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يف وأضحت املرأة أداة فّعالة  ،إثر التقلبات السياسية والثقافية واالجتماعية اليت شهدها العاملفهذا التصور الذي يعترب إجحاف يف حق املرأة قد تغّري  ،حاجة بيولوجية أو رمزا للذة والغوايةرمز للعفة والطهارة واحلياء على غرار ما كان ينظر إليها عرب العصور على أا جمرد  ،الرجلاملرأة ذلك الكائن اإلنساين الذي ال يكتمل وجوده إال مبمارسة حقوقه الطبيعية إىل جانب   مقدمة     ��&%� $#��"! �� غري أن هذا األمر مل يتحقق إال بعد معاناة أليمة  ،اتمع تتمتع بكل حقوقها متاما كالرجل هذا املستعمر الذي انتهك حرمات وثروات  ،واهليمنة االستعمارية يف العصر احلديثوباألخص منه العامل العريب الذي كان ضحية التبعية  ،عاشتها األنثى يف كل أقطار العامل وللمرأة اجلزائرية  ،ن التحدي لكل الصعاب والعقبات اليت تعرتيه يف مشواره النضايلاجلزائري مفهذا الصمود أمام العدّو الفرنسي والذي دام قرابة مائة واثنان وثالثون سنة مكن الشعب  ملثل ولقد كان للثورة اجلزائرية أثر بالغ يف التاريخ ملا حققته من انتصارات عظيمة يضرب ا ا ،وذلك بإحداث املقاومات والثورات من أجل استعادة الوطن ،تنفع معه إال القوة فلم،البالد مليكة  ،الال فاطمة نسومر حسيبة بن بوعلي:  حضور قوّي يف هذه املسرية النضالية أمثال  وهلذه األخرية وقفة مع املؤرخ اجلزائري عمار  ،وباية حسني وغريهنّ  ،مجيلة بوحريد ،قايد   الوطين؟وما هو موقفه من نضاهلا إبان ثورة التحرير فكيف كانت قراءته لتلك األحداث التارخيية اليت شهدا باية حسني ؟  ،واستمر حىت بعدهام بتحليل سريا التارخيية ونضاهلا السياسي الذي كان قبل االستقالل بلخوجة الذي ق
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حيث  ،فانصب فكره يف حتليل تلك األحداث اليت شهدا اجلزائر خالل ثورة التحرير الوطين ،أمهية كبرية للكتابة التارخييةمن املؤرخني اجلزائريني الذين أولوا  1يعترب عمار بلخوجة       من  2وتعد باية حسني ،وقف عند كل شخصية كان هلا الفضل يف اجلهاد واملقاومة هذه املرأة اليت كانت رمزا  ،املناضالت اجلزائريات اليت خصص هلا وقفة فكرية تستحق القراءة ولعل هذا ما دفعه  إىل  ،كادت أن مش يف ضوء الكتابات التارخيية  ،للنضال واملكافحة وإن كانت هذه الكتابات ليست بكثرية  ،الكشف عن بعض معاملها الشخصية والتارخيية قد ولكن هلا األفضلية يف إبراز التكرمي لسيدة كانت " العدد حسب رأي عمار بلخوجة  ومسألة حترير  ،3"وسوف يتحقق خالل األعوام اليت تتبع االستقالل ،سوف يتواصل بالضرورة ،التحريرية 1954اعتقدت أّن حترير املرأة اجلزائرية الذي بدأ وأعلن من قبل ثورة نوفمرب  هذا العصر الذي  ،املرأة شهدت ثورة كبرية يف العامل العريب اإلسالمي خالل العصر احلديث فكان من مسؤولية علمائه هو  ،رحلة صعبة جعلته يعاين ختلفا وتأزما يف شىت ااالتمر مب مل يتوقف على جانب التعليم والعمل ومشاركتها يف اجلمعيات " حتريرها " مصطلح تلك الفرتة باعتبارها أداة فعالة هي األخرى يف النهضة والتنمية إىل جانب الرجل ولكن وكانت املرأة الشغل الشاغل يف  ،يث اتمع العريب مبتطلبات اتمع الغريببل وبضرورة حتد ،فهؤالء نادوا بالتغيري وإصالح ما هو عائق يف التنمية ،الدين االفغاين وحممد عبده وغريهموبدأت هذه الفكرة باملشرق العريب مع الطهطاوي ومجال  ،التفكري يف اإلصالح والنهضة ا من خصوصياا اليت متثل جزءا من ثقافتها وتراثها  بل امتد ليمس نوعا م ،واملؤسسات وحبكم  ،وإن اختلف األمر يف املغرب العريب حبكم تقاليده وعاداته ،كمسألة اللباس مثال حترير املرأة " فإّن فكرة  ،أيضا طبيعة املستعمر وما مدى سياسته اليت كان ميارسها على بلدانه ة يف حىت حق السالح واملشارك ،س كل حقوقهاوأصبحت متار  ،أخذت نصيبها من التطبيق"  ت فرصة للمرأة اجلزائرية أن تثبت ذاا وتضع بصمتها يف بل لقد كان ،ترتبع على عرشهاملرأة أن تساند الرجل ألن القضية هي قضية الوطن الذي حيمل مسؤوليته كل الكائنات اليت كان على   ،ويف ظل تلك الظروف اليت شهدا اجلزائر خالل األربعينات واخلمسينات       .احلرب والثورة متاما كالرجل
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ويرى كثري  ،جاوز طبيعتهّن البيولوجيةبل منهّن من كلفّن مبهّمات تت ،أثناء العمليات الثوريةبإعداد الطعام وغسل املالبس للمجاهدين أو العمل كممرضة إلسعاف املرضى واملصابني وفعال متكنت من ذلك بفضل مسامهاا البسيطة سواء على مستوى األرياف  ،التاريخ املرأة اجلزائرية أثناء الثورة التحريرية كانت أكثر حتررا منها بعد " من الباحثني أن  بل كانت أيضا ضد األفكار البالية اليت  ،فالثورة مل تكن ضد املستعمر فحسب،االستقالل بل أكثر من ذلك فلم تكن حتظى حىت بامسها كحق طبيعي، وقاسم أمني من خالل   ،الرأيخاصة مل يقتصر دورها سوى على اإلجناب والرتبية و مل يكن هلا حق يف التعبري أو ابداء تمعات العربية عامة ويف اجلزائر ألن املرأة يف ا ،4" متّيز بني الذكر واألنثى يف اإلنسانية  والثورة ذا قد  فتحت منافذ إلعادة النظر يف قضية املرأة ككائن  ،جاءت به تعاليم اإلسالمإال أّن اتمعات اإلسالمية تغافلت عن ذلك لألسباب كثرية أمهها عدم فهم ووعي ما  ،فربغم من تكرمي اإلسالم للمرأة وإعطائها حقوقها ،يصور لنا هذا املشهد" حترير املرأة"كتابه  وهو ما عاشته باية حسني وحتملته  ،للكن سرعان ما تراجع دورها بعد االستقال ،إنساين رياّن فقط ظلت ملتصقة ذك ،وقت االستقالل اختفت املناضالت من احلياة السياسية        .حتصر املرأة يف عامل املنزل خاضعة للنظام العائلي املعمول به يف البيوت اجلزائرية وذلك بسبب عودة تلك النظرة التقليدية، واليت ، خبيبة أمل عميقة كما وصفها عمار بلخوجة وبداخل كل واحدة منهّن ظلت خمبوءة رغبة شديدة يف العدالة  ،بالذاكرة اجلماعية وابتعاد املرأة عن هذا اال بالتحديد على حسب رأي  ،خصوصا يف اال السياسياليت مل تنصفهّن حبكم سلطات عليا جعلت أفضلية الذكر على األنثى  ،5االجتماعية  ألن املرأة أداة فعالة يف اتمع وا تبىن  ،دعوة لفتح أبواب التطرف الديين بلخوجة هو وهذا ما أشار إليه املفكر اجلزائري مالك بن نيب عند حديثه عن شروط  ،احلضارة والنهضة فلئن   ،وال معىن ألحدمها بغري اآلخر ،إن املرأة والرجل مها قطبا االنسانية: " النهضة فقال  فإن املرأة قد كونت نوابغ الرجال  ،أتى يف جمال الفّن والعلم باملعجزاتكان الرجل قد  أليست هي  ،وبالتايل تدهورها ،وإعطاء حقوقها على حساب اتمع معناه تدهور اتمع.. وحينما يتعلق األمر مبسألة  ،6"عضوا فيه ؟ فالقضية ليست قضية فرد وإمنا قضية جمتمع 
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فال تفضيل بني ذكر وأنثى وحترير الوطن هو خطوة  ،جلميعقومية تصبح القضية هي قضية ا بالرغم من صغر عمرها آنذاك إال أن الوطنية كانت حتىي  ،لعبته املرأة اجلزائرية يف ثورة التحريروالتفاتة املؤرخ عّمار بلخوجة إىل ااهدة باية حسني ما هو سوى إبراز الدور الذي        .حنو التقدم والتطور  املعركة شرسة هي  ،عاما 16احلرب ضد االستعمار يف الوقت الذي مل يكن عمرها سوى باية حسني هي هذه املراهقة اليت دخلت : "، يقول بلخوجة الصغار قبل الكباريف قلوب  معركة أطفال القصبة الذين جترأوا على حتدي القوة والكره لكل من ) العاصمة(معركة اجلزائر  فخاضت  ،والواقع املؤمل قد صنع منها امرأة قوية تتحدى الوجود ،تتجاوز بعد سّن الرشدفهذا االحساس العميق والشعور القومي كان ينمو يوما بعد يوم يف قلب باية حسني وهي مل   7"االستعمار : لعاملني يف خدمة نظام صنع عار االنسانية ا ،واجلالّدين ،ماسو وبيجار ولكن هكذا هي النفوس النبيلة الفاضلة اليت  ،غمار احلرب وهي تعلم ما يؤول إليه مصريها وكرامة االنسان هو أن يعيش يف عزة وسالم وليس يف قلق وخوف وحرب  ،ال ختشى املوت ما يفعله وأفعاله هي اليت حتدد وجوده " ووجوده كما قال عبد الرمحن بدوي هو  ،ودمار وما فعلته باية حسني هو املشاركة يف  ،وهذا هو منطق التدبري يف حياة الفرد ،8" وتكونه  فأدخلت السجن وحكم عليها  ،فكانت سببا كافيا يف حرماا من رؤية الطبيعة ومجاهلا ،واليت متثلت يف وضع قنبلتني يف ملعيب العناصر واألبيار ،عملية ثورية ضد املستعمر الفرنسي بعد تلقي خرب وفاة  ، ويف السجن بدأت معاناا النفسية خصوصا1957باإلعدام سنة  جعل أمل اجلزائر  ،أساليب التعذيب والتنكيل اليت استعملها املستعمر الفرنسي على اجلزائرينيإال أّن املناظر اليت شاهدا يف السجن من  ،والدا اليت توفيت بسبب خرب حماكمتها ا فلم جتد وسيلة للتعبري عن ذلك سوى بعض الكلمات يدو  ،بقلبها أكرب من كل شيء عندما كانت كل واحدة  ،عندما مل يكن أحد يعرف ملاذا ّمت سجننا" التاريخ بأقالم دموية  وأّن ذكرياتنا املألوفة تتالشى ومتحى  وأّن كل واحدة منا تسأل  ،مّنا ال تعرف مباذا تمّ  فالذكريات على تعبري برغسون  ،9"دخلت إىل سجننا عندما ال شيء بدا يف األفق ،القدر
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وكلما كان احلاضر أليما ومفزعا تالشى املاضي بكل تفاصيله  ،ال نفسية حمضةهي أحو  ولرمبا كانت آالمها تفوق معاناة  ،هر فريسة له ليشبع غرائزه احليوانيةفكان جسدها الطا ،أساليب التعذيب اليت أقامها يف حق اجلزائريني بل مل تسلم املرأة أيضا من خبثه ووحشيتهفلم يكن منصفا حىت يف  ،10ويبقى االستعمار هو بؤس االنسانية كما قال بلخوجة        .اجلميلة  فجسمها ال يتحمل وال يقوى على ذلك التعذيب الذي ينزع  ،الرجل باعتبارها كائن ضعيف ضحية العنف سواء من مناضلي حركة التحرير أو القوات " فاملرأة كانت  ،صفة االنسانية الذي أصبح خالصها   11"عليها العنف حىت املوت  وغالبا ما كان ميارس ،االستعمارية تضعف ،وحينما يفقد اجلسد األنثوي َقَدسيته  اليت أوىل ا  اخلطاب الديين أمهية كبرية       .الوحيد من جحيم احلياة  فيقصر العابد يف أفعاله العبادية اجتاه خالقه  الذي كرمه  ،تلك العالقة االميانية بني العبد وربه وتبدو هذه العالقة جلية عند سادة الصوفية حينما يعتربون اجلسد وسيلة   ،تقومييف أحسن  يؤدي " وهو الوحيد الذي  ،فهو بداية لالرتقاء إىل عامل تتوحد فيه الذوات ،للمعراج الروحي ويتأمل ويضحي بكل  ،فهو الذي جيوع ويكابد  وحيرتق شوقا للوصول ،طقوس الصويف فتعذيب اجلسد بلغة الصوفية يقابله تطهري  ،12"ئقا بالروح امللذات من أجل أن يكون ال لكن التجربة اليت ذاقتها باية حسني مل  ،االنتصار على الذات والفوز األعظم بالقرب اإلهليوغيابه عن العامل احلسي هو يئته للحضور يف عامل املكلوت حيث  ،الروح وتزكية النفس مبجرد تذكر األمل يتّم " بل وللنسيان ألنه  ،ن وللراحة النفسيةهي وسيلة الطمئنا ،واحلزيناخللق ليبقى يف حضرة الذات اإلهلية  وهلذه النفحات الروحية دور كبري للسجني واملتأمل فيفىن عن ذاته وعن  ،من السجن كاألمري عبد القادر اجلزائري الذي خصص أوقاته للخلوةعلى الرغم أن التاريخ يشهد لبعض القادة أن انطالق جتارم الروحية كانت  ،تكن كذلك ولكن هو يف الوقت نفسه وضع يتجه عكس احلفاظ  ،عيشه من جديد بطريقة أو بأخرى ال أرغب يف تذكريكم : " وهذا ما أدلت به باية حسني حينما قالت  13" على الذاكرة 
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" مرحلة من تارخينا الذي عرب األيام حيرك قساوة الّنظام الذي قرر إعادة السالم إىل اجلزائر وحمو رعب  ،ستعذرونين لعدم تذكريكم بالتفاصيل اليت أرغب يف دفنها إىل األبد يف ذاكريتا من قبل جّالدي من جهة أخرى تعرضت هل ،بالوحشية اجلسديّة اليت وأنا فتاة مراهقة ألحداث املؤملة اليت وبالضبط  ا ،فنسيان بعض احلاالت املاضية قصدا  حسب فرويد ،14 إذ بالرغم ما تعرضت له  بقيت صامدة ومل  ،و فعال هذا ما آمنت به باية حسني        .هو وسيلة لتجاوز األمل والتعايش مع معطيات احلاضر  ،نطردها يف ساحة الالشعور بل زادها قوة لتواصل مهامها النضالية حىت  ،تستسلم للوضع السيئ أمام العدو الفرنسي كانت تتجسد   ،الطريقة الوحيدة لتسجيل قرارنا مبواصلة املعركة: " تقول باية  ،السجنداخل  وخاصة يف يوم من إضراب اجلوع  ،يف األناشيد الوطنية والدينية ،بالنسبة إلينا حنن املساجني باستثناء  ،خالل شهرين دون انقطاع ،تواصل عمليا- إذا كان لديكم الصرب على العدّ –الذي  كّنا سجناء سياسيني من جبهة   ،مل نكن سجناء احلّق العام ،اخلاصة باملبادئ السياسيةهذا اإلضراب نفسه عن الطعام سيكون سالحنا الّنهائي لتحقيق مطالبنا ..طبعا  أيام األحد االضراب عن " خصوصا مسألة  ،هي وسائل ترعب العدو وتتحداه ،15"التحرير الوطين  وبالتايل على سياسة فرنسا اليت تدعي احملافظة  ،نيتشكل خطرا على حياة السج" الطعام  فالدين هو  ،بل مل حيرموا حىت من ممارسة طقوسهم الدينية ،حظوا بالعطف والرمحة واإلحسانفأين هي من تعامل قادة اجلزائر مع املعتقلني الفرنسيني الذين  ،على االنسانية أمام العامل أّما  ،واللجوء إىل اإلضراب عن الطعام وسيلة سلمية فّعالة إليصال الصوت إىل العامل        .قانون أخالقي قبل أن يكون شرائع وتعاليم مساوية  تقول باية  ،للمناضلني واملناضالت اجلزائريات يف سبيل الوطن من أجل العيش بعزة وكرامةوتستمر التضحيات  ،األفكار  أهم من عامل األشياء وهو الذي نواجه به التحدياتوحىت هي بدورها توتر كيان املستعمر الفرنسي ألن عامل  ،يكما أا حتقق السالم الروح  ،وتفتح أبواب األمل ،تلك األناشيد الوطنية والرتاتيل الدينية هي حوافز جتدد الثقة بالنفس أحتفظ شخصيا وحيتفظ كل  ،مطالبنا حتققت بفضل التضحيات الالنسانية: " حسني 
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التخلي عن  ،الوطنية وحترير البالد من املستعمر الفرنسي جاء بعد جترد هؤالء من هويتهمفاسرتجاع السيادة  ،"األخوات وكل اإلخوة باآلثار املرعبة على املستوى اجلسدي واملعنوي  ق الشعب إا  التضحية اليت كانت جتري يف عرو  ،سعادة الذات من أجل سعادة اآلخر وللدولة حق اشباع  ،إذ الفرد له حقوق وواجبات اجتاه بلده ،بعد حق من احلقوق السياسيةملصاحل البلد بل هي صفة أخالقية تولدت عنها مفاهيم عدة كاملواطنة اليت أصبحت فيما  فعال هو إثراء ملفهوم الوطنية اليت ال خترج عن كوا سوى استعداد لتقدمي التضحيات ،"الصدارة يف فكري هو اجلزائر املستقلة ذات السيادة وال شيء غري ذلك وال أكثر من ذلك كان مهي الوحيد الذي حيتل " 16وهذا ما قالته متاما املناضلة  لويزات إيغيل احريز  ،اجلزائري ولعل أول ما يطمع فيه الفرد هو احلرية اليت تعد حق طبيعي   ،احلاجات األساسية للمواطن وتنزل اإلنسان : " ون جاك روسو يف كتابه العقد االجتماعي حيث قال كما بّني ذلك ج ونزع كل  ،وتنزل كهذا يناقض طبيعة االنسان ،وال تعويض ميكن ملن يتنزل عن كل شيء ،وعن واجباا أيضا ،عن حريته يعين تنزال عن صفة اإلنسان فيه وتنزال عن احلقوق االنسانية إذ كيف ميكن للمرء أن يعيش  ،17" أدب من أعماله   حرية من إرادة اإلنسان هو نزع كل فهذا التوتر والقلق الدائم الذي صاحب كل اجلزائريني يف تلك  ،بسالم إن سلبت منه حريته فتجسدت تلك األفكار يف  ،هو احلافز للتفكري والتخطيط من أجل املطالبة باحلرية ،الفرتة وحتقق االنتصار بفضل أبطال ثورة  ،طشهعمليات ثورية حمكمة قهرت ا العدو رغم قوته وب وقد عرب عمار بلخوجة عن معركة احلريات  ،نوفمرب اليت خلدت يف التاريخ إىل يومنا هذا واملدافعني عنه يف لباس  مراهقتهن واللوايت قبلن االنطالق يف معركة شرسة ضد االستعماركم كان عدد هؤالء الفتيات اللوايت ما كدن يبلغن : " .. الدميقراطية كما يسميها بقوله  فخصصت جيزيل حليمي   ،وأفتخر ّن كل مناضلي احلرية يف العامل ،لقد غىن هلنّ ...املظلني  واليت كان هلا الشرف أن تصبح  ،البطلة اليت تعرضت للتعذيب ،كتابا كامال جلميلة بوباشا اليت سوف تزين  ،إذ قام الرسام الشهري برسم لوحة املقاومة اجلزائرية ،إحدى لوحات بيكاسو فاحلرية كانت بالنسبة إليهنّ طوىب أو حلم البد أن  18.."حبق كمدخل الكتاب املذكور  كما –بل هي شجرة اخللد وسقياها قطرات من الدم األمحر املسفوح  ،يتحقق على الواقع
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ألن احلرية كانت  ،هو الوعي ملا حيمله هذا املفهومواألهّم من ذلك كله   19قال الكواكيب  ال ميكن أن  ،تنفى من الواقع واتمع" يف اتمعات التقليدية سلوك وجتربة وشعار ومهما  واخليال ينخر الواقع  ،حيث يف استطاعتها دائما أن تلجأ إىل اخليال ،تنفى أبدا من التاريخ فتلج احلرية من جديد  ، على أساسه ويطيح بهحىت يأيت ،باستمرار وبعناد ،يوما بعد يوم ومازالت إىل يومنا هذا أمل وشعار الكثري من بلدان  ،20"حيز الواقع واتمع  ،وبصخب ثورة والنهضة مل يعتربوها حق طبيعي كما ذهب إليها أصحاب فلسفة احلقوق فأغلب رواد ال ،وأصبحت فكرة احلرية أكثر نضجا يف املغرب العريب من حيث التأسيس الشرعي والفلسفيوحاول الكثري تقربيها مبفهوم العدل باعتباره قيمة متسامية يف املخيال العريب االسالمي  ،إال اا طرحت مبقتضيات الواقع  االسالمي ،ومدى االتصال والتواصل املباشر مع اآلخر ،وإن ارتبطت احلرية يف مفهومها باللربالية الغربية حبكم مبادئ العلم احلديث واملدنية       .وخصوصا البلدان العربية  ،العامل ألنه ما إن  ،22"الل الوطن أكثر من ارتباطها حبرية املواطن طابع االرتباط باستق" فأخذت  ،الرأي حبكم الظروف القاسية اليت عاشها املغرب العريب من جراء االستعمار الفرنسيوجاء هذا  21" فاإلنسان مل خيلق حرا وإمنا خلق ليكون حرا" وإمنا هي حق قانوين  ،الطبيعية وعلى رغم االهتمام الذايت الذي خص كل بلد  ،حتقق األول سيتحقق الثاين بطبيعة احلال " عالل الفاسي يف نظرته اليت رأى أا ال تتحقق إال وهذا ما أكد عليه املناضل املغريب  ،إال أننا جند ضرورة املناداة بالوحدة العربية القائمة على أساس االحتاد والتعاون ،إسالمي  لذلك كان من  ،وخصوصا أن االستعمار قد ترك أثاره الفكرية والثقافية يف ربوع الوطن العريبليتحقق التقارب ومن ّمث يقع التفاهم فيما بينهم   ،بانفتاح العرب بعضهم على بعض وذلك عن طريق  ،مقتضيات هذه الوحدة القضاء على الفوارق اليت أحدثها االستعمار وفعال هذا ما حدث مع اجلزائر  ،23" التواصل بني اهليئات الشعبية اليت تؤمن مببدأ الوحدة  وهي بدورها   ،قت يد العون سواء من اجلانب املادي أو املعنوي من الدول ااورةحيث تل ،وخصوصا عند اندالع ثورة نوفمرب ،وباقي الدول العربية األخرى خالل فرتة االستعمار
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فما جيمع األمة العربية  ،كانت مساندة هلم ولدولة فلسطني خاصة وما زالت  إىل يومنا هذا ار وجعل االنتص ،ولعل الشعور بالقومية لدى الشعب اجلزائري هو الذي وحد الصفوف       .هو أكثر ممّا يفرقها  هذا  ،أثور ضد املوانع اليت ميكن أن تبعد عن القضية الوطنية: " ، تقول باية حسنيحليفهم واليت أنا شخصيا مقتنعة  ،الذي هو شبيبتنا خبصوصيتها الرائعة ،الكنز الذي ال يقدر بثمن فصناعة املستقبل تكون بالعمل الدميقراطي ال بالنظام  ،24" ، هي رهاننا حنو املستقبلبذلك أو  ،فتستعمل كثري من النساء كجواسيس ملعرفة خبايا وأسرار العمليات الثورية ،على الرجلسياسة املستعمر أن جيعل املرأة وسيلة للوصول إىل هدفه حبكم طبيعتها األنثوية ومدى تأثريها ومن  ،وإن حدث العكس احنطت حضارة بأكملها ،فقط صلح اتمع ككلإن ّمت صالحها  ،ألن املرأة هي أداة فعالة يف اتمع، 25" وصاحبها بشكل كامل وكلي ،الذي فرض عليهاالنضال من أجل التحرر، خلقت هلا ظروف مالئمة للحد من االستعمار االستيطاين الطويل مشاركة املرأة اجلزائرية يف " ، وبفضلتبدادي الذي لطاملا مارسته فرنسا على أرض اجلزائراالس ربيات يف جوانب ال تغين وال تسمن من جوع كمسألة اللباس ينخدعّن بتقليد النساء األو  وبالتايل حتريرها من  ،ومن بينهم عبد احلميد بن باديس الذي اهتم مبوضوع تعليمها ،يف دينهاوهلذا حرص الكثري من علماء اجلزائر آنذاك على ضرورة تعليم املرأة اجلزائرية وتفقيهها  ،مثال وإمهاهلا هو  ،هي نصف اتمع واللبنة االساسية لبناء األسرة اجلهل واألمية،فاملرأة يف نظره خصوصا وهو يدرك متام االدراك اخلطر الذي حيدق  ،هدم هلذه اللبنة وتفكيك تلك األسرة مكنتها  ،ومثل هذه الفرص اليت أتيحت للمرأة اجلزائرية.باألمة من جراء االستعمار الفرنسي  واستمر هذا النشاط حىت بعد  ،دة جبهة التحرير الوطينمن االخنراط يف مجعيات نسوية ملسان وهذا ما أدىل به املؤرخ عمار بلخوجة حول معركة باية حسني اليت مل تتوقف يف  ،االستقالل واخنراطها   ،، بل واصلت مسريا بانضمامها إىل االحتاد الوطين للنساء اجلزائريات1962 حيث أتيح هلا االستماع إىل انشغاالت املواطنات  ،كعضو برملاين يف الس الشعّيب الوطين هو ثأر من احلياة  ،ألّن التغري يأيت تلقائيا ،وهّن عازمات أكثر فأكثر على املسامهة يف حتسينه ،إّن النساء واعيات بوضعهنّ : " وخصوصا حقوق املرأة تقول باية  ،واملواطنني والدفاع عنهم
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التعليم  ،وبنانّ  ،فهّن يردنه ألبنائهنّ ،هلّن حظ التعلمهّن اللوايت مل يكن  ،اليت مل تدللهن كل الذي فعلناه   ،حنن متأكدون أّن العيش سيكون أفضل لألجيال القادمة ،سالح للبنات حنن  ،حنن الرواد..يقظة الوعي والقوانني اليت تصدر هي رهان جيد للمستقبل  ،ليس عبثا فالتغيري هو  26" شعل سيسلم ويستلموامل ،التغيري مضمون ،فخورون باألسس املوضوعية إذ ال سبيل من  ،حق املرأةبعدما ذاقت جتربة مريرة من املعاناة واألمل والظلم الذي ارتكب يف هذا ما أدركته باية حسني  ،العقل البشري فحتما سيكون مستقبال أفضل لألجيال القادمةومادام الوعي واليقظة يصاحب  ،ومواصلة ما انتهى إليه األولون ،مشروع النهضة واحلضارة فقد ّمت إعادة  ،يكن سوى مرحلة تأسيسية ملشروع ضوي ساد كل أقطاب العامل العريبومساندا جلبهة التحرير الوطين مل  ،وما ميكن قوله حول مشاركة املرأة يف الثورة اجلزائرية       .حتريرها سوى العلم الذي ينري طريقها  إن غابت تلك ، حىت و اجتماعي ينصب دوره على االجناب والرتبية واالهتمام باملنزل وفقطومل يعد ينظر إليها ككائن  ،ومحل السالح وغريها ،والتعليم ،جانب الرجل كالتمريضتمع بعدما مهشت منه كليا، وأصبحت تشارك يف أعمال وقضايا إىل احياء مكانة املرأة يف ا فهو غياب مؤقت لتحتل بذلك كل  ،اية حسنياألدوار بعد االستقالل وهو ما أشارت إليه ب وهو ما فعله املؤرخ  ،ذهبوا حيللون ويناقشون األدوار اليت قامت ا اجتاه الدين واتمع وأصبحت حمل اهتمام لدى املفكرين واملؤرخني الذين  ،ااالت خصوصا السياسية منها هذه املرأة  ،)باية حسني (اجلزائري عمار بلخوجة مع مناضلة وضعت بصمتها يف التاريخ  فال شيء  ،ال أستحي أن أقول لكم إّا مهما كانت بطولتنا..الذي مل حيّضر لنا شيئا  وجدنا أنفسنا حنن النساء املناضالت احملاربات أوائل ضحايا االضطراب االجتماعي لبلدنا مبجيء احلركة  يف الواقع: " ...حيث نّص بعضها على ما يلي  ،السابق شاديل بن جديداالعتبار لكل النساء املناضالت يف تاريخ اجلزائر من خالل رسالة بعثتها إىل رئيس اجلمهورية و على ضرورة رد  ،اليت دافعت بعد االستقالل عن حقوق املرأة املدنية والسياسية كمواطنة الدعوة إىل استمرار النضال حىت بعد االستقالل فمسؤولية املرأة جتاه الوطن ال تتوقف يف فرتة فهذا نص صريح من أجل  ،27.."ُحضر لنا هلذا الواجب قصد القيام مبسؤوليات جديدة 
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كلها معاين أخالقية   ،فاإلخالص والوفاء واألمانة واملسؤولية ،28"املخلص يف خمتلف املهام أظّن أنّين خمطئة عندما أؤكد أّم كثريون اليوم الوطنيون الذين يتمنون تقدمي تدعيمهم ال : " ..تقول باية  ،وطنه الفرنسي، أّىن له أن مييت تلك املشاعر السامية اليت اعرتته اجتاهوإمنا جيب امتدادها عرب الزمن  واجلزائري الذي خاض معارك قوية ضد املستعمر  ،زمنية حمددة االختيار حينما يتعلق  إذ ال جمال للتفاضل أو ،راقية يعيها اإلنسان كلما كان العبء ثقيال وتقدير الذات بالنسبة هلؤالء هو التضحية ألجل سعادة  ،األمر باحلرية واسرتجاع السيادة أشعر بفرح عميق برؤية جيل احلرب وجيل الشباب : " ..وهذا ما عربت عنه باية  ،اآلخر رؤية تارخيية  ،لقد كانت إذن رؤية املؤرخ عمار بلخوجة للمناضلة اجلزائرية باية حسني      .فالنضال يف مفهومه الباطين ال يُعد سوى احملافظة على الوطن  29"الذي جيعلنا أمس اليوم ال نندم على تضحية أفضلنا ،ميتزجان يف هذا اهلدف نفسه خصوصا بعدما رأى التهميش الذي حظني به من طرف  ،ومساندا يف الثورة اجلزائريةطريق لقاءاته الشخصية مع  باية حسني واستشهاد أقواهلا وهو بذلك قد قام بإبراز دور املرأة وكذا عن  ،ن طريق  اعتماده على املنهج التارخيي فوصف وحلل تلك األحداث ع ،الفرنسيحيث قام بدراسة شاملة على مسريا الذاتية اليت ُعرفت مبدى حتدياا للعدو  ،دقيقة   :هوامش الدراسة  .الباحثني واملؤرخني واملفكرين 
مث صــرف  ،ســنة 25اشــتغل مراســال جلريــدة ااهــد أكثــر مــن  ،عمــار بلخوجــة مــؤرخ وصــحفي جزائــري مــن أبنــاء مدينــة تيــارت-1                                                            خصوصـا أبنـاء منطقتـه كحمـداين  ،فـراح يكشـف عـن اجلوانـب اخلفيـة يف حيـاة الشخصـيات الوطنيـة به اهتمامه إىل التاريخ لولعه  ، بايـة حسـني "سـحر الكلمـات "ومومو  ،جرائم بال عقاب–االستعمار : له عدة مؤلفات من بينها  ،عدة وعلي معاشي وغريمها ألقـي  ،ركت يف عمليات ثورية ضد املسـتعمر الفرنسـيشا ،من مدينة العاصمة) 2000-1940(باية حسني جماهدة جزائرية -2  .اخل..   .16، ص2014 ،موفم للنشر، اجلزائر ،مصطفى فاسي: ترمجة  ،باية حسني ،بلخوجة عمار-3  . وكانت عضوا يف أول برملان جزائري بعد االستقالل  ،وحكم عليها باإلعدام1957عليها القبض سنة 
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العـدد  ،جامعـة بسـكرة ،جملة العلوم االنسانية ،املرأة الثورية يف الرواية اجلزائرية لوجنة والغول لزهور ونيسي منوذجا ،مفقودة صاحل-4                                                                                                                                                          .165، ص)س.ط،د.د( ،قطر ،وزراة الثقافة والفنون والرتاث ،عبد الصبور شاهني-عمر كامل مسقاوي: ترمجة  ،شروط النهضة ،بن نيب مالك-  .20ص ،املرجع السابق ،باية حسني ،بلخوجة عمار-5  .02ص 2002، جوان 02 حممـد مجـال طحـان، دار صـفحات للدراسـات والنشـر، : ومصارع االستعباد، حتقيق  الكواكيب  عبد الرمحن، طبائع االستبداد-19  .167ص ،املرجع السابق ،باية حسني ،بلخوجة عمار-18  .45ص ،2014، 1عادل عمر زعيرت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط: ترمجة  ،العقد االجتماعي ،جاك انروسو ج-17  .76، ص2005، )ط.د(اجلزائر،  ،دار هومة ،جرائم فرنسا يف اجلزائر ،بزيان سعدي-16  .165-164ص ،نفسهاملرجع  -15  .163ص ،املرجع نفسه-14  .68ص ،السابقة عمار، باية حسني، املرجع بلخوج-13  .39،  ص)س.ط، د.د(،خطاب اجلسد يف شعر احلداثة ،هالل عبد الناصر-Danièle Djamila amrane –Minne ,les femmes face a la violence dans la guère de libération ,p .87(www.confluences-mediterranee.com). 12-11    .20ص ،نفسهاملرجع -10  .170ص ،املرجع السابق ،باية حسني ،بلخوجة عمار-9  .05، ص1980، 1ط ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات ،دراسات يف الفلسفة الوجودية ،بدوي عبد الرمحن-8  .162ص ،املرجع السابق ،باية حسني ،بلخوجة عمار-7 6 مركــز دراســات  ،جملــة املســتقبل العــريب ،"عــالل الفاســي منوذجــا " مــن أعــالم احلركــة التحرريــة يف املغــرب العــريب  ،رحــاي حممــد-23  .12ص ،املرجع نفسه-22  .11،ص)س.ط، د.د( ،املغــرب ،)مؤسسـات دراسـات وأحبـاث ( مؤمنـون بـال حـدود  ،نيمتثـل احلريـة عنـد الـرواد النهضـويالليرباليـة و  ،هـداري عبـد اهللا-21  .108، ص1993، 5ط ،بريوت ،املركز الثقايف العريب ،مفهوم احلرية ،العروي عبد اهللا-20  .183ص، 2016ط، .سورية، د   .174ص ،املرجع السابق ،باية حسني،بلخوجة عمار-24  .148، ص2015 432العدد  ،الوحدة العربية
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