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ؿؼدؿةذ م

أحدثت ماظؿطملرلات مواظؿشملقرات ماظيت متضملرضت مهلا ماألدرة ماىزائرؼة مسػملكم
اٌلؿقىماظؾؽملائلمواظقزؿملظمللمتطملرلاتميفمتؽملصملؿملؿماألدرةموأدوارػا؛مإذمأصرزتمتظملاسالتم
جدؼدةمسػملكماظزملضملؿملدماألدري.مصعملدمتؽملاضصممنطماألدرةماٌؼملؿدةماظذيمالمميـؾمدقىم
%30موصارممنطماألدرةماظؽملقوؼةمحلبماظدؼقانماظقرين اىزائريمظإلحزملاءمميـّؾمم
%70م(اإلحزملاءماظضملاممظػمللغملانم .)2008م
وأؼًّامطانممنشملؾملا،متقظلمطؾّمأدرةماػؿؼملاعامباظطملامظألجداد.مصػملألجدادمدورمطؾرلمالم
ؼؿفزأ مسـ ماألدرة مباسؿؾارػؿ معرملارطني ميف مسؼملػملؿملة ماظؿؽملرملؽة ماالجؿؼملاسؿملة مبشملرؼعملةم
عؾاذرةمأومشرلمعؾاذرة،مخاصةموأنّمبؿملتماألجدادمػقماٌػملؿعملكماظرئؿملللّمظغملاصةمأصرادم
األدرة ،مطؾارا مطاغقامأومصطملارا،مرجاالمأو مغلاء؛ مصاىؼملؿملعمؼلضملك مإشم ماظؿقاصؾمععم
اآلباءماظغملؾارمواألجداد،موضسملاءمحاجاتؾملؿمعامأعغملـمذظؽ،معامؼؿؿملحماظظملرصةمأعامَمأبؽملاءم
األدرة ماظقاحدة مظؿملؿفؼملّضملقا ،موؼػملؿعملقا .مأعّا مبضملد مرحؿملؾ ماألجداد ،مصكملن مصرصة موؼملعم
باضلمأصرادماظضملائػملةمبضملسملؾملؿمععماظؾضملضمتعملؾّ ،موطـرلامعامغلؼملعماظضملؾاراتماظؿاظؿملة:م
"طرلوحماظغملؾرلمؼروحماظضملزّمعضملاه"،م"عػمللمراحماىدمتؾضملـرتماألدرة"،م"اظغملؾرلمػقم
ا خملظ ل مرمؼملضملؾملؿ"؛ موػذا مغصملراً مالغرملطملال مطؾّ مواحد معـ ماألوالد مبفملعقره ماًاصة،م
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وعرملاشػملف مايؿملاتؿملة ماٌكؿػملظملة معـ مجؾملة ،موعـ مجؾملة مأخرى مأشػملب ماألبؽملاءم م
بضملدموصاةماآلباء-مؼظملعملدونماياصزماظعملقيّماظذيمطانمؼربطمعامبؿملؽملؾملؿ.م ماغشملالضا معـمػذاماظقاضعمؼشملرحمحبـؽملاماظؿلاؤالتماظؿاظؿملة:مطؿملػمؼضملؿملشماألجدادم
اظذؼـ مظدؼؾملؿ ماظلػملشملة مسػملك مأبؽملائؾملؿ موأحظملادػؿ موطؿملػ مؼرملارطقغؾملؿ مايؿملاة ماظؿملقعؿملة؟م
وطؿملػ مؼضملؿملش مأوظؽؽ ماظذؼـ مصزملػملقا مسـ مأدرػؿ موؼضملؿملرملقن ميف معراطز مدور ماظرساؼةم
االجؿؼملاسؿملة؟ موعا مػل مغصملرة ماألحظملاد مألجدادػؿ؟ مظإلجابة مسـ مػذه ماظؿلاؤالت،م
تشملرضؽملا مإشم ماٌقضقع معـ مزواؼا معؿضملددة ،معع ماظعملؿملام مبدرادة مدؿملغملق -مدقدؿملقم
أغـروبقظقجؿملة:م م
تشملرّضت ماٌعملاربة ماظلقدؿملقظقجؿملة مإشم مدور ماألجداد مداخؾ ماألدرة مأو ماظضملائػملةم
واخذلغامأدرةمعقدضملةمأؼـم"زمغملؿ"ماألجدادم(أيمػؿمأصقابماظعملرارمحلبمطالمم
األبؽملاء)مسػملكمأداسمعالحصملاتموععملابالت،مثؿمررحؽملامأدؽػملةمجملؼملقسةمتؿغملقّنمعـم
( )40محظملؿملدا موػؿ مرػملؾة مجاعضملؿملقن معـ معدؼؽملة معلؿطملاٍ مبطملؿملة متظملقص مغصملرتؾملؿم م
إشممأجدادػؿموعغملاغؿؾملؿميفمحؿملاتؾملؿ.مم م
وتشملرضتماٌعملاربةماظؽملظمللؿملةمإشممدرادةماٌضملاشمواإلحلاسمباظقِحدةماظؽملظمللؿملةمبعملؿملاسم
درجاتماظقحدةماظؽملظمللؿملةموععملارغةمػذهماظدرجاتمسؽملدمأجدادمععمذوؼؾملؿموأجدادميفم
دور ماظرملؿملكقخة حؿملث ممت ماخؿؿملار ماياالت مبشملرؼعملة مضزملدؼة متؿقصر مصؿملؾملا معا مؼػملل:م م
المؼضملاغقنمعـمعرضمسعملػمللموهلؿمأحظملاد .م
ضدّممػذاماظلػملّؿ  1وضاممبذلصمؿفموتعملؽملؿملؽملفمحمؼملدماظددقضل ( )1998موؼؿغملقّنماٌعملؿملاسم
عـ م 20مبؽملدامتعملؿملسمإحلاسماظظملردمباظقحدةماظؽملظمللؿملةمورمؿملبمسػملؿملفماٌظملققصمبكملسشملاءم
سالعة(*) مأعاممإحدىماًاغاتماألربع موػل:مأبدا ،مغادرا،مأحؿملاغا،مدائؼملا ،متؾضملام
ظدرجةمإحلادفمباظقحدةماظؽملظمللؿملة .م
رمؼملع ماىاغب ماألغـروبقظقجل ماٌعملاربات ماظلابعملة موزماول مهدؼد ماٌضملاغلم
اظرعزؼةمظألجدادمعـمخاللماٌالحصملةمواٌعملابػملةمظغملؾمجمؼملقسةمعـمزاوؼؿؾملا.موادؿؼملرتم
عدةماظؾقثمعـم2015مإشممشاؼةمأصرؼؾم .2017م
دؽملرتغملزميفمدرادؿؽملامسػملكمغصملرؼة 2إ.ماؼرطلقن اظذيمؼؾؿملّـ مصؿملؾملامبفملنماظرملؿملكقخةم
ػل معرحػملة ممنق مرؾؿملضملؿملة موؼلؼملؿملؾملا معرحػملة متغملاعؾ مأو مؼفملس :ماإلغلان ميف معرحػملةم
1

Russell, D.-W. (2010), UCLA Loneliness Scale (Version 3): “Reliability, Validity, and
Factor Structure”, p. 20-40 | Published online: 10 Jun 2010
2
Erikson, E. (1966), Enfance et société, Neuchâtel, Delachaux et Nestlé, 2ème édition.
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اظرملؿملكقخةمميرمبفملزعةمخاصةمبؾملذاماظلـمواظيتمؼرملضملرمعـمخالهلاماظظملردمبفملنمأػؼملؿملؿفم
تؿقدّدممبامصضملؾميفمحؿملاتفماظلابعملة،مصكملذامطانمعامصضملػملفمؼؾضملثماظلضملادةمواإلحلاسم
باإلنازمصكملغفمدؿملفؿازمػذهماألزعة بؽملفاحموػذامعامؼرملضملرهمباظؿغملاعؾمواظرضامواٌغملاغةم
داخؾماظؽمللؼماألدري ،مأعامإذامطاغتمغصملرتفمظػملؼملاضلمتؿلؿمباإلحؾاطموخؿملؾةماألعؾم
صلقف مؼرملضملر مباظؿملفملس ،موباظؿاظل مصؾملق محباجة مإشم مإذؾاع ماياجة ماظؽملظمللؿملةم
واالجؿؼملاسؿملة مطاياجة مإشم ماحذلام ماألبؽملاء مواألحظملاد ماحملؿملشملني مبف موتعملدؼرػؿم
وعلاسدتؾملؿ.م م
تؿؽملقع محؿملاةماٌلؽملنيموتؿعملػملص ميفماظقضتمذاتف:مالمتؾعملكمهلؿماألدوارمغظمللؾملا مععم
أبؽملائؾملؿ مظغملؽملؾملؿمؼػملؿظملؿقن مدمقمأحظملادػؿ،موػؿمؼػملضملؾقنمدوراميفماظؿؽملرملؽة ماالجؿؼملاسؿملةم
ألحظملادػؿ؛مظغملـمؼؾدومأنمػذاماظدورمؼؿؽملاضصممبعملؿسملكمابؿضملادماألبؽملاءمعـمجؾملةموتشملقرم
غقع معـ ماالدؿعملالظؿملة ماالجؿؼملاسؿملة مظدى ماألبؽملاء ماظذؼـ مؼؽملظملردون مبفملدرػؿ معـ مجؾملةم
أخرى .موتارةمالمؼؿعملؾػملقن متدخؾماألجداد ميف متربؿملةمأبؽملائؾملؿ.مسؼملقعا ،مصكملنّ ماظضملالضةم
اظيتمتربطمبنيماألجدادمواألحظملادمعـمأصمؾموأعنتماظضملالضاتماظيتموؼملعمبنيمأصرادم
األدرةماظقاحدة؛ مصؾمللمسالضةمتقاصؾمواعؿداد مطـرلامعامتغملؿؽملظملؾملاماٌقدّةمواألظظملةمبنيم
اظشملرصني،محؿملثمزمؿؾماىدمأوماىدةمأومطالػؼملامعغملاغةمخاصةمسؽملدماألحظملاد،مصؾملؼملام
رعزمايغملؼملةموعؽملؾعمايؽملانمواظضملشملػ .3م

اؾـتائج ذ
األجدادذاؾؼواؿونذ(يفذاألدرةذادلؿتدة) ذ

أجرؼؽملامعالحصملاتموععملابالتمععمسائػملةمممؿدةمتؿغملقنمعـماىدماظذيمؼؾػملغمعـم
اظضملؼملرم 83مدؽملةمواىدةم 75مدؽملة مميارسمطالػؼملاماظلػملشملةمباٌضملؽملكماظذيمرمضملػملؾملؼملا مػؿم
اٌعملرران مواٌلؿرملاران ميف مطؾّ ماظعملرارات ماألدرؼة معـ مأبؽملائؾملؼملا ماظـالثة مدقاء ماظذيم
ؼضملؿملشمعضملؾملؿمسػملكمأرضماظقرـمأوماٌطملذلبان.متقصػملؽملامعـمخاللمػذهماٌعملابالتمإشممأنم
ظػملفدؼـ معغملاغة مطؾرلة ميف مودط مػذه ماألدرة؛ مألغؾملؼملا مميـالن ماظزملقرة ماظقاظدؼةم
اإلرمابؿملة مواظدور ماظظملضملال مواظؾدؼؾ معـ مخالل متفملطؿملد مأحظملادػؼملا ماظؿلضملة مظؽملا مخاصةم
اٌعملؿملؼملقن مباىزائر .مإذ مأنّ ماىد مواىدة متقظؿملا مضلشملا موصرلا معـ متربؿملؿؾملؿ موػذام م
عامجضملػملؾملؼملا مزمؿالنمعغملاغةمخاصة:مميـالنمهلؿمايب،ماظضملارظملةمواالغؿؼملاءموأغؾملؼملام
Fortin, B. (2000), Côtoyer la souffrance des personnes âgées, Québec, Fides.
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يفمعضملصملؿماألوضاتمزمللاغؾملؿمبدورماظؾدؼؾماألبقيمخاصةميفماظقضتماظذيمؼطملؿملبم
صؿملف مأحد ماظقاظدؼـ مسـ ماظؾؿملت ،مصؾملؼملا مؼعملدعان ماإلرذادات مواظضملؽملاؼة موظعملد مذارطام م
يفمتربؿملؿؾملؿمعؽملذموالدتؾملؿ.ماىدمعـمجؾملؿفمؼقملطدمػذاماظدورمإذمؼعملقلم":أغامغضملشملؿملؾملؿم
عـمخدلتلميفمايؿملاةمخاصةماظؽملزملائحمواظؿقجؿملؾملاتمذمافمسػملؿملؾملؿمعـماٌلؿعملؾؾمألغّفم
صضملبمجدا" .م
وضد ممتّ متزملؽملؿملػ ماىدة مطؼملرجع مالطؿلاب ماظذلاث ماظـعملايف معـ مخالل مدردم
اظعملزملص موايغملاؼات ماظرملضملؾؿملة موعرملارطؿؾملا مهلؿ ميف ماألغرملشملة ماحملؾؾة مواهلقاؼاتم
اٌرملذلطة مطاظشملؾخ موتػملعملني ماألرؾاق ماظؿعملػملؿملدؼة .موظشملاٌا مسؾّر مهلؿ ماىد مسـ ماًدلةم
واٌلقملوظؿملةموتغملرؼسموضتمأطدلمظلؼملاسؾملؿمخاصةمبضملدمتعملدعفميفماظلـّموسؽملدمتعملاسده.م
و اغعملشملاعماىدمسـماظضملؼملؾمزلحمظفمباالحؿغملاكمبفملحظملادهمظقضتمأرقل.مغرىمػؽملامأنم
اظؿعملاسدمأصؾحميفمصاحلماألحظملادمويفمصاحلماىدماظذيموجدمصرصةمجدؼدةمظػملؿعملربم
عـمأحظملاده .م
وؼزملػ ماألبؽملاء مأباػؿ مباظعمللقة مواظؿزملػملب مسغملس ماألحظملاد ماظذؼـ مؼروغف مظؿملؽملام
وحؽملقغا.مػغملذا،مصرشؿمضلقةماىدماظزائدةمععمأبؽملائفمإالمأغفمزماولمتضملقؼضمأبقّتفم
ععمأحظملاده،مطفملنّماىدمؼرؼدمتداركمعامصاتفمععمأبؽملائفمبضملؽملاؼةمظشملؿملظملةمععمأحظملادهم
ومترؼر ماظعملؿملؿ مهلؿ .موػذا معا مأطدتف ماحملػملػملة ماظؽملظمللؿملة مصراغلقاز مدوظؿق م
 Françoise Dolto4ميف مدرادؿؾملا مسـ ماألجداد مبعملقهلا :م"سػملك ماألجداد مأن مؼؽملعملػملقام
ألحظملادػؿ مسـ مذؾابؾملؿ موضؿملؼملؾملؿ ميف مذغملؾ محغملاؼات مألنّ ماٌاضل ماألدري مؼضملؾّر مسـم
اظعملؿملؿ" ،مؼؾعملك مظألجداد مأصسملػملؿملة مسػملك ماألبقؼـ مبظملسملؾ مايؼملاؼة مواظرملضملقر مباألعان.م
وؼرملرل ميف مغظملس ماٌرجع مظؿملؾقصؿمللل :5م"صؾملؿ مؼُضملؿدلون مطؼملرجع مسعملالغلّ موهلؿ مدورم
بارز ،موػؿ مؼرملضملروغؾملؿ مباٌقروث مواألعان موهلؿ مدور مبؽملاء موػؿملغملػمللّ ميف مدسؿ ماهلقؼةم
األدرؼةموػؿمعـمؼؽملعملػملقنماظعملؿملؿمواظذطرؼات" .م
أعاماألحظملادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمبظملرغلامصؿملضملؿدلونمأنمظػملفدؼـمدورامطؾرلاميفمتقسؿملؿؾملؿم
وإرذادػؿ؛ مألغؾملؼملا مأداس ماظرابشملة ماألدرؼة موػؿ مزملقن مبؽملقع معـ ماظؽملعملص مبلؾبم
بضملد ماٌلاصة ماظيت مال متلؼملح مهلؿ مباظؿعملرب مأطـر معـ مجدؼؾملؼملا ،موأؼسملا مؼرملضملرونم
باظؿدظؿملؾموايؼملاؼةماٌظملررةميفماظظملذلةماظيتمؼعملسملقغؾملامعضملؾملؿمباىزائر .م
 5غظملسماٌرجعماظلابؼ.
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صراعذأجقالذأمذغريةذوجداـقة؟ذذ ذ

ظمباءماظذؼـمؼضملؿملرملقنمبظملرغلامواظذؼـمؼضملؿملرملقنمباىزائرمغصملرةمعطملاؼرةمظألحظملاد:م
إغؾملؿ مؼرصسملقن مأن مؼلؿققذ ماألجداد مسػملك مجؾّ ماالػؿؼملاعات مورساؼؿؾملؿ مألحظملادػؿم
ظدرجة متدصضملؾملؿ مظػملؿدخؾ ميف مذقملوغؾملؿ ميف مأدق ماظؿظملاصؿملؾ ماظذلبقؼة ،معا مؼقملدي مإشمم
تراجع مطؾ معـ مدور ماألب مواألم ،مصؾملؿ مؼظملسملػملقن مأن مؼغملقن مظألجداد مدور مأوظلم
يفماظدسؿماظؽملظملللماظظملضملالموإسشملاءماًدلةمودورمثاغقيميفماظذلبؿملة؛مألنماىدميفمأشػملبم
األحؿملانمزماولمأنمؼعملدممهلؿمايبماظزائدمطرذقةم(ؼدظػملؾملؿمأطـرمعـماظالزمموؼعملدمم
هلؿمايػملقى )...مسارظملؿملةمخاصة،موؼعملقلمظؽملام"أسزموظدمػقموظدماظقظدمصؾملقماٌظملسملؾم
سؽملدي" موباظؿاظل مضد مزمدث متؽملاضض مأو متسملارب معع متقجؿملؾملات ماظقاظدؼـ موػؼملام
ؼظملسملالن ماظؿدظؿملؾ ماٌعملؽملـ .مواٌالحظ مأؼسملا مأن ماألجداد مؼظملسملػملقن مضقل م"ابين" موظؿملسم
"حظملؿملدي"موػذامرمضملؾمعـمزوجةماالبـمهسّمبؽملقعمعـماظطملرلةموطفملغؾملؼملا مزماوالنم
اظؿؼملػملؽمواالدؿؿملالءمسػملكمابؽملؾملؼملا.م م

اؾتطوّرذاؾتؽـوؾوجيذحاجزذبنيذاألجدادذواألحػادذ ذ

ؼؽملصملر ماألجداد مإشم مأحظملادػؿ مغصملرة متظملاؤظؿملة موطاعؿداد مٌلرلتؾملؿ ،موؼدرطقن مبفملنم
تؾاسد ماألصغملار مبؿملؽملؾملؿ موبني مأحظملادػؿ مذلء مرؾؿملضملل مبلؾب مصارق ماظلّـّ ،مظغملؽملؾملؿم
حباجةمإشممأنمؼرملضملروامبايبمواألعانمأطـر،مظغملـماألحظملادمسؽملدعامؼػملؿعملقنمخاللم
اظضملشملػملةمالمؼرملارطقنمأجدادػؿمباظعمللطماظقايفمحلبمرأي ماألجدادمغصملرامظؿقجؾملؾملؿم
دمقماألظضملابماإلظغملذلوغؿملةموخاصةم"اظؾاليمدؿؿملرملـ" م(،)playstationمصؾملؿمؼضملؿدلونم
بفملن مأحظملادػؿ معؽملرملطملػملقن مدائؼملا مسؽملؾملؿ مبلؾب مػذا ماظؿشملقر ماظؿغملؽملقظقجل مواغرملطملاالتؾملؿم م
يفماظضملؼملؾ .موؼضملؿملش ماألجدادمػذهماألظضملابمطؼملؽملاصسمهلؿموػلمتؾضملدمسؽملؾملؿمأحظملادػؿ،م
صؾملؿ مؼرشؾقن ميف متغملـؿملػ محسملقرػؿ معضملؾملؿ مطل مؼعملػملػملقا معـ مذضملقرػؿ مباظضملزظة موذضملروام
بفملػؼملؿملؿؾملؿ.م

األحػادذؽؿراػؼنيذيفذحاؾةذادلرضذ ذ

يفمػذهماألدرةماٌؼملؿدة،ماظضملالضاتمعؿؿملؽملةمجدامبنيماىدؼـ مواألحظملاد،مإذمؼعملقلم
اىدم"حظملؿملدي،مٌامدخػملتماٌلؿرملظملكمطانمؼؽملاممعضمللموطانمؼفملخذغلمظػملؼملؿابضملةماظشملؾؿملةم
أطـرمعـمأوالديمألغؾملؿميفماظطملربةموابينم(اظذيمؼضملؿملشمعضملفميفماىزائر)ميفماظضملؼملؾ،م
ويفمذظؽماظقضتم(سؽملدعامعرض)مأحللتمبعملؿملؼملةمأحظملادي" .م
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تضملرّضتماىدة ،ميفمغظملسماظضملائػملة ،مىػملشملةمسزملؾؿملةمدعاشؿملةمادؿدستمادؿرملظملاءػام
ٌدةمذؾملرمصعملاعتممبراصعملؿؾملامحظملؿملداتؾملا موطؽملؿؾملاموػذامعامرؼملفملغؾملا مطـرلا؛ مألغؾملامػلم
اظيتم"ربت"محظملؿملدتؾملاموتضملؿدلػامطابؽملؿؾملا.موتعملقلماىدةم"ؼؽملفققا،مأغاماظػمللمعضملاؼام
يف ماىزائر م(حظملؿملداتؾملا) مغضملؿدلػؿ مبؽملاتل ،مأغا معا مسؽملدؼش ماظؾؽملت مػؼملا مؼؽملزملققغلم
وؼضملشملقغل محؽملاغؿؾملؿ .مايؼملد مهلل مٌا مأصؾت مباٌرض مظعملؿملت مطؽملّيت ماظيت متعملشملـ معضمللم
وحظملؿملداتلموظقالػؿمعامطؽملتمراحممنرمللمسػملكمرجػملل".م(وػؽملامتعملقلماىدةمأنّمحؽملانم
ورساؼةمطؽملؿؾملاموحظملؿملداتؾملامداسدػامسػملكماظرملظملاء).ممم م
ويف ماٌعملابالت ،مؼرطز ماىدان مسػملك مأػؼملؿملة ماظؿسملاعـ ماألدري م"يف ماظلراءم م
ويفماظسملراء" .مميارسماىدّ ماظلػملشملةممبضملؽملكمأنّ مالمذلءمرمري مدونمعقاصعملؿف،موػقم
اظذيمؼفملذنمظغملؾّمأصرادماألدرةموعامزالمميػملؽمطؾمضقاهماىلؼملؿملةمواظضملعملػملؿملةمواظؽملظمللؿملة.م
وؼعملقل م"أضدم مهلؿ ماٌلاسدة ماٌادؼة مواٌضملؽملقؼة ،مأحاول مدائؼملا ماظؿقاور معضملؾملؿ مدائؼملام
أوجؾملؾملؿ مألغين معا مزظت مأحب ماظؽملصملام متاع ماظضملرملرلة مألغين مسرملت ميف مضرؼة مصؿملؾملام
ايغملؿ مظغملؾرل ماظضملائػملة مبعملؿملت مأغا مطؾرل ماظضملائػملة مبضملد معا متقصت ماألمّ .مويف ماألسؿملادم
واٌؽملادؾاتمؼؿػملؼملقامطاعؾمأصرادمسائػمليتمسؽملدغاميفماظدارموٌامتغملقنمعرملغملػملةمأومصرحةم
دماولمغؿدخؾميفماظزملػملحمويفماظظملرحمأغامغرملاركميفماظػملؼملةموطؾمذلء".م م م
وظألجدادمدورمطؾرلموصضملالميفمايؿملاةماالجؿؼملاسؿملةمباسؿؾارػؿمأداسمبؽملاءماظروابطم
االجؿؼملاسؿملةمواألدرؼةم،مصؾملؿممنقذجمرعزيمظػملؿارؼخمواظؿعملاظؿملدمواظعملؿملؿماألدادؿملة،موبؾملؿم
تؿؼملادؽماهلقؼةماالجؿؼملاسؿملةماظيتمالمميغملـماالدؿطملؽملاءمسؽملؾملا،مصؾملؿمميـػملقنمدورماٌربنيم
واٌرذدؼـمواٌلؿرملارؼـمواٌرجعماألدادلمالدؿعملرارماألدرة،مصطملؿملابماظؽملؼملقذجماألبقيم
ؼضملؿدلمعقملٌامباظؽمللؾةمظػملرملؾاب6مصؾملؿمأداسمايظملازمودسؿماظروابطماألدرؼةمخاصةموأنم
اآلباء مؼضملؿملرملقن معرحػملة ماظؿطملرلات ماىذرؼة ماظضملارظملؿملة مواىلؼملؿملة مأثؽملاء مازدؼاد معقظقدم
جدؼد؛ مصدورماألبؽملاءماخؿػملػمواٌلقملوظؿملة مارتظملضملتمواألجدادمػؿمدائؼملامعـمؼلاغدونم
أبؽملاءػؿ ميف مػذه ماٌرحػملة مايلادة موأحؿملاغا مؼؿدخػملقن ميف متؽملرملؽة مأحظملادػؿ مسؽملدعام
ؼؿشملػملبماألعر.موػذاميفمحدمذاتفمضدمؼغملقنمغقسا معـماٌلاغدةموأحؿملاغامؼرملغملؾ مصراسام
بنيماألبؽملاءموماألحظملاد،مصقلبمصراغلقزمدوظؿقم()Françoise Doltoماألجدادمؼعملقعقنم
بؿعملدؼؿ متارؼخ مذؾابؾملؿ ميف مذغملؾ مضزملة ،موتقملطد مسػملك مأغف موحؿك موإن مطان ماألجدادم
6

Moutassem-Mimouni, B. (2001), Naissances et abandons en Algérie, Paris, Karthala,
(réédité en 2003, Oran, éd. Ibn Khaldoun).
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عؿقصؿملنيمسػملؿملؽملامأنمدمغمللمألبؽملائؽملامسؽملؾملؿمسػملكماألضؾمظؿملؿرملغملؾمظػملشملظملؾمصقرةمسـمعغملاغةم
اىدمداخؾماألدرةموػذامعؾملؿّمجدامظػملشملظملؾميفممنقهماظؽملظملللمواظضملارظملل .7م
ؼرشبماألجدادمأنمؼعملدعقامألحظملادػؿمايبماجملاغلموؼغملقنمهلؿماظقضتماظغملايفم
ظػملؿقدث معع مأحظملادػؿ مسـ معقاضؿملع معؾملؼملة موخاصة مسـ مروابط ماٌاضل معع ماىؿملؾم
اظلابؼمحؿملثمدؿملؼملؽملققنمظألحظملادماظرملضملقرمباالغؿؼملاءمو ماالغؿلاب؛ مصؾملؿمعـمؼؽملعملػملقنم
اظعملؿملؿ مواظؿعملاظؿملد ماظدؼؽملؿملة موأصسملؾ معـ مؼعملص مايغملاؼات مواًراصات موػؿ مميـػملقنم
اظؿفربةمواظذاطرةموأحؿملاغامؼغملقنمهلؿمدورميفماٌلاسداتماٌاظؿملةمألحظملادػؿ.م
يفماألدرةماظيتمضؼملؽملاممبالحصملؿؾملامند مأنّمسالضةماىدؼـ مبفملبؽملائؾملؼملا مأطـرمصالبةم
وميغملـموصظملؾملامبفملطـرمضلقة ،مظغملـمسالضؿؾملؼملا مبفملحظملادػؼملا مأطـرمظؿملقغةموظشملظملا موحؽملاغا،م
طفملغؾملؼملا م(خاصةماىدّ)مؼلؿدرطانمعامصاتؾملؼملا مععمأبؽملائؾملؼملا موؼلؿطملالنمحالوةماألبقةم
أطـرَ.موؼعملقلماألبؽملاءمأغؾملؿمؼؿضملفؾقنمأعاممظشملػماىدمععمأحظملاده .م
ميغملـمادؿكالصمدورماألجدادمعـمخاللمػذهماألدرةماٌؼملؿدةمأنّماىدمػقماظذيم
ميػملؽمدػملشملةماظعملرارماظظملضملػمللمأوماٌضملؽملقي،موأنماىدمواىدةمؼُلؿملِّرانمػذهماألدرة،مهلؼملام
سالضة مممؿملزة معع مأحظملادػؼملا موؼؿزملرصان مطؾدؼؾ مواظديّ موؼرملارطان مبعملقة ميف ماظؿؽملرملؽةم
االجؿؼملاسؿملةمألحظملادػؼملا.مم م

ؿؽاـةذاألجدادذعـدذاألحػادذيفذغقابذاؾتدؾّطذاألبويذؾؾجدذ ذ

عـمأجؾمدرادةمطؿملظملؿملةذسؿملشماألجدادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمععمأحظملادػؿموالممياردقنم
دػملشملةمحؿملثمؼغملقنماالبـمواظغملؽملةمػؼملامعلؿملّراماظؾؿملتمسغملسماألدرةماظلابعملة،محؿملثمالم
ؼؿدخؾ ماألجداد ميف مذقملون ماظؾؿملت مإال مسؽملد ماياجة موال مؼظملرضقن معقاضظملؾملؿ .مومتّم
اخؿؿملارغامظضملرملرةم10مأجداد،م9مؼضملؿملرملقنمععمأبؽملائؾملؿمومجدةمواحدةمتضملؿملشممبظملردػا،م
تذلاوحمأسؼملارػؿمبنيم60مو88مدؽملة،موطاغتماظدرادةمطاظؿاظل:م م
ععماألحػاد :مضؼملؽملامباٌعملابػملةمسػملكمأداسمأدؽػملةمعضملدةمظألحظملادمٌضملرصةم
عغملاغةماألجدادمباظؽمللؾةمإظؿملؾملؿ؛مم م
أؿا ذؿع ذاألجداد :مصشملؾعملؽملا مسػملؿملؾملؿ مععملؿملاس ماظقحدة ماظؽملظمللؿملة ماظذيم
دؿمللاسدغاميفمعضملرصةمعضملاذؾملؿماظؽملظمللل .م
وتقصػملؽملامإشممأنمظألجدادمدورا مطؾرلا ميفمتؽملصملؿملؿماظضملالضاتماالجؿؼملاسؿملةمبنيماألبؽملاءم
واألحظملاد ،موأنمجؿملؾماظغملؾارمؼغملظملؾمجؿملؾماظرملؾاب ميفماظضملشملاءمخاصةمإذامتقصرماىقّم
Simard, M., Alary, J. (2000), Comprendre la famille, Presses de l’Université du Quebec.
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اظؽملظملللماٌؽملادب؛ مصاىدمميـؾماإلنازموػق ماٌؼملـؾماألدادلمظػملضملشملاءمواظظملكر.مويفم
حاظةمتضملرضماألدرةمألزعة،مصكملنّمحسملقرماألجدادمساعؾمعـمسقاعؾماظؿقازن،مصعملدم
أذار 8مإشم مدرادات مباظقالؼات ماٌؿقدة ماألعرؼغملؿملة معـ مررفم م
( (Petter & Uhlenbergحؿملثمضاعقامبكملجراءمععملارغةمٌقاضػماألرظملالمأثؽملاءمحسملقرم
األجدادمويفمشؿملابؾملؿ .موالحصملقا مبفملنماألرظملالمتصملؾملرمسػملؿملؾملؿمأسراضمغظمللؿملةمضػملؿملػملةمسؽملدم
حسملقرماألجدادموتزدادماألسراضميفمشؿملابؾملؿ ،مصضملـمررؼؼماىدمؼصملؾملرماظدورماىؿملدم
واظؾضملدماظعملؿملّؿمظألجدادمعامؼلؾملؿميفمإثؾاتماهلقؼة.محبقثمأخرىمحقلمذاطرةماألدرةم
سـ ماألجداد مواظعملؿملؼملة ماظضملارظملؿملة ،متؾني مبفملغؾملؿ مؼضملشملقغؽملا مذؿملؽا معؽملؾملؿ موؼشملؼملققن ميفم
ادؿؼملرارؼؿؽملامظؽملغملقنمخرلمدػملػموعرجضملامظؾؽملاءماهلقؼة .م
إال مأن ماظقجقد ميف محسملـ ماألدرة متارة مشرل مطاف ميؼملاؼة ماٌلـ معـ ماٌكاوفم
واظقِحدةماظؽملظمللؿملة.موضدمحاوظؽملامضؿملاسمػذهماٌرملاسرمعـمخاللماخؿؾارمغظملللمؼعملؿملسم
درجاتماظقحدةماظؽملظمللؿملةمسؽملدماجملؼملقسؿنيموععملارغةمغؿائفؾملؼملا :م

اؾشعورذباؾوحدةذدرجاتذ ذ

عـمخاللماٌعملابالتماظؿؼمللؽملامسؽملدماٌلؽملنيمغقسامعـماظؿؽملاضض،مصؿارةمؼضملدلونمسـم
اظرضا مواالرتؿملاح ماظؽملظمللل موتارة مؼضملدلون مسـ مذضملقرػؿ مباظقحدة ماظؽملظمللؿملة مواغرملطملاهلؿم
مبـملهلؿ،ماظزملقلمخاصة.موخماوصؾملؿمعرتؾشملةمبظملعملدانماالدؿعملالظؿملةماىلؼملؿملة.موهلذام
ضؼملؽملامبؿشملؾؿملؼماخؿؾارماظقحدةماظؽملظمللؿملةموهزملػملؽملامسػملكماظدرجاتماظؿاظؿملة :م
اىدولم:1ذؿؼقاسذاؾوحدةذاؾـػدقةذباؾـدبةذؾألجدادذاؾذينذيعقشونذؿعذذويفم

تراوحتمػذهماظؽملؿائجمبنيم29مإشمم60مدرجةمطؼملامؼؾنيماىدولم()1موغالحظمأنم
اظرملضملقرمباظقحدةماظؽملظمللؿملةمسمؿػملػميفماظرملدةمحؿملثمطاغتماظدرجةماٌرتظملضملةمظػملقاظةم
 8عرجعمعذطقرمدابعملا.
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اظرابضملة مواياظة ماظضملاذرة ،مصاىدة ماظرابضملة معزملابة ممبرض ماظلغملري موػل محباجةم
إشممرساؼةمصقؿملةمعؿقاصػملة،موظدؼؾملامعرملاطؾمععمزوجؾملا،مواياظةماظضملاذرةمتضملؿملشم
مبظملردػامظغملـمؼزورػامأدؾقسؿملامأبؽملاؤػاموأحظملادػامإالمأغؾملامتضملؿدلمػذهماظزؼاراتمشرلم
طاصؿملةمألغؾملاميفمعضملصملؿماألحؿملانموحؿملدة.مأعاماظدرجةماٌؽملكظملسملةمصغملاغتمظػملفدةماظـاعؽملةم
صؾمللمبزملقةمجؿملدة،مظدؼؾملام 4مأبؽملاءمو 3مبؽملاتمؼزورػاماألبؽملاءماظؾضملؿملدونمسؽملؾملامبزملقرةم
عؿغملررةمويف مغظملس ماظقضتمصؾمللمتضملؿملشمععمأحدمأبؽملائؾملاموأحظملادػاموأؼسملامزوجؾملا،م
وهسملكمباظرساؼةماظؽملظمللؿملةمواٌادؼة .م
وبضملض ماٌلؽملني معلؿعملػملقن موظغملؽملؾملؿ مؼؿضملاعػملقن معع ماآلخر موطفملغؾملؿ متابضملقن ،مصؾملؿ مؼشملػملؾقنم
اٌلاغدةمواظعملربموؼزدادمذضملقرػؿمباظعملؿملؼملةممبفردمحسملقرماألبؽملاءمواألحظملاد ،مصقنيمؼظملؿعملدونم
اظعملدرةمسػملكمأداءماٌؾملامماظلابعملةمبؽملظملسماظعملدراتمؼزدادمذضملقرػؿمباظرملؽموصعملدانماظـعملة.مواظؾضملضم
اآلخرمؼرصسملقنماظؿؽملازلموؼضملؿدلوغفمطذملم"اٌقتماظزملطملرل"مطؼملامؼزملرحماظؾضملض،مأيماالسذلافم
بفملغؾملؿم"شرلمضادرؼـ".م م

األجدادذادلـػصؾونذيفذدورذاؾرعاية ذ

ضؼملؽملامبكملجراءمععملابالتمسؿملادؼةمععمأربع محاالتمبدارماٌلؽملنيممبدؼؽملةمعلؿطملاٍ،م
تذلاوحمأسؼملارػؿمعـم72مإشمم78مدؽملة،مذطرانمومأغـؿملانم()2معؿقاجدانممبرطزماٌلؽملنيم
ألطـر معـ م 3مدؽملقات ،مظغملـ مضؾؾ مسرض ماظؽملؿائج موععملارغؿؾملا ،مغعملدم م–باخؿزملار-م
اٌرطز:مم م
ؿرؽزذادلدـنيذمبدتغاذل:ذتعملعمدارماألذكاصماٌلؽملنيمبقاديمايدائؼ،مبؾػملدؼةم
صؿملادة مدائرة م"خرل ماظدؼـ" .ممت مإغرملاء مدار ماألذكاص ماٌلؽملني مواٌضملقضني مبقالؼةم
علؿطملاٍمدؽملةم1982مومتّمادؿعملؾالمأولمععملؿملؿمدؽملةم،1983محؿملثمطاغتمآغذاكمتابضملةم
ظػملزملؽملدوق ماظقرين مظػملسملؼملان ماالجؿؼملاسل مإشم مشاؼة مدؽملة م 1987مإذ مأصؾقت معلؿعملػملةم
عاظؿملا موإدارؼا ،ممت متدذني ماظؾؽملاؼة ماىدؼدة ماياظؿملة مدؽملة م 1998مبضملد مأن مهقّظتم
اظعملدميةمإشممدارماظشملظملقظةماٌلضملظملة .م
ؼلؿسملؿملػ ماٌرطز ميف محدود م 58معلؽملّا ممبا ميف مذظؽ محاالت متضملاغل معـ مأعراضم
سعملػملؿملة موإساضات محرطؿملة ،موؼؿغملقن مرعملؿ ماٌرطز معـ :معدؼر ،معقزظملني مبؿملداشقجؿملنيم
(أخزملائؿملة مغظمللاغؿملة مسؿملادؼة مدرجة مثاغؿملة ،معراضب مسام ،م 3معربؿملني مرئؿمللؿملني ،م25م
ساعال معؿضملاضدا موعؿكزملزملؿني مسؿملادؼؿني ماثؽملؿني مدرجة مأوشم موممرضة) ،معقزظملنيم
إدارؼني م(ععملؿزملد ،معلاسد معزملاحل ماضؿزملادؼة ،متعملين ميف ماإلسالم ماآلظل ،مسؼملالم
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عؽملظملذؼـ،م 7مسؼملالمعؾملؽملؿملني،مسؼملالمعؿؾملؿملؽني مخارجماظزملؽملػ،مدائؼمصؽملػم 1موساعؾم
عؾملين مصؽملػ م ،)1مسؼملال مغصملاصة مورؾاخني .موظدى ماٌرطز معلاحة معغملؿملظملة موصعملام
الحؿؿملاجاتماٌلؽملني .م
ودقفمغضملشمللمحملةمسـماٌقملدلةمعرطزؼـمسػملكمعضملرصةمجقدةماظرساؼةمواظضملالضاتم
اظضملارظملؿملة مداخػملؾملا موػؾ مظػملؼملقملدلة موزؿملظملة مايظملاز مسػملك مروابط ماٌلؽملني موأبؽملائؾملؿم
وأحظملادػؿمإنموجدوا؟م م
جدولذ2ذ:ذدنذادلؼقؿنيذ ذ
اىؽملس م عـم40مإشمم50مدؽملة م

م اجملؼملقع م

عـم51مإشمم60مدؽملة م

عامصققم60

غلاء م

 04م

 09م

 16م

 29م

رجال م

 01م

 04م

 19م

 24م

ػذا ماظضملددمعؿطملرلمحلبمخروجماظؾضملضمسؽملدمأدرػؿمأومسؽملدمأدرمتعملؾؾماظؿغملظملؾم
بؾملؿموأؼسملامحلبماظقصؿملات .م
ندمأربعمحاالتمجمفوؾة ذاهلوية م(ثالثمغلاءمورجؾمواحد)مطؼملامأنّماٌرطزم
ؼلؿعملؾؾماٌرضكمسعملػملؿملامواٌؿرملردؼـماظذؼـمرمؾملػملقنمتارةمعـمأؼـمأتقاموحؿكمعَـمػؿ.م م
وصؿملاتماظرجال مأطـر معؽملفمسؽملدماظؽمللاء:مظعملدمدفّؾماٌرطزميف ماظظملذلةماٌؼملؿدةمعـم
 2010مإشم م 2016موصاة مسدد مطؾرل معـ ماظرجال مععملارغة مباظؽمللاء مبؽمللؾة متعملدرم
بذمل  .%18,51مصعملد مأطد ماٌلقملوظقن ميف ماٌقملدلة مأن مذظؽ مؼضملقد مإشم متدػقر مصقؿؾملؿم
اىلؼملؿملة مبظملضملؾ ماظؿدخني مواألعراض ماٌزعؽملة مطاظلغملري مواظسملطملط ماظدعقي موشؿملابم
اٌراضؾةماظشملؾؿملة.ممم م
احلاالتذادلدجمة:ذؼؾادرماٌرطزمبؿقلؿملسماألدرمظػملؿغملظملؾمباٌلـّموظعملدمأدجمتم
 26محاظة مبني مرجال موغلاء ميف مأدر .موؼؿؿ مدعج ماٌلؽملني ماٌقجقدؼـ مبدور ماظرساؼةم م
يف مأدر م"طظملؿملػملة" ،مبضملد متعملدؼؿ مرػملب مإشم ماٌدؼر ،متعملقم ماٌكؿزملة ماظؽملظمللاغؿملة مبدرادةم
اٌػملػ ماًاص مباألدرة موبضملد معقاصعملة ماٌلـ مؼؿؿ مدجمف ميف مودط مأدري معالئؿ مويفم
عضملصملؿماألحؿملانمتغملقنمػذهماألدرمعـمأضاربف.
ادؿؼملرتمعدةماظؾقثميفمػذاماٌرطز ذعـم 27مدؼلؼملدلم 2015مإشممشاؼةم 29مأصرؼؾم
 .2017ممت ماخؿؿملار ماياالت مبشملرؼعملة مضزملدؼة متؿقصر مصؿملؾملا معا مؼػملل :مال مؼضملاغقن معـم
عرضمسعملػمللموهلؿمأحظملاد .م
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ملمدمزملؾمإالمسػملكمأربعمحاالتميفمدارماظضملفزةموصؼماظرملروطماحملددةم(سدمم
وجقدمعرضمسعملػملل،مهلؿمأبؽملاءمأومأحظملاد:)...مأخذغام 3مأجدادمأراعؾموجدمعشملػملؼ.م
صاظدرادات مباىزائر 9مترملرل مإشم مأنّ ماظضملزوبة ،مووصاة ماظزوج مأو ماظشملالق مػل مسقاعؾم
علاػؼملةميفماظؿقاجدمبدورماظرملؿملكقخة.م م
بضملدمتعملدؼؿمععملؿملاسماظقحدةماظؽملظمللؿملةمسػملكماياالتماألربع محزملػملؽملامسػملكماىدولم
اظؿاظل:م م
جدولذ:3ذؿؼقاسذاؾوحدةذاؾـػدقةذؾؾحاالتذادلؼقؿةذبدارذاؾعجزة ذ
جدةم 1م جدةم 2م جد 3م

اياالت م
جمؼملقعمدرجاتماظقحدة اظؽملظمللؿملة م

 71م

غقعماظقحدةماظؽملظمللؿملة م

ذدؼدة م ذدؼدة م ذدؼدة م ذدؼدة م

 69م

 68م

جدم 4م
 72م

غالحظ ميف ماىدول ماظؽملؿائج ماٌؿقزملؾ مسػملؿملؾملا معـ مخالل متشملؾؿملؼ مععملؿملاس ماظقحدةم
اظؽملظمللؿملةمظػملقاالتماٌعملؿملؼملة ميفمدارماظضملفزة،محؿملثمطاغتمدرجاتؾملؿمتذلاوحمبنيم68م
و ،71موػذا مدظؿملؾ مسػملك مأغؾملؿ مؼضملاغقن معـ مدرجة مذدؼدة معـ ماظقحدة ماظؽملظمللؿملة.م
صاألدؾاب ميف مرأؼؾملؿ مػل :ماغظملزملاهلؿ مسـ مأبؽملائؾملؿ موأحظملادػؿ مووضضملؾملؿ ميف ماٌقملدلةم
بدالمعـموجقدػؿميفمبؿملقتؾملؿ،مإذمؼضملؿملرملقنمػذهماظقضضملؿملةممبرملاسرمادمشملاطمعـمضؿملؼملؿؾملؿم
وعغملاغؿؾملؿ .مال مهصملل مدور ماظرملؿملكقخة مبلؼملضملة محلؽملة مبؾ متضملؿدل مطظملرملؾ ماظظملردم
يف م"تفملعني" مذؿملكقخؿف ،مصاألبؽملاء مواألػؾ مػؿ ماظذؼـ مزمؼملقن موزمسملؽملقن مآباءػؿم
وأػاظؿملؾملؿ،مصؿقاجدمصردميفمػذهماٌراطزمؼضملؿدلمأعرا مخمال مباظغملراعةموإذامطانمؼزملػملحم
ظظملرد م"تؿملؽملاش" مأي ممل مسمػملّػ موصعملرل موؼؿؿملؿ مصؾملق مسؿملب موسار مباظؽمللؾة مٌـ مظف مأػؾم
وأطـرمٌـمظفمأبؽملاء؛ موػذامسغملسمعامزمدثميفماظؾػملدانماٌزملؽملضملةماظيتمتػملضملبمصؿملؾملام
اٌقملدلات ماٌكزملزملة مظػملؼمللؽملني مدورا مطؾرلا ميف ماظؿغملظملؾ مبؾملؿ مدون مأن مؼـرل مػذا مأيّم
عرملغملؾ .10م

9

Moutassem-Mimouni, B. (2013), « Les personnes âgées en Algérie et au Maghreb:
enjeux de leur prise en charge », Insaniyat, n° 59, Oran, Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle, CRASC.
10
Mohammedi, S.-M. (2013), « Famille, développement et troisième âge : Approche
comparative entre l’Algérie et le Japon », Insaniyat, n° 59, Oran, Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle, CRASC.
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إنمػذهماظؽملؿائجمعرتظملضملةمجدامععملارغةمععمغؿائجماجملؼملقسةماظلابعملةم(أيماألجدادم
ععمذوؼؾملؿ)موإذامضارغاماىدولمرضؿم1مواىدولمرضؿم2مغرىمأنّمأسػملكمدرجةماظقحدةم
اظؽملظمللؿملة ماظيت مهزملؾ مسػملؿملؾملا األجداد ماظذؼـ مؼضملؿملرملقن معع مذوؼؾملؿ ال متزملؾ ألدغكم
درجة مهزملػملت مسػملؿملؾملا مجمؼملقسة ماألجداد ميف ماٌرطز .مصؾملؽملاك ماخؿالف مذادع مبنيم
اجملؼملقسؿنيمدقاءميفماٌضملاشماظؽملظملللمأوميفماالضشملراباتمأوميفماظرملضملقرمباظؽملعملصمعـم
اظعملؿملؼملةموماٌغملاغة.م م
طؼملا متؾني مظؽملا ذأن ماألجداد ميف ماٌرطز مؼضملاغقن ماظضملدؼد معـ ماالضشملرابات ماظؽملظمللؿملةم
واىلؼملؿملة مطضملدم ماظؿغملؿملػ معع ماظقضع ماىدؼد مواالطؿؽاب ماظؽملظمللل مواألرق موضػملةم
االػؿؼملاعاتماالجؿؼملاسؿملة.موندمػذهماالضشملراباتميفمدرادةمخدرمةمضمقامسػملل .11م
ػذه ماٌرملاسر ماظلػملؾؿملة متقملزّم ماظقضضملؿملة؛ مألنّ ماٌلـّ ميف ماٌقملدلة ،مرشؿ مضدراتفم
اىلؼملؿملة مواظضملعملػملؿملة ماظلػملؿملؼملة ،مؼضملاعؾ م"طضملاجز موشرل مضادر" 12مواظضملؼملال مػؿ ماظذؼـم
13
ؼعملقعقنمبغملؾمذلءمدونمإذراطؾملؿميفماظؽملرملاراتماظؿملقعؿملةموػذامعامأذارمإظؿملفمشقصؼملان
يف معظملؾملقم ماٌقملدلة م"اظرملؼملقظؿملة" م( )totaleاظيت مورد ماظظملرد معـ مػقؼؿف موخزملائزملفم
ووضملػملفمؼذوبميفماٌقملدلة.مزؼادةمسػملكمػذامؼـرلمتقاجدػؿميفماٌرطزماظرملظملعملةموغصملرةم
"وصؿ"م(.)stigmaوػذامعامؼزؼدمعـ معرملاسر مصعملدانماٌغملاغةمواظؽملصملرةماظلػملؾؿملةمظػملقؿملاةم
وضػملؼماٌقتمواإلحلاسمباظقحدةمواظظملراغ.موالحصملؽملامأؼسملامصعملدانماػؿؼملاعؾملؿممبصملؾملرػؿم
وذضملقرػؿ مبضملدم ماظعملؿملؼملة مبلؾب مشؿملاب ماظدسؿ ماألدري ،مصعملد مأطّد معضملصملؿ ماٌلؽملنيم
ذضملقرػؿ م"بفملغؾملؿ معؿكػملك مسؽملؾملؿ" معـ مضِؾَؾِ ماألدرة موؼرملضملرون مبظملعملدان مايرؼة .مصؾملؿم
عؿقاجدون معع مأغاس ممل مؼعملقعقا مباخؿؿملارػؿ موسػملؿملؾملؿ ماظؿضملاؼش معضملؾملؿ موخاصة مععم
شؿملابمأعاطـمترصؿملفموحدائؼ،موخرجاتمترصؿملؾملؿملة،ماخل.مطؼملامتضملاغلمأشػملبماياالتم
اٌؿقاجدةميفماٌرطزمعـمأعراضمسعملػملؿملة ،معامؼزؼدمعـمضػملؼماياالتماٌدرودة؛ مإذمأنّم
اٌرضكماظضملعملػملؿملني مؼذطروغؾملؿمبفملنّمػذامميغملـمأنمزمدثمهلؿمأؼسملامألنّماآلخرمميـؾم
 11ضمق مسػملل ،مخ ،)2012( .م"عالؼة ذاؾشعور ذباؾوحدة ذاؾـػدقة ذباالؽتئاب ذؾدى ذعقـة ذؿن ذادلدـني ذبدارذ
اؾعجزة ذادلؼقؿني ذؿع ذذويفم :ذدرادة ذؿؼارـة ذل ذ 12ذحاؾة" ،معذطرة مظؽملؿملؾ مذؾملادة معاجلؿرل ميف مسػملؿ ماظؽملظملسم
اظضملؿملادي،مجاعضملةماىزائر .2
 12عضملؿزملؿ-عؿملؼملقغل ،مبدرة م( ،)2015معائدة معلؿدؼرة محقل :م"اظرملؿملكقخة :بني ماظضملفز مواظؿضملفؿملز"م م
( ،)entre âge et vieillesseمعرطز ماظؾقث ميف ماألغـروبقظقجؿملا ماالجؿؼملاسؿملة مواظـعملاصؿملة ،موػران م 15مصدلاؼر.مم
عؽملصملؼملةمعـمررفمصرؼؼماظؾقثمحقلماظرملؿملكقخةمبنيماظسملظملؿني.
13

Goffman, E. (1979), Asiles : Études sur la condition sociale des malades mentaux
et autres reclus, 1961 ; traduction de Liliane et Claude Lainé, présentation, index et notes
de Robert Castel, Éditions de Minuit, coll. « Le Sens Commun ».
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عرآة مٌا مؼؾملددػؿ مرمبا ميف ماٌلؿعملؾؾ ماظعملرؼب مػذا معـ مجؾملة ،موعـ مجؾملة مأخرى،م
اٌرضكماظضملعملػملؿملقنميفمحاظةمػؿملفانمتارةمعامؼزسجماألصقّاءموػؿمحباجةمإشمماظرملضملقرم
باظراحةماظؽملظمللؿملة.م م
أعامصؿملؼملامؼؿضملػملؼمبفملبؽملائؾملؿموأحظملادػؿ:مخاللماٌعملابالتمملمؼؾدوامأؼةمغصملرةمعؿظملائػملةم
اواهمأبؽملائؾملؿموأحظملادػؿمصؾملؿمؼرصسملقنماظؿقدثمسؽملؾملؿمألغؾملؿمختػملّقامسؽملؾملؿ،موباظؿاظلم
صكملنماألجدادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمبضملؿملدامسـمأدرػؿمتلقدػؿمعرملاسرماظدوغؿملةمواإلحلاسم
بضملدمماظعملؿملؼملةموحمؿاجقن مإشم معـمؼراسلمغظمللؿملؿؾملؿمواحؿؿملاجاتؾملؿماظقجداغؿملة.مطؾمصردم
ؼلضملكمإشمم أنمتغملقنمظفم"عغملاغة"ميفماألدرةموجمؼملقسةمعـماألصرادمؼؿداوظقنمسػملؿملف،م
طقغفمزمػملقمظفمايدؼثمسـماٌاضلمواظذطرؼاتماٌرملذلطة،م"اآلخرونمالمؼضملرصقغين،م
سؿّمأتغملػملؿمععماظطملرباءموعاماظذيمرمؼملضملؽملا؟"،مخاصةمبضملدمصعملدانمأزواجؾملؿماظذؼـمترطقام
هلؿمصراشامسارظملؿملا،مأعاماٌلـّماظذيمعامزالمؼؿؼملؿعمبرساؼةمأدرتفموأبؽملائفمصكملنمػذام
اظقضع مؼضملشملؿملف مذضملقرا مبفملغف مضادر مسػملك ماظضملشملاء موطذظؽ مذضملقره مبـعملة ماآلخرؼـ مصؿملفم
واحذلاعؾملؿ مظرأؼف موزمسّ مباٌؿضملة مأثؽملاء متربؿملة مأحظملاده مأو متقجؿملؾملؾملؿ؛ مألغف مؼضملؿدلم
رساؼةماألحظملادمطفملبقةموأعقعةم"جدؼدة"متزؼدهمهظملؿملزاموضقةمحؿملاةموغرملاطمغظمللل.م م
حاوظؽملامإرمادمأػاظلمػقملالء مظغملـمملمؼرملفملمأيمأحدمعـمأصرادماألدرةمأنمرمريم
ععملابالتمعضملؽملامٌضملرصةمعغملاغةماألجدادمباظؽمللؾةمظألحظملادموعامػلمتزملقراتؾملؿمظؿقاجدم
اىدمأوماىدةميفماٌرطز.مم م

جمؿوعةذاألحػاد:ذؿؽاـةذاألجدادذباؾـدبةذؾألحػادذ ذ

يفمػذاماىاغبمعـمدرادؿؽملا،مرطزغامسػملكماألحظملاد.موضدماضؿزملرتماظدرادةمسػملكم
رػملؾةمجاعضملؿملنيمبػملغمسددػؿم40م(28مأغـك مو12مذطرا)متذلاوحمأسؼملارػؿمبنيم17مو28م
دؽملةمعـمجاعضملةمعلؿطملاٍ،مضؼملؽملامبؿعملدؼؿمأدؽػملةمعضملدةمعلؾعملا موبػملغمسددػام 20مدقملاالم
حقل ماحملاور ماظؿاظؿملة :ماظضملالضات ماالجؿؼملاسؿملة مبني مجؿملؾ ماظرملؾاب مواألجدادم
واحؿؿملاجاتماألحظملاد،مودورماألجدادميفماظؿضملاعؾمععماحؿؿملاجاتماألحظملادمووزائػم
األجداد،معغملاغةماألجدادمداخؾماظؽمللؼماألدري،مأوجفماالتظملاقموأوجفماالخؿالفم
وطؿملػمتؿؿمرساؼؿؾملؿمعـمررفمأجدادػؿ .م
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ؿـصوريةذبوحاؾةذ

ؼذلاوح مسؼملر ماألجداد مبني م 72مو 90مدؽملة موسؼملر ماآلباء معـ م 48مإشم م 60مدؽملة،م
باظؽمللؾةمهلذهماظظملؽةمعـماظشملػملؾةم(ذطقرموإغاث)معـمبنيم 40مراظؾا م 31مراظؾا مؼضملؿملرملقنم
بضملؿملدامسـمأجدادػؿميفمأدرمغقوؼةمومطؾّماألجدادمعؿعملاسدون.م م
تؾنيمظؽملاميفمحمقرماظضملالضاتماالجؿؼملاسؿملةمبنيمجؿملؾماظرملؾابمواألجدادمأنم30م
راظؾامط اغتمسالضاتؾملؿمجؿملّدةمععمأجدادػؿمحؿملثمسؾّرماظرملؾابمبفملغؾملؿمسػملكمسالضةم
جؿملدة معع مأجدادػؿ موأن مسدد ماظزؼارات متذلاوح مبني معرة مواحدة ميف ماألدؾقعم م
إشممعرتنيميفماظرملؾملرم(حلبمبضملدماٌلاصةماظلغملؽملؿملة)،مخاصةميفماٌؽملادؾاتمبلؾبم
االغرملطملاالت ماٌدردؿملة ،موأن م 10معـ ماظشملػملؾة مسالضاتؾملؿ مدؿملؽة مباألجداد مخاصة معـم
جؾملة ماألب موأن ماظلؾب مػق ماظزملراسات مبني ماألم مو ماألجداد ،مأو مبلؾب مأدػملقبم
"تظملرضةماألجدادمبنيمأبؽملائؾملؿ"م(جؽملسماظذطقرمواإلغاث)مػذامعامتلؾبميفماضشملرابم
اظضملالضة معا مبني ماألبؽملاء موآبائؾملؿ موجضملؾ ماألحظملاد مزمرعقن مجزئؿملا مأو مطػملؿملا معـم
أجدادػؿ.م م

احتقاجاتذاألحػاد ذ

متـػملتماحؿؿملاجاتماٌؾققثنيمدمقمأجدادػؿميفماياجةماالجؿؼملاسؿملة،ماياجةم
اظعملؿملؼملؿملة ،ماياجات ماظضملارظملؿملة موأغؾملؿ محمؿاجقن مإشم ماظؽملزملائح .مصفملشػملب ماإلجاباتم
طاغتمترطزمسػملكمحاجؿؾملؿمإشممحغملؼملةمأجدادػؿموحؾؾملؿ.م م
ويف مسؽملزملرمدورماألجدادميفماظؿضملاعؾمععماحؿؿملاجاتماألحظملاد،مطاغتمعضملصملؿم
اإلجابات مترطز مسػملك مأنّ ماألجداد مػؿ م"اٌلاسد ماظـؼملني ميف ماظذلبؿملة مواظدسؿم
اظضملارظمللمالمميغملـماالدؿطملؽملاءمسؽملؾملؿ".م م
أعا موزائػ ماألجداد مصؿؾني مأن م 30معـ ماظشملػملؾة مأطدوا مسػملك مأن ماظقزائػم
تغملؼملـ ميف مأغؾملؿ مدائؼملا محاضرون موؼعملدّعقن ماظرساؼة موايؼملاؼة ،مواًدلات م"رشؿم
طؾّماألخشملاءماظيتمغرتغملؾؾملاميفمحعملؾملؿ".م م
ويفمعامسمصمعغملاغةماألجدادمداخؾماظؽمللؼماألدريمصكملنّمعضملصملؿماإلجاباتم
رطزتمسػملكمأنّمهلؿمعغملاغةمطؾرلةمصؾملؿمصكرمومػؿمعـمزمؿمللموزمغمللماظذلاث.مم م
أوجف ماالتظملاق ممتـػملت ميف متػملؾؿملة ماظشملػملؾات ،ماظؿكظملؿملػ معـ مضلقة ماظقاظدؼـم
احداثماظؿقازن.مأعاماالخؿالفمصؿملغملؼملـميفمأغؾملؿمؼؿدخػملقنميفماظػملؾاسمواٌعملارغةم
بنيماىؿملػملنيم"بغملريمحؽملامطؽملام ."...م
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اظرساؼةمتؿؿ معـمخاللماظزؼارات ،مخاصةميفماألسؿملاد،ماظلظملرؼاتموايجم
واظضملؼملرة،ماالسؿؽملاءمبؾملؿمعـمخاللماظؿؽملزهموايؼملاعاتماظشملؾؿملضملؿملة .م

خامتــةذذ ذ

تؾنيمظؽملامعـمخاللمػذهماظؽملؿائجمبفملن مػؽملاكمسقاعؾمعؿداخػملةمالمبدمعـمأخدػام
بضملني ماالسؿؾار مظؾؽملاء مسالضة مجؿملدة معع ماألحظملاد ،مصال مبد معـ متؿقصر مجمؼملقسة معـم
اظضملؽملاصرمػلم :م
ذملمبؿملؽةمأدرؼةمعؿظمل ّؾملؼملةمؼلقدػاماظقدّموماالحذلام؛م م
ذملمأجدادمؼػملضملؾقنمدورماٌربل:مصؼملضملصملؿماإلجاباتم%96مأطدتمأنماظضملالضاتمجؿملدةم
باألجداد م ألن مصؿملؾملؿ مصظملة ماٌربل مواظعملدوة موأغؾملؿ مؼعملدعقن ماظدسؿ ماٌضملؽملقي مواٌادي،م
و %4معـ ماٌلؿفقبني مسالضاتؾملؿ معسملشملربة مبلؾب ماضشملراب ماظضملالضة مبني ماآلباءم
واألجداد؛ موباظؿاظلمصكملنماألجدادمميـػملقنمايؽملانمواظدفء،مواظذطرؼاتمايؼملؿملؼملؿملّة،م
صؾملؿمذاطرةماإلنازاتماًاصةمباألبؽملاءموطؼملامؼعملقلمشقردالموصػملؿملدعان" :14ػؿمعـمؼضملرصقنم
األخشملاءموػؿماٌالذماظقحؿملدماظذيمميغملـمأنمتفملمتـمهلؿمأدراركموعـمؼزملػملقنمظؿقعملؿملؼم
أحالعؽ موظغملل متؿقعملؼ مأعاغؿملؽ ،مصؾملؿ معَـ مؼضملؾّرون مسـ ماظغملػملؼملة ماىؼملؿملػملة مواٌرملفضملةم
وممـػملقنمظػملضملشملاءمواظظملكرموؼضملؿدلوغؽمإعدادامهلؿموؼضملؿزونمبؽ".م م
ظألجدادمدورمطؾرلموصضملالميفمايؿملاةماالجؿؼملاسؿملةمباسؿؾارػؿمأداسمبؽملاءماظروابطم
االجؿؼملاسؿملةمواألدرؼة،مصؾملؿممنقذجمرعزيمظػملؿارؼخمواظؿعملاظؿملدمواظعملؿملؿماألدادؿملة موبؾملؿم
تؿؼملادؽماهلقؼةماالجؿؼملاسؿملةماظيتمالمميغملـماالدؿطملؽملاءمسؽملؾملا،مصؾملؿمميـػملقنمدورماٌربنيم
واٌرذدؼـمواٌلؿرملارؼـمواٌرجعماألدادلمالدؿعملرارماألدرة،مصطملؿملابماظؽملؼملقذجماألبقيم
ؼضملؿدلمعقملٌا مباظؽمللؾةمظػملرملؾاب 15موميؽملعمتغملقؼـمػقؼةمذطقرؼةموأغـقؼةمدػملؿملؼملةمعؿغملؿملظملةم
ععماًزملائصماظـعملاصؿملةموععماحملؿملطماظذيمؼضملؿملرملقنمصؿملف.مواألجدادمػؿمصقرمأبقؼة؛م
إذمؼغملؼملػملقنمصقرةماألبموؼزملقققغؾملامسؽملدعامتغملقنمخمؿػملةمومؼضملقّضقنمغعملائزملؾملا.م م
وميغملـ ماظعملقل ميف ماألخرل مأن مظألدرة مدور مطؾرل ميف مهعملؿملؼ ماظؿقاصؼ ماظؽملظملللم
واالجؿؼملاسل مظغملؾّ مأصراد ماألدرة مبرملغملؾ مسام موظألجداد مبرملغملؾ مخاص ،معـ مخاللم
تعملدؼؿ ماظدسؿ مواٌلاغدة ماالجؿؼملاسؿملة ،مصؾاظرشؿ معـ ماظرساؼة ماٌعملدعة ميف ماٌقملدلاتم
14

Gordell, J. & Fleiderman, A. (2000), The World's Only Grandparent Nickname Book,
New York, Club Press.

 15عرجعمعذطقرمدابعملا.

41

ؿـصوريةذبوحاؾةذ

اإلؼقائؿملة مظألجداد مظغملؽملؾملا ممل متلؿشملع مهعملؿملؼ ماظؿغملؿملػ مهلذه ماظظملؽة؛ مألغؾملا محباجةم م
إشمماظضملالضاتماظؽملظمللؿملةمواالجؿؼملاسؿملةمواظقجداغؿملةمععمأبؽملائؾملاموأحظملادػامغصملرامظػملروابطم
اظؾؿملقظقجؿملة مواالجؿؼملاسؿملة مواظرعزؼة ماظيت متربط مطؾ مصرد مبفملدرتف .مصابؿضملادػؿ مسـم
أبؽملائؾملؿ موأحظملادػؿ مؼضملاش مطذمل م"سار" مو"سؿملب"؛ مإذ مؼعملقل مأحدػؿ م"عـػملل معـؾم
اظؿؿملؽملاش"م(أيماألبذلم=مملمؼػملد)مصؾملؿمؼضملؿملرملقنمػذامطؾملفرموخت دملؾ موإػاغةمهلؿ،معام
رمضملػملؾملؿمؼضملؿملرملقنميفمحاظةمغظمللؿملةمعسملشملربةمععملارغةممبـمؼضملؿملرملقنمودطمأدرتؾملؿ،مإذم
وجدغامأنمسالعاتماخؿؾارماظقحدةماظؽملظمللؿملةمعرتظملضملةمجدامععملارغةمععمدرجاتؾملامسؽملدم
اٌلؽملؽملنيميفمأدرػؿ،مظغملـمػذامالمميؽملعمعـموجقدمبضملضماألجدادماظذؼـمؼضملؿملرملقنمععم
أبؽملائؾملؿموأحظملادػؿمظغملـمظؿمللتمهلؿماظلػملشملةموػؿمؼضملؿملرملقنمجمؼملقسةمعـماٌكاوفماظيتم
تدصعمبؾملؿ مإشمماظرملضملقرمباظقحدةماظؽملظمللؿملةموسدمماظرملضملقرمباألعانموخاصةمحنيمؼؿقصكم
اظزوجموؼزملؾحماٌلـميفمحاظةمحداد.موجقدمصراساتمعؿغملرّرةمبنيماألجدادموأبؽملائؾملؿم
ؼضملغملر ماىقّ ماألدري موؼعملػملؼ ماٌلـّ .موػذه ماظزملراسات متػملقّث مأؼسملا مسالضة ماألحظملادم
بفملجدادػؿمطؼملامسؾّرمسؽملفمربعم( )10/40ماظشملػملؾةماظذيمصرحقا مباخؿاللمػذهماظضملالضةم
غصملرامظضملدممتقاصؼمآبائؾملؿمععماألجداد.م م
صؾملؽملاكمضقاسدمهغملؿمػذهماظضملالضةمحؿك متزملؾحمغاجقة،مضقاسدمؼػملؿزممبؾملامطؾّم م
عـماألجدادمواألحظملادمهددمعدىمدشملقؿملةمأومسؼملؼماظضملالضةمبؿملؽملؾملؿموبنيمأحظملادػؿ:م
صغملػملؼملامطاغتماظضملالضاتمعؾؽملؿملةمسػملكماظؿقاصؾماظؽملظملللمواالجؿؼملاسلمطاغتمظػملفدّماٌغملاغةم
واظلػملشملة مواظضملشملاء ماظضملالئعملل مواظرعزي ،موطػملؼملا ماضشملربت ماظضملالضة مبني ماألبؽملاء مواآلباءم
(أيماألجداد)مأثّرمذظؽمبدورهميفمػذهماظضملالضةمععماألحظملاد.م م
أشػملبماياالتماٌدرودةمترطزمسػملكمعدىمأػؼملؿملةماألجدادميفمحؿملاةمأحظملادػؿمعـم
جؾملةموتؾؿملّـمأؼسملامعدىمأػؼملؿملة ماألحظملاد موعغملاغؿؾملؿ ميفمحؿملاةمأجدادػؿ،ذوػذهماظؽملؿائجم
عؾملؼملةموتلؿدسلمدراداتمأخرىمظؿضملؼملؿملعملؾملا مطلمغدركمطؾّمرؿملاتموضضملؿملةماألجدادم
واٌلؽملني ميفماىزائرموطؿملظملؿملةمتعملقؼةماظضملالضةمبؿملؽملؾملؿموبنيمأبؽملائؾملؿموأحظملادػؿموتشملقؼرم
اظؾققثميفمسػملؿماظرملؿملكقخة .م

ذ
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