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 املــلـخــــــــص: 

نهذف مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت ئلى ئزاسة مىلىع 

ت باإلاغشب، والتي وان الهذف مً وساء  الحشواث اليعٍى

جأظِعها هى جدلُم اإلاعاواة بحن الجيعحن، وفي 

العُاظُت مثال وان البػن مً خذًثىا غً اإلاعاواة 

هزه الحشواث ًىادي بشفؼ جمثُلُت اليعاء ومؽاسهتهً في جذبحر الؽأن العُاس ي ببالدها وؼغل مىاـب 

اللشاس ظىاء غلى اإلاعخىي املحلي أو الجهىي بل ختى الىوجي. لىً وإلى خذود الُى م جبلى أولاع اليعاء 

ذ مً الجهىد خفـى ؼ اللىاهحن والىفىؿ الخىظُمُت ببالدها مدخاحت الى بزٌ اإلاٍض ا فُما ًخػلم بدؽَش

التي مً ؼأنها أن جبىء اإلاغشب مياهت ساةذة في مفاف الذٌو الذًملشاوُت وجيىن اإلاشأة بزلً سافػت للخىمُت 

 بجاهب الشحل.

 عزيز لعيون 

 باحث في سلك الدكتوراه 

 .املغرب، مراكش، حامعة اللاض ي عياض حامعة 

الحركات النسوية ووضعية 

المرأة في ظل النظام األبوي، 

 قراءة سوسيولوجية نقدية
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ذ  ت مىالبت باإلاٍض شوي الزي حػشفه املجخمػاث الخللُذًت جبلى الحشواث اليعٍى في ظل ظُادة الىظام البىٍش

ً الجهىد، وخىك أؼياٌ حذًذة مً  الىماالث إلالاومت ول مظاهش الاكفاء والتهمِؾ الىاججت غً هىع م

وهمي الخيؽئت الاحخماغُت العاةذة داخل ألاظش اإلاغشبُت، وجىَشغ آلُاث المبي الاحخماعي اللاةمت غلى 

 الخبػُت والخمىع والذوهُت وجلعُم الػمل غلى أظاط الىىع الاحخماعي. 

ت : املفتاحيةالكلمات  ت اإلاغشبُت -الحشواث اليعٍى   -المبي الاحخماعي -الخيؽئت الاحخماغُت  -الحشهت اليعٍى

شوي  ت -الىظام البىٍش  الهُمىت الزوىٍس

FEMINIST MOVEMENTS AND THE STATUS OF 
WOMEN UNDER THE PATRIARCHAL SYSTEM:  
A CRITICAL SOCIOLOGICAL READING 

Abstract 

Through this research paper, we aim to raise the 

issue of feminist movements in morocco, whose 

goal behind establishing these movements was to 

achieve equality between the sexes, in our 

discussion of political equality, for example, some of these movements were calling for 

raising the representation of women and their participation in managing political affairs in 

our country  and occupying decision- making positions, whether at the local, regional or even 

national level. However,until today, the situation of women in our country still requires more 

efforts, especially with regard to the aspect of enacting laws would make morocco a leading 

position in the ranks of democratic countries, and women would thus be a lever for 

development alongiste men. 

In light of the rule of the patriarchal system and male domination that traditional societies 

know, feminist movements remain required to make more efforts and engage in new forms of 

struggles  to resist all manifestations of exclusion and marginalization resulting form the type 

and pattern of socialization prevailing within Moroccan families and to perpetuate the 

existing mechanisms of social control on subordination, submission, inferiority and the 

division of labor on the basis of gender. 

Keywords: feminist movements – Moroccan feminist movement – socialization – social 

control – patriarchal system – male dominance.

 ثلديم:

 أغلبحػخبر كمُت اإلاشأة مً اللماًا التي تهم 

املجخمػاث، غلى اغخباس أن مجمىغت مً 

اإلاإظعاث غملذ فُما مض ى غلى لمان 

الحلىق ألاظاط واإلاؽشوغت لليعاء، باغخباسهً 

ًخىفشن غلى اإلاإهالث والىفاءاث والحلىق، 

والحم في الخػلُم والصحت والؽغل، لهزا فان 

ت وما ًشجبي بها مً الحلىق  وشح اإلاعألت اليعٍى

وهُئاث مذهُت مإوشة ًدخاج ئلى كىاهحن مىظمت 

ت. التي حاءث لشفؼ مً و  الجمػُاث اليعٍى
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معخىي الىعي اليعىي، وججاوص الاهشاهاث التي 

ت  واهذ حػُم دون جدلُم اإلاياهت الاغخباٍس

والحلىكُت للمشأة داخل املجخمؼ. وفي الحذًث 

مثال غً معألت حػلُم اإلاشأة حاءث هزه الحشواث 

م وجبُان "أصمت الفماءاث الخل لُذًت لخلٍى

لإلبذاع وإهخاج اإلاػاًحر التي أظهشث أن ئزاسة 

معألت الخػلُم جخلى مً ول سوح هلذًت، مً 

ت واليىهُت  خالٌ سفن ول اإلافاهُم مثل الحٍش

 .1والفشداهُت "

وفُما ًخق مجخمػاجىا الػشبُت ًمىً جىاٌو 

ت باغخباسها خذًثت  كمُت الحشواث اليعٍى

ا ٌعمى الظهىس، هما ًمىً ملاسبتها في ئواس م

التي تهخم بؽإون و )سوسيولوحية الىوع (، "ب

اإلاشأة وما ًدُي بها مً كماًا التي مً ؼأنها 

جدذًذ "ولػها في البىاء الىبُعي ومياهتها في 

كىي الػمل واملجخمؼ وجأزحرها فُه وما خللخه مً 

 . 2اإلاعاواة بحن الجيعحن"

وجأظِغ هزه الحشواث ؼابتها الػذًذ مً 

غذم أخز بػحن الاغخباس معألت الاخخالالث مجها 

الاخخالف الثلافي، الاحخماعي والاكخفادي لهإالء 

ئلى وبلت دون أخشي، لهزا  اليعىة، بدُث اهداص

ت  ت الػشبُت بشحىاٍص ًمىً اللٌى ئن "فىشة اليعٍى

. هما أن هزا الخأظِغ في 3اإلايؽأ وما صالذ"

                                                           
1Zakya Daoud, Féminisme politique au Maghreb 

(Casablanca: Editions Eddif.1996), p 27. 
في علم الاحتماع اليسوي الحركات الراديكالية خىفي غىك،  2

، اإلاىخب الجامعي الحذًث.الىبػت اليسائية وسوق العمل

 .14، ؿ2013ألاولى
ت الػشبُت: ئمياهُاث ومػىكاث 3 مي ظػاد صاًذ،  اليعٍى الػٍش

جدلُلُت لىاكؼ الحشهت اليعاةُت في الىوً دساظت 

، مشهض دساظاث الىخذة اليسوية العربية رؤيةهلديةالػشبي،

 .81- 80، ؿ 2012الػشبُت. الىبػت ألاولى

غاًاجه يهذف ئلى جدلُم مجمىغت مً اإلاىالب 

ذ مً  جىثُف الجهىد و التي جدخاج ال ى اإلاٍض

ً الىعي اليعىي داخل مجخمػاجىا.  جيٍى

الحركات اليسوية وسياكات ظهورها في 

 املجتمعات الصىاعية.

ظهشث الحشهت اليعىٍت في أوسوبا مؼ بذاًت الثىسة 

الفىاغُت، خُث ظُفبذ الدؽغُل باإلافاوؼ 

ًخمؼ إلابذأ الػشك والىلب، وبالخالي ظِخم 

ن حؽغُل اليعاء بملا بل مادي ختى ًخم حػٍى

الىلق في الُذ الػاملت، غحر أن أحىس اليعاء 

واهذ أكل بىثحر مً ملابالتها لذي الشحاٌ الش يء 

الزي ظُجػل الػذًذ مً اليعاء ًلمً بالػذًذ 

ادة في  مً الحشواث الاخخجاحُت، تهذف الى الٍض

. وهزلً ججاوص 4أحىسهً وجدعحن ظشوف غملهً

وحت لفىشة كفىس جلً الىظشة الذوهُت واإلاش 

اإلاشأة، ووىنها غحر كادسة وغحر مإهلت للػمل في 

الىخذاث الفىاغُت. وهزا ألامش لم جىشظه فلي 

اإلاػشفت الػامُت آهزان، بل هجذه هزلً في 

شهُت اإلاىشظت للهُمىت  ؤلاًذًىلىحُاث البىٍش

ت بخػبحر بُحر بىسدًى  . Pierre Bourdieuالزوىٍس

اإلاشأة،  ظهشث  هاػِؽحألاولاع التي  في ظل

ت، والتي ؼيلذ كىُػت مؼ  الحشواث اليعٍى

لياٌس ماسهغ، الزي  5بشادًىم الفشاع الىبلي

 .6وان ظاةذا في العبػُيُاث"

                                                           
4 Yannick, Ripa, les effets de l’industrialisation sur les 

rapports de sexes, dans « les femmes actrices de l’histoire 

France, de1789 à nos jours , paris : Armand Colin, pp 56-

66. 
خه الفشاع الىبلي، خُث جفىس   5 ظهشث مؼ واٌس ماسهغ هظٍش

أن املجخمؼ هى مجشد وبلاث مخخلفت غلى أظاط الػالكت التي 
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ت، أزىاء مشاخل جىىسها  اؼخغلذ الحشهت اليعٍى

ت . غلى البدث غً 7هخُاس فىشي جمحز باالظخمشاٍس

فهم ألاظئلت اإلاشجبىت بىُف وإلاارا جدخل اليعاء 

. وظػذ هزه 8اهت الخبػُت داخل املجخمؼمي

الحشهت الى "جدذي جلعُم الػمل الزي ًمىً 

: الػمل،  الزوىس مً الاؼخغاٌ في املجاالث الػامت

الت، الحشوب واإلاىاـب الحيىمُت ... بِىما  الٍش

دماث في البُىث بذون أحش، اخمثل اليعاء 

ت" . 9مخدمالث ول ألاغباء اإلاخػللت بالحُاة ألاظٍش

ن اإلاشأة واهذ حػاوي وال جضاٌ مً ما ًفعش بأ

دون جدلُم راتها الاوعاهُت ـػىباث جدٌى 

ها واغخباسها مفذسا للمخػت فلي، ئوحؽُِ

باإلالابل هجذ "أن الفىش والادسان هما محزة 

ت والفىُت  الزوىس بذلُل أن مػظم ألاغماٌ الفىٍش

 .10هي مً ـىؼ الشحاٌ"

ئن هزه الخمثالث التي حػلذ مً اإلاشأة ئوعاها 

ًفخلش ئلى اإلاإهالث واللذساث واإلاهاساث، وخفذ 

الشحل بهزه اإلاحزاث دون غحره، الش يء الزي هشط 

لىىع مً الخفاوث والخباًً غلى معخىي الحلىق 
                                                                                    

ت، في ملابل  جشبىها بىظاةل الاهخاج التي جمخلىها البرحىاٍص

ا، وأن الىبلت الػمالُت التي   جبُؼ غملها مً أحل البلاء.البرولُخاٍس
6 Picq Françoise, le féminisme entre recompose et futur 

incertain, presses universitaire de France,2002, P30. 
7 Françoise Gaspard, ou en est le féminisme 

aujourd’hui ?, presses universitaire de France, N°9,2002, 

p60. 
8 Louise toupin, qu’est ce que le féminisme, une 

collaboration du service aux collectivités et l’UQAM du 

conseil du statut de la femme, p3. 
جىصماسجا، أكذم لً الحشهت   9 ضااجىجز و سودٍس ألغ ظىصان  وصمٍش

ت، اللاهشة، املجلغ ألاغلى للثلافت، الىبػت ألاولى  ، 2005 اليعٍى

 .15ؿ 
ً، بشادًىما حذًذة لفهم غالم الُىم، بحروث،   10 آلان جىٍس

 .312، ؿ 2011اإلاىظمت الػشبُت للترحمت، الىبػت ألاولى 

واإلاىدعباث بحن الجيعحن. مما دفؼ باليعاء ئلى 

البدث غً العبل الػملُت وؤلاحشاةُت التي 

ٌى الى  جمىجهً مً جدلُم أهذافهً والـى

خلىكهً وومىخاتهً، ووان جأظِغ الحشواث 

م ألامثل  ت والجمػُاث واإلاىخذًاث الىٍش اليعٍى

لزلً، خُث ظػذ هزه اإلاىظماث الى الاهخمام 

بخدعحن أولاع اإلاشأة والاسجلاء بمياهتها مً مبذأ 

ت "جبذأ خُىما جيىن اليعاء  أن الحشهت اليعٍى

في جىظُم أهفعهً غلى هىاق هبحر،  غلى هدى واع

وفػاٌ بذسحت وافُت مً الىعي لخدعحن مىكفهً 

"11. 

ًفهم مً هزا أن جدلُم مىالب الحشواث 

ت ال ًمىً أن ًخدلم في مذة مدذودة مً  اليعٍى

 الضمً، وإهما هزا اإلاععى ًلخض ي ظحروسة صمىُت

مخىاـلت ملشوهت بىماالث وحهىد معخمشة. 

مجمىغت مً ظبم ظهىس هزه الحشواث  

الىخاباث وألابدار واهذ جلاسب أولاع اإلاشأة، 

 Gustave leوهزا  ما ٌعمُه غىظخاف لىبىن 

Bon ،الاسهاـاث  التي ٌػجي بهابالعوامل البعيدة

ألاولى  التي حعبم أي خذر مػحن. هفغ الش يء 

ت.  باليعبت إلاععى جىوحن الحلىق اليعٍى

وفي هزا العُاق بذأث اليعاء في وشح كمُت  

وفي جدذي  ،"الظلم وغذم معاواتهً بالشحاٌ

.  وولػُتهً الهؽت 12الىغُان الزوىسي"

ت، التي حاءث هدُجت مجمىغت  اًت الزوىٍس والـى

 –مً املحذداث املجخمػُت: الخيؽئت الاحخماغُت 

                                                           
جىصماسجا، أكذم لً الحشهت   11 ضااجىجز و سودٍس ألغ ظىصان  وصمٍش

ت، اللاهشة، املجلغ ألاغلى للثلافت، الىبػت ألاولى  ،2005اليعٍى

  16ؿ 
 .22ؿ اإلاشحؼ أغاله،  12
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جلعُم الػمل اإلابجي  –أهظمت المبي الاحخماعي 

غ والىىع، في هزه الحالت غلى أظاط الجي

ً منهي  فالشحاٌ لذيهم معخىي دساس ي وجيٍى

أفمل مً اليعاء اللىاحي ًبلحن خبِعاث 

"  .13اإلاجٌز

اليعاء اإلاغشبُاث وهغحرهً مً وعاء الػالم، 

ت جذافؼ  ظػحن بذوسهم الى حؽىُل خشواث وعٍى

غً  خلىكهً، في مجخمؼ جللُذي مدافظ بذأ 

خبت اإلاخيىهت ٌػشف اهفخاخا مً خالٌ دغىة الى

مً ؼباب البػثاث ألاسوبُت اإلاخػلم واإلاخأزش 

بالحماسة الغشبُت والؽشكُت، وهزلً جأزش بػن 

بيُاث املجخمؼ بىمي رو مشحػُت مدافظت 

أًما، واهذ تهذف الى حشجُؼ اإلاشأة غلى الخػلم 

والذساظت، ووان رلً في ظىىاث ألاسبػُىاث غبر 

ي حمػُت أخىاث الففى الخابػت لحضب الؽىس 

والاظخلالٌ والتي حاءث في ظُاق مىالبت اإلاغشب 

باالظخلالله الش يء الزي سهض غملها أظاظا في 

الىماٌ الىوجي إلاىاحهت اإلاعخػمش الفشوس ي وفي 

 .14الػمل الخحري/ الاخعاوي والػمل الاحخماعي"

بىاء غلى هزه الاغخباساث ًمىً وشح 

 العإاٌ الخالي:

ت  ئلى أي خذ اظخىاغذ الحشواث اليعٍى

اإلاغشبُت حغُحر ولػُت اإلاشأة في ظل الىظام 

                                                           
13 Sainsaulieu Renaud, l’ identité au travail, presses de la 

fondation nationale des sciences politiques, 1996, P160. 
م وػُمت، ججشبت الحشهت اليعاةُت اإلاغشبُت، بحروث:   14 بىىاهٍش

فشي للمجخمؼ اإلاذوي واإلاىاوىت.  مػهذ ألـا

https :www.aub.edu.Ib/ifi/Documents/publications/res

earch reports/2016 -2017/20170402_ morocco arabic. 

PDF. 

مىً جلعُم هزا العإاٌ البدثي الى  ألابىي؟ ٍو

 الدعاؤالث الفشغُت:

  ت ماهي بػن همارج هزه الحشواث اليعٍى

 داخل املجخمؼ اإلاغشبي؟

  ت جدلُم هل اظخىاغذ الحشواث اليعٍى

 مىالبها في العُاق اإلاغشبي؟

  ما هي الػىامل التي جدٌى دون جدلُم

 عاواة بحن الجيعحن في مجخمػىا اإلاغشبي؟اإلا

أوال: بعع هماذج الحركات اليسوية املغربية 

الاثحاد  –)الاثحاد التلدمي لليساء املغربيات 

 الوطني اليسائي املغربي(

جىىس الحشهت اليعاةُت باإلاغشب خعب الباخثت 

صهُت داوود غبر زالر مشاخل أظاظُت، ألاولى 

 évolution contrastéeمشخلت الخىىس اإلاخىاكن 

( زم مشخلت الؽخاء 1965 -1900اإلامخذة بحن )

ل   – 1965اإلامخذة بحن ) un long hiverالىٍى

 l’exploition( زم مشخلت اهفجاس الىاكاث 1985

des potentialités ( 1992-1985اإلامخذة بحن)15. 

ت  واهذ البذاًت ألاولى لظهىس الحشواث اليعٍى

 1962وبالمبي ظىت باإلاغشب بػُذ الاظخلالٌ، 

الاثحاد بالذاس البُماء، خُث جم جأظِغ 

مً أحل جدلُم التلدمي لليساء املغربيات، 

ت والاغتراف بمياهت  الػذالت والذًملشاوُت والحٍش

اليعاء داخل املجخمؼ اإلاغشبي، والػمل غلى 

ؼ  جدعحن ظشوف غملهً وباإلاعاواة وبدؽَش

احخماعي حذًذ، ٌػمل غلى ئلغاء وافت أؼياٌ 

لخمُحز لذ اإلاشأة. وبػذ رلً بعبؼ ظىىاث أي في ا

                                                           
15 Zakia Daoud, féminisme et politique au Maghreb : 

soixante ans de lutte (1930-1992) edit, eddif,1993. 
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وبمبادسة مً الشاخل اإلالً الحعً  1969ظىت 

الاثحاد الوطني اليسائي الثاوي كام بخأظِغ 

، وهي مبادسة ؼاهذة غلى الاهخمام الزي املغربي

ش ولػُت اإلاشأة اإلاغشبُت،  ًىلُه حاللخه لخىٍى

 والذفاع غً خلىكها. 

لذ الخىظُماث وفي ظىىاث الثماهِىاث جىا

ت في الظهىس، فىجذ حمػُاث ووىُت  اليعٍى

ت، ججػل  وأخشي مدلُت وؼبياث وجدالفاث وعٍى

مً مىلىع اليعاء وألاظشة والىفىلت وغحرها مً 

اللماًا اإلاخػللت باإلاعاواة وؤلاهفاف والحلىق 

 مدىساهخماماتها.

ئن اإلاػشهت التي جخىلها اإلاشأة ال جلخفش فلي 

لىق ألاظاط، بلذس ما أنها غلى الاظخفادة مً الح

حععى ئلى سد الاغخباس لزاتها هفاغل ًمىً أن 

ٌعاهم في جدلُم الاسجلاء الاحخماعي، وججعُذ 

اإلاخىلباث التي ًلخمحها ظىق الؽغل. في هزا 

الفذد ًمىً اللٌى ئن"اإلاجٌز ظل ختى غهذ 

لِغ ببػُذ غالم اإلاشأة جىلذ وحػِؾ وحػمل 

فُه اإلاشأة  وجمىث فُه، ئهه غالم زابذ هالذ

أدواسها الاحخماغُت غً أمها فهي سهُىت اإلاجٌز ال 

حغادسه ئال للمشوسة، أما الحُاة الػامت فلِعذ 

مً ؼأنها بل مً ؼأن الشحاٌ ئنهم اللىامىن 

ؼ والاكخفاد أو هما ًلٌى  غلى العُاظت والدؽَش

البِذ مملىت اإلاشأة واملجخمؼ مملىت  –البػن 

 .16الشحاٌ"

ش اإلا شأة مً اللُىد التي جدذ مً ئن معألت جدٍش

ت ظل خذًثا، بفػل  كذساتها اإلاػشفُت والفىٍش

                                                           
، املرأة العربية بين التلليد والتجديدغشابي غبذ اللادس." 16

ث: مشهض دساظاث الىخذة ، بحرو 136اإلاعخلبل الػشبي الػذد 

 . 50، ؿ 1990الػشبُت ًىهُى 

ت اإلاغشبُت  ظهىس مجمىغت مً الجمػُاث اليعٍى

الجمعية  –اثحاد العمل اليسائي )

الجمعية  –الديملراطية ليساء املغرب 

فيدرالية  –املغربية لدفاع عً حلوق اليساء 

الجمعية املغربية  –رابطة حلوق اليساء 

...(.  التي بذأث هظة العىف طد اليساءملىا

تهخم باإلاشأة همدىس أظاس ي، وفاغل في ظل 

الحشهُت املجخمػُت، التي ٌػشفها اإلاغشب. هزا 

الععي الذاةم واإلاعخمش هدى ئخلاق الحلىق، 

ختى وإن لم ًىً ألامش بؽيل هلي ومىلم أو ما 

ٌعمى "ظحروسة الذملشوت التي جم جبىحها سظمُا 

ػُيُاث هي التي ظىف حشجؼ ابخذاء مً الدع

ظهىس الخفىحر خٌى ئؼيالُت ئدماج اإلاشأة داخل 

الحلل املجخمعي، ومىالبت املجخمؼ اإلاذوي 

 .  17بخدلُم هزا ؤلادماج ..."

ثاهيا: الحركات اليسوية ومطالبها الحلوكية في 

 .السياق املغربي

ئن الهاحغ ألاظاس ي الزي ًإوش الحشواث 

ت في ظُاكها اإلاغشبي  هى مداولت جدلُم اليعٍى

الػذالت الاحخماغُت واإلاعاواة بحن الجيعحن 

واإلاىاـفت، ومداسبت ول أؼياٌ الخمُحز، وهى 

اإلابذأ الزي ًذافؼ غىه ول الفاغلحن في الحلل 

مً دظخىس  19اليعىي. بدُث هق الففل 

غلى أن الشحل واإلاشأة ًخمخػان، غلى كذم  2011

اث اإلاذهُت والع ُاظُت اإلاعاواة بالحلىق والحٍش

والاكخفادًت والاحخماغُت والثلافُت والبُئُت، 

الىاسدة في هزا الباب مً الذظخىس، وفي 

                                                           
17 Alami M’chichi Houria, Genre et politique au Maroc 

les enjeux de l’égalité hommes-femmes entre islamisme 

et modernisme. L’harmattan.2002.p20. 
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ملخمُاجه ألاخشي، وهزا في الاجفاكُاث واإلاىازُم 

الذولُت، هما أن الذولت حععى الى جدلُم 

 اإلاىاـفت بحن الشحاٌ واليعاء.

ئن جفػُل اإلاعاواة بحن الجيعحن غلى معخىي 

اإلاشأة لالهخشاه  والاهذماج الحلىق ظىف ًإهل 

في الحُاة العُاظُت واإلاهىُت والاحخماغُت. وهزا 

ألامش أهذث غلُه الاجفاكُاث الذولُت والىوىُت، 

غلى  1976هىفمبر  22بدُث ـادق اإلاغشب مىز 

الاجفاكُت اإلاخػللت بالحلىق العُاظُت للمشأة، 

التي جذغى الى اإلاعاواة بحن الجيعحن غلى معخىي 

عُاظُت غلى ظبُل اإلاثاٌ خم الحلىق ال

ذ في حمُؼ الاهخخاباث، الحم في أن  الخفٍى

جيىن مىخخبت باالكتراع الػام، الحم في ؼغل 

اإلاىاـب الػامت وجأدًت حمُؼ اإلاهام غلى حمُؼ 

اإلاعخىٍاث الحيىمُت، وجم الخىفُق غلى هزه 

اإلابادب أًما في اجفاكُت اللماء غلى حمُؼ 

 .18أؼياٌ الخمُحز لذ اإلاشأة

ي اإلاغشب وغلى الشغم مً اهدعاب اليعاء لحم ف

ذ غً هفف كشن،  ذ والترشح مىز ما ًٍض الخفٍى

وغلى الشغم مً وحىد اإلاشأة بففت مخفاغذة في 

مىاـب اللُادة واإلاعإولُت في املجخمؼ اإلاذوي 

وفي الىظي اإلانهي والىظُفي، فان جمثُلُت اليعاء 

ال صالذ مددؽمت ظىاء في الهُئاث اللُادًت 

                                                           
اجفاكُت الفماء غلى حمُؼ أؼياٌ الخمُحز لذ اإلاشأة وحػشف   18

ا ب ظُذاو، وهي مػاهذة دولُت أغخمذث  بىاظىت اخخفاس 

، وأهم مخشحاتها هي 1979اللجىت الػامت لألمم اإلاخدذة غام 

الدعاوي في الحلىق بحن الشحل واإلاشأة واجخار الذٌو اإلاىكػت غلحها 

 حمُؼ الخذابحر اإلاىاظبت لللماء غلى الخمُحز لذ اإلاشأة.

ضاب العُاظُت أو في اإلاإظعاث اإلاىخخبت لألخ

ػُت والجماغُت"  .19الدؽَش

ه  ظل ئؼشان اإلاشأة في الحُاة العُاظُت ٌػتًر

اللفىس والمػف، هظشا لػىامل مجخمػُت 

ت مترسخت في زلافت املجخمؼ، و ظل هذف  بيٍُى

ت سفؼ معخىي هزه الخمثُلُت،  الحشواث اليعٍى

ػُت لعىت  فخم الخىافم كبُل الاهخخاباث الدؽَش

بحن الفاغلحن الحضبحن غلى اغخماد هظام  2002

اليىوا، وكذ مىً هزا الاحشاء مً اهخخاب زالزحن 

امشأة في الالةدت الىوىُت، واهخخبذ خمغ وعاء 

 35في اللىاةذ املحلُت، لُفبذ الػذد الاحمالي 

وهى ما مىً اإلاغشب في  %10,8ملػذا بيعبت 

لػالمي غلى الفػُذ ا 77خُىه مً اخخالٌ الشجبت 

.هزه 20مً خُث جمثُل اليعاء في البرإلاان"

اليعبت جبحن بأن اإلاشأة اإلاغشبُت ماًضاٌ دوسها في 

الحُاة العُاظُت ٌػشف مجمىغت مً الاهشاهاث 

والفػىباث هظشا إلغخباساث مجخمػُت وزلافُت، 

جترسخ غبر الخيؽئت الاحخماغُت وجلعُم الػمل 

 اإلابجي غلى أظاط الجيغ.

فان هُمىت الفىش الزوىسي غالوة غلى رلً 

اإلاماسط غلى اإلاشأة، والزي ًلىم باخماغها؛ 

جيىن سدة فػلها اللُام بخفػُل مجمىغت مً 

الىشق والعبل الىفُلت للخخفُف مً ووأة هزا 

الخمىع، وهزا ًىضح بأن الىلؼ الزي حػِؽه 

بمجمىغت مً الخدشواث  اإلاشأة ًدخاج ئلى اللُام

                                                           
حمُلت اإلافلي، الحشهت اليعاةُت في اإلاغشب اإلاػاـش اججاهاث   19

شة للذساظاث، الىبػت ألاولى  ، 2013وكماًا، بحروث، مشهض الجٍض

 .272ؿ 
ض دوس اإلاشأة في البرإلاان،   20 جي، هظام اليىوا وحػٍض غ الىٍش ئدَس

ملاسبت لىمىرج غشبُت، دساظت ميؽىسة باإلاىكؼ الالىترووي في مشهض 

 اث العُاظُت.اللذط للذساظ
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لخخفُف  الىمالُت، وظً كىاهحن جىظُمُت

ؤلاهشاهاث اإلاجزلُت والفػىباث الاكخفادًت 

واإلاػاهاة الىفعُت. وغلُه فان جدلُم هزه 

اإلاىالب والحلىق ألاظاط، ًلخض ي جأظِغ 

ت، التي  ذ مً الجمػُاث واإلاإظعاث اليعٍى اإلاٍض

ادة، وجدلُم  مً ؼأنها جمىحن اإلاشأة مً أدواس الٍش

 ئدماحها في الخىمُت املجخمػُت. 

في الفشوكاث  خطح بؽيل حليوهزا ألامش ً

ا في الحلىق  اإلاىحىدة بحن الجيعحن، خفـى

الاكخفادًت، الاحخماغُت، الثلافُت والعُاظُت، 

مما حػل بػن الباخثاث ًىػتن املجاٌ 

 .21العُاس ي بيىهه "غالم سحىلي"

في راث العُاق حاء اجداد الػمل اليعاتي 

بمجمىغت مً اإلاىالب ألاظاظُت لترظُخ زلافت 

ت  اإلاعاواة بحن الجيعحن ولخغُحر الزهىُاث ألابٍى

ت العلىت مجها ئكشاس  ت، التي جلذط مشهٍض الزوىٍس

مبذأ اإلاعاواة وهبز ول ظُاظت أو كشاساث جشمي 

الى اإلاحز بحن الجيعحن في الحُاة العُاظُت و 

تهمِؾ اليعاء، زم اخترام خم اليعاء 

الذظخىسي للمؽاسهت في ـىؼ مفحر الىوً 

والؽػب الزي ًمثلً هففه زم جدذًذ وعبت 

ت )اليىوا( لخمثُلهً في ول اإلاإظعاث  مئٍى

ت ال جلل غً  وأخحرا  %20اإلاىخخبت والاظدؽاٍس

 22ولؼ مُثاق ووجي خٌى خلىق اإلاشأة"

                                                           
21M.Sineau. des femmes en politique. Ed. Économica. 

paris.1988.p24. 
حمُلت اإلافلي، الحشهت اليعاةُت في اإلاغشب اإلاػاـش اججاهاث   22

شة للذساظاث، الىبػت ألاولى  ، 2013وكماًا، بحروث، مشهض الجٍض

 .274ؿ

اهىالكا مً الخىاباث اإلاإظعت للخىاب 

اليعىي، فان جدعحن ولػُت اإلاشأة ًخىلب 

جىمُت الىعي اليعىي، والػمل الجاد لخغُحر 

ت، ولمان الحلىق ألاظاط،  الػللُاث الزوىٍس

مجها الحم في الؽغل الزي ٌعاغذ اإلاشأة غلى 

جدلُم الاظخلاللُت اإلاادًت، وبالخالي جدشس مً 

أغباء الحُاة اإلاجزلُت والخبػُت للشحل، ورلً غلى 

"ألاظشة لِعذ اإلايان الزي ًىدعب فُه ئغخباس 

الفشد اإلاهاساث الػملُت الالصمت لحُاة البالغحن"
23 

فدعب، بل ًخجاوص رلً فماء البِذ ئلى ما هى 

 ً خاسجي، والزي ٌعاهم بذوسه في جيٍى

 الشخفُت الاحخماغُت للفشد. 

ت  ئلى حاهب رلً هجذ بأن الذساظاث اليعٍى

ةم التي جلف بلمُت اإلاشأة والػىا اإلاغشبُت تهخم

أمام جدشسها ومماسظتها لذوسها الىبُعي في الحُاة 

الاحخماغُت والاكخفادًت والعُاظُت والثلافُت، 

بدُث كمُت اإلاشأة الُىم هي كمُت املجخمؼ 

هيل، "كمُت الخخلف والخبػُت والخجضةت 

واوػذام اإلاعاواة والذًملشاوُت. وأن الزي ٌػىق 

ي مُادًً جدشسها ومماسظتها لذوسها الىبُعي ف

الحُاة املخخلفت هى هفعه الزي ٌػىق جدشس 

 -اإلاىاوً ومماسظخه لذوسه في املجخمؼ: الدعلي 

ؼ الثروة  -الجهل -اللهش  -ؤلاهخاج جشاحؼ -ظىء جىَص

 .24جضاًذ الاظتهالن وغذم جىفش فشؿ الػمل"

مً خالٌ هزا الىشح وعدؽف أن الػىامل التي  

جخمؼ واهذ وساء جخلف اإلاىاوً بففت خاـت وامل

                                                           
23Dagenais Daniel. La fin de la famille moderne 

signification des transformations contemporaines de la 

famille.Presses universitaires des rennes.2000. P 97. 
ا، مىكؼ اإلاشأة في البيُت الاحخماغُت الاكخفادًت  24 خمش صهٍش

 .50لألكىاس الػشبُت )مجلت اإلاىالل )ة((، ؿ 
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بففت غامت هي التي جلف بذوسها غاةلا أمام 

اإلاشأة اإلاغشبُت، خُث أن هزا الدعلي والػىف 

واهتهان خلىق اإلاشأة ًبذأ مً داخل البُىث مً 

خالٌ العلىت الػمىدًت التي جدىم الػالكاث 

والشوابي الاحخماغُت اإلاىحىدة بحن آلاباء وألابىاء 

يعاء، هجذ وألامهاث. وأمام هزا الىلؼ اإلاتردي لل

بأن "أفملُت الشحل غلى اإلاشأة حػىد ئلى الػامل 

 .25الاكخفادي"

ئلافت ئلى رلً هجذ أن الذساظت التي حاءث بها  

والتي جإهذ غلى أن  الباخثت فاومت اإلاشهِس ي

الاظخػماس بذوسه وان له جأزحر مضدوج العلبُت غلى 

الػمل اليعىي بدُث ًخجلى ألاٌو في"معخىي 

ل الُذوي ملابل الخبرة الحي مً كُمت الػم

الخىىىلىحُت، والثاوي في معخىي جبخِغ والحي 

مً كُمت الػمل اإلاجزلي لمً الجهاص اإلافهىمي 

واإلاجهجي الزي أكامه الاكخفادًىن الشأظمالُىن 

والزي ًفىف الػمل الُذوي هػمل غحر مىخج 

ذخله في ئواس الحعاباث اللىمُت" ًُ  .26وال 

ىً ئلى وىن ئلى حاهب هزا الخفعحر الزي ًشج

الػامل الاكخفادي واإلاادي هى اإلاعإوٌ غً 

جذوي ولػُت اإلاشأة، هجذ مىىلا آخش في الخدلُل 

الزي ًشحؼ أظباب الخخلف ئلى ما هى  والخفعحر

 جشبىي وإهماتي. الش يء الزي جزهب ئلى جفعحره

اث الخىمُت والخدذًث، وفي خذًثها غً  هظٍش

ت الخخلف الزي "ًىمً في أغماق الحماسة ألاب ٍى

عشي في ول أوشاف بيُت املجخمؼ  اإلاعخدذزت َو

يخلل مً حُل ئلى آخش واإلاشك  والفشد ٍو

                                                           
غشبُت اإلاشهِس ي فاومت. وعاء الغشب دساظت مُذاهُت، الؽشهت اإلا 25

ً اإلاخدذًً   .33، ؿ 1984للىاؼٍش
 .42ؿ  ،اإلاشحؼ أغاله   26

.  أي الىظام ألابىي الزي ًىشط 27الػماٌ"

لذط  للحىم الخبخِس ي بخفىؿ اإلاشأة، ٍو

ت.   العلىت الزوىٍس

ثالثا: العوامل املساعدة التي ثحول دون 

 ثحليم املساواة بين الجيسين.

ت التي جذافؼ غجها الجمػُاث ئن الغاًاث ألاظاظُ

ت هي "جدلُم جيافإ الفشؿ ولِغ ازاسث  اليعٍى

الػشاكُل والاهتهاواث التي جخػشك لها اليعاء 

ت" م لحلىكها في 28واإلاػلىت في اليعٍى .  أو الدعٍى

ت،  الاغالهاث، الؽػاساث واملخىىاث الىظٍش

وإهما جشظُخ زلافت اإلاعاواة بحن الجيعحن غلى 

احباث. ولىً سغم ول معخىي الحلىق والى 

الجهىد وألادواس التي جلىم بها الخىظُماث 

ت، هجذ أن الاًذًىلىحُت اإلاهُمىت  اليعٍى

بالىلق  والثلافت املحافظت ال جضاٌ جىػذ اإلاشأة

م  واللفىس الػللي، ًجػلها حػِؾ هىغا مً الـى

وؤلاكفاء والتهمِؾ الاحخماعي داخل املجخمؼ، 

 .Serge paugamبخػبحر ظحرج بىوام 

الذولت هىظام  سغم املجهىداث اإلابزولت مً كبل 

ظُاس ي وكاهىوي في ئواس حػلُم الػىفش اليعىي، 

ئال أن هزا ألاخحر ظل خاسج الحُاة  العُاظُت، 

وهزا ما حاء غلى لعان فاومت اإلاشهِس ي مإهذة 

دُت مبػذاث غً العُاظت" . ما 29:" هدً بأٍس

                                                           
ؼشابي هؽام ،الىظام ألابىي وإؼيالُت جخلف املجخمؼ الػشبي،  27

، 1993بحروث،  مشهض دساظاث الىخذة الػشبُت، الىبػت الثاهُت 

 . 14ؿ
28Aronson Pamela,Féministe ou post féministes ?Les 

jeunes femmes. Le féminisme et les rapports de genre. 

politix. 2003. p 143. 
اإلاشهِس ي فاومت، العلىاهاث اإلايعُاث وعاء سةِعاث دولت في 29

ؼ، ؿ ، ؤلاظالم  17دمؽم، داس الحفاد لليؽش والخىَص
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ت، ما ًضاٌ  ًبحن غلى أن اخلاق اإلاىالب اليعٍى

ت الخمُحز  ه المػف والىلق، واظخمشاٍس ٌػتًر

اللاةم غلى أظاط الجيغ، ومً بحن آلالُاث التي 

ًخم مً خاللها ئغادة ئهخاج الىلؼ اإلاتردي للمشأة 

هجذ الخيؽئت الاحخماغُت التي جلىم بها اإلاشأة 

هفعها، والتي ججػل مً البِذ اإلايان الىبُعي، 

غً  للبيذ، خُث جخللى فُه ألادواس والىظاةف

م الخللحن اإلاعخمش والذاةم للىاحباث اإلاجزلُت  وٍش

 -الشوجُيُت واللاظُت أخُاها ) خذمت الزوىس 

...( في اإلالابل  –الىبخ  العهش غلى هظافت اإلاجٌز

هجذ الزوىس ًدظىن بامخُاصاث جمىجهم مً حػلم 

أدواسا أخشي، وغالبا ما جيىن خاسحت البِذ 

الت  مخابػت  -ألاوؽىت الثلافُت  –)مماسظت الٍش

معاساتهم الذساظُت...(. ولها غىامل ومدذداث 

حعاهم في البىاء الاحخماعي لشخفُت الىفل/ 

 الابً.

لهزا فان وبُػت اللُم واإلابادب واللىاغذ 

ألاخالكُت، التي جلىم غلحها ألاظشة مبيُت غلى 

جلالُذ وأغشاف املجخمؼ، الزي ًإظغ للخىاصن 

ىع اللاةم غلى ظلىت أخادًت البػذ والخم

والخبػُت. ومً بحن اللُم التي ًلىم غلحها الػشك 

الزي ًفػب جدذًذه ما لم ًخم سبىه بلُمت 

الؽشف والحُاء والاخترام والىكاس وغحرها مً 

اف الؽبحهت، هما ال ًمىً فهمه ئال في  ألاـو

غالكخه بالشحل والجعذ ألاهثىي، وبهزا هشي أن 

الػشك والؽشف في اإلاخخُل الاحخماعي ًبلى 

 . 30ا بؽيل هبحر بالجعذ ألاهثىي"لفُل

                                                           
دمحم هشوىب، ظىظُىلىحُا اللُم في ألاظشة اإلاغشبُت: الػشك   30

خ الػلىم، الػذد الثامً، حىان  والؽشف أهمىرحا، مجلت جاٍس

 .131، ؿ 2017

ًدذد الىظي الاحخماعي في املجخمؼ اإلاغشبي 

لت الخفىحر والخػبحر واللباط  للزوىس وؤلاهار وٍش

اسة وأظالُبها. باإللافت ئلى رلً  وأماهً الٍض

الياهىن ...(  –الخُمت  -فميان ؤلاكامت )الذاس

ًخمؼ بذوسه الى هىذظت جلُم بىظام اللُم 

ت املجخمػُت، ولػ ل اإلاجٌز في املجخمػاث البذٍو

 .31لذلُل غلى ججعُذه هزه الهىذظت"

في ظل الخجعُذاث اللُمُت والثلافُت للمجخمؼ، 

ت هدماًت،  حػِؾ اليعاء العُىشة الزوىٍس

شوي املختٌز للمشأة  ػخبر هزا الخفىس البىٍش َو

. وبالخالي 32هياةً ٌػاوي مً اللفىس الزاحي"

ت بىاء احخ ماعي جبجى مً ـاسث الهُمىت الزوىٍس

خالٌ غملُاث وأدواس جلىم اإلاشأة بها، الخيؽئت 

المبي الاحخماعي للخشوج مً  –الاحخماغُت 

داةشة زلافت الخبػُت والخمىع وجأـُل لزاث 

 جشغب وجىمذ لىُل الاغتراف الاحخماعي.

ًجب اخلاق اإلاىالب ألاظاظُت للبيذ والحم في 

الخػلُم، والزي ًمىً أن ًلػب دوسا في جدشس 

هثى و جمىُجها مً هُل مياهتها بجاهب الزهش، ألا 

لهزا فان الخمُحز لذ الفخُاث واليعاء ٌػمل 

غلى مىؼ الػذًذ مً الفخُاث ألاهثر تهمِؽا مً 

دخٌى اإلاذسظت، وحػلم اإلاهاساث الابخذاةُت 

والععي إلاشخلت ما بػذ الابخذاتي، وفي هثحر مً 

الذٌو ًخم جدذًذ دوس اإلاشأة بىاء غلى الػمل 

ت اإلا جزلي غحر اإلاأحىس، الزي ًدافظ غلى اظخمشاٍس

. وبالخالي 33ألاظش وجذوي اإلاشأة ودوسها الاهجابي"

                                                           
 .132اإلالاٌ أغاله، ؿ   31
مُى ئلحزابِث، ولػُت اإلاشأة في الػالم، الذاس البُماء، داس   32 هٍش

 .26، ؿ2015جىبلاٌ لليؽش، الىبػت ألاولى 
ء أصمت حػلُم الفخُاث، مً ئهجاص مجمىغت مً الباخثحن ئنها  33

 .7)الحملت الػاإلاُت والفىذوق الخػلُمي(، ؿ 
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فالخشوج مً هزه الىلػُت الذوهُت، جبلى 

اإلاعألت مشهىهت "بمبذأ اإلاعاواة اإلاىفىؿ غلُه 

 34في الىظام ألاظاس ي للىظُفت الػمىمُت"

ئن ولػُت اإلاشأة التي حػتريها الفلش واللهش 

مؼ  والاظخالب باإلاػجى اإلااسهس ي لليلمت، بذأث

"الاهدؽاس الىاظؼ للفىاغاث التي حػخمذ اإلاىىىت 

واإلاذن ألاهبر حجما، هما جىىسث ففل غمل 

الشحاٌ غً غمل اليعاء وابخذاع للمشة ألاولى 

واإلاشأة " سبت البِذ "  فىشة الشحل" واظب الػِؾ"

. هزه الفترة التي اصدهشث 35الخابػت اكخفادًا"

فحها الثىسة الفىاغُت واهذ ظببا في خشوج اإلاشأة 

ئلى ظىق الؽغل وإخماغها مىز رلً الححن 

 للخلعُم اإلاجحف للػمل، ووبُػت العلىت التي

ت  واهذ العاةذة في املجخمؼ، أي العلىت ألابٍى

ى الخبػُت والخمىع و التي جدخىم في أظاظها ئل

ؤلاكفاء مً اإلاىاـب راث مياهت مشمىكت 

 وسفُػت. 

جلٌى هىاٌ العػذاوي:  وفي هزا العُاق

ئن"اسجفاع مياهت اإلاشأة ئلى خذ خفىلها غلى 

مىفب ألالىهُت مشجبي باسجفاع مياهتها في 

ت، واإلالىُت  املجخمؼ كبل وؽىء ألاظشة ألابٍى

بىي . بمػجى أن الىظام ألا 36ووؽىء الىبلاث"

واإلاخدىم في الػالكاث الاحخماغُت  اإلاعُىش

جػلها  داخل املجخمؼ، ًدىم ومىخاث اإلاشأة ٍو

داةمت، وهزه الىلػُت الذوهُت  في خمىع وجبػُت

                                                           
34Julie combe. La condition de la femme marocaine. 

L’harmattan p160. 
اإلاشهِس ي فاومت، العلىاهاث اإلايعُاث وعاء سةِعاث دولت في 35

ؼ، ؿ دمؽم،  داس الحفاد لليؽش ، ؤلاظالم  .20والخىَص
وهذظىس،  ، ظػذاوي هىاٌ، الىحه الػاسي للمشأة الػشبُت36

 .28، ؿ 2017مإظعت هىذاوي،

التي جىشظها زلافت املجخمؼ، ظببها أن أفشاد هزا 

جػلىنها  املجخمؼ الصالىا ت، ٍو ًجهلىن مػجى الحٍش

بها  خبِعت املخىىاث واإلاىالب التي جىادي

ت التي  مجمىغت مً اإلاإظعاث الحلىكُت اليعٍى

جداٌو أن جذافؼ غً اإلاشأة بغن الىظش غً 

 أـلها الاحخماعي واهخمائها الىبلي.

 خاثمة

ت  ت باإلاغشب هي خشهت فىٍش ئن الحشهت اليعٍى

واحخماغُت اهبثلذ مً سخم مجخمؼ جللُذي 

ومدافظ مؼ ججشبت أخىاث الففا، التي اكخفش 

اإلاشأة غلى الخػلم والذساظت.  غملها غلى حشجُؼ

ت  واهذ أبشص مىالبها اليعىٍت آهزان مىالب أظٍش

جىظُمُت مً كبُل جلُُذ حػذد الضوحاث وجلىحن 

 الىالق.

ت اإلاغشبُت جىىغا  بػذ الاظخلالٌ ظخػشف اليعٍى

ا حػلها جىجح في  زلافُا وأًذًىلىحُا وفىٍش

اًفاٌ مىلبها الى أصحاب اللشاس الىوجي 

اظخىاغذ أن ججػل مً مىلىغها والذولي، هما 

مىلىع هلاػ مجخمعي وظُاس ي واحخماعي 

ووجي, وجيللذ حهىدها بدبجي الذولت لخىاب 

اإلاعاواة واإلاىاـفت وجيافإ الفشؿ بحن 

الجيعحن، وجىزُم رلً في اللشاساث والىفىؿ 

الخىظُمُت التي مىىذ اإلاشأة مً اإلاؽاسهت 

العُاظُت، وحغُحر مجمىغت مً اللىاهحن 

بىت باألخىاٌ الشخفُت والتي ؼيلذ اإلاشج

 مىالب اليعاء لػذة غلىد.

غحر أن هزه اإلاىدعباث اإلالىىت واإلاىخىبت 

باإلاذوهاث والىفىؿ اللاهىهُت ال حػىغ خاٌ 

اإلاشأة غلى الىاكؼ، فاإلاؽاسهت العُاظُت وجىلحها 
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إلاىفب اللشاس جبلى لػُفت ومخزبزبت، هما أن 

لزهىُت اإلاىدعباث الاحخماغُت جفىذم بىاكؼ ا

ت العاةذة والتي حعاغذ الخيؽئت  الزوىٍس

تها مً حُل آلخش، هما أن  الاحخماغُت غلى جىٍس

حهل اإلاشأة بدلىكها مً حهت وهؽاؼتها 

الاكخفادًت مً حهت أخشي ججػلها خالػت 

بلى اهخمامها باالهخشاه في  لعلىت الىص ي، ٍو

بلى اللماء  الىماٌ اليعاتي اخش اهخماماتها. ٍو

ش اإلاشأة اكخفادًا غلى الهؽاؼت و  الفلش وجدٍش

م ألامثل لممان معاواة بحن الشحل  الىٍش

م أمام اإلاىاـفت اإلايؽىدة  واإلاشأة، وحػبُذ الىٍش

 مً كبل اإلاىظماث اليعاةُت.

 املراحع باللغة العربية

جىص ماسجا ذا وسودٍس ضا اجىجز سٍو اليعىٍت، اللاهشة: املجلغ ألاغلى أكذم لً الحشهت ، ألغ ظىصان وصمٍش

 .2005للثلافت، الىبػت ألاولى 

ً آلان،     2011، بحروث: اإلاىظمت الػشبُت للترحمت الىبػت ألاولىبشادًىما حذًذة لفهم غالم الُىمجىٍس

شة  حمُلت اإلافلي، الحشهت اليعاةُت في اإلاغشب اإلاػاـش اججاهاث وكماًا، بحروث، مشهض الجٍض

 .2013ألاولى  للذساظاث، الىبػت

اإلاىخب الجامعي  في غلم الاحخماع اليعىي الحشواث الشادًيالُت اليعاةُت وظىق الػمل ،خىفي غىك

 .2013الحذًث، الىبػت ألاولى

 .2017وهذظىس: مإظعت هىذاوي،، الىحه الػاسي للمشأة الػشبُتعػذاوي هىاٌ، ال

بحروث: مشهض دساظاث الىخذة الػشبُت، ، الىظام ألابىي وإؼيالُت جخلف املجخمؼ الػشبيؼشابي هؽام، 

 .1993الىبػت الثاهُت 

مي ظػاد صاًذ،" اليعىٍت الػشبُت: ئمياهُاث ومػىكاث دساظت جدلُلُت لىاكؼ الحشهت اليعاةُت في  الػٍش

ت هلذًت، مشهض دساظاث الىخذة الػشبُت. الىبػت ألاولى: الىوً الػشبي"، في ت الػشبُت سٍؤ  .2012اليعٍى

مُى   .2015ئلحزابِث، ولػُت اإلاشأة في الػالم، الذاس البُماء، داس جىبلاٌ لليؽش، الىبػت ألاولى هٍش

، دمؽم: داس الحفاد لليؽش العلىاهاث اإلايعُاث وعاء سةِعاث دولت في ؤلاظالماإلاشهِس ي فاومت، 

ؼ.  والخىَص

ً اإلاخدوعاء الغشب دساظت مُذاهُتاإلاشهِس ي فاومت،   .1984ذًً ، الؽشهت اإلاغشبُت للىاؼٍش
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 امللاالت باللغة العربية:

ض دوس اإلاشأة في البرإلاان، ملاسبت لىمىرج غشبُت، دساظت ميؽىسة  جي، هظام اليىوا وحػٍض غ الىٍش ئدَس

 باإلاىكؼ الالىترووي في مشهض اللذط للذساظاث العُاظُت.

 وق الخػلُمي(.ئنهاء أصمت حػلُم الفخُاث، مً ئهجاص مجمىغت مً الباخثحن )الحملت الػاإلاُت والفىذ

فشي للمجخمؼ اإلاذوي واإلاىاوىت.  م وػُمت، ججشبت الحشهت اليعاةُت اإلاغشبُت، بحروث: مػهذ ألـا  بىىاهٍش

ا،   ، مجلت اإلاىالل )ة(.مىكؼ اإلاشأة في البيُت الاحخماغُت الاكخفادًت لألكىاس الػشبُتخمش صهٍش

، بحروث: مشهض 136إلاعخلبل الػشبي الػذد ، ااإلاشأة الػشبُت بحن الخللُذ والخجذًذغشابي غبذ اللادس،" 

 .1990دساظاث الىخذة الػشبُت ًىهُى 

خ الػلىم،  دمحم هشوىب، ظىظُىلىحُا اللُم في ألاظشة اإلاغشبُت: الػشك والؽشف أهمىرحا، مجلت جاٍس

 2017الػذد الثامً، حىان 
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