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 تقدوم

 األسرة
 جتمعيةُمممارسات ورهانات 

موعرصوضة مصقفا معرشوب موعدغلة، معؼددة مغػله،ماألدرة ماظوضت مخاضعةميف
،ماالجؿؿاع،مطؿامأغفامعوضوعمحبثمباظـلؾةمظعؾؿاءمضؿـفامؿقوالتاظٌراضؾةمأبلطم

م ماظـػس، ماظـػلسؾؿاء مواألرؾاء ماظـػلي ماظؿقؾقل ماثإنـوظوجقنيقاغوسؾؿاء مني،
ّ نيواألغـروبوظوجق مصخ مصؽل ماظؽشف... محياول موزائػفا،ممص متـظقؿفا، سن

مأداديبشؽلممّبضدماغوإذامطانماالػؿؿامماظعؾؿيممومعواضعماًؾلمصقفا.مغرياتفات
،ماظؼرنماظؿادعمسشرمخاللممتادؽفاماالجؿؿاسيسؾىمبـائفاموبؼائفامظؾقػازمسؾىم

م مصإن متؼوؼة مروابط ماىؿاسة مصؽاتػذه مبني ماظؿؿققز مسؾى ماالجؿؿاسقةمفاواحملاصظة
ماظؼرغنيماألخريؼن.مماظؾقثميفيؼولمعامتود مدؿعرف

م ماثإذارة مؼـؾغي ممناذجممأن إدي معن مومنوذجا مصقه معرشوبا معشروسا متؾؼى األدرة
م مواظـػلي ماالجؿؿاسي ماظؿـظقم ماظبوػذا مايدانة معن ٌُرشم ماٌؿكق مِبطاَظا مأو ؾةمبفا

مأن واظؿغق  ماظيت متـظقؿفارات مسؾى مم،رت ماظذي مصاظزواج، مؼزال مؼال مخطوةمؾدو أول
ميفمبـائفا،مؼؾؼىماظرشؾةماألوديمظؾشؾابمواظشاباتمعنمذيقعماظـؼاصات.ممماجؿؿاسقة

مماألدرةمؿفهت ماألجقالإدي معؿعددة متّؾح ماألمارتػاعمبػعلمأن ميفمععدالت عل
مؼؿعؾقمباألجقالماظـالنةماٌعؿادةم،ايقاة مؼعدماألعر بعضماظعددميفمموصلمبلمصؾم

م مإاظؾؾدان ميف مؼعقشون مأجقال ممخلة ممشاظبدي ميف مبعضفمممواغساألحقان عع
ظػاسؾقهمدواءموممدرةمضرورؼةمظؾػفمماىقدمظؾؿفؿؿعاألعؽانماظؼولمأنمباثإاظؾعض.م

م معػؽؽة، مأو معؿقدة ممعوجودةطاغت ميفيف مأو ماألبوؼنيمحاظةمعأزق مأحادؼة مممموئام،
م.أسقدمتشؽقؾفاماجؿؿاسقاحؿىمأومم،عؿػّؽؽة أو

ديمعوضوعماألدرةمعنمخاللمإؾةمإإغلاغقاتإمأنمتطرضتمعنمضؾلمظؼدمدؾقمجمل
مطؿابـإاألدرةمبنيماٌاضيمواياضرإ،مماٌودوم(م0221،م4إصدارماظعددماظرابعم)عم

إنازماظعدؼدمعنممدؾقمظهأنمعرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةم
مشري مأو معؾاذر مبشؽل ماثإذؽاظقة مهلذه متعرضت ماظيت مواظدرادات عؾاذرمماٌشارؼع

،مإاٌرأةموماالغدعاجم1:مإاألدرة،ماظرتبقةمواظؿغريماالجؿؿاسيإواظيتمغذطرمعنمأػؿفا

                                                                                                                                   
ميفم-ععؿّمم1 ماظؾقث معرطز مطراس ماالجؿؿاسي، ماظؿغري مو ماظرتبقة ماألدرة، م)تـلقق(، مبدرة عقؿوغي

م.3102،موػران،م30األغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،مرضمم
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حماظؾاحـونماظعدؼدمعنماظـؼاطم...موضدموض 3ردةإإاألدرةمواٌدم2اضؿّاديإم-اظلودقو
مموحولماحوهل ماظعؽوغاتفا، متواجففامّعوباتحول م،ناحاتفامحولوماظيت

ميفمطراداتماٌرطز.مموععظممػذهماٌشارؼعمصدرت
ػذاماظعددمعنمصإنمعؿعددةماظوزائف،موممساعة،ممبامأنماألدرةمعؤدلةمخاصةو

م مإغلاغقات مزواؼاجمؾة مسدة معن متأنريػم:صخصمؼؿـاوهلا مععمتطورػا، ماٌؿداخل ا
موطذ ماٌرأة ماٌلـني.اسالضماعلأظة مبػؽة ممتفا ماظلؤال ماظرئقس مػيمػواٌطروح معا :

م؟اظقومماٌؿارداتمواظرػاغاتماالجؿؿاسقةماٌرتؾطةمباألدرة
م مبدرة مضّؾمميموني -معتصمتطرح مإذؽاظقة ميفماىزائر مإظقفا ممتماظؿطرق يفموؿا

اظؾؾدانماٌغاربقة،موؼؿعؾقماألعرمباألذكاصماٌلـنيمواظرػاغاتماجملؿؿعقةماًاصةم
بشؽلمتزاؼدمغلؾؿفاممرشميفماظؾؾدانماٌغاربقةمسددؼةمبفذهماظػؽةماظيتمتشؽلمأضؾقةم

ممسز مصػيمعؾقوز. ماألدرة متعرصفا ماظيت ماظؿقوالت مأطـرماظيت ماظـووؼة مدمو تـقو
ممصإنمصأطـر ماظعدد مبإعؽاغفمممظألرػالاٌؿـاضص ماظذؼن ماألذكاص مسدد معن ؼؼؾص

متعرضماٌؤظػةميفمععدالتماألعلميفمايقاةمارتػاعاظؿؽػلمباٌلـني،مخاصةمععم .
ذهماظػؽة،مطؿامػذاماٌؼالمرؤىماظدميغراصقني،موترصدماظؼدراتماٌؤدلاتقةمظؾؿؽػلمبف

ماٌع مواضعفم مقتعاؼن ماٌؤظػةش. مم،تفدف مإدي ماٌؼاربة، مػذه مخالل مقسهلعن
اظؾاحـنيماظشؾابموطذظكماظلؾطاتماظعؿوعقةمعنمأجلمواوزمايدثمواظؿقضريم
محلبم ماٌلـني مهلؤالء ماظـػلي مظالرتقاح ماظضرورؼني موايؿاؼة ماظعالج ظؿؼدؼم

محاجاتفمماًاصة.ممم
درادؿهمٌلأظةماظؿؽػلمباألذكاصمريطزمعنمخاللمصم،حممديدقديمحمؿدمأعام
ؿشابهمغؼاطماظبداػةمسؾىمرريفمغؼقضمالمؼـػيمنؼاصؿنيمتؿواجدانممضؿنم،اٌلـني

ماٌلـنيمخؿالفواال مباألذكاص ماظؿؽػل مخيص مصقؿا ماألعر. اجملؿؿعمبمػـامؼؿعؾق
مو ماظقاباغي.اىزائري ممباجملؿؿع مهؿل مجدؼدةػذه مغظرة ماثإنـوشراصقة م،اٌؼاربة

مظؾؿـؿقة،مصإنماٌؤظفمؼؼؾبماظلؤالم متػعؾهماألدرة وؼطرحهمصؾدالمعنماظؿلاؤلمسؿا
مؼؾي ممث طؿا موعن مظألدرة؟إ، ماظؿـؿقة متػعل مإعاذا مظؿقلنيم: ماظؿـؿقة متػعل معاذا ة

م؟جودةمحقاةماٌلـني
اظؿواصلمعامبنيماألجقالماظعددمعلأظةمػذاممضؿنيفمعؼاظهمممعرويفداملممؼؼرتح

بنيماآلباءمواألوالدمماظعالضةؼلائلمم،موظدىمجمؿوسةمعنماظلؽانماٌفاجرؼنمبػرغلا

                                                                                                                                   
(،مبؿؽؾقفمعنماظوزارةماٌـؿدبةمظؾؿرأةموم3112رععونم)-هؼققمعقداغيمورينمهتماذرافمغورؼةمبـغربؼطم2

ماىزائر.ذؤونماألدرةميفم
(،مطراداتمعرطزماظؾقثميفماالغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،مرضمم3101سائشةمبنمسؿارم)اذراف(م)م3

م.39
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ؼرجعممؾاظـلؾةمظؾؿؤظفصم،اٌرتؾطةمبؿارؼخماهلفرةاٌلؿعؿؾةماظؾلاغقةممرعوزوعؽاغةماظ
مطػاءاتماتؼققممذؽالموألمذكّيمؿارؼخظعواعلمغػلقة،مظصؿتماٌفاجرم ظذاتمو

إذامطاغتماظرتبقةماظيتمحازمسؾقفامعـػؿقةمطػاؼةمظؾؿؾادلمواظؿعؾريمسنمومم،اظؿواصل
ععمذظكمتؿواجدمم.واألبـاءمباءاظذاتموسنماألحادقسمؼؽونماظؽالممعؿقررامسـدماآل

ماظرصض مأو ماالغدعاج ماظؼؾول، مبأحادقس معرتؾطة مخارجقة ماظؿؿققزم،سواعل
أوماظػشل.مباظـلؾةمظؾؾاحثمصإنمػذهماظوضعقةماظغاعضةمظؾؿفاجرمموأحادقسماظـفاح

م مأدتمباىقلماألولمإديماظّؿتمألغهمملمؼؽنمظدؼه ايقميفماظؽدحمدوىمبػرغلا
ماظّؿتماغؿؼلمإديم،مومطورةماظرجوعمإديمإمبؾدهمإبأدمدسوماٌواظؽػاحمظؾؾؼاء،م ػذا

ؼؿطرقماظؽاتبمأؼضاممأوالدػمماظذؼنمملمؼؽنمظدؼفممالماٌلارموالماظطؿوحاتمغػلفا.
م« chibanis »إديمحدادمإاظرجوعإماظذيمؼلؿقؼظمباظـلؾةمظؾعدؼدمعنمإاظشقؾاغقنيإم

م مسن مؼؾقـون ماٌلؿققل، مايؾم مهؼقق مسؾى مضدرتفم مسدم مبلؾب عرب عمواظذؼن
م.ػرغلابمهصقمُؼدَصـونإعلؾمإم

واظؿـاضضاتماٌوجودةمماٌراوشاتحوصؾةمماٌؼرتحمعؼاهلايفممغرابةتوضحمشـقةم
داسميفماألفرمايم،باسؿؾارػاماٌرأةوضعقةممعنمخاللمهؾقلميفماظؼاغونماىزائري

.ماظؿؾاؼـاتطؿامتؽشفماظؿـاضضاتممومؾؾورمعؼاوعاتماظؿغقري،مُتظؽوغفامطلمجمؿؿع
ةمسؾىماظـقومبؽقػقةمنـائقةمضطؾقمعـذماالدؿؼاللػذاماظؼاغونمحلبماظؾاحـةمؼشؿغلم

ماظؿاظي مص: ماظلودقو ماظوضعيميفمم–ؽلمضطاساتمايقاة ماظؼاغون اضؿّادؼةمؼلريػا
مصمإ،ظؾشرؼعةإحنيمأنماألدرةمصخضعم مإالماظذيمؼاغونماألدرة ملمخيرجمإديماظـور

ػذامباظرشممعنممومإماظؼاصرإأسادماٌرأةمظوضعقةماالدؿؼالل،ممعنمسشرؼنمدـةبعدم
مايؼوقم ميف مباٌلاواة مؼـادؼان ماظؾذؼن ماظورين مواٌقـاق ماظددؿور معع اظؿـاضضات

راتماظطارئةميفمددؿورمواظواجؾاتمبنيماىـلني.تؿلاءلمصاحؾةماٌؼالمحولماظؿغق 
مباالغؿّارمسؾىمضائؾةم3111 ماظؿغرياتمدؼـاعقةمتلؿحمظؾؿوارـة :مػلمدؿكؾقمػذه

ماٌرأةماًاضعة؟
ؾعقدامسنمصمعدماىلد،وظؽنماغطالضامعنمُبماٌرأةظةمعلاءمالعتومعقلونمتواصلم

جلدماٌرأةمعوضوعمرػاغاتمجمؿؿعقة،مدؼـقة،مدقادقةممؼعؿربماىلدماظؾقوظوجي
األدرةمملمتؽنمصاظؿؼاظقدمواظعّرغةمؼؿعاغؼانموؼؼؿعانمبعضفؿاماظؾعض.مم،واضؿّادؼة
مبعقدة محؿىمسنمؼوعا ميفمموإنمذظك، ماٌرأة مجلد مسؾى مظؾقػاز مدعي مػـاك طان

مصإنمذظكمؼؽونم معنماالخؿالراتماظيتمتعدممظغاؼةمايػازإرفارتفاإ سؾىماألدرة
مادغلإ ماألصؾقة. مباظلالظة مالئؼةإ مإشري مأو م)نلة( متإ مخاللم،اظؾاحـةوضح معن

م موبقؾؾقوشراصقا ماظعّرؼة ماظـؼاصة ميف مباٌرأة ممخاصة مخالل مإنـوشرايف،معن هؼقق
اىلدماٌؿؿدماألولمػوم:مسؿانم)األردن(يفمنالنةممناذجمىلدماٌرأةمعظاػرموؾيم
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اياعلمظؼقمماجملؿوسةماالجؿؿاسقةماظيتمتؾؼىمصقفاماٌرأةمعرتؾطةمباألرضمبشؽلم
قرؼةمظؾضقممععاصرةمظؾدميؼرارقة،ممؼرتحاىلدماٌؿقررماظذيمؼوماظـاغيمػومم،طؾري

ماثإغلان ماظوم،وحؼوق مجلد مػو ماجملؿؿعممصقؿقشيـاظث ماػؿؿاعات مطل عوضوع
ؿوجهمؼومموزائػهماظؾقوظوجقةمواظعضوؼةوصقمػذاماظطرحماىلدممخيرتقاالدؿفالطي.

م.ضةؾضاسةمعلو ظماظؿقو لمدالظقةمأومإديدمومرعزؼةمإعام
عنمجفؿفامإديماىلدمطأداةمجـلقةميفمعؼاهلاممسيلفسرت–ايغتؿطرقمدوعـقكم

م مملحول مطوبا. ميف ماظدسارة ماألرؼافمادؿؽّال معن ماظؼادعات مظؾـلاء حقثمم،ؼؽن
مواظػؼر مم،اظؾؤس مآخر ممدوىخمرجا ماٌدؼـة مإدي ماظؿوجه ماظيتو ماظدسارة، ممماردة

م،مععؾـة0292عنمدـةممابؿداءمإحدىمأوظوؼاتماظدوظةماالذرتاطقةمؿفاأصؾقتمعؼاوع
مباظـلؾةمبقوتمدسارةماظؽراؼقبإماظيتمطاغتموصؿةمسارإمبـايربمسؾىمعاماذؿفرم

ميفماظػرتةماٌؿؿدةمعامبنياٌؼاوعةمػذهممتعرضماظؾاحـةمعلؿفداتمظلؽانماىزؼرة.
متؿطرقم،0220وم0292مدـؿقي مهلمطؿا مملم.راتفاـوسػواتفا سؾىمماظؼضاءمؼؿممرمبا

ةمػذهماٌعرطةماظطوؼؾةماٌؼاظمتلؿعرضمبشؽلمطؾري.محّرػامتممه،موظؽـةقاظدسارةمطّؾ
ماظؾطاظةمومأؼضامضدماظعؼؾقات،مووصؿاتماظعارمواظرصض.مومضدماظػؼر

مو التمراتموماظؿقو اظؿغق مإديمعنمخاللمعؼاهلامحممدي-ملامعرؼمممقلهأخريا
)والؼةماظوادي(مواظذؼنممةاظيتمررأتمسؾىماظطؼوسمواظؿؼاظقدمسـدمدؽانمضّرممترغ

درادةمػفروامعلاطـفمماظؿؼؾقدؼةمواغؿشرواميفماٌـطؼة.مترتؽزماظؾاحـةميفمذظكمسؾىم
ترىمأنمبعضمػذهميفمػذاماجملالماظّقراوي،مواظعاداتمتؾكمتّفممعوغوشراصقة

اظعواعلمتلؿعرضماظؾاحـةممل.ؿقو اظأوميفمعواجفةممتالذتماغدنرت،اظؿؼاظقدمضدم
م.إاثإدالمماظلقاديإومإاغػفارماألدرإوهّرػاميفممرياظيتمذارطتميفماظؿغق

ماظعدداٌؼاالتممادؿعراضمحمؿوىمؿؽش فؼ مؿعؼقداظعدىممسنماٌؼرتحةميفمػذا
معوضوع مؼؿضؿ ـه موماظذي معؼاربؿهتعد األدرة مزواؼا مايؾقفمم،دؼة مػي صاألدرة

موسؾىم متوازغفا مسؾى مظؾقػاز مضؿان ماألدر متضاعن ميف مأن مذظك مظؾدوظة، األدادي
ممث  موعن مبأصرادػا ماحملقط ماألدرةماظؿوازن مألػؿقة موغظرا ماجملؿؿع. مطل متوازن ة،

قمأطـرميفمأسدادمأخرىمعنمتؾؼىماظعدؼدمعنماظؿلاؤالتمعػؿوحةموهؿاجمإديماظؿعؿ 
 جمؾةمإغلاغقات.
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