
 

 

 

 

(Delphy)   
 تفاعالت مع دلف 

 NQF عوة للمساهمة في عدد خاص مند

ل محفوظ ، ا، أمإلين هيرتز مان،شبالورنس   

ا رو ، لوسيل روولت )منسق( سيماريان موداك ، باتري  

 

ي ال تزال
ي رائدة وملهمة للنسوية المادية الت 

ن دلفن ي    ، و محل نقاشو حية    ال تزال كريستي 
ي  فيها    تحتل الت 

ن ديلفن ة بارزة  مكانكريستي 

ةمن نواح ك ي العالم من منظور نسوي.  وال غتن عنها ملمة وحاسمة تظل أفكارها ،  كمنظرة   . ثي 
ا،ولكن لكل من يريد ان يفكر فن

ً
 أيض

ي نضال    تانخرط ة  ، كناشطوبنفس القدر 
ماتها وتوجهتاها وافكراها تتسم ضد النظام األبويراديكالي  فن ن ن ان الي  ،  وبمرور الوقت تبي 

 خالل    منذلك    ، كما يتضح  وله صدى    شجاعة  عير عن  ، وغالًبا ما توغي  مقيدة  فهي قابلة لتطوير ولدينامكية والحركة  بالمرونة

ها ت   حول العنرصية. أمالتها وتفكي 

أخرى  االجتماعيةبعبارة  للعالقات  تحليلي وتحولي  بهدف  مدفوعان  ي 
دلفن فإن عمل ومسار  من  ،  العديد  تغذية  إل  أدى  مما   ،

. ، دون تنازالت، المدعوم بالتفكي  القوينضاالت. هذا النهجال ي توليد الحماس والنقاش الجماعي
 ، يستمر فن

الخاص من العدد  هذا  وت NQF يسىع  نقل حيوية  أعمال  إل  ن  ي حيي 
دلفن ن  ن    كريستي  المؤلفي  دعوة  المؤلفات و وذلك من خالل 

ي اعماله/ن.ماعتمادها والناشطات النسويات لتقديم نصوص توضح كيفية 
 . ومالئمتها فن

: بل تهدف إل جمع المساهمات حول الطريقة  أعمالها تأثي  عل مدى  ال تقترص دعوتنا ، راديكالي من منظور   ي المجال األكاديمي
فن

ي  
دلفن مداخالت  أو  نصوص  بها  ي  تير ي 

يومنا الت  الي  التساؤالت  افاق  وفتح  والنضالي  العلمي  مواقف  باإلضافةهذا،    الحقل  ها ال 

ا عل تغيي  درة  قولها  اليها  ستندون  من حيث أنها ترفع الوعي لدى األشخاص الذين يهمية نصوصها  ألذلك    .  الشخصية
ً
نمط    أيض

،الحياة.   ي زعزعت بها أفكاره  وبالتالي
حات تدمج الطريقة الت  الحياة النقابية أو السياسية أو المهنية أو األرسية   ا نود بشكل خاص مقي 

 . أو الودية أو الجنسية أو العاطفية

 من مؤلفها.    والمنفتحة،كسية  د و تاألر   ألفكارها،باالعتمادات الجماعية  مهتمات    نحن
ً
   ات نحن منفتحو ألن الكتابات تفلت حتما

ا عل اعتماد أفكارها  
ً
ي   ، مؤتمرات  مقابالت،  علمية،  تمقاال   كتب، )بمختلف أشكالها  أيض

 ،المعايي  التحريرية  ، إلخ(. عل عكس وثائف 

ة    توقعن .  وملمةهنا نصوًصا قصي  ي
دلفن تعكس كتابات  نو ألن  ، وهي صيغة  فإننا  بالفرنسية،  الناطق  العالم  يتجاوز  ها   قبلتأثي 

، بالطبع ية واإلسبانية باللغات اإل أيضا عل نصوص   ومنفتحات  نصوًصا باللغة الفرنسي ن ي سيتم ترجمتها.   والعربية،نجلي 
 والت 

حات المقاالت من صفحة واحدة ي المساهمة  تفلمن  .  ستتكون مقي 
ي شكليمكن  رغب فن

حات فن ي تاري    خ ال      wordارسال المقي 
فن

ونية التالية :  وذلك عل العناوين 2021ماي   2يتجاوز    Laurence.Bachmann@hesge.chااللكي 

 Ellen.Hertz@unine.ch  وإل

ة مختلف عل ما هو معتمد عادة من طرف   ل نسخة من المقاالت يجب كلمة. او   1700ال    NQF   :800حجم النصوص االخي 

ن ويمكن االطالع عليها عل    2021ديسمير    1قبل    NQFتقديمها ال هيئة التحرير   ي صياغة تتوافق مع ارشادات المؤلفي 
وذلك فن

 موقع الواب  

 (http://nouvellesquestionsfeministes.ch/soumissions-darticles/) 

ي 
 2022سيتم اصدار هذا العدد فن
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