
  "املرأة واملسار الدميقراطى ىف مشال أفريقيا " 

  اجلزائر منوذجاً

  نورة قنيفة/ أ

  باحثة ىف شئون املرأة اجلزائرية

  : مقدمة 

تطرح هذه الورقة العلمية ىف إطار إيديولوجى خاص متبىن حول املفهوم ذاته ينطلق أساساً من االضطالع 

بدميقراطية حقيقية ، دميقراطية من أجل اتمع ، دميقراطية تضمن شروط حترر حقيقية حيث تكتسب النساء 

  . جتماعية كأمر هو من حمض صنعهم والرجال إمكانية متلك تارحيهم والقدرة على التفكري ىف نشاطام اال

إن الدميقراطية كشكل من أشكال العالقات االجتماعية، كطريقة حياة يومية وكمنهج عمل مجاعى ترفض كل 

هلذا .. حماولة جلعلها أداة تبعث من داخلها ميكانزمات السيطرة واخلضوع مهما كان شكل وطبيعة هذه السيطرة

نب أساسي منه بتحقيق احلداثة وعصرنة اتمع ، فهى كقيمة وكممارسة فإن بناء الدميقراطية يرتبط ىف جا

اجتماعية تعىن على املستوى السياسى االعتراف باإلرادة احلرة لألفراد وحقوقهم املدنية كاملة ، والفصل بني 

ك السلطات واستقالل املؤسسات بعيداً عن كل تأثري عدا القواعد والضوابط الىت حتظى باالمجاع ، وكذل

التداول على احلكم بطريقة سلمية ، أما على املستوى االجتماعى فالدميقراطية تعىن االعتراف حبق املواطنة 

والتعامل مع األفراد كمواطنني أحرار وليس حبسب إنتماءام القبلية أو اجلغرافية فضالً عن املساواة بينهم 

  . بصرف النظر عن متايزهم العرقى ، أو الديىن أو اجلنسى 

ولعل حجر الزاوية ىف بناء الدميقراطية وتشييد الدولة العصرية هو تأكيد حق املواطنة وترسيخه ، وهو يعىن تكفل 

مؤسسات الدولة حبماية احلقوق املدنية والسياسية املعترف ا لألفراد واجلماعات ومعامالم على قدم املساواة 

إلنتماء السياسى ، ويقتضى ذلك تغيريا جذرياً ىف أساليب دون متييز على أسس العرق أو الدين أو اللغة ، أو ا

تسيري وإدارة أجهزة الدولة ، كما يعىن بناء دولة دميقراطية وعصرية وفصل السلطات وتوضيح احلدود بني 

خمتلف مؤسساا وأجهزا حسب األدوار والوظائف وكذلك تعيني العالقات املوجودة بينها ، كل ذلك يستدعى 

  ) . ١(قياً وليس طقوسيا للنخب املثقفة والتكنوقراطية من أجل مراجعة جريئة للقوانني والتشريعات إشراكاً حقي
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إمتالك صفة املواطن املساهم املتمتع من حيث هو كذلك مبجموع احلقوق : " وحيدد هابرماس املواطنة بقوله 

فهى ... املستقل العضو ىف الدولة املدنية ضمن جمتمع سياسى وهى هيكليا ذات طابع قانوىن تؤسس للفرد احلر 

بإختصار إا تعرب عن والدة الفر احلر املستقل وبدون متييز . تدل على انتماء ومكانة ، ومتتع ىف فضاء احلريات 

) " ..٢ (  

وألن الدميقراطية مرتبطة باحلداثة، فإن احلداثة منط حضارى متميز ، منطق يتعارض مع منطق األمناط الثقافية 

يسبح داخل فضاء متنوع متعدد .. ة السابقة عليه ، فمنطق احلداثة حيمل األبعاد املوضوعية والكونية التقليدي

األبعاد ، ذو بىن خمتلفة ، متباينة ، تتداخل فيما بينها ضمن متفصل متالئم ، متناغم ومتجدد حيرك اتمع ىف 

يفرض نفسه على األبعاد الكونية بصفة موضوعية . .ديناميكية ال مثيل هلا ىف اجتاه العاملية واألبعاد اإلنسانية 

من جهة أخرى ترتبط عملية التنمية االجتماعية .. ويؤسس لرحم املواطنة املتفتحة على العاملية بإستمرار 

واالقتصادية وكذلك مسألة حتديث اتمع ، وإعادة النظر ىف األسس والقواعد الىت حتكم عمل مؤسساته بقضية 

  . السلطة وطبيعة نظام احلكم حيوية هى مسألة 

إا اإلنسان ىف عالقته مع اآلخرين . واحلديث عن السلطة هو حديث عن اإلنسان ، عن شبكة االتصال اإلنساىن

وما دامت اجلماعة حتدد . ، ىف السلوك اإلنساىن بذاته ، ألن هذا األخري ليس بإمكانه العيش خارج اجلماعة 

إذن فالسلطة هى نتاج . تاىل حتدد طبيعة السلطة داخل اجلماعة بني األفراد سلوك الفرد جتاه واقعه، فهى بال

.. العالقات اإلنسانية، إن كانت كذلك، فمن الضرورى أن ختضع هذه العالقة ملنطق ما جيعلها مكمناً للسلطة 

)٣ (  

املبثوثة ىف ثنايا اتمع جمموع التصورات الىت ميلكها اتمع عن مصادر القوة ومراتبها ) أى السلطة ( هى أيضاً 

واملتجسدة ىف حضارة اتمع ككل ، وهى تتدرج من احللقة األوىل حيث العائلة واألسرة حىت مراتب السلطات 

السياسية ، ويرى الباحثون االجتماعيون أن هذه التصورات تتحكم إىل حد كبري بالسلوكيات اإلجتماعية الىت 

والسياسية ويتفق معظم الباحثني على رد هذه التصورات حول السلطة  تتجلى ىف أمناط العالقات االجتماعية

  ) . ٤" (السلطة األبوية" ومراتبها إىل تشكل العالقات األسرية أى إىل 

وىف حماولة منا لتحليل املسار الدميقراطى اجلزائرى ىف عالقته مبتغري أساسى ىف هذه الورقة العلمية واملتمثل ىف املرأة 

ا نعتقد أن هذا املسار اهلام حيدث ىف إطار التحوالت العميقة الىت عرفها وال يزال يعرفها اتمع اجلزائرية فإنن

اجلزائرى احلديث ، ومؤسساته املختلفة ، السيما وأن تلك التحوالت قد مست مجيع ااالت السياسية 
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ت عليه نزعة صورية أو شكلية ىف واالجتماعية واالقتصادية والثقافية غري أن مشروع التحول الدميقراطى قد غلب

)  REPRESNTATIONS(بدايته حبكم تأثري إشكاالت متعددة ومتنوعة مرتبطة أساساً بالتمثالت 

السياسية واالجتماعية والثقافية ىف بعديها الرمزى واملقدس والذى قد يطرح ضمن تناقضات خمتلفة اجتماعية 

تمر حول كيفية اكتساب مث تطبيق دميقراطية قائمة على احلرية وثقافية باخلصوص تدعو إىل التساؤل الدائم واملس

فليس .. والعدالة واملساواة واحترام حقوق اآلخر املعترف ا لكل فرد ىف ظل هذه التناقضات والتمثالت 

ة للدميقراطية أى معىن إذا مل يع اتمع التناقضات الىت يعيشها ويتقبل ىف املقابل إعطائها ترمجة سياسية صحيح

اجتماعى املتقبل لنقد بعض املمارسات  –تعكس اكتساب اتمع لثقافة سياسية جديدة تعرب عن التحول السيكو 

  ... االجتماعية ىف ظل الطابع اإليديولوجى للدميقراطية والطابع السياسى احلديث 

حول قدرة أو مدى  إن الضغط الذى ميارسه الضمري اجلمعى على األفراد يدعو إىل طرح العديد من التساؤالت

 –مبعىن آخر ، هل للفرد اجلزائرى الوسائل اإليديولوجية ... تقبل اتمع للدميقراطية كفكر فلسفى حديث 

لكى ينظر إىل نفسه كمدىن مستعد للتفاعل اإلجياىب القائم على املبدأ األساسى املتجسد أساساً ىف  –الصحيحة 

على الواجب األبوى املقدس الذى تطمس فيه احلريات الفردية إحترام حقوق اآلخر رجال كان أم إمرأة، ال 

  ... بدعوى املقدس ىف الفضاء السياسى، االجتماعى والثقاىف 

إالّ أنّ  - عموما-ورغم أننا نؤكّد أنّ التجربة الدميقراطية يف اجلزائر رائدة مقارنة بغريها من البالد العربية والعامل

نظرا ملا يعترض سبيلها من صعوبات  -اخلاصة -تزال توصف بالصعبة أو دمقرطة اتمع اجلزائري كانت وال

  .. عديدة ومتنوعة جتعل إمكانية حتديث اتمع صعبة نوعا ما 

يرى أحد الباحثني االجتماعيني أنّ التحول السياسي كان ال بد أن يسبقه حتول إيديولوجي مبعىن التحول يف كل 

سياسيا (صياغته وتوجيهه الوجهة الصحيحة ، ألنّ ما هو مالحظ واقعيا وإعادة  -رمزي-ما هو ثقايف 

أنّ هناك مسعى حقيقي إىل التحديث السياسي والذي يطرح اجتماعيا وثقافيا غري أنّ اإلشكال ) واجتماعيا

املطروح يكمن يف صعوبة وخصوصية هذا الطرح الذي يقابل بالرفــض ىف التـحـديـث يف األنـسـاق 

ة القـيـمـية اليت قد تسىء اىل دمقرطة اتمع ، لذا فدميقراطية اتمع اجلزائري ال ميكن أخذها الثـقافي

كنهاية إجيابية لتحوالت جذرية يف القيم اإليديولوجية املتبناة ، ولكن كبداية عرفت والتزال تعرف الكثري من 

  ). ٥(التناقضات والصراعات والرفض
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قراطى اجلزائري جند مسائل عديدة ال ميكن عزهلا عن النقاش واحلوار العلمي الدائر ويف مواصلة حتليل املسار الدمي

ألا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصراعات .. اليوم أمهها مسألة الدين والسياسة، املسائل اللغوية واهلوية، واملرأة

  . نةالقائمة حول مشروع اتمع الدميقراطى وإبراز اتمع املدين، وتكريس املواط

فما يطرح حاليا حاجة اتمع ملشروع من نوع جديد، ال ينفي املاضي أو يتـنكر له ، بل يعترب جتاوزه ضروريا 

القطيعة مع .. حيمل القطيعة يف مفهومها التارخيي أي االنتقال اىل مستوى أرقى من التطور اإلنساىن واحلضاري

السيما يف اجلانب املتعلق بالتأويل الديين الذي هيمن على احلياة احللقات املفرغة اليت أدت إىل ديناميكية التقهقر، 

السياسية والثقافية يف ظلّ طرح األصالة اليت شكّلت نوعا خاصاّ من السلطة أو باألحرى من التسلط ميكن وصفه 

  .. بالتوتاليتارية الفاشية

اجلزائريني أنّ مسألة الفصل بني  إضافة إىل ذلك، ولتحقيق دميقراطية حقيقية يف اجلزائر يرى بعض املفكرين

الدائرة الدينية والدائرة السياسية أصبحت ضرورية الرتباطها مبنعطف تارخيي حمدد ملصري اجلزائر كأمة وجمتمع 

  ). ٦(انطالقا من مقتضيات وطنية حمضة أو االنغالق) املنعطف(ودولة، والذي ال ميكن تناوله 

 العامل تفرض إعادة نظر جدية وجريئة يف الذهنيات واملقاربات وتتطلّب حسما فالتحوالت اهليكلية اجلارية اليوم يف

سريعا أمام خطر العنف خصوصا وأنّ ما هو مبتغى من أفراد اتمع بعد األحداث اليت شهدا اجلزائر شكل آخر 

احلياة السياسية  من الطرح السياسي القائم على احترام اإليديولوجيات اجلماعية اليت أكدت على املسامهة يف

  . وعلى قيم احلداثة والدميقراطية والتقدم 

  : سياسية  - التجربة الدميقراطية األوىل وضرورة التغـير الكلي يف مقاربة سوسيو - ١

على مستوى العامل العريب ) باملفهوم الفيربي للنموذج املثايل( التجربة اجلزائرية ميكن النظر إليها كتجربة منوذجية 

خبصائص ال .. ) اإلستعمار وخصائصه اإلستيطانية ونتائجه التدمريية (فقد اتسمت كتجربة تارخيية . يقي واألفر

ـّت كذلك على مستوى الطّابع املميز حلـرب التحرير واالستقالل وحتى على مستوى  ميكن نكراا ، جتـل

ن عملية بناء وطين ، فبقدر ما كانت عمق التجربة عمق التجربة االقتصادية ، االجتماعية والسياسية وما الزمها م

  ) ٧.(التارخيية والتنموية بقدر ما كانت السلبية والنقد اليت ووجهت ا من قبل الفئات االجتماعية

وقد مكّن استقالل اجلزائر من إقامة الدولة الوطنية ، فتوالت على النظام السياسي اجلزائري ثالثة أنظمة منذ 

  : اإلستقالل وهي
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  . ١٩٦٣نظام احلكم الواحد املنبثق من دستور : أوال

ـّصـحيـح الثوري يف يونيو : ثانيا لذي واملسير من قبل جملس الثورة ا ١٩٦٥نظام حكم منبثق عن التـــ

  . لدستور يضبط الوظائف التنفيدية والتشريعية والقضائية حول السلطة الرئاسية  ١٩٧٦سيترك مكانه يف 

الضامن للحريات الفردية واجلماعية والذي جاء بعد اإلصالحات  ١٩٨٩نظام حكم تعددي أسسه دستور: ثالثا

ويقوم على احترام ) . ١٩٨٩فربايردستور (السياسية ، حيث تبىن النظام دستورا يضمن التعددية احلزبية 

اليت جاءت نتيجة التوجهات الشعبوية  ١٩٨٨اإليديولوجيات وجتسيد الدميقراطية خصوصا بعد أحداث أكتوبر

واإلرادوية اليت ميزت النظام السياسي يف خمتلف مراحله بدرجات متفاوتة إضافة إىل إمهال العديد من القضايا 

   ..اجلوهرية كاهلوية واللّغة

فإذا كانت اخلمسينيات و الستينيات هي عقدى بناء الدولة الوطنية واالستقالل ، وما تاله من مشاريع تنموية ، 

اعتمدت على هذه الدولة احلديثة كمحرك رئيسي ، فإنّ التسعينيات وحتى ابتداء من الثمانينيات بالنسبة للكثري 

ث كانت هي عشرية جتلي أزمة الدولة الوطنية بالذات ؛ هذه األزمة من التجارب يف أفريقيا خصوصا والعامل الثّال

العميقة أدت فعال يف بعض احلاالت إىل إعادة النظر اجلدية يف استمرارية ووجود هذه الدولة مع كلّ ما ينجر عنه 

الكيانات خالل حقبة من إعادة نظر يف كلّ اإلجنازات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت حقّقتها هذه 

  .. صعودها وازدهارها 

الليبريالية، اإلشتراكية، الوطنية، : لقد تواجدت على الصعيد السياسي عدة أحزاب ذات توجهات خمتلفة

هذه األخرية اليت حتولت إىل حركة سياسوية شعبوية إستندت إىل فئة املهمشني، وحددت لنفسها .. اإلسالموية

ا اإلستيالء على السلطة وتغيري النظام القّائم ، حتولت فيما بعد إىل قوة دد بنسف كلّ أهدافا سياسية أمهّه

فلقد اتسم هذا الطّرح اإليديولوجي بطابع اإلستيالب ، مكتسبات حركة التحرر املعاصرة بإقامتها لدولة إسالمية

إثر إلغاء االنتخابات " العنف"بعد تصاعد  دخلت بعدها اجلزائر يف مأزق سياسي.. و الرؤى املهيمنة واالختزالية 

التشريعية التعددية األوىل، واليت دلّت على أزمة قيم ومعايري حقيقية لظهور عدة خطابات متضاربة تريد إعادة 

  . بناء أو خلق قيم جديدة على حساب ثقافة أخرى جديرة يف هذا اتمع 

ية هامة هي عودة الدين من جديد ، ليشكّل وبصورة مكثفة وما ميكن التأكيد عليه يف هذا اإلطار حقيقة تارخي

حمورا للسجاالت الفكرية داخل اتمع اجلزائري ، فاإلسالم كدين وكتراث فكري يسترد اليوم حيويته املطابقة 

ساسا على غري أن الطرح احلايل املبالغ فيه يقودنا إىل تبين فكر منطقي قائم أ.. لتسارع التاريخ يف كلّ اتمعات 
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. أنّ القرآن نص لغوي ميكن وصفه بأنه ميثل يف تاريخ الثقافة اإلسالمية نصا حموريا ، وليس من قبيل التبسيط 

لكن هذا " حضارة النص "ميكن أن نصف احلضارة اإلسالمية العربية بأنها " يشري لذلك نصر حامد أبو زيد أنه 

ارة بصورة مشولية ، بل نرى فيه موضوعا مساعدا وهاما على ال يضعنا أمام تسليم مطلق بأنه ميثل مركز احلض

فتح اال أمام اجلدل بني اإلنسان والواقع من جهة ، وحواره مع النص من جهة أخرى ، وإذا كان األمر كذلك 

، فال شك أن التأويل ميثل آلية من آليات القراءة يف إنتاج املعرفة ، "النص" أي إذا كانت احلضارة تتركز حول

هذه املمارسة التأويلية للنص جتعلنا ننفلت من دوغمائية القراءات التحريفية والسطحية اإليديولوجية النفعية 

املغرضة للنص القرآين واليت أنتجت صراعا ثبط عزائم العقل اإلسالمي ومبادراته من أن يباشر يف وضع مسامهاته 

لعوائق الذهنية والفكرية املانعة لكل تغيري وحتول نوعي يف ومشاركاته يف بناء العاملية ، وإلغاء اآللية احملركة ل

العالقة بني املسلم والطبيعة أوال وبينه وبني احلرية ثانيا، ومن مث حتقيق احلداثة اليت متثل الفضاء الذي تزدهر ضمنه 

وتسري إىل فضاء املواطنة ضمن جذور تومىء إىل التفتح وبأصول إميانية متناغمة متحررة من هيمنة العقل الديين 

الوعي الديين اإلمياين الرحب ، فتؤسس بالتايل الظاهرة الدينية وفق األبعاد الروحانية اإلميانية األنطولوجية اليت 

يكون مركزها اإلنسان يف جممل أبعاده ، وبالتايل يؤسس هنا حلداثة تلتقي باآلخر يف إحداثيات املواطنة ، يف 

  . يف املعىن باملفهوم األنثروبولوجي الرمزي ) اثة اآلخرحد(إحداثيات القيم وتتباين عنها 

أصبح ضروريا فالعاملية  -األصالة واملعاصرة -األهم من ذلك أن جتاوز الطرح املأزوم يف ظل الطرح اجلديل 

تفرض نفسها كممر رئيسي ليس فحسب للتطور والتقدم لكن أيضا لتأكيد الذّات خصوصا يف وقت تكتسي فيه 

وأنّ السؤال احلقيقي ال يكمن يف . منحى جديدا وعميقا يعاد فيه تشكيل العامل وهيكلته" و التدويلالعوملة أ" 

رفض أو قبول هذه العوملة ، بل يف كيفية اإلندماج فيها، فالعوملة أو التدويل الذي يشهده العامل حركة موضوعية 

ع الشامل ، جتعل من الدولة الوطنية ذاا إطارا مرتبطة بإجتاهات عميقة يف االقتصاد والثقافة واملشاكل ذات الطاب

ضيقا حلل املشاكل املطروحة ، وهذه العوملة تؤدي إىل تسارع يف حركة التاريخ جتعلنا نؤكد على ضرورة وضع 

أسس لبناء دولة عصرية دميقراطية بقواعد سليمة وعقالنية حتكم مؤسساا والعالقات االجتماعية ، دولة تكرس 

  .. واطنة متثّال وسلوكا ، قادرة على اإلندماج ضمن ديناميكية التطور العامليمفهوم امل

يف هذا اإلطار أنه من الدروس اليت تقدمها التجربة اجلّزائرية يف اإلنتقال حنو " برهان غليون " ما يضيفه 

لنظام القدمي وصعوبات السيطرة الدميقراطية يف جمتمعات عربية ما يتعلّق بالتناقضات العميقة اليت يثريها تفكيك ا

على عملية اإلنتقال نفسها يف جمتمع بقي مغلقا لفترة طويلة ، ومنها إدراك الدور املتميز الذي أدته وميكن ألجهزة 

األمن والبريوقراطية احلاكمة أن تؤديه يف قطع الطّريق على التغيري أو حتريف مسرية اإلنتقال الدميقراطي عن 
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ومنها ضرورة فهم املشكالت الكبرية اليت تطرحها إعادة تعريف دور الدين ومكانته يف العملية اإلنتقالية . إجتاهها 

سواء من حيث هو وسيلة للتعبئة السياسية ، كما أظهره جناح بعض احلركات اإلسالمية الراديكالية ، أو من 

ائرة السياسة العقلية حلساب الشريعة النقلية حيث هو نزوع إىل إخضاع احلكم للرؤية الدينية ، وبالتايل تضييق د

  ) ٨. (والثابتة أي الدين

  : الــمـرأة والــمـسـار الديــمـقـراطي يف الـجــزائــر- ٢

ال ميكن حتليل املسار الدميقراطي اجلزائري ، وتبين متغري أساسي يف الدراسة واملتمثل يف املرأة اجلزائرية دون تقدمي 

مثلما نصت عليه بعض مواد الدستور ،  -املرأة املواطنة  -ـلق حبقوق املرأة اجلزائرية حتـليل جلميع ما يتعـ

هذه النصوص اليت جاءت نتيجة مسامهة املرأة الفعالة يف حرب ..السيما تلك املتعلّقة مبجال التعليم والعمل 

رأة يف حرب التحرير بأا التحرير، واليت أصبحت معلما تارخييا هاما يف حياا ، بل قد نقول عن مشاركة امل

الذي أحتوى املرأة لفترة " الرمزي واملقدس"القطيعة ولو مؤقتا مع نظام أسري واجتماعى تقليدي غلب عليه 

فلم يكن ليخرج املرأة اجلزائرية من البؤس واجلهل واالضطهاد الذي فرضته عليها العادات والتقاليد .. طويلة

، وعلى تلك اموعة من ) ٩(ركة ثورية تقدمية تقضي على االستعماراالجتماعية وكرسه االستعمار سوى ح

التراكمات الثقافية اليت صنعتها ممارسات اإلنسان عرب مسريته التارخيية ، واليت قيدت آفاق املرأة وحددت جمال 

  ) . ١٠(ممارستها اإلجتماعي، فهيأت هذه احلركة ظروفا مالئمة لتغيري وضعية املرأة املتخلفة 

مث، منت حركة نسائية عرب أوسع مشاركة يف الثورة وصلت حدود قيادة نسائية لتجمعات قتالية ضد  ومن

املستعمر ونشأت أول منظمة نسائية مع بدء التحرير تابعة جلبهة التحرير الوطين حتولت فيما بعد إىل االحتاد 

بتكوينها اإليديولوجي الذي إنعكس يف  انطبعت هذه احلركة بطابع الثورة ، وتأثرت. الوطين للنساء اجلزائريات 

برناجمها وسلوكها وممارستها ، واليت تداخلت فيه أفكار مستقاة من املفاهيم العامة للعدالة واملساواة ومفاهيم 

  ). ١١(اجلهاد ضد الظلم والتعسف 

الذين التحقوا ومع التصاعد الثوري ، اكتسبت املرأة وعيا وازدادت نضجا وخاصة بعد غياب ذويها من الرجال 

بصفوف الثورة ، فوجدت نفسها جمربة على حتمل مسؤوليات عديدة مل تعتاد عليها ، ومل يكن متوقعا حتملها ، 

  .. فألغت كلّ القيود ، واخترقت العادات ، فبدأت حتتل مكانة متزايدة األمهية يف احلركة الثورية 
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ألب والعائلة إىل املرأة ، حيث بدأت فكرة املرأة للزواج إن مسامهة املرأة يف حرب التحرير أدت إىل تغيري نظرة ا

ومن مث ميكن القول أا قد  - الثورية  -، لتـترك املكان لفكرة املرأة ١٢حسب فانون-يف االختفاء التدرجيي 

  . عملت بشكل غري مباشر على الرفع من مكاا والرقي بدورها من مرتبة إىل مرتبة أكثر فعالية 

تغــري بصورة بطيئة حسب ما أقــره مسئولو احلركات الوطنية يف اجلزائر ، وحسب ما واستمر الوضع ي

أتـت به من جتــديدات يف اتمع ، وشيئا فشيئا بدأ االعتراف بوضعـيـتها كعنصر فعال ، ضروري 

الفعالة يف  وأساسي الستمرار الكفاح من أجل التحرر ، خاصة وأا برهنت على قدراا ومسؤولياا مبشاركتها

الثورة ألن هذا املستعــمر كان أحد األسباب األساسية يف انسحاب املرأة ، وفسر على أنه إحدى ميكانزمات 

وإبان الثورة التحريرية ، عمد .. الكفاح ضد املستعمر األجنيب ، فهو رمز لكل ما ميثل رموز الثقافة املستعمرة

يف وضعية املرأة ، فاعترفت هلا النصوص الرمسية بكل حقوق مسئولو جبهة التحرير الوطين على تعديل أكرب 

" وواجبات املواطن ، ففي تشريعات جبهة التحرير الوطين اليت نشرها الس الوطين للثورة جاء يف مقدمتها 

جماهدين - توجه جبهة التحرير الوطين الكفاح املسلح بفضل جيش التحرير الذي يستمد قوته من الشعب 

  . ودون الكفاح الذي يهدف إىل حتطيم قوة العدويق -وجماهدات 

  : دعمت هذه الوضعية ما جاء فعليا يف املواثيق الرمسية التالية

  : ١٩٥٦ميثاق الصومال • 

:  ١٩٥٦نضرا لألدوار البطولية اليت أدا املرأة فقد أعـلــنت الئحة الثورة اجلزائرية يف مؤمتر الصومال سنة 

توجد يف احلركة النسوية إمكانيات واسعة تزيد وتكثر ، وإننا حنيي بكل انفعال وإعجاب وتقدير ذلك املثل "

املتزوجات واألمهات ، وكل أخواتنا ااهدات البارز الذي حدث به يف الشجاعة الثورية للفتيات والنساء 

  . اللوايت يشاركن بنشاط وحيملن السالح أحيانا من أجل الكفاح املقدس لتحرير الوطن

  : ١٩٦٢ميثاق طرابلس • 

جاء يف ميثاق طرابلس الذي صادق عليه باإلمجاع الس الوطين للثورة اجلزائرية املنعقد يف مدينة طرابلس يف 

بل إعالن استقالل اجلزائر فيما خيص حقوق املرأة ومساواا بالرجل يف الواجبات واحلقوق ما يلي ق١٩٦٢يونيو 

ينبغي للحزب يف اجلزائر أن يقضي على كل عوائق تطوير املرأة وتفتحها ، و أن يدعم عمل املنظمات النسوية :" 

  ." ولسوف يكون عمل احلزب ناجحا يف هذا امليدان
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يتسىن للحزب أن خيطو خطوة واحدة إىل األمام ما مل يساند دوما حماربة األحكام  ولن: "..كما جاء أيضا

االجتماعية املسبقة واملعتقدات الرجعية ، وال ميكنه أن يكتفي باملواقف املبدئية فقط ، بل عليه أن جيعل من تطور 

  .." املرأة واقعا ال رجعة فيه ، وذلك بواسطة ختويل النساء مسؤوليات حزبية

  : يثاق اجلزائرم• 

ركز على ما جاء يف ميثاق طرابلس وتعرض إىل قضية جديدة مل يصرح ا يف ميثاق طرابلس ، وهي املساواة بني 

املساواة بني الرجل واملرأة جيب أن تكون أمرا واقعيا ، وينبغي على املرأة "الرجل واملرأة ، إذ نص على أن 

لية يف النشاط السياسي ويف بناء االشتراكية بالنضال يف صفوف اجلزائرية أن تكون قادرة على املشاركة الفع

  ." احلزب واملنظمات القومية والنهوض مبسؤوليات فيها 

كما تعرض ميثاق اجلزائر إىل ضرورة مشاركة املرأة يف القطاع االقتصادى الذي ميكنها من التخلص من القيم 

الثورة التحريرية ، والتطلع آلفاق جديدة ، ويسمح هلا االجتماعية التقليدية ، اليت بدأت تتحرر منها بفضل 

جيب على املرأة أن تكون :" مبواصلة جمهوداا يف تشييد البالد بعدما سامهت يف حتريرها ، وقد جاء يف امليثاق 

قادرة على وضع طاقتها يف خدمة البالد ، باملشاركة يف النشاط االقتصادى ، حبيث تضمن ترقيتها احلقيقية 

  ..". طة العملبواس

  : ١٩٨٩/١٩٧٦دستور 

منذ إصدار الدستور ومع التعديالت اليت طرأت عليه وهو يضمن ويؤيد مسامهة املرأة يف احلياة املهنية ، وأكد 

  . حقوق املرأة وفتح أمامها كل الفرص املتاحة للرجل من تعليم وعمل يف مجيع امليادين 

يضمن الدستور احلقوق السياسية واالقتصادية :"اليت تنص  ١٩٧٦لسنة  ٤٢ونالحظ ذلك يف مادته 

  . ، ويف جمال العمل ضمن القانون األساسي للعامل حقوقها "واالجتماعية والثقافية للمرأة اجلزائرية 

فكل املواطنني سواسية أمام القانون وال ميكن أن يتذرع بأي متييز " ،  ٢٨وقد أكد أيضا على املساواة يف املادة 

  ". املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي ، أو أي شرط أو طرف آخر شخصي أو اجتماعىيعود سببه إىل 

تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل :" ٣كما استبدلت كلمة امرأة ورجل مبواطن ومواطنة ، وهذا يف املادة 

املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان وحتول دون مشاركة 
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على تساوي مجيع  ٤٨الثقافية ، كما نصت املادة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية و

  .". املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أية شروط أخرى غري الشروط اليت حددها القانون

، إضافة إىل ذلك جند مبدأ منع تأسيس عالقات "لكل مواطن احلق يف العمل " للدستور  ٥٢كما نصت املادة 

وهكذا فقد بينت النصوص اجلزائرية األساسية مبكرا مبدأ املساواة بني  ٩ص يف املادة استغالل وتبعية املنصو

  ) ١٣.(اجلنسني وأكدت على احلماية اخلاصة للوظيفة النسوية 

للدستور التأكيد على املساواة بني اجلنسني يف حق  ٥أما التعليم فقد أعترب حقا أساسيا للمرأة حيث جاء يف املادة 

  : ل التعليم من خال

  . يضمن حق التعليم  -

  . التعليم جمانا حسب الشروط احملددة من طرف القانون  -

  . التعليم األساسي إجباري  -

  .. تسهر الدولة على الدخول املتساوي للتعليم  -

ـّر النظام الدراسي ال حتمل أي نوع من التمييز بني البنات واألوالد الذين هلم  هذا يعين أن النصوص اليت تسي

يـبقى اإلشكال املطروح التناقض والصراع . نفس احلظوظ للتحصيل واملعرفة، وال توجد تفرقة بني اجلنسني

الذي تعيشه املرأة اجلزائرية بني هذه املواد اليت تعكس حقيقة حق املساواة بني اجلنسني ، وبني واقع اجتماعى 

ـّب يف ضعف متثيل املرأة، والذي ميكن ربطه مبسؤولية العوا مل الثقافية واالجتماعية املميزة لبنية اتمع ، تسب

  .. واملؤثرة يف ذات الوقت يف صياغة العالقات االجتماعية اليت تتميز بسيطرة منط فكري تقليدي 

فإذا كان حتقيق الدميقراطية يعين بالضرورة حتسني الوضعية اخلاصة اليت توجد فيها املرأة يف موقع تواجه فيه شىت 

وتعاين من خمتلف أشكال السيطرة والظلم االجتماعي ، يف جمتمع يرزخ حتت ثقل التقاليد والعادات  أنواع التمييز

واألعراف القدمية اليت تقـلـل من قيمة املرأة ومكانتها وحتط من أمهية دورها وتعامل ككائن قاصر وتعاملها 

الثقافية اليت تقتلع -االجتماعية  فإن ذلك يعكس بالضرورة ثورة يف العالقات واملمارسات. على هذا األساس 

اتمع اقتالعا من حتت أنقاض البىن والعالقات القدمية البالية؛ ولعلّ أبسط منوذج على ذلك املشاركة السياسية 

  . للمرأة اجلزائرية 
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ال املنزيل إىل ارها من اراسات املتعلّقة مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية ، تطوحت الدال السياسي مثّ فقد وض

الرجوع مرة أخرى إىل اال األول اخلاص ا مثل ما جاء يف الدراسات اجلزائرية الفرانكفونية ، فهذه الدراسات 

تدلّ على أننا ما زلنا نعيش يف أسطورة الدولة واملواطنة خاصة وأنّ ضعف مشاركة النساء يف احلياة السياسية 

  ) ١٤.(رة الذكورية الحتكار الرجل اال السياسي وغياب املرأة عن مراكز القرارظاهرة عاملية تعبر عن السيط

تضيف إحدى الباحثات اجلزائريات أنّ مكانة املرأة كمواطنة وكمنتخبة خيضع ملكانتها داخل الوسط العائلي 

ه كامتداد للمكانة اليت فإنه ينظر إلي) قبوالً ورفضاً ( والذي مهما كان موقفه من دخول املرأة العمل السياسي 

حتتلها املرأة يف الوسط العائلي مما يؤدي إىل ظهور خاصيتني حول مشاركة املرأة يف الوظائف السياسية املنتخبة 

ـّصها من التبعية للسلطة  فاخلاصية األوىل تتعلّق مبشاركتها الضعيفة يف االنتخابات ألنّ مشاركتها مرهونة بتخـل

من جهة ولاللتزامات املنزلية املرتبطة مبكانتها يف العائلة، أما اخلاصية الثانية فتتعلّق  الذكورية داخل العائلة

مبشاركتها النوعية الضعيفة داخل املؤسسات املنتخبة حيث ال متنح هلا إالّ اهلياكل واألدوار االستشارية ذات 

بدو أنها ال تفارقها حتى عندما خترج للعمل الصبغة االجتماعية والثقافية الـقريبة من مهامها املنزلية اليت ي

هذه الصورة واليت ال تنطبق على املهام السياسية احمللّية بل تتعداها حىت لتلك املهام السياسية .. السياسي الرمسي 

العليا كمنصب الوزارة مثال حيث ميكن مالحظة سيطرة نفس املنطق فكل النساء الالّئي وصلن إىل منصب 

أكدن هذه الفكرة حبيث مل متنح النساء القليالت إالّ وزارات  ١٩٨٢احلكومات املتعاقبة منذ الوزارة يف 

  ) ١٥. (كالتضامن العائلي والتربية وشئون املرأة والطفل

امرأة فقط ترشحن  ٥٧كما كان ترشحها لالنتخابات التعددية عادي جدا باملقارنة مع التجربة األحادية ،

السياسية ،  -ة وهو ما يؤكّد مرة أخرى االستمرارية اليت متيز بعض الظّواهر السوسيولوجية لالنتخابات التشريعي

األكيد كذلك أنّ موقف العائالت السياسية الدينية ونظرا حلجمها الكبري . كاملوقف من املرأة يف جمتمع حمافظ 

التعددية وهو املوقف املتسم بتزمت كبري ضمن العملية االنتخابية قد أسهم يف عدم ولوج املرأة العملية السياسية 

  . جدا 

يبقى إذن موضوع حقوق املرأة املوضوع الكالسيكي الذي يؤكّد أنّ الواقع عكس ذلك ويف انتظار التغيري يف 

إطار التوليفة املعقّدة بني التقليدي والعصري فاملرأة ال زالت غري مقبولة كمترشحة ملناصب سياسية وطنية يف 

  ) ١٦.(من مناطق التراب الوطين خاصة الريفية الكثري 

  : الــمـرأة الـجـزائــريــة وقــانـون األســرة - ٣
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من أهم املظاهر اليت تدل على تطور املرأة يف اتمع هو ظهور ذلك الوعي لدى الكثري من النسوة يف املطالبة 

 من حيث احلقوق و ال من حيث حبقوقهن واالعتراف بوجودهن كمخلوقات بشرية ال ختتلف عن الرجل ال

  .. الواجبات 

ولقد تأثرت املرأة اجلزائرية مثل باقي نساء العامل باحلركات التحررية العاملية اليت تعد كتعبري عن عدم ارتياح 

النسوة ورفضهن لنظام إجتماعي قام على أسس سلطوية ، املطالبة بتسيري شئون وافساح اال هلن للحياة 

  . جتماعية ، فدخلن ميدان النضال من أجل إثبات الذات ، وكان أساس النضال فاعلية مصريهاالسياسية واال

ويبدو أن هذا املطلب يعبر عن رفض املرأة للنظام االجتماعى القائم على التمييز بني اجلنسني رغم ما حققته من 

، ومشاركتها يف الدورة االقتصادية ..جناح، واالستقالل النسيب الذي عاشته بعد دخوهلا ميدان التعليم والعمل 

  . واكتساب حق املساواة مع الرجل يف العمل والتعليم 

  

 ١٩٨٤املصادق عليه يف يونيو ) قانون األحوال الشخصية ( يرتبط هذا الرفض برفض أكثر عمقا لقانون األسرة 

دين وعلى أن شرائح اإلسالم أعطت ، فهو القانون األكثر احتجاجا عليه ، و ترتكز األدلة من الذين تبنوه على ال

دفعا إجيابيا الزدهار شخصية الرجل واملرأة والطفل ، وكذلك للعالقات ما بينهم ، سواء تعلّق األمر بالزواج أو 

  . بالطالق أو بالوالدة أو بالتركة

د إختدت بعض أما املعارضون فيعتربونه قانونا غري عادل وغري منصف وال يساوي بتاتا بني الرجل واملرأة ؛ وق

ورغم املساعي اليت باءت . اجلمعيات موقف املعارض من وجوده وال تزال حىت اآلن تطالب بتعديل مواده 

بالفشل خصوصا لدى الس الشعيب الوطين واحلكومة إال أا أختدت من القانون مركزا للنظال للمطالبة حبقوق 

  : املرأة اجلزائريةولعلّ أهم املواد اليت تعتربها تعسفا يف حق . املرأة

  : املادة التاسعة • 

  . يتم عقد الزواج برضى الزوجني ، وبويل الزوجة و شاهدين و الصداق

  : املادة العاشرة• 

  . يكون الرضى باإلجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر ، بكل لفظ يفيد معىن النكاح شرعا
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  : ١١املادة • 

  .. بوها ، فأحد أقارا األولنييتوىل زواج املرأة وليها ، وهو أ

  :  ١٢املادة • 

ال جيوز للويل أن مينع من يف واليته من الزواج إذا رغبت فيه ، وكان أصلح له ، وإذا وقع املنع فللقاضي أن يأذن 

من هذا القانون ، غري أن لألب أن مينع بنته البكر من الزواج إذا كان يف املنع  ٩به مع مراعاة أحكام املادة 

  . صـلحة للبنت م

  :  ١٣املادة• 

  . ال جيوز للويل أبا كان أو غريه أن جيرب من يف واليته على الزواج وال جيوز له أن يزوجها بدون موافقتها 

  : فمن خالل هذه القراءة يظهر جليا 

  . أن املرأة مهما كان سنها تبقى قاصراً ؛ وال حيق هلا أن تتخد التدابري الكفيلة يف زواجها  -

كل املواد السابقة الذكر تدعم فكرة ضعف وقصور املرأة مهما كان سنها ومكانتها االجتماعية ، فحىت فيما  -

  . خيص مصريها ، فهنالك طرف ثاين يقوم بالتصرف بدهلا 

، فمن جهة ال حيق ألي أحد كان منع زواج إمرأة أو إجبارها عليه ، جند يف  ١٣و  ١٢التناقض بني املادتني  -

  . أن لألب احلق يف أن مينع بنته من الزواج إذا كان ذلك يف مصلحتها  ١٢ املادة

فأمهية املوافقة . ال وجود هلا يف الواقع، حيث جند العديد من النساء قد أرغــمن على الزواج  ١٣إن املادة 

وإذا . األبوية تكمن يف وجود أو عدم وجود الزواج اإلجباري يف اتمع اجلزائري املستمد أساسا من السلطة 

كان قانون األسرة يفرض املوافقة بصفتها عنصرا مؤسسا لتكوين الروابط الزواجية ، وهذا ما يتجلّى يف حمتوى 

املاّدة التاسعة من قانون األسرة ، وتنجم املوافقة عن طلب أحد الطّرفني، وعن موافقة اآلخر بتعبري صريح دال 

د قراءة هاتني املادتني لنا أن نتساءل إن كانت املوافــقـة مطلقة ، فعن. عن زواج شرعي يف املادة العاشرة 

فإذا تعلّق األمر بالرجل فاملوافقة مباشرة ، أما بالنسبة للمرأة فيفرض نقلها من طرف ويل أمرها الذي يعترب 

و يكون ويل ..) يتولّى زواج املرأة وليها (  ١١كعنصر مؤسس للزواج ، هذا العنصر موضوع عمدا يف املّادة 

املرأة ذكرا حسب املذهب املالكي ، وحيمل توكيال خاصا ملّا يكون مكلّفا مبهمة أكثر كالتحدث يف مصلحة 
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إنّ هذا التشريع . الزوجة ، هذا املوكل ال ميكنه أن يكون سوى األب أو الوصي األقرب للمرأة أو القاضي

ة قرارها و إرادز هذا القبول ، وهنا ميكن التساؤل ما إذا كان اإللزام اخلاص باملرأة يضعف تطبيق فرديا اليت متي

بالوضع حتت الوصاية ملؤسسة احلياة الزوجية استمرارية للنظام األبوي القائم أساسا على مفهوم الطّاعة والوالء 

  . أة كفرد أساسي والتبعية وهي مفاهيم تربوية أساسية تعيد إنتاج السلطة األبوية ، وبالتايل متنع ظهور املر

إذن يف ظلّ هذا اإلطار القانوين و الّذى نعتقد أنه يؤكّد دونية املرأة وغياب الكثري من حقوقها، وبني التقليدي 

والعصـري حتاول املرأة التكيف مع كلّ التغريات وباستعمال ميكانزمات دفاعية أبرزها اجلمعيات املدافعة عن 

  . هذه املنطقة احلساسة أو احملظورة سياسيا حقوقها املدنية والشخصية يف 

  : حركة اجلمعية النسائية واملطلب الدميقراطى - ٤

كانت عملية إعادة هيكلة اتمع اجلزائري خاضعة ملنطق اهليمنة واملراقبة عن  ١٩٨٩منذ االستقالل وحىت عام 

ة مؤسسات التنشئة االجتماعية قرب من طرف السلطات املتتالية وذلك يف جماالت احلياة االجتماعية وخباص

ولكي حتقق مبتغاها ، عمدت الدولة إىل خلق أشكال من التجنيد والتنظيمات االجتماعية كاملنظمات اجلماهريية 

واالحتادات املهنية ، قصد تطويق الفئات االجتماعية املختلفة وإفشال أي حماولة بروز تنظيم اجتماعى خارج 

  . إطارها الرمسي واملؤسسي 

بعد فترة من االنتعاش خالل السبعينيات إىل حالة فتور وركود نتيجة الوضعية " احلركة اجلمعية" رجييا حتولت فتد

املزرية اليت آلت إليها بسبب الصراعات الداخلية و طغيان النزعة النفعية وختصصها يف وظيفة ترقية مؤطريها 

  . اجتماعيا ومهنيا وسياسيا بشكل عام

اقم و تزايد الفجوة بني مؤسسات الدولة وباقي أفراد اتمع الذين فقدوا آمال وإمكانية نتج عن هذا الوضع تف

  . حتسني ظروف حيام املتردية 

لكن بعد الثمانينيات والذي تزامن مع عهد االنفتاح وكذا التحوالت السريعة اليت عاشها العامل االشتراكي على 

،كلّ هذه العوامل أجربت الدولة على االقتناع بضرورة  باجلزائر ١٩٨٨وجه اخلصوص ، مث أحداث أكتوبر

  . التعددية احلزبية و اجلمعوية 

واملتعلق باجلمعيات أدى إىل حدوث انفجار فريد من  ١٩٩١ديسمرب ٤و يف هذا السياق ، فإن صدور قانون 

جتماعية اليت نوعه للظاهرة اجلمعوية من حيث عددها وتنوع مواضيعها وجماالت تدخلها ، وكذا الفئات اال
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من هذه اجلمعيات جند نوعا خاصا حديثا ومميزا يتمثل يف اجلمعيات النسوية اليت اختذت من النضال من . تنشطها

  . أجل حقوق املرأة هدفا هلا 

كان هلذه اموعات طابع حضري ألا كانت موجودة يف املدن الكربى ، إن عظمة هذه احلركة والرؤية 

أو من ) املراجع والطلبات ( ميز ا تدل على أنها ظاهرة جديدة نسبيا، من حيث املضمون السديدة اليت كانت تت

، ويكمن التجديد كذلك يف أنّ هذه اموعات كانت مستقلة يف مستوى ) نوع التدخالت(حيث الشكل 

عن طريق تدخالت هذه اجلمعيات كانت دف إىل حتسني القانون الشخصي للمرأة اجلزائرية . تركيبها ومبادرا 

سياسية، وكانت تعتقد أن قانون األسرة متييزي ومتناقض مع مواد الدستور، حىت ولو أنها ختتلف حول 

  . االقتراحات يف ذلك الوقت ، وقد ظهر موقفان يبدو أما متناقضان اإللغاء واملراجعة 

ها احلركة االجتماعية األكثر قوة متيزت احلركة النسوية مببادرات نسوية كثيفة غنية ومتعددة وبدت على أّن

واألكثر وحدة يف تنوعها، وتستطيع أن تكون قوة مضادة بعد ذلك، ومع الوضعية اجلديدة اليت عرفتها واملتمثلة 

يف اإلرهاب ،أصبحت هذه احلركة يف مقدمة النضال ضد اإلرهاب وضد األصولية ومساندة لعائالت ضحايا 

ت اليت بقيت يف امليدان ، ألنّ األخريات أوقفن عملهن، وهذا على غرار هذه امليزة ختص اجلمعيا.اإلرهاب 

احلركة اجلمعوية يف جمملها ، وبالعكس متيزت هذه املرحلة بالعنف ضد النساء الذي توسع فيما بعد اىل كل 

جمال أعترب اتمع مما أدى إىل خلق مجعيات جديدة حتت نوعني خمتلفني يف اجلزائر، األوىل أرادت أن تنشط يف 

والثانية حبثت يف كيفية دمج املرأة يف احلياة االجتماعية ) ارتبط بالعنف األصويل املمارس على املرأة( حساسا 

حيث ظهر وعي كبري باخلطر األصويل يف وسط احلركة النسوية يف معظمها، وجيب . واالقتصادية بصورة أفضل

قضية املرأة يف اطار أوسع وهو ضرورة دمقرطة النظام  اإلشارة اىل أنه منذ البداية وضعت احلركة النسوية

النسوي اجلزائري كمطلب أساسي ألغلبية اجلمعيات الّلوايت سخرت نضاهلن من أجل مواطنة النساء ، وأكثر 

حلقوق النساء، حيث أوضحت ) العـدو الرئيسي (فأكثر يف موقف معارض لألصولية الدينية واليت تعتقد أنها 

لية يف إطار املطالبة حبقوقها من جهة و حماربة األصولية الدينية من جهة أخرى ، طرحتها على مشاركتها الفع

، حيث ١٩٩٤مستوى بعض اجلمعيات لتناقش يف الدورة العاملية الرابعة حول النساء املنعقدة يف بكني يف سبتمرب

ق املساواة بينها وبني الرجل هي مسألة تبنت من خالله العديد من بنود االتفاقية منها أن النهوض باملرأة وحتقي

متصلة حبقوق اإلنسان وشرط للعدالة االجتماعية ، وينبغي أال ينظر إليهما بشكل منعزل على أما من املسائل 

اخلاصة أو باملرأة ، فهي السبيل الوحيد لبناء جمتمع قابل لالستمرار ومتقدم ، ومتكني املرأة وحتقيق املساواة بينها و 

. لرجل ، ومها شرطان أساسيان لتحقيق األمن السياسي واالجتماعى واالقتصادى والثقايف لدى اتمعبني ا
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واالهتمام حبقوق املرأة على مجيع املستويات من صحة وتعليم واحلق يف العـمل ونبذ العـنف ضدها ، إضافة 

والذي مل ( قت وأعيد للنقاش إىل مسألة هامة جدا هي مسألة القانون الشخصي للمرأة الذي جمد بعض الو

  ) ١٧.(، واستبداله بقوانني مدنية متساوية أساسها املواطنة)يفصل فيه حىت اآلن 

وقد استطاعت هذه احلركة من خالل خمتلف املبادرات اليت أخدا أن ترفع من الوعي والذهنيات حول التمييز 

حول عدد من ) احملرمات(لكسر الطابوهات الذي كانت النساء ضحاياه كل يوم ، كما ال تزال تعمل جاهدة 

  . املسائل 

ومن جهة أخرى حصلت احلركة على مكانة يف اتمع ويف احلركة النسوية العاملية وهلذا جيب اإلشارة إىل أن هذه 

احلركة مل ختلق من عدم وإمنا هي نتيجة مبادرات ومشاركات النساء منذ اإلستقالل ، وخاصة يف السبعينيات مث 

حتققت هذه االمتدادات . انينيات ، واليت كانت تعترب امتدادا لنضاالت النساء أثناء حرب التحرير الوطنية الثم

  . يف االستمرارية ، ولكن كذلك يف القطيعة بفضل الدروس والتجارب املاضية

" لبناء بعد عشر سنوات من الوجود والتجارب اجلمعوية، احلركة النسوية من أجل حقوق املرأة هي يف طور ا

و قد أصبحت احلركة اليوم . تريد أن تكون قوة" إشكالية نسوية" يف إطار " حلركة متعددة من النساء وإىل النساء

فأشكال جديدة للتنظيم والعمل عرفت الوجود وفكرة العمل من أجل حتقيق أهداف . حقيقة ال تستطيع تفاديها 

سائل املتعلقة بالدور الذي جيب أن تلعبه يف اتمع مازال بارزة أصبحت حقيقة عند عدد كبري من اجلمعيات، وامل

متواصال يف ظلّ الوعي احلقيقي عند املناضالت حلقوق املرأة من جهة وحماولة البحث الدائمة عن حتالفات يف 

قى اتمع ، ويف املنظمات االجتماعية والسياسية ويف السلطة، وحماولة جر قوى دميقراطية أخرى حنو مواقفهن يب

املبتغى الرئيسي للكثري من اجلمعيات النسوية مع التأكيد الدائم أنه ال ميكن حتقيق تنمية حقيقية دون مشاركة 

  . أكرب للمرأة يف إتخاذ القرارات 

مطلبا راديكاليا ، هو بالنسبة للحركة ) وال يزال( ما يضاف يف األخري أن مطلب املساواة الذي إعتربه اإلسالميون

  . مشروع حيوي للدفاع عن حقها وحتقيق املساواة يف جمتمع عادل ودميقراطي  النسوية

  : املراجع 

 ١حنو علم اجتماع نقدي ؛ دراسات نظرية وتطبيقية ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ط: العياشي عنصر - ١

١٩٩٩  .  
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در عن مركز األحباث والدراسات الص ١١احلداثة املواطنة واحلقل الفقهي يف إنسانيات عدد: أمحد كرومي - ٢

  . ٢٠٠٠األنثروبولوجية واالجتماعية ، وهران اجلزائر

  .  ١٩ص / ٢٠٠٤مايو  ٢٦جريدة اخلرباجلزائرية الصادرة بتاريخ  - ٣

   ١٩٩٢النظام األبوي وإشكالية ختلّف اتمع العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت : هشام شرايب  - ٤

٥ - Lahouari addi : l’Algérie et la démocracie , pouvoir et crise 

politique dans l’Algérie contemporaine , édition la découverte paris 

1994  

  . ١٩٩٨ ١إشكالية احلداثة واألصالة يف السياسة والدين ، منشورات األديب اجلزائر ط: أمحد ملياين  - ٦

  .  ٢٠٠٢اجلزائر  ١ات الدولة واتمع ، دار القصبة للنشر ، طاإلنتخاب: عبد الناصر جايب  -  ٧

التحدي الدميقراطى اجلزائري يف مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر ، مركز دراسات الوحدة : برهان غليون - ٨

  .  ٢٠٠٢بريوت  ١العربية ، ط 

٩-F.FANNON : sociologie d’une révolution algérienne, ed . 

MASPERO, paris 1960 . 

١٠- J.MINCES : la femme dans le monde arabe , ed . MAZARINE , 

paris 1980 . 

املرأة ودورها يف التنمية : دراسة مقارنة للقوانني اخلاصة باملرأة واألسرة يف املغرب العريب يف : حفيظة شقري -١١

  .  ١٩٨٤بريوت مركز دراسات الوحدة العربية ، . 

  . اجلريدة الرمسية  - ١٣ نفس املرجع - ١٢

١٤- P.BOURDIEU : l e sens pratique . paris , ED .minuit , 1980  

١٥- F.SAI: la participation des femmes aux assemblées populaire, 

enquete sur les élues de l’ouest algerien , université d’oran 1987  
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  . نفس املرجع . عبد الناصر جايب  -١٦

١٧- M.REMAOUN : les associations féminines pour les droits des 

femmes in INSANIAT,revue Algérienne d’anthropologie et sciences 

sociales n ° 8 ; 1999ED CRASC. ALGERIE. 
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