
أجنالد وآخرون )إشراف(، جتارب اجلندر: محيمية، هامشية، عمل وهجرة، ماري بيار 
 .204، عدد الصفحات 4102 الفنك ،الدار البيضاء، كارتاله ،باروس

ذاالجتؿاسيذ ذ"اظـوع ذادلودوم: ذاظدوظي ذادلؾتؼى ذصعاظقات ذاظؽتاب ذػذا ذؼتضؿن
ذحرطة ذتـظقؿهذ يف ذمت ذاظذي ذاظرتطقبات" ذإسادة ذاظتػاوض، ذأذؽال ذاظصراسات،

ذبارؼس ذجاععة ذUniversité Paris-Diderot)ذدؼدروذيف ذادلؿتدة( ذاظػرتة ذخالل
ذذ30دبتؿربذإديذذ03ذعن ذ0332أطتوبر ذاظعؾؿيذيفذدرادةذوحتؾقلذ. ذاظؾؼاء ؼؽؿنذاهلدفذاظرئقديذعنذػذا

ذاظيتذتعؿلذ ذاالجتؿاسقة ذوادلعاؼريذواظؼقم ذواألغثوؼة ذاظذطورؼة ذاالجتؿاسيذعنذخاللذحتؾقلذظألدوار اظـوع
سؾىذاظبـاءذاالجتؿاسيذظؾفوؼاتذاجلـدقة،ذوطذظكذسنذررؼقذدرادةذعؼارغةذتشؿلذبعضذاظبؾدانذاألوروبقةذ

ذدقاقذخمتؾفذاظتغرياتذاظدودقوذثؼاصقةذواالضتصادؼةذاظيتذتشفدػاذاجملتؿعاتذادلدرودة.ذذوادلغاربقةذيف

عنذبقـفا:ذطقفذؼتمذتؽوؼنذاألدوارذذاظيت اغطؾقذػذاذادلؤظفذاجلؿاسيذعنذخاللذذيؾةذعنذاظتداؤالت
ذوترتقبف ذسؾقفا ذاظتػاوض ذسؿؾقة ذتتم ذوطقف ذاالجتؿاسقة؟ ذاظتوترات ذاظتـاضضات، ذاجلـدقة، اذوادلعاؼري

وحتوؼؾفاذعنذررفذاظرجالذواظـداءذادلعـقني؟ذظؼدذحاولذاظباحثونذادلشارطونذيفذػذاذادلؾتؼىذاإلجابةذسنذ
ذػذهذاظتداؤالتذعنذخاللذتؼدؼمذحصقؾةذدراداتفمذوأحباثفمذادلقداغقةذيفذحؼلذاظـوعذاالجتؿاسي.ذ

عذاالجتؿاسيذاغطالضاذؼعرضذػذاذاظؽتابذعادةذشـقةذوعتـوسةذصقؿاذؼتعؾقذباإلرارذاظـظريذدلؼاربةذاظـو
ذسؾىذ ذباالستؿاد ذادلقداغقة ذاظتحؼقؼات ذاظشفادات، ذاظذاتقة، ذاظدري ذمشؾت ذعـفجقة ذوأدوات ذعصادر عن

ذعع ذوادلؼابالت ذحولذذادلالحظات ذاألول ذاظؼدم ذصػي ذأضدام: ذدتة ذادلؤظف ذػذا ذتضؿن ذظؼد ادلبحوثني.
ذعاري ذاظباحثة ذتـاوظت ذواالغتفاطات"، ذاهلاعشقة ذأغغالد-"اهلاعش،  ذبقري

(Marie-Pierre Angladeذادلصاباتذباإلدعانذ ذوادرتاتقجقاتذاظـداء ذدرادةذحولذاحلرطاتذاحلضرؼة )
ذواهلروبذ ذاظعائؾي ذاظعـف ذأذؽال ذبني ذاظؽحول ذذرب  سؾى

ذ ذػذه ذحول ذاظتؿّثالتذاالجتؿاسقة ذواػتؿتذبدرادة ذادلغرب(، ذاظبقضاء، ذاظدار ذ)يف ذاخلارج شرحيةذاظإدي
ذادلغربقات،ذخمتؾفذأذؽالذاظعـفذادلاديذوادلعـويذاظذيذؼتعرضنذظهذوصراسفنذ االجتؿاسقةذعنذاظـداء
ذوذظكذ ذاظػرداغقة؛ ذبـاء ذمناذج ذخمتؾف ذسن ذاظؽشف ذوطذا ذاالجتؿاسقة، ذاالدتؼالظقة ذحتؼقق ذأجل عن

ذاظباحثةذبدخوهلنذإديذدوقذاظعؿلذشريذاظرمسيذطادرتاتقجقةذتدؿحذهلنذباظتواجدذيفذاظػضاءذاظعا م.ذأعا
ذالعبري ذداخلذKarine Lambert)ذطارؼن ذاظدؾطاتذواإلجرام ذاالجتؿاسي، ذاظـوع ذتـاوظتذدرادتفا ذصؼد )

ذاألرذقػاتذ ذعن ذعصادر ذسؾى ذباالستؿاد ذسشر ذاظتادع ذاظؼرن ذعن ذاظـصفذاألول ذخالل ذصرغدا ذيف اظعائؾة
يذواظرعزيذوسالضتهذبـظامذاظعائؾقةذخاللذصرتةذزعـقةذحمددة،ذحقثذتـاوظتذحتؾقلذأذؽالذاظعـفذادلاد

ذاظشخصقةذ ذظؾعالضات ذواظوزقػقة ذاظبـقوؼة ذاجلواغب ذسن ذاظؽشف ذخالل ذعن ذاالجتؿاسي ذواظرابط اظؼرابة
ذ)اظشرف،ذ ذواألغثوؼة ذاظذطورؼة ذبؼقم ذاخلاصة ذوذظكذعنذخاللذخمتؾفذادلؿارداتذاالجتؿاسقة اخلاصة،

ذاظرجوظة،ذاهلقؿـة...(.ذ

أعاذاظؼدمذاظثاغيذعنذاظؽتابذصؼدذتـاولذ"اجلـداغقة،ذاجلواغبذاحلؿقؿقة،ذاالغتؿاءات:ذإسادةذترطقبذ
ذػووونذ ذداغدا ذظؾباحثة ذدرادة ذومشل  ادلعقار"

(Sandra Houotذ ذاظدؼـقة ذبعضذاظػتاوى ذخاللذحتؾقل ذعن ذوذظك ذاجلـدي، ذادلعقار ذحول باستبارػاذ-(
ذواظ ذادلعاؼريذاالجتؿاسقة ذسن ذدؼـقا ذوعدىذذ–ثؼاصقةتأوؼال ذاالجتؿاسقَة ذادلعاؼرَي ذاألصراِد ذباغتفاك بارتبارفا

 Jérômeاغدعاجفمذاالجتؿاسيذيفذاجملتؿعذادلدروس.ذعنذجاغبذآخر،ذدرسذاظباحثذجريومذطوردوؼقهذ)

Courduiésذاظرتطقباتذظؾؼقمذ ذعنذاظتغرياتذوإسادة (ذاظـوعذاالجتؿاسيذيفذحمكذاظعالضةذاظزوجقةذاغطالضا
ذوعؽاغاتذوتػاسالتذاظذطورؼة،ذعنذ ذتتضؿـهذعنذأدوار ذاهلوؼاتذاجلـدقةذوعا خاللذاظتداؤلذحولذبـاء

ذاجتؿاسقةذبنيذاظزوجني.



وساجلذاظؼدمذاظثاظثذ"إسادةذاظرتطقباتذظؾدؼـاعقؽقاتذاظعائؾقة"ذحقثذتطرضتذاظباحثةذظقؾىذبوسدرؼةذ
ذعنذخاللذاحلصولذسؾىذع ذاظعام، ذباظػضاء ذاالجتؿاسي ذاظـوع ذظعالضة ذواطتدابذعؾؽقةذيفذدرادتفا دؽن

ذإديذدوقذ ذاظدخول ذعن ذاحلراكذاالجتؿاسيذظؾـداء ذ)ادلغرب(؛ذحقثذمسحذػذا ذاظبقضاء ذيفذاظدار سؼارؼة
اظعؿلذاظـدويذ)اظعؿلذيفذاظـدقج(ذوإدخالذتغرياتذاجتؿاسقةذوثؼاصقةذظألدوارذاالجتؿاسقةذاألغثوؼة.ذعنذ

ذعاري ذاظباحثة ذتطرضت ذأخرى، ذتاػونذذ-جفة  بالغش
(Marie-Blanche Tahonذإلسادةذترطقبذاألعوعة،ذوذظكذعنذخاللذدرادةذحتؾقؾقةذظؾؼاغونذاظدائدذيفذ)

ذاظدرادةذ ذػذه ذتـطؾق ذال ذحقث ذ)طـدا( ذاظؽقبقك ذجمتؿع
ذتـبثقذعنذسؿلذعقداغيذؼؽشفذسنذ ذاظدقاداتذاظعائؾقة،ذوإمنا ذعنذدرادة ذأو عنذععطقاتذدميوشراصقة

ذاظعالضةذبنيذاظعائؾةذواظدقادةذيفذجمتؿعذاظؽقبقك.

ذعوضوع ذاظرابع ذاظؼدم ذأذؽالذذوتـاول ذاظعودلة، ذاظعؿل، ذوضعقة ذيف ذ"اظـداء
 Kamalaغاغوذ)ذ-عنذاظػرداغقةذومناذجذجدؼدةذظؾـوعذاالجتؿاسي"ذحقثذتـاوظتذاظباحثةذطاعاالذعارؼوس

Marius-Gnanouذاظـشاطذاظـدويذيفذاجملتؿعذاهلـديذاظذيذؼشؿلذسؾىذأذؽالذعتـوسةذعـفاذ:ذاظعؿلذ)
ذاظـش ذدرادةذادلأجور، ذعن ذاظباحثة ذاغطؾؼت ذوضد ذادلصغرة... ذادلؤددات ذاظرمسقة، ذوشري ذاظرمسقة ارات

ذحاالتذ
ذخيصذ ذصقؿا ذوأذؽاهلا ذاظـدوؼة ذاظـشارات ذآثار ذبتحؾقل ذاظصـاسي ذاظؼطاع ذيف ذادلأجورات ذاظعاعالت عن

اظباحثذذاالدتؼالظقةذواظرػاغاتذاجلدؼدةذادلرتبطةذباظـوعذاالجتؿاسيذيفذاجملتؿعذاهلـدي.ذيفذحنيذتـاول
ذزوظقدقوذ  إمياغوؼل

(Emmanuelle Zolesioذيفذ ذاظطبقبات ذعن ذحاالت ذعن ذاغطالضا ذاالجتؿاسي ذاظـوع ذيف ذاظتػؽري ذإسادة )
اختصاصذاجلراحةذعرطزاذسؾىذاهلوؼةذاجلـدقةذواهلوؼةذادلفـقة،ذوذظكذالرتباطذػذاذاالختصاصذادلفينذ

ذباجلـسذاظذطوري.ذ

ذإدي ذاظتطرق ذمت ذصؼد ذاخلاعس ذاظؼدم ذيف ذاظرتطقباتذيفذذأعا ذوإسادة ذاهلجرات ذاحلراك، ذعن "أذؽال
(ذحراكذاظـداءذادلدتخدعاتذيفذNadine Cattanاظػضاءات".ذيفذػذاذاظؼدمذدردتذاظباحثةذغادؼنذطاتانذ)
جـوبذعنذدريؼالغؽاذإديذبريوت،ذوذظكذعنذذ–ادلـازلذعنذخاللذاظرتطقزذسؾىذاظتدصؼاتذاهلجرؼةذجـوبذ

خاللذحتؾقلذادلؿارداتذيفذاظػضاءاتذاظـدوؼةذيفذدريؼالغؽاذوسالضتفاذبظفورذأذؽالذجدؼدةذعنذاحلراكذ
ذ)اخلاصذ/ذ ذاظثـائقاتذاجلاعدة ذجتاوز ذيفذحماوظة ذاظدرادة ذػذه ذاهلدفذعن ذوؼؽؿن ذبريوت، ذيف ظؾـداء

ي،ذاظعؿلذ/ذادلـزل،ذاخلضوعذ/ذاالغتفاك...(.ذعنذجاغبذاظعام،ذاظرجلذ/ذادلرأة،ذاظرمسيذ/ذشريذاظرمس
ذ) ذغققتو ذعورؼـو ذجواغا ذاظباحثة ذتـاوظت ذعنذJuana Moreno Nietoآخر، ذاغطالضا ذاهلجراتذادلومسقة )

"سؼودذاألصل"ذعنذخاللذدرادةذحاالتذظؾعاعالتذادلغربقاتذيفذاظؼطاعذاظزراسيذيفذإدباغقا.ذظؼدذاػتؿتذ
ذاظـ ذاهلجرة ذبدرادة ذادلومسقةذاظباحثة ذدوؼة

عنذخاللذسؼودذحمددةذادلدةذظؾعاعالتذادلغربقات،ذطاذػةذسنذتطورذػذهذاظظاػرةذوتػدريذأدبابذاغتشارػاذ
ذيفذ ذادلومسقة ذاهلجرة ذوضعقة ذيف ذادلغربقات ذظؾعاعالت ذاالجتؿاسي ذادلدار ذوحتؾقل ذخصائصفا وخمتؾف

االذعنذاحلراكذادلرتبطذباظـوعذ(ذأذؽDina Vaiouإدباغقا.ذعنذجفةذأخرى،ذساجلتذاظباحثةذدؼـاذصاؼوذ)
االجتؿاسيذوسبورذاحلدودذاغطالضاذعنذحتؾقلذاظدريةذاظذاتقةذظؾؿدارذاهلجريذظؾؿبحوثةذادلدسوةذ"عقؿوزا"ذ

ذبنيذأظباغقاذواظقوغان.ذ

يفذاظؼدمذاألخريذعنذاظؽتابذمتذاظتطرقذإديذ"اظػضاءذاظعامذوإسادةذاظرتطقباتذاظدودقوذدقادقة"ذحقثذ
ذؼامسني ذاظباحثة ذادلغرب،ذضاعت ذيف ذالحمؾقة ذاجلؿعقات ذإدي ذاظـداء ذوصول ذحول ذدرادتفا ذيف ذبرؼان،

ذبهذ ذاجلؿعويذوخمتؾفذاظصعوباتذادلرتبطة ذاحلؼل ذاظـاذطاتذيف ذظؾـداء ذادلداراتذاالجتؿاسقة بتحؾقل
ذتـاوظتذ ذؼػوتذصؼد ذعرؼم ذاظباحثة ذأعا ذطإحدىذاالدرتاتقجقاتذظالسرتافذاالجتؿاسيذظؾـداء. وادتعؿاظه



ذاظتؿ ذعؼابالتذعدأظة ذعن ذاغطالضا ذادلغربقة ذاظدقادقة ذاألحزاب ذضؿن ذاظـدوي ذثقل
ذيفذاألحزابذاظدميؼرارقة،ذوعدىذتأثريذ ععذبعضذادلبحوثات،ذبفدفذدرادةذعداراتذوجتاربذاظـداء

ذذظكذيفذحتؼققذادلداواةذبنيذاجلـدنيذعنذخاللذادلشارطةذاحلقاةذاظدقادقةذبادلغرب.

لذاظدراداتذادلفتؿةذباظـوعذاالجتؿاسي،ذاغطالضاذعنذتؼدؼمذبعضذميثلذػذاذاظؽتابذإثراءذععرصقاذيفذحؼ
اظباحثنيذحصقؾةذدراداتفمذادلقداغقةذاظيتذمشؾتذسدداذعنذاجملتؿعاتذحملذاظدرادة.ذصإذاذطاغتذاظغاؼةذ
ذاظؽتاب،ذػيذدرادةذوحتؾقلذاظـوعذاالجتؿاسي،ذباستبارهذأحدذادلػاػقمذادلػتاحقةذظػفمذصريورةذ عنذػذا

ثؼاصقةذواالضتصادؼةذاظيتذتشفدػاذاجملتؿعاتذادلدرودة،ذصإنذاهلدفذاظرئقديذعنذذ-قواظتحوالتذاظدود
ػذاذاظؽتاب،ذؼؽؿنذيفذحتؾقلذاألدوارذاظذطورؼةذواألغثوؼة،ذوادلعاؼريذواظؼقمذاالجتؿاسقة،ذاظيتذتعؿلذسؾىذ

ذاظؽتاب،ذأنذؼػتحذأعامذاظباحث نيذعداظكذاظبـاءذاالجتؿاسيذظؾفوؼاتذاجلـدقة.ذويفذاألخري،ذميؽنذهلذا
ذواظّتحولذ ذاظؽثرية، ذاظتغري ذأمناط ذعن ذحاظقا، ذجمتؿعاتـا ذتعرصه ذعا ذحول ذواظدرادة ذظؾبحث ذجدؼدة

ذيفذخمتؾفذجواغبذاحلقاةذاالجتؿاسقة.ذ

خرياني نورالدون  


