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عىل النقيض من ذلك، ُيعترب تجنيد املرأة يف الجيوش العربية، حتى يف أدوار غري قتالية، 

أمراً نادراً ، واليزال يثري جدالً عىل الصعيدين االجتامعي والسيايس. ولذلك عندما 

أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة أن أحد طّياريها الذي نّفذ مهام قتالية ضّد 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف سورية يف العام 2014 كانت امرأة، الرائد مريم املنصوري، 

حظي الخرب باهتامم إعالمي كبري. وأظهرت وسائل اإلعالم الجزائرية اهتامماً مامثاًل 

يف العام 2009 عندما متت ترقية فاطمة الزهراء عرجون، مدير عام مستشفى عني 

النعجة العسكري، إىل رتبة عميد، وهي أول امرأة يف الجيش الشعبي الوطني الجزائري 

ويف العامل العريب، تصل إىل هذه الرتبة. وبعد ثالث سنوات، أصبحت فاطمة بودواين 

ثاين امرأة تتم ترقيتها إىل رتبة عميد يف الجيش الجزائري، وتبعتها ثالث نساء يف العام 

 .2015

متت مساواة وضع املرأة بوضع الرجل يف الجيش من الناحية القانونية مبوجب قانون 

صدر يف 28 شباط/فرباير 2006، وكرست الرتقيات العسكرية للمرأة بني عامي 2009 

و2015 ما اعُترب من املحرّمات.3 ووضع الجيش منذ ذلك الحني إطاراً رسمياً للسياسات 

الخاصة بتكافؤ الفرص، وبذلت جهود لتطبيقه. 

مّكنت سياسة تكافؤ الفرص الجيش الجزائري من تقديم نفسه عىل أنه جيش تقدمي 

وعادل ومفتوح أمام جميع أفراد املجتمع الذين ُيفرتَض أن ميّثلهم. غري أن هذا يبدو 

مجرّد خطوة عىل صعيد العالقات العامة أكرث منه تحّوالً جوهرياً يف نهج الجيش 

الجزائري. والواقع أنه ليست هناك مساواة، حيث يظل اإلدماج الكامل للمرأة يف 

نطاق محدود. ويتم تصوير املرأة يف الجيش الجزائري بطرق متناقضة: إذ ُينظر إليها 

عىل أنها رمز جدير بالثناء للمساواة بني الجنسني، ومع ذلك فإن طريقة متثيلها تكشف 

حقيقة إضفاء الطابع الجنيس عليها وتهميشها. كام يتم اإلبقاء عىل التقسيم التقليدي 

للعمل القائم عىل الجندر، حيث يتم وضع العسكريات يف الغالب يف وظائف ثانوية 

ويبقني مساعدات لنظرائهن الذكور. 

والحصيلة هي استمرار وجود النزعة األبوية الحامئية، التي تعترب املرأة عاجزة عن 

التكّيف مع رصامة الحياة العسكرية واملقتضيات القاسية للقتال. ويف الوقت نفسه، 

ُينظر إىل املرأة عىل أنها أم وموّفرة رعاية وسط أجواء سائدة من التمييز الحميد عىل 

أساس الجندر. 

تكشف املجلة الشهرية الرسمية للجيش الجزائري، »الجيش«، إضافًة إىل املقابالت التي 

أجريت مع ضباط متقاعدين، أن سياسة الجيش تجاه املرأة ليست شمولية بصورة 

منتظمة وال حرصية متاماً. وقد تم إحراز تقدم كبري يف تجنيد املرأة، حيث يتم قبولها 

اآلن يف جميع فروع القوات املسلحة. ومع ذلك، التزال مّثة فجوة بني الترصيحات 

الرسمية عن املساواة وبني الواقع. إذ التزال املرأة تعمل يف املجاالت نفسها كام كانت 

من قبل، والسّيام يف مجال اإلدارة واالتصاالت والخدمات االجتامعية، ويف األغلب يف 

وظائف برتبة أدىن. عالوًة عىل ذلك، يستمر استبعاد املرأة من الوحدات القتالية. 

وبالتايل فإن عملية إدماجها يف القوات املسلحة ناقصة. 

مع ذلك، اليزال وضع املرأة يف الجيش الجزائري، إىل حّد كبري، خارج دائرة النقاشات 

العامة. ذلك أن ثقافة الرّسية التي تحيط بالجيش الجزائري، الذي يطلق عليه 

في البلدان المتطّورة، ظّلت عملية تجنيد المرأة في الجيش موضوع نقاش مكّثف ألكثر من ثالثين عاما، حيث يؤكد 
المؤيدون حّق المرأة المتساوي في العمل جنبًا إلى جنب مع الرجل في الجيش، حتى في األدوار القتالية، في 

حين يخشى المعارضون من أن مجّرد وجود المرأة في مايعتبرونه مؤّسسة ذكورية، يقّوض روح العمل الجماعي 
والفّعالية القتالية.� ويرى البعض أنه اليمكن للمرأة تحّمل األذى الجسدي، على الرغم من أن إدماجها في الجيوش 

الغربية بأعداد متزايدة َيشي بخالف ذلك.2 

المرأة في معترك الرجال:
الطريق نحو المساواة في الجيش الجزائري 
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اسم )الصامت العظيم(، تعني أن هناك القليل من املعلومات املتوفرة عنه، وحّتى 

معلومات أقّل عن املوظفات يف صفوفه. ومع ذلك، رمبا ميكن جمع الكثري من 

املعلومات من الطريقة التي يتم من خاللها بناء العالقات بني الجنسني استطرادياً 

داخل املؤّسسة العسكرية، ألن الخطابات )تعرّفها إحدى الدراسات بأنها »نظم 

املفاهيم التي تعطي معنى للكيانات واألنشطة«4( والروايات )توصف يف تحليل آخر 

عىل أنها »طريقة تفكري وطريقة متثيل«5( ترشح مامرسات ملموسة وتشّكل قاعدة 

السياسة الكامنة وراء تجنيد املرأة يف الجيش الجزائري. 

يزداد الدفاع عن موقف الجيش الجزائري من وضع املرأة ودورها صعوبة، إال أنه مل 

َيْحَظ إىل اآلن باالهتامم املرّكز والجهد املتواصل من جانب قيادة الجيش الجزائري أو 

وزارة الدفاع. 

تاريخ املرأة مع الجيش يف الجزائر 

منذ استقالل الجزائر يف العام 1962، كان ُينظر إىل املرأة باعتبارها أداة للدعاية 

والعالقات العامة للجيش الجزائري، أكرث منها عضواً فاعاًل يشارك يف صنع القرار 

وتقاسم الواجبات الرئيسة، خاصة القتالية منها. 

تشّكلت املواقف تجاه مشاركة املرأة يف القوات املسلحة ألول مرة يف حرب استقالل 

الجزائر 1954-1962، وهي الفرتة التي متت فيها إزاحة املرأة للقيام بأدوار ثانوية، 

ال بل تم أحياناً استبعادها من حياة الجيش. جرى ترحيل الرتّدد األويل يف إدماج 

املرأة يف الخدمة الفعلية إىل فرتة ما بعد االستقالل، إىل أن سمح الرئيس الجزائري 

السابق هواري بومدين يف النهاية بالتحاق النساء بالجيش الجزائري كضباط وضباط 

صف، باعتبار ذلك وسيلة لتصوير الجزائر عىل أنها بلد رائد من حيث حقوق املرأة. 

غري أن السياسة الرسمية بقيت غامضة وغري متناسقة: فقد تم تعليق عمليات 

تجنيد املرأة يف العام 1986، واستؤنفت بعد خمسة عرش عاماً. مل يكن هناك تنويع 

لدور املرأة حتى منذ العام 2006 عندما تم فتح املزيد من اإلدارات والفروع أمام 

املوظفات. 

 المقاتالت في جيش التحرير الوطني
عىل الرغم من مشاركة املرأة يف النضال من أجل االستقالل عن فرنسا، فإن الحركة 

الوطنية الجزائرية آنذاك والحزب الحاكم الحايل، جبهة التحرير الوطني، وفرعها 

العسكري السابق، جيش التحرير الوطني، مل يكن يعترب املرأة عضواً كاماًل سواء بالقول 

أو بالفعل. كان انعدام املساواة بني الجنسني هو القاعدة يف جبهة التحرير الوطني 

وجيش التحرير الوطني، ومل تحصل املرأة أبداً عىل صوت مرشوع ُيشارك يف صنع 

القرار. لقد جرى تشجيع مشاركة املرأة ألسباب براغامتية ووّفرت بذلك دعاية لجبهة 

التحرير الوطني. 

ومع ذلك اعُتربت املرأة، منذ االستقالل، قدوة معرتفاً بها من الدولة كبطلة وطنية 

عىل غرار إخوانها املجاهدين. إذ يتعلم طالب املدارس عن الفدائيات أي النساء 

اللوايت شاركن يف العمل املسلح، واملسّبالت أي النساء املسلحات اللوايت كانت مهمتهن 

الرئيسة استضافة ومتريض املجاهدين، واملقاومات أي النساء اللوايت كن يعشن يف 

جامعات التمرّد مع الرجال، ومهمتهن الرئيسة هي طهي الطعام للمجاهدين الذكور 

ورعايتهم. 

هذه الشخصيات ظاهرة للجمهور خاصة يف البيانات السنوية مبناسبة اليوم العاملي 

للمرأة يف 8 آذار/مارس. إضافًة إىل مجلة الجيش الرسمية، تسّلط هذه البيانات الضوء 

عىل تفاين املرأة وشجاعتها ونكرانها للذات خالل الحرب.  

يف عدد خاص صدر يف نيسان/أبريل 2013، خّصصت مجلة الجيش 40 صفحة من 

أصل 86 ملناقشة مشاركة املرأة يف الجيش، من مرحلة الكفاح من أجل االستقالل 

وحتى اآلونة األخرية. تم كذلك تخصيص خمس عرشة صفحة أخرى إلجراء مقابالت 

مع عسكريات، مثل العميد بودواين.6 يف هذا العدد، اعُتربت مشاركة املرأة يف 

جيش التحرير الوطني أمراً مفروغاً منه: »يف بداية الثورة، كانت مشاركة املرأة 

واضحة يف القطاع العسكري حيث التحق العديد من النساء يف صفوف املقاومة«.7 

قّدمت املجلة املرأة الجزائرية باعتبارها »امرأة ثورية ومقاتلة منترصة«. وكانت 

املرأة »الشجاعة« و»الجريئة« التي »ارتدت الزي العسكري وحملت البندقية 

والقنبلة اليدوية بالشجاعة والعزم نفسه عىل غرار أخيها املجاهد«.8 خالل ستينيات 

وسبعينيات القرن املايض، رّوجت جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني 

للصور البطولية لحامالت القنابل مثل جميلة بوحريد وزهرة ظريف وحسيبة بن 

بوعيل، كرموز تقدمية للجمهور الغريب.9 واسُتخدمت صور املقاتالت - االستثناء 

وليس القاعدة - عىل سبيل الدعاية. ومّثلت النساء اللوايت يرتدين الزي العسكري 

ويقفن للتصوير وهن يحملن البنادق وجه جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير 

الوطني أمام العامل الخارجي. 

كانت األمور مختلفة عىل أرض الواقع. إذ مل تكن مشاركة املرأة يف النضال من أجل 

االستقالل الهدف األسايس لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. فقد تم 

تجنيد النساء ألسباب عملية: لتعظيم املوارد النادرة من أجل النضال بعد اندالع 

االحتجاجات الطالبية يف العام 1956. 10 وجاَهرَت جبهة التحرير الوطني وجيش 

التحرير الوطني برفضهام تجنيد النساء. ويف العام 1958، كتب املجلس اإلقليمي 

»للوالية الثانية«، توجيهاً يف هذا الّصدد: 

»ُنذّكر مرة أخرى أنه يحظر توظيف النساء يف هذه املراكز، مهام كانت النتائج 

والفوائد. كام نعلمكم أنه مينع منعاً باتاً عىل جميع النساء االلتحاق بصفوفنا. 

وإذا حاولن االلتحاق، ينبغي إعادتهن إىل مكانهن األصيل، حتى لو كنَّ أسريات 
لدى العدو. ويجب إعدام من يرافقون النساء«.11

كان هذا هو الحال أيضاً يف الوالية الخامسة، حيث أوضح زعيم املنطقة، امللقب يس 

عالل، األمر قائاًل: 

»أوّد أن أذّكر جميع الوحدات مرة أخرى أنه يحظر تجنيد األفراد واملمرضات يف 

املنطقة من دون إذن. يف الجزائر املستقلة ستتوقف حرية املرأة املسلمة عند 

عتبة بابها. لن تكون املرأة أبداً مساوية للرجل«.12 

عالوًة عىل ذلك، كان هناك متييز ضد املقاتالت داخل جبهة التحرير الوطني وجيش 

التحرير الوطني بسبب صفائها الجنيس وضعفها. يف بعض املناطق اإلقليمية، مثل 

»الوالية الثالثة«، كانت العذرية رشطاً أساسياً لقبول املقاتالت. كان عىل كل مقاتلة أن 

تخضع إىل ذلك الفحص؛ وكام كتب املؤرخ جيلبري مينييه، »جيش التحرير الوطني يحّل 

محّل األب يف إدارة الجنس الحميد«.13 
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مل تصل أي امرأة إىل منصب قيادي يف جبهة التحرير الوطني أو جيش التحرير 

الوطني، خالل فرتة الكفاح من أجل االستقالل. عالوًة عىل ذلك، تم دامئاً تفضيل الرجل 

عىل املرأة يف إجراءات االختيار التي ميلك الرجل واملرأة فيها مؤهالت متساوية، وفقاً 

لدراسات أجراها باحثون، مبن فيهم جميلة عمران.14 عىل سبيل املثال، عندما طلبت 

نفيسة حمود، وهي طبيبة يف جامعات املقاومة، أن تتوىّل إدارة مديرية الصحة يف 

»الوالية الثالثة«، رفضت جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني طلبها واختارتا 

بدالً منها زميلها مصطفى الليام؛ مع أن االثنني يحمالن املؤّهالت نفسها. وكام تؤّكد 

أمثلة أخرى كثرية عن تفضيل الرجال عىل النساء، فإن انعدام املساواة بني الجنسني 

كان هو القاعدة. 

إضافًة إىل ذلك، بلغت نسبة النساء 3 يف املائة فقط من مجموع قوة املجاهدين. 

وكانت مشاركة املرأة كمقاتلة يف حرب االستقالل يف حّدها األدىن، بواقع 2 يف املئة 

من جميع النساء اللوايت شاركن يف الحرب. غالبية املقاتالت أي 82 يف املئة، كّن من 

املسّبالت اللوايت استضفن املجاهدين وغسلن وُخْطن مالبسهم.15 ويف حاالت أكرث ندرة، 

الت سكرتريات  كانت املسّبالت يجمعن األموال واألدوية واألسلحة، بينام أصبحت املؤهَّ

أو ممرضات. 

مع ذلك، فتحت حرب االستقالل آفاقا جديدة للمرأة الجزائرية، مبا يف ذلك التساؤل 

حول العالقات بني الجنسني. فقد كان يف الجزائر مجتمع يسيطر عليه الذكور 

»انحرصت« فيه النساء يف »نظام أبوي-أسطوري«، عىل حّد قول عامل األنرثوبولوجيا 

بيري بورديو؛ وكان الفصل بني املرأة والرجل صارماً.16 أتاحت الحرب، عىل الرغم من 

بشاعتها، للمرأة توسيع دورها املهني خارج األرسة، لكن جبهة التحرير الوطني وجيش 

التحرير الوطني حرصاها بالقيام مبهام من شأنها أال ُتِخّل كثرياً بالنظام االجتامعي، 

آنذاك أو يف املستقبل. وكام أوضح عامل االجتامع جويس روبنز: »النزعة العسكرية 

الثقافية وروح املشاركة القوية يف الدول التي تتعامل بلغة السالح التقّلل الفوارق، 

كتلك املوجودة بني الرجل واملرأة، بل تخفيها ألهداف حربية«.17 

بعد إعالن استقالل الجزائر يف 5 متوز/يوليو 1962، أصبحت األجندة الذرائعية البحتة 

لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني واضحة. فقد عّدل حزب جبهة التحرير 

الوطني الحاكم مرة أخرى تصوراته للمرأة لتناسب املجتمع التقليدي »ذا النظرة 

الرجولية«، عىل حّد تعبري بورديو.18 أُعيدت القيم والنساء مرة أخرى إىل املناخات 

املحلية. وعىل الرغم من تبّني إصالحات تعليمية لصالح املرأة، أصبحت جبهة التحرير 

الوطني أكرث تحّفظاً وتقييداً   لحقوق األنثى: صدرت قوانني صارمة يف مجال الزواج 

والطالق، وأصبحت حقوق املرياث غري املتكافئة، وحظر وسائل منع الحمل، وتعّدد 

الزوجات، والتحرّش، والعنف املنزيل، عالمات واضحة عىل تهميش املرأة.  وكام لّخصتها 

الناشطة والكاتبة ماري-اميي هييل-لوكاس، »أصبحت االشرتاكية والقومية والدين 

أدوات لبلورة سياسة رسمية معادية للمرأة«.19 

 من العزل إلى اإلدماج؟
بعد انتهاء حرب االستقالل، اّتخذت جبهة التحرير الوطني صورة الفدائيات )النساء 

اللوايت شاركن يف القتال ضد االستعامر( رمزاً ملساواة حققتها املرأة بالفعل. وعىل 

الرغم من ذلك، جرى يف الواقع تهميش املرأة، حيث تم تحييدها يف عملية بناء الدولة 

الجديدة وأبقيت خارج دائرة صنع القرار. يف الدولة املستقلة حديثاً، كانت قضايا 

املرأة ثانوية جداً بحيث بدا أن قّلة شعروا بأنها بحاجة إىل الكثري من النقاش. 

أحد األمثلة الهامة عىل خفض منزلة املرأة يف الجزائر هو متثيلها الضئيل يف الهيئات 

اإلدارية.  ففي أول جمعية تأسيسية يف البالد، التي تشّكلت يف العام 1962، كانت 

هناك عرش نساء فقط من أصل 196 عضواً، أو 5.1 يف املئة من املجموع. ويف الجمعية 

الثانية، التي أنشئت يف العام 1964، وتم تقليص عدد أعضائها إىل 138، انخفض عدد 

النساء إىل اثنتني، أو 1.4 يف املئة. وبلغت نسبة النساء 3 يف املئة فقط يف املجلس 

الشعبي الوطني للعام 1977، و1.4 يف املئة يف العام 1982، و2.9 يف املئة يف العام 

1987. أما بالنسبة إىل املجلس الوطني للثورة الجزائرية، وهي الهيئة املسؤولة عن 

إدارة حزب جبهة التحرير الوطني، فقد تم تشكيلها من الرجال حرصاً. 

تم بصورة مامثلة تهميش النساء يف الجيش. وعوملت النساء اللوايت شاركن يف 

الحرب بصورة مختلفة عن نظرائهن من الرجال. عىل سبيل املثال، تم تكريم جميع 

املقاتلني الذكور، مبن فيهم بعض من مل يشاركوا يف القتال، بلقب »مجاهد«.20 ويف 

الوقت نفسه، مل يتم حتى تسجيل النساء للحصول عىل استحقاقات مثل املعاشات 

التقاعدية، واألولوية يف التوظيف والتدريب، والقروض واإلسكان وبدالت األرض.21 

عالوًة عىل ذلك، مل يتم تخصيص رتب عسكرية للنساء اللوايت شاركن يف الكفاح من 

أجل االستقالل، كام هو مبنّي يف قاعدة البيانات الوطنية للمجاهدين.22 الرتب املذكورة 

قارصة عىل الرجال فقط.  ومل يتم إعطاء أي مرّبر لسياسة الكيل مبكيالني. 

وعىل الرغم من تحويل جيش التحرير الوطني إىل قوة نظامية ُسّميت »الجيش 

الشعبي الوطني« يف العام 1962، إال أن قيادة الجيش مل تضع موضع التنفيذ أي 

سياسة للتجنيد بالنسبة إىل املرأة.  ومع ذلك، ميكن للنساء العمل كموظفات مدنيات 

يف املناصب اإلدارية والسكرتارية. 

يف 5 كانون الثاين/يناير 1978، يف أعقاب مرسوم أصدره بومدين، ُسِمح للمرأة أخرياً 

بااللتحاق يف صفوف الجيش الجزائري كضابط وضابط صف. تم استبعاد املرأة من فئة 

املجندين، من يحملون رتبة عسكري أو عريف، »بحكم خصوصية املرأة وطبيعتها، 
فهي ليست مناسبة لهذا النوع من العمل«، وفق ماورد يف مجلة الجيش.23

هناك وجهة نظر محافظة واضحة تقّلل من قدرة املرأة وفّعاليتها يف تنفيذ املهام التي 

توكل بصورة طبيعية إىل املجندين، الذين يخضعون إىل تدريبات بدنية مكّثفة وترتاوح 

مهامهم بني إطالق القنابل اليدوية وإطالق املدافع وقيادة الدبابات. العالقة لهذا 

االستبعاد بأي رشط موضوعي بقدر عالقته بالبناء االجتامعي ألدوار الجنسني وماينظر 

إليه عىل أنه عمل مناسب للمرأة.24 

لقد ثبت أن فرصة املرأة يف االلتحاق بالجيش كانت قصرية األمد، حيث مل تستمر 

سوى مثاين سنوات. ففي العام 1986، تم تعليق عمليات تجنيد اإلناث، لُتستأنف يف 

العام 2001. ُيرّبر التعليق باعتباره مشكلة تّتصل باملنفعة. ووفقاً لألشخاص الذين متت 

مقابلتهم لهذه الدراسة، تطّلب تجنيد وتدريب املرأة استثامراً كبرياً ألنه ينطوي عىل 

تكاليف لتنفيذ هذه السياسات، وبناء املرافق الالزمة إليواء النساء، وتطوير رأس املال 

البرشي، وتغطية النفقات املرتبطة بدوران عاملة النساء وإجازة األمومة. وقد أّثر النمو 

الكبري يف عدد النساء اللوايت التحقن بالجيش بعد العام 1978 بصورة مبارشة يف إدارة 

شؤون العاملني. 

وجدت قيادة الجيش أن معظم النساء تَرْكن، يف نهاية املطاف، الجيَش الوطني 
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الشعبي لتكوين أرسة أو للعمل يف القطاع الخاص، حيث ميكنهّن بسهولة استخدام 

املهارات التي اكتسبنها يف الجيش، مثل صنع القرار والعمل الجامعي وحيث وجدن 

فرصاً للتقّدم.

لكن األبواب ُفِتَحت أخرياً أمام النساء لدخول ماُيسّمى معرتك الرجال، والجيش الوطني 

الشعبي أحرز تقّدماً بارزاً يف تجنيدهّن كأفراٍد يف الجيش، ويف االعرتاف بحقوقهّن. 

فمنذ العام 1978، أّدت النساء يف الجيش الجزائري عدداً متزايداً من األدوار، وإن مل 

يكن عىل نطاق أوسع.

على طريق المساواة؟
شهدت عملية تجنيد النساء يف الجيش الوطني الشعبي تطّوراً مهاًم، إذ أُدِخلن إىل 

فروع القوات املسلحة كافة. لكن املسافة التي اليزال عليهّن اجتيازها قبل أن ُيعترَبَن 

متساويات مع نظرائهّن الذكور، ُيظِهرها استمرار سياسات تعيينهّن يف مناصب تابعة، 

واستبعادهّن عن الوحدات القتالية.

يف أيار/مايو 2001، قررّت قيادة الجيش استئناف تجنيد النساء، ووّسعت املجاالت التي 

ميكن أن ينضممن إليها. شملت هذه املجاالت اإلدارة، والخدمات االجتامعية، والصحة، 

واملالية، إضافًة إىل األبحاث، والتنمية، والتصنيع العسكري، والصيانة، والتعليم. وواكب 

اإلعالن عن هذا القرار إشارات عّدة إىل أهمية تلبية احتياجات الجيش الجديدة 

ومتطّلباته الخاصة.25 ويف العام 2006، أَدخل الجيش الوطني الشعبي تحّوالً حاساًم يف 

السياسة، ساعياً بشكل استباقي إىل تجنيد أكرب للنساء وتوسيع دورهّن. وقد انعكس 

هذا األمر يف خطاب حول الحداثة، وترافق مع تدابري جديدة ترمي عىل مايبدو إىل 

تسهيل وضامن مشاركة النساء بشكٍل أكرب.

ُوِضعت املرأة يف مكانة متساوية مع الرجل للمرة األوىل يف مرسوم شباط/فرباير 2006. 

و رشح الجيش الوطني الشعبي هذه الخطوة الالفتة باعتبارها:

استجابًة ملتطّلبات أفراد الجيش، وطريقة لالنسجام مع متطّلبات تحديث قواتنا 
املسلحة... إن املرسوم ُأِقّر، واملساواة الجندرية ضمن الجيش الوطني الشعبي 

ُمِنَحت مع األخذ يف عني االعتبار واقع أن املرأة هي عنرص فاعل يساهم مساهمًة 
كاملًة يف عملية تحديث الجيش الوطني الشعبي وتطويره.26

قّدمت مجلة الجيش املرسوَم عىل أنه »ترشيع جديد يرّسخ مبدأ املساواة بني األفراد 

الذكور واإلناث يف تجنيدهم، وتدريبهم، وترقيتهم، كام يف حقوقهم وواجباتهم«.27 

ووفقاً للمجلة، شّدد املرسوم أيضاً عىل أهمية مشاركة النساء يف الجيش، لكون هذه 
املشاركة تصّب »يف صلب التحديث الوطني«.28

واتُِّخَذت تدابري عملية لتطبيق الترشيع الجديد، وتسهيل مشاركة النساء يف الجيش، 

وأُِخَذت يف عني االعتبار جوانب خاصة باملرأة، عىل غرار إجازة األمومة قبل الوالدة 

وبعدها، وعوامل تتعّلق مبّدة خدمة النساء. يف هذا الصدد، نّصت املادة 20 من 

م ومافوق ميكن أن يستفدن، بناًء عىل  املرسوم عىل أن املجّندات النساء برتبة مقدَّ

طلبهّن، من تخفيٍض تبلغ مّدته ثالث سنوات لسّن التقاعد االعتيادي. يف املقابل، 

دًة إىل النساء يف الجيش، من الضباط وضباط الصف، يف  منحت املادة 98 إجازًة ُممدَّ

حال تعرََّض أحُد أفراد عائالتهّن املبارشة، مثل الزوج أو األبناء أو الشخص الخاضع 

رشعاً إىل الوصاية القانونية املعروفة بالكفالة، إىل حادث أو كان يعاين من مرض خطري. 

دة أيضاً إىل العنارص من النساء اللوايت يرغنب يف أن يتبعن أزواجهّن  ومُتَنح اإلجازة امُلمدَّ

ألسباب مهنية، أو يف أن يرّبني ابناً أو ابنة دون سّن الثالثة، أو يقّدمن رعاية متواصلة 

دة لغرض  إىل فرٍد من األرسة ذي احتياجات خاصة. كذلك يستطعن أخذ إجازة ُممدَّ

الدراسة أو إجراء األبحاث أو ألسباب شخصية، ولكن لفرتة غري قابلة للتجديد مّدتها 

اثني عرش شهراً. هذا ويعفي املرسوُم الضباَط اإلناث من بعض الواجبات مثل املهام 

الليلية.

واليوم ُتقَبل النساء يف األكادميية العسكرية الجزائرية، حيث شّكلن نسبة 18 يف املئة 

من مجمل املجّندين يف العام 2013. كام ُتقَبل النساء يف املدرسة العليا للدرك الوطني، 

واملدرسة التطبيقية للقوات الخاصة، واملدرسة العليا لإلدارة العسكرية، واملدرسة 

الوطنية للصحة العسكرية، واملدرسة الجهوية لصيانة معّدات النقل. ويف العام 2013، 

رّحبت املدرسة العليا للبحرية بالضباط اإلناث للمرة األوىل. فمن بني 92 ضابطاً، 29 
كانوا من النساء، أي ماميّثل 31.5 يف املئة من املجموع.29

هذا املرسوم عكس مقداراً من التقّدم، لكنه كان عىل األرجح جهداً يصّب يف بوتقة 

العالقات العامة. صحيح أن املرسوم منح املساواة للنساء يف مايتعّلق بالتجنيد، 

والتدريب، والرتقية، والحقوق، إال أن النساء اسُتبِعدن عن الوحدات التي تؤّدي مهام 

قتالية، مثل املدفعية، واملشاة، والوحدات املدّرعة، والوحدات القتالية للقوات الجوية. 

إضافًة إىل ذلك، ليس عىل النساء أن يخضعن إىل التدريب نفسه الذي يخضع إليه 

اًم، كام قال األشخاص الذين أُجرَيت معهم  الرجال. لكن هذا االستبعاد ليس منظَّ

مقابالت لدواعي كتابة هذه الدراسة، مبَن فيهم مسؤولون سابقون يف الجيش الوطني 

الشعبي. إذ يعتقد هؤالء أن االستبعاد يجري عىل األرجح لحامية صورة الجيش 

باعتباره ُمستخدِماً تقّدمياً منفتحاً عىل الجنسني، ومؤسسًة ترتبط برشائح املجتمع 

كافة.

إدماج غري مكتمل

وضع الجيش الوطني الشعبي سياسة لتجنيد النساء إضافًة إىل سياسة لتكافؤ الفرص. 

من الناحية اإليجابية، أصبح للنساء تواجد يف الجيش أكرب من ذي قبل؛ إذ مثة نساء يف 

الجيش أكرث بثالثني مرة مام كان يف العام 1978. أما من الناحية السلبية، فالنساء لسن 

منخرطات يف الجيش بالكامل، والُمستبَعدات عنه بالكامل. لذا الوضع املبهم، جعل 

عملية إدماج النساء يف القوات العسكرية غري مكتملة.30 أما السبب فيعود أساساً إىل 

طريقة متثيل النساء يف الجيش الوطني الشعبي، والتقسيم التقليدي للعمل عىل أساس 

الجندر، وهيمنة النزعة األبوية والتحّيز الجنيس ضد النساء. هذه العوائق الثالثة 

ين«، أو كيانات فردية الهوية  ُتعزِّز رمزياً وضَع النساء باعتبارهّن »أفراداً مابني حدَّ

لها والمكانة ُمعرتَف بها ضمن املؤسسة، عىل حّد تعبري عامل األنرثوبولوجيا االجتامعية 
ماكسيمو بادارو.31

تمثيل النساء في الجيش
ُيظِهر لنا تحليل أعداٍد سابقٍة من مجلة الجيش كيف يرى الجيش الجزائري النساء 

وكيف يطرح الصور الجندرية. وُتظِهر املجلة أيضاً كيفية ترويج الجيش الوطني 

الشعبي ملشاركة النساء يف صفوفه، لُيضفي مصداقيًة عىل مزاعمه بأنه منّصة تقّدمية 

ومحايدة وقوية لتمكني النساء، وبالتايل متكني املجتمع ككّل.
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مع أن الجيش الوطني الشعبي يبذل جهداً ليقّدم إىل النساء الفرص نفسها التي 

يقّدمها إىل نظرائهّن من الرجال، إال أنه يعّزز يف الواقع عدم املساواة بني الجنسني 

عرب تأنيث النساء، اللوايت يجري متثيلهّن دامئاً يف املواقع غري القتالية وُيستبعدن من 

امليدان. ومن خالل تجّنب أي ربط بني النساء وبني العمل الحريب، يوّطد الجيش 

االنقسام الجندري، ويقّوي الروابط بني الرجولة والذكورة والحرب. وبالتايل، يضع حّداً 

فاصاًل بني الذكر واألنثى، وُيبقي عىل طابعه الذكوري والحريب بشكل رئيس.

وقد صدرت مجلة الجيش يف العام 1961 كنرشة باللغة الفرنسية ُتوزَّع عىل الوحدات 

كافة يف جيش التحرير الوطني. ويف متوز/يوليو من العام 1963، تحّولت النرشة إىل 

مجلة باالسم نفسه تصدر عن مؤسسة املنشورات العسكرية، ويف العام 1964، ُنرِشَت 

أول نسخة منها باللغة العربية. تحوي مجلة الجيش تقارير عن املراكز التعليمية 

ومدارس التدريب التابعة للجيش الوطني الشعبي، وتغطيًة لألنشطة التي ينّظمها 

الجيش، إضافًة إىل دراسات وسجالت تتناول شؤون األمن والدفاع. وُتَعّد املجلة، التي 

ُيطَبع منها 65 ألف نسخة، لالستخدام الداخيل ضمن الجيش أساساً وليس حرصاً، علاًم 

أن رئاسة التحرير تتأّلف بنسبة كبرية من عسكريني.

والواقع أين حّللت مجموعًة من 40 عدداً، من العام 2011 إىل العام 2014، مع ثغرات 

بينها لعدم وجود بعض األعداد يف املجموعة التي توّفرها وزارة الدفاع الوطني عىل 

شبكة اإلنرتنت.32 وهذه املقاربة يف التحليل هي مقاربة نّصية تفسريية.33 نظرت يف 

ماقيل يف املجلة عن النساء وكيف قيل ذلك. فعىل سبيل املثال، هل الجندر مذكور 

دامئاً يف النص؟ أي نوع من اللغة ُمستخَدم لوصف النساء، وهل يختلف عن نوع اللغة 

امُلستخَدم لوصف الرجال؟

حّللُت أيضاً الصور يف املجلة، وقّيمت تطبيقاتها الجندرية. فالتصوير وسيلة جيدة 

لتحديد شكل الرسد الذي يريده الجيش الوطني الشعبي للتواصل عىل الصعيَدين 

الداخيل والخارجي. وبالتايل، نظرت إىل مظهر األفراد الذكور منهم واإلناث، 

واستخدام التربّج واختيار املالبس، واألدوار التي يعكسونها – األدوار القتالية أو 

االحتفالية أو الطبية أو التقنية.34 كام نظرت يف األنشطة التي ينخرط فيها األفراد، 

أي ما إذا كانت النساء يف مواقع فاعلة أو غري فاعلة، ألن عدم االضطالع بدور 

فاعل ميكن ربطه باألدوار املؤّنثة، يف حني أن السلوك البدين ميكن تفسريه عىل أنه 
عسكري أكرث.35

الواقع أنه برز تطّور كّمي واضح يف تصوير النساء عىل مّر الزمن. فأعداد املجلة 

الصادرة يف العاَمني 2013 و2014، تختلف عن األعداد الصادرة يف العاَمني 2011 

و2012، والتي غابت عنها النساء. لكن تصوير الرجال ُيهيِمن عىل املجلة، عىل الرغم 

من اإلشارات البالغية إىل النساء يف النص. فلكّل 100 صفحة مثة صورتان للنساء يف 

املتوسط. كام ُيالَحظ اختالف واضح بني صور النساء والرجال، إذ أن صور النساء أصغر 

والتحوي الرتكيز البرصي نفسه الذي تحويه صور الرجال. هذا وتبدو النساء، يف معظم 

رن مع رجل أو رجال عدة يقودونهّن أو  الوقت، يف أسفل الصفحة، وغالباً ماُيصوَّ

يوّجهونهّن.

ُيضاف إىل ذلك أن النساء غالباً مايظهرن يف أدوار غري فاعلة ولكن تقنية، مثل تشغيل 

رن وهّن يقمن بأنشطة ترفيهية يف  حاسوب أو الجلوس أمام شاشة ما. وغالباً ماُيصوَّ

الهواء الطلق أو يف إطار مدين، مثل اليوم الوطني لسالمة الطرق، حيث ميكن رؤيتهّن 

ر النساء يف ماُيعترَب أدواراً نسائيًة مثل  يعّلمن األطفال قوانني السري. وغالباً ماتصوَّ

التمريض، مبا »ُيناِسب ميولهّن الطبيعية«، كام ورد يف مجلة الجيش.36 فضاًل عن ذلك، 

يجري تأنيث النساء باستمرار، إىل حّد أنه من الصعب إيجاد صورة للنساء وهّن غري 

متربّجات وإن مل يكن تربجهّن كثيفاً، يف حني أن الرجال غالباً مايصّورون مع متويه أو 

تراب عىل مالبسهم ووجوههم.

لقد أصبح للنساء يف الجيش الوطني الشعبي دور أكرب، وميكن أن ُتستخَدم مجلة 

الجيش لتطوير وتوسيع تعريٍف لألنوثة واألنوثة العسكرية.37 يف أعداد عدة من 

املجلة، أُعطَيت النساء صفات معّينة ُتنَسب تقليدياً إىل الرجال، مثل االستقاللية، 

والبسالة، والشجاعة، وقدرة التحّمل، والتصميم، والقساوة، والقوة، والقدرة عىل 

مواجهة التحديات. عىل سبيل املثال، ُتتاح أمام النساء فرصة الوصول إىل التقليد 

الذكوري املتمّثل يف إثبات الذات.38 فوفقاً لتجربة املقّدم صوريا عيساوي كام وردت يف 

مجلة الجيش: 

»تحتاج النساء مثل عيساوي يف الجيش الوطني الشعبي إىل إثبات أنفسهّن 

وقدراتهّن... وإىل مضاعفة جهودهّن الكتساب االعرتاف من نظرائهّن والوصول إىل 
أعىل املواقع.«39

عىل صعيد مامثل، ُتظِهر قصة النقيب ليىل حسن املذكورة يف املجلة أن الجيش 

الوطني الشعبي أتاح لها فرصة »إثبات نفسها، وإظهار قدراتها، ومواجهة التحديات 
بفضل انضباطها ومثابرتها«.40

ُيذَكر أن البنية الخطابية للجيش الشعبي الوطني تشتمل عىل إشارة نّصية منهجية 

إىل أنوثة النساء، يف حني تغيب كل إشارة إىل الجندر يف مايتعّلق بالرجال. وهذا النوع 

من اإلشارات، يف تطبيقه اليومي، مييل إىل تعزيز الحالة الطبيعية للجندي الذكر، يف 

حني يسّلط الضوء عىل تكلُّف الجندي املؤنث.41 وهذا ُيظِهر أيضاً أن املؤسسة التزال 

تحكمها ذهنية ذكورية.

فضاًل عن ذلك، غالباً ماُيشار إىل النساء العسكريات وَتظَهر صورُهّن يف نهاية 

املجلة، يف قسم الرياضة. أما الرسد امُلستخَدم فهو أن النساء قادرات بدنياً، وميكن 

أن يكّن مقاتالت كفوءات. مثة نّية إذاً لتطبيع مشاركة النساء. فكام يقول العميد 

محمد قريش يف مجلة الجيش: »للنساء الحقوق والواجبات نفسها متاماً كام 
نظرائهّن الذكور... ميكنهّن بلوغ الرتب كافة وتبّوؤ املناصب كافة«.42

هذه األنواع من الصور ُتعيد التأكيد عىل الوضعية التقّدمية للجيش الوطني الشعبي 

يف مايتعّلق باملساواة الجندرية. صحيح أن التهميش طفيف جداً، إال أنه موجود. فعىل 

ع القناعة؛ والقناعة تسمح  حّد تعبري املؤّرخ جان بوليغ، »مظهر الوضع الطبيعي ُيشجِّ
باستمرار التبعية الجندرية«.43

ر النساء وهّن منخرطات يف رياضات وألعاب محّددة، عىل غرار الجودو  ُتصوَّ

والكاراتيه والشطرنج، لكن مثة إشارات وصور قليلة تدّل عىل مامرستهّن القفز 

باملظالت، أو تأديتهّن عرض مغاوير، أو ركوبهّن الخيل، أو إطالقهّن النار من بندقية. 

وهذا ُيبنّي كيف أن عسكرة النساء جزئية يف الصور التي َترِد يف مجلة الجيش 

الوطني الشعبي، إذ نادراً ماُينَسب إىل النساء مايدّل إىل القتال، مثل السالح – البل 
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الُينَسب إليهّن قط.

أحد األمثلة عىل االستثناءات يف التصوير النموذجي للنساء برز يف عدد خاص من 

املجلة، يف نيسان/أبريل 2013، مبناسبة يوم املرأة العاملي.44 ففي إحدى الصور، تظهر 

امرأة بزّي عسكري وخوذة قتال وهي متسك بقاذفة قنابل يدوية، ويبدو شعرها 

الطويل مربوطاً بشكل واضح. وُتظِهر صورتان أخريان نساء ميسكن برشاش خفيف من 

طراز فيكرز-بريتيه )Vickers-Berthier(. أما الرسد األسايس الذي تناول هذه الصور 

النادرة، فكان أن النساء قادرات عىل القتال يف الجيش الوطني الشعبي: إذ يستطعن 

استخدام األسلحة مثل قاذفة القنابل اليدوية، ويتمّتعن مبهارات خاصة مثل الرجال.

الواقع أن تصوير النساء يف املجلة الرسمية للجيش الوطني الشعبي يخدم غرَضني 

متناقَضني: تطبيع مشاركة النساء يف هذه املؤسسة، التي تصفها عاملة االجتامع أورنا 

ساسون-ليفي )Orna Sasson-Levy( بأنها »مفرطة الرجولة«؛ وَطْمس هذه املشاركة 

يف الوقت نفسه.45 فمن ناحية، ُيدِخل الجيش بعض الصور للنساء يف مجلته، محاوالً 

إقناع بعض النساء وأهلهّن ومجتمعاتهّن، والسيام العنارص الذكور، بأنهّن يضطلعن 

بدور يف الجيش. بيد أنه، من ناحية أخرى، ُيبقي تواجَد النساء يف صفوفه هامشياً 

ومتناقضاً، وذلك يك اليتحّدى صورة الذكورة ضمن املؤسسة.

تقسيم تقليدي للعمل على أساس الجندر
يصعب إيجاد نساء ذوات رتب عالية يف الجيش الوطني الشعبي. لكن باملقارنة مع 

النساء من املدنيني يف القوة العاملة الوطنية، واللوايت تبلغ نسبتهّن 18 يف املئة، مُتثِّل 

النساء الخمس من رتبة عميد بداية مهمة يجب االعرتاف بها. فالجيش الوطني 

الشعبي قام بال شك بخطوة أساسية بتعيينه خمس نساء برتبة عميد، وباعتامده إطاراً 

سياسياً لتكافؤ الفرص. لذا ينبغي االعرتاف بأنشطة الجيش يف هذا اإلطار باعتبارها 

مثاالً للمامرسة الجيدة يف تجنيد النساء واالعرتاف بحقوقهّن.

ومع ذلك، الُتدَمج النساء بالكامل والُيرَفضن بالكامل، بل مثة »مزيج من اإلدماج 

واإلقصاء«، إذا ما استخدمنا توصيف روبينز للجيش اإلرسائييل.46 فالنساء يعانني من 

َمني:  تقسيم تقليدي للعمل عىل أساس الجندر. وهذا التقسيم يستند إىل مبدَئني ُمنظِّ

املبدأ األول هو الفصل، حيث ُتعنيَّ مهام مختلفة للرجال والنساء – يوَضع الرجل يف 

املجال اإلنتاجي، واملرأة يف املجال اإلنجايب؛ واملبدأ الثاين هو الهرمية، أي أن عمل الرجل 

أهّم من عمل املرأة.

أظهرت املقابالت مع أفراد سابقني يف الجيش أن معظم النساء يرتّكزن يف ماُيعترَب 

وظائف مناسبة، مثل الوظائف التي يتضّمنها قسم االتصاالت: فبعض النساء يعملن 

يف وحدات الهاتف بصفتهّن عامالت هاتف، وبعضهّن اآلخر يعملن يف رسم الخرائط، 

فيام تعمل نساء أخريات بصفتهّن مرتجامت أو يتوّلني إدخال البيانات. هذا التوّجه 

ُتثِبُته األرقام الواردة يف مجلة الجيش الوطني الشعبي: فوفقاً للمجلة، يستخدم قسم 

املعلومات واالتصاالت 17 يف املئة من النساء العسكريات، و51 يف املئة من النساء 

املدنيات اللوايت يجري استيعابهّن يف الجيش.47 وتضطلع غالبية النساء بأدوار تعليمية، 

فيعملن مثاًل بصفتهّن مدرّسات أو باحثات أو عاملات.

يعكس منُط مشاركة النساء يف الجيش الوطني الشعبي التوّجهات يف التقسيم 

الجندري للقوة العاملة الوطنية، التي تضّم نسبًة منخفضًة من العامالت. فمن أصل 

10.788.000 موظف يف الجزائر يف العام 2014، بلغ عدد النساء العامالت 1.926.000، 

أي مانسبته 18 يف املئة فقط.48 لتوضيح ذلك، شّكلت النساء، يف العام نفسه، 49.7 يف 

املئة من مجموع السكان يف البالد، وفقاً للبنك الدويل. وعىل الرغم من وصول النساء 

إىل الوظائف، نتيجة مستوى التعليم الذي بلغ 92 يف املئة لدى الفتيان والفتيات، 

ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشابات، والذي بلغ 80 يف املئة يف العام 2014، 

زات يف قطاعات قليلة  التزال النساء ُممثَّالت بشكل زائد يف وظائف أقل مستوى، وُمركَّ
ُينَظر إليها تقليدياً عىل أنها أنثوية.49

عىل سبيل املثال، مثة نسبة عالية من النساء يف القطاع الصحي: ففي العام 2013، 

شّكلت النساء أكرث من 50 يف املئة من أساتذة الطب املساعدين، وأكرث من 48 يف املئة 

من املسعفني.50 

تشّكل النساء نسبة أعىل من الجزائريني العاملني يف قطاع التعليم، حيث بلغت يف 

العام 2011، 74.3 يف املئة من العاملني يف التعليم قبل االبتدايئ، و54.9 يف املئة يف 

التعليم االبتدايئ، و39.2 يف املائة يف التعليم العايل.51 يف العام 2014، كانت نسبة 44 يف 

لني يف التعليم العايل من النساء.52 ويف العام نفسه، بلغت نسبة النساء  املئة من املسجَّ

67.9 يف املئة من املوظفني العاملني يف اإلذاعة الوطنية.53 

. إذ تشغل املرأة نسبة 11.4 يف  وصول املرأة إىل عملية صنع القرار اليبدو أمراً مهاّمً

املئة فقط من املناصب العليا مثل الوزراء واألمناء العامني واملدراء العامني ومدراء 

الوزارات والسفراء واملدراء التنفيذيني يف مؤّسسات الحكومة املركزية والهيئات العامة 

والسلطات املحلية. ويف قطاع القضاء، تبلغ نسبة النساء 24 يف املئة فقط من العاملني 

يف املحكمة العليا، وهناك امرأة واحدة فقط تشغل منصب املدعي العام تم تعيينها يف 

العام 2014 .54 

وفقاً ملسؤولني عسكريني سابقني متت مقابلتهم بخصوص هذه الدراسة، فإن غالبية 

النساء يف الجيش الجزائري يشغلن ماُتسّمى بالوظائف النسائية: فهن يعملن ممرضات 

وطبيبات ومعلامت ومرتجامت ورسامات خرائط، وما إىل ذلك. والتتوّفر بيانات بشأن 

عدد النساء الاليت تشغلن مناصب رفيعة، بيد أن األمر الذي اليخلو من مغزى هو 

أنه يف اليوم الذي أصبحت فيه فاطمة الزهراء عرجون أول امرأة تتم ترقيتها إىل رتبة 

عميد، متت ترقية 51 رجاًل أيضاً إىل رتبة عميد. بطبيعة الحال، ميكن تفسري التفاوت 

بحقيقة أنه تم قبول دخول املرأة ألول مرة إىل الجيش يف الوقت الذي كان فيه الرجال 

قد دخلوا بالفعل، وبالتايل فإن النساء تصلن إىل الرشوط الصارمة للرتقية، والتي تتعلق 

مبدة الخدمة، بعد الرجال. ولكن لو كان هناك عدد أكرب من النساء يشغلن مناصب 

عليا لتم اإلعالن عن ذلك، حيث كان من املرّجح أن يعلن الجيش الوطني الشعبي عن 

هذه التطورات كام فعل بالنسبة إىل العمداء اإلناث. 

مّثة مثال آخر عىل محدودية إدماج املرأة يف الجيش، تتمّثل يف حقيقة أنها الميكن أن 

تخدم يف سالح املشاة أو املدرعات أو فروع مدفعية امليدان املخصصة للمعارك الربية 

املبارشة. وميتد هذا الحظر ليشمل الوحدات القتالية يف سالح الجو كذلك. وتبقى 

االختالفات الفزيولوجية أكرث املرّبرات التي يتم ذكرها لهذا االستبعاد. 

ومبا أن املرأة مستبعدة من مواقع القتال، الميكنها قيادة العمليات العسكرية، وبالتايل 

ليس لديها سبيٌل للوصول إىل رتب نظريها الرجل، أي فوق مستوى آمر. ولهذا السبب، 
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فإن املرأة غري قادرة عىل املشاركة يف عملية صنع القرار التي تؤّثر عىل حياة ومهن 

النساء األخريات يف املؤّسسة. 

 األبوة الحمائية والتمييز الجنسي الحميد
األبوة الحامئية

يعكس منع النساء من املشاركة يف األعامل القتالية يف الجيش الجزائري املواقف 

األبوية التقليدية تجاه املرأة، حيث يتّم استبعادها من املشاركة الكاملة يف الجيش. 

هذه األبوية تحرم املرأة من املعاملة التي يتلّقاها نظريها الرجل، األمر الذي يضعف 

تدريب النساء وقدراتهن كمجندات، ويستبعدهن من املناصب العسكرية املرموقة 

التي تعترب الخربة القتالية العنرص األسايس فيها. 

مّثة عقلية سائدة بني الذكور من أفراد الجيش مفادها أن لدى املرأة »طبيعة 

حّساسة«، عىل حّد قول أحد الضباط املتقاعدين.55 وقال يل ضابط آخر قابلته إنه 

بسبب »االستعداد الطبيعي للمرأة إلنجاب األطفال« فإنها يف حاجة إىل الحامية.56 إذ 

اليزال ينظر إىل املرأة باعتبارها أماً ومرّبية. وهذا مايسميه عاملا النفس »بيرت غليك« 

و»سوزان فيسك«، »األبوية الحامئية ]أي[ الجانب الحميد يف اإليديولوجيا األبوية، 

التي تنّص عىل رضورة أن يكون الرجال مبثابة حامة ومعيلني للنساء بسبب سلطتهم 

وقوتهم الجسدية األكرب«.57 

تخضع املجندات الجدد يف الجيش الجزائري إىل أشهر عّدة من التدريب األسايس، إىل 

جانب املتدربني الذكور، من دون أن يخضعن إىل قيادة مدّربات إناث حرصاً. خالل 

هذا التدريب، تدرس املجندات االنضباط العسكري والقواعد العسكرية واألخالق. أما 

باقي التدريب فهو فني وفقاً الختصاص كل فرد. 

كام متارس املرأة التدريبات امليدانية، غري أن مبقدورها أن تختار قبول أو رفض 

الخضوع إىل التدريبات نفسها كالرجل. إذ التوجد لوائح واضحة تحكم هذا التمييز 

يف التدريب امليداين، ألن هذا من شأنه أن يقّوض اّدعاء الجيش الجزائري بأنه يطّبق 

املساواة. ومع ذلك، وفقاً ملن قابلتهم، هناك ترتيبات خاصة للمجندات. وعىل حّد قول 

عقيد سابق يف الجيش الجزائري:

»إذا كانت املرأة العسكرية ترغب يف مامرسة التدريبات نفسها التي يقوم بها 

الرجل، ميكنها أن تفعل ذلك، لكن فقط إذا أرادت... ولكن الجدوى من ذلك... 

ألنها التحتاج إليها. واألمر مرتوك لها. بل يعود األمر أيضاً إىل شخصية املدرب، إذا 

رأى املرأة مساوية للرجل، سوف يطلب إليها أداء التدريب متاماً مثل الرجال... 

لكنه اليستطيع إلزامها. وللمرأة الحق يف رفض املشاركة يف التدريبات ألنها امرأة. 

الرجل ليس له أي عذر«.58 

يجري تربير شبه التمييز يف الجيش عىل أساس طبيعة املرأة. فقد أّيد األشخاص الذين 

متت مقابلتهم الرأي الذي يقول إن املرأة الميكن أن تخضع إىل التدريب نفسه الذي 

يخضع إليه الرجل بسبب أوجه النقص الطبيعية بينهام، موضحني مدى خطورة أن 

تطلق املرأة النار باألسلحة الثقيلة، أو ترمي القنابل اليدوية، أو تؤّدي حركات الجمباز 

مثل القفز فوق جدار بارتفاع 6 أقدام )2 مرت( أو امليش عىل عوارض أفقية. وقال يل 

عقيد سابق: 

»بكل رصاحة، نحن لسنا سواسية، أُّمنا الطبيعة هي التي قّررت... بيد أن هذا 

اليعني أنه التوجد مساواة. هناك مساواة تاّمة يف املؤّسسة، ولكن ينبغي توفري 

الحامية للمرأة، وبالتايل فإن املؤّسسة تحميها!«59 

وكام أوضح مقّدم متقاعد آخر: 

»املرأة التذهب إىل القتال. األمر معروف متاماً ولكنه غري مدّون ألنه يشّكل 

دعاية سيئة... ]املرأة[ التشارك يف مهام قتالية، إذ الجدوى من جعلها تقوم بهذه 

التدريبات التي لن تنّفذها أبداً. ومن ثم ملاذا املخاطرة بأن تكرس امرأة ساقها 

أو ذراعها من أجل تدريب لن تؤّديه يف امليدان؟ املسألة تتعلق بكوننا عقالنيني. 

العالقة لألمر باملساواة. نحن متساوون يف املؤّسسة«.60 

تكمن املساواة بالنسبة إىل هؤالء الرجال يف حقيقة أنه تم قبول املرأة يف هذه 

املؤّسسة. يفرّس الذكور من أفراد الجيش املساواة يف املعاملة باعتبارها قبول النساء 

يف مايعتربونه معرتك الرجال، ولكن مع االعرتاف بحدود املرأة نظراً إىل طبيعتها. 

ومّثة تركيز مستمر عىل مساواة املرأة املفرتضة مع الرجل. ولكن وراء االّدعاء املتكّرر 

باملساواة، مثة متييز عىل أساس الجنس أكرث دهاًء من املجموعة التقليدية املتنّوعة، 

ألنه ينفي وجود متييز ضد املرأة ويرّشد النظام األبوي واألدوار التقليدية للجنسني.61 

ويف مايتعلق بإعفاء املرأة، باستثناء العامالت يف املجال الطبي، من نوبات العمل 

اللييل، أوضح رائد سابق ذلك بالقول: »التسمح املؤّسسة للمرأة بالعمل يف نوبات 

العمل الليلية باستثناء املمرضات والطبيبات. وهذا أمر طبيعي ألن املرأة يجب 

أن تكون مع عائلتها يف الليل... فهي امرأة وزوجة ورمبا أم، ولديها مسؤوليات 

أرسية... لذلك الميكن أن تطلب إليها التخيّل عن عائلتها«.62 

ع منهن أن يؤّدين واجباتهن  املفارقة هي أنه ُيطَلب إىل العسكريات اإلناث وُيَتوقَّ

مبعايري عالية كنظرائهن الذكور، ولكن يف الوقت نفسه، التخضع املرأة إىل عملية 

التدريب نفسها التي يخضع إليها الرجل بسبب »طبيعتها الحساسة«، كام قال عقيد 

متقاعد.63 وهكذا يتم تقديم املرأة بوصفها صلبة وقوية ولكنها مع ذلك يف حاجة 

إىل مساعدة من زميلها الرجل. تعرف املرأة كيفية استخدام البنادق ولكن الميكنها 

أن ترمي قنابل يدوية ألنها »خطرية جداً« وهي »وظيفة الذكر«، وفقاً ملا يقول أحد 

األشخاص الذين قابلتهم.64 املرأة العسكرية قوية ولكنها تتميز باألمومة. صحيح أنها 

جندية لكنها تبقى بريئة. 

التمييز الجنيس الحميد 
متّثل الحياة الزوجية واألمومة ذريعة أخرى لعرقلة اندماج املرأة الكامل يف الجيش. 

يف الجزائر، كام هو الحال يف العديد من البلدان العربية األخرى، ترتبط املرأة ارتباطاً 

وثيقاً بالقيم األرسية ورعاية األطفال. وقد لّخص أحدهم األمر بالقول: »حتى يف 

الجيش، املرأة تبقى امرأة... وأّماً قبل كل يشء«.65 هذا املوقف التقليدي تجاه املرأة، 

هو مثال عىل التمييز الحميد عىل أساس الجندر، وفقاً لغليك وفيسك، الذي: 

»يعتمد عىل مرّبرات أرحم وألطف للهيمنة الذكورية وأدوار الجنسني املحّددة، 

ويعرتف باعتامد الرجل عىل املرأة... التمييز الحميد عىل أساس الجندر يشمل 

مواقف إيجابية ذاتية، للشخص الذي ميارس التمييز عىل أساس الجندر، تجاه 
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املرأة يف األدوار التقليدية: األبوية الحامئية وإضفاء املثالية عىل املرأة«.66

أّيد األشخاص الذين متت مقابلتهم الرأي الذي يقول إنه يتعنّي عىل املرأة يف الجيش، 

يف لحظة معّينة يف حياتها املهنية، أن تختار بني الحياة األرسية والجيش، عىل الرغم من 

املرونة التي تتيحها لها القواعد القانونية ذات الصلة. ومع تزايد مسؤولياتها العائلية، 

تصبح املرأة أقل متثياًل يف الجيش. إنجاب األطفال والعودة إىل املهنة بعد غياب بضع 

سنوات يبدو ممكناً، لكن من الصعب تحقيقه، خاصة يف بعض التخّصصات مثل 

السالح الجوي. وأوضح مقّدم متقاعد ذلك بالقول: 

»عندما تكون ]املرأة[ شابة وعازبة، تظن أنه ميكنها التوفيق بني األمرين، لكن 

مبجرّد أن تتزوج وتنجب األطفال، تتغرّي األمور. تخّيل امرأة طيارة أمضت تسعة 

أشهر خارج قمرة القيادة إضافًة إىل ما اليقّل عن ستة أشهر أو أكرث يف إجازة 

أمومة، ألن للمرأة الحق يف إجازة طويلة... هذا يعني عاماً كاماًل من دون طريان، 

وهذا ميكن أن يكون قاتاًل للمهنة«.67 

متّثل العودة إىل العمل أيضاً تحّدياً ألنه يشتبه عندها أن املرأة قد »تغرّيت« وأنها 

أصبحت »أقّل قدرة عىل الرتكيز عىل واجباتها املهنية«، وفقاً ألحد األشخاص ممن 

قابلتهم.68 وكام قال يل مقّدم سابق: »إنه أمر طبيعي. املرأة تتغرّي عندما تلد. تصبح 

مختلفة. هذا كل ما يف األمر. إنها أّمنا الطبيعة، وغالباً عندما تنجب ]املرأة[ أطفاالً، 
حتى لو طفاًل واحداً، فإنها التعود هي نفسها«.69

 أّيد األشخاص الذين قابلتهم أيضاً األقوال التي تؤّكد عىل أن املسؤوليات العائلية 

تتحّدى دوافع املرأة. فقد قال يل رائد سابق: 

»كانت معنا امرأة تتدرّب لتصبح طياراً. كانت رائعة. لكن مبجرّد أن قّررت الزواج 

وإنجاب طفل، تغرّيت األمور. فهي مل تستطع أن تطري أثناء الحمل ألن األمر 

خطري للغاية. نحن نتحدث هنا عن مقاتلة، هل تدرك ذلك؟ وقد عادت بعد 

إجازة الحمل والوالدة. لكن بعد خمسة أشهر، مل يعد بإمكانها أن تطري ألنها مل 

تطر لفرتة طويلة. فتم نقلها إىل وحدة فنية، لكن مل يكن لديها املزيد من رحالت 

الطريان. يف نهاية املطاف، استقالت ألنها كانت شعرت باإلحباط بسبب قرار 

نقلها«.70 

التتوّفر بيانات حول طول مدة خدمة املرأة يف الجيش الجزائري، لكن وفقاً ملقابالت 

أجريتها، متيل املرأة عموماً إىل ترك الجيش يف سن مبّكرة أكرث من الرجل، وهي تفعل 

ذلك ألسباب شخصية وزوجية. والواقع أن النساء كثرياً مايرتكن الجيش ألن أزواجهن 

اليقبلون عملهن يف معرتك الرجال. ويبقى إدماج املرأة يف الجيش، يف نواح كثرية، 

محفوفاً باإلشاعات والقيل والقال، وغرية األزواج واالستياء من بعض اآلباء واألخوة أو 

حتى األمهات. 

يبدو أن خروج النساء من الجيش ألسباب شخصية أمر متكّرر، عىل الرغم من وجود 

قواعد قانونية مثل العقود املوقعة التي تشرتط عليهن، من الناحية النظرية، استكامل 

مدة خدمتهن. والسبب يف ذلك هو أن املرأة ميكن أن تنهي عقدها ألسباب خاصة، كام 

أوضح عقيد متقاعد: 

»الميكن للجيش االحتفاظ بهن... فهن نساء. إذا كانت املرأة ترغب يف رعاية 

أبنائها وتقطع مسريتها املهنية عىل الرغم من اتفاقها مع املؤّسسة، فهي قادرة 

عىل ذلك. حتى يف الجيش، املرأة هي املرأة. ونحن الميكننا تعريض زواجها أو 

عائلتها إىل الخطر ألننا نريد االحتفاظ بها، لذلك نسمح لها أن ترتك الخدمة، عىل 

الرغم من الوقت والطاقة واملال الذي ننفقه لتدريبها.  املرأة هي امرأة وأم قبل 

كل يشء. وعىل املرء أن يضع ذلك يف عني االعتبار«.71 باختصار، يبدو أن الحرب 

ذكورية عىل وجه التحديد مثلام أن األمومة أنثوية.72 

خامتة 

قطعت املرأة الجزائرية شوطا طوياًل من الهامش إىل املركز يف الحياة العسكرية،73 

وينبغي االعرتاف بالجهود التي بذلها الجيش الجزائري يف مايتعلق بتجنيدها واالعرتاف 

بحقوقها. وعىل الرغم من أن األرقام تظهر تقسياًم تقليدياً للعمل اليزال تجنيد املرأة 

يف الجيش الجزائري يشّكل خطوة جيدة وإنجازاً إيجابياً باملقارنة مع الوضع السابق. 

ومع ذلك، يبدو إدماج املرأة يف الجيش الجزائري ناقصاً من ثالث نواٍح: 

أوالً، متثيل املجّندات يف املجلة الرسمية للجيش الجزائري هاميش ومتناقض. بادئ ذي 

بدء، يتم تصوير املرأة بطريقة التهّدد صورة رجولة الجيش الجزائري. ولذا يجب عىل 

الجيش أن يعمل عىل متثيل املرأة كجندية أوالً وقبل كل يشء، بدالً من التأكيد عىل 

أنوثتها داخل جيش يراعي الفروق بني الجنسني. 

ثانياً، تقسيم العمل التقليدي القائم عىل أساس الجندر، يدّل متاماً عىل أن املؤّسسة 

مالٌذ للذكورية املفرطة، أي معرتٌك الرجال. وهذا ميّثل عقبة حقيقية أمام اإلدماج 

الكامل للمرأة يف الجيش الجزائري. ولذا يجب عىل الجيش توسيع دور املرأة يف 

املؤّسسة والتوقف عن تعيينها يف وظائف منطية. ذلك أن إدماج املرأة بصورة أفضل 

ميكن أن يسهم يف تطوير ثقافة عسكرية مختلفة، ألن املرأة رمبا تكون قادرة عىل 

املساعدة يف إعادة تشكيل العالقات املدنية-العسكرية عن طريق تقليص املسافة بني 

املجتمع والجيش. 

ثالثاً، من خالل حرمان املرأة من الوصول إىل املهام القتالية، يناقض الجيش الجزائري 

سياسة املساواة التي يقول إنه ملتزم بها، وبالتايل مينع وصول املرأة إىل مواقع السمعة 

والنفوذ. وعىل الرغم من أن الجزائر ليست يف حالة حرب، يحارب البلد اإلرهاب، 

وخاصة يف منطقة الساحل، حيث يتفاقم الوضع بسبب االضطرابات يف الدول املجاورة 

للجزائر، تونس وليبيا ومايل. 

ينبغي أن تتمّتع املرأة بحق الدخول إىل الوحدات القتالية يف القوات الربية والجوية. 

ويجب تأكيد ذلك كمبدأ عام وتحقيقه من خالل التدريب املناسب واملالئم للمرأة 

لضامن إعدادها بصورة فعلية للمشاركة يف العمليات امليدانية. اإلدماج الكامل للمرأة 

يف الوحدات القتالية قد يسمح لها بلعب أدوار كبرية يف عمليات مكافحة اإلرهاب 

واملساهمة عىل أكمل وجه عىل غرار نظريها الرجل يف حامية البالد، والتي هي املهمة 

األوىل للجيش الجزائري. 

ينبغي أن يكون تقييم املرأة موّحداً بصورة صارمة للتأكد من أنها قادرة عىل أداء 

الوظائف املوكلة إليها. كام ينبغي أن تنظر قيادة الجيش يف تقييم املعدات العسكرية 

وتعديلها لتتناسب مع جسم املرأة. إضافًة إىل ذلك، هناك حاجة إىل العمل ملعالجة 
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العقليات القامئة: ميكن لقيادة الجيش أن تنّظم ورش عمل ملناقشة إسهامات املرأة يف 

الوحدات القتالية. وباملثل، ينبغي وضع دراسات لتوفري فهم أفضل لخروج املرأة من 

الجيش وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز والئها له. 

إن إدماج املرأة يف الجيش اليعني فقط ضّم عدد أكرب من اإلناث إىل صفوفه. وعىل حّد 

تعبري بيان صادر عن األمم املتحدة بشأن تعميم املنظور الجنساين، فإن اإلدماج يتعلق 

أكرث بـ »إدماج اهتاممات وتجارب الرجال والنساء، عىل حّد سواء، إدماجاً تاماً يف 

تصميم السياسات والربامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها يف جميع املجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية بحيث يستفيد منها النساء والرجال بطريقة متساوية فال 

يدوم انعدام املساواة«.74 باختصار، يحتاج الجيش الجزائري إىل البدء يف النظر إىل 

املرأة باعتبارها جندياً كاماًل بهدف التغّلب عىل الفجوة بني خطاب املساواة وواقع 

املرأة يف الجيش.
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