الخغحراث الاحخماعُت لألؾغة الجؼاةغٍت الخضًثت
الضهخىعة :لىٍؼة س ي مدمض
كؿم علم الاحخماع حامعت البىٍغة
امللخو باللغت العغبُت
األؾغة الجؼاثغٍت هي ماؾؿت مً ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت ،وهي حٗمل ٖلى
ه٣ل ز٣اٞت اإلاجخم٘ مً ظُل بلى آزغ ،و٢ض جم صعاؾتها مً مسخل ٠الجىاهب٣ٞ ،ض
قهضث ٖضة حٛحراثٖ،لى مؿخىي البيُت والىُْٟت و َظا جماقُا م٘ الخٛحراث التي
جدضر في اإلاجخم٘ ،ولهظا ؤعصها ؤن وؿلِ الًىء ٖلى ؤَم َظٍ الخٛحراثَ ،ل
خآٞذ ؤم ٣ٞضث صوعَا ألاؾاسخي في جيكئت ألاٞغاص في مجخمٗىا الخضًض؟
امللخو باللغت لاحىبُت
La famille Algérienne est une institution liée à la
socialisation .Par ailleurs, cette institution œuvre à transférer la
culture de la société de génération en génération. Et a été étudiée
sous divers aspects, comme elle est passée par plusieurs
changements tant
au niveau de la structure qu’au niveau du
fonctionnement, et ceci en concordance avec les changements qui
se produisent au sein de la société. Cette caractéristique nous a
poussés à mettre en exergue le plus important de ces changements,
et de savoir si la famille a perdu son rôle principal dans l'éducation
?des individus

ملضمت
ًٟترى ألاهثربىلىظُىن ؤن اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي بضؤ في ق٩ل ٖال٢ت بحن الغظل
واإلاغؤة ،وؤن َظٍ الٗال٢ت ؤصث بلى بهجاب ؤَٟا ،٫وبلى ج٩ازغ مخىاجغ بلى الىظىص
الاظخماعيٞ ،الٗال٢ت ألاولى بحن ؤلاوؿان وؤلاوؿان ٢ض بضؤث في بَاع وخضة اظخماُٖت
نٛحرة ؤَلٖ ٤لحها الباخشىن اؾم ألاؾغة ؤخُاها والٗاثلت ؤخُاها ؤزغي ،وٍداو٫
الاهثربىلىظُىن صعاؾت ألاق٩ا ٫اإلاٗ٣ضة والبؿُُت للخُاة الاظخماُٖت ،و َم ٌؿٗىن
مً وعاء طل٧ ٪له بلى بصعا٢ ٥ىاهحن الخُاة الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت بالٗىصة بلى
ًىابُٗها ألاولى وج٣صخي ؤنىلها البُٗضة .وال ًسغط ٖلماء الاظخمإ ًٖ َظٍ ال٣اٖضة
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ٖىضما ًغٍضون مٗغٞت ٢اهىن الخُاة الاظخماُٖت خُض ً٨غؾىن ظهىصَم لضعاؾت
ؤلاوؿان في الخُاة الاظخماُٖت مً ؤظل بصعا ٥قب٨ت الٗال٢اث ال٣اثمت في اإلاجخم٘.
حك٩ل ألاؾغة الىىاة ألاولى ،وألاؾاؾُت للبىاء الاظخماعي ٩٦لٞ ،هي مىُل٤
الخُاة وٚاًتها ،وبالخالي ٞةن اإلاٗغٞت الكمىلُت لُبُٗت الاظخماُٖت مغَىهت باإلاٗغٞت
الٗلمُت الىاُٗ٢ت للىٓام ألاؾغي ال٣اثم في بَاعَاٞ ،اإلاجخم٘ ٦ما ًغاٍ GURWICH
مغ٦ب في ؤبؿِ خاالجه مً ظماٖاث نٛحرة م٩ىهت له ومىضعظت ُٞه جدمل ؾماجه،
ُٞما ًخٗل ٤بُبُٗتها وخغ٦ت جٟاٖلها٦ ،ما جخ٩ىن َظٍ الجماٖاث الهٛحرة مً ؤٞغاص
جغبُهم ٖال٢اث مدضصة حٗ٨ـ بلى خض بُٗض ق٩ل الٗال٢اث التي ج٣ىم في بَاع
اإلاجخم٘ ال٨بحر.
 /1نعىبت الضعاؾت العلمُت لألؾغة:
بن صعاؾت ألاؾغة مؿإلت نٗبت للٛاًت ،ل٨جها جشحر ٦شحرا اَخمام الباخشحن ،وعبما
طل ٪عاظ٘ بلى الاجها ٫الىزُ ٤بها ،وما ًدُِ بها مً هٓم وٖاصاث وج٣الُض
وؤٖغا ،...ٝباإلياٞت بلى مسخل ٠الجىاهب الغوخُت والٗاَُٟت.
ل٣ض اَخم ٖلماء الاظخمإ بضعاؾت ألاؾغة -زهىنا في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن
الٗكغًٍ -هٓغا لالعجباٍ الىَُض بُجها وبحن الٓىاَغ الاظخماُٖت ألازغي ٧اهدغاٝ
ألاخضار واهدكاع الجغاثم والدؿغب اإلاضعسخي ونغإ ألاظُا ٫والاهخداع ...و٧ل ما له
ٖال٢ت بالخيكئت الاظخماُٖت للٟغصٞ ،األؾغة جلٗب صوعا في " ج٩ىًٍ شخهُت ألابىاء
1
وجيكئتهم الاظخماُٖت و٣ٞا للىٓام الش٣افي والاظخماعي الٗام في اإلاجخم٘".
٦شحرا ما همُل بلى ببضاء آعاءها خىَ ٫ظٍ اإلااؾؿت الخُىٍت اهُال٢ا مً مٗاٌكدىا
لجىها ألاؾغي بضٞئه ؤو خغماهه ...صون اٖخباع ألي هٓغٍت اظخماُٖتَ ،ظا ما ٌٗ٨ـ في
الىاٖ ٘٢ضم وظىص انُالح واضر ومًبىٍ لألؾغة ًخٖ ٤ٟلُه ٖلماء الاظخمإ
لخٗضص ألاهماٍ ألاؾغٍت وخؿاؾُت اإلاىيىٕ ،وَىا ٥مً الباخشحن مً ًغون ؤهه ًجب
ٖىض صعاؾت ألاؾغة اللجىء والاؾخٗاهت بمجمىٖت مً الٗلىم ٗ٦لم ألاظىت والدكغَ٘
وال٣اهىن وٖلم الىٟـ وختى الا٢خهاص ...ختى جًٟي ٖلى صعاؾتها هىٖا مً ؤلاًًاح،2
. 1مؿٗىص َُٟا ،ٝاإلاك٨الث الاظخماُٖت الىاظمت ًٖ الهجغة الخاعظُت ،عؾالت م٣ضمت لضاثغة
ٖلم الاظخمإ لىُل صًبلىم الضعاؾاث اإلاٗم٣ت في ٖلم الاظخمإ ،مٗهض الٗلىم الاظخماُٖت ،ظامٗت
٢ؿىُُىت ،1980-1979 ،م .81
 2ؾىاء الخىلي ،لاؾغة و الخُاة العاةلُت،ال٣اَغة،صاع اإلاٗغٞت ،1978،م.81
9

وم٘ طل ٪جب٣ى ألاؾغة خ٣ُ٣ت٦ ،ما ٢ضعَا ٖلماء الاظخمإ و٦ما ؤصتها الىزاث٤
الخاعٍسُتٖ ،لما ؤجها ج٣ىم ٖلى مبضؤ" الغوابِ الٗاَُٟت ٧الخىان اإلاخباص ٫بحن
الؼوظحن وخىى آلاباء ٖلى ألابىاء والبر بالىالضًً" ،1بن ألاؾغة هي -بىىٍا -الخلُت
ألاولى ،وهي مجا ٫زهب للضعاؾاث الاظخماُٖت اإلاٗم٣ت.
َظا ،وحٗض ألاؾغة ؤًًا هٓاما ٖاإلاُا ،ما صامذ مً ؤَم م٣ىماث الىظىص
ؤلاوؿاوي ،وزمت ٖال٢ت وَُضة بحن ألاؾغة والؼواطٞ ،الؼواط ْاَغة اظخماُٖت وؾلى٥
اظخماعي زاي٘ إلاجمىٖت مً الكٗاثغ والُ٣ىؽ والىٓم والاخخٟاالث ،ؤما التزاوط
ٞهى ْاَغة ٞحزًىلىظُت بدخت ،وال جخدىَ ٫ظٍ الٗملُت ألازحرة بلى ػواط بال بسًىٖها
إلاجمىٖت مً ال٣ىاٖض التي ًٖ َغٍ٣ها جخ٩ىن " ألاؾغة" ،ومً زم ًخدى ٫التزاوط بلى
ػواط جسخل ٠اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت في ُُٟ٦اجه مً ازخُاع ال٣غًٍ ،وٖضص ألاػواط،
والؿً اإلادضصة للؼواط ،ومغاؾُمه...
بن هٓام ألاؾغة هٓام اظخماعي ً٣غعٍ الٗ٣ل الجمعي و جهُلر ٖلُه الجماٖاث،
و لِـ هٓاما َبُُٗا ج٣غعٍ صوا ٘ٞو م٣خًُاث الٛغٍؼةٞ 2،هي الىؾِ الاظخماعي
الظي ٌكب٘ الضوا ٘ٞالُبُُٗت للٟغص ،وٍد ٤٣ؤلاقبإ الٗاَٟي والجيسخيٗ٦ ،اَٟت
ألابىة وألامىمت ،وَظا لخ٣لُو الٟجىة بحن ؤؾلىب الخُاة صازل ألاؾغة وبحن ما َى
مىظىص في بَاع اإلاجخم٘ ال٨بحر ،م٘ الٗلم ؤن وظىص ألاؾغة عَحن بىظىص هٓام
اظخماعي ّ
ًدضص الهلت ال٣اهىهُت وألازالُ٢ت و ًًٗها جدذ ع٢ابت اإلاجخم٘ 3.وجب٣ى
ألاؾغة الىٓام الظي بًٟله ً٨دؿب الُٟل بوؿاهِخه و شخهِخه ،و ٞحها جدضص
الُغ ١اإلاشلى لتربُت الُٟل و جغوًٍه* لُهبذ ٧اثىا اظخماُٖا مكبٗا بش٣اٞت مجخمٗه
و ٖهغٍ ،و مً ًى٨غ ؤن ألاؾغة هي الجماٖت ألاولى التي ًخٗامل مٗا الُٟل وَِٗل
ٞحها الؿىىاث ألاولى مً خُاجهَ ،ظٍ الؿىىاث التي جإ٦ض ٖلماء الىٟـ و التربُت ،ؤن
لها الخإزحر الخاؾم في حكُ٨ل شخهُت الُٟل و َبٗه اظخماُٖا بك٩ل ًب٣ى مٗه
َى ٫الخُاة ،و في ٧ل الىىاحي الصخهُت ،ؾىاء الجؿمُت ؤو الٗ٣لُت ؤو الىظضاهُت ؤو
الخلُ٣ت ؤو الىٟؿُت.
 1الٗغبي بستي ،التربُت العاةلُت في إلاؾالم ،الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،1991 ،م.
ٖ. 2لي ٖبض الىاخض واقي ،لاؾغة و املجخمع ،مهغ ،صاع الجهًت للُُاٖت
واليكغ،7،1977ٍ،م.م.157-156
. 3ػٍضان ٖبض الباقي ،لاؾغة و الُفىلت ،ال٣اَغة ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،1980،م.48
* .جغوٌٍ الُٟل :مهُلر اؾخٗمله صوع ٧اًم للضاللت ٖلى الخيكئت الاظخماُٖت
10

اجٖ ٤ٟلماء الاظخمإ ٖلى ؤن ؤو ٫هىٕ مً ؤهىإ ألاؾغ التي ْهغث ٖلى مؿغح
الخُاة الاظخماُٖت٧ ،ان طا َبُٗت ٖاثلُت صًيُت ،وؤَلٖ ٤لى َظا الىىٕ مً
الجماٖاث اؾم الٗكحرة  ،CLANG1و الٗكحرة ظماٖت اظخماُٖت -صًيُت ًد٨مها
الىٓام الُىَمي *.TOTEMISME
/2لاقياٌ لاؾاؾُت لألؾغة:
جسخل ٠الخهيُٟاث ٖمىما بازخال ٝاإلاٗاًحر واإلا٣اًِـ ؤو الخلُٟاث اإلاإزىطة بٗحن
الاٖخباع مً َغَ ٝظا الباخض ؤو طا ،٥و٢ض جًمىذ ماؾؿت ألاؾغة ٖضة جهيُٟاث
جمسًذ ٖجها الٗضًض مً ألاق٩ا ،٫وهٓغا لُبُٗت مىيىٕ ووظهت َظا البدض ٞةهىا
ؾى ٝوٗغى الخهيُ ٠الخالي:
 -1/2لاؾغة املمخضة:
ٌٗغٞها ص .مهُٟى بىجٟىىقذ ؤجها جخإل ٠مً ؤؾغجحن هىوٍخحن ؤو ؤ٦ثر ،جغجبِ
مً زال ٫امخضاص ٖال٢ت الابً باألب ،وهي ٖلى الٗمىم جخ٩ىن مً زالزت ؤظُاٞ ٫إ٦ثر،
ٌِٗل مٗٓمهم خُاة ا٢خهاصًت مكتر٦ت جدذ عثاؾت عثِـ الٗاثلت ،وَظا الىىٕ مً
ألاؾغ ً٣ىي وًٍٗ٦ ٠ىٓام اظخماعي جبٗا لٗضة ٖىامل٧ ،الؼواط و الُال ١و اإلاجا٫
الؿ٨جي ...وَٛلب وظىصَا في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ٖلى الخهىم ،وَظٍ ألاؾغة قاملت
و٦بحرة ،وجخىلى جهغٍ ٠ؤمىعٍ بظاتها ،و٢ض حؿمي مىُ٣ت بإ٦ملها باؾم ٖاثلت" السخي
ٞالن٦ "،ما َى الخا ٫في بٌٗ مىاَ ٤ال٣باثل في اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
 -2/2لاؾغة الىىوٍت
ًخ٩ىن َظا الك٩ل مً ألاؾغ مً الؼوط و الؼوظت و ؤبىائهما ٚحر البالٛحن ،و حٗض
اؾتهالُ٦ت ؤ٦ثر مجها وخضة بهخاظُت ،وجخه ٠خالُا بًٗ ٠الغوابِ ال٣غابُت ،و٢ض
ل٣ي َظا الك٩ل مً ألاؾغ اَخمام ٖلماء الاظخمإ ،وٖلى عؤؾهم جال٩ىث باعؾىهؼ
( )Talcott Parsonsالظي ؤظغي ٖضة ؤبدار خى ٫ألاؾغة الؼواظُت -ألامغٍُ٨ت ،و٢ض
بضؤ َظا الك٩ل مً ألاؾغة ًٓهغ خضًشا في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ،وزهىنا في اإلاضن،
هٓغا للخدى ٫البىاجي لألؾغة الجؼاثغٍت ،وُٞما ًلي ؤَم زهاثهها:

.1الؿُض مدمىص بضوي ،املجخمع و املكىالث الاحخماعُت ،الاؾ٨ىضعٍت ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت، ،
 ،1988م .186
الُىَم قٗاع ؤو ٧اثً م٣ضؽ حٗخ٣ض ظماٖت الٗكحرة اجها اهدضعث مىه* .
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 جخ٩ىن ٖلى ؤؾاؽ الازخُاع الخغ في الؼواطٞ ،هى ػواط بحن ألاٞغاص ؤ٦ثر مىه اعجباَابحن ألاؾغ.
 الاؾخ٣ال ٫في الؿ ً٨واإلاِٗكت ،وما ًىجغ ٖىه مً اؾخ٣ال ٫في خ٣ى ١اإلالُ٨توألا٩ٞاع ،بط ٦شحرا ما حٗخمض َظٍ ألاؾغة في جماؾ٨ها ٖلى الجظب الجيسخي بحن
1
الجيسخي بحن الؼوظحن وٖلى الهضا٢ت بحن آلاباء وألابىاء.
 ًخمخ٘ ؤٞغاصَا بضعظت ٦بحرة مً الٟغصًت والخدغع الىاضر مً الًبِ ألاؾغي،وحٗلى مهلخت الٟغص ٖلى مهلخت ألاؾغة.
و ججضع ؤلاقاعة بلى" ؤن َظا الخهيُ ٠لألؾغ َى جهيُ ٠هٓغي  ،ِ٣ٞألن ٚالبُت
الضعاؾاث ؤزبدذ ؤهه ال جىظض ؤؾغة ممخضة زالهت وال ؤؾغة هىاجُت زالهت".2
/3الىْاةف العامت لألؾغة:
حٗخبر ألاؾغة هٓاما ووخضة اظخماُٖت ؤؾاؾُت لغٖاًت الٟغص وج٩ىًٍ شخهِخه،
ٞهي طل ٪اإلاجخم٘ الهٛحر اإلاخ٩امل و َُئت ؤؾاؾُت ج٣ىم بةهجاػ الٗضًض مً
الىْاثً ،٠خٗلم الُٟل بًٟلها مسخل ٠الخبراث و اإلاهاعاث وَغ ١الخ٨ٟحر والؿلى،٥
و٢ض اجٖ ٤ٟلماء الاظخمإ ٖلى ؤن ألاؾغة – ب ٌٛالىٓغ ًٖ ق٩لها و جغُ٦بها – ج٣ىم
بٗضة وْاث ٠ؤؾاؾُت ال ًم ً٨ؤن ج٣ىم بها ماؾؿاث ؤزغي ،و لٗل ؤَم َظٍ
الىْاث ٠ما ًلي:
 -1/3الىُْفت البُىلىحُت:
حٗض مً بحن الىْاث ٠اإلاهمت لألؾغة ،وهي جخمشل في ؤلاهجاب والخىاؾل وخٟٔ
الىىٕ مً الاه٣غاى والٟىاء ًٖ َغٍ ٤بعياء الخبرٖاث بهىعة ً٣غَا اإلاجخم٘،
ٞاألؾغة هي التي جد ٟٔاإلاجخم٘ مً الاه٣غاى و الٟىاءٞ ،اؾخمغاع الًٗىٍت
الاظخماُٖت مغَىن باؾخمغاع ب٣اء ألاؾغة ،3وٖلى طل ٪حٗخبر ألاؾغة هي اإلاؿاولت ًٖ
بهجاب ألاَٟا ،٫وما ًخٗل ٤بظل ٪مً عٖاًت صخُت و ظؿمُت ؾلُمت ....بما ٌؿهم في
الىمى الؿلُم للُٟل بُىلىظُا ،وٚحرَا مً اإلاُالب اإلااصًت ألازغي للمدآٞت ٖلى
.1مدمض ٖاَُٚ ٠ض ،كامىؽ علم الاحخماع ،الاؾ٨ىضعٍت ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خاب،1979،م .179
 .2مؿٗىصة ٦ؿا ،٫مكيلت الُالق في املجخمع الجؼاةغي ،الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبىٖاث
الجامُٗت ،1986،م .24
 .3عابذ جغ٧ي ،أنىٌ التربُت و الخعلُم ،الجؼاةغ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،1990،م .171
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خُاجه وخماًخه مً ألازُاع الخاعظُت ،ختى ًم ً٨بهجاب ؤَٟا ٫جخىٞغ ٞحهم ٧اٞت
1
الكغوٍ الصخُت الالػمت ،وم٨خملي الصخت الجؿمُت والٗ٣لُت.
 -2/3الىُْفت التربىٍت:
مً البضًهي ؤن لألؾغة صوعَا الهام الظي ال ًى٨غ في جيكئت ؾىٍت جخ ٤ٟو مٗاًحر
وُ٢م اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُه٦ " ،ما البؿخان ًدخاط بلى بؿخاوي ًخٗهضٍ بالخغر
والؼعٕ٦ ،ظل ٪الُٟل ًدخاط بلى ّ
مغب ٌٗخجي به في البِذ وٍدمُه مً ٧ل اإلاازغاث
الًاعة وٍهىهه مً البِئت اإلاٟؿضة ،2"...مً طل ٪هٟهم ؤن ألاؾغة هي طل ٪الىٖاء
الاظخماعي الظي جىمى ُٞه بظوع الصخهُت ؤلاوؿاهُت ،الخخىائها ٖلى جغُ٦ب مً
الخٟاٖالث الىٟؿُت والاظخماُٖت اإلاٗ٣ضة ،وحٗض مغخلت الُٟىلت مً ؤزُغ اإلاغاخل
في همى الٟغص إلاا لها مً ؤَمُت ٢هىي في ج٩ىًٍ شخهِخه ًٖ َغٍ ٤ه٣ل اإلاهاعاث
واإلاٗخ٣ضاث و٦ظا ؤهماٍ الؿلى ٥اإلاسخلٟت ،طل ٪ؤن الُٟل زال ٫ؾىىاث ٖمغٍ
ألاولى ً٩ىن ؤ٦ثر ٖغيت للدكُ٨ل ،وؤ٦ثر ٢ابلُت للخإ٢لم م٘ زهاثو اإلادُِ ؾىاء
صازل ألاؾغة ؤو زاعظها ،وٖلُه ٧اهذ التربُت مً بحن ألامىع الهامت التي ًىلحها ٖلماء
3
الىٟـ اَخماما بالٛا ألجها " حٗخجي بالؿلى ٥ؤلاوؿاوي وجىمُخه و جُىٍغٍ وحُٛحرٍ"،
وفي البِذ جخاح البِئت الخيكئىٍت للُٟل ،خُض ً٩ىن همىٍ ؾلُما ٦ما ّ
حؿهل له
ألاؾغة ٖملُت الاهضماط الاظخماعي.
 -3/3الىُْفت الاكخهاصًت:
جخمشل في الخٗاون الا٢خهاصي صازل ألاؾغة ،وبن الازخال ٝالٟحزًىلىظُت بحن
الغظل واإلاغؤة ٢ض ظٗل ألاؾغة وخضة مخ٩املت مدضصة و٣ٞا لىىٕ الٗملٞ ،إٖما٫
الغظل زاعط البِذ جخ٩امل ا٢خهاصًا م٘ ؤٖما ٫اإلاغؤة صازلهّ ،
مما ًجٗل ألاؾغة
وخضة مىخجت مخٗاوهتٞ ،ةطا ٧ان الاجها ٫الجيسخي ًاصي بلى ج٣ىٍت الٗال٢اث
الاظخماُٖت بحن الؼوظحنٞ ،ةن الخٗاون الا٢خهاصي ًاصي بلى ج٣ىٍت الٗال٢اث

 .1زحري زلُل الجمُل ،الاججاَاث املعانغة في صعاؾت لاؾغة و الُفىلت ،الاؾ٨ىضعٍت ،اإلا٨خب
اإلاجخم٘ الخضًض ،1993،م.27
 .2مدمض ُُٖت ألابغاشخي ،الُفىلت ناوعت املؿخلبل ،ال٣اَغة ،م٨خبت ألاهجلى -مهغٍت،1963،
م.13
 .3مدمض لبِب الىجُجي ،لاؾـ الاحخماعُت للتربُت ،ال٣اَغة ،م٨خبت الاهجلى -مهغٍت،
ٍ ،4،1971م.17
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الاظخماُٖت ألٞغاص ألاؾغة ٩٦ل ،ألهه ًازغ ٖلى ؾلىُ٦اث ؤٞغاصَا واججاَاتهم وحٗاملهم
م٘ آلازغًٍ ،...و٧ل ما له ٖال٢ت بالٗىاًت ،والغٖاًت الصخُت ،والخٗلُمُت للُٟل.
 -4/3الىُْفت الىفؿُت:
جىدهغ َظٍ الىُْٟت في الخ٩امل الٗاَٟي والاهٟٗالي ألًٖائها مً زال ٫ما
جىٞغٍ مً ُٖ ٠وخىان و ؤمً واؾخ٣غاع هٟسخي ،م٘ جىٞحر الخاظت الضاثمت بلى الىص
والخىان م٘ ألام وألابٞ ،ىجاح ألاؾغة في تهُئت الجى الىٟسخي اإلاىاؾب للُٟل ًخى٠٢
ٖلى مضي ما جىٞغٍ مً ججاوب ٖاَٟي وٖال٢اث َُبت بحن الؼوظحن و ظى مملىء
بالش٣ت و الىٞاءٗٞ ،...ىضما ً٣ى ٫شخو ما ؤن اإلا٩ان ًجٗله قٗغ بإهه بحن ؤَله ،ما
َى بال صلُل ٢اَ٘ ٖلى ؤَمُت ألاؾغة في جىٞحر الجى اإلاملىء بالُمإهِىت وألامً.
 -3/5الىُْفت الاحخماعُت:
ألاؾغة هي اإلااؾؿت التي ج٣ىم بٗملُت الخيكئت الاظخماُٖت ؤو الخُبُ٘ الاظخماعي
للُٟل ،خُض ًخٗغ ٝالُٟل ٖلى الخ٣ى ١والىاظباث وال٣ىاهحن والٗاصاث وألاٖغاٝ
والخ٣الُض..ألن الُٟل لِـ مل٩ا لىالضًه ٞدـ وبهما َى ًٖى في اإلاجخم٘ ألا٦بر الظي
ًيخمي بلُه ظمُٗهم و ٌِٗكىن ُٞه ،وٍخٗلم الُٟل في ألاؾغة ؤؾالُب اإلاٗاملت
والخأل ٠والهضا٢اث والاٖترا ٝبد٣ى ١الٛحر واللٛت وجغار اإلاجخم٘ وز٣اٞخه ،ألامغ
الظي ًجٗله طو مكاع٦ت اظخماُٖت ٗٞالت واًجابُت ،و٧ل طلً ٪خد ٤٣مً مداولت
آلاباء حكُ٨ل الُٟل بدؿب ما ًغٚبىن وما جغٚبه ز٣اٞت اإلاجخم٘ ،بمٗجى " حٗلُم
الامخشا ٫إلاُالب اإلاجخم٘ و الاهضماط في ز٣اٞخه ،وبجبإ ج٣الُضٍ ،والخًىٕ اللتزاماجه
ومىجؼاث آلازغًٍ" 1ولظل ٪حٗخبر مغخلت الغياٖت و الُٟىلت اإلاب٨غة لضي الُٟل
طاث ؤَمُت بالٛت في حكُ٨ل شخهِخه ،ألهه ً٩ىن زايٗا لؿلُان ظماٖت ألاؾغة
وؾهل الخإزغ٢ ،لُل الخبرة ،يُٗ ٠ؤلاعاصة ،مىٗضم الخُلت ،في خاظت بلى ؤؾغة حٗىله
و بلى ظماٖت حٗلمه و جغبُه ،م٘ الٗلم ؤن ل٩ل ؤؾغة ٢الب زام مً الاججاَاث
والُ٣م ًخمخ٘ بها ؤٞغاصَا صون ؾىاَم ،و ًم ً٨ؤن هد٨م ٖلى ؤؾغة ما بمؿخىي
اظخماعي مٗحن مً ٢امىؽ ألاَٟا ٫اللٛىي ؤو ختى مً َغٍ٣ت جغجِب ألازار ،...و مً
الىاضر ؤن ألاؾغة التي ً٩ىن مؿخىاَا الاظخماعي مخضهُا ٣ٞحرة في الترار الاظخماعي
اإلامحز لها.

 .1ؾُض عمًان ،ععاًت لاؾغة ،الاؾ٨ىضعٍت ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض ،بضون جاعٍش ،م .18
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 -6/3الىُْفت الثلافُت:
وجخمشل في ُُٟ٦ت جيكئت الُٟل ز٣اُٞا ،بط ؤن ألاؾغة ً ٘٣الضوع الهام في جد٤ُ٣
الخُبُ٘ الش٣افي الؿلُم ،الظي ًخ ٤ٟوالىمِ الٗام لش٣اٞت اإلاجخم٘ ،مً زال ٫حٗلم
الُٟل لٛت ٢ىمه وا٦دؿاب مسخل ٠اإلاٟغصاث الش٣اُٞت ؾىاء ًٖ َغٍ ٤اللٛت ؤو
بىؾاثل ؤزغي مخىىٖت جبٗا لُبُٗت الخٟاٖل ألاؾغي طي الضوع ال٨بحر في ه٣ل الش٣اٞت
للُٟل ،و ٦ظا في صمج شخهِخه ،ما صام َظا الُٟل ٢ابال الؾدُٗاب ز٣اٞت
1
مجخمٗه.
 -7/3الىُْفت لازالكُت:
جغجبِ َظٍ الىُْٟت بضوع ألاؾغة في جىمُت الٗاصاث والاججاَاث والُ٣م
الؿلىُ٦ت اإلاغٚىب ٞحها ،و٦ظا ألازال ١الخؿىت وٞىىن الخٗامل م٘ الٛحر مً اخترام
وج٣ضًغ ؤًًا ،وٍخٗلم صازل ؤؾغجه اخترام ممخل٩اث الٛحر وخ٣ى٢هم ،وٖاصاث
الىٓاٞت وألاها٢ت وآصاب الُٗام واإلاصخي والىىم٧ ...ل ما له ٖال٢ت بالظو ١والجما٫
واإلاىؾُ٣ى والٟىىن وآلاصاب الٗلىم وخب الٛحر والخحر.
 -8/3الىُْفت الضًيُت:
ً٣ىٖ ٫لماء الاظخمإ ؤن الضًً ْاَغة اظخماُٖت في ظمُ٘ اإلاجخمٗاث البضاثُت
والغاُ٢ت ٖلى خض ؾىاء ،و ألاؾغة هي التي ج٣ىم بىي٘ ألاؾـ ألاولى للٗاَٟت وال٨ٟغة
الضًيُت ٖىض الُٟل ،وجُبٗه بُاب٘ صًجي مٗحن ،وطل ٪بخٗلُم ؤٞغاصَا الكغاج٘
الضًيُت ٧الهالة و٢غاءة ال٨خب الضًيُت وُُٟ٦ت مماعؾت الُ٣ىؽ الكٗاثغ
والخٗبضًت...الخ.
 /4جُىع وْاةف لاؾغة:
ل٣ض ُٗ٢ذ ألاؾغة مىظ بضاًت ؤلاوؿاهُت بلى الٗهغ الخضًض مغاخل مخٗضصة مً
الخُىع ،و قهضث ؤخضازا مسخلٟت بازخال ٝألاػمىت والكٗىب وطل ٪في ؤمىع ٦شحرة،
ؤَمها الخُىع في بيُتها ووْاثٟها ،وم٘ مُل٘ ال٣غن الشامً ٖكغ ؤزظ مجا ٫الخُاة
الاظخماُٖت ًدؿم -زهىنا بٗض الشىعة الهىاُٖت والخُىع الخ٨ىىلىجي الؿغَ٘ -بىمى
الخُاباث اإلاىاصًت بُ٣م الاؾخ٣اللُت والخغٍت واإلاؿاواة بؿً الجيؿحن.

 1ط٧اء الخغ ،الُفل العغبي و زلافت املجخمع ،بحروث ،صاع الخضازت للُباٖت و اليكغ،1،1984ٍ ،
م 27
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٣ٞض حٛحر ؤؾلىب الازخُاع للؼواط وحٗؼػث اؾخ٣اللُت الؼوظحن ماصًا و م٩اهُا ًٖ
ألاؾغة ألانلُت ،و٢ض اعجٟٗذ بك٩ل مظَل وؿب اليؿاء الٗامالث ،وجؼاًضث
مٗضالث الُال ،١واؾخٟدلذ ْاَغة الخ ٪٨ٟألاؾغي 1..بن ألاؾغة هي طل ٪الىمِ
الش٣افي الكامل لُغ ١اإلاِٗكت والخ٨ٟحر التي جمحزَا ،بما ًىلض هىٖا مً الترار
الاظخماعي واليؿُج الخًاعي اإلاٗ٣ض الظي ًىلض ُٞه الُٟل وٍيكإ يمىه مً زال٫
ٖملُت الخُبُ٘ مً الترار الاظخماعي ،وفي ْل الخٛحر الؿغَ٘ -الظي ٌٗخبر ؾمت َظا
الٗهغ -حٛحرث ألاوكُت الا٢خهاصًت و الىٓام الاظخماعي و الترُ٦بت الؿ٩اهُت
وؤؾالُب و ؤهماٍ الؿلى ٥والخ٨ٟحر وؤوؿا ١الُ٣م والاججاَاث و الٗال٢اث ،ومجمل
الؿماث ال٣اُٞت الخانت باإلاجخم٘٧ ،...ل طل ٪مً قإهه ؤن ٌٛحر َبُٗت صوع ألاؾغة
٧ىخضة جغبىٍت وها٢لت للترار الش٣افي ٖبر ألاظُا ،٫هدى ٢هىع صوع ألاب وألام في ؤصاء
الضوع التربىي ،و حُٛحر ؤؾالُب الخيكئت الاظخماُٖت للُٟلٞ ،دضازت ؾً الؼوظُت
وٖضم مغوعَا بسبراث جيكئىٍت ٖضًضة هي ؤخض الٗىامل ألاؾاؾُت في ٖضم ٢ضعة
ألاؾغة ٖلى ؤصاء صوعَا التربىي في الى٢ذ الغاًَ ،ؤمام جدغع آلاباء مً الُ٣ىص ألاؾغٍت
وججاوب ال٨باع( ألاظضاص) ،مما ً٣ٟض الىالضًً الخبرة ال٩اُٞت في ؤؾالُب الخيكئت
الاظخماُٖت ،ختى وبن ٧ان ؤخضَما ؤو ٦الَما طو مؿخىي حٗلُمي ٖاٞ ،٫خدغع قباب
الُىم مً الُ٣ىص وألاوامغ والىىاهي ألاؾغٍت والاؾخ٣ال ٫بالؿ ً٨الخام بٗض الؼواط
ؤمام ػٍاصة ؤما ٫و َمىح الٟغص في الخدغع في ظمُ٘ الجىاهب ،ؤي ٠بلى طلٖ ٪ضم
الخ٩اٞا بحن الؼوظحن الظي ٌٗض مً ؤخض الٗىامل التي جازغ ٖلى ألاصاء الٟٗا٫
لضوعَما الخيكئىي ،هٓغا لٗضم اجٟا ١الؼوظحن ٖلى ألاهماٍ وألاؾالُب التربىٍت
والاججاَاث الىالضًت* واإلاٟغصاث الش٣اُٞت ،...التي ًجب ه٣لها بلى الُٟل ،مما ٢ض
ًاصي بلى ايُغاباث وجىاً٢اث في هىُٖت ال٣غاعاث التربىٍت التي ًخسظَا ٧ل مجهما.
وَىاٖ ٥امل آزغ ًخضزل في الخإزحر ٖلى ٢ضعة ألاؾغة الخضًشت ٖلى ؤصاء وُْٟت
الخيكئت الاظخماُٖت ،و َى زغوط ألام للٗمل و جغ ٥ألاَٟا ٫لضوع الخًاهت الٛحر
مٗضة وال اإلااَلت خ٣ُ٣ت ألصاء مهمت الخيكئت الاظخماُٖت ٖلى ؤ٦مل وظه ،ؤي ٠بلى
Andrée Michel ,sociologie de la famille et du mariage, France, presse universitaire, .1
2eme édition,1978,p136.
* ً٣هض باالججاٍ ؤلىالضيَ ،غٍ٣ت بصعا ٥آلاباء لضوعَم ؤلىالضي اإلاازغ ٖلى اججاَاتهم ٦أباء
وؤمهاث.
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طلٖ ٪امل آزغ ال ً٣ل ؤَمُت وَى اإلاؿخىي الخٗلُمي لألب وألام ،الظي ٢ض ً٩ىن ؤخض
جل ٪الٗىامل التي جازغ بلى خض بُٗض في ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت ،الن اإلاؿخىي
الخٗلُمي** "صاٖ ٫لى الخبراث اإلا٨دؿبت للىالضًً مً زال ٫اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت
والُىمُت التي ٖاٌكىَا ؤزىاء ٞترة حٗلُمهم ،والتي ماػالىا ٌِٗكىجها ؤًًا في يىء
جل ٪الخبراث اإلا٨دؿبتٌ .ؿاٖض الخٗلُم ألابىان بهٟت زانت ٖلى جىمُت مىاَبهم
وتهُئت ؾبل الخ٨ٟحر اإلاىيىعي في مسخل ٠مؿاثل الخيكئت الاظخماُٖت٦ ،ما ؤن جل٪
الخبراث اإلاخىٞغة لضي الىالضًً جهبذ مغظٗا ٌؿاٖضَما ٖلى جيكئت ألابىاء و حكُ٨ل
وؿ٣هم الُ٣مي.
حكحر بٌٗ الضعاؾاث بلى الخباًً الىاضر في اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ،و٦ظل٪
الخباًً في اإلاؿخىي الخٗلُمي بحن آلاباء وألامهاث مً ؤؾغة ألزغي ،ؤو في صازل ألاؾغة
الىاخضة ٢ض ٌٗ٨ـ جباًىا في جل ٪الخبراث والخجاعب وألا٩ٞاع والؿلى٧اث التي جى٣ل
بلى ألاَٟا.٫
وبظلٞ ٪ةن ألاؾغة الخضًشت ،هدُجت الخباًً في اإلاؿخىي الخٗلُمي بحن الىالضًً
ّ
وزهىنا طوي اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت اإلاىسًٟت ،مً قإهه ؤن ً٣لو ٗٞالُت صوعَا
في جىمُت الُ٣م اإلاغٚىبت لضي ألابىاء ،ي ٠بلى طل٢ ٪لت الخٟاٖل اللٟٓي بحن ؤٞغاص
ألاؾغة الخضًشت ،التي ال حُٗي ٞغنا للخىاع ألاؾغي والخىى ألابىي و الى٣ل الش٣افي ،و
لغبما ًخضزل ٖامل آزغ ،اإلاخمشل في حجم ألاؾغة الظي ّ
ٌٗض ٖامال َاما مازغا ٖلى
ؤصاء ألاب وألام لضوعَما الخيكئىي٣ٞ ،ض بُيذ الضعاؾاث الٗلمُت ؤن ػٍاصة حجم
ألاؾغة ٌٗض ٖبئا ٖلى التربُت زهىنا بطا اعجبِ طل ٪اإلاٟهىم ببٌٗ الُ٣م -الؿاثضة
مشال في ألاؾغ الجؼاثغٍت -مً جباًً م٩اهت ألابىاء جبٗا للجيـ وجٟهُل الظ٧ىع ٖلى
ؤلاهار٦ ،ما ّ
ؤن اوكٛا ٫آلاباء بالٗمل ،وٖضم الاَخمام بم٣خًُاث التربُت الؿلُمت،
ومخُلباث الخيكئت الاظخماُٖت لألبىاء ًجٗل ألامهاث ًُىعن هٓغة ؾلبُت ًٖ الضوع
التربىي للؼوط اججاٍ ألابىاء ،و٢ض ًاصي طل ٪بلى جضزل ؤٞغاص ألاؾغة ال٨بحرة في ُٚاب
ابجهم بالخىظحهاث وألاوامغ خى ٫جغبُت ألابىاء مخىاؾحن بظل ٪الضوع الجىَغي ألام في
جيكئت ؤبىائها ومضَم بالخىان وألامً الٗاَٟي ،بط ج٩ىن ألام ٚحر عايُت في بٌٗ

**٣ً .هض به ههِب الٟغص مً الخٗلُم ،ؤو صعظت جدهُله الضعاسخي ،او َى ال٣ضع الخٗلُمي الظي
ونل بلُه ؤزىاء الخُاة الضعاؾُت.
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اإلاىا ًٖ ٠٢ألا٩ٞاع والؿلى٧اث التي جيخ٣ل بلى ؤبىائها زانت بطا ٧اهذ طاث مؿخىي
حٗلُمي ٖا ٫م٣اعهت بإٞغاص ألاؾغة ال٨بحرة.
باإلياٞت بلى َظٍ الٗىامل التي جازغ ٖلى ألاؾغة الُىم في ؤصاء ٖملُت الخيكئت
الاظخماُٖت للُٟلَ ،ىاٖ ٥ىامل زاعظُت ؤزغي ،هظ٦غ مجها:
 ٖضم ويىح الخِ التربىي الٗام لخيكئت ألاٞغاص م٘ ُٚاب ٞلؿٟت جغبىٍت هاظٗت. اهسٟاى اإلاؿخىي الا٢خهاصي الٗام للضولت و اهسٟاى مؿخىي الٟغص مً الضزلال٣ىمي.
 اهدكاع ألامُت ب٩ل ؤبٗاصَا. الهجغة هدى اإلاضن و مىاَ ٤الجظب الخ٨ىىلىجي بدشا ًٖ الغػ.١ الٟؿاص الؿُاسخي و اهدكاع ُ٢م الاهتهاػٍت واإلادؿىبُت و الؿلبُت.وبظلٞ ٪ةن ألاؾغة بك٩ل ٖام ،وألاؾغة الجؼاثغٍت بك٩ل زام ،ج٩اص ج٣ٟض
وْاثٟها التي ج٣ىم بها بٛغى الخيكئت الاظخماُٖت الؿلُمت لألبىاء ،لٗضم ٢ضعتها ٖلى
مىاظهت ؤو مىا٦بت الخٛحراث اإلادؿاعٖت الؿاثضة في اإلاجخم٘ في الى٢ذ الخايغ،
ٞالٗىامل اإلادؿاعٖت جاصي ٚلى ْهىع ؤهماٍ و ؤؾالُب ظضًضة مً الؿلى٧اث التربىٍت
التي جخ ٤ٟوجل ٪الخٛحراث اإلاهاخبت لالهٟخاح ٖلى الش٣اٞاث الٗاإلاُت و ال٣ىمُت ،وبن
الخٛحراث التي خضزذ في البىاء الضازلي ألاؾغي ٢ض ؤصث -خؿب بٌٗ الباخشحن -بلى
بيٗاٟ٦ ٝاءة ألاؾغة بك٩ل ٦بحر.
 /5أزغ اوؿالر وْاةف لاؾغة على جغبُت الُفل:
بن ألاؾغة هي الىخضة ألاؾاؾُت التي ًخدٞ ٤٣حها الىمى اإلاخ٩امل للُٟل ،و هي
البِئت التي انُلر ٖلحها اإلاجخم٘ ،وههذ ٖلحها الكغاج٘ اإلاترلت إلقبإ الٛغاثؼ
الجيؿُت بهىعة جخالثم م٘ ٦غامت ؤلاوؿان ومجزلخه الغُٗٞت ًٖ ٚحرٍ مً اإلاسلى٢اث،
وهي اإلا٩ان الُبُعي إلقبإ الخاظت بلى الاظخمإ و ألالٟت اإلاكاع٦ت الىظضاهُت بحن
الُٟل وؤبىٍه ،التي حٗخبر اإلاهضع ألاؾاسخي ال٦دؿاب شخهُت متزهت ،وهي ؤًًا
اإلا٩ان اإلاشالي الظي ًخلُٞ ً٣ه الُٟل اللٛت و الٗاصاث وآصاب الؿلى ٥و٢ىاٖض
الضًً.
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وإلاا ٧اهذ مغخلت الُٟىلت ؤلاوؿاهُت َىٍلت ٧اهذ وُْٟت ألاؾغة ؤؾاؾُت في بمضاص
الُٟل بالىؾاثل اإلاسخلٟت لىمىٍ الىٟسخي والاظخماعي و الٗ٣لي ال٩امل 1،ل ً٨و هدُجت
الخٛحر الاظخماعي الؿغَ٘ ٞل٣ض ٣ٞضث ألاؾغة ال٨شحر مً وْاثٟها ،بط ٧اهذ ٢اثمت ٖلى
حٗغٍ ٠الُٟل صًاهخه ،وآلان ج٣ىم به اإلااؾؿاث الخانت٦ ،ما حٗغيذ ٖال٢اث
آلاباء م٘ ألابىاء بلى الخُٛحرٞ ،تر ٥ألاب اإلاجز ٫بٗضما ٧ان ًماعؽ ُٞه الخغ ٝالُضوٍت
الالخدا ١بالٗمل في م٩ان آزغ ؤصي بلى ٣ٞضان ألاب وُْٟت جضعٍبُت لألبىاء ،وٚالبا ما
ًهاخب َظا ال٣ٟضان ؤًًا ٣ٞضان ألاب ؾلُخه التربىٍت" ،1بط ًمشل عجؼ ألاؾغة
ٖلى ؤصاء وُْٟت الخيكئت بك٩ل ٖام"
وٖلُه َغح ٣ٞضان ألاؾغة لىْاثٟها ٖضة ق٩ى ٥خى ٫اؾخمغاع الخُاة الؼوظُت،
وبالخالي الخ٨ٟحر في مهحر ألاؾغة في خض طاتها ،ألن مك٩لت ٣ٞضان ألاؾغة لىْاثٟها حٗض
مك٩لت زُحرة بطا هٓغها بلحها مً وظهت هٓغ الخٛحراث الاظخماُٖت التي ناخبها
الاعجٟإ ال٨بحر إلاٗضالث الُال ١و الاهٟها ،...٫وما ًىجغ ًٖ طل ٪مً مؿاوت وؤيغاع
جلخ ٤بالُٟل ٖلى وظه ؤزو ،و ّ
حٛحر ؤؾالُب التربُت الخضًشت ٢ض ال جخماشخى و
زبراتهم وم٣خًُاث الخُاة الُىمُت ،ولى ؤن الٗضًض مً ٖلماء الاظخمإ ًغون ؤهه
ب٣ٟضان ألاؾغة لىْاثٟها ؤنبدذ ٚحر ٢اصعة ٖلى مىاظهت مخُلباث الخيكئت
الاظخماُٖت ،وبالخالي ؤنبدذ ؤ٦ثر جسهها في ؤصاء طل ،٪ول ً٨ؤٚلب ؤعاء َاالء
جسمُيُت وبُٗضة ٖلى جٟؿحر وا ٘٢التربُت الخضًشت الؿاثضة الُىم ٖبر الٗالم بك٩ل
ٖام ،وفي ألاؾغة الجؼاثغٍت بك٩ل زام ؤو ختى ؤهماٍ ألاؾالُب الخيكئىٍت
اإلاؿخٗملت ومضي جُاب٣ها وطَىُت الىالضًً.
 /6املغاخل الخُىعٍت لألؾغة الجؼاةغٍت:
ط٦غ الباخض الجؼاثغي اإلاخسهو في قاون ألاؾغة الض٦خىع مهُٟى
بىجٟىىقذ اإلاغاخل التي مغث بها ألاؾغة الجؼاثغٍت ،و٢ا ٫في َظا الهضص " :و٢ض
ؤنبدذ ألاؾغة الجؼاثغٍت جسخل٧ ٠لُا ٖما ٧اهذ ٖلُه مً ٢بل زالزحن ؾىتٟٞ ،ي
ؾىت ٧ 1962ان الىمِ الؿاثض َى الٗاثالث ال٨بحرة التي جًم مً ظُل بلى زالزت
ؤظُا ٫و جبٗا لخضوص بم٩اهُاث اإلاؿ ،ً٨ؤما في ؾىت ٞ ،1977ةن همِ الٗاثلت ٢ض حٛحر
 .1مدمض لبِب الىجُخي،ألاؾـ الاظخماُٖت للتربُت ،ال٣اَغة ،م٨خبت ألاهجلى -مهغٍت،4،1971 ٍ ،
م م .90-89
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بلى الىُا ١اإلادضوص ،و٢ض ٧ان ٧ل مً الخهى٘ الؿغَ٘ و خغ٦ت الٗمغان وجغقُض
ؤظهؼة ؤلاهخاط وجُىع ؤلاوؿان الجؼاثغي ..ؤؾاؽ الخدىالث التي لخ٣ذ باإلاجخم٘
2
وألاؾغة.
 -1/6لاؾغة الجؼاةغٍت كبل الاؾخعماع:
٧اهذ الٗاثلت الجؼاثغٍت ٖاثلت مىؾٗت حٗتر ٝبىمِ ألاؾغة اإلامخضة الخ٣لُضًت،
ؤًً حِٗل الٗضًض مً الٗاثالث الؼواظُت٩ٞ ،ان بةم٩اهىا بًجاص  20بلى ٞ 60غص ؤو
ؤ٦ثر ٌِٗكىن ظماُٖا جدذ ؾ ٠٣واخض ،ؤًً هجض زالزت بلى ؤعبٗت ؤػواط ؤو ختى
ؤ٦ثر ،و ل٩ل مجهم  8ؤبىاء بلى  ، 10وؤَلٖ ٤لحها – بىجٟىىقذ -اؾم :الضاع ال٨بحرة
ٖىض الخًغ ،والخُمت ال٨بري ٖىض البضو ،وهي ٖاثلت بُغٍُ٣ت ،ألاب ٞحها ؤو الجض َى
ال٣اثض الغوحي للجماٖت الٗاثلُتً ،ىٓم ٞحها ؤمىع الدؿُحر للترار الاظخماعي ،وله
مغجبت زانت مً الاخترام والى٢اعٞ ،...ؿلُت ألاب ؤو الجض ألا٦بر َى ظىَغ ُ٢ام
الُ٨ان ألاؾغي ،وَظٍ الؿلُت ألابىٍت جؼصاص هٟىطا و٢ىة في اإلاجخمٗاث الغٍُٟتٞ ،األب
الجؼاثغي َى الخا٦م في مهحر ؤبىاثه و بىاجه٦ ،..ما ؤن الُٟل في َظٍ الٗاثلت ال ٌُٗى
الخ٣ى ١ال٩املت في الخٗلُم و اللٗب ،..ؾىاء آلاباء لظل ٪ؤو ل٨ثرة ٖضص ألابىاء ُٞخمخ٘
بها البٌٗ صون الازغ ؤو ًمىٗىن ظمُٗا مجها.
و٢ض ٧ان اليؿب في الٗاثلت الجؼاثغٍت ط٧ىعٍا والاهخماء ؤبىي ،واهخماء البيذ
الجؼاثغٍت ألبحها ،واإلاحرار ؤًًا في زِ ؤبىي للمدآٞت ٖلى الترار الٗاثلي مً ظُل
ٚلى ظُل ،وٍغبى الُٟل الجؼاثغي ٖلى الُ٣م الغوخُت الضًيُت اإلاؿخيبُت مً الضًً
ؤلاؾالميَ ،ظٍ التربُت لتي جمحز ألاؾغة الجؼاثغٍت بالخٟاّ ٖلى قغٞها في حؿُحر
الكاون الاظخماُٖت ،الؾُما جل ٪اإلاخٗل٣ت بإمىع الؼعاٖت التي جبجى ٖلى ؤؾـ حٗاوهُت
ظماُٖت ٌكاعٞ ٥حها الُٟل مىظ وٗىمت ؤْاٞغٍ صون ؤن ً٩ىن له جدضًض لخ٣ى٢ه في
ملُ٨ت ألاعى ؤو ٚحرَا مً ممخل٩اث ألاؾغة.
لم ً ً٨آلاباء ًىلىن ؤَمُت ألخىا ٫ػوظاتهمٞ ،....اإلاغؤة الجؼاثغٍت لها م٩اهت ؤ٢ل
هٓغا إلاغجبتها الاظخماُٖت الًُٟٗت م٣اعهت بمغجبت ألاب ؤو الؼوط ؤو ألار ألا٦بر ،...لً٨
.1ؾىاء الخىلي ،الخغحر الاحخماعي والخدضًث .ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،1993 ٍ ،
م.314
2
.BOUTEFNOUCHET MUSTAPHA.la famille algerienne, Evolution et caractéristiques
récentes. Alger.sned.1980.OP.CIT.P 38.
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٧اهذ اإلاؿئىلت الىخُضة ًٖ جغبُت ألاَٟا ٫و عٖاًتهم ،مخبٗت في طل ٪ؤؾالُب ج٣لُضًت
مً ججاعب الخُاة ووناًا ألامهاث والجضاث ،و٧اهذ ألام الجؼاثغٍت طاث " اخترام في
اإلاجخم٘ ال٣ضًم الظي ظٗلها ٢اٖضة ٢ىٍت لألؾغة خُض ٧اهذ حكاع ٥في ٧ل ٦بحرة و
نٛحرة ،بياٞت بلى صوعَا ال٨بحر في بهجاب الظ٧ىع الظي ًشبذ وظىصَا وٍدؿً مً
ويُٗتها صازل ألاؾغة ألهه ٖىض والصة الظ٦غ بضازل ألاؾغة الجؼاثغٍت ٌٗجي مؼٍضا مً
الاؾخبكاع ،ؤ٦ثر مىه ٖىض والصة البيذٞ ،األب ًغي الىلُض الظ٦غ ؾىضا مؿخ٣بلُا له في
الخُاة و زلُٟت له ٖلى ؤعى الٗاثلت ُٟ٦ال لألم و بزىاجه ٖىض ُٚابه ؤو بٗض مىجه،
وَظا ما ّ
ًٟؿغ ٧ىن مغجبت البيذ ؤصوى مً مغجبت الابً في الخ٣ى ١والىاظباثٞ ،دتى
خ٣ها في الخٗلُم ٧ان مهًىما مىظ َٟىلتها اإلاب٨غةٞ ،...األمغ الظي ًجٗلها جإزظ هىٖا
مً الخيكئت الاظخماُٖت ال٣اؾُت و اإلاٟغويت في بَاع مً الكب٨ت الىاؾٗت للٗاصاث
والخ٣الُض الجؼاثغٍت التي جدغم ٖلحها ؤن ج٩ىن في مغجبت ؤٖلى مً الظ٦غٞ ،اإلاغؤة ٧اهذ
حٗخبر ٢انغة ،وم٩اهتها ج٨مً في البِذ خُض ؤصاء وُْٟتها الُبُُٗت مً ؤلاهجاب
ال٨مي ( الوٗضام وؾاثل مى٘ الخمل) وبعيإ ألاَٟا ٫بُغ ١ج٣لُضًت ( اهسٟاى
اإلاؿخىي الخٗلُمي ؤو اوٗضامه) ولهظا ٧اهذ مٗٓم ألامهاث ًملً بلى ؤؾلىب الٗ٣اب
والخسىٍ ،٠هٓغا لخضوي اإلاؿخىي الخٗلُمي مً ظهت ووخضاهُت مؿاولُتها في جغبُت
الُٟل وعٖاًخه صازل ألاؾغة ألن ألاب ًخٟ٨ل بٛحر طل.٪
 -2/6لاؾغة الجؼاةغٍت أزىاء فترة الاؾخعماع:
لم حٛحر ٞترة الاؾخٗماع الٟغوسخي الُىٍلت في حجم وال ق٩ل ألاؾغة الجؼاثغٍت،
التي بُ٣ذ عوخُا ل٩ل ؤًٖائها ،الؾُما ألاَٟا ،٫بط ب٣ي ؾاثضا همىطط الٗاثلت
ال٨بحرة التي جًم الٗضًض مً ألاػواط وؤبىائهم ،اإلاخٗاوهحن ٖلى جلبُت اخخُاظاتهم
اإلااصًت والىٟؿُت والاظخماُٖت ،بدؿب ما حؿمذ به الٓغو ٝال٣اؾُت مً ٦ؿب
للِٗل والخٟاّ ٖلى ؾالمت ؤٞغاصَا ،...زهىنا م٘ الهجماث الخٟخِكُت
الاؾخٗماعٍت(الٗؿ٨غٍت) التي ٧اهذ حكً بالخى ٝو الهل٘ و الخؼن ،...ؤمام اوٗضام
ؤصوى قغوٍ الخُاة ألاؾغٍت مً صفئ واؾخ٣غاع ،مً ظهت ؤزغي ٧ان البض مً
الىالضًً ؤن ٌكتر٧ا في وخضة اظخماُٖت بهخاظُت ألعى ػعاُٖت ،التي ؤنبدذ مل٩ا
للمٗمغ ألاظىبي بٗضما ٧اهذ مل٩ا للجؼاثغٍحن ،وخغم الٗضًض مً ألاَٟا ٫الجؼاثغٍحن
مً الالخدا ١باإلاضاعؽ في ْل جضَىع الٓغو ٝاإلاِٗكت واوٗضام وؾاثل الِٗل
الهخي. ....
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ل٣ض ج ًُٟمىٓغو آلالت الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت مب٨غا بلى ؤَمُت الً٣اء ٖلى
ماؾؿت ألاؾغة إلخ٩ام ال٣بًت ٖلى اإلاجخم٘ الجؼاثغي٦ ،ما ج ًُٟؤًًا بلى م٩اهت
اإلاغؤة ومىٗ٢ها مً ماؾؿت ألاؾغة واليؿ ٤الاظخماعي ٩٦ل ،لم جبَ ٤ظٍ ألا٩ٞاع
خبِؿت صٞاجغ الخ٣اعٍغ وبهما زغظذ ٚلى خحز الخُبُ ،٤واهُل٣ذ ؤلاؾتراجُجُت
الاؾخٗماعٍت الىىُٖت ٖلى ٖضة مؿخىٍاث وٖضة ظبهاث ،ومجها جدغٍغ اإلاغؤة وب٢ىاٖها
جضعٍجُا بًغوعة الخىهل مً اليؿ ٤الُ٣مي الخ٣لُضي ألانُل واٖخىا ١اليؿ٤
الُ٣مي الٛغبي الخضًض ،وَى هٟؿه ٞدىي الخُاب الظي هاصي به " صٌغىٌ" بٗض
اؾدُالثه ٖلى الخ٨م وبؾ٣اٍ الجمهىعٍت الٟغوؿُت الغابٗت في  13ماي ،1961
٣ٗٞض " ؾىؾدُل" اظخماٖاث قٗبُت ؾُ ٤الىاؽ ٞحها بال٣ىة ،وزُب صاُٖا بلى
جدغٍغ اإلاغؤة جدذ ي ِٛالؿالح ؤ٦غَذ بٌٗ اليؿاء ٖلى زل٘ الدجاب وخغ٢ه في
خغ٦ت مؿغخُت -ول ً٨طاث صالالث عمؼٍت خًاعٍت ٖمُ٣ت -ؤمام الجماَحرٚ 1.حر ؤن
مداوالث اإلاؿخٗمغ باءث بالٟكلٞ ،اإلاغؤة الجؼاثغٍت ماػالذ جمشل الٗمىص ال٣ٟغي في
بىاء الهغح الُٗٓم لألؾغة الجؼاثغٍت والُ٨ان التربىي اإلاشالي لخ٩ىًٍ الُٟل الجؼاثغي
ألانُل.
 -3/6لاؾغة الجؼاةغٍت بعض الاؾخلالٌ:
بٗض هُل الاؾخ٣ال ٫قهضث ألاؾغة الجؼاثغٍت جضعٍجُا ٖضة حٛحراث٧ ،االهٟجاع
الؿ٩اوي ّ
وحٛحر همِ اإلاؿ ً٨و الهُ٩ل ألاؾغي و زغوط اإلاغؤة بلى الخُاة الٗملُت،...
و٦ىدُجت لهظٍ الخٛحراث ْهغث ألاؾغة الجؼاثغٍت الخضًشت ،التي اؾخ٣لذ ا٢خهاصًا
واظخماُٖا ًٖ ألاؾغة ألام ،مما اوٗ٨ـ ٖلى ؤصائها للضوع الخيكئىي للُٟلٞ ،الُٟل
الظي ٧ان ٌكتر ٥في جيكئت الٗضًض مً اإلاغبُاث ٧األم و الجضة و الٗمت...ؤنبذ الُىم
مؿاولُت ألام َ ،ِ٣ٞظٍ ألام التي ّ
جدىلذ مً ألام اإلاٗؼولت واإلاخدٟٓت ؤمام الغظل
بلى جل ٪اإلاكاع٦ت في جدضًض مهحر ؤبىائها ،والخسُُِ لؿٗاصتهم وبىاء مؿخ٣بلهم.
ٗٞملُت الخدضًض الخًاعي ؤصث ٚلى حُٛحر مٗاًحر الخُُ٣م الاظخماعي و وؿ٤
اإلاغا٦ؼ و ألاصواع ،م٘ احؿإ مٗضالث الىمى الخًاعي ،والخ٣ضم الهىاعي ،واهدكاع
ّ
للخٟى ١في مُاصًً الخٗلُم و الٗمل،
الخٗلُم ،وٞسر اإلاجا ٫ؤمام اإلاغؤة الجؼاثغٍت
وبلى ٙؤٖلى اإلاؿخىٍاث في ٧لحهما ،مد٣٣ت بظل ٪اؾخ٣ال ٫ماصًا ؾىاء ٢بل الؼواط ؤو
 .1املغاة الجؼاةغٍت -مجمىعت هٓغاث عً الجؼاةغ ،مجلت ناصعة ًٖ وػاعة ؤلاٖالم و الش٣اٞت -بضون
ٖضص و بضون جاعٍش.
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بٗضٍ ،بن جىؾ٘ ْاَغة زغوط اإلاغؤة ٚلى الخٗلُم والٗمل ٢ض ؤصي ٚلى ْهىع
الخضماث اإلاخسههت في عٖاًت ألاَٟا ،٫وبٖضاص الىظباث الٛظاثُت الجاَؼة وٚحرَا
مً الخضماث الاظخماُٖت الخانت ،...وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الخضماث
واإلااؾؿاث الكبه ؤؾغٍت التي بغػث ٧اؾخجابت للُلب اظخماعي ظضًض٢ ،ض ؤنبدذ
ُٞما بٗض ٖامال مصجٗا ٖلى جُىع الٓىاَغ التي ؤهخجذ طل ٪الُلب.
و لم ًخى ٠٢ألامغ ٖىض َظا الخض بل عاخذ اإلاغؤة الجؼاثغٍت جخمؿ ٪بد٣ى٢ها في
الخٗلُم و الٗمل والاؾخ٣ال ًٖ ٫الغظل واإلاؿاواة مٗه ،وقِئا ٞكِئا عاح الغظل في
زًم َظٍ الخٛحراث والخدىالث اإلادؿاعٖت وال٣ىٍت ًخ٣بل ؤصواعا ظضًضة لم ًً٨
لُٗتر ٝبها مً ٢بل ،بل ٧ان ٌٗخبرَا مؿاؾا ب٨غامخه وعظىلخهٞ ،...ىجض ألاب
الجؼاثغي الُىم ً٣ىم بإصواع جغبىٍت ُ٣٦امه ببٌٗ ألاٖما ٫اإلاجزلُت وعٖاًت ألاَٟا٫
وبَٗامهم ومكاوعتهم في ؤمىعَم الخانت مخسلُا بظل ًٖ ٪هٓغجه اإلاخٗهبت
والخ٣لُضًت.
الخاجمت
ال جؼا ٫ماؾؿت ألاؾغة حك٩ل مىيىٕ بدض نٗب ظضا للضعاؾت الٗلمُت ،لظل٪
ٞةن الترا٦م اإلاٗغفي خىلها لم ًدؿم في جهيُٟاتها الٗضًضة ،اإلاخباًىت بدؿب اإلاٗاًحر
واإلا٣اًِـ اإلاٗخمضة ،لً ً٨بضو ؤن زىاثُت الىمِ ألاؾغي اإلامخض والىمِ ألاؾغي
الىىوي جمشل ؤ٦ثر جهيُٟاتها قهغة.
جاصي ألاؾغة في اإلاجخم٘ وْاث ٠مخٗضصة ،ومخ٩املت ،وهي جًمً في مجمىٖها
الخيكئت الاظخماُٖت لألٞغاصٚ ،حر ؤن َظٍ الىْاث٢ ٠ض َغؤث ٖلحها جُىعاث وجدىالث
بٟٗل الٓغو ٝاإلااصًت والش٣اُٞت اإلاخٛحرة للمجخمٗاث ،بل ٢ض جىٟ٢ذ ألاؾغة ًٖ ؤصاء
الٗضًض مً الىْاث ٠ما ؤصي بلى اوٗ٩اؾاث ؾلبُت.
و٢ض ٖغٞذ ألاؾغة الجؼاثغٍت بضوعَا حٛحراث ،وؾحروعاث زانت هٓغا للٓغوٝ
الخاعٍسُت التي مغ بها اإلاجخم٘ الجؼاثغي٣ٞ ،بل ٖهض الاؾخٗماع الٟغوسخي ٧اهذ ؤؾغة
مىؾٗت ظضا وؤبىٍت زالهت ،و٧اهذ ألام ؤو اإلاغؤة -عٚم م٩اهتها الاظخماُٖت الًُٟٗت-
ؤؾاؽ ألاؾغة وٖماصَا٣ٞ ،ض ؾعى اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي للً٣اء ٖلى ألاؾغة مً زال٫
بٞؿاص اإلاغؤة بهض ٝبخ٩ام ٢بًخه ٖلى اإلاجخم٘ ٩٦ل ،ل ً٨بضون ظضوي ،زم ٖغٞذ
مغخلت الاؾخ٣ال ٫حٛحراث ا٢خهاصًت وز٣اُٞت وؾ٩اهُت ؤصث جضعٍجُا بلى بغوػ الىمِ
ألاؾغي الىىوي ،الظي ٌٗ٨ـ في الخ٣ُ٣ت همىطظا مخ٩امال مً الُ٣م ،واإلاٗاًحر،
والخهىعاث ،والاججاَاث ،والٗال٢اث ،وألاهماٍ الؿلىُ٦ت ،وَظا الخُٛحر ٢ض ّ
مـ
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اإلاىاَ ٤الخًغٍت بهٟت زانت ،وبال ٞةن الىمِ ألاؾغي اإلامخض ال ًؼا ٫ؾاثضا في
اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ومىظىص بيؿب يُٟٗت هىٖا ما في اإلاضن.
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