
 عائشة ليتيم

 

 .املرسلني أشرف حممد سيدنا على والسالم والصالة الرحيم الرمحن اهلل بسم

 وبعد

 كانت املدة أن رغم قريب أو بعيد من امللتقى هذا على اشرفوا الذين كل أشكر أوال    

 املركز مدير والسيد املشرفات األخوات كذلك نشكر كما، عليه ال ولكن طويال كان والنسيان بعيدة

 .املبادرة هذه على 1954 نوفمرب أول وثورة الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات الوطين

 إىل الرحال سأشد وهلذا عنه أحتدث شيء أي لي ترتك مل الزهراء السيدة احلقيقة يف 

 سأتكلم ولكن واجملالت الكتب من رتهاّضح سألقيها حماضرة معي أمحل ال وأنا أخرى ناحية

 أوت 20 والية يف وبالضبط الثانية الوالية يف ناحيتنا يف حدثت واليت احلقيقية الوقائع بعض على

.1955 

 الزاوية حجر باعتبارها املرأة لتمييع خيطط والزال ظل االستعمار أن هي سأقوهلا، اليت الكلمة

 ويف املاضي، يف املرأة هذه ييعلتم خيطط والزال خطط هو قلت كما اجملتمع نواة وهي الصلب

 هاته الشديد لألسف ويا البعض متييع يف الشيء بعض جنح وبالفعل ،املستقبل ويف احلاضر

 وهن املرأة حقوق باسم والشوارع الطرق يف جيرين ،اجملاهدات باسم يتكلمن أصبحن النسوة

 اجلزائرية املسلمة املرأة أو اجلزائري اجملتمع ضرب االستعماري التخطيط طريق عن يقصدن

 والتشييد البناء وهي احلقيقية املطالبة عن وإبعادها عامة بصفة املسلمة واملرأة خاصة بصفة

 .األسرة على واحملافظة

 فإذا حرب واملرأة الرجل بني كانت إن أدري ولست املرأة حبقوق للمطالبة منهن البعض راحت

 مظلومة، املرأة أن صحيح أعتقد وأنا للرجل بالنسبة كذلك فهي مهضومة املرأة حقوق كانت

نسوية  منظمات إقامة يستحق ال هذا لكن حقوق، للمرأة ليس أنه مهمشة،صحيح املرأة أن صحيح

 .الشوارع يف جتري وتظل اجلزائري للمجتمع احلقيقية القضايا لتمييع البحر وراء من تؤمر

 اآلن .قصد غري أو قصد عن سواء اجملاهدات بعض أمساء نيستغلا األنهن النساء هلاته أتأسف

 ألنها اليوم وحتى الثورة وبعد الثورة قبل للمرأة خطط االستعمار أن قلت :الشهادة عن سأحتدث

 سيدة كانت االستعمارية املوجة أثناء 1870-1850 بني ما ة:حكاي لكم سأروي ،األساس هي

 احلربية وزارة إىل تقارير وتأخذ والقرى املدن يف جتول السيدة هذه كانت، آالكس إمسها

 املرأة إن هلم وتقول اجلزائريات للبنات مدارس فتح منهم وتطلب الفرنسيني والساسة الفرنسية

 ثقفناهم أي النسوة هؤالء ثقفن إذا وبالتالي ،رجلال ىعل كبري تأثري هلا األروبية كاملرأة اإلفريقية



 ننتصر أن نستطيع فإننا الغربي الفكر الغربية، الثقافة بل العلم ثقافة بها نقصد وال أوربية ثقافة

 .سهولة بكل اجلزائر على

 إذ ذلك، هلا وكان .فقط بنت 100 تدخل حتى واحدة مدرسة فتح على ساستها حتث وكانت

 كانت السنة نهاية يف البنات خروج وبعد .املدارس وفتحت آنذاك اخلارجية أو الدفاع وزارة قبلت

 الكوفية،) تقليديا لباسا البسات أتني أنهن إال .أوربيا لباسا سريتدين البنات هاته بأن تعتقد

 الدوق يقول وكان ،خططوا الذين هلؤالء كبرية صفعة هذه وكانت (والقندورة الشاشية احملرمة،

 للبنات مدرسة وفتح "للعرب املوت " دعاة من هؤالء كان وبيجو SAINT ARNAUD هو فيقو دورو

 .عليها السيطرة أي اجلزائر الحتالل عسكري قلفي عن مفعوهلا يقل ال

 هذا مصري ما :فقالوا الشعيب، اجمللس يف اجلزائر عن يتكلمون كانوا األيام من يوم ويف

 اإلفريقية السيدة فجاءت !؟ احلمر اهلنود يباد كما يباد أم البحر، يف به يلقي جباهل الشعب

"MADAME L'AFRIQUE" فبدأ اجمللس، أعضاء أمام به ورمت ريشه له ت، ونزعبديك 

 إنكم الديك، هلذا إحضاري دواعي عن تتساءلون أنتم طبعا :هلم فقالت التساؤل يف احلاضرون

 ذلك ومنذ .ريشه له وانزعوا الديك كهذا دعوهم لكم أقول اآلن وأنا اجلزائريني، مصري يف تفكرون

 .أبدا ميلوا ولن يكلوا ولن هذا، يومنا إىل عليها ركزوا وهلذا سديدا، رأيا للمرأة أن أدركوا اليوم

 سنة نهاية يف عشتها الشهادات هذه أن سابقا قلت فكما الشهادات، إىل أعود اآلن،

 قام أوجها، يف الفرنسية التخطيطات وحتى بدايتها يف الثورة كانت حيث ،1958  وبداية 1957

 واملرتمجون، اخلونة جاء ثم الرجال، دون من فقط النسوة حنن بتجميعنا األهلية الشؤون ضباط

 خمتلف من وأمهات فتيات، عن عبارة وكنا كبرية، ساحة يف فوضعونا املكرب، بواسطة ونادونا

 أو العاشرة سن إحدانا بلغت إذا بل هذا، املراهقة سن نعرف نكن مل آنذاك أننا حتى األعمار،

 .ناضجة امرأة أصبحت عشر الثالثة

 أيتها تعلمن هل :فقال يرتجم، اخلائن واحلركي بالفرنسية إلينا يتحدث القبطان كان ولقد

 وواعيات مهذبات اجلزائريات النساء أننت أنكن يقول القبطان إن اليوم؟ مجعكن سبب عن النسوة

وال  وأزواجكن، أبناءكن عنا أمسكوا :ويقول عقول، هلم ليس فأزواجكن الرجال، من أحسن

 احلدود على أنه القبطان لكم يقول كما ،بهم وسيغررون طرق، قطاع ألنهم ،"الفالقة" مع مترتكنه

 على أذنّي يف ترن مازالت الكلمات هذه ...هناك ميوتون وأبناؤكم  بكثرة مزروعة األلغام التونسية

 خاصة اليوم، حد إىل باملرأة اخلاص األول امللتقى هذا تأخر ملاذا وأتساءل ...املدة طول من الرغم

 فلماذا النسيان، حلقها والذاكرة ينتظر، اآلخر والبعض حنبهن قضني اجملاهدات بعض وأن

 لكنها وطيبة، حسنة املبادرة هذه وأن يبقى لكن امللتقى، هذا ننظم لكي كاملة سنة 34 انتظرنا



 اجلزائرية املرأة أن كيف :ويقول يتبجح بدأ البعض أن حتى هلذا؟ خطط فمن .متأخرة جاءت

 الثورة؟ يف شاركت

 الثورة؟ يف املرأة شاركت كيف املؤمتر؟ هذا ملاذا :لي وقال شاب استوقفين فقط باألمس

 فقال كثرية أخرى ميادين ويف املرضى، ومعاجلتها السالح حبملها شاركت املرأة إن :له فقلت

 دون حيول عمله أن حبجة فاعتذر .امللتقى فعاليات حلضور فدعوته .بذلك علم على أكن مل :لي

 ...ذلك

 يف التاريخ " يقول "روبو" جيل لنا خرجت اليت اجلزائرية املدرسة هو هذا كل سبب إن

 من يوم ففي .واألطفال الشباب ألوم ال وأنا املزبلة، يف التاريخ تقول اليت هاته أمة وأي ،"املزبلة

 فكانت باجلزائر، معينة منطقة يف وقعت معركة حول االمتحانات أحد يف سؤاال أدرجنا األيام

 "!هتلر عند أملانيا، يف املعركة هذه وقعت لقد ":يلي كما التالميذ أحد إجابة

 !!بهتلر إال يسمع وال أملانيا سوى يعرف ال ألنه ذلك، يف صادق التلميذ هذا إن

 أزواجكن يرجع مل وإذا عليكن حنونة فرنسا نإ القبطان عن املرتجم هذا يقول إذن، قلت

 عزل هذا وراء من أرادوا أنهم أي اإلمكانيات كل فرنسا وتعطيكن عنكن فسنعزهلم الصواب، إىل

 يف املرأة تشارك مل لو مبالغة، ودون صراحة وبكل اليوم لكم أقول لذا الثورة عن اجلزائرية املرأة

 .األخرية هذه جنحت ملا الثورة

 صوت طلع جبالنا من " :ننشد ورحنا بعضنا بأيدي أمسكنا تدخله، القبطان أكمل بعدما

 .كبرية منا شجاعة إذن هذه فكانت"... ينادينا األحرار

 مسؤولة كانت اهلل، رمحها توفيت "غيرب" امسها عجوز عن أخرى حقيقية واقعة اآلن لكم أروي

 امسه واحد منهم خاصة كثريا، اجملاهدين وحتب للجيش األوامر تعطي كانت اجليش، مركز عن

 فيها يريد مرة كل يف املرشد بدور يقوم وكان وإقدامه، لشجاعته ابةزع من وهو مطالوي

 عار وهو جثته األخري هذا لنا نقل للعدو، كمني يف وقع بعدما استشهاده وعند النزول، اجملاهدون

 بعد آخر جماهد مركزها يدخل ال بأن ميينا وأقسمت شديدا غضبا العجوز هذه غضبت .متاما

 جاءت أخرى مرة ويف !كذلك؟ ليسوا وهم رجال أنتم هل : اآلخرين للمجاهدين وقالت حدث، الذي

 هذه وكانت أذكر، لست الرابعة، أو السادسة الوالية من املركز إىل اجملاهدين من جمموعة

 أحد هلم فقال القصة عليهم وقصوا فالنة مركز هذا هلم فقيل تونس، إىل الذهاب تريد اجملموعة

 يسلكه الذي املكان إىل فذهبوا .بثأرها أخذنا إذا إال بال لنا يرتاح ولن حق، على إنها املسؤولني

 وألقوا فأحرقوها، سنغاليون، جنود متنها على عسكرية شاحنات أربع طريق فاعرتضوا العدو،

 اليت الشاحنة على وارمتى السالح، يضع أن رفض سنغالي جندي وبقي اجلنود، على القبض



 أخذنا قد نكون هكذا" :هلا وقال العجوز، إىل املسؤول ذلك فعاد .معها واحرتق حترتق كانت

 األوامر تعطي وكانت جدا، شجاعة كانت املرأة أن لكم ألبني احلادثة هذه لكم رويت ولقد ثأرك

 الشديد، األسف مع.ويقزمه دورها فجيح من اليوم وهناك .التحرير جيش رجال من للجنود حتى

 على وهذا أسود، تاريخ هلن واللواتي واملغرضات املصاحل صاحبات اليوم، األحداث تصدرت فقد

 ولقد اجملاهدة املرأة خاصة وأحرتمها، اجلزائرية املرأة كثريا أحب وأنا .األصيلة املرأة حساب

 تعود ما سرعان لكن وسهوهلا، غاباتها وتذهب املعارك أشرف عليها جتري اليت باألرض شبهتها

 .حبرارة تعود وزوجها، أوالدها الناس، أعز تفقد بعدما اجلزائرية املرأة

 أية يف لست أنا ...الرجل وبني بيننا حرب هناك لنا يقولون أناس هناك أخرى جهة من

 .الرجل مع حرب

 لنا يظهروا أن يريدون والذين املصاحل أصحاب الشباب إىل خاصة النداء هذا أوجه كما

 هؤالء الشديد األسف ومع .الرجال مع حرب يف بأننا املغرضة اليهودية املنظمات طريق عن

 املرأة وأصبحت .والتشييد البناء عن والتعليم، الرتبية عن :احلقيقية القضايا عن إهلاءنا يريدون

 .باألمس البالد بها حررت اليت القيم بتحطيم منادية الشوارع يف عارية انصف متشي اجلزائرية

 ملاذا؟ ؟امسكن يستغلون ترتكهن ملاذا صامتات؟ هن ملاذا اجملاهدات؟ هن فأين

 هذه .قبل من عنها حتدثت اليت العجوز قصة السابقة، القصة إىل أخرى مرة أعود

 هي أما ويسرتحيون، ويصلون يغتسلون الوادي عند هم جيلسون اجملاهدون يأتيها عندما العجوز

 العدو وصلت ما سرعان لكن املركز إىل ليال يصعدون ثم واللنب، بالفطري ابنتها مبعية هلم فتأتي

 آتية العدو شاحنات فصادفت الوادي من عائدة هي وكانت .املكان األخري هذا فقصد وشاية،

 بالذات اللحظة هذه ويف تفعل، ماذا واحتارت األمر عليها فاختلط اجملاهدين، تواجد مكان حنو

 .األحوال كل يف ميتة أنا :هلا وقالت املركز إىل الصعود منها وطلبت هانتاب عند األكل تركت

 فسمعها ... "وراءكم العدو فإن أهربوا " :وتقول تصرخ وهي اجملاهدين اجتاه يف جتري وراحت

 اللحظة هذه ويف .املكان ذلك يف واقفة هي وبقيت معني، اجتاه يف منهم كل وهرب اجملاهدون

 اإلهلية القدرة وكأن أي .وجتري بالعصى تضربها فراحت فعال، بقرتها وهي بقرة، أمامها وجدت

 .معا واجملاهدين العجوز لتنقذ هنا تدخلت

 مبجاهدة تتعلق القصة هذه .عليكم أطلت إن لي وامسحوا أخرى، قصة اآلن لكم سأروي

 يكتشفونهما، باحلركة وإذا زميلتها، مع مركز يف كانت لقد .ذلك مين طلبت ألنها امسها أذكر ال

 .األبطال منزل ناصر، سيدي نسميها كنا مبنطقة الثاني باملكتب هنا كنا لقد

 الفرنسيني والقادة الساسة حاليا أمسع .أوال إليها التطرق أريد نقطة هناك أن كما



 أال اهلل عباد يا !!!واهلرسك البوسنة يف النساء اغتصاب وعن الرهيبة األعمال عن يتكلمون

 يومنا حتى الزواج رفضن من البعض ومنهن باجلملة اغتصنب اجلزائريات النساء أن تعرفون

 فضائح على هذا؟؟ عن نتحدث ال فلماذا أحد، عنهن يتكلم ومل صامتة تزال ما الفئة وهذه هذا،

 !اجلزائر؟ يف الفرنسي اجليش

 ال وهن محلن بنات وهناك .آبائهن أمام يفتضحن أن على املوت فضلن بنات رأينا كما

 اجلزائري، الشرق يف وخاصة الوطين الرتاب كامل عرب باجلبال فالتحقن سنة 15و 14 يتعدين

 وقعت حيث سليمان سيدي جبل يف مرات، عدة األطلسي احللف قوات نزلت حيث مثال عزابة يف

 النساء اغتصاب عن فرنسا، جرائم عن يتحدثون ال فلماذا .القاملي حممد فيها استشهد معركة

 عن ويتجرؤون بل الفرنسيون ويتكلم فرنسا شعور مس من خيافون إنهم !باجلملة؟ اجلزائريات

 يف فسادا فعاث اجلزائر، يف جيشهم أطلقوا لقد ...برابرة أنهم مع الرببرية األعمال عن احلديث

 .وأخواتنا بناتنا

 .سنوات العشر أعمارهم تتجاوز مل الذين األبرياء اجلزائر أطفال عن يتحدثون ال وملاذا

 الشرطة وطاردتهم السالح، فحملوا .ثورية بأعمال قاموا أنهم إال سنهم، صغر من الرغم فعلى

 !ملاذا؟ هؤالء، عن يتحدثون ال ملاذا ...وقاتلوهم ،واجليش الفرنسية

 كشف مت عندما واللتان زميلتها، مع املركز يف كانت اليت اجملاهدة هذه أن إذن قلت

 اختفت فواحدة .وهربتا حبوزتهما كان ما كل وأخفتا النار أمخدتا احلركى، طرف من أمرهما

 هي برصاصة أصيبت واألخرى عود، بواسطة املاء حتت من تتنفس وبقيت املاء من بركة داخل

 وهذا ألمرها يتفطنوا أن دون أمامها فرنسا جنود وعرب .كتفيها على مشدودا كان الذي وابنها

 كان وابنها هي املاء من خرجت وملا أبصارهم أعمى تعاىل اهلل أن أي القرآن، يف مذكور الشيء

لكن ...اليوم إىل احلياة قيد على مازال إنه صدقوني، لكن مات، أنه فاعتقدت أنفه من يسيل الدم

 أصيب مبرض الكساح فشل نصف منه

 !؟االستقالل بعد اجملاهدة هلذه جرى فماذا -

 املاء هلا تدفق كانت !احلركي؟ بنت به تفعل وماذا .البلديات إحدى يف تعمل أصبحت لقد -

 ."امسحي هيا" :هلا وتقول

 :له ويقول هذه اجملاهدة ابن قدم يطأ !يفعل؟ ماذا هنا، شركة مدير أصبح احلركي ابن

 ميشي أنه من الرغم على محلها على وجيربه ... تماكنا ثالث ويعطيه منك أحسن زوجيت وجه

 بعد الشركة اجملاهدة ابن فغادر طرده، يريد بهذا وكان .بسبب اإلصابة فقط واحدة رجل على

 لتنقلها مالبسها حتت واألموال الذهب من حزمة حبمل تقوم كانت اليت اجملاهدة هي هذه .ذلك



 .الركنية بناحية للمجاهدين

 وكعادتها احلركى، من مجاعة رأس على كان الذي "لومان" أيدي بني وقعت املرات إحدى يف

 أن غري .عائلتها رفقة السوداء القائمة يف كانت ألنها خالتها ابنة ميالد شهادة حتمل كانت دائما

 وكل كذلك وزوجها الفالقة من هذه :لومان":فقال .أقاربها من ألنه عليها تعرف احلركي ذلك

 أن أستطيع وال حركي، أيدي بني وتركها امليالد شهادة بتمزيق هذا "لومان" فقام "عائلتها أفراد

 قبل وهذا خدمة له قدمت سابق، يوم ويف نهإ لينقذها جاء أحدهم لكن احلركى، بها فعل ما أصف

 هذه تكون أن هلا كيف":وسأله "لومان" السيد فتعجب "أخيت هذه أخيت، هذه" :له وقال الثورة،

 فقام "عليه قضيت لكن يفالق كان زوجها بالفعل ":احلركي هذا فقال !؟يفالق وزوجها أختك

 باإلسراع احلركي ذلك فنصحها ،باالنصراف وأمرها املمزقة الشهادة بقايا بإعطائها "لومان"

 ممزقة ثيابها احلال؟ تلك على وهي تذهب أين لكن .معا فيقتالن أمرها يكشف أن قبل باهلروب

 فلما بغزارة، فوقها ينزل واملطر الليل طول حتتها وبقيت الشجرة حتت فانزوت جمروح، وجسدها

 واألمثلة كثريات، وأمثاهلا اجملاهدات، تعانيه كانت ما هذا .ماء بركة يف نفسها وجدت استيقظت

 :منها احلرية عن كثرية أناشيد هناك كانت كما .أيضا كثرية عنهن

 الوطنية يف جماهد ولدك ي                عل تبكي عالش أمي يا    

 ملاذا - "خالص تعديش ما الطيارة األوراس جبل"و "بوزقزة جبل"و "األوراس جبل" شهيد وأنا

أليست هذه ثروة   تارخيي، حدث الثورة أليست ذاكرتنا، عن وغابت وغريها األناشيد هذه ماتت

 أرادوا لقد صحيح، هذا أن أظن !قادر؟ بقدرة خمطط هذا فهل نسيتها شخصيا أنا ؟تارخيية

 يدور وبدأ الساحة إىل نزل الذي كالغراب نصبح وأن متاما، هانويقطعو الشعب هذا ذاكرة مسح

 لو أمتنى أنا وأصبحت الثورة، ضد صار لقد اليوم، شبابنا وكذلك يسلك، طريق أي يعرف ال

 يقولون فهم التاريخ، أستاذة األسود، حظي من وهذا ألنين، الشباب، مع معركة يف يوميا أدخل

 عن أخرج هلم أقدمها فحني توضيحات، فيطلبون فأنكر، ،االستقالل منحنا الذي هو ديغول بأن لي

  ؟!...توبيخا لي ويقدم املفتش ويأتي الربنامج،

 

 مجيعا لكم وشكرا

 


