
 حجلة بوحلسة

 

 املرسلني أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرمحن اهلل باسم

 للمجاهدين الوطنية األمانة وأعضاء اجملاهدات وأخواتي اجملاهدين إخواني كل عطرة حتية أحيي

 .بسكيكدة أوت 20 مدينة من جماهدة بصفيت

 .القسنطيين بالشمال الثورة أثناء تسمى كانت اليت الثانية بالوالية كنت لقد

 مأوى واألرياف القرى كانت ،1954نوفمرب  يف رصاصة أول فيه إنطلقت الذي الوقت ويف إنه

 كانت اجملاهدون هؤالء .اإلجتماعات ليقيموا والسياسيون اجملاهدون اإلخوة فيه يلتقي ومكانا

 لقد اجملاهدين؟ فعل رد كان وماذا .فصل وال أصل هلم وليس الطرق قطاع بأنهم تصفهم فرنسا

 بواجبهم يقومون أنهم الغاشم للمستعمر يظهروا حتى ، 1955أوت 20 يف بهجومات قاموا

 هذه خاصة، سكيكدة منطقة لكن الوطين، الرتاب كامل ختص اهلجومات هذه وكانت .الوطين

 .واألطفال والنساء الشباب من آالف ترابها على مات اليت املنطقة

 يف اجملاهدون إلينا فصعد .عشر السادسة يتجاوز عمري يكن مل إذ أنذاك، صغرية كنت ولقد 

 ستان، دراجي املدعو وكذلك اهلل رمحهما زيغوت أمحد بوقادوم، بشري :بينهم من وكان اجلبل

 توسيع هو 1955 أوت 20 هجومات شن من اهلدف بأن فأخربونا بإجتماع، عندنا وقاموا

 دولة وبناء اجلزائر حترير هي ذلك من فغايتنا .لفرنسا حملاربتنا احلقيقية والدوافع األسباب

 أو عرقي متييز دون اإلسالمية، للمبادئ وفقا تسري إجتماعية، دميقراطية مستقلة، جـزائرية

 .جنسي

 وأما .اإلستعمار ضد وجتنيده الشعب توعية فهي عامة اجلزائرية للثورة الداخلية األهداف أما

 وختريب لإلستعمار، بتهديدنا أي الثورة، قوانني أساس على بسرينا تكون فإنها الكفاح وسائل

 عدم على أساسا ترتكز األخرية هذه فإن اخلارجية، األهداف خيص وفيما .ومنشآته مراكزه

 وهذا الفرنسي للمستعمر حماربتنا يف باخلارج أشقاؤنا لنا قدمها اليت واملساعدة اجلميل نسيان

 .ونضاهلم كفاحهم يف نساعدهم بدورنا وحنن املساعدة، هذه نوع كان مهما

 الذين الفرنسيني مصاحل حنرتم أننا :منها نقاط، ست على حتتوي فإنها املالحظات أما     

 يرضوا مل وإذا بهم، ومرحبا اجلزائرية، اجلنسية على احلصول وأرادوا باجلزائر عملوا

 إطالق الفرنسية املصاحل من نطلب كما .أجانب نعتربهم لكن ذلك، فلهم اجلزائرية باجلنسية

 أن نريد كنا أننا كما .الثورة أثناء أو قبل القبض عليهم ألقي الذين اجلزائريني املساجني سراح

 .اإلستقالل سنعيش أننا أبدا أنفسنا نتصور نكن مل لكن اإلستقالل، بعد البنود هذه تطبق



 سنقوم فإننا القرى، يف بقي لو الشعب هذا أن الفرنسي اجليش قال ،1955سنة  نهاية يف    

 جيد مل الوضعية هذه وأمام اجلبال، عن بعيدا الطرق إىل ينزل أن وعليه بالطائرات بقصفه

 يف نشارك وبدأنا الوطين اجليش مع ننخرط بدأنا وهكذا معهم أخذنا سوى آخر حال اجملاهدون

 وراح املكان هذا إىل الفرنسي اجليش جاء حيث ،"الكدية" معركة كانت معركة وأول .املعارك

 يف كذلك هم إحرتقوا واجملاهدات اجملاهدين بعض أن حتى الغابات، وحيرق النار، علينا يطلق

 وهاته .زعري ودلولة فاطمة تيش تيش بوشطاطة، نصرية زينب، مسيخ :بينهم من الغابات

 مفحمة جثث!!  جدا فظيعا موتهن كان لقد ..السن صغريات وهن إستشهدت األربع اجملاهدات

 واصلنا فلقد الغد يف أما بدفنهن قمنا املساء ويف .األخرى جبانب الواحدة وهناك، هنا متناثرة

 تابع سياسي مسؤول على القبض يلقى كان معركة كل ويف معركة، فيه كانت يوم وكل .السري

 املسؤولون حيضره مؤمتر لعقد نربمج كنا ألننا .اهلامة الوثائق معه حيمل وهو التحرير، جليش

 اجملاهدين بقية عن يبحث ليلة ذات جاء الذي تيفوتي، أحسن :إمسه ضابط بينهم من السياسيون

 قليال، وينتظر يهدأ أن منه فطلبنا املؤمتر، هذا يف يشاركوا أن املفروض من كان الذين واملسؤولني

 إلينا بعثوا قد الغائبون املسؤولون كان الواقع ويف .الطريق يف عطلته قد ظروف هناك تكون فرمبا

 القبض إلقاء بسبب حضورهم بعدم فيها أخربونا املناسب، الوقت يف تصلنا مل لكنها برسالة،

 التحرير، جيش يف واملنخرطني املناضلني أمساء حتمل هامة جد وثائق وحبوزته أحدهم على

 أن قبل الوثائق تلك حترق أن املفروض من كان ولقد .جماهدين أربع وقتل إثنني على كذلك فقبض

 املسؤول هذا من الفرنسي اجليش فطلب .ذلك حيدث مل األسف ومع لكن العدو، يد تصلها

 طائرات وجدنا الصباح ويف .كشف قد أمره ألن املؤمتر، إنعقاد مكان إىل يأخذهم أن (األسري)

 .منا العديد قتل حتى النار علينا تطلق "B6" نوع من فرنسية

 من الصعاب وحتملوا كثريا عانوا اجلزائريني أن سبق ما كل خالل من أقول أن أردت لقد     

 سبيل على منهم ورجالنا، شبابنا خبرية كذلك وضحينا .مستقلة حرة اجلزائر حتيا أن أجل

 بوصبيعة وأحسن بوصبع حممد .كلها سكيكدة يف مثيل له يكن مل الذي بوسريب طيب :املثال

 الشيء، نفس مرابط عمار .القبض عليها ألقي ثم جرحت اليت سوابس مسعودة معه ماتت اللذان

 صنعوا الذين هم الرجال هؤالء أن الشباب ألبنائي أقول فإنين لذا يتكَلم، ال أخرس بقي أنه حتى

 20 هجومات عاشت بنت امللتقى هذا يف اليوم ومعنا .فيها تتعلمون مدارس لكم وبنوا التاريخ،

 عشر اخلمسة صاحبة وهي باجلزائر، لتكافح وذهبت النهضة بثانوية مقعدها وتركت ، 1955أوت

 شهداءنا اهلل ورحم للجزائر النصر نطلب .للمجاهدين قيمة تعطي أن السلطة من  نطلب .ربيعا

 احلكومة ورئيس مـساعيه، يف زروال ليمني السيد اجلمهورية رئيس من كال يعني أن نطلب واهلل



 .اجملاهدين منظمة مبجلس عضو هي اليت بركات والسيدة عمله، يف أوحيي السيد

  وبركاته تعاىل اهلل ورمحة عليكم والسالم ، شكرا                

 
 


