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معشروع متعؿؿدمسؾىماملـفجماملؼارنموػوممثرة مغؿقفةمألحباثمعؾؿؽرة ماظؽؿابمػو مملدةممػذا حبثمدام
م) ماملؿودطم8022-8002دـؿني ماظؾقر محول ماإلغلاغقة ماظعؾوم ميف ماظؾقث معرطز مررف معن مانازه ممت )

(Ramses)معنماظؾاحـنيمظدرادةمخؾػقاتمزبؿؾػةمم مواظذيممجعمسددا ماألوربقة املؿونمعنمررفماظؾفـة
حولماىـسمواملؿارداتماظدؼـقةماملعاصرةمظدىماظـلاءماظقفودؼاتموامللؾؿاتمحقثمؼربزمطلمصصلمأوجهم

ماظؿشابهمواالخؿالفمعنمخاللمهؾقلموادعمظؾؿواضقعماملشرتطةماملؿعؾؼةمباملرأةم.

موؼؿضؿنماظ ميفمػذا معـهمباحـانمعؿكصصان،مأحدػؿا ؽؿابمثالثةمصصول،مذاركميفمطؿابةمطلمجزء
اظقفودؼةمواآلخرميفماإلدالمموؼلؾطماظضوءمسؾىمأوجهماظؿشابهمواالخؿالفميفمهؾقلمسددمعنماملواضقعم
ماظقفودؼاتموامللؾؿاتمإىلمصضاءم موظوجماظـلاء متؿطرقماظـصوصمإىلمعلأظة مباملرأة،مطؿا ماملؿعؾؼة املشرتطة

مودرادؿفاماظ مواظؿؾؿود( مايدؼث ماظؿوراة، م)اظؼرآن، ماظدؼـقة ماظـصوص موإىل مواظؽـائس( م)امللاجد عؾادة
معأذون م)أعام مظؾؿرأة مجدؼدة مدؼـقة موزائف موزفور مظؾـلاء مجدؼدة متػادري متؼدؼم معع م،وتػلريػا،

واجم)عـلماظزمحاخاعات(موأدوارمذعائرؼةمأخرىمإىلمجاغبماملـاضشاتمحولمعواضقعمدبصمضاغونماألدرة
ماملؿعؾؼةمبايقاةماىـلقة،ماظطفارة،م،وادرتاتقفقاتم"اظؿقاؼل"مسؾىماملعاؼريمواظطالق( اظـلاءمماظؼضاؼا

ماملـؾقات،ماإلجفاضموامللاسدةمسؾىماإلنابم.

مأغؿابيم ماظعؿلمهتماذرافمظقزا مػذا ومبشارطةمسددمعنمم(Lisa Anteby-Yemini)ميقينمم-أنز
مظؾماظؾاحـني موعراطز مجاععات مسدة معن ماظؽؿاب مهلذا مضدم مبروغربجيمؾقث.  Christian)طرؼلؿقان

Bromberger)تطرقمصقهماىلمأػؿقةماظدراداتماظيتممجعتميفمػذاماظؽؿابممؾقاعنمجاععةمأطسمعارداؼم
بنيماملؼاربةماملرطزةموايصرؼةمظؾـصوصمععماػؿقةماملؼارغةميفماظدرادةموذطرمأنمعنماظعواعلماظيتموعلم
ػذامؼـػردمسنمشريهمػومأنمطلمضلممعـهمطانمغؿقفةمسؿلموانازمباحـنيمؼؿكصصمأحدػؿاميفماظقفودؼةم

مثاغيمواألخرميفماإلدالمموؼ ؼومماظؾاحـانممبواجفةموعؼارغةماملعؾوعاتمواملعطقاتماظيتمبنيمأؼدؼفؿا،مأعا
مجاغبم مإىل ماظـصوص ميف ماحملددة ماملعاؼري مبؿقؾقل معؤظػقه مضقام مصفو ماظؽؿاب مػذا مبه مؼؿؿقز ادؿقؼاق
مواظؿقاراتم مواالجؿؿاسقة مظؾؿضاعنيماحملؾقة موػيمممارداتمدبؿؾفمتؾعا مظؾؿؤعـني، املؿارداتماظقوعقة

ؼـقةمواملدارسماظؼاغوغقةم،مصاظؽؿابمؼرتؽزمسؾىمدرادةمتؼاظقدمإدالعقةموؼفودؼةموعؼارغؿفا،مإىلمجاغبماظد
ععماإلذارةمإىلمأنماملؼارغةمبنيماظقفودؼةمواإلدالممالممجعماظعدؼدمعنماملؿارداتمواحملرعاتماملشرتطة.

ماظؽؿابمبعنيما السؿؾارمدؾوطاتماملؤعـنيمتـقصرمسـدمعؼارغةماظـصوصمواظؼواغنيمظذظكمؼأخذمعؤظػومػذا
موعطاظؾفمموأداظقؾفمميفمهؼقؼفا.

نمػذاماملؤظفمؼلؿققماالػؿؿاممبػضلماظطرقمامللؿكدعةمصقهمعنمضؾلماظؾاحـنيمإخرى،مصأوعنمجفةم
)عؼارغةموعواجفةماملعاؼريمواملؿاردات(مألنماملشارطنيمصقهمالمؼؿـاوظونمباظدرادةمصؼطموضعماملرأةمواملؽانم

ماظع ميف مظؿقؼققماملكصصمهلا متؿؾعفا ماظيت ماالدرتاتقفقات موأؼضا مبل موشريػا مواظـزاسات مواظزواج ؾادة
محلب ماظؽؿاب مػذا ميف مواملفم مُتربزمأمبروغربجيمطرؼلؿقانمأػداصفا مغظر موجفات مسدة مؼـري مغه

معنمخاللمضراءةمزبؿؾفماملؼاالتماظواردةمصقه.

ظقزامأغؿابيمصؼدمحاوظتمصقفامم(45اىلمصػقةمم22أعاماملؼدعةمواظيتمطاغتمعطوظةمغوسامعام)عنمصػقةم
ماظعؿلمتؼدؼممسرضمحملؿوؼاتماظؽؿابميفمذرحمعػصلموممـفجمععمميقينم- مػذا املشرصةمسؾىمتـظقم

مأغؿقيبم سرضمملكؿؾفماملواضقعمواألصؽارماملؼرتحةمواملدرودةمعنمضؾلماظؾاحـنيماملشارطني.موحلبمظقزا
ماظؽؿابمػوممثرةمسدةمظؼاءاتممتتمبنيماملؿ كصصنيميفماظقفودؼةمواإلدالممحولمعلأظةمميقينمصإنمػذا

املرأةموذطرتمأنمػدفمعشروعماظؾقثمػوممتققزمعػفومماظـوعماالجؿؿاسيمطزاوؼةمعؼاربةمظؿقؾقلماظدؼاغؿنيم



مبعدم متؿؾع ممل معـففقة موػي
م متلعى ماظؽؿاب مػذا معواضقع موأن مخاصة ماظدرادات معن ماظـوع مػذا ماظؿطرقمإىليف

عؿوازيمعنمخاللماظؿطرقمظؾؿواضقعماملعاصرةماظيتمدبصماملرأةمععممطلمعنماظقفودؼةمواإلدالممبشؽلمإىلم
موجودماخؿالصاتميفمررقمتـاولمػذهمامللائلمعنمررفماظلؾطاتماظدؼـقةموحؿىماظـلاءمأغػلفن.

ماظيتم ماظعؿلمصفيمتؿؿـلميفمادرتاتقفقاتماظؿػاوضمواظطرق مهلذا ماألدادقة مباإلذؽاظقة مؼؿعؾق وصقؿا
ماظلؾ مظؿقدي ماظـلاء ماظوزائفمتلؿكدعفا موطذظك ماظؼاغوغقة ماملعرصة ماظدؼينمويف ماجملال ميف ماظذطورؼة طة

جاغبمعراضؾةماظرجلمألجلادػنموحقاتفنماىـلقة،موؼظفرمذظكمعنمخاللماملطاظبماظـلوؼةممإىلاظدؼـقةم
مصاظؽؿابمؼلعى ماظدؼاغؿني. ميف مامللؿوىممإىلماملؿشابفة ماظدؼاغاتمسؾى محول ماظدراداتمواألسؿال ودؼد

مواظ ماىدؼدةماملـففي ماألذؽال مسؾى ماظضوء مظؿلؾقط مرباوظة ميف ماملؼارغة، ماظؽؿابة مأدؾوب مباتؾاع ـظري
ظؾؿشارطةماظـلوؼةميفماجملالماظدؼينموعطاظؾؿفامبامللاواةميفماملشارطةميفماملؿارداتمواملفامماظدؼـقةمدواءام

املـفجماملؼارنميفمػذهمطانمذظكميفمدوهلاماألصؾقةمأوميفمدولماملففر.مععمترطقزمرئقلةماملشروعمسؾىمأػؿقةم
مواظـؼاء مباظطفارة ماملؿعؾؼة ميفمامللأظة ماملؿودطمالمدقؿا ماظؾقر واظزواج،ماإلجفاضمأومم،اظدرادةميفمعـطؼة

م ماظـلاء موظوج موضضقة ماألغـوؼة مأسؿقممإىلاملـؾقة مصفم مسؾى موؼلاسد مؼلؿح ممما زبؿؾفماظوزائفماظدؼـقة
مواظذيمؼؿم مبنيماظرجالمواظـلاء مامللاواة عنممتربؼرهميفماظؽـريمعنماألحقانمباملـطقماظدؼين.مظؼضقةمسدم

ماظدراداتماظؼائؿةم موصعوبة مبلؾبمخطورة موغظرؼة ماظؽؿابمهدؼاتمعـففقة مواجه مأخرى،مصؼد جفة
سؾىمأداسماملؼارغةمبنيماألدؼانموصعوبةمهدؼدمعوضوعماظدرادةماملؿعؾقمباظـلاءماظقفودؼاتموامللؾؿات،م

خبصوصقةمػاعةموػيمرباوظةماملؼارغةمعنمخاللماظؽؿابةمحولماظـلاءمعنمطؿامأنمػذاماملـؿوجماظعؾؿيمؼؿؿقزم
ررفمعؿكصصنيميفماإلدالممواظقفودؼةمحولمعواضقعمعشرتطةمتؿعؾقمباظدرجةماألوىلممبطاظبماظـلاءمعنم
مواملؿارداتم ماظؼواغني مبني مواالخؿالف ماظؿؾاسد موطذظك مواظؿؼارع ماظؿؼارب مإزفار مرباوظة معع اظدؼاغؿني

ماألع مسؾىماظؿارؼخمواظؼاغونماظدؼـقة، ماظؿكصصاتمحقثمتعؿؿد معؿعددة ميفمإحداثمعؼاربة ماظذيمداػم ر
ماظعؿلم مػذا مأػؿقة متظفر موػـا موشريػا. ماظدؼن موسؾوم ماظلقادقة مواظعؾوم ماالجؿؿاع موسؾم مواألغرتوبوظوجقا

مم.يفمإثارةمايواراتماملكؿؾػةمبنيماظؾاحـنيمعنمزبؿؾفماظدولمواملذاػب

م مصؼد ماالصؿؿاحقة موؼؾلأعا مغادؼن ماظؾاحـة مإميانم(Nadine Weibel)أسدتفا معن معوضوع مخالل عن
ماظدراداتماظيتممتم مألػم ماألغـويموتطرضتمصقفا ماظؿـظقم محول آلخر،معنمصوتمآلخر،موجفاتمغظر
انازػامحولماملرأةمواظدؼنمووضعمػذهماألخريةميفمزلماظـصوصماظؿأدقلقةمظؾؿؼاظقدماظقفودؼةمواإلدالعقةم

ماألخريةممخاللماظعشرؼات

مػذاموضدمضلممػذاماظؽؿابمإىلمثالثةمأجزاءمتؿؿـلميف:
م مظؾػضاء، ماظـلاء م"وظوج مبعـوان ماألول معؼاظؿني،مإاىزء مؼضم موػو ماظـصوصمواظوزائفماظدؼـقة"، ىل

يفماظقفودؼةمواإلدالم"معنماسدادماألوىلمبعـوان"مطقفمتؿشؽلمأعاطنماظعؾادةميفماظعالضاتمبنيماىـلني
واظـاغقةمحولمم(Marie-Laure Boursin )وعاريمظورمبوردامم (Annie Benveniste)بـػـلتمطلمعنمأغيم

"وظوجماملرأةماىلماظوزائفماظدؼـقةماظعاعةميفماظقفودؼةمواإلدالم:معنماالضصاءماىلماظؿؽاعلم"مدرادةماغطالضام
مظقؾقلك مصارا مصوغقا معن مطل ماسداد م،عن ماظؿلؿقة مضضاؼا عن

(Sonia Sarah Lipsic)مواظـؼاصقةم ماالجؿؿاسقة ماألغـروبوظوجقا ميف ماظؾقث معرطز معن مزغني مبن  وبؾؼادم

(CRASC)وطاغتمػذهماظدرادةمصرصةمظؾؾاحـنيمظؿقدؼدمضضقةماظؿلؿقاتمواظؿعاظقمماظؼاغوغقةماظيتمهقطمم
بؼضقةموصولماملرأةمدواءمأطاغتمؼفودؼةمأومعلؾؿةمظؾوزائفماظدؼـقة.مصؾاظـلؾةمظؾقفودؼةمأبرزتمصوغقام

مظقؾقلكمضضقةمدرادةماظـلاءماظقفودؼاتمظؾؿؾؿودمواسؿربتمذظكمأحدم"اظـورات"ماظقفودؼةماظؽربىمصار ا
ماظقفودؼاتم ماظـلاء مبعض مأصؾقت ماظؿؾؿودؼة ماظدرادات مصؾػضل املعاصرة،

مو"علؿشاراتمحاخاعقة مم""حاخاعات" مأؼضامأ"ععماظعؾم متؤثر ماظقوم ماظقفودؼة نماظؿغرياتماظيتمتعرصفا



ماألرثو ماظؿقار متصؾقنمسؾى متلعنيمألن مأؼضا ماظقفودؼة ماألرثوذطلقاتميف ماظـلاء مبدأت محقث ذطلي،
"،موػيمغػسموزقػةماياخام،مشريممظؼواغنيماظقفودؼةمواظؿوراةحاخاعات،موؼؿممتؽوؼنمغلاء"معرذداتم

مو ماظطؼوسمواظشعائر مطل متلقري متلؿطقع مال ماملرأة متؽونأأن ماألعرممن موػذا ماياخاعقة مباحملؽؿة سضو
وػومعوضوعممامتعرصهمبعضماظدولماإلدالعقةماظيتمأوجدتموزقػةم"ماملرذداتماظدؼـقات"،ؼؿؼاربمععمع

تطرقمظهمبؾؼادممبنمزغنيماظذيمسادمإىلماظؿفاربماظيتمتؿؾعفاميفمطلمعنماىزائرمواملغربموعصرمحولم
بقـفامعلأظةمتؽوؼنماملرذداتماظدؼـقاتمواملفامماملوطؾةمهلن،موػذهماظؿفاربمععمبعضماالخؿالصاتممصقؿام

نماػؿؿامماظلؾطاتماظلقادقةمباذراكماملرأةميفمتؾنيمأنماضػاءماظطابعماملؤدليمهلذهماظوزقػةمؼعؽسموؼؾّق
ممصالحماظشأنماظدؼين،إسؿؾقةمهدؼثمو ماظوسظموغشر ميفمسؿؾقة مظؾـلاء ماظرمسقة مأنماملشارطة دالممإطؿا

موعشارطؿفام ماظؿلاعح
ألعقةمواظوضاؼةمعنمداءماظلقدا،مؼعؿربمعؤذرامػاعامظؾؿقررمطؿامػومايالمباظـلؾةمحملوماميفماظرباعجماظعاعة،

مدورػام مؼربز ممبا مامللؾؿة مظؾؿرأة مواظدؼين ماالجؿؿاسي
م مععماإلذارة مصقهممإىليفماجملؿؿع. مامللؾؿنيمباملغربماظذيمؼؿم مسؾؿاء ماظـلويميفمػقؽة أنمدعجماظعـصر

دظقلمسؾىمهرؼرماملرأةماظيتمدذبتممنيمعامؼعرفمباظعاملاتم)وػومأعرمزفرمألولمعرةميفمدوظةمسربقة(تعّق
جاغبمرباوظةمععرصةمعوضفماملرجعقةماظدؼـقةميفممإىلوألولمعرةميفمجفازمزلمحؽرامسؾىماظرجال،مػذام

ماملـوؼةم مبايقواغات مواظؿربع ماالصطـاسي مطاإلجفاضمواإلناب مبؼضاؼا مؼؿعؾق مصقؿا مواإلدالم اظقفودؼة
موامل ػاػقمموواوزماملواضفماظؿؼؾقدؼةماظيتمتشؽلمذرائعمواظؾوؼضاتمععمصؿحماظـؼاشمحولمبعضماظؼضاؼا

ماىـلنيم مبني مامللاواة مسدم مظؿربؼر
درادةممإىلتؾقنيمطقفمطانموصولماظـلاءمعؤخراممإىليفماظدؼاغؿني.موػؽذامصؼدمدعىمػذاماىزءمعنماظؽؿابم

تطورماملرأةمجاغبممإىلاظقفودؼةمواظؿؾؿودمدؾقالمظظفورموزائفمغلوؼةمجدؼدةمبنيماظقفودماألرثوذطلقنيم
األرثوذطلقةميفمايؼلماظدؼين،مصاملؼالمبشؽلمساممؼدرسمباظؿوازيمعطؾبماظـلاءمامللؾؿاتميفمايصولم
ماظيتممتم ماألخرية مسؾىمػذه ماظرتطقز معع ماظدؼـقة مواملػيتمواملرذدة مواملؤذن مواملأذون سؾىموزائفمطاالعام

رارمإئر،معصرمواظقؿن(،موؼدخلمػذاميفماالسرتافمبفامرمسقاميفمبعضمدولماظعاملماظعربيم)املغرب،ماىزا
معلاسيماظدولمظؿطوؼرمواصالحموضعماملرأة.م

م"م مبعـوان ماألول مثالثمعؼاالت، مضم مواىـس"، ماظطفارة م"اظزواج، مبعـوان مصؽان ماظـاغي ماىزء أعا
االخؿالصاتماظصغريةمواظؿشابفات:معنمعلأظةماملفرموسؼدماظزواجمسـدماظقفودموامللؾؿنيمباملغرب"ملمحـانم

محؿقؿيد مؽات
مدوعيامياغوؼلم(Emanuela Trevisan Semi)و مضاغونمترؼقػقان محول ماملؼال مػذا ماظؾقثميف ،وترطز

داعيمماألدرةمباالسؿؿادمسؾىمدرادةمعؼارغةمظعؼودماظزواجموضواغنيماألدرةمحقثمطاغتمدرادةمترؼػقلان
عنمخاللمسؿلمعقداغيمضادػاماىلمعدؼـةمعؽـاسمباملغربمحولماظعالضاتمبنيماظقفودموامللؾؿنيمعنمخاللم
ذروطماظزواجمواملفورمواغعؽاداتمذظكمسؾىمعلأظةماظطالق،مأعاماملؼالماظـاغيمصؽانمعودوعامب"اظقفودؼاتم

مذاركميفمطؿاب م" م:مهدؼاتموممارداتماظطفارة مبػرغلا معنوامللؾؿاتمباملففر مطل مبقػقؾـقمؿه بربرا
(Barbara Peveling)مترؼلقينم مواملؿارداتم(Simona Tersigny)ودقؿوغا ماملعاؼري ماىل ماظؿطرق مصقه ،مت

املرتؾطةمباىلدميفماظػضاءماظعاممورؼوسماظطفارةماىلمجاغبمايقاةماىـلقةمسـدماظقفودؼاتموامللؾؿاتم
م ممشال ماظـاظثمإعن ماملؼال محنيمطان ميف مبػرغلا، مواإلدالممصرؼؼقا ماظقفودؼة ميف ماألغـوؼة م"املـؾقة بعـوان

م معارتن معن مطل مأسده م" موعضاعني مم(Martine Gross) شروس،غصوص مطام مػقبم–وأغدرو متاك
(Andrew Kam-Tuck Yip)معقادؼنم مخالل معن ماملؼارغة مررؼؼة مباتؾاع مصقه ماظؿطرق ماظؾاحـان موحاول ،

تمعنماظقفودؼاتموامللؾؿاتمععماظؿطرقمإىلمعوضفماظؾقثمصرغلاموبرؼطاغقاموباالسؿؿادمسؾىمحاالتمملـؾقا
مم.اظدؼاغؿنيمعنماملوضوع



وباظـلؾةمظؾفزءماظـاظثمواظذيمطانمبعـوانم"اظؿؽاثرماالصطـاسي"مصؼدمضممعؼاالمواحدامصؼطماسدتهمطلم
مصاغا مظقؾقان مػووتم (Liliane Vana) عن موداغدرا

(Sandra Houot)وطانمبعـوانم:"موجفاتمغظرمحولمهدؼاتماإلنابمبامللاسدةماظطؾقةميفماظشرؼعؿنيمم
ماألرثوذطلقةم ماظقفودؼة ميف ماظدؼـقة ماظلؾطات مبؼرارات ماملؼال مطاتؾيت م"اػؿؿت مواإلدالعقة، اظقفودؼة

يمحولمعوضوعماإلنابماالصطـاسيمواظؿربعمبايقواغاتماملـوؼةمواظؾوؼضاتموأخالضقاتمواإلدالمماظلـّ
سؾمماألحقاءمورطزتامسؾىمأنمضضقةماإلنابماالصطـاسيمبنيماألزواجمالمتطرحمإالماظؼؾقلمعنماملشاطلمدواءم
أطانمذظكميفماظقفودؼةمأوماإلدالممععمأخذمسقـاتمظؾدرادةمعنمطلمعنمدورؼاموإدرائقلمويفماألخريمتؼرتحم

تيمدبضعنمهلذهماظؼواغنيمدونمأنماظؽاتؾؿنيمإععانماظـظرمحولماآلثارماىلدؼةمواظـػلقةمسؾىماظـلاءماظؾوا
ؼؽونمهلنمايقميفماملشارطةميفماضرارػاموػذاموضتمتشفعمصقهماظقفودؼةمسؿؾقةمامللاسدةمسؾىماإلنابم
بأيممثنمبقـؿامؼضعماإلدالمماظلينمسدةمذروطمحولماملوضوعموالمؼلؿحماظشقعةمإالمبؾعضماألذؽالمعنم

ماالصطـاسي. مظؾؿصطؾماألناب مبؼاعوس ماظؽؿاب معـفامظقكؿؿم مدواء ماملؼاالت مزبؿؾف ميف ماظواردة قات
ماظعربقةمأوماظعربؼةمبشروحاتمعؾلطةموواصقةم.

ػذاموتؽؿنمأػؿقةمػذاماظؽؿابميفمطوغهمأوضحماظؿؼاربمبنيماظؿكصصاتماملكؿؾػةمظؿوضقحماظعدؼدمعنم
مبنيم ماظؿوصقق مورباوظة مواظلقادقة ماالجؿؿاسقة ماظؼاغوغقة، ماظدؼـقة، مباىواغب ماملؿعؾؼة وجفاتماظؼضاؼا

اظـظرمحولمامللائلمذاتماظصؾةمبظروفماظـلاءماظقفودؼاتموامللؾؿاتممبـطؼةماظؾقرماملؿودطم،مإىلمجاغبم
طوغهمميـلمإحدىماحملاوالتماألوىلمظؾدرادةماملؼارغةمظؾؿرأةميفماإلدالممواظقفودؼةميفماظػرتةماملعاصرة،مطؿام

جدؼدةمالبدمعنمتودقعماظؾقثممأنمزبؿؾفمصصولمػذاماظؽؿابمضدمداسدتمسؾىموضعمبداؼاتمملواضقع
مأوم ماإلدالم ميف ماملرأة مصوت موهرؼم مظؾشفادة مظؾـلاء ماظؼاغوغقة مظؾؿلاواة مباظـلؾة مايال مػو مطؿا صقفا
اظقفودؼةمودرادةمعؼاربةمعؼارغةمحولمضضقةماالخؿالطمبنيماىـلنيميفماألعاطنماظعاعةموضواغنيماظؿػرضةم

مزاظتمملمتدرسمبعدميفمعراطزماظعؾادةموشريػامعنماملواضقعماظيتمال
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