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إحياء ذكرى محاربي
الحرب العالمية األولى

سفارة فرنسا
في الجزائر

الحر ب الكبرى  :صراع عالمي
أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا يوم  3أوت  ،9191ه ّز هذا الصراع الدموي القارة العجوز وج ّند الماليين من الرجال من جميع القارات.
مارن ،الشمبانيا ،ارتواز ،واز ،الفوج ،السوم ،أيسن ،فردان ،فور دو دومون ،شومان دي دام ،كلها مقاطعات وأماكن شهدت حرب المواقف ،حرب
تسببت في معاناة كبيرة تحت وطأة طوفان من القذائف أودت بحياة ماليين األشخاص وتركت بصمتها إلى األبد في بعض األماكن.
بدون نسيان الجبهة الشرقية ،الدردنيل ،ثيسالونيكي  ...حيث وقعت معارك طاحنة.
 900.111جنديا وضابط صف وضابطا جزائريا كان لهم دورا حاسما في هذا الصراع 00.111 .من بينهم سقطوا في ميدان الوغى مثبتين شجاعتهم
وحماستهم في القتال ،أعجب بها زمالئهم.

وضعت هدنة  11نوفمبر  1111حدا نهائيا لهذه المأسات العالمية
التي أودت بحياة أكثر من  11ماليين جندي وعدد كبير من المدنيين

النصب التذكاري في فاردان تخليدا لذكرى المحاربين المسلمين الذين سقطوا من أجل فرنسا
إبان الحرب العالمية األولى ( .)1111-1111تم تدشينه سنة .6112

للمزيد من المعلومات
طالع كتاب
"الجزائر والحرب الكبرى،
شظايا حياة"
من إصدار ثانوية ألكسندر
دوما الدولية
الجزائر 5102 -

تعبئة القوات الفرنسية للمشاركة في الحرب العالمية األولي ،أوت 1111

نصب تذكاري لموتى مدينة قسنطينة
تحفة من تراث المدينة
كانت قسنطينة أول مدينة تق ّرر بناء نصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية األولى ،فتم وضع الحجر األول يوم  81نوفمبر 8181على صخرة سيدي مسيد
التي تطل ،من علو  022متر ،على سهل الحا ّمة.
تمويل هذا المشروع كان بمساعدات قدمتها المدينة والبلديات المجاورة والعديد من الخواص .استغرقت األعمال أكثر من  80عاما ،و دشن النصب التذكاري
يوم  7ماي  8192بحضور رئيس الجمهورية غاستون دومرغ والعديد من الشخصيات المشهورة آنذاك.
يرتفع قوس النصر بعلو  08مترا ،وهو مستوحى من قوس تراجان الموجود في تيمقاد ،ويعلوه تمثال النصر للنحات إبشتاين ،مستوحى من التمثال
الروماني البرونزي المسمى "انتصار قسنطينة" الذي عثر عليه الجنود خالل حفريات في ساحة القصبة (معروض حاليا في متحف سيرتا).
تحت أقواس النصب في الفجوات األربعة كانت توجد تماثيل للمارشاالت المنتصرين في الحرب الكبرى  :فوش ،جوفري ،فرنشي دي سبري وبيتان .تحمل
أحد الفجوات اليوم اللوحات المنقوشة التي تخلد  121من الجنود القسنطينيين والمناطق المحيطة بها الذين سقطوا خالل الحرب.
هذه التحفة المعمارية ،التي يتطلب الوصول إليها صعود  93درجة ،ليست مكتملة تماما .فبسبب نقص األموال لم يقم النحات جوزيف ألكسندرا بنحت ستة
تماثيل أسود رخامية كان من المفروض أن تزين ساحة الموقع.

النصب التذكاري أثناء اإلنجاز ،أكتوبر 1161

تدشين النصب التذكاري 0391 -

صورة من اللوحات االسمية للنصب

ت ّم اليوم ترميم هذا النصب التذكاري ،الفريد من نوعه في التراث
القسنطيني ،بفضل تدخل السلطات الجزائرية.
تكفلت سفارة فرنسا في الجزائر
بعملية استبدال اللوحات المهشمة
بأخرى من الرخام المنقوش.
مواصلة لمراسيم إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية األولى
تنظم سفارة فرنسا في الجزائر والسلطات الجزائرية
احتفاال يوم  11نوفمبر  6112بقسنطينة
إلحياء ذكرى جنود المدينة ضحايا هذا الصراع
وذكرى كل الذين سقطوا من أجل الحرية.
حضور سفير فرنسا ،الممثل السامي لجمهورية فرنسا في الجزائر
وسفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية في الجزائر
هو رمز لمصالحة كانت ضرورية بين البلدين
من أجل بناء مستقبل أفضل معا.

