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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

بدأت فكرة كتابة سلسلة "رجال صدقوا " تراودني منذ أمد طويل  ،و كنت

أتقرب كل فرصة و مناسبة الستثمارها في هذا العمل  ،العتقادي أنها مجرد

رصاصة واحدة في حزام مجاهدينا األبطال.

هذه السلسلة محاولة جريئة للوقوف على أثار كوكبة من أبطالنا البواسل،

الذين قاوموا االستعمار الفرنسي بكل شجاعة وثبات ،وقدموا ما يمكن تقديمه،

ودفعوا أرواحهم الزكية الطاهرة ,قربانا لتحيا الجزائر حرة مستقلة  ،إن هذه
الصفحات ،تحمل الكثير من غبار الحرب ،و تمثل في مجموعها وثائق يد لمست
و عين رأت ،و أذن سمعت  ،و كاتبها ال يبغي من وراء ذلك .إال التذكير بأمجادنا،
و زيادة المعرفة بتاريخنا التليد  ،و ال يطمع في نقد عابر ،أو شهادة ثناء مختومة،

وال يحلم في تصفيق الكتاب ،وال رحمة النقاد .

و يبقى لنا أن نقول  ،أننا نظل نتوق إلى قراءة سير وقصص أبطال ثورتنا

الخالدة  ،تقف بمستوى ضخامة أكثر من مليون و نصف مليون شهيد ،ولنا أن

ندرك أن ما كتب ويكتب من أدب الثورة التحريرية  ،سيشكل انعطافا كبيرا في
تاريخنا األدبي ،ألن ثورة نوفمبر نفسها  ،انعطافة عظمى في النظام العالمي

المعاصر .واهلل هو الموفق .وبه أستعين.
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