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التقديم

 تمثل دراسات ما بعد الكولونيالية شبكة تحليل مهمة للعالقات بني الشمال الجنوب (سعيد 1978). هذا التيار الفكري
 يقدم اقتراحا نظريا مهما، مفاده أن اإلرث ما بعد االستعماري، سواء في الشمال أو في الجنوب، يشكل املسارات

 الفردية واملمارسات و الخطابات والتمثالت والحركات االجتماعية. و لئن لم تكن هذه الدراسات وضعت في البداية لشرح
 العالقات االجتماعية، فإن الكثير منها أظهرت ضرورة التعبئة لتحليل بناء العالقة الجندرية (بوار، 2012؛ سبيفاك،

 1988؛ أبو لوغود، 2013). إن التقاطع بني النوع االجتماعي (الجندر) ودراسات ما بعد الكولونيالية تظهر فعليا أن
 العالقات الجندرية و مسألة "الجندر والنساء" (النسوية) مسألة مركزية من الناحية السياسية في املغرب الكبير والشرق

 األوسط منذ القرن التاسع عشر، و أنها تأثرت باالستعمار وقوميات ما بعد االستقالل والرأسمالية واالمبريالية
 املعاصرة. إن دراسات ما بعد الكولونيالية، باعتبارها مؤسسة لوضع حدل للك للكولنيالية، تدعو إلى إعادة التفكير في
 الدراسات الجندرية والنسوية خاصة تلك التي أنجزت من خالل تاريخ املجتمعات األوروبية ومن طرف باحثني وباحثات

 من بلدان كانت تحت نير االستعمار. هذه الدراسات تناقش في جامعات الشمال غير أنها، ولعدة أسباب مختلفة، تبقى
      منسية في دول الجنوب.



 
أهداف املدرسة

 تهدف هذه املدرسة إلحداث تحول ابستيمولوجي وعملي، التحاور عوض الحوار في تونس حول دراسات ما بعد
 الكولونيالية والدراسات الجندرية املتعلقة باملغرب الكبير والشرق األوسط. رافقت الثورة التونسية 2011/2010

 تأسيس عدد كبير من الجمعيات النسوية، وكذلك وضع النظام الجنسي املهيمن محل تساؤل، ما مثل فرصة للطلبة
 والطالبات والباحثني والباحثات لتجديد دراسات الجندر والنوع االجتماعي. تبدو لنا تونس العاصمة مكانا مثاليا لتنظيم

 هذه املدرسة التي تهدف إلى تبادل الخبرات واللقاء بني الطالبات والباحثات من املغرب الكبير والشرق األوسط أو
 املشتغالت على هذه املجتمعات، وكذلك حثهن على املشاركة في النقاش ونشر وإعادة تملك التقنيات النظرية واملنهجية

 للدراسات النسوية ما بعد الكولونيالية. ستكون هذه املدرسة متعددة االختصاصات وستجمع بني طلبة/وطالبات
وباحثني/وباحثات، من حقول علم االجتماع واالنثروبولوجيا والعلوم السياسية واللسانيات والفلسفة وغيره.



 
الطرق البيداغوجية

 تستغرق املدرسة خمسة أيام. و تنقسم إلى أربعة محاور: محاضرات، طاولة مستديرة، قراءات ونقاشات نصوص
 وورشات بحوث. تفتتح املدرسة كل يوم بمحاضرة هامة يقدمها مختصون/مختصات في مختلف املواضيع مثل "مدخل
 إلى دراسة النوع االجتماعي ومقاربات ما بعد الكولونيالية"، "المركزة النسوية"، "عالقات اجتماعية عرقية في املغرب و
  املشرق العربي"، "الجنسانية في السياق ما بعد الكولونيالية"، "الجسد و االستشراق"، "الجندرة والثورات في املغرب

 واملشرق العربي منذ 2011". تنتهي الحصص الصباحية بقراءات أكاديمية حول املواضيع املذكورة أعاله و يقوم
 املشاركون/واملشاركات بالنقاش حولها. تخصص الحصص املسائية لتقديم و مناقشة نصوص املشاركني/واملشاركات.

يقع اختتام بعض األيام بتقديم عمل فني متميز أو بث فيلم حول أحد مواضيع املدرسة.



 

اختيار املشاركني/املشاركات

 يقع اختيار املشاركني/املشاركات على أساس ملف يقدم مشروع كل راغب/راغبة في املشاركة (أطروحة، مداخلة، نص
 بصدد اإلنجاز أو باب من أطروحة). يجب أن يكون املشروع متعلقا ببالداملغرب أو املشرق العربي، ومرتبطا وجوبا
 بالدراسات حول الجندرة، و األنوثة و / أو الدراسات ما بعد الكولونيالية. تقوم اللجنة البيداغوجية ، و بكل عناية ،
 باختيار املترشحني/املترشحات من اختصاصات مختلفة و ويمارسون نشاطاتهم في أماكن مختلفة ، حتى تتعمق

 الحوارات و تبادل األفكار بني القادمني/القادمات من اختصاصات و أماكن مختلفة و تفتح أفاقا مشتركة بني أجيال
 مختلفة من الباحثني و الباحثات.



برنامج 
الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنني جلسة جدول

 الجندرة و الثورات في
 املغرب و املشرق العربي

 منذ 2011؟

 سارة بريار
 عبير كريفة

مناقشة: ليلى دخلي

 الجسد و االستشراق

 جوسلني دخليّة
 مريم ڤّلوز

مناقشة: مريم السليمي

 الجنسانية في السياق ما
 بعد الكولونيالية

 جانفرانكو ربوشيني
 سفيان مرابط

مناقشة: عبير كريفة

 عالقات اجتماعية
 عرقية في املغرب و

 املشرق العربي

 إيناس مراد الدالي
 أميلي لورونار

مناقشة: مها عبدالحميد

 كلمة ترحيب

 مدخل إلى دراسة النوع
 االجتماعي و مقاربات ما

 بعد الكولونيالية

 سليمة القبايلي
فلوري بافار

 جلسة 01
(2:00)

 09:00

 -

11:00

استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة
 11:00

 -

11:15

 قراءات و نقاشات
نصوص

 قراءات و نقاشات
نصوص

 قراءات و نقاشات
نصوص

 قراءات و نقاشات
نصوص

 المركزة النسوية

 سمية املستيري

مناقشة: جوسلني دخليّة

 جلسة 02
(1:30)

 11:15

 -

12:45

فطور فطور فطور فطور فطور فطور
 12:45

 -

14:30

 جلسة املنهجية

/تقديم بحوث املشاركني 
(X5) املشاركات 

 جلسة املنهجية

/تقديم بحوث املشاركني 
(X5) املشاركات 

 جلسة املنهجية

/تقديم بحوث املشاركني 
(X5) املشاركات 

 طاولة مستديرة

 العروبة و االنتماء الى
  افريقيا، أي تداخالت

للهويات؟

 جلسة املنهجية

/تقديم بحوث املشاركني 
(X5) املشاركات 

 جلسة 03
(2 X 1:30)

 14:30

 16:00
إستراحة 

 16:15

17:45

استنتاج استراحة استراحة راحة استراحة استراحة
 17:45

 -

19:00

راحة  بث الفيلم الوثائقي

WOMANHOOD 

فلوري بافار

 لقاء مع الجمعيات 
 +LGBTQ التونسية

راحة  عمل فني

مريم ڤّلوز

 جلسة 04
(1:00)

 19:00

 -

20:00



 
معلومات أساسية

 - التواريخ : التكوين من 16 إلى 20 مارس 2020
 - املكان: تونس

    - اللغات: عربية ، فرنسية
 - األماكن املتوفرة: 20

 - املدرسة مجانية. تدعم املدرسة السكن ووجبات اإلفطار والغداء. قد يتم تمويل بعض تذاكر الطيران   وفًقا
 إلمكانياتنا.
 - املنظمات:

EHESS (CRH)  جوسلني دخليّة 
Université Lyon 2 (Centre Max Weber)  عبير كريفة 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (Philab)  سمية املستيري 
CNRS (CMH)  أميلي لورونار     

(Centre Marc Bloch)  ليلى دخلي    
Sorbonne Paris Cité (Cerlis)  مريم ڤّلوز  

EHESS (CRH-CMH)  سارة بريار  
EHESS (CRH-CMH)  سليمة القبايلي 

Sorbonne Paris Cité (Urmis)  فلوري بافار



 
الترسيم

  الوثائق و املعلومات الواجب توفيرها:
 - سيرة ذاتية.

 - نص تحفيزي مكتوب متركب من فقرة توضح رغبة املترشح في
 املشاركة في املدرسة (ال تتجاوز نصف صفحة).

 - ملخص النص الذي سيقدم في املدرسة املوضوعاتية (ال تتجاوز
 صفحة و نصف). سواء كان هذا النص مشروع أطروحة الخ، أو شكل

 نص بصدد اإلنجاز ، أو شكل مداخلة أو شكل باب من أطروحة.

  عند قبول الترشح يتوجب إرسال العمل كامال ، و هو شرط أساسي للمشاركة في املدرسة.

  الرزنامة:
 آخر موعد للتقديم: 3 جانفي 2020
 اختيار املشاركني: 10 جانفي 2020

 إرسال األعمال الكاملة: 6 مارس 2020



اتصال

 إلرسال الوثائق للتسجيل:

genremomtunisie@gmail.com 

 للمزيد من املعلومات، اكتبوا لنا على أحد العنوانني التاليني:

selima.kebaili@gmail.com 

sarah.barrieres@yahoo.fr 
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