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أعرف أنكم سوف ستحكمون عل "

بالعدام، لكن ل تنسوا أنكم بقتل 
  بلدكم، 

تغتالون تقاليد الحرية فف

ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن
"تصبح حرة مستقلة

د جميلة بوحير

ـ  فاتـح نونـبر سـنة 
انـدلعت الثـورة الجزائريــة المجيـدة ضـد الوجـود السـتعماري الفرنسـ  الغاصـب للرض والهويـة منـذ 1954في

ــ المتغطــرس الــذي. 1830 ة الطويلــة مــن مواجهــة الســتعمار الفرنس  لــم تتوقــف المقاومــة الجزائريــة الشــعبية خلل هــذه الفــبة
كـــان يعتـــبر الجزائـــر اقليمـــا فرنســـيا يتبـــع للســـيادة الفرنســـية، وســـقط مئـــات اللف مـــن الشـــهداء وســـالت دمـــاء غزيـــرة عل أرض

كــانت الحركــة الوطنيــة الجزائريــة يقودهــا. الجزائــر التواقــة للحريــة والســتقلل، لكــن لــم تكــن عوامــل النتصــار قــد تجمعــت بعــد
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مصال  الحاج، وكان حزب هذا الخبد يدعو إل النضال السلم  من أجل نيل الستقلل ويناور مـن أجـل ابعـاد أي طريـق مسـلح
ب بأفكــار جديــدة ويســتمع إل نبــض ي بــدأ يتشبــ للثــورة، إل أن هــامش المنــاورة بــدأ يضــيق أمــام صــعود جيــل جديــد مــن المناضــليد

  تهز العالم
.الثورات النة

ق  ياليــة العالميــة الثانيــة، بــدأت ســماء الجزائــر تتلبــد بالســحب القادمــة مــن الشبــ ق الثــورة العالميــة(بعــد الحــرب المبر منــذرة) شبــ
يــ. بقــرب وصــول العاصــفة   عل القــوات النازيــة ودخــوله برليد

لقــد كــان للنتصــار المــدوي الــذي حققــه الجيــش الحمــر الســوفياتة
ثــره

ُ
  واستســلم القــوات النازيــة، أ

عاصــمة الدولــة النازيــة، بعــد معــارك بطوليــة، انتهــت برفــع العلــم الحمــر فــوق الريشــتاغ اللمــاتي
ـ الحــرب العالميــة الثانيــة وعــاد إل البلد بعــد ـ 

، الــذين كـــان جــزء منهـــم قــد ســاهم في يـــ الكـــببد عل الجيــال الجديــدة مــن الجزائرييد
ي . انتهائها  ) الجيش الشعنر  للتحرير(ولم تمض إل سنوات قليلة، حنة دخل الجيش الحمر مدينة بكيد

فأعلن ماوتس  تونغ في
ي 1949اكتــــوبر  ــــ ســــنة . عــــن قيــــام الجمهوريــــة الشــــعبية للصــــيد  

 1954ثــــم بعــــد ذلــــك، وفي
، ســــمع العــــالم بالهزيمــــة المدويــــة الــــنة

ــ الفيتنـــام  ـ 
ة(تعرضـــت لهـــا القـــوات الســـتعمارية الفرنســـية في عل يـــد قـــوات الفييـــت مينـــه بقيـــادة) معركـــة ديـــان بيـــان فـــو الشـــهبد

  مينه ونغوين فان جياب
.هوشب

  هــزت شــعوب العــالم عامــة، وشــعوب المســتعمرات خاصــة، بــدا للجيــل الجديــد مــن مناضــل  الشــعب
أمــام هــذه الحــداث الــنة

  تضـمنها الجمـاهبد
هكـذا نهـض. الجزائري أن ل طريق للتحرر والستقلل إل طريق الثورة المسلحة، طريـق حـرب الشـعب الـنة

  الجزائرية: القادة الثوريون الجدد من أجل اطلق الثورة الجزائرية وتأسيس أداتها الوطنية والثورية
وقد. جبهة التحرير الوطني

ـ  بلمهيــدي ومحمـد بوضــياف ومصـطفي بـن بولعيـد وديـدوش وكريــم بلقاسـم وأحمـد بـن بلـة وبـن  ــ هـذا التأســيس العرتر
سـاهم في
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ارة الول للثــورة، فــانطلقت الحــرب1954وقــرر القــادة الثوريــون أن يكــون فاتــح نونــبر ... طوبــال وآخــرون ، هــو يــوم انطلق الشبــ
.التحريرية الجزائرية واستمرت إل أن قرر الشعب الجزائري ونال استقلله

  كـــان يقودهـــا الشـــهيد العرتر ـــ بلمهيـــدي، تصـــاعدا)1957-1954(وخلل المرحلـــة الول مـــن الثـــورة 
، عرفـــت وليـــة الجزائـــر الـــنة

  الفيتنــام،
ة قوات الجيش الفرنس  منهم من تمرس في ي بخبد هائل للعمليات المسلحة مما جعل السلطات الستعمارية تستعيد

ـ  قلـب العاصـمة الجزائريـة، ومـن قلـب حـ  القصـبة الشـعنر  مركـز
  في

وقررت هذه القوات استئصـال وجـود جبهـة التحريـر الـوطني
  تاريــــخ الثورات، إنها معركة الجزائر 

).انظر فيلم معركة الجزائر الشهبد(تواجدها، لتدور إحدى أكبر معارك المدن في

قــاد الشــهيد العرتر ــ بلمهيــدي معركــة الجزائـر إل حــدود اعتقـاله ثــم استشــهاده، وعوضــه بعــد ذلــك شــعبان رمضــان الــذي اضــطر
  بمدينــة الجزائــر، وقــد فطــن

  الفعل ــ لتنظيــم جبهــة التحريــر الــوطني
ال مغــادرة الجزائــر، ليصــبح ياســف الســعدي القائــد الميــداتي

اق ــ إل الـــدور الـــذي تســـتطيع أن تقـــوم بـــه المـــرأة الجزائريـــة، فأنشـــأ مجموعـــات مناضـــلة مـــن النســـاء قـــادرة عل اخـــبة هـــذا الخبـد
ك الثــورة، ولــم يكــن ذلــك بغريــب، فــورائهن ـ قواعــده الخلفيــة، هكــذا دخلــت النســاء الجزائريــات معــبة ـ 

به في ـ صــفوف العــدو وضـي
ة ســيخلدها التاريــــخ الثــوري للشــعب الجزائــري مــن بينهــم جميلــة. تاريــــخ طويــل مــن النضــال وتشــكلت اللئحــة مــن أســماء شــهبد

ات ، عليل  ربيعة وأخريات كثبد د، زهرة ظريف، سامية لخداري، حسيبة بنت بوعل  .بوحبد

ي هذه السماء، انتشب اسم أصبح عل كل لسان وتداولته وكالت النباء العالمية، وأصبح رمزا لنضال النسـاء والشــعوب، من بيد
....ودونت من أجله الشعار والقصائد، وكتبت الكتب، وأخرجت الفلم

  هزت العالم؟
د، فمن ه  هذه المناضلة التت نتحدث هنا عن جميلة بوحير
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ـ  حـرب التحريـر الوطنيـة 
، رمـز مـن1962 – 1954إنها المناضلة الثورية الجزائرية، أيقونة الثورة الجزائرية والبطلة الجزائرية في

ـي مـن شـعوب العـالم ـ  سـجن. رموز الكفاح من أجل الحرية و الستقلل، تغنـت باسـمها الملييد
قضـت جميلـة خمـس سـنوات في

، ثم غادرته سنة  .بعد انتصار الثورة الجزائرية 1962الحتلل الفرنس 

د ســنة  ، 1935ولــدت جميلــة بــوحبد ، و أم مـن أصــل تونس ــ ال   ــ ح ــ القصــبة بــالجزائر العاصــمة، مــن أب جزائــري، مثقــف ليــببد
في

ـ  طلبهـا قناعـة أنهـم فرنسـيون
ـ  مدرسـة فرنسـية رسـخت في

ـ  الجزائـر العاصـمة في
أي من عائلـة مـن الطبقـة المتوسـطة، تعلمـت في

ــ لولــوج المدرســة، نشــأت بــوع   
ـ الربعينــات مــن القــرن الماضي ـ 

ي في ـ الشــباب، اللــذين كــانوا محظــوظيد ـي مثلهــم مثــل كــل الجزائرييد
ل، فقـــد كـــانت ــ ـي ــ المبي ـ 

  تعيـــش بهـــا وســـط أشتها و تتكلـــم بهـــا في
، و لـــم تتعلـــم القـــراءة أو الكتابـــة باللغـــة العربيـــة، الـــنة ــ   فرنسـ 

ثقـــافي
ين عل غنـاء نشـيد  ـ  مدرسـتها، المدرسـة الفرنسـية، حيـث كـان التلميـذ مجـبر

، بينمـا"فرنسEا أمنEا"الفرنسـية هـ  لغـة التـدريس في
ـ  أنهـا التحقـت"الجزائر أمنا"كانت جميلة تردد 

، الذي كان ينته  بمعاقبتها، لقد كانت الفتاة متمـردة منـذ صـغرها، فل غرابـة في
 "ب 

 ــ ســن " جبهــة التحريــر الــوطني
  تطـوعت لــزرع1954ســنة، عنــدما انــدلعت الثــورة سـنة  20الجزائريــة في

، و كــانت الول الــنة
  يستعملها الحتلل العسكري الفرنس  

  الطرقات والماكن، النة
.القنابل في

ـ  نونـبر 
  في

جوابـا حماسـيا مـن أخ جميلـة، الـذي قـام بتجنيـدها بـدورها مـن أجـل القضـية 1954أثارت بداية حرب التحرير الوطني
  تعـــرض لهـــا ســـجناء. الوطنيـــة

ي بســـبب المعاملـــة الوحشـــية، الـــنة لقـــد أصـــبح الوطنيـــون الجزائريـــون الشـــباب مثـــل جميلـــة ثـــورييد
" 

  الدم" جبهة التحرير الوطني
  إطار الجهود الفرنسية المتصاعدة لسحق التمرد وإغراقه في

، في ي كان اثنان. عل أيدي الفرنسييد
 "مــــن ســــجناء 

، وقــــد تــــم"جبهــــة التحريــــر الــــوطني ي ة أثنــــاء قتــــاله للفرنســــييد ــــ ، تعــــرض أحــــدهما للتشــــوه مــــن جــــراء جروحــــه الخطبد
 "إعدامهما، و كان رد 

فرنسـ  بـدون 100أن أعلنت، أنه مقابل كل عضـو مقاتـل يتـم اعـدامه، سـيتم قتـل " جبهة التحرير الوطني
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  كـان يقودهـا ياسـف السـعدي ابـن أحـد خبـازي
ـ  شـبكة الجزائـر العاصـمة الـنة

د قد أصبحت عضوا في ، و كانت جميلة بوحبد ي تميبد
  يرتادهـــــا المعمـــــرون الروبيـــــون وخاصـــــة

ـــــ كـــــل المـــــاكن الـــــنة ب وتفجبد ـــــ   تكلـــــف بهـــــا تخصـــــص لضي
القصـــــبة، و كـــــانت المهـــــام الـــــنة

ي  اوح أعمارهم بيد   تبة
. سنة 54و 18الفرنسيون النة

ـ  الجزائـر العاصـمة، تضـم أكـبر مـن 1956بحلول نهاية سنة 
مسـلح، 1400، كـان ياسـف السـعدي قـد أنشـأ تنظيمـات مسـلحة في

 
.معظمهم من الشباب المستعدين للتضحية بحياتهم من أجل قضية جبهة التحرير الوطني

اتيجية ياســـف القتاليـــة، هـــو اســـتخدام نســـاء جزائريـــات جـــذابات و عضيات لـــزرع القنابـــل، و كـــان أحـــد العناض الرئيســـية لســـبة
  الجزائر العاصمة

ي في ي السكان الوروبييد .ذلك لنشب الرعب بيد

، أو ي ـ  دعـم المقـاتليد
ـ  انخراطهـن في

، سـواء في   النضال ضد النظام الستعماري الفرنسـ 
ا في لقد لعبت النساء الجزائريات دورا كببد

ـ ـ 
  كرســت نفســها للعمــل مــع ياســف الســعدي دورا رئيســيا في

د، الــنة ـ العمليــات العســكرية، وقــد لعبــت جميلــة بــوحبد ـ 
مقــاتلت في

ي وحسـيبة د، ظهرت كل مـن زهـرة ظريـف و سـامية لخضـي تجنيد العديد من النشطاء الكبر نكرانا للذات، فبالضافة إل بوحبد
هن .بنت بوعل  وعليل  ربيعة وجميلة بوعزة وجميلة بوباشا ومريم عبد العزيز و غبد

  
ـ 1956شتنبر  30في

ـ  القصـبة في
  أحـد أمـاكن اختبـائه في

ت كل من جميلة و زهرة و سامية اجتماعا مع ياسف السعدي في ، حضي
ـ  بـالجزائر العاصـمة، و ـ  الحـ  الوروتر

  مكان محـدد في
الجزائر العاصمة، و تم التفاق، أنه بعد ظهر ذلك اليوم سيضعن قنبلة في

  عــاتي منهــا الجزائريــون
ــ بالصــدمة، ذكرهــم ياســف بالتشــوهات المروعــة الــنة ي عنــدما بــدا أن رد الفعــل الول للشــابات الثلث تمبد

، و ذلــك عنــدما خلعــت جميلــة و نســاء أخريــات حجــابهن و صــبغن ات الفرنســية، ولــم يتــأخر رد فعلهــن اليجــاتر  ــ نتيجــة التفجبد
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ي يومـا هادئـا عل الشـاطئ ـ  يقضـيد
  ترتـديها الفتيـات الوروبيـات الشـابات، اللتئ

.شعرهن و ارتدين الثيـاب الصـيفية اللمعـة، الـنة
ـ فيلـــم  ـ 

كلـــغ، و قــد كــانت 1، تلقــت كــل امـــرأة قنبلــة تــزن مــا يزيــد قليل عــن 1966ســنة " معركــة الجزائــر"كمــا تــم وصــف ذلــك في
 ــ أكيــاس الشــاطئ تحــت البيكينيــات و مناشــف

يــ قنبلــة و قنبلــة، مخبــأة في هــا بفــارق دقيقــة بيد   كــان مــن المقــرر تفجبد
القنابــل، الــنة

ــ بإقبــال يــا تحظي ــ كافيتبد  
ــ ميلــك بــار و الخــرى في  

ــ ثلثــة قنابــل، إحــداهما في ي ونزاج، وانفجــرت قنبلتــان مــن بيد الشــاطئ و زيــت الــبر
ي الزواج الشباب ـ  بهـو محطـة الخطـوط الجويـة الفرنسـية بسـبب آليـة. كببد بيد

  وضـعتها في
د، النة لم تنفجر قنبلة جميلة بوحبد

ـ. تــوقيت خاطئــة ة، و كمــا هــو متوقــع، كــان رد الفعــل الفرنسـ  ـ و قــد أســفرت النفجــارات عــن عــدد مــن القتل و تشــوهات خطبـد
ي و يــــ الســـكان الفرنســـييد ان الكراهيــــة بيد   نبدــــ

، و انـــدلعت بشـــكل تلقــــاتئ يــــ  ــــ تكـــثيف أعمــــال العنـــف ضـــد الســـكان الجزائرييد
يتمثـــل في

ي بعد كل قصـف د تجنيـد الشـابات،. الجزائرييد و اقتناعـا منهـا بـأن أنشـطتها سـتعجل بيـوم اسـتقلل الجزائـر، فقـد واصـلت بـوحبد
 "سنة لقضية  16بعضهن ل يتجاوزن 

. ، و واصلت أيضا زرع القنابل بنفسها"جبهة التحرير الوطني

ـ نونـــبر  ـ 
، و بعــد أقـــل مــن عــام، انضـــمت جميلــة إل الثــورة عــن طريــق أخيهــا، و قــد اتصــفت1954مــع انــدلع الثـــورة الجزائريـــة في

جميلة بالشجاعة والجرأة الشديدة، مما جعلها تتول المهمات الصعبة جدا، فانضمت إل خليـة زرع القنابـل موجهـة لهـداف
ـ الصــميم، و كــانت بــذلك تصــنف ك ـ 

ـ في ب الحتلل الفرنسـ  ، وبعــد" إرهابيــة"محــددة تضـيـ ـ مــن طــرف قــوات الحتلل الفرنسـ 
ــ محاكمــة عســكرية  

ــ و رفيقتهــا جميلــة بــوعزة في ة. اعتقالهــا، حكــم عليهــا بالعــدام ه  وقــد رفضــت هــذه المــرأة ذات النفــة الكــببد
اح محاميها، بأن توقع عريضة تستعطف فيها رئيس جمهورية فرنسا بعد الحكم عليها بالعدام .اقبة

  
د في ـ  القبـض عليهـا سـنة1957سـنة " معركـة الجزائـر"شاركت جميلة بوحبد

ـ  عمليـة دهـم لقـوات الجيـش الفرنسـ  ألفة
، لكـن في

، لكنهـــا صــــمدت أمـــام الجلد، و لــــم تمكنـــه مـــن1957 ــ ـ 
، بعـــدما أصـــيبت بطلـــق نـــاري بكتفهـــا، و بـــدأت رحلــــة التعـــذيب الوحسب
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ـــ صـــدمات كهربائيـــة عل هـــدفه، فقـــد تعرضـــت للغتصـــاب و التعـــذيب الشـــديد، عنـــدما اســـتخدم الحتلل العســـكري الفرنس 
ســـاقها المصــــابة و صــــدرها و أعضــــائها التناســــلية، ممــــا ســــبب لهــــا حــــدوث نزيــــف أدى إل انقطـــاع الطمــــث، و قــــد قــــام الجلدون
الفرنســيون بتعــذيبها بوحشــية عل أمــل أن تكشــف عــن معلومــات عــن ياســف الســعدي، لكنهــا لــم تفعــل ذلــك، فكــان أن حكــم

.عليها بأقس العقوبات، أي الحكم عليها بالعدام، و بتهم أخرى ثقيلة

ـ  يوليـوز 
أعEرف أنكEم": ، قـالت جميلـة أمـام المحكمـة العسـكرية للنظـام السـتعماري الفرنسـ 1957خلل محاكمتها الصـورية في

 E بلEدكم، و لكنكEم لEن تمنعEوا الجزائEر مEن
سوف تحكمون عل E بالعEدام، لكEن ل تنسEوا أنكEم بقتل E تغتEالون تقاليEد الحريEة فف

و حكمـــت عليهـــا المحكمـــة الفرنســـية بالعـــدام، و اســـتقبلت الحكـــم بضـــحكة مجلجلـــة ملت ســـماء ".أن تصEEEبح حEEEرة مسEEEتقلة
لـم. ، و ردد مـن معهـا ممـن حكـم عليهـم أيضـا بالعـدام أو السـجن هتافاتهـا"تحيEا الجزائEر حEرة مسEتقلة": المحكمـة، و هـ  تـردد

ـــ  
د القضـــاة فقـــط بالســـخرية مـــن أحكـــامهم، بـــل مارســـت اســـتفزازها لهـــم، عنـــدما انفجـــرت بالضـــحك، ناعتـــة القاضي تتحـــد بـــوحبد

، فأجـابت" الـوقت خطبـد يـا آنسـة"، و بعد أن وصفها بالنديجان القذرة، صاح فيهـا "الفرنس  الصغبد"الذي نطق بالحكم ب 
ء، يمكنEEك: " EE 

، أنEEت ل تEEدين أي شش ء عل الطلق أيهEEا الفرنس EE الصEEغير EE 
 EE أي شش

ا، أنEEت ل تحكEEم فف EEس خطيرEEوقت ليEEل، ال
  تضEطهدها، نهايتEك قريبEة أيهEا

  الشEعوب الEتت
قتل  إذا كان ذلك يفرحك، لكنك لن تقتل مقاومEة الشEعب الجزائEري، أو بEافت

  استعمرتها أمر ل مفر منه
، و تحرير الجزائر و إفريقيا و جميع البلدان التت " .الفرنس  الصغير

لتنفيذ الحكم، لكن العـالم كلـه ثـار، و اجتمعـت لجنـة حقـوق النسـان بـالمم المتحـدة بعـد أن تلقـت 1958مارس  7تحدد يوم 
يــــ مــــن برقيــــات الســــتنكار مــــن كــــل أنحــــاء العــــالم مطالبــــة بــــإطلق شاحها، بعــــد حملــــة قــــام بهــــا محاموهــــا جــــاك فرجيــــس، الملييد
  مـــن بينهـــم

المناضـــل مـــع جبهـــة التحريـــر و المؤيـــد لحركـــات التحـــرر العالميـــة، و كـــان مـــن محـــام  مناضـــل  جبهـــة التحريـــر الـــوطني
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ـ  تشـكيل رأي عـام دولـ  ضـاغط لطلق شاحها، فـأذعنت السـلطات الفرنسـية للضـغط
د، و قـد نجـح في المناضلة جميلة بوحبد

حلها الســـلطات الفرنســـية مـــن ســـجن ي و نصـــف، ســـبة ت حكـــم العـــدام بحكـــم الســـجن مـــدى الحيـــاة، و بعـــد عـــاميد ـــ الـــدول  و غبد

و قــد جــذب ســجن جميلــة، كمــا كــان الحــال بــالحكم بإعــدامها، الكــثبد مــن الهتمــام. شكاحر  بــالجزائر العاصــمة إل ســجن فرنس ــ
ي بـــالفراج عنهـــا، بـــل حـــنة رؤســـاء ـــ الشـــوارع مطـــالبيد  

مـــن وســـائل العلم القليميـــة و الدوليـــة، و قـــد تظـــاهر الكـــثبد مـــن النـــاس في
ي آنذاك، مثل جمال عبد الناض طالبوا بالفراج عنها .الدول التقدمييد

  تزوجهــا لحقــا، و أنجــب منهــا ولــدين
  زادت شــهرة فرجيــس وقتهــا دفــاعه عــن المقاومــة جميلــة و الــنة

و قــد. كــانت القضــية الــنة
ي تعـذيبها بوحشـية مـن" مـن أجـل جميلـة"أصـدر فرجيـس كتابـا بعنـوان  شد فيـه نـص محاكمتهـا كـامل، و عـرض تقـارير طبيـة تـبيد

  فرنسا
  الجزائر أو بعد نقلها للمحاكمة في

ة اعتقالها في . طرف جنود الستعمار الفرنس  خلل فبة

اســما لمناضــلة، كــانت جميلــة ه ــ الشــهر عل الطلق، و كــانت ملهمــة للشــعراء" العــالم الثــالث"عنــدما يــذكر العــرب وشــعوب 
، صلح عبد الصبور، بدر شاكر 70بما يقرب من   

، منهم نزار قباتي قصيدة كتبها عنها شعراء من مختلف مناطق العالم العرتر 
ي ي مثل يوسف شاهيد ي سينمائييد . السياب، الجواهري، كمال الشناوي، كما ألهمت بطولتها و ثوريتها مخرجيد

 ــ عــام 
د، تبــدأ في  ــ الواقــع، فــإن قصــة جميلــة بــوحبد

لقــد قاتــل الجزائريــون بشــجاعة، لكنهــم. ، عنــدما غــزت فرنســا الجزائــر1830في
ـــ الجزائــــر ـ 

، و عــــددهم قليــــل، و خلل العقــــود الخمســــة التاليــــة لهــــذا التاريــــخ، تمــــت مصــــادرة معظــــم أراضي ي ـــ مســــلحيد كــــانوا غبـد
ي يتقلص تدريجيا ، اللذين بلغ عددهم ربــع مليون، بينما كان عدد الجزائرييد ي ي الفرنسييد .الخصبة و منحت للمستوطنيد
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، لكـن كـان عليهـا أن تقاتـل مـن أجـل كـل مطلـب مـع"جمعيـة النسـاء الجزائريـات"بعد اسـتقلل الجزائـر، أصـبحت جميلـة رئيسـة 

ــ ـ 
رئيـــس الجزائـــر آنـــذاك أحمـــد بـــن بلـــة، و قـــد غـــادرت بعـــد ســـنوات مـــن الســـتقلل الســـاحة السياســـية، و انتقلـــت إل العيـــش في

.باريس

خلصة 

ين، لكـن لكـون جميلـة امـرأة فـإنه ـ  القـرن العشـب
ي القويـاء مـن أجـل الحريـة والسـتقلل في د من ضمن المقاتليد تعتبر جميلة بوحبد

ـ عل هــذه المــرأة لخفــاء اســمها و إدخــاله تحــت ـ 
ل يعــرف إل القليــل عــن هــذه المــرأة الثوريــة، و إن حجابــا مــن الصــمت قــد ألفة

ـــ ثـــورة التحريـــر الجزائريـــة، تتكـــون أساســـا مـــن  
  كـــانت مهمـــة للغايـــة في

طائلـــة النســـيان، فالمعلومـــات المتعلقـــة بمســـاهمتها، و الـــنة
ـ  الـوقت الـذي ل توجـد فيـه مدينـة عربيـة ل تحمـل شـوارعها أو مدارسـها اسـم هـذه الثوريـة

ة هنـا و هنـاك، هـذا في تلميحات مبعـبر
الجزائرية العظيمة، و كتب عنها الشعراء، و ألفت عن بطولتهـا الروايـات، بـل كـانت موضـوع معالجـة سـينمائية عديـدة، بـالنظر
ـ  نجـاح الثـورة الجزائريـة، و

ة سـجنها، في إل الدور الحيوي الذي لعبته، حنة بعـد اعتقالهـا، و خلل محاكمتهـا، و لحقـا طـوال فـبة
 ــ خدمــة الثــورة الجزائريــة

 ــ بكامــل العتبــار مــن كــان أقــل شــأنا منهــا في
ويــــج لفكــرة الكفــاح المســلح ضــد الســتعمار، بينمــا مني  ــ البة

في
فع عاليـا   تطمــس كــل إنجــازات النســاء، غبدــ أن المســتقبل الثــوري للشــعوب وللنســاء ســبد

مـن رفاقهــا، إنهـا بالتأكيـد الباترياركــا، الــنة
ق لكـل ـ  عاليـا رايـة جميلـة ورفيقاتهـا مـن أجـل غـد مشـب

اكية، ويبفة ـ  الشـبة
أسـماء هـؤلء النسـاء الثوريـات، وسـيقهر الباترياركـا ويبني

.نساء العالم
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