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كلمة شكر وتقدير 

 
 

الشكر هلل عز وجل الذي أنار يل الدرب، وفتح يل أبواب العلم 

. وأمدين بالصرب واإلرادة

على توجيهاهتا ونصائحها " شليب شهرزاد"مث الشكر لألستاذة القديرة املشرفة 

. السديدة

. دون أن يفوتين شكر كل أساتذة قسم التاريخ على مساعدهتم يل

وكذا الشكر واإلمتنان لكل الذين قدموا يل يد املساعدة من قريب 

. أو بعيد

 
 
 
 

 



 

اإلهداء 

إىل اليت مشلتين برعايتها واهتمامها ومل تبخل عليا بإرشادها وتوجيهاهتا   

" شليب شهرزاد"األستاذة القديرة 

اهدي هذا العمل إىل اغلي الناس على قليب والداي الكرميني، الذين أهلماين روح الصرب 

والنضال وغمراين بعطفهما وحناهنما 

" خولة السبيت " إىل روح زميليت الطاهرة 

إىل إخويت وأخوايت إىل كل العائلة 

" بديرينة مصطفى"إىل كل عائلة 

إىل الزمالء والزميالت 

 يف تنمية مواهيب يف جمال العلم واليت هي اليوم مثرة من اإىل أساتذيت الكرام الذين سامهو

. مثرات هذا العطاء

إىل كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها ويعمل على حتقيقها اليبغي هبا إال وجه اهلل ومنفعة 

 .الناس يف كل زمان ومكان



 أ
 

 مقدمـــــــــــة 

وذلك لقمة , لعمي ال أجانب واقعا مرا إذا قمت بأن تاريخ الجزائر المستعمرة شاق وعسير عمى اختالف مراحمو وعصوره
فال حياة ألمة إال ...وأىميتو كبيرة في المجتمع, المصادر والوثائق وألننا نتفق جميعا عمى أن وظيفة التاريخ ومكانتو وموقعو

 .بإحياء ماضييا

ال أحد منا يستطيع أن ينكر ما قامت بو السمطات االستعمارية الفرنسية في جق الشعب الجزائري بسياستيا القيرية 
فكشفت ىذه , تجاىو وبإبادة بأساليب ممنيجة ومدروسة استيمتيا بعمميات القتل والتشريد وتسميط العقوبات الجماعية عميو 

ىذه السياسة التي مثمت فصال قاتما في . الممارسات من جديد عن بشاعة وىمجية الوجو الذي ادعى أنو جاء لنقل الحضارة 
 .السجل الكولونيالي البغيض

فمقد رافق ىدم المقومات الحضارية لمشعب الجزائري وتجريده من ممتمكاتو مشروع آخر فريد من نوعو جيء بو 
فمم يكن قانون التجنيد اإلجباري الصادر في , خصيصا الستنفاذ الطاقات البشرية المتبقية عن سياسة اإلبادة والتشريد والنفي

 إال نموذجا صارخا لجممة قوانين استثنائية عبر مائة واثنين وثالثين سنة من االحتالل في فردوسيا 1912-فيفري-03
 .الضائع

 أول MESSIMY 1907فمم يكن مشروع التجنيد اإلجباري لمجزائريين والذي تقدم بو النائب ووزير الحرب الحقا 
ففكرة التجنيد تعود منذ بدايات االحتالل األولى حيث تنبو قائد القوات الفرنسية الجنرال دي بورمون إلى , مشروع من نوعو

استراتيجية ىامة جدا وىي أن إشراك عنصر األىالي لسيطرة عمى البالد والتحكم فييا، من شأنو أن يساعد فرنسا كثيرا عمى 
تحقيق أىدافيا االستعمارية ويذلل أماميا الصعوبات لذلك عزم دي بورمون عمى إدماج ىؤالء في الجيش الفرنسي بعد أن تم 
تشكيل فرق عسكرية وتمقينيا لتدريبات العسكرية خاصة من جية وسن جممة من القوانين التنظيمية من جية اخرى ،وبيذا 
تطورت ىذه الفكرة التي دار النقاش حوليا عبر مشاريع عديدة مع نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بسبب 

 فيذا الشكل من 1907لتدخل حيز التنفيذ سنة , احتدام التنافس االستعماري والعجز الكبير الذي عرفو الجيش الفرنسي
  .1912االستنزاف البشري مر بمحطات ىامة بدايتيا بالتطوع وصوال إلى طبيعتيا اإلجبارية مطمع فيفري 

فبعد ان أصبح التجنيد اإلجباري واقعا مفروضا عمى الجزائريين لجؤا لتعبير عن رفضيم بوسائل عدة  منيا الثورة او 
ىذا ما حمل اإلدارة الفرنسية الى فرض أساليب القوة والقسر واجبارىا الشباب الجزائري فى الدفاع عن الشرف الفرنسي , اليجرة
  .الميان

واأليديولوجية من , وتيتم ىذه الدراسة بإبراز مواقف الجزائريين وكذا الفرنسيين بمختمف فئاتيم وانتماءاتيم السياسية
وقد كان رفض الجزائريين مبنيا عمى أسس دينية وقانونية واقتصادية عمى غرار أن ىذا , 1916-1912التجنيد اإلجباري 

 .  القانون حمال آخر يضاف عمى عاتقيم باإلضافة إلى القوانين االستثنائية األخرى كقانون األىالي ومنشور جونار



 ب
 

ذا كانت فرنسا تجند الجزائريين إجباريا لمعمل في صفوف الجيش الفرنسي والقتال في سبيل الصالح الفرنسي منذ  وا 
فمن الشائع تاريخيا أن أي حركة سياسية أو إصالحية , إلى غاية الحرب العالمية األخيرة (1845حروب )عشرات السنين 
 :والسيما في البمدان المستعمرة تنمو وتتطور في ظروف معينة في الحركة الوطنية الجزائرية والتي تمثمت, تظير في العالم

في تيار حركة الشبان الجزائريين و تيار المصمحين قد ظيرت في ظروف تعد في اعتقادنا من أصعب الفترات -
لم تُْفِض التاريخية التي عرفتيا الجزائر إبان الفترة الحديثة و ذلك بوسائل جديدة في المقاومة دون التخمي عن الثورة فعندما 

و لكن لما أوصد باب اليجرة , الوفود والعرائض إلى نتيجة لجؤوا إلى اليجرة إلى خارج البالد بنية عدم العودة إلييا بعد ذلك 
 .1916 و 1914أماميم قاموا بالثورة سنتي 

و تيتم ىذه الدراسة كذلك بإبراز أثار التجنيد اإلجباري عمى الجزائريين فمعمو من نافمة القول أن نذكر أن لكل حادث 
فالتجنيد اإلجباري خمف عدة آثار في مجمميا تجسد , في حياة اإلنسان من آثار نفسية و مادية و سياسية تترك بصماتيا 

االنتياكات الصارخة التي ارتكبتيا السمطات االستعمارية في حق الجزائريين العزل انطالقا من حرمانيم حرية االختيار وآثار 
سياسية يمكن القول أنيا عكست تبمور الوعي السياسي لدى الجزائريين بعد إقناعيم أن إصالحات فرنسا المزعومة من 

فشرعت الجزائر السيما بعد الحرب العالمية األولى تتطمع إلى مستقبل أفضل , ،ىي ذر الرماد عمى العيون 1919إلى 1908
من حاضرىا االستعماري التعيس عن طريق العمل التحرري الذي تركز خالل فترة ما بين الحربين عمى التربية السياسية 

 .وعمى المطالبة بإحداث إصالحات عاجمة ذات طابع سياسي و اجتماعي واقتصادي, والتوعية الثقافية لمجماىير

  :أسباب اختيار الموضوع-

حقيقة التجنيد االجباري ووقوف موقف الحياد الموضوعي  دوافع اختياري الموضوع فيي الرغبة في التعرف عمى أما
عن صدق كتابات المؤرخين الفرنسيين الذين نجدىم جميعا يأخذون نفس التوجو من حيث عالقة المجندين بفرنسا عالقة والء 

خالص وتفاني في خدمة العمم الفرنسي   .وا 

 الحقيقية لتراجع االنضمام اإلرادي في صفوف الجيش الفرنسي ، وتحديد عوامل األسبابالرغبة الممحة في معرفة - 
اضطرار فرنسا لتجنيد الجزائريين في صفوف جيشيا واضعة بين أيدييم السالح بعد تمقينيم لتدريبات العسكرية الضرورية ومن 

 (.1916-1912)ثمة الوقوف عمى مواقف الجزائريين و الفرنسيين من التجنيد 

كشف صور انتياك فرنسا الصارخ لمقانون الدولي و اإلنساني عن طريق إصدارىا قانونا جعمت فيو أبناء  محاولة- 
ويدا عاممة رخيصة تشيد اقتصاد " في أوروبا ومستعمراتيا"الشعب الجزائري حطبا لمحروب التي يشتعل أوزارىا ىنا و ىناك 

دولة المترو بول وتحرث وتزرع وتعتني بمزارع المعمرين وتخدم مصانعيم وأرضا بكرا غنية تصدر خيراتيا إلى أقاصي الدنيا 
  يجني ثمارىا المحتمون، ويثرون بيا اقتصادىم ويمبون رغباتيم المتزايدة في جشع وغطرسة قل نظيرىما في التاريخ أما



 ج
 

ابراز اآلثار االجتماعية والنفسية واالقتصادية ليذه السياسة عمى الشباب الجزائري المجند والتي مازالت تسيء إلى قيم _
 .الثورة الفرنسية الكبيرة

 تضحيات جنودنا الذي حولتو مجمة الفريك التين إلى موضوع ىو تقديراتوما دفعنا إلى اختيار ىذا الموضوع فعال  -
 :لروالن دورجوالس لتبدوا لنا قيمة ذلك التقدير إذ يتعجب قائال " صمبان الحطب"فيكفيني أن أسوق جممة من رواية , لمسخرية 

 "!!سوف يحمى الوطيس .......التيوس يتابعون "

عمى الجزائري كناية عمى " تيس "أي " بيكو "إن تفكير من ىذا النوع غني عن كل التعميق فقد الفرنسيون يطمقون اسم 
 .سواد شعره ولكن تحريضا أيضا لما يمصق بيذا الحيوان من صفة الغباء 

ولكن أقوى سبب دفعنا إلى البحث في ىذا الموضوع ىو تشجيع األستاذة المشرفة لتوسيع مداركنا حول تاريخ الجزائر -
وتحفيزنا كذلك عمى اختيار ىذا الموضوع لعدم انفراده ببحث خاص يشمل , بقيامنا بيذه الدراسة فجازاىا اهلل عنا كل خير

جميع ىذه الجوانب سوى دراسة األستاذ ناصر بالحاج التي كانت عبارة عن رسالة لنيل شيادة الماجستير في تخصص التاريخ 
و  ( 1916-1912 ) تحت عنوان مواقف الجزائريين من التجنيد اإلجباري 2005-2004المعاصر، جامعة بوزريعة سنة 

بالرغم من أنيا الدراسة األولى من نوعيا في حدود اطالعنا، إال أن ىذه الدراسة ناقشت القضية بتركيز عمى إبراز مواقف 
الجزائريين ولم تيتم بإبراز الجذور األولى لقانون التجنيد اإلجباري وآثاره المختمفة ومن ىنا يأتي اليدف من دراستنا التي تعتبر 
محاولة لمبحث في النواة األولى لتجنيد الجزائريين التي أدت إلى إصدار قانون التجنيد اإلجباري في صفوف الجيش الفرنسي 

قحام الجزائريين في الحرب العالمية األولى وموقف الجزائريين والفرنسيين من التجنيد في سنة   وأيضا لبحث 1916-1912وا 
جوانب ظمت غامضة من تاريخنا الوطني كإبراز وجو آخر من آثار السياسة االستعمارية وىو آثار التجنيد اإلجباري النفسية 

 .واالجتماعية

  :إشكالــــــية البحث 

إن إشكالية ىذه الرسالة تمثميا مجموعة من األحداث بمسبباتيا ومؤثراتيا قد تبدو عمى حقيقتيا، ألن ىناك أشياء كثيرة 
تكون بقيت خافية عمى الباحث نفسو، ألن تجنيد الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي والذي تزامن مع تطور األحداث 

الدولية نحو األسوأ في أوروبا، حيث كانت كل المؤشرات تتنبأ بقرب اشتعال حرب أوروبية وشيكة وبالتالي كان عمى السمطات 
االستعمارية أن تعد ليذه الحرب المرتقبة بحشد أكبر عدد من الجنود الجزائريين بإجبارىم ليكونوا وقودا لحرب ال ناقة ليم فييا 

تروييا معانات المحاربين الجزائريين . وال جمل، مازالت آثار ىذه السياسة اإلجبارية الزجرية النفسية واالجتماعية واالقتصادية
القدامى الذين يروون مأساة عمرىا أكثر من ستين سنة بألم وحسرة كبيرين إلى ما وصفوه بسنوات الخراب ومن جية أخرى 

قرار الخدمة العسكرية اإلجبارية ليا أثر في أن ارتسمت معالم الحركة  كانت ىذه الفترة العصيبة من تاريخ الجزائر المعاصر وا 
 .الوطنية في بداية القرن العشرين
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 : فاإلشكالية التي نسعى إلى توضيحيا من خالل التساؤالت التالية ىي

ما النواة األولى لتجنيد الجزائريين التي أدت إلى قانون التجنيد اإلجباري في الجيش الفرنسي؟ وما أبرز الحروب -1
التي أقحم فييا الجزائريون وفيما يتجسد المجندين في ىذه الفترة العصيبة ؟ وماىي أبرز الفرق العسكرية المشكمة من 

 الجزائريين في تمك الفترة ؟

لماذا اضطرت فرنسا لتجنيد الجزائريين في صفوف جيوشيم واضعة بين أيدييم السالح بعد أن لقنتيم التدريبات -2
 العسكرية الالزمة ؟

 فيما تمثمت إسيامات الجزائريين لمذود عن الشرف الفرنسي أثناء الحرب العالمية ؟-3

 ما ىي أىم اآلثار االجتماعية واالقتصادية وحتى النفسية لمتجنيد اإلجباري الفرنسي لمجزائريين؟-4

 كيف كان موقف الجزائريين و الفرنسيين من ىذه السياسية ؟-5

 :المناهج المعتمدة في البحث 

 :وقد اعتمدنا منيجين أساسين في ىذه الدراسة 

 وقد طبقناه في رصد األحداث وترتيبيا ترتيبا كرونولوجيا و وصفيا حسب كل مرحمة من المنهج التاريخي الوصفي
 .المراحل من خطة الرسالة 

 وقد سمكناه في دراسة وتحميل ىذا القانون وظروفو والمحاوالت الفرنسية لحشد أكبر عدد ممكن المنهج التحميمي النقدي
من المجندين ومن ثمة تحميل مواقف الجزائريين والفرنسيين والمستوطنين والعمل عمى نقدىا وفقا لما توفر من مادة تاريخية 

 .واستخالص آثار ىذه السياسة عمى المجندين الجزائريين
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 :خطــة البحث 

 :وقد وزعنا المادة التاريخية عمى ثالثة فصول باإلضافة الى مقدمة وخاتمة 

تناولنا فيو النواة األولى لتجنيد الجزائريين التي أدت إلى إصدار قانون التجنيد اإلجباري ومختمف : الفصل األول -
 ومختمف المشاريع والمناقشات التي 1900 -1845الفرق العسكرية المشكمة من المجندين والحروب التي أقحموا فييا سنة 

 .سبقت تطبيقو ،كما حاولنا إبراز الدوافع وظروف تطبيق ىذا القانون

 وموقف الجزائريين والدعايات 1918 – 1914تناولنا فيو إقحام الجزائريين في الحرب العالمية سنة : الفصل الثاني -
المؤيدة والرافضة لمتجنيد ومن ثمة إبراز موقف الفرنسيين من ساسة وعسكريين ومستوطنين ،كما تم إبراز مواقف الجزائريين 

موقف أعضاء حركة الشبان الجزائريين والمصمحين ثم طرق رفض الجزائريين عامة لمتجنيد قبل وبعد سنة كمن التجنيد 
إبراز طرق فرنسا المتصاص   و لمتجنيد اإلجباريالجزائريينثم إبراز أساس رفض  . من أساليب سياسية وعسكرية1912

 .غضب الجزائريين

تطرقنا فيو إلى إبراز آثار التجنيد من آثار اقتصادية ونفسية واجتماعية وكذلك أبرز االنعكاسات : الفصل الثالث-
السياسية لمتجنيد اإلجباري حيث اطمع المشاركين في الحرب العالمية األولى وسكان المستعمرات في جبيات القتال أو كعمال 

منحتيم الفرصة ألن ينادوا بتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرية، وبوادر تبمور الوعي  فقد في المصانع عمى الواقع األوروبي
 .والتربية السياسية لمجماىير

 :التعريف بأهم مصادر و مراجع البحث

متعاونون و " إن المصادر التي اعتمدنا عمييا اعتمادا كبيرا فنخص بالذكر كتاب الدكتور محمد الصالح بجاوي 
ىذا الكتاب الذي و جدنا بالفعل بين ثناياه الكثير من الحقائق العممية المستوحاة من " مجندون جزائريون في الجيش الفرنسي 

مادة أرشيفية فقد أفادنا بالوقوف عمى بدايات انخراط الجزائريين في الجيش الفرنسي وأبرز الفرق العسكرية المشكمة من 
 .الجزائريين في الجيش الفرنسي منذ األسابيع األولى لالحتالل

الذي فصل في مسألة التجنيد اإلجباري باإلضافة '' لشارل روبير آجرون"  كتاب الجزائريون المسممون وفرنسا أيضا -
 .جريدة المبشر التي صدر فييا قانون التجنيد اإلجباري األولعمى 

أحمد منور و قد وجدت عمى صفحات ىذا " ترجمة "أما المصدر الثاني فيو كتاب الشباب الجزائري لفرحات عباس 
الكتاب الذي أتيح لي إلكترونيا شيادة حية بمجموعة من مقاالت التي كتبيا الكاتب تحت اسم مستعار في العشرينيات  وىـي 
ضرورية لمعرفة بداية النضال السياسي ، فبالرغم ما يمصق بفرحات عباس من صفة مغاالتو في اإلدماج في فترات سابقة 

  .،إال أننا وجدنا شيادة حقيقية لمعانات المجندين الجزائريين



 و
 

المجند في صفوف االحتالل " الحاج محمد بوزيدي " أيضا المقابالت الشخصية وأخص بالذكر مقابمتي مع المجاىد -
سابقا والذي تفضل عمي لتمبية دعوتي بزيارتو لي في منزلي والذي صور لي معانات المجندين نفسيا واجتماعيا وحتى 

 .اقتصاديا من تجربتو الشخصية 

 صعوبات البحث

ال يخمو أي بحث موضوعي وىادف من الصعوبات، فيي عديدة منيا نقص الوثائق  والتي تعد أىم مصدر لكتابة -
 .بحث أكاديمي فمعظم وثائقنا موجودة في أرشيف فرنسا

 .كالعرائض الخاصة بالموضوع ىذا ما دفعني إلى الرجوع إلى الكتب بدل الوثائق-

أما الصعوبة األخرى التي واجيتني خالل إعداد ىذا البحث تتمثل في أن أغمبية المصادر والوثائق التي لجأت إلييا -
محررة بالمغة األجنبية فكان الزما عمي أن أقوم بقراءتيا وترجمتيا بالمغة العربية وقد استغرق ذلك وقتا طويال نوعا ما من أجل 

 .إنجاز ىذا العمل

وقد وجدت كذلك صعوبة أخرى تمثمت في مشكل اختصار المراحل التي مر بيا التجنيد اإلجباري ومواقف -
الجزائريين، باإلضافة إلى أنو ال يوجد أي مرجع حسب إطالعنا من قريب أو بعيد يشير ولو اإلشارة آلثار التجنيد اإلجباري 

 .عمى الجزائريين

  

 ".  شمبي شهرزاد"   وفي األخير نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساىم في إعداد ىذا العمل وخاصة األستاذة 
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

  
. النواة لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري:الفصل األول
تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي قبل الصدور الرسمي لقانون التجنيد :المبحث األول

. اإلجباري
. م1912تجنيد الجزائريين قبل سن قانون التجنيد اإلجباري-1  
الفرق العسكرية المشكمة من المجندين الجزائريين و الحروب التي أقحموا فيها -2  

. م1900-م1845
. م1912سوابق مسألة التجنيد اإلجباري -3  

. م1912سن قانون التجنيد اإلجباري :المبحث الثاني
. دوافع و ظروف تطبيق التجنيد اإلجباري عمى الجزائريين-1  
. (مفهوم القانون و مراسيمه)دراسة القانون-2  
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

 . تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي قبل الصدور الرسمي لقانون التجنيد اإلجباري: المبحث األول 
: م1912تجنيد الجزائريين قبل سن قانون التجنيد اإلجباري . 1

الكونت "إف فكرة استغالؿ الجزائرييف مجنديف في صفوؼ الجيش الفرنسي تعود إلى 
، حيث تأكد أف التوغؿ في أعماؽ 1830قائد الحممة العسكرية لالحتالؿ الجزائر " دي بورموف

ىذه البالد ليس باألمر السيؿ، لذلؾ سعى إلى تدعيـ جيش االحتالؿ بالعناصر المحمية حتى 
تتمكف مف السيطرة عمى المناطؽ التي كاف مف السيؿ احتواؤىا، لكف عند مجابيتيـ أي 

الفرنسييف لمجزائرييف الذيف لـ يكف مف السيؿ عمييـ قبوؿ محتؿ أجنبي في بالدىـ يتحكـ في 
مصيرىـ، فكيؼ تـ ىذا التجنيد إذف لبعض الشباب الجزائري في صفوؼ الجيش الفرنسي؟ 

الكونت دي " وىذا الشعب معروؼ منذ العصور الغابرة برفضو لكؿ عنصر أجنبي ولذلؾ وجد
نفسو مضطرا إلى التعامؿ مع الشعب الجزائري مف دوف " كموزيؿ " خميفة لمجنراؿ" بورموف

واسطة مستفيدا مف الخطوات التي قطعيا سمفو مع القبائؿ الزواوية التي تـ االتفاؽ معيا منذ 
1830 أوت 25

معسكرة بمدينة " دي بورموف" فارس التي تركيا 500فالعناصر الزواوية . (1)
مف التغمب عمى " كموزيؿ" الجزائر تحت تصّرؼ الفرنسييف مكنت الحاكـ الجديد الجنراؿ

صعوبة التعامؿ مع الجزائرييف الذيف قاوموا الفرنسييف مقاومة عنيفة عند محاولتيـ لمتوسع في 
بشأف القطر الجزائري اتخذ قرارا يقضي بتخفيض عناصر " كموزيؿ" البالد، ولجيمو الجنراؿ

: جيش االحتالؿ إلى الثمث ومف أجؿ ذلؾ كتب إلى وزير الحرب الفرنسي بتاريخ
 جندي 10.000 بخطورة سحب ثمثي الجيش الفرنسي مف الجزائر ألف بقاء 06/09/1830

في ىذه المستعمرة كفيؿ بقدرة الحكومة عمى المحافظة عمى احتالؿ مدينة الجزائر؛ وكذا 
. (2)"عنابة"و"وىراف "مواصمة السيطرة عمى مدينتي 

إذا منذ البدايات األولى لإلحتالؿ الفرنسي لمجزائر فكر الفرنسيوف في السبيؿ األمثؿ 
فاستطاع . إلتماـ السيطرة الكمية عمى البالد مما يسيـ في تحقيقيـ ألىدافيـ االستعمارية

 ديسمبر، حيث بموجبيا تـ تشكيؿ فرقة 3-2 أكتوبر ثـ 1كموزيؿ فعؿ ذلؾ بإصداره لقرار 
ـ، بوصوؿ المجنة إلى الجزائر ىذه المجنة التي كانت 1833الزوافة، وفي شير سبتمبر 

                                                 

، دار انقظبت 1، ط1918-1830متعاووون ومجىدون جزائزٌون فً الجٍش الفزوسً  يذًذ انظانخ بجأي،(1)

. 33، ص2009نهُشز، انجشائز، 

انشٔأة، ًْٔ قبائم حقطٍ يذٌُت انقبائم أيا انشٔافت، ٔقذ أخذث ْذا االطى َظبت إنى قبائم انشٔأة انخً حشكهج يُٓا ألٔل (2)

: أَظز .يزة ًْٔ فً انٕاقع بقاٌا فزقت عظكزٌت يٍ انًخطٕعٍٍ كاَج حابعت نهذكى انعثًاًَ بانجشائز

. 778،ص2008عاشٕر شزفً ،يعهًت انجشائز ،دار انقظبت نهُشز ،انجشائز ،
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

- الجزائر-كاف مف بيف فحوى تقريرىا ضرورة الحفاظ عمى شماؿ إفريقيا" ديكاز" برئاسة الدوؽ 
كمستعمرة وضرورة تجنيد قوات مف األىالي ضمف الجيش الفرنسي قد تبمغ الواحد والعشريف 

في ضـ األىالي " دي برموف"و" كموزيؿ"ألؼ رجؿ والتي أكدت عمى إستراتيجية كؿ مف 
وفي ىذا الصدد حاولت االحتفاظ ببعض صيغ التجنيد التي كانت إباف فترة . لمجيش الفرنسي

العيد العثماني في الجزائر، فشكمت فرؽ المحزف والتي ىي عبارة عف قبائؿ مختمفة تؤدي 
الواجب العسكري لمدولة الحاكمة، وىي شبيية كذلؾ بنظاـ الخدمة العسكرية في نظاـ 

اإلقطاع بفرنسا لذلؾ احتفظت اإلدارة الفرنسية بيذا التنظيـ مع التعديؿ فيو قميال، حيث 
( 7)، والتي تنص المادة (*) معاىدة مع قبائؿ السمالة والدواير1835جواف 16عقدت في 

السابعة منيا عمى استجابة ىذه القبائؿ لنداء الحاكـ العاـ الفرنسي بوىراف حتى لو كاف القتاؿ 
ضد الجزائرييف وتتكفؿ فرنسا بتسميحيا، ويتمقى المحاربوف الخيالة فرنكيف في اليـو أما المشاة 

وكانت . (1)ففرنكا واحدا إضافة إلى االمتيازات التي يتمقونيا كاإلعفاء مف الضرائب العربية
ىذه المعاىدة ىي سبب معركة سيؽ بيف األمير عبد القادر وفرنسا حيث رأى األمير أف ىذه 

عكس ذلؾ، وبالفعؿ عند حدوث " دي ميشاؿ"القبائؿ تابعة لسمطتو في حيف رأى الجنراؿ 
لى جانب فرؽ المخزف، ثـ كذلؾ تشكيؿ  المعركة حاربت ىذه القبائؿ ضد األمير عبد القادر وا 
قوات شرطة مف األىالي تحمؿ اسـ العسكر، وىـ مشاة والخيالة وىـ فرساف بموجب مرسـو 

ـ يعمموف عمؿ الشرطة ويعمموف عمى جمع الضرائب، ويتمقى الخيالة 1843 سبتمبر 16
. (2)خمسة عشرة فرنكا لكؿ فرد منيا (ؼ15)شيريا، بينما يتمقى العسكر  (ؼ30)

ولـ يكتؼ الفرنسيوف باستغالؿ المجنديف الزواوييف وقبائؿ المخزف في معاركيـ 
الطاحنة التي كانوا يخوضونيا ضد المقاوميف الجزائرييف بؿ عمدوا إلى إنشاء أسالؾ أخرى 

فرضتيا ظروؼ الحرب ومقاومة الجزائرييف العنيفة لمغزاة، وكانت مف بيف الفرؽ التي تعاونت 
 (*)"مصطفى بف إسماعيؿ"التي ساىمت بشكؿ كبير لزعامة اآلغا " فرؽ القومية"مع الفرنسييف 

بالقطاع الوىراني، حيث وجد الفرنسيوف في القومية " عبد القادر" في تحطيـ مقاومة األمير
وبما أف ىذه الفرؽ . (3)فصائؿ ممحقة بالجيش ال تكمؼ الخزينة الفرنسية أية مصاريؼ إضافية

                                                 

 ًْٔ قبائم عزبٍت حقطٍ انغزب (Smela et Douair)قبائم انظًانت ٔانذٔاٌز، كًا ٔردث فً انُض انفزَظً . * 

. 868أَظز عاشٕر شزفً ،انًزجع انظابق ،ص.انجشائزي، ٔبانخذذٌذ فً يُطقت طٍق ٔقذ كاَج يٕانٍت نهًهك انفزَظً

 .34المزجع وفسً، ص  (1)

 .35المزجع وفسً، ص (2)
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

العسكرية مف األىالي المتعاونيف مع الفرنسييف ليست نظامية وال تمت بصمة إدارية أو  
تنظيمية إلى الجيش، فقد كاف وجودىا يدعـ العمميات الحربية لمجيش الفرنسي في مختمؼ 

مناطؽ العالـ التي احتمتيا سواء أكاف ذلؾ في المكسيؾ أو السنغاؿ أو جزيرة مدغشقر دوف 
أف تتحّصؿ عمى أية حقوؽ مادية، وكانت الفرقة التي كونيا الممموؾ التونسي يوسؼ بمالو 
الخاص تعتبر أولى فضائؿ القومية التي عممت عمى تكريس االحتالؿ الفرنسي لمجزائر، 

وكاف يوسؼ ىذا دنيئا ال أخالؽ لو حسب المؤرخيف الفرنسييف أنفسيـ فقد عجبوا مف أمر ىذا 
الدنيء في سموكو الألخالقي الذي ال يمت بصمة إلى جرأة وأخالؽ الجندي األوروبي، ومف 

بيف القبائؿ التي انضمت إلى الفرنسييف وتعاونت معيـ مقدمة خدماتيا ووالئيا لجيش 
االحتالؿ نجد قبائؿ الدواير والسمالة حيث كانت متحالفة مع الفرنسييف وضمنت ليـ بفرسانيا 
ما عرؼ بالشرطة المسمحة لألقاليـ المعترفة بسمطة الفرنسييف عمييا والمرتبطة معيـ باتفاقية 

أما االنضماـ في ىذه الفرؽ إرادي لكف عمى خالؼ الفرؽ األخرى يتميز نظاـ . (1)ـ1835
نما يستفيدوف مف مؤف غذائية وعمؼ . القومية بأف المنضميف فيو ال يتمّقوف مرتبات مالية وا 

لماشيتيـ باإلضافة إلى تمويميـ بالرصاص، كما جندت فرنسا كثيرا مف فرؽ القـو الجزائرية 
ونقمتيا لمقتاؿ ضد المسمميف المغربية حيث كاف ليا دورا فعاال في التوسع االستعماري 

. (2)الفرنسي عمى المنطقة
أما في الشرؽ الجزائري كاف القومية مف أتباع ابف قانة شيخ العرب البسكري عمى 

في " الجبار"اتفاؽ مع الجنراؿ غالبوا الذي قدـ اليدايا واألمواؿ لزعيميـ مكافأة لو عمى عممة 
محاربة أتباع األمير عبد القادر، وباختصار استمر ىذا الصنؼ مف القومية المتعاونيف 

والمتحالفيف مع الفرنسييف يساندوف ويدعموف الوجود االستعماري في مختمؼ مناطؽ القطر 
. (3)ـ1962-1954الجزائري حتى نياية حرب التحرير 

                                                 

 35 ،ص،المزجع السابكيذًذ انظانخ بجأي ، (1)

(2) . Ageron Charles Robert, les Algériens musulmans et la France (1871-1919), 

Tome02, presses universitaire de France, Paris, P1056. 

(3)   Charle Andre Julien, L'histoire d'Algérie contemporaire, La conquête et les 

début de la colonisation (1827, 1871), presses universitaire de France, Paris 1964, 

P 279. 
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

 21/03/1831 المدعـ باألمرية الممكية في 1831مارس 9لقد سبؽ وذكرنا أف قانوف  
نص عمى تأسيس السمؾ العسكري الزواوي بصفة رسمية وقضى إلى جانب ذلؾ التأسيس 
الرسمي بإنشاء سريتيف مف فرنسا الفرؽ الزواوية أطمؽ عمييما تسمية القناصة الجزائريػوف 

 Les chasseurs"قناصة إفريقيا : الذيػف أدرجوا ضمف السمؾ العسكري الفرنسي

Algériens" مكانات عظيمة لـ تكف واضحة مف قبؿ حيث ، والذيف قد برىنوا عمى قدرات وا 
استحّقوا وبكؿ جدارة صفة وتسمية الجيش اإلفريقي، وقد أصبح االلتحاؽ بيذا السمؾ غير 

محدود العدد بالنسبة لمجزائرييف كما كاف عميو األمر في البداية ليصبح ىذا النوع مف 
 التابعيف لسمؾ قناصة إفريقيا، وقد تـ القناصة الجزائريينالمجّنديف بعد ذلؾ معروفيف باسـ 

لمفرنسييف تأسيس لواءيف جديديف لمجيش اإلفريقي أحدىما في مدينة الجزائر وبالثاني في 
، وكاف المنتسبوف ليذيف المواءيف جنودا فرنسييف جمبوا مف 16/11/1881: وىراف بتاريخ

 40مختمؼ األلوية الفرنسية ومجندوف مف الجزائرييف والمعمريف، حيث كاف في كؿ سرية 
وبالعودة إلى المواء األوؿ الذي تأسس في مدينة الجزائر نذكر أنو استقبؿ في . مجندا جزائريا

بداية األمر السريتيف المتيف أطمؽ عمييما اسـ القناصة الجزائريوف، والسريتاف كانتا تابعتيف 
: في بداية التأسيس إلى السمؾ الزواوي بموجب األمرية الممكية السابقة والمؤرخة في

. (1)ـ21/03/1831
ـ أسست السمطات العسكرية المواء الثالث لمقناصة في عنابة 06/01/1833: وبتاريخ
 سرايا 6 صار كؿ لواء مف األلوية الثالثة لقناصة إفريقيا يضـ 27/07/1835وىكذا، ففي 

الحصاف والسالح، وقد أضيؼ إلى فرساف كؿ سرية : في كؿ منيا جنديا خياال بكامؿ عدتو
ـ عمدت السمطات 1838 فيفري مف عاـ 08 جنديا مف المشاة، وفي 59مف سرايا ىذا السمؾ 

. (2)الفرنسية إلى إلغاء فرقة القناصة الجزائرييف مف سمؾ قناصة إفريقيا
. رغـ ما قدمتو ىذه الفرقة المشكمة مف الجزائرييف مف خدمات ميمة لمجيش الفرنسي
لكف جريدة المبشر التي أوردت النبأ لـ تذكر األسباب والدوافع التي أدت إلى ىذا اإللغاء 

الذي لـ يدـ سوى تسعة أشير وستة يوما فقط، حتى سارعت السمطات إلى إعادة ىذه الفرقة 
 (3) حوؿ سمؾ07/12/1841: أما في. ـ24/11/1838: إلى الوجود في نفس العاـ بتاريخ

                                                 

. 164، صالمزجع السابكيذًذ انظانخ بجأي، (1)

. 165، ص المزجع وفسً(2)

، دٌٕاٌ انًطبٕعاث انجايعٍت، قظُطٍُت، انجشائز، 1930-1830الجزائزٌٍه وفزوسا والمستوطىٍه طانخ عباد،  (3)

. 188، ص1999
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

قناصة إفريقيا كؿ سراياه مف المجنديف الجزائرييف إلى سمؾ الخيالة الجزائرييف الذي أعطي  
في النياية تسمية سمؾ الصبايحية، وعمى كؿ فإف سمؾ قناصة إفريقيا ما فتئ يتعرض إلى 

العديد مف التعديالت والتصفية واإللغاء لبعض فيالقة وتحويميا إلى مختمؼ األسالؾ العسكرية 
لغاء المواء كاف ينشط في عنابة، ثـ 05/04/1856: مف ذلؾ أنو بتاريخ. األخرى  ثـ حؿ وا 

ولقد كاف . ـ ليعود إلى نشاطو المعتاد06/02/1867: أعيد تشكيمو مف جديد بتاريخ
اإلمبراطور نابميوف الثالث يتابع باىتماـ كؿ ما يجري في القطر الجزائري تبعا لسياستو الرامية 

ونظرا إلعجابو بقوة وصالبة المجنديف الجزائرييف صرح بما . إلى إدماج الجزائر في فرنسا
، خاصة بعد أف أظيرت فرؽ «إف أىـ ما يمكف لمجزائر أف تقدمو لفرنسا ىو الجنود»: يمي

، كما أنو يولى اىتماما كبيرا باألىالي الجزائرييف لذلؾ طمب (1)القناصة الجزائرية بسالة قتالية
 دراسة إمكانية تشكيؿ كتيبة عسكرية مف 25/07/1866: مف وزيره لمشؤوف الحربية بتاريخ

المجنديف الجزائرييف فقط في كؿ لواء مف األلوية الثالثة شريطة أف تكوف عناصر ىذه 
الكتائب مف غير المتزوجيف، وفعال فقد تمت الدراسة مف طرؼ الوزير الذي أصدر طبقا 

لتعميمات اإلمبراطور، والذي يقضي بإنشاء كتيبة عسكرية مف المجنديف الجزائرييف في كؿ 
لواء مف األلوية الثالثة وكاف اليدؼ مف تأسيس ىذه الكتائب ىو االستفادة مف خدماتيا في 

 15 جنديا جزائريا و160كؿ مكاف وزماف، كما نص القرار أف تضـ كتيبة ما ال يقؿ عف 
 سنوات، وأف يقبؿ الذىاب إلى أي مكاف يوجو 4جنديا فرنسيا والمدة أف يمضي بيا عقدا لمدة 

إليو خالؿ مدة العقد كما سمعت الستصدار أمر يقضي بضرورة االىتماـ بتعميـ المجنديف 
لكي يتمكنوا مف حؿ المشاكؿ التي قد تعترضيـ أثناء قياميـ بمياميـ العسكرية حيث تـ 

. (2) استحداث مدارس خاصة لتعميـ المجنديف لمدة سنتيف27/01/1866: بتاريخ
الجزائريوف مف أكثر الجنود حيوية واندفاعا بحيث ألنيـ استطاعوا بناء عدة حصوف 

مما شجع السمطات ... عمى النقاط اإلستراتيجية، كما أنيـ استصمحوا الكثير مف اليكتارات
العسكرية الفرنسية عمى مكافأتيـ بأف منحتيـ نفس السالح والتجييزات التي كانت تحصؿ 

وكاف المباس األزرؽ الذي يميز ىذه الفئة عف غيرىـ . (3)عمييا فرؽ المشاة األخرى لمفرنسييف
مف الفضائؿ العسكرية األخرى، مما جعؿ ذلؾ صبغة ابتياج وسرور ليؤالء الرماة الجزائرييف 

                                                 

. 165، صالمزجع السابك يذًذ انظانخ بجأي، (1)

. 189، صمزجع سابكطانخ عباد، (2)

. 109، ص 2007دُفً بٍ عٍظى،دار انقظبت نهُشز،انجشائز،:، حزجًت الجزائز األمت والمجتمعيظطفى األشزف، (3)
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

في ظؿ سياسة األرض المحروقة التي دمرت بيا كؿ المحاصيؿ والفقر الذي كاف سائد بحيث  
. (1)لـ يكف الشباب والناس عامة ما يمبسوف بسبب ظروؼ الحرب القاسية التي عاشتيا البالد

 حتى كانت مشاركة المجنديف الجزائرييف في المعارؾ الطاحنة 1854وما أف حّمت 
ليثبتوا بطالف االعتقاد السائد في بعض األوساط الفرنسية مف أف المجنديف الجزائرييف ليس 

بمقدورىـ مجابية الجيوش األوروبي، وبالرغـ مف صعوبة الوصوؿ إلى إحصاء حقيقي ودقيؽ 
لممجنديف الجزائرييف في صفوؼ الجيش الفرنسي إال بالعودة إلى السجالت األولى الخاصة 

بالفرؽ العسكرية واألسالؾ التي كانت تضـ أولئؾ المجنديف الجزائرييف، ورغـ صعوبة تحقيؽ 
ىذا اإلحصاء إال أف الدكتور محمد الصالح بجاوي قد عمد إلى تقسيـ ىذه الفترة الممتدة مف 

 وىي التي كاف فييا االنتساب إلى الجيش الفرنسي مف طرؼ المجنديف 1830-1900
فنتج عف تقسيـ ثالث مراحؿ بقصد التدرج في . الجزائرييف ليتـ عف طريؽ التجنيد اإلرادي

. عممية إحصاء المجنديف وتوافدىـ عمى الجيش الفرنسي بحسب الظروؼ والمراحؿ التاريخية
-1854الفرق العسكرية المشكمة من المجندين الجزائريين والحروب التي أقحموا فيها . 2

1900 :
إف فكرة استغالؿ بعض الجزائرييف كمجنديف في الجيش الفرنسي بدأت بشكؿ فعمي مع 

 الذي سار عمى نفس النيج الذي بدأه دي بورموف 1830وصوؿ الجنراؿ كموزبؿ في سبتمبر 
مف حيث استقطاب المحاربيف الجزائرييف الذيف صار أكثرىـ يمجأ لمخدمة العسكرية مف أجؿ 

. (2)االسترزاؽ وىربا مف اضطياد القياد والباشاغوات
باإلضافة إلى سوء األوضاع المعيشية لمعائالت الجزائرية حيث أنو لـ يكف الجيش 

ومف ىنا تحتـ عمى العديد اإلقباؿ . الفرنسي الغازي يغادر منطقة ما حتى يدّمرىا عف آخرىا
، بالتالي (3)عمى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي لضماف لقمة العيش ليـ ولعائالتيـ

وجد كؿ طرؼ ضالتو في الطرؼ اآلخر، فالمجندوف مف األىالي يبحثوف عمى لقمة العيش 
والفرنسيوف كانوا مف جانبيـ يسعوف إلى تجنيد الشباب في صفوؼ جيوشيـ التي كانت تشكو 
النقصاف في التعداد، مما شّجع عمى تأسيس عدة أسالؾ عسكرية مف الجزائرييف في صفوؼ 

                                                 

. 166، صمزجع سابك يذًذ انظانخ بجأي، (1)

. 166، ص المزجع وفسً(2)

(3).  Charles Andrés Julien. Op, cit, P 279.  
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

الجيش الفرنسي، وتستيؿ استعراض ىذه األسالؾ العسكرية بالسمؾ الزواوي الذي تـ إنشاؤه  
. مباشرة بعد الغزو

 وقد سعى الفرنسيوف إلى تجنيد المحاربيف الزواوييف في صفوؼ جيوشيـ :الفرق الزواوية. 1
بيدؼ إخضاع المناطؽ التي بقيت رافضة لموجود االستعماري في القطر الجزائري بعد سقوط 
حكومة الداي، وكانت المساعي الفرنسية حثيثة نحو استقطاب العديد مف المحاربيف الزواوييف 

إلى صفوؼ الجيش الفرنسي، وكانت النتائج مشجعة إلى درجة أنو عند وصوؿ الجنراؿ 
 كاف عدد المجنديف الحاضريف في الجزائر العاصمة قد بمغ 1830كموزيؿ في سبتمبر 

خمسمائة جندي زواوي، األمر الذي سمح لو بتأسيس فيمقيف اثنيف لممشاة، وكانا منفصميف 
 مجندا بيف ضباط وجنود؛ وتـ 397 كتائب تضـ في مجموعيا 06بحيث كاف كؿ فيمؽ يضـ 

: ىذا التأسيس األوؿ مف نوعو في تاريخ سمؾ المجنديف الجزائرييف بقرار مؤرخ في
، وبقي الفيمقاف يعمالف بشكؿ مؤقت إلى حيف صدور األمرية الممكية المؤرخة 01/10/1830
، التي تقرر بموجبيا تأسيس ىذا الفيمؽ بصفة رسمية أطمؽ عمييما 21/03/1831: في

. (1)تسمية الجيش الزواوي
 الذيف بموجبو تـ دمج الفيمقيف في فيمؽ واحد وأسندت 07/03/1833: وقد جاء مرسـو

 أي بعد مرور عاميف 25/02/1835: أما في. Lamoricièreقيادتو لمضابط الموريسيير 
، تـ تأسيس فيمؽ ثالث مف الواوييف وكانت النواة األولى  عف ىذه اإلجراءات، صدر المرسـو

، وتواصؿ التحالؼ المتطوعيف (*)ليذا الفيمؽ جزءا مف الحامية التركية في مشوار تممساف
بالسمؾ الزواوي، ذلؾ لما أصبح الزواوييوف يحتمونو مف مكانة مرموقة في الجيش الفرنسي، 

ولـ يكف بطبيعة الحاؿ جميع القادة العسكرييف الفرنسييف ينظروف إلى ىذا السمؾ بعد الرضا، 
. خوفا ربما عمى مستقبؿ الجيش الفرنسي في خضـ تنامي ىذه القوة العسكرية في صفوفو

ولقد تقرر إنشاء لواء لمزواوييف في كؿ مف عمالة الجزائر، وىراف، قسنطينة، وذلؾ 
، وقد شاركت ىذه األلوية العسكرية لمزواوييف في مختمؼ الحمالت 07/12/1841: بتاريخ

. (2)العسكرية داخؿ القطر الجزائري وخارجو

                                                 

 .151، صالمزجع السابك يذًذ انظانخ بجأي ،(1)

 .ْذِ انذايٍت انخً أظٓزث طالبت فً يقأيت ْجًاث األيٍز عبذ انقادر ٔأحباعّ. *

. 156، ص المزجع وفسً (2)
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

 
لـ يكتؼ الفرنسيوف باستغالؿ المجنديف الزواوييف في معاركيـ الطاحنة : فرقة القومية. 2

التي كانوا يخوضونيا ضد المقاوميف الجزائرييف، بؿ عمدوا إلى إنشاء أسالؾ أخرى فرضتيا 
، أراد 1840ظروؼ الحرب ومقاومة الجزائرييف، وفي ىذه األثناء تقريبا؛ أي في شير نوفمبر 

فالي أف يسّد الفراغ الذي تركتو ىذه الحرب الفّتاكة، وأف يسيطر سيطرة تامة عمى الشعب 
الجزائري، فعمد إلى التجنيد اإلجباري لألىالي، وشّكؿ مف ىؤالء فرقا شبيية لما نسميو اليـو 

. (1)الحركة
وتعتبر كذلؾ مف بيف الفرؽ العسكرية التي أنشأىا اإلدارة الفرنسية في : فرقة الصبايحية. 3

الجزائر لتثبت سيطرتيا عمييا وتنفيذ إستراتيجيتيا فييا، حيث يذكر شارؿ أندري حولياف أنو 
، وىي عبارة عف فرؽ فرنسا مف 1845 جويمية 21تـ إنشاؤىا بأمر صادر رسميا في 

األىالي، وقد كاف المنضـ إلييا يجب أف يمتمؾ حصانا خاّصا، وكاف اليدؼ مف وراء تشكيؿ 
ىذا النوع مف الفرؽ تخصيصيا ألبناء العائالت األرستقراطية بالدرجة األولى مف أجؿ عزليا 
عف األمير عبد القادر، وقد بمغ عدد المنضميف ليذه الفرقة عددا كبيرا خاصة بعد التعديالت 

، تـ إعفاء المجنديف فييا 1874 جانفي 16التنظيمية التي عرفتيا، حيث أنو بمقتضى مرسـو 
مف مختمؼ الضرائب التي كانت تفرض عمى األىالي البسطاء، لكف الغريب في األمر ىو 

. (2)أف الذي ينضـ إلى الصبايحية يجب أف يقسـ عمى القرآف الكريـ بإخالصو التاـ لفرنسا
. (3) 7000ويقدر عدد الجزائرييف بحوالي 

 المدعـ باألمرية 1831 مارس 09 لقد سبؽ وذكرنا أف قانوف :فرقة القناصة الجزائريون. 4
 نّص عمى تأسيس السمؾ الزواوي بصفة رسمية، كما قضى إلى 21/03/1831الممكية في 

جانب ذلؾ التأسيس إنشاء سريتيف الفرؽ الزواوية أطمؽ عمييما تسمية القناصة الجزائريوف 
Les chasseurs Algériensالذيف أدرجوا ضمف السمؾ العسكري الفرنسي قناصة إفريقيا  .

مكانات عظيمة، ولذلؾ استحقوا تسمية أبطاؿ  وقد برىف المجندوف في ىذه الفرؽ عف قدرات وا 
وقد تـ تأسيس ثالثة ألوية لمقناصة في مدينة الجزائر وعنابو، ويضـ كؿ . الجيش اإلفريقي

 جنديا خياال بكامؿ عدتو 13 سرايا في كؿ منيا 6لواء مف األلوية الثالثة لقناصة إفريقيا 
 جنديا مف 59، وتـ إضافة إلى فرساف كؿ سرية مف سرايا ىذا السمؾ (الحصاف والسالح)

                                                 

. 322، صالمزجع السابك يظطفى األشزف،(1)

(2)  Charles André Julien ,op-cit. P274. 

(3)  Ageron Charles Robert ,op-cit. P 1056.  
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

المشاة، كما تـ استصدار أمر يقضي بضرورة االىتماـ بتعميـ المجنديف ورؤسائيـ في سمؾ  
قناصة حتى يتمكنوا مف أداء مياميـ عمى أكمؿ وجو، وذلؾ لمدة سنتيف، وكاف معظـ 

المجنديف الجزائرييف في ىذا السمؾ مف سكاف منطقة القبائؿ الذيف تـ جمعيـ مف الجباؿ، وقد 
كانوا يمتازوف باالنصياع لرؤسائيـ وسيولة التدريب وعرفوا بإخالصيـ لمسمطات، وأيضا بأف 

 ينص عمى تأسيس المواءيف الخامس 06/08/1887: ىذا السمؾ استفاد بمرسـو مؤرخ في
والسادس قصد تدعيـ األلوية األربعة األخرى، واستمر العمؿ بيذا التنظيـ الجديد حتى الحرب 

. (1)العالمية األولى
 
 
: 1912سوابق مسألة التجنيد اإلجباري . 3

 منعرجا في السياسة الفرنسية بالجزائر، فالتفكير في 1908-1907لقد كانت سنوات 
استخداـ األىالي بشكؿ مكثؼ مشروع قديـ منذ البدايات األولى لالحتالؿ الفرنسي لمدينة 

 مرحمة حاسمة سيطر خالليا ىذا الموضوع عمى جدوؿ اىتماـ 1907الجزائر، وتمثؿ سنة 
 كتب 1845فمنذ . 1912الطبقة السياسية قبؿ التوصؿ إلى سف قانوف التجنيد اإلجباري 

إف النزعة القتالية طبع متأصؿ في الشعب الجزائري، وبما أنو سيظؿ »:الجنراؿ موليير يقوؿ
، وحسب رأي ىذا «عمى حالة ىمجيتو مدة طويمة فإف فرص التجنيد بيف صفوفو ال حدود ليا

. (2)الجنراؿ إف ىذه أنجع وسيمة لتحقيؽ االندماج
 مسمـ جزائري يخدموف في 7000ففي بداية عيد اإلمبراطورية الثانية كاف حوالي 

ومنذ ذلؾ الحيف أخذت . الجيش الفرنسي، حيث شارؾ القناصة الجزائريوف في حرب القـر
السمطات االستعمارية تفكر في تطبيؽ القانوف العسكري الفرنسي عمى المسمميف الجزائرييف 

 ألؼ عربي 70ـ، غير أف المشروع الذي كاف يقتضي رفع عدد الجيش إلى 1832منذ سنة 
 بحجة الخوؼ مف الوقوع في زيادة 1855 ديسمبر 25: تأجؿ بقرار مف وزير الحرب في

. (3)مفرطة

                                                 

. 166، ص مزجع سابك يذًذ انظانخ بجأي، (1)

، دار انزائذ نهكخاب، 2داج يظعٕد، ج:، حزجًت 1919-1830الجزائزٌون المسلمون وفزوسا  شارل رٔبٍز آجزٌٔ،(2)

. 722، ص 2007انجشائز، 

. 722، ص المزجع وفسً(3)
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

 بعث الجنراؿ مارتيميري بتقرير إلى الحكومة الفرنسية جاء فيو أنو 1864أما في سنة  
رجؿ كؿ سنة،  (5000)يمكف تحديد عدد معيف مف المجنديف وقّدره بحوالي خمسة آالؼ 

سوؼ يعتنقوف »ومف خالؿ ذلؾ . (1)حيث يتـ إدماجيـ مع المجنديف األجانب والفرنسييف
أفكارا نريد أف يتبّنوىا، ويحمموا معيـ إلى بالدىـ فكرة سامية عف فرنسا، ويصبحوا ناشريف 

، حسب مارتيميري يريد مف ذلؾ سمخ فئة مف الشباب المسمـ عف مبادئيـ (2)«لمحضارة
وانتمائيـ اإلسالمي، وغسؿ أمخاخيـ، بالتالي يعتنقوف مبادئ السياسة االستعمارية الفرنسية، 

باإلضافة إلى أنو يمكف استخداـ ىؤالء المجنديف كرىائف في حالة ما إذا قاـ األىالي بثورة في 
الجزائر، أي أف ييّددوىـ بقتؿ أبنائيـ إذا ما ثاروا عمييـ، وىذا دليؿ عمى خبث السياسة 

. االستعمارية الفرنسية اإلمبريالية في استغالؿ األىالي واضطيادىـ
ألمانيا تأكدت فعالية وقوة الفرؽ العسكرية – بيف روسيا وفرنسا 1870أما خالؿ حرب 

المشكمة مف األىالي في الجيش الفرنسي حيث أصدرت وزارة الدفاع الوطني تعميمة 
بخصوص إنشاء فيمؽ استطالع لمعمؿ في فرنسا وفي الجزائر إنشاء حرس وطني يتكوف مف 
أبناء منطقة القبائؿ عمى أساس االنصيار مع الفرنسي وليحاربوا مف أجؿ وطف واحد، كاف 

. (3) ولكنو أيضا لـ ير النور"Gremieux"ىذا المشروع الثاني مف مقترحات 
 أي أثناء المناقشات حوؿ مشروع القانوف 1874 ثـ في سنة 1872أما في سنة 

العسكري اقترح البعض تجنيد غير محدود مف األىالي؛ غير أف الظرفية السياسية لـ تكف 
. مالئمة

 فقد طرحت قضية التجنيد مف جديد، حيث اتجو التفكير 1882-1881أما في سنة 
كما قاـ المقدـ راف وىو مدير مصمحة الشؤوف األىمية بالجزائر . (4)نحو تأسيس جيش كبير

بدراسة شاممة لكؿ تفاصيؿ قضية تجنيد األىالي، حيث رأى أنو لضماف والء المجنديف 
، لكف مجمس (5)األىالي وتجنب عصيانيـ يجب تقييدىـ ببعض األولويات واالمتيازات

 رفض ىذا المشروع رغـ موافقة الرئيس ألبار قريفي 1881سبتمبر 09الحكومة في جمسة 

                                                 

، يذكزة نٍُم شٓادة انًاجظخٍز حخظض حارٌخ 1916-1912موالف الجزائزٌٍه مه التجىٍد اإلجباري  َاطز بانذاّج،(1)

. 12 ، ص2005ـ2004يعاطز جايعت بٕسرٌعت ،انًذرطت انعهٍت نآلداب انعهٕو اإلَظاٍَت، قظى انخارٌخ ،

(2)  Pay Son ,"Le service obligatoire pour les indigènes en Algérie", Revue Africaine N52, 

1908, P 115. 

. 723، ص مزجع سابك: شارل رٔبار آجزٌٔ(3)

. 724 ص المزجع وفسً، (4)

. 724، ص المزجع وفسً(5)
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 15والجنراؿ سوبيو، وبمرور الزمف ازدادت أىمية قضية تجنيد الجزائرييف، حيث أنو في  
جواف وضع البرلمانياف قوتييو وميشالف اقتراحا لدى غرفة البرلماف يمنع كؿ حقوؽ المواطنة 

خطوة تمييدية - مثؿ الفرنسييف–الفرنسية لألىالي المسمميف، بحيث يكوف تجنيدىـ إجباريا 
 الذي 1889لمنحيـ تمؾ الحقوؽ، وبقيت ىذه القضية محؿ نقاش حتى بعد صدور قانوف 

سيكوف بمقتضى –تجنيد األجانب واألىالي بالصيغة اإلجباري »:  منو أف84جاء في المادة 
، حيث تميزت سنة «يحدد بالخدمة العسكرية (...)مرسـو إلى غاية صدور قانوف خاص 

 بمناقشة القانوف العسكري في الجزائر التي عادت القضية مف جديد وبمبادرة مف 1889
في السوداف، بعد التحقيؽ الذي أجراه جنراالت فرنسا رد الحاكـ  (فاستورة)الحكومة إثر حادثة 

 مارس بأف كؿ السمطات التي تـ إشراكيا في الموضوع أبدت بعض التحفظات 17العاـ في 
، موضحيف أف مف الصعب االعتماد عمييـ في حالة «الوفاء الجماعي لألىالي»بخصوص 

 قّدـ 1900وفي سنة .  بيذا الرأيChautempsحدوث عارض مأساوي، حيث اقتنع 
يقبؿ »مقترحاتو األولى بخصوص قانوف ييدؼ إلى إنشاء احتياطي مف القناصة، مضيفا أنو 

جميع األىالي القادريف عمى حمؿ السالح، ثـ قّدـ ىذا االقتراح لممرة الثانية، أما البرلماف 
 موّضحا أف في الوقت الذي نناقش فيو قانوف التجنيد لمدة سنتيف وما قد يترتب 1902لسنة 

عف ذلؾ مف نفقات، فال مناص مف التفكير بصورة جدية في الموضوع ألننا بصدد الحديث 
عف خزاف ىائؿ مف المقاتميف البواسؿ، فكانت النتيجة الوحيدة التي سجمت في إطار ىذه 

ـ، الذي أمر باستخداـ الجنود األىالي في 1903 أبريؿ 07المحاولة تمثمت في صدور 
مختمؼ فيالؽ الجيش وفصائمو، عكس ما كاف يحدث في السابؽ حيث كاف الجنود موجوديف 

ولكف لـ يعرؼ عدد الجنود ارتفاعا، ثـ تغيرت . (1 )«فقط في فيالؽ القناصة وفرؽ الصبايحية
الظروؼ بوتيرة متسارعة، فأصبحت مع مطمع القرف العشريف بأمس الحاجة إلى إنماء قوتيا 

 الخاص بالخدمة الفرنسي قّمص مدة الخدمة 1905العسكرية خارج أراضييا، ذلؾ أف قانوف 
العسكرية لمفرنسييف، قّمص مدة الخدمة إلى سنتيف عوض ثالث، لما كاف ميسمي 

Messimy طرح مجددا مسألة التجنيد اإلجباري لألىالي 1907 مقرر الميزانية الحربية 
 بيف أف الجزائر يمكنيا تقديـ 1908الجزائرييف، حيث في رسالة ممحقة بتقرير ميزانية حرب 

، وذلؾ لتغطية التناقص الكبير في عدد الجنود (2)عدد جنود أكثر بكثير مف الذي تقدمو
                                                 

. 726، ص مزجع سابك شارل رٔبٍز آجزٌٔ، (1)

. 14، ص مزجع سابكَاطز بهذاج،(2)
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باإلضافة إلى أف . (1)واحتداـ التنافس االستعماري والتسابؽ نحو التسمح بيف فرنسا وألمانيا 
سنة تقريبا بالرغـ مف أف عدد 20تونس بالجية األخرى كانت التجنيد ساري المفعوؿ بيا منذ 

وبالتالي رأى إمكانية تطبيؽ نفس صيغة التجنيد . سكانيا يمثؿ حوالي ثمث عدد سكاف الجزائر
-بالجزائر ليتـ بعدىا تخفيض الوحدات العسكرية المتكونة مف الجنود الفرنسييف المولوديف 

إلعادتيـ إلى أوروبا في إطار تعزيز اإلمكانيات الحربية الفرنسية تحسب لمظروؼ - بفرنسا
كما ظير اتجاه . الطارئة، ويتـ تعويض ىذه الوحدات بتمؾ المشكمة مف األىالي كمرحمة أخيرة

ينادي بتعويض الوحدات العسكرية الفرنسية التي تنقؿ إلى أوروبا بالفرؽ المشكمة مف الجنود 
األفارقة الذيف جندتيـ فرنسا مف مستعمراتيا بإفريقيا الغربية، وصّرح الجنراؿ مانجاف أف 

وسيضمف أمف المستعمرة بشكؿ ... تجنيد السود سيغني فرنسا عف تجنيد األىالي الجزائرييف»
 اعتبر ذلؾ احتقار لألىالي AKABAR، أما فكتور باروكاف صاحب جريدة األخبار «جيد

.  كما أنو سيعيؽ سياسة التقارب بيف الجزائرييف والفرنسييف
: 1912سن قانون التجنيد اإلجباري : ثانيا

: 1912دوافع وظروف تطبيق قانون التجنيد اإلجباري . 1
إف فكرة استخداـ األىالي الجزائرييف جنودا في صفوؼ الجيش االستعماري الفرنسي 
ليست فكرة جديدة تثبتيا اإلدارة االستعمارية الفرنسية إثر المناقشات التي انطمقت منذ بداية 

ـ، لتستقر وتصبح قانونا إجباريا عمى الجزائرييف بيف قبولو وتنفيذه مرغميف ابتداءا 20القرف 
، ولكف الحقيقة أف الفكرة ترجع إلى السنوات األولى 1912 فيفري عاـ 03مف إصدار مرسـو 

مف االحتالؿ، ويعتبر تجنيد األىالي الجزائرييف في الجيش الفرنسي مف أجؿ تعزيز القوة 
تماما الحتالؿ المغرب،  العسكرية الفرنسية مف أجؿ تغطية الحرب المحتممة ضد ألمانيا، وا 

. وفيما يمي تبياف شامؿ ليذه الظروؼ
ومما زاد المشكمة تعقيدا أف : التناقص الممحوظ في تعداد الجيش النظامي الفرنسي. 1.1

الشعب الفرنسي كاف ال يزيد إذا ما قورف بنمو الشعب األلماني، ومما خفؼ حدة ىذه المشكمة 
السكانية أف الجزائر كانت تحفظ لفرنسا عددا ال بأس بو مف المقاتميف، وىو ما حّذر منو 

1908مسيمي مقرر الميزانية الحربية لمسنة الجارية
(2) .

                                                 

. 87، ص 2010، دار انًعزفت، انجشائز، تارٌخ الجزائز المعاصز رابخ نٍَٕظً ٔبشٍز بالح ٔآخزٌٔ، (1)

 األولىالتارٌخ المعاصز، أوروبا مه الثورة الفزوسٍت إلى الحزب العالمٍت عبذ انعشٌش طهًٍاٌ َٕار ٔعبذ انًجٍذ َعُعً، (2)

. 410، دار انُٓضت، بٍزٔث، ص 
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ويمكف القوؿ بأف ىذا ىو العامؿ الجوىري الذي أجبر الحكومة الفرنسية إلى تجنيد  
واإلحصائيات التالية التي أوردىا تقرير لجنة العرائض بالبرلماف . األىالي لتغطية ىذا النقص

: (1)تؤكد ذلؾ
عدد الوالدات بفرنسا السنػة 
 مولود 900.000 1872
 مولود 845.000 1902
 مولود 742.000 1911

إذا ىذه اإلحصائيات تؤكد أف عدد الوالدات في فرنسا قد عرؼ تناقص كبير ويرجع 
 إلى انتشار ثقافة La Revue indigèneسبب ىذا التراجع في عدد الوالدات حسب 

العزوؼ عف الوالدة في ىذه المرحمة بسبب األوضاع االقتصادية والضرائب الثقيمة بفرنسا 
عمى غرار جريدة الحؽ التي أرجعت سبب ذلؾ إلى ما عند األمـ األوروبية مف عدـ احتراـ 

. (2)لمعقيدة الدينية، وىجرة الزواج الشرعي
فقد أجرى مقارنة بيف فرنسا وألمانيا توصؿ " فيميكس دوسولييو"أما االقتصادي الفرنسي 

مف خالليا أف ىذه األخيرة تفوؽ فرنسا كثيرا في نسبة األطفاؿ، بينما فرنسا في نسبة الكيوؿ 
. (3)وىو ما انعكس عمى مستوى الجيش

جاء فيو " لكاؿ انزيجيف"كما نقمت الجريدة ترجمة لمقاؿ مف الصحيفة األلمانية 
فاألقواـ الذيف ليـ الوالداف ىـ المالكوف غدا، فيذا ما نكسر بو أعناؽ المتعصبيف »

الفرنساوييف الذيف يترجوف المحاؽ في القوى العسكرية، أما نحف فمنا قوى مستقبمية في أوالدنا 
. (4)«فمتنـ حينئذ الدولة األلمانية عمى وسادة االطمئناف

 
 
 

                                                 

(1) Pay Son,op-cit,N29, P366. 

. 16، ص مزجع سابك َاطز بهذاج، (2)

. 16، ص المزجع وفسً (3)

     :  المصدر.1912 جٕاٌ 15 إنى 08، يٍ 35، انذق، انعذد "قهت انٕالداث فً فزَظا ٔيظأنت انخجٍُذ انٕطًُ"(4)
WWW.Ageria-tody.com/forum/showthread.php?t=10499عمى الساعة 03/01/2013:تاريخ الزيارة 

 صباحا10:30:
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التنافس االستعماري عمى المغرب األقصى . 2.1

عندما تفاقمت االضطرابات في المغرب قررت الحكومة الفرنسية إرساؿ حممة إلى 
 أفريؿ 08وقد أصدرت فرنسا مرسوما في . (1)ـ بقيادة الجنراؿ موانية1911فاس في أفريؿ 

 بإنشاء اإلقامة الفرنسية في المغرب األقصى، وقد احتاجت فرنسا إلى قوات، ذلؾ أف 1912
خطر اشتعاؿ الحرب في أي لحظة فرض عمى فرنسا ترؾ معظـ قواتيا بأوروبا وبالتالي فقد 

اضطرت إلى االعتماد عمى الفرؽ العسكرية المتكونة مف األىالي التونسييف والجزائرييف، 
 وزير الحرب يرى أف تواجد فرنسا في المغرب يجعؿ مسألة Millerandحيث كاف ميمراف 

. (2)التجنيد اإلجباري أمرا ال غنى عنو دوف اإلدالء بو في عممنا
مف المعمـو أف كثير مف المنضميف إلى : تراجع االنضمام اإلداري في الجيش الفرنسي. 3.1

الفرؽ العسكرية الفرنسية بالجزائر كاف ىدفو االسترزاؽ بسبب تدىور أوضاعيـ االقتصادية 
 تطور القطاع االقتصادي بشكؿ كبير في الجزائر 20واالجتماعية، لكف مع مطمع القرف 

كما أصبحت فرص العمؿ في . وفرنسا، حيث تحسنت ظروؼ العمؿ وارتفاع األجور
المصانع والمزارع واألشغاؿ العمومية متوفرة، بالتالي أصبح معظـ الشباب الفرنسي 

والجزائريوف عمى الخصوص يؤثروف ذلؾ عمى االنضماـ إلى الجيش والتعرض لخطر الموت 
وبالتالي أصبح مف الصعب إقناع الشباب باالنضماـ إلى الجيش، فبات . في أية لحظة

التجنيد اإلجباري لألىالي ضروريا، لذلؾ أصدرت الحكومة الفرنسية قرارات ومراسيـ تحفيزية 
في حيف نجد . لتشجيع انضماـ الشباب كتقميص مدة الخدمة، ولكف في الواقع ذلؾ لـ يحدث

 إلى قضية ىامة أنو مف أسباب 1881قد لفت انتباه اإلدارة االستعمارية منذ " فار"الجنراؿ 
نفور األىالي مف أداء الخدمة العسكرية الحالة االجتماعية واالقتصادية المضطربة التي 
يعيش فييا المسرحوف مف مختمؼ أنظمة التجنيد، عكس ما كاف عميو الحاؿ بفرنسا أيف 

يشغؿ مثؿ ىؤالء في مختمؼ القطاعات يمنحيـ بعض المياـ الخفيفة، وىو طالب بو الجنراؿ 
تطبيقو في الجزائر أيضا لتشجيع األىالي عمى االنضماـ، لكف ىذا االقتراح لـ يمؽ " فار"

. (3)استجابة مف طرؼ السمطات المعنية

                                                 

. 1، ط3، ج حتى أٌامىا1789موسوعت تارٌخ أوروبا مه عام  فزاَظٕا جٕرج درٌفٕص ٔرٔالٌ يزكاص ٔآخزٌٔ، (1)

. 346، ص1995حزجًت، دظٍٍ دٍذر، يُشٕراث عٌٕذاث، بٍزٔث، نبُاٌ، بارٌض، فزَظا، 

 المولع االلكتزووً السابك.01، ص 1912 يارص 02، انظبج 5436، انعذد ، المبشز1912 فٍفزي 03مزسوم (2)

، انقبت، انجشائز، 1986، انًزكش انٕطًُ نهذراطاث انخارٌخٍت، انُظف األٔل يٍ المجلت التارٌخٍت يذًذ غإَا ،(3)

. 102ص
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لقد تميز صدور مرسـو الخدمة العسكرية : خطر اندالع الحرب العالمية األولى. 4.1

 تنافسيا رىيبا بيف الدوؿ األوروبية عمى فرض 20اإلجبارية األولى، حيث شيد مطمع القرف 
السيطرة في المنطقة، حيث بررت ألمانيا بجيشيا القوي، وذلؾ نتيجة مضاعفة األلماف 

 بحوالي سبعمائة وأربعيف مميوف 1907 و 1896لمميزانية الحربية، حيث تزايدت فيما بيف 
. (1)في المرحمة نفسيا (%02)فرنؾ أي نسبة 

لذلؾ تزايدت الطموحات العسكرية أللمانيا وفرنسا حيث أصبحت ألمانيا ترىب أعدائيا 
 بأف ألمانيا كانت تنوي استحداث جيشيف 1908كثيرا ال سيما فرنسا حيث صّرح ميسمي في 

 لتضع أحدىا في األلزاس والوريف والثالث في الحدود مع روسيا، لذلؾ 1909جديديف لسنة 
ينبغي عمى فرنسا تشكيؿ جيش قوي في المنطقة لتفرض بو التوازف في القوى، ىذا ما أدى 
إلى بروز سياسة التحالفات األوروبية، حيث انفصمت القارة إلى كتمتيف سياسيتيف الحمؼ 

يطاليا منذ  ، والثانية في الحمؼ الثالثي المتكوف مف 1882الثالثي بيف ألمانيا والنمسا وا 
، حيث تميزت العالقات الدولية بيف االنفراج والتأـز 1907فرنسا، المممكة المتحدة وروسيا 
  .(2) والمعروفة بأزمة أغادير1911خاصة بيف ألمانيا وفرنسا سنة 

( 400)حيث جندت فرنسا مف مسممي الجزائر لمحاربة ألمانيا ما يزيد عف األربعمائة 
ألؼ رجؿ، كما جيزت ثمانيف ألفا مف الجزائرييف يعمموف في المعامؿ الحربية الفرنسية 

. (3)والمعامؿ المدنية
إف األكيد مف ىذه الظروؼ أف التجنيد اإلجباري لمجزائرييف أصبح أمرا البد منو نظرا 
لحاجة فرنسا الماسة، لذلؾ تـ تشكيؿ لجنة حكومية باقتراح مف ميسمي في نفس الرسالة التي 

مكمفة بدراسة " رودييو"، وىي برئاسة المقدـ 1907عرض فييا مشروعو حوؿ التجنيد سنة 
السبؿ المثمى لتجنيد الجزائرييف بالصيغة اإلجبارية، وفي ذلؾ البد مف مراعاة المصمحة العميا 

 حيث زارت العديد 1907ولقد بدأت ىذه المجنة أعماليا في أكتوبر . لفنرسا والجزائر الفرنسية
مف المدف الجزائرية ثـ تونس والسمطات العسكرية بالجزائر واألىالي الجزائرييف ورؤساء 
البمديات واإلدارات الجزائرية واالستعمارية، وبعد أف َأعمَّت تقريرىا وبعيدا عف أي ضغط 

 بعد أف قامت باستجواب كؿ الجيات المذكورة، 1908سممتو إلى وزارة الحربية في مارس 

                                                 

. 44، ص مزجع سابك فزاَظٕا جٕرج درٌفٕص ٔآخزٌٔ، (1)

. 28، ص1996، دٌٕاٌ انًطبٕعاث انجايعٍت، تارٌخ أوروبا والوالٌاث المتحدة األمزٌكٍت عبذ انذًٍذ سٔسٔ، (2)

. 132، ص 2008، دار انبظائز، انجشائز، ٌذي ًٌ الجزائزأدًذ حٕفٍق انًذًَ،(3)
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

 La Dépêcheوالتي كانت نتائجيا كما ورد مف خالؿ رسالة السيد ميسمي إلى مدير جريدة  

Algérienne كميمونتاؿ : ، أيضا مف خالؿ تقرير البرلماني السيد1908 أكتوبر 24 بتاريخ
:  كاآلتي1910حوؿ ميزانية الحرب لسنة 

.  الخاص باالنضماـ اإلرادي1903التأكيد في البداية عمى ضرورة تعديؿ قانوف  -
وفي مايمي الصيغة التي ينبغي أف يتـ التجنيد اإلجباري لألىالي عمى أساسيا حسب  -

 :عف النائب كميمونتاؿ" لوفرونسييو"ما أورده المقدـ 

 يتـ التجنيد في البداية بنسبة ضئيمة عف طريؽ القرعة بيف الشباب الذيف يتـ إحصاؤىـ :أوال
. سنويا
.  يتـ وضع المجنديف مف األىالي في فرؽ خاصة:ثانيا
.  السماح بمبدأ التعويض وكذلؾ اإلعفاء لإلبف األكبر الذي يكفؿ عائمتو وأىمو:ثالثا
. تقديـ منح لممجنديف عند نياية الخدمة: رابعا

. ولمدة ثالث سنوات (19)سف التجنيد ىو تسعة عشرة سنة : خامسا
: كما قررت ىذه المجنة كذلؾ

توفير وظائؼ لممسرحيف مف الجندية وتحسيف الظروؼ الخاصة بيـ كالتخفيؼ مف قانوف - 
األىالي والمحاكـ الرادعة، باإلضافة إلى ضرورة مسايرة ذىنية األىالي وضرورة إيجاد 

، ولـ يبؽ سوى التفكير 1907إذا التجنيد اإلجباري قد تقّرر منذ . الصيغة التي تتـ بيا العممية
في الصيغة المثمى لتطبيقو، إذا النتائج التي توصمت إلييا المجنة رسمت المعالـ الرئيسية 

 فيفري عمى الخصوص حيث أف السياسة الفرنسية بعد ىذا وضعت مصمحة 03لمرسـو 
. فرنسا فوؽ كؿ اعتبار

  ( ومراسيمه1912مفهوم قانون التجنيد اإلجباري )دراسة القانون . 2
لقد رافؽ ىدـ المقومات الحضارية لمشعب الجزائري، وتجريده مف ممتمكاتو مشروع 

آخر فريد مف نوعو جيء بو خّصيصا الستنفاذ الطاقات البشرية المتبقية عف سياسة اإلبادة 
والتشريد والنفي، حيث اتخذ البرلماف الفرنسي في النياية يـو الثالث مف شير فيفري شباط 

1912
 قرار بإجبار الجزائرييف في الجيش الفرنسي، جاء ىذا القانوف بعد فترة تضاربت (1)

فييا مختمؼ اآلراء السياسية والعسكرية مف خالؿ المشاريع األولى التي تيدؼ إلى تجنيد 
                                                 

، يُشٕراث انًزكش انٕطًُ نهذراطاث ٔانبذث، ٌجزة الجزائزٌٍه وحو المشزق العزبً أثىاء االحتاللٔسارة انًجاْذٌٍ،(1)

. 153، ص2007انجشائز، 
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

الجزائرييف، وذلؾ منذ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر إلى غاية بداية القرف العشريف،  
 ىو قانوف سياسي 1912 فيفري 03إذف فقانوف . وذلؾ بصفة أف الجزائرييف رعايا فرنسييف

ينص عمى تجنيد الجزائرييف في الجيش الفرنسي بغض النظر عف رفضيـ لو، وحسب تقرير 
 .A" ألبار فاليار" الموجو إلى رئيس الجميورية A.Milerand" مميراف"وزير الحرب 

Falliere جاء نتيجة الحاجة الماسة لمضاعفة عدد المنضميف األىالي في الجيش 
. (1)الفرنسي

 يـو السبت Le Mobacher الذي نشر في الجريدة الرسمية 1912 فيفري 03قانوف 
، القسـ األوؿ (*) الذي يحتوي عمى ثالثيف بندا، مقسمة إلى ثالثة أقساـ1912 مارس 02

عادة االنضماـ، وىو يشمؿ البند  خاص باألحكاـ العامة لمتجنيد بصيغة االنضماـ اإلرادي وا 
األوؿ والقسـ الثاني، والذي فيو التأكيد عمى األحكاـ الواردة في سابقو، ويشمؿ البند الثاني، 

مف البند الثالث إلى )بندا  (23)أما القسـ الثالث وىو الذي ييمنا، فيو يشمؿ ثالثة وعشروف 
السادس والعشريف، عبارة عف أحكاـ عامة، بداية مف أف المرسـو ىو تكممة لنقص االنضماـ 

أما اإلحصاء السنوي . [03]أما البند. اإلرادي وأف تعييف العدد اإلجمالي مف ميـ وزير الحرب
، ويكوف التجنيد لمدة [08]لمشباب البالغيف سف الثامنة عشر ويكوف حسب البمديات، البند 

ثالث سنوات في حيف يعفى اإلبف أو الحفيد الوحيد المتكفؿ بوالدتو األرممة، أو اليتيـ الذي 
. (2 )[12]يعوؿ إخوة لو أصغر منو 

وتتـ عممية التجنيد بعد جمع الشباف الذيف تـ إحصاؤىـ بعد عممية القرعة القتطاع 
، ولممجند حؽ إيجاد بديؿ عنو شرط أف يكوف قادرا عمى تأدية [17]العدد المحدد بند

وقد تـ تعيينو بالقرعة لمدة تجاوزت الثالثيف يوما يعتبر . والذي ال يمتحؽ بالجيش [22]الخدمة
كما أكد المرسـو عمى أف الجزائرييف سوؼ يحظوف بنفس المعاممة التي . [23]متمردا بند

[. 25] فرنًكا بند250، وليـ الحؽ في منحة تقدر بػ(3)يتعامؿ ليا الجندي المنضـ إراديا
فتنص عمى منح الجنود القدامى امتيازات عديدة وحمؿ  [30]إلى  [25]أما البنود 

. فاليار، وزير الحرب ميراف.أ. المرسـو في األخير توقيع رئيس الجميورية

                                                 

-1920) انفخزة األٔنى والسٍاسً مه خالل مذكزاث معاصزة، الكفاح المومً بٍ انعقٌٕ عبذ انزدًاٌ بٍ بزاٍْى، (1)

. 33، ص1984، انًؤطظت انٕطٍُت نهكخاب، انجشائز، 1، ط1، ج(1936
 .01أَظز انًهذق رقى . *

. 40، صمزجع سابك َاطز بهذاج، (2)

. 41، ص المزجع وفسً (3)
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النواة األولى لتجنيد الجزائريين وظروف إصدار قانون التجنيد اإلجباري للجزائريين   :الفصـل األول

لكف بعد صدور ىذا المرسـو أصبح النقاش قانونيا حوؿ طبيعتو وشرعيتو وتعارضو  
مع القانوف الفرنسي عامة، ظيرت معارضة شديدة مف طرؼ أساتذة القانوف حيث أكدوا أف 

ال : يتعارض مع القانوف الفرنسي في عدة نقاط، وىي كاآلتي. ـ1912 فيفري 03مرسـو 
يمكف لرئيس الجميورية أف يصدر ما مف شأنو أف يجر الدولة في أعباء مالية دوف مصادقة 

مف القانوف الدستوري الصادر في  [08]البرلماف، ومجمس الشيوخ عمى ذلؾ، والمادة الثامنة 
فأي إلزامية قانونية تتطمب مصاريؼ مالية يجب أف » ال تدع مجاال لمشؾ 1875 فيفري 24

، ىذا ما جعؿ القانوف غير صحيح مف «يصادؽ عمييا أوال مف طرؼ السمطة التشريعية
باإلضافة أنو ال يمكف لمرسـو أف يناقض قانونا قد تـ سّنو مف قبؿ، كما . (1)الناحية القانونية

أف تبديؿ أي قانوف ال يكوف إال بقانوف آخر مثمو، وليس بمجرد بسيط مثمما ىو الحاؿ 
بالنسبة لقانوف التجنيد اإلجباري، حيث كاف األىالي الجزائريوف خاضعيف لقانوف مجمس 

األىالي »:  والذي نّص في مادتو األولى عمى أف1865 جويمية 14الشيوخ الصادر في 
، «المسمميف المحتفظيف بأحواليـ الشخصية يمكنيـ الخدمة في الجيش الفرنسي البري والبحري

. وما يفيـ مف خالؿ ىذه المادة أف األىالي المسمميف غير المتجّنسيف بالجنسية الفرنسية 
نما بإمكانيـ االنضماـ إراديا،  غير ممزميف بتأدية الخدمة العسكرية اإلجبارية، وا 

وبالتالي فإف تغيير صيغة التجنيد مف حؽ إلى واجب يستمـز ذلؾ قانونا كامال، ألف المرسـو 
قد يعدؿ في القانوف لكف ال يبدلو كميو، وتتـ المصادقة مف طرؼ السمطة التشريعية، وليس 

( 1).بمجرد مرسـو بسيط فقط
 
 
 
 

 

                                                 

 .42، ص المزجع وفسً (1)
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تجنٌد الجزائرٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى و مواقف الجزائرٌٌن والفرنسٌٌن من التجنٌد : الفصـل الثانً

 
تجنٌد الجزائرٌٌن الحرب العالمٌة األولى ومواقف الجزائرٌٌن الفرنسٌٌن من التجنٌد : الفصل الثانً 

إقحام الجزائرٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى  : المبحث األول 

 .تعبئة الموارد البشرٌة  -1

 تعبئة الموارد اإلقتصادٌة -2

 الدعاٌات المؤٌدة والرافضة لتجنٌد اإلجباري  -3

 1916-1912مواقف الفرنسٌٌن و الجزائرٌٌن من التجنٌد اإلجباري : المبحث الثانً 

 .موقف المستوطنٌن والفرنسٌٌن من التجنٌد اإلجباري  -1

 .مواقف الجزائرٌٌن من التجنٌد اإلجباري و أساس رفضهم له -2

 ردود الفعل السٌاسٌة  1-2

 الثورات الشعبٌة  2-2

. أساس رفض الجزائرٌٌن للتجنٌد اإلجباري وموقف الفرنسٌٌن من ذلك -3
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تجنٌد الجزائرٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى و مواقف الجزائرٌٌن والفرنسٌٌن من التجنٌد : الفصـل الثانً

 
إقحام الجزائرٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى ومواقف الجزائرٌٌن والمستوطنٌن : المبحث األول

. م1916-1912والفرنسٌٌن من التجنٌد 

 1918-1914الجزائرٌون والحرب العالمٌة األولى . 1

عندما بدأت التحرشات األلمانٌة بجٌرانها فً أوروبا كان الفرنسٌون ٌخشون فً حالة حدوث 

حرب أوروبٌة أن ٌغتنم الجزائرٌون فرصة متاعب فرنسا لٌعلنوا استقاللهم خاصة وأن ثورة المقرانً 

 ضد فرنسا ما تزال ماثلة فً األذهان، مما جعل المعمرٌن خاصة والفرنسٌٌن عامة فً 1871عام 

 سنة على تلك األحداث األلٌمة، إال أن الفرنسٌٌن لم ٌستطٌعوا 40حٌرة، ألنه بالرغم من مرور أكثر من 

. نسٌانها وكذا الجزائرٌٌن

وقد كانت إمكانٌة حدوث هذه الثورة فً الجزائر كبٌرة، ألن العاصفة التً مرت بها البالد جّراء 

قانون التجنٌد اإلجباري لألهالً لم تهدأ بعد، والشباب الجزائري الذي كان مقصودا بذلك القانون كان ما 

ٌزال ٌهرب إلى الجبال فرارا من التجنٌد تحت راٌة الكفار باإلضافة إلى أن آباء وممثلً أولئك الشباب 

كانوا ما ٌزالون ٌلحون على فرنسا بضرورة تغٌٌر ذلك القانون الذي عّبر الجزائرٌون عن رفضه بكل 

. (1)الوسائل وأنذروا السلطات الفرنسٌة بأسوأ العواقب

 1918-1914إقحام الجزائرٌٌن الحرب العالمٌة األولى :المبحث األول 

قبل اندالع الحرب العالمٌة األولى كان الفرنسٌون عامة، والمعمرون خاصة ٌخشون من قٌام 

حرب أوروبٌة ٌمكنها أن تفتح المجال أمام الجزائرٌٌن للثورة على فرنسا وإعالن االستقالل عنها خاصة 

.  التً لم ٌنساها الفرنسٌون1871بعد ثورة المقرانً 

إن فرنسا لم تكتف باحتالل البالد وتشرٌد األهالً بل عمدت إلى ضم الجزائر بلغة قانونٌة بقرار 

 والذي نتج عنه المحو الكامل للكٌان الجزائري مع كل ما ٌقتضٌه هذا القرار 1834الضم التعسفً سنة 

. (2)من نتائج، كمحو اللغة، التارٌخ والرموز الوطنٌة

كان الفرنسٌون ٌعلمون بأن انتصارهم على الجزائرٌٌن كان بقوة السالح، ولم ٌكن عن طرٌق 

اتفاق أو استسالم إرادي، ولذلك كان علٌهم أن ٌعملوا على المحافظة والسٌطرة على الوضع الداخلً بكل 

 عرض 1830ما ٌمكن أن ٌتوفر لدٌهم، فالغاٌة تبرر الوسٌلة، ضاربٌن بنود اتفاقٌة الجزائر عام 

. (3)الحائط

فإن والء األهالً الجزائرٌٌن لفرنسا الذي كان ٌدعٌه الحاكم العام فً الجزائر والذي ما انفك 

، قد فاجأ جمٌع من كان مطلعا على الوضع السٌاسً 1914ٌتشبث به منذ بداٌة الحرب العالمٌة األولى 

االجتماعً واالقتصادي للبالد التً كانت تعٌش غلٌان كبٌر، فاأللمان أنفسهم كانوا ٌنتظرون ثورة العالم 

                                                 

. 410، صالمرجع نفسو محمد الصالح بجاوي، (1)
. 86، ص1983، دار الغرب اإلسالمي، الجزائر، 3 طبعة 3، ج،الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسـ سعد اهلل، (2)
. 204، ص1972، ترجمة ، محمد بف عبد الكريـ، طبعة بيروت المرآة حمداف خوجة، (3)
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اإلسالمً وٌرجون إثارة العواصف فً شمال إفرٌقٌا عامة والجزائر خاصة وفرنسا بطبٌعة الحالة لم تكن 

تجهل هذه الحقٌقة، وتدرك فً آثار ونتائج هذا االدعاء، ولهذا عمدت إلى استغالل القصف الذي تعرض 

إذ اندفعت فً حملتها الدعائٌة الواسعة ضد . له مٌناء عنابة، وسكٌكدة من طرف البارجتٌن األلمانٌتٌن

ألمانٌا حٌث صورت فشلها فً محاولتها جر الجزائرٌٌن إلى الثورة بأنه دلٌل على صدق وإخالص 

. الجزائرٌٌن لفرنسا

تعبئة الموارد البشرية . 2
 امتحانا صعبا لفرنسا في الجزائر ألف التجارب 1918-1914لقد كانت الحرب العالمية األولى 

. أثبتت أف الشعوب المغموبة عمى أمرىا تنتظر مثؿ ىذه الفرص
فقد جندت فرنسا مف مسممي الجزائر لمحاربة ألمانيا ما يزيد عف األربعمائة ألؼ رجؿ، مات منيـ 

.  ألفا80في ميداف الحرب ما يزيد عف 
بمجرد اإلعالف عف اندالع الحرب الكونية األولى فرضت اإلدارة االستعمارية عمى الجزائر حالة 
الطوارئ القصوى والرقابة الشديدة، وذلؾ تحسبا ألنو مفاجئة بالجزائر، حيث تبيف لنا جؿ المصادر التي 

اطمعنا عمييا خشية وتخوؼ الفرنسييف مف أف يستغؿ الجزائرييف فرصة الحرب األوروبية ليثوروا ضد 
 كانت لـ تحمي بعد مف األذىاف، 1870األلمانية سنة -بعد الحرب الفرنسية– 1871فرنسا، فذكريات ثورة 

. (1)فبقدر ما كاف الفرنسيوف حريصيف عمى الدفاع عف وطنيـ بأوروبا
 أف عمى فرنسا في حالة ىذه الحرب أف ترسؿ إلى 1913إذ توقعت بعض الصحؼ الفرنسية سنة 

 رجؿ لكي تمنع ثورة وطنية، حيث الحظ الخبير الفرنسي في الشؤوف 3000.000 و2000.000الجزائرييف 
االستعمارية أوغسطيف بيرنار، ألف أوؿ مشكؿ شغؿ باؿ الفرنسييف حيث ابتدأت الحرب العالمية كاف 

. (2)الخوؼ مف ثورة عامة في كامؿ إفريقيا الشمالية يقوـ بيا أعداء فرنسا
ميما كاف مف الفرنسييف واستعدادىـ لمجابية الحرب ومقاومة االنتفاضات الشعبية وميما كاف مف 
أمر المواليف لفرنسا وسواء فيـ الجزائريوف القضايا الحقيقية ليذه الحرب أو لـ يفيموىا، فإف عدد الجزائرييف 

 نشرت المجمة اإلفريقية 1919الذيف أقحموا في الحرب العالمية األولى مف نوعيا كاف عظيما، فؼ سنة 
: الفرنسية المحافظة إحصائيات عف األىالي المشاركيف في ىذه الحرب والذيف كانوا كاآلتي

: عدد الجزائرييف المساىميف في الحرب العالمية األولى
. 252.000مجموع المشاركيف    -75.000 عدد العماؿ 177.000عدد الجنود  -
 .82.000 عدد الجرحى –                           56.000عدد القتمى  -

ىناؾ كاتب فرنسي آخر كاف يكتب في وسط العشرينات مف ىذا القرف قاؿ بأف عدد العماؿ 
 كانوا قد جندوا تجنيدا، 89.000 شخص مف بينيـ 119.000الجزائرييف الذيف عمموا في الحرب قد بمغ 

                                                 

. 132، ص2008، دار البصائر، الجزائر، ىذه ىي الجزائر أحمد توفيؽ المدني، (1)
. 193 صمرجع سابق، أبو القاسـ سعد اهلل، (2)
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أما الباقوف فقد كانوا أحرارا جاءوا إلى فرنسا في السنوات السابقة لمحرب، وقد قاؿ أحد الكتاب الجزائرييف 

كاف أكثر مف نصؼ مميوف . بأف عدد مواطنيو الذيف ساىموا في الحرب، سواء كانوا جنودا أو عماال
شخص أما سينوري وىو كاتب فرنسي أيضا، فقد قاؿ بأف مجموع عدد الجزائرييف الذيف شاركوا في الحرب 

. (1) ألؼ شخص250.000قد بمغ 
لقد أسيـ الجزائريوف في ىذه الحرب الكونية األولى مف نوعيا في تاريخ البشرية فكانوا عامال مف 
عوامؿ قوة فرنسا التي انتيت إلى ىذه الطاقات البشرية اليائمة بشكؿ ممفت لالنتباه منذ حروبيا في القدـ، 

. ـ1870إيطاليا وضد ألمانيا عاـ 
كانت الجزائر إذف دعامة بشرية لقوى الحمفاء ضد دوؿ المحور والتي كاف ليا تأثير سيما بالنسبة 

: لفرنسا، فمنذ االنطالقة األولى لشرارة الحرب كانت الجزائر ىدفا تسدد إليو الضربات، إذ أنو بتاريخ
 (غويف، وبرسالو"، وبعد إعالف ألمانيا الحرب عمى فرنسا، سّددت البارجتاف األلمانيتاف 04/08/1914

. (2)أولى قذائفيما عمى مينائي مدينتي سكيكدة وعنابة
ولـ تكف القنبمة تيدؼ إلى ضرب الجزائرييف بقدر ما كانت ترمي إلى إيقاظ الرأي العاـ الجزائري 

الفرصة ووجو إلى " لوتو"، وقد استغؿ الحاكـ العاـ 1871ودفعو لالنتفاضة ضد فرنسا مثمما حدث سنة 
الجزائرييف المسمميف ذىابا يدعوىـ فيو إلى التضامف مع فرنسا واإلخالص واألمف العالمييف، وفور اإلعالف 
عف بداية الحرب عممت فرنسا عمى استغالؿ األىالي الجزائرييف حيث رمت بيـ في أتوف حرب ال يممكوف 

. فييا ال ناقة وال جمال
 أبرؽ وزير الحرب الفرنسي إلى الجنراؿ ىانوتو 1914وفي اليـو الرابع مف شير أوت 

"Hanotaux" الذي يقضي بالسماح لألىالي 03/08/1914 القائـ العسكري في الجزائر، مرسـو 
الجزائرييف الذيف لـ يمتحقوا بالخدمة العسكرية لسبب أو آلخر مف أف يمتحقوا بالجيش كتعاقديف طيمة مدة 

 عاما، كما يحؽ ليـ االنضماـ إلى الفرؽ الخاصة 17الحرب، وىذا بالنسبة لمجميع ابتداءا مف سف 
. (3)باألىالي حسب رغباتيـ

خالص األىالي المطمؽ لمدولة إال أف فرنسا  إنو بالرغـ مف الدعاية الفرنسية والشيير بوالء وا 
استعممت بناء عمى تقارير شاىدي ورسمييف فرنسييف طرقا غير إنسانية إلرغاـ األىالي الجزائرييف عمى 

الخدمة العسكرية، فقد كانت األوامر اليومية تتمثؿ في اإلرىاب المتطرؼ وتشجيع فكرة القدرية بيف 
األىالي، واستخداـ كامؿ بقانوف األنديجينا بحجة قانوف حالة الطوارئ، وظروؼ الحرب، وفي بعض 

األحياف استخدـ الفرنسيوف الموالييف ليـ مف المرابطيف الخرافييف إلصدار فتاوى لصالحيا، وىكذا عمدت 
فرنسا إلى استغالؿ األىالي باسـ الديف، وفي بعض األحياف استعممت الرشوة والحفالت العامة إلغراء 

                                                 

. 191، صالمرجع السابق أبو القاسـ سعد اهلل، (1)
. 421، صالمرجع السابق محمد الصالح بجاوي، (2)
. 423، صالمرجع نفسو محمد الصالح بجاوي، (3)
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الفالحيف األمييف والفقراء عمى االنضماـ إلى جيشيا، فالجزائريوف الذيف حاربوا مع الحمفاء لـ يفعموا ذلؾ 

. (1)مف أجؿ القضية الفرنسية أو لكي يعبروا عف والئيـ لفرنسا كما كانت تزوج لو األسطورة الفرنسية
والواقع أنو لـ يكف ىناؾ مف كاف يرغب في االنضماـ إلى صفوؼ الجيش الفرنسي خاصة في مثؿ 
ىذه الظروؼ الصعبة، بؿ كاف األىالي مجبريف ومدفوعيف إلى ذلؾ دفعا مف قبؿ أعواف االستعمار تحت 

شعار أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية تارة والتطوع مف أجؿ الدفاع عف فرنسا تارة أخرى، وقد القى 
الكثيروف مف الشباب كؿ أنواع القير والقسر، وقد حاوؿ بعضيـ التحايؿ حتى ال يجند، لكف الذي حدث 

. ليـ لـ يكف يخطر عمى الباؿ
لقد كانت الظروؼ أقوى مف حيؿ أولئؾ الشباب السذج، ألنيـ كانوا يجندوف مف دوف مراعاة 

لقدراتيـ الصحية أو لمدى تحمميـ، فما كاف ييـ الفرنسييف آنذاؾ ىو االستغالؿ األقصى لمطاقات البشرية 
. في ىذه الحرب، وتوجيييا لمعمؿ تحت الراية الفرنسية

فاالنتفاضات الشعبية يؤجج سعيرىا الشباب الذيف بإمكانيـ تحمؿ أعباء الحرب ومعاناة مشاؽ 
 عاما إلى 17القتاؿ، وليذا أسعت اإلدارة الفرنسية إلى تجسيد كؿ الشباب مف األىالي ابتداءا مف سف 

.  عاما50غاية سف 
فاستطاعت اإلدارة الفرنسية بفضؿ سياستيا اإلغرائية والترىيبية تجند كؿ الجزائرييف المطموبيف 

 (2):مثمما تنبو اإلحصائيات التالية
 1916-1915-1914عدد المجنديف الجزائرييف خالؿ سنوات 

المجموع المنضموف إراديا المجندوف إجباريا الدفعة 
المجندوف العدد المطموب 

 1914سنة 
 1915سنة 
 1916سنة 

2500 
2500 
5200 

2500 
2500 
4800 

16604 
12052 
12608 

19104 
14552 
17408 

مجموع عدد الجزائرييف المشاركيف في الحرب بصيغتي التجنيد اإلجباري واالنضماـ 
 1916-1915-1914اإلرادي سنوات 

51064 

ولقد عممت فرنسا عمى استغالؿ الطاقات البشرية الجزائرية استغالال فاحشا منذ اندالع الحرب 
ودوف مراعاة لمجانب اإلنساني مف حيث صحة وقدرات الفرد الجزائري ومراعاة إمكانيات تحممو ألعباء 

: الحرب وأىواليا وكاف لفرنسا ىدفاف

                                                 

. 246، ص مرجع سابق أبو القاسـ سعد اهلل، (1)
. 157، صالمرجع السابق ناصر بمحاج، (2)
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تدعيـ قوات الجيش الفرنسي باألىالي الذيف عرفت عنيـ الشجاعة والصبر، باإلضافة أف  .1

، مما جعميـ يفكروف في استغالؿ (1)الفرنسييف عرفوا في المدة األخيرة تناقضا في عدد السكاف
. 1912األىالي إلى أبعد حد في إطار قانوف التجنيد اإلجباري

تفريغ البالد مف الطاقات البشرية الشابة حتى تأمف شر انتفاضة شعبية محتممة عمى غرار ما  .2
 .(2) إثر انيزاـ القوات الفرنسية في حربيا ضد ألمانيا1871حدث عاـ 

وتوالت األحداث األوروبية متسارعة وأخذت الدوؿ األربعة الكبرى المتنافسة روسيا، المممكة 
النمساوية، فرنسا وألمانيا تتبادؿ التيـ فيما بينيا، وتعد العدة لمتعبئة العامة لمواجية حرب طاحنة قد تنطمؽ 

. مف حيف إلى آخر
 

 "الجنود"تجنيد الطاقات البشرية  .1

 03/08/1914:  وعمى فرنسا في01/08/1914: عندما أعمنت ألمانيا الحرب عمى روسيا في
كانت ىذه األخيرة قد أعمنت مف جيتيا التعبئة العامة في جميع ترابيا الوطني وكذا في جميع األقطار 

. (3)التابعة إلمبراطوريتيا
وكانت قد أعمنت التعبئة العامة في القطر الجزائري بمرسـو مف رئيس الجميورية الفرنسية الذي 

، فتمت بمقتضى ىذا المرسوـ مصادرة 02/08/1914: أمر بتعبئة كؿ الموارد المتوفرة فيو، وذلؾ بتاريخ
. كؿ ما توفر لمبالد لصالح المجيود الحربي

غرائيـ لاللتحاؽ بصفوؼ الجيش الفرنسي فقد عمدت رئاسة  وبغرض احتواء األىالي واستمالتيـ وا 
، وفقا 21/11/1914الجميورية الفرنسية إلى إصدار مرسوـ معاشات التقاعد مف الخدمة العسكرية يـو 

لتقرير مف وزير الحرب الفرنسي حيث تضمف ىذا المرسـو عددا مف أسماء الجنود المتقاعديف مف األىالي 
: مع ذكر بداية تاريخ وقيمة المنحة المرصدة لكؿ متقاعد، نذكر بعضا منيا عمى سبيؿ المثاؿ

 أشير ويـو واحد مف الخدمة تعطؿ 09 سنوات و09صالح بف سالـ القرسيمي الكابوراؿ لو  .أ 
 . فرنكا شيريا589 ىو 11/08/1914: عضو مف أعضاء جسده عف العمؿ، ومعاشو مف يوـ

 أشير ويـو واحد خدمة عسكرية تعطؿ عضو مف 7الي بف الطيب أمزياف العسكري لو سنتاف و .ب 
 .فرنكا شيريا589 ىو 11/08/1914: أعضاء جسده عف العمؿ ومعاشو مف يوـ

كما تناقمت وسائؿ اإلعالـ الفرنسية بعد أقؿ مف أسبوعيف مف إعالف الحرب عمى فرنسا مف طرؼ  -
األلماف، تقريرا عف كيفية الوالء الذي عبر عنو الجزائريوف تجاه الوطف األـ، وقد عبروا عف ذلؾ الوالء، 

: بثالث طرؽ ىي

                                                 

. 425، صالمرجع نفسو محمد الصالح بجاوي، (1)
،دار النيضة ، 1 مف الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية األولى ، طالتاريخ المعاصر، أوروبا عبد العزيز سميماف نوار وعبد المجيد نعنجي، (2)

. 302، 300، ص ص1973بيروت، 
. 426، ص المرجع السابق محمد الصالح بجاوي، (3)
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. تصريحات الجمعيات والشخصيات ذات النفوذ وسط األىالي .1
 .التطوع في الجيش الفرنسي .2

 .اإلشتراكات واإلعانات المالية لمساعدة الجيش الفرنسي .3

وبناء عمى رأي الكتاب الفرنسييف فإف جميع الطبقات االجتماعية في الجزائر ساىمت في ىذه 
. الحرب

عجاب الفرنسي في آف واحد  وعمى كؿ فإف ِسجؿ مشاركة الجزائرييف في ىذه الحرب يثير دىشة وا 
. سواء فيـ الجزائريوف القضايا الحقيقية ليذه الحرب أو لـ يفيموىا

فال أحد شؾ في أف الجزائرييف قد شاركوا في الحرب العالمية األولى ولعبوا فييا دورا ىاما كجنود 
، ومف ذلؾ أف أحد أعضاء الجمعية الوطنية في حربيا حيث (1)شجعاف شيد ليـ بذلؾ العالـ والفرنسيوف

 سجمنا أكثر مف خمسيف ألؼ متطوع مف 1917خالؿ عاـ »:  مايمي1918 فيفري 22: قاؿ بتاريخ
الجزائرييف الذي استجابوا لنداء الجميورية الفرنسية وانضموا إلى الثكنات العسكرية لمجابية األعداء، ففي 

 استحقوا إعجاب العالـ بفضؿ بطوالتيـ Verdun وفيرداف Lyser وليزر La marneمعركة مارف 
. «وتضحياتيـ، لقد كانوا ضحية االعتقاالت في المحتشدات األلمانية

كما أوردت نشرة إفريقيا الفرنسية مرسوما تضمنت منح أوسمة تشريفية لعدة شخصيات مف األىالي 
نظير خدمتيـ لصالح الجميورية الفرنسية، حيث منحت وساـ الصميب لسبعة وثالثيف شخصا مف األىالي 
قياد ومفتيف وقضاة وأئمة ورؤساء طرقية، وباإلضافة إلى وساـ الصميب ىذا ىناؾ سبع ميداليات عسكرية 
منحت ألولئؾ األشخاص الذيف شاركوا في حممة التوعية الجماىيرية والتعبئة العامة لمتجنيد، ولمعمؿ في 
مصانع فرنسا، وىكذا يبدو أف الوالء واإلخالص الجزائري تراه فرنسا مف خالؿ دعوات يقوـ بيا أولئؾ 

الذيف ليـ مصمحة شخصية في بقاء االستعمار الفرنسي مييمنا في الجزائر كي يحافظوا عمى امتيازاتيـ 
 .(2)في وضع مرىوف ببقاء األوضاع عمى حاليا

ذا كاف الفرنسيوف يتحدثوف عف الوالء، فيـ متفقوف عمى أف الوالء ال يعني اليدوء، ألف البالد  وا 
كانت في غمياف دائما، وىذا ما يفيـ مف تصريح الحاكـ العاـ الذي يرى في انتفاضة األىالي عمى 

. المعتدوف بالبربرية
إننا عندما نتتبع خطب الحاكـ العاـ سنقترب أكثر مف الحقيقة، مف ذلؾ أف الجمسة العادية لموفود 

، وفي إطار العرض عف المساىمة الجزائرية في المجيود الحربي، 1916 جواف 16المالية والمنعقدة في 
ولمتذكير فإنو ... إف سمسمة التضحيات الت قدمتيا الجزائر ما تزاؿ لـ تغمؽ بعد»: قاؿ الحاكـ العاـ لوتو

 ألؼ محارب مف األىالي إلى األربعيف ألؼ 40فإف الجزائر قد أضافت ... منذ بداية الحرب إلى يومنا ىذا
. (3)«جندي

                                                 

. 210، ص مرجع سابقأبو القاسـ سعد اهلل، (1)
. 434-432، ص مرجع سابق محمد الصالح بجاوي، (2)
. 436، ص المرجع نفسو (3)
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قد ال نتعجب مف ىذا االستنزاؼ لمطاقة البشرية إذا ما عممنا بأف تجنيد الجزائرييف كاف يتـ بطريقة 

تعّسفية دوف مراعاة لشروط حقوؽ اإلنساف في الحياة، ألف التعداد المحصؿ عميو ىو الذي ييـ اإلدارة 
. االستعمارية بالدرجة األولى

ىذا وقد لعب اإلغراء دورا ىاما في مجاؿ تجنيد األىالي في صفوؼ الجيش الفرنسي، بحيث لـ 
 حتى كاف العدد المحصؿ عميو نتيجة ىذه التظاىرات والحمالت الدعائية بمغ 1914يكد ينتيي عاـ 

.  خمسة عشر ألؼ جندي متطوع15000
 حيث تمكنت اإلدارة العسكرية 1916وتواصمت المجيودات الفرنسية عمى نفس الوتيرة طيمة عاـ 

 ىو 1917 جندي متعاقد، وبيذا صار العدد اإلجمالي المحصؿ عميو مع بداية سنة 27000مف تسجيؿ 
 والحرب العالمية في أوّجيا كاف عدد الجزائرييف 1917 أربعوف ألؼ جندي إضافي، وفي نياية 40000

.  جندي120.000المجنديف في مياديف القتاؿ قد بمغ 
 تعمؿ بمبدأ التعويض 1912وقد كانت اإلدارة االستعمارية منذ تطبيؽ قانوف التجنيد اإلجباري عاـ 

حيث يستطيع األغنياء تعويض أبنائيـ بالمتطوعيف مف أبناء الفقراء أو مقابؿ مبالغ مالية باىضة قصد 
. تجنيد أبنائيـ الخدمة العسكرية
 ألغت اإلدارة الفرنسية مبدأ العمؿ بالتعويض لحاجة الجيش 1918 جانفي 11غير أنو ابتداء مف 

. إلى أكبر عدد ممكف مف الشباب
إف عدد الجزائرييف : ومما سبؽ ذكره يتضح أف الرقـ الذي ذكره الكاتب الفرنسي سينوري حيف قاؿ

 جندي يكوف ىو الـر األقرب إلى الحقيقة عما 250.000المشاركيف في الحرب العالمية األولى ىو 
. (1)سواه

: تسخير الطاقات البشرية العمال. 2
إف الجزائرييف الذيف قدموا صدورىـ دروعا لصّد العدواف األلماني عف فرنسا إلى جانب الفرنسييف 
إنما فعموا ذلؾ بدافع القسر واإلغراء، فبالنسبة لميد العاممة الجزائرية قد كانت حاضرة في كؿ مكاف إلى 

جانب فرنسا في محنيا، حيث عوض العماؿ الجزائريوف الفرنسييف في المصانع والحقوؿ الزراعية والمناجـ 
. حتى ال يبقى االقتصاد الفرنسي راكدا وعاجزا عف متطمبات الحرب التي طاؿ أمدىا
 ألؼ عامؿ، 30 أو25لذلؾ طمب وزير العتاد الحربي بيف اإلدارة العامة في الجزائر أف يزوده بػ

وىو عدد تقبمو الحاكـ العاـ آنذاؾ بتحّفظ شديد خشية أف يؤثر نقص األيدي العاممة بالجزائر عمى مصالح 
، بالرغـ مف احتياجات (2)المعمريف، الذي ىـ حسب رأيو إنما يعمموف لضماف االقتصاد الفرنسي والجزائري

: المستوطنيف عمى ذلؾ لما عود عمييـ بالضرر العظيـ وذلؾ
. ألف اليد العاممة الرخيصة الجزائرية تقؿ في البالد: أوال

                                                 

(1) Algéron, op-cit, P1142. 

 .441، ص ، المرجع السابقمحمد الصالح بجاوي(2)
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تعود العماؿ الجزائريوف تقاضي األجور المرتفعة في معامؿ فرنسا فال يرضوف عند عودتيـ لمجزائر : ثانيا

. باألجور الضعيفة
إف وجودىـ بفرنسا يجعميـ يرسموف أمواال طائمة ألىميـ وأوالدىـ، وىذا ما يقمؿ مف تيافت اليد : ثالثا

. (1)العاممة الجزائرية عمى العمؿ عند المستوطنيف
وكانت الحكومة الفرنسية متأكدة مف عدـ تعاوف اإلدارة العامة في الجزائر في ىذا المجاؿ ولذلؾ 

 الذي تـ إعفاؤىـ مف أداة التجنيد اإلجباري ليعمموا كمزارعيف في الحقوؿ 1915راحت تطالب بشباب صؼ 
 القاضي بتزويد 1916 سبتمبر 14الفرنسية أو أعماؿ في المصانع، وأصدرت الحكومة بعد ذلؾ مرسـو 

 عامؿ، وأسست ليذا الغرض مصمحة عماؿ المستعمرات التي تعمؿ عمى استقطاب العماؿ 17000فرنسا بػ
الجزائرييف، لتتكفؿ بنقميـ وتوزيعيـ عمى التراب الفرنسي، ولذلؾ عف طريؽ تسجيؿ العماؿ المتطوعيف أو 

، والتي تعني تجريد الفرد مف حريتو Réquisitionالحصوؿ عمييـ عف طريؽ ما يعرؼ بالسخرة 
. (2)الشخصية ووضعو تحت الدولة التي توجيو أو تشغمو كيفما تشاء

 قررت اإلدارة االستعمارية التخمي النيائي عف نظاـ السخرة 1916لكف بعد انتفاضة األوراس 
بالنسبة لمعماؿ وجعمت التسجيؿ اختياريا كمما سنحت الظروؼ األمنية بذلؾ، وبالفعؿ قد تـ استقطاب 

 قد طالب بضرورة الحصوؿ عمييـ مف أبناء ورجاؿ األىالي 1916 عامؿ، مف الذيف كاف مرسـو 17.500
 فرنؾ تدفع 120: الجزائرييف، وقسـ ىذا العدد إلى أربعة أفواج مقابؿ منحة تدفع لكؿ واحد منيـ قيمتيا

فرنكات، باإلضافة إلى  (05)لعائمتو عمى ثالث مراحؿ، باإلضافة إلى أجرة يومية تدفع لمعامؿ قدرىا 
. المأكؿ والمشرب والمسكف

وكاف ىذا ىو اإلغراء بمثابة الطعـ الذي ابتمعو األىالي الذيف كانوا يئنوف تحت وطأة الفقر وسياط 
، (3)الجوع فبادروا باليجرة مف أراضييـ التي سمبيا منيـ الفرنسيوف، وجعموىا بيف أيدي غرباء عف البالد

فبالتالي كانت الحرب العالمية األولى الفضؿ األوؿ في فتح باب اليجرة الجزائرية ألسباب أوليا ارتفاع 
. (4)، مما شّجع اليجرة التمقائية إلى فرنسا1914القيد عف اليجرة بصدور قانوف

فقد كانت الحكومة الفرنسية تسعى إلى استقطاب أبر عدد مكف مف العماؿ الجزائرييف لتشغيميـ 
باآلالت في المصانع والحقوؿ والموانئ الفرنسية، لتعويض النقص الذي آلت إليو اليد العاممة نتيجة ىذه 

. الحرب الطاحنة

                                                 

 .114، صمرجع سابق أحمد توفيؽ المدني، (1)
. 441، صالمرجع السابقمحمد الصالح بجاوي،  (2)
. 442، صالمرجع نفسو (3)
. 14، ص1985، طبعة الجزائر، اليجرة ودورىا في الحركة الوطنية الجزائريةعبد الحميد زوزو،  (4)
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وىكذا تعاونت كؿ المعطيات عمى تفريغ البالد مف الطاقات البشرية الحيوية باإلضافة إلى 

 عامؿ شّدا سواعدىـ القوية 270.000 جندي خاضوا المعارؾ في مياديف القتاؿ ىناؾ أيضا 250.000
. (1)أزر االقتصاد الفرنسي لتبقى الجزائر بعد ذلؾ محرومة مف شبابيا وكيوليا

وزيادة عمى ما تـ رصده مف موارد بشرية ىامة أسيـ بيا الجزائريوف في انتصار فرنسا وحمفائيا 
عبر البحر، بأكثر مف نصؼ مميوف مف أخواتيا منيـ مف كانوا جنودا، ومنيـ مف كانوا عماال، وفي 

ساحات الوغى كانت خسائرىـ فادحة بعد أف أبموا البالء الحسف فأينما حّموا كاف النصر حميفيـ والظفر 
. (2)أليفيـ

 
. تعبئة الموارد االقتصادية- 2

ولقد عممت فرنسا أيضا عمى استغالؿ كؿ الثروات الموجودة في الجزائر المستعمرة التي أوجب 
عمييا الفرنسيوف المساىمة في تمويف فرنسا بالمواد الغذائية، حبوب، خضر، حمضيات، لحوـ، حتى 

. تتمكف الدولة الفرنسية مف مجابية أعباء ىذه الحرب المفروضة عمى الجميع
 الحبـوب .أ 

لـ يكف يعرؼ القائموف عمى إدارة شؤوف المجتمع الجزائري أف تتحوؿ النعمة إلى نقمة مثمما حدث 
لمجزائر التي كانت ضحية الحبوب الزراعية حيث تماطمت فرنسا في دفع مستحقاتيا، وكانت ىذه القضية 

. مف أسباب غزو واحتالؿ الجزائر
وبعد مضي قرف مف الزمف ىا ىي فرنسا التي استغمت ىذا الشعب منذ بدايات الغزو مرة أخرى 
عمى استغالؿ خيراتو بشكؿ مكثؼ بحجة الواجب الوطني والدفاع المقدس عف البالد فتأخذ منتوجاتو مف 

. الحبوب بالمصادرة مرة وباالستيالء عمييا مرة أخرى
لقد فاجأ اليجـو األلماني فرنسا خالؿ فترة الحصاد بناحية الشماؿ وحوض باريس حيث بدأ 

الفالحوف في حصاد القمع دوف التمكف مف جمعو، ولسد ىذا النقص عمد الفرنسيوف إلى الجزائر رغـ 
محصوليا الزراعي الضعيؼ في ذلؾ العاـ إلمداد فرنسا بالحبوب التي ىب في أمس الحاجة إلييا حيث 

 قنطار مف القمح كذلؾ، 48.000 قنطار مف القمح، وزودت كورسيكا بػ850.000أرسمت الجزائر لفرنسا 
فأثر ذلؾ التصدير المبالغ فيو عمى وضعية الجزائر االقتصادية، مما دفع بالحاكـ العاـ إلى إصدار قرار 

. 04/12/1914: يمنح بموجبو تصدير الحبوب مف القطر الجزائري بتاريخ
 مالييف قنطار مف القمح، 03 طمبت فرنسا مف مستعمراتيا الجزائر، تزويدىا بػ1915أما سنة 

 جانفي مف نفس السنة احتكار وشراء كؿ ما وجد في القطر 04 إصدار مرسـو في 1916ليمييا سنة 
أما .  كاف ىزيال1917الجزائري مف قمح وشعير وفرينة، وما زاد الطينة بمة أف المحصوؿ الزراعي لعاـ 

                                                 

. 15، صالمرجع نفسو (5)
. 26، ص2009أبو بكر رحاؿ، وزارة الثقافة، الجزائر، :، ترجمةليل االستعمارفرحات عباس،  (1)
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 فأصدر جويار الحاكـ العاـ قرار تصدير الحبوب بمختمؼ أنواعيا إلى الجزائر، ونفس الشيء 1918سنة 

. (1)بالنسبة لمثروة الحيوانية، وّفرت الجزائر دعما ماليا صغيرا عمى حساب األىالي
 

: الدعاية العثمانية األلمانية ضد التجنيد وأثرىا عمى الجزائريين. 1
تتعرض الجزائريوف خالؿ الحرب العالمية األولى لدعاية ألمانية عثمانية حثيثة أعمنت أف ىدفيا 

ىو مساعدة شعوب شماؿ إفريقيا عمى تحرير بمدانيـ مف االستعمار الفرنسي الكافر، لكف ىدفيا األوؿ في 
الواقع كاف خمؽ صعوبات ومشاكؿ لفرنسا في مستعمراتيا لعؿ ذلؾ يساىـ في إضعافيا في الحرب، أما 

الجزائريوف فقد رأوا أف ىذه الحرب قد تكوف خالصا مف االستعمار، فأمؿ انيزاـ فرنسا أماـ األلماف والدولة 
العثمانية لـ يبرح خياؿ الجزائرييف الذيف عبروا عف ىذا الرأي مف خالؿ األدب الشعبي، فالمداحوف الذي 

قوي كالنمر « غيـو األلماني»: يجوبوف المدف واألسواؽ كانوا يغنوف أشعارا بدور معناىا دائما حوؿ ما يمي
. وينتصر عمى السبع دوؿ

.    والفرنسيوف يحطميـ األسود األقوياء
.    األلماف والترؾ سيخمصوف العرب مف الظمـ والقير

.    في كؿ الصحراء
وكانت الدعاية األلمانية المضادة لفرنسا منتشرة في الجزائر عف قبيؿ الحرب، حيث أكد الكانت 

 أف ألمنة الجزائر قد بدأت خالؿ الخمسة عشرة سنة الماضية، وذلؾ عف 1915الفرنسي ديبارمي سنة 
. (2)طريؽ جواسيس ألماف ترددوا عمى الجزائر كثيرا السيما في السنوات القميمة قبؿ اندالع الحرب

ويؤكد كاتب فرنسي آخر وىو أوغسطيف برنار أف ىؤالء الجواسيس حاولوا إظيار ألمانيا بمظير 
حسف وربطوا عالقات جيدة مع األىالي، وحاولوا تحريضيـ عمى الثورة ضد فرنسا، ويظير ذلؾ جميا مف 

، ففي سمسمة ألمانيا واإلسالـ (*)، وكارؿ بيكر(*)خالؿ دراستي المستشرقيف األلمانييف جورج كامفماير
Deutshland and der Islam  التي صدر ببرليف بألمػانيا شػر كامفماير دراستػو التػي ىػي بعنػواف

 يبيف فييا المساعي الحثيثة Nordwest Afrika and Deutschland (شماؿ غرب إفريقيا وألمانيا)
لمجواسيس األلماف الذي كانوا في شكؿ تجار وسياج، وأف المغرب العربي يعتبر مجاال ىاما لطموحات 

ال يمكف أللمانيا أف تعتمد عمى سكاف شماؿ »ورىانات ألمانيا في حربيا، وبالرغـ مف ذلؾ فيو يرى بأنو 
 1971بثورة وطنية السيما في الجزائر وفسر ذلؾ أف ظروؼ ثورة "ألنيـ غير قادريف عمى القياـ « إفريقيا

، وربط ذلؾ بعدـ وجود أي حركة أو صحافة وطنية أو أدب حي، وباإلضافة إلى 1914غير متوفرة في 
                                                 

. 448، صمرجع سابقمحمد الصالح بجاوي،  (2)
 2أنظر الممحؽ " 
 
. 143، ص المرجع السابق ناصر بمحاج، (1)
 .كامفماير جورج، مستشرؽ وأستاذ جامعي ألماني. *

.  ودير المعيد االستعماري بيامبورغ بألمانياBounكارؿ بيكر، مستشرؽ وأستاذ بجامعة يوف . *
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كانوا ولـ يكف ليـ تأثيرا كبيرا عمى األىالي الذيف - المثقفيف–ذلؾ قاؿ بأف أعضاء حركة الشباف الجزائرييف 

االستعمار قدر محتـو »عانوا مف سياسة التجييؿ وانتشار فكرة القدرية في أوساطيـ أي استسالميـ إلى أف 
. (1)«مف اهلل وال مفر منو

 Deutschland and" ألمانيا واإلسالـ"أما بيكر فيو مف أصحاب الرأي المخالؼ، ففي كتابو 

her Islam أكد أف اإلسالـ عامؿ ميـ ورىاف مف رىانات ألمانيا في الحرب، فيي 1914سنة  الذي كتبو 
تعتبر نفسيا صديقة اإلسالـ، وذلؾ بحكـ تحالؼ الدولة العثمانية معيا، وكانت تنشر في دعايتيا بأنيا 
حامية المسمميف، وأف مستقبؿ الدولة العثمانية مرىوف ليا، بالتالي لقد حاولت الدعاية األلمانية أف تدفع 

. الجزائرييف إلى القياـ بثورة ضد فرنسا
ومف جية أخرى قاـ المياجروف المغاربة في أوروبا والدولة العثمانية بدور الدعاية واإلعالـ مف 
أجؿ إثارة شماؿ إفريقيا في وجو فرنسا، وىو ما أدؿ إلى تصعيد العداوة لالستعمار بصفة عامة، ولفرنسا 
بصفة خاصة، وكاف الجو مشحونا بالعداء، وكاف السكاف يتقدوف حقدا وينتظروف الفرصة، وىذا نتيجة 

. (2)وسائؿ اإلعالـ واألغاني الوطنية، ومشكمة التجنيد اإلجباري لمجزائرييف
مواقف المستوطنين والفرنسيين من التجنيد اإلجباري . 1.2

إف انضماـ الجزائرييف إلى الجيش الفرنسي في مختمؼ الفرؽ العسكرية لـ يكف يثر أية مشاكؿ أو 
ردود فعؿ، بؿ بالعكس كاف محؿ استحساف ورضا مف الجميع ذلؾ أنو لـ يمس إال فئة معينة مف األىالي 
الجزائرييف الذيف لف يحصموا مقابؿ خدمتيـ سوى عمى مستحقاتيـ المالية أو بعض األوسمة الشرقية، لكف 
بمجرد أف برزت فكرة فرض الخدمة العسكرية اإلجبارية عمى األىالي برزت المعارضة الشديدة لممستوطنيف 
األوروبييف الذي شعروا بمحاولة جعؿ األىالي مستاويف معيـ في واجب الدفاع الوطني، وبالتالي قد يأتي 
يـو تمنح فيو حقوؽ المواطنة الفرنسية ألولئؾ الذيف دافعوا عف العمـ الفرنسي، وىذا ما أخاؼ المستوطنوف 

 دراسة خاصة بالقضية والتي يعتقد فييا بأف 1891سنة " دو الروؾ"فمف أف أقدـ الجنراؿ . في الجزائر
التجنيد اإلجباري أمرا البد منو لألىالي الجزائرييف، وذلؾ لف يكوف سوى نتيجة حتمية لمتجنيس، بدأت مف 

حينيا محاوالت المستوطنيف إلجياض مشروع التجنيد اإلجباري لمجزائرييف وذلؾ بالضغط عف طريؽ نوابيـ 
، ثـ عف طريؽ شف حممة (3)بالبرلماف ووفودىـ المالية عمى الحكومة الفرنسية والوالية العامة بالجزائر

صحفية شرسة أعمنوىا ضد المشروع، حيث انتقدوا الحكومة بشدة واحتقروا األىالي ووصفوىـ بصفات 
أنا بخصوص التقدير الذي حظيت بو تضحيات جنودنا »دنيئة، حيث يقوؿ فرحات عباس في ىذا الصدد 

صمباف "إلى موضوع لمسخرية، فيكفيني أف أسوؽ جممة مف رواية " الفريؾ التيف"الذي حولتو مجمة 
: لتبدو لنا قيمة ذلؾ التقدير إذ يتعجب قائال" روالف دورجوالس"لػ" الحطب

                                                 

. 420، صالمرجع السابق بجاوي محمد الصالح، (2)
 .39، ص2007أحمد منور، وزارة الثقافة، الجزائر، :، ترجمةالشباب الجزائريفرحات عباس،  (1)

(2)  Burnelle Camille: Communication sur le service obligatoire des indigènes, En Algérie, Revue Africaine, 

N52, P152 
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سوؼ يحمى الوطيس ....... التيوس يتتابعوف 

. «إف تفكيرا مف ىذا النوع غني عف كؿ تعميؽ
ويمكف تمخيص الحجج التي اعتمدىا المستوطنوف لتبرير رفضيـ الذي تكتسيو النزعة العنصرية 

الممزوجة بالكره الشديد لألىالي الجزائرييف، وما أثاره ىذه المعارضة مف ردود فعؿ لدى الفرنسيوف 
أوليما التخوؼ مف تجنيد الجزائرييف : اإلدارييف والسياسييف، وتتمحور ىذه المعارضة في محوريف اثنيف

بسبب خطر تسمييـ وتدريبيـ العسكري، والثاني التخوؼ مف منح أولئؾ األىالي الذي يمثموف األغمبية 
الساخنة بالجزائر حقوؽ سياسة مقابؿ تأدية الخدمة العسكرية اإلجبارية، وبالتالي مساواتيـ بالمستوطنيف 
لكننا نتساءؿ ىنا أكاف المستوطنوف يدركوف خطورة األزمة التي كاف يعاني منيا الجيش الفرنسي في تمؾ 

. المرحمة؟ أـ ىميـ الوحيد كاف الحفاظ عمى امتيازاتيـ كأسياد لمجزائرييف
رفض المستوطنين تجنيد الجزائريين بسبب خطر تسميميم وتدريبيم العسكري . 1

بعد اقتراح مسيمي لمشروعو، وتشكيؿ المجنة المكمفة بدراسة القضية برز التخوؼ مف حمؿ 
الجزائرييف لمسالح أكثر لدى العامة حيث عبروا عف ذلؾ مف خالؿ وسائؿ االحتجاج والمعارضة التي 
وجيت إلى مختمؼ الييئات حيث صّرحوا في مختمؼ الجرائد والصحؼ التي كانت تصدر بالجزائر 

. (1)آنذاؾ
 تساؤال نظرا بعبارات فجة La dépêche Algérienne أثارت صحفية 1909 نوفمبر 05ففي 

سوؼ تدربوف الرعاع عمى استعماؿ البندقية سوؼ تجتّثونيـ مف جذورىـ »:  قائالJules Rounetبقمـ 
. (2)«وتزرعوف فييـ بذرة النيب والسمب واإلجراـ

إف معارضة المستوطنوف بشدة لمشروع مسمى حسبيـ تصريحاتيـ يريد نقؿ الوحدات العسكرية 
الفرنسية المتكونة مف فرنسييف والمتواجد بشماؿ إفريقيا، وتعويضيا بتمؾ المتكونة مف أبناء األىالي، وىو 
ما ال يضمف أمنيـ وال يوفر الحماية ألمالكيـ ولعائالتيـ خاصة في حاؿ اندالع ثورة بالبالد، حيث أبدت 

 ىذا األمر وعارضت قوؿ مسيمي بأف تجنيد األىالي بنسبة معتبرة ال يشكؿ Le tempsالجريدة الباريسية 
أي خطر عمى المستعمرة والمستوطنيف، حيث قامت بوصؼ ىذا المشروع بأوصاؼ مختمفة محذرة الرأي 

" خطر مشروع مسيمي"العاـ الفرنسي في الجزائر مف مغّبة تطبيقو معّبرة عف ذلؾ بعبارات مختمفة مثؿ 
إلى غير ذلؾ مف عبارات التيويؿ والتخويؼ مف العواقب التي تنجّر عف حقيقة تطبيؽ " الخطر العربي"

. (3)المشروع المعروض
عمى فرنسا أال تيمؿ ىؤالء المستوطنيف ألنيا عندما أحضرىـ إلى "كما خمصت إلى أنو يتوجب 

الجزائر تعيدت بحمايتيـ بنفسيا لذلؾ عمييا أف تفي بيذا العيد ، لكف الجريدة مف جية أخرى ترى الجمع 
بيف اآلراء والتوفيؽ بيف مصالح فرنسا والمستوطنيف بعدـ نقؿ الوحدات الفرنسية مف شماؿ إفريقيا إلى 

                                                 
 

 729شارؿ روبار أجروف،مرجع سابؽ، ص(1)
(2) . Charle Robert Ageron: Histoire du l'Algérie, les Algériens Musulmans et la France (1871-1919), Tome02, 

presses universitaires de France, Paris, France, 1964, P235.  



 

41 

 

تجنٌد الجزائرٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى و مواقف الجزائرٌٌن والفرنسٌٌن من التجنٌد : الفصـل الثانً

 
أوروبا وبتطبيؽ الخدمة العسكرية اإلجبارية عمى األىالي الجزائرييف، وتغطية النقص في الجنود لكف بصفة 

. معتدلة لتجنب ثورتيـ، وفي ذلؾ إرضاء لجميع األطراؼ
ولكف في الواقع كانت الغالبية الساحقة مف المستوطنيف ترى عدـ تجنيد األىالي أصال ىو القرار 

حيث " ساباتييو"، ونقمو إلى الحاكـ العاـ بالعاصمة النائب 1908الذي تبّناه المجمس البمدي بوىراف سنة 
ذا ما طبقت  أكد أعضاء المجمس أف األىالي الجزائرييف رافضوف لمخدمة العسكرية بكؿ أشكاليا، وا 

 لساف La Dépêche Algérienneكما أشارت جريدة . فسيحمموف السالح ضد المستوطنوف والفرنسيوف
جاء فيو " راموف"حاليـ آنذاؾ وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نشرت ىذه األخيرة مقاال ألحد المستوطنيف 

إف الحكومة بتفكيرىا في ىذا المشروع تجعؿ يشعروف بأىميتيـ لدينا، وأنيـ الممجأ الوحيد لفرنسا لتغطية »
فإف المراكشيف أي المغاربة  (...)النقص في الجنود، إنيـ يحكوف في مقاىييـ بأف لوال القـو والصبايحية 
وأضاؼ ستمكنوف كؿ ... كانوا سيقمحونيا حتى في الجزائر، التي يعيدونيا بعد ذلؾ لمعرب والبربر

(Bicot) ،وعندما يعودوف إلى  (...) مف حمؿ السالح، وستنموف في أنفسيـ الرغبة في حمؿ السالح
ضدنا بفضؿ التدريب الذي - يقصد بذبؾ شيوخ الزوايا-قرارىـ سوؼ يقوموف مع إخوانيـ أو مع المرابطيف 

. «(1)(...)منحناىـ إياه 
ومما جعؿ المستوطنوف يوقنوف بانقالب األىالي ضّدىـ حسب أحد الضباط في فرقة القناصة ىو 

 في الحرب ضد ألمانيا حيف رفض بعض الصبايحية القتاؿ ضد ألمانيا، وذلؾ 1870ما حدث سنتي 
، كما 1871ألسباب اجتماعية لـ يوضحيا، ثـ فرار الجزائرييف مف الجيش عند فصؿ القوات الفرنسية لثورة 

إذا طبقت  (...)»عبر رئيس بمدية الشمؼ، وىو مف قمع المعمريف القدامى عف سخط المعمريف بقولو 
الحكومة ىذا اإلجراء يعني تجنيد األىالي الجزائرييف فسنغادر البالد إنو كارثة، وىو أمر خاطئ مف 

، كما اتيمت الحكومة الفرنسية بأنيا ال تراعي أمف وال «األساس ألنو صادر مّمف ال يعرفوف الجزائر جيدا
أنو ال توجد حكومة تسعى " بقوليا "Le Temps"مستقبؿ أكبر مستعمرة بإفريقيا لكف ردت عميو صحيفة 

". إلى حتفيا والقضاء عمى حضارتيا بنفسيا
 La revue indigène في حوار مع السيد مسيمي نشرتو (*)"أوجاف إتياف"أما النائب البرلماني 

، أكد بأنو يعي جيدا أزمة الجيش الفرنسي، وأف الجنود األىالي يتمتعوف بقوة وبأس شديديف في 1908سنة 
 ضد 1870الحروب والذيف أثبتوا ذلؾ مف خالؿ مشاركتيـ الفعالة في حروب فرنسا كميا، السيما حرب 

 .(2)«ألمانيا

                                                 

 .26، مرجع سابؽ، ص1916-1912مواقف الجزائريين من التجنيد اإلجباري  ناصر بمحاج، (1)
، وكاف أيضا نائب رئيس فرقة البرلماف 1919 الى 1881، وىو النائب الممثؿ عف وىراف في البرلماف مف1844أوجاف إتياف مف مواليد تممساف . *

، وكاف أيضا مدير صحيفة 1906، ثـ وزارة الحرب في 1905، ونائب أبيف سر الدولة مف المستعمرات، تولى عدة وزارات الداخمية سنة 1906سنة 
La Dépêche coloniale88 ،ص مرجع سابقأنظر عاشور شرفي . ، ومف المعارضيف لسياسة إدماج األىالي الجزائرييف في الكياف الفرنسي 

 .27، صمرجع سابق ناصر بمحاج، (2)
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إال أنو أكد أيضا أنو إذا تـ إجبار كؿ األىالي عمى الخدمة العسكرية فإنيـ سيقوموف بثورة ضد 

فيو يرى تحسيف االنضماـ " الجيش الفرنسي"فرنسا، باستفادتيـ مف الخبرة العسكرية مف خدمتيـ في 
ذا لـ يكؼ الحاجة، يتـ المجوء إلى التجنيد اإلجباري كحؿ نيائي، لكنو عارض مشروع  اإلداري أوال، وا 

مسيمي بشدة، كما تدخؿ بعده أحد الشخصيات الفرنسية ميشا خطر تدريب الجزائرييف عمى أساليب القتاؿ، 
. وحذر مف عاقبة ذلؾ في حالة حدوث ثورة ضد فرنسا

أما النقيب باسوؿ فقد ذىب إلى أف رفض تطبيؽ التجنيد اإلجباري بحجة التخوؼ مف ثورة األىالي 
، وتضحياتيا (الخيالة، القوـ، وغيرىا) مستشيدا في كالمو بوالء الفرؽ الجزائرية «عمى فرنسا عجة وىمية

. 1871مف أجميا في الحروب التي خاضتيا السيما عند القضاء عمى ثورة 
 رفض المستوطنين تجنيد الجزائريين بسبب الخوف من تجنيسيم .2

رفض المستوطنوف مشروع تجنيد األىالي الجزائرييف بسبب تخوفيـ مف حصوؿ أولئؾ عمى الحقوؽ 
السياسية واالجتماعية الطبيعية كمواطنيف فرنسييف مقابؿ تأدية واجب الخدمة العسكرية اإلجبارية لمدولة 

الفرنسية، ألف الخدمة في أي دولة كانت ال يؤدييا سوى أبناء تمؾ الدولة، ولكف نظرا لمحاجة فرنسا الماسة 
لمجند كاف البد مف البحث عف صيغة خاصة لتجنيد أىالي المستعمرات بشكؿ أوسع مف االنضماـ 

اإلرادي، لذلؾ رأى مسيمي وبعض العسكرييف والسياسييف لتحسيف ظروؼ األىالي ومساواتيـ بالمستوطنيف 
والفرنسييف في الحقوؽ كما في الواجبات، ألف المستوطنيف قاموا بشف حممة شرسة ضد ىذا المشروع الذي 

رأوا فيو نيايتيـ، ألف مساواتيـ وىـ أقمية باألىالي المسمميف وىـ األغمبية العظمى يعني زواؿ سيادتيـ 
.  (1)عمييـ وذوبانيـ بينيـ

فالمعمروف آنذاؾ اعتبروا التجنيد اإلداري فرصة ستمكف الجزائرييف عامة مف الحصوؿ عمى 
 عمى حؽ Le Tempsالحقوؽ السياسية والمدنية، وىو ما عبر رئيس بمدية الشمؼ، وقد كانت صحيفة 

وأشارت إلى جريدة : عندما بأف جؿ المعمريف في الجزائر كانوا معارضيف لمشروع تجنيد األىالي الجزائرييف
إف »:  التي نشرت مقاال لمسيد راموف جاء فيو عمى الخصوصLa dépêche Algérienneالمستوطنيف 

الحكومة بتفكيرىا في ىذا المشروع تجعؿ العرب يشعروف بأىميتيـ لدينا، وأنيـ الممجأ الوحيد لفرنسا، لكي 
. (2)«تتمكف ىذه األخيرة مف تغطية النقص في عدد الجنود

أما االقتصادي دو سولييو يرى ضرورة العدوؿ عف مشروع التجنيد اإلجباري ألف األىالي يريدوف 
لكي يسيطروا عمى الجزائر  (العسكرية، االقتصادية، واالجتماعية)استغالؿ القضية في شتى المجاالت 

، وعندىا لف يصبح (...)األوروبية التي يتراوح عدد المعمريف بيا ما بيف تسعمائة ألؼ ومميوف نسمة 
األىالي كميـ منتخبيف سيكونوف بمعدؿ خمسة عشرة منتخبا أىميا مقابؿ واحد أوروبي، وعندىا لف يصبح 

لدينا ال رؤساء بمديات، وال نواب بمدييف، وال نواب الوفود المالية، حيث سيصبح كؿ شيء بأيدييـ، ال 
وسنحاربو مثمما حارب مف سبقنا حمـ المممكة العربة وسنفعؿ  (...)يمكف أف نقبؿ بيذا إنو كارثة وجريمة 

                                                 

 .30، صمرجع سابقناصر بمحاج،  (1)
(2)  Ageron Charles Robert, OP-CIT , P1067. 
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وكؿ ىذا يعبر عف ما يختمج صدور المستوطنيف .(1)«في سبيؿ ذلؾ كؿ ما أوتينا مف قوة لننجح في األخير

مف حقد تجاه األىالي الجزائرييف ورغبتيـ في تركيـ تحت ذؿ القوانيف االستثنائية المييمنة، لذلؾ انطمقوا 
. عمى قدـ وساؽ في مساعييـ الحثيثة إلجياض مشروع التجنيد اإلجباري لمجزائرييف

كما أعمنت المجالس البمدية في العمالت الثالث عف رفضيا لممشروع تجنيد األىالي حيث طالب 
بمدية حسيف داي بالحفاظ عمى الوضع السائد مف قبؿ في ما يخص األىالي وتركيزىـ عمى عدـ منحيـ 
حقوقا سياسة، وىو ما خمص إليو البمدي بوىراف حيث أكد بأف الخدمة العسكرية اإلجبارية ال تحب إال 

عمى مف يتصؼ بصفة المواطف، وبالتالي الشؾ مف أف األىالي يستفيدوف مف الحقوؽ السياسية كمواطنيف 
أي منح حقوؽ المواطنة )فرنسييف، أما مجمس قسنطينة فبيف أف فرنسا إذا ارتكبت ىذا الخطأ الفادح 

فإذف ذلؾ سيؤدي إلى نياية التواجد الفرنسي بالجزائر، وقد راسموا البرلماف وكؿ السمطات  (الفرنسية لألىالي
. المعنية وأخبروىـ برفضيـ

لقد بمغ خوؼ منح األىالي حقوقا سياسية في نفوس المستوطنيف إلى درجة أف رئيس بمدية روفيقو 
تشجيع المتظاىريف مف األىالي ضد التجنيد حيث وعدىـ أنو لف يشارؾ في إعداد إحصاء " بيسنبونو"

الشباف القابميف لمتجنيد التي طمبتيا منو الوالية العامة بالجزائر ودعى إلى شف إضراب شامؿ تعبيرا عف 
. رفضيـ

 الذي لـ يعارض التجنيد، ولكف اشترط عدـ ربطو بالحقوؽ السياسية، أما (*)أما النائب أوجاف إتياف
كميمنصو فقد أكد عمى أف التجنيد أمر ضروري وحتمي السيما مع بروز بوادر حرب أوروبية وشيكة بسبب 

. توتر العالقات بيف الدوؿ األوروبية
أما عف موقؼ الييود اإلسرائمييف مف قضية تجنيد الجزائرييف، فقد رفضوا بشدة تجنيد المسمميف، 
حيث أبدوا تخوفيـ مف أف يصير ليؤالء الحؽ في التربع عمى دست النيابة واالستشارة المالية العالية، 

. والرئاسة البمدية وبقية المناصب التي ال يناليا الفرنساوي إال بعد قراءة وتعميـ
 عقد مؤتمر إفريقيا الشمالية الخاص بالمستوطنيف حيث حضره ممثموىـ في 1908وقد عرفت سنة 

كؿ مف الجزائر وتونس، إذ طرح المؤتمروف مف خالؿ ىذا المؤتمر جممة مف القضايا التي تخص تواجدىـ 
بالمنطقة وسبؿ تثبيت سيطرتيـ عمييا، وأخذت قضية التجنيد اإلجباري لممسمميف الجزائرييف حظا وافرا في 
النقاش، حيث أبدى جؿ المؤتمروف تخوفيـ مف حصوؿ األىالي عمى امتيازات وحقوؽ ترقييـ إلى المساواة 

ميسمي الذي أبدى استياءه مف معارضة المستوطنوف : بالمستوطنيف، وكاف مف بيف الحضور السيد
.  (2)لمشروع تجنيد األىالي

كما نشرت التقديـ التونسية خالصة أفضى إليو مؤتمر إفريقيا الشمالية حيث أجمعت آراء 
إننا ساكنوف بيف نيراف األعداء، وعائشوف بيف أفاعي فقّمما يأمف األوروبي عمى »: المؤتمروف عمى القوؿ

                                                 

(3) Gilbert Meynies. L'Algérie Révélée, la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XX(20)
eme

 Siècle, 

Libraire Droze, Genève, 1981, P94.  

 

. 389، صالمرجع السابق محمد الصالح بجاوي، (1)
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نفسو ومالو في ىذا الوقت، وكثير مف األوروبييف ىاجر مف قطر الجزائر فرارا مف الخطر األىمي، فكيؼ 
يصبح لنا البقاء حينما تنفذ خطة ميسمي، وكيؼ يستقر في الفكر صالح ىذه الخطة التي ال ريب في 

فسادىا، وقد نفرض أنيا نفذت أليست جديرة بأف ال نعتبرىا إال خطرا عظيما معشر األروبييف، حيث أنيا 
. «تقمد أعدادنا المتعصبيف السالح، فينادوىا تعالوا إلى الحرب

لذلؾ تبنى المؤتمر قرارا باإلجماع برفض التجنيد اإلجباري لممسمميف الجزائرييف رفضا مطمقا، وكاف 
 12الحاكـ العاـ السيد جونار قد نقؿ موقؼ المستوطنيف وطرحو لدى الحكومة الفرنسية في تقرير بتاريخ 

أنا ال أعارض مبدأ التجنيد بالصيغة » حيث جاء فيو Le Revue indigène، نشرت نّصو 1908مارس
ولكف ىؿ أف الظروؼ مناسبة لذلؾ أـ ال؟ إذا كانت  (...)اإلجبارية، ألنو سيطيؽ في يـو أو آخر 

الحكومة عازمة ال محالة عمى تطبيقو أطمب منيا أال تجنس األىالي، وال تمنحيـ الحقوؽ السياسية وال 
تبدؿ في وضعيـ الحالي ألنيـ ال زالوا غير آبييف لذلؾ، وفي حالة ما إذا تـ ىذا فسوؼ يثير استياء 

: وسخطا كبيرا في الجزائر ليذا أرى مف الضروري في حالة التجنيد عمى المسمميف مراعاة مايمي
. (الممبس والمأكؿ والصالة والصوـ)احتراـ ديانتيـ اإلسالمية السيما بالثكنات في : أوال
. تجنيد عدد ضئيؿ منيـ في البداية ليتعود األىالي عمييا تدريجيا: ثانيا
. أي إيجاد لمف يريد وكذلؾ اإلعفاء لمف تتوفر فييـ الشروط:  السماح باالستبداؿ:ثالثا
. يتـ التجنيد في سف الثامنة عشرة لتجنيد أكبر عدد ممكف مف المتزوجيف: رابعا

لكف عندما طرح الجنراؿ مانجاف مشروعو القاضي بتجنيد األفارقة السود، أبدى بعض المستوطنيف 
. تأييده لممشروع

يخمص حوؿ معارضة المستوطنيف األوروبييف لتجنيد األىالي المسمميف الجزائرييف، وما مدى تأثير 
ىذه المعارضة عمى الحكومة الفرنسية، إلى أف الحاجة كانت ماسة إلى تجنيد األىالي إجباريا، لتعزيز أمف 
فرنسا، إال أف الجداؿ كاف حوؿ ما إذا سيرفؽ التجنيد بالتجنيس أـ ال، ذلؾ أف الخدمة العسكرية، اليمكف 

. أف يؤدييا إال أبناء الوطف، وكاف تخوؼ المستوطنيف مف ىذا كبيرا
لقد تعارضت مصالح فرنسا مع مصالح المستوطنيف تعارضا، وكاف العسير مف العسير التوفيؽ 

ذ  بينيما، حيث استعمؿ أولئؾ كؿ الوسائؿ لدفع الحكومة إلى عدـ فرض الخدمة العسكرية عمى األىالي، وا 
. تحقؽ ذلؾ فال يكوف منوطا بالحقوؽ السياسية والجندية الفرنسية

مواقف الساسة والعسكريين الفرنسيين من التجنيد اإلجباري لمجزائريين . 2
لقد سبؽ وأشرنا مف قبؿ إلى أف مشروع التجنيد تقاذفتو عدة اتجاىات جعمتو كاألمواج المتزاحمة 
. (1)عمى الشاطئ بفعؿ المد والجزر، ولكؿ فريؽ ىدؼ يسعى لتحقيقو وتخفيؼ ما يخدـ مصالحو الخاصة

                                                 

(1) Ageron, Op cit, P1070. 



 

45 

 

تجنٌد الجزائرٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى و مواقف الجزائرٌٌن والفرنسٌٌن من التجنٌد : الفصـل الثانً

 
وسنتناوؿ فيما يمي موقؼ الرأي العاـ الفرنسي مف مشروع تجنيد األىالي المسمميف الجزائرييف في 

الجيش الفرنسي، فبعد أف تطرقنا إلى معارضة المستوطنيف األوروبييف لممشروع، نتطرؽ إلى المواقؼ 
. المختمفة لمفرنسييف مف سياسييف وعسكرييف ومعارضيف

حيث نجد أف األمر كاف يختمؼ عند رجاؿ السياسة الفرنسييف ألف فكرة التجنيد اإلجباري لألىالي 
كانت نابعة مف وجوب مراعاة المصمحة العميا لفرنسا التي كاف يجب عمييا السعي إلى تغطية النقص في 

التعداد والعجز الذي كاف يشكو منو الجيش الفرنسي، وذلؾ بتطبيؽ إجراءات قانوف التجنيد اإلجباري، 
خاصة مع تطور القوة العسكرية األلمانية وتزايد طموح األلماف في السيطرة عمى أوروبا، لذلؾ لـ ير 

الفرنسيوف المؤيدوف لمتجنيد اإلجباري مانعا دوف منح حقوؽ المواطنة الفرنسية لألىالي الجزائرييف كإجراء 
ضروري لقبوليـ في الجيش النظامي الفرنسي بصورة عادية، وليس مجرد مرتزقة بؿ وذىب بعضيـ في 
التجنيد اإلجباري طريقة عممية إلدماج األىالي في الكياف الفرنسي لتصبح الجزائر بعد ذلؾ أرضا فرنسية 

. (1)دوف منازع
وقد رأى بعض الفرنسيوف أنو ال جدوى مف منح األىالي حقوؽ والجنسية مقابؿ تجنيدىـ بؿ عمى 
عفائيـ مف بعض الضرائب الثقيمة والتخفؼ عمييـ مف وطأة  الدولة الفرنسية أف تكتفي بتحسيف وضعيـ وا 

. القوانيف االستثنائية وقانوف األنديجينا فقط
فعندما أصبح ميسمي وزيرا لمحرب صرح بأنو يؤيد توجو الحكومة نحو منح األىالي الجزائرييف 

مقابال لخدمتيـ العسكرية، ليدؼ تكيد الثقة المتبادلة بيف الفرنسييف واألىالي والمستوطنيف السيما الحؽ في 
اختيار ممثمييـ الحقيقييف عف طريؽ االنتخابات في المجالس العامة، نشر التعميـ التخفيؼ مف القوانيف 
االستثنائية ومراجعة الضرائب الخاصة باألىالي، وعند ذلؾ يمكف لمجزائرييف أف يتقبموا الخدمة العسكرية 

. تحت راية الدولة الفرنسية
، فمع بداية القرف العشريف 1908 تدعو إلى ىذا االتجاه منذ سنة Le Tempsوكانت صحيفة 

ازدادت األزمة في الجيش فاضطرت الحكومة إلى تجنيد األىالي مرغمة، وقد كاف يأمؿ بعض القادة 
العسكرييف أف يكوف ذلؾ في إطار إدماج العرقيف العربي واألوروبي الفرنسي عف طريؽ التجنيس حتى ال 

. يرفضو األىالي وال يتيّربوا منو
ولكف بالمقابؿ لـ يكف تجنيد الجزائرييف مرضيا لجميع الفرنسييف السياسييف والعسكرييف حيث كاف 
العديد منيـ مف أمثاؿ النائب البرلماني فريباؿ معارضيف لمتجنيد ألنو قد يؤدي إلى منح الجنسية الفرنسية 

ذا  كاف بدوف ذلؾ، فإنو يرى ال بأس في تطبيقو باعتبار أنو ال يساوي بيف األىالي  لألىالي، وا 
. (2)والفرنسييف

 ، والذي نقمتو L'humanitéأما النائب االشتراكي رواني مف خالؿ مقاؿ مطوؿ لو في صحيفة 
 بيف أف الخدمة العسكرية اإلجبارية عمى األىالي فنتاقض مع la dépêche Algérienneعنيا جريدة 

                                                 

 .388، صالمرجع نفسو (1)
. 38، صالمرجع السابق: ناصر بمحاج (2)
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ولكي يتـ تجنيدىـ لمعمـ أنو لف يكوف دوف  (...)، الخاص بالتجنيد بصيغة االنضماـ اإلرادي 1905

ذا حدث ىذا فإنو يتسبب ؼ كارثة وطنية، أي ستنجر عنو انعكاسات سمبية  التعدي عمى ىذا القانوف، وا 
ليس لفرنسا الحؽ في فرض الخدمة العسكرية اإلجبارية عمى األىالي، »بدوف شؾ، لذلؾ أضاؼ قائال 

كما أنو ال يمكنيا تجنيدىـ دوف  (...)وليس ليا الحؽ في إجبارىـ عمى الدفاع عف وطف وعمـ بعينيـ 
دماجيـ عف طريؽ المواطنة الفرنسية ألف الخدمة العسكرية تستوجب الحقوؽ  منحيـ حقوقا مدنية، وا 

. المدنية، ألف ما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب
إذا لقد تميزت وجيات نظر العسكرييف ىي األخرى، بالتضارب واالختالؼ حيث كاف فييـ المؤيد 

مؤيديف متفقيف عمى ضرورة تجنيد العسكرييف أمثاؿ - أي العسكرييف–والمعارض، وفي الواقع كاف أغمبيـ 
نجازاتيا في فائدة )أف تجنيد األىالي ىو في حد ذاتو تشريؼ ليـ »فيمبار بروف  جمائؿ الحضارة الفرنسية وا 
. (1)«الجزائرييف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

(1) Meynier, Op-cit, P89 
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  1916 – 1912مواقف الجزائرٌٌن والفرنسٌٌن من التجنٌد االجباري :  المبحث الثانً

مواقف الجزائرٌٌن من التجنٌد اإلجباري و أساس رفضهم له  -1

 1914-1912ردود الفعل السٌاسٌة 1.1

لقد كان رد الفعل عند األهالً اتجاه القضٌة الحساسة بارزا فً بداٌته عند العسكرٌٌن المتنورٌن   و 

جماعة النخبة الذٌن كانوا مؤٌدٌن لفكرة تجنٌد األهالً شرٌطة أن تكون و سٌلة و غاٌة ٌنال بموجبها 

ٌجب أن تتضحة  ))المتخرجون من الخدمة العسكرٌة حقوقا مدنٌة معتبرة و قد عبر أحدهم عن ذلك بقوله 

( 1( )(الحقوق مسبقا حتى نتخلص من كل مساومة فٌما بعد 

فقد عرفت الجزائر مع نهاٌة القرن التاسع عشر و بداٌة القرن العشرٌن نهضة و حركة وطنٌة بالشكال -

جدٌدة و أسالٌب مختلفة تحولت شٌئا فشٌئا من العمل العسكري إلى العمل السٌاسً  حٌث أن قرار الخدمة 

و تصدى له الجزائرٌون كونه سخرهم ’ العسكرٌة اإلجبارٌة قد أثار سخطا عظٌما فً كافة أنحاء البالد 

و ٌجعل المسلمٌن ٌقاتلون بعضهم فً سبٌل دولة ’ للدفاع عن دولة تضطهدهم و ال تعترف لهم بأٌة حقوق 

غٌر مسلمة فحاولوا إلغاء القانون أو التخفٌف من تغٌانه بإصدار البٌانات الشاجبة  و بالتظاهر و التصادم 

مع الشرطة و اعتصام العدٌد منهم بالجبال كما فً األوراس أٌن شكلوا قواة مقامة شدٌدة بقٌادة مسعود بن 

زلماط كما سٌأتً التفصٌل فٌه فً العنصر الموالً باإلضافة إلى هجرة اآلف منهم إلى المشرق العربً 

( 2)فرارا من التجنٌد الغاشم 

وقد عبر المصلحون عن تناقض الجندٌة فً الجٌش الفرنسً تناقضا صارخا مع الدٌن اإلسالمً و مدى -

كما عبر الجزائرٌون عامة عن ’ األخطار التً تنجر عنه من خالل مقاالتهم و تجمعاتهم و خطبهم 

رفضهم للتجنٌد اإلجباري بأشكال عدٌدة وهً المظاهرات الشعبٌة والعرائض و الوفود تحت تأثٌر 

وفٌما ٌلً سنتناول تفصٌل كل هذا و غٌره وسنحاول . على وجه التحدٌدL'ISLAMجرٌدتً الحق و 

(  3)إبراز هذه األشكال الجدٌدة للحركة الوطنٌة الجزائرٌة و تعامل اإلدارة الفرنسٌة معها 

فقد عبر عما ٌرجوانه من الخدمة * أما الدكتور إبن التهامً و بوضربة و هما من جماعة النخبة-

و الحصول على المساواة فً الضرائب  ((ال بد من إلغاء قانون األندٌجٌنا  ))العسكرٌة اإلجبارٌة بقولهما 

. و اإلكثار من المدارس و عندها ٌكون الجزائرٌون مستعدٌن لدفع ضرٌبة الدم 

 عن 1908 جانفً 02و هو أحد الذٌن استجوبتهم لجنة التحقٌق فً * فً حٌن عبر سً محمد بن رحال -

إن قانون التجنٌد العسكري اإلجباري سوف ٌظهر للوجود  ))رأٌه فً مشروع   التجنٌد اإلجباري بقوله 

عاجال أو آجال و لهذا ال بد من تهٌئة األرضٌة المناسبة لذلك لمدة طوٌلة قبل أن تفكر فرنسا فً تطبٌقه إذ 

( . (ٌجب قبول األهالً فً الوظائف الخاصة أوال و توسٌع حرٌة الصحافة و تسهٌل القروض لألهالً 

و فً هذا الظرف المضطرب كانت الجماهٌر العرٌضة فً البالد مفجوعة من مجرد الحدٌث عن -

مشروع التجنٌد اإلجباري و راح أكثرهم ٌتحدث عن مغادرة البالد هروبا من التجنٌد فً صفوف الجٌش 

الفرنسً فغدت البالد كلها تعٌش حالة اضطراب خاصة أنه قد لوحظ بأن الجنود المسرحٌن من الخدمة 

العسكرٌة هم أناس مستهترون بالقٌم اإلسالمٌة فهم ٌستبٌحون شرب الخمر و ٌتجاوزون عن صٌام شهر 

 .رمضان المعظم فصارت سٌرتهم محل انتقاد العام و الخاص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-1936-1920ابراهٌم بن العقون عبد الرحمن الكفاح القومً و السٌاسً من خالل مذكرات معاصرة الفترة األولى (1)
 33ص,1984الجزائر ,المؤسسة الوطنٌة للكتاب - 1ط-1ج
 88, ص2010, الجزائر ,دار المعرفة , تارٌخ الجزائر المعاصر ,رابح لونٌسً وبشٌر بالح و آخرون (2)
 378محمد الصالح بجاوي المرجع السابق ص (3)
ثرٌات الشبان الجزائرٌٌن المتخرجٌن من الجامعات الفرنسٌة و الذٌن كانوا  }}النخبة وٌعرف أحدهم جماعته قائال أنها *

. قادرٌن بأعمالهم أن ٌصعدوا فوق الجماهٌر و أن ٌضعوا أنفسهم فً مصاف ناشري الحضارة الحقٌقٌٌن
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و اإلندماج فً المجتمع ,و التجنٌس بالجنسٌة الفرنسٌة .وبالتمثٌل النٌابً و المساواة فً التعلٌم و الضرائب وفرص العمل - 

 1865عكس ما نص علٌه قانون مجلس الشٌوخ لسنة ,الفرنسً لكن دون إشتراط التخلً عن أحوالهم الشخصٌة كمسلمٌن 

غٌر أنه كان بعض أعضاء حركة الشبان الجزائرٌٌن ٌرى أن حقوق المواطنة الفرنسٌة تتعارض مع - 

ٌرون عدم تعارضها وبالتالً فقد كانوا ٌرون فً – وهم األغلبٌة –وبعضهم اآلخر ,األحوال الشخصٌة 

المثقفة فقط حٌث ,التجنٌد االجباري فرصة للمطالبة بحقوق المواطنة الفرنسٌة على األقل بالنسبة للفئة 

اننً أرى أنه من المستحق مقابل تجنٌد : صرح النائب المالً و البلدي بحسٌن داي محمد بن سٌام قائال 

و بالطبع لن تمنح هذه الحقوق لكل العرب و ,المسلمٌن و توسٌع وزٌادة الحقوق السٌاسٌة بالنسبة الٌهم 

وانما تمنح للذٌن تتوفر فٌهم بعض الشروط الخاصة ,السٌما الجنسٌة الفرنسٌة 

فٌبدو أن  بن سٌام من أولئك الذٌن ٌعتبرون أنفسهم أقلٌة متفوقة ومنفصلة عن أغلبٌة متخلفة من األهالً 

( 1)البسطاء 

ومن هنا ٌمكننا ان نستنتج الضعف الرئٌسً لجماعة الشبان الجزائرٌٌن والذي ٌتمثل فً عدم وجود - 

ولكن بالرغم من ذلك استطاع بعض الشبان الجزائرٌٌن ان ٌقوموا .قٌادة او تنظٌم   فعال  ٌوحد  ارائهم 

 وٌبعثوا بها الى الحاكم العام جونار وهم كل من المحامٌن بوضربة احمد 1908بصٌاغة عرٌضة سنة 

المتجنس بالجنسٌة  )وحاج سعٌد مختار والدكتور ابن  التهامً والقانونً بن علً فخار و الضابط قالتً  

وبدعم من بعض الفرنسٌٌن االحرار ناقشوا فٌها قضٌة منح االهالً حق المواطنة الفرنسٌة   (الفرنسٌة 

 الخاص باحصاء الشباب 1908 جوٌلٌة 17كمقابل للخدمة  العسكرٌة  االجبارٌة وبعد صدور مرسوم 

وقد حاول الشبان الجزائرٌون العمل جماعٌا ’ الجزائري البالغ سن الثامنة عشرة واكثر قصد تجنٌدهم 

للحصول على مقابل التجنٌد من لدن االدارة االستعمارٌة الفرنسٌة حٌث شكلوا وفدا ذهب الى بارٌس 

لٌسلم عرٌضة خاصة بالخدمة العسكرٌة والتً نصت على انهم ٌقبلون مبدا الخدمة لكن بمقابل حصولهم 

على الحقوق السٌاسٌة لكل المسلمٌن االهالً وقاد  الوفد  عمر بوضربة عضو المجلس البلدي للعاصمة 

 وقدموا الٌه العرٌضة باسم 1908 اكتوبر 03حٌث التقوا برئٌس الوزراء الفرنسً  كلٌمانصو فً  

 .الجزائرٌٌن    وناقشوا معه مشروع التجنٌد االجباري وطرحوا علٌه مطالبهم 

قد عبر الجزائرٌون عن رفضهم للتجنٌد العسكري اإلجباري لألهالً بأشكال و صٌغ متعددة و هً  و-

االختفاء و كلها أشكال كانت مؤٌدة و موجهة بحملة ’ الوفود المختلفة ’ الشغب فً الشوارع العرائض 

. دعائٌة عنٌفة قامت به الصحف الوطنٌة كالحق اإلسالم الرشٌدي 

فجماعة الشبان الجزائرٌٌن بالرغم من أنهم قد تخرجوا من المدارس  و الجامعات الفرنسٌة و المتشبعٌن -

بالثقافة الغربٌة إال أنه لم ٌتبنوا أفكار الغرب و ثقافته ووسائل عٌشه فحسب بل سعوا إلى نشر ذلك فً 

أوساط المجتمع الجزائري أٌضا قصد إخراجه من أضغان الجهل و التخلف و تطوٌره و جعله مجتمعا 

كما كانوا ٌطالبون بالمساواة ’ حدٌثا و متقدما فً إطار مبادئ الدٌمقراطٌة و العدل و المساواة الفرنسٌة 

( 2)و بإلغاء قانون األهالً و غٌره من القوانٌن االستثنائٌة ’ فً الحقوق السٌاسٌة مع الفرنسٌٌن 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .47صالمرجع السابق – ناصر بلحاج (1)

 ،ج 1936-1920الكفاح القومي و السياسي من خالل مذكرات معاصرة الفترة األولى ابراىيـ بف العقوف عبدالرحمف ، (2)
 33،ص1984،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،1،ط1
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الثورات الشعبية . 1

 1914ثورة بني شقران . 1.1
عشية اندالع الحرب العالمية األولى كانت الظروؼ القانونية مواتية لمسمطات العسكرية الفرنسية 
مواتية كي تجند في صفوفيا جيشيا أكبر عدد مف الشباف الجزائرييف مستعممة في ذلؾ أسموبي الترىيب 

والترغيب، مدعية بطبيعة الحاؿ أف كؿ الجزائرييف مؤيدوف لفرنسا في حربيا عكس ما كاف عميو الواقع ألف 
انضماـ جؿ الشباب إلى الجيش الفرنسي في مثؿ ىذه األوقات إنما كاف يتـ بدافع الظروؼ االجتماعية أو 
االقتصادية، سواء أكاف ذلؾ إراديا أو بصيغة التجنيد اإلجباري، ومف ىنا فقط لوحظ فرار الجنود الجزائرييف 
مف صفوؼ الجيش الفرنسي والتحافيـ بإخوانيـ المختبئيف في الجيؿ حيث كاف أولئؾ الفاّروف يقوموف بشف 

. ىجماتيـ عمى السمطات الفرنسية في البالد
ولـ تكف السمطات االستعمارية تجيؿ حقيقة ثورة األىالي ضدىـ في حالة اندالع حرب أوروبية 

نحف عمى بينة ودراية جيدة مف أنو في حالة »فرنسي مجمس الوزراء الفرنسي كميمونصو فقد كتب تقوؿ 
. «حرب أوروبية ستحدث ثورة في الجزائر

، ففي بمدية معسكر بالتحديد منطقة بيف (1) كانت مؤشرات الثورة واضحة1914وفعال ففي سنة 
 بسبب التجنيد اإلجباري، الذي مف المعاناة االجتماعية 1914شقراف قاـ األىالي بثورة ضد فرنسا سنة 

واالقتصادية ألىالي المنطقة حيث كما يقوؿ الدكتور يحي بوعزيز في كتابو ثورات الجزائر في القرنيف 
كاف القياد كغيرىـ في مختمؼ مناطؽ الجزائر، يطالبونيـ بمبالغ مالية كبيرة مف »التاسع عشر والعشريف 

أجؿ إعفاء أبنائيـ مف الخدمة العسكرية، وعندما يستمموف تمؾ األمواؿ يحضروف أشخاصا غيرىـ بطرقيـ 
الخاصة وجاء في تقرير سكاف سيدي دحو إلى وزير الحرب أف قائد منطقتيـ لخضر بف شتاف أخذ منيـ 

منذ أف صار قائد »ألؼ وخمسمائة فرنؾ، ورغـ ذلؾ أجبر عمى تجنيد أبنائيـ وقالوا عنو بأنو  (1500)
. (2)«عمينا أكؿ لحومنا وىضـ أموالنا

وقد بدأ رفض أىالي المنطقة لمتجنيد منذ شير سبتمبر فمقد كاف ألحداث الحرب العالمية األولى 
أثر عميؽ عمى نفوس أىالي معسكر، إذ أثارت اليزائـ التي تمقاىا الجيش الفرنسي خالؿ الشير األولى 

مف الحرب ارتياحا عاّما لدى الجماىير، وأخذت أسطورة العظمة الفرنسية تنيار شيئا فشيئا عندما غادرت 
 بقرية 1914 سبتمبر 21الفيالؽ العسكرية المستعمرة لمتوجو نحو القتاؿ، ولقد بدأت أحداث التمرد يـو 

التي تبعد بقميؿ عف مدنية معسكر ثـ امتدت إلى معسكر بالذات، فحياؿ بني شقراف المجاورة " سيدي دّحو"
دامت الحركة التي تسبب فييا قرار الحكومة « بالقرب مف فرندة»، فبمدية تيغيؽ (باريقو سابقا)لممحمدية 

الفرنسية الخاص بتطبيؽ الخدمة العسكرية اإلجبارية عمى الجزائر إلى غاية نياية أكتوبر، وشممت جزءا 
                                                 

. 373، صالمرجع السابق محمد الصالح بجاوي، (1)
. 83،ص2009،دار البصائر ،الجزائر،02، الطبعةثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين يحي بوعزيز، (2)
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مف مقاطعة معسكر إلجراء الفحص الطبي وعميو فقد تجمع عدد ىاـ مف سكاف القرية المذكورة بتقديـ 

أعدائيا أماـ نيابة البمدية وطالبوا مقابمة المتصرؼ، ومف ثـ أعرب لو معارضة السكاف الشديد لقرار الخدمة 
العسكرية اإلجبارية، وقد حاوؿ المتصرؼ أف ييدئ مف روع السكاف، فقدـ  لموفد وعودا كاذبة وطمب منيـ 
العودة إلى مساكنيـ وتنصحيـ بتقديـ الشباف األربعيف المرشحيف لمتجنيد أماـ المجنة الطبية، وكاف غرضو 

. في ذلؾ كسب الوقت والعمؿ عمى إفشاؿ الحركة بالتيديد والتخويؼ
 سبتمبر لـ يتقدـ الشباف األربعوف لمفحص الطبي بؿ جدد السكاف مظاىرتيـ أماـ مقر 28وفي يـو 

بمعسكر وكاف رد اإلدارة ىذه المرة، إلقاء القبض عمى أعياف " باب عمي"البمدية، الواقع قرب الحي الشعبي 
. القرية باعتبارىـ مسؤوليف عف حركة العصياف ثـ نقميـ إلى سجف المدنية تحت رقابة شرطة مسمحة

لكف المتظاىريف ىاجموا فرقة الشرطة وأطمقوا سراح المعتقميف، وتدخؿ الجيش ففي مساء اليـو 
المذكور حاصرت كتيبة عسكرية مزودة بالمدفعية قرية سيدي دحو واعتقمت أعياف القرية، وساقت شبابيا 

. (1)قيرا إلى الثكنات دوف فحص وال قرعة
ولكف في الوقع نجد أف حركة بف سنثراف لـ تكف مجرد عصياف بسيط رغـ قصير مدتيا وضيؽ 

مجاليا، فمقد توقع القائموف بيا أف تشمؿ مقاطعتي معسكر ومستغانـ نظرا ألىمية التحضيرات المادية التي 
حققوىا، ولكثافة االتصاالت التي جرت بينيـ وبيف القبائؿ األخرى في المقاطعتيف، إال أف الجيش الفرنسي 

كاف ليا بالمرصاد فأخمد الحركة، وىي في صيدىا، فاإلدارة االستعمارية في التقارير التي خصصتيا 
لحركة بيف شقراف لـ تعترؼ بأف األىالي قد ثاروا ألسباب تتعمؽ بالنظاـ االستعماري المفروض عمييـ، 
فنجد عامؿ وىراف يصر في تقرير لو عمى أف أوضاع الجزائرييف بمعسكر كانت جد حسنة فال يوجد في 

أي مكاف في المقاطعة مف يكّف حقدا لإلدارة أو مف يعاني مف بؤس أو أي ضيؽ آخر قد يثير 
« ...الغضب

ولدحض ىذا الرأي نقدـ جدوال خاصا باألراضي التي صادرتيا اإلدارة االستعمارية مف الفالحيف 
في فترات معينة، وكانت ىذه األراضي بال شؾ مصدر عيشيـ ألنيا تقع أساسا في المناطؽ 

. (2)...الخصبة
كما يشير دليؿ اإلحصاء العاـ كانت تصدره اإلقامة العامة بالجزائر، أف حركة االستيالء عمى 

 الذي شجع المضاربة عمى 1873لسنة " فارنيو"أراضي الفالحيف، فقد زادت حدة بعد صدور قانوف 
. 1914 سنة %200األراضي الخصبة في الدائرة، وزادت حصتيـ مف األراضي بما يتجاوز 

 
 
 

                                                 

 .99، صمرجع سابق غانـ محمد، (1)
 .100 ،صالمرجع نفسو (2)
. الضرائب الشرعية كالزكاة والعشور*
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أيضا مف خالؿ الوثائؽ الفرنسية نجد أف الفالح الجزائري كاف يخضع لنوعية مف الضرائب 

، وكاف ىذا الدفع المزدوج ىو المصدر الرئيسي لتمويؿ ميزانية (*)المجحفة باإلضافة إلى الضرائب الشرعية
وىذا الرسـ البياني يشير بوضوح تاـ إلى نمو الضرائب التي . المستعمرة عامة وميزانية البمديات خاصة

. (1)"السنتيمات اإلضافية"فرضتيا اإلدارة االستعمارية عمى الفالحيف 
نمو قيمة ضريبة السنتيمات اإلضافية بدائرة معسكر 

 
 
 
 
 
 
 
 

باإلضافة إلى إصدار السمطات االستعمارية مجموعة إجراءات قانونية حممت اسـ قانوف األىالي 
وإلثبات ذلؾ نقدـ جدوال لحركة االعتقاؿ والتغريـ الناتجة عف تطبيؽ قانوف األىالي خالؿ السنة التي سبقت 

. (2)العصياف
 

سدة االعتقاؿ اإلجمالية عدد المعتقميف قانوف األىالي 
 يوما 4.082 سجينا 698االعتقاؿ  
 فرنكا 8.892 مخالفة 982التغريـ 

الذي " الري أ" جندي بقيادة الجنراؿ 1500وبعد ىذه األحداث مشكمة السمطات الفرنسية فرقة مف 
اقتحـ بيـ بعض القرى، حيث أحرؽ عدد مف المنازؿ وبعض ممتمكات األىالي، كما ىّدـ أحد المساجد ثـ 
انطمؽ نحو المناطؽ الجبمية وأمر جنوده بإطالؽ النار عمى كؿ مف كانوا يمقونو في طريقيـ ثـ أرسؿ قائد 
المنطقة إلى الشباف الفاريف، حيث كانوا يعتصموف بالجباؿ وطمب منيـ إرساؿ مجموعة منيـ لمتفاوض مع 

. (*)الجنراؿ الذي اعتقؿ عناصر الوفد المفاوض بمجرد وصوليـ إلييـ

                                                 
 

 .100، صمرجع سابق غانـ محمد، (1)
. 101، ص المرجع نفسو (2)
كاف اجتماعاتيـ تتـ في أضرحة األولياء الصالحيف، ربما لمتبرؾ بمآثر أولئؾ الرجاؿ الصالحيف، وقد يكوف ىذا ىو السبب الذي جعؿ بعض . *

 .المصادر الفرنسية تنتسب ثورة بني شقراف إلى شيوخ الطرقية والزوايا

1890 1900 1903 1908 1909 1912 1914 
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 اتجيت فرقة عسكرية فرنسية إلى قرية بني نسيؼ بالمنطقة وحاصروىا لمدة 08/10/1914وفي 

أسبوع كامؿ أذاقوا خالليا أولئؾ األىالي أشكاال مف العنؼ، حيث واصموا عمميات التمشيط عمى نطاؽ 
. (1) أكتوبر أيف تمكنوا مف إخماد الثورة باستعماؿ كؿ أنواع القمع المبالغ فيو20واسع حتى غاية 

 شخصا معتقال حكمت 42وبعد نياية ىذه العمميات القمعية عمدت السمطات الفرنسية إلى محاكمة 
 رجال منيـ باإلعداـ، والسجف لباقي المعتقميف بأحكاـ متفاوتة، ونظرا لقساوة ىذه الحكاـ فقد 13عمى 

استأنؼ سكاف عرش بني شقراف الحكـ وتولي بعض أغنياء المنطقة تمويؿ مصاريؼ إعادة المحاكمة أماـ 
. المحكمة العميا في الجزائر العاصمة

 قرارا 08/02/1915وقد وجد المسجونيف رسالة إلى وزير الحرب طمبوا فييا منو العفو فصدر يـو 
يقضي بتحويؿ أحكاـ اإلعداـ إلى السجف المؤبد، كما نزلت السمطات اإلدارية بالمنطقة عقوبات أشد وأمر 

: تمثمت فيما يمي
. مصادرة األمالؾ العقارية لممتيميف وعائالتيـ .1
 .تطبيؽ العقوبات الجماعية عمى دواوير بني شقراف .2

 .فرض غرامة مالية كبيرة عمى األىالي .3

ولكف الحاكـ العاـ رفض ىذه العقوبات خشية تطور األمور إلى األسوأ بالمقابؿ عزز تواجد القوات 
العسكرية لمسيطرة عمى الوضع ىناؾ، وواصمت اإلدارة االستعمارية تطبيؽ التجنيد اإلجباري عمى 

. الجزائرييف
 قامت جماعة مف الثوار بالتعاوف مع جنود عماؿ كانوا قد فروا مف معامؿ 25/11/1915: أما في

 جنديا وعامال بمياجمة ثماني عربات عسكرية فرنسية، حيث قتمت 30التسميح بمدينة تنس، وكاف عددىـ 
 تـ 1916بعض الدرؾ المكمفة بمالحقة الفاريف مف التجنيد في قرية أوالد عبد اهلل، كما أنو في نياية سنة 

 ىجوما، 377ىجمات الثوار الجزائرييف لألشخاص األوروبييف والفرنسييف بمغت : تسجيؿ اليجمات التالية
. (2) ىجوما عمى األمالؾ العمومية والخاصة1914وكما سجؿ كذلؾ 

وقد كانت السمطات االستعمارية تخصص فرقا عسكرية كمالحقة الثائريف لالنتقاـ منيـ بال رحمة 
. وال شفقة

  1916 ثوزة االوزاس 2-1

ٚلي وخٔض ٌٖ٘ حٌؼٍٛس ػَّس الكظـخؿخص ٓىخْ حالٍٚحّ حٌَحف١٠ٓ ٌٍظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ فؤٓزخد ٌٖ٘ حٌؼٍٛس  

 :الطوظٍف ػٓ حٌؼٍٛحص حٌٔخرمش ٠ّٚىٓ اٍؿخػٙخ اٌٝ 

ِٜخىٍس حالٍحٟٟ ٚ حالٓظ١الء ػ١ٍٙخ ِٓ ١َف : الظٜخى٠ش ِٕٚٙخ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي –أٓزخد ِخى٠ش : أٚال 

حٌّؼ٠َّٓ ٚحالىحٍس حالٓظؼّخ٠ٍش رّوظٍف حٌٛٓخثً ح٠ٌَحثذ حٌؼم١ٍش رّوظٍف أٔٛحػٙخ رخإلٟخفش اٌٝ حٌؼمٛرخص 

 ٚ حٌّٔئ١ٌٚش حٌـّخػ١ش  (حالٔي٠ـخْ)حالٓظزيحى٠ش حٌّوظٍفش رٔزذ ِخ وخْ ٠ّٔٝ رمخْٔٛ حال٘خٌٟ 

 .ٚحٌّٔخّ رخٌَُِٛ حٌي١ٕ٠ش ٚ حٌظؼيٞ ػٍٝ حٌلَِخص -

                                                 

. 375، ص المرجع السابق محمد الصالح بجاوي، (1)
 .377ٙ,المسجع وفسه (2)
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ٚلي )-ك١غ ٠مٛي ,  اٌٝ ٔظخثؾ حٌلَد حٌى١ٔٛش حالٌٚٝ 1916ٌٚىٓ أٚوظخف ى٠زْٛ ٠َؿغ أٓزخد أيالع ػٍٛس -

٠ِخػفش حٌفَق حٌؼٔى٠َش حٌف١َٔٔش فٟ حٌّٕخ١ك حٌيحه١ٍش حٌظٟ ٌُ ٠ًٜ  (1915)١ٍزٕخ فٟ حٌو٠َف حاله١َ 

 ٚٚلفض ٟئخ ٍٚف٠ض أِيحىٔخ رخٌـٕي , ا١ٌٙخ حالٓظؼّخٍ رؼي ًٌه ألْ حٌيٚح٠َٚ فٟ ٌٖ٘ حٌّٕخ١ك لي كخٍرظٕخ 

 ك١غ طٛؿٗ ٍث١ْ رٍي٠ش ر٠َىش ١ٓزٛ ُح١ٔظخؤٟ  1916ٌٚمي ٗظيص ٌٖ٘ حالكظـخؿخص  ِغ ٔٙخ٠ش َٗٙ ٓزظّزَ 

ٌىٓ ٚفيح ِٓ , اٌٝ اكيٜ لَٜ حٌّٕطمش ٟٚ٘ ل٠َش ِطىٛحن ي اك٠خٍ٘خ لخثّش حٌ٘زخْ ح٠ٌٌٓ ١ٓـٕيْٚ 

ٓىخْ حٌم٠َش أويٚح ٌٗ ٍف٠ُٙ حٌمخ١غ ٌظمي٠ُ أرٕخثُٙ ٌٍـ١ٖ ِئوي٠ٓ ٌٗ  اْ ٘ئالء حٌ٘زخد اٌظلمٛح رخٌـزخي ٚ 

 .ُ٘ ٠ف٠ٍْٛ حٌّٛص فٟ رالىُ٘ حٌـِحثَ ػٍٝ حٌّٛص فٟ أٍٚرخ

ٚفٟ أٚي أوظٛرَ هَؽ حٌّظَٜف حالىحٍٞ وخ١ٕ١ٍٟٓ اٌٝ ٔفْ حٌم٠َش ٚ حٌمَٜ حٌّـخٍٚس ٌٙخ ٌٕفْ حٌغَٝ -

حألَِ حٌٌٞ ؿؼً . حٌٌٞ هَؽ ِٓ أؿٍٗ ِٓ لزً ٍث١ْ رٍي٠ش ر٠َىش فَفٞ حٌٔىخْ ٕ٘خ طمي٠ُ أرٕخثُٙ ٌٍظـ١ٕي 

لٜي حٌظ١َ٘ذ ٌىٕٙخ فٍ٘ض فٟ ِٔؼخ٘خ هخٛش ػٕيِخ ريأ . حالىحٍس حٌف١َٔٔش طؼُِ لٛحطٙخ حٌؼٔى٠َش رخٌّٕطمش 

حٌ٘زخْ حٌفخٍْٚ ِٓ حٌظـ١ٕي ر٘ئْٚ ٘ـّخطُٙ ػٍٝ حٌّٔظ١ٕ١ٛٓ حألٍٚٚر١١ٓ ٚ حٌؼّالء ِٓ حأل٘خٌٟ 

رخإلٟخفش اٌٝ ِـخّ٘ش حٌَّحوِ حٌؼٔى٠َش ٚ حإلىح٠ٍش ٚ طو٠َذ حٌّئٓٔخص ػٍٝ ١ٛي حٌّٕطمش , حٌـِحث١٠َٓ 

ػ١ٓ , رخٌالُِش : وّخ ٍّٗض رٍي٠خص , حٌٛحلؼش ر١ٓ ر٠َىش رخٌل٠ٕش غَرخ ٚؿزخي ٗ٘خٍ ٚ حالٍٚحّ َٗلخ 

 .حألٍٚحّ ٚ ػ١ٓ ١ٍٍِش , هٍٕ٘ش , ػ١ٓ لَٜ , حٌظٛطش 

ٚفٟ اكيٜ ح١ٌٍخٌٟ ٘خؿُ حٌؼٛحٍ ِِحٍع رؼٞ حٌّٔظ١ٕ١ٛٓ فٟ رٍي٠ش ر٠َىش ٚأكَلٛ٘خ ٚهَرٛ٘خ ٚ لطؼٛح -

ه٢ حٌٙخطف حٌَحر٢ ر١ٓ ر٠َىش ٚ ٔمخّٚ فٟ ك١ٓ ٘خؿّض ِـّٛػش أهَٜ ِٓ حٌؼٛحٍ رَؽ ِخ وّخ ْ٘ٛ رزٍي٠ش 

 ػ١ٓ حٌظٛطش ك١غ أكَلٛح

ٚحٌلخوُ حإلىحٍٞ رزخطٕش حٌٌٞ وخْ ٕ٘خن ٌيٍحٓش , ٚهَرٖٛ ٚ لظٍٛح حٌّظَٜف حٌّئٟ وخ١ٕ١ٍٟٓ , حٌزَؽ 

 . حألٟٚخع

 ِٓ ٔفْ حٌَ٘ٙ ًٌٚه ٌٍم١خَ 19وّخ آظٕـي رمٛحص حٌِٚحف ِٓ أرٕخء حٌىٌْٛٛ حٌّٛؿٛىْٚ رخٌـِحثَ رظخ٠ٍن -

 .رؼ١ٍّش ط١ّ٘ط١ش رؼي أْ ٘خؿُ لخفٍش ػٔى٠َش لَد رخٍٔخي 

ٚوؼ١َح ِخ هَؽ حٌؼٛحٍ اٌٝ ِِحٍع حٌّٔظ١ٕ١ٛٓ ٚ لظٍٛح ُِٕٙ ػيىح وز١َح وّخ وخٔٛح ٠ٔؼْٛ ٌظو١ٍٚ -

 .ٌٚىُٕٙ ٌُ ٠ظّىٕٛح ِٓ حٌٕـخف فٟ ِٔؼخُ٘ , اهٛحُٔٙ حٌّـٕي٠ٓ ر١ٓ حٌؼىٕخص حٌؼٔى٠َش 

 ٗخد ا٠ّٔٛح فٟ ِـّٛػخص هخٛش طلض ل١خىس ػٍٟ رٓ ٌُّخ١ ٚ أه١ٗ 3000ٌ٘ح ٚ لي رٍغ ػيى حٌؼٛحٍ - 

 .أٌٚجه ح٠ٌٌٓ اطوٌٚح ِٓ حٌـزخي ِالؿت ٌُٙ , ٚرٓ ػٍٟ ِلّي رٓ حٌٕٛٞ *-ِٔؼٛى 

(  1)ٚوخْ حأل٘خٌٟ ٌُٙ ِٓ حٌّئ٠ي٠ٓ اٌٝ ؿخٔذ رؼٞ ١ٗٛم حٌِٚح٠خ ِٓ أطزخع حٌط٠َمش حٌَكّخ١ٔش -

ألٔٙخ ٛخىٍس ػٓ حٌمخث١ّٓ رخالػّخي حٌظٟ ٟ٘ حٌلَق ٚحٌ٘ٛحء ٚ حٌٍؼٓ ٚا١الق حٌؼٕخْ ٌٍغ٠َِس حٌل١ٛح١ٔش -

 .ألرٕخء حٌىٌْٛٛ ٚ أٓٛى حٌَّطِلش 

 حٌظٟ رٍغ ػيى 1917وّخ ًٚٛ رُٙ حالَِ اٌٝ أظٙخن حٌلَِخص ٚلي آظَّص ٌٖ٘ حٌؼٍٛس كظٝ َٗٙ ِخٞ -

ر١ّٕخ رٍغ ػيى حٌمظٍٝ ِٓ ,  ٗوٜخ أهَ 30 ٗوٜخ ٚ ؿَف ُِٕٙ 15حٌمظٍٝ ف١ٙخ ِٓ ؿخٔذ حٌف١١َٔٔٓ 

 . ٍؿً كٔذ طم٠ََ حٌّفظٖ ى٠ز100ْٛحٌـِحث١٠َٓ 

رخإلٟخفش اٌٝ ِخ ٓزك فبْ حٌٍٔطخص حٌف١َٔٔش لخِض هالي كّالص حٌظ٢١ّ٘ رخػظمخي  حالف حٌـِحث١٠َٓ - 

ح٠ٌٌٓ كىّض ػ١ٍُٙ حٌّلىّش رخكىخَ ِظفخٚطش ر١ٓ حالػيحَ الِؼخي ػٍٟ رٓ ِلّي رٓ حٌٕٛٞ حٌٌٞ حٌمٟ ػ١ٍٗ 

  ٚحكىخَ رخٌٔـٓ ِغ حٌظغ٠َُ وّخ ٛخىٍص حٌٍٔطخص حٌف١َٔٔش ح٠٠خ حالف حٌَإّٚ 1917حٌمزٞ فٟ ف١فَٞ 

 .   ِٓ حالغٕخَ ٟٚٚؼض حٌّٕطمش طلض ٍلخرش ػٔى٠َش ِ٘يىس ٌّٕغ حٔظ٘خٍ حٌؼٍٛس حٌٝ رخلٟ ِٕخ١ك ح١ٌٛٓ 

ٌ٘ح ٚلي ػ١ٓ حٌلخوُ حٌؼخَ ػٍٝ حٌّٕطمش ِٔئٚال هخٛخ ِٕلٗ ٍٓطش حطوخً حٌمَحٍحص حٌَحىػش -  

(. 1) ٌمّغ حٌؼٍٛس 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .377ٙ , المسجع وفسه(1)
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ِٚٓ ؿخٔزٗ ٠ئوي ٓز١ُٕٛٞ حٌٌٞ وخْ ػخِال َٗف١خ ٌؼّخٌش حٌـِحثَ حٌٔحن   حْ حالؿَحءحص حٌمّؼ١ش حٌظٟ -

حطوٌطٙخ حٌٍٔطخص حٌف١َٔٔش فٟ حٌّٕطمش وخٔض غ١َ َٗػ١ش ١ٌٚٔض ٌٙخ ٓخرمش رل١غ حٍطىزض  هالٌٙخ ػيس 

طـخُٚحص طلض ٗؼخٍ ػ١ٍّخص حٌظٕظ١ف حٌظٟ ِظؼٕٟ فٟ لخِّٛ حٌؼٔى١٠َٓ حٌف١١َٔٔٓ ٚ حإلػيحَ ٚحٌلَق 

ِٓ ؿخٔذ أهَ ػٍٝ أْ حٌمٛحص حٌف١َٔٔش لظٍض فٟ ٚحٌغخٍحص حٌٍّٔلش ٚ حالػظمالص حٌّفخؿجش ٠ٚئوي ١ُٕٓٛٞ  

أِخ ٌـٕش حألِٓ ٚ حال١فخي فمي , ٗوٚ ِؼ٠ُّٙ ِٓ حٌٕٔخء ٚ حأل١فخي 300 ٚ 200كم١مش حالَِ ِخر١ٓ 

ٗوٚ رظّٙش حٌظآِــــــــــــــــــَ  1200أػيِض ٚكىّض رخٌٔـٓ أكىخَ ِوظٍفش ػٍٝ أوؼَ ِٓ 

(  1)ػٍٝ حٌٍٔطش ٚػ١ٜخٔٙخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .449ٙ,1994 ِخٞ 5,رخطٕش,1916ِيحهٍش ِٓ ٍِظمٝ كٛي ػٍٛس ,ىٚحفغ ٚ أ٘يحف حإلٔظفخٟخص حٌ٘ؼز١ش,رٍمخُٓ ُٚحٟٔ(1 )

طىخٚٞ لخى حٌىفخف ٌؼيس ٕٓٛحص ِظلي حٌٍٔطش –ا٠ّ٘ٛي -رٓ ٌُّخ١ ِٔؼٛى أٍٛٗ ِٓ ل٠َش رـزً ا٠ٕٛغ١ٔٓ حٌّلٍٜٛس فٟ حٌّؼٍغ آ٠ٍْ*

 .738 أٔظَ ػخٍٗٛ َٗفٟ ،َِؿغ ٓخرك ،1921ٙحٌف١َٔٔش حٌظٟ اػظزَطٗ هخٍؽ ػٓ حٌمخْٔٛ طٛفٟ رفؼً حٌو١خٔش فٟ 
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ٌٚؼٍٝ أٛيق طؼز١َ ػٓ حٌّؤٓخس حٌظٟ طؼَٝ ٌٙخ حأل٘خٌٟ ػٍٝ ٠ي حٌـ١ٖ حٌفَٟٔٔ حٌّظٛكٖ ٚ حٌؼّالء ٘ٛ 

ٚفٟ ل١ٜيس ٗؼ٠َش وخٔض طغٕٝ أٌٔحن فٟ : ِخ ؿخء ػٍٝ ٌٔخْ حٌ٘خػَ أكّي ١ٌٛٛف ٗخ٘ي ػ١خْ ٌألكيحع

 :حألٚٓخ١ حٌ٘ؼز١ش ٜٚٔٙخ 

 ِٓ ِظٔخٚس حٌٝ ػ١ٓ أُحي

 وؼَص ف١ٙخ حأل٘ٛحي

 ػزلض ف١ٙخ حألِٛحي

 اطوٌص حٌؼَر١ش

 ٍؿخي ىّ٘ٛح حٌـزخي

 ٚ حٌم١خى ٚ حٌيٚح٠َ فٟ حٌَكخي طو١َ

 ٚ حٌَِٟٚ ِظلَِ رط٠َك

 ٚ حٌزَٚى ِٓ ٠يٚ ٠٘ؼً ٌل٠َك

 ٠خٍد الٌٟ ٍف١ك

 كً ػ١ٍخ ٌ٘ٞ حٌط٠َف

 ولكن ماهً األسباب الحقٌقٌة التً ادت .فكانت هذه خاتمة للمقاومة الشعبٌة لإلحتالل الفرنسً  -

 ؟1916الى فشل ثورة  

 : ٍغُ طؼيى حالٓزخد ٚط٠خفَ٘خ ٔٔظط١غ أْ ٔلَٜ٘خ فٟ ِخ٠ٍٟ 

ٌُ طظ١ٙؤ حٌؼٍٛس ِٓ لزً ٌُٚ ٠ٟٛغ ٌٙخ أٞ طوط٢١ ٓٛحء لزً أيالػٙخ أٚ لزٍٗ ِٚٓ ػّش ٓخى٘خ ػيَ : أٚال 

 .حٌظٕظ١ُ ٚحٌظ١ٕٔك ر١ٓ لخىطٙخ أٔفُٔٙ ٚر١ٓ ٘ئالء ٚ حٌـّخ١َ٘ حٌ٘ؼز١ش ِٓ ؿٙش أهَٜ 

ػيَ رَُٚ ل١خىس ػٔى٠َش ٌظلُٔ حألَِ ٚ طـظّغ كٌٛٙخ حٌـّخ١َ٘ حٌ٘ؼز١ش ٚلي ٠َؿغ ًٌه حٌٝ حٌؼخثالص : ػخ١ٔخ

حٌىز١َس ٚ حألَٗحف فٟ حٌـِحثَ ح٠ٌٌٓ فميٚح ِىخٔظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش ٚ حإلؿظّخػ١ش ٌِٕ طلخٌف رؼٞ حٌؼخثالص 

 .حٌىز١َس ِغ حالٓظؼّخٍ حٌفَٟٔٔ 

 ح٠ش ِٔخػيس ِٓ هخٍؽ حٌزالى ٚكظٝ حٌؼؼّخ١١ٔٓ ح٠ٌٌٓ لخِٛح ريػخ٠ش وز١ش فٟ 1916ٌُ طٍمٝ ػٍٛس : ػخٌؼخ 

ٌُٚ ٠ميِٛح ٌٍـِحث١٠َٓ أ٠ش ِٔخػيس طٌوَ ِخى٠ش أٚ ,حٌـِحثَ ٌلًّ أً٘ حٌزالى ػٍٝ حٌؼٍٛس ٟي فَٔٔخ 

 .ػٔى٠َش لزً أٚ رؼي حٔيالع حٌؼٍٛس 

 فخْ حٌـِحث١٠َٓ لي ػزَٚح ػٓ ٍف٠ُٙ ٚػيَ حٌظِحُِٙ رظٕف١ٌ 1916ِّٚٙخ وخٔض أٓزخد فً٘ ػٍٛس 

ٚرٌٌه  ٠ىْٛ حٌـِحث٠َْٛ لي رَٕ٘ٛح َِس أهَٜ ٌٍؼخَ أؿّغ ٌٚفَٔٔخ ,حٌمَحٍحص حالٓظؼّخ٠ٍش حٌف١َٔٔش 

ٔخٌض حألِش حٌـِحث٠َش ِمخرً وً ؿٙٛىٖ ٠ٔٚخٌٙخ ٚػيح  ٠ٕفٌ  رؼي  (3)هخٛش أٔٙخ أِخَ اٍحىس ٗؼز١ش ال طمَٙ 

 .حٌلَد ػٍٝ أْ ؿزخي حألٍٚحّ ٌُ طمظٕغ رٌٖٙ حٌّطخٌذ ٌٖٚ٘ حٌٛػٛى ٚٔطك حٌزخٍٚى ِٓ ؿي٠ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مداخلة من الملتقى الخامس الذي (1917 ٌناٌر 1916نوفمبر )االضطربات الثورٌة فً الجنوب القسنطٌنً ,شارل روبٌر اجٌرون  (1)

  296,ص ,1994 ماي 5و 4انعقد فً المسرح الجهوي فً باتنة ،جمعٌة أول نوفمبر، 

 .132,ص,مرجع سابق,أحمد توفٌق المدنً  (2)

 .298,ص,المرجع السابق,شارل روبٌر أجٌرون (3)
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 .أساس زفض الجزائسييه للتجىيد اإلجبازي  وموقف الفسوسييه مه ذلك- 3   
 حألٓخّ ح١ٌٔخٟٓ ٚحٌمخٟٔٛٔ فٟ ِؼخٍٟش حٌـِحث١٠َٓ ٌٍظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ -1

 ر١ٓ ٚحٌيحٞ  1830 ؿ١ٍ٠ٛش 05وخٔض ١ز١ؼش حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ حٌّظٕخل٠ش ألٓزخد ِوظٍفش ك١غ أْ ِؼخ٘يس *

ك١ٔٓ ٚحٌـَٕحي ىٞ رٍٛ ِْٛ لخثي لٛحص  حالكظالي حٌفَٟٔٔ لي ط٠ّٕض حالكظَحَ حٌىخًِ ٌٍي٠ٓ ٚحٌمٛح١ٔٓ 

ٚحٌظمخ١ٌي حٌـِحث٠َش فٟ ك١ٓ  أْ حٌظـ١ٕي ٠ٕخفٟ ٠ٕٚخلٞ ٌٖ٘ حٌّؼخ٘يس ألٔٗ ٠ـزَ ح١ٌٍّّٔٓ ػٍٝ حٌظؼيٞ ػٍٝ 

كيٚى ى٠ُٕٙ ِٓ ؿٙش ،٠ٚلي ِٓ ك٠َخطُٙ حٌوخٛش ِٓ ؿٙش أهَٜ ،فخٌـٕي٠ش فٟ ؿ١ٖ غ١َ آالِٟ أَِ 

ِوخٌف ٌٍّزخىة حألٓخ١ٓش ٌإلٓالَ ػُ أٙخ طلي ِٓ ك٠َخطُٙ  ك١غ طـزَُ٘ ػٍٝ ا٠ِخء ػالع ٕٓٛحص ِٓ 

 .ػَُّ٘ ٌٜخٌق فَٔٔخ 

أٞ لخْٔٛ ٌظـ١ٕي حأل٘خٌٟ حٌـِحث١٠َٓ ح١ٌٍّّٔٓ ١ٓىْٛ '' أْ 1912ٌٌٌٚه وخْ حٌـِحث٠َْٛ ٠َْٚ لزً - 

 ح٠ٌٌٓ ر١ٕٛح 1911أٚ ِؼٍّخ ؿخء فٟ ػ٠٠َش ٓىخْ حٌّي٠ش ٕٓش . ''1830ِظؼخٍٟخ ِغ رٕٛى ِؼخ٘يس 

،ٌٚىٓ ٌألٓف ح١ٌَٛ ٔلٓ َٜٔ ...أويص ٌٕخ الكظَحَ ى٠ٕٕخ ٚطمخ١ٌئخ...فَٔٔخ ػٕي حكظالٌٙخ ٌٍـِحثَ''أْ

 (1).''حٌؼىْ

 لي ؿَى حٌـِحث١٠َٓ ِٓ كك حٌـ١ٕٔش حٌف١َٔٔش اال اًح 1865رخإلٟخفش اٌٝ  أْ لخْٔٛ ِـٍْ ح١ٌ٘ٛم ٕٓش  -

طوٍٛح ػٓ أكٛحٌُٙ حٌ٘و١ٜش و١ٍّّٔٓ ،فمي ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ٍػخ٠خ  ال ِٛح١ٕ١ٓ ػٍٝ أٓخّ أْ حٌـ١ٕٔش حٌف١َٔٔش 

ال طظٕخٓذ ِغ كخٌش حٌـِحثَٞ ؤٍُّ ٚحٌف١َْٔٔٛ ح٠ٌٌٓ  ٠طزك ػ١ٍُٙ حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ وخٔٛح ٠ظّظؼْٛ رىً 

حٌلمٛق وّٛح١ٕ١ٓ ،أِخ حٌـِحث٠َْٛ فمي وخٔٛح ٠ؼظزَْٚ ٍػخ٠خ ،ٚرخٌظخٌٟ ٌُ طىٓ ٌُٙ كمٛق ألْ ططز١ك 

ٌٌٚٙح فبْ طغ١١َ (2)حٌظـ١ٕي  حإلؿزخٍٞ ػٍٝ ِٓ ١ٌْ ٌٗ كمٛق وخْ ٠زيٚح ٌٍـِحث١٠َٓ ِظٕخل٠خ '' ٚحؿزخص''

 ١ٛغش حٌظـ١ٕي ِٓ كك اٌٝ ٚحؿذ ٠ٔظٍَِ ٌٌٌه لخٔٛٔخ ٠ٜخىق ػ١ٍٗ ِٓ ١َف حٌٍٔطش حٌظ٠َ٘ؼ١ش

 حألٓخّ حٌي٠ٕٟ فٟ ِؼخٍٟش حٌـِحث١٠َٓ ٌٍظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ -2

أِخ حٌٔزذ حٌؼخٟٔ ٌٍظٕخلٞ ٘ٛ أْ حٌـِحث١٠َٓ ٌُ ٠ىٛٔٛح ٍػخ٠خ فم٢  ٌٚىٓ أ٠٠خ ٍػ١خ هخ١ٛٓ فمي وخٔٛح *

٠ؼ١ْ٘ٛ طلض اؿَحءحص حٓظؼٕخث١ش ِّؼٍش فٟ لخْٔٛ حأل٘خٌٟ ،ٚحٌّلخوُ حٌَحىػش،ٍِٕٚ٘ٛ ؿٛٔخٍ ٚ ٌُٚ ٠ىٓ 

حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ فٟ ٍأ٠ُٙ ٜٓٛ كًّ ؿي٠ي ٠٠خف ػٍٝ وخً٘ حٌَػخ٠خ ،أِخ حٌٔزذ حٌؼخٌغ ٌٍظٕخلٞ ٘ٛ أٔٗ 

ال ٠َحػٟ ِ٘خػَ حٌـِحث١٠َٓ حٌي١ٕ٠ش ،فُٙ و١ٍّّٔٓ وخٔٛح ١ٍِِِٓ رؤْ ٠ؼٍّٛح طلض ػٍُ لي ٠ؤهٌُ٘ اٌٝ 

ِلخٍرش اهٛحُٔٙ فٟ حٌي٠ٓ ِٓ أؿً ل١٠ش ٌُ طىٓ ل١٠ظُٙ ألْ حٌّـٕي حٌـِحثَٞ ٠١ٓطَ أ٠٠خ اٌٝ لظخي 

اهٛس ٌٗ فٟ حٌي٠ٓ ٚ ًٌه رّ٘خٍوظٗ فٟ حٌلَد حٌف١َٔٔش ػٍٝ حٌّغخٍرش ،حٚ فٟ كخٌش حٌلَد ح١ٌٗٛىش ٟي 

 1911ٚلي ؿٕيص فَٔٔخ آالف حٌـِحث١٠َٓ إلطّخَ حكظالي حٌّغَد حأللٜٝ ٕٓش .حٌؼؼّخ١١ٔٓ كٍفخء حألٌّخْ

ٚف١ٙخ لظً حإلهٛس فٟ حٌي٠ٓ ٚحٌـْٕ رؼ٠ُٙ رؼ٠خ فٟ كَد ال ٔخلش ٌُٙ ف١ٙخ ٚ ال ,(3)ػٍٝ حٌوٜٛٙ 

ٚ ِٓ ٠مظً ِئِٕخ ِظؼّيح فـِحءٖ ؿُٕٙ هخٌيح ف١ٙخ '':ؿًّ ،ٚ هللا ٓزلخٔٗ ٚ طؼخٌٝ ٠مٛي فٟ ٌ٘ح حٌٜيى 

وّخ ٍٚٞ فٟ حألػَ أْ حٌٍُّٔ اًح أػخْ حٌظخٌُ ٌٚٛ رّيى لٍُ .''ٚغ٠ذ هللا ػ١ٍٗ ٌٚؼٕٗ ٚ أػي ٌٗ ػٌحرخ ػظ١ّخ 

ٚ لخطٍٛح فٟ ٓز١ً هللا ح٠ٌٌٓ ٠مخطٍٛٔىُ ٚال طؼظيٚح اْ هللا ال ٠لذ ''فٙٛ ٍِؼْٛ إلٌٝ ٠َٛ حٌي٠ٓ لخي طؼخٌٝ 

 ( 5)'' حٌّؼظي٠ٓ

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .93 ،ٙ ،المسجع السابقٔخَٛ رخٌلخؽ ، -(1)

  .176،ٙ،مسجع سابقأرٛ حٌمخُٓ ٓؼي هللا ،-(2)

 .93،ٙ،مسجع سابقٔخَٛ رخٌلخؽ ،-(3)

 .مه سوزة الىساء( 92)ح٠٢ش-(4)

 .                                                                              مه سوزة البقسة (190)ح٠٢ش -(5)
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 األساس االجتماعي واالقتصادي في معازضت الجزائسييه للتجىيد اإلجبازي-3  
وخْ حٌٟٛغ حاللظٜخىٞ ٌٍـِحث١٠َٓ فٟ ريح٠ش حٌمَْ حٌؼ٠َ٘ٓ ِظيٍ٘ٛح ٌٍغخ٠ش ِٓ ؿَحء ح١ٌٔخٓش  -

حالٓظؼّخ٠ٍش حٌظفم٠َ١ش حٌّطزمش ػ١ٍُٙ رٛحٓطش حٌمٛح١ٔٓ حالٓظؼٕخث١ش حٌـخثَس ٚ ال١ّٓخ لخْٔٛ حأل٘خٌٟ حٌٌٞ 

٠ٕزٕٟ أٓخٓخ ػٍٝ ِزيأ طل١ًّ حٌّٔئ١ٌٚش حٌـّخػ١ش ٌٍمز١ٍش أٚ حٌؼَٕ ػٓ أٞ ٍَٟ أٚ هٔخٍس طٍلك 

ف٠ال –حٌوخٛش رخأل٘خٌٟ فم٢ –رخٌف١١َٔٔٓ وّخ فَٝ ػ١ٍُٙ ح٠ٌَحثذ حٌّظٕٛػش طؼَف رخ٠ٌَحثذ حٌؼَر١ش 

ػٓ ح٠ٌَحثذ حٌؼخِش حٌظٟ ٠يفؼٙخ حٌف١َْٔٔٛ وٌٌه ٚحٌظٟ طًّ٘ غَحِخص ػٓ حٌّلخ١ًٛ حٌٍِحػ١ش ِؼً 

حٌمّق ٚح٠ٌِظْٛ ٚغ١َٖ ،رً ٚكظٝ ػٍٝ حٌل١ٛحٔخص حٌظٟ ٠ٍّىٛٔٙخ رخإلٟخفش اٌٝ أػّخي حٌٔوَس حٌـّخػ١ش فٟ 

 أٛزلض ك١خس 1912حٌّ٘خ٠ٍغ حٌؼخِش فٟ أٞ ٚلض ىْٚ أ٠ش ِمخرً ٌٌٚٙح ٠ئوي ِخٌه رٓ ٔزٟ أٔٗ كٛحٌٟ 

 حٌؼخثالص طظطٍٛ اٌٝ حٌؼَٔ ١ٗجخ ف١٘جخ كظٝ أٛزلض ِٔظل١ٍش، ٚريأ حٌظيٍ٘ٛ حالؿظّخػٟ ٠فؼً  فؼٍٗ ف١ُٙ   

 فى١ف ٓظٜزق كخي حٌؼخثالص حٌـِحث٠َش ػٕيِخ ٠ئهٌ ِٕٙخ أرٕخء٘خ ٌٕٔٛحص ١ٛحي ،أٚ ٌألري اْ ُ٘ ِخطٛح فٟ 

 ( .1)ٓخكخص حٌمظخي

ٚطٟٛق حٌؼي٠ي ِٓ حٌظمخ٠ٍَ حٌف١َٔٔش ٚ ػَحثٞ حٌـِحث١٠َٓ أْ حٌىؼ١َ ِٓ حٌ٘زخْ حٌـِحث١٠َٓ حٌزخٌغ١ٓ  -

ٓٓ حٌظـ١ٕي أٍرخد ػخثالص ألْ حٌّـظّغ حٌـِحثَٞ ػَف وغ١َٖ ِٓ حٌّـظّؼخص حٌؼَر١ش رخٌِٚحؽ حٌّزىَ ،ٚ 

رخٌظخٌٟ فخٌظـ١ٕي ٠لََ حألَٓ حٌـِحث٠َش ِٓ ػخثٍٙخ ٚ ٠ظَوٙخ ٌٍٛحلغ حاللظٜخىٞ حٌٜؼذ ىْٚ ػخثً ٚ٘ٛ ِخ 

 .٠ؼَٟٙخ ٌوطَ حٌفمَ ٚحٌفخلش ،ٚح١٠ٌخع 

 1908ريٍحٓش ١ِيح١ٔش ٘خِش ك١غ َٔ٘ص ٕٓش  '' la revue indigène'' ٚفٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ لخِض -

ٚ ٟ٘ ''20-18''حإلكٜخث١خص حٌظخ١ٌش حٌظٟ طٟٛق ٔٔزش حٌ٘زخْ حٌّـٕي٠ٓ أٛلخد حٌؼخثالص ِخ ر١ٓ ٓٓ 

 :وخ٢طٟ

  %26,9:ٔٔزش حٌ٘زخد حٌّظِٚؿ١ٓ فٟ ٓٓ حٌؼخِٕش ػَ٘ ٟٚ٘         -

  %34,9:ٔٔزش حٌ٘زخد حٌّظِٚؿ١ٓ فٟ ٓٓ حٌظخٓؼش ػَ٘ ٟٚ٘         -

 %43,4:ٔٔزش حٌ٘زخد حٌّظِٚؿ١ٓ فٟ ٓٓ حٌؼ٠َ٘ٓ ٟ٘         -

ِٚٓ هالي ٌٖ٘ حإلكٜخث١خص ٠ّىٕٕخ أْ ٔظٍٜٛ وُ ِٓ حٌؼخثالص ٠ّىٓ أْ طفمي ِٜيٍ ٍُلٙخ فٟ حٌل١خس - 

أ٠٠خ ٔـي حٌؼي٠ي ِٓ حٌـِحث١٠َٓ لي حٗظىٛح وؼ١َح فٟ ػَحث٠ُٙ ِٓ أْ لخْٔٛ ,رؤهٌ أٍرخرٙخ اٌٝ حٌـٕي٠ش 

حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ وخْ لخٔٛٔخ ؿخثَح ٚغ١َ ػخىي ألٔٗ فٟ أغٍذ حٌلخالص ٠ّْ حٌفمَحء فم٢ ًٌه أْ ََِٓٛ  

ٌٍّـٕي٠ٓ ح٠ٌٌٓ ٠ظُ طؼ١١ُٕٙ ػٓ ٠َ١ك ''حٌؼخٟٔ ٚحٌؼ٠َ٘ٓ أْ '' 22'' رٕٚ فٟ حٌزٕي 1912 ف١فَٞ 03

''  ٌٚىٓ ر١َ٘ أْ ٠ىْٛ  لخىٍح ػٍٝ أىحء حٌويِش حٌؼٔى٠َش –أٞ ا٠ـخى ري٠ً ػُٕٙ –حٌمَػش كك حٌظؼ٠ٛٞ 

ٚرخٌظخٌٟ وخْ حألغ١ٕخء ٠يفؼْٛ ٌٍفمَحء ِمخرال ِخ١ٌخ كظٝ ٠ٕٛرٛح ػُٕٙ ٚرٌٙح أٛزق لخْٔٛ حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ 

٠ّْ حٌفمَحء ىْٚ حألغ١ٕخء ٌ٘ح ِخ أىٜ اٌٝ ظٍٙٛ حٌفٛحٍق حالؿظّخػ١ش ٚ حٌطزم١ش فٟ حٌّـظّغ حٌـِحثَٞ 

ٚٚٓغ حٌٙٛس أوؼَ ر١ٓ حألغ١ٕخء ٚحٌفمَحء رً اْ حٌم١٠ش لي أهٌص أرؼخىح أوؼَ ك١غ أْ حٌـِحث١٠َٓ ٍف٠ٛح 

  ِخثظٟ 250: د1912 ف١فَٞ 03حٌّٕلش حٌّخى٠ش حٌظٟ ٠ظمخٟخ٘خ حٌّـٕي حٌـِحثَٞ ٚحٌّميٍس كٔذ ََِٓٛ 

 ِٕٙخ طؼطٝ ٌٗ ك١ٓ حٌظـ١ٕي ٚحٌزخلٟ رؼي ٕٓظ١ٓ ِٓ حٌويِش ألُٔٙ حػظزَٚح ًٌه 150.ٚه١ّٔٓ فَٔىخ فَٟٔٔ

ا٘خٔش ٌُٙ ألٔٙخ طـؼً ُِٕٙ َِطِلش ال ؿٕٛىح ػخى١٠ٓ، غ١َ أْ حٌىؼ١َ ِٓ حٌـِحث١٠َٓ لزٍٛح رخٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ 

 .رٔزذ ٟٚؼ١ظُٙ حالؿظّخػ١ش ٚ حاللظٜخى٠ش ح٠ٌٍِّش ،فمي وخٔض ٟٚؼ١ظُٙ حاللظٜخى٠ش ٚحالؿظّخػ١ش ح٠ٌٍِّش
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 1969،ىحٍ حٌفىَ،ر١َٚص،1١،1َِٚحْ حٌمظٛحطش،ٍٍٓٔش ِ٘ىالص حٌل٠خٍس،ؽ:،طَؿّش(الطفل)مركساث شاهد القسن ِخٌه رٓ ٔزٟ،-(1)

،ٙ،82. 

 .78،ٙ،مسجع اسابقٔخَٛ رخٌلخؽ،-(2)

  .1 ، ٍِلك 1912 فيفسي 03مسسوم ِٓ (3)حٌّخىس -(3)
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 موقف اإلدازة الفسوسيت مه معازضت الجزائسييه للتجىيد اإلجبازي 

ٌمي فَٟض كٍّش حكظالي حٌّغَد حأللٜٝ لَد حٗظؼخي حٌلَد حٌؼخ١ٌّش حألٌٚٝ ، ٚ طٕخلٚ طؼيحى - 

حٌـ١ٖ ، فىخْ ػٍٝ فَٔٔخ حٌٍـٛء ٌظـ١ٕي حٌـِحث١٠َٓ ىْٚ حٌٕظَ اٌٝ ٍف٠ُٙ أٚ لزٌُٛٙ فزلىُ أْ 

حٌـِحثَ وخٔض ِٔظؼَّس ف١َٔٔش ٚؿذ ػ١ٍٙخ حٌّٔخّ٘ش فٟ حٌيفخع ػٓ ح١ٌٛٓ حألَ ٌ٘ح ِخ ٍآٖ حٌف١١َٔٔٓ 

ِٕخٓزخ ٍغُ وً كـؾ حٌـِحث١٠َٓ ٌٍظوٍٚ ِٓ ٌ٘ح حٌٛحؿذ ، ك١غ أٛيٍ حٌلخوُ حٌؼخَ ٌٍـِحثَ ٍِٕ٘ٛح 

 . ىحفغ ف١ٗ ػٓ ١ٓخٓش رالىٖ 1908ٕٓش 

وّخ كخٌٚض حٌلىِٛش حٌف١َٔٔش ارَحُ أْ حأل٘خٌٟ حٌـِحث١٠َٓ فٟ ٔفْ َِطزش حٌّٛح١ٓ حٌفَٟٔٔ طـخٖ  -

اٌٝ حٌلخوُ حٌؼخَ أْ فَٔٔخ حٟطَص '' و١ٍّخٜٔٛ ''حٌويِش ح١ٕ١ٌٛش ِؼٍّخ ؿخء فٟ طم٠ََ ٍث١ْ حٌلىِٛش 

اٌٝ ططز١ك حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ ػٍٝ حأل٘خٌٟ ، ِٓ ؿٙش آهَٞ ٍف٠ض حإلىحٍس حٌف١َٔٔش كـش حٌـِحث١٠َٓ 

أْ حٌـٕي٠ش طظؼخٍٝ ِغ ِزخىة ٚ ل١ُ حٌي٠ٓ حإلٓالِٟ حٌل١ٕف ، ٚ ٌٌٙح فمي ػٍّض حإلىحٍس حٌف١َٔٔش 

إلكزخ١ ِؼخٍٟش حٌـِحث١٠َٓ ، ٚ ًٌه ربؿزخٍٞ حٌ٘زخد ػٍٝ حالٌظلخق رخٌؼىٕخص رٛحٓطش حٌفَق 

حٌؼٔى٠َش حٌّظىٛٔش ِٓ فَق حٌِٚحف ٚ حٌٜزخ٠ل١ش حٌظٟ وخٔظخ طؤهٌحْ حٌ٘زخْ ِٓ ِٕخٌُُٙ رخٌمٛس ، ففٟ 

طم٠ََ حٌلخوُ حٌؼخَ حٌّٛؿٗ اٌٝ رخ٠ٍْ أوي ف١ٗ أْ حٌ٘زخْ فٟ حٌؼي٠ي ِٓ حٌَّحوِ ٌُ ٠ظميِٛح ٌٍظـ١ٕي ِٓ 

طٍمخء أٔفُٔٙ رً أٍغّٛح ػٍٝ ًٌه  ٢ٓٚ رىخء ٚ ٔل١ذ حٌٕٔخء حٌٍٛحطٟ وٓ ٠ٍطّٓ ٚٚؿٛ٘ٙٓ أٓٝ ػٍٝ 

 .أرٕخ٘ٓ 

 ٛيٍ ََِٓٛ ط١َ٘زٟ ٠ظ٠ّٓ اؿَحءحص ػمخر١ش ٌىً ٗخد ٠ظغ١ذ ػٓ ِٛػي 1912 ٓزظّزَ 19ٚ فٟ  -

أْ أٞ ِوخٌفش : حالٌظلخق رخٌؼىٕش ، أٚ ٠َفٞ حالٓظـخرش ٌٕيحء حٌظـ١ٕي ِٚٓ أُ٘ ِخؿخء فٟ ٌ٘ح حٌَّٔٛ 

 فبْ ٛخكزٙخ ٠لخوُ فٟ حٌّلخوُ حٌِؿ٠َش ، وّخ أْ وً ِٓ ٠ظغ١ذ ػٓ حٌّٛػي 03/02/1912ٌمخْٔٛ 

حٌّليى ٌٍظـ١ٕي أٚ رؼًّ حٌّؼٕٟ رخٌـٕي٠ش ػٍٝ اًح ٔفٔٗ ػّيح وٟ ال ٠ٍٜق ٌٍويِش ١ٓٔـٓ ٌّيس ِخ ر١ٓ 

حٌَ٘ٙ ٚ حٌٕٔش ، أ٠٠خ أْ أٞ ٗخد ٠غ١ذ ػٓ ِٛػي اؿَحء حٌمَػش ٠ؼظزَ ػخ١ٛخ ٚ ػمخرٗ أْ ٠ٔـٓ 

َٗٙح ػُ ٠ـٕي ٌؼالػش ٕٓٛحص ٚ ال ٠ٔظف١ي ِٓ حٌّٕلش حٌّوٜٜش ٌىً ِـٕي ، وٌٌه وً ِٓ ٓخػي ِـٕيح 

فَٔه فَٟٔٔ  '' 500 ٚ 50''ػٍٝ حالهظفخء فبٔٗ ٠ؼخلذ رٕٜف ٕٓش ٓـٕخ ِغ غَحِش ِخ١ٌش طميٍ ِخر١ٓ 

ٚ حٌٙيف ِٓ ٌ٘ح حٌََّٓٛ أٌظ١َ٘زٟ ٘ٛ ِلخٌٚش لطغ وً حٌٔزً ٌٍّؼ١١ٕٓ رخٌظـ١ٕي ِٓ  (1).آٌٔحن 

 .حٌظَٙد ِٓ أىحء حٌويِش 

اٟخفش اٌٝ أٍٓٛد حٌظ١َ٘ذ حٓظؼٍّض حإلىحٍس حٌف١َٔٔش أٍٓٛد حإلغَحء ٚ حٌظَغ١ذ إلف٘خي ِؼخٍٟش  -

 ط٠ّٓ اؿَحءحص ؿي٠يس ٚػيص 1913 ٓزظّزَ 19حٌـِحث١٠َٓ ، ك١غ أٛيٍص َِِٓٛخ ػخ١ٔخ فٟ 

حٌّـٕي٠ٓ رؼيَ حٌو٠ٛع ٌمخْٔٛ حأل٘خٌٟ ٚ غ١َٖ ِٓ حٌمٛح١ٔٓ حالٓظؼٕخث١ش رؼي ط٠َٔلُٙ ِٓ حٌويِش ، وّخ 

 (  2)أُٔٙ اًح حٍطىزٛح ؿَحثُ فٔٛف ٠لخوّْٛ أِخَ ِلخوُ حٌمخْٔٛ رال ِٓ حٌّلخوُ حٌَحىػش 

ٚ ١ٓظَٙ ِٓ هالي ٌٖ٘ حإلؿَحءحص حٌـي٠يس ح١ٌٕش حٌّمٜٛىس فٟ اغَحء حٌـِحث١٠َٓ  ١ٌمزٍٛح رخٌظـ١ٕي ، 

 وّخ أْ حإلىحٍس

حٌف١َٔٔش وٟ طفَق ر١ٓ حٌّؼخ١ٍٟٓ حٌـِحث١٠َٓ ٌٍظـ١ٕي ػٍّض ػٍٝ ط٘ـ١غ حٌّٛح١ٌٓ ٌٙخ ِٓ حأل٘خٌٟ ٚ 

ِٓ ح٠ٌزخ١ ٚ حٌّٛظف١ٓ حإلىح١٠ٍٓ ٚ حٌٕٛحد حٌزٍي١٠ٓ ، ٚ حٌطٍزش حٌـخِؼ١١ٓ ٚ غ١َُ٘ ١ٌَٕ٘ ىػخ٠خطٙخ ر١ٓ 

حأل٘خٌٟ ٚ ٠غَُٚ٘ رخال٠ّٔخَ اٌٝ حٌـ١ٖ ، أِخ ح٠ٌٌٓ حكظـٛح ٚ طظخَ٘ٚح ٟي َِ٘ٚػٙخ فمي حػظزَطُٙ 

ًَِٗش ِٓ حٌّ٘خغز١ٓ ح٠ٌٌٓ ٠ـذ حٌظوٍٚ ُِٕٙ  ، وّخ أْ حإلىحٍس حٌف١َٔٔش كخٌٚض ؤذ حٌٛلض ٚ 

( 3)طَن ِٛؿش حٌغ٠ذ طَّ رٔالَ ف٘ىٍض ٌـٕش ٌيٍحٓش ػَحثٞ حأل٘خٌٟ ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌزٌَّخْ 
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ٚ لي هَؿض ٌٖ٘ حٌٍـٕش رظم٠ََ ٔٙخثٟ ػَٟض ف١ٗ حألٓزخد حٌظٟ أىص رخٌلىِٛش حٌف١َٔٔش ٌفَٝ 

 :حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ ػٍٝ حٌـِحث١١ٓ ٚ لي ٕٛفض ػَحثٞ حأل٘خٌٟ ِٓ ك١غ ٠ِّٛٔٙخ اٌٝ ػالػش إٔٛخف 

 .(هخٛش حٌّظىف١ٍٓ رخٌؼخثالص )ػَحثٞ ٠طٍذ أٛلخرٙخ ط٠ٛٔش ٚ ٟٚؼ١ظُٙ حٌمخ١ٔٛٔش طـخٖ حٌََّٓٛ -1

ػَحثٞ ٠َفٞ أٛلخرٙخ حٌظـ١ٕي و١ٍخ ٓٛءح رّمخرً أٚ ريْٚ ِمخرً ٚ ػيىُ٘ ل١ًٍ ٔٔز١خ ِمخٍٔش رخٌفجش -2

 حٌؼخٌؼش 

ٚ ٟ٘ حألوؼَ ك١غ َٛف ف١ٙخ أٛلخرٙخ أُٔٙ ٠مزٍْٛ رخٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ ٌىُٕٙ ١خٌزٛح رظؼ٠٠ٛخص ِؼً -3

ِٕلُٙ حٌلمٛق ح١ٌٔخ١ٓش ٚ حٌـ١ٕٔش حٌف١َٔٔش ٚ ٓزذ ٌ٘ح ٘ٛ ػيَ طٕظ١ُ حٌلَوش ح١ٕ١ٌٛش حٌـِحث٠َش ٚ 

 ٚ وخْ ًٌه ِٓ أٓزخد 1912-1908ػيَ حٌظ١ٕٔك ر١ٓ ِوظٍف حٌِػخِخص حٌظٟ ظَٙص فٟ ٌٖ٘ حٌفظَس 

فٍ٘ٙخ فٟ طلم١ك أ٘يحفٙخ طـخٖ ل١٠ش حٌظـ١ٕي حإلؿزخٍٞ ،ٚ ٌ٘ح ِخ ٓخػي حإلىحٍس حٌف١َٔٔش فٟ ا٠ـخى ػغَس 

 (                                1).ٚ فـٛس ط١ٔطَ ػ١ٍٙخ ػٍٝ حأل٘خٌٟ حٌـِحث١٠َٓ
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اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة والنفسٌة للتجنٌد اإلجباري على المجند الجزائري فً : المبحث األول

. الجٌش الفرنسً

 اآلثار االجتماعٌة للتجنٌد اإلجباري الفرنسً للجزائرٌٌن .1

 .اآلثار النفسٌة للتجنٌد اإلجباري الفرنسً للجزائرٌٌن .2

.  للتجنٌد اإلجباري الفرنسً للجزائرٌٌناآلثار االقتصادٌة .3

. اآلثار السٌاسٌة والعسكرٌة للمجندٌن الفرنسً للجزائرٌٌن: المبحث الثانً

. للتجنٌد اإلجباري الفرنسً للجزائرٌٌناآلثار العسكرٌة  .1

 . للتجنٌد اإلجباري الفرنسً للجزائرٌٌناآلثار السٌاسٌة .2
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لعله من نافلة القول أن تذكر بؤن لكل حادث فً حٌاة اإلنسان من آثار نفسٌة ومادٌة تترك بصماتها  -

 الٌومٌة، وذلك هو الحال بالنسبة للشعب الجزابري الذي كانت أحداث الحرب هسلوكاتواضحة على 

وانعكاساتها قد أثرت على كل مظهر من مظاهر الحٌاة تؤثٌرا بلٌغا، فرغم أن إسهامات الجزابر كانت 

فعالة فً هذه الحرب العالمٌة األولى لكنها كانت بعٌدة كل البعد عن الظهور على المسرح السٌاسً 

العالمً لسبب بسٌط هو أن الجزابر كانت مستعمرة فرنسٌة، وكل ما كانت تقدمه هذه المستعمرة كان 

. ٌدخل فً نطاق دعم المجهود الحربً للوطن األم فرنسا

فإذا كانت هذه الحرب تغٌر فً الجزابر أي شًء فهً على األقل أفادها من حٌث التطورات 

السٌاسٌة التً عرفتها الببلد والتً كانت بفعل تؤثٌر األحزاب الثورٌة الفرنسٌة، اتحادات العمال ورحبلت 

. (1)الجزابرٌٌن إلى فرنسا

 للتجنٌد اإلجباري الفرنسً على الجزائرٌٌناآلثار االجتماعٌة - 

 على الجزابرٌٌن ظاهرة الهجرة وما خلفته من اإلجباري االجتماعٌة التً خلقها التجنٌد اآلثارلعله من 

 على المجتمع الجزابري و التً بدأت منذ أو سنوات االحتبلل و الهجرة الجزابرٌة التً اشتدت فً ما آثار

 ردود فعل الجزابرٌٌن على سٌاسات الجمهورٌة الثالثة إطار والتً تندرج فً 1914-1870بٌن 

،وهً تعبر عن رفض رالجزائ تحقٌق المشروع االستٌطان األوروبً فً إلىالفرنسٌة العنصرٌة الرامٌة 

 . الوطنٌةالجزابرٌٌن العٌش فً كنف الوجود االستعماري ،كما تمثل شكبل آخر من المقاومة 

علما أن هذه الهجرة  الخارجٌة فقد أخذت أحٌانا طابع التهجٌر القسري للجزابرٌٌن سواء للمواطن  -

 اتجاه المشرق أو اتجاه فرنسا خاصة خبلل الحرب العالمٌة ،أو (المستعمرات الفرنسٌة )منفى بعٌدة 

 .العربً 

كما الحظنا فً الفصل السابق السبب الربٌسً لهذه الهجرة  – اإلجباريو ٌعتبر قانون التجنٌد  -

ومقابر  –األلمانبواب لجبهات قتال ألاستعدادا من االدراة الفرنسٌة للحرب التً كانت على ا

 ال تزال شاهدة عن فضاعة مؤساة التهجٌر األلمانٌةالجزابرٌٌن المتناثرة على الحدود الفرنسٌة 

 ! على المساواة مع الفرنسٌٌن فً الموت فقط وإجبارهمللجزابرٌٌن

فً الوقت الذي رفضت فٌه تلك السلطات االستعمارٌة مساواة الجزابرٌٌن مع الفرنسٌٌن فً الحٌاة  -

  . !!ولرفاهوحظوظ العٌش 
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 فشل إلى باإلضافة االستعمارٌة للحرٌات الطبٌعٌة و السٌاسٌة للجزابرٌٌن اإلدارةكما تعتبر سٌاسة  -

 االستعمارٌة جردت الجزابرٌٌن لئلدارة انتقامٌة إجراءاتالمقاومات الشعبٌة المسلحة وما تبعها من 

 . وحقوقهم المدنٌة والسٌاسٌة و دفعتهم للتفكٌر ترك الوطن المستعمر وأراضٌهم أموالهممن 

-1914 جزابري أثناء الحرب العالمٌة األولى 270.000أما السبب الربٌس تجنٌد و تسخٌر فرنسا  -

 وفقدان الجزابرٌٌن ألراضٌهم مصدر رزقهم األساسً بموجب لسلسلة قوانٌن مصادرة 1918

 االحتبلل وطبقتها فً حق الجزابرٌٌن ومنحها للمعمرٌن القادمٌن من إدارةاألراضً التً سنتها 

 (1) .أوروبا

 أضعاف كثرة وثقل الضرابب المفروضة على الجزابرٌٌن الذٌن كانوا ٌدفعون إلىضافة اإلب -

الضرابب التً ٌدفعها المعمرون المترفون ، وتردي المستوى المعٌشً للجزابرٌٌن بعد فقدانهم 

لة توكذا األوببة و األمراض القا ...1897-1863لمصادر رزقهم ، فتفشت فٌهم المجاعات لسنوات 

كالكولٌرا و التٌفٌس ، مما رفع من نسبة موت األطفال الجزابرٌٌن بصورة مهولة بسبب المجاعة 

 (2).وغٌاب الرعاٌة الصحٌة الضرورٌة كلٌة 

 الدٌنٌة و الثقافٌة كتعرض المقومات الشخصٌة الجزابرٌة األسباب ذلك جملة من إلى باإلضافة -

 : الفرنسٌة المتمثلة فً اإلدارةللطمس من خبلل اإلجراءات التً قامت بها 

  مدرسة أو مدرسة تعلٌمٌة أٌة الذي ٌْحِظر على الجزابرٌٌن 1904محاربة اللغة العربٌة كقانون 

 مع شرط استبعاد تدرٌس تارٌخها وجغرافٌتها ،وتطبٌق الخناق على اإلدارة بترخص من إالقرآنٌة 

 بواسطة تشجٌع سٌاسة التنصٌر ، وعدم تطبٌق مبدأ فصل الدٌن عن الدول كما أقره اإلسبلمًالدٌن 

 .( 3). والذي اقتصر تطبٌقه فً الجزابر على الدٌانتٌن المسٌحٌة والٌهودٌة ،1905مرسوم 

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

وزارة المجاهدٌن ،هجرة الجزائرٌٌن نحو المشرق العربً أثناء االحتالل ، منشورات المركز الوطنً للدراسات و  (1)

 114 ، ص2007 ، الجزائر ، األبحاث

 .121س ، ص.  الفومٌك ، د 1918 -1847هالل عمار ،الهجرة الجزائرٌة نحوى بالد الشام  (2)

  .122المرجع نفسه ، ص (3)
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 :وقد غلب على وجهة الجزابرٌٌن المهاجرٌن اتجاهان ربٌسٌان هما  -

  واإلسالمًالعالم العربً  ( أ

 من  اكبر و اعرق 1914 وجهة اختارها الجزابرٌون لهجرتهم قبل أهموٌعد المشرق العربً 

وهذا لما ٌمثله المشرق من (......تلمسان ،ملٌانة ، المدٌة ، قسنطٌنة )المدن الجزابرٌة 

خصوصٌات و دوافع دٌنٌة وحضارٌة كوفرته على بٌبة ثقافٌة ودٌنٌة مبلبمة لمقومات الشخصٌة 

 وبقاإه تحت راٌة الخبلفة العثمانٌة بعد صدور فتاوى إسبلمٌةالجزابرٌة من لغة ودٌن وتقالٌد 

 الصلٌبٌة و تواجد المقدسات األوروبٌةة االستعمارٌة رتحث على الهجرة و الخروج عن السٌط

 جانب وجود إلىالدٌنٌة به كالحرمٌن مكة و المدٌنة المنورة فً الحجاز و القدس فً فلسطٌن 

عبد الحمٌد الثانً ''  العلمٌة بمصر وسورٌا و العراق و تشجٌع السلطان العثمانً اإلشعاعمراكز 

 باستقبالهم على الهجرة نحو أراضً السلطة  حٌث أنشا مكتبا مكلفا الجزابرٌٌن''1876-1909

. 

. ومن مناطق المشرق التً كانت قبلة المهاجرٌن ببلد الشام وخاصة سورٌا 

 

 و التً 1911جماعٌة من تلمسان وملٌانة سنة  هجرةال أشهرهاالتً وصلتها هجرات كثٌرة من 

 l'écho مهاجر  ففً هذا الصدد علقت صحٌفة 20000 حوالً أي عابلة 1200قدر عددها بـ

d'Oran ًتحت عنوان اشتهر فٌما بعد وهو نزوح تلمسان ففً نظر 1911 أكتوبر 14 ف 

 المدٌنة ا غادرو1200 إن وباء الهجرة انتشر فً صفوف السكان Eugène crossالصحفً 

 التحقت نسمة فبعد أن غادر األعٌان المدٌنة 25000من مجموع سكانها المسلمٌن البالغ عددهم 

 و لئلسرابٌلٌٌنبهم عامة الناس ك القطٌع بعد أن باعوا أمبلكهم بثمن بخس إما لبنً عمومتهم  أو 

ذكر الصحفً أراء ربٌس البلدٌة و ربٌس المجلس الذٌن نسبا سبب تلك الهجرة على الفرار من 

 أن هذا السبب pounteau فً حٌن صرح أحد الموثقٌن وهو السٌد إالالخدمة العسكرٌة لٌس 

( 1) الكؤس أفاضتاألخٌر هو إنما القطرة التً 
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 125عمار هالل ،المرجع السابق ، ص (1)
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 . إلٌهاولقد كانت أسرة األمٌر عبد القادر بدمشق دافعا محفزا على الهجرة 

 اإلسبلمٌة باعتبارها مركز روحٌا بمقدساته 1893كما كانت الحجاز قبلة ثانٌة للهجرة الجزابرٌة منذ  -

 البلدان المغاربٌة إلى الهجرة امتدت عابلة فً بسكرة و 100 حوالً 1895فمثبل هاجرت سنة 

 (1). و الهند وإٌران وتركٌا أٌضاالمجاورة 

فرنسا بٌن الهجرة والتهجٌر  ( ب

 رغم ان الجزابر كانت ملحقة بفرنسا 1914ولم تكن فرنسا وجهة ربٌسٌة للهجرة الجزابرٌة قبل 

:  وذلك لؤلسباب التالٌة 1832ترابٌا ورسمٌا بمقتضى الضم 

  قٌم وعادات الجزابرٌٌن تبلبمأنها تمثل أرض المستعمر الصلٌبً وأنها بٌبة غربٌة ال . 

  أن ظروف الحرب العالمٌة إال فرنسا إلى الذي ٌقٌد هجرة الجزابرٌٌن 1874ماي/16صدور قرار 

 اإلجباري فرنسا بفتح المجال للهجرة الجزابرٌة و التهجٌر نحوها بواسطة التجنٌد ألزمتاألولى 

 الذي ٌحرر وٌنظم الهجرة الجزابرٌة 1914جوٌلٌة /15 قانون إصدارللجزابرٌٌن للحرب وبعدها، و 

 منهم 270000لفرنسا حتى بلغ عدد الجزابرٌٌن فً فرنسا عند نهاٌة الحرب العالمٌة األولى حوالً 

 (2). جندوا فً الجٌش الفرنسً وشاركوا فً العملٌات العسكرٌة ومات الكثٌر منهم فٌها 173000
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 195صالح عباد ،المرجع السابق ،ص (1)

 442محمد الصالح بجاوي ،المرجع السابق ،ص (2)
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  استقطاب أكبر عد ممكن من العمال الجزابرٌٌن لتشغٌلهم إلىوكانت الحكومة الفرنسٌة تسعى 

 الٌد العاملة نتٌجة إلٌه فً المصانع و الحقول و الموانا الفرنسٌة لتعوٌض النقص الذي آلت باآلالف

هذه الحرب الطاحنة فبعودة جونار على رأس اإلدارة العامة فً الجزابر ، أصدر أولى تعلٌماته التً 

 عامل مما ترتب عن الهجرة الجزابرٌة 50000 بما ال ٌقل 1918 خبلل عام األمتؤمر بإمداد الوطن 

 :جابً أحدثت ي و النتابج منها ما هو سلبً و ماهو إاآلثارالخارجٌة و التهجٌر حملة من 

 نزٌفا بشرٌا للجزابر فتركت فراغا بشرٌا للطاقات الحٌة مما أضعف حركات المقاومات من جهة وسهل -

 األوروبً فً الجزابر حٌث تضاعف عدد السكان األوروبٌٌن بالجزابر االستٌطانًتجسٌد مشروع الحلم 

 250000 إلى باإلضافةكثٌرا ،فقد تعاونت كل المعطٌات على تفرٌغ الببلد من الطاقات البشرٌة الحٌوٌة 

 أزر عامل شدوا سواعدهم القوٌة 270000جندي خاضوا المعارك فً مٌادٌن القتال هناك أٌضا 

 الفرنسً لتبقى الجزابر بعد ذلك محرومة من شبابها وكهولها وٌغدوا موضوع هجرة هإالء االقتصاد

  فرنسا بمثابة السرطان الذي ما إلىالعمال 

إنفك ٌقض مضاجع الدولة الجزابرٌة بعد االستقبلل حٌث كان الوضع المؤساوي الذي تعٌشه هذه 

 االستقبللسٌة فً العبلقات بٌن البلدٌن بعد االشرٌحة من المجتمع الجزابري هو سبب هذه الحس

بالرغم أن المهاجرٌن الجزابرٌٌن هم ضحٌة لبلستعمار الذي عانت منه الببلد و العباد طٌلة قرن 

وربع قرن من الزمن ثم سارت هذه الفبة من المجتمع الجزابري والتً قدر لها أن تعٌش فً 

( 1). دٌار الغربة ، ورقة ضغط ٌستغلها الفرنسٌون ضد الدولة الجزابرٌة الفتٌة
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 443المرجع نفسه ، ص(1)
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 اء ـــــ اكتشف المجندون والعمال الجزابرٌون عالما آخر فتحت سم1918 -1914وبعد حرب 

 مختلفة بدإوا ٌعون أخبلق ذوي آخرٌنفرنسا ، عن طرٌق احتكاك هإالء الجزابرٌٌن بؤناس 

 وراحوا منذ ذلك الحٌن ٌطالبون باستقبلل وأدانوهحالتهم المزرٌة فحكموا على النظام االستعماري بالجملة 

. المغرب العربً 

 أنها عرفت الجزابرٌٌن المسلمٌن على ارض 1918 -1914لقد سبق لً ان ذكرت أن أثار حرب  -

 أحسنفرنسا ، فعندما عاد السلم و سرح الجنود الجزابرٌون عادوا الى فرنسا لٌعملوا فٌها فً ظروف 

 ندرة الٌد إلى ٌإدي ذلك أن كبار المستوطنٌن فخشًمن تلك التً كانت تعرض علٌهم فً بلدهم ، 

 .العاملة وارتفاع األجور

 نتابج غٌر متوقعة على الرجال فكانت نتٌجة الحرب اإلجباريإن لؤلحداث التارٌخٌة الكبرى للتجنٌد  -

الكبرى أن تعرف على أرض فرنسا المسلمون الجزابرٌون الذٌن جندوا للدفاع عنها فؤخذ المتروبول 

إنهم فً فرنسا ٌحبوننا ،إنهم فً فرنسا '' فً أذهانهم شكل األرض الموعودة فعادوا متحمسٌن قابلٌن 

" الدوار "  الخماس حٌن إذن إال فكرة واحدة وهً الهروب من لكذفً ذهن ولم ٌكن ...." ٌدفعون لنا 

 البلد الذي أصبح فً نظرهم غٌر مضٌاف و لم ٌعد له فٌه منذ زمن بعٌد اال اأي الرٌف ، ومغادرة هذ

 عامل عبروا المتوسط وكونوا الرابط الذي جعل عمال أخٌرٌن 150000النكد والبإس ،فٌغادر 

 (1) فرنسا ، وهذه أسبابه العمٌقة إلى نزوح الجزابرٌٌن أصلهذا هو .ٌغادرون 
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 54فرحات عباس ، المرجع السابق ص (1)
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فنحو النصف من هإالء العمال كانوا ٌستغلون استغبلال عادٌا بؤجور معقولة تسمح لهم بإنفاق جزء  -

 فؤغلبه ٌقبل بؤٌة أجرى كانت وأقله ٌلقى األخرمنها على عابلتهم الباقٌة بقطر الجزابر أما النصف 

 بعضهم للتزوج من الفرنسٌات وأنجبوا فرنسٌٌن و قد تسببت هذه اضطرهناك البطالة وآفاتها ،كما 

  : أهمها عدٌدة أخبلقٌة جانب منفعتها االقتصادٌة كارثات إلىالهجرة 

 و األخبلقً الفرنسً مثل تعاطً االجتماعً كثٌر من المهاجرٌن فً مهاوي السقوط انغماس*

وداء السل فٌهم و انقطاع . الزهرٌة األمراضالمسكرات و اإلقدام على موبقات الفجور و تفشً 

 بٌنهم و بٌن ذوٌهم ،وبعبارة أخرى انحطاطهم صحٌا و أخبلقٌا ودٌنٌا ، فلوال المساعً أحٌاناالصلة 

الجبارة التً قامت بها األحزاب الوطنٌة الجزابرٌة فً المٌدان السٌاسً و ج م ع م فً المٌدان الدٌنً 

. و الثقافً لكانت األمة الجزابرٌة قد نكبت مقابل لقمة العٌش 

لكن الغالبٌة العظمى من هإالء الذٌن أجبرهم االستعمار على الخروج من دٌارهم فرارا من الموت - 

( 1).ال تزال و الحمد هلل عقٌدتهم إسبلمٌة 
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 115، ص2008احمد توفٌق المدنً ،هذه هً الجزائر دار البصائر ،الجزائر (1 )
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 للتجنٌد اإلجباري الفرنسً على الجزائرٌٌن اآلثار النفسٌة و االقتصادٌة- 2

 اآلثار النفسٌة 1-2

كما ترك التجنٌد اإلجباري الفرنسً على الجزابرٌٌن أثارا نفسٌة عدٌدة ،كاإلضطربات النفسٌة فقد  -

تعرض العدٌد من المجندٌن المسلمٌن الجزابرٌٌن لصدمات نفسٌة الناجمة عن خطر المفاجا 

 وهً حالة من الضغط النفسً الذي ''trauma"بباإلضافة الى رإٌة مشاهد مفزعة وتعرف 

ٌتجاوز قدرة المجند على التحمل و العودة إلى حالة التوازن الدابم بعده ،باإلضافة إلى االضطراب 

النفسً فقد عان المجندون الجزابرٌون كثٌرا إلى ماٌعرف بالقلق النفسً ونعنً به الخبرة االنفعالٌة 

غٌر السارة وٌعانً منها الفرد عندما ٌشعر بخوف أو تهدٌد من شًء ال ٌستطٌع تحدٌده تحدٌدا دقٌقا 

 إلى االكتباب وهبوط الروح المعنوٌة الناتجة عن استخدام السلطات االستعمارٌة الفرنسٌة ة،باإلضاف

أسالٌب وحشٌة إبان فترة االحتبلل وكذا بالنسبة للمجندٌن الجزابرٌٌن الذٌن سخرتهم للعمل فً 

 (1).صفوفها وفً مصانعها 

فقد كان للمعاملة السٌبة و التمٌٌز العنصري الذي لقاه المجند الجزابري أثارا نفسٌا بالغا فبؤلم وحسرة  -

كبٌرٌن عاد بنا المحاربون القدامى إلى ما وصفوه بسنوات الخراب ، عندما أجبرتهم السلطات 

االستعمارٌة آنذاك على ترك فلذات أكبادهم وعاببلتهم لخدمة الجٌش الفرنسً ،احتفظوا خبللها فً 

ذاكرتهم الجماعٌة بؤحداث ووقابع تجسد االنتهاكات الصارخة التً ارتكبتها السلطات االستعمارٌة فً 

فقد كان الجنود الجزابرٌٌن '' حرٌة االختٌار " حق الجزابرٌٌن العزل ، انطبلقا من حرمانهم من نعمة 

ٌعاملون بطرٌقة مهٌنة فٌوضعون لتنظٌف المراحٌض  ،ودورات المٌاه وغسل المبلبس واألفرشة و 

 .الطبخ فٌما ٌهتم الفرنسٌون بالتدرٌبات فقط 

حٌث ندد هإالء بالعنصرٌة و التمٌٌز من طرف اإلدارة الفرنسٌة التً لم تكن تساوي بٌن المجندٌن  -

الفرنسٌٌن و الجزابرٌٌن فً المعاشات أو طبٌعة المعاملة فكانت سنوات قٌامهم بالخدمة تشبه السجن 

ووصفوها بسنوات الجمر ، فً حٌن كانت عقوبة اإلعدام رمٌا بالرصاص دون رحمة للشباب الذٌن 

رفضوا االلتحاق بالجٌش أو الذٌن حاولوا الهروب من الثكنات جراء التعذٌب الوحشً الذي كانوا 

 (2).ٌلقونه 

 

 

 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .68فرحات عباس ، مرجع سابق ،ص (1)

شهادة المجند سابقا فً صفوف الجٌش الفرنسً ،محمد بوزٌدي ، بمنزله بلدٌة الفٌض ،دائرة زرٌبة الوادي  (2)

 (شرٌط سمعً)،2012بسكرة،سنة 
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 اآلثار االقتصادٌة  2-2

رأٌنا فً موضع سابق أن الجزابر ساهمت بشكل كبٌر فً عملٌة تموٌن فرنسا أثناء الحرب العالمٌة  -

األولى على الرغم من تدهور االقتصاد الجزابري خاصة اإلنتاج الزراعً جراء عدة عوامل طبٌعٌة 

و سٌاسٌة وبشرٌة ،وقد مثلت الحبوب الصنف األول من الصادرات الزراعٌة فؤرسلت الجزابر نحو 

 قنطارا من القمح بٌنما بلغت صادراتها من 8.314.000 حوالً 1916-1914فرنسا مابٌن 

 . قنطارا 12.770.617الشعٌر فً نفس الفترة حوالً 

 ،أما الزٌوت 1917 قنطارا سنة 120.000وقد شملت الصادرات عدة منتوجات زراعٌة كالتبغ  -

،وحتى التمور الجزابرٌة أدرجت فً قابمة 1917 طن فً 27.730فبلغت صادراتها هً األخرى 

المواد الضرورٌة لتموٌن فرنسا ، واحتلت الثروة الحٌوانٌة النصف الثانً من الصادرات األساسٌة 

 28.39206خبلل الحرب بحٌث تشٌر اإلحصابٌات الرسمٌة أن حجم الصادرات من األغنام قد بلغ 

 كان لذلك أثرا سلبٌا على أسعار اللحوم فً الجزابر أما المواد 1918-1915رأسا فً الفترة مابٌن 

المعدنٌة فشهدت بدورها زٌادة كبٌرة فً اإلنتاج الموجه للتصدٌر لتلبٌة ضرورات المصانع الحربٌة 

 .الفرنسٌة 

هذا ما كان له األثر على الوضع االقتصادي للجزابرٌٌن الذٌن أصبحت وضعٌتهم تزداد سوءا مما  -

 فً صفوف الجٌش الفرنسً أو الهجرة للعمل فً دجعل العدٌد من الجزابرٌٌن ٌسرعون إلى التجنً

مصانع فرنسا وخاصة بعد عودة هإالء المهاجرون من فرنسا ونسجهم ألساطٌر المعاملة الطٌبة التً 

كانوا ٌلقونها هناك وأنهم ٌدفعون لهم األجور ،على غرار المجند الجزابري الذي كان ٌتقاضى 

فهذا المبلغ البسٌط كان فً مثل أوضاع الجزابرٌٌن .فرنكا فرنسٌا وٌمضً وصل استبلمه لها 150

 (1).فرصة لسد نفقات وحاجٌات ذوٌهم 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهادة المجاهد ،عمار بن سعدي المجند سابقا فً صفوف الجٌش الفرنسً أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة  (1)

 م.2012،بمنزله لبلدٌة الفٌض، زرٌبة الوادي، بسكرة سنة 
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إال أن هذه الفبة حالٌا ال تزال تعانً من االنتهاكات الصارخة من طرف السلطات االستعمارٌة بعد  -

تركهم ٌنتظرون معاشاتهم ألزٌد من سبعة سنوات وعدم تمكن كثٌر على الحصول على بطاقة قدامى 

المحاربٌن التً قد تمكنهم بعد سنوات أخرى من الحصول على حقوقهم فً المنحة المقدرة بثبلثمابة 

 كل ستة أشهر باإلضافة إلى ثبلثون ملٌون سنتٌم كمنحة نهاٌة الخدمة ،عسى أن تمكنهم اأورو

السلطات االستعمارٌة قبل وفاتهم من تعوٌض التً قضوها فً مواجهة الموت واإلعاقة األبدٌة إذ 

تروي تجاعٌد هإالء المجندون قصة معاناة طوٌلة مع العنصرٌة و اإلرهاب الذي تعرضوا له إمرة 

( 1).القوات االستعمارٌة الفرنسٌة لٌتواصل بعد خمسون سنة من االستقبلل فوق تراب وطنهم األم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

جرٌدة سنة،60محاربون جزائرٌون قدامى ٌروون مأساة عمرها أكثر من مرٌم شراٌطٌة ، (1)

. 19،ص 2012أكتوبر 4،الخمٌس 6855الخبر،العدد
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اآلثار العسكرٌة  -3

 أن فرنسا قد سارعت منذ البداٌات األولى لبلحتبلل إلى تجنٌد الشباب الجزابري –سبق وأن ذكرنا  -

خاصة بعد أن أبدى المحاربون الجزابرٌون بسالة قتالٌة خبلل الحروب التً أقحموا فٌها ،قد كان 

لذلك األثر العمٌق فً إكساب المجندٌن الجزابرٌٌن خبرة عسكرٌة كبٌرة من جهة أخرى أثر فً 

 .شروع السلطات االستعمارٌة فً تجسٌد إصبلحات عسكرٌة 

 تدخل فً إطار 1919فٌفري 04فقد كانت المشارٌع األولى التً وضعتها الحكومة الفرنسٌة فً  -

اإلصبلحات التً ما انفك المجندون الجزابرٌون ٌطالبون بها وكذا كل الفرنسٌٌن المتعاطفٌن معه 

كانوا ٌنادون بها من أعلى المنابر الفرنسٌة وهدفهم فً ذلك هو خدمة ببلدهم فرنسا واسترضاء 

 .األهالً على شعرة معاوٌة بٌن دولة استعمارٌة جابرة وشعب مقهور ومغلوب على أمره 

ومن القضاٌا المهمة التً كانت لئلدارة االستعمارٌة تعمل على إدخالها فً الببلد حتى تصلح ما ٌمكن  -

إصبلحه من حقوق ووجبات المجندٌن استجابة لما كان ٌدور على السنة األهالً المتنورٌن وبعض 

والذٌن كثٌرا ما كانوا ٌطالبون بالمساواة لهذا المٌدان الذي ٌتساوى فٌه الجمٌع . الصحف الموالٌة لهم 

حٌث الخطر ال ٌفرق بٌن هذا وذاك وعلٌه ٌجب أن ٌكون األهالً و المواطنون الفرنسٌون متساوٌن 

 فً الوجبات والموت فً ساحات القتال نفً الحقوق و االمتٌازات و الترقٌات مثل ما هم متساوو

(1) 

وبالرغم من أن الجمٌع كان ٌقر ببطولة وشجاعة الجنود الجزابرٌٌن ،وٌعترف بؤن دورهم فً كل  -

 وكانت شجاعتهم محط أنظار الجمٌع فاصلة إال أن عقدة االمحطات والمعارك التً أداروها كان إٌجابً

التعالً عند الفرنسٌٌن كانت تحول دون المساواة بٌن الجنود الفرنسٌٌن واألهالً حتى فً أخطر 

تقدم بمشروع ٌتضمن ثبلث " هامبلن" المهام كالدفاع عن الجمهورٌة الفرنسٌة ،من ذلك أن الكولونٌل 

 :نقاط هً 

 .الضباط المسلمون ال ٌكنون إال قادة الفرق الخاصة باألهالً  -1

 .ترقٌة الضباط من األهالً المسلمٌن ال تكون إال عن طرٌق االختٌار  -2

القٌادة تكون دابما للضابط الفرنسً فً حالة وجود ضابط أو ضباط من األهالً الجزابرٌٌن من  -3

 (2).نفس الرتبة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 .467محمد الصالح بجاوي مرجع سابق ،ص  (1)
 .1211شارل روبٌر آجرون ،مرجع سابق ،ص (2)
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و الغرٌب فً األمر أنه بالرغم من وجود إجحاف واضح فً هذا المشروع  الذي ٌكرس 

أللمساواة بٌن العنصرٌن الجزابري والفرنسً إال أن تقرٌر لجنة الحرب وافق على هذا المشروع 

. دون إضافة أي اقتراح على ما ورد من نقاط أو على األقل التحفظ على ماجاء فٌه من إجحاف 

ومهما ٌكن من أمر هذه المساواة فً الرواتب أو فً التقاعد فقد صودق علٌها جمٌعا من دون -

مشاكل تذكر ولو أن ذلك تم بعد تؤخر دام عاما كامبل حٌث أن المشروع  حقق لؤلهالً المجندٌن 

فً الوصول إلى جمٌع الرتب العسكرٌة بقً جامدا حتى فجرته المطالب المتتالٌة بضرورة الوفاء 

وأخٌرا أحٌل المشروع إلى البرلمان الفرنسً غٌر أن النتابج .1918بالوعود المقطوعة منذ سنة 

لم ترضً الضباط المسلمون ،وفً 04/10/1919المحصل علٌها بعد المناقشات التً تمت فً 

نهاٌة نفس السنة أبلغ وزٌر الحرب الفرنسً لجنة شإون المسلمٌن بمشروعٌن قانونٌٌن جدٌدٌن 

: هما 

. المشروع قانون ٌقضً على كل إهانة للضباط المسلمٌن - 1

. مشروع قانون ٌقضً بتحدٌد قٌادة الضباط المسلمٌن للفرق الخاصة باألهالً - 2

أن مشروعه كان '' اأورو'' وقد تمت المصادقة على مشروع  القانون األول الذي تقدم به الكولونٌل -

ٌضم نقاطا أكثر عدالة وواقعٌة وبعد المصادقة علٌه من قبل لجنة البرلمان نقل مرة أخرى لمجلس 

 ولكنه لم ٌناقش بسبب تدخل وزٌر الداخلٌة السٌد ستٌغ الذي عرض 1920فٌفري 27الشٌوخ بتارٌخ 

ماي ،وتمت المصادقة علٌها من قبل البرلمان  فً  قبل البرلمان فً شهر نوفمبر 26مشروعه فً 

 . ،وبذلك تعطلت مرة أخرى المصادقة على هذا المشروع 1923

وهكذا فاإلصبلحات التً كانوا ٌنوون إجرابها فً المٌدان العسكري لم تعطً للمعنٌٌن باألمر سوى  -

 .نصف ما كانوا ٌطمحون إلٌه 

ومثلما خرج الجزابرٌون من محاوالت اإلصبلح فً المٌدان السٌاسً بخٌبة أمل شدٌدة الوقع هاهم  -

ٌخرجون مرة أخرى من اإلصبلحات العسكرٌة بٌد فارغة وأخرى ال تحمل شٌبا ألن اإلدارة 

 االستعمارٌة كانت تنظر إلى هذه اإلصبلحات كصمام أمان تعمــــــــــــل به على تهدبـــــــــــــــة 

 (2).األوضاع والنفوس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 .469المرجع السابق ،ص  (1)

. 73،ص1981،دار النهضة،لبنان 1ٌحً جالل ،المغرب الكبٌر فترة االستعمار و التحرٌر و االستقالل ،ج (2)
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 :آثار تجنٌد الجزائرٌٌن سٌاسٌا .1

قبل التعرف على أحوال الجزابرٌٌن ٌعد تجنٌدهم فً الجٌش الفرنسً العالمٌة األولى وما صاحب 

هذه الهمزة العنٌفة للمجتمع من مخاض فً المٌدان السٌاسً، البد من الرجوع إلى ما قبل الحرب للنظر 

فً محاوالت الوطنٌٌن الجزابرٌٌن اللحاق بركب السٌاسة بعد الركود الذي أصاب الببلد على إثر الثورات 

واالنتفاضات الشعبٌة التً مست أغلب مناطق الببلد، حٌث لم ٌعرف الوطن العربً من المحٌط األطلسً 

إلى الخلٌج العربً مقاومة للغزو األجنبً مثل الذي عرفته الجزابر التً خاضت سلسلة طوٌلة من 

الحروب لمقاومة االحتبلل الفرنسً تحت الزعامة الدٌنٌة أحٌانا، وقد استمر الركود فً مختلف جهات 

، غٌر (1)الببلد لفترة، واستمر الوضع كذلك حتى استإنف النضال السٌاسً قبٌل الحرب العالمٌة األولى

. أن اتخذ فً البداٌة طرٌقا تختلف عما كانت علٌه سواء كان عمادها اإلسبلم أو الوطنٌة اإلقلٌمٌة

وٌمكننا القول أن تؤخر ظهور فكرة القومٌة فً الجزابر إلى ما بعد الحرب العالمٌة األولى ببضع 

: ٌن اثنٌن همالسنٌن كما سنرى الحقا، إنما ٌرجع إلى عام

. اندثار الثقافة العربٌة فً الجزابر .1

ضآلة الطبقة البرجوازٌة فً المجتمع الجزابري حتى أننا ال نكاد ال نعثر لهما على أثر بسبب  .2

 .تشرٌد األهالً وانتزاع ثروة الببلد لصالح المستوطنٌن

: ولم ٌكن أمام الجزابرٌٌن للتزود بالعلم والثقافة سوى طرٌقتٌن

االلتحاق بالمدارس الرسمٌة الفرنسٌة لدراسة نفس البرامج المتبعة فً فرنسا حٌث ٌتعلمون فً  .أ 

. ، وهم الذٌن نشروا الحضارة فً أوروباLes Gaulois الغالالتارٌخ مثبل أن أجدادهم من 

التعلٌم الدٌنً فً المساجد اإلسبلمٌة التً كانت قد فقدت هٌبتها، وقدسٌتها بعد أن صارت تابعة  .ب 

 .إلشراف الحاكم العام

ومع كل هذه الهزات التً أصابت المجتمع الجزابري فً عمقه لم تعدم الجزابر فبة من مجتمعها 

اإلسبلمً العرٌف التً ظل أفرادها ٌنظرون إلى دار الخبلفة اإلسبلمٌة على أنها المخلص الطبٌعً، 

فتشابهوا بذلك مع إخوانهم الوطنٌٌن فً الببلد اإلسبلمٌة المحاورة كتونس ومصر، أولبك اإلخوان الذي 

، ظهرت جماعة من 1910دعوا إلى فكرة التضامن اإلسبلمً لمواجهة االستعمار األوروبً، ففً سنة 

التجار والمثقفٌن الجزابرٌٌن وفً مقدمتهم أحمد بوضربة المحامً، والسٌد صادق دندان، والحاج عمار 

                                                 

تاريخ االستعمار والتحرر في إفريقيا وآسيا، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  : عبد الحميد زوزو - (1
. 86الجزائر، ص
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أخذ المالٌٌن وكان برنامج جماعتهم هو العمل على تحقٌق الجامعة اإلسبلمٌة ووسٌلتهم فً هذا التوجه هً 

. (1)االستعانة بالدولة العثمانٌة، ووضع آمالهم فً رجالها

أما الشباب الذٌن أتٌح لهم حظ من الثقافة العلٌا فً إطار النظام الفرنسً، فقد اشتغل معظمهم 

بالمهن الحرة كالصحافة والمحاماة وأصدروا صحفا محلٌة ناطقة بالفرنسٌة كانت تحظى بشًء من 

. الحرٌة أكثر من الصحف العربٌة البسٌطة التً ألغى معظمها عند قٌام الحرب

 قدم أربعة من أولبك الشباب عرٌضة إلى حكومة بارٌس ٌطالبون فٌها بإلغاء 1912وفً سنة 

القوانٌن االستثنابٌة، وإقرار المساواة بٌن الجزابرٌٌن والفرنسٌٌن بصفة كاملة فً الحقوق والواجبات، 

.  (2)فكانت هذه الخطوة األولى ما سٌعرف مستقببل سٌاسة اإلدماج

وأهم مظهر للتحدي السٌاسً ضد السلطات الفرنسٌة وقع بسبب قضٌة التجنٌد العسكري اإلجباري 

تحت حماس النهضة الجزابرٌة وتؤثر حركة القومٌة العالمٌة، فقد تحدى الجزابرٌون الفرنسٌون من بٌن 

، "العدالة"، "الوطن"، "المساواة" على عدة جبهات، وطالبوا خبلل ذلك بالحقوق السٌاسة 1912 و1906

حملة من العرابض والوفود والمظاهرات، ُرفع " لجنة الدفاع عن مصالح المسلمٌن"، وقد نظمت "التقدم"

أثناءها العلم الوطن، كوسٌلة للضغط السٌاسً للحصول على مطالبها، وكل مإرخ خبٌر بظهور الحركات 

كانت تشكل برنامجا وطنٌا مدّعما " لجنة الدفاع عن مصالح المسلمٌن"القومٌة ٌستفٌق على أن مطالب 

. (3)ٌحتوي على كل الخطوات الضرورٌة للشخصٌة، ما عّد االستقبلل

وخبلل العرب العالمٌة األولى ُجّند عدد كبٌر من األهالً الجزابرٌٌن الذٌن اشتركوا فً مٌادٌن 

القتال، وأُرسل اآلخرون للعمل فً المصانع الحربٌة والمناجم، ولم تلق اإلدارة الفرنسٌة مقاومة ضد 

التجنٌد اإلجباري إال فً حاالت قلٌلة، وأتٌح لبعض الضباط الجزابرٌٌن الترقٌة إلى رتب عالٌة، وكان من 

أولبك الضباط وعلى رأسهم األمٌر خالد أحد أحفاد األمٌر عبد القادر، هم الذٌن تزّعموا بعد الحرب 

.  (4)الدعوة إلى اإلصبلح، ولكن على أساس لقاء الجزابر جزءا من األراضً الفرنسٌة

جانفً صدر قرار 13 قامت فرنسا بعدة محاوالت لئلصبلح فً الجزابر ففً 1914فخبلل سنة 

ٌوسع دابرة القسم االنتخابً الجزابري، وقد تحقق هذا بتوصٌات الحاكم العام ووزٌر الداخلٌة، لكن هذا 

القرار كان استجابة للضغط الوطنً ولٌس شعورا باالعتراف بالجمٌل من فرنسا باإلضافة إلى أن هذا 

القرار كان متواضعا إلى درجة أنه لم ٌغٌر حالة النٌابً الضعٌفة إلى الجزابرٌٌن فً المجالس البلدٌة ال 

. فً العدد وال فً الفاعلٌة

                                                 

 .87 عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص(1)
 264أبو القاسم سعد اهلل ، مرجع السابق ص(2)
. 68 ، ص2008 ، طبعة خاصة ،وزارة المجاهدين ،الجزائر 1954-1830 محفوظ قداش ،جزائر الجزائريين ،تاريخ الجزائر(3)
 .221، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ص 1، ط1962التاريخ السياسي لمجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش(4)
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، قد أظهر أن بعض الفرنسٌٌن كانوا 1914 جانفً 13لكن بالرغم من هذه النقابص، فإن قرار 

. على فهم للوضع، وأنهم قد تؤكدوا أن الحاجة إلى اإلصبلح كانت ملحة

 جوٌلٌة شكل مجلس الشٌوخ الفرنسً لجنة لدراسة اإلصبلحات 15وخبلل نفس السنة، وبتارٌخ 

فً الجزابر، فقد صوت هذا المجلس على البحة أدت إلى خلق لجنة مكونة من ثمانٌة عشر عضوا، وكان 

وجهة نظر ثبلثٌة سٌاسٌة، وإدارٌة واقتصادٌة، وفً »هدفها هو البحث وسابل اإلصبلح فً الجزابر من 

. (1)« من جوٌلٌة صوت المجلس الوطنً الفرنسً على قرار عدل به بعض مظاهر قانون األهال15ً

، 1915نوفمبر24ولكن اهتمام الفرنسٌٌن باإلصبلح فً الجزابر قد ازداد سنة بعد أخرى ففً 

تشكلت لجنة جدٌدة فً مجلس الشٌوخ لدراسة المشكل الجزابري، حٌث تعهدت بؤن تدخل إلى الجزابر 

". العدالة والحرٌة"فكرة 

 من نفس الشهر خطوة أخرى فً اتجاه ذّر الرماد فً 25 فً '' كلٌمانصو''كما كانت خطوة

الذي كان عندبذ ربٌسا للجنة العبلقات الخارجٌة فً مجلس النواب حٌث أوضح أنه قد  (اإلصبلح)العٌون 

، وأن الساعة الحاضرة هً أفضل ساعة لئلصبلحات فً 1908وعد الجزابرٌٌن باإلصبلح منذ سنة 

الجزابر، وبالرغم من أن برنامجه اإلصبلحً هذا قد أرضى النخبة إال أنه كان بعٌدا عن إرضاء مطالب 

. الوطنٌٌن

 قد شهدت عدة محاوالت لئلصبلح، أو لذّر الرماد فً العٌون فإن سنة 1915وإذا كانت سنة 

 قد شهدت قمعا شدٌدا فً الجزابر، فقد استمّرت السلطات العسكرٌة الفرنسٌة فً الجزابر عملٌاتها 1916

. (2)التنظٌفٌة

 عٌن جونار حاكما عاما على الجزابر، وقد كّرر جونار أٌضا نفس 1918 جانفً سنة 30وفً 

، حٌث أن إدارته قد جعلت المجلس المالً ٌصوت على 1915الوعود التً كان وعد بها بالجزابر منذ 

البحة ٌلغً بها الضرٌبة العربٌة البغٌضة، ولعل أهم شًء تعلمه الجزابرٌون من الحرب، وشد انتباههم 

. هو فكرة المساواة التً كثٌرا ما سمعوا عنها بالرغم من أهم لم ٌتمّتعوا ولو ببعضها مع الفرنسٌٌن

إن بعض الكتاب الفرنسٌٌن ٌعتقدون أن الحرب لم تغٌر أي شًء فً الجزابر، لكن الذي حدث هو 

نتابج هذه الحرب وتؤثٌر األحزاب الثورٌة، واتحادات العمال ورحبلت الجزابرٌٌن إلى فرنسا واالهتمام 

. (3)بالحقوق السٌاسٌة واالستقبلل، فكل هذه القضاٌا إذن جعلت الجزابرٌٌن نشطٌن وواعٌن سٌاسٌا

إنه نتٌجة »ولقد عبر الكاتب الفرنسً المعروف طٌبال عن الوضع فً الجزابر بعد الحرب، فقال 

حدث فً الجزابر نوع من االنفجار لآلمال الوطنٌة " وٌلسون"بها الربٌس األمرٌكً نادى للمبادئ التً 

                                                 

. 265 أبو القاسم سعد اهلل، المرجع السابق، ص(1)
. 266أبو القاسم سعد اهلل، المرجع السابق، ص(2)
 .220 محمد الصالح بجاوي، المرجع السابق، ص (3)
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 أثناء االنتخابات المحلٌة، وعندما خابت اآلمال انضم بعض الشباب الجزابري إلى الحركة 1919سنة 

. «الشٌوعٌة العالمٌة

وقد اضطر الفرنسٌون إلى مباشرة اإلصبلحات فً الجزابر بناء على الحمبلت التً شّنها 

المهاجرون الجزابرٌون ومإٌدوهم فً الشرق األدنى ضد فرنسا،و كذل التطورات السٌاسٌة التً حدثت 

فً المشرق بعد الثورة التركٌة، ونشاط الدعاٌة األلمانٌة المعادٌة لفرنسا، والتً كان لها وقع كبٌر على 

. (1)الفرنسٌٌن، وكل هذه المعطٌات مجتمعة حتمت على فرنسا إدخال إصبلحات فً الببلد

 المتضمن للتمثٌل النٌابً لؤلهالً المسلمٌن فً المجالس 1919 فٌفري 04وقد جاء قانون 

البلدٌة، وقد اعتبر آنذاك توسٌعا هاما فً الحقوق السٌاسٌة الممنوحة لؤلهالً، فهذا القانون ٌعتبر بمثابة 

-07 فً Sénatus-consulteحجر الزاوٌة الذي نظم العبلقات بٌن البلدٌن منذ قانون الجنسٌة 

 ناقش وضع الجزابرٌٌن بالنسبة للجنسٌة الفرنسٌة والحق فً الترشح 1919 فٌفري 14، فقانون 1865

واالنتخابات وغٌر هامٌن القضاٌا المدنٌة والسٌاسٌة لٌخرج بعض المبادئ الخاصة بالعبلقات الجدٌدة بٌن 

. البلدٌن الجزابر وفرنسا

 أنه أكد الحاجز بٌن الجزابرٌٌن والفرنسٌٌن، 1919ومن الحقابق الهامة التً اتسم بها قانون سنة 

كٌفٌة دخول األهالً الجزابرٌٌن إلى الجنسٌة الفرنسٌة، »:  فً أحد أقسامه ماٌل1919ًوٌحمل قانون 

وبناء علٌه ٌستطٌع الجزابري أن ٌرقى إلى حالة مواطن فرنسً عند طلبه إذا ما توفرت فٌه الشروط 

: اآلتٌة

. سنة، ولم ٌكن متزوجا  بؤكثر من واحدة25إذا بلغ الفرد من العمر  .1

 .إذا كان هذا الفرد لم ٌكن قد حكم علٌه بجرٌمة أو متهم بعمل ما صد فرنسا .2

 .أن ٌكون الفرد الجزابري مقٌما فً بلدته منذ سنتٌن على األقل .3

: وفً النهاٌة علٌه أن ٌتوفر كذلك على شرط واحد من الشروط اآلتٌة

أن ٌكون الفرد الجزابري قد أدى الخدمة العسكرٌة فً الجٌش أو البحرٌة الفرنسٌة مع شهادة  .1

. حسن السلوك المقدمة له من السلطات العسكرٌة

 .معرفة القراءة والكتابة باللغة الفرنسٌة .2

 ..أن ٌكون مالكا لعقار فً إحدى المدن أو األرٌاف فً القطر .3

 .أن ٌكون موظفا لدى السلطات الفرنسٌة أو ٌقبض أجرة التقاعد منها .4

 .أن ٌكون منتخبا لشغل منصب عام .5

 .أن ٌكون حاصبل على وسام فرنسً .6

 .سنة ومولودا ألب جزابري متجّنس بالجنسٌة الفرنسٌة21أن ٌكون بالغا من العمر  .7
                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1939-1919الدور السياسي لمهجرة إلى فرنسا ما بين الحربين : عبد الحميد زوزو -((1
. 16، ص2007الجزائر، 
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كل هذه الشروط التعجٌزٌة أكدت للجزابرٌٌن لوجه الحقٌقً لفرنسا وقد برز فً تلك الفترة األمٌر 

خالد الذي تخلى عن أفكاره االندماجٌة، وأصبح ٌنادي بالمساواة منفصبل عن جماعة النخبة وانطلق فً 

 (ربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)" ولسون"كتابة العرابض متمسكا بالوعود الفرنسٌة األولى، وبمبادئ 

. التً تقر بحق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها

ومن أهم ما قام به هو تشكٌل وفد لحضور مإتمر الصلح المنعقد فً بارٌس وقد ترأس الوفد 

، وقد تمكن من تسلٌم عرٌضة 1919المتكون من أربعة من زمبلبه وتوجه به إلى بارٌس فً شهر ماي 

. الذي كان ربٌس المإتمر" ولسن"ممضاة من طرفه إلى الربٌس األمرٌكً 

هذا النشاط غٌر المتوقع أقلق فرنسا فً الجزابر وأصبحت تراقب نشاطه وتحاصره وتظهر هذه 

. (1).1919المضاٌقة جلٌا لما شارك فً االنتخابات البلدٌة فً شهر نوفمبر 

وأفكار حركة النهضة للمصلح  {الشباب التركً } خالد بكل من أفكار الحركة البلبكٌة األمٌرإن تؤثر  -

 رحل مع عابلته إلى الجزابر ثم تابع دراسته بثانوٌة لوٌس األكبر 1892المصري محمد عبده وفً سنة 

ببارٌس أٌن تحصل على البكالورٌا و فً نفس العام بتوصٌة من والده التحق بكلٌة     

 للعودة إلى الجزابر ،ثم رجع إلٌها من بعد سنة لٌكمل 1895سان سٌر الحربٌة ،ولكن غادرها سنة 

دراسته ،وتخرج منها برتبة ضابط من بعدها عاد إلى الحٌاة المدنٌة ،وأصبح ٌتردد على نوادي الشباب 

 م على ٌد مجموعة من النخبة الجزابرٌة المرنسة المساندة 1909الجزابري ،وهً حركة تؤسست سنة 

 إلى بارٌس إللقاء محاضرات حول أوضاع المسلمٌن بالجزابر 1913 والتً بعثته سنة االندماجلفكرة 

 صفوف الجٌش 1919وبانتهاء الحرب العالمٌة األولى التً شارك فٌها غادر األمٌر خالد نهابٌا سنة 

. الفرنسً برتبة نقٌب ، وكان الشعب الجزابري فً تلك األوقات ٌعٌش ظروفا قاسٌة 

كما تزامنت هذه الفترة أن عرفت الجزابر تحوالت كبرى مع نهاٌة الحرب فقد عاد الكثٌر من  -

المهاجرٌن الجزابرٌٌن الذٌن انتقلوا إللى فرنسا أثناء الحرب وعاد كذلك المجندون الذٌن كان عددهم ٌفوق 

المابة ألف جندي جرح أو قتل حوالً نصفهم ،وكان هإالء المهاجرٌن والمجندٌن قد احتكوا بالفرنسٌٌن 

 (2).والنقابات والجنود الفرنسٌٌن،و العدٌد من جنود المستعمرات األخرى 
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 17 ،صالمرجع نفسه(1)

،مطبعة البعث،قسنطٌنة 1،ط2،ج1975-1921محمد علً دبوز،أعبلم اإلصبلح فً الجزابر (2)

 .27،ص1980،الجزابر،
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قوال وكتابة من أجل استرجاع تلك  فكل هذه الظروف دفعت األمٌر خالد لتكرٌس حٌاته للنضال السٌاسً-

الحقوق المهضومة ، فاتخذ من تضحٌات الشعب الجزابري بؤن الحرب العالمٌة األولى وسٌلة لمطالبة 

الحكومة الفرنسٌة باحترام وعودها تجاه الشعب الجزابري ، والتً كررها العدٌد من المرات على لسان 

المنادٌة لحق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها منتشرة فً {ولسون}وكانت مبادئ   {كلٌمانصو}ربٌس وزرابها 

أن ٌعرض قضٌة الجزابر على الربٌس األمرٌكً  أوساط الدول المستعمرة ،فرأى األمٌر خالد ٌومبذ

  ،فحرر عرٌضة بٌن له فٌها حالة الجزابر فً 1919بمناسبة انعقاد مإتمر فرساي بفرنسا سنة {ولسون}

ذلك الوقت وطلب بإدخال القطر الجزابري تحت رعاٌة جمعٌة األمم ،غٌر أن مبادئ ولسون أخفقت فً 

 فً التفاوض مع باالستمرار ، فلم ٌجد الحل أمامه إال االستعمارٌةالتنفٌذ لمعارضتها من قبل الدول 

 إصبلحات كلٌمانصو لعام استطاعتالحكومة الفرنسٌة لغرض اإلحراز على حقوق الجزابرٌٌن ، و 

 أحداث تغٌرات على الساحة السٌاسٌة الجزابرٌة بحٌث وحدت الضرابب و ألغت الضرابب 1919

األهلٌة و القوانٌن الزجرٌة و زادت فً عدد الناخبٌن للمجالس التمثلٌة المحلٌة إال أن هذه اإلصبلحات لم 

 (.1)تحقق المساواة التامة 

 كمرحلة االندماج بالمطالبة بالمساواة فً ظل االكتفاء أوجبت التًولكن الظروف الصعبة هً  -

 و السٌاسٌة إلى أن ٌحٌن و قت الجهر االجتماعٌةضرورٌة ٌتحقق خبللها إصبلح أحوال الجزابرٌٌن 

.  التام باالستقبلل

و رغم هذا عارض المعمرون األوروبٌون قانون كلٌمانصو و ذهبوا إلى فرنسا لمطالبة الحكومة الفرنسٌة 

 منحت لؤلهالً و أعٌدت أحكام األندٌجٌنا ووجدت التًبإلغابه و نتٌجة لذلك ألغٌت الكثٌر من الحقوق 

 تبناها األمٌر خالد صدى كبٌر لدى الجماهٌر و ساندها الكثٌر من المثقفٌن الجزابرٌٌن مما التًاألفكار 

 بناء على برنامج رفض من 1919 البلدٌة فً سبتمبر باالنتخاباتسمحت له بالفوز فً مدٌنة الجزابر 

 لٌنتخب من جدٌد مع مجموعة 1920 فً شهر أكتوبر استقالخبلله التجنٌس و لكنه لم ٌكمل عهدته و 

 (.2) 1921أنصاره فً شهر جانفً 
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. 163عمار عمورة ،المرجع السابق، ص(1 )

. 195 عباد ، المرجع السابق ، صالحص(2)
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 إن النقاط اتساعاإن حركة الشباب الجزابري لم تزد إال قوة و " وٌقول فرحات عباس فً هذا الشؤن 

 ، و تحرٌر ببلد البلقان و استقبللهما اتشٌكوسلوفاكً بولونٌا و استرجاعاألربعة عشر للربٌس ولسون و 

 مصطفى كمال انتصارقٌام روسٌا الشٌوعٌة ، و تؤسٌس عصبة األمم المتحدة و بروز تركٌا الجدٌدة ، و 

على السٌطرة األوروبٌة و إنشاء حزب الدستور فً تركٌا و حرب الرٌف و ملحة األمٌر عبد الكرٌم كل 

"  وساهمت فً ترقٌة مستوى شعبنا السٌاسً , أوساطناهذه الحوادث كانت مواضٌع األحادٌث فً 

 االستقالة من إلى أداء مهامه دفعته أثناء الفرنسٌة اإلدارة خالد وجد عراقٌل كبٌرة من األمٌرإال أن  -

 الجزابرٌٌن رشح نفسه وفاز فً االنتخابات الوالبٌة السٌاسٌٌن من وبإلحاح 1921ماي 02جدٌد فً 

 1920 سبتمبر10 عند هذا العمل بل واصل نضاله تؤسٌس جرٌدة اإلقدام فً 1921لشهر جوٌلٌة 

 (.1)وجمعٌة اإلخوة الجزابرٌة 

ولما شعر المستعمر الفرنسً بخطورة هذا النضال بدأ ٌصنف من حركة خالد وأنصاره فؤجبر على  -

  .1923الرحٌل لسورٌا سنة 

 حٌث نشط عدة ندوات ومإتمرات 1924ولكن واصل نضاله السٌاسً بفرنسا ابتداء من عام  -

 فً األحزاب و المنظمات  النقابٌة االندماجكما طالب من الجزابرٌٌن ,للتعرٌف بالقضٌة الجزابرٌة 

الفرنسٌة التً تدافع عن مصالح ببلدهم وهذا مقام به فعبل بعض الجزابرٌٌن ومنهم الحاج علً عبد 

 من بعده فً شهر جوان أسسالقادر ومصالً الحاج بإإلنخراط فً الحزب الشٌوعً الفرنسً و 

  إفرٌقٌا نجم شمال 1926

نٌن تعرف نشاطا حثٌثا لدفع األحزاب الشٌوعٌة ي كانت للدولة الشٌوعٌة بقٌادة لأٌضافً هذه االثناء  -

إلى الوقوف إلى جانب شعوب المستعمرات و بإلحاحها أنشؤ الحزب الشٌوعً الفرنسً اإلتحاد مابٌن 

المستعمرات ، وبإلحاحها أنشؤ الحزب الشٌوعً الفرنسً اإلتحاد ما بٌن المستعمرات كما امتد هذا 

 فنتٌجة 1923التؤثٌر إلى المجندٌن الجزابرٌٌن فً الجٌش الفرنسً كما ثبت واقعة الرورسنة 

للتحرٌض و الدعاٌة التً قام بها الشباب الشٌوعً داخل الجٌش رفضت مفرزة من جنود 

 ٌوم روت 15المستعمرات وهم جزابرٌٌن فً أغلبٌتهم إطبلق النار على العمال األلمان ،بعد ذلك بـ

الذي حكم علٌه بخمس سنوات سجن بسبب دعوته " بالكحلمحمود "جرٌدة المنكور محاكمة الجنود و

  (2) فً ماٌنس األلمان األخوة مع العمال إلى
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 .196عباد صالح ،مرجع سابق ص (1)

 .111 ، وآخرون ،مرجع سابق صبالحرابح لونٌسً ، وبشٌر  (2)

 بتلمسان كانت عائلته فقٌرة تنتمً للطرٌقة الدرقاوٌة كان 1898من موالٌد (مصالً أحمد )مصالً الحاج  

.  بأمور السٌاسة منذ صباهانشغلسنة حٌن وقعت هجرة تلمسان بسبب فرض الخدمة العسكرٌة ،13عمره 
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هكذا فإن الحرب و الجو المحٌط بها من أحداث دولٌة و محلٌة شكلت زخما كبٌرا جعل الجزابرٌٌن  -

ٌدركون واقعهم بصورة أكثر جبلء وٌستعدون للقٌام بواجبهم فكرٌا وثقافٌا وسٌاسٌا من أجل اإلعداد 

لتغٌٌر الوضع فً الجزابر ، وباإلضافة إلى مبدأ المساواة فإن مبادئ الربٌس األمرٌكً وٌلسون قد 

كان لها تؤثٌر بالغ على المنحى الذي اتخذته تلك الحركة الفتٌة التً تؤثرت كذلك بالتٌار القومً الذي 

 .ساد فً أوروبا فً تلك األثناء وبؤحداث الثورة البلشفٌة فً روسٌا 

وكان من نتابج الحرب و أثارها أن ظهر تتطور بٌن  فً الجزابر جعل بعض الكتاب ٌصفون عقد 

العشرٌنٌات بؤنه عهد النهضة فً الجزابر التً عرفت االندالع الوطنً و االتحاد نحو الثورة 

وهكذا فإن الحرب و .السٌاسٌة واإلصبلح الدٌنً و األخبلقً باإلضافة إلى النهضة األدبٌة والعلمٌة 

قانون التجنٌد اإلجباري قد ساهما فً إدخال الجزابرٌٌن عهدا أخر تمٌز بانقبلب جذري فً وسابل 

( 1).النظام ضد السٌاسٌة الفرنسٌة وأحدثت نوعا من ٌقظة الضمٌر و صحوة الفكر فً صفوفهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 مؤسسة 1962 -1955عقٌب السعٌد، دور اإلتحاد العام للطلبة المسلمٌن الجزائرٌٌن خالل ثورة التحرٌر  (1)

 14،13،ص،ص،2008كوشكار للنشر والتوزٌع ،الجزائر 
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 :الخاتمـة

ختاما ليذه الدراسة التي تناولنا فييا جوانب من السياسة االستعمارية المتمثمة في التجنيد اإلجباري لمجزائريين   
الذين أسيموا بالغالي والنفيس في خوض المعارك الطاحنة التي قضت عمى الكثير منيم ورمت بجل من بقي منيم حيا 
بعاىات مستديمة الزمتيم حتى آخر حياتيم دون أن يكون لتمك التضحيات بالدم والجيد والصحة أية آثار إيجابية عمييم 

 :أو عمى أىالييم من حيث الجوانب االقتصادية و االجتماعية والنفسية عمى األقل ومن جممة ما توصمنا إليو 
ومن . لقد كانت الغاية تبرر الوسيمة ، أو لنقل ىي الدافع األساسي لكل عمل يقوم بو اإلنسان فردا أو جماعة  -

ذلك فكرة تجنيد الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي الذي وجد نفسو في أمس الحاجة من أجل السيطرة والتحكم في 
البالد فأشرك العنصر المحمي في ذلك ،عن طريق تشكيل فرق عسكرية كذلك كان الحال بالنسبة لفرسان قبائل الزواوة 
الذين وجدوا أنفسيم بحاجة إلى الخدمة في الجيش، ألنيم كانوا منذ سنيين عدة يعممون في صفوف الجيش االنكشاري 

العثماني ،إذا كانت سياسة فرنسا في تجنيد الجزائريين وريثة العيد العثماني باإلضافة إلى قبائل الزواوة نجد أيضا بعض 
القبائل األخرى التي كانت تشتغل منذ العيد العثماني بفرسانيا في جيش المخزن الذي كان مكمفا بحماية األمن في 

 .المناطق البعيدة عن مراكز البايات
 من الجزائريين مستغمين ظروفيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية سواء اأمكنو ماتجنيد لقد سعت فرنسا الى -

عن طريق اإلغراء أو الترىيب، وأسس الفرنسيون النواة األولى لمفرق العسكرية المشكمة تحت مظمة الجيش الفرنسي  
وكان الغرض من إنشاء مختمف ىذه األسالك العسكرية .... كفرقة القومية و الصبايحية وفرقة القناصة الجزائريون)

 . العبء عن أبناء جمدتيم منالتخفيف
فحممتيم فرنسا ’إن المجندين الجزائريين الذين كانوا قد شكموا دعما قويا لمجيش الفرنسي منذ غزوه ليذا الوطن -

 :معيا إلى مختمف مواقعيا الحربية البعيدة منيا والقريبة وليا في ذلك أىداف عديدة نذكر منيا   
الحيمولة دون   أن يصبح  أولئك الشباب دعما إضافيا لمثوار والمناىضين لموجود االستعماري في الجزائر، التي -

 إلى تصريح بالقول DOMENTETلم يتوقف أىميا األحرار يوما عن الغميان ومحاربة األعداء، مما حدا بالعقيد دمنتي 
ىذه المستعمرة التي البد من إعادة احتالل مختمف مناطقيا كل ".....(الجزائر)ليست متفائال بمستقبل ىذه المستعمرة "

 .ثالث سنوات
إخالء البالد بقدر المستطاع من الطاقات البشرية الشابة التي كانت كالحراب السامة في ظيورىم أيام محنيم و -

 .حروبيم ضد مختمف القوى األجنبية األخرى
إن فكرة استخدام األىالي كجنود في الجيش الفرنسي مشروع قديم كان النقاش حوليا منذ القرن التاسع عشر و -

 مرحمة حاسمة سيطر خالليا الموضوع عمى جدول أعمال الطبقة السياسية الفرنسية تجسدت 1908 -1907تمثل الفترة 
، قبل أن تتوصل إلى قانون التجنيد 1908في عدة مشاريع وسمسمة من المناقشات كان أبرزىا مشروع ميسمي لسنة 

 الذي تزامن مع تطور األحداث الدولية تطورا سريعا إلى األسوأ في أوروبا فكانت كل المؤشرات تنبأ بقرب 1912اإلجباري 
كل ىذه الظروف قد دفعت إلى سن قانون التجنيد ... التجنيد التطوعياشتعال حرب كونية وشيكو باإلضافة إلى تراجع 

 .اإلجباري لمجزائريين 
 تمكنوا من السيطرة عمى دواليب الحكم في الجزائر المستعمرة، 1900 ديسمبر 19الشك أن المعمرين بقانون -

ولذلك كانت كل المشاريع والقوانين تصب في الخانة التي تخدم المعمرين عمى حساب األىالي، ومن ثمة صارت وضعية 
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الفرد الجزائري أسوا مما كانت عميو سابقا ولذلك سعى المعمرون إلى المحافظة عمى امتيازاتيم بالوقوف في وجو أي 
نياء قانون األنديجينا لغاء الضرائب الخاصة وا   .إصالح لفائدة األىالي الجزائريين، مثل وقوفيم ضد تعميم األىالي، وا 

كذلك رأينا كيف وقف المعمرون في وجو قانون التجنيد اإلجباري رغم عمميم بأن فرنسا عازمة عمى تطبيقو ميما -
كانت الظروف ،ولكنيا تأخرت في ذلك بسبب البحث عن الصيغة المالئمة لوضعية األىالي االجتماعية واالقتصادية حتى 

 .ال تثير ردود فعميم تجاه ىذا المشروع الحساس الذي يصيبيم في الصميم من حيث الجانب العقائدي
قد كانت معارضة المستوطنين و بعض الفرنسيين من السياسيين والضباط تيدف إلى منع الحكومة الفرنسية من -

إعطاء حقوق المواطنة الفرنسية كشرط أساسي لتطبيق التجنيد اإلجباري عمييا، لكن السمطات الفرنسية أصدرت مرسوم 
فحاجتيا لمجنود لضمان أمنيا كانت تفوق أي .  الذي ينص عمى تطبيق التجنيد اإلجباري لمجزائريين03/02/1912

اعتبار دون أن تتخمى عن المستوطنين الذين طمأنتيم بعدم  ربط التجنيد اإلجباري بالحقوق السياسية واالقتصادية 
 .لألىالي
لقد عبر الجزائريون عن رفض  مشروع التجنيد اإلجباري أيضا مما أدى إلى ظيور الحركة الوطنية الجزائرية -

الجديدة بوجو جديد ، حيث تم تنظيم المظاىرات و تحرير العرائض و إرسال الوفود إلى الجبيات الرسمية الفرنسية 
 .لممطالبة بحقوق المواطنة و المساواة مع المعمرين 

كان عامة الجزائريين إلى جانب كتمة المحافظين والمصمحين يتفقون عمى رفضيم لمتجنيد اإلجباري ألنو يتناقض -
لجأ األىالي الجزائريون إلى اليجرة والفرار . مع مبادئ الدين اإلسالمي، ويتعارض معيا وعندما أصبح التجنيد أمرا مقضيا

 .وقد شجعيم عمى ىذا السموك المستوطنون. 1911من بالدىم خاصة عام 
إن اندالع الحرب العالمية األولى زاد من حدة المعارضة لمتجنيد اإلجباري وخاصة بعد دخول الدولة العثمانية -

عالنيا الجياد ضد فرنسا االستعمارية وحمفائيا  .الحرب إلى جانب ألمانيا وا 
 كانت محاوالت لذر الرماد في العيون الن فرنسا طمأنت 1912-1908إن إصالحات فرنسا المزعومة ما بين -

 . المستوطنين بعدم ربط التجنيد اإلجباري بالحقوق التي وعدت الجزائريين بتحقيقيا

كانت طبيعة التجنيد اإلجباري المتناقضة ألسباب مختمفة دينية قانونية واقتصادية ىذا ما دفع بالجزائريين لكي -
 .يعارضوا ىذا القانون جممة وتفصيال، ولم يكن في رأييم سوى حمل جديد يضاف عمى كاىل الرعايا

 وىو تنظيم عفوي لجأ إليو 1916، وثورة األوراس 1914وفي خضم ىذه ألحداث انطمقت ثورتا بني شقران سنة - 
األىالي المقيورين والرافضين لمتجنيد اإلجباري عكس ما كانت  تنشره وسائل اإلعالم الفرنسية عمى أن ىذه الثورات كانت 

 .تقوم  بيا بعض العناصر المشاغبة بتحريض من األلمان بإيعاز من الدولة العثمانية
لقد أرغمت أحداث الحرب العالمية األولى فرنسا عمى إدخال إصالحات سياسية وعسكرية تضمنيا قانون سنة -
 .، رغم كونو لم يرض الجزائريين الذين كانوا يطمحون إلى أكثر من ذلك1919

لقد ترك التجنيد اإلجباري بصمات وآثار اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية وعسكرية وسياسية، فمشاركة الشباب - 
الجزائري في الحروب التي أقحم فييا أكسبتو فنون القتال المستميت، كما كان لنقل الشباب المجند إلى المصانع والمعامل 

 .الفرنسية آثرا باحتكاكيم بالعمال األوروبيين فتعمموا لغتيم وطريقة تفكيرىم، وطبيعة مطالبيم الرافضة لضغط الرأسمالي
كما كان لتجنيد الجزائريين آثر في أن حقق التعاون الروحي والسياسي بين القوات الوطنية في الداخل و بين - 

 .1911المياجرين الجزائريين في الخارج من خالل الحممة الدعائية ضد الفرنسيين منذ ىجرة الجزائريين 
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أيضا كان معظم أوالئك المجندين الجزائريين أميين وميممين فجأة وجوا أنفسيم محاربين في أوروبا من أجل - 
قضية لم يفيموىا بوضوح قد آثر ذلك في أن حصموا عمى خبرة حربية وانضباط محكم كان لو الدور الكبير في تبمور 

 .الوعي القومي والسياسي والتحرري
لقد ترك التجنيد آثار نفسية احتفظ بو المجندون في ذاكرتيم الجماعية أحداثا وتراكمات تجسدت في االنتياكات -

الصارخة التي ارتكبتيا السمطات االستعمارية وتترجميا صورة المحاربين الجزائريون القدامى وىم يفترشون الرصيف 
 .المحاذي لمسفارة الفرنسية بعد أن تركتيم السمطات االستعمارية ينتظرون معاشاتيم ألزيد من سبع سنوات

فاعتراف فرنسا بجرائم استعمارىا في بالدنا أمر ضروري وحتمي لجعل العالقات طبيعية بين البمدين حتى تصل -
 ".أخوة، مساواة، حرية"  لمستوى شعار ثورتيا العظيمة !!فرنسا الدولة العظمى 

لكن ال يبدوا أن غالة االستعمار والذين في نفوسيم مرض تجاه بالدنا ما زالوا يصولون ويجولون في دواليب -
 .الحكم الفرنسي
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 املالحق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
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 .1912 فيفري 3نص مرسوم : - 01الملحق رقم

 

 

 

 1912 مارس 2 يوم السبت 5436 1330 ربيع األول سنة 13يوم السبت 

 وزارة الحربية

 قرار قدم إلى حضرة رئيس الجميورية 

 1912 فيفري سنة 3باريس يوم  (بالمغة العربية)

سيدي الرئيس إن الوطني المسمم الجزائري ال يجوز لو اآلن العمل في الجيش الفرنسي إال بالتجنيد وتجديد التجنيد أو االستجار وىذا المنوال  •
الجاري من بعد فتح البر الجزائري بسير لم يمسو من تغير من يومئذ وبو يجتمع لنا اآلن ثالث رجيمات تيراليور وثالث رجيمات سبايحية 

شغاليا وذلك كمو نحو   . نفس1700وقميل من المتجندين في الفرق العسكرية الفرنسية وا 

خنودنا الوطنية عجيبة فمم تزل مدة خمسين سنة تبرىم عمى قدرىا المأثور وثباتيا لكل خطب في جميع الوقائع الحربية األوربية  •
نعم عسكرية ىؤالء الجنود جارية مند مدة طويمة عمى أحسن الشروط بمجرد التجنيد وتحديده ولكنيا في الحال أصيبت بأزمة . واالستعمارية

خطيرة أسبابيا شتى وأكبرىا بال معارض ىو نقصان األىمية لمتجنيد في مستعمرتنا الجزائرية التساع نطاق المعاش فييا بسرعة شديدة فاألمالك 
الفالحية التي أحدتيا المستعمرون الفرنسيون تتطمب اليد العاممة تطمبا متزايدا باجرة مقبولة والوطني الذي يجد معاشو بسيولة في غير الجندية 
يكون ميمو إلييا أقل من ميمو سابقا وليذا ضعف ما يجتمع لنا في نقصان مستمر وىذه الحالة تصير مفرغة لمغاية ساعة إمداد جنودنا الوطنية 

 .لممغرب بقوة عسكرية عظيمة واستدعائيم إلى تكوين العناصر األصمية بجيش االحتالل

 إلى ىذه الحالة مرارا مثيرة وأطير بغاية الوضوح في قرار مبرىن لمغاية عجز قاعدة تجديد التجنيد عن الوفاء 19أشار الجنرال حاكم الجيش  •
 .بالمطموب وألح في طمبو حق االستدعاء في أقرب أجل سيد اإلعداد الناقصة

قومت الحكومة أىمية ىذه المسألة وفحصت عن وسائل توسيع دائرة التجنيد الوطني في البر الجزائري وبعد أن بحث بالخصوص في ىذا  •
 من لدن وزارتي الداخمية والحربية تبين ليا أن توافق مبدئيا عمى اتخاذ سبيل لمتجنيد في البر 1908-1907الشأن لجنة كمفت بو سنة 

 .الجزائري يوصمنا إلى تجنيد األعداد المحتاج إلييا بقاعدة كالقاعدة الجارية في المممكة التونسية من يوم إقامتنا فييا وما أحسن نتائجيا

 قرر أصل التعديل المشار إليو بكيفية تجنيد وطنينا 1908 جويمية 27يوم  (1) التابع لألمر الدولي1911 فيفري 28األمر الدولي يوم  •
 . عاما واستحضارىم أمام جماعات مركزية وذلك عمى وجو التمييد واالستعداد االستدعاء18الجزائريين وقضى باإلحصاء السنوي لمبالغين سن 

إال أن فكرة التجنيد بالقرعة أثارت في الجزائرية جممة اعتراضات مختمفة البنيات حقيقية وظير لنا أن اعتبارىا معقول ورأينا أنو ينبغي العدول  •
عن القرعة ولو بالكيفية التونسية الحقيقية الوطأة وأن ننظر تدابير باألحرى تتسع بو عمى قدر اإلمكان دائرة التجنيد وتجديده بحيث ال تمتفت 

 قاضيا بالشرط األول من ىذا التدبير وأما الشطر الثاني منو 1912 جانفي 31إلى التجنيد بالقرعة إال عند الحاجة قصد األمر الدولي يوم 
 حق األخذ من كل طبقة ما يجب من األشخاص لتكميل األعداد القانونية من جنودنا الوطنية 19فيمكن تحقيقو بتحويل الجينرال حاكم الجند 

ولكن بالطف وجو وينظر الوالي العام عمى البر الجزائري وىؤالء المأخوذون يكونون كالمتجندين لدينا اآلن سواء في المقبوض اليومي والجائزة 
 .الخصوصية لمتجنيد

األمر الدولي المعروض عميكم لإلمضاء خاص في الجزء األول منو نظرا إلى ما تقدم ذكره عمى أن الوطني المسمم الجزائري غير المتجنس  •
 :يجند في المستقبل كما سيأتي

 .بالتجنيد -1

 .بتحديد التجنيد -2

 .بالقرعة الخصوصية مع الجائزة نقدميا لمتجنيد وتجديده -3

شروط الوجيين األخيرين من التجنيد مبينة في الجزء الثاني من األمر الدولي المذكور والمتضمن قواعد اإلحصاء السنوي لموطنين البالغين 
 . سنة وكذا كيفية أخذ األشخاص لسد الناقص وتأليف المجان التي تتولى القرعة وخطتيا وأحوال اإلعفاء وغير ذلك18عمر 
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التنويب جائز بشرط رضاء الحكم العسكري بالنائب. 

 (7أنظر الباب )الوطنيون المجندون مرتبيم اليومي كمرتب المتجندين ويقبضون عمى التجنيد أيضا جائزة رفيعة. 

العسكريون القدماء تكون ليم فوائد خصوصية وستجعل ليم أحكام خاصة ستعرض عميكم بعد بحث من لو النظر في المسالة. 

 فاالستدعاءات الواقعة عمى النمط المذكور كما ال يخفي عمى من يتأمل في أحكاميا إجماال إال كيفية من التجنيد جزئية ال عموم فييا ألنيا
ال تتناول في جميع األحوال األعداد قميال في السنة بمرتب رفيع ولما أن ىذا التجنيد مؤسس عمى القواعد المذكورة فال سبيل لالعتراض عمى 

 .أصمو وال تقوم ضد العمل بو مشاكل ذات بال

 الحكمة التي في ىذا التدبير واالجتناب فيو من كل محذور ال يخفيان عمى فرنسي البر الجزائري العارفين بالضرورات العسكرية الواجب عمى
الحكومة سدىا وبأن الواجب عمييم االعتراف ليا بالمصالح العالية الموجبة لذلك كما أن الوطنين يميمون باختيارىم إلى التجنيد بأساليبو الجديدة 

 .ويقبمونيا بالطاعة التي برىنوا لنا عمييا كم من مرة وبيا يكون ليم وجو زائد السترحام الحكومة الممتزمة في جانبيم سياسة العدل واإلنصاف

خالص لكم  اقبموا مني سيد الرئيس مزيد احترامي وا 

 وزير الداخمية وزير الحربية

 ستيف ميمران
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 أمـر مـن الدولـة

 :تحت رئيس الجميورية الفرنسية

 .1899 نوفمبر 13 وعمى األوامر الدولية يوم 1855 جويمية 14بعد اطالعنا عمى قانون ديوان أعيان الدولة الصادرة يوم  •

 .1903 أفريل 7وعمى أمر الدولة يوم  •

 28 و1909 أكتوبر 19 و1908 جويمية 17 في تجنيد الجيش وعمى أوامر الدولة أيام 1905 مارس 21 من قانون 92وعمى الفصل  •
 . بإحصاء الوطنين الجزائريين غير المتجنسين بالجنسية الفرنسية وعمى قرار وزير الحربية أمرنا بما يأتي تفصيمو1911فيفري 

 أحكام عامة : Iالجزء

 :تجنيد الوطنين المسممين غير المتجنسين في البر الجزائري يكون بثالثة وجوه :01الفصل 

 الوجو األول بالتجنيد اختيارا -

 الوجو الثاني بتحديد التجنيد -

 الوجو الثالث باالستدعاء الخصوصي مع جائزة تتميما لموجيين السابقين -

 التجنيد اإلجباري وتجديده :IIالجزء 

والقوانين  (2)الوجو المعتاد لتجنيد الوطنين الجزائريين اختيارا وتجديدىم التجنيد يبقى عمى حالة بال تغير طبق األوامر الدولية :02الفصل 
 .الجاري بيا العمل

  االستدعاء :01الباب 

عدد األشخاص المأخوذين عند الحاجة بطريق االستدعاء من مسممي الوطن الجزائري يعينو كل سنة وزير الحربية بعد االطالع  :03الفصل 
 وتوزيع األشخاص المأخوذين لمعسكرية بين البمدان الجزائرية 19عمى رأي الوالي العام عمى الجزائرية باالعتماد عمى طمب الجنرال حاكم الجند 

 .يكون بأمر الوالي العام وتوزيعيم بين الرجيمات يكون بأمر حكم عسكري

 

 تعين المدعوين لمعسكرية يكون بالقرعة :04الفصل 

الخدمة العسكرية المفروضة عمى كل مدعو مدتيا ثالث سنوات وأيضا فالمتخمص منيا يبقى بعدىا تحت نظر وزير الحربية مدة  :05الفصل 
 .سبع سنين رديفا

 . تطبق عمى العسكريين الوطنيين المدعوين لمعسكرية1905 مارس 21 من قانون 39 و34أحكام الفصمين  :06الفصل 

 اإلحصاء :2الباب 

الجزائرية جداول  (4)والمتصرفون في البمدان( األميال )(3)في كل سنة من أول أكتوبر إلى أول ديسمبر يقيم شيوخ البمدان :07الفصل 
 .اإلحصاء

 يجب أن يقيد في كل جداول اإلحصاء بكل بمدة من يأتي ذكرىم :08الفصل 

 . عاما في سنة اإلحصاء حسب دفاتر األحوال النسبة وغيرىا من يأتي ذكرىم18جميع الشبان المولودين في البمدة الذين بمغوا سن  -1

 . سنة زمن اختتام جداول اإلحصاء30جميع الشبان المولودين في البمدة الذين لم يفيد في السنوات السابقة نسيانا ما لم يبمغوا من العمر  -2

 . سنة ولم يولدوا في البمدة لكنيم سكنوىا أكثر من سنة18الوطنيون الجزائريون الذين بمغوا  -3

 18الشبان الذين لم يمكنيم أن يظيروا قبل مراجعة جداول اإلحصاء ممخصا من دفاتر األحوال النسبية يشيد بأن عمرىم أقل من  :09الفصل 
 .سنة أو لم يمكنيم وجود دليل عمى ذلك أو لم يأتوا بو يعتبرون العرف الشائع كأنيم في سن التقيد في جداول اإلحصاء

والمتصرفون  (األميار) ديسمبر وفي ىذه اآلجال يقبل شيوخ البمدان 31جداول اإلحصاء تنشر في كل بمدة من أول أكتوبر إلى  :10الفصل 
 . ديسمبر وىو التاريخ الذي ال يقبل فيو شكاية31الشكايات ويعممون واجب التصحيح والمراجعة ويختمون الجداول نيائيا يوم 

الجداول التي يشيد بيا أعمال العماالت والقسمات تجعل نسختين إما إحدى النسختين فتبقى بيد شيخ البمدة أو متصرفيا وأما  :11الفصل 
 . جانفي15األخرى فترسل إلى مكتب التجنيد في اإليالة وال يؤخر إرساليا إلى ما بعد اليوم 

 اإلعفاء والتأجيل واألعذار :3الباب 
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 :يعفى من الخدمة العسكرية من يأتي ذكرىم :12الفصل 

 كل مقيد لو أخ من أبيو تحت الراية العسكرية -1

 أكبر األخويين من األب سنا إذا وقعت عمييم القرعة في آن واحد -2

 االبن القائم وحده بأمو األرممة أو ابن القائم وحده بحدتو -3

 اليتيم القائم بإخوتو أو أخواتو الصغار العاجزين -4

 االبن القائم وحده بأبيو األعمى أو اليرم أو العاجز بحيث ال يستطيع القيام بنفسو -5

 كل مقيد يموت أخوه في الخدمة العسكرية أو يمغي منيا أو يتقاعد عنو بجرح يصيبو أو عجز حل بو فييا -6

 كما يجوز أعضاء الوطنين الذين يكونون في أحوال ذات شأن عظيم المصمحة وال يدخمون في أي حالة من أحوال األعضاء المذكورين
 أعاله اإلعفاءات إذا وقعت تكون نيائية

 م يمكن تأخيرىم إلى سنتين بعد اإلحصاء وكذا إذا تحقق ضعفيم من العسكرية1.56الشبان الذين قامتيم أقل من  :13الفصل 

 .والذين تتحقق أىميتيم لمعسكرية بعد الفحص النيائي يجبرون عمييا وعمى البقاء في الرديف المشار إليو في ىذا األمر

 يعذر ويعفى من العسكرية جميع الشبان الذين تحقق عدم صالحيتيم لمخدمة العسكرية وتعطي ليم شيادة بذلك :14الفصل 

 القرعة وجمع األشخاص :04الباب 

تعين كل سنة في كل قسمة من قسمات العمالة لجنة تتولى القرعة وتنتقل من مركز إلى مركز في القسمة بالطريقة التي يعينيا  :15الفصل 
 الوالي العام وينشر اإلعالم بيا قبل انتقاليا لمقيام بأعمال القرعة وتشرع في عمميا من يوم أول أفريل

 تولى المجان كما يأتي :16الفصل 

 .الكاتب العام لألمور الوطنية في القسمة المركزية وله وحدة حق التصويت في المفاوضة :الرئيس

ال فعضو من مجمس إدارة العمالة أو عامل القسمة أخرى يعينو العامل نيابة عنو ولو وحده  وفي القسمات األخرى يكون الرئيس عامل القسمة وا 
 .حق التصويت في المفاوضة

 :األعضاء

 ضباط عال فرنسي •

 أحد األعيان من الوطنين •

ال فطبيب مدني ومترجم مخمف وضابط صغير وىو كاتب المجنة وينظم ليم في كل بمدة شيخيا أو  • ويحضر المجنة طبيب عسكري إن كان وا 
 متصرفيا وعن كل فرقة وطنية يحضر الرئيس الوطني واحد أعيان الفرقة

 الثالثة األخيرون تؤخذ أصواتيم لالستشارة ال لمفاوضة •

 البمدان التامة إذا لم يوجد فييا معاون وطني فيقوم مقامو عضو وطني من المجمس البمدي يعينو العامل •

 األعضاء العسكريون وكذا الطبيب المدني عند الحاجة في كل لجنة يعينين الجنرال حاكم االيالة واألعضاء المدنيون يعينيم عامل العمالة •

المجنة المؤلفة من عضوين فقط تجوز ليا المفاوضة إذا حضرىا الرئيس والضابط الفرنسي ولكن إذا تساوت األصوات فالراجح ىو صوت  •
 الرئيس

 :تجري العمال عمى الترتيب التالي :17الفصل 

 استدعاء المفيدين -1

 القرعة -2

 جمع من خرجت أسمائيم بالقرعة -3

تكون القرعة عمى ترتيب تفيد السماء في جداول اإلحصاء فإذا حضر عدد من الشبان يطمبون العسكرية باختيارىم وبالشروط  :18الفصل 
 المبينة في ىذا الجزء من ىذا األمر فتعطي ليم األعداد األولى بطريق األحقية ويطرح عددىم من عدد األشخاص المأخوذين من البمدة

يقيدون في قائمة خصوصية إال إذا منعيم مانع تعترف بو المجنة، وىذه القائمة تسمى  (5)جميع الشبان الذين ال يجيبون الدعاء :19الفصل 
قائمة المقيدين رسميا الغائبين عن القرعة ثم يطمبون طمبا حينا ويسممون لمحكم العسكري بمجرد إلقاء القبض عمييم فإذا اعتذروا وقبل عذرىم 
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ذا لم يكن عذرىم مقبوال فيجندون حينا بعد أن يعاقبوا إن وجب العقاب إال إذا أثبت عدم  بعد بحث مكثف التجنيد فيدخمون في القرعة الالحقة وا 
 صالحيم لمعسكرية

 14 و 13 و 12المجنة تقرر أحوال األعضاء والتأخير واألعذار طبق القواعد المذكورة في الفصول  :20الفصل 

الوالي العام عمى البر الجزائري يجوز لو في بعض األحوال تفويض األمر لمجماعات الوطنية البمدية في تعينيا العدد المطموب  :21الفصل 
 من فرقتيا

 

 التنويب :5الباب 

 المدعوون المعنيون بالقرعة يجوز ليم أن يجعموا عوضيم من يقوم مقاميم بشرط أن يرض الحكم العسكري بالقائمين مقاميم :22الفصل 

 جمع العسكريين :6الباب 

 يجمع العسكريون كل سنة في تاريخ يعينو وزير الحربية :23الفصل 

 يعتبر عاصيا كل مدعوا لم يجب بعد ثالثين يوما من يوم جمع العسكريين وبمجرد قبضو يسمم لمحكم العسكري :24الفصل 

 المرتب اليومي والجوائز :7الباب 

 فرنك يدفع ليم منيا 250المجندون بالقرعة ليم مرتب يومي كمرتب المتطوعين الوطنين وليم الحق في أخذ جائزة التجنيد وىي  :25الفصل 
  فرنك بعد سنتين في الخدمة100 فرنك، ويقبضون الباقي وىو 150وقت الدخول في العسكرية 

 :8الباب 

العقوبات الواجبة عمى الوطنين الصالحين لمقرعة ألجل العصيان والمخالفات واألعمال المقصود بيا القرار من الخدمة العسكرية  :26الفصل 
 ستوضع ليا أحكام خصوصية

 مطالب خصوصية :IIIالجزء 
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 ميمران فاليير

 وزير المالية وزير الداخمية 

 كلوتز ستيف

 .قد حافظنا عمى المغة التي كتب بيا المرسوم في جريدة المبشر والتي تكون أقرب إلى المغة الدارجة :مالحظة

 .اإلستدعاء (5. / )البمديات أو المقاطعات (4)،  (3). / أمر الدولة (2)، (1)

 

 
 WWW.Ageria-tody.com/forum/showthread.php?t=10499: المصدر

 صباحا10:30: عمى الساعة 03/01/2013:تاريخ الزيارة
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