
 

 

 )ةحورطأ نم لصف( »خيراتلاو تاّدجلا«
 ةداعس بعص اكيبير ةيسنرفلا نم ةمجرت ،غياص ىوغ ةباتك

 

 توملا رئاعش

 ،ةريخألا اهتاعاس يف اهقرافن مل .اتيت ةافو ديُعب زّومت مايأ نم موي حابص ناك
 يتلا قانتخالا تابون ئّدهنو اهنيبج نع قرعلا حسمن اهانيضمأ تاعاس
 اّننأ الإ .حابشألا نعو بحلا نع ،انتاويحو اهتايح نع اهثدحنو اهباتنت
 مل يذلا بيرغلا روعشلا كلذ نم صلختلا عطتسن ملف انلواح امهمو
 ،مايأل طّوغتي مل يذلا فّفجتملا دسجلا اذه ،اتيت دسج ً.اضيأ ةفرغلا قرافي
 سيك ىلإ رطسق ربع لوبلا هتناثم نمو دبزلاو باعللا همف نم ليسي
 يذلا دسجلا اذه ،ةظحل يأ يف قانتخالا ىلع كشوملا دسجلا اذه ،فيرصت
 ٢.ةمقعم ةئيب يف ةبيط ةحئار هنم حوفت دسجلا اذه ١،نّفعتي نأً ادهاج لواحي
 ريرحلاك معان اهرعشو اهقاقرزا نم مغرلاب ةبطرمو ةمعان اهترشب تناك
 انلأست ،ةنقح اهدي يفو ،ةضرمم تتأ رصعلا يف .فيطل درو ريبع ءاوهلا يفو
 :تباجأف ةربإلا ىوتحم نع يتدلاو اهتلأس .اهعيدوت نم انيهتنا ّانك اذإ ام
 عطقني مل ً.امامت يعولا اتيت داقفإلً ايفاك "لوداناب"ـلا اذه ناك ."لوداناب"
 اّهنأً احضاو ًاليلد اتناك نيترغاشلا اهينيع ّنأ الإ يلاتلا مويلا ّىتح اهسفن
 راد لخدم دنع ةعمتجملا اتيت ةلئاع ىلع يرظنب ُتلجأ .كلذ لبق انتقراف
 قفاوتلل ةينورتكلإلا تاشاشلا ربعً ايرهش عمتجت ةلئاعلا تناك .نينسملا
 يأبو نيأ نم ؟اذام عفديس نم ،هتيفيكو ىفشتسملا فيلاكت مساقت ىلع
 .عادولا تقو درو ريبع اهنم حوفي يك لاملا اتيت ةلئاع تعفد ً،ايلعف ؟ةلمع
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 نم نالجر جرخ .ةزانجلا لبق اتيت نامثج مالتسال ةزجعلا راد ىلإ تبهذ
 ءاطغ اوحتف .ىوأملا ةسينك وحن شعن اهقوفو ةبلودم ةبرع ناّرجي ةحرشملا
 اهرعش ناك ؛ليوط ضيبأ ناتسف يف اتيت نامثج نع اوفشكيل شعنلا
 اهضعبب ةطوبرملا اهيمدقو اهيدي ىلإ ترظن .نوللا سفن نم باجحب ىطغم
 ثيحب اهطيحت ةبيرغ ةلاه ّنأك تناك ،اهفنأو اهمف نم ةزرابلا نطقلا عطقو
 نأ أشأ مل .اهتومب هولعف ام لب ينفقوتسا ام توملا سيل .اهسمل ىلع ؤرجأ مل
 سفنتلاو اههجو نم ًةبيرق سولجلاب تيفتكا .اهتسمل ول ةبارغلا هذه مقافأ
 ىدحإ ىلإ انهجتاو ىتوملا لقن ةرايس ىلإ هولقنو شعنلا نالجرلا قلغأ .ءودهب
 راتخا نم" .يدج راوجب نفُدت نأ ررقملا نم ناك ثيح توريب يحاوض
 نيأ نم ؟اهمف يف نطقلاَ مل ؟اهنامثج لسغ نم" .يتدلاو ُتلأس "؟اهناتسف
 ّنيبت .ةلئسألاب اهقحالت يتلا ةيلوضفلا ةلفطلا كلت تدع ّيننأك ."؟توباتلا
 ىتوملا نفد تامدخ مسق يّمأ تدصق يضاملا عيبرلا مايأ نم موي يف ّهنأ
 ىتوملا سبالم ةعومجم نيب نم تراتخا ،تاعاقلا ىدحإ يف .ىوأملل عباتلا
 ةيطخلا اهتقفاوم تطعأ .اهتوم دعب اتيت هسبلتس يذلا ناتسفلا كلذ
ً ابحاشً اينبً اشعن هنم راتختل جولاتكلا تحفصت ؛ىتوملا لسغ تامدخل
 فوس يتلا ىتوملا نفد ةلاكول ةمزاللا قاروألا تعّقو امك ؛روهزلا ليلاكأو
 لقن ةرايسو نامثجلا لقنو ةوعنلا قاروأ نم ةمزاللا تاءارجإلاب لّفكتت
 تررق ىتم .اتيت ةرايزل يّمأ تدعصو ةروتاف ىوأملا ةسيئر اهتّملس .ىتوملا
 ىلع ىتوملا نفد تامدخل مهتليكشت ضرعل ناوألا نآ ّهنأ ىوأملا ةرادإ
 ةنكمملا تارايخلا قيضو اههجو ىلع يدابلا قاهرإلا اوظحال له ؟يتدلاو
 ؟ةقفصلا هذه دقعل اهتبراقم لبق
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 حبرلا جارختسا ةيناكمإ مادعنا ةظحل ً"اتيم نلُعأ" يدج ّنأ تربتعا املاطل
 ام سارشتسالا نم روهش دعب ؛يبطلا يعانصلا عّمجملا ةحلصمل هدسج نم
 نم مغرلاب ةايحلا ديق ىلع تيقُبأ ّيتلا اتيت اّمأ .هلالغتسا نكمملا نم داع
 ةتيم عفنأ اّهنأ موي تاذ رّرق امً ابيبط ّنأكف ،ةتماصلا اهدسج تاجاجتحا
 ةلئاع تمساقت ً،اددجمو .جالعلا فقو بوجوب رارقلا ردصف .ةيح يه امم
 ةيلاريبيلوركينلا رظن ةهجو نم .يتدلاو اهتملتسا يتلا ةروتافلا اتيت



 

 

 .ةافولا دعب ّىتح لالغتسالل ةلباق ٌعيراشم داسجألا ضعب ّنإ ،ةسرتفملا
 نع دعبلا لك ًةديعب ً،ادج ًةيداع ،اهتايح عم ةمجسنم اتيت ةافو تتأ
 نع ًالقن ،ءيطبلا توملا ناك هسفن اهتايح راسمف ،ةيلوطبلاو ةيئانثتسالا
 ٣.تنالريب نيرول
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 نع عافدلا ىلع رداقلا رخآلا ضيوفتو توملا سوقط رايتخا ىلع ةردقلا نإ
 يعولا يف هرصح نكمي ال ةيلامسأرلل ضهانم عارص وه اّمنإ رايتخالا اذه
 .ينآلا يناكمزلا

/ / / 

 

 ؟ءامسأ لوقتس اذام

 تسل يننأ تكردأ ام ناعرسو اتيت ةزانجل يلاتلا مويلا يف اسنرف ىلإ تدع 
 تلخادت ،سيرابل ةرواجملا ندملا نم ،نرام روس هيليف يف يتفرش نم .يدحو
 حافتلا راجشأو ةلحاقلا لابجلا ممق ةطيسبلا ةيحاضلا ةيدهشم يف
 اّملك ،نانبل لامش يف .ةبلص لجرأو ةدينعلاو ةيساقلا ضرألاو ةرهزملا
 لوقتس اذام" ."؟ءامسأ لوقتس اذام" :لأُسي سأيلل ام دحأ ملستسا
 املاطل .ةكرحلا ىلع ضيرحتو لمعلل ةوعدو عيجشتو باتع "ءامسأ
 يف لمعلا نم ليوط موي دعب اهلزنم ةفرش ىلع حيرتست ٤ءامسأ تسلج
 يف ةفرش ىلع "قينألا" يكيتسالبلا ّييسرك ىلع اهسلاجأ انأ اهو ،ضرألا
 تّدتشا ىتم ً،انايحأ .يتعانعن سرتفي يذلا ّنملا حفاكأو نرام روس هيليف
 لوقتس اذام" ،كلذك ُتلءاست يتكيرأ ىلع عقاولا نع بارتغالا ةأطو
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 اهمسا نع فشكلا مدع تبلط اهنكل ،اهتصق درس يف اهتبغر نع يمأل ءامسأ تبرعأ ،اهتامم لبق ٤
 .اهيف تشاع يتلا نكامألا ءامسأو



 

 

 نم جورخلل ينيفكت هذه ّيقاس تالضع ّنأب ينرّكذت تناكو "؟ءامسأ
 .اهيف تعض يتلا قامعألا
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 ّيدلاو عم ةيلهألا برحلا نم ةريخألا رهشألا تضمأ دقو ،اتيت ةدلاو ءامسأ
 بَقث ةيفيك ةطقاستملا لبانقلا تحت ينّملعت ،ةنيدملا جراخ نيميقملا
 جراخملا هذه مدختسأ فيك ينيرتو ،ئراوطلا جراخم ءالخإل طئارخلا
 يل ليق .ةفرعملا هذهب نيقي ىلع ّيننأ الإ كاذنآ ةدالولا ةثيدح تنك .ةدوعلل
 ىلع ةليوط تاعاس تيضق .يناثلا اهلفطب لماح يهو تلّمرت ءامسأ نإ
 ةلواحمل كلذو ،ةزيمم ةقالع اهب اهطبرت تناك يتلا يتدلاو عم فتاهلا
ً امود قلطنت يمأ ةركاذ تناك .ةددعتملا اهتابلقتب ءامسأ ةايح ءانب ةداعإ
 :ًاليصفت رّكذتت ّمث ."ةقلطم" قئاقح اهنم تبّكر ريباعتو ةماع تاعابطنا نم
 ،ةيشماهلا ليصافتلا جارختسال نكل ."لاجرلا هركت ءامسأ تناك"
 كلذو ،ةيفتاه ةملاكم لوأ رثأ ىلع ةلئسألا نم ةعومجم يتدلاو ىلإ تلسرأ
 ؟ءامسأ دعُسي ناك يذلا ام ٥.مالكلا نم ةبجاحلا ةقبطلا ّيطخت فدهب
 يتوص ديرب ينلصو مث ؟اهجوز ليحر دعب تّبحأ لهو ؟اهتقو تضق َمالع
 :هيف يتدلاو لوقت

 يف باهتلا اهباصأ ،مدقتملا اهرمع نم مغرلاب ،ءامسأ نأ ركذأ
 .اهنبا ءاقدصأ ةرئاد نمً ايئاسنً ابيبط تدصق .ةيلوبلا كلاسملا
 ىوس فرعت مل كتدلاو ّنأ ةقيقحلا" :ًالئاق يلاخل َّرسأ ،اهدعب
 .رخفلاب اهنبا هذه تألم ."ءارذع تداع دقل ،كدلاو

 ،"ةفيطل" ةيوبأ ربع يتدج ةدلاو دسجل )طولغملا( مهفلا اذه ينبضغأ
 ةطراخ – ءامسأ ةصقلً افلتخم ًالخدم اندجو مث .ىرخأ ةرم يمأب ُتلصتا
 .ىرخأ
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 رفنت تناك اّهنأل برقلا يبلاط تضفر .لاجرلا هركت تناك ءامسأ ّنأ مهملا
 تجّوزت ،"سناع" يهو يأ ،اهرمع نم نيثالثلا يف .اههاجت مهتسامح نم
 نعطلل ضّرعت امدعب نيماع دعب يفوت ّهنأ الإ .تاونس رشعب اهرغصي ًالجر
 تضرعت ٥"ةطومرش" نع عفاد هنإ ةعاشإلا لوقت .قيرطلا بناج ىلع
 مامأ ءامسأ جوز دض "ةطومرشلا" تدهش .نيلمث نيلجر لبق نم ةقياضملل
 ربتعت تناك .اهل ّرُِقأ يذلا ضيوعتلا اهتيحان نم ءامسأ تضفرو ةمكحملا
 نم ءامسأ تمرُح ،ةيناث ةهج نم .مارح لتقلا لام ىلع اهدالوأ ةيبرت ّنأ
 ،ةلمرأ تناك اهنأل يناثلا اهجوز ثاريم نمو ةأرما اّهنأل اهتلئاع ثاريم
 ةيلخاد ةسردم يف اتيت تعضو .اهدحول اهتلئاع تاجايتحا ءامسأ تّربد
 ىلع تزاح دق تناك .لامشلا ىرق ىدحإ يف ةسردم ىلإ اهنبا تلسرأو
 ةفاج ضرألا تناك .اهدرفمب اهترمثتساو رهمك ةريغص ضرأ ةعطق
 يف داصحلا دعومو ةنسلا يف ةرم حافتلا راجشأ ّحتفتت .اًديج بشعلاو
 ةسردملا فيلاكت ّنكل لبقملا ماعلا ّىتح اهدوهج رامث ينجت نل .لوليأ
 تعرز راجشألا مادقأ ىلع ةيمانلا اطاطبلا لتش نيب .رظتنت نل ةيلخادلا
 ةطرش تامهادم نم ًابره .نيبّرهملل هعيبتو هّفلت ،"ناّخدلا" ءامسأ
 مث ،يضاملا نرقلا تاينيثالث يف يسنرفلا بادتنالا تحت ةينانبللا ةيروهمجلا
 دعصتو اهّتلغ لمحت تناك ،تاينيعبرألا يف ةلقتسملا ةينانبللا ةيروهمجلا
 سقطلا ناك اذإ .ةمهادملا ءاهتنا راظتناب اهيف ئبتخت ،ةجلثملا لابجلا ىلإ
 ،يضاملا نرقلا تاينيسمخ يف مث .رامح رهظ ىلع اهنبال نؤملا تبلج ًاليمج
 نم .هتسارد ريخألا لصاويل توريب يحاوض ىدحإ ىلإ اتيتو اهنبا تبحطصا
 لمعلا نع اهدعبأ يذلا يّدجب اهجاوز نيح ىلإ ةسردم يف اتيت تّملع ،اهبناج
 .روجأملا
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 يتبراقم نم ،بابسألا نم ددعل كلذو ،تارغثلاب ءيلم هريغك خيراتلا اذه
 يتدلاو ةركاذ صقاون نمو ةمئاقلا ةفرعملا ساسأ ىلع ةينبملا ةيدرسلا
 يه اهنع ُرتتسا امو اهتصقل اهدرس دنع هرتس ءامسأ تءاش ام ىلإ ًالوصو
ً افالخ ،لحارلا اهجوز ةلئاع عم نفُدت نأ اهتوم لبق ءامسأ تبلط ً.اضيأ
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 اهل تءارتً انيطايش ّنأ يتدلاو ءامسأ تربخأ ،اهتافو ةليل .اهلافطأ تاعّقوتل
 ."تحتُف دق تيبلا تحت ةربقملا" اتيتل تلاق مث .اهيلع ضبقلل تتأ دقو
 نم ةميدقلا "نيتاسب" ةربقم دتمت :اهنفد دنع هديرت ام ىلع ءامسأ تددش
 ريضحتلا دنع ،نكلو .يداولا ىلإ اهدحو هيف شيعت يذلا لزنملا قاور
 لتحت يتلا ةلئاعلا ةربقم يف اهنفد متي نأ ىلع ءامسأ خأ دافحأ ّرصأ ،اهنفدل
 نبا خضرو ،ةيرقلا نم رخآلا فرطلا يف ةثيدحلا ةربقملا يف ةزراب ةناكم
 نأ :ةريخألا اهتينمأ ءامسأ نيطايش تضفر ،اهسفن يه تعقوت امك .ءامسأ
 مايأ ىركذ هيف تكرت يذلا ناكملا يف ةميدقلا "نيتاسب" ةربقم يف نفُدت
 عيرس رخآلا ناكملا اذه ناك ول ىتح ،لاتق نود ينبت نأ اهيف ةرداق تناك
 .لاوزلا

/ / / 

 

 اًجهنم ءامسأ

 ىلإ ،"طلغلاب" ةءارقلا تّملعت يتلا ةحالفلا كلت ،ءامسأ تللست فيك
 ملاع نادلب خيراوت يف ةيلصفملا تاظحللا حمالم انيطخ ول ٦؟يثحب جهنم
 ةيشراغيلوألا ةصق اًضيأ ودغت ةيداعلا ءامسأ ةايح ّنأ اندجول بونجلا
 ضرألا ليوحتو ةيعاطقإلا تاقالعلاب تارجهلا طلاخت نع ةجتانلا ةينانبللا
 ىوقلا اهتدمتعا يتلا ةيفئاطلا ةلضافملا ةسايسو ةصاخ ةيكلم ىلإ
 يبهذملا مساقتلا نكي مل .ةيسنرفلا امك اهنم ةينامثعلا ،ةيرامعتسالا
 سأر ةمكارم تاسراممل اًدادتما ىوس ةثيدحلا ةينانبللا ةلودلا يف ةطلسلل

                                                        
 امك »؟ةيزكرم ةيسايس ةيصخشك ةدجلا لثمأ فيك« :ةيلاتلا ةروصلاب لاؤسلا يسفن ىلع حرطأ ٦
  :اهلاقم يف يديكوسيك الاي ايدان هتدروأ
 .٨٥ .ص ،٢٠٢٠ ،٨١ ددع ،دوتيتلوم ،»ةيسايسلا تادجلا !وتوتن انينات« ،يديكوسيك الاي ايدان

KISUKIDI Nadia Yala, « Tanina ntoto ! Grand-maternités politiques 
», Multitudes, no81, 2020, p. 85. 

 رمتؤملا ،"تاعوضوملاو لاكشألاو بابسألا :تالاضنلاو ةيوناثلا ةفرعملا" ،فينغ ةريصن :ىلإ ةفاضإلاب
 ٢ ،عونلا تاسارد زكرم ،نازول ةعماج ،ةيسنرفلا ةغللاب ةقطانلا ةيوسنلا ثوحبلل سداسلا يلودلا
 .٢٠١٢ ربمتبس/لوليأ

GUÉNIF Nacira, « Des savoirs et des luttes subalternatives : causes, formes, 
sujets », 6ème congrès international des recherches féministes francophones, 
Université de Lausanne, Centre en études de genre CEG, 2 septembre 2012. 



 

 

 يرادإلا لايخلا يف قمعب ًالصأ ةرذجتملا ٧"يسايسلا نيابتلا"و لاملا
 ةءارق يف اهلازتخا زوجي ال يتلاو "نطولا" لّكشت ةيلآ نع ًالضف ،يسايسلاو
 .ةيرامعتسالا عيراشملل ةسناجتم ةطيسب
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 – ليزاربلا وأ ايلارتسأ ىلإ ءامسأ دلاو رجاه ،نيرشعلا نرقلا ةيادب يف
 هترسأ ىلإ لاملا لسرأو هتورث مكار ثيح – نيلامتحالا نيب يتدلاو حجرأتت
 ةدمعأ دحأ وهو ،يبنجألا لاملا سأر نم قفدلا اذه .رمتسمو تباث لكشب
 نّكم ،ةيخيراتلا ةرجهلا نم تاجوم يف رذجتملاو ثيدحلا ينانبللا داصتقالا
 يف .اهتصخصخ يلاتلابو ضرألا ّكلمت نم ،اهجوز نوكي ءامسأ دلاوو ،ةديرف
 .ةينامثعلا ةنطلسلل ةعبات لازت ال نانبل لبج يضارأ تناك ،تقولا كلذ
 نم ددع ماقو ،"نيتاسب" لالت يف اهتيكلم تعّسوت ،نادف دعب نادف
 لام سأر ةمكارم ىلإ ةفاضإلاب .ءيشلا سفن لعفب ىرخألا تالئاعلا
 ديحولا ةيرقلا سّردم ،ءامسأ قيقش راد ماقمئاقلا راز امً ابلاغ ،يدام
 ءامسأ تناك .ةرسألا ةناكم عفر يعامتجا لام سأر كلذبً ايفضم ،كاذنآ
 ريضحتل خبطملا ىلإ اهقيقش اهلسري ىتح ماقمئاقلا شقانت ةسايسلاب ةفوغش
 .امهل ةليجرانلا
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 تاعامجلا ،١٩٤٣ ّىتح ١٩٢٠ نم رمتسا يذلا ،يسنرفلا بادتنالا لضاف
 يف تدجو ٨.ةملسملا كلت باسح ىلع ،ءامسأ ةلئاع اهنمو ،ةينوراملا
 شيج يفً ابيتر ناك ءامسأل ةيناثلا ةجردلا نم مع نبا ّنأ تاءارقلا ىدحإ
 لامسأر ىلإ بادتنالاب ةرسألا تاقالع كلذبً امجرتم ،يسنرفلا بادتنالا
 نم .هتنبا جوزت ءامسأ قيقش نباف ،ةروصلا مسر يمأ تلمكأ .يلخاد
 فَّرُعت تتاب ام تسّرك ،ةلقتسم ةلود ىلإ بادتنالا تحت ةيروهمج
 ةيطابضنالاو ةيجاتنإلا ةقالعلا" وأ يسنجلا فالتخالا "ةينانبللا ةلودلا"ـب
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 لالخ نم ٩،"ةيناسنجلاو سنجلل يئانثلا جذومنلاو ةهج نم ةلودلا نيب
 لئاسملا نم ددعل مظانلا ١٩٥١ ماع ةيصخشلا لاوحألا نوناق رارقإ
 رارقإ لبق ءامسأ دلاو يفوت .بألل يبهذملا ءامتنالا قفو جاوزلاو ثرإلاك
 مقاف امم ،ةديرف اهتعمج يتلا ضرألا نم ًايأ ءامسأ ثرت ملو نيناوقلا هذه
 يوبألا ميظنتلا" اذه ّنأ ريغ .مهفلخ نمو اهتوخإ ديب لاملا سأر مكارت
 عم ةأجف قثبنت مل ةيسنجلاو ةيسايسلا تافالتخالا امك ١٠"ةرسألل يريغلا
 يلئاعلا ثرإلل ةيداملا فورظلا يف ةدوجوم تناك لب نيناوقلا هذه رارقإ
 تتأ ةسسأملا هذه ّنأ الإ .ًءاسن َّّنيُع نَم ىلع ضورفملا يشماهلا رودلا يفو
 نم ًالاجر اونّيُع نم تنّكم ةلودلا لّكشت نم ةيلصفم ةيخيرات ةلحرم يف
 الو راّجت ال اونوكي مل .نييسايسلا فاصم ىلإ ءاقترالا نم ءامسأ ةوخإ
 سأرو جاوزلا دوقعب تاماعزلا نم مهبّرقت نم اودافتسا مّهنأ الإ نييفرصم
 راغص" وأ ،ةيشراغيلوألا نم ايندلا ةقبطلا يف اوجمدناف ،تاقالعلاو لاملا
 .هيف نولازي ال عقوم وهو ،"ةموظنملا
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 نم ءاسنلا هلقانتتو هجاتنإ داعي خيرات اًضيأ وه اهفلخ نمو ءامسأ خيرات
 ايام هترولب موهفم وهو ١١،"يفئاطوسكسلا" قطنملا نمض اهتنبا ىلإ ةدلاولا
 اذكهو .ددحملا ينانبللا جذومنلا يف ةطلسلا ليكشت فصول يشادكم
 يثيت هفصت امك ١٢،يباجنإلا لمعلا لالغتسا ةصق ءامسأ خيرات نوكي
 سأر ةمكارمل هيعس يف لماعلا وأ بألا وأ يشراغيلوألا معدل ،ايراشاتاب
 دعب بنج ىلع تعضُو كلذ عمو ةرادجب ةلئاعلا ةورث ةديرف ترادأ .لاملا
 ،اهجوز لتقم دعب اهئاقشأ ةياصوو لام ءامسأ تضفر .ةورثلا مساقت
 تدجو اّهنأ الإ .قحاللاو ينآلا يباجنإلا اهلمع مهحنمً اضيأ كلذب ةضفار
 دقف ،اتيت اّمأ .رمعلا يف تمدقت امدنع ةديرفل ةياعرلا ميدقت عقوم يف اهسفن
 بقاري هرمع ىضق راطم فظوم لافطأ ديدع ةياعر يف اهرمع تنفأ

                                                        
 .٢٢ .ص ،٢٠٢٢ ،هسفن عجرملا ٩
 .٣٨ .ص ،٢٠٢٢ ،هسفن عجرملا ١٠
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 ،ندنل ،داهطضإلا ةزكرم ةداعإ ،ةقبطلا نييعت ةداعإ :يعامتجالا جاتنإلا ةداعإ ةيرظن ،ايراشاتاب يثيت ١٢
  .٢٠١٧ ،وتولب ةعبطم

BHATTACHARYA Tithi, Social Reproduction Theory: Remapping Class, 
Recentering Oppression, London, Pluto Press, 2017. 



 

 

 .سبالملا لسغتو ةزاملا هل دعت يه تناك امنيب مكحت ةحول فلخ تارئاطلا
 لمعلا جرُختسا ،ءامسأ لثم .نينسم راد يف اتيت تتام ،اهلبق ةديرف لثم
 يعانصلا عمجملا وأ ةيشراغيلوألا نم رمأب ،ةافولا دعب اهدسج نم يباجنإلا
 .يبطلا
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 نورخآلا هعنص ملاع يف اهنمثو ةيرحلا اهروحم ءامسأ ةصق ،اًريخأ
 نمف ،يناكمزلا قطنملا يدجو يدلاو نم تّملعت دق تنك نإ .مهتمدخلو
 ريوحت ةيفيك تمّلعت ،يئاسنلا بسنلا نم طخ ربع ،يتدلاوو اتيتو ءامسأ
 لجترن ً،ارابآوً اقافنأ رفحن :ةاجن ةيجيتارتساك بيرختلا هنإ .قطنملا اذه
 اهنأل ةرح ءامسأ تشاع .ملاعلاو ءايشألا بيترت زواجتنو ،ةاجن جراخم
 ةبيطلا مهو يف كلذب ةنعاط ،ةلئاعلا لاجر لام سأرل عايصنالا تضفر
 نم ًالدب .يباجنإلا لمعلا لباقم لاملا سأر ةكراشم يعّدت يتلا ةيروكذلا
 مهليوارس لسغو اهتوخإل ةليجرانلا سوؤر ريضحت يف اهتايح يضقت نأ
 نأ ءامسأ ترثآ ،ةلحوملا مهمادقأ راثآ ةلازإل طالبلا فحو ًايودي ةيلخادلا
 ويدارلا ىلإ تعمتساو فحصلا تأرق :ةروثلا اهفَلخ نمو اهسفن ّملعت
 .نهداسجأ نع اهتيرق ءاسن تملعو ةيبطلا باشعألا فطقل تجرخو
 تلبق له .اهدحول تلتاقو اهدحول تلمع .ةديحو تشاع ءامسأ ّنإ لاقي
 ينعت "اهدحو" ةملك نأ مأ ؟هعفد نم ّدب ال نمثك ذبنلاو ةدحولا ءامسأ
 نيرول انتملع اذإ ؟"ءاطعلا" دي اهل ّدمت ةيركذ ةياصو بايغ ةطاسبب

 نإف ١٢،يلامسأرلا ماظنلا لظ يف ءيطب تومب رمت ةيداعلا انتايح نأ تنالريب
 ةايح شيعن امدنع "نوكي نأ نكمي ام" ـب انركذت نامتراه ةيدعس
 وحن يجولونيمونيفلا هيجوتلا ضفرن امدنع ،ةطيسب تناك نإو ١٣،ةدرمتم
 تناك لب ،بسحف يوبألا ماظنلا ضراعت مل ءامسأ .يباجنإلا لالغتسالا
 ةلئاعلا بر اهنامثج رواجي الأ اهرارق اّمأ .يفئاطوسكسلا ماظنلا ضراعت
 ام برح ءادصأ هتايط يف لمح دقف طباضلاو فوسليفلاو شراغيلوألاو
 .يدسج يف اهشيعأ تلز
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 .٧٦٢-٧٦١ .ص ،٢٠٠٧ ،ركذلا فلاسلا عجرملا ،تنالريب نيرول ١٢
 .٢٢٠ .ص ،٢٠١٩ ،ركذلا فلاسلا عجرملا ،نامتراه ةيدعس ١٣



 

 

 

 .ةّيسنرفلاب غياص ىوغ اهتّدعأ ةحورطأ نم ذوخأم لصفلا اذه
 ةسِّسؤملا ةرّرحملا يهو ،ةفِشرؤمو ةلقتسم ةرشانو ،ةيكرانآ ةيريوك ةبتاك غياص ىوغ

 .لحك ّةلجمل


