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 من شهداء املنطقة 

 مهيدي منصور :  إعداد األستاذ 
 

 
 
 

بلدية عني دزاريت ال ختتلف عن باقي ادلناطق األخرى 
أغلى ما ديلك  لو، اليت قدمت  الوطن العزيز من ىذا
جل أمن ،  ال وىي النفسيف ىذا الوجود أ اإلنسان

حبرية والعيش اسرتجاع السيادة الوطنية استقالل البالد و 
 .وأمان  وكرامة

 
ة البلدية ، ثل   ذاكرةومن األمساء ادلنحوتة يف 

من الشهداء الذين سقطوا يف ميدان 
بومدين : الشرف والنضال نذكر منهم 

قرادي ، معمر خالدي ،  خالدي ، بشري
ساعد خالدي ، زلمد عشري ، علي بن 
مخلول بن عبد اذلادي ، سي عمار ، 
دحامحة ، عدة مسكف ، زلمد مسكف 
، بشري خالدي بن عامر ، وتبقى أمساء 

ى لشهداء توارت جثماهنم حتت الثر رلهولة 
اخرتنا و  .يف مقربة الزاوية بعني الشقيقة

شهداء  أمساء منيف ىذا العدد ثالثة  لكم
بومدين خالدي : زاريت بلدية عني د

 .،زلمد عشري ، سي عمار 
 

" الشهيد بومدين خالدي المدعو 
  "الغوثي 

 
بعني .8398 فيفري 81يف  خالديبومدين ولد  

و وأم   ساعد بن علية خالديد والده السي   دزاريت ،
ب بالغوثي نسبة إىل ، ولق  ان شريفة بنت زلمد وذ  دة السي  

و من ىذه أم   سيدي بومدين الغوث بتلمسان لكون
 .ادلنطقة 

 
 

اال ، كباقي أبناء قريتو كان الشهيد رمحو اهلل فالحا ومو  
يكره االستعمار وكل يتصف بالبساطة والكرم واحلياء ، 

انظم  إىل ادلنظمة ادلدنية جلبهة التحرير ما ىو فرنسي ،
 . OCFLNالوطين

 
 

جهة ،  الشخصية من ألغراضو توشاحنالشهيد  استغل  
،  ولتمويل اجملاىدين من جهة أخرى

واكتشف أمره من قبل الدرك الفرنسي الذي  
 يسيطر على منطقة عني دزاريت كان آنذاك

مر ألقي و ادلناطق اجملاورة، ففي بداية األ
 أنواعالقبض على أبيو ساعد بن علية ونال 

يف غياب ابنو بومدين ،  اإلىانة التعذيب و
نصب لو  يف ادلساء  ة االبن بومدينوعند عود

كمني على الطريق ادلؤدي لسكنو الريفي 
  8الذي يبعد عن بلدية عني دزاريت حبوايل 

كلم ، وألقي عليو القبض، وعلى جناح 
مكتب الدرك  إىل ةالسرعة حو ل مباشر 

للتحقيقات يف قضيتو ، الفرنسي ليخضع 
 وأقصى أشد   ونال يف ىذه الفرتة بالذات

فرنسي الذي كان التعذيب من قبل الدرك ال
 ، ال يعرتف إال بالقوة والرصاص 

 
قر  أومع ىذا التعذيب ادلتزايد يوما بعد يوم 

 اليت كانتالشهيد على كل العمليات والذخرية وادلالبس 
موجودة حتت األرض، ولكن مل خيربىم مبكان وجودىا ، 

يف ذلم  إال بعد إنكاره ادلستمر ، فكان يعرتف ويقر  
وعندما يذىب إىل ادلكان ادلعني مكتب التحقيقات ، 

ق ا جعل الدرك الفرنسي يطب  ينكر وخيفي ذلك ، وىذا شل  
ويقر  يف األخري على ،ليعرتف  عليو أقصى العقوبات
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بالقرب من مسكنو  ادلتواجدة مكان الذخرية وادلالبس
 .ا ىذا يومن إىلالريفي الذي الزال شاىدا 

 
نقل إىل ادلعتقل  وبعد ىذا التحقيق واالعرتاف مباشرة

 حو ال إىل، وبعدىا  رفقة أبيو ساعد بن علية مبهدية
سمسيلت ، وبالضبط يف ادلعاصم بلدية عماري يسجن ت

 لفظا أنفاسهما استشهدا حتت التعذيب و وىناك ،
  . 8391جويلية  93 :الطاىرة يوم 

 
  :عشيرمحمد الشهيد 

 
 السيدبوالية تلمسان والده  8391أفريل  39 من مواليد

بن علي بن زلمد عشري ، والدتو السيدة فاطمة بنت 
 .محد من والية دتوشنت أ
 

اة حاليا شري يف ادلدرسة العتيقة ادلسم  درس زلمد ع  
مو الفرنسي وكان معل   ديق بن حييمدرسة زلمد الص  

، وحتص ل على شهادة التعليم االبتدائي يتيانإونداس ال
ونشأ على كره االستعمار منذ صغره  8391 سنة

و   م إال قليالال يتكل  مت نو كان كثري الص  أويقال عنو ،
 كمل دراستو فاجتوومل ي   ،كان رياضيا بارعا يف كرة القدم

لتزويد  للمواد الغذائية اميدان التجارة وفتح دكان إىل
، سكان القرية بادلواد الغذائية األساسية يف ذلك الوقت 

ية مع ادلنظمني للثورة يف ىذه عالقات سر  وكانت لو 
 .ادلنطقة 

 
 ،  OCFLN إىلالشهيد  انظم   8391سنة يف و 

ليلتحق مباشرة بصفوف اجليش الوطين للدفاع عن 
ويتفقد أىلو  عائلتو ة يزورمر   وكان يف كل   ،الوطن

من قبل  هسلافة أن ينكشف أمر  يف سرية تامةوأصحابو 
،  بيت عائلتو إىل خريةاألويف زيارتو  .الدرك الفرنسي 
ومت القبض  ، عمالء للدركمن طرف انكشف أمره 

 . 8391جويلية 93، استشهد مبزرعة فرحات يف عليو
 

 :الشهيد سي عمار 
 

، وقد عاش رمحو ولد بضواحي مدينة فرندة يف الثالثينات
اهلل طوال حياتو كارىا للظلم واالستعمار ، يرتقب الفرصة 
لاللتحاق بإخوانو اجملاىدين ، وحقق اهلل مبتغاه وانظم 

بدأ  .مبنطقة زاوية سيدي ساعد اجملاىدين إخوانو إىل
استشهد يوم  مشواره الثوري ضد  العدو الغاشم إىل أن

رفقة ثلة سنة ،  93وعمره آنذاك  8318اكتوي  93:
 عني دزاريت قرادي بشري :من الشهداء نذكر من بينهم 

، دحامحة بلقاسم بالسحاري ، شيخي ادلرسلي سي عبد 
بلقسطيين امحد من نواحي اجللفة ، سي الزوبري  ،الغين 

 .األحدمن بلدية ثنية 
 
 

 

  عني دزاريت

 صالحي محمد :األستاذإعداد  
 

 
  واإلنتاجالموقع 

 
 تأسست إذارت ، يدزاريت من أقدم بلديات والية تبلدية عني 

تبعد عن مقر  8393،حسب دفاتر احلالة ادلدنية سنة  إداريا
  81كلم ، وعن مقر الدائرة مهدية حبوايل   93حبوايل تيارت الوالية 

ىكتار  81919: تقدر بـ إمجالية كلم ، ترتبع على مساحة
حيدىا مشاال  3991 إحصاءنسمة وفق  1931يقطنها حوايل 

محادية، مهدية ، سبعني ، وجنوبا الناظورة وسي عبد الغين ، 
 .من اجلهة الغربية عني بوشقيف  وأماوشرقا الرشايقة 

 
يغلب على البلدية الطابع الفالحي ، فهي تقع يف قلب منطقة 

 والصلب حاصيلها الزراعية من قمح بنوعيو اللني  مبسرسو الشهرية 
غلب سكان ادلنطقة أعري حيتل  الصدارة لكون الش إنتاجإال أن 

واما  –األغنام األبقار -يولون عناية واىتماما كبريين برتبية ادلواشي 
 .الدواجن بنسبة قليلة 
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 ة الصح  
 

حتوي بلدية عني دزاريت على قاعة للعالج ، وقاعة حديثة ستشرع 
منتشرة  أخرىيف العمل يف األيام القليلة القادمة ، وىناك قاعات 

 :يف ادلناطق التابعة لرتاب البلدية 
مسكف عدة مزرعة  النشأةقاعة عالج حديثة  -

 سانسيس 
 .قاعة عالج بعني الشقيقة  -
 قاعة عالج اخلاشة  -

 
 التعليم 

كباقي بلديات الوالية ، تضم بلدية عني دزاريت مؤسسات 
 :تعليمية للطورين االبتدائي وادلتوسط 

 مدرسة زلمد الصديق بن حيي  -
 مدرسة العقيد شابو  -
 مدرسة ابن خلدون  -
 ادلدرسة اجلديدة  -
 مدرسة خالدي بومدين اخلاش ة -
 مدرسة سي عمار عني الشقيقة  -
 مدرسة عسري زلمد راس العني -
 مدرسة زلمد بلفضل  -
 متوسطة خالدي بومدين عني دزاريت  -

 
  

Mon Pays Sahari  
 
Par Driss Ghali  

 
   Je connais un pays fantastique,  

 Où les sourires vous accueillent,  

 Où la vie n'a pas le même œil,  

Tout y est plus féerique...  
 

 

 

 Je connais un pays de légendes,  

 Où le vent, les chevaux,  

 blé dur et blé tendre,  

 Solidarité, amitié, culture et poésie,  

 Tout y chante la magie...  

   

 Je connais un pays merveilleux,  

 Où tout s'y harmonise, un pays  

 Unique, un pays-paradis.  

 Tous en sont tombés amoureux.  

   

 Alors si vous cherchez du bonheur,  

 Je vous invite à voir cette splendeur,  

 Venez admirer mon panthéon,  

 Venez en ce pays Essahari  

 Venez dans sa capitale Ain-dzarit.   

 
  Driss Ghali

  

كان بلدية عين دزاريت آمالهم في إنشاء ثانوية في يعل ق س  
واصلة التعليم الثانوي والحد  من التسرب ـ  أقرب اآلجال، لم

 .اح في شهادة البكالورياـالمدرسي و رفع نسبة النج
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Félicitations à nos bacheliers 

Félicitations à tous les élèves 

d’Aïn-Dzarit admis aux épreuves 

des examens de fin d’année 
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