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ػوزي عادل

ؾقؾة "اؾدخؾة" أو اؾرجوؾة يف اؾشّرك

اٌعؾقعات ماٌؿضؿـة ميف مػذه ماظقرضة مغؿاج مهؼقؼ مضؿـا مبف ميف مإرار مأرروحةم
دطؿقراه.مطاغتماٌؼابؾةموماٌالحظةمحمددتنيميفمصفؿممماردةمملمؼؿؿمإدراطفامإالمعـم
اظزاوؼةماظطؼقدقة .م
بطؾقعةمايال،مؼؿؿمايدؼثمصقفامسـماظرجقظة موماظشرفماظذطقري،مإالمأنم
اٌقضقعماألدادلمؼؾؼكمصعؾماهلقؿـةم(اظرعزؼة)ماظذيمؼلريميفمػذهماٌـادؾةمطذظؽم
اظرػاغاتم(اظرعزؼة)ماظيتمتـفزمسـفاماظشفرةمظؾؼبماظعائؾلمومطذامٌلؿؼؾؾماظزوجنيم
يفماظقضتمغػلف .م
وماإلدمراصاتماظيتمغصػفامػـامتصقرمتغرياميفمإدراكممماردةمترؼدػاماإلراراتم
ذاتمرابعمذكصلمبعقدةمسـمأيمبرػـةمأعامماظعقان .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–مظقؾةماظدخؾةم–مزوجم–مذرفم–مػقضة .م
ذػقؼة دقب ؿعروف .م
اؾعالؼات اإلجمؿاعقة ،اؾعالؼات اؾزوجقة ووضعقة املرأة يف اجلزائر

ظقسمايدؼثمسـموضعقةماٌرأةميفماىزائرمأعرامؼلريا ميفماظقضتماظراػـ،مألنم
اظظروفماٌقضقسقةماظيتمهقطمبقجقدماظـلاءمععؼدةموعؿػاوتة .م
شريمأنمإظغاءمضاغقنماألحقالماظشكصقةمظؾلـةم،8914مؼؾؼكمضرورةمعؾقةم(إظغاءم
اظصداقموماظطالقمومتعددماظزوجاتمومطذامتؾاؼـماظـصقبماإلرثل .م
ػذا ماظؼاغقن مرجعل مباٌؼارغة معع ماظـص ماظؼرآغل ماظذ مميؽـ مإسؿؾاره مثقرؼا ميفم
عؼاربؿف مظؼضقة ماٌرأة ،مإذا موضعـاه ميف مإراره ماظؿارخيل مواىققدقادل ،مإغف مجدم
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عؿكؾػمسؿامآلمإظقفماظؿغريماإلجؿؿاسلماياظلممباميفمذظؽمبروزماظزوجنيمطقاغا،م
وطذاماظؿؿدنموممتدرسماإلغاثموظقجفـمساملماظشغؾماٌأجقر .م
اؾؽؾؿات املػماحقة :مأدرة م– ماٌرأة م– مضاغقن ماألدرة م– مدؾطة م– متغريم
اجؿؿاسل .م
ػارؿة اؾزفراء ؼشي
دوائر املصافرات يف ؼسـطقـة ؿع ـفاقة اؾؼرن اؾناؿن عشر م

ضؾؾ مترطقب مذؾؽة ماٌصاػرات مظزم مسؾقـا ماظؿقؼؼ معـ معصداضقة ماظلّفالت مثؿم
إخرتغا ماىرد ماظؽاعؾ مٌدة مدؾع مدـقات .مو مطاغت ماألمساء ماظؼؾؾقة ماألصؾ مػلم
اظطاشقةميفماظعقّـةمممامجيعؾمعـماظصعبمهدؼدمتارؼخماإلدؿؼرارمباٌدؼـةموردؿم
اٌصاػراتمبنيمأػؾماظرّؼػمومأػؾماٌدؼـة .م
إنمدائرةماٌصاػراتمظؾعائالتمايضرؼةمضقؼةمحبؽؿمحفؿفاماٌؿقاضعم(بعضم
اظعؼقدمعؼابؾماظعشراتمظؾعائالتماظؼؾؾقةماظؿلؿقة).مغؿـاولمأػؿماٌقضقساتميفمأعـؾةم
خمؿصرةمجدّا.ممتقزتمسائالتمضلطقـةمباظزواجمودطمغػسماظػؽةماإلجؿؿاسقةمعـم
حقث مايرصة مأو ماظقجاػة ،مو مبزرت مسائؾة مايـاذل مبإغػؿاحفا مسؾك ماحملقطم
جماظقاموإجؿؿاسقامإذمتزوجقامبأطـرمعـمععؿقضة.مومرشؿ ممسعةمايـاذةموإغؿؿائفؿم
ألدرةمسربقةمذرؼػةمومغػقذػؿماظلقادلممتقزتمزجياتمبـاتفؿمبعدمماظؽػاءةمإذم
ضدممرجالمايـاذلمعفقرامبؾغمععدهلام 27مرؼاالمعؼابؾم 27مرؼاالمععدلمعامعـحم
ظؾـاتمايـاذلمعـمإزواجفـ.مأعامسائؾةماًطابلمصؼدمأبؼتماظعالضاتمطـقػةمععم
سائالتمعـمغػسماٌـطؼةماألصؾقة:ماظشؿالماظؼلـطقين،مومرشؿمثرائفاماظـليبمطانم
ععدلماظصداقمالمؼػققماٌعدلماظعاممععمتػضقؾمبلقطمظصاحلماظـلاء م( 06مرؼاال).م
طشػ مػذا ماظؾقث مسـ مإعؽاغقات مودؼد مععارصـا ميف مباب ماٌصاػرات مو مإنم
احؿاجتمإديمعؼارغةموعؼابؾةمومععؾقعاتمإضاصقةمسؾكمعدىمأرقلمظؾؾقرةماظـؿائجم
وتػلريػامبصقرةمأوضح .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–مزواجم–مضلـطقـةم–معصاػرةم–مزواجمخارجل.
عائشة غطاس

اؾصداق يف جممؿع ؿدقـة اجلزائر 2761م 2581 -م ؿن خالل دهالت
احملاؽم اؾشرعقة .م
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عـطؾؼمػذهماظدرادةمعدّوغةمعـمسؼقدماظزّواجمشريمعـشقرةمومػلمغؿاجمعلحمذاعؾم
ظلفالتماحملاطؿماظشرسقة،مومترطّزمسؾكمماظصداقمطؿؿاردةمإجؿؿاسقةمعـمخاللم
اظؿعرض مإدي معؽقّغاتف مو مأغقاسف مو مطقػقة متلدؼده مواإلسؿؾارات ماظيت مروسقت ميفم
هدؼدمضقؿؿف .م
وإغؿفتماظدرادةمإديمأنّماإلغؿؿاءماإلجؿؿاسلمطانمأبرزماإلسؿؾاراتماظيتمحددتم
ضقؿةماظصداق.مطؿامأزفرتمأنّماظؿّػاوتمبنيمصداقماظؾؽرمومصداقم"األرعؾة"مؼؽادم
ؼـعدمميفمطـريمعـماياالت،مسؾكمخالفمصداقماٌطؾؼةماظذيمطانمأضعػمصداق.م
و مخالل مػذه ماظلـقات ماٌدؼدة ممل مؼطرأ متغقري مجقػري مسؾك ماظصداق مطؿؿاردةم
إجؿؿاسقة .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–مزواجم–مرالقم–مصداقم–ماىزائرماظعاصؿة .م
حمؿد دعقدي

اؾعائؾة ،عاداتفا و تؼاؾقدفا بني املاضي و احلاضر :اؾظافرة اإلحمػاؾقة
باألعقاد ،منوذجا

حاوظـاميفمػذهماظدرادةمأنمغؼػمباظعائؾةميفمسالضؿفامبعاداتفامموتؼاظقدػاموضػةم
زعـقةمبنيماٌاضلموماياضرمومذظؽمإغطالضامعـمثالثةمأدؽؾةمأدادقة :م
 مػؾ مزؾت ماظعائؾة محماصظة مسؾك ماظعادات مو ماظؿؼاظقد ماٌقروثة معـ ماظزعـماٌاضل؟ م
 مػؾمصؼدتماظعائؾةمساداتفامومتؼاظقدػاماٌقروثةمععقضةمإؼاػامبعاداتموتؼاظقدمجدؼدة؟مٌاذا؟مومطقػ؟ م
 مػؾموصؼتماظعائؾةميفماحملاصظةمسؾكمعقروثفامباظرشؿمعـمإطؿلابمساداتموتؼاظقد مجدؼدة؟ مطقػ؟ ممل مغؽـ مغؼصد ماظؾقث ميف معقضقع ماظعادات مو ماظؿؼاظقدم
ظذاتفا،مومإمنامحاوظـاماظؽشػمسؾكمعامتغطقفمبـقؿفاماظداخؾقةمعـمرعقزمومسالعاتم
ذاتماظصؾةمباهلقؼةماظـؼاصقةموماإلجؿؿاسقةمظؾعائؾة .م
و مضد محاوظـا مترذية مبعض ماٌعطقات ماٌعرصقة مو ماٌـففقة ماظيت مخؾصـا مإظقفام
سؾكمزاػرةم"اإلحؿػالمباألسقاد"مظـؾنيمعدىمتعؾؼماظعائؾةماحملؾقةمبفامواسؿؾارػام
جزءامالمؼؿفزأمعـمطقاغفاماظروحلمواظـؼايفموماإلجؿؿاسلموماظعؼائدي .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–ماحؿػالم–متؼاظقدم–مػقؼةم–متغريماجؿؿاسل.
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جاؽؾني دي ػور

اؾوالدة اؾمؼؾقدقة ووػقات األؿفات اؾواضعات :املعقش و متنالت ،ؿؼاربة
ؾؾوضعقة اجلزائرقة.

عـذمآالفماظلـنيمتؾدماظـلاءممبلاسدةماجملؿؿعماظذيمؼـؿؿنيمإظقفمصؼطمحلبم
رؼقسمضائؿةمومعؿقارثةمعـذمأبدماألبدؼـ .م
طاغتمػؤالءماظـلاءمسؾكمسؾؿمبؿعرضفؿمظؾؿقتمحقـؿامميـقـمايقاة،موماظقضاؼةم
ضدموصقاتماألعفاتماظقاضعاتمداظةمظإلدؿػادةماٌادؼةمعـماظؿؿرؼصماألعقعلماظذيم
ؼقجدمػقماآلخرمهتمضغطماظعقاعؾماظلقدققمثؼاصقةمظؾؿفؿؿعماظؿؼؾقدي .م
بعد محملة متارخيقة متلؿح مبقضقف مأنع مسؾك ماًقف ماظؿؾقد معـ ماظقالدة،م
هاولمصاحقةماٌؼالمعؼاربةمػذؼـماٌظفرؼـمظؾقضعقةماىزائرؼةمإغطالضامعـمبنيمعام
تـطؾؼمعـف-عـموربؿفامبصػؿفامضابؾةمورؾقؾةمعؿكصصةميفمسؾؿماىقائح .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:ماٌرأةم–موالدةم–معقتم–مصقةم–مرػقظة.
محقد آقت عؿارة
إدرتاتقهقات اؾزواج عـد خرجيات اجلاؿعة باجلزائر
ؼؤديماظؿػؽريمحقلمغظرؼةماظؿزاوجماٌؿفاغسمإديمعالحظةمتؾادالتمضقؿمزجيقةموم
إديمهؾقؾمتقازغفاميفماجملؿؿعماىزائري .م
تؿؿػصؾمإذؽاظقةماإلدرتاتقفقاتماٌدرودةمحقلماإلسرتافمباهلقؼةماإلجؿؿاسقةم
ظؾؿراةمومتؼؾصماٌلاصاتماإلجؿؿاسقةمبنيماظزوجني .م
ؼؿضح مأن متؾادل ماظرداعقؾ ميف مدقق ماظزجيات مميقؾ مإدي ماىؿع مبني مأصرادم
ؼشرتطقنميفمخصائصمدـماظزواجموماٌؽاغةماإلجؿؿاسقةمبغضماظـظرمسـمأصقهلؿم
اإلجؿؿاسقة .م
أخريا،مؼظفرمعـمهؾقؾمتقازنماظؿؾادالتمأثرماظـقرةماظيتمؼأتقفامعـقالمجدؼدم
ظؾزواجمسؾكماألوضاعماظؼدمية .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–مزواجم–ماٌرأةم–متؾادلم–مذفادةمجاععقة.
ػوزي عادل

أزؿة اؾزواج يف اجلزائر
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عقضقعمػذهماظقرضةمهؾقؾماظظروفماىدؼدةمظؿؽقنمدرقماظزجياتمومسـاصرم
األزعةماظيتموعؾمعـماظزواجمإذؽاالمضائؿاماآلن .م
صإذامصدضـامغظرؼةماظزواجماظعربلماىدؼدة،مصإغفمملمؼؾؼمعفؿّاماخؿقارمابـةماظعؿم
بؼدرمعامؼفؿماظزواجمعـماألضربمممامؼرتكماجملالمظضؾطمإدرتاتقفقاتمصقؿؿمععم
احرتامماٌلطرةمسدمماٌلاسمباٌصؾقة .م
عازالماٌقؾمإديمتػاديماظزجياتماظعشقائقةموماظؾعقدةم(عـموجفةمغظرماظؼرابة)موم
إديمحصرماإلخؿقارميفمدائرةماألضرباء،معازالمضابطامظلؾقكماظعائالتمسؾكماظرشؿمعـم
طقنمحراطفاماإلجؿؿاسلمأعرامضائؿا .م
يفمايؼقؼةم،معـعتماظلرسةماظيتممتتمبفاماظؿغقرياتماإلجؿؿاسقةموضعمغظامم
ظؾؿصاػراتمؼؿؿاذكموماٌقاضعماإلجؿؿاسقةماٌؽؿلؾةمحدؼـا،مممامؼـفرّمسـفمصفقةم
حؼقؼقةمبنيماٌؿارداتمومعامؼـؿظرهماظػاسؾقنماإلجؿؿاسققن.مترجعمزروفماألزعةم
إدي متداخؾ ماظظروف ماظؿاظقة :مصردؼة ماٌشارؼع ماظزجيقة ،مًؾطة ماألمناط ،ماغعدامم
أعاطـ ماإلظؿؼاء ،مسداء محقال ماآلخرؼـ ،مطؾفا مسقاعؾ متػلر ماإلغؽؿاش ،مظقس مػذام
وحلب مبؾ مطذظؽ مزواج ماألجقال ماىدؼدة ماٌؿأخر مو مسؾك موجف ماًصقص مزواجم
اظػؿقات .م
ومتـػردماإلراراتممبقاوظةماضرتاحممنقذجمحيؿؾمخصائصماإلدؿؼرارماظزوجل .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–مزواجم–مادرتاتقفقةم–مػقؼةم–متغريماجؿؿاسل .م
صويف ؽاراتقين م
ؿؤدسة اؾعائؾة يف ؿواجفة اؾغربة يف ؿعسؽرات اؾالجكني اؾصوراوقني م

غؿجمسـمايربموماظغربةمومععلؽراتماظالجؽنيمإغػفارماظعائؾةماظقادعةماظيتم
طاغتماألدرةماظصقراوؼةممتؿقاجدميفمطـػفا.مومضدمانرتمسـمثالثموسشرؼـمدـةم
عـ ماٌؼاوعة ماظـشقطةإغؼالبات معازاظت مجلاعؿفا ميف محاجة مإدي مضقاس .مصؼد مأتكم
ضاغقنماظصؿتمسؾكماظذاطرةماظـلؾقةميفمبـاءماهلقؼة.مومضدمتؼررم"أنماظؼؾؾقةمجرميةم
يفمحؼماالعة"مأضػمإديمذظؽمأنمحرؼةماٌصاػرةمسقضتماٌراضؾة،مطؿامصرضمسؼدم
إجؿؿاسلمجدؼدمغػلف،مسؼدمتؾعبماٌرأةمضؿـفمدورامطؾريا .م
أخريامصإنمتؼقؼةمعؽاغةماٌرأةممسقتمهلامبؼؾبمضاسدةماإلضاعة:مصؾعدمطاغتم
هددمأبقؼا،مهقظتمتؾعقؿفامظألم .م
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اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–معـػكم–ماظصقراءماظغربقةم–مضؾقؾةم–ماٌرأة .م
حؾوؿة ذرقف

حدود ؿؾغؿة أو مناذج ممـوعة :عاؿالت االؾؽرتوـقك بسقدي بؾعلاس

بادؿ ممنقذج مجاعد مظؾؿرأة ميف ماجملؿؿع ماىزائري ،مؼلؾط ماحملقط ماإلجؿؿاسلم
أغقاسامعـماظعـػمسؾكماظعاعؾةميفمعقدانماإلظؽرتوغقؽمومػذاميفمأذؽالمدقؽقظقجقةم
و مجلؿقة ممتـعفا مسـ مأن مهؼؼ مغػلفا م(بصػؿفا مطائـا مباظغا) مو مسـ ماإلغدعاجم
اإلجؿؿاسل .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–ماٌرأةم–مصـاسةم–مسؿؾم–معصـع .م
ذرقػة حهقج
اؾعائؾة ،اؾسؽن و املؾؽقة مبدقـة اجلزائر

ممامالمرؼبمصقفمأنمبـقةماظعائؾةماىزائرؼةمسرصتمدؼـاعقؽقةمحؼقؼقة .م
هؾقؾمسؿؾقةمػقؽؾةماظعائؾةمؼؼؿضلماآلنمغظرةمجدؼدة.مظؼدمحاوظـامربطماظصؾةم
بني ماألدرة مو ماظلؽـ مو مإرتؼاء ماٌؾؽقة محؿك مؼؿلـك مظـا مإدراك مأحلـ مظظاػرةم
تػؽؽ/تشؽؾماظعائؾة .م
وضعتماٌؼاربةماإلحصائقةميفمعؿـاوظـامععطقاتمحقلماألدرةمواظلؽـمإالمأغفام
حمدودةمسـدمعامؼؿعؾؼماألعرمباٌلأظةماظعائؾقة .م
ومػؽذا،مصإنماإلحارةمباظعائؾةمعـمحقثمدورتـفامايقاتقةموعلارػاماظلؽينم
وضصؿفا ماًاصة ،متػرض معؼاربة مجدؼدة مؼؽؿلب ماظؿػؽري ممبؿؿضاػا مخصقبةم
إضاصقة .م
ؼلؿح متـؿػصؾ مإذؽاظقيت ماظعائؾة مو ماظلؽـ مبإثراء معؿؾادل مبقـفؿا موسؾك موجفم
اًصقصمإغطالضامعـمممارداتمإرتؼاءمعؾؽقةماظؾقتماظػردي،مومػقميظةمعؿؿقزةم
يفمسؿؾقةمػقؽؾةماظعائؾة .م
اؾؽؾؿات املػماحقة:مأدرةم–مدؽـم–معؾؽقةم–ماىزائرماظعاصؿةم–مبققشراصقا .م

