
 -سعاد– ميمونة شلق

  

 .مجيعا عليكم السالم

 املتعلقة الشهادة هذه عليكم القي أن معنا هنا احلاضرون واألخوات اإلخوة مين طلب لقد

 قبل لكن ذلك، بعد اجلبل إىل صعودي يف سببا كانت واليت الثورة، أثناء بها قمت اليت بالعملية

 :احلياة قيد على مازلن والالتي الشهيدات األخوات بعض أمساء ذكرأ ني أل امسحوا هذا

 بدأن الالتي واألخوات -السابعة املنطقة اخلامسة الوالية من سعاد املدعوة ميمونة امسي فأنا

 :هن 57-56 يف معي الثورة

 (محدأ فقولي) احلميسي سي يدعى تيارتــب إماما كان وأبوهما حليمة وفقولي نفيسة فقولي

 إىل إضافة .كذلك أعيننا وأمام نفيسة ابنته مرأى أمام وهذا ،عذبته بعدما اجلبل يف فرنسا قتلته

 .صليحة مع وكانت ثورية املسماة مريم خمتاري

 1956 سنة بالثورة التحقت .ممرضة ومهنتها 1939 سنة مولودة فاطمة نعيمي وهناك

 .يدها يف والسالح 1959 سنة واستشهدت

 واستشهدت سنة، 16 سن يف باجلبل معا والتحقنا معي تدرس كانت ميينة عمران آيت وهناك

 .سنة 19 سن يف هي

 وهي احلياة، قيد على مازالت فاطمة لعمارة بن وهناك توفيت، كرمية املدعوة مليكة ومحداني

 ومحياني .خليدة املدعوة مباركة بلحرش حية، مازالت زهرة وباللة اليوم، بوهران مدرسة تشتغل

 .ونيسي زهور زميلة زاوية ومحادي بالعاصمة، هي فتيحة

 يف وكنت سنة 16 سين كان لقد فيها، شاركت اليت العملية تلك لكم ألروي سأعود واآلن 

 اجملاهدون وكان . فرنسا مع يعمل خمابرات شرطي يوجد كان أين تيارت، مبدينة الثورة صفوف

 هذا بطش و ظلم من وعانى إال سجنه، مت الوطين التحرير جيش مع يتعاون من وكل والفدائيون

 الذي اهلل هرمح محداني عدة وسي ناصر سي عند من السابعة املنطقة من أمر فجاءنا اخلائن،

 طريقة يف نفكر أن البد لنا وقالوا التحرير، جيش يف أول مالزم وكان . O.A.S يد على مات

 شجاعة ينيرون كانوا ألنهم املهمة بهذه أنا أقوم أن حدهمأ فاقرتح اخلائن، هذا على للقضاء

 السابق الوزير وشقيق جعفر النقيب شقيق بلعربي مصطفى السيد فطلبينيئة وجر دمةقمو

 طلبت لو "  :لي فقال . " نعم " :قلت  " سعاد؟ يا مستعدة أنت هل " :لي وقال بلقاسم، بلعربي

 تفقدين نكأ إما : اثنني شيئني هناك لكن " : لي فقال ، "بها سأقوم " :قلت "؟ بعملية القيام منك

 حتركات نراقب وحنن كامل شهر مدة فلبثنا معا، هلما مستعدة أنا فقلت ، " متوتني أو شبابك



 .الشرطة مركز يغادر يكاد ال كان نهأو خاصة ذلك يف كبرية صعوبة لنا وكانت اخلائن هذا

 نهأو خاصة انتباهه اجلب حتى مساء، صباح يوم كل هذا الشرطة مركز أمام أمر فكنت أنا أما  

 هل" : لي فقال الفخ، يف أوقعناه ما يوم ويف .الشرطة مركز مدخل عند الوقوف يداوم كان

 موعدا فأعطاني ، " كثريا أحبك فأنا ،أنا عنه احبث ما هذا طبعا " :له فقلت ،" معي خترجني

 حمال ميلك الذي سابة األخ عند بهم والتقيت اإلخوان عند ذهبت املساء ويف .املدينة خارج

 ،إليها وصلت اليت بالنتيجة فأخربتهم احملل، فوق تقع ،(grennier) العلية إىل فصعدنا للحالقة

 19 يبلغ فكان أكربنا أما اهلل، رمحه دومة القادر وعبد حيا مازال متيجي حَممد رفقة نفكر فبدأنا

 يوم على اختيارنا ووقع .عليه بها نقضي اليت والكيفية اليوم يف نفكر رحنا قلت العمر، من سنة

 ومشطت ، جديدا لباسا اإلخوان لي اشرتى املوعود اليوم جاء وملا ،1957 ديسمرب 7 األحد

 بها، جيلس كان اليت احلانة وقصدت أمي، ملحفة رأسي على ووضعت جذابة بطريقة شعري

 له فقلت اخلمر معه ألشرب فدعاني .اجلزائر جلأ من احلانة إىل دخلت لقد نعم بالداخل، فوجدته

 وليس لوحدنا وأنت أنا نكون فعندما اخلمر أما فقط، الغازية املشروبات بعض لكن سأشرب نعم

 سيارة فركبنا ، "نعم " : فقلت . "املدينة خارج جبولة نقوم هل " :لي قال ذلك بعد الناس أمام

 السن يف كبريا كان ولقد يوسف، مرابط سي فهو اخلائن هذا اسم أما القادردومة، عبد األخ

 .وأقاربي أهلي يراني ال حتى الطريق هذا من نذهب أن بد ال له وقلت خنجرا حبوزتنا وكان

 نريده كنا احلقيقة ويف نلتقي أن اجملاهدين إخواني مع اتفقت أين املدينة خارج تقع غابة وصعدنا

 الذين واجملاهدين املناضلني مصري عن جدا وكبرية كبرية معلومات لديه كانت ألنه ميتا ال حيا

 يف تتمثل أخرى بعملية لنقوم املدينة إىل ذلك بعد نعود العملية بهذه القبض، عليهم فرنسا ألقت

 .(Vox) "فوكس " بسينما قنبلة وضع

 حاول ما سرعان ثم ، وجلسنا الغناء الطبيعة وسط مكانا أخذنا ،إذن الغابة إىل وصلنا وعندما

 مضطربة كنت وأنين خاصة ، قليال اصرب له وقال ذلك من القادر عبد األخ فمنعه يلمسين أن هو

 .الشيء بعض

 اللعبة، واكتشف عليهم تعرف هو رآهم وملا إلينا اجملاهدون اإلخوة خرج اللحظة هذه ويف

 (09)تسعة عيار من مسدسا حتته من خيرج راح ثم وشتمين، إلي فاستدار هو إما ،فأمسكته

 ولقد الظهر، يف متيجي الزميل وأصابت خرجت قد كانت الرصاصة لكن عليه فارمتيت ملم

 لكن الفرار حاول ثم .احلياة قيد على يزال ما وهو اليوم إىل جسده يف الرصاصة بهذه احتفظ

 وراءه فجرينا ."عليه اقضي" : آخر جملاهد وقال العيد بركي األخ فنطق سقط ما سرعان

 وبعدما ميتا، فحسبناه دمائه يف غارقا األرض على مرمتيا وجدناه إليه وصلنا وعندما بالسكني



 قد يكونوا أن فخفنا منا، بالقرب متواجد الفرنسي للجيش مركزا أن مباشرة تذكرنا النار، أطلقنا

 فيما اإلخوة تشاور بعدما جمروحا، كان حممد األخ أن ومبا ،إلينا فيأتون الرصاص مسعوا

 عبد ماوأ جيدا، إليه الطريق عرفأ ألني اجلبل إىل حَممد متيجي رفقة ذهبأ أن قررنا بينهم

 مل فإذا العملية، هذه بعد باألخبار إلينا ليأتوا املدينة إىل جعونفري  الثالث واألخ والعيد القادر

 السينما بقاعة القنبلة وضع عملية نأو خاصة املدينة إىل كذلك حنن نعود مرناأ يف حدأ يشك

 على املكان ذلك من انطلقنا إذ اجلبل إىل اجملروح القادر عبد األخ رفقة فذهبت تنتظرنا، كانت

 .املوالي اليوم صباح من الرابعة الساعة على اجلبل إىل لنصل السادسة أو اخلامسة الساعة

 مل ألنين بالدماء تسيل كانت فرجالي شديد تعب بعد فوصلنا هناك، اجملاهدين بإخواننا فالتقينا

 أكن ومل العالج اتلقى ونصف شهر مدة فبقيت .باألشواك مملوءا كان والطريق حذاء لبسأ أكن

 .السري أستطيع

 فبعدما .باألمس كانت لو كما وأتذكرها عشتها ولقد عليكم اسردها أن أردت حادثة هناك ثم

 وحكم القبض عليهما لقيأ قد القادر عبد ودوحة العيد عيسى بن أن مسعنا اجلبل إىل وصلنا

 املنطقة إىل ذهبت السابعة باملنطقة كنت .غيابيا باإلعدام علي حكم كذلك وأنا ،باإلعدام عليهما

 كان بل مثلي، امرأة على صعب فيها العيش هذه الثامنة واملنطقة .الغين عبد األخ رفقة الثامنة

 محدأ بن الغين عبد األخ رفقة كنت فمرة حمرمة، منطقة وهي فيها، يعيش الذي هو وحده الرجل

 .اطعام وال ماء فيها نذق مل يوما 20 مدة علينا ومرت السابق األول الوزير

 أما سنة 19 آنذاك عمري وكان العطش، بنا واشتد شديدة احلرارة فكانت ،أوت شهر يف وكنا

 شدة من املوت وشك على كان الذي الغين عبد علي فنادى سنة، 35 عمره فكان الغين عبد أخي

 وأعطيها قديم فرنك مليون والثمانية الوثائق هذه وخذي سأموت نينإ سعاد، " : لي وقال العطش

 كنا إذا يارب، " : وقلت السماء إىل فاستدرت ،"أيوب لرائدا أو فراج سي أو لطفي سي إىل

 .اهلل إىل بهما ألتقرب ركعتني صليت ثم ،"منوت ال حتى املاء من قليال عطناأف فعال جماهدين

 ":لي فقال ،"سأصلي ":له قلت ، تفعلني ماذا ": لي وقال ناداني .الغين عبد أخي رآني وملا

 صليأ أنا وبينما ،"كافر أنت ":له وقلت بغضب إليه فنظرت ،"املاء من قليال يعطينا ربك اطليب

 إن امسع، " : الغين لعبد وقلت لذلك ففرحت .علينا تتساقط هائلة بأمطار إذا بكي،أو اهلل طلبأو

 .شهادتي إذن هي هذه ،"ماء أعطاها ولقد ربها، هلا سعاد

 

 .اهلل ورمحة عليكم والسالم

 


