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الجزائر

 18فيفري
اليوم الوطين للشهيد

أيام خالدة في تاريخ الجزائر

سلسلة
أيام خالدة يف اجلزائر
 18فيفري
اليوم الوطين للشهيد
من إعداد اللجنة العلمية للمركز الوطني:
أ -/سامية خامس
أ - /مريم ماني
 -سليمة إيدير

منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث
يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب1954
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مقدمة
ّ
سجل الثورة التحريرية أيام خالدة خلود
في
ّ
الشعب الجزائري الذي أبان بصموده وتضحياته أنه
الحصن املنيع الذي صان الثورة وصنع انتصاراتها
العسكرية والسياسية.
هذه األيام كثيرة ،كل يوم منها ملحمة فريدة
فصولها آيات بطولة ،وتاريخ مشرق ،صفحاته تضحية
ومداده دماء الشهداء !
وفداء ،وسطوره بذل وعطاءِ ،
ُ
ّ
ستظل هذه "األيام" على الدوام تل ِهم األجيال
ّ
الحاضرة والصاعدة ِع ًبرا ودرو ًسا ِملا تمثله ما وراء
الجزائر من ثوابت و ِقيم وأخالق سامية !!
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18فيفري
اليوم الوطين للشهيد
إن عظمة األمم كانت وال تزال تخضع إلى مقدار ما تدفعه
وتجود به من تضحيات وبطوالت زمن الحرب ،وإلى مقدار رفعها
التحدي والصمود في من السلم ،ليكون بذلك وقود ّ
تقدمها
ز
ّ
التحول .والجزائر في طليعة هذه
وازدهارها في ظل عالم سريع
األمم العظيمة التي ّ
قدم شعبها تضحيات جسيمة لتخليص
ّ
الوطن من براثن االستعمار ،منذ أن دنست أقدامه أرضنا
الطاهرةّ ،
فقدمت الجزائر املكافحة قوافل ُمتعاقبة من الشهداء
ً
فداء لتحرير الوطن.
إن االستشهاد في سبيل تخليص الوطن من قبضة املحتل
ُ
الغاشم غاية نبيلة ال يسمو إلى تحقيقها إال املخلصون هلل
والوطن ،الذين ّ
فضلوا التضحية بالنفس والنفيس لينعم الوطن
بالحرية ،ومن هؤالء شهداء الثورة التحريرية الجزائرية.
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تعريف الشهيد:
قبل الخوض في تفاصيل معاني ورمزية اليوم الوطني
ً
للشهيد يجدر بنا أوال تحديد مفهوم " الشهيد" لغة واصطالحا،
فقد جاء في قاموس "املنجد في اللغة العربية املعاصرة" معنى
مصطلح الشهيد كاآلتي:
ُ
" الشهيد من أسماء هللا الحسنى – من قتل في سبيل هللا أو
دفاعا عن بلد أو عقيدة أو مبدأ :شهيد اإليمان ،شهيد الوطن،
شهيد الحرية".
ً
وتفسيرا لتسمية "الشهيد" جاء في قاموس لسان العرب
ُ
ً
مجاهدا في سبيل
البن منظور أن "الشهيد في األصل ،من قتل
ّ
وسمي شهيدا ّ
هللاُ "...
ألن مالئكته شهود له بالجنة ،وقيل :ألنه حي
لم يمت كأنه شاهد أي حاضر".

فضل الشهداء على األحياء:
مما ال يختلف فيه اثنان أن الشعب الجزائري خاض
ً
ً
كفاحا مريرا ضد استعمار استيطاني شرس ،ألمد طويل يربو عن
القرن وربع القرن ( )1962-1830قاس ى خاللها أبشع ألوان الظلم
ُ
والهوان مالم تعرفه أمم أخرى .وبالرغم من املقاومات والنضاالت
في أشكالها العديدة إال أن النصر على املعتدي لم يتأت إال بعد
خوض الثورة املباركة ثورة أول نوفمبر  1954التي امتدت على
مدار  7سنوات ونصف ّ
تحققت فيها االنتصارات تلو االنتصارات
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عسكريا وسياسيا ،كما قابلها من جانب آخر قوافل تلو القوافل
من شهداء أبرار نالوا شرف الشهادة في ساحات املعارك ،في
غيابات السجون واملعتقالت ،تحت ضربات الطائرات وعبر
الخطوط املكهربة وفي املظاهرات العامة فكان عددهم يربو عن
ّ
مليون ونصف مليون شهيد خلصت الشعب الجزائري من ربقة
االستعمار وح ّققت للوطن الحرية واستعادة السيادة الوطنية.
ّإن جيل نوفمبر الذي أوقد شرارة الثورة التحريرية
ّ
وتعهدها بالرعاية حتى ال يخبو وهجها ،لم يواجه
املجيدة
االستشهاد كقدر ينبغي االحتياط الجتنابه ،بل أقدم على
االستشهاد كخيار مثله مثل االنتصار سواء بسواء ،يتسابقون
للفوز بالشهادة بإيمان صادق وعقيدة اسخة ّ
بأن التضحية من
ر
أجل الوطن هي واجب ّ
مقدس.
وتقديرا لهذه التضحية الخا قة التي ّ
ً
قدمها الشهداء
ر
ّ
لوطنهم وشعبهم وتبجيال وتمجيدا إليثارهم الفريد فإنه من واجبنا
ً
ً
وتعظيما لصنيعهم فالشهداء
أن ننحني أمام أرواحهم إجالال لهم
آثروا على أنفسهم وأهليهم فذهبوا تاركين زوجاتهم وأبناءهم
وأحباءهم من أجل أن نعيش نحن -األحياء -سعداء في وطن ّ
حر
في ظل ّ
العزة والشموخ.
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حماية ذاكرة الشهيد:

ّ
سنت ال ـدول ـة الجزائرية قـ ـوانين وتنظ ـيمات لحماي ـة ذاك ـرة
الشهيد ورعايـ ـة ذويـه ،م ـنها قانون ال ـمجاهد والش ـهيد الـصادر في 5
أفريل  ،1999تمجيدا للشهيد ،باعتباره رمزا من رموز الثورة
التحريرية في عدة مواد أهمها املادة:02
" تسهر الدولة على تمجيد الشهداء واحترام رموز ثورة
التحرير الوطني ومآثرها  "....باإلضافة إلى مواد أخرى.
أقرت الدولة الجزائرية ً
كما ّ
يوما وطنيا لشهيد ثورة
التحرير الوطني ُيحتفل به سنويا بموجب القانون رقم 32- 91
مؤرخ في  14جمادى الثانية عام 1412هـ املوافق لـ  21ديسمبر
ّ
 ،1991باإلضافة إلى إنجاز املعالم التذكارية املخلدة لذاكرته
وتسمية املؤسسات والشوارع بأسماء الشهداء اعترافا وتقديرا
لتضحياتهم في سبيل الوطن.

دالالت اليوم الوطني للشهيد:

ّإن ذكرى الشهيد تستوقفنا عند امللحمة التاريخية التي
صنعها أولئك الذين لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب في املعتقالت
ومراكز االستنطاق والسجون واملحتشدات وأولئك الذين نالوا
ُ
الشهادة في ساحات الوغى ،وأولئك الذين ن ّفذ فيهم حكم اإلعدام
ً
جورا باملقصلة وبالرصاص وأولئك الذين راحوا ضحية اإلبادات
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الجماعية وحقول األلغام والتفجيرات النووية في الصحراء
الجزائرية ...وكثيرة هي مجاالت االستشهاد.
ّ
إن ذكرى الشهيد تستوقفنا لنتذكر ً
دوما أولئك الذين
ً
اتخذوا شعار "فداء الجزائر روحي ومالي" وقودا لهم وكان ه ّمهم
الوحيد هو تحرير الوطن فضحوا باألنفس وقدموها رخيصة على
مذبح الحرية دون التطلع إلى مكسب ذاتي أو مجد شخص ي.
إن ذكرى الشهيد تستوقفنا ألخذ الدرس والعبرة الستقراء
معاني الصبر على املـحن ُومكابدة األهوال واالستماتة من أجل
الحق بالنضال والكفاح لتحقيق الحياة الكريمة وصون الوطن.
ّ
ليتذكر أبناء الج ـزائر كم هي غالية الجزائر وشهداؤها الذين
ّ
طوعوا حـركـة التاريـخ لينـساق وراء إرادت ـهم فـفي هذا اليوم الرمز
 اليوم الوطني للشهيد  -يكون من أقدس واجباتنا تجديد الوفاءلرسالة الشهيد.
إن الوفاء لرسالة الشهيد ينبغي أن ي ْنأى عن القراءة
ّ
الشكلية أو االنفعالية ،بل يتطلب منا اعتماد مقاربة أساسها
القراءة املتأنية الشاملة التي تستوعب املاض ي والحاضر
ّ
يمتد في أثاره في الزمن ،حتى إن
واملستقبل ،فالشهيد إنجازه
ً
ّ
عنوانا إلنجاز
فسيظل على الدوام
تحدثنا عنه بصيغة املاض ي
الحاضر واملستقبل.
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شهداؤنا تسابقوا للفوز بالشهادة بإيمان صادق وعقيدة
ّ
اسخة ّ
بأن املوت من أجل الوطن ما هو إال واجب مقدس
ر
مقتنعين ّ
بأن الخلف الذي سيأتي من بعدهم لن يكتفي
باملحافظة على ذاكرتهم فحسب ،بل سيثابر للدفاع عنها ً
وفاء
لرسالتهم الخالدة
ُ
" إذا كتبت لنا الشهادة فدافعوا عن ذاكرتنا"
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رسالة الشهيد أحمد زهانة (زبانة) إلى عائلته
قبل إعدامه بالمقصلة بسجن بربروس
بتاريخ  19جوان 1956
أقاربي األزعاا ،أيي اعزازا:
أكتب إعزكم وعست أدري أتكون هذه اعرساعة هي األخزر :وهللا وحده
أزعلم .فإن أصابتني يصزبة كزفيا كانت فال تزأسوا ين رحية هللا إنيا اعيوت
في سبزل هللا حزا :ال نهازة عها ويا اعيوت في سبزل اعوطن إال واجب وقد
أدزتم واجبكم حزث ضحزتم بأزعا يخلوق عكم فال تبكوني بل افتخروا بي.
وفي اعختام تقبلوا تحزة ابن وأخ كان دائيا زحبكم وكنتم دائيا
تحبونه وعزلها آخر تحزة يني إعزكم وأني أقديها إعزك زا أيي وإعزك زا أبي
وإعى نور :واعهواري وحلزية اعحبزب وفاطية خزر :وصاعح ودزنزة وإعزك زا
أخي اعزـــازا زعـــبد اعــقادر وإعى جيزع ين زشارككم في أحاانكم.
هللا أكبر وهو اعقائم باعقسط وحده.
إبنكم وأخوكم اعذي ززانقكم بكل قواه
حيزد:
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رسالة الشهيدة حسيبة بن بوعلي إلى والديها
بتاريخ  15سبتمبر
واعديَّ اعزازازن

1957

ُ
تلقزت بزض أخباركم بصور :يقتضبة ين واعد :األخ "سي
زعبد اعرااق" .زبدو أنكم بحال حسن .ذعك يا أرجوه ين كل قلبي .عقد
يضى نحو تسزة أشهر عم نتواصل خالعها .وقد سبّب عي ذعك قلقا رهزبا.
ُ
كنت أزعلم أنكم يُنازعجون بسببي وأن اعشرطة ال تكاد تغادر
ذعك أنني
اعبزت وكان يستحزال زعليّ اعكتابة عكم أو إرسال أي شي ،إعزكم .كم
أرغب في عقائكم ين جدزد .عقد أضنزتكم بصور :رهزبة .ال زكاد زيضي
زوم إال وأنا أفكر فزكم .أحلم بكم كل عزلة تقرزبا .عقد ي ّرت بنا أوقات
زعصزبة جدا وحتى اآلن ال تجري األيور بصور :حسنة وعكن ذعك ال
زؤثر في شي ،فنحن كلنا زعازية وثية إخو :زستشهدون كل زوم
عزقودوا اعوطن إعى اعحرزة .سيزت بأنكم غزّرتم اعيسكن وقد استغربت
عذعك وعكن ذعك في اعنهازة ييكن جدا وإن اعفضول عزدفزني عيزرفة
يكان إقايتكم اعحاعي وكزف هو بزتكم اعجدزد .ثية يع ذعك شي،
زازعجني .عم ززد بوسزي تصور زعزشكم كيا كنت أفزل سابقا .فأنا زعلى
اعدوام أحدث نفسي قائلة "الب ّد أنهم اآلن حول يائد :اعطزام" ثم أرى كل
واحد في يكانه .العّة وطاطا اهزة يزكم طبزا إذ هيا ال تيلكان يكانا
َّي كلزهيا زززشان خارج اعجاائر .باعيناسبة
آخر عتذهبا إعزه بيا أن زعي َ
هل تيلكون أزة أخبار زعنهيا؟ أهيا زكتبان عكم؟ يا أصزب اعشوق إعى
األهل حزن نكون بززدزن زعنهم .تزليون أنني يطلوبة كثزرا ين اعشرطة
هنا في يدزنة اعجاائر فزستحزل زعليّ إذن فزل أي شي .،وعــذعك فقــد
قرّرت  -بــل هــو واجبي-
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اعذهاب إعى جبهة اعقتال حزث أزعلم أنني أفزد كييرضة أو حتى -وهو يا
أرجوه ين كل قلبي -أن أقاتل واعسالح في زدي .صحزح أن اعطرزق سزكون
وزعرا علوصول إعى جبهة اعقتال وعكنني آيل بزون هللا بلوغ ذعك ساعية
يزافا .:ال تقلقوا زعلى األخص بشأني زنبغي اعتفكزر في اعصغار اعذزن
زعلزهم اعزود :قرزبا إعى اعيدرسة وأرجو أن زكونوا يجتهدزن .ال تتصورون
كم أفتقدهم فأنا عم أرهم ينذ سنة الب ّد أنهم كبروا وخاصة صغزري
يحيد أيا زاال يشاغبا كزادته؟ أهو زتحدث زعني أحزانا؟ أم ُتراهم نسوني؟
وحارسة اعيبنى أيا تاال ثرثار:؟ أيا س ّتي فقد ال أتزرف زعلزها اآلن فقد
أصبحت شابة حقا .أرغب في اعحصول زعلى صورهم وصوركم أزضا.
سأشزر بذعك بأنني أحيل يزي في قلبي أسرتي كلها .أو ّد رؤزتكم قبل
اعرحزل ال أدري إن كنت استطزع وعكن ازعليوا أنني سأبذل وسزي إذ
حزن أكون في اعجبهة فلن تبلغكم أخباري إال نادرا .وعكن ربيا كان "اعفرج
قرزبا" (باعزربزة) ونكون إن شا ،هللا (كذا) جيززنا يجتيززن فإن أخذنا
اعيوت اعتقزنا زعند ربنا .إن ي ُّ
ُت فال تبكوني فسأيوت سززد :أؤكد عكم ذعك.
اعيهم أال ّ يجال عذعك وعكن ين زدري فذعك زحدث بسرزعة وخاصة في
يثل اعحزا :اعتي أحزى حسنا احرصوا زعلى ينحي زعنوانا يوثوقا زيكنني
اعكتابة فزه إعزكم فذعك ضروري جدا أيا أنتم فأجزبوني يع اعشخص اعذي
زحيل إعزكم هذه اعرساعة .وأخزرا واعديَّ اعزازازن أرجو أن تكونوا قد
استليتم اعرسائل اعتي أرسلتها إعى طاطا سكزنة .سأبذل كل وسزي ألراكم
قبل أن أرحل وعكنني ال أدري إن كان زنبغي اعتزوزل كثزرا زعلى ذعك.
ختايا احرصوا زعلى أن ترسلوا عي اعصور اعتي طلبتها .أقبّلكم جيززا بكل
حرار .:وخاصة العّة وطاطا اعلتزن في حفزدتهيا أيا أنتيا واعديَّ اعحبزبزن
فلزس ثية كليات تز ّبر زعن حبي عكيا.

أعف قبلة ابنتكم اعتي تحبكم
حسيبة
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رسالة الشهيد دغين بن علي (العقيد لطفي) إلى زوجته
بتاريخ  16مارس 1960
اوجتي اعزازا:
أزعتذر يسبقا أنني عم أجرأ زعلى إخبارك يباشر :زعيا أكتبه عك زعنديا
تصلك هذه اعرساعة سأكون بززدا في اعجاائر وطني اعحبزب .وزعلزه فأنا في
خضم اعتحضزرات ويجبر عالعتحاق باعبالد في أقرب اآلجال أزعتقد أنه عزس
باعجدزد حزنيا أقول عك إنه اعيكان اعوحزد اعيناسب عي في اعوقت اعحاعي .عقد
أصبح باعنسبة إعي اعبقا ،في اعخارج أيرا يستحزال بل ال زُطاق وال تبرزر عه.
َكوني يسؤول ثوري يتشبّع باعيبادئ واعقزم ين واجبي أن أكون بجانب
جنودي عتحفزاهم وبجانب اعشزب علرفع ين يزنوزاته.
ين جهتك أزعتقد أنني فزلت كل يا كان بإيكاني فزله ينذ اعزوم األول
حتى ال َزبق عدزك أي ع ُبس فزيا زتزلق باعبقا ،إعى جوارك يهيا دايت اعثور :عقد
أخبرتك زعلى اعدوام بأني يا كنت وال أكون إال باعثور :وعلثور .:زستحزل زعلي
تصور حزا :أخرى غزر اعحزا :ين أجل اعثور .:أطلب ينك إذن أن تتحلي
باعشجازعة واعصبر أزعلم أنك قادر :زعلى ذعك .وين جهتي آيل أن زت ّم كل شي،
زعلى يا ُزرام وفي حال اعزكس فإنني سأعقى اعنهازة اعتي زتيناها وزحلم بها كل
شاب ثوري .وزجدر بك االزعتااا باوجك أَأ َتينك وأوصزك باالهتيام واعزنازة
بابني واعذي سزكون فخورا بأبزه .باسم اعجاائر واعتي زعشت ين أجلها واعتي
ق ّديت عها كل شي ،وباسم حبّنا أ ُأَكد ير :أخرى اعسهر زعلى تربزة ابني بإزعطائه
تزلزيا قوزا وجزله وطنزا وثورزا بإيكانه إنجاا يا عم زستطع أن زنجاه أباه ألن
اعحزا :عم تينحني اعوقت اعكافي.
وفزيا زخصك شخصزا أوصزك علير :األخزر :بتحسزن وتزيزق
يزارفك وأن تكوني في طلززة اعشابات اعجاائرزات ويثاال زُقتدى به.
بلّغي ساليي عكل اعزائلة
أقبّــلـــك
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