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 : الوردياالسم

 :ڤتالاللقب

 1925: سنة تاريخ ومكان االزدياد

 والية تبسة. نتيسڤبدوار سطح  

  

 

 عن كيفية التحاقك بالثورة؟ حدثنا :س

اتصل بي يف  -بقليل قبل اندالع الثورة - 1954: يف شهر أكتوبر ج

البيت شخص عرفت يف ما بعد أنه معمر املعايف والذي حدثين عن 

الثورة يف تونس وغريها من األمور. ومما شد انتباهي أنه كان يعرف 

الكثري من املعلومات عين وهذا دفعين للشك يف أمره. وملا صارحته مبا 

من يدور يف نفسي وثق بي وقال لي إن ناحيتكم يوجد بها كثري 

األسلحة وعاود احلديث عن الثورة يف تونس. ثم ضرب لي موعدا يوم 

 األحد املقبل بسوق الزوي حتى يعّرفين باملسؤول.

ويف اليوم احملدد توجهت إىل السوق، وكانت املرة األوىل اليت ألتقي فيها 

وكان قد نصب مظلة  -مل أتعرف عليه يف هذا اللقاء–بشيحاني بشري 

 يف قوارير صغرية.كبرية لبيع العطور 

وقد قدمه لي معمر املعايف باسم سي مسعود. بعدها التقيت مبعمر 

املعايف الذي أخربني بأننا على أبواب أمر هام دون ذكر التفاصيل 

 وكلفين بتدوين أمساء من ميلكون أسلحة يف ناحيتنا.
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بعد اندالع الثورة مباشرة خرجت رفقة بوطمني، عثماني، اهلامشي 

م عالية باجتاه خنشلة لالتصال مبعمر املعايف الذي هيأ محادي وبلقاس

 حيث التقينا بشيحاني بشري ليال.  لنا سيارة نقلتنا إىل 

ويف صباح اليوم املوالي قدم إىل عني املكان كل من: عباس الغرور، 

عجول عجول، سيدي حين، معاش مسعود، حلسن مرير، غزالي بن 

 كانوا يف مهمة أو غري ذلك.  عباس وحممد شامي ولست أدري إن

 : ما هي املعارك اليت شاركت فيها؟ س

لكحل بقيادة عباس لغرور كما  ڨ: شاركت يف معركة وقعت يف اخلناج

 شاركت يف كمائن جرت يف: اجلديدة، الزورة، اجلرف أي عدة معارك.

: ما هي التنظيمات اليت أدخلها بشري شيحاني بصفته مثقفا ولديه س

 ل اإلداري بعد إلقاء القبض على  مصطفى بن بولعيد؟خربة يف العم

: عندما قرر مصطفى بن بولعيد رمحه اهلل الذهاب إىل تونس نصب ج

شيحاني بشري مسؤوال سياسيا يساعده عباس الغرور وعجول عجول 

وعني معاش مسعود مسؤوال عسكريا، أما مجاعة األوراس فال أعرفهم. 

وعمر بن بولعيد الذي اعتقد أنه  غري أنه وقع خالف بني شيحاني بشري

أوىل خبالفة أخيه، مما سبب االنقسام حيث انفصل شيحاني بشري 

متاما عن عجول وعباس وذهب إىل ناحية النمامشة وكون تنظيما آخرا 

 متثل يف:

جنديا  40-30تقليص عدد أفراد الفوج الذي كان  يتكون من  -1

 30واطنني. فحني يقصد ، وذلك للتخفيف على امل15أصبح ال يتعدى الـ 
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جماهدا للغداء أو العشاء مواطنا متزوجا من امرأة واحدة فإنه ال  40أو

ميكنها إعداد الطعام جليش كبري كهذا وأيضا حتى ال يكتشف العدو 

 أمرهم. 

تنظيم طلب االشرتاك حبيث ال يتكرر الدفع من طرف املواطن إذ  -2

ب دفع االشرتاك لكن كان بإمكان كل فوج تناول األكل عند شخص وطل

هذا أحلق  ضررا بالناس وبات كل فوج يأتي يطالب باالشرتاك واألكل 

ومل تكن آنذاك وصوالت تثبت عملية الدفع، كما أن الناس كانوا 

 يتخوفون من حيازة وصل االشرتاك خشية وقوعه يف يد العدو.

 التقسيم اإلداري حيث أنشأ املناطق.  -3

-ليت قام بها إىل اجلرف حيث عقد اجتماعا وأول ما بدأ به، الزيارة ا

يف رأس الطرفة، توافد عليه املواطنون  -كان سببا يف معركة اجلرف

 من كل مكان: تبسة، بئر العاتر، الشريعة، مسكيانة وخنشلة أخل. 

ومن القضايا اليت تعرض إليها خالل االجتماع، قضية تكفل املواطنني 

إنكار استقبال اجملاهدين يف  باجملاهدين. فدعا احلاضرين إىل عدم

حالة استجوابهم من طرف فرنسا اليت كانت تسلط أشد العذاب على 

من يقدم يد املساعدة هلم. وقد وصل األمر أن أصبح املواطن خيرج كل 

أغنامه بعد مغادرة اجملاهدين بيته لتمحو آثار مشيهم. كما كانت فرنسا 

حاني من اليوم حترق بيوتهم وتسجن رجاهلم، لذلك قال هلم شي

فصاعدا عندما تسألكم فرنسا عن قدوم اجملاهدين، ال تنكروا جميئهم، 

بل قولوا هلم إنها مجاعة مسلحة مل نتمكن من ردها وقد قدمنا هلا 
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األكل، وإذا أردمت توقيفنا افعلوا، فأنتم على األقل تقدمون لنا قطعة خبز 

لمزيد من التوعية قال لكي نعيش، أما هؤالء فإننا إذا رفضنا يقتلوننا. ول

 " وحنن نسميهم جماهدين. أنتم تسمونهم "

النقطة الثانية اليت تطرق إليها هي قضية التجنيد حيث قال: امنعوا 

أوالدكم من التجنيد اإلجباري يف اجليش الفرنسي ودعا إىل عدم 

التقاضي أمام عدالة فرنسا، وأن ال يدفعوا هلا الغرامة واملكوس، أي 

 العصيان والتمرد على السلطة الفرنسية. أمرهم ب

ومن أهم ما ناقشه أيضا ضرورة إقامة احلدود أي املناطق، بإنشاء 

مراكز تكون مسؤولة عن مجع املؤونة وإعداد األكل بدل املواطنني وكل 

 مركز يتكفل باجملاهدين حني يقصدونه لألكل أخل. 

ردي. وقد أما يف ما خيص االشرتاكات فقد حددها حسب الدخل الف

احتفظنا بالوصوالت األوىل اليت رسم عليها هالل وكان كل رسم حسب 

القيمة النقدية، "ألف فرنك، مخسمائة" وقام بطبعها عبد احلي يف تونس 

 ثم أرسلها إلينا. 

كما تقرر يف هذا االجتماع تعيني القيادة لكل منطقة كالتالي: لزهر 

ين يف تبسة، تيجاني شريط يف بئر العاتر واجلبل األبيض، سيدي ح

يف  ڤعثماني يف خنشلة، لغرور شعبان يف اخلروب، عمر 

سدراتة، حممد خلضر يف منطقة وادي سوف ثم خلفه الطالب العربي، 

 . ةإىل احلدود التونسي نڤريناجليالني السويف من 
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: نتكلم عن اجلرف كيف تطور األمر من اجتماع عادي لقائد منطقة س

 أكرب املعارك؟ إىل معركة تعد من

: لقد شعرت فرنسا بتمرد املواطنني نذكر على سبيل املثال: عدم جتند ج

الشباب ألداء اخلدمة العسكرية، االمتناع عن التدخني، اخلطاب العظيم 

الذي ألقاه شيحاني بشري يف رأس الطرفة وأوضح من خالله واجبات 

 املواطنني. 

يا مساء، اشهدي يا  ويف األخري وقف مستقبال القبلة وقال اشهدي

أرض اشهدي يا جبال، فرنسا ال متلك شربا واحدا يف هذه األرض، 

إمنا هذه أرض جزائرية. وقد جاء يف خطابه قوله للمواطنني أنا على علم 

بأن منكم من سيبلغ عنا، وكان كالمه سياسيا فلم يتهمهم باجلوسسة، 

وا الرسالة وإمنا كما قال الشيخ العربي التبسي رمحه اهلل :" بّلغ

دون تزوير، ألن من يقول التقيت باجملاهدين ال  ابأمانة" أي حبذافريه

 يعد واشيا وإمنا مفتخرا.   

 : هل هو نوع من التحدي ألنه كان على علم مبا سيحدث؟س

: آنذاك كنا قد انتصرنا يف عدة معارك فكنا أحيانا ننتصر كما هو ج

أخرى نصاب باخلذالن وهذا  احلال بالنسبة ملعركة أم الكماكم، وأحيانا

حني استشهد حلسن مرير ناحية خنشلة  ومحة خلضر يف وادي 

 سوف. 

عندما وصلنا إىل اجلرف أرسل شيحاني دورية يقودها حممد بن 

عجرود يف مهمة إىل الشريعة. وعند وصوهلا إىل أم خالد يف وادي هالل 
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جنديا  30)اجلرف( مكان يدعى فرطوطة اصطدم بالعساكر. كان برفقته 

مسلحني جيدا، مما دفعه للتفكري بأن االشتباك لن يتجاوز ساعة، لكن 

العدو كان مدججا باألسلحة الثقيلة واستعمل الدبابات. وبعد ساعتني 

تقريبا استشهد حممد بن عجرود ومن معه ومل يبق منهم سوى ثالثة 

املواطنون حتت األنقاض أثناء عملية الدفن، منهم   مجنود عثر عليه

راني عمران الذي ما يزال على قيد احلياة ويوجد يف خنشلة، وال عم

زلت على اتصال به. ومل نعلم بهذا االشتباك إال بعد عودتنا إىل اجلرف، 

فخرجنا فورا لنجدته ولدى وصولنا إىل رأس الطرفة علمنا أن القضية 

انتهت وطلبوا منا الرجوع. أثناء عودتنا بعث لنا شريط لزهر رمحه اهلل 

الة يقول فيها إذا كان بإمكانكم اخلروج افعلوا، ألن القوات رس

الفرنسية قادمة جبيوش ال تعد وال حتصى من الصحراء، تونس، 

 خنشلة ومن كل مكان.

 : أين كان شريط لزهر عندما بعث لكم الرسالة؟س

: عندما وزع شيحاني بشري املهام، توجه كل منا صوب املنطقة اليت ج

أرسله لفك احلصار على حلسن مرير لكن  ڤأسندت له:عمر 

عندما وصل وجد هذا األخري قد استشهد. توجه لزهر شريط إىل اجلبل 

األبيض وأثناء ذلك اشتبك مع العدو، فبعث رسالة يطالبنا من خالهلا 

باخلروج. ومل نتمكن من ذلك يف النهار وعند حلول الظالم انطلقنا وبعد 

 لم البارود. كلم حينئذ تك 8أو  7قطع مسافة 

 :  إىل أين كانت وجهتكم ؟س
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لكحل أي  ڨاخلنا، : كنا متوجهني ناحية خنشلة للعودة إىل ج

املناطق الواسعة، عكس اليت كنا فيها، وعندما بدأ تبادل إطالق النار 

حيث كانت األضواء كثيفة  -واهلل لوال اإلرادة لسلم اإلنسان نفسه-

شتبك عباد الزين مع العدو ألنه وصوت الرصاص يدوي من كل جهة. ا

أول من خرج مع جمموعته ومتكن من املرور. كنت رفقة عجول، عباس، 

سيدي حين، بابانا ساعي وشيحاني أي القيادة بأكملها، فاستدعاني 

هذا األخري كوني ابن املنطقة وأعرفها جيدا عكس اآلخرين. كان 

و غربا ال يتأخر شيحاني رفقة عباس وإن قلت هلذا األخري نذهب شرقا أ

أبدا ألنه جييد فقط إطالق النار، فقاال لي إن اليوم طويل ما رأيك؟ أجبت 

إما اخلروج بقوة وإال العودة إىل احلصن لندافع منه عن أنفسنا وإذا 

متنا، منوت شرفاء، فقرروا العودة إىل اجلرف، وسبحان ربي الذي 

يف ثالثة بغال ساعدنا، إذ عند عودتنا جاءنا إمداد من تونس يتمثل 

حمملة بالذخرية. بدأت املعركة على الساعة السابعة أو الثامنة صباحا 

حيث دخل علينا فوج كنت رفقة عباس، الباهي شوشان، حممد ولد 

السدراتي، علي املعايف والعربي كايف أي اجملموعة اليت كانت قرب 

الوادي حني قدوم العساكر بكالب مدربة، كانت جتري وعندما أوشكت 

على الوصول إلينا عادت وكأنها أرادت أن تشري إىل مكان تواجدنا. 

وما أن نزلوا إىل مكان جد وعر حتى بادرناهم بإطالق النار، فقتلنا 

عساكر، هنالك صاح عباس أن خلوا  4أو  3جلهم ومل يبق منهم سوى 

سبيلهم حتى ينقلوا اخلرب. يف ذلك اليوم انتصرنا عليهم ومل تكن 
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صلت، وعليه مل يتمكنوا من النزول إىل املكان الوعر إال الدبابات قد و

بعد تدخل وحدة اهلندسة العسكرية اليت مهدت الطريق لوصول 

الدبابات إىل املكان الذي اختذناه حصنا، بدأنا االشتباك دون 

 استسالم. 

وكان االتفاق على أن الذي يطلق خرطوشة دون إصابة اهلدف )ال يقتل 

خراطيش  10، وهذا منطقي ما دام لكل من منا بها أحدا( يعد خائنا

فقد يضطر صاحبها لالستسالم.  قمنا مبهمة الدفاع كما  توإذا نفذ

ينبغي يف اليومني األول والثاني. ويف الليل نتوقف عن القتال، نفس 

الشيء بالنسبة للعدو. وكان كل منا إذا مسع صوتا ما يطلق 

 الرصاص. 

لذلك -كبرية وأنهكنا قصف املدفعية  ويف اليوم الثالث حاصرتنا قوات

باجتاه اجلبل املقابل لنا، فرتتد  -يوجد مقربة بالقرب من اجلرف

 كتفي وعاجلين سامل بوبكر.  الشظايا حنونا، وقد أصابتين إحداها يف

كما استعملوا ضدنا الغازات السامة يف مساء اليوم الرابع. ثم حلقت 

األوىل كانت حتلق على علو فوقنا الطائرات فأسقطنا منها إثنتني، 

منخفض فلما أطلقت عليها الرصاص ببندقية أملانية، رأيت الدخان 

كلم. ومن  8أو  7خيرج من جناحها ثم سقطت يف اجلرف على بعد 

معجزات املوىل عز وجل أنه عندما بدأوا بإطالق الغازات السامة، نزل 

يل يبلله باملاء املطر، وجهنا نداء للمجاهدين وقلنا هلم كل من لديه مند

حتى ال يستنشق تلك الغازات، وهذا ساعدنا. غري أنه يف ما بعد نفذ 
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املاء وكنا جنلبه من الوادي وهو بعيد عنا. وأثناء االشتباك كنا نصاب 

بعطش شديد، البعض يظن أن هذا راجع إىل النشاط املبذول ذهنيا 

منا البطمة. ويف النهاية اقرتب  روجسديا لذلك مضغنا أوراق شج

متاما كما ننادي -ينادوننا بأمسائنا فيقولون  الڤوميةالعدو وبدأ 

أحد قد  إن كان عرفسي عباس، فريد يا الوردي حتى ن بعضنا فنقول

غدا ستكونون يف تبسة. كان اجلنة السويف )عبد  -استشهد أم ال

( شجاعا فرد عليهم: يا من باعوا أنفسهم من أجل اخلبز ريدڤاملالك 

اجلنة قد خرج لتوه من املعركة اليت خاضها حممد وشتمهم وكان 

خلضر السويف يف هودشيكا )بوادي سوف( واستشهد فيها يف حني 

 جنا مقداد جدي رفقة جمموعة أخرى.

شعرنا بضغط كبري نظرا لكثرة األدخنة اليت أطلقوها حنونا حتى 

يتمكنوا من التقدم إلينا يف األماكن الوعرة. لكن رمحة اهلل أسعفتنا 

نزول املطر، وهذه من املعجزات اليت كانت سببا يف جناحنا حيث تبللت ب

مل يكن املطر غزيرا ولو كان كذلك  .أسلحتهم وهذا أنقص من عزميتهم

لكنا تأخرنا بيوم فيصبح من املمكن القضاء علينا. وهذه من الكرامات 

 اليت رأيت العديد منها يف ثورتنا، وكما يقال اتق اهلل ترى العجائب.

: هؤالء الذين نادوكم بأمسائكم، هل كانوا جزائريني يف اجليش س

 الفرنسي؟

: نعم، كان فيهم اجلزائريون، التوانسة، املغاربة، السنغال واألملان. ج

وقد كان تصويب األملان بواسطة املنظار ال خيطئ اهلدف أبدا، كانوا 
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قناصة ماهرين لذلك كنا خنشاهم إىل جانب املغاربة الذين كانوا 

 يتصفون بالشجاعة. 

نعود إىل الكالم عن معركة اجلرف حيث وصل بنا األمر إىل االستسالم 

أو االستشهاد وأرسلوا الستشارتي وكنت مصابا جبرح خطري، ال 

أمتكن من حتريك ذراعي لكنين كنت نشيطا وأمتتع بصحة جيدة. وكان 

 شيحاني بشري قد قرر تقسيم مجاعة القيادة، بالشكل التالي: خيرج

( يف اجلرف، يف كهف من تالڤاجليش ويبقى عباس واملتحدث )الوردي 

احلجارة جد ضيق )تدخلينه على اجلنب(  مفروش بالزرابي يدخل إليه 

وكان حيرتمين، ألني -ضوء من خالل احلجارة، فقلت له يا شيخ 

لقد خرجت من أجل  -أقول احلقيقة ولو استلزم ذلك فصل رأسي

ذلك يف اخلارج حتى يقول الناس على األقل اجلهاد وعندما أموت يكون 

يف املكان الفالني، فيصل اخلرب إىل أهلي، أما  ڤتالاستشهد الوردي 

أن أدخل بني احلجارة فال. وقد وافقين يف الرأي كل من عباس لغرور، 

عجول عجول، بابانا ساعي وسيدي حين )بشري ورتال(. لكن شيحاني 

 4أو  3وتزود مبؤونة تكفي ملدة  بشري قرر البقاء رفقة شخص أو إثنني

أيام، ألن فرنسا كانت تقوم بعد كل معركة بالعودة إىل امليدان ملدة يوم 

ثم تنصرف، فحسبنا أن األمر كذلك. دخل الثالثة إىل الكهف: شيحاني 

بشري، علي ملعايف، وآخر ال حيضرني امسه ثم أغلقوا مدخل الكهف 

وج هي اليت أشار بها بواسطة احلجارة، وكانت كلمة السر للخر

املتحدث "خرشف" ألن العساكر جيهلون معنى هذه الكلمة  وبالتالي إذا 
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قلت لك "ُخرشف" هذا يعين أنين جماهد. ذكرنا البسملة، وعند نزولنا 

 كنت يف املقدمة. 

ولدى وصولنا إىل الوادي وكان املاء يصل إىل ما فوق الركبة وكما 

أصواتا، فنطق الرشاش والرصاص، تعلمني فإن السري يف املاء حيدث 

وكانت املعجزة اليت ذكرتين واهلل بغزوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

يف بدر  حني محل حفنة من الرتاب وتال اآلية الكرمية: "وما رميت إذ 

رميت ولكن اهلل رمى" فحني أطلقوا إشاراتهم الضوئية فأصبح الليل 

فني األول والثاني ومن سالحي فأصبت اهلد اكأنه نهار، صوبت حنوه

ثّم مل يرسلوا إشارات ضوئية. عندما وصلنا إىل الوادي وجدنا البغال 

حمملة باملدافع قادمة كإمدادات. أخذت بغال ومشيت به قليال، وجدت 

شخصا تفوه بكلمة مل أفهمها فقتلته وانتزعت منه كيسا وخامتا نزعته 

سي، نزعنا منه من أصبعه، وقد اكتشف من كان معي بأنه يهودي تون

بطاقة التعريف وصورته وأرسلها عباس لغرور إىل زوجته لتعزيتها يف 

 زوجها. 

وعلى الرغم من أن التدخني كان ممنوعا، إال أنين كنت أصر على 

التدخني أثناء خوض املعارك. ففي تلك الليلة دخنت السجائر. قدت 

بغال ومل البغال ويف الطريق صادفت مجاعة أطلقت علي النار فهربت ال

يبق منها إال واحد فقتلته حتى ال يذهب إىل العدو. وعندما سقط أخذ 

عباس لغرور الذخرية واملدفع اليت كان حيملهما وانصرفنا. خرجنا من 
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ينا. واصلنا السري وكنا نتوقف دقبل منتصف النهار بعدما تغ ڨالعلـ

 أوقات الصالة ألداء الفرائض. 

 : هل يوجد مركز هناك؟س

لكنه كان بعيدا عنا، وقد وجدنا هناك عمار كايف، قدور ندرومة، : نعم، ج

أرغفة خبز وقسمها على  10خلميسي. وأحضر لنا مسؤول املركز 

اجملاهدين فكان نصيب كل منا قطعة صغرية فقط. وحبلول الليل وجدنا 

أصبح األمر  –العساكر أمامنا ومررنا بالقرب منهم دون اشتباك 

حبيث عندما نبح  -حالي أتركك يف حالكبالنسبة هلم أتركين يف 

 الكلب أمره صاحبه بالتوقف عن ذلك.

بالفعل واهلل يوم خروجنا من اجلرف، كان التعب قد نال من الطرفني  

وأصبحوا يغضون البصر عنا لدرجة أنهم كانوا يقولون لنا ها هو 

السالح أمامكم خذوه واخرجوا فقط. وكنا حني نكرب، يكربون أيضا. 

 وعند وصولنا علمنا باستشهاد مسؤول املركز.  إىل توجهنا 

 : هل كان برفقتكم عباس لغرور وعجول؟س

 : نعم.  ج

وكما سبق أن ذكرت لك فإن اجلماعة اليت سلكت طريق الوادي باجتاه 

معها وكانت  امسحالة،  فاجأتهم قوات العدو أثناء خروجهم، فاشتبكو

 النتيجة استشهاد كاتب بابانا ساعي.

لدى وصولنا إىل عالي الناس، قرب ششار، التقينا مجيعا وحلق بنا 

ثم ذهبنا إىل الزاوية أين تناولنا العشاء وانطلقنا  عباس لغرور يف 
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إىل دوار الكرابدة فمكثنا يوما هناك. عدنا ثانية إىل عالي الناس ونزلنا 

غادرنا  إىل مكان يدعى أوحلاج تعشينا هناك وملا علمنا بقدوم العساكر

إىل دوار الكرابدة ثم حلقت بنا دورية وأبلغتنا خبروج شيحاني. ظل 

عجول وعباس يتبادالن أطراف احلديث ولكن ما أن أقرتب منهما حتى 

يتوقفان عن احلديث ألن خرب خروج شيحاني كان قد وصل إليهما، أما 

 أنا فكنت سعيدا كون القائد قد خرج ومل أكن أعلم بنهايته.
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 علياإلسم:

 اللقب: مسعي

 1927-07-1: تاريخ ومكان االزدياد

 .والية تبسة نت دائرة الشريعةوبربتاز 

 .1955التحقت بصفوف الثورة يف بداية 

  

: لندخل مباشرة يف صلب املوضوع، حدثنا عن معركة اجلرف س

 وأسبابها؟

وت أ 20، وهجومات 1955: بعد معركة أم الكماكم يف أواخر جويلية ج

من نفس السنة قررت فرنسا القيام بعمليات مسح شاملة جلبال 

وأثناء  يط احلدودي كان مسرحا لعدة معارك.النمامشة ألن الشر

التحضري العسكري قامت فرنسا حبملة إعالمية بغية تشويه صورة 

واعتربتهم جمرمني وخونة فارين من واختارت أمساء  .اجملاهدين

يف دعايتها بعد. واستغلت  يسددوهامل العدالة الفرنسية وهلم ديون 

حكم  التحرير الوطين جيشالذين نفذ يف حقهم  فرنسا عمالءبعض 

وصورتهم املخابرات الفرنسية وأرسلتهم  اإلعدام عن طريق الذبح

بعقدها  املنطقةلكن جاء رد قيادة  فتنةألهالي العمالء حتى حتدث 

 لقاءات مع املواطنني.

ة الفرنسيوعربية ال تنياللغقن ثقفا يتم مرموقاشخصا  كان شيحاني

بعقد حداث بعد هذه األقام فطريق املذياع.  نع دوما األخباريتابع و
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 اضلنيمجع غفري من املنه حضر بأرڤويف رأس الطرفة  اجتماع

طلبة من الكما جاء  الثورة، الذين كانوا ضدبعض حتى و واملواطنني

 معاهد قسنطينة وبسكرة.

 لفرنسية على علم بهذا التجمع؟هل كانت السلطات ا: س

تونس، املغرب  منمن العساكروأتت بعدد كبري كانت على علم نعم : ج

 تطهري املنطقة. تقوم بعملية مسح شاملة للكي وفرنسا 

 هدف فرنساالوعي وأكد على أن  لبثهلذا ألقى بشري شيحاني خطابا 

يقة يف وقد استعملت هذه الطر ،األهاليدين عن اجملاه عزل الوحيد هو

يف تكمن  أن قوتنا مؤكدايت سبقتنا لكي تقضي عليها، الثورات ال

استعمال  سوى، وليس لدينا حل آخر لكي نستقل الصرب ويف الوحدة

 البندقية.

 .أن اجليش الفرنسي وصل إىل املنطقةب تفيدكما جاءتنا معلومات 

حاجي رمحه اهلل ومن القايد  طرفمن خنشلة من كانت الرسالة األوىل 

بعدد كبري وال تستطيعون قادمة ن القوات الفرنسية تقول: "إ ن شنوفب

 ."لكي جتتنبوا هذه الصدمة وما عليكم إال الدخول إىل تونس امواجهته

 لكن القيادة قررت البقاء لتواجه فرنسا.

أود ذكر حمطات مهمة، ألن املعركة بعمومياتها مسعها اجلميع حتى 

عركة دامت ثالثة أيام يف مكان بالنسبة للمؤرخ عندما يعرف بأن امل

 واحد يعرف حدة املعركة. 
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قضية توزيع الوحدات القتالية بعد خروج املواطنني، ومساع األخبار 

اليت تفيد بأن اجليش الفرنسي حاصر كل اجلهات. حينها أعطى 

واستدعى قادة الوحدات وقام  ن السكانشيحاني أوامر بإخالء املكان م

 م، بوجالل وفرطوطة. بتوزيعها على أم الكماك

 : هل كانت املناطق اليت وزع فيها اجليش تابعة ملعركة اجلرف؟ س

: كل هذا كان ملنع جتمع اجليش الفرنسي يف مكان واحد وتعطيل ج 

 تقدمه، ألنه جاء لكي يقوم بعملية مسح شاملة. 

من بشائر اخلري سقوط األمطار فتعطلت وحدات اجليش الفرنسي. 

وصلت دورية حمملة بالسالح من ليبيا وتونس. اء يف ذلك املسثانيا 

عندما توقفت املعركة يف مساء اليوم األول، ومن عادة اجليش أنه 

حيضر نفسه يف اليوم األول للخروج. لكن جاءتنا األوامر بعدم اخلروج. 

هذه من احملطات املهمة يف املعركة. أخربونا أن ملف القضية اجلزائرية 

عرس فلنحتفل به. حنرنا  ةملتحدة. هذه الليلسيسجل يف هيئة األمم ا

اخلرفان وغنينا األناشيد. احتفلنا بهذه املناسبة لكننا مل نكن نعرف 

اخللفية. أما شيحاني فكان يتابع األخبار وحجم القوات القادمة اليت 

 أصبحت حتيط باملوقع وأهدافها اليت كانت ترمي إىل مسح كل املنطقة.

جه اجليش الفرنسي لذلك جيب علينا قضاء خرجنا فسنواقيل لنا إذا 

 هنا وخوض معركة معه. ةالليل
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ويف اليوم الثاني استؤنف  .قضينا الليلة يف املنطقة مع حراسة مشددة

القتال أكثر مما كان عليه يف اليوم األول ويف املساء بّلغنا بضرورة 

 إجياد مسالك من قبل أبناء املنطقة لكي يتسنى للدوريات اخلروج. 

تطاعت دوريات اخلروج فاستشهد البعض وهناك من استطاع اس

النجاة والبقية عادت إىل اجلرف وتواصل بذلك القتال بيننا إىل غاية 

الصباح. أما يف اليوم الثالث فاشتدت املعركة أكثر مما أقلق قادة 

الت وستشوه صورتهم أمام اجلميع، اجليش الفرنسي ألن املعركة ط

 فروضأمام مجاعة من اجملاهدين كان من املهم مل حيسموا األمر ألن

القضاء عليهم بسهولة.) سيشربون بها القهوة يف تبسة(  لكن األمور 

 تطورت وامتدت املعركة إىل يومها الثالث.

. لذلك وعدتها عددها وما كان من القوات الفرنسية إال تكثيف

ق استخدمت القنابل الدخانية ليتسنى هلا التقدم. لكن قدرة اهلل فو

 شف أمراكتو وية أخذت معها السحب الدخانيةاجلميع إذ هبت ريح ق

 العساكر فمنهم من قتل ومنهم من أصيب.

يف الثلث األخري من اليوم الثالث دخلت الدبابات إىل مواقعنا، ألنه خالل 

عندما دخلت وهذه الفرتة كانت اهلندسة العسكرية تعبد الطريق. 

اقرتبت منا القوات الفرنسية الدبابات صعب علينا املوقف أكثر. 

وأصبحوا على بعد أمتار منا يطلبون منا االستسالم. "بقوهلم سلموا 

أسلحتكم وسنشرب غدا القهوة مع بعض بتبسة ألنكم تعبتم."  وكان رد 

 الشاوية. ةاجملاهدين باللغة الفرنسية والعربية واللهج
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حرار "من جبالنا طلع صوت األفوقف أربعة شبان وهم يرددون نشيد 

 ا.أبداننينادينا" وهم يبكون فاقشعرت 

توجه يطلب منا البعد فرتة جاءنا أمر من قائدنا فرحي محة بن عثمان 

 3أو  2 يف جمموعات صغرية ال يتجاوز عدد أفرادها الـاإلدارة ليال  إىل

 الذي كهفوكان موقعها يف أعلى اجلبل، موقع حصني أين يوجد ال

 القيادة. فيه تتمركز 

جتماع وكان النقاش حول كيفية اخلروج ومن سيبقى يف الكهف، كان اال

 ألن األمور تعقدت وأصبح احتمال خروجنا ضئيال جدا. 

وعباس لغرور، لكنهما رفضا وفضال عجول  اقرتح شيحاني بقاء عجول

 خطيبا ومثقفا باللغتني شخصاكان وأن يبقى هو باعتباره القائد 

 العربية والفرنسية.

لنا جيب علينا اخلروج أو  عي" و"ورتال بشري" وقاالابانا سا"ب جاء

 االستشهاد. ألن القوات الفرنسية متركزت يف األعالي حتسبا للغد. 

عندما يتأقلم مع الطبيعة  هاليت يأخذها اإلنسان أن العربةوعند خروجنا 

أصبح اجملاهد وهو نازل من أعلى اجلبل ال تسمع  -وتضغط عليه

رة وأغصان األشجار ألنه كان فوق احلجا صوت خطواته رغم أنه يسري

 مواجهة مع املوت.يف 

نزلنا ناحية الوادي ووجدنا احلراسة األوىل وكان معي أخي لسود الذي 

تونسي حيمل الرشاش الذي أتى به كايف  جماهدكان مصابا ومعنا 

العساكر  صادفناعمار كغنيمة ألنه حيسن استعماله. وبينما حنن نسري 
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يف وسطهم صّوب  أصبحناانوا نياما. عندما لكن حلسن احلظ ك

فطلبت  االتونسي سالحه حنو عسكري وكان هذا األخري مغربي اجملاهد

الستاتي  منه قتله لكنه تردد خوفا من أن يكتشف أمرنا فأخذت بندقييت 

ترديد وأطلقت عليه النار. فوقع االندفاع يف ما بيننا مع  (ست طلقات)

 يف ساقي. ل ذلككلمة اهلل أكرب وقد أصبت خال

 ما أصبت؟: هل كان بوسعك السري بعدس

 : كنت أرتكز على بندقييت يف السري.ج

 س: هل ميكنك أن حتدثنا عن خسائر الطرفني يف هذه املعركة؟

سقطوا كلهم شهيدا  70و 60 ما بنيكان عددهم ج: بالنسبة للشهداء 

 كة. استشهدوا داخل املعر مثانية فقط ما عدا اخلروجأثناء عملية 

كنت أمام شيحاني رمحه اهلل عندما طلب منهم تزويده بنتائج املعركة 

 مصاب كان معنا، ةكما طلب من ممرض معاجل 49مات سالح فأعطوه 

 اخلروج.  أثناءوأخربوه أن مثانية استشهدوا 

يف الدفعة سقط الشهداء خاصة كانت عملية اخلروج على دفعات، و

احنطت حتت الصفر  العدو عساكريات معنوألن  بأعداد قليلةاألوىل لكن 

نا منهم أنهم يف الغد ظ اتفاجأ باجليش بينما كانوا نيام بعدما

الفرنسي . لكن احلقيقة أن العسكري اجملاهدينسينتصرون على 

 .جيش التحرير جنديبندقيته عندما يرى أصبح يرمي 

ونصف  بعد اإلصابة اليت تعرضت هلا بقيت يف ساحة املعركة مدة يوم

 . إطالق النار يف ما بيننا متواصالتبادل ل هذه الفرتة بقي وخال
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 اخلروج؟ أثناءخسائر كبرية عن وقوع حتدثت املصادر : بعض س

كان يف املعركة وهو عبد : هذا صحيح ألن هناك جماهد رمحه اهلل ج

محد كحلة وهو من الذين أصيبوا يف املعركة قال لي عندما اهلل بن أ

 200إىل  180اجليش وكان عدده حوالي  ءإحصاقمت بعملية  خرجنا

 15و  10كان عددهم يرتاوح ما بني  نجماهد إضافة إىل املصابني الذي

 شهيدا. 70إىل  60أما الشهداء فعددهم كان من 

 : كم كان عدد اجليش من قبل؟س

حسب أن يعطي الرقم احلقيقي لعدد اجليش، لكن ألحد منا  ال ميكن: ج

ألن هناك فرق نعرفها ونعرف  جماهد 260ي التقديرات كان العدد حوال

 ها. يمسؤول

أما خسائر اجليش الفرنسي فاملعلومات اليت حتصلنا عليها من تبسة 

 عسكري. 800 تتمثل يف مقتل تكانفومن عائلة مقربة جدا لفرنسا 
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  العيداالسم: 

 طوفڤبو اللقب:

  1933-11-21: تاريخ ومكان االزدياد

 سةتبوالية  مقدم ببئر 

  

 

 

باجلبل األبيض حتت قيادة فرحي  1955التحقت بالثورة يف مارس 

  ساعي.

ث عن معركة اجلرف، هذه املعركة يدحمورنا يف هذا اللقاء هو احل

كل واحد منهم اجملاهدين و اإلخوةالعظيمة اليت حتدث عنها الكثري من 

 .قدم ما يعرفه عن هذا احلدث

 : كيف كان التحضري هلذه املعركة؟س

معركة أم الكماكم، هذه  هو سبب معركة اجلرف قبل كل شيء :ج

وهي اليت أعطت ملعارك على مستوى تبسة بداية  اكانت األخرية اليت 

 دون أن يستطيعوا القضاء على اجملاهدين.درسا للفرنسيني 

حيث وصلتها  تقام ورد االعتبار،يف كيفية االن وهلذا بدأت فرنسا تفكر

. املنطقة األوىل أوراس النمامشة متمركزة هناكقيادة أن ب معلومات تفيد

 وقالت إذا قضيت على هذه القيادة واجملاهدين فسأقضي على الثورة. 

 



 204 

وبكل صدق والتاريخ يشهد على ذلك أن فرنسا كان اهتمامها منصبا 

دة باجلبل تتبع القياتاألوىل أوراس النمامشة. وهلذا بقيت  الناحية على

كانت  حيث 1955-09-22 أن جاء تاريخ إىل األبيض لكي تنتقم منها

إىل حمضرة نفسها من متوين وذخرية  يف اجلرفمتمركزة القيادة 

 جانب القوة اليت كانت معهم حتسبا ألي هجوم.

بن  حممدكلم بقيادة  15قريبة من اجلرف حبوالي  وكانت هناك دورية

 جماهدا. 30و 28يرتاوح مابني عجرود وعددها 

املناضلني وغري اني بتنظيم جتمع للمواطنني كما هو معروف قام شيح

 جملاهدين. ضلني، وحثهم على الثورة ومساعدة ااملنا

انتهى االجتماع وتفرق التجمهر وعاد شيحاني إىل اجلرف. من هنا 

 الثورة وقادةبأن قيادة  تفيد إىل القوات الفرنسية تسربت األخبار

اء على هذه إثرها كل ما بوسعها للقضفرنسا  بذلت اجليش هناك 

نفسها للهجوم على  تعد وهيمعينة بقيت مدة والقيادة واجليش بأكمله. 

توجد القيادة مع حيث جاءت بقواتها متجهة إىل اجلرف املنطقة إىل أن 

 اجملاهدين.

 : من هم القادة الذين كانوا مع شيحاني بشري؟س

: كان معه عجول عجول، عباس لغرور، فرحي ساعي، سيدي حين ج

 عايف.وعلي امل

 ؟لزهر : هل كان معهم شريطس

 جببل أم الكماكم.يف تلك الفرتة كان  ألنهشريط : مل يكن معهم ج
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مع أوال اصطدمت الفرنسية زاحفة حنو املنطقة، فاملهم جاءت القوات 

اجملموعة املتقدمة يف حدود منتصف النهار بقيادة حممد بن عجرود 

عن ا االصطدام هذوأسفر  جماهدا 30إىل  28ان عددهم حوالي وك

رأسه  فصلاستشهاد كل اجملاهدين مبا فيهم حممد بن عجرود الذي 

وطافوا  jeep  من نوع سيارة عسكرية مكشوفةووضع فوق عن جسده 

  ليبينوا لألهالي أنهم استطاعوا قتل قائدهم. به يف شوارع تبسة

مع محة بن كنت أنا شخصيا دها جاءت القوات األخرى متقدمة. بع

عن فوج.  كل واحد مسؤوالوكان فوجني يف   زروال وعمر

نا فوجئنا مبا حدث أرسلتنا القيادة لتفقد أوضاع حممد بن عجرود، لكن

   عمرلكن  لنخرب القيادة مبا حصلرجعنا ف له وللمجاهدين،

 ذهب إىل جهة أخرى ومل يشارك يف معركة اجلرف.

رنسية زاحفة حنو فيف النصف األخري من النهار تقدمت القوات ال

بدأ  كر، ثمابالعس احماصراملكان كله  صاراملكان باملشاة. ويف الصباح 

تبادل إطالق النار بيننا. وقد حاولت القوات الفرنسية منذ الوهلة األوىل 

القضاء على اجليش لكنها فشلت  لصعوبة املكان إىل جانب أنه من 

ر من املهاجم رغم أنها املدافع تكون له القوة أكثفإن الناحية العسكرية 

 كانت متلك سالحا متطورا أكثر منا.

يف التمهيد للهجوم بدأوا وعندما فشلوا يف العملية تقهقروا إىل اخللف 

وهذه قاعدة من اجملاهدين  ممكنعدد أكرب  للقضاء علىباملدفعية 
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تي دور الطريان لقنبلة إلخوة. وبعد املدفعية يألدى ا معروفة عسكرية

  .اجملاهدين أماكن تواجد

أو املدفعيات  بالطائرات: هل خلف هذا القصف املدفعي سواء س

 خسائر؟

عركة يف مكان آخر ملا نت هناك خسائر لكن لو وقعت هذه امل: طبعا كاج

اجلرف معركة سبب جناح و بقي أحد من اجملاهدين على قيد احلياة.

ع أن املكان عبارة عن صخور كبرية وحنن متمركزون حتتها نستطيهو 

من خالهلا ضرب العدو دون أن يرانا أما إذا تعرضنا للقصف 

تلك الصخور فوقنا. لذلك مل تكن هناك خسائر  فتتحطمبالطائرات 

 جملاهدين.يف صفوف اكبرية 

عليهم  ناطلقومبجرد وصوهلم إلينا أ بعدها جاء دور املشاة يف اهلجوم

فتهم املدفعية ثم خل والبقية تراجعتالقتلى العديد من سقط منهم فالنار 

والطائرات. هذا كله خالل اليوم األول من املعركة. وعندما قررنا 

لقصف لاخلروج ليال مل نستطع ألننا كنا حماصرين وكنا نتعرض 

من هذا منع  اهلدفكل نصف ساعة أو أكثر. وكان  بصواريخ البطاريات

يف اليوم الثاني استمرت املعركة اجملاهدين من أخذ قسط من الراحة. 

أخذ ورد مع هجوم وانسحاب إىل غاية  ما كانت عليه يف اليوم األول.ك

هم الذخرية جملاهدين ونفذت مناليوم الثالث أين صعبت األمور على ا

أنا شخصيا عندما -وين إىل جانب التعب الذي متلكهم متمن سالح و
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خرجت من معركة اجلرف كنت أشاهد الطائرة لكنين مل أعد أمسع من 

 . -عشدة دوي املداف

حنونا يف اليوم الثالث للمعركة استطاعت القوات الفرنسية أن تتقدم 

يطلق  يف اجتاه اجملاهدين، فالذي كانونصبت أسلحتها الثقيلة 

اكر ومتلكنا رصاصة تأتيه يف املقابل ألف رصاصة من طرف العس

 من هذا الوضع. اخلوف

تسليم نا يف املساء جاءت القيادة الفرنسية من جنراالت وضباط تطلب م

رد عليهم شيحاني  غدا لعبة بني أيدي أبناء تبسة. سنصبح  إالأنفسنا و

بفضل إمياننا وقدرتنا لن تستطيعوا القضاء : "الفرنسية قائالاللغة ب

 ."شهداءعلينا وإذا استلزم األمر فسنموت 

بعدها اجتمعت القيادة ودعت كل رؤساء  استمرت املعركة لليوم الثالث.

كما اتفقوا ضرورة االنسحاب، ب يقضيقرار  إىل اختاذ القادةواألفواج 

ألنه  خوفا من أن يقتل إذا خرج، يف الكهفبقاء شيحاني  حتميةعلى 

 الثورة لن متوت.فإذا جنح يف اهلروب 

 ؟على شيحاني القبض ألقي : وإذا س

القضاء عليه  ةفعال حاولت القوات الفرنسيو : كانت جمرد فكرة.ج

. يف جماهدينمع ستة أو سبعة  يف الكهف يحانيبقي ش لكنها مل تنجح.

ذهب جماهد يسمى  ول أو الثاني من مكوثهم يف الكهفاليوم األ

القوات عليه  لسوء احلظ ألقتو صنامي إلحضار املاء من الوادي ل

تعرض له اعرتف هلم بأن القائد  الذيبعد االستنطاق الفرنسية القبض و
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اجته  عندها. لكهفيف ا شيحاني وجمموعة من اجملاهدين مازالوا

 وعندما .تسليم أنفسهمب إقناعهمقصد  كر مع اجملاهد إىل الكهفاالعس

على  م قضواأنه معتقدين بقنبلة الكهف واقاممل يصلوا إىل مبتغاهم 

اجملاهدين ومعهم قائدهم. لكن بفضل اهلل سبحانه وتعاىل مل يصب 

-جا للنجاة منهم بأذى. وبدأوا بعدها يبحثون لعلهم جيدون خمرأحد 

إىل أن شاهدوا  -هذا حسب شهادة الذين كانوا يف عني املكان

خيم انتظروا بعدها حتى بني الصخور فمن يلوح هلم  من النور ابصيص

الليل ليتسنى هلم اخلروج. جنحت العملية واستطاعوا االلتحاق 

 باجملاهدين جببل "اجلديدة". انتهت هنا عملية شيحاني.

عن الطريقة اجلهنمية اليت استطعنا بها  للحديث أرجع قليال إىل اخللف

هذا خالل اليوم الثالث من املعركة. هناك طريقتان للخروج: و، اخلروج

نصل بواسطتها وجهة اجلنوب  توصلنا إىل جهة الشمال اليت  من

 .والعلڤديدة اجلإىل جبل 

 ؟كيف متت عملية اخلروج من املعركة: س

 فاستدعىجلهة اجلنوبية حماصرا، املخرج الذي يطل على اكان : ج

األفواج وشرحوا هلم طريقة اخلروج. بعدها شكلت الفصائل  املسؤولون

ونظموا أنفسهم على صفني األول على اليمني والثاني على اليسار. 

ومبجرد مساع كلمة اهلل أكرب من اجملاهد سيدي حين انطلق 

عب لكرة كر وكأنهم يف ملامع العسوجها لوجه وأصبحوا  اجملاهدون

السالح األبيض هذا اهلجوم  خاللاستعمل ة بينهم. القدم لقرب املساف
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وكانت النتيجة أننا قتلنا  .الناري وما شابه ذلك إضافة إىل السالح

خصيا وأقوهلا ألول مرة كر وغنمنا األسلحة. أنا شامن العس الكثري

مخاسي ماس بندقية ذات مخس طلقات )لتاريخ حصلت على لتبقى ل

يف وقتلت بها العسكري وقلت نسية الصنع وبها أربع خراطيش. فر (36

  : "هذا ابن اجلزائرية وليس ابن الفرنسية".نفسي

 جيشجنود كر حملاصرة اكلم طوق من العس 2وكان على مسافة كل 

 .التحرير

إىل  ثم وصلناكر واستشهد منا البعض. اقتلنا ما استطعنا من العس

 حمملة بالذخائر قادمةكر امن العسموعة الطوق الثاني حيث وجدنا جم

م يومتجهة إىل اجلهة اليت دارت فيها املعركة لتقد البغال على

اشتبكنا معهم وكانت اخلسائر من الطرفني إىل أن استطعنا  اإلمدادات.

 وهكذا ينتهي سري معركة اجلرف.  اخلروج،

 

 

 

 

 

   

 

 



 210 

 إبراهيم االسم: 

 اللقب: بوغرارة

  1933-10-04: تاريخ ومكان االزدياد

 بالشريعة، والية تبسة.

 

 

 : هل ميكنك أن حتدثنا عن معركة اجلرف؟س

 22حني جاءنا فرحي ساعي ومعه  ن: كنت يف ذلك الوقت صغري السج

جماهدا إىل البيت فتعشوا عندنا يف تلك الليلة. وقال فرحي ساعي البن 

 جنود. وطلب مين إن كنت أود أن عمي عمار بوغرارة حضر لنا ثالثة

منا  ثم طلبواسعيداني الربعي  كما جتند معيد معهم فأجبته بنعم، أجتن

 اجمليء يوم السبت.

يف قلعة  كم كان عدد اجليش بالتقريبوعركة املحدثنا مباشرة عن : س

 ؟اجلرف

 : ال أستطيع أن أذكر لك العدد.ج

وخالل هذه الفرتة  .حوالي أربعة أيام قبل بداية املعركةيف اجلرف بقينا 

صورا للمكان إىل جانب ات البيضاء حتلق فوقنا وهي تأخذ الطائر كانت

 الطائرات الصفراء الكاشفة اليت كانت تبحث عن مكان اجملاهدين.

دام الوضع كذلك إىل أن جاء اليوم الذي تعرضنا فيه للقصف 

بالطائرات الصفراء. وبالتالي كان الّرد من قبل اجملاهدين فانكشف 
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حولت  اليت طائرات وحلت حملها املدفعيةعت الموقعهم. وهنا تراج

املكان إىل ليل دامس الظلمة حتى أنك ال تستطيع أن ترى من جبانبك. 

وجاء دور الطائرات وهكذا دواليك إىل غاية اليوم  ملدفعيةبعدها توقفت ا

 الثالث. 

ُضرب حصار شامل على جبل اجلرف فقامت القيادة بتوزيع اجليش 

جزء يف اجلهة الغربية واآلخر باجلهة يث كان حب على كل اجلهات،

الشرقية اليت يوجد بها شيحاني، بابانا ساعي وكل القيادة وقد كنت 

وأسلحة أملانية  24عة وكان حبوزتنا السالح الثقيل موضمن هذه اجمل

 واألسلحة الثقيلة.

 : ما هو املدى الذي تصل إليه األسلحة الثقيلة؟س

كلم. املهم تواصل تبادل إطالق  2: ميكن أن تصل املسافة إىل غاية ج

النار بيننا. وأصابنا العطش وحنن متمركزون يف اجلبل فتم إرسال 

باملاء،  أحد اجملاهدين إىل الوادي إلحضار املاء. أخذ معه قربة ليمألها

أطلقوا عليه النار بالسالح الثقيل ولألسف كشف العدو أمره و

. فأدخلناه ووضعناه فاستشهد على الفور يف اجلهة اخلاصة باإلدارة

حتت احلجارة حتى ال يظهر منه أي جزء. ورغم أن والده كان جماهدا 

 معنا، لكنه مل يذرف ولو دمعة واحدة على ابنه. 

أرسلت القيادة يف الليلة األوىل دورية إىل اجلهة الغربية وأخرى إىل 

اجلهة الشرقية لعلها جتد منفذا خنرج منه، لكن كل اجلهات كانت 

بالعساكر. بعدها مت عقد اجتماع تقرر فيه ضرورة اخلروج حماصرة 
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فصائل على  4أو  3. مت توزيعنا على شكل النتائجهذه الليلة مهما كانت 

وكل فصيلة خترج من جهة معينة. عندما  ،مسؤول رأس كل واحدة منها

أصيب مسعي لسود مع مجاعة من اجملاهدين كان هناك جماهد يدعى 

كان قد هرب من القوات الفرنسية ومعه  هروهو قناص ما كايف عمار

استطاع قتل عسكري برصاصة على مستوى فسالح من نوع "ماس" 

 هسالح غنمالقنابل اليدوية وبالرأس عندما كان يرمي باجتاه اجملاهدين 

 .الرشاش

 .من املوت اخائفكان الكل  .تقرر اخلروج ليال مع ساعي 

البعض سنا وخرجنا. استشهد هلل أكرب فتحموفجأة مسعنا اآلذان ا

واستطعنا قتل الكثري من العساكر. ويف الطريق وجدنا قوافل من 

البغال حمملة باألسلحة واملؤونة واجتهنا بها ناحية الوادي، إىل أن 

 فقتلنا البغال وخرجنا. العدواشتبكنا مع 
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 االسم: حممد

 اللقب: احسن 

  1934-07-01: تاريخ ومكان االزدياد

 والية تبسة لةڤالعـدائرة  نتيسڤلدية سطح ب 

 

 

 20مدة الذي بقيت معه مع شريط لزهر  1955مارس  1: تاريخ التجنيد

قمنا جبولة  . بعد ذلكاملدعو عون عمر ثم انتقلت للعمل مع  يوما

 .عني الطويلة إىل أن رجعنا إىل  بلكيطان إىل غايةو بناحية الزوي

 نتيجة ماذا؟ ومعركة اجلرف كانت :س

حتدثنا عنها ال نعطيها معركة اجلرف صعب جدا ومهما  نع: التعبريج

حقها وخالصتها. لقد كانت كل قيادة جيش التحرير هلذه اجلهة 

 هناك. متواجدة. وفرنسا كانت على علم بكل شيء وبأن القيادة باجلرف

 كل هذه األمور؟: كيف عرفت فرنسا س

ه وحضرقبل املعركة ابة مؤمتر وهذا مبث "ةرأس الطرف: كان اجتماع "ج

  .والقياد املواطنون

، ألن اخلونة سيبلغون القوات الفرنسية بكل يعترب هذا خطأ : أالس

 شيء؟

: فعال حضر هذا االجتماع بعض اخلونة واستمعوا إىل خطاب ج

  . هلم أحدلم يتعرض أنهم كانوا معروفني فمن الرغم  . وعلىيشيحان
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قصي األمور مبساعدة القياد واخلونة إىل أن بدأت فرنسا بعدها يف ت

 .عرفت بأن القيادة متواجدة باجلرف. فقامت بكل التحضريات الالزمة

الوطين باالستعداد وتهيأت ملا قيادة جيش التحرير  ومن جهتها قامت

  سيكون.

 ؟اجلرف معركةبدأت : متى س

 ساء.يف املوانتشرت ثم عّمت : كانت البداية صباحا ج

 كر؟اي بدأ أوال اجليش أم العس: من الذس

 العساكر فبالضرورةاقرتاب إذا كان متركز اجليش بعيدا وشاهد : ج

 يدافع عن نفسه. 

 : ما هو عدد اجليش بالتقريب؟س

كانت هناك مرونة يف ذلك الوقت  ه: مستحيل أن أعرف عدده ملاذا؟ ألنج

د مثال جتد عنف كبرية يف عدد أفراد األفواج أو الكتائب وغريها.

ن جماهدي 10 ينضم إليه بعد التجنيدجماهدا ويف الغد  20 ما مسؤول

املعين باألمر فقط الذي يكون ف وهكذا جماهدا 30العدد  يصبحوبالتالي 

 على علم بعدد اجملاهدين.

مر باخلروج استعملت كل األعطي وعندما ُأ ثة أيامدامت املعركة ثال

حتى االشتباك باأليدي، الناري واألسلحة منها السالح األبيض السالح 

  وجراء ذلك حتولت مياه وادي اجلرف إىل دماء.

 ؟وهل أصبت خالل ذلك  كيف كان خروجك: وس
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اعة حتمل جهاز إرسال على وجدنا مج: بعد متكين من اخلروج ج

زال على قيد ي ماهذا لدى شخص جهاز اإلرسال  قد خبئني. ولبغ

اجتهنا إىل مكان يسمى ثم  ناحية الشريعةمن احلياة وهو بوزيان علي 

وكان عددنا أربعة جنود  واصلنا السري إىل  الغدويف  .البهانة

هناك ومن  أمين اجلموعي.و وجود حاليا بباتنةاملرمياني صاحل  منهم

 .التابعة حاليا لوالية خنشلة لي الناس"اكانت وجهتنا إىل اجلديدة ثم "ع

 كم؟بكم مجاعة أخرى أم بقيتم لوحد : وهل التحقتس

يف عالي . وكنا نلتقي ببعض اجملاهدين : يف كل حمطة نتجه إليهاج

، سيدي حممد ، شاميبشري شيحاني الناس اجتمعت كل اإلدارة هناك

كان بعد حوالي أسبوع من املعركة، أي بعد خروج  كل هذا حين.

 شيحاني ومن بقي معه يف الكهف.
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 االسم: احلبيب     املدعو قرفوف 

 عباد  اللقب:

  1930-07-01تاريخ ومكان االزدياد: 

 بتبسة

 

 

 

 : حدثنا عن كيفية التحاقك بالثورة؟س

التقيت مع  1955ويف جانفي  ،بأن الثورة انطلقتبدأت تصلنا أخبار : ج

تويف منذ سنوات وملكية جديدي استشهد رمحه اهلل  جاب اهلل سليمان

نا للبحث عن السالح ذهبولطفي جاب اهلل مازال على قيد احلياة. قليلة 

اجتهنا إىل ناحية الزوي وبعد عودتنا وصلنا إىل غاية سدراتة  حيث

شحوش حيث التقينا مع موسى رداح و بوعون لعروسي املدعو ح

اجتهنا إىل تازربونت حيث التقينا مع و وصاحل الثابيت اجتمعنا كلنا

بشري وابنه أمحد الذي ، رمحه اهلل ومحة بن عثمانفرحي ساعي 

الشايب ،  وااستشهد نالذيو وعون وب،  هداستش

الصادق وعبد اهلل كحلة الذي كان يعمل يف الربيد. ووجدنا هناك 

 سيدي حين. وبشري شيحاني 

بن  يفشيخ أمحد شريف الكلفين بشري سيدي حين بإيصال رسالة إىل 

محه طيب لندوشني رال،لتونسية. ذهبت مع بومعراف احلدود ابفالي 
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وأبناء الصيد وهم عمر، عثمان، الطاهر والوردي  ة بن حاميعمار، اهلل

وعند عودتنا سلمنا الرسالة  .الذي استشهد يف الرديف بن الطيبإ

نت وإىل أكواخ تازربالعنبة وطلبت من اجلماعة أن يذهبوا توقفنا يف 

خربنا بأن معهم شخص أ ليحضروا لنا الكسرة وفعال كان ذلك وجاء

 ن يريدون مالقاتكم. هدوهناك جما

ذهبنا معهم إىل منزل احلاج حممد ويف ذلك اليوم جتند ابنه عثمان 

تازربونت التقينا جمددا يف بعد عودتنا . 1955معنا يف ربيع  سعدي

كان و  احلدود التونسية جللب األسلحةمنا الذهاب إىل واوهناك طلب

 معنا األخ عبد اجمليد بلغيث.

وحتصلنا بوجالل جبل يف على مركز الدرناية  قبل تنفيذ املهمة هجمنا

توجهنا  ا. بعدهلزين عبادعلي عفيف وابقيادة  على األسلحة وكان ذلك

  .وبالتحديد جبل السمامة  إىل

قمنا بوضع  كمني للحراس خالل عودتهم. نصبويف املساء قررنا 

 اختبأنا خلف أشجار التني الشوكي يف وسط الطريق لتعطيلهم برنوس

أي عبد اجمليد بلغيث، عثمان عكروت، املتحدث، خلضر جالل ومجاعة 

 فالقيناملا وصلوا إىل الربنوس توقفوا ثم نزلوا ليستطلعوا األمر . أخرى

لكن  مسدسهعليهم القبض مع رئيسهم الفرنسي الذي حاول استعمال 

وأطلقنا سراح  .وأحرقنا الشاحنة العسكرية عبد اجمليد بلغيث قتله

. ويف عالية إنسانيةكان اجملاهدون يتمتعون بروح  جلزائريني.احلراس ا
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الغد اجتهنا إىل جبل سيدي ظاهر وكان ذلك اليوم عيد األضحى 

  معركة أم الكماكم.   ويف ذلك اليوم أيضا وقعتاملبارك. 

 : هل شاركت يف املعركة؟س

 : مل أشارك فيها. ج

ها معركة اجلرف. وكانت معركة أم الكماكم أول مواجهة مع فرنسا تلي

 .أو الند للند كانت مواجهة وجها لوجه

توجهنا إىل اجلبل األبيض أين التقينا يف مسحالة مع مجاعة من  ثم

بينها بشري شيحاني، محة حسان وأخاه الصغري الذي استشهد يف ما 

بعد، وقد ذهب أحسن حممد املدعو محة مع مجاعة وأحضروا لنا 

 بقينا مدة مخسة أيام يف ذلك الوادي. أغناما كانت ملكا ألحد احلركى.

أعطى شيحاني األمر بالسري ليال وكان اجلو حارا حيث كنا يف شهر 

 شيحانيمن لدن جويلية، وكان معنا أخي الزين وكان معروفا وحمبوبا 

من هو دليلنا يف الطريق وكان رد الزين رمحه اهلل دليلنا هو الذي سأله 

ان يعرف اجلبل جيدا. وكان ضمن محة بن حيزية )أحسن حممد( ألنه ك

  .اجملموعة حممد بن عجرود

اجتهنا إىل اجلديدة حيث عقد شيحاني اجتماعا قال فيه ال بد من توجيه 

شرح وقطاع طرق ول لدحض إدعاءات فرنسا بأننا إعالن للشعب 

 أهداف الثورة.

ذلك افرتقنا، فأخذت فوجا واجتهت ناحية الزوي، الضلعة  بعد

الستدعاء املواطنني حلضور االجتماع الذي مل حندد مكانه ومسكيانة 
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وال تارخيه بدقة وإمنا نقول للمواطنني يف الوقت املالئم اجتهوا للمكان 

 الفالني، ثم كلفنا دوريات مهمتها توجيه املواطنني إىل مكان االجتماع.

كثرية من  تيوم االجتماع حضر املواطنون بقوة وقد محلوا معهم خريا

واملؤونة والقهوة وحتى علف احليوانات من قمح وشعري  الطعام

 ولكثرتها أقمنا خمازن هلا يف اجلرف.

خالل االجتماع ألقى شيحاني خطابا من ضمن ما جاء فيه قوله: 

اشهدي علينا يا جبال ويا كهوف واليت كانت تردد الصدى واشهد يا 

لنا شعب أننا جماهدون يف سبيل اهلل ويف سبيل االستقالل وليست 

 أهداف أخرى."

نا باكرا وقد سار املسؤولون يف املقدمة وحنن يف صباح الغد استيقظ

 وراءهم، وكان املواطنون قد عادوا من حيث أتوا يف نفس الليلة.

أنه جبل كبري.  له يبدوجلرف. ومن ال يعرف اجلرف ا نزلنا باجتاه ثم

مكان  كلم 2يف احلقيقة هو جبل يف وسط وادي طوله ال يتعدى  هلكن

مكان حمصن ألن به كهوف وصخور ومن اعتصم به . لكنه وقوع املعركة

ال خيشى التعرض لقصف الطائرات أو املدفعية وباملقابل كنا نستطيع 

  ضرب العدو بكل سهولة، هذا هو أساس معركة اجلرف.

بقينا باجلرف يومني أو ثالثة إىل أن جاءت الطائرات الكاشفة حتوم 

بعد ثالثة ني رمحه اهلل أن نضربها لكنه رفض. فوقنا. طلبنا من شيحا

أيام جاءتنا دوريات من اجملاهدين كانت يف اجلبل األبيض، تازربونت 
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لي الناس خترب اجلماعة بأن العسكر قادم من الصحراء على اوع

  .على الدباباتاإلبل والبغال، 

: عندما أتت الدوريات إىل جبل اجلرف هل كانت على علم بأن س

 القيادة موجودة هناك؟شيحاني و

بعد املناوشات اليت وقعت يف .بأن القيادة هناك : نعم كانت على علمج

كامل املنطقة مثل حتطيم مركز الدرناية الذي تكلمت عنه، معركة أم 

الكماكم، نصب الكمني الذي حتدث عنه احسن حممد، الكمني الذي 

على  وغريها من اهلجومات قامت به اجلماعة يف تافاسور )ششار(

بعد كل هذه األعمال كانت فرنسا حتاول معرفة مكان تواجد  املراكز.

هؤالء اجملاهدين وبفضل نشاط خمابراتها املدنية وكثري من الوشاة 

مخنت بأن املكان هو وادي هالل الذي يبدأ من الشريعة أي أن منبعه يف 

يأخذ يف كل مرة لكنه جارش تازنبت وجيتاز اجلبل األبيض إىل غاية 

سمى: احلوض، أم خالد، املزرعة، م املنطقة اليت مير بها وهكذا ياس

الذيب، اجلرف، مسحالة  ، رأس الطرفة، ، اليهودي 

النمامشة -ووادي هالل. وهلذا فإن فرنسا علمت بأن قيادة أوراس

موجودة باجلبل األبيض، فكان عليها أن جتهز القوات الالزمة للقضاء 

أعدت فرنسا قوتها من  ياسة احلاكم العام سوستال.عليهم تنفيذا لس

الطابور فيالق والبغال و أحضرت من الصحراء مجاعة املهاريواملشاة 

، وفيالق من تونس وبدأت الزحف اجملندين يف اجليش الفرنسياملغربي 

 .من احلدود التونسية أي عرب كامل منطقة الشرق اجلزائري
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كثري كر القادم االعس بأن عددعندما جاءت الدوريات أخربت اجليش  

 . فقال شيحاني رمحه اهلل جيب أن خنرج. جدا

اخلروج أوال، وكنت أنا بف شيحاني أخي الزين كّلعندما تقرر اخلروج 

دخلنا يف مكان ملا و ةمع عبد اجمليد بلغيث. هبت الرياح يف تلك الليل

ملت جهة أحد من بعيد، يلوح  اأزرق اضوءرأيت ناحية "الركيز" 

الوردي الوقت ليال والظالم مطبق فناديت كان اهدين كان يصفر واجمل

األمر. ابتعدوا  تقصي وطلبت منهما  جادري رمحه اهلل وعلي بلهادي

حتى مسعت شخصا يقول توقف باللغة الفرنسية مرت 100عنا حبوالي 

Halte  فنحن نعرف صوت تبعه صوت الستاتي الذي ميلكه اجملاهدون

 سالحنا. 

العدو األضواء الكاشفة فشاهدنا مكان متركزهم وقد  إثرها أطلق

جتمعت البغال والدخرية فأطلقت عليهم زخة من سالح "الثموني" 

لي الزين رمحه اهلل بأن  أسّروكذلك أخي الزين وباقي اجملاهدين، وقد 

 سالحه قد تعطل فقلت له تراجع إىل اخللف. 

العدو كانوا كر ا شاهدنا بأن عساهتبادلنا معهم إطالق النار وعند

منتشرين عرب كامل اجلبل األبيض ومل خيلف هذا االشتباك أي ضحايا 

أو جرحى يف صفوفنا، ومتكنا من اخلروج. وعندما مسعت اجلماعة 

تبادل إطالق النار، قال شيحاني ال بد من الرجوع إىل اجلرف ألن هذا 

بينما اجلبل عار وقد انتشر به جيش العدو بكثافة، فعادوا إىل اجلرف، 

السري باجتاه مسحالة حيث يوجد مركز حممد بن املياي  حنن أكملنا
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. وعندما اليت وجدوها به رمحه اهلل وكان العساكر قد عاثوا بكل املؤونة

خروفا يرتعون هناك وكان الوقت  50نزلنا إىل الوادي وجدنا أكثر من 

 ليال، فصعدنا إىل مكان مرتفع.

كرا فشاهدت باملنظار كل مرتفعات يف صباح اليوم التالي استيقظت مب

اجلبل األبيض مغطاة بعساكر العدو وكأنهم جراد انتشر فيه. وقبل 

النار  واالوصول إىل هناك كانوا كلما مروا على شعبة من الشعاب أطلق

وعندما كنا متمركزين يف مرتفع  شوائيا سواء كان فيها سكان أم ال.ع

ن فأردت ضربهم لكن البياض اقرتب منا عساكر العدو وهم يزحفو

 رفض ذلك ألنه لو فعلت فسيلقون علينا القنابل من الزين رمحه اهلل

املدفعية والطائرات فنردم. لكن يف الفرتة املسائية تبادلنا إطالق النار، 

 كما بدأوا يف ضرب موقع اجلرف.

يف الغد انتقلنا إىل مكان يدعى الدحي، وهناك اشتبكنا جمددا مع 

املوالية التقينا يف "اجلديدة" مع اجلماعة اليت متكنت  ةالليلالعدو. ويف 

الذي ذهب لفك  من اخلروج من اجلرف، حيث وجدنا عمر 

احلصار عن حلسن مرير وبالتالي مل يشارك يف معركة اجلرف. وخالل 

وجودنا يف اجلديدة حاصرتنا قوات العدو، لكننا خرجنا يف ليلة مقمرة 

يف مرتفع  متركزنا حيث لكحل إىل  لى مرأى من العدو متجهنيع

عال، فسمعنا أصواتا ودوي حمركات فأرسلت الطاهر حاجي وعبد 

الرزاق مسنادي رمحهما اهلل الستطالع األمر، فلما صارا على حافة 

 تقابلهم فأمرتهما بالرجوع.العدو  ةاملرتفع وإذا بدوري
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رور، عجول إىل الفج غرب اجلديدة وجدنا هناك عباس لغ عودتنابعد 

عجول، التيجاني عثماني وكل اجلماعة، فطلبوا أخي الزين ليخربوه بأن 

 شيحاني قد بقي يف الكهف وكان شيحاني قد أوصاهم أال خيربوا

 بذلك إال الزين  ليذهب إليه. اأحد

عندما التقينا من هناك عدنا إىل منطقة "السطح" غرب اجلرف، و

شرعوا يف بناء ثكنة باجلرف  أخربونا أن العساكرباألهالي سألناهم ف

شيحاني. بقينا يف املنطقة ويف  همباشرة فوق الكهف الذي أختبأ في

اليوم السابع أو الثامن جاءنا يونس لعبيدي وهو مناضل بأمت معنى 

الكلمة قائال بأن جمموعة تتكون من سبعة أشخاص قد قصدت بيته 

أو جماهدين  وهو حائر يف أمرهم وال يدري إن كانوا من عساكر العدو

، الطاهر فراد من بينهم: العربي شايب راسوأ 5فأرسلنا دورية من 

 حاجي وعبد الرزاق مسنادي وقد كان عبد اجمليد بلغيث يف احلراسة.

أحضرت معها كال من: بشري شيحاني، حممد ملا عادت اجلماعة 

شامي، الشايب علي املعايف، حممد الصغري الذي قتله يف ما بعد 

نفسه للعدو، عبد احلميد زروال الذي قتله الطالب  أن يسلمقبل كربادو 

وبوساحة  العربي يف تونس، عبد العزيز سديرة ال يزال على قيد احلياة

 عون اهلل، وقد وجدناهم يف حالة يرثى هلا. 
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 عبد اجمليد االسم:

 بلغيثاللقب: 

  1930ماي  05: تاريخ ومكان االزدياد

 والية تبسة. بالشريعة

  

  

 

نت أعيش حياة بدوية. كنا ثالثة إخوة، وقد أصبحنا يتامى بعد وفاة ك

 ، فعشنا مع أعمامنا.1945والدي ووالدتي يف سنة 

 : حدثنا عن معركة اجلرف؟س

: بعد معركة أم الكماكم عاد فوجنا إىل اجلبل األبيض، وقد التقينا مع ج

 شيحاني يف مسحالة مع جمموعة من أفواج اجملاهدين.

اسبة قدم قائد الفوج الزين عباد غنائم كمني جبل مسامة وبهذه املن

واملتمثلة يف مسدس وحمفظتني إىل القائد شيحاني بشري. وقد صلى بنا 

 شيحاني رمحه اهلل صالة اجلمعة هناك، كما صلى بنا قبلها 

لكحل. وكان شيحاني خطيبا مفوها يشبه صوته إىل حد االلتباس 

وكان ذلك يؤثر يف اجملاهدين إىل درجة صوت املرحوم عيسى مسعودي 

البكاء. وقد أخرب شيحاني بعد ذلك الزين عباد أنه سلم إحدى 

 احملفظتني إىل عمر بن بولعيد شقيق سي مصطفى.
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بعد ذلك توجه شيحاني بالكالم إىل سيدي حين الذي كان مكلفا 

يف بالتنظيم فسأله أين البغال احململة بالذخرية واألسلحة فأجابه بأنهم 

الطريق وقد يكونوا بالقرب منا، وهنا رد عليه شيحاني بنربة صارمة 

امسع جيدا، سيدي حين، حنن يف ثورة وعليك أن تلغي من قاموسك 

 مصطلحات قيل، رمبا، لعل فخيم صمت ثقيل على اجلميع.

ودعنا وهناك  .انقسم اجملاهدون إىل جمموعتني ثم سرنا باجتاه 

 حيثرية وعاد بعد مدة قصرية إىل اجلرف، مع دو خرجشيحاني الذي 

اتصال قادة الفصائل واألفواج، وكنت دائما مع شيحاني رفقة 

جماهدين آخرين أذكر منهم عثمان عكروت ابن أخت الزين واحلبيب 

 عباد وجالب خلضر بن العيساوي وهو ابن عم محة حسان.

هداف أوقد أراد شيحاني أن يعقد مؤمترا يشرح من خالله للمواطنني 

ألنه كان دائم التنقل يف مناطق تبسة. و قد خرب الثورة وتعرف الثورة 

 على اجليش.

 قصده املواطنونعن وادي سحيق توجد فيه األشجار  واجلرف عبارة

ليال وهم حيملون املؤونة على البغال ثم خيزنونها يف مغارات  املدعوون

 )دواميس( ثم يتفرقون.

من قبل شيحاني الذي أرسل يف طلبه وكان الزين عباد حمل ثقة كبرية 

فحضر رفقة خلضر جالب وعثمان عكروت. وأنا كنت ضمن اجملموعة 

 .أقمنا نقاط احلراسة يف املرتفعاتاملكلفة باحلراسة يف اجلرف حيث 
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للشعب واملسؤولني االجتماع خرب شيحاني قد كلف الزين بتبليغ وكان  

قاء( خارج منطقة ثم يقدم احلصيلة للقائد من أجل عقد اتصال )ل

ويلقي خالله شيحاني خطابا واملناضلون اجلرف حيضره املواطنون 

  وهذا ما وقع بالفعل.

وقد أرسل شيحاني دوريات إىل كل اجلهات، وكل دورية مكلفة 

باالتصال باملسؤول عن جهة معينة، وهم مسؤولون معروفون 

ي مبشاركتهم يف الثورة منهم حممد بالرجب بناحية تروبية وسعد

موسى من تبسة وآخرون بناحية الشريعة وإخبار هؤالء بأن اللقاء يتم 

 عند املسؤول الفالني يف املنطقة كذا، ومن هناك يتقدمون مرحلة أخرى.

وقد جتندنا طيلة ثالثة أيام للقيام بهذه املهمة إىل أن وصلنا إىل منطقة 

ا بني كلم عن اجلرف وتقع حتديد 7أو  6رأس الطرفة اليت تبعد حوالي 

 .اجلرف 

ذهبت دورية حتمل رسالة إىل القائد أن الكل متواجد باملكان احملدد وأن 

القيادة بعد الظهرية إىل مكان اللقاء مع  فتنقلتاملواطنني حضروا. 

شيحاني، عجول عجول، عباس لغرور وقادة  برفقةحلول املغرب. وكان 

راسة. أحاط وكان اجليش ضخما انتشر يف اجلبال وأقام احل .آخرون

اجلنود باملواطنني يف حلقة دائرية، وألقى شيحاني خالل هذا التجمع 

 خطابا هاما.

 : هل شاركت النساء يف لقاء رأس الطرفة؟س
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: ال، حضره الرجال فقط. وسبب وقوع معركة اجلرف هو أن هناك ج

موظفون جزائريون يعملون يف اإلدارة الفرنسية ومؤيدون لسياستها 

عندنا يف الشريعة مثال، وهؤالء يعرفون املسؤولني  كما كان احلال

احملليني الناشطني يف صفوف الثورة ويلتقون بهم وجيالسونهم، وعند 

إخبار مسؤولي الثورة حلضور االتصال أو اإلجتماع اضطر هؤالء 

الصطحاب أولئك املوظفني خشية أن يشي بهم بعضهم مستغلني غيابهم 

رأس الطرفة وقعت الوشاية  لقاءن حلضور االجتماع. وبعد العودة م

 بالقيادة، ولذلك مت التحضري واالستعداد للمعركة.

ويف هذا  ول من مكان االجتماع تبعناها حنن.وملا شرعت القيادة يف النز

الوقت بالذات كانت الوشاية قد متت بالنسبة جليش الزين عباد يف جبل 

ية الذين مت بوكماش ناحية الشريعة إىل مصاحل ضباط الشؤون األهل

 يش من هناك. اجلإخبارهم مبرور 

يف عشية اليوم الذي سبق بدء معركة اجلرف أقبلت حشود العدو، 

جبيشه إىل منطقة أم وعندما خرج حممد بن عجرود وهو جماهد بطل 

وقد نقلت دورية قادمة  شتبك مع العدو فاستشهد هو وجنوده.اخالد 

وجية" الواقعة غرب خنشلة وقائع اشتباكه واستشهاده. ويف منطقة "الع

، وإىل الشرق من مكان تواجدنا العدواشتبك عمار املعايف مع  

أي أم الكماكم اشتبك لزهر شريط مع جيش جرار كان آتيا من بئر 

واليت الدائرة العاتر. بعد تلقي الزين عباد كل هذه األخبار عن املعارك 
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السماح له بلقاء نقلتها الدورية طلب هذا األخري من سيدي حين 

 شيحاني. وعندما بّلغ سيدي حين رسالة الزين إىل القائد أمر بدخوله. 

خالل اللقاء أخرب الزين شيحاني بأن الدوريات القادمة أعلمت بقدوم 

جيوش العدو من كل اجلهات ملداهمة املكان فطلب منه شيحاني تنظيم 

ة هنا للخروج الطريق يف انتظار االجتماع بكل قادة الوحدات املتواجد

كما طلب منه أن يكون هو الدليل للخروج باجتاه اجلبل األبيض جنوبا 

 ألن اجلبال واسعة.

: من هم القادة الذين كانوا يف اجلرف مع شيحاني عدا عجول س

 ولغرور؟

رأسه فصلوا سدراتي رمحه اهلل الذي ال: أذكر من القادة: حممد بن ج

، الشوارع، ساعي، الوردي  بعد أن ألقوا عليه القبض وطافوا به يف

لزهر دعاس الذي استشهد يف اجلرف، الزين عباد، الباهي شوشان، 

 وهؤالء كانوا قادة فصائل ووحدات. فصةڤبو لبيض 

: حدثنا عن موقعك أثناء املعركة، سري املعركة وكيف متكنت من س

 اخلروج من اجلرف؟

د وكان القائد أنا واحلبيب كنا ضمن اجليش الذي يقوده الزين عبا :ج

بشري شيحاني طلب من الزين تنظيم أمور الطريق خلروج اجليش، 

ثم  ولذلك كنا أول من خرج وأول من اشتبك مع جيش العدو يف اجلبال

الذيب  وملا وصلوا إىل مكان املسمى  ،شيحاني مع اجليش تبعنا

أعطى فباشتباكنا مع العساكر.  علم كلم عن اجلرف 2ويبعد حبوالي 
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ألن اجلبال مليئة  حين لرجوع اجليش إىل مكانهامر إىل سيدي األو

حصني أكثر من اجلرف. وبينما متكنوا من مكان بالعساكر وليس هناك 

 الرجوع بقينا حنن خارج اجلرف.

دامت املعركة ثالثة أيام ثم متكن جيش التحرير من اخلروج لكن 

ومل  معه جمموعة صغرية،شيحاني بقي يف اجلرف ستة أيام أخرى و

 يف اليوم التاسع من تاريخ بدء املعركة.  خيرجوا إال

اجليش الذي خرجت معه توجه حنو اجلديدة، لكن ملا أخربنا القادة 

بذلك )بقاء شيحاني( رجعنا إلرسال دورية استطالع ملعرفة هل غادر 

العساكر املكان، ومن ثم إرسال دورية إىل مقر اإلدارة باجلرف أين بقي 

عة اليت معه للوقوف على أمرهم وهل مازالوا على قيد شيحاني واجملمو

احلياة أم ال، وهل متكنوا من اخلروج؟ وأثناء ذلك كان شيحاني ومن 

معه قد خرجوا وهذا يف حد ذاته يعترب معجزة. فقد كنا يف اجلديدة 

ا مقيمني يف بعض الكهوف وملا هممنا بالرجوع وكان الوقت مغرب

أو  15السري مدة توقف اجليش عن و وانتشرت غيوم كثيفة فأظلم اجل

ويف هذه األثناء حتديدا متكن شيحاني من اخلروج ألن  دقيقة. 20

الشايب علي املعايف كان يسري يف الكهف املوجود حتت األرض والذي 

يضيق أو يتسع حسب األماكن لتتبع نسائم اهلواء املتسرب إىل الداخل 

ن الفتحة باجتاه اخلارج إىل أن وجد ضوءا منبعثا بني صخرتني فأطل م

ثم رجع إىل شيحاني قائال: يا الشيخ مبشيئة اهلل سنتمكن من اخلروج 

 من حتت األرض فتقدم شيحاني بدوره ملعاينة املكان.
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ا رأيت الفرج قرأت سورة قائال: " ملوقد حدثنا شيحاني بعد ذلك 

الفاحتة وطلبت من اهلل أن أجد اجليش أو البعض منه وقد انتصر يف 

 ."ه املعركةهذ

رس إيذانا مبوعد تناول العشاء بالنسبة اجلمع حلول املغرب دق 

وقد استغل شيحاني وجمموعته هذه الفرصة الساحنة  .لعساكر العدو

 ابع بالقرب من املقربة. وج من الكهف واجتهوا إىل أحد املنللخر

احلديث عن اجلرف ليس كرؤيته ومن يشاهد تضاريسه وقالعه يدرك 

 زات. معنى املعج

 صيڤالبو وكذلك عمر  العلڤيف الصباح كان جيشنا أول من مر على شعبة 

أما عباس لغرور واجليش الذي كان معه فقد ظلوا يف شعاب العرعار. 

عندما ال دورية الستطالع األمر يف الغد. وقد جئنا باكرا من أجل إرس

خرج شيحاني ومن معه وكانوا يسريون ببطء ويتوقفون أحيانا جراء 

رهاق واجلوع، ثم استندوا إىل صخرة كبرية ألخذ قسط من الراحة، اإل

الح الفجر ذهب أحد رفاق شيحاني ملناداة صاحب املنزل ليذهب  ملاو

معه إىل القائد، وقد ساله هذا األخري إن كان يوجد هناك جيش فأجابه 

بنعم، ثم سأله مرة ثانية عمن يقود اجليش فأخربه صاحب املنزل بأنه 

هم التموين باألمس شاهد الزين عباد ومعه اجلنود فكلفه عندما سلم

كنت  شيحاني أن يذهب إىل الزين ويقول له: هناك من يطلبك. وهلذا ملا

شاهدت الرجل قادما حنونا أخربت اجلماعة وقد أعطى يف احلراسة و

بلعيساوي كل املعلومات واألوصاف للزين الذي عرف بأنه يقصد 
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كال من الطاهر حاجي وعبد الرزاق فأرسل مع بلعيساوي  شيحاني

مسنادي وشخص يدعى الوردي وأخذوا معهم بغال ثم عاد هؤالء 

ومعهم شيحاني ومجاعته. نزلت مع فريق احلراسة من املرتفع وجلسنا 

على حافة الوادي الذي انسابت مياهه وأمامنا شيحاني وكان أسود 

احلمد هلل "ول: العينني طويل األهداب، نظيف اهلندام فرفع يديه وهو يق

 . "يا رب على جناح الثورة، جناح اجليش يعين جناح الثورة
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 االسم: نّصر

 اللقب: بوعبيدة

 ،1933مارس  29يف  تاريخ ومكان االزدياد:

 والية تبسة. لةڤالعببلدية املزرعة دائرة  

 

 

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 د هلل رب العاملني.واحلم

يف حد ذاتها، ألن اإلخوان سبق وأن ذكروا اجلرف معركة أحتدث عن 

جنوبا.  و، مشاال أشرقا أو غربا كل ما حدث وقد أحاطوا باملوضوع

 سأتكلم عن األحداث اليت أعرفها وال أريد ذكر التفاصيل.

 متى التحقت بالثورة؟: س

ة، حتت قيادة سيدي رمباشرة يف اإلدا 1955جوان  15: جندُت يف ج

بقيُت يف القيادة إىل وفواج األية( ولكن مل أخرج مع حل)بشري بوحين 

تقريبا كل قادة اجلهة غاية انعقاد مؤمتر رأس الطرفة والذي حضره  

 ما عدا أفواج احلراسة الذين عينوا على كل اجلهات فإنبصفة عامة 

 أغلبية اجليش كان موجودا هناك.
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ؤمتر هو انفجار وإعالن مباشر للعدو بأن هناك وحسب رأيي فإن هذا امل

ثورة، وليس جمرد جماهدين إثنني أو ثالثة يتنقلون يف اجلبال يلقبهم 

البعض بقطاع الطرق، احلفاة، اجلياع...إخل. ولكن اإلعالن بصفة 

الستعمار باندالع ثورة خاصة يف هذا املؤمتر أنه انفجار وإعالن ل

االجتماع كل فئات الشعب وفتحت يف هذا  توقد شارك ووجود جيش.

هلم األبواب ليعرفوا مضمون املؤمتر حتى يتحركوا، يدعموا ويساعدوا 

 ويضعوا يدهم يف يد الثورة.

لكن كانت كبداية،  املواطننيكانت املساعدات موجودة من قبل من طرف 

وكما ذكرت اجلماعة سابقا فإن كل القادة حضروا املؤمتر بدون 

، تالڤعباد رمحه اهلل، احلاج حلبيب، الوردي  استثناء منهم الزين

 ، رمبا مل حيضر قائد واحد فقط.البوڤصيالساعي وعمر 

بعد االجتماع فكرت الثورة اليت تعين يف مفهومها اإلدارة واجملاهدين 

 يف القيام مباشرة بفعل شيء ما، عمل ما ألنها أعلنت عن وجودها. 

من حيث أتوا، فباشرت  نوناملناضلون واملواطانتهى االجتماع وعاد  

 يتها يف القيام بالتكتيك العسكري:اإلدارة )القيادة( ممارسة مسؤول

تقسيم اجليش )اجملاهدين( إىل أفواج تعيني النواحي واليت تدخل كلها 

 ضمن اختصاص القيادة. 

فقام املسؤولون بتوزيع اجليش )الذي مل تكن أغلبيته على علم مبا 

فقد يكون حصار اإلدارة خفيفا وبالتالي  جيري( تبعا لتكتيك معني.

 يتمكن اجليش من تطويقه وفكه لكن قوات االستعمار كانت كبرية.
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بعد االجتماع ذهبنا إىل اجلرف، ومت التوزيع، التقسيم ومتركز القادة 

أن سيدي  أتذكرمنهم من بقي هناك ومنهم من خرج إىل منطقة أخرى. 

نطقة أم خالد لوقف عملية ود بالذهاب إىل محين كلف حممد بن عجر

كانت هذه نية القيادة واجملاهدين، ألن املعركة  توافد السكان إليهم.

ضرورة كانت حتمية ال مفر منها ولذا جيب تفادي هالك السكان و

بقائهم بعيدا يف شبه مركز من أجل التموين واألخبار أي عبارة عن 

ني سيدي نقطة اتصال بني اجليش والسكان. وقد حدث سوء تفاهم ب

األخري نفذ األمر وهو  حين وبن عجرود الذي رفض الذهاب، لكنه يف

عندما مت اإلعالم بقدوم عساكر العدو الذين مل يأتوا من مكان  .غاضب

بكل اجلهات وعلى مسافات بعيدة وبقوات كبرية،  واواحد وإمنا أحاط

مرتفع فرطوطة يف أم خالد. وأثناء توجه بن عجرود ومن معه إىل ف

جه إىل فرطوطة كان جيش العدو القريب من املكان يتفرج على التو

 املشهد.

 النار ؟ يفتحوا عليهم: أمل س 

 صلة بينهم بعيدة نوعا ما وال تسمح: ليس بعد، كانت املسافة الفاج

االشتباك. عندما صعدت جمموعة اجملاهدين إىل املرتفع وكان منعزال ب

لعدو منهم بدأ تبادل إطالق وال ميّكن من جناة أي كان. وبعد اقرتاب ا

النار، لكن قوات العدو كانت كبرية ومن كل اجلهات وتدخلت حتى 

املروحيات اليت أصبحت تتصيد اجملاهدين يف األعالي، والبعض اآلخر 



 235 

بال لتضييق اخلناق على اجلبل من اجلهة الوعرة بواسطة احلتسلق 

 اجملاهدين.

ممتطيا رفه عال أشخص كنا يف اجلرف بعد انتهاء االجتماع، جاءنا 

وأخربنا بأن اجلماعة حماصرة يف جبل  صهوة حصان أبيض،

  .فرطوطة، ذهبنا يف فوج  حتت قيادة احممد بعلوج

 ؟: هل ذهبتم لفك احلصارس

: نعم، لفك احلصار، لكننا انطلقنا بعد صالة العصر مشيا على ج

سود، وجدنا علي مسعي ومجاعته وأخوه ل األقدام. ملا وصلنا إىل 

أخربهم ف ا على علم مبا وقع أجابوه بالفسأهلم احممد بعلوج إن كانو

بأن حممد بن عجرود حماصر وأنهم قادمون لنجدته، ثم واصلنا 

 الطريق باجتاه املزرعة.  

 هل ذهب معكم فوج علي مسعي؟ س:

: نعم، لكن ملسافة قصرية فقط. ملا أطلينا على العدو كان الوقت مغربا ج

حال التمييز بني الدبابة، الشاحنة، اجليب أو اخليمة، فقد  وال ميكن بأي

التفكري قال احممد بعلوج يا مجاعة إن  أمعنكان الظالم مطبقا. بعد أن 

باجتاه  اجلنود إما قتلوا أو خرجوا جيب أن نعود أدراجنا وعدنا

. لاجلرف الذي وصلنا إليه يف الصباح الباكر بعد أن سرنا طوال اللي

ا هناك أي مابني نصف ساعة وساعتني ال أتذكر، حتى جاء مل يطل بقاؤن

اجلنود مسرعون وأخربونا بأن عساكر العدو قادمون ألنهم تتبعوا أثرنا 

ثم بدأ إطالق النار. متركز العدو يف جبل صغري بثليجان حيث أقاموا 
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أسلحتهم الثقيلة باجتاه  خلفهاحتصينات خفيفة من احلجارة نصبوا 

يم به سكان مدنيون يدعون حمليا "اجلرافة"  والذين اجلرف الذي كان يق

 يقطنون باملنطقة منذ القدم بعائالتهم ومواشيهم.

 : هل حضروا املعركة ؟س

: نعم، هم ونساؤهم وحيواناتهم، إذ عند بدء الرمي باملدفعية استعملت ج

وعندما يرون النساء والرجال يعتربون اجلميع   jumellesاملناظري املقربة 

طرق...إخل قطاع ، وال فرق بينهم. ليسوا جماهدين إنهم  

 كانوا يصفوننا بكل الصفات القبيحة.

دام القصف يوما كامال على كهوف اجلرافة املقابلة متاما للكهف الذي 

هذه  دة أي شيحاني، عباس، عجول وغريهم.كانت توجد به القيا

هدين. أتذكر أنه الوضعية مل متكن العدو من التصويب حنو جهة اجملا

كان لدينا بغل أبيض اللون عندما بدأ إطالق النار احتمى بأحد الكهوف 

 )داموس(.

وقد نادينا مرارا على السكان املدنيني )اجلرافة( وطلبنا منهم اللجوء إىل 

 الكهوف لالختفاء فيها وسوف لن يقع هلم مكروه.

م. ولكن يف استمر القصف املسلط عليهم يوما كامال إىل أن خيم الظال

الليل يتوقف القتال ألن الرصاصة عندما تغادر فوهة البندقية حترر 

 ضوءا ميّكن من حتديد مكان الرامي.

يف اليوم الثاني تدخلت جرافات اهلندسة العسكرية لتسوية الطريق، ثم 

شرع عساكر العدو يف حماولة رشقنا بالقنابل وبكل الوسائل املتاحة 
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أفضل سالح كان لدينا هما قطعتان واحدة من  هلم. أما بالنسبة لنا فإن

وأخرى من نوع فامبار هذا األخري نصبناه فوق مكان تواجد  24نوع 

اإلدارة لتدافع عن الكهف، ألن العسكر انتشر يف كل اجلهات كما أن 

الطائرات كانت قد شرعت يف القنبلة. وهكذا وضعنا السالحني الثقيلني 

املقابلة ملوقعها بشكل متقاطع. لكن  حبيث ترمي كل قطعة منهما اجلهة

 دمرت نهائيا واستشهد العاملون عليها. 24القطعة من نوع 

 : هل كانت الذخرية كافية هلذه املعركة ؟س 

: لقد كانت كافية يف اليومني األول والثاني من املعركة، لكن استعماهلا ج

ل كان حبذر. عملية توزيع الذخرية )اخلراطيش( كانت تتم ليال، وك

وال أحد ميكنه  100أو  20أو 10 ،5جندي كان ينال حصته سواء كانت 

حتديد كمية الذخرية بدقة ألنها كانت حبوزة املسؤولني الذين يباشرون 

مسؤولي األفواج لتسليمها للجنود. لكن يف اليوم الثاني على توزيعها 

حوصرنا نوعا ما ألن جيش العدو انتشر يف كل االجتاهات وتدخلت 

ات املقنبلة واملدفعية. وقد أصبح من الصعب علينا التزود باملاء الطائر

 ليال من النبع املوجود بالوادي.

يف اليوم الثالث من املعركة متكنت الدبابات اجملنزرة من النزول إىل 

الوادي والوصول إىل منبع املياه. وهكذا تعذر علينا التزود باملياه وكل 

 اد.من حياول ذلك يكون مصريه االستشه

كنت جالسا مع سيدي حين وعلي امساعل وهو شاب صغري السن  

حتت صخرة بينما كان الزين رمحه اهلل والد علي يّعد لنا اخلبز 
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)الكسرة( عندما سأل سيدي حين قائال من يضحي يف سبيل اهلل 

ويذهب إلحضار املاء؟ قلنا يا الشيخ كيف السبيل إلحضار املاء والدبابة 

أجاب ابذلوا كل جمهوداتكم ألن املاء ضروري  رابضة أمام املنبع،

للجيش. قام الشاب علي امساعل قائال: سأذهب يف سبيل اهلل 

إلحضار املاء، وكان كل ما ميلكه من سالح هو سكني من نوع 

بوسعادي )يصنع يف بوسعادة( وقد علقه من غمده على خصره 

وإذا بواسطة احلزام، فقال له سيدي حين يا ولدي حذاري كن رجال 

مت فأنت شهيد. قام علي امساعل من أمامي وما أن هم باخلروج من 

الكهف حتى أصابته قنبلة كانت الطائرة قد ألقتها فسقط أمامنا نصفه 

تنزف من جسده داخل الكهف، فسحبناه إىل الداخل. كانت الدماء 

عندما مسع والده اخلرب جاء الستطالع األمر فخاطبه سيدي  بغزارة.

الزين ال تقل شيئا، كلنا معرض للموت وكلنا حماصرون حين قائال: 

وقد منوت مجيعا. فاحننى على ابنه ونزع منه احلزام. شد احلزام على 

 خصره ثم رجع إىل مكانه إلعداد الكسرة )اخلبز(.

سّجينا الشاب علي يف الكهف )الداموس( إىل أن صعدت روحه إىل 

م الثاني من معركة بارئها على مرأى من اجلميع. حدث هذا يف اليو

 اجلرف. 

يف اليوم الثالث وصل العدو إىل أعلى الكهف الذي توجد فيه اإلدارة 

( إلحداث حفر يف compresseur)القيادة( واستعمل مدحاة ضاغطة )

الصخور وملئها باملتفجرات يف حماولة لدك الكهف وردم من فيه. لكننا 
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ألن الصخور كانت مل نكن لنشعر بقصف الطائرات أو قذائف املدفعية 

 شديدة الصالبة.

األخرية من املعركة صدرت األوامر ببقاء كل جماهد يف مكانه  ةيف الليل

وعدم التحرك منه واملسؤولون يأتون ملعاينة وتقرير ما إذا كان جيب 

االستمرار يف املعركة أو ال بد من اخلروج، تقدير ما تبقى من الذخرية، 

 . املهم أن االتصاالت تتم يف الليل فقط.الوقوف على عدد الشهداء ...إخل

شخصيا كنت جنديا بسيطا، ومل أكن على إطالع مبا جيري، كل ما 

فهمته يف النهاية أنه ال بد من االستعداد العاجل للخروج من اجلرف 

هذه الليلة، ألن الذخرية )اخلراطيش( تكاد تنفذ عكس املؤونة، وحنن 

صل إىل مكان املعركة تباعا. حماصرون من كل اجلهات وقوات العدو ت

 وهلذا مل يبق أمامنا إال خياران ال ثالث هلما: اخلروج أو االستشهاد.

 ،تالڤحلظة اخلروج كنت مع سيدي حين، عجول عجول والوردي 

وأتذكر أننا وجدنا أحد اجملاهدين وكان مثخنا باجلراح وقد وضع على 

دة األمل. مل صخرة وحتيط به بعض احلجارة لوقايته وكان يئن من ش

يكن قادرا على املشي ومل يكن يف استطاعتنا محله لكثرة اإلصابات 

 فاستودعناه اهلل وسرنا.

تسببت األجواء املمطرة يف ارتفاع منسوب مياه وادي اجلرف، لكن 

فيضانه مل يكن جارفا، وعندما نزلنا كان الوقت على ما أظن بني املغرب 

 والعشاء.
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ح من نوع مثوني، وأثناء اجتيازنا للوادي سال كان حبوزة الوردي 

حلقت طائرة وألقت عبوة َأضواء كاشفة الستطالع ما جيري يف 

سالحه حنو اهلدف فأصابه وبالفعل  ڤاألسفل، وقد صوب الوردي 

 انطفأت األضواء. 

دّوى اآلذان: اهلل أكرب، اهلل أكرب اجلهاد يف  من العدوعندما اقرتبنا و

اجر اجملاهدين وتردد صداه جبال وكهوف اجلرف سبيل اهلل تطلقه حن

أول من أذن هو  يب عباد الذي كان قريبا منه، فإنوكما يقول األخ احلب

 .عمر 

كنا نسري على الضفة الشرقية للوادي ثم أردنا العبور باجتاه الضفة 

الغربية، وقبل أن أضع قدمي يف الوادي تعرضت إلصابة. وقد شاهدت 

صوب حنوي رشاشه من نوع "مات" من أعلى اجلهة العسكري وهو ي

الغربية ملكاننا. أصابتين رصاصة واحدة يف الصدر يف اجلهة 

اليسرى. وضعت يدي على موضع دخول الرصاص وانتظرت خروجها 

دون جدوى. واصلت السري عرب مياه الوادي. ويف منتصف الطريق 

 احننيت يف حماولة لشرب املاء ولو فعلت ملت يف احلني.

 : ملاذا؟س

: إنها قاعدة عامة لدينا، كل من أصيب بالرصاص خاصة اإلصابات ج

 اخلطرية ويشرب املاء ميوت فورا. 

بعد ذلك خرجت من الوادي ثم سقطت أرضا، كانت احلركة والضوضاء 

كبرية من حولي واجملاهدون يرددون بأصوات تصم اآلذان اهلل أكرب، 
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وقد تويف يف ما بعد رمحه مين اهلل أكرب. مر شخص أعرفه بالقرب 

اهلل وسألين من أنت؟ وعندما عرفته بنفسي سألين ثانية إن كنت أقدر 

 على املشي فأجبت بنعم. 

نزع هذا الشخص شاشا أصفر اللون كان على رأسه ولفه جيدا على 

كامل وسطي ثم أخذ بيدي وساعدني على النهوض. وعاود سؤالي إن 

. تركين وانصرف ألن اجملاهدين كنت سأتدبر األمر مبفردي فقلت نعم

  تبكوا يف قتال ملتحم مع جيش العدو.اش

قتل واصلت طريقي وسط تهليل اجملاهد، القتال مستمر، البغال ُت

ومحولتها تقع أرضا. إنها ثورة. حاولت السري وراء اجملاهدين ولكن 

 دون جدوى.

وابن عمي إىل املكان  عجول عجول، الوردي توجه سيدي حين، 

أصبت  هم بأنينووعندما سألوهم هل هناك جرحى أخرب سمى امل

جبروح فأرسلوا شخصني إلحضاري فحمالني كل واحد من جهة 

  .وأوصالني إىل مكان اجلماعة

 : متى وأين مت نزع الرصاصة من جسمك؟س

حيث متكن الدكتور  1959إىل غاية  1955: لقد بقيت الرصاصة من ج

 لك يف تونس.التيجاني هدام من نزعها وذ
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 :  احممداالسم

 : بعلوجاللقب

 ، ببلدية 1922: سنة تاريخ ومكان االزدياد

 جبن، والية تبسة.

 : يف أي سنة التحقت بالثورة ؟س

 1955ماي  20: يف ج

 : يف أي مكان ؟س

 إىل جبل أم الكماكم، اجلرف واجلبل األبيض : خرجت من ج

 : من كان املسؤول يف ذلك الوقت؟س

: كان املسؤول آنذاك بشري شيحاني الذي خلف مصطفى بن بولعيد ج

إىل جانب عباس لغرور وعجول عجول، جيالني السويف وحممد خلضر 

 السويف.

 س: حدثنا اآلن عن معركة اجلرف؟

: اتصل شيحاني باملواطنني ليجتمع بهم يف مكان يدعى رأس الطرفة، ج

، تبسة وبئرالعاتر. مجع غفري من نواحي خمتلفة مثل الشريعة فحضر

وخالل هذا االجتماع ألقى شيحاني خطابا حثهم فيه على الثورة 

وضرورة مساعدة اجملاهدين وأننا سننال االستقالل سواء طال الزمن 

أم قصر. لكن بعد هذا االجتماع حصلت الوشاية فعدنا أدراجنا إىل 

اجلرف. يف صباح اليوم املوالي وجدنا أنفسنا حماصرين بقوات من 
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عساكر العدو. وكانت كل قيادة منطقة أوراس النمامشة متواجدة 

 باجلرف. 

 : كم كان عدد اجملاهدين تقريبا ؟س

جندي مقسمني إىل عدة أفواج. وبعد عودتنا  350: كان عددنا حوالي ج

صباحا إىل اجلرف علمنا من الدوريات اليت خرجت الستطالع األمر 

، املغرب، خنشلة رينڤن، بقدوم عساكر العدو من كل اجلهات: تونس

 مكان تواجدنا. على وتبسة وهذا لضرب طوق وحصار 

ولقد رأيت شخصا يلوح بيده من أعلى اجلبل فتم إحضاره من قبل  

احلراس علمنا أنه حيمل معه رسالة من عند اهلامشي بن شنوف يقول 

ألف عسكري فرنسي، فاحذروا   30فيها: "إن هذه العملية يقوم بها 

تتجهوا إىل تونس". غري أنه مل يكن يف استطاعتنا اخلروج وعليكم أن 

نظرا حلالة احلصار اليت كنا فيها وال يوجد مكان قريب أحصن من 

 اجلرف، فهو عبارة عن جبال كبرية وشاخمة تتخللها كهوف.

دافعنا يف اليومني األول  و أخذ كل واحد منا موقعه استعدادا للمعركة

 ث نفذت منا الذخرية )اخلراطيش( واملؤونةوالثاني، لكن يف اليوم الثال

 تخذ قرار اخلروج من اخلطر احملدق. مما جعل القيادة جتتمع وت

وبدأ سالح الطريان يف قنبلة املكان ونزل عساكر العدو إىل أسفل 

اجلبل ومتكنت بعض الدبابات من الوصول إىل الوادي، فتقرر بقاء 

تزويدهم ببعض  متهف وشيحاني وجمموعة قليلة من اجملاهدين يف الك

 األكل، املاء، الدواء والذخرية.
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 : هل تعرف األشخاص الذين بقوا مع شيحاني؟س

: حممد الصغري من باتنة، الشايب علي املعايف، حممد شامي وعبد ج

 العزيز سديرة الذي ال يزال على قيد احلياة. 

عندما هممنا باخلروج داهمنا الفيضان، فاحننيت لشرب املاء من 

ادي مستعينا بشاش أبيض )قطعة قماش( لتصفيته. كما كلفنا الو

 نباآلذا آخر يسمى من وادي سوف يسمى "احلركة" و اجماهد

ومية ڤالـبال اجلرف وجتعل عساكر العدو صداه ج لذي كانت ترددا

 خيتبئون. 

 : هل تبادلتم إطالق النار؟س

ن على علم املهم خرجنا جهة الوادي متجهني إىل مسحالة وحنج: نعم، 

خبلوها من العساكر، إىل جانب وجود خمابئ املؤونة املوجودة بها. 

وفركان أما الكازمات فوجدنا  لكننا مل جند األهالي يف كل من 

 على كل ما بداخلها. قد استولوا عساكر العدو 

انقسمنا بعدها وكل واحد منا ذهب يف اجتاه. ومن فرط اجلوع 

اهدين إىل أكل حلم اجلمال اليت سقطت واالرهاق اضطر بعض اجمل

حتت قصف طريان العدو بعد أن شووا حلمها والبعض اآلخر أكل 

 األعشاب.

وصلنا إىل مركز التموين لكننا مل جند إال املعكرونة والزيت فقمنا 

 بطبخها يف برميل كان قد تركه العساكر وأكلنا ما تيسر منها. 

 : أمل تصب جبروح؟س
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اليوم اخلامس من املعركة، وعاجلين الطبيب  : أصبت يف رأسي يفج

 باجلديدة.

 : من هو هذا الطبيب؟س

: مل يكن طبيبا مبعنى الكلمة بل كان جمرد ممرض يدعى علي شريط ج

ماء من شدة النزيف الذي الذي عاجلين وغّير مالبسي ألنها تلطخت بالد

 صابة. خلفته اإل
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 االسم : لزهاري املدعو لزهر

 لقب: عاشورال

  1933سنة  تاريخ ومكان االزدياد:

 والية تبسة. رڤريـڤلـبا

 : متى التحقت بالثورة ؟س

 .1955: التحقت يف أوائل سنة ج

 : أين؟س

 ج: يف اجلبل األبيض.

 : من هو الشخص الذي جندك؟س

 : التحقت لوحدي بالثورة مع أخي الذي استشهد يف ما بعد.ج

 : ما امسه ؟ س

رشيد. ثم التحق بعده إخوتي األربعة بالثورة وال  : الشهيد عاشورج

 يزالون على قيد احلياة.

 : كيف مت التحاقك بالثورة، ومع من اتصلت ؟س

  .التحقت أوال بعباد الزين رمحه اهلل ج:

 : هل التحقت بالثورة بسالحك الشخصي أم منحوك سالحا؟س

بندقية صيد  بالثورة كان لدي : لقد منحوني إياه، ألنين عندما التحقتج

 ا حتصلت على بسالح عصري.بعده

 : هل تتذكر نوع السالح الذي منحوه لك ؟س
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: أتذكر أنها كانت بندقية ستاتي إيطالية ذات ست طلقات.عندما علمنا ج

جماهد إضافة إىل  200بانعقاد االجتماع يف املنطقة، اجتمع حوالي 

 احلقيقة وبكل سكان املنطقة مبا فيهم األعيان الذين أتوا من تبسة. يف

صراحة فإننا كمجاهدين مل نكن على علم بأي شيء ألن األمور كانت يف 

 غاية السرية وعلى مستوى القيادة، لكن يف ما بعد فهمنا األمور.

التقينا يف اجتماع وادي هالل يف املكان املسمى رأس الطرفة. فرح  

سالحهم املواطنون كثريا باجملاهدين عندما رأوهم بلباسهم العسكري و

 إىل درجة أن الذين كانوا ال يؤمنون بوجود ثورة تغريت فكرتهم.

بعد اجتماع وادي هالل اجتهنا إىل اجلرف حيث كانت لدينا معلومات 

أن فرنسا جتند قوات ضخمة لتطويق اجلبل األبيض، بعدما ب تفيد

تأكدت بأن القيادة متواجدة هناك، وليست يف مكان حمدد ألننا كنا 

 ة ألخرى أي من أم الكماكم، اجلرف و اجلديدة. لذلك كانتنتنقل من جه

جمربة على حماصرة املنطقة بأكملها. بعد اجتماع وادي هالل ومغادرة 

املواطنني املكان وانتشار خرب تواجد القيادة يف اجلرف، هنا تأكدت 

فعال القوات الفرنسية بأن القيادة موجودة يف اجلرف فغريت خطتها 

يف تطويق اجليل األبيض ووضعت كل ثقلها لضرب اليت كانت تتمثل 

حصار على منطقة اجلرف عن طريق حشد جيوشها اليت استقدمتها 

 من الصحراء، الغرب، الشرق، و حتى من تونس. 

قضينا الليلة األوىل يف اجلرف ويف صباح الغد حلقت فوقنا طائرة 

ملدة  ارتفاع ضئيل جداية ونسميها حنن الطائرة الكشافة على استكشاف
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ساعة أو ساعة ونصف ثم غادرت املكان. أيقنا بعدها بأن القوات 

الفرنسية قادمة إىل هنا.  أبلغتنا القيادة بعدم التعرض لتلك الطائرة 

جماهدا.  50حوالي كنا  بقدوم القوات الفرنسية إىل اجلرف.ألنها علمت 

( مع 40-30-20-10وكان عدد اجملاهدين بكل فوج يرتاوح ما بني  )

 سؤول.امل

 : من كان مسؤول  فوجكم؟س

: كان البطل الشهيد حممد بن عجرود. جاء مسؤول منطقة تبسة ج

ورتال بشري املدعو سيدي حين إىل مكان تواجدنا  وقال لنا مبا أنكم 

ة وحنن مقبلون أبناء املنطقة وتنتمون إىل عرش واحد وهو عرش الزراّم

جنديا  28ذ معه على معركة لذلك طلب من حممد بن عجرود أن يأخ

ويتوجه إىل أم خالد أين خاض هناك معركة. وكّلف بوصفصاف صاحل 

ألنه أكربنا سنا وأدى اخلدمة العسكرية اإلجبارية أن يأخذ جمموعة 

 هيبعد عنوويتجه إىل مكان يوجد شرق اجلرف يدعى رأس العش 

كلم أقام فيه العدو مركزا. وقد أمرنا سيدي حين بالذهاب  30حبوالي 

وضع احلواجز بوأن نقوم مبساعدة املواطنني  إليه الطريق املؤديإىل 

م العدو ملدة ساعة أو ساعتني حتى تقدعلى الطريق لتعطيل عملية 

يتسنى للمجاهدين املوجودين هناك اخلروج إىل مكان آمن. املهم غادرنا 

 اجلرف يف منتصف النهار.
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أهبة  يف صباح الغد اجتهنا إىل اجلرف ووجدنا اجملاهدين على

العدو  ثم هامجنااالستعداد فسألونا عن مكان تواجد العدو فأخربناهم، 

 بسالح الطريان واملدفعية.

يف حدود الساعة الواحدة زواال بدأ العساكر يف االقرتاب، وكما ال  

 خيفى عليكم فاجلرف عبارة عن جبلني متقابلني.

يف كانت هناك جمموعة متمركزة يف اجلهة الشرقية للجرف وأخرى 

الضفة املقابلة هلا من الوادي. كنا يف مكان حمصن وبالتالي مل نتأثر ال 

لقصف الطائرات وال املدافع إضافة إىل اإلميان والعزمية. فقد 

ساعة تقريبا دون أكل أو شرب واألقدام حافية  50اضطررنا للبقاء طيلة 

 دامية.

ليت عساكر العدو فتصدت هلم اجملموعات ا يف منتصف النهار أقبل 

كانت متمركزة يف اجلهتني الشرقية والغربية فأصبح جنود الضفة 

الشرقية يضربون عساكر اجلهة الغربية وجماهدو الضفة الغربية 

يسددون أسلحتهم حنو عساكر اجلهة الشرقية. حاول العدو بكل ما 

أوتي من قوة النزول إىل اجلرف لكن دون جدوى فعاد أدراجه. توقف 

املغرب من كال الطرفني نظرا حللول الظالم. يف هذه القتال تلقائيا وقت 

الفرتة كان يتم تزويدنا بالذخرية )اخلراطيش( اليت كانت خمبأة حتت 

الرتاب وتآكلت من الصدأ فنضطر لشحذها بالرمال و ونشحن بها 

بنادقنا ثم أخذنا مواقعنا ليال بعدما تزودنا بالغرس )عجني التمر( 

 والسويكة )زاد شعيب(. 
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املعركة يف اليوم الثاني على نفس املنوال أي التمهيد عن طريق  سارت

القصف بالطائرات واملدفعية بعيدة املدى إىل غاية منتصف النهار بعدها 

يتم اهلجوم بواسطة العساكر إال أنهم مل يتمكنوا من الدخول ومل جتدهم 

 حيلة ألن اجلماعة كلها كانت حمصنة. يف اليوم الثالث من املعركة وهو

يوم السبت ألن املعركة بدأت يوم اخلميس خّيم هدوء مريب حيث غري 

العدو خطته. وعلى الرغم من صعوبة املسلك فقد استطاعوا إنزال ثالث 

دبابات إىل الوادي مما أدى إىل صعوبة وتأزم املوقف بالنسبة 

للمجاهدين ألنهم ال ميلكون األسلحة املضادة للدبابات هذا الوضع 

سائر يف صفوف اجملاهدين إذ استشهد سبعة منهم اجلديد أحدث خ

 دفعة واحدة.

 : هل تتذكر أمساء هؤالء الشهداء؟س

: آنذاك وبكل صراحة مل نكن نعرف أمساء بعضنا ما عدا شخص ج

 . استشهد جبانيب أعرفه ألنه ابن عم سي إبراهيم

 : هل تتذكر امسه؟س

ين. يف اليوم الثالث : ال حيضرني امسه، إمنا والده يدعى علي بن الزج

واألخري عندما تغريت اخلطة ودخلت الدبابات شعرنا خبطورة املوقف 

عليهم حتى ال يصعدوا فوق النار إال أننا مل نستسلم لألمر وبقينا نطلق 

الدبابات ويضربوننا. تواصل إطالق النار طوال الصبيحة لكن يف 

 .األخري توقفوا من شدة التعب وكانت عملية اخلروج ليال

 اخلروج؟بمر األ: هل كان شيحاني هو من أعطى س
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 : نعم، حيث عقد هذا األخري اجتماعا ضيقا لقادته تقرر فيه اخلروج.ج

 : من الذي كان رفقة شيحاني يف القيادة؟س

: كان هناك عجول عجول، عباس لغرور وورتال بشري مسؤول منطقة ج

عطى تبسة هذا األخري الذي أشرف على عملية االنسحاب حيث أ

بندقيته جملاهد كنت معه ومحل هو عصا وهو حيث اجملاهدين على 

 70اخلروج. املهم عندما خرجنا كنا نشاهد عساكر العدو على مسافة 

 مرتا حيث قضوا الليلة هناك.

 : هل هناك وادي يف تلك املنطقة؟س

 : نعم ويوجد يف اجلهة اجلنوبية حيث قضى العساكر تلك الليلة.ج

 تؤدي اجلهة اجلنوبية للوادي؟: إىل أي منطقة س

 : تنتهي إىل بوعميتة ومسحالة املوجودة يف قلب اجلبل األبيض.ج

 : هل خرجتم بهدوء أو بالقوة؟س

: خرجنا بهدوء وكنا نسري ببطء ألننا نعرف املنطقة جيدا ونشأنا فيها ج

أمتار. حل الظالم  10أو  5إىل أن صرنا على مقربة من العساكر حوالي 

ألمطار اليت مل تكن غزيرة. اقرتبنا من عساكر العدو وحنن مع تساقط ا

نصيح اهلل أكرب اجلهاد يف سبيل اهلل مما أحدث مفاجأة يف صفوف 

العدو أدت بالبعض منهم إىل رمى نفسه يف الوادي والبعض اآلخر رمى 

 بسالحه واختبأ وسط الصخور ودخلنا معهم يف اشتباك.

على األرض التقطتها وإذا بي وواصلت سريي ثم وجدت بندقية ملقاة 

أصادف اجملاهد نّصر بوعبيدة الذي كان مصابا برصاصة وملا وضعت 
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يدي على بطنه وجدته شديد احلرارة عقب ذلك حلق بي جماهد آخر من 

 أقاربي فقمنا بلف شاش حول بطنه ثم تركناه هناك وانصرفنا.

إىل  كنا يف املقدمة عندما حلق بنا عجول عجول وطلب منا أن نتجه

 جماهدا. 20مسحالة وكنا حوالي 
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 : عبد املالك.االسم

 .: اللقب

 .  جلنة : ااالسم الثوري

  1928: سنة تاريخ ومكان االزدياد

 ، والية الوادي يف دشرة سيدي سليمان

 

وقد أطلق علي شيحاني بشري إمسي الثوري عندما عدت من معركة 

 مد خلضر.هود شيكا مع أوالد عمارة حم

 : متى التحقت بصفوف الثورة؟س

 جندت بناحية تبسة يف فوج ملني ابن علي أغيول دربال  بالدرمون.

 : يف أي سنة كان ذلك؟س

، وعينت يف مارس من نفس السنة 1955: جتندت يف شهر فيفري ج

كقائد لألطلس الصحراوي عند مصطفى بن بولعيد، بشري شيحاني، 

 عباس لغرور، عجول عجول.

 هل شاركت يف معركة اجلرف؟ :س

: نعم ألن معركة اجلرف بدأت بعد أن أرسل شيحاني بشري اتصاالت ج

ليجتمع بهم  كلها )مجع اتصال( يدعو من خالهلا مواطين ناحية تبسة

 يف الدوار الواقع غرب اجلرف. 1955سبتمرب  17وكان هذا يوم 

ستطالع كلفين شيحاني باخلروج الوهذا اللقاء كل املسؤولني حضر  

يق ثليجان فقد أخبار حممد بن عجرود الذي خرج قبل ذلك باجتاه طر
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كانت مهمته تتمثل يف االشتباك معهم وبذلك يعلم يأتي منه العساكر و

اجملاهدون يف اجلرف أن العدو قادم. وكان بن عجرود على رأس فوج 

جنديا، وطلب مين شيحاني أن أبقى بالقرب منه وإذا  14أو  12 يضم

 ر فسريسل لي كاتبه. حدث أم

 : ما اسم كاتبه؟س

 : شامي حممد.  ج

 : هل تذكر أمساء املسؤولني الذين حضروا االجتماع؟س

: أتذكر من املسؤولني الذين حضروا االجتماع: عباس لغرور، الوردي ج

، جبار عمر، عجول عجول، سيدي حين، وساعي التكوكي على 

 ا حضرت االجتماع.رأس كتيبة التكاكة، عفيف علي، أنا أيض

وقام بتنصيب املسؤولني املدنيني، وكان شيحاني يطلب منا دائما ضمان 

سالمتهم ويقول لنا: حافظوا عليهم، أفضل أن يستشهد مائة جماهد 

على أن يستشهد إطار مدني واحد ألنه ميلك قائمة بأمساء كل املواطنني 

هم، أنا وهذا يضرهم. وقد حضر هذا االجتماع كل املسؤولني جبيوش

جنديا وهناك من كان معه  72شخصيا كنت على رأس كتيبة قوامها 

 جندي وغري ذلك ألن كل جيش خيتلف عن اآلخر. 80-100

 : كم كان عدد اجملاهدين الذين شاركوا يف معركة اجلرف؟س

 جندي. 500و 400: مابني ج

الكيفان بالقرب من  سبتمرب اجتهت إىل مكان يدعى  20يوم 

طالق إلويف حدود منتصف النهار مسعت تبادل عد وصولي بثليجان، 
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النار غرب ثليجان، ثم زادت االشتباكات حدة وتقدمت قوات العدو 

القادمة من رأس العش فاشتبكت معها كتيبة الصحراء وبدأنا نتبادل 

 إطالق النار.

 : هل كانوا على مقربة منكم؟س

ءوا من مركز رأس مرت وجا 300أو  200: كانت املسافة بيننا حوالي ج

العش، وما أن حل عصر ذلك اليوم حتى توقف تبادل إطالق النار يف 

املرتفع الذي كان حماصرا فيه حممد بن عجرود وفوجه فقد استشهدوا 

 عن آخرهم. 

( رأيت دبابات قادمة jumellesوبعد أن نظرت من خالل املنظار املقرب )

ال تفتحوا نريان أسلحتكم فقلت للجماعة مبا أننا ال منلك املدافع لذلك 

 إال إذا نزل عساكر العدو من املدرعات.

سبتمرب وصلت كتيبة بشري شيحاني من األوراس واليت كان  20يوم  

دها حممد لصنامي وهذا قد أرسل يطلب دخوهلا بسرعة وكان يقو

 وض املعركة ألن املنطقة كانت حماصرة.استعدادا خل

يبلغين  1955سبتمرب  20 ثم أرسل شيحاني كاتبه شامي حممد يوم

 حماصر. ورا إىل مكان تواجده باجلرف ألنهأوامره بالتوجه  ف

وصلنا ليال إىل اجلرف، فسألين شيحاني عن عدد اجلنود ونوع 

جنديا أما السالح  72السالح الذي حبوزتي، فأخربته بأن الكتيبة تضم 

  .فلدي بندقية رشاشة وهي عبارة عن سالح أوتوماتيكي
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 عن السالح الذي أملكه فأجبته: لدّي بندقية من نوع ثم سألين 

GARAND  أمريكية الصنع، فسألين ثانية عن سالح خزاني الدردوري

  .أمريكية الصنع 32فقلت له: لديه بندقية من نوع طومسون 

بأخذ مكاني للمراقبة. حينها قمت بتقسيم فصيليت شيحاني ثم أمرني 

جنديا يف األعلى على  36ألسفل جنديا يف ا 36إىل قسمني، فوضعت 

مقربة من قمة اجلرف. أنا كنت مع جمموعة املنطقة السفلى وكان 

، جبار عمر والتكاكة وكان اجليش كله متمركزا  بالقرب مين الوردي

 يف نواحي خمتلفة من وادي اجلرف.

 : هل ميكنك أن حتدثنا عن وقائع املعركة؟س

أي يوما بعد القضاء  1955تمرب سب 21: بدأت معركة اجلرف ظهر يوم ج

 ونطلقي وهمعلى حممد بن عجرود وفوجه. حيث تقدم عساكر العدو 

 أسراب الطائرات.  محتميه منريان أسلحته

سبتمرب وعند ظهرية هذا  24سبتمرب إىل غاية  21من املعركة  دامت

اليوم األخري من املعركة تعرضنا للقصف بالغازات السامة ورغم ذلك 

عسكريا ووضع كل واحد  11ت قوات العدو استطعنا قتل عندما تقدم

منا نقابا بإمكانياته املتواضعة لالحتماء من الغازات. ثم أخربني الشيخ 

الربيعي قائال: يا اجلنة إنهم يقولون لنا بواسطة مكربات الصوت 

سنأخذكم غدا مقيدين مجيعا إىل تبسة ومعكم قائدكم شيحاني كما 

 املوجودين يف اجلرف.ذكروا أمساء كل القادة 
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ثم أخربني بأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم تعرض للضيم، ولذلك 

سنصلي اليوم صالة االستسقاء وبعدها سنخرج ومن بقي فهو خائن. 

خنرج فمن كتبت له احلياة سينجو ومن وهبت له الشهادة سيموت. ثم 

دو صلى بنا الشيخ الربيعي يف الليل. وأثناء خروجنا اشتبكنا مع الع

 عسكريا ومالزما أوال أحياء.  11وآسرنا منهم 
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 : عبد العزيز.االسم 

 : سديرة.اللقب

  1935أوت  18: تاريخ ومكان االزدياد

 والية تبسة. ببلدية 

 

 

 

التحقت بصفوف املقاومة  1954: يف بداية صيف تاريخ االلتحاق بالثورة

ريط باجلبل األبيض، فذهبت معه إىل التونسية بعد أن اتصل بنا لزهر ش

األهل بالبيت ألنين كنت صغري السن. أقمنا على تونس بعد أن مررت 

أياما بالرديف والسمامة وبعد قضاء عدة أيام هناك قال لنا التوانسة 

 حرفيا: لقد استقلينا وعليكم بتسليم السالح.

 : هل طلبوا منكم ذلك دون خوض أي عمل مسلح ضد العدو؟س

بوا منا ذلك وحدث هذا دون أن نقوم بأي معركة، حيث قاموا : طلج

 10بنقلنا على منت شاحنات وبعد أن سلمناهم السالح أعطونا وثيقة و

 آالف فرنك.

وجدنا التونسيني يصفقون ويهتفون "استقلينا، استقلينا" ثم أخذونا يف  

 رحلة سياحية إىل تونس العاصمة بعد أن منحونا مالبس الئقة.
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ك الطيب املهريي وحسونة القروي  وعندما طالبهم شريط لزهر كان هنا

باسرتداد أسلحتنا قالوا له: السالح الذي دفعتموه أخذته فرنسا وأنتم 

 لديكم اخليار يف البقاء بتونس كمواطنني أو العودة إىل اجلزائر. 

الصفصاف واحلجار  من تونس بدون سالح عرب  وهكذا خرجنا

دوارنا بأم الكماكم، إىل  فذهبتل ذهب إىل دواره، الُصفر ثم افرتقنا ك

)اجملاهدين( يف  كنت آنذاك صغري السن عندما مسعت بوجود 

وادي املشرع. وملا ذهبت إىل املكان وجدتهم بالفعل هناك وأخربتهم 

 بأنين كنت يف تونس وقد سلمت السالح هلم هناك وبعدها بقيت معهم.

                                               ؟: هل كنت تعرف تلك اجلماعةس

، فرحي : يف البداية مل أكن أعرف أحدا منهم لقد وجدت عمر ج

الكبلوتي و حممد بن عثمان من النمامشة أما  ساعي، أمحد ابن ساعي

البقية فكانوا من وادي سوف وهم جيالني وعبد القادر. نزلنا إىل 

بضعة أيام هناك ويف طريق عودتنا التقينا زاريف )غيفوف( حيث بقينا 

 جبماعة لزهر شريط يف وادي هالل.

 : يف أي شهر كان هذا اللقاء؟ س

معركة  وعوقبعد  .وادي هاللعدنا إىل  ثم، 1955: كان هذا يف جانفي ج

وبعد أن . 1955يف جويلية معركة أم الكماكم ناحية الدرمون و ڤ

ة اليت أشرف على قيادتها سار يف خرج بشري شيحاني من هذه األخري

اتصال باجتاه ناحية األوراس، أما حنن فتوجهنا إىل اجلرف. بعد 

قضاء عدة أيام يف األوراس عاد شيحاني إىل اجلرف وطلب منا أن 
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يف رأس الطرفة والذي حضرته  عنتصل باملواطنني حلضور االجتما

ق اجلميع بعد ذلك تفر.  مجوع غفرية حيث ألقى شيحاني خطابه ليال

 وعاد كل واحد إىل دواره.

ويف عشية يوم  ع بكل ما يدور فنزلنا إىل اجلرف.حنن مل نكن على إطال

اخلميس جاءنا مقداد جدي مسرعا وأخربنا بأن حممد بن عجرود 

 طوطة ومل يبق منهم أحد، ثم انتشروفوجه قد استشهدوا كلهم يف فر

 .عساكر العدو يف كامل املنطقة دون أن نعلم بذلك

يف املساء اجتمعنا كلنا وسلكنا طريق وادي هالل متجهني إىل مسحالة 

وكان فوج عباد الزين قد خرج قبلنا يف دورية استطالع. وفجأة بدأ 

تبادل إطالق النار واالشتباكات، وهكذا وجدنا أنفسنا حماصرين 

وتعذر علينا اخلروج، يف حني متكن الفوج األول من اخلروج، فاختذ 

 إىل اجلرف وهذا ما حصل فعال يف تلك الليلة املظلمة. قرار عودتنا

يف صباح يوم اجلمعة حوالي الساعة الثامنة بدأ تبادل إطالق النار 

بشكل غري مكثف يطلقون هم تارة فنرد عليهم وهكذا ومل حتتدم املعركة 

بعد، لكن عندما قررنا اخلروج يف املساء وجدنا املكان كله حماصرا 

اليوم الثاني كانت قوات العدو قد يف صبيحة . فتأزم موقفنا أكثر

حضرت بقوة وتعقدت األمور فدخل سالح الطريان وبدأ القصف من 

 فوقنا من الصباح إىل غاية حلول الليل.

 : هل كنتم يف أماكن حمصنة؟س
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تواصلت املعركة إىل  نا مل نستطع التحرك نتيجة احلصار.: نعم ولكنج

ا قصف الطائرات لنا وتقدم عساكر غاية يوم األحد وما زاد من حدته

 العدو حنونا أكثر فأكثر.

وقد متكنت بعض الدبابات من الدخول إىل الوادي ومتركزت قبالتنا 

على مستوى القيادة ثم طارئ ونتيجة كل هذه العوامل عقد اجتماع 

حتدث إلينا شيحاني يف املساء قائال: إن احلل الوحيد الذي توصلنا 

ا احلصار بالقوة فيموت من كتبت له الشهادة إليه هو اخلروج من هذ

وينجو من وهبت له احلياة خاصة أن احلركى واملغاربة كانوا خياطبوننا 

قائلني: غدا سنأخذكم مكبلني إىل تبسة. وهكذا تقرر بقاء شيحاني يف 

اجلرف لضمان سالمته وأمنه باعتباره القائد، وبقيت معه مجاعة قليلة 

 ضمنهم نظرا لصغر سين.العدد من اجملاهدين كنت 

 : كيف تقرر بقاؤك مع شيحاني رغم صغر سنك؟س

ة إىل البقاء دوما اح: إن قضية صغر السن هي اليت دفعتين أنا وبوسج

بالقرب من الشيخ )شيحاني( ولذلك عند تعيني من سيبقى معه وجدنا 

 أنفسنا ضمن تلك اجلماعة.

 الكهف، ومبا : اختلفت اآلراء حول عدد الذين بقوا مع شيحاني يفس

 أنك كنت معهم فكم كان العدد بالضبط؟

: كان هناك شيحاني بشري، حممد الصغري، علي املعايف، شامي ج

 حممد، بوساحة عون اهلل واملتحدث )عبد العزيز سديرة(.

 : هل كان معكم شخص يدعى عبد احلميد؟س
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أشخاص يف الكهف عندما  07أو  06: ال أتذكره، املهم كنا حوالي ج

نا عساكر العدو قادمني وبأيديهم مصابيح اجليب ليتسنى هلم شاهد

رؤيتنا وخاطبنا شخص كان معهم طالبا منا ترك أسلحتنا يف الكهف 

واخلروج إليهم ليقوموا باستجوابنا فقط ثم نعود من جديد إىل أماكننا 

وإذا مل نطع األوامر فسوف نتعرض إىل القصف بالغازات السامة، وما 

ولة االبتعاد أكثر فأكثر عن مدخل الكهف باجتاه عمقه. كان منا إال حما

وفعال وبعد مرور وقت قصري شعرنا بتسرب الغاز إلينا وسيالن 

بدوار، وحلسن حظنا كانت توجد بالكهف  االدموع إضافة إىل إصاباتن

فتحة صغرية مما مسح خبروج تلك الغازات ومل نصب بأذى، ثم أطلق 

حتهم الرشاشة دون التمكن من علينا العساكر عدة زخات من أسل

 إصابتنا.

: هل ميكنك أن تصف لنا ذلك الكهف من حيث الطول، العرض، س

 االرتفاع، العمق...؟ 

: هو عبارة عن مغارة عميقة مكونة من حجارة وفيها فتحة عميقة ج

وبعد أن يئس عساكر العدو من  غلغلنا بداخلها الواحد خلف اآلخر.ت

ن فسد مدخل الكهف وحنن بداخله ومل يكن خروجنا قاموا بقنبلة املكا

 حبوزتنا إال القليل من الطعام الذي نفذ يف ما بعد ومل يبق منه شيء.

 : أمل يرتكوا لكم املؤونة الكافية؟س

نكن ندري بأننا سنمكث فرتة  : كان لدينا القليل من الطعام ألننا ملج

قينا طويلة يف هذا الكهف )سبعة أيام(، وفكر شيحاني بأنه إذا ب
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معنا  واحد كانحمبوسني يف الكهف فسنهلك ال حمالة ولذلك طلب من 

وبالفعل وجد هذا  كثر يف الكهف لعله جيد لنا خمرجا.أن يتغلغل أ

األخري منفذا فعاد إىل شيحاني وأخربه بذلك عندها قال لنا هذا األخري 

البد من اخلروج فإما احلياة أو االستشهاد املهم هو أن خنرج على أن 

وت يف هذا الغار. مشينا يف الكهف إىل أن وجدنا فتحة تبعناها من

فخرجنا بعدما نزعنا الربانيس اليت كنا نرتديها كما تركنا هناك حمفظة 

 كانت حبوزتنا.

 : هل كانت الفتحة اليت أشرفتم منها على اخلارج كبرية؟س

 : ال مل تكن فتحة مبعنى الكلمة وإمنا عبارة عن صخور فوق بعضها.ج

قيل لنا بأن الشايب علي هو الذي رأى ضوءا فظنه جنمة فتبعه إىل  :س

 أن وصل إليه فوجد الفتحة. فما حقيقة ذلك؟

: الشخص الذي ذهب للبحث عن خمرج لنا ليس الشايب علي ألنه ج

كان كبري السن وال يعقل أن يرسل يف مهمة كهذه، واليت قام بها حممد 

الغيوم والضباب خييم على  الصغري، فلما أطلينا من الفتحة وجدنا

 املكان الذي بدأت ظلمة وقت املغرب تكسوه. 

أما حنن فقد خرجنا بعد املغرب بقليل حيث نزلنا إىل جهة الوادي  

وشربنا منه لكن حممد الصغري أصيب بوعكة وشعر بدوار نتيجة 

اجلوع فحملناه ومشينا. ويف طريقنا وجدنا عساكر العدو متمركزين يف 

ننا استطعنا اخلروج دون أن يكتشفوا أمرنا. يف ما بعد عدة نقاط لك

فأخذنا قسطا من الراحة وحنن نشاهد  شديدينأصابنا تعب وإرهاق 
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العساكر من بعيد وهم يصفرون ويغنون. عقب هذه االسرتاحة اجتهنا 

غربا حيث وجدنا كوخ أحد أفراد عرش العيساوي فطلبنا منه تزويدنا 

لنا إليه باسم األخوة لكن دون جدوى باملاء لكنه رفض طلبنا فتوس

فاقتنع بأننا جماهدون وأحضر  اوعندها سألناه هل تعرف فالنا وفالن

لنا املاء ثم سألناه مرة ثانية عن مكان تواجد اجلماعة فأخربنا بأنهم يف 

هو شخصيا إلعالمهم ثم تناولنا الغداء عنده. مع  وذهب وادي 

 ة وجد هناك عباد الزين وفرحي ساعي.العلم أنه عندما ذهب إىل اجلماع

 : هل كان عجول وعباس لغرور ضمن هذه اجلماعة؟س

 : ال، مل نلتق بهم ألنهم خرجوا قبلنا وحنن بقينا يف الكهف.ج

: قال أحد جماهدي اجلرف أن ذلك الشخص )من عرش العيساوي( س 

أخربكم فقط بوجود جيش عباد الزين دون ذكر جيوش عباس لغرور 

 ول املوجودة هناك؟وعجول عج

: مل يكن هناك ال جيش عجول وال جيش عباس لغرور، إذ بعد ج

خروجهم توجهوا مباشرة إىل األوراس، وبقيت فقط مجاعة فرحي 

ساعي  وعباد الزين  أما جمموعة سيدي حين فكانت متواجدة يف 

 لكحل. 

 : أين ذهبتم يف ما بعد؟س 

احية األوراس، أما أنا : ذهب شيحاني بشري مع مجاعته غربا نج

فذهبت رفقة عباد حلبيب، حممد بن عبد اهلل وإبراهيم عنرت إىل احلدود 

أين كان اجلياللي السويف جللب األسلحة اآلتية من ليبيا ضمن قوافل 
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بقينا هناك إىل ومن البغال وإيصاهلا إىل اجملاهدين يف اجلبل األبيض. 

عض اجملاهدين وأصبت استشهد خالهلا ب أن خضنا معركة جببل 

جبراح يف هذه املعركة لكن مل يلق علي القبض وكان هذا يف أواخر سنة 

1957. 
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 علي االسم: 

  بولعراساللقب: 

 باملزرعة  1930: تاريخ ومكان االزدياد

 والية تبسة 

 

 

 

ومحلت السالح يف سبتمرب  1955يف مارس  سنة االلتحاق بالثورة:

1955 . 

 : من الذي جندك؟س

وعفيف علي ثم عملت مع سيدي  : التحقت بالثورة مع عمر ج

 حين، فرحي ساعي والزين عباد. 

 : هل شاركت يف اجتماع رأس الطرفة مع شيحاني؟س

ة للنواحي ضرا يف هذا االجتماع، حيث أعطت قيادة الثور: كنت حاج

كان كل من يدخل واألعيان واملعروفني األمر حبضور هذا االجتماع، ف

 إىل مكان االجتماع ال يسمح له باخلروج. 

حضر هذا االجتماع املواطنون الذين أتوا من كل صوب سريا على 

 .ولبطني ساسڤ، السطح، ڤنتيسمن الشريعة،  األقدام أو على رواحلهم

كما حضر أعيان النواحي من جبن مثل مباركية العربي وبولعراس 

 .بلقاسم بن علي رمحهما اهلل
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وبعد نصب األسلحة الثقيلة يف األماكن االسرتاتيجية ألقى شيحاني يف 

هذا االجتماع خطابا طويال قائال: "إن هؤالء أوالدكم يكافحون من أجل 

 هذا الوطن فيجب أن تتعاونوا ملساعدتهم".

سي مسعود رجال مثقفا فصيحا ميلك غرية على املدعو كان شيحاني 

اخلطاب طلب من كل واحد أن يعود إىل  الوطن ليس هلا مثيل. ويف نهاية

 ذويه. 

انتهى االجتماع يف آخر الليل وتفرق اجلمع الغفري كل ذهب يف اجتاه 

لكن يف ما بعد علمت السلطات الفرنسية بأن القيادة جمتمعة يف رأس 

 الطرفة.

 : من هم القادة الذين حضروا االجتماع؟ س

ول، ساعي فرحي، : كان هناك شيحاني بشري من اخلروب، عجول عجج

 بن أمحد الطكوكيمسعي الطكوكي، علي  محة بن زروال ،ڤالوردي 

 الكثري من اجملاهدين.و

عندما استشهد حممد بن عجرود يف فرطوطة، بدأت القوات الفرنسية 

بالزحف عرب اجلهات األربع وهذا من تبسة، املاء األبيض، خنشلة، 

 ال تعد وال حتصى. ، سيار ومن الصحراء  لقد جاءت بقوات

على حممد بن  اءقضمت الحوصرت القيادة يف جبل اجلرف بعدما 

الزحف عه. بدأت بعدها القوات الفرنسية جماهدا كانوا م 35عجرود و

عن طريق املدافع والطريان، كما بدأ متركز اجليوش العظيمة بالتمهيد 

 يف اجلبال.



 268 

نا يوم كان استشهاد حممد بن عجرود يوم اخلميس وحنن حوصر 

اجلمعة صباحا وبدأ تبادل إطالق النار بيننا يف حدود التاسعة 

صباحا، حتى أصبح الوادي كله مظلما من شدة قصف الطائرات 

بالقنابل، كنت أمسع يف اليوم األول القوات الفرنسية وهي تصدر 

ومن  .األوامر للفصيلتني األوىل والثانية بالتقدم وذلك باللغة الفرنسية

 نعد نسمع ما يدور حولنا إذ كنا متمركزين غرب شدة القصف مل

الوادي بينما القيادة كانت متمركزة شرق الوادي يف حني متركز 

اجليش املوجود غرب الوادي فأصبح  .تقاطعماجليش الفرنسي بشكل 

يدافع عن القيادة املوجودة يف الشرق واجليش املوجود شرق الوادي 

 يدافع عن اجلهة الغربية.

أوراس النمامشة متمركزة وحمصنة جيدا وال ميكن للجيش  كانت قيادة

الفرنسي الوصول إليها إال بواسطة الطريان أو املدافع، فقد جاءتنا 

اهلدف  حنوأوامر تنص على أن ال نطلق أية رصاصة إال يف حملها أي 

 ألن املعركة مازالت طويلة وحنن بأمس احلاجة إىل الذخرية. 

ا السالح الثقيل ويف اليوم الثاني من املعركة كنت يف الفرقة املوجود فيه

قنبلت القوات الفرنسية املكان فتعطلت سلسلة السالح الثقيل اليت 

حتتوي على اخلراطيش. يف املساء قمت بإيصال مجاعة إىل اإلدارة 

)القيادة( املتمركزة شرق الوادي ويف طريقي وجدت أمحد بن اهلويدي 

ب يف ذراعه، أعطاني اهلويدي مسؤول املؤونة ودعاس لزهر املصا
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املعجون والتمر املعجون )الغرس( وأكملت طريقي إليصال األفواج 

 ورجعت. 

بعد قرابة ثالثة أيام من املعركة ومع تهاطل األمطار أعطى سيدي حين 

أمرا بتجريد اجملاهدين املصابني من أسلحتهم وتقدميها له، وكل من 

استشهد بريك عمار بن يأتي له بسالح كان يستلم سالحا أحسن. 

معوش أمامي حيث برتت ساقاه كما استشهد ثالثة آخرون فقمنا بأخذ 

 أسلحتهم.

يف حدود اخلامسة مساء وبينما كنا نسري تعرضنا للقصف ال ندري إن 

ور لزهاري وعلي بن الزين كان من طائرة أو مدفع، كنت مع عاش

ان شابا استشهد خالل هذا القصف علي بن الزين الذي ك امساعلي.

وسيما. فقمت بوضعه باجتاه القبلة وأخربنا سيدي حين وساعي 

باملوضوع إىل جانب والده الزين الذي كان معنا فّرد علينا قائال رمحه 

 اهلل.
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 : حايفاللقب

 : خليفةاإلسم

  1934-08-06: تاريخ ومكان االزدياد

 والية تبسة. لةڤبالعـ 

  1955: شهر فيفري يدتاريخ التجن

 : من الذي جندك؟س

 

 وفرحي ساعي يف  : جاء إلي لزهر شريط، عمر ج

 : ماهي املهمة اليت أسندت إليك عند جتنيدك؟س

 : كنا نقوم بنصب الكمائن واهلجومات على مراكز العدو.ج

هل كنت حاضرا يف اجتماع رأس حدثنا عن معركة اجلرف و: س

 الطرفة؟ 

ع رأس الطرفة معناه خطاب شيحاني بشري، هذا اخلطاب : اجتماج

من الشريعة، من املناضلني واملواطنني جاءوا الذي حضره مجع غفري 

خنشلة، تبسة ومن كل الدوائر القريبة. كان اخلطاب يف رأس الطرفة 

 ليال.

بقي شيحاني مدة ثالثة أيام يلقي اخلطابات اليت يقوم من خالهلا  

ان  يتفرق يف النهار وجيتمع ليال ليحضر اللقاء بتوعية الشعب الذي ك

 ويستمع إىل اخلطاب. 
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أما سبب معركة اجلرف فكان استشهاد حممد بن عجرود الذي كان 

 جماهدا.  30متمركزا يف فرطوطة ومعه 

 شريط أوالبدأت القيادة تفكر يف كيفية اخلروج من اجلرف، خرج لزهر 

ع عساكر أمامنا، حيث مل نستطلكه إال وجدنا به اللكن كل منفذ كنا نس

إرسال أية دورية ألننا كنا حماصرين بالعساكر وما علينا إال االنتظار 

 والصرب.

كان املكان حمصنا، وبدأ قصف الطائرات الفرنسية إىل أن أصبح 

الوادي كله مظلما، ثم جاء دور العساكر الذين حاولوا بكل السبل أن 

 أماكننا كنا متمركزين يف منا لكنهم فشلوا يف ذلك ألن االقرتاب

 حمصنة.    

يف اليوم الثالث من املعركة استطاعت القوات الفرنسية الوصول إىل 

الوادي واشتبكت مع اجلنود فمنهم من استشهد ومنهم من رجع إىل 

عندها أصبحنا عاجزين عن  الذي هو عبارة عن كهفني متقابلني.اجلرف 

لوادي واهلل شاهد على ما أقول. التزود باملياه ألنهم كانوا قد احتلوا ا

نزلت ليال إلحضار املاء لكنين سقطت أرضا ألن املكان كان لزجا بسبب 

األمطار اليت تساقطت، فأطلق علي جنود العدو النار لكنين استطعت 

املاء الذي كان سطحيا ونبشت بيدي إىل أن وصلت  الوصول إىل منبع

أحدثت فقاعات املاء صوتا  إىل املاء، لكن عندما شرعت يف ملء القارورة

ب واستطعت إيصال اجعل العساكر يطلقون النار عشوائيا دون أن أص

 املاء إىل اجلماعة. 
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الشيء الذي ال أزال أتذكره حلد اليوم هو أنين كنت أنادي على شخص 

معني لكن عندما يكلمين ال أعرفه ألن مالمح وجهه تغريت من شدة 

 ن عليها. الدخان والوضعية املزرية اليت كا

جاءنا االتصال من عند املسؤولني يأمر بضرورة خروج األفواج يف 

 اليوم الرابع من املعركة. ومل نكن نسمع إال كلمة اجلهاد يف سبيل اهلل. 

بدأ تبادل إطالق النار بيننا عن قرب لدرجة أنين كنت أرى الرصاص 

كنت  يتطاير يف السماء. متكنت من الوصول إىل الوادي لكي أشرب فقد

جد عطشان، إال أنين وجدت جثة جندي مغربي يف الوادي وعرفته من 

خالل  قشابيته وإىل جانبه بغل ميت. حتولت كل مياه الوادي إىل دماء 

ورغم ذلك  شربت منها إىل أن ارتويت. عندما التفت حولي وجدت 

عباس لغرور بصدد فتح صناديق اعتقدنا أن بداخلها اخلراطيش لكنها 

  بذخرية املدافع الثقيلة. كانت مليئة

كان أحد عساكر العدو خمتبئا يف حفرة ومغطى، فدست عليه دون 

قصد ثم قفزت مفزوعا وهربت خوفا منه لكنه مل حيرك ساكنا ومل يطلق 

 علي النار. 

كانت  ة املدافع اليت محلتها على ظهري وأعطاني عباس لغرور ذخري

ملقى على  "مات"نوع  ثقيلة جدا. وبينما كنت أسري وجدت سالحا من

 األرض بدون مؤخرته محلته وعلقته على عنقي. 
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 ربيعي.ال: االسم

 : بن عبيد.اللقب

 ،1935فيفري  02تاريخ ومكان االزدياد: 

 بأوالد رشاش اليت كانت تدعى متاروت يف 

 العهد االستعماري. 

 : ما هو امسك الثوري؟س

 .: بزويش الربيعي، لقبت كذلك لصغر سينج

 أي سنة التحقت بالثورة؟ : يفس

 .1955: يف شهر جانفي سنة ج

 : من املسؤول الذي وجدمتوه هناك؟س

، بابانا ساعي ملوشي، (بشري ورتال): كان هناك املدعو سيدي حين ج

  وحممد بن عجرود. البوڤصيعمر 

 : هل حضرت اجتماع رأس الطرفة؟ ومن كان هناك من املسؤولني؟س

حضروا هذا االجتماع:  الذين ولني: نعم حضرت. أذكر من املسؤج

حين  يشيحاني بشري، عباس لغرور، بابانا ساعي، عجول عجول، سيد

 .، وعمر يالورد )بشري ورتال(، 

صادر تذكر مشاركة عمر بن بولعيد يف اجتماع رأس امل بعض : س

 الطرفة.

: هذا غري صحيح، عمر بن بولعيد مل حيضر يف اجلرف، ألنه كان يف ج

 همة تفتيش باألوراس.م
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ركة أم ـف مت التحضري للجرف؟ هل حتول االجتماع إىل معــــ: كيس

 ماذا ؟

: شخصيا شاركت يف معركة اجلرف كمجاهد بسيط مع بقية ج

اجملاهدين ومل تكن لدي خربة يف السياسة أو الثقافة عكس شيحاني 

بشري، عباس لغرور، بوبكر سامل، عجول عجول وغريهم كثري مثل 

 ...اخل . انا ساعي وسيدي حينباب

كان حصار فرنسا آنذاك  للثورة يف األوراس يهدف إىل القضاء عليها، 

تعلم أنها عندما تتمكن من القضاء على قادة الثورة فإن هذه  األنه

عرفتها اجلزائر  األخرية ستفشل كما حدث يف الثورات األخرى اليت

قاط الضعف للقضاء كانت فرنسا تركز على نوكثورة بوعمامة وغريها 

 على الثورة .

وعندما مسع االستعمار بوجود شيحاني بشري هناك أراد تنفيذ 

خمططه، خاصة أن مصطفى بن بولعيد كان قد متكن من اإلفالت من 

بني أيديهم يف حماولة للتوجه إىل املشرق. وسأفتح قوسا ألذكر أنين 

ة الديباش نشر يف جريد اكنت رفقة اجلياللي السويف عندما قرأ خرب

برنوسا يف  40كسرة و 40بصلة،  40أنه مت حجز ب يفيدالفرنسية 

املشرع قد تكون تابعة للمجاهدين الذين مروا رفقة مصطفى بن بولعيد، 

وخلصت فرنسا إىل أن اجملاهدين كانوا يتغطون بالربانيس ويأكلون 

 اخلبز والبصل وبالنسبة للبصل فإن األمر صحيح. 
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ألقى خالله شيحاني بشري خطابا  الطرفة الذيأعود إىل اجتماع رأس 

املواطنني جاءوا من الشريعة، تبسة املناضلني وحضره العديد من 

ح شيحاني يف خطابه كيفية وغريها. الشعب كان طيبا. وقد وّض

التحضري للثورة، و قال بأن املغرب قد ثار وكذلك تونس ومل يبق إال 

ن حساب عامل الربح حنن، وها قد جاء دورنا لتفجري ثورتنا دو

 واخلسارة.

أوراس النمامشة قيادة ع تسربت األخبار إىل فرنسا بأن بعد االجتما

كلها موجودة يف اجلرف فقامت حبشد القوات حيث استقدمت من 

 ألف عسكري. 30تونس فقط حوالي 

جماهدا يف منطقة أم خالد.  22كان حممد بن عجرود يقود فوجا من 

جلو ممطرا يف ذلك اليوم. وبينما حنن يف وكان شجاعا باسال، وكان ا

بأن بن عجرود قد اشتبك مع  تقولاإلدارة باجلرف بلغتنا أخبار 

العساكر، فأسرعنا باخلروج لنجدته. وعندما وصلنا إىل الطريق مل 

نستطع املرور من كثرة الدبابات، الطائرات احمللقة والعساكر، ثم علمنا 

ينج منهم إال شخص واحد  بأن بن عجرود ومجاعته استشهدوا ومل

 مازال على قيد احلياة.

 : من هو ذلك الشخص ؟س

موجود اآلن يف  و: أعرفه، ولكنين نسيت امسه ألن املدة طويلة، وهج

)تبسة(. عدنا حنن من حيث أتينا أي إىل اجلرف ألن السماء  الشريعة

كانت متطر، كان هناك العيد ساملي، بار سعد، عمارة باباي، مجاعة 
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رشاش وأوالد معافة، إذ بعد اشتباك حممد بن عجرود  أوالد

واستشهاده، اشتبك هؤالء مع العدو ونشبت معركة بني الطرفني لكنهم 

متكنوا من اخلروج يف الصباح، أما حنن فقد مت حصارنا  من كل 

وقد  صف الطائرات، فتعذر علينا اخلروج.اجلهات يف اجلرف وبدأ ق

ة بن عثمان ومحة بن زروال. كنا كنت مع مجاعة الطكاكة أي رفقة مح

نوجه نريان أسلحتنا حنو العساكر املوجودين يف اجلهة املقابلة لنا أي 

 فوق مقر اإلدارة )قيادة األوراس ـ النمامشة( بينما صّوب اجملاهدون

املوجودون يف اإلدارة أسلحتهم باجتاه العساكر املقابلني هلم أي فوق 

من الوصول إىل اجلهتني املتقابلتني  هماملكان الذي احتمينا به ملنع

 العسل واخلضر وغريها من اخلريات. ويفصل بينهما واد فيه كثري من

 يشتمون ويعايرون اجملاهدين.  ويف هذه األثناء كان 

جماهدا بأحد  22كان هناك جماهد يدعى العمرة يقود فوجا من 

 مرتفعات اجلرف، اشتبك مع العدو واستشهد اجلميع.

 دون حتركا يف أرض املعركة ثالثة أيام بلياليها دون أكل وال شرب بقين

 من أماكننا. وقد تراكمت األتربة علينا والشظايا على نصفي األيسر.

 : مل تتحركوا من أماكنكم حتى يف الليل؟س

: لقد حتول النهار ليال نتيجة قصف الطائرات واملدافع ونريان ج

 ة القصف والقنابل املضيئة، وملاألسلحة، وأصبح الليل نهارا من كثر

 نفكر بأننا سنخرج أحياء من املعركة. 
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ويف الليلة السابعة أي بعد ثالثة أيام بلياليها، تشاور دعاس لزهر وهو 

رجل شجاع وسي بوبكر سامل احلاضر معنا يعرف ذلك، إضافة إىل 

بابانا ساعي وسيدي حين )بشري ورتاني( فتقرر اخلروج من اجلرف 

الثمن، فمن سقط شهيدًا يرمحه اهلل ومن متكن من النجاة مهما كان 

 عليه مبغادرة املكان.

وقد تعذر علينا العبور ألن وادي هالل املنحدر غربًا كان عريضا 

 واملنطقة اليت نوجد فيها صعبة خاصة وأن العدو قد نصب

عندما وصلنا إليهم صرخ اجملاهدون . 24قطعة سالح ثقيل عيار  22

هلل أكرب، اجلهاد يف سبيل اهلل. كان عساكر العدو بأعلى صوتهم ا

يصابون بالرعب عند مساع اهلل أكرب، فهربوا وتركوا قطع السالح 

 الثقيل.

ألننا مرهقون جراء اجلوع، العطش  واصلنا السري دون غنم األسلحة

متركز اجليش الفرنسي يف املرتفعات املطلة على الوادي بينما  والتعب.

هؤالء. وبدأ إطالق النار، واختلط عليهم األمر  كنا يف األسفل وسط

وصاروا يسددون باجتاه بعضهم البعض، بينما خلد بعضهم إىل النوم 

  .امللئ بأشجار الدفلة والرمت  يف الوادي

 : هل أصبت جبروح يف معركة اجلرف ؟س 

ياء الذين متكنوا : مل أجرح ـ وهلل احلمد ـ ويف اليوم املوالي التقى األحج

 سوبعض القادة مثل عجول عجول، عبا اجلرف معركةروج من من اخل

 بشري فقد  تركناه يف الكهف . يلغرور وجمموعة أخرى. أما شيحان
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 : مع من تركتم شيحاني يف الكهف؟س

ألقي عليه  د: بقي مع بعض اجملاهدين يف الكهف، أما بوبكر سامل فقج

ه، القبض من طرف اجليش الفرنسي وتعرض لعذاب شديد ونكل ب

ولكنه كما ترين مازال على قيد احلياة. كما ألقي القبض يف نفس 

 املعركة على بوسامل النوي وتعرض بدوره لعذاب شديد.
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 : علي.االسم

 : ساملي.اللقب

 : العيد الرشاشي .االسم الثوري

 يف بابار،  1926أوت  13: تاريخ ومكان االزدياد

 والية خنشلة.

 .1954: أواخر سنة لثورةسنة االلتحاق با

 س: هل شاركت يف معركة اجلرف؟

كان عباس لغرور وسيدي حين قد زوداني جبيش، إذ  بالنسبة للجرف 

بعد ارتفاع عملية التجنيد واالنضمام إىل اجليش فكرت القيادة يف 

تقسيمه إىل وحدات صغرية لتسهيل عملية اإلطعام بالنسبة للمواطنني 

فادي اعتباره جيشا حتى ال حتدث وشاية من جهة ومن جهة ثانية لت

ويكتشف أمره. وقد كلفت بتدمري أو ختريب اجلسور، ضرب مراكز 

 العدو ونصب الكمائن ومت تعيني اجملموعة اليت أقودها.

 : كم جنديا كان معك، بالتقريب ؟س

( 40: يف األول كان معي قوام كتيبة تقريبا، لكين احتفظت بأربعني )ج

ك مباشرة شرعنا يف تنفيذ املهمة، وهكذا ضربنا جنديا فقط. بعد ذل

يف الليلة األوىل والزوي يف الليلة الثانية ثم متركزنا يف  مركز 

  .مرتفع حصني مقابل احلميمات
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وعندما وصلوا فاجأناهم بهجوم  خاطف  فقتلنا يف انتظار قدوم العدو 

قنا أغلبهم وأسرنا البعض اآلخر وغنمنا األسلحة والذخرية وأحر

 الشاحنات .

انتهاء العملية قررنا تنفيذ األمر بالتوجه إىل اجلرف وتسليم الغنائم  بعد

للقيادة هناك. مشينا قليال ثم وصلنا إىل عني بوزخنينة املوجودة يف 

جبل تكثر فيه احلشائش والنباتات فجاء من يبلغنا أمر القيادة اليت 

 تطلب منا البقاء هناك ملراقبة املكان.

قائد شيحاني بشري قد وجه دعوة ملواطين املنطقة حلضور وكان ال

االجتماع الذي قرر عقده. وقد كلفت اجملموعة اليت أقودها بتدوين اسم 

ولقب كل شخص مير من ناحيتنا حلضور االجتماع. يف هذه األثناء 

ُحوصر حممد بن عجرود وفوجه يف تلة جرداء فأرسلوا من يبلغنا أوامر 

نا اخلروج بسرعة لنجدة بن عجرود وفك احلصار القيادة اليت تطلب م

عنه. نفذنا األمر وخرجنا وكان معنا جمند جديد أعتقد أنه محيداني 

أعطيناه سالحا تقليديا )فوشي(، وملا كنا نسري ليال حاول تسلق تلة 

فانطلق عيار من بندقيته فاكتشف العدو أمرنا فتبادلنا إطالق النار 

دون إصابتنا خبسائر. أقبلت قوات العدو معهم ولكن ظلمة الليل حالت 

الغرب، الشرق ومن كل اجلهات فطوقت املكان  ،من اجلبل األبيض

وضربت علينا حصارا مطبقا فلم نستطع الوصول إىل بن عجرود 

وجندته مع فوجه. ومل نتمكن من اإلفالت من قبضة العدو إال بشق 

منا خاصة هذا األنفس وبالسري ليال، وقد بدأ العطش واجلوع يناالن 
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األخري ألننا مل نتناول طعاما منذ ثالث وجبات وصار املاء شحيحا لدينا 

لكن تساقط األمطار أسعفنا. وبينما كنا منشي ليال اصطدم رجلي 

بشيء ملقى على األرض، فعاينته ببندقييت، فقد يكون ثعبانا، ثم احننيت 

 يق. حنوه فإذا به كيس كبري من السميد فحملناه وواصلنا الطر

 : يف هذه األثناء مل تصلوا إىل اجلرف بعد؟س

: يف هذا الوقت كانت معركة اجلرف على أشدها بني اجملاهدين ج

 وقوات العدو اليت شاركنا فيها بعد ذلك.

 : من أية جهة دخلتم املعركة ؟س

: دخلنا من جهة وادي هالل من املكان الذي توجد به بعض البيوت ج

رأينا الدخان يتصاعد منها. وكان معنا  اليت أقام بها العدو، وقد

مسؤول التموين وختزين املؤن هناك، فطلبت منه أن يذهب ويتقصي لنا 

كان جنودنا  ااألمر فإذا وجد عساكر العدو يعطينا إشارة بيده وإذ

نلحق بك، لكن ذلك الشخص ذهب ومل يعد أو يعطينا أية إشارة، فأخذت 

جتزنا املاء وأشجار الدفلة لنشرف ثالثة جنود ونزلنا مع الوادي وملا ا

على العدو أوقفنا فجأة عسكري فرنسي كان يعمل على قطعة سالح. 

تلناه وسقط على وقد منعته أشجار الدفلة وجذورها من حصدنا فق

بدأ رصاص العدو يتساقط حولنا من كل اجلهات، فأمرت سالحه، و

أكثر. حدة تضم جنديني ال اجلنود أن ينقسموا إىل جمموعات كل وا

 ق للتغطية تتقدم اجملموعة األخرىشرع فوج منهم يف اإلطاليوعندما 

أن متكن بعضهم من بلوغ مكان مرتفع وحصني، فنصبوا  وهكذا إىل
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سالحهم باجتاه العدو. وملا وصل دوري أنا واجلندي الذي معي، متكن 

هذا األخري من اخلروج بينما أنا قابلين مرتفع عال فاحتميت بصخرة 

لقت طائرة معادية لتفقد العساكر فلم ترنا، وخالل دورتها ضخمة فح

مرت بالقرب من الوادي ففتحنا عليها نريان أسلحتنا، وبعد أن اندلعت 

فيها النريان سقطت غري بعيد منا من اجلهة الشرقية، فخف الضغط 

فة من مدفع بازوكا قليال ومتكن رفاقي من اخلروج بينما أصابت قذي

ا فكدت أردم حيا، ومل أخرج إال بعد جهد كبري مع فيه اجلهة اليت كنت

 يف الغد استطعت اللحاق مبجموعيت.  أني مل أصب جبراح.

يف الليلة املوالية خرجت اجملموعة اليت كانت يف اجلرف والتقى اجليش 

كله يف اجلديدة، فحاصرنا العدو لكن متكنا من اإلفالت من قبضته ثم 

ن جديد من طرف اجليوش اليت لكحل فطوقنا م توجهنا إىل 

واملؤونة  احململة بالذخريةكانت يف اجلرف ومعهم قوافل البغال 

ة، لكن االشتباك مل يقع يف وغريها. ونصبوا أسلحتهم واستعدوا للمعرك

 ي حين بالذهاب رفقة عمر كلفين سيدبعدها  لكحل. 

ثم نعود إىل  ضرب املركز الذي أقامه العدو يف اجلرف يف كل ليلةل

مجاعتنا حتى يغادر العدو املكان وبالتالي نتمكن من معرفة أخبار 

 ووضعية شيحاني واجملموعة اليت بقيت معه يف الكهف.

 دنا شخصا  يرعى املاعز فسألناه إنوج عندما وصلنا إىل منطقة 

شاهد أمرا غري عاد، فأخربنا أنه رأى جمموعة صغرية من قد كان 

كان الفالني ولكنهم مل يشأوا السري يف األماكن األشخاص يف امل
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املرتفعة أو اجلرداء وال أعرف إن كانوا عساكر أو من جيش التحرير، 

فأرسلنا بعض اجلنود الستطالع األمر وطلبنا منهم اختاذ املسالك 

احملمية، وبالفعل وجدوا شيحاني واجملموعة اليت كانت معه 

 فأحضروهم. 
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 : العربي.االسم

 : شراب.اللقب

 1917: يف سنة تاريخ ومكان االزدياد

 باحململ دائرة ششار، والية خنشلة.  

 .1955فيفري  15: تاريخ االلتحاق بالثورة

 

 

 

 ؟: من الذي جندكس

: ُجندت على يد ساملي العيد وبقيت معه أربعة أشهر وستة أيام، ج

 السالح .وذهبنا معا جلمع  بعدها انتقلت إىل عمر 

 : حدثنا عن معركة اجلرف.س

: اجلرف اليت شارك فيها اجلميع من وهران إىل تونس مثل حممد ج

كان أول  ميي، صدراتي. حممد لصنامكلي، حممد لصناآالوهراني، 

من استشهد حيث ظل العساكر ينادونه بامسه طوال اليوم، ويف املساء 

زبري فقد كنا مع  سقط يف ميدان الشرف. أما أنا، بوبكر سامل وصاحل

 اإلدارة أي شيحاني بشري، عجول عجول وعباس لغرور. 

وبعد يومني أو ثالثة من وصولنا إىل اجلرف نظم اتصال )اجتماع( دعي 

وقد كان احلضور كثيفا،  ىل حضوره مواطنو تبسة وما جاورها.إ

وأخربني بعضهم أن الشيخ العربي التبسي وشقيقه الزين قد حضرا 

 شخصيا مل أرهما. االجتماع لكنين
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أقيم االجتماع يف طرف مسيدة بن عباس الزرمومي بالطرفاية. وقد 

صعدت رفقة صاحل زبري فوق تلك الديار للقيام حبراسة اإلدارة. أما 

بوبكر سامل فقد كان يف مقر اإلدارة باألسفل مع القيادة املتكونة من: 

رت شيحاني بشري، عجول عجول، عباس لغرور وغريهم وبعد أن حض

مجوع املواطنني بكثرة ألقى بشري شيحاني خطابا مطوال حتت أضواء 

املصابيح التقليدية، ثم تناول الكلمة عباس لغرور، عجول عجول وألقى 

 كل منهما خطابا.

ويف  يارهم، رجعنا بدورنا إىل أماكننا.بعد عودة مجاهري املواطنني إىل د

أين كنا متمركزين فوق وادي اجلرف عدوة طائرة صباح يوم الغد حلقت 

لكنه رفض  من عباس لغرور إلطالق النار عليهاعدة مرات، فطلبنا اإلذن 

ألن عدد املواطنني الذين بنا وشاية الذلك رفضا باتا قائال لقد متت 

 .                          خونةحضروا االجتماع كان كبريا وقد يكون من بينهم 

ومشينا خلف الزين عباد  يف الليل حاولنا اخلروج من اجلرف،   

وشقيقه احلبيب وجنودهما، لكن متكن جيش العدو من عزلنا عن جيش 

الزين الذي استطاع اإلفالت من قبضة العدو، وملا تعذر علينا اخلروج 

. يف صبيحة الغد وجدنا املكان مغطى باألذخنة، موقعناعدنا إىل 

رية وغريها. وعساكر العدو قد انتشروا وقوافل البغال احململة بالذخ

ويف املساء شرعت كل املراكز القريبة من اجلرف يف قنبلتنا بواسطة 

 80و  70املدفعية بعيدة املدى، ويف كل مرة كان يسقط حولنا ما بني 

قنبلة دفعة واحدة لكنها كانت تقع بالوادي. ويف اليوم الثاني قذفتنا 
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نا لكننا الطائرات بالغازات احملرمة دوليا فتسرب إلينا وأصاب عيون

 أخذنا أماكن دفاعية.  

 : هل كانت أماكنكم حمصنة؟س

وقد قاد معركة اجلرف من اجلانب الفرنسي نعم لقد كانت حمصنة. : ج

 ألف عسكري 40أو 30 عن ثالثة جنراالت لإلشراف على ما ال يقل

حول كيفية القضاء علينا. وكنا نسمع بالقرب منا األوامر  للتشاور

باجتاهنا وتسليط نريان أسلحتهم قدم إىل األمام الصادرة للكتائب بالت

اليت مهدت اهلندسة العسكرية جرافات علينا. ثم دخلت ميدان املعركة 

الطريق لدخول الدبابات. ويف هذه األثناء كنا قد أخذنا أماكننا دون 

 حراك.

سبتمرب على  22ساعة حيث بدأت يف  82دامت هذه املعركة حوالي 

من نفس الشهر يف العاشرة  25إىل غاية الساعة السادسة صباحا 

ليال. وقد استقدمت فرنسا اجليوش من كل مكان من إفريقيا، املغرب، 

من كامل الرتاب اجلزائري وغريها واستعملت الطائرات، الدبابات، 

 املدفعية...اخل

 خلروج ألن مصرينا يف اجلرفومل يدم التفكري طويال لنتفق على ا

 تلك احلشود والعتاد واملعدات. منه بعد كل  اميئوس أصبح 

كان معي جندي يدعى حممد عجال من أوالد عمارة متكن مبفرده من 

عسكريا بواسطة السيف، فقد خضنا معركة ملتحمة  25و 20قتل ما بني 

كلم ألن  06مع عساكر العدو بالسالح األبيض على مدى ال يقل عن 
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تواجدة على فرنسا كانت جندت هلذه املعركة الكثري من جيوشها امل

الرتاب اجلزائري كما استعانت بقواتها يف املستعمرات اإلفريقية:  

 30تونس، املغرب وبعض دول إفريقيا املتامخة للجزائر فحشدت ما بني 

ألف عسكري جمهزين بأحدث األسلحة، اآلليات، الدبابات  40و 

 والطائرات...اخل.

خلف ذلك أثرا  عندما خرجنا من احلصار املضروب علينا بقوة السالح

 سلبيا يف معنويات العدو الذي أصيب عساكره بالفشل واإلحباط.
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 : بوبكر.االسم 

 : سامل.اللقب

  1933جويلية  15: تاريخ ومكان االزدياد

 بوالية خنشلة .

 

 

 

 

: كنت مناضال يف احلركة الوطنية من شهر تاريخ االلتحاق بالثورة

 خنشلة( إىل احلريات الدميقراطية يفتصارن)حركة ا 1950 أفريل سنة

  غاية انفجار الثورة.

 : هل ميكنك أن حتدثنا عن معركة اجلرف؟س

وكان معنا العربي  : بالنسبة ملعركة اجلرف، كان مركزنا بعني ج

بأن هناك  احلاضرة هنا فوصلتنا أخبار تفيد شراب وبعض اجلماعة

الوطين قادمة من تونس،  جمموعة كبرية من األسلحة ستدخل الرتاب

ألن شيحاني بشري كان قد كلف لزهر شريط وهو بطل وحمل ثقة القائد 

نطقة احلدود بناحية بئر العاتر فيجمع كل بأن يشرف على كامل م

زنها إىل أن أحضر فأقوم بتوزيعها ألن الطلبات عليها األسلحة وخي

لينا تتزايد سواء من الشمال، سوق هراس أو غريها والكل يعول ع

 وكأننا أصبحنا معمال لألسلحة.
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ويف طريقنا إىل اجلرف وأثناء استماعنا إىل أجهزة الراديو علمنا  

مدينة فأمر شيحاني بتوقف  40وكيف ثارت  1955أوت  20حبوادث 

القافلة ثم جلسنا يف أحد املراكز وواصل االستماع إىل األخبار. 

وبعد أن  .''ة انتحاريةأنها عملي''يد وقال وللتاريخ ضرب شيحاني يدا ب

فكر قليال قال إن هذه العملية سُتقدم الثورة اجلزائرية بعامني أو ثالثة 

ثالث  على  أعوام. كان شيحاني قد أرسل األسلحة إىل زيغود يوسف

بن  الربيعي، مرير حلسن،  يف قوافل يشرف عليها  دفعات

 عكري  وآخرون.

 أوت؟ 20داث : هل استعملت تلك األسلحة يف أحس

اليت أصبح على رأسها عباس : نعم، ألننا حتّكمنا يف سوق هراس ج

ونفس الشيء بالنسبة لعنابة حيث سيطرنا على احلدود من غزالي 

الذرعان حتى فزان وذلك بأمر من بن بلة، وقد ذكرته عدة مرات وأمام 

املأل باألوامر اليت أعطاها يف هذا الشأن، ويف إحدى املرات قال بأن 

األسلحة اليت أرسلتموها لنا أخذ بن طوبال جزءا منها والباقي أخذه 

مفجرة  22زيغود يوسف ولذلك فإن بن عودة أحد أعضاء جمموعة ال 

 الثورة مل يكن لديه سالح ليلة إعالن الثورة.

أمحل حقيبة األدوية فقط يف تلك الليلة ومل  تأنا أيضا)بوبكر سامل( كن 

ول عمن كان ميلك سالحا يف تلك الليلة. يكن لدي سالح، واحلديث سيط

فجأة تغريت األمور وأصبح احلديث يدور حول مسائل أخرى كمنع 

أوت  20التدخني، عدم دفع الغرامة وأمور أخرى، فقد غريت أحداث 
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بعد أن كنا نعمل على حتضري االحتفال بذكرى األوضاع كلها. و 1955

 وتغري الكالم...اخل. الفاتح من نوفمرب، ظهر إىل الوجود تكتيك جديد

بعدها وصلنا إىل رئيس املنطقة شامي حممد ونائبه ورتال بشري قاموا 

وا إىل إىل حراس الغابات،  فجاء باستدعاء كل أهالي تبسة من 

سبتمرب، واستمع اجلميع إىل اخلطاب الذي ألقاه  20رأس الطرفة يوم 

 يله كامال.أو ثالث، وقد قمت بتسج شيحاني بشري ملدة ساعاتيني

 : هل لديك التسجيل بصوت شيحاني؟س

: ال، قمت بكتابته، أما قضية الصوت فهذا موضوع آخر، إذ حاولنا ج

إنشاء سينما خاصة بالثورة لكن ذلك مل يتم، فقد أحضروا لنا الكامريا 

من أجل تسجيل املعارك، وكان من املفروض أن أشرف أنا ومخيسي 

ك الطموحات مل تسمح الظروف آنذاك على عملية اإلخراج، لكن تل 

أن تتحول إىل حقيقية. وقد رويت تلك الوقائع للسينمائي الفرنسي روني 

فوتيي والذي قال لي بالفعل لقد حتدثنا يف ذلك الوقت على إنشاء نواة 

لسينما الثورة، فأخربته بأن الكامريا واألفالم اليت جلبناها من الرديف 

ماكم، وبذلك مل نستطع ختليد مآثر قد مت حجزها يف معركة أم لك

الرجال بالصوت والصورة حنن الذين كان يف نيتنا تصوير معارك 

 الثورة.

ن معركة اجلرف بدأت بعد انتهاء خطبة شيحاني، إيقول البعض 

ومعركة اجلرف معركة كبرية كان هلا صدى يف العامل، خاصة املشرق 
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ثأر هلا جماهدو العربي الذي رفع رأسه من انتكاسة فلسطني اليت 

 اجلزائر.

وقد قاد معركة اجلرف ثالثة جنراالت هم: بارالنج من باتنة، دي كورنو 

من ميدان املعركة وبوايي دوالتور دي موالن من تونس. ذكر جماهد قبل 

ألف جندي قدموا من تونس واحلقيقة أن هؤالء هم  30قليل بأن 

 ر إىل تونس.خذتهم فرنسا من اجلزائاإلضافيون )احلركة( الذين أ

وعندما وضع التونسيون السالح عادوا إىل اجلزائر وشاركوا يف 

سبتمرب، وقد ألقي علي  22/23/24معركة اجلرف اليت دارت أيام 

حيث مت احلصار كما يلي: اخلط األول يتشكل من  25القبض يوم 

املغاربة وال يوجد بينهم أي أوربي، واملغاربة هم من ألقوا علي القبض 

مساء بعضهم: محو، الجودان، فرحي...اخل، يأتي يف الصف وأتذكر أ

أتي بعدهم فرق اجليش فاملظليون، ثم تالثاني عساكر اللفيف األجنيب، 

وقد  وغريهم أينما توجهت جتد العساكر. األخرى كالدرك، الشرطة

استمرت املعركة ليل نهار وكان العدو يستعمل يف الليل األسهم 

 املضيئة.

ة من املعركة وبعد أن تقرر اخلروج قال عباس لغرور يف الليلة األخري

مبا أنين سأخرج جبيش كبري فسآخذ الطبيب معي ألننا سنحتاج إليه 

مصطفى بن بولعيد، ال عهد حتما فأجابه بشري شيحاني قائال: منذ 

، ولذلك سيدخل معنا انعرض الطبيب للخطر فهو مدافع وليس مهامج

زروالي، حممد شامي، علي غزال  إىل الكهف الذي كان فيه: شيحاني،
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املعايف وعبد العزيز سديرة ال يزال على قيد احلياة، واملغارة صغرية 

 وصخورها ضخمة اهلل وحده الذي أنار سبيلهم للخروج منها. 

منذ قليل قال أحد احلضور بأنه محل حقيبة الطبيب وذلك بعد أن 

 ذلك.  يزال حي يرزق وميكنه تأكيدوهو ال عاجلت الوردي 

واجملاهدون احلاضرون معنا اليوم ميكنهم أن يشهدوا كيف أني 

خرجت مع الزحف أي مع اجليش. لكن عباس لغرور أعطى أمرا بأن 

يهيئوا لي كهفا ألختبئ فيه رفقة شخص آخر لكن مكاننا كشف 

فاستشهد جبانيب خبوش حممد السدراتي بعد أن قتل أحد اجلنود 

ن بندقية خفيفة إيطالية الصنع أطلقت املغاربة، وكان سالحي عبارة ع

 .بواسطتها النار، وبعدها مل أعد أرى شيئا

توالت احملاكمات، حيث صدرت يف حقي ثالثة أحكام باإلعدام دون 

سبب وجيه، واتهموني بقتل رائد وحرق عدة منازل وأنا بريء من تلك 

ات وحوكمت عدة مر يف القواعد اخللفية بعني السيالن.التهم ألنين كنت 

ثم سجنت يف سركاجي مع رابح بيطاط، مفدي زكريا، اإلخوة محيش 

وغريهم. ومت توكيل احملامني للدفاع عين فجاءت احملامية جيزال حليمي 

وحمامون آخرون من فرنسا فصرحت هلم بأنين مل أقتل أحدا أثناء 

الثورة ومل أشهد مقتل أحد، واقتصرت مهميت على الطب )العالج( 

 واألدوية.
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 : بوطريفاالسم

 : رمضاناللقب

 1933مارس  10: تاريخ ومكان االزدياد

 والية خنشلة. بلدية جالل دائرة ششار 

 مت التحاقك بالثورة؟ومتى  : كيف س

 

 

رة كل من عباس لغرور، :  يف بداية الثورة قدم إىل دوارنا وألول مج

االنضمام إىل لغرورعرض علي وقد  .لصنامي حممدو معاش مسعود 

ورة وكنت صغريا ال أفهم السياسة وملا قلت له وكيف السبيل إىل ذلك الث

 .قال تذهب معنا. وكان ردي سأفكر يف األمر

احلاج حممد كربادو وعرض علي االلتحاق بهم، فما كان  جاءبعد ذلك 

مين إال أن رافقته إىل قبو حيث وجدت الشيخ عباس لغرور الذي سألين 

فقال: بالربكة عليك، ثم أخرج مسدسا هل انضممت إلينا، أجبته بنعم، 

 وقدمه لي. 

أو ذهبنا إىل وادي هالل، ويف حدود الساعة الثامنة وبعد عدة عمليات 

حلقت طائرة أعلى الوادي فوق املكان الذي يوجد به كل  الثامنة ونصف،

جلس إىل جانب ، عباس لغرور وعجول عجول. وقد من شيحاني بشري

 .ڤتدي برنوسا، عمامة قائد الطائرة شخص آخر كان ير
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استأذن عبد الكريم من بادس كاتب خلضر سرحان يف إطالق النار 

قامت هذه األخرية بدورة أوىل  تلك الطائرة، لكن هذا األخري رفض.على 

ويف الثانية انصرفت. بعد مدة قصرية أعلنوا عن قدوم العساكر من 

غرور رؤساء رأس العش باجتاه الشريعة، حينئذ أمر الشيخ عباس ل

األفواج باختاذ أماكنهم رفقة جنودهم استعدادا ملواجهة العدو. متركز 

بن عجرود يف رأس اجلبل، وكان عمران ابن عمي أول من أطلق النار 

 واستمر إىل غاية بدأ االشتباك من الكهفني بواسطة السالح الثقيل، ثم

 توقف الطرفان عن تبادل إطالق النار. الليل، ف

 ر اليوم املوالي عاد صوت الرصاص يدوي من جديد.ومع طلوع فج

 : من الذي بادر بإطالق النار؟س

: العدو من رأس اجلبل، وحنن منتشرون داخل الكهوف اليت ج

يتوسطها الوادي. وقد استمر القصف بالطائرات واملدفعية من رأس 

العش طول النهار إىل غاية حلول الليل. ويف اليوم الثاني اشتبكوا مع 

 بن عجرود وفوجه فاستشهدوا مجيعا.  حممد

يف اليوم الثالث، كان عساكر العدو حياولون التقدم حنونا ثم يولون 

ضربهم بالعصا سبب إطالق النار ثم رأيت ضابطا وهو ياألدبار ب

 ليحثهم على اهلجوم على مواقعنا.

 : هل رفضوا التقدم؟س



 295 

ي لديه سالح كاجلراد. كان معي يف نفس الفوج علي اهلمام انتشرواج: 

من نوع مخاسي فقال للجنود أحرسوا فقط ذلك الفرنسي أريد 

 التخلص منه بالذات، وقد متكن فعال من القضاء عليه بواسطة سالحه.  

قرروا اهلجوم من اجلهة السفلية للوادي يف تلك ، ويف اليوم الثالث دائما

سر، الليلة مهما كانت الظروف حتى لو اقتضى األمر االستشهاد أو األ

 ألن املوت قادم ال حمالة إذا بقينا هناك فنفذوا عملية اخلروج.

 :  هل سقط شهداء بالقرب من مكان تواجدك؟ س

 .املدخل: ال، مل أر ذلك ألن مكاني كان يف عمق الكهف وبعيدا عن ج

 : ال أقصد من كانوا معك؟س

 : بالنسبة ملن كانوا معي مل يستشهد ومل يصب أحد منهم جبروح.ج

 ف متت عملية خروجك ؟: كيس

: كان اخلروج بالقوة أي نهاجم ثم جنري، وقد ُأعطيت األوامر بعدم ج

 أو يلقى عليه القبض. أحد االلتفات أو التوقف عندما يسقط 

 : بعدما خرجتم من املعركة أين توجهتم؟س

 : اجتهنا مجيعا غربا ناحية الصحراء.ج

 : متى التحق بكم شيحاني بعد خروجكم وأين؟ س

يوما ال أذكر التاريخ بدقة، وذلك يف املراح حلمر غرب  15أو  10بعد  :ج

. 
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 : صاحل االسم

 : زبري اللقب

  1933ديسمرب  1: تاريخ ومكان االزدياد

 دوار عالي الناس آنذاك وحاليا يسمى بلدية 

 جالل دائرة ششار والية خنشلة.

 : متى جندت؟س

 . 1955: جندت سنة ج

 ؟: من الذي جندكس

 تبعثماني، نائب عجول عجول، وقد أص د الوهاب: جندت على يد عبج

 ية اهلجوم على كاف لبانة، وقدم لييف عمل برصاصة يف بطين

وعندما عاد بو بكر سامل من عند  سعافات األولية عبد اجمليد علوان.اال

للشفاء بعد شهر  تمتاثلو ينعجول طلب منه لزهر شريط أن يعاجل

 تقريبا.

يت ذهبت إىل عجول عجول الذي كان متمركزا يف غاسكيل بعدما تعاف

بدوار كيمل، وكان هو اآلخر جرحيا حيث أصيب يف كتفه، إصابة 

 خفيفة.

بعدما شفينا )عجول واملتحدث( استدعانا شيحاني بشري الذي كان يف  

فصيلة خاصة توجد رفقة بوبكر سامل ، وكانت  مقر القيادة 

قريبا. وقد خرج معنا جنديا ت 40و 30ني حلراسة شيحاني تضم ما ب

تلبية لدعوة شيحاني. قضينا  عندما ذهبنا إىل  خلضر مباركي
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وكان شيحاني جيتمع بني احلني واآلخر بعجول، عباس  ليلتنا 

 وسيدي حين. 

توجهنا إىل اجلديدة حيث مكثنا يومني ومنها انتقلنا إىل  ومن 

وبه مركز كبري وهناك حلق بنا  مكانا حصينا اجلرف. كان وادي هالل

سيدي حين. وقتها كنا جنودا بسطاء وليس لدينا معلومات حول ما 

جيري. يف املساء أرسل شيحاني باعتباره املسؤول األول مبعوثني 

الستدعاء مواطين تبسة، الشريعة أخل، وأمر القياد، البشاغات واألعيان 

 بضرورة حضور االجتماع. 

و قد  .ن على ظهور اخليل والبغالولتاسعة ليال قدم املدعويف حدود ا

أقيمت نقاط حلراسة مشددة بعيدا عن مركز القيادة. كان اجليش 

كبريا، ومر كل املدعوين على مراكز املراقبة. ويف ما يتعلق باألشخاص 

على حميطهم  االذين كانوا قريبني من القيادة، فقد وضعنا سلك

نفسها. ظل  تأمتن علىالثورة كما مل تكن حم كان النظام ،حلراستهم

شيحاني خيطب أمام احلاضرين مدة ساعتني أو ثالث تقريبا باللغتني 

العربية والفرنسية لتوعية الناس بضرورة الثورة والتعريف بها لرفع كل 

 لبس قد يدور حوهلا يف أذهان الشعب. 

ا يف حدود منتصف الليل أو الواحدة صباحا انصرف املدعوون وعدن

 يف رأس الطرفة )وادي هالل(.  حنن إىل املركز

يف اليوم املوالي وعلى الساعة العاشرة ليال أتانا خرب قدوم قوات العدو 

بأعداد كبرية وتبعا لذلك قررت القيادة الذهاب إىل مسحالة واجلبل 
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كلم حتى  4أو  3األبيض ما دامت القوة كبرية. وما أن قطعنا مسافة 

وشرع العدو يف قصفنا باملدفعية فأصاب أفراد  وجدنا املكان حماصرا

 الدورية األوىل واليت كانت قريبة من القيادة.

 ممن كانت تتشكل هذه الدورية األوىل؟س: 

: كان يوجد بهذه الدورية شيحاني بشري، عباس لغرور، عجول ج

وبابانا ساعي. وبعد هذا االشتباك  ڤتالعجول، سيدي حين، الوردي 

، عجول وعباس هل يوجد مكان ميكن الوصول سأل كل من شيحاني

إليه قبل طلوع النهار حتى نتحصن فيه ونتمكن من الدفاع عن أنفسنا 

إذا طاردنا العساكر، فقالوا له ال يوجد. اجلديدة بعيدة ال ميكننا 

 الوصول إليها فعدنا إىل اجلرف. 

قام بعض املسؤولني بتوزيع األفواج على  كل اجلهات، وقتها مل أكن 

أعرف األفواج األخرى ماعدا الفصيلة اخلاصة بعباس أما سيدي حين 

 فقد كنت أعرفه شخصيا أما جيشه فال علم لي به. 

 : من الذي كان مسؤول فوجك؟ س

 : مسعود بلحاج خمتاري من آريس الذي كان يتصل مباشرة بعجول.ج

يف اليوم األول للمعركة حاصرتنا قوات العدو على الساعة الثامنة 

استمر مدة ثالثة أيام ونصف بني  يبط ثم بدأ إطالق النار الذبالض

الطرفني، حبيث كان يتوقف يف الليل بعد الغروب ليستأنف مع طلوع 

 نهار اليوم املوالي بصفة عظيمة ال مثيل هلا. 
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شنت الدبابات هجوما على اجلهة اليت كان يوجد بها كل من الوردي 

ن قد فر من اجليش الفرنسي وحممد لصنامي رمحه اهلل الذي كا 

 ليلتحق بالثورة وكان لديه سالح ثقيل كالذي كان حبوزة عباس.

 : أمل تنفذ ذخريتكم خالل الثالثة أيام؟س

: تلقينا األوامر بعدم إطالق النار قبل التأكد من إصابة اهلدف ج

 )العدو(.

 : هذا ليس باألمر السهل دائما أليس كذلك؟س

من عند اهلل ألن عدد جنود جيش التحرير : يف احلقيقة كان النصر ج

إمنا كان هناك رجال وكان هناك  150أو  140الوطين مل يكن كثريا 

 إميان.

ن العدد فاق الـ بأهذه قضية اختلفت األراء حوهلا فهناك من يقول : س

500. 

هذا رأيي اخلاص، قد يقول لك قائل  جندي  500ج: ال أظن ذلك. مل أر 

ف ألن اهلل كان معهم ورمبا أنزل املالئكة لتكافح أل 100رمبا تكون  500

 معنا.

 : بعد انقضاء مدة ثالثة أيام ونصف من أين خرجتم؟س

: بعد هذه املدة، عقدت القيادة اجتماعا وكما تعلمني فإنه بعد إلقاء ج

النمامشة القبض على القائد مصطفى بن بولعيد فإن كل قيادة األوراس 

ري، عجول عجول، عباس لغرور، سيدي كانت يف اجلرف: شيحاني البش

وحممد شامي. حسب ما مسعت،  حين، بابانا ساعي، الوردي 
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ألنين مل أحضر االجتماع، لكن خلضر مباركي كان حاضرا، فهو الذي 

 رامتأ 7أو  6يقوم على حراسة اإلدارة. أما حنن فقد كنا على مسافة 

ع تنظيم األفواج يقال إن شيحاني طلب منهم خالل هذا االجتما منهم.

استعدادا لعملية اخلروج، على أن يبقى هو رفقة القيادة ألنه إذا متكن 

العدو من تصفيتها فقد تفشل الثورة يف كل األوراس. وحصل اختالف 

حول هذه املسألة فهناك من قال بأن اجلنود إذا مل يروا القيادة يف 

حل وسط يتمثل أحد. ويف النهاية توصلوا إىل  ماملقدمة، فلن خيرج منه

 يف خروج قادة اجليش مع بقاء شيحاني يف اجلرف رفقة فوج صغري.

جبيشه  مجعنا األفواج وتصدر عباس لغرور املقدمة، يليه الوردي 

ثم عجول عجول وسيدي حين. وكان عساكر العدو قد متكنوا من التقدم 

بدأ حنو مواقعنا حتى وصلوا إلينا يف اليوم األخري. إطالق النار مل ي

بعد وكل منا ظن بأنه سيموت. متهل اجليش قليال يف زحفه ثم تكلم 

سيدي حين وأعطى األمر بالتقدم معلنا اجلهاد يف سبيل اهلل ومنه تكلم 

الرصاص من كل اجلهات مرفوقا باألسلحة الثقيلة، يف أول األمر 

، فقال عباس لغرور رمحه اهلل:" اإلشارة يا سهما ضوئياأرسلوا 

مازال على قيد احلياة يف - حنوها الوردي  رجال"، فصوب

سالحه اخلماسي ففجرها بالرغم من إصابته ومن ثم مل  -تبسة

الضوئية أو إطالق النار. كنا منر بالقرب منهم  األسهميعاودوا إرسال 

لكنهم ختوفوا  مرت 1حبيث كانت املسافة اليت تفصل بيننا ال تزيد عن 
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ن هناك غنمنا سالحني فرنسيني: من اهلجوم علينا. عند خروجنا م

 عشاري أوتوماتيكي وماس. 

بينما  افرتقنا بعد خروجنا، حبيث عاد عباس لغرور إىل اجلبل األبيض

 . توجهنا حنن إىل وادي 

 : متى حلق بكم شيحاني؟س 

: حلق بنا شيحاني، بعد يومني أو ثالثة رفقة بابانا ساعي وكاتبه ج

 أمساءهم، بقوا هناك مدة ثالثة أيام.حممد شامي وآخرين ال أذكر 

 : هل اجتمع بكم أو ألقى عليكم خطابا؟ س

بالقيادة وكانت مهمتنا كجنود القيام  ا: عقد اجتماعا مغلقا خاصج

باحلراسة دون حماولة معرفة ما يقومون به. مع حلول املغرب جاءتنا 

من معلومات تفيد بقدوم قوات كبرية حنو املركز نتيجة وشاية، رحلنا 

كلم قضينا الليلة وأمرنا عجول  4أو  3ذلك املكان وبعد قطع مسافة 

يفصلنا عنهم إال حوالي يعد مل وبإقامة احلراسة ألن العساكر قادمون 

 كلم فقط.  2

غادرنا املكان يف صباح اليوم املوالي على الساعة الثامنة بعدما تأكدنا 

ني وعجول وجدنا شيحاف عدنا إىل موقعنا من عدم وجود العساكر

 .، عباس لغرور والباهي شوشانيتحاوران وكان معهم بابانا ساعي
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 : خلضر االسم

 املدعو الربجي  : مباركياللقب

 1934: سنة تاريخ االزدياد

 

 

 

 

 : متى التحقت بالثورة؟س

 .1955التحقت بصفوف جيش التحرير الوطين عام : ج

كت فيها معركة شاركت يف عدة كمائن. ومن أكرب املعارك اليت شار

رفقة  اجلرف اليت ُفرضت علينا. فقد غادرنا كيمل لنتجه إىل 

عجول عجول. وهناك عقد شيحاني اجتماعا للمواطنني. بعد االجتماع 

أنهم ألقوا القبض على أحد الوشاة بمسعت وهناك ذهبنا إىل اجلرف 

 وأخربهم أن اجلرف سيحاصر غدا.

 : من الذي أتى به؟س

بدأ التشاور بينهم حول الوجهة اليت سيأخذونها، هل  .: اجملاهدونج

 هي حنو اجلبل األبيض أم إىل اجلديدة؟

 : كم يبعد كل منهما عن اجلرف؟س

قرر عباس لغرور الذهاب إىل اجلبل األبيض  كلم لكل منهما. 30: أظن ج

ولكن عند خروجنا يف آخر الليل فوجئنا بقدوم العدو، بدأ التشاور حول 
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ني لكي نرجع إليه فكان اجلرف، متركزنا هناك حيث كان املكان احلص

 وكان بابانا ساعي يف  يف مدخل الوادي جهة  الوردي 

احا نطق الرصاص. واجلرف ملن ال األسفل . على الساعة العاشرة صب

رفها هي منطقة تقع بني جبلني يتوسطهما الوادي، فكانت بذلك قذائف يع

صل إىل اجملاهدين وإمنا ال ت الطائرات أو املدفعية بواسطةالعدو سواء 

كان كل طعامنا يتمثل تسقط يف الوادي. مكثنا هناك ثالثة أيام ونصف و

ا بعيدين عن القيادة أمثال شيحاني بشري، عجول عجول، يف التمر وكن

نا بنوعية وكمية الطعام الذي عباس لغرور، سيدي حين وبالتالي ال علم ل

لليلة اليت تقرر فيها اخلروج خاطبهم أحد احلركى من . يف ايهملدكان 

اجلهة الغربية قائال لنا إذا كنتم جماهدين حقيقيني أخرجوا، فرد عليه 

مسؤول الفوج الذي كنت فيه خمتاري مسعود رمحه اهلل قائال الليلة 

ثم أنشدوا "من جبالنا" بدءا  ،سنخرج وتعرف حينها إن كنا كذلك أم ال

. كان يتحتم علينا حتى وصوال إىل فوج الوردي  بفوج بابانا ساعي

نتمكن من اخلروج أن جنتاز الوادي على شكل مثلث. وكان هناك عجول 

نفذت  عجول، سيدي حين وعباس لغرور، فقال األول إن اخلراطيش

لذلك سنخرج اليوم قد ينجو الثلث وميوت ثلثان أفضل من أن يقبضوا 

يدي حين ألقى خطابا محاسيا لدرجة علينا مجيعا. مل نقل شيئا لكن س

أحسسنا معها أننا غري مهددين باملوت يف أية حلظة. وكان هو أول من 

 األسهمتقدم ليعرب الوادي، بدأ العدو يطلق النار صوبنا ويرسل 

وكنت رفقته صوب حنوها سالح مخاسي  الضوئية لكن الوردي 
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س لغرور هناك أملاني فأصابها. بعد ذلك عربنا الوادي فوجدت عبا

غنموه من فرنسا حممل بقذائف  -أعزكم اهلل-بالقرب منه بغل 

املدفعية فوزعها على اجملاهدين، أعطاني واحدة ألمحلها. سرت قليال 

ها. كنا من ضمن قلت يف نفسي هو ال يعرفين فرميتوملا وجدتها ثقيلة 

فوج عجول عجول وملا خرجنا ُقطع االتصال بني عجول واجملاهدين: 

تحدث، مسعود خمتاري وعبد الكريم من بادس. قررنا الذهاب إىل امل

عدنا إىل مواقعنا. ومل يكن فاصطدمنا بالعساكر  نااجلبل األبيض ولكن

 فقد بزغ الفجر. لذلك أمرنا يف استطاعتنا التوجه إىل وادي 

احلفر بفؤوس  شرعنا يف عملية عباس لغرور بالتمركز وحفر خنادق.

مامي من تونس. أثناء الليل تكلم البارود يف اهلعلي  صغرية وكنت رفقة

فاشتبكوا معهم مبا أنهم  اجلرف ومن بني الذين بقوا هناك بوبكر سامل

مل جيدوننا. من اجلبل األبيض توجهنا حنو اجلديدة. حسب املعلومات 

بني أسري وشهيد. مل يكن لدي أية  40اليت أتتنا فإن احلصيلة كانت 

وبعد تسعة أيام التحق بنا يف أوحلاج رفقة  معلومات عن شيحاني.

  .كاتبه حممد شامي ورئيس فصيلته الباهي شوشان

 


