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النساء املقاومـات

"إّن حرية الشعب الجزائري تتامهى وتحرير املرأة ودخولها يف التاريخ" فرانتز فانون. 

تذكرن��ا جميلة دانيال عمران فتق��ول : "إّن التزام املناضالت مّثل رّبا الظاهرة األكرث إثارة وإحدى 

املعطيات الحاس��مة يف حرب الجزائر. مل يكن مرتقبا من املرأة الجزائرية املتوس��طية األمازيغية املسلمة 

املستعَمرة املقّيدة اجتامعيا أن تشارك يف النضال بهذه الكيفية"

لقد كان وضعهّن االجتامعي يفرض عىل أغلبيتهن أن يعشن يف فضاء البيت الخاضع لقيود األبوية 

مبع��دات عن الفضاء الخارجي العمومي. أحدث اقتحامهن س��احة املعركة والفض��اء الخارجي قطيعة 

زعزعت النظامني االجتامعي واالستعامري معا. لقد كان انخراطهن يف حرب التحرير حدثا متميزا اخرتقن 

به ثقل التقاليد وفندن به كّل التصورات التي بنتها األنرتوبولوجية االس��تعامرية عنهن. وأثبتت به أيضا 

أّن نقل التقاليد ليس قدرا محتوما وأصبحن عندما دّقت س��اعة التحّرر يدرين الدراية الكاملة الرهانات 

املتعّلق��ة بها. إذ ال ميكن أن يتم التحرر من دونهن فقد أضافت مش��اركتهن يف الكفاح من أجل الحرية 

معنى آخر لنداء األّول من نوفمرب 1954.

إىل جان��ب الجزائريني )املناضلون الذكور( مل ت��رتّدد الجزائريات للتضحية من أجل الوطن. مثلهم 

اعتقل��ن وعّذب��ن. فلم يكن ذلك بالح��دث الغريب فقد س��ّجلت الذاكرة الجامعية أس��امء املقاومات 

املشهورات وخّلدتها يف كّل مناسبة.

سمح اإلعالن عن ثورة التحرير بالدخول التدريجي للنساء ضمن الكفاح املسّلح واملقاومة املدنية. 

لة ومرش��دة وممرّضة. وقاد البعض منهن خاليا للفرار  فتقّمصت املرأة كّل األدوار فكانت فدائية ومس��بّ

من الس��جون. و إلن كان دورهن كبريا واس��تثنائيا فال ينبغي أن يحجب املساندة واملساعدة واملساهمة 

العظيمة التي قّدمتها آالف النس��اء –الس��ند القوي لجنود الخفاء- والاليئ طواتهن األحداث ومل يسجل 

التاريخ اسمهن. وإن كان واجب الذكرى رضوريا ينبغي اليوم أن نأخذ عىل عاتقنا عبء الكتابة والتسجيل 

إلبراز تاريخ هؤالء النساء.

علام أّن نضال الجزائريات قد ألهم العديد من النساء يف العامل يف البلدات التي عرفت هي األخرى 

حروبا و نزاعات مس��ّلحة إذ غرّيت مس��اهامتهن حياتهن وس��محت لهن باالنخراط يف القضاء الخارجي 

ووضع اللبنات األوىل لنضالهن من أجل املواطنة الحّقة والكاملة. 

ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الس��تني لألّول من نوفمرب 1954 لنا أن نتس��اءل : ما هي ذكريات هذا 

النضال؟ وهل ميكن أن نقر أّن قضية تحرير املرأة ومساواتها للرجل يف الحقوق واملواطنة ٌحّلت حاّل نهائيا ؟
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فلنس��تغل مناسبة "قس��نطينة عاصمة الثقافة العربية" لنلتقي من أجل التفكري والعمل معا من 

خالل اهتامماتنا ونش��اطاتنا املختلفة- من أجل كتابة هذا التاريخ وتخليد هذه النضاالت التي " فتحت 

الس��بيل وعبدته لنواصل نحن اليوم " النضال الطويل واملضني من أجل إثبات هويتنا السياس��ية وحقنا 

يف املواطنة الكامل والحّق".
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بيش عجناك ميينة
جامعة الجزائر2

 املقاومة والنضال يف الخطاب النسايئ يف الجزائر

)كتابات زهور ونييس أمنوذجا(

دراسة املقاومة والنضال يف الخطاب النسايئ يف الجزائر من خالل بعض النامذج القصصية والروائية 

للكاتب��ة املناضلة زهور ونييس التي تناولت مقاومة امل��رأة يف ثورة التحرير يف كتاباتها كنموذج للصوت 

النس��ايئ يف الجزائر، وتبحث يف كيفية تناول هذاالصوت النس��ايئ للثورة التحريرية برؤية أنثوية، وكيف 

انعكست هذه الرؤية يف الخطاب النسايئ يف الجزائر فكريا وفنيا من خالل هذه االشكاليات : 

-ماهي أبرز صور املقاومة والنضال للمرأة الجزائرية يف الثورة يف الخطاب النس��ايئ يف الجزائر من 

خالل كتابات ونييس ؟

•كيف قّدمت ونييس يف كتاباتها االبداعية املقاومة النسائية يف الجزائريف ثورة التحرير ؟ 	

•ماهي رؤية زهور ونييس ملقاومة ونضال املرأة الجزائرية خالل ثورة التحرير؟ 	

• إىل أي م��دى وّفق��ت ونييس يف تقديم صور من املقاومة ونض��ال املرأة الجزائرية يف كتاباتها  	

األدبية ؟ 

 ذلك ما ستحاول عرضه ومناقشته هذه املداخلة.
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Ouahid Benbouaziz
Université Alger2

متثيل التابعات والوعي الثوري، الصوت املغيب بازدواج

تروم هذه املداخلة الحفر يف االس��رتاتيجيات والتكتيكات التغييبية التي طالت رشيحة من النساء 

الجزائريات، كن حامالت لهم ثوري كبري، ولكن لألسف ال نجده مجسدا يف نصوص شفوية أو كتابية. 

لقد مثلت الكاتبات الجزائريات وعيا نوعيا اتجاه الثورة واملقاومة الجزائرية، ولكن، حينام نحاول 

تطبيق بعض املفاهيم اإلجرائية املس��تمدة من النقد السوس��يولوجي واالقتصاد السياسيي سنالحظ بأن 

صوت هذه الكاتبات يعرب عن طبقة وس��طى ووسيطة تجدس مايسميه دريدا البينوين: L'Autre )ميكن 

العودة إىل نصه la double séance(، ربا هذا األمر جعل الراحل مصطفى لرشف يش��ك يف أن بدايات 

آسيا جبار كانت تعكس الفئة الفقري التي ال تحقق يف سياق االستعامر مايسميه املؤرخ الهندي رناجيت 

L'alliance جحا التحالف

السؤال الذي تحاول هذه املداخلة اإلجابة عنه، ملاذا إىل حد اآلن ال نجد صوتا يعكس الوعي الثوري 

عن��د املرأة الريفية؟ هل عدم اكتامل الوعي الثوري املرشوط بالتعرف عىل أيديولوجيا املس��تعِمر يعدا 

سببا لهذا الغياب، أم أن متثيل اآلخر املختلف عني اجتامعيا ونفسيا يعد عائقا أمام وعي اآلخرية؟

لإلجابة عن هذه األسئلة سنستعني باألفكار التي طورتها غياتري سبيفاك يف دراسات التابع، خاصة 

عندما ناقشت الجدل الذي حصل بني ميشيل فوكو وجيل دولوز حول مشاكل متثل اآلخر.

ليك ال نبتعد كثريا عن الس��ياق الجزائري س��نعود إىل أفكار بورديو حول االس��تئصال وأفكار عبد 

املال��ك صي��اد حول الغياب املزدوج، ولكيال نق��ع يف فخ مابعد الحداثة الذي ال يعرتف بتقس��يم العمل 

العاملي يف الليبريالية الجديدة سنعود إىل أنطونيو نيغري وتريي إيغلتون. 

ستنطلق فرضية املداخلة من أن املرأة الجزائرية الريفية تعيش يف الظل مرتني، فهي مغيبة بسبب 

املستعِمر واقتضاءاته الطبقية وبسبب البنية البطريقية الذكورية. 
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سمري فارح 
CRASC

النساء املنتخبات يف الجزائر : مرحلة يف تكوين هوية سياسية.

متيزت االنتخابات الترشيعية واملحلية لس��نة 2012، بقفزة نوعية يف مجال نسب التمثيل النسوي 

يف املجال��س املنتخبة ، مقارنة بأغلب االنتخابات الس��ابقة التي عرفتها الجزائر منذ االس��تقالل. ظاهرة 

ضعف التمثيل النس��وي عىل مس��توى هذه املجالس لطاملا فرست بعوام��ل اجتامعية وثقافية ودينية. 

التطور الذي عرفته مكانة املرأة السياس��ية من الناحية الترشيعية والقانونية، هو رهان جديد للمرأة يف 

تش��كيل هوية سياسية وتجاوز كل العقبات و العراقيل التي تحول دون مشاركتها الفعلية. هذه الهوية 

السياس��ية هي اآلن يف طور التش��كيل من طرف النس��اء املنتخبات بالرغم من بعدها الرمزي والشكيل، 

إال أن القضي��ة ال ت��زال مرهونة أكرث ل��دى املجتمع وما يحمله من متثالت حول مش��اركة املرأة ومتثيلها 

السيايس. 

النس��اء املنتخبات يف املجالس الش��عبية والوالئية الاليت أجرينا معه��ن املقابالت يف إطار مرشوع 

بحث حول موضوع " النس��اء املنتخبات والتمثيل السياس��يفي الجزائر"– مركز البحث يف األنرثبولوجيا 

االجتامعية والثقافية وهران –يتحدثن عن واقع متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة عىل املس��توى املحيل، 

وأدوارهن يف املجلس املنتخب ونوع الصعوبات التي واجهنها س��واء كمنتخبات او كنساء يف فضاء عمل 

سيايس لطاملا كان حكرا عىل الرجال. حول هذه النقاط األساسية ستكون مداخلتي املتواضعة.
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Fatima Zohra Guechi
Université Constantine2

النساء يف الصحافة الجزائرية عشية اندالع الثورة

 

تهدف هذه املساهمة إىل التذكري بكانة النساء يف الصحافة الجزائرية يف مطلع الخمسينيات من 

القرن العرشين. صورة النساء من جهة ومساهمة النساء يف الكتابة والنرش اعتامدا عىل بعض النامذج.

ظهرت مواقف بعض النساء وتوقيعاتهن يف األدب واملجتمع والسياسة.

وإن كان حضور النساء باهت – ال غرابة- فاملالحظ أن كل العناوين اهتمت برقي املرأة عن طريق 

الرتبية والتعليم ومتيزت صحافة العلامء وحركة االنتصار بنرش بعض املحاوالت األدبية واإلسهامات.

تناولت الصحافة مس��ألة املرأة أو موضوع املرأة من زاوية التنش��ئة االجتامعية كام كانت تتناول 

موضوع الش��باب، ولكن يف س��ياق القضايا املجتمعية املرتبطة بالجهل والفقر والتس��ول والهجرة وكذا 

التحوالت املس��جلة يف املدينة والريف ومظاهر التحديث وتطور املرأة وظاهرة تقليد الش��باب للغرب 

وانحالل األخالق.

1. املساهامت النسوية يف الصحافة 

•فلة ومنوبة وعتيقة وغريهن تس��معن صوت النس��اء يف خواطر وقصص قصرية عىل صفحات  	

الشعلة. 

( قدمت فيه مقتطفات ش��عرية عىل  • ليىل دياب ، منش��طة رك��ن "اخرتت لك" )س��نة 1951	

صفحات جريدة البصائر التي فتحت الباب لألقالم الشابة.

ساهمت كل من زهية كرواز وقديرة بن دايل يف "االستفتاء" الذي بادر به األستاذ محمود بوزوزو 

يف جريدة املنار سنة 1953 حول إمكانية وحدة األحزاب ورشوطها. 
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نجود َقُلوجي
روائية وباحثة يف تاريخ الحركة الوطنية

أوروبيات حرب التحرير

تقوُل الكاتبة السعودية رج�����اء ع���ال�م : " ال يبدأ الكاتُب من الّصفر أبدا... إنه يبني دامئا عىل 

ذاكرة اآلخرين" ؛ "واملوهبة –يضيف الكاتب الرتيك أورهان ب�اموك- تتجىل يف أن نحيك حكايتنا الخاصة، 

ك��ام لو كانت تخص اآلخري��ن... وأن نحيك حكايات اآلخرين، كام لو كان��ت حكايتنا الخاصة". من هنا 

أعتقد، بدأت قصتي مع حكاوي الثورة التحريرية، التي تحّولت مع س��نوات العمر إىل ثورِة كتابة، متتد 

يف كل يشء من��ي، وتقيم يف كل نص أكتُبه، وقد تس��تعر بحكاي��ة وال تنطفئ بأخرى، ألن وطنا من دون 

ذاكرة، رجل يسعى يف الظالم. 

تأثري بناضالت ثورتنا التحريرية كان واضحا، وربا كان مفرسا لكل الخطوات التي خطوت طوال 

سنوات من البحث والكتابة، والتي ضّمنتها معلومات وحقائق أدهشتني وقّلبتني، حد الفضول والشغف 

يف إعادة اكتش��افهن م��ن وجهة نظري وزاوية جييل، ولذا تخصصُت بنض��ال املرأة خالل حرب التحرير 

الوطنية، وعىل مدار أربع عرشة )14( س��نة. كنُت يف البداية أبحث عن جميلة بوحريد، فإذا للثورة أكرث 

من جميلة، أكرث من أسطورة وأكرث من ذاكرة تسحبني. وألنها ترفض التحدث عن نفسها، قالت يل جميلة 

بوح��ريد : "أريد أن أدعوك للكتابة عن مناضالت الجزائ��ر األوروبيات. فهن وحدهن العظيامت، ألن ما 

قمنا به نحن الجزائريات كان واجبنا ال أكرث، أما ما قمن به هن، فكان أكرث من الواجب ! "قلُت لها : "أن 

الكاتبة الفرنسية أندريه دور أوديبري أوردت لهن أكرث من 200 صفحة يف كتابها فرنسيات الجزائر خالل 

حرب التحرير."فردت : "أدري... لكن.. سيسعدهن أكرث لو أن التي كتبت عنهن جزائرية من الجزائر."

طبع��ا أخذُت وصيتها وتوصيته��ا عىل محمل الجد، والحقيقة أن الش��خصيات التي وقعُت عليها 

كانت كثرية وكبرية، أذكر عل س��بيل املثال : غايب جيمنيز، جوزيفني كرمونا، كوليت غريغوار، جان ماري 

فرنسيز، إيفلني الفاليت، دانيال مني، رميوند بيشار، مريم بن هايم وأخريات.. لكني سأتوقف اليوم ومن 

خ��الل ه��ذه املداخلة، عند مآثر رموز كان يل حظ لقائها، ووّفقُت بعون الله يف إقناع البعض منها بطرح 

ملفات الذاكرة عىل املأل، وعىل مرأى ومسمع من هذا الجيل، الذي مل يلَفح وجَهُه لهيُب االستعامر، ولذا 

ال أراه يدرُك أفضال جيل الثوار بالشكر املستحق، وال ُيويل قْدر وعظمة االستقالل، كمكسب عزيز، وإرث 

ُي��رُف لحامله. جيل قال ع��ن نضاله الجرنال ديغول يف خطاب ال�04 ج��وان 1958 : "أدرُك متاما مدى 

شجاعة هذا النضال، ألن الشجاعة ال تنقص األرض الجزائرية" . 
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سأحدثكم اليوم إذن عن عميدة املجاهدات : جاكلني قروج التي غادرتنا السنة املاضية عن عمر ناهز 

ال�95 سنة. عن آين ستيرن التي كتبت مذكراتها أخريا بعد عقود من الصمت... سأحدثكم أكرث عن عصفورة الثورة، 

إيليات لو، التي مل أقابل يف حيايت شخصية أنقى وأصدق منها، عىل كل األصعدة النضالية واإلنسانية... 

أم السعد حياة 
Université Alger1

انبثاق الوعي باآلخرية وحدود املقاومة

مقاربات ما بعد نسوية يف أعامل آسيا جبار ورضوى عاشور

ال ميك��ن بتاتا التفكري يف األدب ال��ذي تنتجه الكثري من الكاتبات يف املنج��ز الجنويب Sud عموما 

والع��ريب خصوصا خ��ارج الرشط الكولونيايل. لهذا يذهب كل من إدوارد س��عيد وهوم��ي بابا وغياتري 

س��بيفاك وجوديث بوتلر إىل أن أدب الط��وارئ، أي أدب املقهورين، يقتيض مقاربة خاصة تويل اهتامما 

بالغا عالقات الهيمنة ومتظهراتها.

اخرتنا يف هذا املرشوع كاتبتني راحلتني، متاشيا مع محاور امللتقى الذي يدور حول املقاومة، الكاتبة 

األوىل هي آس��يا جبار أديبة جزائرية ، أما الكاتبة الثانية فهي الروائية املرية رضوى عاش��ور. ال نرمي 

من خالل هذا االختيار إجراء عمل مقارن، ولكن نروم أن نبحث األس��س واالس��رتاتيجيات املتوارية وراء 

خطاباتهام.

تتفق الكاتبتان يف تشخيص حالة طغيان الثقافة البطريكية كسبب ال يؤدي فقط إىل تراجع الدور 

املن��وط بامل��رأة يف الفضاء العمومي، بل يفيض، كذلك، إىل قهر كل الفواعل االجتامعية با فيها الرجل يف 

حد ذاته.

لقد اخرتنا آلسيا جبار عملني هام Femmes d’Alger dans leur appartement وعمل روايئ آخر 

Femme sans sépulture Laللتحدث عن شخصية زوليخة التي قاومت االستعامر برضاوة.

أما فيام يخص رضوى عاش��ور، اخرتنا رواية الطنطورية، ليك نربز مقاومة املرأة من خالل شخصية 

رقي��ة، يف ظل االحت��الل ونكبات الدهر ومع��رتكات التاريخ، ورواية أطياف، التي تتطرق إىل أساس��يات 

الهيمنة املساهمة يف إعادة ترتيب الكيان العريب املعارص.
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سنستثمر يف هذه الورقة التحليل الرسدي ليك نتبني الطرائق التي تشكلت بها خطابات الروائيتني، 

كام سنس��تعري بعض مفاهيم النقد مابعد النس��وي، مثل مقولة تجاوز الهيمنة الذكورية ومقولة الفضاء 

الثالث ومقولة االستالب الثقايف والغريية.

قـنيـفـة نورة
جامعة أم البواقي

املرأة الجزائرية واملامرسات العنفية

إشكالية إمتالك جسد أنثوي يف مجتمع ذكوري

تب��ني م��ن خالل معطى واقعي أن العنف ضد املرأة الجزائرية ليس حالة طارئة أو ظاهرة عرضية 

بل يعكس أبعادا مؤسسة للهوية الرجولية، فهو متأصل يف البنيات الذهنية واملخيال اإلجتامعي، إنه جزء 

ال يتج��زأ من املخزون الثقايف واإلرث التاريخي وأن التغرّي، ثم التغيري يف أدوار املرأة الجزائرية وعرنتها 

ال ي��زال يحكمه خط��اب جنيس متييزي تقليدي عنفي، إّتخذ طابع اإلس��تمرارية يف الحفاظ عىل الصورة 

ه  اإلجتامعي��ة للمرأة الجزائرية، صورة الرشف، العار، وأخريا الخوف من الفضاء الخارجي الذي قد يش��وّ

مح��ّددات الهوي��ة اإلجتامعية للمرأة يف ظل األنا الكيل الراغب فيه��ا. مام يعني أن جميع أوجه العنف 

التي عاش��تها املرأة يف املجتمع التقليدي ال تزال مس��تمرة التواجد حتى وإن اختلفت أشكالها، أو قّلت 

حّدتها، وأن التغيري مل يساهم بتاتا يف انعدام أوجه العنف املتعددة، بل عىل العكس متاما أدى خروجها 

من املنزل إىل طرح أوجه عنفية جديدة مع استمرار التقليدية... لذلك فإن التساؤل املرشوع الذي ميكن 

طرحه يف هذا اإلطار بالذات هو : " كيف ميكن أن نطبق روح وفلسفة حقوق املواطنة الكاملة وتأسيس 

مجتمع حدايث مبني عىل عالقات إنسانية يسودها العدل واملساواة واإلنصاف يف ظل تواجد واستمرارية 

مامرسة أشكال ومظاهر العنف عىل أجساد النساء...؟
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رائد بدر
جامعة بريزيت

النضال النسوي الفلسطيني يف القرن العرشين

تأثرت فلس��طني خصوصا ومنطقة بالد الش��ام عموما بالتحوالت التي ش��هدها املرشق ابتداء من 

القرن العرشين. هذه التحوالت دفعت باملرأة الفلسطينية لتحمل دورا أكرب من الدور الذي كانت تلعبه 

يف فرتات سابقة للقرن املايض.

لق��د دفعت التحوالت الجديدة - االحتالل )االنتداب( الربيطاين - التي رس��مت فلس��طني القرن 

العرشين، اىل انتش��ار الجمعيات النس��ائية وتنظيمه��ا يف معظم املناطق الفلس��طينية، بداية يف املدن 

الرئيس��ية، التي كانت حاضنة مبكرة للحركات النس��وية، ثم الحقا يف الكثري من املدن الصغرية االخرى 

والبلدات والقرى الفلس��طينية، عن طريق افتتاح فروع ومكاتب لهذه املنظامت / الحركات النس��ائية. 

ولعبت دورا يف تطور وتوس��ع العمل النس��وي الفلسطيني، من تعليمي للمرأة )االلتحاق باملدارس التي 

اصبحت تنترش يف فلسطني يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين(، اىل رضورة مشاركة املرأة 

يف النضال ومقاومة االحتالل ) يف عرشينيات وثالثنيات القرن املايض(.

أظهرت الثورات ) ثورة 1929 وثورة 1936( التي عاشتها فلسطني يف املرحلة االنتدابية اىل التحاق 

النس��اء بالثورة وبصفوف الث��وار، بحيث جرى اعتق��ال ومحاكمة بعضهن نتيج��ة مقاومتهن لالحتالل 

الربيطاين، ودعمهن للحركة الوطنية الفلسطينية ومشاركتهن يف التظاهرات واالحتجاجات ضد السياسات 

الربيطانية.

س��تعرض الورقة / املداخلة كذلك املراحل التي مرت بها الحركة النس��وية الفلسطينية يف النصف 

الث��اين من القرن العرشين. والتي ش��هدت احتالال ارسائيليا لجزءا من فلس��طني يف العام 1948 وآخر ملا 

تبقى من االرايض الفلس��طنية يف العام 1967. وأي أثر لتأس��يس املنظامت الفلسطينية )منظمة التحرير 

الفلس��طينية( عىل النضال النسوي الفلسطيني يف سنوات الس��بعينيات والثامنينيات من حيث التحول 

واالسرتاتيجيات.


