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 إهـــداء
 

 ملليون اأرض  نا من شهداء و جماهدي و جماهدات اجلزائر،إىل رموز كرامتنا و عزت
و يبقى علمنا  االذين ضحوا بالنفس و النفيس من أجل أن نعيش أحرار  و نصف املليون شهيد،

 .خفاقا
 .عمرمهايف والدي الكرميني أطال اهلل  :ن غرسا يف حب العلمياللذ إىل           
 .و إىل زوجها حمياوي عباس متين كثريا،حليمة اليت دع:و حبيبيت خيتأ           
 .سارة و زبيدة :بوحجر و حممد و زوجتهما: خوايأيف احلياة  اإىل سندي 

 .، أماينيامسني سريين، إيناس،:إخويت بنات عيين يراتقر إىل  و                
 .عمي بكرادة حممد: إىل روح أيب الروحي 

 .، مفتاح كرميةكمال الغا اطمة و مصطفى،عمارة ف ميينة بدوي،:إىل أصدقائي          
 

 .جل جزائر أقوى و أفضلأإىل املخلصني من أبناء وطين الغايل من                
 .إىل كل من ساهم يف إجناز هذه األطروحة املتواضعة                 
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 عظيم سلطانه،أحمد اهلل و أشكر فضله على توفيقه  حمدا يليق بجالله و حمد اهللال

 .تمام ههه األطروحةو هديه إل
رني بنور بصيرته و أنار دربي بإشرافه متناني الكبير إلى أستاذي الهي بص  او أوجه شكري و 

و تدقيقه في  على هها العمل المتواضع و على تقديمه لي النصائح القيمة و تشجيعه لي
   الدكتور أوعـــــــامـــري مصطـفـــــــى : نضاج هها العمل العلميات في أسهم،و التي التصحيح

 .حترامفجزاه اهلل عنا كل خير و له منا كل التقدير و اال
 كما أتقدم بشكري الخالص و تقديري الكبير إلى من أخهت بيدي و أمدتني بالقوة 

 .سعاد يمينة شبوط :األستاذة:و كانت حافزا لي
كل أساتهة قسم   ة المناقشين الهين تجشموا عناء قراءة األطروحة و إلىاألساته و إلى 

 األستاذ ،األستاذ بوجلة عبد المجيد األستاذ جبلي الطاهر،:مسان خاصةالتاريخ بجامعة تل
حليمي مصطفى :األستاذ بلخير أحمد و إلى األستاذ العايب معمر ،األستاذ بن داود أحمد،
لجزيل إلى األستاذ عطار محمد و زوجته اللهان تحمال من جامعة الشلف،و أخص بالشكر ا

 .عناء تصوير الوثائق األرشيفية من أرشيف فانسان الفرنسي
متناني إلى كل المجاهدات و المجاهدين الهين وافقوا على اإلدالء او أوجه شكري و 

 .متعهم اهلل بالصحة و العافية بشهادتهم،
 بلعباس، سيدي تلمسان، عين تموشنت، :لواليةة كما ال يفوتني أن أشكر المتاحف الجهوي

سيدي و  و مديريات المجاهدين لكل من والية سعيدة و عين تموشنت البيض، معسكر،
على و كها القائمين على األرشيف الوالئي لوالية مستغانم و مجلة أول نوفمبر  بلعباس،

 . ههه األطروحة المساعدات التي قدموها لي و الصعوبات التي ذللوها لي من أجل إتمام
 "شكرا "

 --تقديرتقدير  كلمة شكر وكلمة شكر و  --



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 المختصرات
 



 

 

 

 .المختصرات

 

 :باللغة العربية-أ

المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية و ثورة : 1591ن.أ.ث.و.ح.ف. ب.و.د.و.م
 . 1591أول نوفمبر

 .نتصار للحريات الديموقراطيةاإلد                                             حركة .ح.إ.ح

 .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين                                           :    ج.م.ع.ج

 :باللغة الفرنسية-ب

AWM    : archives de la willaya de Mostaghanem 

A.L.N  :armée de libération nationale                                     

M.A.L.G : Ministére de l’armement et des liaisons générale   

 O.A.S :l’organisation de l’armée secréte        

S.A.S: sections adminisratives specialisées  

L’UGEMA: l’union générale des étudients musulmans algérien 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقــــــــــدمــــــــــة
 
 
 
 
 



 ةـــــدمـــمق

  أ

 

 .مقـــــدمــــــة

 

إذ تعد  أهم املراحل اليت عرفتها اجلزائر، من (4591-4591)تعترب مرحلة الثورة اجلزائرية 
أحدثت  لقد .منعرجا حامسا لتحقيق اهلدف و السعي لالستقالل و التحرر من اهليمنة الكولونيالية

فلم تكن  ،اجتماعيا و حىت ثقافيا، هذه الثورة تغيريا جذريا يف اجملتمع اجلزائري سياسيا، اقتصاديا
 ةسني أوضا  اجلزائريني االقتصاديبل سعت إىل حت ب،إلخراج االستعمار الفرنسي و حس ثورة

،سواء املفروضة عليها  املرأة اجلزائرية اليت كانت تعيش حالة من االنغالق ممبا فيه ،ةاالجتماعي و
يف تربية عموما فحياهتا كانت حمصورة  ،يرتاب اجلزائر الو يف أي منطقة من يف القطا  الوهراين أ

فاحملظوظات منهن  تهميش،ال تعيش تحملة مسؤولية البيت مع زوجها،م رعاية مصاحلهم، و األبناء
 الكّتاب أو املدارس التابعة جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني و املدارس الفرنسية منها، من أُدخلن

 .و أدركت ما كان جيري حوهلا من أحداث نت من تثقيف نفسها،فتمكّ 

 ت حياة هذه املرأة يف كامل الرتاب اجلزائري مباو لكن و مع اندال  الثورة التحريرية تغري 
بعد انعقاد مؤمتر  مث الوالية اخلامسة ،الذي سيطلق عليه اسم املنطقة اخلامسة فيها القطا  الوهراين،

يف الواسعة كان بسبب مشاركتها و إمنا   مل يأت صدفة،هذا التغيري و  ،4599يف سنة  الصومام
جنبا إىل جنب مع أخيها و حّتمت عليها الظروف أن تقف  ،ةسواء يف الريف أو املدين ،الثورة

بكل الطرق  –و انطلقت تدافع عن بلدها ، قيود اليت أثقلت كاهلهاالالرجل لتحرير الوطن،كاسرة 
يف كثري خارجه، متناسية  داخل الوطن و يف األرياف و املدن، - (عسكريا سياسيا و) و الوسائل

هي الرقة و الرأفة و غريزة األمومة، و التفت حول  هلل عليها أال وفطرهتا اليت جبلها امن األحيان 
 إلجنازالثورة و  مبادئلتنفذ بصدق و إخالص  الوطين،و جيش التحرير التحرير الوطين جبهة 

 .سندت إليهااألعمال اليت ألتنفيذ  و 

  منها ما هو ذايت، شّدتين للبحث يف هذا املوضو ،و دوافع أسباب  جمموعة منهناك 
ة و مت .اليت تتعلق بالتاريخ احمللياملواضيع مبثل هذه  شغفي و ة خاصة كون أين امرأة،يتمثل بصف و

، ميكن  كانت على قدر كبري من األمهية يف اختيار هذا املوضو  أسباب موضوعية علمّية أيضا،
 :حصرها فيما يلي
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 مل اطالعيحسب  زائرية،إن أغلب الدراسات و البحوث اليت أعدت حىت اآلن حول الثورة اجل -
 ،حيث ركزت يف معظمها على األحداث السياسية  تتطرق إىل دور املرأة يف الثورة بالوالية اخلامسة
و إن كان التطرق إىل نضال املرأة يف اجلزائر بصفة  و العسكرية يف الواليات الست بصفة عامة،

هذه الدراسة هو االهتمام  و من هنا فإن اهلدف من عامة و خمتصرة يف الكثري من األحيان،
 .بكشف الغموض عن هذا اجلانب

 األرشيفو كذلك استغالل  للمجاهدات قبل وفاهتن،الشهادات احلية استغالل الرغبة يف  -
 .ضافة إىل الكتب املصدريةباإل احمللي،

 .توضيح مظاهر مسامهة املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية-

 :إشكالية الدراسة

 للموضو  حول اسهامات املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة يف انتصار الثورة ةعامشكالية الاإلتتمحور 
إشكالية حاولت من خالهلا اإلجابة عن مجلة من التساؤالت و دور الثورة يف حترير املرأة؟ التحريرية  

 :الفرعية التالية

 قبل اندال   الثورة ؟  لوهراينالقطا  ابملرأة اجلزائرية يف احلركة الوطنية ا مدى مسامهةما  -

 ؟أم بعدها  تاريخ التحاقها بالثورة هل كان منذ االنطالقة -

مرد ذلك يعود إىل هل  ما هي األسباب اليت حفزت املرأة لالنضمام إىل جيش التحرير الوطين؟ -
 ؟ هناك دوافع أخرى حفزهتا غري ذلكأم  ؟ باالستقاللاقتناعها 

 ؟و انضمامها إىل الثورة   اجملاهدينبكيف مت اتصاهلا  -

 موقف الثورة من اشراك املرأة يف الكفاح املسلح؟ -

 تفو هل هذه املهام هي نفسها اليت كانت كلّ  ما هي املهام اليت أوكلت إليها بالوالية اخلامسة؟-
 هبا املرأة يف باقي الواليات األخرى؟
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 الثورة ؟ و ما هي اإلسرتاتيجية اليت إىل املرأة انضماممن موقف اإلدارة االستعمارية الفرنسية ما  -
 كان رد فعل املرأة منها؟كيف  و   ؟ كفاح املسلحاتبعتها لتحول بينها و بني ال

 :خطة البحث 

و أربعة  مدخلكمحاولة إلجابة على هذه التساؤالت فقد انتهجت خطة تضمنت مقدمة و 
 .ثيق مبوضو  الدراسةمالحق ذات ارتباط و  خبامتة استنتاجيه و األطروحة أهنيت و فصول،

 فت فيها بالّدراسة اليت أريد تناوهلا مربزة أمهيتها و أسباب اختيارفبالنسبة للمقدمة عرّ 
 كما  قمت موضحة فيها إشكالية البحث الرئيسية و التساؤالت الفرعية املرتبطة هبا، املوضو ،

مث تعرضت إىل  دراسة،و حددت فيها املناهج املعتمدة يف ال باستعراض خطة املوضو  بشكل عام،
مشرية يف األخري إىل بعض  نقد أهم املصادر و املراجع اليت اعتمدت عليها يف إجناز هذه األطروحة،

 .الصعوبات اليت اعرتضتين أثناء فرتة البحث
قبيل  هلذه املنطقة من الوطناألوضا  العامة مث تناولت  عرفت القطا  الوهراين،المدخل  ففي 

 الدور السياسي  برازإمع حماولة  ،ةاالقتصادية و االجتماعية و السياسي: ريريةاندال  الثورة التح
مث تطرقت إىل التحضريات للثورة اجلزائرية  و الوضع االجتماعي و االقتصادي للمرأة هبذا القطا ،

ليت  و رد فعل االستعمار على تفجري الثورة هبذه املنطقة ا ،(الوالية اخلامسة الحقا) باملنطقة اخلامسة
 .كانت تعج بالكولون

مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة  ":و الذي جاء حتت عنوان األول الفصلتعرضت يف و 
 و طرق املرأة يف التموين  املرأة املسبلة و دورها يف تعبئة اجلماهري،إىل  ،"بالوالية الخامسة

و ذكرت مناذج من  اخلامسة،كما تطرقت فيه إىل املرأة الفدائية و أعماهلا بالوالية .التمويل و
اإلحصائيات حول مشاركة املرأة اجلزائرية يف  أجنزتو  ،الواليةذه دائيات الاليت كن ينشطن هبالف

 و بعد ذكر دوافع و كيفية انضمام اجملاهدة إىل جيش التحرير الوطين، الثورة التحريرية هبذه الوالية،
و ختمت  و معاناهتا باجلبل، و االشتباكات،و مشاركتها يف املعارك  تطرقت إىل محلها للسالح،

 .الفصل بنماذج من جنديات الوالية اخلامسة
فبعد ، "دور المرأة في المنظومة الصحية بالوالية الخامسة":حتت عنوان الفصل الثاني و جاء

 و وصف املستشفيات و متركزها بالوالية اخلامسة  التطرق إىل النظام الصحي و تنظيماته،
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 ، وين باألدوية داخل الوطن و خارجهتناولت دور املرأة يف التم اخللفية الغربية، و بالقواعد
و معاجلتها للمجاهدين و مهامها  و تكوينها يف جمال التمريض داخل اجلزائر و باملغرب األقصى،

 .أخرى للممرضة سؤولياتالتعريف ببعض املمرضات بعد أن ذكرت م مع جتاه اجلزائريني،
 ت و الدعاية مامساهمة المرأة في مصالح االستعال"موضو  تتناول :لثالفصل الثا و يف

من خالل  ،"تأسيس املخابرات اجلزائرية أثناء الثورة"مستهلة احلديث فيه عن  ،"و المخابرات
و ذكرت  و وزارة التسليح و املواصالت العامة، إنشاء وزاريت االتصاالت العامة و املواصالت،

كما حاولت إبراز دور  .مث تناولت دور املرأة يف هاتني الوزارتني لتحريرية،خالل الثورة ا أعماهلما
 .نسى دور املرأة االتصالأدون أن  و مهام املراقبات السياسيات، املرأة يف اإلعالم و الدعاية،

ذكرت  ،"السياسة االستعمارية تجاه المرأة بالوالية الخامسة":إلى الفصل الرابعتعرضت يف و 
مث تطرقت فيه إىل ما عانته املرأة  منتشرة بالوالية اخلامسة، اليت كانت لسجونالتعذيب و فيه مراكز ا

نات السياسي ، ألنتقل إىل احلديث عن دعم السجيسجون من التعذيب النفسي و اجلسدييف ال
اخل ، و دورهن االجتماعي و الثقايف فيها ، مث تناولت استمرارية عمل املرأة الثوري دللثورة التحريرية

عها اجلغرايف يف الوالية ، و هذا بعدما عرّفت باحملتشدات و توزيحملتشدات رغم حياهتا الصعبة فيهاا
تدمري و ، و يف األخري ذكرت جرائم أخرى اليت سلطت على املرأة، من قتل و تشريد اخلامسة

 .غتصاب النساء الريفيات منهن خاصةاللمنازل و 
اليت توصلت إليها أثناء فرتة  ا جمموعة من النتائج،أهنيت موضو  األطروحة خبامتة ضمنته

 اإلجابة فيها عن التساؤالت املطروحة يف املقدمة يف شكل خالصات  ةحماول البحث،
 .و استنتاجات

ال يسع  و لتغطية فصول الدراسة إطلعنا على جمموعة هامة و متنوعة من املصادر و املراجع،
 :أمهها اجملال إلحصائها يف املقدمة،

 :الوثائق األرشيفية-1
فإنين اعتمدت  بإعتبار األرشيف هو املصدر األول و األساسي ألي دراسة من الدراسات التارخيية، 

، ...(الدركو  تقارير الشرطة الفرنسية) على جمموعة من الوثائق األرشيفيةيف إجناز هذه األطروحة 
خاصة حماضر )والئي لوالية مستغامن رشيف اللألاليت أتيحت يل فرصة اإلطال  عليها أثناء زياريت 
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هذا باإلضافة إىل جمموعة من  ،(الصاص)اخلاصة بتقارير مصاحل الشؤون األهلية و العلبة ،(الدرك
 .الوثائق اليت أفادتين هبا بعض اجملاهدات اليت قمت مبحاورهتن 

 :الشهادات الحية-1
 لتحريرية بالوالية اخلامسة قليلة جدا،إن الكتب اليت تناولت موضو  املرأة اجلزائرية خالل الثورة ا

و لكن و حلسن احلظ أنه يوجد املصدر احلي أو الشهادات الشفوية ألشخاص عايشوا الثورة هبذه 
لت هذه الروايات و شكّ  ،اجملاهداتو خالل حبثي هذا قمت جبمع شهادات حية من أفواه ، الوالية

،منها التسجيالت  و كانت متنوعة و عديدة ،ساعدتين يف إعداد خطة البحثاملادة األساسية اليت 
الشفهية اليت قمت هبا أو تلك اليت قامت هبا متاحف الغرب اجلزائري أو مركز الدراسات و البحث 

  ض اجملاهدات،يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب، أو تلك اليت كانت حبوزة عائالت بع
املقابالت الشخصية للمجاهدات على سبيل  نم و أو الشهادات املكتوبة يف الكتب أو الدوريات،

مقابلة خرية بن سعيد من سيدي بلعباس اليت أفادتين يف كيفية التعبئة اجلماهرية و دور : املثال
مع ذكرها ألهم املعارك اليت  احملافظ السياسي داخل الوطن و خارجه بالقاعدة اخللفية الغربية،

فقد زّوداين مبعلومات عن الصحة بالوالية اخلامسة  أما طيب براهيم فتيحة و صليحة خيو حضرهتا،
بن زينة عن املرأة االتصال يف  رمحونة و ذكرت يل و أهم املعارك يف املنطقة اخلامسة و السادسة،

املعلومات عن  الوالية اخلامسة و األعمال اليت قامت هبا يف جمال املخابرات و اجلوسسة و مجع
نفعتين شهادة  و تين كثريا شهادهتا يف دورها كمرشدة اجتماعية،هامشي فقد أفاد عائشةأما  العدو،
 دون أن ننسى شهادة الطيب بن أمحدبريكسي سيد يف عنصر املراقبات السياسيات،  خدجية

 املدعو رشيد الذي حدثنا عن دور املرأة مركزا عن املرأة يف منطقة تلمسان و خاصة يف صربة،
كشهادة عمارية  ،ودتين هبا املتاحف اجلهوية للغرب اجلزائريباإلضافة إىل الشهادات احلية اليت ز 

 و كذا مركز الدراسات و البحث يف احلركة الوطنية  ورديغي اليت استفدت منها يف جمال التمريض،
 .أمدين بشهادة املراقبات السياسيات و ثورة أول نوفمرب

خدجية     مثال شهادة و من ذلك كما كنت حريصة على اإلستفادة من الشهادات املكتوبة،   
 .بريكسي سيد اليت حاورهتا جملة أول نوفمرب

مبالغة يف بعض  افيهأن الشهادات احلية،  واملقابالت الشخصية  املالحظ على بعض هذه و
و لكن بعد  ،جملاهدينااجملاهدات و  أو بعض التناقض يف أقوال األحداث خاصة يف املعارك،
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و يف كثري من األحيان كانت املعلومات اليت تديل هبا  يقة،التحليل و التمحيص توصلت إىل احلق
 .إحداهن يف الشهادة تكملها معلومات اليت تكون قد ذكرهتا اجملاهدة أو اجملاهد يف شهادة أخرى

 :المهكرات الشخصية-3
 :أمهها  أفادتين فهناك مذكرات و كتب مصدرية املقابالت الشخصية و الشهادات احلية، فضال عن

و اليت تذكر فيها األعمال اليت  بن سعيد على شكل خمطوط اليت كتبتها خالل الثورة، خريةة مذكر  
 و كذا دروها بالقاعدة اخللفية الغربية، قامت هبا باملنطقة اخلامسة و السادسة من الوالية اخلامسة،

ن كراس  املذكرة عبارة ع ،دون أن تنسى سرد معاناهتا كامرأة و كمجاهدة خالل الثورة التحريرية
أو بعض املشاكل اليت كانت تواجهها خالل  كتبت فيه أهم األحداث اليت وقعت هلا خالل الثورة،

 .كما كتبت فيه اخلطب اليت كانت تلقيها على النساء الريفيات عملها كمحافظة سياسية،
 :أما الكتب املطبوعة فنذكر على سبيل املثال ال احلصر

سة الوطنية للكتاب، املؤس رأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية،نضال امل :درار مذكرة أنيسة بركات 
و تناولت  ،و تسرد هذه اجملاهدة جتربتها يف املنطقة الثانية من الوالية اخلامسة .4599  ،اجلزائر

 .دور املرأة يف الثورة باجلزائر بصفة عامة
و اليت تسرد فيه ، 1009زائر،منشورات وزارة اجملاهدين، اجل سرية جماهدة،:مذكرة مرمي خمطاري - 

و هو مهم ملن أراد  ،(معسكر و سعيدة و تيارت) يومياهتا خالل الثورة باملنطقة السادسة و السابعة
هذا الكتاب قد وضعت شهادات  يف آخر أن يكتب عن هذه املناطق و خاصة يف اجملال الصحي،

دة قد كتبت األحداث اليت و املالحظ أن هذه اجملاه جملاهدي و جماهدات هذه املناطق،حية 
 .عاشتها بالتفصيل اململ و بلغة سليمة و مجيلة

 :من أحداث الثورة املدنية و العسكرية يف منطقة معسكر و سعيدةأمينة بن سعدون شريف،  -
اجملاهدة يف سجلت  قد و اجلزائر، دار الغرب للنشر و التوزيع، املنطقة السادسة للوالية اخلامسة،

دث الثورة اليت وقعت يف هذه املنطقة من خالل ما عايشته هي و زوجها اجملاهد حوا ذكرةهذه امل
 ئرية مبختلف فئاهتا االجتماعية مركزة على الدور اليت قامت به املرأة اجلزا أمحد بن سعدون،

 مراحلها العمرية و مسؤولياهتا الثقافية يف مسرية الكفاح التحرري السرتجا  االستقالل الوطين، و
و هذا خري دليل على  ،(معسكر) شهيدات املنطقة السادسة و مت بالتعريف مبجاهداتكما قا

 .وفائها هلؤالء
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من مالحم املرأة اجلزائرية يف الثورة و جرائم االستعمار الفرنسي، دار الغرب :كتاب حممد قنطاري-
يف منطقته  املؤلف أهم اجملاهدات اللوايت كنّ  فيه مجع قد و، 4559، للنشر و التوزيع، اجلزائر

 .و خّلد أعماهلن و رد فعل املستعمر عن جهادهن ،(بين سنوس :املنطقة الثانية)
 و املالحظ أن املذكرات اليت كتبتها بعض اجملاهدات مثل مذكرة اجملاهدة مرمي خمطاري 

 مينة بن سعدون شريف أو حىت زوليخة بن مساعني خربوش،مل تكتب مبنهجية تارخيية،أأو اجملاهدة 
فمثال تتكلم عن معركة معينة مث تتكلم عن شيء آخر مث ترجع   ترا  التسلسل يف األحداث،إذ مل

و مل تكتب هذه املذكرات يف الغالب مبوضوعية، تعتمد على السرد  إىل موضو  املعارك مرة ثانية،
 يةتذكر بعض املناطق و الدواوير و ال تذكر أين توجد بالضبط مكتفية ذكر املنطقة أو الناح فقط،

أما التاريخ ففي كثري من األحيان تذكر السنة فقط و تنسى  ،(مثال املنطقة السادسة،الناحية الرابعة)
 .اليوم و الشهر

 :الجرائد 
و الصحف  .كما استعنت بأعداد من جريدة اجملاهد و املقاومة اجلزائرية لسان حال الثورة اجلزائرية

 Oran) ليكانريببب رو أورو ،(L’echo d’Oran)كجريدة ليكودورو الكولونيالية

republicain ) الثورة التحريريةفرتة ليت صدرت خالل ا. 
 :الكتب باللغة العربية

 كانت درجة اإلستفادة من الكتب املعتمدة كمصادر و مراجع للبحث متفاوتة من كتاب آلخر،
 :و من أهم الكتب اليت استفدت منها بالدرجة الكبرية أذكر

، 1040، اجلزائر اخلرب، ت، منشورا4ط ،التحرير الوطين جلبهة التقنية و خلاصةا املصاحل جناة، بية -
وزارة ضافة إىل مديريات باإل اجلوسسة و اجلوسسة املضادة، تطرقت كاتبته إىل املرجعي ا الكتابذه

 أما املرأة و املالحظ أهنا ركزت على اجلوسسة و جهاز املخابرات، .و املواصالت العامة التسليح
 .  بشكل مقتضب رها يف هدا اجلهاز فقد تطرقت إىل املراقبات السياسياتو دو  

 :التقارير
و هي عبارة عن تقارير قامت هبا منظمة اجملاهدين بواليات الغرب اجلزائري و ذلك للمشاركة يف 

و قد أفادتين كثريا يف دور املرأة أو التأريخ لبعض  امللتقيات اخلاصة بإعادة كتابة تاريخ الثورة،
 .احلوادث أو التنظيمات
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 :الرسائل و األطروحات الجامعية
لقطا  ل تعرضتاليت  اعتمدت يف حبثي هذا على قائمة متنوعة من الرسائل و األطروحات اجلامعية،

و املالحظ أهنا قد تطرقت للمرأة و دروها قبل و أثناء الثورة  الوهراين أو الوالية اخلامسة بصفة عامة،
 :و منها ،بشكل مقتضب

جامعة  أطروحة الدكتوراه، ،4591-4541 الواقع الصحي يف القطا  الوهراين رفاس، حممد -
 .قد ساعدين كثريا يف التعريف باملمرضات و ،1049-1041، سيدي بلعباس

 التاريخ يف دكتوراه ،(4591-4591 (اخلامسة الوالية يف اجلزائرية الثورة بوجلة، عبداجمليد -
 .1009-1002لمسان،ت جامعة املعاصر، و احلديث

جتربة  ،4594-4511املقاومة السياسية الوطنية بعمالة وهران ما بني  ،أوعامري مصطفى -
 .1009 جامعة وهران، أطروحة الدكتوراه، رهاصات الثورة اجلزائرية،إالتحالفات و 

 :المؤلفات باللغة األجنبية
و هي متنوعة و متفاوتة من  نبية،و يف إطار هذا البحث جلأت إىل بعض الكتب املؤلفة باللغة األج

 Les douars et des)كتاب جاكلني قروج  :و أذكر على سبيل املثال حيث األمهية،

prisons) يت عاشتها املرأة بالقطا  لو اليت مكنتين من معرفة األوضا  االجتماعية و السياسية ا
هي و رفيقاهتا  ناهتاقد ركزت اجملاهدة على معا ها،يالوهراين خاصة مبنطقة تلمسان و ضواح

 .دروهن السياسي و الثقايف فيها لدعم الثورة التحريرية و بالسجون الفرنسية يف اجلزائر و فرنسا،
      Abdrrahmen Berrouane,nom de guerre “Saphar“ ;Aux :و كتاب

origines   du  M.A.L.G :temoignage d’un companion de Boussouf ; 
 قد تطرق ،و هياكله و دوره يف الثورة التحريرية ،ملخابرات خالل الثورة اجلزائريةجهاز ا تناولي ذيلا،

 .تصربشكل خم يف هذا اجلهازللمرأة و دروها 
Mohamed Khiate ,Les blousses blanches de la révolution, préface du 

Dr Lamine Khane,Edition ANEP ,Alger,2012. ، تطرق هذا الكتاب إىل الصحة
 ف الكاتب العديد من األطباء و املمرضني و عرّ  ناء الثورة يف كل الواليات مبا فيها الوالية اخلامسة،أث

 .و املمرضات
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 :المجالت  أما
,Mars2011l'horison, Les combattantes de l'ombre ،قد خصصت  هذه اجمللة

ات املوجودة فيها قد و املعلوم ،و بصفة خاصة املراقبات السياسيات، للمخابرات اعددا خاص
جاءت مكملة لتلك املوجودة يف الشهادات احلية اليت قام هبا املركز الوطين للبحث يف احلركة الوطنية 

 .بريكسي سيدخدجية أو تلك اليت أدلت به اجملاهدة  و ثورة أول نوفمرب،
 :المتبـع المنهـج
 .التارخيية و األحداث ئعالوقا عرض يف خاصة الوصفي التارخيي املنهج على اإلعتماد حاولت

 فقد قمت الذي يعتمد على حتليل املعطيات و األحداث، :كما  اتبعت املنهج التحليلي النقدي
 يف املوضو  مصادر أن خاصة علمية مبوضوعية توظيفها و حاولت ،املعتمدة التوثيقية املادة بتحليل
استنتاج دور املرأة اجلزائرية يف حىت أتوصل إىل  و مذكرات، عن شهادات حية، وثائق عبارة أغلبها

دعم املقاومة قبل الثورة و أثنائها و ذلك يف اجملال العسكري و املدين بغرض إبراز املكانة اليت 
 .احتلتها  أثناء الثورة هبذه الوالية

ختالف و التداخل بني ملعرفة أوجه الشبه و اال استخدمتهفقد  كما اتبعت املنهج املقارن،
ختالف املوجود بني أقوال اجملاهدات و اجملاهدين الذين قمت معهم و إلبراز االأ واقعة و أخرى،

كما استعملت هذا املنهج ملقارنة  مبقابالت شخصية و حىت الشهادات احلية اليت حتصلت عليها،
ديريات اجلهوية املإنطالقا من املعلومات و األرقام اليت حتصلت عليها من  اجنزهتااإلحصائيات اليت 

 .و هذا للوصول إىل استنتاجات واليات بالغرب اجلزائري،لعدة 

 :الصعوبات

و هي يف احلقيقة صعوبات  فيما خيص الصعوبات نعلم بأنه لكل حبث تارخيي صعوبات و عراقيل،
روتينية تواجه أي باحث أو مؤرخ مثل تشتت املادة العلمية يف املكتبات و الكتب و اجملالت مع 

 و املراجع حىت  د احلصول عليها لتغطية جزء كبري من البحث و قلة املصادرقلة املادة العلمية املرا
 إىل جانب ذلك فالشهادات احلية جدها تتناول املوضو  بنو  من السطحية،أو إن وجدت 

و ال ألومهن يف ذلك  للمجاهدات و املناضالت إن توفرت فال ميكن اعتبارها شهادة موضوعية،
فكان يتطلب مين اجلهد الكبري و التسجيل  باإلضافة إىل املرض، فقد تداركهن الكرب و النسيان

و خاصة و أن البعض  عدة مرات لكسب ثقتهن و تذكر ما نسينهن يف املقابلة السابقة، معهن
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إضافة إىل سكوت اجملاهدات و اجملاهدين الذين قمت مبحاورهتم عن  منهن كن غري متعلمات،
ألنه أقسموا على املصحف ، ر الثورة و ال جيب البوح هباأسراإذ يعتربهنا سر من  القضايا، بعض

 الشريف على أن ال يذكروهنا ألحد، و لعل أهم هذه القضايا تلك اليت تتعلق باجلوسسة 
 .و املخابرات اجلزائرية

 اليتصعوبات خاصة فيما يتعلق بصعوبة اإلطال  على الوثائق األرشيفية  عرتضتيناكما 
 بلدية وهران يف كل من والية و  ، 4591-4591الفرتة املمتدة من ختص الثورة التحريرية يف 

سهولة فيما  تو على العكس من ذلك وجد الغزوات و ندرومة، بلدية و ،عني متوشنتوالية و 
 .رغم ندرة الوثائق اخلاصة باملرأة الية مستغامن،و يتعلق بأرشيف 

 يدي بعدد اجملاهدات كما أن بعض مديريات اجملاهدين بالغرب اجلزائري رفضوا تزو 
مما اضطرين إىل  و هذا للقيام باإلحصائيات و مقارنتها ببعضها البعض، و املسبالت و الشهيدات،

 .و حساب عدد الشهيدات لسد هذا النقص ،السجل الذهيب هلذه الوالياتاالستعانة ب

بل زادتين عرتضتين مل تثن من عزمييت عن البحث يف هذا املوضو ، اإن هذه الصعوبات اليت   
 و هذا بفضل اهلل عز و جل و بتشجيع دائم من  إصرارا على إهنائه و متكنت من إجناز أطروحيت،

 .الذي قدم يل مساعدات علمية و منهجية "أوعامري مصطفى " األستاذ املشرف
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 .المـــــــــــــــدخل

 .1591-1519(المنطقة الخامسة)القطاع الوهرانيباألوضاع العامة 

ندال  الثورة االفرتة اليت سبقت  -4591و 4519تعترب الفرتة املمتدة ما بني سنيت 
فقد  ،إذ تعد سنوات املخاض مليالد ثورتنا اجمليدة، ية يف تاريخ اجلزائرفرتة بالغة األمه -التحريرية

جتماعية على املستوى الوطين و اإلقليمي و الدويل عجلت اقتصادية و او  وقعت أحداث سياسية
 .ندالعها يف كامل الرتاب اجلزائري مبا فيه القطا  الوهراينا

نعرف  رتأينا أنا ندال  الثورة التحريرية و مسامهة املرأة اجلزائرية فيها،او قبل التطرق إىل 
قتصادية و السياسية يف هذه جتماعية و االنتحدث عن أوضاعه اال و لقطا  الوهراين،باأوال 

 .ف و األسباب اليت أدت إىل قيام الثورةحىت نقف عند الظرو  الفرتة،

 و يقابله املصطلح الفرنسي صطلح القطا  الوهراين هو مصطلح لغوي مركب،مإن 
(ORANIE)، ستعمارية الفرنسية على اجلهة الشمالية الغربية من سم أطلقته السلطات االاهو  و

حيده من الشمال  ،2ربعكيلومرت م92391يرتبع هذا القطا  على مساحة قدرت حبوايل  ،1اجلزائر
 -األقاليم الصحراوية نوباجل و من كلم، 399ه البحر األبيض املتوسط بشريط ساحلي يبلغ طول

 3.و من الشرق عمالة اجلزائر من الغرب املغرب األقصى،و حدود عني الصفرا، 

 انت هذهفك ،4532ذ منستعمارية القطا  الوهراين إىل ستة دوائر مت اإلدارة االقسّ 
 مستغامن ه،992492 وهران و هي عاصمة القطا  مبساحة :و هي ،ئر متفاوتة املساحةلدواا

 ،ه4411911 معسكر ،ه59509بلعباس سيدي ،ه910909 تلمسان ،ه295490

                                                 
1
- Robert Tinthoin,l’oranie :sa géographie, son histoire, ses centres vitaux, Edition,:L .Fou- 

que ,Oran,1952,p40. 
منشورات دار القدس  ،4519-4535،املقاومة السياسية بالقطا  الوهراين خالل احلرب العاملية الثانية  مصطفى أوعامري-2

 .02،ص1043، ،اجلزائر العريب
3

 - Robert Tinthoin,op.cit,p40. 
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بلدية   (410) عشرين وئة اإىل مبدورها سمت هذه الدوائر قد قُ  و 1.ه1119215 تيارت
 بلدية خمتلطة (49) ية عشرمثان و (communes plein exerciceكاملة الصالحية 

(communes mixtes)،  يف الفرتة  بلدية وفق نظام اجلماعة الذي أنشأتضم ستة مراكز
 4519.2-4532املمتدة ما بني 

و املالحظ أن التقسيم اإلداري للقطا  الوهراين ما كان إال وسيلة إلحكام القبضة على 
 نن السيطرة على ممتلكات و ثروات اجلزائريني الذية يف يد املعمرين من أجل املزيد مو آل ،اجلزائريني

ينشطون ضمن اقتصاد صغري و حماصر حىت يف املناطق  وجدوا أنفسهم معزولني يف املناطق النائية،
 3.السهبية مثل سهل السرسو بتيارت

 ،4539حسب إحصائيات سنة  نسمة 4913399لقد بلغ عدد سكان عمالة الوهراين 
فمن الناحية اإلثنية  و قد تنوعت عناصره، ،45194نسمة سنة  4592411 لريتفع العدد إىل

 :وجدت به ثالثة عناصر بشرية خمتلفة و هم

 نيمن السكان األوروبي %40ب نسمة أو ما يقارب  10000اليهود قدر عددهم حوايل *
من األحياء اليهودية يف املدن  %50حتلوا او قد  منهم استقروا مبدينة وهران وحدها، %90و 

 5.حتكروا تقريبا كل جتارة اجلملةاإذ  و معسكر، تلمسان، لكربى خاصة وهران،ا

و يعد اإلسبان الفئة  ،نسمة 355921ب4539 فقد قدر عددهم سنةاألورويب أما العنصر * 
و قد ظل  ،نسمة 99591الغالبة يف القطا  الوهراين إذ بلغ عددهم يف نفس السنة حبوايل 

إن التمركز الكثيف لألروبيني  ،6حىت هناية األربعينات هبذه املنطقة ىلحيتلون املرتبة األو  االسبان
                                                 

 .09-02صص  ،املرجع السابق، مصطفى أوعامري-1
 .70نفسه،صاملرجع  -2
جامعة  رسالة ماجستري، ،4591-4519جتماعي و السياسي يف القطا  الوهراينالوضع االقتصادي و اال حممد بلحاج، -3

 .09،ص 1009-1002، وهران
 .02صص ،املرجع السابق، مصطفى أوعامري -4
 .44،ص نفسهاملرجع  -5
 .44-40،ص ص نفسهاملرجع  -6
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 إذ جعلتهم. بالقطا  الوهراين سيكون له انعكاسات على املستوى السياسي و االقتصادي
 بالرغم من أهنم العنصر البشري ،موهنديضطه على املسلمني اجلزائريني أهل البلد و ونتسلطي
رتفعت هذه النسبة او  ،% 29.3ة بنسب الغالب يف القطا  الوهراين (العنصر الثالث يف اجملتمع)

وهران اليت يتفوق فيها  دائرةستثناء اب ،(نسمة4113991قدرت ب )4519ة سن% 25إىل
اليت  ، احلياة البائسة الفقر املدقع و ضظهاد تظهر مالحمه من خاللهذا اال 1.العنصر األوريب نسبيا

متلكوا انتيجة جلشع املعمرين الذين  بعد احلرب العاملية الثانية،خاصة  ،كان اجلزائريون يعيشوهنا
خصصت هذه األراضي لزراعة الكروم  ،هذا القطا  من املساحات الزراعية اخلصبة يف أكرب قدر

أي  هكتار، 4399000استولوا على  4590ففي حدود سنة  ،بالدرجة األوىل و زراعة احلبوب
و حتول  3.مما نتج عن ذلك بطالة يف صفوف الفالحني ،2ما يعادل نصف املساحة اإلمجالية

يعملون   لدى املستوطنني،نيلكني هلذه األراضي إىل عمال مخاسالفالحون اجلزائريون من ما
و عدد كبري من العمال  ،لساعات طويلة يف أرض الكولون من الصباح إىل غروب الشمس

 4.سن األحوالالزراعيني مومسيني يشتغلون ثالثة أشهر يف السنة يف أح

ضرابات للمطالبة إجلأ العمال املزارعون إىل  ،رقتصادي املو كمحاولة لتغيري الواقع اال
ضراب آالف العمال املزارعون يف شهر سبتمرب إو مثاال على ذلك  بتحسني أوضاعهم املزرية،

ا و إن دل هذ سبدو و تلمسان للمطالبة برفع األجور، بن باديس،ا جبهة عني متوشنت، 4594
 ستعداد الفالحني و سكاناو  على شيء فإمنا يدل على روح املقاومة و رفض الذل و اخلنو ،

 

                                                 
 .05-09ص ص املرجع السابق، مصطفى أوعامري، -1
،ص 4591، سبتمرب،أكتوبر، (93 ،) جملة الثقافة،، األرياف اجلزائرية عشية اندال  حرب التحرير الوطين جياليل صاري،-2

453 . 
 ص ،1ج ،(15 ،)لسان حال الثورة التحريرية، ،جريدة املقاومة الفقر و املرض و اجلهالة، :سياسة االستعمار االجتماعية3-

09. 
 ف.ب.و.د.و.م ،(42 ،) ،جملة املصادر ،4591- 4530 البنية االجتماعية و االقتصادية للريف اجلزائري سعد طاعة،-4
 .93-91ص ص ،1009السداسي األول، ، ،اجلزائر 4591ن .أ.ث.و .ح .
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 1.ف الثوريناألرياف إىل مقاومة املستعمر و طرده عن طريق الع 

ال يكادون يكسبون ما يسد رمقهم،  جعلت الفالحنياالقتصادية املزرية  هذه األوضا 
ما دفع بالكثري من سكان البوادي و القرى  إىل  التغذية،عائالهتم يعانون من سوء  فأصبحوا هم و

ففي منطقة الرمشي  ،2كمحاولة منهم لسد رمقهم أكل عروق النباتات و احلشيش و البلوط ،
بتلمسان مثال  أصبح أكثر من نصف سكاهنا بعد احلرب العاملية الثانية يقتاتون احلشائش اليت تنمو 

كان الكثري منهم خيطئون يف  بل و الزيت  و امللح و احلمص،و يضيفون إليها نصيب من  تلقائيا،
و رغم . 3ستهالك النباتات اخلطرية على صحة اإلنسان كالفطريات السامة اليت تؤدي إىل املوتا

  ، 5إال أن الفقر بقي غالبا على عامة الناس 4590-4512يف الفرتة ما بني 4انتهاء أزمة التموين
كالسل و التيفوس الذي ظهر خالل احلرب العاملية الثانية    ض الفتاكةاألوبئة و األمرا كما انتشرت

األثر الكبري يف حصد هذه االوبئة أرواح  نعدام الرعاية الطبيةال كان  و ،4512استمر إىل غاية سنة

                                                 
1-Abdrrahim Taleb Bebdiab,chronologie des faits et mouvements sociaux et politiques en 

Algerie1830-1954,Alger, édition,1983,p60. ،بوادر الثورة بالغرب اجلزائري قبيل  مصطفى أوعامري:و ينظر أيضا،
ثورة نوفمرب4591، اجمللة التارخيية املغاربية، ) ،491(،مؤسسة التميمي للبحث العلمي و املعلومات،تونس ،جانفي،فيفري 

.499،ص تونس ،1049  
 املرجع السابق صاري،جياليل :ينظر أيضاو  ،09،صاملصدر السابقالفقر و املرض و اجلهالة،:سياسة االستعمار االجتماعية-2

 .451،ص
األوضا  االجتماعية للشعب اجلزائري منذ هناية احلرب العاملية الثانية إىل اندال  الثورة التحريرية الكربى  قريشي،حممد -3

 (.PDFعلى شكل.)95ص ،1001-1004 جامعة اجلزائر ،رسالة ماجستري، 4519-4591
باملقابل اتبعت  لُتمون جيوشها يف أوروبا، خالل احلرب العاملية الثانية قامت السلطات االستعمارية باستنزاف خريات البالد، -4

تأخذ مبوجبه كيلو غراما من  (القسيمة) ونحبيث أصبحت العائلة اجلزائرية الواحدة متون بالب سياسة التقتري و شدة احملاسبة،
باإلضافة إىل أهنا كانت تعطيها خبزة واحدة يف اليوم،   السكر و القهوة و لرتا واحدا من الزيت شهريا حسب عدد أفرادها،

مه إىل و قد سبب قلته إن مل نقل انعدا و امتد التموين بالبون إىل مواد التطهري كالصابون مثال، كفاها ذلك أم مل يكفها،
كان يشاهد العشرات من مواكب املوت قاصدة   4511و4513ففي الفرتة املمتدة ما بني  انتشار داء التيفوس و الطاعون،

و .و.ح.ف .ب.و.د.و.م منشورات مذكرات اجملاهد منور صم ، منور صم،: ينظر إىل) .املقربة يوميا بسبب وباء الطاعون
 .29-21، ص ص 1044، ،اجلزائر 4591ن.أ.ث.
 .93نفسه،صاملصدر -5



 1591-1519(المنطقة الخامسة)القطاع الوهرانيباألوضاع العامة               ـدخلالمــــــــــــــ

 

18 

 

و لعل هذا ما جيعلنا  نتفّهم  املرأة اليت 1.و خاصة فئات األطفالاآلالف من املسلمني اجلزائريني،
 و صربت على فقدهم كلهم يف أغلب األحيان، أوالدها للمشاركة يف الثورة التحريرية، دفعت بكل

ألهنا اعتادت على رؤية فلذة كبدها ميوت و هو صغري من جراء املرض، فتفرح لوفاته فداء للوطن 
 .فهو يف كال احلالتني سوف ميوت

مضاعفات احلمل  و من و قد عانت املرأة هي أيضا من خمتلف هذه األمراض و األوبئة،
ما يزيد األمور تعقيدا هو أن املرأة   حيث كثرت حاالت اإلجهاض و الوالدة املبكرة، و و الوالدة،

 و يذكر املمرض 2.كانت ال تعرض نفسها على طبيب أجنيب خوفا من تدنيس شرف أسرهتا
 Ces Appelés qui on dit"يف كتابه (Jacquey Xavier")كزافيي جاكي "الفرنسي

non pour la torture"  بالبيض  بعض املناطقأن الوضع الصحي لسكان(Geryville 

نتشار األمراض املعدية كمرض و هذا نظرا ال كان متدهور خاصة النساء و األطفال، (سابقا
و هذا نتيجة للظروف املعيشية  إضافة إىل النقص احلاد يف الوزن، مرض السل، القيحي، السحايا

 كان يستقبل هذا املمرض الكثري من كما ،شتاء   ا ون يف اخليام صيفإذ كانوا يعيشو  املزرية،
 3.غتصاهبن من طرف اجلنود الفرنسينياالفتيات الاليت مّت 

البعض قرر  لة  للمحافظة على حياته و حياة عياله،و و أمام هذه األوضا  املزرية و كمحا
م سوى دوا بيتا يأويهجيفلم  ضل،حنو املدينة ظنا منهم أهنم سيجدون حياة أفاهلجرة من الفالحني 

 أما البعض اآلخر ،على إجياد أي عمل لسد رمق احلياةغري قادرين  ،القصديرية بيوتا يف األحياء
 4.فرنسا فقد آثر اهلجرة حنو أوروبا و خاصة عمال يف املدن  ممن انتزعت أراضيهم و مل جيدوا

                                                 
ص  ، ص1041األوضا  االقتصادية و االجتماعية يف القطا  الوهراين، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، ،حياة تابيت -1

192-199. 
 جامعة جياليل اليابس، ،أطروحة دكتوراه، 4591 4519 األوضا  االجتماعية و الثقافية يف عمالة وهران حممد غريب،-2

 .430ص ،1049-1041، سيدي بلعباس
3-Jacquey Xavier, Ces Appelés qui on dit non pour la torture ,Saihi Edition ,Algerie,pp 36-

37-40-49. 
-4591 اجلزائرية التحريرية الثورة يف العسكري التنظيم ،يبلأمال ش:،و ينظر أيضا459ص املرجع السابق،جياليل صاري،  -4

 .301ص ، 1009 باتنة، جامعة املعاصر، و حلديثا التاريخ ماجستري يف رسالة ،4591
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فالعائلة اجلزائرية  ،1شعبية فقريةاملرأة اجلزائرية يف مدن القطا  الوهراين بأحياء  عاشت
 :كانت هذه الغرفة متعددة الوظائف الواحدة كانت تتكدس يف غرفة واحدة رغم كثرة أفرادها،

ستقبال الضيوف، يف غالب األحيان تكون يف حوش و هي أيضا قاعة ال و غرفة نوم، مطبخ،
مل توفر السلطات  ،2تغرف مالكه يؤجر كل غرفة منها لعائلة من العائال (09) مكون من مخسة

 فكانوا يعيشون على ضوء الشمو  أو الكانكي أو الكربيل، ستعمارية الكهرباء لكل اجلزائريني،اال
فيضطر األطفال إىل اخلروج للشار  حىت يكتبوا  اليت تطلق غاز أكسيد الكربون املضر للصحة،

 شتاء رغم برودة الطقس،و أحيانا يكون ذلك يف فصل ال واجباهتم على ضوء اإلنارة العمومية،
رفاقه ليتحمل التلميذ ذلك و يقوم بواجبه املدرسي و هو يف أوج سعادته ألنه دخل املدرسة خالفا 

و كغريهم من اجلزائريني  أما يف األرياف فكان سكان القطا  الوهراين 3.و هم األغلبية احملرومة
تأوي هذه  ،5و األكواخ4"القريب"مى فاملؤقتة تس يعيشون إما يف مساكن مؤقتة أو دائمة، املسلمني

أما املساكن الدائمة فكانت عبارة  ،6األخرية عادة أكثر من عشرة أفراد لوجود نظام العائلة الكربى
فالقرى املتجمعة تكون يف  تشكل قرى صغرية خاصة باجملتمع الزراعي، عن مساكن بسيطة،

املشىت أو  الدشرة، :يها عدة أمساءو يطلق عل و املبعثرة منها جندها يف املرتفعات، السهول،

                                                 
: ينظر إىل. كحي احلمري و مديوين مبدينة وهران "فيالج نيقر"بنتها اإلدارة االستعمارية على حواف املدن تعرف باسم  -1

جامعة  أطروحة الدكتوراه، (4535-4920) التحوالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية يف عمالة وهران خدجية خبتاوي،
 .335-339،ص ص 1041-1044 وهران،

 .99،املصدر السابق،ص منور صم-2
 .92-99ص ص ،نفسه املصدر-3
و هي عبارة عن مسكن بسيط  و يدل وجودها على فقر أصحاهبا و قلة حيواناهتم، ،يسكنها أشباه الرعاة يف فصل الشتاء-4

املرجع السابق،  خدجية خبتاوي،:ينظر إىل.)ف منحدر من القشله سق خيلو من النوافذ يبىن من األغصان أو احلجارة و الطني،
 199ص

 .نفسهاملرجع  -5
 .304املرجع السابق ،ص أمال شليب،-6
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كان  (تلمسان)و يف بعض املناطق كسبدو. و هذا حسب املنطقة اليت تتواجد فيها القصر،
 1.السكان يعيشون يف اخليام

 ترى الظلم  التمييز العنصري يف اجملتمع اجلزائري، عاين من سياسةكانت املرأة اجلزائرية ت
و إن قُبل  ،مدرسحبق الت ون حىتظفأطفاهلا ال حي رس،و العنصرية يف كل مكان حىت يف املدا

و جُتندهم فرنسا يف صفوف  ال جيدون حىت الرعاية الصحية، 2البعض منهم فيعاملون بعنصرية
و البقية ممن بقوا يف اجلزائر  ستعماهلم كدرو  بشرية يف حروهبا عند بلوغ سن الشباب،جيشها ال

 مل .3يف شوار  املدن األوروبينيدهان ليمسحوا أحذية السوى علبة  ،منه ال جيدون عمل يقتاتون
بتعليم اجلزائريني إال بالقدر الذي خيدم مصاحلها، و هذا حملاربة الدين  اإلدارة االستعمارية هتتم

و كرد فعل عن هذه السياسة  اإلسالمي و اللغة العربية و بالتايل حمو مقومات الشخصية اجلزائرية،
بتأسيس  (ج.م. .ج)مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيزائري و قام كل من حزب الشعب اجل

و قد  4.لغرس املبادئ اإلسالمية و بث الروح الوطنية اجلزائريني، و ذلكمدارس عربية لتدريس 
و دعوا إىل ضرورة  املدارس،يني يف مطلع اخلمسينات إىل خطورة تلك تنبه بعض املسؤولني الفرنس

 .  و فتحها يف وجههمصة هلم املخصالفرنسية رفع عدد املدارس 

 ،4539 اإلسالمي سنةج باإلصالحات خالل املؤمتر .م. .خاب أمل جأن  فبعد
 اللغة العربية و اإلسالم و اهلوية للمحافظةعتماد على أنفسهم و كثفوا جمهوداهتم اإل قادهتا صمم

                                                 
و ينظر  ،40:30:على الساعة 1041-40-19 مرمي برحال، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان يوم-1

 .41:30:على الساعة 1041-44-40 ،يوم بباب وهران بتلمسان مقابلة شخصية مبقر سكناها بن عراج ،عائشة  :أيضا
-41-19 يوم ببين صاف والية عني متوشنت، 01 مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رقم ،هامشيعائشة  -2

 ن،مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهرا ،خيوصليحة  :و ينظر أيضا ،43:19:ةعلى الساع 1049
 .05:19 :على الساعة 1049-02- 10م يو 

3-Robert Davezies ,Le front ,les éditions de minuit ,Paris, 1959, pp 189-191. 

جتربة التحالفات و ارهاصات الثورة  :4594-4511املقاومة السياسية الوطنية بعمالة وهران ما بني  مصطفى أوعامري،-4
 .41-44ص ،1005-1009، وهرانجامعة  أطروحة دكتوراه، اجلزائرية،
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ل يف الريف اجلزائري ستمر نشاطهم يف التغلغاو  ،1و أسسوا بعد احلرب مدارس جديدة  الوطنية،
الشيخ عبد احلميد بن باديس يف تعليم  و قد رأى 2.اوهنرغم الصعوبات الكبرية اليت كانوا يواجه

فالفتاة هي أم الغد اليت تسهر على تربية  الفتاة اجلزائرية هدفا بعيد املدى إلخراج العدو الفرنسي،
دينه احلنيف و له شخصيته اليت  مبادئعلى  تربيهم األوالد و تعليمهم الفضيلة وجتنبهم الرذيلة،

ستعمار الفرنسي الداعي إىل حمو مقومات الشخصية اجلزائرية،شخصية ختتلف عما كان يريدها اال
شخصيته اليت ستقوده يف األخري  ،ستعماريةاال اإلدارةاليت تدعوه إىل نبذ الظلم املسلط عليه من 

 3.ستعمارإىل كسر قيد العبودية و اال

خبالف  ج أقساما خاصة بالفتيات لتدريسهن جمانا.م. .ا املبتغى فتحت جو لتجسيد هذ
هذا ما أدى إىل  ،ملدرسة العربية للتعلمإىل ا نرساهلإعلى  نهذا لتشجيع أهله و ،الطلبة الذكور

 ،ارتفع عدد التالميذ  4591بتلمسان سنة  "عائشة"ارتفا  عددهن، فمثال بعد افتتاح مدرسة 
أكدت إحصائيات جريدة البصائر تفّوق اإلناث  4591و يف سنة  .4لفنيو التلميذات إىل األ

                                                 
مدرسة  مدرسة مغنية، مدرستان يف مدينة تلمسان،:مدرسة تتوز  كما يلي (43)إحصاء ثالثة عشر متّ  4591سنة  يف -1

 مدرسة املطمر، مدرسة احلناية، مدرسة بين صاف، مدرسة دوار عني غرابة، مدرسة صربة، مدرسة أوالد ميمون، الغزوات،
ن إرجا  ذلك إىل غلق السلطات االستعمارية البعض منها لتخوفها من نشاط هذه املدارس يف توعية و ميك و مدرسة بوحسون،

الذين يزاولون  وصل عدد التالميذ و .و جعلهم على أهبة االستعداد خلوض حرب ضدها الشباب و بث فيهم روح الوطنية،
-4591و ثورة نوفمرب( بين هديل)  غرابةعني ،بن دمحان حممد:إىلينظر  ).4591سنة تلميذ 1349نتظام االدراسة ب

 ، عبد اجمليد بوجلة، :نظر أيضايو  ،45ص ،4553اجلزائر، املكتب الوالئي ملنظمة الوطنية ألبناء الشهداء بتلمسان، ،4591
-1002تلمسان، جامعة املعاصر، و احلديث التاريخ يف دكتوراه ،(4591-4591 (اخلامسة الوالية يف اجلزائرية الثورة

 .19ص ،1009
 لكن املضايقات الكربى كانت تأيت بعض مجعيات الزوايا املوالية لإلدارة االستعمارية، كانوا يواجهون صعوبات من قبل -2

 ،السابق املرجع كرمي ولد نبية،  :ينظر إىل.)بالدرجة األوىل من طرف احلكام اإلداريني و مساعديهم داخل البلديات املختلطة
-1000 جامعة وهران، رسالة ماجستري، بلدية عني متوشنت املختلطة منوذجا،:اري احمللي يف اجلزائرو النظام اإلداالستيطان 

 . 499،ص1004
 سهامات املرأة اجلزائرية يف الثقافة و الفكر ا:امللتقى الوطين ،الثالثية املقدسة و املرأة يف تاريخ اجلزائر املعاصر ،مصطفى حليمي-3

 .09-01ص ص ،جامعة جيجل ،1049نوفمرب 49-42يومي  و األدب،
 ،(499 ،)، اجمللة التارخيية املغاربية ،(4591-4519) احلركة النسوية بالقطا  الوهراين قبيل الثورة التحريرية جازية بكرادة،-4

 .13ص ،1042فيفري مؤسسة التميمي للبحث العلمي و املعلومات، تونس،
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 93إذ بلغ عدد الناجحني  ج بوهران و تلمسان،.م. .الناجحات على الذكور يف مدارس ج
، و هذا دليل على الدور الذي لعبته اجلمعية و صحافتها و دعايتها يف تغيري 1بنتا 14ناجح منهم 

و كذا إىل رغبة الفتيات الكبرية يف  يئا جتاه خروج املرأة و تعلمها،ذهنيات الرجل السلبية شيئا فش
 .التعلم و شغفهن يف التحصيل العلمي و نيل الشهادات

باستثاء  املدنية،العائالت  كان مقتصرا على بعض  الفتيات باملدارستعليم  و املالحظ أن
يما عربيا أو أجنبيا بعد السن  مل تكن البنت اجلزائرية تعرف تعل ج،.م. .هتا جأاملدارس اليت أنش

حىت املدرسة الفرنسية مل تكن لتذهب إليها إال بعض  بل و إال يف أحسن الظروف، 41أو  05
 .3كان ذلك بعد احلرب العاملية األوىل و ،2ستعماريةاال و املقربة من اإلدارة بنات العائالت الثرية

 هذا التخلف الفكري  املناطق الريفية،خاصة يف  ،4فحالة التمدرس كانت ضعيفة لدى اجلزائريني
و أصبح  اإلسالم جعل املرأة فريسة سهلة للخرافات و البد  و الشعوذة، ملبادئ اخلاطئو التأويل 

 5.البخور و زيارة األولياءق جتماعي يدور حول نقل األحجبة و حر نشاطها اال

من الوضع العام الذي  ندال  الثورة اجلزائرية جزء ال يتجزأ اكان وضع هذه املرأة قبيل 
كانت تعاين   6و وضع اإلنسان اجلزائري من جهة أخرى، كانت عليه اجلزائر ككل من جهة،

 حالة من الكبت و اإلمهال و اجلمود، فمشاركتها يف اجملتمع ال تتعدى دورها يف اإلجناب و الطبخ 
                                                 

 .4591-05-40 ،(191، ) ،جريدة البصائر -1
 ،05:19:على الساعة 1049 -02-10مقابلة شخصية مبقر سكىن ميينة الروميك بلوسطو بوهران يوم  و،صليحة خي-2

 .44:30على الساعة1049-01-01م يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  مقابلة شخصية خرية بن سعيد،:و ينظر أيضا
 املرأة :( :(4591-4591)تحريرية اجلزائرية اإلنسانية يف الثورة ال آخرون ،القيم الفكرية و عبد الكرمي بوصفصاف و-3

 19 قسنطينة، جامعة منتوري، ،منشورات خمرب الدراسات التارخيية و الفلسفية،4،ج  اجلزائرية قيمة من قيم الثورة التحريرية
 .01ص  ،1003فريلأ
وعامري،املقاومة السياسية مصطفى أ:ينظر إىل).2300.و يف التعليم العريب ،2919بلغ عدد اإلناث يف التعليم األورويب-4

 .49،املرجع السابق،ص...بالقطا 
دراسات و حبوث امللتقى : سامية خامس، مسرية نضال املرأة اجلزائرية يف احلركة الوطنية و الثورة التحريرية، كفاح املرأة اجلزائرية-5

 .312،ص 1002اجلزائر، ،4591 .ن .أ .و ث .و.ح.ف .ب.و .د .و.منشورات م ،1،ط الوطين األول حول كفاح املرأة
 زهرة ديك ،:ظر أيضا ين و،5،ص 4529جمموعة نظرات عن اجلزائر ،وزارة اإلعالم ،اجلزائر ، املرأةاجلزائرية ، اإلعالم،وزارة -6

 .114،ص 1041تارخيية ،دار اهلدى ،اجلزائر ، حقائق عن احلرب التحريرية رصدهتا شخصيات نضالية و
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الرجل يف أعماله الزرايب و مساعدة  بعض األعمال البدائية كغزل الصوف و نسج الربانس و و
 1.الزراعية باحلقول

إن   –بتدائية ُجل الفتيات جُتربن على املكوث يف البيت بعد أن تتحصلن على الشهادة اال
اليسمح هلن باخلروج منه إاَل للضرورة -سنحت هلن الظروف بارتياد املدرسة كن حمظوظات و

تلزم البنت أمها  و بلوغ ،الكساء عند ال القصوى و ذلك خوفا عليهن، ليفرض عليهن النقاب و
فقد كانت البنت  ،متهيدا للدخول يف عامل الزواج حتضريا و تدرهبا على شؤون البيت، لتعلمها و

 سنة دون أن يكون هلا رأي يف هذا الزواج 42-49تزف إىل بيت زوجها و عمرها يرتاوح ما بني 
و يالحظ أن الزواج كان  ة،سن 10-49أو املهر أو العريس ،أما زوجها فسنه كان يرتاوح مابني 

 هذا ليحقق اجملتمع عدة أهداف و أبعاد اجتماعية ،دينية  يتم يف سن مبكرة لكال الطرفني و
ستزادة أخالقية ناهيك عن األبعاد السياسية املتمثلة يف إجناب أكرب عدد ممكن من األطفال ال و

كانت املرأة تنشغل بعد الزواج يف .2يةاملواطنني اجلزائريني للرد على سياسة اإلبادة اجلماعية الفرنس
ال  و أطفال (40) حيث كانت الواحدة منهن تلد عشرة تربية األوالد تربية دينية وطنية، إجناب و

اجلو  و األمراض و األوبئة حتصد  ، أما الباقي فكان الفقر و(09) يعيش منهم إال مخسة
 . 3أرواحهم

فرنسي النصيب األكرب من املعاناة و احلياة لقد جترعت املرأة اجلزائرية يف ظل احلكم ال
 خاصة خالل سنوات اجملاعة  و األوبئة، و األمراض، و احلرمان، و اجلو ، الفقر، :البائسة

 هذا الواقع دفعها إىل السعي عرب كل السبل من أجل إعالة أسرهتا و توفري حاجاهتا  و القحط،
لسد  ىل بيع كل ما متلك من حلي و متا ،ضطرت يف كثري من األحيان إابل  و حاجات أطفاهلا،

و دفع  ،ةاملرتاكم و وطأة الديون و مساعدة زوجها يف مواجهة غطرسة الكولون، نفقات بيتها،

                                                 
 .319ص ،املرجع السابقسامية خامس، -1
 .25-29ص ص، منور صم ،املصدر السابق،-2
 .23ص  ،املصدر نفسه -3
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 ضف إىل ذلك الغرامات املالية ،1اليت أثقلت كاهل الفرد اجلزائري يف تلك الفرتة الضرائب املتنوعة
 .2رة االستعمارية نتيجة نشاطه السياسياإلدا اعتقلتهاليت كانت تفرض على زوجها الذي 

قررت املرأة يف القطا  الوهراين  قتصادي الذي كانت تعيشه عائلتها،و أمام الوضع اال
مساعدة زوجها أو معيلها ،إما من خالل املشاركة يف عمليات احلرث و البذر، احلصاد وحىت 

يتم دون أن ختتلط بالرجال يف  و كل ذلك أو من خالل قيامها جبين الفواكه و اخلضروات، الرعي،
فإن الظروف يف   و ألن الكثريات من النساء مل تتعلمن و مل يكن لديهن شهادات، ،3احلقول

كثريمن األحيان كانت تضطر الواحدة منهن إىل اخلروج من البيت للعمل كخادمة يف بيوت 
ن من جتد عمال  وظات منهو احملظ4تنظف و تغسل فتهان و تذل كرامتها، نسائهم، و املعمرين

 5.بيوت العائالت اجلزائريات املسلمة الثرية كخادمة يف

هذه احلرف اليت كانت منتشرة يف كل  قامت املرأة اجلزائرية بأشغال حرفية و هي يف بيتها،
و صناعة  متثلت يف صناعة السالل يف سبدو و الرمشي، 6البيوت اجلزائرية تقريبا بالغرب اجلزائري،

و صناعة الزرايب اليت تعتمد على حرفيني ماهرين يتم صناعتها يف  مغنية، واخلزف يف تلمسان  
مرأتان تنسجان حصريا واحدا يف األسبو  اكان يوجد يف كل منزل  7املنازل من قبل التلمسانيات،

و يف املساء كانت النساء تسهر لساعات متأخرة من الليل  ليبيعه الزوج يوم السوق األسبوعية،

                                                 
 جامعة باتنة، رسالة ماجستري، ،4591-4519هتمامات احلركة اإلصالحية اجلزائرية اقضايا املرأة ضمن  زهري بوعلي،-1

 .15ص ،1041
 -03-49:د صورية بسيدي بلعباس يومبنتها الكائن حبي بن دميراايف مسكن  مقابلة شخصية ميينة ورياشي بوحريز، - 2

 .303ص ،املرجع السابق، أمال شلي: نظر أيضايو  40:00على الساعة  1049
 :، و ينظر أيضا  .994ص ،املرجع السابق ،...دراسات و :،كفاح املرأة اجلزائرية زهرة قراب -3

  Daniéle Djamila Amran Minnelaguerre d’Algérie1954-1962 :femmes au combat, préface 

de André Mandouze, Edition Rahma ,Algérie  ,  1993 
 احلجم الساعي)49:30:ةمبقر سكناها حبمام بوحجر على الساع 1041-44-01: يوم رقية سليماين، مقابلة شخصية -4
 .994ص املرجع السابق، زهرة قراب، :و ينظر أيضا ،(د 90:
 .449ص ،املرجع السابق حممد غريب،-5
 .12ص املرجع السابق، علي،و  بزهري-6
 .451-454ص ص  املرجع السابق، حياة ثابيت، -7
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لتبيعها يف الصباح الباكر  و تنسج بعض املالبس و األغطية، ف و غزل الصوف،على صناعة اخلز 
و كان ذلك يف غالب األحيان هو الوسيلة الوحيدة  يف سوق الغزل لنّساجي األغطية و الزرايب،

و تدين  بسبب تدين مستواها املعيشي، الدخل الذي تعّول عليه العائلة كلها، و لكسب قوهتن،
 1.جهاالراتب الشهري لزو 

 دون أن ننسى فن التطريز الذي تعلمته نساء القطا  الوهراين كغريها من نساء اجلزائر،
 لتحاق باملدارس املهنية يف وهران،ستعمارية للمرأة اجلزائرية االخاصة بعد أن مسحت اإلدارة اال

بري سيدي بلعباس و معسكر لتعلم اللغة الفرنسية و التدا سعيدة، ،تلمسان، ندرومة مستغامن،
 2.املنزلية و اخلياطة و الطرز و غريها من احلرف األخرى

هتمننام القننررت السننلطات الفرنسننية ا و ألن صننناعة الننزرايب تعتننرب مصنندرا هامننا للنندخل احمللنني،
 أنشنأت يف القطنا  النوهراين، 4539ففني سننة  ت هلا معامل خاصنة،أو أنش هبذا النو  من احلرف،

و كننان هنندف السننلطة الفرنسننية مننن تأسننيس  لنسننج الننزرايب،معمننال ( و مسننتغامن تلمسننان، وهننران،)
بل  ،3هذه املدارس و املعامل اخلاصة بالنساء ليتعلمن صناعة الزرايب و غريها ليس بغرض الربح فقط

 4.و بالتننايل التخلنني تنندرجييا عننن شخصننيتها العربيننة اجلزائريننة ،اخلننروج للعمننل و اإلقتننداء بالفرنسننيات
 ا هننو الوحينند الننيت كانننت تقصننده املننرأة بالقطننا  الننوهراين لتعيننل نفسننها مل يكننن مصنننع الننزرايب هننذ و

 تنظنف سنالت فقد كانت تعمنل باملصنانع الصنغرية باملديننة حنىت السناعة اخلامسنة مسناء، و عائلتها،
أو مطنناعم تتننناول فيهننا وجبننات  دون تننوفري هلننا وسننيلة النقننل، اخلضننر و السننردين و تضننعه يف العلننب،

 5.الغذاء

                                                 
 اإلشهار و النشر تصاللال الوطنية املؤسسة العامة، تصاالتاال و التسليح وزارة ضابط مذكرات :خلفاءا رجال حممد ملقامي،-1

 .449-441املرجع السابق،ص ص حممد غريب، :و ينظر أيضا ،1009، ،اجلزائر
 .442،صنفسه ملرجع ا -2
 .451-454،ص ص  املرجع السابق حياة ثابيت،-3
 .12ص املرجع السابق، علي،و زهري ب -4
 .449،ص املرجع السابق حممد غريب،-5
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املرأة لعامل الشغل و ولوجها ميدان العمل إىل جانب الرجل كان خطوة أوىل حنو  قتحاماإن 
كما  األمر، بادئجتماعية و الثقافية يف خنراطها يف اجلمعيات االاعن طريق ،عامل املقاومة السياسية 

مت إىل احلركة الكشفية لتجد الباب مفتوحا على مصرعيه من قبل األحزاب السياسية رغم ضنا
 1.جتاه الكفاح املسلح فيما بعدانطالقة قوية باو هكذا حققت  لبعض على ذلك،حتفظ ا

 رتأينا أن نعرف باألحزاب السياسية اليت كانتاو قبل التطرق إىل نضال املرأة السياسي 
نشاطا كبريا هذا القطا  إذشهد  متواجدة و تنشط بالقطا  الوهراين بعد احلرب العاملية الثانية،

و كان معظم  جتاهات الكربى يف احلركة الوطنية اجلزائرية،ت السياسية و االملختلف التنظيما
 : السكان مهيكلني يف ثالث أحزاب و أمهها

جتماعية ليه خمتلف الشرائح االإمت ضناحيث ( د.ح.ا.ح)حركة االنتصار للحريات الدميوقراطيةد*
  ،(الغزوات بوزجار، ،بين صاف وهران،) خاصة العمال و الفالحني الصغار و عمال املواىنء

  و التجار يف املدن الكبرية و الصغرية، و أصحاب احلرف التقليدية خاصة يف ندرومة و تلمسان،
 .2خنراط الواسع يف صفوف حزب الشعب راجع ملطالبه الصرحية باالستقالل التام للجزائرو هذا اال

 طا  الوهراين يف هذه الفرتة،و املميز يف نشاط هذا احلزب هو وصوله إىل املناطق اجلنوبية للق
 ،اليت انتقلت إىل ختوم الصحراء الشمالية 3و ذلك عن طريق الشباب الذين ُجّندوا يف فرق املهاريني

مّت  نتقال نشاط عناصر حزب الشعب إىل منطقة التوات،اكما أن  و احتكت بواقع النضال الوطين،
تصلوا او  الذين كانوا قد نفووا إىل أدرار،و أيضا من خالل عناصر احلركة الوطنية  عن طريق بشار،

و أمثرت جهودهم يف أن سّجل التواتيون وقفتهم يف حوادث  بالشباب و عملوا على توعية الناس،
هذه احلوادث اليت دفعت بعدد من اجملندين يف املهارية بطلب تسرحيهم من  ،4519ماي 9

 4.إنشاء متثيل له بأدرار و تيميمونو بعد احلرب العاملية قرر حزب حركة االنتصار  اجلندية،
                                                 

 ..12،ص ،املرجع السابق علي وزهري ب -1
 11عبد اجمليد بوجلة،املرجع السابق،ص-2
 .جلمالو يركبون ا هم جزائريون جندوا يف صفوف اجليش الفرنسي،-3
منشورات مجعية موالي سليمان بن علي حلماية  ،4591-4599 الثورة التحريرية يف أقاليم توات دمحان توايت و آخرون، -4

 .19-12ص ص ،(د،ت) مآثر الثورة التحريرية،
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احلزب  حيث وجدت خاليا1لحزب الشيوعي قاعدة هامة من املناضلني يف القطا  الوهراينكان ل*
  أم العلو، تاقمة، تيزي، عوشبة، إفري، يف قرى منطقة و تلمسان، بين صاف، عني متوشنت، يف

 (Terny)و يف تريين اج وسبدو،أوالد سيدي احل بين غزيل، يف عني فزة، و يف منطقة الشويل،
 .2النحالة و عني

 فقد لقي منافسة قوية من حزب الشعب اجلزائري حزب اإلحتاد الدميوقراطي للبيان اجلزائري أما *
د خاصة، و بعد االنسداد السياسي الذي عرفته يف عهد ناجيالن، تأرجح هذا احلزب .ح.ا.و ح

 3.و احلزب الشيوعي اجلزائري إىل املرتبة الثالثة بعد احلركة االستقاللية

اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية مشاركة املرأة اجلزائرية يف النشاط  شهدت الفرتة
 ،(أو حىت املدارس الفرنسية د.ح.ا.حلج أو .م. .سواء التابعة جل)املدارس ، فدخوهلاالسياسي

 قطا  الوهراين و يف اجلزائر،جتماعية و الثقافية نوعا ما يف القتصادية و االو تغري األوضا  اال
فكانت متشبعة بالقيم  جعل املرأة اجلزائرية تفهم ما حيدث يف بلدها و ما كان يعانيه أبناء جلدهتا،

 كتسبته من أحد أفراد عائلتها سواء األب أو األخ أو حىت الزوج،ا الوطنية و حب الوطن  الذي 
فأمها قد ربتها على قصص  ،تربيتهاأو حىت من خالل  نتمائهم إىل احلركة الوطنية،احبكم 

  ستعمار الفرنسي يف الشعب اجلزائري،اال هو ما فعل، شعبية كمقاومة األمري عبد القادراملقاومات ال
 و غرست فيها أن الدين اإلسالمي حيث على حماربته و نبذ كل ما يأيت منه سواء عاداته 

                                                 

عامة و يف انتشار هذا احلزب يف القطا  الوهراين بصفة " جاكلني قروج"و ترجع املناضلة  يف احلزب الشيوعي اجلزائري  -1
ليت أجربهتم على تقسيط ا، 4512-4511املناطق اجلبلية  منه بصفة خاصة إىل فرتة اجلفاف يف اجلهة الوهرانية بني سنيت 

 ستعمارية، تضاعف الظلم و القهر و تعسف اإلدارة اال زاد منكما أن وجود بلديات خمتلطة  املؤونة اليت  أدت إىل البؤس،
ن ننسى أهم عامل و هو عودة قوة اليسار للسلطة بعد احلرب العاملية الثانية سنة أدون  لقايد،و جتاوزات الباشا و آغا و ا

 :ظر إىلين.)و توليها احلكم يف عدة بلديات باملنطقة، بشكل مفاجىء  4519

 Djacquelline Guerroudj, Les douars et des prisons,Edition Bouchene,Alger,1993,p19. 

2-,Ibid 11ص املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة،: ضايأنظر ي و. 
3
 مصطفى أوعامري، احلزب: بالقطا  الوهراين ينظر إىل اإلحتاد الدميوقراطي للبيان اجلزائري للمزيد من االطال  حول حزب - 

، (499 ،)، بيةاجمللة التارخيية املغار ،( 4594-4519)بعمالة وهران يف عهد ناجيالن  اإلحتاد الدميوقراطي للبيان اجلزائري
 .32-42، ص ص1042مؤسسة التميمي للبحث العلمي و املعلومات، تونس، فيفري 
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ي مظاهرات الثامن من ما تها يفهلذا طالبت حبرية بالدها من خالل مشارك و ،1و سياساته
اليت قام هبا اجلزائريون يف كل من تلمسان و مستغامن و سيدي بلعباس،هذه األخرية اليت  ،4519

 جزائري متبوعا بستمائة (1000)ربعة آالفحبوايل أ  قدر ،تشّكل هبا موكبا من املتظاهرين
نضباط عظيمني رافعني ام و جاب خالهلا املتظاهرون الشوار  باملدينة يف نظا مرأة،ا( 900)

و صحبت هذه املظاهرات  و أخرى تتضمن مطلب املساواة يف احلقوق،"ألحباب البيان"الفتات
ستقالل او كان املتظاهرون يرددون األناشيد الوطنية و يهتفون ب الزغاريد املدوية و احملمسة،

خنرطت احلياة السياسية و و هذا لدليل على أن املرأة  قد شاركت إىل جنب الرجل يف ا ،2اجلزائر
ضمت إىل حزب الشعب اجلزائري و حزب أحباب انفقد  يف تلك الفرتة، الوطنيةيف األحزاب 

كنت منظمة حلزب  :"و هذا ما أكدته اجملاهدة عبد املالك فاطمة اليت قالت البيان و احلرية،
كما   ذا احلزب،نضمام هلو قد كنت أقوم بتنظيم الشعب لال مبنطقة عني متوشنت، فرحات عباس

عباسية " أما املناضلة ،3"كنا نقوم بالتنظيمات الالزمة لزياراته لعني متوشنت و سيدي بلعباس
والية )فقد نشطت يف احلزب الشيوعي اجلزائري يف دوار أم العلو و بين وزان و عوشبة " فضيل

( Descartes) و اليت كانت تقوم باللقاءات حىت يف قرية ابن باديس، (تلمسان حاليا تلمسان
متعاطف  (100) أين كانت تنشط خلية احلزب اليت أحصت مائيت، بوالية سيدي بلعباس حاليا

مة هلذا ظو مل تكن عباسية املرأة الوحيدة املن، منهم من جاء من دوار عني النحالة و أوالد صاحل،
مة حلي"مسها اعمرها مخسة عشر سنة  ميينة بنت حمجوب برحو،و أخرىاحلزب، فقد كانت 

  أم العلو،)جتماعات النسوية يف احلزب بنواحي تلمسانيف اال انتشارك، كانتا "بنت الطاهرغمري 

                                                 
 دور املرأة اجلزائرية يف الثورة التحريرية،يوم دراسي مبناسبة عيد املرأة جبامعة جياليل اليابس بسيدي بلعباس، عبد اهلل دحو،-1

 (.حضور الطالبة يف امللتقى) .03-1049- 09
مؤسسة التميمي للبحث ، اجمللة التارخيية املغاربية ،الوهراين بالقطا  4519أضواء على مظاهرات ماي ، ريمصطفى أوعام-2

 .41، ص1009جوان تونس ، العلمي و املعلومات،
 .شهادة حية للمجاهدة حبوزة الطالبة مسلمة من طرف بنتها فتيحة عبد املالك فاطمة عبد املالك، -3
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تنشط كعضوة هي أيضا يف احلزب  2وهران فكانت خرية بلقايد أما يف مدينة. 1(تريين بين غزيل،
 ،السيد مراد البشري و شكور هواري :و قد سافرت إىل موسكو مع أعضاء هذا احلزب الشيوعي،

 3.لتقت مع شخصيات سوفياتية مرموقة يف احلزب الشيوعياأين 

فقد  ،4519و قد أثبتت املرأة اجلزائرية وجودها من خالل تضامنها مع ضحايا جمازر ماي
إذ  جتماعية تضامنية مع ضحايا مدن سطيف يف منطقيت الوسط و الغرب اجلزائري،اأقيمت شبكة 

 .4نتظارهم مجع غفري من الناساطار إىل وهران أين كان يف مّت مجع اليتامى و إرساهلم عن طريق الق
و الشيخ سعيد " مدرسة الفالح"و قد متت هذه العملية حتت إشراف الشيخ امليلود املهاجي مدير 

 مرأتانااليت كانت تقودها  و مبساعدة اجلمعية النسوية ملدينة وهران، مسؤول جلنة املدرسة، 5زموشي

                                                 
1
-Amran-Mine Daniéle Djamila, Des femmes dans la guerre d’Algerie,préface de Michéle 

Perrot, Edition EDIK ,(sans date), p100, :و ينظر أيضا  Jacqueline Guerroudj ,op.cit ,p23 
 1111ولدت سنة  ،(على اسم جدها ألمها الذي كان كولونيل يف اجليش الفرنسي) تدعى خرية بنت بن داود:خرية بلقايد-2

ها ، لقبها معارفكانت مناضلة يف احلزب الشيوعي  بالقرب من املدينة اجلديدة بوهران، (Saint-Antoine) أونتوان بسان
لكن حالتها الصحية  أين وضعت يف إقامة جربية مبنزل بالقصبة، ،نفيت إىل اجلزائر العاصمة 1190 و يف سنة ،"خرية احلمراء"ب

و رجعت إىل وهران و لكن بقيت  ،رأسهات الفرنسية حىت ترجعها إىل مسقط تدهورت فتوسط هلا أحد معارفها إىل السلطا
 :ينظر إىل.)يف بيتها 1191لتتوىف سنة حتت احلراسة،

Mohamed Freha,Le livre d’or des martyrs de la ville d’Oran, Edition Anwar Al  Maarifa , 

Alger,2012,pp36-37         
3
- Ibid. 

4
 - Mustafa Khiaté , Les blousses blanches de la révolution, préface du Dr Lamine Khane 

,Edition ANEP , Alger, 2012, pp 36-37. 

سنة،رحل إىل ( 41)أمّت حفظ القرآن و عمره اثنا عشر بعني البيضاء، 4501-03-02ولد يف :الشيخ سعيد زموشي -5
ولكنه واجه صعوبات و عراقيل  معسكر للتدريس يف مدرستها هناك، أرسلته اجلمعية إىل .تونس ليدرس يف جامع الزيتونة

اعتقلته السلطات  انضم إىل الثورة التحريرية، ،4599مث استقر به احلال بوهران سنة ملواصلة عمله، فقرر السفر إىل قسنطينة،
عطي له أمرا بالسفر إىل املغرب أ و بعد حماولة فاشلة الغتياله من طرف منظمة اليد احلمراء، االستعمارية مدة ستة أشهر،

 (..Ibid ,pp38-39:ينظر إىل.) 4590أين تويف هبا يف سبتمرب  األقصى،
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، اللتان لعبتا دورا كبريا يف هذه العملية "خرية بنت بن داود"و 1"القاضيسيت ولد "القايدة : و مها
خرية بنت بن "و قد قامت 2.و ألهنما رأتا يف هذا العمل عمال وطنيا إذ كفلتا اليتامى نظرا لثرائهما،

 لو طفل من هؤالء األطفال لتقنعهم بكفالة و ،بطرق أبواب منازل العائالت الوهرانية بابا بابا "داود
 .3اليتامى

 ماي 09 ب التأييد اجلماهريي بعد مظاهراتكسلمن احلزب الشيوعي  ةحاولمو ك
، "جلنة النساء املسلمات"مات له و الذي مسي بض، قام بتشكيل وفد من النساء املن4519

-42أثناء زيارته ملدينة وهران يف  ،(Le Troquer")لوتروكي"قامت مبقابلة وزير الداخلية الفرنسي
 قناعه بضرورة إصدار قانون العفو الشامل و التام لصاحل كل املبعدين و هذا ال ،44-4519

و بعد التصويت على قانون العفو  .4519ماي09و املعتقلني السياسني املسلمني قبل و بعد 
و مببادرة  مّت تشكيل جلنة جديدة للعفو من النساء املسلمات، ،4519الشامل للسجناء يف مارس

أكدت هذه اللجنة على ضرورة إجياد  نائبة رئيس بلدية وهران، (Chaffin) من السيدة شافان
حتفاء بالعفو الذي حضرته مخسمائة الل و هذا خالل حفل الشغل لألشخاص املفرج عنهم،

 4519.4مارس49م مرأة يو ا (900)

 ية مجع"کكما قامت املرأة اجلزائرية بتأسيس اجلمعيات يف اجلزائر للنهوض باملرأة و ترقيتها   

 

                                                 
أما والدهتا  فوالدها هو زياين حممد ولد سيدي أمحد بن يوسف، هي من عائلة غنية جدا و نبيلة،:القايدة سيت ولد القاضي-1
بعد وفاة ، لك مزرعة كبرية و أراضي شاسعة بالقرب من حاسي الغلةكانت مت املشهورة يف الغرب اجلزائري، "القايدة حليمة"

لقت السلطات االستعمارية القبض على قائد الشبكة أ 4592يف جانفي  ،"القايدة"ثت ثروته الطائلة و لقبزوجها الثاين ور 
عذبت و زج  ح كانت حبوزته،و حجزت كمية من السال ،مبنزهلا" سي عبد الواحد"املدعو " بغدادي حممد" املدنية ملنطقة وهران

و وضعها حتت احلراسة  "و لكن مرضها جعل السلطات الفرنسية تصدر قرارا باطالق سراحها هبا بالسجن بعد حماكمتها،
 .Mohamed Freha,op.cit ,p p296-298 :ينظر إىل. بوهران 4599-09-49 ،لتتوىف يف"املشددة 

 .84ص املرجع السابق، جازية بكرادة،-2
3
- Mohamed Freha,op.cit, pp36-37. 

 .59ص املرجع السابق، أطروحة الدكتوره، ،..املقاومة مصطفى أوعامري، -4
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 راش،اليت أنشأت عدة فرو  هلا باألبيار و القصبة و احل ،1"املسلمات اجلزائريات النساء
 كما و كانت تسريها مناضالت إما طالبات أو معلمات باملدارس احلرة أو قابالت أو ممرضات، 

 " 2فاطمة بن عصمان"و يف تلمسان كانت ،"هواري" أنشأت فروعا أخرى بوهران ترأستها السيدة
عندما كنت صغرية كنت أذهب " :و عن هذه املناضلة تقول اجملاهدة مشيسة بابا أمحد ،3يسة هلارئ

و كانت تلقي  جتمع النساء يف قاعة ببيتها كانت ميصالية، "فاطمة بن عصمان"مرأة تسمىالرؤية 
و ميكن إرجا   ،4"عليهم دروسا عن الوطنية تبدأها بدروس دينية و تدخل فيها التحسيس الوطين

إىل الدور الذي لعبه زوجها السيد عبد الكرمي بن عصمان د .ح.إ.حط السيدة بن عصمان إىل خنراا
هذا احلزب، الذي قِبلها كما قبل نساء  أخريات كمناضالت يف صفوفه إلمياهنن  مببادئقناعها ايف 

 .ستعمار الفرنسيو إخراج اال رستقالل التام للجزائالقوي بضرورة اال

هناك أيضا ،فقد كانت د .ح.إ.حبن عصمان هي املرأة الوحيدة يف و مل تكن السيدة 
ستقاللية و املتشددة و اليت تبنت أفكار احلزب اال من مدينة تلمسان، "خالدية الوزيرية"السيدة 
بن مساعني  ممرضة الدكتور "قطين زهرة"أما اآلنسة  5.ستعماريةستعمار و اإلدارة االجتاه اال

                                                 
 و كان اهلدف الرئيسي .4512جوان 11يوم " نفيسة محود" هتابعد أن  أسستها مع زميال"شنتوف مامية"ترأستها  -1

و كانت فوائد  ستقالل،الذلك تعبئتهن من أجل فكرة او الغاية من  للجمعية هو جتنيد النساء حول النشاطات االجتماعية،
و كانت النشاطات الثقافية من حماضرات  جتماعية توز  على عائالت املعتقلني السياسيني و العائالت الفقرية،النشاطات اال

 ة بأمهيتها يف اجملتمع و هي ترمي إىل توعية املرأ تربوية و حفالت و روايات مسرحية تدور حول املشاكل االجتماعية و السياسية،
 :املرأة و الثورة اجملاهدة خضراء بالمي، :نظر إىلي.)و جعلها تلعب دورا يف النضال السياسي الذي كان خيوضه الشعب احملتل

 .11ص ،4559اجلزائر،  املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،(419 ،) ،جملة أول نوفمرب صفحات من التضحية و املعاناة،
سنة ملا بدأت تنشط ( 49) باجلزائر العاصمة،كان عمرها مثانية عشرة4519مولودة سنة (:اآلنسة زكال) فاطمة بن عصمان-2

 الذي كان أحد أعضاء حركة بن عصمان عبد الكرميتزوجت من  4519يف سنة  و كعضوة يف حزب الشعب اجلزائري،
 ،معية النساء املسلمات اجلزائرياتجلا ور فرعو أسس على الف و انتقلت معه إىل تلمسان، ،نتصار للحريات الدميوقراطيةاال

 ، و عذبت، بعد ثالثة سنوات أطلق سراحها  و تقرر مواصلة نضاهلا 4592التحقت بالثورة لكن ألقي عليها القبض سنة
 .Daniéle Djamila Amrane-Mine ,op.cit, pp19-24 :للمزيد ينظر إىل.)4550ة توفيت سن

 .311-314ص ص املرجع السابق، سامية خامس، -3
 .44:30:ة على الساع 1049-04-02:مقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن بأوجليدة بتلمسان يوم مشيسة بابا أمحد،-4
،ص  1005اجلزائر، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، املرأة اجلزائرية و حركة اإلصالح النسوية العربية، حيي بوعزيز،-5

 .445-449ص
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 "جلنة مساندة ضحايا القمع"نة مستغامن و ضواحيها لصاحلفكانت تنشط مبدي، بومدين
 1.كثريا على ذلك   و ال شك أن منصبها كممرضة ساعدها د،.ح.إ.و لصاحل ح

 و أصبحن معلمات ج،.م. .ج و قد برزت العديد من الفتيات الالئي درسن يف مدارس
 خرية" و الح بوهران،مبدرسة الف" حورية حثري" ،2بغليزان" بدرة جلول عبو: "كأمثال رائدات،

و منهن من دخلن معرتك احلياة السياسية كفتيحة  ، 4صاف بين مبدرسة كانت اليت 3"بلحاج
 ،"مجعية هنضة املرأة املسلمة"و اليت أسست و ترأست  اليت درست مبدرسة دار احلديث، كاهية،

البات هذه أما الكثريات من ط ،5كانت هذه اجلمعية  تعمل على ترقية املرأة و النهوض هبا
ستطاعت  هذه املدارس غرس اإذ  ،6ندالعهاانضمام إىل الثورة التحريرية بعد املدارس قد قررن اال

 و من بينهن  النفيس، و سروح الوطنية يف نفوسهن و حب الوطن و التضحية من أجله بالنف

 

                                                 
 .115-119ص ص املرجع السابق، أطروحة دكتوراه، ،...املقاومة مصطفى أوعامري،-1

 ، دار قرطبة4طسياسي و الثقايف، ن تاريخ غليزان الثوري و الم حممد فالح،: للمعرفة املزيد عن هذه الشخصية ينظر إىل- 2

 .131-133،ص ص1043اجلزائر، للنشر و التوزيع،
ببين  ج.م. .إحدى طالبات الالئي كن مبدرسة ج ،4532ولدت سنة ينة،بنة قدور و قادري مياهي : اجملاهدة خرية بلحاج-3

كانت  سنة، (49)مث أصبحت معلمة فيها و عمرها ال يتجاوز الستة عشر ،(دائرة تابعة حاليا على والية عني متوشنت)صاف
و األجور كانت تدفع  ،الصغارفاطمة كبداين،كن يدرسن األطفال  عمارية ورديغي،صافية فرغيين،:يف هذه املدرسة رفقة زميالهتا

لتحقت خرية ا ،و اليت كانت تقوم بتوعية النساء كل يوم إثنني يف املدرسة يدفعها األطفال، نشرتاكات اليت كاهلن من نقود اال
عمارية  .)4599و سقطت يف ساحة الشرف سنة  ،4599بلحاج بالثورة مثلها مثل زميالهتا السابقات الذكر يف أواخر سنة 

 ، 1049جانفي  01و 03ملحقة بين صاف، يومي:مسجلة مبقر املتحف اجلهوي والية عني متوشنت حية شهادة ورديغي،
موجودة مبلحقة املتحف اجلهوي ببين صاف شهادة حية مسجلة  سعيد عجرودي، :أيضا إىلنظر يو ،(حبوزة الطالبة)

 (  حبوزة الطالبة) .1043-01-13.:يوم
 .(حبوزة الطالبة)ية مسجلة  موجودة مبلحقة املتحف اجلهوي ببين صافشهادة ح حممد بن يغمور، سيدي -4
 .39، املرجع السابق حيي بوعزيز، -5
 .23و ص  39ص ص نفسه،املرجع  -6
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 داردرسة أما م 2طالبة و معلمة يف مدرسة اجلمعية بسيدي بلعباس، 1"خرية بن سعيد"اجملاهدة 
 45994ة إىل الثورة سنم اليت سوف تنض 3"زوليخة خربوش بن امساعني"،فربزت السيدة  احلديث

درِّسة مبدرسة مبدرسة بين صاف  "بلحاج خرية"اجملاهدة و 
ُ
 .5الطالبة و امل

امللتقيات و تنظيمها  ، بإحيائهاهذا بالنسبة لنشاطها السياسي الذي أظهرت تواجدها فيه
 ستعمار سجل التاريخ وقو  عدة حوادث أظهرت من خالهلا املرأة رفضها لال و قد للخاليا،

قامت جمموعة من النساء بقطع الطريق  4515ففي سنة  و سياساته و مساندهتا ألخيها الرجل،
ستلقاء على السكة احلديدية يف حمطة وهران،كنو  من التضامن مع عمال ميناء الغزوات ملنع و اال

 .6ة من ترحيلهم إىل سجن الربواقية بسبب قيامهم مبظاهراتستعماريالسلطات اال

ي جانف 49اليت بدأت حيثياهتا يوم  أما احلادثة الثانية فتمثلت يف قضية النساء السبعة،
 التابعة للبلدية املختلطة بندرومة-حتجت النساء مع سكان دوار بين منرياعندما  ،4591

 فألقي حتجاجات جرح دركي،و أثناء اال ر هلن،على املراقبة و التفتيش املستم - (تلمسان)
 (الغزوات) القبض على البعض من السكان من بينهن سبعة نساء، الاليت أحلن إىل حمكمة نومورز

                                                 
و أصبحت  درست يف مدرسة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، بسيدي بلعباس، 4532ولدت سنة :خرية بن سعيد،-1

و قد نضمتها هذه  لتحقت مبدرسة لتعليم اخلياطة ملك السيدة خرية الواحلة،امث  بتدائية،االمعلمة هبا بعد أن أخذت شهادة 
مث مديرة و بعد ستقالل أصبحت معلمة اللغة العربية و بعد اال ،لتصبح حمافظة سياسية،4599ة األخرية لتلتحق بالثورة سن
مقابلة شخصية مبقر سكناها بسيدي بلعباس  ة بن سعيد،خري :نظر إىلي.)و مازالت على قيد احلياة التقاعد اهتمت لعائلتها،

 .(44:30:على الساعة 1049-01-01:يوم
 .نفسهاملصدر  -2
و مبدرسة مشكانة حبي  درست مبدرسة دار احلديث بتلمسان،4539-09-09ولدت يف :بن مساعني خربوشزوليخة  -3

ة أدخلت السجن سن يف املنظمة جبهة التحرير الوطين،مع زوجها ،مناضلة  4599ة التحقت بالثورة منذ سن ، الربط بتلمسان
بعد أن  بعد االستقالل تدرجت يف التعليم من معلمة إىل أستاذة التعليم الثانوي، حكم عليها خبمس سنوات، و4599

زوليخة .)و أخرى يف علم النفس و الكفاءة الرتبوية حتصلت على شهادة الليسانس يف اللغة و األدب العريب من جامعة وهران،
حيي :و ينظر أيضا يف غالف األخري هلذا املصدر، ،1009اجلزائر، منشورات دار األديب، مذكرات أسرية، ،بن مساعني خربوش

 .90و ص  23ص  املرجع السابق، بوعزيز،
 .23ص  و  39، ص نفسهاملرجع  -4
 .(حبوزة الطالبة)افشهادة حية مسجلة  موجودة مبلحقة املتحف اجلهوي ببين ص حممد بن يغمور، سيدي -5

6
- Abderrahim ,Taleb Bendiab,op.cit, p 92.  
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 قايد ميينة، واضح حليمة و أختها ميينة، حدهم نبيلة،:عليهن بثالثة أشهر سجنا و هن حكم أين
 1.ك ربيعة ابنة حممدبورا توهامي رمحة ابنة عمار، مستغامني ميينة،

 ،نشاطا بلغ أحيانا كثرية درجة الغليان، إن القطا  الوهراين قد عرف نشاطا سياسيا واسعا
و شرقا  إىل نواحي النعامة و عني الصفراء و البيض و غريها،( جنوب سبدو) من تلمسان جنوبا 

على غرار باقي  و ناحية سيدي بلعباس و احملمدية و سيق و غيليزان إىل وهران و مستغامن ،
 ضرابات مناطق اجلزائر شهدت املنطقة الكثري من األحداث اليت ميزهتا املظاهرات و اإل

و غالبا ما   اليت حتمل شعارات وطنية، حتجاجات و توزيع املناشري و الكتابات احلائطية،و اال
 . 2كانت تصل إىل حد الصدام مع قوات األمن و اجليش االستعماري

و قد ، 3ينذر بوقو  ثورة -القطاعات األخرىكغريه يف  - عام هبذا القطا لقد كان الوضع ال
هذا حدثت أزمة يف 4593لففي أفري التحضري هلا، د .ح .إ.الذي حدث يف حق نشقاعجل اال

 رأسهم   و على 5اخلاصة أعضاء املنظمة قام بعض كمحاولة حلل اخلالف بني املتنازعني، و ،4احلزب

                                                 
منشورات  ،(09 ،) ،الذاكرة جملةقبل و أثناء الثورة التحريرية، ( والية تلمسان)معارك ندرومة و نواحيها  طاهر زرهوين، -1

 .411ص ،1002 مارس اجلزائر، املتحف الوطين،
2-Abderrahim ,Taleb Bendiab ,op.cit,p91 .                                                            

3
 .429-499ص ،املرجع السابق، ص..مصطفى أوعامري، بوادر الثورة: ملزيد  من االطال  حول هذه النقطة ينظر إىل - 
 ( نيوا باملصاليو مس نقسم أعضاء احلزب إىل قسمني قسم يؤيد تنصيب مصايل احلاج زعيما للحزب ملدى احلياةاحيث -4

 :ينظر إىل.(نيو مسوا باملركزي) نتخاب الرئيس للحزباو قسم كان يدعو إىل تطبيق الدميوقراطية يف احلزب و خاصة عند 
Abderrahmane Kiouane, aux sources immédiates du 1er novembre1954 :trois textes fonda - 

mentaux du PPA- MTLD, Edition Dahlab, Alger, 2009, pp148-153. 
 ، محلت على عاتقها التحضري لتفجري الثورة يف كامل الرتاب الوطين،4512-01-49يف  تأسست املنظمة اخلاصة-5
و زّج بأغلبية مناضليها  ،4590كتشف أمرها يف مارسا و لكن هذه املنظمة  ستقطبت هذه املنظمة حنو مخسة آالف عنصر،ا

 عني متوشنت، تلمسان، يف كل من مدينة مستغامن ، (12) و أربعنيطا  الوهراين سبعة عددهم يف الق و قد بلغ يف املعتقالت،
 Abderrahmane: ينظر إىل.)استمروا يف نضاهلم السياسي سر  اأما بقية األعضاء فالذوا بالفرار و  و وهران، معسكر،

Kiouane, op.cit ,p147، و ينظر أيضا: 
Ait Ahmed Hocine ,Mémoire d’un combattant ,l’esprit d’indépendance1942-1952, éditions  

 barzakh ,Alger ,2002, p149. 99-92ص ص املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة،:و ينظر أيضا. 
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مارس  13 يف( CRUA)بولعيد بتأسيس اللجنة الثورية للوحدة و العملمصطفى بن  حممد بوضياف،
قرروا تبين اخليار  بعدما فشلت مساعي أعضاء هذه اللجنة يف التوفيق بني املتخاصمني، ،4591

  ةالثالث و هو التحضري للثورة و التخطيط هلا بالوسائل احمللية و إشراك أعضاء املنظمة اخلاص
 1.لشعب اجلزائريو املتعاطفني معها من ا

 من أعضاء اللجنة الثورية للوحدة 2( 11) قام إثنان و عشرون 4591و يف شهر جوان  
تفق احلاضرون على او  نطالق الثورة املسلحة ،و اإلستعداد ال، ختاذ التدابري الالزمةاو العمل ب

من ستة  جلنة مصغرة( 11) نبثق عن اجملموعة اإلثنني و العشرينامث  اخلطط الالزمة لذلك،
جتماعا او عقدت هذه اللجنة  مهمتها اإلعداد النهائي للثورة،، 4ترأسها حممد بوضياف 3أعضاء

 قرروا كما ،4591و حددوا تاريخ اندال  الثورة يوم الفاتح من نوفمرب ، 4591-40-40يوم

 

                                                 
 ،1005 ، اجلزائر دار هومة، ،4591- 4599ة ومام و تطور ثورة التحرير الوطنية اجلزائريصمؤمتر ال حممد حلسن أزغيدي،-1

 .99-92ص ص
خلضر بن  حممد بوضياف، زيغود يوسف، ديدوش مراد، ،حممد العريب بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد :ضم جتما او ه-2

السعيد  حممد مشاطي، حباشي عبد السالم، رمضان بن عبد املالك، أمحد بوشعيب، باجي خمتار، بومجعة سويداين، طوبال،
 حممد مرزوقي، الزبري بوعجاج، عمار بن عودة، رابح بيطاط، عبد احلفيظ بوصوف، عثمان بلوزداد، سليمان مالح، بوعلي،

 سهاماته يف احلركة الوطنية او العقيد عبد احلفيظ بوصوف  لعزازي،حسان عتيق :ظر إىلين).لياس دريشإ عبد القادر العمودي،
 .15،ص1005 اجلزائر، املدرسة العليا ببوزريعة، رسالة ماجستري، ،4591-4513لثورة التحريرية ا و
يدوش، رابح دمراد  حممد العريب بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، كانت مكونة من حممد بوضياف،: اللجنة الستة-3

،دار األمل  (د،ط) ،3ج ،(4591-4930) البحث يف تاريخ اجلزائر احلديث دريس خضري،إ:نظر إىلي). بيطاط،كرمي بلقاسم
 .29ص ،1009اجلزائر، ، للنشر و التوزيع

من مفجري الثورة  عضو يف املنظمة اخلاصة، ،انضم إىل حزب الشعب اجلزائري، مبيلة4545ولد سنة:حممد بوضياف -4
أصبح  ،4599-40-11يف اعتقل يف عملية القرصنة اجلوية اليت تعرضت هلا الطائرة اليت كانت تقله هو و رفاقه التحريرية،

 عامل:تر، اجلزائرية الثورة قاموس عاشور شريف،:د ينظر إىلللمزي.)بعنابة 4551سنة أغتيل  ،4551 رئيسا للدولة اجلزائرية سنة
 .53-51ص ص ،1002اجلزائر، للنشر، القصبة دار ،)د،ط( خمتار،
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 ل القطا  فكانت املنطقة اخلامسة متث .2مناطق 1الرتاب الوطين يف املرحلة األوىل إىل مخسةم تقسي 

 3.شتمل على مخسة عشر قسمااالذي الوهراين، 

 قائد املنطقة اخلامسة -4فكان نائب حممد العريب بن مهيدي و قد عني لكل قائد نائبا له،

خلفه  4591نوفمرب 01ستشهاده يوم اعبد املالك رمضان و بعد بن  -(الوالية اخلامسة الحقا)
 5.عبد احلفيظ بوصوف

يتوجب علينا  ،(املنطقة اخلامسة)ات الثورة بالقطا  الوهراينو قبل التطرق إىل حتضري 
بالقطا   أيضا الغربية والتعريف هبا أوال و حبدودها، لقد ُعرفت املنطقة اخلامسة يف البداية باملنطقة 

بعد إنعقاد مؤمتر الصومام يف " بالوالية اخلامسة"، ليستقر الرأي على تسميتها 6(ORANIE)الوهراين 
 .4599أوت 

                                                 
 دار الفجر للطباعة، ،(د،ط) اهد عبد احلفيظ بوصوف السياسي احملنك و االسرتاتيجي املدبر،جملا الصادق مزهود و آخرون،-1

 .29-29،ص صاملرجع السابقريس خضري،دإ: نظر أيضاي،و 44ص،1003 اجلزائر،
اجلزائر :و املنطقة الرابعة ،القبائل الكربى:املنطقة الثالثة أما  ،الشمال القسنطيين:ملنطقة الثانيةاألوراس ،و ا:املنطقة األوىل -2

حضري ألول نوفمرب  ف، التحممد بوضيا:ينظر إىل.)القطا  الوهراين :و إتفق على أن تكون املنطقة اخلامسة ،اصمة و ضواحيهاالع
 الصادق مزهود  :و ينظر أيضا ،85-86ص ص  ،2144، اجلزائر ، دار النعمان للطباعة و النشر،2ط، 4591

 .29-29ص ص ،املرجع السابق دريس خضري،إ :ينظر إىل ،44ص ،املصدر السابق ن،و و آخر 
،تقرير امللتقى اجلهوي الثالث لكتابة  هديناملنظمة الوطنية للمجا :و ينظر أيضا ،95،ص املصدر السابق ،حممد بوضياف -3

 .01،ص4599جانفي 49املنعقد بوالية سعيدة يوم 4599- 4599 (الوالية اخلامسة) التاريخ لواليات الغرب
،أقصي من الدراسة بعد نيله شهادة االبتدائية بدرجة  مولود بدوار الكاوامي يف ضواحي مدينة مليلة:حممد العريب بن مهيدي-4

  و يف نفس الوقت تابع دراسته باللغة العربية، اخنرط يف صفوف الكشافة اإلسالمية، 4535ة و يف سن ،4532نةامتياز س
شارك  عني قائدا للمنطقة اخلامسة، كان من مفجري الثورة، ،4511ة و أصبح عضوا يف حزب الشعب اجلزائري احملظور سن

-01م ،و أعدم يو 4592-01-13ألقي عليه القبض يف ية أيام،يف مؤمتر الصومام، و هو الذي اقرتح تنظيم إضراب الثمان
 ،1ط أبرز قادة نوفمرب،:(4591-4930(اجلزائر كفاح يف بارزة بورنان سعيد،شخصيات :للمزيد ينظر إىل. )03-4592
  شهادات: عظماء...ثوار حممد، باسع :،و ينظر أيضا409-400،ص ص 1001، اجلزائر التوزيع، و للنشر ملاأل دار

 .99-29،ص ص1001، ،اجلزائر التوزيع و النشر و للطباعة دارهومة ،4ط وطنية، صيةشخ42
 .44ص السابق، صدرامل الصادق مزهود و آخرون،:و ينظر أيضا ،95ص املصدر السابق، ،حممد بوضياف -5
 .91ص  ،املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة - 6
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متتد الوالية اخلامسة :"يقول العقيد لطفي عن الوالية اخلامسة يف حديث جلريدة اجملاهد  و
من حدود املغرب األقصى إىل احلدود  و من البحر األبيض املتوسط إىل أقصى اجلنوب اجلزائري،

فهي بذلك تعترب أكرب  هي متثل ثلث مساحة القطر اجلزائري، اإلدارية لعمالة اجلزائر شرقا، و
تتكون الوالية اخلامسة من تسع مناطق ؛سبعة  الواليات الشمالية مساحة أثناء الثورة اجلزائرية و

 . 1 "أخرى جنوبية منطقتان خارج الوطن حدوديتان إحدامها مشالية و مناطق داخل الوطن و

  باشرقا إىل احلدود املغربية غر  السادسة الرابعة وفالوالية اخلامسة متتد من حدود الواليتني 
 تقطعها مرتفعات الظهرة  من البحر األبيض املتوسط مشاال إىل أقصى جنوب اجلزائر الغريب ،و و
طرارة و إىل اجلنوب  مرتفعات تلمسان و تسالة و و جبال الضاية التابعة لسعيدة، بين شقران و و

 .2يقطعها اجلزء األكرب من سلسلة األطلس الصحراوي من مرتفعات القصور إىل جبال عمور 

على  السهول املرتفعة، كما تشرف املنطقة اخلامسة على مساحات واسعة من السهول و
 ضمت كل من وهران و ثلث مساحة اجلزائر، حنو ثلثي املساحة اإلمجالية للمنطقة اإلمجالية و

 بشار، سعيدة، تيارت، معسكر، تلمسان، متوشنت، عني مستغامن، ،(اجلزائري الغرب عاصمة)
هذه السهول الواسعة كانت  3.آفلو البيض، عني الصفراء، فرندة، مشرية، عباس،سيدي بل تندوف،

ستوطنوا اهبا أجود وأخصب األراضي الفالحية األمر الذي جعلها قبلة للعديد من املعمرين الذين 
لى ستعمارية تشدد اخلناق عهذا ما جعل السلطات اال قد بلغت نسبتهم فيها حوايل الثلث، و هبا،

ت تشيد هبا أكرب املراكز و الثكنات العسكرية كثكنة لقوا و، امسة من كل اجلهاتالوالية اخل
 .4ستعالماتية أسست هبا أهم املؤسسات األمنية و اال األجنيب مبدينة سيدي بلعباس واللفيف 

                                                 
 .09، ص  4599-05-04،(14 ) ،1،ج  جريدة اجملاهد،حوار مع العقيد لطفي - 1
عقب الليل حممد بوزيدي الرجل  ،(1194-1198)أيام العنف خالل حرب التحرير يف اجلزائر بلحسن بايل، -2

 . 90ص  ،0717اجلزائر، عبد الرحيم آيت منصور،:الذي وقف  يف وجه القيادة،تر
 .49ص املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة، -3

املنطقة اخلامسة من الوالية اخلامسة و دورها أثناء  عبد احلق كركب،:نظر أيضاي و ،393 ص ،املرجع السابق مال شليب ،أ-4
 . 31-34جامعة سيدي بلعباس ،ص ص  املعاصر، رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث و ،(91-91)الثورة التحريرية 
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هذا  و تكمن أيضا أمهية الوالية اخلامسة يف أهنا تشرتك يف احلدود مع املغرب األقصى، و
 ( القاعدة اخللفية للثورة) سرتاتيجيا بالنسبة للثورة يف إنشاء القاعدة الغربيةما شكل عامال ا

 .1فكانت هلا عالقة جبيش التحرير الوطين يف املغرب  ،احلدود قيادة و

عدة تقسيمات خالل الثورة ( الوالية اخلامسة الحقا)و قد عرفت املنطقة اخلامسة 
املنطقة اخلامسة جغرافيا إىل أقسام مع تداخل كبري فيما ندال  الثورة مّت تقسيم افقبيل  التحريرية،

 :كانت كاآليت   4599و إىل غاية جويلية  4591فمن أول نوفمرب  بينها،

 . 2إىل الرمشي املسؤول العسكري حممد فرطاس (مرسى بن مهيدي)من احلدود الغربية -1

 .واضح بن عودة:ي الغلة ىل حاسإمن الرمشي -1

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 99-91عبد اجمليد بوجلة ،املرجع السابق ،ص ص -1
مناضل قدمي يف حزب الشعب  حباسي الغلة والية عني متوشنت، 4519من مواليد (:ماناملدعو سي سلي) فرطاس حممد-2

حيث   و شارك يف التحضري للثورة بالغرب اجلزائري، كان عضوا يف املنظمة اخلاصة ، و نائب حممد العريب بن مهيدي، اجلزائري،
بالريف املغريب و هو  4599،اعتقل يف سنة ربيةكان املساعد الرئيسي لنب مهيدي و املكلف بشبكات التسليح على احلدود الغ

فبادر بوصوف الختطاف رائد فرنسي من وجدة و املطالبة بإطالق سراح فرطاس مقابل اإلفراج  يهم بإدخال شاحنة أسلحة،
للمزيد من املعلومات ينظر .)4591تويف سنة ، كان واليا لتيارت بعد االستقالل،4599 عنه، و أطلق سراحه يف جوان

 ،393-391ص ص ،1005، اجلزائر بلوتو، منشورات ،4ط اجلزائرية، الثورة أبطال و شهداءأعالم  قاموس عبد املقاليت،:إىل
 مكتبة الرشاد للطباعة و النشر  علي هناري و الطيب هناري، من سجل شهداء و جماهدي الوالية اخلامسة،: و ينظر أيضا

 .111ص ،1009 اجلزائر، و التوزيع،



 1591-1519(المنطقة الخامسة)القطاع الوهرانيباألوضاع العامة               ـدخلالمــــــــــــــ

 

39 

 

 .1احلاج بن عال:ة إىل وهران من حاسي الغل-3

 . 2أمحد زبانة:من سيق إىل احملمدية ،طفراوي ،سيدي بلعباس -1

 .3بن عبد املالك رمضان:ىل الظهرةإمن مستغامن -9

 :بقليل خضعت املنطقة إىل تقسيم جديد  4599ىل ما قبل أوت إ 4599و من جويلية 

 .الغزوات ،بورمايل ،فالوسن ،إىل احلدود املغربية -4

 .سيدي وشع ،هنني ،سوق األربعاء -1

 .سيدي سفيان ،سوق اخلميس ،عرمية -3

 . احلدود املغربية ،العريشة ،بين واسني ،بين بوسعيد ،بين سنوس ،أوالد هنار -1

 .محام بوغرارة ،بين هبدل ،اللوريط ،سيدي العبديل ،بن سكران -9

 .عباس سبدو ،العريشة ،املشرية ،سيدي السنوسي إىل مشال سيدي بل-9

 .سعيدة -2

                                                 
شارك يف احلرب  بالقرب من غيلزان ،كان ضابطا يف اجليش الفرنسي برتبة مالزم أول،4513ة مواليد سن:احلاج بن عال-1

عذب مث حكم عليه بالسجن املؤبد  ،4599شارك يف تفجري الثورة، ألقي عليه القبض يف نوفمرب 4591 سنة العاملية الثانية،
ليصبح أول رئيس للمجلس الوطين اجلزائري يف  االستقالل ،و مل يطلق سراحه حني  نقل إىل سجن فرنسا، ،4592يف فيفري

 Patrick Kassel, et Giovanis:أيضا،و ينظر 409املصدر نفسه ،ص :للمزيد ينظر إىل.)حكومة الرئيس بن بلة

Pinelle,le peuple algérien et la guerre lettres et témoignages1954-1962 :cahier libres N41-

42-43,p62.  
اعتقل  و أصبح عضوا يف املنظمة اخلاصة، نتصار للحريات الدميوقراطية،ااخنرط يف حركة  ولد بوهران،:زبانة زهانة املدعو دأمح-2

يه القبض ألقي عل و شارك يف اهلجومات األوىل، شارك يف التحضري للثورة، و حكم عليه بثالث سنوات سجنا،  4590ة سن
املرجع  عاشور شريف، :للمزيد ينظر إىل .)4592-09-45 يف م باملقصلةدا،و نفذ فيه أول عملية إع4591-44-09يوم

 :، و ينظر أيضا490-425ص ص السابق،
Mohamed Chrif Ould el Hocine ,Eléments pour la mémoire afin que nul n’oublier omage à 

nos glorieux chouhada ,casbah edition, Alger,2009,p102 . 
 . 41ص  ،1003نوفمرب  ،(04  )الوالية اخلامسة ،املتحف اجلهوي للمجاهد للوالية اخلامسة ،جملة تضحيات  -3
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 .1املشرية ،عني الصفراء ،بشار،تندوف ،أدرار -9

استحداث مؤسسات وتنظيمات أعطت للثورة  متّ  ،4599أوت  10وبعد مؤمتر الصومام 
من بني تلك التنظيمات اليت نص عليها ميثاق الصومام هو  و، فاعلية التحريرية أكثر مشولية و

 املناطق إىل نواحي حيث يكون لكل الوالية إىل مناطق و تقسيم تقسيم اجلزائر إىل ستة واليات و
كل رائد يكون مسؤوال عن قطا   والية جملس يرأسه عقيد يساعده أربعة ضباط برتبة رائد و

 2.معني

 هبذا أصبحت تسمى املنطقة اخلامسة بالوالية اخلامسة وقد قسمت إىل مثانية مناطق  و
 :هي و

 .        ة تلمسان ومغني:املنطقة األوىل *   

 .بين صاف  الغزوات و:املنطقة الثانية *  

 . 3وهران ،عني متوشنت وضواحيها:املنطقة الثالثة * 

 .مستغامن ،غليزان :املنطقة الرابعة * 

 .                  سيدي بلعباس  :املنطقة اخلامسة *  

 .معسكر ،سعيدة :املنطقة السادسة *  

                                                 
 . 99،املرجع السابق ،ص  جازية بكرادة-1
 . 41،ص  ،املرجع السابق..ف اجلهويجملة تضحيات الوالية اخلامسة ،املتح -2
لتصبح البيض هي املنطقة  الثالثة ابتداء  ،اخلامسة و الرابعة املنطقة األوىل و :أصبحت هذه املنطقة مشاعة بني املناطق اجملاورة-3

مقابلة شخصية مع كال من  :هذا حسب شهادة عدة جماهدين و جماهدات و)البيض و آفلو :و كانت تضم ،4599ة من سن
:  ةعلى الساع 1049-02-13م ،مقابلة شخصية مبقر سكناه بشعبة اللحم بعن متوشنت يو  اجملاهد علي موالي ملياين

مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين لوالية سيدي  رئيس منظمة اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس، نوالأمحد  اجملاهد،و 41:30
الرائد  :براهيمإاجملاهد موالي  عتيقة مصطفى، :و ينظر أيضا ،40:19: على الساعة 1049-03-09 :بلعباس يوم

ماجستري يف رسالة  ،الوالية اخلامسة :الثالثةقائد املنطقة ( 4595-4519) مسريته النضالية مابني حياته و –عبدالوهاب 
 .02ص ،1044-1040 ،جامعة وهران ،تاريخ الثورة اجلزائرية
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 . قر تيارت ،السو :املنطقة السابعة * 

 . 1بشار ،تندوف ،أدرار  عني الصفراء ،البيض،:املنطقة الثامنة *  

تتمركز بغرب الوطن ،فبداية كانت ( املنطقة اخلامسة سابقا)قيادة الوالية اخلامسة  كانت
أحيانا  و و مبنطقة الريف املغريب نواحي الناظور، الثانية بنواحي تلمسان، يف املنطقتني األوىل و

 4599ة ستقالل املغرب األقصى سنابعد  و نواحيها ،و (بين سنوس) اخلميس منطقة بوجدة و
ستقرت أخريا ببوعرفة ا و (فقيق) نتقلت إىل فكيكا4599بعد سنة  و مدينة وجدة، تركزت يف

 2.ستقاللإىل غاية اال

فإنه و منذ صيف  أما يف ما خيص حتضري األرضية لتفجري الثورة يف القطا  الوهراين،
 لتنظيم العمل املسلح  ،(الغرب اجلزائري)إىل املنطقة "حممد العريب بن مهيدي" نتقلا 4591

تتشكل من الرئيس " شبكة التعبئة و التوعية"ففكر يف إنشاء جلنة أطلق عليها اسم و هتيئة ظروفه،
احلبيب ":أمناء املال بائع اخلضر، "بن عبو حممد":نائب الرئيس حالق بوهران،"غايل اجلياليل"

،كلفوا جبمع املال و رصد قوائم "أحممد مهامان" و سكرتري ،"عداد حممد" ،"مدينجلول بو 
و شراء  (كهوف اجلبال) خاصة الطبيعية منها3، و املخاىبء املالجئاملتعاطفني و البحث عن 

كما قام املناضلون بإحصاء نقاط  4.املالبس العسكرية اليت كانت تبا  يف األسواق األسبوعية
 سجلوا أمساء السكان  و املسالك و األدغال و األحراش و الغابات، حراس الغابةاملياه و مراكز 

 طارئو جتنبا ألي  و أعدوا قوائم املعمرين و املتعاملني معهم، سفوحها، و كذا أمساء اجلبال و
 5.رمسوا خطة للتعامل معهم

                                                 
 . 99،92ص ص  ،ىل عبد اجمليد بوجلة ،املرجع السابقإنظر ي و. 92بلحسن بايل ،املصدر السابق ،ص  1
 .19-12،ص ص 1004، امللتقى الوطين حول احلدود املغربية إبان الثورة ، قيادة احلدود والقادة الغربية حممد قنطاري،-2
 .99ص املرجع السابق،، عبد اجمليد بوجلة-3
 .49:30:ةعلى الساع 1041نوفمرب40،يوم  بباب وهران بتلمسان مقابلة شخصية مبقر سكناه عبد القادر برحال،-4
 .410ص ،(دون دار النشر) ،3ج ،4591-4591من أيام حرب التحرير حممد مصطفى طالب،-5
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ت هذه مث حول و أوصوا جبمعها، د .ح.إ.شرتاكات عن حتفق األعضاء بتوقيف االاو قد 
 1.ندال  الثورة التحريريةااألموال إىل جبهة التحرير الوطين قبيل 

املدعو سي عمر و سي األخضر عن التحضريات  "أمحد الوهراين"و يتحدث اجملاهد 
تسمى ) و وضعناها يف أواين من طني ،2أعددنا أكلة تسمى املعكرة...":إذ يقولمبنطقة تلمسان 

نقلناها إىل اجلبال و وضعناها  آنية،( 300)ال يزيد عن ثالمثائةعددها  (البوش يف الغرب اجلزائري
 و فوق كل واحدة منها وضعنا عالمة غري الفتة لألنظار ال يعرفها إال أصحاهبا، يف حفر خاصة،

 3."و ختمنا العملية بوضع خريطة لذلك

زمر أنه قد قسموا املناضلني إىل أفواج و  :"و عن اجلانب التنظيمي يقول نفس اجملاهد
  ختيار الفرد العسكري يرتكز على القوة البدنية و العقليةاو كان  عسكرية و أخرى مدنية،

أما املدنيون فال يشرتط فيهم إال اإلخالص و اإلميان  عسكرية، له خربة و و القدرة على التحمل،
 كنا نقبلهم يف صفوف املناضلني و فعال و ال يستثىن أي أحد حىت أصحاب العاهات اجلسدية،

 4".أدوا أدوارا جليلة للثورة

املناضلون بالقطا  الوهراين إىل صنع  اضطر و كمحاولة حلل مشكلة نقص السالح،
 5.و بوسائل بسيطة كرمان الدفلة و الرمل و اإلمسنت املسلح عبوات و متفجرات بطريقة تقليدية

ق الثورة يف نطالاعقد آخر اجتما  لقادة املنطقة اخلامسة قبل  4591أكتوبر  30بتاريخ 
خالل هذا االجتما  مت تقسيم  حبي مديوين يف مدينة وهران، "صاحل فيزي"بيت مناضل يدعى 

                                                 
و ينظر  ،40:30:على الساعة ،1041أكتوبر 45:يوم قسمة تارقة،:مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين صاحل بن قانة،-1

 . 19حممد دمحان،املرجع السابق،ص:أيضا
 ى شكل كريات و السكر و الزبدة و معجون التمر،تصنع عل (القمح الصلب)هي أكلة مصنوعة من السميد : املعكرة-2

 .(.410،ص املصدر السابق حممد مصطفى طالب،:ينظر إىل) .و ختزن لفرتة طويلة دون أن تفسد
 .املصدر نفسه -3
 .414،ص نفسه املصدر-4
 ،40:19:على الساعة ،1041أكتوبر45:يوم مقابلة شخصية مبقر قسمة اجملاهدين لتارقة بعني متوشنت، صاحل بن قانة،-5

 .410ص املصدر السابق، صطفى طالب،حممد م: و ينظر أيضا
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و قسمت  و تعيني قادة النواحي كما ذكرناه سابقا، املنطقة اخلامسة إىل أقسام و نواحي،
 .1املسؤوليات عليهم

عمال ختريبية بأ 4591يف الفاتح من نوفمرب من اجملاهدينلقد قامت األفواج األوىل 
  و أعمدة اهلواتف، قطع الطرق، ستعمارية مبا فيها مزار  املستوطنني،قتصادية االللمؤسسات اال

قد شاركت املنطقة اخلامسة يف اهلجومات اليت  و 2.و اهلجوم على مراكز الشرطة و اجلندرمة
 :ةمن خالل العمليات التالي أعلنت عن الثورة التحريرية يف كامل الرتاب الوطين،

بأن قام حبرق خمزن كبري  ،4591أشرف حممد العريب بن مهيدي على عملية أول نوفمرب
 ،قدرت خسائره آنذاك خبمسة و عشرون مليون( سبدوطريق بني بين سنوس و )للفلني بأحفري 

 كما قام اجملاهدون بغلق الطريق الرابط بني بين هديل و سبدو ،3فرنك قدمي( 19000000)
و تعرضت  ورشة الفحم يف مكان يدعى امليزاب بالقرب  ،4(بوالية تلمسان الرابط بسيدي عزوز)

و شنت فرقة عبد احلفيظ . من سبدو من طرف الرائد فراج و شقرون حممد املدعو األزهري
و لكن هذه العملية فشلت  ،7على مقر حراس الغابات بسيدي اجلياليل بسبدو 6هجوما 5بوصوف

                                                 
-1044، جامعة وهران رسالة ماجستري، ،4525-4519 حياته و مسريته النضالية:،عبد احلفيظ بوصوف زهرة رحو -1

 .39،ص  1041
-1040، جامعة وهران رسالة ماجستري، ،4599-4591دور الريف اجلزائري يف مسار الثورة التحريرية  نادية قراوي،-2

 .95-99ص ص ،1044
 رسالة ماجستري، ،republicain d’oran و hécho d’oran النشاط الثوري يف مدينة وهران من خالل جريديت موالي حليمة، -3

 .30ص ،1041-1044 جامعة وهران،
 .13ص  املرجع السابق، حممد دمحان،-4
كان من  ،4514ئري سنةخنرط يف حزب الشعب اجلزاا مبدينة ميلة، 4519-09-42من مواليد :عبد احلفيظ بوصوف-5

 فتح مدرسة املواصالت السلكية ،4599ة عني نائبا لنب مهيدي للمنطقة اخلامسة ليصبح قائدا هلا سن مفجري الثورة،
تصاالت التسليح و اال أصبح وزير أسس جهاز املخابرات أثناء الثورة، الالسلكية و التدريب العسكري و الصحة بوجدة،و  

 صدر،امل علي هناري و الطيب هناري: و ينظر أيضا ،02ص ،السابق صدرامل صادق مزهود و آخرون،ال :نظريللمزيد .العامة 
 .59السابق،ص

 .444ص ،املصدر السابق حممد ملقامي،:و ينظر إىل ،15ص املرجع السابق، عتيق لعزازي، حسان-6
 .(.سهنفاملصدر : ينظر إىل.)هذه الغابة هي غابة ميزاب املمتدة من اخلميس إىل سبدو-7
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األمر الذي جعل اجملاهدين ينسحبون ألهنم مل  و نباح الكالب، ألن احلارس قد أيقظه خوار البقرة
 1.يكن لديهم سوى مسدس قدمي

ستهدف اقامت مجاعة من اجملاهدين و املسبلني بقيادة بن عبد املالك رمضان هبجوم 
 أما أمحد .2و اهلجوم على مقر اجلندرمة مبستغامن سيدي علي حاليا،" كاساين"مزرعتني بالقرب من 

كما تعرض املطار  رفاقه فقد قاموا باهلجوم على ثكنة عسكرية بالكمني مبدينة وهران،زبانة و 
تعرض مركز الذخرية و األسلحة الكائن و  ،جمموعة من اجملاهدينبطفراوي هلجوم شّنته  العسكري

 3.بني مدينة سيق و وهران هلجوم عنيف

موعد للمشاركة يف فكانت على  (كانت تابعة للقسم الثالث)أما منطقة عني متوشنت 
 :و قد قّسم الفوج إىل قسمني بقيادة واضح بن عودة، 42فقد تكّون الفوج إنطالق الثورة،

 حاولت جمموعة  و اآلخر بقيادة الناصر كويين الذي كان متمركزا بتارقة، ،4األول بقيادة برحو قادة

 Rio)دي املاحلبرحو تفجري خط سكة احلديد الرابط بني عني متوشنت و وهران يف منطقة وا

Salado)، كتفوا بوضع األحجار على السكة احلديدية مما ا املتفجرات  توفر مو لكن و نظرا لعد
شتباك مع قوات العدو يف جبل باال (42)كما قام الفوج سبعة عشر أدى إىل فشل العملية،

" إمييل"أسفر عن مقتل أحد حراس الغابات يدعى  ،4591-44-03م سيدي قاسم بتارقة يو 

                                                 
 .444ص ،املصدر السابق حممد ملقامي، -1
 .94ص املرجع السابق، نادية قراي،-2
 .30ص املرجع السابق، حليمة موالي،-3
نشأ يف وسط  مبدينة محام بوحجر و الية عني متوشنت، 4543أوت  34يوم ( املدعو السوعاجي) ولد الشهيد برحو قادة-4

خرط يف صفوف حزب الشعب و حركة انتصار للحريات الدميوقراطية الذي كان ،األمر الذي جعله ين عائلة جزائرية فقرية
ستقطاب الشباب و تكوينهم و تدريبهم او كان من املسؤولني الذين كلفوا ب نضم إىل املنظمة اخلاصة،استقالل اجلزائر،ايطالب ب
 :على الساعة 1041-40-45م يو  ،مبقر قسمة اجملاهدين لبلدية تارقة صاحل بن قانة،مقابلة شخصية :نظر إىلي)عسكريا

املدعو )مكتب الرتاث الثقايف و التارخيي، الشهيد برحو قادة،مديرية اجملاهدين لوالية عني متوشنت  :نظر أيضايو  40:19
 (.السوعاجي
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و ألقي القبض على اجملاهدين صاحل بن قانة و القائد برحو قادة  إصابة دركيني جبروح بليغة،و 
 . 45911-44-44م الذي لفظ أنفاسه األخرية باملستشفى يو 

سيدي بلعباس قامت جمموعة مكونة من أربعة أشخاص بتخريب األسالك اهلاتفية  يف و
و مزرعة رئيس  لنريان يف كومات العلف،إضرام ا و بسعيدة،اليت تربط مدينة سيدي بلعباس 

 .2فرنسيالبلدية ال

عتمادا ا حتضنت البيض الثورة املسلحة بعد انطالقها بصفة تلقائية واأما يف الصحراء فقد 
املادية ،إذ كانت تلك املنطقة يف هذه الفرتة تشكل مع منطقة األبيض  على إمكانياهتا البشرية و

منطقة  ،(49)منطقة آفلو القسم السادس عشر و (49)سيدي الشيخ القسم اخلامس عشر
أما منطقة بشار فشكلت القسم الثالث  ،(41)عني الصفراء القسم الرابع عشر مشرية و

أوت  10و ظل هذا التقسيم ساري املفعول إىل غاية انعقاد مؤمتر الصومام  ،(43)عشر
 عني الصفراء، ض،البي ،اليت كانت تضم تيندوف،3ستحدثت املنطقة الثامنة،ا،حيث 4599

و قد تأخرت الثورة مبنطقة التوات حىت  4و أسندت قيادهتا إىل النقيب لطفي، تيميمون، بشار،
 تصال مع منطقة األبيض سيدي الشيخفقد سعى مناضلوها إىل ربط اال ،4599 بداية سنة

د يف إرساء و جنحت هذه اجلهو  ستعدادا للثورة فيها،او عادوا منها بتوجيهات  ،(املنطقة الثامنة)
 4592.6يف أكتوبر  5نتفاضة حاسي صاكةالنظام و التحضريات ال

                                                 
 .40:19:على الساعة 1041-40-45يوم مقابلة شخصية مبقر قسمة اجملاهدين لبلدية تارقة، صاحل بن قانة،-1
 .29ص املرجع السابق، يد بوجلة،عبد اجمل-2
 .02ص املرجع السابق،عتيقة مصطفى ، -3
من النشاط الفدائي أثناء ثورة التحرير الوطين ببشار و ضواحيها بقيادة الشهيد زاوي حممد املدعو  عيسى بن جلول الزاوي،-4

 .35،ص 1040، اجلزائر دار الغرب للنشر و التوزيع، ذياب،
 مجل ، 119جندي فروا من اجليش الفرنسي و معهم  99امت هبا كتيبة املهارية املتكونة من انتفاضة حاسي الصاكة ق-5

 دمحان توايت و آخرون، :ينظر إىل.)مع قتل مثانية جندي فرنسي رميا بالرصاص آالف خرطوشة، 40قطعة سالح و  29و 
 .35-39،ص ص املرجع السابق

 .34-30ص ص نفسه،املرجع -6
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لقد أوصى العريب بن مهيدي بأن ال تقوم املنطقة اخلامسة بأي عمل عسكري يف األيام 
و ذلك إليهام السلطات  اليت تلي تفجري الثورة املسلحة على األقل إىل غاية وصول األسلحة،

ستقرة أمنيا حىت ال تقوم بتشديد اخلناق عليها و زيادة عدد اجليش ستعمارية أن هذه املنطقة ماال
هبا، و حىت يتمكن اجملاهدون من إدخال السالح الذي سوف يدخل عن طريق البحر من املغرب 

أن هناية األسبو   (Oran républican)و بالفعل و حبسب جريدة أورون ريببليكان 1.األقصى
 2. كل مناطقهيف القطا  الوهراين قد شهد هدوء يف

 فوقع سواء،ندال  الثورة التحريرية صدمة كبرية يف اجلزائر و فرنسا على حد القد شكل 
يف نفس التوقيت و بنفس  ،4591اهلجومات اليت عممت يف كامل الرتاب الوطين ليلة أول نوفمرب

 ت خصياإدارة و منظمات و ش قد هزت اجملتمع الفرنسي يف اجلزائر و فرنسا، الوسائل و الطرق،
و خاصة أن فرنسا مل تكن قد أفاقت من  ،3إذ وصفوا هذه األحداث بالزلزال بل أكثر صحافة، و

 4.هنزام جيوشها يف معركة ديان بيان فواوقع 

قام العديد من  على اهلجومات األوىل للثورة التحريرية، ستعماريةاالللسلطات و كرد فعل 
  بالتقاعس، 5تتهم فيها حكومة منداس فرانس الشخصيات الفرنسية البارزة بإصدار بتصرحيات

هتم احلكومة اإذ -ممثل وهران يف اجلمعية الوطنية الفرنسية-"فرانسوا كويليسي"و هذا ما قام به 
و يتبني هذا حسب رأيه يف موقف حكومة منديس فرانس من القضية التونسية  الفرنسية بالضعف،

                                                 
 .99-92ص ص املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة، -1

2
 -Oran républican, le 08-11-1954, p02.  

دار األمة   ردود الفعل األولية داخليا و خارجيا على غرة أول نوفمرب أو بعض مآثر نوفمرب، مولود قاسم نايت بلقاسم،-3
 .99-99ص ص ،1002اجلزائر، للطباعة و النشر و التوزيع،

املنطقة السادسة للوالية  :داث الثورة املدنية و العسكرية يف منطقة معسكر و سعيدةمن أح أمينة بن سعدون شريف،-4
 .15ص ، 1001اجلزائر، دار الغرب للنشر و التوزيع، ، اخلامسة

ذو توجه  درس احملاماة، رجل سياسي فرنسي، بباريس، 4502ولد سنة (:Pierre Mendés France)منديس فرانس -5
 .و أعطى احلكم الذايت لتونس أهنى حرب الفيتنام بتوقيع اتفاقية جنيف، ،(4599-4591) نسارئيس حكومة فر  االشرتاكي،

 yves courriere ,La guerre d’Algerie :Dictionnaire et documents, tome 5, édition :إىل للمزيد ينظر)

de la société général d’édition et de diffution (SGED) ,Paris, 2001, pp 2173-2174. 
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نطباعا للجزائريني أن ا يف مشال إفريقيا قد أعطى املغربية،حيث أن التفاوض مع الوطنيني و القضية
 1.و أكد أن ضعف احلكومة سوف ينتج عنه ختريب اجلزائر يأيت بنتيجة،ب اإلرها

 09 ساء بلديات التابعة له يومؤ رئيس دائرة وهران فقد مجيع ر  (Pierre Lambert)بيار لومبارت"أما 
أن السلطات الفرنسية بصدد إهناء هذه  و ،و أمرهم بطمأنة الكولون الفرنسيني،4591نوفمرب

و أن عدد كبري منهم قد  قليلة التسليح،( اجملاهدين) األحداث، خاصة و أن اجملموعات اإلرهابية
 2.قتل و ألقي القبض على البقية و القلة القليلة بصدد البحث عنهم

مشلت  ستعمارية بعمليات تفتيشيةقامت السلطات اال و للقضاء على الثورة يف مهدها،
 ،3ندالعهااا منها أهنم املسؤولون عن نظ نتصار للحريات الدميوقراطية،االسياسيني يف حركة  النشطاء

أما يف املنطقة  ،4من سجن ألفي مناضل يف كامل الرتاب الوطين 4591 إذ متكنت يف هناية سنة
مناضال بعني عتقاالت واسعة مشلت مثانني استعمارية بشن محلة اخلامسة فقد قامت السلطات اال

كما  ،6و من بني هؤالء املناضلني حسني فرطاس و إبراهيم زدور ،5متوشنت و سيدي بلعباس
 ،..فرطاس حممد ،7،كسي عثمان4599-01-12البعض منهم غيابيا و هذا بتاريخ  حكم على

 كتشاف اخلاليا و األفواج املشكلة ضمن التنظيمات السرية اليت فّجرت العمليات العسكريةا و مّت 

                                                 
-101ص ص ،4552دار الغرب اإلسالمي، ،9 ط ،4591التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  عمار بوحوش،-1

109. 
2 -Oran républican, 08-11-1954, p 02. 

 .105،ص1009-1002جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه، الوالية الرابعة منوذجا،:نظرية شتوان،الثورة التحريرية -3
 .109-101ص ص ،املرجع السابق، ار بوحوشعم-4
،على 1049-01-49،يوم  ملحقة بين صاف:شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت حسني فرطاس، -5

 .34-30ص ص املرجع السابق، حليمة موالي،:و ينظر أيضا ،40:13 :الساعة
6
- Patrick Kassel,Giovanis Pinelle ,op.cit, p272. 

،عني مسؤوال على  بوهران 4512-44-13ولد يف أو العقيد عثمان و امسه احلقيقي بوحجر بن حدو،:عثمانسي -7
 عني قائدا للمنطقة الرابعة للوالية اخلامسة، 4599و يف  ،4591مستوى منطقة سيدي علي مبستغامن يف الفاتح من نوفمرب

ليعني  ،4591ة اخلامسة قبل أن يرتقي إىل رتبة عقيد يف جانفيأصبح قائدا بالنيابة للوالي 4590 و بعد العقيد لطفي يف ماي 
املصدر  علي هناري و الطيب هناري،:للمزيد ينظر إىل.)4522-09-19تويف يف قائدا على رأس هذه الوالية،

 .(.55السابق،ص
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 أرقاما لألفواج و أمساء أعضائها ستعمارية يف أعمدهتا األوىلو قد نشرت الصحف اال 1.و الفدائية
 2.و مهامهم ضمن هذه التشكيالت املنظمة

 نيو بعد اندال  الثورة ألقي القبض على املناضل:"و يؤكد هذا الطرح اجملاهد حسني فرطاس إذ يقول
ام مح تربئة  مناضلي متّ و  و العامرية، 4اضلو تارقةو من ،3و مساعدة التحاتة يف حاسي الغلة،

 5".4591 كما ألقوا القبض علّي يف ديسمرب نة زهانة لعدم وجود أدلة تدينهم،بوحجر و مدي

 ،إذ جاءت اإلمدادات من فرنسا، كما قامت السلطات االستعمارية بزيادة تعداد اجليش
 و يف الغد وصلت فرقتني، انية،و استقرت بالس 4591-44-09و قد وصلت الفرقة األوىل 

 6.للقيام حبواجز أمنية يف الطرقات ملراقبتها ، األوىل وجهت إىل عني متوشنت و األخرى إىل غليزان

عتبارها و بعد صدور قانون الطوارئ مشلت عمليات اإليقاف كل الشخصيات املشبوهة ال
 ة عدد املعتقالت و مركز التصفيةمما أدى إىل زياد ،من الدولة أو األمن العموميأتشكل خطرا على 

ستعمارية تعترب كل موقوفا و يف املراحل األخرية من الثورة أصبحت قوات القمع اال و احملتشدات،
 7.متهما

                                                 
 ،1049-01-49،يوم  ملحقة بين صاف :شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت حسني فرطاس،-1

 .34-30املرجع السابق،ص ص حليمة موالي،:و ينظر أيضا ،40:13 :ةعلى الساع
 .نفسهاملرجع  -2
،و كانت هبا مدرسة تابعة ج.م. .ج معظم سكاهنا منخرطني يف صفوف كان مساعدة التحاتة بالقرب من مدينة املاحل،-3

-01-49ملحقة بين صاف يوم :عني متوشنتشهادة حية قام هبا املتحف اجلهوي لوالية  حسني فرطاس،.)حلزب الشعب
 (.حبوزة الطالبة.)40:19:على الساعة  1049

 .هي بلدية ساحلية تابعة لوالية عني متوشنت:تارقة-4
على  1049-01- 49ملحقة بين صاف يوم:شهادة حية قام هبا املتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت ،حسني فرطاس-5

 (.حبوزة الطالبة .)40:19 :الساعة
6 - Oran républican,06-11-1954, p02 

 .105ص املرجع السابق، نظرية شتوان،-7
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حاكم عام 1ستعمار على الثورة قامت احلكومة الفرنسية بتعيني جاك سوستالو كرد فعل اال
حتواء الوضع و تطويق الثورة التدابري ال ختاذ بعضاالذي شر  يف  ، 4599على اجلزائر يف مطلع 

 :نتشارها من أمههااللحد من 

 أحدث الفرو  اإلدارية املتخصصة الصاص(La S.A.S) 4599يف سبتمرب. 

 عزز القدرات العسكرية للجيش الفرنسي برفع عدده و عدته. 

 أقام الرقابة على الصحافة و الفرق املتحركة و احلركى و الدفا  الذايت. 

 ريات العامة حىت كالم اجلزائريني عن الثورة ال تتعدى احملادثات الشفويةألغى احل. 

 عتقاالت منح القادة العسكريني السلطة املطلقة يف ممارسة القمع و شن سلسلة من اال 

 2.العشوائية يف صفوف الشعب،كما شر  يف إجراءات التهدئة يف املناطق األكثر تأثرا

و أصبح  ملان الفرنسي على قانون حالة الطوارئ،صادق الرب 4599-01-04بتداء من او 
و كان  بعد أن صادق عليه جملس اجلمهورية الفرنسية، 4599أفريل 03بتداء من اساري املفعول 

و يف هذا السياق  صدور هذا القانون ضرورة ملحة فرضتها وقائع األحداث و تطوراهتا السريعة،
تشكل حال وسطا بني  الطوارئإن حالة  :"ما يليجاء يف البيان الذي أصدرته الوزارة الداخلية 

و حالة احلصار اليت تؤدي حتما إىل تفكيك  ، حرتام الكلي جلميع احلرياتاحلالة العادية حيث اال
تبقي  الطوارئذلك أن حالة  ألهنا تنقل احلكم إىل السلطات العسكرية، اهلياكل التقليدية،

                                                 
بعد اهناء  ،رجل سياسيمن عائلة كلها عمال،  مبونبوليي بفرنسا، 4541ولد سنة(:Jacques Soustelle) جاك سوستال-1

 رسل إىل املكسيك  يف بعثة علمية،و عند اندال  احلرب العاملية الثانية ا ،4532،عني نائبا مدير متحف االنسان سنة  دراسته
 كلف بعدة مهمات إىل عني على رأس مكتب املخابرات التحق باجلنرال ديغول الذي كان بلندن، 4510يف سنة 

(BCRA) ،  اجلزائر فرنسية"، من دعاة 4599و إىل غاية فيفري  عني حاكما عاما للجزائر 4599-04-19و يف" ،
 .Yves Courriere,op.ci ,pp 2193-2194 :للمزيد ينظر إىل) .4550تويف سنة 

 .105-102نظرية شتوان،املرجع السابق،ص ص -2
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تعمل على تركيزه و تدعيمه ليصبح أكثر مالئمة مع و لكنها  للسلطات املدنية حق ممارسة احلكم،
 1."من العام للخطر و أن متس السيادة الوطنيةأحداث تعد كارثة عمومية من شأهنا أن تعرض األ

و يف املادة اخلامسة من هذا القانون قيدت و حددت حركة األشخاص و وسائل النقل يف 
لتجول يطبق بصورة دائمة إىل غاية أصبح قرار حظر ا 4599و بعد  أماكن و أوقات حمددة،

بل مشل الطرق الوطنية الرئيسية بواسطة حواجز مرورية عرب هذا  مل يقتصر على املدن، و ستقالل،اال
و قد كان هذا احلظر يشمل مجيع الطرق الرئيسية اليت تعرُب الوالية أما الطرق الثانوية،  الطريق،

و كل مواطن  S.A.Sضباط عماهلا إال برتخيص من ستاو ال جيوز  فكانت تابعة للمناطق احملرمة،
إلسكان  هتيءستعمارية املراقبة و أخذت كما شددت اإلدارة اال .2خيرتق يعرض نفسه للموت

 مرشيش، حفري، ففي سبدو مّت ذلك يف كل من عني الدجاج و املطمر و اجليش يف املراكز الرئيسية،
 3.تاسا، تريين تال تريين،

البيوت و اهلدف منها زر  الرعب و القلق يف صفوف املواطنني إذ   كما جلأت إىل مدامهة
حيث يتم  كثريا ما كانت أجهزة القمع املختلفة تقوم بعمليات مدامهة ليلية لبيوت املواطنني،

و يف كثري من األحيان يتم  خذوا مباشرة إىل مراكز التعذيب،أليُ  ختطافهم من طرف هذه األخرية،ا
 4.إذا ما أبدوا أي مقاومة أو أي رد فعل عائالهتم، قتلهم أمام أعني أفراد

إن اهلجومات األوىل لليلة أول نوفمرب قد طالت خطوط السكك احلديدية باملنطقة 
وهران و اجلزائر العاصمة،  بنيالستعمارية توقف اخلط الرابط األمر الذي جعل السلطات ا اخلامسة،

استئناف هذا اخلط عمله مرة  تاريخ 4599جانفي  49وجدة، تلمسان و كولومب بشار حىت 
و من هذا نستنتج أن  ،5ثانية، بعدما تأكدت السلطات االستعمارية بأن املنطقة اخلامسة آمنة

بل إلسرتاتيجية حاول قائدها حممد العريب  ليس لقلة السالح فقط،قد دخلت يف حالة ركود  املنطقة

                                                 
 .105-102ص ص املرجع السابق، نظرية شتوان، -1
 .119-111ص ص  ،نفسه املرجع -2
 .11املرجع السابق،ص حممد بن دمحان،-3
 .119-111ص ،ص  املرجع السابق نظرية شتوان، -4

5-L’avenir de Tlemcen, Nº3424 ,19-01-1955. 
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ة سعى حممد العريب بن مهيدي مع احلاج و خالل هذه الفرت  .بن مهيدي تنفيذها إلدخال األسلحة
و شرائه سواء نواحي تلمسان أو مبنطقة الريف ، حممد بوضياف إىل البحث عن السالحبن عال و 

توقف النشاط العسكري و الفدائي و بقي : "...و يف هذا الصدد يقول احلاج بن عال .املغريب
مان لقطع مسافات طويلة على األرجل فأجربتنا الظروف أنا و عث...بعض مسؤويل القاعدة يف حرية

  تصال بالقيادة اليت كانت تتنقل ما بني اخلميس و نواحيها و فالوسن و ضواحيها،لال
 لكن مهمتنا قد ُكّللت بالفشل ألن بعض القادة كانوا  ،4591 و ذلك منتصف شهر نوفمرب

للبحث عن  1غاريبش التحرير امليج يمتواجدين يف الريف املغريب يف عملية تنسيق مع مقاوم
لتقينا مع القد  و .األسلحة، و اليت كانت من املنتظر وصوهلا من اخلارج لكنها تأخرت عن موعدها

أطلعناه على األوضا  املأساوية  لتقينا بن مهيدي وامث  ،4599-01-01بوضياف يف جبالة يوم 
 2يجهز باخرة دينافالقاهرة ل من أجل ذلك سافر بن مهيدي إىل سويسرا و .يف كل أحناء الوطن

جنحت يف إنزال محولتها ليأخذ منها  أرسلها إىل الشواطئ املغربية الشرقية و الذخائر و باألسلحة و
حممال  باملغرب األقصى مبدينة الناظور 4599أفريل  03إذ رسى اليخت يوم  ".املغاربة الثلث

 جيش التحرير الوطين هذهفتقامسا جيش التحرير املغريب و  ،3املتفجرات الذخرية و باألسلحة و

 

 

                                                 
هدفه اخراج فرنسا من مشال و كانت هذه فكرة عبد الكرمي  ان يضم مناضلني من تونس و اجلزائر و املغرب،كهو جيش  -1

و لقد ساعده على جتسيدها مكتب و جلنة حترير املغرب العريب و اجلامعة العربية و السلطات املصرية و قد تأسس يف  اخلطايب،
االجتاه  حممد بلقاسم،:نظر اىليللمزيد  ).ما أفل جنمه بعد نيل كل من تونس و املغرب استقالهلما ،و لكن سرعان4599ة سن

 .141-141، ص ص 4553، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر ،(4591-4540)الوحدوي يف املغرب العريب
فتحي الديب ، :هذه العملية ينظر  للمزيد من املعلومات عن. )هو خيت كان ملكا للملكة دينا عاهلة األردن:باخرة دينا -2

 .91،ص4550املستقبل العريب للنشر و التوزيع ،مصر ، دار ،1طمجال عبد الناصر و الثورة التحريرية ،
،ص (د،ت)،منشورات دار املياه ،بريوت (ط.د )أمحد اخلطيب : عمليات التسليح السرية ،تر:مراد صديقي ،الثورة اجلزائرية  -3

30. 
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 .2البلدين بالقاهرة  ممثلي بنيو هذا حسب اإلتفاق  1األسلحة، 

لقد أعطت هذه األسلحة دفعا جديدا و قويا للثورة و خاصة يف املنطقة اخلامسة اليت كانت 
أفشلوا بذلك  و ،4599ها من شن هجومات أكتوبر و بعض الوقت ،حيث متّكن جماهد 3هادئة

إعتبار الثورة مركزة يف منطقة  العسكرية الفرنسية الرامية إىل تشتيت جهود اجملاهدين واإلسرتاتيجية 
جاءنا 4599و يف مارس :"...،و يف هذا الصدد يقول اجملاهد حسني فرطاس4دون األخرى 

 أي مازال قائما )ا تصال من نواحي صربة إىل وهران و أمرنا بأن نواصل النظام ألنه مازال حياال
فبدأنا يف جتديد  و أن نتصل مبن بقي خارج السجون و املعتقالت، ،(رة مل ختمد نرياهناو أن الثو 

و يف  بوحجر، محام ،حاسي الغلة ،النظام و تأسيس اخلاليا من جديد يف نواحي عني متوشنت
 اخلميس، صربة،: ةالثاني ندال  ثاين و قوي للمعارك يف املنطقة األوىل واوقع  4599 أكتوبر
 عني متوشنت ) و بدأ اجليش يف التقدم حنو الشرق تلمسان، ندرومة، مغنية، ت،غزوا سبدو،

                                                 
الكليات العربية  يفط جزائريني الذين تدربوا اضبسبعة هذه الشحنة  قد رافق و ،ولتها من األسلحة احلديثةو قد أفرغت مح -1

اخل ،كانت املرحلة الالحقة هي ...من بينهم هواري بومدين ، عرفاوي حممد صاحل ،عبد العزيز مشري ، و خاصة من مصر،
عرب  و الرب نقلها اجملاهدون ليال عن طريق ،شددة على السواحلسبب احلراسة املب و ،إىل داخل جلزائر األسلحةنقل هذه 

فتحي :و ينظر أيضا  ، 30، املرجع السابق، صمراد صديقي: ينظر إىل.)ليتم توزيعها على املناضلني يف املنطقة اخلامسةمراحل، 
نظر أيضا ي و. 119عبد اجمليد بوجلة ،املرجع السابق ، ص :، و ينظر أيضا99-91 ص الديب ، املصدر السابق ،ص

عبد : ىل إلك كذنظر  ي و ،13،ص 1043عبد اجمليد بوجلة ،منشورات ثالة ،اجلزائر :، ملحمة خيت دينا ،تر بلحسن بايل:

 –القادر بوبالة ،متوين الثورة اجلزائرية  بالسالح عن طريق املغرب األقصى يف عهد حممد اخلامس 
 alarabi,ma-www.altarikh)  13 22 ::على الساعة     01/09/2012

2
-L’association  national des moudjahidines de l’armement et des liaisons générale ,Le 

M.A.L.G (Ministére de L’Armement et liaisons genérals  : Abdlhafidh bousouf on la 

stratigie au service de la révolution ;gharnata édition,Alger ,2014,p 22 . 
 .119عبد اجمليد بوجلة ،املرجع السابق ،ص -3
 اجلزائر ، ،4591 ن.أ.ث.و.ح.ف. ب.و.د.و.م( ط.د)األسالك الشائكة وحقول األلغام ، ،آخرون يوسف مناصرية و-4

 . 21ص  ،1002

http://www.altarikh-alarabi,ma/
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تصال مع جماهدي و ربط اجملاهد بن عال اال و املؤونة، املخابئو كنا قد وّفرنا له من قبل  ،(و وهران
 1.فسفينة دينا أعطت دفعا قويا يف املنطقة معسكر و مستغامن و عني متوشنت،

لتحقوا اشحنة إىل إمكانية جتنيد املزيد من املتطوعني الذين كما أتاحت وصول هذه ال
أيضا إمداد بعض مناطق  مبراكز التدريب اليت أنشأهتا الثورة يف نقاط خمتلفة على احلدود املغربية ،و

 عارفون باملسالك  الثورة األخرى جبزء من األسلحة وفق خطة مضبوطة يقودها رجال تقاة و
 .2بأقل خسارة يف األرواح  سلحة بشكل آمن واملمرات لضمان وصول األ و

مبثابة اإلنطالقة الفعلية للثورة بالوالية اخلامسة بعد الركود النسيب  4599و هبذا تعد سنة
 .الذي شهدته

                                                 
شريط فيديو من اجناز  ،(موقعة استشهاده)4592مارس 12قعة اجملاهد سيكيو بغداد املدعو سي علي و مو  فرطاس حسني،-1

 .فرطاس حسني حبوزة الطالبة
 .42بلحسن بايل ،املصدر السابق ،ص -2
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 كيفية اإلنضمام إىل جيش التحرير الوطين                                                            -ب             

 مهة اجلنديات يف الثورة التحريرية                                                              مسا .   2. 2
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 .ائرية في الثورة التحريرية بالوالية الخامسةمشاركة المرأة الجز :الفصل األول 

مل يكن غريبا على املرأة اجلزائرية مشاركتها و منذ الوهلة األوىل يف الثورة التحريرية ،فالتاريخ يشهد 
فاجلزائرية هي  هلا رفضها للمستعمر الفرنسي مثلها مثل أي وطين غيور على دينه ووطنه و عروبته،

 نت املستعمر دروسا يف الصرب و حب الوطنه املرأة اليت  لقّ سليلة اللة فاطمة نسومر هذ
 .1و الشجاعة 

كان للمرأة يف الغرب اجلزائري مواقف تدل على مناهضتها   على غرار مناطق الوطن و
اللة "و خري مثال على ذلك ستعمار و مشاركتها لرجال اجلزائر بغية إخراج الغزاة من بلدها،لال

للمضي  ،بنهااليت كانت تعمل دائما على رفع معنويات القتال ال ،قادروالدة األمري عبد ال "زهرة
سعافات األولية بل قدمت اإل فقط و مل تقتصر مهامها على هذا قدما يف جهاده ضد الغزاة،

ضواحي ) فكانت قدوة لنساء غريس جلرحى جيش األمري و تولت أمر األسرى و رعايتهم بنفسها،
ن مؤخرة اجليش و ذلك كما شكلّ  راء األسلحة و الذخرية،الالئي تربعن حبليهن لش( معسكر

 2.تدعيما للقاعدة اخللفية جليش األمري

 اليتهي املشاركة املرأة اجلزائرية شاركت يف احلركة الوطنية قبيل اندال  الثورة و  كما أن
 ال تقل أمهية بأدوار هامة أثناء الثورة اجلزائرية القيام كتسبت من خالهلا نضج وعيها الوطين، خوهلاا 

 ..املمرضة و فكانت اجلندية و املسبلة و الفدائية عن ما قامت به جداهتا خالل املقاومات الشعبية،
 .اليت هبت لنداء الثورة و أمسعت العامل صداها .

 

 
                                                 

 جامعة  جملة العلوم االجتماعية و االنسانية، رؤية سوسيولوجية،:نضال املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية ،عوين مصطفى -1
 .11ص ،1009جوان ،(41 ،) باتنة،

  ،،اجلزائر 4591 ن.أ.ث.و.ح.ف. ب.و.د.و.مدور املرأة يف الثورة التحريرية، منشورات  ،و آخرون مسعودة حيياوي-2
 Section des femmes de la fedération de France du front de libération:، و ينظر أيضا05ص ،4552

national ,Le femme algerinne dans la révolution, Section des femmes de la fedération de 

France du front de libération national,(sans date), p10. 
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 .المدن و األرياف دور المرأة في-1

الثنورة بكنل منا أوتينت  سنامهت يف بل، الفرنسي ستعمار تقف املرأة مكتوفة األيدي أمام مهجية االمل
و عملنت  فأثبتت جدارهتا يف عندة جمناالت ،4591من قوة منذ الشرارة األوىل يف الفاتح من نوفمرب

و بنننروز  فتغنننريت حياهتنننا و دورهنننا يف اجملتمنننع، فكنننان ذلنننك عنواننننا لتضنننحياهتا، دون كلنننل و ال ملنننل،
و نسنيت بنذلك  قبنل، فأدركنت بنذلك قيمنا جديندة،مل تكنن تعرفهنا منن قوة وجودهنا، و شخصيتها،

وضعها املزري الذي كانت تعيشه من قبل يف فئات خمتلفنة حينث كاننت يف نظنر الكثنريين جمنرد متنا  
 .1تابع للرجل

 :المـرأة المسبلـة-1-1

تقوم بأعماهلا اليومية و يف  ميكن أن نعرف املرأة املسبلة على أهنا مواطنة عادية غري متفرغة للقتال،
لصاحل جيش التحرير و جبهة التحرير الوطين من الطبخ و حراسة اجلنود  نفس الوقت تقوم بأعمال

و كنظرياهتا من الفدائيات فهي  ،...و القيام مبهمة  ايصال الرسائل و السالح من و إىل اجلبل
 : األخرى يشرتط فيها أن تتحلى بصفات و أخالق محيدة ألن تكون بني صفوف اجليش مثل

و قد  ،2اخلصال كانت حمببة لدى القادة املسؤولني و كل هاته الصرامة،و الصرب و  النزاهة و العفة،
 .يت برهن على قدرهتن و كفاءهتناللكثري من النسوة ال -املسبلة- أوكلت هذه املهمة

 :التعبئـة الجمـاهيريـة-أ

 ائية،إىل الثورة بصفة تلق -و على غرار الواليات األخرى -نضمت املرأة بالوالية اخلامسةايف البداية 
 الثانية و قد أثبتت من خالل أعماهلا أهنا الدعامة لتحاق رب البيت إىل النضال،او ذلك حبكم 

                                                 
 .09،ص املرجع السابق عبد الكرمي بوصفصاف و آخرون،-1
 الثورة امللتقى الدويل حول دور املرأة اجلزائرية يف جتماعي،مسامهة املرأة اجلزائرية يف اجلانب العسكري و اال اهلل بوبكر، حفظ-2

 .94ص ،1040، أكتوبر 19-19 التحريرية ،سكيكدة،
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 اليت و هذا ما وقع للسيدة سهويل فاطنة زوجة الشهيد بن عياد بوزيان ،1التحريرية تقف عليها اليت
 2.التحقت بالثورة مبجرد التحاق زوجها بالثورة التحريرية ناحية تلمسان

بعض النساء  استقطاباخلامسة على  نطقةعمل جماهدو امل4599داء من سنة بتا و
 فاتصلواإلبقاء على سرية الثورة، ل،و ذلك وفق شروط معينة  لتكوين اخلاليا و الفرو  اخلاصة هبن

، الالئي عرفن بوطنيتهن و ذلك 3بالنساء املتزوجات من املناضلني و كذا األرامل و املطلقاتأوال 
أمثال اجملاهدة ميينة  نظم إىل الثورة يف وقت سابق،ان أحد أفراد العائلة الذي كان قد بعد تزكية م

 فأوكلت هلا القيادة الثورية مهمة توعية النساء ، "اجملاهد البكاي" ورياشي بوحريز اليت زّكاها طليقها
حىت ال  بسهن،مال مستغلة توافد نساء املنطقة إىل بيتها لتخيط هلن و تنظيمهن يف مدينة السفيزف،

 .4تثري الشبهة حوهلا و حول التجمعات النسوية اليت كانت تتم يف بيتها

ستقطاب النساء الالئي كن كثريات ااخلامسة أيضا  نطقةاملدة الثورية يف قياالكما حاولت 
و هذا  ، حتركاهتن حول اخلروج حبكم عملهن أو تعليمهن أو حىت مسؤوليتهن حىت ال تثار الشكوك

خري  و ،5أن اجملتمع اجلزائري كان جمتمعا حمافظا ال يسمح للمرأة باخلروج إال للضرورةراجع إىل 
 و اليت استعملت  ،مدينة سيدي بلعباس من امللقبة عربية، 6مثال على ذلك اجملاهدة خرية الواحلة

                                                 
املؤمتر الدويل اخلامس لكلية  ،محاية املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين و وضع املرأة أثناء حرب التحرير، حورية غداوية-1

 .02ص ،1040نوفمرب40-05يومي الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، احلقوق،
مقابلة شخصية مبقر دار الشباب لبلدية  الشهيد بن عياد بوزيان مسؤول عرش الناجية بنواجي تلمسان،فاطنة السهويل أرملة -2

 . 49:30:ةعلى الساع 1049-40-41:زلبون بتلمسان يوم
، املنظمة الوطنية للمجاهدين، اجلزائر، (99 ،)، جملة أول نوفمرب و املرأة اجلزائرية، 4591ثورة نوفمرب ياقوتة كرنان،-3

 .90ص ،4591
على  1049-03-49:يوم بنتها حبي بن دميراد صورية بسدي بلعباس،امقابلة شخصية مبقر سكىن  بوحريز،ميينة ورياشي  -4

 .40:00:الساعة
 .43:30:ةعلى الساع 1041كتوبرأ 43:يف الكيفان بتلمسان يوم ،مقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن بن حيي خبتة-5
 قبيل الثورة عادت من سويسرا بشهادة يف فن اخلياطة، اجملاهدات يف مدينة سيدي بلعباس، لأوائ منتعد :خرية الواحلة -6

 ،4599سنة  مت إىل الثورة التحريريةضنااتصلت هبا جبهة التحرير الوطين ف و فتحت ورشة لتعليم اخلياطة لفتيات املدينة،
لقي عليها القبض و زج هبا يف سجن أظة بنت السقال ،و بدأت بتوعية وتنظيم هؤالء الفتيات من بينهن خرية بن سعيد و حفي

على  1049-01-01: يدي بلعباس يومشهادة خرية بن سعيد مبقر سكناها بس).توفيت يف البقا  املقدسة يوم عرفة املدينة،
 .(44:30: الساعة
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 .1ةاخلياطة اليت كانت متلكها كغطاء لتوعية الفتيات و إقناعهن بضرورة املشاركة يف الثور  مدرسة

إن كل هذه األعمال اليت قامت هبا املرأة جعلت مؤمتر الصومام يشيد هبذا الدور الذي لعبته 
توجد " :،حيث ورد يف دباجة بيانه4599ت أو  10 منذ بداية الثورة و إىل غاية تاريخ انعقاده يوم

ير ذلك املثل بإعجاب و تقد ا لنحييو إن إطراديف احلركة النسائية امكانيات واسعة تتزايد و تكثر ب
ذلك املثال الذي  الباهر الذي تضربه يف الشجاعة الثورية الفتيات و النساء املتزوجات و األمهات،

يف الكفاح املقدس من الالئي يشاركن بنشاط كبري و بالسالح أحيانا تضربه مجيع أخواتنا اجملاهدات 
بية و فعالة يف الثورات الكثرية مسامهة إجيا نو ال خيفى أن اجلزائريات قد سامه رير الوطن،حتأجل 

 ...ضد االحتالل الفرنسي 4930 اليت توالت و جتددت يف بالد اجلزائر منذ

و على ،...ستقاللو املرأة اجلزائرية اليوم متأكدة أن الثورة احلالية ستنتهي ال حمالة باحلصول على اال
ائل الكفاح و أكثرها جدوى هذا فإنه من املمكن يف هذا امليدان أيضا تنظيم وسيلة من أخطر وس

 :و ذلك و فائدة بطرائق خاصة مناسبة للعادات البالد و تقاليدها اخلاصة

 .مبؤازرة احملاربني و املقاومني مؤازرة أدبية-أ

 .و هتيئتها املالجئتصاالت و التموين و إعداد و املشاركة يف اال"األخبار"بقدمي املعلومات -ب

 2".دين و األسرى املعتقلنيمساعدة عائالت و أبناء اجملاه-ج

اجملتمع اجلزائري يف  شرائح و عمال بتوصيات مؤمتر الصومام و إميانا بضرورة إشراك خمتلف
 كذا الكفاءة اليت أظهرهتا املرأة يف بداية الثورة من طبخ و غسل مالبس اجلنود و ،الثورة التحريرية

 الثوري ستثناء يف العملابكثافة و بدون  ، قررت القيادة الثورية  إدماج العنصر النسوي3و حراستهم
حلاجتهم إىل أشخاص يقومون  و خاصة يف املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين، مبختلف أشكاله،

                                                 
 .491مسعودة حيياوي و آخرون ،املرجع السابق،ص-1
، وزارة اإلعالم و الثقافة، 4591-4591نصوص األساسية حلزب جبهة التحرير الوطين ، ال(اجلزائر)وزارة اإلعالم و الثقافة  -2

أنيسة بركات درار، نضال املرأة اجلزائرية :حزب التحرير الوطين،املنظمة الوطنية للمجاهدين:، و ينظر أيضا39ص4525اجلزائر ،
 ،1مج ،4591ماي40-09، قصر األمم الثورة، لتاريخ، امللتقى الوطين الثاين 4591إىل 4591خالل الثورة التحريرية من

 .419-419ص ص (.د،ت) اجلزائر، منشورات قطا  اإلعالم و الثقافة و التكوين، ،1ج
 .449املرجع السابق، ص عبد الكرمي بوصفصاف و آخرون، -3
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ستثمار جهود احماولة  1التوعية، مبهمات ذات الطابع الفردي سواء  يف مجع األموال أو التجسس أو
و ذلك بتكوين نظام سياسي نسائي مشكال من  املدينة، املرأة يف إرساء قواعد التنظيم النسائي يف

  الثورية و التعريف بالثورة املبادئخاليا و أفواج لتعبئة اجلماهري الوطنية و توعيتها و نشر 
 و ترسيخ العمل املسلح يف أذهان الشابات املتحمسات للثورة و املتعطشة للحرية  ،2و أهدافها

 3.السالح دخلت اجلزائر بقوة السالح و لن خترج منها إال بقوة و املؤمنة بأن فرنسا ستقالل،و اال

ف البعض منهن لتوعية اجلماهري الشعبية خاصة و بعد أن تكونت النساء تكوينا سياسيا،كلّ 
ستغلت او لكي تصل املرأة املكلفة بالتوعية إىل مبتغاها،  الثورة، مببادئو إقناعهن  النساء منهن،

و كانت تتوخى احلذر و تكلم أوال  كاحلمامات العمومية و األعراس،التجمعات النسائية  أماكن 
روح و  النساء اليت تعرفهن و تعرف ميوالهتن الوطنية و الثورية و من  توفرت فيهن صفة الشجاعة 

 .4التضحية يف سبيل الوطن

حتدثهن عن التحرر و طرد  5ميينة ورياشي بوحريزاجملاهدة كانت و يف هذا الصدد  
و رجاال لتحقيق  حتثهن بضرورة تضامن كافة الشعب اجلزائري مع بعضه البعض نساء، ستعماراال

تعدد هلن اخلريات اليت كان ينعم فيها  تبسط أسلوب الدعاية بأن إلقناعهن كانت احللم،و هذا
لينعم  املستوطنون،و أنه مبجرد طردهم من اجلزائر سوف ترجع كل هذه اخلريات إىل الشعب اجلزائري

 .6قبلن على الثورة و يساندهنا بكل ما أوتني من قوةهذا من أجل إثارة احلماسة فيهن ليُ و  هبا،

                                                 
، دار املعرفة، اجلزائر ، 4599-4591و التعبئة اجلماهريية أثناء الثورة التحريرية اجلزائرية دوات التجنيدأ أحسن بومايل،-1

 .119-112ص ص، 1040
 .449-449،ص ص املرجع السابق عبد الكرمي بوصفصاف و آخرون،-2
 .19ص ،1009 اجلزائر، دار اخللدونية، ،4ط عدة بن داهة، ،معسكر عرب العصور،-3
، على 1049-03-49:اس، يوم، مقابلة شخصية مبقر سكىن ابنتها حبي صورية بن دميراد بسيدي بلعبميينة ورياشي بوحريز-4

 .40:00:الساعة
5
،عملت كمسبلة جتمع  ندال  الثورةاتزوجت باجملاهد البكاي قبل  مولودة يف مدينة سيدي بلعباس، :بوحريز رياشي ميينة - 

 الح،جلبل كجندية تدربت على السلتحقت بااكتشف أمرها ا و ملا  شرتاكات و األدوية  و تنظم اخلاليا يف مدينة السفيزف،اال
 .(املصدر نفسه :ينظر إىل).و ملا أصيبت جبرح يف عينها قطعت احلدود اجلزائرية املغربية للعالج  كممرضة، مث
 .املصدر نفسه-6
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، كلفهن األمر و مهما القني من صعوباتا  مسهن بضرورة مواصلة اجلهاد مهمحت كانت   كما
 " :تقول للنساء "عائشة بن عراج" كانت املسبلة املكلفة بالتوعيةو على سبيل املثال و ليس احلصر  

 1."تتحرر البالد و تسريها هي...مرأة واحدة عمياء اتتحرر البالد و لو بقيت فيها سوف 

 و تتأكد القيادة الثورية من صدقهن و بعد أن تنجح املسبلة يف توعية عددا من النساء،
 أقسم :"و تؤدي القسم كما قلنا على كتاب اهلل برتديد عبارة الثورةتقبل عضويتهن يف  ،2نزاهتهن و

أن ال أفشي سرا  و مسؤوليها، و أن أطيع ال أخد  نظام اجلبهة و أن ألتزم بتنفيذ أوامرها، باهلل أن
 .3"من أسرار الثورة مهما كانت الظروف و األخطار اليت أتعرض هلا

رافقها يف ، نطالق الثورة و الذياالنسوة وفق نظام املسبلني الذي عمل به منذ  ذهكانت تنظم ه
 ،7العرش                 ،6الفر  و         ،5و الفوج         ،4اخللية :كتايل  ومجيع مراحلها ،و ه

 

 

                                                 
 . 44:19: عةلسااعلى  1041-44-04م هوي بتلمسان يو ،مقابلة شخصية مبقر املتحف اجل عائشة بن عراج -1
. فرتتقي من صفة احملبة إىل صفة املشاركة و املناضلة كد من نزاهتها،أتابعة للتكانت العضوة ختضع للمراقبة و التجربة و امل-2
 (.445،املرجع السابق،ص عبد اجمليد بوجلة:ظر إىلين)
نظر يو 44:19:ةعلى الساع 1041-44-04مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي بتلمسان يوم عائشة بن عراج، -3

 .410-445ص ص ق ،،املرجع الساب عبد اجمليد بوجلة: أيضا
كانت  عناصر يف املدينة، 9عضوا على األكثر يف األرياف و  49اخللية هي النواة األوىل يف التنظيم يف الثورة،كانت تضم -4

وقف  متنا  عن اخلدمة يف الوظائف اليت توفرها اإلدارة الفرنسية ومهمتها دعوة الشعب اال رئيستها تعني لكفائتها و ذكائها،
عالن القطيعة او دعوة صرحية لعناصر القياد و الباشاغا إىل ، ستعماريالو اإلتاوات و رفض املثول أمام القضاء ادفع الضرائب 

-01-19:مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي الدالية بتلمسان يوم الزهرة عبد الدامي،.) متثال ألوامر اجلبهةمع فرنسا و اال
 410،املرجع السابق،ص بوجلة عبد اجمليد: نظر أيضايو  ،40:30:ةالساع 1049

لتحام بني اجلماهري اال و دعم وحدة الصف و تأكيد دراستها،نشغاالت و دوره تشخيص اال كل فوج يضم ثالث خاليا،-5
 (.410نفسه،صاملرجع .)الشعبية و جبهة و جيش التحرير الوطنيني

ومات من القاعدة و دراستها بدقة، و البحث عن يتكون من أربعة إىل مخسة أفواج، مهمته األساسية يف مجع املعل: الفر -6
 .343أحسن بومايل، املرجع السابق، ص : للمزيد ينظر.)احللول الناجعة للمشاكل املستعجلة، و إبالغها لقائد العرش

له  و يعترب مهزة وصل بني القسم و الفر ، و يكون السياسي، رشديشرف عليهم امل ،يتكون من ثالثة إىل أربعة فرو العرش -7
 .(349-341املرجع نفسه، ص ص).ارتباط مباشر بقيادة القسم العسكري
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 .1و القسم

شرتاك و شراء اال باإلطعام و اإليواء و أخرى جلمع مكلفة خلية: كان لكل خلية مهمتها
النساء  ذهو كل ما حيتاجه اجملاهدون، فكانت ه... و خلية لشراء البطاريات و األقالم األدوية،

هي بدورها إىل  تأتني بكل ما مجعن  إىل رئيسة اخللية لتنقلههادة ميينة ورياشي بوحريز حسب ش
 تقدم تقارير  ستعالماهتا،اإىل جانب تأدية البعض منهن دور عيون الثورة و شبكة  ،2اجلبل

 .4و اخلونة يف املنطقة و عن جنود العدو3ىكو معلومات عن احلر  

بأن النسوة كانت جتتمع عند  5خدجية بريكسي سيد و عن هذ االجتماعات تذكر اجملاهدة
بندقة ) بيت إحداهن و جتلسن على شكل حلقة، توضع يف وسطها العلم اجلزائري و فوقه السالح

، حىت ترتسخ لديهن فكرة أن العلم اجلزائري ال ميكن له أن يرفرف يف مساء اجلزائر ...(أو رشاش
 6.وة السالحاحلرة و حيقق اجلزائريني االستقالل إال بق

                                                 
مسؤول  مسؤول سياسي، :يضم جمموعة من األعراش و يشرف عليه قائد يسمى مسؤول القسم،و له أربعة نواب:القسم-1

بهة يف أوساط مهمته نشر و تدعيم سياسة اجل ،و املواصالت إىل جانب املسؤول عن التموين و مسؤول األخبار عسكري،
أحسن  .)اجلماهري، يعتمد على املواطنني يف عملية تنظيم االتصال بني األعراش و األقسام و املراكز و بني قيادات األقسام 

 (.349 ص ،بومايل، املرجع السابق
على  1049-03-49:مقابلة شخصية مبسكن ابنتها حبي صورية بن دميراد بسيدي بلعباس، يوم ميينة ورياشي بوحريز،-2

 .40:00:الساعة
جزائري مسلم، يتقاضون أجرا و خيضعون لقانون  400لقد عّرف اجلنرال ساالن احلركى على أهنا وحدة نظامية تضم :احلر كى-3

 :ينظر إىل. رمسي، تكافح مع اجليش الفرنسي و يغري معه يف غاراته اليت كان يشنها على القرى و األرياف
Raoule Salen, mémiore fin d’un empire, presse ,paris, 1979, p79. 

ظر ينو  ،40:30:ةعلى الساع1049-01-19:بتلمسان يوم ي الداليةمقابلة شخصية مبقر سكناها حب دامي،الزهرة عبد ال-4
 .410ص  املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة،: أيضا

5
،من عائلة تلمسانية غنية  جدة املغربيةبو 4535 أوت 15هي من مواليد (:املدعوة مسرية و فضيلة) خدجية بريكسي سيد - 

كما كانت  وجدة، و األدوية من الصيدليات يف ،كلفت يف البداية جبمع املال لتحقت بالثورةابعد اإلضراب عن الدراسة  جدا،
لتختارها القيادة ضمن املراقبات  تعطي للنساء يف وجدة الصوف لتحيك األقمصة و الشاالت و اجلوارب للمجاهدين،

قر منظمة م باملقابلة الشخصية خدجية بريكسي سيد،: نظر إىلي) .و عينت باملنطقة الثامنة مع العقيد لطفي سيات،السيا
 .40:30: على  الساعة 1049-41-30: يوم وهران، لواليةاجملاهدين 

 .املصدر نفسه- 6
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بسم اهلل و ال حول و ال قوة إال باهلل، مث تقول :" كانت تفتتح رئيسة الفوج اجللسة بأن تقول
، مث تقوم بإلقاء دروس درس عليهن يتضمن "اجللسة مفتوحة بإسم جبهة و جيش التحرير الوطين

-ميانكأن تقول هلن أن اجلزائر سوف تستقل و تغلب فرنسا بالقوة و اإل-شعارات لتحميسهن
 كما جيب أن يسود اجمللس الوقار  على أن توقف الرئيسة اجللسة مدة عشرة دقائق كل ساعتني،1

فيفرتض أهنن يف إجتما  ألخذ قرارات هامة ختص الثورة و احلرب  و إحرتام املوقف الذي هم فيه،
 .فاالنضباط التام كان مفروضا 2.ضد اإلستعمار الفرنسي

 بل كانت جتمع هذه اخلاليا لفة بالتوعية بتنظيمهن فقط،مهمة املسبلة املك و مل تنته
كانت .3عرتضتهناو األفواج كل أسبو  إلعطائها التقارير عن نشاطهن و عرض املشكالت اليت  

كما كانت املسؤوالت عن  فيها، نظر النسوة ترفع إىل املسؤولني الرجال لل ذهالتقارير اليت تعدها ه
 لطرح و لتحميسهن ،4ن الرجالو سؤولضر جلسات يعقدها املاألفواح و اخلاليا و األعراش حت

يف القاعدة النساء خاصة الالئي كن ينظمن  ،تعرتض الشعب اجلزائري املشاكل اليت تعرتضهن و
 .5اخللفية باملغرب األقصى

  لتحق بالثورة عدد وافر من الفتياتاو نتيجة هلذه التوعية و نشاط النساء املسبالت 
نضمامهن اكانت بعض النساء تثرن إذا ما قوبل طلب  و قد ،مهات بصفة عامةو األ املتزوجاتو 

و يف بعض األحيان كانت بعض الفتيات صغريات السن تضطر  ،6إىل صفوف الثورة بالرفض

                                                 
 .44:19على الساعة1041-44-04يوم مقابلة شخصية  باملتحف اجلهوي لوالية تلمسان، اجملاهدة عائشة بن عراج،- 1
أو أن متثل أمام جملس الطاعة ليحكم  إما الوقوف نصف ساعة و وجهها للجدار و تكون حاملة شيء:العقوبة تكون - 2

و هي أن يفصل الشخص املعاقب  ذا تكرر التأخر أكثر من ثالث مرات، أو تنفذ عليها عقوبة األربعني،إ ،عليها عشرون يوما
 .402-409ص ص مذكراهتا، خرية بن سعيد، :إىل نظري)بعاده عن العمل النضايل و ذلك بإ فصال تاما،

 .املصدر نفسه-3
 .44:19:ةعلى الساع1041-44-04مقابلة شخصية  باملتحف اجلهوي لوالية تلمسان،يوم اجملاهدة عائشة بن عراج،-4
 العائلة أو البحث سكن لإلجيار أو العالج املشاكل اليت كانت تعرتض املهاجرات كطلب إعانة مالية أو البحث أحد أفراد-5

 .40-09،ص ص مذكراهتا خرية بن سعيد، :، ينظر إىل...
 .119صاملرجع السابق،  أحسن بومايل،-6
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فتزيد الواحدة منهن عاما أو عامني حىت تقبل يف  للكذب على القادة خبصوص سنهن احلقيقي،
 1.صفوف الثورة

يف بعض املناطق من الوالية اخلامسة بسبب زج الرعيل األول من لقد توقف النضال 
ؤالء فما كان من ه ،2...(احلاج بن عال،صاحل بن قانة،سعد عبد القادر)اجملاهدين يف السجن

لتحاق بالثورة و مناهضة املسبالت إال التوعية إلقنا  رجال و نساء قريتها على حد سواء لال
 لشهيدة فاطنة مغين صنديد يف مدينة تارقة بوالية عني متوشنت،و هذا ما قامت به ا ، ستعماراال

 4592.3و هذا سنة فقد أعادت إحياء الثورة و جددت اخلاليا و الفرو 

ستطاعت إقنا  الفالحني ابل  التوعوي للمرأة على نساء املدينة، و مل يقتصر النشاط
ر وحدات جيش التحرير فأصبحن يستقبلن بكل فخ بالسماح لنسائهن باملسامهة يف الكفاح،

 5.جيش العدوحتركات بل و كن أعني اجليش و مسعه تأيت له بكل األخبار عن  ،4الوطين

  فكانت رئيسة خلية ،للثورة و قد تقلدت هؤالء النساء مناصب هامة يف اهلرم التنظيمي
ستشهاد االناحية و املنطقة لفرتة من الزمن بسبب  ئدةبل و حىت قا ،و قائدة عرش، و رئيسة فر 

 :"يؤكده اجملاهد الطيب بن أمحد إذ يقولو هذا ما  ،45956و هذا ابتداء من سنة القائد فيها
على معظم الرجال و زُج القبض بعدما ألقي  كانت األخت خضرة بوثغرة مسؤولة قطا  تلمسان،

 و كانت يف مدينة احلناية هبم يف السجن و استشهاد سي عاشور املسؤول على جهة بودغن،
                                                 

 :على الساعة 1041-41-34:مشسية بابا أمحد، مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوم-1
49:00. 

 . 40:19:على الساعة 1041أكتوبر 45 :ابلة شخصية مبقر قسمة بلدية تارقة يومصاحل بن قانة، مق-2
 ،لقاء شخصي مبقر سكىن السيد نور (عائلة الشهيدتان مغين صنديد فاطنة و عائشة) مغين صنديد مباركةنور الدين  و -3

 .44:00:على الساعة1049-44-19:يوم الدين مغين صنديد الكائن بتارقة والية عني متوشنت،
 ص ،1040 صبة للنشر، اجلزائر،قدار ال عبد السالم عزيزي،:ترمجة املصدر و الرمز و املآل،:الثورة اجلزائرية حممد تقية،-4

499. 
 .44:30:على الساعة 1041-41-34:مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين بتلمسان يوم بن أمحد، الطيب-5
، عددا كبريا من مناطق الوالية اخلامسة بقيت شاغرة و بدون 4595 سنة شريف أنه يف و تذكر اجملاهدة أمينة بن سعدون-6

قائد خاصة املنطقة الرابعة و اخلامسة و السابعة و نصف من املنطقة الثامنة و منطقة وهران كانت بدون قائد، و حىت املناطق 
-21، املصدر السابق، ص ص ...،من أحداث أمينة بن سعدون شريف:ينظر إىل.)اليت كان هبا قائد كان ينقصها طاقمها

23. 
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أما يف أوالد  و أخرى امسها فاطمة بنت اخلوان يف الرمشي، ،امرأة امسها جهيدة مليلية (مسانتل)
و يف زلبون كانت  ،"خرية"و الثانية امسها" فاطمة"رياح بسبدو فكانت هناك امرأتان األوىل امسها 

 1".4595و كن كلهن مسؤوالت أفواج و هذا ابتداء من سنة اجملاهدة مقدم زوليخة،

قطع أو تتقاعس املرأة عن مساندة الثورة التحريرية طيلة فرتة الثورة، بالرغم من القمع و مل تن
اليت تبعد عن الغزوات  -املسلط ضدها، فمثال جعلت جبهة التحرير الوطين منطقة دار يوسف 

مركزا لتنظيم النساء و لتكوين اخلاليا النسائية، و قد  -كيلو مرت( 19)ب مثانية و عشرين(تلمسان)
فتاة يرتاوح سنهن ما بني ستة ( 10)من تنظيم أربعني 4594-04-01ستطا  املسؤولون يف ا

 .2شراكهن يف النضالإل هذا و ،سنة (10)و عشرين ( 49)عشر

 :و التمويل نالتموي-ب

لنجاح أي ثورة كان يتوجب عليها أن توفر التموين و التمويل جليوشها،و الثورة اجلزائرية قد 
مل و ، 3عتمادا كليا على الشعب اجلزائري لتموين جيش التحرير الوطيناا نطالقهاعتمدت منذ ا

إذ أقبل على هذه  ،"ألقوا بالثورة إىل الشار  حيتضنها الشعب "خييب مراهنة مفجرو الثورة عليه
و حيدد مصدرها  العملية تلقائيا و دون جرب أو قهر على ذلك و هذا حىت قبل أن حيكم تنظيمها،

 4.داخلية و خارجية :فتنوعت مصادرها فكانت نوعني ،هامسؤولو  هانيو يع

االشرتاكات  احلبس، و الداخلية كانت تأيت من التربعات إضافة إىل الصدقات ومصادر التمويل ف
 اماليا مبلغ الثورة تفرض كما كانت اليت تتمثل يف أموال الزكاة، و املدخوالت السنوية و الشهرية،

 5.يف الزفاف أو بيع أو شراء جبارية  على كل من يرغبإبصفة 

                                                 
، و مقابلة 44:30:على الساعة 1041-41-34:مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين بتلمسان يوم بن أمحد،الطيب -1

 .44:19:على الساعة 1049-04-01:أخرى لنفس اجملاهد مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان يوم
2
 -Château de Vincenne,  service historique de la défence,BNº1H1585/VI27  135F5 , Fiche  

Nº A.67/F/6-101/2-01-1961 ,Organisation féminine àl’éxterieur :camps féminine ANL/ Del- 

ta/92/BR.Nº 43 BE :Nº 39  du 10-01-1961. 
 .41ص  ،4559-05-40 امللتقى الوطين الرابع لكتابة تاريخ الثورة التحريرية منظمة اجملاهدين،-3
 .49-41املرجع نفسه، ص ص-4
 .41ص  ،املرجع نفسه-5
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 بالغ املالية اليت كان يدفعها الشخص كعقوبة على خمالفات قانونية أو نظامية،املإضافة إىل 
 أن ننسى ما كان يغنمه الثوار بعد قيامهم مبصادرة أموال و مواشي املعمرين و اخلونة  دون

فنعين هبا تلك املساعدات اليت كانت متنح أما املصادر اخلارجية  .ستعماريةو املتعاونني مع اإلدارة اال
 .1األصدقاء للثورة من طرف األشقاء و

كان بيت املرأة اجلزائرية مأوى للمجاهدين الذين كانوا يستعملونه مركزا هلم سواء للراحة من 
  فعملت على جتهيز الطعام هلم معركة خاضوها أو للتجمع حتضريا هلا ،أو لدراسة أوضا  الثورة،

ما  و"... :و تقول اجملاهدة برحال مرمي ،2لى حراستهم و تنظيف مالبسهم و خياطتهاو سهرت ع
منذ ( والية تلمسان)مسؤول التموين مبنطقة سبدو -تصال زوجي برحال عبد القادرإن خيرب اال
بقدوم عدد معني من اجملاهدين إىل الدوار، حىت يأمرين جبمع النساء بغرض حتضري  - بداية الثورة

و يف ليلة من ليايل رمضانو  حنضر األكل هلم، و 3خبزة (90)مخسني  إذ كنا نعجن و خنبز الطعام،
فوضعنا جزء منه  اخلبز حىت رأينا دوريات اجليش الفرنسي متجهة حنونا، نتهينا من حتضرياما إن 

حىت ال يفتشوا  و اليت تظاهرت بالنوم مع وليدها، ،حتت فراش إحدى النساء اليت كانت نفساء
كما أمرنا البنات الصغريات حبمل اخلبز يف لفافة على شكل طفل لتقمن بتوزيعه على باقي  ا،مكاهن

ي ذلو حتججنا بكثرته يف البيت بشهر رمضان ا فأخفيناه حتت األواين، أما ما تبقى البيوت،
 .4"األكل يف ساعة  اإلفطار و السحورفيه يتوجب علينا 

   األكلريتحضهي اليت تكلفت ب، املرأة لمجاهدينلقوات العدو يف عمليات حصار  و
فاملسبلة  عدنان غزيل من سيدي  ،5و خاصة اخلبز و القهوة و تنقله إىل اجلبل خماطرة حبياهتا

                                                 
 .131ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،:أيضانظر ي ، 41،املرجع السابق،ص...امللتقى الوطين الرابع منظمة اجملاهدين، -1
نظر أيضا إىل يو  ،41:30: على الساعة 1041 نوفمرب40 :مقابلة شخصية مبقر سكناها بتلمسان يوم ،بن عراجعائشة -2

 .4591.ن.أ  .ث .و .و.ح.ف.ب .و .د .وزة الطالبة مسلمة هلا من طرف مشهادة حية حب رمضاين فاطنة،
-90) و نصف من القمح كنت أنا و تسعة نساء نتعاون لنعجن قنطار:"عراج عائشة إذ تقول كد ذلك اجملاهدة بنؤ و ت-3

ة شخصية مبقر بلمقا اجملاهدة بن عراج عائشة، :إىل ظرين.")ظهورناو كنا نأيت باحلطب على  يف الليلة الواحدة، (خبزة20
 .44:19:على الساعة1041-44-04املتحف اجلهوي بتلمسان يوم

 .40:30 على الساعة 1041-40-19:اجملاهدة مرمي برحال، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي بتلمسان يوم -4
 .40:00:، على الساعة1049-03-49:تها حبي بن دميراد صورية، يوممقابلة شخصية مبسكن ابن ميينة ورياشي بوحريز،-5
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إذ صادفت مرة دورية عسكرية يف الطريق فقامت بوضع البغرير فوق  ،ذلكبلعباس خري مثال على 
ستطاعت بفطنتها  أن توصله إىل او  دون أن  ينتبهوا إىل ذلك وضعت مخارها فوقه، رأسها و
  .1اجملاهدين

و مل تبق املرأة اجلزائرية مكتوفة األيدي بالقواعد اخللفية للثورة باملغرب األقصى، بل كانت 
حد أب هاستقرار اهتتم بأكل اجلنود و غسل و كي مالبسهم و تسهر على راحتهم، و ذلك إما ب

ستقرين ام مع أخواهتا النساء ممن هاجرن من اجلزائر و مراكز جيش التحرير الوطين لتقوم هبذه املها
واد التنظيف لغسل واد الغذائية لتحضري الطعام و مبأن تبقى يف بيتها و يأتى هلا بامل أو ،2باملغرب
 3.املالبس

و يف بداية الثورة كان الشعب اجلزائري هو من يقوم بتموين اجليش بصفة تلقائية و عن 
كده اجملاهدة سهويل ؤ و هذا ما ت ،4د منقطع النظري ملساندة الثورةستعدااو أظهر  طيب خاطر،

 إخوته على فداء الثورة باملال و النفس  لقد عاهد زوجي الشهيد بن عياد بوزيان و :"فاطنة
 .5"و قد قمنا بتموين الثورة حىت نفذت كل مدخراتنا و األوالد،

إذا متركز اجملاهدون عند عائلة ما بعد فقد كان قائد اجليش يدفع املؤونة و األكل في و
كان مسؤول أو مسؤولة  6.ايصبحون يف ضيافته اجملاهدين فقرية،أما إذا كانت العائلة غنية  فإن

 : حتت إمرهتا بشراء كل اللوازم اليت كان حيتاجها اجملاهدون التموين تأمر نساء اخلاليا اليت كنّ 
 اجلنب  املصربة وك األمسا ك البسكويت واألحذية و األلبسة العسكرية و اجلوارب و كذا الكع

 ، رياتالبطا و األوراق، و املقص لفتح الرسائل و الطوابع الربيدية، و أقالم احلرب و و الفطر،
                                                 

 .193-191ص ص ،4591ن.أ .ثو .و.ح.ب.و .د .و.م ،"كفاح املرأة اجلزائرية"ياتسلسلة امللتق-1
 .41:30.على الساعة1041نوفمرب40،يوم بباب وهران بتلمسان  مقابلة شخصية مبقر سكناها بن عراج،عائشة -2
بتلمسان و حبوزة الطالبة على شكل قرص مضغوط  اجلهوي لوالية تحفاملشهادة حية للمجاهدة قام هبا ، فاطمة العايدي- 3

 .مسلمة هلا من طرف املتحف
 .134ص،1009، اجلزائر منشورات وزارة اجملاهدين، سرية جماهدة،مرمي خمطاري،-4
-40-41:وال مصطفى بزلبون بتلمسان يوممقابلة شخصية بدار الشباب ك زوجة الشهيد بن عياد بوزيان،، سهويلفاطنة -5

 .49:30:على الساعة1049
على  1049-01-49 ملحقة بين صاف يوم:شهادة حية قام هبا املتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت، حسني فرطاس-6

 (.موجودة بنفس املتحف.)40:19الساعة 
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و إيصاهلا إىل  مث تقوم مسؤولة التموين حبملها يف قفف و شفرات احلالقة، و الصابون، و السجائر،
 .1ىت باحلافلةاجلبل إما على ظهر محار أو بالسيارة أو ح

 كما كانت تقوم املسؤولة بتوزيع الصوف على النساء الثقاة ليحيكوا للمجاهدين املالبس
 .2لتنقله هي بدورها إىل معاقل اجملاهدين يف اجلبل و القفازات و اجلوارب،

 ت ستغلت جبهة التحرير الوطين النساء جلمع التربعااأما التمويل فقد  ،هذا عن التموين
اكثات يف البيت املنت جبهة التحرير من النساء غري و إلجناح هذه  املهمة كوّ  ت،شرتاكاو اال

فكانت الواحدة منهن  حىت يتحركن حبرية دون أن يثرن الشبهات حوهلن، أفواجا مقسمة إىل خاليا،
إذ تقبض  ،3قتصاديةشرتاك حبيث تراعى حالتهن االن ليعطينها االهبب إىل  النساء الالئي تثق تذه

،فإن مل جتد املال تعطيها املرأة  اقدمي افرنسي اواحدة منهن مخسة أو عشرة أو حىت عشرين فرنكمن ال
يف بعض األحيان كانت املرأة  و ،4شرتاكاال إما دجاجة أو البيض تبيعه و تضع املال يف صندوق

انت تضطر كما ك ،5للثورة هبالتترب  أو حليها و جموهراهتا بأكملها  الذهيبتنز  خامتها أو قرطها 
و باملقابل تعطيها املسبلة وصل إيصال مرقم ترقيما 6إىل بيعها أو رهنها ملشاركة يف العمل الثوري،

 تعطي نسخة منه للمتربعة  و التاريخ، مسها على الوصلاتصاعديا باملبلغ الذي تربعت به مع كتابة 
 7.عتهاو النسخة األخرى تعطيها للمسؤول مع املبالغ املالية اليت تكون قد مج

                                                 
، على 1049-03-49:ية بسيدي بلعباس،يوم مقابلة شخصية مبسكن ابنتها حبي بن دميراد صور  ميينة ورياشي بوحريز، -1

على  1041-44- 30م يو  اجملاهدة فتيحة طيب براهيم، مقابلة شخصية مبقر سكناها،:نظر أيضا يو ، 40:00:الساعة
 .40:30:ةالساع

،على 1049-03-49:مقابلة شخصية مبسكن ابنتها حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس،يوم، ميينة ورياشي بوحريز-2
 .49املصدر السابق،ص مرمي خمطاري،:نظر أيضا إىليو  ،40:00:عةالسا

 .39ص املرجع السابق، مسعودة حيياوي و آخرون،-3
شهادة حية للمجاهدة قام هبا متحف اجملاهد بتلمسان و حبوزة الطالبة على شكل قرص مضغوط مسلمة  فاطمة العايدي،-4

 .هلا من طرف املتحف
على  1041-40-43: مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بالكيفان،تلمسان يوم، مقابلة شخصية  يبن حيخبتة -5

 .41:30:الساعة
-1049، رسالة ماجستري، جامعة تلمسان،(4591-4599)أمحد بلخري، الثورة التحريرية باملنطقة الرابعة للوالية اخلامسة -6

 .440، ص1049
 .01 نظر امللحق رقمي-7
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كنا  :"من وهران إذ تقول "حليمة"املسبلة  به ستشهاد مبا أدلتو يف سياق هذا احلديث ميكن اال
رغم أن  نعمل بأوامر من املسبلني الذين كانوا يطلبون منا مجع األموال من األوساط النسوية،

منهن املسامهة  و مع ذلك نطلب عتبار أن النساء ال ميلكن املال،اب القيمة، األموال كانت متواضعة
كذا  هم  وءمعظم هذه املبالغ املالية كانت توز  على أرامل الشهداء و أبنا و 1"و لو مببلغ رمزي،

 إخواهنممعتربين ذلك تضامنا مع  ،ملسامهةعلى او هذا ما حفز املواطنني  على ذوي احملبوسني،
عد أن فقدوا من كان ب الذين هم يف أمس احلاجة إىل من يقف جبانبهم و يدخل عليهم الفرحة،

 2.و يعوهلم ينفق عليهم

، قد أعطت منحة مالية ( مستغامن و غليزان)و حسب التقرير املايل فإن املنطقة الرابعة 
ألرملة الشهيد و لزوجة  افرنك( 100)إىل أربعمائة  (100)تراوحت قيمتها ما بني مائتني 

فرنك، و ذلك حسب ( 100)ني إىل مائت(400)املسجون، أما نفقة األوالد فقدرت من مائة 
 3.إمكانيات املالية لكل ناحية

 أسندت مهمة توزيع  هذه اإلعانات املالية على عائالت اجملاهدين و احملبوسني  و  
بعد القيام و هذا  على املسبالت الالئي يقمن جبمع التربعات، 4املزدوجني و عائالت البياعني

 الفئة ذه تقتصر هذه اإلعانات يف احلقيقة على همل و .5املستفديناإلحصاء و ضبط قوائم  ليةبعم
عتباره مظهر من مظاهر او ذلك ب ت ذلك لتشمل مجيع احملتاجني حىت من املواطنني،بل تعدّ  ،فقط

كما كانت الثورة  ،6و كمحاولة جلعل الشعب اجلزائري يلتف حول ثورته الشيم العربية اإلسالمية،

                                                 
 .39،صالسابق  املرجع مسعودة حيياوي و آخرون،-1
 .39-32ص ص امللتقى الوطين لكتابة تاريخ الثورة، منظمة اجملاهدين،-2

3-AWM ,BNº74, Renseignement sur l’organisation financiere et prestation familliale de 

willaya d’Oran. 
كى لتزويد الثورة أهنم قد جندوا كحر   لكن يف احلقيقة ستعمارية وظاهريا يعملون مع السلطات اال: البياعني املزدوجني-4

، مقابلة شخصية مبقر منظمة أبناء اجملاهدين بين مستار الطيب بن أمحد املدعو رشيد: ينظر إىل. )باملعلومات عن حتركات العدو
 .44:30على الساعة  1049-44-01:بتلمسان يوم

مقابلة شخصية مبقر سكىن  شريفة مولسهول،: أيضا نظري و ،32امللتقى الوطين لكتابة تاريخ الثورة ،ص منظمة اجملاهدين، -5
 .44:30:على الساعة 1049-01-13 يوم اجملاهدة الكائن بسيدي بلعباس،

 .39-32ص ص امللتقى الوطين لكتابة تاريخ الثورة، منظمة اجملاهدين،-6
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و إشراك الشعب اجلزائري يف  ،1السالح و األدويةاء شر هتدف من خالل مجع هذه األموال إىل 
و كانت تقوم  هذه األموال كانت تنقل إىل القاعدة اخللفية الغربية هلذا الغرض، .الكفاح املسلح

 40 اليت ألقت عليها القبض شرطة مغنية يوم" عائشة هالدي"هبذه العملية بعض النساء أمثال 
بعد أن "زوج بغال"فتيش للقطار املتوجه حنو وجدة عند حمطة إثر عملية مراقبة و ت، 4592 جويلية

 (404900)ليون و ألف و مخسمائة مبعثرت حبوزهتا جمموعة معتربة من احللي و مبلغ مايل قدر 
مما يستنتج أن حىت األغنياء  ،وضا  االقتصادية للجزائرينياألهذا مبلغ كبري باملقارنة مع  و. 2فرنك

و أن عملية مجع  يدفعن بزكاة ماهلم لتمويل الثورة، يات بالوالية اخلامسة كنّ من اجلزائريني و اجلزائر 
 .التربعات كانت نشطة و ناجحة و منظمة

 :الفـدائيــةالمرأة  -1-1

سارعت املرأة داخل املدينة إىل املشاركة يف الثورة رغم الظروف القاسية اليت كانت تتعرض هلا من 
فاملدن الكربى حماصرة من طرف اجلنود الفرنسيني  ، حتاللالو قوات ااالستعمارية طرف الشرطة 
ردا  ستعماريلتوجيه ضربات موجعة للنظام اال ، نت خاليا فدائيةو رغم ذلك كوّ  ،3حصارا حمكما

اليت كان يرتكبها جيشه يف حق املدنيني العزل يف القرى و األرياف و يف  ،على اجملازر الوحشية 
 4.اءستثنااملدن اجلزائرية بدون 

 رتدي،ت أهنا جماهدة تتطو  للموت و تعرض نفسها للمخاطربميكن تعريف الفدائية  و
  غري مميزة حىت ال تلفت األنظار كي ال تثري الشكوك حوهلا و حول أعماهلا مالبس مدنية عادية و

 تقوم وضع قنبلة يف إحدى املقاهي أو جتمعات اجلنود كما :تنفذ عملياهتا  املتمثلة يف ،و تصرفاهتا
 ضافة إىل تصفية اخلونة و اجلواسيس سواء يف املدن باال بتخريب املنشآت و ممتلكات املعمرين،

 5.أو القرى

                                                 
 .40:00:على الساعة 1049-01-01 يوم مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي بسيدي بلعباس، فتيحة طيب براهيم،-1
، أطروحة دكتوراه يف التاريخ احلديث و املعاصر ،جامعة وهران 4591-4591توفيق برنو، املغرب األقصى و الثورة اجلزائرية -2

 .154،ص1049- 1041، 4
 .91ص املرجع السابق، ،عويف مصطفى  -3
 133ص املرجع السابق، أحسن بومايل، -4
 .419ص ،املرجع السابق عبد احلق كركب،-5
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 :أعمالها-أ

شتعال فتيل الثورة افبعد  ، إن املرأة احلضرية ختتلف من حيث نشأهتا و سلوكها عن املرأة الريفية
و قوات  ت تعرتضها من طرف الشرطةسارعت إىل املشاركة فيها رغم الظروف القاسية اليت كان

 يسمح هلا باملرور دون تفتيش  ثحي أورويب،فقد كانت ختالط العدو مبظهر و لباس  حتاللاال
 1.ستظهار األوراق املدنيةاأو طلب 

متثلت يف خروج الفتاة إىل الشار   ،ضرورات الكفاح و النضال تصرفات جديدةرضت ف
تنفذ ما يطلب منها عن ، بدون وصي و ال رقيب، و لكنها خرجت حمجبة أو سافرة ال يهم،

فالثورة اجلزائرية ثورة  تلتقي باجملاهدين و ختالطهم، تسافر من مكان إىل آخر دون حمرم، طواعية،
فتغري  ،2نقالبا يف األفكار و اآلراء و تفتحا يف األذهان و العقول يبهر الدارسنياحبق أحدثت 

ميينة "هذا ما تؤكده لنا اجملاهدة  على حد سواء، ولوالية اخلامسة بذلك اجملتمع اجلزائري و اجملتمع با
و لكن بعد  كنت من أسرة حمافظة جدا مبدينة معسكر، : "إذ تقول 3املدعوة البهجة" روميك

طلب مين أن أشارك فيها و أن أتصل بالبنات اللوايت كن يدرسن  اندال  الثورة و انضمام أخي هلا،
مث أصبحت أدخل و أخرج من البيت دون مرافقة أحد من  ىل الثورة،معي القنعهن باالنضمام إ

أهلي و أركب السيارة مع اجملاهدين لتنفيذ ما يطلب مين، إما بإيصال فتاة إىل اجلبل أو القيام بنقل 

                                                 
 .199،ص 4591.ن .أ .ث .و .و.ح.بو .د.و.ميات،كفاح املرأة اجلزائرية،سلسلة امللتق-1
 .199ص،املرجع السابق ، ..اح املرأة حول كف:التطور التارخيي لألسرة اجلزائرية و مكانة املرأة يف اجملتمع  عبد اجمليد شيخي،-2
مبعسكر،من عائلة غنية و حمافظة، درست يف  4532-40-42 املولودة يف:ميينة روميك املدعوة البهجة بنت الروخو-3

املدرسة، و بعد اندال  الثورة وجدت أخاها يطلب منها أن تلتحق بورشة لتعليم البنات اخلياطة، فاستغربت جدا ألن أخاها  
لاليت ترتددن على كان مينعها من اخلروج ، و لكن  فيما بعد فهمت أنه كان يريد منها أن أجتسس على النساء و الفتيات ا

تلك الورشة مث استقطاب من تراُهن تصلحن للعمل الثوري، حيث قامت بتنظيم العديدات منهن و إيصاهلن إىل اجلبل فكانت 
 أول امرأة تنظم النساء يف معسكر ، أدخلت السجن و عذبت مث أطلق سراحها ، و بعد االستقالل آثرت اعتزال السياسة 

اها مقابلة شخصية مبقر سكنميينة روميك املدعوة البهجة بنت الروخو، : ينظر إىل.قيد احلياة و تزوجت، و هي ما تزال على
 .05:19 :على الساعة 1049-02-10:يوم، بوهران بلوسطو
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بل و كنت أسافر عن طريق احلافلة مبفردي من معسكر إىل وهران لنقل األسلحة إىل  األخبار،
 1."الفدائيني 

  تغلت الثورة اجلزائرية بالوالية اخلامسة هذه الطاقات الشابة، و استقطبت النساءلقد اس
 منو نظمن يف خاليا لتق ،2و خاصة تلميذات الثانويات اللوايت كان لديهن مظهر يشبه األروبيات

 التنقل بكل حرية يف املدينة دون نمما يسهل عليه ،3بالعمليات الفدائية و هذا إلبعاد الشبهة عنهن
 .4العمليات بكل جناح ناخلضو  للتفتيش فتنفذ

كان يتوجب على الفدائية التحلي بعدة صفات ختوهلا من اخلارجي  إىل مظهرها  فباإلضافة
عتزاز بالنفس و اإلميان الراسخ الذي ال فالصمود و الصالبة و اال القيام مبهامها على أكمل وجه،

كلها صفات جعلها ال هتاب املوت  ،5يل وطنهاال هتاب املوت يف سب تزعزعه املتاعب و األخطار،
 .و تقوم بتكرار عمليات أخرى

 ت حتدث يفنو ال تقل عن تلك اليت كا كانت الفدائية تقوم بعمليات بالغة األمهية،
 ستهداف مراكز العدو من مهاجماكانت إما أن تقوم ب :إىل قسمني تمفمهامها قسّ  اجلبال،
اليت كانت يتواجد هبا  ،6لدرك و املالهي و قاعات السينماو مراكز ا و حمافظات الشرطة ثكنات

مما يتسبب  قتصادية،و كذا أماكن جتمع املعمرين و حمالهتم و منشآهتم اال جنود العدو و أعواهنم،
 7.ستدراج العميل أو اخلائن لتصفيتهاو إما تقوم ب هلم يف خسائر مادية و بشرية معتربة،

                                                 
على  1049-02-10:يوم، بوهران بلوسطواها مقابلة شخصية مبقر سكنميينة روميك املدعوة البهجة بنت الروخو،  -1

 .05:19 :الساعة
على  1049-44-01:يوميب بن أمحد املدعو رشيد، مقابلة شخصية مبقر منظمة أبناء اجملاهدين بين مستار بتلمسان طال-2

 ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية لتائهة،عهد ال عهد مثله أو الرسالة ا صاحل بن القيب،: ، و ينظر أيضا44:30الساعة 
 .91ص ،  1041

 .199ص املرجع السابق، اجلزائريات،سلسلة ملتقيات كفاح املرأة -3
 .91ص ،املرجع السابق، مصطفى عويف-4
 .94ص ،4599، اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب، نضال املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية بركات،درار أنيسة -5
 .19،ص1044، اجلزائر ،دار هومة للنشر و التوزيع، تاريخ اجلزائر املعاصر مسعود كوايت،-6
 .445ص ،، املصدر السابق...أمينة بن سعدون شريف، من أحداث -7
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 ،1ح النهار لتزر  الرعب و القلق يف صفوف االستعمارو كانت هذه العمليات تنفذ يف وض
حليمة "لقد أعطينا إلحدى اجملاهدات تدعى :"و يف هذا الصدد يقول اجملاهد بن أمحد الطيب

و ذهبت هبا إىل  تهاعبوة ناسفة وضعتها يف قفّ  (بلدية تابعة لوالية تلمسان حاليا)من صربة "جماهد
، فأحدثت هلعا يف صفوف 2يف صباح يوم الغد رنسية، لتنفجرنني مع اإلدارة الفمتجر أحد املتعاو 

بعد حتريات ألقي القبض على هذه الفدائية و عمرها  و العدو بالرغم من أهنا مل تصب هدفها،
 3.فقدت حليمة جماهد عقلها ستنطاق الوحشيةو بعد عملية اال آنذاك سبعة عشر سنة،

و تارة بإغراء بعض جنود  رة بالتمويه،كانت الفدائية ختاطر حبياهتا إلجناح مهمتها تا
نتظارها فدائيني اأين يكون ب ،ستدراجهم إىل خارج املدينةالتقوم ب الفرنسيني أو أحد اخلونة،

و هذا ما قامت به اجملاهدة  ،5و هبذا تكون قد سامهت يف العملية الفدائية ،4لتصفيته جسديا
رجت أحد اخلونة يف موعد غرامي خارج إذ استد ميمونة شلق سعاد اليت كانت تنشط يف تيارت،

و لكن أحد  و بالفعل جنحت اخلطة، املدينة أين كان يف انتظارمها اجملاهدين لتصفيته جسديا،
 6.فاضطرت اجملاهدة ميمونة االلتحاق باجلبل اجملاهدين الذي نفذ العملية قد ألقي عليه القبض،

بنفسها بأن تقوم بقتله بعدما تكون  و يف بعض األحيان كانت هي من تنفذ العملية الفدائية
  اجملاهدة أمينة بن سعدون هذا ما تؤكده و .ليكون موعد اللقاء هو موعده مع املوت قد أغرته،

 

                                                 
 .459-452صص  املصدر السابق، مرمي خمطاري،: يضاأنظر يو  ،441املصدر السابق، ص بركات،درار أنيسة -1
ابلة شخصية مبقر مق ،املدعو رشيد الطيب بن أمحد: ينظر إىل).ألهنا كانت مربجمة لتنفجر يف الغد إلبعاد الشبهة عن الفدائية-2

 .44:30على الساعة  1049-44-01: منظمة أبناء اجملاهدين بين مستار بتلمسان يوم
 .املصدر نفسه-3
 .459ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،-4
 ، اجلزائر  منشورات ثالة، صاري علي حكمت،:تر ،4591-4591املرأة اجلزائرية خالل حرب التحرير بلحسن بايل،-5

 .41ص، 1041
  اجلزائر، رب للنشر و التوزيع،دار الغ مالحم املرأة اجلزائرية يف الثورة و جرائم االستعمار الفرنسي، من مد قنطاري ،حم-6

 .435-432، ص ص4559
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 كدليل   الشديد على قائد املنطقة السادسة لتنفيذ عملية فدائية إحلاحيبعد " :إذ تقول 1شريف

 ،2(MALIE")مالي"ى رئيس بلدية معسكرختياري علاوقع  خنراط يف الثورة،على جدييت يف اال 
فكان اللقاء بفندق محام بوحنيفية يف  رت موعدا معه،فبعدما وطدت عالقيت به ووثق يب دبّ 

فرغ من شربه حىت لفظ و ما إن  ،و أثناء العشاء قمت بوضع السم القاتل يف كأسه ،4594فيفري
ألجته إىل قيادة   ال أثري الشبهة،و بعد طلو  الشمس غادرت الفندق يف هدوء حىت أنفاسه األخرية،

 .3"من الوالية اخلامسة الناحية األوىل باملنطقة السادسة

فقد   و كثريا من األحيان كانت املرأة تقوم بدور مزدوج مسبلة و فدائية يف نفس الوقت،
نتظاره حىت ينهي او تبقى يف ، و تعطيه له (سكني قنبلة، مسدس،)لقتلكانت تأيت للفدائي بأداة ا

 ال تثريأو يف قفتها و تغادر املكان يف ثقة حىت  ،فتضعها إما حتت حايكها العملية ليعيدها إليها،
 .4سلك الفدائي طريقا مغايراو  نتباه،اال

كنت أذهب  :"هذا الكالم فتقول (املنطقة الثامنة)من مدينة بشار  "بيار العالية"كد لنا املسبلة ؤ و ت
الفدائية  نتظرهم حىت ينهوا العمليةأالح إىل الفدائيني، و إىل عدة مناطق من بشار ألوصل الس

                                                 
ج، تعلمت يف املدرسة الفرنسية و يف .م. .من عائلة غنية و نضالية ،أبوها حممد أحد أركان ج: أمينة بن سعدون شريف-1

التحقت بالثورة، و يف  4599ج، أين حتصلت على الشهادة االبتدائية، يف سنة .م. .رة احلرة التابعة جنفس الوقت يف املد
التحقت باملغرب األقصى ،أين تابعت نضاهلا يف اخلاليا النسوية مبدينة الرباط، و يف نفس الوقت تابعت دراستها  4592سنة 

دينة، واصلت دراستها حىت نالت شهادة البكالوريا، و بعد االستقالل امل املصري بنفسمبدرسة حممد اخلامس ، و بعدها باملعهد 
التحقت باجلامعة وهران حيث حتصلت على شهادة  4520عملت يف سلك التعليم االبتدائي و الثانوي، و يف بداية 

ريف، املصدر السابق، ش أمينة بن سعدون:ينظر إىل.)الليسانس بكلية اآلداب مث التاريخ ، تزوجت مع اجملاهد أمحد بن سعدون 
 .  19-13و ص ص 43ص

و هي احلركة  ،"SALUT PUBLIC"مايل هو رئيس بلدية معسكر و عضو فعال يف احلركة الفرنسية اليت كانت تدعى-2
 ء على أفراد هذه احلركة املناوئةو قد جاء أمر القيادة العليا للجيش و اجلبهة بالقضا ،"اجلزائر فرنسية"اليت كان شعارها 

 .445ص ، املصدر نفسه: نظري).و الفاعلة إلبقاء اجلزائر حتت السيطرة الفرنسية ائريني،للجز 
 .414ص ،املصدر نفسه -3
: على الساعة 1049-04-02:مقابلة شخصية مبقر سكناه بأوجليدة بتلمسان، يوم موالي سليمان املدعو رضا،-4

49:00. 
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 آلخذ منهم السالح و أذهب به إىل جمموعة فدائية أخرى لتقوم بعملية أخرى يف مكان آخر،
 .1"و هذا نظرا لقلة السالح يف املنطقة 

 فإذا الحظت حركة غري كما كانت املرأة تقوم حبراسة الفدائيني أثناء قيامهم بعملياهتم،
 عادية أو شاهدت أحد اجلنود الفرنسيني آت خترب الفدائيني  بالتلويح هلم بأيديها أو تلمس شعرها،

 2.ذلك بإغرائه حىت يتسىن هلم اهلروب أو تقوم بعرقلة سري اجلندي و

ففي منطقة بشار قد جّند  و كان الفدائي يشرك قريباته يف عملياته الفدائية إلجناحها،
و شقيقته زاوي ربيعة، و ابنة  و زوجته يوسفي عائشة ، جلويل فاطنة، :الفدائي زاوي ذياب أمه

كريبع :د نساء أخريات لثقته يف وطنيتهن و نزاهتهن و شجاعتهن أمثالجنّ كما  عمه زاوي خرية،
متثلت مهمة هذه النسوة يف مترير السالح إىل الفدائيني بعد  .مباركة و بيان العالية و بلغيت فاطنة

و يقمن مبراقبة حتركات العدو و إبالغ الفدائيني  رتدينه،تته حتت احلايك الذي كن أن يقمن بتخبئ
و ذلك بعد أن يلبسوا هؤالء الفدائيني  فكن يساعدهنم على التنقل من مكان إىل آخر، بذلك،

 ،و ذلك إلبعاد الشبهةذهاب إليه رفقة جمموعة من النساء احلايك و يتوجهون إىل املكان املراد ال
هؤالء من قبضة  و هبذا ينجو ن السلطات االستعمارية بأهنم كلهم نسوة ليرتك سبيلهن،فيومهو 

فوا مهمتهم دون أن يفضح أمرهم قبل تأدية الواجب الذي كلّ اجلنود الفرنسيني، و ينجزون 
 3.بتنفيذه

فقد  ،4594سبتمرب 09 و منها تلك اليت وقعت ميكن ذكر بعض هذه العمليات،و 
قتل  (مبدينة سيدي بلعباس)بدار بادسي (Mon plaisir)رحي مونبليز  شتباك عنيف يفا حدث

عفريت  عاشور زواوي، صديق بالبوش،:ستشهاد مخسة جماهدين و هما و متّ ، العديد من العساكر
 4.و مكاوي زوليخة مهدي حممد،

                                                 
 .1009 ماي 11 -14:يومي وهران، ة التحريرية بالوالية اخلامسة،امللتقى الوطين حول املرأة يف الثور  ،بيارالعالية -1
، و ينظر 44:30:على الساعة 1049-01-13: مقابلة شخصية مبقر سكناها بسيدي بلعباس يوم ،شريفة مولسهول-2

 .49:00:على الساعة 1049-04-02:يوم مقابلة شخصية مبقر سكناه بأوجليدة بتلمسان، موالي سليمان،: أيضا
 .13-35الزاوي بن جلول، املرجع السابق، ص ص عيسى-3
 .491ص املرجع السابق، عبد احلق كركب،-4
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من منطقة البيض فقد قامت بإلقاء قنبلة على  1أما الفدائية عبادي فاطمة بنت علي
مث أخرى يف  و أخرى يف مقهى يرتادها اجلنود الفرنسيون، و هو يف متجره،"الو ممايتض"اليهودي

 2.الشار  الرئيسي للمدينة

 كان أكثر ما يرعب العدو الفرنسي هو الفدائي أو الفدائية، ألنه كان ميثل هلم املوت 
و رغم ذلك عملت  .3و هلذا كانوا يذيقونه أشد أنوا  التعذيب مث حيكمون عليه باإلعدام احملتوم،

 .4لوا شوكة يف حلق البوليس الفرنسيبكل نشاط و تفاين يف فوج الفدائيني الذين شكّ  الفدائية و
فإن السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على  (Echo d’Oran)و حسب جريدة ليكو دورو

 نهم امرأةو املكونة من مخسة أشخاص، من بي أعضاء اجملموعة الفدائية اليت كانت تنشط باملدينة،
اليت كانت ختبئ القنابل يف  و اليت كان عمرها تسعة عشر سنة، زوجة منيش، "الزهرة"و هي  

 5.مالبسها الداخلية لتنقلها إىل الفدائيني

أرغمت العدو على ختصيص عدد كبري من اجلنود حلماية أمن هذه العمليات الفدائية 
 ستعمارية ماديا و معنويا،ا زاد يف إرهاق السلطات االمم ،املستوطنني يف املدن و املزار  اليت ميتلكوهنا

 .6ستعمار الفرنسيها الفدائي أن ترعب كل املتعاونني مع االيستطاعت هي و أخو ا

بل و أصبحت مسؤولة  و مل تقم املرأة بالوالية اخلامسة بالعمل الفدائي أو املشاركة فيه،
ن تقرر العمليات الفدائية اليت جيب أن تقوم هبا و هي مملدنية و مسؤولة عن كل الفدائيني، املنظمة ا

 اليت توّلت هذه املسؤولية، "نورية" و خري مثال على ذلك الشهيدة درا  فاطمة املدعوة املدينة،

 

                                                 
السابق، ص  آخرون، املرجعمسعودة حيياوي و : ينظر إىل.) ملا فتشوا منزهلا وجدوا قنبلة ، و4595ألقي عليها القبض سنة -1

421.). 
 .املرجع نفسه-2
 .44:19:ةعلى الساع 1049-04-02تلمسان يومأوجليدة با بمقابلة شخصية مبقر سكناه محد،أمشيسة بابا -3
 .355ص ص بركات ،املصدر السابق،درار أنيسة -4

5
- Membre d’un groupe terroristes arrétés a Oran, Echo Oran, 30-01-1958 . 

 .43ص ،4551ديسمرب14 ،(415 ،)،جريدة املساء تنظيمه، تشكيله،:جيش التحرير  حممد قنطاري،-6
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يف الفرتة املمتدة ما بني  ،1من املنطقة اخلامسة( اإلدارية السياسية املنظمة)الثالثة و هي إدارة الناحية 
نظرا لسهولة حترك املرأة يف املدينة باملقارنة مع الرجال، فاملرأة تستطيع  و هذا 4591،2 و 4595

يقصد ) و كان يطلق عليها لقب مسؤولة العاصمة أن تلبس احلايك للتمويه  و اهلروب من العدو،
اإلدارية   السياسية املنظمة ثورة اجلزائرية فإن مسؤولو حسب تنظيم ال (.هبا مدينة سيدي بلعباس

و رؤساء الفداء ملدينة  كان حتت إمرهتا رؤساء إحدى عشرة قطا ،،  (كولونيل)عقيدكان برتبة 
كانت ترسل االشرتاكات اليت مجعت يف . و هي من كانت تعني هؤالء الرؤساء سيدي بلعباس،

لتتكلف  ،"نورية"و تقوم هذه األخرية بإرسال جزء من هذا املال إىل اجملاهدة  ناحيتها إىل القيادة،
تعطي للمجاهدين قرار األمر  هذه اجملاهدة كما كانت لى عائالت الشهداء و اجملاهدين،بتوزيعه ع

اليت   اتو لعل أهم القرار  من ناحية إىل أخرى أو من منطقة إىل أخرى، (laissé passé)ملرور 
كانت تصدرها هذه اجملاهدة هو إعطاء األوامر لتنفيذ العمليات الفدائية، و كل ما كان حيدث يف 

 3.تها كانت تسجله يف  تقارير و ترسلها إىل القيادة الثوريةناحي

 و ميكن أن نستخلص من هذا أن اجملاهدة درا  فاطمة قد أبلت بالء حسنا يف تنظيم 
كانت أهنا  و  يف هذا املنصب،( 4591-4595)و قيادة الناحية الثالثة، ألهنا بقيت لفرتة طويلة

و عن  و طول هذه املدة مل تقع يف قبضة جنود العدو،عسكرية ألهنا  ذكية و هلا حنكة سياسية و
أن اجملاهدة فاطمة كانت حتمل حقيبة خالل تنقالهتا " سي عبد العزيز"هذا يقول اجملاهد الفدائي

                                                 
ذ كان كل جماهد يتوىل ، إمن املنطقة اخلامسة بالوالية اخلامسة تعاين جدا( مدينة سيدي بلعباس)كانت الناحية الثالثة  -1

ستعمارية قبضتها على و هذا نظرا إلحكام السلطات اال ستشهاده،ا،إما بإلقاء  عليه القبض أو ب رئاستها إال و يكتشف أمره
عائلة درا  فاطمة و جمموعة من اجملاهدين، شهادة حية عن درا  فاطمة من .)جنيب هبااملنطقة و خاصة تواجد ثكنة للفيف األ

الشهادة موجودةباملتحف .)49:31:، على الساعة1005-05-19: إجناز املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس يوم
 (.قرص مضغوط مسلم للطالبة.)اجلهوي لوالية سيدي بلعباس

2
 -Direction General de la Serete National, attestation Nº8791/86/S.F.I/SW/SBA.- ,08-11-

1986. 
: من اجملاهدين، شهادة حية لدرا  فاطنة من إجناز املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس يوم جمموعةعائلة درا  فاطمة و -3

ص مضغوط مسلم قر .)الشهادة موجودة باملتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس.)49:31:،على الساعة19-05-1005
 (.للطالبة
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داخل املدينة مّدعية أهنا ذاهبة إىل احلمام لتستطيع إبعاد الشبهة عن نفسها و للتمويه و املرور أمام 
 1.ماألجنيب بسال دورية اللفيف

 :نماذج من الفدائيات-ب

 رغم طبيعة الوالية اخلامسة اليت عرفت بالتواجد املكثف للفيف األجنيب يف كل من سيدي بلعباس 
 ،2ستعمارية حلماية مصاحلها و مصاحل الكولونو التعزيزات اليت قامت هبا السلطات اال و معسكر،

 ائية و ختريبية ضد العدو الفرنسيدن بأن تقوم بأعمال فداملإال أن هذا مل مينع املرأة يف 
و برزت العديد من الفدائيات الالئي ضحني بأنفسهن فداء للوطن و أظهرن  ، املتعاونني معهو 

 :نبذة تارخيية للبعض منهنعطاء ميكن إ و شجاعتهن و مقاومتهن،

سيدي ب 4533أوت  41 ذرا  فاطمة امللقبة بنورية أثناء الثورة التحريرية ولدت يوم:ذراع فاطمة
 ،4512ماي 09خ بتاري بتدائيةحتصلت على الشهادة اال لتحقت باملدرسة النظامية،ا بلعباس،

 .3لتخرج منها و هي مفعمة بروح الوطنية درسة الرتبية و التعليم احلرة،ىل معلى إثرها إ تدخلل
التحرير الوطين ندال  الثورة التحريرية كانت فاطمة يف الصفوف األوىل يف املنظمة املدنية جلبهة اعند 

شتباكات و عمليات التحقت باجلبل إىل جانب اجملاهدين لتشارك يف عدة ا،مث  شرتاكاتجتمع اال
شاءت األقدار أن تقع يف قبضة العدو الذي  و فدائية اليت قادها الشهيد البطل سي بلحسن،

ا فنقلت إىل أين أذاقها أشد العذاب الذي مل يتحملها جسمه ، أدخلها سجن املاحل حبمام بوحجر
متاثلت للشفاء حىت متكنت من الفرار لتعود ثانية إىل إن و ما  مستشفى مبدينة سيدي بلعباس،

و اجتهت إىل  4591 فيفري41و يوم  لتصبح مسؤولة الناحية الثالثة للمنطقة اخلامسة، اجلبل،

                                                 
: من اجملاهدين، شهادة حية لدرا  فاطنة من إجناز املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس يوم جمموعةعائلة درا  فاطمة و  -1

قرص مضغوط مسلم .)الشهادة موجودة باملتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس.)49:31:،على الساعة19-05-1005
 (.للطالبة

 . 31-34،ص ص  املرجع السابقعبد احلق كركب ،-2
 .491-495،ص ص املرجع نفسه -3
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 سقطت يف فحاصرت قوات العدو منزل األخرية ،(الزار عائشة) بيت عائشة بنت الصحراوي
 .فحمعت بني العبادتني اجلهاد و الصوم فطوىب هلا ،1و هي صائمةميدان الشرف 

 4539أكتوبر 45 سليمان بتاريخ هوارية بن ولدت اجملاهدة الشهيدة:الشهيدة هوارية بن سليمان
تعلمت يف مدرسة احلياة احلرة التابعة حلزب  مدينة معسكر،هو رأسها  و لكن مسقط مبدينة وهران،
، 4592خنرطت يف التنظيم الفدائي مبدينة وهران منذ بداية سنةاندال  الثورة ابعد .كالشعب آنذا

 2"الطاهر طنزات"و كانت عضوة فعالة و نشيطة يف اجملموعة الفدائية اليت كان يقودها الفدائي 
  ، 3كتشف أمرهم أصبحوا مراقبني من طرف السلطات الفرنسية باملدينةا و عندما  مبدينة وهران،

" الطاهر طنزات"الفدائي  ت عضوة فعالة و نشيطة يف اجملموعة الفدائية اليت كان يقودهاو كان
يف  و ،4كتشف أمرهم أصبحوا مراقبني من طرف السلطات الفرنسية باملدينةا عندما  و مبدينة وهران،

و الفدائي الطاهر بعد  عملية مبرسى  تبعت الشرطة الفرنسية كل من هوارية 4592-05-43م يو 
  بقوات الشرطة 5و ما هي إال حلظات حىت طوق املكان ،(choupout)بري إىل حي شوبوالك

فأصيب الفدائي  قتحمت البيت بأكمله مطلقة رصاص أسلحتها يف كل جهة،امث ، و اجليش
أما هوارية فقد صعدت إىل سطح املنزل و بيدها قنبلة يدوية  الطاهر و استشهد يف نفس املكان،

على  فرد عليها العسكر بوابل من الرصاص سقطت ،لفرنسية املرتبصة باخلارجفرمتها على القوات ا
 و على شفتيها كلمة  فلفظت أنفاسها األخرية هي يف عز شباهبا، و شهيدة الواجب الوطين إثره

 

                                                 
: عائلة درا  فاطمة و مجوعة من اجملاهدين، شهادة حية لدرا  فاطنة من إجناز املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس يوم-1

سلم قرص مضغوط م.)الشهادة موجودة باملتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس.)49:31:، على الساعة19-05-1005
 .491،ص  املرجع السابق عبد احلق كركب،: و ينظر أيضا(.  للطالبة

، و استشهد يف سبتمرب 4599بوهران، انضم إىل جيش التحرير الوطين سنة  4539-40-19من مواليد: الطاهر طنزات-2
 (. Mohamed Freha ,op.cit ,p239:ينظر إىل) 4592

 .21-23ص ص املصدر السابق، أمينة بن سعدون شريف،-3
 .املصدر نفسه-4
،ص نفسه املصدر  :ظر إىلين).حبي شوبو (Foyer Oranez)دخل اجملاهدان فيال إلحدى السيدات اجلزائريات يف شار   -5

 .495-492ص
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 1".حتيا اجلزائر"

من عائلة متوسطة  بسيدي بلعباس،4511ي ما41ولدت الشهيدة عظيم يوم :عظيم فتيحة
األمر الذي جعل عائلتها تسمح  ،بتدائيجتهادها يف العلم يف مرحلة االابذكائها و عرفت  الدخل،

أين حتصلت على شهادة  هلا بالتنقل إىل العاصمة اجلزائرية لتكمل دراستها الثانوية بثانوية البنات،
على ترك مقاعد الدراسة إلدارة متجره ها أرغمو لكن وفاة والدها  ،4595ة املتوسط سنم التعلي

 .2ىت تعيل عائلتهاح

 و سرعان ما حتول الدكان إىل مقر للمناضلني و ملجأ للمجاهدين،كلفت بالتموين 
أمثال  ،و التمويل حتت إشراف الشهيد سي عبد الكرمي و جمموعة من املناضلني و املناضالت

ظيم قد كان للفدائية فتيحة أخوين جماهدين مها ع ، وفتيحة و أختها الشهيدة شريفة طيب براهيم
و عذبت عذابا شديدا  بعد أن روقب متجرها،4590ة ألقي عليها القبض يف سن.احلاج و احلبيب
و أطلق  مث حكم عليها بعشرة سنوات سجنا غري نافذة، ستنطاق مدة مخسة عشر يوما،عند اال

 3.مركز الشرطة بسيدي بلعباسأمام يوميا  مع إبقائها حتت الرقابة املستمرة و ذلك مبثوهلاسراحها 

 "نورية"ولدت الشهيدة بن دميراد صورية املدعوة:(المدعوة نورية)الشهيدة بن ديمراد صورية
بعد أن  مبدينة سيدي بلعباس من أسرة كل أفرادها مناضلني و جماهدين، 4510-03-44يوم

 و دخلت القطا  الصحي  ، بتدائي و الثانوي حتصلت على شهادة التمريضتابعت دروسها يف اإل

 باجملاهدة خرية الواحلة تصال الشيء الذي دفعها إىل اال ،4كانت تتأمل ملعاناة شعبهامنذ صغرها،

                                                 
 :نظر أيضا، ي495-492،ص ص املصدر السابق أمينة بن سعدون شريف، -1

Le chef de la brigade de gendarmerie de Mers-el-kébir à été tué au cours de l’action, L’Echo 

Oran,18-09-1957, nº 30958. 
 .491-495ص ص املرجع السابق، عبد احلق كركب،-2
 .نفسه عجر ملا-3

4-Radouan Ainad Tabet et Taib Nehari, histoire d’Algerie :Sidi-Bel-Abbes de la colonisa- 

tion à la guerre de libération en zone 5 willaya 5 )1830-1962(,Enag Edition ,Alger ,pp 254-

255. 

-31، ص1041، اجلزائر،منشورات ثالة ،4591-4591،املرأة اجلزائرية خالل حرب التحرير بايلبلحسن :و ينظر أيضا
31. 
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و جماجي حممد  1اليت جندهتا مع فتيات أخريات من نفس املدينة بأمر من اجملاهدان طييب العريب
 فت بشراء األسلحة كلّ  ال يتجاوز السادسة عشرة سنة،آنذاك عمرها كان و   ،"البكاي: امللقب

 .و نقل السالح و الرسائل كمرأة اتصال دوية و األلبسة،و األ

اب دون مرتني و عذبت أشد العذكتشف أمرها و ألقي عليها القبض ا حىت  طويل وقت ضميفلم 
و التحقت باجلبل  إىل نشاطها يف سرية،لتعود ول األأطلق سراحها ف ،أن يفتكوا منها أي معلومة

 مبهامها  مل تكتف و نطقة اخلامسة من الوالية اخلامسة،بعد إطالق سراحها للمرة الثانية يف امل
و لعل أمهها ذلك االشتباك . كممرضة بل قامت بالعديد من العمليات اخلطرية بني اجلبل و املدينة

على الساعة منتصف 4590ة جويلي 09ة سيدي بلعباس ليل - الذي شاركت فيه يف طريق وهران
،حيث ذهبت املمرضة صورية مع  (طريق وهران)صاردان الليل و مخسة عشرة دقيقة يف حي مارسال

إىل منزل صدور بن عمر يف مهمة إخراج ذخرية السالح " دادي"اجملاهد بن فرييو عبد القادر املدعو
و لكن و بعد وشاية وصلت إىل قوات العدو طوقت املنزل  ىل اجلبل،إمن ذلك املنزل و نقلها 

و استطاعا أن  من الرصاص و إلقاء القنابل اليدوية عليهم، فاستقبلهما اجملاهدان بوابل بالدبابات،
بن فرييو عبد القادر :و يف األخري سقط الشهيدان يصمدا لساعات هلجومات جنود العدو املتكررة،

بدمي سوف :"استشهدت و عمرها عشرون سنة و هي تقول دميراد صورية يف ساحة الشرف، و بن
 2".أكتب حتيا اجلزائر

  هي من و ،تلمسانب 4535-09-01دت اجملاهدة مشيسة يف ول: بابا أحمد المجاهدة شميسة

                                                 
 مبصطفى بن براهيم، تابع دراسته االبتدائية و الثانوية يف 4549امسه احلقيقي طييب حممد بلحاج، ولد سنة: طييب العريب-1

سيدي بلعباس، شارك يف احلرب العاملية الثانية مناضال يف حزب الشعب اجلزائري و حركة االنتصار للحريات الدميوقراطية، يف 
، بعد االستقالل أصبح وزيرا 4595، انتقل إىل وجدة سنة 4599التحق بالثورة، عني قائد املنطقة اخلامسة سنة  4599سنة 

 علي هناري :للمزيد ينظر إىل.)بسيدي بلعباس 4552-44-09، تويف يف (4529-4599)للفالحة و اإلصالح الزراعي 
 .140-105و الضابط الطيب هناري ، املصدر السابق، ص ص

 :، و ينظر أيضا31-31بلحسن بايل، املصدر السابق، ص ص-2

 Radouan Ainad Tabet et Taib Nehari, op.cit, pp 254-255. 
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 أين تشربت حب الوطن و كره املستعمر  ،1مدرسة دار احلديث درست يف عائلة كبرية و غنية،
عتقال عمها اجملاهد سيد أمحد قد شكل حدثا  قلب مسار حياة املراهقة مشيسة اإن  .و من عائلتها

و ملا الحظ مسؤولوها نشاطها  ،شرتاكاتلفت جبمع اال، و كُ اق بالثورةلتحثره صممت االإو على 
متثلت يف نقل الرسائل من اجلبل إىل مراكز املدينة ، وكلت هلا مهام أخرىو تفانيها يف العمل أُ 

 4595.2و بداية سنة  4599و هذا يف أواخر سنة  (تصال عسكري ا)

ليطلق سراحها بعد  أنوا  التعذيب،أين ذاقت أبشع  أدخلت السجن ألقي عليها القبض و
فتضح أمرها قررت املا  .يف إطار العمل الفدائي كفاحالعلى مواصلة و إصرار و كلها عزمية ن شهري

و لقبت  ،من املنطقة األوىل للوالية اخلامسة لتصبح كاتبة الناحية الرابعة لتحاق باجليش يف اجلبل،اال
 حتالل يف منزل بتلمسان هيعندما حاصرهتم قوات االبالشهيدة احلية ألهنا قامت بتفجري نفسها 

ما  و شهور، عدةو نقلت هي إىل املستشفى أين بقيت  ،ستشهدوا على الفوراالذين ، مالئهاز  و
 و بقيت فيه حىت وقف إطالق النار، ،ولت إىل السجن بتلمسانن بدأت تستعيد عافيتها حىت حُ أ

 3.، و هي اآلن عضوا يف جملس األمةهبما طاملا حلمتذي ستقالل الو اال لتنعم باحلرية

 أين بتلمسان الفرنسية باملدرسة درست ،1926 أكتوبر 13م يو  بتلمسان ولدت:بوحجر فاطمة
مبدبنة عني  إىلنتقلت ا "بوحجر املالك عبد" من زواجها بعد و بتدائية،اإل الشهادة على حتصلت

  ،لتعيل عائلتها و إخوهتا و والدهتا ابعد وفاة والده القماش يف تتاجر أصبحتهناك و ت، متوشن
 أقنعها، (العقيد عثمان) بأمر من اجملاهد بن حدو بوحجر الثورةب دأمح سيد أخوها لتحاقا بعد و

                                                 
شيخ البشري اإلبراهيمي مبدينة تلمسان ،و ذلك يف إطار تعميم املدارس احلرة يف كامل هي مدرسة أسسها ال:دار احلديث-1

 ة يبهدفها يف ذلك مواجهة التعليم الفرنسي الذي كان يعمل على حمو الشخصية الوطنية العر  الرتاب الوطين،
دار  ،1ط ،1191-1113يف اجلزائرستعمار الفرنسي بن باديس ضد االرشيد زروقة، جهاد ا: للمزيد ينظر إىل.)و  اإلسالمية

 .171،ص1111، لبنان الشهاب،
: و يومي1041-41-34:محد يف مقر سكناها الكائن بأوجليدة بتلمسان أيامأبابا مشيسة مقابلة شخصية مع اجملاهدة -2

 .44:00على الساعة  1049جانفي 02و 04
 .املصدر نفسه-3
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 الرسائل و السالح نقل و االتصال مهمة اهلل لتوك  زوجها،بعد أن أخذت موافقة  أيضا مامضنباال
 1955.1ذ من

 ، إالبأن زودت الفدائي بالسالح اخلونة مبدينة عني متوشنت حدأشاركت يف عملية فدائية لتصفية 
و ملا شفي ذلك اخلائن أبلغ السلطات االستعمارية أن الشخص الذي أطلق عليه  العملية مل تنجح،

عذب دون أن يفتك تُ  و ليلقى عليها القبض فاطمة قبيل تنفيذه العملية، بوحجرالنار رآه يتكلم مع 
غري ألقي عليها القبض عدة مرات  لتواصل نضاهلا الثوري، طلق سراحها،منها العدو أي معلومة فأ

 باحلرية، لتنعم.4591اجلزائر سنة  ستقاللا حىت ح،الكفا  مواصلة على مل يثنها التعذيب أن
 2. 2015يف فيفري املنية وافتها لتتفرغ لألوالد ،حىت 4595ة عتزلت السياسة  سناو قد 

مبدينة سيدي بلعباس من  4531-04-19 ابا أمحد الزهراء يومولدت الشهيدة ب:بابا أحمدزهرة 
أسرة فقرية عاشت حمرومة من عطف األب الذي وافته املنية قبل والدهتا خبمسة عشرة يوما، و بعد 

نتيجة  4599لتحقت بالثورة سنة اخلدون باملدينة ، ابنأن تعلمت القراءة و الكتابة مبدرسة 
الذي كانت -و النشاط املكثف للعمليات الفدائية حبي القرابة  ،عهاجتماعية السيئة جملتمحالة االلل

لتقائها او  -"حي الزنوج"السلطات االستعمارية تطلق عليه كغريه من األحياء الشعبية األخرى اسم 
 .كان له تأثري يف هذا االلتحاق  3باجملاهدة عظيم فتيحة

الذي   -ب منها أن تنوب عن زوج خالتهاملس فيها الروح الوطنية ،طل بأحد اجملاهدين الذيلتقت ا
،و منذ ذلك التاريخ  4599و صعدت إىل اجلبل سنة يف القيام مبهمة التسيري،–كان مريضا 

 .4الشهيدة تكثف من نشاطها رفقة زميلتها عظيم فتيحة شرعت

 صنع بالقرب من م و من ضمن العمليات اليت قامت هبا تلك العملية الفدائية اجلريئة رفقة زميل هلا،
 

                                                 
-01 19يومحبي الزيتون بعني متوشنت،  قابلة شخصية مبقرسكناهامبوحجر،  ةمفاط اجملاهدة ابنة املالك عبدفتيحة -1

 .49:49:الساعةعلى  1049
 .بنتها على شكل قرص مضغوطامسلة للطالبة من طرف  بوحجرشهادة اجملاهدة فاطمة  :أيضااملصدر نفسه، و ينظر  -2

3 -Radouane Taleb Inad et Tayeb Nehari ; op.cit ; p255 . 
 .491-493ص ص املرجع السابق، عبد احلق كركب،-4
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 ستشهد رفيقها اف ستعمار،هو عميل لال تسبب يف قتل صاحب املصنع و 1مقابل محام السقال

رغم ذلك متكنت من الفرار لتتوجه إىل مدينة وهران أين تابعت  و و أصيبت هي جبروح يف رجلها،
مث نقلت نشاطها إىل نواحي تيغنيف  ،أخرى قامت بعدة عمليات فدائية حيث نشاطها الثوري،

 ستعمارية،و القوات اال شتباك عنيف بني جمموعة من اجملاهديناو هناك جرى  ية معسكر،بوال
  4592 و كان ذلك يف شهر ماي بابا أمحد شهيدة و هي حاملة سالحها،زهرة سقطت 

 2.و دفنت هناك

خنرطت يف صفوف املنظمة املدنية جلبهة التحرير ا ،4510-03-03د من موالي:كلثومة بن زرقة
حيث رمت قنبلة  آخرها نفذهتا حبانة معسكر، قامت بعدة عمليات فدائية، ،4595ة نالوطين س

-44و لكن ألقي عليها القبض و أدخلت إىل سجن معسكر من و هي مرتدية احلايك، يدوية
اليت بقيت فيه إىل  تاريخ نقلها إىل سجن مستغامن، ،4590-02-01ة إىل غاي 01-4590
 ،4591-09-11اليت بقيت به إىل غاية  و، وهرانلتحول إىل سجن  4594-03-15 غاية

 ،من حمكمة القوات املسلحة الفرنسية لناحية وهران بعقوبة اإلعدامحكم على الفدائية كلثومة 
ليخفف احلكم بعقوبة السجن  غتيال و تكوين مجعية أشرار،بتهمة اال ،4594-03- 19خ بتاري

  4591 -03-11رسوم املؤرخ يف مبوجب امل 4591-09-11 رج عنها بتاريخو يف املؤبد،
 .3يفيان الثانيةإتفاقية او املتضمن العفو الشامل على السجناء بناء على 

 :مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية من خالل اإلحصائيات-1-3

 هن،رغم حمدودية ثقافة معظم سامهت املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة جبدارة يف الثورة التحريرية،
لقد ناضلت بشجاعة نادرة إىل  مهامها و أثبتت حضورها يف خمتلف امليادين و األعمال،  فتعددت

خنرطت كعضوة يف جيش التحرير الوطين و يف املنظمة املدنية جلبهة التحرير اف جنب أخيها الرجل،
 .الوطين

                                                 
 .و مازال هذا احلمام قائما إىل اليوم محام السقال موجود يف حي القرابة حي املري عبد القادر حاليا،-1
 .491-493ص ص املرجع السابق، عبد احلق كركب، -2
 .11ص ، 1009جوان ،(01 ،) ،رياض الشهداءنشرية  ،مديرية اجملاهدين لوالية معسكر-3
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شاركت بكل ما  ة،إن املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة قد حتملت مسؤوليات عدة أثناء الثور 
من  فمنهم الكثري،هذه املشاركة اليت قيل عنها  ستعمارية،مذهلة بذلك السلطات اال لديها من قوة،

و من خالل هذه الدراسة اإلحصائية  ،1أشار إىل ضآلتها و قلتها و منهم من قال غري ذلك
 .تسليط األضواء على هذه املشاركةسأحاول 

 2:والية الخامسةشهيدات بعض مناطق الاإلحصائيات ل

 الشهيدات   
 الوالية

 
 .المسبالت

 
 النسبــة

 
 .الجنديــات

 
 .النسبـــة

العدد 
 اإلجمالي

 .للشهيدات
 . 90.10 10 45.10 401 91 تلمسان

 28 / / / / عني متوشنت
 25.19 44 10.29 93 11 معسكر

 90 09 90 40 09 وهران
 64 09 36 25 16 سيدي بلعباس

  مستغامن
 غيليزان و

04 44.44 093 99.99% 05 

 00 %00 00 %00 00 بشار
 49 %19.99 01 %23.33 44 البيض

 00 00% 00 %00 00 تندوف
  

                                                 
 .نوال اللذان أشادا بدور املرأة و مشاركتها الفعالة أمحداهد الطيب بن أمحد املدعو رشيد و اجملاهد أمثال اجمل-1
يف  املوجودة حساب النسب املئوية من خالل املعلوماتبإحصاء النساء و إذ قمت  ،جل الذهيب لكل الواليات املذكورةالس-2

 .هذه السجالت
املرحلة الثالثة :مكتب والية غليزان، تاريخ ثورة التحرير : قرير الوالئي ملنظمة اجملاهدينمنظمة اجملاهدين لوالية غليزان ،الت-3

 .14-10،ص ص4599-44-44لوالية غليزان ،املنعقد  يف  4599-4591

111:اجملمو   
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 ،اليت كانت تابعة للوالية اخلامسةستقراء اجلدول و املقارنة بني عدد شهيدات املناطق اإذا ما حاولنا 

 :فإننا نالحظ ما يلي
ثنني و مثانني شهيدة أي بنسة ابحاليا دنيات فقد سجلته والية تلمسان أكرب عدد للشهيدات امل-

90.10 و ميكن إرجا  ذلك ألن املنطقة كانت منطقة حدودية  ،من عدد اجملاهدات بالوالية
األمر الذي جعل اجليش الفرنسي يكثف من غاراته  مع املغرب الذي كان مركزا للوالية اخلامسة،

 .شيط حىت مينع من دخول اجلنود اجلزائريني و من عمليات التم اجلوية

شهيدا من  44490حسب السجل الذهيب لوالية تلمسان فإن العدد اإلمجايل للشهداء يبلغ-
فهل هذا دليل على أن مشاركة املرأة كانت ضئيلة أم  .0.541أي بنسبة شهيدة، 401بينهم 

 كة فيها؟و عدم املشار  بتعاد عن املعارككانت تلزمها باال أن األوامر

عدد الشهيدات يف مدينة وهران عدد قليل باملقارنة بأمهية هذه املدينة و التحصينات احملكمة اليت -
يدل على احلذر و الفطنة  إن دّل ذلك  على شيء فإمنا  و ستعمارية فيها،قامت هبا السلطات اال

ستمرارية اهناك  حىت يكون اجملاهدات حىت ال تقعن يف أيدي العدو، ذهه االيت كانت تتسم هب
 .للنضال

 إن نسبة اجلنديات الشهيدات يف كل الواليات املذكورة قليلة مقارنة بالشهيدات املسبالت، -
 إثنان  شهيدة، 93ثالثة و مخسون إن عدد الشهيدات هوفمثال إذا أخذنا والية معسكر كنموذج ف

و يرجع ذلك  ،10.29أي بنسبة  جندية،( 44)إحدى عشر  منها مسبلة و (11)و أربعون 
و مع هذا كانت  .إىل أن اجلندية كانت مسلحة و تستطيع الدفا  عن نفسها يف حالة الضرورة

 و هذا ما حصل للجنديتان عتيقة احلاج  املعارك أو خالل عمليات التمشيط، تستشهد أثناء اجلندية

 

 
                                                 

،منشورات 4591-4591القاموس الذهيب لشهداء الثورة التحريرية الكربى لوالية تلمسان مديرية اجملاهدين لوالية تلمسان،-1
 .09ص ،1009-1001، ديرية اجملاهدينم
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 3.، اللتان سقطتا يف ساحة الشرف خالل عملية التاج  2و ميينة مغيش 1عابد
 م غضبه عليهن خاصة إذا ما تأكد من  مساندهتن للثورةاأما املسبالت فقد كان املستعمر يصب ج

و إيوائهن للمجاهدين يف بيوهتن ،فكن يستشهدن نتيجة القصف باملدافع و بالطائرات ملنازهلن 
 4.فال يتسىن هلن اهلروب و الدفا  عن أنفسهن بصفةمباغتة،

فيلقى  تتنقل دون سالح للدفا  عن نفسها، لف مبهام عديدة،كما أن الشهيدة املسبلة كانت تك-
 .عليها القبض و تتعرض للتعذيب الوحشي الذي ال يتحمله جسمها فتستشهد نتيجة لذلك

املالحظ أن والية بشار و تيندوف و حسب سجلهما الذهيب ال يوجد نساء شهيدات سواء كن -
 .مسبالت أو جنديات

هيدة واحدة فقط رغم أن املنطقة  مكشوفة و هبا العديد من يف والية مستغامن يوجد هبا ش-
 5.و لكن بعضهن قد وقعن يف األسر اجملاهدات هذا حسب شهادة اجملاهدة هامشي عائشة،

اليت كانت تابعة للوالية اخلامسة التارخيية قليل  احلالية والعشر  والياتاليف إن عدد الشهيدات -
يكون هذا هو  فمن غري املعقول أن ،شهيدة( 111 ) بعنيمائتني و اثنان و أر  إذ قدر ب ،جدا

 ستعملت الطائرات و الدباباتاستعمارية قد السلطات اال الرقم هو العدد احلقيقي خاصة و أن
أن بعض القرى أبيدت  و ،و كذا النابامل لضرب اجلزائرييني سواء العزل أو اجملاهدين و اجملاهدات 

 .بكاملها

                                                 
 ، التحقت بالثورة كمجاهدة جبيش التحرير الوطين بغليزان، 4510-05-10ولدت يوم (:املدعوة مجيلة)عتيقة احلاج عابد -1

 : ينظر إىل.)خالل عملية التاج 4595ة استشهدت سن
Abdallah Rigui, Relizane1954-1962, casbah éditions, Alger, 2009, p562. 

 فيفري جيش التحرير الوطين، استشهدت يف عضوة يف جبديوية، 4514-41-14ولدت يف(:ميينة مغيش املدعوة دليلة-2
 Ibid,p564 :ينظر إىل.)عملية التاج خالل 4595

3-Ibid ,p562 et p564. 
لى الساعة ع 1049-02-10يوم صليحة خيو ،مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران، -4

 1049-01-01 لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم،سعيد  بنخرية :و ينظر أيضا ،05:19
 .44:30:ةعلى الساع

-41-19،يوم ببين صاف والية عني متوشنت 01 ، مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رقمهامشيعائشة -5
 .43:19:ةعلى الساع 1049
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ستخلصت ما اف عتماد على سجل الذهيب لعدة واليات،القمت هبا باو حسب اإلحصائيات اليت 
 :يلي

إن سن املسبالت كان أكرب من سن اجلنديات،و هذا نظرا ملا يتطلبه النضال العسكري من قوة  -
إذا ما أخذنا والية معسكر فإننا جند أن سن النساء  و و اخلفة و السرعة يف املشي، البدن،

،فقد  سنة 11و 42،أما والية وهران فيرتواح سنهن ما بني سنة 10و 42اجلنديات يرتاوح بني سن
رفضن  ذل  و مع هذا محلن السالح و فضلن الشهادة على العيش و كن يف سن الزهور،

 أما يف والية  سنة، 92و 41أما املسبالت فكان يرتاوح سنهن بنفس الواليتني ما بني  ستعمار،اال

 .1ةسن 91 و 05تلمسان فرتاوح سنهن بني

فال نستغرب أن طفلة عمرها  يف الثورة من سن الطفولة و إىل سن الشيخوخة،املرأة شاركت  قد -
 تسعة سنني تشارك كمسبلة ،فاحلرب و أهواهلا جعلت منها إنسانة ناضجة واعية بقضية وطنها،

ل فجيل ستمرارية للنضااو أن هناك  كما نستنتج أن الثورة كانت تثق يف املرأة حىت الصغرية منهن،
 .املشعل جليل آخر مصرين على النضال حىت النهاية يسلم

أي قبيل يوم  وقف إطالق النار و بعده،قبيل بعض الشهيدات قد سقطن يف ساحة الشرف  -
من بني هؤالء  و ،2اإلرهابية (O.A.S) و هذا على يد منظمة اجليش السري ستقالل،اال

 و الشهيدة كساير حليمة من ،3سيدي بلعباس الشهيدة طيب براهيم شريفة من مدينة: الشهيدات

                                                 
 .معسكر و تلمسان ،اموس الذهيب لكل من والية وهرانين،القداجملاهمديرية -1

2
، 4594-01-11مّت اإلعالن عن تأسيسها من طرف ضباط ساميني سابقني يف اجليش يوم : منظمة اجليش السري - 

 ،(Pierre Lagaillard)ة من املدنيني و الفارين من اجليش الفرنسي الرافضني لسياسة ديغول بزعامة بيار الغايارمتكون
ستهدفت املساكن و احملالت او قامت بعمليات إجرامية خاصة يف الغرب اجلزائري من خالل عمليات التفجري البالستيكية  

 .110-133،ص صرجع السابقامل أمحد بلخري،:للمزيد ينظر إىل.و ختريب غتيالاو قامت بعمليات ...التجارية و املقاهي
على  1049-01-01 ة شخصية مبقر املتحف اجلهوي بسيدي بلعباس،يوممقابلاجملاهدة فتيحة طيب براهيم،-3

 .40:00:ةالساع
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و اجملاهدة ويس فتيحة عضوة يف جيش التحرير الوطين  ،45911ل سعيدة اليت استشهدت يف أفري
 .2سنة( 13)و عمرها ثالثة و عشرون  4591س و اليت استشهدت يف مار  بغليزان،

 .3مجاهدات المشاركات في الثورة بوالية سعيدة و عين تموشنتال

مجموع  .يةالوال
 المجاهدات

 النسبة الجنديات النسبة .المسبالت

 50.81 19 1.59 691 699 .سعيدة
 06.00 10 11.11 183 131 .عين تموشنت

 59.95 13 1.31 591 556 .المجموع
 ،(552) املالحظ من هذا اجلدول أن عدد اجملاهدات يف واليتني فقط يقارب األلف جماهدة

 .لثورة بالواليةلاملرأة قد أعطت دفعا قويا و هذا دليل على أن 

كلهم أكدوا يل أن عدد اجملاهدات ،و حسب اللقاءات اليت أجريتها مع اجملاهدين و اجملاهدات  -
و ملا سألت  ،ليس دقيقا ،ألن بعض النساء اجملاهدات مل يسجلن أنفسهن يف السجالت احلكومية

فكان عن السبب  (5و السيدة زوبيدة داودي4ياجملاهدة زوبيدة مهيد) على سبيل املثال بعضهن
أهنا ترفض املنحة املقدمة هلا من طرف الدولة املخصصة للمجاهدات، معللة ذلك  :"األوىل  جواب

و ال تريد أن تنقصه بأخذها  ،أهنا جاهدت يف سبيل اهلل و هو وحده من ترجو منه األجر و الثواب

                                                 
 .مسية لشهيدات والية سعيدة،مديرية اجملاهدين لوالية سعيدةالقائمة اال-1

2
 -Abdallah Rigui, ,op.cit,p565. 

اليت زودتين هبا كال من مديرية ( مسية االقوائم ال) نطالقا من املعلوماتو حساب النسب املئوية اقمت هبذه اإلحصائيات -3
 .اجملاهدين لكال الواليتني

 1049-03-05حضرت اجملاهدة زوبيدة مهيدي يف يوم دراسي حول دور املرأة الذي نظمته جامعة سيدي بلعباس يوم-4
 كلالثورة بل و شاركتها يف مبو قد شهد هلا كل من اجملاهدة مولسهول الشريفة و اجملاهد دحو عبد اهلل  لتكرميها كمجاهدة،

-03-05يوم دراسي حول دور املرأة الذي نظمته جامعة سيدي بلعباس يومحضور الطالبة ).جماهدي والية سيدي بلعباس
1049.) 

بدوار املساعدة مبدينة املاحل والية عني  4510ة داودي بنت اجملاهد و الشهيد داودي أمحد،مولودة سنزوبيدة السيدة -5
 .(41:00:ةعلى الساع 1049جوان49ا الكائن حبي بوزوينة قدور بعني األربعاء يوم لقاء شخصي مبنزهل) متوشنت،
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الوثائق اليت كانت حبوزيت و اليت تثبت أنين جماهدة قد كل :" أما الثانية فقالت ،"املال من الدولة
 .1"أحرقتها بعد أن وشي يب  و مبن معي

نضال املرأة اجلزائرية "و اليت  ذكرته يف كتاهبا 2بركاتدرار هذا الطرح تؤكده اجملاهدة أنيسة  و
الرمسية  أن عدد النساء اجملاهدات املسجالت يف السجالت:"جاء فيهخالل الثورة التحريرية إذ 

و نصف ،فكيف ميكن للمناضالت اللوايت قمن بإيواء اجملاهدين طيلة سبعة سنوات ليست دقيقة،
 ؟3أن يكون عددهن قليل جدا

 سبعمائة و ستة و ستون،فقد بلغ عدد اجملاهدات  أخذنا منطقة سعيدة كنموذج إذا
جندية أي  (49) مخسة عشرة جند أن عدد اجلنديات به، هو عدد ال يستهان جماهدة و( 299)

منهن يف األسر أي بنسبة ( 02) سبعةوقعت  ال واحدة، مل يستشهد منهن و و 4.59بنسبة 
19.92   هي اجملاهدة عبديل خرية املدعوة أم شعيب، و أيام( 9) مثانيةواحدة منهن مكثت  

ات أما اجلندي تدعى بوديع مجيلة املدعوة حفيظة، األخرى مكثت يف املعتقل شهرا واحدا و و
أي أكثر من  %93.33جنديات أي بنسبة ( 09) مثانية الالئي مل يقعن يف األسر فقد بلغن

                                                 
على  1049 جوان 49وم لقاء شخصي مبنزهلا الكائن حبي بوزوينة قدور بعني األربعاء يالسيدة زوبيدة داودي، -1

 .(41:00:الساعة
2
بنت البكر ألبيها بعد مدة ثالثني سنة من بندرومة والية تلمسان، ال 1131-17-17من مواليد : بركاتدرار أنيسة - 

االنتظار، و نظرا لغىن أسرهتا أرسلها والدها إىل اجلزائر العاصمة إلكمال دراستها بثانوية الثعالبية، إال أهنا انقطعت عن الدراسة 
ير الوطين، لتلتحق بصفوف الثورة، بواسطة والدها الذي كان مناضال يف جبهة التحر  1191ماي  11عقب إضراب الطلبة 

مبوازاة ذلك   ، و"لوسطو"،حيث أجرت تربصها يف التمريض مبسشفى 1191دخلت إىل مدينة وجدة املغربية يف شهر جويلية 
كانت تتلقى تدريبات عسكرية وسياسية يف أماكن سرية، مث عادت إىل اجلزائر لتعني يف املنطقة الثانية للوالية اخلامسة، كانت 

رضى و تنجز األعمال اإلدارية كتحرير التقارير و تشرف على توعية النساء فضال عن املشاركة يف تقيم مع القيادة تعاجل امل
العقيد -العقيد بوصوف: أنيسة بركات، امللتقى الوطين حول مسار قيادات الوالية اخلامسة التارخيية :ينظر إىل.)املعارك العسكرية

 ن.أ.ث .و.ح.و.مسا، موجود يف 03:، احلجم الساعي341قم، بوالية وهران، الشريط ر 1000مارس19- 12لطفي، يومي
مديرية  :املنظمة الوطنية للمجاهدين :نظر أيضايو  ،532-531ص ص املرجع السابق، حممد رفاس،: ، و ينظر أيضا4591

 .403-401املرجع السابق، ص ص و مكتب اجملاهدين لوالية سطيف،
إحصائية حول  "اهدات اليت ذكرته الباحثة مجيلة عمران يف مقاهلا  املعنونختلفت  اجملاهدة أنيسة بركات يف عدد اجملالقد -3

 :نظر إىلي)،40الذي نشر يف جملة التاريخ رقم "(4591-4591)مشاركة املرأة اجلزائرية أثناء حرب التحرير الوطين اجلزائري
 .(.93ص املصدر السابق، بركات،درار أنيسة 
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 هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على كفاءة اجلنديات اجلزائريات بصفة عامة  و، 1النصف
 أيضا على مدى إصرارهن على النضال إىل غاية نيل االستقالل، و ،(سعيدة)جنديات املنطقة  و

من بطش  الطبيعة و الغابات من قساوة واليت كانت تعيشها كل يوم يف اجلبال  رغم املصاعب
 .عتاده املتطور العدو و

اجلنديات الالئي ألقي  عدد قدرلقد "  :2عن اجلنديات األسريات يؤكد بايل بلحسن و
ستشهد ا و غالبا ما كان ذلك بعد إصابتهن جبروح، و، 40 عليهن القبض أثناء املعارك ب

املالحظ أن اجملاهدات العسكريات هن قليالت باملقارنة مع املناضالت  و ، 10وايل منهن ح
 3."يف املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين

قيقي للنساء املسجالت يف احلعن العدد غري  و ميكن أن ندعم رأي اجملاهدة أنيسة بركات
نطقة املو ناحيتني يف أواحدة ناحية بخاليا  جبدول لعدد السجالت احلكومية بعد االستقالل،

إذ قامت اجملاهدة خرية بن سعيد بإحصاء عدد املناضالت الالئي كن  (سيدي بلعباس) اخلامسة
 :كما يوضحه اجلدول التايل ،حتت إشرافها كمحافظة سياسية

 4.عدد المناضالت و توزيعهن على أعراش و أفواج و خاليا النواحي بالمنطقة الخامسة

 املناضالت اخلاليا األفواج الفرو  األعراش
 4014 94 31 44 العرش األول
 925 41 19 40 العرش الثاين

 / / / / العرش الثالث
 121 11 43 09 العرش الرابع

 992 05 45 02 العرش اخلامس
                                                 

 .والية سعيدة مسية جملاهداتلقائمة االا،مديرية اجملاهدين لوالية سعيدة -1
2 

غرب أين  ملكتشاف أمر خليته رحل إىل اا و بعد  (تلمسان) جماهد و فدائي يف املنطقة األوىل للوالية اخلامسة :بايل بلحسن -
سكناه  مقابلة شخصية مبقر ،بايل بلحسن:ينظر إىل)كلف بعبور األسالك الشائكة لنقل السالح و اجملاهدين من و إىل املغرب

 .44:30 :على الساعة  1041 سبتمرب 03: بتلمسان يوم
 .449ص ، املصدر السابق، ....املرأة  ،بايل بلحسن -3
 .خرية بن سعيد، مذكرات خرية بن سعيد على شكل خمطوط-4
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 / / / 02 العرش السادس
 1515:جممو  املناضالت

اهدة خرية بن سعيد يقارب الثالثة اجمل نو ما ميكن استخالصه أن عدد املناضالت الاليت أحصته
-4599جماهدة يف منطقة واحدة من مناطق الوالية اخلامسة و يف الفرتة الزمنية  (3000) آالف

و للعلم أن هذه اجملاهدة قد ناضلت داخل الرتاب الوطين يف هذه الفرتة قبل أن تنتقل إىل  ،4599
 .ية الغربيةاملغرب األقصى بعد صدور قرار االلتحاق بالقاعدة اخللف

 ، كما ميكن أن نستنتج أن عدد النساء الريفيات كان أكثر بكثري من عدد النساء يف املدن
 مفكن الدعامة للثوار و أعينه فهن من احتوين الثورة حبكم قرب منازهلن من معاقل اجملاهدين،

 .ألهنن كن ينقلن للقيادة حتركات العدو و اخلونة

 1591.1-1591لثورة بين سنتي الشهيدات اللواتي التحقن با عدد

 اجملمو  سيدي بلعباس البيض معسكر 
4591-4599 04 / 00 04 

4599 41 00 41 19 

4592 13 04 09 30 

4599 09 00 01 41 
4595 01 00 00 01 

4590-4591 03 00 00 03 

 

                                                 
والية اجلدول مبين على إحصائيات قمت حبساهبا من خالل السجل الذهيب لكل من والية معسكر و البيض،أما بالنسبة ل-1

سيدي بلعباس فباإلعتماد على القائمة االمسية لشهيدات املقدمة طالبة من طرف مديرية اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس، 
 .مكتب الرتاث التارخيي و الثقايف

 شهيدة69
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 15911-1591لتحقن بالثورة بين سنتياالالئي المجاهدات النساء  عدد

 السنة
 الوالية

459-4599 4599 4592 4599 4595 4590-4591 

 34 41 49 30 93 09 عني متوشنت
 93 410 419 319 93 00 سعيدة

 :نالحظ أن نياجلدول ينذاخالل همن 

 4599نضمت بصفة كبرية يف سنيت امث  مشاركة املرأة يف السنتني األوىل و الثانية كان ضئيال، -
 و توعيتها  ،نضمام لكل النساءيادة الثورية باب االو ميكن إرجا  ذلك إىل فتح الق ،4592و

 4599.2ي ما45لتحاق الطالبات بالثورة بعد إضراب الطلبة يفاو كذا و بث روح الوطنية فيهن، 

لتحاق خالل السنوات و أن نسبة اال نطالق الثورة،النساء قد لبني النداء منذ الوهلة األوىل ال -
و هذا دليل على حبهن  ،90تفوق  ،(4592-4599-4599-4591)الثالث األوىل 

 .ندفاعهن للتضحية يف سبيلهاللوطن و 

و كذا إىل نشاط املرأة يف توعية  هتمام الذي أولته القيادة الثورية باملرأة،و ميكن إرجا  ذلك إىل اال-
 .نضمام إىل النضالأخواهتا و كل من حوهلا و إقناعهن لال

يف  جماهدة 399قد بلغ  4592ت بصفوف الثورة سنة يالحظ أن عدد اجملاهدات امللتحقا و -
أي أن هذه السنة بلغ عددهن  و هو أكرب عدد للمجاهدات باملقارنة بالسنوات األخرى، ،الواليتني
ستمرين  ابل على العكس فقد  ،4592هذا ال يعين أهنن توقفن عن مساندة الثورة بعد  الذروة،

 .تقاللستاريخ اال 4591ة يف النضال  إىل غاية سن

تأثري حرب اإلبادة و عمليات التمشيط اليت انتهجها اجلنرال ديغول كمحاولة للقضاء على الثورة -
كذا األوامر اليت أصدرهتا القيادة الثورية و اليت أمرت كل اجملاهدات بااللتحاق  و التحريرية،

                                                 
ال اجلدول مبين على إحصائيات قمت هبا باإلعتماد على القائمة االمسية للمجاهدات املقدمة من طرف مديرية اجملاهدين لك-1

 .الواليتني
املتحف الوطين للمجاهد ،  4559، (01 ،)جملة الذاكرة، أنيسة بركات درار، نضال املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية، -2

 .414اجلزائر، ص
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القليل منهن يف و بقي  بالقاعدة الغربية خوفا عليهن من بطش العدو و لتويل مهام أخرى هناك،
للعمل كممرضات حلاجة الوالية اخلامسة  4599د و كن أكثر الالئي التحقن بالثورة بع اجلزائر،

  ،بوحريز ميينة ورياشي ،أمحد مشيسة بابا:و من بني هذه اجملاهدات إليهن يف جمال التمريض،
 .1و فريوز زوجة اجملاهد سي طارق

شتداد القمع و الزجر الذي اإرجا  ذلك إىل و ميكن  4591-4590 أقل عدد سجل بني سنيت-
و التفنن يف تعذيبها و التمثيل هبا،بل و حىت العبث يف أعز  مورس على املرأة اجلزائرية بصفة خاصة،

 .ما متلك و هو شرفها

 ستقالل بالدها،ابالثورة التحريرية إصرارها و إمياهنا حبرية و  تهاشاركمو رغم ذلك نلمس يف 
 .ستعمار الفرنسيوتيت من قوة إلخراج االالعمل بكل ما أ و

 .2دفع االشتراكات المالية بالمنطقة الرابعة للوالية الخامسةمشاركة النساء في 

 .اشرتاكاهتن خالل الشهر  عدد النساء الناحية
 .فرنك فرنسي 41000    امرأة 99 ناحية حب الكبري

 بوزبوج قادة (09) الناحية
 احلاج بومازي (09) الناحية

 .فرنك فرنسي 1490   امرأة 95

 .فرنك فرنسي 2990 امرأة 94 ابن تيزنا (02) الناحية
 .فرنك فرنسي 1290 امرأة 10 ناحية الكعك
   ناحية العرعار

                                                 
 :على الساعة 1041-41-34:مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوم ،بابا أمحدمشيسة-1

بنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس اورياشي بوحريز ،مقابلة شخصية يف مسكن  ميينة :و ينظر أيضا ،49:00
 كرزايب ،شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي بتلمسان  فريوز :و ينظر أيضا ،40:00على الساعة  1049-03-49: يوم

 .(حبوزة الطالبة)
 :اليت وجدهتا يف الوثيقة األرشيفية بأرشيف مستغامن أجنزت اجلدول انطالقا من املعلومات-2

AWM ,BNº56, Rapport psychologie de la SAS :corps d’armée D’Oran :cabinet militaire, E. 

M -5º BUREAU ,Etude concernant"La jeune fille et femme musulmane" Nº196/CAO / 

CAB ,Nº573/CAO/5-PST ,15-04-1959. 
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 (tuiles) ناحية قرمود
 (les fleurs) ناحية النوار

 (؟l’auto) ناحية طونبيل

 43100 امرأة 432
 .فرنك فرنسي

 
 (ACQ) ناحية أكك

 ACQAR ناحية
 (ELQUERGNA)ناحيةالكرقنة

 ناحية اجلرق

/ / 

 .فرنك فرنسي شهريا 14990   امرأة 939 اجملمو 
امرأة يف  (939)ستمائة و مخسة و ثالثني نالحظ أن عدد النساء الالئي دفعن اشرتاكاهتن بلغن

 واحد و أربعني ألف و ستمائة و مخسون و بلغ املبلغ املدفو  شهريا حوايل منطقة واحدة،
و هو مبلغ كبري باملقارنة باألوضا  املزرية اليت كان يعيشها الشعب  فرنك فرنسي،( 14990)

هذه األرقام ناقصة ألن بعض  .اجلزائري و خاصة األوضا  االقتصادية للمرأة بالوالية اخلامسة
ن أكثر عدد النساء كامما نستنتج أن  النواحي مل يذكر عدد النساء فيها و ال املبالغ اليت دفعتها،

و تدل هذه . و هو عدد ال يستهان به يف منطقة واحدة من مناطق الوالية اخلامسة ،امرأة 939من
 .األرقام أيضا على مدى مساندة املرأة الريفية للثورة التحريرية بالنفس و النفيس

و كخالصة هلذه اإلحصائيات ميكننا أن نقول أهنا قد أوضحت مسامهة املرأة اجلزائرية 
يها املرأة بقوة إىل فانضمت  ان اللتانمها السنت 4592و  4599و أن سنيت  اخلامسة، بالوالية

كما أن الثورة  و أن نسبة املسبالت كانت أكرب من نسبة اجلنديات يف اجلبال، الثورة التحريرية،
 تُعر و مل التحريرية هبذه الوالية قد قبلت باملرأة يف صفوفها حىت الطفلة الصغرية و العجوز الكبرية،

 حب الوطن:بل كانت تشرتط على اجملاهدات أن تتوفر فيهن مميزات للسن اهتماما كبريا،
و اإلخالص و التضحية يف سبيل اجلزائر و الصرب على الشدائد و مواصلة النضال حىت  

 .النفس و املال:و أن املرأة بالوالية اخلامسة قد فدت الوطن بكل ما متلكه االستقالل،

 .المجـــــاهــدةالمــــرأة -2

 ئيةالفدا العملياتمل يقتصر دور املرأة اجلزائرية يف الثورة التحريرية بالوالية اخلامسة على التموين و 
هذه املهمة  شتباكات،فقط،بل تعداه إىل أعمال أخرى كحمل السالح و املشاركة يف املعارك و اال
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ن لتتوافق و طبيعتها اليت جبلها اهلل ختارهتا يف كثري من األحيان بطواعية،مل تكااليت كانت قد 
شتبكت مع قوات العدو اليت كانت اف عليها،و لكنها أثبتت جدارهتا و سجلت بصمتها فيها،

 .ال هتاب املوت و ال ختشى التعذيب إذا ما وقعت يف األسر ،مدعمة باحللف األطلسي

 .لتحاق المـرأة بجيش التحرير الوطنيا-1-4

جتماعية سواء كانت يف املدينة أو يف ختالف مستوياهتا الفكرية و طبقاهتا االاإن املرأة اجلزائرية على 
 اليت كبلتها البالية،العادات و التقاليد على ستطاعت أن تثور على جمتمعها املنغلق و ا الريف،

جتماعية القاسية قبل أن تثور على املستعمر الفرنسي و تساهم يف ثورة التحرير الو الضغوط ا
 .1مدركة بذلك مسؤوليتها جتاه دينها و وطنها الة،مسامهة فع

 :لتحـــاقدوافـع اال-أ

لتحاق املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة بالثورة التحريرية كجندية يف صفوف اإذا ما تتبعنا أسباب 
و املالحظ  لتحاق،فإننا جند أن لكل واحدة منهن أسباهبا اليت دفعتها إىل اال جيش التحرير الوطين،

 :و هي و ميكن أن نوجزها يف عدة نقاط شرتكن يف نفس هذه الدوافع،ان بعض النساء أ

ستعمارية الفرنسية إن زوجات و أمهات اجملاهدين الالئي وقعن عدة مرات يف قبضة السلطات اال-
هانة إو تلقني من جراء ذلك أشد أنوا  التعذيب من  إثر العمليات اخلطرية اليت قام هبا اجملاهدين،

نتقام منه قررن فخوفا من أن يقعن مرة ثانية يف خمالب العدو و اال نتهاك للحرمات،ارامة و للك
 2لتحاق بصفوف اجملاهديناال

 تنشغل  حىتو ذلك  ،إرغام األب أو األخ  الفتاة على الزواج من رجل ليس منخرطا يف الثورة -

                                                 
1
 .30ص  املصدر السابق، ،...أنيسة بركات درار،نضال - 
 .34-30ص ص ،املصدر نفسه  -2
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 1"مرابط باية"للمجاهدة ما حدث هذا  حبياهتا الزوجية عن مساندة إخواهنا و أخواهتا يف اجلهاد،
 خبتة" قامت عدة جماهدات من بينهن اجملاهدةف ،اليت كانت تسكن مدينة تلمسانعلى سبيل املثال 

 3.بتهريبها يوم زفافها لتلتحق جبيش التحرير 2"يبن حي

 كتشاف العدو الفرنسي أعماهلا السياسية ا لتحاق املرأة باجلبل أيضا، هو امن بني دوافع  -
 قتل جندي فرنسي كأو تنفيذ عملية فدائية   لتخريبية ضد منشآته و منشآت املستوطنني،أو ا

 اليت قالت زبوحري ورياشيميينة و خري مثال على هذا اجملاهدة  أو أحد اخلونة املتعاملني مع العدو،
شرتاكات و أشرتي كنت أقوم بتنظيم اخلاليا يف مدينة سفيزف و أمجع اال " :يف هذا الصدد

فنفذت  لتحاق باجلبل،يب، فأمرين أحد اجملاهدين باال ىو لكن أحد اخلائنني للوطن قد وش وية،األد
بين الوحيد اتاركة ورائي  ،جببل بن يوب بسيدي بلعباس نضممت إىل إخواين اجملاهدينااألمر و 

 4".البالغ من العمر أربع سنوات

ة عمليات فدائية يف وسط مدينة لقد قمت بعد :"اليت تقول دبابا أمح مشيسةو كذا اجملاهدة 
أثناء تنفيذي ألحد  امرأةو ملا تعرفت علي  و اليت كانت دليل جدييت يف مسانديت للثورة ، تلمسان

هذه العمليات و تأكدت أنه سوف يتم القبض علي صعدت للجبل خوفا من أن أقع مرة ثانية يف 
 5."األسر أو أتعرض للتعذيب

                                                 
كانت تناضل يف املدينة ،مث التحقت بصفوف  بتلمسان و امسها الثوري أمينة ، 4539ولدت سنة  :اجملاهدة باية مرابط -1

،  اجملاهدة بن حيي خبتة :إىل نظري).ملغربمث التحقت بالقاعدة اخللفية للثورة با جيش التحرير بعدما هربت من حفل زفافها،
املنظمة :، و أيضا إىل41:30: على الساعة 1041-40-43: تلمسان يوم قر سكناها الكائن بالكيفان،مبمقابلة شخصية  

جهاد املرأة اجلزائرية يف والية سطيف و تضحياهتا الكربى  مديرية مكتب اجملاهدين بوالية سطيف، :الوطنية للمجاهدين
 . 440،ص (د،ت) وزارة اجملاهدين، ،4591-4591

: على الساعة 1041-40-43: تلمسان يوم قر سكناها الكائن بالكيفان،مبمقابلة شخصية  ، بن حييخبتة اجملاهدة  -2
41:30. 

 .املصدر نفسه -3
 1049-03-49:الكائن حبي صورية بن دميراد بسيدي بلعباس يوم ابنتها سكن،مقابلة شخصية مببوحريز رياشيميينة  -4

 .40:00:على الساعة
 .49:00على الساعة  1041-41-34:قر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوممقابلة شخصية مب ،بابا أمحدمشيسة  -5
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خاصة املثقفات  و أدجمت املرأة يف حماربة املستعمر، ،إىل كل أبنائها الثورة اجلزائريةحتاجت القد  -
ستدعتهن حلاجتها إىل كاتبات وطبيبات و ممرضات ، و هذا ما حدث للمجاهدة امن النساء، ف

و حلاجة الثورة إىل  اليت كانت مسبلة يف املنطقة اخلامسة للوالية اخلامسة، "طيب براهيم فتيحة"
 تضمد جراح اجملاهدين و تقرأ فكانت  ل تاركة املدينة و عيشها الرغيد،لتحقت باجلباممرضات 

 1.الرسائل للقائد العسكري و ترد عليها

لتحاقهن بالثورة هو دمار افقد كان الدافع يف  " خليف فاطمة "هناك أخريات أمثال اجملاهدة  و -
 2".لتحقن باجلبلاذا نتقاما هلاف ستعمار أحد أفراد عائلتهن أو معظمهن،و قتل اال منازهلن

الالئي كن ينشطن  -ستدعاء بعض اجملاهدات املسبالت اقتضت الضرورة بالقيادة الثورية او  -
أن يلتحقن باجلبل ليقمن  -مبساندة الثورة بالنفس و النفيس باملدن يف توعية النساء و إقناعهن

 أن :"بن سعيد اليت قالت  بنفس العمل مع نساء القرى و األرياف، و هذا ما أكدته اجملاهدة خرية
 املسؤولني يف املنطقة اخلامسة للوالية اخلامسة كانوا حباجة إىل نساء يف األرياف و القرى 

 3."و اجلبال لتقمن بتنظيم اجلماهري الشعبية خاصة النساء منهم

 ت،حلّ  الفدائية قد نلتحاق باجلبل ألن معظم أعضاء خليتهأما بعض الفدائيات فقد قررن اال -
فرأت أن احلل  كل من كان يعمل معها إما استشهد أو اعتقل فبقيت وحدها ال مسؤول هلا،ف

 4.لتحاق باجلبلالوحيد ملواصلة اجلهاد هو اال

الكفاح بنته يف معزل عن ارفض أن تبقى أخته أو أمه أو زوجته أو  ،إن الرجل ملا التحق بالثورة -
 5.فنظمها و التحقت بالثورةاملسلح 

                                                 
: على الساعة 1041-44- 01 يوم،قر املتحف اجلهوي ملدينة سيدي بلعباس مبمقابلة شخصية  ،طيب براهيم فتيحة -1

44:00. 
 .39ص  ،املصدر السابق ،...مالمحمن  حممد قنطاري،-2
 . 44:30:على الساعة 1049-01-01 بن سعيد يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يومخرية لقاء شخصي مع اجملاهدة  -3
 :على الساعة 1041-41-34:مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوم ،بابا أمحدمشيسة  -4

49:00 
 .31-34ص ص ، املصدر السابق كات درار،نيسة بر أ -5
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التمييز الذي كان ميارسه األوروبيون  و عائلتها، ي كانت تعيشه املرأة اجلزائرية وذالإن الظلم  -
جعلها تكره املستعمر الفرنسي وسياسته  يف جمتمعها بصفة عامة، عليها يف املدرسة خاصة و

 1.فأصبحت تتحني الفرص لذلك فتولد لديها قوة وعزمية حملاربته، اجلائرة،

 كان والدي عضوا يف نقابة عمال ميناء بين صاف، :"ائشة هامشيأكدته اجملاهدة ع هذا ما و
ستعمارية بتصفيته جسديا ملا أحست فقامت السلطات اال كان حيرض العمال ليطالبوا حبقوقهم، و

فحقدت على كل فرنسي وزاد هذا الكره كذلك من معاملة زمياليت السيئة يف  ،4591خبطره سنة 
الفقر الذي عشته خاصة و  حنن الفتيات اجلزائريات، كنا نالقيهالتمييز العنصري الذي   الدراسة و

 لتحاق بالثورة،كمحاولة إلقناعي باال 4599ة فلما اتصل يب أحد اجملاهدين سن بعد وفاة أيب،
ألنين كنت املعيل الوحيد لألسرة بعد مقتل  ،قبلت دون تردد رغم معارضة والديت يف بداية األمر

 ".2لتحقت باجلبل ا و ، والدي

فاطنة إن بعض اجملاهدات الآلئي كن يسكن بالقرب من معاقل اجملاهدين كأمثال اجملاهدة  -
نتقام اليت كانت تقوم هبا قوات اجليش الفرنسي ضد لتحقن بالثورة خوفا من عمليات االا، 3رمضاين

ي كنو  من اإلذالل للرجل اجلزائر  غتصاب،ا خاصة النساء من قتل و الشعب اجلزائري األعزل و
 فتحقق بذلك هدفها املتمثل يف خنق الثورة  وردعه عن مساندة الثورة خوفا على عرضه،

 .4مخادهاإ و

فقد سنحت هلن  على غرار الواليات األخرى، أما الطالبات اجلزائريات يف الوالية اخلامسة و -
الذي  و ،4599ي ما 45 خنراط يف جيش التحرير الوطين بعد اإلضراب الذي وقع يفالفرصة  لال

                                                 
ببين صاف والية عني  01مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رقم ،هامشي عائشة :لقاء شخصي مع اجملاهدتني -1

 ميينة مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة و اجملاهدة صليحة خيو، 43:19: على الساعة 1049-41-  19م يو  متوشنت،
 .41ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،:، و ينظر أيضا05:19: على الساعة 1049-02-10م يو  بوهران، روميك بلوسطو

 .املصدر نفسه -2
لتحقت مبعاقل الثوار بتلك اف فاطنة رمضاين كانت تعيش عند اندال  الثورة يف بيت بالقرب من الغابة يف مدغوسة بتيارت، -3

شهادة  فاطنة رمضاين،: نظر إىلي ).تنقلت معهم يف عدة مناطق مثل املهبولة و م،أخيط هلم مالبسه الغابة أخبز للمجاهدين و
 4591.  ن .أ.ث.و .و .ح.ف .ب.و.د.مسلمة للطالبة من طرف م43:03 :اعةعلى الس ،1009-09-14 يوم حية

 .األبيارب
 .املصدر نفسه-4
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فقررت الفتيات املخلصات من تلقاء نفوسهن التطو  يف  عرَب فيه الطلبة عن وعيهم وامياهنم بالثورة،
 .بن علي صفية سواء كن داخل اجلزائر أو خارجها و2أمثال صليحة ولد قابلية  1جيش التحرير 

ة الوالية لتحقن طواعية، بعد إحلاحهن على قيادابالرتاب املغريب  فبعض الطالبات ممن كنّ  -
هذا ما حدث  و قبلت طلبهن رغم صغر سنهن، اليت و ،اخلامسة بالقاعدة اخللفية بوجدة

لتحقت بالقاعدة اخللفية اسنة عندما  49اليت كان سنها  و"سيد بريكسيخدجية "للمجاهدة 
 . 3الوالية اخلامسة من باملنطقة الثامنة  جندتل عسكريا، و سياسيا تكويناأين تلقت  الغربية،

 غتصاب من قبل اجلنود الفرنسيني،هناك دافع آخر و مهم و هو تعرض العديد من الفتيات لال -
نتقام من هؤالء و حب اال نهبو تتأجج نريان احلقد يف قل و زيد،تللمستعمر  نهيتهامما جعل كر 

 نتعش نو الشيء الوحيد الذي جعله احلياة، نكره  نباجلبل ألهن نلتحقا نو لتحقيق هدفه اجلنود،
حىت  نهو ختليص البالد من هؤالء العابثني و إخراج الكفار من وطنه نلكمتأغلى ما  نعدما فقدب

 4.نضهاعر أنتهاك أحدهم احياة كرمية دون اخلوف من  نو بناهت نهي و أخواهت نتنعم

 إمياهنننا مببننادئ الثننورة التحريريننةو أمننا أهننم سننبب اللتحنناق املننرأة باجلبننل كجنديننة هننو حبهننا للجزائننر  -
و استعدادها حلمل السالح و التضنحية بروحهنا فنداء للنوطن و إخنراج العندو  بعدالة قضية بلدها،و 

 النيت تنذكر أهننا كاننت تندعو اهلل دائمنا، 5و هنذا منا تؤكنده اجملاهندة صنليحة خينو الفرنسي من أرضها،
                                                 

 .34ص املصدر السابق، بركات ،درار أنيسة -1
لتحقت جبيش التحرير مبنطقة معسكر ا مبعسكر، 4523 لبة بكلية الطب بالعاصمة ولدت سنةهي طا :زبيدة ولد قابلية-2

مذكرات جزائرية من مدينة  ،بن سعدون شريفنة يمأ :ينظر إىل) مبسقط رأسها، 4599ة استشهدت سن للوالية اخلامسة،
 . 21،ص 1001، اجلزائر دار الغرب للنشر و التوزيع، ،1ط معسكر،

: على  الساعة  1049-41-30: يوم وهران، لواليةقر منظمة اجملاهدين مب املقابلة الشخصية سيد،خدجية بريكسي -3
40:30. 

 .34ص املصدر السابق، بركات،درار أنيسة -4
ج، .م. .مبعسكر،من عائلة ميسورة احلال، والدها  تاجرا للجملة و عضوا يف ج 4510-09-49ولدت يف :خيو صليحة-5

اخلامسة، اجتهت إىل  الواليةالسادسة من  املنطقةبصفوف الثورة ممرضة يف بالثورة التحريرية  كالتحقت  4599و يف سنة 
املغرب للعالج، و بعد شفائها انضمت إىل اإلحتاد النسوي، فقامت بتوعية النساء و مجع االشرتاكات، بعد االستقالل عملت  

 يوم بلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران،مقا اجملاهدة صليحة خيو، :نظر إىلي.)كسكريترية مبيناء وهران
تتحدث عن معركة جبل  "زوبيدة" اجملاهدة خيو صليحة زهرة برياح،: ، و ينظر أيضا05:19:على الساعة 10-02-1049

 (..95-99ص ص ،1049جانفي  ،(عدد خاص) ،جريدة اجلمهوريةأبطال مرغوا أنف فرنسا املتجربة،  :املناور مبعسكر
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لثننورة ،و خاصننة بعنند مسننا  إذاعننة صننوت العننرب الننيت كانننت تبننث أخبننار ا بننالثورة التحريريننة لاللتحنناق
فكانت كل مرة تسمعها تدمع عيناها ألهنا ال ميكنها أن تشارك اجملاهدين يف  التحريرية و انتصاراهتا،

و أن العننادات و التقالينند متنننع املننرأة مننن اخلننروج مننن البيننت فكيننف هلننا قبوهلننا االلتحنناق  تلنك املعننارك،
 1."باجلبل و املشاركة يف احلرب

 انضمام املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة قد تعددت،و من خالل كل ما ذكرناه فإن دوافع 
و على  ،و السياسة االستعمارية املسّلطة عليها فالتمييز العنصري و احلياة القاسية اليت كانت تعانيها

كلها أسباب  و االغتصاب اهلمجي، و قتل أفراد عائلتها، و هتجري، عائلتها من تدمري للمنازل،
 دون أن ننسى أهم دافع و هو حبها للوطن ىل الثورة و االلتحاق باجلبل،دفعت باملرأة لالنضمام إ

 .و اقتناعها مببادئ الثورة التحريرية

 :كيفية االنضمام إلى جيش التحرير الوطني -ب

أحد  و يكون إما تصاللتحاق باجلبل أن تعثر أوال على خيط االكان على املرأة اليت كانت تريد اال
و نقل  لتحاقو بعد إحلاحها على اال  صديقاهتا املنضمات قبال إىل الثورة،األهل أو اجلريان أو حىت

نضمامها إىل اقد تأكدوا من هويتها و نيتها و يوافقوا على  نرغبتها هذه إىل املسؤولني الذين يكونو 
 يف اليوم احملدد تأيت سيارة و تقلها إىل مركز القيادة، .يبعثون هلا لتجهز نفسهاف صفوف اجملاهدين،

و يبدأ مبحاورهتا حىت يتعرف على شخصيتها  ،و مبجرد وصوهلا إىل اجلبل يستقبلها القائد أو نائبه
مث يوجه هلا خطابا شديد اللهجة  2ستعدادها للتضحية يف سبيل الوطن،اأكثر و يلمس مدى 

تأثر سعادته كبرية عند رؤية صمود املرأة و كيف أهنا مل ت كانتو كم   .يوضح فيه احلياة يف اجلبل
ختبار رد ال ،منذ البداية ن و الذي حاول ترسيخه يف ذهنهاو واقع الذي يعيشه اجملاهدالبسوداوية 

 تنتقل إىل مرحلة أخرى بعد اجتيازها هذا االختبار  و إصرارها على اجلهاد، فعلها و قوة إمياهنا،
 ة الثورة و هي القسم، فيأيت هلا مبصحف صغري و يطلب منها أن تؤدي القسم على عدم خيان

                                                 
على  1049-02-10م يو  مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران، اجملاهدة صليحة خيو، -1

 05:19:الساعة
 .444ص ص ،، املصدر السابق..،من أحداثأمينة بن سعدون شريف-2
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مث يسلمها سكينا ملطخا بدماء خائن و يأمرها  و اجملاهدين و التضحية بالنفس فداء للوطن،
 .1"بغسله حىت تدرك عواقب اخليانة

أن يؤدي القسم على عليه  لتحاق بالثورةجماهد يريد االل هذا يف بداية الثورة، فككان 
 و كثرة اخلونة ىكستعمارية احلر  ة االستعمال اإلدار اشتداد الثورة و امع  غري أنه ،2املصحف

 نضمام،تغريت القوانني و ألزمت كل جندي أن يثبت حسن نواياه و جديته يف اال و اجلواسيس،
 .3و اإلثبات يكون عرب قيامه بعملية فدائية كقتل خائن أو تفجري ثكنة للجنود

  ة اجملاهددار أوال إثبات ج :كان هدف قادة الثورة من خالل هذه العملية الفدائية هو
فمن خالل هذه  ستسالم،و ثانيا هو قطع خط الرجعة على اجملاهد إذا ما حاول اال و شجاعته،

فاألفضل له  قتل الحمالة إذا ما وقع يف يد العدو،العملية يتأكد اجملاهد أو اجملاهدة أنه سوف يُ 
 4.على أن ميوت ذليال يف قبضة عدوه اأنيموت شهيد

فكان البد أن تكون هلا عالقة بأحد مسؤويل  -(كانت أم الفدائية  املسبلة)-أما املناضلة 
عن  املسؤوليتكلف هبا  نضمامها،على او بعد أن توافق القيادة الثورية  جبهة أو جيش التحرير،

إىل مركز اجملاهدين  -مسؤول االتصال-عندئذ يرافقها أحد املسبلني  يرشدها، السري واالتصال 
و يف غالب األحيان كانت عملية  ،5ينظروا يف شؤوهنا و يهتموا بتدريبهاملقابلة قيادة املنطقة ل

 .6لتحاق تتم يف الليل بعد أن تأيت سيارة فيها جماهدان أو ثالث لتقل اجملاهدةاال

يف غالب األحيان كانت تبعث الفتيات إىل التدريب و التكوين قبل انضمامهن إىل اجليش، 
رن بإتقان على اجملال أين تتمرّ ، دة يف احلدود اجلزائرية املغربيةفيتجهن حنو القاعدة اخللفية املوجو 

                                                 
املنظمة الوطنية  ،(429 ،) ،فمربجملة أول نو  مرمي خمطاري املدعوة ثورية يف حوار مع جملة أول نوفمرب، أنيسة واعلي،-1

 .439-431ص ص ،1044أفريل  اجلزائر، للمجاهدين،
ر سكناها بباب وهران مقابلة شخصية مبق بن عراج،عائشة :ينظر إىل).ليلسيدي خكتاب البعض اجملاهدات أقسمن على  -2

 (.41:30:على الساعة 1041نوفمرب40:بتلمسان،يوم
 .49:00:على الساعة 1049-04-02:صية مبقر سكناه بأوجليدة يوم، مقابلة شخاجملاهد موالي سليمان-3
 .املصدر نفسه-4
 .31املصدر السابق ،ص  ،بركاتدرار نيسة أ -5
 .تحقن باجلبلالي ات اليت قمت هبا للمجاهدات الالئخالصة الشهاد-6
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خنبة من  49بعد أن ختتار القيادة العليا بالقاعدة اخللفية رقم . العسكري و السياسي و الطيب
 املناضالت الالئي تتميزن باخلصال احلميدة و الروح الثورية و يتسمن باخلربة يف ممارسة أعماهلن،

 نعندما يتم تكوينهن تبعث جماهدات إىل داخل الرتاب اجلزائري، لتلتحق و فتهتم بتدريبهن،
 .1تقلدن مسؤوليات بالغة األمهيةتباجليش أين 

لتحاق كل اجملاهدات اأصدرت القيادة الثورية قرارا يقضي بضرورة  4592 يف سنة
اب املغريب،و يرجع املوجودات يف ساحات القتال بالقاعدة اخللفية للوالية اخلامسة املوجودة بالرت 

ذلك إىل خوف القيادة على املرأة من بطش العدو الذي تفنن يف تعذيب كل من يقع يف قبضة 
بالقاعدة  ة إليهاو ثانيا ألهنم كانوا حباج لتحاقها باجلبل و مشاركتها يف املعارك،األنه علم ب يده،

 بقني يف الوالية اخلامسة مثل فئة فنفذت األمر إال القليل منهن من  اخللفية لتتوىل مهام أخرى هناك،

 2.و كذا بعض اجلنديات املمرضات نظرا للنقص الذي كان يعانيه القطا  الصحي،

ألهنا كان عليها  و تنفيذا هلذه األوامر تبدأ  اجملاهدة رحلة أخرى من املعاناة و املشقة،
 تتمثل كبريةمامها عقبة  ألتجد  ،جتياز األراضي اجلزائرية للوصول إىل احلدود اجلزائرية املغربية بسالما

و كم كانت شجاعتها كبرية حبيث كانت تعرف  ،املكهربة و امللغمة يف عبورها لألسالك الشائكة
 و أن القليل ممن تكتب له النجاة عند عبوره هذه األسالك، ضرب من اخليال، اجتيازهامسبقا أن 

أنفسهن  يهنب املوت ألهنن قد وهنبعلى أهنن مل يكن  دنأكّ و لكن معظم نساء هذه الوالية قد 
و كن ينتظرن الشهادة يف أي وقت و يف أي حلظة يف  للجزائر منذ خروجهن من بيت العائلة،ء فدا

 3.ستعمار الفرنسيسبيل حترير الوطن من اال

                                                 
 .31املصدر السابق ،ص  بركات ،درار نيسة أ - 1
-04-04 مقابلة شخصية مبقر سكناها بتلمسان يوم ،بابا أمحد مشيسةدة خالصة شهادات السابقة لكل من اجملاه-2

لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي  و اجملاهدة خرية بن سعيد خرية بن سعيد،44:00:على الساعة ،1049
ة مبقر سكناها ، مقابلة شخصياهلامشي عائشةاجملاهدة : ينظر أيضاو ، 44:30:الساعةعلى  1049-01- 01م بلعباس يو 

 .43:19:ةعلى الساع 1049-41-19يوم ببين صاف والية عني متوشنت، 01م حبي البومحيدي رق
 1049-01-13: الشهادة السابقة  لكل من اجملاهدة شريفة مولسهول مقابلة شخصية مبقر سكناها بسيدي بلعباس يوم-3

 1049 -01-01 اس يومبيتها الكائن بسيدي بلعبلقاء شخصي مع اجملاهدة يف  ،خرية بن سعيد و، 44:30:على الساعة
 .44:30على الساعة
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 ستعماريةو كان عبور احلدود اجلزائرية املغربية جد صعب خاصة بعد وضع السلطات اال  
 سيارة،) لوسائل النق املعابر الرمسية عن طريق  عربلدخول إىل املغرب يتم اف األسالك الشائكة،

أو تتنقل مع سارية من اجلنود يقودهم  ،1أين تكون اجملاهدة خمتبأة فيها( أو عربة خضار شاحنة،
  لتجتاز معهم األسالك الشائكة املكهربة، ، تصال الذين يتناوبون على مقدمة الساريةضباط اال

مث ينقص إىل النصف أو أقل بكثري بسبب املخاطر اليت   ن األحيان يكون عددهم كبري،و يف كثري م
بعد شتباكات مع العدو أو ادخول السارية يف  جراء منإذ يستشهدون ، كانت تواجههم يف الطريق

، اليت كانت مزروعة على احلدود األسالك الشائكة املكهربة و امللغمة همجتياز انفجار لغم عند ا
 .ية الغريبةاجلزائر 

 و قد دامت هذه الرحلة من تلمسان إىل وجدة سبعة :"...كد ذلك قول اجملاهد بايل بلحسنؤ ي و

 قضيناها حتت اإلزعاج الدائم جتيازها يف مدة ثالثة أيام،استطاعتنا ابينما كان ب أيام طويلة و متعبة،
 نحرف مرارا يف جبلوجب علينا أن نمما ت و القاتل الذي فرضته علينا قوات العدو املسلحة،

من هذه املسرية  او قد جن لنفر من متابعينا و نتجنب مراكز العدو على املنطقة احلدودية،،  فالوسن
و من بني هؤالء الناجني   نسمة،405 هبابعد أن كنا ضمن سارية  جنديا (49)احلزينة مخسة عشر

 "وأوالد مح"وم يف قرية قد استشهدت ثالث نساء يف هجو  كانت ليلى البنت الوحيدة اليت جنت،
 2."و اليت استعملت فيه الطائرات ،ةو صرب ن بني زلبو 

كانت املرأة جتتاز األسالك الشائكة لعبور احلدود اجلزائرية املغربية مع إخواهنا اجملاهدين 
نبطاح على مث تسعى بني احلبو و اال بشجاعة، تزحف خبطى ثابتة لتعرب احلواجز النارية امللغمة،

  و اليت حصدت مرارا أبطاال شدادا نفجار األلغام و العبوات القوية املفعول،اا من بطنها خوف
 3.و قطعت شظاياها أرجل جماهدين مغاور

 

 
                                                 

 .44:30:على الساعة 1049-01-13: مقابلة شخصية مبقر سكناها بسيدي بلعباس يوم اجملاهدة شريفة مولسهول،-1
 409-401ص ص املصدر السابق، سنوات اجلحيم، ،بايل بلحسن -2
 .33-31ص ص املصدر السابق، بركات،درار أنيسة -3
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 :مساهـمة الجنديــات في الثـورة التحريريــة-1-1

سمع أهنا قامت بأي عمل يُ  فلم كانت املرأة اجلزائرية حبيسة البيت و العادات و التقاليد البالية،
اللهم بعض األقالم النسوية القليلة اليت مل يتعد نشاطها حدود  اهريي قبل الثورة التحريرية،مج

ندال  او لكن و مبجرد  سية خاصة بالوالية اخلامسة،او املشاركة احملتشمة يف احلياة السي وطنها،
لتحرير ندت يف صفوف جيش احىت أهنا جُ  و شاركت فيها بكل ما أوتيت من قوة، احتضنتهاالثورة 

ستطاعت بإمياهنا بعدالة وطنها اة فعالة أمسعت العامل بتضحياهتا و الوطين، فسامهت بذلك مسامه
 .هأن تكسب تعاطف شعوب

 :التدريـب على السـالح-أ

كتسب اخلربة من جتنيده يف ا الذي  إن املرأة اجلزائرية مل يسبق هلا أن شاركت يف املعارك مثل الرجل،
 عن ةيكن هلا أي فكر  مل بل و ل احلربني العامليتني األوىل و الثانية،صفوف اجليش الفرنسي خال

مل  و الكتبمل تقرأ و فهي مل تكن لتتخيل ما حيدث فيها، احلروب و دروهبا و كيف تدار رحاها،
كانت  و عاداهتا، نشأهتاهنا و حبكم إبل و  تشاهد األفالم اليت تصف هذه احلروب و املعارك،

 حيث كانت تفر منه إذا ما مسعت أنه آت إىل الدوار الذي تعيش و جيوشه،ختاف العدو الفرنسي 
 1.فيه

إال أن  كل هذه العوائق اليت كانت تعترب سدا منيعا حيول بينها و بني العمل الثوري،  و رغم
قادة الثورة  فقد أقرّ  دون إعالن مسبق، و اجلهاد و محلها السالحبالثورة لتحاق املرأة اب أالعامل تفاج

ستجابة ملتطلبات ا الشرو  يف تعميم العمل الثوري على النساء اجلزائريات، 4599شهر ديسمرب يف
 .2املرحلة اجلديدة اليت تقتضي مشاركة كل شرائح اجملتمع اجلزائري يف املعركة الوطنية الكربى

 روح التضحية اليتألنه كان يتوجب عليها التمتع بنفس  ، يكن جتنيد النساء باألمر اهلنّي مل
 ةستعداد للتضحيمستواها العايل من االعلى كان يتلزم على املرأة احملافظة  كان ميلكها الرجل،

 

                                                 
 .90ص ،املرجع السابق ياقوتة كرنان،-1
 .119ص ص ،املرجع السابق أحسن بومايل، -2
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 1.عتبارها ال تقل عنه قدرة يف حتمل مسؤولية املهام اجلديدةاو حتمل املعاناة ب، و الفداء 

عتزاز،كيف ال و هي اليت حتملت مشقة املشي يف اجلبال اكانت املرأة تستقبل حبفاوة و 
كلمة املرأة و الفتاة   فاستبدلت لتضع يدها يف يد أخيها الرجل حملاربة املستعمر، تاركة البيت و دفئه،

 حرتام و تقدير و تتضمن معاين اإلخاءاكلمات كلها  بكلمات أخ و أخت و اجملاهدة و املناضلة،
 بنت اجلبهةعتربت اجملاهدة انضمامها إىل صفوف اجليش افبمجرد  و الصداقة الثورية اخلالصة،

 .2ستقالل اجلزائرامهها الوحيد التضحية من أجل  بنت اجلزائر، ،و اجليش

فيشيعون يف أوساط جمتمعها  كل فتاة تلتحق بالثورة،  مسعةستعمارية تشوه كانت السياسة اال
السياسة  هذه ،لتحاق بالثورةأن خروجها من البيت كان بسبب هروهبا مع عشيقها ال بسبب اال

و رغم  من أي بنت تريد اجلهاد أن تفكر مليا و بعمق حىت ختطو خطوة مثل هذه، الدنيئة جعلت
 ، تقاليده و ،فكسرت قيود اجملتمع و عاداته هذلك تغلبت على خوفها و ضحت بأغلى ما متلك

 علم دون انت خترج من بيتهاو يف كثري من األحيان ك صفوف جيش التحرير الوطين، لتناضل يف
 .3 ال يثبطوا عزميتها و يرغموهنا على العدول عن قرارهاموافقتهم حىت و لهاأه

يتوىل القائد تدريبها على كل أنوا   ، مبجرد وصول اجلندية إىل اجلبال و تأدية القسم
 Fusil)فيزيقارا ، برييطا الروسية، ،19املات  و املسدس، بندقية الصيد، البندقية، :ةاألسلحة املوجود

kara) ، بعد أن تقوم  ، إىل قطع صغرية و إعادة تركيبه من جديد اكيكهو كيفية تف ،4الرشاش

                                                 
 .112-119ص صاملرجع السابق،  أحسن بومايل، -1
 .15ص املصدر السابق، بركات،درار أنيسة -2
 44:30. على الساعة 1049-01-01 خرية بن سعيد، لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم-3

 ،05:10:على الساعة 1041 -44-30:يوم طيب براهيم ،مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لسيدي بلعباس،فتيحة و 
 ،40:30:ةعلى الساع1049-01-19:يوم ي الدالية بتلمسانسكناها حب مقابلة شخصية مبقر و كذا الزهرة عبد الدامي،

 .14، صاملصدر السابق مرمي خمطاري،:و ينظر أيضا
 ،44:30:على الساعة 1049-01-01م لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  بن سعيد، خرية-4
، 41:39  :على الساعة 1049-40-43سكناها يوم مبقر فاطمة سنوسي املدعوة فتيحة، شهادة حية : أيضا ينظر و

املصدر  مرمي خمطاري، :ر أيضانظيو ،(حبوزة الطالبة)،ملحقة بين صاف:لوالية عني متوشنتموجودة مبقر املتحف اجلهوي 
 .11-14ص ص السابق،
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يعطى  ، و1جادها لذلك تقوم بتكرار العملية و هي مغمضة العيننيإبتنظيف كل قطعة فيه،و بعد 
مع توخي وضعه يف األماكن  ،ستعمالختاذها كي يبقى السالح صاحلا لالاحتياطات الواجب هلا اال

و عند برودة الطقس يوصي القائد بوضع السالح يف  و الغاز، ازوتو امل الرطبة البعيدة عن املاء
 .2النخالة حىت يسخن

و ضرورة  املرأة تتعلم فنون الرماية من تقنيات التصويب و وضع البندقية على الكتف كانت
و يطلبون  األنفاس قبل إطالق النار، فكانوا يضعون هلا قارورات يف مكان بعيد كهدف، حبس

إضافة إىل تعليمها كيفية الزحف على البطن مع محل  بندقية أو املسدس و إصابتها،منها تصويب ال
خاصة املراقبات السياسيات قد تدربن على كيفية اهلجوم  كما أّن البعض من اجملاهدات 3.البندقية

 4.و كيفية اخلروج من احلصار إذا ما وقعن فيه على مراكز العدو و كيفية نصب الكمائن،

فكان يتوجب عليها سحب فتيلة القنبلة مث  كيفية إلقاء القنبلة،  ات عنبيتدر كما تلقت 
فيتوجب عليها  نفجارها عليه،حتسب من الواحد إىل مثانية مث ترميها صوب العدو، ضمانا ال

و تصبح بذلك هي  ا حنوها فتقتل،ئهاحلساب حىت ال يتسىن جلنود العدو من مسكها و إعادة إلقا
 5.اهلدف بدال منه

  أو يف املراكز اليت كانوا ينزلون هبا، املخابئالتدريب إما يف اجلبل أو يف ي عمليات و جتر 
الدين مغين صنديد أنه عندما كان اجملاهدين يأتون إىل دوار املغانة  و عن هذا يذكر السيد نور

 ليعلمومها كيفية تفكيك السالح  معهم، نكانت فاطنة و عائشة مغين صنديد جتلسا،  لطلب الراحة

                                                 
 : على  الساعة  1049-41-30: يوم وهران، واليةمقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين ل ،بريكسي سيد خدجية-1

-01 ها الكائن بسيدي بلعباس يوملقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيت ،خرية بن سعيد، بن سعيد خرية: ، و ينظر أيضا40:30
 .44:30: على الساعة 01-1049

 .11-14ص ص املصدر السابق، مرمي خمطاري، -2
 ،44:30:على الساعة 1049-01-01 لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم خرية بن سعيد،-3
: على الساعة 1041-44-30جلهوي لسيدي بلعباس،يوممقابلة شخصية مبقر املتحف ا فتيحة طيب براهيم، :اأيضينظر و  

 .11-14ص ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،:نظر أيضا يو  ،05:10
 .02ينظر إىل امللحق رقم -4
 .44:30:على الساعة ،1049-04-02تلمسان يومأوجليدة بمقابلة شخصية مبقر سكناها ب ، مشيسة بابا أمحد-5



 .مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالوالية الخامسة                   الفصل األول 

108 

 

 لتزامتعليمات يتوجب اإلكانت تتلقى اجلندية   كما أن ،1و كيفية استعمال البندقية و إعادة تركيبه،
 :يون اليت متشي عليه يف اجلبل و هكانت مبثابة القان و اليت هبا،

جتمعهما عالقة أخوة يف اهلل مههم الوحيد  حرتام متبادل بني اجملاهد و اجملاهدة،اأن يكون هناك -
 .2دو و إخراجه من اجلزائرهو قتال الع

يف  حىت ال تتوه تصال،افال متشي خطوة من دون  أن حتمي اجلندية نفسها و تتوخى احلذر دائما،-
 3.اجلبل أو تقع يف قبضة العدو

شتكى أحدهم على جندي خترب مسؤوليها ليقتص له، حىت ال يكره اأن ال تظلم الشعب و إذا   -
 .ين و يبقوا دائما ملتفني حوهلا و يدعموهنا بأمواهلم و أنفسهمالثورة التحريرية و اجملاهد الشعب

نود اجلكانت األوامر تلزم اجملاهدة اجلندية بوضع حد حلياهتا إن تأكدت أهنا واقعة ال حمالة يف يد -
 هلا يف تأو بوضع كبسولة السم اليت أعطي إما بتفجري نفسها بالقنبلة اليت كانت حبوزهتا، الفرنسني،

يذيقوهنا أبشع أنوا  التعذيب فتضطر إىل ف ،لقبض عليها و هي حيةذا خوفا من إلقاء او ه ها،فم
 .4البوح بأسرار الثورة و من كان معها من اجملاهدين

و من  سم احلقيقي ألي جماهدو ال تسأل عن اال أن ال تسأل عن أي شيء ما مل خيربوهنا به، -
سوى ء باملقابل ال يعرفون عنها أي شي يب،مسه احلر اأو أي معلومة شخصية عنه سوى  أين أتى،

 5.و أن حتفظ األسرار و أن ال تبوح هبا ألي أحد مهما كان مسها الثوري،ا

  و تكون املسافة بينها ال حتدث ضجة، ال تضع عطرا، يضا،بأن ال ترتدي على رأسها شاشا أ-
                                                 

 لقاء شخصي مبقر سكىن السيد نور ،(عائلة الشهيدتان مغين صنديد فاطنة و عائشة) نور الدين  و عائشة مغين صنديد -1
 .44:00:على الساعة1049-44-19:يوم الدين مغين صنديد الكائن بتارقة والية عني متوشنت،

 .44:30:،على الساعة1049-04-02تلمسان يومأوجليدة بشخصية مبقر سكناها ب مقابلة أمحد،مشيسة بابا -2
ينظر ، و 44:30:على الساعة ،1049-04- 04تلمسان يومأوجليدة بمقابلة شخصية مبقر سكناها ب ،ة بابا أمحدمشيس -3

 (.حبوزة الطالبة).فريوز كرزايب، شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي بتلمسان :أيضا إىل
 .44:30:على الساعة ،1049-04- 02مقابلة شخصية مبقر سكناها بتلمسان يوم مشيسة بابا أمحد،-4
 44:30:على الساعة 1049 -01-01 لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم خرية بن سعيد،-5

: الساعة على 1049-01-19 :يوم ي الدالية بتلمسان،مقابلة شخصية مبقر سكناها حب عبد الداميالزهرة : و ينظر أيضا
40:30 . 
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 1.بني اجلنود مرتينو 

ستعداد أن تكون دائما على أهبة اإل و ئها،أن تلبس الزي العسكري و تنام مبالبسها و حذا -
 يف البداية كانت تلبس جالبة .و أن هتتم هبندامها و نظافتها ،2للهروب إذا ما هامجهم العدو

 و لكن  .و سروال و شاش و يسلموهنا مسدس و قنبلة للدفا  عن نفسها و هذا لنقص السالح
اجملاهد و تزود بأحد األسلحة الثقيلة  و مع تطور الثورة أصبحت تلبس الزي العسكري مثلها مثل

 .3مع ستة قنابل...إما رشاشا أو

أما إذا كان  هو تكليفها باحلراسة ليال، فالبد من العقاب و و إن حدث فكان اخلطأ مرفوض، -
ن تروح و كما يقول اجملاهد) فإهنا قد تصفى جسديا، اخلطأ كبريا كأن تعرض نفسها للخطر

 .4(للشعبة

و ليس هلا  ، أن تطيعهم يف مجيع الظروف و يف كل مكان و متتثل ألوامرهم و ئهارؤساأن حترتم  -
 عرتاضاتو متنع اال احلق على مناقشة أو معارضة قرار أصدرته اهليئة العسكرية إال بعد أن تنفذه،

 .5اجلماعية منعا باتا و أن تؤدي التحية لرؤسائها

 6.و إال يتعرض كليهما للعقاب ال للضرورة،أن ال تكلم اجلندية جنود جيش التحرير الوطين إ -

                                                 
 :ينظر أيضا، 44:30:على الساعة ،1049-04- 02م سكناها بتلمسان يو  شخصية مبقر مقابلة مشيسة بابا أمحد،-1

بيتها ب خرية بن سعيد، لقاء شخصي مع اجملاهدة:، و ينظر أيضا فريوز كرزايب، شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي بتلمسان
 .44:30:ةعلى الساع 1049-01-01 الكائن بسيدي بلعباس يوم

 .نفسهاملصدر  -2
 .44:30:على الساعة ،1049-04- 02 بتلمسان يوم بأجليدة مقابلة شخصية مبقر سكناها محد،مشيسة بابا أ-3
-41-19 يوم ببين صاف والية عني متوشنت، 01 ، مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رقمهامشي عائشة-4

 .43:19:ةعلى الساع 1049
منشورات  ،4591-4591ة كتاب مرجعي عن الثورة التحريري ن،حممد العريب الزبريي و آخرو : املصدر نفسه، و ينظر أيضا-5
النصوص األساسية لثورة أول  وزارة اجملاهدين، :نظر أيضايو  ،93ص، 1002، اجلزائر،4591ن.أ.ث.و.ح.ف. ب.و.د.و.م

 .32صاجلزائر،  ،4591نوفمرب
: على  الساعة  1049 -41-30: ،يوم وهران لوالية قر منظمة اجملاهدينمقابلة شخصية مب ،خدجية بريكسي سيد-6

40:30. 
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 إما إجازات أو شكر أو التهاين قوال أو كتابة : كما كانت تقدم للمجاهد مكافآت متثلت يف-
 2.أو أومسة 1و تقرأ على املأل من اجلنود أو ترفيع الرتب العسكرية (التعميم) الشهادة الكتابية أو

 أو من ناحية إىل أخرى إال مبوافقة مسؤوليها و ذلك  أن ال تتنقل اجملاهدة من منطقة إىل أخرى-

 .خمتوم من املسؤوليها املباشرين 3"أمر باملهمة"ها ئبإعطا

 :شتباكاتالمشاركة في المعارك و اال-ب

قتحمت جماالت كانت حكرا على اإن املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية  بالوالية اخلامسة قد 
كحملها السالح لتواجه  اليت كانت تتطلب قوة اجلسم و قسوة القلب، هذه اجملاالت  الرجل فقط،

شتباكات و حوصرت من طرف شتبكت معه يف العديد من املعارك و االاقد  و جيش العدو،
،فتيقن هذا األخري أن الثورة هي ثورة كل الشعب  دباباته و طائراته، فكبدته اخلسائر اجلسام

 .ش التحرير الوطين إلميانه القوي بقضيته العادلةلتف حول جبهة و جيااجلزائري الذي 

 ختالفاقبل أن نتطرق إىل هذه املعارك جيب أن نوضح أن كل النساء من كن باجلبل على 

 السكرتريات، و املمرضات، و فاجلنديات، ،5شتباكاتاالو  4املعارك قد شاركن يف مهامهن،
  و ذلك حبكم أهنن كن منضمات يف حىت املراقبات السياسيات، و السياسيات، احملافظات و

 
                                                 

 .09:امللحق رقم ينظر إىل -1
على الساعة  1041-41-34:مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوم ،مشيسة بابا أمحد -2

 .93املرجع السابق، ص حممد العريب الزبريي و آخرون،: ، و ينظر أيضا49:00
 .05 رقمينظر إىل امللحق  -3
للمزيد ينظر .)املعارك هي عبارة عن كمائن ،إذا حضرت قوات العدو و استنجدت بالطائرات فنقول عنها  عنذئذ معارك-4

، 4599أوت  10إىل  4591الشمال القسنطيين من أول نوفمرب   -عالل بيتور، العمليات العسكرية يف املنطقة الثانية :إىل
 .432، ص1009-1002رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر ،

معركة تصادمية، و هي تقع عادة مع دوريات االستطال  خفيفة العدد، و االشتباك : االشتباك، يسمى عند العسكريني-5
خبالف الكمني فهو يقع فجأة دون سابق إنذار، حبيث جيد اجلندي يف مواجهة مع العدو و عليه اختاذ القرار و البدء بفتح النار 

النتشار، إذ يقع التصادم اثناء املسري، أهم هدف من االشتباك هو اخلالص بالنفس ،فهو إذن قبل أن يتمكن  العدو من ا
 .432-439املرجع نفسه،ص: للمزيد ينظر إىل. )عملية اضطرارية
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 1.الوطين و مالزمته يف كل حتركاته و صوالته و جوالته التحرير صفوف جيش 

 كجندية، لقد أنكر بعض اجملاهدين مشاركة املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية يف املعارك
 أما ،2البسمهامها يف الطهي و غسل امل تصر و حُ  حتمل السالح و تواجه اجليش الفرنسي،

نصاف دورها  فأكد تواجدها  بني صفوف جيش التحرير و لكن  االبعض اآلخر فقد حاول 
و فئة قليلة من اجملاهدين من  ،3تكتب الرسائل و املناشري املالبس سكريترية أو مرشدةكممرضة أو 

كانوا   دون اجملاه أنالذي قال  "أمحد نوال"كاجملاهد ، ذكروا مشاركتها يف املعارك و أثنوا عليها
تحمل املرأة فوا ر إذا ما حوص إال  اللهم شتباك فيرتكوهنا يف املركز،ايهمون ب خيافون عليها عندما كانوا

أن القيادة مل تكن لتسمح هلن باملشاركة يف املعارك إال يف حال  سالحها  دفاعا عن نفسها، و
املتواجدة باجلبل طول الوقت أن ال فال يعقل للمرأة  ،مباغتة العدو للكتيبة اليت تكون متواجدة فيها

 حتمل السالح و تشارك يف املعارك و االشتباكات و الدفا  عن نفسها أثناء احلصار،
 من تلمسان -و قد كانت معنا بالناحية الثانية من املنطقة اخلامسة عدة جنديات كاجلندية فاطمة

فال يعقل أن ال تشارك يف  ،4595 إىل غاية استشهادها سنة 4599اليت التحقت باجلبل منذ  -
املعارك و االشتباكات طول هذه الفرتة، و مل تكن هي اجلندية الوحيدة معنا فقد كانت هناك 

اليت شاركت يف كل االشتباكات " اجلنديةعائشة "و ،4"زاهية خدجية و فتيحة،:جنديات أخريات
 ليت قاتلتهم  بشجاعة هبذه الناحية إىل أن استشهدت، و قد ذهل جنود العدو عند معرفتهم أن ا

موالي ملياين فيقول أن جيش التحرير بالوالية علي أما اجملاهد ، 5السالح امرأة و براعة يف استعمال
 6.نا يف املعارك أمثال فاطمة دمحاناخلامسة كان يتواجد به اجلنديات الاليت أبلني بالء حس

                                                 
 .خالصة الشهادات اليت قمت هبا-1
 .40:10:الساعةعلى  ،1049-09-04:أمحد ختو، مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس، يوم-2
بنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي ا، مقابلة شخصية يف مسكن بوحريزورياشي ميينة : و هذا ما ذكرته لنا اجملاهدتان-3

مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر  مشيسة بابا أمحد،:، و ينظر أيضا 40:00 :على الساعة 1049 -03-49:بلعباس يوم
 .49:00 :على الساعة 1041-41-34:مسان يومسكناها الكائن بأجليدة بتل

 .40:19:على الساعة 1049 -03-09يوم  مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس،أمحد نوال، -4
 .40:39:على الساعة 1042-02-10:،يوم لوالية سيدي بلعباس املتحف اجلهويمقابلة شخصية مبقر  أمحد سحنون،- 5

 .41:30:على الساعة 1049-02-43 مقابلة شخصية مبقر سكناه بشعبة اللحم بعني متوشنت يوم ،ينموالي ملياعلي -6
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كون هذه األخرية كانت تضطر و ميكن إرجا  هذا التضارب يف اآلراء حول املرأة اجلندية يف  
و هذا حىت  إلخفاء شخصيتها يف بداية الثورة، فتلبس لباسا رجوليا حىت توهم اجملاهدين بأهنا رجل،

حىت أن  لتنتقل بكل حرية بينهم، وال يعرف هويتها إال مسؤوهلا املباشر أو قائدها، ال تثري الفتنة و
 فتأسر  ظ عليها من الوشاية  اليت ال حتمد عقباها،حىت حياف هذا األخري كان يناديها بأمساء الرجال

و هذا ما جعل اجلنود الذين كانوا يف اجلبل يظنوهنا  و تعذب أو تغتصب من طرف جنود العدو،
 :جملاهدة بابا أمحد مشيسة إذ قالتهذا ما أكدته ا و ،1هبذا أنكروا وجود املرأة تناضل جبنبهم و رجل

كان املسؤولنَي الكبار فقط هم من يعرفون  و ي رأسي بعمامة،أغط كنت ألبس سرواال وجالبة و "
تكلمت بلهجة التلمسانية فشك  يف مرة بينما حنن جمتمعون لوضع خطة ملهامجة العدو، و هوييت،

 "حمند مصطفى"ناداين و األمر" الربيع"مرأة فتدارك املسؤول اإهنا  مرأة،اصاح قائال  يب أحدهم و
بدأت أتكلم بلهجة  منذ ذلك الوقت تركت هلجيت و و ،ك ذلك اجملاهدد شكو تعاىل إىل جنيب، فبدّ 

 .2"ليس باأللف أهل الغرب بالقاف و

أننا كنا نلبس لباس :" فتقول تتفق اجملاهدة ورياشي ميينة مع رأي اجملاهدة مشيسة بابا أمحد، و
ية فيلقى ستعمار ،و حىت ال يصل أمرنا إىل السلطات اال نعطي شعرنا حىت ال نعرف الرجال و

اليت كانت - (4مرمي خمطاري) أن اجملاهدة ثورية "مباركة بلحرش"تذكر اجملاهدة  و .3"عليناالقبض 

                                                 
على  1041 -41-34:، مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوممشيسة بابا أمحد،-1

بنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي ا، مقابلة شخصية يف مسكن بوحريزورياشي ميينة : و ينظر أيضا ،49:00 :الساعة
 .40:00 :على الساعة 1049-03-49:بلعباس يوم

: على الساعة 1041-41-34 ، مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوممشيسة بابا أمحد -2
49:00. 

 -03-49 بن دميراد صورية بسيدي بلعباس يومنتها الكائن حبي اب، مقابلة شخصية يف مسكن بوحريز ورياشيميينة -3
 .40:00 :على الساعة 1049

4
بوالية تيارت،مل يسمح هلا والدها مبتابعة دراستها بعد بلوغها سن املراهقة، 1131ديسمرب 11ولدت يوم : مرمي خمطاري -

إىل مجعية العلماء املسلمني،  ، انتسبت بعدها"فورص"انضمت إىل مدرسة خاصة للخياطة و الطرز تديرها سيدة فرنسية امسها 
كجندية   1956نوفمرب  11و بعد اندال  الثورة أصبحت شغلها الشاغل و تتحني الفرص لاللتحاق هبا، ليتحقق هلا ذلك يوم 

، ناضلت حىت رأت حلمها يتحقق و نعمت باستقالل البالد ، و بعد االستقالل "ثورية"و ممرضة و أعطي هلا امسا حربيا 
 ، مرمي خمطاري :للمزيد ينظر إىل.رأسها تيارت أين تزوجت و أجنبت ولدا و بناتا، و ما زالت على قيد احلياة رجعت إىل مسقط

 .431-433،ص ص ،املرجع السابق أنيسة واعلي: أيضا نظريو  14-10ص ص املصدر السابق،

 



 .مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالوالية الخامسة                    الفصل األول

111 

 

سلوكها كان أقرب إىل  حملوق كالرجال،كانت ترتدي الزي العسكري،شعرها   -باملنطقة السابعة
 1.سلوك الرجال منه إىل سلوك النساء

اخلامسة إىل املمرضات و املرشدات و سكرتريات  نظرا إىل حاجة القيادة الثورية بالوالية و
تنفيذ العمليات ب،آثرت ترك اجلندية يف مقر القيادة عند قيام اجملاهدين  أكثر من حاجتها للجنديات

 كفاءهتا من شتباكات و معارك خوفا من أن يقعن يف قبضة العدو فتحرم الثورةاالعسكرية من 
 2.جلمر عودة إخواهنا اجملاهدين من مهمتهم منصورينحر من اأ،كانت تقعد اجلندية تنتظر على 

 شتباكات شاركت فيهاامعارك و : إىل قسمني شتباكاتميكن تقسيم هذه املعارك و اال
أخرى حضرهتا و لكنها مل تقاتل مع اجملاهدين جنبا إىل جنب إال يف حاالت الدفا  عن  و 

أوال إىل اخلوف من أن تقع يف يد العدو،  هذا  راجع و ،ختباءألن قائد املعركة أمرها باال، نفسها
كممرضة    و ثانيا ألهنم كانوا حيتاجوهنا الذي طور أساليب التعذيب لدرجة ال حيتملها بشر،

 ، و ميكن ذكر بعض هذه املعارك اليت حدثت يف أماكن متفرقة 3يف املعركة جرحيا سقطتسعف من 
 .و أزمنة خمتلفة

 ميينة كاجملاهدة بوحريز رياشي جماهدات، هتا لنا عدةلعل أمهها تلك املعارك اليت سرد و
 :"اليت شاركت يف عدة معارك بنواحي مدينة سيدي بلعباس و مدينة سعيدة تقول "عزيزة"امللقبة ب

و كنا كتيبة هبا  ، يف أحدى األيام كنا يف جبل بسيدي حلسن أين وقع اشتباك مع اجلنود الفرنسيني
و من  قنبلة املكان، اليت شرعت يفالطائرات بوا نجدستاعليهم  و ملا تغلبنا قرابة مائة جندي،

 .4الطيب النهاري الضابط مصطفى موالي، :الضباط الذين عملت حتت إمرهتم

                                                 
 .319مرمي خمطاري، املصدر السابق، ص-1
 .44:00:،على الساعة1049-04-04ناها بتلمسان يوممشيسة بابا أمحد ، مقابلة شخصية مبقر سك -2
-03-49:يومبنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس ا، مقابلة شخصية يف مسكن بوحريزورياشي ميينة   -3

-04-04م مشيسة بابا أمحد ، مقابلة شخصية مبقر سكناها بتلمسان يو  :، و ينظر أيضا40:00:على الساعة  1049
  44:00:الساعةعلى  ،1049

-49:الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس يومابنتها مقابلة شخصية مع اجملاهدة يف مسكن ميينة ورياشي بوحريز،  -4
 .40:00:على الساعة  03-1049
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. أخرى ثنا عشر جندي و كنت أنا و جنديةإكنا  حنيفية، وللجنود بب باهلجوم على ثكنةكما قمنا 
هذا  أسفرو  بالندي و زعطوط  و سي بومجعة، اجملاهد :أذكرمعنا  واكان  من اجملاهدين الذين و

 1".رحىاجل عدد منمخسة عساكر و  اهلجوم على قتل

و على الساعة  يف يوم كنا نتنقل يف اجلبل متجهني إىل احلساسنة مبدينة سعيدة، :"و تردف قائلة
إطالق النار ختباء ننتظر إشارة قائدنا لنبدأ الفقمنا با ، شاهدنا دورية آتية من بعيد الرابعة مساء

ستطا  العدو طلب اشتباك عنيف بيننا و لسوء احلظ او قد حدث  لقاء القنابل،إعليهم و 
 2."فجاءت الطائرات اليت بدأت تطلق الغازات السامة اليت تسببت يف فقدان بصري ،مداداتاإل

رية يف من مالحم املرأة اجلزائ"فيقول عنها حممد قنطاري يف كتابه  3أما اجملاهدة تونسي راحبة
 الية يف صفوف كمندوسخاضت عدة معارك قتأهنا قد  "الثورة و جرائم االستعمار الفرنسي

و على  اليت تكبدت القوات الفرنسية فيها خسائر فادحة يف األرواح و العتاد احلريب، و اجملاهدين،
 ين ضبطه من أقواهلا مع اجملاهد شهادهتا و ما متّ يف سبيل الذكر ال احلصر و حسب ما جاء 

كانت حتت قيادة الرائد  ،"ثورية حبس" أو "حاملة السالح"سم ثورياو املناضلني يعرفوهنا حتت 
اليت ، 4و غريهم مبعركة فالوسن األوىل" سي املصدق"و " مصطفى هين " و برفقة"سي رشيد "

جلوية و حصار املنطقة من طرف القوات الفرنسية الربية و ا ،شتباكات متقطعةادامت مثانية أيام يف 
 واتالقفيها و اليت تكبدت  B52و  B28مبختلف طائراهتا املقاتلة و املقنبلة السامة منها 

 5".بشرية و فرنسية خسائر ماديةال

                                                 
-49:يومالكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس ابنتها مقابلة شخصية مع اجملاهدة يف مسكن ميينة ورياشي بوحريز،  -1

 40:00:على الساعة  03-1049
 .املصدر نفسه-2
عضو جيش التحرير الوطين منذ شهر  جببالة والية تلمسان،4539-40-13من مواليد  "ثورية"امللقبة  تونسيراحبة اجملاهد -3

 خرية،سلحة و الذنأ، كانت تقوم بإمداد و متوين اجملاهدين ،ليتطور عملها إىل ختزين ال4591ر إىل آخ 4599 أفريل
 حممد قنطاري،:إىل ظرين ).ىل غاية االستقاللإصبحت مرشدة يف التوعية و التوجيه الثوري للنساء أمث  خاضت عدة معارك، و

 .(192ص و 191-193ص ص السابق، املصدر
ينظر .) ، بفالوسن بتلمسان، و الذي تكبد فيها العدو خسائر كبرية4599-44-19وقعت يوم : معركة فالوسن األوىل-4
 .03، ص1، ج(49 ،)، لسان حال جبهة التحرير الوطين، جريدة املقاومة:ىل إ
 .199-191، املصدر السابق، ص...من مالحم املرأة ، حممد قنطاري-5
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 كمانتصارا كبريا  ان يتصر فيها اجملاهدانو اليت  بتلمسان،كما شاركت يف معركة بأوالد براشد ....
  كبدت القوات الفرنسية خسائر بشرية و مادية،و ت ختلف األسلحة و ذخريهتا احلربية ،مبغنموا 

 أما اجملاهدة راحبة فقد فرت من مالحقة العدو هلا  و مت جرح و أسر اجملاهدة بودعن رشيدة،
جباح أ) فهرعت صاحبة البيت لتخبئها يف صناديق تربية النحل ،و تسللت إىل إحدى البيوت

و بعد بقائها فيه  ،"جماهدة يف سبيل اهلل هو الذي حيميك و أنت ماهلل معك"و قالت هلا  (النحل
 ساعة من الثامنة صباحا إىل التاسعة ليال أخرجت منه مغشيا عليها و جسمها منتفخ 41 مدة

لتحمل على جناح السرعة على ظهر محار إىل خمبئ لتعاجل باألدوية  و أمحر من لسعات النحل،
 .1الشعبية

 ركت يف معركة عني الكيحل مع اجملاهدفقد شا "ندمحافاطمة "و أما خبصوص اجملاهدة 
سنة  جانفي عني متوشنت بداية جنوب غرب 2هذه املعركة اليت وقعت يف عني الكيحل ،" بومعزة"

  صمد فيها مخسة جنود من التاسعة صباحا إىل الليل أمام قوات العدو و دباباته ،4599
  ،ائر متثلت يف إسقاط طائرتنيخس ا العدوكبدو فقد   و الرغم من قلة عدد اجملاهدين و طائراته،

من بينهم ضابطان أحدمها برتبة مالزم و الثاين مالزم  ،3جندي فرنسي 99جرح حوايل  قتل و و
و قد  و حتطيم سيارة مزجنرة أما اخلسائر جيش التحرير فاستشهاد مخسة جنود و جرح إثنان، أول،

 1049.4ارسستقالل بالدها حىت وافتها املنية يف مانعمت هذه اجملاهدة ب

بعد فلتحقت مبعاقل اجملاهدين باجلبل كممرضة يف معسكر ،االيت  خيو أما اجملاهدة صليحة
  أين وجدوا أنفسهم بنته عائشة،انتهاء تربصها توجهت إىل املنطقة الرابعة رفقة السعيد بلحجار و ا

                                                 
 .199-191، املصدر السابق، ص...من مالحم املرأة ، حممد قنطاري -1
  .ة عني متوشنت و مدينة بن سكراندينهي مدينة موجودة على  الطريق الوطين الرابط بني م:مدينة عني الكيحل-2
ببيت  41:30 :على الساعة 1043ماي 43 يوم شهادة حية قامت هبا الطالبة أمساء بوطالب مع اجملاهدة دمحان فاطيمة -3

حرير منظمة اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس، جهاد الت:، و ينظر أيضا(حبوزة الطالبة).اجملاهدة املتواجد حبي القرابة بعني متوشنت
 .23،ص 4599وقائع تتحدى النسيان، امللتقى الوطين الثالث لكتابة التاريخ، الوالية اخلامسة، نوفمرب

 .، مكتب الرتاث التارخيي و الثقايفمديرية اجملاهدين لوالية عني متوشنت -4
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لسادسة شتباك من الساعة او دام اإل ،45921سبتمرب 9شتباك وقع يف جبل مناور يوم اوسط 
ستطاعت رفقة بعض اجملاهدين أن تصل ااجملاهدة أهنا  ذكر هذهصباحا و حىت منتصف الليل،و ت

 بديعة، ، رشيدة: لتتمكن مع جماهدات أخريات منهم إىل مزرعة على أطراف جبل املناور،
و قد تكبدت قوات العدو  يوما، 44نسحاب من امليدان بعد حصار دام و سي أمحد حلوز من اال

إسقاط ستة  و جندي و إصابة الكثري منهم جبروح، 100بشرية متثلت يف مقتل أكثر من  خسائر
 2.طائرات

،مل تكن املعركة أو العملية الوحيدة اليت  أن معركة جبل مناور :"و تردف نفس اجملاهدة قائلة
بل قد شاركت يف عدة اشتباكات كجندية، فبعدما علم املسؤولني أن الطريق الوطين  حضرهتا،

نّصبنا كمينا ناحية سعيدة و قد  يمر به جنرال و رئيس دائرة فرندة و معهم أعواهنم من اخلونة،س
املوكب  و ما إن شاهد اجملاهدون ،"نصرية"و اجملاهدة  "مسية شراكة "حضر هذا االشتباك السيدة 

 ة فكانت نتيجة هذا االشتباك مقتل رئيس دائرة فرند يقرتب حىت أمطروهم بوابل من الرصاص،
و مع هذا  مث انسحبوا بسبب غزارة األمطار و الرعود، و اجلنرال و قد قام اجملاهدون بإحراق دبابة،

هبم جنود العدو الذين أصيب العديد منهم برصاص زمالئهم نتيجة ضرهبم العشوائي بسبب  حلق
 3.تلبد السماء بالغيوم

مرة   ذات :"ة بن سعيداجملاهدة خري و عن الشهادات األخرى حول االشتباكات ما ذكرته 
 ،4599ماي 19م مبنطقة احملاميد مبعسكر يو  القريب من اجلبل كنا يف منزل أحد املزارعني
ما إن  و ،حتاصرناعندها أيقنا أن القوات الفرنسية  ،صوت الدبابات استيقظنا فجرا على أصوات

                                                 
و الفرقة السادسة بقيادة سي  (علي قيطون) تقت الفرقة املنطقة الرابعة بقيادة سي رضوان وعلي الطويلجبل مناور العركة م-1

 و كانت قوات العدو أكثر من عشرين نضمامهم للقتال،امما ساعد على  ،حممود اليت كانت متمركزة مبحاذاة املنطقة الرابعة
قد حاصرت دواوير حبوشة و الغريان و جبل مناور  ،و استعملت النابامل ألف عسكري مدعمني بالطائرات و الدبابات( 10)

مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة صليحة خيو، : إىل نظري.)امت بتسميم املياه حىت منوت عطشا، و قحتديدا
 .95-99ص ص املرجع السابق، زهرة برياح،: ، و ينظر أيضا05:19 :على الساعة 1049-02-10م ،يو  بلوسطو بوهران

 :على الساعة 1049-02-10 يوم ،وسطو بوهرانمقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلصليحة خيو، -2
 .95-99ص ص املرجع السابق، زهرة برياح،: ، و ينظر أيضا05:19

 :على الساعة 1049-02-10م يو  ،مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران،خيو صليحة  -3
05:19. 
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 باجتاهواصلنا السري  لكن و، القصف إخواين اجملاهدين حىت بدأ زمياليت اجملاهدات و خرجنا أنا و
الذي  املسبلني،ري حىت وصلت الغابة أين وجدت أحد و واصلت اجل ،أين افرتقنا حقل السنابل

أصيبت  ،"عفانفاطمة "اجملاهدة  ادستشها كانت نتيجة ذلك احلصارو   ،أوصلين إىل زمالئي باجلبل
سلطات الفرنسية تلقي األمر الذي جعل ال ،إصابة بليغة يف ظهرها "الداميعبد  الزهرة"األخت 

 جماهدة أخرى  ألقي القبض علىكما  عليها القبض و تنقلها على جناح السرعة إىل املستشفى،
 1.خطيبة الطبيب بن زرجب" شهيدة" املدعوةاملمرضة  و هي 

 و نظرا للشجاعة اليت أظهرهتا املرأة يف الوالية اخلامسة  و حسن األداء يف ميدان القتال 
عمل، و عرفانا هلا مبجهوداهتا تقلدت رتبا عسكرية مثلها مثل اجلنود الرجال و مل تبق و تفانيها يف ال

أما  ،2(sergent)اليت كانت جماهدة برتبة عريف "بابا أمحدمشيسة "فهناك اجملاهدة  جمرد جندية،
ة و تقلدت اجملاهدة و احملافظة السياسي ،3الزمم (aspirant) اجملاهدة دمحان فاطيمة فكانت برتبة

 خدجية"نفس الرتبة تقلدهتا اجملاهدة  و ،4أول ضابط (lieutenant) رتبة "سعيد بن خري"
 5.كانت مراقبة السياسيةاليت   "دبريكسي سي

 :حياتها بالجبل-1-3

لتحاق فقد آثرت اال  تكن املرأة بالوالية اخلامسة أقل شجاعة عن رفيقاهتا بالواليات األخرى،مل
العيش، رغد  دفئ الفراش و مواجهة العدو على حنان العائلة و ة واملشاركة يف الثور  باجلبل و

 .6"دخدجية بريكسي سي"و اجملاهدة  "صليحة خيو"فالبعض منهن كن ميسورات احلال كاجملاهدة 

                                                 
 . 44:30:ةعلى الساع 1049-01-01م باس يو ن بسيدي بلعلقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائ خرية بن سعيد،-1
 .40:نظر إىل ملحق رقمي-2
مسلم من طرف السيدة عبد املالك فتيحة بنت اجملاهدة عبد املالك ،شريط الفيديو فيه شهادة حية للمجاهدة حبوزة الطالبة -3

 .فاطمة
 .44:نظر امللحق رقمي-4
: على الساعة  1049-41-30: يوم وهران،والية ة اجملاهدين لمقابلة شخصية بقر منظم ،بريكسي سيدخدجية -5

40:30. 
-02-10،يوم مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران ،خيوصليحة :و ينظر أيضااملصدر نفسه،  -6

 .05:19على الساعة  1049
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 :نماذج من الجنديات-أ

  ل تاريخ الثورة أمساء العديد من خنساوات اجلزائر ،الالئي دافعن عن وطنهن بكل غايلجّ س
الوالية  و غريهن من اجملاهدات، و...حسيبة بن بوعلي و مجيلة بوباشا و مليكة قايد:ثالو نفيس أم
فيها جماهدات جنديات منهن من نالت  تظهر  على غرار باقي واليات الوطن األخرى، اخلامسة و

محلن السالح يف  ممن مناذج بعضنورد  و ،ستقاللاال من نعمت باحلرية و منهن وشرف الشهادة 
 :طن سبيل الو 

 :المجاهدة تركية بن أحمد

فأبوها كان مسؤوال عن قريتها يف ، هي من عائلة ثورية ، (تلمسان)بصربة 4510ولدت تركية سنة 
تنقل :تصال فت باالكلّ  4599ة سن نضمت تركية إىل الثورةا، ندالعهااالثورة التحريرية منذ 

معرفتها  ساعدها يف ذلك و ،ها صربةنطالقا من قريتاإىل القيادة يف خمتلف املناطق  الرسائل من و
عمرها ال يتجاوز آنذاك  كان العدو واملمرات اآلمنة حىت ال تقع رسائلها يف يد  اجليدة بالطرق و

 1.سنة49

 التعذيب  لكن و بعد مدة أطلق سراحها، و تعرضت للتعذيب، و 4599 ألقي عليها القبض سنة
بصربة زادها إصرارا على مواصلة اجلهاد إلخراج  يف املكتب الثاين ماتعرضت هل اللذاناإلذالل  و

جلأت  4595 يف سنة و لتحقت باجلبل كجندية،اف العدو الفرنسي الذي عاث يف األرض فسادا،
تفجري  زميالهتا ملا حاصرت قوات العدو هذا املخبأ قررت هي و و ،2إىل خمبأ مع عدة جماهدين

ألهنن علمن أن ال طاقة هلن على  و الفرنسي،آثرن الشهادة على الوقو  بني أيدي العد أنفسهن،
 على البوح بأسرار الثورة، وسيجربهننحتمال التعذيب مرة أخرى و الذي تفنن اجليش الفرنسي فيه،ا

 3.فسقطت هي زميالهتا يف ساحة الشرف

 
                                                 

على  1049-44-01:اهدين بين مستار بتلمسان يوممقابلة شخصية مبقر منظمة أبناء اجمل الطيب بن أمحد املدعو رشيد ،-1
 . 44:30 :الساعة

 (.املصدر نفسه ).سعداوي مفتاح،بن عامر مباركة، بن عيسى عائشة وبن عبد الرمحن الزهرة و:هدون هماجملا-2
 .املصدر نفسه-3
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 :امللقبة بنصرية الشهيدة سعدية بن سليماني

دها للعمل تاركا مدينة معسكر مسقط ستقر هبا والاحيث  مبدينة وهران، 4532نوفمرب 14 ولدت
 من عائلة نضالية  ،يف مدرسة احلياة احلرة التابعة حلزب الشعب اجلزائري درست سعدية .رأسه

 1.و ثورية

بن "تزوجت سعدية برجل وطين و مناضل من مواليد معسكر يسمى  4591أكتوبر 49و يف 
 ، فيهالتها ئخنرطت عاحىت اثورة ندلعت الا ما إنو  و رزقت منه ببنتني و ولد، ،"دوخة صادق

لتحقت و زوجها او بعدها  مت سعدية و زوجها بن دوخة إىل اخلاليا النضالية مبدينة وهران،ضناو 
و ظلت سعدية املدعوة  .يش التحرير الوطين يف املنطقة السادسة للوالية اخلامسةجلباملعاقل اجلبلية 

 حلقت به ه و بعد سنتني من استشهاد وا زوجها،حاملة سالحها ضد الطغاة الذين قتلارب نصرية حت
 .45942مارس 15م و بركب الشهداء أثناء معركة بنواحي معسكر يو 

 :ليلى الطيب

 يتعامل معكان تاجرا  و بالرغم من أن الوالد ،مبدينة وهران حبي أورويب 4535ن مواليد سنة م
ن عضوا فعاال يف حزب أحباب البيان ،حيث كا رنسيني إال انه مل مينعه من االهتمام بقضية وطنهالف
مث انتقلت إىل  زاولت دراستها االبتدائية مبدرسة للبنات القريبة من حيها، لفرحات عباس، احلرية و

إال أهنا مل  4599ة و جنحت يف شهادة البكالوريا اجلزء األول سن ،بوهران "ستيفان قزال"ثانوية 
لتنضم إىل اجلنود  ،ثورة على البقاء يف مقاعد الدراسة،ألهنا آثرت االلتحاق بال ها الثاينءجز  تكمل

لتكلف  كممرضة،  - مركز قيادة املنطقة السادسة للوالية اخلامسة -بتخمارت بنواحي سعيدة 
 ، يف فرندة و بوحنيفية و نواحي القعدةكجندية عسكرية  العمليات اليف  ةشاركامل مبهمة أخرى و هي

                                                 
، ...حداث أ من شريف ، أمينة بن سعدون: نظر إىليو ، 21-23ص صاملصدر السابق، ريف ،ش أمينة بن سعدون-1

 .491-494ص ص ،املصدر  السابق 
 .املصدر نفسه  -2
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لتستقر يف الرباط أين أكملت دراستها  ،اجلزائرية املغربية إجتازت احلدود 4599 و يف أواخر سنة
 1.و يف نفس الوقت ظلت عضوة يف جبهة التحرير الوطين تؤدي واجباهتا الوطنية ،يف كلية احلقوق

 (:1049-4534) دحمانفاطمة 

عضو  ،ةثوري و هي من أسرة ،بعني متوشنت 4534مارس  11يف  دمحانفاطمة ولدت اجملاهدة 
محلت السالح و دافعت عن بلدها، يف البداية نشطت كمسبلة مث أصبحت  رير الوطين،جبيش التح

و شاركت يف عدة  لتحقت باجلبل و لبست الزي العسكري،اكتشف أمرها ا و ملا  مندوبة سياسية ،
 ن عذبت يف سجن املاحل سنةأأدخلت سجن وهران بعد  اشتباك واد الكيحل، :منها 2اشتباكات

قلت إىل سجن و كعقاب هلا نُ  ، على مديره أين اعتدت فيهسجن احلراش  ل إىلحّ لرتُ  ،4599
 3.ستقلت اجلزائراو بقيت مسجونة مدة سنتني إىل أن  سركاجى،

 (:1590-1539) مغني صنديدفاطنة 

مبدينة تارقة والية عني متوشنت، نشأت يف وسط عائلة ميسورة  4539أكتوبر  19من مواليد 
درست مبسقط رأسها يف املدرسة  ،و أمها امسها عياشي فاطمة ،االحكان فحممد   احلال، والدها 

 .4الفرنسية و املدرسة العربية كغريها من بنات جيلها

لة جتمع املالبس و االشرتاكات كمسب  4591انضمت إىل الثورة التحريرية مع أواخر سنة 
د العدو، نشطت شتباكات ضاشاركت يف عدة  و تنقل السالح و تقوم بتوعية النساء و الرجال،

يف مدينة سيدي بلعباس و واد الصباح و العامرية و برقش، كما حظيت بالقدرة الكبرية يف حتكمها 
لقد ألقي عليها القبض عدة مرات و لكن التعذيب مل يزدها إال إصرارا على مواصلىة  لبندقية،يف ا

 مت القبض عليها ،4599بناحية تارقة يف شهر ماي  شتباك طويل مع قوات العدوابعد  و .اجلهاد

                                                 
دار  اخلالدة، 4591 سلسلة حوارات و لقاءات مع جمموعة من جماهدات ثورة أول نوفمرب الوفاء، نوارة سعدية جعفر،-1

 .404-55 ،ص ص 1041 اجلزائر،، اهلدى
ببيت 41:30 :على الساعة 1043ماي  43 يوم ن فاطيمةشهادة حية قامت هبا الطالبة أمساء بوطالب مع اجملاهدة دمحا -2

 (.أمساء بوطالبقرص مضغوط حبوزة الطالبة مسلم هلا من زميلتها ).اجملاهدة املتواجد حبي القرابة بعني متوشنت
 .شريط فيديو حبوزة الطالبة مسلم من طرف السيدة عبد املالك فتيحة بنت اجملاهدة عبد املالك فاطمة-3
 .ملحقة بين صاف، نبذة تارخيية عن حياة الشهيدة فاطنة مغين صنديد:وي للمجاهد لوالية عني متوشنتاملتحف اجله-4



 .مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالوالية الخامسة                    الفصل األول

119 

 

سيدي ) إىل أحد مراكز التعذيب بعني متوشنت او أخذت ،1"حسنية سيدي بلعيد"زميلتها هي و 
فسأل الضابط الفرنسي فاطنة إذا ما كانت  "2سي مرباح"و قد كانت هناك جثة اجملاهد  ،(بن عدة

 مات، هلا لقد فقال فألقت عليه التحية و هو ميت و قالت له أنه قائدي، تعرف هذا الشخص،
 فأجابته هو مات اليوم و سيعني آخر مكانه يف نفس الساعة الذي مات فيها هو،

 بالضرب  ا من الزمنسلطت عليها أبشع صور التعذيب ملدة جتاوزت شهر ، "و ستستمر الثورة
اية يف بدبتارقة ملغانة ار ايف بئر بواد الكيحل املعروف بدو ،قتلها و رميها  و بالكهرباء إىل أن متّ 

 4599.3جوان 

 :الشهيدة رحمة بلبوري 

نشأت ، مبدينة معسكر 4514جانفي 40م ولدت األخت الشهيدة رمحة بلبوري امللقبة حورية يو 
الفرنسية  بتدائية،التحقت باملدرسة اال التقاليد بني أحضان عائلة ميسورة احلال متمسكة بالقيم و

 . 4بتدائيةجتازت املرحلة االامبسقط رأسها إىل أن 

                                                 
أدخلت سجن  ،4592بتداء من سنةابوهران، أصبحت فدائية  4510 من مواليد سنة :املدعوة زكية دلعيسيدي بحسنية -1

 و بعد التعذيب هي  احل مث سجن سيدي بن عدة،مث سقطت يف يد العدو و زّج هبا بسجن امل عني متوشنت ليطلق سراحها،
نور الدين   :ينظر إىل)  .4599لتدفنا مبقربة تارقة  يف صيف ر بتارقة،ئو فاطنة مغين صنديد قتلتا بوحشية و رميت جثتهما بب

مغين الدين  لقاء شخصي مبقر سكىن السيد نور ،(عائلة الشهيدتان مغين صنديد فاطنة و عائشة) و عائشة مغين صنديد
 Mohamed :، و ينظر أيضا44:00:على الساعة1049 -44-19:يوم صنديد الكائن بتارقة والية عني متوشنت،

Freha, op.cit ,p188. 
بآفلو، فّر مع جمموعة من اجملندين يف اجليش الفرنسي مبخيم  4511النقيب مرباح،و امسه احلقيقي زاوي السعيد، ولد سنة -2

 :للمزيد ينظر إىل.)4599استشهد سنة عني نقيب املنطقة الثالثة،ال تلمسان مع سي زغلول ،ليلتحق جبب 4599الرمشي سنة 
 423صعلي النهاري و الطيب النهاري، املصدر السابق ، 

 لقاء شخصي مبقر سكىن السيد نور ،(عائلة الشهيدتان مغين صنديد فاطنة و عائشة)نور الدين  و عائشة مغين صنديد - 3
املتحف :، و ينظر أيضا 44:00:على الساعة1049-44-19:يوم الكائن بتارقة والية عني متوشنت،الدين مغين صنديد 

: ، ينظر أيضا.ملحقة بين صاف، نبذة تارخيية عن حياة الشهيدة فاطنة مغين صنديد: اجلهوي للمجاهد لوالية عني متوشنت
، دورية إخبارية تصدرها والية عني لة تافنةجم، (4599-4539)حممد قنانش، شهيدة الوطن و احلرية مغين صنديد فاطنة 

 .10، ص4555مارس ،(44 ،)متوشنت، 
 :، و ينظر أيضا435ص السابق،، املصدر ...من أحداث ،شريف أمينة بن سعدون-4

des jeunes femmes à la feur de l’àge offrent leur vie comme gage de lib - erté,  Revue EL-

djeich ;Nº620 Mars 2015 ,p57 .  
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 تفقت هي و صديقاهتا بن عالل فتيحة و حليمة بوكحلة على أن تلتحقن جبيش التحرير،ا و
بعد اإلهناء من  التكوين  و ،4599فتوجهن إىل منطقة سيدي دحو قرب مدينة معسكر سنة

 نتقلت هي إىل الناحية العسكرية األوىل من املنطقة السادسة للوالية اخلامسة االعسكري 
حماضر اجللسات إىل غري ذلك  الرسائل و من مهامها كتابة املنشورات و و، ناكأين عينت كاتبة ه

 .1النشاطات من

 ( بوالية معسكر 2أزالمط)كانت حورية بلبوري مع جمموعة من اجلنود مبنزل أحد املناضلني بدوار
للجيش الفرنسي بدبابته  فرقة الحظ احلراس أن هناك ،4599ماي 19عند طلو  الفجر يوم  و
إىل  شتبكوا مع قوات العدو من الصباح واف فتأكدوا أهنم حماصرين من كل جهة، م حنوهم،دقمت

عدم تكافئ القوى إال أهنم متكنوا من قتل وجرح عدد  من بالرغم  و ليال، 13:00غاية الساعة 
حسب الشهادات فإن رمحة قامت حبرق كل الوثائق اليت كانت حبوزهتا  و ،3كبري من جنود العدو

 .4هادها ستشاقبل 

 :الشهيدة فتيحة بن عالل

 ، بتدائية مبدينتهادرست باملدرسة اال ،4510ولدت فتيحة بن عالل املدعوة لطيفة مبعسكر سنة
الثورة يف بختارها اجلنود لتلتحق انشاطها  نظرا حليويتها و بتدائية، وبعد حتصلها على شهادة اال و

 ، التحرير جندية يف صفوف جيشتدربت على فنون القتال فأصبحت  و ،4592شهر جانفي
كانت  و ستشهدت يف هجوم مميت من طرف العدو يف مكان يسمى بلول قرب مدينة سعيدة،ا

 من مدينة سعيدة، "بن موالي سعيد"ن اجملاهدا و "سليمة"امللقبة  "خمتارية بودية"األخت معها 
 خدجية" السيدة "لبن عالفتيحة "حسب أقوال أخت الشهيدة  و .معسكرمن  "بوشاقور قادة" و 

 أحرقها  استشهادها قام جيش العدو بصب البنزين على جسدها و أن أختها بعد، "بن عالل
 .5هي ميتة و

                                                 
 .414-410ص صالسابق،املصدر  ، أمينة بن سعدون شريف-1
 . des jeunes femmes..., op.cit ,p57ظر إىل ، ينع ببلدية احملاميد بوالية معسكر دوار زالمط يق-2
 .411-413املصدر السابق،ص ص ،شريف بن سعدونأمينة -3

4-Revue EL-djeich ,des jeunes …, op.cit ,p57 . 
 .419-419املصدر السابق،ص ص  ،شريف بن سعدونأمينة -5
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 :يمينة الخيتري

درست مبدرسة الفالح باملدينة اجلديدة  بوهران من عائلة فقرية، 4532-09-09ولدت يوم
 إرساهلم إىل تونسيت أرادت اجلمعية و نظرا لتفوقها كانت يف قائمة الطلبة ال .التابعة ج   م ج

 لتصبح معلمة مبدرسة الرتبية  لكن والدها رفض ذلك، إلكمال دراستهم يف جامع الزيتونة،
  جندت يف املنظمة املدنية حبي احلمري لتصبح فدائية تقوم حبرب العصابات يف املدينة، .و التعليم

لتسقط  ، (نطقة الرابعة من الوالية اخلامسةامل) و بعد اكتشاف أمرها التحقت باجلبل نواحي غليزان
 .1بناحية الونشريس4595يف ساحة الشرف سنة 

 :معاناتها في الجبل -ب

محل السالح على العيش الرغيد يف املدينة تاركة حضن  لقد آثرت املرأة اجلزائرية االلتحاق باجلبل و
ستقالله على فطرة اميان باإل فتغلبت بذلك فطرة حب الوطن و األوالد، األسرة و الوالدين و

 بنها عند والدهتا اقد تركت  "بوحريز ورياشيميينة "فاجملاهدة  عليها، اهلل الفطرة اليت جبلها األمومة،
 .2سنواتمس عمره ال يتجاوز اخل و

حبكم طبيعتها الفيزيولوجية كانت جتد صعوبة يف إخفاء اآلالم واألوجا    إن املرأة اجلزائرية و
الذين كانوا يظنون أن هذه  ن تستطيع البوح عما يوجعها ملسؤوليها الرجال،كل شهر من دون أ

لتهابات بسبب فكانوا يعطوهنا الدواء اخلاطئ ،كما كانت تتعرض ال اآلالم نتيجة شرهبا ملياه ملوثة،
تبقى على هذه احلال إىل  و نعدام النظافة حىت إهنا يف بعض األحيان كانت جتد مشقة يف السري،ا

 فتدخل اجملاهدة ليتكلف هبا النساء و يعطوها بعض األعشاب، ل إىل مركز أو قرية،و صو غاية ال
 .3فتنتهي بذلك معاناهتا

                                                 
1
 -Mohamed Freha, op.cit, p182. 

2
 1049 -03-49مقابلة شخصية مبقر سكىن ابنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس،يومميينة ورياشي بوحريز،- 

 .40:00:على الساعة
 :على الساعة 1041-41-34:الكائن بأجليدة بتلمسان يوممقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها  مشيسة بابا أمحد،-3

-44- 01م فتيحة طيب براهيم مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي ملدينة سيدي بلعباس يو  :ينظر أيضا و 49:00
 .44:00:ةعلى الساع 1041
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هي تبعد  تفرتش األرض إذ كانت تأخذ وقتا طويال و اجملاهدة يف العراء،تنام كانت 
اء تتحمل الربد يف ليايل الشت احلجارة عن مكان املعد للنوم حىت ال تؤذي جسمها النحيف،

 ة على خيمتها،ر بسبب تساقط األمطار الغزي اكان النوم يهجر عيوهنكثرية  و يف ليايل  س، القار 
 .1بسبب الفئران اليت كانت تقفز فوقها أو

 ،املاعزأو إسطبل مع الغنم و  ةختباء و النوم داخل زريبإىل اال هتا الظروفضطر ا كما
مع حيوانات مفرتسة، مع خنزير و مع   أو تتقاسم االختباء يف جحر ،2تتحمل الرائحة الكريهة

،كما كانت اجملاهدة تنام حبذائها ألن األوامر كانت تقتضي ذلك  3ثعلب دون أن تصاب بأذى
 4.فهي جاهزة دائما ألي هجوم مباغت من جيوش العدو

و وجهها  فكانت تنام بعيدة عنهم ين،دخواهنا اجملاهإمع  ااجلندية خمبأ صغري  تقامست
فلكي خترج  حاجتها،انت تعاين يف هذا املخبأ و تتحرج إذا ما أرادت أن تقضي كما ك ،5للحائط

 6.منه تتحجج بأهنا قد ضاق صدرها بسبب نقص األكسجني

د نفسها فتج هلجوم مباغت لقوات العدو و طائراته، هاتعرضمعاناهتا أكرب عند كانت  كم
و الوصول إىل منطقة آمنة لقصف، من ايف حماولة منها للنجاة بنفسها  ،جمربة على اجلري لساعات

تنصرف قوات العدو خائبة من عنذئذ  الغطاء الكثيف يف الغابات أو يف إحدى املغارات، حتت
 .7عدم حتقيقها اهلدف و هو القبض عليها أو قتلها

                                                 
 .44:30:ةى الساععل 1049-01-01م لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  ، بن سعيدخرية -1
 .404-95خرية بن سعيد ،مذكرات على شكل خمطوط،ص ص  -2
 .90املصدر السابق،ص مرمي خمطاري،-3
 .44:30:ةعلى الساع1049-01-01م لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  خرية بن سعيد، -4
-41-34:مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوم مقابلة شخصية مع اجملاهدة،بابا أمحد مشيسة : منشهادة كل -5

- 01م يو ، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي ملدينة سيدي بلعباس و فتيحة طيب براهيم  49:00على الساعة  1041
 .44:00:ةعلى الساع 44-1041

على الساعة 1041-41-34:بابا أمحد مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوممشيسة  -6
49:00. 

 .404-55خرية بن سعيد، املصدر السابق،ص ص-7



 .مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالوالية الخامسة                    الفصل األول

123 

 

و لنا أن نتخيل حالتها النفسية فهي تكاد تبلع ريقها الذي جف و العطش الذي تعانيه 
 و خاصة إذا ما رأت إحدى زميالهتا قد سقطت أمامها ،و اهللع مما رأت من جراء اجلري لساعات

  عن املاء فال جتد سوى ماء الربكة الراكدة اململوءة باحلشرات، فتبحث الشهادة،و نالت شرف 
 1.شربه اإلسهال و آالم يف املعدة و اليت يسبب

تصال اعدم وجود ) خليطنقطا  اكان اجملاهدون يف الكثري من األحيان يتيهون يف اجلبال ال
 ،األكل فال جيدون سوى أكل حشائش األرض فينفذ منهم املاء و (يوجههم إىل مكان املراكز

 الذرو : ،كما كانوا يقتاتون بفاكهة الغابة و احملظوظون منهم جيدون يف املنطقة البلوط و اخلروب
أما احملظوظون ، ئي منوذج احلياةاإلنسان البدا واقامسيأن  اجملاهدين متو اللنج، فطبيعة اجلهاد علّ 

 . 2يلسعهم أثناء العصر  كانوا جيدون خلية حنل يضعون على وجوههم شاشا حىت ال  هممن

رة ألهنا كانت دأما املاء فكانوا يشربون املاء الراكد أو يقومون مبص قطع الثلج يف حاالت نا
دة مشيسة كد هذا األمر اجملاهؤ و ت،يف أسوأ احلاالت كانوا يشربون البول تسبب هلم املوت احملتوم، و

للمنطقة  (سبدو) و حنن  يف القسم الرابع وشي بناأن يف مرة من املرات  حدث:"بابا أمحد إذ تقول
 -إذا لعقناه يتسبب يف موتنا –ان ممنوعا كقمت بلعق الثلج خفية ألنه  و العطش  فاشتد يب األوىل،

 و بقينا على هذه احلال من اجلو  يون املاء،يف أحسن احلاالت كنا نتمكن من  الوصول إىل ع و
و نقص املاء حىت وصلنا إىل الدار اليت كانت مركزا لنا ،فمن شدة التعب واجلو  جفت عروقنا فبدأ  

 .3"هتموا بنا حىت متاثلنا للشفاءا و أهل البيت يشربوننا يف بداية األمر السوائل،

النعدام الرؤية بسبب دخان القنابل يف  و كانت اجملاهدة تتيه يف اجلبل أو الغابات نظرا
خناق عبد "حضرت معركة :"إذ تقول "بريكسي سيدخدجية " و هذا ما ذكرته اجملاهدة معركة ما،

 و نظرا للحصار  و اليت دامت يومني كاملني، باملنطقة الثامنة بقيادة العقيد لطفي، "الرمحن
و بعد  مدة وجدتين جمموعة من   أعرفها،و انعدام الرؤية هتت و وجدت نفسي وحيدة يف املنطقة ال

ألن مالحمي أروبية ظنوا أين  لكلمة السر، وإطالق النار علي جلهلي باجملاهدين الذين مهوا 
فلوال سرت اهلل  ىل غاية مركز العقيد لطفي،إو بعد مسا  كالمي قرروا مرافقيت  جاسوسة فرنسية،

                                                 
 ..404-55خرية بن سعيد، املصدر السابق،ص ص -1
 .492ص  املصدر السابق، مرمي خمطاري،-2
 .44:00:،على الساعة1049-04-04بابا أمحد ،مقابلة شخصية مبقر سكناها بتلمسان يوممشيسة -3
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أو برصاص  ألن املنطقة الثامنة مكشوفة،إما جوعا أو برصاص العدو  لكنت يف عداد املوتى،
 1".إخواين اجملاهدين الذين شّكوا يب

سافات طويلة سريا على األقدام دون صعوبة أخرى تتمثل يف مشيها ملاجلندية  واجهت
و املعروف أن كل من يصعد ألول مرة إىل اجلبل و ميشي هذه املسافات يشعر حبرارة مرتفعة  توقف،

ستمرار يف املشي تشعر اجملاهدة أن القدمني من األسفل و مع اال بيعي،يف القدمني بشكل غري ط
و مبجرد  و هذا نتيجة لتعرض القدمني لنزيف، شي على وحل حار جدا،مت كأهناأصبحت رخوة  

مام هذا املنظر تسار  النسوة بوضع أو  السيالن،بدماء الاجلوارب تبدأ  ز تنالوصول إىل املركز و 
 .2مث تضع طبقة من احلناء لتخفيف هذه اآلالمضمادات ساخنة عليهما 

 و لكنها كانت تتأثر جدا كانت اجلندية تتلهف للقيام بعملية عسكرية ضد جيش العدو،
،فكانت تبكي  ستشهاد أحد اجملاهدين الذي كانت تربطها به رابطة أخوية أو أبويةاإذا ما مسعت ب

 يها الذين كانوا يوخبوهنا على هذا الفعل،حىت تلفت أنظار مسؤول ،حبرقة و حتزن عليه لعدة أيام
و خاصة و مع تكرر هذه احلادثة بدأ بعض  و لكن و مع مرور الوقت تعودت على هذا األمر،

 3.اجلبلبلتحاق منا ندما على االإالشهيد و  اندعلى فقن سبب البكاء ليس أاملسؤولني يشك يف 

تنسها بالرغم من مرور أكثر من  مل اجلندية يف اجلبل ملواقف أثرت فيها كثريا وتعرضت 
هناك ال يتحملها الرجل  أشالء الشهداء املتناثرة هنا و فرؤية الدماء و ستقالل،نصف قرن على اال

 مل ترتك اعت أن تتأقلم مع الوضع ولكنها استط ،و األنوثة فما بالك املرأة اليت تتصف باحلنان و
و هذا ما عاشته  .4مساندة الثورة نضاهلا و و تؤثر على مهامها هلذه األحاسيس أن تسيطر عليها و

                                                 
: على  الساعة  1049-41-30: يوم وهران، لواليةقر منظمة اجملاهدين قابلة شخصية مبم بريكسي سيد،خدجية  -1

 ،  ) ،جملة أول نوفمرب ، حوار مع اجملاهدة خدجية بريكسي سيد املدعوة فضيلة عبد السالم معيفي، :و ينظر أيضا ،40:30
 .35-39ص ص، 1049ر، مارس اجلزائ املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،( 425

 .39ص  املصدر السابق ،، ...مذكرات ،ة بن سعيدخري -2
 .44:30:على الساعة ،1049-04-02تلمسان يومأوجليدة بمقابلة شخصية مبقر سكناها ب مشيسة بابا أمحد،-3
 .44:30:على الساعة 1049 -01-01 لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم، بن سعيدخرية -4
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 "1معركة وادي الكفاح"اجملاهدة مرمي خمطاري اليت أصيبت حبمى شديدة بعد أول معركة هلا
  .3(الدكتور الدمارجي)2"ي حكيمس"فنقلت إىل مركز التمريض ليعاجلها  ذي،هترت او ص

تنشط يف الناحية األوىل للمنطقة الرابعة  اليت كانتكد هذا الطرح اجملاهدة احلاجة فريوز كرزايب ؤ ت و
بعد أن فض  و ،شتبكنا مرة مع اجليش الفرنسيا" :إذ تقول 4599ة من الوالية اخلامسة سن

اليت كانت من أعز صديقايت قد شق  وجدت اجملاهدة مجيلة و ،ناءاالشتباك رجعنا حنصي شهدا
 .4" يفارق خميليت إىل اآلنملؤوها باحلجارة فهذا املنظر مل اجلنود الفرنسيني بطنها و

ستطاعت أن تتكيف مع اإال أهنا  ،مع كل هذه األوضا  اليت كانت تعيشها املرأة لكن و و
لتواصل كفاحها ضد  تغلبت على كل الصعاب، و قناعة ختارهتا عن طواعية واحياهتا اجلديدة اليت 

ت نفسها للعدو أو فلم نسمع عن أي امرأة قد سلم ،ال ملل املستعمر الفرنسي دون كلل و
 .هذا طول فرتة الثورة التحريرية بالوالية اخلامسة ساندت إخوهتا يف اجلبل وبل أهنا  ،تعاونت معه

و يقول اجملاهد الطيب رشيد أننا كنا نطمئن عندما يلقى القبض على إحدى النساء لعلمنا أهنا لن 
 .5تبوح بأي سر من أسرار الثورة و ال بأماكن تواجدنا 

قامت  بل و املعارك، شتباكات وشاركت يف اال ة يف جيش التحرير محلت السالح وفاجلندي
 يقتصر عمل املرأة يف اجلبل على محل السالح فقط بل عملت  مل.نشاط بكل ما طلب منها جبد و

                                                 
جببل وادي الكفاح باملنطقة السادسة، حيث متكن اجملاهدون من القضاء على  4592اح وقعت يف رمضانمعركة وادي الكف-1

مرمي خمطاري، املصدر السابق، : ينظر إىل.)جمموعة من اجلنود الفرنسيني كانوا على منت سيارتني عسكريتني و غنموا أسلحتهم
 .35-39ص ص

 .439بق، ص، املرجع السا...أنيسة واعلي، اجملاهدة مرمي-2
، من عائلة ميسورة احلال ببلدية مليانة والية الشلف حاليا،4511 أوت 11 يف ولد: يوسف دمرجي املدعو سي احلكيم-3

لتحق ا 4599و يف شهر أكتوبر إذ كان يعاجل اجلرحى ، 4599لتحق بالثورة سنة ا رنسا إلكمال دراسته يف الطب،سافر إىل ف
أصبح املسؤول املباشر على مجيع  ستشهاده،اباملنطقة السابعة مث املنطقة السادسة إىل غاية بصفة هنائية جبيش التحرير الوطين 

الزبري بوشالغم،من شهداء :نظر إىليللمزيد .)جببل تافرنت 4599أوت  45ستشهد يف ا مراكز العالج  يف املنطقة السادسة،
 ،4591 اجلزائر، املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،(91 ،) جملة أول نوفمرب، الشهيد احلكيم يوسف الدمرجي، :الثورة التحريرية

 .91-99ص ص
 (.حبوزة الطالبة) .،شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي بتلمسان فريوز كرزايب-4
على  1049-44-01:مقابلة شخصية مبقر منظمة أبناء اجملاهدين بين مستار بتلمسان يوم الطيب بن أمحد املدعو رشيد، -5

 .44:30 :الساعة
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 تقوم بتوعيتهم و  ،ترفع معنويات اجلنود يف املعارك ، فكانتنشاط و كل ما طلب منها جبد
تداوي اجلرحى حبكم فطرهتا  ،الدين اإلسالمي خاصة اجلنود األميني الوطنية وتعليمهم األناشيد  و

 .1كانت متعلمة  ترد عليها خاصة إذا تكتب الرسائل و و اليت جبلها اهلل عليها

حسنا  مسبلة أو فدائية أو حىت جندية قد أبلت بالء سواءإن املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة 
إذ أثبتت أن الثورة ال ميكن أن تقف  ورة التحريرية و أعطت دفعا قويا هلا،من خالل مشاركتها يف الث

و ميكن أن نستخلص من هذا  ،بنائها التضامن من أجل إجناحهاأبل على كل  برجل واحدة،
 :ستنتاجات و هياالفصل عدة 

 اتشرتاكو كانت كل واحدة تلتحق بالثورة إال و تكلف جبمع اال أن املرأة تدرجت يف املهام،-
 .و شراء اللوازم اليت كانت حتتاجها الثورة

و تسهر على حراستهم  م،هلكانت املرأة تأوي اجملاهدين يف بيتها، تقوم بتوفري الطعام و الشراب -
 عتقالابالرغم من أهنا كانت تعرف مسبقا ما كان ينتظرها من  دون أن ختاف من عواقب ذلك،

 .و تعذيب أو حىت القتل

قامت بكل األدوار اليت كلفت  ية اخلامسة قد عملت بنشاط يف الريف و املدينة،أن املسبلة بالوال-
فالبعض منهن ملا سقطن برصاص العدو يف ساحة الشرف كن يرددن مع الشهادة  هبا بدقة متناهية،

فأثبنت  ، حبهن للوطن نو هي عبارات كلها تعرب ع "بدمي أفديك يا جزائر" أو "حتيا اجلزائر"عبارة 
 .ن ال يقلن وطنية عن الرجالبذلك أهن

 كانت اجملاهدة ترى مناظر ال تستطيع أن تراها يف األوقات العادية من جثث متناثرة األشالء،-
و لكن ذلك مل  حىت زميالهتا اليت تربطها معهم رابطة احلب و املودة،و الزوج  خ أواألستشهاد او 

حمققة بذلك حلمهم  جلزائر حرة مستقلة،فتكاك النصر و رؤية ايزدها إال إصرارا و املضي قدما إل
 .يف سبيل حتقيقه الذين فدوا أرواحهم

صعدت اجلبل لتحمل السالح ضد قد إن اجلندية يف هذه الوالية و على غرار الواليات األخرى -
ستقالل اثرة ؤ  ها العيش الرغيد و األهل بل و حىت فلذات أكبادها مءعدو اهلل و الوطن ، تاركة ورا

                                                 
 .44:30:على الساعة 1049-01-01 خرية بن سعيد، لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم -1
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 ى كل غايل، فزاوجت بني العمل العسكري و التمريض و السكرتارية تعمل جبد و نشاطاجلزائر عل
 .ستشهادو تفاين دون كلل و ال ملل، تقاتل العدو بشجاعة هدفها حتقيق النصر أو اال
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 .دور المرأة في المنظومة الصحية بالوالية الخامسة:الفصل الثاني

، خاصة من كانوا  قبل و أثناء الثورة التحريرية األوضا  الصحية للجزائريني جد مزرية كانت
دراسة  ،ألنو هذا نظرا لعدم توفر األطباء اجلزائريني  ، حياء الفقريةيعيشون يف القرى و اجلبال و األ

فضال على  ،اجلزائرينيمن  األقليةو  الطب يف اجلامعات الفرنسية كانت حكرا على أبناء املعمرين
إىل الطب  ونأيلجن و جعل اجلزائري األمر الذي الفرنسيني، ألطباءعند ا العالج  الء تكاليفغ

الشعيب التقليدي الذي كان يعتمد أساسا على وصفات عالجية من األعشاب و العسل و زيت 
 1.الزيتون

 اندال هذه هي األوضا  الصحية و الطبية اليت كان يعانيها غالبية الشعب اجلزائري عشية 
اندالعها خاصة بالنسبة للمجاهدين بسبب تفاقمت مشاكلهم الصحية بعد و قد  الثورة التحريرية،

على رمة دوليا هبدف القضاء احملقنابل الو  ألسلحة الفتاكة و الغازات السامة،لالعدو  استعمال
.2الثورة اجلزائرية

  

ه يف نظرا للدور الذي يلعب ،القيادة الثورية جملال الصحة األولوية الكبرية أعطت الغرض و هلذا
 يسلموا من مل لجزائريني الذينلبل و حىت تقدمي العالج  و عالج إصاباهتم، حفظ حياة اجملاهدين

3.االستعمارية رصاص و قنابل القوات

  

 جل إعطاء جناعة أكثر للمنظومة الصحية،أكل الطاقات و الوسائل من هلذا   دتنّ قد جُ و 
 و عاطفة و رأفة و صرب على مداواةمن حنان ة مبهام التمريض نظرا ملا وهبها اهلل ألفت املر كُ ف

خالل الثورة  فهل أثبتت جدارهتا يف هذا امليدان مراة أو طفال،او أسواء كان رجال  ،اإلنسان
؟التحريرية بالوالية اخلامسة 

  

 

                                                 
 .159-151ص ص، 1043 اجلزائر، دار العثمانية،، 1ج ملحمة اجلزائر اجلديدة، عمار قليل،-1
،  1041، اجلزائر هومة للطباعة و النشر و التوزيع، دار املنظومة اللوجيستية بالوالية السادسة التارخيية، اهلادي أمحد درواز،-2

 .99ص
 .159ص ،املرجع السابق عمار قليل، -3
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 .المنظـومة الصحيــــــة-1

ال باجملما كبريا هتماالقد أولت القيادة الثورية بالوالية اخلامسة و على غرار الواليات األخرى 
خوفا من فقدان العديد من اجملاهدين بسبب األمراض و اجلروح النامجة عن العمليات  الصحي،
خلق استطاعت و هلذا  و ما ينجم عنه من تأثريات سلبية على الثورة و مردوديتها، ،1العسكرية

غم اإلمكانيات و هذا ر  حمكمة التنظيم هلذا القطا  أو املنظومة الصحية إن صح القول،قاعدة 
و كذا قلة املشرفني على هذه  و املستلزمات الطبية، ،يةالقليلة سواء يف توفري اهلياكل الصحية، األدو 

 2.املنظومة من حيث األطباء و املمرضني خاصة يف البداية

 .تنظيمــها-1-1

األخرى  على غرار الواليات لقد مر التنظيم الصحي خالل الثورة التحريرية بالوالية اخلامسة و
 : مبرحلتني متباينتني

  ،4599سنة  إىل غاية و 4591دال  الثورة يف الفاتح نوفمرب ذ انمن امتدت :املرحلة األوىل
بإمكانيات  اخلربات الفردية و عتمادها على املعارف واهذه الفرتة بالبدائية من خالل اتسمت  و

يف  املمرضني  ة األطباء ودة مشاكل متثلت يف قلعان هذا القطا  من عقد  وجدا، بسيطة 
 .التحصل عليهاصعوبة  قلة األدوية و صفوف اجملاهدين و

 ،و امتدت إىل غاية االستقالل 4599أوت  10بعد مؤمتر الصومام فقد بدأت  أما املرحلة الثانية 
 .3يةستمرار اال و التنظيمامتازت هذه املرحلة ب

 

                                                 
  ،) ،جملة أول نوفمرب تنظيم اجلهاز الصحي خالل الثورة،:نظر أيضا إىلي،و 409،ص  املرجع السابق عبد احلق كركب،-1

 .19ص ،4554نجوا ماي، ،اجلزائر املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،(419-415
2-Mohamed Toumi, médecin dans les maquis :guerre de libération nationale1954-1962, mi - 

nistère  d’almoudj - ahidine,2010, p  73 . 
ص  ،1005، جامعة سيدي بلعباس ،رسالة ماجستري ،4591-4930زهرة يوسفي،سياسة فرنسا الصحية يف اجلزائر-3

499. 
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 .داخل التراب الوطني-أ

،مل يكن السلك الطيب أثناء الثورة التحريرية مهيكال يف 4599-4591يف الفرتة املمتدة مابني 
  هو أمر طبيعي البشرية و و الوسائل املادية نعدام التنظيم وهذا راجع ال و عموم الرتاب الوطين،

 .لكل بدايةبالنسبة 

على أعوان خربهتم و  ،عتماد على وسائل بسيطة شبه معدومةكان اال  رحلةه املذه و خالل
 ،تدريبات فورية أو أثناء نشاط كشفيمن خالل  اكتسبوهااإلسعاف  يف ميدان الطب و سطحية
  ، اجلنود املتواجدين بالفرق املقاتلة اإلسعافات األولية اليت كان ميارسها العالج على اقتصرحيث 

 هو األمر الذي أفضى إىل سوء التنسيق الصحي بني خمتلف الوحدات امليدانية يف عموم الواليات و
 . 1التارخيية عامة

، ن يعاجلهمالذين مل جيدوا ماجلرحى  العديد مناملدفعي الفرنسي  القصف اجلوي و خّلف
  – القليل من األطباء الوطنيني إىل استمالة التحرير الوطين هذه الوضعية املزرية دفعت جببهة

ن يعيش سيدا يف خاصة الطلبة األطباء الذين كانوا يؤمنون بأن شعبهم كبقية الشعوب جيب أ و
على حد  املمرضني واجلزائريني و الفرنسيني فكانت تستنجد باألطباء  - متمسكا بسيادتهوطنه 
املرضى من  ليعاجلوا اجلرحى و ،األرياف الذين كانوا ينتقلون سرا من املدن إىل القرى و سواء،

ياداهتم الطبية أو يف منزل اء العالج داخل عطعإأو  ،2مث يعودون إىل مقراهتم املواطنني واجملاهدين 
مل يكن هؤالء يلبون النداء  و ،3عندما تقتضي الظروف ذلك اجملاهدين أو املتعاطفني مع الثورة أحد

و ملراقبة اجملاهدين و تضييق  .4اجليش الفرنسيعليهم من طرف  فرضتللحراسة اليت  نظرا  دائما

                                                 
 اجلزائر، املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،(424 ) ،جملة أول نوفمرب معاينة، وهلب ،معاناة و طب عبد احلليم بونوة،-1

 : و ينظر أيضا ،50ص ،1002ديسمرب

Mohamed Guentari ,organisation politico-administrative et militaire de la révolutionAlgérie - 

 nne de 1954 à 1962 ,vol 1, office des publication universitaire, Alger , 1994 , pp250-251. 
  .399ص  ،املرجع السابق، أحسن بومايل-2
 .Mohamed Guentari, op.cit, p251 :نظر أيضا إىلي و، 429املرجع السابق ،ص  زهرة يوسفي، -3
4-Ibid ، جامعة سيدي  راه،، أطروحة الدكتو 4591-4541يف القطا  الوهراين الصحي واقعال ،حممد رفاس :يضاأو ينظر

 .119ص ،1049-1041بلعباس ،
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بيب على اإلبالغ على كل ثوري جزائري اخلناق عليهم، أصدرت اإلدارة الفرنسية قانونا يرغم الط
 جاء للعالج عنده، و مع رفض األطباء الفرنسيني هذا األمر الذي يعد انتهاكا لسر املهنة 

 1.قام  اجليش الفرنسي باعتقال العديد منهم و قتل بعضهم ، و املتعارف عليه منذ سنني

إىل ميكن إرجا  ذلك  و ي،هيكلة النظام الصحو عدم تنظيم ال بانعدام اتسمت فهذه املرحلة
األكرب إىل تثبيت دعائم العمل الثوري العسكري على األرض  االهتمامأن الثورة قد أولت 

 بعض املمرضني ف، النقص الفادح يف العنصر البشريمن كما عاىن القطا  الصحي .2أوال
  ،3ويةاألد دام الوسائل ونعاك، مساعدي التمريض يعملون لوحدهم دون أدىن شروط العمل و

و تنقصهم اخلربة يف جمال اإلسعاف، ذلك أن البعض منهم تلقوا دورات تكوينية خاطفة ملا كانوا 
هو غياب التنسيق الصحي بني خمتلف  أعضاء يف الكشافة، دون أن ننسى مشكل آخر و

 .4الوحدات العاملة على مستوى نفس الوالية

اليت طرحت للنقاش بني قادة الثورة  هلذا فإن قضية التنظيم الصحي كانت من بني القضايا و
مدعم بإطارات  د احلاضرون فيه على ضرورة إنشاء جهاز صحيّ قد أكّ  و ،الصومام مؤمتر خالل

تصال اممرضني يكونون على  أطباء و و تطوير هذا القطا  من جراحني، صحية قادرة على تسيري و
 .6ستمراراال حلة التنظيم وفكانت هذه املرحلة مر  ،5دائم بالعاملني يف مستشفيات العدو

و هذا بعد انضمام  قامت كل الواليات بتأسيس املصلحة الصحية هلا، 4599و مع هناية 
النواحي ومناطق الوالية  إنشاء مراكز صحية يف مجيع األقسام و فقد متّ  7.الطلبة و األطباء إىل الثورة

                                                 
 لسان جريدة املقاومة اجلزائرية، ،فر  الدار البيضاء:،رابطة حقوق اإلنسان ،السر الطيب يف اجلزائر، بوهر غوراية.ل:الدكتور -1

التقرير  املنظمة الوطنية للمجاهدين لوالية وهران، :و ينظر أيضا ، 03ص ،01ج ،(14 ،) حال جبهة التحرير الوطين،
 .91ص ،4591 اجلهوي الثالث، الوالئي لكتابة التاريخ املقدم للملتقى

 نظرية شتوان،: و ينظر أيضا، 91 ص،املرجع السابق، التقرير الوالئي لكتابة  املنظمة الوطنية للمجاهدين لوالية وهران، -2
 .339-331ص ص املرجع السابق،

 .112ص  ،املرجع السابق رفاس،حممد -3
4
- Mohamed Toumi ,op.cit, p  73 . 

 .339املرجع السابق،ص نظرية شتوان،-5
 .499املرجع السابق ،ص زهرة يوسفي،-6

7-Mohamed Guentari ;op.cit, p254. 
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هو بدوره مسؤول عن  و مسؤول صحي ايشرف عليه بالواليةالصحية ة الوحدكانت  ،اخلامسة
كذا املرشدات  أو طلبة يف طور التدريب و ممرضات مهمته ممرضون و يساعده يف و ،املستشفى

تساعده  و رجي،مايوسف دالوالية اخلامسة  يفالصحي  قطا ال كان مسؤولقد   و ،1االجتماعيات
لى مستوى الوالية خمزن باإلضافة إىل املستشفى كان يوجد ع و .3بصليحةاملعروفة  2زبيدة ولد قابلية
فقد  و خبصوص التنظيم بالنسبة للوالية، 4.و هو ميون املراكز يف املناطق و النواحي األدوية املركزي،

أخريا مسؤول للقسم  و ،مسؤول ناحيةو  مسؤول منطقة،و  ،أصبح هناك مسؤول والئي للصحة
 .الذي يشرف على الوحدة الصحية األولية

،يساعده يف مهمته بعض 5كز صحي يشرف عليه ممرض برتبة ضابطأما املنطقة فكان هبا مر 
يستقبل   املمرضني و املمرضات،و هذا املركز حيتوي على إمكانيات بشرية و معدات صحية أفضل،

باإلضافة إىل إشرافه  كل اجلرحى و املرضى الذين استعصى عالجهم على طواقم عيادات النواحي،
خمزن لألدوية  6و يوجد أيضا على مستوى املنطقة  ا املنطقة،على مراكز النواحي اليت تشتمل عليه
 .7يتم به متوين النواحي لسد احتياجاهتا

قم من اط هساعدي ،يتوىل مهام التمريض ممرض رئيسي برتبة مرشح و على مستوى الناحية،
يوجد هبا خمزن لألدوية اليت تكون قد مجعت من طرف  و ،8املمرضات برتب أقل املمرضني و

حيث  ،إىل الناحية ترسلها هذه األخرية و ،يسلموهنا إىل القسمات و ،اء املنظمة املدنية احملليةأعض
  ،خيضع للمسؤول الصحي بالناحية و كان هذا الصيديل ،يف حمضرهذه األدوية سجل الصيديل ي

                                                 
1- Mohamed Guentari ;op.cit, p298. 

 إضراب الطلبة يف لتحقت بالثورة إثرا درست طب األسنان، و ، بطنجة4513ولد قابلية زبيدة املدعوة صليحة ولدت سنة -2
 .494-490ص،املصدر السابق  ،مرمي خمطاري: إىل نظري،4599سبتمرب49، توفيت يف 4599 ماي 45

 .435ص ،املرجع السابق أنيسة واعلي،-3
 .301ص املرجع السابق، عمار قليل،-4

5 - Mohamed Guentari ;op.cit ,p255. 
 .339املرجع السابق،ص  نظرية شتوان، -6
 .301-303ص ص املرجع السابق، عمار قليل،-7
 .339ص املرجع السابق، نظرية شتوان،-8
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حتياجات كل اذلك بصفة منتظمة وحسب  يتم متوين القسمات هبذا املخزون من األدوية و و
 .1قسمة

 برتبة عريف يساعده يف مهامه ممرضني ممرض املستشفى ىعليشرف كان على مستوى القسم  و 

أحناء يف كامل  3 املتجولنينياملمرض لىع هو املسؤول أيضا على املرتبصني و و ،2ممرضات و 
الذين كانوا يف حاجة إىل  املواطنني الذين كانت مهمتهم هي إسعاف اجملاهدين و ،القسم

عند  و ن على مستوى القسمة أو املارين هبا،و املوجودى يقوم هذا املركز بعالج املرض و .4املساعدة
 .املريض إىل الناحية لوّ حيُ صعوبة العالج فيه 

باإلضافة إىل هذا التنظيم يوجد على مستوى كل كتيبة و فرقة  كومندوس ممرض يرافق وحدته 
ل لعالج اإلصابات اخلفيفة و تقدمي ليقوم مبا يتوفر حتت يديه من أدوية و وسائ العسكرية،

 5.اإلسعافات األولية للمجاهدين و اجلرحى

 شهدت الثورة اجلزائرية انتشار العديد من املراكز الطبية الثابتة  ،4599و ابتداء من سنة 
كما عرف العالج نقلة نوعية  و تضاعف عدد اإلطارات الطبية و الوسائل و املعدات، و املتنقلة،

مثل برت األعضاء و إجراء العمليات الصعبة لنز   ،و  يف إجراء عمليات دقيقةحيث مّت الشر 
 .6الرصاص و الشظايا

حبيث أضحى لكل  أصبحت هياكل التنظيم الصحي منظمة إداريا بشكل حمكم و دقيق،
مثال يشري  413فالرقم  جتري بواسطة أعداد من ثالثة أرقام، تإذ كان مستشفى مدونة خاصة به،

                                                 
 .339ص املرجع السابق، نظرية شتوان، -1
 .نفسهرجع ملا -2
و يتنقل مع الوحدات القتالية  ممرض يتنقل له حافظة أدوية و معدات طبية، 4595-4599أصبح منذ :املمرض املتجول -3

 .(304ص املرجع السابق، حممد رفاس، :إىل ظرين). للقيام مبداواة اجملاهدين و اجملروحني
 .139ص حممد فارس ،املرجع السابق، :نظر أيضاي و ،303ص املرجع السابق، عمار قليل ، -4
 .301ص ،نفسهاملرجع  -5
 م مؤسسة املنشورات العسكرية، مديرية االتصال و االعال ،(329،  )،جملة اجليش، و العالج إبان ثورة التحريرالصحة  -6

 .39،ص 4551نوفمربو التوجيه، اجلزائر، 
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كما وضعت سجالت دخول و خروج  1،(4)و الوالية ( 1)و املنطقة ( 3)القطا   إىل مستشفى
،مث ِسجل يف كل مصلحة عالج  حيث يفتح للمريض املعاجل باملستشفى ِسجل عام املرضى،

و كان  ،2،و نو  املرض أو اإلصابة مث تاريخ الوصول و تاريخ الشفاء لتسجيل املريض أو اجلريح،
 ،و توفري هلم كل ما حيتاجونه من دواء  املستشفى زيارة املرضى و تفقدهم لزاما على املشرفني على

باإلضافة إىل ذلك،كان يسمح للمرضى تسجيل شكواهم أو رغباهتم لرفعها إىل املسؤولني  و طعام،
بعد امتثال املريض أو املصاب إىل الشفاء متنحه إدارة املستشفى رخصة خاصة اللتحاقه  ،نينياملع

و كانت هناك رخص أخرى لتحويل املرضى إىل اخلارج أو إىل مركز صحي  رية،بوحدته العسك
 .3آخر،كما منحت للمرضى كذلك رخصة الزواج إما مع إحدى اجملاهدات أو املدنيات

و هذا وفقا  و قد خصصت إلطارات املصاحل الصحية رواتب بناء  على الرتب العسكرية،
 :ى النحو التايللقرارات مؤمتر الصومام، و التصنيف كان  عل

 فرنك 3900األطبننننناء                         راتب ضابط أول ب. 
  فرنك 1900األطباء املساعدون             راتب مالزم. 
 4.فرنك 4900املمرضون و املمرضات         راتب عريف 

 .بالقواعد الخلفية الغربية -ب

،إذ   باره قطاعا حيويا يتوقف عليه العمل املسلحاهتمت جبهة التحرير الوطين بالقطا  الصحي العت
لكي حتافظ على املوارد البشرية اليت متثل العالج للجرحى و مقاومة األمراض،  كان البد من توفري
و لذلك أنشئت املصاحل الصحية داخل الوحدات القتالية املتنقلة جليش التحرير  القوة احملركة للثورة،

و مبا أن  قارة يف القواعد اخللفية يف كل من تونس و املغرب األقصى، ،و أخرى الوطين داخل اجلزائر
أنشئت هبا مراكز  هذه األخرية كان تعترب القاعدة اخللفية للثورة و مركز قيادة الوالية اخلامسة،

                                                 
 .149،ص املرجع السابق زهرة يوسفي،-1
على  1049-02-10يوم بوهران، 44،مقابلة شخصية مبقر سكن اجملاهدة روميك ميينة بليسطو س خيو  صليحة  اجملاهدة-2

 .05:19 :الساعة
 .149ص ،املرجع السابق، زهرة يوسفي -3
 .399،ص سابق،املرجع ال نظرية شتوان -4
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و من أهم  صحية ملعاجلة احلاالت اليت استعصيت مداواهتا يف مستشفيات الوالية داخل اجلزائر،
 :كر هذه املراكز نذ 

 يف منطقة احلماية اإلسبانية بالقرب من الناظور، 4595تأسس يف سنة:مركز كبدانة أو كبداين*
و يعترب أحد املراكز اهلامة للثورة اجلزائرية، كان خمصص للتدريب على األسلحة اخلفيفة و حىت 

 .يني و املمرضنيكما كان مكانا لتعليم و تكوين احملافظني السياس الثقيلة،و فنون القتال و األلغام،

استقرت به أيضا قيادات الثورة و احتوت على عدة مراكز للعالج بقدرة  مركز وجدة،*  
إضافة إىل التموين و ختزين  ممرضا،(43)أطباء و ثالثة عشر( 09)عمل فيه ستة ر،سري441

 .األسلحة و الذخرية و صناعة املتفجرات

حيث ضم  دة السياسية و االتصاالت و العالج،احتوى على عدة مراكز للقيا: مركز الدار البيضاء*
و خصص هذا املركز  سريرا خاصا باملعطوبني و أصحاب اجلروح البسيطة، (190) مائتني و مثانون

 1.أيضا الستقبال األسلحة و الذخرية لوجود خمازن لذلك قبل نقلها إىل جبهات القتال عرب احلدود

على مسافة  بالريف املغريب4590ي تأسس سنة يسمى أيضا بقاعدة زغنغن و الذ :مركز زغنغن*
 و قد وضعته السلطات املغربية يف خدمة الثورة التحريرية، كيلومرت من الناظور،(49)مخسة عشر

و قد قام هذا املركز بتكوين إطارات من اجلزائريني الشباب املهاجر إىل املغرب و حىت الطلبة 
و هذا  ،2ت إشراف الدكتور حممد بن عيسى أمريحت ،القادمني من فرنسا، خاصة يف جمال التمريض

 .3 4595منذ سنة 

                                                 
-1009، جامعة وهران رسالة ماجستري، ،4550-4519الطبيب املناضل: الدكتور حممد بن عيسى أمري توفيق برنو،-1

 .419-413،ص ص 1009
2
لتحق باجلامعة بعد حصوله على البكالوريا ا، مبدينة سيدي بلعباس، 4519-40-09من مواليد :حممد بن عيسى أمري - 

بالثورة   االلتحاقو لكن مل يكمل دراسته و آثر  ،مث يتخصص يف أمراض القلب، ة يف الطب العامليتحصل على شهاد ،بباريس
،و بعد  أين أسس املدرسة الشبه الطبية يف اإلدارة العامة للتدريب العسكري بالقاعدة اخللفية الغربية بعد إضراب الطلبة،

بسيدي  4592تويف جانفي  و وزير العمل و التكوين املهين،، تقلد عدة مسؤوليات كأمني عام برئاسة اجلمهورية االستقالل
 .(.309-309ص ص املرجع السابق، حممد رفاس،: نظر إىليللمزيد ) .سنة24 بلعباس عن عمر يناهز

3-Mohamed  Guentari,organisation politique et militaire de la révolution Algérienne de 1954 à 

1962 ,tome 1 ,office des publication universitaire, Alger, 2002, p328. 
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 1.و ضم ثالثة أقسام خاصة للعالج و الذخرية و املواد الغذائية و األلبسة :مركز تيطوان*

( 400)احتوى على ثالثة أقسام للعالج و راحة اجملاهدين املعطوبني بسعة مائة  :مركز القنيطرة*
 .2و قسم للتموين سرير،

 عن هذا فكان هناك عدد من املراكز األخرى منتشرة عرب الرتاب الوطين ذات فضال و
سيدي  ،(مركز خاص باجملاهدات ) ،أحفري (الصحراء)  ،فكيك بوعرفة:،مثل احلجم الصغري

دون أن ننسى مركز بركان اهلام الذي  و ثالث مراكز بسال و احملمدية و طنجة،...تويست، بوبكر
و التكوين يف  و هذه املراكز اختذت طابع العالج و التمريض، ،...احتوى على ثالث ملحقات

 :اجملال الصحي الذي كان يشرف عليه أطباء، و هي

( 441)كان يوجد بوجدة و قد بلغت سعته مائة و أربعة عشر (: Loustau)مستشفى لوستو*
مني و ثالثة يداوم فيه ثالثة أطباء دائ ،3سريرا، و كان حتت إشراف الدكتور عبد السالم هدام

و يف  .ممرضا( 43)إضافة إىل ثالثة عشر  آخرين يقومون بزيارات و فحوصات من حني آلخر،
فكان طلبة الطب يف  نفس الوقت كان يقدم تكوينا يف جمال اجلراحة االستعجالية و املتخصصة،

 4.هذا املركز على أهبة االستعداد لدخول اجلزائر عند أي طارئ

كان هبا  ،4599ة ت يف سنئأنش :49ة و يسمى أيضا بالقاعد( BBM) قاعدة العريب بن مهيدي*
 يشرف عليها ثالثة أطباء  ،اسرير  (10) احتوت على قاعة التمريض بسعة أربعني مركزا للعالج،

 و تستقبل اجلنود الوافدين من املستشفيات للراحة و القيام ببعض الفحوصات، و ثالثة ممرضني،
 5.األسنان يشرف عليها خمتصون قاعة خاصة جلراحةو قد خصصت 

                                                 
  .419،ص  املرجع السابق توفيق برنو، -1
 .419،صاملرجع نفسه -2
 بتلمسان،درس يف جامعة الطب بليون الفرنسية،4541-41-11من مواليد :الدكتور عبد السالم هدام :عبد السالم هدام-3

حتولت عيادته بوجدة إىل خلية  كطبيب حر،4519لتحق باملغرب منذ سنةا ليتخصص يف أمراض اجللد و يف األمراض العقلية،
: نظر إىليللمزيد .)4522تويف يف أكتوبر  و أصبح رئيس مركز ملصلحة، بالوالية اخلامسة، املساعدة و الدعم يف بداية الثورة،

Mustéfa Khiati ,op.cit ,pp 244-245 
4
 - Mohamed Guentari, op.cit, p324.  

 .419ص املرجع السابق، ق برنو،توفي -5



 المنظومة الصحية بالوالية الخامسةالمرأة في  دور                    الفصل الثاني

 

139 

 

 ما كان مييز هذه املراكز الصحية يف بداية الثورة أهنا كانت جمرد مراكز الستقبال اجلرحى 
 و لكن تطورت مهمتها بتطور و لراحة املعطوبني و التكفل بالالجئني و املهاجرين من اجلزائريني،

ي مّكن القطا  الصحي بصفة األمر الذ ،1191ماي  11أحداث الثورة و إضراب الطلبة يف 
و من بينهم الدكتور  خاصة من احلصول على املوارد البشرية املناسبة من أطباء أو طلبة الطب،

و كان يف مرحلة التخصص عندما التحق الذي أهنى دراسة الطب العام،  حممد أمري بن عيسى
ر تقريرا باحلالة املزرية و كطبيب تفقد هذه املستشفيات و حر  بالقاعدة اخللفية باملغرب األقصى،

و أرسله إىل كل من العقيد بومدين و كل القادة  ،إليها هذه املراكز و املستشفيات اليت آلت
إذ وجدها  و تفتقر إىل التنظيم، إذ كانت ال تتوفر على أدىن شرط من شروط النظافة، العسكريني،

عد أسبوعني من لقاء الدكتور و ب عبارة عن مستشفيات مهجورة سكنها املعطوبني من اجملاهدين،
أمر هذا األخري  بإخالء هذه املراكز من ساكنيهم كخطوة أوىل لتنظيمها  أمري بالعقيد بومدين،

 :جلنة من األطباء 1191ماي  11م إلعادة تنظيم هذه املستشفيات و املراكز الصحية تكونت يو 
بن   :يف جيش التحرير مثلن و ،و مسؤول ،عبد السالم هدام 1،بن مساعني أمري بن عيسىحممد 

و أطباء ممثلني عن  و بن خيلف من اهلالل األمحر اجلزائري، ،خبيت منيش، كدادرة و قادة خلضر
  و قام هؤالء بإعداد مجيع الوثائق اخلاصة من فحوصات الزمة، .الصليب األمحر اليوغساليف

مد أمري بتنظيم ، كما قام الدكتور حم و مذكرات و دفاتر صحية خاصة لكل جريح أو معطوب
بغض  على أن يكون املسؤولون و املرضى على علم بذلك، زيارات األطباء بتحديد اليوم و الساعة،

 2.و لتحقيق ذلك كان البد من توفري وسائل النقل النظر عن احلاالت املستعجلة أو الطارئة،

  اسم املريض و نتائج الفحص) أو اجلريح كانت كل املعلومات اخلاصة باملريض  
و حىت األدوية املمنوحة و تاريخ  تسجل يف مذكرة أو دفرت صحي خاص باملركز،( و التعليمات

                                                 
  اجلزائرية الوطنية حتاديةاالإىل  انتسب، ،عاش يتيما كفله جده مث عمه مبستغامن 4549-02-34يف ولد:نيبومدين بن مساع-1

L’ENA و كان يف نفس الوقت يناضل يف حزب الشعب  ،4539ذهب إىل فرنسا إلكمال دراسة الطب سنة ، 4539منذ
لثورة ا اندال  بعد رجع إىل وهران أين فتح عيادته يف أوت من نفس السنة، ،4519شة أطروحته يف جوان و بعد مناق اجلزائري،

 بعد ؤسسي اهلالل األمحر اجلزائري،كان من م توجه إىل املغرب، 4599ة عندما اكتشف أمره سن و ، أصبح يعاجل اجملاهدين
للمزيد ).سنة( 95)سعة و مخسني ت بوهران عن عمر يناهز 4529-01-19،تويف يف  ستقالل عاد إىل عيادته ملزاولة مهنتهاال

 Mustéfa Khiati ,op.cit ,pp 379-381 :إىلر ينظ
 .415-412املرجع السابق،ص ص  توفيق برنو،-2
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و يف األخري  حيرر تقريرا يف هناية كل  تدون كذلك يف هذا السجل، إصدار الوصفة للمريض،
و حماربة ظاهرة  و هذا ما مّكن الوحدات الصحية من العمل اجليد للطاقم الصحي، .1فحص طيب

و قد منحت لكل مهاجر و كل جماهد و جماهدة بطاقة  2.ة الطبية اليت تضيع اجلهد و املالالسياح
و تسهل على الطبيب إجياد ملفه الطيب  يظهرها صاحبها عند دخوله املستشفى للعالج، 3صحية

 4.و يكتب تاريخ العالج أين يكتب فيها نو  اإلصابة و تارخيها و مكاهنا، املوجود عندهم،

ملية العالج و تنظيمها، كان لزاما أن يكون باملستشفى أو املركز الصحي و لتسهيل ع
و خبصوص عالج األسنان فكان على طبيب األسنان أن ال  .طبيب مقيم الذي عّوض املمرض

 5.يقوم مبهمته إال بعد إذن من الطبيب العام

 :المستشفيات-1-2

اجلزائر و بالقاعدة اخللفية يف املغرب  عند تطرقنا إىل املستشفيات و تنظيمها و طريقة تسيريها يف
إلينا عدة أسئلة عن املستشفيات يف داخل اجلزائر و أماكن تواجدها بالوالية  األقصى، تبادر

و أين متركزت يف  هل كانت تشبه املستشفيات العادية؟ كيف هي هذه املستشفيات؟ اخلامسة،
 لى سريتها؟و ماذا  فعلت القيادة الثورية حىت حتافظ ع داخل الوطن؟

 :وصفـــها-أ

 ،إذ كان عالج اجلرحى   (مستشفيات) يف بداية الثورة التحريرية مل يكن هناك مراكز صحية
 إما يُؤخذ اجلريح إىل عيادات األطباء املتعاونني  :و املرضى من اجملاهدين يتم بإحدى الطرق

يف أحد بيوت اجملاهدين أو  و املتعاطفني مع الثورة، أو يؤخذ الطبيب إىل مكان تواجد املريض إما
و بعد تضييق اخلناق على األطباء،أصبحت الثورة تتعاون مع املمرضني و املمرضات  يف اجلبل،

                                                 
 .434-415ص ص ، املرجع السابق توفيق برنو، -1
 .195ص املرجع السابق، حممد رفاس، -2
 .45: ظر امللحق رقمين-3
 .44:30:ة على الساع 1049 -01-13: مقابلة شخصية مبقر سكناها بسيدي بلعباس يوم ول،شريفة مولسه -4
 .434ص ،املرجع السابق، توفيق برنو -5
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فدار  1.بنفس الطريقة، فقد كانوا يذهبون إىل أحد مراكز اجملاهدين ملعاجلة اجلرحى و االعتناء  هبم
كانت حتتوي على مستشفى  (حاليا والية تلمسان) بقرية بغاون بالغزوات "صاحل حممد بلحاج "

و الذي كان ينتقل من مدينة  اإلسعافات الطبية األولية للمجروحني، "ولد النبية"يقدم فيه الطبيب 
 2.ندرومة إىل قرية بغاون

، خاصة بعد  و مع اشتداد احلرب و تطورها بدأت القيادة الثورية هتتم بالنظام الصحي 
 "املستشفى"و اليت تعين " يطارْ الْسب  "ستشفيات و املسماةفشرعت يف تأسيس امل مؤمتر الصومام،

 .فمنها املستقرة و منها املتنقلة ، 3باللهجة اجلزائرية

 :كان يراعى يف اختيار مكان إقامة املستشفى إسرتاتيجية املوقع مثل القرب من مصادر املياه
و ذلك ألن مصادر املياه  ائط،و اليت ال تظهر على اخلر  كاجلداول الصغرية و املرتامية يف اجلبال،

و هذا نظرا  املعروفة كانت متشط بدقة أثناء محالت التمشيط الواسعة من طرف اجليش الفرنسي،
و كان يشرتط أيضا يف إقامتها أن تكون يف  .4ألمهية هذا العنصر احليوي بالنسبة للمجاهدين

لغابات أو املخابئ اليت حفرت أماكن آمنة و بعيدة عن األنظار، إما يف الكهوف أو اجلبال أو ا
 5.خصيصا لذلك

استغلت الغابات الكثيفة إلنشاء املراكز الصحية فيها إما فوق األشجار الكثيفة أو يف  و
منافذها و أبواهبا مغطاة  كما كانت حتفر املخابئ حتت القمم اجلبلية، ،6األكواخ يف هذه الغابات

                                                 
 :على الساعة ،1041-44-01:،يوم مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس فتيحة طيب براهيم، -1

44:00. 
-02ذكرى اجلالء: نبذة تارخيية عن قرية بغاون شهادة اجملاهد حممد خمفي،: الغزواتقسمة : املنظمة الوطنية للمجاهدين-2

09-4599. 
3
-Mustéfa Khiati, op.cit, p51. 

 .99-91ص ص.1041، ،اجلزائر دار القصبة بشري بولفراق،:تر حرب التحرير يف الوالية الرابعة، تقية، حممد-4
5-Mohamed Guantar ,op.cit ,vol1, 2000,p256، و مديرية اجملاهدين سيدي  الوالئي ملكتبا: ينظر أيضا و

  ،) ،نوفمرب أول جملة، الثورة خالل الصحة نظام بوشالغم، الزبري :أيضا نظري و ،44 ،ص...املستشفى العسكري بلعباس

 .13ص ،4595 ،اجلزائر املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،(403
املرجع  حممد تقية، :و ينظر أيضا ،92ص ،املرجع السابق، ...،التقرير الوالئي املنظمة الوطنية للمجاهدين لوالية وهران -6

 .99-91ص صالسابق، 
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و كانت حتتوي  تدي القوات الفرنسية إىل أماكنها،و هذا للتمويه حىت ال هت يف الغالب باألعشاب،
يف الداخل على رواق طويل بني جانبيه بيوتا صغرية للجرحى و املرضى تتسع ألكثر من عشرين 

 1.مريضا

خنادق حتت )أما يف األراضي السهلية كانت تنشأ حتت األرض يف شكل خمابئ حمصنة 
و قبل تنفيذ  اخلونة الذين ألقي عليهم القبض، ، يقوم حبفرها إما رجال أو نساء تُقاة، أو(األرض

و ألن سرية املكان و األمان  ،2حكم اإلعدام فيهم يؤمرون حبفرها لكي يدفن سر مكاهنا معهم
فتّم اختيار أماكنها أيضا بالقرب من املداشر بني السكان املوثوق  شرطان مطلوبان يف املستشفى،

، كما كانت 3صص أكربها للمرضى و اجلرحىو كانت تتكون من عدة حمالت خي يف إخالصهم،
كمنزل ،القيادة ختتار منازل اجملاهدين لتحفر خمابئ و خنادق حتتها، إليواء اجلنود و عالجهم 

بن "أو يف مزرعة أحد املتعاطفني مع الثورة كمزرعة  4،تلمسان بين مستار "شيخ بن عمر" اجملاهد
هذا ما أكدته السيدة سهويل فاطنة زوجة  و ،5الواقعة بني محام بوحجر و سيدي بلعباس" مسو

خمبأ  -بالقرب من تلمسان "بناجية"الواقع  -الشهيد بن عياد بوزيان إذ تذكر أنه كان يف بيتها 
و أهنا كانت تغلقه مث تذر الفلفل األمحر  ،كان يلجأ إليه اجملاهدون و اجلرحى، حتت غرفة نومها

 6.حىت ال يشم كالب العدو رائحتهم

                                                 
 .39ص ،املرجع السابق، الصحة و العالج إبان الثورة التحرير-1
 :على الساعة 1049-02-13 يوم، مبقر سكنه بشعبة اللحم بعني متوشنت مقابلة شخصية ،موالي ملياينعلي اجملاهد -2

41:30. 
 ،ص ،املرجع السابق أحسن بومايل: و ينظر أيضا ،92ص  املرجع السابق،، ...املنظمة الوطنية للمجاهدين لوالية وهران،-3

395. 
على  1049-40-49،تلمسان،يوم ببين مستار22دار بين هدي رقم:،مقابلة شخصية مبقرسكناه  اجملاهد شيخ بن عمر -4

 .43:00:الساعة
 .41:30 :على الساعة 1049-09- 09م لة شخصية مبقر سكناها بعني األربعاء يو مقاب بن زينة ،رمحونة  -5
 -40-41:مقابلة شخصية بدار الشباب كوال مصطفى بزلبون بتلمسان يوم زوجة الشهيد بن عياد بوزيان، فاطنة سهويل،-6

 .49:30:على الساعة 1049
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و هي عبارة عن غريان يف اجلبال  فيات أقيمت يف أماكن آمنة و بعيدة عن األنظار،فاملستش
، كاملستشفى املوجود مبغارة  و يف املغارات الطبيعية و خاصة إذا كانت هذه املغارات كبرية و عميقة

 . 2امليلية - ميلة –،أو يف غابة يف املثلث تيارت  1مبستغامن"  أوالد مع اهلل "تقع مبنطقة 

خاصة يف فصل  هناك بعض املستشفيات أنشئت يف اهلواء الطلق، ىل جانب ذلك،إ
،حيث ينام اجلميع حتت  من املوارد املائية الصيف، مع احلرص الشديد على تواجدها بالقرب

و ليس هلم غطاء سوى قبة السماء ، كان املصابون حبروق النابامل يعانون  األشجار و األغصان،
و حرصا على سالمة املرضى العزل و على سرية ، 3م من تلقي العالجمن تعفن اجلراح بالرغ

  ،ُكلفت جمموعات مسلحة حبراستها، بالنسبة لقوات العدو ااملستشفى الذي يعترب مكاهنا مهم
 4.و أفراد آخرون أسندت هلم مهمة لالتصاالت و التموين باألدوية و املواد االستهالكية

 ىهذه املصحات باستمرار لالستفسار عن حالة املرض و كان املسؤولون حيرصون على تفقد
 5.خاصة اجملاهدين طرحيي الفراش للرفع من معنوياهتم و معرفة احتياجاهتم، و اجلرحى، 

عادة ما تتكون هذه :"...عن هذه املستشفيات إذ يقول 6و يتحدث الدكتور حممد تومي
 و اجلرحى على أسرة خشبية ، أغلبها مهيأة الحتضان املرضى  املستشفيات من عدة مالجئ

فكان هناك ملجأ . (Matelats)و قلما جند مرضى يف حالة خطرية على أفرشة  على احلصائر، أو
                                                 

-41-19،يوم  ببين صاف والية عني متوشنت 01دي رقممقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن حبي البومحي عائشة هامشي،-1
 .43:19:على الساعة 1049

2-Daniele Djamila Amrane Mine,La guerre ...,op.cit ;p78. 
 .99-91ص ص املرجع السابق، حممد تقية، -3
 .13،ص 4559-05- 40 ،امللتقى الوطين الرابع لكتابة تاريخ الثورة، املنظمة لوطنية للمجاهدين لوالية تلمسان-4
 .99-91ص ص املرجع السابق، حممد تقية،-5
 نتقل إىل العاصمة إلكمال دراسته الثانوية،ابتدائية بعد أن درس املرحلة اال بالثنية، 1926-01-19 من مواليد:حممد تومي-6

لعاملية الثانية قد  و ألن نضاله السياسي كعضو يف حزب الشعب اجلزائري و ظروف احلرب ا سجل بكلية الطب جبامعة اجلزائر،
 و عند اإلعالن إضراب  جمال الطب،بعد هنايتها قرر السفر إىل مونبليي بفرنسا إلكمال دراسته يف و منعته من متابعة دراسته ،

، أين (تونس)لتحاق بالثورة بالشرق اجلزائري إذ قرر اال السنة الثانية من ختصصه يف طب القلب، كان يف 4599 الطلبة سنة
بح مسؤوال عن ليص لتحق جببهة الوالية الثانية لتعويض الدكتور ملني خان،ا 4595بداية من سنة  جمللس الصحة، نصب رئيسا

 :نظر إىليللمزيد .)1009،تويف سنة ستقاللو بقي يف هذا املنصب إىل غاية اال ،الصحة هبذه الوالية
Mustéfa Khiati, op.cit, p p187-188. 
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و ينقسم إىل قسمني  آخر للمطبخ، اكوخ للمكتب، او جزء منه خمصص( soins)معد للعالجات
 دمني كما خصص مكان أيضا للمستخ .أحدمها خاص بالنساء و اآلخر للطباخ و مساعديه

 يّؤمنون احلراسة  جنود مسلحني،( 11) و آخر جلنود احلراسة الذين كان عددهم يقارب الستة

 و قد ينضم إليهم من حني آلخر اجلنود الذين مّت عالجهم  و الدفا  عن املعسكر الصحي،

باإلضافة إىل ذلك أعدت عدة خمابئ احتياطية إحداها لألدوية و أخرى للتزويد  1.و شفيوا
إلمكانية إيواء املرضى الذين يتعذر نقلهم يف حالة  و الثالثة معقل مهيأ بطريقة خاصة،ية باألغذ

سريا و أحيانا بعيدا ببضعة  ( casemate) يظل مكان املخبأ. الطوارئ لكوهنم يف حالة خطرة
 كيلومرتات عن مركز العالج، يتكلف به عون و خيزن به األدوية و األغذية للمرضى طرحيي الفراش،

 .2ذين يتوجب أن ال يؤخذوا إىل هذا املخبأ إال يف حالة وقو  اشتباك مع العدوال

جاءنا خرب أن القوات :"تذكر اجملاهدة مرمي خمطاري عن هذه املستشفيات إذ تقول       
فانتقلنا إىل جبال  االستعمارية سوف متشط مكان تواجد املستشفى الذي كان موجود بسعيدة،

و قام اجملاهدون حبفر اخلنادق و املخابئ لتحويل جزء منها إىل  ابة كثيفة،اللّبة،أين توجد هبا غ
،فاألول كان ذو ارتفا   لعالج املرضى و اآلخر للطاقم الطيب :ةفخصصنا كل خمبأ ملهم مستشفى،

،أما املخبأ الثاين فكان ارتفاعه يقارب  مقبول حىت يتسىن للطبيب أداء مهامه على أحسن وجه
و ألن  كان جبدرانه حفرا صغرية توضع فيها الشمو  لإلنارة و معدات للعالج،  و املرتو النصف،

هذه املخابئ موجودة حتت األرض كان املمرضون و األطباء جيدون صعوبة يف إدخال و إخراج 
اجلرحى، إذ يعمد املمرض أو املمرضة إىل شد عمودين متوازيني من حطب بواسطة الديس و وضع 

 3".الفراش لهيف تأمله خاصة إذا مل يتوفر  يزيد يف بعض األحيانمما  جلريح،غطاء صويف ليوضع فيه ا

بل   و مل يكن هذا هو املشكل الوحيد، عانت هذه املستشفيات من نقص يف التجهيزات،
كانت تعاين من نقص يف املوظفني و الذين كانوا قلة و غري مؤهلني يف اجملال الطيب و خاصة الطب 

                                                 
 مؤسسة املنشورات العسكرية، مديرية االتصال و االعالم  ،(329 ،) جملة اجليش،، ور توميحوار مع الدكت حسني فوزاري،-1

 .10،ص4551نوفمرب و التوجيه، اجلزائر،
 .نفسه املرجع -2
 . 409،ص املصدر السابق خمطاري، مرمي -3
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جعلهم ال  املراقبة املستمرة و املشددة لألطباء و تشديد اخلناق عليهم، و هذا نتيجة ،1احلريب
مما جعل الضغط يقع على املمرضني و املمرضات الذين لعبوا دورا  يستطيعون معاينة كل احلاالت،

 كما عاىن القطا  الصحي من عدة مشاكل أخرى قد أعاقت عمل األطباء  .فعاال يف هذا اجملال
 و صعوبة ها صعوبة احلصول على األدوية خاصة تلك اليت تتعلق بالتضميد،من بين و املمرضني،

 2.اقتناء وسائل اجلراحة اخلفيفة نظرا لتشديد املراقبة عليها

 و اليت تتطلب ظروفا مستقرة  املركز للمصابني باجلروح اخلطرية،يف إن صعوبة القيام بالعالج  
رية، ناهيك عن العواقب و األخطار اليت تنجم عن ت األطباء و القيادة الثو و آمنة خاصة، قد أرّق

مما زاد الطني بلة هو تذبذب  و قد تؤثر سلبا على صحتهم، نقل اجلرحى من مكان إىل آخر،
 3.الظروف الطبيعية ،قد حيد املناخ من فاعلية العالج بردا أو حرارة فوق اللزوم

 .الهياكل الصحية بالوالية الخامسة -ب

 و ميكن ذكر البعض منها،  امسة عدة هياكل صحية يف مناطقها الثمانية،لقد أسست الوالية اخل
 :و هي كالتايل

 تبعد هذه املنطقة عن مستغامن  -"أوالد مع اهلل"كان يف املنطقة الرابعة مستشفى مبنطقة 
و هو عبارة عن مغارة من العصور القدمية ، مدخلها صغري،كان اجملاهدون خيبؤون  - كم91 ب

و خيزنون األكل، أما الطابق العلوي فكان اجملروحون يرقدون  لسفلي البرتول و السالح،يف الطابق ا
و قد اكتشف أمر املستشفى بعد وشاية من طرف أحد  على األرض و البعض اآلخر على األفرشة،

، فطوقت القوات الفرنسية املغارة و وضعوا يف مدخلها الغازات ، 4اخلونة الذي استدّل على مكاهنا
                                                 

1
-Mostéfa Khaiati ,op.cit ,pp 50-51. 

 .13-11،ص ص جع السابق،املر  املنظمة الوطنية للمجاهدين لوالية تلمسان-2
 .نفسهاملرجع -3
، إذ جرت معركة جبل السيخ بدوار سيدي مسعود بلدية مع اهلل بدائرة مازونة بالناحية 4592-44-41و كان ذلك يف -4

الثالثة للمنطقة الرابعة، بعد وشاية أحد اخلونة ،حاصرت  قوات العدو املغارات اخلمسة ، و اليت كان هبا ما يقارب ستة آالف 
جندي و عتادهم، دامت هذه املعركة تسعة أيام ، فاستشهد البعض و أسر البعض اآلخر مبعتقل الكاريار بسيدي ( 9000)

عائشة :ينظر إىل. )سي سالم و زوجته و أوالده"علي، و من بني هؤالء املمرضة عائشة هامشي و ابنيت مسؤول املركز الصحي
على  1049-41-19:ببين صاف والية عني متوشنت،يوم 01يدي رقممقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومح هامشي،
 .99،ص اجلزائر املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،4594،(15 ،)، نوفمرب جملة أول :ينظر أيضا، و 43:19:الساعة
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مما سهل إلقاء  جماهدا الوعي من بينهم اجملاهدة عائشة هامشي،( 21) أفقد ستة و عشرون الذي
 1.القبض عليهم

 :و باملنطقة اخلامسة تعددت املستشفيات و انتشرت يف كل النواحي و نذكر منها

يقع على بعد بضع عشرات األمتار  :مستشفى التوخوم بشطوان دائرة بن باديس بسيدي بلعباس-
توجد منحدرات يف أسفل اجلبال اجملاورة  ،"إدريسي"و قبل الوصول إىل ضيعة  ،ه الصفصافيف إجتا

 منمرتا ( 21)املطلة على قرى شيطوان و الباليلة، و توجد جبواره مغارة أخرى على بعد عشرين 
،كان قطر  حفر بني الصخور( 17) و هي مبثابة شبه بئر قطره مرتين و عمقه سبعة أمتار الشرق،
أمتار و على طول  (11) ينحدر كبئر مث يبدأ النفق على عمق ستة املستشفى مرتا فقط،مدخل 

هذا ما يسمح بوضع ألواح خشبية الستعماهلا   مرتا بالتقريب و علوه مرتين، (31) يساوي ثالثون
مرتا جتد نفسك ( 31)فبعد قطع مسافة ثالثني  كاألسرة تثبت و يرقد عليها املرضى و اجلرحى،

أشخاص ، مث تنحدر شيئا فشيئا حنو الينبو  يف ( 11)،قدرة استعاهبا هو ستة  عاليةداخل بيت 
و هناك جند شبه ساحة ترابية تتقدم النفق الضيق الذي جيلب ماء الينبو  و الذي يتوجه  األسفل،

 (. بنواحي سيدي بلعباس)2شرقا حنو عني القلمام غرب قرية إغطي
فوحدات املنطقة السادسة و السابعة املتوجهة إىل  يعترب موقع هذا املستشفى نقطة عبور،

و يف نفس الوقت هو نقطة انطالق اجملاهدين  ،ة جللب األسلحة و الذخرية متر بهاحلدود املغربي
 و الباليلة و الكارطة اخلضراء و بضرابني " بين مطهر و البوازيد" املتوجهني إىل قرية شيطوان

 ،فضال على ذلك فإنه يوجد يف مفرتق الطرق اورة للمنطقةو غريها من القرى اجمل و حاسي زهانة
و نظرا لكل هذه  ،(بني سيدي علي بن يوب و موالي سليسن و الصفصاف و تيزي و شيطوان)

 االعتبارات مّت اختياره كمكان ألن يأوى إليه بعض اجلنود املرضى املصابني يف العمليات العسكرية 
من طرف القوات  1191ث أن اكتشف أمره يف جانفي ،غري أنه مل يلب 1191ة و هذا منذ سن

 و اليت دمر فيها تدمريا جزئيا بواسطة ألغام زرعت خالل العملية، الفرنسية خالل عملية حصار،
                                                 

-41-19م ببين صاف والية عني متوشنت،يو  01 مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رقم عائشة هامشي،-1
 .43:19:لى الساعةع 1049

بلدية شطوان دائرة ابن "توخوم"املستشفى العسكري  املكتب الوالئي للمجاهدين و مديرية اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس،-2
 .43-44،ص ص1002باديس،
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فتدمريه مل حيبط  1.و قد ُحول املرضى إىل خندق جماور له يف أعايل جبل شيطوان و ترك على حاله
 .يال عنهمعنويات املسؤولني عن الصحة و وجدوا بد

 :و من املراكز األخرى  بسيدي بلعباس نذكر

 .بلدية بلعريب:مركز جبل موسكي-

 (.سفيون)مركز دوار روانب الكوانني-

 .بلدية بلعريب:مركز بواهدة -

 2.مبرين:د بن سكرانممركز سيدي حم-

 .جبل تفسور: سفارة -

 .    مركز جبل بوخنيفيس -

 3.ة رأس املاءواد السبع دائر :خمبأ جبل  توعزيزين -  

إذ كانت  يف املناطق احلضرية و ضواحيها، كما ُوجدت هياكل صحية صغرى باملنطقة،
ففي نواحي مدينة سيدي بلعباس  مراكز لالختباء و الراحة و حىت للتمريض و معاجلة اجملروحني،

 :نذكر

 (.نواحي محام بوحجر) مزرعة احلاج بن مسو -

 (.عليقرب حبرية سيدي حممد بن ) مزرعة فرعون-

 قرب ثكنة (معمر إسباين كان مناصرا للثورة) مزرعة خوسيرعة موران و مزرعة بويت يف تسالة،و مز -
4

ALAT  و قد تعمد اجملاهدون اختاذ هذه املزرعة مركزا للعالج حىت ال تتفطن السلطات االستعمارية،
                                                 

 ..43-44،ص ص،املرجع السابق...املستشفى سيدي بلعباس،املكتب الوالئي للمجاهدين و مديرية اجملاهدين لوالية --1
حممد :نظر إىليو ، (حبوزة الطالبة )املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس، خريطة املنطقة اخلامسة من الوالية اخلامسة ، -2

 .199-192ص ص املرجع السابق، رفاس،
 .،املرجع السابق..املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس، خريطة: نفسه ،و ينظر أيضااملرجع -3
 .154-195ص ص ،املرجع السابق حممد رفاس، -4
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ى قوات فضال عن استخدامها للتجسس عل لوجود هكذا مركز بالقرب من ثكنتها العسكرية،
 .العدو

سيدي  ،(Mon plaisir)مونبليزير: كما انتشرت مراكز يف األحياء الشعبية مبدينة سيدي بلعباس
 :و من هذه املراكز جند سيدي عمر، ياسني،

 (.    حي مونبليزير)دار قندوز حممد-

 .1دار حفيظة سقال - 

 .املركز املسمى بودانس يف حي باستور -

 2.ياسنيالبنايات القصديرية بسيدي -

بعدد من  1197ة فقد استفادت منذ سن( معسكر)املنطقة السادسة  و خبصوص
 :املستشفيات منها ما هو قار و منها ما هو متنقل و نذكر منها

 .و مستشفى أحدمها بدوار الدرارعة مستشفى يف جبل الشعاب مبغارة اهلزيل يف دائرة احلشم،-

دي التاغية قرب قرية أوالد الشارف و قرية أوالد و آخر بوا مستشفى بصنهجة بدائرة عني فارس،-
 3.ناصر

كما استغل  و يف جبل سيدي الرفاس يف ماقضة، و يف جبل اخلضر وجد مستشفى آخر،-
 .4اجملاهدون غابة فرقوق ،و كذا مغارة واد العبد  بوادي األبطال لتأسيس مستشفيني هبما

                                                 
و لكن وشي هبا و أدخلت السجن مع هذه األخرية و عبد الدامي  خرية الواحلة، متهاظّ ن، من بيت ثوري :حفيظة سقال-1

على  ،1049-01-19:يوم تلمسان،ي الدالية بمقابلة شخصية مبقر سكناها حب عبد الدامي، الزهرة: ينظر إىل.)الزهرة
 .40:30:الساعة

 .154-195ص ص ع السابق،املرج حممد رفاس، - 2
 .، و ينظر إىل امللحق رقم عبارة عن خريطة املنطقة السادسة90ص السجل الذهيب لوالية معسكر، ن،وزارة اجملاهدي-3
 .90صاملرجع السابق، ،السجل الذهيب لوالية معسكر، نوزارة اجملاهدي: املرجع نفسه، و ينظر أيضا-4
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الدكتور مسلم  :األكفاء منهمعلى هذه املستشفيات جمموعة من الدكاترة  و قد أشرف
، صليحة ولد قابلية: و الدكتور الدمارجي يساعدهم عدد من املمرضني و املمرضات منهن 1الطيب

 و كانت هذه املستشفيات تقوم باإلسعافات األولية، .بن دوخة حليمة و مسية و عقار يامسينة
 2.لفية باملغرب األقصىو املصابون باجلروح و اإلصابات اخلطرية ينقلون إىل القاعدة اخل

  و قد لعب الدكتور دمارجي دورا رياديا يف إنشاء ثالثة مراكز طبية يف املنطقة السادسة،
تتكفل  ،و هو أول من أنشأ مستشفى ميداين و مدرسة شبه طبية أثناء الثورة يف أعايل جبال تفرنت

 3.بالعالج و التكوين و اإلعداد

فمنطقة تيفرنت بسعيدة كانت  عيدة و معسكر،كان هناك عدة مراكز صحية يف جبال س
 4.هذا راجع لتواجد طاقم كبري يرأسه دكتور دمارجي تعج باحلركة يف امليدان الصحي و

فكل حي يقوم مبا  فتميزت أحياء مدينتها بوجود كثيف للخيام،( البيض) أما املنطقة الثالثة
 كم عن عني عراك، 11 كما ُوجد هبا مستشفى يبعد ب عليه من املساعدة و التمريض،

و للوصول  فاجملروحني يوجهون إليه بعد إخفائهم يف اخليام، لضمان سرية مكان هذا املستشفى، و 
و احتياطا   إليه يتحتم عليهم تطبيق أوامر املمرض الرئيسي الذي كان يشرف على العالج األويل،

 5.ل إىل  املستشفى بأمانكان لزاما تغيري املكان كل ليلة مع عدم شرب املاء إال بعد الوصو 

 ،(باحلدود)أنشئت هبذه املنطقة مصحة يف بيت كبري من الطوب يف فيقيق  1191ة و يف سن
                                                 

لتحق جبيش اترك مقاعد الدراسة و  4599 و يف أوت ،يف كلية الطبدرس  مبعسكر، 4530ولد سنة: الطيب مسلم-1
أين  نتقل إىل جبال تيارت و فرندة،ا4592سنة  أين أصبح طبيبا للمنطقة السادسة، التحرير الوطين مبنطقة بين شقران مبعسكر،

و بقي يف  ،4590 ه القبض سنةألقي علي ،أوكلت له مسؤولية الصحة العسكرية باملنطقة السابعة يف تيارت و جبال الونشريس
 : نظريللمزيد .)4595 وافته املنية إثر حادث مرور سنة ستقالل واصل دراسته كمحامي،و بعد اال ،4591 السجن إىل غاية

 .(499ص املصدر السابق، ، مرمي خمطاري
 .90صاملرجع السابق،  السجل الذهيب لوالية معسكر، وزارة اجملاهدين، -2
 .439،ص رجع السابقامل أنيسة واعلي،-3
 .154-195،ص ص ،املرجع السابق حممد رفاس -4

5
- Mohamed Guentari,op.cit, vol1, 2002, p333. 
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 كان يستقبل املرضى  و مطبخ و هبو، كانت حتتوي على صيدلية و قاعة للتمريض كبريتني كمرقد،
هناك إىل مدينة  وجدة  أما احلاالت املتعسرة فكانت تنقل من و اجملروحني ذوي اإلصابات اخلفيفة،

 .1مباشرة

 .التموين باألدوية -3- 1

،و بالتايل ضمان  ُيشّكل الدواء مادة حيوية و مهمة للحفاظ على اإلنسان من األمراض و األوبئة
،و يكثر الطلب على هذه املادة  يف حالة احلروب لكثرة اجلروح اليت  استمرارية النسل يف األرض

و عليه فإن الثورة التحريرية عملت بشىت  .تسبب الوفاة لصاحبهاتؤدي إىل تقرحات و تعفنات 
لذلك اجملاهدين و اجملاهدات و كل الشعب  و جّندت الوسائل لتوفري األدوية للمجاهدين،

 .بل و استعانت بالدول الشقيقة و الصديقة للترب  باألدوية  و إدخاهلا إىل اجلزائر اجلزائري،

 :داخل الوطن-أ

لكن بعد اتسا  الثورة يف  و التحريرية كان احلصول على األدوية سهال نوعا ما، يف بداية الثورة
اجلزائر تفطنت اإلدارة االستعمارية ألمهية الدواء بالنسبة للمجاهدين و الستمرارية الثورة، فأصدرت 

توبر أك 29ففي. 2و تقنني أيضا املعدات اجلراحية و نقلها و توزيعها، قوانني تنظيمية لبيع األدوية،
أصدرت احلكومة الفرنسية القانون الذي نص على منع استرياد األدوية املخدرة و املواد  1199

اهلدف  و كان. الكحول اجلراحيو  خاصة اليت تدخل يف تصنيع املضادات احليوية، و الكيماوية،
على و رغم كل هذه الرقابة  ،3من اختاذ هذه القرارات هو حرمان اجملاهدين من أبسط العالجات

 املسبلني بفضل كل الوحداتاألدوية من طرف السلطات االستعمارية إال أهنا كانت توز  عرب  

                                                 
1
- Mohamed Guentari,op.cit, vol1, 2002, p333. 

2
-Ahmed  Benkhaled, chroniques médicales  Algeriennes:les années de braise Houma Ed-

itions, Alger, 2006, p4.  
3

- Mostéfa Khaiati,op.cit ,p43 و ينظر أيضا: 
 Farouk Benatia ,Les  actions humanitaires pendant la lute de libération1954-1962, Editions 

Dahlab,1999,p75 .                                                
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ُتوقف كل صيديل يعمل على توزيع األدوية بدون خامت  كما كانت القوانني متنع و .و املسبالت
 1.رمسي أو تصريح

خرية من تقدمي متكنت هذه األ و نتيجة للرقابة املشددة اليت قامت هبا الشرطة الفرنسية،
كلغ من  21بتهمة محل  ثالثة شبان من تلمسان متعاطفني مع جبهة التحرير الوطين إىل احملاكم،

أجربت الصيادلة و بائعي اجلملة  و حكمت عليهم بعامني سجنا، و أشياء أخرى، القطن و
 تربير املبيعات قصد وضع حد الحتياطات اجلزائريني على التصريح بالكميات املخزونة و

 .2املقاومني

عملت جبهة التحرير الوطين على إنشاء ، و ملواجهة هذه التحديات االستعمارية الصعبة
 و أسندت هذه املهمة للمرأة بصفة خاصة  أو خاليا جلمع األدوية على مستوى األحياء، شبكة

دين من فكان أعوان االتصال باملنطقة تقدم إليهم قائمة مفصلة باحتياجات اجملاه و ذلك للتمويه،
اخل، ليتم تسليمها ...احلقن الضمادات و املواد املعقمة، املضادات احليوية، األدوية املسكنة لآلالم،

و حيرروا هبذا الشأن عدة وصفات طبية رمسية، تسمح  إىل بعض األطباء املتعاونني سرا مع الثورة،
من  و إىل اجليش يف اجلبل، ، مث تسّلملعون االتصال باقتناء األدوية بصفة طبيعية من عدة صيدليات

 .3بني األطباء الذين قدموا  يد العون للثورة الطبيب بن سونة من تيارت

مرتدية احلايك،  الصيدلية و هيقد كانت كل امرأة منتمية إىل هذه اخلاليا تدخل إىل  و
 تغري نو  أو لون احلايك  ،مث تذهب إىل بيتها و وتشرتي كمية قليلة من القطن و مواد أخرى

ثالثة دون أن  حىت يظن الصيديل أهنا امرأة أخرى، فتشرتي مرة ثانية و و حذائها كنو  من التمويه،
اليت تقوم  و من أدوية إىل رئيسة اخللية، ما اشرتينه،مث تقوم هذه النسوة بإيصال كل  ُيكشف أمرها

لدواء إىل اجملاهدين الذي يعمل على إيصال ا هي بدورها إىل نقل كل ما مّت جتميعه إىل قائد العرش،
ها بشراء الدواء ء،كما كانت املرأة تكلف أبنا4أو تقوم هي بنقله معرضة نفسها للخطر يف اجلبل،

                                                 
1
- Farouk Benatia ,op.cit ,p75 

2
-Ibid. 

 .435-439،صرجع السابق امل لي،نيسة واعأ-3
 1049مارس16: بنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس يوماميينة ورياشي بوحريز ،مقابلة شخصية مبسكن  -4

 .40:00:على الساعة
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من اجلنوب اجلزائري عن قصتها يف كيفية " مرمي دباح"احلاجة تتحدث  ،و ألن العدو ال يشك فيهم
ث يقوم عدد من األطفال بشراء كنا نعمل على توزيع األدوية حبي :"شراء األدوية و توزيعها فتقول

و بعد مجعه نقوم باالتصاالت حىت خنرجه  نو  من األدوية ألنه ال ميكن لفرد واحد شراء كل ذلك،
 .1"...و نوصله إىل  أماكن تواجد اجلنود و اجلرحى من املدينة

أهنا   اليت كانت تقطن مبدينة سيدي بلعباس، 2و حسب شهادة اجملاهدة شريفة مولسهول
 األدوية  العاملني بالصيدليةليعطيها كل من املاحي و بن سامل  ذهب إىل صيدلية القلوش،كانت ت

،لتوصلها إىل اجملاهد عباس اللوت الذي يقوم بنقلها و إيصاهلا إىل اجلنود يف  و القطن خفية
 3.اجلبل

و يف نفس السياق فإن بعض اجملاهدات استغلت عالقتها الطيبة بزوجة املعمر اليت تعمل 
اليت  اجملاهدة رقية سليماينو هذا ما أكدته لنا  ،القطن و الكحوللتطلب منها بعض  ندها،ع

كنت أذهب إىل زوجة املعمر اليت كنت أشتغل يف بيتها،و بعد االنتهاء من عملي أطلب :"قالت
 منها القطن و الكحول،و ملا تسألين املعمرة عن سبب طليب املتكرر  هلاتني املادتني أجيب بأن أخي

 4".يتعرض جلروح يف قدميه أثناء قيامه  بأعمال الفالحة باحلقل

و مع كل هذا  بقي نقص األدوية مشكال يطفو على السطح كلما جتددت املعارك،و هلذا 
و الذين كّلفتهم بتهريب  اضطرت قيادة الثورة إىل االتصال باملمرضات واألطباء يف املستشفيات،

اجملاهدة صورية بن دميراد يف هذا الصدد على كميات كبرية  قد حتصلت و األدوية حلساب الثورة،

                                                 
 .192ص ،، املرجع السابق...ةكفاح املرأ ،4591ن.أ.ث.و.و.ح.ب.و.د.م-1
درست يف  عائلتها متوسطة احلال، من أصول تلمسانية، يدي بلعباس،بس 4535جانفي 03شريفة مولسهول ولدت يوم-2

لتحقت مبشغل للخياطة امث  و يف نفس الوقت تدرس مبدرسة التعليم العريب، بتدائية،مدرسة فرنسية حىت حتصلت على شهادة اال
 شرتاكات مع االكلفت جب ،4599 مها لكي تلتحق بالثورة سنةضقال لتنتصلت هبا صديقتها حفيظة سا ملك لفرنسية،

لتتفرغ لرتبية  ستقالل،اال و بقيت هناك إىل غاية ،4592لتحقت باملغرب األقصى سنةاكتشاف أمرها ا و بعد  و األدوية،
-01-13شريفة مولسهول،مقابلة شخصية مبقر سكناها بسيدي بلعباس،يوم:نظر إىلي).أوالدها و مازالت على قيد احلياة

 .44:30:الساعةعلى  1049
 .نفسه راملصد-3
 .49:30على الساعة ،1041-44-01، يوم حبمام بوحجرمبقر سكناها  مقابلة شخصي اجملاهدة رقية سليماين،-4
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 الطاهر"اجملاهد ، أما 11971من األدوية من مستشفى سيدي بلعباس اليت كانت تعمل فيه سنة
 فيذكر أنه كان يتزود باألدوية من املستشفى املركزي لوهران مبساعدة املمرضات اجلزائريات "خمطاري

اليت قامت بتهريب  و اليت كانت تعمل كممرضة عند الطبيب الباز، 2"يالزهرة بن حي"و من بينهن 
 3.الطبية األدوية و املعدات

، بل تعداه إىل فقط مل يقتصر االتصال باملمرضات الاليت كن يعملن يف املستشفيات و
خري مثال على ذلك اجملاهدة فتيحة طيب براهيم، اليت  و ،الاليت كن يعملن يف عيادات األطباء

 هنا كانت تعمل يف عيادة الطبيب بن مسون و تأخذ كل مرة بعض األدوية دون علمه، تقول أ
و ملا قررت االلتحاق بالثورة قامت بتهريب كل .بكميات صغرية حىت ال تثري الشكوك حوهلا و

مع اآللة الراقنة  و آلة وزن الضغط، إضافة إىل معدات اجلراحة،مساعة، األدوية اليت كانت يف العيادة،
 .4جندية التحقت باجلبل كممرضة و ذخريته و سدس الطبيب وو م

أهنا كانت خترج الدواء من مستشفى سيدي  5"ميينة دنون"و تذكر اجملاهدة و املمرضة 
كانت تنظم فتيات تُقاة و تكتب هلن وصفات طبية ختول هلن شراء  و ،1197بلعباس منذ سنة 

                                                 
 .391ص املرجع السابق، حممد رفاس،-1
أصوهلا من وهران خدجية مدرسة املمرضات للصليب األمحر ماري فوليي  ،4539ولدت سنة (:املدعوة الباز)بن حيي  زهرةال-2

كانت متول جيش التحرير باملعدات قبل أن ،( سم احلريبو هلذا مسيت هبذا اال)انت تعمل عند الدكتور البازك ،4593يف 
 أمينة بن سعدون :نظر إىليللمزيد ) .1004توفيت سنة باملنطقة الرابعة للوالية اخلامسة،4591 إىل 4599تلتحق هبم من 

 .315،ص املرجع السابق حممد رفاس،: أيضا نظريو  ،21ص ،، املصدر السابق...مذكرات جزائرية ،شريف
 .310ص ،املصدر السابق مرمي خمطاري،-3
 . 05:10: على الساعة 1041-44-30:ومي مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لسيدي بلعباس، ،فتيحة طيب براهيم-4
لتحقت مبستشفى نفس ا كان والدها عضوا يف احلزب الشيوعي، بسيدي بلعباس، 4539من مواليد سنة يامنة دنون، -5

و كان سكريتري املستشفى يسلمها أمساء اجملاهدين اجملروحني و املعطوبني  فكانت اجلزائرية الوحيدة يف مصلحة اجلراحة، املدينة،
للمزيد .)4591ة طلق سراحها سنأو  عتقلت عدة مرات،ا و كانت تزود اجملاهدين باألدوية، حىت تقدم هلم كل ما حيتاجونه،

. 1009ماي 11-14:، امللتقى الوطين حول دور املرأة يف الثورة التحريرية بالوالية اخلامسة، املنعقد يومينة دنونيام:نظري
 .319-319ص ص ،املرجع السابق، مد رفاسحم:و ينظر أيضا (.قرص مضغوط حبوزة الطالبة)
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لسجن،كلفت أمها و أخواهتا لشرائه ألهنا  و بعد إطالق سراحها  من ا الدواء من الصيدليات،
 .1كانت مراقبة من طرف الشرطة

و حسب شهادة اجملاهدة مشيسة بابا أمحد اليت تذكر أنه كان عند تعرض اجملاهد ألي مرض  
كاحلمى، كانت تذهب بنفسها إىل الطبيب الذي يكون حمل ثقة و من املتعاونني مع الثورة كابن 

،و تذكر له نفس األعراض اليت يعاين هو منها على أهنا  مرابط بتلمسان عمها بابا أمحد أو الدكتور
لتذهب إىل الصيديل ليصرفها هلا كوصفة  فيحرر هلا وصفة طبية بامسها، هي من تشتكي منها،

 .2مث توصلها إىل اجلبل أين يوجد اجملاهد املريض نظامية،

  S.A.Sجندي فرسي يعمل لدى  لقد استطا  أحد اجملاهدين يف الوالية اخلامسة من استمالة
  فكان يزود اجملاهدين باألدوية الالزمة ملعاجلة اجلرحى و املرضى من اجملاهدين كسب تعاطفه،و  

 3.و من أبناء الشعب اجلزائري

و املعدات  خاصة تلك اليت تستعمل يف التخدير، و رغم كل هذه اجلهود إال أن األدوية و
حّتم على القيادة بالوالية اخلامسة البحث عن طرق و منابع  األمر الذي ،الطبية ظلت ناقصة جدا

و استعانوا باملداوين التقليديني  فعوضوها باألعشاب يف أحيان كثرية، أخرى لسد هذا النقص،
فمثال  كانت األعضاء اليت يُنوى قطعها  ، أو تعويضها بأشياء أخرى،4ملعاجلة الكسور و الرضوض

كبديل عن الكحول الذي كان ممنوعا لتتم العملية ( Ether)اإليثر تعقم باملاء الساخن بدون مادة
 .5بدون ختذير

قامت الثورة بوضع خطة للوقاية ،إذ منع  "الوقاية خري من العالج" و عمال باملثل القائل
 اجملاهد من تناول بعض املأكوالت اليت تسبب األمراض و معاقبة املخالفني ، كما منع شرب اخلمر

                                                 
 .املرجع السابق ،...امللتقى الوطين ،اجملاهدة ميينة دنون املدعوة مليكة -1
: الساعةعلى 1049-04-02جليدة بتلمسان،يوماجملاهدة مشيسة بابا أمحد،مقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن بأو  -2

44:30 
-40-43ملحقة بين صاف،يوم :شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت اجملاهدة فاطمة سنوسي، -3

 .د99:احلجم الساعي ، 41:39:على الساعة 1049
 153ص املرجع السابق، فاس،حممد ر  -4
 .309ص نفسه،املرجع  -5
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لتجنب  و كان الرتكيز على الوقاية بنشر املبادئ الصحية يف أوساط اجملاهدين،.1مةو التبغ و الش
هذا حبّث اجلندي على وضع قطرة أو قطرتني من ماء  و األمراض املتولدة عن شرب املياه مثال،

إىل  و غسل العينني باملاء و الصابون جيدا،حىت تزول األشياء اليت تضر العني، جافيل قبل شربه،
هذا أوال لالقتصاد يف استهالك  .2ك من اإلرشادات الصحية اليت كانت باالستطاعة تنفيذهاغري ذل

عدة اليت تأذت بشرب األدوية و استعماهلا إال يف الضرورة القصوى،فمثال بدل من شراء دواء آالم امل
رينة ، كما أن ، ُيشرتى بدله دواء املورفني و األدوية املهمة يف اجلراحة و لعالج الغرغاملاء امللوث 

 .الوقاية توفر جهود املمرضني و املمرضات و األطباء الذين كان عددهم قليل باملقارنة بعدد اجلنود
فحاولوا توفريها وذلك جبلبها من اخلارج عن  كله فإن مشكل نقص األدوية مل حيل هنائيا،  و مع هذا

 .باملنظمات الدولية الشقيقة و طريق اإلستعانة بالدول الصديقة و

 المساعدات الخارجية-ب

املغريب نتيجة تكثيف  بدأت وفود الالجئني تتدفق إىل الرتاب التونسي و 1199بعد سنة 
بعدما كان الالجئون  العمليات العسكرية الفرنسية ضد الفالحني اجلزائريني يف عمق اجلزائر،

باهلم حبفاوة إال رغم استق و تونس، مقتصرين على سكان الشريطني احلدوديني يف كل من املغرب و
فهما مل تستطيعا  أن هاتني الدولتني مل تكونا غنيتان للتكفل هبم خاصة يف جمال الرعاية الصحية،

 3.أن توفرا هلم ال مستشفيات وال أطباء للعالج

 : أمام هذه الوضعية املتدهورة للجزائريني اختذت جبهة التحرير الوطين عدة إجراءات أمهها و
بن مساعني :و كلفت جمموعة من األطباء املنخرطني فيها أمثال اجلزائري، إنشاء اهلالل األمحر

   يف  و .4و األستاذ مراد عبد اهلل و أنيس برامشي، و التيجاين هدام، عبد السالم هدام، بومدين،
 و انضم إليه العديد من املثقفني اجلزائريني من تأسس اهلالل األمحر اجلزائري، 1197سبتمرب 29

                                                 
 .159ص  املرجع السابق، عمار قليل،-1
 .11،ص نفسه املرجع-2
 .123-199ص ص املصدر السابق، منور صم،-3
 .نفسهاملصدر -4
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،كان هدف  و قد اختذ من املغرب مركزا له ،2و اآلنسة زوبيدة بلحاج 1دة مامية شنتوفبينهم السي
،ليقوم بالتكفل  اجلبهة من تأسيسه هو ربط صالته مع املنظمات اإلنسانية العاملية األخرى

 .3بالالجئني و اجلرحى و املرضى و املعطوبني

لصليب األمحر و اهلالل متكن اهلالل األمحر اجلزائري من إقنا  اللجنة الدولية ل
و هذا بفضل التحركات الدبلوماسية للدكتور  لالعرتاف باهلالل األمحر اجلزائري،( CICR)األمحر

و هبذا االعرتاف استطا  فك احلصار الذي كان مفروضا  بن تامي اجلياليل خاصة مبدينة جنيف،
ى األسرى اجلزائريني من على الالجئني اجلزائريني و املعتقلني من مناضلي جبهة التحرير و عل

 .4جماهدي جيش التحرير الوطين

و قد حاول اهلالل األمحر اجلزائري بكل ما أويت من قوة أن يوفر الدواء و املعدات 
و خاصة بعد اشتداد احلرب و تزايد عدد  ، الصحية، و اليت كان البحث عنها من أولوياته

و قد تلقى املساعدة و العون من  التحرير، اجملروحني و املرضى يف صفوف املواطنني و جنود جيش
 5.احملسنني  و خاصة من اهلالل و الصليب األمحرين من البلدان الصديقة

 كّثف اهلالل األمحر جمهوداته جلمع املساعدات و اإلعانات لصاحل الالجئني اجلزائريني،
أمحد إىل القاهرة أين توجد و ذلك بتوجيه اللجنة املسرية له بقيادة الطبيب بن تامي اجلياليل و بابا 

                                                 
،  ثريةمن عائلة زراعية ،   451كران بنواحي تلمسان حاليا سنةولدت بنب س مامية شنتوف و امسها األول مامية عيسى،-1

،قامت  انتقلت إىل اجلزائر العاصمة إلهناء دراستها يف كلية الطب كقابلة كان والدها عضوا نشطا يف حزب الشعب اجلزائري،
أفرج عنها ، لتزج بالسجن 4599-09-11لتحقت بالثورة و اكتشف أمرها يف ا، بإنشاء خاليا اإلناث التابعة حلزب الشعب

،عملت مع أول فريق للهالل  السفر إىل تونس لتلتحق بزوجها عبد الرزاق بوشنتوف أجربت على ،مع وضعها حتت املراقبة
و بعد سنة من ذلك عينت  ،4599ة ستقالل حتصلت على شهادة ليسانس يف العلوم السياسية سنبعد اال األمحر اجلزائري،

 :ينظر إىل للمزيد)  .عتزلت السياسة لتتفرغ لعائلتهاا،مث  على رأس اإلحتاد النسائي اجلزائري
Mostéfa Khiati ,op. cit,  pp386-387 

-99،ص ص 1043، ،اجلزائر منشورات ألفا ،4ط حمفوظ عاشور،:تر شهادة، :،اهلالل األمحر اجلزائري مصطفى مكاسي-2
95. 

 .123-199،ص ص ،املصدر السابق منور صم -3
 .123-121،ص ص لسابقاملصدر ا منور صم،: ، و ينظر أيضا92ص ،املصدر السابق، مصطفى مكاسي-4
 .199،ص املرجع السابق حممد رفاس،-5
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و بالفعل كّللت جمهوداهتم بالنجاح إذ ترب  العرب  السفارات العاملية و النشاط الدبلوماسي املكثف،
 .1باملساعدات و اإلعانات

كما حضر اهلالل األمحر اجلزائري الندوة الدولية للصليب األمحر و اهلالل األمحر املنعقد يف 
و الثورة اجلزائرية  و كان هذا أعظم انتصارات اهلالل ،1197أكتوبر 29نيودهلي عاصمة اهلند يف 

و قام بشرح  هو املشاركة يف هذه الندوة بعد شهر واحد فقط من تأسيسه، و يف ذلك الوقت،
و قد شارك يف هذه الندوة وفد مهم و هام ضم  2.معاناة الشعب اجلزائري و الالجئني للعامل

و اآلنسة بن  د و بن تامي و أوهيمي و برامشي و بن مساعني،بوكلي و بابا أمح :اإلخوة السادة
التقوا بالرئيس رجع الوفد إىل القاهرة أين  و بعد النجاح الذي حققوه يف هذه الندوة، حجي،

 3.و حصل الوفد على عدة مساعدات مالية و مادية و على املساندة املعنويةاملصري عبد الناصر 

زائري من جلب األموال و املواد الغذائية و األدوية بكميات و هبذا متكن اهلالل األمحر اجل
 4.مّكنته من القيام بأعمال جليلة لصاحل الالجئني هائلة و من خمتلف دول العامل،

كما جنح يف توقيع بروتوكول يقضي بتحويل مرضى اهلالل األمحر اجلزائري حنو الصليب 
 حتويل ألف و مخسمائة متّ و بذلك  ، سىاألمحر اليوغساليف حبضور الدكتور حممد أمري بن عي

 5.و كانت تتم هذه العملية على مستوى مدينة طنجة معطوب إىل هذا البلد، (1911)

 و التكفل هبم مبستشفيات  عمل اهلالل األمحر اجلزائري على تسفري اجملروحني إىل اخلارج،

 

                                                 
 .129ص  املصدر السابق، منور صم،-1
 .املصدر نفسه -2

3
-Hadj M’hamed Trigui(Triki), actions humanitaires d’un comité de willaya du croissant 

rouge Algérien ,éditions et diffusion El-Boustan, Alger, 2005, pp 47-48. 
  .125-129،ص ص ،املصدر السابق منور صم: و ينظر أيضا

 .121-121ص ص  املرجع السابق، حممد رفاس،-4
 .413ص املرجع السابق، توفيق برنو،-5
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ليه داخل الوطن و على أدى ذلك إىل توفري الدواء ملرضى آخرين هم حباجة إ ،1خارج اجلزائر
ناهيك عن إصابة  و هبذا يكون قد أسدى خدمة جليلة للقطا  الصحي خالل الثورة، احلدود،

اجملاهدين و اجلزائريني بأمراض و عاهات يصعب عالجها دون مساعدة األخصائيني املوجودين يف 
 اد السوفيايت،اإلحت تشيكوسلوفاكيا، يوغسالفيا،) بعض الدول الصديقة ذات النظام االشرتاكي

 .2(،كوبا أملانيا الشرقية

لقد أدركت جبهة التحرير اآلثار العميقة و اإلجيابية اليت ميكن أن ترتكها املرأة يف األوساط 
فربزت عدة  ،3فقررت حتميلها مسؤولية متثيل القضية اجلزائرية خارج حدود الوطن اخلارجية،

 كان هلا الدور الكبري يف مجع التربعات   اليت ،4شخصيات يف هذا اجملال أمثال زكية بوضياف
 و سوريا و احلجاز  تونس،)  و كسب الدعم املادي و املعنوي للثورة اجلزائرية بالبلدان العربية

و االستعراضات اليت كانت  منتهزة احلفالت اليت أقيمت تضامنا مع الشعب اجلزائري، ،(و العراق
كما قامت العديد من اجملاهدات اجلزائريات من متثيل   5.ةتنظم يف املناسبات املخلدة للثورة اجلزائري

و باألخص خالل  الثورة يف خمتلف األقطار العربية للتعريف هبا، و مجع التربعات و اإلعانات،
 األسابيع اليت أقيمت من أجل دعم الثورة يف كل من القاهرة و العراق و اململكة العربية السعودية

 6.و سوريا  و األردن

                                                 
و يذكر اجملاهد  تكلف اهلالل األمحر اجلزائري مبهمة ترحيل و مرافقة املرضى ذوي احلاالت املستعصية و الكبار اجملروحني،-1

 املرجع السابق، حممد رفاس،:نظر إىلي) .معطوبا إىل اخلارج(200) ء سبعمائةهاري أن اهلالل األمحر متكن من إجالالطيب الن
 . 129ص 

 .Mohamed Guartari,op.cit ,vol1, 2002, p344:، و ينظر أيضا 199ص ،املصدر السابق، منور صم-2
 مؤسسة املنشورات العسكرية، مديرية االتصال و االعالم ،(119 ،)،جملة اجليش املرأة اجلزائرية و الثورة التحريرية، -3
 .19ص ،4555مارس ،و التوجيه، اجلزائر 
 "ملحق إداري"مارست مهنة التمريض مث تولت مهام  ،4599ذ لتحقت بصفوف جيش التحرير الوطين منا: زكية بوضياف-4

املنظمة الوطنية  ،(419 ،) ،جملة نوفمرب أولضياف، زكية بو :ظر إىلين).لدى مصاحل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
 .53-51،ص ص4559ة سن ، للمجاهدين،اجلزائر

 .09ص ،(99 ،)، لسان حال جبهة التحرير الوطين ،جريدة اجملاهد-5
 .442املرجع السابق،ص عبد الكرمي بوصفصاف و آخرون،-6
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 ت املرأة اجلزائرية أن تسجل حضورها و أن تلعب دورا مهما يف احملافل الدولية،استطاع
إذ شاركت يف العديد من املؤمترات النسائية  خاصة بعد تأسيس اإلحتاد العام للنساء اجلزائريات،

و من بني هذه املؤمترات  و كسب التأييد الدويل،1و قامت بدور الدعاية للثورة اجلهوية و العاملية،
 :ذكرن

عمل الوفد النسوي املكون من عدة جماهدات كمامية (:1197أكتوبر) مؤمتر الصني الشعبية*
و اغتنام الفرصة  على التعريف بالقضية الوطنية يف األوساط الصينية، ،2شنتوف و خرية مصطفاوي

ن و جتسدت جهودهن يف تقدمي الصني الشعبية املواد الصيدالنية فضال ع لطلب اإلعانة و الدعم،
 3.الدعم السياسي

يف املؤمتر الرابع لإلحتاد النسائي  عملت املشاركات(: 1191 جوان 19-11)مؤمتر فيينا*
و تقدمي تقرير مفصل حول وضعية املرأة ،الدميقراطي على توجيه دعوة للنساء اجلزائريات للمشاركة 

اخلتامي على الئحة خاصة و قد صادق املؤمتر يف بيانه  و التعريف بالقضية اجلزائرية، يف اجلزائر،
 :باجلزائر جاء فيها

 التنديد بالفضائح و اجلرائم الفرنسية. 

الوعد بالزيادة يف اإلعانة املادية للالجئني اجلزائريني و خاصة األطفال. 

مّت  و حضر وفد نسوي جزائري أشغال مؤمتر النساء األلبانيات،(:1191نوفمرب)مؤمتر ألبانيا*
 4.ري و نضال املرأة اجلزائرية خاصةفيه األلبانيات نضال الشعب اجلزائ أيّدتإصدار بيان مكتوب 

تأسيس ببعد أن قامت السيدة مجيلة رحال (:1111أفريل )مؤمتر األفرو اآلسيوي بالقاهرة *
 مثلت اجلزائر باملؤمترو هي اليت منظمة تضم النساء اجلزائريات بالقاعدة الغربية باملغرب األقصى، 

                                                 
 .452املرجع السابق،ص املتحف اجلهوي للمجاهد ببسكرة،-1
 .449ص املرجع السابق، لكرمي بوصفصاف و آخرون،عبد ا-2
3-Farouk Benatia,op.cit, p101،  15ص ،املرجع السابق املرأة اجلزائرية و الثورة التحريرية، :نظر أيضايو. 
  ،09ص،4594جانفي 10 ،(99 ،)لسان حال الثورة التحريرية،  ،جريدة اجملاهد التضامن الشعيب، :بعد املظاهرات -4

 .15ص ،املرجع السابق، رة التحريريةاملرأة اجلزائرية و الثو : يضاو ينظر أ
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 1.بالقاهرة اآلسيوي األفرو 

 آسيوي -يف مؤمتر األفرو 1111شاركت املرأة يف بداية شهر جانفي (:1111جانفي)مؤمتر مصر*

ف باملأساة اجلزائرية على الصعيد حيث عملت املشاركات على التعري نعقد يف القاهرة،االذي 
 2.اإلفريقي و اآلسيوي

 املؤمتر اخلامس للنساء شارك وفد من النساء اجلزائريات يف(:1111جانفي) مؤمتر ألبانيا*
و انتهزن هذه الفرصة  ،أنور خوجا فحضيت املشاركات اجلزائريات مبقابلة الزعيم األلباين األلبانيات،

 3.فكان هلن ذلك ليطلنب منه اعرتاف ألبانيا باحلكومة اجلزائرية املؤقتة،

زائريات على مجع لقد أسفر نشاط كل من اهلالل األمحر اجلزائري و اإلحتاد العام للنساء اجل
كما   و األسلحة، سواء األدوية أو األموال اليت كانت يذهب جزء منها لشراء األدوية التربعات،

و البعض اآلخر كان يوضع  كانت توجه البعض من املساعدات يف اجملال الطيب  إىل الالجئني،
 .4خل اجلزائرسواء يف القاعدة اخللفية للثورة باملغرب أو يف دا حتت تصرف قيادة الثورة،

برهنت فيها على وعييها جتاه الرسالة املوكلة  و هكذا كان للمرأة اجلزائرية نشاطات كبرية،
و أكدت ملسؤوليها أهنا كانت على قدر كبري من املسؤولية يف متثيل القضية اجلزائرية خارج  ،5إليها

 .و كسب الدعم املادي و املعنوي حدود وطنها ،

 .الصحــــــــةنشاطــها في مجــــال -2

 ميكن إرجا  أسباب إقبال املرأة على اجملال الصحي و املسامهة فيه إىل طبيعتها املالئمة للتمريض،

                                                 
1
- Château de Vincenne,  service historique de la défence,BN º1H1585/VI27 135F5/ 1H1585 

/D3 , fiche NºA.67/A/1-8-5.1961/S.D. E.C. E. Nº 45.005 du 31 Mai 1961.  
،  املرجع السابق املرأة اجلزائرية و الثورة التحريرية،: و ينظر أيضا، 09ص املصدر السابق،،...التضامن الشعيب:بعد املظاهرات -2

 .15ص
 .30-15،ص صاملرجع نفسه  -3
 .49:30على الساعة 1041-44-41،يوم  مقابلة شخصية مبسكنه الكائن بالكمني وهران اجملاهد طاهر خبيث،-4
 .445،ص،املرجع السابق عبد الكرمي بوصفصاف و آخرون-5



 المنظومة الصحية بالوالية الخامسةالمرأة في  دور                    الفصل الثاني

 

161 

 

كما    1.احلنان ،كالرقة و الرأفة و لكوهنا تتمتع بصفات تؤهلها أكثر لعالج املريض و االعتناء به 
ذلك لسد النقص الذي   لتمريض، وأن القيادة الثورية تعمدت توجيه الفتيات املتعلمات مليدان ا

 .كان يعانيه هذا القطا  خاصة بعد تضييق اخلناق على املمرضني و األطباء

 .تكــويـــن الممــرضـــــــــات-2-1

فقند عاننت منن الننقص  اخلامسنة،مل يكن نقص األدوية هو املشكل الوحيد الذي واجه قيادة الوالية 
ممنا اسنتلزم عليهنا تكنوين رجنال و نسناء يف  اصة التمريض،الفادح يف اإلطارات يف جمال الصحة و خ

هذا اجملال، و كان هذا التكوين يتم إما يف امليدان داخل اجلزائر، أو بالقاعدة اخللفينة الغربينة بنالغرب 
 .األقصى

 .داخــل الجـزائـــــر-أ

كرت القيادة ف من يعاجل املصابني، و قلة أمام اإلصابات الكثرية للمجاهدين بعد تطور الثورة،
 لكن اعرتضتهم مشكلة كبرية ،الثورية بتجنيد األطباء اجلزائريني يف صفوف جيش التحرير الوطين

، هلذا كنا نشاهد يف بداية  و هي أن عدد األطباء اجلزائريني إبان االستعمار الفرنسي كان قليال جدا
لرقابة من طرف اإلدارة و لكن هؤالء تعرضوا ل 2.الثورة بعض املمرضني يقومون مبهام األطباء

 .االستعمارية

و هلذا أدركت القيادة الثورية بالوالية اخلامسة أمهية اخلدمات اليت ميكن أن تقدمها املرأة 
سواء من كن قد خترجن أو مازلنا  فبادرت أوال االتصال باملمرضات، املمرضة حلل هذا املشكل،

هدون على استقطاب أوال املمرضات الالئي فأقدم اجملا يدرسن باملدارس الشبه الطبية الفرنسية،
فالتحقت هبا أكثر من  درسن يف املدارس الشبه الطبية مبدينة وهران، و إقناعهن باملشاركة يف الثورة،

 ،1191أربعة منهن على األقل يف ميدان الشرف سنة  تسقط ممرضة، (19)مخسة عشر

                                                 
-1009، ماجستري جامعة اجلزائررسالة  ،91-91العالقات بني الواليات التارخيية للثورة التحريرية  يوة،ر عبد املالك بوع-1

 .03ص ،1009
 .121-123ص ص املصدر السابق، منور صم،-2
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أما املمرضات املتخرجات .حاج عابد و عاتقة و صفية بن علي، ،1زوبيدة سويف نوار، فضيلة:و هن
 زهرة بن حيي، قادرة كتان،: فهن 1193عام " ماري فوري"من مدرسة املمرضات للصليب األمحر

و هن زازة غربيين  ،1199 عام  "الراشدية "و من املدرسة الفرنسية اإلسالمية للممرضات
املدعوة  ة ،مربوكة بوعالممجيل،زهرة عبدي املدعوة  ،ليلى مفتاح ،حفيظة برامشي (أوروبريين)

 2.رشيدة

كما اتصلت القيادة الثورية ببعض املمرضات الاليت كن يعملن يف عيادات األطباء 
إذ كن يتنقلن إىل مكان  إلقناعهن بضرورة مساندة اجملاهدين و معاجلتهم، الفرنسيني أو اجلزائريني،

 3.مراكز اجملاهدين يف الريف تواجد اجلرحى من اجملاهدين سواء يف بيوهتم يف املدينة أو يف

رطات يف صفوف جيش أمام تضييق اإلدارة الفرنسية اخلناق عليهن و تزايد عدد املنخ و
و اشتداد العمليات العسكرية، توجب على القيادة الثورية البحث عن بديل هلؤالء  ،التحرير الوطين

أو ممن لديهن  البأس به،فاختارت البعض من اجملاهدات ممن كن لديهن مستوى علمي  املمرضات،
 4.معرفة مسبقة مببادئ اإلسعافات األولية، حىت يستطعن استيعاب و فهم الدروس اليت تعطى هلن

                                                 
كان مرتجم   والدها سي عبد الرمحن ،توفيت والدهتا و عمرها سبعة سنوات، 4539-04-03ولدت يوم:زوبيدة صويف-1

بوهران كمرتبصة يف  (Marie Feuillie) ماري فوفيي :لتحقت مبدرسةاهناء دراستها الثانوية إبعد  قضائي مبحكمة وهران،
تصال او يف نفس الوقت أصبحت عضوا يف املنظمة املدنية بوهران ك جمال التمريض حتت إشراف الدكتور النقاش و بن مساعني،

لتعمل يف مستشفى جيش  ،4592لتحقت باجلبل يف جانفياكتشاف أمرها ا و بعد  هذه املدينة،بني املسؤولني السياسيني يف 
الذي دّمره  كتشف أمر املستشفى،ا  4592و أثناء عملية متشيطية سنة لعالج اجملاهدين، نشريسالتحرير الوطين مبنطقة الو 

و توىل إخواهنا اجملاهدون دفنها يف هذه  ض،وبيدة حتت األنقالتستشهد اجملاهدة سويف ز  جنود العدو على رؤوس الجئيه،
 ..Mohamed Freha, op.cit, p190:ينظر إىل.  املنطقة

2
-Mostéfa Khiati ,op cit, p 112. 

 : على الساعة 1041-44-01يوم مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس، فتيحة طيب براهيم،-3
44:00 . 

و اجملاهدة عائشة هامشي، مقابلة شخصية مبقر سكناها ببين صاف : قمت هبا مع اجملاهدتان هذا حسب الشهادات اليت و -4
املقابلة الشخصية مبقر  ،(البهجةاملدعوة ) روميكميينة  و ،43:19:ةعلى الساع 1049-41-19 يوم والية عني متوشنت،
 .05:19 :على الساعة ،1049-02-10:يوم بوهران، 11سكناها بليسطو رقم
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اليت ذكرت أن سبب جتنيدها يف جيش التحرير الوطين هو 1و هذا ما أكدته اجملاهدة عائشة هامشي
 ها و افات اليت كان يأيت هبا أخمن كتب اإلسعتعلمت مبادئها  و اليت معرفتها باإلسعافات األولية،

 2.الذي جّند إجباريا يف اجليش الفرنسي

لقد ساهم بعض األطباء يف إعطاء دورات تكوينية يف التمريض للمجاهدين و اجملاهدات ، 
إذ كان  يقدم هذه الدروس يف  أمثال الدكتور نقاش الذي كان من األطباء األوائل يف هذا اجملال،

و هذا  و كان ذلك خالل  أيام العطلة األسبوعية و األعياد، ،1199يف قبو بيته بوهران منذ ص
أهنا كانت تذهب مع صديقتها فتيحة الزموشي يف :" ما أكدته اجملاهدة عمارية ورديغي إذ قالت

إىل عيادة الدكتور النقاش يف وهران حلضور دورة  سيارة والدها الذي غطاها بعلم فرنسا للتمويه،
و قد خطى الدكتور .3"الطريقة مث ترجع بعد االنتهاء من ذلك إىل اجلبل بنفس تكوينية يف التمريض

بن مساعني نفس خطى الدكتور النقاش يف تكوين املمرضات و املرشدات السياسيات يف قبو منزله 
و حسب شهادات جماهدي املنطقة اخلامسة للوالية اخلامسة أن الدكتور بن زعمة  ،4مبدينة وهران

 .5بتكوين املمرضنيكان هو أيضا يقوم " ابن سينا" بن صابر املدعو

-1191التكوين يف جمال التمريض خالل الفرتة املمتدة ما بني قد نشطت عمليات و
ألن  ضرورة احلرب كانت  بعدما كانت بطيئة و مقتصرة على بعض املناطق دون األخرى، ،1112

                                                 
املدرسة العربية  درست يف املدرسة الفرنسية ببين صاف،و ،4532-01-12ولدت يوم  :شة هامشي املدعوة نورية عائ -1

تدربت على السالح، و قد آثرت القيادة باملنطقة الثالثة بتوجيهها إىل  و ،4599 لتحقت بالثورة يفا ،يف آن واحد  اإلصالحية
 و الرابعة و اخلامسة للوالية اخلامسة، هذا اجملال، نشطت يف املنطقة الثانية و الثالثةنظرا حلاجتهم امللحة إليها يف  جمال التمريض،

ألقي عليها القبض بنواحي  لتفاف حول جبهة و جيش التحرير ،تعاجل املرضى و تقوم بتوعية الشعب اجلزائري لتقنعه بضرورة اال
لتستقر مع زوجها  وجها أهلها مبجرد خروجها من املعتقل،فز  طلق سراحها،أ 4590سنة  اعتقلت مبعتقل سيدي علي و مستغامن و

للمزيد ينظر ).شرتاكات يف نواحي باريس إىل يوم االستقاللقامت جبمع اال اجملاهد يف فرنسا أين استأنفت عملها الثوري و
 .(43:19:على الساعة 1049-41-19عائشة هامشي، مقابلة شخصية مبقر سكناها ببين صاف والية عني متوشنت،يوم:إىل

 .املصدر نفسه -2
على  1049جانفي  01-03 ورديغي املدعوة نزيهة مبقر منظمة اجملاهدين ببين صاف يومعمارية شهادة حية للمجاهدة  -3

 (.، حبوزة الطالبةملحقة ببين صاف :الشهادة موجودة باملتحف اجلهوي بعني متوشنت).43:30:ةالساع
4
 -Mohamed Benaissa Amir, contribution à l’étude de l’histoire de la santé en Algérie autour 

 d’une expérience vécue A.L.N wilaya 5, office des publications universitaires, Alger, p106. 
 .23ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،-5
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فما كان من القيادة الثورية  اجملاهدين، تتطلب املزيد من املمرضات نظرا لكثرة اجلرحى و املرضى من
بالوالية اخلامسة إال أن اختارت من بني اجملاهدات املتعلمات الالئي التحقن باجلبل إثر إضراب 

تكوينا ميدانيا النعدام مراكز تكوين  لتكوينهن يف جمال الصحة، 1191 ماي11 الطلبة يوم
 1.ثابتة

ن مستوى معني من التعليم ال يقل عن شهادة التعليم ن هلو و كان يشرتط يف هؤالء الفتيات أن يك
و عن هذا التكوين امليداين تقول اجملاهدة و املمرضة  ،2(CEP Français)االبتدائي بالفرنسية طبعا

أهنا انتقلت من بين صاف إىل منطقة بين سنوس، لتتعلم التمريض  3فاطمة سنوسي املدعوة فتيحة 
فوج : كانت تنقسم إىل فوجني موعة اليت جاءت من تلمسان،هذه اجمل ،على يد جمموعة بن زرجب

 خياطة اجلروح،)و كيفية معاجلة اجلرحى فتعلمت اإلسعافات األولية، فوج املمرضني، املتطوعني و
 .4...(نز  شظايا الرصاص و معاجلة الكسور

و قام بتأسيس مدرسة بالوالية اخلامسة لتكوين  قد حتدى الدكتور دامرجي الصعاب،
،إذ أحضر الدكتور دامرجي هلم  5مرضني و ساعدته يف تكوين املمرضات اجملاهدة زبيدة ولد قابليةامل

فتخرج على أيديهم العديد من املمرضات اللوايت مت تكليفهن فيما بعد بإدارة  مرجعا بيداغوجيا،
 رمي خمطاري م ليلى الطيب يف املنطقة الرابعة،:ّ نذكر منهن مصاحل الصحة يف املناطق أو العيادات،

                                                 

1-Mostéfa Khiati ,op cit ,p45. 
 .14ص ،املرجع السابق ،حسني فوزاري :نظر أيضاي، و 31ص ،رجع السابق، امل...إبان ثورة التحرير الصحة و العالج-2
بن ابتدائي مبدرسة تلقت تعليمها اإل من أسرة ميسورة احلال، 4539ة سن املدعوة فتيحة سنوسيفاطمة السيدة ولدت  -3

نتقلت امث  الرسائل الثورية،شرتاكات و أمساء اجملاهدين و بدأت بكتابة اال قام بتجنيدها السيد سيدي يعقوب بومدين، .سينا
 كانت تنشط بني منطقة الرمشي  .أين قام الكولونيل بوجنان بتجنيدها و تعلمت طرق التمريض (ُهنني) إىل جهة بين خالّد

عتقلت للمرة الثانية و أخذت إىل مركز ا و عتقلت يف املرة األوىل بناحية وهلاصة و لكن أطلق سراحها،ا و وهلاصة و بين صاف،
أطلق سراحها إال أهنا وضعت  ،و نظرا لعدم ثبوت األدلة حوهلا، يوما41ببين صاف عذبت ملدة  (قاعة احلفالت)يب التعذ

 ، ،شهادة حية موجودة باملتحف اجلهوي لوالية عن متوشنت ملحقة بين صاف فاطمة سنوسي: للمزيد ينظر إىل). حتت الرقابة
 (حبوزة الطالبة.)1049-40-43: سجلت يوم

 .ر نفسهاملصد -4
 أمينة بن:نظر إىلي).أصبحت زوبيدة ولد قابلية مسؤولة عن هذه املدرسة يف منطقة معسكر ملدة قصرية قبل أن تستشهد-5

 (.432-439ص ص ،، املصدر السابق...من أحداث سعدون شريف،
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و يف املنطقة  ،يف املنطقة السادسة" صليحة خيو"يف املنطقة السادسة مث يف املنطقة السابعة، و 
 .2"قايد أمحد"زوجة  1"خدجية تلمساين"الثالثة 

 ، ،حورية ،بديعة رشيدة نادية ،) و قد حرص الدكتور دامرجي على إعطاء الفوج األول
تكتب املرتبصة كل  دام مدة ثالثة أشهر،4شبه طيب متكاملتكوينا ( 3...بوذريع مجيلة و حفيظة 

، كان التكوين النظري مصحوبا دائما بالتطبيق على 5الدروس يف دفرت لتحفظها عن ظهر قلب
 .6أرض امليدان عند معاجلة اجلرحى من اجملاهدين

، كمرض  و كانت الربامج الدراسية تشمل دراسة أعراض األمراض املنتشرة آنذاك بكثرة
و إعطاء املرتبصة طرق تقدمي  و التعرف على مكونات اجلسم، لسل و بعض األمراض املعدية،ا

،ناهيك عن كيفية متابعة  اإلسعافات األولية و مبادئ العالج البسيط مبا فيها ضرب احلقن
و الرتكيز على األمراض اليت تصيب األطفال، خاصة و أن هذه الدفعة كان اهلدف منها  ،7املرضى

 8.ملمرضة تكوينا كممرضة و كمرشدة اجتماعية يف نفس الوقتتكوين ا

                                                 
من  1199وجت سنة تز  ،أصلها من فرندة، درست يف كلية الطب بالعاصمة اجلزائرية: (املدعوة صليحة)خدجية تلمساين-1

  لتحقت بالثورة،التحقت بزوجها بوجدة بعد أن ا بنها عند أمها واتركت  ،1193 و حتصلت على دبلومها سنة قايد أمحد،
نتقلت إىل ا، جتماعية هتتم باملرضى و الالجئنيا،فعملت كقابلة و مسؤولة  مع الدكتور هدام "لوزوتو"هناك عملت مبستشفى و

لتقوم بتسيري مركز تكوين املمرضات واملساعدات  ، ة إىل وجدةدلطفي بالعو  أمرها 1197يف سنة  ،و مستشفى هود بربكان
 .393حممد رفاس ،املرجع السابق ،ص: للمزيد ينظر إىل.) ستقاللجتماعيات إىل غاية االاال

2-Mostéfa Khiati ,op.cit, p45. 
 .93،ص املصدر السابق مرمي خمطاري،-3
 .439ص ،، املرجع السابق...ة مرمي اجملاهد أنيسة واعلي،-4
 .05:19:ةعلى الساع 1049-02-10م يو  مقابلة شخصية مبسكن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران، صليحة خيو،-5

 .439،املرجع السابق،ص أنيسة واعلي-6
 .31، املرجع السايق الصحة و العالج إبان ثورة التحرير،-7
 .05:19:ةعلى الساع 1049-02-10،يوم اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران ،مقابلة شخصية مبسكن صليحة خيو -8
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لتمريض بتكوين املمرضات و ُكّلفت املمرضات الاليت أهنني تربصهن و أصبحن ميارسن ا
و هذا ما قامت به اجملاهدة أنيسة بركات  .1و إعطائهن دروسا يف اإلسعافات األوليةاجلديدات، 

و يف بعض األحيان كانت اجملاهدة تتلقى تكوينا  ،2لثانيةفت بتكوين املمرضات باملنطقة ابعدما كلّ 
املدعوة نصرية مث ) و هذا حسب رواية اجملاهدة ميينة ورياشي بوحريز تطبيقيا يف امليدان مباشرة،

كانت صليحة ولد قابلية تدربنا على كيفية عالج اجلرحى من اجلنود الذين   :"اليت قالت( عزيزة
و كذلك  نتعلم كيفية التضميد و تعقيم اجلروح، عركة إىل املستشفى،كانوا يأتون هبم من ساحات امل

 3".ضرب احلقن

 ، إىل أفنننواج ال يتعننندى الواحننند مننننهن ثنننالث فتينننات نكاننننت اجملاهننندات املرتبصنننات تقسنننم
و بعننند انتهننناء  كنننان كنننل فرينننق منهمنننا يأخنننذ دروسنننا ملننندة ينننومني كننناملني تسنننهيال ملهنننام التننندريب، و

يننزود كننل فننوج بكميننات األدويننة مننع التعليمننات الطبيننة " سنني حكننيم"مننارجيالتنندريب كننان النندكتور د
 كنننان يوصننني املمرضنننات  و و تعنننني يف أحننند ننننواحي و قسنننمات الوالينننة  للعمنننل فيهنننا، لالسنننتعمال،

كننننذا إعطنننناء  املعاملننننة احلسنننننة ألبننننناء املنطقننننة، و و يؤكنننند علننننيهن خاصننننة علننننى اجلانننننب الوقننننائي و
 .4السل اجلذري، ويد،التلقيحات ضد األمراض مثل التيف

  املمرضات، الوحيد الذي محل على عاتقه تكوين املمرضني و الدكتور دمارجيو مل يكن 
أنه و يف كل منطقة كان هناك تكوين سريع يسري عليه أطباء " زيغوت"عن هذا يذكر الربوفسور  و

 .5نود تكوين ممرضني من بني اجل جيش التحرير الوطين، الذين كانوا يقومون باختيار و

،مما أدى إىل تطوير التكوين  تطور األمور العسكرية إىل حاجة الثورة امللحة للمسعفني أدى 
فعمدت القيادة العليا إىل  اجلميع على دراية بأجبديات التمريض األولية، ليصبح اجلنود ويف أوساط 

 ما باألمورأي أن يكون مل ،تكوينا جيدا لرتتقي به إىل فكرة اجلندي الكامل تكوين اجلندي
                                                 

 .95،املصدر السابق ،ص  مرمي خمطاري -1
 .121ص املرجع السابق، حممد رفاس،-2
 .40:00:ةعلى الساع 1049مارس49: بنتها حبي بن دميراد  صورية يومامقابلة شخصية مبقر سكن  ميينة ورياشي بوحريز،-3

 . 23،ص  طاري ،املصدر السابقمرمي خم -4
 .114،املرجع السابق ،ص  حممد رفاس-5
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 أهنا تلقت تكوينا عسكريا  "بريكسي سيدخدجية " ذكرعن هذا ت و ،1الصحية والعسكرية 
ال حتتاج إىل اجملال  ة ويأن تكوينها كمراقبة سياس من حىت يف جمال الصحة بالرغم سياسيا و و

 يض كما أصدرت القيادة الثورية و مبساعدة األطباء كتيب يشرح كيفية التمر . 2الصحي يف شيء
 3(.ككيفية  عالج الغرغرينة اليت كانت تصيب كثريا اجملاهدين املصابني) عالج املرضى  و مراحل

 و رغم هذا فإن بعض املناطق من الوالية اخلامسة كانت تعاين نقصا يف تكوين املمرضني 
والية و املمرضات، فسارعت الوالية الرابعة لتقدمي املساعدة للمنطقتان الرابعة و السابعة من ال

، ملساعدة املنطقة الرابعة من الوالية اخلامسة على 1197اخلامسة،بأن أرسلت بعثة طبية يف جويلية 
و يف  ،1197فبقيت بالونشريس من جويلية إىل سبتمرب  تكوين إطاراته، تنظيم الفر  الصحي و

ملنطقة و يوسف اخلطيب إىل ا 4أرسلت الوالية الرابعة كل من مرمي باج (جويلية) نفس الشهر
 1191-1197و طيلة السنتني  ،5مساعدة قيادة املنطقة على إقامة مركز صحي السابعة قصد

و بقي هذا التعاون مستمرا إىل غاية  كانت تعقد اجتماعات دورية بني املناطق املتامخة للواليتني،
 .6االستقالل

دات داخل إرسال املمرضات املوجو بأصدرت القيادة الثورية أمرا يقضي 4599عام  يف و
 املغرب من أجل حتسني مؤهالهتن أو احلصول على التكوين،  الرتاب الوطين إىل كل من تونس و

                                                 
 .111،ص،املرجع السابق  حممد رفاس -1
: على  الساعة  1049 -41-30: وهران،يوم لواليةمقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين  خدجية بريكسي سيد، -2

40:30. 
3
-Textes documentaire usage des infirmiers de A.L.N durant la guerre de libération national 

à remettre au archives national à Alger. 
مبدينة الشلف،ترعرعت يف أسرة ميسورة احلال،التحقت مبركز تكوين 4533-09-02ولدت يف :املدعوة مرمي باج سعودةم-4

التحقت بالوالية الرابعة طلبة بصفة سرية،و بعد إضراب ال 4591املمرضني مبستشفى آيت إيدير بالعاصمة ،التحقت بالثورة منذ
( تيارت)توجهت مع هذه اخلري و اجملاهد بن حليمة إىل املنطقة السابعة للوالية اخلامسة  4592كممرضة، و يف شهر جويلية 

 تلبية ألوامر قيادة الوالية الرابعة ،حيث مّت إنشاء أول مركز صحي باملنطقة و باإلضافة إىل عملية العالج، و يف طريقها إىل
للمزيد . ) 4590املغرب األقصى ملواصلة تكوينها مع إخواهنا و أخواهتا ، اشتبكوا مع فرقة للجيش الفرنسي،فاستشهدت سنة

على  42-09-42/ مسعودة باج/www.cnerh-nouv54.dz/wpcnerh:4591ن.أ.ث.و.ح.و.مينظر إىل موقع
 .14:10:الساعة

5
- Ahmed Ben Khaled,op.cit,p83. 

 .430-415،املرجع السابق ،ص ص عريوةعبد املالك بو -6
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لتحقن باجلبل بعد عام ااملمرضات اللوايت أما . قليل منهن من قررن البقاء داخل الرتاب الوطين و
 شال خطي  بورعأو اللوايت مت تكوينهن بعد هذا العام بقني كلهن يف اجلبل نظرا خلطورة  4595

 .1موريسو 

 .بالمغرب األقصى-ب

 ماي45يف  لتحاق بالثورةنداء القاضي مبغادرة مقاعد الدراسة و االال نيو لقد لىب الطلبة اجلزائر 
عن طريق املغرب  ن البلدان األخرىمبفرنسا و غريها  نطالقا من جامعاهتما لتحقوا هبااف ،4599
 يف سبيل ،و التضحية مبستقبلهم العلمي و املهين ورةلتحاق بالثقد آثر هؤالء االو  ،2األقصى

كل أبنائها و خاصة املثقفني و املتعلمني إىل  ألهنم رأوا أن هذه الثورة حتتاج  ستقالل الوطن،ا
العديد من النساء املتطوعات من اجلالية اجلزائرية  49م رقغربية كما جتمع يف القاعدة ال .3منهم

 4.بنات اجملاهدين و الشهداء م مبا فيه ، املوجودة يف املغرب

  الالئيختيار خنبة منهن و استفادة من كل هذه الطاقات الشابة قامت القيادة العليا بو لال
 ليتم تدريبهن و تكوينهن كممرضات و من مثّ  ، يتميزن باخلصال احلميدة و الروح الوطنية كنّ 

 5.ية  خاصة يف جمال التمريضمبسؤوليات بالغة األمه كّلفنإرساهلن إىل اجليش يف الداخل لي

 ، يف بعض املستشفيات املدنية املغربية و، تم يف عيادات بعض األطباءي التكوين كان
 "أمري بن عيسى "يف وجدة و الدكتور "خرويب"الدكتور  و 6"علواش"حتت إشراف الدكتور  ذلك و

وين املمرضني و املمرضات القيادة الثورية بالقاعدة اخللفية الغربية مدارس لتك تئ أنشمث. يف فاس
 املدرسة العسكرية للممرضني يف بوصايف  و بن مهيدي،مدرسة بقاعدة  هناك فكانت تكوينا جيدا،

                                                 
1
-Mostéfa Khiati,op.cit,p428. 

2
- Ibid. 

 .93ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،-3
 .44:30:ةعلى الساع 1049-01-01م لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  خرية بن سعيد،-4
 .390،ص املرجع السابق خامس سامية و آخرون،-5
ة  كان مكلفا يف سن ،4599ة لتحق بالثورة باملغرب سنا ببجاية، 4510-01-49ولد يف :بيب رابح علواش سي أمحدالط-6

للمزيد  .ستقالل عني مدير جامعة الطب باجلزائر،مث طبيب مفتشبعد اال بوضع خمرب للتحاليل يف قاعدة بن مهيدي،4590
 .Mostéfa Khiati,op.cit ,pp 267-269 :ينظر إىل
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،اليت كانت تعطي للممرض تكوينا نظريا و تطبيقيا يف  و مدرسة يف مركز زغنغن بالناظور بالعرايش،
 1.التمريض العسكري

ممن كان لديهن و  -باملغربالالجئات النساء  بعض الدكتور عبد السالم هدام و قد اختار
 ساعدته قد و بوجدة،ممرضات يف مستشفى موريس لوسطو هن كتكوينل -لمستوى دراسي مقبو 

قد خترجت و  .فلقنوهن مفاهيم العالج للنساء الريفيات ،2رييفاطمة الزهراء لوغد املمرضة يف ذلك
 ت فرتة هذاكان.ممرضات( 40)ن عشرة كل دفعة كانت تتكون م الكثري من الدفعات، على يديه
أشهر، و كان يرتكز على األعمال الطارئة كاإلبر و عالج  ةشهرين إىل ثالث ترتاوح ما بنيالتكوين 

لوحدات حيث كان يهدف إىل متكني ا ،...و وضع اجلبس و اجلبرية اجلروح و تضميد اجلراح،
 تمو ض ،4599ة خالل سن كانت الدفعة األوىل قد تكونت .املقاتلة من طاقم التمريض

 ،(MBB من مغنية و هي زوجة الرائد رشيد قائد قاعدة)مجيلة مهدي  ،ردرا أنيسة بركات :خاصة
 3...كرمية بلهادي مرمي حممود، ليلى مفتاح، راحبة لودغريي،

و قد كان تدريب املتطوعات اجلزائريات يتم يف مركز آخر يبعد بعض الكيلومرتات من 
 :و برنامج التدريب كان كالتايل ص باجملاهدين،معسكر التدريب اخلا

 .و إعتقال و حراسة األسرى األعداء و إسعاف اجلرحى، الرتبية الرياضية، :صباحا:السبت

 .مدرسة اجلندي من غري سالح و دور املمرض :صباحا:األحد 

 .دور املرشد و احلارس و اخلفري و طرق التنكر :مساء        

                                                 
1
-Ahmed Benkhaled , op.cit, p59. 

تابعت دراستها الثانوية بثانوية وجدة، خترجت من  بالبليدة ،4539مارس15ولدت يف  ":سي جابر" فاطمة الزهرة لوغديري-2
كلفت  و لتحقت جبيش التحرير الوطين،ا4599بعد إضراب الطلبة يف ماي  ،4591م مدرسة املمرضات بالدار البيضاء عا

عبد السالم هدام بتكوين املمرضات مبستشفى موريس لوسطو بوجدة ،كما قامت مبهام عديدة خاصة يف  حتت إشراف الدكتور
ستقالل، عملت كممرضة يف املستشفى لبعض الوقت ،بعد وفاة ذلك إىل غاية اال ستعالمات والتسليح و اال جمال التموين و

 :نظر إىليللمزيد .)ألحفادها يف وهران ثالثة وتفرغت ألوالدها ال ستبعدت عن احلياة العامة وا 1009زوجها عام 
Mustéfa Khiati, op.cit, p p442-443. 

3
- Ibid. 
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 .جلماعة املقاتلةتكوين ا: صباحا:اإلثنين

 .اإلئتمار و الرتبية األخالقية و املوازنة العامة للعمليات العسكرية جليش التحرير الوطين:مساء       

 .ختيار مواقع املالحظة و إطالق الناراتقدم اجلماعة املقاتلة و  :صباحا :الثالثاء

 .تفكيك األسلحة متعددة الطلقات و األسلحة األوتوماتيكية:مساء      

 .تقدم اجلماعة املقاتلة و طالئع املوت:صباحا:األربعاء

 .تصاالتنصب كمني صغري و كمني خطري مع ربط اال: مساء    

تفكيك األلغام املضادة للسيارات و املضادة لألشخاص و اإلجراءات املتعني  :صباحا :الخميس
 . ختاذها يف األمكنة اليت ثبت فيها األلغاما

ختبار و مهامجة خفراء العدو ات و نصب الكمائن و تشكيالت االحرب العصاب :مساء     
 .بالسالح األبيض

 . التموين على السري و التعليمات التكتيكية للقتال :صباحا :الجمعة

 ستعمال نافتات اللهب يف مواجهةاو على  التدريب على الوقاية من الغازات،:اءمس     
 1.لقاء املفرقعات اليدويةااملصفحات و 

تضطر الواحد منهم بأن يؤدي دور الطبيب أو اجلراح يف احلاالت  احلرب ت ظروفكان
املدرسة العسكرية  فأنشأ ،حله سىهو األمر الذي حاول الدكتور حممد أمري بن عي و ،املستعصية
آخر  و واجهة العدو،ملتكوين عسكري : هدفها تكوين مزدوج 4595 سنة( EMA)للمرضني 

ثالث  و آخر كامل، و مل التكوين الطيب على تكوين طيب قاعدي،يش و صحي ملعاجلة املرضى،
 :و كان كالتايل .2غريهم امللحقني الطبيني و خيص املسعفني و

                                                 
 ،1،ج( 41 ،) ،4599،نوفمرب لسان حال جبهة التحرير الوطين ،جريدة املقاومة اجلزائرية، لوطينمعسكر جيش التحرير ا -1
 .01، ص4591.ن .أ.ث .و .و.ح.ف .ب.و.د .م
 .435-439ص ص  السابق، املرجع توفيق برنو،-2



 المنظومة الصحية بالوالية الخامسةالمرأة في  دور                    الفصل الثاني

 

171 

 

 :التكوين القاعدي-4

 ستيعاب كانتاال و ،لتسهيل التلقني اإلسعاف و على املبادئ األساسية للعالج و يشتمل و

 اجلداول  رسم البيانات و شرحها و اعي وتستخدم وسائل عرض صور عن طريق اإلسقاط اإلشع
 .1الفرنسية تكرار توضيحها باللغتني العربية و و

 :وسائله وأساليب اإلسعاف -1

مع  ،إجراءات العملية خيضع الطلبة املرتبصون يف املدرسة إىل درس خاصة بطرائق اإلسعاف و
اليت عادة ما تكون  و ،تعجاليةسالوجوب اإلحاطة بقوائم األدوية و املعدات األساسية يف احلاالت ا

يشرتط هنا أن يصطحب  و ،املعارك شتباكات واال ستعمار وبعد كل مواجهة مع قوات اال
كما يشرتط أيضا ملمرضي صفوف ، األدوية املمرض املسعف حمفظة لألدوات الطبية املختلفة و

 سية، محاية املرضى التزويد الدائم باألدوات األسا االستعمارجيش التحرير الوطين يف مواجهة 
ستقبلت مراكز التكوين العديد من قد ا و غريها، بالقواعد األخالقية للمهنة و االلتزام، رعايتهم و

متمرسات  طبيبات وخالل وقت قصري ممرضات  نأصبح و ،2الفتيات للرتبص يف اجملال الصحي
 . 3جيش التحرير الوطين تدعمن الثورة و

جانفي  49لقاعدة اخللفية طيلة فرتة الثورة التحريرية، ففي و قد استمر تكوين املمرضات با 
قامت جبهة التحرير الوطين بوجدة بالبحث جمددا عن فتيات جزائريات من أجل  ،4590

  .4رساهلن إىل معاقل اجملاهدين باجلبال باجلزائرإتكوينهن كممرضات، و بعد االنتهاء من التكوين مّت 
 باملنطقة الشمالية للمغرب األقصى،  سنةأكتوبر من نفس ال 03كما كّونت اثنا عشر ممرضة يف 
                                                 

 ،49:00:الساعة على 1041 -44-41 :بتاريخ، وهرانب الكمني حبي الكائن كناهس مبقر شخصي لقاء الطاهر خبيت، -1
ص  املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة، :و ينظر أيضا ،Mohamed Ben Aissa Amir ,op.cit, p162: و ينظر أيضا

181.             
 .املرجع نفسه -2

3
- Danièle Djamila Amrane Mine, la guerre d’Algérie 1954-1962 : femme au combat, préf - 

ace André Mandouze,  Editions Rahma, 1993, p74. 
4
 - Château de Vincenne,  service historique de la défence,BNº GR 1H1585/VI27 135F5 , 

Or- ganisation féminine à l’exterieur, recrutement d’infirmiere, DELA/93BR Nº212/ BE. 

Nº95 du 22-01-1960. 
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من تيطوان إىل الناظور أو إىل الوحدات املقاتلة  جبهة التحرير الوطين من طرف رساهلنإتم يلو 
و من هذا نستشف أن تكوين املمرضات بالقاعدة اخللفية قد ظل مستمرا، نظرا حلاجة  .1باجلزائر

 رحى،كما نستنتج أن األسالك الشائكة مل تكن عائقا يف تكوينهن التورة إىل املمرضات لعالج اجل
 .و ال يف مساندهتن للثورة التحريرية

 .التمــريــــــــــــــــض -2-2

–فن يهتم بالفرد ككل  التمريض على أنه علم و:" لقد عرّفت مجعية الصحة الدولية يف نشرهتا
و مساعدته  روحيا و عقليا و جسميا، و يعمل على تقدم و حفظ الفرد - جسم و عقل و روح

و يشمل ذلك  و ميتد االهتمام بالفرد املريض إىل أسرته و جمتمعه، على الشفاء عندما يكون مريضا،
التمريض ال  و2".العناية ببيئته و تقدمي التثقيف الصحي عن طريق اإلرشادات و القدوة احلسنة

ما حاولت الثورة جتسيده من خالل تقدمي ، هذا  يف حاالت السلم عنه يف حاالت احلربخيتلف 
 .الشعب اجلزائري على حد سواء العالج للمجاهدين و

 .معالجة المجاهدين-أ

محلت املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة و على غرار باقي الواليات األخرى عالج اجلرحى و املرضى 
و االشتباكات و كذا العمليات  الذين تعرضوا لإلصابات خالل مشاركتهم يف املعارك من اجملاهدين،

 .الفدائية

أين يتواجد اجملاهد  ففي بداية الثورة التحريرية كانت املمرضة تتنقل بالليل إىل إحدى املراكز،
هذا ما أكدته لنا اجملاهدة فتيحة  و لتعود يف الصباح الباكر إىل مقر عملها، املصاب لتقوم بإسعافه،

و ذرا  فاطمة  (الشهيدة خرية بن مية) و األخت شادية كنت أذهب أنا :"طيب براهيم إذ قالت

                                                 
1
 -  Château de Vincenne,  service historique de la défence, BNº GR 1H1585/VI27 135F5 , 

Organisation féminine à l’exterieur,12 infirmieres on été mise à la disposition du comité 

FLN.de Tetouan, S.D.G.C.E ,Nº37023/A du 19-10-1960  
2-https ://ar.wikipedia.org/wiki/ . 09:19على الساعة  1049-09-19متريض   يوم    
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 و اليت كانت مركزا للمجاهدين ملعاجلة اجلرحى  ليال إىل مزرعة بضواحي مدينة سيدي بلعباس،
 و نفس الشيء كانت تقوم به املمرضتان داين كبري ،1"و تغيري الضمادات هلم و ضرب احلقن

 3.و زواوية رمسي 2سعدية 

تقوم بعالج اجملاهدين لتخفيف آالمهم و معاناهتم، إما ممرضة متجولة  مث أصبحت املمرضة
جتوب النواحي و القسمات تعاجل كل من جتده مريضا ،أو ممرضة مرتبصة أو أهنت تربصها مستقرة 

أو متارس  4دون إليها،يف إحدى املستشفيات تداوي و هتتم باملرضى املوجودين هبا أو الذين يرِ 
 تقوم بدور الطبيب و حىت اجلراح يف ظروف استثنائية تنعدم فيها األدوية، عركة،مهمتها يف ميدان امل

و قد كان هذا يتطلب جهدا  كما قامت يف بعض األحيان بنقل اجلرحى أثناء العمليات العسكرية،
و قد أّكد هذا األمر  5.أكربا من املمرضة باملقارنة باحلاالت العادية للقيام مبهامها على أكمل وجه

ذكر أن أحد اجملاهدين و بعد إصابته يف االشتباك مع الذي  قرير الذي قامت به مصاحل العدو،الت
مّتت معاجلته من طرف  ممرضات أين  ،(استنبول مبعسكر) ُوجد بدوار زوقاح ميلود اجليش الفرنسي،

 . 6مسلمات ترتدين زي الريفيات اجلزائريات

                                                 
 .44:00عةعلى السا 1049-44-01يوم بلعباس، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي  لوالية سيدي فتيحة طيب براهيم،-1
أشهريف مدرسة املمرضني بوهران  ،تلقت تكوينا ملدة ستة املمرضة سعدية من عائلة ثورية :داين كبري سعدية املدعوة حمجوبة-2

 الناحية) ملسلح مبنطقة محام بوحجرلتحقت بالعمل اا 4595و يف سنة  عملت باملستشفى مبسقط رأسها، ،4599نة س
ألقي عليها  4594و سنة منة،تها يا،شاركت يف املظاهرات مع أخ4590،و يف سنة  كسكريترية الناحية و ممرضة (الثالثة

ليطلق سراحها  ،بقيت مدة ستة أشهر مبركز التعذيب لتنقل إىل معتقل تيفشون، تعرضت للتعذيب مدة أسبو  القبض و
املرجع  حممد رفاس،:نظر إىلي.)ستقالل تقلدت عدة مهام سياسية منها نائبة بالربملان اجلزائريبعد اال ،4591-03-11يوم

 .  (319 ،ص السابق
 .311، صاملرجع نفسه -3
 فاطمة و شهادة ، 1041 -44-01، و يوم1049-01-01شهادة فتيحة طيب براهيم يوم :خالصة عدة شهادات-4

ملحقة بين صاف،حبوزة :قام هبا املتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت)43:39:على الساعة 1049-40-43يوم سنوسي 
 :على الساعة 1049-02-10 قرسكىن روميك ميينة بلوسطو بوهران،يوممب ،خيو و شهادة اجملاهدة صليحة، (الطالبة

05:19. 
 .42ص املصدر السابق، ،...املرأة اجلزائرية  بلحسن بايل،-5

6
-A.W.M,BNº74, PV de la gendarmerie de Mascara ,Le commandant de 1

ere
 classe cdt le G. 

M . P.R. 32 de Mascara, Nº 24/32/S ,le 05-07-1957. 
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 ألرضية و الوسائل أوال من األمراض فكانت املمرضة تقوم بتعقيم ا أما يف املستشفى
،و ذلك خبلط اجلري مع مادة كيماوية كان يستعملها املزارعون  و احلشرات قبل أن تباشر عملها

 1.مث تقوم برشه على اجلدران لضمان سالمة مرضاها من اجلراثيم ،(D.D.T) للقضاء على احلشرات

تنظف هلم اجلروح و تضع  لعسكرية،تعاجل اجملاهدين املرضى و اجلرحى ببزهتا ا و قد كانت
و يف بعض األحيان جترب  و تقيس احلرارة، مث تغريها هلم كلما تطلب األمر ذلك، هلم  الضمادات،

يف الصباح كنا نلبس  :"و هذا ما أكدته لنا املمرضة صليحة خيو املدعوة زوبيدة إذ قالت الكسور،
 و هنتم بأكلهم  و نقيس هلم احلرارة، ات،و هنتم جبنودنا بتغيري هلم الضماد البزة العسكرية،

 كاألكل الغين بالفيتامينات ) و شرهبم، ألن العالج يف بعض األحيان يتطلب محية غذائية معينة
، أما يف الليل فكنا هنتم باملرضى من الشعب اجلزائري الذي كان مستشفى الدكتور ( أو باحلديد

يتوجب على املمرضة السهر على متوين  كان 2".يستقبل العشرات منهم" سي حكيم"دمارجي 
 و احرتام مبدأ األولوية يف التعامل مع املرضى خاصة يف توزيع احلليب  املصلحة باملواد الغذائية،

 3.و السكر

" البزميت" فكانت املمرضة تقدم له مادة ،أما القرحة املعدية اليت كان يعاين منها اجملاهدون
(Bizmuth)،  ت تعوضه بغربلة الرماد و وضع ملعقة صغرية منه يف قليل من نعدامه كاناو يف حالة

 4.املاء و تعطيه للمريض

 فكانت املمرضة تتجول فيها حاملة مل تكن تتوفر يف بعض املناطق و النواحي املستشفيات،

، و يف هذا اجملال  تروي اجملاهدة 5لتعاجل كل من جتده مريضا أو جرحيا حقيبتها املزودة بالدواء، 
املتخصص يف تفكيك األلغام، فقدمت له " سي بلعيد"خمطاري أنه مرة انفجر لغم على مرمي 

                                                 
 .92،ص ملصدر السابقا مرمي خمطاري،-1
 . 05:19:على الساعة 1049-02-10:يوم مقابلة شخصية مبسكن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران، صليحة خيو،-2
 .93ص املصدر السابق، حممد تقية،-3
 .95-92ص ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،-4
 :على الساعة 1049-01-01:يوم تحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس،مقابلة شخصية مبقر امل ،طيب براهيمفتيحة  -5

05:10. 
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و للتخفيف من  و تروية الثقوب الدامية، اإلسعافات األولية من تضميد اجلراح لقطع نزيف الدم،
 و كلفت شخصني حبراسته  ،(Morphine) صراخه، قامت بتخذيره حبقنة املورفني آالمه و

فوجدته يف حالة  و بعد مدة رجعت إليه لتطمئن عليه، لتتجه إىل مركز آخر،  هو تركت و مواساته،
مث  هو فاقد الوعي، فقامت بتنظيفه و إذ تعفن موقع اجلرح حىت غمرته الديدان، متقدمة من الضرر،

و يدل تطور جرح هذا 1.باشرت بعملية كّي موضع اجلرح بقلم نثرات الفضة حىت متاثل للشفاء
 و كذا نقص املمرضني عدام الدواء عند اجملاهدين الذين كانوا يعتنون باملصاب،اجملاهد إىل ان

 .و املمرضات 

كانت املمرضة تبقى على  ،بني اجملاهدين و القوات الفرنسيةو عند حدوث االشتباكات 
 منهم من كانت صحتهم تسمح هلم بنقلهم إىل املغرب، بُعد أمتار فيأتون هلا باملصابني ملعاجلتهم،

 2فكانت تضع املصاب بعد إسعافه يف خابية نهم من كانوا يبقون عندها لالعتناء هبم،و م
و تعطيه األدوية  ترجع تتفقده و تغري الضمادات له، و بعد أيام و إن مل مينعها مانع، و تغطيه،

و قد   و عند ندرة الضمادات كانت املمرضة تنز  مخارها أو عمامتها الستعماهلا كضمادة ، الالزمة،
،فكانت جتربه جببرية تقليدية النعدام  كان بعض اجملاهدين يتعرض للكسور خالل االشتباكات

 3.بعد أن قام أحد اجملربين التقليديني بتلقينها ذلك ذلك باستعمال القصب و الفرينة، و الوسائل،

 أمراض نامجة عن احلروب  :و ميكن تصنيف األمراض اليت كانت تعاجلها املمرضة إىل قسمني
 كاجلروح و احلروق الناجتة عن استعمال اجليش الفرنسي للنابامل و القنابل العنقودية  املعارك، و

أما األمراض  ، و كذلك الكسور و الغرغرينا بسبب تعفن اجلروح،4و االنشطارية احملرمة دوليا
تتعلق كاألمراض اليت ،األخرى فتتمثل يف  األمراض العادية اليت ميكن أن يتعرض هلا أي إنسان 

                                                 
 .29-21ص ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،-1
بابا مشيسة :ينظر إىل)و كان اجملاهدون يسمونه أيضا بالكازما ختباء فيه أو للعالج،هي خميأ حيفر حتت األرض لال: اخلابية-2

 .49:00:على الساعة 1041-41-34:سكناها الكائن بأجليدة بتلمسان يوم مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر، أمحد
موجودة باملتحف  ،43:39:على الساعة 1049-40-43 شهادة حية مبقر سكناها ببين صاف يوم فاطمة سنوسي،-3

 .ملحقة بين صاف :اجلهوي لوالية عني متوشنت
 .90ااملرجع السابق،ص اهلادي أمحد درواز،-4
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دون أن ننسى األمراض الصدرية  و األمراض املعدية النامجة عن نقص النظافة، بسوء التغذية،
لتعرض اجلندي إىل البلل عند قطع الوديان، أو من جراء املشي حتت األمطار و أثناء سقوط 

 الروماتيزم الثلوج، أو النوم بالعراء يف ليايل الشتاء الباردة، هذه الربودة اليت كانت تسبب هلم إما
 1.إضافة إىل اآلالم املعدية و آالم البطن و الصدا  ،أو يف بعض األحيان الشلل 

كان على املمرضة إجياد البديل من  و عن عالج هذه األمراض و خاصة مع ندرة األدوية،
 فمثال  و قد ساعدها على ذلك تواجدها يف الغابات و الصحاري الغنية باألعشاب، الطبيعة،

أما النوخة و املريوة  مل عشبة الزعرت و النابطة البيضاء يف عالج الزكام و وجع احللقوم،كانت تستع
لروماتيزم كانت تستعمل جذور عشبة و ملداواة اجملاهد من ا فكانت تعطى لتخفيف احلمى،

 2.و كذا سكني اجلبري ، ماقرامان و اخلرشف

كانت تنقع حبة  لذة النوم،و نظرا لتعرض اجملاهد للضغوطات النفسية أو آلالم تفقده 
أما أوجا  البطن و اإلسهال فكانت بذور الكمون هلا  احلالوة لتساعده على االسرتخاء و النوم،

 كما كانت تستعمل أوراق نبتة الزياتة النتفاخات البطن، فاعلية كبرية يف تسكني هذه اآلالم،
اهد إىل داء البوصفري فخري عالج و عند تعرض اجمل و تعترب أوراق الصبار جد مفيدة ألوجا  الرأس،

أما املضادات  و عند القيء يستعمل الشيح أو نقعة السانوج، لذلك كان الكركب و الفقوس،
و لفقر الدم كانت تغلى أوراق نبتة الشمندر و تصفى و تعطى  ،3احليوية فكانت تعوض بالثوم

 .4غذيةللمريض الذي يكون قد فقد دماء كثرية من جراء إصابته أو سوء الت

                                                 
 ، شهادة فتيحة طيب براهيم: بعض اجملاهدات و اجملاهدين الذين قمت بإجراء مقابالت شخصية معهمخالصة شهادات ل-1

و مشيسة بابا ، 44:00 على الساعة 1041-44- 01 مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس يوم
، مقابلة عائشة هامشي ، و44:00:عة،على السا1049-04-04مقابلة شخصية مبقر سكناها بأوجليدة بتلمسان يوم أمحد،

، 43:19:ةعلى الساع 1049-41-19يوم ببين صاف والية عني متوشنت، 01شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رقم
لوالية موجودة مبقر املتحف اجلهوي  41:39:على الساعة 1049-40-43،شهادة حية  مبقر سكناها يوم  فاطمة سنوسي

 .304-159ص ص املرجع السابق، حممد رفاس، :أيضا ينظر و، (وزة الطالبةحب)فملحقة بين صا:عني متوشنت
 .املرجع نفسه -2
 .املرجع نفسه -3
 .49:00:على الساعة 1041-44-41:مقابلة شخصية مبقر سكناه بالكمني بوهران،يوم طاهر خبيت،-4
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و للوقاية من لسعات العقارب كان على املمرضة حقن اجملاهد بالسم بواسطة إبرة على 
انت  و ترفع كمياهتا تدرجييا حىت تصل إىل الكمية الكافية الكتساب املناعة، و ك جرعات صغرية،

و هبذا تضمن  1.ساعة (12) للمجاهد احلمى مدة اثنا عشر كل حقنة من هذه احلقنات تسبب
األفاعي و العقارب اليت  أرواحهم من املوت احملتوم من سم ة احلماية للمجاهدين و حتفظ املمرض

و بالتايل التأقلم مع  و اليت كانت مبثابة منازل هلم، كانت موجودة بكثرة يف الغابات و الصحاري،
 .الطبيعة و حتدي اإلدارة الفرنسية اليت ضيقت عليهم يف شراء الدواء

فهذه  ،1112مارس  11مع اإلعالن عن وقت إطالق النار يوم  مل ينته عمل املمرضات
 من عملياهتا اإلجرامية ضد اجملاهدين( O.A.S) الفرتة قد شهدت تكثيف منظمة اجليش السري

تنقلت اجملاهدة و املمرضة دنون يامنة إىل جبل  العزل، و هلذاو ضد اجلزائريني  ،2و اجملاهدات 
( 11) حدات متريضية للمجاهدين و املواطنني مع ستةأين أقامت و  (بطفراوي) سيدي غامل

للقيام ( يسر) و بعد ذلك مّت نقلها إىل جبال تلمسان و وزعتهن على خمتلف الدواوير، جماهدات،
 3.هناك  بنفس العمل الذي قامت به يف جبل سيدي غامل

 و هو عبارة عن زاوية -فقد التحقت مبستشفى  4و حسب شهادة املمرضة ساوشة باية
و ترقو مليكة إىل " بن زعمة بن صابر"اليت حوهلا الدكتور  "زاوية أوالد الغول" حبي القرابة

                                                 
 .19ص املصدر السابق، علي عمراين، -1
ألهنا ، 4591ماي 42م على يد املنظمة اجليش السري يف سيدي بلعباس يف طيب براهي شريفة ستشهدت اجملاهدةالقد -2

 ،فألقت هذه املنظمة قنبلة على الشاحنة اليت كانت تقلها مع أحد اجملاهدين، ذهبت إىل تلمسان لتحضر الدواء ملعاجلة اجلرحى
اليت أجريت معها مقابلة مبقر  براهيم طيبفتيحة حسب شهادة أختها .)و ملا قفزت من الشاحنة رموها بالرصاص و قطعوها إربا

 (.40:00:على الساعة 1049-01-01: املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس يوم
 .319-312ص  ص ، املرجع السابق حممد رفاس، -3
،  4591،أهنت دراستها سنة كان والدها تاجر كبري يف األثاث املنزيل بسطيف،4532-09-49ساوشة باية من مواليد -4

تحقت بالثورة بالقاعدة اخللفية ال و خترجت منها كممرضة، مبدرسة تعليم التمريض للمسلمني اليت فتحها الدكتور تومي، لتلتحق
ين كانت تقوم أمها،و عملت مبستشفى سطيف أمث عادت إىل سطيف بسبب مرض  ،(اجملاهد)الغربية عن طريق أخوها عباس

حتصلت على عمل ، 4594ة سيدي بلعباس بعد أن تزوجت و يف فيفري جاءت إلة مدين دوية لصاحل اجملاهدين،بتهريب األ
ستقالل عملت يف مستشفى سيدي بلعباس إىل غاية و بعد اال لتهرب كذلك األدوية من هذا املستشفى، باملستشفى هناك،

 (. نفسهاملرجع  :نظر إىليللمزيد ) .إحالتها على التقاعد
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الذين تعرضوا  يف مهمة جديدة هي مداواة اجملاهدين و املواطنني احملاصرين و اجملروحني، -مستشفى
 بفيالج الريح بسيدي) كما تنقلت لنفس الغرض إىل مركز بوحلية لبطش منظمة اجليش السري،

 و لعل أهم ما قامت به يف هذا املركز هو معاجلة املسؤول األول عن القوات احمللية ماسي ،(بلعباس
(Masset) بعد أن أصابته رصاصة منظمة اجليش السري،(O.A.S )،و كان ذلك دليل  يف فخذه

و صفعة يف وجه هذه املنظمة  على رغبة جبهة التحرير الوطين الشديدة يف إحالل السالم،
 1.ابيةاإلره

و هذا تطبيقا التفاقية جنيف  و املالحظ أن املمرضة قد عاجلت الفرنسي رغم عدائها له،
سواء كان مسجونا  ،اليت تنص على أن الطبيب و املمرض عليه أن يعاجل أي أحد و لو كان عدوه

ليسوا و  جرحيا أو مريضا،و احرتام هذه االتفاقية تدل على أن هذا البلد و هؤالء الثوار متحضرين،
 كما عاجلت اجلزائريني بصفة خاصة اجملاهدين  ،2أقل شأنا من باقي البلدان املستقلة منذ زمن بعيد

إذ أقامت  و نفس العمل قامت به املمرضة بن نبية فاطمة الزهراء، .و املواطنني على حد سواء
ا منظمة مستشفى بأحد مساجد حي تيجديت مبستغامن ملعاجلة املرضى و العدد الكبري من ضحاي

 3.اجليش السري

 .مهامها تجاه الشعب الجزائري-ب

 خالل االشتباكات و املعارك ،كانت املمرضة تعاجل املرضى و اجلرحى دون متييز بني اجملاهدين
إذ  5و عن هذا يذكر اجملاهد علي عمراين ،4و املدنيني املصابني مبتفجرات الطائرات و املدافع

 أنا و صليحة ولد قابلية باملنطقة السادسة إىل قصف مدفعي، تعرض الدوار الذي كنا فيه :"يقول
                                                 

 .319-312ص  ص ، املرجع السابق حممد رفاس، -1
2
-Mostéfa Khiati,op. cit,p67. 

 .445أمحد بلخري، املرجع السابق، ص-3
 .411ص ،،املرجع السابق...جملة الذاكرة ،... نضال املرأة  أنيسة بركات،-4

5
لتحق جبيش التحرير الوطين يف ا أين زاول دراسته الثانوية، والية معسكر، ،ب4510-04-49علي عمراين من مواليد  - 

ستقالل ، أين بقي فيه إىل غاية اال 4595ة كان املسؤول اجلهوي،ألقي عليه القبض سن ،4599دسة يف جويلية املنطقة السا
علي  :نظر إىلي.)،كان رفقة اجملاهدة زبيدة ولد قابلية تصاالت و مل يغادرها إال متقاعدا برتبة مفتشلتحق بوزارة الربيد و االا

 ، ANEPحممد بوطغان، منشورات:شهيدة ثورة التحرير، ترمجة:ولد قالبية السادسة مع صليحة رحلة يف املنطقة ،عمراين

 .كتابالالصفحة األخرية من  ، 1043اجلزائر،
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و من بني املصابني كانت  و بعد وقف إطالق النار باشرت املمرضات مهامهن يف إسعاف اجلرحى،
هناك عجوز بذرا  نصف مقطوعة جراء إنفجار قذيفة، ضمدهتا هلا صليحة و حقنتها جبرعة مورفني 

ني اآلخرين قبل أن تسلمهم مجيعا إىل ممرض لنقلهم حنو وجهة مث اهتمت باملصاب لتسكني آالمها،
 1."سرية قصد معاجلتهم

إن العيش بالبوادي و الصحاري كان يعرض اجلزائريني إىل لسعات العقارب و األفاعي، 
و إلنقاذ حياهتم كانت ختدش مكان اللسعة باإلبر و تشده بشريط  فكانت املمرضة هتب لنجدهتم،

و عن هذا تروي  2 .مث تقوم حبقن املصاب مبضاد للتسمم نزف الدم املسموم،مضاد للنزيف حىت ي
،قابلتنا صاحبة  باملنطقة السابعة "غالم قدور"ملا وصلنا إىل مركز :"اجملاهدة مرمي خمطاري إذ تقول

 فأخرجت من حقيبيت اللقاح املضاد للسعة العقارب  البيت بالبكاء ألن زوجها لدغته عقرب،
و قضيت تلك الليلة قرب املريض الذي ارتفعت درجة ...عقمته و باشرت بعالجه و املشرط الذي

 3."و يف الصباح حتسنت أحواله تدرجييا ، ملا زاد أمله أعطيته احلليب بكثرة و حرارته،

كانننت  املمرضننة  إمننا تسننتقبل املننواطنني اجلزائننريني للعننالج باملستشننفى املتنقلننة عننندما تسننتقر 
فكانت إذا حلنت  ،لدواوير اجملاورة و تدخل املنازلى باجلزائر، أو تطوف على ابأحد الدواوير و القر 

فمنثال كاننت  بالدوار حتتك بربة البيت  لتفهمها و تعلمهنا كيفينة االعتنناء بصنحة طفلهنا و رضنيعها،
تعطنني هلننا عننالج اإلسننهال الننذي كننان حيصنند أرواح الرضننع بكثننرة، بننأن تنصننحها بتقنندمي املنناء النقنني 

 ،4و تعطيها األدوينة، منن بينهنا منراهم العينون ملزود بكميات قليلة من امللح للطفل املريض،املغلي و ا
 ،التيفويينننننند، احلصننننننبة)إضننننننافة حقننننننن األطفننننننال و الرضننننننع باللقاحننننننات لعننننننالج األمننننننراض و األوبئننننننة 

تسنجيل كنان عليهنا كمنا  . 5،اليت كانت تسبب هلم املوت لسنرعة و كثنرة انتشنارها بيننهم (و اجلذري

                                                 
 .19ص  ، املصدر السابق علي عمراين، -1
 .99ص  ،املصدر السابق، مرمي  خمطاري -2
 .103ص ، نفسهاملصدر  -3
 .91ص املصدر السابق، علي عمراين،-4
 .05:19:على الساعة 1049-02-10:ة شخصية ببيت اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران يوممقابل صليحة خيو،-5



 المنظومة الصحية بالوالية الخامسةالمرأة في  دور                    الفصل الثاني

 

180 

 

و توزيعه على املرضى و اجلرحى من أبناء املنطقة، الذين كان يصل عددهم يف بعض األحيان  الدواء
 1.مريض( 111)إىل املائة 

املمرضة حبقن املريض فتقسم الفخذ إىل أربعة أقسام،مث تضع احلقنة يف القسم العلوي  قامت
ماش  و تسحب، فإن أما حقنة العرق فكانت تربط الذرا  بوشاح أو خرقة ق ، من اجلهة اليمىن

 ا حقنة حتت اجللد لعالج احلساسيةو كانت هناك أيض خرج الدم فتعرف أهنا حتقن يف العرق،
 2.و الطبيب هو من كان حيدد للممرضة نو  احلقنة اليت جيب أن حتقن هبا املريض و اإللتهاب،

ب لُتجنِ  ستعملة،كانت املمرضة حتفر حفرة لتضع فيها زجاجات احلقن امل و بعد االنتهاء من ذلك،
 3.الشعب غطرسة القوات الفرنسية و غضبها إن وجدت أي شيء من بقايا اجملاهدين

 املمرضة أكثر على النظافة سواء البيت أو املالبس أو البدن هلم و ألطفاهلم حثت 
 فكانت تعلم األم كيف تغسل للرضيع  ألن انعدام النظافة يسبب األوبئة، و حىت أواين األكل،

بأن تقوم  ،4رضعه رضاعة طبيعية ليكتسب املناعة ضد األمراض، و كيف تنظف بيتهاكيف ت و
 5.باجلري و رشه على اجلدران لقتل احلشرات و اجلراثيم( D.D.T)خبلط مادة 

كانت  عندما تستقر املستشفى املتنقلة يف أحد الدواوير باملنطقة السادسة أو بالقرب منها،
و بالليل   مث تأخذ أمساء املرضى، إلعطاء اللقاحات لألطفال، تطوف املمرضة يف الصباح بالدوار

 كانت تلبس قبعة و شارة التمريض يف الكتف، و تأمر مرضاها الذين قد يصل عددهم الستني 
لرجال يف صف آخر، تقوم أو املائة يف بعض األحيان، باالصطفاف يف طابور، النساء يف صف و ا

 العالج فكانت عبارة عن صناديق مغطاة بقماش أبيض، أما طاولة على ضوء الشمو ،بتمريضهم 

                                                 
 .20ص املصدر السابق، مرمي  خمطاري،-1
-41-19م ببين صاف والية عني متوشنت، يو  01م ،مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رق عائشة هامشي-2

 .43:19:على الساعة 1049
 .20ص صدر السابق،امل مرمي خمطاري،-3
 .05:19:على الساعة 1049-02- 10: مقابلة شخصية ببيت اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران يوم صليحة خيو، -4
 .95-99ص ص املصدر السابق، مرمي خمطاري، -5
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كانت تكتب تقارير بكل ما قامت به خالل اليوم يف  ليجلس عليها املريض فتغري له الضمادات، و
 1.بطاقات لتسلمها إىل الدكتور املسؤول عن املستشفى

 الوالية اخلامسة،و بسبب الفقر و التعاسة اليت كان يعانيها اجلزائريني يف األرياف و البوادي ب
و كإجراء أويل لعالجه تبدأ  ،(منتشر خاصة عند األطفال)انتشرت عدة أوبئة كداء التيفيس 

مث تقوم بفرك فروة الرأس باحلبيلة  املمرضة حبلق رؤوس األطفال ذكورا و إناثا لوجود حشرات القمل،
و عند افتقاد  ،2ماداتمث تضع له دواء أمحرا معقما و تغطيها بالض و الصابون حىت ينزف الدم،

و ما هي إال أيام حىت يرى 3، هذه األدوية كانت تلجأ إىل األعشاب و ذلك بوضع احللبة و احلناء
إن احلالة  .األهل وجوه أبنائهم مستعيدة إشراقتها بعدما كانوا مينعون املمرضة من حلق شعر بناهتم

إال أن املواطنني تفطنوا  يف أمرهم،اجليدة اليت آل إليها األطفال جعلت املستعمر الفرنسي يشك 
 4.لألمر و بددوا شكوكه بأن قالوا للسلطات الفرنسية أهنم عرضوا أطفاهلم على الطبيب ليس إال

جعل املمرضة باملنطقة السادسة و السابعة تضاعف  أما وباء اجلذري السريع العدوى،
كما  الزعرت لالستحمام به، إذ كانت توصي األهايل خبلط املاء مع عشبة جهودها للتغلب عليه،

وزعت عليهم املضادات احليوية الالزمة، إذن فانتشار هذه األوبئة كان راجع النعدام النظافة و سوء 
و ألن الوقاية خري من قنطار عالج ،كانت املمرضات توزعن على أهل الدوار علب  التغذية،

من مؤونة جيش التحرير كما كن يقمن بتموينهن  املنظفات و قطع الصابون و ماء جافيل،
 5.الوطين

و الذكرى اليت مازالت عالقة :"...و عن هذه األوبئة و األمراض تقول اجملاهدة مرمي خمطاري
كان عموده الفقري باديا عليه التآكل و هو ما   السل، وبوجداين هي رؤية طفل مصاب بداء 

سي "دكتورفنصحين ال (Abcès Tuberculeux)يعرف عند األخصائيني جبرثومة السل
 و هي عبارة عن حقن ، streptomicine ,Rymifon ,P.A.Sبإعطائه دواء يسمى"حكيم

                                                 
 .05:19:على الساعة 1049-02-10: مقابلة شخصية ببيت اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران يوم صليحة خيو،- 1
 .91،ص ،املصدر السابق مرمي خمطاري -2
 .92ص ، املصدر نفسه -3
 .نفسه املصدر  -4
 .99صنفسه،املصدر  -5
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و داومت على عالجه أياما متتالية أُغرّي له الضمادات و أطعمه باألغذية  الفيتامينات،و بعض 
فغادرنا املكان إىل دوار آخر أين وجدت  الصحية من مؤونة جيش التحرير الوطين، حىت شفي متاما،

 1".سي حكيم"فعاجله  " La maladie de poti"مريضا يعاين من مرض نادر يف ركبته 

فمن بني  و مل يقتصر عمل املمرضة على اجلانب الوقائي بل تعداه إىل اجلانب االستشفائي،
و بعضهم من كانوا معوقني حركيا منذ  مرضاها من كان يعاين من الكسور يف األيدي و األرجل،

فكانت توصي أهلهم بتعريضهم إىل أشعة الشمس و إعطائهم  ن داء الكساح،والدهتم يعانون م
 2.(D)د زيادة على ذلك تعطيهم الفيتامني  ،(غري كامل الطهي)احلليب و البيض

و قد يتزامن تواجد املمرضة بأحد الدواوير أو أحد املراكز مع وجود امرأة قد تعسرت 
مرة كنا على سفح اجلبل باملنطقة :"...سنوسي إذ قالت و هذا ما أكدته لنا اجملاهدة فاطمة والدهتا،

 األوىل حىت مسعنا صراخ امرأة، فلما سألنا أصحاب البيت أعلمونا أن هناك امرأة متعسرة الوالدة،
  فاضطررنا للبحث عنه و جلبنا احلطب و الصابون معنا، مث و مل تكن لديهم و ال قطرة ماء،

 3."ادخلت أنا و زمياليت و قمنا بتوليده

و هذا حسب رواية  أن املمرضة كانت تتلقى دروسا يف التوليد سواء نظريا أو ميدانيا، و يعين هذا
 (مركز بيت املقراين) كنا بإحدى املراكز املتواجدة بأوالد خالد :"اجملاهدة مرمي خمطاري اليت قالت

ينا األمر علمنا أنه صراخ فلما حتر  و بينما حنن نائمني حىت أيقظنا صراخ امرأة ، باملنطقة السابعة،
فتوجهنا على الفور حنوها و كانت الساعة الثانية  و كانت يف حالة يرثى هلا، امرأة أهنكها املخاض،

 فبدأ الدكتور سي حكيم يقدم هلا األدوية الالزمة، دخلنا اخليمة و تقامسنا املهمة، صباحا،
ها فجرا، و مسيناه على بركة و صليحة مبساعدهتا حىت وضعت مولود"سي موالي"و قمت أنا و 

                                                 
 .99،ص مرمي خمطاري، املصدر السابق -1
 .99ص، نفسهاملصدر  -2
قام هبا املتحف  ،41:39:ةى الساععل 1049-40-43شهادة حية مبقر سكناها ببين صاف ،يوم فاطمة سنوسي،-3

 (.حبوزة الطالبة.) ملحقة بين صاف: ي لوالية عني متوشنتاجلهو 
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يف تلك الفرتة القصرية من الزمن الفرصة إلعطائنا دروسا يف " سي حكيم"،و إغتنم "يوسف"اهلل
 1...(... ".قطع السرة،كيفية تنظيف فم املولود) التوليد

 .مسـؤوليــــــات أخــــــــرى -2-3

تعمل بكل ما أوتيت من  من النشاط، كانت املمرضة خالل الثورة التحريرية بالوالية اخلامسة كتلة
 .قوة، و مل ينحصر مهامها يف جمال التمريض فقط بل تعدته إىل غريه من اجملاالت

 .مهــــــــــام أخــــــــــــرى -أ

بل تعداه إىل مهام  مل يقتصر مهام و مسؤوليات اجملاهدة املمرضة على عالج املرضى و اجلرحى،
فعندما تنتهي من  أعمال أخرى ال تقل أمهية عن عملها الرئيسي،ذ كانت متأل فراغها بإ ى،أخر 

 عملية التمريض تنشغل خبياطة األعالم الوطنية و خمتلف الشارات اخلاصة ببدالت اجلنود 
 و الضباط، خاصة و أن بعض اجملاهدات املمرضات كن لديهن تكوينا مسبقا يف فن اخلياطة

 2.مرمي خمطاري و صليحة خيو: كاملمرضتني

 حبكم تكوينهن كانت ُتكلف املمرضة يف كثري من األحيان بإيصال األدوية إىل مستشفى

كلفت الطبيبة زبيدة ولد قابلية مبهمة إيصال  :"و عن هذا يقول اجملاهد علي عمراين املنطقة، 
دمارجي ) و الذي كان يديره الدكتور حكيم األدوية إىل مستشفى الناحية الثانية للمنطقة السادسة،

يعين الكل  و قد وضعت زبيدة على رأس هذه البعثة، املوجود بضواحي سعيدة، (سفيو 
 ت حزما من األدوية فلفّ  سيخضعون ألوامرها و ميدوهنا بالعون و الدعم الالزم إلجناح مهمتها،

  مث مألت كيسني من هذه املواد، ، و املعدات و وضعتها يف صندوقني ضخمني من الكرتون

و أوصلنا هذه األدوية إىل وجهتها  هذا فوق أظهر البغال و ربطوها بإحكام، و وضع املرافقون كل
وجود من بني هذه األدوية مادة املورفني املخدرة اليت   خاصة الطريق،رغم الصعاب اليت واجهتنا يف 

                                                 
 .409-409ص ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،-1
: ،على الساعة1049-02-10،يوم مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران صليحة خيو، -2

 .439،ص املرجع السابق أنيسة واعلي، :نظر أيضا إىليو  ،05:19



 المنظومة الصحية بالوالية الخامسةالمرأة في  دور                    الفصل الثاني

 

184 

 

و اليت كانت نادرة و حمظورة من قبل  كانت تستعمل يف ختدير اجلرحى خالل العمليات اجلراحية،
 1.الستعماريةاإلدارة ا

إذن كانت املمرضة و الطبيبة تعمل على التزود املستمر و املنتظم لألدوية و حفظها يف 
ليها و كان ع يف الغابات و األماكن األخرى، مكان آمن داخل املخابئ اليت تكون قليلة الرطوبة،

جتهيز املعدات كما كانت تقوم بإعداد املآزر النظيفة و  2.عنها و عن املرضى و املصابنيالدفا  
 3.و كذا تعقيم احلقن الطبية و العناية هبا و صيانتها،

و إذا ما الحظنا اهليكل التنظيمي للمستشفى املركزي للمنطقة السادسة نرى أن املمرضة  
إذ كان  فقد عملت املمرضة كمساعدة طبيب و كممرضة رئيسية، كانت يف أعلى اهلرم النتظيمي،

و الدكتورة زوبيدة ولد " إسعد خالد"سي و يساعده الطبيب يوسف دمارجي هو الطبيب الرئي
يف بعض األحيان كانت املمرضة هي من  و .4أما مرمي خمطاري فكانت املمرضة الرئيسية قابلية،

تدير املستشفى لوحدها و هذا حسب حممد قنطاري، إذ يذكر أن الطاقم املعاجل يف املنطقة الثامنة  
 و تساعدها املمرضتني سوميلة فاطيمة  ،(Aspirant مالزمبرتبة )5ا من املمرضة نضريةكان ُمكون  

 6(.نضرية)و فاطمة اللتان تكونتا على يد األوىل

و حسب الرتب العسكرية اليت وضعها مؤمتر الصومام إلطارات املصاحل الصحية، فإن    
لة عن املدرسة قابلية كانت برتبة مالزم ألهنا طبيب مساعد، مث أصبحت مسؤو  الدكتورة زوبيدة ولد

  الطبية و العالج الطيب يف منطقة سعيدة ملدة قصرية ألن املوت قد خطفها باكرا يف سبتمرب

                                                 
 .39-31ص ص ،لي عمراين، املصدر السابقع -1

2
-Mostéfa Khiati ,op.cit, pp 428-429. 

  .405ص املصدر السابق، مرمي خمطاري،-3
 .150ص املرجع السابق، حممد رفاس،-4
 تكونت مبدرسة املمرضات للصليب األمحر ماري فوييه سنة أصوهلا من وهران، مسها احلقيقي هو قطاف فاطمة،انضرية -5

: ينظر إىل.)قة الثامنة من الوالية اخلامسة لتحقت باملنطا أول جماهدة بوهران، لتحقت بالثورة و عمرها عشرون سنة،ا ،4593
 .(. 335، ص نفسهاملرجع 

 .154نفسه،املرجع -6
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عريف و تقول اجملاهدة صليحة خيو أهنا كانت برتبة  2أما املمرضات فكانت برتبة عريف، ،11911
 "زياين لقاسمسي ب"أما املمرضة فتيحة رمعون و نظرا لكفاءهتا عّينها 3(.sergent chef)أول 

و بالتايل أصبح حتت  مساعد سي رشيد،كمسؤولة عن كل املمرضات املوجودات يف املنطقة الثانية،
 حبيث ميينة و حورية يف دوار اخلوريبة، مسؤوليتها مثانية ممرضات موزعات على خمتلف الدواوير،

 دوار بين مث فطيمة و حليمة يف يف دوار وهلاصة،( سنة19سنها ) سعيدة و وردية و جميدة
 4.وارسوس

و هذا األمر قد استغلته أيضا يف  تلقت املمرضة تكوينا عسكريا كما أشرنا إليه سابقا،
كما كانت تقطع األسالك اليت  مساعدة اجملاهدين يف تنظيف أسلحتهم و شحنها بالذخرية،

اهدة ميينة اجمل ختريبية، و تؤكدو كانت تقوم بعمليات  ،5يأخذها اجملاهدين ليصنعوا هبا القنابل
رغم أن هذه  وضعنا قنابل بسكة القطار بسعيدة، 1191يف سنة  :"ورياشي بوحريز ذلك فتقول

 السنة قد كثفت فيها فرنسا من جنودها يف املنطقة و ضاعفت من عتادها احلريب من طائرات 
 6".و دبابات

،إذ كانت تعني   ةو لعل أهم مسؤولية ارتبطت باملمرضة خالل الثورة التحريرية هي السكرتاري
نظرا  إلتقاهنا اللغتني الفرنسية و العربية يف كثري من األحيان، إذ   كسكرترية لقائد الناحية أو املنطقة،

كنت :"...و عن هذا تقول اجملاهدة فتيحة طيب براهيم كلفت بكتابة الرسائل و الرد عليها،
ما يقال مث أحرر تقارير بكل أمسع كل  أحضر االجتماعات اليت تتم يف أحد املراكز كسكرترية،

مث تطوى الرسالة حىت تصبح  ،7و التقارير كانت تكتب يف وريقات صغرية على شكل رسائل ذلك،
                                                 

 .432ص ،، املصدر السابق...من أحداث ،بن سعدون شريفأمينة -1
 .131ص املرجع السابق، حممد رفاس،-2
 .05:19:على الساعة 1049-02-10م بلة شخصية مبسكن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران يو مقا صليحة خيو،3
 .199ص ،، املرجع السابق...ةاملغرب األقصى و الثورة اجلزائري، توفيق برنو-4
موجودة مبقر املتحف  41:39:على الساعة1049-40-43،شهادة حية  مبقر سكناها يوم  اجملاهدة فاطمة سنوسي -5

 .(حبوزة الطالبة. )ملحقة بين صاف:لوالية عني متوشنتهوي اجل
-03-49:بنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس يومامقابلة شخصية يف مسكن  ميينة ورياشي بوحريز، -6

 .40:00 :على الساعة 1049
 .أو أصغر قليال 03 امللحق رقم حجم الرسالة مثل تلك املوجودة يف -7
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و تعطى لالتصال  ، (حىت ال تتبلل باملاء أو باألمطار) صغرية جدا مث تلف بالشريط الالصق
، ليوصلها  كان االتصال امرأةليخبأها إما يف عمامته أو مالبسه الداخلية أو حذائه أو الشعر إذا  

 1.إىل الوجهة و الشخص املعني

و عندما يُفتقد الدواء ،كانت هتتم املمرضة بكتابة املناشري  و أوراق الدعايات ،و توزعها 
و هذا ما أكدته اجملاهدة ميينة ورياشي  ،2إضافة إىل إيصال االشرتاكات على الشعب اجلزائري،

 إذا انتخبتم فقد "معسكر و أمروين بتوزيع املناشري ،و كان حمتواها كنا يف منطقة :"بوحريز إذ تقول
،كما  هذه االنتخابات اليت كانت ستقام يف عهد الرئيس ديغول ، و"شهيد (111)نسيتم ستمائة 

 3."حرضنا الشعب اجلزائري يف معسكر على حرق األعالم خالل زيارة ديغول

،كانت تؤدي دور احملافظ  أو ممرضة و جيب القول أنه باإلضافة إىل مهمتها كطبيبة
 و حتضر يف األحداث االجتماعية من زواج  تتدخل لفك اخلالفات و النزاعات، السياسي،
حتث . و كانت تليب الدعوة دوما بصرب و حزم يعود إليها الشعب اجلزائري لألخذ برأيها، و طالق،

إلمياهنا بضرورة  رأت منهم تقاعسا، و تشد عليهم إذا ما احملافظة عليها، الصالة واجملاهدين على 
 عده على ختطي الصعاب و الصالبة تساانية اليت متده بالقوة الربانية، متتع اجملاهد بالروح اإلمي

 4.الثبات يف اجلهادو 

من لغة سليمة و بسيطة  بفضل امللكة اليت كانت متلكها املمرضة يف فن اخلطاب و اإلقنا ،
 عهنإقناو  عزميتهن،على النساء اجلزائريات لتقوية  اخلطب تلقيكانت  يفهمها عامة الشعب،

هذا كله يندرج فيما  5.إىل غاية نيل االستقالل ساندهتناالنضمام إىل الثورة و مواصلة م بضرورة
 ..االجتماعيةت هبذا العمل أكثر املرشدة رفو قد عُ  التوعية،بيعرف 

                                                 
على  ،1041-44-30مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس،يوم  فتيحة طيب براهيم، اجملاهدة -1

 .05:10:ةالساع
 .411ص  ،السابق ، املرجعجملة الذاكرة،...، نضالأنيسة بركات-2
 1049-03-49:مبنتها الكائن حبي بن دميراد صورية بسيدي بلعباس يو امقابلة شخصية يف مسكن  ميينة ورياشي بوحريز،-3

 40:00 :على الساعة
 91ص  ،املصدر السابق، علي عمراين -4
 . نفسهاملصدر  -5
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، فبمجرد نتلط هبم كأهنا واحدة منهكانت املمرضة إذا ما حلت بالدوار حتتك بالنساء و خت
 اجملاهدين غسل مالبس و  دخوهلا إىل املركز هتّم مبساعدة صاحبة البيت يف اخلبز و الطبخ،

 1.نشرها و

كان اجليش الفرنسي يقوم حبرق منازل الشعب اجلزائري و إتالف كل ما ميلكونه إذا ما 
 كلفت بعض املمرضاتلثورية إال أن  فما كان من القيادة ا شك أهنم متعاونون مع اجملاهدين،

فكانوا يتربعون  للذهاب إىل املنازل يف الدواوير اجملاورة الستعطاف الشعب هناك ملساعدة هؤالء،
فتحملها على الدابة، و تأيت هبا إىل املتضررين و تساعد ربة  و األواين، األغطية، هلم باألفرشة و

 حىت ال حيس اجلزائري املتعاطف مع الثورة بالظلم و هذا  البيت يف إعادة تأثيث البيت من جديد،
  .و حىت يعطوهم دفعا ملواصلة اجلهاد و دعم الثورة و يلمس أن اجملاهدين لن يتخلوا عنه أبدا،

 كنا جنوب الدواوير جلمع بعض األواين  :"و هذا ما أكدته اجملاهدة فاطمة سنوسي إذ تقول
لنوصلها إىل منازل قد أتلف اجليش  الشعب اجلزائري،و األفرشة و املالبس اليت كان يترب  هبا 

،إذ مل يرتكوا هلم  (فالوسن) مثل ما حدث يف منطقة سيدي سفيان الفرنسي ممتلكاهتم إثر تفتيشها،
و قد ذهبنا حىت إىل مدينة تلمسان  و ال حىت فنجان قهوة فقد أحرق اجليش الفرنسي كل شيء،

 2."األواين اك بالفراش وهنيف باب احلديد أين ترب  لنا السكان 

 إن تكوين املمرضة و املرشدة يقتضي االهتمام باألطفال اجلزائريني من الناحية التعليمية 
 و التثقيفية نفس اهتمامها بصحتهم، فكانت جتمع أطفال الدوار لتعلمهم الكتابة و القراءة 

لية و استعداد كبري للتعلم بل و أعطت هذه الدروس حىت للكبار ملا رأت منهم من  قاب و األناشيد،
و كثريا ما   و ُكلفت أيضا بإعطاء نساء الدواوير دروسا يف اخلياطة، 3، و شغفهم األكرب للعلم

 4.كانت تفصل أثوابا و ختيطها ألبناء تلك النساء ليتعلمن منها بسرعة

                                                 
موجودة مبقر املتحف اجلهوي لوالية 41:39:على الساعة1049-40-43شهادة حية  مبقر سكناها يوم  فاطمة سنوسي،-1

 .(حبوزة الطالبة. )ة بين صافملحق:عني متوشنت
 .املصدر نفسه -2
 .413،ص املصدر السابق ،مرمي خمطاري-3
 .39نفسه ،ص املصدر  -4
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مخسة جتماعية وزارة الشؤون اال تأأنشبل  مل يقتصر التعليم على األطفال داخل اجلزائر، و
كما قام اإلحتاد العام  للعمال اجلزائريني بإنشاء العشرات   ، مراكز ألبناء الشهداء بتونس و املغرب

و قد قامت هبذه املهام املمرضات و املرشدات االجتماعيات و احملافظات  1.من دور األيتام
 " :ة بن سعيدعن هذه الدور اليت كانت متواجدة باملغرب األقصى تقول اجملاهدة خري  السياسيات،

بعث املسؤولون بوجدة يف طليب ليكلفوين بالعمل كمعلمة لبنات  4590 فيفري 10يف يوم 
فقبلت على الفور باملهمة و بدأت مع  ،2الشهداء بدار بنات الشهداء اجلزائريات بالدار البيضاء

الء األيتام يف بالطواف بأحناء املناطق املغربية جلمع هؤ  (كاجملاهدة غنوجة) جمموعة من اجملاهدات
فكانت كل معلمة من هؤالء تتكفل بإثنان من  ،4و إيصاهلم إىل هذه الدور3شاحنات،

و لتحسني مستواي العلمي كمعلمة  ،5و تربيتهن و من مّث تعليمهن و أكلهن، لباسهن:اليتامى
 ت يلنتهاء من هذا الرتبص أعطيللتكوين ،و بعد اال ذهبت إىل مدرسة املعلمني اإلقليمية بالرباط

 ."7بذلك حىت نكون يف مستوى األمانة اليت وضعت بني أيدينا 6 شهادة

 سببه إنساين؟ و هو ؤالء اليتيمات،عتناء القيادة الثورية للوالية اخلامسة هباهل : و ميكننا أن نتساءل
 الثورة  و جعل اجلزائريني يلتفون أكثر حول ؟سبيل اجلزائرعتناء بأبناء من ضحوا بأنفسهم يف الا

عملت على تربيتهن و تنشئتهن تنشئة عسكرية و ثورية لتكن خري خلف أم أهنا  الدعاية هلا ؟ و

                                                 
 .102ص املرجع السابق، زهرة يوسفي،- 1
لقاء  خرية بن سعيد،:ينظر إىل.)للعلم أن هذه املدرسة أو هذا املركز كان بدار البيضاء مث نقل إىل مدينة املهدية املغربية-2

 .44:30:على الساعة 1049-01-01: مشخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو 
 .54-50،ص ص مذكرات خرية بن سعيد :أيضانظر يو  ،املصدر نفسه - 3
 .11نظر امللحق رقم ي- 4
 احلساب، الدين، :املوادع و يشمل مجي بتدائي،كان التعليم يف هذه املدارس باللغتني العربية و الفرنسية وفقا ملنهج التعليم اإل -5

 و كانت هؤالء املعلمات تراعني نفسية هؤالء الفتيات، .إضافة إىل تعليم الفتيات اخلياطة بية املدنية،و الرت  التاريخ و اجلغرافيا،
فالكثريات منهن عند  فقد تفتحت أعينهن على مناظر احلرب املدمرة و القمع الذي تعرضن له هن  و عوائلهن و قراهن،

و مل  أو دّويا من بعيد، مبجرد مشاهدة طائرة يف السماء، افجتر ااملدارس كن يعانني من تشنج يف األعصاب و  هالتحاقهن هبذ
أطفالنا يستعدون لبناء جزائر : ينظر إىل.)تستطع املعلمات إقناعهن بأهنن يف مأمن و سالم إال بعد مدة طويلة و جهود كبرية

 .(.4595-09-41 ،جبهة التحرير الوطينلسان حال  ،اجملاهدجريدة  ، الغد
 .13 رقم نظر إىل امللحقي- 6
 .44:3:ةعلى الساع 1049-01-01 شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم خرية بن سعيد، لقاء- 7
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أم كان هدفها تكوين إطارات الدولة  هن للثورة و للجزائر املستقلة؟ءو يكون وال خلري سلف؟
 يرية اجلزائرية املستقلة؟ و ميكن ترجيح هدف هذا التعليم إىل تكوين إطارات هلا والء  للثورة التحر 

و للعلم أن هذه املدارس قد خصصت أيضا لألطفال األوالد  .ستقاللللدولة اجلزائرية بعد اال و
 .1اليتامى و كان املعلمون الرجال هم من يتولون تعليمهم و رعايتهم

 الشهداء خالل املعارك أشالء و من بني املهام اليت قامت هبا املمرضة أيضا هو دفن 
صعدت  نتهاء معركة جبل مناور،ابعد  و :"تروي اجملاهدة صليحة خيو،و عن هذا  شتباكاتو اال

و رشيدة و بديعة إىل مكان املعركة، رغم احلصار املفروض علينا و األضواء الكاشفة اليت نصبتها  أنا
فوجدنا أشالء الشهداء يف كل مكان ،فقمنا حبفر حفر و دفن البعض من  ستعمارية،القوات اال

 2."نكشاف أمرنااخوفا من  املتناثرة و املفصولة عن جسدها، األرجل تلك األيدي و

 اليوغساليف قد أعجب بنظام اجلنديات و خاصة املمرضات "أرقزوف" إن الصحفي
نضباط و اإلميان الراسخ بالعمل و تفانيهن يف تطبيق مبادىء الثورة و اال و نشاطهن يف اجلبال،

،ليفند كل مزاعم فرنسا القائلة  لعرضه باخلارج 3ثائقييف فيلمه الو  رهنفصوّ  ستقالل،املسلح لنيل اال
 ستطاعت املمرضة أن تقوم  بالتعريف بالقضية اجلزائرية اأن الثورة يقودها قطا  طرق، و هبذا 

 .و إعالم العامل بدورها املهم يف الثورة التحريرية

 .نماذج من الممرضـات-ب

اخلامسة الاليت أبلني بالء حسنا يف جمال التمريض  لقد برزت العديد من النساء اجلزائريات يف الوالية
 .إعطاء نبذة تارخيية عنهن و العالج و اإلرشاد، إرتأينا أن نقوم بالتعريف هبذه املمرضات و

                                                 
 .44:3:ةعلى الساع 1049-01-01 شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم خرية بن سعيد، لقاء - 1
: ةعلى الساع 1049-02-10:ميو  روميك ميينة بلوسطو بوهران،مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة  صليحة خيو، -2

05:19  . 
 .20املصدر السابق ،ص مرمي خمطاري، -3
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 ببين صاف والية  1131-11-31م يو  ولدت الشهيدة بن علي صافية:بن علي صافية
، مث انتقلت 1نسية و املدرسة العربيةزاولت دراستها يف مسقط رأسها باملدرسة الفر  متوشنت، نيع

و بعد ثالث سنوات  إىل مدينة وهران لتلتحق مبدرسة التكوين الشبه الطيب باملدينة اجلديدة،
 .خترجت منها بشهادة ممرضة

مما مّكنها من االلتحاق  كّونت خالل دراستها بوهران اتصاالت مع أعضاء جيش التحرير الوطين،
 نصرية بن حيي، :من بينهن رفقة زميالهتا، 1197ة للوالية اخلامسة سنة املنطقة الثالثبالثورة يف 
حيث كان جيش التحرير يف  باجلبل مبنطقة مسرغني مع العقيد عثمان، من وهران، زوبيدة وايف

 .مث انتقلت إىل جبل الونشريس بني منطقة مستغامن و تنس أمس احلاجة إىل خدماهتا،

بعد حماصرة قوات العدو  1191-13-21م رف يو فسقطت الشهيدة صافية يف ساحة الش
 2حتت إمرة رئيس الفوج سي منور النجاري  ،املكان اليت كانت فيه هي و جمموعة من اجملاهدين

 3.يومني، استعملت فيه الطائرات املروحيةمدة 

 يف مدينة " بنسمون"كانت ممرضة تعمل عند طبيب يسمى :المجاهدة طيب براهيم فتيحة
أخذ  باجلبل بعد تحقالت دوية،كانت تقوم بتمريض اجملاهدين و تؤمن هلم األ  و سيدي بلعباس،

 ة سكريتري  املرضى من الشعب، ممرضة تعاجل اجلنود وكفت بعدة مهام  كلّ ف األدوية من العيادة،
لقى جنود العدو قنبلة أن أصيبت جبروح بليغة بعد أ ،املناضلني يف املدينةو تصال بني اجلبل و ا 

ليزج هبا يف  ثرها،إدخلت املستشفى على أ مع جنود آخرين، فيه كانت ختتبأالذي   ئاملخبداخل 
بعد اإلعالن عن وقف إطالق النار ،لتنعم  أطلق سراحها 4.للشفاء تمتاثلبعد أن السجن 

                                                 
-41-19:يوم ببين صاف والية عني متوشنت، 01م مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رق عائشة هامشي،-1

 .43:19:ةعلى الساع 1049
 .الذي كان قد تزوجها قبل شهر -2
 .نبذة تارخيية عن بن علي صافية مكتب الرتاث التارخيي و الثقايف، رية اجملاهدين لوالية عني متوشنت،مدي-3

4
-Redouane Ainad Tabet et Taib Nhari ,op.cit ,p284 . 
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 عملت كممرضة مبستشفى سيدي بلعباس، و رقيت إىل أن اصبحت مديرة فيه،  باالستقالل،
 1.و مازالت على قيد احلياة

 ببين  1131فيفري  19ولدت السيدة عمارية  ورديغي يف  :عمارية ورديغي المدعوة نزيهة
، من أسرة ميسورة احلال، تلقت تعليمها االبتدائي (التابعة لوالية عني متوشنت حاليا)صاف

 2.سقط رأسهاج .م. .التابعة جلباملدرسة

،حيث ُكلفت "نزيهة"حربيا هو و أعطي هلا امسا 1199ة التحقت بصفوف الثورة منذ اندالعها سن
أطراف مدينة )كما كانت تقوم بنقل السالح من غار البارود  جبمع االشرتاكات مبنطقة بين صاف،

و ملا علمت الشرطة الفرنسية بنشاطها التحقت السيدة عمارية رفقة  إىل وسطها، (بين صاف
هوا إىل تسالة بسيدي مث توج صديقتها بلحاج خرية و كبداين فاطمة باجليش مبنطقة الرمشي،

و استقروا هناك ليشرف عليهم سي زغلول الذي كان يقوم بصناعة القنابل  بلعباس مرورا بوهلاصة،
 3".مليكة"املتفجرة للسكك احلديدية و أعطى هلا امسا حربيا آخرا هو

ن ،أي و بعد فرتة انتقلت إىل مدينة مستغامن و استقرت بقرية خري الدين مبزرعة عند عائلة طورش
،حتت قيادة سي  و خدجية و فتيحة زموشي نادية بن غرموط،:تعرفت على جماهدات أخريات هن

و يف هذه املرحلة فُرض عليها  ،(يف مدينة بين صاف "سي بوسيف" املعروف باالسم احلريب) مراد
 .تُعلم طرق العالج و التمريض

زرعة أوالد الطورش، فألقي قام العساكر الفرنسيني مبحاصرة م، و على إثر وشاية 1191يف سنة 
 (البيجي)يوما يف مركز التعذيب  11 و بعد تعذيبها مدة عليها القبض رفقة صديقاهتا اخلمسة،

                                                 
 :على الساعة 1041-44-01م مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس،يو  فتيحة طيب ابراهيم،-1

44:00. 
على  1049جانفي  01-03م ورديغي املدعوة نزيهة مبقر منظمة اجملاهدين ببين صاف يو عمارية شهادة حية للمجاهدة -2

 (.،حبوزة الطالبةملحقة ببين صاف:الشهادة موجودة باملتحف اجلهوي بعني متوشنت) .43:30:الساعة
 .املصدر نفسه -3
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،ليطلق سراحها و مسح هلا بالعودة إىل مسقط  مبستغامن حكم عليها بالسجن مدة ثالث سنوات
 .رأسها حتت الرقابة اليومية

وقيع على الرقابة املفروضة ي كانت ترتدد عليه من أجل التالذ "الفيال"مث طلبت من املكتب الثاين 
،أين التقت بالسيدة فاطمة الزهراء بن أمحد اليت تعود  أن ُيسمح هلا بزيارة أختها ببشارعليها 

و اليت عرضت عليها فكرة مواصلة نشاطها الثوري حتت قيادة  أصوهلا إىل مدينة اجلزائر العاصمة،
األدوية يف القطار  الصوفية والسيدة عمارية بنقل األحذية و األلبسة فعال بدأت  و ،أمحد فرنسيس

 ،(حاليا املدنية)صامليب كان مركزهم الثوري فيال حبي   العاصمة، ومن بشار إىل العطاف و اجلزائر 
نظرا لصغر سن عمارية  و و هبذا املركز مت اعتقاهلا فيه للمرة الثانية هي و صديقتها فاطمة الزهراء،

س مار  11 و يف باستنطاقها، "فاف" و باشر الكولونال ىل شاتونوف باجلزائر العاصمة،أخذت إ
مازالت على قيد احلياة و هي تعيش اآلن يف  أطلق سراحها و عادت إىل بين صاف، 1112

 .1األردن

 واصلت تعليمها و حتصلت  بوهران، 4577املدعوة رشيدة، مزدادة يف : فتيحة رمعون
قدمت الكثري من اخلدمات انت تعمل باملستشفى العسكري بوهران، ، كعلى شهادة التمريض

بعد أن قضت على أحد  ،ق جبيش التحرير الوطيناتحلاالقررت  4593لصاحل الثورة، يف سنة 
هربت إىل وجدة، مث عادت للعمل مع وحدات جيش التحرير الوطين يف املنطقة الثانية و املعمرين 

أنقذت حياة  العديد من اجملاهدين خبربهتا و مهارهتا  ،جتماعيةكممرضة و مرشدة ا  للوالية اخلامسة
أذاقوها أبشع التعذيب  ،4593سنة  (بغزوات) ألقي عليها القبض يف السواحلية يف التمريض،

 2.مث  مثّلوا هبا على مرآى و مسمع السكان خالل استنطاقها،

                                                 
على  1049جانفي  01-03م مبقر منظمة اجملاهدين ببين صاف يو ورديغي املدعوة نزيهة عمارية شهادة حية للمجاهدة  -1

 (.،حبوزة الطالبةملحقة ببين صاف:الشهادة موجودة باملتحف اجلهوي بعني متوشنت) .43:30:الساعة
عبد اهلل :نظر أيضاي،و 405-409ص ص ،املنظمة الوطنية للمجاهدين و مديرية اجملاهدين لوالية سطيف، املرجع السابق-2

جامعة وهران، اجلزائر،  ،(01 ،)،جملة عصور أعالم تلمسان و دورهم يف احلركة الوطنية و ثورة التحرير الكربى، ،مقاليت
 . 194ص ،1044
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سي على املنطقة اليت  أثناء حصار شنه اجليش الفرن 1197أصيبت جبروح خطرية يف شهر ماي
تقلدت اجملاهدة أنيسة مسؤولية هامة بفضل كفاءهتا منذ (. ناحية بن عابد) كانت متواجدة فيها

 1.ظلت تؤدي واجبها الوطين بإخالص حىت حتقق االستقالل و ،1197سبتمرب

  تكّونت  امسها احلقيقي فاطمة تسورية أصوهلا من وهران،(:المدعوة نصيرة)فاطمة قطاف
  1191م التحقت بالثورة عا ،1193ة املمرضات للصليب األمحر ماري فوبييه سنمبدرسة 

و هي  و هي أول جماهدة يف وهران إلتحقت باملنطقة الثامنة للوالية اخلامسة، سنة، 21عمرها  و
 2.(Aspirant )مرشح كانت برتبة اآلن تسمى السيدة قطاف باسم زوجها اجملاهد احلبيب قطاف،

  تكّونت يف جمال  ،عثمان أصوهلا من زمورة عقيدزوجة ال (:لمدعوة رابحةا)بوعزيز ميمونة
 3.التمريض باملنطقة الرابعة للوالية اخلامسة

 تعمل كعنصرسنة ملا كانت  13كان سنها  أصوهلا من البيض، :الحرة عقون بوعمامة 
ت أين تعلمت أجبديا لتحقت جبيش التحرير مع زوج أختها،او ملا كشف أمرها االتصال، 
 4.عملت كمساعدة ممرضة  التمريض و

 بوهران، أين تابعت 1132ولدت اجملاهدة فتيحة سنة (:المدعوة حورية)فتيحة بريكسي 

 5.كممرضة4593دراستها يف إحدى ثانويات هذه املدينة،التحقت بصفوف جيش التحرير سنة 

  بأوالد عيسى بريزينة  1131سنة مسعودة صعديل ولدت الشهيدة  :صعدليمسعودة
هناك التحقت باملدارس الفرنسية إىل أن وصلت  و ،بت و ترعرعت مع عائلتها باملنيعةتر  بالبيض،

يف  الفرنسيات لتتعلم أصول التمريض و" األخوات البيض"من مّت تدربت مع  و املرحلة التكوينية،

                                                 
 .931-934ص ص املرجع السابق، حممد رفاس،: نظر أيضايو ،  194السابق،ص املرجع عبد اهلل مقاليت،  -1
 .Mohamed Guentari,op.cit,vol 1,2002,p334: ىلظر أيضا إينو  ،151ص  املصدر السابق، منور صم،-2
 .319املرجع السابق ،ص  حممد رفاس، -3
 .394صنفسه، املرجع   -4
 .440ص املرجع السابق، مديرية و مكتب اجملاهدين لوالية سطيف، :املنظمة الوطنية للمجاهدين -5
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كا قد كان للشهيدة احتكا  و ،عائلتها إىل مسقط رأسها بربيزينةانتقلت مع  ،1191حوايل سنة 
خاصا مع أخواهلا الذين كان هلم االتصال املباشر بالثورة و الثوار، فالتحقت بصفوف الثورة كعضوة 

حتت مسؤوهلا زواطي الطيب، مارست التمريض بني صفوف جيش  1191يف جيش التحرير سنة 
 1111.1مارس  11إىل أن سقطت الشهيدة يف ، 1191جببال القعدة  أواخر سبتمرب التحرير 

  2.خرجية مدرسة الراشدية لتكوين املمرضات(:المدعوة فريدة) شملول زوبيدة 

  1197ةسن ،التحقت جبيش التحرير يف أصوهلا من سعيدة(:المدعوة شهرزاد)هاليليليلى،  
و مرمي  و كانت يف الدفعة األوىل مع السيدة خيو صليحة ،3على يد الدكتور دمارجي تكونت
 4.خمطاري

 هي من أسرة ثورية، بوهران،1131-13-12ولودة يوم م:نوار المدعوة فضيلة خديجة 
 التحقت بالثورة مبدينة وهران، 1197ة يف سن كانت تلميذة متفوقة يف دراستها الثانوية،

و بعد استشهاد  يف إحدى اخلاليا، انشط اأصبحت عضو  ،"أمحد ساهل"اجملاهدو بعد زواجها من 
التحقت باجلبل  من نفس السنة، ، و اكتشاف خليتها يف ديسمرب1197-11-19م زوجها يو 

 ،و نظرا ملستواها العلمي حّولت إىل إحدى مستشفيات الثورة مبنطقة الونشريس بنواحي غليزان،
و بعد عامني من  فأصبحت جندية و مكلفة بعالج اجملاهدين و املدنيني من سكان األرياف،
ملؤقتة جليش التحرير جهادها استشهدت و هي تقدم العالج للمجاهدين يف إحدى مستشفيات ا

 5.الوطين باملنطقة الرابعة للوالية اخلامسة
 و يف ختام هذا الفصل ميكن أن خنلص إىل مجلة من النتائج حول مهام املرأة يف جمال التمريض،

 :و ميكن أن نوجزها يف هذه النقاط
                                                 

 .صعديل مسعودة نبذة تارخيية للشهيدة املتحف اجلهوي لوالية البيض، -1
 .335-332،ص ص ،املرجع السابق حممد رفاس -2
 .نفسهاملرجع  -3
: ة الساع على 1049-02- 10يوم ،مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران، خيو صليحة -4

05:19 . 
5
- Mohamed Freha, op.cit ,pp180 et 184. 
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تقيم تنظيما حمكما إن القيادة الثورية بالوالية اخلامسة قد استطاعت و رغم إمكانياهتا القليلة أن -
،و الذي متكنت من تطويره مع تطور الثورة،و يظهر ذلك يف إنشاء مراكز صحية  يف النظام الصحي

حىت أهنا استمالت بعض املعمرين لتنشأ يف مزارعهم مركزا صحيا   يف كافة الوالية رغم كرب مساحتها،
 .كنو  من التمويه

إذ أصبح أكثر حداثة و مواكبة  رور الوقت،إن تكوين املمرضات هو أيضا قد عرف تطورا مع م-
 .ملتطلبات الثورة سواء داخل اجلزائر أو بالقواعد اخللفية الغربية

رغم إصدار قرار إجالء النساء الاليت كن باجلبل مبا فيهن املمرضات لاللتحاق باملغرب  -
رت الثورة مرة مما أدى إىل نقص يف املمرضات،حينئذ قر  األقصى،إال أن بعضهن بقني يف الداخل،

و استطاعت املمرضات الاليت مّت  ،هذا اجملال و تكوينهن يف الداخل أخرى جتنيد النساء يف
تكوينهن يف القاعدة اخللفية الغربية من االلتحاق بالداخل رغم صعوبة ذلك لوجود األسالك 

 .الشائكة
 رغم قلة اإلمكانيات الطبية  و إن القيادة الثورية بالوالية اخلامسة و على غرار الواليات األخرى، -

 إال أهنا مل تبخل على اجلزائريني الذين كانوا يف أمس احلاجة إىل املساعدات الطبية، و ندرة الدواء،
 األمر الذي ساعدهم على تقبل الثورة و احتضاهنا فصحتهم و صحة أوالدهم كانت متدهورة،

التعريف بالثورة  و عبيةيف تعبئة اجلماهري الش و هبذا نفذت القيادة الثورية إسرتاتيجيتها و مساندهتا، 
 .اجلزائرية

إن املمرضة بالوالية اخلامسة و على غرار الواليات األخرى مل يقتصر مهامها على التمريض  -
إلفهام اجلزائريات الريفيات خاصة  إذ لعبت دور احملافظ السياسي، بل تعداه إىل مهام أخرى، فقط،

و هبذا نستنتج أن املمرضة قد تلقت تكوينا  تصدي لسياسات العدو،مبادئ الثورة و تنظيمهن لل
 . سياسيا جبانب التكوين الطيب و العسكري للقيام هبذه املهمة
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 .االستعالمات و المخابرات الجزائرية ومساهمة المرأة في مصالح الدعاية :الفصل الثالث

 استعملت الثورة اجلزائرية كل الوسائل للوصول إىل هدفها املنشود، و هو االستقالل 
الوسائل مبا يف ذلك اجلوسسة و إخراج العدو الفرنسي من اجلزائر، و قد حاربته مبختلف 

املخابرات، كما أهنا قد استغلت كل الطاقات اجلزائرية شبانا و شيوخا، رجاال و نساء، بالنسبة  و
للنساء فقد أبلني بالء حسنا يف كل املهام اليت ُكّلفن هبا، و اليت أجنزهنا على أكمل وجه، و هذا 

نشاطها و جهادها، إذ وجلت عدة  ، و قد زادت املرأة يف4599حسب مؤمتر الصومام سنة 
جماالت كاجلوسسة و هذا لسهولة تنقلها جلمع املعلومات عن جيش العدو و حتركاته، حيث مل 

 1.تكن تثري هذه التحركات انتباه العدو خاصة يف السنوات األوىل للثورة

 .تأسيس جهاز المخابرات الجزائرية أثناء الثورة-1

 عليهنننا،  لضننرهبا و القضنناءاجلزائريننة عنندة خطنننط و اسننرتاتيجيات  فرنسننا منننذ انننندال  الثننورة اعتمنندت
و االسنتعالمات و زر  اخلوننة يف صنفوف الثنورة للوصنول " اجلوسسنة"و من بني هذه االسرتاتيجيات 

، و قد أغرت هؤالء اجلواسنيس باملبنالغ "التمرد الداخلي"إىل معلومات تفيدهم للقضاء على ما أمسته 
 .2تيازات اليت تضمن هلم العيش الرغيد املالية الكبرية و االم

و باملقابل سعت القيادة الثورية خاصة بالوالية اخلامسة إىل تبين نفس اإلسرتاتيجية، فوظّفت 
هذه الوالية يف البداية و على غرار باقي الواليات األخرى، مسبلني مكلفني جبمع املعلومات حول 

دارة االستعمارية، و يعرف برجل االتصال و كذا حتركات العدو و كل من يشتبه يف تعاونه مع اإل1
احملافظ السياسي، و مع مرور الوقت و اكتساب اخلربات قامت هذه الوالية بإنشاء جهاز املخابرات 

                                                 

 .31ص املرجع السابق، مسعودة حيياوي و آخرون،- 1
كانوا حيملنون يف جينوهبم قطعنا  املداشر، يطوفون القرى و و كان هؤالء العمالء يتنكرون بأزياء رثة مدعني أهنم متسولون،-2

 ه،عليومتعارف  تعد مبثابة جواز متفق و نقدية صغرية يظهروهنا إىل رجال الدرك أو اجلنود الفرنسيني يف حالة اعرتاضهم لطرقهم،
،كنانوا يقومنون برسنم  حناق بنالثورةتلدون جزائنريني يف صنفوف جنيش العندو يندعون أهننم يريندون االأما العمالء اآلخرين فهم جمنن

 مننن مالبسننهم و نننز  سننالحهم و و أمنناكن تواجنندهم، و  اجملاهنندين،شنارات معنيننة علننى األرض تبننني للسننلطات الفرنسننية عنندد إ
 .449ص ،رجع السابقامل عمار قليل،:نظر إىليللمزيد من املعلومات ) .يتصل هبم من املدنيني
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سنة (M.A.L.G)و االستعالمات، مث عمدت إىل تأسيس وزارة التسليح و االتصاالت العامة
4590. 

منال النيت قندمها للثنورة؟ و هنل وظّفنت املنرأة يف فما هني بندايات هنذا اجلهناز ؟ و مناهي األع
 جهاز املخابرات ؟ و هل سامهت يف مجع املعلومات اليت خدمت الثورة؟ 

 : 1598-1590وزارة  االتصاالت العامة و المواصالت-1-1 

املعروفنننة و البديهينننة يف أي صنننرا  بنننني قنننوتني مننننذ القننندمي هنننو حماولنننة كنننل طنننرف أو قنننوة  منننن األشنننياء
وف الطننرف الثنناين عننن طريننق زر  العمننالء، بقصنند احلصننول علننى أكننرب قنندر ممكننن مننن اخننرتاق صننف

 .21ما حدث إبان الثورة التحريرية اجلزائرية ذاك، و هذااملعلومات اليت قد يستعني هبا هذا الطرف أو 

 : تأسيسها-أ

قسما تعود أوىل عمليات التجسس على قوات العدو الفرنسي أيام املنظمة اخلاصة، اليت أحدثت 
يسمى قسم اإلشارة هذا القسم الذي ختصص يف جمال الراديو و الكهرباء، و تكوين عناصر 

 هو رصد حتركات األجهزة العسكرية و اإلدارية،منه دف اهل، 2متخصصة يف االتصاالت و الراديو
ء و البوليسية االستعمارية، و التعرف على العناصر املشبوهة يف أوساط التنظيمات الوطنية للقضا

. اونون مع جهاز املخابرات الفرنسيعليها يف مهدها قبل انتشارها، و الكشف عن اخلونة الذين يتع
، و ذلك شاء قسم االستخبارات مثارا للجدلأما يف املرحلة التحضريية للثورة فقد كان موضو  إن

 3.ختوفا من أن ُيساء استعماله

مركننز القيننادة الثوريننة  - بوجنندة مصننلحة شننرطة مدنيننة جزائريننة  أسننيست متّ  4599 سنننةو يف 
هبنذه  ن و حتركناهتم3تعمل يف سرية تامة ،مهمتها التجسس علنى اجلننود الفرنسنيي -للمنطقة اخلامسة

                                                 

 .449،ص عمار قليل، املرجع السابق-1
و مننع  زج مبعظننم مناضننليها بالسننجون، و ،4590يف مننارس كتشنناف أمرهنناا و لكننن املنظمننة اخلاصننة مل ينندم نشنناطها و مت  -2

 :ينظنر إىل).يرينةو هذه اخلربة سنوف ينتم توظيفهنا خنالل الثنورة التحر  كتسب هؤالء شيئا من اخلربة يف جمال املخابرات،ا هذا فقد 
 .30-15 ،ص ص1040 ، راجلزائ اخلرب، منشورات، 4، ط الوطين التحرير جلبهة التقنية و اخلاصة ملصاحلا جناة بية،

 .نفسهاملرجع  -3
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، (SRL)لت هننننذه املصننننلحة اجلننننذور األوىل ملصننننلحة االسننننتعالمات و االتصنننناالت، و شننننكّ املدينننننة
نفسننه تقننوم جبمننع كننل الوثننائق  و يف الوقننت قاعنندة للنندعم االجتمنناعي، قاعنندة لوجيسننتيكية، فمثّلننت

 1.اليت ختدم الثورة و من جهة أخرى تقوم حبماية فرق جيش التحرير الوطين

 و سعيا وراء احلصول على أي معلومة ختص جيش العدو و حتركاته أثناء الثورة التحريرية، قام
 دار إىل إجياد طريقة للوصول إىل 2ف شخصا يدعى تشونغيكلبت قائد املنطقة اخلامسة بوصوف

الرسائل العسكرية القادمة من اجلزائر و  املوجهة إىل اجلنود الفرنسيني  لالطال  علىالربيد بوجدة، 
، الذي موظف جزائري يعمل هناك ساعدةمب و قد جنح تشونغ يف مسعاه و ذلكرب، املقيمني باملغ

  ،صوفسي بو ها تشونغ إىل سّلم، رسالة( 10)ل حتتوي على عشرين رزمة من الرسائ أعطاه
أمر بعض اجلنود بقراءة كل الرسائل مع تلخيص حمتواها، دون أن يلفت نظر أصحاهبا من و الذي 

و كانت نتيجة هذه العملية أن وجدوا ضمن هذا  3".الفرنسيني خاصة و أن أغلبهم ضباط فرنسيون
قوافل ، كانت عبارة عن أوامر تتعلق حبركة القوات الفرنسية، و تفاصيل حول الالربيد معلومات

و العكس، هذا ما دفع اجلميع إىل االستغالل السريع ن املغرب إىل اجلزائر العسكرية و دخوهلا م
لتلك املعلومات و ذلك حىت تستفيد منه القطاعات و اجملموعات املسلحة ،و كانت التقارير اليت 

حيث أن املصاحل ترد من القطاعات حافزا ملواصلة عملية مراقبة الربيد، غري أن هذا مل يدم طويال 
الفرنسية تفطنت لألمر، و فهمت أن بريدها الذي مير من وجدة كان هدفا لتصرفات مريبة، 

 .    4اهإال تغيري وجهت ى القيادة الثوريةمبعلومات خاطئة فما كان عل همفأخذت تزود

ات كان على القيادة الثورية بالوالية اخلامسة إجياد حل و مصدر آخر ليتزودوا منه باملعلوم
 حول العدو، فأشار اجملاهد احلاج بن عال على بوصوف بضرورة التنصت على اتصاالت العدو 

 
                                                 

دار هومنننننة للطباعنننننة و النشنننننر و التوزينننننع، اجلزائنننننر،  ،4591-4591االتصننننناالت العامنننننة يف الثنننننورة اجلزائرينننننة حممننننند زروال،-1
 .493، ص1049

 ، اخلفاء أمواج عبد الكرمي حساين،:نظر إىلي).سم ملظهره األسيوي و لقوة ذكائهلقب هبذا اال شونغ هو أحد رجال الثورة،ت-2
 .33ص ،4559، اجلزائر منشورات املتاحف الوطين للمجاهد، ، (د،ط)

 .39-31،ص ص املصدر نفسه -3
 .39ص  ، املصدر نفسه -4
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 .2و مجع الرسائل اإلذاعية و إنشاء الربط اإلذاعي ،1املرسلة  عرب الراديو

إىل هنننذا اهلننندف اسنننتغلت الثنننورة العننندد اهلائنننل منننن اجلننننود اجلزائنننريني الفنننارين منننن  و للوصنننول
ا الكفننناءات العلميننة املتمثلنننة يف الشننبان اجلزائنننريني املتعلمننني، النننذين كنننانوا يف اجلننيش الفرنسننني، و كننذ

أو الننننذين كننننانوا يدرسننننون يف املنننندارس  أوسنننناط اجلاليننننة اجلزائريننننة الننننيت اسننننتقرت بنننناملغرب األقصننننى ،أو
 اجلامعننننات سننننواء يف اجلزائننننر أو يف فرنسننننا، و ذلننننك بعنننند اإلعننننالن عننننن إضننننراب الطلبننننة عننننن الدراسننننة 

 املننننادة اخلننننام لتأسننننيس املنننندارس العسننننكرية  هبننننذا شننننّكلوا، و 4599منننناي45م بننننالثورة يفو التحنننناقه
 .3بعضها يف جهاز املخابرات و االتصاالت اإلطارات اليت وّظفو 

بالذهاب إىل وجدة، للبحث عن  4599يف أفريل 4لقد كّلف بوصوف رفيقه سي صدار
فتمكن هذا األخري من العثور على  جهاز راديو ذي تقنية عالية للبدء يف التنصت على العدو،

و بفضل هذا اجلهاز متكنوا من التقاط رسائل الدرك االستعماري . جهاز تعمل عليه قوارب الصيد
و شيئا فشيئا تكونت فرقة حتت قيادة . بعني متوشنت و تلمسان و كانت هامة جدا وتُبث شفهيا

، مث تأسست مدرسة املواصالت 6ت، و اليت كانت هلا كفاءة يف ميدان االتصاال5سي عمار ثليجي

                                                 

1- L’association national des moudjahidines de l’armement et des liaisons générale,op.cit ; 

p22. 

2-Debbah mohamed,on nous appelait les trois réseaux radio rebelles, gharnata, Edition 

Alger ; 2013, p45 . 
3
-L’association national des moudjahidines de l’armement et des liaisons générale; op.cit, 

p36. 

م إىل الكشنافة اإلسنالمية اجلزائرينة مننذ ضننا ،4534-02-19 منن مواليند تينارت يف:دار سنوسني املندعو سني موسنىص -4
عنني  نتقنل إىل احلندود اجلزائرينة املغربينة،امث  لتحق بصنفوف الثنورة،انتقاله إىل مدينة وهران اخنرط يف احلركة الوطنية بعد امث  صباه،

 :نظر إىليللمزيد . ف بتكوين املرتبصني يف هذا اجملاللّ ك يف جهاز سالح اإلشارة،
Abderrahmane Berrouane, nom de guerre “Saphar“ ; Aux origines du M.A.L.G : témoi  -

gnage d’un compagnon de Boussouf ; Edition Barzakh , Alger, 2015, pp191-192. 

رتقننى فيننه برتبننة ضننابط اتحنق بنناجليش الفرنسنني و ال بنناألغواط، 4513-41-19ولنند يف :عمنار ثليجنني املنندعو الرائنند عمننر-5
عنننني  ،4599ة لتحنننق جبنننيش التحرينننر النننوطين سننننامث  تصننناالت الالسنننلكية،خنننتص يف االاو  سنننتعالمات،صنننف يف مصنننلحة اال

 :نظر إىليللمزيد من املعلومات ).تصاالتلتكوين الدفعات يف جمال اال
Ibid, pp185-186 .     

6-Mohamed Dabbeh ;op.cit ; p46. 
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و هذا لتطوير . 14599السلكية و الالسلكية اليت قامت بتكوين دفعات يف هذا اجملال منذ أوت
 .سالح اإلشارة

و مبجننرد ختننرج هننذه النندفعات و حصننول القاعنندة الغربيننة يف الوقننت نفسننه علننى الدفعننة األوىل 
تخرجننني هنننذه الدفعنننة، قامنننت القاعننندة الغربينننة ألجهنننزة اإلرسنننال و االسنننتقبال، و حتديننند التعييننننات مل

 لسبعة للوالية اخلامسة، إىل جاننببتأسيس سبعة حمطات لإلرسال و االستقبال موزعة على املناطق ا
 .2حمطتني ثابتتني بالقاعدة الغربية، األوىل كانت بوجدة و الثانية بتيطوان

فقند اسنتطا  ربنط قنادة الثنورة يف  و لقد لعب سالح اإلشارة دورا كبريا أثنناء الثنورة التحريرينة،
، و ذلننك عننن طريننق التقنناط الربقيننات املرسننلة مننن 3خمتلننف املسننتويات و تزوينندهم باملعلومننات الالزمننة

رسال برقياهتا مشفرة، األمر إطرف الوحدات العسكرية الفرنسية، و بعد تفطنها لذلك، ُأجربت على 
: ذلك بننل أقننام عنندة مصنناحل منهنناالننذي جعننل بوصننوف حينندث مصننلحة لفننك الرمننوز و مل يكتننف بنن

 .، و اليت ستعطي دفعا قويا للثورة التحريرية4مصاحل التنصت و الشيفرة و الصيانة و التصليح

و لتطوير سالح اإلشارة، قام بوصوف بإنشاء مدرسة لتكوين متخصصني يف هذا اجملال 
لتنظيم  ( Fichier)ت إنشاء نظام بطاقامّت ، و بعد خترج الدفعة الثانية للمواصالت، 4599سنة 

 حسب التسلسل األجبدي، و الزماين، هاو تصنيف هامبركز القيادة، و ترتيبكل الوثائق املوجودة 
 . 5البطاقات هذه و املكاين، و حمتوى الوثيقة أو املراسلة، مّت إحضار علب األحذية لتوضع فيها 

 لوصول إىل املعلومة أو استخدامهاو هبذا أصبح هذا املركز منظما تنظيما حمكما، مما زاد يف سرعة ا

 

                                                 

 .تلمسان ،1004نوفمرب 9-9-1م ،أيا ،امللتقى الوطين حول احلدود الغربية إبان الثورة التحريرية ميينة عبد الصمد-1
 .19ص املصدر السابق، عبد الكرمي حساين، -2

 .449-441ص ص املرجع السابق، جناة بية،-3
 .19ص املصدر السابق، آخرون، الصادق مزهود و-4
 .449-449ص ص املرجع السابق ، اة بية،جن - 5
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 1.و االتصاالت بالوالية اخلامسةوسهل على مستوى مصلحة املخابرات بشكل جيد  

املواصالت )و ملواكبة التطور يف جمال املخابرات، و نظرا للنجاح املبهر لرجال اخلفاء 
 االستعالمات إنشاء مصلحة خاصة ب و تسجيل املعلومات الغزيرة و املهمة، تقرر( الالسلكية

 .3األقصى باملغرب2" باريغواحلاج "كان مقرها ببيت  ،(S.R.L/C.G.W.O)و االتصاالت 

متّكنت هذه املصلحة و يف فرتة وجيزة من خرق جهاز االتصاالت ألعظم دولة يف ذلك 
الوقت و بكفاءات جزائرية، تكّونت يف هذا اجملال يف ظرف قياسي مقارنة مع املتخصصني يف 

االستعالم يف العامل، و بفضل هذه املصلحة وظّفت املعلومات املستقطبة من العدو  و االتصال
 .الفرنسي خلدمة الثورة و جناحها

لدرجة أنه مّت  من طرف القيادة الثورية، اهتماما بالغا الالسلكيةجمال االتصاالت  لقد حظي
سبتمرب 45يف  رية اجلزائرية،احلكومة املؤقتة للجمهو  عند تأسيس ختصيص وزارة بأكملها هلذا اجملال

، هدفها تنسيق العمل بني "وزارة االتصاالت العامة و املواصالت"هذه الوزارة ب  مسيت، 4599
، 4احلكومة و وزارة اإلعالم، و وزارة القوات املسلحة، و وزارة الداخلية، و وزارة الشؤون اخلارجية

 5.رة يف الداخل و اخلارجهذا حلماية الثو  الفرنسية، وتعمل على حماربة اجلوسسة 

 

                                                 

الشنريط  ،4591ف.أ.ث.و.ح.ف.د.و.موجودة مب 1000-01-05م شهادة حية سجلت يو  اجملاهد الطاهر سهلي، -1
 :و ينظر أيضا .404:رقم

 L’association national des moudjahidines de l’armement et des liaisons générale ,op.cit, p 

79. 

نضنم ا ،4515 -09-19خ سنابقا يف والينة معسنكر بتناري (بناريغو) منن مواليند احملمدينة :احلاج بناريغو واي املدعحممد رو -2
نظر يللمزيد من املعلومات ).تصاالت العامةستعالمات و االإىل حزب الشعب مث إىل املنظمة اخلاصة،عني ضابطا يف مصلحة اال

 .Abdrrahmen Berrouane,nom de guerre “Saphar“ op.cit ,p199:إىل

 :نظر أيضاي و ،442-449ص ص املرجع السابق، جناة بية، - 3
 L’association national des moudjahidines de l’armement et des liaisons générales ;op.cit, pp 

90-91 .                                                                    

 .432-439ص ص ع السابق،املرج جناة بية،-4
 .99ص ،املرجع السابق، ملحقة بين صاف:املتحف اجلهوي للمجاهد لوالية عني متوشنت-5
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 .أعمالها-ب

وزارة االتصننناالت العامنننة و املواصنننالت العقيننند عبننند احلفنننيظ بوصنننوف النننذي زادهنننا مهنننام لقننند تقلّننند 
تنظيمنننا، فننننافس بنننذلك جهننناز االسنننتخبارات االسنننتعمارية ، إىل درجنننة أن فرنسنننا اعتقننندت أن الثنننورة 

 1.اجلزائرية يقودها أجانب

مة و املواصالت بعمل مكثف ضد شبكات املكتب الثاين التابع قامت وزارة االتصاالت العا
، و كان أهم هدف هلا هو التجسس على العدو الفرنسي يف 2للجيش الفرنسي، و اليد احلمراء

و للوصول إىل هذا اهلدف، قام بوصوف بتأسيس بعض الشبكات للجوسسة يف   ،مجيع اجملاالت
قصى، و أكثر الشبكات تلك اليت كانت موجودة كل من فرنسا، اجلزائر، إسبانيا و املغرب األ

 و قد متكن ".الشاذيلابن قامسية عزيز "بفرنسا، فقد كانت تتكون من شخصني يرتأسهما ثالث هو 
من جتنيد موظف فرنسي عايل املقام و الذي كان مكلفا باألرشيفات يف الكي دورسي لوزارة 

ائق اليت هلا عالقة بالنشاط الدبلوماسي اخلاص ، الذي زودهم ببعض الوث3الشؤون اخلارجية الفرنسية
 باجلزائر، و ال سيما تلك اليت كانت على مستوى بعض السفارات املعتمدة لدى مجعية األمم 
و البلدان العربية و اإلفريقية، و اليت ساعدت كثريا النشاط الدبلوماسي للحكومة املؤقتة للجمهورية 

 4.اجلزائرية

بإسننبانيا، فقنند متكنننت أجهننزة املخننابرات اجلزائريننة مننن جتنينند أحنند  تالشننبكة الثانيننة فكانننأمننا 
، الننذي كننان يننزود الثننورة بانتظننام مبعلومننات عننن حتركننات السننفن التابعننة للبحريننة 5األمننرياالت االسننبان

                                                 

 .99-99ص ص املرجع السابق، حسان عتيق لعزازي،-1
 .497،ص املرجع السابق حممد زروال، -2

3
 .131ص ،املصدر السابق حممد ملقامي،- 
 .املصدر نفسه -4
 علمت برغبته يف توسيع نشاطه املالحي و الذي   متواضعا لصيد السمك على الساحل املغريب،الذي كان ميتلك أسطوال -5

 ستخبارات و العمل مع الثورة مقابل حتقيق ما نضمام إىل شبكة االفأغرته باال متداد الساحل اجلزائري،اقتصادي على و اال
 .139-131،ص ص نفسهاملصدر  :ينظر إىل. يطمح إليه بعد أن تستقل اجلزائر
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الفرنسننية يف البحننر األبننيض املتوسننط، و حننىت يف احملننيط األطلسنني، كمننا سنناعد الثننورة علننى اكتشنناف 
 1.ني للمصاحل السرية الفرنسية يف اجلهة الغربية للمغرب األقصىبعض األعوان التابع

 :1598-1591(M.A.L.G)وزارة التسليح و االتصاالت العامة -4-1

استطاعت الثورة التحريرية أن جتعل الشعب اجلزائري مبختلف شرائحه يلتف حوهلا، و أن حتقق 
يزيد من بطشه و يتفنن يف  سيجعل العدو الفرنانتصارات يف الداخل و اخلارج، األمر الذي 

سياسته خلنق الثورة و إجهاضها، خاصة بعد جميء اجلنرال ديغول و اإلسرتاتيجية اليت اتبعها، و هذا 
 ات، و اليت أبلت فيه بالء حسنا، ما محل القيادة الثورية على تكثيف جهودها يف جمال املخابر 

 .و جيشه جملاهبته و حتقيق النصر احملتومو هذا جلمع أكرب قدر من املعلومات عن العدو الفرنسي 

 :تشكيلهـا-أ

تقليص عدد من الوزارات تقرر  ،4590سنة  إعادة تشكيل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية أثناء
كضننننم كننننل مننننن وزارة التسننننليح و التمننننوين العننننام مننننع وزارة   ،وزارتننننني يف وزارة واحنننندةو ذلننننك بضننننم 

وزارة التسننننليح و املواصننننالت "تكننننّون وزارة واحنننندة محلننننت اسننننم املواصننننالت، ل االتصنننناالت العامننننة و
و يرجع مجع هاذين الوزارتني بالذات يف وزارة واحدة  إىل مدى حنرص قنادة ، (M.A.L.G")ةالعام

 التسننليح  ارتبنناط وثيننق بنننينظننرا إىل وجننود  ، و2قهننمأرّ الثننورة علننى إجينناد خمننرج ملشننكل التسننليح الننذي 
 .و االتصاالت و كذلك اجلوسسة

نظرا للبالء احلسن الذي أباله العقيد بوصوف يف جمال املخنابرات فقند وضنع علنى رأس وزارة 
، هذه الوزارة اليت كاننت حتنرص باسنتمرار علنى تطنوير (M.A.L.G)و املواصالت العامة  التسليح

عالماتو العامة و االتصاالت، االسنتاللوجستيك، املواصالت  :املهام الثالث الرئيسية هلا و املتمثلة يف
 :و قد تألفت وزارة التسليح و املواصالت العامة من املصاحل التالية. املخابرات و املخابرات املضادة

 :تشرف على عملية التنسيق بني مجيع املديريات و مصاحل الوزارة املتمثلة يف :األمانة العامة*
                                                 

 .131ص ،املصدر السابق حممد ملقامي، -1
االستعالمات و االستخبارات يف  زهري رزاميية،:و ينظر أيضا املرجع السابق، ،...امللتقى الوطين حول مسار إبراهيم حواسة،-2

 .33،ص1001-1004 رسالة ماجستري،جامعة باتنة، ،4591-4591 الثورة التحريرية
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 :(D.N.T)المديرية الوطنية للمواصالت-1

 ت بواسطة الالسلكي سنواء يف النداخل بنني القنادة أو بنني النداخل تتلخص مهمتها يف ربط االتصاال
 .1و اخلارج

 :(D.N.C.H)المديرية الوطنية للرموز و الشيفرة -1

 ديريننننة الوطنيننننة لليقظننننةإىل املتابعننننة ملصنننناحل مديريننننة املواصننننالت العامننننة، مث  كانننننت مصننننلحة الشننننيفرة
 .2ة مديرية مستقلة بذاهتا أصبحت هذه املصلح 4594و املخابرات املضادة، و يف سنة 

 (:D.D.R)المديرية الوطنية للوثائق و البحث-3

واصنننلت هنننذه املديرينننة يف عملينننة مجنننع الوثنننائق و املعلومنننات و البحنننث عنننن أخبنننار اخلصنننم يف مجينننع 
 .4و قد حافظت هذه املديرية على نفس تنظيمها الداخلي السابق ،3امليادين

 (:D.V.C.R)المديرية اليقظة و مضادة الجوسسة-1

 5.تتمثل مهمة هذه املديرية يف توفري األمن الداخلي و اخلارجي للثورة بصورة عامة

 :(D.N.L)المديرية الوطنية لالتصاالت-9

تنننتلخص مهمتهنننا يف االتصنننال و الربيننند، فقّلمنننا اسنننتخدمت الثنننورة الربيننند العنننادي و كاننننت تسنننتخدم 
كمننا  كانننت حتنندد صننناديق سننرية للربينند، الطننائرات الننيت كانننت تقننوم بننرحالت بننني القنناهرة و تونس،

 6.إضافة إىل أهنا كانت  تتبع بريد العدو يف املغرب األقصى

 :(D.L.O)و المديرية الغربية للتسليح ( D.L.E)المديرية الشرقية للتسليح -9
                                                 

1
 .453،صرجع السابق ،امل...رابح لونيسي، احلرب- 
 .452ص ، املرجع السابق جناة بية، - 2
 .املرجع السابق ،..امللتقى الوطين دحو ولد قابلية،-3
4
 .109ص ،املرجع السابق جناة بية، - 
 .101-103،ص ص  نفسه املرجع - 5

 .451ص املرجع السابق، رابح لونيسي، -6
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مهمتهمننا التسننليح علننى احلنندود التونسننية و املغربيننة، و التحقننق مننن جتننار السننالح إن مل يكونننوا مننن 
 رات االسنننننتعمارية، و محاينننننة بعنننننض املتعننننناملني منننننع الثنننننورة منننننن االغتيننننناالت، إجيننننناد الوسنننننائل املخننننناب

 و األسننناليب املخابراتينننة لشنننراء األسنننلحة و إدخاهلنننا إىل النننوطن بعيننندا عنننن أعنننني املخنننابرات الفرنسنننية 
 1.و قواهتا البحرية

نت الوزارة تشرف  زيادة على هذه املديريات اليت كانت عبارة عن مصاحل خاصة و تقنية ، كا
، الننيت مت ختصننيص مصننلحة خاصننة بننه، تتّكفننل 2كننذلك علننى عمليننة ترحيننل عسننكر اللفيننف األجنننيب

إضننافة إىل إشننرافها كننذلك مننن الناحيننة التقنيننة علننى . جبميننع اإلجننراءات املتبعننة يف إجننناز هننذه العمليننة
إذاعة البث " واصالت اليت كان يطلق عليها من طرف مصاحل امل( R.D.A)اإلذاعة السرية اجلزائرية 

فيما بعند، ( A.P.S)اجلزائرية  األنباء و وكالة Radio Diffusion Algérienne)" ) اجلزائرية 
 . 3اليت تولت عملية تأسيسها هذه الوزارة

 الوطنية لالستغالل " ديدوش مراد" بليبيا قاعدة M.A.L.G أنشئت  4590و يف جويلية 
فيها، و هذا حلماية هذه الوثائق من  M.A.L.Gأرشيف و التنسيق، مّت ختزين معظم وثائق و 

و كان يتم استقبال مجيع التقارير و الوثائق على اختالف أنواعها و مصادرها  4.األخطار اخلارجية
من الداخل و اخلارج، مث تقوم بفرزها حسب جمال اإلختصاص لتحليلها و دراستها،و إعادة تركيبها 

 5.مقة و دقيقةليتم بعد ذلك استثمارها بصفة مع

                                                 

 .451ص املرجع السابق، بح لونيسي،را :و ينظر أيضا املرجع السابق، إبراهيم حواسة،- 1
ميضننون علننى عقنند التننزام  هننو فيلننق مننن املرتزقننة يتنندخل عننندما تكننون املهمننة صننعبة و حمفوفننة باملخنناطر، :اللفيننف األجنننيب - 2

  معظمهنم اخننرط حبنا يف املغنامرة أو نتيجنة حناجتهم إىل املنال، مقابل أجرة تدفع هلم و ال يقسنمون اليمنني حتنت العلنم الفرنسني،
ينظنر للمزيند .)و قد أرغنم العديند مننهم منن االخننراط يف اجلنيش الفرنسني بوسنائل دنيئنة و طرقنا شنبيهة باالختطناف أو االحتجناز

منشنورات  كابوينة عبند النرمحن و حممند سنامل،:تنر صفحات منن تناريخ اجلزائنر احملاربنة، :دون حقد دون تعصب محود شايد، :إىل
 . 199ص ،1040دحلب، 

 . 464ص  جع السابق،املر  جناة بية،-3
4  - Abdrahmane Berouane nom de guerre Saphar,op.cit, pp149-152  ينظر أيضا إلى،و:  

 L’association nationale des moudjahidines de l’armement et des liaisons générales, op.cit , 

p121. 
5
 .املرجع السابق ،..امللتقى الوطين دحو ولد قابلية، - 
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 :انعكاسات أعمالها على الثورة التحريرية -ب
و سريها، فقد عملت جاهدة على  انعكاسات إجيابية على الثورة M.A.L.G عماللقد كان أل

توفري السالح، إذ كانت متتلك ستة خمازن لألسلحة و العتاد يف تونس، و مخسة يف املغرب األقصى، 
 كما توفرت على عدة مراكز االتصاالت يف املدن املغربية إىل جانب قاعدة طرابلس يف ليبيا،  

 1.و التونسية اليت كانت هبا قواعد جيش احلدود

دورا هاما مسح لقيادة الثنورة يف اخلنارج  باالحتفناظ بقندر كبنري منن  M.A.L.Gو قد لعبت 
اربننة يف املسننائل االنسننجام و االسننتقاللية ،ألهنننا جنبتهننا خمنناطرة اللجننوء و االسننتعانة باملصننريني و املغ

املتعلقنننة باالتصننناالت و االسنننتعالمات، النننيت كنننان بإمكاهننننا إحنننداث ثغنننرة كبنننرية للتننندخل يف الشنننؤون 
 . 2الداخلية هلا، كما أهنا سامهت بقسط وفري يف كسر عزلة الواليات عن القيادة اخلارجية

 ا سسة يف كل أحناء العامل و أروبكما استطاعت هذه الوزارة من وضع شبكات للجو 
و من بني اجلواسيس الذي مت  جتنيدهم، صحفيا و رئيس التحرير جلريدة باريسية ، 3خاصة فرنساو 

امللف الذي حيتوي املشرو  الفرنسي املعد خصيصا للمفاوضات مع بزّود  الثورة  الذيمشهورة، و 
تنظيم  من  إعادة الوفد اجلزائري املفاوضهذا امللف  وقد مّكن، 4احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية

 .5ح املفاوضات يف األخريا جنإ ه،األمر الذي أدى إىلأوراق

لقنند حافظننت هننذه الننوزارة علننى سننالمة كننل القيننادات و البننناءات و العتنناد، و عملننت علننى 
تننوفري األسننلحة بدايننة مننن صنننعها يف املصننانع بالقاعنندة اخللفيننة يف املغننرب األقصننى، و حماولننة إدخاهلننا 

                                                 

 املعاصر ، جامعة التاريخ يف ماجستري رسالة، 4591-4591 التحريرية للثورة القيادية اهليئات تطور النور خثري، عبد-1
 .105ص  ،1009 اجلزائر،

 .املرجع نفسه -2
 ."اجلزائرتاريخ "قرص مضغوط بعنوان شهادة حية، اجملاهد دحو ولد قابلية،- 3
 .139ص املصدر السابق، حممد ملقامي،-4
 .139-139ص ص  ، نفسهدر املص -5
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متكنت هذه املصانع من صنع عشنرة و قد  1.برا و جوا و حبرا: لوطين بشىت الطرقإىل داخل الرتاب ا
 2.آالف رشاشة و من اثنني إىل ثالثة آالف قنبلة شهريا، و إدخاهلا إىل داخل الرتاب اجلزائري

و املالحنننظ أن يف السننننوات األوىل كنننان احلصنننول علنننى األسنننلحة ينننتم عنننرب بنننائعي األسنننلحة 
 ا أصننبح هننذا  القطننا  حتننت مسننؤولية وزارة التسننليح و االتصنناالت العامننةاخلاصننني، و لكننن و بعنندم

(M.A.L.G) ،فنننننإن عقنننننود بينننننع األسنننننلحة كاننننننت يف أغلبهنننننا تنننننتم منننننع الننننندول خاصنننننة يوغسنننننالفيا 
 3.و أملانيا، و هذا بعد اعرتاف هذه الدول باحلكومة املؤقتة للدولة اجلزائرية

اعهم إىل أوطننناهنم عبننند احلننندود املغربينننة بلنننغ عننندد  عسننناكر اللفينننف األجننننيب النننذين مّت ارجننن
 4590.4جندي يف أكتوبر ( 3340)اجلزائرية ثالثة آالف و ثالئمائة و عشرة 

يذكر اجملاهد عبد النرمحن  M.A.L.Gو عن عدد اجملاهدين و اجملاهدات اجملندين يف وزارة 
هنننم يعمنننل يف جمنننال حنننوايل ثالثنننة آالف جماهننند كل جنّننندتبنننروان املننندعو الصنننفار أن وزارة املنننالغ قننند 

، هذا العدد اهلائل يدل على األولوية النيت أعطتهنا القينادة الثورينة هلنذا اجملنال، نظنرا ألمهيتنه 5املخابرات
و دلينننل أيضنننا علنننى وجنننود   يف كسنننب الرهنننان و التغلنننب علنننى فرنسنننا و إخراجهنننا منننن أرض اجلزائنننر،

 .يف جمال املخابرات و اجلوسسة( رجاال و نساء)كفاءات جزائرية 

عننن عنندد اجملاهنندين و اجملاهنندات اجملننندين يف وزارة املننالغ يننذكر اجملاهنند عبنند الننرمحن بننروان  و
، 6حوايل ثالثة آالف جماهد كلهم يعمل يف جمال املخابرات دتنّ جاملدعو الصفار أن وزارة املالغ قد 

ألمهيتننه يف كسننب  هننذا العنندد اهلائننل ينندل علننى األولويننة الننيت أعطتهننا القيننادة الثوريننة هلننذا اجملننال، نظننرا
و دليل أيضا على وجنود كفناءات جزائرينة  الرهان و التغلب على فرنسا و إخراجها من أرض اجلزائر،

 .يف جمال املخابرات و اجلوسسة( رجاال و نساء)

                                                 

 .الشهادة السابقة اجملاهد دحو ولد قابلية،- 1
2

  - L’association national des moudjahidines de l’armememt et des liaisons générales ;op.   

cit , pp160-161. 
3
-Ibid . 

4
 -Mohamed Mokran Nedjadi,temoignage d’un officier des servecessecret de la révolution 

algerienne(D.V.C.R- M.A.L.G(, edition dar el gharb,Alger,2011,p95 
5
- Abderrahmane Berouane nom de guerre Saphar, op.cit ,p179. 

6
- Ibid. 
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 .دور المرأة في جهاز المخابرات-1-3

 ة اخلامسة،ستعانة بالعنصر النسوي بالواليمت ظروف الثورة على جهاز املخابرات االو قد حتّ 
كما عمل هذا اجلهاز  هدفها يف ذلك رد  الدعاية الفرنسية اليت سعت بكل قوهتا لتشويه الثورة،

 .املعلومات عن جيش العدو و املتعاونني معه ضد الثورة أيضا على مجع

 :أعمالها في هاتين الوزارتين -أ

 نشاء جهازإمتثلت يف  ة العدو،ملواجه إسرتاتيجيةستعملت اقيادة الثورية قد السابقا أن  لقد رأينا
فبدأت أوال بتأسيس  من املعلومات عن حتركاته،ممكن و جلمع أكرب قدر  لتجسس على العدو،ل

اليت  ،تصاالتستعالمات و االالنواة األوىل للمخابرات اجلزائرية خالل الثورة و هي مصلحة اال
عد تأسيس احلكومة املؤقتة ب (4590-4599) تصاالت العامة و املواصالتحتولت إىل وزارة اال
-M.A.L.G (4590سم بوزارة اسم هذه الوزارة لتعرف حتت امث تغري  للجمهورية اجلزائرية،

4591). 

يف تسخري كل الوسائل اليت من شأهنا أن  هتار قادفكّ  ،نطالقة األوىل للثورة التحريريةمنذ اإل
على أكمل وجه عرب كامل الرتاب  مهامهمو مساعدة اجملاهدين لتأدية  ،تساهم يف إجناح الثورة

معتمدين يف  ،4599 ستعمال سالح اإلشارة منذ سنةاو من ضمن هذه الوسائل هو  الوطين،
نفردت الوالية او قد  مث أخذ هذا السالح يتطور مع تطور الثورة، ،البداية على أجهزة بسيطة
مث قامت هذه  ،لتسيريهاو تكوين جماهدين خمتصني تصاالت الالسلكية اخلامسة بإنشاء مصلحة اال

هت القيادة الثورية أربعة من و قد وجّ  .1الوالية بتوزيعهم يف باقي الواليات األخرى من الوطن
على  و هنّ  تصاالت الالسلكية،للعمل يف هذه املصلحة أال وهي مصلحة اال 2املراقبات السياسيات

 : التوايل

 

 
                                                 

 .49،ص4559-05-40،يوم لملتقى الوطين لكتابة تاريخ الثورةالتقرير الوالئي ل - 1
 .ياسيات بإسهاب يف املبحث الثاين من هذا الفصلسوف نتطرق إىل املراقبات الس-2
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 :عوالي ويسي*

ستطاعت أن تواصل ا، مسان حالياليمون بتابعة لتمأوالد ب 4539ولدت اجملاهدة عوايل ويسي سنة
  لتحاق بصفوف الثورة إثر اإلضراب الطاليب يومدراستها الثانوية مبدينة اجلزائر العاصمة، قررت اال

عينت كمراقبة  نتهاء هذا التكوين،ابعد  ،491 ،و نقلت إىل القاعدة رقم 4599 ماي 45
و بعد  لت دراستها بالرباط لتتخرج من كلية احلقوق كمحامية،مث واص ،2سياسية يف املنطقة الثانية

 3.تاريخ تقاعدها 4554 ، إىل غاية سنةستقالل عملت يف جمال السياحةاال

 :(المدعوة ربيعة)يمينة شاللي*

مث  ،التحقت باملدرسة يف نفس املدينة، ثورية من عائلة وطنية و ،4514ولدت بوجدة سنة
 ،4599و بعد إضراب الطلبة سنة  ،L’UGEMA يقاهتا إىلأين انضمت مع صد بالثانوية،

و عمرها آنذاك ستة عشرة ( و سعيدةمعسكر ) التحقت بالثورة كمراقبة سياسية باملنطقة السادسة
مث   ،4592لتمارس مهامها رفقة زميلها املراقب السياسي محيد مساش منذ جانفي  سنة،( 49)

مث تابعت دراستها  ،M.A.L.Gنصت التابع لوزارة شفرة الرسائل يف مركز الت فكّ  فت مبهمةكلّ 
بعد  ،التحقت باجلامعة و درست هبا مدة سنتني، 4594لتحصل على البكالوريا العلمية سنة

 ،4591-4593االستقالل دّرست مادة الرياضيات بثانوية النجاح بسيدي بلعباس بني سنيت
السنة  ،4521و سنة  4591ة  سنباحلراش كمقتصدة ما بني "أوريدة مداد"لتنتقل إىل إكمالية 

 4(.01)و أحفادها األربعة ( 09)اليت تقاعدت فيها، تفرغت لعائلتها و تربية أوالدها الستة 

 

                                                 

 .194صاملرجع السابق، ، عبد اهلل املقاليت- 1
: على  الساعة 1049-41-30: يوم وهران، واليةر منظمة اجملاهدين لقمقابلة شخصية مب خدجية بريكسي سيد ، - 2

 :نظر إىليو  ،40:30
     Abderrahmane Berrouane,nom de guerre “Saphar“,op.cit , p83 . 

: على  الساعة  1049-41-30: ومي وهران، لواليةمنظمة اجملاهدين  قرمبخدجية بريكسي سيد ،مقابلة شخصية  - 3
40:30. 

4
-Rabéa Fergaene, Les combattantes de l'ombre :Yamina Chalali, l'horison, Mars 2011, pp 

25 - 29. 
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 : (المدعوة مسعودة)مليكة حجاج*

،ارتادت املدرسة بوجدة مث الثانوية، انضمت  نزحت عائلتها إىل وجدة أصلها من مدينة تلمسان،
التحقت بالثورة كمراقبة  ،من أسرهتالوطنية و حب اجلزائر سبت روح ااكت ،L’UGEMAإىل 

مث رجعت إىل القاعدة اخللفية بالوالية  ،4592جانفي49 يف (تلمسان) سياسية باملنطقة األوىل
السيد "بعد االستقالل تزوجت من  اخلامسة لتعمل يف سالح اإلشارة للتنصت على العدو،

 1.لرياضياتو التحقت بسلك التعليم كأستاذة ا "بودوخة

 :(المدعوة العارم)رشيدة ميري*

و قد هاجر والدها إليه منذ العشرينيات من  ،4510 جزائرية األصل ولدت باملغرب األقصى سنة
 ،L’UGEMA ،انضمت هي أيضا إىل دخلت املدرسة الفرنسية مث الثانوية القرن املاضي،

،تركت رشيدة  يب لنيل استقاللهشاركت يف اإلضراب الذي أقيم يف املغرب ملساندة الشعب املغر 
و بعد إحلاحها على القيادة  سنة،(42)مقاعد الدراسة لتلتحق بالثورة و عمرها آنذاك سبعة عشرة

بوجدة قبلت يف صفوف اجملاهدين، و بعد تلقي تكوينها ،التحقت بإخواهنا اجملاهدين داخل اجلزائر  
هي التنصت  أخرى ولف مبهمة لتك رجعت إىل وجدة، 4592ة و يف جويلي كمراقبة سياسية،

 2".سانت إليزابيث"بعد االستقالل أكملت دراستها، عملت كمستشارة تربوية بثانوية  على العدو،

أين كان  ،4592 آنفا إىل وجدة يف جويلية ذكرنا كما األربعة عادت املراقبات السياسيات
ملدة أسبو   إجازةمنهن  و منح لكل واحدة ستقباهلن العقيد بوصوف الذي أثىن على عملهن،ايف 

 3.اعائلته كنف  يف قضيهات

  ، وىلخمتلفة نوعا ما عن املهمة األو  لتتولني مهمة جديدة ستدعني مرة أخرىاو بعد ذلك 

                                                 
1
-Nora Chergui, Les combattantes de l'ombre :Malika Hadjadj,l'horison,Mars 2011 ,PP08-

17. 
2
-Farida Belkhiri, Les combattantes de l'ombre :Rachida Miri ,l'horison ,Mars 2011 ,pp17-

23. 

قرص مغضوط بعنوان نساء املالغ، مسلم للطالبة من ) 4591ن.أ.ث.و.ح.و.د.حية للمجاهدة قام هبا م ميينة شاليل، - 3
 (.4591ن .أ.ث.و. ح.و.د.م طرف
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بوجدة عند عائلة " ديدي"إذ طلب منهن التوجه إىل بيت  1،سابقتهاأمهية عن  املهمة ال تقل
و عن هذا املوضو  تقول اجملاهدة  ،(CGWV)تيف مراكز التنص هن، لتتسلمن عمل"احلاج بريغو"

 و السفلي للنساء، العلوي للرجال، ،واحد أخذونا إىل بيت مكون من طابق :"مليكة حجاج
 كانت مهمتها هي  2" .،و ظروف العمل قاسية جدا كانت السرية التامة حتيط مبهمتنا

ات املتحصل عليها يف و وضع املعلوم و ميينة شاليل يف هذا املركز هو فك شفرات الرسائل
أي فقدان ( perte de l’ennemi)معناها (BR)تلمسان،  معناها مدينة (TS) فمثال بطاقات،

أما عوايل ويسي و رشيدة مريي فقد كّلفتا جبمع معلومات ختص الوضع العام العسكري  3العدو،
 الوطين، كما حتصلتا من خالل تنصتها على معلومات حول نشاط جنود جيش التحرير الفرنسي،

 4.و وضعها يف نشرة حربية

 املراقبات السياسياتهؤالء قامت  ،(S.A.S) ة و جماهبة أعمال الفرق اإلداريةو حملارب 
دليل  "كما سامهت هذه املراقبات يف كتابة  .بإعداد تقارير مّت توزيعها يف داخل اجلزائر األربعة

و اليت كانت  ،على كل الواليات الستة عهعلى توزي اليت عملت القيادة الثورية5"اإلطار اجلزائري
مرن فت البعض منهن بتصفح امللفات و البعض اآلخر أُ كما كلّ  6.اجلزائري تكوين اإلطارتتضمن 

 7.الدعاية النفسيةو بتحضري نشريات احلرب 

                                                 

قرص مغضوط بعنوان نساء املالغ، مسلم للطالبة من ) 4591ن.أ.ث.و.ح.و.د.حية للمجاهدة قام هبا م ميينة شاليل، - 1
 (.،حبوزة الطالبة 4591ن .أ.ث.و. ح.و.د.طرف م

املالغ مسلم للطالبة  قرص مغضوط بعنوان نساء) 4591ن.أ.ث.و.ح.و.د.شهادة حية للمجاهدة قام هبا م مليكة حجاج،-2
 (.حبوزة الطالبة4591ن.أ.ث.و.ح.و. د.من طرف م

3
- Rabéa Fergaene ,op.cit ,p 26. 

4  - Saliha Aoués, Les combattantes de l'ombre ,op.cit,p47.                                                                        

 .ح.و.د.شهادة حية للمجاهدة قام هبا م ميينة شاليل،: ينظر إىل).توجب معرفته  أي إطارعبارة عن كتيب يتضمن كل ما ي- 5
 .(4591ن.أ.ث.و.ح.و.د.قرص مغضوط بعنوان نساء املالغ ،مسلم للطالبة من طرف م) 4591ن.أ. ث.و
لغ، مسلم قرص مغضوط بعنوان نساء املا) 4591ن.أ.ث.و.ح.و.د.شهادة حية للمجاهدة قام هبا م مليكة حجاج،- 6

 .(4591ن.أ.ث.و.ح.و. د.للطالبة من طرف م
قرص مغضوط بعنوان نساء املالغ،مسلم ) 4591ن.أ.ث.و.ح.و.د.د.شهادة حية للمجاهدة قام هبا م عوايل ويسي،- 7

 .(4591ن.أ.ث.و.ح.و.للطالبة من طرف م
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ما عدا اللوايت   ،امرأة واحدة يف مصلحة الالسلكيأنه مل يكن  1سهليالطاهر اجملاهد  ذكري
كما نفى هذا  علم عددهن و ال خلفيات املبادرة،يو ال  سليم يف الوالية السادسة،هنن سي كوّ 

و لكن  مرأة تعمل يف هذا اجملال،ا M.A.L.Gاجملاهد أن يكون مبصاحل اإلرسال الالسلكي التابعة
  قد ، ديرية الوطنية لليقظة و اجلوسسة املضادةاملذكر أن اجملاهدات األربعة املذكورات سابقا كّن يف 

 3.و أهنن قد كن برتبة ضابط عشية اسرتجا  احلرية و االستقالل 2،ذات مستوى ثقايف عال كنّ 

غري هؤالء  أخريات، حاولت تكوين نساء مثقفاتقد القيادة الثورية هذا ال ينف أن و لكن 
هذا اجلهاز  عدم استطاعتهن تشغيلبسبب  يتسن هلن ذلك و مل الالسلكي، يف جمال املراقبات

لقد بعثت لنا القيادة الثورية ... :"صليحة خيو"و عن هذا تروي اجملاهدة  ، امهنضعف أجسل
و بدأنا يف تشغيله و لكن مل  ليدربنا على جهاز الراديو و ترانسميسيون،" سي محزة"بوجدة اجملاهد 

 .4"نستطع حنن الفتيات من حتريك الدينامو ملا يتطلب من قوة يف البدن

هدة و املراقبة السياسية خدجية بريكسي سيد من الدخول إىل متكنت اجملا 4595و يف سنة 
لتلتحق بالقاعدة اخللفية و تواصل عملها يف اجملال املخابرايت كعون خمابرات يف  وجدة عرب فيقيق،

  ،M.A.L.Gاالت العامة مث يف تصوزارة اال يف 5(.D.V.C.R) املضادة املخابرات و مديرية اليقظة
هتدت إىل ا ،الفرنسي وماسي للعدولثورية إىل معلومات عن النشاط الدبلو نظرا حلاجة القيادة ا

املغربية  عاصمة اململكة الرباط مدينة خطة تتمثل يف التجسس على السفارات الغربية املوجودة يف
  د هذه السفارات،رِ جلمع كل املعلومات سواء كانت دبلوماسية أو سياسية أو حىت عسكرية اليت تَ 

                                                 

لعقيد لطفي التحق بقاعدة ديدوش و بعد استشهاد ا ،4599التحق جبهاز املخابرات يف أواخر أوت سنة :الطاهر سهلي -1
شهادة حية قام هبا  الطاهر سهلي،: ينظر إىل.)و بقي يف هذا اجملال إىل غاية االستقالل ،D.V.C.Rمراد، كان يف مديرية 

 . 404:رقمفيديو شريط  وجودة هبذا املركز،م ،1000-01-05يوم ،4591ن.أ.ث.و .ح.و .د.م
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ا املساعدة على كشف خمططات اإلدارة الفرنسية و التحرك يف الوقت املناسب و اليت من شأهن
 .1للقضاء عليها

حاجة بعض هذه السفارات إىل خدمات خالل هذه الفرتة قد علمت القيادة الثورية  
نتهزت القيادة بوجدة الفرصة و أمرت اف عونات الرقن بصفة مؤقتة و هذا أثناء عطل عامالهتن،

 جنبية بأن تتقدم للعمل عندهم و خاصة أهنا كانت تتقن اللغة األ بريكسي سيد خدجيةاملراقبة 
أثناء عملي يف هذه  :"و عن هذا العمل تقول هذه اجملاهدة ،2و كذا الرقن على اآللة الراقنة

  كتبه على اآللة الراقنة،أالسفارات كنت أتعمد حترير نسخة ثانية عن كل وثيقة أو تقرير كنت 
 "،مث أقوم بتسليمها إىل مسؤول املخابرات لكس اليت كانت تتلقاها هذه السفاراتأو رسائل الت
و سفارة  سفارة مصر، سفارة تونس،:و من بني هذه السفارات اليت عملت هبا هي ، "اجملاهد قدور

 هذه إىلل و دخللهويات مزورة أستخدم و كنت  و آخر مرة عملت يف القصر امللكي املغريب، تركيا،
هبذه الطريقة متكنت قيادة الثورة بالوالية اخلامسة يف املغرب  أنه ونفس اجملاهدة  تؤكدو .3فاراتالس

 4.من احلصول على عدة معلومات مهمة و يف غاية اخلطورة

كانت مهمتها الرئيسية هو توفري السالح و إدخاله إىل الرتاب الوطين  M.A.L.Gو مبا أن 
ض اجملاهدات جوازات سفر ليسافرن إىل إسبانيا مع فإن هذه الوزارة قد أعطت لبع بكل الطرق،

و لكي تستطيع هذه اجملاهدات  و إدخاهلا إىل اجلزائر، للتجسس و لشراء األسلحةبعض اجملاهدين 
 .5سبان قامت القيادة الثورية بالوالية اخلامسة بتعليمهن اللغة اإلسبانيةالتعامل مع اإل

 ،ين حول كفاح املرأةطاليت ألقتها يف امللتقى الو  يف مداخلتها "زهرة قراب"و تذكر اجملاهدة 
جل مجع املعلومات و التجسس على أدخلن إىل املدارس يف املغرب من أُ أن بعض اجملاهدات قد 

                                                 

: على  الساعة  1049 -41-30: يوم وهران، لواليةمقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين  بريكسي سيد ،خدجية -1
40:30. 

 .10ص ،املرجع السابق عبد السالم معيفي، :نظر أيضا إىليو  ،املصدر نفسه- 2
: على  الساعة  1049-41-30 :يوم وهران، واليةمقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين ل ،خدجية بريكسي سيد -3

40:30. 
 .10ص املرجع السابق، عبد السالم معيفي،- 4
 .999ص املرجع السابق، ،... كفاح :هادة حية موجودة يف الكتابش اجملاهدة زهرة قراب، - 5
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و لسنا ندري هل هذه اجملاهدة كانت تقصد  ،1الفرنسيني املوجودين يف املدارس الغربية بالرباط
واصلة مأن البعض منهن قد طلنب من القيادة الثورية  و خاصة و بكالمها املراقبات السياسيات ،

 :و هنا يطرح السؤال التايل دراستهن باملغرب كاجملاهدة عوايل ويسي و اليت كانت تدرس احلقوق،
ستقالل؟ لتحاقها مبقاعد الدراسة كان بدافع الدراسة و تكوين إطارات للدولة اجلزائرية بعد االافهل 

لتحقن ا الاليتو للعلم أن العديد من اجملاهدات  ثنان معا؟كان االأم كان يف إطار التجسس؟ أم  
 ،كاجملاهدة طيب ليلى  نمواصلة دراستهمن القيادة الثورية هناك بالقاعدة اخللفية باملغرب قد طلنب 

 . و ميينة شاليل

إن القيادة الثورية بالوالية اخلامسة مل تقم بعملية  :"و تردف اجملاهدة زهرة قراب قائلة
 جانب املتواجدين باملغرب بصفة عامة ل الفرنسيني و األكبل مشلت   ،تجسس على املدارس فقطال

الرباط  شواطئإىل  و هلذا الغرض أرسلت اجملاهدة خدجية بريكسي و زوجها و الرباط بصفة خاصة،
 منحتكما  حتكاك هبم و ربط عالقات صداقة معهم هلذا الغرض،و ذلك باال للتجسس عليهم،

 و لكن  ،2جواز سفر للقيام مبهمة إىل اخلارج يف إطار التجسس نظرا ملالحمها األوروبية اجملاهدة
ذكرنا هلا ما قالته اجملاهدة زهرة قراب  ،و أثناء اللقاء الذي أجريناه مع اجملاهدة خدجية بريكسي سيد

ر و قالت أن املهمة الوحيدة يف إطا عن سفرها إىل اخلارج يف مهمة جتسسية فأنكرت ذلك،
كتشاف أمرها يف القصر ا بعد  هو أن املخابرات هو التجسس على السفارات املوجودة باملغرب فقط،

 كان مستقرا باملغرب األقصى عمال جزائري  أ جها أهلها مع رجلو زوّ  امللكي مكثت ببيتها،
 3.عتزلت املخابراتاو 

ري هؤالء املراقبات، لقد جندت القيادة الثورية نساء أخريات يف مصاحل و مديريات املالغ غ
 قد قامت  "سي جابر"ذكر الدكتور مصطفى خياطي أن اجملاهدة و املمرضة فاطمة الزهرة لوغديريي

                                                 

 .992،ص ، املرجع السابقاجملاهدة زهرة قراب - 1
 .املرجع نفسه -2
: الساعة  على 1049-41-30:يوم ة وهران،لواليمنظمة اجملاهدين ل مقابلة شخصية بقر ،بريكسي سيدخدجية  - 3

40:30. 
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1"  .ستقاللذلك إىل غاية اال ستعالمات والتسليح و اال مبهام عديدة خاصة يف جمال التموين و  
:حسب اجلدول املوجود يف كتابو    

" le MALG ministaire de l’armement et liaisons générales:  Abdelh- 

afidh Boussouf on la   stratégie au service de la révolution  "  

 .2(DLO) الشهيدتان و األختان رحال زوبيدة و ليلى كانتا تعمالن يف مديرية التموين غرب أن

 و هذا نظرا  ،"خطيب عبلة"امسها  M.A.L.Gيف  عضوةك  من الشلف كما ُجّندت امرأة
أين كانت تنزل عند عائلة عبد  لكثرة تنقلها بني مدينة اجلزائر العاصمة و الدار البيضاء املغربية،

و قد أصبحت السيدة عبلة مهزة وصل هامة مع قيادة الوالية الرابعة و الوالية  ،"اخلطايب الكرمي
 3.اخلامسة

ة وهران امسها بل كانت امرأة أخرى من مدين و مل تكن خطيب عبلة اجلاسوسة الوحيدة،
و نظرا لذكائها استطاعت أن تفتك وظيفة عون رقن على اآللة  ،"النمسة"حسنية بن عقلية املدعوة 

لتتمكن من التجسس على هذا املركز احلساس دون أن تثري  الراقنة مبركز الشرطة ملدينة وهران،
ل مميز حلساب منظمة إذ قامت بعم و هذا بأمر من مصاحل االستعالمات اجلزائرية، الشبهة حوهلا،

متثل عملها هذا يف اسرتجا  أوراق كاربون  الفر  املكّلف باالستعالمات و االتصاالت،" مصدق"
اآللة الراقنة املرمية يف سلة املهمالت ،و يف بعض األحيان كانت تسرق تقارير سرية من مكتب 

و قد  .حبي مرامار( Bedeau)مث تقوم بايصاهلا إىل امرأة أخرى بشار  بودو رئيس مركز الشرطة،
قامت زميلتها الفرنسية  ،1190-70-11و لكن و يف  نشطت لعدة أشهر دون أن يكتشف أمرها،

اليت اختطفتها عند  لتقوم بإخبار منظمة اجليش السري، مبراقبتها بعد أن شّكت يف تصرفاهتا،

                                                 

1
 - Mustéfa Khiati,op cit,p p442-443. 

2
- L’association national des moudjahidines de l’armement et des liaisons générale,Mini- 

Stére de l’armement et des liaisons générales, op.cit, p187. 

 .491،ص  املرجع السابق حممد زروال،-3
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فاستشهدت  ة،مث قتلها ليجدوا جثتها على بعد أمتار من مركز الشرط خروجها من مقر عملها،
 1.سنة( 01)حسنية و عمرها ال يتجاوز الواحد و العشرون 

 . المرأة و المخابرات الجزائرية-1

 ندال  احلرب،ستعمارية مل تغفل عن اجلانب اجلوسسي و الدعائي منذ الوهلة األوىل الإن اإلدارة اال
تسليح  و من حيث من حيث نظامها العسكري، و ذلك بغية مجع املعلومات عن الثورة،

كما شنت حربا دعائية لتشويه .مصادر السالح و التموين و غريها و رتبهم، عددهم،:اجملاهدين
 الثورة يف الداخل و اخلارج و التشويش على اجلزائريني و اجلزائريات لتمنعهم من مساندة الثورة،

 2.و هذا كله خلنق الثورة و إمخادها

ستقطبت أشخاصا ابل  األيدي أمام هذه األعمال،و باملقابل مل تبق القيادة الثورية مكتوفة 
 فجندت املرأة يف جمال املخابرات مميزين إلجهاض هذه املمارسات دون أن متيز بني اجلنسني،

 .مثلها مثل أي جهاز خمابرات يف العامل (تصاالتاجلوسسة و الدعاية و اال)

هل  و ؟  هذه املهامستطاعت املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة خاصة أن تنجح يفافهل 
 ستعمارية؟دارة االهدفها يف اجلوسسة على اإل تحقق

 :الدعاية و اإلعالم-1-1

خاصة يف  نطالقها مسموعا يف كافة الرتاب الوطين الشاسع،ا يكن صوت الثورة اجلزائرية يوم مل
 ة اجلزائرية،ستعمال الدعاية للتعريف بالقضيافلم يكن من القيادة الثورية إال  البوادي و األرياف،

و أن الثورة   خاصة مساندهتا و من متّ  لتفاف حول الثورة،نضمام و االالشعب بضرورة اال إقنا و 
فاإلدارة  ،3كانت تفتقر إىل التموين و التمويل و كانت تعول و تعتمد على الشعب يف ذلك

دها من أهدافها ستعمارية قد عملت كل ما يف وسعها و بكل الوسائل  على تشويه الثورة  و جترياال
                                                 

1-Mohamed Freha,op.cit, p168. 

 .449ص ،املرجع السابق عمار قليل،- 2
 ،44:30:ةعلى الساع 1049-01-01 لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يوم ،خرية بن سعيد- 3

-19:ميو  ببين صاف والية عني متوشنت، 01م البومحيدي رق مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي اهلامشي،عائشة  :و ينظر أيضا
 .43:19:ةعلى الساع 41-1049
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لتضليل  ا  طرق،و ذلك بوصفها على أهنا جمرد مترد  قام به قطّ  األخالقية و اإلنسانية و الوطنية،
 1.الرأي العام الداخلي و اخلارجي ضد الثوار

 نو هلذه األسباب قامت القيادة الثورية خاصة الوالية اخلامسة بتكوين أشخاص يقومو 
 ستعمارية،و تفنيد إدعاءات السلطات اال لكافة الشعب اجلزائري، بالدعاية للثورة و توصيل مبادئها

 .و بث احلماسة يف نفوس اجلزائريني و اجلزائريات

 .جتماعياتالمرشدات اال-أ

اليت كانت   الثورةهذه  ،الثورة و أهدافها مببادئفكرت القيادة الثورية بضرورة إفهام الشعب اجلزائري 
 جتماعية قتصادية و االتغيري أوضا  اجلزائريني االارية باجلزائر و إهناء السيطرة االستعمهتدف إىل 

ستعمارية و اإلعالم على الدعاية اال الطريق لتقطع بذلك و السياسية و الثقافية إىل األحسن،
 .نضمام الشعب إليهااالفرنسي الرامي إىل إمخاد الثورة و خنقها و احليلولة دون 

ي للجزائريني كان جد متدهور خاصة يف األرياف جتماعو مبا أن الوضع الصحي و اال
 و ذلك لكسب ودهم و تعاطفهم، حاولت القيادة الثورية أن هتتم هبم أكثر، بالوالية اخلامسة،

  ال العسكرياجملو للوصول إىل هذا اهلدف قامت بتكوين بعض النساء تكوينا يرتكز على 
 Les) جتماعياتباملرشدات االفظهر ما يسمى  ،3و التمريض ،2جتماعيو اال و السياسي

assistantes sociales.) 

جلنة مكونة من النساء و الفتيات اجلزائريات  عبارة عنجتماعيات إذن فاملرشدات اال
 كّلفتهن جبهة التحرير الوطين باإلشراف على اخلدمات الصحية اجملانية املثقفات املتعلمات و

و بصفة خاصة سكان  ة للشعب اجلزائري،املقدم السياسية، جتماعية وو على اخلدمات اال

                                                 

 سبتمرب الكويت، ،(42 ،) ،جملة كان، 4591-4591،دور اإلعالم يف فرتة اإلحتالل الفرنسي للجزائر جهاد الغرام- 1
 .21ص، 1041

 .113ص  املرجع السابق، أحسن بومايل،- 2
 .110ص بق،املرجع السا حممد رفاس،- 3
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لتوجيههم توجيها ثوريا من الناحية السياسية و توجيها  ،(النساء و األطفال) األرياف بكل شرائحه
 1.جتماعيا يف إطار يتالءم و حميط املرأة البدويةا

هلذا  فاملرأة الريفية كانت تعيش يف أوضا  مزرية تكبلها عادات و تقاليد بالية ال تصلح،
فأفهمتها و أقنعتها بنبذ هذه العادات و حفزهتا على  جتماعية إىل تغيريها،سعت املرشدة اال

و دفعتها إىل التطور حنو حياة أفضل،و هذا من خالل الدروس اليت   التمسك بالعادات اإلجيابية،
 ربيتهم،عتناء باألطفال و تجتماعية احلسنة اليت تتعلق بكيفية االالرتبية اال كانت تقدمها هلا يف

 و كل ما يتعلق بالشؤون املنزلية و احلياة الصحية ألفراد العائلة  ،و طريقة معاجلتهم و نظافتهم
جتماعيات تقوم بعالج املرضى املصابني من أفراد املرشدات اال باإلضافة إىل ذلك كانت .ككل

الذي كان  ،رضو خاصة يف املناطق احملرمة أين كانوا يعانون من اجلو  و امل 2.الشعب اجلزائري
 ذلك من خالل تقدمي املساعدات الطبية اليت حرموا منها، و ،3يوميا يهدد حياهتم و حياة أطفاهلم

فن  جتماعيات كن ممرضات قبل أن يكلّ املرشدات اال ألن ،4و يف نفس الوقت إعطائهم تربية صحية
 .كمرشدات

و كان مهمة كل فوج  و زود كل فوج بأدوية، جتماعيات إىل أفواج،ُقسمت املرشدات اال
من بتلقني و من جهة أخرى قُ  و السل هذا من جهة، اجلذري، التلقيح ضد أمراض التيفوييد،

 5.ألمراض داخل البيوتا األمهات الرتبية الصحية و الكشف عن

و هو جعل الشعب اجلزائري و خاصة سكان األرياف ،هذا كله من أجل هدف واحد 
الثورة بذلك الطريق أمام املصاحل الصحية  و تقطع امر قيادهتا،ألو و ميتثلون  يلتفون حول الثورة،

، ستعمارية ضد وطنه و ثورتهستقطاب املواطن اجلزائري للعمل مع اإلدارة االاحاولت  اليت، الفرنسية

                                                 

 .109ص ،املرجع السابق زهرة يوسفي،- 1
 .109-109،ص ص نفسهاملرجع  - 2
 .110ص املرجع السابق، حممد رفاس،- 3
 .109ص املرجع السابق، زهرة يوسفي، - 4
 .110،صاملرجع السابق  حممد رفاس، - 5
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عتاد رؤيتهم ميوتون افاملواطن اجلزائري الذي يرى أن القيادة الثورية مهتمة به و بصحة أوالده الذي 
 1.سيتولد لديه حبا هلذه القيادة و هلذه الثورة دون أن يستطيع عمل أي شيء،أمام عينيه 

جانب ذلك توعية و إقنا  النساء الريفيات بضرورة  جتماعية إىلكان على املرشدة اال
لتلقي عليهن دروسا تبدأها بتوضيح  أوال معىن  إذ كانت جتمعهم يف كوخ، نضمام إىل الثورة،اال

لتصل يف  ستعمار الفرنسي، تشرح هلن أمهية الثورة و أهدافها و حقيقة االمث ستقالل،احلرية و اال
متكنت يف األخري أن تقنعهن  و لنيل االستقالل،النهاية إىل ترسيخ الكفاح املسلح يف أذهاهنن 

 مع النساء الريفيات، الحتكاكهاو نظرا  .بتقبل فكرة الثورة اليت ساندهنا بكل ما أوتني من قوة
همة أخرى متثلت يف تسجيل كل األعمال الوحشية اليت كان يرتكبها اجليش الفرنسي أسندت هلا م

نتهاكه حلرمة النساء،حيث كانت تقدم تقريرا شامال عن او باألخص ، يف حق الشعب اجلزائري 
األخرية يف الدعاية ضد فرنسا بأن تنشره يف جريدة اجملاهد لسان حال  لتستغله هذه 2ذلك للقيادة
 .ير الوطينجبهة التحر 

هام املعمال و األ ختلفستطاعت الثورة أن تستقطب املرأة اجلزائرية لتشارك فيها مباو هبذا 
 ستعمارية يف البداية،هذا ما غفلت عنه اإلدارة اال اليت أوكلت إليها، فأثبتت من خالهلا جدارهتا،

سكرية لفصل املرأة إجراءات سياسية و ع و و أصدرت عدة قواننيفيما بعد   و لكن تداركت األمر
 3.عن مساندة الثورة

 تها جتاه املرأة إىل األقسامو قد أوكلت السلطات العسكرية الفرنسية مهمة تنفيذ سياس

                                                 

 .110،صحممد رفاس،املرجع السابق  - 1

 .929-923ص ص املرجع السابق، أحسن بومايل،  - 2

امللتقى الدويل بسكيكدة  بني النجاح و اإلخفاق، 1191-1191 سياسة اجلنرال ديغول جتاه املرأة اجلزائرية خمتار هواري،- 3
  http:/www.univ-skikda.dz/revolution/index.php ?option=com20:يومي املوجود على املوقع اإللكرتوين

 .12:11:على الساعة21-19-2111
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ة  و قد كلفت هذا األخري بداية من سن ،2و املكتب اخلامس 1اإلدارية املختصة و املكتب الثاين 
 حداث القطيعة الوجدانية و املادية و إ ،يف املرأة كل ما خيص احلرب النفسية للتحكمب 4592

 صاحل اإلدارية الفرنسية جمموعة الفرق الطبيةاملستحدثت اكما  ،3و النضالية بينها و بني قادة الثورة
و اإلعالم و الرتبية و النتظيم و قيادة النساء ة هدفهم املعرف ،4(E.M.S.I) جتماعية املتنقلةاال -

الطبية كانت بالنسبة  - جتماعيةفاملساعدة اال جلزائري،جلعلهن يقبلن احلل الفرنسي للمشكل ا
 ستعمارية جتماعية وسيلة جلمع املعلومات و كذا نشر اإليديولوجية االجملموعة الفرق الطبية اال

و فقرها و حاجتها  ،5جتماعيةمستغلني بذلك تعطش املرأة الريفية للمساعدات اال و تروجيها،
 .6اللمال لسد حاجيات بيتها و أوالده

 هم دروسا حول النظافة و تربية األطفال ءفاألسلوب املتبع من طرف هذه الفرق هو إعطا
منتهزين الفرصة لتشويه الثورة و زعزعتها يف نفوسهم ،إذ كانوا يدخلون مع  ،و الشؤون املنزلية

ة يف جنازات الفرنسيستعراض االاستقالل اجلزائر و احول خرافة  7الريفيني و الريفيات يف مناقشات
و كانت هذه النقاشات تتم و هن يستمعن إىل  اجلزائر و لطفها و احلقوق املدنية اليت أعطتها هلم،

 كما كان يُطلب و يُفرض على املرأة الريفية الغناء باللغة العربية بكلمات تذم الثورة  املوسيقى،
لضباط  (Gardes) و هذا ما وضحه الكولونيل كارد 8.و أعماهلا و أن تنعت اجملاهدين بالفالقة

                                                 

احملافظ السياسي يف جيش التحرير  عبد اجمليد شيخي،:نظر إىلي.)ستعالمات العسكريةثاين هومكتب خمتص يف االاملكتب ال -1
 باجلزائر العاصمة،،  2119ة جويلي 2،3،9أعمال امللتقى الدويل حول نشأة و تطور جيش التحرير الوطين املنعقد أيام الوطين،

 .(217،ص 2119، اجلزائر منشورات وزارة اجملاهدين،

 .(نفسهاملرجع : للمزيد ينظر إىل.)تصال باملواطنني يف كل املناسباتاملكتب اخلامس كان مكلف بربط اال- 2

 .املرجع السابق خمتار هواري، - 3

مرأة او ترافقهما دائما  ناتواحدة فرنسية و جزائري جتماعيات،اكانت هذه الفرقة مكونة من طبيب و ثالث مساعدات - 4
،  داراحلكمة حممد معراجي،:تر من مدينة اجلزائر إىل بغداد،:حنطاط اإلمرباطورية االتعذيب و  مغنية لزرق،:ىلنظر إي). عسكرية
 .212ص ،2111

 .نفسهاملرجع - 5

 .11ص ،املرجع السابق، مسعودة حيياوي و آخرون- 6

 . املرجع السابق خمتار هواري، - 7

 .219-212ص ص املرجع السابق،مغنية لزرق ، - 8
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ال جيب بأي حال من األحوال أن  :"جتماعية قائالاال - جيشه الفرنسي عن مهام الفرق الطبية
جتماعية هدفها القيام مبساعدة النساء املسلمات اللوايت هن نصف اال - بأن الفرق الطبيةى ننس

للمشاريع  جتماعات دعائيةاجتماعية اال-جيب أن يصحب احلصص الطبية عدد سكان اجلزائر،
 1".الفرنسية ضد جبهة التحرير الوطين

كانت الفرق اإلدارية تقوم بإعداد مناشري حتمل ختم جيش و جبهة التحرير الوطين عليها 
ا سبق نشره من معلومات عن لتزام مبتطلب فيها من الشعب اجلزائري عدم اال صورة العلم اجلزائري،

فال  ،ة األصلية و زر  البلبلة يف أوساط املواطننيكل هذا قصد التشكيك يف مناشري اجلبه،  اجلبهة
هذا ما جعل القيادة الثورية حتث املرشدات على تكثيف عملها  ،2طأمنها و اخل يحمييزون بني الصح

  ،3ذلك بنشر و شرح و تطبيق التوجيهات السياسية و ،دعائي حىت حتبط خمططات تلك الفرقال
كان علينا أن نقوم حبركة مضادة :" شة هامشي إذ تقولعائاملرشدة االجتماعية  كدهؤ هذا ما ت و

 ،عني متوشنت، مستغامن) يف عدة مناطق من الوالية اخلامسةفكنا ننشط ليال  لعمل الفرق اإلدارية،
لنرسخ يف نفوس الشعب اجلزائري و خاصة املرأة فكرة أن  (ليزان، معسكرغ سيدي بلعباس،

الذي جعل معيشتهم  ،لنيل احلرية و إخراج العدو من اجلزائراجملاهدين يقومون باجلهاد يف سبيل اهلل 
 مرة نزلنا بدوار ذات الوحدة بينهم لنهزم فرنسا، و ضرورة التالحمو كنا دائما حنثهم على  ،ضنكا

فأخربت املسؤولني فأتوا إليهم  ،و العكس الدوار اجملاوربنات كان يتطري بالزواج من نواحي معسكر  
حىت ال جتد اإلدارة الفرنسية منفذا ملخططاهتا من خالل  ا صفوفهم،وحدو  فكوا اخلالف و و
 4. "رقتهمفُ 

و وضعوا على رأس   كما قامت املرشدات بتأطري النساء و تنظيمهن على شكل خليات،
 هذه اخللية كانت تعمل على التجسس على العدو . كل خلية زوجة جماهد أو شهيد للتحسيس

                                                 

 .املرجع السابق خمتار هواري، - 1

 .446-448 ص ص عمار قليل ،املصدر السابق،- 2

 .211املرجع السابق،ص مسعودة حيياوي و آخرون،- 3

-26يوم ببين صاف والية عني متوشنت، 11 ماجملاهدة عائشة هامشي، مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رق - 4
 .47:19:ةعلى الساع 42-2149
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إذ كانت الواحدة منهن تتقرب من هذه الفرق  S.AS.1ط ضبااحلصول على املعلومات حول  و
 أو من اجلزائريني، S.A.Sضباط أثناء مجعها للنساء و تراقب عن كثب كل التحركات سواء من 

هذا ما حدث المرأة  و ،ستمالة العدو لبعضهم فتسر  إىل القيادة لإلخبار عنهماو إذا الحظت 
 ،" أوالد مع اهلل "مستشفى مبنطقة  هباليت كانت بقرية قرب املغارة ا S.A.Sضباط  استماهلا

ن عن الثورة يف تلك املنطقة لتأديبها و إرجاعها إىل جادة و فأخربت عنها النساء، فجاء املسؤول
 2."الصواب

 :المحافظة السياسية-ب

هتمت او خالل الثورة التحريرية  لقد لعبت الدعاية عرب التاريخ دورا مهما يف السلم و احلرب، 
ت لذلك جهازا قائما أفأنش أدركت خطورهتا و فائدهتا، تحرير الوطين هبذه الوسيلة بعدماة الجبه

و غرس  فقد سخرت الدعاية لرفع معنويات الشعب اجلزائري، سالحا ذو حدين، هعتربتاو  بذاته،
رتكبها جيشه و جرائمه الشنيعة ضد امستغلة بذلك األخطاء اليت  يف نفوسهم كره العدو الفرنسي،

مث  إشاعاتفكان مسؤول الدعاية خيلق  .الشعب اجلزائري و إعطائهم الرباهني احلية عن ذلك
 3.تصاالته مع الشعب اجلزائرياو  هجتماعاتايروجها و حيوهلا خلدمة الثورة و ذلك خالل 

إذ   نعقاد مؤمتر الصومام،اقامت القيادة الثورية بتنظيمات مهمة على مستوى الوالية بعد 
 يساعده ثالث رواد عقيدالقائد العسكري برتبة : جملس مكون من أربعة أعضاءكان يقودها 

  ستعالماتالسياسي و العسكري و اخلاص باال :الثالثة مسؤولني على الفرو  األساسية
 .4تصاالتو اال

السياسي يعرف بالرائد السياسي أو ما يسمى باحملافظ السياسي أو املفوض املسؤول كان  و
عرفه حسب إحدى الوثائق الثورية اليت أصدرهتا القيادة العامة جليش التحرير أن ننا ميكن و السياسي،

                                                 

 .211،ص املرجع السابق حيياوي و آخرون، مسعودة- 1

-21يوم ببين صاف والية عني متوشنت، 19م مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي البومحيدي رق اجملاهدة عائشة هامشي، - 2
 .13:99:ةعلى الساع 12-2119

 .1111-11-11:يوم امللتقى الوطين الرابع لكتابة تاريخ الثورة، التقرير الوالئي لوالية معسكر،-3

 .221ص ، املصدر السابق ،...الثورة اجلزائرية  حممد تقية، - 4
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و هو مناضل  عامل على نشر مبادئها و أهدافها، إنه نابع من الثورة و" 4599الوطين يف سنة 
و كانت  ،"وهتاذو املساعد على إشعال فتيل الثورة و تأجيج ج و آلة للتكوين الروحي، حيوي،

إخالصه العلين و اخلفي و شجاعته  :أمههاواصفات ميتازون مب ا  ثورية ختتار هلذه املهمة أناسالقيادة ال
 أن يكون ذو مستوى علمي  و باطيل،ميلك قوة التصدي لألضاليل و األ اليت ال ختلو من رأي،

ن و أن يكو  ،1للة للجنود و للشعب اجلزائريظو ثقايف ميكنه تفنيد أكاذيب فرنسا و إدعاءاهتا امل
 2.لكل ما يدور من حوله او فطن ظايق يف الشدائد، ثابتا و املكارهصبورا على 

و متثلت صالحيات الرائد السياسي أو ما يسمى باحملافظ السياسي أو املفوض السياسي 
 :فيما يلي

 أين يقوم بتشكيل خاليا  ،التنظيم السياسي جلبهة التحرير الوطين يف الوسطني الريفي و احلضري-

 3.املقاتلني و الفدائيني يو ينتق

ورات اليت تصنعها شو نشر الدعاية عن طريق املن الرتبية السياسية لصاحل املدنيني و العسكريني،-
 (.S.P.I) ستعالماتو اال مصلحة الدعاية

 .مجع األموال و التربعات :املصلحة املالية-

 (.مصلحة الصحة)مجع األدوية و أدوات اجلراحة لفائدة اهلالل األمحر-

 تقدمي املساعدة لضحايا القمع و احملتاجني و أسر املعتقلني : جتماعيةتنظيم املصلحة اال-
التعليم باللغة العربية بإنشاء  و هتمام بتقدمي اإلسعاف للسكان يف الريف،و اال أو الشهداء،

 .4املدارس يف الوسط الريفي

 :ختصار دوره يف ثالث جوانب و هياو ميكن 

                                                 

 .11-19ص ص ، املرجع السابق حممد مرتاض،- 1

 .11ص نفسه،املرجع - 2

 .227ص املصدر السابق، حممد تقية،- 3

 .221-227ص ص،املصدر نفسه  - 4
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 .ائد للجماهريمنظم و مكون و ق-4

 .1مكلف باحلرب النفسية- 3            .   مرب و مدرب يف اجليش-1

 فإذن احملافظ السياسي كان يعمل إبان الثورة من أجل إظهار الفرق بني دعاية العدو 
 إىلبل و املبادرة  البحث عن أجنع اخلطط الدعائية خلنق خمططات العدو يف مهدها، و احلقيقة، و

القضاء و  الشعب، و تصاالت ما بني العدوسبقه يف دعايته و ذلك بقطع اال و العدو، مهامجة
 .معنوياته و التشهري به و مبا كان يعمله من جرائم على

 ههذا كله يدخل يف إطار احلرب النفسية اليت تعين القتال النفسي املوجه ضد العدو و اليت متارس
 2.بل إىل حتطيم إرادته الفردية بقضية ما،ال هتدف إىل إقنا  الطرف اآلخر  و هي سائلو بعدة 

و قد منحت القيادة الثورية يف الوالية اخلامسة مهمة احملافظ السياسي للمرأة، ملا رأت توفر 
و أهم ما قامت به هو حماربة احلرب النفسية  ،3فيها  كل املقومات و الصفات لتويل هذا املنصب

فاألدوات متثلت يف وسائل  عدة أدوات و وسائل، استخدمتو قد  ستعملها العدو الفرنسي،االيت 
 أما و اإلرهاب البدين أو النفسي، ستعراضات القوة،ااإلعالم املختلفة و إذاعة الشائعات و 

 4.إثارة الفوضى يف صفوف العدو و إشاعة البلبلة بني جنوده للتأثري عليه :الوسائل فهي كثرية أمهها

و مواجهة الدعاية الفرنسية  ،تعريف بالقضية اجلزائريةخباره للكان احملافظ السياسي يستقي أ
 و كذا رفع معنويات الشعب اجلزائري و جنود جيش التحرير، من األخبار الداخلية ،و تفنيدها

  أعمال احلكومة للجمهورية اجلزائرية املؤقتة، من و و متابعة قضية اجلزائر يف اخلارج، و اخلارجية، 

                                                 

 .17،املرجع السابق،ص حممد مرتاض- 1

 .71ص ، املرجع نفسه - 2

على  2119 -12-19:مة خرية بن سعيد، لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو اجملاهد- 3
-21م يو  مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة بلوسطو بوهراناملقابلة الشخصية  صليحة خيو، :ينظر أيضاو  ،11:31:ةالساع
 .11:99:، على الساعة17-2111

 .72املرجع السابق،ص حممد مرتاض، - 4
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 دون أن ننسى جريدة اجملاهد  صداها يف اخلارج، لتحرير وو كذا من أخبار معارك جيش ا
 1.و احملادثات مع مسؤوليها و النشريات الداخلية و الروايات اليت كانت تصل إليها من املسبلني

كنت  :"تقول اجملاهدة خرية بن سعيدباملنطقة اخلامسة و عن دورها كمحافظة سياسية 
 ،2مهن ملساندة الثورة مث أكتب تقريرا بكل ما أالحظهمه حذو ش أمجع النساء لتوعيتهن و تنظيمهن

معركة و فقدنا خضنا كما كنت ألقي اخلطب على اجملاهدين ألرفع من معنوياهتم، و خاصة إذا 
ستشهد و جزاؤه اجلنة و إنه ينعم افكنت أقول هلم أن هذا اجملاهد قد  ،فيها العديد من اجملاهدين

لى التمسك بالدين اإلسالمي و مبادئه و املواظبة على و كنت أحثهم ع فيها مع حور العني،
 ضخمتهاك اليت ار املع نتائج باملعلومات الصحيحة عن أزودهمو  ستقالل،لنيل اال و الدعاء الصالة

كما كنت  هنزامية بني صفوف جنود جيش التحرير،لبث روح اال و، اخلوف و اهللع لزر  ،فرنسا
 ستقبالاكما كلفت ب يل إحداها  يف جريدة اجملاهد، أكتب مقاالت و هي عبارة عن خطب نشرت

ستقبال قائد الوالية اخلامسة العقيد االصحفيني األجانب للتعريف بالثورة و كذا مسؤويل الثورة ك
  .3"هواري بومدين

ملا التحقت باجلبل ألول مرة  :"دورها كمحافظة سياسية تروي اجملاهدة صليحة خيو و عن
ألقوم بتوعية النساء مع اجملاهد و احملافظ  "احملافظ السياسي "مة بنواحي معسكر أعطوين مه

 املتحدثة و ليلى الطيب) و حنن النساء الذي كان ينظم الرجال،" سي الشيخ عيشوبة"السياسي 
قمنا بالتنظيم النسوي يف القرى ، إذ كنا نُفهم هؤالء الريفيات أن ما حيدث يف ( و زهرة بلعوين 

و نشرح هلن أسباب اندال  هذه  يست أعمال شغب يقوم به قطا  الطرق،اجلزائر هي ثورة و ل
فهن ميلكن مساكن ال تتوفر على أدىن شروط  فالثورة اندلعت بسبب الفقر الذي يعشن فيه، الثورة،

و التضحية يف سبيل حترير  و أن عليهن مساندهتا من الثورة و من اجملاهدين، أن ال خيفنو  العيش،
 4."ع الطريق على الدعاية الفرنسية اليت شنتها ضد الثورة و اجملاهدينو هذا لقط الوطن،

                                                 

 .79-73املرجع السابق ،ص ص حممد مرتاض، - 1

 . 21 نظر امللحق رقمي - 2

 .11:31:ةعلى الساع 2119-12-19:مخرية بن سعيد، لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو - 3

-21يوم  بوهران، 99رقم"س"مقابلة شخصية مبقر سكىن اجملاهدة روميك ميينة املدعوة البهجة حبي لوسطو  صليحة خيو، -4
 . 11:99:على الساعة 17-2111
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فاحملافظ أو احملافظة السياسية كانت بفضل دورها اهلام تنشر الرعب يف صفوف العدو 
ألنه كان يعلم أن  هذا ما جعله يرتبص هبا و حياول القبض عليها، الفرنسي و تشكل خطرا عليه،

إن  :"إىل درجة أن أحد الضباط قال و مكمن اخلطط و العمليات، ارهذه احملافظة هي خزانة األسر 
 1."سياسي واحد حمافظة دعايألهون علينا من مواجهة  (للفالقة) صطدام بكتيبةاال

 بل طُلب منها أن تتوىل مهام  اجلوسسة  و مل تنته مهام احملافظة السياسية يف داخل الوطن،
إذ عملت على الدعاية و تنظيم اخلاليا  ة باملغرب األقصى،و الدعاية و التوعية يف القاعدة اخللفي

 الوطين، و التجسس على املنخرطات يف املنظمة املدنية جلبهة التحرير بني صفوف اجلزائريات هناك،
كده اجملاهدة خرية بن سعيد ؤ و هذا ما ت و هذا للتأكد من والئهن للثورة و عدم تعاوهنن مع العدو،

ملا وصلت إىل وجدة مكثت يف مركز أحفري مع العديد من الفتيات فرتة من  ":يف مذكراهتا إذ تقول
وصل خرب تذمرنا إىل  و الزمن ال عمل لنا إال األكل و النوم حىت مللنا و كرهنا هذه املعيشة،

صطحابنا إىل بيت السيد فجاءتنا التعليمات أن نتوجه مع أحد اإلخوان الذين جاءوا ال القيادة،
فين بالعمل كلّ  ستجوبنا العقيد هواري بومدين ملعرفة قدرات كل واحدة منا،اعد أن و ب عمر الغريب،

، إذ كنت أنا و زمياليت جنمع  اجلزائريات املهاجرات و نلقي 2على  التنظيم النسوي هبذه املدينة
و عملت على مراقبة  شكل خاليا، على  مث نقوم بتنظيمهن عليهن اخلطب لتوعيتهن و حتميسهن،

و السهر على تلبية طلباهتن و هذا بالعمل   املناضالت و اجلزائريات على حد سواء،حتركات 
 3. "نشغاالهتناالذين كنت أوصل هلم طلباهتن و  بني املسؤولني الثوريني و كوسيطة بينهن

 :بات السياسياتالمراق-1-1

إذ برزت  ،4599ت أو  10قد عرفت الثورة التحريرية تغيريا جذريا بعد مؤمتر الصومام املنعقد يف   
تسيري من  و متثلت يف تكوين خنبة سياسية و ثقافية متكنها ستعماهلا يف الثورة،أدوات جديدة ال

لتكوين اإلطارات يف  أسس بوصوف عدة مدارس، و إلعداد هذه النخب،. خارجيا الثورة داخليا و

                                                 

 .72ص ،املرجع السابق، حممد مرتاض - 1

 .21نظر الصورة يف امللحق رقمي- 2

 .11-19ص ص ، (على شكل خمطوط) مذكرات خرية بن سعيد خرية بن سعيد،- 3
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 وسسة املضادة ستعالمات كاإلشارة و اجلوسسة و اجلو اال تصاالتاال :خمتلفة و هي ميادين
 1.و غريها

 ستغلت القيادة الثورية بالوالية اخلامسة كل الطلبة و املثقفني املتواجدين داخل الوطن القد 
لتكوينهم يف هذه اجملاالت و لعل أمهها جمال املخابرات كمراقبني سياسيني  و خارجه رجاال و نساء،

 .45923ة سنةو بداي 4599ة و ذلك هناية سن 2جليش التحرير الوطين

فنقول عنه أنه شخص مكلف مبهمة من طرف  ،إذا ما أردنا التعريف باملراقب السياسي و
 تتمثل يف تفقد األوضا  يف األقسام و يف النواحي و إحصاء كل النقائص قيادة الوالية اخلامسة،

 .4نفردت الوالية اخلامسة بتكوينهاو قد  املسجلة يف تقارير مفصلة،

 :تكوينهن -أ
 و ذلك لتحديث جيش التحرير الوطين طارات،العقيد عبد احلفيظ بوصوف إىل تكوين لقد عمد ا
  سياسيا و تدريبهن تدريبا من بني العديد من املرتشحات مثاين فتيات لتكوينهن ختاراف و تطويره،

 5.و عسكريا و خمابراتيا، لتقمن بدور املراقبات السياسيات

يت كن متواجدات بوجدة على القيادة الثورية الآلّ  ،الفتياتهؤالء يف بداية األمر أحلت 
كل   و لكن كان طلبهن يقابل بالرفض لتحاق باجلبال اجلزائرية للجهاد من أجل حترير الوطن،لال
أرسلت يف طلبهن عن طريق  نضمام،حلاحهن و رغبتهن يف االالتمست القيادة مدى ا و ملا ،6مرة

فوصل لكل واحدة  ،4599كان ذلك يف ديسمربو   مسؤول فر  اإلحتاد العام للطلبة املسلمني،
                                                 

 .222ص املرجع السابق، عبد النور خثري،- 1

 .111ص  املرجع السابق، جناة بية،- 2

: على الساعة  2119-12-31: يوم وهران، واليةاجملاهدة خدجية بريكسي سيد، مقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين ل- 3
11:31. 

مسلم للطالبة  قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ،). 1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدة قام هبا م عوايل ويسي،- 4
 :. نظر أيضا إىليو  ،1199ن.أ.ث. و.ح.و.من طرف م

 Abdrrahmen Berrouane, nom de guerre “Saphar“, op.cit ,83              

ء املالغ، مسلم للطالبة قرص مضغوط بعنوان نسا).1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدة قام هبا م عوايل ويسي،- 5
 (1199ن.أ.ث.و.ح.و.م من طرف

 .نفسهاملصدر  - 6
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فرشاة  مشط،) و أُمرن أن ال حيملن معهن أمتعة ثقيلة عدا األشياء الضرورية فقط ستدعاء،امنهن 
كان  :"تؤكد هذا الطرح اجملاهدتان خدجية بريكسي سيد و مليكة حجاج إذ قالتاو  ،..(أسنان

نتباه ادون أن نثري  ا اخلروج من البيت مثىن مثىنأوال كان علين علينا إتبا  األوامر بكل حذافريها،
و كان بشرط أن تكون هناك فرتة زمنية فاصلة بني خروج اجملموعات تقدر بربع  نا،املارة يف طريق

 ،(49:00) هو مركز االلتقاء على الساعة السادسة و غريب عمر، توصولنا عند بيو كان  ساعة،
  1نعدا عويشة احلاج سليما ألننا كنا ندرس يف ثانوية واحدة، و قد كنا نعرف بعضنا البعض قبال،

 2.اللتان مل تكونا تقيمان بوجدة فهما عنصران جديدان ،(السيدة سنوسي)و عوايل ويسي 

 هذا األخري عبد احلفيظ بوصوف ،فقام" سي ناصر"لي ثليجيعكل من   نستقبلهاو قد 
ختبارهن حول مدى قدرهتن ن األسئلة الطرح عليه  و مع باقي املرتشحات،ستجواهبن فرادى اب

 ستعدادهن خلوض املعارك او مدى  على حتمل مشاق العيش يف تضاريس مل يألفوها قبال،
 خاصة و أن هذه الفتيات كن يعشن الرفاهية و الثراء بوجدة، و التضحية من أجل هذا الوطن،

و ما يواجههن من  ن،و اجملاهد و للتوضيح أكثر شرح بوصوف هلن معامل احلياة اخلشنة اليت يعيشها 
ختبار اهذا  من جهة و من جهة أخرى حاول بوصوف  حالة الوقو  يف أيدي العدو،يف تعذيب 

و قد أخذ سي  ذكاء هذه النساء كون تكوينهن كان يتطلب مستوى عايل من الذكاء و الفطنة،
 ء مل تكن تعرف هوية للعلم هذه النسا و تدوين كل ما يقال من أسئلة و أجوبة، ناصر على عاتقه

                                                 
1
التحقت باملدرسة اإلبتدائية مث اإلكمالية مبسقط رأسها  بتلمسان، 1191ة ولدت سن(:وزيةاملدعوة ف) عويشة احلاج سليمان - 

انضمت إىل صفوف جيش التحرير الوطين على إثر إعالن عن إضراب  ، لتتنقل إىل العاصمة لتكمل دراستها بثانوية الثعالبية،
و بعد انتهاء مهمتها مّهت بالعودة   على ذلك، اختارها بوصوف لتكون مراقبة سياسية و درهبا ،1191ي ما 11الطلبة يف 

فإذا  حملاولة عبور احلدود الغربية من تلك اجلهة، 1197هت إىل ناحية مسريدة يف شهر سبتمربإىل القاعدة اخللفية الغربية ،فتوج
خمبأ يف داخل  فلجأت عويشة و بعض املسؤولني خالل احلصار إىل بالقوات الفرنسية قد شنت حبملة ضخمة لتطويق املنطقة،

 ،1197لكن القوات الفرنسية قامت بتخريب املخبأ على من فيه يف سبتمرب ألن الفرار أصبح مستحيال، بيت يف مسريدة،
 مديرية :املنظمة الوطنية للمجاهدين:ينظر إىل(.)سبعة عشر سنة) لتسقط عويشة يف ساحة الفداء و هي يف عنفوان شباهبا

 .11-11ملرجع السابق،ص صو مكتب اجملاهدين والية سطيف،ا
قرص مضغوط ).1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدتان اليت قام هبا م و مليكة حجاج، خدجية بريكسي سيد، - 2

 .(1199ن.أ.ث.و.ح.و.بعنوان نساء املالغ، مسلم للطالبة من طرف م
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 1.فكانت جتنب بكل عفوية و بدون خوف -و هو قائد الوالية اخلامسة -من كان يستجوهبن

،فأُبلغت الفتيات  ختيارهم حسب الشروط املطلوبةابعد اإلعالن عن قائمة أمساء الذين مّت 
 ت عسكريةو أعطني هلن بزا الثمانية بأن القيادة قد قبلتهن ضمن صفوف جيش التحرير الوطين،

و ذلك  و كان البد عليهن النهوض باكرا، موعد التدريبات يكون بداية من الغد،إخبارهن بأن  و
و يف تلك الليلة اليت سبقت يوم التدريب جهزوا هلن  صباحا،( 09:00) على الساعة السادسة

وبة العيش و هذا لتحسيسهن مبدى صع البطاطا،و  العشاء و املتمثل يف القليل من اخلبز و الزيتون
،و كان ذلك نو  من تدريب املعدة على األكل  ختبار إمكانياهتن يف مقاومة اجلو ا و باجلبل
 2.القليل

 بتداء من شهرا، ملدة مخسة و أربعني يوما 3و سرية تامة نطلقت مرحلة التكوين يف صرامةا

نظام لتزام بالو كان على هذه الفتيات اال ،44592جانفي49و إىل غاية  4599ديسمرب 
أوال مث طالب فيما  نفذ " فكان نظامها يتلخص يف كلمتني نتمني إليها،االداخلي للمدرسة اليت 

إىل جانب متارين  (سياسية و عسكرية) أما التكوين فكان عبارة عن دروس نظرية و تطبيقية ".بعد
يف  كما كن تتلقني دروسا و هواري بومدين، 5و ذلك حتت إشراف العقيد بوصوف شبه عسكرية،

                                                 

نه سي بوصوف قائد الوالية أين و كنت أجهل هوية من كان يستجوب " :و عن هذا تقول اجملاهدة خدجية بريكسي سيد - 1
أنا لست أقل وطنية منك  :"،فأجبته بقويل فكنت أجيبه بطريقة عفوية حينما أخربين بصعوبة العيش و التأقلم باجلبال اخلامسة،
 :بتسم و قال يلاف فأنا بدروي أستطيع ذلك و حىت و لو ألفت العيش الرغيد، ستطعت العيش و التأقلم باجلبل،اكونك 

خدجية  :ينظر إىل".)ألين كنت حنيفة اجلسم ك يف صفوف جيش التحرير الوطين إذا وجدنا بزة عسكرية تناسب مقاسك،سنقبل
قرص مضغوط بعنوان نساء ).1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدتان اليت قام هبا م و مليكة حجاج، بريكسي سيد،

 (.(1199ن.أ.ث.و.ح.و.املالغ، مسلم للطالبة من طرف م

مسلم  قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ،).1199ن.أ.ث.و.ح.و.حية للمجاهدة قام هبا م ، شهادةخدجية بريكسي سيد - 2
 .1199.ن.أ.ث.و.ح. و.للطالبة من طرف م

 .111املرجع السابق، ص جناة بية، - 3

أن بداية التكوين  ،"1112-1199 املصاحل اخلاصة و التقنية جلبهة و جيش التحرير الوطين" لقد ذكرت جناة بية يف كتاهبا - 4
و أهنن يف شهر جانفي قد تركن وجدة للتوجه إىل  ،1191و لكن التاريخ احلقيقي لبدايته هو ديسمرب ،1197كان يف جانفي 

 .حسب شهادة املراقبات السياسياتو هذا  املناطق اليت كلفن مبراقبتها داخل اجلزائر،

 .111ص  املرجع السابق، جناة بية،- 5
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قتصاد بصفة خمتصرة و دروسا أخرى حول التاريخ العام و تاريخ اجلزائر من فرتة دخول اال
 1.إىل غاية احلركة الوطنية اليت مهدت للثورة 4930ستعمار الفرنسياال

فبعد القيام بالتمارين  كانت اجملاهدات الثمانية ينهضن على الساعة السادسة صباحا،
الذي كان يبدأ  و تطبيق الربنامج اليومي، ر تبدأن يف تلقي الدروس،الرياضية و تناول وجبة اإلفطا

 ،مساء (45:30) صباحا إىل غاية السابعة و النصف (09:49) و الربع من الساعة السادسة
إىل الساعة الواحدة ظهرا لتناول وجبة  (41:00) سرتاحة من الثانية عشرة زواالاتتخلله فرتة 

 2.الغذاء

الذي علمهن و درسهن على حرب  شراف هواري بومدين،إ ة كانت حتتالتدريبات العسكريو 
باإلضافة إىل  و كيفية وضع الكمائن و اإلغارة على مراكز حراسة جنود العدو، العصابات،

 4(.تركيبه و تفكيكه و الرماية) 3و كذا التدريب على السالح شتباكات الليلية،اال

حدهم إليهن و هن نيام لينبأهن بصوت أ و من ضمن هذه التدريبات العسكرية أن يأيت
رتداء  ام عليهن عند هذا املوقف فكان يتلزّ  حالة طوارىء، حالة طوارىء، (Alert ,Alert)مرتفع 

دائما على  ن يكنّ أو ذلك لتعليمهن  5مالبسهن يف مدة مخسة دقائق أو أقل و الوقوف يف طابور،
 .ليال ستعداد يف أي وقت من األوقات حىت و إن كانأهبة اال

                                                 

مسلم للطالبة  قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ،)1199ن  . أ.ث.و.ح.و.قام هبا م ة،شهادة حية للمجاهد نة شاليل،ميي- 1
 (..1199ن.أ.ث.و.ح.و.من طرف م

 .111ص  املرجع السابق، جناة بية، - 2

 .ذكرنا كيفية التدريب يف الفصل األول - 3

: على الساعة 2119-12-31: وهران،يوم واليةهدين لمقابلة شخصية بقر منظمة اجملا ،سيد بريكسيخدجية  - 4
11:31. 

ن  . أ.ث.و.ح.و.، شهادة حية للمجاهدات اليت قام هبا ممليكة حجاج و عوايل ويسي، خدجية بريكسي سيد - 5
 (..1199ن.أ.ث.و.ح.و.مسلم للطالبة من طرف م قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ،)1199
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أما الدروس يف جمال السياسة و تاريخ احلركة الوطنية فكان العقيد  بوصوف هو من يقوم 
إضافة إىل تدريبهن على   ،2كما كن تتلقني دروسا يف اجلغرافيا و التاريخ العاملي ،1بتدريسها هلن

  تاالستخبارايف  اآللتنيهاتني خدام ستالضرورة  ستعمال الراديو و آلة التصوير،اكيفية 
 3.و اجلوسسة

 اليت كانت حتتوي على حصري  كل هذه الدروس كانت تتم يف غرفة يف بيت غريب عمر،
شهدت هذه التكوينات السياسية و العسكرية ظروفا صعبة يف زمن  و سبورة معلقة على احلائط،

 و هذا دليل على قوة و صالبة هذه الفتيات و رغبتهن 4،(19)قياسي يقدر خبمسة و أربعني يوما
 و على ذكائهن الذي مسح هلن بأن يفهمن كل الدروس  نضمام إىل الثورة،الصادقة يف اال

 .يف ظرف قياسي و يستوعبنها

 متحان نظري إجتياز إنقضاء مدة التكوين كان يتوجب على املراقبات السياسيات ابعد 
حلفيظ العقيدان عبد ا: متحان مسؤويل جيش التحرير الوطينو قد حضر هذا اإل و تطبيقي،

بدأ هؤالء بطرح األسئلة عليهن  بوصوف و هواري بومدين، و كذا العقيد لطفي و العقيد عثمان،
إىل  ننتقلا متحان النظري،النتهاء من او بعد اال فشملت اجملاالت اليت تقلني فيها الدروس،

تازت جاو قد  التفكيك و الرتكيب و السرعة يف ذلك، :ستعمال السالحامتحان التطبيقي حول اال
و قالوا  متحان،ن يف الغد ليخربوهن بنجاحهن يف االو جاء املسؤول إذ متحان جبدارة،هذه الفتيات اال

 5.هلن أهنم معولني عليهن و أهنن مستقبل اجلزائر
                                                 

: على  الساعة  2119-12-31: يوم وهران، لواليةقر منظمة اجملاهدين صية مبمقابلة شخ ،بريكسي سيدخدجية  - 1
11:31. 

 .111املرجع السابق،ص جناة بية، - 2
 1199ن .أ.ث .و.ح.و.،شهادة حية للمجاهدات اليت قام هبا ممليكة حجاج و عوايل ويسي، خدجية بريكسي سيد - 3
 (.1199ن.أ.ث.و.ح.و.طرف مقرص مضغوط بعنوان نساء املالغ ،مسلم للطالبة من )

 مسلم قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ،)1199ن .أ.ث .و.ح.و.شهادة حية للمجاهدة اليت قام هبا م ميينة شاليل،- 4
 (..1199ن.أ.ث.و.ح.و.للطالبة من طرف م

: ة على الساع2119-12-31: وهران،يوم لواليةقر منظمة اجملاهدين مقابلة شخصية مب بريكسي سيد،خدجية  - 5
قرص )1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدتان اليت قام هبا م رشيدة مريي ،و ميينة شاليل  :اأيضنظر يو  ،11:31

 .(.1199ن.أ.ث.و.ح.و.مضغوط بعنوان نساء املالغ، مسلم للطالبة من طرف م
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و لإلشارة أن املراقبني السياسيني الثمانية هم أيضا تلقوا نفس الدروس و لكن كانوا يف غرفة 
 1.متيازاتحانات و جنحوا هم أيضا بمجتازوا نفس االاكما  أخرى،

أمر التكليف  "مث جاء بوصوف إىل املراقبات السياسيات و أعطى لكل واحدة منهن 
 سم ثوري او مسى كل واحدة ب و أمرهن بنسيان أمسائهن احلقيقية، ،(ordre mission)" باملهمة

و يف هذا الصدد تقول   ،مث شرح هلن طبيعة املهمة اليت سوف يقومون هبا و طلب منهن أن حيفظنه،
و ذلك مبراقبة  لقد قال لنا بوصوف ستصبحن أننت أعني القيادة و آذاهنا، :"ميينة شاليل اجملاهدة

مث تقوم كل واحدة بتحرير تقرير عن كل صغرية و كبرية متت  اجليش و الشعب على حد سواء،
رير و أيضا على أي أن على كل واحدة التجسس على جيش التح ،2" و مالحظتها مشاهدهتا

 .تصال باجملاهدينا وا علىكان  نخاصة الذي الشعب اجلزائري،

حبيث  إىل أفواج،قسمني و كل قسم  قام بوصوف بتقسيم املراقبني و املراقبات السياسيات مث
مث وزعهم حسب مناطق الوالية  ،(مرأةارجل و ) تتكون كل فوج من مراقب واحد و مراقبة سياسية

و يف الغد أما القسم الثاين فوّجه إىل املناطق الشمالية،  ول ذهب إىل اجلنوب،القسم األ 3،اخلامسة
 و محلت كل واحدة منا حقيبة يد  قد لبسنا الزي العسكري، :"قول اجملاهدة خدجية بريكسي سيدت

ليوجه كل فوج إىل  ، باإلضافة إىل بندقية رشاش و قنبلة واحدة، (مسدس)وضعنا فيها السالح  و
  نطقةامل) اخلامسة للواليةفتوجهت الفرقة األوىل إىل املناطق اجلنوبية  ،تعيينه فيهاليت مّت املنطقة ا

                                                 

نساء املالغ ،مسلم  قرص مضغوط بعنوان)1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدة اليت قام هبا م ميينة شاليل،- 1
 .1199ن.أ.ث.و.ح.و.للطالبة من طرف م

على  2119-12-31: ،يوم وهران واليةمقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين ل قابلة الشخصيةامل خدجية بريكسي سيد، - 2
قرص مضغوط )1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدة اليت قام هبا مرشيدة مريي :نظر إىلي،و  11:31: الساعة

شهادة حية للمجاهدة اليت  ميينة شاليل، :ينظر أيضا ،و.1199ن.أ.ث.و.ح.و.بعنوان نساء املالغ ،مسلم للطالبة من طرف م
 . 1199ن. أ.ث.و .ح.و.قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ ،مسلم للطالبة من طرف م)1199ن.أ.ث.و.ح.و.قام هبا م

 .111ص املرجع السابق، اة بية،جن- 3
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املراقب السياسي   و ،1قاديري و فريدة (خدجية بريكسي سيد) و اليت كانت مكونة مين ،(الثامنة
 داخل إىل (العقيد لطفي الحقا) و قد تنقلت هذه الفرقة رفقة لطفي بودغن ،2و آخر كرزايب موالي
بلعيد  مليكة حجاج و: كالتايلأما الفرقة الثانية فقسمت   ،هذه عن الفرقة األوىل ،3"الرتاب الوطين

عويشة احلاج سليمان و بن عبد اهلل عبد العزيز   ،4(تلمسان و مغنية)مصطفى إلتحقا باملنطقة األوىل 
ويسي و سليمان كرزايب ذهبا إىل  اجملاهدة عوايل ،(الغزوات و بين صاف)فا مبراقبة املنطقة الثانية كلّ 

، رشيدة مريي و عبد العزيز بوتفليقة كّلفا (ين صاف، عني متوشنت، وهران، سيقب) املنطقة الثالثة
فخدجية شاليل هي من  ( سيدي بلعباس)، أما املنطقة اخلامسة 5(مستغامن و غليزان)باملنطقة الرابعة 

  معسكر) يد مساش التحقا باملنطقة السادسةأما أختها  ميينة شاليل و مح فت مبراقبتها،كلّ 
 .6(و سعيدة

 :دورهن-ب

و وصول كل واحدة منهن إىل  بعد تكوين املراقبات السياسيات تكوينا سياسيا و عسكريا و طبيا،
 فبداية كان عليها إخبار اجلنود التوجيهات  و باشرن مهامهن اليت أوكلت هلن، منطقتها،

التقسيم اجلديد  خمتلف الرتب، (:4599 أوت 10) متر الصومامنبثقت عن مؤ او التعليمات اليت 

                                                 

التحقت بالثورة إثر اضراب  ،(franco-musulman)ولدت بوجدة و درست بالثانوية (:املدعوة منصورية) فريدة قادري-1
إذ   ،تكونت لتلتحق باملناطق الوالية اخلامسة بالرتاب اجلزائري كمراقبة سياسية مع رفيقتها خدجية بريكسي سيد ،1191ة الطلب

و هو اسم "منصورية"مع العقيد لطفي الذي أعطى لفريدة امسها احلريبكّلفتا بالذهاب إىل اجلنوب اجلزائري للمراقبة و عملتا 
 :للمزيد ينظر إىل .)و توفيت بعد االستقالل والدته، تزوجت برجل مغريب األصل و عاشت باملغرب،

Leila Mekachtali, Les  combattantes de l’ombre, l’horison, mars 2011, p45. 

ها أمساء كل املراقبني و املراقبات يف 33و لكن الوثيقة يف امللحق رقم  مسه،اسي سيد ة بريكلقد نسيت اجملاهدة خدجي- 2
 .مساءهم احلربيةأالسياسيات و 

: على  الساعة 2119-12-31: وهران،يوم واليةخدجية بريكسي سيد ،مقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين ل - 3
11:31. 

4-Nora Chergui ,Les combattantes de l’ombre :Malika Hadjdj, l’horison, mars 2011 ,p 47 

5-Saliha Aoués, Les combattantes de l’ombre :Aouali Ouici ,l’horison, mars 2011, p45. 

6-Rabéa Fergaene ,Les combattantes de l’ombre :Aouali Ouici, l’horison,mars 2011, p26. 



 االستعالمات و المخابرات الجزائرية و مصالح الدعايةالمرأة في  ساهمةم:   الفصل الثالث

 

236 

 

تعليم و تلقني اجلنود اجلدد  ب و كانت تقوم 1.للجزائر من حدود الواليات و مناطقها و نواحيها
 .2و تنظيفها و صيانتها كيفية تفكيك و تركيب األسلحة

لتجسس على هو ا ه املراقبات السياسيات،ذو لعل أهم مهمة اليت تكونت من أجلها ه
 و كذا عالقة اجلنود بقائدهم التحرير الوطين و مراقبتهم و معرفة حالتهم النفسية،جيش جنود 

 كنا جنلس مع اجملاهدين  :"خدجية بريكسي سيدو يف هذه الصدد تقول اجملاهدة  و مسؤوليهم،
ل كانوا مؤمنني و ه و ماذا كانوا ينتظرون، حناول معرفة موقفهم من الثورة ناو خالل حديثنا معهم ك

حقا لتحاق باجلبل هو و هل كان هدفهم من اال هبا و بإمكانيتها لنيل االستقالل و حترير البالد؟
نتباه االثري ندون أن شديدة مبهارة  قد قمنا هبذه العملية  و ؟أو نيل الشهادة ستقاللاال اجلهاد حىت

ن سبب أ وأستقالل اجلزائر ايؤمن ب و أنه ال فمن نرى أن اليأس دخل قلبه، ستجواهبم،اأننا نقوم ب
بل كان مرغما أو بسبب آخر خنرب عنه املسؤولني حىت يوضع حتت  ،لتحاق ليس حبا يف الوطناال

ألنه أصبح يشكل خطرا على اجلنود ألن يأسه هذا قد يدفعه ألن يسلم نفسه إىل جيش  املراقبة،
و هل يعاملوهنم جيدا، و مبجرد  عالقتهم مبسؤوليهم عن كما كنا نسأل هؤالء اجلنود  العدو،

حنله حنن  أو إطالعنا على مشكلة بني اجلندي و مسؤوله نكتب تقريرا بذلك للقيادة حلل املشكل،
 ألن املعاملة السيئة  3." و هذا لتفادي الضغائن نقوم بتغيري مكان املسؤول أو اجلندي،ف ،مبعرفتنا

سليم نفسه أو اإلعالم عن مكان تواجد قد يضطره إىل ت ،و الظلم الذي قد يشعر به اجلندي
شهار السالح يف وجه العدو يصبح ابدال من حماربة و  و مما سيسبب كارثة بكل املقاييس، ،الكتيبة

 .4جيش التحرير و يفقد قوته و متاسكه تزعز هذا السالح موجه إىل بين جلدته  في

                                                 

قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ، مسلم )1199ن.أ.ث.و.ح.و.قام هبا مشهادة حية للمجاهدة اليت  مليكة حجاج،- 1
 (..1199ن.أ.ث.و.ح.و.للطالبة من طرف م

قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ )1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدة اليت قام هبا م خدجية بريكسي سيد، - 2
 (..1199ن.أ.ث.و.ح.و.مسلم للطالبة من طرف م

: على  الساعة 2119-12-31: وهران،يوم لوالية يد ،مقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدينخدجية بريكسي س -3
11:31. 

 .نفسهاملصدر  -4
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ستعمار سكان األرياف لال باإلطال  على مدى درجة مقاومةأيضا فت املراقبة السياسية لّ كُ 
  ،و يساندها و توعية الشعب اجلزائري بأن يلتف حول ثورته و كيفية التصدي له، الفرنسي،

اليت مل تكن وليدة الصدفة بل  للوصول إىل هذا اهلدف كان عليها أن تشرح هلم مبادئ الثورة، و
ن اجلزائر دولة موجودة و أ املقاومات الشعبية و النضال السياسي، هي نتيجة خماض شديد سببه

 نتفض و حارب الكن الشعب اجلزائري  ستعمارها عدة مرات عرب التاريخ،او أنه مّت  منذ األزل،
مما  ا،سيتطلب وقتإال أن هذا ستتحرر بأيدي أبنائها  او أهن النفيس، بالنفس و البالدو فدى 

 1.يتوجب عليهم التحلي بالصرب و اإلميان

رتباطهن او مدى  ،ية حتتك بالنساء الريفيات ملعرفة نفسيتهنكما كانت املراقبة السياس
كان يتوجب  و للتأثري عليهن و رفع معنوياهتن،. بالثورة و مدى تالمحهن مع جبهة التحرير الوطين

 و ذلك من خالل مشاركتها أعماهلا اليومية  على املراقبة السياسية أوال كسب ثقة هذه النسوة ،
 للتعريف بالثورة و مبادئها و بثّ كل ليلة و تلقي خطبة جتماعات  اد تعقكما كانت  ،2او مهومه

 و تقوم املراقبة بعد توعيتهن بتنظيمهن يف خاليا هذا إضافة إىل إحصاء 3.احلماسة فيهن
 ما تؤكده اجملاهدة خدجية بريكسي و هذا ،و الوفيات و كذا مجع االشرتاكات و تسجيل الوالدات

كما كنا نقوم بتوعية  املواليد و الوفيات، نسجل و حنصي يوت وكنا ندخل الب :"سيد إذ تقول
 4."األحذية و املالبسكذا شرتاكات و  و مجع اال و تنظيمهن، النساء

قامت  ، للثورة القضاء على احلركات املناوئة و اجلوسسة املضادة،أما عن اجلوسسة و 
 الثانية و مها عويشة األوىل و  املنطقة بإرسال مراقبتان إىل4592سنة  القيادةالثورية بالوالية اخلامسة

 

                                                 

: على  الساعة 2119-12-31: وهران،يوم لوالية خدجية بريكسي سيد ،مقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين -1
11:31. 

قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ،مسلم )1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية للمجاهدة اليت قام هبا مميينة شاليل،  - 2
 (..1199ن.أ.ث.و.ح.و.للطالبة من طرف م

 2119-12-31: وهران، واليةبريكسي سيد ،مقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين لخدجية :نظر إىل يو  نفسهاملصدر  - 3
 .11:31: على  الساعة 

 .املصدر نفسه -4
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و للقيام  ،1(M.N.A")احلركة الوطنية اجلزائرية"هذا للتجسس على و و مليكة حجاج، سليمان احلاج
 منازهلن  ناحلايك و حتتك باجلزائريات و تدخال انهبذه املهمة كانت هاتان املراقبتان تلبس

و معرفة إن    قدر من املعلومات عن املصالينياحلديث حىت جتمعا أكرب معهن أطراف نو تتجاذبا
تعترب مسقط رأس ( وىلاملنطقة األ) و هذا ألن مدينة تلمسان ،2منضمني إىل هذه احلركةكانوا 

و قد استغلت اجملاهدة مليكة  .حمبيه بالتايل فإهنا  كانت تضم العديد من أنصاره وو  ،مصايل احلاج
 للتعريف بالثورة ( ألهنا مسقط رأسها)لعائالت هناك حجاج معرفتها ملنطقة تلمسان و معرفة ا

 3.و مبادئها 

تقريرا بكل ما  ليكتباجتما  مع زميلها املراقب كان يتوجب على املراقبة السياسية اال
 أن يكون التقرير واضحا  على شاهدته و الحظته سواء كانت هذه املالحظات إجيابية أم سلبية،

إذ أن  نت تسأل املراقبة عما تعمله كانت جتيب أهنا تكتب مذكراهتا،و ملا كا 4.و موضوعيا و واقعيا
 هنا مل خترب أي أحد عنها أحىت  مهمتها كانت يف غاية السرية ال يعلمها إال مسؤولوها املباشرين،

فمثال املراقبة السياسية خدجية شاليل  و ال حىت النساء أو أي جماهدة مهما كانت قريبة منها،
اليت كانت تنشط يف املنطقة اخلامسة رفقة اجملاهدة خرية بن سعيد و اليت بالرغم  "غنوجة" املدعوة

ن مهمة صديقتها أهنا كانت تظن أإال  ،من العالقة اجليدة اليت كانت تربطها مع هذه املراقبة
و اليت تتمثل يف توعية الشعب اجلزائري خاصة الريفيني   ،يف اجلبل هي نفس مهمتها "غنوجة"

 5.سية و هذا إىل غاية اليومكمحافظة سيا

                                                 

 ،الدميقراطيةنتصار للحريات ركة االو كل من كان يناصره و يؤيده كزعيم حل تزعمها مصايل احلاجهي  :ةاحلركة الوطنية اجلزائري-1
سعاد ميينة  :نظر إىلي).رافضة لقيادهتا للثورة التحريريةكانت منافسة جلبهة التحرير الوطين و  ،1199تأسست يف ديسمرب

ص  ،2111-2119، جامعة اجلزائر رسالة ماجستري، ،1112-1199 شبوط، دور منطقة سور الغزالن يف الثورة التحريرية
 .39-39 ص

 .11:31: على  الساعة  2119-12-31: وهران، واليةمقابلة شخصية بقر منظمة اجملاهدين ل خدجية بريكسي سيد، -2
3-Nora Chergui ,op.cit, p13. 

ء املالغ، مسلم للطالبة من طرف قرص مضغوط بعنوان نسا)1199ن.أ.ث.و.ح.و.شهادة حية قام هبا م عوايل ويسي،-4
 .1199 ن.أ.ث.و .ح.و.م
: على الساعة 2119 -12- 19م لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  خرية بن سعيد،-5

11:31. 
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عادت إىل القاعدة اخللفية باملغرب املراقبات السياسيات  4592يف هناية شهر جويلية 
نتهاء من ميينة شاليل، و رشيدة مريي بعد اال و مليكة حجاج، عوايل ويسي، :األربعة و هن

 ا عن املهمة األخرى،ستدعني مرة أخرى لتنفيذ مهمة خمتلفة نوعا مامهمتهن داخل الرتاب الوطين، 
 ، 4595ة حىت سن أما اجملاهدتان خدجية بريكسي سيد و فريدة قاديري فقد بقيتا يف املنطقة الثامنة

جتياز األسالك اأم أهنما مل يستطيعا  و لسنا ندري هل بقاؤمها هناك كان حلاجة املنطقة إليهما،
خدجية " :ا شرف الشهادة و مهاثنان منهن نالتإو املؤسف أن  الشائكة و الدخول إىل املغرب،

عويشة احلاج "و  ،1(سيدي بلعباس) ستشهدت باملنطقة اخلامسةااملدعوة غنوجة اليت  "شاليل
املدعو  "العزيزعبد اهلل عبد "اليت سقطت يف ساحة الشرف باملنطقة الثانية رفقة زميلها  "سليمان

 .2جعفر

 :توظيف المرأة في الجوسسة-1-3

تعمارية زر  اجلواسيس و استمالة العديد من اجلزائريني خلدمتها و ضرب استطاعت اإلدارة االس
فكّونت اجلواسيس للتجسس  فما كان على القيادة الثورية إال أن حاربتها بنفس وسائلها، الثورة،

عليها و على أعواهنا، و ارتأت القيادة الثورية بالوالية اخلامسة و على غرار الواليات األخرى 
نظرا لسهولة حتركها من منطقة إىل أخرى دون أن تثري انتباه اجلنود  يف هذا جمال،توظيف املرأة 

حىت و لو كان منزل ضابط فرنسي، هذا  الفرنسيني، و ولوجها إىل أي مكان دون أن يعيقها شيء،
ر ما يساعدها على مجع املعلومات املهمة اليت تُعني املسؤولني اجلزائريني على مواصلة الثورة و االنتصا

 .على العدو

 

 

                                                 

: على الساعة 2119 -12- 19م لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  خرية بن سعيد، - 1
11:31. 

قرص مضغوط مسلم للطالبة من )1199ن.أ.ث.و.ح.و.اليت قام هبا م حية للمجاهدةشهادة  خدجية بريكسي سيد،- 2
 1199ن.أ.ث. و.ح.و.اليت قام هبا م حية للمجاهدةشهادة ميينة شاليل،  :و ينظر أيضا ،1199ن.أ.ث.و.ح.د.و.طرف م

 .(.1199ن.أ.ث.و.ح.د.و.مسلم للطالبة من طرف م قرص مضغوط بعنوان نساء املالغ،)
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 :اإلتصالالمكلفة بالمرأة -أ

  - مرأةاكان أو  رجال  -خصش كمصطلح يف قاموس الثورة اجلزائرية ميكن تعريفه بأنهتصال  اال 
كما كان هذا الشخص و حبكم طبيعة مهنته يتصل  كّلف بتبليغ األخبار من مكان إىل آخر،

لذين كانوا منخرطني يف اجليش الفرنسي يف تصاله باجلنود اجلزائريني ااك بالناس ألهداف خمتلفة،
و قد كان على الشخص املكلف  1.إطار اخلدمة العسكرية اإلجبارية للتزود بأخبار و حتركات العدو

الشجاعة و اخلربة خاصة فيما يتعلق مبعرفة : و هي تصال أن يّتصف و يتميز بعدة خصالباال
و لعل أهم صفة جيب  ،3خفة احلركة و التنقلو  2،الطرق و املمرات معرفة جيدة من مجيع النواحي

و هذا ألمهية األخبار و األسرار اليت كانت  أن يتحلى هبا االتصال هي أن يكون أمينا و ذو ثقة،
 .4حتتويها الرسائل اليت كان حيملها و يوصلها إىل أصحاهبا

 فقد مّت تعيني مسؤول  تصال،نطالقها قد أولت أمهية كبرية لعملية االاإن الثورة اجلزائرية و منذ 

عضو مسؤول "تصاالت و األخبار يف كل نقطة من نقاط متركز الثورة، يف الدوار كان يسمى باال
 ستعالمات داخل القرى و املدن مكونة من املسبلنيامهمته هي تنظيم شبكة  ،5"الدعاية و األخبار

 رى و املداشر و حىت املدن،و املسبالت ،مهمة هؤالء  مجع األخبار من العروش و الدواوير يف الق
و إحصاء اجملندين يف صفوفه مبختلف أصنافهم باإلضافة  ،(عددا و عدة)و مراقبة حتركات العدو 

كما كانت  إىل الكشف عن هوية اخلونة هبدف وضعهم حتت مراقبة قيادة جيش التحرير الوطين،
عمال القمعية اليت يقوم هلم مهام أخرى و هي  إحصاء كذلك عدد الشهداء و املساجني و جل األ

 6.بأول قدمها إىل القيادة أواليهبا العدو، مث يتوىل مجع  هذه املعلومات و 

                                                 

 .12ص ،السابقصدر امل ،...،مصطلحات  عبد املالك مرتاض- 1

 .77ص املرجع السابق، أحسن بومايل،-2

 .19:31:الساعةى عل 2119-11-11م مقابلة شخصية مبقر سكناها بعني األربعاء يو  ،رمحونة بن زينة-3

 .11ص ،املرجع السابق، نادية قروي-4

 .119ص سابق،املرجع ال عمار قليل،- 5

 .11-17،ص ص نادية قراوي ،املرجع السابق - 6
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 تصاالت و األخبار،أما يف القسمة و الوالية فكان يسمى مسؤول قسم اال هذا عن الدوار،
والية و هذا بتداء من الدوار إىل قيادة الاو يعترب عضوا من األعضاء اخلمسة الذين ميثلون القيادة 

و يقوم هذا املسؤول بتجنيد جماهدين تابعني له  طبقا للتنظيم الثوري املنبثق عن مؤمتر الصومام،
و مواجهة  شخصيا مهامهم نقل الرسائل و توزيع املناشري اخلاصة جببهة و جيش التحرير الوطين،

ان يقوم بتعقب خطوات كما ك و توعية أفراد الشعب و رفع معنوياهتم أيضا، ستعمارية،الدعاية اال
باإلضافة إىل التجسس على العدو و مجع املعلومات من حيث  كتشافهم،ا اخلونة و العمالء و 

ستنطاق املشبوهني فيهم يف صفوف جنود ابالتحري و  ا  ،كما كان مكلف و حتركاته عدده و عتاده
 1.جيش التحرير ممن يدعون أهنم فارين من مطاردة العدو

تصال بالوالية اخلامسة و على غرار الواليات األخرى دورا مهما االكلفة بامللقد لعبت املرأة 
أي مجع أي معلومة من املواطنني  ستعالمات،يف هذا اجملال، متثل يف احلصول على املعلومات و اال

من حيث ،بشأن حتركات جيش العدو و تزويد جيش التحرير هبذه املعلومات الدقيقة و الكافية عنه 
مما يسهل على جيش  كها،و و معرفة املسالك اليت يرغب سل ،(طبيعة األسلحة) دةو الع العدد

ناجحة لتكبيد العدو أكرب قدر من اخلسائر البشرية و املادية الالتحرير الوطين نصب الكمائن 
 2.املختلفة

 عملت املرأة اجلزائرية جاهدة للوصول إىل هذه املعلومات و احلصول عليها مستعملة
انت تربط عالقة صداقة بينها و بني زوجة أو أم أحد اجملندين يف صفوف العدو إما  إذ ك ،هاءذكا

فتتجاذب  حتاجت إىل املعلومات،التبقى ترتدد على بيتها كلما  كشرطي أو جندي أو حىت حركي،
 معها أطراف احلديث و يف أثناء ذلك تفتك منها األخبار اليت  يكون قد زودها هبا ذلك اجملند،

تكتشف من خالل هذه الزيارة أخبار فكانت  نتباهها،اذلك بذكاء و دون أن تثري و كان يتم 
 3."العدو و حتركاته و حىت املتعاونني معه

                                                 

 .111-119ص ص املرجع السابق، عمار قليل،- 1

 .91،ص السابق صدرامل ،...نضال املرأة أنيسة بركات،- 2

 .11:19:على الساعة 2111-13-11يوم  مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس، نوال ،أمحد - 3



 االستعالمات و المخابرات الجزائرية و مصالح الدعايةالمرأة في  ساهمةم:   الفصل الثالث

 

242 

 

ايت كن و ن جيندوا بعض النساء اللأستعالمات ن عن االو ن املسؤولو ستطا  اجملاهداكما 
هن ءإذ كن يظهرن وال ،(عني متوشنت)باملنطقة الثالثة  يعملن يف بيوت أحد الضباط الفرنسيني

ا مّكنهن من نقل كلما كان يدور يف بيت مم حبهن للجزائر و مساندهتن للثورة،و يكتمن  لفرنسا
ذلك الضابط و تزويد اجملاهدين باملعلومات حول القوات الفرنسية و تنقالهتم و حىت املتعاونني 

 1.همع

،لتجمع املعلومات عن  كانت املرأة تستغل عالقتها اجليدة مع جارها الذي يعمل كشرطي
ن و قام اجملاهد :"اليت قالت رمحونة بن زينة و هذا حسب شهادة اجملاهدة القوات الفرنسية،

 ستئجار غرفة يل يف أحد البيوت مبدينة وهران، و كان يشغل الغرفة جبنيب جزائري يعمل كشرطي،اب
تنطاق اجملاهدين و هو ساو يبدأ بإخبارنا عن طريقة ،و كان كل مساء جيلس معنا أنا و زوجته 

و من أعطى  أمساء اجملاهدين الذين ألقي عليهم القبض، أعرف منه كنتو  يبكي قهرا عليهم،
و أوصله إىل املسؤولني ليأخذوا حذرهم  فكنت أحرر تقريرا التعذيب، املعلومات عن اجملاهدين أثناء

و الذي كنت آخذه  يع،بطفله الرض و لكسب ثقة هذا الشرطي كنت أعتين ليغريوا من خططهم، و
 2(".قماطة) معي عندما أكلف بنقل السالح، ألخبأ الرشاش حتت مالبسه

ففي كثري  كان يتوجب على القيادة الثورية معرفة هوياهتم، كى،للقضاء على اخلونة و احلر   و
و عن هذا تروي نفس  آثارهم مستعملة عدة طرق، اقتفاءمن األحيان كانت تكلف املرأة ب

 ألن البياعني  ،مبدينة وهران و عني متوشنت كنت ألبس احلايك و أذهب إىل البنوك :"اجملاهدة
فكنت أراقب كل واحد يتقدم  كى كانوا يصرفون رواتبهم اليت متنحها هلم اإلدارة الفرنسية،و احلر  

 مراء اخلاصة به، و ملا أتعرف على أحد هؤالء اخلونة، أحدق مبالحمه احل تهمعه بطاق للصرّاف و
الذي يكون  ،اجملاهدعنه و عندما خيرج من البنك أحلق به و أخرب  مالبسه جيدا ألحفظها،و 

كما كنت أسأل  أو جتنيده ليصبح عميال مزدوجا، فيسهل عليه تصفيته،ه و يرتصد نتظاري ليتتبعهاب
شرتاكات من سكان الدواوير و املداشر عن املتعاطفني مع الثورة من اجلزائريني خالل مجع اال

                                                 

على  2111-17-13 مقابلة شخصية مبقر سكناه بشعبة اللحم بعني متوشنت يوم موالي ملياين،علي - 1
 .19:31:الساعة

على  2111-17-23م مقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن بعني األربعاء والية عني متوشنت،يو  ،رمحونة بن زينة -2
 .19:99:الساعة
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تعاونني مع اإلدارة الفرنسية، و لنفس الغرض كنت أراقب من يدخل و من خيرج من الثكنة امل
ختاذ اإلجراءات الالزمة ن يرتددون عليها اليمث أعلم  املسؤولني عن األشخاص الذ ، الفرنسية

و خالل مراقبيت هلذه الثكنة إذا  .هذا بعد التأكد من خيانته قبل تصفيته و للقضاء عليهم ،
إلخبار  أسر ف التوجه إليه،وأحاول  معرفة الدوار الذين ينوون  ، ت اجلنود يستعدون ملغادرهتاشاهد

ليحتاطوا  أحد املسبلني الذي ميتطي جواده و يتوجه إىل ذلك الدوار ليعلم اجملاهدين املتمركزين فيه،
 .1"تأو يتحركون إىل دوار آخر إن كان هناك متسع من الوق املخابئون إىل أإما أن يلج

فتقول  اليت كانت تنشط يف املنطقة الثالثة و الرابعة و اخلامسة،" عمارية ورديغي"أما اجملاهدة 
و تذهب هي و زميلتها إىل ،عن طريقة مجع املعلومات أهنا كانت تتم بتنكر يف زي امراة ريفية 

معهم لتفاصلهم يف فاألوىل حتاول إهلاء اجلنود بالتكلم  الثكنة العسكرية مدعية أهنما بائعتا بيض،
و تنتهز األخرى الفرصة إلحصاء عدد اجلنود املتواجدين يف الثكنة و عتادهم و كل ما يثري  السعر،
 2...".اإلنتباه

 ليزودوهنا باألخبار اليت يتمركز هبا اجملاهدون تصال جتوب املراكز االب ةفلكملاكانت املرأة 
إن كانت متعلمة أو يكتبها هذا ة فتكتب كل هذه املعلومات يف رسال و األحداث اليت وقعت فيها،

يصال الرسائل إىل مسؤول كما كانت تقوم بإ  3.و توصلها إىل املسؤولني يف اجلبل هلا أحد املسبلني،
كانت مكلفة بايصال الرسائل إىل اجملاهد بشري " مجيلة"املدعوة " زوليخة" املسبلةمثال واحد فقط، ف

 4.بوهران

كاملصانع بالوالية اخلامسة   أماكن جتمع اجلزائريني بالذهاب إىلُتكّلف كانت املرأة كما  
ن يوفرون هلا بطاقة للدخول إىل املصنع بدعوى أهنا تبحث عن و فكان اجملاهد للتجسس عليهم،

                                                 

على  2111-17-23م يو  كائن بعني األربعاء والية عني متوشنت،مقابلة شخصية مبقر سكناها ال ،رمحونة بن زينة -1
 .19:99:الساعة

: على الساعة 2111جانفي  19-13 مبقر منظمة اجملاهدين ببين صاف يوم شهادة حية املدعوة نزيهة، ورديغي عمارية-2
 .(،حبوزة الطالبةملحقة ببين صاف:الشهادة موجودة باملتحف اجلهوي بعني متوشنت).13:11

على  2111-17-23مقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن بعني األربعاء والية عني متوشنت،يوم ،رمحونة بن زينة -3
 .19:99:الساعة

4
 - Château de Vincenne,  service historique de la défence, BNº GR 1H 1648 , VI27 136 

A5 ,Laisons courrier.  
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من  تلتحاق بالثورة و تأكدفإن ملست من أحدهم الرغبة يف اال عمل لتحتك بالعمال هناك،
خيرج هذا الرجل من املصنع يتبعه اجملاهد و ينظمه خترب أحد اجملاهدين و تصفه له و ملا  وطنيته،

كما كانت حتذر هؤالء العمال من عواقب الوشاية  الفدائيني يف املدينة،بليلتحق إما باجلبل أو 
 اخلونة بالذبح يقومون بتصفيةأما اجملاهدين ف،فكانت تقول هلم إن فرنسا تقتل بالرصاص ،باجملاهدين

 1.و كل هذا دون أن تثري الشكوك حوهلا ،و التعاون مع العدو هذا لرتهيبهم إذا ما فكروا يف

تصال فت املرأة االكلّ   فقد توفري السالح،و مبا أن اهلدف و الشغل الشاغل للثورة كان 
ستطا  اجملاهد ا:" يف هذا الصدد تقول اجملاهدة رمحونة بن زينة و أيضا جبلبه و إيصاله إىل اجملاهدين،

فكان يأيت له هبا  دي يعمل مبرسى الكبري بوهران ليزود الثورة باألسلحة،أن جيند يهو   "خثري قدور"
السينما بدعوى مشاهدة أحد إىل فكنت أذهب  اليت كان يعمل هبا، "ريكس"فيخبئها بسينما 

،فيضع األسلحة مث العلب و يف  فأسلم اجملاهد قفة هبا علب السمك املصربة و الفواكه األفالم،
ة  فأخرج من السينما دون أن قفنتهاء الفيلم أذهب إليه ليعطيين الا و بعد ه،األخري يغطيها بالفواك

 و ثانيا ملا يروا الفواكه يأخذون واحدة منها  ،مرأةايقوم اجلنود الفرنسيني بتفتيشي أوال ألنين 
  و واحد من نو  مم،5  خراج أربع مسدسات من نو إستطعت او هبذه الطريقة  و يرتكونين أمر،

ة أربع رشاشات و هذا سن و 32زودنا هذا اليهودي بستة مسدسات من نو   كما مم، 39
أما الرشاشات فكنت أخفيها يف أسفل قماط الطفل الذي كنت أمحله، و أمر  هبم يف  ،4590

مبنطقة " عبد القادر أفغول سي"السيد  إىلو هذا إليصاله إما  كتشاف أمري،ا وسط العساكر دون 
أما  ،لينقله آخرين إىل اجملاهدين باجلبل أو إىل سيدي بلعباس، محام بوحجر قرب عني متوشنت

كان زوج قريبيت يزودين  و أثناء إقاميت بعني الرتك ، املسدسات فقد أوصلتها إىل الفدائيني بوهران ،
 ."2بالقنابل اليت كنت أوصلها  إىل الفدائيني مبدينة وهران

 (M.A.L.G)نت قد تأسست وزارة كا  4590يف سنة  هو إذا ما أردنا ربط األحداث فإن
 .فتها هذه الوزارة بنقل األسلحةأن اجملاهدة بن زينة رمحونة قد كلّ و نستنتج من هذا 

                                                 

على  2111-17-23قر سكناها الكائن بعني األربعاء والية عني متوشنت،يوممقابلة شخصية مب ،زينة رمحونة بن - 1
 .19:99:الساعة

على  2119-11-11 :مقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن بعني األربعاء والية عني متوشنت،يوم ،زينة رمحونة بن-2
 .19:99:الساعةعلى  2111-17- 23،و يوم 19:11الساعة
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بوسائل بسيطة، و بسواعد  إن املخابرات اجلزائرية قد تأسست يف ظروف صعبة و    
من خالل  و زائرية،و أولوا بالء حسنا طول مدة الثورة اجل ، أثبتوا جدارهتم يف هذا اجملال،جزائرية

 :عدة استنتاجات و ميكن أن نلخصها يف عدة نقاطهذا الفصل ميكن أن نستخلص 

و لكن و مع مرور الوقت تطور هذا  بدأت املخابرات اجلزائرية يف أول األمر بوسائل بسيطة، -
بعد  و هذا اجلهاز و أصبح ينافس جهاز خمابرات العدو إىل درجة أنه يف بعض األحيان تفوق عليه،

و عملت جاهدة على  ،نفسه داخل اجملتمع الفرنسي حىت أن جّند اجلزائريني و حىت األجانب و
 .احملافظة على جناح الثورة و ذلك بالتصدي للجوسسة الفرنسية 

تاريخ دروسا يف إن السبب الذي من أجله أدرج العقيد بوصوف يف تكوين هؤالء املراقبات  -
 .ستنادا على التاريخا تكون لديهن قوة إقنا  الشعب اجلزائري اجلزائر و احلركة الوطنية، حىت

إذ أن كلهن   املالحظ أن القاسم املشرتك بني املراقبات السياسيات هو مستواهم العلمي العايل، -
 إىلإضافة إىل أهنن كّن منضمات  جتياز البكالوريا،كن يدرسن يف الثانوية و حيضرن ال

U.G.E.M.A ، على  -4599ي ما 45 إثر الطلبة يف -إىل الثورة  نضمامآثرن االو قد
 .ستكمال تعليمهن الثانويا

نة فكن يعشن يف هذه املدي نضمام إىل الثورة،كما كان معظمهن متواجدات مبدينة وجدة عند اال-
هن من النساء ؤالء و ه اجلزائر قط أمثال خدجية بريكسي سيد، إىل درجة أن البعض منهن مل ير

عدا اجملاهدة عويشة احلاج  لتحاق بالثورة،دة الثورية بالقاعدة الغربية بوجدة االأحلني على القيا
 .سليمان اليت كانت بتلمسان و عوايل ويسي اليت كانت متواجدة مبدينة ندرومة بتلمسان

نالحظ أن املراقبة السياسية كانت تقوم جبزء من املهام اليت كانت تقوم به احملافظة السياسية مع -
 .سياسيةالراقبة األساسية و هي امل هبمهتها حتفاظاال

سواء يف مجع املعلومات أو يف  تصال،عن الرجل أو املرأة اال حظ أن القيادة الثورية مل تستغناملال -
تصاالت العامة و املواصالت أو حىت وزارة إيصال الرسائل و السالح حىت بعد تأسيس  وزارة اال

 (.  M.A.L.G) املالغ
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 فالكثري من املواضيع  املخابرات خالل الثورة مل يكشف عن كل خباياه،و ألن موضو   -
يدلوا ألن اجملاهدين و اجملاهدات الذين عملوا يف هذا اجملال مل ،و األحداث بقيت يف طي الكتمان 

لسنا  :و هلذا تبادر إىل ذهننا عدة تساؤالت مل جند اإلجابة هلا مثال ه،بكل ما يعرفونه و ما عايشو 
هل ألن التجربة مل تكن  ا مل تعمم جتربة املراقبني و املراقبات السياسيات يف باقي الواليات،ندري مل

أم أن مسؤويل القطاعات و الواليات األخرى رفضوا بأن يكونوا  ناجحة؟ و هذا أمر مستبعد،
صة و خا ،(سنة 45و  49سنهم يرتاوح ما بني )ُمراقبني من قبل جنود و إطارات صغرية يف السن 

و ملاذا مل تستمر مراقبتهم للقطاعات بالوالية اخلامسة حىت  ؟(املراقبات السياسيات)لنساء ا
هبذه املهام عرفت جتاوزات يف اجليش و زالت بعد أن بعثت القيادة  ة اليت كلفنهل الفرت  االستقالل؟

 الثورية للوالية اخلامسة هؤالء املراقبني؟  
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 .مـاريـــــــة تجــــــاه المـــــــــــرأة الجزائريةالسياسة اإلستع:الفصــــــــل الـرابـع

الثورة التحريرية منذ  -و على غرار الواليات األخرى -اخلامسة لقد احتضنت املرأة اجلزائرية بالوالية
األخبار  و ناقلة للسالح و ممونة، ممرضة، جندية،:املدينة فتعددت مهامها يف الريف و ،بدايتها

 و فدائية تبث الرعب يف صفوف اجلنود الفرنسيني ،1بني قيادات املناطق السرية تربط االتصال
 .و قياداهتم و كذا املعمرين

 قائد( baket) فقد صرح اجلنرال باكات قد شهد هلا عدوها بدورها اخلطري خالل الثورة، و
 تشكل ينإن املساعدة اليت تقدمها املرأة للمتمرد :"قائال 4590م عا باجلنوب الوهراين43ة املنطق

 2."لنا عقبة كبرية لتفكيك القواعد األساسية هلم

ستعمارية بكل ما أتيت سعت اإلدارة اال نضمام املرأة للثورة و مساندهتا هلا،او للرد على 
 .من قوة لتبعدها عنها و تشل نشاطها

 .ستعمارية بالوالية الخامسةالمرأة في السجون اال -1

رتأينا ا  السجون و املعتقالت الفرنسية و ما القته من تعذيب،و قبل التطرق إىل ما عاشته املرأة يف
دون أن  كذا الوالية اخلامسة، مراكز التعذيب يف الوطن و السجون يف اجلزائر و التعريف بأهم

و هذا لكون املرأة  .عتقلت فيها املرأة اجلزائريةاننسى السجون املتواجدة على الرتاب الفرنسي اليت 
،قد تنقلن يف معظم السجون املتواجدة  ة و على غرار النساء بالواليات األخرىيف الوالية اخلامس

 .بالرتاب الوطين و حىت يف فرنسا

 :مراكز التعهيب و المعتقالت-1-1

ستعمار من إنشاء السجون و املعتقالت و مراكز التعذيب عرب كامل الرتاب الوطين بصفة أكثر اال
 فأوجدت  حماوال خنق كل من يؤمن بالثورة أو حيتضنها، عامة و بالوالية اخلامسة بصفة خاصة،

                                                 
 .02بق،صاملرجع السا حورية غداوية،-1
 املنظمة الوطنية للمجاهدين،اجلزائر، ،(425 ،)،جملة أول نوفمرب خنساوات اجلزائر مثال التضحية و الفداء، أنيسة واعلي،-2
 .21، ص 1049مارس 
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 1(.املكتب الثاين)ستعمارية يف كل قرية أو مدينة معتقال أو مركزا للتعذيباإلدارة اال

 .مراكز التعهيب -أ

ستعمار حياولون جاهدين و بكل أين كان جالدو اال ،ستنطاق يتم يف مراكز التعذيبكان اال
و بعد ذلك ينقل  أي معلومة منهم حول الثورة أو معاقل اجملاهدين،فتكاك االوسائل و األساليب 

رتادها اميكن أن نستطرد أهم مراكز التعذيب و املعتقالت اليت  و .السجني أو السجينة إىل املعتقل
 :جماهدو و جماهدات الوالية اخلامسة وهي كالتايل

إذ كننان التعننذيب يننتم يف هننذه  ب،سننتعمارية مبعسننكر عنندة مراكننز للتعننذيأنشننأت اإلدارة اال         
 وسننط املدينننة ، نشننأي هننذا النننو  مننن املكاتننب كننان املنطقننة  و كغريهننا مننن املننناطق يف املكتننب الثنناين،
كانننت  كمننا  ،...سننيق، تيغنيننف، يف بننن حنيفيننة، فكانننت متواجنندة يف عنندة مننناطق مننن معسننكر،

نننذكر منهننا علننى  لتعننذيب،و هننو ا تسننتعمل كننذلك مراكننز الشننرطة و النندرك الفرنسنني لنننفس الغننرض
النندرك  دار الشننرطة القضننائية و مديريننة أمننن املنطقننة الكننائنتني بوسننط مدينننة معسننكر، :سننبيل املثننال

 بنننالغمري باحملمدينننة، S.A.Sدون أن ننسنننى مكتننب  ،2املتواجنند وسنننط بلنندة  غنننريس و وادي تاغيننة
 لهنننا مراكنننزا للتعنننذيب و قننند كنننان بعنننض املعمنننرين يضنننعون منننزارعهم يف خدمنننة اإلدارة الفرنسنننية لتجع

مزرعة : و من بني هذه املزار  مثلهم مثل  باقي املعمرين يف مناطق الوالية اخلامسة، و سجونا أيضا،
 كمننا كننان يعننذب اجملاهنند يف املعامننل  باحملمديننة،( حاليننا 01مزرعننة دوار الشنناديل رقننم ) فرننناداز إمييننل

أسسننننت هننننذه املراكننننز بننننالقرب مننننن كمننننا  كمعصننننرة الزيتننننون يف منننندخل بلديننننة عقنننناز، و املعصننننرات،
 الغابات مثل مركز قرقور بغابنة قرقنور هباشنم،كما أقامنت مركنزا آخنرا قرينب جندا منن جبنل تيميسنكي 

و مركز التعذيب  ببلدية سيق،" كوالن بول"إضافة إىل مراكز أخرى كمركز  سم هذا اجلبل،او مسي ب
 3.ببلدية احلشم "أندري"

 :لى عدة مراكز ميكن ذكر البعض منهاأما والية تلمسان فكانت حتتوي ع 

                                                 
 .499صاملرجع السابق، ميلود رقيق،-1
 .املتواجدة عرب بلديات والية معسكر قسم الرتاث التارخيي و الثقايف، قائمة مراكز التعذيب، مديرية اجملاهدين لوالية معسكر-2
 .املرجع نفسه -3
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له أبواب   هو عبارة عن ثكنة القناصة الثاين،: ثكنة ميلود حاليا (Bastion18)10الحصن*
 الذي يرتفع على تلة جنب (Bastion18) 49كثرية تؤدي إىل مركز التعذيب املعروف حبصن

كان  تسمع أصوات املعذبني، و يبعد عنها مبسافة كافية حىت ال البنايات العسكرية مبدينة تلمسان،
 أما التعذيب فكان يتم يف غرفتني مرتا، 1.90×4.90ن األسرى يدخلون يف زنزانات ضيقة م

كانت فرتات التعذيب تتم يف .La gégéneن أحدمها جمهزة باملولدة الكهربائية املشهورة باجليج
 2.سة بابا أمحددخلنه اجملاهدة مشي الاليتو من أهم اجملاهدات  1.الساحة و يف الليل

ي تبعد عن ذللمراقبة و التعذيب بالصفصيف ال عبارة عن ثكنة وه:مركز التعهيب بالصفصيف*
ستجواب اجملاهدين الذين اعتقلوا و بأيديهم أسلحة نارية كان مركزا ال تلمسان خبمس كيلومرتات،

ستعمال ثعبان اهو  و أهم ما مييز هذا املركز عن غريه ،3عتقلوا من طرف اجليش الفرنسياأو الذين 
لتخويف اجملاهدين و اجملاهدات حىت يقرون بكل ما يعرفون و إال فإهنم يدخلوهنم يف القفص مع 

 4.ليلتف حوهلم فيقتلهم( طوله يناهز السبعة أمتار و وزنه مثانني كيلوغراما) الثعبان

ته موجودة مبقر زنزانا دار اجلنرال،"و هو حتوير لكلمة مكونة من جزئني  :مركز دار الجنينار*
  ،5(Hotel de France) بني أسوار املشور و فندق فرنسا القيادة العامة املوجودة بنهج فاس،

 .6اجملاهدة بن حيي خبتة و قد عذبت فيها

 بسد بين حبدل بلدية بين حبدل، ،(Le barrage) يقع مركز التعذيب املسمى بالسد:مركز السد*
قامت السلطات  4599 و يف سنة اية الثالثينات،أنشأ يف بد دائرة بين سنوس بتلمسان،

 نتهاء األشغال به،او اليت بقيت مهجورة بعد  ستغالل املرافق التابعة له،استعمارية بإعادة اال

                                                 
1
-Bellahsene Bali, Année de feu1955-1959 :l’epopée d’une jeunesse saignée à blanc,  ) sans 

edition) ,2009, p99. 
 .44:00:على الساعة 1049-04-04:يوم ،،مقابلة شخصية مبقر سكناها بأوجليدة بتلمسان مشيسة بابا أمحد -2
 اجلزائر مكتبة الرشاد للطباعة و النشر، ستعمارية إبان الثورة التحريرية و تداعياهتا املعاصرة،سياسة التعذيب اال حممد جماود، -3
 .102-109،ص ص 1009،

4
 -Bellahsene Bali, op.cit, p104. 

5
-Ibid.  

 .41:30على الساعة1041-40-43:يوم, سكناها الكائن بالكيفان مدينة تلمسانقر خبتة بن حيي،مقابلة شخصية مب -6
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حدى العائالت املقيمة بالقرب ا،كما قامت أيضا برتحيل 1عتقال اجلماعيو حولتها إىل أماكن اال
 .3سنة كاملة عتقلت فيه مدةااليت  ،2اهدة خليف فاطمةمن السد،كانت تعتقل فيه النساء مثل اجمل

ستعمارية عدة مراكز شيدت أيضا السلطات اال( مستغامن و غيليزان)  و يف املنطقة الرابعة
 به مخسة عشرة زنزانة ال يتعدى طوهلا مرت  ،4592أمهها مركز الطواهرية مبستغامن الذي أنشأ سنة 

يوضع بداخل الزنزانة الواحدة أربع  ،(سم90) ون سنتيمرتفاعها مرت و نصف و عرضها مثاناو 
رتفاعها مرت و نصف او أربعة عشر حفرة طوهلا مرتين و  خصصت زنزانات للنساء، سجناء،

 خصصت لرمي املعتقلني بطريقة وحشية مبعدل عشرة أفراد يف احلفرة الواحدة ليبقوا فيها لعدة أيام،
 4.للتعذيب و هي مرحلة خطرية مير هبا الذين خيضعون

،مثال  كان يوجد هبا العديد من مراكز التعذيب (عني متوشنت و وهران) أما املنطقة الثالثة
و آخر حبي  ،5مبدينة عني متوشنت كان يوجد املكتب الثاين قرب مسجد السيدة خدجية حاليا

ل مت بناؤه األو  أما حاسي الغلة وحدها كان يوجد هبا أربعة مراكز، 6الشعيب مبدينة وهران، لالكمي
و الثالثة اآلخرون  تقدر مساحته هبكتار واحد، ،4591يف مركز الدرك الوطين  احلايل منذ سنة 

مبزرعة بلوايت حممد و مزرعة غنامي أمحد و مزرعة بعيليش عبد السالم  1957 مت بناؤهم سنة
 لدية الكرمة،القتل مبزرعة جريو بب فضال عن املزار  املوجودة بوهران كمركز للتعذيب و ،7حاليا

و مركز  األول موجود بالقاعدة البحرية داخل احلصن باملرسي الكبري،:إضافة إىل مركزين آخرين 
 8.الثاين بالقاعدة اجلوية بطافراوي

                                                 
 .123-121ص صعبد اجمليد بوجلة، املرجع السابق، -1
 .، شهادة حية موجودة يف قرص مضغوط مسلم للطالبة من طرف اجلريدة اجلمهوريةخليففاطمة اجملاهدة -2
 .99،املصدر السابق،ص حممد قنطاري-3
 .91-94ص ص الية مستغامن،التقرير الوالئي لو  املنظمة الوطنية لوالية مستغامن،-4
مبقر سكن  قويدر مغين صنديد و اجملاهدة عائشة مغين صنديد، مقابلة شخصية مع عائلة الشهيدة مغين صنديد فاطنة،-5

 .44:00:على الساعة 1049-44-19 ،يوم متوشنت قويدر مغين صنديد ابن اجملاهد مغين صنديد قاسم بتارقة والية عني
 .21ص املرجع السابق، ،والية وهرانشهداء الذهيب ل وزارة اجملاهدين ،السجل-6
 .499ص املرجع السابق، ميلود رقيق،-7
 .21ص املرجع السابق،، والية وهران لشهداء وزارة اجملاهدين ،السجل الذهيب-8
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مقر شركة املقطع ببين صاف سلمتها إىل اجليش  La villaكانت   :La villaمركز التعهيب *
، و به (سنتار 04+ آر 99)آرا و واحد سنتار  الفرنسي، ترتبع على مساحة تقدر بستة  و ستني

هي عبارة عن مبىن .²م 762 مربع ستون مرتبنايات ذات مساحة قدرها سبعة مائة و اثنان و 
 1.(كان ميارس فيه التعذيب بالكهرباء)ذات طابقني هبا غرف عديدة و قبو

رنسيون حيتفلون فيه هذا املركز عبارة عن قاعة للحفالت كان الف:مركز التعهيب قاعة الحفالت*
يتكون .ببين صاف( حي اجلنرال بيجو سابقا)مبناسباهتم املختلفة، يقع حبي األمري عبد القادر حاليا 

أما  القاعة األوىل خمصصة للتعذيب،.من الطابق العلوي إلقامة احلفالت، و قاعتني بالطابق السفلي
 و قد عذبت هبا 2.النساء ذيبو وضعت غرفة خاصة لتع القاعة الثانية كانت خمصصة للحراسة،

 4املدعوة فتيحة،  سنوسيفاطمة و اجملاهدة  ،3اجملاهدة عائشة املديونية :نساء من بينهم عدة
 .5السيدة نبية مقداد زوجة اجملاهد و الشهيد قادري أمحد صغري

 .والمعتقالت السجون -ب

دامهة و إلقاء القبض على  ستعمارية بشن محالت مقامت السلطات اال،يف بداية الثورة التحريرية 
و حىت املتعاطفني معها أو ممن كان هلم نشاط  كل من تشك يف أهنم كانوا متواطئني مع الثورة،

متألت السجون و مل يكن للمحاكم وقت تتفرغ فيه للنظر يف استكمال اف ندالعها،اسياسي قبل 
من اإلجراءات ،و ال حتتاج إىل املعتقالت ألهنا توفر هلا الكثري  تنشئاألمر الذي جعلها  امللفات،

و معظم هذه املعتقالت كانت موجودة  .،و ال إىل احملاماة و ال إىل التقاضي البحث الدقيق ،
                                                 

بين  قةملح:عني متوشنتلوالية لمجاهد اجلهوي لملتحف شهادة احلية قام هبا ايدي حممد بن يغمور، الشهادة اجملاهد س-1
 .جملاهد ملحقة عني متوشنت بين صافدارية بعنوان البطاقة التقنية ملتحف اإ وثيقة :و ينظر أيضا ،صاف

قام هبا  ،09/09/1043بتاريخ  ول نوفمرب بين صافأمبقر سكنها شار  شهادة حية  للمجاهدة يب ،خرية سي حممد بلعر - 2
 (.وزة الطالبةحب.)ملحقة بين صاف:باملتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت

املتحف اجلهوي لوالية عني الشهادة احلية قام هبا )1049 -44-19اجملاهد علي مقداد، شهادة حية مبقر سكناه بتاريخ -3
 (.حبوزة الطالبة).(.ملحقة بين صاف:متوشنت

قام  الشهادة احلية).43:19:على الساعة ،1049-40-43:شهادة حية مبقر سكناها ببين صاف يوم فاطمة سنوسي،-4
 (.حبوزة الطالبة.ملحقة بين صاف:املتحف اجلهوي لوالية عني متوشنتا هب
5

 قامالشهادة احلية ) ،1049-44-15شهادة حية مبقر سكنها يوم  ،أرملة الشهيد قادري أمحد صغري، السيدة نبية مقداد -
 (.حبوزة الطالبة).(.ملحقة بين صاف:الية عني متوشنتاملتحف اجلهوي لو ا هب
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ختار الغرب اجلزائري لتمتعه األن العدو الفرنسي قد أوجدها يف بداية الثورة و قد  بالوالية اخلامسة،
رة الصيفية الشديدة و الربودة القاسية يف كما كانت فرنسا تراعي احلرا ستقرار،باهلدوء و اال

 .1الشتاء

، و الذي نص على 4599 لأفري 03نظرا لفرض اإلدارة الفرنسية حالة الطوارئ يف  و
وضع كل شخص يبدو نشاطه خطريا و يهدد األمن و الوضع العام حتت اإلقامة اجلربية ، األمر  

،فإهنا فتحت مراكز  للمعتقلني أطلق  راتكان يتعلق باإلقامة اجلربية باملساكن  و ليس باملعسك
باملقرات العسكرية التابعة للسلطات العسكرية، و اإلقامة  2،"نتقاءمراكز العبور و اال" سماعليها 

العمل إجباريا  و بأعمال شاقة،يلزمون السجناء خالهلا بالقيام  يف هذه املراكز تكون بصقة مؤقتة،
  3.ال يتقاضون أجرا على ذلك يف املطبخ،

،لُيزج  نتقاءو الوالية اخلامسة كغريها من الواليات األخرى قد أُنشأت هبا مراكز العبور و اال
قد وجد عدد هائل من  و نسانية،فيها الرجال و النساء دون مراعاة ألدىن شرط من شروط اإل

رب مدينة املاحل حاليا ق)ريوصالدو  :فبوهران مجعت النساء بثالث مراكز هي النساء هبذه املراكز ،
و مركز آخر بضيعة دراس بتلمسان  تلمسان، قرب (حاليااحلناية )أجان إيتان  ،(عني متوشنت

و قد تساءل ممثلو اللجنة الدولية للصليب األمحر ملاذا يسمح بوجود نساء و فتيات هبذه  أيضا،
خرين حباجز و أحيانا ال يفصل بينهن و بني املعتقلني اآل ،تنعدم فيها ظروف احلياة حيث املراكز؟

كما سجلت هذه اللجنة جتاوزات إدارة هذه املراكز يف حق  4.نظرا لصغر حجم املؤسسات العقابية
نتقاء بوهران تعرضها للتعذيب مرأة يف مركز العبور و االااملسجونني و املسجونات ،فقد أخربهتم 

لى أن هذا املركز كان و هذا يدل ع 5.إىل شجرة بساحة هذا املركز تو أهنا ربط بالكهرباء و املاء
دائرة املاحل )نتقاء رييوصاالدوفمركز العبور و اال .عبارة عن معتقل و مركزا للتعذيب يف نفس الوقت

                                                 
 .49-41ص ص اجلزائر، منشورات املتحف الوطين للمجاهد، ذكريات املعتقلني، ،عزويلطاهر حممد ا-1
فوزية قندوز :تر من خالل أضابري اللجنة الدولية للصليب األمحر،: معسكرات الرعب أثناء حرب اجلزائر مصطفى خياطي، -2

 .14ص ، 1049، ،اجلزائر دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع عباد،
 .39-39ص ،ص نفسهرجع امل-3
 . 134-130ص ص،  نفسهاملرجع  -4
 .455ص املرجع نفسه،  -5
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و األختان طيب براهيم  فتيحة عظيم،: مثال قد عذبت فيه العديد من اجملاهدات أمثال (حاليا
 2.اجملاهدة رمحونة بن زينة و ،1فتيحةشريفة و 

يف املركز  4594جانفي  34 اللجنة الدولية للصليب األمحر يفو و قد أحصى ممثل
  و طفالن، مراةا (49) بتلمسان ستة عشرة (احلناية) ثياناالعسكري اخلاص بالنساء بأوجان 

عليها هؤالء املمثلون،كشفت أن هذا املركز كان به مائة و واحد  طلعأُ و حسب اإلحصائيات اليت 
 ،(439)ثالثون  أطلق سراح مئة و ستة و  (تاريخ فتحه) 4590مرأة سنة ا (494) و ستون

 أما مركز العبور و طردت واحدة إىل املغرب، باحملكمة، (90) نقلت أربعة إىل مركز إقامة مثانون  و
 (91)ثنان و مثانون استقبال و قد هيأ ال نتقاء بضيعة دراس بتلمسان كان خمصصا للنساء،و اال

و هذا إن دّل على شيء فإنه يدل  3.إليواء سجناء إعادة الرتبية و قد حصص اجلزء الثاين سجينة،
على أن املرأة واصلت جهادها بالرغم من التعذيب و املمارسات البشعة املسلطة عليها من طرف 

ندال  الثورة التحريرية إال أهنامل تفقد األمل يف او رغم مرور ستة سنوات على  ستعمارية،اإلدارة اال
 ها اإلسرتاتيجيعنظرا ملوق أن مشاركتها كانت قوية خاصة مبنطقة تلمسان، و ستقالل،نيل اال

األمر الذي دفع بالسلطات الفرنسية إىل إنشاء  ،(املنطقة جبلية و إضافة إىل كوهنا منطقة حدودية)
 .خاصا بالنساء االنتقاءسجون و مركز العبور و 

بسيدي بن عدة ( Trois marabou)نتقاء النساك الثالثفضال عن وجود مركز العبور و اال
 40ممثل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف  "قايون "الذي زاره الدكتور ،(قرب عني متوشنت) حاليا

تسكن  مرأة،ا (14) إحدى و عشرينمقيما و ( 95) ، و وجد به تسعة و مخسني4599يفيفر 
 .4تعمل على صنع املكانس من أوراق النخيل يف جزء من هذا املركز،

                                                 
: ةعلى الساع 1041-44-01،يوم  ي لوالية سيدي بلعباسو مقابلة شخصية مبقر املتحف اجله م،فتيحة طيب براهي-1

44:00 . 
: ةعلى الساع 1049-09-49 مربعاء بعني متوشنت يو بعني األ نبسكناها الكائ رمحونة بن زينة ،مقابلة شخصية-2

41:30. 
 .459-451، ص صاملرجع السابق مصطفى خياطي، -3
 .494صاملرجع نفسه،  -4
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يقع هذا املركز بالقرب من مفرتق الطرق الفاصل بني محام بوحجر :1قل مزرعة شابر غيتونمعت*
يرتبع على  ،(بعني متوشنت) و والية سيدي بلعباس مبحاذاة بلدية الشنتوف (والية عني متوشنت)

شتداد العمليات العسكرية جليش او مع  ،4592تأسس يف سنة  2،تمساحة تقدر بأربع هكتارا
 عتقال الرجالالول املركز إىل أحد أكرب املعتقالت و مراكز التعذيب بعدما جعل منه مقرا التحرير حت

اللجنة  لو خالل زيارة ممث ،3و النساء من املناضلني و حىت عناصر من جيش التحرير الوطين
رجال و أربع ( 431)و أربعة و ثالثني  وجد به مائة 4599فيفري44الدولية للصليب األمحر يف 

 .5من بينهم اجملاهدة رمحونة بن زينة ،4نساء

أين أقامت اإلدارة : قطا  دهرة( سيدي علي مبستغامن)حالياالمركز العسكري للعبور بكساين
و هو الثاين من نوعه يف ذلك الوقت بعد أوقادوقو  معتقال،( سيدي علي)الفرنسية بكساين حاليا

اهلدف من ذلك هو  دينة على بقايا حمجرة،شّيد على املرتفعات اجلنوبية الشرقية للم بربكينافاسو،
قمع األهايل و عزهلم عن اجملاهدين ،كان به جناح خاص بالنساء اللوايت كن يتلقني كل أنوا  

 و خالل زيارة الدكتور قايون ممثل اللجنة ،6غتصابالتنكيل و اال و التعذيب اجلسدي،ت هانااال

 

                                                 
ش يو اكتشفت املنظمة اجل شابر هو معمر موايل للثورة اجلزائرية إذ كان ينقل الرسائل للمجاهدين من عني متوشنت و وهران،-1

عتمد من ا، اعسكري النتقاما منه حولت مزرعته إىل معتقاو  هو و ربيبه،و أمام املأل  فقتلوه يف وضح النهار ،LO.ASالسري
جريدة ، معتقل شابر شاهد على يوميات القتل و القهر روحية توفايل،: نظر إىلي .)4599ة طرف وزارة الدفا  الفرنسي سن

 .39ص ،1049جانفي  عدد خاص، ،اجلمهورية
 .املرجع نفسه -2
 194لسابق، صعبد اجمليد بوجلة، املرجع ا -3
 .491ص  ،، املرجع السابق...معسكرات الرعب مصطفى خياطي،-4
 :على الساعة 1049-09-49:يوم ،بعني األربعاء والية عني متوشنت ،مقابلة شخصية مبقر سكناها رمحونة بن زينة -5

41:30 . 
 .421، ص املرجع السابق مصطفى خياطي،-6
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  قبض عليهما بساحة القتال، 1مرأتانابه وجد  ،4599 فيفري 09الدولية للصليب األمحر يف  
و كانت  ،2و هن يعاجلن اجلرحى يف أحد املستشفيات، و ثالث نساء مقيمات إقامة جربية

 اجملاهدة عائشة هامشي قد نقلت إىل هذا املركز بعد أن ألقي عليها القبض يف املستشفى مبستغامن 
مرأة يف الفرتة املمتدة ما ا (90)رابة مخسني كما كان معها يف هذا املركز ق و هي تعاجل اجملاهدين،

و مل تعلم عائلة  عمار،ميينة و الفدائية  ترقو،وهيبة  بقادة،زهرة : منهن ،4595-4599 بني
ىت جاءت جلنة الصليب األمحر و شكت هلم ذلك فأعطوها ورقة هامشي مبكان سجنها حعائشة 

ة إىل أمها بعد أن أعطوها عنوان هذا املركز فأرسلتها هذه اللجن لتكتب هلم رسالة ختربهم مبكاهنا،
 3. لرياسلوها فيه

 40 إفتتح يوم يقع حاليا إىل الغرب من بلدية مخيسيت دائرة بومساعيل بوالية تيبازة،:سجن تفشون
مسّيج بأسالك  حماط جببل شنوة وسط األشجار، موجود بالقرب من البحر، ،44-4592-

هو  و سرير، (400) تني للنساء يف كل واحدة منها مائةخصصت فيه غرفتني كبري  شائكة مكهربة،
 5.مرأةا 410 معتقل من بينهم 1090ه كان يوجد ب ،4املعتقل الوحيد الذي يضم جناحا للنساء

 عشرة مرأة،ا (100) رمحونة بن زينة أهنا ملا دخلته وجدت فيه حوايل مائيتة و تقول عنه اجملاهد
 6.هناكمنهن ولدن  و أربعة منهن حوامل (40)

 قامت اإلدارة الفرنسية بنقل نساء الوالية اخلامسة مع أخواهتن بالواليات األخرى إىل كما

                                                 
" بأوالد مع اهلل "القبض يف مستشفى اليت تقول أهنا قد ألقي عليها امشي،هعائشة املرأتان هي حدى هذه إالظاهر أن  -1
لدولية للصليب األمحر أحضروا ا علموا بقدوم ممثلي اللجنة اإحدى الليايل مليف  ،4599ة ستغامن و نقلوها إىل هذا السجن سنمب
 اأهن مإلعالمه هامبراسلة أهل احلوا هلمس ،و عنذئذ نهمبشط شعر  نهمالبس نظيفة و أمرو  هناألسرة و األغطية و أعطو ن هل

على : 1049-41-19مبقر سكناها ببين صاف يوم املقابلة الشخصية  ، عائشة هامشي: ينظر إىل.) موجودة هبذا املكان
 .43:19: الساعة 

 .421-423،ص صاملرجع السابق مصطفى خياطي،-2
 .43:19:على الساعة 1049-41-19مبقر سكناها ببين صاف يوم  املقابلة الشخصية ،هامشيعائشة  -3
 ، دار األكادميية للطباعة و النشر 4، ط4591-4591مخيسي سعدي، معتقل اجلرف باملسيلة أثناء الثورة التحريرية  -4

 .Patrick Kassel,Giovanis Pinelle, op.cit ,p272:و ينظر أيضا.25،ص 1043و التوزيع ، اجلزائر، 
 .191،ص، املرجع السابق ...كفاح املرأة ،4591ن.أ.ث.و.و.ح.ف.ب.و د.و.م-5
 .41:30:على الساعة 1049-09-49:مقابلة شخصية مبقر سكناها بعني األربعاء بعني متوشنت ،يوم رمحونة بن زينة،-6
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 أو كتعذيب نفسي  إما كنو  من العقاب هلن على متردهن يف السجون اجلزائرية، ،1السجون بفرنسا 

ني هذه و من ب 2.ستقرار النفسيآخر يكون هدفها من ذلك أن تعيش املرأة يف حالة من عدم اال
،كانت به العديد من  بناحية النورمندي بفرنسا( Caen calvados)السجون سجن كاين كالفادوس

بوخرص اللتان حكم عليهما  و سعدية فاطمة الزهراء هامشي، :،أمثال جماهدات الوالية اخلامسة
تا ألهنما كان للدولة،هذا بتهمة املساس باألمن اخلارجي  و بالسجن ملدة أربع سنوات سجنا،

 و قد أطلق سراحهما من هذا السجن  بتيارت، 3تعمالن يف اخلاليا اليت كّونتها اجملاهدة خرية فغويل
بن خبتة و  ،باإلضافة إىل اجملاهدة وافية بن سكران من سيدي بلعباس، 45944-41-14يوم

 5.حيي

 . أنواع التعهيب-1-1

 ،حمصورة عملها يف تربية األطفال لبيتيف ا حبيسةأن املرأة مل تبق  االستعمارية منتأكدت اإلدارة 
مبا فيها الوالية اخلامسة ،فصب  يف كامل الواليات، فقد أدركت خطورة و قيمة دورها داخل الثورة

زدمحت هبا اف ساندهتا هلا،منتمائها إىل الثورة أو امرأة شك يف ااملستعمر جم غضبه على كل 
و قد جلأ . اقت أشد أنوا  القمع و التعذيبأين ذ و املعتقالت اليت أنشأت خصيصا هلا، السجون

                                                 

 ببيت روكات ،(Dijon)دجيون ،(Toulon)،تولون ( Les Baumettesبومات مبارسيليا)السجون الفرنسية كسجن 1-
(Petite-Roquette )تولوز اريسبب،(Toulouse).. .ينظر إىل:Andrée Dore-Audibert,Des Françaises 

d’Algerie dans la guerre delibération, Edition Karthala, Paris,1995 ,pp84-85.  
ينظر  و ،41:30:على الساعة 1041-40-43:يومبتلمسان املقابلة الشخصية مبقر سكناها بالكيفان  ،بن حييخبتة -2

-44-49يوم املنظمة،مقابلة شخصية مبقر هذه  محام بوحجر، دائرةبرئيس منظمة اجملاهدين  اجملاهد بن عودة سكالل، :أيضا
 .40:09: على الساعة 1041

، و النساء الفرنسيات كانوا يسموهنا األم كروتشاف ،كانت مزرعتها "ك"، امللقبة باألم (أرملة الفالح )خرية فغويل بنت محزة -3
حكم ين،كلفت باالتصال و التموين، اليت كانت تقل يف شاحنتها املؤونة بتيارت، ألقي عليها مع أربع بنات، و مركزا للتمو 

قضية  عمار بلخوجة،:نظر إىلي).احلراش ، وهران تيارت،: سجون ا نافذا ،تنقلت يف عدةبالسجن ملدة أربع سنوات سجن عليها
 1041 اجلزائر، ،موفم للنشر، حممد معراجي :تر ،L’O.A.S لسريةأحرق حيا من طرف املنظمة العسكرية ا :محداين عدة

 .31،ص 
 .نفسهاملرجع -4
 .41:30:على الساعة 1041-40-  43يومبتلمسان بن حيي ،املقابلة الشخصية مبقر سكناها بالكيفان خبتة  -5
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فتكاك أي معلومة منها قد تفيدهم عن الثورة و عن ستعمار إىل عدة طرق و وسائل الزبانية اال
شتداد الثورة و عجزهم او قام بتطوير أساليب التعذيب مع مرور الوقت و مع  حتركات اجملاهدين،

 :كان التعذيب مير مبرحلتني .عن إمخاد نرياهنا

، و يف بعض األحيان تستمر إىل (19)تستغرق مثانية و أربعني ساعة  :مرحلة االستنطاق-
 و هذا حسب قدرة املرأة على حتمل التعذيب، فمىت اعرتفت  أسبوعني أو ثالث كأقصى حد،

أين تتعرض فيه ملعاملة  عتقال،و كشفت سر الثورة تنتقل إىل املرحلة الثانية و هي السجن و اال
ستنطاق و دون أن يأخذ نتهاء مدة االاإىل هذه املرحلة بصفة تلقائية بعد  تنتقل و كانت الإنسانية،

 .بعد أن تكون قد عذبت عذابا الإنسانيا و الأخالقيا ،1منها جالدوها أي شيء

 ستعمار و غطرستهم يف صمت و لكن املرأة اجلزائرية ظلت تواجه جربوت جالدي اال
قبل على مواجهته إىل غاية حتقيق النصر أو نيل شرف  مصممة أكثر من ذي و إرادة قوية،

فتكاك ابذلك خصما عنيدا للمستعمر الذي مل يستطع يف الكثري من األحيان  لتفشكّ  الشهادة،
 2.منها أي سر من أسرار الثورة التحريرية

 .التعهيب النفسي-أ

طرقه متنوعة يف فكانت  ستنطاق و التعذيب،مرأة لالاكان يتعرض السجني سواء كان رجال أو 
و ميكن أن  كانت أساليب متنوعة،.الوالية اخلامسة و ال ختتلف كثريا عن باقي الواليات األخرى

 .التعذيب النفسي و التعذيب اجلسدي :نقسمها إىل قسمني

من )فغالبا ما يتم ليال خالل حظر التجول عتقال،فالتعذيب النفسي كان يبدأ من طريقة اال -
 و هذا ما يتيح للجنود السرعة و السهولة يف التحرك  ،(صباحا (01) ة الرابعةمنتصف الليل إىل غاي

حداث ضجيج و جلبة إو يتعمد اجلنود  و التسرت يف الشوار  املظلمة و يف القرى و املداشر،
هذه األصوات املزعجة و املخيفة تبث الرعب و اهللع يف أوساط  بقعقعة أسلحتهم و قر  أحذيتهم،

فهم يعلمون أن اجلنود سوف خيربون  و ليس يف نفس الشخص املعتقل فحسب، الشعب اجلزائري

                                                 
 .41:30ى الساعةعل 1041-40-  43يومبتلمسان بن حيي ،املقابلة الشخصية مبقر سكناها بالكيفان خبتة  -1
 .139ص ،، املرجع السابق...أدوات أحسن بومايل،-2
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 فكانوا يقرعون األبواب مبقابض األسلحة و بالرجل، البيت الذي يدخلونه و يقومون بتعذيب أهله،
 من األبواب  فيكسروهنا و يقتحمون البيوت من كل مكان، و عادة ال ينتظرون أن يفتح هلم،

 أنوا  الضرب و الشتم، و يسلطون عليهم كل و يوقظون اجلميع، األسوار، و النوافذ و السطوح و
centre de tri العائلة إىل مراكز الفرز اليت تسمى مث تساق كل

و التعذيب ختصاصاو حيرص  ،1
فاألدوات املوجودة فيها وحدها كافية لرتهيب  ترتيب كل شيء حىت القاعة اليت يتم فيها التعذيب،

 " :و عن هذا تقول اجملاهدة فتيحة طيب براهيم ،2نو  من أجل التعذيبكل شيء مص السجني،
فوضعوين يف غرفة مظلمة و صغرية لعدة أيام  ما إن بدأت أمتاثل للشفاء نقلت إىل مركز التعذيب، و

و ما إن رأيت الطاولة و وسائل  مث جاء جنديان و أخذاين إىل غرفة التعذيب، دون أكل و شرب،
 و تكررت هذه احلالة عدة مرات، فحملوين و أرجعوين إىل زنزانيت، علي،التعذيب حىت أغمي 

 .3." ستجوايب دون اللجوء إىل التعذيباضطروا إىل اف

ألن اجلالدين  ،يب اجلسدي يؤمر خبلع ثيابه كاملةو قبل أن يتعرض السجني للتعذ
عترب يثياب للجزائري هانة ألن نز  الإالفرنسيني يعرفون أن بفعلتهم هذه قد أهانوا الشخص أكرب 

هانة األكرب عندما جيرد أفراد العائلة أو األسرة الواحدة من مجيع ثياهبم و هم و اإل ،4مساس بكرامته
 و جالدوهم يتفرجون عليهم و يتلذذون بلمسهم و ضرهبم تارة و ختويفهم  يف مكان واحد،

نتهاك أعراض اون و العمالء بو يف أحيان كثرية كان يقوم العساكر الفرنسي و ترهيبهم تارة أخرى،
 5.غتصاب أفراد األسرة أمام أعني مجيع حمارمهااالنساء و 

                                                 

نظر ي و ،49ص،4551-4553 جامعة اجلزائر معهد التاريخ، رسالة ماجستري، التعذيب خالل الثورة،، مصطفى طوماش-1
 :أيضا

Jean Pierre Vittori, confession d’un professionnel de la torture, edition Ramsay, Paris, 1980, 

p54. 
2-Ibdid ،  49ص املرجع السابق، مصطفى طوماش،:نظر أيضا يو. 
 :على الساعة 1041-44-30م يو  املقابلة الشخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس، فتيحة طيب براهيم،-3

05:19. 
 Jean Pierre Vittori,op.cit, p54:نظر أيضايو  ،49ص املرجع السابق، مصطفى طوماش، -4
 .453ص، املصدر السابق، ...من مالمح حممد قنطاري،-5
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مركز الدرك أو أحد مكاتب  إىل د توقيفهاكانت تساق املتهمة أو املشكوك فيها بع  
 قريبأو يف مكان  ،1و توضع يف السجن يف مكان معزول متاما، يف قبو مليء باجلردان الصاص،

ىت يتسىن هلا مسا  صراخ اجملاهدات و اجملاهدين عند التعذيب، حىت تنهار غرفة التعذيب ح من
 . 2نفسيا

 دون أن ننسى الضغط النفسي الذي كان يتعرض له املسجون من خالل التالعب به
الضباط الفرنسيون يعلموه مسبقا بأهنم يعلمون كل ما حبوزته من  كان ،و تشويش أفكاره 

لتأكد منها، و هنا يبدأ السجني أو السجينة يف طرح عدة أسئلة معلومات، و هم يرغبون فقط يف ا
 3.مع نفسه و هي جد حمرية و تؤثر على النفسية و األعصاب

 و من بني األساليب النفسية اليت كانت متبعة يف التعذيب هي حرمان اجملاهدين 
لتنقل طول الليل و يرغموهنم على ا و ذلك بإيقاظهم بالصراخ أو الضرب، أو اجملاهدات من النوم،

عجز عن احلركة يو من يرفض النهوض من نومه أو  ، من جناح إىل آخر و هم حيملون أمتعتهم
فإنه يتعرض للعقاب املتمثل يف  بسبب اإلعياء أو التعب الذي قاساه يف النهار أو كان مريضا،

 4.إدخاله إىل الزنزانة املنفردة لعدة أيام دون طعام و ال ماء

 عمليات التعذيب تتم يف الليل للزيادة يف التأثري و جعلها ناجحة  و قد كانت أغلب
،ذلك أن السجني عندما يوقظ من نومه يف ساعة متأخرة من الليل يكون يف أوج ضعفه  و ناجعة

 ستنطاق،و أثناء اللحظات اليت يقضيها يف قطع املسافة من الزنزانة إىل قاعة اال اجلسدي و املعنوي،
 املسبقة مبا سيالقيه من التنكيل عب و يف كثري من األحيان ينهار ملعرفتهيصاب بالقلق و الر 

 .و ذلك بطرح عدة أسئلة عليه ستنطاقهاو بعد هذا التعذيب النفسي يشر  اجلالدون يف  الوحشي،
                                                 

ص  ،1009 السداسي األول، ،(42 ،) ،جملة املصادر ستنطاق خالل الثورة اجلزائرية،،أساليب اال خدجية خبتاوي-1
 .494-490ص

: لساعةعلى ا 1041-40-43:مبقر سكناها بالكيفان بتلمسان،يوم مقابلة شخصية ،(فاطمة فولونتري)خبتة بن حيي -2
41:30. 

 .494ص  ،املرجع السابق، خدجية خبتاوي :املصدر نفسه، و ينظر أيضا-3
: الساعة على 1041-44-49يوم  مقابلة شخصية مع اجملاهد يف مقر قسمة محام بوحجر بعني متوشنت، قويدر سكالل،-4

 .403ص املصدر السابق، عزوي،حممد الطاهر :نظر أيضا يو  ، 40:09
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يلجأون إىل طريقة بسيكولوجية أخرى كالتهديد  عرتاف و البوح باألسرار،و يف حالة عدم اال
 يهددونه اجملاهدة مثد الضباط سالح زميله و يضعه على رأس اجملاهد أو إذ يأخذ أح بالقتل،
كما هددوا النساء بقتل  ،2"قد هددوين بالقتل:" و هذا ما أكدته اجملاهدة فاطمة خليف ،1بالقتل

 3.أمامهنو  أبنائهن 

كان اجلالدون حياولون الضغط على السجينات عن طريق إيهامهن بأهنن وقعن يف األسر 
إذ  و هذا ما حدث للمجاهدتني خرية الواحلة و حفيظة سقال، الهتن،يخيانة إحدى زمنتيجة 

اليت ألقي  "زهرة عبد الدامي "خدعهن الضباط و أقرا على أنفسهما بعد أن قالوا هلما أن زميلتهما 
 4.عليها القبض قبلهما قد وشت هبما أثناء التعذيب

 ضور جلسات تعذيب معتقلني آخرين،يف كثري من األحيان كان جُيرب السجني على ح و
لريى بشاعة الضباط الفرنسيني الذين كانت متتزج ضحكاهتم مع  ،5."هذا ما ينتظرك:"قائلني له

إذ   صرخات و تأوهات اجملاهدين و اجملاهدات ذلك أن التعذيب بالنسبة هلم أصبح من أجل اللذة،
 6.كان أفراد الشرطة ميارسونه كفعل غريزي سادي مستحوذ عليهم

فتكاك املعلومات من النساء وهو يدخل أيضا يف حتالل إىل وسيلة أخرى التلجأ قوات اال
،و يقوم أحد  فتأمر بالرقص أمامهم إذ كانت جترد املرأة كلية من مالبسها التعذيب النفسي هلا،

مثل ما حدث يف صربة  ،العساكر الفرنسيني املوجود باملكتب الثاين بتصويرها على هذا الوضع
 فشاء سر اجملاهدين إمث بعد ذلك يبتزوهنا و خيريوهنا  إما ببوح األسرار اليت تعرفها و  نطقة تلمسان،مب

                                                 
 Jean Pierre Vittori, op.cit, p54:ظر أيضاينو  ،49ص املرجع السابق،، مصطفى طوماش -1
 (.قرص مضغوط مسلم للطالبة من طرف اجلريدة) سبوعيةهبا جريدة اجلمهورية األ تشهادة حية قام فاطمة خليف،-2
 .124ص  ،املرجع السابق، عبد اجمليد بوجلة-3
 :على الساعة 1049-01-19:بتلمسان يوم 359ي الدالية املقابلة الشخصية مبقر سكناها حب زهرة عبد الدامي،-4

40:19. 
، (490 ،)، نوفمرب جملة أول ء الثورة التحريرية،ستعمارية أثنامن أساليب التعذيب يف املعتقالت و السجون اال رشيد فايد،-5

 .43ص ،1049نوفمرب اجلزائر،املنظمة الوطنية للمجاهدين، 
مسعود جناح ، دار القصبة ،اجلزائر، : مقاوم يف حرب املدن إىل سجني سياسي، تر من: ،مذكرات مقاوم فتحي بلخوجة-6

 .409-409ص ص ، 1041
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أو كما كان حيدث يف مركز  1.أو يقوموا بنشر تلك الصور و يفضحوهنا و تزودهم بكل ما تعرفه،
 جمردة الثياب  ،مكبلة اليدين إذ كان الضباط يأتون بالسجينة ليال بتلمسان،"دار اجلنرال"التعذيب

 و يبتزوهنا إما بالتكلم عما تعرفه عن الثورة  و يشرعون بصب اخلمر يف فمها رغما عنها،
 2.و اجملاهدين أو يهددوهنا هبتك عرضها

عنذئد حياولون إذالهلا  ، فتكاك أي معلومة من املرأة يطلق سراحهاإو ملا يعجز الضباط عن 
أو أحد  ، (حركي أو عميل) ستعماريةو أعوان اإلدارة االإما بإرغامها على الزواج من أحد أتبا  

و هذا ما حدث للشهيدة  أقارهبا الذي يكونون متأكدين أنه غري منظم أو متعاطف مع الثورة،
بن عمها ليجنبها هذا افخطبها  فاطنة مغين صنديد اليت حاولوا تزوجيها من حركي لكنها رفضت،

عائلتها ألهنم لزواجها من احلركي هو وصمة عار هلا و ذلك أن  ،3اإلحراج و حيفظ هلا كرامتها
 .سريتبطون مع خائن للوطن

ستنطاق و قد كان التعذيب النفسي مكمال للتعذيب اجلسدي سواء كان قبل و خالل اال
لتبدأ مرحلة أخرى من التعذيب النفسي يف  أو بعده عندما يوجه السجني إىل السجن أو املعتقل،

 الضباط الفرنسيون التقرب من املساجني و التظاهر بالكرم و املعاملة احلسنةمعتقله، إذ كان حياول 
هذا حىت يتعاونوا معهم بعدما يقنعوهنم بالتخلي  و حرتام و التبجيل من أجل كسب ودهم،و اال

 الرتغيب فيها مع األهل و األقارب و ية إليهمجتماعو حتبيب احلياة اال ،4عن مبادئهم الثورية
أو يلجأون إىل طريقة أخرى و هي فصل األمهات  لتعاطف و التعاون مع فرنسا،و ربط ذلك با 

عرتاف و كشف سر الثورة أو التعاون و إكراههن على اال ، املرضعات عن أطفاهلن للضغط عليهن
جملاهدة مرمي برحال اليت قالت أهنا أخذوها إىل مركز التعذيب اهذا ما عاشته  و مع اإلدارة الفرنسية،

                                                 
:  على الساعة 1049 -04-01:يوممبتحف اجلهوي لوالية تلمسان  شخصيةمقابلة  طيب بن أمحد املدعو رشيد،ال-1

44:19.  
 .41:30:ةعلى الساع 1041-40-43:بالكيفان بتلمسان يوم  ر سكناها،املقابلة الشخصية مبق ن حييبخبتة -2
مغين و عائشة مقابلة شخصية مع عائلة الشهيد فاطنة  زوجة الشهيد ،عائشة ن اجملاهد و اجملاهدة ابقويدر مغين صنديد -3

 .44:00:عة على السا ،1049-44-19 ، يوم صنديد، مبقر سكىن قويدر مغين صنديد بتارقة والية عني متوشنت
 .104،ص 4590 اجلزائر، دار البعث للطباعة و النشر، ،4،ط10و 45ثورات اجلزائر يف القرن  حيي بوعزيز،-4
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مل  ستمر أسبوعا كامال مل ترامها وابنها التوأم يف البيت طول مدة التعذيب اليت ا نتها وو تركت ب
 1.و ملا أكثرت من البكاء أحضرومها هلا ترضعهما

 .التعهيب الجسدي-ب

عرتاف و النطق بكل ما إلجباره على اال التعذيب هو عملية إخضا  شخص للعقاب اجلسدي،
ادر املختلفة اليت تناولت املوضو  بالدراسة على أن اإلدارة لقد أمجعت املص 2خيفيه يف أعماقه،

 هذا عرب خمتلف مناطق الوالية اخلامسة  و ستعمارية قد نوعت من وسائل التعذيب اجلسدي،اال
 (S.A.S) ،إذ وضعت املعتقالت و احملتشدات حتت قيادة ضباط و على غرار الواليات األخرى

ذلك أن التعذيب أصبح إجراء مقننا خيضع ملؤسسات  بغرض بعث الرعب يف نفوس اجلزائريني،
 4592.3ة قائمة بذاهتا منذ مطلع سن

مث  أما عن جمريات هذه العملينة فكاننت جلسنات التعنذيب تبندأ بتجريند املنرأة منن كنل ثياهبنا،
،و جنننيش  يشنننر  احملقنننق بطنننرح جمموعنننة منننن األسنننئلة تتمحنننور حنننول معلومنننات عنننن  جبهنننة التحرينننر

حتركاتننننه، و عننننن األسننننلحة و غريهننننا مننننن املعلومننننات األخننننرى الننننيت تتعلننننق بننننالثورة  التحريننننر الننننوطين، و
،و يف الغالننب يكننون مجاعيننا مننن  نتمائهننا للثننورة يبنندأ الضننرب العشننوائيانكننار املننرأة إو بعنند . اجلزائرينة

  و بالصننفع و الشنند مننن الشننعر، و ضننرب علننى الوجننه بقبضننة الينند و مبننؤخرة األسننلحة، ركننل باألرجننل
األحيننان يتسننببون يف إسننقاط األسنننان أو إحننداث كسننر يف فننك الفننم أو أي منطقننة مننن  و يف بعننض

و مبجننرد التوقننف عننن الضننرب تعنناد عليهننا  األسننئلة و عننند إصننرارها علننى اإلنكننار  ،4مننناطق اجلسننم
 :و الذي سوف نوجزه يف عدة نقاط  و هي أكثر،يبدأ التعذيب احلقيقي،

                                                 
 .40:30:على الساعة 1041-40-19،يوم مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان مرمي برحال، -1
 .34ص ،املصدر السابق مصطفى مكاسي،-2
 .124،ص املرجع السابق عبد اجمليد بوجلة،-3
: على الساعة 1049-09-49:قابلة الشخصيىة مبقر سكناها بعني األربعاء بعني متوشنت، يومامل رمحونة بن زينة،-4

-40-43: تلمسان يوم ، مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بالكيفان،بن حييخبتة  :و ينظر أيضا، 41:00
 .41:30: ةعلى الساع 1041
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 ة يف القطا  العسكري و البوليسي يف مجيع أحناء العامل،و هي عملية معروف:التعهيب بالكهرباء-4
 حيث كان الوسيلة املستعملة يف التعذيب هي إما مولد الكهرباء و الذي يعرف باجليجان

(gégéne) أو جبهاز الراديو يف املناطق املعزولة  1به أقطاب كهربائية تسمح مبرور التيار الكهربائي
 2.انت تتم العملية على أنغام املوسيقىأين ك حيث ال يوجد الكهرباء هبا،

ستعمار بني املرأة و الرجل يف التعذيب ،فكانت هذه العملية تتم و مل يفرق جالدو اال
 على ثديي املرأة بالصعق الكهربائي بعدما  توضع أقطاب الكهرباء على األذنني و األرجل و

 اليسرى، اليد األرجل وة و مقيدة و بعض املناطق احلساسة، بعدما متدد على طاولة التعذيب مبلل 
  ، التعذيب نفيوقفو  ، و يأمروها بأن ترفع أصبع يدها اليمىن عندما تريد أن تقر بكل ما تعرفه

و إذا فتحت عيوهنا  ،3و تشعر املرأة خالل ذلك بشعلة من النار قرب األذن و تشنج يف العضالت
 كثري من األحيان كانت تفقد وعيها   حتس بالعطش الشديد، و يف ترى خطوطا خمتلفة األلوان و

عن التعذيب تذكر اجملاهدة فاطمة عبد املالك أهنا بعدما ألقي عليها  و ،4و تدخل يف غيبوبة تامة
 ،أخذت إىل املكتب الثاين بعني متوشنت أين قاموا بتعذيبها القبض بعد تنفيذها لعملية فدائية،

تتجاوز فرتة التعذيب بالكهرباء  5"ستنطاقها،افوضعوا الكهرباء يف أحد أصابع أرجلها من أجل 
،مدة ساعتني إىل ثالث ساعات مع فرتة راحة تدوم من ثالثني  األسبو  و تكون يف الغالب يوميا

 6.دقيقة إىل ساعة واحدة

فيقوم اجلندي  الج أو املشعل املستعملة يف تلحيم املعادن،و يتم بآلة احمل :ستخدام النارا-1
 اليت قاموا حبرق ة بن حييللمجاهدة خبتهذا ما حدث  و ،من جسم املرأة لفرنسي حبرق مناطقا

                                                 
 .494املرجع السابق،ص جية خبتاوي،خد-1
 .59،ص1009رسالة ماجستري ،جامعة سيدي بلعباس، التعذيب الفرنسي باجلزائر أثناء الثورة التحريرية، نور الدين عسال،-2

3
- Djoudi Attoumi, Chroniques des années de guerre en willaya 3(Kabylie) 1956-1962 : 

crimes sans châtiments ,tome1,Rym Éditions, Alger(sans date),p275. 

: على الساعة 1041-40-43:مبقر سكناها بالكيفان بتلمسان، يوم املقابلة الشخصية ،(فولونتري فاطمة)تة بن حيي خب4-
41:30 . 

 (.بنتها عبد املالك فتيحةامسلم للطالبة من طرف  )قرص مضغوطللمجاهدة على شكل ،شهادة حية  فاطمة عبد املالك-5
 499ص ،املرجع السابق، خدجية خبتاوي -6
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بإشعال  نل القرية مث يقومو أو يصب فوق رأسها البنزين و هي عارية و على مرأى من أه ،1شعرها
من األمثلة على احلرق أيضا ما حدث مع أم اجملاهد عبد  و 2.املوتالنار و ترتك و هي حترتق حىت 

 فبعد ضرهبا و تعذيبها بالكهرباء، وضعوا األوراق فوق جسدها العاري  بدو،بس القادر برحال
مل تبح  او رغم ذلك فإهن و أضرموا النار و تركوها على هذا الوضع، لتتعرض إىل حروق خطرية،

 3.بنها و ال عن اجملاهدين الذين كانوا يأتون معه إىل بيتهاابأي سر و مل خترب عن مكان 

كانت املرأة  و من األساليب األخرى املستعملة يف التعذيب،:لمفترسةتسليط الحيوانات ا-3
و ينثر السكر على املنطقة احلساسة من جسدها، ،و هي جمردة من الثياب  تعلق على الشجرة

تقول اجملاهدة مشيسة  ،مما يؤدي إىل هنش حلمها، ليطلق الكلب املدرب فيهجم على تلك املنطقة
 أما اجملاهدة مرمي ،4 "منصورية"بنة عمتهااستخدم مع او األسلوب بابا أمحد أن هذه الطريقة أ

 برحال فتذكر أهنا قد سيقت مع نساء دوار بسبدو إىل مركز التعذيب بالثكنة بسيدي املخفي،
فإحدى النساء أطلقوا عليها الكلب املدرب لينهش حلمها عدة ساعات حىت لفظت أنفاسها 

 5."األخرية

 لتعذيب و هي أفعى عظيمة و مدربة،ستخدام الزواحف يف اا ىلإكما جلأ  جنود العدو 
حيث كانت تلتف حول الضحية و تبدأ بالضغط على  ،فبمجرد رأيتها تشعر املرأة بالفز  الشديد

 و كان املستعمر ميارس التعذيب عن طريق و تشديد اخلناق حىت تلفظ أنفاسها األخرية، جسدها

 

                                                 
: على الساعة 1041-40-43:مبقر سكناها بالكيفان بتلمسان،ي وم الشخصية املقابلة ،(فولونتري فاطمة)تة بن حييخب-1

41:30 . 
 .439 صاملصدر السابق، ، نطاريحممد ق-2
 .40:30:على الساعة 1041-40-19 يوم مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان، مرمي برحال، -3
 .49:00:على الساعة 1041-41-34يوم ،مبقر سكناها بأوجليدة بتلمساناملقابلة الشخصية  مشيسة بابا أمحد، -4
 .40:30:على الساعة 1041-40- 19م يو  مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان، مرمي برحال،-5
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 . 2نطقة تلمسانصربة مب و سجن 1بسجن الصفصيف األفعى 

 ستعمار الفرنسي يف اجلزائر،غتصاب من أبشع اجلرائم اليت ارتكبها االيعترب اال:غتصاباال-1
 و يف بعض األحيان يكون مجاعيا و على مسمع  عتداء على شرف النساء العفيفات،و ذلك باال

نت ترتك ،حيث كا (بتلمسان) و هذا ما حدث يف املكتب الثاين بصربة و مرأى أحد األقارب،
 فيسمع الرجال كل ما كان حيدث ألخواهتم ،نافذة الزنزانة القريبة من مكان تعذيب الفتيات مفتوحة 

إىل أن تفقد  و العبث حبرمته طيلة ليلة كاملة، املرأة  أو هتك جنود العدو عرض ،3و قريباهتم
العمل الوحشي جيعل و هذا  .فتكاك و لو معلومة بسيطة منها عن الثورة و قيادهتاو هذا ال4وعيها

فتبقى تتحني الفرص حىت تتنقم لشرفها الضائع سواء من ضباط  املرأة يف حالة نفسية سيئة جدا،
 .ذلك املركز أو من أي جندي فرنسي

زوجها أو أبوها أو أحد ) غتصاب ميارس على املرأة أيضا إلرغام اجملاهدكما كان اال
 ،فكم كانت أساليب فرنسا اليت رفاقه و عن الثورةعلى البوح باألسرار اليت يعرفها عن  (حمارمها

  بزوجتأتى إذ كانت تأيت باجملاهد و تطرحه أرضا مث يُ  طاملا تغنت باحلضارة و التمدن حقرية،

                                                 
ستجواب كان مركزا ال ب بالصفصيف اليت تبعد عن تلمسان خبمس كيلومرتات،هي عبارة عن ثكنة للمراقبة و التعذي-1

و أهم ما مييز هذا املركز عن غريه  ،عتقلوا من طرف اجليش الفرنسياعتقلوا و بأيديهم أسلحة نارية أو الذين ااجملاهدين الذين 
و إال فإهنم يدخلوهنم يف ،بكل ما يعرفون ستعمال ثعبان طوله سبعة أمتار لتخويف اجملاهدين و اجملاهدات حىت يقرون اهو 

 حممد جماود،:نظر أيضاي ،499-491،املصدر السابق،ص ص بلحسن بايل:ينظر إىل.)القفص مع الثعبان ليلتف حوله فيقتله
،ص 1009، اجلزائر مكتبة الرشاد للطباعة و النشر، ستعمارية إبان الثورة التحريرية و تداعياهتا املعاصرة،السياسة التعذيب ا

 .102-109ص
على  1049-44-01:مبقر منظمة أبناء اجملاهدين بين مستار بتلمسان يومشخصية مقابلة  ، الطيب بن أمحد املدعو رشيد-2

 .44:30الساعة 
على  1041-41-34املقابلة الشخصية مبقر منظمة اجملاهدين لوالية تلمسان ،يوم الطيب بن أمحد املدعو رشيد،3

 .44:00:الساعة
 .405-409ص صاملرجع السابق، مديرية اجملاهدين و مكتب اجملاهدين لوالية سطيف، ة الوطنية للمجاهدين،املنظم-4
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و هذا ما كان يقوم به جنود سجن بغاون  غتصاهبا،او توضع فوقه ليقوم اجلندي الفرنسي ب
 .1بالغزوات بوالية تلمسان

 ي كن يتعرضن له خالل االستنطاق،ذت فقدن عقلهن بعد االغتصاب الو الكثري من الفتيا
مبراكز فمكثتا  ،4592ألقي القبض عليهما يف نوفمرب اللتانألختني بن قدور و هذا ما حدث ل

 املربح الضرب و شرفهماعتداء على أين تعرضتا أثناء التعذيب إىل اال الشرطة القضائية ملدينة وهران،
ختالل احدامها و أصيبت بإأمام هذا التعذيب النفسي و اجلسدي مل تصمد  و و التهديد بالقتل،

 2.عقلي

ذلك بأن توضع الضحية يف  ،من بني األساليب املستعملة جند أيضا املاء:التعهيب بالماء-9
و يكون يف كثري من األحيان ملوث بالصابون أو مواد كيمياوية أو فضالت جنود  ،3صهريج ماء

أس املرأة يف الصهريج و يطلب منها إذا أرادت الكالم أن ترفع يدها اليسرى و يدخل ر  حتالل،اإل
ليخة بن مساعني خربوش اليت رموها يف صهريج و ز  و هذا ما حدث للمجاهدة4اليت ترتك بال قيد،

و بعد أن أخرجوها منه أجلسوها على  تتخبط، بدأت تغرق و ختتنق و به ماء بارد و ملوث،
و بدأوا بصعقها  وضعوا يف بعض من مناطق جسدها أسالك الكهرباء، صندوق و رشوها باملاء و

 ،5فأخذ قلبها خيفق بشدة و جسدها يرتعش كأنه كبش مذبوح و هذا من شدة التيار الكهربائي
 و من األساليب األخرى ضخ كميات كبرية من املياه إىل البطن من احلنفية مباشرة بواسطة أنبوب، 

و عن هذا النو  من التعذيب تروي اجملاهدة مشيسة بابا أمحد  6.املياهمث الضغط بقوة إلخراج تلك 
 ، (ثكنة امليلود حاليا) بتلمسان 49نقلوين إىل حصن  4599ة عتقايل أول مرة سنابعد  ":إذ تقول

                                                 
على  1049-44-01:مقابلة شخصية مبقر منظمة أبناء اجملاهدين بين مستار بتلمسان يوم، الطيب بن أمحد املدعو رشيد-1

 .44:30الساعة 
 :أيضا نظريو ، 4592-09-03، جبهة التحرير الوطينلسان حال  قاومة،جريدة امل اجلزائرية أمام التوحش الفرنسي،-2

 إحتاد املؤرخني اجلزائريني،، جملة املؤرخ، (01 ،) اجلميالت الثالث منوذجا، :،نساء جزائريات حتت التعذيب إبراهيم لونيسي
 .109ص ،1001

 .32:إىل الصورة يف امللحق رقمنظر ي-3
 .49:00:على الساعة  1049-04-02:ة مبقر سكناه بأوجليدة بتلمسان يومقابلة الشخصيامل موالي سليمان،-4
 .14صاملصدر السابق ،، ليخة بن مساعني خربوشو ز -5
 .41،صاملرجع السابق  بشري فايد،-6
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و أدخلوا يف فمي أنبوب مياه و فيه مادة   مث وضعوين على طاولة جمردة الثياب و ربطوين هبا،
 1."على هذا الوضع ملدة ثالث أيام  رجلي أسالك كهربائية و بقيتو وضعوا يف كيميائية

أو إرغامها على اجللوس  و ذلك بإدخال آلة حادة يف اجلهاز التناسلي للمرأة،:اآلالت الحادة-9
قد تركت هذه  و 2على قارورة مكسورة مما يسبب هلا جروحا و نزيفا حادا أحيانا يُودي حبياهتا،

ستعماال ألنه اهذا النو  من التعذيب كان األكثر  و نفسية عميقة إىل اآلن، الطريقة آثارا جسدية و
برصاصة يف  قتله حياته وجيرب اجملاهد على البوح باألسرار أو التوسل إىل الضباط الفرنسيني بإهناء 

 3.الرأس لتنتهي معاناته

اهدة رمحونة بن زينة فاجمل كانت املرأة تشد من شعرها أو تعلق منه،:الشد و التعليق من الشعر-6
 ضربوين باألرجل :"ستنطاقها إذ تقولاحتكي الطريقة اليت مت هبا ( عني متوشنت) من املنطقة الثالثة

 وضعوا على وجهي كيسا كان قد بلل قبال يف رغوة مياه غسل مالبس و و شدوين من شعري،
شريفة طيب  ا أن اجملاهدتانكم ،4"و بقيت يف املزرعة اليت عذبت فيها سبعة أيام اجلنود الفرنسيني،

 .5إبراهيم  و خبتة بن حيي فقد علقتا من شعرمها خالل تعذيبهما

و عادة ما كان جنود  كان التعذيب يتم أيضا بإتالف عضو من اجلسم،:قطع األعضاء-9
إذ كان جنود العدو خيتارون  ستعمار يقومون بقلع أظافر السجني بالُكاّلب أو األسنان بقوة،الا

و ملا تصل الضرس إىل نصف الطريق ، نتزاعهااب نصح ضرس و يأتون مبكشاة و يقومو أ أحسن و
  يأيت أحد اجلنود و يكون قوي البنية و يغلق الفم بقوة لكي يرجعها إىل مكاهنا فتحدث آالما

 

                                                 
 .49:00على الساعة 1041-41-34يوم مقابلة شخصية مبقر سكناها بأوجليدة بتلمسان، مشيسة بابا أمحد،-1
 .44:00:ة على الساع 1041-44-01 مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي سيدي بلعباس يوم فتيحة طيب براهيم،-2

3
 -Djoudi Attoumi, op.cit ,p275. 

 :الساعةعلى  1049 جوان49م ،يو  والية عني متوشنت مبقر سكناها بعني األربعاء  مقابلة شخصية رمحونة بن زينة،-4
41:30. 

. :،و ينظر أيضا 43:30:ةالساععلى  1041-40يوم بتلمسان بالكيفان  سكناهامقابلة شخصية مبقر  خبتة بن حيي، -5
 .طيب براهيمشريفة ،التعريف بالشهيدة  املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس
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  ،3أو اليدين ،2ليتعدى التعذيب يف بعض األحيان إىل برت األذنني و األصابع ،1و نزيفا يف الفم
و ما القته يف التعذيب إذ  "خليففاطمة "ا شأن يروي حممد قنطاري قصة اجملاهدة و يف هذ

فقد  لقد تلقت هذه اجملاهدة كل أصناف التعذيب الوحشي على أيدي الزبانية الفرنسيني، :"يقول
 ،الذي وضعت فيه محلها و يدها مقطوعتان، قاموا بتقطيع أيديها و هي تنظر و أودعوها السجن

كما قام الضابط  4".هتان بوسائل التعذيب اجلهنمية  اليت مل ترحم حىت املرأة احلاملو ثدييها مشو 
مث  غلقها، و مّت حشوها بامللح و ،(خليففاطمة ) بإحداث جروح كثرية يف جسم هذه اجملاهدة

 اليت قطعت يدها  6و نفس الشيء حدث للشهيدة حليمة فقيه5.ألقيت يف حفرة ملدة أربعة أيام
 .7و رجلها

حىت ال تلفظ أنفاسها على  ستنطاق يستمر ملدة ساعتني لترتك السجينة ترتاح قليال،ان االك
غتصاب اجلماعي ستشهدن أثناء االاو كثريات من  طاولة التعذيب من دون تزويدهم بأي معلومة،

 ستشهاد اجملاهدة مجعة بوزيان اليت استشهدت او خري مثال على هذه الوحشية  التعذيب، أو حتت

 

 

 

                                                 
 .49:00:على الساعة 1049 -04-02:مبقر سكناه بأوجليدة يومموالي سليمان ،املقابلة الشخصية -1
 .400-52،ص ص ،املرجع السابق نور الدين عسال-2
 .49،ص ،املصدر السابق حممد قنطاري-3
 .410ص ،نفسهاملصدر -4
 .109-109صص ، املرجع السابق، ...إبراهيم لونيسي، نساء جزائريات-5
،كان بيتها مركزا للمجاهدين، و كان  4599ولدت ببين صاف، التحقت بصفوف جيش التحرير الوطين سنة : حليمة فقيه-6

ينظر إىل .شخصا 39، قتلت هي و 4592طبخ  مير اجملاهدون منها إىل البحر، ألقي عليها القبض سنةحيتوي على خابية يف امل
 .ملحقة بين صاف، نبذة تارخيية عن الشهيدة حليمة فقيه: املتحف اجلهوي لوالية عني متوشنت: 
 .املرجع نفسه-7
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 .2من البيض "جمدويب ذهيبة" كذا اجملاهدة و ،1لى طاولة التعذيب مبركز دار اجلننار تلمسانع

كان هناك نو  آخر من التعذيب و هو ترك السجينة تعاين من آالمها و جراحها اليت 
 شيء و ال دون أن يعملوا هلا أي لقاء القبض عليها أو أثناء االستنطاق،إسواء قبل ،أصيبت هبا 

بل ترتك بدون نظافة ألهنا يف كثري من األحيان كانت ال تستطيع  عطوها مسكنا لألمل،حىت أن ي
لتبقى على هذا الوضع عدة أشهر، حىت خيرج الدود  و ال دخول اخلالء من جراء إصابتها،ة احلرك

بعدما كثرت أوجاعي و رأيت :" ذكرتو هذا ما تؤكده اجملاهدة مشيسة بابا أمحد إذ  ،3من جروحها
بالفعل  و ،أكثرت من الصراخ و الشتم حىت أستفزهم و أجلب انتباههم، خيرج من جروحي الدود

تعمل باملستشفى  تكخطوة أوىل أمروا إحدى النساء اجلزائريات اليت كان و جاءوا ملعاجليت،
توجهوا يب  بعد ذلك قاموا بتجريدي من مالبسي و محلي على نقالة من دون غطاء و و بتنظيفي،

 ، و يف الطريق أصبح كل من يراين سواء جزائري أو أرويب يصرخ يف وجه اجلنود شعة،إىل قسم األ
و ملا بدأت أمتاثل للشفاء نقلوين إىل سجن  و أنا أبكي من شدة اخلجل، و يأمرهم بسرتي،

 4."تلمسان

 ، ستنطاق يطلق سراح السجينة يف حالة عدم ثبوت التهمة عليهاعملية اال عندما تنتهي
ت اإلقامة اجلربية، إذ يتوجب عليها أن تذهب كل يوم إىل مقر املكتب الثاين للتوقيع لكن تبقى حت

                                                 
 ينظر). اجلزائريةتدعيما للثورة  شرتاكاتدفعون هلا االيريدون منها قائمة املعمرين الذين كانوا ي واعذبت ألن جالدوها كان -1

 1049-44-01:مبقر منظمة أبناء اجملاهدين بين مستار بتلمسان يوماملدعو رشيد، مقابلة شخصية  الطيب بن أمحد: إىل
 .44:30على الساعة 

التحقت بالثورة سنة ، تةلبيض بنت احلاج بن سليمان و خببالرقاصة والية ا 4539الشهيدة جمدويب ذهيبة سنة  تولد-2
القطع بلدية السخونة والية  يف4590سنةألقي عليها القبض  مسؤولية زوجها عفان الطاهر، عضو املنظمة املدنية حتت 4595

املتحف اجلهوي لوالية  :ينظر إىل.)أذاقها العدو أبشع أنوا  التعذيب إىل أن سقطت شهيدة يف نفس السنة سعيدة ،
 .لشهيدة جمدويب ذهبيةالبيض،نبذة تارخيية ل

: على الساعة  1041-44-30فتيحة طيب براهيم، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس،يو م -3
على  1049-04-02:يوم مبقر سكناها بأوجليدة بتلمسان مقابلة شخصية مشيسة بابا أمحد،: ، و ينظر أيضا 05:19

 .40:30:الساعة
 .املصدر نفسه-4
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نتقاء و املعتقالت يف أغلب األحيان من دون أو يزج هبا يف مراكز العبور و اال ،1على وثيقة احلضور
لتجد نفسها أمام نو  ثاين من  ،2فإن حوكمت تنقل من هذه املعتقالت إىل السجون حماكمة،

لتبدأ رحلة أخرى  هانة من قبل إدارة السجون،حيث تتعرض لإل ،ذيب و هو التعذيب النفسيالتع
إما تربأ من التهمة لعدم وجود إثباتات و لكن متنع من الرجو  إىل مدينتها  و.من املعاناةو الشقاء

عتقلت فيه لتصنيفها على أهنا شخص خطري، كما حدث للمجاهدة رمحونة بن اأو املكان الذي 
بعد خروجها من سجن ( عني متوشنت) اليت منعت من الرجو  إىل مسقط رأسها بعني األربعاء ةزين

 3.تفشون

 .دعم السجينات للثورة التحريرية-1-3

أو حىت اليت يف  مل تضعف املرأة سواء يف سجون الوالية اخلامسة أو يف السجون املوجودة يف اجلزائر،
غم معاملتها اليت كانت هتدف إىل إذالهلا و إبعادها عن  ترضخ لإلدارة االستعمارية ر مل و فرنسا،
و أن  بل على العكس من ذلك فقد استطاعت أن تستجمع قواها و أن تزيد من عزميتها، الثورة،

تنظم نفسها داخل السجون و املعتقالت و وحدت قيادهتا و مجعت الصفوف لتواصل نضاهلا ضد 
 .االستعمار

 .النضال السياسي-أ

 حىت داخل السجون ضلو جبهة و جيش التحرير الوطنيني الكفاح أبدا،مل يوقف منا
 يف نتزا  حقوقهم السياسية و توفري الشروط الضرورية للحصول على احلق امن أجل  و املعتقالت،

و قد أخذ خنبة من املناضلني املثقفني املوجودين بالسجون على عاتقهم  حرتام و الكرامة،اال
يتم ذلك باإلزعاج الدائم و بال  و حتقارات إدارة السجون،اقذرة و التصدي لكل املمارسات ال

عرتاف بتشكيل جلان للمعتقلني كمخاطب شرعي هوادة إلدارة السجون من أجل إرغامها على اال
مث فرض إلغاء رؤساء  يدافع عن حقوق املساجني السياسيني بواسطة الوسائل السلمية أوال،

                                                 
 .10:امللحق رقمينظر -1
: على الساعة  1049-01-01فتيحة طيب براهيم، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس، يوم -2

40:00 . 
 .41:30 :على الساعة 1049جوان49: مقابلة شخصية مبقر سكناها بعني األربعاء يوم رمحونة بن زينة،-3
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لتزام مبا تأيت به يتوجب على املساجني اال و العام، احلق القاعات و هم يف الغالب من مساجني
 1.الصفوف يف السراء و الضراء و توحيد نضباط،باالهذه اللجان و التحلي 

،  إن املعتقلني قاموا بدور مهم للحفاظ على الروح الثورية و ذلك بتنظيم خاليا يف السجون
فاملعلومات عن الثورة و نشاطها  ي،فلم يكن هؤالء املسجونيني معزولني عن العامل اخلارج

عن طريق الزوار  أو احلراس،إما عن طريق جمموعة من  الدبلوماسي و العسكري كانت تصلهم،
حتكاك مع احملامني اجلزائريني و بعض األحرار الفرنسيني أثناء أو باال ،2الذين يزورون هذه السجون

هؤالء السجناء يفكرون يف حيلة مفادها إن دقة التنظيم هذه جعلت  3.ستجوابات و احملاكماتاال
  تصال باألطباءو عن طريق اال إدعاء أحدهم املرض يف كل شهر بغية الذهاب به إىل املستشفى،

املرضى يأيت باملعلومات و األخبار، اليت كانت تساعدهم على تأدية نشاطات ذات أمهية ملساندة  و
 4.و باملظاهرات السلميةجبهة التحرير الوطين إما باإلضرابات عن الطعام أ

بل وقفت إىل جانب أخيها  و مل تبق املرأة مكتوفة األيدي داخل السجون و املعتقالت،
حرتمت قرارات او  ،فنظمت نفسها و نسقت مواقفها مع مواقفه، الرجل تكافح بشجاعة و ثبات

لذي ستنكار ضد حكم اإلعدام احتجاج و االاإلضراب عن الطعام و سامهت يف مظاهرات اال
حتجاجات عن ظروف العيش و املعامالت اباإلضافة إىل مشاركتها يف تنظيم  طال املناضلني،

 5.الالإنسانية داخل املعتقالت و السجون

كان جناح النساء داخل سجن تلمسان  :"و عن هذا التنظيم يقول اجملاهد فتحي بلخوجة
اآلنسة "خاصة هبن ترتأسهن  فالسجينات كن منظمات و ميلكن جلنة على قدر كبري من التنظيم،

و كان فتحي  يف سجن الرجال،( 01) ثنانإتصال منتظم مع القاعة رقم اكن على  ،" مراد بودية
 و كانت الطريقة الوحيدة ستما  إليهن من أجل معرفة مشاكلهن مع إدارة السجن،مكلفا باال

                                                 
 .440-405ص ص املصدر السابق، فتحي بلخوجة،-1
 .92-99ص صاملرجع السابق،  ،4،ج..حوار خليفة اجلنيدي و آخرون،-2
3-Jacqueline Guerroudj, op.cit ,pp 67-68  ، املرجع السابق، ص ص خليفة اجلنيدي و آخرون :نظر أيضايو ،

99-92. 
 .99-99صص  ،املرجع نفسه  -4
 .139صاملرجع السابق،  ،...أدوات أحسن بومايل،-5
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الذي كان يشرف عليه  لسجن،تصال هي الوسائل املكتوبة عرب قناة صالون احلالقة يف او املثلى لال
 1."سليمان

 بذكرى إذ كانت حتتفل لقد شاركت املرأة بالنضال السياسي داخل السجون و املعتقالت،
 مالبس تزاوج تلبسو  2األناشيد الوطنية، فكانت تردد ،4519 أول نوفمرب و أحداث الثامن ماي

 شخربو اهدة زوليخة بن مساعني فاجمل ،3(األبيض و األمحر و األخضر) فيها بألوان العلم الوطين
بعث مسؤول املساجني الرجال بقسم الرجال رسالة أوصلها ،تذكر أهنا ملا كانت بسجن وهران 

بعدما ثبتوها بإحكام بقدر  املساجني املكلفون بنقل األكل من سجن الرجال إىل سجن النساء،
خطبة  ماء و أَلقيُت فيهفرتمحنا على الشهد ،4519 يأمروننا فيها بإحياء ذكرى ماي الطعام،

 و ما يالقيه الشعب اجلزائري اآلن داخل السجون ذكرهُتم فيها مبا حدث يف ذلك اليوم،
، إذ لّبت 5، كما كن حتتججن على حكم اإلعدام الذي كان ينفذ يف حق السجناء4"خارجه و 

ضرابات اليت النساء يف السجون النداء الذي كانت تصدره جبهة التحرير الوطين للمشاركة يف اإل
منها اإلضراب عن الطعام يف  أمرت هبا، كنو  من مساندة الثورة و كسب دعم الرأي العام العاملي،

كما  يوم، 49يوم و الثاين  43 ملرتني متتالينت األول دام 4595 السجون اجلزائرية يف شهر أوت
 05 إىل  01تداء من باشاركت يف اإلضراب العام املقرر من السجناء يف سجون اجلزائر و فرنسا 

 .45946نوفمرب

أعطى اجملاهد أمحد بن بلة  :"تروي اجملاهدة مشيسة بابا أمحد 4594 و عن إضراب سنة
و وصلتنا األوامر و موعد اإلضراب عن طريق رمي  أمرا  لكل املساجني بالقيام بإضراب عن الطعام،

فكانت  ، هذه املعلوماتاملساجني الرجال برتقالة يف ساحة سجن النساء مكتوب عليها كل 
                                                 

 .449ص ملصدر السابق،ا فتحي بلخوجة،-1
2
-Djamila Amran,femme dans la guerre d’Algerie ,(entretien avec fatma)1954-1962 :femme 

au combat,Edition Rahma , Algerie ;1993 ;p 02 . 
3
 -Jacqueline Guerroudj, op.cit, p70. 

 .99،ص  املصدر السابق زوليخة بن مساعني خربوش،-4
5
- Djamila Amran, op.cit , p02. 

 سبتمرب ىلإ 4591مارس 45رة اجلزائرية من نتقالية للثو املرحلة اال :مجعية أول نوفمرب لتخليد و محاية مآثر الثورة يف األوراس -6
، املرجع ...كفاح املرأة :نظر أيضا إىليو  ،399،ص ص 4559 اجلزائر، منشورات املتحف الوطين للمجاهد، ،4591
 . 191ص ، السابق
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فقمنا بإضراب مدته من أربعة إىل  هتا تُعلم كل السجينات،ءة مبجرد محل هذه الربتقالة و قراالسجين
و حملاولة إهناء هذا اإلضراب جاء إلينا  حىت السجينات املسنات مل يتخلفن عن املوعد، مخسة أيام،

و لكننا رمينا احلراس و املدير بذلك  املدير و جلب معه كل ما لذ و طاب إلغوائنا حىت نأكل،
 1."األكل

 و هناك مظاهرات أخرى كانت تقام بسبب جتاوزات إدارة السجن و إعدام اجملاهدين، 
بالتواطىء مع السلطات  (O.A.S)قامت  :"و عن هذا تروي اجملاهدة فتيحة طيب براهيم

  2جن الرجال بوهرانختطاف أربع سجناء من احملكوم عليهم باإلعدام من ساستعمارية باال
و بعد أربعة أيام جاءتنا  ، 7و قراب 6فريح ،5زيتوين من تيارت، 4عثمان: و هم ،3 أحرقتهم  و

و لكن إدارة  بتنفيذها و  ترمحنا على أرواح الشهداء، فقمنا حتجاجا على ذلك،ابالتظاهر  األوامر

                                                 
 .44:30:ةعلى الساع 1049-04-02يوم املقابلة الشخصية مبقر سكناها بأوجليدة بتلمسان، يسة بابا أمحد،مش-1

2
-L’echo D’Oran, 14-15 janvier 1962, p07. 

ارج مدينة خأحرقوا أحياء  و ختطفتهم منظمة جليش السري بالتواطىء مع مدير السجن،ا4591-04-41يف يوم -3
 .50،ص رجع السابقامل بلخوجة،عمار .)وهران

مبدينة تيارت، ،كان ميسور احلال ،التحق بالثورة منذ البداية، مث  4519-01-19يف  محداين عدة املدعو عثمانولد  -4
، مث قائدا 4595، ارتقى سي عثمان إىل رتبة مرشح ضابط مكلفا باملخابرات و االتصاالت بداية سنة 4592باجلبل سنة

، أحرقته منظمة 4595-41-01، ألقي عليه القبض يف 4595عة من الوالية اخلامسة يف أفريل للناحية األوىل للمنطقة الساب
 .30-13املرجع نفسه،ص ص : للمزيد من املعلومات حول هذا الشهيد ينظر إىل.)4591اجليش السري يف جانفي 

حلقيقي هو عواد بن جبار امللقب لقد أخطأت اجملاهدة يف اسم الشهيد الرابع أو ميكن أن يكون امسه احلريب، و امسه ا -5
بسعيدة، حامل شهادة التعليم املتوسط و شهادة التأهيل يف احملاسبة، كان رئيس قطا   4512-01-04صابري، ولد يف

، و حكم 4595-01-44غيليزان، مث رئيس الناحية اخلامسة، قام بالعديد من العمليات املدنية قبل أن يلقى القبض عليه يف 
 (.30-13،ص ص نفسه  املرجع:ينظر إىل)عليه باإلعدام 

  و يف سنة ،مث أطلق سراحه، 4595ة ألقي عليه القبض سن بالقعدة بلدية زهانة،تاجر،4509ة املولود سن :أمحد فريج -6
املرجع : ينظر إىل).اجليش السري أحرق حيا أيضا على يد منظمة ألقي عليه القبض ثانية و حكم عليه بالسجن املؤبد، 4590

 .(51ص ،نفسه
، يسكن بسيدي اهلواري بوهران، عضو املنظمة املدنية ملدينة وهران ،قائد 4530-44-41قراب اهلواري ،ولد بوهران يوم -7

 على يد منظمة، حكم عليه باإلعدام ،أحرق حيا أيضا 4590فوج، و قام بالعديد من العمليات، ألقي عليه القبض سنة 
 (.املرجع نفسه. ) اجليش السري
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كوم عليهم باإلعدام إىل نقل املساجني الباقني احملو  1"السجن سارعت إليقاف هذه املظاهرة،
 2.السجون بفرنسا

و بعدها وضع أحدهم الّسم يف القهوة بأمر :"فتيحة طيب براهيم قائلة و تردف اجملاهدة           
و ملا علم مسؤول السجن مبا حدث للسجينات السياسيات و أن  من منظمة اجليش السري،

و ملا فشلت هذه املنظمة يف تصفيتنا هبذه  ،من شدة الوجع أتى هلن بالدواء لتشربنه نمعظمهن تتأمل
فلما مّشت رائحته إحداهن أيقظت كل النساء  كّلف أحدهم بفتح الغاز ليال لقتلنا، الطريقة ،

الالئي بدأن يصرخن و يضربن يف األبواب إليقاظ مسؤويل السجن ليأتوا إىل جندتنا قبل أن يشعل 
 3".الفاعل النار لنسف السجن

الذي كان يضم عددا من ) ات اليت قامت هبا السجينات بسجن احلراشو من بني املظاهر 
 و زوليخة بن قدور  تلمسان، من مساعني خربوشمناضالت الوالية اخلامسة أمثال زوليخة بن 

الذي كان ،مظاهرة سلمية ملا بلغهن خرب وفاة امللك حممد اخلامس  ،(4و أمينة زعنان من وهران
فقامت  الذي وقف يف وجه املستعمر،،ا من رموز املغرب الشقيق داعما للثورة اجلزائرية و رمز 

و خطبت إحداهن خطبة  و نظمن مسرية حزن صامتة، السجينات بتنكيس األعالم داخل زنزاناهتا،
لكن مل  و فضحن ما حياك من ظلم يف املغرب العريب، تكلمت فيها عن خصال الفقيد و نضاله،

كتفى احلراس املشرفني عليه بالوقوف على سطوح ا فقد  ، هذا السجن عنيفا ارةيكن رد سلطات إد
و يدل هذا على مدى نضج وعي  5.نفعالااجلدران العالية يتفرجون على السجينات دون أي 

 هؤالء النسوة و مدى معرفتهن مبا كان حيدث يف اجلزائر و باملغرب العريب بل و العامل من أحداث،
 .و مدى متسكهن بوحدة املغرب العريب

                                                 
 :عةعلى السا 1049-01-01 لوالية سيدي بلعباس يوم اجلهويمقابلة شخصية مبقر املتحف  ة طيب براهيم،فتيح-1

05:30. 
 .54،املرجع السابق،صعمار بلخوجة-2
 :على الساعة 1049-01-01:،يوم مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية سيدي بلعباس فتيحة طيب براهيم، -3

40:00. 
4
-Jacqueline Guerroudj, op.cit, p96. 

 .401حيي بوعزيز ،املرجع السابق ،ص-5
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،إمنا تعدى ذلك إىل  مل يقتصر نشاط املرأة يف السجن على اإلضرابات و املظاهرات فقطو 
إىل حد إقناعهن  ...(السرقة أو الدعارة) توعية بعض السجينات احملكوم عليهن حكما مدنيا

 ،مرأة يف سجن سيدي بلعباسافقد قامت اجملاهدة خرية الواحلة من تنظيم  لتحاق بالثورة،باال
ألقي عليها القبض مرة أخرى  أثبتت جدارهتا، إذقد اهدة زهرة عبد الدامي أن هذه املرأة اجملكر و تذ 

 1.بتهمة مساعدهتا للفدائيني

ستعمارية دراة االقامت اإل كرد فعل على نضال السجينات السياسيات الوالية باخلامسة، و
دة سجون لتجد أنفسهن قد تنقلن خالل فرتة سجنهن يف ع بنقل بعضهن من سجن آلخر،

 و هذا ألهنن قد صنفن من قبل العدو يف قائمة السجينات اخلطريات، ، باجلزائر بل و حىت بفرنسا
و مل يعط هلا الوقت  ستقرار،و أيضا كنو  من التعذيب النفسي حىت ال تنعم السجينة باألمن و اال

السجن من دون أن  فرتى باب الزنزانة يفتح و تبلغ جبمع أمتعتها ملغادرة الكايف جلمع أغراضها،
 2.إليها ؤخذتعرف ال هي و ال حىت عائلتها الوجهة اليت سوف تُ 

 .جتماعي و الثقافيدورها اال-ب

هانة أو حماولة تنفيذ قوانني جائرة من إكانت السجينة السياسية تثور على كل ما يثري حفيظتها من   
 سانية داخل السجون إنالال كما كانت تثور على األوضا  املزرية و طرف حارسات السجن،

و اإلضرابات ترفع فيها العلم الوطين و تردد األناشيد  كانت تنظم املظاهرات 3.و املعتقالت
و حىت إىل الرأي العام العاملي  و هذا حىت توصل صوهتا و مطالبها إىل إدارة السجن، الوطنية،

 النزالء اجلزائريني نداءات ،حيث رفع العديد من  نسانيةإالال لتفضح ممارسات االستعمار الوحشية و

                                                 
 .40:19:ةعلى الساع 1049-01-19م يو   بتلمسان دالية،مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي ال الزهرة عبد الدامي -1
: اعةعلى الس 1041-40-43: تلمسان يوم مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بالكيفان، خبتة بن حيي، -2

 .14مامللحق رق :أيضا نظري، و 41:30
هانة ناهيك عن الضرب و اإل، حلالة السيئة لألكل و عدم توفر الزنزانة على أدىن وسائل العيش اآلدمياألوضا  تتمثل يف ا -3

 فمجرد التعقيب على كالم أو فعل احلارسة كرفض الشتم تسلط اليت كانت تتعرض هلا السجينة من طرف حارسات السجن ،
حممد ياحي، سياسة التعذيب االستعماري إبان الثورة التحريرية :ينظر إىل.على تلك السجينة عقوبة ثالثة أشهر داخل زنزانة

و .ح.ف.ب.و.د.و.، م(43 ،)، جملة املصادرمعاملة إدارة السجون للنزالء اجلزائريني، : اجلزائرية و تداعياهتا املعاصرة
 .192ص ، 1009، السداسي األول ،4591ن.أ.ث.
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نتباه جلنة محاية حقوق اإلنسان و احلريات االذين رفعوها بدورهم ليلفتوا  و شكاوي عرب حماميهم،
 .1قامت بزيارات ملختلف السجون لتقصي احلقائق اليت و الفردية،

 خبتة بنتروي اجملاهدة  و عن هذه التمردات و املظاهرات اليت كانت تقوم هبا السجينات،
 كانت احلارسات تضربنين أنا عندما كنت يف سجن احلراش، :"من تلمسان إذ تقول حيي

،فكان  هانتنا و إذاللناإو زمياليت باملفاتيح على الرأس أو على الظهر دون أي سبب و تقمن ب 
القطرة اليت  4599 ةسن 2إحريزيغيل ارفض إدارة السجن تقدمي العالج املالئم للمجاهدة لويزة 

 سرعان ما تدخلت إدارة السجن لوقفها، لكن مبظاهرات وعلى إثر ذلك قمنا  لكأس،أفاضت ا
ملا وصلنا إىل  و ،4إىل سجون بفرنسا 3سجينة( 19) و هذا ما أدى إىل نقلي مع ستة و عشرين

ستفزاز قاموا بتهديدنا بالقتل رددنا النشيد الوطين و أمام هذا اال ميناء اجلزائر و علمنا بوجهتنا،
قمنا بإضراب ملدة يومني، ألنه  (caen calvados) و حىت يف سجن كاين كلفادوس لنسكت،

فمثال كان يوضع  فاألكل كان رديء، كان أسوأ السجون اليت دخلتها مقارنة مع السجون اجلزائرية،
،أما املاء فكان نادر إذ كان موجود يف حفرة يف حائط الزنزانة و ال  يف مرق العدس رغوة الصابون

 5."و مل تتحسن أوضاعنا إال بعد مدة ه أنبوب مما يصعب علينا الشرب منه،يوجد ب

                                                 
 .199حممد ياحي، املرجع السابق ،ص -1
 لتحقت بالثورة،ا ، تشربت روح الوطنية من والدها العسكري يف اجليش الفرنسي،4539ة ولدت سن :يغيل إحريزالويزة  -2

 عذبت من طرف اجلنرال بيجار  و بعد شفائها، بعد أن أصيبت خبمسة رصاصات، 4592-05-19 و ألقي عليها القبض
 حريز،قضية و نقاشايغيل الويزة : ىلإ ظريند زيللم. )يف السجن و تنقلت يف عدة سجون ،مث زّج هبا النقيب غرزياين و ماسو و

 https//www.outube.com،40:00:ةعلى الساع ،1043-41-11 يوم، ،قناة النهار اجلزائرية
نظر ي) .فتيحة بلقايد باية حسني، فطومة تافليت، زهية خلف اهلل، مجيلة بوعزة، مجيلة بوحريد،: من بني هذه السجينات-3

: على الساعة 1041-40-43: مقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بالكيفان،تلمسان يوم خبتة بن حيي،:إىل
41:30. 

 ,Jacqueline Guerroudj, op.cit نظر أيضايو  نفسه،املصدر :ينظر إىل)تولون،كاين كلفادوس،بو،بوتيت روكات -4

pp100-103. 
: على الساعة1041-40-43: يوممقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن بالكيفان،تلمسان  حيي،خبتة بن  -5

41:30. 
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و عن هذه املمارسات و التجاوزات اليت كانت تقوم هبا إدارة السجن تذكر اجملاهدة زهرة 
 نقيادأن اهلدف منها هو إذاللنا و النيل منا، فبعدما تصبح نفسيتنا منهارة نكون سهل اال  1ظريف

 2.التخلي عن مساندة الثورة و ةمبادئنا الثورين تغيري و بالتايل يستطيعو 

املسؤولون عن تنظيم خاليا جبهة التحرير الوطين يف السجون يقومون بتصنيف املعتقلني  كان
اليت سوف ُتكلف بتعليم اجملموعة الثانية املتمثلة يف فئة  جمموعة تضم فئة املثقفني، :إىل جمموعتني

 .3األميني

الفرنسية  و ألميات دروسا يف اللغة العربيةعطاء السجينات اإاملتعلمات ب ُتكّلف املناضالت 
 و كان التعليم  خالل املرحلة األوىل يتم شفهيا  ،4حملو األمية بينهن، باإلضافة إىل دروس التمريض

و لكن إدراة السجن رفضت تدريس  ،5،و بعد عدة أشهر حتصلت النساء على الورق و باللغتني
  ،6و هذا رغم اعرتاض السجينات على هذا القرار بعد أن تفطنت ألمهيتها، اللغة العربية

احلق ) ستطاعت األسريات من تنظيم إحدى األوروبياتا يقتصر التعليم على اللغة الفرنسية بل مل و
 و إقناعها لتعطي النساء بسجن وهران دروسا باللغة اإلجنليزية، و باملقابل كن يعلمنها قواعد (العام

 .7العريب النحو

 بفرنسا للسجينات مبواصلة تعليمهن عن طريق املراسلة،(pau)"بو"و قد مسحت إدارة سجن
فطومة   :من بني هؤالء النسوة نذكر البعض منهن و متحانات يف بعض احلاالت،إجراء اال و 

                                                 
سنة عندما قررت االنضمام إىل فوج الفدائيني باجلزائر العاصمة إثر 11تنتمي إىل أسرة برجوازية، كان عمرها : زهرة ظريف-1

بعد معركة اجلزائر، و تنقلت يف السجون الفرنسية حىت  4592اية سبتمرب، ألقي عليها القبض يف هن4599إضراب الطلبة سنة 
 باجملاهد رابح بيطاط ، و تزوجت، واصلت دراستها يف احلقوق و هي يف سجنها، لتصبح بعد االستقالل حمامية4591سنة 

 .Daniéle Djamila Amran-Mine ,Des femmes …,op.cit ,p137:.للمزيد ينظر إىل.)و أجنبت ثالثة أوالد 

 .قرص مضغوط تاريخ اجلزائر، زهرة ظريف،-2
 .92-99ص ص املرجع السابق، ،4،ج..حوار خليفة اجلنيدي و آخرون،-3
 .14ص ،4559-05-40:امللتقى الوطين لكتابة تاريخ الثورة يوم-4

5
-Jacqueline Guerroudj, op.cit ,pp 69-70. 

 .41:30:على الساعة ،1049-02- 13بعني األربعاء يوم رمحونة بن زينة ،املقابلة الشخصية مبقر سكناها -6
 .59ص زوليخة بن مساعني حربوش ،املصدر السابق،-7
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فأصبح السجن مدرسة تساعد فيها بعض  خدجية خيار و زهرة ظريف، غنية بلقايد، كيوان،
 1...فهم دروسهن يف اللغة الفرنسية و الرياضياتو  ميالهتا يف شرحالسجينات ز 

ترسم  2و منهن من كان لديهن موهبة الرسم،، رو كانت بعض النساء متلك ملكة الشع
الواحدة منهن على األوراق و على جدران زنزانتها العلم اجلزائري و صور اجملاهدين و هم خيوضون 

 جن بالتفتيش ميزقون كل شيء و يعاقبوهنن و لكن دون جدوى،و عندما تقوم إدارة الس املعارك،
و يعاودن الرسم غري مبالني مبا سينجر  فقد كن تتضامن مع بعضهن البعض عندما تعاقب إحداهن،

 :نذكر( بو)و من بني السجينات الاليت نقلن من سجن وهران إىل هذا السجن3.عنه من عواقب
 .4لطيفة مزياين و فتيحة بلقاسم

 لى ذلك قامت املسؤوالت يف السجن بإعطاء حماضرات تتناول مواضيع سياسية فضال ع
د باإلضافة إىل إعدا ،5لتعميق معارف املتعلمات منهن القضية اجلزائرية، جتماعية و تارخيية حولاو 

 و تقدمي مسرحيات هادفة بغرض القضاء على امللل، و يف نفس الوقت توعية بعض األسريات 
و عمل على ربط السجينات دائما بالثورة و مبادئها مما يزيد من  وطنية لديهن،و تنمية الروح ال

ملا كنت بسجن تلمسان فكرت :"...و عن هذا تقول اجملاهدة زوليخة خربوش .6لتفاف حوهلااال
رجتالية تعاجل مواضيع افبدأت أكتب مسرحيات ...يف وسيلة ترفيهية ختفف عنا بأسنا و تبدد ضياعنا

و أوز  األدوار على املتعلمات لتجسدها ...أو مواضيع أخالقية و تضامنية...تصارناجلهاد و اال
فكانت هذه املسرحيات تؤثر ليس يف األسريات السياسيات فقط بل يف سجينات  .على الواقع
فكم من واحدة خرجت من السجن بعد هتمتها بالسرقة لتعود إليه و هي متلبسة  احلق العام،

و ننشد  كنا نقرأ القرآن و جنوده، :"و تروي نفس اجملاهدة قائلة 7."نوياتنافرتتفع مع بقضية جهاد،

                                                 
1
-Jacqueline Guerroudj, op.cit, pp 119-120 

2
- Ibid, p70. 

 .29ص ،املرجع السابق ،...،املرأة حيي بوعزيز-3
4
-Jacqueline Guarroudj, op.cit, pp 127-129. 

 .139ص املرجع السابق، ،....أدوات التجنيد أحسن بومايل،-5
 .29،صرجع السابق امل حيي بوعزيز،-6
 .94-90،ص ص املصدر السابق زوليخة بن مساعني خربوش،-7
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كنا ...كنا دائما نشعر إدارة السجن بالروح الوطنية اليت كانت نقطة ضعفهم...األناشيد الوطنية
 1...".دائما نعمل على إعادة األمل يف النفوس املرتدة

،إذ استمالت إحدى السجينات لنقل حاولت اإلدارة االستعمارية شق صفوفهن و تفرقتهن 
و تغيري السجن لبعض السجينات  و إهانتهن، ، كما قامت بقمعهنأخبارهن إىل إدارة السجن

و يف عهد اجلنرال  بل و نقلهن إىل سجون بفرنسا، القويات الشخصية و ذات التأثري على غريهن،
مات الدولية اليت نادت لنشاط املنظ ات، نظرات بعض احلقوق للسجينات السياسيديغول أعطي

 2.بتحسني أوضا  املساجني اجلزائريني

إذ كّونت السجينات  نت السجينات تقوم بفض النزاعات اليت كانت حتدث يف السجن،كا
يتكون من مخسة أعضاء تربكا  املتعلمات يف سجن تلمسان جملس قضاء ُتشرف عليه إحداهن،

و يتم تعيني مخس حماميات و عدة شرطيات  ،3(املختطفني يف القرصنة اجلوية)بالزعماء اخلمسة 
و خالل اجللسات كانت تُعلق الراية  عتداءات،تسهر على تنفيذ احلكم و محاية اجمللس من اال

تُقمن نظاما مشاهبا ملا كن يفعلنه أثناء  كنّ  ،(كاب أسود)ترتدي هؤالء النسوية برنوسا والوطنية 
ارة شؤوهنن من يد إدارة السجن و بالتايل من اهلدف من هذا هو سحب إد اجلهاد خارج السجن،

 4.يد املستعمر

و تقدمي  مل يفت السجينات القيام عمليات تضامنية و التآزر و التآخي فيما بينهن،
و كل ذلك كان يتم بالتنسيق مع خاليا جبهة التحرير  املساعدات املختلفة للمحتاجات منهن،

دت الروح التضامنية بني ،أنه قد سا ستجوبنهنا و قد أكدت لنا كل السجينات الآلئي 5.الوطين

                                                 
 .29صجع السابق، املر  حيي بوعزيز،عن  -1
 .40:30:على الساعة 1049-04-02:يوم مبقر سكناها بأوجليدة بتلمسان ،مقابلة شخصية مشيسة بابا أمحد-2
حممد  أمحد بن بلة،)اخلارجي للثورةاختطاف السلطات االستعمارية للطائرة اليت كانت تقل الوفد هي  :القرصنة اجلوية-3

: ينظر إىل. متجهة من الرباط املغربية إىل تونس، و اليت كانت (مصطفى األشرف ،حسني آيت أمحد، حممد خيضر بوضياف،
 :موجودة على اليوتيوب.1049-05-44:يوم رة،قناة اجلزي شاهد على العصر، ، أمحد بن بلة

www.youtube.com  =watch 
 .59،ص ،املصدر السابق زوليخة بن مساعني خربوش -4
 .139صاملرجع السابق،  أحسن بومايل،-5
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و عن هذا تروي لنا اجملاهدة فتيحة طيب إبراهيم  خاصة إذا كانت إحداهن مريضة، ،السجينات
فقد كنت مريضة و عاجزة  قد كانت روح التضامن سائدة بيننا حنن السجينات،:"..ذلك إذ تقول

فقامت النساء السجينات بتنظيف   متوشنت،وادي املاحل بعني( Rio salado) عندما أودعوين سجن
 1".شعري و جسمي و تغيري مالبسي

و يطلنب  أما إن دخلت السجن جماهدة حامل يقدمن هلا كل ما حتتاجه من أكل و لباس،
و يتفنن يف ذلك  و ينسجن املالبس هلا و لطفلها، من إدارة السجن أن توفر هلا كل ما يلزمها،

يبدأن بالصراخ و ترديد األناشيد  إن جاءهتا آالم املخاض يف الليل، و ،اجلديدفرحا بقدوم مولودها 
هلا بالطبيب ملساعدهتا يف  نو يأتو  نتباه احلراس،احىت يثرن  "حتيا اجلزائر" و اهلتاف ب الوطنية

فاجملاهدة فاطمة خليف ملا جاءها آالم  2،و إن تعذر ذلك حياولن توليدها بأنفسهن الوالدة،
سارعت زميلتها فاطمة قامسي بقطع سرة اجلنني  جن برج خزان املاء بسبدو،املخاض و هي بس
،مث قدمت  مث مزقت ثوهبا الداخلي و هي ترجتف من الربد لتلف املولود اجلديد،  خبنجر كانت ختفيه

كما كانت الواحدة منهن تتطو  جلمع التربعات يف  .3اإلسعافات األولية التقليدية و الالزمة لألم
  4.أو جتمع املالبس للنساء الفقريات نحها للسجينة اليت ليس لديها من يعيلها،السجن و م

 كانت روح التالحم " :تقول إذ بن حييخبتة اجملاهدة  هتؤكدو عن هذا  و يتقامسن كل شيء،
إذ كنا نتقاسم  بفرنسا،( Caen Calvados)و التضامن بني السجينات يف سجن كاين كالفدوس

فكانت ترسل  تتخل عنا  جبهة التحرير الوطين حىت ملا نقلونا إىل فرنسا، و مل الطعام و اللنب،
تصلنا على شكل حوالة بريدية كل مرة تصلنا من  فرنكا فرنسيا شهريا، (90) للواحدة منا مخسون

  5."،فمرة عنواهنا من مغنية و مرة من اجلزائر العاصمة،كما عينت لكل واحدة منا حماميا منطقة

                                                 

 :عةعلى السا 1049-01-01يوم مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين لوالية سيدي بلعباس، فتيحة طيب إبراهيم،1-
40:00. 

 .91ص ،املصدر السابق، زوليخة بن مساعني خربوش -2
 .99، املصدر السابق، ص..من مالمح حممد قنطاري،-3
 .41:30:على الساعة 1049-09-49م مقابلة شخصية مبقر سكناها بعني األربعاء يو  رمحونة بن زينة،-4

: على الساعة1041-40-43: ،تلمسان يوم لكيفانمقابلة شخصية مع اجملاهدة مبقر سكناها الكائن با خبتة بن حيي،-5
41:30. 
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 تتتبع و، بالسجون الفرنسيةأن القيادة الثورية مل تتخل عن اجملاهدات حىت  و هذا دليل على
 .كان حيدث هلنملعرفة كل ما  أخبارهن و خطواهتن و 

ستعمارية للعقاب و للقضاء على الروح و بذلك حتولت السجون اليت أعدهتا اإلدارة اال
 1.إميان السجينات بالنضال الثوري إىل مدارس سياسية و تعليمية مما زاد من عزمية و قوة و الوطنية،

و علمت النساء كيفية تربية أوالدهن  بل كّونت إطارات متعلمة حتتاجها الدولة اجلزائرية املستقلة،
 .تربية سليمة حىت تكّون أسرة متماسكة يصلح هبا اجملتمع اجلزائري

 .ستعماريردود الفعل اال -1

ستعمارية اهلادفة إىل عة اليت جلأت إليها السلطات االيف إطار التدابري املستمرة و األساليب املتنو 
قامت بإنشاء مناطق حمرمة مشلت أجزاء كبرية من تراب  القضاء على الثورة التحريرية و قمعها،

  و وضعهم يف حمتشدات و إفراغها من السكان عن طريق ترحيلهم عنوة ، الوالية اخلامسة،
 2.ت العسكريةو جتمعات شبيهة بالسجون بالقرب من الثكنا

 .المحتشدات-1-1

،فهم  لقد مّثل سكان األرياف و املناطق النائية القريبة من اجلبال قوة داعمة للمجاهدين و للثورة
 ، حىت أهنم كانوا يزودوهم بأخبار جنود العدو  من كان يوفر هلم األكل و الدواء و املبيت

ستعمارية بإجراءات قمعية ت السلطات االو كمحاولة خلنق الثورة و القضاء عليها، قام و حتركاته،
و منع وصول أي مدد أو مساعدة سواء  ضطهادية متثلت يف إقامة احملتشدات لعزل الشعب عنها،ا

كانت سالحا أو أكال أو ما شابه ذلك، هذه احملتشدات قد مُجعت فيها عائالت بأكملها مبا يف 
 3.ذلك النساء و األطفال الذين طردوا من مناطق سكناهم

 

                                                 
 .14ص، 4559-05-40امللتقى الوطين لكتابة تاريخ الثورة-1
 .30املرجع نفسه، ص -2
 Sylvie Thénault,violance ordinaire dans l’Algerie:، و ينظر أيضا199ص املرجع السابق، نظرية شتوان،-3

coloniale :camps,internements,assignations à résidence, Odile Jacob ,Paris ,2012, p301. 
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 .تعـريف المحتشدات-أ

حيث قامت  ميالدي، (45) تعود اجلذور األوىل للمحتشدات يف اجلزائر إىل القرن التاسع عشر و
ستعمارية بتطبيق مشاريع هتدف إىل حصر السكان يف رقعة جغرافية ضيقة حىت تتمكن اإلدارة اال

 "الزمالة" نهاو قد أعطيت هلذه املشاريع عدة تسميات م من مراقبتهم و التحكم فيهم،
(Smalas) ،و شكل آخر يعرف باحلصر و القرى الفالحية(Le cantonnement)1، مبجرد   و

دخلت اجلزائر مرحلة جديدة من  حالة الطوارئ حيز التنفيذ أثناء الثورة التحريرية،"ما دخل قانون 
ن إنشائها هو و اليت كان اهلدف م و أهم ما طبعت به تلك املرحلة هو ظهور احملتشدات، حياهتا،

 مساندهتم، تصال سكان املناطق النائية باجملاهدين واعزل الثورة عن الشعب و احليلولة دون 
و كان اللجوء إىل إنشاء احملتشدات أمرا منطقيا بالنسبة لإلدارة  فأجربوا على اإلقامة فيها،

و اليت تشري إىل أنه  ، الطوارئيف إطار املادة السابعة من وثيقة حالة  ذلك يندرج، إذ ستعماريةاال
نفي إىل أية دائرة ترابية أو إىل الستطاعة وزير الداخلية و احلاكم العام باجلزائر يف مجيع احلاالت ايف 

و على الرغم من أن  أي مكان حمدد كل شخص يبدو نشاطه خطريا على األمن و النظام العام،
 إال أن ذلك مل حُيرتم  احملتشدات، الوثيقة تنص يف مكان آخر على أن النفي ال يؤدي إىل إنشاء

ألن نفي مئات األشخاص إىل مكان واحد يتطلب إمكانيات جبارة  ، حرتامهاو مل يكن باإلمكان 
 .2للقيام بالرقابة اليومية و توفري األكل و السكن

سنة   3(Parlinge) بارالنجأما أوىل احملتشدات خالل الثورة التحريرية فقد أنشأها اجلنرال 
يف  4599.4 و 4592 لتعمم على الرتاب اجلزائري خالل السنتني النمامشة، بأوراس 4599

و إمنا  أو احملتشدات جزء أصيال من املناطق احملرمة و ال أحد مكوناهتا، التجمعاتالبداية مل تكن 
                                                 

1
- Michel Cornaton, Les camps de regroupement de la guerre d’Algerie, L’Harmattan, Paris, 

 1998 ,p p 42-51. 
 ،جملة املصادر ئرية،موقف املثقفني الفرنسيني من التعذيب و السجون و احملتشدات أثناء الثورة اجلزا حممد األمني بلغيث،-2
 .492ص، اجلزائر، 4591ن.أ.ث.و.ح.ف.ب.و.د.و.، م(09 ،)
ينظر . )قائدا مدنيا و عسكريا ألوراس النمامشة 4599-09-02هو ضابط الشؤون األهلية،عني يف :بارالنجاجلنرال -3

 .Michel Cornaton, op.cit , p63:إىل
4-.63-p62 ,Ibid ،439 ،) جملة أول نوفمرب، تشدات اإلجبارية خالل الثورة التحريرية،خلضر بو الطمني، احمل:و ينظر أيضا 
 .13ص ،4551 اجلزائر، املنظمة الوطنية للمجاهدين، ،(432-
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و ما زاد من تفاقم هذه املشكلة هو عمليات التمشيط اليت كان يقوم هبا  1.نتائجها إحدىهي 
و مّت جتميعهم يف حمتشدات  فقد هّجرت قواته العسكرية سكان الريف من مساكنهم، شال، اجلنرال

 2.هذا الفعل أخطر فصول املأساة اجلزائرية و أكثرها شناعة و يعد العسكرية،قريبة من املراكز 

 "احملتشد :"فلغة ،"حمتشد" مفردهو إذا ما أردنا التعريف باحملتشدات فنقول عنها أهنا مجع 
و مجعها  السكان يف املدينة، حشد تجّمع،ال ،اليت تعين التجمهر" حشد"شتقت من كلمة ا كلمة

 جاءت كلمة احملتشد اليت تعين جمتمع، و منها حمدد نسبيا،أي مجع الناس يف مكان  حشود،
فهي عبارة عن مستوطنة أقيمت حديثا تضم وطنيني غري حمكوم عليهم  :صطالحاا أما و حمفل،

فكرة اجليش الفرنسي يف اجلزائر خالل ثورة التحرير، إذ كان يقيمها يف مناطق هو  و .3قضائيا
يلزم  ستمرار احلاميات الفرنسية،ا، فهي عبارة عن مراكز حماطة باألسالك الشائكة حترسها ب4جرداء

حيرق فيها   "مناطق حمرمة "السكان على اإلقامة فيها بعد أن جيربوا على إخالء قراهم اليت تصبح 
 . 5ء يتحرككل شي

على أهنا  مكان فسيح من األرض "،و قد عرّفتها جريدة اجملاهد لسان حال الثورة اجلزائرية
تقع قرب ثكنة اجليش الفرنسي و حماطة بأسالك شائكة جمهزة بأجهزة  البيضاء اخلالية من األشجار،

ى زوايا و عل تعلم جنود احلراسة و تنبههم عند ملس األسالك من طرف أي شخص كان، إنذار،
و هي جمهزة مبدفع رشاش و أضواء   احملتشد توجد أبراج عالية يتناوب على حراستها جنود فرنسيون،

و لقد أقيمت  حىت ال يتسرب أحد من خارج املكان، ،كاشفة تقوم مبسح احملتشد و حميطه ليال
 6."بداخله خياما للسكان

ة العسكرية تكون حتت مراقبكانت هذه احملتشدات عبارة عن قرى متنقلة تشبه الثكنات  و
شيوخ، ال يسمح هلم  شباب و نساء و ،تضم كل أصناف اجلزائريني من رجال وS.A.S ط ضبا

                                                 
1
- Michel Cornaton ,op.cit, pp 62-63. 

 .492صاملرجع السابق،  حممد األمني بلغيث،-2
 .409، املصدر السابق، ص ..عبد املالك مرتاض ،دليل مصطلحات-3
 . 29نفسه ،صاملصدر  -4
 .12ص املرجع السابق، سعيد بورنان،-5
 ،4599مارس 49،(10 ،)،4جلسان جبهة التحرير الوطين، ،اجملاهدجريدة ال يقهر،ضطهاد ضد شعب جتارب اال-6

 .09ص
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اليت أوكلت إليها مهمة إخضا   باخلروج و الدخول إليها إال برتخيص من هذه املكاتب اخلاصة،
 ب الوحشي إذا ملنتهاء بالتعذياستعمال مجيع الوسائل بدء من اإلغراء و االشعب اجلزائري ب

 .1ستعماريةيرضخوا ملطالبهم و التعاون مع اإلدارة اال
عتقال أشخاص اففي املعتقل يتم  و يكمن الفرق بينه و بني املعتقل يف طبيعة األفراد،

و يشرتكون يف أهنم  عراش،أما احملتشد فيتم حشد العائلة كاملة،و حىت القبائل و األ مبفردهم،
،و حتت طائلة  موضوعون حتت الرقابة و املتابعة و جاخلار بني الداخل و من حرية التنقل  ممنوعون

 2.التهديد مبمارسة التعذيب

ختيار ابل كان يرتك  مل تكن ختضع هذه احملتشدات يف بداية إنشائها إىل معايري معينة،
ركز ،مهه الوحيد هو إنشاؤها قرب امل موقعها يف الغالب إىل عريف تلك الناحية أي إىل العسكريني

دون مراعاة إن كانت صاحلة للحياة أم ال، إذ كانت تنشأ يف  العسكري ليسهل مراقبة اجملتمعني،
أو تنّصب اخليام يف أروقة الرياح  األحواض اليت تتحول إىل حبريات من الوحل عند هطول املطر،

غالب األحيان و اليت تتخذ يف  فيتعرض السكان إىل الرياح القارسة يف الشتاء و احلارة يف الصيف،
،مما  و يف نواحي أخرى أقيمت يف مناطق بعيدة عن مصادر املاء مظهر الزوبعة الرملية احلقيقية،

و بالتايل نصيب اجملتمعني من املياه  يرتتب على ذلك متوين املخيم بالشاحنات اخلزانة للمياه،
  م بطريقتني،كانت عملية جتميع السكان يف هذه احملتشدات تت 3.اليكاد يروي عطشهم حىت

 :و هي كالتايل
إذ تنأيت القوات الفرنسية إىل  يكون التجميع بطريقة عفوية و دون علم السكان،: الطريقة األوىل

و بعد إهناء  املنطقة و تبدأ يف هتدمي القرى و املداشر أثناء عملية التمشيط أو من أجل التطويق،
 و تنقلهم بنفسها إىل املعسكر، الشاحنات،هذه العملية جتمع ما تبقى من سكاهنا يف السيارات و 

                                                 
ملقدم إىل امللتقى التقرير الوالئي لوالية سعيدة لكتابة التاريخ ا:، و ينظر أيضا29السابق، ص  صدرامل ،عبد املالك مرتاض -1

 . 40بسعيدة، ص 4599-04-49، املنعقد يوم 4599-4599( الوالية اخلامسة) اجلهوي الثالث 
 .39سعدي ، املرجع السابق، ص مخيسي -2
أوشويز فرنسي يف اجلزائر و الذي مل :4591-4591 معسكرات التجميع يف اجلزائر أثناء حرب التحرير ،مصطفى خياطي-3

 ،404، ص ،ص1049 اجلزائر، للطباعة و النشر و التوزيع، دار هومة عمر معراجي، حممد معراجي،:رت عنه أبدا، نتكلم
 .Michel Cornaton, op.cit ,p p 87-89: ينظر أيضاو 
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يسمح هلم ببناء أكواخ من القش و الطني،و يفرض عليهم أن تكون ضيقة و متالصقة و هلا باب 
 1.حىت تتمكن من مراقبتها من برج املراقبة بسهولة واحد صغري،

طقة قبل منظمة فتعطى مهلة زمنية إلخالء املنبطريقة يكون التجميع فيها  :الطريقة الثانية
و حيث  املسؤولة، الوحدة طرف الشاسعة منإقرارها يف غياب العمليات العسكرية  اإلجراءات و

قبل الرتحيل و هتديد هبدم  ،حتياطات الالزمة كإنشاء هذه املداشر قرب املراكز العسكريةاال تتخذ
ى من خالل جتميع ستعمارية تسعكانت اإلدارة اال 2 .القرى على من فيها بعد إهناء املهلة احملددة

 :اجلزائريني  هبذه احملتشدات إىل حتقيق نتائج و هي
  عزل جيش التحرير الوطين عن عمقه اإلسرتاتيجي و مصادرة و رهن الريف من خالل هذه

 3.احملتشدات و حماصرة الثورة من خالل درعها األساسي و املمون هلا

 الوطين و السياسي الذي كانت  العمل على عدم تأثر اجلزائريني بالعمل الدعائي و الوعي
 .تقوم به أجهزة جيش و جبهة التحرير الوطنيني

 خرتاق إمكانية تكوين أنصار و موالني هلا من بني اجملتمعني و هذا من خالل عمليات اال
 .اإلسرتاتيجي اليت طبقتها فرنسا يف السجون و احملتشدات

  أن يتم تنظيمهم ضمن كتائبستخدام هؤالء األنصار عند الضرورة،و ذلك بعد اإمكانية 

 4.مطاردة خاصة

                                                 
،ص ص  1040، اجلزائر دار احلكمة للنشر، ،4591-4599ة ستعمارية يف الوالية الرابعجرائم فرنسا اال رشيد الزبريي،-1

 :ظر أيضا، و ين411-419
Mohamed Teguia ,L’Algerie en guerre ;office des publications universitaires ,Alger, 1988, p 

261. 
2-Ibid419-411ص ص املرجع السابق، الزبريي،رشيد : أيضا  ، و ينظر. 
. ح.ب.د.و.، م(09، )، جملة املصادرأحسن بومايل، مراكز املوت البطيء وصمة عار على جبني فرنسا االستعمارية، -3
 499-492ص ص ،املرجع السابق، حممد األمني بلغيث:، و ينظر أيضا 32، ص1003، اجلزائر، ماي4591ن.أ.ث.و
 .نفسهاملرجع  -4
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قطع الطريق ن وراء إقامة هذه احملتشدات إىل ستعمارية كانت هتدف مالسلطات اال فإذن،
و قد أقامت  تزويد و إمداد جيش التحرير الوطين و جتفيف مصادر دعمها،لاجلزائري  على الشعب

 1.إدارة هذه احملتشدات مراكز خمصصة للتعذيب
 .الجغرافي للمحتشدات بالوالية الخامسةالتوزيع  -1

و كانت  شتداد الثورة، قام اجليش الفرنسي بإنشاء عدد من احملتشدات بالوالية اخلامسة،نظرا ال
من أشهر احملتشدات اليت حشدت فيها املرأة  أغلب هذه احملتشدات توجد يف مناطق جرداء، و

 :اجلزائرية و عائلتها نذكر البعض منها

 و هذا يدل على مدى ،2سان قدر عدد احملتشدات حوايل واحد و مخسني حمتشديف منطقة تلم

و أيضا ملوقعها اإلسرتاتيجي نظرا لتواجدهم على  مساندة سكان هذه املنطقة للثورة اجلزائرية، 
فقد مّت جتميع سكان بين هديل بتلمسان على سبيل املثال يف احملتشدات  احلدود اجلزائرية املغربية،

 :التالية

 .حمتشد عني الدجاج و نقل إليه سكان أحفري و أوالد سليمان-

 أوالد بوخريض، وذانة،أوالد بنوار، أوالد بومدين، حمتشد املطمر و نقل إليه سكان بين حسون،-

 3(.S.A.S) و كان هذا احملتشد مقرا لالصاص

أن ننسى  دون4، حمتشد تريين بسبدو نقل إليه سكان مرشيش و أيضا سكان املناطق اجملاورة-
 هذه ءإنشا متّ  و قد ،(تريين) املنطقة املفروش و دزاريف و تال تريين املتواجدين بنفس :حمتشد

 4599.5 احملتشدات سنة

                                                 
مكتبة  ،4591-4930 ،امللتقى الوطين حول تاريخ منطقة سيدي بلعباس خالل الفرتة اإلستعمارية حممد جماود و آخرون-1

 .492،ص ،اجلزائر و التوزيعالرشاد للطباعة و النشر 
 .مديرية اجملاهدين لوالية تلمسان ،مكتب الرتاث الثقايف و التارخيي ، حمتشدات والية تلمسان إبان الثورة-2
 .11املرجع السابق، ص  حممد بن دمحان،-3
 .نفسهاملرجع  -4
 .الية تلمسان إبان الثورةمديرية اجملاهدين لوالية تلمسان، مكتب الرتاث الثقايف و التارخيي ،حمتشدات و -5
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حمتشد :كما كان هبذه املنطقة حمتشد آخر و هو  1كان موجودا يف منطقة سبدو،:حمتشد لعوج-
قد كان  و اره باقية إىل اليوم،ال زالت آث 4599سيدي املخفي بسيدي اجلياليل الذي أُنشا سنة 

 .2عبارة عن حمتشد و مركز للتعذيب و القتل يف نفس الوقت

و بعد طرد  ،4514مسي نسبة إىل مزرعة املعمر أنيسطا اليت بنيت سنة ( أنيسطا: )حمتشد مهراز-
إىل مثان مث وسع  مساحته هكتارين ،4599 نوفمرب 41إىل حمتشد بداية من  لتوّ صاحبها منها ح

 .ارات هكت

يرتبع على مساحة  ،4599و فتح يف ديسمرب 4599شر  يف بنائه يف أوت : حمتشد بوطرق-
،كان  وصل عدد اجلزائريني فيه إىل مثان مائة قدرت بستة هكتارات ليوسع إىل مثاين هكتارات،

 3.غتصاب الفتياتاميارس ضدهم كل أنوا  التعذيب خاصة هتك أعراض النساء و 

قامت  لتفاف الشعب حول الثورة باملنطقة اخلامسة،و نظرا ال :باسو يف منطقة سيدي بلع
 إثنا عشر ألف  4595،بلغ عددها سنة   يف حمتشداتنيستعمارية بوضع اجلزائريالسلطات اال

وصلت نسبة  4590و يف سنة يف سيدي بلعباس،( 41134)و واحد و ثالثون أربعمائة و
 و من أهم احملتشدات اليت أنشأهتا  رة،من جممو  سكان الدائ% 49.9كان احملتشدين سال

S.A.S  4سيدي بلعباس نذكر منها يف أرياف: 

 و يبعد عن سيدي بلعباس بسبعة  ،4592ة أنشأ بالقرب من سجن بوسوي سن :حمتشد الضاية-
 .كلم(92)و مخسني

- تلمسان -أنشأ يف موقع إسرتاتيجي وسط مثلث سيدي بلعباس: حمتشد موالي سليسن-
 .12،35،20فرتق الطرق الوالئية رقميف م سعيدة،

                                                 
 .44:30على الساعة 1041-40-19يوم لقاء شخصي مبقر املتحف اجلهوي بتلمسان، اجملاهدة مرمي برحال،-1
 .مديرية اجملاهدين لوالية تلمسان، مكتب الرتاث الثقايف و التارخيي، حمتشدات والية تلمسان إبان الثورة-2
 .102-109ص ص ،،املرجع السابقخرون و آ حممد جماود-3
 .495نفسه، صاملرجع  -4
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حتشد فيه مخسة و عشرون او قد  مبصطفى بن إبراهيم حاليا، (Boulet)حمتشد اللوزة يف بويل-
 .جزائري(19000)ألف

كلم، يف (19)يبعد عنها خبمسة و أربعني مشال غرب مدينة سيدي بلعباس، :حمتشد وادي برقش-
بعد أن أرغموهم على بيع قطعاهنم  ،وار برقشقام اجليش الفرنسي بتجميع سكان د 4592 سنة

قامت  4595ة سن يف و ،فأصبحوا متسولني بعدما كانوا أصحاب أمالك، و األغنام من األبقار
و اجلزء الباقي إىل  ، برتحيل جزء كبري من سكان دوار برقش إىل حمتشد اللوزة S.A.S  إدارة

و هذا بعد األوضا  الكارثية اليت   يف مدينة سيدي بلعباس، (Gambetta) حمتشد حي قمبيطا
 1. كان يعيشها سكان هذا احملتشد

شواربية و أوالد عطية  حتشد فيه سكان دوار جعافرة،ا،حيث 4599 سنة:حمتشد وادي سفيون-
 2.الذين كانوا متمركزين يف جنوب شرق مدينة سيدي بلعباس

 ،3مناطق اجلزائر بالكرومكانت تعترب من أغىن ( عني متوشنت و وهران) يف املنطقة الثالثة
فإن سكان  و كذا خلنق الثورة و منع اجلزائريني من إمداد الثوار، و خوفا على مصاحل املستوطنني،

فدائرة عني  ستعمارية اليت مجعتهم يف حمتشدات،هذه املناطق مل يسلموا من بطش اإلدراة اال
ثالثون ألف و ثالثة و تسعون  ،حشد هبا مركز جتميع( 19) متوشنت فقط كان هبا مثانية و عشرين

، نذكر البعض من هذه احملتشدات 4594ئيات سنةاحصإو هذا حسب ( 30053) شخصا
 :هي املتواجدة هبذه دائرة و

ساكن ( 9900) حمتشد دوار موالي مصطفى بعني متوشنت كان يضم مخسة آالف و مخسمائة -
 .4594سنة

                                                 
 .420-495،ص ص ،املرجع السابقو آخرون  حممد جماود -1

2
 - Redouane Inad Tabet et Taib Nhari ,op.cit ,p259. 

تاج اخلمور  يف م القياسي يف إنو اليت كانت تفخر بإمتالك الرق هكتار، 10017فمثال بلدية محام بوحجر حاليا كانت هبا  -3
 Michel Cornaton ,op.cit, p145:نظر إىلي .هكتولرت سنويا 977777فرنسا و اجلزائر مبا يقارب 
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،حمتشد  (ساكن1900يضم) بيزي تشدحم :محام بوحجر فكان هبا احملتشدات التالية أما-
 و ،(ساكن4200يضم) (fer à cheval)أشوفال ،فري (ساكن4490يضم)( Solaire)صولري

 4594.1ة سن هذا حسب إحصائيات

هبا  كان حباسي الغلةو  ساكن،4300كان به (املاحل حاليا)حمتشد سيدي سعيد برييوصاالدو-
 كان (تارقة حاليا) أوالد الكيحل بتريغو،أما حمتشد  ساكن4305حمتشد بومجعة الذي كان يضم

 2.جزائري 4459يضم

منسة إىل غاية أول جوان ( 30000) كانت تضم ثالثني ألف  ،و يف والية تيارت حاليا
نسمة  (31100)لنجد أن العدد ارتفع  و تزايد احملتشدين إىل أربعة و ثالثني و مئاتني  ،4590

مركزا  (33) موزعني على ثالثة و ثالثني ،4594فريليف الفرتة املمتدة من أول جانفي إىل أول أ
 و بعد مخسة أشهر فقط وصل عدد احملتشدين إىل مائة و أربعة و عشرين ألف  للتجميع،

موزعني على  نسمة أغلبهم نساء و شيوخا و أطفاال، (411199) و مخسة و مخسني ئةاأربعمو 
 3.مركزا للتجميع (445) مائة و تسعة عشر

من البدو ( 100000) إذ مّت حشد قرابة أربعمائة ألف دو من هذا التجميع،و مل يسلم الب
كولومب  ،املدية ،باتنة، هران و سعيدة، تيارت،: و أشباه البدو حتت اخليام خاصة يف مقاطعات

و قد تكثفت خاصة يف اجلنوب  ،4592ة بتداء من سنا،لقد شر  يف جتميعهم  بشار و عنابة
كّلف فيلق من اجليش الفرنسي  4595 و يف سنة ،4599ة ويلية سنبتداء من شهر جاالوهراين 

كان اهلدف منها جتميع سكان   ،"السهل"و مسيت هذه العملية ب ،بالقيام بعملية جتميع البدو
،و عندما  ،و حرق هذه القرى بعد إجالء ساكنيها القرى و مجيع عشائر البدو يف مراكز جتميع

،قام اجلنود بإعدامهم قرب  قاذ جزء من متاعهم من التلفمدنيا إن( 39) و ثالثني حاول مخسة
 4.و دفنوهم يف قرب مجاعي -بوقطب-مركز اللفيف األجنيب  مسلك غرييفيل

                                                 
1
 - Michel Cornaton, op.cit ,p156. 

2 - Ibid. 
 .93خلضر بوالطومني، املرجع السابق، ص-3

4
- Michel Cornaton, op.cit ,p p103-105. 
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مركزا ( 43)،جند بدائرة عني الصفراء ثالثة عشر من بني احملتشدات اليت مجع هبا البدو و
كما مّت جتميع و حشر  شخصا،( 9119)تعداد سكانه مثامنائة ألف و أربعمائة و مثانية و عشرين 

 فبها عشرة (جرييفيل) أما بالنسبة لدائرة البيض 1.بكولومب بشار إىل أسوار العبادلة" الدوي منية"
يف  اشخص   (11415) هبا أربعة و عشرين ألف و مائة و تسعة و عشرين مراكز جتميع، (40)

كن و حسب إحصائيات مديرية و ل 2خيمة،( 3913) ثالثة آالف و مثامنائة و ثالثة و أربعون
 اجملاهدين لوالية البيض فإن عددها بلغ تسعة و ثالثني حمتشد موزعني على مساحة هذه املنطقة،

 :من بينها

سيدي  سيدي أمحد بلعباس، فيه سكان قرى التواليل، عمج ،4599 حمتشد بوعالم أنشأ سنة-
 .يف آن واحدكان عبارة عن حمتشد و مركزا للتعذيب  سيدي سليمان، طيفور،

شن جيش التحرير  مورست به شىت أنوا  التعذيب،4590ة حمتشد اخلنفوسي بالبنود أنشأ سن-
و ألقت السلطات  حراس فرنسيني،( 01) الوطين هجوما على هذا احملتشد ،قتل فيه أربعة

ستعمارية يف نفس كما أنشأت السلطات اال ستعمارية القبض على مخسة و عشرين مسبال ،اال
 .45953حمتشدا آخرا و هو حمتشد زريديب سنة( البنود) ةاملنطق

فّضل العديد من املسؤولني  ،4590و 4595و أمام تزايد عدد احملتشدات بني سنيت 
 العسكريني ختفيض األرقام و هذا بإنشاء احملتشد جبوار مركز سكاين حىت ال حيسب يف الغالب،

 4.هلا يف أية وثيقة رمسية و هناك عدد كبري من التجميعات يف اجلزائر ال وجود

حصيائيات تثبت أن إ 4592 و قد قدمت القيادة العامة الفرنسية للرأي العام يف جويلية
و لكن موظفي  ،....جزائري( 410000)عدد احملتشدين يف منطقة وهران بلغ مائة و أربعني ألف

                                                 
1
- Michel Cornaton,op.cit ,p p107-109. 

2-Ibid, p106 
 (.البيض)مديرية اجملاهدين لوالية البيض، مكتب الرتاث الثقايف و التارخيي، احملتشدات باملنطقة الثالثة للوالية اخلامسة التارخيية -3

4-Michel Cornaton ,op.cit ,p122. 
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يقدر عددهم يف ،حيث  الوفد العام الفرنسي يعرتفون من جهتهم بأن هذه األرقام غري صحيحة
 1.نسمة( 20000) نسمة و ليس سبعني ألف( 400000) ألف تلمسان مبائة نطقةم

قد أضيف ، 4595أنه خالل شهري ماي  و جوان  (Boutier)و يعرتف الكولونيل بويت
 (129000) ما يزيد على مائة ألف نسمة من احملتشدين على مئاتني و مخسة و سبعني ألف

 إىل مثانني ألف( 10000) و عشرين ألف ة تلمساننطقملئري نسمة من سكان الريف اجلزا
تغنيف حاليا ضمن عملية  (Balikou)نسمة من الريفيني أضيفوا لناحية معسكر باليكو (90000)

 2.التاج

 .دور المرأة بالمحتشد-1-1

قتلعهم من احشد اجليش الفرنسي العائالت اجلزائرية يف حمتشدات بعدما هّجرهم من مساكنهم و 
فلم تسلم املرأة اجلزائرية من هذا الفعل و كان عليها تقّبل الوضع، و العمل على ختفيف  اضيهم،أر 

قد زادها هذا اإلجراء التعسفي إصرارا على مواصلة النضال إىل أن  و آالم و معاناة الزوج و األبناء،
 .تتحرر البالد و خيرج املستعمر الفرنسي من اجلزائر

 .االحياة اليومية فيه-أ

ستعمارية سكان األرياف يف احملتشدات و سّيجتها بأسالك شائكة،و كانوا ضعت القوات االو 
 أو يف بيوت قصديرية  ،3،أما البقية فكانوا يلجؤون إىل القريب للعيش فيه يعطون لبعضهم خياما

 و تذكر اجملاهدة  ،4ذات مرافق مياه مشرتكة متعارضة مع قيم اجلزائريني و لوحية و ديسية،
أن السلطات  اليت كانت تناضل يف املنطقة الثامنة من الوالية اخلامسة، "يحليمة عمار "مرضة و امل

                                                 
 .12خلضر بوالطومني، املرجع السابق، ص-1
 .94املرجع نفسه ،ص -2
: على الساعة 1049-41-41 يوم ة مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان،املقابلة الشخصي املدعو رشيد،الطيب بن أمحد -3

44:09. 
 .11ص  خلضر بوالطمني، املرجع السابق،-4
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و جعل كل  االستعمارية قد أوجدت وسيلة لعزل الريفيني عن الثورة بأن وضعتهم يف احملتشدات،
 1.خيمة جبانب األخرى و كأهنم يف سجن

،فالسننكان ينندخلون و خيرجننون  فكانننت املننرأة و الكننل علننى حنند سننواء يعيشننون عيشننة مزريننة
 بل أنه حّرم اخلروج على الرجال يف النبعض منهنا  على كل من يشتبه يف أمره،ج و مينع اخلرو  برخصة،

 . 2و جين الزيتون و الثمار إال للنساء بغية احلصول على احلطب و البقول وجلب املاء، و مل يسمح

مصاحلها  القوات الفرنسية وفقد كانت  كانت احلراسة مشددة داخل احملتشد و خارجه،
كجلب   ،األمنية تعطي رخصا خاصة للنساء يف توقيت زمين معني و حمدد لقضاء بعض حاجياهتن

بتفتيش ، و قد كّلفت فتيات جزائريات متعاونات مع السلطات الفرنسية 3احلطب و املاء و الرعي
 احملتشد خوفا من نقل  و ما حيملونه عند خروج و دخول تفتيشا دقيقا ألجسامهن، 4هذه النساء

مع مراقبة و تتبع حتركاهتن بواسطة  أو تسريب أي مأكوالت أو وثائق من و إىل اجملاهدين،
يف إسرتاتيجية  تصال بأعضاء جبهة و جيش التحرير الوطين،خوفا من اال (Jumelle)املنظار

 .5"ملا يقل أو جيف املاء ميوت السمك " القوات الفرنسية

 يرصدون كل حتركات اجلزائريني، هنارا،و ة داخل هذه احملتشدات ليال فالرقابة كانت مشدد
قرتبوا منه ليعرفوا ا،إال و  فإن الحظ احلراس الضوء يف أي منزل أو مسعوا بكاء طفل أوصراخ إنسان

و اليت نصبت يف  ،نريان الرشاشات حنوه و إذا الحظوا أدىن حركة خارج املنزل تصوب سبب ذلك،
 و زودت احملتشدات بالوالية اخلامسة باألضواء الكاشفة  ،6راقبة املركز العسكريمجيع زوايا برج م

كما جهزهتا بفرق  و مكربات الصوت اليت تصب وابل من التهديدات و الدعاية لغسل األدمغة،

                                                 
شهادة حية للمجاهدة حليمة عماري قام هبا األستاذ بوجلة عبد اجمليد على هامش امللتقى الوطين حول دور املرأة يف الثورة -1

 (.، قرص مضغوظ حبوزة الطالبة1009ماي 11-14: يرية بالوالية اخلامسة يوميالتحر 
 :على الساعة 1049-04-01 يوم املقابلة الشخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان، الطيب بن أمحد املدعو رشيد،-2

 .11ص، خلضر بوالطمني، املرجع السابق: نظر أيضايو 44:19
 .300-155ص ص ق،،املصدر الساب حممد قنطاري-3
 .91خلضر بوالطمني، املرجع السابق، ص -4
 .300-155،ص ص ،املصدر السابق حممد قنطاري -5
 .91خلضر بوالطمني، املرجع السابق ،ص-6



 السياسة اإلستعمارية تجاه المرأة الجزائرية           الفصل الرابع    

 

295 

 

القومية اليت تسهر على راحة اجلنود الفرنسيني مقابل تضييق اخلناق على احملتشدين خاصة باحلرب 
 .1النفسية

 ستعمارية التحركات يف احملتشد و ذلك مبنح رخص للدخول لقد ضبطت السلطات اال
ففي حالة اخلروج كان يسمح فقط للمزارعني و رعاة املاشية مع حتديد   و اخلروج يف أضيق نطاق،

 2.منها ما هي يوميا و منها ما هي شهريا حىت ال يستفيد منها الثوار كمية مؤهنم،

ستمرار و التأكد من وجهتهم و أغراض سفرهم حىت ال يكون اافرين بكما قاموا مبراقبة املس
و يف  و كثريا ما سلبوا الناس أمواهلم و أمتعتهم بدعوى أهنا موجهة للمجاهدين، هلم عالقة بالثوار،

حالة دخول املسافر القادم لزيارة أهله تسحب منه الرخصة اليت كانت معه و تسجل العائلة اليت 
ألنه مينع وجود فرد زائد على أفراد األسرة املسجلني لدى بطاقة  ان سكنها،يقيم عندها و عنو 

فد جديد من شأنه أن ابو  (S.A.S) الصاص فعدم إشعار مكتب ضباط ،(S.A.S)الصاص
 3.يعرضه هو و مضيفه إىل ما ال حيمد عقباه

سب فضال عن ذلك رّقمت اإلدارة الفرنسية اخليم و اخليول وفق األرقام التسلسلية و ح
 اجملمعات السكنية، لكل قبيلة بالنسبة للبدو،و لكل حي سكين بالنسبة للمدن و القرى

 يشكل حلقة وصل و عني مراقبة (S.A.S)و يعني رئيسا من طرف الصاص و املداشر، 
، يطبق (S.A.S)،باإلضافة إىل رئيس و أعضاء اجمللس البلدي املعينني على مستوى إدارة الصاص

 4.املستمرة من الغروب إىل الشروق الطوارئحظر التجوال يف إطار حالة يف احملتشدات أيضا 

،و مل يبق يف خميمات احملتشدات  تحق معظم الرجال بصفوف جيش التحرير الوطيناللقد  
 سوى النساء و الشيوخ و الصبيان حتت الرقابة املشددة مع تعرضهم لفنون التعذيب و القتل،

 القوات الفرنسية و اجملاهدينشد أو عند قيام معارك قتالية بني و عندما كان يفر أحدهم من احملت

                                                 
 .413نادية قراوي، املرجع السابق، ص-1
 ،40:30:ساعة،على ال1041-44-11: يوم محام بوحجر،قسمة :حيي زياين ،مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين -2

 .99ص ،املرجع السابق خلضر بوالطمني،: و ينظر أيضا
 .املرجع نفسه -3
 .39-31، ص ص4559-05-40:يوم امللتقى الوطين الربع لكتابة تاريخ الثورة،-4
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،إال  فقد كان مينع اخلروج منه و يفرض عليهم احلصار لعدة أيام بالقرب من املخيمات و احملتشد،
 ، ستقالل بالدهماأهنم صمدوا و رفضوا احملتل الغاصب و قدموا الغايل و النفيس مهرا للحرية و 

فاجملاهدة مرمي برحال قد  .1فس و الزوج و األبناء شهداء قربانا حلرية البالدفقد قدمت املرأة الن
 2.جتماعية و نقص الغذاءبنها التوأم بسبب سوء األوضا  االافقدت 

كان يقضي النقيب الفرنسي بعضا من وقته يف  و إلذالل اجلزائريني يف هذه احملتشدات،
 3ستعداد الشيوخ،او تصحيح وضعية  باط الصف،تعليم اجملتمعني كيفية أداء التحية للضباط و ض

أما النساء و خصوصا املسنات منهن ،كان املستعمر يفرض عليهن تعرية رؤوسهن حىت يتم 
كما   4.و ذلك لصنع بطاقات التعريف هلن حملتشداأو و هذا مبجرد تنصيب املعسكر  تصويرهن،

، للتنظيف  لذين كانوا يقومون حبراستهمكانت املرأة جترب على الذهاب إىل مركز اجلنود الفرنسيني ا
 ضطهاد،فكانت مضطرة على حتمل كل هذا اال هلم و الطبخ أو الرقص هلم من باب التسلية

ي كانت تالقيه املرأة يف ذوحشي الغتصاب ال،دون أن حنكي عن اال و التحقري فقط لتنجو حبياهتا
 5.خاصة صربة و سانتلمو هذا ما كان حيدث يف حمتشدات مبنطقة . هذه احملتشدات

 فتحطم و خترب و تنكل باملواطنني كانت قوات العدو تقوم يوميا بتفتيش هذه املراكز،
 ،6و حتجز على احملاصيل الزراعية و على رأسها احلبوب عند جنيها بنواحي عني متوشنت األبرياء،

 كان املواطنحيث   بل ذهبت هبم الوقاحة إىل أبعد من ذلك، ،7يقتطعون منها أعشارا فادحة أو

                                                 
 .300-155ص ص املصدر السابق، حممد قنطاري،-1
 . 40:30:ة على الساع1041-40-19، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان يوممرمي برحال-2

3-Michel Cornaton, op.cit, p101. 
 .409، املرجع السابق،ص..مصطفى خياطي، معسكرات التجميع-4
على  1041-41-34يوم مبقر منظمة اجملاهدين بوالية تلمسانطيب بن أمحد املدعو رشيد،مقابلة شخصية لا-5

-04-01:ملتحف اجلهوي لوالية تلمسان باللة سيت، يوم،و كذا مقابلة شخصية لنفس اجملاهد مبقر ا 44:30:ةالساع
 .44:19:، على الساعة1049

 .491،ص املرجع السابق ميلود رقيق،-6
7
- Michel  Cornaton,op.cit, p97 
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 ،أو حىت إشعال مصباح أو نارا ليال، يعاقب بصرامة إذا وجدت يف جيبه علبة من التبغ أو الكربيت
 1.الوطين التحريرشارة إىل أفراد جيش و جبهة إألهنم كانوا يعتربون ذلك 

البطاريات من  اقتناءكغريها من املناطق األخرى كان ( عني متوشنت)كما أن املنطقة الثالثة 
،ألهنا كانت  ستعمارية كانت ختاف من أهنا تتسرب للمجاهدين،ألن اإلدارة اال ستحيالتامل

إال عن طريق ها ئشراهلذا كان ال يتم  و ،2لشبكات الراديو االستقبالرسال و تستعمل يف أجهزة اإل
بعدما يوجه له الطالب رسالة يذكر فيها رقم رخصة  الرخص اليت متنح من طرف رئيس الشرطة،

 3.اء و عدد البطاريات و الراديو املستعملالشر 

قتصادية للجزائريني ألهنم مل يعودوا قادرين على زراعة أراضيهم اليت باتت تدهورت احلالة اال
 كانت إدارة احملتشد تقدم كيلوغراما من السميد لكل شخص  ،4بعيدة أو واقعة يف املناطق احملرمة

ر صحة السكان اجلزائريني يف هذا احملتشد نتيجة لسوء مما أدى إىل تدهو  و مرة واحدة يف األسبو ،
 فلم جتد املرأة يف حمتشد صربة بنواحي ،5التغذية اليت أثرت على صحة األفراد خاصة األطفال

  ،(مادة كانت تعطى للبهائم كعلف)تلمسان ما تقدمه ألوالدها لسد رمقهم سوى خنالة التيار
و كانوا  ستعمال اآلدمي،اس ألهنا ليست صاحلة لالو اليت كانت تتسبب يف قتل العديد من الن

قلة األكل  و لت اجملاعةفحوّ . 6يلبسون قميص واحد يف أيام الشتاء الباردة ميشون حافني القدمني و
و هذا ما  7.تلك احملتشدات إىل مقابر مجاعية دفن فيها الكثري من األطفال و النساء و الشيوخ

الطبيب  بعد معركة جبل مناور أصبت بشلل يف رجلي فقرر:" تذكره اجملاهدة صليحة خيو إذ تقول
احلدود الغربية  و للوصول إىل أن أنقل إىل القاعدة الغربية ألن عالجي يتطلب محية معينة و رعاية،

اليت أكثرت هبا السلطات الفرنسية  (سيدي بلعباس) أنا و اجلنود باملنطقة اخلامسة ررتم
                                                 

 .491،ص املرجع السابق ميلود رقيق،-1
2-Mohamed Debbah ;op.cit ;p65. 

  .491ص ،املرجع السابق، ميلود رقيق-3-
4-Michel Cornaton,op.cit, p93. 

 .439-439،ص ص  املرجع السابق ،يوسفيزهرة -5
 ،1049-04-01:يوم املتحف اجلهوي لوالية تلمسان باللة سيت، مبقرمقابلة شخصية  طيب بن أمحد املدعو رشيد،ال-6

 .44:19على الساعة
 .439-439ص ص  ،املرجع السابق، يوسفيزهرة -7
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و يعيشون  فالناس ال جيدون ما يسد رمقهم، نت كارثة طبيعية،فرأيتها من بعيد فكا احملتشدات،
ذنبهم الوحيد هو مساندهتم للثورة اجلزائرية و متسكهم  ،،إذ أصبحت مقابر مجاعية فقر مدقع

 "1.باحلرية

حمققني إىل احملتشدات اجلزائرية، إلعطاء الصورة ( 09) قد بعثت احلكومة الفرنسية ستة و
 (Michel Rocard")ميشال روكار"فكتب املفتش املرتبص ن داخلها،احلقيقية عن أوضا  السكا

 املمثل العام باجلزائر، (Dolouvrier) رسالة و سلمها إىل دوليفري 4599يف هناية ديسمرب 
حيث الحظ هؤالء  وضعية السكان فيها سيئة، أكدوا كلهم على أن كل املراكز اليت مّت زيارهتا،

و يأكلون  يقيمون حتت خيمة واحدة، شخصا،( 43)الثة عشراحملققون وجود غطاء واحد لكل ث
 2.و كان الكثري منهم يأكلون احلشيش فطرية و شيئا من السميد،

إذ كان يتعرض فيها اجلزائريني " مراكز للموت البطيء "كانت احملتشدات تشكل حقيقة 
إضافة  ل الشاقة،و للجو  و األمراض املعدية و األشغا بصفة مستمرة حلر الصيف و برد الشتاء،

 الصاص اليت كان ميارسها ضباط "غسل الدماغ"إىل التعذيب و أساليب احلرب النفسية و 
(S.A.S)  رتفع عدد األشخاص فيها إىل حوايل او مع مرور الوقت زاد عدد هذه املراكز،كما

 3.شخص ثالثة ماليني

 .ستمرارية العمل الثوريا -ب

، قد عايشوا الثورة حىت املدن الذين وضعوا يف احملتشداتإن سكان األرياف و اجلبال و القرى و 
خالطوا اجملاهدين و مسعوا منهم و تعلموا على أيديهم، فنمت بداخلهم فكرة اجلهاد  عند قيامها و

فلم يتوانوا و لو للحظة يف مساندة الثورة و دعمها بكل الوسائل اليت  ستقالل،و احلرية و اال
غسل أدمغة ( S.A.S) املصاحل اإلدارية للشؤون األهليةرغم حماولة  .احملتشدات هذهأتيحت هلم يف 

                                                 
 :على الساعة 1049-02-10م يو  اهدة روميك ميينة بلوسطو بوهران،مقابلة شخصية مبقر سكىن اجمل صليحة خيو،-1

05:19. 
2-Farouk Benatia, op.cit, p 495.   

 .12ص املرجع السابق، بورنان،سعيد  -3
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و حماولة إظهار فرنسا على أهنا هي أم  ،اليت غرستها فيهم الثورة املبادئهؤالء السكان من 
 .اجلزائريني و أن إخراجها من اجلزائر ضرب من املستحيل

اليت كانت تعيشها و تالقيها ،عاناة إن املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة و على الرغم من كل امل
بل أعطتها هذه املعاناة و السياسة  إال أهنا مل تستسلم و مل ختذل الثوار، يف هذه احملتشدات،

،كدليل  بتكرهتا يف احملتشداستعمارية املسلطة عليها الدفع لتستمر يف نضاهلا بكل الطرق اليت اال
ى املضي قدما لتحقيق النصر أو الشهادة يف سبيل على رفضها التام للعدو الفرنسي و إصرارها عل

 .الوطن

  4590 ففي سنة فقد استمرت النساء يف متوين اجملاهدين حىت بعد إقامة املناطق احملرمة،
 1.بتموين جمموعة من اجملاهدين( معسكر) مبنطقة زالمطةقامت النساء و األطفال احملتشدين 

حسب ف ،ألكل و املؤونة جلنود جيش التحرير الوطينيصال اعدة أساليب إلستعملت املرأة ا قدو 
املرأة   أن -2الذي كان مقيما هو و عائلته مبحتشد نواحي مشرية -"بن حيي زياين"شهادة السيد
املاعز  3لتقاط الزيتون املبعثر لتضع املؤونة داخل لعمارةاخروجها من احملتشد للرعي أو كانت تنتهز 

فتغتنم الفرصة اليت تغيب فيها عن   قماطة الطفل الرضيع،أو يف و يف حضنها حينا آخر، حينا،
فتستخرجها من لعمارة لتضعها بني األشجار،ليأيت اجملاهدون و يأخذوهنا بعد  أنظار املستعمر،

 .4ذلك

                                                 
1
 - A.W.M, Nº 74, depertement de Mostaghanem, sou préfecture de Palikao, affaires Alge - 

riennes ,Nº 119/S/AA ,28-06-1960. 
، الذي  4503ببين عقبة والية النعامة، ابن اجملاهد هامشي زياين ،املولود سنة 4513-09-01بن حيي زياين، مولود يوم -2

بن حيي زياين،مقابلة شخصية مبقر منظمة :ينظر إىل.)4591و إىل غاية  4599كان عضوا يف املنظمة املدنية مبشرية منذ سنة 
 .40:30:على الساعة 1041-44-11 :يومقسمة محام بوحجر، :  اجملاهدين

شهادة  مذكرات الرائد حممد الصايكي، حمفوظ اليزيدي،:ظر إىلين.)ملنع صغارها من الرضع هو جيب يوضع فيه ضر  املاعز-3
 .419ص ،1040، اجلزائر دار األمة، ثائر من قلب اجلزائر،

، 40:30:،على الساعة1041-44-11: يوم ر،محام بوحجقسمة : بن حيي زياين ،مقابلة شخصية مبقر منظمة اجملاهدين-4
 .419، املصدر السابق، صحمفوظ اليزيدي:و ينظر أيضا
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اخلبز متثلت يف نقل  لتموينهم، تلمسان فقد اهتدت إىل خطة أخرىاملرأة بنواحي  أما           
 ،1فتبيع البعض منه و البعض اآلخر توصله للمجاهدين ة أهنا ذاهبة لبيعه،على ظهور احلمري متظاهر 

 و مساعدة الضعفاء  الثورة، مبادئللمحافظة على  إرشادهمكما كانت تقوم بتوجيه السكان و 
و حسب اجملاهدة رقية  ،2شرتاكات و التربعات لفائدة الثورة داخل احملتشدو مجع اال و األرامل،

" حمتشد بيزي" ستعمارية بوضع الشعب اجلزائري بملا قامت السلطات اال ":سليماين اليت قالت
جبمع  افت،إذ كلّ  واصلت نضاهلا هي و والدهتا املتواجد حبمام بوحجر بالقرب من عني متوشنت،

مراعية األوضا   واحدة منهن فرنك فرنسي واحد، كل علىفرضت ،اليت  شرتاكات من النساءاال
 ".3النساء قتصادية هلذهاال

 ستمرت مبساندة الثورة رغم تواجدها باحملتشداتاأن املرأة  اجملاهد الطيب بن أمحديؤكد و 
،فمثال كان  ف املرأة يف احملتشد بتوزيع املناشري لإلعالم و لتحفيز الشعب اجلزائريكنا نكلّ  :"فيذكر

 املناطق األخرى،يف فالوسن و يف وهران و غريها من  يتوجب علينا توزيع املنشور يف وقت متزامن،
 و بالفرنسيني ىو هذا حىت تعلم فرنسا أنه لنا نظام نسري عليه،كما كانت النساء تتصلن باحلر ك

 احملتشد إىلو تنقل الرسائل من داخل  شرتاكات منهم،واألوروبيني املتعاونني مع الثورة جلمع اال
 دعاية للثورة و نشر احلماسة و كان للمرأة يف احملتشد دورا آخر متثل يف ال ين و العكس،اجملاهد

 إذ كانت تتغىن فيه بالثورة و بإجنازاهتا و اجملاهدين و شجاعتهم  ،4و ذلك بنظم الشعر امللحون
" فمثال السيدة  ستعمار و قادته و جنوده و قواته،كانت و يف نفس الوقت هتجو اال و صفاهتم،
قد نظمت شعرا هجت فيه اجلنرال  - اليت كانت بأحد احملتشدات مبنطقة تلمسان -"زهرة خبالد

                                                 
على  1041-41-34يوم مبقر منظمة اجملاهدين بوالية تلمسانمقابلة شخصية  يب بن أمحد املدعو رشيد،الط اجملاهد-1

 .44:30:ةالساع
 .399،ص ، املرجع السابق سامية خامس -2
 .49:30:مبقر سكناها حبمام بوحجر على الساعة 1041 -44-01 ليماين ،مقابلة شخصيةسرقية اجملاهدة -3
شعر موزون ينظم باللهجة العامية احمللية أو شبه فصيحة، فهو إبدا  شعيب شفوي، كانت تنظمه النساء : الشعر امللحون-4

رثاء أحد الشهداء، أو وصف أحوال اجلزائريني يف احملتشد، أو تنظمه  اجلزائريات للتغين ببطوالت اجملاهدين، أو وصف معركة أو
،يوم  مقابلة شخصية مبقر سكناها بباب وهران بتلمسان ،بن عراج عائشة:ينظر إىل.)من أجل الدعاية للثورة أو للدعاية املغرضة

دراسة :نطقة سور الغزالنيوسف العاريف ،الشعر الشعيب يف م: ،و ينظر أيضا 41:30:على الساعة 1041 نوفمرب 40
 .11،ص1041أثنوغرافية ، ختصص اللغة و األدب العريب،رسالة ماجستري، جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،
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 طويل غري1ديغول ما تا  مهة و نيفه :"،فقالت فيه ديغول عندما أصبح رئيسا للجمهورية اخلامسة
 3."السجن أدخلت شعرها ألقي عليها القبض و انتشرو ملا ، " 2للشمة

هذا ما  و  كانت املرأة تقوم أيضا بنقل القنابل بطرق ذكية جدا حىت ال يتفطن هلا املستعمر،
،اليت كانت تذهب إىل صربة  والدة اجملاهد الطيب بن أمحد "مرمي خبالد"كانت تقوم به السيدة 

بنها األصغر الذي تسلمه ال لتنقل القنابل من عند احلر كة املوالني للثورة و ختبؤها يف بردعة احلمار،
 و يف الغد تنقلها إىل الذي كان ميشي قبلها ليدخل به إىل احملتشد، حىت ال تثري الشكوك حوهلا،

و يروي نفس اجملاهد عن نضال أمه يف احملتشد إذ  جيش التحرير و ترجع مرة ثانية إىل احملتشد،
 ،عند خروجي من السجن أجربتين السلطات الفرنسية على اإلقامة اجلربية باحملتشد و :"يقول

و كذا حتركات  ه و نفسيته،كل ما أحلظه و أرقبه من حتركات الشعب اجلزائري و أعمال  نفكنت أدوّ 
فكانت والديت متثل مهزة وصل بيين و بني القادة يف  اجلنود الفرنسيني و أعواهنم داخل احملتشد،

اليت جلأت لتختبأ يف بيت  كتشف أمري و أمر والديت،ا قد متكنت من الفرار من احملتشد،ف و اجلبل،
فقامت السلطات الفرنسية بعملية  ،كحركي يف احملتشد(S.A.S)بنها قد جّنده ضباط امرأة كان ا

ألن صاحبة البيت و حىت تبعد عنها  إال البيت الذي خبأت فيه والديت، تفتيش مشلت كل املنازل،
ستضافة الضابط املسؤول يف بيتها ليتناول الغذاء أثناء تفتيش جنوده  ابنها احلر كي باالشبهات، أمرت 

 .4"ا الضابط موجود فيه فرتاجعوا و مل يفتشوهو ملا وصلوا إىل البيت وجدو  كل بيوت احملتشد،

                                                 
 .كلمة بالدارجة اجلزائرية و هي حتوير لكلمة أنف:نيفه-1
ن طريق األنف فيحدث الشمة هي كلمة بالدارجة اجلزائرية و تعين نو  من أنوا  التبغ يوضع يف داخل الفم أو يشم ع-2

 .عطاسا
-04-01:املتحف اجلهوي لوالية تلمسان هبضبة اللة سيت يوم مقابلة شخصية مبقر ،املدعو رشيد محدأطيب بن الاجملاهد -3

 .44:19:، على الساعة1049
على  1041-41-34م يو  منظمة اجملاهدين لوالية تلمسانمقابلة شخصية مبقر  ،املدعو رشيد دأمحطيب بن الاجملاهد -4

-41: شار  بلحمد احلاج،دائرة صربة والية تلمسان، يوم 43أخرى مبنزله الكائن ب مقابلة شخصية، و 44:30:الساعة
 .44:09:، على الساعة41-1049
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 عندما و خاصة كما أن املرأة كانت ترتصد جيش العدو و جتمع املعلومات عن حتركاته،
و عند عودهتم كان سكان  ،2ملطاردة الثوار يف اجلبال رفقة رجال القومية 1خيرج جنود الثكنات

و بفعل  من الذين كانوا يتعاملون معهم، 3احملتشد يعرفون و ببساطة عدد القتلى و اجلرحى منهم
و كان ذلك سنة ... هذا النشاط فبعض النساء قد حكم عليهن باإلعدام مثل اجملاهدة عطار

4590.4 

كننا يف الناحينة الرابعنة القسنم الرابنع  :"و تؤكد هنذا الطنرح اجملاهندة مشيسنة بابنا أمحند إذ تقنول
 املسنؤولونفأرسنل  تصنال بينننا و بنني املديننة،نقطنع االا (تلمسنان) من املنطقنة األوىل للوالينة اخلامسنة

و كاننت  ،فتوجنه إىل أحند احملتشندات فوشنوا بنه و قتلنوه، أحد اجلنود ملدينة تلمسنان ليأتيننا باألخبنار
 فتطوعننننت لتخربنننننا بنننناألمر فركبننننت حصننننانا و كانننننت حننننامال، "عائشننننة"مسهننننا امننننرأة ااحملتشنننند ذلك بنننن

 حنننتاللن خطنننت بعنننض األمتننار خارجنننه حنننىت تبعهنننا جننننود االو منننا إ و أرادت اخلننروج منننن احملتشننند،
 5".ستشهدت هي و جنينهااو أطلقوا عليها النار ف 

و ذلك عن طريق تزويدهم  مع جيش التحرير الوطين ضد العدو،كانت املرأة اجلزائرية تعمل 
أرملة و خري مثال على ذلك اجملاهدة حليمة  بتحركات جنوده املتواجدين بالثكنة داخل احملتشد،

إذ أهنا  ف بالنظام الثوري جلبهة و جيش التحرير الوطين داخل احملتشد بتلمسان، الشهيد املكلّ 
بصفوف القوات الفرنسية  اإلجباريةتصال مبجند جزائري يف اخلدمة العسكرية اكانت على 

 ...باحملتشد

                                                 
مبقر املتحف اجلهوي  شخصية مرمي برحال، مقابلة: ينظر إىل)ألن بعض احملتشدات كانت تقام يف ثكنات اجليش الفرنسي -1

 . 40:30:ةعلى الساع1041-40-19: يوم لوالية تلمسان
تنطق يف األوساط الشعبية بالقاف املعجمة نسبة إىل القوم، و هم من حيملون السالح إىل جانب اجليش :  رجال القومية -2

ناحية هذه اللفظة بدال من عبارة احلر كة رمبا لوقعها اخلفيف من ال اخلونة، و قد اسُتعملتالفرنسي و يركبون اخليل، و هم من 
 .92السابق،ص عبد املالك مرتاض،املصدر:ينظر إىل.)الداللية السيئة من لفظ احلر كى الدالة صراحة على اخليانة الوطنية 

 .495املرجع السابق،ص حممد األمني بلغيث،-3
: ةلى الساعع 1041-41-34:يوممنظمة اجملاهدين لوالية تلمسان ،مقابلة شخصية مبقر  محدأبن  طيبالاجملاهد  -4

44:30. 
 .49:00:ةعلى الساع 1041-41-34بتلمسان يومبأجليدة ،مقابلة شخصية مبقر سكناها  اجملاهدة مشيسة بابا أمحد -5
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قت و حطمت من ،فوجد منزله و دشرته قد أحر  و ذات يوم ذهب يف إجازة لزيارة عائلته بقسنطينة
و ملا عاد إىل وحدته العسكرية الفرنسية باحملتشد ...طرف اجليش الفرنسي و أسرت عائلته كلها

تصل كالعادة يف سرية بأرملة ا...تظاهر أمام اجلنود و الضباط الفرنسيني و كأنه مل يقع شيء
بوسائلها اخلاصة  الشهيد حليمة وأخربها القصة، و طلب منها أن خترب قيادة الثورة يف تلك اجلهة

ستقباله بعد فراره مع خمتلف األسلحة ،كما أعلمها عن الطريق الذي سوف يسلكه اجلنود ال لتتهيأ
ما على جيش التحرير الوطين إال أن يشتبك معهم يف حني  و ، 4590-44-42الفرنسيون يوم 

ذلك اليوم فأبيدت  لتحاق هبم، و فعال وقعت الكتيبة يف الكمني يفينتهز هو الفرصة للفرار و اال
 .لتحق اجلندي اجلزائري بصفوف اجملاهدين فغنم كل األسلحة و ذخريهتا احلربيةاو  عن آخرها،

 .1و قاموا بتعذيبها حىت املوت إلقاء القبض على اجملاهدة، متّ  التحقيق اكتشفوا احلقيقة وو بعد 

 ونني مع القوات الفرنسية،املرأة يف احملتشد الرجال يف عمليات تصفية اخلونة و املتعا ساعدت
ستعمارية تأخذ بعض النساء كانت السلطات اال :"و هذا ما تؤكده اجملاهدة مرمي برحال إذ تقول

تفق الثوار الذين كانوا معنا يف احملتشد بضرورة او  الاليت كن يف احملتشد لتطبخ للجنود الفرنسيني،
 ستعمارية حتقيقا،،ففتحت السلطات اال د له أحدهم و طعنه بسكنيفرتصّ  ،2"بيا "تصفية جزائري 

و أخذوا بتعذيب النساء بالكهرباء حبثا عمن أخرجت السكني و أعطته ملنفذ العملية ليقتل به 
بعد هذه العملية أخرجونا من الثكنة و أعطونا اخليام  :"و تردف نفس اجملاهدة قائلة .3"البيا 

،و بقينا يف حمتشد  نا جننيه من بيع احللفاءو قد كنا نأكل و نشرب من املال الذي ك لنسكن فيها،
،مث مّت نقلنا إىل  و كان اجملاهدون يرسلون لنا املواد الغذائية و املستلزمات بسبدو مدة عام،" لعوج"

 مرأة من خارج احملتشد تتصرف يف أرزاقنا تبيعها لنا ا،و هناك كنا قد كّلفنا  حمتشد سيدي اجلياليل
صال باجملاهدين مل تو هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن اال ،4"تأيت لنا باملستلزمات و

                                                 
 .439ص ،املصدر السابق حممد قنطاري، -1
 البيا  هو شخص خائن يعمل ضد وطنه و خلدمة املستعمر، ينقل سر الثورة و الشعب إىل العدو ،إما يكون جماهد و ارتد-2
مقابل مبلغ  S.A.Sو أصبح خيدم مصاحل العدو و يفشي كل األسرار اليت كان يعرفها، و إما يكون جزائري قد جنده ضباط  

-02-13يوم مقابلة شخصية مبقر سكناها الكائن بعني األربعاء والية عني متوشنت، بن زينة،رمحونة  :إىلينظر .شهري
 .19-19ك مرتاض، املصدر السابق، ص صعبد املال: ، ينظر أيضا41:19:على الساعة 1049

 .40:30:ةعلى الساع 1041-40-19 ان يوممقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمس، برحالمرمي -3
 .سهنفر صدامل-4
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و أن السكان فيه كانوا منضمني يف خاليا  الرقابة املفروضة يف احملتشد، بالرغم من ينقطع هبم
 .شرتاكات و تصلهم اإلعانات من طرف أشخاص من الداخل سواء نساء أو رجاالجيمعون اال

كان يف احملتشد نساء مرضعات و قد فصلن  :"مي برحالو يف هذا الصدد تقول اجملاهدة مر 
،حىت يأتون لنا بأوالدنا  حتجاجفقام اجملاهدون الذين كانوا معنا بتوعيتنا و أمرونا باال عن أوالدهن،

و أن نتحدث عن حقوقنا  كما كانوا حيثوننا بأن خنربهم عن مشاكلنا و مهومنا، ذلك إلرضاعهم، و
و أن ال نستسلم  ن بتحميسنا على أننا حنن جزائريون ندافع عن وطننا،و كانوا يقومو  حنن النساء،

 1."ألن احلق معنا
 مل إال أن املرأة مل هتدأ و ،و اجلواسيس ىكبالرغم من احلراسة املشددة يف احملتشد و كثرة احلر  

 ،الفرصة ندهتا هلا كلما سنحت هلاو مسا بل واصلت نضاهلا و حافظت على والئها للثورة، ختضع،
 و رغم هول و خطورة اإلقامة باحملتشدات إال أن املرأة قد لعبت أدوارا خمتلفة من إرشاد 

األمر الذي جعل قادة القوات الفرنسية يعرتفون بعجزهم أمام قوة هؤالء  و توعية املعتقلني األميني،
 11 يف عرتفاقد  2(FARDA")افارد "الكولونيل أندرجة  ،إىل و صالبتهن و إصرارهن النساء
إن احملتشدات عبارة عن مدارس حقيقية لتكوين  :" بعدم جدوى احملتشدات قائال 4594 جانفي

 3."إطارات جبهة التحرير الوطين

إذ ورد يف إحدى املقاالت باللغة  عرتف بدور املرأة البطويل العدو قبل الصديق،ا و قد
بالرغم من أنه قد زج هبا يف   الثورة،أن اجليش الفرنسي قد أفصح بدور املرأة اجلزائرية يف :"اإلجنليزية

 4."فحبسها يف  احملتشدات و عذهبا و قتلها ، السجون حماوال ردعها

 

 

                                                 
 .40:30:ةعلى الساع 1041-40-19 ان يوممقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمس، برحالمرمي  -1
وسائل الدعاية  كان ممن وضعوا أسس احملتشدات يف اجلزائر و خططوا نظام احلياة و(FARDA)ا ونيل فاردلالكو -2

 .(449ص املرجع السابق، عبد الكرمي بوصفصاف و آخرون،:ظر إىلين.)فيها
 .199صاملرجع السابق،  ،...سلسلة امللتقيات ،4591ن.أ.ث.و.و.ح.ف ب.و.د.و.م-3
 .449ص املرجع السابق، صاف و آخرون، بوصفعبد الكرميعن  -4
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 :ممارسات أخرى للجيش الفرنسي ضد المرأة الجزائرية-1-3

ستعمارية بصفة عامة و خالل الثورة لقد عانت املرأة بالوالية اخلامسة الويالت طول الفرتة اال
، كل  من التعذيب بالسجون و املعتقالت إىل آالمها و معاناهتا باحملتشدات اصة،اجلزائرية بصفة خ

و كم   ، ستعمارية من املرأة اليت كان يراها تصلح لشؤون البيت فقطهذا مل يشف غليل القوات اال
فاجملاهدة مشيسة بابا أمحد  ، الفرنسي عندما يلقي القبض على إحداهن الضابطكان يزداد غيظ 

 مرأة مكانك البيتاأنت :" ستجوهبا صرخ يف وجهها قائال هلاالضابط الفرنسي الذي تذكر أن ا
هلذا جلأت اإلدارة  و ،1"و مهمتك تربية األوالد و الطهي ال محل البندقية و حماربة فرنسا 

لتفت حول جبهة او  يةاليت فهمت معىن احلر ،ستعمارية إىل سياسات أخرى للنيل من تلك املرأة اال
 .ستقالل و العيش بكرامةالوطين لنيل االالتحرير 

 .تدمير البيوت و تهجير النساء-أ

اليت كان  ،نتقاملقد حتملت املرأة بالوالية اخلامسة خاصة يف الريف ما كان ينجر عن عمليات اال
فيذيقوهنا أشد أنوا   يقوم هبا املستعمر الغاشم حني يكتشف إيوائها للمجاهدين يف بيتها،

كنا مطاردين  :"من والية تيارت حني يقول  3اجملاهد بوسيلي احلبيب ما يؤكده لناهذا  و ،2العذاب
 منا بطريقة أخرى، ينتقمونجيادنا اعندما ال يتمكنون من  و من طرف قوات العدو يف كل مكان،

 4".بأن يقوموا حبرق اخليام و قتل النساء و األطفال و ذلك بصب جام غضبهم على أهلينا العّزل،

                                                 
 .44:00:على الساعة ،1049-04- 04مشيسة بابا أمحد،  مقابلة شخصية مبقر سكناها بأوجليدة بتلمسان -1
، 44:30:على الساعة 1049-01-01م لقاء شخصي مع اجملاهدة يف بيتها الكائن بسيدي بلعباس يو  خرية بن سعيد،-2

على  1049-01-19:امي، مقابلة شخصية مبقر سكناها حبي الكيفان بتلمسان يومالزهرة عبد الد:وينظر أيضا 
 .104ص ، املرجع السابق، ...رجال هلم  رابح لونيسي،:، و ينظر أيضا 40:30:الساعة

 بوالد بوعفان بتيارت ، كان يف حزب أحباب البيان و احلرية، التحق بالثورة سنة 4511ولد سنة : بوسيلياحلبيب  اجملاهد-3
للمزيد . )، ليواصل كفاحه إىل غاية االستقالل4590و زّج به يف السجن إىل غاية  4599، القي عليه القبض سنة 4592

. محبوزة الطالبة مسلمة هلا من طرف  1009-09-14سجلت يوم احلبيب بوسيلي ،شهادة حية اجملاهد:ينظر إىل
 .4591ن.أ.ث. و.ح.ف.ب.و.د.و
 .املصدر نفسه -4
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حتالل الفرنسي بتهجري أهل البيت الذي آوى اجملاهدين أو كان تقوم قوات اال كما كانت
كان منزلنا املوجود بضيعة  :"1عن هذا يروي اجملاهد عبد القادر خبيت و مركزا هلم و تدمري منازهلم،

بين القبض على أخي البشري و افألقي  إكتشف أمرنا، 4592و يف جوان مركزا للتموين، 2البخايتة
الذين كانوا منضمني إىل  بن الشهيد بوسلهام خبيت،او أمحد  بن الشهيد حبيب خبيت،الي خايل ع

 و قد أتوا إىل املزرعة ليلقوا و مل يشف ذلك غليل جنود العدو، الثورة، ليستشهدوا حتت التعذيب،
الآليت كن حتت وقع الصدمة و يعيشون حالة من  -مث أمروا النساء  القبض على رجال العائلة،

فهّجرونا إىل مدينة  بإخالء الضيعة يف وقت قياسي، - زن على فقدان ثالثة من خرية أبناء العائلةاحل
،مث قاموا بقنبلة  فبعدما كنا أصحاب املِلك صرنا جمتمعني يف غرفتني ندفع مثن كرائها عني متوشنت،

 3."الضيعة باملدافع 

إىل  4592مارس12ياهتا يف جتهت  قوات العدو مبدفعا( عني متوشنت) و يف نفس املنطقة
 بوجود خابياتبعد أن ألقي القبض على أحد اجملاهدين الذي أقر  دوار املغانا قرب منطقة تارقة،

و ألن القوة كانت غري متكافئة قتل أربعة  شتبكوا معهم،او اليت كان هبا اجملاهدون الذين  هناك،
 الدوار فقد أمهلوهم مدة أربعة  أما سكان جماهدا، (42) ستشهد سبعة عشرةاو  جنود فرنسيني،

بدأت النساء جتري  و خوفا على أنفسهم من بطش اجلنود الفرنسيني، و عشرين ساعة إلخالئه،
نقضاء ابعد  و ليقيها برد الليل، ،و احملظوظات منهن من تذكرت محل غطاء واحد حاملة أبناءها

فأصبح الناس بدون  فدمرهتا،املهلة جاءت قوات العدو مبدفعياهتا اليت مرت على كل البيوت 
 4.مأوى

                                                 
 بعني متوشنت، من عائلة فالحية غنية، كان والده خبيت احلبيب من أعيان املدينة ، 4531من مواليد :  خبيتعبد القادر -1

. 1049و هو من أسرة ثورية ،كان مسبل خالل الثورة ، و بعد االستقالل اعتزل احلياة السياسية و اهتم بأرضه ،تويف سنة 
 .41:30:، على الساعة1049-01-05:سكناه بعني متوشنت يوم  مقابلة شخصية مع السيد أمحد خبيت أخ اجملاهد مبقر)
 .كم43هي عبارة عن مزرعة تبعد عن مدينة عني متوشنت ب-2
 (.سلمه هلا خبيت أمحدأخ اجملاهد قرص مظغوط حبوزة الطالبة)إذاعة عني متوشنت لقاء مع اجملاهد خبيت عبد القادر،-3
 19م يو  مبقر سكناه بتارقة والية عني متوشنت، اجملاهد مغين صنديد قويدر، ابن مقابلة شخصية مع الدين مغين صنديد، نور-4
 .44:00:على الساعة ،44-1049-
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أما اجملاهدة مرمي برحال فتذكر أن اجملاهدين قاموا بنصب كمني لضابط فرنسي بدوار 
و بعد أن متاثل للشفاء عاد  ،و تعرض لبعض اجلروح فقط، بسيدي اجلياليل بسبدو و لكنه جنا منه

نساء هذا الدوار أن قوات العدو  و ملا علمت لينتقم من أهل الدوار الذين كانوا مساندين للثورة،
  :"تردف اجملاهدة قائلة و هربن خوفا على أنفسهن و أوالدهن، ستحرق األخضر و اليابس فيه،

و ال يغيب عن خميليت منظرا يف غاية البشاعة حدث إلحدى هؤالء النسوة الفارات من بطش قوات 
،و ملا تعبت وضعت  ن وراءهابنيها جيريااو هي جتري حاملة رضيعها الصغري و  ذلك الضابط،

و بعد تأنيب الضمري  الرضيع حتت الشجرة لتخبأه عن أعني جنود الفرنسيني و غادرت املكان،
 1."عادت لتأخذه فوجدت الذئاب تنهشه هنشا

ستعمارية على الضربات القوية اليت كان يتلقاها من كما أن اخلوف من رد فعل القوات اال
جعل السكان اجلزائريون ينزحون إىل احلدود  اليت كان يتكبدها، اجملاهدين و اخلسارة الفادحة

تعرضت منطقة بين سنوس غرب  4599ي فمثال يف شهر فيفر  ،بأعداد كبرية اجلزائرية املغربية
ناحية سيدي بوبكر املغربية يف اجلهة  الجيء على 9000تدفق مما أدى إىل ،تلمسان إىل القنبلة 

على إثر هجوم اجملاهدين على مركز و 4599مارس تداء من شهربا و ،2املقابلة يف ظرف يومني
shaba  (سبع شيوخ حاليا بوالية تلمسان) ،الذي أسفر عن مقتل املئات من اجلنود الفرنسيني ، 

و مل  جعلهم يقررون اللجوء إىل املغرب، نتقام البشع للقوات الفرنسية،و ختوف السكان من اال
رغم مطالبة جبهة التحرير الوطين من اجلزائريني عدم مغادرة  ،تتوقف اهلجرة طيلة سنوات احلرب

 3.،لكن اخلوف جعلهم جيازفون حبياهتم للوصول إىل األراضي املغربية منازهلم ملقاومة العدو

نتقامية، خاصة بعد تكبد قوات العدو خسائر جسيمة يف اكانت املرأة تتعرض لعمليات 
و بعد معركة فالوسن و تكبد العدو الفرنسي خسائر   4599 نوفمرب 19فمثال يف  إحدى املعارك،

                                                 
 . 40:30:على الساعة 1041-40-19م ، مقابلة شخصية مبقر املتحف اجلهوي لوالية تلمسان يو برحالمرمي  -1
 .321، ص، أطروحة الدكتوراه، املرجع السابق...املغرب توفيق برنو،-2
 .59-59،ص صصدر السابق ،امل مكاسي مصطفى-3
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شخصا  (10) ،فقام بإحراق بيوهتم و قتل عشرين رجع يف الغد لينتقم من املدنيني كعادته كبرية،
 1.بطريقة وحشية من بينهم النساء و األطفال و الشيوخ

ان كانت معي عندما كنت بسجن تلمس :"و عن هذه اجلرائم يتحدث اجملاهد خمتار بركاين إذ يقول
بنفس الزنزانة امرأة جمنونة، فقدت عقلها بعد أن قصف اجليش الفرنسي منزهلا و قتلوا ابنها أمام 

 . 2"أعينها

 و بشن غارة على دشرة تغنيمنت قربقامت طائرات العد ،4599 نوفمرب 19أما يف 
 3.نسوة أشخاص من بينهم ثالثة (05)فنتج عن ذلك حتطيم عدة منازل و قتل تسعة  مغنية،

و من بني جرائمها أيضا تلك اليت جرت بعد يومني من معركة البخايتية بالقرب من سيدي 
 نساء  :و إعدام ثالثني من سكاهناو متثلت يف حماصرة اجليش الفرنسي الدوار  ،علي مبستغامن

و دّمرت يف األخري الدشرة  أعراض النساء، انتهكت و شخص، (100) و اعتقلت مائيت رجاال، و
-41 كما تعرضت مديونة باملنطقة الرابعة لعملية تقتيل مجاعي للمدنيني يوم ،4القنابل احلارقةب

 5.النساء و قتيال من الشيوخ و األطفال (452)،خلفت مائة وسبعة و تسعون 09-4599

،شّن اجليش الفرنسي مدعوما  4599 و تزامنا مع احلملة اإلنتخابية خالل شهر نوفمرب
محلة قمعية وحشية واسعة النطاق، مشلت احلملة املنطقة  "جيل" رات بقيادةباملصفحات و الطائ

و بورت  (واد رهيو حاليا) ،عني كرمان (احملمدية حاليا) مثل منطقة باريغو الرابعة للوالية اخلامسة،
نتهاك حرمات او كعادة اجلنود الفرنسيني قد أقدموا على  مّت على إثرها تدمري مناطق كاملة، لو،

 6.و الفتيات الصغريات ءالنسا

                                                 
 .03،ص(49 ،)، ،لسان حال جبهة التحريرجريدة املقاومة اجلزائرية -1
-09-40، يوم "، قناة الثالثة اجلزائرية ، حول التعذيب االستعماري خالل الثورة التحريرية"فاشهدوا"  حصة تلفزيونية-2

1049. 
 .04ص ،1،ج (42 ،) ،الوطين ،لسان حال جبهة التحرير ئريةجريدة املقاومة اجلزا، يوميات كفاح -3
 .09،ص 4599-05-10،( 43 ،)لسان حال جبهة التحرير الوطين، ، اجلزائرية جريدة املقاومة يوميات كفاح، -4
 .450أمحد بلخري، املرجع السابق، ص-5
 .454املرجع نفسه ،ص  -6
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ستعمارية  جرائم يف حق السكان اليت كانت تريد هتجريهم و مجعهم رتكبت السلطات االا
خالء املكان كلية ،فتّم ايف احملتشدات، فمثال أمرت أهل و سكان القصر العتيق باملشرية الصغرى ب

اصر اجليش الفرنسي على ليستويل عن جتميعم يف ساحة التجمع ليتّم الفصل بني النساء و الرجال،
كما قاموا بنهب األموال املتمثلة يف  مدخرات املخازن و ينقولوهنا إىل منطقيت عني العراك و مريرس،

و بعد إخالء القصر و هتجري سكانه بدأ القصف  النقود و املواشي و األثاث املنزيل و حلي النساء،
مخسمائة كيلو غرام ، هدمته كلية على اليت محلت بقنابل تزن الواحدة منها  ،(19ب)بالطائرات 

 4592ستعمارية أواخرو حشد مواطين هذا القصر يف حمتشد أحدثته السلطات اال ساكنيه، مرآى
 مستعملني لذلك خمتلف الطرق  مبنطقة عني عراك و مريرس لعزل الشعب عن متوين اجملاهدين،

 الساحات و الدخول إىل بيوهتم منها مجع الرجال يف  و أساليب التعذيب احلديثة و التقليدية،
و تشريد  صغارا نتهاك حرمة نسائهم و هذا على مرآى كل أفراد العائلة كبارا واو خيامهم و 

  ستجواهبن،او ذلك للضغط عليهن و على أبنائهن أثناء ،بالقوة من أمهاهتم  األطفال و أخذهم
 1.ض البعض منهنباإلضافة إىل إجها هذا ما أدى إىل وفاة بعضهن خوفا و رعبا، و

ففي منطقة غليزان  ،4590-41-44السلطات الفرنسية بقمع املظاهرات  لقد قامت
مما أسفر على مقتل ثالثة أشخاص  قامت قوات األمن و املعمرون بإطالق النار على املتظاهرين،

 2.من بينهم فتاة و عددا كبريا من اجلرحى و املعتقلني

 ي فال ميكننا أن ننسى جرائم منظمة اجليش السريستعمار الفرنسو إذا ذكرنا جرائم اال
(O.A.S) ها يقومون ؤ أعضا اليت كان و خاصة مدينة وهران، بالوالية اخلامسة، االيت قامت هب

جزائريا خاصة العمال و العامالت الذين كانوا  (90) و مخسني (40) ما بني عشرة باعتقال
 3.بطرق بشعة و يتم التخلص منهم يشتغلون يف البيوت األوروبية،

 

 
                                                 

 (.البيض)ي و الثقايف ،احملتشدات باملنطقة الثالثة من الوالية اخلامسة التارخيية املكتب التارخي: مديرية اجملاهدين لوالية البيض -1
 .111أمحد بلخري، املرجع السابق، ص -2
 .391منور صم، املصدر السابق، ص-3
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 .تضحيات أخرى للمرأة-ب

ففننندت وطنهنننا  قننندمت املنننرأة اجلزائرينننة سنننواء يف  األريننناف أو املننندن تضنننحيات جسنننام خنننالل الثنننورة،
هننا فلننذات أكبادهننا الننذين كننانوا يف ءبننالنفس و النفننيس و حننىت بننأعز أحباهبننا األب أو الننزوج أو أبنا

بنهنا الشنهيد و يرموننه اهننا بو ظنات مننهن منن كنن يأتو احملظو  الكثري من األحيان يقتلون أمام عينيهنا،
و ذلننك ، بنهننا بركننب الشننهداء التحنناق ابتهاجننا با فتسننتجمع قواهننا و تطلننق زغارينندها أمننام أرجلهننا،

لتعطننيهم دروسننا يف الصننرب و الشننجاعة  و القننوة و تفهمهننم أن هننذا الشننعب  مبحضننر قننوات العنندو،
بسنعيدة رفعنت إحندى النسناء ( داود حاليا)ففي برتولو 1.عازم على احلرية سائر قدما حنو االستقالل

 .2رأسها إىل السماء فرأت ابنها و هو حي يرمى من طائرة هيلكوبرت لريدى قتيال أمامها

فما يكون منها إال  ،يف كثري من األحيان كانت األم اجلزائرية يأتيها نعي أوالدها كلهم 
 هم عند رهبم اجلنة اخللد،ؤ جزا داء للجزائر،ها الوحيد أهنم استشهدوا فئحتساب عزاالصرب و اال

، نذكر عدد منهن  و هناك العديد من اخلنساوات من والية تلمسان احلالية الالئي فقدت أوالدهن
اليت رزقت بسبعة أبناء دفعتهم كلهم  " فاطمة بوعزة "السيدة على سبيل املثال و ليس احلصر 

و هذا يدل  ،3(حاج عبد القادر، ،أمحد، حممد:بوعبد الرمحن )فاستشهد منهم أربعة  ، للجهاد
،أما اخلنساء بن عصمان  على أن هذه املرأة قد ربت أبنائها على حب الوطن و اإلخالص له

سنة  يف (عبد العزيز عبد الرحيم، ،صاحل، حممد:بن عصمان) ورية فقد استشهد أبنائها األربعةمنص
 4.تستطيع اجلبال حتمله فخالل سنة فقدهتم كلهم و هذا مصاب جلل ال ،4599

فقامت خبنق رضيعها الذي كان يبكي و يصرخ عندما كان جيش العدو  ،"عائشة"أما املناضلة 
و ملا سأهلا  الذي كان به جرحى من اجملاهدين ، و ،(والية تلمسان)ببلدية بين سنوس حياصر منزهلا

                                                 
دار القصبة للنشر ،  ،1112-1191من املناضل السياسي إىل القائد العسكري: مذكرات الرئيس علي كايف علي كايف،-1

 .197ص ،1111،  اجلزائر
2
 -Radouane Ainad Tabet et Taib Nhari, op.cit, p288. 

، ص 2119املتحف اجلهوي للمجاهد بتلمسان، أمهات الشهداء، منشورات املتحف اجلهوي للمجاهد بتلمسان، اجلزائر ،-3
 .19-13ص

 .11نفسه، صاملرجع   -4
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، فأنا لست بعاقرة فسألد غريه إذا مات رضيعي هفأجابت ،احملافظ السياسي على ما ارتكبته من جرمية
 1".و أن الصيب واحد من أبناء الشعب اجلزائري...أما إذا استشهد هؤالء اجملاهدون فال بديل هلم

عندما استشهد زوجي زغردت و عندما  أنه و هي أم خلمسة شهداء، "عفضيلة مان" و تذكر
ستشهد ابين األخري بكيت  و لكن ملا ا، د تلو اآلخر كنت أزغرد يف كل مرةاستشهد أبنائي واح

 بن أهديه إىل اجلزائر مرة أخرى اأبكي ألنه مل يبق يل :" كثريا فقيل يل ما يبكيِك هذه املرة قلت
 2."و أمتىن استشهادي

 4592ففي الفاتح من مارس املرأة من بطش جنود العدو أثناء عمليات التمشيط، مل تسلم
و الشيوخ و ال  شخص منهم النساء و األطفال (19) عتقال مثانية و أربعنيابناحية تيارت مت 

و قام جنود العدو بناحية بين شقران بالقرب من معسكر  ،3يعرف إىل حد اآلن مآل عشرة منهم
 (19) عتقل مخسة و عشريناو خربت املساكن كما  ،أيضا بقتل مدين و هتك عرض فتاتني

 4.شخصا آخرين

جنود  و مبجرد ما تسمع شاحنات كانت الفتيات و خوفا على نفسها من هتك عرضها،
،حىت يشمئز منها  تقوم بتلطيخ كامل جسدها بروث البقر ي تسكنه،ذالعدو قادمة إىل الدوار ال

أو تقوم الفتيات اجلميالت بطلي وجوههن  اجلندي الفرنسي و ال يقرهبا فيفقدها أعز ما متلك،
 .5ؤذيهنفني مجاهلن عن ذلك اجلندي املسعور فال يختحىت  بسواد القدور

                                                 
منتحيات  :من فيض الذاكرة ف اجلهوي للمجاهد ببسكرة،املتح :و ينظر أيضا ،413،ص املصدر السابق حممد قنطاري،-1

 مطبعة دار علي بن زيد للطباعة  من احملاضرات و املداخالت و الشهادات احلية اليت ألقيت باملتحف و ملحقاته الوالئية،
 .111ص ،2119 اجلزائر، و النشر ،

 .111ص ،املرجع نفسه -2
 .05ص ،(15 ،)،الوطين  سان حال جبهة التحرير،ل جريدة املقاومة اجلزائرية يوميات كفاح، -3
 .01ص ،نفسهاملرجع  -4
الكائن بتارقة بوالية عني  الدين مغين صنديد نور صنديد فاطنة، مبسكنمغين  ، عائلةمغين صنديد و عائشة الدين نور-5

هدة يف بيتها لقاء شخصي مع اجملا خرية بن سعيد،: ، ينظر أيضا40:00:اعةعلى الس ،1049-44-19 وممتوشنت، ي
 44:30: على الساعة 1049 -01-01 الكائن بسيدي بلعباس يوم
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و مع هذا فإن الكثريات من النساء كن تنتهك أعراضهن بالوالية اخلامسة و على غرار الواليات 
 ثنان إو خري مثال على ذلك حليمة اليت كانت تبلغ من العمر  و خاصة يف األرياف، األخرى،

( عسكر حالياأوالد األبطال مب) و اليت جاء إىل بيت أهلها الكائن باملنطقة الرابعة و عشرون سنة،
 معرفته به، الوالد أنكرو ملا  جلمع املعلومات عن أحد األشخاص املشتبه فيهم، اجلنود الفرنسيني،

 1.بنة الليل كامال انتهك فيه حرمتهاو بقي مع اال قام املالزم األول بطرده هو و زوجته من البيت،

،اليت كانت هلا ني سيو للحد من هذه املمارسات البشعة اليت كان يقوم هبا اجلنود الفرن
تأثريات على حياة و معنويات أفراد األسرة الثورية بصفة خاصة و على أفراد الشعب اجلزائري بصفة 

و ذلك بقطع  أصدرت القيادة الثورية أوامرها بالقبض على اجلاين حيا و قتله و التنكيل به، عامة،
األماكن اليت مّت فيها عمليات  الذكري يف فمه و إلقاء الرأس يف جهازه التناسليرأسه و وضع 

،مما أدى إىل انتشار الرعب و اخلوف يف  و نشر و رمي صوره يف الطرقات و اجلبال االغتصاب،
و بالتايل أدى ذلك إىل التقليل من عمليات  صفوف العساكر الفرنسيني و العمالء و اخلونة،

 2.االغتصاب

العدو أثناء عمليات  جنود برصاص كانت بعض النساء الريفيات تتعرضن إىل إصابات بليغة
و خري مثال على ذلك ما وقع  ،ظنا منهم أهنن أحد جنود جيش التحرير الوطين، مبعسكر التمشيط

و اليت  ملرأة ريفية تبلغ من العمر أربعون سنة، 4595-03-41م يف منطقة سيدي موسى يو 
إىل مستشفى معسكر  فأصيبت يف كتفها لتنقل خرجت من بيتها عند مساعها لطلقات الرصاص،

 3.للعالج

أصنب عندما أطلق جنود العدو النار  ، اللوايتابنتيها و نفس الشيء حدث للمرأة بعني فارس هي و
 دون قتل األبرياء خاصة النساء و خري مثال على ذلككانوا يتعمّ   كما  4.على بعض اجملاهدين

عندما كانت باجلبل  ،4592-03-49اليت أطلق عليها اجلنود الفرنسيني النار يوم  ،الفتاة عائشة
                                                 

1
- AWM,BNº74,PV de la gendarmerie de Mascara :S.AS de Uzes le Duc, PV nº258, le 12-

05-1960 . 
 .459حممد قنطاري، املصدر السابق ،ص-2

3-AWM, BN º74, pv de la gendarmerie de Mascara, pv nº 390 , le 12-03-1959. 
4
 -A.W.M, gendarmerie de Mostaganem, secteur de Mascara, sou préfecture de Palikao , 

poste d’Ain Fares, proces-verbal :renseignement militaires "Saba Badra", Nº 295 du 18-08-

1957. 
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مّدعني أهنا أحد اجملاهدين حجتهم يف ذلك أهنم رأوها تلبس معطفا  ،"غريس" مبنطقة ترعى األغنام
 1.رماديا رجاليا

 أنفاسهن األخرية يف مراكز نتلفظف ،تحملن التعذيبتمل  و الكثريات من اجملاهدات
ون بإخفاء اجلثة لتصبح هذه الشهيدة يف عداد و ليخفي اجلنود الفرنسيني جرميتهم يقوم التعذيب،
ة الشهيدة بن شرين زهرة اليت ألقي عليها القبض سن :أمثال شهيدات املنطقة اخلامسة املفقودين،

و فاطمة درا  اليت اعتقلت  ،4590 و خري نبية املدعوة شادية اليت سجنت يف ديسمرب ،4592
و هذا  ،وظات من وجدهن أهلهن بعد تصفيتهنو احملظ و إىل اآلن مل جيد هلن قرب، ،45942سنة

و حسنية اللتان مّت رميهما يف بئر ( بتارقة بعني متوشنت) فاطنة مغين صنديد تنيما حدث للشهيد
 3(.دوار املغانا) بالقرب من الدوار اليت كانت تقطن فيه الشهيدة األوىل

ا اجملاهدين إىل مغارة أما اجملاهدة و الشهيدة خرية بوزيان اليت جلأت مع سبعة من إخواهن
 أثناء مطاردة القوات الفرنسية هلم سنة (حاليابتلمسان  دائرة بين بوسعيد) سيدي حيي الكاف

حتماء  اجملاهدين بتلك املغارة جاءوا باإلمسنت املسلح و أغلقوا او ملا تأكد جنود العدو  ،45954
هر،و هذا ما يسمى باملوت وضعوا جنودا حلراسة املدخل ألزيد من ش و املدخل الوحيد هلا،

رفاة  مازال و ،(19) استشهدت و عمرها ستة و عشرين سنةاملوت جوعا و عطشا، البطيء،
اليت   و نفس املصري القته الشهيدة وهراين خرية ميلود، 5.هؤالء اجملاهدين بتلك املغارة إىل اليوم

                                                 
1-AWM, BNº 74, PV de la gendarmerie de Thiresville (Mascara), PV nº 364, le 18-03-1957. 
2
- Radouane Ainad Tabet et Taib Nhari, op.cit, p p283-284. 

مبقر سكناه بتارقة والية عني  ،و قريب الشهيدة بن اجملاهد مغين صنديد قويدرامقابلة شخصية مع  الدين مغين صنديد، نور -3
 .44:00: ،على الساعة 1049-44-19م يو  متوشنت،

-44-01:املدعو رشيد، مقابلة شخصية مبقر منظمة أبناء الشهداء ببلدية بين مستار بتلمسان ،يوم دبن أمحالطيب -4
وثيقة حبوزة )شهيدات منطقة صربة :دائرة صربة:املنظمة الوطنية للمجاهدين:، و ينظر أيضا 44:30 :على الساعة 1049

 .(الطالبة
-44-01:مة أبناء الشهداء ببلدية بين مستار بتلمسان ،يوماملدعو رشيد،  مقابلة شخصية مبقر منظ الطيب بن أمحد-5

 .44:30 :على الساعة 1049
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مغارة ببوياغزل  جماهدين يف( 09) استشهدت مع ستة كانت عضوة يف جيش التحرير الوطين،
 1.بصربة بتلمسان

رغم ما عانته املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية و املمارسات الوحشية اليت مورست ضدها 
 و كذا تقييد حريتها يف السجون و احملتشدات إال أهنا مل ختذل الثورة، ، معنويمادي و من تعذيب 

ستقالل و إخراج مل تفقد أملها يف حتقيق االو  اليت كانت تنادي هبا، املبادئمل ترتاجع عن  و
ستنتاجات ميكن أن نوجزها فيما او خلصنا يف هذا الفصل إىل عدة  .املستعمر الفرنسي من اجلزائر

 :يلي

أن املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة و على غرار الواليات األخرى مل تستسلم و مل ترضخ لإلدراة  -
بل واصلت نضاهلا  ت و حىت احملتشدات اليت أنشئت من أجلها،الفرنسية يف السجون و املعتقال

فكانت تستجمع قواها مبجرد  فبعض اجملاهدات مل يزدها التعذيب إال إصرارا، السياسي و الثوري،
و تفهمهم أهنا ما زالت على  ،ما خترج من املعتقل لتتصل باجملاهدين لتعرض خدماهتا من جديد

 .سبقا ما ينتظرها من تعذيب إذا ما وقعت يف األسر مرة ثانيةبالرغم من أهنا تعرف م العهد،

و مواصلة النضال فيه لدليل على  نقياد،أثبتت املرأة اجلزائرية يف السجون للمستعمر أهنا صعبة اال -
لتفافها حول جبهة التحرير او  ستعمارية سواء باجلزائر أو بفرنسا،التنظيم احملكم يف السجون اال

 .اللجان املنظمة يف تلك السجونالوطين من خالل 

تنقلت اجملاهدة اجلزائرية اليت نشطت بالوالية اخلامسة بالسجون اجلزائرية و كذا الفرنسية مع  -
باملناضالت الفرنسيات و األوروبيات الاليت  حىت بل و األخرى،العديد من اجملاهدات بالواليات 

دلن فيما بينهن األفكار و ساندن أين تبا ناضلن يف صفوف جبهة و جيش التحرير الوطين،
 .بعضهن البعض للوقوف يف وجه إدارة السجون و السلطات الفرنسية

                                                 
 .(وثيقة حبوزة الطالبة).شهيدات منطقة صربة:دائرة صربة:املنظمة الوطنية للمجاهدين- 1
 
 



 السياسة اإلستعمارية تجاه المرأة الجزائرية           الفصل الرابع    

 

315 

 

ي القته اجملاهدة يف مراكز التعذيب ال يتحمله بشر و خاصة يف السنوات األخرية ذإن التعذيب ال-
نت قدرة الواحد إذ يف البداية كا فالرجال األقوياء مل يستطيعوا حتمله، من عمر الثورة التحريرية،

ح أربعة و عشرين ساعة فقط مث أصب أي يومني، (19) منهم يف التحمل هو مثانية و أربعني ساعة
 و رغم ذلك حتملت بعض النساء  أكثر بشاعة، طرقبتكار وسائل و ا،نظرا لتطوير و  أو أقل

هنا بالثورة التحريرية و هذا راجع إلميا أسرار اجملاهدين و الثورة، هذا التعذيب و مل تفش و اجملاهدات
املصحف الشريف على حفظ  نضمامها إىل الثورة قد أقسمت علىاو خلوفها من اهلل ألهنا قبل 

 .و هذا لدليل على الواز  الديين هلذه النساء األسرار،

،فتعلمت و أخذت  ستثمرت وقتها فيهااحتّدت اجملاهدات األسريات العزلة يف سجوهنا و  -
 نائها و هذه األخرية ستحتاج إىل كل أب أيام فرنسا يف اجلزائر معدودات،الشهادات لعلمها بأن 

 .قتصادهااو خاصة أصحاب الشهادات و اإلطارات إلعادة بنائها و النهوض ب

إال أهنا و بفضل ذكائها  بالرغم من أن املرأة قد وضعت يف احملتشدات ذات احلراسة املشددة، -
خمطط اإلدارة  إجهاضو مساعدة اجملاهدين و  ،فيه ستطاعت اإلفالت منها لتكثيف نشاطهاا

 ".املناطق احملرمة"لفرنسية املتمثل يف 
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 .الخــــــــــــــــــــــــــاتـــمـــــــــة
 

 إىل البحث عن املزيد من احلقائق إن دراسة الثورة التحريرية بالوالية اخلامسة ما تزال حباجة
احثني و األكادمييني بذل اجلهد الكبري يف تسجيل الشهادات احلية و األحداث، مما يتوجب على الب

مع من صنعوا احلدث و شاركوا فيها و مازالوا على قيد احلياة، سواء رجاال كانوا أو نساء، و تدوين 
مذكراهتم إلعادة بناء الوقائع التارخيية و الكشف عن بعض املواضيع اليت ما تزال بكرا، رغم مرور 

 .  نيل االستقالل وقت طويل على
الثورة  يفمن خالل ما أوردناه عن دور املرأة اجلزائرية  و بعد عرض فصول هذا البحث، و

 يف  النقاط حصرهاميكننا و  ،ستنتاجاتاإىل عدة   هيف آخر نا التحريرية بالوالية اخلامسة توصل
 :التالية

رنسي مل يبدأ مع انطالق الثورة إن نضال املرأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة ضد االستعمار الف -
نضجا ، هذه الفرتة قد شهدت  ، بل سبقه نضال سياسي بدأ بعد احلرب العاملية الثانية التحريرية

الاليت  ، خاصة بالقطا  الوهراين مبا فيه بعض النساء اجلزائرياتسياسيا للشعب اجلزائري عامة 
 .أصبحن يشاركن يف النضال السياسي

كان له األثر الكبري يف ( الوالية اخلامسة الحقا)ج بالقطا  الوهراين .م. .جاملالحظ أن نشاط  -
تكوين شخصية هذه املرأة، اليت غرست فيها روح الوطنية و حب اجلزائر و كره املستعمر، و قد 

 .  أعطت مثارها مبجرد اندال  الثورة التحريرية و ذلك بانضمامها إليها منذ السنوات األوىل منها
إىل الثورة منذ  انضمت،قد  رأة اجلزائرية بالوالية اخلامسة و على غرار باقي الواليات األخرىإن امل -

: بصفة تلقائية، و يرجع انضمام البعض منهن فيما بعد إىل الثورة إىل عدة أسباب ،انطالقتها
د أفراد ، أو مشاهدة أح كتعرضها إىل االغتصاب أو إىل تدمري منزهلا أو قريتها بأكملها و تشريدهم

 ، مما جعلها تكره املستعمر ، أو إىل إمياهنا القوي بالثورة التحريرية و مبادئها عائلتها يقتل أمامها
، و التخلص من  و تعمل كل ما بوسعها واضعة يدها يف يد أخيها اجملاهد إلخراجه من اجلزائر 

 .سيطرته و بطشه و ظلمه
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أخواهتا يف املناطق األخرى، أثبتت جدارهتا يف   كةمشار  مل تكن مشاركتها يف هذه املنطقة أقل من -
تعددت أدوارها و ارتقت مبهامها كلما اشتدت احلرب و ازداد قمع . كل املهام اليت أوكلت إليها

 .من أدوار ثانوية إىل أدوار أساسيةها مهام تحوللي، اإلدارة الفرنسية على إخواهنا اجملاهدين

 السكرتاريةالتمريض و :ثري من األحيان بني مهمتني أو أكثريف الكاملرأة هبذه الوالية زاوجت  -
، و ميكن و يف بعض األحيان قامت بكل هذه املهام يف آن واحد أوبني العمل كمسبلة و فدائية،

أن نستشف من تعدد وظائفها و أعماهلا إىل حماولة القيادة الثورية بالوالية اخلامسة سّد النقص 
و يدل أيضا . و غياهبم بعد زّج بعضهم يف املعتقالت و السجونالذي خّلفه استشهاد الرجال، 

على نشاطها الكبري و شجاعتها يف التنقل دون خوف، و كذا حبها للجزائر و شغفها الكبري يف 
 . حتقيق النصر ،و تقبلها لفكرة االستشهاد بكل صدر رحب

من  بأمواهلن، الرغم إن نساء الوالية اخلامسة و كغريهن يف الواليات األخرى كن يتربعن -
 .أوضاعهن االقتصادية املزرية ، فسامهت بطريقة غري مباشرة يف شراء السالح و الدواء و املؤونة

أحدثت الثورة التحريرية تغيريا جذريا يف احلياة السياسية و االقتصادية و حىت االجتماعية  -
زائرية هبذه الوالية مبادئ الثورة، للجزائريني، و بصفة خاصة حياة النساء، إذ و بعد فهم املرأة اجل

استطاعت أن تغادر البيت دون علم أهلها يف غالب األحيان لتلتحق باجلبل، و تعيش مع رجال 
خوة يف الوطنية و النضال، مههم الوحيد هو إخراج فرنسا من أغرباء عنها، لكن جتمعها معهم 

الذي سوف حياك عن شرفها و عفتها، اجلزائر لينعموا باألمن و االستقرار ،غري آهبة عن الكالم 
 .فالثورة اجلزائرية قد حررت املرأة و غرّيت حياهتا لألحسن

 الكثري منلت املرأة اجلزائرية بني خمتلف مناطق الوالية اخلامسة سريا على األقدام يف لقد تنقّ  -
 منطقة أخرى حلاجتهم إليها يف و كذا و املعارك،و هذا ملا كانت تقتضيه ضرورة  احلرب  األحيان،

و حىت عندما ، و نشطت خارج واليتها يف الوالية الرابعة بل تنشط هبا،غري املنطقة اليت كانت 
و عن الثورة  تنتقل إىل فرنسا للعيش مع زوجها بعد أن يقوم أهلها بتزوجيها و إبعادها عن اجلزائر

مل مينعاها من مواصلة  هذا دليل على أن بعد املسافة و مسؤولية البيت  و ،تواصل نضاهلا هناك
 .ستقالل و تصميمها على النضال حىت اال جهادها،
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هبذه  و أقروا بأن الثورة التحريرية مل تكن لتنجح هلا العديد من اجملاهدين جبهودها، اعرتفلقد  -
منها، و ذلك حىت بعد إقامة املناطق  خاصة الريفية لوال مسامهة املرأة و تضحياهتا فيها، الوالية

 .ةاحملرم
الذي   إن املرأة قد شاركت يف الثورة يف كامل الوالية اخلامسة و حىت يف الصحراء متحدية العدو، -

 .كتشاف حتركاهتا بسبب الطبيعة القاحلةا كان من السهل عليه 
 منذ الوهلة األوىل، يف الثورة التحريرية كانأن اخنراطها إن املتتبع لنضال املرأة هبذه الوالية يالحظ  -

ركت الطفلة صاحبة التسع سنوات و املرأة الشابة و العجوز يف صف واحد، كما وّجهت فقد شا
إىل محل السالح كجنديات، ملا ( 13-49)القيادة الثورية للوالية اخلامسة الفتيات صغريات السن 

و نظرا حلاجة الثورة بالوالية . يتطلبه النضال العسكري من قوة البدن و اخلفة و سرعة احلركة
 ،4599د سة إىل اجملاهدات و خاصة املمرضات مسحت للفتيات بااللتحاق باجلبال بعاخلام

 . 4591س مار 45طالق النار إو استمر التحاقها إىل غاية وقف 
املالحظ أن نسبة الشهيدات املسبالت كّن أكثر من نسبة الشهيدات اجلنديات، ألن اجلندية   -

 .ا كانت حمصنة يف اجلبالكانت مسلحة و تستطيع الدفا  عن نفسها، و ألهن
إذا سلمنا أن غالبية إن مل نقل ُجل النساء الريفيات قد شاركن يف الثورة بالوالية اخلامسة، فإن  -

 عدد اجملاهدات يكون أكثر من العدد احلايل، فجّلهن قد فتحن بيوهتن للمجاهدين و أطعمنهم، 
يء ميكن قوله عن نسبة الشهيدات، و مجعن هلم املعلومات عن حتركات اجليش الفرنسي، نفس الش

فال يعقل أن كل أنوا  األسلحة اليت استعملها اجليش الفرنسي و تدمريه للقرى و املداشر بأكملها 
 .شهيدة(111)مائتني و اثنان و أربعون و هذا هو عدد الشهيدات

ثورة لقد وقف عدوها وقفة إجالل سواء لصمودها أمامهم أثناء تعذيبها دون أن تفشي سر ال -
التحريرية، أو عند كشف النقاب عن شخصيتها عند استشهادها، فيعلم أن الذي كان حياربه 

 . امرأة( مدافع و طائرات)بشجاعة متحديا سالحه املتطور
القراءة  رغم أن بعض النساء بالوالية اخلامسة الاليت نشطن كعناصر اتصال كن أميات ال تفقهن -

 . تثبنت جدارهتن يف هذا اجملالهن جعلهن و الكتابة، إال أن ذكاء
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تعمم بباقي الواليات  مل و بالوالية اخلامسة،انفردت هبا املالحظ أن جتربة املراقبات السياسيات  -
جمموعة من و هنا يتبادر إلينا  ،(4592جانفي إىل سبتمرب)مؤقتة األخرى،كما أهنا كانت يف فرتة 

الوالية اخلامسة فيها كانت تعاين   ،فيها املراقباتتلك الفرتة اليت ظهرت  ونكعود لهل ي :تؤالاسالت
صفوف  اخرتاقأم كان ذلك بسبب احلركات املناوئة اليت حاولت ؟ و جتاوزاتأمن مشاكل 

ضباط أم هل أن  يف واليات أخرى كالوالية الثالثة و الرابعة؟ اخرتقتهااجملاهدين يف هذه الوالية كما 
 نستطع ملمن نساء أصغر سنا و أقل شأنا منهم؟ نيراقبمُ  او كونين أ وارفض جيش التحرير الوطين قد

ألن بعض املواضيع املتعلقة باملخابرات مل يكشف عنها بعد و خاصة من اإلجابة عن هذه األسئلة، 
قبل اجملاهدين و اجملاهدات الذين صنعوا احلدث ،و هلذا فإن موضو  املخابرات و اجلوسسة مازال 

 .التمحيص حباجة إىل مزيد من الدراسة و
مي، و منه  املالحظ أن جماهدات و شهيدات الوالية اخلامسة كن متشبعات مببادئ الدين اإلسال -

 .كن تستمد قوهتن يف الكفاح و النضال، و كن مقتنعات من أن نضاهلن هو جهاد يف سبيل اهلل
ن لك الرجال،و مل يستطع حتملهتعرضت املرأة لكل أنوا  التعذيب اجلسدي و النفسي الذي  -

سنة  94الرغم من مرور و ، الكثريات منهن مل تبحن بأسرار الثورة و ال عن أماكن تواجد اجملاهدين
، بل و حىت أن هذا التعذيب قد عرقل عاين من اآلثار السلبية للتعذيبمازالت ت االستقاللعلى 

اصة منعتها كأن أصيبت بعاهة جسدية و أمراض من جراء تعرضها لشظايا قنبلة أو رص،  سري حياهتا
 .من الزواج و من اإلجناب

سريات املناضالت بالواليات األخرى يف السجون اليت األإن احتكاك جماهدات الوالية اخلامسة ب-
زارهتا مبا فيهن األوروبيات، قد أكسبهن أفكارا جديدة، و زادهتن قوة و صمودا أمام املعامالت 

 .إلدارة السجون الالإنسانية
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 1957-06-01خريطة الوالية اخلامسة ابتداء من  : 01م حلق  ر ادل

 château de Vincenne,  service historique de la défence ,BNº GR1H3125 ادلصدر:

 VI27 1 3 13 B 1,La carte de la willaya cinq,01-06-1957. 
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 .2015-06-06أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة رمحونة بن زينة يوم:ادلصدر:

 

 

 



 المــــــــــالحــــــــــق

 

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيدة صورية بن دديراد.: 04  ادلحلق  ر م

 .بادلتقف اجلهوي لوالية تحلمسان صورة موجودةادلرجع:

 

 

 

 

 

 

 

  :صورة الشهيدة محليقة محيدو .05ادلحلق  ر م

 ادلرجع نفسو.ادلرجع:

  

 

 



 المــــــــــالحــــــــــق

 

325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 30-01-1958(L’echo d’Oran:جريدة لي و دورو)06ادلحلق  ر م
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ة(.      خدجية )التدريبات النظرية العس ريمن دفرت دروس اجملاىدة بري سي سيد صفقتان  :07ادلحلق  ر م 
 أرشيف خاص مقدم لحلطالبة من طرف ادلتقف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت:محلققة بين صاف. ادلصدر:
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 اجلندية مشيسة بابا أمحد خالل الثورة. اكانت ربمحله  الشارة : 08 ادلحلق  ر م                    

 .2015-01-01يومأرشيف خاص  دم لحلطالبة من طرف اجملاىدة مشيسة بابا أمحد  ادلصدر:          

 

 

 

 

 

 

 

 وثيقة أمر بادلهمة لحلجندية خًنة بن سعيد. :09 ادلحلق  ر م

 .2015-02-08يوم: أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خًنة بن سعيد ادلصدر:
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 وثيقة لحلمجاىدة مشيسة بابا أمحد  :10م ادلحلق  ر 

 .2015-01-01أرشيف خاص  دم لحلطالبة من طرف اجملاىدة مشيسة بابا أمحد يوم ادلصدر:
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 وثيقة تثبت تويل اجملاىدة خًنة بن سعيد مهام احملافظ السياسي. :11م ادلحلق  ر 

 .215-02-08بن سعيد يوم: أرشيف خاص سحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خًنة ادلصدر:
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 شهادة لحلمجاىدة بوحجر فاطمة تثبت أهنا كانت جندية جبيش التقرير الوطين. : 12ادلحلق  ر م 

 . بوحجر ةمفاط اجملاىدة ابنة ادلالك فتيقة، عبدأرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف السيدة  ادلصدر:

 

 

 

 
 

 

 

 الوالية اخلامسة أثناء التدريبات.صورة جملاىدات  : 13م ادلحلق  ر  

 الصورة موجودة بادلتقف اجلهوي لوالية تحلمسان. ادلرجع:
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 صورة اجملاىدة خًنة بن سعيد بالبزة العس رية :  14م ادلحلق  ر 

 2015-02-08يوم: أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خًنة بن سعيد ادلصدر:            

 

 رخصة زيارة اجلندية أىحلها. :15 ر مادلحلق  

 نفسو.  ادلصدر
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 صورة الشهيدة بحلبوري :16م ادلحلق  ر 

 ادلتقف اجلهوي لوالية معس ر. ادلصدر:

 

 

 

 

 

 

 اجملاىدات بالقاعدة اخلحلفية الغربية. :17ادلحلق  ر م 

 2015-20-23مولسهول شريفة يوم:أرشيف خاص حبوزة الطالبة سحّلم ذلا من طرف اجملاىدة  ادلصدر:
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 :بطا ة ادلريض بالقاعدة اخلحلفية الغربية.18ادلحلق  ر م 

 .2015-02-23أرشيف خاص سحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة مولسهول شريفة يوم::المصدر
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 السادسة من الوالية اخلامسة.اخلريطة التارخيية لحلمنطقة  :19 ادلحلق  ر م              

 ادلتقف اجلهوي لوالية معس ر. ادلصدر:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 فر ة طبية مدعمة لحلثورة بالوالية اخلامسة. :20ادلحلق  ر م 

 ة بين صاف.قمحلق صورة موجودة بادلتقف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت:

 

 



 المــــــــــالحــــــــــق

 

336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يةبالقاعدة اخلحلفية الغربفر ة من ادلمرضٌن و ادلمرضات  : 21م ادلحلق  ر    

 صورتان موجودتان يف ادلتقف اجلهوي لوالية تحلمسان. ادلرجع:

 

 

 

 

  

 

 .اجملاىدات و ىن يبقثن عن أوالد و بنات الشهداء عحلى احلدود اجلزائرية ادلغربية :22م ادلحلق  ر 

 2015-02-08يوم:أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خًنة بن سعيد  ادلصدر:
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 دار البيضاء.الحدى مدارس إهناء التدريب  ادلعحلمة خًنة بن سعيد يف إ:شهادة  23م ادلحلق  ر 

 .2015-02-08يوم: أرشيف خاص سحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خًنة بن سعيدادلصدر:
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 كمعحلمة دبدرسة بنات الشهداء بادلغرب األ صى.شهادة تثبت عمل خًنة بن سعيد   :24م ادلحلق  ر 

 .2015-02-08أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خًنة بن سعيد يوم:

 

 

 

 

 

 بادلغرب األ صى.و اجملاىدين بنات الشهداء  سم يف مركز  :25 ادلحلق  ر م

 ادلصدر نفسو.
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 ادلنطقة اخلامسة من الوالية اخلامسة. تقرير سياسي لحلنظام النسوي لحلقسم الرابع لحلناحية الثانية، :62ادلحلق  ر م  
 مذكرات عحلى ش ل سلطوط. خًنة بن سعيد: ادلصدر:
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 .بادلغرب األ صى ركز أحفًنأجحلٌن من اجلبال ومّت ذبميعهن دبالاليت اجملاىدات  :27ادلحلق  ر م

 .2015-02-08أرشيف خاص سحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خًنة بن سعيد يوم:

 

 

 

 

 

 

 توعية النساء اجلزائريات بادلغرب األ صى. :28 ادلحلق  ر م

 نفسو. ادلصدر
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فريدة  اديري  :صورة لحلمرا بتان السياسيتان من اليمٌن اىل الشمال: خدجية بري سي سيد و29ادلحلق  ر م
 لحلوالية اخلامسة. الثامنة   بادلنطقة

 .2015-12-30يوم: أرشيف خاص سحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خدجية بري سي سيد

 

 

 

 

 

 

 

 ة.الريفي رأةالب  ادلمتن رة دب:صورة ادلرا بة السياسية خدجية بري سي سيد بادلنطقة الثامنة و ىي  30ادلحلق  ر م 

 نفسو. ادلصدر
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 .البزة العس ريةرتدي تحلمرا بة السياسية خدجية بري سي سيد بادلنطقة الثامنة و ىي ل ةصور  :31 ادلحلق  ر م

 2015-12-30يوم: حلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خدجية بري سي سيدالصورتان أرشيف خاص س   ادلصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 بتوعية الشعب بالنواصر بالبيض. اجملاىدة بري سي سيد خدجية تقوم : 32م ادلحلق  ر  

 .نفسوادلصدر 
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 السياسيات. و ادلرا بات :القائمة االمسية لحلمرا بٌن 33م ادلحلق  ر 

Abdrrahmen Berrouane,nom de guerre “Saphar“ ,op.cit,p290. 
 

 

 

 

 

 

   الوطين يف بونقطة)جبل القعدة(:مرا بة سياسية تقدم التحلقيقات جلنود جيش التقرير  34ادلحلق  ر م 
 بأفحلو.

 .2015-12-30أرشيف خاص  دم لحلطالبة من طرف اجملاىدة خدجية بري سي سيد يوم: ادلصدر:
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 من ادلنطقة اخلامسة.  09 رسالة إىل اجملاىدة رمحونة بن زينة أمرت فيها بالذىاب إىل القطاع :35م ادلحلق  ر 

 .2015-06-06سحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة رمحونة بن زينة يوم:أرشيف خاص م   ادلصدر:

 

  

 

 

 

 

 ( ببين صافLa villa:مركز التعذيب الفيال)36 ادلحلق  ر م

 .2016-03-30صور محلتقطة يوم:
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 )صور لحلتعذيب(. ببين صاف ( La villa) :مركز التعذيب الفيال 37م ادلحلق  ر 

 .2016-03-30محلتقطة يوم: صور 
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 :وثيقة اعتقال يف ح   اجملاىدة شريفة مولسهول38 ادلحلق  ر م

 .2015-02-23،يوم:أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة شريفة مولسهول
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 اجملاىدة مولسهول شريفة.ب تقرير الشرطة تتعحل   : 39م ادلحلق  ر 

 .2015-02-23يوم: أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف اجملاىدة شريفة مولسهول،ادلصدر: 
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 )الصفقة األوىل(. ببين صاف. وثيقة دلرا بة اجملاىدة بعد خروجها من السجن : 40 ادلحلق  ر م

 محلققة بين صاف. وثيقة موجودة بادلتقف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت:
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 حلمجاىدة بن حيي خبتة بعد خروجها من سجن كاينلإىل اجلزائر  ترخيص لحلسفر  :41 ادلحلق  ر م
 بفرنسا. (calvados  caen)كالفدوس

 .2014-10-13 ،يوم:أرشيف خاص مسحلم لحلطالبة من طرف ىذه اجملاىدة ادلصدر:
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 احملتشد اجملاىدين أثناء الرعي.سبوين نساء  :42 ادلحلق  ر م

A.W.M, département de Mostaganem, sou préfecture de Palikao, affaires 
Algeriennes,Nº119/S/AA,28-06-1960. 
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 جرائم فرنسا يف ح  النساء اجلزائريات. : 43م ادلحلق  ر 

-A.W.M,gendarmerie de Mostaganem, secteur de Mascara-, sou préfecture de 

Palikao ,poste d’Ain Fares,proces-verbal :renseignement militaires "Saba 

Badra", Nº295 du 18-08-1957 

 

 



 

 

 

 

 
 
  

 المراجعقائمة المصادر و 
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 .المـــراجـــــــــــع و المصــــــــــــادر قـــــائــــمة
 أوال:المصادر:

 :يةاألرشيـــــــــــفالوثائق -1
 :األرشيف الفرنسي  - أ

-Château de Vincenne,  service historique de la défence : 

- BNº GR1H3125  VI27 1 3 13 B 1,La carte de la willaya cinq,01-

06-1957. 

-BNº GR 1 H 1585/VI27 135F5 , Organisation féminine à l’exterie- 

ur, recrutement d’infirmiere, DELA/93BR Nº212/ BE. Nº95 du 22-

01-1960. 

- BNº GR 1H 1585/VI27 135F5 , Organisation féminine à l’ext -

erieur,12 infirmieres on été mise à la disposition du comité FLN.de 

Tetouan, S.D.G. C.E , Nº37023/A du 19-10-1960. 

-BNº1H1585 /VI27  135F5 , Fiche  Nº A.67/F/6-101/2-01-1961 ,Or- 

ganisation féminine àl’éxterieur :camps féminine ANL/ Del- ta/92 / 

BR.Nº 43 BE:  Nº 39  du 10-01-1961. 

- BN º1H1585 /VI27 135F5/ 1H1585 /D3 , fiche NºA.67/A/1-8-5. 

1961/S.D. E.C. E. Nº 45.005 du 31 Mai 1961.  

- BNº GR 1H 1648 , VI27 136 A5 ,Laisons courrier.  

 رشيـف الـــوالئـــي لوالــــــــة سسغاانـــــــ. األ-ب
-AWM , BNº74 ,Renseignement sur l’organisation financière et 

prestation  familiale de LA willaya d’Oran.  

  -A.W.M ,BNº74,département de Mostaghanem, sou-préfecture de 

Palikao, affaires Algériennes ,nº119/s/AA,16-06-1960 

- A.W.M, BNº74, gendarmerie de Mostaghanem, secteur de Mascara 

sou-préfecture de Palikao ,poste d’Ain Fares, proces-verbal  : 

renseignements militaires "Saba Badra", Nº295 du 18-08-1957. 

 -A.W.M,BNº 74, ,PV de la gendarmerie de Mascara , Le 

commandant 
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  de 1
ere

 classe cdt le G.M.P.R.32 de Mascara, Nº 24/ 32/S ,le 05-07-

1957. 

- AWM,BNº 74,PV de la gendarmerie de Mascara :s.a.s de Uzes le 

Duc, pv nº 258, le 12-05-1960. 

-AWM,BNº 74,PV de la gendarmerie de Mascara, pv nº390, le 12-

03-1959. 

- AWM, BNº74,PV de la gendarmerie de Thiresville (Mascara) ,pv 

nº364, le 18-03-1957                                         

-AWM ,BNº96, Rapport psychologique de la SAS :corps d’armée 

D’Oran :cabinet militaire, E.M.-5º BUREAU ,Etude concernant  " La 

jeune fille et femme musulmane" Nº196/CAO / CAB , Nº573/ CAO/ 

5-PST , 15-04-1959. 

 :خاصالرشيف األ-ج
 -Textes documentaire usage des infirmiers d’A.L.N durant la guerre 

de libération nationale à remettre au archives nationales à Alger.        

           

موجودة يف  ادلتقف اجلهوي لوالية سيدي بحلعباس، خريطة ادلنطقة اخلامسة من الوالية اخلامسة، -
 ادلتقف اجلهوي لوالية سيدي بحلعباس.

موجودة يف ادلتقف  ادلتقف اجلهوي لوالية معس ر، خريطة ادلنطقة السادسة من الوالية اخلامسة،-
 اجلهوي لوالية معس ر.)حبوزة الطالبة(

 حدى مدارس دار البيضاء.إء التدريب ادلعحلمة خًنة بن سعيد يف هناإشهادة -
 زلضر اعتقال اجملاىدة خًنة بن سعيد.-
 رخصة لحلمجاىدة دبركز أحفًن لزيارة أىحلها بوجدة. وثيقة:-
 وثيقة اعتقال يف ح  اجملاىدة شريفة مولسهول.-
 وثيقة لحلبقث عن اجملاىدة شريفة مولسهول.-
 اجملاىدة بن حيي خبتة.وثيقة اعتقال يف ح   -
 وثيقة ادلرا بة لحلمجاىدة ىامشي عائشة بعد خروجها من السجن.-
 شهادة اعتقال اجملاىدة بن حيي خبتة بسجن كاين بفرنسا.-
 caen) وثيقة لحلسماح بن حيي خبتة لحلسفر إىل اجلزائر)تحلمسان( بعد خروجها من سجن كاين-

calvados.) 
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 الشهادات الحية:-2
 :الشخصيةالمقابالت -أ

-12-31دبقر منظمة اجملاىدين لوالية تحلمسان يوم مقابحلة شخصية الطيب بن أمحد ادلدعو رشيد،
-01-04دبقر ادلتقف اجلهوي لوالية تحلمسان باللة سيت، يوم:  ،11:30:عحلى الساعة 2014
- 02يوم: ناء اجملاىدين بين مستار بتحلمساندبقر منظمة أبو  ،11:45عحلى الساعة ،2015

عحلى   :2016-12-12:دبقر س ناه بصربة يومو  ،11:30:عحلى الساعة  11-2015
 .11:00الساعة:

-31بابا أمحد مشيسة مقابحلة شخصية مع اجملاىدة دبقر س ناىا ال ائن بأجحليدة بتحلمسان يوم: -
-07يوم،و 11:00،عحلى الساعة :2015-01-01يومو  ،15:00:عحلى الساعة12-2014
  ..11:30،عحلى الساعة :01-2015
عحلى  2014سبتمرب04مقابحلة شخصية دبقر س ناه بتحلمسان يوم: بايل بحلقسن،-

  10:30:الساعة
 ،بوىران ال مٌن حبي ال ائن س ناه دبقر،الطاىر  اجملاىد مع شخصي لقاء الطاىر،  خبيت-

 .16:00 الساعة عحلى 2012-11-12 :بتاريخ
 09القادر دبقر س ناه بعٌن سبوشنت يوم:مقابحلة شخصية مع أخ اجملاىد خبيت عبد  خبيت أمحد،-
 .14:30عحلى الساعة: ،02-2016-
 2014نوفمرب 10يوم  برحال عبد القادر ،مقابحلة شخصية دبقر س ناه بباب وىران بتحلمسان، -

 .15:30عحلى الساعة
عحلى  2014-10-25مقابحلة شخصية دبقر ادلتقف اجلهوي لوالية تحلمسان يوم برحال مرمي،-

 د يقة.120،احلجم الساعي: 10:30الساعة
-12-30يوم:  بري سي سيد خدجية ،مقابحلة شخصية بقر منظمة اجملاىدين دلدينة وىران،-

 10:30عحلى  الساعة :  2015
عحلى  2015-06-:06م مقابحلة شخصية دبقر س ناىا بعٌن األربعاء يو  بن زينة رمحونة،-

 .14:45عحلى الساعة: 2016-07-23:و يوم ،14:30الساعة: 
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-02-04لقاء شخصي مع اجملاىدة يف بيتها ال ائن بسيدي بحلعباس يوم ،سعيد خًنةبن -
 11:30:عحلى الساعة2015

عحلى  2014-11-01مقابحلة شخصية دبقر ادلتقف اجلهوي بتحلمسان يوم بن عراج عائشة،-
: عحلى الساعة 2014 نوفمرب10:يوم دبقر س ناىا بباب وىران بتحلمسان،و  ،11:45الساعة :
14:30. 

-15يوم تحلمسان، ببين مستار،77مقابحلة شخصية دبقرس ناه :دار بين ىدي ر م عمر شيخ،بن -
 .13:00عحلى الساعة: 10-2015
 2014 -10-19يوم دبقر  سمة اجملاىدين لبحلدية تار ة، بن  انة صاحل ،مقابحلة شخصية - 

 .10:45عحلى الساعة:
-13تحلمسان يوم:  بال يفان، بن حيي خبتة، مقابحلة شخصية مع اجملاىدة دبقر س ناىا ال ائن-

 .14:30عحلى الساعة10-2014
-06-01يوم: مقابحلة شخصية دبقر منظمة اجملاىدين لوالية سيدي بحلعباس، أمحد، ختو -

 10:20، عحلى الساعة:2015
لقاء شخصي دبنزذلا ال ائن حبي بوزوينة  داودي زوبيدة بنت اجملاىد و الشهيد داودي أمحد، -

 .14:00عحلى الساعة 2015جوان 15  دور بعٌن األربعاء يوم
-11-22مقابحلة شخصية دبقر منظمة اجملاىدين :  سمة محام بوحجر،يوم: بن حيي، زياين-

 .10:30عحلى الساعة: 2014
-07-20 يوم سيدي بحلعباس، سقنون أمحد، مقابحلة شخصية دبقر ادلتقف اجلهوي لوالية -

  .10:35،عحلى الساعة:2017
 16يوم: مع اجملاىد يف مقر  سمة محام بوحجر بعٌن سبوشنت، مقابحلة شخصية س الل  ويدر،-
 .10:05عحلى الساعة: 11-2014-
    :عحلى الساعة 2014-11-04س ناىا حبمام بوحجر دبقر  مقابحلة شخصية سحليماين ر ية،-

 د(.50)احلجم الساعي:15:30
ال مصطفى مقابحلة شخصية بدار الشباب كو  زوجة الشهيد بن عياد بوزيان، سهويل فاطنة، --

 .15:30عحلى الساعة:2015-10-12بزلبون بتحلمسان يوم:
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- 02 ، مقابحلة شخصية دبقر ادلتقف اجلهوي دلدينة سيدي بحلعباس يومطيب براىيم فتيقة - 
م يو  و ،09:40ة:عحلى الساع 2014-11-30يوم: و ،11:00 عحلى الساعة 11-2014
 .10:00عحلى الساعة 02-2015- 02
  2015-02-28يوم: حي الدالية بتحلمسانمقابحلة شخصية دبقر س ناىا  عبد الدامي الزىرة، -

 . 10:30: عحلى الساعة
-04-28م:يو  س ناىا مقابحلة شخصية دبقر ادلالك عبد ةمفاط اجملاىدة ابنة ادلالك فتيقة، عبد -

 .16:15:الساعة عحلى 2015
لقاء  عائشة(، مغين صنديد نور الدين  و عائشة )عائحلة الشهيدتان مغين صنديد فاطنة و -

-28شخصي دبقر س ىن السيد نور الدين مغين صنديد ال ائن بتار ة والية عٌن سبوشنت،يوم:
 .11:00عحلى الساعة: 11-2015
-07-13مقابحلة شخصية دبقر س ناه بشعبة الحلقم بعٌن سبوشنت يوم: موالي محلياين عحلي، -

 .14:30، عحلى الساعة:2016
عحلى 2015-02-23س ناىا بسيدي بحلعباس يوم:  مولسهول شريفة ،مقابحلة شخصية دبقر -

 .11:30الساعة:
 2016 -03-06يوم  مقابحلة شخصية دبقر منظمة اجملاىدين لوالية سيدي بحلعباس، نوال أمحد،-

 .10:45عحلى الساعة:
ببين صاف والية عٌن  04ىامشي عائشة، مقابحلة شخصية دبقر س ناىا حبي البومحيدي ر م -

 13:45عحلى الساعة 2015-12-28سبوشنت،يوم
 بنتها ال ائن حبي بن دديراد صورية بسيديامقابحلة شخصية يف مس ن  ورياشي بوحريز ديينة،-

 10:00عحلى الساعة 2015-03-16بحلعباس يوم:
-07-20خيو صحليقة ،مقابحلة شخصية دبقر س ىن اجملاىدة روميك ديينة بحلوسطو بوىران،يوم-

 .09:45عحلى الساعة  2016
ة المسجلة الشهادات الحية-ب  :الشفـو
 العايدي فاطمة ،شهادة حية لحلمجاىدة  ام هبا متقف اجملاىد بتحلمسان و حبوزة الطالبة عحلى-

 ش ل  رص مضغوط مسحلمة ذلا من طرف ادلتقف.
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 ،314شريط فيديو ر م ،28/03/2000-27شهادة حية سجحلت يوم  بركات درار أنيسة،-
 .1954 ام هبا م.و.ح.و.ث.أ.ن

 مضغوط) رص  1954ة، شهادة حية لحلمجاىدة  ام هبا م.و.ح.و.ث.أ.نبري سي سيد خدجي-
 (.1954مسحلم لحلطالبة من طرف م.و.ح.و.ث.أ.ن ،بعنوان نساء ادلالغ

 1954شهادة حية حبوزة الطالبة مسحلمة ذلا من طرف م.و.ح.و.ث.أ.ن بوسيحلي احلبيب،-
بعنوان  مضغوط) رص  1954حجاج محلي ة، شهادة حية لحلمجاىدة  ام هبا م.و.ح.و.ث.أ.ن-

 (.1954مسحلم لحلطالبة من طرف م.و.ح.و.ث.أ.ن، نساء ادلالغ
 13يوم شهادة حية  امت هبا الطالبة أمساء بوطالب مع اجملاىدة دمحان فاطيمة دمحان فاطيمة،-

) رص مضغوط تواجد حبي القرابة بعٌن سبوشنتببيت اجملاىدة ادل14:30عحلى الساعة  2013ماي 
 .حبوزة الطالبة(

مسحلمة لحلطالبة من 13:03عحلى الساعة: ،2005-05-21رمضاين فاطنة ،شهادة حية يوم -
 .1954طرف م.و.ح.و.ث.أ.ن

موجودة 14:36عحلى الساعة:2015-10-13سنوسي فاطمة ،شهادة حية  دبقر س ناىا يوم -
) رص د يقة55محلققة بين صاف احلجم الساعي: عٌن سبوشنت:دبقر ادلتقف اجلهوي لوالية 

 .مضغوط حبوزة الطالبة(
 ح.و.ث.أ .و.د.ف. موجودة مب 2000 -02-09شهادة حية سجحلت يوم سهحلي الطاىر،-

 .101ر م:فيديو ،الشريط 1954 .ف
 شهادة حية  لحلمجاىدة دبقر س نها شارع أول نوفمرب بين صاف بتاريخ سي زلمد بحلعريب خًنة،-

احلجم الساعي  محلققة بين صاف، ادلوجودة بادلتقف والية عٌن سبوشنت: ،06/05/2013
 ساعة واحدة.

 شهادة حية مسجحلة  موجودة دبحلققة ادلتقف اجلهوي ببين صاف. سيدي زلمد بن يغمور،-
ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة شاليل ديينة، شهادة حية لحلمجاىدة  ام هبا منشورات -

مسحلم لحلطالبة من طرف  مضغوط بعنوان نساء ادلالغ،) رص اجلزائر. الوطنية و ثورة أول نوفمرب،
 (.اجلزائر ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب،منشورات 

 .""تاريخ اجلزائر  رص مضغوط بعنوان شهادة حية، ظريف زىرة،-
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الفيديو فيو شهادة حية لحلمجاىدة حبوزة الطالبة مسحلم من طرف السيدة عبد ادلالك فاطمة،شريط -
 عبد ادلالك فتيقة بنت اجملاىدة.

،موجودة دبحلققة ادلتقف اجلهوي 2013-04-23شهادة حية مسجحلة يوم:. سعيد، عجرودي -
 د يقة.45ببين صاف حلجم الساعي

فاطنة من إصلاز ادلتقف اجلهوي  شهادة حية لدراع موعة من اجملاىدين،رلعائحلة دراع فاطمة و  -
.)الشهادة موجودة بادلتقف 18:32،عحلى الساعة:2009-09-25لوالية سيدي بحلعباس يوم:

 اجلهوي لوالية سيدي بحلعباس.) رص مضغوط مسحلم لحلطالبة(.
عماري ححليمة، شهادة حية لحلمجاىدة  ام هبا األستاذ بوجحلة عبد اجمليد عحلى ىامش ادلحلتقى  -

.) رص 2005: ماي22-21يوميادلرأة يف الثورة التقريرية بالوالية اخلامسة الوطين حول دور 
 مضغوط  حبوزة الطالبة(.

محلققة بين صاف  شهادة حية  ام هبا ادلتقف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت: فرطاس حسٌن،-
 (.حبوزة الطالبة.)10:45عحلى الساعة  2015-04-  15يوم
)مو عة 1957مارس 27ادلدعو سي عحلي و مو عة اجملاىد سي يو بغداد  فرطاس حسٌن،-

 شريط فيديو من اصلاز فرطاس حسٌن حبوزة الطالبة. استشهاده(،
 كفاح ادلرأة اجلزائرية هادة حية موجودة يف ال تاب:ش شهادة  راب زىرة، -
 .) رص مضغوط حبوزة الطالبة( ،ادلتقف اجلهوي بتحلمسان  ام هباكرزايب فًنوز ،شهادة حية -
)الشهادة احلية موجودة بادلتقف .2015-11-26عحلي،شهادة حية دبقر س ناه بتاريخ  مقداد -

 د.36(،احلجم الساعي:حبوزة الطالبة، محلققة بين صاف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت:
-11-29شهادة حية دبقر س نها يوم  أرمحلة الشهيد  ادري أمحد صغًن، مقداد نبية، -

:محلققة بين  قف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت،) الشهادة احلية موجودة بادلت2015
 د.48احلجم الساعي: ،،حبوزة الطالبةصاف(

ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف شهادة حية لحلمجاىدة  ام هبا منشورات  مًني رشيدة،-
مسحلم لحلطالبة من بعنوان نساء ادلالغ، مضغوط) رص اجلزائر. احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب،

 (.اجلزائر ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب،طرف منشورات 
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- 03م شهادة حية  دبقر منظمة اجملاىدين ببين صاف يو  ورديغي عمارية ادلدعوة نزيهة،-
 الشهادة حبوزة الطالبة(.).د124احلجم الساعي 13:00:عحلى الساعة 2016جانفي 04
 .،وزارة اجملاىدين""تاريخ اجلزائر  رص مضغوط بعنوان شهادة حية، ولد  ابحلية دحو، -
،شريط فيديو 28/03/2000-27، شهادة حية سجحلت يوم شهادة حية ولد  ابحلية دحو، -
 .1954 ام هبا م.و.ح.و.ث.أ.ن ،312ر م
لحلدراسات و البقث يف ادلركز الوطين شهادة حية لحلمجاىدة  ام هبا منشورات  ويسي عوايل، -

مسحلم لحلطالبة من  مضغوط بعنوان نساء ادلالغ،) رص  اجلزائر، احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب،
 (.اجلزائر ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب،طرف منشورات 

 الشهادات الحية المكغوبة:-ج
 (.179)ع، ،موجودة دبجحلة أول نوفمرببري سي سيد خدجية ،شهادة  -
 .سًنة رلاىدة ،مرمي سلطاري ذكرةشهادة حية موجودة دب بحلقرش مباركة،-
ادلرأة اجلزائرية يف الثورة و جرائم  من مالمح موجودة ب تاب زلمد  نطاري: شحل  ميمونة سعاد،-

  االستعمار الفرنسي.
،أفريل  (175رلحلة أول نوفمرب،)ع، نوفمرب،سلطاري مرمي ادلدعوة ثورية يف حوار مع رلحلة أول  -

2011. 
نبذة تارخيية عن  رية   سمة الغزوات، ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين: ،شهادة اجملاىد سلفي زلمد -

 .1956-06-07بغاون:ذكرى اجلالء
أبطال مرغوا أنف فرنسا  تتقدث عن معركة جبل ادلناور دبعس ر: "زوبيدة" اجملاىدة خيو صحليقة -

 .2015،)عدد خاص(،جانفي جريدة اجلمهوريةادلتجربة، 
 :المذكرات-3
 سذكرات على شكل سخطوط:-أ 
 مذكرات خًنة بن سعيد. خًنة بن سعيد،-
 مكغوبة:المذكرات ال-ب
 التوزيع، و لحلنشر العريب ادلستقبل دار ،)ط د،( اجلزائرية، الثورة و الناصر عبد فتقي، الديب-

 . 1984مصر، 
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 اىد عبد احلفيظ بوصوف السياسي احملنك و االسرتاتيجي ادلدبر،جملا ،نو آخر الصادق مزىود و -
 .2003 اجلزائر، دار الفجر لحلطباعة، )د،ط(،

 .2007منشورات ادلتقف الوطين لحلمجاىد،اجلزائر، العزوي زلمد الطاىر،ذكريات ادلعتقحلٌن، -
 دار األمة، شهادة ثائر من  حلب اجلزائر، الصاي ي، مذكرات الرائد زلمد اليزيدي زلفوظ، -

 .2010 اجلزائر،
(،عقب الحليل زلمد بوزيوي 62-54أيام العنف خالل حرب التقرير يف اجلزائر ) بايل بحلقسن،-

 .2010عبد الرحيم آيت منصور ،اجلزائر ،: ترمجة الرجل الذي و ف يف وجو القيادة ،
 .2013بد اجمليد بوجحلة ،منشورات ثالة ،اجلزائر بحلقسن، محلقمة خيت دينا ،تر :عبايل  -
منشورات  ،ترمجة صاري عحلي ح مت،1962-1954ادلرأة خالل حرب التقرير بايل بحلقسن،-

 .2014تالة،اجلزائر،
ادلؤسسة الوطنية لحل تاب، اجلزائر ،  نضال ادلرأة اجلزائرية خالل الثورة التقريرية، بركات أنيسة درار،-

1985 . 
مسعود  تر: : من مقاوم يف حرب ادلدن إىل سجٌن سياسي،مذكرات مقاوم ،فتقي بحلخوجة -

 .2012 اجلزائر، دار القصبة، جناح،
دار الغرب لحلنشر و التوزيع ،  ،2ط مذكرات جزائرية من مدينة معس ر، بن سعدون شريف آمنة،-

 .2002اجلزائر،
 يف منطقة معس ر و سعيدة: من أحداث الثورة ادلدنية و العس رية بن سعدون شريف أمينة،-

 . 2004اجلزائر، دار الغرب لحلنشر و التوزيع، ادلنطقة السادسة لحلوالية اخلامسة،
 .2006 اجلزائر، منشورات دار األديب، مذكرات أسًنة، ،ليخةو ز  بن مساعٌن خربوش -
اجلزائر،  ، دار النعمان لحلطباعة و النشر،2ط ،4991التقضًن ألول نوفمرب  بوضياف زلمد، -

2144 . 
 القصبة لحلنشر، دار مناضل، مسار: ستقاللاال إىل الوطنية احلركة من السالم، عبد حباشي -

 .2008 ،اجلزائر
 .1995 ر،اجلزائ ،لحلمجاىد الوطين ادلتقف منشورات ء،اخلفا أمواج ال رمي، عبد حساين -
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 منشورات مجاعية، ترمجة اربة،حملا اجلزائر تاريخ من صفقات :تعصب ال و حقد ون د ،شايدمحود-
 .2010اجلزائر، دححلب،

تر: أمحد اخلطيب )د .ط(،منشورات  الثورة اجلزائرية :عمحليات التسحليح السرية، صديقي مراد، -
 )د،ت(. ،بًنوت ،ياةدار احل

البقث يف احلركة  مذكرات اجملاىد منور صم ،منشورات ادلركز الوطين لحلدراسات و صم منور ،  -
 .2011ثورة أول نوفمرب ،اجلزائر ،و الوطنية 

 .،)د،ت( )دون دار النشر( ،3،ج1962-1954من أيام حرب التقرير طالب زلمد مصطفى،-
عمراين عحلي، رححلة يف ادلنطقة السادسة مع صحليقة ولد  البية: شهيدة ثورة التقرير، ترمجة: زلمد  -

 .2013،اجلزائر،ANEPبوطغان، منشورات
دار الغرب لحلنشر  مالحم ادلرأة اجلزائرية يف الثورة و جرائم االستعمار الفرنسي، من  نطاري زلمد، -

 .1996 اجلزائر، و التوزيع،
 (،1962-1946من النضال السياسي إىل القائد العس ري) مذكرات عحلي كايف: كايف عحلي،-

  .1999دار القصبة لحلنشر و التوزيع،اجلزائر،
 الوطنية ادلؤسسة العامة، تصاالتاال و التسحليح وزارة ضابط مذكرات: اخلفاء رجال زلمد، دلقامي-
 .2008 اجلزائر، اإلشهار، و النشر تصاللال
 .2005منشورات وزارة اجملاىدين، اجلزائر، سًنة رلاىدة، سلطاري مرمي،-
ادلركز  منشورات ،1962-1954 اجلزائرية التقرير ثورة مصطحلقات دليل ادلالك، عبد مرتاض-

 ت(.د،( اجلزائر، ،1954 ثورة الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب
 ألفا، منشورات ،1زلفوظ عاشور،ط تر: شهادة، اذلالل األمحر اجلزائري: م اسي مصطفى،-

 .2013، رئاجلزا
غرة أول نوفمرب أو بعض نايت بحلقاسم مولود  اسم، ردود الفعل األولية داخحليا و خارجيا عحلى  -

 .2007مآثر نوفمرب،  دار األمة لحلطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر،
م تبة الرشاد  الطيب و عحلي هناري ،من سجل شهداء و رلاىدي الوالية اخلامسة،هناري  -

 .2008اجلزائر، ، لحلطباعة و النشر و التوزيع
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-1954األساسية حلزب جبهة التقرير الوطينوزارة اإلعالم و الثقافة)اجلزائر(،النصوص -
  اجلزائرية،)د،ت(. وزارة اإلعالم منشورات،1962

 الجرائد:-4
 .1954-09-10(، 284جريدة البصائر،)ع،-
معس ر جيش التقرير الوطين ،نوفمرب  لسان حال جبهة التقرير الوطين، جريدة ادلقاومة اجلزائرية،-

 .1954البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب،مركز الدراسات و 2( ،ج12،)ع،1956
 .1956-09-20(،13لسان حال جبهة التقرير الوطين،)ع، جريدة ادلقاومة،-
 .2(،ج17لسان حال جبهة التقرير،)ع، جريدة ادلقاومة اجلزائرية، -
 . 2،ج(18لسان حال جبهة التقرير،)ع، جريدة ادلقاومة اجلزائرية،-
 (.29لسان حال جبهة التقرير،)ع، اجلزائرية،جريدة ادلقاومة -
 :فرع الدار البيضاء رابطة حقوق اإلنسان بوىر غوراية ،السر الطيب يف اجلزائر، الدكتور:ل. --
 .02(،ج21)ع، جريدة ادلقاومة اجلزائرية،،
 .1957-06-03،جريدة ادلقاومةاجلزائرية أمام التوحش الفرنسي، -
 .1958مارس 15(،20،)ع،1اجملاىد،ج -
 .1958-08-28 يف ،الصادرة)  28ع،(، 1اجملاىد،ج جريدة-
 .1958-09-01(،41،)ع2،ج جريدة اجملاىد حوار مع العقيد لطفي، -
 .1959(،ماي 41اجملاىد،)ع،-
-14 لسان حال جبهة التقرير الوطين، اجملاىد،جريدة  ، أطفالنا يستعدون لبناء جزائر الغد - 

06-1959.). 
 .1961جانفي20(،86جريدة اجملاىد،)ع، التضامن الشعيب، بعد ادلظاىرات:-
 المنشورات:-5
 القاموس الذىيب لشهداء الثورة التقريرية ال ربى لوالية أدرار ،أدرارمديرية اجملاىدين لوالية  -

 لوالية أدرار. ،منشورات مديرية اجملاىدين1954-1962
بشار القاموس الذىيب لشهداء الثورة التقريرية ال ربى لوالية  ،بشارمديرية اجملاىدين لوالية -

 .2013بشار،لوالية  ،منشورات مديرية اجملاىدين1954-1962
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ن القاموس الذىيب لشهداء الثورة التقريرية ال ربى لوالية تحلمسا مديرية اجملاىدين لوالية تحلمسان،-
 .2005-2004،لوالية تحلمسان ية اجملاىدين،منشورات مدير 1954-1962

القاموس الذىيب لشهداء الثورة التقريرية ال ربى لوالية عٌن  ،عٌن سبوشنتمديرية اجملاىدين لوالية -
 .2005-2004،لوالية عٌن سبوشنت ،منشورات مديرية اجملاىدين1962-1954سبوشنت

تندوف الثورة التقريرية ال ربى لوالية  القاموس الذىيب لشهداء ،تندوفمديرية اجملاىدين لوالية  -
 .2013،لوالية تندوف ،منشورات مديرية اجملاىدين1954-1962

القاموس الذىيب لشهداء الثورة التقريرية ال ربى لوالية  ،مستغاًلمديرية اجملاىدين لوالية  -
 .2004،لوالية مستغاًل ،منشورات مديرية اجملاىدين1962-1954مستغاًل

 القاموس الذىيب لشهداء الثورة التقريرية ال ربى لوالية معس ر ،معس رمديرية اجملاىدين لوالية  -
 .2008لوالية معس ر، ،منشورات مديرية اجملاىدين1954-1962

وىران لوالية  القاموس الذىيب لشهداء الثورة التقريرية ال ربى ،وىرانمديرية اجملاىدين لوالية -
 .2005،لوالية وىران  ديرية اجملاىدين،منشورات م1954-1962

 نبذة تارخيية لحلشهيدة صعديل مسعودة ادلتقف اجلهوي لوالية البيض ،-
  نبذة تارخيية لحلشهيدة رلدويب ذىبية ادلتقف اجلهوي لوالية البيض،-
 .نبذة تارخيية لحلمجاىدة ذراع فاطمة ،ادلتقف اجلهوي لوالية سيدي بحلعباس -
 التعريف بالشهيدة طيب براىيم شريفة. سيدي بحلعباس، ادلتقف اجلهوي لوالية -
 محلققة بين صاف، نبذة تارخيية عن الشهيدة فقيو ححليمة. ادلتقف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت:-
دارية بعنوان البطا ة التقنية إ وثيقة محلققة بين صاف، ادلتقف اجلهوي لوالية عٌن سبوشنت: -

 .صافدلتقف اجملاىد محلققة عٌن سبوشنت بين 
نبذة تارخيية عن  :شهادة اجملاىد زلمد سلفي، : سمة الغزوات ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين -

 .1956-06-07:ذكرى اجلالء  رية بغاون
  ائمة شهيدات منطقة صربة. دائرة صربة: ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين: -
احملتشدات بادلنطقة الثالثة  م تب الرتاث الثقايف و التارخيي، مديرية اجملاىدين لوالية البيض، -

 لحلوالية اخلامسة التارخيية)البيض(.
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زلتشدات والية تحلمسان إبان  م تب الرتاث الثقايف و التارخيي، مديرية اجملاىدين لوالية تحلمسان، -
 الثورة.

 القائمة االمسية جملاىدات و شهيدات والية سعيدة. مديرية اجملاىدية لوالية سعيدة،-
 القائمة اإلمسية جملاىدات و شهيدات والية عٌن سبوشنت. اجملاىدين لوالية عٌن سبوشنت،مديرية -
نبذة تارخيية عن بن عحلي  مديرية اجملاىدين لوالية عٌن سبوشنت،  سم الرتاث التارخيي و الثقايف،-

 صافية.
برحو  ادة)ادلدعو الشهيد  مديرية اجملاىدين لوالية عٌن سبوشنت م تب الرتاث الثقايف و التارخيي،-

 السوعاجي(.
 سم الرتاث التارخيي و الثقايف، ائمة مراكز التعذيب ادلتواجدة  مديرية اجملاىدين لوالية معس ر، -

 عرب بحلديات والية معس ر.
 ثانيا:المراجع باللاة العربية:

 الكغب:-1
 (.PDF)عحلى ش ل  ،1ج عحلم ادلخابرات)اجلاسوسية(، أمخي  جنان،-
،دار  1962-1956 اجلزائرية الوطنية التقرير ثورة تطور و الصومام مؤسبر حلسن، زلمد أزغيدي-

 . 2006ىومة، اجلزائر، 
 .2009 اجلزائر، موفم لحلنشر، ،1ج حوار مع الثورة، اجلنيدي خحليفة و آخرون، -
 .2009 اجلزائر، موفم لحلنشر، ،3ج حوار مع الثورة، اجلنيدي خحليفة و آخرون، -
من النشاط الفدائي أثناء ثورة التقرير الوطين ببشار و ضواحيها بقيادة  ،عيسى الزاوي بن جحلول-

 .2010 اجلزائر، دار الغرب لحلنشر و التوزيع، ذياب،الشهيد زاوي زلمد ادلدعو 
 دار احل مة لحلنشر، ،1962-1956 ستعمارية يف الوالية الرابعةجرائم فرنسا اال الزبًني رشيد،-

 .2010 اجلزائر،
منشورات  ،1962-1954، كتاب مرجعي عن الثورة التقريري زلمد العريب و آخرون، الزبًني-

 . 2007اجلزائر، ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب،
 منتقيات من احملاضرات و ادلداخالت  من فيض الذاكرة: ادلتقف اجلهوي لحلمجاىد ببس رة،-

 مطبعة دار عحلي بن زيد لحلطباعة   ألقيت بادلتقف و محلققاتو الوالئية،و الشهادات احلية اليت
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 . 2014اجلزائر، و النشر،
منشورات ادلتقف اجلهوي لحلمجاىد  أمهات الشهداء، اجلهوي لحلمجاىد بتحلمسان، ادلتقف-

 .2014 اجلزائر، بتحلمسان،
 بوالصوف احلفيظ عبد اجملاىد محلققة بين صاف، سبوشنت: عٌن والية لحلمجاىد: الوطين تقفادل-

 محلققة بين صاف، سبوشنت: عٌن والية لحلمجاىد منشورات ادلتقف الوطين ،1926-1980
 .)د،ت(
ادلستشفى العس ري  ادل تب الوالئي لحلمجاىدين و مديرية اجملاىدين لوالية سيدي بحلعباس،-

 .2007 بحلدية شطوان دائرة ابن بادي ، "توخوم"
جهاد ادلرأة اجلزائرية يف  مديرية م تب اجملاىدين بوالية سطيف، ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين: -

 .)د،ت( وزارة اجملاىدين، ،1962-1954والية سطيف و تضقياهتا ال ربى 
-1939) ادلقاومة السياسية بالقطاع الوىراين خالل احلرب العادلية الثانية ،أوعامري مصطفى-

 . 2013اجلزائر، منشورات دار القدس العريب، (،1945
 ،L’O.A.S أحرق حيا من طرف ادلنظمة العس رية السرية  ضية محداين عدة: بحلخوجة عمار، -

 .2012موفم لحلنشر، اجلزائر، زلمد معراجي، ترمجة:
 اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن القيب صاحل ،عهد ال عهد مثحلو أو الرسالة التائهة،-

2012. 
 . 2005اجلزائر، دار اخلحلدونية، ،1ط معس ر عرب العصور، بن داىة عدة،-
،ادل تب الوالئي دلنظمة 1962-1954بن دمحان زلمد،عٌن غرابة)بين ىديل( و ثورة نوفمرب-

 .1993الوطنية ألبناء الشهداء بتحلمسان،اجلزائر،
 الغرب دار ،2 ط ،1962ة لغاي و البداية من لحلجزائر السياسي التاريخ عمار، بوحوش-
 .1997بًنوت،  سالمي،اإل
 ،2 ط نوفمرب، أبرز  ادة  (1962-1830( اجلزائر كفاح يف بارزة شخصيات بورنان سعيد،-
 .2004 اجلزائر، التوزيع، و لحلنشر األمل دار
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- 1954) نسانية يف الثورة التقريرية اجلزائريةو اإل ،القيم الف رية بوصفصاف عبد ال رمي-
منشورات سلرب الدراسات التارخيية و  ،1ج،التقريريةادلرأة اجلزائرية  يمة من  يم الثورة  :(1962
 .2003 اجلزائر، الفحلسفية،

 ، اجلزائر دار البعث لحلطباعة و النشر، ،1ط ،20و  19ثورات اجلزائر يف القرن  بوعزيز حيي،-
1980 . 

 التوزيعدار اذلدى لحلطباعة و النشر و  ادلرأة اجلزائرية و حركة اإلصالح النسوية العربية، بوعزيز حيي،-
 . 2001اجلزائر، ،
دار 1962- 1954ة التقريري الثورة أثناء اجلماىرية التعبئة و التجنيد أدوات أحسن، بومايل-

 . 2010 ،ادلعرفة، اجلزائر
 ، راجلزائ اخلرب، منشورات ،1ط ، الوطين التقرير جلبهة التقنية و اخلاصة دلصاحلا ة،صلا بية-

2010. 
 دار القصبة لحلنشر، تر:عبد السالم عزيزي، ادلآل، ادلصدر،الرمز و اجلزائرية:الثورة  تقية زلمد،-

 .2010 اجلزائر،
 .2012 اجلزائر، دار القصبة، تر:بشًن بولفراق، حرب التقرير يف الوالية الرابعة، ـ،تقية زلمد-
موالي منشورات مجعية  ،1962-1956ت الثورة التقريرية يف أ اليم توا توايت دمحان و آخرون،-

 )د،ت(. سحليمان بن عحلي حلماية مآثر الثورة التقريرية،
 نوفمرب سحلسحلة حوارات و لقاءات مع رلموعة من رلاىدات ثورة أول الوفاء، جعفر نوارة سعدية،-

 .2012اجلزائر، دار اذلدى، اخلالدة، 1954
نتقالية لحلثورة اجلزائرية من ادلرححلة اال مجعية أول نوفمرب لتخحليد و محاية مآثر الثورة يف األوراس:-

 .1995اجلزائر، ،منشورات ادلتقف الوطين لحلمجاىد، 1962سبتمرب عحلى 1962مارس 19
)د،ط(،دار األمل  ،3(،ج1962-1830) البقث يف تاريخ اجلزائر احلديث خضًن إدري ،-

 .2006 لحلنشر و التوزيع ،اجلزائر،
،دار األكادديية 1،ط1962-1954لتقريريةمعتقل اجلرف بادلسيحلة أثناء الثورة ا مخيسي سعدي،-

 .2013لحلطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر،
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خياطي مصطفى ،معس رات الرعب أثناء حرب اجلزائر: من خالل أضابًن الحلجنة الدولية -
 .2015 اجلزائر، دار ىومة لحلطباعة و النشر و التوزيع، فوزية  ندوز عباد، تر: لحلصحليب األمحر،

:أوشويز 1962-1954معس رات التجميع يف اجلزائر أثناء حرب التقرير مصطفى،خياطي  -
 لحلطباعة  دار ىومة تر:زلمد معراجي،عمر معراجي، فرنسي يف اجلزائر و الذي مل نت حلم عنو أبدا،

 . 2015اجلزائر، و النشر و التوزيع،
 دار ىومة، الور ة اخلامسة، التارخيية:درواز اذلادي أمحد ،ادلنظومة الحلوجيستية بالوالية السادسة -

 .80، ص2012، اجلزائر
 اجلزائر، دار اذلدى، حقائ  عن احلرب التقريرية رصدهتا شخصيات نضالية و تارخيية، ديك زىرة،-

2012. 
،  حاضر ادلنطقة ر ي  ميحلود،عٌن سبوشنت عرب العصور:دراسة طبيعية و تارخيية حول ماضي و -
 .2013العريب،اجلزائر،،دار القدس 2ط
 دار ىومة لحلطباعة و النشر  ،1962-1954 تصاالت العامة يف الثورة اجلزائريةاال زروال زلمد،-

 .2015 و التوزيع،
 ،1ط (،1940-1913جهاد بن بادي  ضد االستعمار الفرنسي يف اجلزائر) زرو ة عبد الرشيد،-

 .1999 لبنان، دار الشهاب،
 .2009 معرفة،اجلزائر، ،دار)د،ط(، السالح مش ل و اجلزائرية الثورة وىيبة، سعيدي-
 اجلزائر، لحلنشر، القصبة ،دار )د،ط( سلتار، عامل:تر ،اجلزائرية الثورة  اموس عاشور، شريف-

2007. 
 النشر و لحلطباعة ىومة دار،1ط وطنية، شخصية17شهادات:عظماء...ثوار زلمد، عباس -

 .2004 اجلزائر، التوزيع، و 
 لحلنشر و التوزيع، ، دار  رطبة1سي و الثقايف، طاسين تاريخ غحليزان الثوري و الم زلمد،فالح 
 .2013 اجلزائر،

 .1991اجلزائر، مطبعة البعث، ،2ج ،1ط اجلديدة، محلقمة اجلزائر  حليل عمار،-
دار  زلمد معراجي، ضلطاط اإلمرباطورية :من مدينة اجلزائر إىل بغداد،تر:االتعذيب و  لزرق مغنية،-

 . 2011، احل مة
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 .2010دار ادلعرفة، اجلزائر،  رجال ذلم تاريخ..نساء ذلن تاريخ، لونيسي رابح و آخرون،-
 .2011 اجلزائر، دار ىومة لحلنشر و التوزيع، تاريخ اجلزائر ادلعاصر، مسعود،كوايت -
 ،1962-1830 ستعماريةرلاود زلمد و آخرون، تاريخ منطقة سيدي بحلعباس خالل الفرتة اال-
  . 2005اجلزائر، م تبة الرشاد لحلطباعة و النشر و التوزيع، ،2ج
م تبة  ستعمارية إبان الثورة التقريرية و تداعياهتا ادلعاصرة،السياسة التعذيب ا ،زلمد رلاود -

 2006، اجلزائر الرشاد لحلطباعة و النشر،
 ادلركز الوطين لحلدراسات ،)د.ط( ،األسالك الشائ ة وحقول األلغام  آخرون، ويوسف  مناصرية  -
 .2007اجلزائر ، ،1954 ثورة و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب 

 اجلزائر، بحلوتو، منشورات ،1ط اجلزائرية، الثورة أبطال و شهداء  اموس اهلل، عبد مقاليت -
2009. 

 .1976،وزارة اإلعالم ،اجلزائر ،اجلزائرية ،رلموعة نظرات عن اجلزائر  وزارة اإلعالم ،ادلرأة-
 .1954النصوص األساسية لثورة أول نوفمرب وزارة اجملاىدين،-
منشورات ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف  دور ادلرأة يف الثورة التقريرية، حيياوي مسعودة،-

 .2007اجلزائر، ،1954احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب
ر:-2  الملغقيات و الغقاـر
 :الملغقيات-أ
،كفاح ادلرأة 1954ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب-

 ادلؤسسة الوطنية لحلفنون ادلطبعية ادلحلتقى الوطين األول حول كفاح ادلرأة، دراسات و حبوث، اجلزائرية،
 .1998اجلزائر، ،
 سحلسحلة ادلحلتقيات حول و ثورة أول نوفمرب، ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية-

كفاح ادلرأة اجلزائرية، منشورات ادلركز الوطين  لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول 
 نوفمرب.

،كفاح ادلرأة 1954 ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب -
منشورات ادلركز الوطين  ،2ط قى الوطين األول حول كفاح ادلرأة،دراسات و حبوث ادلحلت اجلزائرية:

 .2007اجلزائر، ،1954لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب



 قائمة المصادر و المراجع

 

371 

 

 .2010أكتوبر، 26 -25 ادلحلتقى الدويل حول دور ادلرأة اجلزائرية يف الثورة التقريرية ،س ي دة،-
القانون الدويل اإلنساين و وضع ادلرأة أثناء حرب التقرير،ادلؤسبر محاية ادلدنيٌن يف  حورية غداوية،-

،  2010نوفمرب 10 -09الشحلف،يومي الدويل اخلام  ل حلية احلقوق،جامعة حسيبة بن بوعحلي،
  .07ص
 صر  ادلحلتقى الوطين الثاين لتاريخ الثورة، ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين، حزب التقرير الوطين،-

م و الثقافة و الت وين، اجلزائر، منشورات  طاع اإلعال ،2،ج2مج ،1984ماي 10-08 األمم،
 )د،ت(. 

 ستعماريةادلحلتقى الوطين حول تاريخ منطقة سيدي بحلعباس خالل الفرتة اال رلاود زلمد و آخرون،- 
 .2005 اجلزائر، م تبة الرشاد لحلطباعة و النشر و التوزيع، ،1830-1962

 .2001 نوفمرب 06-05-04أيام  تحلمسان، الثورة، إبان الغربية احلدود حول الوطين ادلحلتقى-
 06-05-04تحلمسان أيام  ول حول احلدود الغربية إبان الثورة التقريرية،ادلحلتقى الوطين األ -

  .2001نوفمرب
 .2005ماي 22-21يومي ادلحلتقى الوطين حول ادلرأة يف الثورة التقريرية بالوالية اخلامسة،وىران،-
 نوفمرب 18-17يومي  اسهامات ادلرأة اجلزائرية يف الثقافة و الف ر و األدب، الوطين:ادلحلتقى  -

 ، جامعة جيجل. 2015
 بودغن، لطفي   العقيد ادلحلتقى الوطين حول مسار  يادات الوالية اخلامسة:عبد احلفيظ بوصوف، -

ادلركز الوطين موجودة  ،314و 312 ر م: فيديو)الشريط  وىران ،2000مارس 27-28
 جلزائر.، انوفمربلحلدراسات و البقث  يف احلركة الوطنية و ثورة أول 

 2،3م أعمال ادلحلتقى الدويل حول نشأة و تطور جيش التقرير الوطين ادلنعقد أيا وزارة اجملاىدين،-
 .2005 اجلزائر، منشورات وزارة اجملاىدين، باجلزائر العاصمة، 2005 جويحلية 4 ،
)حضور   2015-03-08دبناسبة عيد ادلرأة جبامعة جياليل الياب  بسيدي بحلعباس،يوم دراسي -

 (.اليوم الدراسيالطالبة يف 
ر الوالئية:-ب  الغقاـر
-09-10تقارير ادلحلتقى الوطين الرابع ل تابة تاريخ الثورة التقريرية  منظمة اجملاىدين، تقارير-

1996. 
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)الوالية  ادلحلتقى اجلهوي الثالث ل تابة التاريخ لواليات الغربتقرير  ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين، -
 .1985جانفي 15م ادلنعقد بوالية سعيدة يو  1958-1956 اخلامسة(

-09-10 ادلحلتقى الوطين الرابع ل تابة تاريخ الثورة، ادلنظمة لوطنية لحلمجاىدين لوالية تحلمسان،-
1996. 

،ادلحلتقى الوطين  التقرير و ائع تتقدى النسيانجهاد  منظمة اجملاىدين لوالية سيدي بحلعباس،-
 .1985نوفمرب الوالية اخلامسة، الثالث ل تابة التاريخ،

تاريخ ثورة  التقرير الوالئي دلنظمة اجملاىدين:م تب والية غحليزان، منظمة اجملاىدين لوالية غحليزان،-
 .1986-11-11لوالية غحليزان ادلنعقد  يف  1962-1958 التقرير:ادلرححلة الثالثة

التقرير الوالئي ل تابة التاريخ ادلقدم لحلمحلتقى اجلهوي  ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين لوالية وىران،-
 . 1984 الثالث،

 :المقاالت -3
مؤسسة ادلنشورات العس رية، مديرية  (،428)ع، ،رلحلة اجليش ادلرأة اجلزائرية و الثورة التقريرية،-

 . 1999مارس، اجلزائر االتصال و اإلعالم و التوجيو،
 مؤسسة ادلنشورات العس رية، (،376)ع، ،رلحلة اجليش الصقة و العالج إبان ثورة التقرير، -

   .1994نوفمرب ر،اجلزائ مديرية االتصال و اإلعالم و التوجيو،
 )ع، ،رلحلة كان ،1962-1954حتالل الفرنسي لحلجزائردور اإلعالم يف فرتة اال ،جهاد الغرام-

 .2012سبتمرب ال ويت، (،17
 (،148  ،)ع،رلحلة أول نوفمرب ادلرأة و الثورة:صفقات من التضقية و ادلعاناة، ،خضراء بالمي -

 .1996، ، اجلزائرادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين
 رلحلة عصور، أعالم تحلمسان و دورىم يف احلركة الوطنية و ثورة التقرير ال ربى، ادلقاليت عبد اهلل، -

 .2011وىران، جامعة، (02)ع،
مديرية  مؤسسة ادلنشورات العس رية، (،428)ع، ،رلحلة اجليش ادلرأة اجلزائرية و الثورة التقريرية،-  

 .1999مارس ، اجلزائر االتصال و االعالم و التوجيو،
اجملحلة التارخيية  ،بالقطاع الوىراين 1945أضواء عحلى مظاىرات ماي ، مصطفى أوعامري– 

 .2006جوان تون  ، التميمي لحلبقث العحلمي و ادلعحلومات،مؤسسة ، ادلغاربية
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اجملحلة التارخيية  ،1954نوفمرب ،بوادر الثورة بالغرب اجلزائري  بيل ثورة ،مصطفى أوعامري -
فيفري  جانفي،منشورات مؤسسة التميمي لحلبقث العحلمي و ادلعحلومات ، تون ،  (،162)ع،ادلغاربية، 
2016. 

 بعمالة وىران يف عهد ناجيالن) اإلرباد الدديو راطي لحلبيان اجلزائري مصطفى، احلزب أوعامري -
 (، مؤسسة التميمي لحلبقث العحلمي 166، )ع،اجملحلة التارخيية ادلغاربية( ،1948-1951

 .2017و ادلعحلومات، تون ، فيفري 
ادلركز الوطين  (،17)ع، ،رلحلة ادلصادر ستنطاق خالل الثورة اجلزائرية،،أساليب اال خبتاوي خدجية -

 2008 السداسي األول،، جلزائرلحلدراسات و البقث  يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب، ا
ادلتقف  (04)ع،رلحلة الذاكرة،  نضال ادلرأة اجلزائرية خالل الثورة التقريرية، بركات درار أنيسة ، -

 .1996 ،،اجلزائرالوطين لحلمجاىد
:أبطال مرغوا  تتقدث عن معركة جبل ادلناور دبعس ر "زوبيدة" اجملاىدة خيو صحليقة ،زىرة برياح-

 .2015جانفي  )عدد خاص(، ،جريدة اجلمهوريةأنف فرنسا ادلتجربة، 
اجملحلة  ،(1954-1945ب رادة جازية ،احلركة النسوية بالقطاع الوىراين  بيل الثورة التقريرية)-

لحلبقث العحلمي و ادلعحلومات، تون ، ، منشورات مؤسسة التميمي ( 166،)ع،التارخيية ادلغاربية
 .تون  ،2017فيفري

مو ف ادلثقفٌن الفرنسيٌن من التعذيب و السجون و احملتشدات أثناء الثورة  بحلغيث زلمد األمٌن، -
ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث  يف احلركة الوطنية و ثورة أول  ،(05،)ع،رلحلة ادلصادر اجلزائرية،
 جلزائر.، انوفمرب

-136)ع،رلحلة أول نوفمرب، ، احملتشدات اإلجبارية خالل الثورة التقريرية،خلضر الطمٌنبو  -
 .1992 اجلزائر، ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين، (،137

 رلحلة أول نوفمرب، من شهداء الثورة التقريرية:الشهيد احل يم يوسف الدمرجي، ، الزبًن بوشالغم -
 .1982ة سن ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين (،52)ع،
ادلنظمة الوطنية  (،103)ع، ،نوفمرب أول رلحلة الثورة، خالل الصقة نظام ،الزبًن بوشالغم -

 .1989 ،لحلمجاىدين
 .1996، ،اجلزائرادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين (،148  ،)ع،رلحلة أول نوفمرب ،زكية بوضياف -
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، رلحلة ادلصادر االستعمارية،مراكز ادلوت البطيء وصمة عار عحلى جبٌن فرنسا  ،أحسن بومايل -
ماي  ،ادلركز الوطين لحلدراسات و البقث  يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب، اجلزائر (،08)ع،

2003. 
ادلنظمة الوطنية ، (171،)عرلحلة أول نوفمرب معاينة، معاناة و ذلب، طب و عبد احلحليم،بونوة  -

 .2007ديسمرباجلزائر،  ،لحلمجاىدين
 عدد خاص، ،جريدة اجلمهورية، معتقل شابر شاىد عحلى يوميات القتل و القهر ،روحية  توفايل -

 .2015جانفي 
 ،التارخيية ادلغاربية اجملحلة :دراسة ربحليحلية نقدية،1956أوت  20 مؤسبر الصومام ،طاىر جبحلي -

 .2005جوان ، ،تون منشورات مؤسسة التميمي لحلبقث العحلمي و ادلعحلومات (،120)ع،
رلحلة  )والية تحلمسان(  بل و أثناء الثورة التقريرية، معارك ندرومة و نواحيها زرىوين طاىر، -

 .2007مارس ، اجلزائر،منشورات ادلتقف الوطين ،(08)ع، ،الذاكرة
، رلحلة ادلصادر ،1954-1930البنية االجتماعية و اال تصادية لحلريف اجلزائري طاعة سعد، -

، ثورة أول نوفمرب، اجلزائر لحلدراسات و البقث يف احلركة الوطنية وادلركز الوطين  (،17)ع،
 .2008السداسي األول، 

(، 83)ع، رلحلة الثقافة، ،األرياف اجلزائرية عشية اندالع حرب التقرير الوطين جياليل، صاري -
 .1984أكتوبر سبتمرب،

رلحلة العحلوم      سوسيولوجية،رؤية  نضال ادلرأة اجلزائرية خالل الثورة التقريرية: عوين مصطفى، -
 .2005 جوان (،12جامعة باتنة،)ع، نسانية،االجتماعية و اإل

 ستعمارية أثناء الثورة التقريرية،من أساليب التعذيب يف ادلعتقالت و السجون اال ،بشًن فايد -
 . 2015نوفمرب،اجلزائر،  ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين (،180)ع،أول نوفمرب، رلحلة
 مؤسسة ادلنشورات العس رية، (،376رلحلة اجليش،)ع، حوار مع الدكتور تومي، ،حسٌن فوزاري -

 .1994نوفمربال و االعالم و التوجيو، اجلزائر، مديرية االتص
، دورية  رلحلة تافنة(، 1958-1935، شهيدة الوطن و احلرية مغين صنديد فاطنة )زلمد  نانش -

  .1999مارس  ،11عٌن سبوشنت، العدد  إخبارية تصدرىا والية
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 (،129)ع، ،جريدة ادلساء جيش التقرير :تش يحلو،تنظيمو، ،زلمد  نطاري -
 .1992ديسمرب21
ادلنظمة  ،(66)ع، ،رلحلة أول نوفمرب و ادلرأة اجلزائرية، 1954ثورة أول نوفمرب ،يا وتة كرنان  -

 .1986 اجلزائر،الوطنية لحلمجاىدين،
رلحلة ، (02)ع، اجلميالت الثالث منوذجا، التعذيب:نساء جزائريات ربت  ،ابراىيم لونيسي -

 .2002 إرباد ادلؤرخٌن اجلزائريٌن، ، ادلؤرخ
 ،جامعة وىران ،(06)ع، ،رلحلة عصور ، احلرب ادلخابراتية أثناء الثورة ادلسحلقة،لونيسي رابح -

 .2012 صيف
 .2008 جواناجلزائر،  (،04)ع، ،نشرية رياض الشهداء مديرية اجملاىدين لوالية معس ر، -
 .2003نوفمرب  ،ادلتقف اجلهوي لوالية تحلمسان (،01،)ع، رلحلة تضقيات الوالية اخلامسة -
،  رلحلة أول نوفمرب حوار مع اجملاىدة خدجية بري سي سيد ادلدعوة فضيحلة، عبد السالم،معيفي -

 . 2015مارس ، اجلزائر،ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين ،(179)ع،
 Insaniyat ;Revuesمنطقة طرارة من منظور الدراسات ال ولونيالية،  موالي احلاج مراد،-

.or .2008 
 ،رلحلة أول نوفمرب يف حوار مع رلحلة أول نوفمرب، اجملاىدة مرمي سلطاري ادلدعوة ثورية، ،أنيسة واعحلي-

 .2011أفريل،اجلزائر،  ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين (،175)ع،
(، ادلنظمة 179)ع، ،رلحلة أول نوفمرب مثال التضقية و الفداء،خنساوات اجلزائر  ،أنيسة واعحلي-

 .2015مارس اجلزائر، الوطنية لحلمجاىدين،
سياسة التعذيب االستعماري إبان الثورة التقريرية اجلزائرية و تداعياهتا ادلعاصرة:  ياحي زلمد،-

الوطين لحلدراسات و ادلركز  (،13)ع، ،رلحلة ادلصادر معامحلة إدارة السجون لحلنزالء اجلزائريٌن ،
 .2006، السداسي األول،البقث  يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب، اجلزائر

 .1981(، ادلنظمة الوطنية لحلمجاىدين، اجلزائر،49رلحلة أول نوفمرب،)ع،-
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 الجاسعية: الرسائل -4
 أطروحات الدكغوراه -أ
،ذبربة 1951-1942وىران ما بٌن ادلقاومة السياسية الوطنية بعمالة  أوعامري مصطفى، -

 .2008 جامعة وىران، أطروحة الدكتوراه، التقالفات و ارىاصات الثورة اجلزائرية،
-1870) التقوالت اال تصادية و االجتماعية و السياسية يف عمالة وىران خبتاوي خدجة، -

 .2012- 2011جامعة وىران، أطروحة الدكتوراه،، (1939
 التاريخ يف دكتوراه (،1962-1954 (اخلامسة الوالية يف اجلزائرية ورةالث اجمليد، عبد بوجحلة -

 .2008-2007تحلمسان، جامعة ادلعاصر، و احلديث
-1،2014جامعة وىران  أطروحة دكتوراه، بورنو توفي ، ادلغرب األ صى و الثورة اجلزائرية، -

2015. 
جامعة  دكتوراه، أطروحة الوىراين،وضاع اال تصادية و االجتماعية يف القطاع األ تابيت حياة، -

 .2012 تحلمسان،
جامعة  أطروحة الدكتوراه، ،1962-1914الوا ع الصقي يف القطاع الوىراين ،زلمد رفاس-

 .2015-2014سيدي بحلعباس،
-2007جامعة تحلمسان، أطروحة دكتوراه، الوالية الرابعة منوذجا، :الثورة التقريرية شتوان نظًنة، -

2008. 
 أطروحة دكتوراه، ،1962-1945 جتماعية و الثقافية يف عمالة وىراناألوضاع اال غريب زلمد، -

 .2015-2014 جامعة سيدي بحلعباس،
 .رسائل الماجسغير -ب
جامعة  ،رسالة ماجستًن دراسة أثنوغرافية، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالن: العاريف يوسف، -

 .2012العريب ،زبصص الحلغة و األدب  مولود معمري بتيزي وزو،
 رسالة ماجستًن، ،1990-1926الطبيب ادلناضل برنو توفي  ،الدكتور زلمد بن عيسى أمًن:-

 .2006- 2005 جامعة وىران،
 ،1954-1945جتماعي و السياسي يف القطاع الوىراينالوضع اال تصادي و اال بحلقاج زلمد،-

 .2008-2007سيدي بحلعباس، جامعة مذكرة ماجستًن يف احلركة الوطنية و الثورة اجلزائرية،



 قائمة المصادر و المراجع

 

377 

 

 رسالة ماجستًن، (،1962-1956الثورة التقريرية بادلنطقة الرابعة لحلوالية اخلامسة) بحلخًن أمحد،-
 2015-2015 جامعة تحلمسان،
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 .2006- 2005، جامعة اجلزائر
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 . 2005، باتنة جامعة ادلعاصر، و احلديث التاريخ يف
 1993، معهد التاريخ جامعة اجلزائر، ماجستًن،رسالة  التعذيب خالل الثورة، طوماش مصطفى،-
-1994. 
جامعة  رسالة ماجستًن، التعذيب الفرنسي باجلزائر أثناء الثورة التقريرية، عسال نور الدين، -

 .2008سيدي بحلعباس، 
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d’Oran،  2012-2011 جامعة وىران، سالة ماجستًن،ر. 
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 .2001-2000 جامعة وىران، رسالة ماجستًن، ،
جامعة سيدي  رسالة ماجستًن، ،1962-1830سياسة فرنسا الصقية يف اجلزائر يوسفي زىرة،-

 .2009بحلعباس،
ة -5  الوثائق السمعية البصـر
ونية: -أ  الحصص الغلفـز

 2012-08-30بتاريخ األرضية، اجلزائرية القناة عحلى عرضت تحلفزيونية حصة رجال، ذلا مهمة  -
 .23:00عحلى الساعة:
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  -01/09/2012    13 (alarabi,ma-www.altarikh: 22اخلام  )
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 الملخص 
التقريريـة بالواليـة اخلامسـة،التققت هبـا منـذ الوىحلـة األوىل،و فتقـت منزذلـا  سامهت ادلرأة اجلزائرية مسـامهة فعالـة يف الثـورة

اعـو إل ن ذبمع االشرتاكات و تقوم بتوعيـة الشـعب اجلزائـري لحلمجاىدين تطبخ و تغسل مالبسهم و ربرسهم خالل اجتماعاهتم،
كمــا  و االشــتباكات، ادلشــاركة يف ادلعــاركونظــرا لتواجــدىا باجلبــال اضــطرت إىل محــل الســالح و بضــرورة االنضــمام إىل الثــورة، 

مث  حيــان ىــي مــن تقــوم هبــذه العمحليــات.بــل و يف كثــًن مــن األ أوصــحلت القنابــل و األســحلقة لحلفــدائيٌن لينفــذوا عمحليــاهتم يف ادلــدن،
را و نظــ .ادلرشــدة االجتماعيــة فظهــرت ادلمرضــة و فــت بتمــريض اجملاىــدين و ســ ان األريــاف مــن اجلزائــريٌن عحلــى حــد ســواء،كحلّ 

فقــدمت  اجلاسوســة و ادلرا بــة السياســية، و أســندت إليهــا مهــام احملافظــة السياســية، ل فاءهتــا وجلــت جهــاز ادلخــابرات اجلزائريــة،
 أعماال جحليحلة لحلثورة التقريرية يف رلال الدعاية و االستخبارات.

و تعــذيبهن  احملتشــدات وفعــل عــن ىــذه األعمــال  امــت الســحلطات االســتعمارية الفرنســية بــزجهن يف ادلعــتقالت و كــرد 
و مــع ىــذا مل يــثن  مــن عــزديتهن بــل واصــحلن جهــادىن و نضــاذلن داخــل ادلعــتقالت و احملتشــدات مــن أجــل  ،مــثحلهن مثــل الرجــال

 ستقالل اجلزائر.ا
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 تصال.مرأة اال- ادلرا بة السياسية
 الملخص باللاة الفرنسية 

La femme algérienne a participé efficacement à la révolution algérienne dans la wilaya cinq, 

elle rejoignit le mouvement dès le début et ouvrit sa maison devant les moudjahidines ; elle leur cuisina, 

leur lavait les vêtements et montait la garde lors de leurs réunions, elle collectait les cotisations et 

éveillait la population algérienne afin de la convaincre de la nécessité de rejoindre la révolution. Vu 

qu’elle se trouvait dans les montagnes, elle fut obligée à porter les armes et à participer aux combats, 

elle ramenait les bombes et les armes aux fidais pour qu’ils exécutent leurs missions dans les villes et 

elle exécutait elle-même parfois ces opérations. Elle soignait les moudjahidines et les habitants, ce qui a 

donné naissance à l’infirmière  et à l’assistante sociale. En raison de ses aptitudes, elle intégra les 

services de renseignement algériens et prit en charge des missions politiques, d’espionnage, et de 

contrôleur politique, elle apporta énormément à la révolution algérienne dans le domaine de la 

propagande et des renseignements.  

En riposte à ces œuvres, les autorités colonisatrices françaises procédèrent à leur incarcération 

et à leur torture leur infligeant ainsi le même sort que les hommes en les plaçant dans les camps de 

détention, ce qui n’a pas touché à leur volonté et elles continuèrent à militer à l’intérieur des camps pour 

l’indépendance de l’Algérie.  

Mots-clés : la révolution algérienne, wilaya cinq, femme algérienne, moussabila, fidaia, moudjahida, 

l’infirmière, assistante sociale, contrôleur politique, femme de contact. 

ة   الملخص باللاة االنجليـز
The Algerian woman participated effectively in the revolutionary war in the fifth wilaya, she 

joined the movement from the beginning and opened her house in front of the mujahideen; She cooked, 

washed clothes and guarded their meetings, collected contributions and awakened the Algerian 

population to convince her of the need to join the revolution. Since she was in the mountains she was 

obliged to take up arms and to take part in the fight, she brought the bombs and weapons back to the 

fidais to carry out their missions in the towns and she carried out these operations herself sometimes. 

She cared for the mujahideen and the inhabitants, which gave rise to the caregiver and the social guide. 

Because of her abilities, she integrated Algerian intelligence services and took on political missions, 

espionage and political supervisor; she contributed enormously to the Algerian revolution in the field of 

propaganda and intelligence.  

In response to these works, the French colonial authorities proceeded with their incarceration 

and torture, thus inflicting the same thing as men by placing them in the detention camps, which did not 

affect their will and they continued to Militate inside the camps for the independence of Algeria.  

Keywords: war of revolution, fifth wilaya, Algerian woman, moussabila, fidaia, moudjahida, 

caring, social guide, political control, contact woman.  


