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أفريقيا قارتنا -العدد 27  يوليو 2018شخصية العدد

المرأة الجزائرية 
من الكفاح 

والتحرر إلى 
التنمية والبناء

       تلعـــب المـــرأة دوراً اساســـيًا فـــي المجتمـــع ولقـــد اثبتـــت ذلـــك عبـــر العصـــور، فمهامهـــا ال تقتصـــر فقـــط فـــي 
التنظيـــف والتربيـــة لكـــن أبعـــد مـــن ذلـــك فعـــادة نجدهـــا تشـــتغل فـــي المنـــزل وخارجـــه، وتاريـــخ المـــرأة الجزائرية 
حافـــل باإلنجـــازات المهنيـــة، فمـــن العمـــل اليـــدوي والحرفـــي الـــذي كانـــت تقـــوم به ســـابقًا، أصبحت اليـــوم تحتل 
مناصـــب مرموقـــة، وليـــس ثمـــة شـــك فـــي أن الوجـــود المتزايـــد للمـــرأة الجزائريـــة فـــي الحيـــاة العامـــة يمثـــل أحـــد 
ركائـــز التغييـــر االجتماعـــي واالقتصـــادي الـــذي تعيشـــه الجزائـــر منذ خمســـين ســـنة من اســـتقاللها، حيث تمثل 
مواكبـــة المـــرأة الجزائريـــة مســـار التغييـــر الحاصـــل انعكاســـًا لدورهـــا وفعاليتها فـــي مختلف المياديـــن، لترتفع 
نسبة النساء العامالت فى الجزائر ارتفاًعا كبيراً فى السنوات األخيرة، لتصل إلى ما يقارب الـ20% من مجموع 
عدد الســـكان الناشـــطين، علمًا أن أغلبهن يشـــغلن وظائف فى مجال التعليم والصحة والقضاء، وال يزال مؤشـــر 
نســـبة النســـاء العامـــالت فـــي تصاعـــد مســـتمر ســـواء فـــى المدن أو فـــى الريف، ما يفســـر تغير الكثير مـــن المفاهيم 

فـــي المجتمـــع الجزائري.



الرائـــدات  النســـاء  ومـــن 
"احـــالم  نجـــد  الجزائـــر  فـــى 
مســـتغانمي" الكاتبـــة واألديبـــة 
عربيـــًة  شـــهرًة  القـــت  التـــى 
علـــى  حائـــزة  وهـــي  واســـعة 
جائـــزة نجيـــب محفـــوظ 1998 
عـــن روايتهـــا "ذاكـــرة الجســـد"، 
و"آســـيا جبـــار" الروائيـــة وهـــى 
الشخصية العربية األولى التي 
ـــة الفرنســـية  تدخـــل األكاديمي
تكتـــب  جزائريـــة  كروائيـــة 
ورد  وقـــد  الفرنســـية،  باللغـــة 
اســـمها فـــى الئحـــة المرشـــحين 

نوبـــل،  لجائـــزة 
و"لويـــزة حنـــون" أول 
امـــرأة عربيـــة تتـــرأس 
وتـــم  سياســـًيا  حزًبـــا 
فـــى  ســـيرتها  إدراج 
الطبعـــة الثالثيـــن من 
الموسوعة األمريكية 
"هـــوز هـــو عبـــر العالـــم" 
الســـير  تضـــم  التـــي 
ألشـــهر  الذاتيـــة 
الشـــخصيات العالمية 
عـــّدة،  مجـــاالٍت  فـــى 
و"حســـيبة بولمرقـــة" 
العبـــة جزائريـــة، أول 
امـــرأة عربيـــة تفـــوز 
بلقـــب عالمـــي عندمـــا 

حققـــت المركـــز األول فـــي ســـباق 1500م فـــى ألعـــاب 
القـــوى وال ننســـى المناضلـــة "جميلـــة بـــو حيـــرد" 
أيقونـــة الثـــورة الجزائريـــة التى قاومت المســـتعمر 
الفرنســـي منـــذ دخولـــه إلـــى البـــالد ســـنة 1830، إلـــى 
ـــو عـــام 1962. ـــوم خروجـــه فـــى الخامـــس مـــن يولي ي

إن المـــرأة الجزائريـــة ال تعيـــش لنفســـها بـــل 
دائًما تعيش لغيرها سواء أوالدها وزوجها وعائلتها 

عامـــة تقضـــي معظـــم حياتها في خدمتهـــم والمرأة 
العاملـــة نجدهـــا تشـــتغل خـــارج المنـــزل فـــي دوام 
كامـــل وعنـــد رجوعهـــا تواصل مهمتها فـــى المنزل  
حتـــى المـــرأة الماكثـــة فـــي البيـــت لهـــا مســـئوليات 
ومهـــام أكثـــر غيـــر التنظيـــف والتربيـــة لكـــن عليهـــا 
ايجـــاد مهنـــة أو وســـيلة تجلـــب لهـــا دخـــل تعيـــل بـــه 

عائلتهـــا إن احتاجـــت.
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ال  مهمتهـــا  أن  كمـــا 
تقتصـــر فقـــط علـــى االعمال 
التربيـــة  مـــن  المنزليـــة 

لكـــن  والتنظيـــف  والطبـــخ 
مهمتهـــا تتعـــدي هـــذه االخيـــرة، 
إلـــى مســـاعدة الرجـــل بـــل وتعـــد 
نجـــد  ولهـــذا  أساســـياتها  مـــن 
الجزائريـــات  النســـاء  أغلبيـــة 
تتقن أشـــغال يدوية لتساعدها 
بمدخـــول ولـــو بســـيط، فالمراة 
الجزائريـــة األفريقيـــة تهـــوى 
اليدويـــة  باألشـــغال  القيـــام 
وخاصة اشغال الـ"الكروشيه"، 
ــذا والتـــي  ــا هـ ــزال ليومنـ وال تـ
نســـميها بلهجتنـــا الجزائريـــة 
صنعـــة، فهنـــاك مثـــل يقـــول 
"صنعـــة اليدين خيـــر من مال 
جديـــن" المعنـــى لهـــذا المثـــل 
أنـــه اذا ورثـــت صنعـــة تبقـــى 
ـــى لكـــن مهمـــا ورثـــت  وال تفن
من المـــال فيأتي يوم ينتهي، 
باإلضافـــة الـــى ميلهـــا إلـــى 

تنســـيق الزهـــور التـــي تزيـــن بهـــا 
منزلها، كما أن المرأة الجزائرية 

تهـــوى ســـماع الموســـيقى إلـــى حـــدِّ 

ــيقى علـــى  ــتمع الـــى الموسـ ــان، فهـــي تسـ اإلدمـ
مختلـــف أنواعهـــا:

 وإليكـــم نعـــرض بعـــض مـــن أهـــم الحـــرف 
اليدويـــة التـــى تتقنهـــا المـــرأة الجزائريـــة: 

الطرز: 	*
وهـــي مـــن أشـــهر االعمـــال اليدويـــة التـــي 
ـــا هـــذا وتتعـــدد أنواعـــه حســـب  ال تـــزال ليومن
المناطـــق خاصـــة، فالجزائـــر تعتبـــر مـــن 
أكبـــر البلدان األفريقيـــة والعربية، ومثال 
فـــى الشـــمال نجـــد )مجبـــود، شـــبيكة، فتلـــة، 
ـــر، نجمـــة،   ـــر القصـــب، كنتي شـــعرة، حري
طـــرز عاصمـــي، فتلة، نقطـــة الظل، نقطة 
بالسترينا ثيفحيرين )البساتين( عصري 
ذو إلهـــام بربـــري(  أمـــا فـــي الجنـــوب نجـــد 

أيضـــا طـــرز تقليـــدي خـــاص بهـــم .
*النسج:

اللبـــاس  البرنـــوس  نســـج  مثـــل 
الخـــاص بالرجـــل  الجزائـــري أو كل 
مـــا يخـــص المنـــزل من شراشـــيف وأغطية 

وغيـــر ذلـــك.
*الطبخ: 

تنتشـــر الصناعـــات الغذائيـــة بيـــن األســـر 
الريفيـــة والتـــى تعتمـــد علـــى منتجـــاٍت محليـــٍة مثـــل: 
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المربات بأنواعها، ودائًما ما تبدع المرأة الجزائرية 
فـــي الطبـــخ ســـواء فى المناســـبات أوغيـــر ذلك، اذا من 
أجـــل مدخـــول ولـــو بســـيط نجدهـــا تغتنـــم الفرصـــة 
مـــن أجـــل ذلـــك مثـــاًل عندنا موســـم الصيـــف معروف 
أنـــه يكثـــر فيه مناســـبات االفراح، الـــزواج، النجاحات، 
ـــا تســـتقبل المـــراة شـــتى  ـــاد الـــى غيـــر ذلـــك هن األعي
أنـــواع الطلبيـــات مـــن بينهـــا التـــي يتوجـــب تحضيرهـــا 
نجـــد الحلويـــات بشـــتى أنواعهـــا خاصـــة التقليديـــة 
مثـــل المقـــروط أو البقـــالوة وغيرهـــا مـــن الحلويات 
المعاصـــرة، أمـــا االطبـــاق فتتنـــوع حســـب المنطقـــة 
ـــد منطقـــة قســـنطينة فهـــي  ـــل الشـــمال بالتحدي مث

معروفـــة بالرشـــة، الطاجيـــن الحلـــو، 
أمـــا منطقـــة بســـكرة معروفـــة 

بالطبـــق الشخشـــوخة وطبـــق 
الكســـكس المعـــروف فـــي 

الجزائـــر كافـــة.
أيضـــًا صناعـــة  	*
المشـــهور  الفخـــار 
شـــمال  فـــي  خاصـــة 

الجزائـــر حيـــث تعتبـــر 
صناعـــة األدوات المنزلية 

الخاصـــة بـــاألكل والشـــرب 
من أقدم الصناعات التي مارسها 

الشعب الجزائري؛ حيث ُيحضرون 
األوديـــة  مـــن  الصلصـــال  الطيـــن 
حتـــى  جيـــد  بشـــكل  ويعجنونـــه 
تتماســـك العجينـــة فيصنعـــون منهـــا 
األوانـــي المطلوبـــة، وتبـــدأ عمليـــة 
زخرفتهـــا، ثـــم يضعونها في فرن ذو 
حـــرارة عاليـــة مـــن أجـــل أن تكتســـب 
ثـــم تصبـــغ  المطلوبـــة،  الصالبـــة 
بألـــوان طبيعيـــة جميلـــة لتصبـــح 
ـــى  بعدهـــا صالحـــًة لالســـتعمال وإل
غيـــر ذلـــك مـــن األعمـــال المســـتمرة 
ليومنـــا هـــذا وهنـــاك المنســـية مـــع 

دخـــول عالـــم التكنولوجيـــا. 

ايضـــًا ال تبخـــل المـــراة علـــى زوجهـــا فـــي مـــد يـــد 
المســـاعدة خـــارج المنـــزل، فمثـــال فـــي الفالحـــة لهـــا 
نصيـــب مـــن العمـــل فنجـــد فـــي موســـم جنـــي الزيتون 
نجد كل النساء خاصة منطقة القبائل)األمازيغ( 
يذهبـــن مـــع أزواجهـــن لجنـــي الزيتـــون وفـــي موســـم 
الحصاد أو الزراعة كذلك تذهب معه للمساعدة.

وتبقى هذه بعض من األعمال التي تقوم بها 
هذه المراة الجزائرية  رغم وجود الرجل معها، 
لكن هذا ال يعني أن الرجل ليس له مسئوليات أو 
تخلى عنها، لكن دائًما يتشارك المسئوليات مع 
الزوجة وفى حالة ما اذا غاب الرجل 
فيكون المجهود أكثر 
فأكثر فتضطر 
للعب الدورين، 
دور األم 
ودور األب 
فمثل هذه 
الظروف 
تجبرها 
حتى 
على اتقان 
اعمال خاصة 
بالرجل.

اعداد/ بوحمد سهيلة - كاتبة جزائرية 

صناعة الحلوي والفخار من اشهر االعمال بالجزائر 


