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البيئة االجتماعية وانعكاساهتا على مسرية الشهيد
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األستاذ مزارة عيسى ا ألستاذ ونوقي عبد القادر  -جامعة زاين عاشور اجللفة
ملخص:
ادلقك واات
تتحدث ىذه ادلقالة عن البيئة االجتماعية ادلزرية اليت خلقها االستعمار الفرنسي حملك و
الشخصية اجلزائرية ،واليت دفعت هبذا الشعب للكفاح والدفاع عن وطنو واقك وااتو ،فانطلق أبطال اجلزائر للنضال
واجلهاد يف سبي احلرية أو االستشهاد ،فكان الشهيد زاين عاشك ور ان بُت األبطال الذين ضحك وا ابلنفس والنفيس
يف سبي ىذا الك وطن رغم ظروفو االجتماعية الصعبة.
Résumé
Cet article aborde l’environnement social tragique qui a été crée
par le colonialisme français dans le but d’effacer les traits de l’identité
algérienne, Ceci a incité le peuple à la résistance pour libérer le pays et
ses principes, les héros de l’Algérie ont pris l’initiative pour lutter et
combattre en clamant leur liberté, le martyr Ziane Achour était parmi
les braves types qui se sont donnés dans la bataille corps et âme malgré
les obstacles et les conditions défavorables.
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مقدمة:

لقد تسبب ادلستعمر الفرنسي أثناء تك واجده ابجلزائر يف زلاولة طمس الشخصية اجلزائرية ان خالل
ادلشروع االستدااري يف ىدم اجملتمع اجلزائري وخلق ظروف اجتماعية صعبة يعيشها الشعب اجلزائري ،وذلك ان
خالل إيقاف أي ظلك و حضاري ورلتمعي للجزائر ،طمس ىك وية اجلزائريُت الك وطنية ،تصفية األسس والبٌت التحتية اليت

يرتكز عليها ىذا اجملتمع ،ضرب الك وحدة القبلية واألسرية ،نشر السياسة التبشَتية الستهداف الدين اإلسالاي
وإحياء الكنيسة اإل فريقيا الرواانية اليت أخذت دبقك ولة "إن العرب ال يطيعك ون فرنسا إال إذا أصبحك وا فرنسيُت ،ولن
يصبحك وا فرنسيُت إال إذا أصبحك وا اسيحيُت".
و يف ظ ىذا القهر االجتماعي الذي اارستو فرنسا على الشعب اجلزائري فقد تعدت ذلك لك
اجلك وانب السياسية واالقتصادية وحىت الرايضية فكان لزااا على الشعب اجلزائري اقاواة ىذا ادلستعمر الغاشم،
فكانت ثك ورة التحرير الك وطٍت ىي ادلسلك الك وحيد لرد االعتبار ذلذا الشعب وصك وت الرصاص ىي اللغة ادلناسبة
ذلؤالء ادلستدارين لسماع صك وت ىذا الشعب فانطلقت الثك ورة يف الفاتح ان نك وفمرب  1954يف مجيع ربك وع الك وطن
بعد تنظيمها وىيكلتها إىل والايت واناطق وربت قيادات ثك ورية فاعلة سياسيا وعسكراي ،ووالية اجللفة وحبكم
اك وقعها اجلغرايف الذي جعلها يف قلب اجلزائر ،واليت أ سبتها أتثَتا وأتثرا دبختلف األحداث اليت شهدهتا اجلزائر
عرب عصك ورىا ادلختلفة ،فقد انت اسرح ان اسارح ادلقاواة الشعبية ،ومل تبخ انطقة اجللفة بتضحية الكفاح،
سك واء السياسي ابنعكاس نشاط احلر ة الك وطنية على ىذه ادلنطقة طيلة فًتة اا قب الثك ورة و اا شهدتو ان زايرات
لبعض أقطاب احلر ة الك وطنية ،واا دفعتو ىذه ادلنطقة ان ضريبة غالية أثناء ثك ورة التحرير ادلبار ة انذ البداايت األوىل
للثك ورة عرب دااء أبناء ادلنطقة اليت سالت يف ربك وع الك وطن ،ولعلى الشهيد زاين عاشك ور ان احد األبطال
ادل ساعلُت يف الكفاح ادلسلح هبذه ادلنطقة ادلعروفة ثك وراي ابلك والية السادسة ،ان ىذا ادلنطلق جاءت اداخلتنا ىذه
ادلتمحك ورة حك ول اسَتة ىذا البط يف انطقة اجللفة اع تسليط الضك وء على البيئة االجتماعية اليت عاشها الشهيد
و ان ان بُت ادلؤثرين فيها ال ادلتأثرين هبا ،حيث عم على استقطاب شرػلة بَتة ان الشباب لالنضمام واإلؽلان
ابلثك ورة والكفاح ادلسلح وىنا يكمن دوره السك وسيك ولك وجي ،يف العمليات البطك ولية اليت أقدم عليها الشهيد البط
رغم

الصعاب و يفية استشهاد اا عرف ابسم أسد الصحراء.
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 -/1نشأة الشهيد زاين عاشور:

ولد الشهيد يف  1919ابلبيض بلدية البسباس دائرة أوالد جالل والية بسكرة ان أبيو اربوك و أاو
بر اىم السعيد ،تلقى تعليمو االبتدائي يف زاوية أوالد الرالية ،وحفظ القرآن الكرمي يف الكتاتيب على يد الشيخ
العيد بن هباء الدين أقك ودري دبدينة عُت ادللح سنة .1935

أ م تعليمو الثانك وي بزاوية ادلختار أبوالد جالل والية بسكرة ،حيث استطاع أن ينال قسطا وافرا ان
العلك وم الشرعية والعربية.
مت ذبنيده يف صفك وف يف اجليش الفرنسي عنك وة سنة  ،1939ليتخرج ان صفك وفو سنة  ،1944ويف سنة
 1945اطلرط يف حزب الشعب مث حر ة انتصار احلرايت الدؽلقراطية ،حيث مت تكليفو آنذاك ابلدعاية واألخبار
دبنطقة أوالد جالل ربت غطاء ترأسو للجنة البطالُت و نظرا لنشاطاتو ادلشبك وىة ألقي عليو القبض ارارا انت
إحداىا لنشاطو الدعائي يف احلملة االنتخابية لفائدة ارشحي حزبو ليعاد إىل السجن سنة .1948
تلقى الشهيد يف بداية اسَتتو السياسية عدة إغراءات اادية اقاب التخلي على نشاطو السياسي ،غَت
أنو رفض ذلك يف ارة ابينا صمك وده و فاحو على القضية الك وطنية ،ألن اا أصلزتو فرنسا ان تطك ورات ورفاىية يف
اجلزائر اتمثلة يف اإلنسان األوريب النمك وذج ،وال ؽلكن للمؤرخ النزيو أن ينكر ذلك ،لكن اإلصلازات انت
اك وجهة خلد ات اصاحل األوربيُت ،وحيث ال وجك ود للمستعمر فإن تلك اإلصلازات مل تص ومل تتحقق ،1بفض
فطنة و رجاحة عقك ول الثك وار اجلزائريُت الغَت قابلُت لبيع قضيتهم الك وطنية بثمن ،انتق إىل فرنسا سنة  1948ان
أج اك واصلة نضالو السياسي يف ادينة ( ليك ون
الفرنسية) ليعك ود سنة  1952ألرض الك وطن ،فتم اعتقالو.
يف سنة  1953رزقو هللا إببن مساه (مجال عبد الناصر) ترب ا وتيمنا بنجاح الثك ورة ادلصرية يف
.1952/07/23
عاش الشهيد غَته ان ادلك واطنُت اجلزائريُت اأساة اجتماعية ،فان قيمة اإلنسان اجلزائري مل تكن ،عند اندالع الثك ورة
أفض ان قيمة البهائم  ،فق د عمدت السلطات الفرنسية يف التخطيط خللق رلتمع جزائري ساذج يف أغلبيتو ،لو
ضلك و ادلستعمر شعك ور ازدوج ابإلعجاب والكراىية أاا اإلعجاب فيما تك وص إليو األجنيب ان اعرفة ،واا حققتو ان
تقدم وازدىار ،واا أحرز عليو ثروة ورفاىية وسيطرة على التقنيات العصرية ،وأاا الكراىية فناذبة عن اإلحساس
بكك ون ذلك األجنيب ؽلتص خَتات البالد ،وينهب أىلها دون أن غلد ان يقف لو ابدلرصاد ،واا ان شك أن ىذا
الشعك ور ادلزدوج ىك و الذي ساعد اع ار األايم على تطك ويره وتدعيم احلر ة الك وطنية يف اجلزائر وأدى ذلك التجهي إىل
جع اجملتمع اجلزائري يتخلى بدون وع ي ،عن الكثَت ان شليزاتو حىت اد يصبح جسدا بال روح ،فاقدا ذلك ويتو
احلقيقية اتنكرا ألخالقو وابادئو ،غلري وراء أظلاط للحياة استك وردة ،وال عالقة ذلا دباضينا وال حباضران ،2غَت أن
الشهيد وفض هللا ورجال الثك ورة تفطنك وا لك فكرة اسمك واة تزرعها فرنسا يف نفك وس اجلزائريُت إال واقتلعك وه بلساهنم
أو بسالحهم.
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 -/2مسريته النضالية:

مت استدعائو للمشار ة يف اؤمتر احلزب بربو س ببلجيكا ،غَت أن السلطات الفرنسية انعتو ان ذلك
ابعتقالو ،وبعد خروجو ان السجن أي قبي اندالع الثك ورة التحريرية ادلضفرة ،عينو الشهيد اصطفى بن بك ولعيد
اسؤوال عل ى ادلنطقة الصحراوية ،فشرع يف ذبنيد الشباب و تدريبهم وتنظيم اللجان الشعبية ،وخالاي ادلسبلُت يف
ادلدن والقرى استعدادا الندالع الثك ورة.
اع وصك ول نشاطو األخَت إىل سلطات االحتالل أقدات فرنسا على اعتقالو العادة يف
 ،1954/11/01حيث اكث يف سجن الكدية بقسنطينة أين ان إىل جانب عدة وطنيُت ان أبرزىم الشهيد
البط اصطفى بن بك ولعيد ،وىك و اا ساعده يف التخطيط ليسارع بعد خروجو اباشرة ان السجن سنة 1955
بزايرة قصَتة لك ان العلمة وسطيف ،مث تك وجو إىل بك وسعادة وعُت ادللح و أوالد جالل يف اهمة لتجنيد اقاتلُت
يف صفك وف جيش التحرير الك وطٍت ،حيث للت اهمتو ابلنجاح ،إذ ىيأ قك واعد للعم للثك ورة ،وبدأ إرسال اجملاىدين
اىل انطقة عريعَت أو فم اخلرزة ابلقرب ان عُت الريش وعنداا وص أول اجملندين ان بك وسعادة إىل عريعَت ،وجدوا
يف استقباذلم  10رلاىدين ىم النك واة األوىل اليت تشكلت ابدلنطقة يكلف سي احلسُت بن عبدالباقي عمر ادريس و
رلمك وعة ان اجملاىدين ان بينهم :اسعك ود شرقي ،اك ولك ود بريش ،حسُت شلي ،عبداحلميد سعيدان ،انصر علي،
سلمي عبدهللا ،عمار بك وزور ،عاشك ور دمحم الشاوي ابلتك وجو إىل انحية أوالد جالل ،يف طريقهم ذبند اعهم اإلخك وة:
أمحد بك وطي ،دمحم بلحاج ،ادلرزوقي  ،وأبوال د جالل ،ان أول اتصال ذلم دبحمد بن اذلادي و امحد بلكح  ،مث
ابلقائد الشهيد زاين عاشك ور الذي لفهم ابلتك وجو ضلك و فم اخلرزة ابلقرب ان جب بك و حي  ،حيث غلدون يف
استقباذلم نك واة جيش التحرير الك وطٍت اليت تشكلت يف الناحية :خلضر الساسك وي  ،الشريف الرمحاوي.
ب قي األار على ىذا احلال إىل أن مت تعينو رمسيا قائد عام لك وحدات اجليش ادلك وجك ودة آنذاك و ىذا ان
قب الشهيد البط اصطفى بن بك ولعيد الذي ان قد فر ان السجن و التحق بصفك وف الثك ورة يف اجلبال.
يف شهر اارس  1956مت استدعاء الشهيد زاين عاشك ور ان قب الشهيد اصطفى بن بك ولعيد الجتماع
عام حضرتو إطارات الثك ورة يف ادلنطقة األوىل آنذاك واليت انت تتبعها ىذه اجلهة و ىذا يف ادلكان ادلسمى (اجلب
األزرق ،اتفرانت) ،فتم تعيُت الشهيد زاين عاشك ور اسؤوال عن انطقة الصحراء ،ادلعروفة فيما بعد ابلك والية
السادسة ،وىذا بعد انعقاد اؤمتر الصك واام أين مت تصنيف انطقة اجللفة ضمن الك والية السادسة وعُت العقيد علي
االح قائدا ذلا ويعد استشهاده أصبح زاين عاشك ور قائدا خلفا لو ،3وىكذا أعطى ادلؤمتر دفعا قك واي للثك ورة حيث
ارتفع عدد اجملاىدين ليبلغ  100000رلاىد عام  ،41958وقد قال الشهيد اصطفى بن بك ولعيد اقك ولتو( :جاء
الرج الذي نعتمد عليو يف الصحراء) ،وقد مسي بعدىا ابسم (أسد الصحراء) نظرا لشجاعتو وإقدااو الباس يف
اعار و ضد االستعمار الفرنسي.
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 -/3أهم املعارك اليت خاضها الشهيد:

قاد البط زاين عاشك ور عدة اعارك وىجمات ضد العدو نذ ر انها:

 .1معركة جبل مناعة سنة  :1556بعداا رصدت القك وات االستعمارية ربر ات ادلك واطنُت اذباه سفك وح اجلب
تفطنت للكتيبة ادلرابطة دبرتفعات العريعَت أو ىذا اا جعلها ذبمع قك واهتا ابلسه اجملاور استعدادا للهجك وم على
اك وقع اجملاىدين ،ابدلقاب انت الكتيبة تتحُت الفرصة لالنقضاض على قك وات العدو ورد ىجماتو  ،فقام
أ فرادىا بنصب قطع السالح اجلماعية يف األاا ن اإلسًتاتيجية ان بينها قطع الفاابار ،عنداا متت
االستعدادات مل يفك وت اجملاىدون فرصة ذبمع عسا ر العدو فأاطروىم بك واب ان الرصاص ،اع بداية ادلعر ة
فسقط العديد ان اجلنك ود الفرنسيُت بُت قتي وجريح  ،ىذا اا جعلهم يردون ردا عنيفا ورغم ذلك قات
اجملاىدون ببسالة ليس ذلا اثي  ،واع استمرار ادلعر ة  ،ر ز الفرنسيك ون ىذه ادلرة على اصدر النَتان شلا تسبب
يف أضرار لفك وج ادلقاتلُت ادلكلفُت ابلرااية ابألسلحة األاريكية شلا تسبب يف استشهاد العديد ان اجملاىدين
ىذا اا جع قائد الكتيبة يعطي األواار ابالنسحاب ،انت نتائج ىذه ادلعر ة سقك وط العديد ان جنك ود العدو
بُت قتي وجريح خاصة اع بداية ادلعر ة استشهاد رلاىدين ضحك وا أبنفسهم ان اج ربرير الك وطن الغايل و ان
عددىم  15شهيد وقد نق اجلرحى إىل خارج ايدان ادلعر ة وذلك ان اج عالجهم يف سلابئ خاصة ،تعد
ا عر ة العريعَت أو فاغلة العرعار دبناعة إحدى ادلعارك اليت خاضها جيش التحرير واليت اثبتك وا فيها قدرهتم على
تسيَت أطك وار ادلعارك ،خاصة وأهنم يعلمك ون أن العدو ال ؽلكنو التصدي ذلجماهتم ،وذلك لعدم اعرفتو الكاالة
خببااي جبال ادلنطقة الثانية ان الك والية السادسة التارؼلية (اناعة) واليت أصبحت حصنا انيعا للباحثُت عن
5
احلرية ربت قيادة اؤانة ابن احلرية أتخذ و ال تعطى.
 .2معركة جبل قعيقع سنة  :1556شهد اعر ة شرسة خاضها اجملاىدون ضد قك وات االستعمار يف شهر جك وان
 ،1956حيث تكبدت القك وات الفرنسية خسائر فادحة هبذه ادلنطقة ،وقد متكن اجملاىدون ان إسقاط طائرة
حاالة للجنك ود وعلى اتنها  11جنداي فرنسيا ،وال تزال بقااي الطائرة اليت آت لت بفع الصدأ إىل يك وانا ىذا
بدائرة دار الشيك وخ ،واليت وضعت أاام ابب اقربة "الشهداء" شاىدا على شراسة ىذه ادلعر ة ،اليت استشهد
خالذلا حك وايل  60رلاىدا ،وتقرر دفنهم ابدلنطقة اليت شهدت فصك ول ادلعر ة ،وقد داات ىذه ادلعر ة يك واا
ااال وقد سقط سبعة شهداء يف صفك وف اجملاىدين ان خَتة أبناء الك وطن.6
 .3هجوم على مركز العدو بعني الريش يف ماي  :1556مت ىذا اذلجك وم بك والية ادلسيلة وقد غنم اجملاىدون ربت
قيادة الشهيد البط زاين عاشك ور مخسك ون ( )50قطعة سالح .
 .4هجوم على مركز للعدو بعمورة :مت ىذا اذلجك وم بك والية اجللفة دبنطقة عمك ورة يك وم  05ااي  1956وغنم
اجملاىدون على اثره  55قطعة سالح و مية ان الذخَتة احلية.
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 -/4استشهاد الشهيد زاين عاشور:

بعداا تك وسعت رقعة الثك ورة على ادلستك وى الك وطٍت انت ادلنطقة الثانية للك والية السادسة اهيأة بقية اناطق
الك وطن الحتضان العم الثك وري بقيادة الشهيد زاين عاشك ور والشهيد عمر إدريس وذلك يف هناية  1955حيث
بدأت العمليات الثك ورية لتشم افة ادلنطقة وىي اجللفة واجملدل وعدة اناطق أخرى واع تطك ور ىذا العم الثك وري

خاض اجملاىدون اعارك عديدة ربت قيادة الشهيد زاين عاشك ور فكانت اعر ة وادي خلفك ون  1956أخر اعر ة
للشهيد حيث استشهد فيها و انت تسمى اعر ة وادي خلفك ون أبوالد درابح اثر احتفال أقااو جيش التحرير
الك وطٍت يف انطقة دبناسبة الذ رى الثانية النطالق الثك ورة التحريرية شارك فيو ادلئات ان ادلناضلُت وادلك واطنُت
وادلسبيلُت ربت إشراف القائد زاين عاشك ور الذي قدم خاللو تك وجيهات وتنظيمات عااة للمشار ُت .وقد علمت
القك وات القك وات االستعمارية هبذا التجمع الكبَت بك واسطة احد أعك واهنا ادلسمى دمحم بن اذلااج فتحر ت ابذباه ادلكان
الذي وصلتو يك وم  1956/11/07لتدخ يف اعر ة ضارية اع اجملاىدين الذين مل يكن عددىم يتجاوز 25
جندي يف ادلعر ة ،ااتدت ان الساعة العاشرة صباحا حىت ادلساء اسفرة عن خسائر بَتة يف صفك وف العدو،
واستشهد ان اجملاىدين قائدىم زاين عاشك ور و النية امحد بن خلضر  ،اقري ساعد  ،و أسقطت طائرة للعدو ،وقد
خلفو يف قيادة اجليش ابدلنطقة عمر ادريس.7
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خامتة:

يعترب الشهيد زاين عاشك ور ان بُت األبطال األوائ الذين وسعك وا رقعة الثك ورة ابلصحراء ،حيث ظ غلك وب
ادلنطقة يف الك والية السادسة دون تك وقف ،حيث ان يدعك وا يف الشباب اجلزائري لضرورة الكفاح ادلسلح ضد
االستعمار الغاشم ،وغلمع ادلال والسالح وغلند الشباب حىت تضاعف عدد اجملاىدين الذين خاضك وا أشرس
ادلعارك ،وجعلك وا ان الصحراء ايداان ىااا للثك ورة واقربة ألعداء اجلزائر ،وىك و بذلك استغ الظروف االجتماعية اليت
انت تتخ بط فيها األسر اجلزائرية نتيجة السياسة والتخطيط اليت انتهجتها فرنسا لطمس الشخصية اجلزائرية
وجع ىذه الثك ورة ثك ورة بطك ون ال ثك ورة فاح واسًتجاع احلرية ،وىذا ابستغالل الك وضع ادلزري الذي ان يعيشو اجملتمع

اجلزائري ،إال أن نضال الشهيد وزاالئو يف الكفاح أعطك وا للمستعمر درسا يف ادلقاواة وأن اا أخذ ابلقك وة ال يسًتد
إال ابلقك وة.
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