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إثيوبيا  في  متميزة  بمكانة  المرأة  حظيت 
قدمت  حيث  الطويل،  تاريخها  إمتداد  علي 
والرياضة  الفن  مجاالت  في  مضيئة  نماذج 
والسياسة واالقتصاد وغيرها. فكانت المرأة في 
إثيوبيا اإلمبراطورة التي ألهمت بناء عاصمة 
الحديثة واختارت لها اإلسم والموقع  إثيوبيا 
)اإلمبراطورة تيتو(، كما كانت الفنانة التي 
إثيوبيا،  وخارج  داخل  اآلفاق  شهرتها  بلغت 
حيث حملت عبء نهضة الحركة المسرحية 
والغنائية في إثيوبيا طيلة 30 عامًا من العطاء 
آسناكيتش  والمغنية  )الفنانة  المتواصل 
العداءة  فهي  لذلك،  وباإلضافة  ورقو(. 
األوليمبية التي سجلت أرقامًا قياسية وأبهرت 
العالم في المحافل الدولية )تيرونيش ديبابا(. 
السبق  فضل  اإلثيوبية  للمرأة  كان  كما 
اقتدت  ناجح  إقتصادي  نموذج  تأسيس  في 
بخبراتها  ساهمت  حيث  المجاورة،  الدول  به 
السلع  بورصة  تأسيس  في  والعلمية  العملية 
اإلثيوبية لتكون منصة لتبادل السلع وتحقيق 
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2018 عام 
المرأة اإلثيوبية

إقتصادية أكبر  فائدة 
للمزارعين )د. إليني جبرا-مدهين(. ومؤخراً، 
بتعيين  الممتد  اإلثيوبية  المرأة  كفاح  ُتوج 
الدبلوماسية المخضرمة "سهلي-ورق زودي" 
تاريخ  في  للجمهورية  رئيسًا  إمرأة  كأول 
إثيوبيا، وأيضًا تعيين "عائشة محمد"  كأول 

إثيوبيا. في  للدفاع  وزيراً  إمرأة 
ونسلط هنا الضوء علي بعض النماذج 

اإلثيوبية    للمرأة  المضيئة 
"سهلي- ورق زودي في خطاب تنصيبها 

رئيسًا للجمهورية"
للجمهورية  رئيسًا  إمرأة  أول  هي  	-
 1950 فبراير   21 في  ولدت  إثيوبيا.  تاريخ  في 
ودرست  أبابا،  أديس  اإلثيوبية  بالعاصمة 
بالعاصمة  الليسيه-جبراماريام  بمدرسة 
األساسي  التعليم  مرحلة  في  اإلثيوبية 
مونبيليه  جامعة  من  تخرجت  ثم  والثانوي. 

سهلي-ورق زودي

أفريقيا قارتنا -العدد 28 ديسمرب 2018املرأة األفريقية 
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وهي  الطبيعية،  العلوم  درست  حيث  بفرنسا، 
واإلنجليزية  األمهرية،  اللغات  تتحدث 

. نسية لفر ا و
يتم  إثيوبيا  تاريخ  في  إمرأة  ثاني  هي   	-
تعيينها كسفيرة، حيث شغلت منصب سفير 
في  مقيم  غير  وسفير  السنغال،  فى  إثيوبيا 
وجامبيا  بيساو  وغينيا  األخضر  والرأس  مالي 
وغينيا في الفترة من 1998-1993. ثم أصبحت 
سفيرة إلثيوبيا في جيبوتي من 1993-2002 قبل 
السلطة  في  الدائم  إثيوبيا  مندوب  تصبح  أن 
الحكومية للتنمية "اإليجاد". ثم عملت سفيراً 
إلثيوبيا في باريس ومندوب أديس أبابا الدائم 
منصب  شغلت  ثم  اليونسكو،  منظمة  في 
المندوب الدائم إلثيوبيا في االتحاد األفريقي 
األمم  في  ألفريقيا  اإلقتصادية  واللجنة 

 .UNECA المتحدة 
الممثل  ُعينت في منصب   ،2011 في عام  	-
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس 
المتكامل  السالم  لبناء  المتحدة  األمم  مكتب 
شغلت  ثم  الوسطي،  أفريقيا  جمهورية  في 
في  المتحدة  األمم  مكتب  رئيس  منصب 
في  المكتب  أصبح  حيث  كينيا،  نيروبي، 
أهمية  المتحدة  األمم  مراكز  أكثر  عهدها 

أفريقيا.  ووسط  شرق  منطقة  في 
االختيار  عليها  وقع   ،2018 يونيو  في  	-
المتحدة  العام لألمم  كممثل خاص لألمين 
األمم  مكتب  ورئيس  األفريقي  االتحاد  في 
وكيل  بدرجة  القارية  بالمنظمة  المتحدة 
هذا  تتولي  إمرأة  أول  لتصبح  العام،  األمين 

 . لمنصب ا
وفي 25 أكتوبر 2018، اختارها البرلمان  	-
رئيسًا  إمرأة  كأول  باإلجماع  اإلثيوبي 
موالتو  للرئيس  خلفًا  إثيوبيا  في  للجمهورية 
تشومي، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق. 

وخالل مراسم تنصيبها كأول رئيسة  	-
للبالد، دعت سهلي ورق زودي اإلثيوبيين إلى 
البالد،  أنحاء  جميع  في  الدائم  السالم  تعزيز 
النواب  مجلس  ألعضاء  شكرها  عن  وأعربت 
لتعيينها رئيسة للبالد. وقالت "يسعدني أن أعبر 
النواب  لتعييني  العميق لمجلس  امتناني  عن 
أتمكن من  ألن أصبح رئيسة هذه األمة حتى 
خدمة بلدي وشعبي". وأضافت "يجب أن يمتد 
إصالح القيادة أيضًا إلى المناطق وعلى جميع 
عميقة  بطريقة  الحكومي  الهيكل  مستويات 
القادمة".  لألجيال  واألمل  الفرصة  إلعطاء 
مالئمة  مدى  عن  حديثها  معرض  وفي 
البالد  في  الحالية  اإلصالحات  استمرارية 
دون انقطاع، قالت سهل ورق زودي  "إذا كان 
على  يشجع  حاليًا  الجاري  اإلصالح  برنامج 
تعزيز القدرة والمشاركة واالستفادة العادلة 
بالتأكيد  للنساء والرجال، فإن بالدنا يمكنها 

الفقر".  من  الخروج 
بين  الوحدة  إلى  الحاجة  وأكدت على  	-
التنمية  أجل  من  المجتمع  قطاعات  جميع 
هذه  في   " أنه  إلى  وأشارت  للبالد،  السلمية 
عدداً  البالد  فيها  تواجه  التي  الزمنية  الفترة 
في  الدخول  لنا  ينبغي  ال  التحديات،  من 
السالم  أجل  من  البعض  فيه  يدعو  موقف 
بينما يعمل اآلخرون إلعاقة اإلصالح". وقالت 
وجميع  المعارضة  واألحزاب  "الحكومة  إن 
أجل  من  تعمل  أن  يجب  المعنية  األطراف 
في  والمساهمة  والوحدة  والمحبة  السالم 
تنمية البالد من خالل التركيز على القضايا 

األساسية".  الوطنية 
المرأة  أهمية  على  أكدت  كما  	-
كمصدر لألسرة التي هي حجر األساس في 
إلى  الحاجة  على  أيضًا  وشددت  الدولة،  بناء 
السالم والهدوء في البالد، ودعت جميع النساء 
التعليم  تحسين  نحو  السعي  إلى  البالد  في 

. لمهنية ا و
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في  للدفاع  وزيراً  ُتعين  إمرأة  أول  هي  	-
إثيوبيا ،ولدت في منطقة العفر بشرقي إثيوبيا 
في عام 1979 وحصلت علي درجة البكالوريوس 

أبابا. أديس  المدنية من جامعة  الهندسة  في 
شغلت منصب رئيس مكتب إقليم العفر  	-
للوقاية من الكوارث واألمن الغذائي في الفترة 

بين عامي 2011- 2015.
شغلت في عام 2015 منصب وزير السياحة  	-
الجتذاب  استراتيجية  وضعت  حيث  والثقافة 
إلي  بالنظر  العالمية  السياحة  من  المزيد 
وتشمل  إثيوبيا  في  السياحي  الجذب  مواطن 
الديناقيل،  منخفض  األزرق،  النيل  منابع 
وغيرها.   أكسوم  مسالت  اللبيال،  كنيسة 

منصب    2018 أبريل  في  شغلت  ثم  	-
نظراً  العمراني  والتخطيط  البناء  وزير 
لخبراتها في مجال اإلنشاءات، وكانت أحد 
مشروع  إنشاء  علي  المشرفين  المهندسين 

النهضة. سد 
وفي16 أكتوبر2018، وقع عليها االختيار  	-
تاريخ  في  للدفاع  وزيراً  إمرأة  أول  لتصبح 

 . إثيوبيا

رئيس  منصب  تتولي  إمرأة  أول  هي  	-
حيث  إثيوبيا،  في  العليا  الفيدرالية  المحكمة 
رشحها رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد لتولي 
المنصب الرفيع ووافق البرلمان اإلثيوبي في 
نوفمبر 2018 علي اختيارها باإلجماع. ولدت في 
إقليم بني شنجول  1964 بآسوسا، عاصمة  عام 

بإثيوبيا.  جوموز، 
أبابا  أديس  جامعة  في  القانون  درست  	-
وتخرجت في عام 1986، وفي الفترة من 1998-

1992 عينت قاضيًا في المحكمة العليا بإثيوبيا، 
قانوني  كمستشار   1993 عام  في  واُختيرت 

اإلثيوبي.  الدستور  صياغة  للجنة 
اإلثيوبيات  المحاميات  جمعية  أسست  	-
واشتهرت  لها،  تنفيذي  مدير  أول  وكانت 
بكونها إحدي أبرز الناشطات في مجال حقوق 

المرأة. 
في عام 2011، أسست Enat Bank "بنك  	-
المرأة" وهو المصرف األول من نوعه ربما في 
الخدمات  كافة  بتقديم  يعني  الذي  العالم 
للمرأة  قروض  وتوفير  والمصرفية  المالية 
مشروعات  تنفيذ  في  لمساعدتها  اإلثيوبية 

ومتوسطة.  صغيرة 

مآزا آشنافي عائشة محمد
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د. إيلين جبرا-مدهين

إلي  فيها  ترافعت  قضية  أشهر  تحولت  	-
العالمية  الفنانة  إنتاج  من   "Difret" فيلم 
ريفية  فتاة  عن  دافعت  حيث  جولي"،  "أنجلينا 
قامت بقتل خاطفها ليتزوجها في ُعرف كان 
ُيمارس علي نطاق واسع في الريف اإلثيوبي، 
بحقها  قامت  الفتاة  إن  مرافعتها  في  قائلة 

نفسها.   عن  الدفاع  في  الطبيعي 
جوائز  عدة  علي  آشنافي  مآزا  حصلت  	-
وجائزة  األفريقية،  القيادة  جائزة  شملت 
بعدها  وُرشحت   ،2003 عام  في  الجوع  مشروع 

للسالم.  نوبل  لجائزة  بعامين 
 د.إيلين جبرا-مدهين مؤسس بورصة 

السلع اإلثيوبية
ألول  التنفيذي  والمدير  مؤسس  هي  	-
وهي   ،2008 عام  في  اإلثيوبية  للسلع  بورصة 
إقتصادية مرموقة شغلت عدة مناصب رفيعة 

وبمعهد  الدولي  بالبنك 
أبحاث سياسات الغذاء. ولدت 
في 12 يوليو، 1964 بالعاصمة 
عدة  في  وعملت  أبابا،  أديس 
تنزانيا،  هي  أفريقية  دول 

أفريقيا. وجنوب  وكينيا، 
علي  حصلت  	-
االقتصاد  في  الدكتوراة 
جامعة  من  التطبيقي 

ودرجة  المتحدة،  بالواليات  ستانفورد 
الماجستير من جامعة ميتشجان، وبكالوريوس 
وهي  كورنيل،  جامعة  من  االقتصاد  في 
وتجيد  السويسرية  الجنسية  علي  حاصلة 
واإلنجليزية  والسواحيلية  األمهرية  اللغات 

  . نسية لفر ا و
تأسيس  وراء  الدافعة  القوة  كانت  	-
في  تسهم  كمنصة  اإلثيوبية  السلع  بورصة 

تواصل المزارعين اإلثيوبيين و تجار الحبوب 
مع السوقين اإلقليمي والعالمي 
ولنقل الزراعة في إثيوبيا إلي 
حيث  كليًا،  جديد  مستوي 
في  نظرها  وجهة  تلخصت 
بيع  من  المزارعين  تمكين  أن 
محاصيلهم في سوق مفتوحة 
حافزاً  يشكل  عادلة  بأسعار 
زيادة  في  اإلسهام  شأنه  من 
إثيوبيا  وتجنيب  اإلنتاجية 

الغذاء.  أزمات  مخاطر 
إثيوبيا في  العام في  اُختيرت شخصية  	-
عام 2010، وحصلت علي جائزة يارا النرويجية 
الغذائي  اإلنتاج  مجال  في  البارزة  إلسهاماتها 
لمخاطبة  الدعوة  لها  ُوجهت  كما  المستدام. 
قادة العالم في قمة 8- بالواليات المتحدة في 
فيه  اُختيرت  الذي  العام  نفس  وهو   2012 عام 
واحدة من أكثر 100 شخصية أفريقية تأثيراً. 

د.إيلين جبرا - 
مدهين اُختيرت 

واحدة من أكثر 100 
شخصية أفريقية 
تأثيراً فى عام 2012
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تفوز  العالم  في  عداءة  أول  هي  	-
بالميدالية الذهبية في سباقي 5000، 10000 
وكانت   2008 بكين  أوليمبياد  في  متر 
لقبها  علي  تحافظ  أيضًا  عداءة  أول 
التوالي  علي  الثانية  للمرة  األوليمبي 
 .2012 لندن  بأوليمبياد   10000 سباق  في 

 1 في  ديبابا  تيرونيش  ولدت  	-
بإقليم  آرسي،  بمقاطعة   1985 يونيو 
 2000 أوروميا، إثيوبيا. وانتقلت في عام 
مارست  حيث  أبابا،  أديس  للعاصمة 
رياضة العدو وشاركت في سن الـ 15 
بلجيكا   ،   WCCC العالم  بطولة  في 
في  ثم  خامسًا،  حلت  حيث   2001 في 
عام 2002 فازت بالميدالية الفضية في 
البطولة ذاتها، بدبلن، أيرلندا، وحققت 
الذهبية في البطولة التالية في لوزان 

  .2003 عام  بسويسرا 
أصغر  كانت   ،2004 عام  في  	-
عداءة إثيوبية تشارك في األوليمبياد، 
5000 مترا في  حيث شاركت في سباق 
بالبرونزية.  وفازت  أثينا  أوليمبياد 

قياسيًا  رقمًا  سجلت   ،2005 عام  وفي  	-
بالواليات  ببوسطن  5000 متراً  عالميًا في سباق 
األول  المركز  في  جاءت  حيث  المتحدة، 
مسجلة 14:32:39 دقيقة، قبل أن تكسر رقمها 
القياسي وتسجل رقمًا آخر في سباق 5000 متراً 
حققت  حيث   2008 عام  في  النرويج  بأوسلو، 
وفي  دقيقة.   14:11.15 مسجلة  األول  المركز 
علي  بحصولها  المجد  قمة  بلغت  ذاته،  العام 
بكين،  بأوليمبياد  متر   10000 سباق  في  الذهبية 
في  المسجل  القياسي  الرقم  حطمت  حيث 
أوليمبياد سيدني عام 2000 وهو 30:17.49 بفوزها 

دقيقة.   29:54.66 في  بالسباق 

وفي نفس البطولة، فازت بذهبية 5000 متراً، 
لتصبح أول إمرأة تفوز بالسباقين في بطولة 
ثم  األوليمبية.  األلعاب  تاريخ  في  واحدة 
أوليمبياد  في  األوليمبي  لقبها  علي  حافظت 
لندن 2012، بفوزها بالذهبية للمرة الثانية علي 

التوالي.  
وعلي إمتداد تاريخها الرياضي الحافل،  	-
 14 ديبابا  تيرونيش  اإلثيوبية  العداءة  حققت 
األلعاب  و  العالم  بطوالت  في  ذهبية  ميدالية 
من  وغيرها  األفريقية  واأللعاب  األوليمبية 

تيرونيش ديبابا 

إعداد: مصطفى امحدى
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طلـــت "كاميســـا كامـــارا"، كوجـــه نســـائى نشـــط علـــى الســـاحة الدبلوماســـية بدولـــة مالـــي عقـــب فـــوز الرئيـــس 
المالي "إبراهيم أبو بكر كيتا"، بدورة رئاسية ثانية، حيث تم تعينها كوزيرة  للشئون الخارجية في التشكيل 
الحكومـــي الجديـــد برئاســـة "ســـومايلو بوبـــاي مايجـــا"، الـــذي لعـــب دوًرا حاســـًما فـــي فـــوز "كيتـــا" فـــي اإلنتخابـــات 

الرئاســـية بعد منافســـة قوية مع مرشـــح المعارضة،"ســـوماييال سيســـيه".
 تبلـــغ "كامارا"،مـــن العمـــر 35 عاًمـــا، ولديهـــا ثـــالث جنســـيات"مالية وفرنســـية وأمريكيـــة"، وكانت تشـــغل ســـابقًا 

منصـــب مستشـــارة للرئيس"كيتا" للدبلوماســـية والعالقـــات الخارجية.
ولـــدت فـــي مدينـــة جرونويـــل - جنـــوب شـــرق فرنســـا، مـــن عائلـــة ماليـــة، وصلـــت إلـــى فرنســـا فـــي الســـبعينيات مـــن 
القـــرن الماضـــي. وحصلـــت علـــى شـــهادة جامعيـــة فـــي العالقـــات الدوليـــة فـــي 2006، ثم على شـــهادة الماجســـتير في 
االقتصاد الدولي بجامعة مانديس فرانس بمدينة جرونوبل، ودرجة الماجستير في العلوم التطبيقية واللغات 

األجنبيـــة، بجامعة"دنيس ديـــدرو" في باريس.

نماذج مشرفة 
ومتألقة للمرأة 

فى مالى

"كاميسا كامارا" 
أصغر وأول امرأة 

تشغل منصب 
وزيرة خارجية 

مالى 
"كاميسا كامارا"
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فـــي عـــام 2005، قامـــت بالتدريـــب فـــي مجـــال العالقات 
الدوليـــة بمكتـــب األمـــم المتحـــدة بواشـــنطن، وفـــي 2007 
تلقـــت دورات تدريبيـــة فـــي البنـــك األفريقـــي للتنميـــة 
بتونـــس، ثـــم أسســـت "المنتـــدى اإلســـتراتيجي لمنطقـــة 
الســـاحل"، وســـافرت بعـــد ذلـــك إلـــى الواليـــات المتحـــدة، 
حيث شغلت هناك مناصب عدة، من بينها نائبة مدير 
الصنـــدوق الوطنـــي األمريكـــي لدعـــم الديمقراطيـــة، 
وتـــم تكليفهـــا بمتابعـــة الملفـــات المتعلقـــة بـــدول غـــرب 

ووســـط أفريقيـــا.
كما ُيعرف عنها أنها ناشطة في مجال الحوكمة 
الرشـــيدة فـــي أفريقيـــا، وهـــى أول محللـــة سياســـية مـــن 
مالـــي تعتمدهـــا قنـــاة CNN فـــي تناولها ألحـــداث القارة 
السمراء، وقد عملت ضمن طاقم الحزب الديمقراطى 
األمريكـــي خـــالل اإلنتخابـــات الرئاســـية األمريكيـــة فى 
نوفمبر 2016 مع وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة 

هيالري كلينتون.
ــا المنصـــب قدمـــت  ــا عقـــب توليهـ ــح لهـ فـــي تصريـ
ـــا مـــن الحفـــاظ  "كامـــارا"، الشـــكر لوالدهـــا الـــذي مكنه
على عالقة حميمة مع بلدها األصلي وقالت "عائلتي 
كانـــت تخشـــى أن أضيـــع الروابـــط التـــي كنـــت أملكهـــا 
مـــع مالـــي، لذلـــك كنـــت أقضـــي عطلـــة الصيـــف هنـــاك، 
واليـــوم أشـــعر بـــأن مالـــي جـــزء مـــن ذاتـــي"، وتظـــل فكـــرة 
ــع  ــية مـ ــور السياسـ ــاء الجسـ ــرز هى"بنـ ــارا"، األبـ "كامـ

ـــا". أفريقي
يذكـــر أن حكومـــة مالـــي الجديـــدة تضـــم 32 وزيـــراً 
ـــات  ـــة التـــي ســـاندت الرئيـــس فـــي االنتخاب مـــن األغلبي
الرئاسية األخيرة وبعض التكنوقراط وحصلت النساء 

علـــى 11 حقيبـــة وزاريـــة مـــن بينهـــا وزارة الخارجيـــة.
اإلدارة  إصـــالح  وزيـــرة   - بولـــي  صفيـــة 

والشـــفافية
ومـــن أمثلـــة المـــرأة الفاعلـــة فـــى المجتمـــع المالـــي، 
صفية بولى، التي تم اختيارها وزيرة الدولة لإلصالح 
اإلدارى والشـــفافية، ولهـــا  تاريـــخ واضـــح مـــن العمل في 
المنظمـــات المدنيـــة واالجتماعيـــة، كمـــا أنهـــا تتمتـــع 
ــى اإلدارة  ــرة فـ ــة، وخبـ ــات الدوليـ ــي العالقـ ــارة فـ بمهـ

الماليـــة .

و "بولـــى"، حاصلـــة علـــى درجـــة الماجســـتير  فـــي 
إدارة األعمال، من جامعة والية فلوريدا األمريكية 
عـــام2000، ولديهـــا خلفيـــة أكاديميـــة ومهنية، ويرى 
الخبـــراء أنهـــا قـــادرة علـــى تبنـــي مبادئ حاســـمة أثناء 
وجودهـــا فـــى منصبهـــا، حيـــث قضـــت معظـــم حياتهـــا 

المهنيـــة فـــي منظومة األمـــم المتحدة.
شـــغلت صفيـــة بولـــي خالل الفترة من أغســـطس 
2008 - يوليـــو 2010 منصـــب المســـئولة عـــن اإلدارة 
اإلداريـــة داخـــل خدمـــة الدعـــم المركزيـــة باألمـــم 
المتحـــدة، وفـــي الفتـــرة مـــن عـــام 2010 إلـــى عـــام 2011، 
ــام  ــن العـ ــل األميـ ــاص لوكيـ ــار خـ ــب مستشـ منصـ
لخدمات الدعم المركزية التابعة لألمم المتحدة، 
مـــن ينايـــر 2012 إلـــى أغســـطس 2013 ، كانـــت مديـــرة 
العمليـــات فـــي مركـــز خدمة األمـــم المتحدة ،حتى 
أصبحـــت األميـــن العـــام  بيـــن ســـبتمبر 2013 ويوليـــو 
2017، كمـــا قـــادت العمليـــات اإلداريـــة واللوجســـتية 
لبعثـــة منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي جمهوريـــة 
وقـــد   ،)MONUSCO( الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
صـــرح مصـــدر مقـــرب مـــن رئيس الـــوزراء: "إن إنشـــاء 
هـــذه الـــوزارة الجديـــدة يأتـــي ليطابـــق الحاجـــة إلـــى 

إعطـــاء نفـــس جديـــد لمحاربـــة الفســـاد".

صفية بولي

إعداد:شيماء عطوة
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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 


