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 مواقف بحث

 .املزأة املقاولة والنمط القيادي في جسيير املؤسسة
 عي  لدراسة ميدانية 

 
زة نة من املؤسسات املصغ

الجشائز  ،: ثيزي وسواتبوالً طةوالصغيرة واملحوس  
 1البليدةو العاصمة 

 (1)آسيا كسور 

صعاؾت خُث عالجذ مً زالٌ  ،عغيا لىخائج الغؾالتالىعكت البدثُت جلترح هظه 

مُضاهُت مؿألت اللُاصة اليؿائُت يمً اليكاَاث اإلاهىُت اإلالاوالجُت في ؾىؾُىلىحُت 

اللُاصة اليؿائُت في مإؾؿاث والجؼائغ العانمت والبلُضة، "أًً حكيل  وػو والًاث جحزي 

الثلاؿُت اث الخلـُإلالاعبت ألاصواع الاحخماعُت ومعغؿت  ؿغنتالعمل وعالم اإلااٌ 

  .(221 .، م9221 جىاجِذ،) اإلاخدىمت ؿيها واللضعة على مماعؾت الؿلُت"

للض أباهذ عضًض الضعاؾاث على كضعاث اإلاغأة على الدؿُحر والخضبحر واللُاصة في 

املجاٌ الاكخهاصي والاحخماعي والؿُاس ي، وإزباث طاتها باعخباعها ؿاعال اكخهاصًا ال 

                                                 
 .9جسهو علم الاحخماع الخىُٓم والعمل، حامعت الجؼائغ (2017)أَغوخت صهخىعاه  1

(2)  Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, RASYD, 9 000, Blida, 

Algérie. 
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ع مجزلُت، لىنها  ع أكل ما ًلاٌ عنها أّنها مكاَع ٌؿتهان به، خُث واهذ جيكِ في مكاَع

 2.عالم ألاعماٌ مثلها مثل الغحل اؾخُاعذ الُىم الىلىج ئلى

يهخم بالخلؿُم  الظي اإلالاولت اليؿائُت ؾىؾُىلىحُا خلليمً  جضزل مؿاهمخىا

زايذ مؼامغة اليكاٍ اإلالاوالحي يمً  لـئت احخماعُتالاحخماعي للعمل وؿم الجيـ 

ت. خُث وألابدار  الضعاؾاثحعضصث  ؾُاق منهي حؿُُغ علُه اإلاماعؾاث الظوىٍع

على وجإهض حلها  اإلالاولت اليؿائُت، العلمُت خٌى الىيعُت الؿىؾُىمهىُت لىاكع

  جىاحض هظه الـئت
ّ
  .كاَاث اإلاهىُت وإن وان طلً بيؿبت مدضوصةيمً الي

مضزال مهّما  هاوأهماَ اإلالاولت بدث في صعاؾت أؾالُب اللُاصة عىض اإلاغأةالوعخبر أّن  

ًّ  لـهم جيؿُم حهىصهم وجىحيههم بؼُت في ؾلىن أؿغاص الجماعت  اتهاجأزحر و اللُاصة  ؿ

هظه الضعاؾت طلً في ومً أحل ئبغاػ  .(21 .، م9221 ،زحري ) لبلىغ الؼاًاث اإلايكىصة

للُاصة اواكع الاعخماص على مجمىعت مً اإلاخؼحراث التي حؿمذ بمىاككت  ّم اإلاُضاهُت ج

ؤلاهار ًلمً باإلقغاؾ، وجبضأ مً عؤؾاء الهف ألاٌو مً "ؿئاث خُث اليؿائُت 

للعاملحن ئلى أعلى ؾلُت في جىُٓم اإلاهىع، وهي حعخمض على هىعحن مً الؿلُت، هي: 

ت و الؿلُت اإلاىكـُت"  .(221 .، م9222،عبض الخمُض )الؿلُت ؤلاصاٍع

ت جيىن كاصعة على حؿُحر  قإون ؿاإلاغأة اإلالاولت باعخماصها على الؿلُت ؤلاصاٍع

عخبر هظا العامل مً أهم إلاغؤوؾيها،  الاهخمام بالعالكاث الصخهُتمإؾؿتها و  َو

، اإلالضمت مً َغؾ اإلاغأة اإلالاولت العىامل ألهه ًضٌ على اؾخجابت اإلاغؤوؾحن لللغاعاث

خُث جمثل هٓغة  اإلاغؤوؾحن. وبحن هاهما أن هظه العالكت جبحن مضي الثلت اإلاخباصلت بُن

 اإلاغؤوؾحن مضزال إلالاعبت اللُاصة اليؿائُت في عضص مً اإلاإؾؿاث اإلالاوالجُت.

                                                 
الع على بعٌ الضعاؾاث التي عالجذ اإلاىيىع مثل الضعاؾت اإلاىؾىمت: "اججاهاث الـغص  2 أمىً الَا

مجلت آلاصاب الجؼائغي هدى جىلي اإلاغأة للمىانب اللُاصًت في اإلاإؾؿاث الخعلُمُت" لهـُت حضاولي )
لُت21والعلىم الاحخماعُت، العضص   (. 9229 ، حٍى

ئياؿت ئلى صعاؾت للباخثحن) ؿلُب ئإلاان، أولُـي ؿحري و ؿغووؿى ؾاهذ واؾذ( التي عالجذ ويعُت 
 اليؿاء في اإلاهً الخّغة"، أهٓغ: 

Philippe Ulmann, Olivier Ferrier, François Saint-Cast. (2001). L'état de féminisation des 

professions libérales, rapport final pour le compte de la délégation interministérielle aux 

professions libérales; France.  

 وهظا صعاؾت ) عبض اللُُف عباح( التي كاعبذ "مىيىع صواؿع ؿعل اإلالاولت عىض اإلاغأة"، اهٓغ: 
Rebah, A. (2007). La Minorité invisible. Alger : Casbah.  
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ت الخالُت:   وعلُه ُّ ماهي صعحاث اللبٌى جىُلم هظه الضعاؾت مً ألاؾئلت ألاول

ة اإلالاولت؟ وما هي الؿماث اللُاصًت التي جمخاػ بها اإلاغأة أوالغؿٌ الاحخماعي للمغ 

 ؟ اليؿائُت ىلىج لعالم اإلالاوالجُتالفي  ما هى صوعها؟ ٓغ مغؤوؾيهامً وحهت ه اإلالاولت

 ومنهجية البحث: عناصز للنقاش  املقاربة النظزية

ُـُت في هظه الضعاؾت الؿىؾُىلىحُت على جّم الاعخماص  مً أحل جدلُل البىائُت الْى

مت ؿُهوؿاق الخلؿُم الاحخماعي للعمل، وؿهم ألا
ّ
جدغن التي  اثوالضًىامُىُ ،اإلاخدى

ت. وكض  الـاعلحن ومىاكـهم مً اللُاصة اليؿائُت في العالم اإلالاوالحي طو الُبُعت الظوىٍع

زًعذ 
ُ
ب اإلاُضاوي مً زالٌ مجمىعت مً اإلالابالث مع اليؿاء أ هظه الضعاؾت للخجٍغ

للمغأة اللُاصًت في  تحخماعُا توؿلُ بىاء مالمذاإلالاوالث، وهظا مً أحل الىنٌى ئلى 

تلاولت باإلاإّؾ عالم اإلا بىاكعها طلً  أوياعها اإلاهىُت واعجباٍبىاء على  ؿت الجؼائٍغ

بنى خّٓى جأزغ ، وباعخباع أنها الاحخماعي واإلانهي
ُ
جمثل الغكم ألاٌو في مإؾؿتها، عليها ج

 مإؾؿتها أو جُىعها في ْل اإلاىاؿؿت التي ٌعغؿها عالم الكؼل في اللُاع الخام.

الخدلُم واإلالابلت  بدُث أحغي  الضعاؾت الخالُت جم ازخُاع عُىت جدىاؾب وأهضاؾ

غة مع ول اإلاغؤوؾحن في مإؾؿاث 
ّ
جمثلذ جلىُت البدث هما جلىصها اإلاغأة اإلالاولت، مهؼ

ً مجخمع البدث. وبعض هظه اإلاغخلت الاؾخُالعُت جّم في "هغة الثلج"  لت لخيٍى  هٍُغ

والظًً بلؽ  ،مغأةاهم جلىص ًجدضًض أؿغاص العُىت مً اإلاغؤوؾحن الغحاٌ واليؿاء الظً

زالر والًاث هي: الجؼائغ العانمت، البلُضة  علىمىػعحن حؼغاؿُا ؿغصا،  732حعضاصهم

 : ، وؿم ماًليووالًت جحزي وػو
وعقت الخُاَت حكخؼل في الجؼائغ العانمت ىالًت ب ضةالعُىت اإلاخىاح -

 .، وصاع اليكغ بضالي بغاهُم الخانت بؿُاوالي، واإلاإؾؿاث الخعلُمُت

والىوالت  ،ي وعقت الخُاَتف العُىت اإلاخىاحضة بىالًت البلُضة حكخؼل -

ت عويت ومخىؾُجخمثالن في ووعقت الؿحرامًُ ومإؾؿخحن حعلُمُخحن ، الؿُاخُت

  زانت

وعقت زُاَت مالبـ العمل،  حكخؼل في وػو والًت جحزي العُىت اإلاخىاحضة في  -

 .خدف والهضاًاووعقت زُاَت، ووعقت لهىاعت ال، ووعقت نىاعت الخلائب
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ع الاؾخماعاث باإلالابلت وؿم الخلؿُم الخالي:  -  جم جىَػ

 ة ملاولت.أؾهم امغ أجغ  امبدىز 11حجم العُىت الخانت بىالًت جحزي وػو هى  -

ة أؾهم امغ أجغ  امبدىز 221حجم العُىت الخانت بىالًت الجؼائغ العانمت هى  -

 ملاولت.

 .ة ملاولتأؾهم امغ أمبدىر جغ  11حجم العُىت الخانت بىالًت البلُضة هى  -

الاؾخعاهت باؾخسضام اإلالابلت البُىػغاؿُت للخهٌى على الؿحر الظاجُت  هما جّم 

، وجدلُل واكعهً الاحخماعي واإلانهي اهُالكا مً حؿاؤالث  اإلابدىزاث لليؿاء اإلالاوالث

اإلاماعؾاث اللُاصًت جخعلم بأهم الضعاؾت، وهظا الخهٌى على ئحاباث ؿغصًت مً كبلهً 

  .إؾؿتصازل اإلا

 تهامناقشو النحائج عزض 

ة في أؾمذ لىا الخدلُم اإلاُضاوي لهظه الضعاؾت بدسجُل جمثالث اإلابدىزحن عً اإلاغ 

جىنلىا ئلى الىخائج  كض، و زُاباث اليؿاء اإلالاوالثالاكتراب مً وهظا  ،جاٌ اإلالاوالحيامل

 آلاجُت:

 املقاوالثية شكل من أشكال ثزقية املزأة

ة اإلالاولت أالخهائو اللُاصًت للمغ  على أّن اإلابدىزاث في الّخأهُض ؾاهمذ ئحاباث 

  اهدؿبتها
ا
خىى مجاالث لمعغؿت الجضًض بدهىلها على مؿخىي حعلُمي ٌؿمذ لها ب أوال

الخعلُم عامال مً العىامل ئط ًمثل  ي.ؾغ ألا  هاوؾُ يمًلم جىً حعغؿها مً كبل 

-الؿىؾُىهضجه البُاهاث أ وهظا مات، هٓغتها ألصواعها الاحخماعُالتي ػحرث مً الـاعلت 

. جامعيالخعلُمي الؿخىي اإلا ، خُث أّن ػالبُتهً مً طوي لليؿاء اإلالاوالث صًمؼغاؿُت

هٓغتهم ئلى اإلاغأة اإلالاولت مع هٓغة  جخىاؿم زُاباث اإلابدىزحن مً اإلاغؤوؾحن فيهما 

ن مياهتها الاحخماعُت حدؿجة و أتركُت اإلاغ اإلالاوالث بدُث حعخبر اإلالاولت الخانت مجاال ل

ؾىت  19والتي جبلؽ مً العمغ  *ح*اإلاالُت في هٓغهم. ؿاإلابدىزت  تهااؾخلاللُ وبىاء

خضي العامالث في وعقت الخُاَت ئوهي ، ًذ مدمىص بىالًت جحزي وػوآواإلالُمت بمضًىت 

 نغخذ:  ؾىىاث عىض اإلالاولت ناخبت الىعقت، 21لهىاعت الخلائب بسبرة 
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 " عىضي شخاٌ و  
 
هسضم عىضها، عغؿذ ملُذ هـاه كضعث جىنل لهظا اإلاياهت لي  اه

عاهي ؿيها، هخمنى هيىن هما هي بصح اإلاكيل اوي ماهلضعف هبعض على الضاع، باف جيىوي 

ضي حُبي الؿلعت...و   atelierمؿإولت على ها أالػم جخدغوي بؼاؾ مع حكغي وجبُعي وجٍؼ

ي هملذ كغاًتها وصزلذ ، هكضعث جيىن خغة مً البضاًت la patronneوكىؾ في 

، ػحر بضاث جسضم بعضما جسغحذ مً primaireللجامعت ماش ي هما خالتي خبؿذ في 

 ." الجامعت والث هي جلض ي وحكغي للضاع حعاون في عاحلها...عاوي خابا هىلي هما هي...

ع ملاوالجُت زانتاإلابدىزاث  أّما ً الخامالث إلاكاَع ٌ أنهً كاصعاث على الخدىّ  ؿتًر

 ٌؿهمً فين في أملً أ، هما ًز صائماؿاعالث اكخهاصًاث ألنهً ًبدثن عً الخمحّ لى ئ

زهىنا بعض ؿتهً الخانت، مؿخلبل مإّؾ اهُالكا مً يمان الخىمُت الاكخهاصًت 

نهً مع الهُئاث الاكخهاصًت والاحخماعُت قبىت مً العالكاث و  ؾماٌ احخماعيأع  جيٍى

ًىكف  الخدلُم اإلاُضاوي ؿاّن  ،عام بكيل .مدلُا الـاعلت الاكخهاصًت والصخهُاث

اإلاخباًً خٌى وكاَها  الثلافي الخُاب ًمثله عػم ما بظاتها وكضعتها اإلاغأة عً مالمذ وعي

اإلانهي )جاعة ٌعلي مً كُمت اإلاغأة وجاعة ًىلو مىه(. هما جبضو اإلالاوالجُت ؿغنت وؾبُال 

 ها اإلاهىُت.في ْل أؾغتها وجدلُم مياهت للخهٌى على خُاة احخماعُت مؿخللت

 ي  النساء املقاوالت بين الهيمنة الذكورية وعبارة "ع  
 
 ة راجل"ش

يمً  جيكِ ؿهي ال ًمىً أن جماعؽ اإلاغأة اإلالاولت وكاَها بمعٌؼ عً املجخمع،

 أّن دبحن مً زالٌ اؾخجىاب اليؿاء اإلالاوالث ًألاعغاؾ والخلالُض، خُث مً وؿم 

كبل الخـىحر ، و الؾخلاللُت اإلاالُتمؿاع لوكاء اإلاكغوع هى ئؽ اإلااٌ في أخهىلهً على ع 

ُـتها على  اعخماصا الاصزاع طلً ًجبفي  ناخبت الىوالت جهّغح  .الؿابلتاإلاهىُت ْو

 الؿُاخُت بىالًت البلُضة في هظا الكأن: 

"أها أؾخاطة مخلاعضة أوكأث مإؾؿتي بعض خهىلي على الخلاعض اإلاؿبم، وعاؽ ماٌ 

ت لىىذ هجمعها، ألهىا هىا واؿُحن في الضاعمكغوع الىوالت  الؼوج وان  -وان مً الكهٍغ

، أما ناخبت اإلاضعؾت الخانت بالجؼائغ "زضام واإلاعِكت ماواهدل ػالُت هما الىكذ هظا

نها ايُغث لبُع ول مجىهغاتها مً الظهب مً أحل البضء بمكغوع، أالعانمت جلٌى 
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مً اإلااٌ باف كضعث هبضا...مً بعض  خُث كالذ:" بعذ وامل ؾُاػتي وػصث ؾلـذ مبلؽ

 .عحعذ الضًً ػحر بلعلل"

ن أخلٌى ؿوعقت زُاَت مالبـ العمل ببلضًت عؼاػكت بىالًت جحزي وػو  أّما ناخبت

 ؽ مالها وان مً ؤلاعر الظي جدهلذ علُه مً والضيها.أع 

التي ًُللىنها على اإلاغأة في  3عباعة "عِكت عاحل" أّن اللٌى الجهت اإلالابلت ًمىً وفي 

الاحخماعي والىٓغة اإلاخىاكًت ألصواع اإلاغأة الىعي  حعلً عً قيل مًمجاٌ اإلالاوالجُت 

ٍلىم و  اوهاجخ امخُىع اإلالاوالحي كغوع اإلا الاحخماعُت واإلاهىُت، زهىنا عىضما ًيىن 

ُف َاكاث قباهُت في مىانب واهىا ًدلمىن بها. ؿأػلبُت اليؿاء اإلالاوال  مً  ثبخْى

الىثحر مً  اإلالاوالحي واحهخهللعمل  ًنغخً أزىاء اإلالابلت أن زغوحه عُىت البدث

ئًجاص مً في عمغ نؼحر، ؿهً ًداولً أَـاٌ عىضما ًيىن لهً زانت  ،الهعىباث

..وبعض ول هظه عىض مغبُت أو في صوع الخًاهت.مً زالٌ ويعهم ًخىـل بهم ؾىاء 

إهض طلً  ،" عِكت عاحل" ؾاءاث لـُٓت هعباعةاإلاعاهاة ؿانها جىاحه مً هاخُت أزغي ئ ٍو

ذ  وهى ؾائم في وعقت الؿحرامًُ اإلاخىاحضة في بلضًت بني مغاص  ،أخض اإلابدىزحنجهٍغ

 لىالًت البلُضة:

" أها واخض مً الىاؽ وي هغوح هجُب الؿلعت مع اإلاعلمت وهي لي جبضا حؿاوم في 

ِكت عاحل" هىا ع"هاطي جبان  -عاحل وال مغة -الخجاع، وؿمع ًلىلىلها بعٌ مً الىاؽ

 عغؿذ بلي ماػاٌ العللُت حامضة عىض ش ي هاؽ". 

ائعت اثالخُاب هفي ْل هظ-اإلاغأة  جىانل
ّ
 جدّض  -الك

ّ
لذ ي الهىعة الىمُُت التي حكي

عىض ولىج اإلاغأة عالم  -هارؤلا مً طلً وال وؿدثني -عىض الىثحر مً أؿغاص املجخمع 

داث خؿب-ًىكف اإلاُضان  هما اإلالاوالجُت، في عً جغاحع  -بعٌ اإلابدىزحن جهٍغ

اإلاعِكُت الهعبت "عباعة "عِكت عاحل" بؿبب الٓغوؾ الخُاب اللُمي الظي ٌؿخعمل 

                                                 
 ي  "ع   3

 
على اإلاغأة التي جسغج  -طوىعا وإهازا –بعٌ أؿغاص املجخمع الجؼائغي هي عباعة ًُللها ة راجل" ش

هم ميانها البِذ ة في هٓغ  أن اإلاغ أ، خُث عً اَاع كُم وكىاعض عسختها زلاؿت املجخمع الجؼائغي 
ُـتها اإلاُبش وان زغحذ للعمل ؿال عىص انل  -خؿب عايهم–حعمل الا في اإلاهً التي جلُم بها  وْو َو

العغبي على ول َلله الـاَمُىن الكُعت الظًً خىمىا اإلاؼغب أ هىعيشة راجل" "الدؿمُت لعباعة 
 نها زغحذ في معغهت الجمل... لهضون بها عائكت اهنع هللا يضر ألة ؿُلىلىن عحل هعائكت ٍوأنـت كبُدت في اإلاغ 
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غ  ـّ جمالتي " وألاػمت الاكخهاصًت العضًض مً الـئاث الاحخماعُت، والتي جخسظ نـت الخبًر

 الاحخماعي لخىاحض  اليؿاء في اإلاغاهؼ اللُاصًت.

 حلية على املقاوالثيةياقات املثير الس  أث

أْهغ الخدلُم اإلاُضاوي خٌى مىيىع اللُاصة اليؿائُت عىض اإلاغأة اإلالاولت وهظا مً 

 في الخُاة الاحخماعُت واإلاهىُت بـعل جأزحر 
ا
ىا ِّ زالٌ جمثالر اإلاغؤوؾحن ازخالؿا ب

الؿُاكاث املخلُت في ول مىُلت، ؿٓغوؾ العمل عىض اإلاغأة اإلالاولت في والًت جحزي وػو 

على الغػم مً أّن اإلاعىكاث  ػحر ْغوؾ اإلاغأة اإلالاولت بالجؼائغ العانمت أو البلُضة،

 جإهئط  .الىبري التي جىاحه هظا الـاعل مخمازلت على العمىم
ّ
 الؿىؾُىعُُاث اإلاض ـ

ؿاء اإلالاوالث ؿئت  صًمؼغاؿُت أّن 
ّ
الاحخماعُت  اػحر مخجاوؿت مً خُث أنىلهالي

 ا ي ومعِكهاالخعلُم اهاومؿخى 
ّ
جحزي وػو، مىُلت مُضان الضعاؾت مىُلت البلُضة، ( يملخل

 هاهمِ عِك ًمىً الىكىؾ على طلً عىض الاكتراب أًًا مً (.الجؼائغ العانمتمىُلت 

غق حؿُحرها للىكذ بحن ؿًاء العمل  في ـُت في الىالًاث مدل الضعاؾت، َو اإلاىاَم الٍغ

غق حعاملها مع أهٓمت الغكابت التي ًـغيها  اإلالاوالحي والـًاء الخام )ألاؾغة(، َو

على حعاملها مع الـًاء العام، وهظا الىيع ال ٌؿدثني  (و الؼوجأو ألار أب ألا الغحل )

 العامالث في الىعقاث اإلالاوالجُت أًًا.

 ،عام 91بلضًت بني صوالت وجبلؽ مً العمغ بالعامالث في وعقت الخُاَت جهّغح ئخضي 

 :كائلتػحر متزوحت 

وي هىلي مً الخضمت وي ًيىهى   surtout" ول ًىم الػم وكض كلبي وي هغوح للخضمت و

ا ًلىلي واف ًلىلى الىاؽ وي جضزلي الىكذ  النهاعاث كهاع في ػمان الكخا هظا وامل زٍى

 هظا". 

جمع
ُ
أّن الؿُاكاث اإلابدىزاث مً اليؿاء ناخباث اإلاإؾؿاث اإلاهؼغة على  ج

ال حؿهل في هثحر مً ألاخُان ْغوؾ حؿُحر  ىعؼلت عً اإلاضًىتاإلاىاَم اإلافي  لُتاملخ

وهى ما ًإزغ على  للمؿاءلت مً َغؾ ألاهل اإلابدىزاث ًخعغيً، ؿاليكاٍ اإلالاوالحي

تهً اإلاهىُت زهىنا عىضما ًيىن الخعامل ًىمُا  مً  مع اإلاخعاملحن مً الخجاعهامل خٍغ

  . الغحاٌؿئت 
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ت له  مً أّن  وبالغػم ـُت والكبه خًٍغ جىُٓم الؿُاق املخلي في اإلاىاَم الٍغ

  ئًجابُاث
ّ
في ألاصواع الاحخماعُت والثلاؿُت  واضحأهه ًإزغ بكيل  مغجبُت بالجىاع، ئال

لخهبذ العالكت بحن املجاٌ الؼمني )ػمً اليكاٍ اإلانهي، ػمً  ؿغاص وختى اإلاهىُت،لل 

اإلاياوي )وعقت العمل، البِذ، املجاٌ  العائلت، الؼمً املخّهو لها شخهُا( واملجاٌ

اللغوي أو الخًغي( أخض الخدضًاث التي ًجب مىاحهت عغاكُلها لًمان صًمىمت 

خه.  الخىلل  ًمىً الىكىؾ على هظه العغاكُل عىض جدلُل اليكاٍ اإلالاوالحي واؾخمغاٍع

ت مع الغحاٌلعلض و ألكغاء الؿلع  ء هما ًمىً الىكىؾ على طلً أزىا ،للاءاث ججاٍع

ت. زاعج عغى اإلاىخىج للبُع  ُّ جلٌى ئخضي اإلابدىزاث اإلالاوالث: "في ول الؿُاكاث املخل

ا وال عاحلي عالحاٌ باف وكغي الؿلعت"   . مغة الػم هضي معاًا زٍى

ت لليكاَاث  جىكف الضعاؾت اإلاُضاهُت ومعُُاث الخدلُم أن اللُاصة اليؿٍى

ً اإلاـاعكاث الاحخماعُت والثلاؿُت التي اإلالاوالجُت في الؿُاكاث املخلُت جىاحه العضًض م

جإزغ على مهحر اإلاإؾؿت وعلى مسغحاتها الاكخهاصًت. ؿُمىً الىكىؾ على طلً أزىاء 

جدلُل زُاباث اإلاغؤوؾحن )عِكت عاحل/ امغأة هاجخت(، ومىاكـهم مً الكؼل عىض 

/ ألاػمت الاكخهاصًت( ومىاكف الظوىع  )ألاب، ألار، اإلاغأة ) اإلايان الُبُعي للمغأة اإلاجٌز

الؼوج...( مً اللُاصة اليؿائُت في عالكاتها بدؿُحر مجالي الؼمً واإلايان. وإطا وان اليكاٍ 

اكخهاصي لليؿاء ًىاحه العضًض -اإلالاوالحي بىنـه ؿغنت لًمان الاهضماج الؿىؾُى

مً الهعىباث اإلاغجبُت باليكاٍ الاكخهاصي )نعىباث ال حؿدثني الظوىع أًًا(، ؿاّن 

ت جىاحض اليؿاء في الـًاء البنى ال ثلاؿُت ال جؼاٌ خايغة وجمثل عائلا أمام اؾخمغاٍع

العام، وهظا الىيع ًـغى عليهً الخىاٌػ والخـاوى الضائم مع البنى ألاولُت لللغابت 

 )زانت العائلت(. 


