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 املرأة اجلزائرية يف ظّل االستعمار الفرنسي

 م(6614 6381هـ/6834 6421)

 :امللخص

ّهها  عانت املرأة اجلزائرية يف تارخيها امل اعارر ن  اسيااةة اساةعاعاارية اجلائرة يف ق

ع  وطأة اساعادات واسعّاساد  اًلونظرة احملعّل اسفرنيي اسدوناة جتاه اسفرد اجلزائري، فض

اساجعااعاة، األنر اسذي قرم املرأة اجلزائرية ن  قّوق كثرية. وتياعى هذه اسدراةة إىل 

ه املرأة يف اجلزائر يف ظل اساقعالل تيلاط اسضوء على باعض نظاهر اسغنب اسذي تاعّرضت س

اسفرنيي، نع اسرتكاز على ظاهرة غااب املياواة بني اسنياء اجلزائريات ونظرياته  األورباات 

)امليعوطنات(  وكاف أن هذا اسعاااز كان يعّم على أةاس عرقي وديين وسغوي واجعااعي  

مليعوطنني األورباني وإدارة ورار نع نرور أيام اساقعالل ن  املاارةات اسشائاعة ن  طرف ا

 اساقعالل. 

املرأة اجلزائرية  اساقعالل اسفرنيي  اساعنف اساةعاعااري  املياواة  حترير الكلمات املفتاحية: 

املرأة  تاعلام اسبنات.
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Algerian women have suffered in their contemporary history from the unfair 

colonial policy and the view of the French occupier of the inferiority of the 
Algerian citizen, as well as the bias of customs and traditions of society. This 

deprives Algerian women of many rights. This study aims to shed light on some 

aspects of the deprivation that Algerian women suffered under the French 
occupation, focusing on the phenomenon of inequality between Algerian women 

and their European counterparts. This distinction was made on ethnic, religious, 

linguistic and social grounds. and with the passing of the days of occupation, it 
became a common practice by European settlers and the occupation administration. 
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 املقدمة: 

واسعهااش  نّاةاسّعخلف واألن   خصوًرااملرأة اساعرباة عاوًنا واجلزائرية  سطاملا عانت

ورّةخه ، ملكّبلة هلاااساجعااعاة  ساعادات واسعّاساداباعض فرضعه  هذا اسوضعاساجعااعي، 

اساقعالل اسفرنيي ةااةة  اوأقياه اأّشده تكانبيااةعه اجلائرة، اسيت اساةعاعاار األوربي 

مل ياعد سلارأة اجلزائرية أّي وجود فاع نرور ةنوات اساقعالل  . ةنة 684خالل  جلزائر ايف

اتي كّ  ُييهْاَ  نع أزواجه  يف وإجيابي وفاّعال خارج اسبات، باةعثناء اسنياء اسريفاات اسل

 احلاجةاحلااة اساعانة، ساةااا يف جمال األعاال اسفالقاة. هذا اإلةهام فرضعه باألةاس 

أنا يف املدينة فّد  ،سعأنني نعطلهبات احلااة اسصاعبة حتت هاانة اساقعالل اءهود اسنيجل املاّةة

 ظلهت املرأة غائبة ع  اسشاس طوال قااتها، ُنغّابة ع  ساعب دورها اساجعااعي املنوط بها.

دخلت املرأة ومخدت نار املّاونة اسشاعباة  لفرنياني يف اجلزائر، س وضعباعد أن اةعّّر اسو

سّد  ادفة إىل تفكا  اتجمعاع اجلزائري امليلم،اهلاساةعاطان ضا  خمطهطات  يةاجلزائر

املدرةة ع  طريق ثّافاًّا وفكريًّا  غزوه وكانت املرأة متّثل باسنيبة هلم نفعاح اخرتاق اتجمعاع 

خمططات اساةعاعاار يف رلب  امليلاةاجلزائرية ملرأة ااسبات ووسوج عامل احلريم، فكانت و

اسفرنياني واسفرنياات على باعض غم تباكي ور. واسثّايف صري واسغزو اسفكريومحالت اسعن

اسفرنيي  اطانياساةع شرو دنة املقّاّة األنر كان خليف  هذاأن  ، إساهاجلزائريةقال املرأة 

ةبًبا يف بّاء املرأة  واععربوها، اسعّاساد اسشرقاةسذس  وّجهوا ةهام نّدهم إىل   باجلزائر

ّهي نبادئ س غري قابلةو ،ة وننغلّةاجلزائرية نعخلهف ، برفضها ثّافة اسغرباعنياسو ضارةحلعل

)اسروني(، وانعناعها  اسطباب اسفرنييإقجانها ع  اسعداوي سدى و ،اسعاعلام اسفرنيي ألبنائها

ن  نظرة اجلزائرية كاا مل تيلم املرأة ع  اساخنراط يف ننظونة احلااة اسغرباة بشكل عام. 

( باععبارها خادنة ذسالة عندها، امليعوطنةُتواجهها بها املرأة األورباة ) اساقعّار اسيت كانت

ون  وطأة اساعادات واسعّاساد اسباساة واألعراف اساجعااعاة اسيت نعخلهفة وغري قابلة سلعطّور، 

تاعاش املرأة اجلزائرية فكانت هضاعها كثري ن  قّوقها اسيت ننحها هلا اإلةالم، وهكذا 

 اساجعااعي يف اآلن نفيه.اسوأد واسازدراء ون  اساقعّار قاسة 

هلذا تياعى هذه اسدراةة إىل تيلاط اسضوء على وضع املرأة اجلزائرية يف ظّل اسيااةة 

اسفرنياة اجلائرة، وعلى نظاهر اسعاااز واساقعّار اسذي عانت ننه اسنياء اجلزائريات طالة 

املرأة، وكاف ُطرقت قضاة عهد اساقعالل. كاا تناقش نظرة اتجمعاع اجلزائري سلبنت و

اسالنياواة بني اسنياء امليلاات ونظرياته  األورباات يف اجلزائر امُليعاعارة. كذس  تياعى هذه 



زهري ب  عليد.    

588 

اسدراةة إىل اسبحث يف ظروف اسبنت واملرأة اجلزائرية يف ظّل اساقعالل اسفرنيي، وكشف 

زائريات، ونظرته اسوجه اسبشع سالةعاعاار اسذي عكيعه ممارةاته يف قّق اجلزائريني واجل

اسّدوناة جتاههم، واسيت ن  بني نظاهرها اقعّار املرأة وقرنانها ن  قّوقها، وناعانلعها 

كرعّاة يف وطنها. واهلدف ن  هذه اسدراةة هو توّخي املوضوعاة واسورول إىل حتديد األةباب 

قعالل احلّاّاة سلوضع اسذي آست إساه قااة املرأة يف اجلزائر خالل عّود طويلة ن  اسا

 اسفرنيي، يف ظّل ظروف ناعاشاة قاةاة، وتضااق وقهر اجعااعي دائم.

وسعحّاق أهداف اسدراةة ةنوظهف املنهج اسعارخيي اسورفي واسعحلالي، نع اساةعاعانة 

بإقصائاات تاعكس نيب تاعلام اسبنات يف اجلزائر امُليعاعَارة، وهذا بغاة اةعجالء احلّائق 

إىل رةم رورة تّريباة ع  وضع املرأة اجلزائرية حتت  املعاعلهّة بهذا املوضو ، واسورول

اسياطرة اسفرنياة، باساععااد على املصادر اسعارخياة اخلارة بعل  اسفرتة، نع إدراكنا راعوبة 

تناول نواضاع املرأة واسطفل واملهّاشني يف اسعاريخ اساجعااعي سلجزائر  وذس  نعاجة سرتكاز 

اةي واساعيكري ملدة اساقعالل، وأيًضا سصاعها أقااًنا األحباث اسعارخياة على اجلانب اسيا

 ع  ةرد تاريخ املرأة اجلزائرية أو تناوسه ضا  إطار عام يشال اتجمعاع اجلزائري بصفة عانة.

 :الفرنسي االحتالليف ظّل الوضع االجتماعي والثقايف للمرأة اجلزائرية  :أواًل

 هـ 6421رم ــحم 62 ومـت يـقاعي ُوـسعالم اـدة اساةعيـ  ناعاهـس نـد اخلانـصَّ اسبنـَن

  رنونوب واجلنرال دي (6)م بني اسداي قيني6381 وافق سلخانس ن  شهر يوساو ةنةـامل

de Bourmont(4) ،أّنه: "ةاظل اساعال باسدي  على ، قائد احلالة اسفرنياة على اجلزائر

الكهم وجتارتهم وأن كان نهاا كانت طبّعهم ودينهمقرية اسّي ا، كاا أّنرًّاإلةالني ُق

ضرر، وةعكون نياؤهم حمل اقرتام. وقد اسعزم اسّائد اساعام على  ورناععهم س  يلحّها أّي

. سك  فرنيا نا سبثت أن خرقت بنود هذا اساتفاق، ومل تلعزم بأي بند ةوى (8)ذس  بشرفه"

ئس اسّيااح سلّداي قيني باسّرقال رفّة قاشاعه، فصادرت األوقاف وقّوست املياجد إىل كنا

وثكنات عيكرية، وأطلّت اساعنان جلنودها يف ندينة اجلزائر اساعاراة، وعاثوا فيادًا 

، وتاعّرضت اسنياء (2)ونهبوا ممعلكات اجلزائريني واةعوسوا على نزارعهم وضااعاتهم

 اجلزائريات سالغعصاب واسعّعال، واسرجال إىل اساععّال واسّنفي واسعهجري اسّيري. 

، إىل أن املرأة اجلزائرية كانت يف رلب أيًضا ة اسفرنياةحتالنا اسكعابات اسعارخيا

ري  اساةعاعاارية سبيط اسنفوذ اسفرنيي على اجلزائر بأقل اسعكاساف، فاملنظه اساةرتاتاجاة
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سعفكا  اتجمعاع اجلزائري وتّويض أةيه  اًلاسفرنياني كانوا يركزون على املرأة ندخ

يف بداية ا ا فرنياًّختاطب وزيًر Lice Alex(5) أساكسسوس جند اسيادة واحلضارية، 

 ..كاا تاعلاون اسياد اسوزير، أن أقوى عنصر ن  قاث اسعأثري يف إفريّاا.: "اساقعالل باسّول

ن  بنات األهاسي  اب نئة أسفهو املرأة  فإذا متكهنعم ن  اةعّط وكاا علاه احلال يف أوربا

اتجمعاع وأعراق اإلياسة، ةعصبح وإشباعه  مببادئ قضارتنا، حباث ُيؤخذن ن  خمعلف فئات 

الت سلرجال ذوي املكانة املرنوقة ضا  اسفئة هذه اسفعاات حبكم اسظروف اسزوجات املفّض

ضاّ  إىل األبد خضو  اسبلد، ويكّ  باسعاسي اسرهانة ناسيت ينعاني إساها يف اتجمعاع، ون  ثم 

 .(1)أكثر" سافرن   نائيت أسف اهرةاملعاعّذر اةرتدادها )...( ويعطلب األنر سعحّاق هذه اسغاية اسب

 ينةس (7)ننطّة ةطافع   اساعيكرياسعّرير  أيًضا نا ورد يفميكننا أن نّرأ و

امليلم، اجلزائري  اسّوانني اسفرنياة على اتجمعاع ريأثياعكس ندى ت اسذيم، 6316 هـ/6477

اسذكوري، يف ظل ةاطرة اتجمعاع اسصاعب  لارأةاسوضع اسّانوني سنر بق األعاعلهي قنيةااا 

ظ اسذي ميّازه ن  جهة، ووطأة اسّوانني األهلاة اسيت ةّنعها اسيلطات اساةعاعاارية وطابع اسعحفه

عراف دون نراعاة خصوراات هذا اتجمعاع، واأل نياجلزائري سّيكاناسفرنياة، سلعحكم با

اساجعااعاة اسيت تضبط اساعالقات اتجمعااعاة آنذاك، فوضاعت املرأة بني ةندان األعراف 

: "... ونع ذس  عااعاة ونطرقة اسّوانني اسفرنياة اسرةياة. إذ نّرأ يف هذا اسعّرير نا يلياتجم

سدينا ن   احمللانيعلانا أن نروي بعفصال وبكل حتفهظ إشاعة ةرت يف أوةاط اسرؤةاء 

جتاه األهاسي )اسّااد(، وقد رواها سنا باعضهم، وكان األهاسي يف املنطّة املدناة جّد نعأثري  

ية اسطبااعاة اسيت يّدنها قانوننا سلنياء، وهم جيدون راعوبة كبرية يف اخلضو  سعاعلاااته حلااا

ويزعاون أّنهم سا ميكنهم أن حيصلوا ننه  على شيء دون اةعاعاال اساعصا، ون  جانب آخر 

فإن اسنياء ساةعاعظانه  نركزه ، يرفض  يف اسكثري ن  احلاسات طاعة أزواجه  اسذي  

ظهرون ا، ويزعاون أّن قواناننا ختضاعهم سلجنس األضاعف. وهو نا ُيكثرًيياعاّهم هذا اسّانون 

ن  ضرورة جاعل نيائهم ميُثل  يف ا إّن نا جيدون أنفيهم فاه ا، وأخرًيا كبرًيإزاءه ُةخًط

ًّحيرجهم إقراًج باعض اسّضايا على رؤوس األشهاد ا. ويعحدث أهلنا يف املنطّة ا جدًّا عاا

ألنه رغم حتفظاتنا اسكربى، فنح  سا نيعطاع فاعل   ااملاعنى تّريًبا بنفس هذا اساعيكرية أيًض

كل اسذي  ييعغلون ضاعف نيائهم ويفرطون يف ةوء  اسّانون بادنا شيء غري أن ناعاقب أّي

وأن جناعل نياءهم  ،ي  سلدخول يف احلااة اخلارة سرعاعناناعانلعه . وحن  جند أنفينا نضطّر

بها اساعداسة، وقد رأينا أّنه علانا أن ناعرض هذا اسّال واسّال، ات اسيت تعطلهاملّر ميُثل  يف كّل
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د امليأسة اجلوهرية سعغاري اساعنصر األهلي فااا خيص تاعّد فضال ع  ذس مما ميّس 

 .(3)اسزوجات"

اسعاعلام اسفرنيي  ذ ورول اسفرنياني إىل اجلزائر ن ُقرنت اسفعاة اجلزائرية ننسّد  

إذ ُتجرب ، سا يعجاوز ةنوات عارها األوىل احمدوًد اعربًا اتعلّى تاعلاًا تكانكاا اسرةيي، 

يّخر ألداء اسواجبات اساوناة يف بات وت على املكوث باسبات مبجّرد بلوغها اساعشر ةنوات،

أو ُتدفع إىل ناعرتك احلااة اسزوجاة وهي مل تعجاوز ةّ  اسثاناة عشر، وهي طفلة مل أهلها، 

ُاةعغلت أبشع اةعغالل  مليعوطنني األورباني  فّدتكد تصل ةّ  اسعاااز. أنا ن  جانب ا

رارت اسفعاات اجلزائريات يرتدن  ةنوات اساقعاللخلدنة املاعاري  واألةر األورباة، ونع نرور 

ي اسذي ركز علاه اسعاعلام املهين واسفّن، وهو خمعلفة اونهًن اورشات نعخصصة سعاعلااه  قرًف

بأقّل  اساقعصادي اسربححتّق هلم اسيت ة اسرخاصة، اسفرنياون بغاة توفري اساد اساعانلة األهلا

وقد أشار إساها املؤرخ ، كانت تديرها نياء نيعوطنات أورباات، هذه اسورشات اسعكاساف

هناك اجلزائري اسراقل أبو اسّاةم ةاعد اهلل يف كعابه "تاريخ اجلزائر اسثّايف"، قاث 

" سعاعلام اخلااطة واسنياج واسطرز عاب  ب امليعوِطنة اسفرنياة اسيّادة "اجيات ن  ورشات اخلّر

، ةواء املدن اجلزائرية اسكربىعحت يف اسيت ُفاألخرى ، ون  باعض اسورشات ورناعة اسيّجاد

تل  اسيت تشرف علاها أو اسعاباعة سلنياء اسفرنياات امليعوطنات، تل  اسورشات اخلارة 

ون  اسصنف األخري  باجلزائر. دارة اسفرنياةأو اسعاباعة سإل يف إطار ةااةة اسعنصري، اسكناية

، وكانت تضم (م63656661هـ/6843 6864) يف اسفرتة (6)ةباعة نراكز يف إقلام قينطانة

، (م66116661هـ/68426843يف اسفرتة ) (61)تلااذة، وةباعة يف إقلام وهران 586قواسي 

6618ـ/ه68466847يف اسفرتة ) (66)تلااذة، أو يف إقلام اساعاراة 172وكانت تضم قواسي 

وقد اخعصت هذه املراكز  .تلااذة 541، قاث ةعة نراكز، وكانت تضم قواسي (م6616

اإليراناة واسرتكاة واملغرباة واسعونياة، باإلضافة  )اسيّجاد( رابية ن  اسّزأنوا  ناعاّنصناعة ب

هلدف ايك   مل. و(64)ور واسّلاعة واسطرز اساعربي واسرببريإىل األنوا  احمللاة، نثل زرابي جبل عّا

 اعلك  جل، وساسفرنياون تثّاف اسبنت امليلاة وإخراجها ن  ظلاات اجلهل كاا زعم ها نن

ن  جهة أخرى كان و ، واةعغالهلا يف خدنة اساقعصاد اساةعاطاني.وةالة إنعاج املرأة اجلزائرية

 ّ تهون  با ّ ، وإخراجهننظونة اساةعاعاار اساةعاطانييف نياء األهلاات اهلدف هو دنج اس

، قّعى يعاعّودن أمناط احلااة األورباة بكّل قااها، ويعخلهني تدرجياًّا (68)طرق املاكنةى اسبشع

  ع  حتفهظه  واسعزانهّ  بوةطهّ  األةري واساجعااعي.
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اساةعاعاارية املعوّقشة،  (62)اسانربياساةتأثريات مل تيلم املرأة واسفعاة اجلزائرية إذن ن  

املصنع هو املدرةة  إذاساةعغالل اساقعصادي، ةعاعااري واساعنف اساض ألبشع أنوا  فكانت تعاعّر

وكانت هذه  .ةنة ةعشر اساثنيته وةّنها سا يعجاوز األوىل يف قااة اسفعاة اجلزائرية، إذ تؤّن

ويف ورشات رناعة األقذية، وكذس  نصانع  ،ا يف نصانع اسكربيتاسفعاة تاعاني كثرًي

ساعّل ن  أةباب و .اء وةط أقفاص اسيردي تّف سياعات طويلة ن  اساوم يف املإذ األةياك 

باعال املرأة يف املصانع  ة خارنيانوغااب ق هوهذه اسظروف اسصاعبة يف اساعال  فرض

ن  ةنة  684بأّنه خالل  Gaudieux(65) آتالاو وديوغيذكر  يااقاسورشات، ويف هذا اسو

ن خاص باعال مل تضع اإلدارة اساةعاعاارية أي تشريع أو قانواساقعالل اسفرنيي سلجزائر 

نيائاة تيعطاع تفادي فضاحة اساةعغالل واسالإنياناة اسيت عّااساة نّابة أّي  توجد ملاسنياء، و

. وبذس  كانت اسبنت اجلزائرية ُتاضي ةنوات شبابها (61)ننها اسنياء اساعانالت كانت تاعاني

سه  يف خدنة اساةعاطان وامليعوطنني، هذا إن مل تدفع إىل عامل اسّرذيلة، اسذي كانت

"نؤّةياته" اخلارة، وشبكاته اسيت يديرها رجال ونياء أورباون حتت إشراف إدارة 

 .(67)اساقعالل

 ثانًيا: مكانة املرأة يف اجملتمع اجلزائري ونظرة الفرنسيني إليها: 

: األقلاة اسثرية واخلانلة ن  زوجات فئعني ا إىلاتجمعاع اسنيوي اجلزائري ننّيًا كان

ن  واألغلباة   األهاسي املعحكهاني يفاد اسّّاأعوان اإلدارة اسفرنياة ن  و واألثرياء  ءاسوجها

داخل اسبات وخارجه  اقة واسصاعبة، اسيت توكل هلا األشغال اسّشاسّنياء اجلزائريات 

وقااكة اسزرابي وغيل  (63)اسكيكييأطباق ن  رنع  املاععادةكاسنشاطات اساوناة 

 Marieكعبت ناري بوجاجا وقد  اء واحلطب.ع  أعاال اسفالقة وجلب امل اًل، فضاسصوف

Bugeja(66)  عرب اجلزائر"قول هذا املوضو  يف كعابها "à travers l’Algérie..." :  كانت

نياء ةادي هجرس، اسلواتي حيال  أطفاهل  على ظهرهّ  نطّوقني بصفة حمكاة، نرتّباعات 

، وحتت اسطريق اينرّن ن على ركام ن  احلصى... كّ  يكّيرن احلجارة بأكثر قاوية 

 .(41)اسشاس احملرقة..."

 ميكننا أن حنّدد نكانة املرأة داخل أةرتها وداخل حماطها اساجعااعي، يف ظّلو

، افظة غاسًبااسظروف اسّاةاة اسيت فرضها اساقعالل اسفرنيي، وعادات اتجمعاع اجلزائري احمل

ا ا عّاةوًء وأكثر، يف عاونه غري نرضيٍّفحال هذه األخرية داخل كاانها األةري، كان 

"فاملرأة اجلزائرية ُةّدت يّول املؤرخ اجلزائري حيي بوعزيز: كان علاه أواخر اساعهد اساعثااني. 
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قي ي  واسّربل، وفرضت علاها عادات وأعراف باعادة كل اسباعد ع  اسّدأنانها كّل اسّي

 أن ُتحال على إساه إىل واحلضارة، وُجاعل املنزل مبثابة ةج  هلا، سا تغادره ن  يوم أن تزّف

حمفل مبثابة  وُفرض علاها قصار اجعااعي خانق، واععرب ذكر اةيها يف أّي ،اسناعش إىل اسّرب

 (أكرنكم اهلل)ة أدب، حباث عندنا يذكر اسرجل كلاة املرأة أو اسزوجة يّول ملخاطباه: قله

  .(46)خلف علاها وعلى األةرة واتجمعاع"دهور واسّعوعاد ذس  باسّع( ...، قاشاكم)و

ونا زاد األنر ةوًءا هو جهل أو جتاهل اسفرنياني سناطاة اسعفكري عند اسفرد 

يف اساعّود األوىل ن  اساقعالل، إنشاء ننظونة سلحاسة  نثاًل عهمحماوساجلزائري، فكانت 

اخلجل هو اسذي كان ميناعهم  ألّن  يف نظر امليلاني فكرة خارقة )غري ناعّوسة( دُّاملدناة، ُتاع

كاا عالت اسكثري ن  اسكعابات  .(44)بأةياء أّنهاتهم أو زوجاتهم ن  اسعلفهظ جهرا

، على رةم رورة نشّوهة ع  احلااة (42)واألدباة خارة (48)اساةعاعاارية اسفرنياة اسعارخياة

اساجعااعاة سلارأة اجلزائرية داخل كاانها األةري، ونكانعها يف اسنياج اساجعااعي سلاجعاع 

اسيت كانت ُتصدر أقكانًا عشوائاة واععباطاة دون دراةة  . هذه اسكعاباتاجلزائري امليلم

تورف غاسبا ن  قبل ناعّاّة سواقع اتجمعاع اجلزائري امليلم. وهكذا كانت املرأة يف اجلزائر 

تاعاش قااة   هؤساء اسكّعاب اسغرباني، بأنها خملوق سا قااة فاعلاة سه، وسا دور هلا يف اتجمعاع

ويف اسوقت ذاته قاوست هذه اسكعابات أن تثبت  .واجلهل ّاء، وتورم باسّعخلفّشاسبؤس واس

هذه  ".املرأة األهلاة"ا يف اناععاق وتطّور ةبًبةعكون املرأة األورباة  أنَّقّائق غري رحاحة، ع  

ومل خترج ع  اسصورة اسيت ، أثبعت عدم جدواها باعد نرور قرن ن  اساقعالل األطروقات

األهلي " :يلم يف إطار األطروقة اساةعاعاارية املاعروفةاسفرد اجلزائري املرةيها اسفرنياون ع  

سانعّاد  اًلتكون هذه األطروقة ندخثم ، "ا وغري قابل سلعطّور أو اسعحضرإنيان نعخلف فطريًّ

األقكام اخلوض يف بي  اإلةالني احلناف، اسّد اسطهاع  يفأقكام اسشرياعة اإلةالناة، و

د اسزوجات، وتاعّدواخللع اسزواج واسطالق  نيائلة نثل املعاعلّة باملرأ يائلاملاسفّهاة اسيت ختص 

 .... وغريها واملرياث، واحلجاب

، سًاةببه أقكام اسدي  أو يب اسفرنيانيحبوعلاه فإّن وضع املرأة امليلاة اسيائ 

سّد ةال  .(45)ا، فال ميك  تغاري قال اتجمعاع إسا بعغاري قال املرأة فاهثانًا اسذكوريواتجمعاع 

اسفرنياون أنفيهم املنّذي   عدحلرب ع  تاعدد اسزوجات وقّوق اسزوجة اسواقدة، وكثري ن  ا

وربط ناعظم اسذي  تناوسوا هذا املوضو  بني اجلانب اساقعصادي واسشرياعة اإلةالناة . هنا

نهاية اسّرن اسعاةع عشر هذا رغم أّن اسدراةات اساةعاعاارية ةّجلت يف  .واسّوانني اسفرنياة
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 املناطق املدناة كان يّّل يف ، قاثتاعدد اسزوجات بني امليلانياعّدسات اخنفاض ن املاالدي

أّن اسيُّدس  Louis Massignon(41)يذكر سويس ناةناون ويف هذا اسيااق  بشكل واضح.

سك  هذه م، و6366هـ/6813 فّط ن  رؤةاء اساعائالت كان هلم أكثر ن  زوجة ةنة

ّنها ارتبطت قبل كّل شيء باسظروف   أل(47)ض نع نرور اسينواتاخنفيف ا املاارةة كانت

املاعاشاة اسصاعبة اسيت كان ياعاشها اجلزائريون، وكذس  باساعادات واألعراف اسيائدة يف كّل 

  ننطّة ن  نناطق اجلزائر. 

يف اسّنظر إىل قضايا امليلاني اجلزائريني  اسعطّرفون  اسنااذج اسيت تاعّبر ع  قاسة ن  

ّهفني اسفرنياني، نا  أوكلريهاربتني  اسناشطة اسنيائاة اسفرنياة سدىده جن ن  طرف املث

Hubertine Auclert(43)  فّد انعّدت ، ( يف اجلزائر امُليعاعارةاألهلاة)املرأة  ّضاياب ةاملهعّا

املرأة  ع  قّق ادفاعه ُنّدعاةتاعّدد اسزوجات، مبيأسة  ا فااا يعاعلهقخصوًرياعة وأقكام اسشر

 Femmes" نياء عرباات ن  اجلزائر"يف روايعها  ّولت هادنجس، نع اسرجلاملياواة امليلاة يف 

arabes en Algérie .إّن أدنى درجات املياواة سعفرض قق اسنياء اساعرباات يف أرباعة أزواج" :

ا ن  اسنياء، فإّن تاعّدد األزواج وساس تاعّدد اسزوجات هو وألن اسذكور امليلاني أكثر عدًد

 .(46)..."ا يف هذا اسبلداألوىل باععااده ةلوًك

 البنت اجلزائرية و"الالمساواة" يف التعليم مع نظريتها األوربية: :اثالًث

ا اسوضع اسثّايف سلارأة اجلزائرية يف ظل ةاطرة اساقعالل اسفرنيي، أكثر تدهوًركان 

ة يف أوةاط اسنياء نيبة األنّافاسيااةاة واساجعااعاة واساقعصادية،  هاا ن  أوضاعوةوًء

قعى قاربت نيبة اسنياء ، اساقعالل ارتفا  نيعار نع نرور ةنوات يف ظلهتاجلزائريات 

ميكننا اسّول أن امليعوى اسثّايف ساعاوم اجلزائريات  اجلزائريات املعاعلهاات اسصفر باملئة. سذس 

ا، إذا نا قورن نع نا كان علاه احلال قبل ورول اسفرنياني، وكان هذا ا جدًّرار بائًي

ننها ةااةة جتهال اجلزائريني اسيت فرضها امليعاعار على اسرجل   ساعوانل شعىننطّاة نعاجة 

فّد ةاعى هذا   واملرأة، واملوقف اساعدائي سالةعاعاار إزاء اسثّافة اساعرباة اإلةالناة يف اجلزائر

بدًءا مبحاربة اسلغة اساعرباة نات اسشخصاة اجلزائرية، األخري إىل طاس كل ناعامل ونّّو

 واسعاعلام اساعربي اإلةالني. 

وقي، بال هوية واضحة وسا ن حتت وطأة اسفراغ اسثّايف واسّرورك اجلزائريُتهكذا و

وانعشار ، ةعشراء األناة واجلهلوقد جنم ع  هذا اسواقع اسثّايف املعأزم ا .عّادة ديناة رحاحة

ورار ن  اسطبااعي يف ظل هذه اسظروف أن سا نكاد اخلرافات واألةاطري واإلميان باخلوارق. 
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ا يف ا نهاًّكاا ساعب اتجمعاع وعاداته وتّاساده احملافظة دوًر .ة أو انرأة نثّفةناعثر على فعا

باض ألة اسغرباة وخوفهم ن  اسرجل اثّافسلتدهور امليعوى اسثّافاة سلارأة  فرفُض اجلزائريني 

 ، جاعلهم ياعارضون بشّدة إرةال أبنائهم إىل املدارس اسفرنياة على قلهعها، وخارة بناتهماسغازي

 .ث خوًفا ن  جلب اساعار سلاعائلة واسّبالةاإلنا

اعلام املوّجه سلبنات يف اساعهد اسغااب شبه اسعام سلّع (81)يؤكد نصطفى ب  اخلوجةو

اسيااةة اساةعاعاارية اسعااازية املطّبّة على اجلزائريني، قائـال: يفضح ، وباجلزائر اسفرنيي

تهم، وعند اسفرنياني يشال أطفاهلم "إن اسعاعلام اسابعدائي عند امليلاني خاص بأطفاهلم دون بنا

: "ساس هناك أدنى اهعاام بأنر اذكرف، أمحد توفاق املدنياملؤّرخ اجلزائري وبناتهم..."، أنا 

اسبنات امليلاات يف اجلزائر، ناعدا فئة قلالة وجدت نّاعد يف املدارس احلكوناة، وسكّ  

سذا فكل اسبنات امليلاات جمبورات   هذه األخرية سا تلّنهّ  شائا ن  اساعرباة أو علوم اسدي 

على عّلاة املياطرة اساعادات واسعّاساد اسباساة كانت كاا  .(86)على اسرضا باجلهل واألناة"

وةاطرة اجلهل وتدهور امليعوى نّارنة باساعهد اساعثااني، ةببا يف تراجع تاعلام اسبنات   اساعانة

رار نع نرور اسزن  فكرة ممنوعة امليلاة، فعاعلام هذه األخرية اجلزائرية اسثّايف سلارأة 

يرون أّن تاعلام اسفعاة يؤدّي فّد كانوا ا ن  طرف باعض رجال اسطرقاة، اجعااعاا وحمّرنة ديناًّ

  .(84)بها إىل اساحنراف واسفعنة

اسيلطات اسفرنياة هي ن  أهالت تاعلام اسبنات بشكل نعاعّاد، فإىل غاية  واسواقع أّن

، وطالة ندة اساقعالل اسفرنيي %1.3 سا تعجاوزااهّ  م كانت نيبة تاعل6611 هـ/6863 ةنة

خبصوص هذا  غّاراتجمعاع اجلزائري امليلم، ت نوقف أّنن  غم ّرعلى اس،  %6 سلجزائر مل تعاعّد

 بإنشاءم، يطاسبون 6617هـ/6845 يف (88)كعب أعاان ونيعشارو ندينة عنابة إذاملوضو ، 

تااد املدرةة، سك  اإلرادة اسالزنة سدى ، وننحهّ  فررة ار(82)اجلزائريات ندارس سلبنات

اسيلطة اسفرنياة احلاكاة يف اجلزائر مل تعوافر سعاعلام أبناء "األهاسي" اجلزائريني ذكوًرا 

وإناًثا، وسا امليعوطنون اسذي  حتكهاوا يف إدارة اسبالد كانوا يياحون بذس   سذس  مل تبذل 

، ومل توفهر اسظروف املالئاة سضاان تاعلام إدارة اساقعالل اجلهود اسكافاة سعحّاق هذا األنر

أبناء وبنات اجلزائريني، وكانت ُتلّي باسالئاة على األوسااء اسذي  ُيااناعون تاعلام أبنائهم 

 باملدرةة اسفرنياة.

 هـ/6847 إىل غاية ةنةو، ضاعاًفابّي اساهعاام اسفرنيي بعاعلام اإلناث امليلاات  سّد

يف كانل اسّطر  ندرةة 63خصصة سعاعلام اسبنات م، مل يعجاوز عدد املدارس امل6616
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دفاععهّ  ظروفهّ  املزية سالسعحاق باملدرةة اسفرنياة بغاة تلااذة،  8811ت ، ضّااجلزائري

ّن أغلب اسبنات امللعحّات : "إLouis Milliot(85) سويس ناو احلصول على رغاف خبز. ويكعب

بون يف اسعخفاف ن  أعبائه  املاساة باملدارس كّ  ن  اساعااات اسلهواتي كان أوسااؤه  يرغ

أو هّ  ن  بنات األعاان وأعوان إدارة اساقعالل اسفرنيي باجلزائر اسلواتي  ،"إىل املدارس باعثهّ 

رار أوسااؤهّ  يياحون هلّ  بارتااد املدرةة اسفرنياة واسّعاعلهم  إّنا تّلادا سلفرنياني وتأّةاًا بهم 

احلصول على نكانة اجعااعاة سلوسد أو اسبنت سائّة سا تّّل يف تاعلام أبنائهم وبناتهم، أو بهدف 

 ع  نكانة األب.

سّد أدرك عاوم اجلزائريني أهااة وفائدة تاعلام أبنائهم ننذ نطلع اسّرن اساعشري  

كاعّنابة وقينطانة هذا نا جاعل نطاسب تاعلام اسبنات تنعّل ن  املدن اسكربى املاالدي، و

بل  األخرى ن  ربو  اسّطر اجلزائري سعشال املناطق ووهران واجلزائر اساعاراة وةطاف  

 عال بأّيباجلزائر اسفرنيي اساقعالل  مل تّم إدارةونع هذا  سّرى.ااألرياف وورلت قعى إىل 

عّرير اسرغم أّن هزياًل. و اجلزائرياتامليلاات تثّاف اسبنات هذه املطاسب، وبّي قاال قّاّي 

ر إىل اشأ، قول اسوضع اساعام يف اجلزائر (81)م6667هـ/6885اسفرنيي اسذي ردر يف عام 

املدارس اسفرنياة، سك  يبدو أّن ذس  قدث يف باجلزائريات اسبنات يف نيبة طفاف ارتفا  

فّد نشط اسعاعلام احلرب اساعاملاة األوىل، خالل ظروف اةعثنائاة ارتبطت باجلانب اساعيكري 

، اسبنات اجلزائريات يف أنور سا تفادهّ اةعغلهت و املهين يف اسورشات اسيت حتّدثنا عنها آنفًا،

  .(87)اقعااجات اجلنود اسفرنياني ن  املالبس ةّدبهدف اخلااطة واسنياج يف أعاال  يخريهّ بع

 اجلزائريات:النساء  العنصري جتاهوالتمييز رابًعا: العنف االستعماري 

ا، ا وثّافاًّكريًّأدرك اسفرنياون ننذ اسبداية أّنهم س  ينجحوا يف اةعاعاار اجلزائريني ف

بانعهاج ةااةة تّوم على اةعهداف املرأة  إساهباعدنا متكهنوا ن  اةعاعبادهم باسّوة اساعيكرية، 

دور املرأة وةط اساعائلاة أهااة ظر إىل اجلزائرية امليلاة سلورول إىل اهلدف املنشود  وهذا باسّن

تفيرياتهم    فّد بّاتةري يف ترباة وتنشئة األطفال. ونع ذساجلزائرية، خارة دورها األ

عّاساد رّدوا اسّيبب يف ختلهفها إىل اسف، ضّاّة اةعاعاارية قباية نظرةسوضع املرأة امليلاة 

ننهم ن  تأّةف على قاهلا، وننهم ن  جاعلها ضحّاة اسّعاعاسام اسديناة اسّاةاة، اسيت و، اسديناة

  فريضة احلجاب واساعفاف. ع اًل، فضباده اسطالق ن  خالل جاعلُتكرِّس َقَوانة اسّرجل علاها 

  .(83)بانعااز، سا دور فاه سلارأةا هؤساء اسكّعاب اتجمعاع اجلزائري جمعااعا ُذكوريًّ دَّوقد ع
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إّن إسصاق املفكري  اسفرنياني تهاة اسعخلهف اسفطري واسطبااعي باملرأة اجلزائرية مل 

يصفون املرأة َن  اسفرنياني ن  "نرى سذس   ييعند يف غاسب األقاان إىل أقكام نوضوعاة،

اجلزائرية بأوراف خمعلفة  فُهم يزعاون أّنها أةرية نهانة ُنغّابة ع  احلااة. وأّن اتجمعاع 

اإلةالني مل يرتك هلا أّي ازدهار، ومل ميكهنها ن  أّي نضٍج، وأّنه جيربها على أن تّبع يف 

ورف  فعاعلهق املرأة ن كانوا على خطأ فادٍح يف هذا اسوطفوسٍة دائاٍة. وسكّ  هؤساء املفكهر

إّن ذس  اسانطالق  ،اجلزائرية بباعها مل يك  ياعين كراهاة اسّشاس أو اهلروب ن  اساعامل

واسانطواء كان ياعين احملافظة على بذرة اإلخصاب داخل وجود حمدود، سكّنه ننيجٌم وُياّثل 

واقدة فّط  فهو ينطلق يف اسّنظر إىل اسّضاة ن  زاوية .(86)اسّوى األةاةاة سلشاعب املضطهد"

مل تأخذ باعني اساععبار املوروث اسثّايف واإلرث احلضاري سلاجعااعات امليلاة، مبا حتاله ن  

ثّافة خمعلفة متانًا ع  اسثّافة اسغرباة  بل وتعناقض ناعها يف كثري ن  نظاهرها ومتّثالتها 

 وتطباّاتها على أرض اسواقع.

فريية ةهلة   نا عدا قدرة اإلجناب املرأة اجلزائرية اسيت ُقِرَنت ن  كّل شيٍء ورارت

سلخرافات واسبد  واسّيحر واسّشاعوذة، وأربح نشاطها اساجعااعي يدور قول نّل األقجبة 

وقرق اسُبُخور وزيارة األوسااء واسّبور. ويف هذا كلهه كانت اسطرق اسصوفاة اسيت ختلهت ع  

واسدروشة على املرأة كاا  وظافعها احلّاّاة ونهّااتها اسّروقاة، ُتاارس أةاساب اخلرافات

تاعاش طالة عهد اساقعالل اسفرنيي  "األهلاة"املرأة اجلزائرية  . سّد ظلهت(21)متارةها على اسرجل

قاسعني: إّنا ننبوذة اجعااعًاا، إن هي اخعارت اسعاعلام اسفرنيي، سا ةااا إذا جتّرأت على 

ألوىل  أي جاهلة غري نعاعلهاة. وتنّصرت، وإّنا نرفوضة ن  طرف اسّرجل، إذا بّات على قاسعها ا

...(  بل عانت وتأسهات ناعنوًيا، إّنا نعاجة  ومل تك  ناعاناتها نادية فحيب )نرض، فّر ، جهل

 فّدان شخص ُياعالها ويرعى شؤونها، أو بهجرة زوجها إىل فرنيا وتركها وقادة. 

اة اسكعابات اساةعاعاارية ذات اسنظرة املعاعاساة واساعنصرية، أن احلا كاا زعات

بفضل نظريتها املرأة األورباة، اسيت جاءت إساه طّور عتسا ميك  أن اساجعااعاة سلارأة اجلزائرية 

احلضاري على قااتها، وحتّي  ن  وضاعاعها اسعاعلاااة واسصحاة واسثّافاة  سُعدخل احلّس

وساس سالقعالل واساةعاطان   احلضارةنبادئ عاونا، نثلاا جاءت فرنيا إىل اجلزائر سنشر 

رون إىل نظرة اساقعّار اسيت كان ينظر بها املاعّا (26)سياطرة. وتشري باعض اسكعاباتوا

نظرتهم  كاا مل ختُلف وشهواني، ه نعخلهبأّن ، إذ يورمعلى اساعاوم يإىل اجلزائراألورباون 

األسفاظ امليعاعالة سإلشارة يف  اسازدراء واساقعّار، يعجلهى ذس  ن  امليلاة املرأة اجلزائريةإىل 
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بدون  "فاطاة"ى باةم "كانت اسنياء اساعرباات تناَديّول أبو اسّاةم ةاعد اهلل:  .اجلزائريةإىل 

وأقل ن  ذس  اةعاعاال عبارة  "اةنورييك"أو  !ها قلالة األدب، فاطاةعلى أّن  امتااز أيًض

)اسلواتي ُدفاع  إىل عامل األغلباة اسياقّة ن  هؤساء اسفعاات  ا إىل أّنونظًر .)...( "نوكريا"

)يف  نيلاات، فإن أةياء اسفواطم واملورةاكاات واملوكريات أربحت نرادفة كّ اسرذيلة( 

ون  مثة شاو  اسعاعبري اسعاسي: تزوج ن  ...  اسبغاياتّريبا سكلاة  املفهوم اساةعاعااري(

اسرجل اساعربي  أّنيف أوةاط احملعلهني وقد شا   .(24)نورييكاة، ويشرب اسّهوة نع نورييكاة"

تاعال على تأياد هذا  وكانت اسكعابات اساةعشراقاة ،(28)رة تانة على األنثىيعاعع بياط

ا كلها رور وشواهد نباسغ فاها  ، وهي طباًعاسعشويهم قاعدة سلاعديد ن  قصص اسعصور وتّّد

ه شرعي، كاا أن اسبنات امليلاات ق جدا رغم أّنفعاعدد اسزوجات كان ميارس على نطاق ضّا

سد فاعل  ذس  ساس ن  باب اسفطرة، وسك  نعاجة اسفّر املدقع املعّواضطررن إىل اسبغاء  واتياسل

 .(22)اسذي قام به اسفرنياون يف اجلزائر "اساعال احلضاري"ع  

 خامًسا: حرمان املرأة اجلزائرية املستعَمرة من حقوقها السياسية:

 هـ/6887أّن إرالقات كلااانصو ةنة أّوسا القظ على راعاد احلّوق اسيااةاة  امل

بشرط اسعّخلي ع  اساقوال  اساقرتا  سلجزائريني م )إرالقات اجلزائر(، أقّرت قّق6666

جتاهل احلكونة اسفرنياة  واألدهى ن  ذس مل تطّبق فاعلاا،  ونع ذس ، اسشخصاة اإلةالناة

ياء امليلاات إىل غاية عشاة اساقعفال باملئوية  قاث قاوست اسعشرياعات اسفرنياة وجود اسّن

م، تصحاح هذا اخللل يف اسعاااز بني اجلنيني 6646هـ/6823عام  ونار يفوحتديًدا قانون ج

  اسيااةاة )...( فاحلاسة اسوقادة اسيت كانت املرأة اجلزائرية حتصل فاها على باعض احلّوق

 .(25)باجلنياة اسفرنياة هي يف قاسة زواجها ن  رجل جزائري نعجّنس

م، 6622 هـ/6818 هذا احلّق إسا ةنةبدورهّ  وإذا كانت اسنياء اسفرنياات مل َيَنْل  

م، سلحصول على هذا احلق 6653 هـ/6877 قعى ةنة فإّن اجلزائريات كان علاه  اسانعظار

ةبعارب  41 هـ/6811ذو اسّاعدة  5 اسدةعوري يف اسعصويت، رغم أّن املادة اسراباعة ن  قانون

أّن اسنياء ن  "على  رراقة تّصندةعور اجلزائر(، املاعروف باملعاعلهق باجلزائر )و ،م6627

يف هذه امليأسة إسا باعد اساقرتاح اسذي تّّدم به يفصل ومل  "أرول نيلاة هلّ  احلق يف اسانعخاب

يف  René Justrabo(21) ايرتابوج ريناهباجلزائر اسيّاد اسشاوعي اسفرنيي  اسنائب ع  احلزب

ي ُنااناًعا يف إقرار املشّر  اسفرني ظلونع ذس   .م6623هـ/6817 اسثاني ن  شهر دييارب ةنة
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ا يف باعض احلاسات  قّق اساقرتا  سلجزائريات، وبدا أّن هذا املشرو  غري قابل سلعجياد واقاعاًّ

باسنيبة سلنياء اسّاطنات يف املناطق اسريفاة املناعزسة، اسالئي تيعحال علاه  املشاركة  اًلفاث

ّه ه  يف املشاركة كانت اسيااةاة  بل إّن إنكاناة علاهّ  بوجود انعخابات وإدراكه  حب

هذا  .ضاعافة، نع علانا حن  اآلن، مبا كان يشوب هذه اسانعخابات ن  عالاات تزوير واةاعة

اسواقع دفع املندوب اسفرنيي سدى اسدورة اخلانية سلاجلس اساقعصادي واساجعااعي باألنم 

، قائال: إىل نراةلة وزير اسداخلاة اسفرنيي آنذاك ،La faucheuxاملعحدة، اسياد سافوشو 

ُأبدي ن  جهيت عااق أةفي، قاناا ُتّّر اساعديد ن  دول اجلاناعة اساعرباة قق اساقرتا  سلنياء، "

باناا تيّجل فرنيا تأّخًرا واضًحا يف نيأسة جلّاة، وأساقظ قلهة اساهعاام اسذي تبديه فرنيا 

ملرأة امليلاة ن  األفضل سبلدنا أن ُتظهر املبادرة يف شأن ترقاة ا .ملواطناها ن  امليلاني

. سّد رار ةع  اسّاهر )اسعاعلام(، وإساه فاساعديد ن  اجلزائريات، يدرة  باعناية اسوثائق اسصادرة

ن  اجللهي يف نظرنا، أّنه مل يك  يوجد أي إرالح ةااةي جّدي ن  قبل اإلدارة اساةعاعاارية 

  .(27)سعحيني وضاعاة اجلزائريات

اسيت قّدنها باجلزائر ن  باعض األفكار مل خيُل تاريخ اساةعاعاار اسفرنيي ونع ذس  

وضع اتجمعاع "األهلي"، وننها ننح اجلزائريني باعض سعغاري  ةاةة فرنياون كانت تبدو جاّدة

احلّوق اسيااةاة، وجاعل وضاعهم أفضل حتت اسياطرة اسفرنياة، واخلروج باملرأة حتديدا ن  

اقرتح   م66416686 ـ/ه68836857 بني ةنيتقاسة اسبؤس اسذي كانت تاعاش يف ظلهها  ف

. كاا (23)نشروعه اسذي ُعرف باةم نشرو  "بلوم فاوسات" Maurice violetteنوريس فاوسات 

اقرتاح املاعلهاة "سوس ، وذس  باساعودة إىل ع  طريق اسبات"اسغزو " ةةااةدعا هو وغريه إىل تطباق 

تغاري اسذهناات  أساكس" اسذي حتّدثنا عنه يف نيعهل هذه اسدراةة. كاا رأي اسباعض ضرورة

إّن اسذهناة احملافظة سلّنياء " سدى اسنياء قبل احلديث ع  أي تغاري اجعااعي يف اجلزائر:

ًّا سعغاري جمعاع األهاسي إذا "جيب جاعل هذه املرأة تعطّور  ألّننا إذن  ،األهلاات تشكهل عائ

" سااسعجن"ديثه ع  نشكل ويؤكهد نوريس فاوسات عند ق ".َعلَّانا انرأة فإّننا ُناعلهم عائلة وُأّنة

أّن اسنياء هّ  اسالئي يرفض  اسعجناس  ألّنه  تّلاديات ألقصى درجة، وياععربونه نروًقا ن  

 .(26)اسّدي ، وذس  خارة يف األوةاط اسربجوازية قاث اساعائلة اجلزائرية نرتاّرة ونعااةكة

ع  قّوق وسّد كثر احلديث يف عّدي اساعشريناات واسثالثاناات ن  اسّرن اساعشري  

املرأة يف اجلزائر، ورارت نيأسة حترير املرأة "األهلاة" حمّل نّاش واةع بني اسنخب اسيااةاة 

انكااش واسفكرية مبخعلف توّجهاتها ونشاربها. وشا  يف أوةاط اسنخبة املفرنية نّوسة "
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غط أو حتت ض تّوم به راضاة ون  تلّاء نفيها،اسذي ك وهذا اسيل "،وانغالق املرأة امليلاة

 Louis Bertrand(51)سويس برتراند املؤّرخ اسفرنيي  ويف هذا اسيااق جند اسوراية اسذكورية،

 "على طرق اجلنوب"صف اسنياء األهلاات، يف بداية اسّرن اساعشري  ن  خالل كعابه ي

بني احلربني،  وكذس  فاعل اساعديد ن  اسكّعاب اساةعاعااريني يف فرتة نا .باسورف ذاته

مليلاات يف شكل: "أشباح باضاء متشي حتت اجلدران وتعيّرب يف األْنُهج بعصوير اسّنياء ا

ع  ذس  بّوسه: "إّن هذا املظهر اجلاند ن  اتجمعاع اسذي  (56)املظلاة". وعّبر أمحد توفاق املدني

كان    إذاُتريده اسنياء أنفيه  قد خدم قضاة أنصار بّاء األوضا  على نا هي علاه ةااةاًّ

بة سألورباني يف اجلزائر أن تنخرط اسنياء يف نظام تّلادي يضرهّ  إىل أقصى غري نّبول باسّني

 .(54)درجة"

ّاضي مبنح باعض احلّوق اسيااةاة سفئة ن  اس" فاوسات بلوم"نشرو  سّد وجد 

ن   أيضًابل  ،اسـااعّاري  فحيبغالة ُناعارضًة شديدة يف اجلزائر، ساس ن  طرف  اجلزائريني

اجلزائريني قّوق  أسف ن  42قواسي فرنياة باجلزائر، كونه مينح يوية اساألوةاط اسّن طرف

قّق اساقرتا  دون اسّعخلي ع  أقواهلم اسشخصاة اإلةالناة. هذا  وعلى رأةهااملواطنة اسفرنياة 

 "،اسفرنياني"وبني  "األهاسي"بني  ؤّدي إىل املياواةاة هاسرفض كان ن  قاث املبدأ، باععبار

كاا جياعل هذه اسشرحية اسواةاعة ن  امليلاني، ُتّّرر نصري  ق،وهو أنر نرفوض على اإلطال

يف اسدفا   واسعأثري على خاارتهّ  ،وتشارك يف رةم نيعّبلهّ  )امليعوطنات( اسّنياء اسفرنياات

 حن  اسّنياء اسفرنياات، فكعبت إقداهّ : "إّننا جند ع  قّوقهّ  اسيااةاة واساجعااعاة

دعوة أهاسي سلعصويت ناعنا أو ضّدنا، يف قني ُياعرتض على ية رؤ ن  اسـُاحّار واملذهلأنه 

 .(58)إعطائنا قّق نناقشة قّوقنا ونصاحلنا يف اسربملان، بطريّة نباشرة أو غري نباشرة"

واسّديين واساجعااعي وقعى  حموًرا سلصرا  اسثّايفامليلاة يف اجلزائر املرأة إذن كانت 

يف عاونها خبصوراات اسبالد اسيت اقعلهعها  وجمعاع اسيااةي بني جاساة أورباة دخالة وجاهلة 

حملهي نيلم يفعّد وةائل املواجهة واسّدرة على اتجمابهة  سذس  ةاعى بكّل اسوةائل املعاقة 

سلحفاظ على كاانه وضاان بّائه وعدم اندثاره وذوبانه يف ننظونة اسفكر اسغربي واسانيالخ 

ته وأعرافه مبا حتاله ن  إجياباات وةلباات، ع  ثّافعه واسعخلهي ع  قااه احلضارية وعادا

ون  هنا كان اسفرد اجلزائري جمرًبا على انعهاج أةاساب املّاونة "اسيلااة واسيلباة" ع  طريق 

يف قدود ضّاّة، أو حتت طائلة اإلجبار، وع  طريق  رفض اسعاعانل نع اسغازي األجنيب إساَّ

 اته واسعطبُّب سدى أطبائه. اسانعنا  ع  ارتااد ندارةه واسعداوي يف نيعشفا
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 اةمة:اخل

مل  اجلزائري إّبان ندة اساقعالل اسفرنيياتجمعاع  اسذي أرابّن اساحنطاط اساجعااعي إ

ا ًيا نرتّدا اجعااعاًّيّعصر على املرأة وقدها  فاسيااةة اسفرنياة املطّبّة باجلزائر خلهفت وضاًع

بشكل تدرجيي ع اجلزائري، وقضت النح اتجمعانغّارت كثريا ن  وعلى مجاع امليعويات، 

"هذا اسعدهور مل تيلم ننه قعى اساعائالت قاث يّّر أجرون أّن اسعااة  اساجعااعي، على 

اجلزائرية اسكبرية، اسيت راقت تبذل جهدها سلاحافظة على نا بّي سديها ن  رات وجاه 

. كاا مل تيلم (52)، كانت آيلة إىل اسزوال""نبالة"ا وأنها، كفئة ألطول نّدة ممكنة  خصوًر

ننه املرأة بطبااعة احلال  بل ناعدُّ اسنياء أكثر فئات اتجمعاع تضّررا، فصار نال قّوقها كانلة 

مبثابة احللم راعب اسعحّاق، وهكذا بّات اسنياء اجلزائريات عاجزات ع  رفع نطاسب تعاعلهق 

 باحلرية واملياواة  حبكم قاسة األناة واجلهل واسالوعي اسيت كّ  علاها.

د ظلهت شاعارات "حترير املرأة" و"املياواة بني اجلنيني" اسيت رفاععها باعض اسنياء سّ

اسفرنياات )امليعوِطنات( شاعارات جوفاء، سا تاعين سلارأة اجلزائرية امليلاة غري اسعباعاة سآلخر 

وامليخ واسنبذ اساجعااعي  ألّن جتّرأ املرأة اجلزائرية على اسعشّبه باألورباات يف منط ناعاشعه  

أو اسرغبة يف ارتااد املدرةة اسفرنياة، كان ياعين بشكل نباشر اسرفض األةري واحلرنان 

اساعائلي. وهكذا بّات املرأة بني ةندان األعراف اساجعااعاة ونطرقة اسّوانني اسفرنياة، فال 

هي متكهنت ن  نال قّوقها داخل قضنها اسطبااعي )اتجمعاع اجلزائري امليلم(، وسا هي 

ونة احلضارة اسغرباة  مبا يياح هلا بنال جزء ن  قّوقها اسيااةاة على اندجمت يف ننظ

األقل، وظلهت نظرة اسفرنياني هلا حتال ةيات اساعنصرية  على أّن اجلزائرية امليلاة نعخلهفة 

 باسفطرة.

إّن اسالنياواة نع اآلخر اسيت عانت ننها املرأة اجلزائرية طالة عّود ن  اساقعالل 

تربز خملهفاتها وآثارها اساوم  ن  خالل ممارةات اجعااعاة مل تعخلهص اسفرنيي سلجزائر، 

نهائاًّا ن  ترّةبات املاضي، فنجد املرأة )اسريفاة خارة( نا زاست حترم ن  املرياث ون  احلّق 

يف اسعاعلام، وتعاعّرض إىل شعى أرناف اساعنف واسعاعناف واسعاااز واسعضااق، وعلاه فّضاة 

سايت وسادة احلاضر اجلزائري  سا بل هي ن  امليائل اسيت ُطرقت  اسالنياواة بني اجلنيني

حبّدة يف اسعاريخ اجلزائري املاعارر، وكانت املرأة ن  يف رلب اسنّاش واجلدل، سا ةااا 

 خالل اسنصف األول ن  اسّرن اساعشري .

هذا اسصرا  بني امليعاعِار وجوهريًّا يف  وًرا رئاياًّاحمسّد كانت املرأة اجلزائرية 
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ألّن اتجمعاع يعلّون بلون املرأة، ودور هذه األخرية يف اتجمعاع دال "  اجلزائري وامليعاعَاراسفرنيي 

. وهكذا نّثلت نواقف اجلزائريني قاال اسّضايا املعاعلهّة بها (55)"على رحعه أو ةّاه أو ترّديه

ه اسيت كان يطرقها املثّفون اسفرنياون  نظهًرا آخر ن  نظاهر اسرفض اسذي ُوجه ب

اسفرنياون طالة عهد اساقعالل، إذ بّات اهلّوة ةحاّة بني اتجمعااعني األوربي واجلزائري، اسيت 

تاعكس ننظونة اجعااعاة وقااتاة خمعلفة متاًنا بني اسطرفني. ومل يك  باإلنكان جاعل املرأة 

وةالة سلعّارب أو اساندناج، حبكم اخعالف اسّدي  واسلغة واسثّافة، واساعادات اسعّاساد 

األعراف اسيت حتكم عالقة املرأة باسّرجل، وحتّدد نكانة املرأة داخل كاانها األةري و

 ووةط حماطها اساجعااعي.
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 عاماسرتكاة قواسي  أزنريسد يف ندينة ُواساعثااناة،  هو قيني ب  احلي  آخر دايات اجلزائر :اسداي قيني (6)

ةنة  جزائرفرنيا سل لقعالم، ومت نفاه باعد ا6363 هـ/6488م. توسهى قكم اجلزائر عام 6778هـ/ 6631

ا يف اإلةكندرية وباعدها اةعّر نهائاًّ ،اإليطاساة ثالث ةنوات سافورنفاكث يف ندينة م  6381هـ/6421

م، 4141ناي  18 تاريخ اساطال : https://www.marefa.orgم. انظر: 6383هـ/6458قعى وفاته ةنة 

 .64:25اسياعة: 
م، وباعد نيرية 6778 هـ/6631: ُوسد ةنة Maréchal-comte de Bourmonاملاريشال دي بورنونت  (4)

م. وباعد 6381هـ/ 6421عيكرية طويلة، قاد احلالة اسفرنياة على اجلزائر ومتكه  ن  اقعالهلا عام 

 م. أنظر:6321 هـ/6414د على غاية وفاته عام ةّوط اسّنظام امللكي يف فرنيا عّب ثورة جويلاة  ُأباع

 https://data.bnf.fr/fr/14978239/louis_auguste_victor_de_ghaisnes_de_bourmont/ 

 .64:23م، اسياعة: 18/15/4141مت اساطال  بعاريخ: 
 جاء هذا اسبند يف اسّنص اسفرنيي ن  ناعاهدة اساةعيالم باسصاغة اسفرنياة اسعاساة: (8)

 «L'exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté des habitants de toutes 

classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie, ne recevront 

aucune atteinte. Leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend 

l'engagement sur l'honneur». 

 اسنور:(، أنظر ندّونة األةعاذ قاجي عبد16حتلال وثاّة اساةعالم اسواردة يف امللحق رقم: ) 

 https://abdenour-hadji.blogspot.com/2018/11/05-1830.html  : 4141ناي  18تاريخ اساطال. 
 ، 4115 ،، اجلزائرANEPحماد اساعربي اسزبريي، مجة املرآة، تر ،محدان ب  عثاان خوجةانظر:  (2)

 .665661ص ص
ئر عّب احلالة اسفرنياة، وكان هلا طاوح ناعلهاة فرنياة ورلت إىل اجلزا: Luce Alexسوس أساكس  (5)

سعاعلام املرأة اجلزائرية خدنة سلاشرو  اساةعاطاني اسفرنيي باجلزائر. سلازيد ع  ةرية هذه املرأة 

 اسفرنياة وأعااهلا ونشارياعها. انظر:

 Rebecca Rogers:A Frenchwoman’s Imperial Story: Madame Luce in Nineteenth-

Century Algeria, Stanford University press, California (USA), 2013. 
، 63816331املواجهات اسثّافاة يف اجلزائر امليعاعارة: املدارس واملاارةات اسطباة واسدي   ،إيفون تريان (1)

 .11، ص4117، حماد عبداسكريم أوزغلة، دار اسّصبة، اجلزائر مجةتر
( اسيت تاعين Sétifis) "ةاعافاس"فت يف اسفرتة اسروناناة بعيااة وساية جزائرية تّع مشال شرق اسبالد، ُعر (7)

، كان إقلااها يضم خالل فرتة اساقعالل اسفرنيي اسوسايات اتجماورة هلا كبجاية وبرج اسرتبة اسيوداء

 بوعريريج ونيالة. انظر:

 https://www.marefa.org/ 63:81، اسياعة 4141ناي  18يخ مت اساطال  بعار. 
 .817، صإيفون تريان، املرجع اسيابق (3)

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/1773
https://www.marefa.org/1773
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86
https://www.marefa.org/
https://data.bnf.fr/fr/14978239/louis_auguste_victor_de_ghaisnes_de_bourmont/
https://abdenour-hadji.blogspot.com/2018/11/05-1830.html
https://www.marefa.org/


زهري ب  عليد.    

111 

 
كلم وتاععرب  211ندينة جزائرية عريّة  تباُعد ع  اجلزائر اساعاراة حبواسي (: Constantineقينطانة ) (6)

م، وهي نهد 6387، اقعلهها اسفرنياون ةنة "ةريتا"عاراة اسشرق اجلزائري، كانت تيّاى قدميا 

ة: أمحد ـخ املدينـاحلااد ب  باديس. سلازيد ع  تاريبرئاةة اسشاخ عبد "ساعلااء امليلاني اجلزائرينيمجاعاة ا"

 .4166اهلل محادي، دار اسفائز سلنشر، قينطانة، عبد ب  اساعطهار، تاريخ بلد قينطانة، حتّاق
د عاراعه. سالطال  : إقدى أكرب املدن اجلزائرية تّع على اسياقل يف اسغرب اجلزائري وتاعOranوهران  (61)

على جوانب ن  تاريخ املدينة انظر: حيي بوعزيز، ندينة وهران عرب اسعاريخ، دار اسبصائر، اجلزائر، 

4116. 
: عاراة اجلزائر وأكرب ندنها، كانت تيّاى ندينة بين نزغّنة كاا أطلق Algerاجلزائر اساعاراة  (66)

رخيها طاسع: اساعربي إيشبودان، ندينة اجلزائر: تاريخ علاها يف اساعهد اساعثااني "احملروةة". سلازيد قول تا

 .4117عاراة، دار اسّصبة سلنشر، اجلزائر، 
 .823، ص4117، ، دار اسبصائر، اجلزائر1تاريخ اجلزائر اسثّايف، ج أبو اسّاةم ةاعد اهلل، (64)
بّي ُنااناًعا وراعب  أّن اتجمعاع اجلزائري إساهرغم شراةة اهلجاة اساةعاعاارية اسفرنياة على اجلزائر   (68)

اساخرتاق، وكان اسورول إىل جمعاع اسنياء "األهلاات" ن  اسصاعوبة مبكان  بل يكاد يكون نيعحااًل، 

وهو نا شكهل هاجيًا سلايعشرقني واسفّنانني اسفرنياني، قاث ةاعوا بكل اسطرق سلورول إىل هذا 

ةوناتهم اسيت عكيت ختّاالتهم ع  اساعامل املغلق بإقكام واكعشافه. وقد جّيدوا ذس  يف كعاباتهم ور

سني ثورنعو، اسنياء يف سوقات امليعشرقني، ترمجة نروان ةاعد اسدي ، )ةليلة املرأة يف اجلزائر. انظر: 

. انظر أيضا: ميانة ننخرفاس، رورة املرأة 4117اسبحث ع  اسشرق(، دار املدى سلنشر، دنشق، 

، 8قيم علوم اإلعالم واساتصال، جاناعة اجلزائراجلزائرية يف اسفّ  اساةعشراقي، رةاسة ناجيعري، 

4166/4164. 
، وتاعين احلكم واسياطرة على "إنربيوم"اةيها نشعق ن  اسكلاة اسالتاناة  :Impérialismeاإل نربياساة  (62)

ميك  تاعريفها بياعي دوسة سعوةاع ةلطعها وتأثريها عرب اساةعاعاار اساعيكري واسثّايف و ،أقاسام كبرية

 . نّال ع  نوةوعة ويكاباديا: انربياساة/ةعخدام اسّوة اساعيكرية ووةائل أخرىاب  واسيااةي

https://ar.wikipedia.org/wiki 63:51، اسياعة: 4141ناي  18اساطال  يوم  مت. 
 ."ياء يف اإلةالمثورة اسّن" :ابكع باقث إيطاسي يف نادان علم اساجعاا  واألنثروبوسوجاا، راقب (65)
 األوضا  اساجعااعاة سلشاعب اجلزائري ننذ نهاية احلرب اساعاملاة اسثاناة إىل اندسا  اسثورة ،حماد قريشي (61)

 .31، ص4114جاناعة اجلزائر،  )غري ننشورة(، ، نذكرة ناجيعري،66256652اسعحريرية اسكربى 
 :سالطال  على هذا اجلانب انظر نثاًل (67)

 Christelle Taraud, La prostitution coloniale: Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962), 

Payot, Paris, 2003. 
 اسكيكيي أو اسكيكس: أكلة شاعباة جزائرية نشهورة بصفة خارة يف بالد املغرب اساعربي. (63)
بّضايا املرأة اجلزائرية  كاتبة روائاة وناشطة نيوية فرنياة، اهعّات(: Marie Bugéjaناري بوجاجا ) (66)

 Nos sœursأخواتنا امليلاات" "خالل فرتة اساقعالل اسفرنيي، وخلهفت عّدة أعاال ساعّل أهّاها كعابها: 

musulmanes. 

https://ar.wikipedia.org/wiki%20تم
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نادية األزرق ب  جدة، نوفم،  مجةروائاات اساةعاعاار واملرأة امليعاعارة يف اجلزائر، تر ،ةكانة نياعدي (41)

 .6265ص ، ص4164 ط(، )د. اجلزائر،
 .48، ص4111 ،اجلزائر املرأة اجلزائرية وقركة اإلرالح اسنيوية اساعرباة، دار اهلدى، ،حيي بوعزيز (46)
قاج نياعود  أ. بكلي،  مجة م.، تر6، ج6666-6376اجلزائريون امليلاون وفرنيا  ،شارل روبري أجرون (44)

 .888، ص4117دار اسرائد سلكعاب، اجلزائر، 
ذا اخلصوص إىل تل  األعاال اسعارخياة اسفرنياة اسيت اهعّات باتجمعاع اجلزائري ميك  أن ُنشري به (48)

واألعراف واسعّاساد اساجعااعاة، ونذكر ننها على ةبال املثال سا احلصر كعاب: هانوتو و سوتونرنو: 

 Eugèneننطّة اسّبائل واألعراف اسّبائلاة، وكعابات اسضابط وامليعشرق اسفرنيي أوجني دوناس 

Daumas وننها كعاباه "املرأة اساعرباة" و"أعراف وعادات اجلزائر"، وكعاب   يف اسّرن اسعاةع عشر

 "وضع املرأة امليلاة يف إفريّاا اسشااساة". Ernest Mercierإرنيت نريةاي 
وبرتني هل "نياء عرباات ن  اجلزائر"رواية  على غرار:ملؤسفات فرنياات  األدباةنّصد باخلصوص األعاال  (42)

 Magaliاغاسي بواةنارسلروائاة ن" ناعاديث"و "أخوتنا امليلاات  و" Hubertine Auclertوكلريأ

Boisnard  كعابات ناري بوجاجا وMarie Bugéjaحتت "و "أخواتنا امليلاات"، "عرب اسصحراء": ، وننها

 .62املرجع اسيابق، ص ،نظر: ةكانة نياعدياسلازيد و"عرب اجلزائر".  "دفء اخلااة
 .883املرجع اسيابق، ص، و اسّاةم ةاعد اهللأب (45)
م(، ُعّا  63386614: أةعاذ ونيعشرق فرنيي عاش بني عاني )Louis Massignonسويس ناةناون  (41)

م، ثم نديرًا سلادرةة اسعطباّاة سلدراةات 6611عضًوا باملاعهد اسفرنيي سآلثار املشرقاة باسّاهرة عام 

كرةي علم اساجعاا  اإلةالني بكلاة جاناعة باريس بني عاني  م، وراقب6684اساعلاا بباريس ننذ عام 

 م:6652و  6641

 https://data.bnf.fr/fr/11914994/louis_massignon/  : م اسياعة:4141 وناي 12تاريخ اساطال 

64:21. 
 .827، صاسيابقرجع املأبو اسّاةم ةاعد اهلل،  (47)
: كاتبة وناشطة نيوية فرنياة، دافاعت ع  قّوق اسنياء Hubertine Auclertأوكلري هاربتني  (43)

اساعانالت يف فرنيا ننذ نهاية اسّرن اسعاةع عشر املاالدي. باعد زيارتها إىل اجلزائر يف نطلع اسّرن 

، اسذي اّدعت Les femmes arabes en Algérieاساعشري  أسهفت كعابها "اسنياء اساعرباات يف اجلزائر" 

فاه اسّدفا  ع  قّوق املرأة يف اجلزائر امليعاعَارة، ووقوفها ضد اساعادات واسعّااساد اساجعااعاة اسيت تظلم 

 املرأة قيبها.
أخواتنا امليلاات أو أةطورة حترير املرأة اجلزائرية بعحضُّرها وتبشريها متجادا  ،ةكانة نياعدي (46)

، 4164 ،، اجلزائرسلنشر قضرية يوةفي، نوفممجة اة اساةعاعاار يف اجلزائر احملعلة، ترسلغزو وإيديوسوج

 .63ص

سد حبي اسّصبة باجلزائر ُوحماد ب  نصطفى ب  اخلوجة )اجلزائري(: املشهور بلّب "نصطفى اسكاال".  (81)

https://data.bnf.fr/fr/11914994/louis_massignon/
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ةالناة سشرياعة اإلبا اعامًل ا كاتًبا وشاعًروكان  م.6312 يناير 2هـ املوافق 6431رجب  42 اساعاراة يف

على ضريح عبد اسرمحان  اثم وكاًل ،اسّصبةي حب" ةفري"مبيجد  اا ثم إناًن  ندرًةّاُع ،غة اساعرباةواسله

ن  يف اجلزائر، وقاث نشر نذهبه اإلرالقي  ،"حماد عبده"اإلنام  املاعجبني بفكرن  . وهو اسثاعاسيب

اعصب اسديين يف ظام يف نفي اسّعاعاسرباهني اس قانةكعابه "إو "،قّوق اإلناثيف اساكرتاث " : كعابهرهاآث

ز وقفظ على اسعحّر تنوير األذهان يف احلّث"و "،باس واحلجابباب يف أقكام اسزينة واسلهاسله"و "،اإلةالم

م. انظر: عادل نويهض، ناعجم أعالم اجلزائر ن  ردر اإلةالم قعى 6665توفى يف ةبعارب  ".األبدان

 .284صّافاة سلنشر، بريوت، سبنان، )د.ت(، اسوقت احلاضر، نؤةية نويهض اسث
، اجلزائر، (4111) 8املصادر،   "نآثر املرأة اجلزائرية خالل قرن ن  اساقعالل"، جملة ،ميانة بشي (86)

 .446ص
 .448ص ،نفيهاملرجع  (84)
ى عنابة: ندينة جزائرية تّع يف أقصى اسشرق اجلزائري على ةاقل اسبحر األباض املعوّةط، كانت تيّا (88)

 .63:82اسياعة:  18/15/4141تاريخ اساطال :  /https://www.marefa.org(. انظر: Bône) "بونة"قدميا 
 .645، ص4161 ،ةااةة فرنيا اسعاعلاااة يف اجلزائر، دار األنة، اجلزائر ،عبداسّادر قلوش (82)
( 6655-6687نيي  أةعاذ اسّانون اإلةالني بكلاة احلّوق )(: نيعشرق فر63356616سويس ناو ) (85)

جاناعة باريس، قانل سشهادة اسدكعوراه يف احلّوق واساعلوم اسيااةاة واساقعصادية، وسشهادة املدرةة 

 مّت اساطال   /https://data.bnf.fr/fr/12500023/louis_milliotاخلارة سلهغات احلاة اسشرقاة. انظر:  

 .61:68م. اسياعة: 4141ناي  5بعاريخ: 
(81) C. Lutaud, Exposé sur la situation de l’Algérie, 1916, Imprimerie administrative 

Victor Heintz, Alger, 1917, p.716. 
 .441444ص ص املرجع اسيابق،عبداسّادر قلوش،  (87)
 .887املرجع اسيابق، ص ،و اسّاةم ةاعد اهللأب (83)
 .57، ص6672 ،، اجلزائر، اسشركة اسوطناة سلنشر واسعوزيعاب  باديس وعروبة اجلزائر ،حماد املالي (86)
مجاعاة اساعلااء امليلاني اجلزائريني وأثرها اإلرالقي يف اجلزائر، املؤةية اسوطناة  ،أمحد اخلطاب (21)

 .35 ،31، ص ص6635 ،، اجلزائر سلكعاب
يف جملة  "،اساةعاعاار واسثّافة اسشاعباة يف اجلزائر" ن  أهاها اسدراةة اسيت قدنها إميانويل ةافان باعنوان (26)

 .، وترمجها أبو اسّاةم ةاعد اهلل6676 هـ/يناير6866رفر ( شهر RHMCاسعاريخ احلديث واملاعارر )
 .56، ص6661 ،دار اسغرب اإلةالني، بريوت، 2وآراء يف تاريخ اجلزائر،جأحباث  ،أبو اسّاةم ةاعد اهلل (24)
حتلاال عااًّا سلاعالقة اسيت ربطت امُليعاعِار بامُليعاعَار أو  Frantz Fanonفانون  زفرانع جند يف كعابات (28)

 ساعبأةطورة "اسغاسب باملغلوب"، ونظرة اسغازي األوربي سلاجعاع احمللهي واملرأة، قاث حتّدث فانون ع  

ع  اسّوانني سدى األورباني رة ، باإلضافة إىل املاعلونات املعوفه"ورافةدور "اس "هلاةاألاجلزائرية "املرأة 

د تاعّداسّرغبة يف و سلفعاات، رواج املبكهق واسّزاطلعنثل ةهوسة اس واتجمعاع اجلزائري، واساعادات اإلةالناة

https://www.marefa.org/
https://data.bnf.fr/fr/12500023/louis_milliot/
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ذوقان قرقوط، دار وغريها. انظر: فرانعز فانون: اساعام اخلانس سلثورة اجلزائرية، ترمجة  اسزوجات...

 .4112اسفارابي سلنشر، اجلزائر، 
 أبو اسّاةم ةاعد اهلل، أحباث وآراء، املكان نفيه. (22)
(25) Alf Andrew Heggoy, “Algerian Women and the Right to Vote: Some Colonial 

Anomalies", The Muslim World 64/3 (July 1974), pp. 228–235. 
نطّة ن يف م6667 يناير 65هـ املوافق ـ6885رباع األول  46 يف سدُو: René Justraboريناه جايرتابو  (21)

 ،اشاوعاًّ اناشًطو اًاناعلهكان . م4168 أغيطس 1 هـ/6282رنضان  46 يف يتوفهو اجلزائر،ب يكرناع

 يف اعضًوو ،م66276658هـ/68116874باسغرب اجلزائري بني عاني  بلاعباس ةاديندينة  عادةورار 

 . انظر:66236651هـ/68176875يف املدة ن   اجلزائرية ةاجلااعا

https://maitron.fr/spip.php?article137072   :66:64، اسياعة: 4141نايو  12مت اساطال  بعاريخ. 
(27) Feriel Lalami, "L’enjeu du statut des femmes durant la période coloniale en Algérie, 

Nouvelles Questions Féministes 27/3, (féminisme autour de la méditerranée), 2008, 
p.19. 

 6647بني عاني : ُينيب إىل احلاكم اساعام يف اجلزائر Projet Blum-viollette "فاوسات-بلوم"نشرو   (23)

ل واعند ورف ساون بلوم، اجلبهة اسشاعباةاسفرنياة ع  نوريس فاوسات وإىل رئاس احلكونة م 6646و

، مّت إقااء هذا املشرو  اسذي كان نوريس م6681هـ/6852 ةنةيف فرنيا  إىل قاادة احلكونةاألخري 

فاوسات قد اقرتقه قبل ذس  بينوات قلالة، واهلدف ننه هو ننح فئة ن  اجلزائريني نواساة سالقعالل باعض 

 حلّق يف اساقرتا  بهدف كيب وضاان وسائها املطلق سفرنيا.احلّوق اسيااةاة  وننها ا
اتجمعاع امليلم واجلااعات األورباة يف جزائر اسّرن اساعشري : قّائق  ،حيااوي نرابط نياعودة (26)

 .466، ص4161 ،حماد املاعراجي، دار هونة، اجلزائر مجة، تر4وإيديوسوجاات وأةاطري ومنطاات، نج
م، وهو روائي ونؤّرخ 63116626 هـ/64346856: عاش بني ةنيت Louis Bertrandسويس برتراند  (51)

فرنيي، حيال شهادة اسدكعوراه يف األدب، كان أةعاذ بثانوية اجلزائر اساعاراة، وعضو األكادمياة 

 اسفرنياة. انظر:

 https://data.bnf.fr/fr/12002733/louis_bertrand/  :اسياعة: 4141نايو  12مت اساطال  بعاريخ ،

66:45. 
أمحد توفاق ب  حماد ب  أمحد مب حماد املدني اسّّبي اسغرناطي، نفكهر وكاتب جزائري  ُوسد بعونس  (56)

جبانع  م، نشأ بعونس وتاعلهم بها واسعحق6366هـ املوافق سلفاتح ن  شهر نوفارب 6867مجادى اسثاناة  42يف 

م، وبيبب نشاطاته اسنضاساة ضد اساقعالل اسفرنيي مّت اسّبض علاه وةجنه 6668هـ/6886اسزيعونة عام 

م. كان ن  نؤّةيي احلزب اسدةعوري اسعونيي عام 6663هـ/6881م قعى ةنة 6665هـ/6888ةنة 

ب اساعاملاة م. كاا أّدت نشاركعه يف احلااة اسيااةاة وكعاباته يف اسصحافة عّب احلر6641هـ/6883

م، فاعاد إىل اجلزائر واهعّم باسّضايا اسوطناة املغارباة، وانضّم إىل 6645هـ/6828األوىل إىل نفاه ةنة 

فريق حترير جملة "اسشهاب" اإلرالقاة، وةاهم يف اسنشاط اإلرالقي باجلزائر، وةاهم يف تأةاس 

https://maitron.fr/spip.php?article137072
https://maitron.fr/spip.php?article137072
https://data.bnf.fr/fr/12002733/louis_bertrand/
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م. ن  أشهر نؤسفاته: 6686نايو  5فق هـ املوا6826ذو احلجة  67مجاعاة اساعلااء امليلاني اجلزائريني يف "

م، "امليلاون يف رّلاة وجنوب إيطاساا" اسذي ظهر باعد احلرب 6684هـ/ 6851"كعاب اجلزائر" عام 

م وكعاب "هذه هي اجلزائر" اسذي نشره باسّاهرة ةنة 6621هـ/6815اساعاملاة اسثاناة يف عام 

يرية، وكان أقي  داعًاا هلا، قبلها أعل  م، وعّرف فاه بعاريخ اجلزائر وثورتها اسعحر6657هـ/6871

م، قاث ساعب دورًا نهّاا خالهلا فّد كان 6651هـ/6875انضاانه سلثورة اجلزائرية ن  اسّاهرة عام 

دبلوناةاًّا ونرتمًجا إلتّانه اسلغعني اساعرباة واسفرنياة. كاا خلهف أمحد توفاق املدني نذكهراته اسشخصاة 

ثة أجزاء ردرت بعواريخ خمعلفة، باعد اةعّالل اجلزائر وارل نشاطه حتت عنوان: "قااة كفاح" يف ثال

م. انظر: أنال ناعوشي، "أمحد توفاق املدني: 6638أكعوبر  63هـ/6212حمرم  66إىل أن وافعه املناة يف 

، 18حملة ع  إةهاناته اسثّافاة ودوره اسدبلوناةي يف اسثورة اجلزائرية"، جملة اسبحوث اسعارخياة، نج.

 .  668467ص ، جاناعة حماد بوضااف، امليالة، اجلزائر، ص4166ارس ، ن16 
املّصود بأورباي اجلزائر هنا  هي فئة كبار املاعّاري ، اسيت ةّخرت كل جهودها سإلبّاء على اسوضع  (54)

، وذس  بهدف احلفاظ على انعاازاتها اسيت قصلت علاها، وحتكهاها يف statut quoاسراه  يف اجلزائر 

 .467املرجع اسيابق، ص ،حيااوي نرابط نياعودة انظر:ن اجلزائر امليعاعارة. تياري شؤو
(58) NaïmaKitouni-Dahmani,  "Femmes dans la tourmente coloniale", Confluences 

méditerranée 19 (1996), p.48. 
 .761شارل روبري أجرون، املرجع اسيابق، ص (52)
أة امليلاة يف ضوء اسصرا  اسفكري، اسزيعونة سإلعالم واسنشر، املر نيأسة ،كاال نور اسدي  خندودي (55)

 .65 ،62، ص ص6636 ،اجلزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


