاصمة ب "تیارت"إحدى دوائر والیة -5
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�©ƢǼǰưǳ¦�ǺǷ�ǺȇƾǼĐ¦ الذخرية، كما ذكر املصدر أن املخطط، مل و استيالئهم على األسلحة الرشاشة و

لبدئ  )1(يف هذه االنتفاضة  ¦ƢǷƾǬǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ و ضباط الصف ، و ثن قدماء الضباط يست

مقر البلدية، بغرض االستيالء و الثكنات و احلرس اجلمهوري و من سطيف على كتيبة الدرك،  اهلجوم

حبسب نفس التقرير أن املدعو و ، )2(على األسلحة، بينما تتكفل جمموعة أخرى بقطع خطوط اهلاتف

جمموعة أخرى من ضباط و  "سعيدي"املساعد و " بريكا"هو من و مالزم أول سابق " دجاكتا ابراهيم"

يف عنابة فإن تقارير مصلحة االستعالمات ذكرت أن جمموعة من و صف يقفون وراء هذا املخطط، 

��śǸǴǈŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�§ǄƸǴǳ�ƨȈǴƻ�ǲȈǰǌƫ�ń¤�ȄǠǈƫ�Ƥ Ǡǌǳ¦�§ǄƷ�ȆǴǓƢǼǷ العلمة "يف و

Saint-Arnaud " قامت جمموعة من أحباب البيان باالتصال ليال بفرقة للرماة من أجل إعالن

ماي  8يف شرشال مل يشارك مناضلو حزب الشعب اجلزائري يف مظاهرات و ،  )3()الجهاد(الثورة 

1945�ǺǷ�ǲǯ�ǞǷ�¾Ƣǐƫ¦�Ŀ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ"الذين كان  "قدور معسكري"و" عمر أوعماران

سي، فاتفقوا معهما على جلب السالح املوجود يف املدرسة العسكرية، مث منخرطني يف اجليش الفرن

يف سعيدة ذكرت التقارير أن خلية حزب الشعب احملل هي و ،  )4(تنظيم املقاومة انطالقا من اجلبال

أثناء عمليات االعتقال و ، دار البلديةمثل من تقف وراء عمليات التخريب اليت طالت املرافق العامة 

، أما يف تلمسان فإن التقارير دلت على وجود )5(على وثائق خاصة حبزب الشعب اجلزائريمت العثور 

، واليت كانت على "كيوسو شلبي، كازي ثاني، مسلي، "هم  و خلية مشكلة من مناضلي احلزب 

.)6(عدد آخر من قدماء احملاربني املسلمنيو جمند، 150اتصال دائم مع فرقة للرماة مكونة من 

ل هذه الوثائق أن هناك تأكيد ملسؤولية احلركة الوطنية يف التخطيط لثورة يتضح من خال

تلمسان، غري و هران ، و قاملة، بل مشل كذلك سعيدة ، و عارمة، فاألحداث مل تقتصر على سطيف 

أن الذي منع من تنفيذها كما كان مقررا هو حترك اجليش الفرنسي الذي أعطيت له التعليمات 

بكل الوسائل قبل انتشارها، فكان التدخل بواسطة قوات اللفيف األجنيب، أو بضرورة قمع  الثورة  

، أما بالنسبة لفرق الرماة اجلزائريني، فقد )الطابور(فرقة القومية املغربية و فرقة الرماة السنغاليني 

1 - S.H.D, Série H, Boite 1 H 2845, Propagandes Nationalistes Dans L’armée.
2 - Ibidem.
3 - S.H.D, Série H, Boite 1H 2845, Propagandes…, Op.Cit.

.129، المرجع السابق، ص)بن حمودة(بوعالم -4
5 - A.N.O.M, Série H, Boite 9h44, P.R.G Oran A Sécurité Générale Alger 10h 15 Le 6/06/1945.
6 - A.N.O.M, Série H, Boite 9h44, P.R.G D’Oran Téléphone 10h30 Le 26/05/1945.



1945-1939المجندون الجزائریون أثناء الحرب العالمیة الثانیة :الرابعالفصل 

222

لك حتسبا لذو وضعتهم قيادة اجليش  حتت املراقبة الشديدة  ختوفا من رد فعل العسكريني اجلزائريني، 

.)1(طالبت القيادة بتعزيز وجود األوربيني يف الفرق اخلاصة باجلزائريني

القمع فباإلضافة و مهما يكن من أمر، فإن السلطات االستعمارية بالغت يف استعمال القوة 

املد اشر، كما قنبلت البوارج و إىل جتنيد اجليش لعشرة آالف رجل، تدخل الطريان لقصف القرى 

كان القمع الذي قام بع املعمرون الذين انتظموا يف ميليشيات و ، "بابور"جبال احلربية مناطق يف 

  .دمويا يقدر كبري

-1939بشريا يف حترير فرنسا حيث كانت يف الفرتة املمتدة من و لقد أسهمت اجلزائر ماديا 

زائر ، فاجل"خزانا للرجال"مبثابة القاعدة اخللفية لدعم القوات الفرنسية اليت كانت تعتربها  1940

Tendonكوتر العرقوب "بالنسبة لفرنسا  D’Achille" ،على حد تعبري احد الصحافيني األملان

اكتشف اجلزائريون أن فرنسا ليست القوة  1940لكن بعد هزمية فرنسا أمام األملان يف سنة و 

إطار  الوحيدة يف العامل، بل هناك أملانيا أقوى منها هذه األخرية اليت سعت إىل التقرب منهم يف

�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�́ Ȑƻ�À¢�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ã¢°�ƢǸǯ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ŁƢǐŭ¦�§ǂǓ�ń¤�» ƾē�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤

دخلت اجلزائر مرحلة  1942نوفمرب  8لن يكون إال باالعتماد على قوة مناوئة لفرنسا، ومنذ 

من جهة  جلنة فرنسا للتحرير الوطينو جديدة من تارخيها السياسي سيطر فيها احللفاء من جهة، 

اليت شجعت و أخرى، فبقدر ما بىن اجلزائريون آماال على وعود احللفاء من خالل امليثاق األطلسي 

22الذين قدموا مذكرة يوم " ممثلي الجزائر المسلمين"بعض اجلزائريني على التحرك باسم 

دستور سياسي اقتصادي اجتماعي للجزائر مقابل المشاركة في (للحلفاء  1942ديسمرب 

قدموا بيانا تظاهر السلطات االستعمارية بقبوله من حيث املبدأ،  1943فرباير  10يف و ، )بالحر 

بقدر ما خابت آماهلم بعد عملية إنزال القوات الربيطانية األمريكية اليت عربت على احرتامها للسيادة 

دة بناء اجليش من أجل ذلك سعت الواليات املتحدة األمريكية إىل إعاو الفرنسية يف مشال إفريقيا، 

على شعوب املغرب العريب  أن يقدموا املزيد من الرجال  ماالفرنسي بتقدمي املساعدات العسكرية ،و 

  .حترير فرنساو إيطاليا، و اإليطايل يف تونس، و للمسامهة يف مواجهة الوجود األملاين 

1 - S.H.D, Série H, Boite 1h 2845, Renforcement En Cadre Des Unités De Tirailleurs.
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أثارت مسألة جتنيد اجلزائريني من نقاشات ومواقف متباينة بني مؤيدين هلا وآخرين  لقد

، إال أن السلطات 1945-1907معرضني من الطرفني اجلزائري والفرنسي يف الفرتة املمتدة من 

الفرنسية مضت قدما يف استغالل الطاقات البشرية بتطبيق اخلدمة العسكرية اإللزامية على اجلزائريني 

مما أدى إىل نشوب اضطرابات هزت كامل يف اجلنوب  1921يف سنة و يف الشمال،  1912سنة يف 

سنة   معسكرحتولت يف بعض املناسبات إىل حرب عصابات على غرار ما حدث يف و الرتاب اجلزائري 

،مما أدى إىل بعث الروح الثورية لدى  1917 - 1916يف منطقة االوراس خالل سنيت و  ،1914

    .يالشعب اجلزائر 

فإن السلطات االستعمارية حققت ما كانت تسعى إليه فجندت وعلى الرغم من ذلك 

�¦ÂƾǼƳ�¦ȂǻƢǯ� ¦ȂǇ�ƢđÂǂƷ�Ŀ�ƢȀūƢǐŭ�ƨǷƾƻ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǷ�» ȏȉ¦��©¦ǂǌǟهات القتال بج يف

األوربية، أو عمال يف مصانع الفرنسية دون أن تغضب املعمرين، ودون أن تتنازل للجزائريني عن ما  

  .يطالبون به كانوا

واجلزائريون كبقية شعوب البلدان املتأثرة باحلرب قد خرجوا منها بأفكار جديدة، رغم ما 

�§°ƢšÂ�ƢǟƢǓÂ¢�ǶȀƬƸǼǷ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©¦ÂǂưǴǳ�» ¦ǄǼƬǇ¦Â��¬¦Â°ȋ¦�Ŀ�ǂƟƢǈƻ�ǺǷ�ǽÂƾƦǰƫ

د من جديدة، قد ال يكون يف استطاعتهم احلصول عليها دون هذه احلرب، حيث ظهر زعماء جد

�Â¢��¾ƢƬǬǳ¦�Ǻȇ®ƢȈǷ�Ŀ��śȈƥ°Âȋ¦�ǺǷ�ǶǿŚǤƥ�ǶȀǯƢǰƬƷ¦�ƨƴȈƬǻ�̈ƾȇƾƳ�°ƢǰǧƘƥ�ǺȇǂƯƘƬǷ�ǺȇƾǼĐ¦� ƢǷƾǫ

يف األوساط العمالية من جهة، وزيادة الصراع على املسرح العاملي، وال سيما بعد الثورة البلشفية 

التوجهات و تلك التحوالت العاملية اليت اقتبست التيارات السياسية اجلزائرية منها عند ظهورها األفكار 

.طريقة العملو 
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  1945-1909اإلصالحات مقابل ضريبة الدم -1

  1918-1909لمرحلة المبكرة لإلصالحات ا.1-1

�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ƨȈŭƢǠǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�̈ŚƫÂ�̧°Ƣǈƫ�Ã®¢ وما  القرن العشرين،التاسع عشر ومطلع

نتج عنها من توتر العالقات الدولية بالعسكريني والسياسيني الفرنسيني يف التفكري اجلدي يف مسألة 

ناقشات الطبقة التجنيد اإلجباري للجزائريني حىت أصبحت القضية تسطري على حيز كبري من م

دعت فرتة متيزت بظهور حركة  ملا للمشروع من أبعاد سياسية، خاصة وأنه جاء يف السياسية الفرنسية

النتهاج سياسة ليربالية أكثر إنسانية جتاه اجلزائريني الذين ستفرض عليهم ضريبة أخرى أثقل مما سبق 

  .وهي ضريبة الدم

ƢĔ¤�ƪ �اليت قدمها الشباب اجلزائري و  هذا املسعى لقيت املطالبإطار  يفو  ǼǸǔƫ�Ŗǳ¦

متثيل نيايب جاد وختفيض مدة اخلدمة العسكرية و ة،اإلجراءات االضطهادية والقوانني االستثنائي

لقيت دعما من طرف بعض اجلمعيات ،)1(سنة 21سنة إىل  18للجزائريني ورفع سن االستدعاء من 

،وكذلك من طرف بعض الصحف رابطة حقوق اإلنسانو ،البعثة الالئكيةالفكرية الفرنسية مثل 

Laمجلة األهلية ¦ǂǣ�ȄǴǟ�©ȐĐ¦°�و  Revue Indigène،  الوقتوجريدةLe

Temps
)2(.

مبثابة تيار جديد لدى فئة املثقفني األهايل اليت دعاها إىل " جونار"هذه املطالب اليت اعتربها 

 10يف " كليمنصو"أن تكون مسامهتها أكثر فعالية يف احلياة العامة، ويف هذا الصدد كتب إىل 

كل هذه النزعة العامة التي ال يمكن أن ننفي وجودها، من المفروض أن نوليها  " 1908ديسمرب 

.)3("خاصة إذا علمنا أنها من صميم صنيعنا، وأنها مرشحة للتطورالتقدير،

.260، ص2008اجلزائر   .A.N.E.P، ترمجة حممد املعراجي ، منشورات 1914-1830جزائر اجلزائريني، تاريخ اجلزائر قداش، حمفوظ، -1

394.2شارل روبري أجرون ، املرجع السابق ،  ص-

3- Ageron, Charles Robert, Les Algériens…, op. cit., 1017.
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يضاعف عدد  من شأنه أناألمر الذي  1908إلصالح انتخايب واسع سنة  بادر بالتحضري 

سياسة "جونار"كما تبىن هذه املبادرة، ونيايل قام بتجميدغري أن اللويب الكولالناخبني يف البلديات،

مبنح القروض الفالحية لصغار الفالحني من  إصالحية جتاه اجلزائريني قصد حتسني أوضاعهم املادية

جهوية وأربعة عشرة  أجل النهوض بزراعتهم، ففي ظرف ثالث سنوات مت إنشاء تسعة صناديق

كان يرغب يف تزويد اجلزائر بتشريع اجتماعي مماثل فجتماعية وأما خبصوص املسائل اال صندوقا حمليا

لسنا ": 1909نوفمرب  26للتشريع الفرنسي، ومن أجل ذلك  صرح أمام احتاد املكاتب اجلزائية يوم 

إن غرضنا هو السير معهم جنبا إلى جنب وبصورة أخوية  .من يدوس على المهزومين

من أجل إقناع املعمرين  "جونار"أماين، على الرغم من جمهود  غري أن هذا اخلطاب ظل جمرد.)1(..."

.

كان خيشى خطر االنفجار إذا مل تقم فرنسا بإصالحات   "جونار"ويبدو من خالل هذا أن 

بعد باإلضافة إىل ذلك هناك  مل تنس 1906يف سنة " عين بسام"لصاحل اجلزائريني، فانتفاضة 

طات الفرنسية إىل فرضه مما يستلزم البدء يف تطبيق مجلة مشروع التجنيد اإلجباري الذي تسعى السل

كانت صعبة املنال أمام تصلب موقف   ¢ƢĔ غريحات قصد حتسني أوضاع اجلزائريني،من اإلصال

ƾǳ¦�ƨƦȇǂǓ�ǶȀȈǴǟ�ƪ¿ن رفضوا املعمرين الذي Ǔǂǧ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ŁƢǐǳ�ȆǇƢȈǇ�¬ȐǏ¤�Ä¢.

ƨǼȈǘǼǈǬǳ�ÄƾǴƦǳ¦�ǆ ذلكؤكد لعل ما يو  ǴĐƢƥ�Ƥ ƟƢǻ�ȂǿÂ�ǺȇǂǸǠŭ¦�ƾƷȋ�¾ƢǬǷ " كيتولي

kittoli" جريدة الذي نشرتهla dépêche Algérienne  تضمن خالصة حواره مع كل من

أن جتنيد اجلزائريني هو محاية  ماأكدا هل فقد  "كليمنصو"ورئيس احلكومة  "ميسيمي" وزير احلربية

أن قضية منح األهايل اجلزائريني حقوقا د ظهور بوادر حرب أوربية،و سيما بعلإلمرباطورية الفرنسية ال 

وتضليلية ال أساس هلا من الصحة، وختم هذا بل جتنيدهم هي جمرد أفكار ومهية سياسية ومدنية مقا

.)2("وبهذا فنحن متفقون مع الحكومة:"النائب مقاله

1- Ibid., pp 1017-1019.
2- Journal la dépêche algérienne, N°8326, du 02/12/1908.
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إصالح أوضاع اجلزائريني تنديدا املعرين على حساب التفاهم بني احلكومة الفرنسية و  لقي هذا

Paul   بول بورد"من قبل الليرباليني ومنهم Bourdeاألساليب املنتهجة يف بشدة  انتقد الذي

، ولعل أبرز شخصية دافعت عن الوقتيف صحيفة ما كان يعرب عن مواقفه عرب كتاباته غالبا اجلزائر، و 

Albinألبان روزي هذا االجتاه هو النائب   Rozet   جانفي  14الذي قدم مشروع قانون يف

يف إطار  )1(سياسات القمع اليت ميارسها احلكام اإلداريونو  تضمن إلغاء االعتقال اإلداري،1909

 فرنسا للمجندين اجلزائريني يف املغرب األقصىوحاجة ، وبسبب ضغط هذا التحرك قانون األهايل

حق املواطنة للعسكريني نص على منح  1910أكتوبر03التوقيع على مرسوم يف  احلكومةاضطرت 

اليت كانت من حق  و لتمكينهم من الرتقية يف الرتب  ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ��ǶĔƢǬƫ¤�ƨǘȇǂǋ�śاملنخرط

.)2(الفرنسيني فقط

ا جمموعة ēيف شكل مقاالت حرر  1911بتحقيق يف جويلية األهلية   المجلةكما قامت  

Andréأندري ويس " من أساتذة القانون من بينهم Weiss "أرتير جيرو "وArthur

Giraud " شارل دي بويك وCharles de Boeck  وأوجين أودينيEugène

Audinet مجيعهم أيدوا قانون التجنيس اجلماعي للجزائريني مع احملافظة على األحوال

على ذلك، وانتهزت فرصة هجرة أهل تلمسان ملهامجة السياسة الوقتووافقت جريدة ،)3(الشخصية

  . الفرنسية يف اجلزائر

laفجريدة   لقد أحدثت تلك التحركات ضجة كبرية يف أوساط املعمرين يف اجلزائر

dépêche Coloniale ردت عليها بنشر مقاالت نددت فيها بكل إصالح يرمي إىل التنازل

وحذرت مما ينجر عنه من خماطر ألنه ما كانت احلجة يف ذلك مه عن حق االقرتاع العام للعرب

سيسمح  بتدخل اجلزائريني يف توجيه السياسة الفرنسية، كما أن منح األهايل حق االنتخاب سيؤدي 

397.1شارل روبیر أجرون ، المرجع السابق ، ص -

2 -Pascal Le Pautremat , Op.cit. , Pp231-132.
3-Sahia Charchari,Mohamed),"Indigènes Et Citoyens Ou L’impossible Universalisation

Du Suffrage ", Revue Française De Droit Constitutionnel, N° 60, Paris Avril 2004., P 761.
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ȏ¦�ƨǫ°Â�ǞǓÂÂ��̈ǂǸǠƬǈŭ¦�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦�®ȂƳȂǳ¦� ƢĔ¤�ń¤ سيكون مبثابة سالح أخطر من نتخاب بيدهم

.)1(البندقية

التجنيد مبناسبة فرض  1912سنة  "ساب أشيل"أعدهات إليه الدراسة اليت ذهبهذا ما و 

ذكر أنه يف حالة منح احلقوق السياسية لألهايل مقابل ضريبة الدم، فإن اإلجباري على اجلزائريني،فقد

يف هذه احلالة ،و رتتفع تدرجييا وبسرعة مع السنوات املقبلةيسو    عدد الناخبني العرب سيزداد كل سنة

 تساءل صاحب الدراسة كيف ستكون وضعية الفرنسي أمام هذا الكم اهلائل من الناخبني العرب؟

ما مدى تأثري التفوق العددي يف العملية ة عدد اجلزائريني بعدد األوربيني،و مبقارن مدعما طرحه

ماليين شخص بينما عدد الفرنسيين  5إذا علمنا أن عددهم يقارب :"...حيث قال،االنتخابية

خبون إال ال ينتة قد يحولهم إلى مواطنين مسلمين،أن منح األهالي المواطنو ، ألف 800ي حوال

سيسيطرون وال يمنحون أبدا أصواتهم للفرنسيين، وفي مدة وجيزةعلى الممثلين المسلمين،

، ويف اخلالصة )2(..."ويصبح همهم الوحيد تخليص البالد من الغزاة المسيحيين على المستعمرة

دراسة من منح احلقوق السياسية لألهايل اجلزائريني يف الوقت الراهن حىت لو فرضت حذرت هذه ال

  .عليهم اخلدمة العسكرية

خوفا لدى مناهضي ة مقابل جتنيد اجلزائريني قلقا و لقد شكلت قضية منح احلقوق السياسي

يف أحد  وردحيث إىل طمأنتهم، أسرعت إدارة االحتالل قد ف ،مشروع التجنيد اإلجباري من املعمرين

ة اخلدمة العسكرية وحق التقارير أنه ليس هناك ما يبعث على القلق فليست هناك عالقة بني إلزامي

ال يطالبون  معظمهمألن حول مسألة احلقوق السياسية، مع اجلزائرينياالنتخاب،وال تفاوض 

ǶȀǼȇ®Â�ǶǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƕē¦®Ƣǟ�ǞǷ�µ °ƢǠƬȇ�Ǿǻȋ�ȆǟƢǸŪ¦�ǆ ȈǼƴƬǳƢƥ)3(ليني وجدوا يف إقرار ، غري أن الليربا

 تمبدأ اخلدمة العسكرية حجة متينة للمطالبة للقيام بإصالحات لصاحل الشعب اجلزائري ما دام

تسعة مقاالت  الوقتولذلك خصصت جريدة  ناءه  للمشاركة يف  الدفاع عنها فرنسا قد جندت أب

1- A.N.O.M, Série H, Boite N 3H61, L’obligation Militaire Et Les Droits Politiques Des

Indigènes.
2 -Sebe (Achille), op., cit., pp 101-102.
3 -A.N.O.M, Série H, Boite N 3H61, l’obligation …, op. cit.
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من  بول بوردلب ، حيث طااليت كان هلا وقع يف فرنسا واجلزائرو  1912من شهر ماي إىل جوان 

�ǲƥƢǬǷ�¿ƾǳ¦�ƨƥǂǓ�ƨǳƘǈǷ�ƪ)1(توسيع التمثيل النيايب هلمو خالهلا باملساواة للجزائريني  Ǔǂǧ�¦ǀđÂ��

  . احلقوق السياسية نفسها على جدول أعمال الربملان الفرنسي

قصد الدفع  1912جويلية  12من خالل  تقرير له بتاريخ  "ميسيمي"وزير احلرب  اقرتح

اجلزائريني ومتثيل نيايب أوسع يف و           إلجباري املساواة يف الضرائب بني األوربيني بعملية التجنيد ا

 بعد صدور مرسوم اخلدمة العسكريةو .)2(تعديل قانون األهايلو إطار إصالح البلديات 

مقابل لتحسني أوضاعهم، فوجد الليرباليون يف ذلك دعما قويا لتعزيز ،كان البد من نيللجزائري

إذ تشكلت جمموعة من الطبقة السياسية الفرنسية لدراسة ،الداعي إىل إنصاف اجلزائرينيموقفهم 

Georgeجورج لييغاملسائل األهلية  بقيادة   Leygues  إلرساء  ميسميو  ألبان روزيو

الصحافة الباريسية بأمهية ومن أجل ذلك عكفت على حتسيس  .أسس اإلصالحات يف اجلزائر

صدى و L’éclairالبرق املشروع يف جتنب االضطرابات يف املستعمرة، فكان موقف كل من جريدة 

L’echoباريس De Paris  جوريسو كليمنصو مطابقا ملوقف  1912يف أوتJaurés

الجتاه ويف نفس اة إذا مل يستدرك األمر،خبصوص حتمية وقوع انتفاضة يف حالة نشوب حرب أروبي

Les المناقشاتسارت جريدة  Débats  لراديكالي وجريدة اLe Radical   حلث فرنسا على

سبتمرب  19، فصدر مرسوم )3(أن تبادر باإلصالحات مقابل ضريبة الدم املفروضة على اجلزائريني

هذه ، ويبدو أن اهلدف من  اختاذ مثل )4(مبوجبه إعفاء قدماء العسكريني من قانون األهايل مت1912

  .القرارات هو تشجيع التجنيد اجلزائريني وليس اإلصالح 

يف  "ليتو"صرحفقد نددت إدارة االحتالل يف اجلزائر حبملة الليرباليني لصاحل الشعب اجلزائري 

وأصدقائهم لتي يطالب بها حزب الشبان العرب،أن اإلصالحات ا":1913مارس  10

399.1شارل روبري أجرون ، املرجع السابق ، ص-

2 -R. I, n° 75, 30 Juillet 1912, P 535.

4013-400شارل روبري أجرون ، املرجع السابق ، ص ص-

4 -Gilbert Meynier, op cit, p48.
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جوان من   18مث عاد ليخفف من هلجته يف  )1("باقوأن نظام األندجينا يون سابقة ألوانها،الفرنس

دائية نفس  السنة معلنا عن قرار إعفاء كل من املتعلمني بالفرنسية احلاملني لشهادة الدراسات االبت

، وكان اهلدف املتوخى )2(األلقاب من قانون األهايلالتجار اخلاضعني للضريبة،وأصحاب األومسة و و 

األهايل بيد احلكام إبقاء قانون تقدمي هذه االمتيازات الطفيفة  من ذلك هو عزم احلاكم من خالل

جلزائر يف إصالح وضع بعدما الحظت احلكومة الفرنسية متاطل إدارة االحتالل يف ااإلداريني،و 

ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ƶǴǐǷ�ƾȇƾē�ń¤�Ǯاجلزائريني ǳ̄�Ä®ƚȇ�À¢�ǺǷ�ƢǧȂƻÂ���  بادرت احلكومة

نص على رفع عدد املستشارين البلديني اجلزائريني  1914جانفي 13 الفرنسية إىل إصدار مرسوم يف

توسيع اهليئة االنتخابية و ، )3(مستشارا )12 (على أن ال  يتجاوز إثىن عشرة  من الربع إىل الثلث

.)4(اخلاضعني للضريبة من التجارو البلدية لتشمل العسكريني القدامى 

الفرنسيني مل يقطعوا شوطا هاما فيما خيص تعويضات إن الدارس هلذا القرار يستخلص أن 

  :اجلزائريني مقابل مطالبتهم بضريبة الدم ويتجلى ذلك فيما يلي

أن القرار جاء كصدمة عنيفة حلركة الشباب اجلزائري الذين قبلوا بالتجنيد اإلجباري للجزائريني -1

  .مقابل منحهم احلقوق السياسية

.حيات الكاملة فقط، حيث كان الكلون يشكلون األغلبيةأن القرار مشل البلديات ذات الصال-2

 .أن هذا القرار مل يعط للجزائريني حق املسامهة يف انتخاب رؤساء البلديات-3

على الرغم من هذه النقائص، إال أن القرار أظهر أن الفرنسيني كانوا على دراية بالوضع، 

�ƾǬǳ��ƨƸǴǷ�ƪ ǻƢǯ�¬ȐǏȍ¦�ń¤�ƨƳƢū¦�À¢�¦ÂƾǯƘƫ�ƾǫ�ǶĔ¢Â زاد اهتمام السلطات الفرنسية باإلصالح

  :األسباب التالية يف اجلزائر سنة بعد أخرى ويعود ذلك إىل

1 - Contribution A L’étude Des Reformes Concernant La Situation Politique Et Economique

Des Indigènes Algériens, Paris 1916.

404.2شارل روبري أجرون ، املرجع السابق ، ص -

مبوجب   2ة بعدما كان عدد املستشارين اثنان نسم 1000إىل  �śƥ�ƢǷ�¬Â¦ŗȇ�śǸǴǈŭ¦�ƢĔƢǰǇ�®ƾǟ�ƨȇƾǴƥ�ǲǯ�Ŀ100 4حدد عددهم ب أربعة -3

.B:ينظر(.نسمة1000، ويضاف مستشارا واحدا كلما تضاعف املسلمني يف البلدية ب  1894أفريل  07مرسوم  O 14 Janvier 1914
4 -Journal La Dépêche Algérienne, 14 Mars 1914.
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  .تضاعف ضغط الثائرين اجلزائريني بسبب رفض التجنيد يف صفوف اجليش الفرنسي-1

ن يف املشرق لرتكية األملانية،فقد كان حلملة املهاجرينشاط حركة اجلامعة اإلسالمية والدعاية ا-2

 .كبريالوقع الضد فرنسا 

، "كليمنصو"إدراك بعض الفرنسيني بضرورة اإلصالح قبل فوات األوان ومن بني هؤالء -3

".وجونار"

§�¢Ȃȇ�ƢŮƢǸǟ¿�و  ¦ȂǼǳ¦�ƨǧǂǣ�ƪ Ĕ¢��² ƢǇȋ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ09  بتقدمي طلب إىل  1914فرباير

ر،كاملساواة يف الضرائب وحتسني احلكومة من أجل اإلسراع يف تطبيق مجلة من اإلصالحات يف اجلزائ

)1(وضعية األهايل وقصد متابعة تنفذ القرارات شكل جملس الشيوخ جلنة من مثانية عشرة  عضوا

.)2(مهمتها التباحث مع احلكومة يف مسألة اإلصالحات

ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ƪيظهر من خالل تركيبة هذه او   ƦȈǣ�ƢĔ¢�ƨǼƴǴǳ  مما يطرح تساؤال حول

ما مدى مصداقيتها أمام رفض املعمرين  و  ،مضمون أعماهلا يف غياب املعنيني باألمر وهم اجلزائريون

كل مبادرة لصاحل اجلزائريني، الذين استطاعوا أن يقفوا يف وجه رغبة الليرباليني، حيث اتضح ذلك من 

زيادة الضعيفة يف املتمثلة يف الو اد يف األعني خالل تلك اإلجراءات اليت ميكن اعتبارها مبثابة ذر الرم

أمام اإلبقاء على تفوق الفئة األوىل للمحافظة على األغلبية ني،املنتخبني اجلزائريعدد الناخبني و 

  .ال يسمح للنواب اجلزائريني باملشاركة يف انتخاب رؤساء البلديات ، و بالثلثني يف اهليئة االنتخابية

�Ƣđ�¦ÂƾǟÂ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ƨǨǏ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�®ȂǼŪ¦�ƶǼǷ�Ŀ�ǂǰǧ�Ǻكانت وزارة احلربية أول م

Abelأبال فيري "، فلقد سجل كاتب الدولة للشؤون اخلارجية 1914أوت  50منذ  Ferry"

القضية يف جدول األعمال يف  اجدر املسلمني من خالل إالذي ترأس اللجنة الوزارية املشرتكة لشؤون 

1E. maudو رئيس بلدية بئر خادمBarbedetteجيجل رئيس بلدية ،J. Bertranرئيس الغرفة الفالحة للجزائر ،L. Billard رئيس

.CH، الغرفة التجارية للجزائر Galland ،رئيس بلدية اجلزائرA. Mallarmé ،أستاذ جامعي وحماميM. Morand  عميد كلية احلقوق

.باجلزائر، وآخرون
2 -Contribution A L’étude Des Reformes Concernant La Situation Politique Et Economique

Des Indigènes Algériens, Paris 1916.



-1912االنعكاسات السیاسیة لمسألة تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي :الخامسالفصل 

1945

232

منوها بالتضحيات اجلسام اليت قدمها اجلنود اجلزائريون يف سبيل فرنسا يف بداية  1914ديسمرب  31

.)1(احلرب

مت إعداد مشروع على مستوى مصلحة اجلزائريني بوزارة  )2(1915جانفي  13من  وابتداء

احلرب، تضمن املشروع منح  كممثل لوزير  "Hamelinمالن ها"اخلارجية من طرف العقيد  

فبادر ممثل بدون اشرتاط بلوغ السن،اجلنسية الفرنسية بطلب من املعين باألمر و " المجندين األهالي "

احلاكم العام إىل طرح مشروع مضاد وهو عبارة عن مرسوم يف طور اإلعداد مينح للجنود املسلمني 

كان ملف طالب اجلنسية يرفض بسبب تعدد   غالبا ماو  ،مهلة ثالثة أشهر للتفكري قبل طلب اجلنسية

 كانوا أكثر تصميم  من خالل هذا أن املعمرين ، ويبدو)3(الزوجات، أو ألنه زوجته مل قبل التجنس

وعملوا كل ما يف وسعهم أي مشروع قد مينح احلقوق السياسية للجزائريني، ضد على الوقوف 

.)4(عن شرف فرنسا للدفاعجانب الفرنسيني ، رغم وجود اجلزائريني يف ساحات املعارك إىل إلفشاله

�Ʈو  Ǡƥ�ȂȈǌǳ¦�ǆ ǴĐ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ÀÂƚǌǳ¦�ƨǼŪ�ǶǇƢƥرسالة   1915نوفمرب  25يف  كلمنصو

قصد اإلسراع  "بريان"على رئيس احلكومةو  ريمون بوانكاريللضغط على رئيس اجلمهورية الفرنسية 

يف تطبيق اإلصالحات لصاحل األهايل يف اجلزائر وعلى رأسها مسألة احلقوق السياسية اليت يفرتض أن 

لإلصالحات  كليمنصوميكن إرجاع سبب حتمس و ، )5(حيسم يف أمرها  مبجرد قيام احلرب األوربية

كر، ورفض ران يف معسانتفاضة بين شق(إىل ختوفه من قيام ثورة يف اجلزائر خاصة بعد االضطرابات

اليت هزت اجلزائر بعدما أقدمت إدارة االحتالل على جتنيد   )وراسالتجنيد من طرف سكان األ

�ƶǼǷ�ƪ،احلرب �ÀȂƫ¢�Ŀ�Ƕđ�ȆǷǂǳ¦Âاجلزائريني ǼǸǔƫ�ƢĔȋ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨƴǓ�ƨǳƢǇǂǳ¦�Ǯ Ǵƫ�©°ƢƯƘǧ

ǯ��ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶŮ¦ȂƷ¢�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳ¦�ÀÂ®�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǈǼŪ¦� ƢǟȂǳ¦�ǞȈǇȂƬƥ�ƪ ƦǳƢǗ�ƢĔ¢�ƢǸ

Ƣǈǻǂǧ�ǲȈƦǇ�Ŀ�©ƢȈƸǔƫ�ǺǷ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ǾǷƾǫ�ƢǷ�ǲƥƢǬǸǯ�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ĺƢƼƬǻȏ¦.

1 -Pascal Le Pautremat , op.cit, p234
�ƨǓ°ƢǠǷ�Ƥ¤®¦°̈� 1915خالل سنة  -2 Ʀǈƥ�ƪ Ǵǌǧ¢�ƢĔ¢�Śǣ���ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�©ƢƷȐǏȍ¦�́ Ȃǐş�śȈǻƢŭŐǳ�śǻ¦Ȃǫ�Ǟȇ°ƢǌǷ�ƨƬǇ�ȆǈǻǂǨǳ¦�ÀƢŭŐǳ¦�ǶǴƬǇ¦

  .ibidemينظر إىل (اجلزائر االحتالل هلا يف
3- Ageron, Charles Robert, Les Algériens.., op. cit, p1191.
4 -Gallois, "Les Indigène", Annales De Géographie, N 65, Volume 30 , Année 1921, P 240.
5 -Pascal Le Pautremat, Op.cit. P 235.
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، كما أنه 1865ما يالحظ من خالل هذا الربنامج أنه حاول تعديل قانون اجلنسية لسنة 

�ÀÂ®�ǺȇƾǼĐ¦�ǆ متطرفةرب يف ذلك الوقت ليربالية جدا أو احتوى على نقاط متعددة كانت تعت Ǽš �ǲưǷ

�Ƣđ�ƪالتخلي عن أحواهلم الشخصية  ǷƢǫ�Ŗǳ¦�̈®Ƣǔŭ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ� ƢƳ�ƲǷƢǻŐǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ÂƾƦȇÂ��

ƢǷ®�ƪ£�ا ثناؤه علىفرنسا ردا على الدعاية األملانية الرتكية، ف Ǭȇ°¢�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ هم من أجل

 .وح احملتوى الدعائي هلذا املشروعيبني بوضميقراطية،مما املتمثلة يف احلرية والد انتصار أشرف املبادئ

فهي  يظهر تناقضات السياسية الفرنسية السؤالعلى  ابةجإن اإل اذا تلقى اجلزائريون مقابل ذلك؟فم

  .باضطهادهمفيه تقوم  الذيتتحدث عن املشاريع اإلصالحية للجزائريني يف نفس الوقت 

لحديث عن اإلصالحات يف اجلزائر بعدما أصبح لجونار  مع عودةكليمنصو تزامن مشروع 

، واليت أوكلت إليه مهمة 1915نوفمرب  24نائبا لرئيس اللجنة اجلديدة املنبثقة عن جملس الشيوخ يف 

Petitالجريدة الصغيرة "دراسة أوضاع اجلزائر، فكتب مقاال يف جريدة  journal " من "بعنوان

بني أن هذه اللجنة ستبذل جهدها لتحقيق سياسة أكثر  1915ديسمرب 09، يف "أجل الجزائر

مبا يف  "كليمنصو"حتررا وأكثر ثقة يف اجلزائر، كما استعمل يف ذات املقال عبارات مماثلة لعبارات 

ألن اجلزائر قدمت اآلالف من احملاربني األبطال من أجل ملناداة بإصالحات مادية ومعنوية،ذلك ا

.)1(بادئ الشريفةنصرة امل

عرفت قمعا  1916فإن سنة قد شهدت عدة حماوالت لإلصالح، 1915إذا كانت سنة و 

ومل تظهر احلكومة الفرنسية أي  يةشديدا يف اجلزائر، باختاذ إجراءات ضد الثوار وضد املناطق املعن

1916على حد تعبريها، وبعد ثورة األوراس سنة "باالعتراف بجميل الجنود الشجعان"شعور 

اجلة منها إلغاء احملاكم بعثت احلكومة بلجنة حتقيق إىل اجلزائر أوصت يف تقريرها بإصالحات ع

أن اقرتاحات اللجنة كان مصريها مثل الربامج ،بيد )2(بدل تعيينهم انتخاب املمثلني اجلزائرينيو  الرادعة

  .لم تنفذ بسبب معارضة احلزب الكولونيايل هلافاإلصالحية السابقة 

1-Ageron, Charles Robert, Les Algériens,. op, cit, p 1194 .
.285، املرجع السابق، ص 2، ج...سعد اهللا، أبو القاسم، احلركة2
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جمددا   جونارقام بتعيني  1917نوفمرب  17رئاسة احلكومة يف كليمنصو وبعدما تسلم 

ال : "هل قائالطلب منه  تكثيف التجنيد من أجل اإلعالن عن اإلصالحات و  كحاكم عام للجزائر،

  أعلن جملس الوزراء  مث، )1("في أقرب وقت إليجادهمتطلب مني جنودا بل عليك أنت بالسعي 

بواسطة مذكرة شبه رمسية عن قرار البدء  يف إصالحات ذات طابع عسكري   1918جانفي  29يف

باألهايل إىل نيل احلقوق  اتدرجيي، ليصل للجزائريني تضمنت توسيع االستفادة من املنح والعالوات

ق السياسية عن طريق صيغة خاصة للتجنس ال تشرتط التخلي عن قانون األحوال الشخصية ومتنح احل

ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǳƢĐ¦�ȄǴǟ�ƪ ȇȂǐƬǳ¦�Ŀ.  التجنيس اجلزئي كل مس و�Â�ǺȇƾǼĐ¦ǶēȐƟƢǟ)2(، جونار مما دفع بــــ

يجب مكافأة المسلمين على والئهم، خصوصا ونحن ": موقف احلكومة بقوله بالتعليق على

مشروع  1918نتيجة لذلك  قدم يف ماي و   ،)3("بصدد طلب مشاركتهم في مجهود الحرب

الذي عكفت غرفة النواب على دراسته ، وكان من بني ما جاء فيه )جونارقانون (قانون للربملان 

يف انتخاب  مشاركتهمو  السماح للمنتخبني اجلزائريني بالتصويت يف نفس القائمة االنتخابية للفرنسيني

 ي للجزائرينيكما دافع أيضا عن نقطة أثارت جدال كبريا وهي قضية التجنيس اجلزئرؤساء البلديات،

أما الجنسية الخاصة فهي مجرد  ،أصبحت حقا من حقوق شريحة واسعة من األهالي" :فقد ذكر

.)4("مرحلة تمكننا من تأسيس هيئة انتخابية

إال أنه  فائدة  اجلزائريني،الرغبة يف اإلصالح له هر هذا القانون كان ظاعلى الرغم من أنو 

ورغم هذا كما منعهم من الرتقية يف الرتب والوظائف،،  نضمامهم إىل جملس احلكومة العامةرفض ا

ذلك على حد يف مثل هذه املشاريع خطرا دامها،و أن املعمرين رأوا يف حق اجلزائريني إال  اإلجحاف

leالرسالة يف صحيفة   كتب  الذي قسنطينةنائب عن عمالة "Thomsonتومسون"تعبري 

Message:" 5("الذي سيزرع البلبلة والفوضىيستحيل أن نوافق على هذا القانون(.

1 - Ageron, Charles Robert, Les Algériens.., op.cit, p1203.
2 -Pascal Le Pautremat, Op.cit, p240.
3 Ageron, Charles Robert, Les Algériens.., op.cit, p1204.
4-Ibidem.
5 - Ibid, pp 1208-1209.



-1912االنعكاسات السیاسیة لمسألة تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي :الخامسالفصل 

1945

235

 فهي مل توضح معىن التجنس اجلزئي تساؤالتال العديد منهذه اإلصالحات  أثارتلقد     

leلوقت صحيفة االذي اعتربته  temps  هذا النوع من التجنيس دون فعالية، كما  كونحيلة،  جمرد

فهو يشبه إىل حد  أن هذا اإلجراء يطبق على احملاربني دون سواهم أي أنه ليس مبثابة جتنيس مجاعي

.)1(1865عام  سناتوس كونسولتقانون  بعيد ما جاء به

Mariusماريوس موتي "كما صاغ النائب  Moutet" مشروعا  1918ماي  01يف

" كليمنصو"هذا املشروع على اقرتاحات  وبينلقانون يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية للجزائريني، 

،بعدما حتصل الربملان لدىهذا املشروع  مت إيداع، وأخريا )�ƨǼǇ�Ƣđ�ƢǷƾǬƫ�Ŗǳ¦1915)2"جونار"و

لإلجراءات  منهخصص جزء كبري  ،لقد1918يف مايجونار على املوافقة املبدئية للحاكم العام 

.)3(فبالنسبة للجنسية أقر التخلي عن األحوال الشخصية كمسلمني  التنفيذية

 الذي أثار غضب املعمرينإال أنه ما ميز هذا املشروع احلكومي هو الظلم يف حق اجلزائريني، 

ȆǈǻǂǨǳ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�ǶȀȈǴưŲ�ƨǘǇ¦ȂƥÂ��ǶȀƬǧƢƸǏ�Ŀ�ƨǨȈǼǟ�ƨǴŧ�ǽƾǓ�¦Â®Ƣǫ.

  :في الجزائر 1919فبراير  40إصالحات -1-2

بكل  1919أثناء تناولنا هلذا اجلزء من الدراسة جيدر بنا أن ننبه أن هدفنا ليس دراسة قانون 

اجلانب بله من ارتباط  كل ماو اجلزائريني،ره على اأث بل التطرق إىلية،فصول قانونما احتواه من 

الن هذه املمارسة السياسية اجلديدة بالنسبة للجزائريني جاءت  متثيل نيايبو اجلزائري من انتخابات 

  .سابقا نابعد نضال طويل كما ذكر 

اجلزائر طيلة فرتة احلرب من أدت نقاشات الطبقة السياسية الفرنسية حول اإلصالحات يف 

 ليت شنها املهاجرون اجلزائريون ومؤيدوهم يف الشرق األدىن ضد فرنسا يف نفس الفرتةواحلمالت اجهة،

رضة السياسة الفرنسية يف عامبالصحافة العربية يف بريوت ودمشق والقاهرة  من جهة أخرى،إىل اجتاه

 ن اجلزائريني لالحتجاج على االحتاللالعديد من هذه اجلرائد منربا للمهاجرياجلزائر،فقد أصبحت 

1- Contribution à l’étude des reformes, op., cit., pp 17-18.
.286، املرجع السابق، ص 2، ج...سعد اهللا، أبو القاسم، احلركة-2

3- Pascal Le Pautremat, op. cit, p 240.
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اليت نشرت عدة  البيروتية"المفيد"الفرنسي يف مشال إفريقيا، وعلى سبيل املثال ال احلصر جريدة 

ملانية الرتكية باإلضافة إىل نشاط الدعاية األ )1(مقاالت منددة فيها باالستعمار الفرنسي يف اجلزائر

حتمت على فرنسا إدخال  كل هذه املعطياتا على الفرنسيني،كبري   اواليت كان هلا وقعاملعادية لفرنسا،

  .إصالحات على اجلزائريني

أظهرت للرأي العام بأن هذه اإلصالحات هي من قبيل  ولكن إدارة االحتالل يف اجلزائر

�ƢǷ�ǲǰǧ�ǾȈǴǟÂ��ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�Ŀ�ƢŮ�ǶēƾǻƢǈŠ سا باجلميل الذي قدمه اجلزائرينياعرتاف فرن

بالوعود اليت قطعتها السلطات على نفسها خالل سنوات تقوم به من إصالحات هو من قبيل الوفاء 

  .اجلحيم

تضمن مجلة من اإلصالحات، إذ ناقش  1919فرباير  4مهما يكن من أمر فإن قانون 

وضع اجلزائريني بالنسبة إىل اجلنسية الفرنسية، واحلق يف الرتشح واالنتخاب وغريها من القضايا املدنية 

كأن يكون عمره اجلزائريني على اجلنسية الفرنسية،كيفية حصول   والسياسية، فحمل يف  أحد أقسامه

أن ال يكون ذو سوابق عدلية، وأن يقيم ملدة عامني و أن تكون له زوجة واحدة أو أعزب، و سنة، 25

:)2(على التوايل يف البلدية، باإلضافة إىل توفر أحد الشروط التالية

  .ن السلوك من السلطة العسكريةاخلدمة يف اجليش والبحرية الفرنسية مع شهادة حس-1

 .معرفة القراءة والكتابة باللغة الفرنسية-2

 .امللكية يف إحدى املدن أو األرياف-3

.موظف لدى السلطات الفرنسية، أو متقاعدا-4

 .احلصول على وسام فرنسي-5

 .أن يكون مولودا ألب من جنسية فرنسية-6

1- Bardin( Pierre), Algériens et Tunisiens dans l’empire Ottoman de 1848 à 1914, édition

de CNRS, Paris 1979, p 226.

.278قداش، حمفوظ ، املرجع السابق، ص -2
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أمام ومن خالل هذه الشروط تتضح رغبة السلطات الفرنسية يف وضع مجلة من الصعوبات 

كما سعت من وراء فرض هذه الشروط إىل إرغام اجلزائريني على دفع طاليب التجنس من اجلزائريني،

.الضرائب اليت أثقلت كاهلهم، وكذلك إرغام الشباب اجلزائري على تأدية اخلدمة العسكرية 

يف قسم آخر مسألة النظام السياسي للجزائريني املسلمني  1919فرباير  4قانون لقد تناول 

الذين ليسوا مواطنني فرنسيني، حيث اعتربهم هذا القانون نصف جمنسني، هم يف األساس ناخبون، 

وعليه مت روط الالزمة للحصول على اجلنسية،وهم جمموع كل املسلمني الذين توفرت فيهم نفس الش

%43جزائري مسلم، أي حوايل  400.000االنتخابية البلدية وقدر عددها حبوايل  تكوين اهليئة

�ǆ 25من األهايل الذكور البالغني أكثر من  ǳƢĐ¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�®ƾǟ�À¢�ȄǴǟ�ǎ ǻ�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ǻǰǳ��ƨǼǇ

.)1(أما األرباع الثالثة فهي فرنسية اوز ربع مجلة األعضاء يف كل جملسجيب أن ال يتج

الذي رفع عدد املستشارين  1919فرباير  6مبوجب مرسوم  عددي آخرلقد حصل تطور 

مستشارا، باإلضافة إىل ذلك فان املرسوم حدد سن اخلامس والعشرين لكل ناخب  29إىل  12من 

مسلم، اشرتط فيه أن ال يكون قد حكم ضده القانون الفرنسي، وأن يكون مقيما ملدة سنتني 

)2(:ه واحد من هذه الشروط التاليةمتواصلتني يف بلديته، وأن يتوفر في

  .أن يكون قد خدم يف اجليش أو البحرية الفرنسية-1

.أن يكون صاحب عقار، أو تاجرا ملزما يدفع الضريبة-2

.أن يكون صاحب وظيفة إدارية، أو متقاعد-3

 .أن يكون عضوا يف غرفة زراعية أو جتارية-4

 .متحصل على شهادة من إحدى املدارس احلكومية-5

 .وسام أو ينعم بامتياز فرنسيأنه حيمل -6

 .فاز جبائزة زراعية أو صناعية يف مسابقة فرنسية-7

.290، املرجع السابق، ص 2، ج...سعد اهللا، أبو القاسم، احلركة-1
290ص.املرجع نفسه -  2
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¢�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ǾƬǗŗǋ¦�Ƣŭ�ƢǷƢŤ�ƨǬƥƢǘǷ�ƢĔ ويالحظ من خالل هذه الشروط

  .ال يتخلوا عن أحواهلم الشخصيةحىت اليت رفضها أغلبية اجلزائريني  للحصول على اجلنسية الفرنسية

ن املادة احلادية عشر من املرسوم السابق نصت على أن القائمة االنتخابية بالنسبة كما أ

أو املتصرف اإلداري ومبعوث من اإلدارة العامة، ة تضم رئيس البلدية،لألهايل سرتاجع من طرف جلن

ƨȇƾǴƦǳ¦�ƨǼƴǴǳ¦�Â¢��ÄƾǴƦǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ǽ°ƢƬź�ȆǴǿ¢�ȂǔǟÂ��ƨǳƢǸǠǳ¦�ǲǷƢǟ�ǾǼȈǠȇ)1(.

́�°�ǶēƢȈƸǔƫ�Ƕǣ ال خالل ما سبق أن اجلزائرينيويتضح لنا من  Ƣƻ�¿ƢǜǼǳ�śǠǓƢƻ�¦Ȃǳ¦±

وأن حق املشاركة يف االنتخابات مل يكن مضمونا نسا،خالل احلرب العاملية األوىل من أجل نصرة فر 

لكل اجلزائريني، فمثال العامل واملزارع غري املالك للعقار ال يسمح له بالتصويت، وأن هذه الشروط  

§�¤�ǺǇ�ǾǣȂǴƥ�ƨȇƢǣ�ńمنعت حىت  ƢƼƬǻȏ¦�ǪƷ�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�Ã®¢�Äǀǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦25

  .سنة

باإلضافة إىل ذاك ميكن اعتبار هذه الشروط التعجيزية من بني أسباب اخنفاض عدد املرشحني 

كانت أن عدد املرشحني الذين   فاملتتبع للعملية غلبا ما كان يلحظ  النتخابية،اجلزائريني يف القوائم ا

�ǪǴǠƬȇ�ƢǷƾǼǟ�ªترشيحا تقبل ƾŹ�ÀƢǯ�ƢǷ�ǆ ǰǟ��ǖǬǧ�ƨǠƥ°ȋ¦�ń¤�ƾƷ¦Ȃǳ¦�śƥ�ƢǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ƕē

أما السبب اآلخر الذي أدى إىل تراجع عدد املرشحني فيكمن .)2(األمر بالقوائم االنتخابية الفرنسية

صة يف القرى واألرياف فالكثري منهم خا ه العملية اجلديدة بالنسبة إليهميف موقف اجلزائريني من هذ

اعتقد أن العملية ما هي إال من أجل إحصاء الشبان قصد التجنيد اإلجباري، لذلك مل جتد هذه 

  .العملية االهتمام الكايف عند هؤالء

حمور نقاشات معمقة ني شكلت مسألة التجنيد اإلجباري وعالقتها باحلقوق السياسية للجزائري 

ا أثناء احلرب العاملية األوىل ēƾƷ لتشتد 1919-1865املمتدة من  وطويلة امتدت على طول الفرتة

ذلك بسبب حاجة فرنسا إىل جتنيد الشباب اجلزائري من جهة،وختوفها من وقوع ثورة يف اجلزائر من 

ف رؤى وأهداف أطراف هذه جهة أخرى، وعلى الرغم من ذلك متيزت هذه النقاشات باختال

رسالة لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف التاريخ، معهد العلوم االجتماعية، جامعة ،)1939- 1919(انتخابات األهايل يف وهران مهديد، إبراهيم، 1

.18، ص 1979وهران، جوان 
.76خبتاوي، خدجية، املرجع السابق، ص 2
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التجنيد اإلجباري حىت ال يكون وسيلة ميكن اجلزائريني من احلصول  فاملعمرون عارضوا فكرة املعادلة

�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦Â�ƨȈǴƄ¦�ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�Ƕđ¦ȂǻÂ�ǶȀƬǧƢƸǏ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ�¦ÂǂƼǇÂ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�¼ȂǬū¦�ȄǴǟ

أي جهود  إلفشالالفرنسي واستعملوا حىت اللويب الكولنيايل للضغط على صناع القرار يف باريس 

أما أنصار اإلصالح من اليبرياليني الفرنسيني، فكانوا وق السياسية للجزائريني،منح احلق تصب يف اجتاه

يعتقدون أن حترير اجلزائريني ال يتم إال بتمكينهم من التجنيس قصد احلصول على احلقوق السياسية 

  . مقابل خدمتهم  العسكرية

.1944مارس  07إصالحات -1-3

عن إصالحات تنوي اللجنة الفرنسية  نةقسنطيمن  1943ديسمرب  12يف الجنرال ديغول أعلن 

�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳ¦�¶ǂǋ�ÀÂ®�ǺȇƾǼĐ¦�» ȏ¡�ǆ ȈǼš �Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ŁƢǐǳ�ƢȀǬȈƦǘƫ�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǴǳ

��ƨȈǴƄ¦�ǆو  م الشخصية كما كان مطلوبا من قبلأحواهل ǳƢĐ¦��Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śƦƼƬǼŭ¦�®ƾǟ�̈®Ƣȇ±

.)1(متكني اجلزائريني من احلصول على الوظائف اإلدارية إن توفرت فيهم شروط الكفاءة و 

لدراسة األوضاع االقتصادية  )2(تزامن اإلعالن عن هذه اإلصالحات مع انطالق أشغال جلنة

قراءة  1943أفريل  14تناولت يف جلستها يوم و  ،1943جتماعية للجزائريني منذ أفريل وجوان االو 

" بيرك"  اليت تنوي تقدميها إىل اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين، غري أن ممثل إدارة االحتالل التوصيات

يف املقابل و اعترب أن السيادة الفرنسية خط أمحر ال جيب جتاوزه، و  ما ورد فيها اعرتض على بعض

:"على عمل اللجان من أجل تطبيق إصالحات لصاحل اجلزائريني حيث قال فرحات عباساحتج 

تمنيت لو كان جدي من . لماذا ال تجتمع مثل هذه اللجان عندما يراد إصالح أوضاع اليهود

بضرورة حتقيق املساواة بني كل  "قاضي عبد القادر"كما أوصى ، )3("....واشنطن أو لندن

1- Christine Levisse- Touzé, po.cit, p354.
.العريب تبسيعضوا، فرحات عباس عضوا،Berqueمقررا، باإلضافة إىل بريك حبيلستتشكل من بن جلول رئيسا، و املكي نائبا للرئيس، و بن -2

 A.N.O.M, 12H13, Commission D’étude Economique Et Sociales).عضوا و الباشا آغا بن شنوف عضوا

Musulmans.)
3- A.N.O.M, Série H, Boite 12H13, Commission D’étude Economique Et Sociales

Musulmans.
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بن جلولعلى إثر نقاش حاد رفع و ƢȈƸǔƬǳ¦�Ŀ�ÀÂÂƢǈƬǷ�ǶĔ¢�ƢŠ©��) املعمرونو اجلزائريون (اجلزائريني 

.)1(اجللسة مطالبا بإنشاء جلنة خاصة قصد اإلطالع أكثر على مطالب اجلزائريني

 )16(عينت جلنة من ستة عشر،1943سنةقسنطينة  يف الجنرال ديغولبعد خطبة و 

جزائريني  )06(قد كانت هذه اللجنة مكونة من ستةو شخصا لدراسة موضوع اإلصالحات، 

بذلك كان عدد الفرنسيني و من املوظفني يف اإلدارة الفرنسية،  )04(أرابعةو فرنسيني،  )06(ستةو 

فرحات  يبدو أنو ، )2(�ƢǬȈǫ®�¦°ƢȈƬƻ¦�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�Ƕē°ƢƬƻ¦�śȇǂƟ¦ǄƳ )06(مقابل ستة) 10(عشرة 

مل تكن هذه اللجنة سوى واجهة غري و مل يدع بسبب مواقفه خالل االجتماعات السابقة ، عباس

، كانت قد توصلت إىل قرارها قبل اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنية، ألن  صلبة للدميقراطية الفرنسي

ƢȀǴǸǟ�ǺǷ�©ƢƷȐǏȍ¦�ƨǇ¦°®�ƨǼŪ� ƢĔ¤)3(.

، حيث الجزائرصدر أمر اإلصالحات اخلاصة باجلزائريني من مدينة  1944مارس  07يف و 

يف جاء اليت للفرنسيني،و نفس الواجبات و  جاء يف البند األول أن اجلزائريني سيتمتعون بنفس احلقوق

متساوون أمام القانون، كما تضمن البند الثالث الفئات اجلزائرية  البند الثاين أن اجلزائريني والفرنسيني

العاملون يف وظائف دائمة، الفرنسية وهي قدماء العسكريني،املوظفون املدنيون، اليت ستتمتع باجلنسية

ألف جزائري مع  60حية، أي ما يعادل جمموع الفالو أصحاب األومسة، أعضاء الغرف التجارية 

، مما ميكنهم من املشاركة يف انتخاب نواب الربملان الفرنسي، كما )4(بقائهم على حالتهم اإلسالمية

وى بني اجلزائريني اباإلضافة إىل ذلك فقد س  إدارة احلكومة العامة باجلزائر،يسمح هلم باملشاركة يف

)5(1944جوان  26املنح العائلية للجنود، حيث صدر مرسوم  يف و الفرنسيني يف رواتب اجلندية و 

%.�ƨƦǈǼƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�©¦ÂȐǟ100و نص على رفع منح 

1 - Ibidem.
، املرجع 3، ج...أبو القاسم سعد اهللا، احلركة: ينظر إىل(تامزايل، ابن جلول، الشيخ القامسي، فضيل، قاضي عبد القادر و ابن قانة، : و هم -4

.)214السابق، ص

3-.214، املرجع السابق، ص3، ج...أبو القاسم سعد اهللا، احلركة

4- Boucif (Mekhaled), Op.cit, P69.
5 - J.O.R.F, N°57, 13/07/1944.
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طالب فقد موعدها،  ذه اإلصالحات اليت جاءت متأخرة عنكثرت التعاليق عندئذ على ه 

ن التخلي عن أحواهلم باملساواة مع الفرنسيني يف احلقوق السياسية دو  1912منذ سنة  اجلزائريون

األمر الذي �ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ"األمير خالد"ك على يد لتكرر ذو الشخصية كمسلمني، 

بلوم " نسخة طبق األصل ملشروع 1944مارس  07إصالحات يعتربأحمد مهساس  جعل

مع اختالف بسيط يف زيادة عدد اجلزائريني املسموح هلم التمتع باجلنسية الفرنسية خبمسني   "فيوليت

نص على ،فالقانون )اإلصالحات(تنفيذ،مع بقائها دون )1(ألف 20بدال من ،أو ستني ألف جزائري

¢ƢƳ�ƢĔ ©�خاصة و  رفضها اجلزائريون نتيجة لذلكو ، 1964أن األمور ستأخذ مدة طويلة إىل غاية 

¦�Â��¾ƢǷȊǳ�ƢēŐƬǟخميبة و  ت ذات قيمة،ليس��ǂƟ¦ǄŪ¦�¾ȐǬƬǇ¦�ƢĔ¢Â فكرة بدأت فيها تتبلورفرتة  يف

لذ ة،غري اجتماعيو  صا مضادا للدميقراطية،نلفرحات عباس التابعة  Egalité"  المساواة"جريدة 

كما انتقدت حلرية،او            البيان أحباب تأسيس حركة أصدقاء  1944مارس  14قرر يف 

L’actionحزب الشعب الجزائري المحظور "جريدة بشدة  Algérienne" هذا األمر 

من يقبلونه باخلونة، أما مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني فكان موقفها معارضا حملتوى  اصفةو 

.)2(اإلصالحات

فحسب اجلزائريني،ندين ¢Đ¦�ŁƢǐǳ�© ƢƳ�ƢĔخالل قراءة حمتوى أمر اإلصالحات يبدو من و  

تسهيالت للحصول على ،ومنح )3(فإنه جيب منح األفضلية للمحاربني القدامى تلمسان رئيس بلدية 

���ǺȇƾǼĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǈǼŪ¦ الشباب تلمسان يف  حزب الشعب الجزائريطالب مكتب كما

بالتايل املشاركة يف و اجلزائري بااللتحاق باجليش الفرنسي ليتمكن من احلصول على اجلنسية 

اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيأما املعمرون فقد أعلنوا أن ،)4(التصويت  على قوائمه و االنتخابات 

�Â�ƢēƢȈƷȐǏ�©±ÂƢšƪ ǘǟ¢�ƢĔ¢ جلديد مهددا النظام االنتخايب ا اعتربواللجزائريني أكثر مما طالبوا به،و

.)5(لسياسية يف املستعمرةألنه بإمكانه قلب األوضاع الوجودهم يف اجلزائر،

.203، املصدر السابق ، ص )مهساس(أمحد  -  1
2 - Christine Levisse-Touzé, Po.Cit.P354.

920.3شارل روبري آجرون، املرجع السابق، ص -

4- A.N.O.M., Série ORAN, Boite SI 164, Note De Renseignement.

921.5شارل روبري أجرون، املرجع السابق، ص-
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يف فرباير  جبهة الدفاع عن أفريقيا الشماليةمن نتائج هذه اإلصالحات أن تأسست و 

من أعضائها و نائبا له، "األمير مختار"و" محمد لخضر الحسين"برئاسة املدعو. )1(1945

،كما قامت هذه)2("الهياللي محمد"و صديق سعدي"و" الحاج أحمد التلمساني"اجلزائريني

اللجنة بإعداد مذكرة عن اجلزائر  لتقدميها إىل احلكومات العربية اليت تسعى إىل تأسيس اجلامعة 

 22الذي تأسس يف القاهرة يف  لمكتب المغرب العربي، فكانت هذه اجلبهة مبثابة نواة )3(العربية

  .  1947فرباير 

مها األقلية اليت و     ¦�śƬƠǧ�ń¤�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ  1944مارس  07لقد قسمت إصالحات 

هم األغلبية اليت باقي اجلزائريني و و ية      استفادت من حق املواطنة مبوجب البند الثالث من األمر 

أن الشعب اجلزائري أصبح يتطلع بكل قواه األمر باعتباره أنه جاء متأخرا،و  رفضت الرضوخ هلذا

.  دةباستثناء الشيوعيني إىل التحرر الوطين مثل مجيع الشعوب املضطه

 :اإلصالحات العسكرية- 2

�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢȀǋƢǟ�Ŗǳ¦Â�ǪƦǇ�ƢǸȈǧ�ƢȀȈǳ¤�Ƣǻǂǋ¢�Ŗǳ¦�̈ƢǻƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�À¢�ǾȈǧ�Ǯ ǋ�ȏ�ƢŲ

يف السجون واملعتقالت األملانية،قد خلفت آالف سواء يف ساحات املعارك أو يف املعسكرات أو 

تفكر يف سياسة اإلصالحات رغبة منها يف األمر الذي جعل السلطات الفرنسية القتلى واملعطوبني،

غري أن املتمعن يف حقيقة تلك اإلصالحات والسيما ¦�ƢŮ�Ƕēǂǐǻ�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦Â�ƢȇƢƸǔǳ إسكات أولئك

ملن كتبت هلم احلياة من أولئك و  العسكرية منها، ويف مدى مالءمتها جلسامة التضحيات املقدمة

ƨȈƟƢǟ®�©¦°ƢǠǋ�ÃȂǇ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔ¢�ǚƷȐȇ��ǺȇƾǼĐ¦  روجت هلا السلطة االستعمارية طيلة سنوات

احلرب للوصول إىل أهدافها املتمثلة يف إسنادها من جهة واحملافظة على االستقرار من جهة أخرى، 

219�²،ص 3، ج...يذكر أبو القاسم سعد اهللا يف كتابه احلركة  - 12 °ƢǷ�Ŀ�ƪ ǈǇƘƫ�ƢĔ¦���1944 بقيادة رجل يدعى األمري خمتار، غري ان الوثائق

ترأسها حممد خلضر احلسني، و هو مصري اجلنسية و تونسي األصل، أستاذ جبامع األزهر و عضو يف مجاعة اإلخوان املسلمني، األرشيفية ذكر أن اجلبهة 

  :ينظر(لقادرأما األمري خمتار فقد كان نائبا للرئيس و هو أحد أقارب األمري عبد القادر اجلزائري، و هو صهر األمري سعيد ابن األمري علي بن عبد ا

S.H.D, Série H, S.H.D, Série H, Boite 1H 2857, Note De Renseignement Sur Les Nord-

Africains En Egypte Et Leurs Organisation).
2 - S.H.D, Série H, Boite 1H 2857, Note …, op.cit.
3 - Ibidem.
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اليت وضح ، 1919سنة  توماس ويلسنإىل الرئيس األمريكي  األمير خالدرسالة  وهذا ما دلت عليه

ئريني للحيلولة دون وصوهلم إىل كل املراتب، باإلضافة إىل أمام الضباط اجلزا توضعاليت  عراقيلال فيها

".هامالن"من قانون  )1(التمييز بني العسكريني اجلزائريني والفرنسيني من خالل املادة الثالثة

فلقد اط اجلزائريني يف اجليش الفرنسي،وكنتيجة لذلك ظلت األبواب موصدة أما ترقية الضب

أن الرتب العسكرية  1915سنة اإلسالم في الجيش الفرنسي يف كتابه " الحاج عبد اهللا"ذكر 

�Ƣđ�¬ȂǸǈŭ¦من النادر احلصول ، و )2(،مالزم ومالزم أولللجزائريني عددها أربعة وهي عريف رقيب

رن تقريبا على إنشاء سلك فبعد مرور ق .ومن باب املكافأة ليس إالمراتب عليا  على الرتقية إىل

د النقباء يعدون على أصابع اليد الواحدة، إذ بلغ عددهم يف سنة عد ظلوسلك الصباحيية، الرماة،

من  "بلفطيمي"من اللواء الثامن، و"مختار بن علي: "فقط يف سلك الرماة وهم )03(ثالثة 1921

مالزما أول، )70(من اللواء الثالث، ويف نفس السلك كان هناك سبعون"حساني"اللواء السابع و

أثناءها، أما البقية فقد  )39(هذه الرتبة قبل احلرب وتسعة وثالثون تقلدوا )15(منهم مخسة عشرة

ÀȂǠƦǇÂ�ƨƬǇ�śǷ±Ȑŭ¦�®ƾǟ�ƢǷ¢��§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ƢȀȈǴǟ�¦ȂǴǐŢ)76(مالزما، أربعة عشرة)منهم  )14

¢�Ƕǿ®ȂȀů�ȄǴǟ�ǶēƘǧƢǰǷ�Ļ�ƾǬǧ�ƨȈǬƦǳ¦�ƢǷ¢��§ǂū¦� ƢǼƯ)52(تقلدوا الرتبة قبل احلرب، اثنان ومخسون

§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ÄǂǰǈǠǳ¦)3(.

أن ترقية الضباط اجلزائريني يف اجليش الفرنسي تتم على  ويتضح لنا من خالل هذه األرقام

�ƾƷ�Ȅǐǫ¢�ń¤�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǫƢǘǳ¦�» ¦ǄǼƬǇ¦�Ȃǿ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�µ ǂǤǳ¦Â��ÄǂǰǈǠǳ¦�®ȂȀĐ¦�² ƢǇ¢

  .طرف السلطة العسكرية الفرنسيةممكن من 

نقباء، نصفهم وصل إىل هذه الرتبة )10(أما فيما خيص سلك الصباحيية، فقد ضم عشرة

كما بلغ عدد ،1919- 1918بني أثناء احلرب، أما البقية فقد حتصلوا على هذه الرتبة يف الفرتة ما 

أثناء  )29(رب، وتسعة وعشرونقبل احل )08(مالزما أول، منهم مثانية )41(املالزمني واحد وأربعون

احلرب، أما البقية فقد حتصلت على هذه الرتبة بعد احلرب، إذا مجعنا تعداد الضباط اجلزائريني يف 

  .يف حالة تساوي الرتب تعود القيادة دائما إىل العسكري الفرنسي  1
2 -Kaddache, (Mahfoud), Histoire… op, cit, p89.
3- Recham,( Belkacem), Les Musulmans.., op, cit p 71.
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 العدد كان هذاويبدو أن  )1(ضابطا 229يف مجيع األسالك جند  1921اجليش الفرنسي إىل غاية 

لى الرتب العسكرية، ويف هذا الشأن أمام حصول  اجلزائريني ع توضعضعيفا بسبب العراقيل اليت 

رغم التعليم نا ال يصلون إلى الدرجات العليا،إن ضباط: "1919يف سنة " األمير خالد"قال 

إن .ء المعيشة، وعن الكفالة بالعائلةالعالي للبعض منهم، إنهم ال يتقاضون التعويض عن غال

معاش ضباط الصف ضباط الصف األهالي يتقاضون المعاش الشهري أضعف بكثير من 

إن  في الخدمة وأبناء األهالي سنتان إن أبناء المعمرين يؤدون ثمانية عشرة شهرا... الفرنسيين 

.)2(..."المجندين األوربيين والمسلمين تتم معاملتهم بكيفية مختلفة في مجالس التسريح 

حاق ألن االلت فقد كانت أحسن من وضعية الضباطأما وضعية ضباط الصف اجلزائريني،

ح اجلزائري يف رتبة عريف كان ا قرت تساوي مع الفرنسيني، فمن أجل أن ابالرتب يف هذا الصنف كان م

ا ما كان يقرتح بعد انقضاء أعوام يف اخلدمة العسكرية، ونادر  عليه أن يقضي مدة عامني إىل أربعة

.)3(جباريمثانية عشرة شهرا من اخلدمة سواء كان جمندا عن طريق االخنراط الطوعي، أو اإل

�Ȃǿ�ƢȈǴǟ�Ƥ ƫ°�ȄǴǟ�ǺȇƾǼĐ¦�¾ȂǐƷ�¿ƢǷ¢�ǲȈǫ¦ǂǠǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǐǴƼƬǈǻ�À¢�ǺǰŻ�ƢǷ

ǟ�ƢĔ¢�ÄǂǰǈǠǳ¦�Ƕǿ®ȂȀů�ŉǄǬƫ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸ كما سعت  السلطة العسكرية الفرنسية إىل جعلهم

خاضعني دائما ألوامر القادة الفرنسيني مهما تساوت الرتب العسكرية ومهما كانت أقدميه 

إىل اجلانب األمين باألساس ومن ختوف تلك السلطة –حسب رأينا –احمللية، ويعود ذلك العناصر 

śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�̈®ƢǬǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ƣǿ®ȂǬȇ�̈ŚǘƻÂ�ƨǸǜǼǷ�ÀƢȈǐǟ�©ȏƢƷ�̧ȂǫÂ�ǺǷ.

، حيث أن "أهلي"أما فيما خيص التحاق اجلزائريني باملدارس العسكرية الفرنسية، ال يكون إال بصفة 

ألول دفعة للتالميذ " بالمدية"خبصوص إنشاء مدرسة عسكرية  1918صدر يف سبتمرب القرار الذي 

تلميذا من بلدان مشال إفريقيا  40حيث استقبلت هذه املدرسة  لفرقة الصباحيية  Aspirantsاملرشحني 

، غري أن4يشرتط يف هؤالء أن يكونوا من العائالت الكبرية أو أبناء ضباط األهايل أصحاب األومسة و 

1- Recham,( Belkacem), Les Musulmans.., op, cit p 72.
.64-63األمري، خالد، املصدر السابق، ص ص -2

3- Rechem, Belkacem, 0p., cit., p 76.
4 -A.N.O.M., Série H, Boite 3H14, Peloton D’élèves Aspirants Indigènes A Médéa.
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�ǶǿÂ�ÃȂƬǈŭ¦�Ŀ�¦ȂǈȈǳ�ǶĔ¢�̈®ƢȈǫ��©ƾǯƘƫ�ƢǷƾǠƥ��Ǌ ȈŪƢƥ�ǪƸƬǴƫ�Ń�Ǧ Ǐ�¶ƢƦǓ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ

.)1(حباجة إىل تكوين  أعمق من ذلك 

غري ،"مليانة"بدأ تكوين املرشحني األهايل مبدرسة حتضريية خاصة يف  1919ماي30منذ  و 

��̈ŚƦǰǳ¦�©ȐƟƢǠǳ¦� ƢǼƥ¢�ȄǴǟ�¦ǂǐƬǬǷ�ǲǛ�Ƣđ�¼ƢƸƬǳȏ¦�À¢سنة 12إىل10ن ترتاوح أعمارهم من الذي ،

سنة ليتخرجوا منها برتبة ضابط بعد جتنيسهم  20أو ǺǇ�ǶȀǣȂǴƥ�ƨȇƢǣ�ń¤�Ƣđ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ÀȂǳÂ¦Ǆȇ18و 
كما سعت أيضا من خالل هذه املدارس العسكرية ضمن سلطات االحتالل والءهم هلا،  حىت ت )2(

ت جزائرية خاصة فرقة الرماة املؤطرة من طرف التحضريية إىل تزويد الفرق العسكرية األهلية بإطارا

ƢǼƥȋ�Ƣđ¦Ȃƥ¢�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǼȇƾŠ�ŅƢǿȋ¦�ÀƢǇǂǨǳ¦�ƨǇ°ƾǷ�ƪ �و الضباط الفرنسيني،  ƸƬǧ�ÀȂǸǔŭ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ

�ŉƾǬƫ�ǽ°Âƾƥ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦��ÄƾǴƦǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�Ƥ Ǵǘƥ� ȏƚǿ�¿ƾǬƬȇ�ƢǷ�ƾǠƥ��̈ŚƦǰǳ¦�©ȐƟƢǠǳ¦التماس 

.)3(درسةللحاكم العام قصد قبوهلم يف هذه امل

نص على إمكانيات التحاق بعض ضباط  1899نوفمرب13على الرغم من أن مرسوم و 

�ƪ)مشال شرق فرنسا" (Saumurسومري "صف اجلزائريني باملدرسة العسكرية  ǴǛ�Ƣđ¦Ȃƥ¢�À¢�ȏ¤��

إىل  معسكرموصدة أمامهم على الرغم من االلتماسات على غرار ما تقدم به جملس البلدية املختلطة 

، غري أن قيادة اجليش رفضت )4(احلاكم العام من أجل انضمام جمموعة من اجلزائريني إىل هذه املدرسة

ƢǸȈǜǼƬǳ¦�ǾȈǴǟ�ǎ©� ذلك Ǽƫ�ƢŠ�ƨƴƴƸƬǷ�Ŀ�©ƢǐǐƼƬǳ¦�®ƾǠƬǷ�ǄǯǂŠ�¼ƢƸƬǳȏ¦�ǶĔƢǰǷƜƥ�À¢Â

.)5(الجزائرالفروسية مبدينة 

بسبب حاجتها للمجندين ثانية،و ية قيام احلرب العاملية البقي الوضع على حاله إىل غا 

إىل تقدمي بعض املزايا للضباط وضباط صف اجلزائريني  اجلزائريني جلأت السلطات االستعمارية

1 -Clément, (Grandcourt) op, cit, p59.
2- A.N.O.M, Série H, Boite 3H14, Ecole Des E.A.I De Miliana.
3- A.N.O.M, Série H, Boite 3H14, Ecole De Cavalerie Indigène d’Alger.
4 -A.N.O.M, Série H, Boite 3H14, Admission Des Sous-Officiers Indigènes A Saumur, Vœu

Du Conseil Municipal De Mascara.
5- A.N.O.M., Série H, Boite 3H14, Sous-officiers Indigènes Des Régiments De Spahis.
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بدون شرط  1940فرباير 07املدارس العسكرية الفرنسية مبوجب مرسوم ب بالسماح هلم االلتحاق

  سنة  21التجنيس عند بلوغهم سن 

خبصوص القانون اخلاص للضباط اإلحتياطيني  1940ارسم 13كما صدر أيضا مرسوم آخر يف 

.)1(األهايل

امني مبوجب مرسوم فقد تقلصت من ثالثة أعوام إىل ع أما من حيث مدة اخلدمة العسكرية

ƢȈƟƢĔ�ǒالذي ألغى كذلك  1926ديسمرب 07 ȇȂǠƬǳ¦�¿Ƣǜǻ  باإلضافة إىل متتع اجلزائريني ببعض

من هذا املرسوم مثل الكفالة العائلية أو اإلعفاء  36حاالت اإلعفاء اليت نصت  عليها املادة

أو إعفاء املستدعى بسبب وجود أحد إخوته كمنخرط يف تثنائي الذي مينحه احلاكم العام،االس

كان لصاحل اجلزائريني   1926سبتمرب  07، وذهبت بعض التقارير إىل حد اعتبار مرسوم )2(اجليش

اإلمجالية للخدمة العسكرية ، إذ أن اجلندي الفرنسي  على حساب اجلنود الفرنسيني من حيث املدة

،، ثالث سنوات حتت التصرفندية، أي سنة واحدة يف اجلاالحتياطو سنة ما بني اخلدمة  38يقضي 

فحسب ¢�ƨȈǻƢƯ�¶ƢȈƬƷ¦�̈ŗǧ�©¦ȂǼǇ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǼĐ¦�ƢǷستة عشرة سنة كفرتة احتياط أوىل، مث مثانيةو 

أصبح مبوجب املرسوم اجلديد اخلاص بالتجنيد  يقضي أقل من نصف املدة اإلمجالية للجندي التقرير 

فرتة االحتياط، أي و الفرنسي، حيث تصل مدة خدمته إىل مخسة عشرة سنة ما بني اخلدمة الفعلية 

، إال أن مثل )3(إحدى عشرة سنة يف االحتياط و  ، مث بعدها سنتني حتت التصرفسنتان يف اجلندية

�Â��śȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼŪ¦�ƨȈǠǓÂ�śƥ�ƨ�©¦±ƢȈƬǷȏ¦�Ʈه التقارير تناست املقارنهذ ȈƷ�ǺǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦

أفريل  16مبوجب مرسوم و ، )4(بطبيعة احلال لصلح الفرنسينيو الفرق شاسع جدا ف، املعنويةو  املادية

  .   سنة  21مت رفع سن جتنيد اجلزائريني إىل  1930

اللجنة بسبب حاجتها املاسة إىل جتنيد اجلزائريني اضطرت و  الثانيةأثناء احلرب العاملية و 

بقيادة اجلنرال ديغول إىل إجراء إصالح عسكري كان يف تلك الفرتة مبثابة  الفرنسية للتحرير الوطني

1- Belkacem, Recham, Op.cit., P81
2- A.N.O.M., Série H, Boite 3h12, Exemptions Ou Dispenses Du Service Militaire.
3- A.N.O.M., Série H, Boite 3h12, Le Décret De 7 Septembre 1926 Comparaison Entre Les

Modes De Recrutement Français Et Indigènes.
  .الثاين من هذه الدراسة للوقوف عند هذا الفرق يرجى العودة إىل الفصل -  4
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نص على املساواة بني  1944جانفي 10ثورة يف مسألة جتنيد اجلزائريني،حيث صدر مرسوم يف 

ƾǼĐ¦�ƨȈǫǂƫ�¿ȂǇǂŭ¦�ǆيف الرتقية و  اجلزائرينيو  الفرنسيني Ǩǻ�ǲȀǇ�ƢǸǯ��Ƥ ƫǂǳ¦  اجلزائري من رتبة عريف

رتبة و وذلك بعد إلغاء رتبة عريف أول إىل مساعد ،Brigadier، ومن رتبة حافظ إىل رقيب

جوان  26، كما صدر مرسوم آخر يف )1(حافظ أول، حسب ما ورد يف املادة الثانية من املرسوم

، غري أن هذه اإلصالحات )2(100%أقر بزيادة يف معاشات العسكريني اجلزائريني بنسبة  1944

أصبح يتطلع إىل التحرر الوطين مثل ) ǾǼǷ� ǄƳ�ÀÂƾǼĐ¦� ȏƚǿÂ(جاءت متأخرة الن الشعب اجلزائري 

رير اليت أشارت إىل عزم اجلزائريني إعالن مجيع الشعوب املضطهدة، ولعل ما يدل على ذلك تلك التقا

�ǺȇƾǼĐ¦�ǒ Ǡƥ�ƨǯ°ƢǌŠ�ƨǓƢǨƬǻȏ¦.

1 -J.O.R.F., 10 Janvier 1944.
2 - J.O.R.F.,13 juillet 1944
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  :بعث الروح الثورية عند الجزائريين   -3

وقاسية  يف القرن التاسع عشر طويلة جدا كانت مسرية الكفاح املسلح للشعب اجلزائري

تشردين املو دامت سبعني عاما ، قدم خالهلا اجلزائريون مثنا غاليا عكسته األعداد الكبرية من الشهداء 

ƯÂ�ǶȀȈǓ¦°¢�©°®ȂǏ��ǺŲÂ��Ƕē¦Âǂ�� أسلوب كفاحه  غري الشعب اجلزائريومع بداية القرن العشرين

دون التخلي كلية ضية، بتجريب األساليب السلمية يف إطار النضال السياسي لدارسة التجارب املا

ىل استغالل اليت سعت إاملمكنة ملواجهة إدارة االحتالل  ليستنفذ كل الوسائلعن العنف املسلح،

عندما أعلنت عن جتنيدهم إجباريا يف إطار استعدادات  احلكومة الفرنسية اجلزائريني مرة أخرى 

  .د الفرنسي يف اجلزائرللحرب العاملية األوىل، فكان رفضهم للقرار مبثابة ثورة ضد الوجو 

، حيث حتول رفض التجنيد "ندرومة"لعل أبرز حدث سجل يف هذه الفرتة هو ما شهدته و   

،حني حاول بعض 1912مايو  21إىل  20اإلجباري يف هذه املنطقة إىل اضطرابات، ففي ليلة 

ى جتنيد أبنائهم، ، الذي كان حيث اجلزائريني عل"جبالة"الرافضني هلذا القرار التخلص من قائد منطقة 

انفجر الوضع خاصة بعد انضمام سكان ) يوم السوق األسبوعي(1912مايو 23ويف يوم اخلميس

®ƢȀŪ¦�¦ȂǼǴǟ¢�Ǻȇǀǳ¦�śǔǨƬǼŭ¦�ń¤�̈°ÂƢĐ¦�ǪǗƢǼŭ¦)1(.

اجتمع األعيان في ":تطور األحداث فكتبت مقاال ورد فيه )2(تتبعت جريدة احلق الوهراين

)3(وأعربوا عن معارضتهم للخدمة العسكرية اإلجبارية كما شكلوا وفداالمسجد الكبير بندرومة، 

.")4( بقيادة سي محمد بن رحال إلبالغ قلقهم من هذه المسألة إلى الحكومة الفرنسي

1 -Granguillaume, (Gilbert), une Medina de l’ouest Algérien, Nedroma, Revue De

L’Occident Musulman Et De La Méditerrané, N° 01, Volume 10, Année 1971, P67

أكتوبر  21-15هران للدفاع عن مصاحل اجلزاءريني صدر العدد األول منها يفبو    Charles Tapiéجريد أسبوعية أسسها الفرنسي شارل تابيي -2

«�¦1912�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨƦȈǐǠǳباللغة الفرنسية، و يف ماي 1911 Âǂǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ���̈ƾȇǂŪ¦�ǽǀǿ�̈Ƙǌǻ�ǲǷ¦Ȃǟ�ǺǷ�ÀƢǯ�Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƨƸǨǏ�ƢŮ�ƪ ǨȈǓ¢

.اجلزائريون يف هذه السنوات إذ ليس بني صدورها و صدور مرسوم التجنيد اإلجباري سوى شهور قليلة

، )فالح(، بن صاحل سي أمحد )مالك(، بن رحال حممد )مستشار(، برحو سي أمحد )مستشار(صاحل احلاج حممد، خمتار بلحاج : يتشكل الوفد من -3

قاضي(درار حممد 

  .1912جوان  22- 15،من  36عدد  جريدة احلق الوهراين،-4-
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مدى تذمره من السياسة االستعمارية اليت أثقلت   سي محمد بن رحاليتضح من تصريح 

وعاملتهم وفق قانون األهايل العنصري، وها  الصخرة الضرائب، وأخضعتهم ألعمالكاهل اجلزائريني ب

  .هي اآلن تريد أن جتند أبناءهم إجباريا

يف خضم هذه األحداث انطلقت من تلمسان فرقتني األوىل من الزواف والثانية من الرماة يف 

ن ووصل فيلق من قناصة إفريقيا لينضم إىل الفرقتني السابقتني م،1912جويلية  8اجتاه ندرومة، ويف

أن السلطات االستعماري عازمة على إمخاد أي انتفاضة يف مثل هذه و خاص )1(أجل قمع االنتفاضة

.الظروف اليت تدعي فيها والء اجلزائريني هلا من جهة، وختوفها من قيام ثورة باجلزائر من جهة أخرى

نيد أما يف منطقة سعيدة حتولت هذه االحتجاجات فيها إىل اضطرابات سببها قرار التج

رفض شاب جزائري عملية القرعة اليت وضعت امسه  1912مايو  11اإلجباري للجزائريني، ففي يوم 

�ĿÂ��ƨȈǴǸǠǳƢƥ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǼƴǴǳ¦�¶ƢƦǓ�ƾƷ¢�» ǂǗ�ǺǷ�ƨǠǨǏ�§ Ƣǌǳ¦�¦ǀǿ�ȄǬǴƬǧ��ǺȇƾǼĐ¦�ƨǸƟƢǫ�ǺǸǓ

هم ملسئولني الذي وصفاليوم املوايل رفض املسجلون هذه النتائج بعدما أهينوا من طرف أحد ا

فطلب األعيان من أعضاء اللجنة الضغط عليه هذا لطلب العفو منم إال أنه رفض ذلك  )باخلنازير(

ǺȇƾǼĐ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸůÂ�ƨǼƴǴǳ¦� Ƣǔǟ¢�śƥ�©¦®ƢǌǷ�§Ȃǌǻ�ń¤�Ã®¢�ƢŲ . انتهت بوضع هؤالء يف

.)2(السجن

وغريمها من ، باتنة وندرومةفضل املعنيون بالتجنيد اهلروب إىل اجلبال، فاختفى الشباب من 

، ولقد عربت جريدة احلق عن تلك )3(املناطق، لكي يفروا من قبضة السلطة العسكرية الفرنسية

هي المسألة التي شغلت جميع مسلمي الجزائر "الظروف الصعبة للمتأثرين بالتجنيد فكتبت

 ار سبيال لما بقي فيوأشعلت في قلوبهم نار اليأس والقنوط، حتى أن لو جميعهم وجدوا للفر 

ونتيجة لذلك حتولت  ، )4(..."إال المستضعفين من الرجال والنساء واألطفال  أرض الجزائر

1 -Echo d’Oran, N 14794 08/07/1912.

1912.2جويلية 27-21، من 41جريدة ،احلق ، عدد رقم -

189.3، املرجع السابق، ص  3، ج...سعد اهللا ،أبو القاسم، احلركة-

1912.4جويلية  20إىل   13، 40جريدة، احلق، العدد رقم -
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بلدية معسكر املختلطة مسرحا حلوادث خطرية دافعها االنتفاضة ضد  تطبيق قرار اخلدمة العسكرية 

  .اإلجبارية على اجلزائريني

 1914انتفاضة بني شڤران في سبتمبر.  

اليت تبعد عن معسكر ب سبعة كلم احلوادث األوىل خالل الفرتة  سيدي دحوشهدت قرية 

إىل  5، أما احلوادث األخرى فقد جرت يف الفرتة املمتدة من 1914سبتمرب  28إىل  22املمتدة من

بسبب معارضة  أوالد سعيد وبني خنيسو وبني نسيغالفراقيقيف كل من  1914أكتوبر  16

، وبدأ الغضب يعم خمتلف اجلهات خاصة بعد عودة )1(جنيدسكان هذه املناطق تسليم أبنائها للت

.)2(اجلنود اجلزائريني من جبهات القتال يف أوربا

�ƨǬǘǼŭ¦�Ŀ�̈°¦®ȍ¦�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦� ƢǐƷȍ¦�ƨȈǴǸǟ�©ǂǨǇ¢النتائج التالية عن: 

.3)1915الدفعة (قائمة الشباب القابلين للتجنيد  : 1-5الجدول رقم

  الدواوير
  عدد

  المسجلين

  عدد

المقبولين

  عدد اإلعفاءات

  نظرا لصغر السن

  عدد المشطوب

عليهم لتقدم 

  السن

  المالحظات

سيدي أوالد

  دحو
18

1

0
106

إعفاء بعد  01

 القرعة

23  الفراقيق
1

5
0503/

59  بني نسيغ
3

5
1607

إعفاء بعد  02

 القرعة

52أوالد سعيد
2

2
0424

إعفاء بعد  02

  القرعة

68.1غامن،حممد، املرجع السبق ذكره، ص-

.35بو عزيز، حيىي، املرجع ، ص -2
.72غامن، حممد، املرجع السابق، ص 3
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29بني خنيس
1

2
0214

إعفاء بعد  01

  القرعة

22  فروحة
1

2
تغيبوا 3  04  03

18  بوحنيفية
0

5
جندي متطوع01  09  03

20عين فكان
0

9
0207

  مريـض 01

  متوفـى 01

الم

  جموع
241

1

2
366312

شابا، أي ما يعادل نصف �ǢǴƥ�ǺȇƾǼĐ¦�¸ȂǸů�À¢120يتضح من قراءة اجلدول 

مما يفسر معاناة اجليش الفرنسي مع بداية ،1912مرسوم فرباير جاوز ما أقره وذلك يتاملسجلني،

احلرب العاملية األوىل وحاجته املاسة إىل املزيد من التجنيد، كما يبدو الفرق الشاسع بني عدد 

» ƢǼǏȋ¦�Ǧ ǴƬƼŠ�©¦ ƢǨǟȍ¦�®ƾǟÂ�ǺȇƾǼĐ¦)مرضى، صغار السن، كبار السن.(

سيدي شابا من دوار ) 40(ري أربعون كما صاحبت حشود معادية لقرار التجنيد اإلجبا

،حيث مت استدعاؤهم إىل مقر البلدية املختلطة مبعسكر يتقدمهم األعيان بني شقرانيف منطقة  دحو

وأمام هذه التطورات )1(ورغم مقابلتهم للمتصرف املدين إال أن ذلك مل يسفر عن أي نتيجة

شيخا يف الفرتة ما ) 11(استخدمت اإلدارة احمللية أسلوب التهديد عندما استدعت أحد عشرة 

غري أن  مل يتقدم الشباب املستدعى للخدمة، حمملة إياهم املسؤولية إذا 1914سبتمرب 28-21بني

صال بعدما عقدوا اجتماعا تقرر فيه االت موقفهم الرافض للتجنيد اإلجباري سكان املنطقة أصروا على

��ƨȇǂǰǈǟ�©¦°ÂƢǼǷ�ƪ Ǹǜǻ�©ƢǯǂƸƬǳ¦�ǽǀđ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�©ǂǠǋ�ƢǷƾǼǟÂ��̈°ÂƢĐ¦�³ ¦ǂǟȋƢƥ

.)2(وقامت بدوريات للمراقبة

.256، ص 2008، اجلزائر ANEP، ترمجة حممد املعراجي مشورات 1914-1830قداش ،حمفوظ، جزائر اجلزائريني، تاريخ اجلزائر -1-

78.2، مرجع سابق،ص )حممد(غامن -
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يتضح من خالل هذه اإلجراءات أن السلطات االستعمارية كانت متخوفة من أي طارئ قد 

باإلضافة إىل ختوف  هذه حيدث خاصة إذ علمنا أن احلرب العاملية األوىل الزالت يف بدايتها، 

  .السلطات من قيام ثورة شاملة يف اجلزائر

شقران يف بين  لقد شرعت اإلدارة احمللية يف بلدية معسكر املختلطة يف عملية إحصاء الشبان

على رأس BRENGRUEBER برونقروبر اإلداريوكان املتصرف ،1914أكتوبر05يوم

على عملية اإلحصاء، فرفض الشيوخ قبول جتنيد  لإلشراف الفراقيقالكتيبة اليت توجهت إىل عرش 

يعلنون  اجلهاد، معسكر منهم، مما جعل  أهل )06(أبناءهم، فأقدمت الكتيبة على اعتقال ستة 

الريت «عسكري بقيادة اجلنرال  1500وكرد فعل على ذلك قامت إدارة االحتالل حبشد 

« LARAET  أكتوبر اجتهت القوات  8ويف  ل، وحرق املناز الفراقيقالذي أمر باقتحام دوار

، فاعتقلت جمموعة )1(بني خنيسوحاصرته ملدة أسبوع، ومنه إىل دوار نسيغبني العسكرية إىل دوار 

شخصا أمام حماكمة عسكرية ) 42(من السكان، قصد التحقيق معهم، وتقرر تقدمي اثنان وأربعون 

اليت قضت عليهم بأحكام متفاوتة بتهمة التمرد على السلطة  1914نوفمرب21بوهران يف يوم 
والقتل وحماولة القتل، فمنهم من صدر يف حقه حكما باإلعدام، وآخرون حكم عليهم بالنفي، 1

ران، ڤتعترب انتفاضة بين شبذلك و  ،)2(وجمموعة أخرى بالسجن، كما مت إخالء سبيل البعض منهم

إال أنه كان ينذر بربوز معارضة شديدة للسياسة  االحتالل،إدارة على  حدث قليل اخلطورة

  .االستعمارية

�ǞǻƢǐŭ¦�Ŀ�¾ƢǸǠǯ�ǺȇƾǼĐ¦�ǶȀǠǷÂ�ǶȀƬƸǴǇƘƥ جلأ الفارون اجلزائريون من اجليش الفرنسي

إىل اجلبال مما أدى إىل قلق السلطات االستعمارية خاصة بعدما أعلنوا اجلهاد، فقاموا  احلربية  الفرنسية

¿Ȃƴđ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�» ȏȉƢƥ�ǶȀƬǐƷ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ŁƢǐŭ¦�ƾǓ1918)3(، كما شهدت مناطق

أوجها يف شهر جوان من نفس اضطرابات خطرية، بلغت  1915يف سنة  تيزي وزو وعنابةجرجرة، 

.38-37بو عزيز، حيىي، املرجع السابق،ص ص 1

842غامن حممد، املرجع سبق ، ص --

3- Claude Paillat , Dossier Secret De l’Algérie 1954-1958, Presse De La Cité, Paris, 1962, P38.
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وشكلوا جمموعات هامجت مصاحل زائريني من صفوف اجليش الفرنسي،فر بعض اجل عنابةففي السنة،

�ǲưǷ�̈°ÂƢĐ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�śǼǗȂƬǈŭ¦وعموما حترك كل الشرق اجلزائري مما تطلب القالة، وسوق أهراس ،

.)1(إعالن حالة الطوارئ من طرف السلطات االستعمارية

أوكتاف   قد أكدفشهدت منطقة الغرب اجلزائري نفس االضطرابات اليت شهدها الشرق 

Octaveديبون  Depontعلى خطورة هذه االضطرابات  املفتش العام للبلديات املختلطة

بالبلدية  ةغبوتويز ونذكر هنا على سبيل املثال ال احلصر قضية األخوين ،وجتددها من حني آلخر

يهددان املصاحل االستعمارية يف  ءاوبد ،هذين الثائرين فرا من اجليش الفرنسي عين تموشنتاملختلطة 

Desريكولديلوجي   املارشالبقتل كل من  1915سبتمرب26يف قاما ف،)2(املنطقة

logis Recoule  شيسنو  والدركي Chesneau،حتت  صدى وهرانجريدة  هنشرت ذلك ما

رجل يف  900مكثفا للقوات العسكرية اليت بلغ عددها ، مما تطلب تواجد"كارثة أوالد غالل"عنوان 

فتحولت عملية البحث عنهما إىل ) ةغبوتويز األخوين (ثائرين الللقضاء على  1915أكتوبر  23

Orleansيف و ،)3(محلة عسكرية ville)1916موعة من الثائرين يف خريف قامت جم) الشلف 

 بعدما جلأت إىل ، ومل تستطيع اإلدارة الفرنسية إمخادها بسهولة إال)4(وقتل دركيني تنسمبهامجة ميناء 

   .اإلرهاب الشديد

تكذيب مزاعم  هذه االنتفاضات املتتالية مع بداية احلرب العاملية األوىل إىللقد أدت 

ما فتئوا يعلنون والءهم لفرنسا من خالل ن مجيع اجلزائريني وإدعاءات السلطات االستعمارية بأ

.208، ص1995، دار املطبوعات اجلامعية، اجلزائر )1962-1830(أحباث و دراسات يف تاريخ اجلزائر املعاصرهالل، عمار، 1
2 Meynier, Gilbert,op, cit, p571.
3- Djaghloul, (Abdelkader), Hors La Lois, Violence Rural Et Pouvoir Colonial En Algérie Au

Début Du XX E Siècle , Les Frères Boutouizrat,Revue De L’occident Musulmans Et De La

Méditerranée, Année 1984 Volume 38, N°1, PP38-40.
4 - Claude( Paillat), op.cit, p38.



-1912االنعكاسات السیاسیة لمسألة تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي :الخامسالفصل 

1945

254

ع من أحداث فهي من صنع متعصبني أما خبصوص ما وقعلى االنضمام إىل جيشها، إقدامهم

.)1(يةاخلارج الدعاية من بدافع األوربيني بنزعة احلقد جتاه  تأثرت نفوسهمعنصريني و 

كثرة الفارين من ف، واسعة من حرب العصابات ضد فرنسا نشطات 1915شهدت سنة و 

اضطرت السلطات االستعمارية إىل ،حيث اجليش الفرنسي قد أعطى معىن جديد هلذه النشطات 

ن ينشطون على طول املسلحو ، وهكذا كان الثوار  يف العمالت الثالث استعمال القوات املسلحة

حبسب ما و .)2( خطوط املواصالتضد املراكز العسكرية الفرنسية و  بجايةإىل  تبسةجبهة متتد من 

من طرف القرويني اجلزائريني ، باإلضافة إىل  تأييداالذي درس الفرتة ، فإن الثوار وجدوا ديبونذكره 

.منطقة االوراسيف   1916يف سنة  أخرىبعض األعيان، مما أدى إىل فتح   جبهة 

إنتفاضة األوراس  

إن انعدام األمن الذي ساد اجلزائر منذ بداية احلرب العاملية بسبب االضطرابات اليت عمت  

 1917إىل  1916ي الفرتة املمتدة من فحلظة، ف أيبانفجار الوضع يف  ئكان ينب كامل البالد

ƢđƢƦǇ¢�±ǂƥ¢�ǺǷ�Ä°ƢƦƳȍ¦�ƾȈǼƴƬǳ¦�ÀƢǯ�Ʈاألوراس،قامت الثورة يف  ȈƷ.

أوت  2من  القد شرعت السلطة العسكرية يف جتنيد شبان املنطقة للخدمة العسكرية ابتداء

 زانيتاكسي « وغريها، فبدأت االحتجاجات تشتد، وزاد التوتر عندما توجهبريكةيف  1916

«Zannetacci لتسجيل الشبان  مطكواكإىل دوار  1916سبتمرب 24يف  بريكةرئيس بلدية

�ǶȀƟƢǼƥ¢�ŉƾǬƬǳ�ǞǗƢǬǳ¦�ǶȀǔǧ°�¦Âƾǯ¢Â�°¦Âƾǳ¦�ÀƢǰǇ�ǺǷ�ƾǧÂ�¿ƾǬƬǧ��ǺȇƾǼĐ¦�ǶƟ¦Ȃǫ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦

.)3(للتجنيد

بنفس  1916يف الفاتح أكتوبر  " kassinelliكاسينلي    "كما قام رئيس دائرة باتنة

دفعهم إىل  رؤية أوالدهم ميوتون يف اجلزائر بدال من مفضلني لة، فكان رد السكان الرفض املطلقاحملاو 

1 -A.N.O.M., Série H, Boite 3h24, Etat D’esprit Des Indigènes En Algérie Pendant La Guerre

De 1914-1918.

2262، مرجع سابق، ص  3، ج...، احلركة )سعد اهللا ( أبو القاسم -

.48، املرجع السابق، ص )حيي( بوعزيز- 3 
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رسالة إىل  ةڤطولاجلزائريني يف  ، ويف هذا الشأن بعث أحد املثقفني)1( يف فرنسا أهوال احلرب 

لقد زجت بأبنائنا في الجيش، وأرسلتهم إلى : "ورد فيهاȐƬƷȏ¦�ƨǗǂǋ�ƢēǄƴƷ¾�شخصية إيطالية 

الجحيم ووضعتهم في الصفوف األمامية لجبهات القتال لماذا نحارب األلمان؟ ألن فرنسا 

يحيا السالم ،ويحيا شمال إفريقيا  ...دفعتنا لنحارب شعبا ال نكن له أي عداوة

.)2("...المستقل

�śǼǗȂƬǈŭ¦�ŁƢǐǷ�ƪ ŦƢǿÂ�̈°ÂƢĐ¦�ǪǗƢǼŭ¦�ƪ ǔǨƬǻ¦��Ä°ƢƦƳȍ¦�ƾȈǼƴƬǴǳ�ƢȀǔǧ°�Ǻǟ�¦ŚƦǠƫ

اغتياال  )17(سجل أزيد من سبعة عشرة 1916فمرب نو  08أكتوبر إىل  25ففي الفرتة املمتدة من 

من  هجمات ضد املعمرين،عدة  1916أكتوبر  27يف  بلزمهشهدت و يف صفوف املستوطنني، 

اثلة استهدفت اخلونة من حوادث مم عين البيضاءو خنشلة عرفتكما   معلم مدرستها  مقتلبينها 

ǶēƢǰǴƬŲÂ�śǼǗȂƬǈŭ¦Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦� ثورة يف كل أحناء منطقة انتشر نبأ ال 1916نوفمرب  11حبلول يوم و

أن الدولة المستقلة سيعلن "    :بدأ احلديث عن حترك أعداد من الفرسان وهم يرددوناالوراس،و 

Ƣǧƾǻ¦�Ŀ�̈ŗǨǳ�ǽǀǿ�Ŀ�ÀƢŭȋ¦�¿ƢǷ¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©¦ȂǬǳ¦�¿¦ǄĔ¦�©®¦±��ƢǸǯ̧�،)3("عنها هذا المساء

لقد فقدت  ...)الفرنسيين(أن األلمان قتلوا الروميين ״الثوار،حيث تردد يف أوساط اجلزائريني 

 من اليوم املوايل ويف حدود الساعة السابعة صباحا،)4(״...فرنسا كل شيء وانتصرت ألمنيا عليها

عين التوتةاملتصرف اإلداري لبلدية و كاسينلي   تلقى احلاكم العام خرب مقتل رئيس دائرة باتنة

.Mمرساي  Marseille
ن انتشرت أخبارهم يف هذه ن بني الثوار اجلزائريني الذيمو ، )5(

متليليالذي اختذ من جبال  "بن علي محمد بن النوى"وسببوا قلقا كبريا لالستعمار هو الثائرالفرتة،

1 - Gilbert, (Meynier), op. cit. p 591
2-André( Nouschi) , Les Armes Retournées Colonisation Et Décolonisation Française , Edition

Belin , Paris , p359.
3 - Claude (Paillat), op.cit, p40.
4-A.N.O.M, Série H, Boite 3 H 12, Les Troubles De L’Aurès En 1916.
5 -. Claude Paillat, op.cit, p40
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ضد  اهلجماتتعترب كثرة عدد الفارين من اجليش الفرنسي سببا رئيسيا يف زيادة عدد و  )1(مركزا له

  :مصاحل االستعمار كما يوضح ذلك اجلدول التايل

.217-216عمار، املرجع السابق، ص ص ،هالل  1
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)1(ممتلكاتهم و تطور عدد الهجومات ضد المعمرين   :2-5 الجدول رقم

  عمليات ضد ممتلكاتهم  عمليات ضد المعمرين  السنة

1913100100

191410586

191512499

1916137101

19179880

19189974

  540  663  المجموع

احلرب  تزامنت مع اندالعيوضح لنا اجلدول ارتفاع عدد العمليات، ألن حرب العصابات -

حني ثار اجلزائريون  1871العاملية األوىل، وهذا ما أشارت إليه الصحافة الكولونيالية فتجربة 

  .بعد احلرب الفرنسية الربوسية مل ينسها ال الفرنسيون وال اجلزائريون

يعود ارتفاع عدد العمليات إىل تضاعف عدد الثوار نتيجة الفرار من اجليش الفرنسي وأن -

أوكاتف ، فبحسب تصرحيات املفتش العام للبلديات املختلطة دربوا تدريبا جيدا معظمهم كانوا قد

هارب، منهم   3000بلغ  1916ديسمرب  31إىل  1914،فإن عددهم من أوت  ديبون

فيلق واحد يف وقت و رجل من فرقة الرماة ، أي ما يعادل ثالثة فيالق يف زمن احلرب، 2900

.)2(السلم

1Meynier ,Gilbert, op. cit., p 573.
2 - A.N.O.M, Série H , Boite 3 H24, Etat D’esprits Des Indigènes En Algérie Pendant La

Guerre de 1914-1918.
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اجلندية أن والء اجلزائريني الذي أدعته السلطات الفرنسية مع أظهر هؤالء الفارون من -

 .بداية احلرب العاملية األوىل مل يكن سوى أسطورة لغرض الدعاية

لقد تواصل هجوم  الثوار على  مصاحل املستوطنني مرة أخرى يف املنطقة يف شهر ديسمرب  

الرمحانية  الزاوية ن على غرار شيخ ، بعدما تضافرت جهود فئات اجلزائريني يف املنطقة من أعيا1916

، )1(ثوار فارين من اجلندية الفرنسية هو أحد أعيان املنطقة و  )جنوب غرب والية باتنة(  سڤانةيف 

هو ما و ، 1871يف سنة  الحدادالشيخ و المقراني االحتاد الذي أعاد إىل األذهان ثورة الشيخ   ذلك

ديسمرب  06الضباط الفرنسيني يف  ألحديقول  بوزيدي بن طيب جعل أحد أعيان املنطقة

يثورون اليوم، و هؤالء الناس تجري الثورة في عروقهم مجرى الدم، باألمس ثاروا، ":1916

 على Moinierموانيي  اجلنرالهذا التالحم بني اجلزائريني أرغم ف،)2(..."سوف يثرون غداو 

انتفاضة حقيقية، ووجدنا أنفسنا نحن بحاجة إلى النجدة، ألننا أمام ": طلب النجدة حيث قال

تضم  1917وصلت إىل املنطقة قوة عسكرية يف جانفي و، )3(..."عاجزين على إخمادها 

 رى من فرقة الزواف قدمت من تونس  ، كما انضمت إليها قوة أخضابطا 217جنديا و 13892

املداشر و ا القرى حيث قصفو   حملاصرة الثوار، حيث عاث اجلنود فسادا يف البالد قوة ثالثة من فرنساو 

3759من املعز، وصادروا  4511رأسا من الغنم و ȂƦĔ7929¦�و ، )4(بالطائرات أيضابالدفعية، و 

.)5(بندقية ومسدس

بتقرير عن أسباب بصفته رئيس اللجنة العسكرية مبجلس الشيوخ كليمنصو طلب عندما و 

في صفوف الرماة الجزائريين في بداية إن الخسائر البشرية : "أجابه وزير احلربهذه االنتفاضة 

الحرب، ولدت نفورا تدريجيا من الخدمة العسكرية، كما أن تأسيس المراكز االستيطانية 

.)6("قد أثارث حفيظة وألهالي في الجنوب القسنطيني) ماكماهون، كونال، باستور(

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 3 H 12, Les Troubles…, op.cit.
2 -ibidem.
3- Meynier, Gilbert, op. cit.,, p 295.
4 -. Claude Paillat, op.cit, p43

.55حيي، املرجع السابق، ص بو عزيز،5
6 Ageron, Charles Robert, l’Algérie.., op, cit, p 104.
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االنتفاضة إىل ، فقد أرجع سبب 1917نوفمرب  01الصادر يف    أوكتاف ديبونأما تقرير 

إن كل االنتفاضات التي قامت ضدنا كانت ":يف حتريض السكان، حيث قال  دور الزاوية الرمحانية

لكن تقرير جلنة الشؤون اخلارجية يف الربملان كان مناقضا ملا ،)1("بسبب تحريض الزوايا على ذلك

، بل بالعكس فإن لم يكن للزوايا دور في انتفاضة باتنة: "حيث ورد فيه أوكتاف ديبونذكره 

إال أن املتصفح للوثائق األرشيفية خبصوص هذه ،)2("شيوخ الزوايا في المنطقة تدخلوا لصالحنا

على هذا األساس و      الثوارو عض أعيان  املنطقة األحداث يقف عند ذلك االحتاد الذي وقع بني ب

  . ميكن القول أن الطريقة الرمحانية لعبت دورا كبريا يف هذه االنتفاضة

بريكة لقد نتج عن االنتفاضة الشعبية باألوراس ثورة ضد االستعمار الفرنسي للبالد برمتها من 

يف  أريسء شرقا إىل وعين البيضا اد وخنشلةڤبتم¦ÂǂǷ�ƢŮ�̈°ÂƢĐ°¦�الحضنةإىل مناطق  وبلزمه

 غري أن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام ملاذا مل تنجح االنتفاضات اليت شهد ،اجلنوب الشرقي

�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣē1914-1917 ؟ وميكننا حصرƢđƢƦǇ¢ فيما يلي:  

1-Ƣē®Ƣǫ�śƥ�ǪȈǈǼƬǳ¦Â�ǶȈǜǼƬǳ¦�¿ƾǟ�®Ƣǈǧ��ǖȈǘţ�Ä¢�ƢŮ�ǞǓȂȇ�ŃÂ��ǲƦǫ�ǺǷ�©¦°ȂưǴǳ�ǂǔŹ�Ń.

وقد يعود ذلك إىل  جتمع من حوهلا اجلماهري الشعبية عدم بروز قيادات عسكرية جزائرية،-2

فقدان بعض العائالت الكبرية يف اجلزائر ملكانتها السياسية واالجتماعية منذ حتالفها مع 

.االستعمار الفرنسي

.انكماش الثورات على نفسها وعدم تناقل أخبارها داخليا وخارجيا-3

4-�ȄǴǟ��«°ƢŬ¦�ǺǷ�̈ƾǟƢǈǷ�Ä¢�©¦°Ȃưǳ¦�ǽǀǿ�ǪǴƫ�Ń�ƢȈǯǂƫ�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦

.وأملانيا يف هذه الفرتة حلمل اجلزائريني على الثورة ضد فرنسا

فإن اجلزائريني قد عربوا عن رفضهم وعدم التزامهم  مهما كانت أسباب فشل هذه الثورات

رضه خاصة عندما يتعلق األمر بضريبة الدم، وهي  أقصى قرار يفبقرارات االستعمار الفرنسي، 

جل فرنسا االستعمارية غمهم بذلك على تقدمي أرواحهم من أاالستعمار الفرنسي عليهم، إذ ير 

.44، ص  املرجع السابقبو عزيز، حيي، 1
.214،املرجع السابق، ص ...سعد اهللا ،أبو القاسم، احلركة 2
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كان رفضهم  لقرار التجنيد مبثابة   ǀǳ��ƢđÂǂƷ�Ŀ�ǶēƢǯ°ƢǌǷ¦أسباب اجلزائريون  دركي أن  دون

عين التوتة في سنة بالبلدية املختلطة  أوال عوفانبعاث الروح الثورية مثلما حدث أيضا يف دوار 

فاعتصم الرافضون للقرار  ضد التجنيد اإلجباري حيث انتفض أهل املنطقة جمددا 1926

مبا قاما به ضد املصاحل محمد أمزيان و مسعود بن زلماطوذاع صيت كل من باجلبال 

.)1(االستعمارية

اجلزائريني مع اقرتاب موعد احلرب العاملية الثانية، ¦ǺȇƾǼĐبعض الثوري عند  وازداد البعد 

جلني تذكر املصادر أن هناك مسمراقبتها،و اليت وضعتهم حتت  أقلق السلطات االستعمارية مما

الثوري، فعلى اخلطرية نظرا مليوهلم السياسي و  وصفتهم بالعناصرللتجنيد أحصتهم قيادة اجليش  و 

أشارت من  1936يف وهران تقريرا خبصوص دفعة ل سبيل املثال أعدت مصاحل شرطة االحتال

اجتاهات معادية  هلممسجل  ضمن هذه الدفعة  41 ـــــإىل وجود جمموعة تقدر بخالله أشارت 

.)2(لفرنسا

عجز اكتشف اجلزائريون ضعف و  1940بيع بعد هزمية فرنسا أمام الضربات األملانية يف ر و 

�Ŀ�̈ƾȈƷȂǳ¦�̈ȂǬǳ¦�ƪو  فرنسا ، ǈȈǳ�ƢĔ¢دفع مبناضلي حزب الشعب مما كما كانت تومههم،   العامل

الحراش ، ونتيجة لذلك وقع مترد يف ضاحية يف التخلص من الوجود االستعماري التفكرياجلزائري 

كشفت تقارير   1945ويف سنة ،)3(قادته فرقة الرماة1941جانفي  25بالقرب من العاصمة يف 

śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǒعن خمطط لبعض الوطنيني إدارة االحتالل  Ǡƥ�ǞǷ�ǪȈǈǼƬǳƢƥعن من أجل اإلعالن

©ƢǼǰưǳ¦�ǺǷ�ǺȇƾǼĐ¦�°¦ǂǧ�ƾǠƥ�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�ÀȂǰƫ��ƨƸǴǈǷ�ƨǓƢǨƬǻ¦       استيالئهم على األسلحة و

  .الذخريةو الرشاشة 

لقد أدى رفض التجنيد اإلجباري من طرف اجلزائريني إىل بروز نشطات عسكرية يف شكل 

قادها  عصابات ضد املصاحل االستعمارية خالل احلرب العاملية الثانيةسلسلة من عمليات حرب ال

1 - Belkacem Recham , Les Musulmans …, Op.cit , P 34.
2 A.N.O.M., Série Oran, Boite 5i 164, Liste Des Conscrits Indigènes De La Classe 1936

Connus Comme Etant Animés D’un Esprit Anti-français Ou Qui Doivent Etre Considérés

Comme Partisans Des Théories Révolutionnaires.
.ل الرابع من هذه الدراسةلالطالع أكثر على املوضوع يرجى العودة إىل الفص -  3
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، 1912كانوا قد هربوا من التجنيد اإلجباري  يف صفوف اجليش الفرنسي منذ   شبان جزائريون 

دمت السلطات قخاصة بعدما أ ¦ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ƨǸƟƢǫ��©ƢȈǴǸǠǳ§وعلى الرغم من فشلها ظلت هذه 

أكثر عنفا أثناء  التأخذ طابع التجنيد اإلجباري على شباب اجلنوب اجلزائرياالستعمارية على فرض 

 1945ماي 08اإلعداد النتفاضة ، و 1941ثل يف مترد احلراش يف جانفي احلرب العاملية الثانية مت

مل حتصل هذه النشطات على ما كانت تريده يف وقتها، لكنها حافظت على االجتاه الثوري وبذلك 

  .مهدت الطريق للثورة التحريرية الكربى، و ائرينيلدى اجلز 

بروز التيار االستقاللي-4

  :حركة األمير خالد -4-1

يف الفرتة " Sain Cyrسان سري "كان األمري خالد، ضابطا طالبا باملدرسة العسكرية 

على سبيل احملاباة، ألنه مل يبد يف البداية أي ميل إىل االخنراط يف  1896إىل  1893املمتدة من 

كان و سلك ضباط اجليش الفرنسي على عكس رغبة والده يف رؤية ابنه يدافع عن األمة الفرنسية ، 

زاول مهنة  ، وبعد خترجه)1(."..أريد أن أبقى عربياو أنا عربي : "هو يف الثامنة عشر من عمرهو يقول 

أبان على قدرة  أينيف احلرب باملغرب األقصى،  1907شارك يف عام و ضابط أهلي غري متجنس،

يتقلدها آنذاك ضابط  هي أعلى رتبة يف اجليش، فرقي إىل رتبة نقيب،و قتالية رائعة مع فرقة الصباحيية

جعلت السلطات " موالي عبد العزيز"غري أن تدخالته السياسية لصاحل السلطان املغريب من األهايل،

يف سنة و ال من اجليش مث تراجع عن قراره،فاستق 1910االستعمارية تعارض عودته إىل املغرب يف 

.)2(كان األمري خالد قد أصبح فعال معارضا سياسياو د على عطلة لثالث سنوات،استفا  1913

الشبان اجلزائريني املتمثلة يف إىل باريس للدفاع عن برنامج حركة  1913قدم األمري خالد عام 

متثيل األهايل متثيال و التفرقة و إلغاء مجيع قوانني التمييز العنصري لبة بإزالة النظام االستعماري، و املطا

ية األوىل تطوع األمري خالد إعالن احلرب العامل وبعد )3(تشغيل اليد العاملة اجلزائرية يف فرنساو صادقا، 

ا تطلب وضعه حتت املراقبة من طرف ممحمل شك اإلدارة الفرنسية، كانا سلوكه  فيها غري أن سريته و 

1 - Mahfoudf (Keddache), l’Emir Khaled, O.P.U, Alger, 2009, P16.
.391، املرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبري  -  2

3 - Mahfoud (Kaddache), l’Emir…, Op.cit, P27.
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حبجة إصابته مبرض و ، Ƣǟ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤�̈®ȂǠǳ¦�ȄǴǟ�ǾǸǣ°¢1915¿�األمر الذي قيادة اجليش، 

بذلك ظهر و ، )1(1919السل أعفي من كل خدمة عسكرية، إىل أن أحيل على التقاعد يف سنة 

كأبرز شخصية يف احلركة الوطنية الفتية،   1919إىل  1913املمتدة من  األمري خالد خالل الفرتة

على نسبة الشريف، ذلك ما أهله للعب دورا و معرفته اللغة الفرنسية، على ثقافته الواسعة، و معتمدا 

  .1925إىل  1919هاما يف تاريخ احلركة الوطنية من 

زائريني بسبب قضية انقسام حركة الشبان اجل 1919لقد كان من نتائج إصالح سنة 

كان الزعيمان   فقد، 1919لالنتخابات البلدية يف مدينة اجلزائر سنة  ااالندماج اليت شكلت برناجم

، على رأس "األمير خالد"الذي كان على رأس االندماجيني و "بن التهامي"مها الدكتور و املتنافسان 

ك اعترب ناطقا باسم القومية اإلسالمية لذل. املنادين باملساواة يف إطار األحوال الشخصية للجزائريني

.)2(الناشئة

ينل كل  مل بينما 940و 824صوات اليت تراوحت بني انتصرت قائمة األمري بعدد األ 

فكان فوز أنصار  صوت على األكثر 392أو  107من القائمة األخرى سوى على  مرشح

أول جلسة عقدها فيو ، )3(تلك النتيجة أبدت اجلرائد احمللية قلقها منو الشخصية اإلسالمية اجلزائرية، 

�ǆ ǴĐ¦ يف بيان طويل  استعرضوضع األمري خالد برناجمه م 1920ديسمرب  25البلدي اجلديد يف

ذكر أن و فرنسا، و ماضيه الذي كرسه للدفاع عن املصاحل الفرنسية يف ميادين القتال يف املغرب 

ويف هذا الشأن  رب وعند اشتداد األزمات، ه يف األوقات العصبية من احلالفرنسيني كثريا ما استدعو 

إن مئات اآلالف من ذوينا قد ماتوا من أجل بلد مازال يعتبرهم كرعايا، ومع :"قال األمري خالد

كما أوضح يف البيان أسباب   )4(..."هذا فإنهم كافحوا للدفاع عن حقوق لم يكتسبوها أبدا

ضرورة التعاون و خوضه  السياسية منذ عهد قريب ال لشيء سوى للدفاع عن مصلحة بين جلدته، 

1 - Gilbert (Meynier), Op.Cit, P417.
2 - Mahfoud (Kaddache), Histoire…, Op.cit. P99.
3 - Mahfoud (Kaddache), l’Emir…, Op.cit, P27.

.63، ص  2006اجلزائر  A.N.E.P ملعراجي، منشورات ا األمري خالد، رسالة إىل الرئيس ويلسون و نصوص أخرى، ترمجة حممد4
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متثيلهم ار األحوال الشخصية اإلسالمية، و منح اجلزائريني املواطنة الفرنسية يف إطو فرنسا، و بني اجلزائر 

.)1(الفرنسي بدون قيد أو شرطربط العماالت الثالثة بالوطن فرنسي، و يف الربملان ال

لقد جذب هذا الربنامج إليه خمتلف الطبقات اجلزائرية، فقد أرضى أغلبية مجاعة النخبة 

Ǯالعتماده على  ǳǀǯÂ��śƬǟȂǸĐ¦�śƥ�̈¦ÂƢǈŭ¦�̈ǂǰǧ،كما جذب إليه احملافظني مبعاداته لالندماج

  .ديات املختلفةالفالحني ألنه طالب بوقف العقوبات املسلطة من قبل حكام البل

من بني الوسائل اليت اختذها األمري خالد لشرح أفكاره، جريدة اإلقدام اليت تعترب مهزة وصل و 

بني مؤيديه، كما تعد أيضا سالحا ضد خصومه السياسيني من الشبان اجلزائريني الذين طالبوا و بينه 

�ń¤�ƨȈǷ¦ǂǳ¦� ȏƚǿ�ƨȈǇƢȈǇ�Ǧ ǌǰǳ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�©ȏȂŪ¦��ȐǸǠƬǈǷ��śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�¿ƢƬǳ¦�«ƢǷƾǻȏƢƥ

�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�Ƣđ�¿Ƣǫ��¿Ƣǫ�ƨǳȂƳ�ȆǨǧ���ƨȈƥ°Âȋ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǂȀǏ 1920 جانفي 25يوم البليدة 

الذي عارض ترشح األمري " كراد"هاجم  منافسيه السياسيني على غرار شرح من خالهلا  برناجمه، و 

من بني النقاط اليت احتواها برناجمه و  )2("الحاج موسى"لالنتخابات اإلقليمية، بعدما تنازل له عنها 

�ǺȇƾǼĐ¦�śƥ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�̈ƾǷ�Ŀ�̈¦ÂƢǈŭ¦�Ƥ ǴǘǷ��ĺƢƼƬǻȏ¦ اجلنود الفرنسيني، ذلك ما و اجلزائريني

يف وفاء النقيب  تشككو ت ناقوس اخلطر يف اجلزائر، دقاجلزائر اليت جعله حمل هجوم صحيفة صدى 

خالل زيارة قادته إىل تلمسان ح نشاطه حمل اهتمام اجلزائريني و ، خاصة بعدما أصب)3()سابق(خالد 

يف  كان الناسبينما  الين كانت مكتظة باحلضور، ألقى حماضرة يف قاعة احلفالت بالبلدية  1922سنة 

املشهد يف مذكراته هذا مصايل احلاج   قد وصفباملئات الذين مل جيدوا مكان يف القاعة، و  اخلارج

يرددون تحيا و كان الناس يهللون و فيق، بدأ األمير الكالم في وسط سيل دافق  من التص:"القائ

).4(... "الجزائر حرة

جللب انتباه فرنسا  للجزائر اليت كانت فرصة"ميلران"زيارة رئيس اجلمهورية الفرنسية  وبعد

بصورة ملفتة أكثر إىل مطالب الشباب اجلزائري، بعدما حصل األمري خالد من احلاكم العام ستيغ 

1 - Mahfoud (Kaddache), l’Emir…, Op.Cit, , P30.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 13H1, Rapport Du Chef De La Sureté Départementale d’Alger

Du 26 Janvier 1920.

466.3، املرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبري  -  

111.4مصايل احلاج ، املصدر السابق ، ص -



-1912االنعكاسات السیاسیة لمسألة تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي :الخامسالفصل 

1945

264

، فذكر يف خطابه بوالء املسلمني خالل احلرب، 1922أفريل  20على اإلذن مبخاطبة الرئيس يف 

يف الربملان الفرنسي حىت أكد صراحة ضرورة متثيل املسلمني و وبروابط التعايش املشرتك ملدة قرن، 

ǶēƢǠǴǘƫ�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�ǶŮ�ŘǈƬȇ)1( على الرغم من أن خطابه كان معتدال، إال أن احلكومة العامة و

مظهر من مظاهر النزعة الوطنية، كما اعتربته الصحافة الفرنسية اليمنية أنه ا، و حقيقي ااعتربته انقالب

دفع  للمطالبة باستقالل اجلزائر،مما"لسونوي"زعمت أنه راسل الرئيس األمريكيو معاديا لفرنسا 

، 1922ديسمرب  22يف غرفة النواب يوم ملهامجته نائب عن قسنطينة " Morinaudمورينو "

Leجمهوري قسنطينة كتبت عنه صحيفة و  Républicain De Constantine" أنه

يف خضم هذه اهلجمات على و ، )2(..."المناوئ لألهاليو المحرض خالد المناهض لفرنسا، 

، أعلنت جريدة اإلقدام أن األمري املرشح يف القسم األول مبدينة اجلزائر قد تنازل عن األمير خالد

"تامزالي عبد النور"الرتشح النتخابات جتديد نصف عدد أعضاء املندوبني املاليني لصاحل الدكتور 

ÄƾǴƦǳ¦�ǆ ǴĐƢƥ�Ȃǔǟ)3( بعدما تبىن مبدأ اإلدماج جلميع اجلزائريني  أدت مواقفه السياسية خاصة الذي

دون شرط إىل التضييق عليه من طرف خصومه السياسيني اجلزائريني من جهة، ومن طرف إدارة 

  .االحتالل من جهة أخرى

ال أستطيع أن أعيش : "كتب إىل أصدقائه أنه سريحل إىل سوريا  1923جويلية  30يف و 

يبدو أن هذا و ، )4("بالنسبة لي سأرحل إلى بلد أرحمفي الجزائر حيث أصبحت الحياة ال تطاق 

أن األمري استدعي من طرف " محفوظ قداش"عليه ، حيث يذكر  اإلدارةالقرار يعود إىل ضغط 

اإلثارة، خمريا إياه بني احلفاظ على تقاعد و ي عن سياسة التحريض احلاكم العام الذي أنذره بالتخل

قد ( ضة موقعة من بعض األعيانيقراره أظهر احلاكم العام عر للتأثري على و ، مريح، أوعقوبات  قاسية

.، فاضطر إىل الرضوخ إلرادة احلاكم العام )5(يطالبون فيها باعتقاله)  يكونوا من خصومه السياسيني

1 - Mahfoud (Kaddache), Histoire…, Op.cit, P107.

469.2، املرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبري  -  

  .1923أفريل  6جريدة االقدام، -3
.470، املرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبري  -  4

5 - Mahfoud (Kaddache), Histoire…, Op.cit., P117.
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مل يتخل األمري خالد رغم ذلك عن النضال السياسي، حيث انتهز مناسبة وصول اليساريني 

،فبعت بربقية إىل "Herriotهيريو "تشكيل حكومة و ، 1924إىل احلكم يف انتخابات ماي 

�Ƣēǂǌǻني، كما قام يف نفس الوقت بتحرير رسالةحركة الشبان اجلزائرياألخري املعروف بتعاطفه مع 

ها برناجمه أعاد من خالهلا نفس املطالب اليت تضمن،"L’Humanitéنسانية اإل"صحيفة 

متكني اجلزائريني و  العسكريةكالتمثيل الربملاين للجزائريني،املساواة يف األعباء   1920االنتخايب لسنة 

غري أن يف هجرة العمال إىل فرنسا،حرية و  ل الرتب والوظائف، حرية الصحافةمن احلصول على ك

المجلة "بأن صاحبها وقع بني يدي احلزب الشيوعي، فقاطعته ة مت تفسري هذه املطالب هذه املر 

Laاألهلية  Revue Indigène" ،سلك االشرتاكيون نفس املسلك، و اليت دافعت عنه دوما

.)1(على الرغم من أنه نفى عن نفسه االنتماء إىل احلزب الشيوعي

حماضرتني يف باريس أمام مجهور من  خالداألمير ألقى  1924يوليو  19و 12يف يومي و 

األحزاب اليت تدافع املغاربة يف النقابات الفرنسية و من خالهلما إىل اخنراط العمال  دعااملغرب العريب 

كانت القضية د جتاوزت اإلطار احمللي للجزائر،و كانت شعبية األمري قويف هذه األثناء  ،)2(عن قضيتهم

ل وجه بصفته ممث 1925هو القومية العربية، ففي ضمن إطار أوسع،أال و إليه تندرج اجلزائرية بالنسبة 

رئيس اللجنة اخلاصة باخلالفة يف اإلسكندرية دعوة لضرورة عقد مؤمترا جزائري يف املؤمتر اإلسالمي،و 

ة مصر حنو إيطاليا ، فاعتقل جل ذلك حاول مغادر ومن أ )3(إسالميا لدراسة قضايا األمة اإلسالمية

إيكس إال أن حمكمة ،1925أوت  29خبمسة أشهر حبسا يف احملكمة القنصلية عليه  وحكمت

على صالحية جواز سفره  بناء 1925سبتمرب  26برأته يف   Aix-en-Provenceبروفانس 

.)4(أنه مل يكن يفكر قي الدخول إىل الرتاب الفرنسيو مزورا،املصري الذي مل يكن 

الشيوعيني و             األمير خالديف نفس السنة تلقت القائمة االنتخابية املشرتكة بني و 

عدم السماح للجنة الدعاية بتنشيط احلملة االنتخابية اليت و هزمية، بعد ما مت تشطيبه من القائمة، 

.387، املرجع السابق، ص2، ج...، احلركة)سعد اهللا(أبو القاسم  -  1
2 - Mahfoud (Kaddache), l’Emir…, op.cit, p150.
3 - Mahfoud (Kaddache), Histoire…, op.cit, p120.

473.4، املرجع السابق، ص)آجرون(شارل روبري  - -
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توسيع ،وإلغاء قانون األهايل،و خالد بن الهاشميدعت حسب برناجمها إىل املطالبة بعودة السيد 

الذي ناصر األمري يف انتخابات  موسىفازت قائمة الدكتور  قسنطينةاحلقوق السياسي، ففي 

بوطالبيف معسكر منيت قائمة ،و 1925لسياسة إدارة االحتالل يف ، إال أنه أعلن دعمه 1920

.)1(زميةاهلأحد أقارب األمري ب

الثورة، غري أن رفضه و مل يناد بالعنف و  مل يعلن االستقالل األمير خالدصحيح أن  

بأمة  البالد، فلهذا السبب سعى إىل املناداةغبته يف القضاء عليه، كفيل حبل مشاكللالستعمار،ور 

�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢēƢǷȂǬŠ�ƨȇǂƟ¦ǄƳحب اإلسالميةǸȈǬƥÂ�ȆǷȐǇȍ¦�ǾǼȇƾƥ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ȄǴǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ʈ���Ǿ

ن لد مل تكايبدو أن سياسة األمري خج، و مطالبا بتعليم اللغة العربية ومنتقدا بشدة دعاة االندما 

اعرتاض األعيان من اجلزائريني عليها ، وعدم تفهم بسبب عداء اإلدارة و مالئمة لتك الفرتة يف اجلزائر 

  .  اليسار الفرنسي ملسعاه

،فقد قضى بقية حياته يف املنفى،رغم حماولة مل يسمح خلالد أبدا بدخول اجلزائر من جديدو   

من منفاه إىل  القيام ببعض املساعي لصاحله من أجل عودته"رابح أحمد بلغول"ومنهمبعض أصدقائه 

إىل  األمير خالدجلنة العمل لصاحل عودة  1934لذات الغرض تأسست يف نوفمرب فرنسا أو اجلزائر،و 

.)3( 1936جانفي  6شق يوم ــــهذه احملاوالت باءت بالفشل إىل أن تويف يف دم غري أن  )2(اجلزائر

مهما يكن من أمر، فإن خالد أعطى للحركة الوطنية اجلزائرية قيادة جديدة بعد احلرب العاملية 

اعتقال أصحابه، فقد استمر يف باريس أو يف الشرق و األوىل، كما أن حركته مل تفشل نتيجة نفيه، 

يل هو جنم ثوري انفصا 1926األدىن، بإسهامه يف النوعية، مما أدى بإتباعه إىل إنشاء حزب يف ربيع 

  .مشال إفريقيا

  :ميالد نجم شمال إفريقيا.4-2

1 - Mahfoud (Kaddache), Histoire…, op.cit, p 122.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H42, A/ S Du Nommé Belghoul Rabah Ahmed.
3 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H42,Acte De Décès De L’émir Khaled.
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لقد ذكر فيما سبق أن السلطات االستعمارية جلأت إىل جتنيد اليد العامية اجلزائرية خدمة 

 15جب قانون صدر يف بتشجيع اهلجرة حنو فرنسا مبو أثناء احلرب العاملية األوىل، و  لالقتصاد الفرنسي

الفرتة عامل يف  78566بذلك وصل عدد اجلزائريني املهاجرين كيد عاملة إىل ،و 1914جويلية 

¦±®¦®©�1918�Â��§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǴǳ�Ƣǈǻǂǧ�ƨƳƢƷإىل  1915املمتدة من 

احتياجات الصناعة الفرنسية ، فحدثت املوجة الكربى ت إعادة بناء املناطق املهدمة، و الحتياجا

يب الصدى الطبسبب ارتفاع األجور،و  1924إىل  1922اجلزائرية إىل فرنسا من  الثانية من اهلجرة

�ǲƟ¦Âȋ¦�ÀÂǂƳƢȀŭ¦�ǾǴǬǻ�Äǀǳ¦��Ƕǿ®Ȑƥ�Ŀ�ƨǈȈǠƬǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾƳ�̈ƢȈƷ�¦ȂǨǌƬǯ¦�Ǻȇǀǳ¦

مكنتهم من التعرف على عقلية �Â�ȆǈǻǂǨǳ¦�ǞǸƬĐƢƥ�½ƢǰƬƷȏ¦�ƨǏاإلقامة يف فرنسا قد أتاحت هلم فر ف

االطالع على االجتاهات السياسية هناك يف جو احلرية املفقودة و أوروبيني العاملة من فرنسيني و  بقةالط

.)1(يف بالدهم

ينظرون من بعيد إىل ما جيري يف بالدهم من أحداث سياسية  بدأ اجلزائريون املقيمني بفرنسا 

جتربته أنه ال ميكن أن تقوم  حبماس، بعدما حتققوا من"األمير خالد"�ƨǯǂƷ�¦ȂǠƦƬƬǧ��ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǔĔو 

يسمح بأي نشاط ال  ألن النظام االستعماري الة على أرض الوطن يف تلك الفرتة ،أية حركة وطني

 عن معىن حق الشعوب يف تقريرازداد وعيهم باحلرية والدميقراطية والشيوعية،و و  يكون يف صاحله،

ثري األحزاب الفرنسية تأ ظاهرات بفعلخالل التجمعات وامل منمصريها،فقد ازداد وعيهم 

�ŚǷȋ¦��Ƕđ�ǲǐƫ¦�ƢǷƾǼǟو  جعلهم ينخرطون يف هذه التنظيمات النقابات العمالية ،ذلك ما الثورية،و 

فشجعهم على تأسيس هيئة سياسية جلمع  ملس فيهم الشعور الوطين 1924سنة خالد يف فرنسا 

جمعية هي شاء مجعية دينية خريية و ريون بإنكخطوة أوىل قام املهاجرون اجلزائو مشل العمال املغاربة، 

.)ĺÂ°Âȋ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÀƢƥÂǀǳ¦�ǺǷ�ǶȀǠǼŤ)2و لتشد من أزرهم،  1925يف سنة  اإلخوة اإلسالمية

اليت وجدت تأييدا  عبد الكريم الخطابييف خضم هذه التطورات قامت ثورة الريف بزعامة و 

مل ضد الحرب في لجنة ع 1925ماي  14من احلزب الشيوعي الفرنسي، حيث  أنشأ يف 

ويف نفس شن إضراب شامل،يوما ضد احلرب، معأكتوبر12، واليت  قررت أن يكون يوم المغرب

.16، املرجع السابق، ص)زوزو(عبد احلميد  -  1
.28، ص 1982، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، 1945-1919احلركة االستقاللية يف اجلزائر بني احلربني ، )قنانش(حممد  - 2
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الوقت كان احلزب الشيوعي الفرنسي يدعم نشاط احلزب الشيوعي السوري يف كفاحه ضد االحتالل 

.)1(املغرب حمل اهتمام مهاجري مشال إفريقياو فكانت أحداث سوريا  يالفرنس

فتقرر إنشاء  يم حمكم، وتوسيع آلفاق العملتنظهذا األمر تفكريا جديا يف وضع استدعى  

تقتصر فقط على اجلزائر، بل ال  ى غرار احلركات الثورية العاملية حركة وطنية للنضال  السياسي عل

، دينهو  الشمال اإلفريقي واحد يف آماله وأمته،ويف جغرافيته وتارخيه، ولغتهألن تشمل تونس واملغرب،

�ȆǈǻǂǨǳ¦�ȆǟȂȈǌǳ¦�§Ǆū¦�Ŀ�©¢ǂǧ��ńÂȋ¦�Ƣē¦Ȃǘƻ�Ŀ�Ǿƥ�ȆǸƬŢ�Ǧو  ȈǴƷ�ń¤�ƨƳƢƷ�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǻƢǯ

جمعية اإلخوة "هكذا اجتمعت عد موقفه من الثورة يف املغرب ويف سوريا، و حليفا، خاصة ب

االجتماعات ، وتوالت 1925بعض الشيوعيني يف أواخر أكتوبر و مع بعض املستقلني، "اإلسالمية

، حتت )2("نجم شمال إفريقيا"إىل اإلعالن عن تأسيس  1926بعدها حىت توصلت يف شهر جوان 

رئيسا، ولكن بعدما مت أحمد بلغولاليت انتخبت و قيادة اللجنة املركزية املكونة من عشرة أعضاء، 

من قبل  هابانتخ بعد مصالي الحاج  خلفه،1926يف أوت )3(حمام بوحجرإلقاء القبض عليه يف 

على  األمير خالدبعد موافقة  نجم شمال إفريقيا، ا لـــدائقاللجنة املركزية،ليصبح منذ ذلك التاريخ 

  .هذا التعيني حبكم أنه الرئيس الشريف للنجم

، إال أن رئاسة النجم بقيت  1926إىل باريس يف ديسمرب   بلغولعلى الرغم من عودة و  

مميزات و أن األخري ميتلك خصال و ، خاصة )4(على املنصب مصالي الحاجمل ينافس و على حاهلا، 

السري حنو و جتاوز املخاطر سنة فهو بذلك قادر على العطاء و  28الثائر، فعمره مل يتجاوز  املناضل

األمام، كما أنه معارض للسياسة االستعمارية العنصرية اليت كان ضحية هلا  منذ جتنيده يف إطار 

ت ترقيته إىل ضابط صف برتبة عريف راسل اإلدارة العسكرية خبصوص اخلدمة العسكرية، فبعدما مت

يف نفس الرتبة و فرنك فرنسي، بينما يقبض أحد رفقائه يف نفس السن  1.50أجرته اليومية املقدرة ب 

.48، املرجع السابق، ص)سطورا(بن يامني  -  1
.29، املرجع السابق، ص)قنانش(حممد  -  2
  .إحدى دوائر والية عني متوشنت -  3

4 - Mahfoud (Kaddache), Histoire…, Op.Cit, Pp 184-185.
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بصفتك من األهالي ال يمكنه أن تتمتع : "وواضحانكات، فجاءه جواب بعد مدة عنيفا فر  7

.)1("ينبنفس الحقوق المخصصة للفرنسي

قد سنة، و  22كان عمره وقتئذ مل يتعدى حلادثة بداية التزامه السياسي، و لقد شكلت تلك ا

أخبرتهم بالمساعي التي قمت بها لدى السلطات و جمعت بعض المواطنين : "الئعنها قا علق

،  ...النتائج النهائية لتلك المساعي، فكانت ردة فعلهم حادة إلى درجة العنفو العسكرية، 

لماذا نكتب على الجدران حرية، و ، )1918-1914(كانوا يقولون لماذا قمنا بهذه الحرب 

جريدة اإلنسانية ومنذ ذلك الوقت بدأ يطالع اجلرائد، السيما )2("مساواة، عدالة

L’Humanitéى نضال الطبقة العاملة مثل إضراب عمال السكة حيث اطلع من خالهلا عل

تناقش يف ذلك مع رفاقه مطوال، باإلضافة والذي اتبع أطواره،و  1920ماي و  احلديدة يف أفريل

عن تقييمه و ، )3(1921فرباير  28أحداث أخرى كان حيللها، إىل أن مت تسرحيه من اجليش يف 

"مصالي الحاجل اقتجربته يف إطار اخلدمة العسكرية ل فبعد ثالث سنين من اإلقامة في فرنسا، :

قد تبدى لي حينها و لم أعد أنا مصالي الحاج الذي كان قبل الحرب، فقد صرت شخصا آخر، 

.)4(..."أن مدينة تلمسان الصغيرة، ال يمكنها أن تكتفي كفضاء

عبة للمهاجرين عاش احلياة الصو ، 1923أكتوبر  23على هذا األساس عاد إىل باريس يف و 

عند التأمل يف اجلزائريني،فمن مهمة التفريغ ونقل البضائع، إىل بائع متجول مث تاجر الفصول األربعة، و 

إىل الرتقية االجتماعية من خالل الفوز مبنصب  يالحظ أنه مل يسع مصالياملهن املختلفة اليت مارسها 

يتفرغ  لوقت حىتعلى العكس من ذلك كان راضيا باملهن اليت توفر له ا هعمل مستقر، بل جند

ما يكفيه للعيش من جهة أخرى، ألنه كان مندفعا إىل العمل السياسي للنشاط السياسي من جهة، و 

  .ضد االستعمار

.93، املصدر السابق، ص)احلاج(مصايل  -  1
.94-93نفسه، ص ص، -2
.32، املرجع السابق، ص)سطورا(بنيامني  -  3
.96، املصدر السابق، ص)احلاج(مصايل  -  4
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إىل إجياد عالقات مع جمموعة سياسية، فاتصل مصالي الحاججل هذا الغرض سعى من أو 

كما كان معجبا منذ ذلك الوقت نشأت صداقة بني الرجلني،  و ، الحاج علي عبد القادرـــ ب

السياسة، و كان مناضال لصاحل قضية الريف،لذا كانت احلرية و  بنجاحات األمري خالد يف باريس،

، تلك امليزات جعلته يتوىل األمانة العامة مصالياالستقالل كلها مواضيع تفرض نفسها على فكر و 

.)1(بعدما كان من األعضاء املؤسسني له 1926جويلية  02للنجم يف 

اجلنود السابقني، الذين و جم كانت من املهاجرين اجلزائريني مما سبق أن تركيبة النويتضح 

تبنوا وجدوا يف أوروبا اليت مرت يف تلك الفرتة  بتطورات جذرية جمتمعا خيتلف متاما عن جمتمعهم، ف

وبا أيضا املناورات احلزبية، كما وجدوا يف أور و تعلموا الشعارات السياسية، طريقة احلياة األوروبية، و 

�ƨȈǳƢǸǠǳ¦�ǶēȏƢǤǌǻ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ǂưǯ¢�ƨȇǂƷ الوطنية بتأييد من أصدقاء أوروبينيو.

  :إلى االستقالل االدماجفرحات عباس من  -4-3

يف البداية جتدر بنا اإلشارة إىل أنه ليس الغرض من هذه الدراسة هو التطرق ملسار الرجل 

دارة التمييز العنصري الذي تلقاه من إو  إمنا نريد من وراء ذلك أن نقف عند الظلم  الطويل، و النضايل

  .ما تأثري ذلك على قناعات الرجل ؟و جيشها االحتالل و 

لقد ذكرنا فيما سبق أن فرحات عباس تطوع يف اجليش الفرنسي عند قيام احلرب العاملية 

ظلت تلك قناعة الرجل منذ بداية و  هلما نسا رمزامعتقدا أن فر احلرية،الثانية، دفاعا عن الدميقراطية و 

حني كان يدافع عن حقوق اجلزائريني، منتقدا الظاهرة  لنضايل يف عشرينات القرن العشرينمشواره ا

هذا يفسر إصرار "...... : ل يف هذا الشأناقاليت شوهت فرنسا احلضارية، حيث  االستعمارية

إصرار األجيال السابقة لنا على اللجوء إلى فرنسا الجمهورية التحريرية، راجين منها أن و جيلي،

)2(... "الجنس األسفلو تساعدنا على القضاء على مذهب الجنس األعلى، 

قضية الالمساواة يف اخلدمة يف هذه الفرتة،فرحات عباسلعل من أبرز القضايا اليت أثارها و 

مجلة اجلنود الفرنسيني ملا رد على مقال نشرته و ¦��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ العسكرية من حيث احلقوق بني

.57، املرجع السابق، ص)سطورا(بنيامني  -  1

90.2، ص2011فرحات عباس، ليل االستعمار،تر أبو بكر رحال، دار اجلزائر للكتب، اجلزائر، -
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اليت رأت من خالله أن اخلدمة العسكرية هي مبثابة نقلة و ، 1922يف نوفمرب  أفريقيا الالتينية

يأكل حىت و على السرير،  قصرا حيث ينامكانت اجتماعية يف حياة اجلزائري، فالثكنة بالنسبة له  

عاد مالية،يا الككر ل إىل فرحة اجلزائريني بانتصار تبعدما تعرض املقاو ،)1(سا الئقايلبس لبايشبع، و 

السيما يف مدة العسكرية بني اجلزائريني والفرنسيني،و  صاحب املقال إىل قضية املساواة يف األعباء

لقد كانت تضحية الجزائريين مساوية مع تضحيات ": قائال فرد فرحات عباس على ذلك. اخلدمة

.)2("...عله فإنه ال يوجد سبب معقول لشرعية عدم المساواةو األوروبيين إن لم تفقها، 

اإلخاء و املتمثلة يف احلرية  و ، 1789على أمل أن تطبق حكومة باريس مبادئ ثورة و 

نيايل طيلة اللويب الكولو العدالة، تدرجت مطالب فرحات عباس اليت كانت دائما تصطدم بتعنت و 

بلوم الفرنسيني أمثال  اليسارينيأمام خيبة األمل اليت تلقاها من بعضو ثالثينات القرن العشرين، 

ل ظهر ذلك التحول من خال،و الشعبوي إطار التياربدأ فرحات عباس العمل يف موريس فيوليت، و 

بذلك أحدث فرحات و ، )3(1938يف سنة " االتحاد الشعبي الجزائري"إنشاء حزب سياسي 

انتقل من االعتماد على النخبة إىل االعتماد على العمل ف نشاطه السياسي،عباس نقلة نوعية يف 

  .احلريةو           ظل وفيا لفكرة التغلب على فرنسا االستعمارية بفرنسا الدميقراطية غري أنهالشعبوي 

 أعضاء حزبه أنه ااطبخم فرنسا أظهر فرحات عباس حسن نيته جتاه مع بداية احلرب العاملية الثانيةو 

في هذه الساعة الخطيرة أصبحت فيها ": حيث قال. عن الدميقراطية العامليةذاهب للدفاع عنها، و 

كي يتفرغ نهائيا حرية األمم الديمقراطية مهددة، فإن حزبنا قد أوقف جميع أنشطته السياسية ل

.)4(.... "للدفاع عن سالمة األمة التي ارتبط بها مستقبلنا نهائيا

على الرغم من أنه مل يكن ضمن قوات االحتياط، إال أنه شارك كصيديل برتبة مساعد، و 

، فإىل غاية )5(بنفس التخصصات مت استدعاؤهم برتبة ضباط و بينما جند الفرنسيني يف االحتياط ،

1- Ferhat, Abbas, op.cit, P17.
2- Ibid, P15.
3- Mohamed Taguia, op.cit, P86.
4- Mahfoude Kaddache, L’opinion, op.cit, P96.
5- A.N.O.M, Serie H, Boite 5I 164, Note....., op.cit.
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مهما كان ختصصه، و مل يصل أي جزائري يف جمال الصحة العسكرية مهما كان عمره،  1943سنة 

هذه الوضعية إىل رتبة ضابط،بل كان يعني يف رتبة مساعد،طبيبا، صيدليا، جراح أسنان أو بيطريا

ǞǸƬĐ¦�Ȅهلا تأثري علبفئة تعد من النخبة اجلزائرية، و عاشها اجلزائريون مبرارة، خاصة عندما يتعلق األمر 

 قادرة على التخلي عن الذي أدرك بتلك املعاملة أن فرنسا غرياجلزائري مثل شخصية فرحات عباس،

�ƢȀǴƷ¦ǂǷÂ�ƢēƢǫÂ¢�Ƥو قدة اجلنس األعلى ومن ععنصريتها، ǠǏ¢�Ŀ�ȆǿÂ�ŕƷ�ǲǨǇȋ¦�ǆ ǼŪ¦ أن رغبته و

ملصاحل فرنسا على حد  يف الدفاع عنها مل تشفع له عند إدارة االحتالل اليت رأت فيه املثقف املهدد

  .بعدما احتج فرحات عباس على تعيني املندوبني اجلزائريني ،"أبريال"تعبري احلاكم العام 

¿Ƣēȏ¦�¦ǀǿ�ǲǰǋ�ƾǬǳ)1( حيث تركت هذه  امة يف حياة فرحات عباس السياسيةنقطة حتول ه

املعاملة غري الالئقة من طرف احلاكم أثرا عميقا يف نفسه، حيث نلمس آثارها من خالل الرسالة اليت 

من ربيع  له حيدد معامل لطريق جديد ابتداءذلك ما جع .)2(عين ولمان بعثها إىل أصدقائه يف 

ك فرحات عباس أنه مل فأدر ، حكومة فيشي تستسغهامبذكرة مل بيتان  ، فبعث إىل املارشال 1941

  .اتضح التقرير قدأن مصري يفهم و 

النقلة  فرنسا اجلمهورية يف حتقيقعا بعدم جدية فرنسا االستعمارية،و وازداد فرحات عباس اقتنا

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ ǠǌǴǳ�ƨȈǟȂǼǳ¦ȈǗ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�Ƥ ǳƢǘǷ�Ǻǟ�ƢĔ¦̄¡�ƪ ǸǏ�ƢǷƾǠƥ لة فرتة احلرب العاملية

إن قادة حزب الشعب الجزائري  ":حيث قالمن السياسة الفرنسية ما جعله يعرتف باخنداعه الثانية،

كانوا أحق مني في عدم ثقتهم في تغيير اتجاه السياسة الفرنسية كما كانوا على حق في عدم 

بالتايل انتهى عقد األربعينات من القرن العشرين بفشل الثورة ،و )3(..."ثقتهم في سياسة فرنسا

وقف باملرصاد لكل اإلصالحات لصاحل ضد االستعمار،و فرحات عباسن اليت انتهجها بالقانو 

رتباط بفرنسا بعدما التخلي عن فكرة االو     فزادت قناعته باالبتعاد عن اجلمهورية الفرنسية،اجلزائريني

يار بدا له أن املقاومة املسلحة تبقى اخلاق جراء سياسة املهادنة واالعتدال،و اإلخفأحس باليأس و 

  . الوحيد الذي تفهمه فرنسا

.لالطالع على ما دار بني احلاكم العام و فرحات عباس، يرجى العودة إىل الفصل الرابع منم هذه الدراسة-1
2- A.N.O.M, Serie H, Boite 9H43, Lettre…., op.cit.

.167، املرجع السابق، ص)عباس (فرحات3-
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عبان رمضان بكل من  فرحات عباسلقاء سري بني  وفقا لتقارير شرطة االحتالل فقد مت و 

، حيث أظهر فيه استعداده ملساعدة الثورة، من خالل معاجلة جرحى 1954يف جوان أوعمران و

أثناء و . الصيادلة و األدوية لصاحل الثوار بالتعاون مع زمالئه األطباء و مجع املال و جيش التحرير الوطين ، 

احلديث الذي دار يف هذا اللقاء طرح فرحات عباس ثالث أسئلة على ممثلي جبهة التحرير الوطين 

)1(:هيو 

فردا ممثال اجلبهة التحرير  يف حالة عدم حصول تفاهم بيننا هل ميكنين االنسحاب، أم التحفظ؟-

  .الوطين نفضل الثانية

  .األموالو األطباء و مباذا ميكنين مساعدتكم؟، كان الرد باألدوية -

إذا إتصلت فرنسا يب من أجل تسوية معينة، ماذا أفعل؟، كان رد جبهة التحرير الوطين أن تعود إلينا و -

  .لنخربك مبوقفنا من هذه التسوية

تعد هذه املرة األوىل اليت يتم فيها االتصال جببهة التحرير الوطين بعد مرور مثانية أشهر من و 

  . بذلك اعترب هذا اللقاء بداية نضال فرحات عباس يف صفوف جبهة التحرير الوطينو اندالع الثورة، 

ات لقد شكلت مسألة التجنيد اإلجباري وعالقتها باحلقوق السياسية للجزائريني حمور نقاش

�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦� ƢǼƯ¢�ƢēƾƷ�©ƾƬǋ¦Â، 1919- 1865معمقة وطويلة امتدت على طول الفرتة من 

األوىل  ذلك بسبب حاجة فرنسا إىل جتنيد الشباب اجلزائري من جهة، وختوفها من وقوع ثورة يف 

اجلزائر من جهة أخرى، وعلى الرغم من ذلك متيزت هذه النقاشات باختالف رؤى وأهداف أطراف 

ذه املعادلة، فاملعمرون عارضوا فكرة التجنيد اإلجباري حىت ال يكون وسيلة ميكن اجلزائريني من ه

�ǆ ǴĐ¦Â�ƨȈǴƄ¦�ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�Ƕđ¦ȂǻÂ�ǶȀƬǧƢƸǏ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ�¦ÂǂƼǇÂ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�¼ȂǬū¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦

يفشلوا أي  الوطين الفرنسي واستعملوا حىت اللويب الكولنيايل للضغط على صناع القرار يف باريس كي

أما أنصار اإلصالح من اليبرياليني الفرنسيني، منح احلقوق السياسية للجزائريني، جهود تصب يف اجتاه

فكانوا يعتقدون أن حترير اجلزائريني ال يتم إال بتمكينهم من التجنيس قصد احلصول على احلقوق 

  .  السياسية مقابل خدمتهم  العسكرية

1- Calude( Paillat), op.cit, P159.
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مها األقلية اليت استفادت و ¦�śƬƠǧ�ń¤�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ  1944مارس  07قسمت إصالحات  

هم األغلبية اليت رفضت الرضوخ و باقي اجلزائريني و من حق املواطنة مبوجب البند الثالث من األمر، 

لشيوعيني أن الشعب اجلزائري أصبح يتطلع بكل قواه باستثناء او هلذا األمر باعتباره أنه جاء متأخرا، 

.  إىل التحرر الوطين مثل مجيع الشعوب املضطهدة

�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢȀǋƢǟ�Ŗǳ¦Â�ǪƦǇ�ƢǸȈǧ�ƢȀȈǳ¤�Ƣǻǂǋ¢�Ŗǳ¦�̈ƢǻƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�À¢�ǾȈǧ�Ǯ ǋ�ȏ�ƢŲ

يف السجون واملعتقالت األملانية، قد خلفت آالف احات املعارك أو يف املعسكرات أو سواء يف س

الذي جعل السلطات الفرنسية تفكر يف سياسة اإلصالحات رغبة منها يف  القتلى واملعطوبني، األمر

�ƢǸȈǇȏÂ�©ƢƷȐǏȍ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�ǺǠǸƬŭ¦�À¢�Śǣ��ƢŮ�Ƕēǂǐǻ�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦Â�ƢȇƢƸǔǳ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�©ƢǰǇ¤

العسكرية منها، ويف مدى مالءمتها جلسامة التضحيات املقدمة ملن كتبت هلم احلياة من أولئك 

Ĕ¢�ǚƷȐȇ��ǺȇƾǼĐ¦ ا مل تكن سوى شعارات دعائية روجت هلا السلطة االستعمارية طيلة سنوات

غري أن ،احلرب للوصول إىل أهدافها املتمثلة يف إسنادها من جهة واحملافظة على االستقرار من جهة

أصبح يتطلع إىل ) ǾǼǷ� ǄƳ�ÀÂƾǼĐ¦� ȏƚǿÂ(هذه اإلصالحات جاءت متأخرة الن الشعب اجلزائري 

مثل مجيع الشعوب املضطهدة، ولعل ما يدل على ذلك تلك التقارير اليت أشارت إىل  التحرر الوطين

�ǺȇƾǼĐ¦�ǒ Ǡƥ�ƨǯ°ƢǌŠ�ƨǓƢǨƬǻȏ¦�ÀȐǟ¤�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¿Ǆǟ.

أدى رفض التجنيد اإلجباري من طرف اجلزائريني إىل بروز نشطات عسكرية يف شكل سلسلة 

االستعمارية خالل احلرب العاملية الثانية قادها شبان من عمليات حرب العصابات ضد املصاحل 

، وعلى 1912جزائريون  كانوا قد هربوا من التجنيد اإلجباري  يف صفوف اجليش الفرنسي منذ  

�©ƢǘǴǈǳ¦�ƪ Ƿƾǫ¢�ƢǷƾǠƥ�ƨǏƢƻ��§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ƨǸƟƢǫ��©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǴǛ�ƢȀǴǌǧ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦

شباب اجلنوب اجلزائري، لتأخذ طابعا أكثر عنفا أثناء  االستعمارية على فرض التجنيد اإلجباري على

، 1945ماي 08اإلعداد النتفاضة و 1941ل يف مترد احلراش يف جانفي احلرب العاملية الثانية متث

ى االجتاه الثوري لدى حقا مل حتصل هذه النشطات على ما كانت تريده يف وقتها، لكنها حافظت عل

  .لتحريرية الكربىمهدت الطريق للثورة ااجلزائريني و 
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�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƾȈǼš �ƨȈǔǫ�°ƢƯ¡�¾ȂƷ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�² ®Ƣǈǳ¦�ǲǐǨǳ¦�°ȂƸǸƬȇ

  اجلزائري

احلديث عن التجنيد اإلجباري للجزائريني من بني األسباب اليت غالبا ما يشار إليها عند ف

يف اضطراب،التطرق للهجرة اجلزائرية، ذلك أن مشروع إلزامية التجنيد قد جعل اجلزائر كلها تعيش

�ǶēŐƳ¢�ƢǷƾǠƥفعندما كان واضحا أن قرار التجنيد اإلجباري سيصدر، غادر اجلزائريون وطنهم

.الظروف الصعبة يف ظل السياسة االستعمارية على مغادرته

ويتأثر .. عادة الدمار لإلنسان من عدة نواحي اقتصادية واجتماعية ونفسيةجتر احلروب 

�ǂǠǌƫ�ƾǬǧ�Å¦Śưǯ�Ƣđ�ÀƢǈǻȍ¦وجتعله ذايت التفكري مستسلماً ،ه بالعجز وعدم القدرة على العمل

لوساوس قهرية لديه تتعلق مبستقبله وحياته وحياة من حوله فيكون عاجزاً عن املسامهة يف بناء جمتمعه 

متأثر بالعديد من اإلحاطات اليت تورثها كوارث احلروب

على األفراد، وقد جتر هذه األمراض  وتسبب احلروب العديد من االضطرابات واألمراض النفسية

¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐلكثري من لالنفسية أمراض جسمية فتصيب شرحية كبرية من الناس وهذا ما حدث 

.، وأثناء مشاركتهم يف حروب فرنسا األخرىأثناء احلربني العامليتني األوىل والثانية

«��ƢǟƢǓÂ¢�ǶȀƬƸǼǷ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©¦ÂǂưǴǳو رغم ما تكبدوه من خسائر، و  ¦ǄǼƬǇ¦ جتارب و

منها ظهور مالمح تكوين و جديدة، قد ال يكون يف استطاعتهم احلصول عليها دون هذه احلرب، 

جمتمع جديد بشرائح مل تكن موجودة، أو واضحة املعامل يف السابق، لقد أدت هذه األوضاع إىل 

Ʒ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ƥو إعادة تشكيل  Ȉƫǂƫ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢǬƦǗ�°ȂȀǛ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ƲƬǻ�ƢŲ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ʈ Ȉ

  .املعنويو متباينة من حيث اجلانب املادي، 

:جزائريينلل القسري ريجالته -1
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تكونت  1832بدأت هجرة اجلزائريني إىل بالد الشام منذ السنوات األوىل لالحتالل فمنذ 

�Ŀ�Ƕđ�ǪƸƬǳ¦�Ľ��ÀƢǈǸǴƫÂ�ǂǰǈǠǷ�ǺǷ�ǶȀǴǯ�¦ȂǷƾǫ�§ǂǤǳ¦�Ŀ�ǺȇǂƳƢȀŭ¦�ǺǷ�ƨǨƟƢǗ1835  أفواج

أخرى أمثال بين عامر واحلشم وبعض الوهرانيني،ويف عهد اإلمرباطورية الثانية وخصوصا يف سنوات 

حاولت بعض القبائل املغادرة برمتها للبالد، وعندما 1870و 1854،1860،1861،1864

�ÀȂǳƾȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔƜǧ��ƨȈƥǂǠǳ¦�Ƥ ƫƢǰŭ¦�¶ƢƦǓ�» ǂǗ�ǺǷ�¦ȂǬǘǼƬǇ¦Â�śƷ±ƢǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�ǒ ƦǬǳ¦�ȆǬǳ¢

سوف نكون مطمئنين وأحرار ولن تبخل علينا األرض بالزرع إن حياة الهجرة ": بنفس اإلجابات

.1سلطة المسيحيين أهون من العيش تحت

أمام تفاقم الظاهرة أصدرت السلطات االستعمارية قرارات ملنع هجرة اجلزائريني، ولكن هذه 

�ƪ Ǹē¦Â��§ǂǤŭ¦�ń¤�ň¦ǂǿȂǳ¦�§ȂǼŪ¦�ǲƟƢƦǫ�©ǂƳƢǿ�̄¤��̈ǂƴŮ¦�Ŀ�śƦǣ¦ǂǳ¦�ƨŻǄǟ�ǖƦưƫ�Ń�©¦ ¦ǂƳȍ¦

1898، ويف 3ضلوعهما يف ذلكب بوعمامةوطريقة  2اإلدارة االستعمارية كل من الطريقة الدرقاوية

عن حركة مشبوهة للهجرة باجتاه سوريا انطلقت من  Laferiereالفيريار أبلغ احلاكم العام 

حيث تفطنت هلا السلطات العسكرية من خالل طلبات الرتخيص بالرحيل اليت تقدم  شلف،منطقة 

ƴŮ¦�̈ǂǿƢǜǳ�² ȂǈŰ� Âƾǿ�ǲƴǇ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǀǼǷÂ��ÀƢǰǈǳ¦�Ƣđ رة حنو املشرق وذلك بسبب

°̈¦®ȍ¦�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǠǸǬǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦4.

يعد احلديث عن التجنيد اإلجباري للجزائريني من بني األسباب اليت غالبا ما يشار إليها عند و 

،التطرق للهجرة اجلزائرية، ذلك أن مشروع إلزامية التجنيد قد جعل اجلزائر كلها تعيش يف اضطراب

باإلضافة إىل هذا  ،واضحا أن قرار التجنيد اإلجباري سيصدر، غادر اجلزائريون وطنهمعندما كان ف

ويتعلق األمر بالتشكيل النيايب غري الكايف، وثقل الضرائب ،هناك أسباب أخرى شجعت على اهلجرة

1 Ageron ,Charles Robert,op ,cit, pp 1080-1081.
بزاوية بوبريح مشال فاس، فخلفه حممد 1823تنسب إىل حممد العريب الدرقاوي نسبة إىل قبيلة درقة اليت منها جده يوسف أبو درقة، تويف الشيخ يف 2

  .البوزيدي
السنة الرابعة عشر، عدد مجلة الثقافة، القسم الثاين ))1918-1898(اهلجرة اجلزائرية حنو الواليات العثمانية يف املشرق العريب (عمار، هالل، 3

  .1984ديسمرب -نوفمرب 84
4 Ageron, Charles Robert ,op ,cit, p 1082.
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مل  ، وهلذا فاهلجرة اجلماعية1والقوانني االستثنائية ومنع السفر إال برخصة وفقدان احلقوق السياسية

  .تكن حمصورة يف مدينة أو إقليم ولكن كانت عامة

اخلدمة يف مطلع القرن العشرين ظهرت البوادر األوىل هلذه اهلجرة كرد فعل على إجراءات و 

وشروع السلطات االستعمارية يف عمليات إحصاء الشباب اجلزائري منذ  العسكرية االجبارية،

وهو من كبار مالك  "سي لخضر") املختلطة بلدية سبدو( أوالد شولي، حينها قرر قايد 1908

بلغت هذه اهلجرة أوجها  2شخص 27ومن دون جواز سفر مصطحبا معه  ،األراضي مغادرة املنطقة

، إذ غادر املئات من اجلزائريني يف تلمسان القطر اجلزائري، وأخذت هذه احللقة من تاريخ 1911يف 

افة الفرنسية، إذ اعتربت ذلك مؤشرا على اجلزائر قسطا معتربا يف صحف املستوطنني ويف الصح

، 3احتجاج املسلمني ضد اخلدمة العسكرية اإلجبارية للجزائريني اليت تعارضها األغلبية الساحقة

فعربت عن ذلك باهلجرة إىل بالد الشام، خاصة إىل سوريا باعتبارها الوجهة املفضلة للمهاجرين 

¦ƾƥÂ���ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦ ية القرن العشرين  ويعود ذلك إىل استقرار األمري عبد

�ŖǨŭ¦�¿Ƣǫ�ƢǸǯ�Ƣđ�°®ƢǬǳ¦يف خطب اجلمعة بتحريض الناس على اهلجرة، لقد غادر املنطقة جلول

�ǺǷ�©ƢǟȂǸů�Ƕđ�ƪ ǬƸƬǳ¦�Ľ��ÀÂƾǼƴȈǇ�ǶĔ¢�¦ȂǼǛ�Ǻȇǀǳ¦�ǺǷ�ƢƥƢǋ��ǂǌǟ�ƨǠƦǇ20-3050-

.4شخصا يف اليوم 120ن بلغ العدد حوايل من اجلزائريني، وهكذا بدأت اهلجرة إىل أ80

وكانت الصحف الصادرة بوهران أول من سجل هذه اهلجرات، حيث كتبت جريدة 

courrier de Tlemcen  بسبب الفرار من التجنيد فإن عددا ":1911سبتمرب  22يف

 ولعل ،5..."معتبرا من عائالت األعيان في مدينتنا يرحلون تاركين هذه المستوطنة الجميلة 

هو أسلوب اتبعته بعض جرائد  كسبب وحيد للهجرة   الرتكيز على مسألة التجنيد اإلجباري

.128، املرجع السابق، ص 2،ج...سعد اهللا ،أبو القاسم،احلركة1
2Ageron, Charles Robert,( l’Emigration des musulmans Algériens et l’exode de Tlemcen

(1830-1911), Anales Histoire, Sciences Sociales ,Année 1967, V 22, N 5,P1041.
3 Kateb, kamel, (La Gestion Administration De l’Emigration Vers Les Pays Musulman),

Population, Année 1997, Volume 52, N 2, P 417.
، سلسلة املشاريع الوطنية للبحث، منشورات املركز الوطين للدراسة االحتاللالهجرة نحو المشرق العربي أثناء ، )آخرون(، نادية، وطرشون4

.152، ص 2007، اجلزائر 1954والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
5 Ageron ,Charles Robert, Les Algériens..., op, cit, p 1088.
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��ƢĔȋ��śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦� ƢǤǳ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ�ǖǤǔǴǳ�śǼǗȂƬǈŭ¦

  .مقابل ذلكللجزائريني كانت ختشى من منح حقوق سياسية 

أكتوبر  14اهلجرة فكتبت أول مقال عنها يف  على حركة صدى وهرانكما ركزت صحيفة 

Eugèneأوجان جروس بقلم "نزوح تلمسان"بعنوان  1911 Gross الذي أجرى حتقيقا بعني

، كما وصف فيها الهجرة بالوباء الذي انتشر في صفوف السكان، 1املكان يف مخس  مقاالت

الفرار من اخلدمة العسكرية، يف حني ذكر أراء رئيس بلدية تلمسان الذي أرجع سبب تلك اهلجرة إىل 

القطرة التي أفاضت "أن هذا السبب هو مبثابة Pointeau بوانتو طرح أحد املوثقني وهو

، فبعد معاناة اجلزائريني من قانون األهايل، واحملاكم االستثنائية، وإشاعة التعامل بالربا، "الكأس

.2اإلجباري واالستيالء على أمالك األوقاف، يأت اآلن  التجنيد

يرجعها إىل أجرون ، فاملؤرخ الفرنسي 1911لقد تعددت أسباب هجرة سكان تلمسان يف 

الوضعية اخلاصة هلذه املدينة اليت استطاعت بوصفها عاصمة املغرب األوسط احملافظة على طابعها  

ǺȇƾƬǳ¦�Ŀ�ȐưǷ�ƢĔƢǰǇ�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ��ƨȇƾȈǴǬƫ�ƨȈǷȐǇ¤�ǂ̈ǓƢƸǯ�  وكان كراغلة تلمسان فخورين

، كما كان يف تلمسان أيضا 3بأصوهلم وبروابطهم املتينة ببلدان املشرق وعلى وجه اخلصوص دمشق

، لقد كانت تلمسان احملافظة واملتفتحة ةطائفة كبرية من العناصر التقدمية خرجية املدرسة الفرنكوعربي

  .على أهلها نظام احلكم االستعماري يف آن واحد تضيق من شدة القيود واألعباء اليت سلطها

طرح يف اجلزائر قضية الفصل بني األديان، فبينما سحبت  عندما أهل تلمسانوازداد قلق 

��¿ȐǇȍ¦�́ Ȃǐş�¾ƢǠǧ�ǲǰǌƥ�Ƣđ�ƪ ǜǨƬƷ¦�ƨȇ®ȂȀȈǳ¦Â�ƨȈƸȈǈŭ¦�Ǻǟ�ƢȀƬǘǴǇ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦

5سالمية، من جهة أخرى كانت اجلامعة اإل4بدعوى أنه ال انفصال بني الروحي والدنيوي يف اإلسالم

5�ƢȀǼǷ�̈±°Ƣƥ�©ƢȈǐƼǋ�Ƣđ�ƪسالميةاإل ǷƢǫ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȇǄǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂƴŮ¦�Ŀ�ƢƦƦǇ فريد

  .1911أكتوبر  18-17-16- 15-14أعداد أليام   1
2 André Nouschi, l’Algérie Amère 1914-1994, Edition La Maison Des Sciences De

L’homme, Paris1995, P 17.
3 Ageron Charles Robert, Les Algériens..., op, cit, p1086.

.126، املرجع السابق ، ص 2،ج...سعد اهللا ،أبو القاسم،احلركة-4
  .التوسع األورويب  أمامحركة تدعو إىل تضامن املسلمني من أجل حتقيق الوحدة و القوة بينهم  - 5
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الذي حل ضيفا على قاضي تلمسان وبعد مغادرته للجزائر نشر عدة مقاالت يف صحف تركية  ،بك

يف وعربية كلها كانت تندد باالستعمار الفرنسي يف اجلزائر، كما زار تلمسان ثالث مرات متتالية 

من بغداد الذي تذكر الوثائق عنه  محمد بن سليمان القادري1910-1909-1906سنوات 

�ń¤�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂǂƳƢȀŭ¦�Ƣđ�Ʈ ǠƦȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�ƪ ǻƢǯ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨǸȀǷ�ƨȈǼȇ®�ƨȈǐƼǋ�Ǿǻ¢

�Ƣđ�Ʈ Ǡƥ�ƨǳƢǇ°�ȆǨǧ�«°ƢŬ¦�Ŀ�ǲǔǧ¢�̈ƢȈƷ�ǲƳ¢�ǺǷ�̈ǂƴŮ¦�ȄǴǟ� ȏƚǿ�ƪ Ǡƴǋ�ƾǫ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǶȀȇÂ̄

هل أنتم : إني أسألك اآلن عن بعض األشياء فأقول": حد املهاجرين اجلزائريني من سوريا جاء فيهاأ

باقون تحت األحكام العرفية، يتصرف فيكم المستعمرون كما يشاءون ويحمون عليكم كما 

يريدون؟ وللمتصرف أن يستبد بالحكم والضرب والسجن والنفي والجزاء النقدي؟ وهل بقيتم 

.1..."وال تستطيعون أن ترفعون رؤوسكم ) سوفاج أنيمال(و) أراب سال(ة تسمعون كلم

مهما يكن من أمر أكانت جريدة احلق صادقة فيما ادعته، فإن ذلك يعد وثيقة تارخيية هامة 

صورت لنا مبلغ الظلم الفادح الذي كان ينزل على اجلزائريني، ولذلك أصبحت اهلجرة السبيل الوحيد 

leالوقت"يف لقاءه مع جريدة  سي محمد بن رحالللتخلص منه، رغم أن  temps "أن : "قال

لما انفتحت مسألة تنفيذ األمر العسكري ومصداقا لما أخبرت به انفتحت  1911سنة في 

ولكن 2..."لكن أعلم أزيد من هذا  1800الهجرة في دائرة تلمسان وقدر عدد المهاجرين 

شخص واعتمد هذا الرقم من طرف غالبية الصحف  1200جريدة صدى وهران  قدرت العدد ب 

�ȂǓȂŭ¦�ƪ ǳÂƢǼƫ�Ŗǳ¦�©ȐĐ¦Âع هجرة تلمسان.  

�ÀƢǈǸǴƬǳ�ÄƾǴƦǳ¦�ǆ ǴĐ¦�¿ƾǬƫ�̈ǂƴŮ¦�̧ ȂǓȂǷ�¾ȂƷ�ƨǧƢƸǐǳ¦�ƢȀƬƯƾƷ¢�Ŗǳ¦�ƨƴǔǳ¦�ǂƯ¤�ȄǴǟ

ثر هذه اهلجرة، على أن يكون أعضاء أبطلب إىل احلكومة العامة باجلزائر إليفاد جلنة للتحقيق يف 

ف جلنة برئاسة املندوب إىل تكلي ليتوهذه اللجنة ممن تتوفر فيهم ثقة األهايل، فبادر احلاكم العام 

.1911نوفمرب  15يف  Berbadetteبارباديت  املايل

  . 1912جويلية 20إىل 13من 40جريدة احلق الوهراين،العدد1
، رسالة ماجستري يف التاريخ ، سوريا نموذجا20إلى مطلع القرن  19الهجرة الجزائرية إلى المشرق العربي من منتصف القرن ، نادية، طرشون2

.104، ص 1985احلديث واملعاصر، جامعة دمشق 
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قامت هذه اللجنة باستطالع كل اآلراء مبا يف ذلك السلطات احمللية واملستوطنني واألهايل،

كما أكد   ،خلص التقرير إىل أن السبب الرئيسي للهجرة هو اخلوف من اخلدمة العسكرية اإلجباريةو 

للجنة أن أبناءهم  اجلزائريون يف تلمسانأوضح و ، 1صدى وهران حتقيق جريدة اجلميع ما ورد يف

�ǶĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��Ǻȇƾǳ¦�Ǿǔǧǂȇ�ƢǷ�¦ǀǿ�Ȅǐǫȋ¦�§ǂǤŭ¦�Ŀ�ǶȀǴưǷ�śǸǴǈǷ�ƨǴƫƢǬǷ�ȄǴǟ�ÀÂŐƴȈǇ

كما عرب األهايل عن مسألة فصل الدين عن   ،سيجدون أنفسهم بعيدين عن ممارسة شعائرهم الدينية

على قانون  يدشد همكان سخطو وا أن ذلك سيكون وخيما على املؤسسات الدينية، الدولة واعترب 

.2األهايل

تعرض التقرير إىل آثار األزمة االقتصادية على احلياة يف تلمسان، بدت أغلب هذه 

 يف املقابل أوصى ،االنتقادات غري مربرة يف نظر احملققني، ومحلوا الصحف األهلية املعارضة مسؤوليتها

لكن السؤال املطروح هو هل ألقى هذا التقرير الضوء  3.تقرير اللجنة مبراجعة نظام الضرائب العربية

  على مجيع املسائل والقضايا؟ مبعىن آخر هل استوىف املوضوع حقه؟

 عمرينومنها دفع بعض امل ،فالتقرير تغاضى عمدا عن ذكر بعض األمور مث كشفها فيما بعد 

وخوفا من أن  ،جنيد اإلجباري خشية أن يفقدوا اليد العاملة األهلية من جهةإىل رفض الت اجلزائريني

يتحصل اجلزائريون على حقوق سياسية مقابل أداء اخلدمة العسكرية من جهة أخرى وهو ما كشف 

لقد ظهرت هذه الشكوى منذ "... : حيث قال 1913ديسمرب  16عنه أحد النواب بالربملان يف 

.4..."هذه الحالة عامين ولم تحدث تسوية ل

من خالل هذا العرض الوجيز يتبني لنا أن هجرة تلمسان نالت قسطا كبريا من االهتمام 

.خالفا للهجرات السابقة، اليت مل تكن أقل خطورة وكثافة من األوىل

لقد سعت سلطات االحتالل إىل توظيف حركة هجرة اجلزائريني حنو املشرق العريب وفق ما 

فحسب املنظور  ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ŚƴēÂ�ƨȈǻƢǘȈƬǇȏ¦�ƨǯǂū¦�ǞȈƴǌƫ�ń¤�ƨȈǷ¦ǂǳيتالءم مع سياستها 

1 Ageron Charles Robert, Les Algériens…, op.cit., p 1089.
.106نادية طرشون، املرجع السابق، ص 2

3 Ageron Charles Robert, Les Algériens… op.cit., P 1090.
.19/12/1913، 04جريدة الفاروق، ع -4
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إن كانت تلك اهلجرة فعال منعزال فهي مقبولة، وإن حتولت إىل شكل من أشكال  االستعماري

ǞǼŤÂ�ǂǏƢŢ�ƢĔƜǧ�Ä°ƢǸǠƬǇȏ¦�®ȂƳȂǴǳ�ǒ ǧǂǳ¦Â�ƨǓ°ƢǠŭ¦1.

ǟ�Ƣē±ƢȈŞ�ĺǂǠǳ¦�¼ǂǌŭ¦�ń¤�̈ǂƳƢȀŭ¦�©ȐƟƢǠǳ¦�©ǄȈŤ لى ممتلكات توفر هلا العيش الكرمي يف

اجلزائر، وعلى الرغم من ذلك فضلت هجرة بلدها األصلي الذي أصبح حتت سيطرة املسيحي الذي 

  .سيغري من منط عيشها

مبثابة املنبه الذي أيقظ الفرنسيني ودفعهم إىل النظر يف  1911كانت هجرة تلمسان سنة 

ة وأن العامل يقرتب من مواجهة عسكرية عاملية ستكون سلبيات واجيابيات السياسة الفرنسية خاص

فرنسا حمورا رئيسيا فيها، كما بينت هذه اهلجرة مدى اتساع اهلوة بني الرأي العام اإلسالمي والسياسة 

  .الفرنسية كما لعبت دورا هاما يف فضح السياسة االستعمارية يف اجلزائر

ارية للجزائريني إىل فرنسا خالل احلرب كما كانت العوامل العسكرية وراء اهلجرات االضطر 

العاملية األوىل، ذلك أن فرنسا نقلت حتت ضغط ظروف احلرب عدد كبريا من اجلزائريني قدر بنحو 

.)2(عمال يف املصانع أو يف الفالحةو بني جمندين يف اجليش، 270000

ة قائمة، أصبحت اهلجرة ظاهر و بعد أن وضعت احلرب أوزارها كان طريق اهلجرة قد عبد، و 

من عاد منهم إىل اجلزائر ما لبث و  ،فكثري من اجلزائريني بعد تسرحيهم من اخلدمة بقوا هناك يف فرنسا

½ƢǼǿ�ƢĔȂǬǴȇ�¦ȂǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨƦȈǘǳ¦�ƨǴǷƢǠŭ¦�Ǻǟ�¦°ƢƦƻ¢�ÀȂǐǬȇ�¦ȂǻƢǯ�¾ƢǸǠǳƢǧ��Ƣǈǻǂǧ�ń¤�ƨȈǻƢƯ�ǞƳ°�À¢.

الواقع و لقد كان العمل يف فرنسا حيث األجور املرتفعة يفسر بعض الرتقيات الفردية أو العائلية 

التجار و جتار اخلضر، و املطاعم، و من أصحاب الفنادق  هناكأن طبقة واسعة من التجار قد تشكلت 

ن هلم دور  ، كما كا1926هؤالء الذين لعبوا دورا هاما يف تأسيس جنم مشال إفريقيا يف  ،يف األسواق

1 Kateb Kamel, op., cit., p 424.
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أمحد و صاحب مطعم اهلقار يف باريس، "أحمد بلغول"كذلك يف تشكيل مجعيات على غرار 

.)1("رابطة عن الدفاع عن مسلمي شمال إفريقيا"جلمعيةمؤسس و منصوري صاحب مطعم 

يف خضم هذه املوجة الثانية للهجرة أصدرت إدارة االحتالل تعليمات وزارية خالل سنة و 

جلزائريني إىل فرنسا، بعدما شعرت بقلق متزايد جراء ذلك، فاشرتطت هذه لتنظيم تنقل ا 1924

وال يسمح  للشباب اجلزائري بذلك، إال بعد اإلجراءات جمموعة من الوثائق على املرشح للهجرة،

وعلى الرغم من ذلك متكن بعض  تأديته للخدمة العسكرية نظرا للنقص الكبري يف اليد العاملة،

نتيجة و  االجتماعية املزرية يف اجلزائر،و اجلزائريني من  اهلجرة حنو فرنسا هروبا من الظروف االقتصادية 

، يف أوساطهم، عم استياء املتخذة من أجل احلد من تنقل اجلزائريني باجتاه فرنسااإلجراءات  لتلك

بشدة موقف  فرحات عباساهلجرة، ومن جهته انتقد أول من طالب باحلرية يف  األمير خالدفكان 

ظلت القيود على حاهلا طيلة عقد العشرينات من هذه املطالب رغم و حنو فرنسا،  اهلجرةاملعمرين من 

اليت كانت تعرقل اهلجرة  اإلجراءات صدر قرار أبطل كل  1936جويلية  17يف و القرن العشرين، 

ما يدل على ذلك و رب العاملية الثانية وراء هذا القرار، قد تكون استعدادات فرنسا للحو قبل ذلك، 

 شكلتالذي و هو قرار احلكومة الفرنسية بسن قانون خاص بالعمال األهايل يف فرنسا أثناء احلرب،

.)2(مبوجبه مصلحة خاصة بتشغيل اليد العاملة املغاربية

، هو اقتصارها على الرجال دون النساء، إذ يقدر 1939إىل  1914ما مييز اهلجرة منذ و 

إىل و امرأة فقط هاجرن مع أزواجهن،  20بنحو  1930عدد املهاجرات اجلزائريات إىل فرنسا سنة 

�ƨǬǧ¦ǂŭ�ǲƥ��ǲǸǠǳ¦�ƾǐǬƥ�Ǻēǂƴǿ�Ǻǰƫ�Ńو امرأة  40مل يكن عددهن يتجاوز  1939غاية سنة 

يبدو من و هلذا تركت اهلجرة فراغا كبريا يف األسرة اجلزائرية، و ، )3(ة هلم على االستقرارأزواجهن مساعد

نصوص الشعر الشعيب أن النساء اهتمت باملوضوع بسبب الفراغ الذي تركته هجرة الرجال، أما هؤالء 

  .شوق إىل ديار الوطنو ما ينتج عنها من حنني و فقد شاركوا املرأة يف التحدث عن الغربة، 

1 - Sabah (Chaib), Cantines Et Restaurants Algériens A Paris Et Dans Le Département

De La Seine Entre 1920 Et 1950. Manger Sous Contrôles, Ethnologie Français 2014/1,

(VOL.44), P38.
2 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H24, Fonctionnement Du Service De La Main-D’œuvre

Indigène Nord-Africaine Et Coloniale.
.32، املرجع السابق، ص)زوزو(عبد احلميد  -  3
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حالة الزوج يف أوروبا قالت النسوة يف و شوقها إىل زوجها، و عن وصف حالة الزوجة النفسية، و 

ǺĔƢǣ¢�ÃƾƷ¤)1(:

)2(وــــــــــــــــرنسا الرومية متركيلــــــــــــــــراح لفــــــــــــــــو                   كــــــــنعيطلو خبز ــــــــايا نــــــــان أهنــــــــك

  يــــــــــــــــأرواح راك رحبت ذنوب )3(دزي لوليدك ــــــــي                    توبو لي يا عجوز صلي ــــــــص

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــلقنـــــــــــــــــــــــــــــــــلو أرواح و ال طــــــــــــــــما تقلقين                   دزيو ما منخضش الشكوى 

  ديــــــــــــمن عن )5(ي                       دز خلوك أرواح الفياجــــــــــــيا خويا ما تعذبن )4(يا سلفي

إذا اقتضت الظروف و فهذه صيحة دعت صاحبتها أخ الزوج إىل إجبار أخيه على العودة، 

��Ǯو  ǳǀǳ�®¦ƾǠƬǇ¦�ȄǴǟ�ƢĔƜǧ��̧ȂƳǂǳ¦�̈ǂǯǀƫ�Ǻť�Ǟǧ®�ǾȈǴǟ�°ǀǠƫ و�¦ǀđ�©ƾǐǫ�ƾǫ اإلحلاح إجبار

�ƨƥ¦ǂǤǳ¦�ȄǴǟ�Ʈو األسرة على فعل شيء لصاحلها،  ǠƦȇ�ȏ�̈ƾū¦�ǽǀđ�ǂǷȋ¦ االندهاش، بل من الطبيعي و

أن يعلو صوت املشتكية، نظرا حلياة اجلزائريني القاسية يف تلك الفرتة، مما أدى إىل هجرة الرجل 

  .هلهباعتبارها الوسيلة الوحيدة اليت متكن املهاجر من توفري العيش أل

لقد كان موضوع اهلجرة يف الشعر الشعيب من بني املوضوعات اليت أثارت اهتمام الشاعر، 

لعل و ما حتمله من آالم نفسية، و ¢�ƢđƢƦǇو شعوره الوطين،   فصور لنا اهلجرة و أذكت وجدانه القومي، و 

)6("عزوزمحمد بن "من بني قصائد الشعر الشعيب اليت عرضت هذه املشكلة هناك قصيدة للشاعر 

:)7(جاء فيها ما يليو 

  استخرب ما نظم الشاعر باغناهو نوصيك ذا املعىن وافهم                )8(يا سايل

، 1989، ج األول، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر سالشعر الشعبي و دوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة األورا، )دحو(العريب  -  1

  .75ص
  .تسجل على مصاريفه -  2
  .ابعثي له -  3
  .أخو الزوج -  4
  .مثن تذكرة السفر -  5
: ينظر إىل(سنوات كان جييد الفرنسية، اإليطالية، و الرتكية 1940�Ƣđ�ȆǬƥ�Â��Ƣǈǻǂǧ�ȄǴǣ�ǂƳƢǿ��8ولد بقرية سيدي خالد، و قد تويف حوايل -6

).278، ص1945-1830التلي الشيخ، دور الشعر الشعيب اجلزائري يف الثورة 
.278، ص1983، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، 1945-3018دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ، )الشيخ(التلي  - 7
  .أيها السائل -  8
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  سالو دمعايت من الغربة بالدم                     بعد أن فارقنا الوطن اتفكرناه

كان مهاجرا   إمناو فاحلنني إىل الوطن ال يربح وجدان املهاجر فهو مل يغادر اجلزائر سائحا، 

مواطنوه و التعذيب، الزال أهله و ذكريات سوداء عن اإلرهاب و جراحا دامية، و حيمل عاطفة قومية، 

  .عرضة هلا

 :انعكاسات التجنيد على الحالة النفسية للجزائريين-2

إن حماولة استقرار واقع التجنيد الذي زج بالشباب اجلزائري يف حروب طاحنة أفضى بنا إىل 

�ǺȇƾǼĐ¦�Ǯباملعاناة اليت خت الوقوف عند حقيقة ƟȏÂ¢�ƢȀȈǧ�ǖ� كذلك أهاليهم، بدءا بفاجعة قرار القرعة و

املعامالت السيئة هلم، مث املشاركة يف و التجنيد اإلجباري مرورا بالوضعية املزرية يف الثكنات، و الفرز و 

ليت وضعوا غياهب السجون او  ،اإلصابات اخلطرية، وصوال إىل االعتقاالتو فواجع القتل و احلروب ،

  .فيها

، فإن التجنيد اإلجباري يتم بواسطة القرعة للمؤهلني، ذلك 1912فرباير  3فحسب مرسوم 

ما جعل يوم إجراء الفرز مبثابة يوم حزن للجزائريني، فغالبا ما كان يشهد يوم القرعة اضطرابات بسبب 

عندما  1912ماي  11سوء معاملة اجلزائريني من طرف أعضاء اللجنة مثلما حدث يف سعيدة يف 

يف اليوم املوايل رفض و رفض أحد الشباب جتنيده، فتلقى هذا الشاب صفعة من أحد ضباط اللجنة، 

كيف عايش رفقة عائلته   مصالي الحاجيف مذكراته يروي لنا و ، )1(املسجلون هذه النتائج بعدما أهينوا

"...يف تلمسان، حيث يقول 1918يوم إجراء قرعة دفعة  كانت أمي المسكينة تعيش أكثر، :

مع األسف لم نستطع و ... هو ذهاب ابنها الوحيد إلى الجيشو فأكثر كابوسا ال متناهيا أال 

مثل و على أمي، فقد كان يوم الحزن للجميع،  1918إخفاء تاريخ مجلس المراجعة للقسم 

قة المستدعين قضيت جزءا من الليلة السابقة لهذا الحدث الحزين في الصالة رف

منزل الزوج االستدعاء حلضور قرعة الفرز، يتحول و ، فبمجرد أن يتسلم االبن أ)2(..."والدي

بصنع الطعام النسوة  خييم احلزن الشديد يف الوسط العائلي ، كما تقوم و كأنه بيت للعزاء، و  املستدعى

ناء أثمن التجنيد  الذي يقصيه صدقات حىت يتمكن الشاب من سحب الرقم املناسبك وتقدميه

  .1912جويلية  27-21جريدة احلق الوهراين، -1
.72مصايل احلاج، املصدر السابق، ص -2
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، تهيطلبون منهم تالو ل أما اآلباء فكانوا يتوجهون إىل حفظة القرآن الكرمي. إجراء عملية القرعة

.)1(من أهوال احلربو أن حيفظ األبناء من قرعة الفرز، هللاختمه، مث يبتهلون و 

على مدى ختوف األسرة على مصري أبنائها أثناء اخلدمة  دليعلى شيء، إمنا  الئن دل هذو 

العسكرية خاصة إذا تعلق األمر مبشاركتهم يف احلروب الطاحنة ، كما تبني من خالل رد فعل العائلة 

�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ǾƬȇȂđ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ǯمن جتنيد األبناء  ǈŤ�ȄǴǟ تكذيب إدعاء السلطات االستعمارية و  الوطنية،و

  . بوالء كل اجلزائريني لفرنسا

8بنفس املعاناة عاش اجلزائريون يف خمتلف جهات البالد عملية إجراء القرعة للتجنيد، ففي و 

ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǼȇƾǷ�ń¤�ǺȇƾǼĐ¦�ƾƷ¢�Ƥو ، 1917فرباير  ȇǂǫ�¿ƾǫ�±ǂǨǳ¦� ¦ǂƳ¤�ƨȈǌǟ  للبحث من البليدة ،

إذا قتل أخوه يف حالة ما حريته و مل خيف الرجل غضبه و ن اخلدمة العسكرية، عن وساطة ختلص أخيه م

فبحسبه أن قام  بقتل مسلم أثناء احلرب  من أجل فرنسا، و املسيحية ، أ دفاعا عن فرنسااملسلم 

.)2(ذلك ال يتوافق مع تعاليم الشريعة اإلسالمية

"ضالشيخ بيو يف وصفه حلالة القرارة أثناء هذا اليوم يقول و  وكان ذلك اليوم شديدا على :

.)3(..."، ففي كل دارة في القرارة مأتم...القرارة، لقد أخذعوا جماعة كبيرة من شبابها للتجنيد

  :يعود  هذا التخوف إىل العوامل التاليةو 

-ǾǼȇ®�ǶȈǳƢǠƫ�Ǻǟ�ǶǴǈŭ¦�ƾǼĐ¦�ƾǠƦƫ�ƾǫ�ƨȇƾǼŪ¦�̈ƢȈƷ�» ÂǂǛ�À¢.

 .تفقد سندا يف ظل الظروف املعيشية الصعبةذهاب االبن إىل اجلندية جيعل العائلة -

«�¢��ƢđƢƦǇو القوة للمشاركة يف حروب ال تعنيه، و طبيعة العملية املبنية على القهر، - ǂǠȇ�ȏ

لكن قام بذلك ألن سلطات و ال حىت اإلغراءات املادية، و فإسهامه ليس من باب الوالء، 

 .االحتالل أجربته بالقوة على فعله

فضل املعنيون بالتجنيد الفرار إىل اجلبال، لكي يتخلصوا من قبضة يف خضم  هذه الظروف و 

لدى قلق دائمني و من خوف  عنها وما ينتجتبدأ عملية املطاردة هنا السلطة العسكرية الفرنسية، و 

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H24, Etat…, Op.Cit.
2 -Ibidem.

.46املرجع السابق، ص، )أبو العال(حممد سليمان  -  3
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ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�ǶȀǓǂŢ�ƪ¦°�¢و الرافضني للخدمة العسكرية  ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǶēȐƟƢǟ االمتناع عن إعانة و إخفائهم و

ث عنهم، كما كان التخلص من اخلدمة العسكرية يقوم على مبدأ التعويض الذي أقره املكلفني بالبح

" سوق بيع الرجال"الذي كان مهينا للجزائريني، حيث أدى إىل انتشار و  1912فرباير  3مرسوم 

فرنك  7000إىل  5000أصبح مثن البديل يرتاوح ما بني و على حد تعبري املصادر األرشيفية، 

أبدا لم يصل سعر رأس العربي "عاليق االستهزاء اليت انتشرت خبصوص املوضوع من بني تو فرنسي، 

بالتايل أصبح اجلزائري حيسب بوحدة الرأس كما و ، )1(..."أو القبائلي إلى هذا الثمن من قبل

  .حتسب الثروة احليوانية ذلك ما  ترك آثار نفسية عميقة لدى اجلزائريني

عدد هائل من الشبان كجنود يف  دينتطلبت جتومهما يكن من أمر فإن مستلزمات احلروب 

تارة أخرى بالرتغيب، و قد مت ذلك تارة بالتهريب، و جبهات القتال ،أو عمال يف املصانع الفرنسية، 

، مستغلة يف ذلك املادية االمتيازاتببعض   حيث أغرت سلطات االحتالل الشباب اجلزائري

أساطري عن الواقع أن ما نسجه بعض العائدين من و شها غالبيته، يجتماعية القاسية اليت يعالظروف اال

Ƕđ°Ƣǫ¢�©ƢǷ±ȋ¦�Ƕǔƻ�Ŀ�̈ƾȇƾŪ¦�Ƥو وجودهم يف فرنسا قد انتشر بسرعة بني ذويهم  ƫ¦Âǂǳ¦�ƨȈƥ̄ƢƳÂ��

جلزائريني إىل األوبئة، دفعت بالشبان او ¦ƢǟƢĐ¦�°ƢǌƬǻ©�و االقتصادية بسبب املواسم الفالحية الكارثية 

الذي حتول إىل و األبناء، و لقد صور الشاعر الشعيب ذلك احلوار الذي جرى بني اآلباء و التجنيد ، 

صراع نفسي تفرضه تكاليف احلياة، بعد فشل الوالد يف سد حاجيات العائلة، فيضطر الولد إىل 

:)2(االخنراط يف اجليش الفرنسي، حيث جاء يف إحدى قصائد الشعر امللحون ما يلي

  ك منشي للعسكرـــيقولو              )4(درـــــــــدعـــيبدا ي )3(دكــــــــــــولي

  انـــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــو فـــــــــــــــــــــهو )6(مسمر )5(اطــــــصبو شاشية 

)1(انــــــــــــــــــــــــــــــا شومـــــان يـــــعبـــــابه               تـــــــــــــــكي يف اعقـــــت تبـــــــــــــــان

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H24, Etat…, Op.Cit.
.308، املرجع السابق، ص)الشيخ(التلي  -  2
  .تصغري لكلمة ولدك -  3
  .يبدأ يف إظهار إرادته -  4
  .احلذاء -  5
  .إشارة إىل حذاء اجلندي احملاط باملسامري -  6
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يف هذا التصوير سخرية مرة من الوضع الذي يدفع بالشباب اجلزائري إىل أن يرمتي يف و 

يف هذا اإلطار و أحضان اجليش الفرنسي، ملا سيلقاه من معامالت سيئة قائمة على التمييز العنصري، 

�ǺȇƾǼĐ¦�ÀÂ®ƢǼȇ�¦ȂǻƢǯ�Ǌ"اإلسالم في الجيش الفرنسي"احلاج عبد اهللا يف كتابه يذكر  ȈŪ¦�̈®Ƣǫ�À¢��

حىت التقارير املنجزة من طرف قيادة اجليش اعرتفت بسوء معاملتهم املبنية و ، )2(اجلزائريني باخلنازير

رتب، ( مجيع احلقوق بني اجلنود الفرنسيني يفو على التمييز العنصري، مما زاد يف اتساع اهلوة بينهم 

، وبقدر ما اتسعت اهلوة بني الطرفني يف احلقوق، بقدر ما زالت يف )3(...)منح، عالوات، عطل

أهواهلا، من و الواجبات، إىل أن أصبحت أعظم بالنسبة للمجندين اجلزائريني أمام خماطر احلروب 

هات القتال ،حىت يكونوا الربودة الشديدة، إىل وضعهم يف الصفوف األمامية جلبو نقص يف الغذاء 

.)4(مبثابة دروع بشرية للمحافظة على سالمة  اجلنود الفرنسيني

هو األمر الذي جند له صدى كبريا يف قصائد الشاعر الشعيب الذي مل يكن يف مقدوره رفض و 

اخلدمة العسكرية اإلجبارية حتت الراية الفرنسية، فهو واحد من جمموع الشعب اجلزائري الذي فرض 

  .ميوت من أجل مسعتهاو أن يدافع عن شرف فرنسا  عليه

لقد شعر الشاعر الشعيب مبدى اإلهانة اليت تعرض هلا الشعب اجلزائري عندما سيق إىل 

الكره إطار اإلقليمية إىل شعور قومي و احلروب، وهو حيمل الراية الفرنسية، وقد جتاوز إحساسه بالظلم 

  .أصيل

حنن ال نطالب من الشاعر الشعيب أن يقوم بثورة، وهو اجلندي املقهور يف اجليش الفرنسي، و 

جهاد من أجل الكرامة، ولكن نثمن فيه اإلحساس الوطين، وقد و أن حيول اخلدمة اإلجبارية إىل ثورة و 

)6(:عن هذا الواجب مبا يلي )5("أحمد بن عطاء اهللا"عرب الشاعر

  للعرب باقي يسعاه )1(كل آخر زنشو مجيع الكفرة علينا تتقابل              

.من الشؤم، كلمة تطلق على سيء احلظ-1
2 - El Hadj (Abdellah), Op.Cit, P21.
3 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I 164, Note…, Op.Cit.
4 - El Hadj (Abdellah), Op.Cit, P44.

.من قرية بريين والية اجللفة، نظم هذه القصيدة أثناء احلرب العاملية الثانية عندما جند يف اجليش الفرنسي- 5

بن الشيخ، منطلقات التفكير في االدب الشعبي الجزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1990،ص 52. - التلي 6
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لقد تعجب الشاعر من األوضاع السيئة اليت وصل إليها العرب، فهم أبطال يف ساحات 

تتضاعف و يقومون بكل األعمال الشاقة لنصرة األعداء، و املعارك، وعمال يف مصانع االستعمار، 

ǼĐ¦�ĺǂǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�̈ƢǇƘǷƢǿǂǰǷ�ǽÂƾǟ�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ǲƫƢǬȇ�śƷ��ǾƟ¦ƾǟ¢�» ȂǨǏ�Ŀ�ƾ.

́�¦�ƾǼĐو  Ȃǐş�ƨȈǬȇǂǧȍ¦�ƨǴĐ¦�Ǿƫǂǌǻ�¾ƢǬǷ�Ŀ"الذي شارك يف  )2("مصطفى ثابتي ولد قدور

يف القصيدة اليت كتبها بالعربية العامية أظهر فيها و ، 1915جوان  6جرح يف و احلرب العاملية األوىل 

:)3(من بني ما جاء فيهاو املعارك، و اجلنود و حياة احلرب 

  .يف وهران ملونا )5(كل ناس الدولة              رسلوا دبيشات  )4(التموا يف باريز

  بتنا يف املرسى شحال علينا عسة                الغدا وقت اخلمسة رانا سافرنا

  .يغوت القلب منه يرجف               مشي مكلف عاجل غصبوا بنا )6(بابور

·�¢ǂǜǻ�ƨȇǂǰǈǟ�ƢȀǸǜǠǷ�ƨȈƦǼƳ¦� ويظهر من خالل ƢǨǳ¢�Ƣđ�ƪ ƳǄƬǷ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�À¢�©ƢȈƥȋ¦�ǽǀǿ

يف القصيدة تظهر و للبيئة اجلديدة اليت عاشها الشاعر، فهو قد انتقل ألول مرة من وهران إىل أوربا، 

  .أيضا ثقافة الشاعر احمللية

القضايا اليت بيئته، ذلك أن و يبدو من نصوص الشعر الشعيب أن منطلقاته نابعة من حميطه و 

�ǾǠǸƬů�¿ȂǸđ�ǖƦƫǂƫ�œǠǌǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƢǸƬǿƢƥ�ȄǜŢ إدراكه و أمته اليت يعرب عنها يف حدود تصوره، و

منطلقا للتعبري عما و يف هذا النوع من الشعر وجد الفرد اجلزائري متنفسا و ألسباب القضايا املطروحة، 

داحني أو القوالني ، وراقبت استبداد، ولذلك حاربت السلطات االستعمارية املو يعانيه من قهر 

�ǂǠǌǳ¦�¦ǀǿ�ƨǴǬǻ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ�ǶȀǗƢǌǻ أرسلت مصلحة شؤون 1917جانفي   30مروجيه، ففي و

جنس -   1

والية مستغامن، و كان ثابيت قد ترىب يف إحدى اخليام العربية البدوية، و مل جيد " سيدي علي"بلدية " أوالد اجلياليل"بدوار  1876ولد حوايل  -  2

عاود فتح دكانا للتجارة يف دواره و فشل، ف1896سنوات، و يف  4سنة دام تطوع  16عمال يناسبه فتطوع يف اجليش الفرنسي و عمره ال يتجاوز 

  ).La Revue Africaine, P495ينظر إىل (التطوع يف اجليش 
3 - Mohamed (Soualah), Nos Troupe d’Afrique Et Allemagne, Revue Africaine, Vol.60,

Année 1919, P497.

باريس  -   4

برقيات  -   5

باخرة  -   6
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�ÀƢǰǇ�Ƣđ�ŘǤƬȇ�œǠǌǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�̈ƾȈǐǫ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǷȂǰƸǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ŅƢǿȋ¦إىل مدير مصلحة  سطيف

.)1(منع تداوهلا بني اجلزائرينيو األمن العام حلجزها 

��Ƥ Ʀǈƥ�ƢŮ�ȄƯǂȇ�ƨǳƢƷ�Ŀ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�ǺȇƾǼĐ¦�ǒ ǠƦǳ�œǠǌǳ¦�ǂǠǌǳ¦�ƾƟƢǐǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǼǳ�śƦƬȇ

هو نفس الشعور الذي جتلى من و استيائهم من معاملة قادة اجليش هلم، و كراهيتهم حلياة اجلبهات 

ǶȀȈǳƢǿȋ�ǺȇƾǼĐ¦�©ȐǇ¦ǂǷ�¾Ȑƻ . ففي إحدى الرسائل شبه أحدهم حاله حبال عصفور بني يدي

العصفور ال يستطيع الفرار و ل صغري، فالطفل ال يعرف الرمحة أو الشفقة حبكم صغره وقصوره، طف

�ÀȂǻƢǠȇ�¦ȂǻƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�ƢȀǗƢǬǇ¤�ǺǰŻ�̈°ȂǏ�Ȇǿو ، )2(عجزهو حبكم ضعفه 

عروفني الويالت دون أن حيركوا ساكنا، ومل يكن أمام ذويهم سوى التضرع إىل األولياء الصاحلني امل

،ذلك ماالتعجيل بنهاية احلرب و طلب وساطتهم طمعا يف ختليصهم من وضعيتهم القاسية و لديهم 

�ŁƢǐǳ¦�ŅȂǳ¦�ƶȇǂǓ�̈°ƢȇǄƥ�̈ƾȈǴƦǳ¦�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢȀǷ¢�ÃƾƷ¤�Ǿƥ�ƪ ǷƢǫ"ليخلص " سيدي أحمد الكبير

أن يعمل يف أن أمه كانت تريده  مصالي الحاجيف نفس السياق يذكر و  ،)3(ابنها من أهوال احلرب

"، وعن سبب ذلك يقول"الحاج الدين"دكان خاله  ألنها تعتقد أن أخاها يمكن أن يساعدني :

ومن ، )4(..."كل أولياء البالد هم معهو على اإلفالت من الخدمة العسكرية، ألنه يملك بركة اهللا 

عظمة و أن االستعمار الفكري استطاع أن يزرع عقدة قوة ومن خالل هذه املعتقدات يتضح لنا 

بقوة أن تجندهم في جيشنا يعود إلى اعترافهم ":غرانكورفرنسا، حيث يقول العسكري الفرنسي 

 لذلك جلأ اجلزائريون إىل القوى اخلارقة  ، )5(ا ..."فرنسا التي يعتبرونها من قوة اهللا في األرض

قلقهم هي تلك األحداث اليت كانت تروى من طرف بعض  من ، وما كان يزيدلتخلص األبناء 

ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǟ�ǢȈǴƦƫ�ǶƬȇ�ƢǷƾǼǟ�Őǯ¢�ƨǠƳƢǨǳ¦�ƪ ǻƢǯÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤�¦Â®Ƣǟ�Ǻȇǀǳ¦�śƥƢǐŭ¦�ǺȇƾǼĐ¦

ǺȇƾǼĐ¦�ƾƷ¢�Ǧ،يف ساحات املعارك بسقوط أبنائهم قتلى ǏÂ��Ʈ ȈƷ إحدى معارك ما حدث يف 

بأنها كانت مجزرة بأتم معنى الكلمة، فلم يبق على حد قوله من :  "قائال احلرب العاملية األوىل

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H6, Police Indigène Propagande Diverse.

.230، املرجع السابق، ص)االجنف( مانع  -   2

3 - A.N.O.M, Série H, Boite 3H24, Etat…, Op.Cit.

.68احلاج، املصدر السابق، ص ) مصايل( -   4

5 - Cléments (Grandcourt), Op.Cit, P10.
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ذلك بعد مضي ساعة و رفاقه سوى ثمانون رجال من جملة تسعمائة رجل كانوا ضمن الفوج ، 

.)1(...."فقط من القتال

�®ȂǠȇÂ��ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢŮ�µ ǂǠƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�̈®Ƣƥȍ¦�ǶƴƷ�©¦®ƢȀǌǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǔƬȇ

مواجهتهم للعدو بشكل مباشر يف الصفوف األمامية للجيوش و هلم كدروع بشرية، ذلك إىل استغال

  .الفرنسية

�ǞȈƴǌƬǳ�¦ǂǜǻ��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�©ƢǼȇǂǌǟ�Ŀ�ǞƳ¦ǂƫ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�À¦�ƢǬƥƢǇ�Ƣǻǂǯ̄ �ƢǸǯ

اشتداد ثورة الريف باملغرب األقصى من جهة و السلطات االستعمارية للهجرة حنو فرنسا من جهة 

�ƪقامت قيفأخرى،  ǻƢǯ�Ǯ ǳǀǳ�ƢǠƦƫÂ��̈°Ȃưǳ¦�ǽǀǿ�®ƢŨȍ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǲǬǼƥ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�̈®Ƣ

ǄĔ¦�Ņ¦Ȃƫ¦¿�و تلك اجلبهة مليئة بالكثري من الصعوبات بسبب استمرار املعارك الشديدة بني الطرفني، 

ا قاسية اجليش الفرنسي أمام املقاومة اليت بذهلا املغاربة من أجل التحرر، لقد كانت احلرب مع فرنس

.)2(شديدة و 

�§ǂƷ� ƢǼƯ¢�½°ƢǠŭ¦�©ƢƷƢǇ�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦�ǶȀƟƢǼƥ¢�¶ȂǬǈƥ�©ȐƟƢǠǳ¦�ǢȈǴƦƫ�ƨȈǴǸǟ�ƪ ƯƾƷ¢�ƾǬǳ

أبلغت إدارة االحتالل عن مقتل ستة جمندين  1925أوت  14، ففي اجلزائرالريف، هلعا كبريا يف 

.)3(جمندا جزائريامت اإلعالن عن مقتل مخسة عشر  192أكتوبر  25يف و من القطاع القسنطيين، 

من أجل التخفيف من شدة الصدمات جلأت اإلدارة  إىل تأسيس اللجنة املركزية ملساعدة أطفال و 

قصد متكني عائالت الضحايا من االستفادة " موريس فيوليت"احملاربني برئاسة زوجة احلاكم العام 

.)4(من املعاشات، بعدما فقدوا أبائهم

�Ŗǳ¦��ǶēƢǻƢǠǷ�©®ƾǠƫ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌبتعدد جبهات القتال اليت نقل و  ȈŪ¦�ǺǸǓ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢȀȈǳ¤

�ƨȈƥ°Âȋ¦�©ƢȀƦŪ¦�Ŀ�ƨȈǇƢǫ�̈®Âǂƥ�ǺǷ�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�» Âǂǜǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƦǧ���ǶēƢȈƷ�©¦ŗǧ�Ǯ ǴƷ¢�ƪ Ǵǰǋ

النقص الفادح يف املؤونة ، و إىل حرارة شديدة يف اجلبهات اإلفريقية ،يضاف إىل ذلك اجلوع الشديد ، 

ز240، املرجع السابق، ص)نفاألج(مانع  -   1

.135-134، املصدر السابق، ص )الفاسي(عالل  -   2

3 - A.N.O.M, Série Constantine, Boite B3-261, Militaires Indigènes Tués Au Maroc.
4 - A.N.O.M, Série Constantine, Boite B3-261, Comité Central De Secours Aux Enfant De

l’Algérie Combattant Au Maroc.
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�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌا أثر مم ȈŪ¦�̈®ƢȈǫ�®®ŗƫ�Ń�Ǯ ǳ̄�ǲǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟÂ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈǯǂƷ�ȄǴǟ

جعلهم يف مرمى نريان القوات املعادية، إضافة إىل وقوع العديد ما دفعهم إىل الصفوف األمامية، 

�ÀȂƴǈǳ¦�Ƥو منهم يف األسر  ǿƢȈǣ�Ŀ�Ƕđ�«Ǆǳ¦ املتطلبات الصحية املعتقالت اليت غالبا ما تفتقد إىل و

�ȄǴƬǬǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�ƪ ǨǴƻ�̈ƢǻƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�À¢�ǾȈǧ�Ǯ ǋȏ�ƢŲÂ���ƨǸƟȐŭ¦ املعطوبني، و

القلق، مما يعطل و فمن اآلثار النفسية اليت ختلفها احلروب أن تنشر ثقافة اخلوف  املصدومني نفسيا،و 

�ǶēƢȈƷ�ƨȈǬƦǳ التأثريشكل جيد، وقد ميتد عند األجيال اليت تعاصر احلرب كيفية التواصل مع احلياة ب

توقف احلرب ، فهذه الذكريات ميكن أن تبقى يف و أحداث العنف ،  انتهاءفيما بعد، حىت بعد 

جتر احلروب عادة الدمار و ،دواخلهم، مما ينتج عنها أزمات نفسية من مواجهة أعمال عنف مماثلة 

�ǄƴǠǳƢƥ�ǽǂǠǌƫ�ƾǬǧ�Å¦Śưǯ�Ƣđ�ÀƢǈǻȍ¦�ǂƯƘƬȇÂ،لإلنسان من عدة نواحي اقتصادية واجتماعية ونفسية

وجتعله ذايت التفكري مستسلمًا لوساوس قهرية لديه تتعلق مبستقبله وحياته ،وعدم القدرة على العمل

وحياة من حوله فيكون عاجزًا عن املسامهة يف بناء جمتمعه متأثر بالعديد من اإلحاطات اليت تورثها  

كوارث احلروب

�ǪǴǫ�Ŀ�ǶǿƾȈǼš �̈ŗǧ�ƨǴȈǗ�ƪ ǋƢǟ�ƢǷƾǠƦǧ���̈ƢǻƢǠŭ¦�ǺǷ�ƢȀǜƷ�ƢŮ�ǶēȐƟƢǠǧ�¾Ƣū¦�ƨǠȈƦǘƥÂ

اضطراب دائمني مهها الوحيد حتسس أخبار احلرب علها جتد ما يهدئ من روعها، حتملت بعد و 

  .ألبنائهاذلك تبعات احلالة النفسية 

.استعمار للجزائريين جريمة التجنيد اإلجباري-3

leسيناتوس كونسيلت "قانون لقد اعترب  sénatus-consulte " جويلية  14الصادر يف

اجلزائريني رعايا فرنسيني، وعلى هذا األساس رأت السلطات االستعمارية  أنه من حق فرنسا 1865

االستفادة من الطاقات املادية والبشرية للجزائر خدمة ملصاحلها، فسمحت للجزائريني باالنضمام إىل 

��ƢȀǌȈƳ�» ȂǨǏ¢�°ƢƦƬǟƢƥ��¾ȐƬƷȏ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢȀȈǧ�ƢȀǫȂǬƷ�À¢�Ãǂƫ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔȋكل بلد حمتل   ن

يتمتع بسيادة واستقرار، وتنظيم مستقل قبل احتالله، وهذا ما مل يكن موجودا يف اجلزائر اليت كانت 
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دائما خاضعة لسلطة أجنبية، وعند احتالهلا من طرف فرنسا كانت يف  -وفق املنظور االستعماري –

.1ة فوضىحال

ƢĔ¢�Śǣ )مل تكن تعرب يف الواقع إال عن رغبة  فرنسا يف احتالل اجلزائر بالقوة، وأن  )احلجج

Émileأميل الرشي"هذه احلجج قد حكم عليها التاريخ بذلك، فقد قال  L’archet"

"1903وهو أستاذ القانون بكلية اجلزائر يف  غالب إن وضع الفرنسيين اليوم بالجزائر، هو جنس :

يفرض هيمنته على جنس مغلوب، هناك إذن أسياد ورعايا، أصحاب امتيازات، وأناس ال امتياز 

.2"لهم، فال محل هنا للمساواة

، حيث كانت 1830لقد كانت الدولة اجلزائرية قائمة قبل االحتالل الفرنسي للجزائر يف سنة 

تتمتع بشخصية دولية وهيبة عاملية وعالقات دبلوماسية، وقوة حبرية وعسكرية يف حوض املتوسط، هلا 

ة تنظيم سياسي وإداري، وجمموعة قواعد عرفية خاصة بانتقال السلطة، إىل جوانب قواعد الشريع

بريطانيا حىت و  أن الشعب اجلزائري قاوم هذا االستعمار طيلة القرن التاسع عشر،و اإلسالمية، 

1847.3ظل قنصلها معتمدا من طرف الداي إىل غاية و ، عارضته

الداي "املربمة بني  1830اعترب اجلزائريون مسألة اخلدمة العسكرية للجزائريني خرقا التفاقية 

ȂǴǸǠȇ�ȏ�À¢�ǶȀȈǴǟ�ǶƬŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�Ƕē®¦°¤�ƾǓ�ƢĔ¢Â¦�"دي برمون"سية وقائد احلملة الفرن "حسين

عندما فرضت السلطات   "واد ميزاب"هو نفس الرأي الذي تبناه أعيان و ، 4حتت علم غري إسالمي

، حيث بعث هؤالء برسالة 1921مارس  5الفرنسية عليهم التجنيد اإلجباري مبوجب مرسوم  

ان احترام المعاهدات :"وزير احلربية، ومن بني ما جاء فيها إىل 1921اوت 12احتجاج يف 

.5..."سياسياو والديانات وجوبا شرعيا 

�ƢȀǷ¦ŗƷ¦�¿ƾǠƥ�Ƣǈǻǂǧ�¦ȂǸē¦�Ǻȇǀǳ¦�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǘȈǌǼǳ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦�ȄǴǟ�ǲǠǧ�®ǂǯÂ

¦ǄŪ¦�Ŀ�¿ƢǠǳ¦�ǶǯƢū¦�°ƾǏ¢�Ä°ƢƦƳȍ¦�ƾȈǼƴƬǴǳ�ƢȀǓǂǨƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǽƢš �ƢēƢǷ¦ǄƬǳȏ ئر منشورا يف سنة

  .96ص  1994، تر جنيب عياد وصاحل املثلوثي، سلسلة صار اجلزائر الثورة الجزائرية سنوات المخاض، حممد، حربي1
.87حريب ،حممد،املرجع نفسه، ص 2

3 A.N.O.M, Série Constantine, Boite B3 296-297, Position Juridique Du Problème Algérien.
.187، املرجع السابق، ص 2، ج ...سعد اهللا، أبو القاسم، احلركة4

5 A.N.O.M. Série H, 3h63, Pétition..., op.cit.
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دافع فيه عن سياسة بالده، وقد اعرتف املنشور بأن االتفاق قد وعد األهايل باحرتام 1908

��ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�¿ƾǠƥ�¦ƾƥ¢�ǶǿƾǠȇ�Ń�ǺǰǳÂ��ǶȀƬǟƢǼǏÂ�Ƕē°ƢšÂ�ǶēƢǰǴƬŲÂ�ǶȀǼȇ®Â��ǶȀƬȇǂƷ

Ƣȇ°ƢƦƳ¤�ǶǿƾȈǼš �ǾǼǷ�ǶȀǨȇ�Ƕē®ƢȈǇ�Ǻǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǴţ�ÀƘƥ�°ȂǌǼŭ¦�» ƢǓ¢Â1.

�Ƕē®ƢȈǇ�Ǻǟ�¦ȂǴƼƬȇ�Ń�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�Ʈ ȈƷ��ƨƸȈƸǏ�Śǣ�©¦ Ƣǟ®¤�¿ƢǠǳ¦�ǶǯƢū¦�ǲǸǠƬǇ¦�ƾǬǳ

يف ذلك داللة على عدم اعرتافهم باالحتالل، و  ،أمام محلة االحتالل ولكنهم كانوا قد هزموا عسكريا

اجلزائريون ظل و  ، 18472نتيجة لذلك ظل القنصل الربيطاين معتمدا منذ عهد الداي  إىل غاية و 

فاالتفاق املذكور سابقا كشف عن أهداف احلملة الفرنسية وهو يقاومون طيلة القرن التاسع عشر ،

االستيالء على اجلزائر باستعمال القوة، ومن حق اجلزائريني أن يعارضوا اخلدمة العسكرية اليت مل تكن 

نص  1830على أن اتفاق متالئمة مع مبدأ احرتام احلرية والدين اللذين اعرتف احلاكم العام 

.عليهما، فكيف ملسلم أن يعمل حتت علم غري مسلم باسم التجنيد اإلجباري؟

كما أن املعمرين اللذين عارضوا مشروع التجنيد اإلجباري ارتكزوا يف طرحهم على عدم وفاء 

�ƨǼǇ�ƨȈǫƢǨƫ¦�ǾȈǴǟ�ƪ ǐǻ�ƢǷ�ǪǧÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǽƢš �ƢēƢǷ¦ǄƬǳƢƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦1830برقية ة ، فصحيف

laالجزائر  dépêche d’Alger  مخالف تماما اللتزامات " ميسيمي"أن مشروع : "كتبت

، وأن االتفاق الممضى بين الطرفين يخص تسليم مدينة الجزائر، وليس 1830فرنسا في 

، كما حتدث عضو "3تمنع تجنيد السكان األصليين 1830القطر الجزائري  وعليه فإن معاهدة 

Charles"إيبير  شارل"جملس الشيوخ  Hubert  عن قانونية املشروع مركزا على ما تعهد به

النقد باجلزائر أصدرت  ةمن احرتام للحريات، وأن حمكم1830يف سنة  "دي برمون"املارشال 

، 4بأحقية األهالي في المحافظة على قوانينهم، وعاداتهم وتقاليدهميقضي  1865حكما يف 

ال يمكن فرض الخدمة العسكرية، "شىت أراء الضباط وخلص إىل أنه  "ديالروك"خلص اجلنرال و 

، "وإذا تم ذلك، فيعتبر إخالال بالتعهدات التي تربط الطرفين وسوف ندفع األهالي إلى المقاومة

.187،  املرجع السابق، ص 2، ج ...سعد اهللا، أبو القاسم،، احلركة1
2 - A.N.O.M, Série Constantine, Boite B3 296-297, Position…, op.cit.
3 La dépêche d’Alger, N 8492, 29/10/1908.
4 La dépêche d’Alger, N 8472, 15/10/1908
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ضد ما اعتبر إلغاء من جانب واحد للمعاهدة التي  وبالفعل ففي نفس الوقت امجع سكان تلمسان 

.1كانت تربطهم بفرنسا

أدت مسألة التجنيد اإلجباري للجزائريني إىل تسليط الضوء على الطبيعة القانونية التفاقية  لقد

أصبحت عبارة عن سالح يستعمل كلما تعلق األمر باألهالي، ":ساب أشيلحيث قال  1830

داللة على (فمثال عندما طرح مشروع الخدمة العسكرية رأى أصحاب العمائم القديمة 

وكذلك البعض من الذين يناقشون القضايا الجزائرية من باريس، أن ) ئريينالمحافظين من الجزا

.2"مضمون االتفاقية يمنع فرنسا من تجنيد األهالي

ممثلة  1830جويلية 05مهما قيل عن االتفاقية اليت أبرمتها فرنسا مع السلطات اجلزائرية يف

، فإنه مل يتم بعد تطوير دراسة عن السلطة يف اجلزائر "الداي حسين"، و"دي برمون"بقائد جيشها 

حيث تكمن أمهية هذا االتفاق يف كونه غري من واقع النظام يف اجلزائر، اليت كانت إىل ذلك حوهلا،

الوقت دولة ذات سيادة، لقد  كشف االتفاق عن أهداف احلملة الفرنسية وهو االحتالل باستخدام 

ال يشهد على وجود اعتبار للقانون الدويل  ، وأن حمتوى االتفاق3القوة دون مراعاة لقواعد احلرب

حقوق إنسانية بقدر ما   أيةللجزائريني اخلاضعني للحملة العسكرية  ومل يضمن هذا االتفاق، 4اإلنساين

اجلزائر،  علىكان اتفاق على قبول الشروط واملطالب الفرنسية، واالعرتاف املفروض بالسلطة الفرنسية 

استخدامه لكسب نوع من الشرعية لتنفيذ مشروع السيطرة على  فالغرض من هذا االتفاق كان جمرد

.اجلزائر، بعد االنتهاء من العدوان عليها

1 Ageron ,Charles Robert, op., cit., p 1058.
2 Sébe ,Achille, op., cit., p 50.

  2007اجلزائر ، دار هومة للطباعة والنشر القانون الدولي اإلنساني واالحتالل الفرنسي للجزائر، عمر، سعد اهللا  3

  . 34ص 
جمموعة "فهو جمموعة القواعد القانونية الدولية، املكتوبة أو العرفية، اليت تكفل احرتام الفرد ورفاهيته، وحبسب املعىن الضيق فهو "حسب املعىن الواسع   4

ناشئة بصورة مباشرة من املنازعات املسلحة الدولية القواعد الدولية املستمدة من االتفاقيات الرامية على وجه التحديد إىل حل املشكالت اإلنسانية ال

  ". وغري الدولية
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كما جتاهل االتفاق احرتام القانون الدويل اإلنساين الذي يفرتض أن تتضمن نصوص االتفاق 

ز إرغام اإلشارة إىل مجلة من املبادئ العرفية ومنها، عدم جوا1830اجلزائري يف سنة  -الفرنسي

.1املدنيني يف اجلزائر على اخلدمة يف اجليش الفرنسي

،  1837يف سنة  Bugeaudبيجواجلنرال و ، األمير عبدالقادربني  التافنةمبوجب معاهدة و 

Warnierوارني ذلك باعرتاف مقرر قانون و الفرنسيني ، و بني اجلزائريني  1830مت ألغاء اتفاق 

اتفاقية تسليم  1837التافنة في جوان  اتفاقيةلقد ألغت ":، والذي قال1873أفريل  04يف 

قطاعي الجزائر على ، حيث أنها أقرت صراحة بسيادة األمير عبدالقادر 1830الجزائر في 

أن يبقى و فيها فرنسا ضمنيا بسلطة الداي على القطاع القسنطيني ،  اعترفتوهران ، كما و 

يف  ذلك ما تأكدو ، 2" ...عنابة و الجزائر ، باإلضافة إلى بجاية و لفرنسا منطقة صغيرة في وهران 

 جاء فيها إىل احلكومة االجنليزية عبدالقادر األمري  هاكتبوهي اليت  ¦��ƢǼǿ�ƢǼǸē�Ŗǳ رسالتنيالإحدى 

فإنه وقع بيننا وبين دولة الفرنصيص شرط مدة من نحو سنة ،في شأن مملكة الجزائر ،بأن ...":

يتنب ،3"...حفظنا بعض المراسي لناو جعلنا بيننا بينهم حدودا ، و من الوطن ،  سلمنا لهم البعض

لنا من خالل هذه الرسالة أن سيادة األمري على جزء واسع من اجلزائر  أصبحت واقعا أقرته معاهدة 

يف ديسمرب  قد قرر رفقة كبار رفاقه التسليم للفرنسيني األميرعبدالقادروحىت لو سلمنا أن التافنة، 

األمير ، فإن ذلك وقع دون أي التزام من قبله جتاه احلكومة الفرنسية ، وعليه فإن دولة 1847

.4غاصبا حلق اجلزائريني يف العيش بكرامة يف بالدهمو تظل قائمة ، وتبقى فرنسا بلدا حمتال عبدالقادر 

لعالقات بني احملتل وأهايل فإن القانون الدويل اإلنساين وإن كان ينظم ا ة،ويف مثل هذه احلال

اإلقليم فإنه ال يفرض التزاما على عاتق األهايل بطاعة واحرتام قوانني دولة االحتالل بل وال يفرض 

التزاما بطاعة أوامر سلطة االحتالل، ومن مث فإن من يرفض تنفيذ هذه القوانني واألوامر أو يقوم 

أن جميع ":عز الدين فودةيف هذا املعىن يقول الدكتور خبرقها ال ميكن اعتباره مرتكبا جلرمية اخليانة، و 

.41-40سعد اهللا ،عمر، املرجع السابق، ص ص 1
2 - A.N.O.M, Série Constantine, Boite B3 296-297, Position…, op.cit.

، ط الثانية منشورات ديوان املطبوعات )1871-1816الجزائر وتونس و ليبيا (بحوث و وثائق في التاريخ المغربي ، التميميعبد اجلليل - 3

.46، ص1985اجلامعية اجلزائر ، 
4 -- A.N.O.M, Série Constantine, Boite B3 296-297, Position…, op.cit.
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االلتزامات المفروضة على السكان في األراضي المحتلة تجاه سلطات االحتالل هي مجرد 

التزامات في ظل القانون المحلي، وبالتالي فإن من يرفضها أو يقوم بخرقها ال يرتكب جريمة 

املادة يف السيما  19072طائلة الئحة الهاي على هذا األساس أصبحت اجلزائر حتت و  ،1"خيانة

تعتبر أرض محتلة حينما تكون تحت ":، اليت  حددت مفهوم االحتالل3)42( األربعنيو الثانية 

السلطة الفعلية لجيش العدو، وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي أقيمت فيها مثل هذه 

.4"يمكن أن تمارس فيهاو أالسلطة 

إن القانون الدويل اإلنساين وإن كان ينظم العالقات بني احملتل وأهايل اإلقليم فإنه ال يفرض 

التزاما على عاتق األهايل بطاعة واحرتام قوانني دولة االحتالل، بل وال يفرض التزاما بطاعة أوامر 

ا ال ميكن اعتباره سلطة االحتالل، ومن مث فإن من يرفض تنفيذ هذه القوانني واألوامر أو يقوم خبرقه

أن جميع االلتزامات ":عز الدين فودةمرتكبا جلرمية اخليانة، ويف هذا املعىن يقول الدكتور 

المفروضة على السكان في األراضي المحتلة تجاه سلطات االحتالل هي مجرد التزامات في 

، 5"يانةظل القانون المحلي، وبالتالي فإن من يرفضها أو يقوم بخرقها ال يرتكب جريمة خ

القانون الدويل اإلنساين نص على عدم إجبار األهايل على االشرتاك يف العمليات  وبذلك يتضح أن

  احلربية

ومن بني األمور املطروحة للنقاش، حول ما إذا كان يف وسع السلطات التشريعية لدولة 

ها اإلمساك االحتالل سن ما تريد من القوانني؟ ولكن سلطات االحتالل الفرنسي يف حماولة من

بالوضع يف اجلزائر، سنت ما أرادت من القوانني اليت تفرض على السكان التزامات خارج ما يقضي 

�ȄǴǟ�Ƣđ�ƪ ǳȂƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǬǠǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�©°ƾǏ¢�ƾǬǧ��¾ȐƬƷȏ¦� ƢǼƯ¢�ňƢǈǻȍ¦�ŅÂƾǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ƣđ

ǜǠǷ�Ƥ" تنظيم امللكية العقارية"أراضي األهايل حتت غطاء  Ĕ�Ļ�ƢȀǴǠǨƥÂ م األراضي لصاحل املستوطنني

.146-144املرجع نفسه، ص ص مصطفى ،كامل شحاته، 1
§�¦ǂū§��من أجل تنظيم سل 1907صادق عليها مؤمتر الهاي املنعقد يف سنة   2 ƢƦǇ¢�Ʈ Ş�Ǻǟ�ƪ Ǔǂǟ¢�ƢĔ¢�Śǣ�§ǂū¦�©¦ ¦ǂƳ¤Â��śƥ°ƢƄ¦�½Ȃ

  .وكيفية معاجلة هذه األسباب
§�¦ǂū§�� 1907صادق عليها مؤمتر الهاي املنعقد يف سنة   3 ƢƦǇ¢�Ʈ Ş�Ǻǟ�ƪ Ǔǂǟ¢�ƢĔ¢�Śǣ�§ǂū¦�©¦ ¦ǂƳ¤Â��śƥ°ƢƄ¦�½ȂǴǇ�ǶȈǜǼƫ�ǲƳ¢�ǺǷ

  .وكيفية معاجلة هذه األسباب
.150، ص 2004بندق ،وائل أنور، موسوعة القانون الدويل للحرب، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية 4
.146-144نفسه، ص ص -5
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وهو عبارة عن سلسلة من  1881جوان  28اليت كانت حبوزة اجلزائريني، مث صدر قانون األهايل يف 

، لقد جسد هذا 1954العقوبات الزجرية ال صلة هلا بالقانون العام، واستمر العمل به إىل غاية 

، مث فرضت عليهم ييق اخلناق عليهمالقانون الظلم، والقهر وإذالل اجلزائريني، حيث أدى إىل تض

.19121فرباير  03التجنيد اإلجباري مبوجب مرسوم 

إن هذا النموذج من القوانني متعارضا يف جوهره مع ما يقضي به القانون الدويل اإلنساين يف 

 حقاظروف االحتالل، إذ أنه أسهم يف معاناة السكان املدنيني اجلزائريني، وعاقبهم بصورة مجاعية، 

غري أن القانون الدويل اإلنساين أجاز ، عمل التشريع وتعديله وإلغائه وإيقافه هو من عمل السيادة أن

للمحتل إجياد قوانني جديدة حتكم اإلقليم، ولعل النص الوثيق الصلة مبوضوع اختصاص احملتل فيما 

ذي يقضي ، ال1907من اتفاقية الهاي  432يتعلق بالتشريع يف اإلقليم احملتل هو نص املادة 

1830بوجوبه احرتام احملتل للقوانني السارية يف اإلقليم احملتل، وهو ما تعهدت به فرنسا يف اتفاقية 

، فمن 1847ما جيب أن يكون بعد ما خرقت فرنسا معاهدة التافنة يف سنة و ، الداي حسينمع 

قد استغلت فرنسا احتالهلا ، ل3اخلطأ أن يقوم احملتل بإجراء التغيريات املناسبة له أو اليت يرغب فيها

للجزائر، وأصدرت مرسوما أرغم الشباب اجلزائري على االلتحاق باجليش الفرنسي، فمثل هذا 

�Ƕǣǂŭ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�ǞǓÂ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ǲǠŸ�Ǿǻȋ��ňƢǈǻȍ¦�ŅÂƾǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǞǷ�ľƢǼƬȇ�½ȂǴǈǳ¦

الذي   Soliersصوليي ال يف هذا املعىن ق 4على الطاعة لسلطة أجنبية وخاضع لضغط تعسفي

إن اللجوء إلى تجنيد األهالي بأعداد هائلة، يخالف القانون الحربي، : "كان يتمتع مبكانه ونفوذ

.5"وأن ألمانيا لن تتهاون في اتهامنا بمخالفة القانون

أسفرت عملية التجنيد يف اجليش الفرنسي عن مقتل عشرات  اآلالف من اجلزائريني يف احلرب 

أثناء احلرب العاملية الثانية، ويف و العاملية األوىل ، ويف حرب الريف باملغرب األقصى، ويف بالد الشام، 

ǓȍƢƥ��ǺȇƾǼĐ¦� ȏƚđ�ƨǫȐǟ�ƢŮ�Ǻǰƫ�Ń�§Âǂū¦�ǽǀǿ�ǲǯ��Ƣǔȇ¢�ƨȇ°ǂƸƬǳ¦�̈°Ȃưǳ¦�ƾǼĐ¦�À¢�ń¤�ƨǧƢ

.38، املرجع السابق، ص ...بوعزيز، حيي، سياسة 1
مكان، حتقيق األمن والنظام العام وضمانه، مع إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إىل يد قوة االحتالل، يتعني على هذه األخرية، قدر اإل2

.احرتام القوانني السارية يف البالد، إال يف حاالت الضرورة القصوى اليت حتول دون ذلك
.175مصطفى، كما شحاتة، املرجع السابق، ص 3
.195سعد اهللا ،عمر، املرجع السابق، ص 4

5 Ageron, Charles Robert, Les Algériens…, op., cit., p 1062.



االنعكاسات االجتماعیة لمسألة تجنید الجزائریین:الفصل السادس

297

سيرتك عائلته ووالديه يف فرتة حرجة من فرتات اكتمال شخصيته فمن يضمن بكونه سيتصرف وفقا ملا 

تفرضه عليه األخالق اإلسالمية بعيدا عن رقابة والديه وذويه؟ كما ورد ذلك يف إحدى العرائض اليت 

يتعارض ما ، وذلك 18911شخص من دائرة تلمسان  1700وقعها ما يزيد عن ألف وسبعمائة 

.1907من اتفاقية الهاي  2)46( االربعنيو السادسة مع املادة 

�¦Śƴē�Ǯ ǳǀƥ�ƶƦǐƬǧ�̈ǂƴŮ¦�ȄǴǟ�ǶȀǷƢǣ°¤�ń¤�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǷƾŬ¦�µ ǂǧ�Ã®¢�ƢǸǯ

، حيث يعد ذلك من جرائم حرب نظرا للعواقب الوخيمة )منطقة حمتلة(قسريا مجاعيا من اجلزائر 

ر قبائل احملتملة للمهجرين، فلقد فتح االستعمار باب التهجري أمام اجلزائريني بفعل سياسته، مثل إجبا

للمرة الثانية على اهلجرة اجلماعية إىل املغرب األقصى تاركة وراءها سهل " سيدي بلعباس"منطقة 

للمستوطنني، فاعتربت تلك اهلجرة منوذجا جلرمية ارتكبت ملنع تلك القبيلة من مواصلة "مكرة"

ȍ¦�ƾȈǼƴƬǳ¦�ǲǠǨƥ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�Ãǂƻ¢�Śƴē��ƨȈǴǸǟ�©ǂƳ�ƢǸǯ��®ƢȀŪ¦�Ä°ƢƦƳ شهدت و

فرتة احلربني العامليتني جتنيد اليد العاملة اجلزائرية خدمة لالقتصاد الفرنسي، ففي األوىل أدى مرسوم 

1916�Ŀ�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǳ¦�ǎسبتمرب  14 Ǭǻ�ǒ ȇȂǠƫ�ǲƳ¢�ǺǷ�Ƣǈǻǂǧ�ȂŴ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�Śƴē�Ǧ Ȉưǰƫ�ń¤

دولة االحتالل القيام بالتهجري مصانع احلرب أو حفر اخلنادق، فالقانون الدويل اإلنساين حيظر على 

واإلبعاد القسري لألشخاص احملميني، سواء كانوا معتقلني أو يقضون عقوبة السجن، أو ليسوا يف 

، والشك أن فرنسا إن أرادت احرتام القانون الدويل اإلنساين لرتمجت 3احلجز من األراضي احملتلة

�ȆǟƢŦ�Śƴē�ȄǴǟ�¿¦ƾǫȍ¦�¿ƾǟ�ń¤�ÀȂǻƢǬǳ¦�¦ǀǿ�ƾǟ¦Ȃǫللجزائريني من بلدهم احملتل.  

كما شهدت فرتة احلرب العاملية جتنيد اليد العاملة اجلزائرية خدمة لالقتصاد الفرنسي، فقد أدى 

1916�ƾȈǳ¦�ǎسبتمرب  14مرسوم  Ǭǻ�ǒ ȇȂǠƫ�ǲƳ¢�ǺǷ�Ƣǈǻǂǧ�ȂŴ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�Śƴē�Ǧ Ȉưǰƫ�ń¤

واثيق واملعاهدات الدولية، العاملة يف مصانع احلرب أو حفر اخلنادق، وهذا ما أكدت عليه امل

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي ": من اتفاقية جنيف الرابعة 49فبحسب املادة 

لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي 

من نفس  2-49كما حتظر املادة   "أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه

.325قنان، مجال، املرجع السابق، ص 1
  . اصةينبغي احرتام شرف األسرة، وحقوقها، وحياة األشخاص وامللكية اخلاصة، وكذلك املعتقدات والشعائر الدينية، ال جتوز مصادرة امللكية اخل2
.204سعد اهللا ،عمر، املرجع السابق، ص -3
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االتفاقية النقل اجلربي للسكان املدنيني داخل األراضي احملتلة إال إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو 

.1ألسباب عسكرية قهرية

باإلضافة إىل ما سبق فإن طبيعة التجنيد اإلجباري للجزائريني كانت واضحة التناقض ألسباب 

  :خمتلفة ومن أمهها ما يلي

قد جرد اجلزائريني من حق املواطنة الفرنسية، إال إذا 1865سنة  أن قانون جملس الشيوخ يف-1

ختلوا عن أحواهلم الشخصية كمسلمني فقد اعتربهم هذا القانون رعايا ال مواطنني، على أساس 

أن اجلنسية الفرنسية ال تتناسب مع حالة اجلزائري كمسلم، والفرنسيون الذين يطبق عليهم 

ق املواطنة، أما اجلزائريون فقد كانوا يعتربون رعايا، وبالتايل مل التجنيد كانوا يتمتعون بكل حقو 

تكن هلم حقوق، فالتزام بواجبات التجنيد اإلجباري، والدفاع عن شرف  فرنسا طرف اجلزائري 

الذي ال يتمتع  حبقوق املواطنة  كان يبدو للجزائريني الفرنسيني على حد السواء   )الرعية(

إن مئات اآلالف من ذوينا قد ماتوا من أجل :"قال األمري خالد  ن، ويف هذا الشأ2متناقضا

3"بلد مازال يعتبرهم كرعايا، ومع هذا فإنهم كافحوا للدفاع عن حقوق لم يكتسبوها أبدا

مل حترتم مبدأ  1912فرباير  03أن احلكومة الفرنسية بإصدارها مرسوم التجنيد اإلجباري يف -2

منح للجزائريني  حرية  1865سنة  ناتوس كونسلتسيالفصل بني السلطات، الن قانون 

االخنراط يف اجليش الفرنسي، غري أن مرسوم التجنيد أعطى للعملية طابع اإللزامية، وبذلك 

يعد ذلك جتاوزا ملبدأ الفصل بني و تكون احلكومة الفرنسية قد غريت مضمون القانون مبرسوم 

.   السلطات

ءات استثنائية ممثلة يف قانون األهايل واحملاكم الرادعة، أن اجلزائريني كانوا يعيشون حتت إجرا-3

، ومل يكن التجنيد اإلجباري يف رأيهم سوى عبئا جديدا يضاف على كاهل "جونار"ومنشور 

.الرعايا

.107ع السابق، ص بندق، وائل أنور، املرج1
2 -Clément- Grandcourt, op.cit, p10.

3
.63األمري خالد، املصدر السابق، ص 
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ال يراعي التجنيد اإلجباري مشاعر اجلزائريني الدينية، فهم كمسلمني كانوا ملزمني بأن يعملوا -4

.°ǶȀƬȈǔǫ�Ǻǰƫ�Ń�ƨȈǔǫ�ǲƳ¢�ǺǷ�Ǻȇƾǳ¦�Ŀ�ǶĔ¦Ȃƻ¤�ƨƥحتت علم قد يأخذهم إىل حما

االحرتام الكامل للدين والقوانني، والتقاليد اجلزائرية، 1830لقد ضمن اتفاق اجلزائر يف عام -5

.وقد رأى اجلزائريون أن التجنيد اإلجباري يتناقض مع هذا االتفاق

ومن خالل ما سبق يتضح أن هناك فروع خمتلفة من القانون الدويل هلا إنطباقية لقواعدها على 

حالة اجلزائر، ولكل من هذه الفروع مفهومه وقواعده ومصادره، وعالقاته كالعالقة الراسخة ما بني 

 حلقوق قانون االحتالل احلريب، والقانون الدويل اإلنساين، وعالقة هذا األخري بالقانون الدويل

اإلنسان، فجميعها يفرض على الطرف الفرنسي توفري احلماية للشعب اجلزائري احملتل، غري أنه مل 

يتأكد أن سلطة االحتالل الفرنسي قد امتثلت هلا وظلت متارس السلطات على الشعب اجلزائري دون 

  .مراعاة حىت لتلك احلقوق املستوحاة من القواعد العرفية

أن هناك دميومة لتطبيق القواعد األساسية يف قانون االحتالل العسكري يف أما النتيجة الثانية 

وضعية اجلزائر قبل االستقالل، وأن القانون يفرض على فرنسا التزاما مزدوجا، أما األول فهو أن تعمل 

نظرا النطباقه باالشرتاك والتكامل معا يف حالة  الهاي وجنيفبالقانون الدويل اإلنساين يف صيغته 

زائر، وأما الثاين تعمل باإلطار العام للمبادئ األساسية يف القانون الدويل اليت ال تغطي تلك احلالة اجل

.1فحسب ولكنها أيضا توجب إخراج اجلزائر من حالة االحتالل

لقد سنت فرنسا قوانني حيضرها القانون الدويل اإلنساين يف حالة اجلزائر، واليت تدرج ضمن 

، الذي 1912فرباير 03ء االحتالل، على غرار مرسوم التجنيد اإلجباري يف جرائم ضد القانون أثنا

لم ":فرض على اجلزائريني ضريبة الدم مع خرق املبادئ األساسية للعدالة، حيث قال األمري خالد

هو مخصص للمواطنين الفرنسيين وحدهم الذين يتمتعون و نكن أبدا نعتقد إن عبءا مثل هذا 

2".سيأتي في يوم ما ليثقل كواهلنابكل الحقوق المدنية 

لقد ذكرت السلطات الفرنسية أثناء االحتالل أن اجلزائر تتميز بوضع قانوين خاص منذ سنة 

1834�ƢȀǯƢȀƬǻƢƥ�¿ȂǬƫÂ�ƢēƢǷ¦ǄƬǳȏ�ǂǰǼƬƫ�À¢�ƢȀǼǰŻ�ȏ�̄¤���Ǯ ǳǀǳ�ňȂǻƢǫ�ǪǘǼǷ�Ä¢�ƾƳȂȇ�ȏ�Ǿǻ¢�Śǣ��

.63سعد اهللا، عمر، املرجع السابق، ص 1
.62األمري خالد، املصدر السابق، ص 2
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عسكري وليس هلا صفة دولة احتالل، وبالتايل  بدعوى أن وجودها يف اجلزائر ال ميثل حالة احتالل

رفض لوجود إقليم اجلزائر ودولة باملعىن القانوين الصحيح ومنطق هلذا ال يتوافق مع القانون الدويل 

الذي يشكل إطار لقواعد عرفية تنطبق بدءا من قيام فرنسا حبملتها العسكرية ضد اجلزائر، ومن حلظة 

Ƣǟ�Ŀ�̈ǂǘȈǈǳ¦�Ǯ¿�وقوعها حتت السلطة الفعلية لقوا Ǵƫ� ƢȀƬǻ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ŕƷÂ��Ƣē1962 بغض النظر ،

  . عن أي ادعاءات بعدم وجود سلطة احتالل يف اجلزائر

ومبا أن طبيعة اجلرائم املشار إليها يف القانون الدويل اإلنساين ليست بشكل عام عمل أفراد بل  

طبيعة عمل الدولة الفرنسية، هو عمل دول وسلطات وقوات احتالل، فهذا املرسوم حيمل يف جوهره 

�¦ǀŮ�Ƣǈǻǂǧ�ǲưƬŤ�Ń�ÀƜǧ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǪƷ�Ŀ�ǶƟ¦ǂƳ�ǺǷ�ǾƬǧŗǫ¦�ƢŠ�» ¦ŗǟȏ¦�ȄǴǟ�ƨƦǳƢǘǷ�ƢĔƜǧ

القانون ماضيا وحاضرا بشأن القوانني التعسفية أثناء احتالهلا للجزائر، فمسؤوليتها ال تسقط بالتقادم 

والتعويض الكامل عن اخلسائر النامجة عن اجلرائم املثبتة وفقا للقانون، وبالتايل تظل ملزمة بالتدخل 

من خالل أفعاهلا باجلزائر حىت وإن كان اجلانب القانوين ال يزال غامضا بالنسبة للطرف الذي يلزم 

. فرنسا كدولة احتالل بالتعويض الكامل واجلهة اليت تتلقى الدعاوي بالتعويض

:بروز الطبقات االجتماعية.4

:رجوازيةنمو الطبقة الب-4-1

خرج اجلزائريون من احلرب العاملية األوىل بأفكار جديدة، رغم ما تكبدوه من خسائر، 

«��ƢǟƢǓÂ¢�ǶȀƬƸǼǷ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©¦ÂǂưǴǳو  ¦ǄǼƬǇ¦ جتارب جديدة، قد ال يكون يف استطاعتهم و

منها ظهور مالمح تكوين جمتمع جديد بشرائح مل تكن موجودة، و احلصول عليها دون هذه احلرب، 

�Ʈو أو واضحة املعامل يف السابق، لقد أدت هذه األوضاع إىل إعادة تشكيل  ȈƷ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ƥ Ȉƫǂƫ

البنية االجتماعية، مما نتج عن ذلك ظهور طبقات اجتماعية متباينة من حيث اجلانب املادي، 

  .املعنويو 

جلزائريني إىل إعادة ترتيبهم حسب معايري مادية، أي حسب مستوى لقد أدت مسألة جتنيد ا

الدخل الفردي الذي حدد املركز االجتماعي وفق تلك املكانة اليت منحت للمجندين من طرف 

السياسي اجلديد عقب احلرب العاملية و السلطات االستعمارية، أو من خالل أثر التوجه االقتصادي، 

  .األوىل
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على عينة من األعيان اجلزائريني، "جيلبار منيي"�ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƚŭ¦�Ƣđ�¿Ƣفحسب الدراسة اليت ق

، فمن بني 1918-1914الذين جندوا يف حرب و ، 1899إىل  1880املولودين يف الفرتة من 

أراضي زراعية، و منهم من كبار املالك الذين حيوزون أمواال، 56شخص يوجد حوايل   572

يبدو و  ،)1("القايد"شغلوا منصب  3/2خص أي ما يعادل ش 36ضمن هذه الفئة جند و عقارات، و 

بني وظيفتهم كقياد اليت  و من خالل هذه املعطيات أن هناك عالقة بني منو الثروة عند هذه الفئة، 

�ƨǴƟƢǠǧ��§ǂū¦�Ŀ�ƢȀƦǻƢƳ�ń¤�» ȂǫȂǳ¦�ǲƥƢǬǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�Ƣđ�ǶēƘǧƢǯ"منوذج هلذه  )2("فرحات

�ƢǻƢǧǂǟ�ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ǞǷ�Ƣǣ¡�³"بن لخضر جلول"الفئة، حيث مت ترقية  ƢƦǳ¦�Ƥ ǐǼǷ�ń¤

خبصوص ابن أخيه الذي عمل و مبا قدمه لصاحل فرنسا، أما أخوه األصغر، فقد عني يف منصب قايد، 

يف صفوف اجليش الفرنسي برتبة مالزم يف فرقة الصباحيية،فقد تسلم منصب قايد مث أصبح آغا يف 

جتند أحد افرادها يف اجليش الفرنسي برتبة " فرحات"من نفس عائلة و بعد احلرب، ، "الشاللة"منطقة 

يتسلم و ، لريتقى إىل رتبة نقيب بعد احلرب 1918،  مث  مالزم أول يف سنة 1914مالزم سنة 

.)3("الجلفة"منصب قايد 

��ƢđƢƸǏ¢�½ȐǷ¢�ƨȈǸǼƫ�Ŀ�©ƖǧƢǰŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ŷƢǇ�ƾǬǳ احتكاكهم باجلهاز اإلداري، حىت و

بذلك يكون و ، )4(هكتار 900إىل  100أصبحت أراضيهم الزراعية ترتاوح مساحتها ما بني 

حثهم ألتباعهم على تأييدها يف احلرب وراء بروز الطبقة الربجوازية يف و جتنيدهم إىل جانب فرنسا، 

ائق حيث تذكر الوث" بن شيحة"لعل من أبرز ممثلي هذه الطبقة يف القطاع الوهراين عائلة و اجلزائر، 

02ترقى إىل رتبة ضابط يف فرقة الصباحيية يف  )5("ح، بن شيخة"هو و األرشيفية أن أحد أفرادها، 

، إىل 1927ماي  24، إىل أصبح باش آغا يف 1926، مث ضابط ساميا يف أكتوبر 1914فرباير 

1 - Gilbert (Meynier), op.cit, P672.
و هي من  قبيلة بربرية، اعتنقت اإلسالم مع بداية ). يف جزء من جبال الونشريس" (ثنية احلد"عائلة من طبقة النبالء العتيقة استقرت جببال  -  2

 ,Manuel Bugéja, Les Ben Farhat Une Famille De Grande Tente ينظر إىل . (الفتوحات اإلسالمية يف بالد املغرب

P09.(
3 - Gilbert (Meynier), Op.Cit, P672.
4 - A .W.O, Série I 4476, Affaires Musulmanes, 1924.

و تويف يف سنة ) بالقرب من سيدي بلعباس" (سيدي دحو"أصلها من احلجاز، أحد أفرادها، و هو عثمان بن عفان بن عامر ولد استقر مبنطقة -5

 ,A.N.O.M, Série H, Boite 9H42ينظر إىل (، و ترك ابنا و هو بن شيحة بن عثمان عرف بالشجاعة أثناء احلكم العثماين، 1795

Note Sur Benchiha..(
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ر يف نفس املضمون نذكو ،)1(جانب هذا املنصب، اهتم الرجل كذلك باجلانب الزراعي قصد عصرنته

قايد دواوير و ضابط سابق  رڤيڤ. ممن سيدي بلعباس ممثلة يف شخص الباشا آغا " رڤيڤ"عائلة 

تلموين، هذه العائلة اليت تعترب من الطبقة الربجوازية يف املنطقة باستحواذها على مساحة و سفيزف، 

سيدي حمادوش قرب سيدي (Tremblesترومبل هكتار يف منطقة  115زراعية تقدر ب 

.)2(سفيزفمزرعة يف منطقة و هكتار 70باإلضافة إىل  ،)بلعباس

تعترب منطقة و باإلضافة إىل هذه الطبقة، توجد فئة أخرى تنتمي إىل الربجوازية املتوسطة و 

أرضية مناسبة لنموها حيث استحوذت املنطقة اليت تشكل ربع  1918-1914القبائل بعد حرب 

هذه الطبقة نتيجة الوظائف اجلديدة اليت خصصتها السلطات االستعمارية  3/1سكان اجلزائر على 

��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦� ƢǷƾǬǳ وȍ�ƢǷƢƫ�ƢǟȂǔƻ�ƨǠǓƢƻ�ƪ ǴǛ��ƢĔ¢�ƨŹǂǌǳ¦�ǽǀǿ�ǄȈŻ�ƢǷ��¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®

من العوامل األخرى اليت أدت إىل و مما مكنها من اكتساب ملكية زراعية صغرية مقارنة بكبار املالك، 

التجارة اليت انتعشت يف املنطقة،حيث ارتفعت أسعار و منو هذه الطبقة هي مزاولة األعمال احلرة، 

نك فرنسي يف منطقة جباية، فر  0.30ب  1914منتجات اجلزائريني، فبعد ما كان سعر الزيتون يف 

، أما التني فقد قفز سعره من %400أي زاد بنسبة  1918فرنك يف سنة  1.50أصبح مثنه 

، ويبدو )3()%600(1918فرنك يف سنة  03.50إىل  1914فرنك للكيلوغرام سنة  0.50

تراكم   أن ظروف احلرب كانت وراء ذلك االرتفاع بسبب كثرة الطلب على هذه املواد، مما أدى إىل

��ÀȂǈǧƢǼȇ�¦ȂƸƦǏ¢�ŕƷ���ƢȀǼǷ�ƢƦȈǐǻ�ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǠǳ��ÀƢǯ�Ŗǳ¦Â��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǒ Ǡƥ�ƾǼǟ�̈Âǂưǳ¦

  .املعمرين على شراء األراضي بثمان باهضة

إىل  1915مليون فرنك يف الفرتة املمتدة من  85املقدرة ب و يعود ذلك إىل املنح املدفوعة، و 

مليون فرنك باإلضافة إىل مبلغ  136يش إىل حوايل اليت بلغت مع منح التطوع يف اجلو ، 1918

، خاصة أن )4(مليون فنرك اليت أرسلها املهاجرون اجلزائريون إىل ذويهم  يف منطقة القبائل 104

هو ما يفسر و صبح عامال بارزا يف  التدفق املايل حنو اجلزائر،  أ )بلد األجور املرتفعة(العمل يف فرنسا 

1 - A.N.O.M, Série H, Boite 9H42, Note Sur Le Bachagha Benchiha.
2 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I151, Grandes Familles A Sidi Bel Abbes 1936-1955.

.439، املرجع السابق، ص)أجرون(شارل روبري  -  3
439نفسه، ص-4
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و العائلية بعدما وجدت  طبقة واسعة امتهنت األعمال احلرة قد تشكلت يف بعض الرتقيات الفردية أ

¦��ǶēȐƟƢǟ�ń¤�¾¦ȂǷȋƢƥ�¦ȂưǠƥ�Ǻȇǀǳ¦�¼¦ȂǇȋ¦�Ŀ�°ƢƴƬǳو املطاعم، و فرنسا من أصحاب الفنادق، 

القرى، و الشرفات املبنية يف املدن أو عندما كان هؤالء يعودون إىل البلد ينزلون يف منازل ذات الطوابق و 

��©¦°ƢǸưƬǇȏ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲǠǨƥ�®ƾŪ¦� ƢȇǂƯȋ¦�°Â®�ÀȂǴưŻ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔƜǧ اجلدول التايل يبني قيمة األموال و

"األربعاء نايت إراتن"املرسلة من طرف املهاجرين اجلزائريني إىل ذويهم يف منطقة 

األربعاء نايت "قيمة المبالغ المرسلة من المهاجرين إلى عائالتهم بقرية  :1-6 الجدول رقم

)1("اتنإر 

  قيمة الحوالة المرسلة  السنة

  فرنك 19131310000

  فرنك 191815000000

  فرنك 192824000000

يظهر من خالل اجلدول أن قيمة األموال احملولة من فرنسا إىل اجلزائر ارتفعت من سنة 

يعود السبب ف ذلك إىل ارتفاع األجور يف فرنسا كما و إىل حوايل الضعف  1918إىل  1913

التقليل من النفقات،حيث أن زيادة و ذكرنا سابقا، باال ضاف إىل ميل العامل اجلزائري إىل االدخار 

قلة النفقات،كلما زاد هذا على و االدخار تتناسب عكسيا مع قلة النفقات،  فكلما زادت املدخرات 

مليون  15ذلك ما أدى باجلزائريني إىل شراء  مساحات زراعية قيمتها حتقيق املزيد األموال املدخرة،

مليون، باإلضافة إىل 30.5يف السنة املوالية اشرتوا ما قيمته و ، 1918جزائري من املعمرين يف سنة 

يف سنة و ، 1918مليون فرنك يف سنة  22.5وصل املبلغ اإلمجايل و شراء عقارات يف املدن، 

1 - Abdelouahed (Rezig), l’Accumulation Coloniale En Algérie Durant l’Entre Deux

Guerres, O.P.U, Alger, 2007, P25.
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اجلدول التايل يبني لنا املساحات الزراعية اليت و ، )1(مليون فرنك 48.2ات وصل مبلغ املشرتي 1919

.اسرتجعها اجلزائريون من املعمرين، مقارنة بتلك املساحات اليت اضطروا لبيعها هلم

.440، املرجع السابق، ص)أجرون(شارل روبري  -   1
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إلى  1920المعمرين من و عملية بيع المساحات الزراعية بين الجزائريين  :2-6الجدول رقم 

1930)1(

من المعمرين إلى الجزائريين الجزائريين إلى المعمرين بالهكتارمن   السنة

  بالهكتار

19203525830131

19213617320879

19222953818029

19232717518880

19242778923277

19252381717681

19263305430704

19273100522468

19282764617192

19292123217732

193017397136154

ذلك لصعوبة استغالهلا يف و يالحظ من خالل اجلدول أن اجلزائريني اضطروا إىل بيع أراضيهم، 

ظل األزمة الزراعية يف اجلزائر طيلة عقد العشرينات من القرن املاضي، حيث كان املالك يعتمد على 

فوق ذلك عليه أن يدفع و دة، األمسو إمكانياته يف زراعتها، من تأجري اليد العاملة إىل شراء البذور، 

بسبب نفس الظروف أرغم و الضرائب، فكانت النتيجة فقدان العديد من املالك اجلزائريني ألراضيهم، 

��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǓ¦°¢�ǺǷ�ȄǴǣ¢�ÀƢťƘƥ�ƨȈǟ¦°Ǆǳ¦�ǶēƢƷƢǈǷ�ǞȈƥ�ȄǴǟ�ÀÂǂǸǠŭ¦ ما يفسر ذلك هو جودة و

1 - Abdelouahed (Rezig), Op.Cit, P28.
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لذلك  و املساحات الزراعية يف اجلزائر، هذه األراضي، حيث أن أغلب املعمرين يستحوذون على أجود 

.كثر الطلب عليها منم طرف اجلزائريني، مما أدى إىل ارتفاع أسعارها

لقد أدى بيع اجلزائريني ألراضيهم أو اجلزء منها إىل تراجع ملكيتهم، اليت أصبحت حمدودة 

ضمن و جدا، فأصبحوا بذلك مالك صغار أو طبقة برجوازية صغرية، مهها حتسني مستواها املعيشي 

ŷ�ÀƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�©ȐƟƢǟ�ǒو هذه الطبقة ميكننا أن نذكر أيضا بعض املهاجرين اجلزائريني  Ǡƥ هم

الباقي خيصص لشراء مساحة و الوحيد هو تسيديد الديون اليت كانت عليهم قبل توجههم إىل فرنسا، 

.)1(زراعية صغرية

إىل تسريع وترية منو الطبقة الربجوازية بكل ) كجنود أو عمال(هكذا أدت مسألة التجنيد و 

.أشكاهلا، فكان لذلك أثر بارز على البنية االجتماعية اجلزائرية

�ƶǼŭ¦�ǺǷ�Ƕē®ƢǨƬǇ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śȇǂǰǈǠǳ¦� ƢǷƾǫ�Ǧ ȈǛȂƬǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǷ¢

وظائف خاصة، و املكافآت اليت قدمت هلم عند توقيع عقد االخنراط، حتصلوا على أومسة شرفية و 

أوت  24الذي عوضه مرسوم و ، 1916، املعدل يف سنة 1912سبتمرب 19ذلك ما حدد مرسوم و 

.)2(للمناصب املخصصة لقدماء احملاربني اجلزائريني احملدد 1930

مصلحة "نظرا ألمهية العلمية بالنسب للحكومة الفرنسية استحدثت احلكومة العامة، و 

أن إدارة االحتالل كانت و من أجل النظر يف الطلبات، خاصة "مناصب العمل المخصصة لألهالي

من و رية، حبجة أن العقارات غري متوفرة من جهة، ترفض منح قدماء احملاربني اجلزائريني امتيازات عقا

śǟ°¦ǄǷ�¦ȂǈȈǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦� ƢǷƾǫ�Ƥ Ǵǣ¢�À¢�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ)3(.

غري أن يف واقع األمر أن املصلحة االستعمارية هي اليت كانت وراء هذا الرفض، ألن استعمال 

االستعمارية يف اجلزائر العقارات من طرف إدارة االحتالل كان من أجل تطوير احلركة و األراضي، 

مقابل ذلك سعت اإلدارة إىل إرضاء طليب العمل، حيث منحت األفضلية يف ذلك إىل احملاربني و 

قسمت املناصب املخصصة لقدماء  ، وعلى هذا األساس)ضباط صفو ضباط (اهلامني و البارزين 

1 - Abdelouahed (Rezig), op.cit, Pp25-26.
2 - A.N.O.M, Série Oran, Boite 5I164, Les Emplois…, Op.Cit.
3 - Ibid.
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ضمن كل صنف خصصت اإلدارة حصة و ذلك حبسب الكفاءة املطلوبة و احملاربني إىل ثالثة أصناف، 

لقدماء العسكريني، 10/1

فاملرتشح خيضع المتحان يف الثقافة العامة، ألن األمر يتعلق مبنصب القايد، : الصنف األول-

  .كذلك منصب ترمجانو إدارة البلدية، و 

كذلك و مناصب تتطلب كفاءة علمية أقل مستوى من الصنف األول، : الصنف الثاين -

.المتحان من أجل احلصول على أحد املناصب مثل الشرطي، موزع الربيد املرتشح خيضع

الصنف الثالث، فالشرط هو الكفاءة البدنية، مع اخلربة املهنية، قصد الوصول إىل أحد -

، غري أن أغلبية قدماء )1(املناصب كعون مراقب يف إحدى اإلدارات، أو عون حلراسة القنوات املالية

  .صول على رخص لفتح املقاهياحملاربني يفضلون احل

لقد كان هلذا االهتمام الفرنسي بتوظيف قدماء احملاربني اجلزائريني يف صفوف جيشها دافع 

دعائية ،إذ أن اهلدف  منها إبراز وفاء فرنسا للموالني هلا ،وإنصافها هلم مقابل و ذات صبغة سياسية 

يازات بدافع تشجيع عملية التجنيد اليت ما قدموه هلا ، كما سعت إدارة االحتالل من منح هذه االمت

§ǂū¦�ƾǠƥ�ƢēŚƫÂ�ƪ ǔǨŵ¦.

)ظهور البلوريتاليا: (طبقة العمال-4-2

زيادة عدد البلوريتاريا اجلزائرية  1918-1914لقد ذكرنا سابقا أنه من أهم نتائج حرب 

نتيجة مشاركة اجلزائريني يف احلرب إما كجنود يف جبهات القتال، أو كعمال يف املصانع احلربية، 

لى بدأوا حيتكون بالنقابات الفرنسية حيث تعلموا من خالهلا عو هناك اكتشف اجلزائريون املصانع، و 

النضال العمايل من أجل حتقيق مطالبهم، كما تعلموا بعد تسرحيهم من اجلندية، بعض احلرف 

موظفني يف و عمال يدويني يف الصناعات احمللية، و التجارب فكانوا مستعدين للعمل كعمال موانئ، و 

:بذلك تكون احلرب قد خلقت طبقت جديدة، حيث قال، أحد الكتاب الفرنسينيو القطارات، 

1 - Ibid.
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عندما وقع وقف إطالق النار تهرب السياسيون الفرنسيون من األحزاب اليسارية إلى أنه "

.)1(..."الجزائر لكي يبتوا أفكارهم

دعت من خالله " بروليتاريا األهالي"بعنوان " Demainالغد "ففي مقال نشرته جريدة 

م،حيث ورد يف املقال العمال اجلزائريني إىل التأمل يف تلك التحوالت اليت طرأت على مستوى أفكاره

..." وبفضلها أصبحتم قيمة مضافة في مجتمعكم، ومحل اهتمام شخصيات رسمية، بعدما :

.)2(..."وليس كمرتزقةو برهنتم على أنكم تستحقون االنضمام إلى الجيش الفرنسي كمواطنين، 

، 1921منخرط يف جوان  1300ونقابة  62عليه فقد أحصى قطاع اجلزائر ما يقارب و 

، 1922منخرط يف سنة  245ومنخرط، 2000يف نفس الفرتة أحصى القطاع القسنطيين و 

.نقابة، عشرة منها خاصة بعمال القطارات21مت تسجيل  1930حبلول سنة و 

، لريتفع العدد يف 1922منخرط يف سنة  600يف القطاع الوهراين أحصت إدارة االحتالل و 

يف سنة  3000، مث 1929ط يف سنة منخر  3300إىل و منخرط، 2250إىل  1928سنة 

.)3(نقابة 25، كلهم موزعني على 1930

متثلت مطالب هذه النقابات يف توسيع العمل بالقوانني االجتماعية الفرنسية لتشمل اجلزائر و 

االستفادة من التأمينات االجتماعية وفق قانون و مثل حتديد ساعات العمل اليومي ب مثانية ساعات، 

اخلاص حبوادث العمل، باإلضافة إىل قانون 1898أفريل  09طبيق قانون ، ت1928أفريل  09

ȂƦǇȋ¦�ƨȇƢĔ�ƨǴǘǠƥ�́¸1923سبتمرب  19 ƢŬ¦)4(.

نظرا هلذا النشاط النقايب، فقد أصبحت الطبقة العمالية يف اجلزائر أكثر وعيا حبقوقها املعنوية و 

عمال اجلزائريني يف حركة اإلضرابات هذا ما يفسر مشاركة الو باملخالفات اليت كانت ترتكب ضدهم، و 

¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǷ±ȋ¦�°ƢƯ¡�ǞǷ�ƢēƾƷ�©ƾƬǋ¦�Ŗǳو ، 1925إىل  1919املتتالية يف الفرتة املمتدة من 

��©ƢǼȇǂǌǠǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨȈŭƢǠǳ¦ لعل أبرز اإلضرابات يف هذه و مطلع الثالثينات من القرن العشرين، و

.304، املرجع السابق، ص2، ج...الحركة، )سعد اهللا(أبو القاسم   1
2 - Journal Demain, N° 86, Samedi 25 Décembre 1920.
3 - Nora (Benallégue-Chaouia), Op.Cit, PP 72-73.
4 - Ibid, P75.
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3000، حيث تظاهر ما بني 1933باس يف سنة الفرتة، اإلضراب الذي شهدته منطقة سيدي بلع

بالتايل و  )1(عامل جزائري، بعدما اعتقلت حكم على نقابيني بالسجن ملدة شهرين4000إىل 

شكلت مثل هذه املواجهات بني العمال، وشرطة االحتالل بداية العد التنازيل للوجود االستعماري يف 

.اجلزائر

1 - Journal l’Humanité, 30 Juin 1933.
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خاتمة

لقد أدركت السلطات الفرنسية أمهية جتنيد اجلزائريني يف صفوف جيشها منذ السنوات األوىل 

بني األسباب اليت جعلت  نوم ،لالحتالل بغية خدمة مصاحلها معتمدة يف ذلك على سياسة اإلغراء

:فرنسا تقحم الشباب اجلزائريني، يف صفوف جيشها نذكر ما يلي

اشتداد وقع املقاومات الشعبية، حيث أدى ذلك  بالعسكريني الفرنسيني إىل تشكيل فرق -

لخروج من هذا الوحل وبعد ذلك التوسع حنو لعسكرية من بعض اجلزائريني لالعتماد عليهم 

  .الداخل

-�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦�®ȂƳȂǳ¦�ƾǓ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨǷÂƢǬǸǴǳ�ƢȈǧƢǓ¤�ƢǸǟ®�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǷ�ƾǼĐ¦�§ ƢƦǌǳ¦�ǞǼǷ

 .اجلزائر

إفراغ البالد من الطاقات البشرية، السيما الشباب الذين ميكن أن يستغلوا انشغال فرنسا -

�ƢđÂǂŞالثورة عليها يف اجلزائر اخلارجية ليعلنوا. 

ال بد من التذكري بأن أغلبية أولئك الشباب الذين جلأوا إىل التجنيد يف صفوف اجليش و 

وسياط اجلوع الذي سلطته السياسية االستعمارية الفرنسي، كان دافعهم هو اهلروب من شبح الفقر، 

عليهم، أو نتيجة لظلم كان مسلطا من قبل القياد، ومن أجل الدعاية للتجنيد كان االعتقاد السائد 

هو أنه من يتجند يستطيع أن يواجه القايد، ويستطيع حىت رفع يده على اآلغا، أو طمعا يف بعض 

  .لتها كطعم للشباب اجلزائرياالمتيازات كانت إدارة االحتالل استعم

ǂƳ�ƨǼȈť�ƨƥǂƴƬǳ�ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦� ƢǼƯ¢�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ¦ �مقابل ذلك  ȈŪ¦�Ŀ�ÀÂƾǼĐ¦�Ƥ ǈƬǯ¦

مشاركتهم يف هذه احلرب، كانت لصاحل القضية الوطنية، حيث أن وجودهم يف أوربا جعلهم يدركون 

اطية، الشيوعية، ومعىن حق الشعوب مفاهيم وشعارات ظلت ترتدد على مسامعهم مثل احلرية الدميقر 

.يف تقرير املصري، هذا ما جعل عقد العشرينات يف اجلزائر هو عهد النهضة

إن حماولة استقرار واقع التجنيد الذي زج بالشباب اجلزائري يف حروب طاحنة أفضى بنا إىل 

��ǺȇƾǼĐ¦�Ǯ ƟȏÂ¢�ƢȀȈǧ�ǖƦţ�Ŗǳ¦�̈ƢǻƢǠŭ¦�ƨǬȈǬƷ�ƾǼǟ�» ȂǫȂǳ¦ كذلك أهاليهم، بدءا بفاجعة قرار القرعة و
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املعامالت السيئة هلم، مث املشاركة يف و التجنيد اإلجباري مرورا بالوضعية املزرية يف الثكنات، و الفرز و 

غياهب السجون اليت وضعوا و اإلصابات اخلطرية، وصوال إىل االعتقاالت، و فواجع القتل و احلروب ،

  .فيها

  :مل التاليةيعود  هذا التخوف إىل العواو 

-ǾǼȇ®�ǶȈǳƢǠƫ�Ǻǟ�ǶǴǈŭ¦�ƾǼĐ¦�ƾǠƦƫ�ƾǫ�ƨȇƾǼŪ¦�̈ƢȈƷ�» ÂǂǛ�À¢.

 .ذهاب االبن إىل اجلندية جيعل العائلة تفقد سندا يف ظل الظروف املعيشية الصعبة-

«�¢��ƢđƢƦǇو القوة للمشاركة يف حروب ال تعنيه، و طبيعة العملية املبنية على القهر، - ǂǠȇ�ȏ

لكن قام بذلك ألن سلطات و ال حىت اإلغراءات املادية، و ء، فإسهامه ليس من باب الوال

 .االحتالل أجربته بالقوة على فعله

على الرغم من ذلك فإن إسهامات اجلزائر مشلت مجيع امليادين مثل تعبئة الطاقات البشرية و 

��ƾȈǼƴƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¦ȂǴƦǬƬȇ�ŕƷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƠȈē�ǲƳ¢�ǺǷ�ƢǿƾȀƳ�Ã°Ƣǐǫ�¾ȐƬƷȏ¦�̈°¦®¤�ƪ ǳǀƥ�Ŗǳ¦ قد  و

ǳ¦�Ǟǧƾǳ�©ƢȈǳȉ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�©ƾƳÂ¢�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƢĔƘǌƥ�ǶȈǇ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�°¦ƾǏƜƥ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯ شاب

  اجلزائري لالنضمام إىل اجليش 

ȂǼǈǳ¦�Ƥ¦©��و - ǈƷ�ƨƫÂƢǨƬǷ�ǺȇƾǼĐ¦�®¦ƾǟ¢�ƪ ǻƢǯ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ يف بعض األحيان حسب و

�ƨȈǻ¦ƾȈŭ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ǾȈǧ�©ǄȈŤ�Äǀǳ¦�ƪو ب و األشهر خالل مدة احلر  ǫȂǳ¦�ȆǨǧ��ƢēƢȇǂů�ǪǧÂ

�ǂǌǳ¦�½°ƢǠŭ¦�ƾǠƥ�ƨǏƢƻ�Ǟȇǂǈǳ¦�ŚȈǤƬǳƢƥ�©ƢȀƦŪ¦�Ǧو  ǴƬű�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦�®¦ƾǟ¢�ǄȈŤ��ƨǇ

�§ ǀƥǀƬǳƢƥ�ǺȇƾǼĐ¦ عدم االنتظام ، وعليه ارتبطت عملية التجنيد  مبختلف الظروف العامة و

املتحكمة يف تلك الفرتة، خاصة بعد ما قامت السلطات االستعمارية بفرض دور التموين 

هم تدهور أوضاعو املكثف على اجلزائر طيلة مدة احلرب، مما أدى إىل تضييق عيش اجلزائريني 

�ƨǟƢĐ¦�ǲǠǨƥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ غالبا ما كانت الدعاية الفرنسية تفسر حتمل و تفشي األوبئة، و

كما -اجلزائريني لتلك املعاناة من زاوية والئهم  املطلق لفرنسا، لكن السلطات االستعمارية 

 .اتبعت طرقا غري إنسانية لدفع اجلزائريني إىل اخلدمة يف جيشها -ذكر سابقا

-�ÄǂǐǼǠǳ¦�ǄȈȈǸƬǳ¦�̈°¦ǂŠ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ǆ Ʒ¢��ƾǬǳ بني اجلنود الفرنسيني و الالمساواة بينهم و

االمتيازات األخرى،على الرغم من إسهامهم يف و الرواتب و الرتقيه، و من حيث مدة اخلدمة، 
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الدفاع عن فرنسا  اليت سعت بواسطة ذلك التمييز إىل تثبيت اهليمنة للعنصر األورويب على 

 .حساب اجلزائري حىت ال جيرأ هذا األخري على املطالبة باحلقوق السياسية

��©¦ȂǼǈǳ¦�Ƥ ǈƷ�ƢƫÂƢǨƬǷ�śƥǂū¦�śƥ�ƢǷ�̈ŗǧ�¾Ȑƻ�ǺȇƾǼĐ¦�®ƾǟ�°Ȃǘƫ�ÀƢǯ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ

�ǺȇƾǼĐ¦�®¦ƾǟ¢�ƪ) بداية العشرينات( ففي الوقت الذي متيزت فيه املواسم الفالحية بالتذبذب  ǧǂǟ

  .املردود الفالحيو شكلت  بذلك عالقة وطيدة بني آلية التجنيد الطوعي ارتفاعا سريعا ، فت

اكتفى  1938إىل  1933كما يتبني لنا  مما سبق أن النشاط الدعائي األملاين يف اجلزائر من 

مساعدة اجلنود األجانب على فرار من اللفيف األجنيب باالعتماد على األملان املتواجدين و بتحريض 

¦�ÀÂ®��ǂƟ¦ǄŪ¦�ĿȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ . نظرا لقدرة السلطات االستعمارية

  .الفرنسية على احتواء كل خمططات أملانيا الرامية إىل زعزعة اسقرار املستعمرة

§� هاحتقيق أهداف منالدعاية اإليطالية  مل تستطعو  ƢǘǬƬǇ¦��ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�¿ƾǠǳ�¦ǂǜǻ

يعود ذلك إىل أن أملانيا مل تتورط و ¦��ƨȈǻƢŭȋ¦�ƢēŚǜǻ�ǲưǷ�ĺǂǠǳالشخصيات  العربية، وال الرأي العام

�ƪ ǫȂǳ¦�ȆǨǧ��ƢđƢǘƻ�Ŀ�ƨȈƳ¦Â®±ȏ¦�ȄǴǟ�ƢȈǳƢǘȇ¤�©ƾǸƬǟ¦�śƷ�Ŀ��ȆǷȐǇ¤�ƾǴƥ�Ä¢�°ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ

�¿ȐǇȍ¦�¿ŗŢ�ƢĔ¢�ƢȀƬǷȂǰƷ�ǾȈǧ�ƪ ǟ®¦�Äǀǳ¦ املسلمني، فرضت احتالهلا على ليبيا، وأمرت بإقفال و

اضطر عدد كبري من أحرار ليبيا إىل تركها و أنشأت معسكرات  االعتقال، و وسية، مجيع الزوايا السن

اهلجرة إىل اخلارج، وعلى هذا األساس ظلت فعالية الدعاية اإليطالية ضعيفة يف البالد العربية عامة و 

  .اجلزائر خاصةو 

من مقاومة احلرب الدعائية  1938-1933لقد متكنت السلطات الفرنسية طيلة الفرتة من 

�ǺȇƾǼĐ¦�©ƢǯǂŢ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ǺǷ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǯ�ƢȀȈǧ�ƪ ǴǸǠƬǇ¦�¨®ƢǔǷ�ƨȈƟƢǟ®�§ǂŞ�ƨȈǳƢǘȇȍ¦�ƨȈǻƢŭȋ¦

 عانوا املعنوية، لتخفيف عنهم تلك املعاناة اليتو رسائلهم إىل ذويهم ،مث اإلغراءات املادية و اجلزائريني 

�Ǯو ذلك بإعادة تقييم املنح و منها  منذ احلرب العاملية األوىل،  ǴƬƥ�ÃÂƢǈƬƫ�Ń�ƢĔ¢�Śǣ��©ƢƦƫǂŭ¦

�ǶȀƬŷÂ¢��Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦��ǂǜǻ�Ŀ�ƢǸƟƢǫ� ȏƚǿ�¼ȂǨƫ�ȄǬƦȇ�ŕƷ�śȈǈǻǂǨǳ¦�®ȂǼƴǴǳ�ƨƷȂǼǸŭ¦

القدماء غري أن اهلدف من الوعود الفرنسية حبياة أفضل عندما قامت بتخصيص مناصب للمحاربني 

وراء ذلك هو إجناح إسرتاتيجيتها الدعائية، اليت استمرت طيلة احلرب العاملية الثانية حيث استطاعت 

ƨȈǻƢŭȋ¦�ƨȈƟƢǟƾǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�°¦ǂǸƬǇȏ¦�ǲǔǨƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƾȈȇƘƫ�Ƥ ǈǰƫ�À¢.



314

-1939نت يف الفرتة املمتدة من بشريا يف حترير فرنسا حيث كاو لقد أسهمت اجلزائر ماديا 

، فاجلزائر "خزانا للرجال"مبثابة القاعدة اخللفية لدعم القوات الفرنسية اليت كانت تعتربها  1940

Tendonكوتر العرقوب "بالنسبة لفرنسا  D’Achille " على حد تعبري احد الصحافيني

اجلزائريون أن فرنسا ليست القوة اكتشف  1940لكن بعد هزمية فرنسا أمام األملان يف سنة و األملان، 

الوحيدة يف العامل، بل هناك أملانيا أقوى منها هذه األخرية اليت سعت إىل التقرب منهم يف إطار 

�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�́ Ȑƻ�À¢�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ã¢°�ƢǸǯ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ŁƢǐŭ¦�§ǂǓ�ń¤�» ƾē�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤

دخلت اجلزائر مرحلة جديدة  1942نوفمرب  8ومنذ لن يكون إال باالعتماد على قوة مناوئة لفرنسا، 

جلنة فرنسا للتحرير الوطين من جهة أخرى، و من تارخيها السياسي سيطر فيها احللفاء من جهة، 

اليت شجعت بعض و فبقدر ما بىن اجلزائريون آماال على وعود احللفاء من خالل امليثاق األطلسي 

ديسمرب  22الذين قدموا مذكرة يوم " المسلمين ممثلي الجزائر"اجلزائريني على التحرك باسم 

يف و ، )دستور سياسي اقتصادي اجتماعي للجزائر مقابل المشاركة في الحرب(للحلفاء  1942

قدموا بيانا تظاهر السلطات االستعمارية بقبوله من حيث املبدأ،  بقدر ما خابت  1943فرباير  10

مريكية اليت عربت على احرتامها للسيادة الفرنسية يف آماهلم بعد عملية إنزال القوات الربيطانية األ

من أجل ذلك سعت الواليات املتحدة األمريكية إىل إعادة بناء اجليش الفرنسي بتقدمي و مشال إفريقيا، 

املساعدات العسكرية ،وما على شعوب املغرب العريب  أن يقدموا املزيد من الرجال للمسامهة يف 

  .حترير فرنساو إيطاليا، و إليطايل يف تونس، او مواجهة الوجود األملاين 

ƾǠƫ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ®©�و  ȈŪ¦�ǺǸǓ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢȀȈǳ¤�ǲǬǻ�Ŗǳ¦�¾ƢƬǬǳ¦�©ƢȀƦƳ�®ƾǠƬƥ

�Ŀ�ƨȈǇƢǫ�̈®Âǂƥ�ǺǷ�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�» Âǂǜǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƦǧ���ǶēƢȈƷ�©¦ŗǧ�Ǯ ǴƷ¢�ƪ Ǵǰǋ�Ŗǳ¦��ǶēƢǻƢǠǷ

النقص و ريقية ،يضاف إىل ذلك اجلوع الشديد ، اجلبهات األوربية إىل حرارة شديدة يف اجلبهات اإلف

�̈®ƢȈǫ�®®ŗƫ�Ń�Ǯ ǳ̄�ǲǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟÂ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺȇƾǼĐ¦�ƨȈǯǂƷ�ȄǴǟ�ǂƯ¢�ƢŲ���ƨǻÂƚŭ¦�Ŀ�¬®ƢǨǳ¦

اجليش الفرنسي يف دفعهم إىل الصفوف األمامية، ما جعلهم يف مرمى نريان القوات املعادية، إضافة 

�ÀȂƴǈǳ¦�Ƥو  إىل وقوع العديد منهم يف األسر ǿƢȈǣ�Ŀ�Ƕđ�«Ǆǳ¦ املعتقالت اليت غالبا ما تفتقد إىل و

�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǺȇƾǼĐ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�ƪ ǨǴƻ�̈ƢǻƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�À¢�ǾȈǧ�Ǯ ǋȏ�ƢŲÂ���ƨǸƟȐŭ¦�ƨȈƸǐǳ¦�©ƢƦǴǘƬŭ¦

ها احلروب أن تنشر ثقافة اخلوف املصدومني نفسيا، فمن اآلثار النفسية اليت ختلفو املعطوبني، و القتلى،
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ا يعطل عند األجيال اليت تعاصر احلرب كيفية التواصل مع احلياة بشكل جيد، وقد ميتد القلق، ممو 

���Ǧ ǼǠǳ¦�ª ¦ƾƷ¢� ƢȀƬǻ¦�ƾǠƥ�ŕƷ��ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ǶēƢȈƷ�ƨȈǬƦǳ�ŚƯƘƬǳ¦ توقف احلرب ، فهذه الذكريات و

ويتأثر  ،ميكن أن تبقى يف دواخلهم، مما ينتج عنها أزمات نفسية من مواجهة أعمال عنف مماثلة

�ÅƢǸǴǈƬǈǷ�ŚǰǨƬǳ¦�ļ¦̄�ǾǴǠšÂ��ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�°̈ƾǬǳ¦�¿ƾǟÂ�ǄƴǠǳƢƥ�ǽǂǠǌƫ�ƾǬǧ�Å¦Śưǯ�Ƣđ�ÀƢǈǻاإل

لوساوس قهرية لديه تتعلق مبستقبله وحياته وحياة من حوله فيكون عاجزاً عن املسامهة يف بناء جمتمعه 

 متأثر بالعديد من اإلحاطات اليت تورثها كوارث احلروب

�ǪǴǫ�Ŀ�ǶǿƾȈǼš �̈ŗǧ�ƨǴȈǗ�ƪ ǋƢǟ�ƢǷƾǠƦǧ���̈ƢǻƢǠŭ¦�ǺǷ�ƢȀǜƷ�ƢŮ�ǶēȐƟƢǠǧ�¾Ƣū¦�ƨǠȈƦǘƥÂ

اضطراب دائمني مهها الوحيد حتسس أخبار احلرب علها جتد ما يهدئ من روعها، حتملت بعد و 

  .ذلك تبعات احلالة النفسية ألبنائها

ة للجزائريني حمور نقاشات شكلت مسألة التجنيد اإلجباري وعالقتها باحلقوق السياسي كما

ƢǼƯ¢�ƢēƾƷ�©ƾƬǋ¦Â �، 1919إىل 1865من  املمتدة  معمقة وطويلة امتدت على طول الفرتة

احلرب العاملية األوىل  ذلك بسبب حاجة فرنسا إىل جتنيد الشباب اجلزائري من جهة، وختوفها من 

لنقاشات باختالف رؤى وقوع ثورة يف اجلزائر من جهة أخرى، وعلى الرغم من ذلك متيزت هذه ا

وأهداف أطراف هذه املعادلة، فاملعمرون عارضوا فكرة التجنيد اإلجباري حىت ال يكون وسيلة ميكن 

�ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�Ƕđ¦ȂǻÂ�ǶȀƬǧƢƸǏ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ�¦ÂǂƼǇÂ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�¼ȂǬū¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǺǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦

ŅƢȈǼǳȂǰǳ¦�ĺȂǴǳ¦�ŕƷ�¦ȂǴǸǠƬǇ¦Â�ȆǈǻǂǨǳ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦Â�ƨȈǴƄ¦  للضغط على صناع القرار يف باريس

 الليربالينياحلقوق السياسية للجزائريني،أما أنصار اإلصالح من  خبصوص منح مسعىأي  إلفشال

الفرنسيني، فكانوا يعتقدون أن حترير اجلزائريني ال يتم إال بتمكينهم من التجنيس قصد احلصول على 

  .  السياسية مقابل خدمتهم  العسكرية همقوقح

مها األقلية اليت استفادت و ¦�śƬƠǧ�ń¤�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ  1944مارس  07إصالحات  قسمت 

هم األغلبية اليت رفضت الرضوخ و باقي اجلزائريني و من حق املواطنة مبوجب البند الثالث من األمر، 

أن الشعب اجلزائري أصبح يتطلع بكل قواه باستثناء الشيوعيني و هلذا األمر باعتباره أنه جاء متأخرا، 

.  إىل التحرر الوطين مثل مجيع الشعوب املضطهدة

�Ŀ� ¦ȂǇ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀÂƾǼĐ¦�ƢȀǋƢǟ�Ŗǳ¦Â�ǪƦǇ�ƢǸȈǧ�ƢȀȈǳ¤�Ƣǻǂǋ¢�Ŗǳ¦�̈ƢǻƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�À¢�ǾȈǧ�Ǯ ǋ�ȏ�ƢŲ

ساحات املعارك أو يف املعسكرات أويف السجون واملعتقالت األملانية، قد خلفت آالف القتلى 
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ا يف إسكات واملعطوبني، األمر الذي جعل السلطات الفرنسية تفكر يف سياسة اإلصالحات رغبة منه

�ƢǸȈǇȏÂ�©ƢƷȐǏȍ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǬȈǬƷ�Ŀ�ǺǠǸƬŭ¦�À¢�Śǣ��ƢŮ�Ƕēǂǐǻ�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦Â�ƢȇƢƸǔǳ¦�Ǯ ƠǳÂ¢

العسكرية منها، ويف مدى مالءمتها جلسامة التضحيات املقدمة ملن كتبت هلم احلياة من أولئك 

ǴȈǗ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ƢŮ�ƪ ƳÂ°�ƨȈƟƢǟ®�©¦°ƢǠǋ�ÃȂǇ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔ¢�ǚƷȐȇ��ǺȇƾǼĐ¦ ة سنوات

احلرب للوصول إىل أهدافها املتمثلة يف إسنادها من جهة واحملافظة على االستقرار من جهة،غري أن 

أصبح يتطلع إىل ) ǾǼǷ� ǄƳ�ÀÂƾǼĐ¦� ȏƚǿÂ(هذه اإلصالحات جاءت متأخرة الن الشعب اجلزائري 

اليت أشارت إىل  التحرر الوطين مثل مجيع الشعوب املضطهدة، ولعل ما يدل على ذلك تلك التقارير

�ǺȇƾǼĐ¦�ǒ Ǡƥ�ƨǯ°ƢǌŠ�ƨǓƢǨƬǻȏ¦�ÀȐǟ¤�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¿Ǆǟ.

أدى رفض التجنيد اإلجباري من طرف اجلزائريني إىل بروز نشطات عسكرية يف شكل سلسلة 

من عمليات حرب العصابات ضد املصاحل االستعمارية خالل احلرب العاملية الثانية قادها شبان 

، وعلى 1912ربوا من التجنيد اإلجباري  يف صفوف اجليش الفرنسي منذ  جزائريون  كانوا قد ه

�©ƢǘǴǈǳ¦�ƪ Ƿƾǫ¢�ƢǷƾǠƥ�ƨǏƢƻ��§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ƨǸƟƢǫ��©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǴǛ�ƢȀǴǌǧ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦

االستعمارية على فرض التجنيد اإلجباري على شباب اجلنوب اجلزائري، لتأخذ طابعا أكثر عنفا أثناء 

، 1945ماي 08اإلعداد النتفاضة و 1941ية متثل يف مترد احلراش يف جانفي احلرب العاملية الثان

حقا مل حتصل هذه النشطات على ما كانت تريده يف وقتها، لكنها حافظت على االجتاه الثوري لدى 

  .اجلزائريني ومهدت الطريق للثورة التحريرية الكربى

يف حق الشعب مار الفرنسي شكلت مسألة جتنيد اجلزائريني جرمية أخرى من جرائم االستع

�ƢĔ¢Â أن اجلزائر تتميز بوضع قانوين خاص  االستعماريةالسلطات اجلزائري،فعلى الرغم من إدعاءات 

ƢēƢǷ¦ǄƬǳȏ�ǂǰǼƬƫ�À¢�ƢȀǼǰŻ�ȏ�̄¤�Ǯإال ، جزء ال يتجزأ من فرنسا ǳǀǳ�ňȂǻƢǫ�ǪǘǼǷ�Ä¢�ƾƳȂȇ�ȏ�Ǿǻ¢

 ميثل حالة احتالل عسكري وليس هلا صفة بدعوى أن وجودها يف اجلزائر ال جتاه الشعب اجلزائري

ال ،باملعىن القانوين الصحيح ذات سيادة يف اجلزائر لوجود دولة  فرنسا دولة احتالل، وبالتايل رفض

لقواعد عرفية تنطبق بدءا من قيام فرنسا حبملتها  ايتوافق مع القانون الدويل الذي يشكل إطار 

�Ǯ Ǵƫ� ƢȀƬǻ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ŕƷÂ��Ƣē¦ȂǬǳ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ƪ Ţ�ƢȀǟȂǫÂ�ƨǜū�ǺǷÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�ƾǓ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦

.، بغض النظر عن أي ادعاءات بعدم وجود سلطة احتالل يف اجلزائر1962السيطرة يف عام 
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انون الدويل اإلنساين ليست بشكل عام عمل أفراد ومبا أن طبيعة اجلرائم املشار إليها يف الق 

بل هو عمل دول وسلطات وقوات احتالل، فهذا املرسوم حيمل يف جوهره طبيعة عمل الدولة 

االعرتاف مبا اقرتفته من جرائم يف حق الشعب اجلزائري فإن مل متتثل بÂ�ƨǴƬƄ¦�ƨƦǳƢǘǷ�ƢĔ¢ الفرنسية

القوانني التعسفية أثناء احتالهلا للجزائر، فمسؤوليتها ال فرنسا هلذا القانون ماضيا وحاضرا بشأن 

تسقط بالتقادم وفقا للقانون، وبالتايل تظل ملزمة بالتدخل والتعويض الكامل عن اخلسائر النامجة عن 

اجلرائم املثبتة من خالل أفعاهلا باجلزائر حىت وإن كان اجلانب القانوين ال يزال غامضا بالنسبة للطرف 

  . فرنسا كدولة احتالل بالتعويض الكامل واجلهة اليت تتلقى الدعاوي بالتعويضالذي يلزم 
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رسالة النائب ميسمي إلى وزير الحربية بخصوص مشروع التجنيد اإلجباري للجزائريين.



المـالحق

321

تابع الملحق رقم (1)

,A.A.O.M: المصدر Serie H, Boite N° 3H 56, Lettre De Messimy A Monsieur

Le Ministre De La Guerre



المـالحق

322
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A.N.O.M, Série H , Boite3h 56 ,rapport de redier lt-colonel au 104 reg inant
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D’infanterie A Monsieur Le Ministre De La Guerre.
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A.N.O.M, Série H, Boite 3h56, Instruction Relative Aux Opérations

De Recrutement.



المـالحق

325

الملحق رقم (05)
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: المصدر 

A.N.O.M, Série H, Boite 3H 19, Requêtes



المـالحق

327

)07(الملحق رقم 
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1934قائمة مالك أجھزة الرادیو من الجزائریین في القطاع الوھراني في سنة 

A.N.O.M, Série H, Boite 15 H 32, Liste Des Indigènes Qui A La Date Du

30:المصدر Novembre 1934 Ont Déclaré Un Poste De Radioffusion.
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12الملحق رقم 
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المغاربة في الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب الجیش الفرنسيتعبئة 
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A.N.O.M, Série Oran, Boite 5i 164, Répartition Des Effectifs Mobilisés
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 المصادر باللغة العربية

، شرح وتعليق ممدوح تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادر، )بن عبد القادر الجزائري (حممد-

.، ص2007حقي، اجلزء األول، منشورات تالة، اجلزائر  506.

، 56، اجلزء األول، منشورات مكتبة املنار، بغداد، دت، ص ص مذكرات تشرشلونستون ،   )تشرشل(-

57.

، اجلزائر ANEP، منشورات)ترجمة محمد المعراجي(،1898-1939مذكرات احلاج، ،)مصالي(-

.62، ص 2006

 سيةنالدوريات باللغة الفر 

18، ص2007، دار املعرفة، اجلزائر، 1914-1954الحركة الثورية في الجزائر ، أمحد )مهساس(-

،2007، تر أمحد منور، الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر، الشاب الجزائري، فرحات )عباس(-

، اجلزء الثاين، منشورات مكتبة املنار بغداد، دت مذكرات تشرشلويستون، )تشرشل(-

، ط السادسة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار ، الحركات االستقاللية في المغرب العربيعالل )الفاسي(-

27البيضاء، ص

.2011اجلزائر،للكتب، اجلزائر دار رحال، بكر أبو تر،االستعمار ليل ،فرحات )عباس(-

 المصادر باللغة االجنبية 

أرشيف المركز الوطني لألرشيف -1

Série : Territoires Du Sud, 1870-1962

Boite N° 0109

-Statistique Relatives A L’emplois Des Indigènes Algériens Dans Le Métropole
Pendant La Guerre 1914-1918.

Boite N 0254

- Diverses Affaires Militaire 1884-1938.

والية وهران أرشيف -2

Série I 4471.

-Boite n° N5601 :
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- Affaires Musulmanes, 1924.

-Notice Signalétique Des Caïd d’Oran

 :فرنسا مرسيليا بروفانس إيكس أرشيف -3

Série H.

Sous Série 3H.

Boite 3H1 : Armée-Askar-Spahis-Tirailleur-1843-1904

Centenaire Des Troupes.

-La Création D’une Ecole Préparatoire Indigène De La Marine Militaire En
Algérie.

- La Répartition Des Spahis Dans Les Trois Provinces D’Algérie.

- الجیوش األھلیة الجزائریة في سبیل فرنسا

Boite 3h11 : engagement 1914-1935.

-Renseignements Statistiques Sur Les Opérations Des Commission De Tirage
Au Sort.

- Tableau Présentant Par Année Le Chiffre Des Jeunes Gens

Boite 3h12 :

- Exemptions Ou Dispenses Du Service Militaire.

A.N.O.M., Série H, Boite 3h12, Le Décret De 7 Septembre 1926 Comparaison
Entre

Boite 3h 13 : Troupes Noires En Algérie.

-Troupes Noires En Algérie. Désignées Par La Commission Pour La Formation
Du Contingents.

- Analyse Relève Du Bataillon Sénégalais D’Algérie.

Boite 3H14 : Peloton D’élèves Aspirants Indigènes A Médéa.

-Admission Des Sous-officiers Indigènes A Saumur, Vœu Du Conseil
Municipal De Mascara.

- Sous-officiers Indigènes Des Régiments De Spahis

- Ecole Des E.A.I De Miliana.

- Ecole De Cavalerie Indigène d’Alger

Boite n° 3H18 : Anciens Combattants Musulmans1937-1940
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- Monsieur le ministre de l’air cabinet du ministre (Section De L’aviation
Populaire

- Lettre A Monsieur Le Ministre De La Défense Nationale

- Surveillance Politique Des Indigènes.

- Lettre De Ministre De La Guerre A Monsieur Le Ministre Des Colonies.

Boite3h19 :

- Requêtes A Monsieur Le GGA.

Boite3h24 : Défense Nationale –Service Des Travailleurs 1925-1940.

-Des Avantages Pécuniaires Réservés Aux Tirailleurs Nord-Africains.

- Etat D’esprit Des Indigènes En Algérie Pendant La Guerre De 1914-1918.

- Organisation Générale De L’Algérie Pour Le Temps De Guerre (13/12/1928).

- Avantage Pécuniaire Des Travailleurs Indigènes Nord-Africains Dans Le
Métropole En Temps De Guerre.

- Statut Des Travailleurs Indigènes Employés Dans La Métropole En Temps De
Guerre.

- Tableau Comparatif Des Avantage Pécuniaires Réservée Aux Tirailleurs Et
Des avantages Pécuniaires Proposés Pour Les Travailleurs.

- Travailleurs Indigènes A Distination De La Métropole En Temps De Guerre.

Boitte 3h56 :

- Rapport Sur Le Recrutement Des Indigènes

- Lettre de Messimy, A Monsieur le ministre de la Guerre

- Recrutement Des Indigènes (Garnisons Et Cadres A Affecter Aux Nouveaux
Regiments

- Rapport du colonel Redier

- Le Lieutenant Colonel Redier En Mission

- Le capitaine Chardennet en mission en Algérie.

- Recensement Des Indigènes Agés de 18 ans (Instruction Pour L’établissement
Des Listes.).

- Instruction Relative Aux Opérations De Recensement A Effectuer En 1912.

Boite 3H58 :

Au Sujet Des Travaux D’une Commission.
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Boite 3H61 :

-Recrutement Par Vois D’engagement Et Réengagement.

- L’obligation Militaire Et Les Droits Politiques Des Indigènes.

Boite 3h63 : Recrutement Des Indigènes1911-1922.

- A/ S De La Pétition Adressée Le 27 Mai Au Gouvernement Et Au Parlement
Sous Les Signatures De M.M Boudarba, Hadj Moussa, Docteur Bentami.

- Le Service Militaire Des Indigènes En Algérie.

- Le Service Militaire Des Indigènes En Algérie

- Premières Propositions D’établissement Du Service Militaire Des Indigènes.

- Note Pour Monsieur Le G.G Relative A L’âge D’appel Des Indigènes

- Les Origines De La Questions.

-Extrait Du Journal Officiel Du 13 Juillet 1913.

- L’application Des Nouveaux Décrets Concernant Le Recrutement Indigène.

- Note Sur Le Recrutement Dans Les Territoires Du Sud.

- Lettre Du Capitaine BERAUX.

-Programme Des Travaux A Exécuter Dans Les Territoires Du Sud Par Des
Chantiers Indigènes Militaires

A.N.O.M, Série H, Boite N° 3H67, Note Au Sujet De La Proposition De Loi De
M. Le Député Guernut Relative Au Recrutement Des Indigènes Algériens.

Boite 3H68 : Conseil De Révision Et Tirage Au Sort 1919-1952.

- Formations De La Classe Indigène 1924-1927.

- recrutement des indigènes non naturalisés.

- Recensement Des Indigènes Résident A L’étranger

- A/S De L’application Des Nouveaux Décret Concernant Le Recrutement
Indigènes.

-A/S Des Opération Des Commissions De Tirage Au Sort Pour Le Recrutement
Des Indigènes.

- Le Médecin Aide-Major A L’hôpital Militaire De Sidi Bel Abbés A Monsieur
Le G.G.A.
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- Instruction Ministérielle Relative A L’appel Sous Les Chapeaux Des Indigènes
Algériens Résidant Hors Du Territoire De l’Algérie.

Boite N° 3H70 : Recrutement des indigènes 1925-1933.

-Le Président Du Conseil Ministre De La Guerre A Monsieur Le G.G.A.

- Le Président Du Conseil, Ministre De La Guerre A Monsieur Le G.G.A.

- Le Président Du Conseil, Ministre De La Guerre A Monsieur Le G.G.A.

- Projet De Décrit Sur Le Recrutement Des Indigènes.

- Service Militaire Des Indigènes Algériens.

- Lettre Le Général Division NAULIN Commandant De 19eme Corps A
Monsieur Le G.G.A.

- Le Ministre De La Guerre A Monsieur Le G.G.A.

- Extrait Du Registre Des Délibérations Du Conseil Municipale De La Ville
d’Alger.

- service militaire des indigènes Algériens.

-Le GGA A Monsieur Le Ministre De La Guerre Et A Monsieur Le Ministre De
L’intérieur.

- Note A Monsieur Le GGA.

- Appréciation Général Sur La Valeur Physique D’un Contingent Indigène.

- Dispense Du Service Militaire Accordée Aux Indigènes Dont Un Frère Sert
Comme Engagé.

- P.V De La Séance Tenu A Alger Par La Commission Chargée D’examiner Le
Projet De Décret Relatif Au Recrutement Des Indigènes Algériens.

Boite 3H71 : Recrutement Des Indigènes 1925-1941.

- Surveillance Des Opérations De Recrutement.

-Révision Des Indigènes Algériens

- Appréciation Général Sur La Valeur Physique D’un Contingent Indigène.

Boite N°3H75 : Réservistes Indigènes 1933-1940.

-Etat Faisant Connaitre Le Nombre De Carte D’identité Qui Seraient Nécessaire
Pour Les Indigènes Administres Par La Division De Constantine.

-Rapport Sur Les Opérations De Convocation Des Réservistes Indigènes En
1937.

Boite 3H76 : Réservistes Indigènes 1937-1944.
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- Révision Des Exemptés Indigènes Des Classe 1934 Et 1937.

-Réserviste Indigènes Nord-Africains Soutiens De Famille.

Sous Série 9H

Boite N° 9H6 : Police Indigènes Propagande Diverse 19201-1921Service
Rendue Par Les Indigènes 1914-1918.

-Le Mépris De La Religion Musulmane Dans L’armée Française.

- Le Général Plantey Gouvenen De DUNKER Que A Monsieur Le Colonel
SARTON Des Jonhey.

- Démarche Des Chefs Indigènes Surant Aux Spahis Algériens.

- Le Général Commandant La Colonne Plantey.

- Surveillance Politique Des Indigènes ( Texte D’une Chanson Arabe )

- Interdiction Du Journal Arabe « EL FAROUK » Publié A Alger.

-Les Musulmans De l’Afrique Du Nord Et Le « Djihd ».

.1333يف مجادى الثانية سنة  �ƨǠǸŪ¦�ƨǴȈǳ�ǪǌǷ®�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�śȈǈǻȂƬǳ¦�ƾƷ¢�Ƣđ�¿Ƣǫ�̈ǂǓƢŰ8 "مراحل اإلحتالل-

-)ƨǧȐŬ¦�ǪƷ�Ŀ�ŅȂǬǳ¦�Â�ȆǴǠǨǳ¦�ƢĔƢȇǀǿ�Â�ȄǸǜǠǳ¦�ƢȈǻƢǘȇǂƥ(

)شرح دسائس الفرنسيني ضد اإلسالم و اخلالفة(-

- A/S De L’affice Musulman International Fondé Par Lotfi BEY En Suisse.

- Les Incidents De Tlemcen

Boite 9H42 : Syndicalisme Et Propagande.

-La Propagande Au Prés Des Indigènes En Faveur De l’Italie.

-Note Au Sujet De L’activité Italienne En Algérie ( De Mai 1935 A Octobre
1937).

- Le Journaliste Hassen Sialah Suspect De La Propagande Pour Le Compte De
l’Italie.

- A/ S Du Nommé Belghoul Rabah Ahmed.

-Acte De Décès De L’émir Khaled.

- Note Sur Le Bachagha Benchiha.

Boite 9H43 :

- Envoi D’officiers Allemands En Afrique Du Nord.

- Lettre De Farhat Abbas ( Mes Chers Amis 02/02/1940)
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- Activité De La Fédération Des Elus (Lettre De Ferhat Abbas A M. Le G.G.A)

- Extraits Des Rapports Etablis Par Les Officiers Des Affaires Militaires
Musulmanes.

-Activité De La Fédération Des Elus (Lettre De Ferhat Abbas A M. Le G.G.A)

-Au Sujet De L’activité Allemande En Algérie ( Mai 1935-1936 A Octobre
1937).

- L’action Anti-française Hitlérienne En Afrique Du Nord.

- Propagande Hitlérienne Parmi Les Musulmans.

Boite 9h44 :

- P.R.G Oran A Sécurité Générale Alger 10h 15 Le 6/06/1945.

- P.R.G D’Oran Téléphone 10h30 Le 26/05/1945.

Sous Série 12H

Boite 12H13 :

- Commission D’étude Economique Et Sociales Musulmans

Sous Série 13H

Boite 13H1 : Election Indigènes 1912-1920

- Rapport Du Chef De La Sureté Départementale d’Alger Du 26 Janvier 1920.

Sous série 15H

Boite N° 15H21 : La Presse 1925-1941.

- Le Préfet d’Alger A Monsieur Le G.G.A.

- Enseignent Libre Tayeb Elokbi.

Boite 15H32 : Disques Arabes

- Propagande Radiophonique Nedroma 4/04/1940

- Emission Allemande En Langue Arabe (Demande Des Feuilles D’écoute)
25/04/1940.

- Propagande Radiophonique (Cheikh Ben Badis Tlemcen 24 Mai 1940)

A.N.O.M, Série H, Boite 16H83, Note Concernant Les Pèlerins Se Rendant De
Tunisie d’Algérie Et Du Maroc A La Mecque.
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Sous série 16H

Boite 16 h 83 : Pèlerinage De La Mecque

- Note Concernant Les Pèlerins Se Rendant De Tunisie d’Algérie Et Du Maroc
A La Mecque.

Série I

Sous Série 5I

Boite N° 5I 151: Arrondissement De Sidi Bel Abbés 1936-1955.

- Grandes Familles A Sidi Bel Abbes 1936-1955.

Boite N° 5I 164 : questions militaires 1938-1944

Les Pensions Des Militaires Indigènes.

- Des Engagements Pour La Durée De La Guerre.

- Les Conditions D’internement.

- Situation Des Militaires Indigènes

- Mobilisation Des Réservistes Indigènes.

- De l’Incorporation Des Recrues Indigène Des Classes 1941 Et 1942. 10-07-
1940.

- Des Soldes Et Indemnités Allouées Aux Militaires Indigènes Mariés.

- Effectif Des Indigènes Nord-Africains Sous Les Drapeaux 02/05/1944.

- Situation Comparée Des Militaires Au Anciens Militaires Servant Ou Ayant
Servi « A Titre Français » Ou « A Titre Indigène ».

- Etablissement Des Tableaux De Recensement De La Classe Indigènes 1945.

- Tableau Récapitulatif Des Chiffres Des Population (Evalués En 1944).

- Appel Sous Les Drapeaux De 14000 Indigènes De La Classe 1943.

-Recrutement Indigène Pères Des Familles Nombreuses.

- Note De Renseignement

- Les Thèmes Et Les Formes De La Propagande Allemande Au Prés Des
Prisonniers De Guerre Musulmans

- Liste Des Conscrits Indigènes De La Classe 1936 Connus Comme Etant
Animés D’un Esprit Anti-français Ou Qui Doivent Etre Considérés Comme
Partisans Des Théories Révolutionnaires.
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- Les Empois Réservés Aux Anciens Militaires Indigènes d’Algérie.

- Note Relative A La Situation Des Militaires Indigènes Et Leur Principales
Doléances.

- Paiement De La Solde Européenne Au Militaire Israélite, 17.07.1943.

Boite 5I 165 : Questions Militaires –Surveillance Des Troupes

-Le Sous-préfet De Sidi Bel Abbes A Monsieur Le Directeur Du Centre
D’information Et d’Etude.

- Le Commissaire Divisionnaire A Monsieur Le Préfet.

- Situation Comparée Des Militaires Servant A Titre Français Ou A Titre
Indigène.

Série G.G.A

Boite 1H37-38-39 : Guerre 1939-1945.

- Bulletin Mensuel De Presse Indigène.

Boite 3H 14-16 :

- Note Sur Le Service Militaire Des Indigènes En Algérie.

Boite 3H20 : Emplois Réservés.

-Emplois Réservés (Cafés Maures)

Sous Série 2R

Boite 2R13 :

- Rapport Du Général MESSIMY Sur Les Conditions De La Mobilisations De
l’Afrique Du Nord.

- La Contribution De l’Algérie A La Défense Nationale.

- Sauvegarde Des Stock d’Hydrocarbures En Algérie.

- Approvisionnements Et Stocks De Guerre (Principes De l’Organisation Des
Ravitaillements).

- Rapports Du Général Messimy Sur Les Condition De La Mobilisations De
L’Afrique Du Nord.

- conscrit atteint du Trachome.

Sous Série 3R



قائمة المصادر والمراجع

345

Boite N° 3R12 :

Tableau De Répartition Des Classe De Mobilisation 29/11/1939.

Boite 3R22 : Désertion Spahis-Propagande Communiste-Surveillance Politique
Indigène.

-Les Agent De L’action Politique Allemande Au Prés Des Prisonnier
Musulmans Nord-Africains.

- Le G.G.A A Monsieur Le Ministre De La Guerre 25/01/1938.

- L’Action Allemande Au Prés Des Prisonniers Musulmans Nord-Africains.

- Lettre Adressé Par Un Militaire Indigène En France Au Chikh Benbadis,
14/11/1939.

- Arrestation D’un Militaire Indigène Pour Outrage Agent Et Propos Anti-
français.

- Etat d’Esprit De Tirailleurs Indigènes Du 7°R.T.A.

- Rapport A Monsieur Le G.G.A 16/05/1940.

- Le Sous Préfet De L’arrondissement De Sidi Bel Abbes A Monsieur Le Préfet
d’Oran.

- Actes De Propagande Allemande En Algérie.

- Correspondance Des Mobilisés Biskra.

- Monsieur Serim Institutaire A Tizi-Rached A Monsieur l’Inspecteur

- Désertion Sedrata.

- Rapport Sur Des Bruits Circulant Parmi La Population D’arrondissement De
Bougie.

- Développement De La Propagande Allmande Contre Les Musulmans
Algériens Résidant, En France.

- Propos Tenus Par Les Pérminissionaires Venus Du Front.

- Ecoute Des Porte Etrangers L’émission En Langue Arabe Radio-Berlin

- Ecoute Des Postes Etrangers L’émission En Langue Arabe Radio-Berlin
20/02/1940.

- Moyens D’actions Et Thème De Propagande Allemande.

- A/S De La Main-d’œuvre Indigène.

- Des Candidat Par L’engagement Par D’avancement D’appel.

-Propagande Allemande Chez Les Musulmans Algériens Résidents En France
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- Le Préfet De Département d’Oran A Monsieur Le G.G.A.

- Surveillance Des Militaires Indigènes.

- Demande De Vérification De Renseignements.

- Propos Tenue Par Un Tirailleur Du 5eme R.T.A.

- Militaires Servant Dans Le Métropole (Surveillance).

- Communication Lettre Emanant D’un Soldat Indigène.

- Rapport Sur La Propagande Effectue Par Les Autorités Allemande Au Prés
Des Musulmans Algériens

- Note Sur L’état D’esprit Des Militaires Indigènes Algériens Servant Dans La
Métropole.

-.Le Sous Préfet De L’arrondissement De Sidi Bel Abbes A Monsieur Le Préfet
d’Oran.

-Conscrits P.R.

-Lutte Contre Propagande Anti-française, Création De Foyer Régimentaire.

SERIE ALGER

Sous Série 2I

Boite 2 I 4-7 : Affaires Militaires

-Au Sujet De Déserteurs En Kabylie 29/09/1943.

Sous Série 4I

Boite 4I-7 : Prisonniers Indigènes

-Agents Propagandistes Musulmans.

- 4I-7, Extraits De Journaux En Arabe Mis En Circulation Dans Les Camps
Musulmans.

- Extraits De Journaux En Arabe Mis En Circulation Dans Les Camps
Musulmans.

- Exécution Note N° D 00 7090/ E.M°5 /12 Du 22/03/1945.

-Musulmans Algériens Rapatriables.

- Tirailleurs Nord-Africain Venu Combattre Sur Le Sol De France Et Fait
Prisonnier.

- Indigène Travailleur Nord-Africain Entré En France En 1939 Ou 1940 Ou En
1942 Comme Travailleur Volontaire.
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محفوظات مصلحة الوثائق بقصر فانسان باريس 

Série H.

Sous Série 1H.

Boite N° 1H1017 : Organisation Des Compagnies Sahariennes1901.

- Introduction Sur Le Recrutement Et L’administration Des Compagnies Des
Oasis Sahariennes.

-Boite N°1H1041 : situation des effectifs 1908-1912.

-Diminution Des Effectifs Du Territoire D’Ain SEFRA.

Boite 1H2845 : Mouvement Insurrectionnel Du 08 Mai 1945.

- Les Troubles De Mai 1945 En Algérie.

- Propagandes Nationalistes Dans L’armée.

- Renforcement En Cadre Des Unités De Tirailleurs.

Boite 1H 2857 : Compagne d’Indochine 1949-1951.

- Note De Renseignement Sur Les Nord-Africains En Egypte Et Leurs
Organisation.

 الوثائق الرسمية 

- J.O.R.F, N°37, 07/02/1912

- J.O.R.F, 14/09/1926.

-J.O.F.R, N°01 Du 01 Janvier 1944.

-J.O.R.F, N°57, 13/07/1944

-J.O.R.F., 10 Janvier 1944.

االجنبية باللغة الكتب  
-(Spitz) Joseph, Histoire Du 2 Emme Régiment Des Zouaves, L’acheb
Imprimeurs-Editeurs ,1898.

-E .(Perret), Les Français En Afrique, Récits Algériens 1830-1848, Brral Et.
Bloud Librairie Editeur,Paris,1886.

-Capitaine, (Passols), l’Algérie Et L’assimilation Des Indigènes Musulmans,
Henrie Charles Lavauzelle Editeur Militaire, Paris 1903.

-(Sébe), Achille, la conscription des indigènes d’Algérie, Emille Larose, Paris,
1912.
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-H. Farre De Navacelles, Précises Guerres de la France de 1848 à
1885,Librairie Plon , Paris 1890
- (Duruy) Victor, Le 1er Régiment De Tirailleurs Algériens Histoire Et
Campagne, librairie Hachette, Paris 1899.
- (De Gaulle), Charles, la France et son armée, librairie Plon, Paris 1938.

-(Boukabouya )Hadj Abdallah, L’islam Dans L’armée Française, librairie
nouvelle de Lausanne, 1917.

- (Beaufre), André La Revanche De 1945, Librairie Plan, Paris, 1966,

-(Garndcourt), Clément, Nos Indigènes Nord Africains Dans L’armée,
Nouvelle berger-Levrant, Editions, Paris, 1926.

- (Abbas), Farhat Le Jeune Algérien, édition ANEP, Alger, 2006,

 المراجع باللغة العربية 

.84،ص 2004، ط الثانية ،دار اهلدى، عني مليلة من تاريخ الجزائر الحديث، أمحيدة، )عميراوي(-

،دار 1830-1918متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسي ، حممد الصاحل، àبجاوي(-

.2009القصبة للنشر، اجلزائر 

، اجلزء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في الفترة الحديثة والمعاصرة، ناصر الدين، )سعيدوني(-

.1988الثاين، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر 

، ترمجة اسطنبويل رابح، ومنصف عاشور، الجزائر بين الماضي والحاضر، )وآخرون (أندري ،)برنيان(-

.1984ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

 و عماري الصادق ترمجة )، 1918-1974الجزائرية الوطنية رائد الحاج مصالي، بنجامني ،)سطورا(-

.2002اجلزائر،لالستقالل، األربعني الذكرى مبناسبة منشورات ،(ماضي مصطفى

اجلزائر، النشر و للطباعة هومة دار ، 1830-1962الجزائر تاريخ في مقاربات، ،إبراهيم)مياسي(-

2007.

 الطباعة ،سياسية و اقتصادية اجتماعية دراسة مزاب بني تاريخ،،يوسف)سعيد الحاج كبير بن(-

.2007اجلزائر،للجيش، الشعبية

 املطبوعات دار ،1830)-(1962المعاصر الجزائر تاريخ في دراسات و أبحاثعمار،،)هالل (-

.1995 اجلزائر اجلامعية،

 للنشر الوطنية الشركة ، 1919-1945الحربين بين الجزائر في االستقاللية الحركة محمد،)قنانش(-

.1982الجزائر،التوزيع، و
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 الوطنية ،املؤسسة2ط الثاين، ج ،العشرين و عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات ، حيي )بوعزيز(-

.1996اجلزائر،النشر، و لالتصال

 في الفرنسي االستعمار و بيوض بالشيخ خاص  )الكفاح من صفحاتسليمان، حممد)العال أبو(-

.2012غرداية،الرتاث، مجعية توزيع و نشر ،(الجزائر

 و للنشر الوطنية الشركة الثاين، ج،1900-1930الجزائرية، الوطنية الحركةالقاسم، أبو )اهللا سعد (-

.1983اجلزائر،التوزيع،
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