
 10 –7ص.ً،6102ًؿربدقيً-ؽمقبرًأ ،74ًعدد إنسانيات

7 

   تقديم

ةًاؾيتًتشفدفاًةًواؾيقادّقراتًاالجمؿاعّقـياـقاتًباؾمغّقإًاًاؾعددًؿـذفًقفمّؿ
هًذوباؾّدورًاؾذيًتؾعلفًاْرأةًيفًفً،عدةًبؾدانًعربقةًخاللًفذهًاؾيـقاتًاألخرية

ًؾؼدًمتّقًاؾيريورات ًاْرأةًواِرؽاتًاِضرقةًبشؽؾًعام. ًبقجقد ًاؾشأنًاؾعام ز
ًؿـفاًّْدةًرققؾة.ًاؾيتًأؼصقتدفاًوتؼققةًؿشارؽمفاًاؾيقادقةًؿـًخاللًَـّ
ؾتًؿيأؾةًاْياواةًواْشارؽةًواؾمؿنقؾًاؾيقادلًواحملاصصةًواْـاصػةًؾؼدًذّؽ
ً،ػمحًـؼاشًؾقسًباُدقدًإعادةؿـاصبًاْيؤوؾقةًػرصةًؿـًأجؾً إديووؾقجًاْرأةً

جيدًجذورهًيفًحرؽاتًاؾـضالًؿـًأجؾًحؼققًاْرأةًاؾيتًتعقدًإديًؿـمصػًاؾؼرنً
ًاؾيتً ًاألدكؾة ًفذه ًؿـ ًوأبعد ًػإّنًتفّؿاْاضل. ًاؾيقادل، ؿطاؾبًاؾـياءًًاِؼؾ

وؽراؿمفـًًاحرتامًحؼقؼفـحقلًً،ؽؿاًفقًاؾشأنًأقضاًباؾـيلةًؾؾرجالً،تمؿوقر
ـًّ "اؾػعؾًًاأحدثفًيتاؾًاؾمعلكةًػإّنً،ام.ًوفؽذاتوؿقارـاتًبشؽؾًًاأذىاصبقصػف

ًوؾًـباؾـيلةًؾؾـياءًؿـادلةًؾشهبًاْظاملًاؾيتًتمعرضًتاؾنقري"ًؽاـ ًعرضهلا
ً.اؾيؾطاتًاؾعؿقؿّقةاؾشأنًاؾعامًوإقصاهلاًإديًًعؾكؿطاؾلفـً

ًاألح ًهلذه ًاؾمارخيل ًاؾلعد ًؽان ًأّنوؿفؿا ًقلؼك ـًّداث، ًؽ ًفذهًًاؾـياء يف
ًشًاُـيلًيفًاؾشارعاؾموّرانًاؾيتًؽوً،يقاؼاتًضواقاًْىمؾػًأذؽالًاؾعـػاؾ

ًجؾّقةؿؼاوؿاتًًـتقاجفاؾـياءًًؽؿاًأّنً،مؿؾًاجمؿاعقاًٍالًيترفاًاؾاثآؿـًأدقءً
ً ًإدي ًاِقاإتفدف ًؿـ ًوًةؼصائفـ ًاؾيقادلاؾعاؿة ًاِؼؾ ـّؾُقًؿـ ًذؾؽًًـزهل

ً.اؾمؼؾقديًدورفـًاالجمؿاعلًإدي
ًػًاـطالؼا ًاْالحظة ًفذه ًؿـًّنإؿـ ًاؾعدد ٍؾقؾًًإديًفدفقًإنسانيات فذا
دًعؾكًأذؽالًوفقًقؤّؽً،يفًاِقاةًاالجمؿاعقةًواِضرقةًؿشارؽةًاؾـياءإذؽاؾّقةً

ـّقجؾو ًًف ًوخممؾػًجماالت ًاؾيقادل ـّاؾشأن ًاؾرافـةًاؾمزاؿف ًوقفمؿًباؾؼضاقا ،
ًـؿـًأجؾًاْطاؾلةًحبؼقؼفًـمهـقدفوب،ًيفًاؾػعؾًاؾـضاؾلًـأقضاًبادرتاتقهقاتف

ًؿطاؾلفوب ًاِؽقؿات ًبفا ًتعاجل ًخالهلا ًؿـ ًاؾيت ًاْيمققاتًًـاؾطرقؼة عؾك
فدفًـاؾذيًفذاًاؾعددًؿقضقعًـدرجًًاؿـًفذاًاْـظقرًإًذً.اْؤدياتقةًواؾمشرقعقة

اتًاألخريةًاؾيتًاْىمارةًإديًتؼدقؿًبعضًاإلضاءاتًحقلًاؾمغرّيًفؿؼاالتؿـًخاللً
تـاولًفذهًاْيائؾًؿعًاألخذًيفًوؼدًمّتًًاؾـياءًيفًاْـطؼةًاؾعربقةً.ًعـكًبؼضاقاُت

ؿـًالًؿـًدرادمفاًاـطالؼاًدوبً،نؾفًاألزؿـةًاؾنقرقةًباؾـيلةًؾؾـياءمتاِيلانًؿاً
ً ًجـدرقة ًاؾمهـقدًً،ػويبؿؼاربة ًعؾكًؿيار ًأؽنر ًؿـصلًّا قؽقنًجمالًافمؿاؿفا
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ثرًألـقؾلًافمؿاؿاًخاصاًًارتأقـاًأّنًـاػإـًّ،"وؿشارؽةًاؾـياءًيفً"اؾنقراتًاؾعربقة
ًة.ةًواؾـيائّقاِرؽاتًاؾـيقّقًيففذهًاؾدقـاؿقاتً
ًًبن زننيًقمـاولًبؾؼادؿ اؾيقاداتًاؾعؿقؿقةًوحؼققًاْرأةًحقلًيفًؿيافؿمف

ًؾعالؼاتًاالجمؿاعقةًبنيًاُـينيًاً،بعدً"اؾربقعًاؾعربل" ًًارئقيًعاؿالبقصػفا
ؿعًً،بعدًاؾنقرةًؾقضعقاتًؿاًوقمطرقً،6100عامًيفًدقـاؿقؽقةًاؾمغقريًاؾذيًبدأً

اءًاُدقدةً)واؾؼدميةًردودًأػعالًاِؽقؿاتًاْمعؾؼةًمبطاؾبًاؾـياالعملارًاألخذًب
أعؿالًؿقؾرًًاـطالؼاًؿـًؼراءتفًألحداثً"اؾربقعًاؾعربل"ًوادمـاداًإديً.يفًاؾقاؼع(

Mullerًًوجقبر Joberًدو ًرـقؽقل ًـوتق Nicole-Drancourtاـؽقر Thoenigًقـغ
فاؿفاًؿحقلًدورًاؾدوؾةًوًاؾلاحثًقمياءل،ًداءًاؾعؿقؿلاألنيًباْفمّؿـًؿًوغريفؿ

ًاْياواةًواإلـصافًاَاهًاؾـياء.ًؿلدأؼرارًإوؿؤدياتفاًيفً
ً ًاؾمودّقترتلط ًبيقاقًاتًاْشار ًأعاله ألجؾًػً،اؾنقراتًواالحمهاجاتإؾقفا

ًذ ًاؾعاملًًبـاًّيحِرؾؽ ًيف ًوتطقرفا ًواؾـيائقة ًاؾـيققة ًاِرؽات ًبمارقخ اؾمذؽري
ورًديًقربزًاؾمأثريًواؾذؿـًخاللًعؿؾفاًاؾًمنقذصػاءًًتيعكًإؾقفًاؾعربل.ًوفذاًؿا

الًرقبًبروزًتقارًـيقيًيفًؿصر.ًًيفقنًقنًاْصرّققنًوًاإلصالحّقاؾقرـّقاؾذيًؾعلفً
وأصلوـًً،ةًيفًؿصرِرؽةًاؾـيقّقّززًؿؽاـةًاع0101ًَـدًاؾـياءًاـطالؼاًؿـًًأّن
ً ًؿاثؿـ ًػرتة ًخالل ًـشارا ًأؽنر ًاؾعاْقمنيًّؿ ًوً،بنيًاِربني ًعّدةًحّؼبذؾؽ ؼـ
ًبدءأؼلؾًً،ٌازاتإ ًعؾكًحرؽمفـ ًاؾدوؾة ًوتقؾلًانًتيموقذ ًؿـًاّؿيقـات.

إديًتعزقزًؿؽاـةًاْرأةًيفًواهلادػة6100ًًاؾمغرياتًاِاصؾةًبعدبافمؿاؿفاًًاؾلاحنة
أبدعتًاؾـياءً"ًؿدىإديًأيًًػإـفاًُتربزً،ويفًفذاًاؾشأنً.اؾعامًواّاصاجملاؾنيً

ـّيفًؿلادرتفـًو ً.ؽـًيفًغاؾبًاألحقانًؾصاِفـ"تفًملًواؾظرًنأرغؿًًؽػاحف
ورًاِرؽةًذبعدًتذؽريًتارخيلًجبً،ربازيالتمـاولًحـنيًً،ـػيفًويفًاؾيقاق

ًؿصر ًيف ًاجملـًّ،اؾـيققة ًاؾـياء ًؿقاؼػ ًاؾدػاع ًأجؾ ًؿـ ًحؼقؼفـدات ً،عـ
ًاؾمورقر ًاْؾمزؿاتًمبقدان ًاؾـياء ًؿع ًؾؼاءاتفا ًؿـ ًؽّقتلً،واـطالؼا ػًواجفـًقـ

ً ًاْيقطرةًاالجمؿاعقةاْعاقري ًتؽؿـ .ً ًاؾعؿؾ ًفذا ًأفؿقة ًؽقـف ًبشؽؾًيف قلوث
ً،6100قـاقر62ًًلاد ًثقرةًمبًؾػًوجفاتًـظرًاؾـياءًاْؾمزؿاتيفًخممًؿمؼارع

ً ًأجؾ ًؿـ ًإوفذا ًاؾدقـاؿقؽقة ًفذاًبراز ًاؾيتًـشأتًبػعؾ ًواؾيقادقة االجمؿاعقة
اتًاِرؽةًعؾكًأّنًٍدّقًاؾلاحنةدًتؤّؽًهًاؾقرؼةًاؾلونقةخالصةًفذًيفوً.اِدث

ًً.ٍؼقؼًاؾمغقريًؿـًأجؾًاْياواةًواِرقةًواؾؽراؿةًتؽؿـًيف6102ً اؾـيققةًبعد
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ًيفًاؾـيؼًاؾيقادلًاُزائري،ويفًاْؼالًاؾذيًختّص ًاؾـياء ًْؽاـة رًذّؽُتًصف
ً ًاُزائرقةًًمحادوش دريس آيتؾققزة ًاِؽقؿات ًاختذتفا ًاؾيت باإلجراءات
ًفقًاِالًباؾـيلةًؼلاعاْم ةًؿـًأجؾًتعزقزًؿؽاـةًاْرأةًيفًاِقاةًاؾيقادقةًؽؿا

ً ًً"اؾؽقرة"ؾؼاـقن ًاحملاصصة ًقعطأو ًًلاؾذي ًاْؼاعدًؾؾـياء ًؿـ ًأؽرب ًعدًدا
ًفذاتاؾقؼتًؼًبيقادةًفلًيفًاألؿرًقمعّؾًربزًدرادمفاًبأّنُتً.يفًاجملاؾسًاْـمىلة
ًواؼصائ ًألً:قةإدؿاجقف ًًّنإدؿاجقف ًحيصؾـ ًاؾـياء ًذؾؽ ًحؼققًمبقجب عؾك
ًأؽرب ًألإوً،دقادقة ًقصلوــّؼصائقة ًؿمـاؼضًبعً،فؿ ًؿـصبًقدوبشؽؾ اتًعـ
ً.وفلًاؾػؽرةًاؾيتًختمصرفاًاؾؽاتلةًيفًؿصطؾحً"اؾملادلًاؾيقادل"ً،صـعًاؾؼرار
"ؼضقةًأؿقـةًاؾيلقعل"ًاؾيتًأثارتفاًودائؾًاؾمقاصؾًاالجمؿاعلًؿـًًواـطالؼا

ً ًجالً،6102يف ًداؾعالؼاتًاُـًمصباحًلقمـاول ًخاللرقة يدًاُ"ًؿيأؾةًؿـ
ًؾمزم"ًاْ األؿرًًػإّنً،اتًاؾػردقة.ًوباؾـيلةًؾؾلاحثؿـًأجؾًاِرّقوـضالًاؾـياء

ًدقادل ً"ضؿري ًحباؾة ًأقضا ًصدىًقمعؾؼ ًتقـسًًِفق ًيف ًجدقدة بعدًًؿاؼلة
لًوؾؽـًٍّقً،هًاؾدرادةًؾقيتًحاؾةًاؾعريًيفًحّدًذاتفاذيفًفًوؿاًقفّؿ.ً"اؾنقرة

اجمؿاعقةًودقادقةًغريًًتاضطراباًمسمفدقادلًيفًدقاقًجيدًاُيدًاْؾمزمًإديً
ًؿأؾقػةًيفًتارقخًتقـسًاْعاصرة.

اؾعاؿالتًيفًاِؼؾًاْـهؿلًبؼػصةً حقلًـضالًالعربيؿؼالًفدىًًوخيّص
ً ًًأقضابمقـس ًؿـظقر ًؿـ ًوؾؽـ ًحبؼقؼفـ، ًاْطاؾلة ًيف ًاؾـياء اجمؿاعلًـشاط

ًاّْمً.اؼمصاديو ًواْؼاربة ًاْؼال ًفذا ًيف ًاالجمؿاعقةلعة ًاِرؽات  وفقًً،ختص
عـًًؽّؾًؿاًقـهَرًؿعواْطاؾلةًباِؼقق،ًًاالحمهاجذؽالًألًدراكًجّقدإقيؿحًب ؿا

حرؽةًاؾـياءًفذهًفلًتعلريًعـًًػإّنًؾؾلاحنة،وباؾـيلةًًعـػًوصراع.ؿـًذؾؽً
وفقًًذؽؾًجدقدًؿـًاؾؽػاحًاؾـيقيًؿـًأجؾًاِؼققًاالجمؿاعقةًواالؼمصادقة،

ؿـًذأـفًإحداثًصدامًؿعًاؾيؾطاتًًقدهًاؾـياءًيفًاؾػضاءاتًاؾعاؿةؽػاحًتؼبذؾؽً
ًو ًػفقاؾعؿقؿقة. ًثّؿ ًعؾكًـؼطةًؿـ ًؾدورفلًٍّقًقشفد داخؾًًـوؿؽاـمفًـؿفؿة
ًاجملمؿع.

قضقعًؿؼاوؿةًاؾـياءًيفًجممؿعًقمؿقزًمبًحننيقفمؿًحمؿدًًـػيف،ًويفًاؾيقاق
دورًاِرؽةًاؾـيققةًاْغربقةًيفًاؾدػاعًعـًحؼققًًحمّؾالً،بيطقةًاؾؼقؿًاؾمؼؾقدقة
ًأّنًاؾلاحثقربزًً،إلجفاضْيأؾةًاويفًتـاوؾفًً.ّصؾًعؾقفااْرأةًوباْؽادبًاحمل

األخذًيفًاِيلانًبرأيًعؾؿاءًونًؿـًدًاّقضًػقفايأؾةًؿنؾًفذهًالًميؽـًؿ
ً ًاْىمّصواؾدقـ ًيف ًوني ًاؾؼاـقن ًاؾطّبيف ًأخالؼقات ًاِرؽةًأّؿ. ًخيص ًػقؿا ا
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ًاِرقاتًً،اؾـيققة ًأجؾ ًؿـ ًاؾـضال ًضؿـ ًرئقس ًبشؽؾ ًقـدرج ًؿقؼػفا ػإن
ًاؾلاحثً.ًاـطالؼاًؿـًفذهًاْالحظة،ًققّضحًفاوجيدًاؾػردقةًومحاقةًصّوةًاْرأة

ًسًاُؿاعل".ق"دقطرةًاهلابمًاًقيؿقففذهًاِرؽةًؿؼابؾًؿدًدوح
ً ًجمؾة ًاؾدراداتًؿـًإنسانياتتيعك ًفذه ًختّصً،خالل ًتشؿؾ صاتًاؾيت

ًوؿمـقعةؿمعّد يفًدقـاؿقؽقةًاؾلوثًاؾرافـًيفًاِؼؾًاألؽادميلً إديًاْيافؿة ،دة
ً ًبقضعقة ًاألاْمعؾؼ ًؿع ًاؾعربقة ًاؾلؾدان ًيف ًاْرأة ًاالعملار ًبعني اؾيقاؼاتًخذ

ً ًاْعّؼاالجمؿاعقة ًواالؼمصادقة، ًإًذً.دةواؾيقادقة ًًاػاهلدف ًإبراز ًاِرؽقاتفق
يفًاؾعاملًاْضادةًاؾيتًتؾهأًإؾقفاًاؾـياءًًاتذؽالًاْىمؾػةًؾؾؿؼاوؿاتًواؾيؾطواأل

ًاؾعربلً ًأجؾ ًأصقاتفإؿـ ًمبؽاـمفـًًـمساع ًواْرتلطة ًاألفدافًاْرجقة وٍؼقؼ
ً.ووضعقمفـًداخؾًاجملمؿع

 منقذ صفاءو زنني نب لقاسمب

 

  


