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  السنة الجامعیة

 2017-2018  

                               

  

  كلمة شكر وتقدير

  الشكر  هللا عز وجل الذي أنار دربي ،وفتح لي أبواب العلم

  .وأمدني بالصبر واإلرادة

على توجيهاته  " ياسر فركوس"ثم الشكر لألستاذ القدير المشرف  
  ه  حونصائ

  .السديدة

  .التاريخ على مساعدتهم لي  دون أن يفوتني شكر كل أستاذة قسم

  وكذا الشكر واالمتنان لكل الذين قدموا لي يد المساعدة من قريب

    أو بعيد                                         
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  اإلهداء

  إلى الذي اهتم بي ورعاني ولم يبخل عليا بإرشاده وتوجيهاته

  ".ياسر فركوس"األستاذ القدير  

أغلى الناس على قـلبي والداي الكريمين،الذين ألهماني روح الصبر  أهدي هذا العمل إلى  
  .والنضال وغمراني بعطفهما وحنانهما  

  .الذي شجعني على إتمام دراستي  " فـاتح"إلى زوجي الغالي  

  ".جود"بني قرة عيني وجوهرة حياتي  اإلى  

  إلى أحبة قـلبي، والى شموع أنارت ظلمة حياتي، إلى من بوجودهم أقوى  

  ).نسرين،إكرام،أمير(ساندني ودعمني بكل جهد وصبر إخوتي  إلى من

  إلى عائلة زوجي الذين شجعوني وقدموا دعمهم لي

  .خاصة أمي الثانية وأبي الثاني

  .التي دعمتني وساندتني" أمينة"إلى إبنة خالتي الحبيبة والغالية  

  .إلى كل العائلة من كبيرها إلى صغيرها

  ).ع،أسيا،فطيمة،أمال.أميرة،إيمان،هناء،نرجس،مريم(إلى كل صديقـاتي حبيباتي  

إلى كل أساتذتي الكرام الذين ساهموا في تنمية مواهبي في مجال العلم من مرحلة التعليم  
  إلى المرحلة العليا من التعليم الجامعي    االبتدائي

  .والتي هي اليوم ثمرة من ثمرات هذا العطاء

 .إلى من أتمنى أن أذكرهم إذا ذكروني
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  :ةــــمقدم

تعتبر الثورة الجزائریة من ابرز القضایا التي بقیت متداولة عبر التاریخ وذلك راجع    
إلى تمسك شعبها بالجزائر وحنكته وقدرته على تنظیم صفوفه واالتحاد یدا بید على الرغم 

  من وجود بعض المنشقین عن جیش التحریر الوطني على غرار آي بلد،

لته الجزائر كانت محط أطماع فرنسا التي قامت فبفضل الموقع االستراتیجي الذي احت
  :باحتالل البالد وأرادت التمسك بالجزائر واتبعت في ذلك سبال عدیدة لعل أهمها

،إذ یعتبر مشروع التجنید  1912فیفري   03الصادر في  اإلجباريقانون التجنید -
،مشروع 1907سنة  MESSIMYللجزائریین والذي تقدم به النائب ووزیر الحرب  اإلجباري

تفطن له الجنرال دي  من نوعه ففكرة التجنید تعود منذ بدایات االحتالل األولى وهذا ما
بورمون وهو إتباع إستراتیجیة إشراك عنصر األهالي للسیطرة على البالد والتحكم فیها 

  .لتحقیق أهداف فرنسا االستعماریة

را للعجز الكبیر الذي عرفه الجیش تشكیل فرق عسكریة وتلقینها للتدریبات العسكریة نظ-
  .الفرنسي  من جهة ،ومن جهة أخرى من اجل القضاء على الطاقات البشریة الشابة

واقعا مفروضا على الجزائریین لجئوا إلى التعبیر عن  اإلجباريوبعد أن أصبح التجنید    
  .رفضهم بوسائل عدة

ین الجزائریین في الجیش وعلى العموم فان موضوعي المعني بالدراسة هو دور المجند
الثورة،فمنذ اندالع حرب التحریر وبروز الوعي السیاسي وبعد تجربة المجندون  إبانالفرنسي 

في الحروب مع فرنسا تفطن بعضهم لبشاعة وفظاعة االستعمار الفرنسي،وتزعزعت فیهم 
فوف المشاعر الوطنیة وتیقنوا لوضعهم بل وأحیانا خجلوا من وضعهم الذي ألوا به في ص

العدو،فحاولوا بذلك صد المستعمر الغاشم وااللتحاق بالثورة فخاضوا معارك طاحنة،وقاموا 
بذلك بادوار فعالة في تحریك عجلة االستقالل والذي كان نقطة تحول في خضم تلك 

  .األحداث
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تكمن في إبراز دور هؤالء  األهمیةوتجدر اإلشارة إلى أن للموضوع أهداف بالغة 
امة بعد معاناتهم من ویل االستعمار وانضمامهم غالى الجیش الفرنسي  األبطال في بناء

ومشاركتهم الحروب معهم تم تفطنهم والعودة غالى ساحات القتال واستغالل ما اكتسبوه من 
خالل تجنیدهم في تحریر بالدهم ورفع علم الجزائر والخروج من ظلمات االستعمار 

  .بیان هذه الحقائق الخفیة واالقتداء بهم الفرنسي،لذلك ارتد تقدیم هذه الرسالة لت

  :وعـاختیار الموض ابـأسب

 1962-1954إن اختیاري لموضوع دور المجندون الجزائریون في الجیش الفرنسي 
  :نماذج من الوالیة األولى یرجع إلى عدة عوامل أهمها

  .الفرنسيالرغبة في التعرف على  هؤالء األبطال الجزائریون المنشقون عن الجیش  *

  .رغبتي الملحة في معرفة أسباب انضمامهم إلى الجیش الفرنسي*

كذالك رغبتي في معرفة األسالیب والطرق التي اتبعوها حتى التحقوا بركب الثورة * 
  .وكیف استطاعوا أن یكسبوا ثقة قادة الثورة

طبیق وكیفیة ت اإلجبارياكتسبوه من خبرة جراء مسالة التجنید  الرغبة في إظهار ما *
  .تلك الخبرات على ارض الواقع 

  .رغبتي في االطالع على اإلستراتیجیة المتبعة في تفجیر الثورة *

رغبتي األساسیة والمتمثلة في معرفة دور المجندون الجزائریون في عملیة انطالقة  *
  .المشاكل التي واجهتهم والسبل التي اتبعوها من اجل إنجاح الثورة أهمالثورة وما هي 

  :ثـة البحـــإشكالی

 إبانماهو الدور الذي قام به المجندون الجزائریون في الجیش الفرنسي 
الصعوبات التي  أهمهي  وما الثورة،واإلسهامات التي قاموا بها لتطویر النشاط الثوري؟

  واجهتهم في ذالك؟

  :یندرج تحت هذه اإلشكالیة العدید من التساؤالت           
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  مراسیمه؟ أهمهي  وما اإلجباريتجنید فیم تمثل قانون ال* 

هي الحروب التي شارك فیها المجندون الجزائریون أثناء تجنیدهم في صفوف  ما *
  الجیش الفرنسي،وما كان موقف الجزائریین من هذا التجنید؟

هم أبطال الثورة الذین عادوا إلى ساحات الجهاد وقدموا تضحیاتهم وأعطوها من  من *
  نفوسهم ودمائهم الكثیر والكثیر؟

  كیف التحقوا بركب الثورة التحریریة؟ *

  كیف استطاعوا كسب ثقة قادة الثورة والسماح لهم بالعودة لتلبیة نداء الجهاد؟ *

امل جیش التحریر مع المخططات المعارك التي خاضوها ؟وكیف تع أهمهي  ما *
  االستعماریة؟

  :دةـــج المعتمـالمناه

  :ي الوصفيـــج التاریخــالمنه

وقد طبقته في رصد األحداث وترتیبها ترتیبا كرونولوجیا ووصفها حسب كل مرحلة من 
  .المراحل من خطة الرسالة

  :رديـــج السـالمنه

  .األحداث التاریخیة التي مضت أهمسرد 

  :يــالتحلیل جــالمنه

وظروفه والمحاوالت الفرنسیة لحشد اكبر عدد  اإلجباريمن خالل تحلیل قانون التجنید 
ممكن من المجندین ومن ثم تحلیل مواقف الجزائریین والمستوطنین وتحلیل العدید من 

  .الحقائق كمحاوالت اإلبطال للحاق بركب الثورة
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  :دود البحثــــح

وهو  1954- 1962الرسالة خالل الفترة الممتدة بین  یقع الموضوع المدروس في هذه 
الزمن الذي دامت فیه الثورة سبع سنوات ونصف غنیة بالكثیر من األحداث والوقائع 
المختلفة والمتغیرة وموضوع دراستي ینصب حول دور المجندین الجزائریین في الجیش 

  .الثورة وكیفیة التحاقهم بالثورة واهم انجازاتهم إبانالفرنسي 

  :ثــات البحـصعوب

  :یخلو أي بحث موضوعي وهادف من الصعوبات ،فهي عدیدة منها ال

مصدر لكتابة بحث أكادیمي  فمعظم وثائقنا موجودة  في  أهمنقص الوثائق والتي تعد  *
  .أرشیف فرنسا

أما الصعوبة األخرى التي واجهتني خالل إعداد هذه الرسالة تتمثل في أن أغلبیة  *
الوثائق التي لجأت إلیها محررة باللغة األجنبیة فكان الزما علي أن ارجمها باللغة المصادر 

  .العربیة و قد استغرق ذلك وقتا طویال نوعا ما النجاز هذا العمل

البعد عن المكتبات المتوفرة على معلومات تخص بحثي وبعض المشاكل األخرى  *
ا والتعب الشدید ومحاولة التوفیق بین التي عرقلتني نوعا ما بصفتي متزوجة وال اخرج كثیر 

  . البیت وابني الرضیع ورسالتي هذه

  :مصادر البحث ومراجعه أهموصف 

اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على مجموعة من المصادر والمراجع یمكن تصنیفها كما 
  :یلي

  :أوال المصادر

  :منهاالتي تعتبر شهادات حیة على السنة المجاهدین :المقابالت الشخصیة 

  .شهادة المجاهد براكتیة الشریف بمدیریة المجاهدین -
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  .شهادة المجاهد محمد حو لمجلة أول نوفمبر -

  :المذكرات الشخصیة 

  :مذكرات الشاذلي بن جدید

التي تعتبر مصدرا مهما باعتبار صاحبها الذي جاهد في سبیل تحریر بالده وقدم 
الز تضحیات جسیمة وعدة جهود،هذه المذكرة اقتبست م نها بعض المعلومات عن عمارة بو

و التحاقه بالثورة و كیفیة تنظیمه للقاعدة الشرقیة وكذا بعض المعلومات عن عبد الرحمان 
  .بن سالم

  :مذكرات احمد بن شریف

الذي كان في صفوف الجیش الفرنسي ثم التحق بالثورة بعدما رأى فظاعة المستعمر،إذ 
  .رك التي خاضهاتحدث في مذكراته عن ذلك وبعض المعا

  :إضافة إلى بعض الكتب أهمها 

یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس الذي یعتبر مصدرا ویحتوي على :كتاب الدكتور
الرسائل والوثائق المتبادلة بین عبد الرحمان بن سالم والصادق  أهمشهادات حیة متمثلة في 

  رفاس

  :عـــثانیا المراج 

المراجع التي اعتمدت في إثراء بحثي فهناك كتب باللغة الفرنسیة  أهمأما فیما یخص 
وباللغة العربیة،مذكرات جامعیة،معاجم وموسوعات باإلضافة إلى المقاالت 

  :والدوریات،والوثائق السمعیة البصریة نذكر على سبیل المثال

فیهما عن أبو القاسم سعد اهللا في الحركة الوطنیة الجزء األول والثالث اللذان تحدث -
ودوافع تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي وكیف واجهوا ذالك بالثورات  اإلجباريالتجنید 

الفرق العسكریة المشكلة من الجنود الجزائریین وكیفیة  أهمأو الهجرة،كما تحدث عن 
  .إقحامهم في الحرب العالمیة األولى والثانیة
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  :عوادي عبد الحمید،القاعدة الشرقیة-

عمارة العسكري وكیفیة تنظیمه للقاعدة الشرقیة كما ذكر عبد الرحمان بن  عنة تحدث فیه
   .سالم

مقال الزبیر بوشالغم حول فقید الثورة عبد الرحمان بن سالم إذ تحدث فیه عن كیفیة -
  .التحاقه بالثورة انطالقا من عملیة البطیحة

  :المنظمة الوطنیة للمجاهدین،من شهداء الثورة التحریریة-

  .ي تناولت جوانب من حیاة احمد بن شریف وعبوره خطي شال وموریسالت

  :ة البحثـــــخط

  .تتكون هذه الرسالة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ومالحق وفهرس 

  :ففي الفصل األول بعنوان النواة األولى لتجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي 

  :تضمن هذا الفصل على خمس مباحث تطرقت فیه إلى

  1912تجنید الجزائریین قبل سن قانون التجنید االجباري *

  .التعریف بالقانون واهم مراسیمه*

  .دوافع وظروف تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي*

  .الفرق العسكریة المشكلة من المجندین الجزائریین*

  1830وبعض الجزائریون  المتعاونون مع السلطة الفرنسیة سنة *

بعنوان إقحام المجندین الجزائریین في الحربان العالمیتان األولى أما الفصل الثاني -
  ،:والثانیة ومواقف الجزائریین والفرنسیین من التجنید االجباري

  ):نماذج(أما الفصل الثالث عودة األبطال غالى ساحات الجهاد-

الز سیرته الذاتیة وكیف التحق بالثورة وكیفیة تنظیمه للقاعدة الشرقیة*   .عمارة بو
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  .عبد الرحمان بن سالم سیرته الذاتیة وكیفیة التحاقه بالثورة*

  .احمد بن شریف سیرته الذاتیة وكیفیة التحاقه بالثورة*

أما الفصل الرابع واألخیر تحت عنوان العملیات العسكریة التي التحق بها -
  ):نماذج(المنشقون

 ركتضمن بعض المعا-
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النواة األولى لتجنید : األول الفصل

الجزائریین في الجیش الفرنسي و أھم 
الفرق العسكریة المشكلة من المجندین 

  .الجزائریین
  

   .1912تجنید الجزائریین قبل سن قانون التجنید االجباري : 01المبحث 

  .و أھم مراسیمھ 1912قانون التجنید االجباري : 02المبحث 

  .ید الجزائریین في الجیش الفرنسيدوافع و ظروف تجن: 03المبحث

  .الفرق العسكریة المشكلة من المجندین الجزائریین: 04المبحث

ث نة : 05المبح ذ س یة من لطة الفرنس ع الس ون م اونون الجزائری المتع

1830
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  :  1912تجنید الجزائریین قبل سن قانون التجنید اإلجباري : 01المبحث

ــــــى " الكونــــــت دي بورمــــــون"ســــــعى   ــــــى تــــــدعیم جــــــیش االحــــــتالل بالعناصــــــر المحلیــــــة للســــــیطرة عل إل
ــــي بالدهــــم  ــــي ف ــــوا فكــــرة محتــــل أجنب ــــریین لــــم یتقبل ــــي مــــن الســــهل احتواءهــــا، و لكــــن الجزائ ــــاطق الت المن

ذ العصــــور الغــــابرة برفضــــهم لكــــل عنصــــر أجنبــــي و لــــذلك یــــتحكم فــــي مصــــیرهم، إذ أنهــــم معــــروفین منــــ
ــــــــة العســــــــكریة الحــــــــتالل الجزائــــــــر " الكونــــــــت دي بورمــــــــون "وجــــــــد  خلیفــــــــة للجنــــــــرال 1830قائــــــــد الحمل

نفســـــه مضـــــطرا إلـــــى التعامـــــل مـــــع الشـــــعب الجزائـــــري مـــــن دون واســـــطة مســـــتفیدا مـــــن القبائـــــل " كلوزیـــــل"
  1. 1830أوت  25الزواویة التي االتفاق معها منذ 

بمدینـــــــة الجزائـــــــر تحـــــــت تصـــــــرف "دي بورمـــــــون"فـــــــارس التـــــــي تركهـــــــا   500*عناصـــــــر الزواویـــــــة فال
ــــذین " كلوزیــــل"الفرنســــیین مكنــــت الحــــاكم الجدیــــد  مــــن التغلــــب علــــى صــــعوبة التعامــــل مــــع الجزائــــریین ال

ــــبالد ــــد محــــاولتهم التوســــع فــــي ال ــــة عن ــــرال,قــــاوموا الفرنســــیین مقاومــــة عنیف ــــل"و لجهــــل الجن بشــــان " كلوزی
ــــــى الثلــــــث مــــــن اجــــــل القطــــــر الجز  ــــــیض عناصــــــر جــــــیش االحــــــتالل إل ــــــري اتخــــــذ قــــــرارا یقضــــــي بتخف ائ

      2"عنابة"و"وهران" المحافظة على احتالل مدینة الجزائر،و كذا مواصلة السیطرة على

أكثـــــر الضـــــباط الفرنســـــیین تحمســـــا لسیاســـــة االســـــتعمار و االســـــتیطان األوروبـــــي " كلوزیـــــل"و یعتبـــــر 
حــــــــت الســــــــلطات االســــــــتعماریة الطریــــــــق لهجــــــــرة المســــــــتعمرین فت 1830ســــــــبتمبر 08ففــــــــي ,بــــــــالجزائر

  3.األوروبیین إلى الجزائر،وأغرتهم بكل الوسائل

_____________________  
ـــــــي الجـــــــیش الفرنســـــــي محمـــــــد الصـــــــالح بجـــــــاوي،1 ـــــــدون جزائریـــــــون ف ،الجزائر، ردار القصـــــــبة للنشـــــــ،1918-1830متعـــــــاونون و مجن

  .33، ص2009
  .778،ص2008القبائل،انظر،عاشور شرفي،معلمة الجزائر،دار القصبة للنشر ،الجزائر،الزواوة،وهي قبائل تقطن مدیة *
 .33محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق،ص2
،دیــــــــــــــــوان المطبوعــــــــــــــــات 1954-1830یحیــــــــــــــــا بوعزیز،سیاســــــــــــــــة التســــــــــــــــلط االســــــــــــــــتعماري و الحركــــــــــــــــة الوطنیــــــــــــــــة الجزائریــــــــــــــــة 3

  .07الجامعیة،د،ت،ص
ــــذ البــــدایات األولــــى لالحــــتالل ال فرنســــي للجزائــــر ســــعى الفرنســــیون إلــــى الســــیطرة الكلیــــة علــــى إذا من

دیســــمبر ،حیــــث بموجبهــــا تــــم  3-2اكتــــوبر ثــــم 1فعــــل ذلــــك بإصــــداره قــــرار " كلوزیــــل"الــــبالد، فاســــتطاع 
     1. م1833تشكیل فرقة الزوافة، وفي شهر سبتمبر

ــــــدوق  ــــــت برئاســــــة ال ــــــي كان ــــــر الت ــــــى الجزائ ــــــة إل ــــــت أهــــــم تقاریرهــــــا " دیكــــــاز"بوصــــــول اللجن ــــــي كان الت
كمســــــتعمرة و ضــــــرورة تجنیــــــد قــــــوات مــــــن األهــــــالي _  الجزائــــــر_ضــــــرورة الحفــــــاظ علــــــى شــــــمال إفریقیــــــا
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والتــــي أكــــدت علــــى إســــتراتجیة كــــل , ضــــمن الجــــیش الفرنســــي قــــد تبلــــغ الواحــــد و العشــــرین ألــــف رجــــل
فشـــــكلت فـــــرق المخـــــزن التـــــي كانـــــت .فـــــي ضـــــم األهـــــالي للجـــــیش الفرنســـــي"  وندي برمـــــ"و"كلوزیـــــل"مـــــن

إبــــان فتــــرة العهــــد العثمــــاني فــــي الجزائــــر، والتــــي هــــي عبــــارة ع قبائــــل مختلفــــة تــــؤدي الواجــــب العســــكري 
حیـــــــت ,للدولـــــــة الحاكمـــــــة،  إذ إن اإلدارة الفرنســـــــیة احتفظـــــــت بهـــــــذا التنظـــــــیم مـــــــع التعـــــــدیل قلـــــــیال قلـــــــیال

منهـــــا )7(،والتـــــي تـــــنص المـــــادة * ة مـــــع قبائـــــل الســـــمالة   و الـــــدوایرمعاهـــــد1835جـــــوان16عقـــــدت فـــــي
ــــــال ضــــــد  ــــــو كــــــان القت ــــــى ول ــــــوهران حت ــــــداء الحــــــاكم العــــــام الفرنســــــي ب ــــــل لن ــــــى اســــــتجابة هــــــذه القبائ عل
الجزائــــریین وتتكفــــل فرنســــا بتســــلیحها، یتلقــــى المحــــاربون الخیالــــة فــــرنكین فــــي الیــــوم أمــــا المشــــاة فرنكــــا 

وكانـــــــت هـــــــذه  2.التـــــــي یتلقونهـــــــا كاإلعفـــــــاء مـــــــن الضـــــــرائب العربیـــــــة واحـــــــدا إضـــــــافة إلـــــــى االمتیـــــــازات 
ــــین  ــــادر"المعاهــــدة هــــي ســــبب معركــــة ب ــــد الق ــــر عب ــــث رأى "  األمی ــــادر"و فرنســــا حی ــــد الق ــــر عب أن "األمی

و بالفعـــــل عنـــــد حـــــدوث ,عكـــــس ذلـــــك"دي میشـــــال"هـــــذه القبائـــــل تابعـــــة لســـــلطته فـــــي حـــــین رأى الجنـــــرال 
والــــــى جانـــــب فــــــرق المخــــــزن، إلــــــى جانــــــب "عبــــــد القــــــادر األمیــــــر"المعركـــــة حاربــــــت هــــــذه القبائــــــل ضـــــد 

تشـــــــــكیل قـــــــــوات شـــــــــرطة مـــــــــن األهـــــــــالي تحمـــــــــل اســـــــــم العســـــــــكر، وهـــــــــم فرســـــــــان بموجـــــــــب مرســـــــــوم 
 3. م1843سبتمبر16

  

_________________________  
  .779عاشور شرفي، المرجع السابق، ص1
و هـــــي قبائـــــل عربیـــــة تقطـــــن الغـــــرب الجزائـــــري ) Smela et douair( ،قبائـــــل الســـــمالة و الـــــدوایر، كمـــــا وردت فـــــي الـــــنص الفرنســـــي* 

  .868و قد كانت موالیة للملك الفرنسي، انظر،عاشور شرفي المرجع السابق، ص 
  .34المرجع نفسه، ص2
  .35عاشور شرفي، المرجع السابق،ص3

ــــــة     ــــــون عمــــــل الشــــــرطة ویجمعــــــون الضــــــرائب،ویتلقى الخیال ــــــى  فرنكــــــا شــــــهریا) 30(ویعمل بینمــــــا یتلق
  1.ركا للفردف) 15(العسكر 

ــــــــزاوی ــــــــدین ال ــــــــي الفرنســــــــیون باســــــــتغالل المجن ــــــــم یكتف ــــــــي معــــــــاركهم ضــــــــدول ــــــــل المخــــــــزن ف  ین وقبائ
التــــي كــــان لهــــا دور فــــي تحطــــیم " فــــرق القومیــــة"الجزائــــریین، بــــل عمــــد والــــى إنشــــاء فــــرق أخــــرى أهمهــــا 

  .بالقطاع الوهراني" عبد القادر"مقاومة األمیر 
ــــى خــــالف الفــــرق األخــــرى حیــــث إنهــــم ال یتلقــــون  أمــــا بالنســــبة باالنضــــمام فــــي هــــذه الفــــرق إرادي عل

مرتبـــــات مالیـــــة وٕانمـــــا یســـــتفیدون مـــــن مـــــؤن غذائیـــــة و علـــــف لماشـــــیتهم و تمـــــویلهم بالرصـــــاص، كمـــــا 
   3.جندت فرنسا كثیرا من فرق القوم الجزائریة و نقلها للقتال ضد المسلمین
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شــــیخ العــــرب البســــكري غلــــى اتفــــاق " ابــــن قانــــة"لقومیــــة مــــن أتبــــاع أمــــا فــــي الشــــرق الجزائــــري كــــان ا
وباختصــــــار اســــــتمر هــــــذا الصــــــنف مــــــع القومیــــــة المتعــــــاونین مــــــع " غــــــالبوا"مــــــع العــــــرب مــــــع الجنــــــرال 

ــــــي مختلــــــف منــــــاطق القطــــــر الجزائــــــري حتــــــى  الفرنســــــیین یســــــاندون ویــــــدعمون الوجــــــود االســــــتعماري ف
  .  م1962-1954نهایة حرب التحریر

نـــــــص علـــــــى  1831مـــــــارس  21المـــــــدعم بـــــــاال مریـــــــة الملكیـــــــة فـــــــي  1831ارس مـــــــ 09إن قـــــــانون 
ـــــق علیهمـــــا  ـــــزواوي و قضـــــى بإنشـــــاء ســـــریتین مـــــن فرنســـــا أطل ـــــریین"تأســـــیس الســـــلك ال " القناصـــــة الجزائ

ــــــذین أدرجــــــوا ضــــــمن الســــــلك العســــــكري الفرنســــــي ــــــا : ال  Les chasseurs(قناصــــــة إفریقی
Algériens.(4   

  
__________________________  

 . 35عاشور شرفي،  المرجع السابق، ص1
 .35محمد صالح بجاوي، المرجع السابق، ص2

                                                                                                       3 Ageron 
charles roberet , les algériens musulmans et la France (1871-1919)  , Tom 02  , presses 
universitaire de France , paris , p1056                            . 4 Charle Andre Julien l’histoire 
,d’Algérie contemporaine , la conquête et les début    la colonisation(1827-1871).presses 
universitaire de France , paris , 1964 p 279.  

       
هــــــؤالء القناصــــــة برهنــــــوا علــــــى قــــــدرات و إمكانیــــــات عظیمــــــة لــــــم تكــــــن واضــــــحة مــــــن قبــــــل حیــــــت 
اســـــــتحقوا بجـــــــدارة تســـــــمیة الجـــــــیش اإلفریقـــــــي، وقـــــــد تـــــــم للفرنســـــــیین تأســـــــیس لـــــــواءین جدیـــــــدین للجـــــــیش 

، وكـــــــان 1831نـــــــوفمبر  16: اإلفریقـــــــي احـــــــدهما فـــــــي مدینـــــــة الجزائـــــــر و الثـــــــاني فـــــــي وهـــــــران بتـــــــاریخ
و بـــــالعودة إلـــــى , جنـــــودا فرنســـــیین و مجنـــــدون مـــــن الجزائـــــریین و المعمـــــرینالمنتمـــــون لهـــــذین اللـــــواءین 

اللـــــواء األول الـــــذي تأســـــس فـــــي مدینـــــة الجزائـــــر نـــــذكر انـــــه اســـــتقبل فـــــي بدایـــــة األمـــــر الســـــریتین اللتـــــین 
و الســــــریتان كانتــــــا تــــــابعتي فــــــي بدایــــــة التأســــــیس إلــــــى الســــــلك , أطلــــــق علیهمــــــا القناصــــــة الجزائریــــــون

  1. 1831مارس 21: لملكیة السابقة و المؤرخة فيالزواوي بموجب االمریة ا

ــــــاریخ  ــــــة و  1833جــــــانفي  06وبت ــــــي عناب ــــــث للقناصــــــة ف ــــــواء الثال أسســــــت الســــــلطات العســــــكریة الل
ســــرایا  6صــــار كــــل لــــواء مــــن األلویــــة الثالثــــة لقناصــــة إفریقیــــا یضــــم  1835جویلیــــة  27ففــــي , هكــــذا

وقــــد أضــــیف إلــــى فرســــان كــــل ســــریة  الحصــــان و  الســــالح،: فــــي كــــل منهــــا جنــــدیا خیــــاال بكامــــل عدتــــه
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عمـــــدت الســـــلطات الفرنســـــیة  1838فیفـــــري  08جنـــــدیا مـــــن المشـــــاة، وفـــــي  59مـــــن ســـــرایا هـــــذا الســـــلك 
   2. إلى إلغاء فرقة القناصة الجزائریین من سلك قناصة افریقا

رغــــم مـــــا قدمتـــــه هـــــذه الفرقـــــة المشـــــكلة مـــــن الجزائـــــریین مـــــن خـــــدمات مهمـــــة للجـــــیش الفرنســـــي إال أن 
الـــــــدوافع وراء هـــــــذا اإللغـــــــاء الـــــــذي لـــــــم یـــــــدم إال تســـــــعة أشـــــــهر و ســـــــتة أیـــــــام فقـــــــط بقیـــــــت األســـــــباب و 

 24مجهولــــة، حتــــى ســــارعت الســــلطات إلــــى إعــــادة هــــذه الفرقــــة إلــــى الوجــــود فــــي نفــــس العــــام بتــــاریخ 
   3. 1838نوفمبر

  

_____________________________________  

  .164محمد صالح البجاوي، المرجع السابق، ص1
 .  165المرجع نفسه، ص2
الجزائــــــــر،      دیــــــــوان المطبوعــــــــات الجامعیــــــــة، قســــــــنطینة ،  1930-1830صــــــــالح عبــــــــاد، الجزائــــــــریین و فرســــــــا و المســــــــتوطنین 3

  .188، ص 1999
كـــــل ســـــرایاه مـــــن المجنـــــدین الجزائـــــریین  1حـــــول ســـــلك قناصـــــة إفریقیـــــا  1841دیســـــمبر  07أمـــــا فـــــي 

ــــة الجزائــــریین الــــذي أعطــــى فــــي  النهایــــة تســــمیة ســــلك الصــــبایحیة، و غلــــى كــــل حــــال إلــــى ســــلك الخیال
 5فـــــان ســـــلك قناصـــــة إفریقیـــــا قـــــد تعـــــرض للعدیـــــد مـــــن التعـــــدیالت و التصـــــفیة و إلغـــــاء، ففـــــي تـــــاریخ 

ـــــذي كـــــان ینشـــــط فـــــي عنابـــــة، ثـــــم أعیـــــد تشـــــكیله مـــــن جدیـــــد  1956افریـــــل  ـــــواء ال تـــــم حـــــل و إلغـــــاء الل
ــــاریخ  ــــد كــــان  1876فیفــــري  6بت ــــاد، ولق ــــى نشــــاطه المعت ــــث "اإلمبراطــــور لیعــــود إل ــــابلیون الثال ــــابع " ن یت

و . باهتمـــام كـــل مــــا یجـــري فـــي القطــــر الجزائـــري تبعـــا لسیاســــته الرامیـــة إلـــى إدمــــاج الجزائـــر فـــي فرنســــا
إن أهــــم كمــــا یمكــــن للجزائــــر إن :"نظــــرا إلعجابــــه بقــــوة وصــــالبة الجزائــــریین المجنــــدین صــــرح بمــــا یلــــي

   2اصة الجزائریة بسالة قتالیة، خاصة بعد إن أظهرت فرق قن" تقدمه لفرنسا هو الجنود

كمــــا انــــه یــــولي اهتمامــــا كبیــــرا باألهــــالي الجزائــــریین لــــذلك طلــــب مــــن شــــؤون وزیــــره للشــــؤون الحربیــــة 
دراســـــة إمكانیـــــة تشـــــكیل كتیبـــــة عســـــكریة مـــــن المجنـــــدین الجزائـــــریین فقـــــط  1866جویلیـــــة  25بتـــــاریخ 

ــــب  ــــة شــــریطة أن تكــــون عناصــــر الكتائ ــــة الثالث ــــواء مــــن األلوی ــــي كــــل ل ــــزوجین، وفعــــال ف ــــر المت مــــن غی
ــــك وكــــان الهــــدف مــــن تأســــیس هــــذه الكتائــــب هــــو االســــتفادة مــــن خــــدماتها فــــي كــــل مكــــان و  قــــد تــــم ذل

جنـــــــدیا  13جنـــــــدیا جزائریـــــــا و  160زمـــــــان، كمـــــــا نـــــــص القـــــــرار أن تضـــــــم الكتیـــــــب مـــــــا ال یقـــــــل عـــــــن 
إلیـــــه  ســـــنوات وان یقبـــــل الـــــذهاب إلـــــى أي مكـــــان یوجـــــه 4فرنســـــیا و المـــــدة أن یمضـــــي بهـــــا عقـــــدا لمـــــدة 

خـــــالل مـــــدة العقـــــد، كمـــــا اصـــــدر أمـــــرا یقتضـــــي بضـــــرورة تعلـــــیم المجنـــــدین للـــــتمكن مـــــن حـــــل المشـــــاكل 
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تمــــــت اســــــتحداث  1866جــــــانفي  27التـــــي قــــــد تعترضــــــها أثنـــــاء قیــــــامهم بمهــــــام العســــــكریة،ففي تـــــاریخ 
   3. مدارس خاصة لتعلیم المجدین لمدة سنتین

  

  

_________________________________________  
 .188صالح عباد، مرجع سابق، ص1
 .165محمد صالح بجاوي، المرجع السابق، ص 2
  189صالح عباد، المرجع السابق، ص3

الجزائریــــــون مــــــن أكثــــــر النجــــــود حیویــــــة بحیــــــث اســــــتطاعوا بنــــــاء عــــــدة حصــــــون واستصــــــالح الكثیــــــر 
ـــــارات ـــــى مكافـــــأتهم التـــــي منحـــــتهم الســـــالح و  ممـــــا شـــــجع. مـــــن الهكت الســـــلطات العســـــكریة الفرنســـــیة عل

ــــــرق المشــــــاة األخــــــرى للفرنســــــیین ــــــت تحصــــــل علیهــــــا ف ــــــي كان ــــــزات الت ــــــاس األزرق  1. التجهی وكــــــان اللب
الــــذي یمیــــز هــــذه الفئــــة عــــن غیــــرهم مــــن الفضــــائل العســــكریة األخــــرى، ممــــا جعــــل ذلــــك صــــبغة ابتهــــاج 

ي ضـــــــل سیاســـــــة األرض المحروقـــــــة التـــــــي دمـــــــرت بهـــــــا كـــــــل و ســـــــرور لهـــــــؤالء الرمـــــــاة الجزائـــــــریین فـــــــ
حتـــــى كانـــــت مشـــــاركة المجنـــــدین الجزائـــــریین  1854المحاصـــــیل والفقـــــر الســـــائد، ومـــــا إن حلـــــت ســـــنة 

فـــــي المعـــــارك الطاحنـــــة إلثبـــــات بطـــــالن االعتقـــــاد الســـــائد بـــــان المجنـــــدین الجزائـــــریین لـــــیس بمقـــــدورهم 
ل إلــــــــى إحصــــــــاء دقیــــــــق للمجنــــــــدین مجابهــــــــة الجیــــــــوش األوروبیــــــــة ، وبــــــــالرغم مــــــــن صــــــــعوبة الوصــــــــو 

الجزائـــــریین فـــــي صـــــفوف الجـــــیش الفرنســـــي، إال بـــــالعودة للســـــجالت األولـــــى الخاصـــــة بـــــالفرق العســـــكریة 
   2.و األسالك التي كانت تضم أوالئك المجندین الجزائریین

ـــــد الســـــتغالل المـــــوارد البشـــــریة  ـــــاري كأســـــلوب جدی ـــــد االجب فالســـــلطة الفرنســـــیة طرحـــــت قضـــــیة التجنی
وعینــــت لجنــــة لتقصــــي فــــي إمكانیــــات تطبیقهــــا علــــى الجزائــــریین خــــالل نفــــس الســــنة  1907الجزائریــــة 

ـــــام بهـــــا ـــــى تعـــــدیالت تســـــهل مهمـــــة القی ـــــة عل ـــــك ضـــــل . ، حیـــــت صـــــادقت هـــــذه اللجن ـــــالرغم مـــــن ذل و ب
ــــــیال، هــــــذا مــــــا جعــــــل الشخصــــــیات الفرنســــــیة  ــــــد أو االنخــــــراط قل ــــــب التجنی ــــــى مكات عــــــدد المتوافــــــدین عل

   3.ن معرفة العدد الحقیقي الذي سیتوفر لها كل سنةتفكر في إجراء جدید یمكنها م

  

________________________________________________  

  109،ص2007حنفي بن عیسى، دار القصبة للشر،الجزائر،: مصطفى االشرف، الجزائر األمة و المجتمع، ترجمة1
  166محمد الصالح بجاوي، ص2
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 3 D.A.W.O Série. 14473. politique indigène enquête général 

فكــــــــرة إجــــــــراء إحصــــــــاء لمعرفــــــــة الشــــــــباب الــــــــذین یجــــــــب إن  (clemanceau)" كلیمانصــــــــو"اقتــــــــرح 
  1.م بتشكیل لجنة خاصة تشرف على العملیة1909یلتحقوا بالخدمة في دفعة 

ـــــد أصـــــدرت حكومـــــة  ـــــي ) Mounis" (مـــــونیس"وق ـــــري  28مرســـــوما ف ـــــى البـــــدء  1911فیف یـــــنص عل
ســـــــنة فـــــــي قـــــــوائم خاصـــــــة بقصـــــــد التمهیـــــــد لصـــــــدور المرســـــــوم  18البـــــــالغین فـــــــي تســـــــجیل الجزائـــــــریین 

) messimy( 2"میســـــمي"الخـــــاص بفـــــرض التجنیـــــد العســـــكري علـــــى الجزائـــــریین، وهـــــذا مـــــا تحمـــــس لـــــه 
حیــــث أرغمتــــه الظـــــروف الدولیــــة إلــــى تكثیـــــف  3 1911جـــــوان  27بعــــد إن أصــــبح وزیـــــرا للحربیــــة فــــي 

   4.ة ولكنه أرغم بعدها على إیقاف العملیةالتجنید متجاهال بذلك كل اإلجراءات الدفاعی

ـــــى الجزائـــــریین قـــــد تواصـــــلت منـــــذ القـــــرن  ـــــاري عل یتضـــــح إن قضـــــیة فـــــرض التجنیـــــد العســـــكري االجب
وهـــــذا لـــــم تمنـــــع التغیـــــرات التـــــي طـــــرأت علـــــى الحكومـــــة الفرنســـــیة مـــــن . م20م و إلـــــى غایـــــة القـــــرن 19

   5. 1912إن یصدر قرار التجنید االجباري للجزائریین في فیفري 

  

  

  

  
  

_____________________  
1 D.A.W.O Série. 14473. politique indigène enquête général  

إلـــــف مـــــن الجنـــــود  17تمـــــدنا الجزائـــــر حالیـــــا ب"هـــــو أول مـــــن تبنـــــى فكـــــرة تجنیـــــد الجزائـــــریین، حیـــــث أعلـــــن" میســـــمي"ذكـــــر ارجـــــون إن  2
 ...".إلف  100تزودنا ب  بینما یمكنها أن

 .1911صار وزیرا للحربیة في مارس  "میسمي"ذكرمینیي إن 3
4 B.R.E.A, Mai, Juin 1912,science 24 Mai 1912, n° 5-6,p155. 

   .منصب وزیر الحربیة فیها" میلیران"و استالم " بوانكراي" بحكومة" مونیس"استبدال حكومة 5
  :ومراسیمه 1912 قانون التجنید االجباري: 02مبحثال

م أصـــــــدرت الحكومـــــــة الفرنســـــــیة مرســـــــوم الخدمـــــــة العســـــــكریة االجبـــــــاري علـــــــى 1912فبرایـــــــر 3فـــــــي 
األهـــــــالي مـــــــن الشـــــــباب لاللتحـــــــاق بـــــــالجیش الفرنســـــــي و عـــــــارض الشـــــــعب الجزائـــــــري قـــــــرار التجنیـــــــد 
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إذ جــــــاء هــــــذا القــــــانون   1.معارضــــــة شــــــدیدة النهمــــــك انــــــو یــــــرون فیــــــه مساســــــا بشخصــــــیاتهم اإلســــــالمیة
وعلیـــــه  عســـــكریة مـــــن خـــــالل المشـــــاریع األولـــــى،آلراء السیاســـــیة و البعـــــد فتـــــرة تضـــــاربت فیهـــــا مختلـــــف ا

ریین فـــــي الجـــــیش الفرنســـــي هـــــو قـــــانون سیاســـــي یـــــنص علـــــى تجنیـــــد الجزائـــــ 1912فیفـــــري  3فقـــــانون 
   2.عن رفضهم له بغض النظر

ــــــد قبلــــــت مبــــــدأ الخدمــــــة العســــــكریة إال أنهــــــا اشــــــترطت  ــــــة المثقفــــــة مــــــن الجزائــــــریین ق رغــــــم أن النخب
للجزائـــــریین الحقـــــوق السیاســـــیة والمدنیـــــة سواســـــیة مـــــع المعمـــــرین األوروبیـــــین وهـــــذا  بالمقابـــــل أن تمـــــنح

   3.ما رفضته فرنسا
یــــوم الســــبت " Le mabacher"الــــذي نشــــر فــــي الجریــــدة الرســــمیة 1912فیفــــري  03إن قــــانون 

القســـــم األول خـــــاص *الـــــذي یحتـــــوي علـــــى ثالثـــــین بنـــــدا مقســـــمة إلـــــى ثالثـــــة أقســـــام، 1912مـــــارس  02
مــــــة للتجنیــــــد بصــــــیغة االنضــــــمام اإلداري و إعــــــادة االنضــــــمام، وهــــــو یشــــــمل البنــــــد األول باألحكــــــام العا

  . والقسم الثاني، والذي فیه التأكید على األحكام الواردة في سابقه، ویشمل البند الثاني

  

  

  

________________________  

 . 162،ص2002،دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر،ط1
-1920(بــــــــن العقــــــــون عبــــــــد الرحمــــــــان بــــــــن إبــــــــراهیم، الكفــــــــاح القــــــــومي والسیاســــــــي مــــــــن خــــــــال مــــــــذكرات معاصــــــــرة، الفتــــــــرة األولــــــــى2

 .33،ص1984،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، 1،ط 1،ج)1936
 .162عمورة عمار،كمرجع سابق،ص3
  . 01انظر الملحق رقم :  *

ــــا، فهــــو یشــــمل ثالثــــة و عشــــرون  ــــذي یهمن ــــث وهــــو ال ــــدا ) 23(إمــــا القســــم الثال ــــث (بن ــــد الثال مــــن البن
فیكـــــــون لإلحصـــــــاء ] 03[إلـــــــى الســـــــادس والعشـــــــرین، عبـــــــارة عـــــــن إحكـــــــام عامـــــــة، إمـــــــا البنـــــــد الثالـــــــث 

ـــــد ـــــدیات، البن ـــــة عشـــــر ویكـــــون حســـــب البل ـــــالغین ســـــن الثامن ـــــد ]08[الســـــنوي للشـــــباب الب ، ویكـــــون التجنی
نوات فــــــي حــــــین یعفـــــى االبــــــن أو الحفیـــــد الوحیــــــد المتكفــــــل بوالدتـــــه األرملــــــة، أو الیتــــــیم لمـــــدة ثــــــالث ســـــ

    1].12[الذي یعول إخوة اصغر منه
وتـــــتم عملیـــــة التجنیـــــد بعـــــد جمـــــع الشـــــبان الـــــذین تـــــم إحصـــــاؤهم بعـــــد عملیـــــة القرعـــــة القتطـــــاع العـــــدد 

ـــــى تأدیـــــة الخدمـــــة]17[المحـــــدد بنـــــد ـــــه شـــــرط إن یكـــــون قـــــادرا عل ] 22[، وللمجنـــــد حـــــق إیجـــــاد بـــــدیل عن
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]. 23[یومــــا یعتبــــر متمــــردا بنــــد 30والــــذي ال یلتحــــق بــــالجیش، وقــــد تــــم تعیینــــه بالقرعــــة لمــــدة تجــــاوزت 
المرســـــوم علـــــى أن الجزائـــــریین ســـــوف یحضـــــون بـــــنفس المعاملـــــة التـــــي یتعامـــــل بهـــــا الجنـــــدي  كـــــم أكـــــد

  ].24[فرنكا بند 250المنظم إرادیا ولهم الحق في منحة تقدر ب 
فتـــــنص علـــــى مـــــنح الجنـــــود القـــــدامى امتیـــــازات عدیـــــدة وحمـــــل المرســـــوم ] 30[إلـــــى ] 25[إمـــــا البنـــــود 

  .یر الحرب میرانفالیار، وز .أ.في األخیر توقیع رئیس الجمهوریة
لكــــــن بعــــــد صــــــدور هــــــذا المرســــــوم أصــــــبح النقــــــاش قانونیــــــا حــــــول طبیعتــــــه وشــــــرعیته وتعرضــــــه مــــــع 
ـــــــث أكـــــــدوا أن  القـــــــانون الفرنســـــــي عامـــــــة، ظهـــــــرت عارضـــــــة شـــــــدیدة مـــــــن طـــــــرف أســـــــاتذة القـــــــانون حی

ال یمكـــــن : یتعـــــارض مـــــع قـــــانون الفرنســـــي فـــــي عـــــدة نقـــــاط، وهـــــي كـــــاألتي 1912فیفـــــري  03المرســـــوم 
ـــــــرئیس الجمهور  ـــــــة دون مصـــــــادقة ل ـــــــاء مالی ـــــــي أعب ـــــــة ف ـــــــة أن یصـــــــدر مـــــــا مـــــــن شـــــــانه أن یجـــــــر الدول ی

ـــــة  ـــــك، والمـــــادة الثامن ـــــى ذل ـــــس الشـــــیوخ عل ـــــي ] 08[البرلمـــــان، ومجل ـــــانون الدســـــتوري الصـــــادر ف مـــــن الق
  3.ال تدع مجاال للشك 1875فیفري  24
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، مـــــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة الماجیســـــــتار تخصـــــــص تـــــــاریخ 1916-1912االجبـــــــاري ناصـــــــر بلحـــــــاج، مواقـــــــف الجزائـــــــریین مـــــــن التجنیـــــــد 1
  . 40،ص2005-2004معاصر جامعة بوزریعة، المدرسة العلیا لآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم التاریخ،

  .41المرجع نفسه،ص2
 . 42المرجع نفسه،ص3

الســـــلطة  فـــــأي إلزامیـــــة قانونیـــــة تتطلـــــب مصـــــاریف مالیـــــة یجـــــب أن یصـــــادق علیهـــــا أوال مـــــن طـــــرف"
، هـــــذا مــــــا جعـــــل القـــــانون غیــــــر صـــــحیح مــــــن الناحیـــــة القانونیـــــة، باإلضــــــافة انـــــه ال یمكــــــن "التشـــــریعیة

لمرســـــوم ا ینـــــاقض قانونـــــا قـــــد تـــــم ســـــنه مـــــن قبل،كمـــــا أن تبـــــدیل أي قـــــانون ال یكـــــون إال بقـــــانون أخـــــر 
هــــالي مثلــــه، ولــــیس بمجــــرد بســــیط مثلمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لقــــانون التجنیــــد االجبــــاري، حیــــث كــــان األ

والــــــذي نــــــص فــــــي  1865جویلیــــــة  14الجزائــــــریین الخاضــــــعین لقــــــانون مجلــــــس الشــــــیوخ الصــــــادر فــــــي 
األهــــــالي المســــــلمین المحتفظــــــین بــــــأحوالهم الشخصــــــیة یمكــــــنهم الخدمــــــة فــــــي :"مادتــــــه األولــــــى علــــــى أن

  "الجیش الفرنسي البري والبحري
لجنســــیة الفرنســــیة غیــــر ومــــا یفهــــم مــــن خــــالل هــــذه المــــادة بــــان األهــــالي المســــلمین غیرالمتجنســــین با

ملـــــــزمین بتأدیـــــــة الخدمـــــــة العســـــــكریة اإلجباریـــــــة، وٕانمـــــــا بإمكـــــــانهم االنضـــــــمام إرادیـــــــا، وبالتـــــــالي تغییـــــــر 
صــــیغة التجنیــــد مــــن حــــق إلــــى واجــــب یســــتلزم ذلــــك قانونــــا كــــامال، الن المرســــوم قــــد یعــــدل فــــي القــــانون 

جــــــرد مرســــــوم بســــــیط لكــــــن الیبدلــــــه كلیــــــا، وتــــــتم المصــــــادقة مــــــن طــــــرف الســــــلطة التشــــــریعیة، ولــــــیس بم
    1.فقط
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فالســــــلطة الفرنســــــیة اســــــتعملت طریقــــــة الترغیــــــب و التهریــــــب فــــــي تجنیــــــد الجزائــــــریین لكــــــي تحصــــــل 
   2.على والء الجزائریین

یتضـــــح جلیـــــا مـــــن خـــــالل المعطیـــــات الســـــابقة، أن نیـــــة فرنســـــا فـــــي جلـــــب اكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن 
   3.أو بالعنفالشباب الجزائري،جعلها تتب كل األسالیب الممكنة سوا باإلغراء 
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  . 42ناصر بلحاج،مرجع سابق،ص 1
 2Mercier(gustave) ,Les indigènes Nord-Africains et la guerre, in R.P.1Juillet       1918,p212.                                                                     

3Journal officiel de la république françaises (J.O.R.E) ,3 février ,1912 .                                                       
  :دوافع وظروف تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي: 03مبحث ال

ــــبالد-1 لقــــد تــــم اســــتقبال قبائــــل الزواویــــة منــــذ األســــابیع األولــــى للغــــزو الفرنســــي  :التوســــع داخــــل ال
لمدینــــــة الجزائــــــر، وذلــــــك بغــــــرض تــــــدعیم قــــــوات االحــــــتالل التــــــي كانــــــت بحاجــــــة إلــــــى هــــــذه العناصــــــر 
المحلیة،وقــــــــد حصــــــــل هــــــــذا بعــــــــد االجتمــــــــاع بــــــــین القــــــــادة المحتلــــــــین وبعــــــــض الزعمــــــــاء مــــــــن القبائــــــــل 

علــــى أســــاس أن الــــزاویین كــــانوا بحاجــــة إلــــى  مــــن یضــــمن الزاویة،فالمصــــالح هــــي التــــي جمعــــت بیــــنهم 
لهـــــم و لعـــــائالتهم مصـــــدرا للـــــرزق و هـــــم المعتـــــادون علـــــى التعاقـــــد مـــــع الجـــــیش االنكشـــــاري قبـــــل الغـــــزو 

أن رؤســـــاء هـــــذه القبائـــــل كـــــانوا بحاجـــــة إلـــــى مـــــنن یضـــــمن لهـــــم و لعـــــائالتهم مصـــــدرا  كمـــــا  1الفرنســـــي، 
القبائــــل األخرى،فــــي حــــین أن الفرنســــیین كــــانوا هــــم  للــــرزق و هــــم المعتــــادون علــــى  الســــیادة علــــى بقیــــة

أیضـــــا بحاجـــــة إلـــــى فرســـــان محـــــاربین لبســـــط نفـــــوذهم و اإلســـــراع فـــــي االســـــتیالء علـــــى بقیـــــة األقـــــالیم 
،و غـــــزوهم 2الخارجـــــة عـــــن ســـــلطتهم بحیـــــث اســـــتعانوا بهاتـــــه الفـــــرق فـــــي توســـــعاتهم فـــــي مدینـــــة الجزائـــــر

خـــــــرى و االســـــــتیالء علیهـــــــا،و قـــــــد عـــــــرف لمدینـــــــة البلیـــــــدة و المدیـــــــة،و إخضـــــــاع بعـــــــض المنـــــــاطق األ
الفرنســــــیون كیــــــف یســــــتغلون هــــــذه الطاقــــــات البشــــــریة فــــــي حــــــروبهم الدامیــــــة فــــــي الجزائر،حیــــــث كــــــانوا 
ـــــى  ـــــى التعـــــرف عل ـــــدر عل ـــــبالد و هـــــم األق ـــــى أســـــاس أنهـــــم أهـــــل ال ـــــون بهـــــم كســـــرایا استكشـــــاف عل یبعث

   3. خفیاها و شعابها
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  . 152ي، مرجع سابق، صمحمد الصالح لبجاو 1
  . 38،ص1992،دار الغرب اإلسالمي،بیروت،1،ج1،ط)1900-1830(ابو القاسم سعد اهللا، الحركة الوطنیة الجزائریة2
  . 152محمد صالح بجاوي، مرجع سابق،ص 3

  : كفاءة المقاتلین الجزائریین-2
االهتمـــــــام أدرك الفرنســـــــیون بحـــــــق قیمـــــــة المجنـــــــد الجزائـــــــري فـــــــي الحـــــــروب وهـــــــذا مـــــــا دفعهـــــــم إلـــــــى 

بالفصــــائل العســــكریة المشــــكلة مــــن المجنــــدین الجزائــــریین، فقــــد كــــانوا أكثــــر صــــبرا وأكثــــر تحمــــال، واثــــر 
انـــــدفاعا إلــــــى األمــــــام مـــــن كــــــل جنــــــود الجـــــیش الفرنســــــي، فشــــــجاعته و إقـــــدام المجنــــــدین كــــــان مضــــــربا 

   1.لألمثال وغدت هذه الفضائل العسكریة محل إعجاب الفضائل العسكریة األخرى

  : التناقض الملحوظ في تعداد الجیش النظامي الفرنسي-3
ـــــي للســـــیطرة  ـــــذي ال یكف ـــــث التعـــــداد و ال ـــــذي یعـــــاني منـــــه الجـــــیش الفرنســـــي مـــــن حی نظـــــرا للعجـــــز ال

ممـــــا زاد المشـــــكلة تعقیـــــدا أن الجـــــیش الفرنســـــي ،وبهـــــا علـــــى المقاومین،علـــــى بـــــالد شاســـــعة مثـــــل الجزائر
ي، وممــــــا خفــــــف حــــــدة هــــــذه المشــــــكلة الســــــكانیة أن كــــــان ال یزیــــــد،إذ مــــــا قــــــورن بنمــــــو الشــــــعب األلمــــــان

ــــه  ــــاتلین، وهــــو مــــا حــــذر من ــــه مــــن المق ــــاس ب ــــظ لفرنســــا عــــددا ال ب ــــت تحف ــــر كان ــــرر " میســــمي"الجزائ مق
  2. 1908المیزانیة الحربیة للسنة 

و یمكـــــــن القـــــــول بـــــــان هـــــــذا هـــــــو العامـــــــل الجـــــــوهري الـــــــذي اجبـــــــر الحكومـــــــة الفرنســـــــیة إلـــــــى تجنیـــــــد 
ـــــنقص ـــــة هـــــذا ال ـــــة العـــــرائض بالبرلمـــــان و .األهـــــالي لتغطی ـــــر لجن ـــــي أوردهـــــا تقری ـــــة الت االحصـــــائیات التالی

   3:تؤكد ذلك

  عدد الوالدات بفرنسا  السنة
  مولود 900.000  1872
  مولود 845.000  1902
  مولود742.000  1911
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_________________________  
  .221ص220محمد الصالح بجاوي،مرجع سابق،ص 1
عبـــــد العزیـــــز ســـــلیمان نـــــوار عبـــــد المجیـــــد نعنعـــــي، التـــــاریخ المعاصـــــر، أوروبـــــا مـــــن الثـــــورة الفرنســـــیة إلـــــى الحـــــرب العالمیـــــة األولـــــى، دار  2

  . 410النهضة، بیروت،ص
  . 16ناصر بلحاج، مرجع سابق، ص 3

ــــاقص كبیــــر ویرجــــع ســــبب  ــــد عــــرف تن ــــوالدات فــــي فرنســــا ق إذن هــــذه اإلحصــــائیات تؤكــــد أن عــــدد ال
إلــــى انتشــــار ثقافــــة العــــزوف عــــن  Revue indigène Laهــــذا التراجــــع فــــي عــــدد الــــوالدات حســــب 

ــــــى غــــــرار  ــــــة بفرنســــــا عل ــــــة بســــــبب األوضــــــاع االقتصــــــادیة و الضــــــرائب الثقیل ــــــي هــــــذه المرحل ــــــوالدة ف ال
ـــي أرجعـــت ـــدة الحـــق الت ـــدة الدینیـــة  جری ـــرام للعقی ـــد األمـــم األوروبیـــة مـــن عـــدم احت ـــك إلـــى مـــا عن ســـبب ذل

   1.وهجرة و الزواج الشرعي
قــــد اجــــر مقارنــــة بــــین فرنســــا و ألمانیــــا وتوصــــل خاللهــــا " فیلــــیكس دوســــیلیه"أمــــا االقتصــــاد الفرنســــي

هــــو مــــا إلـــى أن هــــذه األخیــــرة تفــــوق فرنســــا كثیــــرا فــــي نســــبة األطفـــال، بینمــــا فرنســــا فــــي نســــبة الكحــــول و 
   2.انعكس على مستوى الجیش

فـــــاألقوام "جـــــاء فیـــــه " لكـــــال انـــــزیجین"كمـــــا نقلـــــت الجریـــــدة ترجمـــــة لمقـــــال مـــــن الصـــــحیفة األلمانیـــــة 
الــــــذین لهــــــم الولــــــدان هــــــم المــــــالكون غــــــدا، فهــــــذا مــــــا تكســــــر بــــــه أعنــــــاق المتعصــــــبین الفرنســــــیین الــــــذین 

أوالدنــــــا فلتــــــنم حینئــــــذ الدولــــــة یترجــــــون اللحــــــاق بــــــالقوى العســــــكریة أمــــــا نحــــــن فلنــــــا قــــــوى مســــــتقبلیة فــــــي 
   3.األلمانیة على وسادة االطمئنان

  :استغاللهم في المعارك الحربیة-4
مثــــــل أولئــــــك المجنــــــدون الــــــدروع البشــــــریة للفرنســــــیین الــــــذین كــــــانوا یضــــــعون المجنــــــدین فــــــي مقدمــــــة 
ـــــبالد،  ـــــي ال ـــــذین كـــــانوا ضـــــد الوجـــــود الفرنســـــي ف ـــــاومین ال ـــــى مـــــن المق ـــــي الصـــــدمات األول الطـــــوابیر لتلق
وبــــــذلك وفــــــر الفرنســــــیون دمــــــاء أبنــــــائهم، وتمكنــــــوا فــــــي النهایــــــة مــــــن اإلجهــــــاز علــــــى خصــــــومهم بأقــــــل 

    4.الخسائر
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 ____________________    
  .16ناصر بلحاج، مرجع ساق،ص1
  .16المرجع نفسه، ص2
وانظــــــــــــر .1912جــــــــــــوان  15إلــــــــــــى  08، مــــــــــــن 35،الحــــــــــــق، العــــــــــــدد "قلــــــــــــة الــــــــــــوالدات فــــــــــــي فرنســــــــــــا ومســــــــــــالة التجنیــــــــــــد الــــــــــــوطني"3

www .Algéria-tody.com, صباحا 10:30على الساعة  03/01/2018: تاریخ الزیارة.  
  . 38، مرجع سابق، ص 1أبو قاسم سعد اهللا، الحركة الوطنیة الجزائریة،ج 4

  :العسكریة المشكلة من المجندین الجزائریینالفرق : 04المبحث 
  " :Les chasseurs Algériens"القناصة الجزائریین -1

عملــــــت فرنســــــا علــــــى خــــــوض معــــــارك بمقــــــاتلین یعرفــــــون طبیعــــــة اإلقلــــــیم و التضــــــاریس، و یقــــــاتلون 
دون أن تتكفـــــل فرنســـــا بنفقـــــات زهیـــــدة، ولهـــــذا ســـــعت لتأســـــیس جـــــیش أخـــــر ســـــمي قناصـــــة،إفریقیا،نواته 

ــــة  ــــد تطــــور هــــذا الجــــیش وأصــــبح مشــــكال الفرق ــــة التابعــــة لجــــیش زواوة، وق ــــة مــــن الخیال الخاصــــة المكون
ــــــة مــــــن  ــــــریین و الفرنســــــیین بدای ــــــوفمبر  17مــــــن الجزائ ــــــي 1838ن ــــــه دور ایجــــــابي وفاعــــــل ف م وكــــــان ل

التوســـــع داخـــــل الـــــبالد بحیـــــث تمكـــــن مـــــن العبـــــور ببیـــــان الحدیـــــد أي مـــــن قســـــنطینة إلـــــى الجزائـــــر وهـــــو 
ــــذي كــــان یصــــع ــــازه،الممــــر ال ــــوش الفرنســــیة اجتی ــــى الجی ــــة للقناصــــة  1ب عل ــــالث ألوی ــــم تأســــیس ث ــــد ت وق

جنــــدیا خیــــاال بكامــــل عدتــــه  13ســــرایا فــــي كــــل منهــــا  06فــــي مدینــــة الجزائــــر وعنابــــة، ویضــــم كــــل لــــواء
جنــــدیا مــــن المشــــاة، وكــــان  59، وتــــم إضــــافة إلــــى كــــل ســــریة مــــن ســــرایا هــــذا الســــلك )حصــــان وســــالح(

ــــــذین كــــــانوا یمتــــــازون معظــــــم المجنــــــدین الجزائــــــریین فــــــي هــــــ ذا الســــــلك مــــــن ســــــكان منطقــــــة القبائــــــل، ال
   2.باالنصیاع لرؤسائهم، وسهولة تدریبهم

  " :Les sapahis"فرقة الصبایحیة -2
ــــــة  ــــــي اللغــــــة التركی ــــــة موجــــــودة مــــــن العهــــــد التركــــــي، وتعن ــــــرق معروف ــــــة"هــــــذه الف أمــــــا عامــــــة " الخیال

بحیـــــــث یقـــــــول عنهـــــــا المـــــــؤرخ "كعـــــــرب األتـــــــرا"، وتتكـــــــون مـــــــن الفرســـــــان"الســـــــبایس"الشـــــــعب فیســـــــمیها 
ــــــال اوجــــــین ــــــى "الفرنســــــي لیون ــــــدو الرحــــــل، ومــــــن صــــــفاتهم االســــــتقاللیة والكســــــل عل ــــــبهم مــــــن الب إن اغل

والتحقــــــوا بخدمــــــة فرنســــــا منــــــذ األشــــــهر األولــــــى مــــــن تأسیســــــها، "عكــــــس المجنــــــدین فــــــي قناصــــــة إفریقیــــــا
  3.وأصبحت هذه الفرقة تتشكل من ثالثة كتائب

 

 

 

 ____________________  
  .90، ص2009،دار الهدى للطباعة و النشر،الجزائر،2حمیدة عمیراوي،من تاریخ الجزائر الحدیث،ط1
  .168محمد صالح بجاوي،مرجع سابق،ص2
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  171-170المرجع نفسه، ص ص 3
 

  م1834\09\10كتیبة الصبایحیة النظامیة األولى بمدینة الجزائر تأسست 1-
  م1835\06\10نابة تاسستكتیبة الصبایحیة النظامیة الثانیة بمدینة ع-2
  م1836\08\12كتیبة الصبایحیة النظامیة الثالثة بمدینة وهران تأسست -3

لفرنســـــــي،ومراقبة الطـــــــرق وكانـــــــت مهمتهـــــــا االستكشـــــــاف،وحفظ األمن،ومالحقـــــــة المنـــــــاوئین للوجـــــــود ا
 *)02انظر إلى الملحق رقم ( 1.الثكنات العسكریة الفرنسیة لىالمؤدیة إ

  ":les zouaves: "الفرق الزواویة-3
ســــلك  تــــم تأســــیس فلیقــــین اثنــــین مــــن المشــــاة، وقــــد تــــم هــــذا التأســــیس األول مــــن نوعــــه فــــي تــــاریخ

وعنـــــد تـــــوفر عـــــدد الـــــراغبین فـــــي التجنیـــــد  2. 1830-10-01المجنـــــدین الجزائـــــریین بقـــــرار مـــــؤرخ فـــــي 
ــــــــزواویین كالتــــــــالي ان الفیلقــــــــان األول و الثــــــــاني التابعــــــــ: صــــــــار العــــــــدد الحقیقــــــــي لجنــــــــود وٕاطــــــــارات ال

جنـــــدي فرنســـــي، وقـــــد كـــــان  758جنـــــدي مـــــنهم  1024ضـــــابطا و 38لمقاطعـــــة الجزائـــــر كـــــان یضـــــمان 
لهــــذه الفــــرق لباســــا خاصــــا غلــــب غلیــــه اللــــون األحمــــر باســــتثناء قــــادتهم الــــذین یتمیــــزون بلبــــاس قمــــیص 

   3.ازرق
  ":Tirailleurs Algériens"فرقة الرماة الجزائریین -4

خالیــــة مــــن العنصــــر الفرنســــي، مــــا عــــدا الضــــباط وعــــدد  كانــــت تضــــم المجنــــدین الجزائــــریین، وكانــــت
قلیــــل مــــن الرمــــاة الفرنســــیین، أمــــا نصــــف عــــدد الضــــباط ومجمــــوع صــــف الضــــباط فهــــم مــــن اإلطــــارات 

م علــــــى تأســــــیس فیلــــــق الرمــــــاة الجزائــــــریین 1841-12-07الجزائریــــــة، وأصــــــدرت أمریــــــة مؤرخــــــة فــــــي 
ــــــث ــــــالق ال ــــــثالث، وتكونــــــت الفی م، 1852-02-13الث بتــــــاریخ فــــــي كــــــل مــــــن المقاطعــــــات الجزائریــــــة ال

ــــــس و ملیانــــــة، وبنــــــو عــــــدة حصــــــون عبــــــر منــــــاطق إســــــتراتیجیة، وكــــــان  وتمكنــــــوا مــــــن شــــــق طریــــــق دل
ــــــى  ــــــري إل ــــــع بالشــــــباب الجزائ ــــــرهم مــــــن الفصــــــائل العســــــكریة، ممــــــا دف ــــــزهم عــــــن غی ــــــاس األزرق یمی اللب

  4.االلتحاق بهذه الفرق
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  . 171-170محمد صالح بجاوي، المرجع السابق، ص ص 1
  . 68،المرجع السابق،ص1ابو قاسم سعد اهللا، الحركة الوطنیة،ج2
  .70المرجع نفسه،ص3
  . 175-177محمد صالح بجاوي،مرجع سابق،صص4

ـــــــدین الجزائـــــــریین المتطـــــــوعین ومـــــــن خـــــــالل التقـــــــاریر الفرنســـــــیة یمكـــــــ ـــــــى عـــــــدد المجن ن التعـــــــرف عل
  :بمقاطعة الشرق الجزائري،في الصف الفرنسي خالل سنوات معینة و ندرجها في جدولین
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عــــــــــــــدد المجنــــــــــــــدین الجزائــــــــــــــریین المتطــــــــــــــوعین فــــــــــــــي الصــــــــــــــفوف الفرنســــــــــــــیة :01الجــــــــــــــدول رقــــــــــــــم  
  1.م1859الى1856من

  1859  1857  1856  ةــــــالسن
  للمجموع في الشرق الجزائریون بالنسبة -
  المجموع العام في الشرق -
  
  الجزائر  الجیوش فيمجموع  -

  

4909 
20,42ّ% 

24,035  
25,88%  

92,870    

4058  
16,66%  

24,350  
25,36%  

96,000  
  

3689  
17,06%  

21,620  
34,13%  
6,345  

ــــــریین فــــــي صــــــفوف  ــــــدین الجزائ نالحــــــظ مــــــن خــــــالل األرقــــــام فــــــي الجــــــدول تراجــــــع فــــــي عــــــدد المجن
م و تقلصـــــت 1856ســـــنة  20,42الفرنســـــي حیـــــث وصـــــلت نســـــبة المنظمـــــین الجزائـــــریین إلـــــى الجـــــیش 

م،لكـــــن نجـــــد فـــــي المقابـــــل ارتفـــــاع فـــــي نســـــبة مجمـــــوع الجیـــــوش فـــــي الشـــــرق 1958ســـــنة  17,06إلـــــى 
  2.م1859سنة 34,16م إلى 1856سنة  25،88الجزائري، حیث قفزت النسبة من 

  لمقاطعة ل فوف الجیش الفرنسيظمین إلى صعدد الجزائریین المن: 02الجدول رقم 
  .م1870إلى غایة سنة  1861من سنة  –الشرق الجزائري  - 

  1870  1865  1864  1863  1862  1861  السنة
  10000  3488  3531  3259  3031  3025  العدد
لنــــا األرقــــام مــــدى توافــــد الجزائــــریین لالنضــــمام فــــي صــــفوف الجــــیش الفرنســــي وهــــذا راجــــع إلــــى  تبــــین

 3.عدة أسباب منها السیاسیة و االجتماعیة واالقتصادیة

  

_____________________  
                                                               .93مرجع سابق،ص: عیمراوي حمیدة  1   
سیدي الخیر للكتاب ،     ، دار  1،ج )1914- 1871(في منطقة القبائل ومواقف السكان منها  –السیاسة االستعماریة الفرنسیة : مزیان سعیدي2  

  .205،ص2013الجزائر،
  207ص,المرجع نفسه 3

  :فرقة لقومیة -5

لــــــــم یكتـــــــــف الفرنســــــــیون باســـــــــتغالل المجنـــــــــدین الــــــــزواویین فـــــــــي معـــــــــاركهم الطاحنــــــــة التـــــــــي كـــــــــانوا 
ــــــى إنشــــــاء أســــــالك أخــــــرى فرضــــــتها ظــــــروف  ــــــل عمــــــد وال ــــــریین، ب ــــــاومین الجزائ یخوضــــــونها ضــــــد المق

أن یســـــــد الفـــــــراغ الـــــــذي تركتـــــــه هـــــــذه " فـــــــالي"أراد  1840الحـــــــرب ومقاومـــــــة الجزائریین،ففـــــــي نـــــــوفمبر 
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ــــــــاري  الحــــــــرب الفتاكــــــــة وان یســــــــیطر ــــــــد االجب ــــــــري، فعمــــــــد التجنی ــــــــى الشــــــــعب الجزائ ســــــــیطرة تامــــــــة عل
   1.للجزائریین، وشكل من هؤالء فرقا شبیهة لما تسمیه الیوم الحركة

كمـــــا شـــــرع فـــــي التحضـــــیر لتطبیـــــق القـــــانون العســـــكري علـــــى األهـــــالي بتبنـــــي عـــــدة مشـــــاریع متفاوتـــــة 
ضـــــــــا مشـــــــــروع م، وأی1855جنـــــــــدي عـــــــــام70000الخطـــــــــورة منهـــــــــا مشـــــــــروع إلنشـــــــــاء جـــــــــیش بتعـــــــــداد 

 30000دعــــــــا فیــــــــه إلــــــــى تجنیــــــــد " منتــــــــابون"م  مشــــــــروع الجنــــــــرال 1957عــــــــام " اســــــــترهازي"الجنــــــــرال
م، لفـــــتح 1866-04-21جنـــــدي، إال أنهـــــا لـــــم تتجســـــد علـــــى ارض الواقـــــع، كمـــــا صـــــدر مرســـــوم فـــــي 

البـــــاب إمـــــام المتطـــــوعین الجزائـــــریین بـــــاالنخراط فـــــي صـــــفوف الجـــــیش الفرنســـــي لفتـــــرات قابلـــــة للتجدیـــــد، 
م، ومشــــــــروع الجنــــــــرال 1903فــــــــي افریــــــــل ) passole"(باســــــــول"إلــــــــى مشــــــــروع الضــــــــابط باإلضــــــــافة 

  ). 03انظر الملحق رقم ( 2.م1907في جانفي عام ) serviere"(سارفییه"

كـــــــل هـــــــذه المشـــــــاریع كـــــــان الهـــــــدف منهـــــــا حقـــــــن الـــــــدم الفرنســـــــي والمحافظـــــــة علـــــــى أرواح الجنـــــــود 
   3.ة أثناء المعاركالفرنسیین بوضع المجندین الجزائریین في الصفوف األمامی

 

 

  

 ________________________________________  

  . 322االشرف، المرجع السابق، ص  مصطفى1
  .205مزیان سعیدي، المرجع السابق، ص2
 .159محمد صالح بجاوي، المرجع السابق، ص 3

  : م1830المتعاونون الجزائریون مع السلطة الفرنسیة منذ : 05المبحث 
   ):Les goumiers) (الحركي: (فرق قومیة-1

ــــــــة  ــــــــة الفرنســــــــیة آی ــــــــف الخزین ــــــــة مناســــــــبة جــــــــدا لكونهــــــــا ال تكل ــــــــرق القومی وجــــــــد الفرنســــــــیون فــــــــي ف
و القومیـــــة نوعـــــان فـــــرق المشـــــاة التـــــي كانـــــت تتقـــــدم كتائـــــب  1مصـــــاریف، وهـــــذه الفـــــرق لیســـــت نظامیـــــة،

تابعـــــة للســـــلطة جنـــــود االحـــــتالل إلخضـــــاع أقـــــالیم الثـــــائرة، و النـــــوع األخـــــر كـــــان یعمـــــل كشـــــرطة أقـــــالیم 
الفرنســـــیة ومـــــن مهامهـــــا الحراســـــة والمراقبـــــة، فاســـــتغل الفرنســـــیون هـــــؤالء لضـــــرب المقـــــاومون الرافضـــــون 

  :لالحتالل، ومن بین هؤالء



² 

 28 

ـــــن اســـــماعیل ـــــي إضـــــعاف  2مصـــــطفى ب ـــــر ف ـــــدر كبی ـــــذي ســـــاهم بق ـــــدویر والســـــمیلة وال ـــــل ال زعـــــیم قبائ
الزقـــــاق إلـــــى جانـــــب الفرنســـــیین مقاومــــة األمیـــــر عبـــــد القـــــادر بالقطـــــاع الـــــوهراني، حیـــــث خـــــاض معركـــــة 

   3.فارس قومي 400نفقة أكثر من 
وفــــي الشــــرق الجزائــــري نجــــد فرحــــات بــــن ســــعید شــــیخ العــــرب فــــي منطقــــة الــــزاب الصــــحراویة واغتــــنم 

ـــــه ـــــه مـــــن منصـــــبه وعـــــین بدل ـــــاي بســـــبب عزل ـــــن "فرصـــــة وجـــــود الفرنســـــیین لإلطاحـــــة بالحـــــاج احمـــــد ب اب
   4.رض علیهم المساعدةشیخا على العرب، فتحالف مع الفرنسیین وع" قانة

) voirol(كمـــــــا قـــــــام الســـــــلطان عبـــــــد الرحمـــــــان شـــــــیخ تقـــــــرت ببعـــــــث رســـــــالة إلـــــــى الجنـــــــرال الفرنســـــــي
للقضـــــاء علـــــى الحـــــاج احمـــــد بـــــاي، ومقابـــــل هــــــذه  یطلـــــب فیهـــــا  المســـــاعدة  1834-02-24بتـــــاریخ 

الحـــــــرب علـــــــى احمـــــــد بـــــــاي، ) voirol(ألـــــــف فـــــــارس إذ مـــــــا قـــــــرر الجنـــــــرال 20المســـــــاعدة ســـــــیتقدم ب 
   5.تنصیبه بایا على قسنطینةمقابل 

 __________________________  

  . 205محمد الصالح البجاوي، المرجع السابق، ص1
ـــــن إســـــماعیل،2 ـــــدوایر، كـــــان ) 1843-1796(مصـــــطفى ب ـــــیهم اســـــم ال ـــــق عل ـــــذین أطل ـــــوبكر ال ـــــان مـــــن عـــــرش أوالد ب ـــــن عف ـــــى أوالد ب یعـــــود نســـــبه إل

أغــــــا الــــــدوایر والزمالــــــة، وهــــــي كــــــذلك خاصــــــة بعــــــد أن بــــــایع األمیــــــر عبــــــد القــــــادر، لكنــــــه خــــــرج عــــــم طاعتــــــه وقاومــــــه إلــــــى جانــــــب  یشــــــغل منصــــــب
الوالیـــــة الرابعـــــة نموذجـــــا مـــــذكرة دكتـــــوراه فـــــي التـــــاریخ المعاصـــــر، جامعـــــة أبـــــو ) 1962-1954(الثـــــورة الجزائریـــــة: نظیـــــرة شـــــتوان: الفرنســـــیین، انظـــــر
  . 495-494، ص ص 2008\2007، )الجزائر(بكر بلقاید، تلمسان

                       .160الصالح البجاوي، المرجع السابق، ص محمد3
والتوزیــــــع، الجزائــــــر، ص ص  ، الشــــــركة الوطنیــــــة للنشــــــر3،ط)بدایــــــة االحــــــتالل(ابــــــو القاســــــم ســــــعد اهللا، محاضــــــرات فــــــي تــــــاریخ الجزائــــــر الحــــــدیث4

95-96.  
 .122محمد الصالح البجاوي،المرجع السابق، ص5

مــــــن األســــــر القومیــــــة فــــــي الصــــــحراء التــــــي مالــــــت إلــــــى القــــــوة الفرنســــــیة فــــــرع مــــــن أســــــرة أوالد ســــــیدي و 
حیـــــث تمكـــــن مـــــن قمـــــع المقاومـــــة التـــــي قادهـــــا الشـــــریف  1850منـــــذ  1الشـــــیخ عـــــن طریـــــق ســـــي حمـــــزة

ــــد اهللا عــــام  ــــي السنوســــي، والشــــیخ ســــي النعیمــــي ا  1851محمــــد عب ــــن عل بإیعــــاز مــــن الشــــیخ محمــــد ب
ألخــــر مــــن أســــرة أوالد ســــیدي الشــــیخ، و تمكــــن الفرنســــیون بفضــــل مســــاعدة خســــي حمــــزة زعــــیم الفــــرع ا

م، واحــــتالل مدینــــة االغــــواط 1853مــــن التوســــع فــــي الصــــحراء والــــدخول إلــــى ورقلــــة عــــام " ســــي حمــــزة"
ومقابـــــل ذلـــــك عینتـــــه خلیفـــــة علـــــى منـــــاطق واســـــعة مـــــن الصـــــحراء تمتـــــد مـــــن البـــــیض   2،م1852عـــــام 

ــــــه  ــــــة، وخلف ــــــى ورقل ــــــو بكــــــر"إل ــــــه أب ــــــائر  1861عــــــام " ابن ــــــى الث ــــــبض عل ــــــاء الق ــــــذي تمكــــــن مــــــن إلق وال
   3.الشریف محمد عبد اهللا
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 _____________________________________  

ــــــد ســــــي بــــــوبكر ولــــــد ســــــی) 1861-1818(ســــــي حمــــــزة 1 دي الشــــــیخ، ولــــــد بقریــــــة األبــــــیض، عینــــــه الفرنســــــیون خلیفــــــة علــــــى االغــــــواط  ول
  .72، ص )1934-1837(االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائریة: إبراهیم میاسي:م،انظر1861توفي 

  .103ص حمیدة عمیراوي، المرجع السابق، 2
بــــــن علــــــي السنوســــــي، أعلــــــن المقاومــــــة ولــــــد بعــــــین تیموشــــــنت تتلمــــــذ علــــــى یــــــد محمــــــد ) 1895-1870(الشــــــریف محمــــــد بــــــن عبــــــد اهللا،3

تــــــــــاریخ الجزائــــــــــر الثقــــــــــافي، الحركــــــــــة الوطنیــــــــــة : أبــــــــــو القاســــــــــم ســــــــــعد اهللا: فــــــــــي منطقــــــــــة الواحــــــــــات، انظــــــــــر 1851ضــــــــــد الفرنســــــــــیین 
 .52، ص1، ج)1900-1830(الجزائریة

 
  

  :القیاد والبشوات-2

فــــــي محاربتــــــه  ال تنســــــى دور القیــــــاد و البشــــــوات االیجــــــابي والفعــــــال فــــــي مســــــاندة االســــــتعمار الفرنســــــي
  :للثورات الشعبیة، ومن بین هؤالء القیاد واألغوات الذین افنوا عمارهم في خدمة فرنسا نجد

ــــا عــــونیین للماریشــــال بیجــــو  ــــذان كان ــــة آل ســــائح الل ــــدور مــــن عائل ــــي ســــي الق األغــــا صــــالح ســــي عل
ت أمــــا فــــي منطقــــة الغــــرب والجنــــوب الغربــــي فقــــد ظهــــر عــــدة قیــــاد وبشــــاوا.فــــي منطقــــة مجاجــــة و البــــرج

  :تحالفوا مع فرنسا
وهـــــو ابـــــن أخ مصـــــطفى بـــــن إســـــماعیل خصـــــم األمیـــــر : احمـــــد ولـــــد القاضـــــي باشـــــا أغـــــا فرنـــــدة-1

  .عبد القادر إذ كان یخبر فرنسا بتحركات الشیخ بوعمامة
ســـــاعد الجـــــیش لفرنســـــي فـــــي توســـــعاته فـــــي منطقـــــة الغـــــرب، :األغـــــا قـــــدور ولـــــد عـــــدة أغـــــا ســـــعیدة-2

  .1881خ بوعمامة سنة وشارك بجیوشه في معركة تازنة ضد الشی
أغـــــا منطقـــــة تیـــــارت ســـــاهم فـــــي مطـــــاردة القبائـــــل لمتمـــــردة عـــــن : األغـــــا الحـــــاج قـــــدور الصـــــحراوي-3

ـــــدهم  ـــــل قائ ـــــال عمـــــور، وقت ـــــل جب ـــــال مقاومـــــة بوعمامـــــة، وطـــــارد متمـــــردي قبائ الســـــلطة الفرنســـــیة، واغتی
   1.الرزیقات احمد بن عبد اهللا
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___________________________  

ــــــي، رســــــالة دكتــــــوراه )1962-1954(الحركــــــات الجزائریــــــة المضــــــادة للثــــــورة التحریریــــــة: زروالجمعیــــــة بــــــن 1 ــــــدكتور،اجقو عل ، إشــــــراف ال
ـــــة  ـــــوم اإلنســـــانیة، جامعـــــة الحـــــاج لخضـــــر، باتن ـــــة العل ـــــاریخ، كلی ـــــاریخ الحـــــدیث و المعاصـــــر، قســـــم الت ـــــر( فـــــي الت ، 2012\2011،)الجزائ

 .50ص
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المجندین الجزائریین في الحربان  إقحام:"الفصل الثاني
العالمیتان األولى والثانیة وموقف كل من الجزائریین 

  ":اإلجباريوالفرنسیین من التجنید 
  

-1918إقحام المجندین  الجزائریین في الحرب العالمیة األولى :01المبحث

1914  

 والحرب اإلجباريموقف الجزائریین والفرنسیین من قانون التجنید :02المبحث 
  .العالمیة األولى

  :موقف األطراف الجزائریة]أ
  1912-1914ردود الفعل السیاسیة : 1-أ

  .الثورات الشعبیة : 2-أ
  .موقف المستوطنین والفرنسیین]ب

  1939-1942إقحام الجزائریین في الحرب العالمیة الثانیة : 03المبحث 

  :المجھود الجزائري خالل الحرب1

  .التجنید)أ1

  .استغالل الموارد)ب1

  .موقف الجزائریین من الحرب العالمیة الثانیة: 04المبحث 
  
  
 
 
  

  1914-1918إقحام الجزائریین في الحرب العالمیة األولى : 01المبحث 
كان الفرنسیون یعلمون بان انتصارهم على الجزائریین كان بقوة السالح ،ولم یكن عن طریق اتفاق أو    

استسالم إرادي،ولذلك كان علیهم أن یعملوا على المحافظة والسیطرة على الوضع الداخلي بكل ما یمكن 
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إلى ضم الجزائر بلغة  ،ففرنسا لم تكتفي باحتالل البالد وتشرید األهالي بل عمدت  1أن یتوفر لدیهم 
 ،والذي نتج عنه المحو الكامل للكیان الجزائري مع كل ما  1834قانونیة بقرار الضم التعسفي سنة 

  2.كمحو اللغة،التاریخ والرموز الوطنیة:یقتضیه هذا القرار من نتائج

وعندما بدأت التحرشات األلمانیة بجیرانها في أوروبا كان الفرنسیون عامة والمعمرون خاصة یخشون   
من قیام حرب اوروببة یمكنها أن تفتح المجال أمام الجزائریین للثورة على فرنسا وٕاعالن االستقالل عنها 

لجزائریین لفرنسا الذي كان ،التي لم ینسها الفرنسیون،فوالء األهالي ا 1871خاصة بعد ثورة المقراني 
،قد فاجأ 1914یدعیه الحاكم العام في الجزائر والذي ماانفك یتشبث به منذ بدایة الحرب العالمیة األولى 

جمیع من كان مطلعا على الوضع السیاسي االجتماعي واالقتصادي للبالد التي كانت تعیش غلیان 
اإلسالمي ویرجون إثارة العواصف في شمال إفریقیا كبیر ،فاأللمان أنفسهم كانوا ینتظرون ثورة العالم 

عامة والجزائر خاصة،وفرنسا لم تكن تجهل هذه الحقیقة ،لهذا استغلت القصف الذي تعرض له میناء 
عنابة وسكیكدة من طرف ألمانیا ،إذ اندفعت في حملتها الدعائیة الواسعة ضد ألمانیا حیث صورت 

  3.الثورة بأنه دلیل على صدق وٕاخالص الجزائریین لفرنسا فشلها في محاولتها جر الجزائریین إلى

  

 

 

  

____________________________ 
  .204، ص1972محمد بن عبد لكریم، بیروت، : حمدان خوجة،المراة،تر1
  86،ص  1983،دار الغرب اإلسالمي،الجزائر،3،ط3،ج1930-1945(أبو القاسم سعد اهللا،الحركة الوطنیة الجزائریة 2
 .132،ص 2008هذه هي الجزائر،دار البصائر،الجزائر،: توفیق المدنيأحمد 3

وبقیت فكرة التجنید بین الرفض والقبول إلى غایة عشیة اندالع الحرب،ومنذ االنطالقة األولى لها   
ومع ارتفاع الخسائر البشریة لفرنسا،اتضح اختالل التوازن في القوى العسكریة بین فرنسا وألمانیا من 

" بوانكري"س الجمهوریة العودة إلى نظام تكثیف التجنید ،فاصدر رئی" میسمي"حیث القوى العددیة،فقرر 
مرسوما رئاسیا تضمن بعض اإلصالحات المادیة والمعنویة الخاصة بالمجندین،مثل تقدیم مكافأة شهریة 
لعائلة الجند طیلة مدة الخدمة ،إلى جانب منح شهادة حسن السلوك ،واالهم من ذلك الطریقة التي سیتم 

  1.بها التجنید

تقدم حوالي  1914أوت  14نفسیة الجزائریین حیث سجل یوم  فقد كان واقع التجنید بالغ األثر على 
جزائري إلى الثكنات العسكریة من عدة بلدیات منها بلدیة معسكر طلبا للتجنید وذلك طیلة مدة 30
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جزائریین، والمهم في األمر انه عندما تحدث  4الحرب،ونفس الشيء حدث في سیدي بلعباس حیث تقدم 
افأة ردوا علیه بأنهم لم یتقدموا للتجنید طلبا للمال،وٕانما من أجل الدفاع معهم القائد العسكري عن المك

  2.عن وطنهم األم فرنسا

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________  

  

1Arch :com d'elmalah,boite n°20,service militaire 1914                                               
 

2DAWO, série I 4474,Renseignement individuel pour servir au recrutement du personnel administratif 
indigène à la surveillance politique et administratif du population musulmans d'orange(1914 à 19     
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م العسكري ، وتجدر انفجرت الحرب في حین كان المجندون األولون لم یكادوا ینتهون من تدریبه  
اإلشارة هنا إلى أنهم أتین من األریاف أي معظمهم كانوا أمیین وجهلة بالوضع الدولي أو قد تم حملهم 

إلى السواحل األوروبیة ثم إلى الجبهة مباشرة،بینما وضعوا بدلهم الجنود السود من مستعمرات فرنسا في 
  1.إفریقیا

جندت الحكومة الفرنسیة مع بدایة الحرب اآلالف من الجزائریین ،وقد تم تنظیم عملیة التجنید من    
طرف الموظفین اإلداریین بالتعاون مع القیاد الذین یراقبون تحركات الجزائریین  وكذلك حددت المكافأة 

 80شدت أیضا حوالي فرنك ،ولم تكتفي السلطة الفرنسیة بتجنید الجنود بل ح 250المالیة كحد أقصى 
-1918الحرب ألف للعمل في المصانع والمناجم بدال من العمال الفرنسیین المجندین ،وذلك طیلة فترة 

  2.كلها من مجموع الرجال العاملین بالجزائر٪20م أي حوالي  1914

  

  

  

  

  

  
  
  
 
  
  

____________________________  
  

CGDO, rapport du préfet, octobre 1914,p378                                                       1  
  .64م،ص5،1976،المجلة التاریخیة المغربیة،عدد  1914-1918ماني جلبان،الجزائریون بفرنسا 2

سبق ذكره،إن السلطة الفرنسیة مثلما استخدمت أسلوبا لینا مع  یتضح من خالل ما    
یمنع أنها استخدمت في نفس الوقت أسلوبا عنیفا في تجنید الجزائریین سواء الجنود أو  الجزائریین،فهذا ال

العمال الذین یتهاونون عن االلتحاق بالخدمة العسكریة عند إستدعائهم ،وطبعا هذا الدور قام به 
  1. 1915الجمارك إلجبارهم على التعاون مع فرنسا،وتواصلت عملیة تجنید الجنود والعمال خالل سنة 
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ظلت الوضعیة السیاسیة في الجزائر مضطربة ،وذلك بسب بعض الجزائریین الرافضین لقضیة    
التجنید والذین قاموا ببعض االعتداءات تعبیرا عن ذلك،ولقد عملت فرنسا على استغالل الطاقات البشریة 

الفرد  استغالال فاحشا منذ اندالع الحرب ودون مراعاة الجانب اإلنساني من حیث صحة وقدرات
  :الجزائري ومراعاة إمكانیة تحمله ألعباء الحرب وأهوالها وكان لفرنسا هدفان

تدعیم قوات الجیش الفرنسي باألهالي الذین عرفت عنهم الشجاعة والصبر ،باإلضافة أن -1
،مما جعلهم یفكرون في استغالل األهالي  2الفرنسیین عرفوا في المدة األخیرة تناقصا في عدد السكان 

  . 1912 اإلجباريابعد حد في إطار قانون التجنید إلى 

تفریغ البالد من الطاقات البشریة الشابة حتى ثامن شر انتفاضة شعبیة محتملة على غرار ما - 2
  .،إثر انهزام القوات الفرنسیة في حربها ضد ألمانیا1871حدث عام 

روسیا،المملكة :وتوالت األحداث األوروبیة وأخذت الدول األربعة الكبرى المتنافسة    
حرب طاحنة قد تنطلق  النمساویة،فرنسا،وألمانیا تتبادل التهم فیما بینها وتعد العدة للتعبئة العامة لمواجهة

 3.من حین آلخر

  

_________________________  
1 CGDO, délibération Avril 1915,p 76.  

  .                     425محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق،ص 2

  .302،300عبد العزیز سلیمان نوار وعبد المجید نعنعي،المرجع السابق،ص ص 3

  ":الجنود"تجنید الطاقات البشریة -أ
أوت  03وعلى فرنسا في 1914أوت  01عندما أعلنت ألمانیا الحرب على روسیا في   

،كانت هذه األخیرة قد أعلنت من جهتها التعبئة العامة في جمیع ترابها الوطني وكذا في جمیع 1914
  1.األقطار التابعة إلمبراطوریتها

یس الجمهوریة الفرنسیة الذي وكانت قد أعلنت التعبئة العامة في القطر الجزائري بمرسوم من رئ  
كما أصدرت رئاسة الجمهوریة . م 1914أوت  02أمر بتعبئة كل الموارد المتوفرة فیه وذلك بتاریخ 

  .م1914نوفمبر 21الفرنسیة معاشات التقاعد من الخدمة العسكریة یوم 
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ا من طرف كما تناقلت وسائل اإلعالم الفرنسیة بعد أقل من أسبوعین من إعالن الحرب على فرنس  
األلمان،تقریرا عن كیفیة الوالء الذي عبر عنه الجزائریون تجاه الوطن األم،وقد عبروا عن ذلك الوالء 

  :بثالث طرق
  .التطوع في الجیش الفرنسي.1
  .تصریحات الجمعیات والشخصیات ذات النفوذ وسط األهالي.2
  .االشتراكات واإلعانات المالیة لمساعدة الجیش الفرنسي.3

ءا على رأي الكتاب الفرنسیین فإن جمیع الطبقات االجتماعیة في الجزائر ساهمت في هذه وبنا   
  .الحرب

والشك في أن الجزائریین قد شاركوا في الحرب العالمیة األولى ولعبوا فیها دورا هاما كجنود شجعان  
  2.شهد لهم بذلك العالم والفرنسیون

وللتذكیر ...تزال لم تغلق بعد أن سلسلة التضحیات التي قدمتها الجزائر ما:" قال الحاكم العام لوتو   
الف محارب من األهالي إلى األربعین 40فان الجزائر قد أضافت ...فانه منذ بدایة الحرب إلى یومنا هذا

  3."ألف جندي
  

__________________________________________  

  .426بجاوي،المرجع السابق،ص  محمد الصالح1
  .210،ص  3أبو القاسم سعد اهللا،الحركة الوطنیة،ج2
  .436محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق،ص 3
قد ال نتعجب لهذا االستنزاف للطاقة البشریة إذا ما علمنا بأن تجنید الجزائریین كان یتم بطریقة  

تعسفیة دون مراعاة شروط حقوق اإلنسان في الحیاة ،الن التعداد المحصل علیه هو الذي یهم اإلدارة 
هالي في صفوف الجیش االستعماریة بالدرجة األولى،هذا وقد لعب اإلغراء دورا هاما في مجال تجنید األ

م حتى كان العدد المحصل علیه نتیجة هذه التظاهرات 1914الفرنسي بحیث لم یكد ینتهي عام 
جندي متطوع،وتواصلت المجهودات الفرنسیة على نفس الوتیرة طیلة  15000والحمالت الدعائیة بلغ 

ألف  40000م 1917جندي متعاقد،وبهذا صار العدد اإلجمالي سنة  27000م إذ سجلت 1916عام 
  .ألف جندي  120.000جندي إضافي،وفي نهایة السنة بلغ عددهم 

إن عدد الجزائریین :"حین قال) سینوري(ومما سبق ذكره یتضح أن الرقم الذي ذكره الكاتب الفرنسي    
  1." جندي یكون هو الرقم األقرب إلى الحقیقة25.000المشاركین في الحرب العالمیة األولى هو 

باإلضافة إلى إن الحكومة الفرنسیة كانت تسعى إلى استقطاب اكبر عدد ممكن من العمال الجزائریین     
لتشغیلهم باآلالت في المصانع والحقول والموانئ الفرنسیة،لتعویض النقص الذي آلت إلیه الید العاملة 
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اقات البشریة الحیویة نتیجة هذه الحرب الطاحنة،وهكذا تعاونت كل المعطیات على تفریغ البالد من الط
عامل شدوا 270.000جندي خاضوا المعارك في میدان القتال هناك أیضا  250.000باإلضافة إلى 

  2. سواعدهم القویة ازر االقتصاد الفرنسي لتبقى الجزائر بعد ذلك محرومة من شبابها وكهولها

ي انتصار فرنسا وحلفائها عبر وزیادة على ما تم رصده من موارد بشریة هامة أسهم بها الجزائریون ف   
البحر بأكثر من نصف ملیون منهم من كانوا  جنودا ومنهم من كانوا عماال، وكانت خسائرهم فادحة بعد 

 3.أن ابلوا البالء الحسن فأینما حلوا كان النصر حلیفهم

 

  

___________________________________________  

  

  .441محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق ،ص 1
  .14م،ص 1985عبد الحمید زوزو ،الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة الجزائریة،طبعة الجزائر،2
 .26م،ص 2009أبو بكر رحال،وزارة الثقافة،الجزائر ،: فرحات عباس،لیل االستعمار،تر3

  :تعبئة الموارد البشریة-ب

إلى جانب استغالل الموارد البشریة لجأت فرنسا أیضا إلى استغالل كل الثروات الموجودة في     
الجزائر المستعمرة التي اوجب علیها الفرنسیون المساهمة في تموین فرنسا بالمواد الغذائیة 

حبوب،خضر،حمضیات،لحوم،حتى تتمكن فرنسا من مجابهة أعباء هذه الحرب المفروضة على :من
  .الجمیع

أسباب غزو و احتالل الجزائر ،إذ كانت الجزائر ضحیة الحبوب  أهمأن قضیة الحبوب كانت من    
الزراعیة حیث تماطلت فرنسا في دفع مستحقاتها،إذ كانت فرنسا تأخذ منتوجات الحبوب بالمصادرة مرة 

  1.وباالستیالء علیها مرة أخرى

اإلنتاج بسبب تجنید الشباب العامل في  كما انه من المالحظ تضرر زراعة الكروم وانخفاض     
محاصیل الكروم،والمالحظ أیضا أن استغالل فرنسا لموارد الجزائر في المیدان الفالحي لم یكن یقتصر 
على المحاصیل الزراعیة فحسب،بل تعدى إلى رؤوس األغنام ،فقد تم تصدیر اآلالف منها إلى فرنسا 

  2.علیها في ظل ارتفاع نفقات الحرب لتغطیة العجز المسجل أمام الطلب المتزاید

وشراء كل ما وجد في القطر  احتكارجانفي فیه  04م تم إصدار مرسوم في  1916ففي سنة    
م كان هزیال،أما 1917الجزائري من قمح وشعیر وفرینة،ومازاد الطین بلة إن المحصول الزراعي لعام 
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الحبوب بمختلف أنواعها إلى الجزائر،ونفس الحاكم العام قرار تصدیر ) جویار(م أصدر  1918سنة 
 3.الشيء بالنسبة للكروم والثروة الحیوانیة،وفرت الجزائر دعما مالیا صغیرا على حساب األهالي

  

___________________________  
1Charles Robert Agéron,Histoire de l'Algérie contemporaine,(1914-1990) ,éd.Armand Collin, 

Parie,1990,p552    
،سمیر كرم،مؤسسة األبحاث :دراسة في االستعمار والتغیر االجتماعي والسیاسي،تر:مغنیة األزرق ،نشوء الطبقات في الجزائر2

  .73م،ص 1980العربیة،لبنان،
  .14ناصر بلحاج،المرجع السابق،ص 3

  :موقف الجزائریین والفرنسیین من قانون التجنید االجباري:02المبحث 
  :األطراف الجزائریةموقف  ]أ
  :م1912- 1914ردود الفعل السیاسیة :  1-أ
م نهضة وحركة وطنیة بأشكال جدیدة 20م وبدایة القرن 19فقد عرفت الجزائر مع نهایة القرن  

وأسالیب مختلفة تحولت شیئا فشیئا من العمل العسكري إلى العمل السیاسي ،حیث أن قرار الخدمة 
خطا عظیما في كافة أنحاء البالد ،وتصدى له الجزائریون كونه سخرهم العسكریة اإلجباریة قد أثار س

للدفاع عن دولة تضطهدهم  وال تعترف لهم بأیة حقوق،ویجعل المسلمین یقاتلون بعضهم في سبیل دولة 
غیر مسلمة فحاولوا إلغاء القانون أو التخفیف من طغیانه بإصدار البیانات الشاجبة،وبالتظاهر والتصادم 

  1.طة واعتصام العدید منهم إلى المشرق العربي فرارا من التجنید الغاشممع الشر 

م،عن 1908جانفي 02وقد عبر سي محمد بن رحال و هو أحد الذین استجوبهم لجنة التحقیق في   
أن قانون التجنید العسكري االجباري سوف یظهر للوجود (( رأیه في مشروع التجنید االجباري بقوله

ذا البد من تهیئة األرضیة المناسبة لذلك،لمدة طویلة قبل أن تفكر فرنسا في تطبیقه عاجال أم آجال وله
  2.))إذ یجب قبول األهالي في الوظائف الخاصة أوال وتوسیع حریة الصحافة وتسهیل القروض لألهالي

ین ولقد كان رد الفعل عند األهالي اتجاه القضیة الحساسة بارزا في بدایته عند العسكریین المتنور  
وجماعة النخبة الذین كانوا مؤیدین لفكرة تجنید األهالي شرط أن تكون وسیلة وغایة ینال بموجبها 

یجب أن تتضح :((المتخرجون من الخدمة العسكریة حقوقا مدنیة معتبرة وقد عبر عن ذلك احدهم بقوله
  3)).الحقوق مسبقا حتى نتخلص من كل مساومة فیما بعد

  

_____________________________  
  .88م،ص 2010رابح لونیسي وبشیر بالح وآخرون،تاریخ الجزائر المعاصر،دار المعرفة ،الجزائر ،1
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  .47ناصر بلحاج،المرجع السابق،ص 2
  .33ابراهیم بن العڤون عبد الرحمان،المرجع السابق،ص 3

 اإلسالميالدین  ي تناقضا صارخا معي الجیش الفرنسف تجنیدصلحون فقد عبروا عن تناقض الأما الم 
ومدى األخطار التي تنجر عنه من خالل مقاالتهم وتجمعاتهم وخطبهم،كما عبر الجزائریون عامة عن 

  1.عدیدة بأشكال اإلجباريرفضهم للتجنید 

بد ال"مة العسكریة اإلجباریة بقولهمافقد عبرا عما یرجوانه من الخد،امي وبوضربةأما الدكتور ابن الته 
 ها یكونمن المدارس وعند واإلكثار والحصول على المساواة في الضرائب"من إلغاء قانون األندیجینا

  .الدم الجزائریون مستعدون لدفع ضریبة
البالد هروبا من التجنید ،وراح أكثرهم یتحدث عن مغادرة بالد كانت مفجوعةفي ال یرفي حین الجماه   

  .تعیش حالة اضطراب في الجیش الفرنسي،فغدت البالد
غیر أنه كان بعض أعضاء حركة الشبان الجزائریین یرى أن حقوق المواطنة الفرنسیة تتعارض مع   

یرون عدم تعارضها وبالتالي فقد كانوا یرون في  -وهم األغلبیة-األحوال الشخصیة ،وبعضهم األخر 
بة للفئة المثقفة فقط،حیث صرح النائب التجنید فرصة للمطالبة بحقوق المواطنة الفرنسیة على األقل بالنس

إنني أرى أنه من المستحق مقابل تجنید المسلمین :"المالي والبلدي بحسین داي محمد بن سیام قائال
وتوسیع وزیادة الحقوق السیاسیة بالنسبة إلیهم ،وبالطبع لن تمنح هذه الحقوق لكل العرب والسیما 

  2.فیهم بعض الشروط الخاصةالجنسیة الفرنسیة وٕانما تمنح للذین تتوفر 

،ولكن على الرغم من ذلك یسي لجماعة الشبان الجزائریینومن هنا یمكننا أن نستنتج الضعف الرئ  
سعى بعض جماعة الشبان الجزائریین إلى نشر ثقافة الغرب في أوساط المجتمع الجزائري قصد إخراجه 

لعدل والمساواة،كما طالبوا بالمساواة في من الجهل والتخلف وتطویره في إطار المبادئ الدیمقراطیة،ا
  3.الحقوق السیاسیة مع الفرنسیة ،وبإلغاء قانون األهالي وغیره من القوانین االستثنائیة

_________________________________________    

  387محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق،ص 1
الشبان الجزائریین المتخرجین من الجامعات الفرنسیة والذین كانوا قادرین أن یصعدوا فوق الجماهیر وأن یضعوا أنفسهم ناشري :النخبة*

  .الحضارة الحقیقیین 
  47ناصر بلحاج،المرجع السابق،ص 2
  31إبراهیم بن العڤون عبد الرحمان ،المرجع السابق،ص 3

  :الثورات الشعبیة- 2-أ
  :1914بني شقران  ثورة- 1-2-أ

ثورة بني شقران هي انتفاضة لقبائل أهمها قبیلة بني شقران تقع  بمنطقة الفراقیق بوالیة معسكر أین تقع   
م كرد فعل ضد قانون التجنید 1914،اندلعت رسلسلة جبال بني شقران بالجزائر أثناء االستعمار الفرنسي للجزائ
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دخول فرنسا في حرب ضد ألمانیا وحاجتها لحشد المزید جعلها تطبق فاندالع الحرب العالمیة األولى و .اإلجباري
القانون على كامل مستعمراتها جبریا على كل من رفض بشتى الطرق وإلجبار الشباب الجزائري على الرضوخ 

الوضع في بني  انفجارألوامر التجنید لجأت السلطات االستعماریة بإلقاء القبض على شیوخ مما أدى إلى 
   .  شقران
نحن على بنیة "ولم تكن السلطات االستعماریة تجهل حقیقة ثورة األهالي ضدهم،فقد كتب كلیمنصو 

م 1914وهذا ما حدث فعال سنة ".ودرایة جیدة من أنه في حالة حرب أوروبیة ستحدث ثورة في الجزائر
عسكر ثم امتدت إلى مدینة م" سیدي دحو"م بقریة 1914سبتمبر  21،وقد بدأت أحداث التمرد  1

  .بالذات
على الجزائر ومحاولة إجراء  اإلجباريوأثناء قرار الحكومة الفرنسیة الخاص بتطبیق الخدمة العسكریة    

فبعض الشبان لم یتقدموا للفحص الطبي بل حددوا مظاهراتهم أمام مقر  الفحص الطبي لسكان القریة
اإلدارة هذه المرة إلقاء القبض على أعیان بمعسكر،وكان رد " باب علي"البلدیة الواقع قرب الحي الشعبي 

سبتمبر  28وتدخل الجیش مساءا ،القریة،لكن المتظاهرین هاجموا فرقة الشرطة وأطلقوا سراح المعتقلین
،واعتقلت أعیان القریة وساقت "سیدي دحو " فحاصرت كتیبة عسكریة مزودة بالمدفعیة قریة1914

  2 .شبابها قهرا إلى الثكنات دون فحص وال قرعة

وهكذا حدثت في بلدیة معسكر بالتحدید منطقة بني شقران ثورة قام فیها األهالي بثورة ضد فرنسا    
 3.اإلجباريم بسبب التجنید  1914

  

_________________________________________  

  .373محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق،ص 1
م،المجلة التاریخیة ،المركز الوطني للدراسات التاریخیة،النصف  20الشعبي في القرن غانم محمد،انتفاضة معسكر أو دینامیة النضال 2

                                                 .99م،ص1986م،القبة،الجزائر ،1986األول من 
  .83،صم2009،دار البصائر ،الجزائر،2یحي بوعزیز،ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین ،ط3   

  :موقف المستوطنین والفرنسیین]ب
 لتبریر رفضهم الذي تكتسیه ص الحجج التي اعتمدها المستوطنونیمكن تلخی:موقف المستوطنین-1

 رته هذه المعارضة من ردود فعلالعنصریة الممزوجة بالكره الشدید لألهالي الجزائریین،وما أثا
  :اإلداریین والسیاسیین،وتتمحور في،لفرنسیینل

أولهما التخوف من تجنید الجزائریین بسبب خطر تسلیحهم وتدریبهم العسكري،إذ بعد اقتراح میسمي -
لمشروعه،وتشكیل اللجنة المكلفة بدراسة القضیة برز التخوف من حمل الجزائریین للسالح أكثر لدى 

ئد صرحوا في مختلف الجراف ئل االحتجاج والمعارضةالعامة حیث عبروا عن ذلك من خالل وسا
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وان معارضة المستوطنون لمشروع میسمي حسب  ،1والصحف التي كانت تصدر بالجزائر آنذاك
المتواجدة بشمال إفریقیا و  ة الفرنسیة المتكونة من فرنسیینتصریحاتهم یرید نقل الوحدات العسكری

ولعائالتهم  الحمایة ألمالكهم وال یوفر وتعویضها بتلك المتكونة من أبناء األهالي،وهو ماال یضمن أمنهم
  2.خاصة في حال اندالع ثورة بالبالد

وثانیهما التخوف من منح أولئك األهالي الذین یمثلون األغلبیة بالجزائر حقوق سیاسیة مقابل تأدیة -
الخدمة العسكریة اإلجباریة،وبالتالي مساواتهم بالمستوطنین،فالمعمرون آنذاك اعتبروا التجنید االجباري 

  3.ن عامة من الحصول على الحقوق السیاسیة والمدنیةفرصة ستمكن الجزائریی

،فقد رفضوا بشدة تجنید المسلمین حیث ابدوا تخوفهم من أن یصیر د االسرائلیینأما عن موقف الیهو    
لهؤالء الحق في التربع على الرئاسة البلدیة وبقیة المناصب التي ال ینالها الفرنساوي إال بعد قراءة 

عقد مؤتمر إفریقیا الشمالیة الخاص بالمستوطنین الذي تبنى قرارا باإلجماع م 1908وفي سنة .وتعلیم
قد نقل موقف ) جونار(برفض التجنید االجباري للمسلمین الجزائریین رفضا مطلقا وكان الحاكم العام

 4.م1908مارس 12المستوطنین وطرحه لدى الحكومة الفرنسیة في تقریر بتاریخ 

  

___________________________  
  722شارل روبیر آجرون،المرجع السابق،ص 1
  26ناصر بلحاج ،المرجع السابق،ص 2
  30المرجع نفسه،ص 3
  389محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق،ص 4
حیث نجد األمر یختلف عند رجال السیاسة الفرنسیین الن فكرة التجنید االجباري  :الفرنسیینموقف -

ت نابعة من وجوب مراعاة المصلحة العلیا لفرنسا لتغطیة التعداد والعجز الذي كان یشكو لألهالي كان
منه الجیش الفرنسي وذلك بتطبیق إجراءات قانون التجنید االجباري ،خاصة مع تطور القوة العسكریة 

ة الفرنسیة األلمانیة ،لذلك لم یرى الفرنسیون المؤیدون للتجنید االجباري مانعا دون منح حقوق المواطن
  1.لألهالي الجزائریین كإجراء ضروري لقبولهم في الجیش النظامي الفرنسي بصورة عادیة

وعندما أصبح میسمي وزیرا للحرب صرح بأنه یؤید توجه الحكومة نحو منح األهالي الجزائریین مقابال 
  .لخدمتهم العسكریة 

بدایة القرن العشرین ازدادت  م،فمع1908تدعو إلى هذا االتجاه منذ سنة  Temps وكانت صحیفة
  2.تجنید األهالي مرغمةل في الجیش فاضطرت الحكومة األزمة
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ولكن بالمقابل لم یكن تجنید الجزائریین مرضیا لجمیع  الفرنسیین السیاسیین والعسكریین حیث كان  
جنسیة الفرنسیة معارضین للتجنید ألنه قد یؤدي إلى منح ال) فریبال(العدید منهم أمثال النائب البرلماني 

  3.لألهالي

، والذي نقلته عنها جریدة L'humanitéمن خالل مقال له في صحیفة ) رواني(أما النائب االشتراكي    
La Dépêche Algérien  تبین أن الخدمة العسكریة اإلجباریة على األهالي تتناقض مع التجنید ،

الحق في فرض الخدمة العسكریة اإلجباریة لیس لفرنسا :"لذلك أضاف قائال،بصیغة االنضمام اإلداري
  "...على األهالي ولیس لها الحق في إجبارهم على الدفاع عن وطن وعن علم بعینهم

إذا لقد تمیزت وجهات نظر العسكریین هي األخرى بالتضارب واالختالف حیث كان فیهم المؤید   
  4).فیلبار برون(ید العسكریین،أمثال والمعارض ،وفي الواقع كان أغلبهم مؤیدین متفقین على ضرورة تجن

_______________________________________________  

  388محمد الصالح بجاوي،المرجع السابق،1
  38ناصر بلحاج،المرجع السابق،ص 2
  39المرجع نفسه،ص 3
  41المرجع نفسه ،ص 4

  :193-1942إقحام الجزائریین في الحرب العالمیة الثانیة : 03المبحث 
نسا ضعیفة في بالدها م كانت فر 1939عندما بدأت الحرب العالمیة الثانیة في نهایة صیف عام    

  1.أهبة االستعداد معنویا جیش على وفي الجزائر،فال

على هذا األساس رأت فرنسا في الجزائر فرصة سانحة لالعتماد علیها خاصة أمام عجزها،إذ یتضح  
م ،الذي جاء 1939عام ) جورج موندال(وزیر المستعمرات الفرنسي آنذاك  صریحتذلك من خالل 

  2."جال إلنقاذ الوطن األم فرنساتعد المستعمرات مستودعا من الر :"فیه

  :المجهود الجزائري خالل الحرب-1
إال بواسطة تجهیز . 3اإلدارة الفرنسیة بأنه یستحیل إیقاف اآللة النازیة تلك تأكدبعد  :التجنید- أ- 1

جیش كثیر العدة والعتاد والعدد،وعلیه رأت في المستعمرات مستودعا إلنقاذها خاصة شباب 
  4.ر فرنسیةالجزائر،فسعت إلى تحقیق ذلك بكل الوسائل،أهمها العمل بخرافة الجزائ

فرنسا على تجنید اكبر عدد ممكن من شبان الجزائر في صفوف الجیش الفرنسي من خالل  فعمدت 
 **) إدوارد داالدیي(،حیث أكد رئیس الجمعیة الفرنسیة ووزیر الدفاع الوطني  تصریحات المسؤولین

العسكریة  بان فرنسا قادرة على حمایة اإلمبراطوریة الكولونیالیة ،ولها القوة"م، 1939ماي  11،بتاریخ 
  5."لتحقیق ذلك

_______________________  
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  173،ص 3أبو القاسم سعد اهللا،المرجع السابق،ج1
،المكتب الجامعي 2الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین ،ج:یحیى،العالم العربي الحدیث والمعاصرجالل 2

  685م،ص 1998الحدیث،اإلسكندریة،
  .أقصد بذلك دولة هولندة*
3Agéron ,Histoire de France colonial ,OP, cit , p 317 
  448بشیر بالح،المرجع السابق،ص 4

،كما شغل منصب وزیر الدفاع الوطني فرنسي ثالث مراتم بباریس،تولى منصب رئیس الوزراء ال1884أفریل  10من موالید **
عن طریق تقدیم تنازالت ) نیفیل تشمبرالین (مع رفیقه البریطاني .2.ع.م،عمل للحیلولة  دون وقوع ح1940م إلى 1936والحرب من 

،ص  1982،دار النهضة العربیة،بیروت،2عة المعرفة،شخصیات تاریخیة،جموسو :،أنظرالسویدیت لزعیم النازیة هتلر بالتنازل عن إقلیم
50  

،دار األلمعیة للنشر 1في عمالة وهران ،ط)1939_1945(عبد القادر جیاللي بلوفة،الحركة االستقاللیة خالل الحرب العالمیة الثانیة5
  23،ص 2011والتوزیع ،الجزائر ،

عملت اإلدارة االستعماریة بوسائلها الدعائیة ،خاصة وإلضفاء شرعیة على سیاستها التجنیدیة تلك ، 
الصحافة منها على تبیان مساندة ودعم عدة شخصیات جزائریة للتجنید،وأشادت في ذات الوقت بوالء 

لزمالئه السیاسیین،هذا األخیر ) فرحات عباس(وٕاخالص هؤالء من خالل مواقفهم،نذكر تصریحات 
  1.حتیاطي دفاعا عن الحریةتطوع كجندیة في مصلحة الصحة كصیدلي ا

هاجم فیه االستعمار الفرنسي ووعد بأنه سیستمر ) األمة(فقد كتب مقاال في جریدة :أما مصالي الحاج    
شمال افریقیة لیس لها شيء مشترك مع فرنسا،ومن أجل ذلك أعید إلى السجن بعد أن  نألعداءه لفرنسا 

  2.خرج منه

إن قتلت سیتولى أحدهم مهمتي،عاشت :"...والتي جاء فیهاوالدكتور لخضاري والطیب بن جلول    
وفي ذلك دعوة صریحة إلى الوقوف إلى جانب فرنسا في حربها ضد   3..." فرنسا،عاشت الجزائر

  .النازیة

الذي أكد والءه بصراحة لفرنسا،شأنه في ذلك الشأن رجال الدین  -من الزاویة القادریة- والشیخ بلحول    
بأنه حان الوقت لنا نحن المسلمین للرد على دعوة الوطن األم من أجل :"قال ألتباعه والذي 4الرسمیین، 

مواجهة الهمجیة والتسلط األجنبي،وٕاظهار تالحمنا كونوا في الموعد للرد على أول دعوة من الحكومة 
  5." الفرنسیة للدفاع عن الحق والحریة
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____________________________  
  29م،ص 2009،منشورات ثالة للنشر ،الجزائر ،2رجل الجمهوریة،ط:عباسعلي تابلیت،فرحات 1
  175،المرجع السابق،ص 3أبو القاسم سعد اهللا،الحركة الوطنیة،ج2
  29علي تابلیت،المرجع السابق،ص 3
  173،المرجع السابق،ص 3أبو القاسم سعد اهللا،الحركة الوطنیة،ج4
  23عبد القادر جیاللي بلوفة، المرجع السابق، ص 5
  
  
رغم و الشعب الجزائري رفضت التجنید، وكما أوضحنا سابقا ،فإن أغلبیة اإلطارات ومناضلي حزب  

وكریم *ذلك الموقف فإن بعض أعضاؤه جندوا في صفوف الجیش الفرنسي أمثال أحمد بن بلة 
للخبرة حیث شاركا في حملتي ایطالیا وفرنسا وكانا حسب تقاریر المسئولین العسكریین مثاال **بلقاسم

  .والتجربة
والمتتبع لعدد المجندین الجزائریین خالل الحرب العالیة الثانیة، یجده مرتفع مقارنة بسنوات    

م حوالي 1940المواجهة العسكریة األولى ،حیث وصل تعدادهم ضمن الجیش الفرنسي حتى جوان 
  .وتیرة التجنید كانت سریعة مجند،ذلك الن110.000

سطحیة،ذلك ألن  ینالتي اعتمدتها إدارة المستعمر مع المجندین الجزائریإن سیاسة اللیونة تلك  
بعد إنهزام فرنسا في جوان من عام فلمیة الثانیة،إهتمام فرنسا المفاجئ بالمجندین مراده ویالت الحرب العا

  .صفها ،وقیام حكومة بیتان حاولت هذه األخیرة جلب المجندین الجزائریین إلى 1م 1940
ي الحرب بتقدیم جملة من الخدمات للجیش كالتكفل بمعطوب) فیشي(وإلسراع عملیة التجنید قام نظام    
،هذا كما قام برفع المنح العسكریة ألهالي المجندین بنسبة إعانة عائالت المجندین،إیواء العساكر،

50٪.2  

قامت بإلحاق  ونجد أن سلطات االحتالل إضافة إلى تجنید الجزائریین كجنود في صفوف الجیش
 3.كعمال في المصانع آخرین إما لخدمة الجیش أو

 

  

_________________________________________  

م،ثم أعید تجنیده في الحرب العالمیة 1937،أدى الخدمة العسكریة اإللزامیة عام " الغرب الجزائري"م بمغنیة 1918دیسمبر 25ولد في *
م ألقیت علیه السلطات 1956اكتوبر 22اندالع ثورة التحریر عین عضوا في الوفد الخارجي ،وفي  ،وعندم1945ماي  الثانیة بعد انتفاضة

ریوة، العالقات الجزائریة :م،أنظر1962مارس  20االستعماریة القبض بعد حادثة اختطاف الطائرة ،بقي في السجن إلى غایة  لمیاء بو
  173،ص 2005-2006بلقاسمي،جامعة وهران،،أطروحة دكتوراه ،إشراف بوعالم ) 1954-1962(التونسیة 
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م بذراع المیزان بمنطقة القبائل ،عین عضوا في المنطقة الخاصة إنضم إلى لجنة الخمس،وعین قائدا 14-12-1922ولد في **
  .للمنمقة الثالثة

  105،ص 1995جبران مسعود،الحرب العالمیة الثانیة،مؤسسة نوفل للطباعة والنشر،لبنان،1
2A.W.O, BP 201, CIE (Bulletin) du 31-11-1941  

 10جبران مسعود،المرجع السابق،ص 3

  :استغالل الموارد-ب-
لم تكتفي سلطات االحتالل باستغالل طاقات الجزائر البشریة فحسب،بل قامت بتسخیر كل الموارد  

وخیرات البالد لخدمتها في جبهات الحرب العالمیة الثانیة،ففي المیدان الزراعي تم تحویل جزء كبیر من 
أصبح نصیب  إنتاج الحبوب إلى فرنسا وذلك لتغطیة العجز المسجل هناك،لكن في عهد حكومة فیشي

م أنه قد تم تحویل حوالي 1941فلقد أظهرت إحصائیات عام  1.منها یوجه إلى ألمانیا وٕایطالیا
  2.ذلك على مخزون الجزائر من القمحقنطار من القمح إلى فرنسا ولقد أثر    1.821.548

إلى فرض  ولتغطیة عجز فرنسا المالي بسبب ازدیاد عدد نفقات المواجهة العسكریة الثانیة لجأت    
  3.ضرائب عدة على المنتجات الغذائیة

وفي المجال الصناعي،كانت الجزائر  تملك من المواد األولیة مایكفي لتحقیق اإلكتفاء الذاتي في     
ومع اندالع الحرب العالمیة 4.هذا المجال،لكن سلطات االحتالل اهتمت بالصناعة االستخراجیة فقط

م تحویل الكثیر من تلك المواد األولیة لفرنسا حیث تم نقل الوقود الثانیة استمرت تلك السیاسة فقد ت
والمعادن من نحاس،زنك،رصاص،حدید،فوسفات وبعض المواد الكیماویة األخرى،كل ذلك من أجل 

خدمة المجهود الحربي الفرنسي أمام النقص المسجل هناك،وارتفاع تكالیف الحرب خاصة بعد تخریب 
 5.ث مع مصانع النسیج التي تحول إنتاجها لخدمة النازیةالعدید من المصانع مثلما حد

  

_______________________________________  
1 Agéron,Histoire de l'Algérie contemporaine.OP.Cit,p 552  

  73مغنیة األزرق ،المرجع السابق،ص 2
للحصول على دبلوم الدراسات المعمقة في التاریخ م ،رسالة 1939الى 1930كریمة بن الحسن،الحیاة السیاسیة في قسنطینة من 3

  252،ص 1984الحدیث،معهد العلوم االجتماعیة،دائرة التاریخ،جامعة قسنطینة،الجزائر،
  89،ص 1981،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر 2،ط)193-1956(رابح تركي،التعلیم التركي والشخصیة الجزائریة4
  254بق،ص كریمة بن الحسین،المرجع السا5

  
  

  :موقف الجزائریین من الحرب العالمیة الثانیة: 04المبحث 
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 نجدها متباینة بین رافض ووٕاذا تحدثنا عن مواقف الجزائریین من اندالع الحرب العالمیة الثانیة     
  :،فعلى المستوى السیاسي نجد أن مؤید
الوقت ذاته إلى وقف  ،وسارعت فیى1جمعیة العلماء المسلمین قد التزمت الصمت عند بدایة الحرب -

،وكذا تحسبا ألي طارئ كإجبار 2 حتى ال تتعرض للرقابة المفروضة عن الصدور" الشهاب" مجلتها
فرنسا لها بنشر أمور لصالحها تتنافى ومبادئ الجمعیة خاصة وان هذه األخیرة تتمتع بمكانة وطیدة في 

،ثم 3ات االحتالل ال تحاول أن تستغل ذلك لصالحهااألوساط الشعبیة ،وبالتالي ما الضامن لها بان سلط
بان هذه ) "عبد الحمید بن بادیس(تطور موقفها إلى الرفض عالنیة من خالل ما جاء على لسان زعیمها 

،ولكن رغم تحصینات الجمعیة تلك إال أن إدارة 4" الحرب ال تهم المسلمین،ولیس لهم أن یشاركوا فیها
الشیخ (لى بعض أعضائها الذین أعلنوا الوالء لها، ومن هؤالء نذكر االستعمار تمكنت من التسلل إ

م،حیث تمسك 1940افریل 16،وقد استمر موقف الجمعیة ذاك حتى بعد وفاة ابن بادیس في ) العقبي
بموقف الجمعیة الثابت وهو عدم تأیید فرنسا في حربها ضد ألمانیا ) البشیر االبراهیمي(رئیسها الجدید 

.5  

شعب الجزائري فنجد انه ومع بدایة الحرب العالمیة الثانیة كان معظم قادته في السجون أما حزب ال-
والمعتقالت ،وذلك راجع إلى مواقف الحزب االستقاللیة المعادیة لالستعمار ،وكذلك لمعارضة تجنید 

  6.الجزائریین في الجیش الفرنسي

____________________________________________________________________  

،إشراف ستار في التاریخ الحدیث والمعاصر،رسالة ماج)1919-1962(رحات عباس بین االندماج والوطنیةعبد اهللا،فعبد الحفیظ بو 1
  99،ص 2006- 2007،ئرسم التاریخ ،جامعة باتنة،الجزایوسف مناصریة ،ق

  196،ص 1985،دار البعث،قسنطینة،الجزائر،1،ط)1830- 1954(العلوي،مظاهر المقاومة الجزائریة  محمد الطیب2
  99عبد اهللا،المرجع السابق،ص الحفیظ بو  عبد3
،دار البعث للطباعة 1،ط)1931-1945(عبد الكریم بوصفصاف،جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة الوطنیة 4

  169،ص 1981والنشر،قسنطینة،
  196محمد الطیب العلوي ،المرجع السابق،ص 5
  172،ص 1986عبد اهللا شریط،مع الفكر السیاسي الحدیث والمجهود االدیولوجي في الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،6
م على حث الشباب الجزائري على رفض 1939فقد عمل أعضاء هذا الحزب منذ صیف  

في حین قامت جماعة داخل الحزب .ل في حرب ال فائدة منهاتحذیرهم من خطورة الدخو  التجنید،وكان
حیث عمل ...) عمار مسعودي،علي زاوي،رشید بوعمرة(باستغالل ظروف الحزب واالنشقاق عنه أمثال 

وقد سعت تلك اللجنة إلى االتصال باأللمان  1" النشاط الثوري لشمال إفریقیا"هؤالء على تشكیل لجنة 
یة الحصول على مساعدات والتدریب العسكري على حرب العصابات،وصنع المتفجرات ،لكن ذلك بغ
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قوبل بالرفض من قبل زعیم الحزب مصالي الحاج الذي اعتبرهم منشقین ومنفصلین ،وانه ال تربطهم أي 
  .صلة بالحزب

نیة فنجد انه لم وٕاذا تطرقنا إلى موقف الحزب الشیوعي الجزائري من اندالع الحرب العالمیة الثا-
،هذا األخیر الذي طالب بضرورة تحالف الجزائر مع فرنسا  2یبتعد عن مواقف الحزب الشیوعي الفرنسي 

  .ضد ألمانیا النازیة

فطالبوا بضرورة الوقوف إلى جانب فرنسا ) فرحات عباس(وفیما یخص جماعة النخبة ،وعلى رأسهم -
  .تعني االنتصار للسالم والحریة الدیمقراطیة ،إعتقادا منهم أن المشاركة في صفها3في الحرب 

والدارس لموقف التیار اإلدماجي یجده مؤیدا لفرنسا في حربها ضد دول المحور وذلك نظرا لطبیعة  -
تلك كانت مواقف  .الفئة المكونة منها جماعة النخبة والتي قلنا عنها أنها تلقت تكوینا وتعلیما فرنسیا

  .آنذاكالطبقة السیاسیة في الجزائر 

  

_______________________________________  
     ،دار األلمعیة،الجزائر 1،في عمالة وهران ،ط)1939- 1945(عبد القادر جیاللي بلوفة،حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة 1

  14،ص 2011،
  27،ص 2008صالح بلحاج،تاریخ الثورة الجزائریة،دار الكتاب الحدیث،الجزائر،2
    12،ص 1995،الجزائر،2،العدد " الذاكرة"م،ذكرى تضحیات جسیمة وعبرة كفاح مریر،1945الدین سعیدوني ،أحداث ماي ناصر 3
أما عن موقف الشعب الجزائري من اندالع الحرب العالمیة الثانیة،فنبدأه بالتصریح الذي توجه به  -

م ،یدعوهم فیه إلى مساندة فرنسا  1939إلى أهالي الجزائر في سبتمبر ) لوبو(الحاكم العام الفرنسي 
منذ أمس دخلت فرنسا وبریطانیا ! یا سكان الجزائر:"والوقوف في صفها ضد النازیة ومما جاء في قوله 

في حرب ضد ألمانیا،إن هتلر قد تمادى في سیاسته العنصریة ،وٕانه یسعى إلى جعل العالم أجمع تحت 
  ."نیر العبودیة األلمانیة

،رجال الدین الرسمیین من قضاة ومرابطین ) لوبو(نداء الحاكم العام الفرنسي وقد استجاب ل       
شیخ الطریقة ) بلحول(شیخ زاویة الهامل،و ) اسمي مصطفى(وبعض شیوخ الزوایا من ذلك نذكر 1

                                 ....القادریة
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اسي نجدها متباینة فهناك من أیدها أما عن رد فعل األهالي الجزائریین الذین لیس لهم انتماء سی-
، هذا دون أن ننسى طرف آخر 2وهناك من عارضها ورفض االنضمام إلیها بسبب سیاستها التعسفیة 

                                   من؛

الشعب الجزائري الذي كان یعاني األمرین أمام ظلم اإلدارة االستعماریة وتدهور األوضاع -
                                      3.اعياالقتصادیة واالجتم

  

  

  

  

  

___________________________________  

  173،المرجع السابق،ص 3أبو القاسم سعد اهللا ،الحركة الوطنیة،ج1
  174المرجع نفسه،ص 2
  10،ص 1964صالح العقاد،الجزائر المعاصرة،معهد الدراسات العربیة العالیة،القاهرة،3
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عودة األبطال إلى ساحات :الثالث الفصل
  )نماذج(الجھاد 

  :عمارة بوڤالز : 01المبحث 
  .سیرتھ الذاتیة -أ

  .كیفیة إلتحاقھ بالثورة -ب
  .تنظیمھ للقاعدة الشرقیة -ج
  

  :عبد الرحمان بن سالم: 02المبحث 
  .سیرتھ الذاتیة -أ

  .إلتحاقھ بالثورة -ب
  

  :أحمد بن شریف : 03المبحث 
  .الذاتیةسیرتھ  -أ

  .إلتحاقھ بالثورة التحریریة -ب
  
  

  

 
 
 
 
 

الز : 01المبحث    :عمارة بو
  :سیرته الذاتیة -أ
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الز(هــــو عمــــارة العســــكري المــــدعو    ،حیــــث كــــان أبــــوه الطــــاهر یعمــــل فــــي مجــــرى مــــاء إســــمه ) بــــو
الز ،لـــــذلك اشـــــتهرت العائلـــــة بهـــــذا االســـــم،درس الطـــــور االبتـــــدائي ببوثلجـــــة ،ثـــــم إنتقـــــل إلـــــى عنابـــــة  بـــــو

  1.لمواصلة دراسته المتوسطة والثانویة 
حریـــــــة الفرنســـــــیة،وعمره ال إنخـــــــرط فـــــــي ســـــــالح الب ،ضـــــــواحي عنابـــــــةم،ب1925وهـــــــو مـــــــن موالیـــــــد    

م،انضــــــم إلــــــى الخالیــــــا الســــــریة لحــــــزب الشــــــعب الجزائــــــري 1944یتجــــــاوز السادســــــة عشــــــر فــــــي ســــــنة 
مــــــع بدایــــــة الثــــــورة كلــــــف بتنظــــــیم جهــــــاز .،وهــــــو مــــــا یــــــزال ضــــــمن القــــــوات الفرنســــــیة المتواجــــــدة بتــــــونس

  .االستعالمات والفداء بعنابة ،وبعد اكتشاف التنظیم التحق برفاقه بنواحي القالة
ــــــف     ــــــي خری ــــــي صــــــا1955وف ــــــة ، وبن ــــــة القال ــــــى ناحی لح ومســــــاعدا للمناضــــــل م أصــــــبح مســــــؤوال عل

،بعــــد مــــؤتمر الصــــومام أصــــبح مســــؤوال علــــى ناحیــــة ســــوق أهــــراس ومعظــــم الناحیــــة * ةعمــــار بــــن عــــود
م،أصـــــــبح عضـــــــوا فـــــــي 1956، وفـــــــي أواخـــــــر " بالقاعـــــــدة الشـــــــرقیة"الثانیـــــــة والتـــــــي عرفـــــــت فیمـــــــا بعـــــــد 

م 1958الجزائریـــــــة وعقیـــــــدا بصــــــفته قائـــــــدا للقاعـــــــدة الشــــــرقیة ، ومـــــــع بدایـــــــة المجلــــــس الـــــــوطني للثــــــورة 
ــــــات العســــــكری أصــــــبح ــــــادة العملی ــــــي قی ــــــثكــــــرئیس للمك C.O.Mة عضــــــوا ف ــــــب الثال ــــــى  2.ت ــــــاءا عل ،وبن

ــــــتحكم فــــــي المنطقــــــة  ــــــى لل ــــــدأت المحــــــاوالت األول ــــــة ) ســــــوق أهــــــراس(هــــــذه المســــــتجدات ب بتأســــــیس هیئ
الز على مسؤول   3.یة الناحیةالقیادة وٕاقتراح عمارة بو

  

__________________________________________________________  

،دار القصـــــــبة 1929-1979،مالمـــــــح حیـــــــاة 1الشـــــــاذلي بـــــــن جدید،مـــــــذكرات الشـــــــاذلي بـــــــن جدیـــــــد،تحریر عبـــــــد العزیـــــــز بوبـــــــاكیر،ج1
  71،ص 2011للنشر،

تشـــــــكیل الحكومـــــــة الجزائریـــــــة المؤقتـــــــة فـــــــي ،وبعـــــــد م1958للمنطقـــــــة الشـــــــرقیة عضـــــــو لجنـــــــة القیـــــــادة العســـــــكریة ،1925ولـــــــد ســـــــنة *
،ترجمـــــــة عـــــــالم )1954-1962(عاشـــــــور شـــــــرفي،قاموس الثـــــــورة الجزائریـــــــة:،أنظر لتمـــــــوینم عـــــــین فـــــــي وزارة التســـــــلیح وا1958ســـــــبتمبر 

  76-77،ص ص 2007مختار ،دار القصبة ،الجزائر ،
الز ،مجلة الجیش،عدد 2   40،ص 1993،نوفمبر 346محفوظ سعد اهللا،لقاء مع المجاهد عمارة بو
ــــــــــــورة الجزائریــــــــــــة 3 ــــــــــــي،دور القاعــــــــــــدة الشــــــــــــرقیة فــــــــــــي الث ،شــــــــــــركة دار األمــــــــــــة للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر )1954-1962(الطــــــــــــاهر جبل

  89،ص 2013والتوزیع،
الز قـــــائال * أن مســـــؤولي منطقـــــة ســـــوق أهـــــراس عملـــــوا بنصـــــیحة قتـــــال الـــــوردي :"ویـــــذكر عمـــــارة بـــــو

ـــــــــي عـــــــــدة دوریـــــــــات فـــــــــي هـــــــــذا  واتصـــــــــلوا بـــــــــي عـــــــــدة مـــــــــرات ألتحمـــــــــل مســـــــــؤولیة الناحیة،وأرســـــــــلوا إل
  1".الموضوع،فرفضت ذلك ألنني كنت اعرف طبیعة األوضاع النظامیة بالناحیة

الز مســـــؤولیة  - وبعـــــد محـــــاوالت متكـــــررة مـــــن طـــــرف مســـــؤولي الناحیـــــة قبـــــل المجاهـــــد عمـــــارة بـــــو
  2.قیادة منطقة سوق أهراس
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الز مــــــــن أنشــــــــط العناصــــــــر فــــــــي قســــــــمة الحــــــــزب بعنابــــــــة،وكان یمتــــــــاز بالــــــــذكاء       إذ كــــــــان بــــــــو
  3.م1996أكتوبر  14والحنكة والصرامة،ویتمتع بقدرة نادرة على التجنید والتنظیم ،توفي یوم 

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________________________  

الشــــریعة وال یــــزال علــــى قیــــد الحیاة،كــــان یــــدرس فــــي معهــــد عبــــد الحمیــــد بــــن بــــادیس قبــــل الثورة،وهــــو م فــــي بلدیــــة 1932مــــن موالیــــد *
ــــذین انخرطــــوا فــــي صــــفوف الثــــورة حیــــث شــــارك فــــي معركــــة الجــــرف الشــــهیرة  م،وكــــان مســــؤوال عــــن منطقــــة 1955مــــن الطلبــــة األوائــــل ال

فـــــي االوراس بســـــبب اســـــتنكارهم لتصـــــرفات صـــــدرت  ســـــوق أهـــــراس ویعتبـــــر أحـــــد اللـــــذین أعلنـــــوا إنفصـــــال جبـــــال النمامشـــــة عـــــن القیـــــادة
عـــــن هـــــذه القیادة،نجـــــا مـــــن محاولـــــة اغتیـــــال علـــــى اثـــــر هـــــذا االنفصـــــال فابعـــــد إلـــــى القاهرة،وبعـــــد االســـــتقالل اســـــتأنف النضـــــال ثـــــم تفـــــرغ 

  47،ص 2003،دار هومة،الجزائر،) دراسة(محمد زروال،النمامشة في الثورة :أنظر.لشؤونه الخاصة
الز،أول نوفمبر،العدد المزدوج علي العیاشي ،مع ال1   89،ص 1990فیفري -،جانفي212-213مجاهد عمارة بو
  89الطاهر جبلي،المرجع السابق،ص 2
  7الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 3

  :إلتحاقه بالثورة -ب
عمـــارة بـــوقالز انخـــرط فــــي :"كمـــا اشـــرنا ســـابقا فـــي مــــذكرات الشـــاذلي بـــن جدیـــد الـــذي صــــرح قـــائال  

وقـــــد ســـــمحت لـــــه ، RICHELIEU یعمـــــل علـــــى مـــــتن البارجـــــة ریشـــــلیو وأصـــــبح الجـــــیش الفرنســـــي،
ـــــــــى ظهـــــــــر هـــــــــذ ـــــــــى األوضـــــــــاع الكو ا هاســـــــــفاره عل ـــــــــالتعرف عل ـــــــــي المســـــــــتعمرات لبارجـــــــــة ب ـــــــــة ف لونیالی

 حركـــــــة االنتصـــــــار الفرنســـــــي انضــــــم إلـــــــى حــــــزب الشـــــــعب ،ثــــــم بعـــــــد تســــــریحه مـــــــن الجــــــیش.الفرنســــــیة
لمركـــــزیین فـــــي صـــــراعهم مـــــع قـــــادة الحـــــزب التـــــي ظلـــــت وفیـــــة ا ووقـــــف ضـــــد... للحریـــــات الدیمقراطیـــــة

الز فــــي شــــهادته "،وتفاجــــأ مثلــــه مثــــل أغلــــب المناضــــلین بــــانطالق الثــــورة ،جلمصــــالي الحا ، یقــــول بــــو
  :قائال
نـــــــــة قـــــــــد انضـــــــــمت ســـــــــریا إلـــــــــى التنظـــــــــیم أن بعـــــــــض العناصـــــــــر التـــــــــي تناضـــــــــل معنـــــــــا فـــــــــي اللج"

الثوري،بقیـــــادة األخ عمـــــار بـــــن عودة،الـــــذي كـــــان رئیســـــا للناحیـــــة الثانیـــــة،واألخ محمـــــد الهـــــادي عرعـــــار 
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مـــــــن هـــــــذه العناصـــــــر فـــــــي االلتحـــــــاق بـــــــالثورة بعـــــــد انـــــــدالعها،ولكن بـــــــدون  نائبـــــــا لـــــــه،ورغب العدیـــــــد  *
  1 ."جدوى لعدم وجود اتصال بیننا وبین المسؤولین عنها في الناحیة

الز أن انطالقــــة الثــــورة كانــــت  كمــــا یــــذكر علــــي العیاشــــي فــــي لقــــاءه مــــع المجاهــــد العقیــــد عمــــارة بــــو
ــــة،رغم كــــون العدیــــد مــــن المناضــــلین السیاســــیین كــــانوا قــــد  ــــة والقال مفاجئــــة للعدیــــد مــــن المناضــــلین بعناب

  2.انضموا إلى التنظیم الثوري بقیادة عمار بن عودة،ونائبه محمد الهادي عرعار

  

______________________________________________________  

ــــة* ــــى ناحیــــة القال ــــن عــــودة مســــؤوال عل ــــدایتها كــــان مســــاعدا لعمــــار ب ــــورة فــــي ب ــــى  الث ــــي بدایــــة .انضــــم إل ــــونس ف م 1955توجــــه إلــــى ت
هـــــادي عرعـــــار فـــــي مهمـــــة للبحـــــث عـــــن الســـــالح،ومن تـــــونس دخـــــل إلـــــى لیبیـــــا وكلـــــف فیهـــــا برئاســـــة مكتـــــب طـــــرابلس بلیبیا،لعـــــب محمـــــد ال

ـــــــــونس ـــــــــا وت ـــــــــر محـــــــــور القاهرة،لیبی ـــــــــى عب ـــــــــة األول ـــــــــادات القاعـــــــــدة الشـــــــــرقیة والوالی ـــــــــة وقی ـــــــــن بل ـــــــــین ب الطـــــــــاهر :انظـــــــــر.دور الوســـــــــیط ب
  37-38،ص ص 2001،دار األمة للنشر،الجزائر،)مذكرات (سعیداني،القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض 

  72الشاذلي بن جدید ،المصدر السابق،ص 1
  08لمرجع السابق،ص علي العیاشي،ا2

ـــــم تشـــــهد عنابـــــة ومـــــا جاورهـــــا أي عملیـــــات مســـــلحة لیلـــــة  ـــــوفمبر رغـــــم وجـــــود المجاهـــــدین فـــــي  1ل ن
ي حركـــــة انتصـــــار الجبـــــال،ومع ذلـــــك شـــــنت الشـــــرطة الفرنســـــیة اعتقـــــاالت واســـــعة فـــــي صـــــفوف مناضـــــل

ـــــات  ـــــالحری ـــــى االختفـــــاء بعـــــد أن نجـــــح إف ،ةالدیمقراطی الز بعـــــد أن حققـــــت معـــــه الشـــــرطة إل ـــــو ضـــــطر ب
  :تشكیل أفواج اقتحام عرفت بفي 
  .لیها مهمة اغتیال األعداء وعمالء اإلدارة الفرنسیةإسند أوالتي " السیف األسود"

ــــــى وقیادتهــــــا، - ــــــادرة ونجــــــح فــــــي تنظــــــیم األفــــــواج األول الز المب ــــــى اســــــترد بــــــو  فمنــــــذ األشــــــهر األول
  1. دة الشرقیةثم بعد ذلك في القاع ،ناحیة القالة وسوق أهراس وأصبح مسؤول عنها جمیعا في

م،حیـــــــث 1954وهكــــــذا قــــــام بــــــن عــــــودة إلــــــى إرســــــال المجاهــــــدین إلــــــى نــــــواحي القالــــــة دیســــــمبر  -
  2. أمرهم بعد القیام بأي عمل عسكري شهیدا لاللتحاق بهم

الز بعـــــد خروجـــــه مـــــن عنابـــــة االتصـــــال بـــــالفوج الـــــذي أرســـــله عمـــــار بـــــن عـــــودة إلـــــى  - حـــــاول بـــــو
إذ قـــــــرروا االعتمـــــــاد علـــــــى ... حمـــــــد الهـــــــادي عرعـــــــارالقالـــــــة وكـــــــاف الشـــــــبهة،ووادي الحـــــــوت بقیـــــــادة م

أنفســـــهم باالنتقـــــال إلـــــى العمـــــل المسلح،وســـــبب افتقـــــارهم للتجربـــــة والســـــالح اكتفـــــوا فـــــي البدایـــــة بتصـــــفیة 
فكــــــان البــــــد مــــــن ..... أعــــــوان اإلدارة ومهاجمــــــة حــــــراس الغابــــــات مــــــن اجــــــل الحصــــــول علــــــى الســــــالح

ـــــى أســـــلحة متطـــــورة ،فانتقـــــل  ـــــى وضـــــع إســـــتراتیجیة للحصـــــول عل ـــــوج مـــــن المجاهـــــدین إل الز مـــــع ف ـــــو ب
تــــونس لتــــوفیر الســــالح والمــــال و الســــالح وتخزینــــه بإقامــــة مراكــــز لــــذلك تمتــــد مــــن عــــین الــــدراهم إلــــى 
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واســـــتطاع أن یشـــــتري األســـــلحة مـــــن .... الحـــــدود اللیبیة،وقـــــد نجـــــح بالفعـــــل فـــــي إقامـــــة تلـــــك المراكـــــز 
  3.تونس بفضل التبرعات المجمعة هناك 

_____________________________________________  

  73الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 1
  08علي العیاشي،المرجع السابق،ص 2
  73-74الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص ص 3

الز انـــــه وبعـــــد عودتـــــه مـــــن تـــــونس فـــــي مهمـــــة جلـــــب الســـــالح إلـــــى  وحســـــب شـــــهادة العقیـــــد عمـــــارة بـــــو
س جــــاؤوا ســــي علــــى رأس فــــوج مــــن مجاهــــدي االورافــــي جبــــل بنــــي صــــالح بأحمــــد االورا التقــــى الجزائــــر

فــــــي عملیــــــات عســــــكریة ضــــــد  وامعهــــــم حــــــوالي شــــــهر ونصــــــف ،واشــــــترك وافقضــــــالكتشــــــاف المنطقــــــة ،
  1.العدو

معــــا بتنســــیق الجهــــود بــــین فوجیهمــــا الســــتعادة االتصــــال بالمنطقــــة الثانیــــة بعــــد استشــــهاد  واوقــــام   
الز االجتمــــــاع التحضــــــیري انــــــه اثــــــر ** إذ یــــــذكر الشــــــاذلي بــــــن جدیــــــد * بــــــاجي مختــــــار  مشــــــاركة بــــــو

الز لتنفیــــــــذ 1955اوت 20لهجــــــــوم  م كــــــــان فــــــــي عــــــــین الكرمــــــــة أیــــــــن وصــــــــلتهم التعلیمــــــــات مــــــــن بــــــــو
  2.العملیات الهجومیة

م عـــــاد كـــــال مـــــن 1955وبعـــــد العملیـــــات الشـــــاملة التـــــي شـــــهدتها منطقـــــة الشـــــمال القســـــنطیني فـــــي أوت  
الز و  ةعمار    3 .حباتجاه ناحیة بني صال مصطفى بن عودةبو

وكــــــان مســــــؤوال عــــــن قطــــــاع  *** م حــــــل بســــــوق أهــــــراس عبــــــد اهللا نواوریــــــة 1955وبعــــــد أوت       
ـــه أرســـل ـــن ان ـــعـــمســـؤوال  النبایـــل وأعل ـــة الت ي كـــان یشـــرف علیهـــا عمـــار بـــن عـــودة ن ثلثـــي الناحیـــة الثانی

إلــــــى كــــــل الناحیــــــة التــــــي بقیــــــت بــــــال مســــــؤول بعــــــد استشــــــهاد بــــــاجي مختــــــار ،وســــــتكون هــــــذه  بإضــــــافة
 الناحیـــــة تابعـــــة الـــــى االوراس،لكـــــن نواوریـــــة لـــــم یمكـــــث طـــــویال فـــــي المنطقـــــة وقـــــدم بعـــــد قتـــــال الـــــوردي،

فیمــــا بعــــد تســــمى  أصــــبحتوهــــذه الناحیــــة هــــي التــــي .لیكــــون مشــــرفا عامــــا علیهــــا  أهــــراسســــوق  إلــــى
 4. القاعدة الشرقیة

  

____________________________________________________  

  12علي العیاشي،المرجع السابق ،ص 1
ســـــــنة  م ،خـــــــرج مـــــــن الســـــــجن1950كـــــــان ضـــــــمن عناصـــــــر المنظمـــــــة الخاصـــــــة ،واعتقـــــــل بعـــــــد اكتشـــــــافها ســـــــنة  )1919-1954(بـــــــاجي مختـــــــار *

ــــــین جماعــــــة ال 1953 ــــــي اطــــــار التحضــــــیر للعمــــــل المســــــلح،كان مــــــن ب ــــــورة فــــــي الحــــــدود الشــــــرقیة 22م لیواصــــــل نشــــــاطه ف ــــــف  بالتحضــــــیر للث وكل
محمـــــــد ارزقـــــــي فـــــــراد،من شـــــــهداء الثـــــــورة،دار الحضـــــــارة،الجزائر :م،انظـــــــر1954نـــــــوفمبر 18اشـــــــراف دیـــــــدوش مـــــــراد ،استشـــــــهد یـــــــوم  للجزائـــــــر تحـــــــت

  12-13ت،ص ص .،د
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ــــــن جدید** ــــــد فــــــي ،الشــــــاذلي ب ــــــة 1ول ــــــة الطــــــارف،وفي 1929جویلی ــــــه ،م ا1956م ببلدیــــــة بوثلجــــــة التابعــــــة لوالی ــــــى ناحیت ــــــدا عل ســــــنة وفــــــي صــــــبح قائ
م تــــــولى قیــــــادة الناحیــــــة العســــــكریة الثانیــــــة بمنطقــــــة 1964م عــــــین  قائــــــدا للناحیــــــة العســــــكریة الخامســــــة فــــــي قســــــنطینة برتبــــــة رائــــــد،وفي ســــــنة 1961
مـــــــــاي 29اطلـــــــــع علیـــــــــه  ,http://www.echoroukonline.com/ara/feed/articles:انظـــــــــر.م2012اكتـــــــــوبر 6تـــــــــوفي یـــــــــوم الســـــــــبت .وهـــــــــران
  17:99على الساعة 2018

  74الشاذلي بن جدید ، المصدر السابق،ص 2
  138،ص 1992ابراهیم العسكري،لمحات من مسیرة الثورة ودور القاعدة الشرقیة ،دار البعث ،قسنطینة،3

  :تنظیمه للقاعدة الشرقیة  -ج

ــــة ســــوق   ــــاب منطق ــــادة المنطقــــة  أهــــراسبعــــد غی ــــرارات ق عــــن جلســــات مــــؤتمر الصــــومام ورفضــــه لق
ــــر  ــــة تحسیســــیة واســــعة وأعــــاد االتصــــال بمســــؤولي جــــیش التحری الز فــــي تنظــــیم عملی ،شــــرع عمــــارة بــــو

والیــــة مســــتقلة عــــن  إنشــــاءم ،وحــــاولوا مــــن جدیــــد 1956الــــوطني الــــذین عقــــدوا اجتماعــــا فــــي دیســــمبر 
  1.الوالیتین االولى والثانیة تدعى عین البیضاء

لجنــــة التنســــیق (وعلــــى إثــــر مــــؤتمر الصــــومام وضــــعت صــــیغة نهائیــــة مــــن طــــرف القیــــادة العلیــــا للثــــورة 
فــــي إطــــار تحدیــــد دورهــــا العــــام ، والفعــــال  أهــــراسبخصــــوص تســــویة وضــــعیة منطقــــة ســــوق ) والتنفیــــذ

یســـــتیكي للوالیـــــات الداخلیـــــة بعـــــد االعتـــــراف بهـــــا رســـــمیا مـــــن جالثـــــورة التحریریـــــة كقاعـــــدة دعـــــم لو  فـــــي
ـــــد عمـــــر اوعمـــــران طـــــرف ا ـــــة التنســـــیق  *لعقی ـــــذمبعـــــوث لجن ـــــل ســـــنة  والتنفی ـــــونس فـــــي شـــــهر أفری فـــــي ت
  2.م1957

الز فـــــي شـــــهادته انـــــه یملـــــك الوثـــــائق الدالـــــة علـــــى ذلـــــك ومـــــن بینهـــــا الوثیقـــــة التـــــي تقـــــر    ویؤكـــــد بـــــو
ــــذ بجعــــل منطقــــة ســــوق اهــــراس قاعــــدة تمــــوین  ــــة التنســــیق والتنفی ) القاعــــدة الشــــرقیة( باألســــلحةفیهــــا لجن

،لكنهـــــا تبقـــــى تتمتـــــع مـــــن الناحیـــــة التنظیمیـــــة ،سیاســـــیا وعســـــكریا كبـــــاقي الوالیـــــات 3.بمثابـــــة والیـــــة تكـــــون
  4.ةالتاریخیة الست

  

_________________________________________________________  

  90الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 1
الفرنســـــي وحكـــــم علیـــــه باالعـــــدام اثـــــر اشـــــتباكات جـــــرت بـــــین ولـــــد بـــــذراع المیـــــزان ،تجنـــــد فـــــي الجـــــیش ):1919-1992(أوعمـــــران عمـــــر *

م ونجــــــــا منه،ســــــــاهم فــــــــي تكــــــــوین خالیــــــــا ســــــــریة مدربــــــــة علــــــــى الســــــــالح باحــــــــدى المــــــــدارس فــــــــي 1941الجزائــــــــریین والفرنســــــــیین ســــــــنة 
مـــــاي لكنـــــه اســـــتفاد مـــــن العفـــــو والقـــــي علیـــــه القـــــبض مـــــرة ثانیـــــة فـــــي ســـــنة  8م حكـــــم علیـــــه باالعـــــدام غـــــداة أحـــــداث 1945شرشـــــال،وفیى

م لكنـــــه تمكـــــن مـــــن الفـــــرار ،كـــــان مـــــن ابـــــرز الشخصـــــیات المفجـــــرة لثـــــورة الفـــــاتح نـــــوفمبر وكـــــان نائبـــــا لكـــــریم بلقاســـــم فـــــي المنطقـــــة 1947
، القـــــرص )1830-1992(تـــــاریخ الجزائـــــر :أنظـــــر.م1992جویلیـــــة  29تـــــوفي فـــــي .الثالثـــــة،ثم خلـــــف رابـــــح بیطـــــاط فـــــي المنطقـــــة الرابعـــــة

  م2002م ،وزارة المجاهدین،الجزائر،1954نوفمبر 1ي الحركة الوطنیة وثورة المضغوط ،المركز الوطني للدراسات والبحث ف
  106الطاهر جبلي،المرجع السابق،ص 2
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  93الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 3
  106الطاهر جبلي،المرجع السابق،ص 4
  :إعادة تنظیم المنطقة - 1-ج

ثــــالث منـــــاطق ،تنقســــم بـــــدورها  إلـــــىوالقالــــة  أهـــــراستنظــــیم منطقـــــة ســــوق  أعیـــــدم 1956مــــع نهایــــة 
  2.،وكل ناخیة مقسمة إلى ثالث أقسام1ثالث نواحي  إلى

الز ینوبه    :وتشكلت قیادة القاعدة الشرقیة من مجلس یرأسه عمارة بو
  *محمد عواشریة  -

  .سلیمان بلعشاري -
  :،ینوبه ثالث نواب هم  **العیساني شویشي  إلى األولىقیادة المنطقة  أسندت

  .نائب عسكري عالوة،بشایریة  -
  .نائب عسكري  ،رصاع مازوز -

  .، نائب استعالمات الحاج خمار
  :عبد الرحمان بن سالم ینوبه ثالثة نواب هم  إلىقیادتها  فأسندتطقة الثانیة نالم أما   
  .لخضر ورتي،نائب عسكري-  
  .الحفناوي رماضنیة ،نائب سیاسي-
  .جبار الطیب،نائب استعالمات -

_______________________________________  
  107الطاهر جبلي ،المرجع السابق،ص 1
ــــــوان:أنظــــــر2 ــــــر الوطني،بعن ــــــر وجبهــــــة التحری ــــــة جــــــیش التحری ــــــة : وثیق ــــــاء المكلفــــــون بالمصــــــلحة االداری ــــــي ) الفــــــرع السیاســــــي(دور االمن ف

  03الملحق رقم 
ــــــد فــــــي :عواشــــــریة محمــــــد* ــــــاظور 1927أوت  9ول ــــــة اســــــمها الن المــــــة،وفي عــــــام فــــــي قری ــــــة  ــــــي مــــــزلین شــــــرق والی ــــــة بن  م 1949م بمنطق

ـــــزود مـــــن خاللهـــــا بخ ـــــي ت ـــــد الصـــــینیة الت ـــــي الحـــــرب،وجـــــد نفســـــه متورطـــــا فـــــي حـــــرب الهن ـــــرة واســـــعة ف ـــــامر مـــــن  1955وفـــــي ســـــنة  ب م ب
نضـــــمام واتصـــــلت بـــــه قیـــــادة الثـــــورة وطلبـــــت منـــــه االراس،ســـــلطات العـــــدو تـــــم تحویلـــــه للثكنـــــة العســـــكریة بمنطقـــــة البطیحـــــة بوالیـــــة ســـــوق اه

الز،ثم القــــي علیــــه القــــبض وحكــــم علیــــه 1958وفــــي خریــــف ...للثورة،فقبــــل علــــى الفــــور م اصــــبح قائــــدا للقاعــــدة الشــــرقیة خلفــــا لعمــــارة بــــو
یصــــــدرها اتحــــــاد المــــــؤرخین 02العــــــدد )حولیــــــة المــــــؤرخ(الطــــــاهر جبلي،مــــــؤتمر الصــــــومام والقاعــــــدة الشــــــرقیة فــــــي مجلــــــة : أنظــــــر.باالعــــــدام

  183-259ص ص ،2002الجزائریین ،الجزائر ،
ـــــــوطني فـــــــي ســـــــنة 1915شویشـــــــي العیســـــــاني مـــــــن موالیـــــــد ** فـــــــي ســـــــنة م ،و 1955م ببوثلجـــــــة،انخرط فـــــــي صـــــــفوف جـــــــیش التحریـــــــر ال

عــــــــبظ الحمیــــــــد عوادي،القاعــــــــدة الشــــــــرقیة،المرجع :قــــــــة االولــــــــى للقاعــــــــدة الشــــــــرقیة برتبــــــــة نقیــــــــب،أنظرطم عــــــــین علــــــــى قیــــــــادة المن1956
  68السابق،ص 

  :الثالثة وكان نوابه وكلف الطاهر الزبیري بالمنطقة 
  .السبتي بومعراف،نائب عسكري-
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  .موسى لحواسنیة ،نائب سیاسي -

  1.محمد لخضر سیرین،نائب استعالمات-

  :التنظیم السیاسي واالداري  -2-ج

ــــة نشــــیر  لتســــلیط الضــــوء ــــىطقــــة نأن الم إلــــىعلــــى هــــذه البنی ــــة ســــوق  األول ــــت تشــــمل ناحی  أهــــراسكان
محطــــة عنابــــة  إلــــىأمــــا المنطقــــة الثانیــــة فقــــد كانــــت تشــــمل كــــل مــــن بوشــــڤوف وحمــــام النبایــــل  والــــونزة،

ــــة  وأمــــاشــــماال،وكان علــــى رأســــها عبــــد اهللا نواوریــــة ، المنطقــــة الثالثــــة التــــي كانــــت تشــــمل الطــــارف والقال
الز،الـــــذي ســـــوف یصـــــبح اول قائـــــد للقاعـــــدة  حتـــــى محطـــــة عنابـــــة غربـــــا فكـــــان علـــــى رأســـــها عمـــــارة بو

ـــــــل الشـــــــرقیة فـــــــي  ـــــــذي اكتســـــــبته فـــــــي افری ـــــــد ال القاعـــــــدة الشـــــــرقیة  أصـــــــبحت إذم 1957وضـــــــعها الجدی
  :مقسمة الى

و *.وتضــــم القالــــة والطــــارف وتمتــــد غربــــا حتــــى محطــــة عنابــــة) الناحیــــة الثالثــــة ســــابقا( األولــــىالمنطقــــة 
والمشـــــروحة ،وحمـــــام النبایـــــل ،وبنـــــي  أهـــــراسوتضـــــم ســـــوق ) الناحیـــــة الثانیـــــة ســـــابقا(المنطقـــــة الثانیـــــة 

ــــةنالم أمــــا .وبوشــــڤوفصالح، ــــة (طقــــة الثالث ــــىالناحی بمــــا فیهــــا  أهــــراسوتضــــم جنــــوب ســــوق )ســــابقا األول
الز فـــــي شـــــهادته  ،والمـــــریج والـــــونزة، تــــاورة ومـــــداوروش،وبئر الســـــدرة، توضـــــیح  إلـــــىویـــــذهب عمـــــارة بـــــو

  :مناطق3 إلىقاعدة الشرقیة قسمت هذا الجانب،حیث یذكر أن ال

     .بوحجار إلىد من باب البحر شماال ،وتمتاألولىالمنطقة * 

  .من جبال بني صالح الى سوق اهراس تمتدو المنطقة الثانیة،*

  2.الى المریج جنوبا أهراسالمنطقة الثالثة،وتمتد من سوق * 

_______________________________________________________  

  95الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 1
  .االولى،الثانیة والثالثة:االولى حسب التنظیم الجدید ثالث نواحيتضم المنطقة *
  107-108الطاهر جبلي،المرجع السابق،ص ص 2
  :هیكلة القیادة العامة  -3-ج

ـــــــــي تحـــــــــدد  ـــــــــة الت ـــــــــى الرقعـــــــــة الجغرافی ـــــــــع السیاســـــــــیة والعســـــــــكریة عل ـــــــــذلك توزی  اإلطـــــــــارواقصـــــــــد ب
فـــــــي كتابـــــــه لمحـــــــات مـــــــن مســـــــیرة الثـــــــورة  إبـــــــراهیمللقاعـــــــدة الشـــــــرقیة ،حیـــــــث یشـــــــیر  اإلداريالسیاســـــــي،
الز كــــــــان علــــــــى رأس القیــــــــادة السیاســــــــیة العســــــــكریة متبوعــــــــا  أن إلــــــــىالجزائریــــــــة  العقیــــــــد عمــــــــارة بــــــــو

  1.بمساعدة محمد عواشریة،ومساعد سیاسي الحاج لخضر
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  .في حین شغل زنطار سلیمان منصب االتصاالت واالستعالمات -

  :المناطق الثالث فنجد على مستوى اإلطاراتفیما یتعلق بتنظیم  أما

  .،كان في قیادتها السیاسیة والعسكریة شویشي العیساني األولىالمنطقة 

  .المنطقة الثانیة،ضمت النقیب عبد الرحمان بن سالم كمسؤول سیاسي عسكري

  2.كمسؤول سیاسي وعسكري *المنطقة الثالثة،ضمت النقیب الطاهر الزبیري 

  

  

  

  

  

______________________________________________________  

  146ابراهیم العسكري،المرجع السابق،ص 1
م فــــــــي بلدیــــــــة ام لعظــــــــیم بســــــــدراتة والیــــــــة ســــــــوق اهراس،ناضــــــــل فیرصــــــــفوف حــــــــزب الشــــــــعب الجزاذري،كــــــــان ضــــــــمن 1929ولــــــــد فــــــــي *

المـــــــة1954ابعناصـــــــر الفاعلـــــــة خـــــــالل انـــــــدالع ثـــــــورة اول نـــــــوفمبر  فیلـــــــق بالقاعـــــــدة الشـــــــرقیة ،كـــــــان احـــــــد المســـــــؤولین  قـــــــاد...م بناحیـــــــة 
ـــــــــاز الحـــــــــاجز المكهـــــــــرب ـــــــــذین خـــــــــاطروا باجتی ـــــــــة االولـــــــــى مـــــــــن ) خـــــــــط مـــــــــوریس(للعســـــــــكریین القالئـــــــــل ال ـــــــــولى قیـــــــــادة الوالی -1962ت

  96عاشور شرفي،قاموس الثورة الجزائریة،المرجع السابق،ص :،أنظر1960
  108-109الطاهر جبلي،المرجع السابق،ص ص 2
  
  :العسكري وتشكیل الفیالق العسكریة التنظیم  -4-ج
 ،اإلســـــــــتراتیجیةعلیهـــــــــا القاعـــــــــدة الشـــــــــرقیة،ومكانتها  تربعـــــــــةمنظـــــــــرا لطبیعـــــــــة المنطقـــــــــة التـــــــــي كانـــــــــت  

ـــــــین ســـــــنتي ) الحـــــــدودي(وموقعهـــــــا الجغرافـــــــي  ـــــــدة ب ـــــــرة الممت ـــــــالث فیـــــــالق فـــــــي الفت ـــــــد أنشـــــــأ فیهـــــــا ث ،فق
م إلــــــى 1956نــــــوفمبر  18المنــــــاطق الــــــثالث فــــــي (، وتــــــم إســــــتدعاء قــــــادة النــــــواحي )1958-1956(

الز ) القاعـــــدة الشـــــرقیة(إجتمـــــاع تنظیمـــــي ترأســـــه مســـــؤول منطقـــــة ســـــوق أهـــــراس  ، )العقیـــــد عمـــــارة بـــــو
ــــــب حیــــــث تقــــــرر إنشــــــاء ا ــــــى شویشــــــي العیســــــاني بمســــــاعدة النائ ــــــذي أســــــندت قیادتــــــه إل ــــــق األول ال لفیل

أن  *، ویــــــذكر المجاهــــــد محمــــــد حــــــو 1العســــــكري بشــــــایریة عــــــالوة ، والنائــــــب السیاســــــي الحــــــاج خمــــــار 
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ـــــــى غایـــــــة وادي  التونســـــــیةتوســـــــع نطـــــــاق نشـــــــاطه مـــــــن بـــــــاب البحـــــــر بالحـــــــدود  األولالفیلـــــــق  شـــــــرقا إل
  .2سیبوس قرب بوحجار جنوبا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________________________  
  146-147إبراهیم العسكري،المرجع السابق،ص ص 1
كـــــان برتبـــــة مرشـــــح  م 1955ف جـــــیش التحریـــــر الـــــوطني ســـــنة م ببوحجـــــار،إنخرط فـــــي صـــــفو 1923جـــــوان 28محمـــــد حـــــو مـــــن موالیـــــد *

  .، كما عین عضوا في مكتب محافظة الطارف لحزب جبهة التحریر الوطني بعد االستقالل
  36-37م،ص ص 1988دیسمبر -شهادة المجاهد محمد حو لمجلة اول نوفمبر،نوفمبر2

  
ــــي جــــانفي  - ــــد شــــكل ف ــــق الثــــاني فق ــــن ســــالم،وامتد نشــــاطه 1957أمــــا الفیل ــــد الرحمــــان ب ــــاده عب م وق

  . 1اموسة بالنبایل حتى مشارف سوق أهراس من وادي بون
النقیـــــب  م وكانـــــت قیادتـــــه تضـــــم1957في فـــــي جـــــان أیضـــــاأمـــــا الفیلـــــق الثالـــــث فقـــــد تـــــم تشـــــكیله  -

كنائــــــــــب عســــــــــكري،والمالزم األول محمــــــــــد  *الطــــــــــاهر الزبیــــــــــري ،والمــــــــــالزم األول حواســــــــــنیة موســــــــــى 
ــــــــب  **ســــــــیرین  األخضــــــــر ــــــــزین ،سیاســــــــينائ ــــــــوبلي ال ــــــــب ،والمالزم األول  ن وقســــــــم .2 اســــــــتعالماتنائ

الفیلـــــق إلـــــى كتائـــــب أســـــندت قیـــــادة الكتیبـــــة الســـــابعة إلـــــى حمـــــه غلـــــیس والكتیبـــــة الثامنـــــة إلـــــى الســـــبتي 
  3.والكتیبة التاسعة إلى الحاج عبد اهللا ***بومعراف 

الز م1958 أمـــــا الفیلـــــق الرابـــــع فتـــــأخر تشـــــكیله إلـــــى النصـــــف األول مـــــن ســـــنة - ،اتخـــــذ عمـــــارة بـــــو
ـــــق الرابـــــع وتك ـــــورتشـــــكیل الفیل ـــــذ عملیـــــات العب ـــــه بتنفی وقـــــد تـــــألف مـــــن ثـــــالث كتائـــــب إقتطعـــــت مـــــن .لیف

  4.عبور خط موریس ناطق الثالث ، وقد نجح الفیلقالم
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² 

 59 

  96الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 1
أهــــــراس، بعــــــد أن كــــــان فــــــي التنظــــــیم م بناحیــــــة ســــــوق 1955حواســــــنیة موســــــى التحــــــق بصــــــفوف جــــــیش التحریــــــر الــــــوطني فــــــي جــــــوان *

الســـــري للجبهـــــة ،خـــــاض عـــــدة معـــــارك وهجومـــــات ضـــــد العـــــدو فـــــي القاعـــــدة وكـــــان علـــــى رأس الفیلـــــق الثالـــــث برتبـــــة نقیـــــب بعـــــد الطـــــاهر 
  .الزبیري

 م1954م بالحنانشـــــــة نـــــــواحي المشـــــــروحة التابعـــــــة لوالیـــــــة ســـــــوق اهراس،فـــــــي عـــــــام 1922جویلیـــــــة 05محمـــــــد األخضـــــــر ســـــــیرین ولـــــــد **
وحــــــثهم علــــــى االســــــتعداد للثــــــورة الوشــــــیكة وقــــــام بتحدیــــــد النــــــواحي العســــــكریة وكلــــــف كــــــل مجاهــــــد مــــــع مجاهــــــدي منطقتــــــه عقــــــد اجتمــــــاع 

نائبـــــــا ) مـــــــالزم (أصـــــــبح محمـــــــد لخضـــــــر ســـــــیرین ) م1957افریـــــــل (مســـــــؤولیة التكفـــــــل بناحیة،وبعـــــــد المـــــــیالد الرســـــــمي للقاعـــــــدة الشـــــــرقیة 
م أصــــــبح علــــــى رأس 1958ي كمســــــؤول سیاســــــي وعســــــكري، ومــــــع بدایــــــة عســــــكریا لقائــــــد المنطقــــــة الثالثــــــة مــــــن القاعــــــدة الطــــــاهر الزبیــــــر 

) م1958مـــــاي 04-افریـــــل  26( قیـــــادة الفیلـــــق الرابـــــع الـــــذي شـــــكل لتنفیـــــذ عملیلـــــت العبـــــور ،استشـــــهد فـــــي معركـــــة ســـــوق أهـــــراس الكبـــــرى
  71-74،ص ص 2004كمال بولیفة ،معركة سوق أهراس الخالدة ،دار الهدى ،عین ملیلة،:أنظر

  6،ص 1993، القاعدة الشرقیة،دار الهدى ،عین ملیلة، عبد الحمید عوادي2
م ببلدیـــــة تـــــاورة والیـــــة ســـــوق أهـــــراس حالیا،انضـــــم الـــــى مجموعـــــة جبـــــار عمـــــر فـــــي بدایـــــة الثـــــورة 1926الســـــبتي بـــــومعراف مـــــن موالیـــــد ***

ـــــاورة  ـــــى قســـــم ت ـــــل،كلف باالشـــــراف عل ـــــار بقلی ـــــاجي مخت ـــــة -بعـــــد استشـــــهاد ب ـــــد ناحی ـــــم قائ ـــــة ث ـــــد كتیب ـــــل بوخضـــــرة،عین قائ ـــــل جب ،وفي اوائ
فیفـــــــــري 15،استشـــــــــهد خـــــــــالل معركـــــــــة كانـــــــــت بقیـــــــــادة الكولونیـــــــــل بیـــــــــار جـــــــــاب فـــــــــي ب قائـــــــــد الفیلـــــــــق الثالثم ترقـــــــــى الـــــــــى نائـــــــــ1957
  180م،أنظر عبد الحمید عوادي،المرجع السابق،ص 1958

       116الطاهر جبلي،المرجع السابق،ص 3
   96الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 4

س والســـــادس فقـــــد شـــــكال بفعـــــل الحاجـــــة الملحـــــة الـــــى ایجـــــاد قـــــوة للتـــــدخل وبالنســـــبة للفیلـــــق الخـــــام -
ــــق لهــــا بفــــتح  ــــد الطری ــــي میــــدان التموین،وحمایــــة قوافــــل الســــالح المتجهــــة نحــــو الــــداخل وتمهی الســــریع ف

،والفیلــــق الســــادس أحمــــد  *ثغــــرات فــــي الخطــــوط المكهربــــة ،وقــــد تــــرأس الفیلــــق الخــــامس جبــــار الطیــــب 
  1)حمة(لولو 

  :في القاعدة الشرقیة  وتشكلت تسع كتائب

  .والثانیة والثالثة  األولىوتضم الكتائب  األولىالمنطقة  -

  .المنطقة الثانیة وتضم الكتائب الرابعة والخامسة والسادسة -

  .المنطقة الثالثة وتضم الكتائب السابعة والثامنة والتاسعة -

ـــــة   ـــــدا للكتیب ـــــة وقائ ـــــد مســـــؤول ناحی ـــــن جدی ـــــىوعـــــین الشـــــاذلي ب ـــــة مـــــالزم أول،یســـــاعده حـــــداد  األول برتب
عبـــــد النـــــور ،نائـــــب عســـــكري،أحمد ترخـــــوش نائـــــب سیاســـــي،وحامدي حامـــــد نائـــــب اســـــتعالمات،وكانت 

  2.في المنطقة بقیادة یوسف بوییر وبلقاسم عمورة المدعو بالضویوي أخریانهناك كتیبتان 

  3 .من قبل القیادة العامة للقاعدة الشرقیة **" كوموندوس" أیضاوتشكل   -
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² 

 60 

م ببلدیــــة المشــــروحة،فعند انــــدالع الحـــــرب العالمیــــة الثانیــــة غــــادر ســــوق اهــــراس بســــبب حالــــة الطـــــوارئ  1930جــــوان 10جبــــار الطیــــب مــــن موالیــــد *
ـــــا ـــــذي فرضـــــته الســـــلطات االســـــتعماریة،قام ب ـــــد العـــــام ال ـــــوار عقـــــب جوالتجنی ـــــیهم راء اتصـــــاالت مـــــع الث ـــــت خالته،وانضـــــم ال ـــــار ببی ـــــاجي مخت استشـــــهاد ب

م والتحـــــق بصـــــفوف الثـــــورة ،قـــــاد عـــــدة معارك،وبعـــــد تنظـــــیم الناحیـــــة الشـــــرقیة الشـــــمالیة اصـــــبح مســـــاعدا لقائـــــد الفیلـــــق الثـــــاني،وفي 1955فـــــي ربیـــــع 
ـــــراب ال جـــــوان ـــــق الخـــــامس داخـــــل الت ـــــدریب الفیل ـــــى ت ـــــه مهمـــــة االشـــــراف عل ـــــى التســـــلیح،ثم اســـــندت الی ـــــوده عـــــین كمســـــؤول عل تونســـــي،الذي اصـــــبح یق
  43-45،ص ص  1982، 58مجلة اول نوفمبر العدد :م،أنظر1958م،استشهد في معركة عام 1958عام 

  91عبد الحمید عوادي،المرجع السابق،ص 1
  97الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 2

ـــــدوس القاعـــــدة الشـــــرقیة** ـــــدخل الســـــریع وتنف:كومون ـــــة وزرع الرعـــــب هـــــي فصـــــیلة عســـــكریة اســـــندت الیهـــــا مهمـــــت الت ـــــة،كقتل الخون ـــــذ االعمـــــال الفدائی ی
فــــــي نفــــــوس المعمــــــرین وعمــــــالء فرنســــــا،كما تجــــــدر االشــــــارة الــــــى ان هــــــذه الفصــــــیلة التخضــــــع الــــــى نظــــــام الفیــــــالق والكتائــــــب واســــــندت قیادتهــــــا الــــــى 

بلي،المرجــــــــع الطــــــــاهر ج:،وكــــــــذلك أنظــــــــر 98أنظــــــــر الشــــــــاذلي بــــــــن جدیــــــــد ،المصــــــــدر الســــــــابق،ص ).الصــــــــو(المجاهــــــــد قنــــــــون ســــــــلیمان المــــــــدعو 
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كــــــان قائــــــد الكتیبــــــة ینســــــق نشــــــاطه العســــــكري والسیاســــــي مــــــع قائــــــد المنطقــــــة وفــــــق توجیهــــــات عمــــــارة 
الز،وبدوره یقوم قائد الكتیبة بتوزیع المهام على نوابه وهي كالتالي   :بو

ق سیاســـــــة جبهـــــــة التحریـــــــر فـــــــي المنـــــــاطق الریفیـــــــة تطبیـــــــ -:النائـــــــب السیاســـــــي یقـــــــوم بالمهـــــــام التالیـــــــة
ــــــود ــــــد الجن ــــــة وتجنی ــــــا القاعدی ــــــة السیاســــــیة للمــــــدنیین -.والمــــــدن،وتنظیم الخالی تنظــــــیم المحــــــاكم  -.التربی

جمـــــــــع االشـــــــــتراكات  -.والحالـــــــــة المدنیـــــــــة واإلرثالشـــــــــعبیة للفصـــــــــل فـــــــــي قضـــــــــایا الـــــــــزواج والطـــــــــالق 
  .والتبرعات

تنظـــــــــــــــــــــیم الوحـــــــــــــــــــــدات العســـــــــــــــــــــكریة  -:النائـــــــــــــــــــــب العســـــــــــــــــــــكري یقـــــــــــــــــــــوم بالمهـــــــــــــــــــــام التالیـــــــــــــــــــــة
ــــــــــاس العســــــــــكري)الكتیبة،الفصــــــــــیلة،الفوج( ــــــــــاد واللب ــــــــــذخیرة والعت التخطــــــــــیط للكمــــــــــائن  -.وتســــــــــلیحها بال

  .التكفل بالجرحى -.التدریب العسكري -.والمعارك

لعــــدو وترصــــد جمــــع المعلومــــات عــــن ا -:أمــــا مهــــام النائــــب المكلــــف باالســــتعالمات فتــــتلخص فــــي 
  1.والخونة األعداءالتبلیغ عن  -.تحركاته

ویمكـــــــن القـــــــول بعـــــــد هـــــــذا العـــــــرض ان الهیكـــــــل التنظیمـــــــي للقیـــــــادة الشـــــــرقیة أكســـــــبها وضـــــــعا ممیـــــــزا   
،وســــــاعدها علــــــى التكیــــــف مــــــع ظــــــروف العمــــــل الثــــــوري بشــــــقیه السیاســــــي والعســــــكري،كما مكنهــــــا مــــــن 

ـــــة ـــــات المجـــــاورة ككثا تأدی ـــــار عـــــدة وظـــــائف منفـــــردة عـــــن الوالی ـــــى خطـــــوط الن فـــــة النشـــــاط العســـــكري عل
ـــــــــــــات  ***ألشـــــــــــــائكة  واألســـــــــــــالك،) **و شـــــــــــــال  *مـــــــــــــوریس ( ـــــــــــــدعم اللوجیســـــــــــــتیكي للوالی ،تقـــــــــــــدیم ال

  .وغیرها..... الداخلیة،
___________________________________  
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ـــــاعي :خـــــط مـــــوریس* ـــــه عـــــام  أنشـــــأههـــــو خـــــط دف ـــــم االنتهـــــاء من ـــــر الـــــوطني 1958االســـــتعمار الفرنســـــي وت ـــــاتلي جبهـــــة التحری ـــــع مق م لمن
  .عبور الحدود وسمي على وزیر الدفاع الفرنسي اندریه موریس

أقــــیم خلــــف خــــط مــــوریس لتدعیمــــه فــــي منــــع مــــرور المجاهــــدین ،وبنــــي مســــاره بــــالتوازي مــــع الخــــط االول مــــن الشــــمال الــــى : خــــط شــــال**
  .م وسمي على قائد القوات الفرنسیة شارل موریس1958یة االشغال به مع نهایة سنة الجنوب وكانت بدا

  .هي عبارة عن أسالك شائكة معدنیة ویكون قبلها عادة حقل من االلغام لمنع العدو اجتیازه:االسالك المكهربة***
  

  :عبد الرحمان بن سالم : 02المبحث 
  :سیرته الذاتیة  -أ
المــــــــــة م  بــــــــــدوار 1923ولــــــــــد ســــــــــنة      الهناشــــــــــیر بلدیــــــــــة عــــــــــین الكرمــــــــــة دائــــــــــرة بوحجار،والیــــــــــة 

م 1944م مـــــنح وســـــام الشـــــرف بتـــــونس عـــــام 1940حالیـــــا،إنخرط فـــــي صـــــفوف الجـــــیش الفرنســـــي ســـــنة 
،وبعــــد عودتــــه مــــن حــــرب الهنــــد الصــــینیة إلتحــــق بصــــفوف الثــــورة فــــي منطقــــة ســــوق أهــــراس علــــى إثــــر 

قیة عـــــین قائـــــدا علـــــى الفیلـــــق الثـــــاني م،وبعـــــد إنشـــــاء القاعـــــدة الشـــــر 1956عملیـــــة البطیحـــــة فـــــي مـــــارس 
م،وبعـــــد االســـــتقالل عـــــین رئیســـــا علـــــى القیـــــادة 1960م ،ثـــــم قائـــــدا للمنطقـــــة الشـــــمالیة ســـــنة 1957ســـــنة 

،غــــــــادر )1965-1967(م،ثــــــــم عضــــــــوا فــــــــي مجلــــــــس الثــــــــورة 1964العامــــــــة بالعاصــــــــمة،وذلك ســــــــنة 
  1.ینم بعدما وقف الى جانب الطاهر الزبیري ضد هواري بومد1967الجیش في دیسمبر 

نشــــأ فــــي ظــــروف عائلیــــة قاســـــیة ،لــــم یعــــرف لطفولتــــه حـــــالوة وال لشــــبابه ســــعادة اذ فــــتح عینیـــــه     
 2لــــــم یــــــدخل المدرســــــة ونشــــــأ أمیــــــا ،كمــــــا ذكــــــر أحــــــد رفقائــــــه فــــــي الجهــــــاد ... فــــــي محــــــیط اســــــتعماري 
  . *،المجاهد براكتیة الشریف 

فضــــال عــــن ذلــــك یتمتــــع  المعــــارك بنفســــه ،وكــــان إلــــىكــــان بــــن ســــالم قائــــدا شــــجاعا یقــــود الجنــــود    
  3.بطیبة نادرة وبساطة مذهلة
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م،بالقاعــــــدة 1955م ببلدیــــــة تــــــاورة والیــــــة ســــــوق أهراس،التحــــــق بــــــالثورة الجزائریــــــة ســــــنة 1936مــــــن موالیــــــد : المجاهــــــد براكتیــــــة الشــــــریف*

م بمدیریـــــــة المجاهـــــــدین والیـــــــة ســـــــوق 2012-09-11م،أجـــــــري معـــــــه االســـــــتجواب بتـــــــاریخ 1962الشـــــــرقیة إلـــــــى غایـــــــة االســـــــتقالل ســـــــنة 
  .أهراس

یاســــــر بــــــن صــــــالح بــــــن نبیلــــــي فركوس،مجاهــــــدان وبطــــــالن مــــــن أبطــــــال الثــــــورة الجزائریــــــة ،عبــــــد الرحمــــــان بــــــن ســــــالم والصــــــادق رفــــــاس 2
  07ت،ص .ة،درحمهما اهللا ،المعارف للطباع

   157الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 3



² 

 62 

ـــــب  ـــــدما التحـــــق ،الرقی ـــــة  األولعن ـــــر لیل ـــــن ســـــالم  بجـــــیش التحری ،كـــــان یجـــــر وراءه 1956مـــــارس 9ب
ســـــنة،فقد اضـــــطرته ظروفـــــه العائلیـــــة الـــــى التعاقـــــد مـــــع الجـــــیش 14تجربـــــة حربیـــــة میدانیـــــة عمرهـــــا نحـــــو

ــــة الثانیــــة و هــــو فــــي  العشــــرین مــــن العمــــر، و مــــا لبــــث ان وجــــد الفرنســــي فــــي غضــــون الحــــرب العالمی
علـــــــى تـــــــونس و الجزائـــــــر بقیـــــــادة  األلمانیـــــــةلمواجهـــــــة زحـــــــف القـــــــوات  األمامیـــــــةنفســـــــه فـــــــي الخطـــــــوط 

الجنــــــرال الشـــــــهیر رومـــــــل، ضـــــــمن الفیلـــــــق المـــــــدعم الثالـــــــث للطالئـــــــع الجزائریـــــــة، وقـــــــد وقـــــــع اســـــــیرا، و 
  1.لو تطل فأفرج عنه إفریقیابشمال  األلمانيلحسن الحظ ان هزیمة الجیش 

ـــــرة ق ـــــى ایطالیا،حیـــــث صـــــو بعـــــد فت ـــــي الهجـــــوم عل ـــــه ف ـــــىیرة شـــــارك مـــــع وحدت ـــــالءا حســـــنا فـــــي  أبل ب
الفاصــــلة،وقد بــــرز یومئــــذ كــــرام جیــــد بالرشــــاش الثقیــــل، ومــــن ایطالیــــا شــــارك " مــــونتي كاســــینو"المعــــارك 

، انیـــــاألمشـــــرف مرســـــیلیا، قبـــــل غبـــــور نهـــــر الـــــرین شـــــماال علـــــى غـــــرب "ســـــان تـــــوبي"فـــــي إنـــــزال ثـــــان ب
  2".شتو تغارت"وهو ب1945مایو 8هدنة  أدركتهحیث 

،و م1945وبعــــــد اســــــتراحة قصــــــیرة مســــــتحقة، نقــــــل مــــــع وحدتــــــه الــــــى الهنــــــد الصــــــینیة فــــــي صــــــائفة 
 إلــــــىالعــــــودة  إلــــــى،اذ كــــــان الفیتنــــــامیون یــــــدعون الجنــــــود الجزائریــــــون 1945 أواخــــــربقــــــي هنــــــاك حتــــــى 

المشــــــاركة فــــــي جریمــــــة محاربــــــة  شــــــعب  الثــــــورة علــــــى االســــــتغالل االســــــتعماري بــــــدل إعــــــالنبالدهــــــم 
ـــــأكثرت مـــــن حركـــــة  ـــــذلك ف ـــــادة الجـــــیش الفرنســـــي ل ـــــت قی ـــــه و اســـــتقالله، و تفطن یكـــــافح مـــــن اجـــــل حریت

  3.توزیع الجنود الجزائریین على الوحدات المختلفة

  

  

__________________________  
  21،ص 46،1980 الزوبیر بوشالغم،فقید الثورة عبد الرحمان بن سالم،مجلة اول نوفمبر،العدد1
  08یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس،المصدر السابق،ص 2
  286،ص 2005،مطبوعات القصبة،فرنسا،1،ط2أیف كورییر،حرب الجزائر،ج3

ذات یــــــوم أن أحیــــــت القیــــــادة الفرنســــــیة عیــــــد الفطــــــر برفــــــع علمــــــي تــــــونس والمغــــــرب إلــــــى  وصــــــادف 
جانـــــب علـــــم فرنســـــا، ولـــــم تكـــــن تـــــدري أنهـــــا وجهـــــت بـــــذلك طعنـــــة نافـــــذة إلـــــى عامـــــة الجنـــــود الجزائـــــریین 

  .البعض إهانة كبرى وأعتبرها
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جزائـــــري  بصـــــنع علـــــم -مـــــن ضـــــمنها بـــــن ســـــالم  -م وردا علـــــى هـــــذا التجاهـــــل بـــــادرت مجموعـــــة مـــــنه 
الثالثـــــة  اإلعـــــالمجانـــــب  إلـــــىبرفعـــــه لـــــیال  -مـــــن ناحیـــــة قســـــنطینة -،تطـــــوع جنـــــدي یـــــدعى صفصـــــاف 

  .المذكورة
ــــدیم الســــالح    ــــة وتق ــــري ،لكــــن بطریقــــة نظامی ــــع بــــإنزال العلــــم الجزائ ــــد الموق ــــي صــــباح الغــــد أمــــر قائ وف

  .تحیة له
ــــــری ــــــود الجزائ ــــــة ،وضــــــاعفت إســــــتعداد الجن ــــــة أیقضــــــت المشــــــاعر الوطنی ــــــة هــــــذه الحادث ــــــل الدعای ین لتقب

  1.الفیتنامیة

م تحصــــــل بــــــن ســـــالم علــــــى رتبــــــة رقیــــــب أول ،و عـــــین علــــــى رأس فصــــــیلة قوامهــــــا 1953وفـــــي ســــــنة  
ــــت إلــــى  38 ــــى التــــي نقل عنــــدما " دیــــان بیــــان فــــو"جنــــدیا،وكانت هــــذه الفصــــیلة مــــن بــــین الوحــــدات األول

شــــرع الجــــیش الفرنســــي فــــي بنــــاء تحصــــینات هــــذا الموقــــع االســــتراتیجي ، وســــرعان مــــا تجمــــع فــــي ذات 
ــــــر مــــــن  ــــــع أكث ــــــر  20الموق ــــــتهم الســــــاحقة مــــــن الجزائ ــــــدي ،أغلبی ــــــف جن ــــــونس ) آالف8(أل والمغــــــرب وت

  2.األجنبيوالسنغال فضال عن وحدات اللفیف 

ـــــة فـــــي    ـــــه تجربتـــــه الطویل ـــــان بیـــــان فـــــو "لقـــــد حنكت ـــــي ال " دی ـــــة قـــــوة فرنســـــا الت حیـــــث إكتشـــــف أن مقول
راء،وتعلم تقهــــــر هــــــي مجــــــرد خزلفــــــة بعــــــد دحــــــر الفیتنــــــامیون الجــــــیش الفرنســــــي والحقــــــوا بــــــه هزیمــــــة نكــــــ

  3.الشعوب بقضیتها العادلة إیمان أیضا

  

  

  

____________________________________________________  

  22الزوبیر بوشالغم،المرجع السابق،ص 1
  9-10یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس،المصدر السابق،ص ص 2
  157الشاذلي بن جدید،المصدر السابق،ص 3

فــــــي متنــــــاول الدعایــــــة المباشــــــرة  -مــــــرة أخــــــرى-بــــــن ســــــالم نفســــــه أســــــیرا  األولوهكــــــذا وجــــــد الرقیــــــب 
للمحـــــافظین السیاســـــیین الـــــذین كـــــانوا یلزمـــــونهم بحضـــــور دروســـــهم مـــــرتین فـــــي الیـــــوم ،ال یســـــتثنى مـــــن 

  . األسرىذلك حتى الجرحى من 
درجــــــة أن الكثیــــــر  إلــــــى، واإللحــــــاحكانــــــت آراء هــــــؤالء حــــــول االســــــتغالل واالســــــتعمار مــــــن التكــــــرار 

ومــــع ذلــــك یعتــــرف بــــن ســــالم بــــان هــــذه ! مــــن الجنــــود الجزائــــریین كــــانوا یصــــابون بالصــــداع مــــن جرائهــــا 
  1.إلیهاكثیرة هو مدین بها  أشیاءالمدرسة الفیتنامیة القاسیة والصعبة لقنته 
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بــــــالده وقــــــد انــــــدلعت ثــــــورة  إلــــــىم 1954لیعــــــود فــــــي أواخــــــر ...ســــــراحه بعــــــد تحریــــــر الفیتنــــــام أطلــــــق
ـــــر منـــــذ أســـــابیع معـــــدودة ،وجـــــیش االحـــــتالل التح بمحاربـــــة شـــــعبه،نزلت وحـــــدة بـــــن ســـــالم فـــــي  یـــــأمرهری

ــــــب  ــــــه بالرقی ــــــاك وطــــــد عالقت ــــــى قســــــنطینة وهن ــــــت ال ــــــة ثــــــم انتقل محمــــــد عواشــــــریة والعریــــــف  األولعناب
كیـــــف یمكـــــن االلتحـــــاق بـــــالثوار : یتقاســـــم معهـــــم هاجســـــا واحـــــدا  أصـــــبح أنعلـــــي بوخـــــذیر ،بعـــــد  األول

  2.ملحمة التحریر الوطنيللمشاركة معهم في 

  :ویختتم الطاهر سعیداني نهایة عبد الرحمان بن سالم ،فیقول
وعـــــاد ابــــن ســــالم الـــــى مســــقط رأســـــه بوحجــــار وٕالـــــى ...علـــــى المعــــاش إحالتــــهبعــــد االســــتقالل تمـــــت "

م والتــــي قادهــــا مــــع 1958، تلــــك المعركــــة التــــي قــــام بهــــا الفیلــــق الخــــامس ..." عیشــــة عفــــاف وكفــــاف
، ودفــــــن بمقبــــــرة الشــــــهداء ببوحجــــــار ...رفیقــــــه فــــــي الجهــــــاد جبــــــار الطیــــــب الــــــذي ســــــقط فیهــــــا شــــــهیدا

،وحضــــــر جنازتــــــه رئــــــیس الحكومــــــة فــــــي عهــــــد الشــــــاذلي بــــــن جدیــــــد نیابــــــة عنــــــه الــــــذي كــــــان مشــــــغوال 
  3.بالشلف األصنامبضحایا زلزال 

  

  

________________________________________  

  23-24الزبیر بوشالغم،المرجع السابق،ص ص 1
  10-11یاسر فركوس،المصدر السابق،ص ص 2
  31المصدر نفسه،ص 3

  
  :التحاقه بالثورة  -ب
الشـــــدیدة التـــــي تلـــــف  األمنیـــــةعلـــــى هـــــذا الســـــؤال یســـــیرة بـــــالنظر إلـــــى االحتیاطـــــات  اإلجابـــــةلـــــم تكـــــن   

وجهـــة ثانیـــة ،مـــثال  النشـــاط الثـــوري مـــن جهة،وســـرعة تنقـــل بـــن ســـالم ورفاقـــه مـــن مركـــز إلـــى آخـــر مـــن
 إلـــىعـــین الزانـــة شـــمال شـــرق ســـوق أهـــراس ثـــم  إلـــىســـبتمبر المـــوالي  أواخـــرتـــم نقلهـــم مـــن عنابـــة فـــي 

  1.م بمركز العین الكبیرة جنوب سوق أهراس 1956بوحجار لیجدوا انفسهم في ینایر 
لكـــــن إبـــــن ســـــالم أصـــــیب بمـــــرض ألزمـــــه دخـــــول مستشـــــفى ســـــوق أهـــــراس ،وهنـــــاك التقـــــى بمـــــریض  

ــــــر لــــــه عــــــن رغبتــــــه فــــــي  ــــــدعى الهــــــادي دوایســــــیة الــــــذي كــــــان مجاهــــــدا فــــــي الخفــــــاء ،وذات یــــــوم عب ی
صــــعبة،الن كتیبــــة بــــن ســــالم  أصــــبحتااللتحــــاق بــــالثورة ،لكــــن مواصــــلة االتصــــال برفیــــق المستشــــفى  

ــــت مــــرة  ــــى أخــــرىنقل ــــایر، وفــــي احــــد  أواخــــرفــــي  *البطیحــــة  إل وصــــلت رســــالة مــــن دواوســــیة  األیــــامین
  2.بلغ رغبة الجزائریین المجندین في الجیش الفرنسي لاللتحاق بالثورة بأنهتفید 
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___________________________________________  

  25الزبیر بوشالغم ،المرجع السابق ،ص 1
،وتضــــــم عــــــدد كبیــــــر مــــــن الجزائــــــریین الــــــذین كــــــانوا فــــــي صــــــفوف الجــــــیش الفرنســــــي ،فبعــــــد ثكنــــــة تقــــــع فــــــي بلدیــــــة الحنانشــــــة : البطیحــــــة*

لتصــــاالت ســــریة مكثفــــة بــــین عبــــد الرحمــــان بــــن ســــالم وبــــین قــــوات جــــیش التحریــــر ،انتهــــت العملیــــة بفــــرار عــــدد كبیــــر مــــن الجزائــــریین مــــن 
وللمزیـــــــد مـــــــن التفاصـــــــیل فـــــــي هـــــــذا . المالثكنـــــــة باســـــــلحتهم وانضـــــــمامهم الـــــــى الثـــــــورة مـــــــن ابـــــــرز هؤالء،المجاهـــــــد عبـــــــد الرحمـــــــان بـــــــن ســـــــ

  57-65عبد الحمید عوادي،المرجع السابق،ص ص :وكذلك 84الموضوع طالع،الطاهر جبلي،المرجع السابق،ص 
  14یاسر فركوس،المصدر السابق،ص 2

  
  

  :بدأ التحضیر الجدي لعمل االلتحاق بالثورة ، بعد أن تم تقسیم األدوار على النحو التالي    
  .یظل بن سالم و عواشریة على صلة بالثوار أن-
   .من جنود الكتیبة لاللتحاق بالثورة إقناعهمن بقي  إقناعیتولى بوخذیر مهمة  أن-

ــــة عمــــر جبار،علمــــا  األخیــــروحســــب شــــهادة هــــذا    ــــد الناحی ــــة تمكنــــوا مــــن االتصــــال بقائ  أنفــــان الثالث
  1.األولىمسؤولیة المنطقة یومئذ كانت بید الوردي قتال باسم الوالیة 

وتـــــم تحدیـــــد موعـــــد االتصـــــال بثـــــوار الناحیـــــة علـــــى الســـــاعة التاســـــعة،وكانت البدایـــــة بتصـــــفیة الجنـــــود 
  2...الفرنسیین والخونة ،والشروع في تخریب المركز الذي استغرق نحو ساعتین

ــــي الســــادس مــــن شــــهر مــــارس     ــــد الرحمــــان بــــن شســــالم ورفاقــــه محمــــد عواشــــریة م ،كــــان 1957ف عب
  .،علي بوخذیر ،یوسف لطرش،قاضي عبد القادر یحضرون لتنفیذ خطة االلتحاق بالثورة

فبعـــــد االتصـــــاالت الســـــریة المكثفـــــة بـــــین ابـــــن ســـــالم وقـــــوات جـــــیش التحریـــــر ایـــــن تقـــــرر تحدیـــــد خطـــــة   
  3..  محكمة للقیام بالهجوم على ثكنة البطیحة
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______________________________________________  

  14یاسر فركوس،المصدر السابق،ص 1
  26الزوبیر بوشالغم،المرجع السابق،ص 2
  15یاسر فركوس،المصدر السابق،ص 3
  

  
ـــــوفر صـــــبیحة  ـــــرال ب ـــــادة الجن ـــــى محـــــیط مركـــــز 1956مـــــارس 9فـــــرض العـــــدو بقی م حصـــــارا محكمـــــا عل

ـــــد مارســـــال  ـــــادة العقی ـــــین بقی ـــــث للمظل ـــــق المـــــدعم الثال ـــــوات ضـــــخمة مـــــن بینهـــــا الفیل ـــــدا ق البطیحـــــة ،مجن
 إلـــــىبیجـــــار ،تـــــدعمها بكثافـــــة المدفعیـــــة والطیـــــران والمروحیـــــات ،وقـــــد اضـــــطر بـــــذلك بـــــن ســـــالم ورفاقـــــه 

  :مجموعتین إلىتوزعوا منذ البدایة  إنبعد  خوض سلسلة من االشتباكات الطاحنة المتفرقة ،
  .وقدور القاضي األطرشبقیادة بن سالم ومن مؤطریها علي بوخذیر  و یوسف  األولى -
الــــــبالء  أبلــــــتالثانیــــــة بقیــــــادة محمــــــد عواشــــــریة ،وحســــــب شــــــهادة علــــــي بوخــــــذیر فــــــان مجموعتــــــه  -

ـــــل  ولجـــــأتالحســـــن ، ـــــر ثغـــــرة مركـــــز حمـــــام النبای ـــــك الحصـــــار عب ـــــد ....خدعـــــة ناجحـــــة لف تظـــــاهرت فق
ثغـــــــرة فـــــــي  إحـــــــداثهـــــــذا المركـــــــز ،ثـــــــم داهمتـــــــه وتمكنـــــــت مـــــــن خاللـــــــه  إلـــــــىالمجموعـــــــة باالستســـــــالم 
  1.جبل سردون المطل على بلدة بوشڤوف إلىالحصار ،والتسلل منها 

مجموعـــــة بـــــن ســـــالم بعـــــد اســـــتراحة قصـــــیرة قامـــــت بنصـــــب كمـــــین لقافلـــــة  أنویؤكـــــد نفـــــس الشـــــاهد 
وتعلیقــــا علــــى ....والمعــــدات  األفــــرادبهــــا خســــائر كبیــــرة فــــي  ألحقــــت،أهراسالعــــدو القادمــــة مــــن ســــوق 

ــــــــن ســــــــالم للصــــــــحافي الیوغوســــــــالفي  ــــــــي تلتهــــــــا یؤكــــــــد ب ــــــــة البطیحــــــــة واالشــــــــتباكات الت حصــــــــیلة عملی
خســــــائرها فــــــي  إمــــــاالتــــــي غنمتهــــــا مــــــن المركــــــز ، األســــــلحةمجموعتــــــه احتفظــــــت بكامــــــل  أن) بیتشــــــار(

عـــــدو تمكـــــن مـــــن اســـــر خمســـــة مـــــن الجنـــــود ال إنبینمـــــا یوضـــــح بوخـــــذیر ....فـــــال تكـــــاد تـــــذكر األرواح
وتمكـــن الثالثـــة البـــاقون مـــن فـــك قیـــودهم ،وااللتحـــاق برفـــاقهم  اثنـــین مـــنهم فـــورا ، بإعـــدامالفـــارین فقـــام 

  2.من جدید

  :ومایمكن استخالصه من عملیة البطیحة النتائج التالیة 
ائرة الـــــى كورســـــیكا نقـــــل الفیلـــــق المـــــدعم الثالـــــث للطالئـــــع الجزائریـــــة الـــــذي تنتمـــــي الیـــــه الكتیبـــــة الثـــــ-
  .مارس13في 
  .ساهمت في زعزعة ثقة قیادة الجیش الفرنسي في الجنود الجزائریین أنها -
  

_____________________________________  



² 

 67 

  27الزوبیر بوشالغم ،المرجع السابق ،ص 1
  286أیف كورییر ،المرجع السابق ،ص 2

  :أحمد بن شریف : 03المبحث 

  :سیرته الذاتیة  -أ

احتـــــرف م بالجلفـــــة 1927أفریـــــل 27،ولـــــد فـــــي )الوالیـــــة الرابعـــــة(هـــــو عقیـــــد جـــــیش التحریـــــر الـــــوطني  
م بعــــد ان تلقــــى دراســــة فــــي مدرســــة 1957الجندیــــة فــــي الجــــیش الفرنســــي ورقــــي الــــى رتبــــة مــــالزم فــــي 

  1.تكوین الضباط العاملین سان میكسان 

اكتشـــــف  أینمـــــام،اثـــــر انتهـــــاء الحـــــرب الصـــــینیة 1957جویلیـــــة 30هـــــرب مـــــن الجـــــیش الفرنســـــي فـــــي 
ـــــى جـــــیش التحریـــــر الوطني،مصـــــحوبا بقســـــم مـــــن كتیبـــــة وبعـــــد لیـــــنظ 2.حقیقـــــة االســـــتعمار الفرنســـــي م ال

ــــي الوالیــــة الرابعــــة  الحــــدود الجزائریــــة التونســــیة ومــــن هنــــاك  إلــــى،انتقــــل )قطــــاع العاصــــمة(أن حــــارب ف
ــــــى ولمــــــدة عامین، ــــــاومین ال ــــــل المق ــــــر الوطني،والهــــــدف تحوی ــــــدریب رجــــــال جــــــیش التحری ــــــي ت انهمــــــك ف

قیـــــــادة معســـــــكر دنـــــــدن حیـــــــث كـــــــان خصـــــــوم الحكومـــــــة المؤقتـــــــة  رأسجنـــــــود محتـــــــرفین ،ونـــــــراه علـــــــى 
ــــــــة معتقلــــــــین بتهمــــــــة تــــــــدبیر انقــــــــالب بتحــــــــریض مــــــــن المصــــــــالح الخاصــــــــة المصریة،عضــــــــو  الجزائری

ـــــي جـــــانفي  ـــــورة ف ـــــوطني للث ـــــس ال ـــــم عـــــین1960للمجل ـــــة مـــــن  ، ث ـــــي جویلی ـــــة الرابعـــــة ف ـــــى رأس الوالی عل
العــــــدو،بقرار مــــــن  نفــــــس الســــــنة،تمكن مــــــن اجتیــــــاز الحــــــاجز المكهــــــرب لكنــــــه وقــــــع ســــــریعا فــــــي قبضــــــة

ــــىســــجن  و بــــاریس ــــة الثــــورة، إل ــــادة 1962ســــراحه فــــي أفریــــل  أطلــــق غایــــة نهای  األركــــانم ،لیلتحــــق بقی
  .3منصبه على رأس قطاع العاصمة إلى إعادتهبومدین،الذي یقرر  إمرةالعامة تحت 

  

  

  
_______________________________  

  73عاشور شرفي ،قاموس الثورة الجزائریة،المرجع السابق،ص ص 1
  07،ص  15-09-2011عمري عمور ،نبذة عن العقید احمد بن شریف،2
  74عاشور شرفي ،المرحع السابق،ص 3
  :التحاقه بالثورة  -ب

مــــع  تقــــدم "  تونــــك كســــا"م،اثــــر هجــــوم القــــوات االســــتعماریة الفرنســــیة علــــى قریــــة 1951فــــي ســــبتمبر 
التــــي هاجمــــت القریــــة بشــــكل مفاجــــأ تــــاركین عــــددا مــــن القتلــــى والجرحــــى " الفیــــات " قافلــــة مــــن عناصــــر
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ــــا :"فــــي المیــــدان،حیث یصــــرح أحمــــد بــــن شــــریف فــــي كتابــــه قــــائال كانــــت خســــائرنا هامــــة جــــدا وقــــد تركن
الحــــــزن ،ولكــــــن ذلــــــك هــــــو قــــــانون  إلــــــىمــــــن مائــــــة رجــــــل ،الشــــــك ان هــــــذا یــــــدعو  أكثــــــران فــــــي المیــــــد

الكتیبـــــة الســـــابعة فـــــي هیئـــــة المنتصـــــرین الهجـــــوم تـــــیقن بـــــن شـــــریف  أفـــــرادومـــــع اســـــتمرار 1..."الحـــــرب
لبشـــــــاعة المنظـــــــر وفظاعتـــــــه لـــــــذلك التحـــــــق بصـــــــفوف جـــــــیش التحریـــــــر الـــــــوطني رفقـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن 

  2.الجنود بنواحي صور الغزالن

كشـــــــــف لـــــــــي هـــــــــذا المنظـــــــــر رغـــــــــم فظاعتـــــــــه ،وجـــــــــه الحقیقـــــــــة :"ا یصـــــــــرح فـــــــــي كتابـــــــــه قـــــــــائالمـــــــــك
الواضحة،وشــــــعرت حینــــــه بحقیقــــــة وضــــــعي المخجــــــل كجنــــــدي فــــــي جــــــیش ال أؤمــــــن بمثلــــــه وال بمبادئــــــه 

ـــــــى  وأدركـــــــت ـــــــدت العـــــــزم عل ـــــــذلك عق ـــــــه وطهارته،ل ـــــــدي الصـــــــیني فـــــــي كـــــــل نقاوت ـــــــوطني الهن الواقـــــــع ال
  . المساهمة في معركة تحریر شعب الصینیة

  "؟...؟    الجزائر ولم ال....الهند الصینیة  
ـــــوفمبر عـــــام   ـــــت 1954وفـــــي ن ـــــري ،ودخل ـــــاء الشـــــعب الجزائ ـــــائرة مـــــن أبن ـــــة الث م انطلقـــــت القـــــوات الثوری

جبــــال االوراس فــــي أســــطورة الشــــعوب ،لكــــن فــــي البلیــــدة حیــــث كــــان أحمــــد بــــن شــــریف لــــم تبــــرز الثــــورة 
تمكـــــن بـــــن شـــــریف مـــــن  أینمـــــام  1955فـــــي شـــــهر مـــــارس  أيبعـــــد بضـــــعة شـــــهور  إالبصـــــورة فعلیـــــة 

للرماة،فعمـــــــل علـــــــى القیـــــــام بعمـــــــل التنســـــــیق  األولالعثـــــــور علـــــــى مناضـــــــلین مـــــــن بـــــــین جنـــــــود الفیلـــــــق 
والـــــذخیرة لیســـــلمها  األســـــلحةالتعلیمـــــات الرئیســـــیة ،كمـــــا كـــــان ینقـــــل معـــــه فـــــي الســـــیارة بعـــــض  وٕاعـــــداد

لقـــــادة العســـــكریین فـــــي للمحـــــافظین السیاســـــیین خمیســـــي والحـــــاج بـــــن عیســـــى الـــــذین یســـــلمانها بـــــدورهما ل
  3.الوالیة الرابعة 

  

__________________________________________  

،الشـــــــــركة الوطنیـــــــــة للتوزیـــــــــع 2احمـــــــــد بـــــــــن شـــــــــریف ،فجـــــــــر المشـــــــــاتي،او لمحـــــــــات عـــــــــن الثـــــــــورة الجزائریـــــــــة فـــــــــي معركـــــــــة التحریـــــــــر ،ط1
  7-8ت،ص ص .،الجزائر،د

  07عمري عمور،المرجع السابق،ص 2
  12السابق،ص  أحمد بن شریف،المصدر3

ولمــــدة عــــامین  التونســــیة -الحــــدود الجزائریــــة  إلــــىجاهــــد فیمــــا بعــــد  ضــــمن الوالیــــة الرابعــــة وذهــــب 
  1.قام بتدریب وتكوین جنود جیش التحریر

قـــــادة الوالیـــــة  فـــــي البدایـــــة حاولـــــت ضـــــبطه فـــــي حالـــــة الجـــــرم المشـــــهود،وكانوا األمـــــنمصـــــالح  أن إذ
  .الرابعة یوقنون بهذا الوضع ،فمنعوه من االلتحاق بهم

ـــــوري  إن ـــــة ســـــور الغـــــزالن مكنتـــــه مـــــن مواصـــــلة النشـــــاط الث ـــــي قضـــــاها فـــــي ناحی ـــــة الت الشـــــهور القلیل
ـــــي العمریـــــة  ـــــذي بـــــدأه ف ـــــد للثـــــورة الجزائریـــــة،وهو المظهـــــر النفســـــاني واالجتمـــــاعي  وٕادراكال مظهـــــر جدی
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ــــــا  إذ... ــــــف الخالی ــــــي الســــــر،لكن مصــــــالح قــــــام بتكلی المختصــــــة التابعــــــة للعمــــــل النفســــــاني ان تعمــــــل ف
  2.مراقبا مراقبة مكشوفة وموضع شك وأصبح ،األسفكانت یقظة مع  األمن

ـــــب منهمـــــا  ـــــذي اتخـــــذه وطل ـــــر ال ـــــالقرار الخطی ـــــه ب ـــــده وزوجت ـــــي رســـــالة وال ـــــغ ف ـــــوم ابل  یمـــــاناإلوذات ی
المســــــتقلة،وقرر فـــــي ذلـــــك الیـــــوم انجــــــاز الخطـــــة التـــــي قررهـــــا دون شــــــفقة وال  الجزائـــــر الحـــــرةبمســـــتقبل 

ـــــه  ـــــىرجعـــــة،وكانت نیت ـــــد جمیـــــع رجـــــال فصـــــیلته مـــــن  األول ـــــى تجری ـــــادل  األســـــلحةتقتصـــــر عل ،فبعـــــد تب
قتــــــل جمیــــــع الرمــــــاة اللــــــذین اختــــــاروا مقــــــاومتهم، وغــــــنم جــــــیش التحریــــــر  إلــــــىذلــــــك  أدىالنــــــار  إطــــــالق

محـــــاربون مـــــن ذوي  إلیـــــهوالـــــذخیرة ،كمـــــا انضـــــم  األســـــلحةمـــــن  الـــــوطني فـــــي تلـــــك اللیلـــــة كمیـــــات هامـــــة
 وٕاشـــــارةالعـــــزم والصـــــرامة،فكان عملهـــــم بالنســـــبة للمســـــلمین العـــــاملین فـــــي الجـــــیش الفرنســـــي قـــــدوة لهـــــم 

موضـــــع ســـــخط  وأصـــــبحوا رؤســـــائهمفقـــــد فقـــــدوا ثقـــــة  اآلخـــــرون أمـــــا، أحســـــنهمبهـــــم وفعـــــال التحقـــــق بهـــــم 
فـــــي  أیضـــــایصـــــرح  إذ ن شـــــریف بدایـــــة حیـــــاة جدیـــــدة،بـــــ ألحمـــــدواســـــتنكار المواطنین،وكانـــــت بالنســـــبة 

خلــــــوف ،وقــــــد عمهــــــم الســــــرور وظهــــــرت  أوالدوصــــــلنا مــــــع الفجــــــر مشــــــاتي :"...كتابــــــه فجــــــر المشــــــاتي
  3..."لشعب متعطش للحریة فرح ال نظیر له، البهجة والفرح على جمیع الوجوه

__________________________________  

  7عمري عمور،المرجع السابق،ص 1
  16بن شریف،المصدر السابق،ص  احمد2
  19-23المرجع نفسه،ص ص 3
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العملیات العسكریة التي إلتحق بھا : الفصل الرابع
  )نماذج.(المنشقون

  .أھم معارك عبد الرحمان بن سالم: 01المبحث

  ).1957فیفري (معركة حبل الكدیة جبل بني صالح الشھیر  -أ

  .عملیة عین الزانة -ب

  ).م1958اكتوبر 10(صالحمعركة بني  -ج

  ).1958اكتوبر(معركة بوخندق  -د

  ).1959مارس  03(معركة قرون عائشة  -ه

  ).1961فیفري  21(معركة فخ غانم بمنطقة بحبوشة  -و

  : أھم معارك احمد بن شریف: 02المبحث

  ).1957(معركة سور الغزالن  -أ

  .معركة شالالت الغداورة-ب

  .معركة بجبل دیرة-ج

  .لجبال الونشریسمعركة -د

  ).حاجز الموت(عبور خطي شال و موریس  -ه

  

  

  

  :أهم معارك عبد الرحمان بن سالم: 01المبحث 
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   1):1957فیفري (معركة جبل الكدیة جبل بني صالح الشهیر  -أ

للفصائل التابعة له وكان الهدف  1957عقد عبد الرحمان سالم قائد الفیلق الثاني اجتماعا في فیفري 
جتماع تكثیف الهجوم على مراكز العدو وحرق ممتلكاتهم التابعة للمعمرین و اخذ أموالهم و من هذا اال
وعلى اثر وشایة من طرف خائن كان یعمل مع العدو الفرنسي الذي صرح لهم عن ... 2حیواناتهم 

الكتیبة على بعد الكتیبة التي تقوم بتمریر السالح للوالیات الثانیة والثالثة، فاقترب عساكر العدو من مقر 
صباحا، فأمر بن سالم بالرمي على العدو بجمیع األسلحة، ولما  9م في حدود الساعة 100حوالي 

وصل والى ممر إجباري هاجموا علیهم بالرصاص من جمیع النواحي، فكانت ضربة قاضیة كبدت العدو 
  .3قتیال، وعددا كبیرا من الجرحى 60خسائر حوالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 _________________________  
  .32-31م، ص 2000من مالحم القاعدة الشرقیة، مدیریة المجاهدین، األمانة العامة لمنظمة المجاهدین، والیة عنابة، أكتوبر، 1
- 5-28، تم االطالع علیه 2009-10-09، نشر في اخر ساعة www.djazairess.com./akhersaaعبد الرحمان بن سالم، 2

  . 21:05عة على السا 2018
  .23یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس، المصدر السابق، ص 3
  

  :عملیة عین الزانة -ب
بأمر من قیادة  1957أكتوبر  20هذه العملیة العسكریة صد مراكز العدو الفرنسي بتاریخ  انطلقت

القاعدة الشرقیة التي أصدرت، إلى الفیالق الثالثة أمرا ینص على أن یقو كل فیلق باحتالل مركز 
   1.عسكري للعدو الفرنسي
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  :وكانت نتائج الفیالق الثالثة المقسمة كما یلي
قیادة النقیب شویشي العیساني، اختار الثكنة العسكریة المتواجدة بقریة الزیتونة الفیلق األول تحت -

  . داخل حوز تراب منطقة الفیلق األول
الفیلق الثاني تحت قیادة النقیب عبد الرحمان بن سالم حیث اختار عین الزانة المتواجدة في حوز -

  .منطقة الفیلق الثاني
والمتواجد في حوز المنطقة  *طاهر زبیري، اختار المشريالفیلق الثالث تحت قیادة النقیب ال-
   2.الثالثة

فقام الفیلق األول بتطویق الثكنة العسكریة بقریة الزیتونة، وكان القتال عنیفا بین الطرفین، وانسحبت 
جیوش العدو الى الخنادق الخلفیة تاركة خطوطها األمامیة أمام ضربات المجاهدین الذین قتلوا حوالي 

   3.جندیا فرنسیا، اما خسائر المجاهدین فكانت مرتفعة ثالثین

  

  

  

  

 ______________________________  
  . 181-180ابراهیم العسكري، المرجع السابق، ص1
الحدید المارة بمدینة سوق . كلم، بحدها جنوبا سكة 20ثكنة عسكریة بجبال أوالد مومن شرق مدینة سوق أهراس على بعد : مركز المشري*

أهراس الى تونس ، ومن الناحیة اإلستراتیجیة یعتبر موقع هذه الثكنة ممرا للمجاهدین إلى مدینة سوق أهراس لتنفیذ العملیات العسكریة 
  .وتمریر السالح نحو الوالیة الثانیة والثالثة

  .، المرجع السابقwww.djazairess.com./akhersaaعبد الرحمان بن سالم،2
  .24فركوس، المصدر السابق، ص یاسر بن صالح بن نبیلي3
  

بالجیش الفرنسي والمحصن تحصینا قویا،  ظعین الزانة و المكت أما الفیلق الثاني قام بهجومه على مركز
بحیث استطاع الفیلق الثاني من احتالل هذا المركز احتالال كامال، وكبدو في صفوف العدو، خاسرا 

   1.فادحة في األرواح والعتاد
ث تحت قیادة الطاهر الزبیري كان النجاح الكامل حلیفه بحیث استطاع احتالل مركز أما الفیلق الثال

   2...المشري، احتالال كامال و قتل جمیع من فیه من جیش العدو الفرنسي
وبناءا على الخطة السابقة، قررت قیادة الفیلق الثالث، تحریر هذه الثكنة وبعد تحریرها قررت الهجوم 

التابعة للكتیبة الثامنة بقیادة  *وأسندت المهمة إلى الفصائل الثالثة  3اورة لها،ي الثكنات المجقعلى با
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السبتي بومعراف، وقد حققت هذه الهجومات انتصارا كبیرا بعد تحریر الثكنة وغنم عدد هائل من 
   4.األسلحة و الذخیرة

  
  

  

  

  

  

  

  
  

_______________________________  
  .41، ص1984، 66، عدد "الزانة یتحدثونأبطال عین " مجلة اول نوفمبر،1
  .25یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس، المصدر السابق، ص 2
: ونشیر إلى أن الفصیلة الثالثة بقیادة ارجامنیة بشیر باشراف لحواسنیة موسى، لقد أسندت لهم مهمة الهجوم على ثكنة المشري، انظر*

  .16،ص1984، دیسمبر،377الجیش، عدد ، مجلة"قصة الهجوم على ثكنة المشري"شریف براكتیة،
  .150الطاهر جبلي، المرجع السابق، ص 3
  .105عبد الحمید عوادي،القاعدة الشرقیة، المرجع السابق، ص4
   1: 1958أكتوبر  10معركة بني صالح  -ج

  . قائد الفیلق الثاني: عبد الرحمان بن سالم-
  .قائد الفیلق الرابع: درایة احمد -
  .قائد الفیلق الخامس: الطیب جبار-

التقت هذه الفیالق الثالثة ضمن خطة كان هدفها، إفشال وٕاحباط االنتخابات الرئاسیة الفرنسیة، إذ بدأت 
، حیث كلف الفیلق الثاني بقیادة عبد 1958أكتوبر  10المعركة على الساعة السادسة صباحا من 

الخامس لعبور خط موریس، وانطلقت الوحدات لتصل الرحمان بن سالم بتعزیز ومساعدة الفیلق الرابع و 
بوخندق، لكن تم اكتشافها من طرف العدو الذي حاصر المنطقة بكاملها بقوات كبیرة مدججة باألسلحة 

صمد جنود جیش التحریر الوطني، ثم تدخلت قوات جیش التحریر  2ثقیلة من مدفعیة ودبابات وطائرات،
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دامت المعركة أربعة أیام ...كمدافع الهاون لفك الحصار على إخوانهمالمتمركزة على الحدود التونسیة 
قتیل و جریح في صفوف العدد، فأما في صفوف جیش التحریر فقد استشهد  160حوالي : من نتائجها

   3.مجاهدا 15كما جرح " جبار الطیب"مجاهدا من بینهم 12

  
  

  

  

  

  

  

___ ___________________________  
  . 62- 61من مالمح القاعدة الشرقیة، ص 1
  .26یااسر فركوس، المصدر السابق، ص 2
  .167، ص2011، 1تابلیت عمر، القاعدة الشرقیة نشاتهاو دورها في اإلمداد والحرب واالستنزاف،ط3

   1):1958اكتوبر(معركة بوخندق -د

التحریر الوطني من التراب م، بأمر من قیادة أركان الحرب العام خرج جیش 1958في شهر اكتوبر
التونسي وتم خروج الفیلق الخامس وأغلبیة الفیلق الثاني تحت إشراف بن سالم عبد الرحمان، لتزوید 

   2.الوالیة الثالثة بالسالح

حان الموعد النطالق معركة بوخندق التي أعدت لها العدة بتدریب الجنود واختیار قاعدة قیادة هذه 
على الدرایة و الخبرة والتجربة و المعرفة الواسعة للمنطقة جغرافیا وتم اختیار  الفصائل و الوحدات بناءا

مساعدا له وخالیفیة بلقاسم، وبلمحفوظ ) شكاي(المجاهد جبار الطیب واختیر كذلك شمام عمار المدعو
  .نوار وبخوش بوجمعة و الصادق زعرور

یها مواصلة الرحلة الن م تمركزت في جبل بوخندق واستصعب عل1958 أكتوبر 10وفي صباح 
نتیجة وشایة طوقت القوات الفرنسیة المنطقة بكاملها بجیوش مدعمة  3العدو كان یرصد تحركاتهم

 15بالدبابات ولطائرات والمدافع  الثقیلة، وتسربت معلومات الى جیش التحریر ان عدد القوات الفرنسیة 
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دامت . أسها شایب راسو بن طاهرالف عسكریا وضابطا واشتبكت كتائب المسمى عین الكرمة یتر 
   4...المعركة ثالثة أیام

  

  

  

  

  

  
 ___________________________  

  . 62من مالحم القاعدة الشرقیة، المرجع السابق، ص1
  . 26یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس، المرجع السابق، ص2
  . ، المرجع السابقwww.djazairess.com./akhersaaعبد الرحمان بن سالم،3
  .27یاسر فركوس، المصدر السابق، ص4

ثم اشتبك الفوج الذي یراسه بورش لعماري، كما اشتبك الفوج الذي یرأسه بلقاسم بوسنة مع الجیش 
االستعمار بین القصبة وعین الكرمة، وتحركت الطائرات من مطار عنابة والقوات البریة من بوحجار، 

الشحم،مجاز صفا، بوثلجة، القالة، في حدود  عین الكرمة، بن مهیدي، سوق أهراس، المشروحة، واد
، وبدأت العركة حیث هاجم الجیش الفرنسي من كل الجهات مستعمال جمیع األسلحة 19:30الساعة 

، وطائرات االكتشاف فأصبحت المنطقة كلها نار 26و  29من المسدس حتى الطائرات الثقیلة ب
وقام المجاهدون بفتح النیران ضد العدو من كل  ودخان، واستعملت القنابل والغازات السامة والنبالم،

لیال وكانت الخسائر  21:00الجهات ردا على هجوم قوات العدو، دامت المعركة یوما كامال الى غایة 
في صفوف العدو فادحة حیث خصص ثالثة طائرات مروحیة لنقل الجرحى و الموتى و تم إسقاط 

   1.طائرتین مقاتلتین
   2: 1959مارس  03معركة قرون عائشة  -ـه
  :جبل قرون عائشة-

یقع جبل قرون عائشة بمشتة سلیانة، شرق بلدیة بوحجار، على الحدود التونسیة وبالضبط منطقة 
كلم تشرف قمته العالیة إلى أغلبیة مراكز العدو  6وشتاتة، یبعد الجبل عن البلدیة بحوالي 
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المراقبة، ونظرا إلستراتجیة هذا الجبل، اتخذ منه جیش التحریر ملجأ للثورة وكذلك على أبراج ...الفرنسي
   3.و الثوار

  

  

  

  
  
  

 ____________________________  
  .27یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس، المصدر السابق، ص1
  . 64من مالمح القاعدة الشرقیة، المصدر السابق، ص2
  .، المرجع السابقwww.djazairess.com./akhersaaعبد الرحمان بن سالم،3

  ": قرون عائشة"أسباب معركة 
وفي حدود الساعة الخامسة صباحا بینما كانت دوریة من جیش التحریر  1959مارس  03في صبیحة 

الوطني تقوم بمراقبة المنطقة من جمیع الجهات، لوحظت حركات مشبوهة وتمویهیة لقوات العدو بلغت 
ذین اتضح لهم أن العدو اخذ یتسلل إلى الجبل وحاول محاصرته من جمیع النواحي، ففي قادة الفیلق ال

الوقت نفسه اخذ جیش التحریر الوطني موقعه واستعد لخوض المعركة، فعلى الساعة السادسة والنصف 
لتحم الجیشان واشتد لهیب  -اهللا اكبر الجهاد في سبیل اهللا-صباحا بدات المعركة وعلى صوت الجهاد

لمعركة ولم یتمكن جیش العدو من التقدم فطلب النجدة، ولجا إلى استعمال جمیع األسلحة من مدافع ا
  .ودبابات وطائرات مقنبلة وأخرى هجومیة، كما استعملت فیها النبالم

علي "الذي أمر الكتیبة الرابعة بقیادة" عبد الرحمان بن سالم"أما من جانب جیش التحریر الوطني بقیادة
مدعمین " زیاني شعبان"كذلك "  معمر سودة"و " جاللي محمد بن لخضر"مساعدیه و " بوخیضر

بفصیلتین، باستعمال اسلحة متطورة وحدیثة اناذاك، فاستمرت المعركة حتى الساعة السابعة مساءا 
  ... 2.بانسحاب جیش العدو، الذي لم یتمكن ن احتالل الجبل

م وحرق عدد من البیوت التابعة لجیش التحریر اسفرت عن استشهاد شهیدین احدهما احرق بالبنال"
الوطني، أما خسائر جیش العدو بالنبالم وحرق عدد من البیوت التابعة لجیش التحریر الوطني، أما 

جریحا، واسر جندي فرنسي برتبة ضابط  45قتیال و  60:خسائر جیش العدو الفرنسي فقد قدرت ب
   3.لتحریر الوطني انتصارا عظیماوقد سجل جیش ا..." 52\24صف، وغنم رشاش عیار 
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______________________________  
  . 28یاسر بن صالح بن نبیلي فركوس، المصدر السابق، ص 1
  .، المرجع السابقwww/djaziress.com./akhersaaعبد الرحمان بن سالم،2
  . 30-29یاسرفركوس، المصدر السابق، ص ص 3

  ): 1961فیفري  21(معركة فتح غنام بمنطقة بحبوشة  -و
شرع المجاهدون في تحطیم خط شال لألسالك  1961\02\21في حدود الساعة الحادیة عشر لیال یوم 

فقامت مجموعة من جیش  2م من الخط المكهرب لمرور فرقة الكومندوس، 300الشائكة على مسافة 
و عندما علم العدو بوجود جیش وتحطیمه لمسافة كبیرة من  3.التحریر الوطني مكونة من قوات العدو

األسالك، فاشتبك جیش االستعمار مع المجاهدین وفي خضم المعركة تم إحراق دبابة وقتل من 
المعركة فان فرقة الكمندوس لم تتمكن من العبور لضراوة عندئذ مدافع العدو مقنبلة المكن نظرا ...فیها

. ائرات مستعملة األضواء الكاشفة، مما جعل عدم نجاح مهمة الفرقةفي تلك اللیلة كما تدخلت الط
  : اما بالنسبة لخسائر العدو فتتمثل فیما یلي" فوغالي"مجاهدین یدعى  08واستشهد في المعركة 

وبندقیة  49\9جریحا وتحطیم دبابتین، وغنموا ثالثة رشاشات من عیار  22جندیا و  18مقتل "
وجهاز السلكي وصندوق من قضائف الصاروخیة  52\24یار ورشاش ع 72\07آلیتین عیار 

  4.وصندوقین من القبائل الیدویة وثالثة المسدسات
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__ __________________________  
  .77من مالمح القاعدة الشرقیة، المصدر السابق، ص  1
  .30یاسر بن صالح بن بیلي فركوس، المصدر السابق، ص 2
  .263ص ،1987افریل، 17-16لطارف، الطارف،، محافظة ا )1962-1959(لشرقیة الملتقى الجهوي للقاعدة ا3
  . 31-30یاسر فركوس، المرجع السابق، ص ص4

  
  :أهم معارك احمد بن شریف: 02المبحث

  ): 1957(معركة سور الغزالن-أ
بعد مرور عدة أیام من تعیین احمد بن شریف من قبل مجلس الوالیة الرابعة كضابط مدرب یقوم 
بالتكوین السریع لرجال الفداء، إذ كانت مهمة صعبة وشاقة حول تدریب الشبان المجندین الذین كانوا 

   1.یجهلون استعمال األسلحة وحرب العصابات بصورة جدیة ومتواصلة للقیام بعملیات واسعة بكل نجاح
الوطني قوامها لذلك تقرر وتم انجاز مخطط كمین سور الغزالن المشهور، فكانت قوات جیش التحریر 

سریة كامن في الحفائر على طول الطریق المؤدیة من سور الغزالن إلى نصر الدین إذ كان التستر 
محكما لدرجة إن قافلة من السیارات العسكریة لم تالحظ أي شيء غیر عادي، فهاجموا علیها وأصیبت 

الضطراب و الرعب أشده في سریة العدو بأضرار بالغة منذ الطلقات األولى، فاستمر بالتصویب وبلغ ا
بینما  2صفوف العدو وتوالت انفجارات خزانات بنزین السیارات، ثم انسحب أبطالنا وكانت خسائر طفیفة،

تكبد لعدو خسائر بالغة في الرجال والعتاد، وعاد الشبان الجزائریین فرحین بما أنجزوه وأصبح الجیش 
من  20من األبریاء وأعدمت رمیا بالرصاص نحو یثق بنفسه، غیر إن قوات العدو المنهزمة قد ثارت 

   3.المعتقلین في نفس المكان الذي وقعت فیه المعركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 _______________________________  
  . 25احمد بن الشریف، المصدر السابق، ص1
  .22، ص 1999سبتمبر 2جریدة الخبر، یوم 2
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، 1994، المنحنى الوطني للمجاهد، الجزائر، األولمجلة الذاكرة، العدد " التحضیرات السریة للثورة التحریریة"ازغیدي محمد لحسن،3
   .18ص
  ): ماجینو سابقا(معركة شالالت الغداوة  -ب

یوما من معركة سور الغزالن، عسكرة قوات بلونیس بناحیة شالالت الغداورة بالقرب  20بعد مضي 
لكن ... سید المنطقة" العقید الشریف"مجرى النهر وهي مطمئنة لوجودها في منطقة صدیقة مادام من 

مع رجاله نحو المكان المشبوه، اذ قاموا بحركة تطویق أحكمت " احمد بن شریف"ظنهم خاب بمجد توجه 
تراجع أو بسرعة وبدون ان یشعر بهم العدو، فقاموا بقطع جمیع المسالك التي تمكنهم من محاولة ال

الفرار، ثم كانت اشارت البدا في المعركة، وتعالت فرقعة األسلحة األوتوماتیكیة، وراح جنود لونیس 
  .بالهجوم" بن شریف"یتساقطون الواحد تلوى األخر، وأخیرا أمر 

اندفع رجاله في حركة التقاوم، وانقضوا على الخونة الذین حاولوا المقاومة وكانت مجزرة حقیقیة 
    2.رهیبة

 18رجال واسر  65وكانت نتائج هذه الحركة التي زرعت الرعب في صفوف إعداد الثورة عن مقتل 
قطعة سالح حربیة وتجهیزات ونقود، وبهذا أصبح  100حصان و  100آخرین، وغنائم تقدر بنحو 

وى مجاهدو جیش التحریر الوطني أكثر مرانا على الحرب، وأكثر صبرا وثباتا، ولم تكن هذه المعركة س
   3.مقدمة لمعارك أخرى

  
  
  
  
  
  
  

 _________________________  
1www.aswat.echanal.com 18:15على الساعة  2018\05\29، تم االطالع علیها بتاریخ.  
  12ص     ، 2017، الجزء الثاني، مجلة أصوات الشمال،)طوطاج(محمد الصغیر داسة،حوار مع المجاهد محمد ولد عروسي2
  . 28شریف، المصدر السابق، ص احمد بن3
  
  : معركة بجبل دیرة -ج
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وصلت قافلة من تونس بقیادة األخ یوسفي لتعزیز الطاقة العسكریة للوالیة  1957في شهر نوفمبر 
الرابعة، وكان رجال القافلة ینقلون عتادا حربیا هائال، وحل الرجال بین مجاهدو بین جیش التحریر 

فبعد أیام كانت لهذه األسلحة والذخیرة أهمیة حیویة، فبعد قیامهم بمسیرة  الوطني وكان قد أنهكهم التعب،
إن قوات العدو ستقوم " بن شریف"لیلیة طویلة عبر المسالك الوعرة القاحلة من جبل دیرة أحسن

  :، فكانت شهادة المجاهد احمد بن الشریف، من ذكریاته كاألتي1بمهاجمتهم في الیوم التالي
  ."وأعطیت لكل منهم تعلیمات صارمة قصد االستعداد لمواجهة كل احتمالجمعت رجالي فورا، "

ولم تذهب هذه االستعدادات سدى، إذ لم یكد الفجر ینبلج حتى أطلق حراس الرصد اإلنذار، وكان "...
  ."ذلك إشارة لالستعداد للمعركة، وقد غمرت الجمیع السعادة للفرصة التي أتیحت لهم

ام وانضباط ،لكن هذه الوضعیة كانت في الحقیقة مخزنة الن جمیع القمع التحق كل واحد بمركزه بنظ"
  ".المسلطة علینا تحتلها قوات العدو، وأصبحنا مطوقین تماما بصورة محكمة

  ."طائرة 24وعددها  6و ت  26اشتد أزیر الطائرات من طراز ب"
   2."العدو ویصب القنابل الجهنمیة في كل مكان، وتوالت قنابل الهاون الساعة السابعة صباحا راح"
  
  

  

  

 __________________________  
  .18محمد الصغیر داسة، المرجع السابق، ص 1
  .32احمد بن شریف، المصدر السابق، ص 2
ان  ، الذي كان یرمي بالمدفع الرشاش المعتاد لطیران)ت(في الساعة التاسعة طلب مني المجاهد "

  ."احل محله، لقد استولى علیه الیأس، وكانت جمیع الطائرات تمر من مقربة منه

  ."وسقط اثنان من خیرة رجالنا...فجأة حدث انفجار"

، وقد أسقطنا خالل النهار طائرتین أخریین 6-وفي الساعة العاشرة أسقطنا طائرة العدو من طراز ت"
وكانت قوات العدو تستعد للهجوم فقررنا . ساعة الثالثةواحدة في الساعة الحادیة عشرة، واألخرى في ال

أن نسبقهم بالهجوم فنظمت رجالي نظرا لمعرفتنا الجیدة بالمكان وأمرتهم بالهجوم وتم القضاء على فرقة  
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من قوات العدو وتمكنا من نقل جرحانا والستیالء على أسلحة وأمتعة الفرقة التي تم القضاء علیها قبل 
   1.وصول نجدة العدو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ___________________________  

  . 33احمد بن شریف، المصدر السابق، ص1

            :معركة بجبال الونشریس -د 
  :ویضیف احمد بن شریف قائال

في قریة تقع في جبال الونشریس، تسود في تلك المشاتي حكمة وٕایمان السید ثامر، انه الدماغ "...
احد االیام سمعنا هدیرا من بعید وراحت قوته تزداد في كل لحظة، وظهرت وفي ...المفكر لهذا الشعب

ثالث طائرات في سماء القریة تحوم حول بیوتها وأكواخها، فطلب السید ثامر من رجاله ان الیحاولوا 
   1."شیئا ویدخلوا إلى بیوتهم الذین امتثلوا له فورا

صف القریة بالقنابل وتمطرها بوابل من وفجأة، دون أن یكون ذلك متوقعا، راحت الطائرات تق" 
حاول السید ...رصاص المدافع الرشاشة وانطلقت صیحات و الهویل والهلع تمزق أحشاء النساء وألطفال



² 

 82 

فأمر ضابط الصف ...ثامر، أمام هذا المشهد، ان یتدخل ویدعوا هذه الحیوانات البشریة الى التعقل
و وجهه مضرج بالدماء،  األرضلبندقیة، وقع إثرها على بالقبض علیه، تلقى الشیخ أمر ضربة بمؤخرة ا

 2.في القریة ؟" الفالقة"أنت أیها الشیخ اللعین، اخبرني كم یوجد من:"صاح به ضابط الصف...واعتقلوه

ال یوجد في القریة فالقة، لكن باألمس مر من هنا المجاهدون :"اجابه الشیخ ثامر مخاطبا المترجم
فتلقى " "یحتاجون، وأالن یمكن أن تقول لسیدك أیها الكلب انه یمكنه ان یذبحني،البواسل وزودناهم بما 

الشیخ ثامر صفعة مدویة تبعتها ركلة على بطنه وهوى المسكین على األرض وانهال علیه الجنود 
    3...".بالضرب والركل حتى خمدت أنفاسه

  

  

  

  

  

____________________________________________  

  .57- 55شریف، المصدر السابق، ص ص  احمد بن1
  .269محافظة الطارف، المرجع السابق، ص2
  . 59احمد بن شریف، المصدر السابق، ص 3

  ):1960عبور احمد بن شریف خطي شال وموریس (حاجز الموت – ـه
  :یذكر الشاذلي بن جدید في مذكراته قائال

إنني انأ من قام بتامین عبور بن الشریف، واخترت لذلك منطقة جبلیة وعرة بین عین الكرمو و "
إذ اشتبكنا مع الجیش الفرنسي جهتي مكان العبور، ...الزیتونة لم یسبق لنا ان نظمنا بها عملیات عبور

ي عبور خط و الجنود المرافقین له ف" بن شریف" ونجح . وقمنا بهجوم مظلل لتحویل أنظار العدو
اما بین الشریف وبعض الناجین فقد قادهم صالح بوشقوف الذي یعرف المنطقة جیدا إلى جبل ...شال

بني صالح، حیث بقي بن شریف فترة طویلة قبل أن یعبر خط موریس، وبعد فترة سمعنا انه وقع في 
   1."األسر غرب سور الغزالن

  ،21960افریل  04طوكوك قرب الزیتونة یوم  وفي ایطار عملیات العبور بالسالح وقع اشتباك بجبل

تحت حمایة كتیبة تابعة للقاعدة الشرقیة، " بن شریف"كتیبة من المجاهدین نحو الوالیة الرابعة بقیادة
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بقیادة المجاهد صالح بوشقوف، وانتهت بخسائر في صفوف العدو التي قدرت بستة عشر قتیال، واثنا 
عبور المتوجهة نحو الوالیة الرابعة، استطاعت اجتیاز خط شمال اما بالنسبة لكتیبة ال 3عشر جریحا،

ضواحي خبوشة بالقرب من بوحجارغیر ان العدو تفطنت لها و طوقت المكان من جمیع النواحي مما 
دفع الى الوقوع باشتباك اخر مع المجاهدین الكتیبة، وانتهى باستشهاد عدد من المجاهدین والقي القبض 

  4.أما خسائر العدو فقدرت باثنتا عشر قتیال وتسعة جرحىعلى المجرمین منهم، 

  

  

  
 
  

________________________________   
  .100-99الشاذلي بن جدید، المصدر السابق، ص ص1
  .42المنظمة الوطنیة  للمجاهدین، من شهداء الثورة التحریریة، منشورات قسم االعالم و الثقافة، طبع جریدة الوحدة، ص2
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 1996جوان  19-18الوطني االول حول االسالك الشائكة واللغام، النعامة الملتقى 3

  .298، ص 1998م، طبع منشورات القصبة، الجزائر،1954نوفمبر  1الوطنیة و ثورة 
، 1998عداد وتقدیم عبد الحمید شیخي، نوفمبر حصة تلفزیونیة، ا -ثمن الحریة -االلغام على الخطوط المكهربة من الناحیة الشرقیة4

  .شریط سمعي بصري، المتحف الوطني للمجاهد
  :كما یضیف احمد بن شریف في مذكراته قائال

قطعت خط شال وكان ذلك حلم الجمیع المقاتلین في الجیش  1960في بدایة شهر فبرایر من عام "
فاالشتبكات العنیفة في الجبال وقصف الوطني، ویعتبر اخر امتحان یتعرض له المقاتل الحقیقي 

المدفعیة والطیران التمثل اال فترات ممتعة اذا قورنت بهذا الحائط الرهیب المشتبك االسالك الكهربائیة، 
وتزرع الموت والخراب، ومع ذلك یجب عبورها وكذلك حقول االلغام القاتلة والفتاكة، اذ ان كل حركة 

  ."تؤدي الى الهالك

عنیفة واستشهد الكثیر من رجالنا في هذه المعركة، ولم تسلم بقیتنا من الخطر اال بعد كانت مقاومتنا "
  ..."الذي أفضى بنا إلى سهل عنابة" خط موریس"اجتیاز

إنني لم أتعجب عندما الحظت ان حركة التحریر الجزائریة :"ویذكر احمد بن الشریف في الختام قائال"
وبعبارة أخرى، أن دافع الدین في الجزائر كان  1."تها الوطنیةلها صیغة إسالمیة عمیقة زیادة على صبغ

   2.یسمو بصفة قاطعة دافع الوطنیة في مجال التحریر
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إن شعار اإلسالم والوطن هو النداء األساسي والجملة الوجیزة التي كانت تمد الثورة الجزائریة بالقوة 
  .3" وعبأت جمیع الطاقات ووحدت جمیع الجهود وحققت ك األهداف واالستمرار،

  

  

  

 ____________________________  
  .100-99احمد بن شریف، المصدر السابق، ص ص1
من ارشیف التلفزة .(القاعدة الشرقیة، الشجاعة والثضحیة في مواجهة خطي الموت، شریط تلفزیوني، اعداد وتقدیم بلقاسم جعافریة2

  .، شریط سمعي بصري، المتحف الوطني للمجاهد1998،)الوطنیة
  .82احمد بن شریف،المصدر السابق، ص3
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    :ةــــخاتم
 اإلجباريوختاما لهذه الدراسة التي تناولت فیها جوانب من السیاسة االستعماریة المتمثلة في التجنید     

بالغالي والنفیس في خوض المعارك الطاحنة التي قضت على الكثیر منهم  أسهمواللجزائریین الذین 
یكون لتلك  أنحیاتهم دون  أخرورمت بجل من بقي منهم حیا بعاهات مستدیمة الزمتهم حتى 

من حیث الجوانب االقتصادیة  أهالیهمعلى  أوایجابیة علیهم  اثأر أیةالتضحیات بالدم والجهد والصحة 
  :إلیهلة ما توصلت واالجتماعیة ومن جم

ومن ذلك فكرة تجنید الجزائریین في صفوف الجیش الفرنسي الذي .لقد كانت الغایة تبرر الوسیلة-
مجهوداتها من اجل  أقصىمن اجل السیطرة والتحكم في البالد ،فقامت فرنسا ببذل  إلیهوجد نفسه 

فرقة الرماة  فرقة الزواویة، القناصة الجزائریون،فرقة الصبایحیة،:تشكیل فرق عسكریة المتمثلة في
 اإلقلیمالجزائریین وفرقة القومیة حیث قامت فرنسا بخوض معارك باالستعانة بهم كونهم یعرفون طبیعة 

الخدمة في  إلىبحاجة  أنفسهمفرنسا بنفقات زهیدة،وهؤالء الفرق وجدوا   أنوالتضاریس،ویقاتلون دون 
  .الجیش
الجزائریین مستغلین ظروفهم االجتماعیة واالقتصادیة  من أمكنهاتجنید ما  إلىلقد سعت فرنسا -

  .الترهیب أو اإلغراءوالسیاسیة سواء عن طریق 
قد شكلوا دعما قویا للجیش الفرنسي منذ غزوه لهذا الوطن  كانواالمجندین الجزائریین الذین  إن-

في الحرب  إقحامهمك مختلف مواقعها الحربیة البعیدة منها والقریبة ومن ذل إلى،فحملتهم فرنسا معها 
جندت الحكومة الفرنسیة مع بدایة الحرب اآلالف من  إذ 1914-1918 األولىالعالمیة 

بلغ عدد المجندین خالل  إذ  1939- 1942في الحرب العالمیة الثانیة  أقحمتهمالجزائریین،كذلك 
عسكري مجند  حیث ساهم المجندون الجزائریون بدور فعال من خالل   26000األشهر األولى بالحرب 

ان سلسلة التضحیات :"قدموه من مجهودات في هذه الحروب،وفي هذا الصدد قال الحاكم العام لوتو ما
  ..." .تزال لم تغلق بعد التي قدمتها الجزائر ما

  : عدیدة نذكر منها أهدافیعة الحال كان لها في ذلك وفرنسا بطب-
  .  إخالء البالد بقدر المستطاع من الطاقات البشریة الشابة-
األهالي كجنود في الجیش الفرنسي مشروع قدیم كان النقاش حولها منذ القرن  استخدامإن فكرة -

 1908وع میسمي لسنة التاسع عشر من خالل عدة مشاریع وسلسلة من المناقشات كان أبرزها مشر 
الدولیة تطورا سریعا  األحداثالذي تزامن مع تطور  1912 اإلجباريتتوصل إلى قانون التجنید  أن،قبل 

سن قانون التجنید  إلىكل هذه الظروف قد دفعت ... حرب كونیة  باشتعالاألسوأ في أوروبا  إلى
  .للجزائریین اإلجباري
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 إنرون في وجه قانون التجنید اإلجباري رغم علمهم وكرد فعل على ذلك رأینا كیف وقف المعم-
  .فرنسا عازمة على تطبیقه مهما كانت الظروف

منع  إلىوكذلك شاهدنا معارضة المستوطنین وبعض الفرنسیین من السیاسیین والضباط تهدف -
ها لتطبیق التجنید االجباري علی أساسيحقوق المواطنة الفرنسیة كشرط  إعطاءالحكومة الفرنسیة من 

الذي ینص على تطبیق التجنید االجباري   03/02/1912مرسوم  أصدرت،لكن السلطات الفرنسیة 
تتخلى عن المستوطنین الذین  أناعتبار دون  أيكانت تفوق  أمنهافحاجتها للجنود لضمان .للجزائریین

  .لألهاليبالحقوق السیاسیة واالقتصادیة  اإلجباريطمأنتهم بعدم ربط التجنید 
ظهور الحركة الوطنیة  إلى أدىمما  أیضاالجزائریون عن رفض مشروع التجنید االجباري   فقد عبر-

الجبهات  إلىالوفود  وٕارسالالجزائریة الجدیدة بوجه جدید،حیث تم تنظیم المظاهرات وتحریر العرائض 
  .الرسمیة الفرنسیة للمطالبة بحقوق المواطنة والمساواة مع المعمرین

 ألنهجانب كتلة المحافظین والمصلحین یتفقون على رفضهم للتجنید  إلىكان عامة الجزائریین -
 األهاليمقضیا لجأ  أمراالتجنید  أصبح،ویتعارض معها وعندما  اإلسالميمبادئ الدین  یتناقض مع
  .الهجرة والفرار من بالدهم إلىالجزائریون 

وكیفیة انشقاقهم عن  األحداثد تداول سلسلة من كما تحدثت عن المجندین في الجیش الفرنسي بع-
 إلىكشفوا بشاعة وفظاعة ذلك المستعمر وكیفیة عودتهم  أنالجیش الفرنسي منذ انطالقة الثورة وبعد 

المجاهدین الجزائریین من اجل تحریر الجزائر والدور الفعال الذي  إخوانهمساحات القتال ووقوفهم  مع 
ي اكتسبوها من التجنید االجباري كتدریب الجنود على استخدام السالح قاموا به من خالل الخبرة الت

مرحلة هامة في تاریخ  األخیرةوتعلیمهم فنون الحرب كح؛ فكان بذلك العهد االستعماري في سنواته 
مهدت ویسرت السبیل للشعب  إذالجزائر الن اعتبار مرحلة الثورة التحریریة بكونها فترة تحول عظیمة،

حق تقریر مصیره السیاسي الذي نجم عنه عملیة بعث الدولة الجزائریة  وٕاحرازرتقاء الجزائري لال
  .الحدیثة

الز - الذي التحق بالثورة التحریریة بعد تسریحه ) العسكري(ومن هؤالء األبطال تحدثت عن عمارة بو
لقوات انضم في الخالیا السریة لحزب الشعب الجزائري،وهو مایزال ضمن ا إذمن الجیش الفرنسي 

مع بدایة الثورة،كلف بتنظیم جهاز االستعالمات بعنابة وبعد اكتشاف التنظیم .الفرنسیة المتواجدة بتونس 
على ناحیة القالة،وبني صالح مساعدا  ؤوالسم أصبح  1955التحق برفاقه بنواحي القالة ،وفي خریف 

ومعظم الناحیة  أهراس مسؤوال على ناحیة سوق أصبحبعد مؤتمر الصومام .للمناضل عمار بن عودة
بذلك  وأحرزت،سیاسیا،وعسكریا،إداریاتنظیمها  أعادالتي " بالقاعدة الشرقیة"الثانیة التي عرفت فیما بعد 
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القاعدة الشرقیة لم یكن ولید  أحرزتههذا الوضع التنظیمي الذي  أن إلى اإلشارةتجدر  إذتنظیما بارزا،
الز فحسب،-اتفاق اوعمران   .كان ولید مبادرة محلیة وٕانمابو

 إلىالعقید عمارة العسكري هناك عبد الرحمان بن سالم الذي اضطرته ظروفه العائلیة  إلى إضافة-
بعد عودته من الهند الصینیة التحق بصفوف الثورة في منطقة سوق  إذالفرنسي  الجیشالتعاقد مع 

عدة الشرقیة عین قائدا على الفیلق القا إنشاءوبعد . 1956على إثر عملیة البطیحة في مارس  أهراس
،الذي خاض 1961،نقیب في الحدود الشرقیة 1960،ثم قائدا للمنطقة الشمالیة سنة 1957الثاني سنة 
،معركة جبل الكدیة جبل بني صالح الشهیر في 1956معركة البطیحة في مارس  أشهرهاعدة معارك 

  ....1958 أكتوبرق في ،معركة بوخند1957،عملیة عین الزانة في سنة 1957فیفري 
كما تحدثت عن العقید احمد بن شریف الذي التحق بالثورة التحریریة اثر انتهاء الحرب بالهند -

كشف لي هذا المنظر ،رغم :"اكتشف حقیقة االستعمار الفرنسي الذي صرح في مذكرته أینالصینیة 
فظاعته ،وجه الحقیقة الواضحة،وشعرت حینه بحقیقة وضعي المخجل كجندي في جیش ال أؤمن بمثله 
وال بمبادئه وأدركت الواقع الوطني الهندي الصیني في كل نقاوته وطهارته ،لذلك عقدت العزم على 

  ؟...في معركة تحریر شعب الهند الصینیة المساهمة
  "؟...؟ولم ال ....الجزائر 

لذلك التحق بصفوف جیش التحریر الوطني رفقة مجموعة من الجنود في نواحي صور الغزالن كان 
  :أبرزهاعبر سیارته وخاض عدة معارك لعل  األسلحةینقل 
  .بجبل دیرة وجبال الونشریس ومعركة ،ومعركة شالالت الغداورة،1957معركة سور الغزالن سنة -
  ..كما سماه حاجز الموت 1960حققه بن شریف عبوره خطي شال وموریس سنة  واهم ما-

الذي كان یمد الثورة الجزائریة بالقوة واالستمرار هو شعار  األساسيوبناءا على هذا فان النداء    
  ..كافیة لقیادة الثورة أنها،لكن هذا الیعني اإلسالم
دراسات تاریخیة للكشف عن المزید من  إلىال یزالون بحاجة  بطالاألهؤالء  أنوالخالصة      

 مرائجلشهادة في سبیل تحریر بالدهم من مآثرهم وتضحیاتهم وشجاعتهم التي ال تهاب الموت وتنشد ا
فضل اهللا عز تحقق النصر ب األخیروفي .. األبطالاالستعمار ،هذا هو الدور الفعال الذي قام به هؤالء 

یموتوا شهداء،رحمهم اهللا  أن أوتنال الجزائر استقاللها  أنوجل ثم بفضل هؤالء الرجال الذین اقسموا 
  .فسیح جنانه وأسكنهم

 

 



² 

 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق



² 

 90 

 

 

 

 

 



² 

 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

قـائمة المصادر   
 والمراجع



² 

 92 

 قائمة المصادر
:المذكرات الشخصیة.1  
- 1929،مالمح حیاة 1الشاذلي،مذكرات الشاذلي بن جدید،تحریر عبد العزیز بوباكیر،جبن جدید .1

.2011،دار القصبة للنشر،1979  
:المقابالت الشخصیة- 2  
.2012-09- 11شهادة المجاهد براكتیة الشریف بمدیریة المجاهدین والیة سوق أهراس،.1  
.1988دیسمبر،-شهادة المجاهد محمد حو لمجلة أول نوفمبر،نوفمبر.2  
.2015شهادة المجاهد محمد ولد عروسي لمجلة أصوات الشمال،.3  
:األرشیف والوثائق- 3  

1 .Arch :com d'Elmalah, boite n°20,service militaire 1914. 
2.A .W.O :BP 201,CIE(Bulletin) du 31-11-1941. 

3.C.G.D.O, Rapport du préfet, octobre,1914. 

  :الجرائد و المجالت-4

  :باللغة الفرنسیة.1

1.B.R.E.A, Mais, Juin 1912, séance 24 Mai 1912,n°5-6. 

2.C.G.D.O, délibération, Avril 1915. 
3.D.A.W.O, série I 4474,renseignement individuel pour     serreir 

au recrutement du personnel, administratif indigène à la surveillance 
politique et administratif des populations musulmans d’oranie (1914 
à 1918) . 

4.journal officiel de la république française (J.O.R.F), 3   
février,1912. 
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  :باللغة العربیة.2
ـــــــــــة الذاكرة،العـــــــــــدد " التحضـــــــــــیرات الســـــــــــریة للثـــــــــــورة التحریریـــــــــــة"ازغیـــــــــــدي محمـــــــــــد لحســـــــــــن،.1 مجل

  .األول،المتحف
  .م1994الوطني للمجاهد،الجزائر،.م1999سبتمبر2لخبر،یوم جریدة ا.2
م، ذكـــــرى تضـــــحیات جســـــیمة وعبـــــرة كفـــــاح مریـــــر، 1945ســـــعیدوني نصـــــر الـــــدین، أحـــــداث مـــــاي .3

  .م1995، الجزائر،2، العدد"الذاكرة"
 15الـــــــى  08، مـــــــن 35، الحـــــــق، العـــــــدد"قلـــــــة الـــــــوالدات فـــــــي فرنســـــــا ومســـــــالة التجنیـــــــد الـــــــوطني."4

  .م1912جوان 
، 5، المجلــــــــة التاریخیــــــــة المغربیــــــــة، عــــــــدد 1918-1914جلبــــــــان، الجزائریــــــــون بفرنســــــــا مــــــــاني .5

  .م1976جانفي 
  1982، 58مجلة اول نوفمبر،العدد .6
  .م1984، 66، عدد "أبطال عین الزانة یتحدثون"مجلة أول نوفمبر،.7
 159،1998مجلة اول نوفمبر،مجاهدون في ذمة اهللا،العدد .8
  :الكتب -5
  :ةباللغة الفرنسی.1

1.Chareles Robert Ageron,l’histoire d’Algérie 
contemporaine ,(1914-1990), éd, Armand collin, paris, 1990. 

2.chareles Robert Ageron, les Algériens musulmans et la 
France(1871-1919), tome 02,presses universitaire de France, parie. 

 
  :باللغة العربیة.2
شــــــــــــریف احمــــــــــــد،فجر المشــــــــــــاتي،أو لمحــــــــــــات عــــــــــــن الثــــــــــــورة الجزائریــــــــــــة فــــــــــــي معركــــــــــــة بــــــــــــن .3

  .ت.،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،د2التحریر،ط
  .1972محمد بن عبد الكریم،بیروت،:خوجة حمدان،المرآة، تر.4
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  .م1985زوزو عبد الحمید،الهجرة و دورها في الحركة الوطنیة الجزائریة،طبعة الجزائر،.5
كـــــــوس یاســـــــر بـــــــن صـــــــالح بـــــــن نبیلي،مجاهـــــــدان وبطـــــــالن مـــــــن ابطـــــــال الثـــــــورة الجزائریة،عبـــــــد فر .6

  .ت.الرحمان بن سالم و الصادق رفاس رحمهما اهللا،المعارف للطباعة،د
  .2009ابو بكر الرحال،وزارة الثقافة، الجزائر،:عباس فرحات،لیل االستعمار،تر.7
  .2008، الجزائر، المدني احمد توفیق، هذه هي الجزائر، دار البصائر.8
  

 

 

 

 

  

  

  

:قائمة المراجع  

:كتب بالفرنسیة- 1  
1.charele Andere Julien,L’histoire d’Algérie, contemporaine, la conquête et 
les début de la colonisation(1827-1871), presses universitaire de France 
,parie,1964. 
2.Mercier Gustave,¨les indigènes Nord,  Africains et la guerre, in R.P,1 
Juillet 1918. 

:كتب باللغة العربیة- 2  
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،دار 2حاج مسعود،ج: ، تر)1919-1830(اجرون شارل روبیر، الجزائریون المسلمون وفرنسا.1
  .2007الرائد للكتاب، الجزائر،

.ت.الحضارة،الجزائر،دأرزقي محمد فراد،من شهداء الثورة،دار .2  
دراسة في االستعمار والتغیر االجتماعي و السیاسي، : األزرق مغنیة، نشود الطبقات في الجزائر.3
.1980سمیر كرم، مؤسسة األبحاث العلمیة، لبنان، : تر  

حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، : االشرف مصطفى، الجزائر األمة والمجتمع، تر.4
2007 .  

 1918-1830اوي محمد الصالح، متعاونون ومجندون جزائریون في الجیش الفرنسي بج.5
  .2009،دار القصبة للنشر،الجزائر،1،ط

.2008بلحاج صالح،تاریخ الثورة الجزائریة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،.6  

في ) 1945- 1939(بلوفة جیاللي عبد القادر، الحركة االستقاللیة خالل الحرب العالمیة الثانیة .-7
.2011،دار األلمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمالة وهران،ط  

،في عمالة ) 1945- 1939(بلوفة جیاللي عبد القادر،حركة االنتصار للحریات الدیموقراطیة.8
.14،ص 2011،دار االلمعیة ،الجزائر،1وهران،ط  

.2004بولیفة كمال،معركة سوق اهراس الخالدة،دار الهدى،عین ملیلة،.9  

بن العقون عبد الرحمان إبراهیم، الكفاح القومي والسیاسي من خالل مذكرات معاصرة، الفترة .10
.1984،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1،ج1،ط)1936- 1920(األولى   

- 1931(بوصفصاف عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة الوطنیة .11
.1981اعة والنشر، قسنطینة،، دار البعث للطب1،ط)1945  

،دار 2بوعزیز یحیى، ثورات الجزائر في القرنیین التاسع عشر و العشرین،ط.12
.2009البصائر،الجزائر  



² 

 96 

.2009، منشورات ثالة للنشر، الجزائر،2رجل الجمهوریة، ط: تبلیت علي، فرحات عباس.13  
2011، 1الستنزاف، طتبلیت عمر، القاعدة الشرقیة نشأتها ودورها في المداد وحرب ا.14  
، الشركة الوطنیة للنشر 2، ط)1956-1931(تركي رابح، التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة .15

.1981و التوزیع، لجزائر،  
.1995جبران مسعود،الحرب العالمیة الثانیة،مؤسسة نوفل للطباعة والنشر، لبنان،.16  
شركة دار االمة ) 1962-1954(جزائریة جبلي الطاهر، دورة القاعدة الشرقیة في الثورة ال.17

.2013للطباعة والنشر والتوزیع،   
.2002جبلي الطاهر،مؤتمر الصومام والقاعدة الشرقیة،الجزائر،.18  
.2003زروال محمد،النمامشة في الثورة،دار هومة،الجزائر،.19  
.1سعد اهللا أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي،ج.20  
،دار الغرب االسالمي، 1،ج1،ط)1900-1830(الحركة الوطنیة الجزائریة سعد اهللا أبو القاسم، .21

.1992بیروت،   
، دار الغرب االسالمي، )1945-1930(سعد اهللا أبو القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة . 22

.1983الجزائر،  
كة ، الشر 3، ط)بدایة االحتالل(سعد اهللا أبو القاسم، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث . 23

.1982الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،  
2001سعیداني الطاهر ،القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض،دار االمة للنشر،الجزائر،24.  

سعیدي مزیان، السیاسة االستعماریة الفرنسیة، في منطقة القبائل و المواقف السكان منها .25
.2013 ، دار سیدي الخیر للكتاب، الجزائر،1،ج)1871-1914(  

.2008شرفي عاشور،معملمة الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائر، . 26  
عالم مختار،دار :،تر)1962-1954(شرفي عاشور،قاموس الثورة الجزائریة .27

.2007القصبة،الجزائر،  
شریط عبد اهللا، مع الفكر السیاسي الحدیث والمجهود اإلیدیولوجي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة .28

.1986، الجزائر،للكتاب  
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، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1930-1830عباد صالح، الجزائریین وفرنسا والمستوطنین .29
.1999قسنطینة، الجزائر،   

عبد العزیز نوار سلیمان وعبد المجید نعنعي، التاریخ المعاصر، أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى .30
.ت.دالحرب العالمیة األولى، دار النهضة، بیروت،   

العسكري إبراهیم، لمحات من مسیرة الثورة الجزائریة و دور القاعدة الجزائریة، دار البعث، .31
.1992قسنطینة،   

.1964العقاد صالح،الجزائر المعاصرة، معهد الدراسات العربیة العالیة، القاهرة،.32  
، 1، ط1954مبر حتى ثورة نوف 1830العلوي محمد الطیب،مظاهر المقاومة الجزائریة من عام .33

. 1985دار البعث، قسنطینة، الجزائر،  
.2002،دار ریحانة للنشر و التوزیع، الجزائر،1عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر،ط.34  
.2009،دار الهدى للطباعة و النشر،الجزائر،2عمیراوي حمیدة، من تاریخ الجزائر الحدیث، ط.35  
.1993ار الهدى، عین ملیلة،عوادي عبد الحمید، القاعدة الشرقیة، د.36  
، المجلة التاریخیة، المركز 20غانم محمد، انتفاضة معسكر او دینامیة النظام الشعبي في القرن .37

.1986، القبة، الجزائر،1986الوطني للدراسات التاریخیة، النصف األول من   
. 2005،مطبوعات القصبة، فرنسا، 1، ط2كورییر ایف، حرب الجزائر، ج.38  
.2011لونیسي رابح و بالح بشیر وآخرون، تاریخ الجزائر المعاصر دار المعرفة، الجزائر، .39  
.1995مسعود جبران، الحرب العالمیة الثانیة، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر، لبنان، .40  
).1934-1937(میاسي إبراهیم، االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائریة .41  
ن 2الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین، ج: بي الحدیث و المعاصریحیى جالل، العالم العر .42

 المكتب الجامعي الحدیث، ا
:الرسائل الجامعیة  

، رسالة للحصول على 1939الى  1930بن لحسین كریمة، الحیاة السیاسیة في قسنطینة من .1
رة التاریخ، جامعة قسنطینة، دیبلوم للدراسات المعمقة في التاریخ الحدیث، معهد العلوم االجتماعیة دائ

.1984الجزائر،   
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: ، إشراف الدكتور)1962-1954(بن زروال جمعیة، الحركات الجزائریة المضادة للثورة التحریریة .2
احقو علي، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث و المعاصر، قسم التاریخ، كلیة العلوم اإلنسانیة، جامعة 

.2012\2011الجزائر،(الحاج لخضر، باتنة   
، مذكرة لنیل لشهادة  1916-1912بلحاج ناصر، مواقف الجزائریین من التجنید االجباري .3

الماجیستار، تخصص تاریخ معاصر، جامعة بوزریعة، المدرسة العلیا لآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم 
. 2005- 2004التاریخ،  

، رسالة ماجیستار )1962-1919(عبد اهللا عبد الحفیظ ، فرحات عباس بین االندماج و الوطنیة.4
-2006في التاریخ الحدیث و المعاصر، اشراف یوسف مناصریة، قسم التاریخ، جامعة باتنة، الجزائر،

2007 .  
وراه في التاریخ الوالیة الرابعة نموذجا، مذكرة دكت) 1962-1954(شتوان نظیرة،الثورة الجزائریة .5

. 2008\2007،)الجزائر(المعاصر، جامعة أبو بكر بلقیاد، تلمسان،  
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. 2006\2005بلقاسم، جامعة وهران،   
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هدین، األمانة العامة لمنظمة المجاهدین، والیة عنابة، من مالحم القاعدة الشرقیة، مدیریة المجا.1
. 2000أكتوبر،  

. 1982، دار النهضة العربیة، بیروت،2موسوعة المعرفة، شخصیات تاریخیة، ج.2  
:المنشورات و الملتقیات  

.جمعیة أول نوفمبر لتخلید وحمایة ماثر الثورة في االوراس،مصطفى بن بولعید و الثورة الجزائریة1  
  .1993،نوفمبر 346اهللا محفوظ،لقاء مع المجاهد عمارة بوقالز،مجلة الجیش،عدد  سعد.2
افریل،  17- 16، محافظة الطارف، الطارف، )1962-1959(الملتقى الجهوي للقاعدة الشرقیة . 3

1987 .  



² 

 99 
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 الفهــــــــــــرس
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.................................العسكریة المشكلة من المجندین الجزائریین  

......... م1912 اإلجباريالتجنید  نتجنید الجزائریین قبل سن قانو :01المبحث  2  
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.................. الفرق العسكریة المشكلة من المجندین الجزائریین:04المبحث  15  
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