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إعداد: محمد ناصر

وجوه هذه الصفحة
شخصيات عربية تخطت بنجاحاتها وإجنازاتها 

حدود الوطن العربي لتصل الى العالم،
فكانت صفحة »عرب على مستوى العالم«.

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد )رحمه اهلل( مع جميلة بوحيرد أثناء زيارتها للكويت

جميلة بوحيرد اثناء زيارتها اجلنوب اللبناني احملرر

واجلزائري خصوصا في نهايات العام 2009 
بنداء اس����تغاثة وجهته للشعب اجلزائري 
تطلب منه مساعدتها للعالج في اخلارج من 
عدة امراض تعاني منها، وجاء في الرسالة 

الصدمة:
»س����بب مخاطبتكم ه����و اقتناعي بأنكم 
متثلون شعبا متعددا وكرميا أحبه كثيرا، 
أش����عر اليوم بضرورة طلب مس����اعدتكم، 
اسمحوا لي بتقدمي نفسي، انا جميلة بوحيرد، 
حكمت علي احملكمة العسكرية في اجلزائر 

عام 1957 باإلعدام«.
وأضافت: »أجد نفسي اليوم في وضعية 
جد حرجة. مريضة. نصحني األطباء بإجراء 
3 عمليات جراحية، صعب����ة ومكلفة، لكن 
ال أس����تطيع حتمل تكاليفها، منحة التقاعد 
ومعاش احلرب املتواضع ال يغطيان احتياجات 
العمليات اجلراحية«، وهن����ا تتعالى على 
كبريائها الثورية، لتطلب بكل تواضع من 
الش����عب اجلزائري »مساعدتي ضمن إطار 

إمكاناتكم«.
ولم يتأخر الرد اجلزائري الرسمي كثيرا 
حي����ث أمر الرئيس اجلزائ����ري عبدالعزيز 
بوتفليقة بنقلها الى باريس للعالج من وعكة 

صحية أملت بها.
وذك����رت صحيفة »اخلب����ر« اجلزائرية 
حينها ان جميلة س����افرت الى باريس على 
منت طائرة تابعة لشركة الطيران اجلزائرية 
احلكومية لتلقي العالج بأحد املستشفيات 
الراقية، بعد ان استكملت كل اإلجراءات الالزمة 
الوطني للضمان االجتماعي  مع الصندوق 
اجلزائري الذي تكفل مبصاريف العالج بأمر 

من بوتفليقة.
ولتبقى جميلة رم����زا للحرية والنضال 

في العالم.

باإلع����دام، ألن أولئك الذي����ن تخ����دم��ونهم 
يتشوقون لرؤية الدماء، وم����ع ذل�����ك ف����أنا 
بريئة، لقد اس���تندمت في محاولتكم إدانتي 
الى أقوال فتاة مريضة رفضتم عرضها على 
طبيب األمراض العقلية لس������بب مفهوم، 
وإلى محضر حتقيق وضعته الش�������رطة 
ورجال املظالت وأخفيتم أصله احلقيقي حتى 
ال���يوم، واحلقيق���ة انني أحب بلدي وأريد 
له احلرية، ولهذا أؤيد كفاح جبهة التحرير 
الوطني، لكنكم اذ تقتلوننا ال تنس���وا انكم 
بهذا تقتلون تقاليد احلرية الفرنس���ية، وال 
تنس���وا انكم بهذا تلطخون شرف ب����الدكم 
وتعّرضون مستقبلها للخطر، وال تنس���وا 
انكم لن تنجحوا أبدا في منع اجلزائر م����ن 

احلصول على استقاللها«.
وقام محاميها الفرنس���ي، جاك فيرغس، 
الذي تزوجته بعد حتريرها، بحملة عالقات 
عامة واسعة أكسبته ش���هرة عاملية، حملة 
أسهمت بتحريك الرأي العام العاملي تأييدا 
جلميلة، ما أجبر الفرنسيني على تأجيل احلكم، 
متعمدين إخفاء موعده هذه املرة عن اإلعالم، 
لكن اس���تمرار الضغط أجبرهم على تعديل 

حكم اإلعدام الى السجن مدى احلياة.
ولم تلبث في س����جن اجلزائر س����وى 3 
س����نوات نقلت بعدها الى س����جن فرنسي، 
قضت فيه سنتني، ليطلق سراحها مع بقية 
رفاقها في إطار املفاوضات بشأن إطالق سراح 
األس����رى اجلزائريني تدريجيا، إثر توقيع 
اتفاقيات »ايفيان« وإعالن استقالل اجلزائر 

عام 1962.

نداء االستغاثة

وبعد كل هذا التاريخ املجيد الذي سطرته 
البطل����ة العربية ُصعق الرأى العام العربي 

فيرغس للدفاع عنها.

محاكمة صورية

مت تضمني ملف القضية صورة من حتقيق 
ادعت فيه احملكمة ان جميلة بوحيرد أدلت 
به، في حني انك����رت األخيرة ذلك، وما كان 
من احملكمة إال ان انتهت الى توجيه عدد من 
الته����م جلميلة بوحيرد ومن تلك االتهامات 
»احراز مفرقعات واالشتراك في حوادث قتل 
وفي حوادث شروع في قتل«، باالضافة الى 
تدمير مبان باملفرقعات واالشتراك في حوادث 
مماثلة مع توجيه تهمة االنضمام الى جماعة 
من القتلة »وخمس فقط من هذه التهم عقوبتها 
اإلعدام« ملن قام بها وذلك ما أرادت احلكومة 

املتواطئة القيام به.
لم تدم تل����ك احملاكمة اكثر من عدة ايام 
فقط، فقد كان����ت تعمل على تهيئة األجواء 
إلع����دام بوحيرد وكانت بوحيرد تدرك ذلك 
جيدا لكنها لم تتراجع عن أقوالها احلقيقية، 
وجاءت حلظة نط����ق احملكمة باحلكم املعد 
مسبقا وكانت احملكمة شكلية ونطقت باحلكم 
بإعدام جميلة بوحيرد، وهنا انطلقت جميلة 
في الضحك الهستيري في قوة وعصبية في 

الوقت نفسه.
ما دفع القاضي الى ان يصرخ فيها قائال: 
»ال تضحكي في موقف اجلد« وكأنها محاولة 
من احملكمة لكي تفرض منطق اجلدية على 
حكمها الذي كانت تشوبه الكثير من العيوب 

وليس فيه إال جدية تزييف احلقائق.

حكم اإلعدام

واجهت جميلة بوحيرد حكم اإلعدام عام 
1957 بخ����طاب مقتضب، ج���اء فيه: »أيها 
السادة، إنني أعلم انكم ستحك����مون عل����ي 

الشبان الفرنسيون الذين يؤدون خدمتهم 
في اجلزائر، وتتال����ت االنفجارات بعد ذلك 
بأيام، وفي 9 ابريل 1957 اصطدمت دورية 
لالحتالل بثالثة اشخاص خرقوا منع التجول 
في احلي الذي تس����كن فيه جميلة، اي حي 
القصبة الواقع ف����ي املدينة القدمية، فهرب 
هؤالء، لكن الدورية أطلق����ت النار عليهم، 
ارتفعت صرخة وبقيت امرأة مطروحة على 
األرض، كانت هي جميلة بوحيرد وقد عثر 
معها على وثائق ورسائل ومبلغ كبير من 
املال، دلت على انها كانت صلة الوصل مع 

قائد فدائيي اجلزائر ياسف سعدي.
اقتيدت الى مركز حتقيق املظليني بحجة 
ان دوريتهم عثرت في صباح ذلك اليوم على 
فرنسي كان يلفظ أنفاسه وهو مقيد الى شجرة 
وان عائلته قتلت على يد الثوار بعد حرق 
منزله ومزرعته، فدار التحقيق مع جميلة وهي 
مصابة برصاصة في صدرها وعذبت بواسطة 
الكهرباء، وقد أشارت د.جانني بلخوجة في 
التقرير الطبي ال����ذي قدمته اثناء محاكمة 
جميلة الى انها ضربت وأحرقت بالكهرباء 
في مكان اجلرح املصابة به وبعجز عن رفع 
ذراعها اليسرى، ووصف الصحافي اندريه 
فروسار في جريدة »لوروا« هذا التعذيب، 

محركا الرأي العام الفرنسي.
بعد هذه املرحلة انتقلت جميلة بوحيرد 
لسجن »باربدوس« أشهر مؤسسات التعذيب، 
وبدأت نوبات اخرى من التعذيب األشد قسوة 
وضراوة، واستمرت احدى جلساتها 18 ساعة 
تعذيب متواصلة حتى ان جسدها الضعيف 
ل����م يتحمل ذلك فأغش����ي عليها وأصيبت 
بالهذيان وبعد تلك النوبات الش����ديدة من 
التعذيب بدأ بعدها السماح لها بوجود حتقيق 
رسمي،  حيث تطوع احملامي الفرنسي جاك 

والبطل����ة واملقدامة وصوت احلق واحلرية 
واغنية االوطان الثائرة.

عقدة الذنب

»لم أقم إال بواجبي.. وأنا أحمل عقدة الذنب 
جتاه الذين قدموا دماءهم«، إن الدعاية التي 
أثيرت من أجلي واثارت الضمير العام العاملي، 
اعطتني حجما أكبر من حجمي، لقد أخذت 
أكثر من حقي ولو تكلموا عني كثيرا فأنا لم 
أقم إال بواجبي، هكذا قالت جميلة بوحيرد 
في أحد لقاءاتها الصحافية مع مجلة احلدث 
العربي، وهي من املرات النادرة التي تكلمت 
فيها بعدما حرفت احدى الصحف العربية عام 

1963 حديثا لها ما اثار غضبها آنذاك.
أكث����ر ما يحزنه����ا ان متت����دح طالقتها 
بالفرنسية أليس معيبا أنني ال أجيد سوى 
العربية الدارجة فهي في حالة اعتزاز دائم 
بلغتها العربية وقد سألتها حفيدتها فاطمة، 
في مزيج من العتب والتأنيب »أين كنت عندما 
كان يجب أن تتعلمي العربية؟ ومن سيعلمني 
الق����رآن اآلن إن لم تكن جدتي«؟ وش����عرت 
جميلة بوحيرد باخلجل. وقالت للطفلة في 
عامها السادس »يا فاطمة، كنت أحارب من 
أجل أن يتعلم أبنائي واحفادي القرآن باللغة 

العربية. أنا لم يكن لي حظك«.
عشقت الفروسية ومارستها فكانت فارسة 
بارعة في ركوب اخليل، كما برعت في تصميم 
االزياء والرقص الكالس����يكي اال ان كل ذلك 
لم يخفف من جذوة الوطنية والثورة، في 

داخلها.

رحلة النضال

بدأت قصتها ف����ي 26 يناير 1957 عندما 
انفجرت قنبلة موقوتة في ملهى يتردد عليه 

شغلت العالم في اخلمسينيات والستينيات 
من القرن املاضي بنضالها ضد املس����تعمر 
ومواقفها املشرفة في سجون االحتالل وعادت 
لتشغله في األلفية الثانية بنداء االستغاثة 
الذي صرخت به عاج����زة عن دفع تكاليف 
عالجها وتأمني قوت يومها لتصبح اسيرة 
املرض واحلاج����ة وليتكفل بعدها الرئيس 

اجلزائري بعالجها.
جس����دت احللم الثوري بنضالها وكانت 
أمل كل الث����وار، إذ لم يعرف العالم العربي 
امرأة ذاعت شهرتها أكثر من جميلة بوحيرد 
التي اصبحت حلما نسويا ووطنيا وعربيا 
أهلها لتكون بني ابرز 5 شخصيات سياسية  
عاشت في القرن العشرين لتشغل بنضالها 

العالم من اقصاه إلى اقصاه.

حلم الثورة

حلمت بالثورة وعاشتها وتاقت لتجربتها 
مرة أخرى، إذ رغبت في الذهاب إلى »الڤيتنام« 
أثن����اء الث����ورة، وطلبت ذلك م����ن الرئيس 
اجلزائري الس����ابق هواري بومدين، حينها 
الڤيتنامية  الث����ورة  اتصل بومدين بقيادة 
ولكن املبادرة استحيل حتقيقها، كما ارسلت 
في حرب اكتوب����ر 1973 مع زميلتها »زهرة 
ظريف« برقية إلى الرئيس السوري الراحل 
حافظ األس����د للتطوع في اجليش السوري 
دفاعا عن األرض العربية، وهي التي صرحت 
اثناء زيارتها األخيرة للبنان قائلة: ان انتصار 
يولي����و 2006 في لبنان ال انس����اه الى يوم 

مماتي.
صنعت البطوالت واالمجاد وارتقت ملرتبة 
اسطورية نسجتها بدمائها واحيتها في قلوب 
العالم لتكون جميلة التي ال تشبه أحدا اال 
وطنها العربي الكبير ولتكون املرأة الفريدة 

اعتبرت إحدى أبرز 5 شخصيات سياسية عالمية 
عاشت في القرن العشرين

جميلة.. أغنية األوطان الثائرة

السّياب وقباني وفيروز ووردة وشاهين خلَّدوا بطوالت جميلة بوحيرد في سماء الفن والشعر
اسم مكتوب باللهب..

مغموس في جرح السحب
في أدب بالدي. في أدبي..

العمر اثنان وعشرونا
في الصدر استوطن زوج حمام

والثغر الراقد غصن سالم
امرأة من قسطنطينه

لم تعرف شفتاها الزينه
لم تدخل حجرتها األحالم

لم تلعب أبدا كاألطفال
لم تغرم في عقد او شال
لم تعرف كنساء فرنسا
أقبية اللذة في )بيغال(
االسم: جميلة بوحيرد
أجمل أغنية في املغرب

أطول نخله
حملتها واحات املغرب

أجمل طفله
أتعبت الشمس ولم تتعب

يا ربي.. هل حتت الكوكب؟
يوجد انسان

يرضى ان يأكل.. ان يشرب
من حلم مجاهدة تصلب..

يا من حملت املوت عن رافعيه
من ظلمة الطني التي حتتويه

إلى سماوات الدم الوارية

نزار قباني

أما نزار قباني فقد أهداها قصيدة أخذت 
صدى كبيرا وهي:

االسم: جميلة بوحيرد
رقم الزنزانة: تسعونا

في السجن احلربي بوهران
والعمر اثنان وعشرونا

عينان كقنديلي معبد
والشعر العربي األسود

كالصيف..
كشالل األحزان

إبريق للماء.. وسّجان
ويد تنضم على القرآن

وامرأة في ضوء الصبح
تسترجع في مثل البوح

آيات محزنة اإلرنان
من سورة )مرمي( و)الفتح(

> > >
االسم: جميلة بوحيرد

من أكبد املوتى فمن يبذل
يا أختنا املشبوحة الباكية

أطرافك الدامية
يقطرن في قلبي ويبكني فيه

نخشى إذا واريت أمواتنا
أن يفزع األحياء ما يبصرون
إذ يقفر الكهف الذي يأهلون

ان عربد الوحش الذي يطعمون

حتية إليِك يا جميل����ة، يا وردة اجلزائر 
اجلميلة

قصتك األح����ب من طفولة ت����زرع وجه 
الشمس بالبطولة

هناك في اجلزائر معابر الزيتون
في صمتها ينبت ثائرون

ويحلمون بالعدل والسالم والزيتون
وف����ي حن����ني الب����ال تزهر دني����ا حلوة 

الظالل
وساحة للشمس واألطفال

هناك في اجلزائر حيث التراب ثائر
متى متى الصباح والبشائر

بدر شاكر السياب

ومن عيون الشعر العربي كتب بدر شاكر 
الس����ياب قصيدته »إلى جميل����ة بوحيرد« 

ومنها:
ال تسمعيها ان أصواتنا

تخزى بها الريح التي تنقل
باب علينا من دم مقفل

ونحن في ظلمائنا نسأل
من مات من يبكيه؟ من يقتل
من يصلب اخلبز الذي نأكل

حتولت جميلة بوحيرد ببطوالتها ملهما 
أساسيا لكبار الشعراء واألدباء واملخرجني 
واملمثلني حيث تس����ابق اجلميع لتس����طير 
القصائد ونظم أبيات الشعر وإخراج األفالم 
لتخليد مسيرتها، ومن ضمن تلك الباقة الفنية 
فيلم املخرج يوسف شاهني »جميلة« والذي 
قامت لبطولته الفنانة املصرية القديرة ماجدة 
وكذلك في مصر حيث دعا الرئيس املصري 
الراحل جمال عبدالناصر بوحيرد الى القاهرة 
التي أقيم فيها حفل فني شدت فيه مواطنتها 
الفنان����ة وردة اجلزائرية بأغنية خاصة لها 

»كلنا جميلة البطلة النبيلة«.

فيروز

 ومن وردة إلى فيروز التي غنت لها »رسالة 
إلى جميلة«:

إليِك  جميلة، صديقتي، جميل����ة، حتية 
حيث أنِت

في السجن في العذاب حيث أنِت
حتية إليك يا جميلة، من ضيعتي أغنية 

جميلة
وخلف بيتي لوزة تزهر وقمر أخضر

وموجة رملية من شطنا تبحر

مع املطرب الراحل عبداحلليم حافظ

كانت ثورة املليون ش���هيد 
ثورة للعالم العربي كله وليس 
فقط للجزائر، وكانت الكويت 
التي أضحت  الدول  من ضمن 
فيها بوحيرد منوذجا مضيئا 
للمرأة املقاوم���ة وحتول يوم 
زيارتها الكويت في عام 1962 

الى يوم مشهود حيث استقبلت 
استقبال األبطال. وأعد لها جدول 
حافل بالزيارات واملقابالت وأقيم 
لها خصوصا مهرجان رياضي 
في ثانوية الشويخ وقد نالت 
من احلفاوة ما لم ينله ضيف 

بهذا املستوى.

جميلة في الكويت


