
 عائشة قنيفي

 

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

 1954نوفمرب أول وثورة الوطنية احلركة يف والبحث للدراسات الوطين املركز أشكر أوال  

 منذ بهن نلتق مل أخوات توجد ألنه سعيدة فرصة وهي اليوم هذا يف اللقاء فرصة أعطانا لذي

 .التحرير حرب أثناء افرتقنا أن منذ وهذا 1959 سنة

 من سطيف مدينة قدمته عما ملخصا لكم وسأعطي سطيف بنت عائشة قنيفي األخت أنا

 ثالث مع حدود هلا وكانت ،الطرق ملتقى يف تقع والية كانت سطيف فمدينة .جماهدات بنات

 هي الثالثة الوالية القسنطيين الشمال وهي الثانية الوالية األوراس، والية هي األوىل الوالية واليات

 .القبائل والية

 1945 ماي 8 أحداث منذ وخاصة القدم منذ الوطنية باحلركة سطيف والية تأثرت لقد  

 قائمة اآلن وإليكم ،سطيف مدينةيف  فرنسا أسستها قد للممرضات الوطنية املدرسة وكانت

 الشهيدات اللواتي التحقن باجلبال واستشهدن ومنهن املدرسة هذه من خترجن اللواتي املمرضات

 ت:املمرضا هؤالء أمساء من وأذكر

 ميينة هناك .اهلل رمحهما تاواستشهد القبائل منطقة إىل تاذهب اللتان قايد ومليكة خرش مسعودة

ومتواجدة حاليا يف  بوضياف عائلة من وهي خناب وزكية احلياة قيد على مازالت واليت شراد

 اجلزائر.

ال تزال على قيد احلياة ومتارس مهنة  اليت حداد وعائشة كميسيت وربيحة بكوش السيدة هناك

 وعائشة ،رزوق وكلثوم ،قسنطينة مدينة من وهي بلعجيلة الزهراء فاطمةهناك و ،أستاذة يف الرسم

 .للممرضات الوطنية املدرسة من خترجن هؤالء وكل املتحدثة قنيفي

واللواتي كن يدرسن باللغة  احلرمدرسة الفتح للتعليم  من خترجن اللواتي اجملاهدات األخوات أما

 على التوالي: نفه العربية

 اهلل رمحها شهيدة زروقي خرية -

 اهلل رمحها شهيدة بلعيزر حورية -

 امللتقى هذا يف معنا حاضرة وهي احلياة قيد علىتزال  اليت ال بالمي خضراء -

  .ال تزاالن على قيد احلياة ولكننا مل نستطع االتصال بهما فكغاليان وزبيدة زروق  فايزةأما  - 

 وهن كالتالي:"college des jeunes filles" البنات إكمالية من خترجن من وهناك

 اهلل رمحها شهيدة مسيكة زيزة -



 اهلل رمحها شهيدة بوعتورة مريم -

 اهلل رمحها شهيدة خرشي مليكة -

 اليت مل تسمح هلا الظروف باحلضور معنا اليوم.  مصطفاي حورية -

 اليوم معنا حاضرة مسرة بن الزهراء فاطمة -

 صغرية واليت كانت آنذاك اليوم معنا حاضرة وهي عكوش فاطمةك راألحرا مع درسن من وهناك 

 .باجلبل والتحقت السالحله  سرقتف الكولون أحد عند تعمل أمها وكانت  ،السنيف 

 احلياة قيد على ال تزال وهي باجليش التحقت ثم املدينة يف الفداء يف عملت اليت يدزا عائشة

 .احلركة تستطيع ال حالياو

 يف السن صغرية كانت معنا اليوم حاضرة وهي الثالثة الوالية من خترجت و اليت آمنة رماش

 ،بالنظام لالتصال وسطيف قسنطينة بني تتنقل وكانت والتموين االتصال مبهمة تقوم كانتحينما 

 .بالسجن عليها حكم وقد

 لكم سأقدم اآلن .الوقت ذلك يف اجلزائرية املرأة مشاركة عن أقوله أن أستطيع ما باختصار هذا

وجدنا أن تعليمنا الطيب ال يصلح  باجليش التحقنا ملا نحنعن امليدان الصحي ف   حية شهادة

 دروسا يعطينا وكان اجلبل يف صغرية مدرسة لنا أنشأ الذي خان المني وجدناتطبيقه يف امليدان. 

 قاموا لنجدةا على بالتدري فرتة وبعدالكبري  اجلرحى لعدد نظرا (secourisme) النجدة يف خاصة

 كنا حيثيف شكل أفواج يتكون كل واحد منها من أختني إىل ثالث أخوات  املراكز على بتوزيعنا

الطب  يف املختصة األخت تدخلست حال أية على.رعايتهم على والسهر اجلرحى بعالج نقوم

 .   املوضوع هذا عن أكثر تحدثكمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيدة عائشة قنيفي

 )املداخلة الثانية(

 

لقد شرفين املنظمون هلذا امللتقىى بالىدعوة للحىديث إلىيكم عىن دور املىرأة يف ثىورة التحريىر، فسىعدت          

بهذه الدعوة ولبيتها شاكرة غري أن ما قامت بىه املىرأة يف ثىورة نىوفمرب العظيمىة أكىرب مىن أن تتناولىه         

ا وغنيىىىا بىىىالعرب واألحىىىداث وال ميكىىىن اختصىىىاره يف   حماضىىىرة واحىىىدة، باعتبىىىاره موضىىىوعا واسىىىع  

حماضرة أو حديث مناسبة بل حيتاج إىل دراسات وملتقيات تكون يف مستوى احلديث الىذي صىنعته   

 املرأة اجلزائرية.

هلذا، يتعني علينا العمل باستمرار إلبراز تضحياتها ومعاناتها الكاملة، لتبقى منارات هادية لألجيىال  

للتضىىحية واجلهىىاد، ويستخلصىىون منهىىا عناصىىر الوحىىدة  ةمنهىىا املعىىاني احلقىى الصىىاعدة يسىىتلهمون

والتضىىامن والصىىمود، خاصىىة أمىىام هىىذه األزمىىة القاتلىىة الىىيت تعرفهىىا الىىبالد، والىىيت تعصىىف رحيهىىا  

اليوم بكل منجزات الثورة ونضال الشهداء واجملاهدين، وما بىذلوه مىن أعمىال وتضىحيات يف معركىة      

 التحرير والتعمري.

احلىديث عىن مشىىاركة املىرأة يف الثىورة، هىىو إبىراز للمهىىام الىيت أ زتهىا بنجىىاح، والبطىوالت الىىيت         إن 

سجلتها بشكل رائع، والتضحيات اليت قدمتها فيب امليدان، فغدت تضرب مثىاال وقىدوة ألبنىاء الىوطن     

ت، وكىىىل ذكىىىرى هضىىىر معهىىىا   وأحىىىرار العىىىامل علىىىى حىىىد سىىىواء. واحلىىىديث هنىىىا حىىىديث الىىىذكريا     

وزهىىرات اجلزائىىر   وفاطمىىات وحسىىيبات وفضىىيالت ومرميىىات  ر مىىن الىىيالت اجلزائىىر،  اجلزائصىىور

وغريهن، أو هضر معها صورة جماهدة بطلة ال تزال على قيد احلياة، ومتجد استمرار تلىك الرمىوز   

 املشرفة للمرأة اجلزائرية اجملاهدة.

ومىىة، بىىل كانىىت علىىى الىىركن  إن املىىرأة اجلزائريىىة اجملاهىىدة مل تكىىن معزولىىة عىىن األحىىداث وأعمىىال املقا 

املفتوح مع التاريخ إىل جانب الرجىل تسىانده يف كىل خطىوة، فشىاركت باسىتمرار وبطىرق عديىدة ويف         

مواقع خمتلفة ملقاومة االحتالل الفرنسىي إلىي أن بلغىت مسىتوى القيىادة، كمىا كلىي ذلىك يف امللحمىة          

بىه هىزائم نكىراء، وصىارت      تقى فاطمىة نسىومر ضىد اجلىيش الفرنسىي، فأحل      الال ة اليت قادتهايالبطول

 بذلك رمزا يقتدي به.

كمىىا بىىادرت املىىرأة قبىىل انىىدالع الثىىورة بلنشىىاء العيىىة للنسىىاء املسىىلمات اجلزائريىىات، وكىىان هىىدفها      

االهتمام باملرأة، وقد ضمت يف صفوفها أخوات كثريات تركىز نشىاطها يف إلقىاء دروس وحماضىرات     

ة وتدعيم براجمها الداعية للحرية واالسىتقالل. وقىد تطىور    تدعو إىل مساندة احلركة الوطنية اجلزائري

نشاط املرأة السياسي قبل الثورة، حيث أصبحت تشارك بأعداد معتىربة يف االجتماعىات الىيت كانىت     



يف سينما دنيا زاد باجلزائر العاصمة والىذي دعىت إليىه،     1951أوت  5تقام من حني آلخر، كاجتماع 

زائرية، اجل املرأة الدفاع عن احلرية، وكان يوما مشهودا يف نضال اللجنة النسائية يف تأسيس جبهة

وكنتيجة حتمية لتطور األحداث السياسىية علىى السىاحة الوطنيىة قبيىل الثىورة، تطىور بتىوازي الىوعي          

الوطين لدى املرأة اليت رفضت أن تكون معزولة عمىا رىري مىن أحىداث يف وطنهىا، بىل أصىرت علىى         

اجلزائىر، فوقعىت    تىاريخ  ر وأن تسجل وجودها عمليا يف أهم حقبة مناملشاركة بشكل واضح ومباش

بىىأحرف مىىن دمهىىا علىىى وثيقىىة الثىىورة التحريريىىة الكىىربى الىىيت انطلقىىت شىىرارتها األوىل يف الفىىاتح        

. فما أن أطل فجر الثورة، حتىى انىدفع الشىعب اجلزائىري الحتضىانها والتفاعىل معهىا،        1954نوفمرب

زء من هذا الشعب عن هذا االندفاع، بل كانت دائما يف الصىفوف األوىل،  ومل تتأخر املرأة اليت هي ج

واندجمت فيه بسرعة ومنذ البداية عن إقناع بهذا احلدث العظيم الذي جاء ليعصف بذيل االسىتعمار  

 ويغري جمرى التاريخ لصاحل اجلزائر واجلزائريني.

تصىىر يف البدايىىة علىىى  بىىة مىىن     وألن دور املىىرأة كىىان يف هىىذا اجملىىال علىىى مسىىتوى املىىدن، فقىىد اق      

العناصر النسوية املتعلمة، لكنه كان بالنسبة للمناطق الريفية واجلبلية اليت أوت الثىورة واحتضىنتها   

منىىذ انطالقهىىا، فقىىد شىىغلت املىىرأة الريفيىىة  ميىىع فثاتهىىا، فكانىىت مبثابىىة األم واألخىىت للمجاهىىدين،       

ام وتقىىىوم باحلراسىىىة لضىىىمان سىىىالمتهم تسىىىتقبلهم يف غيىىىاب زوجهىىىا أو أسىىىرتها، وتىىىزودهم بالطعىىى 

وإعالمهم بأي هرك و ظهىور مفىاجل للعىدو، وقامىت بىدور الىدليل الىذي يرشىدهم ويعىرفهم مبسىالك           

 وطرق التنقل عندما ال يكون دليل يتوىل ذلك.

لقد أدى احتضان املرأة للثورة واملشاركة فيها بصىفتها جنديىة أو ضرضىة أو ضونىة وناقلىة للسىالح       

لسرية أو ربط اتصال بني قيادات الثورة عرب الرتاب الوطين إىل رد فعىل قىوي وسىريع مىن     واألخبار ا

تنقالتهىا وسىلط عليهىا     حريىة  طرف العدو، فقام بوضع عراقيل يف طريقها، حبيث ضيق اخلنىاق علىى  

اإلطىار أبشىع التعىذيب،    هىذا  العقوبات كمحاولة يائسة ملنعها عن القيام بواجبهىا الىوطين، فعىذبت يف    

ى شىرفها، وحكىم عليهىا باإلعىدام.     على  يبهىا يف املعىتقالت والسىجون، واعتىد    ملىت بوحشىية، وزج   وعو

غم ذلك، فقد ظلت املرأة اجلزائريىة تواجىه بصىمت وبىلرادة قويىة جىربوت العىدو وطغيانىه، مصىممة          رو

أكثىىر مىىن أي وقىىت مضىىى علىىى السىىري يف الطريىىق الىىذي ارتضىىته رغىىم صىىعوبته وخطورتىىه إىل غايىىة     

ر أو الشهادة. هكذا، ومبىرور األيىام ورسىول الثىورة يف قلىب الشىعب، التحقىت باجلبىال         هقيق النص

مثىىات الفتيىىات اجلزائريىىات رغبىىة مىىنهن يف أداء الواجىىب وتقىىديم التضىىحية الالزمىىة لتحريىىر الىىوطن      

لقد قمن بواجبهن على أكمىل وجىه، ولقىد أثبتىت اإلحصىائيات علىى أن        .وهرير أنفسهن يف آن واحد

، وهىذه أعلىى نسىبة    58إلىي   56مناضلة التحقىت بصىفوف الثىورة املسىلحة مىن سىنة        2000أكثر من 

ا راط هيكلي يف نضال املرأة املسلحة، هذا وإن كان دور املىرأة قىد اقتصىر يف البدايىة علىى اإليىواء       



وهضىىري الطعىىام للمجاهىىدين فقىىد تعىىداه بعىىد ذلىىك إىل املشىىاركة الفعالىىة يف املعركىىة املسىىلحة، حيىىث   

 ناك جمندات داخل صفوف جيش التحرير كن يعملن وفقا للتقسيم اآلتي:كانت ه

اجملندات املتعلمات: وهن بنات املدن بدأن العمل يف صفوف الفدائيني يف املدن حيث لعى  دورا   -1

ضيىىزا يف تعزيىىز الثىىورة وتىىدعيمها ميىىدانيا، ذلىىك أن هركىىات املىىرأة يف البدايىىة مل يكىىن يىىثري شىىبهات   

مارية، فكىان هركهىا وتدخلىها يف املدينىة سىهال باملقارنىة بالفىدائيني الرجىال، لىذلك          السلطات االسىتع 

اسىىتغلت الثىىورة هىىذه الثغىىرة، وجنىىدت عىىددا ال بىىأس بىىه مىىن الفتيىىات الفىىدائيات اللىىواتي كىىن يىىنقلن        

الرسائل والسالح واملتفجرات، ويف بعض األحيان، كن يقمن بوضع القنابل املوقوتة يف أماكن كمع 

رين وحمالتهىىم التجاريىىة ومنشىىالتهم االقتصىىادية، فتلحىىق بهىىم خسىىائر ماديىىة وبشىىرية كىىبرية.      املعمىى

وبهذا، سجلت الفدائيات اجلزائريات أمساءهن يف سىجل البطىوالت الوطنيىة اخلالىدة، وإلىيكم واحىدة       

مىن هىىؤالء الىىبطالت علىىى سىىبيل املثىىال ال علىىى سىىبيل احلصىىر وهىىي الشىىهيدة  فضىىيلة سىىعدان  الىىيت  

الفرنسية بكثرة نشاطها وجرأتها وفضىلت أن تستشىهد وسىالحها يف يىدها      املخابرات طابدوخت ض

كىىثريات مىىن الفىىىدائيات   علىىى أن تسىىلم نفسىىها ملىىىا حاصىىرها العىىدو يف مدينىىة قسىىىنطينة، وأمثاهلىىا        

ي استشهدن  يف ميدان الشرف بعدما أبلني البالء احلسن يف ساحة القتىال، والعىدو   لواتوالبطالت ال

يف كتابة  معركىة اجلزائىر :  لقىد محلىت املىرأة اجلزائريىة        ك، حيث يقول اجلنرال ماسوعلى ذل يشهد

القنابل ووضعتها يف أماكن مناسبة، وأصىبحت تكىون جمموعىة حقيقيىة يف اسىتخدام الاهلىا الفتىان         

 وبراءتها املصطنعة واستطاعت بكل سهولة أن خترتق األوساط اليت تريد أن تنجز فيها عملياتها .

ا اجملاهدات اللواتي التحقن باجلبال، فدرسن التمريض والتعليم واإلرشاد، فاملمرضة كانىت  أم -2

تقوم بعالج اجملروحني من اجملاهدين والشعب علىى حىد سىواء وكانىت مسىؤولة علىى املستشىفى مبىا         

فيه املرضى والدواء، كما أنها مطالبة باحملافظة على العتاد الطيب يف حالىة اكتشىاف املستشىفي مىن     

سىىىعت إلنقىىىاذ املرضىىىى، فكلفهىىىا ذلىىىك حياتهىىىا      ومسىىىيكة زيىىىزة  ملثىىىال علىىىى ذلىىىك، إذ  طىىىرف العدو،

واستشهدت وهي تقوم بواجبها بفعل القنبلة اجلوية الرهيبة. أما املرشدة، فكانت تطوف يف القىرى و  

 الىىدواوير  وتلقىىى دروسىىا أمىىام النسىىاء والفتيىىات، كانىىت حمتوياتهىىا تىىدور حىىول الثىىورة اجلزائريىىة         

الكفاح املسلح ضد املستعمر الفرنسي، هذا بهدف إعىالم هىؤالء النسىوة وتعبثىتهن للقيىام بالواجىب       و

الوطين املتمثل يف دعم الثىورة ونصىرتها وهصىينها ضىد دعايىات العىدو. لقىد  حىت هىذه املرشىدة           

 حتى يف تغيري نظرة الرجل للمرأة حتى أصىبح يعاملىها بىاحرتام أكثىر ويقىدر عملىها وميجىده وألغىى        

 من قاموسه عبارة املرأة حاشاك .
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شاركن فيها بكىل محىاس وإصىرار، فكىن الطاهيىات الىدليالت ونىاقالت األخبىار واألدويىة واألسىلحة،           

 ديتهن لواجبهن الوطين.وقدمن تضحيات كثرية، فسقطت منهن شهيدات كثريات أثناء تأ

املناضالت الشعبيات: هن نساء األرياف واملدن املتعاقدات مع الثورة وجيش التحرير وجبهتىه    -4

اللىىواتي قمىىن تلقائيىىا مبسىىاندة الثىىورة ودعمهىىا ميىىدانيا، فمىىنهن مىىن قامىىت بلخفىىاء العناصىىر الفدائيىىة  

لن القاعىدة الشىعبية الواسىعة الىيت     وقيادتها عند الضرورة وخاصة يف احلاالت االستثنائية، وقد شك

 كانت سندا معنويا كبريا للثورة واجملاهدين.   

ن الصىىىلبة واجلريثىىىة فه: أثىىىرن إعجىىىاب العىىىامل بأسىىىره مبىىىواقنسىىىاء يف السىىىجون االسىىىتعمارية-5

و هىىودهن األسىىطوري أمىىام عمليىىات التعىىذيب اجلهنميىىة، فجلىى  بىىذلك انتبىىاه الىىرأي العىىام العىىاملي     

اجلزائريىة بعىدما عىرف حقيقتهىا مىن خىالل مىواقفهن الثابتىة وحمىاكمتهن الشىهرية،           ملناصرة الثىورة  

وقيامهن مبظاهرات اإلضراب عن الطعام أليام عديدة احتجاجا على سوء املعاملة ليؤكدن للمسىتعمر  

إصرارهن على املضي قدما يف طريىق النضىال والكفىاح بكىل الوسىائل حتىى النصىر. كمىا ال يفىوتين          

قرنىىا خلىىت   14والتىىاريخ ال يىىزال يىىذكر منىىذ     ر.، أن ألتفىىت إىل خنسىىوات اجلزائىى  تيإخىىواني، أخىىوا 

اخلنساء أم أربعة شهداء، وقد جاءت خبنسىوات كىثريات أمهىات أربعىة ووسىة وسىتة وحتىى سىبعة         

شهداء. كما جاءت اجلزائر بأم أقبلت على خنق رضيعها ألنه كان يبكي والعىدو حياصىر املكىان فهىل     

مىىن هىىذه. هىىييت لىىك أمىىي خنسىىاء اجلزائىىر. رغىىم كىىل هىىذا بقيىىت املىىرأة      مىىن تضىىحية أصىىدق وأروع 

 صامدة، عزميتها قوية، فال انهارت أعصابها، وال سجلت حالة انتحار وال استسالم للعدو. 

وفضال عن األدوار املشرفة اليت قامت بها املرأة اجلزائرية علىى الصىعيد الىوطين فلنهىا وعلىى       هكذا

التعريف بالقضىية اجلزائريىة والنضىال املشىروع الىذي اوضىه الشىعب        الصعيد الدولي قامت بدور 

اجلزائري مىن أجىل اسىتعادة حقىه املغتصىب، وهىذا بتعبثىة الىرأي العىام العىاملي حبقىائق الوضىع يف             

اجلزائريىىات الىىذي شىىاركن فيىىه ويف املىىؤمترات اجلهويىىة  النسىىاء اجلزائىىر وهىىذا بفضىىل منظمىىة اهىىاد

. ولقىىد كانىىت  1960جىىانفي  24-16الىىذي انعقىىد يف الفىىرتة مىىا بىىني    والعامليىىة منهىىا مىىؤمتر بامىىاكو  

مشىىاركتهن إرابيىىة وفعالىىة للغايىىة حبيىىث صىىادق مكتىىب اجلامعىىة الدميقراطيىىة العامليىىة للنسىىاء علىىى    

 الئحة حول اجلزائر، تضمنت النقاط التالية:

 نه.                                                                                                                        ي املؤمتر الكفاح البطولي الذي اوضه الشعب اجلزائري من أجل هرير وطيحي -1

يؤيىىد املىىؤمتر مطالىىب الشىىعب واحلكومىىة اجلزائريىىة املؤقتىىة الراميىىة إلىىي التحصىىيل علىىى          -2

الضىىمانات الضىىرورية لتحقيىىق تقريىىر املصىىري يف نطىىاق احىىرتام وحىىدة الشىىعب ووحىىدة ترابىىه          

 الوطين.



املؤمتر اليع األفريقيات الالتي يعمل رجاهلن وأبناؤهن يف صىفوف جىيش االحىتالل     ينادي -3

 الفرنسي أن يبذلن جمهودهن حتى تسحب حكوماتهن مواطينها من حرب اجلزائر.

وأخىىريا، فقىىد كىىان دور املىىرأة يف حىىرب التحريىىر عظيمىىا ورائعىىا، فمىىا أعظمهىىا ثىىائرة جزائريىىة           

مهىا جماهىدة يف سىبيل هريىر الىوطن، ومىا أاللىها شىهيدة         متمسكة بهويتهىا اجلزائريىة ومىا أعظ   

ملطخة بدمائها الزكية لقد كانت العروس، فرتكت لألجيال الصاعدة ملحمىة خالىدة، ومىا أصىلبها     

، لتبعىث احلمىاس يف زمالئىه ولتظهىر للعىدو أن      (فتزغىرد )ي تتلقى خرب وفاة وحيدها/ تلك األم وه

دد يف السىجون نشىيد  أحنىا جىيش التحريىر مىا حنىاش        الثورة ما زالت قائمة وما أروعها وهي تر

يىع  فالقة ، ثم وهي ترد على سوستال الذي دعاها إلي خلع حلافهىا فخرجىت يف اليىوم التىالي ال    

ذلىىك أن املىىرأة  ورفضىىا لدعوتىىه. كىىان ذلىىك ردا للعىىد الصىىغريات  اجلزائريىىات ملتحفىىات مبىىا فيهىىا 

ا ختلعىه بلرادتهىا يف سىاحة اجلهىاد. وتلىبس      اجلزائرية ال ختلع حلافها بدعوة مىن املسىتعمر لكنهى   

أو تقصىري يف   لحسىن انتبىاهكم، ومعىذرة علىى كىل خطى       ثياب اجلهاد واالستشهاد. أشكركم علىى 

عنى األكىىادميي بىىل جمىىرد  أرجىىو أن ال تعتربوهىىا حماضىىرة بىىامل  هىىذه املداخلىىة املتواضىىعة، والىىيت  

 مداخله يف أول ملتقى وطين حول كفاح املرأة.  

                                                                           

                                      

 والسالم عليكم ورمحة اهلل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


