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  المقدمة
 علم االجتماع االنحراف  صطار تخصإ في ،والزوجييندرج موضوع العنف اللفظي األسري 

مشرع من منظور ال،الطعن في العرض واالهانة ، القذف ،اللعن ،السب أنوالجريمة على اعتبار 
خاصة ما اد كانت مادية األركان مع توافر القصد  ،االعتداء على حق األفراد بمثابة هي الجزائري
عدة  ذخيتلكن عندما يكون هدا العنف اللفظي ممارس داخل األسرة أي عنف منزلي يصبح  الجنائي

سرية للزوجين من خالل الخلفية األ همثلما سوف نتناول، أبعاد وخاصة عندما يكون مخفي عن األنظار
 ةالخلفية االجتماعي ،سوسيولوجية الزواج  أيضا المجتمع الجزائري وتقاليد الزواج في  وأيضا حياتهم 
 ضد الزوجة لإلساءات اللفظية والرمزية يالرئيسعلى وجه الخصوص كونه الفاعل  للزوجة والزوج

 حملها الزوج على الزوجةالمتعلقة بالتصورات التي ي التصورات للزواج تعامالت الزوجين  أشكال
التي لم نود حصرها وتحديدها  لألسرة ةالمعيشيلظروف أيضا اجديدة للحياة الزوجية  نماذج فاكتشا

للواقع المعيشي للزوجين  تكون ناطقة أن أردنهاحجم الراتب بل  أوبمتغيرات كالسيكية كالفئة المهنية 
ول المتعلق بالجانب النظري للدراسة قسمناه الباب اال :التاليخطة البحث على النحو  منه فلقد كانت

  :النحو التاليعلى 
في المجتمع  ةأما الفصل الثاني فلقد خصصناه للتنشئة األسري الفصل األول خصصناه للمقاربة المنهجية

الجزائري،حيث تناولنا فيه البعد األنثربولوجي لألسرة،أيضا تطرقنا لسوسيولوجية التنشئة األسرية،و 
أساليب التنشئة األسرية والعوامل المؤثرة في  ،التخلي عن بعض الوظائف األسريةسرة  األ فوظائ

للعنف اللفظي واالتصال فلقد احتوى على فلقد خصصناه  الثالثفصل أما فيما يخص الالتنشئة األسرية 
ه أصل العنف،أبعاد أين تطرقنا إلى للعنف اللفظي والرمزي من منظور عام  السوسيولوجي االقتراب

أما المبحث ،أنماطه الوجهة القانونيةمن جانب علم االجتماع و من  النظرية،تعريفات شاملة للعنف
والتعرض للبعض من   األسري بين الزوجين فلقد قمنا بتعريفهاللفظي  الثالث فلقد خصصناه للعنف 

جتماعي لالتصال فلقد خصصناه للبعد االأسبابه و نتائجه أما المبحث الرابع من الفصل الثالث أشكاله 
أين تناولنا فيه ماهية االتصال اللفظي والرمزي ،تعريف االتصال اللفظي األسري األشكال العامة 

االتصال  ةلالتصال،كما تطرقنا من خالله إلى أنواع االتصاالت الزوجية كما  تناولنا أيضا عالق
ئرية والزواج حيث تناولنا فيه األسرة الجزافلقد كان حول  الرابع الفصل أمالزوجية بالوسط األسري 

سوسيولوجية الزواج  المبحث األول كان حول األبعاد االجتماعية للزواج تناولنا فيه  محتوىمبحثين 
الزواج،تعامالت الزوجين،اكتساب نماذج  للزوجين أشكال التصورات  ةاألسرية واالجتماعي ،الخلفية 

كان حول العنف وضغوطات الحياة اليومية قسمناه أما الفصل الخامس فلقد  جديدة في الحياة الزوجية
والروابط االجتماعية،تناولنا فيه تأثير وسائل الرفاهية في مبحثين المبحث األول كان حول السكن  إلى

المنزل وأيضا البعد االجتماعي للمجال السكني أما المبحث الثاني كان حول الظروف المعيشية لألسرة 
قر بالعنف األسري،البطالة واالختالل الوظيفي للزوج وأخيرا الضغوطات فلقد تناولنا فيه عالقة الف
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هو عبارة عن الباب الثاني تمثل في الجانب الميداني  للدراسة ف فيما يخص ماأاليومية للمرأة العاملة 
  :يكان على النحو التال واستقرائيا اوتحليلها  للدراسةو تدعيم لكل القراءات والمفاهيم النظرية   تكميله

ولقد لدراسة الكيفي والكمي ل له للتحليخصصنا  الثاني للدراسة الميدانية فلقدالفصل السادس للباب  
ا ممع التحليل والتعليق عليه الحاالت  لعرضخصصناه   األول مبحثال  حيث، تضمن ثالثة مباحث

ثم لكل الحاالت شبكات المالحظة فلقد تضمن   تبعا لفرضيات الدراسة  أما فيما يخص المبحث الثاني
قمنا بتحليل محتوى  الدقة ألجل المبحث الثالث أمالفرضيات البحث  التحليل والتعليق عليهما تبعا 

أي ذات التكثيف األفقي  الحاالت وجداول ةأسئل جداولمن تصريحات بعض الحاالت وفق  ,لنماذج
 الكيفي  استعملنا المنهج الكمي كمنهج مكمل للمنهج
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  :أهمية الدراسة -
تشار العنف اللفظي والرمزي داخل األسرة، قد يكون متعلق إلى حد ما بالخوف من المتعدي ان*

والخوف من نظرة المجتمع والفضيحة لذلك هناك من يفضل العيش تحت كنف العنف اللفظي كأسلوب 
حياة لتفادي الصراعات،الضرب،الطالق،الطرد،من دون وعي لبعض النساء المعنفات أنه من بين 

االجتماعية التي تشكل ضرر على السالمة الصحية والعقلية بل وحتى البدنية للضحية واألبعد الظواهر 
  .من ذلك على تنشئة األبناء الدين يتأثرون مباشرة بالفعل الممارس ورد الفعل

العنف اللفظي والرمزي المتواجد في األسرة هو عنف متواجد في كل مؤسسات المجتمع حيث األسرة *
  المحيط االجتماعي و باألفراد الفاعلين فيهتؤثر وتتأثر ب

العنف المادي غالبا ما يتأتى من إساءات لفظية ورمزية،لذلك ال بد من معرفة أنماط العنف اللفظي *
 والعمل على تجنبها للتقليل من حدة الصدمات والمشاحنات الزوجية وأيضا االجتماعية

  
  :أسباب الدراسة -
  في كل األنساق االجتماعية بمافيها األسرة                          انتشار العنف اللفظي والرمزي *

  معرفة كيف تتعامل األمهات الجزائريات مع بناتها المعنفات من قبل أزواجهن وعائلة أزواجهن* 
  و كيف ينتقل العنف اللفظي األسري إلى عنف لفظي زوجي وأيضا إلى عنف لفظي اجتماعي 

من طرف المشرع الجزائري حيث مازل القانون الجزائري لم , ذف  والسبإعادة النظر في جرائم الق*
ألنه يشترط  صفة العلنية لحدوث القذف العلني والشهود بهده الطريقة فإن العنف اللفظي ,يحسم أمرها

فهو ال يستجيب للطعن أو التحدت عليه ألنه غير ملموس نفسي ,داخل البيوت هو عنف مخفي ومستور
ده الطريقة نبقى ندور في حلقة العنف الالمتناهية وخاصة إذ افترضنا أن األسرة هي لدلك به...ومعقد

  نواة المجتمع وهذا سبب قوي الذي دفعنا للقيام بهذه الدراسة
  
  :أهداف الدراسة  -
  تهدف الدراسة إلى معرفة األسباب الواقعية لحدوث العنف اللفظي األسري* 
  .لمصرح  بها شكال ورمزا والزوجي أشكاله المصرح بها و غير ا  
  .التحقق من صحة الفروض التي تنطلق منها هده الدراسة*
محاولة فهم العوامل المساهمة في انتشار ظاهرة العنف اللفظي داخل األسرة،و إعادة إنتاجه في *

  .األسرة الزوجية
أو مايسمى   نهدف من وراء هده الدراسة إلى استنطاق بعض النظريات المفسرة للعنف اللفظي خاصة *

   بالعنف الرمزي عند العالم بورديو
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  :ة شكالياإل -
العنف اللفظي والرمزي الممارس ضد  النساء في أوساطهن األسرية قبل الزواج و في بيوتهن 
الزوجية والمتعلق أساسا بالخلفية األسرية للزوجين وعلى وجه الخصوص التنشئة األسرية واالجتماعية 

تترجم مختلف اإلساءات الكالمية والرمزية الموجهة ضد الزوجة كما البد من للزوج حيث من خاللهما 
اإلشارة أن العنف اللفظي يختلف مدلوله باختالف التركيبة األسرية للنساء المعنفات قبل وبعد 

ما تعتبره أسرة ما عنفا لفظيا ورمزيا قد ال تعتبره األخرى ألفاظ معنفة وقد يرجع السبب  ألنالزواج،
تالف في أساليب التنشئة األسرية ألولئك النساء والدي بدوره يعكس تباين في درجة التكيف أو إلى اخ

 رفض العنف اللفظي والرمزي الممارس عليهن من قبل أزواجهن الحاملين ألساليب تنشئوية
معنفة،لدلك يعتبر العنف اللفظي والرمزي األسري موضوع شديد الخطورة وخاصة عندما يتعلق األمر 

وصعب الفصل فيه كونه  .عنف الممارس داخل المنزل الذي هو وسط مغلق ومخفي عن األنظار بال
أبنائها وبناتها من جهة ومن  تسلوكيايعد من الظواهر المتعلقة بخصوصية كل أسرة في طريقة ضبط 

الحميمة ألن العنف اللفظي من منظوره السوسيولوجي غير  بالعالقة الزوجية يتعلق جهة أخرى
في السب والشتم بل يتعداه إلى أنماط لفظية غير مصرح بها التي يمارسها الجاني على  محصور

الضحية من خالل المعاملة التي تتميز باالحتقار والنبذ و األخطر من ذلك اعتبار أو رؤية الزوجة 
  .مجرد شيء وتجريدها من إنسانيتها 

 مالشت, بالس, امة في جرائم القذفلم يضبط بصر, لدلك مازال المشرع الجزائري إلى يومنا هذا 
مستوى كل المؤسسات الجتماعية  ىعل, المتعلقة بالعنف اللفظي الذي يتعرض إليها األفراد باستمرار

ظاهرة ,رفع دعوى قضائية ضد الجاني إال إذ كانت هذه الجرائم علنية, أين ال  يجوز للمجني عليه
داخل أرجاء , )الرمزي(وغير المصرح به هح بيالشيء الذي أدى انتشار وتفاقم العنف اللفظي لمصر

, تهديدات, إهانات, شتائم, األسرة الجزائرية ألنه ببساطة  هو عنف ممارس خفية عن األنظار من سب
لألسرة الجزائرية للحكم والضبط فيها , حميمةكما أنه يفتقد لصفة  العالنية ويتعلق بخصوصيات . ,منع

سواء في بعض مؤسسات المجتمع ‘قذف والسب والتهديدات الخطيرةولغياب األركان المادية لجرائم ال
بل ...أصبحنا نعيش لألمن االجتماعي في المحيط السكني الشارع, عامة وداخل الوسط األسري خاصة

رفض ,إال والحضناه فيه أشكال العنف الرمزي من تهميش  نقد يكاد ال يخلو مكا
حدوث  ةكيفي, ي بالضرب ففي دراستنا هذه أردنا معرفةالسب و غالبا ما تنته,الصراخ,اإلذالل,الكالم

, العنف اللفظي والرمزي من خالل الخلفية األسرية للزوجين على اختالف األساليب واألنماط التربوية
لألخر تجاهلنا له عن طريق  اإصغائن, كالمنا ةطريق, اتعالمن, حركتنا اصمتن, ألفظنا نأل, الكليهم
تعلمتاه مند الصغر من تقليد  اوبم, و االجتماعية ةلية التنشئة األسريمتعلقة أساسا بعم...الصمت

كما أن العنف اللفظي األسري ,أقرننا  و خاصة عادتنا وتقاليدنا الجزائرية,معلمنا ,لتصرفات آباءنا
بل هناك عوامل أخرى تعمل على بلورة هذا الشكل ,والزواجي غير مرتبط حصريا بالتنشئة األسرية 
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المتعلقة أساسا في نمط الظروف المعيشية الصعبة والمعقدة ,بينها الضغوطات اليومية من العنف من
تخلق قلق واضطراب في الحياة الزوجية كما قد  تؤدي  إلى حدوث شجارات حادة تحمل ألفاظ قاسية ,

ن كما أ,الرمزي-لذلك يعمل االستقرار المادي على التقليل من حدة العنف اللفظي,ومعنفة بين الزوجين
ألنه أساس الحياة الزوجية ,عامل التفاهم والتكيف بين الزوجين ال يقل أهمية عن االستقرار المادي

و الذي يتعلق بالتنشئة األسرية ,المستقرة والذي ال يتأتى إال باالختيار السليم والواعي للطرف األخر
  .ل للزواج اختيار الشريك واالجتماعية للزوجين ألنه ببساطة وليد التصورات المتباينة للمرأة والرج

من دون أن ننسى أنه أول شيء يبين تباعد ,التصورات  الجماعية المثالية"إميل  دوركايم" كما أسماها
يكمن في التباين المادي والرمزي للبنية "بيار بورديو"حسب فكر ,وتباين التصورات بين الرجل والمرأة

على ,أين المجتمع يعيب المرأة و ال يعيب الرجل أي كون المرأة امرأة والرجل رجل,الجسدية للجنسين
الختالف أشكال التصورات بين ماهو ,هذا األساس يحدث العنف اللفظي الرمزي األسري والزوجي

دين وبين ماهو مثالي من ميوالت وأفكار داتية حول ,طقوس ,من عادات وتقاليد هجماعي معمول بي
التي تدفع ببعض الرجال إلى ممارسة العنف اللفظي  الحياة الزوجية وعليه نتساءل عن أهم األسباب

  :والرمزي ضد النساء
هل لتباين الخلفية األسرية للزوجين عامة ونمط التنشئة األسرية التي تلقاها بعض الرجال في  -

  أوساطهم األسرية خاصة عالقة بممارسة العنف اللفظي والرمزي ضد زيجاتهن؟
ظلها الزوجين عالقة بإ قبال بعض األزواج  على ممارسة هل للظروف المعيشية التي يحيا في  -

  العنف اللفظي والرمزي ضد الزوجات؟
هل الختالف أشكال التصورات بين الزوجين حول العالقة الزوجية والتصورات التي يحملها الرجل  -

لزوجة على المرأة  والحياة الزوجية قبل الزواج عالقة في إقباله على العنف اللفظي والرمزي ضد ا
  بعد الزواج؟
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  :الفرضيات -
  

  الفرضية العامة
بتداخل عدة متغيرات من بينها نمط التنشئة األسرية للزوجين , يحدث العنف اللفظي األسري والزوجي

و تعامالت التفاعالت اليومية و التنشئة األسرية ,إلى أقوال متترج, عامة التي تحوي أ فكار و رموز
عض الرجال الممارسين للعنف على وجه الخصوص ضد زوجاتهم وأبنائهم واالجتماعية  التي تلقاها ب

في حالة تواجدهم كما للظروف المعيشية  من ضغوطات ومشقة العيش دورا في بروز هذا الشكل من 
وخاصة عندما يكون هناك تنافر وتباعد في تصورات كل منهما  قبل وبعد الزواج حول الغاية , العنف

وخاصة تساهم التصورات التي يحملها ..مسؤولية،صور التفاعل بين العائلتينوالهدف من االقتران،ال
الزوج على المرأة والحياة الزوجية قبل وبعد الزواج في  إقباله على العنف اللفظي والرمزي ضد 

  الزوجة
  

  :الفرضيات الجزئية
  :الفرضية األولى

تي تلقاها بعض الرجال في أوساطهم تباين الخلفية األسرية للزوجين عامة ونمط التنشئة األسرية ال
  األسرية خاصة عالقة بممارسة العنف اللفظي والرمزي ضد زيجاتهم

  
  :الفرضية الثانية

يحيا فيها الزوجين على إقبال بعض األزواج على ممارسة العنف  يتساهم الظروف المعيشية الت*
  اللفظي والرمزي ضد الزوجة

  
  :الفرضية الثالثة

حول العالقة الزوجية و التصورات التي يحملها الرجل على المرأة ,الزوجين أشكال التصورات لدى*
  العنف اللفظي والرمزي ضد الزوجة بعد الزواج ممارسة والحياة الزوجية عالقة في إقباله على 
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  :تحديد المفاهيم
  :االجتماعيةالتنشئة *

ون في الوسط العائلي ضمن عالقات الذي يك,تتعلق بالفترات األولى لحياة الفرد االجتماعيةالتنشئة  
ثقافية تتكون لديه ,أين يكتسب عدة رموز دينية ,الولدين واألعضاء الفاعلين في الوسط األسري

 مومعايير قيفهي عملية عن طريقها يستنبط األفراد قوانين , بمعنى موضوع اللغة اجتماعيكموضوع 
الطفل مانويصبح ":( ''ميد ثمارغي'' :ولكيف حسب ق علىالفهمتعتمد,فالتنشئةاإلجتماعية اجتماعية

وأيضا فهم كيف إلنسان ناضج أستطع االندماج في مجتمع مختلف )رباشيصبح أمانووالطفل أرباش 
     (1)االندماج هو شكل التنشئة االجتماعية حيث,عن مجتمعه 

رورية لغاية  الض تللطفل باكتساب نسق من التصورات و السلوكيا,فالعائلة هي مكان للتعلم التي تسمح
كما أن التنشئة االجتماعية ال تتوقف عند العائلة ألن الطفل ينتقل إلى مرحلة , االندماج االجتماعي

  (2)االجتماعي االندماجأو عملية  االجتماعيفي التكوين , التي تلعب دورا أساسيا أخرى
 مكان وبتواجد األفرادفيراها في كل , االجتماعيةمفهومه لشكل التنشئة " جورج سيمل"أما فيما يخص 

 ال يرى" دوركايم" ومؤقتة أي هو عكس, وبتبادل ممارساتهم وأفعالهم التي تكون أو تشكل وحدة دائمة
 الضبط والرقابة الخارجية التي بل المجتمع يتحكم في األفراد من خالل, المجتمع خارج نطاق األفراد

 تحقيق عالقات أو روابط إجتماعية ما بين وألجل,الذي يشكل مسار األفراد االجتماعيهي نتاج العقد 
 الثقة,المعاشرة أو الصراع -القصور أو التفوق :التنشئةاألفراد يقتضي تواجد أشكال أخرى من 

عن  أشكال تنشئوية تعطي معنى للوجود"سيمل"حسب  االصدق كلهاألمانة أو ,باألخر االعتراف,الحب
  (3)اجتماعيةأوضاع  وفق وبهاوممارستها والعيش , طريق التعبير عنها

 يجب تأطيرها االجتماعيةأنه للدخول في شكل التنشئة , على فكرة مفادها سيمل وقوفمانيتفق كل من 
في العالقات واألشكال التي هي ممارسة في الحياة اليومية التي , وفق توجهات فردية متبادلة و خاصة

 أولئك األفراد متحدين إدا القواعد اونويكبأن ,الرغبة  ةبالموازالكن ,تحمل في داخلها روح الواجب
  التي تحبك النسيج اإلجتماعي االجتماعيةالروابط , والواجبات ماهي إال وسائل التنشئة وليست نهاية لها

 األمانة,اإلعتراف ,مثلة في الثقةقريبة من الخبرة المشتركة والمت,مرجعية لمفاهيم  ذاتاليومي هي 
 لفهم الوضعيات اليومية لألفراد هذه األنماط هي بمثابة الطاقة, شروط ضرورية ياإليمان ه, الشفقة
 فهي قوية ألنها تنتمي إلى التكوين النفسي,الممثلة في أشكال داخلية للتنشئة االجتماعيةللتنشئة  الحيوية

                                                 
(1) 1Akoun( André) et Ansart (pierre) dictionnaire de sociologie ,collection dictionnaire le robert/seuil.1999.paris  
p481 
(2) ibd.p481 
(3) watier ( Patrick):le savoir sociologique( sociologie  du quotidien) deslée de Brouwer 2000.Paris p 15 
ibid.p158   
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تحويل الكائن البيولوجي إلى شخص إجتماعي ,االجتماعيةكما يعد مفهوم التنشئة  البيولوجي لألفراد
  (1)ا عات إجتماعية متنوعة لكنها مرتبطة في وظائفهاعبر جم

 أدورا إجتماعية لكي يشغل مكانات موقعية في الجماعات التي,عملية إكساب المنشأ كذلككما تعني 

 الخطوة الثانية في عملية,االجتماعيةبالمجتمع العام والثقافة  جسرا موصاليعيش في وسطها وتمثل 

 المنشأ ألدوار إجتماعية تطلبها مواقع اجتماعية داخل الجماعاتهي ممارسة  االجتماعيةالتنشئة 

 "توقعات"ذا تعني األدوار في المنطق اإلجتماعي؟ هي في الواقعلكن ما,واألنساق البنائية االجتماعية
 دخل للفرد فيها حيث تقوم بتحديد وتقنين تصرفات وال, االجتماعيةيصنعها المجتمع العام والثقافة 

 ممارستها بدقة تمنحه مكانة نالتوقعات موجودة قبل ميالد الفرد لذا فإ بأن هذه اعلم, ممارس الدور

  .(2)اآلخريناجتماعية متميزة في أعين وأحكام 
 

:التنشئة األسرية*  
التي تقوم بها األسرة لغاية  االجتماعيةالتي هي جزء من التنشئة ,ا فيما يخص التنشئة األسرية أم 

 االندماجوكدا لتحقيق  واالجتماعية االنفعالية,النفسية,الجسمية,جوانبه الشخصيةوتكيفيه في كافة  تطبعيه
  .(3)اإلجتماعي

 
  ألنها أول جماعة يتلقى فيها الفرد أساليب التنشئة  وخاصة,االجتماعيةكما تعتبر األسرة أهم المؤسسات 

ؤثر الكبير في تشكيل التي يعتبرها علماء النفس والتربية الم,مرحلة السنوات الخمس األولى للطفل
 الخلقية,الوجدانية, العقلية,في سائر نواحيه الجسمية, شخصيتيه وطباعيه التي تبقى معه مدى الحياة

 .(4)والنفسية
 

  

                                                 
  18ص 2004, األردن,عمان,دار الشروق للنشر والتوزيع,التنشئة االجتماعية,د معن خليل العمر  (1)
  20نفس المرجع، ص   (2)
  485، ص  1995القاهرة،,مؤسسة الشباب الجامعية , األسرة العربية,يفاديه عمرا لجوالن  (3)
  . 168ص  1990الجزائر  2ديوان المطبوعات الجامعية ط,ليمأصول التربية والتع,رابح تركي    (4)
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 1  :االجتماعية األسرية إجرائيا شئةنالت/
 

 من رتباطاالكال الطرفين في أسرهما قبل  اكتسبهاالتي ,االجتماعيةنوعية التربية أو التنشئة  نقصد بها
المتبادلة  والممارسات نوعية األلفاظ بالذكرونخص , أساليب التفكير والحوار قيم أخالقية ,دتقالي, عادات

جحود اتصال أو تهميش , نباألخر تعاو االعترافقوة أو الضعف ,كراهية,ثقة,رمزيا وعلنيا من حب
  .عامة ولحياة الزوجين خاصة نألسر الزوجي, بين األعضاء الفاعلين

 :اللفظيالعنف 2
حيث وضع كل من العنف  مثله مثل أي شكل من أشكال العف العام, اللفظيبيا بورديو العنف  يعرف  

العنف متداخلة   واحد أو في نفس الخط واعتبر أن كل أشكالالرمزي في خط ,اللفظي,الجسدي 
.1واعتبرها كعنف حقيقي  

أللفاظ المصرح بها من قبل شخص عنيف  نه تلك اأ jacquesDanancier لنشاط التي لها داللة أو
للقوانين  مخترق" مجادل"ى ذلك الشخص الممارس للعنف اللفظي الكالم أين يسم   يعرف العنف اللفظي

أين ,و األخالقية فالعنف اللفظي هو ضد التفاوض بمعنى رفض مؤكد لحفظ العالقات,االجتماعيةوالقيم 
  .2حب التملك,المضايقة,اإلكراه الخضوع,اإلقصاء,المحو,واإلضرار المعنوي, دالتهديينتج عنه 

يتصف بما هو لفظ  وهو شكل من أشكال العنف اللفظي فهو,كما يعتبر التهديد أعلى درجة العنف الفظي
تهديد التي تظهر بشكل تصرف  وإلى ماهو مكتوب من رسائل انتقاميةعبارات خطيرة :من الكالم

على ,تمثل في التهديد يتحرك عبر خطاب تحليلي تفسيريفالعنف اللفظي الم,مرضي متلدد من المهدد
خطيرة لو اعتبرها الشخص الذي توجهت إليه التهديدات مجرد  دائماشكل ألفاظ عدائية والتي ليست 

ترتبط بدرجة كبيرة بالمواقع المثارة وبطاقة ,والكتابية الشفهيةالعدائية اللفظية  شتائم موضوعية هذه
يتصف  التسلط فهو عنف أخالقي,القهر ,الشعور بالخطر,القلق,السريع االنفعال,مثل الخوف كبيرة

فالتهديد مبني  رمزيا,كتابيا الغيض والتي غالبا ال تتعدى العنف الجسدي بل يعبر عنها شفويا,بالغضب 
فالمصلحة من ,الجارحة الموجهة للضحية,السيئة على سلطة الكالم المرتبطة بشكل كبير على الكلمات

 3.لمشاكل الحياة اليومية,كسالح نفسي وكأسلوب عدائي استعمالهتكمن في  دالتهديية القيام بعمل

 
:العنف الرمزي  

بعد سوسيولوجي فهو غير  ذاتعريفا ,العنف الرمزي " بورديو"يعرف " ,الهيمنة الدكورية  "ي كتابهف
 خيس الذاتيبتمن خالل ال ,عليهمتعلق بالهيمنة الدكورية  بقدر ماهو ممنوح من قبل المهيمن 

                                                 
1  Bourdieu(Pierre) : la reproduction Ed Minuit ; Paris 1970;p18 
2 Danancier( Jacques): la violence dans les établissement sociaux ;Dunond ;Paris2000 ;p31 
3 Ballé (Catherine): la menace un langage de violence Ed C.N.R.C.Paris ;1976 ;pp9-33 
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Autodénigrement أين المرأة القبائلية ترى نفسها Auto-répréciation كجنس  و التحقير الذاتي
معتقدة أن هذه  للعنف الرمزي  ةنفسها عرضأي هي التي تجعل , بشع خاضع للرجل ,منبوذ ,منقوص
   .1طبيعية

 ,يهاجم النمو العاطفي للطفل هو ذلك النمط السلوكي الذي، العتداء العاطفيبا هناك أيضا من يسميه
السخرية , التدليل المفرط,اإلذالل الرفض,الترهيب العزل,التحبيط وصحته النفسية وهو يشتمل الشتم

  *والنقد الالذع
:العنف اللفظي إجرائيا  

 ,تجريح في حالة تواجدهم من إساءات كالمية,مط من العنف الممارس ضد الزوجة واألطفالنهو ذلك ال
عليه فهي  كلها ألفاظ قاسية ممارسة من قبل الجاني على المجني لعن ,كفر ,قذف ,هديداتت ,شتائم ,سب

 الزوجياللفظي  تدخل في إطار العنف اللفظي األسري ألننا سوف نربط العنف, تصرفات غير سوية
إنتاجه في األسرة  الزوجين وإعادة لكال, األسريةبمدى تواجد واستمرار العنف اللفظي في الخلفية 

عيش الزوجين مع العائلة  السكني للزوجين معا بعيدا عن العائلة أوفي حالة االستقرار لزوجية في حالةا
األسرة الجزائرية في بروز أو  السقف وكذا مدى مساهمة األعضاء الفاعلين في تحت نفس, الممتدة

  .الزوجيحدوث شكل من أشكال العنف اللفظي 
:إجرائياالعنف الرمزي   

LE NON-DIT  االهانة,طريقة تصويب النظر,ذلك النمط من العنف اللفظي غير الصرح بههو. 

من  سياسة المنع,البزق,اإلصغاء للزوجة واألبناء أيضا هناك اإلهمال  أورفض تبادل الكالم ,التهميش
 اإليذاءلغاية  )الهمز,الغمز,الضحك( السخرية. االستهزاء .من األكل اإليماءات, من الخروج, الكالم
أن هذا  بالذكرو نخص  المنزل أو خارجه داخلوخاصة اإلذالل سواء كان ذلك  االنتقام,للحالة  النفسي

, مثل العنف اللفظي أردنا معرفة لم نحصره فقط في الحياة الزوجية بل مثله, النوع من العنف الرمزي
 .الزوجيةإلى غاية الحياة  مدى تواجده وممارسته على الحالة من خالل الخلفية األسرية

 
 

                                     
 
 

                                                 
  62ص 2009بيروت,المنظمة العربية للترجمة 1سلمان قعفراني ط:د.تالهيمنة  الدكورية : بيار بورديو 1

* htt://www b.free.info/parents/Ar/abuseconsepa. 
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:الظروف المعيشية   
 

لمفهوم الظروف المعيشية يؤكدون حول فكرة أنه ليس  اقتراببناء , يفضلونالكثير من المفكرين 
 اتعريف أو بنقص منفعة من المنافع المادية األساسية يسمح بإعطاء, من األشياء المادية شيءبنقص أي 
كثيرة مثل عدم  كم العوائق ألن ظروف الحياة المعيشية متعلقة بمعطياتابتر نلك, المث محددا للفقر

  .والتكيف االستقرار كبير نحو اعائقتعتبر  ةالبطال, االجتماعيةإمكانية المشاركة في الحياة العملية 
ةصحال, العمل فظرو, المسكن فظرو, البيت ملواز, ساللبا, هناك من حددها بمتغيرات أخرى الغداء  

  االجتماعية أو العالقات االجتماعية هذا االقتراب طالرواب, النشاطات العائلية, المحيط التربية والتعليم
  .1هو بمثابة موضوع بحث لمختلف أعمال البحث والمناقشات

 
:التعريف اإلجرائي للظروف المعيشية  

 
  األعضاء الفاعلين فيه,زماته مستل,المتعلقة بنوعية المسكن,للزوجين   يةاالجتماعنقصد بها الوضعية 

هذه  أو ألحدهما ردود فعل الزوجين حيال, السكني والمهني للزوجين معا االستقرارأو عدم  االستقرار
الظروف  أو كانت ميسورة ألنه في كلتا الحالتين قد تؤدي هذه, الظروف المعيشية سواء كانت بسيطة

  .إلى حدوث العنف اللفظي والرمزي للزوجين
 أو عدم الكفاية المادية بقدرماحددناه بثالثة أشياء,الحياة الزوجية لم نحدده بالرفاهية  قراراستلذلك 
  :هامة

أو  أو أن يعيش عالة على أسرته,أن ال يكون الزوج عاطل عن العمل: االستقرار المادي للزوجين*
  أن يعتمد على دخل زوجته وأ, زوجتهأسرة 

  
 ط وال تفريط أي التصرف بصورة عقالنية بمعنى تلبية حاجياتال إفرا, دوافع و كيفية إنفاق المال*

  )أمكن األمر أن هترفي, تعليم, صحة, غداء(ومتطلبات الضرورية لألسرة 
  
 .المادية للبيت معا االجتماعيةأجل تسير الشؤون  الزوجين منتعاون وتقاسم األدوار بين *

 
 

 

                                                 
1 Akoun(.André) et Ansart( pierre):op.cit ; p.389. 
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:أشكال التصورات  
:التصورات الجماعية/ أ  

سوف  في التعريف الذي" إميل دوركايم" وتشوشاضطراب , حول ونلالمؤوإليه العديد من  أشار مثلما
لكن  في المجتمعات الحديثة ألنه هذا الوعي الجمعي لم يختفي تماما, حقا الضمير الجمعيال يتخذه

  يتساءل ماذا تبقى بالتحديد؟
المكان لمصطلح التصورات  أول انه  انزاح شيئا فشيئا،ليترك المقاب نالمعلقيمنذ مدة الحظ أولئك 
الذي  بالشكل،ومتعلقة  األفرادمنتوج مشترك لرابطة من  أنها" دوركايم إميل"الجماعية  حيث يرى 

  .1تتخذه هذه الرابطة
 التوفيق بين الحياة النفسية،و الفردية إزاء األساس إلىالنسبية التي تدعو  االستقاللية أيضاو تعرف 

التصورات الجماعية ،تستطيع التنسيق و التركيب إلعطاء  أنينشأ بفعل  أو المادي للمجتمع دالك ينتج
تباعد للقاعدة المادية للحياة االجتماعية من هذا المنطلق هناك  أكثربداية ووجود لتصورات جديدة ،

و ليس هناك مجال للدهشة أنها أساسا أو  حسب دوركايم قوانين نوعية خاصة لتصورات الجماعية،
قدات الفرد الدائمة داخل اإلطار االجتماعي المبني على تقسيم العمل ،من هذا المنطلق تسمح تحديدا لمعت

لكتاب  األخيري  و الرمزية في القسم لألهمية المعطاة لألسئلة الجديرة بإدراك المعرف أحسنلفهم 
  .ماعية المؤلف و أيضا القلق الذي يعلمه حول رؤيته لتطور علم االجتماع التصورات المثالية الج

،سلوك الفرد عند الباحث هو سلوك واعي ،ألن مادة الحياة  األفعالفيما يخص طبيعة التصورات و  أما
الذي يفكر به المجتمع في  األسلوباالجتماعية ال يمكن تفسيرها بعوامل سيكولوجية خالصة،ولكي نفهم 

تصوراتهم و التي تختلف وفق  و الرموز التي تعبر عن األفرادذاته يجب على الباحث ،الهتمام بطبيعة 
حينما نتضرع  أننايعطي مثال .إلشباع حاجات اجتماعية  أفعالنا تأتي أنالنموذج االجتماعي فهو يرى 

اهللا ،أو نزرع أرضا قمحا ،أو نتزوج من فتاة جميلة ،أو ندفع الضرائب فإننا بذالك نطبع حقيقة  إلى
ديتنا في انجازها و مع ذالك فإننا نطبعها ألنها اكبر و التي قد ال ترغب فر األفعالترسم لنا مسالك هذه 

حول طبيعة الفعل و  من دواتنا الفردية ،بذالك يقدم دوركايم خالفا ضمنيا مع االتجاه النفعي أقوى
من  منبثقةو  اإلنسانلدوافع فردية لدى  إشباعمن وجهة نظر النفعية هو  اإلراديالسلوك السلوك فبينما 

لحاجة  إشباعاينجزه الن في ذالك  أن اإلنساني عند دوركايم ،قهري مفروضا على داخله نجده الإراد
                                                                             2لدى المجتمع

                                                                             
 

 
                                                 

1 Akoun (André) et Ansart( Pierre): op.cit ; p108 
  . 41ص  2004- القاهرة–المكتبة المصرية لطباعة و التوزيع إميل دوركايم و تأسيس التصور النسقي للمجتمع ،:ذ علي ليلة.أ  2
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التي  األخالقية تااللتزاماهي تشكل جزء من نسق  إنماالسلوك ال يبتدعها الفرد ، أوفأشكال الفعل 
فعل دالك  إذاغير انه  تااللتزاماالفرد بأي من  يهزأ إن، يحدثوقد  اآلخرين بالبشريرتبط من خاللها 

  بعد اجتماعي ما دام ذاتفيما يخص مصدر تصورات الفرد فهي  أمايشعر بقوتها وبطبيعتها الملزمة،
الضمير الجمعي  أنالسلوك البشري يتحدد بواسطة الضمير الجمعي ،و ليس الضمير الفردي كون 

 إليناالمجتمع ،هذا الكيان الذي ينتقل  أعضاءعبارة عن كيان من العواطف و المعتقدات المشتركة بين 
ر و السلوك الرؤية و الشعو أساليبمن خالل عمليتي التطبيع و التربية ،و الذي  يقرض على الطفل 

 أفرادهيحاول صياغة  أنفمن طبيعة كل سياق اجتماعي  ثمةتلقائي ومن  بالشكل إليهاتلك التي لم يصل 
 السياقلهذا  ممثلين أومجرد وسائط  ناآلباء، المعلموهذه العملية يكون  يلصورته، وفوفقا 

   1االجتماعي
:المثاليةب التصورات   

" الدينيةللحياة  األولية األشكال"في كتابه دوركايم  إليهمرق تطومفهوم الوعي الجمعي  المثاليمدلول 
 أواجتماعية قابلة لثأتر  أحدات أنهااالجتماعية،مؤكدا على  الظروفو  المثاليتواجد بوضوح حول 

قابلة للتفسير عن طريق عالم االجتماع  أنها، كما  آخرسريعة الثأتر على غرار أي حدت اجتماعي 
التي تجعل من الحياة االجتماعية حياة  األخالقيةتفسير ظروف القيم  أمامشل ،الذي ال يجب عليه الف

الضمائر الفردية عندما  أوهو منتوج الضمير الفردي  المثالي أنممكنة و مضمونة هذا الكتاب يفسر 
الضبط  أينحسب قوله  أوو جائشة الغليان ،حيث يقول دوركايم    ثائرة أشكالتاخد الرابطة الفردية 

  2جتماعي يتراخىاال
:   إجرائيا المثاليةالجماعية و  التصوراتتعريف   

 :  التصورات الجماعية*

المثوارتة من جيل إلى جيل والتي ال يجوز ألي فرد أن يخرج عن  نقصد بها العادات والتقاليد والدين،   
ألفراد داخل  ةكرامة وشخصيللمجتمع ، كما أنها تعمل على الحفاظ على  انتماءهإطارها  ألنها تشكل 

إلقامة أسرة عن اجتماعيةكذلك هذه التصورات الجماعية ، هي التي تحدد طرق ونظم إطار الجماعة   
  "أساسا والدة الزوج"المرأة من قبل أسرة الزوج تيارخاطريق الزواج ،عادات وتقاليد الزواج ،كيفية 
أخالقه ، مهنته  هل هو , زوجو نفس الشيء بالنسبة ألسرة الو السؤال عن حسب ونسب عائلة الزوجة،

 فشيئاكلها مراحل هامة وهامة جدا  بدأ مجتمعنا الجزائري يتخلى عنها شيئا ..قادر على إعالة أسرة ،
.تاركا المجال للتصورات الفردية المثالية، إلقامة أسرة ال تستطيع أن تكون متينة في عالقتها األسرية  

وبمأن التصورات  ات الجماعية التي هي أساس المجتمع،ال تشبه التصور أشكاالألنها تصورات أخدت   

                                                 
  671ص :نفس المرجع . 1

2. Akoun (André)et Ansart( Pierre) ;op.cit ;p.108 
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الجماعية مازلت متواجدة ، فحثما يقع اصطدام وصراع بين ماهو جماعي و ماهو مثالي ويحدث 
منه يحدث من جراء هذا التراخي تصدع واختالل في  ،واالجتماعيةتالشي وتراخي القيم األسرية 

  .فعية المثالية غير الواعيةاألدوار الزوجية بسبب اختالف التصورات الن
 

:التصورات المثالية  
إطار في  المتعلقة بالزوجين حول العالقة و الحياة الزوجية  مالتصورات، األفكار، القي أشكال نقصد بها

 الذي يتراوح بين األصالة والمعاصرة ،الثقافي الجزائريالموروث  بهاالمقصود  التصورات الجماعية
التعارف أو الزواج بدون سؤال عن عائلة الزوجين، أو الزواج لغاية  بأن يتم الزواج على أساس

زوجها شأنه شأن الرجل  ةتتصور المرأأو بأن  يعملأو بأن تعمل المرأة  والرجل ال"نزوة"الزواج
أو أن يرى  في كل شيء ااألبناء، يساعدهفي تربية  مالبيت، يساهبأشغال  الفرنسي أو األمريكي يقوم

واج هو السعادة المطلقة، بدون مشاكل وصعوبات أي نقصد هنا بناء كال الزوجين الزوجين بأن الز
أي يرى فيها الجمال  ة، رشيقجميلةالشكل حيث يتصور الزوج شريكة حياته  تصورات مثالية حول
وخاضعة له ولكل أفراد أسرته ألن  مطيعة, في أشياء أخرى أو أن يراها خادمة الخارجي دون البحث

وجية للرجل ليست نفسها تصورات المرأة من جهة ومن جهة أخرى تصورات الرجل التصورات الز
لذلك تداخل التصورات المثالية  أقل عاطفية ومثالية مقارنة بالمرأة وخاصة أنه يتميز بالسلطة الذكورية

والتمسك برجولته رغم تغير مكانة المرأة وتعدد   والجماعية للرجل  حول المرأة والحياة الزوجية
  وراها هي من العوامل التي تثير العنف اللفظي والرمزي في العالقة الزوجيةأد
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:الدراسات السابقة  
 
: الدراسة األولى: أ  

وجوه من العنف "الثقافي تحت عنوان جتماعااللنيل شهادة الماجستير في علم  هي دراسة جما ل معتوق
 يتحو, البليدةفي الشارع بمدينة  لمرأةادراسة ميدانية لممارسة العنف ضد " ضد النساء خارج بيوتهن

.هذه الدراسة على فرضية عامة و أربع فرضيات جزئية  
 

:الفرضية العامة*   
حيث تثبت فيه  االجتماعيتعتبر عملية التنشئة االجتماعية ، من العمليات األساسية في بناء الفرد 
ة ،هي المسؤلة عن تصرفات المعتقدات و قيم مجتمعه وعلى هذا األساس تكون التنشئة االجتماعي

.واتجاهات األفراد داخل المجتمع  
  

:الفرضيات الجزئية*  
 

لنوعية  انعكاساإلقبال على ممارسة العنف ضد النساء في الشارع ،من طرف بعض الذكور هو -  1
عليها باإلضافة إلى الصورة التي أعطيت لهم، عن المرأة من طرف مؤسسات  اتحصلوالتربية التي 

.وسائل اإلعالم,لتي مروا بها األسرة،المدرسة،دور العبادة التنشئة ا  
بجميع أنواعه  الكبتالعزوبة ،الحرمان العاطفي ،,قاهرة كالبطالة  واقتصادية اجتماعيةفي ظروف - 2

منهم انتقامايلجأ بعض الذكور إلى ممارسة العنف ضد النساء،  
عن المحيط  اهي إال دفاعاممارسة العنف ضد النساء في الشارع من طرف بعض الذكور م- 3

منهم أن وجود المرأة في الشارع هو التعدي  والتطفل على تصرفاتهم  اعتقاداالخارجي و ذلك 
.وخصائصهم وطبائعهم  

المفرط لصور العنف عبر وسائل التثقيف والترفيه،التي يستهلكها ويمارسها بعض الذكور  االنتشار- 4
لديهم في المستقبل،الميل إلى ممارسة العنف ضد اكالصحف وبعض الكتب و من األفالم تعني حثم  

1.النساء في الشارع  
 
 

 
                                                 

علم االجتماع الثقافي جامعة الجزائر معهد علم االجتماع ,رسالة ماجستير, بيوتهن خارج النساء ضد العنفو جوه من :د معتوق جمال.أ 1
1993.  
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كما اعتمدت الدراسة على أربع عينات، ويرجع ذلك صفة العمل الميداني فقد استخرجت بطريقة العينة 
مبحوث ومبحوثة 489المنظمة العشوائية وبلغ العدد اإلجمالي  

:و بعد اختبار فروض البحث توصل الباحث إلى  
بنسبة م، الشتالمضايقة :والمتمثل للعنف في الشارع نتعرض, مستجوبةمبحوثة  100ن بين م  %61 

:وهيكبيرة أال   
المضايقة والشتم     %40.98 

الضرب  %11.47 
:األسري وحول ممارسة العنف في المحيط .اللعن  %1.64 

 
عن هذه   االمتناعتوصل الباحث إلى أن متغير المستوى التعليمي للوالدين دخل في اإلقبال أو 

يعرفون  العنف أغلبهم دوي أباء ال  اقد مارسو 79 :مبحوث 200من بين  :حيث األبناءالممارسة لدى 
  % 59.09بنسبة  ابتدائيئهم دوي مستوي أبا ℅30.30القراءة والكتابة و  

لشارع العنف ضد النساء في ا األبناء علىإقبال  ياألسرية، فكما بينت الدراسة كذلك أن للبيئة  
 هذا ما  ما نسبة  دائمة هذابأن داخل أسرهم نزاعات  اأجابوقد  مبحوثا 37مستقبال حيث وجد من بين 

  %89.18 أشارت له نسبة
 

 200كذلك للتميز بين الجنسين من طرف األولياء عالقة بمما رسة العنف ضد النساء حيث من بين  -
.أسرهم داخلمييز يعانون من الت اكانوالعنف  امارسومن الدين  مبحوث     %62.35 

:التالية  النتائجمنه توصل الباحث إلى   
الذكر  وتنشأالتنشئة األسرية الجزائرية تحمل في طياتها بدور العنف العام ضد المرأة مند الطفولة *

.وتغرس فيه روح الهيمنة الدكورية األنثىعلى فكرة مفادها  أنه وصي على   
جالت و أفالمتعمل على تنمية العنف الرمزي والجنسي ضد المرأة وسائل اإلعالم بكل أنواعها من م*

.و التي تعمل على تكريس صور سلبية عليها كونها مجرد جنس خلق إلشباع رغبات الرجل  
للعنف من طرف  المرأةتعرض  والمرأة النالرجل  المتبادل بينتوصل الباحث إلى وجود العنف *

من خالل اللباس المثير والكالم أةللمرالرجل قد يكون سببه العنف الموازي   
العنف عند الرجل  إثارةساهمت على ..،ةالصعبة، البطالكما توصل أيضا أن الظروف المعيشية *

   1.وانعكس ذلك سلبيا على المجتمع
 

                                                 
  .نفس المرجع 1 
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:الدراسة الثانية   

العنف اللفظي اتجاه "هي دراسة للباحثة الشقيرات  محمدعبد الرحمان المصر نايل تحت عنوان  
ترتبط  بما يال  أنهاانطلقت الباحثة في تحديد المشكلة على عدد من المتغيرات  التي اعتقدت  ألطفالا

التعرف على هذه المتغيرات لغاية الحد من :قيه الطفل من إساءة لفظية،لذلك كان الهدف من الدراسة 
  .أثارها حتى ينشأ األطفال في بيئة سوية ويتمتعون بأكبر قدر من الصحة

:التالييخص فرضيات البحث جاءت على النحو  فيما*   
اللفظية من قبل  بإساءةمن حيث التأثر  األناتإحصائية بين األطفال الذكور و  داللةهناك فرق دو - 1

.الوالد  
 هناك عالقة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد وتكرار تعرض الطفل لإلساءة اللفظية من قبله- 2

 بالنسبة للذكور
القة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد وتكرار تعرض الطفل لإلساءة اللفظية من قبله هناك ع- -3

 بالنسبة لإلناث
:لقد توصلت الباحثة إلى التنائيج التالية   

أياللفظية من قبل الوالد  باإلساءة تأثرهممن الطالب من جنس الذكور اجابو بنعم حول  52من بين *   
℅43.33بنسبة   

والد بنسبة لبنعم حول تأثرهم باإلساءة اللفظية، من قبل ا اإلناث أجبنمن الطالبات  87من بين  -
بمقارنة النسبتين  ℅ 57.91=240÷100×) 87+52(:و عندما نحسب النسبتين المعيارية  ℅72.5

بالنسبة المعيارية نجد أن اإلناث ،يتأثرن باإلساءة اللفظية أكثر من الذكور فحسب تحليل الباحث فإن 
  .ثى وحساسيتها، تجعلها تتأثر باإلساءة اللفظية أكثر من الذكرتيجة متوقعة ألن طبيعة األنالن
بممارستهم  للعنف اللفظي على ،لآلباء  الثانويةفوق الشهادة  أما فيما يخص عالقة المستوى التعليمي*

وذلك بنسبة  ةاللفظية المتكررمن مجموع  الطالب الذكور،أنهم يتعرضون لإلساءة  83األبناء اجابا
  الوالد لإلساءة استخدامأن ينخفض  تفترض إذهذه النتيجة تقول الباحثة ،لم تكن لتتوقعها، ℅69.16

  التعليمي، وتعزى هذه النتيجة إلى أمرين األول الضغوط التي يواجهها الوالد همستوااللفظية كلما ارتفع 
  في تعامله مع أفراد أسرته والثاني توتراممما يجعله في تأمين سبل المعيشة مهما كان مستواه التعليمي،

  .هو عدم صدق العينة بسبب صغر سنها
  اللفظية من قبلأجابا جميع أفراد العينة بنعم حول تكرار اإلساءة  72أما فيما يخص اإلناث، من بين * 

هي نتيجة حسب الباحثة لم تكن  ℅60الوالد دوي مستوى تعليمي فوق الشهادة الثانوية، وذلك بنسبة 
  كلما ارتفع مستواه التعليمي وذلك لسببين اللفظيةتفترض ينخفض استخدام الوالد لإلساءة  إذمتوقعة 
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 1.الواردين في التفسير السابق
 

الذكور أكثر من اإلناث لإلساءة اللفظية والنتيجة كانت  والثالثة يتعرضتفسير الفرضيتين الثانية * 
  .عموما يربى على القسوة أكثر من األنثى متوقعة وذلك أن الذكر في المجتمعات العربية

  :التالية النتائجتوصلت الباحثة إلى  الدراسةبعد تفسير فرضيات 
التفريق في المعاملة اللفظية بين الذكر واألنثى، له انعكاسات سيئة على نفسية الطفل الناشئ خصوصا -

المعاملة والتي يتولد لديه مزيج إدا كانت لديه أخوات إناث ،فهو اليعي تماما ماسبب هذا التفريق في 
  لهن في هذا التفريق أحيانا يسعى لتقليد ذنبال  الالتي أخواته، من واالنتقاممن مشاعر الغضب والكره 

  .تصرفاتهن حتى تتم معاملته كما يعلمن، وبالتالي يضطرب لديه فهمه لهويته
أطفاال اعتدى  اكانوالمعتدين  اآلباء أو إهمال أطفالهم،ألنه كثيرون هم إيذاءال يتعمدون  اآلباءمعظم *

 على أطفالهم لالعتداءيتعاطون الكحول أو المخدرات،فهم أقرب من غيرهم  الذين اآلباءعليهم كذلك 
 اإلعاقة أين,المرض ,، قد تؤدي إلى الطالقاألسرةومثل تلك الظروف تشكل ضغوط على  إهمالهمو

  .2معاملتهم لفظيا وحتى جسديا فيسئن ، وغضبهم على األطفالإحباطهمشحنات  اآلباءيفرغ 
 
 
:الدراسة الثالثة   
 

،للمفكر السوسيولوجي للمجتمع القبائلي "الهيمنة الذآورية" حول نموذجية هي دراسة وصفية  
األجساد  la dominance masculine »Pierre Bourdieuتطرق فيها إلى التمييز الرمزي بين "

بين الجنسين  لهيمنة والخضوع، وثارة أخرى فكرة تبادل العنفالذكورية واألنثوية ثارة يطرح فكرة ا
المعتقد الطقوس   نتاجه من خالل القول ،الفعل وإعادة إنتاجه وتقوم الهيمنة  الرمزية الذكورية على

للطفل في المجتمع   تباين الفضاء المخصص للرجل والنساء، السوق المخصص للرجل،المنزل  للمرأة
الرجولية من  يالتدريجلغاية التذكير Masculinisation األلعاب ءانتقاة بإ القبائلي،تقوم العائل

 التأنيث أي كل ما هو موجه نحو الترجيل ،إلى غاية السادسة عشر سنة إلزالة…رياضات

Déféminisation   للعيش  الجوهرية المبادئفهي كيان سلبي، فالمرأة القبائلية تستدخل  المرأةأما
بالجسد بمعنى أخالق  اإلمساك،تصويب النظر أي تربية الفثاة على  األخالقتشام،أنثويا  من حيث االح

المرأة الذي يعني الخضوع ،التدليل،الطأطأة  الشرف الذكوري ممثلة في الرجل المقدام القوي عكس
  3،الذي يناسب النساءاألخالقيللمرأة فالتربية مرتبطة بعمق شديد بالمظهر 

                                                 
  118.الكويت ص  2001يونيو,03ع مجلة الطفولة العربية,اإلساءة اللفظية ضد األطفال . شقيرات محمد عبد الرجمان المصري نايل  1
  120نفس المرجع ص   2
  58-8ص ص. مرجع سابق الذكر الذكرية  الهيمنة: بيار بورديو  3
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العنف الناعم الممثل في اإلستراتجيات "  بورديو"، ما يسميه األنثويةلهيمنة الذكورية تقابلها ا ةالهيمن
  السلبية ،الحب اإلستئثاريالتي يستخدمها النساء ضد الرجال للحد الكذبالرمزية، السحر، الحيلة 

  من خالله أين الممارس عليهن من قبل الرجال ،من الهيمنة الذكورية و العنف الجسدي والرمزي
 بصورة الضحية ةالمرأتظهر 

 
غير متعلق بالهيمنة الذكورية بقدر ماهو ممنوح له بعد سوسيولوجي،" بياربورديو"فالعنف الرمزي عند 

األنثوي  كما يربط  بين الهيمنة الذكورية والخضوع.. autodépréciationبخيس الذاتي تال من خالل
سوق  روض على كال الجنسين من خاللالثقافية للنظام االجتماعي، المف االستعدادات الدائمة باآلثار

ورموز والرجل  أشياءيظهرن النساء من خالله مجرد  أينالنظام االجتماعي، أساسالزواج الذي هو 
حيث حسب التفكير المجتمع  شيءيقيم في بيت زوجته ، أو عند أهلها يتحول إلى إمراة أو  الذي

  1رجلنفسها موضع شك أي إلغاء نفسيته ك عالقبائلي الذكورة تض
ها حيث يرى الباحث أنها لم تعد  رإلى تغيمن دوام الهيمنة الذكورية المطلقة في المجتمعات القبائلية ،  

،ظهور الحركات النسوية ،تعليم المرأة ،خروجها يالتغير االجتماعتفرض سيطرتها المطلقة بسبب 
مع ارتفاع نسب  إلنجابواسن الزواج  تأخر،األسرة حجم ص، تقلياستعمال تقنيات منع الحمل  للعمل
النسبية للهيمنة الذكورية وخاصة بوجود  االستقالليةإال أن الزواج يبقي الفوارق قائمة،و يدعم  الطالق

  النشاطات االمومية  من والدة كذلك العمل المنزلي ،الذي يستوجب على النساء اإلبقاء على تضامن
  )، األعيادتتفاالالوجبة، االح( البيت الصغير ةالعائلة، ووحد واندماج 

كونه عالم الالعنف-الذي يلغي العنف الرجولي أو يخفف منهكما تتأثر الهيمنة الذكورية بالحب القدري،  
من خالله ترسى العالقات على التبادلية والتنازل،تسليم الذات واالعتراف المتبادل فهو حسب المفكر 

مفرطة بالتالي فالزواج تبااللتزاماتبط اختراع تاريخي حديث النشأة،نادر الوجود يوصف بالجنون مر  
 2باألنانيةيتصف  ألنهعن حب معرض بقوة شديدة للطالق ومهدد بال انقطاع لالزمة 

أو  طرف العائالتمن خالل العرائض المقدمة من  تمت حول العنف ضد النساء:الدراسة الرابعة
لمجتمع الجزائري وأهم هذه والية من واليات ا 48الضحايا بنفسهم إلى المؤسسات التشريعية في 

،المحاكم المستهدفة عن طريق وزارة العدل،لذلك توصلت القضاء من كل منطقة مجالس: المؤسسات
أما فيما يخص المعدل  2130عدد الملفات والجلسات للنساء ضحايا اإلعتداء،البدني،الجنسي،اللفظي إلى 

ئص عينة الدراسة الوطنية الشاملة سنة أيضا من خصا 65- 16العمري للنساء المعنفات تراوح بين 
لكل أنواع العنف ضد المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فإن ربع النساء المعنفات غير متزوجات أما 
النساء المتزوجات اللواتي تعرضن لشتى أشكال العنف مثل النصف الضحايا على المستوى الوطني 

                                                 
  73مرجع سابق دكره ص:بيار بورديو  1
  164. 134ص ص:نفس المرجع  2
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 تروحمن النساء غير متزوجات  ℅33.5 :للجزائر و لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
) 38/47(حالة طالق ℅0.1) 38/47(النساء المعنفات المتزوجات تروح سنهم ℅48.1 )15/24(سنهم

  1)38/47(مللألرابالنسبة  ℅9.2) غير محدد( أمهات عازيات ℅0.3) 38/47(مطلقات ℅0.8
 

أن للمجال للقضائي هن أقل ،عموما الضحايا اللواتي لجأما فيما يخص المستوى التعليمي للضحية* 
،أما فيما يخص أماكن اإلعتداء تأتي األماكن  لجأن إلى مصالح الصحة والشرطة يباللواتثقافة مقارنة 

أما  ℅34.6بنسبة ..) مجال العمل،مكان أحر(األخرى  العمومية في المرتبة األولى مقارنة باألماكن
.℅59.9ي بنسبة المنزل يبقى على األقل المكان األكثر تفضيال للجان  

ما أ ℅67.5:أما فيم يخص المكانة السوسيو مهنية للضحا يا العنف،فلقد جاءت نسبة النساء غير عامالت *
الذين تعرضن للعنف أساسا في المحيط المنزلي،و فيما يعلق بهوية الجاني  ℅52.3:العامالت المعنفات

 ℅51.8حد بعيد بمهنته،حيث جاءت نسبة ومكانته المهنية فإن لمكان االعتداء على الضحية مرتبط إلى 
بدني،لفظي،جنسيالعنف ال بين متداخل االعتداءأين شكل  أعلى نسبة ممثلة للجاني العاطل عن العمل   

2بالنسبة للجاني الذي يعمل ℅16.5و الذي يقع أساسا في المنزل،ثم تليها مباشرة نسبة  
 

لنساء بصفة شاملة،ال بأس أن نتطرق إلى بعدما تطرقنا لعرض عينة التحقيق الوطني للعنف ضد ا -
النمط الثالث للعنف ضد المرأة ،مثلما جاء في محتوى العرض المقسم إلى محاور خاصة بالمؤسسات 

،مراكز الشرطة  والدرك )الطب الشرعي( المؤسسات اإلستشفائية :من بينها  التي قامت بالتحقيق
 لمسمى باالعتداءات النفسية  ضمن محور العدالة فلقد أدرج هذا النمط من العنف  ا ..مجالس القضاء

المبلغ عنها االعتداءاتالمختصين القانونين أن ثلث  فريق البحث من الحظ،    Axe justice  

  لهذا النمط من العنف النفسي حسب تسمية المختصين ℅33حيث كانت النسبة القضاءفي مجالس  
توصل  ℅17.2اإلزعاجات ℅52.8هانة بنسبةالشتم القذف واإل ℅53.9في التهديدات بنسبة ممثلة

اللفظية قد تحدث  بشكل فردي وغالبا ما  االعتداءاتالمختصين القضائيين إلى نتيجة مفادها أن هذه 
االعتداء يرى فيما يخص مجال أما  تحدث متداخلة ومشتركة  أي التهديد،القذف،الشتم مع اإلزعاج

لوحيد الذي يتم من خالله ضبط ومالحظة وسمع أكبر المشرع الجزائري أن مكان العمل هو المكان ا
بالنسبة للمرأة .. عدد ممكن من االعتداءات اللفظية والرمزية  من تهديدات،قذف ،تحرش جنسي،إهانات

  3 ℅55.8العاملة وذلك بنسبة 
هذا فيما يخص االعتداءات  اللفظية المصرح عنها في مجالس القضاء ، أما فريق البحث الممثل في 

 2117من بين) ، مصلحة التوليدالطب الشرعي(تصين في علم االجتماع وعلم النفس  واألطباء المخ
                                                 

1  institut national de santé publique ;violences à l’encontre des femmes( enquête nationale) éd ; E.N.U.PP 
/UNIFEM. Alger ; 2005; p16 
2 Ibid ;p p121-122 
3 Ibid ;p.136 
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 24اعتداء لفظي ممارس في المنزل يليها  415الذي يمثل المجموع العام  للعينة توصل الفريق إلى 
مجمل  بالتالي كانت 6،أمكنة أخرى 246في مكان العمل أما المكان العمومي فلقد بلغ العدد التكراري

1 696 االعتداءات النفسية اللفظية  
 

حسب عينة البحث وذلك   تاألرامل والمطلقا ء،فهن السناأما فيما يخص الحالة الزوجية للضحايا * 
اللواتي يبلغن هذا النمط من العنف اللفظي ،أما فيما يخص النساء غير المتزوجات فإن  ℅49.2بنسبة

  والمبلغ عنها.. هن من شتم ،تهديد،بزق،قذف ،كفر ،إزعاجاتربع االعتداءات اللفظية التي تمارس علي
ه كلما كانت الضحية دوي مستوى تعليمي ، كما توصلت الدراسة أنفي المجال القضائي ℅26.2بنسبة

 عليها كبير ،نتيجة  متوصل إليها من خالل النساء المتعلمات سعال كلما كانت نسبة العنف الممار
أين قمن بالتبليغ  ℅45.6مهنية،حيث بلغت نسبة التعدي اللفظي ضدهن وكذلك تبعا لمكانتهم السوسيو

  .على الجاني  إلى مصالح الشرطة، القضاء،الصحة أكثر من النساء غير المتعلمات 

  
  :تقييم الدراسات

   :الدراسة األولى/ أ
ى مؤسساتركز الباحث على نمط التنشئة األسرية، المبنية على التمييز بين الذكور واإلناث وكذلك عل  

كما أنه دمج الضغوطات اليومية، التي قد تكون عامل قوي لحدوث العنف ضد  االجتماعيةالتنشئة 
كما أنه لم يكتفي بالعنف الجسدي بل تطرق للعنف الرمزي،المباشر الذي يحدث في الشارع  النساء
لتي تشوه صورة من شتم وسب ،غير المباشر المعروض من خالل وسائل اإلعالم بكل أنواعها ا للمرأة
ألغراض تجارية ،و تجعلها عنصر خاضع  ضعيف تابع للرجل وليس هذا فقط الباحث إلتزم  المرأة

من خالل اللباس المرأةالموضوعية عندما أضافا العنف المتبادل ،و الذي قصد به العنف التي تمارسه   
ا ،رمزيا وبدنيا فهي دراسة كلها سلوكيات تدفع الرجال التحرش بالنساء جنسي ي، المشمالمثير، الكال

النساء في دراسته،بل استقرأ ووصف ماهوموجود في  أوللرجال  موضوعية كون الباحث لم يتحيز
  .مجتمعنا الجزائري

  
  :أما الدراسة الثانية

عند اإلناث أكثر من الذكور وهذا طبيعي كون األنثى حساسة  ندرجة التأثر لإلساءة اللفظية، تكو
هم  أما فيما يخص التعرض لإلساءة اللفظية فلقد توصلت أن الذكور الذكور،من أكثر  ةوتتأثر بسهول

في سنواته  حيث يربى الطفلأكثر من اإلناث وهذا منطقي " األب" تعرضا لإلساءة اللفظية من قبل أكثر
على  لآلباء على القوة والخشونة، لتحقيق رجولته التي ال تتأتى إال بالتعامل الجدي المتسلط األولى

                                                 
1 Ibid ;p p.136-137. 
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بممارسة  لآلباءأما فيما يخص عالقة المستوى التعليمي  الذكور لكي يدافعون على أنفسهم في الشارع
لصغر سن العينة وأنه من غير الصحيح أنه كلما  فيها وذلك اإلساءة اللفظية، فهي نتيجة غير موثوق

اسة نوع من على الدر أضفىدرجة اإلساءة عالية، هذا ما  كانت لآلباءارتفع المستوى التعليمي 
  .المصداقية والجدية في البحث

  :أما الدراسة الثالثة
والتي نعتبرها دراسة وصفية تحليلية  "بورديو"لعالم اإلجتمع الفرنسي  الوصفية دراسةالأما فيما يخص 

فهي واقع و حقيقة متجدرة في الثقافة  في المجتمع القبائلي حول الهيمنة الذكورة بين الدوام معمقة 
بسبب ظهور العنف الرمزي الموازي والمتبادل بين  ،عامة والمجتمع القبائلي خاصة الجزائرية
للجنسين،والذي أثر على تلك الهيمنة  االجتماعية، وبين تغير الهيمنة الذكورية بتغير األدوار الجنسين  

  ،األنانية ةالفر داني، الطالق،وسةنالع، االجتماعيةوالذي أفرز العديد من الظواهر 
نظرا لتشعب أنماط العنف بشكله العام ،فإن الدراسة لم تعطيعه بعدا سوسيولوجيا  :راسة الرابعةأما الد

الموسوم   ، وخاصة فيما يتعلق بالعنف اللفظيتفسيرو الفحص أكثر من ال والنسب اكتفت بجمع األرقام  
الجدية  من قبل المختصين بالعنف النفسي ،لكن هذا ال ينقص من قيمة الدراسة التي عكست مدى

:والتنوع في البحث بين مجاالت علمية مختلفة ،و هذا ما الحظناه في البعض من نتائجها و التي هي  
  والمهني مستواها العلمي سنها و العنف بشكله العام يمارس على المرأة مهما كان -
  وكدا األماكن العمومية المفضل للجاني نالمكا عتبريالمنزل  -
  يمارس العنف أكثر من المستأجر الجاني العاطل عن العمل -
القليل من النساء األقل ثقافة واللواتي ال يعملن يشتكين بالجاني للقضاء أما النساء المتعلمات معظمهم -

 يلجأن إلى الشرطة وإلى مصلحة الطب الشرعي وكدا القضاء،دليل على وعي المرأة المثقفة ،العاملة
ي كون الدراسة تطرقت لكليهما ،لكن ما يعاب على بخطورة العنف اللفظي والرمزي وأيضا البدن

الدراسة عالقة المستوى التعليمي للضحية ودرجة تعرضها للعنف،أين أكدت أنه كلما كانت المرأة ذات 
مستوى تعليمي عال كلما كانت نسبة العنف الممارس عليها عال،نحن  بكل تواضع نتساءل ما بال 

ي لم يتقدمن إلى أي مؤسسة أو مصلحة سواء للتطبيب أو للشكوى؟النساء المعنفات لفظيا وبدنيا اللوات  
لكن مستواها الثقافي العال جعلها ،واالبتزاز تتعرض للعنف والمتعلمة ال هذا اليعني أن المرأة العاملة 

واعية بخطورة العنف عليها وعلى أبنائها نفسيا واجتماعيا،مكانتها المهنية العالية مكنتها من مقاومة 
مقاومة ضغوطات الحياة أين أصبحت تحض بمسكن خاص أو قادرة على إستأجار مسكن في  و الجاني
لذلك  عاطل عن العملبطال  تحايل الجاني على القضاء أو لعدم كفاية دخله أوبأن يكون  ما  إدا حال

والعاملة يمارس ضدها العنف اللفظي أكثر من المرأة غير  ةاليجب أن نجزم بأن المرأة المتعلم
متعلمة والماكثة بالبيت ،ألن موضوع العنف اللفظي األسري والزوجي موضوع حساس للغاية وهناك ال

العديد من النساء المعنفات لفظيا من قبل األسرة أو الزوج من تختلف رؤيتهن وتصورتهن لهد النمط 
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 من العنف ،حيث هناك من النساء من يعتبرونه حق من حقوق الرجل ألن طبع الرجل خشن لذلك
الغاية من قبول فكرة التعايش مع العنف هي الخوف من الطالق و  يفضلن العنف اللفظي على البدني
كما قد تكون فكرة تقبل العنف اللفظي من قبل المرأة راجع إلى حدوث الحفاظ على البيت الزوجية  ،

ت في البيت  دوي وهناك من النساء غير المتعلمات،الماكثاالعنف اللفظي المتبادل بين المرأة والرجل 
 الخطير، المتككر العنف اللفظي إطالقا العيش في كنفخلفية أسرية مستقرة ومحترمة اليستطعون 

في الوهلة األولى ألنهم يرون أن فكرة الذهاب  للشكوى ضد الجانيشخصيا  لكنهم ال يبادرون والمؤدي
في الخوف  لتمال كبير الممثإلى الشرطة والقضاء سوف تزيد من تفاقم المشكل كما قد يكون هناك اح

من الجاني الذي وإن علم يحول حياة الضحية إلى جحيم بمعنى ممارسة شكل أخر من العنف اللفظي 
ن ومازلن إلى حد الساعة يقومن العنف قاوم اللواتيهناك من النساء و،'' والحرمان االنتقام'' أال وهو

  .شكلي األسرة من التشتت الى عل ظ احفالو اللفظي بكل أنماطه تضحية من أجل األبناء
العنف اللفظي ضد النساء المتعلمات والعامالت المتوصل إليه من قبل المشرع الجزائري كان مبني *

أال وهو مكان  االعتداءعلى دالئل ملموسة أي توفر فيه الركن المادي والعلني وأيضا توفر مجال 
في منظور المشرع تقد للركن المادي والعلنيالعمل،بمعنى أن العنف اللفظي الذي يمارس في المنزل يف  

بالتالي فإن هذا النمط من العنف اللفظي المنزلي إن صح التعبير مازال لم يضبط من طرف العدالة 
والشرطة إحصائيا ألنه يدخل في خصوصيات األسرة الجزائرية ويشكل خطر كبير على أعضائها 

االجتماعية فالعنف اللفظي الممارس ي المؤسسات الذين بدورهم يعيدون إنتاج العنف اللفظي في باق
  داخل المنزل  هو عنف مخفي عن أنظار العدالة والشرطة وخاصة عندما يمارس بأشكال وبطرق

مهينة ومؤلمة وخطيرة دائمة التكرار وبحضور األبناء أين يتطور العنف إلى غاية الضرب والجرح 
عند وقوع جريمة قتل أو لمنع  ي، والعقليرعي، النفسالش بالشرطة، الطواإلعاقة هنا تتدخل العدالة، 

قد تكون نتيجة العنف اللفظي  يمستعصية التحدوث جريمة أو انتحارات،انهيارات  عصبية وأمراض 
هناك تقصير كبير في هذا النمط من العنف الخطير والخطير  كاألوجه لذلالمخفي والمتعدد األنماط و 

  جدا على األسرة وعلى المجتمع
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  :المقاربة السوسيولوجية 
 األسبابلمقوالت، علم النفس و الطب النفسي والبيولوجي عن  االجتماعمن عدم  تجاهل علماء  بالرغم

ومن بينهم  االجتماعيةإال أنهم يركزون اهتماماتهم على العوامل ,التي تكمن وراء ظاهرة العنف
 أن ى، األول يتجه لتحليل ظروف المجتمع ترىالصغير المد واالتجاهالكبير المدى  االتجاه اتجاهين
 اتطالضغوبسبب اإلحباط الناتج عن  ءاالجتماعي، سوابناء ال بطبيعة مباشرة له عالقة العنف

أو سببه خلل في أساليب النظام،والفرص غير المالئمة أو بسبب الفوضى وعدم  االجتماعية الشديدة
في  دى، التي تتعامل مع األفراد والجماعات الصغيرةوثانيها النظرية الصغيرة الم،الضبط االجتماعي

التي يتم من  األساليبالممارس للعنف نفسه مركزة على  بالفردإطار التفاعل االجتماعي المتعلق 
و فيما يلي سوف نتناول العنف األسري في ضوء الداخل النظرية  اآلخرينمن خاللها تعلم العنف 

  1:السوسيولوجية 
 

  :ودراسة العنف األسري الوظيفي-نائيالب االتجاه: أوال
ط السلوك وأنمابالطرق التي تحفظ بها على توازن عناصر البناء االجتماعي  يةالوظيفتهتم النظرية  

فيون للعنف على انه داللة داخل السياق ظير الوظوالتكامل والثبات النسبي وعلى هذا األساس ين
أو  بالجماعات االجتماعية التي تنضم وتوجه السلوك باطاالرتيكون ناتجا لفقدان  أنفهو إما  االجتماعي

أنه نتيجة الالمعيارية وضعف الضبط االجتماعي وبدلك يجرفهم التيار إلى العنف، ومن ناحية أخرى 
  .ال يعرفون إال العيش بواسطة العنف ألنهمقد يكون األفراد عدوانيين ،فيسلكون حياتهم بعنف 

كل  السياق االجتماعي الذي يحدث فيه فقد يستخدم إلى اظيفيا، استنادوإن العنف قد يكون وضيفا أو ال 
في  جانبا إيجابيا والثاني جانبا سلبيا بذلك يعد العنف وظيفيا يتخذمن الشرطي واللص العنف،األول 

الجماعة  وسيلة لدعم وتماسك باعتبارهأن ننظر إليه  يالثانية، ينبغيفيا في الحالة ظوال و األولى الحالة
 .ذلك بتعزيز وزيادة الضبط االجتماعي في المجتمعوب

 فهي الوحدات الصغرى األسريأما وحدة التحليل التي تهتم بها، البنائية الوظيفية في مجال العنف 
التحليل  حسب األسريواألبناءيحدث العنف  اآلباءكأسرة كما تركز على العنف المتبادل، بين الزوجين 

 إشباعفي  ألشخاص عن الجماعات األولية التي كانت تلعب دور  كبيرا ابتعادالبنائي الوظيفي إلى 
متعلق بالخبرات " سلوك العنف"إن 2االنتماءوالنفسية، وتغرس القيم الدينية وقيم  االجتماعيةحاجياتهم 
تتمثل في األوضاع العائلية،  اجتماعية، والنفسية التي مر بها فالعنف يعتبر نتاجا لظروف االجتماعية
  وثقافية اجتماعيةعوامل  وغير ذلك من العمل وضغوطه وحاالت البطالةوظروف 
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  :االتجاه التفاعلي الرمزي ودراسة العنف األسري: ثانيا
 "جبريل تارد"و" تشارلز كولي"على يدي  1910و 1890وتبلورت مسلماته ما بين  االتجاهظهر هذا 

في  تطور هذ االتجاه ، وقد ألمانيا في "ماكس فيبر"و" جورج سيمل"بأمريكا وكتابات" وليام توماس"و
  .األسرةفي مجال  هاستخدامميدان علم االجتماع وعلو النفس وساد 

، من خالل عمليات التفاعل التي تتكون بواسطة األسرةويركز اتجاه التفاعلية الرمزية على دراسة 
والجماعة  األدواراالدوارالمنجزة وعالقات المكانة ومشكالت االتصال وعمليات التنشئة وتقليد 

 عالقات السلبية، فهو يركز عند دراسته للعنف األسري على الاألسرةالمرجعية  وبناء القوة في 
 األسرة أفرادومظاهر العنف بين الزوج والزوجة واألبناء ومظاهر االتصال الرمزي السلبي بين 

في  ركز أو استند التفاعلي تجاهاال، كما أن هذا األسريالواحدة كما اهتم بتأثير مشاهدة البناء العنف 
  :نظريته على الفرضيات التالية

هم بمثابة جماعة مسيطرة تحاول اإلبقاء على  بناتهم  أبنائهم، إن الرجال الذين يضربون زوجاتهم،-
  1الدور التقليدي للرجال

 نتج عنه تعارض وصدام بين الزوجين بسبب ألدوار األسرة االجتماعيمن المتوقع أن التغير  -
 الحقيقية لكل منهما، وحتى األبناء أين كل واحد منهم يريد أن يفرض لألدوارالتفسيرات المتباينة 

  هبمكانته الخاصة 
 لدور الرجل والذي يتضمن تعليم الصبية االجتماعيةعملية تعلم العنف ترتبط بشدة بمرحلة التنشئة -

 ة ويصبحون رجاال يواجه معظمهموعندما يشب الصبي أنفسهمعلى  اوان يعتمدوالخشونة والصالبة،
  2.عنيفة وإما شعور اليمكن الفرار منه وهو الفشل في إثبات رجولتهم استجابةمواقف تتطلب إما 

 
  :نظرية التعلم االجتماعي: ثالثا

تفترض هذه النظرية أن األشخاص،يتعلمون العنف األسري بنفس الطريقة التي اليعلمون بها أنماط 
اآلخرينيشجعون أبنائهم بالتصرف بعنف مع  اآلباءم تتم داخل األسرة، فبعض سلوك أخر وعملية التعل  

ضحايا العنف، في مواقف أخرى والبعض األخر ينظر  ايكونوفي بعض المواقف ويطالبونهم بأن 
 .للعنف على أنه الطريقة الوحيدة للحصول على ما يريدون

 في أسر يسودها العنف أكثر قابلية ألن الذين يعيشون األفرادكما أظهرت العديد من الدراسات أن 
أن األزواج الذين يعيشون في أسر "  ستروان"في تصرفاتهم ، وقد وجد   نعدوانييا  هم أنفسهم يكونو

 يسودها العنف يكون احتمال ضربهم لزوجاتهم عشر أضعاف مقارنة بالرجال الذين ال يعيشون في أسر
ين أن األشخاص  الذين ال يتصرفون بعنف قد ال تكونالتي اليسود فيها العنف ،و يرى بعض الباحث  
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 إتجاهتهم بالضرورة إيجابية نحو العنف، بل يتصرفون بعنف بسبب الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها
 

:نظرية البناء االجتماعي في العنف األسري:رابعا  
،تحديدا األشخاص الذين المتزايدة للعنف األسري  االحتماالتلتفسير   االجتماعيةالطبقة "  جيلز"تناول

 االجتماعية،حيث يعاني األفراد واألسر اإلحباط نتيجة لمكانتهم متدنية ماديا اجتماعيةينتمون إلى طبقة 
  .الصعبة من قلة مصادرها في العيش

منه حسب هذه النظرية هو استجابة، لضغوط واحباطات نتيجة الحرمان الشديد الذي يدفع الزوج على 
 تحقق التوقعات دوره االجتماعي إليوحتى جسديا، بسبب افتقاده للموارد المادية  ايداء زوجته لفظيا

لعوامل متعددة و متداخلة ندني مستواه التعليمي،مكانته،دخلهلدى ضغوطات الحياة  وأسرتهاتجاه نفسه 
تدفعه على  قد وأسرتهاليومية وعدم تلبية توقعات الدور المنوط بالزوج كمعيل ومسؤول على زوجته 

  1.استخدام العنف معهم
:هذه النظرية ،جاءت على النحو األتي أبعادفيما يخص  أما  
:ويرتكز على متغيرين أساسين هما  :البنائي  النموذج*  
المكانة االجتماعية-  
التعارض بالمكانة-  
وجود عالقة عكسية بين لمكانة االجتماعية واالقتصادية وبين ايداء الزوجة فكلما زادت المكانة -
  ،كلما قلت احتماالت ايداء الزوجة لألسرةجتماعية االقتصادية اال
وجود عالقة طردية بين التعرض في المكانة وبين ايداء الزوجة ،بمعنى كلما زاد التعارض في -

  .ايداء الزوجةالمكانة بين الزوجين كلما زادت احتماالت العنف 
  بة ،أو رد فعل اتجاه مؤثر خارجي يمثلباعتباره استجا التوترويتركز على مفهوم : رالتو ثنموذج *

  :يختبر هذا النموذج فرضية عامة وهي في المكانة االجتماعية للزوج وتعارضها بينه وبين زوجته
نخفاض المكانة االجتماعية واالقتصادية، وزيادة التعارض في المكانة يرتبطان بزيادة كال من ا إن -

  2ايداء الزوجة إلى ةالنهاي،مما يؤدي في التوترمستوى الضغط أو 
 

:يستند إلى المتغيرات التالية : األسريةنموذج ديناميكيات العالقة  *  
واألبناء اآلباءلعالقة بين ا -  
العشرة الزوجية-  
عدم االستقرار الزوجي-  
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:يختبر هذا النموذج فرضية عامة وهي    
السلبي والى الشعور بعدم  زواجوال األسريالتفاعل  إلىالزائد الذي يعاني منه الزوج يؤدي  التوتر إن-

ما يدفع الزوج على ايداء  األسريةبالعالقة الزوجية بسبب ضعفها ما يؤثر على الروابط  الرضي
  زوجته

:نموذج الصراع اللفظي  *  
انه للصراع اللفظي عالقة ودور في حدوث االيداء البدني للزوجة فهو  وآخرون" ادواردز" يرى-

  هو لفظي وماهو بدني بين مابمثابة متغيرا وسيطا 
على العنف  األسرية العالقاتوديناميكيات  والتوتركل من المكانة االجتماعية ،االقتصادية ، تأثيران -

   1لزواجيتأثيرا غير مباشر حيث يتوسطهم  الصراع اللفظي  لزواجي
 رالتو ثوويعكس نوع من الصراع  ،التيولوجي االجتماعيبقيمة الفعل   متعلق العنف اللفظي بمؤنو 

 توجب  واالجتماعيبالمجال الفيزيقي  أساسا بمراحل نموهم و العلني والرمزي بين األفراد و متعلق
  :أال وهي  المفاهيم القريبة لظاهرة العنف اللفظي تناولتالتي  تإضافة النظرياعليا 

 
Anomie  األنومي " دوركايم" نظرية  

يشهد النظام  اتنشأ حينمالة من فقدان المعايير يقصد دوركايم بمفهوم األنومي، أو الالمعيارية ح
من  أن طموحات الناس وتطلعاتهم لم يعد االجتماعي العام ضربا من التفكك، واالنحالل إذ يالحظ

تحقيقها  يتعذرلمتطلبات النظام االجتماعي الجمعي، ومن تما تصبح تطلعات جامعة  إخضاعهاالممكن 
القائم بين السلطة  رالتو ثلحالة فقدان المعايير هو ذلك  األساسي،إدا فالمصدر األحيانفي معظم 
 ،وبين المصالح الفردية وهكذا تنشأ حالة) أي تلك التي يفرضها الضمير الجمعي( المجتمعية األخالقية

مثال  2حينما يفشل الضمير الجمعي في ضبط ومراقبة المطامح والمصالح الفردية المعاييرمن فقدان 
السهر الطويل في  إلىابنه المراهق ،عدم مخالطة رفاق السوء الذين يميلون عندما يطلب األب من 

  ..)التدخين،الدعارة( ،صحته و أنه سوف يكسبه عادات سيئةهمضر بأخالقألن هذا السلوك  لاللي
األب ويصر على السهر،والمخالطة السيئة أويتظاهر بتقليل من حدة  بأوامرلكن دلك المراهق اليبالي 

ابنه بالتالي يحدث تفكك وانحالل  إقناعثم يعود إليه، من هنا نستشعر فشل األب في السلوك  هذا
 معياري بينهما وبين األسرة حيث تبدأ الخصومات والشجارات،داخل الوسط األسري الن كل أعضاء

 ، وقد يستعمل األب سلوك عنيف لردع ابنهاالجتماعيو المشكل  رالتو ثاألسرة سوف يعيشون هذا 
بفقدان الصلة  أيضاهذا ما سوف يزيد من حدة المشكل األسري،ادن حالة الال معيارية ترتبط المراهق 
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 بين الوسائل والغايات ومعنى ذلك،حينما تصبح ثقافة ما غير مالئمة لحل مشكالت جماعة معينة فإن
  فية األخرىمعيارية جديدة،تتناقل بين األجيال شأنها في ذلك شأن العناصر الثقا وأساليبعناصر ثقافية 

1.ألنها تخدم المتطلبات التي تفرضها المواقف الجديدة  
المشكالت اليومية فإنهم يسعون إلى  إزاءوحينما يستشعر الشباب العربي،انعدام القدرة على التصرف 

في ثقافات فرعية خاصة،تساهم مباشرة في حل مشكالتهم المشتركة هذا ما يفسر ضعف  االندماج
 باالغترابالخلقي،تضارب األفكار والمصالح ،الشعور  لالنحراففجوة  وظهورالضبط  األسري 

ممارسة العنف ضد األشخاص والممتلكات وهكذا يمكن ربط ظواهر الالمعيارية بأوضاع تاريخية 
  .2معينة

 اجتماعيا  على تنظيما باعتبارها األسرة إلىنظرية الصراع  أصحابينظر الكثير من :نظرية الصراع
ان األسرة  « Engels » « K ;marcs »الناس أكثر من غيرهم حيث رأى كل من  يستفيد منه بعض

 أشكال أول وأن الزواج هو" النساء"، تقوم فيه طبقة الرجال بقمع طبقة أخرى مجتمع طبقي مصغر
الدافعية  فيه تؤسس سعادة ،أحد الجماعات على بؤس وقمع جماعة األخرى وأن الصدام الطبقي

  .المرأةت بمثابة استغالل اقتصاديا لعمل للسيطرة الجنسية كان
 وكانت اوتاريخيا هم المعتدين جنسي دائماكان الرجال " :كوليمزراندال " " R.collinsيقول العالم 
جنسية للرجال،و كان قد تتبع سيطرة الذكور من حيث القوة والحجم وعدوان الرجل  غنائم النساء هن

من يربي  باعتبارهنوقابليتهن للسقوط في األعداء  جمهن،ضحايا نتيجة لصغر ح والحظ أن النساء هن
 يأخذنو عبر سلسلة كاملة من المجتمعات، كان إلى النساء بمثابة  ملكية جنسية  األطفالويرعى 

  .3االقتصادية المساوماتكغنيمة في الحرب و يستغلونهم أبائهم في 
إن الرجال يخصصن النساء  في  :، حيث يقولملك لهم إنهنعلى  أزواجهنوينظر إليهن من جانب  

ووفقا لوجهة نظره فإن  األصل للمعاشرة الجنسية ،أكثر مما يعتمدون عليهم في المطابخ والحقول
  4ملةشاالرجال هم الذين يحكمون المجتمع، إلى درجة اعتبار ان النساء ملكية جنسية 

 عض العلماء االجتماعيينفإن هناك ب" ماركس وانجلز"و على الرغم ان نظرية الصراع ،تردد أفكار
 مؤكدين"فرويد وجورج سيمل"بعض الشيء من بينهم  ،الذين تناولوا قضية الصراع على نحو مغاير

  .تتطلب بالضرورة،نوعا من العداوة ، بمثل ما تشتمل على الحب الحميمةعلى ان العالقات 
  االجتماعا طور عالم و حديث J.SPREYفي جميع األنساق واصفا الصراع بأنه جانبا أو جزءا مكونا

  باعتبارهمونظروا إلى أعضاء األسرة ,والتفاعالت،بما في ذلك األسرة والتفاعالت الزوجية االجتماعية
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الذاتي  االستقاللل تظهر من خالل التنافس بينهم من أجيواجهون نوعية من المتطلبات المتعارضة،
 عض من أجل البقاء وفي ضوء هذهوفي نفس الوقت،المشاركة مع بعضهم الب واالمتيازاتوالسلطة 

 من خالل والوثيقةالمتبادلة  الشخصية،يعمل على تقنين العالقات اجتماعياالنظرية تعد األسرة نظاما 
مع  وجهة نظر العالم تتفق إلى حد ما عمليات مستمرة من التعارض وحل المشكالت ،وإدارة الصراع

  1منظور التفاعلية الرمزية
 

  :ةالنظرية األنتروبولوجي
 على فكرة مؤداها أن الطفولة المبكرة، هي فترة حاسمة في النمو العقلي للفرد وتعتبر "كاردنير" أكد

 الموقف" كاردينير" داللة كبيرة واختار وذاتالعالقات بين الطفل و والديه من بين الظروف المؤثرة 
 سلوب المحدد الذي يشبعحيث يرى أنه من بين الجوانب األساسية، لهدا الموقف المعقد، األ يالطفول
  حيث إدا كان الوالدين مثال حنونين) ،العاطفية  عموما العدائيةالجنسية،( الوالدين شهوات الطفل بت

  سيكون إيجابيا االنفعاليفإن نسق األمن و غير معنفين أو ظالمين في تعاملهم مع بواعث ودوافع الطفل،
 الوالدين إدكانالصداقة، الثقة و :ساسية أال وهيبالتالي تتكامل شخصية الطفل، حول مشاعر األمن األ

 للطفل سيكون سلبيا االنفعاليعلى العكس من ذلك معنفين ،أقل حنوا ،غير متساهلين،فإن نسق األمن 
  ويتسبب في تكوين صورة شاملة للعالم،في نظره أي الطفل الناقص حنان ودفئ على أنه مكان بارد

 للشخصية" كاردينير"فيه، وهنا يكمن الوضع األساسي لتصوروغير لطيف ،عدواني ال  يمكن العيش 
 2والذي يفسر لنا لماذا يعد مفهوم البناء القاعدي مفهوما مناسبا؟

 لفريد  في سياق"عبارة عن بلورة أصلية، ومبتكرة  لبعض األفكار األساسية "كاردينير" وكان مشروع
  والشخصية المميزات األساسية و العيوب ةالثقافبين  العالقةتظهر وجهة نظره،في  إذأنتروبولوجي 

 نسقا باعتباره  هإطار تفكيرالشخصية مركزا محوريا في " النفسي،ويحتل مفهوم التكوينيفي المدخل 
  3،خصائص الموقف الطفلي للفرددافعيا إسقاطيا يحدد أساسا من خالل

 فإذ الثقافي من األجيال القديمةيتمتع المجتمع اإلنساني بالثقافة ،حيث يعتبر الوحيد الذي يرث التراث 
من  نظرنا إلى العالم نجد أن المجتمعات اإلنسانية، تعيش في ثقافات والثقافة هي ما ينتجه اإلنسان

،حيث يأتي كل جيل ويضيف شيئا جديدا عن التراث اجتماعيةأشياء مادية وأفكار وعالقات ونظم 
تكون مدينة ما أو مجتمع ما وهنا نكون أمام الثقافي الذي ورثه من الجيل السابق،وهكذا تدريجيا ت

 ،فالنظام األسري مثال يؤدي إستمراية األفراد إلمداد المجتمع بأعضاءالثقافةاستخدام علمي لمعنى 
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 السليمة،التي بدورها على شخصية األبناء مستقبال واألبناء االجتماعيةنافعين من خالل أساليب التنشئة 
  1إلى جيل أخر االجتماعي بدورهم يستمرون في نقل التراث

 
  اهتمامه بالحيزو هو تفسير للسلوك الفردي من خالل " kurt .lewinوضع  :نظرية المجال االجتماعي

،من خالل السلوك،الشخصية،البيئة حيث السلوك يكون حسب شخصية االجتماعيدينامكية الفعل  يلخص
  األسرة و مكان العمل،الشارع،المدرسة فالبيئةالفرد والمكان المتواجد فيه، والممثل في بيئته التي تكون 

أن شخصية الفرد والبيئة  يعتقدالنفسي،كما  االجتماعيتؤثر في سلوك الفرد و في شخصيته، وفي تكيفه 
إن بنية البيئة كما هي " روجي جيرارد"الواحدة عن األخرى كما يقول  ةبصورة مستقلال يتغيران 

في التبادل تخلق وضعا أين  الديناميتن هذه العالقة ، إمدركة تتعلق برغبات وحاجات الشخص
  2يكون جزء منه من خالله يحصل التفاعل العاطفي مع األفراد الشخص

التدريجي، من الفردي إلى الجماعي و ن الواعي إلى الموضوعي إن  االنتقالوهكذا فإننا نمر عبر  
اع وهذه العناصر تدخل فيما األشخاص واألشياء والمؤسسات والحوادث جميعها،عناصر من األوض

 االجتماع،فالعالم االجتماعيبينها في عالقات دينامية بحيث أن مجموعها يحدد،بنية المجال النفسي 
ولكنها بيولوجية  اجتماعيةالتفاعل بين األشخاص،إلى البيئة  الكلية التي ال شك أنها  النفسي يعيد

 تهم، وكيفية تعامالتهم تكون  جزءا من الوضعوفيزيائية فاألشياء التي تحيط بين األشخاص وشخصيا
  3االجتماعيالشامل للفعل 

 
 

  :النظرية التيولوجية
  بمثابة،و األوامر بصفة أدق قيم الشر وقيم الخير وهي القيم األخالقية نوعان هناك قيم تختص بالنواهي

  إلنسان وهي مرتبطة،أما النوع الثاني فهو يشكل قيم وضعية من وضع اةالقواعد التوجيهيمجموعة من 
  بالضمير األخالقي، في كلتا الحالتين نكون أمام استخدام التوجيه  عن طريق أحكام قيمية  للوصول إلى

 "األمر"اإلحساس بالواجب، وهذا يظهر إما من خالل اتصالنا اليومي مع األفراد حيث تستعمل مفاهيم
 و خير وشر من حيث  القيم األخالقيةيجب عليك من المفروض أي هناك إلزام داخلي بما ه" الواجب"

األولى وإلزام خارجي متعلق بأخالق وشخصية الفرد،الذي يتفاعل مع الجماعة انطالقا من الوعي 
  4الفردي وما مدى إمتثاليه للقيم الخيرة والشريرة

  بأنهن سوف ينجبن طفل له خلل في التكوين الجسمي ن، أعلمحوامل امرأتينو أفضل مثال على ذلك 
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  المأسوي األولى تبتهل لألخالق االختباربيب يقترح عليهن عملية اإلجهاض لكليهما ،و أمام هذا الط
كون هذه الممارسة غير أخالقية ،على أنه فعل يعاقب عليه اهللا بالتالي ترفض  والضمير األخالقي

 ولد ولديهالفكرة من أساسها أما الثانية ،تستعمل وعيها في التفكير حول مصير الطفل الذي سوف ي
عاهة جسدية متسائلة هل يجب أن تعطي فرصة لكائن سوف يولد بائس،تتقبل فكرة اإلجهاض بدون 

 1تردد

التأويالت العقلية مستوحاة ،بنوع التربية لكل واحدة وأن الشخص يكتسب قيم جديدة هذا ما نستطيع  ادن
خلق طرق  لحكم من الضروريا استقالليةلكي نرقى إلى  نإد ،تصرفاته هسلوكياتمالحظته من خالل  

هو تربوي  تربوية جديدة، تسمح بتوافق الشخص مع القيم األخالقية فالمشكل القيمي األخالقي المعاصر
نفسها  بالدرجة األولى ،و ليس فلسفي واألزمة الحالية متعلقة بالتربية األخالقية أكثر من األخالق

  2الصراع يبدأمن هنا  األخالق نربي و نعلم بعيدين كل البعد عن أننافالمشكل يكمن 
 والمعايير االجتماعية من خالل التنشئة االجتماعية ومتى نجحت األخالقيةهكذا يتم استدماج القيم و 

  متكيفين أشخاصاالمجتمع وبنائهم النفسي انتجت  أعضاءفي عملية زرع القيم في ذهن  األخيرةهذه 
 وتقلصت الالمعيارية  أالنحرافيالسلوك   اطأنموقلت  أسوياء أشخاصمع ثقافتهم وساد المجتمع 

تفكك اجتماعي  إلىفي حالة فشل تلك العملية فان تلك الحاالت تتفاقم تتزايد ما يؤدي  أماواالغتراب 
 3العدائية أشكالهوتصارعها والى زيادة حد العنف بكل  القيمواسري واهتزاز 

 
:المكتسبة نوعان األخالقالصفا إن  إخوانيقول   

ق محمودة منتسبة للمالئكةأخال: أ  
منتسبة للشيطان مذمومةالق خأ: ب  

 األعمالالمعتقدة  اإلرادةالمكتسبة المعتادة العلوم العالمية  األخالقفيما يخص أخالق النفوس فهي،
  4المكتسبة باإلختيار واإلرادة أما أخالق الشياطين أولها كبر إبليس وحرص أدم وحسد قابيل

 ور ترك اإلنصاف في المعاملة التهاون في الواجبات، الصالبة في الوجهويقابل الكبر الظلم الج 
في الخصومات الحدة الطيش في التصرف والغش والمكر في  ةاللجاجالسفاهة في الخطاب والجذل، 

واألخالق  المذمومةالعدوان وأشكال أخرى ون الخصال ..االفتخار.واإلحتفار  واالستصغارالمعاملة 
  الحرص الطمع،العجلة في السعي ل، ويقابالقبيحةلسيئة، واألعمال الرديئة واألفعال ا

سؤ الظن  عناء النفس والروح في الجمع واالدخار خوفا من الفقر ،البخل،المنع ،الشح ،النكدالبدن،تعب 
كذلك  االعتذارعند  الكاذبةالحيل في أسباب الطلب الحلف واليمين ..الكذب..باألمين الخيانة في األمانة

                                                 
1 Ibid ;p2 
2 Ibid ;p3 

  . 62ص  1992دار الفكر الجامعي القاهرة ) الوجهات االديولوجيةلظاهرة العنف(المعرفةدخل إلى  علم االجتماع المنبيل رمزي :د  3
  47ص  2004الجزائر  1،ردمك طصفحات مشرقة من الفكر التربوي عند المسلمين:جمال معتوق.د  4
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و األخالق الرديئة  المذمومةالزور،أثناء الخصومات،العداوة التعدي وغيرها من الخصال  أقاويل
  1السيئة, القبيحةواألقاويل الباطلة واألفعال 

  واللعن والطعن ةوالفظاظة، الغلظالرحمة  ةالقلب، قل ةالعداوة، قسو..الحقد الغل"ويقابل الحسد وأشكاله
هي من أسباب تشتيت  ء، الرياق، النفافيما يخص المداهنة أماوالشر وتكون سببا للخصومة ..والفحشاء

األزواج وتنغيص  وعذابالحزن الغم وألم القلب،وهموم النفس . .الرحم ةالجميع، قطيعالشمل وتفريق 
 والتي "إخوان الصفا"، هذه مجمل الرذائل التي أشار إليها ةواألخيرالعيش وسؤ المتقلب وخسران الدنيا 

إخوان " استطاع وهكذا  ، المهددة للباء اإلجتماعي  و المشكالت االجتماعية آلفاتاتعتبر من أكبر 
إال  وروحهما النقدية وما الهدف وهذا بفضل نظرتهم الثقافية ،اآلفاتاإللمام بجميع صور  "الصفا
  2المجتمع وإظهار ماهو مطلوب، وواجب على كل متعلم حإلصال

 

:األسس المنهجية للدراسة  
استخدمنا المناهج التالية،منهج دراسة حالة الذي  تبعا لطبيعة الدراسة فلقد :مستعملةالمناهج ال 1

يتماشى وتقنية البحث المتمثلة في المقابلة،المنهجي الكيفي والكمي الذي قمنا من خال لهما تحليل 
ل وكميا من خال على الحاالت وشبكة المالحظة قوأيضا التعلي محتوى الحاالت كيفيا بعرض وتحليل

تقنية تحليل محتوى باستخراج فئات ووحدات لتصريحات المقابالت التي أجريت مع الحاالت كما قمنا 
  .باستخدام المنهج المقارن

 
عن طريقه جمع البيانات ودراستها بحيث  ناالجتماعي، يمكفي البحث  هي منهج:دراسة حالة-

واألوضاع الثقافية المتنوعة كما  لوحدة معينة في العالقاتنستطيع من خاللها أن نرسم صورة كلية 
  3تعتبر في الوقت نفسه تحليال دقيقا للموقف العام للفرد

 
من الدراسة عن طريق تركيز البحث على مفردة من المفردات دون غيرها وتناولها  يتم هد األسلوب*

المتأثرة بسلوكها بالدراسة المتعمقة بالتحليل الشامل لكافة العوامل والعناصر والمتغيرات المؤثرة فيها و
  4بح المفردة في ميدان البحث للباحث وال شيء غيرهابحيث تص

 
على االهتمام بكل شيء عن الحالة  مطريقة البحث في إطار دراسة الحالة المدروسة، تقو كما أن*

المدروسة سواء كان في الماضي أو الحاضر أو في اتجاهاتها في المستقبل،وقد تكون الحالة شخص ما 
                                                 

  48ص,نفس المرجع  1 
  49ص,نفس المرجع  2
  344ص2000. .عمان.1دار المشرق للنشر والتوزيع والطباعة ط.ربية وعلم النفسمناهج البحث في الت:سامحي ملحم    3
  . 59ص 1992.القاهرة.مكتبة األنجلو مصريةألسس العلمية لكتابة الرسائل الماجيستر والدكتوراه ا:محمد عبد الغني سعود وآخرون   4
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ما كانت هذه الحالة إال أنه يشترط لنجاح هذا  االبشر أيمن األفراد أو أسرة معينة أو جماعة من أو فرد 
في ذاتها أي الكل من الجزء،بمعنى أن تكون كلية  المنهج أن تكون الحالة المطلوب دراستها متكاملة

ة والمتكاملة تتفاعل داخلها مجموعة من العوامل وتحتوي على عدد من العناصر واألجزاء المترابط
وهي في نفس الوقت جزء له صفاته الفردية المميزة عن غيره  من األجزاء أو الحاالت الدراسة،وهي 

منهجية تحدد اهتمام الباحث بالحالة واحدة يتمكن من دراستها بعمق و دقة واهتمام  طريقةأيضا 
تأريخها القديم من أجل  ةالمدروسمشخصا جميع جوانبها بجمع أكبر قدر ممكن من البيانات عن الوحدة 

 ويفيد الفهم العميق لدراسة حالة بمعرفة تناولها بالدراسة  يستطيعوفهم أوسع لحاالت مماثلة،لم  استنباط
أبعاد الظاهرة بشكل دقيق ومفصل من أجل االستزادة بأبعاد المسائل التي تحويها وخاصة في المجاالت 

  1خالله التي ال تزال مجهولة

ن عدد كبير من البحوث ركزت حول الدراسة المعمقة للحاالت الخاصة أو مفردة هناك من يرى أ* 
مستقلة بمعنى حول  تحليل مكثف يجري في مؤسسة أو في بعض التنظيمات الواقعية  فمنهج دراسة 
الحالة يسمح بجمع المعطيات بعدد أكثر وبتفصيل دقيق ممكن من خالل جمع المعطيات 

غالبا ما تكون دقيقة،لذلك دراسة الحالة تعتمد على الجانب ) ثائقمالحظات،مقابالت،و(المختلفة
يجب دائما جلبه،أو يجب جلبه باستمرار  اإلمبرقي إلى حد كبير لفهم الواقع الذي حسب أفكار الباحث

وعلى الدوام بتحويل البحث من النمط االستقرائي إلى العام من هد المنطلق يتصور البحث بأننا قبلنا 
أو مسلمة أنه ال شيء يمكن تحليله  بافتراض] أن الحوادث أو الوقائع تتكلم عن نفسها[احثكما قال الب

  2.إمبرقي سابق أو التعبير عنه بدون التقصي وبدون تحقيق
 

إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة وعليه ينصب االهتمام هنا أكثر  األساسيهدف في  :المنهج الكيفي-
معها أو السلوكيات التي تمت مالحظتها،لهدا يركز الباحث أكثر التي تم ج األقوالعلى حصر معنى 

شكل  تأخذأما بالنسبة للمعطيات الكيفية يمكن أن  األفرادعلى دراسة الحالة أو دراسة عدد قليل من 
ثائق مسجلة على أقوال مسجلة أو معلومات مالحظة مدونة في دفتر المشاهدات أو مقتطفات من و

فيما يخص مقابلة البحث يعني التحويل النقل الحرفي لما تم تسجليه إلمكانية  البطاقات الوثائقية،أما
   3تحليل األقوال لألشخاص المستجوبين

 

لذلك يجب أن تكون لدينا هذه األقوال والتصريحات مدونة ومكتوبة ،ألن ذلك يسمح بالذهاب واإلياب *
لبرنامج معالجة النص الذي  الستخدامناوالمقارنة بين المقاطع، األقوالبكل سهولة والتفكير حول هذه 
                                                 

  59نفس المرجع ص  1
2 Debruyne (Paul) : dynamique de la recherche en sciences sociales (les pôles de la pratique méthodologique) 
P.U.Fparis.1974.p211 

  . 382ص 2004.الجزائر.دار القصبة للنشر.مصطفى ماض،سعيد سبعون:ة ترمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنساني:أنجرس موريس  3
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للتجميع،فإننا نظيف مرونة إلى ما هو مكتوب أثناء عملية  اإلضافيةيمكنه القيام ببعض العمليات 
،على هد األساس يمكننا من أن نقدم وصفا صادقا للمقابلة ومن المفيد هنا كذلك التدوين كلمة بكلمة

ها من طرف الشخص المستجوب،و بنفس الكيفية ينبغي أن اإلشارة إلى اللغة الخاصة التي تم استعمال
يتضمن تدوين المقابلة توضيحات حول اللغة غير المتلفظ بها للمبحوث من إيماءات االنطباعات البارزة 
والتي تعطي إشارات جلية جدا عندما توضع في عالقة ببعض األقوال المحتفظ بها مثال في حالة ما إذ 

ل إجراء المقابلة  فال بد من اإلشارة إلى دلك،و إدا ما كان هناك ترددا وقع ضحك في فترات ما خال
بطريقة لها داللة فال بد من تسجيله كذلك،كما تقوم أيضا بتسجيل لحظات الغضب واالنزعاج أو 

  1المضايقة والتغيرات التي تحدث فجأة في التعبير
 

نا إعادة القراءة الحرفية والمتأنية للكشف أما فيما يخص مراجعة المعطيات الكيفية المحولة ،ينبغي علي*
بنقص بعض األجزاء من النص،تسجيالت غريبة ال تذكرنا بأي  عن األخطاء الممكنة فقد يتعلق األمر

شيء،أقوال غير مالئمة ومن دون معنى لكن بتذكرنا لمصدر المعلومات واستماعنا من جديد إلى 
إذ كان النقل سيئا أو أننا فهمنا السياق الذي وردت فيه  تسجيالت أو الرجوع إلى الوثيقة يمكننا اكتشاف

رداءة ( األقوال فهما سيئا أيضا هنا نستطيع القيام بتصحيح النص أو نظيف حسب الحالة مالحظات مثل
وبذلك للتأكد من ..) الصوت،نطق غير مفهوم،مالحظة غير تامة أو غامضة أو غموض في األقوال

راجعة بالعودة إلى مختلف المراحل السابقة و إلى مرحلة تحديد صدق المعطيات يمكن اللجوء للم
المشكلة في بعض األحيان،فالشيء المهم هو التحلي بالصبر واإلخالص لكي تتم هذه العملية الحساسة 
والضرورية في إطار احترام المعلومات المتحصل عليها مع عدم التوقف عند بعض المعطيات التي 

  .2ير متصلة بما نبحث فيهمن األحسن حذفها كونها غ

:المنهج الكمي  
،كما أنه يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها هو منهج يعطي للدراسة وصفا رقميا
  .3مع الظواهر التي تختلف فيما بينها

 

المنهج في علم االجتماع،طريقة للمقارنة بين مجتمعات مختلفة أو جماعات  هدابيقصد : المنهج المقارن
اخل المجتمع الواحد إلى نظم إجتماعية ،للكشف عن أوجه التشابه واالختالف بين الظواهر االجتماعية د

  4وإبراز أسبابها

                                                 
  383-382نفس المرجع ص ص  1
  . 384ص.مرجع سابق الذكر:موريس أنجرس  2
  . 139ص 1999.الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية.مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث:ابوحوش عمار وأخرون  3
  . 75ص 1993.بيروت.مكتبة لبنان.معجم مصطلحات العلوم االجتماعية:احمد زكي بدوي.د  4
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ففي موضوع بحثنا ركزنا على دراسة حاالت من النساء المعنفات لفظيا و رمزيا دوي خلفيات *
الحاالت هو كونهن تعرضن ،أما فيما يخص أوجه التشابه بين كل متباينة واجتماعيةتنشئوية أسرية 

لإليذاء اللفظي،الرمزي بل وحتى البدني أي تعرضهن للعنف األسري والزوجي وحتى االجتماعي لكن 
بدرجات متفاوتة ألنه ليس كل الحاالت تعرضن للعنف األسري القاس قبل الزواج وليس كل الحاالت 

مراكز ( فيما بعد االجتماعي من تعرضن لثالثة مراحل من العنف بمعنى العنف األسري ثم الزوجي
والذي يعني التشابه واالختالف في إعادة إنتاج العنف اللفظي والرمزي من مرحلة العنف ) اإليواء،

األسري إلى مرحلة العنف الزوجي واالجتماعي لكن نعيد ونكرر بدرجات متفاوتة من حالة ألخرى 
كل  واختالفضا الغاية والهدف من الزواج تبعا لنمط التنشئة األسرية للزوجين والظروف المعيشية وأي

والرؤية الذي يحملها الرجل حول المرأة والحياة  من حيث النظرة لمؤسسة الزواج بشكل عام طرف
  .الزوجية

إن أي منهج يعقد مقارنات لجوانب التشابه [ لذلك نستدل بما جاء في موسوعة العلوم االجتماعية*
بهدف تفسيرها يمكن أن الواحد،أو بين كثير من المجتمعات واالختالف بين الظواهر داخل المجتمع 

  1]يوصف بأنه منهج مقارن
 

هناك من يطلق على المنهج المقارن بالدراسة المقارنة التي تدرس عدد كبير من المتغيرات التي هي *
ات تقص وتحقيق،فالتحليل المقارن يتمحور حول الواقع الملموس والمعقد،فهي أي الدراس نموذجبمثابة 

المقارنة تجبر الباحث على إزاحة نفسه،و ذلك بترك وإهمال وجهة نظره الذاتية الخاصة وأن يكيف 
معطياته المعيارية إلى نسق أو نظام من المرجعيات المختلفة ،ألن المواضيع هي بحد ذاتها تتمركز 

  2بعضها باألخر
وحدات المتعددة عن طريق الدراسات المقارنة تهدف لمعرفة وفهم ماهية ال أنوهناك من يرى * 

 التحقيق المتجانس،ال يرتكز حول المواضيع االمبريقية لكن حول نموذجحول  ينبنيالمقارنة فالمنهج 
  3ميزات هذه المواضيع وحول العالقات بين هذه الميزات

 
فالدراسة المقارنة للوحدات تكتسي أشكال ونماذج مختلفة ومتنوعة تبعا لعدد الوحدات التحليلية *
بيعة المعالجة كيفية أو كمية للمعطيات،البعد المتزامن أو التعاقبي التطوري للدراسة فهي ال تركز وط

على عدد كبير من الوحدات السير الذاتية،و ال تنفي أو تطعن التحليالت المعمقة والمركزة للحاالت 

                                                 
  . 135ص 1999.القاهرة.المعرفة الجامعية دار.عادل مختار الهوري وآخرون:تر موسوعة العلوم االجتماعيةمشيل مان   1

2 Piaget (Jean) : épistémologie des sciences de l’homme.Gallimard.paris.1972.p.p29-30. 
3 Blau (P.M) the comparative study of organisations ( industrial and labor Relations 
Review).New.York.1965.p323 
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ع بعض الحاالت على العكس نستطيع استخدامها،عندما تبنى على أساس متغيرات أكثر داللة للبحث م
  1المختارة للعينة لغاية التعمق في المالحظات أو التدقيق في النتائج المتحصل عليها

المقارنة المعمقة لعدد قليل من الحاالت المتجانسة أو المتساوية فيما بينها يسمح أحسن بان الدراسة  *
ت تستعمل خطاب المفاهيم تكون حالة واحدة مماثلة وناطقة للوحدة نفسها فالدراسة المقارنة للحاال

ذا طابع الكيفي يؤدي من جانب أخر الختيار  األساسيوالفئات ألجل ضبط الحوادث كثل هذا االقتران 
  2نماذج التي لها عالقة قوية بالنتائج الدراسة الميدانية أو اإلمبريقية وإلى صرامة النظرية

 
ة من الزمن تسمح بإقامة العالقة بين لبعض الحاالت لمدة طويل في نفس الوقت الدراسة المقارنة* 

 ةفرضيات البحث أو فرضيات الموضوع الحاملمدى صدق  والختبارالمتغيرات الوحدات التننظمية،
لمختلف عناصر هذه الوحدات الموظفة بمالحظة مادا يحدث لو أي واحدة تتغير فالمقارنة توفر 

ي تساعد على تخصيص تحت أي ظرف الوسائل ألفضل وأحسن مراقبة حتى ولو كانت حالة واحدة،فه
  .3العالقات الموجودة والمراقبة يوميا

 

  :التقنيات المستعملة 2
بين التقنيات المستعملة في الدراسة وتبعا للمناهج المستعملة قمنا باستخدام المالحظة في عين  من 

 ة، المقابلمالحظةال ةالمكان والتي تسمى أيضا بالمالحظة المنتظمة أيضا المالحظة دون مشاركة، شبك
.محتوى ل، تحليالمركزة  

عادة في  ل، تستعمللتقصي إن المالحظة في عين المكان تقنية مباشرة :المالحظة في عين المكان 1
بصفة مباشرة وذلك بهدف أخد المعلومات الكيفية من أجل فهم ..)ة، جمعيقرية(مشاهدة مجموعة ما
تظمة عندما يتعلق األمر بوصف صادق للسلوكيات بالتالي تكون المالحظة من تالمواقف والسلوكيا

  .4اوالتنبؤ به
 

s.o.s.femmes en détresses األطفال/المرأة(حاالت مستعصية 02:حاالت 03يتكون من(Des cas 

lourds وحالة لفتاة هربت من مقر سكنها بوالية تبزي وزو غير متزوجة   
و بدون تواجد األخصائية لتين ي غرفة الحافي مركز النساء في شدة قمنا بإجراء المقابالت ف حيث-

مع القبول الصعب لمديرة المركز  ا، طبعةإلجراء المقابلالنفسانية أو االجتماعية في كل موعد 
  )كانت تعطنا مواعيد ثم تلغها لمدة قد تفوق شهر(وللحالتين 

                                                 
1 Barton (A) le concept d’espace d’attributs en sociologie (in Rymon Boudon et Paul Lazaresfeld). Ed. Mouton. 
paris.1967.p12. 
2 Ibid.p12 
3 Ibid ; p13 
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  مساءوبشرط أن تكون في ال لكن المديرة تركتنا في راحة تامة أثناء إجراء المقابلة -
المركز يحتوي على نشاطات من إعالم ألي والخياطة لكن دون استعمالهما من طرف الحاالت ألنه  -

دون ] من الحاالت لعدد قليل ةأنه من غير المعقول جلب معلمة أو مكون [المديرة وتصريح حسب تفكير
اء بسبب انعدام العناية وعيها بالفراغ الذي جعل من أولئك الحاالت يشعرون باإلحباط،التدخين،النوم،البك

النفسية والعمل في مركز بصفة منظفة وليس بصفة حالة مستعصية تحتاج لمن يخرجها من العنف 
  الممارس عليها أسريا،زواجيا وأيضا اجتماعيا

 

- centre darna des femmes  victimes de la violence et de code du la famille المجال الثالث للبحث  

:اإلستشفائي الذي من خالله تم ضبطنا لهذا المركز،فكانت مالحظاتنا على الشكل التالي بعد المجال  
غياب مديرة المركز طيلة سنة كاملة من البحث لكن األخصائية االجتماعية كانت متواجدة وهي التي -

.وافقت بالنيابة عن المديرة  
كانت ممارسة من قبل الحاالت  األنشطة المتواجدة على مستوى المركز تمثلت في الخياطة والتي-

.اللواتي يرغبن في ذلك هن وبناتهن المراهقات خالل وقت فراغهم  
حاالت كونهن حاالت مستعصية متواجدون مع أطفالهن الذي قد  10عدد الحاالت االجمالي اليفوق -

ت ولمدة ،لذلك فالمركز اليقبل إال بنمط هذه الحاال04أطفال منه تصبح الحالة هي وأبنائها  03يفوق 
أشهر أي هو مركز عبور مؤقت 06  
هذا المركز منعنا منعا مطلقا  ي، فعلى غرار المركز األول أين أجرينا المقابلة في غرفة الحالتين-

الدخول إلى مرقد الحاالت ألسباب نجهلها،المهم هو إجراء المقابالت في غرفة االستقبال التي هي من 
لكنها غير مستغلة من طرفهم بقدر ماهي مستغلة من قبل .. فزةالمفروض غرفة للترفيه للحاالت من تل

.العاملين في المركز  
تمث المقابالت بصعوبة أكثر من المركز األول حيث كنا نقابل حالة واحدة كل شهرين ألسباب سوف -

 ندكرها في صعوبات البحث الميداني
والتي طلبت منا المال ( انت غائبةكانت لدينا مقابلة األخيرة ولكن الحالة ك 07/2008/ 05في تاريخ-

،أين كن يعانون من م بالمقابلةهمقابلة الحاالت اللواتي قمنا معل،لكن كانت لنا الفرصة )لكي تقبل الكالم
انعدام الغداء وخاصة أن لديهم أطفال ورضع ولم تتواجد معهم أي مربية التي تأتي حتى المساء 

هي غير متواجدة وحتى مفاتيح المخزن معها كما والمربية التي من المفروض تترك لهم األكل 
،راحت وخالتنا سكارة موالفة )عطلة(كانت عال بلها بلي النهار فريي[ صرحت حالة من الحاالت قائلة

ماعندناش  راهو مريض..ولدي مايشربش الحليب ,ما شافتش وجه الصغار[ واألخرى قالت] ديرها
مساندة األخصائية قائلين  و يشيدون بلطف االت كانوكل الحا فأنعكس المربية ]الدراهم باش نشروا

  ]هي يمانا وهي بابانا][..تجري علينا يهي الل[]تبكي مع المحتاج..][ تنحي من جيبها وتعطينا[..أنها
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]لوكان تسمع واش كاين تشكي بها للمديرة[  
ركز والتي هي التي كانت في غاية اللطف معنا ومع كل الحاالت في الم القاسية عكس المربية فهي -

التي سمحت لنا بإجراء المقابالت بعد إقناعهم،وصفها باإلنسانية يدخل في إطار المالحظة عي عين 
التي كانت عائدة من عند مع الحالة  ألننا قبل أن نقو م بأخر مقابلة  وليس مجرد تصريحات، المكان

دمت لها مبلغ من المال لكي الطبيب،األخصائية سألت عن حالتها وحالة ابنها الدراسية والصحية وق
  تشتري الدواء وطلبت منها إجراء المقابلة معنا فقبلت من دون تردد

يكون محصور فقط بكالم الحاالت بقدر ما هو أيضا متعلق  وصف المربية بالمعنفة والقاسية أيضا لم -
على الساعة  اهاسمعنبالمالحظة في عين المكان،ألنه عندما كان لنا موعد مع حالة من حاالت الدراسة 

تصرخ بشدة على الحاالت حول أشغال التنظيف،وتهددهن بالطرد وكانت التاسعة صباحا في المطبخ 
قلنا ربما لم ترانا لكن رغم كل ذلك لم تكترث وواصلت الشتم والسب فيما فوق كل ذلك تسبهم بقسوة،

ة شعرنا أن ازدياد شدة بعد تدخلت األخصائية إلسكاتها، عندما طلبنا منها االنصراف ألنه بصراح
الصراخ  والسباب كان موجه لنا ، لكن في األخير قمنا بمقابلة الحالة التي كانت تصرخ عليها هي 

  .وابنتها المراهقة
 

هي عدم إمكانية االحتكاك المباشر بالمبحوثين،أو العيش في وسطهم أو   :المالحظة من دون مشاركة 2
اركتهم حياتهم اليومية من أجل مالحظتهم،لذلك اكتفينا بالمالحظة على األقل البقاء معهم مدة كافية لمش

  1من دون المشاركة
  
كما أن هناك من يعتبرها مرحلة أساسية بالنسبة لكل البحوث السوسيولوجية،كما أن تكرار *

  2المالحظات وتسجيل مجريات البحث بين الباحث والمبحوثين قد تحد من تدخل الباحث بأراءه الذاتية
هناك من الباحثين من يعتبر المالحظة من دون مشاركة،بمثابة فن من فنون جمع المعلومات كما *

وعلى أنها أصعب األدوات المنهجية،و هذا راجع لطبيعتها من جهة وإلى طبيعة الموضوع المراد 
  3تطبيقها عليه

 
السلوكيات م الباحث بتسجيل بعض قويإن شبكة المالحظة هي وسيلة أخرى،حيث  :شبكة المالحظة 3

مساعدة لتحليل وتفسير المالحظات  أداةالدقيقة طالما أن الهدف هو قياس ووصف الظاهرة،كما تعتبر 
انطالقا من فروض الدراسة،كما أنها تعتمد على المعلومات المتوفرة في المالحظات المدونة في التحليل 

                                                 
1 Loubet (del Bayle) louis (jean) : introduction aux méthodes des sciences sociales.édition 
Privat.Toulouse.1986.p234. 
2 Beiton (Alain) et autres : sciences sociales édition Dollaz.Paris.2002.p.p26-27 

  . 180ص 2009.الجزائر.بن مرابط للنشر.منهجية العلوم االجتماعية والبحث االجتماعي):جمال(ذ معتوق .أ  3
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 تستخدم كأداة مستقلة في البحث شأنهالنتائج الميدان وأنها قد  تدعيميهالكيفي كما أنها عبارة عن أداة 
  1شأن أي أداة أخرى

بعين  األخذتاريخ ومكان المالحظة،:في موضوع بحثنا أخدنا بعين االعتبار لعدة مقاييس من بينها-
  .الشكلية وأيضا  ،الجسدية،الكالم،الصمت،المظاهر السلوكيةاالتجاهاتالتوقيت،المواقف، االعتبار

  

  :المقابلة المركزة 4
هدف المقابلة المركزة تحليل تأثير حدث أو تجربة محددة على الدين حضروا أو شاركوا في هذه تست 

موضوعة سلفا كما هو الحال في  ةالتجربة أو ذلك الحدث في هذه المقابلة، اليعتمد المحقق على أسئل
  ،بل على قائمة من النقاط المحددة والمتصلة بالمسألة المدروسةاالستمارةالتحقيق في 

هي تستخدم في بعض الحاالت كما في إطار تحليل السير الذاتية أين يطبق الباحث منهجا أثناء المقابلة ف
مع المستجوبين وهي تقنية في منتهى التعمق والتفصيل،في هذه الحالة تكون المقابالت أطول بكثير من 

  2غيرها وتجري في عدة جلسات
 

:وتتلخص أهداف المقابلة المركزة فيما يلي*   
تحليل معنى الذي يعطيه الفاعلون لممارستهم ولألحداث التي يواجهونها ويدخل في ذلك أنظمة القيم -

التي يتأثرون بها والمعايير التي يرتكزون عليها وتفسيراتهم لألوضاع الصراعية أو غير الصراعية 
  وقراءتهم لتجاربهم الخاصة

  تها األنظمة العالئقية سير تنظيم ماتحليل مسالة محددة معطياتها وجهات النظر حولها رهانا-
فيها بسبب احترام أطرهم المرجعية  ةعف الناحية التوجيهيجمع شهادات المستجوبين وتفسيراتهم وض-

خلفية أسرية،تصورات حول الشريك والحياة الزوجية،قيم اتجاهات،تاريخ حياة الحالة األسري (الخاصة 
  )والزوجي

  .3احترام لغتهم ومقوالتهم العقلية-
 

لذلك في إطار المقابلة المركزة يجب أن يكون كالم المستجوب بتلقائية كاملة وبتوجيه وحياد كلي *
،كما يجب على من يجري مقابلة للباحث وتفسير الكالم بطريقة صحيحة شرط النظر إليه كما هو

موقف اد خاالمتناع عن زج نفسه في مضمون المقابلة خصوصا بانخراطه في مناقشات فكرية أو بإت
من اقتراحات المجيب على األسئلة،كما ينبغي الحرص على أن تجري في بيئة وسياق مالئمين فمن 

                                                 
  . 197-196ص.نفس المرجع ص  1
  230ص 1997.بيروت.المكتبة العصرية للطباعة والنشر.يوسف الجباعي..ترد.يل الباحث في العلوم االجتماعيةدل:و آخرون) ريمون(كيفي   2
  .231نفس المرجع ص  3
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العبث أن نأمل بمقابلة معمقة وحقيقية،إدا ماتمت بحضور أشخاص أحرين في إطار صاخب وغير 
ه مريح،حيث يرن الهاتف كل خمس دقائق،أو عندما اليكف المبحوث على األسئلة عن النظر في ساعت

حتى ال يتخلف عن موعد أخر،ينبغي أن يعلم هذا األخير مسبقا بالمدة المحتملة للمقابلة والتي بوجه عام 
  1ساعة في اليوم حوالي تستغرق

 

  :تحليل المحتوى 5
المعاني  استخراجيكمن دورها األساسي في  ي، والذهو تقنية بحث مفصلة لمحتويات معلومات البحث

اعتمدنا على هذه التقنية لغرض تحليل وتفسير محتوى  د، ولقالمصرح بهاوالروابط المصرح بها غير 
  2المقابالت للبحث ذات األسئلة المفتوحة

 
كما أن هناك من يعرفها على أنها تحليل نسقي لألفكار المعبر عنها من طرف المستجوب أين يجب *

3األخذ بعين االعتبار للكلمات المستعملة من خالل مناقشته إياها  
أنها تقنية تساعد على تفيئه معطيات البحث إلى فئات ووحدات ضمن فئات على طريقة التكثيف  كما*

تارة من مجتمع البحث حول النقاط في غاية خاألفقي لغاية المقارنة بين وحدات التحليل والعناصر الم
  4الدقة واألهمية

 
 

:العينة ومجال الدراسة 3  
حتمالية النمطية،أين يمكن للباحث القيام بدراسات الحالة هي العينة غير اال :نوع العينة وخصائصها1

قصد التعمق في مختلف أنواع السلوكيات،كما يلجأ إليها الباحث عندما تكون قاعدة البحث غير تامة مع 
محدودية اإلحاطة بمجتمع البحث المستهدف،لذلك يلجأ الباحث بانتقاء عناصر مثالية من هذا المجتمع 

تارة كنماذج لمجتمع البحث المراد دراسته،إننا نبحث عن عنصر أو عدة خالم أين تبدوا العناصر
  5عناصر تكون بمثابة صور نمطية لنفس مجتمع البحث الذي استخرجت منه

 

                                                 
  . 93نفس المرجع ص  1

2  Actouf (Omar) :méthodologie des sciences sociales (Approche qualitative des organisation.éditions 
presses.H.EC 3éd.Canada.1992.p112. 
3 Agenais (Sylvie) : sciences humaines et méthodologie (initiation pratique à la recherche) édition Beau 
chemain.Canada.1991.p141. 

  . 405مرجع سابق الذكر ص.منهجية البحث عي العلوم اإلنسانية:موريس أنجرس  4
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مثال إذ أردنا معرفة أشكال العنف اللفظي الزوجي فإننا نلتجئ للنساء اللواتي يعانون من مختلف -
الجمعيات والمراكز،التي يقيم فيها أولئك النساء المعنفات على أشكاله اللفظية والرمزية أو نتصل ب

بمعنى أننا أمام نماذج حية من المجتمع ..اختالف أصولهم االجتماعية ومستواهم التعليمي والمعيشي
  تعكس ظاهرة العنف ضد النساء على مختلف مستوياته وأنماطه

 

-Anti ن ذلك نستطيع البحث عن الصورفهي إذن نماذج وأنماط ممثلة للعنف الزوجي على العكس م-

portraits أين  األشخاص في االتجاه المعارض،و بنفس السؤال لبعض الرجال أيالمضادة لنمطية ا
سوف يعطون تصورات سلبية عن مجتمع البحث الذي يخالفونه أو يختلفون عنه بطريقة ما أو أنهم 

 ل اللواتي لديهم نساء متسلطات يعانون من عنف المرأة لفظيا وبدنيا لعدد قليل من الرجا
حتى وإن كان هذا صحيحا،فتبقى حاالت شاده ومخفية مستترة كما نعلم في العلوم ..ومترجالت

مقارنة بالعنف التي ..االجتماعية أن الحاالت اإلستتنائية والشاذة ال يقاس عليها وغير قابلة للتعميم
أين أصبحت النساء  التعبير هو ظاهرة عالميةتتعرض له النساء سواء كان مخفيا أو عالنا بل إن صح 

يتعرضن للقتل من جراء العنف الممارس عليهن بكل أشكاله المعروفة وغير المعروفة عندما نقول 
وجود العنف ضد النساء بشكل مضاعف مقارنة بالرجال هناك من يبرر تواجده عبر المجال 

،المحاكم،الشارع،المستشفيات،المجال مراكز،جمعيات،الطب الشرعي(المخصص للنساء ضحايا العنف 
أو قد يكون خفيا مستترا ألن بعض النساء الجزائريات ال يلجأن للشكوى على الزوج أو ..)المهني

أمراض نفسية،إحباط،سرطان،إجهاض (لعدة أسباب منه ذلك العنف المستتر ينجر عنه..شرطةللالذهاب 
لذلك  ..)-السيدا-جية ونقل األمراض للزوجة،إنتحارات،ارتفاع الضغط،نوبات عصبية، الخيانة الزو

منطقيا قد نميل إلى إتباع العناصر النموذجية التي التحتمل الخطأ،بالتالي فالمرأة الجزائرية هي نموذج 
ممثل للعنف األسري والزوجي أكثر من الرجل وهو نمط يمثل تعرض المرأة الجزائرية للعنف 

حادة بين الكالمية الخالفات أين قد تكون اللوطن واإلجرام بصفة مضاعفة في مختلف واليات ا
  من بين  أسبابه الزوجين 

  
  :خصائص العينة النمطية 2

  1:تم بناء عينة الدراسة عن طريق خاصيتين من خصائص العينة النمطية أال وهما
صل إليه المراد دراسته،كنا ال ندري كيف ن بعدما تم تحديدنا لمجتمع البحث :الفرز القائم على الخبرة/ أ

لصعوبة الموضوع وحساسيته،و خاصة إدا كان الموضوع يتناول من جهة الخلفية األسرية للمرأة 
كيف والخلفية األسرية لزوجها  المستنطقة من خالل تصريحات الحالة والتي هي على وجه الخصوص 

مختلف في  ؟ هل هي مستقرة أم مضطربة؟والتي تنعكسالعالقة التي يقيمها الزوج مع أسرته هي 
                                                 

  311نفس المرجع ص   1
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،درجة االهتمام،مدى تقاسم المسؤولية ءاليومية و كيفية التعامل مع الزوجة و في تربية األبنا هسلوكيات
زوجته؟ ومن جهة أخرى نتناول خصوصية الحياة ماهي مواقفه واتجاهاته إزاء عائلة و .الزوجية

  المواضيع الممنوعة الزوجية المعنفة لفظيا ورمزيا على كافة األصعدة والجوانب والذي يندرج ضمن
 وإن تم واستطعنا الخوض فيها فذلك كان بصعوبة كبيرة جدا  
 

بمساعدة من أشخاص يهتمون بمسألة العنف الممارس بشكل عام على المرأة بكل  لذلك لجأن للفرز
فيما بعد سوف نفرز ونضبط العنف المصرح به وغير مصرح به من قبل حاالت الدراسة ( أشكاله

فيتهم األسرية والزوجية مع األخذ بعين االعتبار حاالتهم النفسية وخاصة رغبتهم في خالل سردهم لخل
أين الموضوع لم يهضم بسهولة  2007'' وزارة األسرة المنتدبة''لذلك أول مكان لجأن إليه) الكالم تلقائيا

 داك كانت الوزارة تعمل في مشروع يسمى إستراتجية محاربة العنف ضد المرأة و سلطتنألن أ
الضوء كثيرا على العنف البدني أما اللفظي فالتسمية بدت غريبة بالنسبة لألخصائية القانونية 

أننا نطلق على هذا النمط من العنف بالعنف النفسي وليس [ والتي صرحت لنا قائلة  واالجتماعية
كز النساء وبمساعدة هذه األخصائية كان أول مجال للبحث االستكشافي والميداني معا  هو مر] اللفظي

،مركز دارنا  للنساء ضحايا العنف واإلرهاب )مصلحة جراحة األعصاب(في شدة  تم المستشفى 
المستعصية اللواتي قبلنا  والقانون العائلي لكن رغم كل ذلك العينة لم تكن آنذاك ممثلة لقلة الحاالت

بحياتهم العائلية  حمركز دارنا البو التحدث والمقابلة أو إن صح التعبير رفض معظم الحاالت 
حالة  11بتحريض من المربية بعدما قبلنا المقابلة في الوهلة األولى منه من مجموع  والزوجية المعنفة

. من تم انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الفرز 2009/ 2008حاالت لمدة سنة كاملة من 06قمنا بمقابلة   
 

خاص لديهم عالقة وطيدة بالحاالت اللواتي وهو البحث أو معرفة أش: ب الفرز بشكل الكرة الثلجية
دون ذكر العنف (  بشكل عام ..)ت، عامالتنساء مطلقات، متزوجا( يعانون من العنف الزوجي

ألننا الحظنا صعوبة إستوعاب الحاالت لهدا النمط من العنف والذي بدا لهم كأسلوب ) اللفظي الرمزي
[ حدة من الحاالت المتواجدة في مركز دارنا ممارس في كل أسرة جزائرية وخاصة  نستدل بقول وا

والتي من خال لها انتقلنا إلى البحث والقراءة لنمط خطير من العنف أال ] السبان مكاش دار مفيهاش 
نحمل العياط والسبان بصح باش يقولي نقتلك وال ما خرجتيش هادي حاجة [ وهو التهديد حينما قالت

يحط موس تحت [ الخطير أال وهو حسب تصريح الحالة وتضيف نمط أخر من العنف الرمزي] أخرى
إدا كان هناك فهم للموضوع الحظنا أن البعض يتجنب الخوض مباشرة في وحتى  ] المخدة كي يرقد

 ألن العنف اللفظي  وهذا أمر طبيعي  مقارنة بالضرب أو العنف البدني ذكر أنواع السباب والشتائم
ولقد واصلنا جمع الحاالت بكل  ..الشعور بالخجل،األلم،البكاء يؤثر على ذات الفرد بكاملهاوالرمزي 

أين تمت المقابلة في الوقت والمجال المحددين من قبل الحاالت اللواتي  حاالتلل دقة وثقة متناهية
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ما يذل على حساسية ) غرفة مغلقة(أو في األسرة ) مجال العمل(فضلن اإلنفراد بعيدا عن األسرة 
حالة معنفة تقريبا كل الحاالت لديهن  24الت أصبح لدينا حا 08الموضوع ومنه من 

  أطفال،رضع،مراهقات،مراهقين
 

:البحث تبعا لمجال الدراسة عينةتوزيع   
العينةمجال ضبط التكرار النسبة

3℅  02 Sos.f.d’place1Mai 

25℅  06 Centre Darna’Lussindy 

20.83℅ مكان عمل الحالة 05 

37.5℅ )، عائلتهاصا الخاسكنه(منزل الحالة 09   

8.33℅ طب العيون/األعصابمصلحة جراحة'مستشفى باشا 02   

100℅  المجموع 24 

 
دامت مدة الدراسة تقريبا خمس سنوات فهي مدة مالزمة ومتماشية للقراءة  :المجال الزمني للدراسة

كان البحث  والبحث الميداني لفهم وضبط الموضوع من الواقع عامة ومن أفواه المستجوبين خاصة منه
  :على النحو التالي

 في الوزارة المنتدبة  األول كان يكانت مقسمة بين البحث االستكشافي والتجريب 2008/ 2006/2007
لألسرة التي كانت تهتم بالعنف ضد المرأة وليس بالعنف األسري أين جلبنا من عندها بعض المجالت  

في مركز  الثاني اصبحت تابعة لوزارة الصحة أم،في ما بعد أالخاصة بالمنتديات والتضامن االجتماعي
قمنا بمقابلتين معمقتين مع إتنين  أين بعد قبول صعب وبشروط 03النساء في شدة عدد الحاالت كانت

  ألن الثالثة غير متزوجة وهي حالة هروب من المنزل
لمجال الثالث تعاملنا فيها مع مجالين،حيث المجال األول المستشفى هو الذي كشف لنا ا 2008/2009-

،أين قمنا بإجراء مقابلة في مصلحة جراحة للبحث أال وهو مركز دارنا بمنطقة لوسندي بالعاصمة
األعصاب وتحديدا في مصلحة الترفية والنشاطات لحالة مطلقة كانت تعالج ،تم بمساعدة الطبيبة 

لة واحدة لمدة مطولة المختصة وبعد موافقة طويلة للحالة العاملة في مصلحة طب العيون أجرينا مقاب
حاالت فقط بصعوبة وبتدخل 06،أين قمنا بمقابلة  للمجال الثالث في نفس السنة انتقلنامثل األخرى منه 

   .األخصائية االجتماعية لكن نمط المقابالت  كان مستفيضا ومطوال
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االتصال المباشر بالحاالت عن طريق أشخاص وسطاء دوي خبرة ومعرفة بالنساء  2010- 2009
أما المجال كان من اختيار أولئك ..معنفات المتزوجات،المطلقات،الذين هم في صدد الطالق،العامالتال

في المجال المهني أو في لبيت الزوجية،أو في بيت العائلة وأيضا تبعا للتوقيت الذي   نالحاالت سواء كا
من الحاالت الحية  24يناسبهم وخاصة حسب ظروفهم وبهذه الطريقة أصبحت العينة النمطية ممثلة ب

المرأة  على اختالف العنف اللفظي و الرمزي المتفاوت الخطورة وهد للمرأة واألبناء الدين يعانون من
  مستواها التعليمي والمهني ،أصلها االجتماعي وخلفيتها األسرية والزوجية من حيث

:توزيع الحاالت تبعا لألصل الجغرافي  
لنسبةا  األصل الجغرافي التكرار 

58.33℅  الجزائر 14 
8.33℅  شلف 02 
8.33℅  بوسعادة 02 
4.16℅ )واد العاليق(البليدة 01   
4.16℅  بومرداس 01 
4.16℅  تيبازة 01 
4.16℅  باتنة 01 
4.16℅  مستغانم 01 
100℅  المجموع 24 

 
:صعوبات البحث  

قلة المراجع التي تتناول العنف اللفظي بشكل مفصل-  
ألنه ال يتعلق رفض التعامل مع موضوع الدراسة،ية الطب الشرعي بعد الطلب الذي قدمناه لمدير  -

 بالعنف البدني
تواجد عدد معقول في مركز دارنا لكن المشكل اليكمن في الحاالت بل يكمن في المربية التي -

  حرضت وبقوة الحاالت األخريات على رفض المقابلة بعد ما تم القبول وتحديد الموعد
حتوت على األمهات العازبات وبدون مأوى،القاصرات ألن الموضوع أغلبية المراكز األخرى ا-

يخص الخلفية األسرية والزوجية للحالة لذلك وجدنا صعوبة في ضبط عدد كبير من الحاالت في هذه 
  المراكز سوى المركزين المذكورين
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:يـثانـصل الـالف  
 

:الـتنـشئة في المجـمـع الجـزائـري  
 

:تمهيد  
:ة التنشئة االجتمـاعية األسريةمـاهي: المبحث األول  

االنتربولوجية لألسرة ةالمقارب 1  
األسرة وظائف 2  
االختالل الوظيفي للتنشئة األسرية 3  
االجتماعيةسوسيو لوجيه التنشئة 4  
التنشئة األسرية الجزائرية 5  

:أساليب التنشئة األسرية المبحث الثاني  
األسريةأساليب التنشئة  1  
ابأسلوب القسوة والعق/أ  
أسلوب النبذ واإلهمال/ب  
أسلوب التدليل والعناية المفرطة/ج  
أسلوب المدح والثواب/د  

:المؤثرة في التنشئة األسريةالعوامل : المبحث الثالث  
منهج األم في تنشئة األوالد-أ  
منهج األب في تنشئة األوالد-ب  
دور القدوة في حياة الطفل-ج  
 

:خالصة الفصل  
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:تمهيد  
 

األنساق على مستوى كل  و ذلك الفرد في جميع مناحي حياتيه، إعدادماعية هي عملية ة االجتئالتنش
كما أنها تعتبر أول و أهم مؤسسة  التي تعتبر جزء من التنشئة االجتماعية، األسرةبما فهم  االجتماعية
ترتبط أساسا بعملية إعداد وتنشئة الطفل،من خالل أساليب وأنماط تربوية متعددة التي  القيام يوكل إليها
والثقافية للوالدين معا،وأيضا بمنهج كل واحد منهما في تنشئة المتباينة بين الذكور  االجتماعية بالمكانة

التقليدية في مجتمعنا  األسريةهذا ما سوف نعرضه من خالل مميزات وخصائص التنشئة واإلناث 
  .وتقاليدنا الرمزي التأصل في البعض من عادتنا-إلظهار العنف اللفظي الجزائري
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  :المقاربة األنتروبولوجية لألسرة 1 
لقد أجمع الباحثين في شؤون األسرة على أنها أقدم مؤسسة إجتماعية للتنشئة،التي عرفها اإلنسان لكن  

الة التي عاش فيها الفرد خاللها ح االجتماعيةمن يدقق الكالم يجد بأن هناك فترة زمنية قد سبقت الحياة 
هذا األمر :[الحياة االجتماعية ويؤكد الباحث قائال  من العزلة، والحياة الفردية ثم بعد ذلك جاءت مرحلة

مما ال نعتقد به وال نقره بحال وسوف نستدل بما ورد في الكتب السماوية جميعا،حيث األديان جميعا 
نبي اهللا أدم عيه السالم  فقصة]  تذكر لنا بأن أول بادرة للعيش على سطح األرض كانت إجتماعية

بناءا  معروفة ومذكورة في جميع الكتب السماوية،في كيفية إنزاله من الجنة إلى األرض وحواء أيضا
  1عليه تكوم األصالة على األرض لألسرة ال للفرد

 
لذلك اليصح القول بأن األسرة هي أقدم مؤسسة إجتماعية للتربية عرفها اإلنسان،إنما األرجح القول بأن 

يعتبر عمق الكائن  كما أن مصطلح العشيرة  الحياة االجتماعية هي الحياة األصيلة التي عرفها اإلنسان
،لهدف تحقيق لتلك العصبة بانحدارهبإتباعه أو  مدركاإلجتماعي، والتي تعني الكائن المقرب لكل فرد 

فل ،وخاصة في سن  مختلف احتياجاته فالحاجة إلى الزمرة أو العشيرة كانت والزالت مرشحة لكل ط
  .2المراهقة وأن تكون لديه القابلية إلتباع الرفقة أو الزمرة التي يتكيف معها فعليا

 
Blanchard(Robert) أن العشيرة هي المرحلة التي ال يمكن تجاوزها،للمرور لعالقة األم[  يرى - 
ستهان بها فهي مهمة تربوية الي- مجتمع كما يرى بدوره أن للعشيرة وظيفة نفسية-طفل إلى عالقة طفل

مجتمع –لبنية  الجماعة و أيضا  لتحقيق األمن واإلستقرار و أن غياب العشيرة يجعل مصار عائلة 
 المجتمع ي صعب جدا،هذا ما يؤثر على عالقة األسرة بالطفلالتكيف األسر صعب جدا ويصبح

نبط مختلف األمثلة حسب تصوره،هي وسط وجال للتعريف بهوية الطفل حيث من خاللها يست فالعشيرة 
فهو تصور ..الحكام صور السلطة أو الصداقة-والنماذج الذي يميل إليها أو يتأثر بها مثل األبطال

  3وإدراك لحياة الجماعة لذلك يستحيل للفرد أن يعيش بمعزل عن العشيرة واألسرة
ة على األسرة تبعا من األصل في التواجد للحياة االجتماعية على غرار الحياة الفردية وأسبقية العشير

إلى تطور العائلة من النمط التقليدي إلى النمط الذي  ل، ننتقلقول العالمة ابن خلدون البدو أسبق للحضر
  .ما هو عليه اليوم

  
 

                                                 
  17ص 2001.بيروت 1ط.دار المحجبة البيضاء).الدوافع والحلول(العنف األسري .حيدر البصري  1
  18ص.نفس المرجع  2

3 Blanchard (Robert) :les fondements rationnelles de l’action éducative ;éditions les presses du  
Toulon.1998.p55 
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خرجت إلى  شتت هذا النمط من العائلة التقليدية أين المرأةأن الثورة الصناعية  Alfandari (Elie) يرى
هذا اليبدو مناسبا لبناء على  لصعبة كال خرجوا إلى العمل في ظروف سوق العمل،بل وحتى األطف

األقل أسرة في الفئات التي تعاني من الفقر المدقع،منه األسرة أصبحت ضائعة بتواجدها ضمن مستوى 
عال من الحياة،كما أن الزوجين أعدوا بناء تشكيل حياتهم في مساكن صغيرة محدودة كما أن الباحث 

 اعتبرهد األنتروبولوجي من خالل تطور تصورات األفراد خارج أطر الزواج الذي تناول هذا البع
سبب في تغير البناء والتركيبة األسرية من حيث المجال الروابط األسرية ومن حيث نمط التفاعالت 

وضاعفا األسر المسماة  بين أعضاء األسرة، مع تطور هذه التصورات تطورت اإلنفصاالت الزوجية
طبيعة الوظائف التي  وفق هذه الظروف يتساءل الكاتب حول monoparentales‘'' بوحيدة األ''

  1تلعبها أسر اليوم؟
 

يجيب عليه من جانب أو وفق النظام االقتصادي الذي كان سائدا في إطار العائلة التقليدية ليصل إلى *
ية تلبية مطالبها واحتياجاتها مقارنته بكيفية تعامل األسرة الحديثة مع شؤونها االقتصادية بمعنى أخر كيف

،حيث يرى أنه من زمن بعيد توقفت األسرة بأن تكون بمثابة جماعة االجتماعية و المادية 
استهالكية بنفسيها بمعنى ستستهلك ما تنتج وليس تستهلك ما التنتج مثل ما هو سائد عند أغلبية /إنتاجية

من وحماية لليد العاملة واالقتصاد العائلي إذن نمط األسر الحديثة كما أن األسرة التقليدية كانت تشكل مأ
مستهلك لمنتوجه واألبعد من هذا كان يغطي احتياجات  هاالقتصاد العائلي التقليدي هونمط مكتفي بذات

  2األعضاء العاملين فيه الدين ينتسبون لنفس العائلة الممتدة التي كانت تعيلهم به
 

لى عنصر أخر إعتقد أنه عامل هام لتغير بنية األسرة عالميا أال من االقتصاد العائلي التقليدي،إنتقل إ*
وهو خروج المرأة للعمل أو عمل النساء الذي أحدث تغير وتطور وضرر كبير على حياة المرأة وعلى 
حياة األسرة واألبناء أي بخروج المرأة للعمل أصبحت تالقي ضرر في التوفيق بين أنشطة البيت 

رضاء الزوج،لكن رغم التطورات والتغيرات التي عرفتها األسرة عبر تاريخها وتربية األبناء وكذلك إ
إال أنها أو كما يقول المؤلف على أنها كانت ومازالت مكان للتضامن بدون أدنى شك كما يدل على أنها 
بقيت محتفظة عبر أجيالها ببعض القيم،حيث كانت دائما مركز للدفاع عن الحرية والخصوصية ضد 

 3الجتماعيةاألنساق ا
 

                                                 
1 Alfandari ( Elie) : action et aire sociales 3éd.édition.DOLLAZ.PARIS.1987.P455 
2 IBID.P456 
3 IBID.P457 
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وهناك من بحث في أصل كلمة ،حيث تحتوي على عدة معاني المعنى االول الذي يتبادر تلقائيا في *
تجمعهم رابطة '' أسرة نووية''هو كونها وحدة متكونة من األم واألب واألطفال ذهننا تبعا ألفكار الباحث

ل مجموع األقارب من قريب الذين دموية ومشاعر قوية،أما المعنى الثاني لكلمة عائلة يعني على األق
اليقطنون في نفس المجال لكنهم موزعين ومتحدين عن طريق روابط القرابة الدموية أو النسب من 

،فالعائلة هي مؤسسة إجتماعية متكونة من خالل هاتين التعريفين يمكن تصنيف أنماط عائلية مختلفة
ناقلة التي تعطي نموذج العالقات بين أعضاء االجتماعية متكونة،موزعة ومتمجموع المعايير الثقافية،

  :العائلية التالية تاألسرة فهذه المؤسسة تجمع هذه النماذج والمعايير وفق السلوكيا
  التكوين العائلي-
  نمط اإلقامة-
  تبادل المنافع والمصالح بين الزوجين-
  توافق العالقات الجنسية-
  1حماية وتنشئة األطفال-
  

ولت بعض القيم،أي أخدت أشكاال مختلفة لكن رغم كل ذلك مازالت بعض من مع التغير االجتماعي تح
أو فقدت كليا ألن هناك مايسمى بقيم الجيل الجديد  إندثترت القول بأنها الخطأالقيم متواجدة حيث من 

بمعنى أخر أن قيم الجيل الجديد تختلف عن قيم األجيال السابقة أما فيما يخص المرأة  وقيم الجيل القديم
قامت الحركة النسوية باالحتجاج  1970فإنها تعتبر سبب من أسباب تحول العائلة حيث في سنة 

بين الجنسين وبالخصوص  ةوالرفض لشروط الحياة داخل  المجتمع والعائلة كما أنها طالبت بالمساوا
ديثة بينها وبين الزوج داخل المجتمع والعائلة على حد سواء،وأعيد طرح اإلشكال حول األسرة الح

  2وحول محتوى الحركة النسوية المعاصرة من هذا المنطلق فالمجتمع بكامله عرف تحويل
 
 Lacroix (Jean) دلك  بل هو أبعد من يرى أن البناء العائلي واالعتراف به ليس مجرد معرفة ظاهره

طيع أن واالجتماعية لمعرفة ما تست األسريةألنه يقتضي معرفة العائلة داخليا،أي دراسة العالقات 
بمعزل عن المجتمع وبدون  األسرةللطفل وللمجتمع،ألن البحث عن دور  األسريةتمنحه المؤسسة 

باألسرة  المنوط الحقيقي الدورمعانيها لدرجة فقدان  يكشفتحليل شبكة العالقات االجتماعية سوف لن 
 3لعميق على أهميتهاللوصول إلى معانيها الداخلية،للكشف ا لذلك يجب تحليل حقيقة تركيبها وطبيعتها

 
 

                                                 
1 Behnan (Djamchid) : le devenir de la famille.(dynamique familiale dans les différentes aires 
culturelles)U.N.E.S.CO.Publishid.PARIS.1992.P2 
2 IBID.P3 
3 Lacroix (Jean) : force est faiblesse de la famille.édition du Seuil.paris.1948.P45 
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،يتم عن طريق الفعل اإلنساني الذي يعتبر مسؤول بقوة ألنه التجسيد واالعتراف بالبناء العائلي* 
تركبه والذي  يتضمن سمات  المعاشرة وبخصائص الحميمة،داخل وخارج البناء العائلي التي توجده و

نهما كفيلين على التعبير العميق عن للحياة الحميمة واالجتماعية معا ألباالعتراف  والتجسيد يسمى 
هذه ..اإلنسانية ألنه غير قابل للتفسخ ،كما أن االعتراف با لخطأ أو الجهر به،نقضه،حب،خطأالطبيعة 

الصفات هي دائما متشابكة داخل وخارج الكيان العائلي أي الحياة الحميمة و االجتماعية  فكل إقرار 
يبقى االعتراف هو  ..حسرة،ذنب،عنف :ات مختلفة منواعتراف يسجل مباشرة مهما كانت العبار

أفضل عبارة لإلنسان الذي يعني ويفسر كل ما هو مرغوب فيه وكل ما يعرض له كبرياءه استحقاقه 
يبحث في األخر الجانب المكمل الذي يجعل منه أكثر إنسانية والذي يعني المعاشرة  بخطأه، فالح

    1بالمعنى اإلنساني  والروحي الصحيح
 

العائلة نستطيع اعتبارها المكان لهذا الحب االنساني، الذي هو ضد األنانية والعدائية للغير فهو تحول *
،الكف عن ممارسة  له بالخطأ االعترافنحو االعتراف المتبادل واالعتراف باألخر كشخص إنسان،

إذن ..أخرالذنوب والعنف واإليذاء الغير لخدمة مصلحة خاصة ولجعل األخر أداة لخدمة  شخص 
الكيان العائلي هو فكرة للوصول لخدمة األخر ليس بالمعنى المادي ولكن بالمعنى الروحي في إطار 

  2التعارف أو االعتراف المتبادل بإنسانية الفرد وبحياته الحميمة واالجتماعية
 

:وظـائـف األسرة 2  
:الوظيفة البيولوجية 1- 2  
الهدف الذي شرع اهللا الزواج ألجله فاهللا أراد لألسرة الغاية منها الحفاظ على النسل البشري، وهو  

المبنية على األسس الشرعية، وأن تكون هي المؤسسة التي تأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ مهمة التناسل 
تهيئة الجو الصالح الذي من شأنه أن يكون بيئة صالحة الحتضان األوالد ذلك لألثر  ثم تأتي وظيفة

  3تنشئة،وبعد ذلك توجيه األطفال إلى الصالة والعبادةالذي تؤثره البيئة في ال

واصطبر  ةوأمر أهلك بالصال'' بسم اهللا الراحمان الرحيم حيث قال اهللا تعالى في كتابه الكريم بعد
  ] 132[سورة طه اآلية  ''عليها

تعبأ به  ،ولم يحاول اإلسالم تقليص الدور الذيعالوة على ذلك تتكفل األسرة بمراقبة وتنفيذ هذا األمر
األسرة يوما لذلك يستوجب على األسرة إعداد أبنائها للمشاركة في حياة المجتمع والتعرف على قيمه 

  4لهم دواتهم داخل المجتمع وعاداته كما تهيئ

                                                 
1 IBID.P46 
2 IBID.P54 

  21ص.مرجع سابق الذكر.العنف األسري: حيدر البصري  3
  . 41ص.نفس المرجع  4
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  :الوظيفة األخالقية 2
تعني توفير األخالق لألبناء،أي جعل الطفل حامل لسلوك أخالقي حيث اليستطيع الفرد أن يصبح  

اإلنساني ومنه المجتمعات لم يتقبل القيم األخالقية العقلية التي تكون الكائن اإلجتماعي  إذإنسانا 
اإلنسانية وال يستطيع أي عضو في المجتمع أن يصبح عضو إذ لم يتقبل األخالق التي تحرك ذلك 
رد المجتمع وتضمن استمرارها وبقاءها،لدى يستوجب على كل من األسرة والمدرسة أن تخلق عند الف

نسق أخالقي أساسي يخص المجتمع إليه لكي يطور وينمي الصفة اإلنسانية المنصوص عليها من قبل 
                                                                                                   1الديانات

نه بذلك لم  يؤدي أي يم األخالقية فإالق أو أهمل تعليم وترسيخ تناسىلكن لو النظام التربوي الرسمي *
أي شيء،السبب يرجع كونه مازال يعتقد أن التربية الخلقية الدينية والروحية هي  دور أو أنه لم يعلم

من اختصاص النسق األسري،أي األسرة وحدها مسؤولة على إعطاء نمط خصوصي من التربية 
أين  المثلىلهذه التنشئة  استمراريةدا أردنا ضمان القيام به لوحدها إ األسرةالخلقية وهذا ما لم تستطيع 

الديني واالجتماعي يرجون ويتمنون من المدرسة االهتمام  انتماءهموغالبية الوالدين مهما كان  معظم
،فالوظيفة األخالقية أول ما يمارسها هو النسق المدرسي واستمرارية األخالقي والتعليمي معابالجانب 

ة التي يعني ترجمتها إلى ممارسات تحدث بين األفراد فهي تكون النسق العادات والتقاليد الحسن
'' احترام الذات''الشخصي للفرد كما أنه أول شيء تعنى به الوظيفة األخالقية هو الجانب التقديري 

  2أيضا الجانب الفيزيولوجي فهي تجعل من الفرد متخلق بفضل االحترام،سالمة العقل النفس والجسد
  
  

األسرة هي الخلية األساسية في بناء المجتمع وحفاظ النسل،وضمان تجديد  :القتصاديةالوظيفة ا 3
النوعي ألعضاء المجتمع فهي أيضا تساهم في العملية االقتصادية االجتماعية بمعنى تساهم في إنتاج 
ترواث المجتمع أين تحصل على مدخول لكي تستطيع إعالة أعضائها من غداء،صحة وتعليم ليس هذا 

بل األسرة ألنها ليست وحدة إنتاج خارجية أي العمل في مؤسسة المجتمع بل هي وحدة إنتاج  فقط
في حالة  البيت أثاثتأمين مادي مثل التنصيف،التصليح،صيانة  أوداخلية للخدمات المنزلية بدون فائدة 

اإلطار الداخلي األعمال تمارس في  هاألبناء هذالطعام،تربية  رالغسيل تحضيتعطيل ثالجة،التلفاز،آلة 
 3لألسرة وبالمجهود المادي لألسرة أي تكون خارج نفقات االقتصادية للمجتمع

 
 
 

 

                                                 
1 Blanchard (Robert).OP.CIT.P50 
2 IBID.P50. 
3 Decoret (Bruno): famille; édition; ECONOMICA.PARIS.1998.P77. 
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هذا وقد أكد عدد كبير من العلماء األنثربولوجيا واالجتماع من خالل دراساتهم الميدانية أهمية النشاط *
يث يبقى تقسيم العمل بين االقتصادي الممارس من قبل األسرة المجتمعات البدائية أو ما قبل التصنيع ح

الرجل والمرأة يشكل نوع من التعاون واالتحاد إلعالة األسرة ماديا وللحفاظ على التماسك األسري 
وكدا التماسك االجتماعي بين أفراد األسرة النووية،أما في حالة فقدان الوظائف اإلنتاجية في إطار 

ها أسرة إنتاجية تستهلك ماتنتج أي ما يشبه التعاون األسرة التقليدية التي كما وسبقنا اإلشارة إليها بأن
تعمل في إطار المؤسسات المهنية الجماعي حدث تغير في األسر الحديثة التي تستهلك ما التنتج أي 

الخاصة والعامة التي توصف بالمهن المتخصصة،وحسب مقتضيات المستوى االقتصادي للمجتمع هذه 
  1لنووية أو الزيجيةالحديث لألسرة ا لالمالمح تميز الشك

 
  :الوظيفة العاطفية - 4

الجانب اإلنساني العاطفي، يعني أننا قصرنا في إذ اقتصرنا على الوظيفة االقتصادية لألسرة دون ذكر 
جانب يعتبر في غاية األهمية والخطورة على حد سواء،ألن توفر األمن العاطفي داخل أرجاء األسرة 

أو تعيش في رفاهية  تحضي،هذا حتى ولو كانت األسرةأرجاء يختلف تماما عن إنعدام وجوده داخل 
فهذه المهمة األسرية متعلقة بفترة ما،أين يكون تواجدها جد فعال ومثمر ألنها تمثل األمن  عالية

االستقرار،الحماية،و الحنان على األطفال كما أنها يجب أن تمنح في فترة الطفولة لذلك تعد  األسرة 
  2قيام بهذا الدور الحساساقدر مؤسسة يمكنها ال

  
،حيث ال توجد مؤسسة أخرى قادرة على تعويضها في هذا المجال رغم كال التحوالت والتغيرات 
الحاصلة في المجتمع،ألن األسرة تتلقى الطفل مند صغره وهي المسؤولة الوحيدة على توفير العاطفة 

بذلك تصرفاته  ناستقرار فتكو،تبات،الحنان،األمن حتى ينشئ منه  مستقبال  إنسان أكثر صرامة،
أن  الحديثة في علم النفس التربوي إلى نتيجة مؤداها األبحاثوقراراته صارمة وتابثة منه فلقد توصلت 

اإلنسان الذي يفتقد الحنان والعطف مند طفولته يكون أكثر عجزا على إضفاء صفة الحنان على أسرته 
  3عند تأسيسه لها

 

                                                 
  29ص 1990.دار الكتب الوطنية بن غازي 2يا طدراسات في علم االجتماع االنثروبولوج:زينب والزمن صالح الزهري  1
  41ص.مرجع سابق الذكر:حيدر البصري  2
  . 42ص.نفس المرجع  3
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  :الوظيفة اإليديولوجية 5
األعمار لدى المراهقين تسجل مرحلة جد هامة،حيث القدرات المعرفية متعلقة  إن'' جون بياجي''ى ير

العاطفي  االندفاعجهات نظرتهم الشخصية،حيث درست من قبله كما أنه يرى أن بو إلى حد بعيد
لذي للمراهقة ،سوف ال تفهم دائما أن شرطها السابق ضروري والذي هو تغير في الفكر ا واالجتماعي

يشخص من خالل طريقة اللباس ،الكالم،اقتراحات ،مالحظات مرتبطة بالمالحظة الحسية  الحالية 
  1االجتماعية األنساقمتعلقة بكل  وإنمافحسب  األسرةهي وظيفة ال تخص  اإليديولوجيةفالوظيفة 

  
للشاب لعاطفي فالوسط العائلي له تأثير كبير في تنمية الفكر،وتوجهان الطفل وخاصة البعد النفسي ا*

أو  األسرةألم يمارس عن طريق القهر سواء كان من قبل  كل المراهق الذي مازال يعاني ضعف،حيث
فهذا  استعمالهونفسية المراهق مستقبال،فهو أثر ال يمحى ألنه يعاد  ذاكرةالمدرسة فإنه يسجل في 

تحدث في فترة المراهقة فاآلالم التي  االجتماعية النفسية اإليديولوجيةالضعف ينعكس على حياته 
تستطيع أن تالحق المراهق،في كل فترات حياته وتؤثر على تكوين االجتماعي النفسي المعرفي  

  2لشخصية المراهق

   
فالوظيفة اإليديولوجية للمراهق تتعلق أيضا بالجانب التربوي المدرسي ألن مهنة التعليم تعتمد على *

الختصاصات أي خطاب علمي خول كلما نتعلمه ونعرفه الحوار والمناقشة،الشرح وهذا مهما كانت ا
  .فال يمكن أن ندرس أو نناقش إال من خالل الحوار وهذا ما ينمي الجانب اإليديولوجي للتلميذ

  
كل تلميذ يرتقي حسب معرفته ودرجة فهم كل واحد على حدا  هلكن رغم ذلك يبقى أن نشير، أن*

واالرتقاء العلمي تبعا لقدراته إلنتاج  بفي كيفية االستيعاللخطاب المعرفي ومن هنا يأتي دور المتعلم 
 3خطاب بطريقة صحيحة

 
   :الوظيفي للتنشئة األسرية االختالل 3
إن الوضعية التي تنشأ بها  األمهات أطفالهم حاليا هي وضعية مقلقة كليا بحيث كل أم عند الوالدة، أو  

بصحة جسد الطفل من نظافة أو عند حدوث مرض  على األقل قبل الوالدة تتعلم بكل دقة كل ما يتعلق
أو حمى،لكن خالل هذه الفترة تبقى في تجاهل مطلق حول مراحل وشروط النمو النفسي لطفلها حيث 

لألم حدس وإحساس يسمح للطفل الشعور باألمومة  أنعلى أنه يكفي  االعتقادلديهن   األمهاتمعظم 

                                                 
1 Piaget (Jean) :le jugement moral chez l’enfant.P.U.F.PARIS.1957.P55 
2 Danancier (Jacques) ;OP.CIT.P.40 
3 Le borderie(Réné) Paty(Jacques) : les sciences cognitives en éducation .édition NATHAN. PARIS. 2000 P41 
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على أن هذا االعتقاد خاطئ تماما فالطفل  لتربية يؤكدونويتربى نفسيا وحده ،لكن المختصين في علوم ا
حتى يبلغ الطفل سن الرابعة أو السادسة  ريجب أن يكون صحيا،نفسيا فال يجب على األم أن تنتظ

لنفسية والخلقية ،فالتنشئة يجب أن تكون شاملة مند البداية ألن إنعدام هذا النمط التربوي لتمنحه التنشئة ا
في هذه السن المبكرة سوف يؤدي بالطفل الذي يحرم )-خلقي- نفسي( عليه سرةاألالحساس أو تخلي 
،حينها يكون الوقت قد تأخر التصرف إزاء والتمرد في سن البلوغ االنعزالإلى  األممن حنان وعطف 

   1سلوك الطفل وخاصة إدا بلغ سن المراهقة
 

Blanchard(Robert)  هاتين  قسم اعتقادهل،فعلى حسب لتربية الطف اأساسيتنأن هناك مرحلتين  يرى
  :المرحلتين

السلوكيات األساسية أين الفرد يبني من  ط، ألنماالبناء النفسي بمرحلة سماها 6- 0تبدأ من  :الطفولة 1
                                                           .خاللها نماذج خاصة به،فهي مرحلة توجيهية

                                                          
سنة هي مرحلة نضوج الجسد،ظهور عالمات،تغيرات فيزيولوجية  14- 10تبدأ من  :البلوغ 2

والتصرفات التي تطرأ  األمورأين الكثير من األسر تجهل هذه ..ونفسية،التربية الجنسية،العادة الشهرية
ة ما إدا تخلت هذه األسرة على هذا الجانب على أطفالها والتي قد تؤثر سلبا على حياتهم في حال

اليجب اإلنتظار حتى بلوغ الطفل قليال بمعنى أربع أو  الوظيفي الهام قبل وبعد والدة الطفل،لذلك 
 2خمس سنوات أو فما فوق حتى نقوم بتربيته والعطف عليه و توجيهه نحو معرفة الخطأ والصواب

 

دوافع  متعددة منها السعي وراء المنافع المادية وإهمال فاألسرة بدأت تتخلى عن بعض من وظائفها،ل* 
،فالتغيرات االجتماعية وابتعاد الناس عن التمسك بالدين وبالمنهاج الذي رسمه الجانب التنشئوي لألبناء

في قيادة األسرة أدى إلى مثل هذه النتائج الوخيمة من تفكك وانهيار الروابط التي كانت تربطها سابقا 
  :ة والمجتمع دخل في تخلي األسرة عن بعض من وظائفها وترجع األسباب إلى ما يليفكل من األسر
توجيههم ورعايتهم بسبب السعي وراء المطالب  ة، ووظيفوانشغالهم عن األوالد انهماك األبوين

المسلمة  ة، فاألسرالموجه ضد الروابط العائلية باإلعالم األهل اهتمامعدم ، والمنافع االقتصادية
يتوجب على الوالدين توخي الحذر من البرامج التي تظلل  ى، لدة من قبل الصهيونية العالمية مستهدف

،فالدين اخطير جد أمرعن الدين وهذا  االبتعاد، ااألوالد وتدفعهم نحو التمرد على األسرة وروابطه
،ويحافظ بحث على الحفاظ على هذا الكيان المقدس ألن الدين يضمن سالمة العائلة الذياإللهي هو 

هو االضطراب  األسريةالذي أصبح مخيف لدرجة االختالل الوظيفي الكلي للتنشئة  واألمرعليها 

                                                 
1 Blanchard (Robert).OP.CIT.P61   
2 IBID ;P.61 
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التي صار العالم أشبه بقرية،أين لم يعد مستحيال  تعيشه المجتمعات في ضوء العولمة الذي األخالقي
  1لى أي بيت يشألمن يريد بث فكرة بغض النظر عن كونها هدامة أوغيرها فإنه يوصل هذه الفكرة إ

 
تعمل على نشر ثقافة الدول المتحكمة،هد ما يحدث اغتراب ثقافي،ديني داخل  أيضا وسائل اإلعالم* 

العربية المسلمة كما أنه يحدث ضرر بالهوية الوطنية،هذا ما يالحظ من خالل ظهور تغيرات  امجتمعاتن
إدا االبتعاد عن القيم  ية السياسية للغربنتيجة الهيمنة االقتصادية اإلعالم..في العادات،القيم،التقاليد

تبني قيم غربية التمت بصلة ال للعادات وال لتقاليد و ،الدينية أو التخلي عن الوظيفة الدينية األخالقية
وال للغة يعني التخلي عن الهوية والثقافة االجتماعية العربية التي هي األساس الذي تنبني عليه 

ساسية لممارسة العملية التربوية وللمحافظة على الروابط االجتماعية وما األسرة،أو باألحرى القاعدة األ
تفكك هذه العالقات و الروابط الحميمية األسرية إال معنى لتنازل األسرة عن بعض الوظائف التي هي 

  2غاية في األهمية

علمه هذا قد أنه بب لم الذي أغلق بابه معتقداافالع[ فالكل مقصر في هذا المجال حيث يقول المؤلف 
أوصد الباب أمام ذلك الخطر كي يصل إلى بيته مخطئ كل الخطأ في ذلك خصوصا إدا كان قد أسرف 
في طلب العلم حتى أهمل جانب العائلة،فهو في الوقت الذي يحسب بأنه يخدم المجتمع باجتهاد قد ساهم 

لك فهو يعتقد أن العالم هو لذ] أيضا في هدم المجتمع من حيث اليشعر،ألنه ترك أمر العائلة وتوجيهها
  3أكثر مسؤولية على حل هذه المشاكل األخالقية،والتي تبدأ أساسا من العائلة

  

التنشئة االجتماعية عملية قديمة،قدم المجتمعات اإلنسانية :سوسيولوجية التنشئة االجتماعية 4
،وذلك عندما نشرتعينياثنيات وأوائل األرب ثذاتها لكن المصطلح العلمي لم ينشأ إال في أواخر الثال  

Park  4باعتبارها إطار مرجعي لدراسة المجتمع 1939بحثه عن التنشئة االجتماعية سنة 
 

 وتدل التنشئة االجتماعية في معناها العام،على العمليات التي يصبح بها الفرد واعيا ومستجيبا للمؤثرات
جبات على الفرد حتى يتعلم كيفاالجتماعية وما تشتمل هذه المؤثرات من ضغوط، وما تفرضه من وا  

في معناها الخاص نتاج العمليات التي يتحول  ي، وهويسلك معهم مسلكهم في الحياة اآلخرينيعيش مع 
  5شخص اجتماعي ىعضو، إلبها الفرد من مجرد كائن 

                                                 
  . 147-146.ص ص.مرجع سابق الذكر:حيدر البصري  1
  67ص 2001.بيروت,دار النشر للنهضة العربية,يالهويات الوطنية والمجتمع العالمي اإلسالم: غسان منير حمزة  2 

  . 152.مرجع سابق ص:حيدر البصري  3
  155-154ص ص 1975القاهرة ‘دار الفكر العربي 4ة طاألسس النفسية لنمو والطفولة إلى الشيخوخ:البهي دالسيد فؤا  4
  153ص:نفس المرجع  5
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أيضا من كائن تغلب عليه حاجات عضوية  اإلنسانييتحول الكائن  من خالل التنشئة االجتماعية
 أي أنها اجتماعيطابع  ذاتاألصل ،إلى كائن تغلب عليه حاجات ودوافع من نوع جديد  بيولوجية

 في حياته سوى بإشباع حاجاته يهدفال   ذاتهتحول الفرد من طفل يعتمد على  غيره،متمركز حول 
،و يستطيع أن يتحملها ويعرف معنى الفردية  المسؤوليةإلى فرد ناضج يدرك معنى ..الفيزيولوجية 

 في إشباع حاجاته ويتحكم انفعاالتهنسبيا ،يستطيع أن يضبط  اعتمادايعتمد على ذاته ..تقالليةواالس
 ،ويرجى إشباع تلك الحاجات التي يقتضي الموقف بإشباعهاالفسيولوجية فيشبع ما يسمح له المجتمع 

  1إشباعهاإرجاءها و يقمع تلك الحاجات التي يرفض المجتمع 
  

  بها ويستطيعومعاييره على المستوى المعرفي واالنفعالي فيلتزم  ،عاييرهوبدلك يدرك قيم المجتمع وم
  2أن ينشئ العالقات االجتماعية المشيعة ،مع غيره فيستمتع بها ويتمتع بها  غيره

  الفرد إكساب،عملية تعلم قائم على التفاعل االجتماعي بقصد نستخلص مما سبق ان التنشئة االجتماعية
السلوك المناسب ألدوار  تكسبهعايير وقيما تمكنه من مسايرة جماعته،كما طفال أو راشدا سلوكا وم

  اجتماعية معينة ولتوقعات أعضاء جماعته ،كما تقصد إلى إيجاد ضوابط داخلية للسلوك وتعمل على
   3إعداد الفرد لمطاوعة الضوابط االجتماعية الخارجية

 
بأنها  البعضنفس الغرض والغاية فيعرفها وتعرف التنشئة االجتماعية تعريفات مختلفة،تؤدي إلى * 

بين دوافع الفرد ورغباته، الخاصة وبين مطالب واهتمامات  قالتوفيالعملية التي من خاللها يتم 
  4والتي متمثلة في البناء الثقافي الذي يعيش فيه الفرد اآلخرين

« Elkin » جماعة  أوئق مجتمع طرا يرى أن التنشئة االجتماعية ،هي التي يتعلم بواسطتها فرد ما
المناسبة لهذا  يستطيع أن يتعامل معها،و هي تتضمن تعلم واستيعاب أنماط السلوك والمشاعر حتى

  5والجماعة المجتمع
هي حاضرة في كل  إشكالهاويقول أن  وأشكاليعطي للتنشئة االجتماعية مفاهيم " جورج سيمل"لكن*

 للمجتمع بهذا وحدة دائمة أو مؤقتة الفعل،أين يكونوبا ةبالموازامجال أين يتواجد فيه الناس مقابل أو 
 الضبط أو اإلكراه ألنها نموذج،فهي تفرض عليهم وفق األفرادالمعنى فهي وحدة ليست خارجة عن 

  6إجتماعية أحرى نتيجة التقارب االجتماعي الذي يربط البعض بعناصر

                                                 
  61ص 1988,القاهرة,مصرية مكتبة األنجلو 2ط الطفل وتنشئته وحاجاته:قناوي هدى محمد  1 

  77-76ص ص  1970،دار النهضة العربية،القاهرة،علم النفس االجتماعي:سالمة أحمد عبد العزيز وآخرون  2
  . 272ص  1985،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة،علم النفس اإلجتماعياألشول عادل عز الدين   3
  17ص 2005وائل لنشر والتوزيع،األردندار  1،ط ةلتنشئة االجتماعيا:زاهي الرشدان عبدا هللا  4
  19ص1970مكتبة االنجلو مصرية القاهرة ، علم النفس االجتماعي: سيد أحمد عثمان  5

6 Simmel( George):comment les formes sociales se maintiennent ;P.U.F.Paris 1981,p173 
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 فالحب االعتراأيضا الثقة  ع، الصراشالتفوق، التعايأشكال التنشئة االجتماعية تتمثل في القصور أو *
 الوجود عن الطريق الخبرة، الممارسة ،عيش حاالت إجتماعية نموذجتعطي شكل أو  لاألمانة ،أشكا

 مكان ممارسات تأخذشكال التتابع للعالقات واأل االممارسات ،هذبكل هذه  ةفهم هذه الوضعيات مرتبط
 مجموع العالقات القوية التي تحمل التوجهات بطابعيتحقق المجتمع كمجتمع وك التي بفضلهااليومية 

نماذج أو  أو أنماط لأكبر أشكاألن ..نهاية للتنشئة ووليس, للتنشئةهي وسائل  ةبالموازاواجبات لكن 
بينها  هي بمثابة هياكل قاعدية للتنشئة االجتماعية فهي مرتبطة فيما..ن، العائلة، الديالتنشئة هما الدولة
  1المجتمع وتكون  لكنها هي التي تخلق -فهي ممثلة داخليالوحدها،هي متواجدة  ألنه لو كل مؤسسة

  نتيجة الفعل االجتماعي" لجورج سيمل"يجب أن نشير أن التنشئة االجتماعية،أشكال هي دائما بالنسبة *
 ،أي أفراد قادرين على تحديد أهدافهم لكن هذه األشكال هي بمثابة خصائص لها قدرة على األفرادبين 

 بين األفراد يشكل أو فاالحتكاكبطريقة مستقلة للغايات،لكن مهما كانت الغايات النمو والتطور فرديا 

 2التي تشكل عالقات داخلية وخارجية األعضاءشكل خاص من االرتباط بين  يحدث

  باألخرالظواهر النفسية االجتماعية التي هي األمانة والعظمة واالعتراف " سيمل"تبعا لمصطلح *
  واالعترافاألول للحفاظ على الرباط االجتماعي،و في حالة تناقض كل من األمانة  مدور التنظيب تلع

 يجعل من المجتمع مستحيل التعايش والترابط بين األفراد كما يشير من هذا الغياب ،أواإلئتمان باألخر

يجب  أين" الشرف" "العظمة" "األمانة"جهة أخرى وبتحليل سوسيولوجي حول أشكال التنشئة االجتماعية،
أشكال تلعب دورا  الثقة أو األمانة الزوجية ألنها: د تسميات مثالمجر ليس   "سيمل"أن نفهمها حسب 

مجرد تسميات فقط  مهما شأنها شأن أشكال التنشئة االجتماعية التي لها محتوى مادي للوجود وليست
 الرابطعلى  الحفاظ الصحيح للقولداخلي الذي يهدف بالمعنى الشعورذلك الفهي حسب عالم االجتماع 

شعور يهدف بعد تدخل  المعنى األمانة ليست عامل بل هي مصلحة،رغبة هي ا، بهذالعالقات الموجودة
  3رخاأل اتجاهوليس فقط  ما يشخصها تحديدا أن تتوجه نحو العالقة كما هي اعالقة، هذأو حدوث 

 يرى انه ال أحد يستطيع ان يعيش  « Fragments sur l’amour في مقتطف من كتابه المعنون
 الحياة المشتركة هي مجموع العالقات ن، ألمفروضين عليه األفرادعالقة ضيقة وخانقة دائمة مع 

بمعنى  اآلخريناألفراد بين  مشاعر،شعور أو استعداداتواالتصاالت اليومية التي تنشأ من توجيهات ،
 مصرح به ،وهي ضرورية للحراكأن هذه المشاعر تعكس لديهم وعي ممارس أكثر مما هو 

 اإلجتماعي وخاصة مشاعر الثقة،الذي يراها تحتل المكانة القاعدية والمركزية في العالقات االجتماعية
  4باالنحاللالمجتمع يكون مهدد  ،حيث بدون مشاعر الثقة

 

                                                 
1 Watier( Patrick) :le savoir sociologique ;opcit ;p p 157-162 
2 Ibid ;p162 
3 watier (Patrick) :op.cit ;p165 
4 Simmel( George) : fragments sur l’amour ; Rivages ;Paris.1988,p152. 
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  ليمة والصحيحةفالثقة لها عالقة بالتنشئة االجتماعية،إلى حد بعيد ألن تكوين العالقات االجتماعية الس*
  التنشئة االجتماعية ،تعمل على تنشئة الفرد بشكل خصوصي شكالأتكون محصلة الثقة وهي شكل من 

  كما أن درجة الثقة بين االفرا تختلف،لكنها تغيرت بتغير المجتمع فلقد تطورت كشكل وكمعرفة لألخر
  تها أقل أهمية بيد أنهادقيقة ودرج ت، أصبحلذلك عرفت تحول وتغير في المعارف نفسها حول األخر

  ''لكفاءة''إن صح القول هي متعلقة بوجه كبير با'' الثقة" المشتركة والمتخصصةظائف كافية بالنسبة للو
La compétence » 1بمعنى القدرة على العمل أو في تحقيق أي فعل وليس في كمال الشخصية. 

 

 أكثر فأكثر مستقل عن األخر يصبح على المستوى المهني نكل فرد، أ جماعةهذا ما يجعل كل 
طول تصبح أقل بأقل ت، السالسل المستقلة تختلف والوظائفوخاصة مع التخصيص والنوعية لهذه 

  2أيضا من الضبط الفرد والجماعة تنفد وتفرإدراكا وإحساسا بالتالي 
 

سابقا  ذكرنهاتي التنشئة ال فالعالقات االجتماعية التي هي حصيلة التنشئة االجتماعية،تتحكم فيها أشكال*
أصبحت  كشكل قاعدي للتواصل اإلنساني،إال أن هذه األخيرة'' سيمل'' التي ركز عليها ةفيها الثقبما 

أن  ما تعكس قدراته الممارسة فعليا وكفاءته في الحياة بمعنى ر، بقدشخصية الفرد كفرد النعكس
 عي وخاصة كما أشارت إليهتغيرا موازيا للتغير االجتما ت، عرفالتنشئة االجتماعية وأشكالها

N.Elias » صبح الفرد يشعر باالختالفأ،حيث  التخصص المهني أعطى مفهوما مغايرا لشعور بالثقة 
 أدى االجتماعيةأثر على نمط العالقات  يالشيء الذسواء كان لوحده أو في إطار الجماعة، األخرعن 

  3مباشر وفوري التي تحتاج إلى الشعور بالثقة بشكل األخيرةإلى هشاشة هذه 
 

إذن العصرنة أنشأت عالقات جديدة بين المجال والزمن،الفعل يستطيع أن يتشتت أكثر فأكثر أو أن *
 الجماهيرية االتصالوكأنه ألغي األخر نوعا ما عن طريق وسائل '' المجال''اعلينيتحلل من تعاون الف

 أين تكون هناك إمكانية'' منللز''وعن طريق المواصالت من جهة أخرى،نفس الشيء بالنسبة من جهة
  4التصرف في الوقت الحقيقي

 
  ..واحتقاروبمأن موضوع بحثنا يتمحور حول العنف اللفظي والرمزي من خشونة وإعتداءت كالمية *

العنف الفظي هو اللباقة واللين في الكالم،عدم قطع األخر عندما يكون في صدد الكالم  ما يقابلفإن 
  أيضا

                                                 
1 Ibid :p153 
2 Simmel (George): fragments sur l’amour ; opcit ;p153 
3 Elias (N). QU’est-ce que la sociologie ;Ed pandora ;paris ;1981 ;pp 79-80. 
4 watier(Patrick) :le savoir sociologique ;ibid. ;pp 176-177. 



 

 60

  ،كلها أساليب تدخل في إطار المعرفة السوسيولوجية للتنشئة االجتماعية ذعةالال االنتقاداتتفادي 
  أكد عليها مثلماأكد عليها  ''علم االجتماع الغداء""بشكل كبير أين في '' سيمل""والتي اختص بها  اليومية

  غداءالتجمع حول مائدة الالمناسبات،في علم االجتماع المعاشرة، حول شروط المحادثة التي تجري في 
 1مدعوين آخرينسواء عائليا أو مع أفراد 

 
أننا ال نبحث عن  بافتراضيرى أنه يجب أنه نسلط الضوء على سيمات الشخصية األكثر فردية * 

  بسيا قها العادي وتتطور تأخذمعرفة لماذا األخر يقول هذا أو ذاك ،لكن األهم أننا تكتفي بترك المحادثة 
  في الكالم عذوبة:ا من كل طابعها الجدي الصارم ،لذلك تعتبر اللباقة بطريقة عفوية ،بخفة مثال إزالته

فهي شرط لهدا الجو االجتماعي النظيف الذي هو أساسه  كطريقة ال تتطلب تصفية حسابات..الرقة
  2المحادثة ألجل المحادثة

  
 كافتراضهام ا رلصدق،اإليمان دولاللباقة توطد الروابط الفردية،لكن الكالم اللبق اليكفي ألن للثقة ،*

 ومجازفات الرؤىلكن الظروف االجتماعية واختالف ،أولي لإلتفاق ممكن بين أراء متباينة أو متباعدة 
 اإليمانهذا  دور الثقة التي تبنى فكريا ثقافيا فهي تظهر دائما حاملة القليل من لاختالالحياة عملت على 

كأن نطلب من شخص في :يعطي مثاال وأخر العاطفي بسبب السرية القوية داخل كل مجتمع بين الرجل
يتكلم ماذا يعني بذلك ؟لماذا على شخص مثل أي " أو حاليا'' اآلن''سياق حديثه أن نطلب منه لماذا يقول

الكالم  اآلنبطبيعة الحال بفعل أنه حتى  تأخذالميزة الفاسدة والرديئة للسؤال …صديق مقرب إليه؟
  .األول هو ماهو منبعث من النهي

الشريك مثال الذي  ت، إشاراوحركات الوجه أو المنظر لممارسات جخرالعمل على إعادة إلكن ا
أو ..أو متباعدة مع والديه التهذيب الغريب تحت سقف بيته الخاص،أو بطريقة مفرطة مثليتصرف 

 3يجعلنا نشعر أن العالم مقسم تقاسم أو تقابل وجهات النظر أيضا

  
 من جهة يشارك األخرا مشتركة،حيث يفترض سيمل أن المعرفة ليست موحدة،لكنه أنصحيح *

 حديثه ،أفعاله ينطلق في ممارساته، نبمعنى أويساهم في البناء المعرفي الصحيح أو أن يكون صادقا 
 4األفرادأو مع العديد من  اثنينيكون مشترك بين  بنفسية تتسم ببعض الوضوح،بإلحساس متبادل

 

                                                 
1 Simmel(George). : secret et sociétés ; édition Circé Strasbourg ; France ;1991 ;p112. 
2 Simmel( George).: secret et societes.op.cit ;p112 
3 ibid ; p112 
4 ibid ;p113 
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 *M.Maffesoli » شكل أخر من التنشئة االجتماعية المتعلقة بالهوية الفردية تخذي'' على غرار سيمل 
حيث  إنسانية خارج إطار اجتماعي عرفي متعارف عليه هويةنافيا وجود  ة، األمانالتي تتمثل في الوفاء

 1فعالية بين األفراد بأكثرمند القديم كانت هناك سمة الوفاء واألمانة 
 

تتوافق وتتناسب مؤقتا مع أي  ةبالحداثتتسم  أخرىبا هوية ال يوجد تقري ويوضح ذلك من خالل أنه *
 األمانة حسب تحليله هي مجموع ادنتقاسم واشتراك في االعتقادات  اجتماعي وال حتى هناك إطار

 2ألمانات متأتية من الماضي ةاألمانات المتتابع

  
ة المجتمع البشري الذي إلى خصوصي'' سيمل''بعيدا عن العالقة األمانة بالروابط االجتماعية، يشير *

الذين يجب  األفرادبتبادلها بين  واإلحساسينبني أكثر من أي تنشئة أخرى ،و الذي هو الشعور بالثقة 
،بقدر ماهي متعلقة بالقدر األشخاصغير متعلقة  بصفة كبيرة بطباع '' الثقة''أن يحضون بها لكنها 

 الحفاظ على السر المجتمع السري الذيبمعنى '' بالسكوت'' ماهي متعلقة كليا وعلى وجه الخصوص
يفقد  يستطيع ولو قليل على غرار أشكال أخرى من التنشئة االجتماعية أن يترك الشعور الرسمي بالثقة

تمثل شكل من أشكال '' المجتمع'' وبهذا المعنى سرية..،أين أفراد من قبل تحملوا وحربوا لتكوين مجتمع
 .3التنشئة االجتماعية الخاصة

 
Goffman et Simmel » في الحياة اليومية،المتحدة بالباقة في الكالم"الثقة هميةأ أشاروا وبإسهاب 

 ،الفطنة،التحفظ والسر ،حيث عندما المتكلمين يكونون موحدين على غرار إفشاء عناصر هجوميةالحذر
 أفضلأشكال بمعنى وقاية الهوية  متخذة،غير جارية الممارسة،اآلخرينتهكمية من طرف البعض حول 

 التي تقودنا إلى ختم ضمائرنا التهذيبمن الوجه بالتالي تصبح اللباقة،الفطنة،التحفظ هما بمثابة أشكال 
 4ةممكن تأصبح األفرادبين  المواجهةفهي بناءات ضرورية حسب المقاس ، وبفضلها 

 
المتعلقة سوسيولوجية التنشئة اليومية، ما تناولنا بعد:التنشئة األسرية في المجتمع الجزائري 5

بأشكال التنشئة االجتماعية األكثر تبادال،لفهم العالقات والروابط االجتماعية لغاية ضبط الصراع 
وخاصة لفهم أن كل مجتمع مبني على أنماط تنشئوية تتسم بالخصوصية والسرية  األفرادوالتنافر بين 
شكل  سيمل''التي سماهاو البناء االجتماعي يستحيل معرفتها والتي هي جزء منالتي  من فرد ألخر

للذكور واإلناث في المجتمع  األسريةخاص من التنشئة االجتماعية، ال بأس أن نتطرق إلى التنشئة 

                                                 
1 Maffessoli (Michel). ; au cieux des apparences(de l’identité àl’identification)Plon paris ;1990pp ;239-240. 
2 Maffessoli(Michel). :au cieux des apparences ;opcit ;p240 
3 Simmel(George). ;op.cit ;p113 
4 Watier(Patrick). ;op.cit ;p p 190-191. 
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تختلف عن التنشئة الحالية من جهة، وأيضا لفهم كيف تولد العنف  األخيرة،لفهم كيف أن هذه الجزائري
ادات والتقاليد للمجتمع الجزائري عامة الرمزي واللفظي من خالل البعض من الع بكل أشكاله بما فيه

  .على وجه الخصوص الجزائرية واألسرة
Neffissa.Zerdoumi » تربيته هدا  ترى أنه تواجد الطفل داخل العائلة،يوسم بعوامل تضاف إلى

بدون منازع  ، من بين هذه العوامل التدين األصلي لمبادئ رسمية وعرفيةهو حصريا تقليدي األسلوب
حيث ,التقليدية لتواجد الفرد،ال يزول أبدا في إطار العائلة الجزائرية األكثر أهميةبر الحدث كما أنه يعت

أوالدفاع عنها من بعيد حتى  الممارسة في حياته والتي تستحق اللوم واإلشاراتأن كل الحركات 
الظهور  عنها أين يجب مختلفةاليوجد مجال لوجود إشارات  إذواألكثر عددا، اإكراهالحركات األكثر 

هفوات  اقترافبعين اإلعتبارالشكليات والمظاهر قبل  األخذ، االصطالحيكالم  استعمالالئق، سباللبا
ناضج قبل  أمام األغراب على وجه الخصوص،ترى الباحثة بأنها شخصية سلوك متحرر فالطفل يصبح

 التهيؤ ن طريقعما يظهر من خالل الزوال السريع للتصرفات الصبيانية التي تضمحل  ا، هذاألوان
تشجيع األهل على سمة الرجولة ثم  شيءلتحمل المسؤولية ،وبإصرار عائلي عند الذكور أوال وقبل كل 

 1في البيت يمكثونمن الشارع ،و من المدرسة مقارنة بالذكور الذين  األخيرالتيقن مما يمنحه هذا 
 حل الطفولة البريئة لدى الذكورنالحظ أن التنشئة األسرية التقليدية الجزائرية، عملت باختصار مرا

ترجيلهم و عدم إبقاءهم في البيت مثلهم مثل الفتاة لكي ال يكتسبون طبائع النساء ويفقدون سمة  لغاية
  ''الشارع''عدون لمواجهة المحيط الخارجيالرجولة والخشونة والقوة وخاصة لكي يست

لكي تربى على التحفظ والخضوع،كما أنه  األنوثةمن  األولىة للفتاة  يكفي ظهور العالمات بأما بالنس*
بهم  أهمية ،حيث كل واحد من أولئك األبناء كان لهم دور خاص األبناءالتقليدية كان لترتيب  األسرةفي 

 مقابل الذكور هي حصيلة اإلناثلألبناء التاليين مقابل البكر  الدنياحيث يمكن افترض ان المكانة 
ن األطفال أدمجوا مند سن مبكرة في هذه العائلة األكثر تراتب أين بها ،أي ؤالتنبإقتصادية ممكن أدوار

بدون شك هذه الميزة التي كثيرا ما تميز هذا  مثل أشخاص ااألعضاء ينظر إليهم كأدوار قبل أن يكونو
كل فرد يطمح أن يكون إنسانا،ذات قبل أن  أين األوربيالنمط العائلي الجزائري،التقليدي بالنمط العائلي 

  2بدور يحضافسه يرى ن
 

الكثير من الناس ينتقد التنشئة األسرية الحديثة مقارنة بالتقليدية ،بصفة عامة أن الثانية كانت أحسن * 
التي ال  الخاطئة،ليست خالية من العيوب واألساليب من األولى دون وعي منهم بأن التنشئة التقليدية

  قاليد التي بدورها اتسمت ببعض الممارساتتمت بأي صلة للعقيدة والدين بقدر ما تنسب للعرف والت

                                                 
1 Zerdoumi (Neffissa).: l’enfants d’hier Domaine Maghrébin ;Paris ;p p 39-40 
2 Ibid :p 41. 
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هذا ما أشارت إليه الباحثة من خالل مميزات التربية األسرية التقليدية ..التنشئوية المعنفة لفظيا،رمزيا
الناس في ذهنية الطفل،يلعبون دور  أولئك'' البرانية''األغراب واستنكار استبعاد:الجزائرية أال وهي 

من هذا ..في بعض األحيان احتيالهم،غشهم، احتقارهمو اإلستهثار بهم، هزاءاالستيجوز له  نالدخالء أي
المنطلق يتعلم الطفل التحامل على األغراب والتعامل معهم بكل عدوانية وعنف ألنه ببساطة مبدأ من 

 ، بل أبعد من هذا ألن التحامل إلى غاية يومنا هذا ألبنائنامازالت تورث  التنشئة التقليدية التي مبادئ
الحالية تعدى األغراب  واقتحم أعضاء األسرة من أقرباء ،إخوة بل حتى الوالدين  األسرةوالتحايل في 

الشعور بالكراهية والعدوانية هو شعور  التقليدية أنفي إطار التنشئة  هبي،هذا ما لم يكون معمول 
على  بيستوجك لذل لبمثابة األه اكانومخصص لألغراب وليس ألعضاء األسرة أو الجيران الدين 

، دون نسيان أن األطفال مند العدوان للغرباء داخل التجمع العائلي والسيطرة على هذا الكظم الطفل
اللعن حول الجيران، حتى الناس القادمون من الريف تعلموا نعتهم  إلى الدمدمة،السب نيستمعوصغرهم 
  1'زواوة'' ''جبايلية'''' عروبية''أين يسمونهم في العادة ،الفظون من دون تربيةبالسوقين

  
الجزائرية التي تتسم بالعنف على األغراب،وعدم الثقة فيهم تعني الخوف  األسريةهذه التنشئة التقليدية *

 لألسلوبنوعا ما  من المحيط الخارجي ،مع عدم إسقاطه داخل التجمع العائلي هو أسلوب مشابه
 الباحثة الفرنسية أسماتهالجزائري الذي التنشئوي الغربي،لكن بتحليل وأبعاد مختلفة عن المجتمع 

Helene.Larrive  ''تهيئ  فاألسرة األسريحيث ترى الباحثة مهما كان الوسط '' المنع من الكالم
 فاألسرة   اليجب التحدث فيها أمام األغراب وكأن الحياة داخل األسرة أمور الطفل بسرعة بأن هناك

Tabous »  األغرابعالم  ،عالم األسرة الداخلي ونجزئييإلى تكون محيط خاص الذي يفصل العالم 
، جزء من هذا المحيط الن معرفة العيش أو كيفية الحياة تفرض علينا عدم السماح بفضح واإلشهار ولو

والبروز أمام  االعتيادسريع  ثقة بالناس رالبوح، األكثيخالف هذه القوانين هو الطفل الكثير  يوالذ
يخشون كثرة الكالم الجارح الذي  فاألولياء الحذرفالممنوع ليس فقط '' رباءال تتكلم مع الغ''..الجماعة

 2ةالعدواني السلوكيات يكون بصورة متحررة ألطفالهم،الذي عادة مايكون سببا لبعض

 
 يرفضون تكرار هذا م، لكنهأستاذهمنع الطفل أن يتكلم حول  تطيعتسفإننا ال  األولياءمن منظور * 

 أو األمر خطير كلما كان اإلغالق الشيءلذي يأتي من الخارج بالتالي كلما كان لتجنب الضرر ا الكالم
 هو بمثابة لعائلته يسيءالشديد ،بهذا األسلوب التربوي نغرس في ذهنية ونفسية الطفل أن كل ما  والكتم

  يسيءإساءة لنفسيه أيضا يتعلم أن يكون حريصا بعدم التحدث أو اإلساءة الفعلية ضد أسرته ألنه بذلك 
 لنفسيه « ont lavent le linge sale en famille »كل شيء يحدث .كما يقال في المثل الفرنسي

                                                 
1  Zerdoumi (Neffissa) ;opcit ;p42 
2 Larrive(Hélène)  :secret de famille,(pouvoir et violence ordinaire dans des milieu au dessus de tout 
soupçon)ed ;Frison roche ;paris ;2002.. p54. 



 

 64

تأتي من  ،والكالم في هدا الشأن سوف ينقص من قيمة الشخص فاإلساءةداخل العائلة يبقى داخل العائلة
للبناء العائلي  يط مهدداعتقادهم أن الناس أشرار،هذا مايقال غالبا ألبنائهم أن المحيط الخارجي هو مح

  1من طرف هؤالء الناس
 

فاألفراد يصبح مفروض عليهم استعمال حاجز وحيد الذي هو الصمت،و تعليم الطفل الصمت *
 السيئة لكن في المقابل هؤالء األولياء تالسلوكيا،هذا ما يساعدهم على تخطي والسكوت أمام األجانب

 نالحظ يحولون و ينفون الحقيقة أي هناك تعارض بين ، لكنهم من جهةالكذبمن  ابنهمالذين يمنعون 
  فهم يرددون  في أقوالهم أنهم يعيشون..ألن قول الحقيقة قد يعود بالسلب على الطفل والكذبالحقيقة 

 في المكان والزمان أين في التجمع العائلي الداخلي ال ةمتعارضة، متواجدفي محيطين دوي معايير 
 سسات االجتماعية األخرى أو خارج األسرة على وجه التحديد ال يجبأما في باقي المؤ الكذبيجب 

  لما يكتسبه الطفل وما تمنحه له كل يوم أسرته انعكاسالمضاعفات  ماهي إال  هالحقيقة هذعليهم قول 
 بالتالي يستطيع أن يكون الطفل ضحية للعنف األسري بكل أشكاله أو الحرمان ويسكت ولو تحدث مع

  .2القانون العائلي اخترقه شعور أو إحساس بأنه يصبح لدي اآلخرين
  
 الناس أشرار وأنه يجب حماية أن العتقادوالتناقض بين األسرة وباقي مؤسسات المجتمع، فالكتمان*

أين  متوقف تماما عنه أن الحوار داخل بعض العائالت ج، نتالخصوصية العائلية بالصمت وبسرية تامة
 هذه ييوجد فعلى العموم ..الكالم مرمزة وغير مصرح بها الكالم يكون بصوت قليل ،حتى لغة 

العائالت شخص يتكلم والكل يصمت،اليبدون رأيهم،ال يوجد تحاور بمعنى أعضاء تابعين لعضو 
 3متسلط

المتعلقة  األسريةنتطرق إلى الخلفية  نالجزائرية البأس أ المرأةالذي تعاني منه  ولمعرفة العنف اللفظي
في الماضي  كامرأةبنوعية المركز والمكانة التي حظيت بها  مقارنة بالذكور وأيضا ساسا بنمط تنشئتهاأ

  .في إنتاج العنف ضد المرأة المرأةوعلى وجه الخصوص،مساهمة 
  
األولية المكتسبة بالخبرة وعن طريق التربية التي  ت، العادافي الطفولة المبكرة للفتاة تتكون لديها*

  الكالم ،تورث عن طريق المحيط  ي، فههارتها في الحاضر والمستقبلمن تصرفاتها وم جزء كبير تحدد
 الرمزية-الذاتيةل البنت الصغيرة،لتتجسد هذه النظم وحيدور  لالحركات الك،ز، الرمول، األقواالتحاور

تشكل خطر أو مخاطر  ألنها.. على أنها قاصر،ضعيفة،هشة باالعتقادوالخيالية مثل تلك العادات 
لذلك  يعملن األمهات في األسرة التقليدية على تنشئة الفتاة في وقت مبكر مقارنة  تجلبهم لعائلتها

                                                 
1 Ibid.p35 
2 ibid ;p55 
3 ibid,p55 
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التي تظهر قبل األوان مقيدة جدا األم تلقي  بنتهاتصبح األم أكثر ضبطا،مع  ثالذكور حي بإخوانهم
طقوس (بنتهاقلقها وعدم رضاها حول البنت وحول مصيرها لذلك تعمل األم على ربط  خوفها و

  1االغتصابللحفاظ عليها وحمايتها من ) ائرية،مغربيةسحرية جز
 

تعاقب  لوحدها عكس الصبي أيضا تهدأفاألم تعتني مبكرا بالفتاة مند العام الثاني،لو بكت تتركها حتى *
 القسوة منحها العادة بأن تتحمل مستقبال يالليونة أ، م، االستسالع، الخضوالطاعة م، تتعلأكثر من أخيها

 سبيوت النا''بيت زوجها الذي يسمى بيت الغريب حيث كان يقال ياألبوي، ففي والحرمان العاط
 هتتمثل هذترى األم أن تربية الفتاة صعبة "]"لو لم تقوم بإماتتك،تقوم بإماتتك على  نار هادئة[قاسية،

االحتشام كي تتبنى تصرف متحفظ، ةونفسية الفتا،اإلكراه لجسد  طبالضغالتربية  في الوهلة األولى 
يمينا بدون إسراع وبدون إطالة أي المشي المعتدل في الطريق بدون النظر  ي، المشفي السير ماالحترا

بأن جب يسارا،ال يجب الجلوس أمام الرجال،إرتداء ثياب طويلة،إخفاء ساقيها ويديها ستر شعرها،الي وأ
  2ببتمشط شعرها أمام الرجل أو بحضور رجل كما يمنع عليها منعا بثا النظر بدون س

  
أن  الغسل لكن خفية من نظرات الرجال خاصة ال يجب ا، أيضليس هذا فقط هناك تعليمات النظافة

، متواضعة الفتاة يجب أن تكون نضيفهبمالبس النهار هذه األخيرة يجب أن تكون الليل في  تظهر
وا كاألغراب فاألقارب ليس ،محتشمة في كل تصرفاتها تحترم الكبار ،تقوم بتحيتهم حسب مكانتهممتكتمة

،و ال يجب أن تتدخل في شؤون العائلة  ثرثارةلها الكلمة ال يجب أن تظهر نفسها  التتكلم حتى توجه
أن تحتفظ بأسرار وكالم النساء في البيت، وخاصة أمام الرجال وأيضا يجب عليها أن  السر أو تكتمأن 

  3منازل الجيران والذهاب إليهم في أقل فرصة التتجول في
 

  ،أو أن تجد صعوبة في األكل اليجب أن تبادر هي األولى في األكل وإن أكلتةهفسها شرالتظهر ن
  تأكل القليل لكن األكل اليشكل مشكلة للبنت،كونها تعي تماما كيف تحرم نفسها ألنها ببساطة تعودت

 كل أمام،الغاية هي بأن تكون متحفظة ومؤدبة في طريقة األ هبداخل أسرتها أن ما تقدمه لها أمها تقتنع 
 بمثابة الفتاة األعمال المنزلية التي هي م، تتعلسن مبكرة حوالي ستة سنوات فقط ففيالناس ليس هذا 

أن  في مرحلة تعلم بالتالي هي التي يجب ا، ألنهوشكر ةمكافأرهان لعملها الالحق وذلك يكون بدون 
 الذي يجعلها تختار وتكون لها زاالمتيا هداب،تتوفر كامرأةعلمتها مهنتها  لوالدتها التيتكون ممتنة 
التي  يقال عن األعمال المنزلية ث، حيكزوجة تأخذهابتقدير من طرف العائلة التي  اتحضإمكانية بان 

                                                 
1 Lacoste Dujardin( Camille).:des mères contre les femmes(maternité et patriarcat au maghrebe) ED ; Bouhene ; 
Alger ;1990,pp73-74 
2 Ibid ;p74 
3 IBID. :p76 
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ال يجلب  ألنه عمل'' العمل عند األهل يشبه تنظيف اإلسطبل'' الفتاة قبل الزواج أي عند األهل وتقوم بها
  1شيئا في الحالة الحاضرة

يستوجب عليها بأن تميز وتفرق بقوة بين الشيء الذي يخص الذكور  لمبكرة أيضافي هذه السن ا
 يخص اإلناث حيث اليجب عليها أن تلعب مع الذكور،وأن التبقى بحضور رجل ما يوالشيء الذ

فالبنت  للسلطة الذكورية قكبير بالتفووبوعي  باحترام،يجب أن تتصرف معهم  تهاخواوأأبيها  باستثناء
  :البصر بمعنى أن تهدب نظرها حيث يقال ض، بغتحافظ على وقارها كذلك يجب أن

للرجل وتجنب الكالم  االبتسامة،بالتالي يجب أن تتجنب ''عيون البنت أشد خطورة من المسدس''أن  
معه  كما يستلزم منها أن التوجه له أي حركة،أوإشارة،التقبل أي شيء من الرجل يجب عليها أيضا 

ممنوع منعا بثا على الفتاة التجول في الشارع أو أن تتحدث مع ..بالرجال ةرتجنب الشوارع العام
عليها إتباع كل هذه التعليمات  بعليه يجالرجل حتى ولو كان مجرد سؤال،ال يجب عليها الرد 

  2والنصائح عمليا وإال سوف لن تؤسس بيت يعني لن تتزوج في حالة مخالفتها
  لجزائرية كانت تهتم كثيرا بتربية الفتاة ليس فقط إلعدادها للزواجفالتنشئة التقليدية في إطار األسرة ا*

في تربية الفتاة كان له بعد أخر أال وهو حماية كرامة   دالتشدبل الغرض من و خدمة الزوج وعائلته 
التربية الجيدة تسمح لرجال العائلة االحتفاظ بمكانتهم بشرف وبإقرار  ذاتوشرف العائلة،حيث البنت 

 الذهابية في المقابل البنت السيئة السمعة ،تشعر عائلتها بالعار لدرجة ان والدها اليستطيع رجال القر
غطاء الرأس،وغالبا ما كان عقابها بالتخلص منها عن طريق السم  ودللسوق إال ببسط وجهه بمعطف 

 طقأو الخنق هذه بصفة عامة،تنشئة الفتاة في الريف الجزائري في منطقة القبائل خاصة والمنا
 3المجاورة لها

 
لكنها ليست مختلفة تماما،عن التنشئة الفتاة في المدينة إال في قضية تمدرس الفتاة إلى غاية سن معينة  

 للفتاة إلى نتيجتين واالجتماعيحول تحليلها للنمو النفسي '' نفيسة زردومي''حيث توصلت الباحثة
  :أال وهما  وي للفتاةبعين االعتبار في المسار التنشئ نأخذهاخطيرتين يجب أن 

أن حياة الطفلة الصغيرة هي حياة مرادفة للحرمان والقهر مند سن السادسة تخرج بصعوبة :األولى-
  لو كان عندها حظ للدخول للمدرسة فيكون ذلك مؤقتا إلى غاية سن م، ثوبضوابط تقوم بأعمال منزلية

  أسرتها تم تترك المدرسة بطلب و برغبة من عشرأو الرابعة عشر الثانية
حاجز بين الجنسين نتج عنه  اوالعزل في مكان مقفل أقام والحذرهي إنشاء جو من اليقظة، :الثانية-

نتج عنه تخوفا نفسيا ..رجالي ومجتمع نسائي هما متخاصمين ومتميزين عمختلفين، مجتممجتمعين 
على النساء متبادل بين الرجال والنساء يفوق األمثال الشعبية ،حول تصورات وأحكام الرجال 

                                                 
1 Ibid ;p77 
2 Ibid ;p78 
3 3Ibid ;p79 
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والحيل  بالدهاءوتصورات وأحكام النساء على الرجال على حد سواء،أين الفلكلور أصبح غني 
رغم الثقة التي '' مخادع''' ''الرجل غشاش'':نالنسويةوالنوايا السيئة للرجال اتجاه النساء ،فالنساء تقول

لزوجك '' ''يحتقرهاالتي تمدح وتثني زوجها السنوات تمر وهو "" يخونكتضعها في زوجك سوف 
  إال حلف عليك راجل بات راقد وال حلفت'' ''شاورهم وخالفهم""'' المرأة بقرة إبليس'' ''التفشيه سرك

  1'' بات نايض امرأةعليك 
أال يعتبر هذا عنف متبادل بين الجنسين،الذي اليكتسي أي نوع من الثقة والحب والصدق كما أنه وليد *

على قدر كبير من  احتوتنقول  في مجملها غير سوية ،ألنها تحتوي أو التقليدية ال األسريةالتنشئة 
أساليب تنشئوية هامة وهامة جدا   االنظافة كله،الوقار،غض البصر ، االحتشامفي الكالم، اآلداب

  بناء تصورات سيئة حول الرجل والمرأة في أوساط أسرنا الجزائرية ،لكن كثيراأصبحنا نفتقد إليها 
ونفسيتها مند الصغر  دهيتهاعليها كونه ذكر وترسيخ في  وتفضيلهعلى الخضوع للذكر ،وتربية الفتاة 

وبأن الرجل متفوق عليها في كل شيء .. على أنها مخلوق ضعيف للغاية اليحق له الكالم واللعب
يجوز له التسلط عليهاألنه بمجرد أن تزوج بها فإنه خلص عائلتها من الخطر ممكن الوقوع في أي 

بقيت من دون زواج لذلك كان الهم الوحيد لألسرة التقليدية هو التخلص من الفتاة عن طريق  لحظة لو
في الحب  على التفريق في المعاملة بين الفتاة والفتى األسرةفي سن مبكرة  لذلك عملت هذه  الزواج

ي العقاب في ف األكبرأي الميل العاطفي للذكور في األكل مهما يكن سن الذكر فله األحقية في النصيب 
اللعب ،الذكر يلعب كيفما يشاء أما الفتاة تحرم من اللعب ومن التعليم أو من مواصلة التعليم حتى وإن 

من طريقة لباسيها ،تحتك  ادهنياتهألن التعليم في نظر األسرة التقليدية سوف يغير من ‘كانت متفوقة 
كلها أساليب  لسمعة وشرف العائلة بشرفها منه قد التتزوج  وتسيء العبثبالرجال الذين يحاولون 

تقليدية خاطئة معنفة وقاسية جعلت االتصال والتفاهم بين الجنسين صعب للغاية حتى وان حدث يبقى 
  .األخركل شخص متخوف ومتيقظ من 

 

Camille.L.D يشير في نفس السياق أن النساء األمهات هن أنفسيهن اللواتي  زرعن أو كونت قضية 
جعلوهم غير قادرين على تحقيق عالقات  ث، حيالرجال للنساء وعداوةرجال بغض النساء على ال

عدائية وعنيفة بين الجنسين وباتساع  أفعالهذه التصرفات كانت لها ردود  المرأةصادقة مع   عادلة
،السب ،اإلشارات الممارسات  المراوغاتالمغرب العربي منها الهيمنة الذكورية ،شتائم، كبير في

 انزواءنجم عنها تصرفات نسويه دفاعية ،ثمن ل إجرامية للرجال نحو النساء بدون أفعا الغتصابا
  2أحيانا مهاجمة لإلثارة والتحد أو اعتزال

                                                 
1 Zerdoumi (Neffissa). : L’enfants d’hier ;op.cit .p191. 
2 Lacoste.Dujardin(Camille) ;op.cit.p178 
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 باضطهادها الثاني، فالبنت يقوم بتوجيهها في السن واألنثىفالتربية نفسها تختلف بين الذكر *
تعكس عدم رضاءه ،حيث تعمل أمه وإخضاعها عكس الذكر فهو يشجع على التصرفات العنيفة التي 

على دفعه لكي يتحدى األطفال من سنه لكي يصبح قادر على المشاجرة والمنافسة،عندما يبدأ الخروج 
إنك مثلهم  اذهب''للشارع في الوهلة األولى وبمأنه صغير ويخاف ولكي تنزع منه الخوف ، تقول له 

ما تشجعه على العنف ،الذي يعتبر كقيمة أساسية  فاألم غالبا'' التخاف ال تفكر في الهروب مثل األرنب
وإال حرم من األكل بل يضيف  االنتقاموخاصة عند حدوث شجارات بين األطفال ،تدفعه إلى  للرجولة
  1قد يحرم حتى من الدخول إلى البيت الباحث

 ات لكيوهناك في منطقة القبائل من األمهات من يجعلن أظافر أبنائهم طويلة،تحسبا لوقوع أي شجار*
بالتالي عن طريق العنف يدخل الطفل عالم الرجال،الذي هو عالم خارجي ..يستطيعون خدش أقرانهم

هو  االجتماعيبالبيت والعالم الخارجي  خاصيختلف عن عالقته بالوسط األسري،فاألمومة هو عالم 
 األكثر رمزية ةاالجتماعيالعالقات  االعتبار، أخدين بعين اجتماعيةعالم يكتسب فيه الذكور أدوار 

  ،عدوانانتقامإلى مجال خارجي ..)منزل،رضاعة ،حب( والمالحظة والتي تختلف عن المجال األمومة
فالتنشئة الذكورية ، تنتقل وتتفاقم من مجال إلى أخر أو من محيط ألخر ةشجارات فالقطيعحذر،تغلب،

إلى  ءنتقده أو أن يسيألحد أن ي زوال يجوهي تنشئة مميزة و مفضلة دائما على تنشئة الفتاة، 
هو رجل وكل ما يفعله يعنيه فهو رجل يضرب وينضرب ف سيرته،الشيء الذي يجعل منه األحسن

   2لوحده
عند بعض األسر الجزائرية هذا ما ،كما كان متداول في المثل الشعبي الجزائري ومازال متداول 

واالنتقام التي هي أسس الرجولة ة أن تربية الذكر كانت مركزة على القوة البدنية والخشون على يعكس 
أين يصبح الرجل يشبه المرأة ،مغلوب على أمره هذا ماكانت تخشاه  ا منوكل خضوع وضعف خوف,

داخل وخارج  األسرة الجزائرية التقليدية ،بدون وعي منها لم تنشأ الذكر على مبدأ الوسطية في التعامل
العنف (قادرة على إضعاف قوة الرجال كانت تعي أن مكائد النساء ةالبيت لكنها بالموازا

  )الطقوسي،التحايل
  
 وماهي الصورة المكونة من طرف الذكر لألب من خالل قبل أن نواصل التنشئة األسرية الذكورية،*

 من ''لذكرل''أمه البأس أن نتوقف عند التربية الدكورية في إطار المدينة،و مادا يشكل الشارع بالنسبة 
 ''الحرية''نحو الشارع الذي يمثل بالنسبة إليه  منجذب،حيث ترى أن الذكر ''نفيسة زردومي''منظور

 جهة ومن جهة أخرى كانوا يقطنون المدن منكبيرة في  القاطنون بنسبالجزائر  ألن سكان'' الحياة''
 ال تستطيع أن تشدهم أو تستهويهم..بعيدة عن الراحة قصديرية تالئقة، بيو ر، غيمكتظةمنازل ضيقة 

                                                 
1 Ibid ;pp144-145  
2 Ibid ;pp145-148. 
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 الحركة ن، الكثيريولياء كانوا يتخلصون ويتخلون عن أوالدهم الذين يثيرون الصراخ والضجيجحتى األ
 األطفال ويتهربون من كل ضبط ويكتسبون يتجمع فيه ن، أيالذي هو المكان المعتاد إراديا إلى الشارع

  1أساليب خاصة يلتزمون بها أكثر من المدرسة والعائلة
والفطنة  ظ، التحفوالتهذيبإبعاد وعزل الطفل من الكمال  ىعل ،جو ومحيط الشارع عمل مبكرا ادن

  .العادات نماذج من حياة الماضي أين الجزائر التقليدية تعلقت بها بقدر كبير..ر، المظهاالحترام
  
فيما بينهم يجتاحون  يتعثرونفالذكور يتجمعون في الطرقات وفي األماكن المتجاورة،يصرخون ، *

  2يعرفون قوة أو ضعف الخصم من النظرة األولى اكانوألنهم  ماكرون مين إنهالعابر نيناشدوالممرات،
فالشارع ليس وحده عامل من عوامل عدوانية وعنف الذكور في المجتمع المغربي عامة والمجتمع  *

أثر على تنشئة الذكور وعلى تفكيرهم  االجتماعيأن التغير  نالخصوص، كوالجزائري على وجه 
دخلت في األوساط العائلية األكثر شعبية،السينما عملت هي ..إذاعةالبصرية من فالوسائل السمعية و

 باستقاللية المكبوتةاألخرى على إغراء وجدب أغلبية الشباب أين عززوا طموحاتهم المكبوحة أو 
 ألذواق األطفال هي معادلة ومساوية والمذاعةاألطفال بالنسبة للجرائد المعلن عنها  أذواقمبكرة حيث 

األكثر تقدما، وليس هناك استغراب عندما يكون ميل الشباب الجزائري مرسخ  العالم كل بلدان في
الكبير والواضح،الممارس حول تفكير '' للتأثير''للمغامرة والحب الرومنطقي مبكرا ،هنا نجد إشارة 

  وفي المظهر حيث كل ما يظهر هو تمرد وعصيان للتقاليد المنشاة المتعلقة على األقل في الفكر الشباب
  3إتباعهاالخارجي بالهروب خارج الوسط واألشكال التقليدية التي يستوجب 

تربية كليهما للنساء ألن قبل أن  لفي سن مبكرة توك نالفتاة، لكللذكر تختلف عن  ةالتقليديالتنشئة *
  وتنظيفخ طب بالبيت منتربى على كيفية العناية  ت، البن’'الشارع’'الخارجيينتقل الذكر إلى المحيط 

يحضون  ءأبيه، فالنساالذكر بالحنان والعطف من قبل أمه والقسوة والخشونة من قبل  ايحضفي المقابل 
  عدم تدخل األب في تربية الذكر مند طفولته ب، بسببتكوين صورة أبوية غامضة

 التيواالبن ،أولها العالقات بين األب  و عدم تدخل األب في تنشئة الطفل ترتب عنه نتائج وخيمة*
متباعدة كما أن صورة األب الغامضة هي متأتية أو ناتجة عن تحدث األم على األب ألطفالها  تصبح

 االنصياعفي حالة عدم  تهديدهمبأنه صعب وعنيف ،قوي ،متسلط ،صارم مستعملة هذه األلفاظ لغاية 
فكرة الخوف من  تخلق هذه األمهات فيهم تحذيرهمسلطة عليا وأيضا لغاية  بمثابةلألوامر فاألب هو 

وهدا اليعتبر باألمر الصعب ،بل على العكس من ذلك هوسهل الترسيخ في نفسية األبناء ألن  األب
  ،العيب الحشومة االحترامالعالقات بين الزوج والزوجة وبين األب واألبناء كانت تسير بالوقار،وعلى 

                                                 
1 Zerdoumi(Neffissa). ;op.cit . p223 
2 Ibid ;p224 
3 Ibid ;p224 
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جدة ومتكونة تثير الدهشة صورة األب كيفما هي متوا هاالتصال، منالشيء الذي لم يسهل عملية 
  إلبنهوبدون حب األم للذكر التي تتدخل لحمايته أتناء معاقبة األب ..مخيفة، مرعبةواإلثارة هي صورة 

فإن  ..)،عنف،سبقسوة(ال حدث الجحيم ألن األب الجزائري عندما يضرب،يركل ويدعس بدون رحمة
 ابنهمتسلط ،المرعب غالبا مايثير إعجاب لكن هذا األب المخيف ،ال ابنهااألم هي التي تتدخل لحماية 
   .1مماثل ومطابق للرجولة نموذجألنه أي األب هو الذي يمنحه 

 بين الزوجين األسريةفي األخير نخلص بحالة عرضها الباحث، وضح من خاللها اختالف التنشئة * 
 ليمها اختراتها والدةوما مدى تأثيرها على العالقة الزوجية،مع اإلشارة أن الفتاة متحفظة لم تواصل تع

الزوج إلبنها بمعنى زواج تقليدي،أما الزوج فهو رجل خاضع ألمه ،متحرر يقطن ويعمل في فرنسا 
المتمدرسين أما فيما يخص أمه فهي شخصية متسلطة أقل ما  وإخوتهلديه أصدقاء وهو يعيل أمه 

 نجاب أطفال تحديداهوخدمة الزوجة والطاعة ،حفظ النظافة للبيت وعلى وجه الخصوص إ تتوقعه
  2الذكور أين تربيتهم هي من خصوصيات الحماة

 إن اختالف التنشئة األسرية بين الزوجين،أين الزوجة تتربى وتنشأ على فكرة الخضوع المطلق للزوج
بعادات  تشربوعائلته والزوج الذي ينشأ ويتربى ،في مجتمع غير مجتمعه أي في فرنسا يكون قد 

والزوج  والتكتماألصلي،فالمرأة هي من منطقة القبائل تعودت على التحفظ  وتقاليد مخالفة لمجتمعه
هذا ما شكل  ،،ثقافة متحفظة ومنغلقة وثقافة متحررة بين ثقافتين مختلفتين تزاوجيعني  ..متفتح متحرر،

عائق بين الزوجين في عملية الحوار والتواصل الزوجي،وبمأن الزوج خاضع لوالدته ومسؤول على 
إتخد موقف من زوجته التي ترفض أن تتكلم معه ،ترفض الخروج معه،أيضا ترفض الجلوس إعالتها 

  .3معه أمام العائلة
 فما كان عليه سوى الخروج بمفرده، كما أنه أعطى لتصرفات زوجته بعدا نفسيا وليس تنشئويا أي

ا هي إرادية ،لكن في حقيقة األمر تصرفاتها الممارسة من قبلهاالحتشاموصفها بالزوجة الكثيرة 
 .وبإرادتها المطابقة لعادات وتقاليد الريف القبائلي

 
 توقع من زوجته أن تتصرف مثل واحدة من صديقاته لكن زوجها الذي نشأ في المجتمع الفرنسي،

 سؤ تفاهم وغياب التواصل إلىكثيرا ما كان يؤدي  ،األسريةالفرنسيات لذلك اختالف التنشئة 
 والصمت بقي يبحث عن االنطواءالزوج المتفتح أراد إخراج زوجته من هذا  نالمتبادل لكواإلحساس 

  المبادرةلزوجته لزيارة صديقه المتزوج الغاية من قيامه بهذه  اقترحأي وسيلة لتحسين العالقات األولى،

                                                 
1 Ibid ;p45 
2 Ibid ;p54 
3 Ibid ;p54 
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محاولة الزوج باءت  بالفشل ألن وجهة نظر  نالصمت لكوإخراج زوجته من  واآلراء األفكارتبادل 
رفض ..) االنزواءرفض الكالم ،( المتعارضة في التعامل ال تعتبر السبب الوحيد لتصرفاتها   الزوجة

على األرجح التظاهر بالرفض وتقليدي، ههذا التغيير ناتج عن اندفاعها الشديد والغيرة على كل ما هو   
  .1الوجود والحفاظ على بيتها الزوجية إلثباتيلة الكئيب كوس وبالمزاج

 
  :شئة األسريةأساليب التن

 تربويين،يظهران في عدة أساليب فرعية،منها الشتم ال هدين النمطين :أسلوب  القسوة والعقاب:أ
 الحرمان من الشيء المفضل،الضرب الذي يعتبر من أقصى مظاهر العقاب المجحفة في حق األطفال

حد ما متعلقة لظروفها وغالبا ما تلجأ األسرة لهذه األساليب القاسية والمؤلمة،ألسباب قد تكون إلى 
أبنائها وإيذاءالمعيشية الصعبة وبسبب االضطرابات المادية واالجتماعية،المقلقة التي تدفعها إلى القسوة   

حيث '' نفيسة زردومي'' هبيما عبرت  اوالطعام هذ، إما بالضرب المبرح أو حرمان الطفل من اللعب
ما ارتكب خطيئة يلجأ إلى الشارع للنجاة من من جراء الضغط والعقاب،حيث أصبح هذا األخير"" قالت

لها  العقاب ألنه يدرك تماما أن أمه ال تستطيع مالحقته للشارع، من جهة و من جهة أخرى يترك
بهذا النمط من العقاب المتشدد  عملت األسرة  أخطاء،من  ابنهاالوقت الكافي كي تنسى ما ارتكبه 

بذلك معاقبة الطفل تبدأ في سن '' لجهلها بطرق التنشئة السوية بأطفالها  للشارع  نتيجة عالجزائرية بالدف
أخر  السادسة وال يكون الضرب إال للضرورة القصوى، واألهم من دلك أن ال يكون مبرحا وأن يكون

  2وسيلة  بعد التوبيخ
عمل على إثارة  الخوف والرعب يالنمط التربوي المتشدد للطفل الجزائري ،في سنواته األولى  ادن* 

ؤدي إلى انعدام األمن والراحة  وأيضا إلى تعرضه إلضطربات نفسية وإلى التأخر في ويفي نفسيته 
يحتاجون إلى سعة  الدراسات النفسية الكثيرة على األطفال،فاألبناء أتثبتهالمختلفة هذا ما  النمونواحي 
  عصبيندا كان الوالدين يستطيعون النمو نموا سليما،أما إ في المعاملة والنصيحة، حتى باتثوالالصدر 

يتهاونان حين يجب الحزم ويتساهلون حين يجب التشدد ويقسون  افإنهم الشخصية،و مضطربين 
ويكون استخدمها للعقاب أقرب ما  و يكثرون من الشكوى والهياج والتأنيب والسخرية ألتفه األمور،

  .يكون إلى االنتقام وال يكون إلصالح والتهذيب
 

 

يشعر باإلحباط وغالبا ما يقترن سلوكه  أسلوب العقاب البدني يجعل الطفل واستخدام الوالدين 
مضطرا بجماعة الرفاق والزمالء ،مما والتحاقه بالعدوان،ما يجعله يبتعد على والديه هربا من العقاب 

 والقواعد اآلداب،أما فيما يخص الوالدين هو فرض على الطفل يقلل من فرصة تنشئته داخل األسرة
                                                 

1 Ibid ;p54 
2 Zerdoumi (Neffissa). ;opcit ;p29 
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 تتماشى وعمر الطفل وذلك يكون عن طريق، النهي والتوبيخ وفق قيم ومعايير صارمة التيالتي ال 
 أكبر دليلوما اضطرارهم لتطبيقها على أطفالهم  اآلباءيحتمل وبشكل كبير أن يكون قد تربى عليها 

عن  بذاتهعلى دلك حيث األب الفاشل في تحقيق أهدافه ،يجعل من أبنائه مجاال لطموحه الذي عجز هو 
  1اتحقيقه

  إذا تعتبر القسوة والشدة  في معاملة الوالدين ألطفالهم من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور*
  2النزاعات العدوانية عند األطفال

القسوة والعقاب البدني مع أطفالهم يكون  باستخدامالمتسمين ، اآلباءالدراسات أن   كما قد أوضحت
السلوك العدواني،كما أن األبناء الذين يشجعون أبنائهم على  فاقتراسلوكهم عامال مساعدا على 

للحصول على مطالبهم بالقوة والعنف،هم أكتر عدوانية من األطفال الدين لم  اآلخرينالمشاجرة مع 
  3يشجعوا على ذلك السلوك العنيف

لوالدين وأثر ذلك في دراسة حول العالقة بين سلوك ا'' زولدا'' ''بانيا""و'' أرون'' كما توصل العلماء*
التي تتسم بالعدائية والعنف وتأثيرها  ةالو الدي،المقصود من دلك المعاملة  على السلوك األبناء سلبا

  4باشر على تربية وتنشئة األبناءالم
والمضرة  بخطورة التنشئة العائلية والتعليمية المتشددة للتحذيرالسباق '' ابن خلذون''يعتبر العالمة  و* 

عليهم وخاصة  يث تطرق إلى مسألة الشدة على المتعلمين وما مدى مضرتها النفسية والبدنيةباألبناء ،ح
أن تشكالن أحد  نقد بشدة مسألة القهر والتسلط اللتان يمكن د، ولقفي السنوات األولى من عمر الطفل

   5وطغيان الرادئل انحطاطاألسباب المؤدية إلى 
  

طفل من قبل والديه،إلى فقدان اإلحساس باألمن ماديا،نفسيا دي إهمال اليؤ :ب أسلوب النبذ واإلهمال
ويظهر اإلهمال في عدم إصغاء الوالدين ،إلى حديث الطفل وعدم تلبية حاجاته الشخصية أو عدم 

 االنفصالتوجيهه ونصحه أوعدم مكافأته في حالة نجاحه وتفوقه ،ويرجع إهمال الوالدين ألبنائهم إلى 
  .القأو الط

وج األم للعمل وترك الطفل وحيدا،أو مع مربية ، أسلوب من أساليب إهمال تربية ما يعتبر خرك*
الشغل الشاغل لألم كيفية تحقيق الجانب المادي للطفل  يصبح إذالطفل و اإلشراف عليه بشكل مباشر 

األبناء  دأيضا كثافة عد وخاصة االهتمام بيه، على حساب الجانب المعنوي من عطف ،حب ، وحنان

                                                 
  28-26ص ص , مرجع سابق,التربية والتنشئةاإلجتماعية.شدانعبداهللا زاهي الر  1
  164ص 1985جدة ,تهامة  1ط,قراءات في مشاكل الطفولة,محمد جميل يوسف منصور  2
  132ص 1995.القاهرة, 2الجامعي ط دار الفكر,مشكالت الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين,أحمد السيد محمد إسماعيل  3
  164مرجع سابق ص:محمد يوسف منصور  4
  173ص   ,مرجع سابق الذكر,جمال معتوق.د  5
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،وقد أظهرت الدراسات العلمية على  عدم القدرة على سد متطلباتهمغالبا ما يؤدي إلى   سرةداخل األ
،الهروب من المنزل الكذبأنه األطفال المهملين كانوا متدبدبين انفعاليا ،يتجه سلوكهم نحو الجنوح،

سلوكهم مقبوال  ،أما فيما يخص األطفال العاديين غير المهملين فلقد كاناآلخرينالرغبة في جدب انتباه 
  1العاطفي واالستقرارويغلب عليه الرغبة في التعاون واألمانة 

  
  نفسية الطفل و سلوكه وشخصيته،لدى يجب تجنبها والكف عنها ىؤثر سلبا علتهناك ظواهر عديدة *

  :فيما أريد بناء وتكوين الطفل بصفة سوية وصحيحة ومستقرة،وهذه الظواهر هي 
له أن يصلح إنسانا في يوم من األيام ،حيث قد مارست الحكومات   إن العنف اليمكن: العنف– 1

 والدول العنف بطرق وبأساليب مختلفة ضد الدول واألشخاص،فلم يكن ذلك ليجدي نفعا فيمن مورس
  .العنف مستخدموما كانوا يرجون  ف، وبخالعكسية دائما النتائجالعنف ضدهم بل كانت 

  .همةتجنب إهمال الطفل وجعله موردا للت- 2
عقدة الفشل بالتالي يصبح  نفسيته،ألن دلك سيولد في إخوانهالتقليل من شأنه بالقياس إلى غيره من - 3

  .من أشياء ه،و من يشجعه على ما يقوم بيهر على العطاء فال يجد االهتمام بيغير قاد
  .2إبداء الدهشة واالستغراب إذ ما ذكره بعض الناس بخير- 4
  
الطفل انفعاليا ويتمثل ذلك بحرص الوالدين على إثارة نواحي  ذ، نبهيوخاصة هناك ظاهرة أخرى *

سبب  عطرده ويرجالطفل، أو هجر  آخرينمقارنتهم بأطفال  و، أباستمرارالنقص عند أبنائهم وعقابهم 
نبذ األم لطفلها انفعاليا إلى الصراعات والشجارات المتكررة والمستمرة مع الزوج،أما فيما يخص نبذ 

الطفل  3االنفعاليقد يكون بسبب وجوده في أسرة غير منسجمة ،يسودها الصراع والتقلب  البنهاألب 
 واالهتمام يكتمل نموه البد من الرعاية ى، حتلكي ينمو نموا سليما ال يحتاج فقط لألكل واللباس واللعب

 إذطفل في تكوين شخصية ال المهممن قبل األم واألب على حد سواء،وهذا الجانب المعنوي  ينالكبير
ما انعدم في الوسط األسري للطفل،فإنه حثما لن يكون له بديل مماثل في أي مؤسسة من مؤسسات 

  .،ألنه بكل بساطة متعلق إلى حد كبير بالتنشئة األسريةاالجتماعيةالتنشئة 
 

 الغاية من العقاب هي نأخطاء، ألعند ما يرتكب الطفل من بين األسس التربوية العقاب يعتبر  لكن*
 الخطأ والصواب يميز بينيصبح  االطفل، عندموكدا تقويم شخصية  واالختاللقع الخطأ اار موإظه

الكثير  نالضمير لكوليس هذا فقط بل يعتبر شرط هام،لكي يجد المخطئ راحته النفسية وخاصة راحة 

                                                 
  28ص,مرجع سابق ,التربية والتنشئة األسرية:عبد اهللا زاهي الرشدان  1
  124- 123ص ص  2001بيروت  1دار المحجبة البيضاء طالعنف األسري الدوافع والحلول حيدر البصري    2
  28ص,مرجع سابق الذكر:عبد اهللا زاهي الرشدان  3
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سوف  أن العقاب  ويعتقدون، بالذنبمن األولياء  ال تروقهم فكرة العقاب من األساس ألنهم يشعرون 
 الذي يجعلهم يتغاضون على أخطاء أطفالهم،في المقابل أولئك األولياء يجهلون أن الشيءيقهر الطفل 
من دون عقاب هو مضر بنفسيه وبعائلته وبمجتمعه،ألن الطفل الذي يستحق العقاب  المذنبترك الطفل 

 ألسرة إلى المجتمع،يصبح ال يعطي أية قيمة أو أهمية للقوانين بدءا با وال يعاقب هو طفل مضطرب
غيابه في الوسط المدني فتصبح  اد، وكالمدرسي ط، الوسهذا ما يعكس غياب القانون في الوسط العائلي

 العقاب غيابمدعم ومؤهل بسبب  االنحرافيصبح من البديهي أن  ي، بالتاللالنحرافالباب مفتوحة 
  1وإهماله من قبل األسرة

 أن النبذ'' جون بياجي''طورته في تنشئة الطفل،حيث حسب نعود لمسألة النبذ العاطفي و ما مدى خ*
 تشخصالعاطفي يسجل مرحلة هامة في القدرات المعرفية لدى المراهقين حيث  واالندفاعالعاطفي 

 ف، سولو أننا وصفنا االندفاع العاطفي واالجتماعي للمراهقة'' :ل، فيقونظراتهم حول بنائهم الشخصي
  بق الذي هو التغير في الفكر ضروري لكي يمكننا من استعمال الفرضياتلن نفهم أن شرطها السا دائما

  2''المرتبطة بالمالحظة الحسية الحالية االقتراحاتوالنتائج حول 
 ذ، النبفالبعد النفسي العاطفي لشباب المراهق يعاني ضعف، حيث كل ألم ممارس عن طريق القهر*

ي ذاكرة ونفسية المراهق مستقبال فهو أثر ال ف لوالمدرسي، يسج اإلهمال من طرف الوسط العائلي
في  فالألالم التي حدثت..فهد الضعف ينعكس على حياته االجتماعية والنفسية'' فهو يعاد استعماله''يمحى

فترة الطفولة،المراهقة تستطيع أن تالحق الشاب في كل فترات حياته ،بالتالي تؤثر سلبا على تكوينه 
غضب  هي عبارة عن تساؤل،رفض أحياناخصيته، صورة المراهق االجتماعي النفسي المعرفي لش

  3العالم الذي يضطهد الكبارمع  فسوى التكيأمام عالم سابق الوجود،أين اليجد أمامه 
« Michel.Class » في نفس أن المراهقة تظهر كفترة منقضية التي تعود إلى ماضي منتهي'':تقول 

  4''وتحد في الوقت هتزازباالالوقت تظهر كشيء دائم في النفس تتميز 
 فالطفل المنبوذ في طفولته،يثور في مرحلة مراهقته وشبابه ويميل إلى المشاجرة والمعاداة* 

 ذلك ينتج سؤ تكيفه االجتماعي لوحركته وك،بفرط نشاطه اآلخرين انتباهوالخصومة ويحاول جدب 
  5.وجنوح سلوكه وسقوطه في هاوية الشر والجريمة

                                                 
1 Blanchard (Robert)  ;les fondements rationnelles de l’action éducative ;éditions les presses de midi toulon. 
Paris ;1998 ; pp 208-209 
2  Piaget (Jean) ;le jugement moral chez l’enfant ;édition ;P.U.F Paris ;1975 ;p55 
3 Danancier (Jacques)., opcit ;p40 
4 Class (Michel)..L’expérience adolescente éd Mardaga ; Paris ;1991 ;p67 
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  بأطفالهم من دون أن مالوالدين، واهتمامهالضروري رعاية  من :والعناية المفرطةأسلوب التدليل  /ج
  :الحماية برأي الباحثين أبعاد ثالثة ذالمفرطة، وتأختصل الرعاية واالهتمام إلى درجة الحماية 

  همويتمثل ذلك في رغبة الوالدين في إبقاء أطفالهم معهم والحرص الزائد  علي: التعلق الزائد بالطفل -أ
ويتمثل ذلك في مبالغة األسرة،برعاية أطفالها وحرصها على التجاوز على عقابهم أو : التدليل-ب

  1التقليل من العقاب في حالة انحراف الطفل ،أو في حالة قيامه بسلوك خاطئ
 عادة طفال غير ناضج في مراهقته وشبابه ليظ ،فالفرد المدلل والمبالغ في رعايته في مرحلة الطفولة

على االعتماد على نفسيه كما أنه ينهار ويتقهقر أمام كل أزمة أو مشكلة تواجهه،ويشعر بالنقص  فيعجز
  2عندما التستجاب له كل مطالبه ورغباته،ويسفر عنه تكيف اجتماعي خاطئ ومريض

ذلك في حرمان الطفل من االحتكاك  ويتمثل :عدم إعطاء الطفل الحرية في استقاللية سلوكه -ج
  .دم تمكينه من تكوين صدقات وعالقات معهم أو االشتراك في األنشطة المدرسيةباآلخرين مع ع

 األسباب التي تدفع الوالدين إلى الحماية الزائدة،فهي عدم توافر الحب للوالدين في أما فيما يخص*
 طفولتهم،أوفي حالة فقدانهم ألحد األطفال ،أومعاناة األم أثناء عملية الوالدة أيضا قد يكون السبب
 العالقة الزوجية غير المنسجمة،وإنجاب األم بعد فترة من العقم،ويترتب عن ذلك سؤ تكيف األطفال

 مسايرة عملية التعليم لعدم قدرتهم استطاعتهم،مع عدم اآلخرينوعدم قدرتهم على إقامة عالقات مع 
  3على تحمل المسؤولية واإلهمال والالمباالة في سلوكهم

  دون العطاء مع تحقيق كل مطالبه دون عناء األخذ،هو تعود الطفل على ومن مظاهر التدليل المفرط* 
  مرضه بمعارضته، بسبله يلبون كل مطالبه دون  ناألولياء، خاضعيأو بدل جهد إلى درجة أن يصبح 

اوأنه وحيدهم أو وحيد أخواته،إذن من خالل ذلك يقل شعوره بالخوف فيثور ألتفه األسباب وتصبح 
  4وامل مساعدة ألجل تلبية حاجاتهنوبات غضبه وعنفه ع

سليما  اجتماعياكما تعد روح المسامحة والتساهل الوالدين،من العوامل التي تعيق نموا الطفل نموا *
وغيره من مظاهر النمو األخرى،ويرجع ذلك إلى عوامل شعورية وعوامل الشعورية ومن العوامل 

 ف، مما يؤدي إلى المغاالة في العطف علىالشعورية خلو العالقة الزوجية من عنصري المحبة والعط
مما  سيما األمهات حيث لوجود فراغ في حياة األم ،غالبا ما يكون بسبب فقدان األب أو وفاتهاألبناء وال

 يجعلها تحول عطفها ومحبتها الزائدة الالمعقولة إلى أبنائها، ومن العوامل الالشعورية عدم إحساس
هم أثناء طفولتهم فيغدقون أطفالهم بالعطف والحنان الشعوريا على والمحبة من أبائ الوالدين بالعطف

  .أبنائهم

                                                 
  27ص ,مرجع سابق الذكر:زاهي الرشدان عبدا هللا  1
  27نفس المرجع ص  2
  206ص,رمرجع سابق الذك:حسن نمحمد إحسا.د  3
  . 181ص 1998,القاهرة,ر المعارف دا‘وتوجيهه في سنواتيه األولى لإرشاد الطف: مواهب إبراهيم عياذ  4
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 أي الحنان الذي حرموا منه الوالدين، وشعورهم باأللم نتيجة ألحاسيس مكبوتة بالكراهية مما يؤدي*
  .هإلى رد فعل عكسي عندهم،فيغدقون بالعطف عليهم الشعوريا الذي هم أساسا كانوا قد حرموا من

لى روح التساهل والمعاملة التسامحية بشكل مفرط، الممارس من قبل الوالدين اتجاه الوالدين ويترتب ع
مشاكل عديدة منها عدم قدرة الطفل على التوافق النفسي واالجتماعي،مع عدم قدرته على التكيف مع 

وان والتسلط مشاكله والدفاع عن نفسيه ،وميله إلى العد ةبيئته وتعرضه لإلحباط لعدم قدرته على مواجه
  1على اآلخرين

نفسية وعقلية، ولقد أتبث البحوث أن شخصية الفرد هي في النهاية  تفاإلحباط ناتج عن اضطرابا*
  2،وخاصة في السنوات الطفولة المبكرة االجتماعيةألساليب التنشئة  األخيرةالمحصلة 

  بنائهم فهم يرفضون فكرة العقابأولياء ال يعاقبون أ ك، هناباإلضافة إلى اإلفراط في التدليل العاطفي*
وهذا بالرغم من  ةالمكافأإطالقا كمبدأ للتنشئة األسرية،حيث التنشئة األسرية  عندهم تبنى على أساس 

هذه التصرفات  حيثبشراء هدايا لهم  والذي نعتبره جنون  اآلباءبالخطيئة ،يقومون أولئك  ابنهمقيام 
هذا ما ..على الخطأ بمكافئتهيعاقبونه عند الغلط بل يقومون ال'' كونهم نفسرها بأنها حب مفرط من قبلهم

فاألسرة بهذا األسلوب التربوي هي بصدد إنتاج أبناء السليمة،يسمى بفساد أخالقي وهو ضد التنشئة 
  3منحرفين

ترك الطفل من دون عقاب ونصح، يعتبر خطأ كبير مقترف من طرف العائلة ألنه سوف يتعزز في *
على األسرة عالجه أو نصحه فيما بعد،ألن الخطأ يجب أن يعالج فوريا  شخصية الطفل ويصعب

كما أن  واالضطرابأردنا أن نجعل من الطفل شخصية سليمة وسوية،بعيدة عن القلق  إذوبسرعة 
لذلك  ،ويعتبره مرادف للفساد األخالقيأسلوب التدليل المفرط كما وصفه الكاتب هو ضد التنشئة السليمة

  4بكل عقالنية الطفل،يجب التعامل مع 
  

  :أسلوب المدح والثواب/ د
العاطفية داخل األسرة تساعد على النمو السليم لشخصية الطفل أما تهديد الوالدين  وجود العالقات 

الدراسات أن تقدير الطفل  ألبنائهم بالحرمان،فإنه يساعد على تنشئتهم تنشئة غير سليمة حيث أظهرت
 والدفءبالحب والقبول  لمعايير والقيم تعتمد في األساس على تمتعهوتقبله ل قدراته،وتنمية  لذاته

                                                 
  28ص,مرجع سابق الذكر:زاهي الرشدان عبد اهللا.د  1
  312ص 2008لجزائرا, دار مرابط للنشر) النظريات المفسرة للجريمة واالنحراف مأه(, يمدخل إلى علم االجتماع الجنائ:د جمال معتوق.أ  2

3 Blanchard (Robert).;op.cit p210 
4 ibid; p210 
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حتى اليخرج على واجتماعيا العاطفي،ورغم أهمية الدعم العاطفي ومساهمته في تنمية الطفل نفسيا 
  1بأسلوب ضبط الوالدين هونظمه فال بد أن نقرن,قواعد المجتمع 

المناسب أو العقاب البسيط حيث يرى بعض  ونعني بذلك قدرة الوالدين، على التدخل في الوقت*  
أن  بأساليب الضبط كما يرون اقترانهامن إعطاء الطفل قدرا من الحرية مع  لآلباءالباحثين أنه البد 

 واإلقناع مع حرصهم على تحقيق ة، بالمناقشلديهم القدرة على ضبط سلوك أبنائهم اآلباءهؤالء 
 وتمكينهم من إقامة عالقات دواتهم،واستقالل نفسيهمي رغباتهم مما يؤدي إلى بث الشعور بالثقة ف

  2خلو من القلق والعصابناجحة ت اجتماعية
 أطفالها ومن تقنيات التنشئة األسرية الناجحة واإليجابية، التي يمكن أن تعتمد عليها األسرة في تنشئة* 

 ت كالمدحالصواب قد تعبر عن نفسها في عدة ممارسا غ، صيصيغ الثواب والعقاب اعتمادها
عند قيامه بسلوك إيجابي، تفضيله في المعاملة ،تقديم له هدية لتشجعيه على  االبنالثناء،اإلطراء على 

،النفاق،النميمة،العقوق،التسكع في كالكذبالنجاح والتفوق أما فيما يخص التصرفات السلبية والمشينة 
المقاطعة،الضرب إن اقتضى األمر استعمال أسلوب العقاب معه،النهي ، ييقتض اوالشوارع هنالطرقات 

 وتمنعه من تكرار لكي نبين له أنه سلوك سلبي مستهجن وغير مقبول،ومثل هذه العقوبة ستردعه
  3السلوك الرديء

وهنا يتخلى الشاب على السلوك المؤدي،و ال يكرره ألنه يعي أن إعادة القيام بيه أي القيام * 
 أو ،المقاطعة في حين أن الثواب االستهجانوالعقوبة، بالتصرفات السلبية ،البد أن تجلب له اللوم

لو أحسن في  اإن المدح الذي يوجه للطفل، فيم ة تعزز وترسخ فيه السلوك السوي واإليجابيئفاالمك
 نسلوكه وفي تصرفاته يعد أمرا هاما وحافزا للطفل ويدفعه دائما إلى القيام بالسلوك السوي، والحس

هذا المدح مع حجم السلوك الذي يقوم بيه ،هذا لكي اليخلق عنده  حالة لكن يجب أن يتماشى ويتناسب 
الحسن حد المعقول وفاقا في حجمه حجم العمل  من التعالي والغرور فيما لو تجاوز االطراد والمدح

  4قام به يالذ
  طلذلك اليجب على األسرة المغاالة في مدح وشكر الطفل،بدون سبب وبدون أمر فعلي قام به وإال اختل

عليه األمور غير السوية من األمور غير السوية،لذلك يجب االعتدال في عملية المدح لكي ال ينشأ 
  .الطفل أنانيا محبا لنفسه، وخاصة مغرور ال يرى في نقسه وفي شخصيته أثر للعيوب

أما الثواب فهو من األساليب التسامحية،التي تؤدي إلى الشعوربالرضى واالستقرار سواء كان ذلك *
يؤدي إلى زيادة الثقة في  بهدايا فالثواالتشجيع اللفظي أو بالتعبير العاطفي،أو العطاء المادي من ب

                                                 
  . 25ص,مرجع سابق الذكر:عبد اهللا زاهي الرشدان 1
  25ص.نفس المرجع  2
  237- 236ص ص,مرجع سابق الذكر,ةعلم االجتماع العائل :الحسن محمد.د إحسان  3
  114مرجع سابق الذكر ص ,العنف األسري:حيدر البصري  4
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ولقد أكد العلماء  كان في محله،أيضا يعمل على تقوية الحافز لمزيد من النجاح إذالنفس وخاصة ما 
  1فعالية في تنشئة الطفل األكثرالتربية أنه الطريقة 

 بفعل يستحق أن يجاز عليه لفظيا أو ماديا يكون عند قيامه فالثواب ،للمدحكن نفس الشيء بالنسبة ل*
 ألننا نرى وجود الواحد دون األخر،يبقى ناقصا كما أن اإلكثار من الثواب اللفظي بالتشجيع والثناء

الزوجة بالزوج  أوأفضل من الثواب المادي من دون لباقة في الكالم وتعبير عن الفرح بالطفل 
 وفي العالقات الفردية األسريةفي التنشئة  هب  الستهاندورا  انالعاطفية والحب والحنان،تلعبفالمساندة 

شخصية الطفل وفي حياته المستقبلية  كل من اللين المفرط والشدة لهما أثرهما السلبي في تكوين إذن
  ''أوسطها األمورخير '' النهج الوسط في كل ذلك كما يقال إتباعلذلك يجب 

« Appliques vous à garder en toute chose le juste milieu » 

  :العوامل المؤثرة في التنشئة األسرية
نظرا لكون األم على األغلب،تقضي وقتا أكبر من الرجل في المنزل   :أ منهج األم في تربية األبناء

لألم الدور األكبر  باألم مقارنة باألب،وبناءا على ذلك يكون التصاقامن تهيئة متطلباته كان األبناء أشد 
 ،وذلك تبعا  للفترة التي تقضيها معهم كما أسلف ذكره في إمكانية توجيه األبناء الوجهة الصحيحة

 تستحق أن تمنح هذه المكانة الخطيرة أال وهي يالزوجة، الت اختيارولذلك أكد اإلسالم على ضرورة 
 وهذا األبناءفي تعاملها مع  إتباعه األممكانة األم كما رسم اإلسالم المنهج القويم الذي يستوجب على 

  :المهج يمكن درجه ضمن نقاط
  ذلك السلوك انتهاجأنظارهم بالوسائل المتاحة لديها إلى حسن  ه، وتوجيلألبناءتزيين السلوك الحسن - 1

  و أثاره عليهم في الدنيا وفي األخيرة
ذلك والعمل على توعيتهم على تقبيح السلوك الخاطئ والمنحرف لديهم، وصرف أنظارهم ما أمكنها - 2

  2على السلوك المنحرف والخاطئ بتالسيئة والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تتر اآلثار
إهمال األم ،غيابها الفعلي أو العاطفي فقد تكون موجودة جسديا لكنها غائبة عاطفيا  أسبابومن * 

اإلثابة على السلوك  بسبب نقص الوعي األمومي،أوعدم النضج والخالفات الزوجية أيضا عدم
فال  ما فيه وتشجيعه وعدم محاسبته على السلوك غير المرغوب فيه،كأن يقدم الطفل إنجازا المرغوب

للثناء والمدح  استحقاقه له اإلحباط أيضا قد تسخر منه في حالة بمنه، وتسبتشجعه بل تسخر 
في  اإلهمال من قبل الوالدينيعبر عن  ثصريحا، حيوالتشجيع وقد يكون النبذ واإلهمال صريحا وغير 

  3شكل إنكار،نقد،سخرية ،حرمان أو تفضيل أخ على أخر

                                                 
  114ص:لمرجعنفس ا  1
  117-116ص ص ,العنف األسري:حيدر البصري  2
  :217ص 1998,القاهرة,دار النهضة المصرية,ي مدخل إلى علم النفس اإلجتماعيمحمود فتحي عكاشة ومحمود شفيق زك  3
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عادة شخصية قلقة ،مترددة تتخبط في سلوكها بال حدود أو قواعد فاصلة  االتجاهو يترتب على هذا *
 إلى االنضمامبين حقوقها و واجباتها ال تفرق بين الصواب والخطأ ،وغالبا ما يحاول مثل هذا الطفل 

جماعة أوشلة يجد فيها مكانته والعطاء والحب الذي حرم منه نتيجة إهمال أمه له في صغره بالتالي 
  1يصبح فاقدا للحساسية االجتماعية

الحساسية واإلفراط في  ة، وزيادفي االنتقام بالتالي يتولد لديه في نفسيته روح العدوان والرغبة*
عدم االكتراث والالمباالة في مجريات األمور ..ءاالنطوا، الشعور بالذنب والقلق وعدم االنتماء لألسرة

و من جهة قد يأخذ الطفل مسلكا أخر،و هو التعبير عن عدم الرضا على المجتمع والسلطة  من حوله
  2بطريقة سلبية

 التي تقود إلىلذلك يعتبر عدم االعتدال في العاطفة،و اإلسراف في تدليل األبناء من بين العوامل *
إلى مرحلة تحمل المسؤولية،كما يتوجب على األم توجيه أنظار  ارتقاءهام وعدم ضعف شخصيتيه

،اإلقتداء بسلوكه لكي يتمكن األب من احترامهاألبناء إلى المكانة التي يحتلها األب في األسرة، لغاية 
  3أداء دوره في توجيه وإصالح المظاهر الخاطئة في سلوكياتهم

تماسك األسرة مما يخلق جوا يساعد على نمو الطفل بشخصية  كما أن السعادة الزوجية،تؤدي إلى*
 متكاملة متزنة ،ألن الوفاق بين الوالدين والعالقات السوية تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل النفسية والتي

 ،أما فيما يخص التعاسة الزوجية غالبا ما تؤدي إلى تفككاالجتماعيو إلى توفقه  هي الشعور باألمن 
ق جو يؤدي إلى نمو الطفل ،نموا نفسيا غير سليم حيث تشكل الخالفات  بين الوالدين األسرة مما يخل

 توثرا يشيع في الجو األسري،مما يؤدي إلى أنماط السلوك المضطرب لدى الطفل  كالغيرة ،األنانية
  4االنفعالي االتزانوعدم  ر، الشجاالخوف

 اضطرابتقود إلى  قد يخلق فجوة بينهما بالزوج،و خاصة أمام األبناء ألنه االصطداميعتبر تجنب *
أو ما قد يبدر  الطفل وخوفه وقلقه مع وجوب إطالع األب على المظاهر المنحرفة في سلوك الطفل

مع العاطفة التي تملي عليهم التكتم وإخفاء تلك  االنسياق، وعدم باالنحرافعليها من أخطاء تندر 
 أمام األبناء وذلك كي اليقتدي بها ألنهم اتزانها المظاهر عن األب،لذلك يجب أن تحافظ على مظاهر

  5سيقعون في تناقض بين إتباع ما تقوله األم أو تمارسه كبها، بذلعلى افتراض عدم القيام 
 التي تيني األسس  إلى أهم ناحية في تنشئة الطفل،و الذي يستند إلى األم االلتفاتيجب  ادن*

 ل على توجيهه نحو الفضائل والطموح لذلك يجب أن تكوناألخالقية للطفل،كما أنها تعم واالتجاهات
 األمومة، الصبر على ةالذاتية، غريزتتوفر لديها الدوافع  ناألسرية، بأاألم مؤهلة للقيام بعملية التنشئة 
                                                 

  217ص:نفس المرجع  1
  217ص, مرجع سابق الذكر.زكي قشفي, محمود فتحي عكاشة محمود  2
  217ص,الذكر مرجع سابق:حيدر البصري   3
  225ص 1977‘القاهرة,عالم الكتب 4ط,يعلم النفس االجتماع:نحامد عبد السالم الزاهرا  4
  118ص‘مرجع سابق الذكر:حيدر البصري  5
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 تربية ورعاية الطفل،و بأن تكون أكثر دراية وإمعانا بأخالق أبنائها ونفسيتهم،بصيرة بالوسائل التي
  1إليهاألمه بحكم فطرته وحاجاته  بتوجيههم،كما أن الطفل يستجيتجدي نفعا في 

من بين كل  أيضا التباعد ال تدري متى تثنيه ومتى تعاقبه ث، بحيلكن قد تحتار األم إزاء سلوك طفلها*
  اجتماعيا هالطفل، وتطبيعاألب واألم في تنشئة  اتجاهات

في شخصية  ازدواجيةاألم مما يخلق  هبيمح قد يمنع األب طفله عن ممارسة أي سلوك معين،بينما تس*
الطفل وسلوكه عندما يكبر، ويولد لديه القلق الدائم ويجعله متقلب الشخصية لذلك يعتبر الطفل الذي 

  في معاملته هو طفل متدبدبا في سلوكه،فقد يكون دائم التكشير في أسرته ولكنه باسما لتدبدبعانى من 
  2بصمة مميزة لهذه الشخصية واالزدواجيةدب ضاحكا مع أصدقاءه وهكذا يضل التدب

إلى عدم المساواة بين األبناء، والتفضيل فيما بينهم بسبب الجنس أي ترتيب  كما تلجأ بعض األمهات* 
الذكر على األنثى،أو تمييز األكبر من اإلخوة في المأكل،اللباس  لالسن كتفضيالمولود أو من ناحية 

االهتمام والحماية والرعاية على هذا الطفل أكثر من باقي  المصروف وغيرها من األمور ،فينصب
اإلخوة غالبا ما يترتب عليه أي على هذا االتجاه التنشئوي الخطير ،شخصية أنانية،تحب اإلستحواد 
 علىكل شيء لنفسيها حتى ولو على حساب اآلخرين،شخصية التكثرت لألخر ولوعيه وحتى لشعوره

والحقد المبطن على األخ أو األخت  البا مايتولد لديهم الغيرة الشديدةأما بالنسبة لإلخوة واألخوات،غ
  3المميزة وإلى زيادة العدوانية نحوها

كلما أتى سلوكا  الطفل بالذنباأللم النفسي عن طريق إشعار  ة، إثارهناك اتجاه تربوي أخر أال وهو*
 لغاية أخطائهاؤه أو البحث عن غير مرغوب فيه،أو تحقيره والتقليل من شأنه مهما كان سلوكه، أو أد

خوفا من  هبيبمالحظات نقدية جارحة مما يفقده ثقته بنفسه،ويجعله مترددا في أي عمل يقوم  إيذاءه
 الكبار وحبهم،غالبا ما يترتب على هذا النمط التربوي السلبي غير السوي شخصية رضيحرمانه من 

 ولقد أوضحت الدراسات أن األم التي ذاتهانحو إنسحابية منطوية ،غير واثقة من نفسيها توجه عدوانها 
 مع زوجها نتيجة للمسؤوليات ومشاكل دائمةتثير األلم النفسي لدى الطفل،هي أم تعاني من صراعات 

  4الحياة
هج التربية األمومية مرتبط إلى حد بعيد، بنوعية العالقة الزوجية وبالجو السائد داخل أرجاء نفم* 

  البيت

                                                 
  118ص:نفس المرجع   1
  215مرجع سابق الذكر ص:محمود فتحي عكاشة،محمود شفيق زكي   2
  58ص 2002,القاهرة,جامعية،دار المعرفة الالتنشئة االجتماعية:مايسة النيالل   3
  334ص 2003عمان ,دار صفاء للنشر والتوزيع,التنشئة االجتماعية للطفل:عمر الهمشري  4
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ة لألسرة وخاصة بالخلفية األسرية لألم وبالوالد معا،لذلك تربية األم بدون األب وبالظروف المعيشي  
والتوافق األسري ال يمكن أن يتحقق إال بوجود الوالدين معا  فاالنسجاممنه  تبقى قاصرة غير كافية،

  مفاألم لوحدها ال تستطيع أن تجعل من الطفل شخصية متزنة وقوية،حيث يعتبر انسحاب األب من القيا
عامل مفككا لها ،ألن غياب األب يعني لألبناء هو افتقار وغياب السند األبوي  بدوره داخل األسرة

العليا،واكتساب الضوابط االجتماعية  الذاتبشكل دائم حيث هذا األخير يلعب دورا هاما في تشكيل 
  األب متواجد معهاوالحماية،كما أن تصرفات األم مع أبناءها تختلف عندما يكون  باالستقراروالشعور 

العالقة الزوجية  استقراروالقوة ذلك ما ينعكس على  م، بالدعألن تواجده يجعلها هي أيضا تشعر
  1األبناء على حد سواء واستقرار

  
  :منهج األب في تنشئة األبناء/ب
 يعتبر األب هو القائد الذي تقع في عهدته،مسؤولية توجيه األسرة  والوقوف في وجه كل من يحاول 
توخي الحذر في التعامل مع األبناء  ،ديد  كيان األسرة فبمقتضى تلك المسؤولية يتوجب على األبته

لكي التعود تصرفاته غير الموزونة معهم بالضرر عليهم وعلى أسرته ويمكن أن ندرج بعض 
  :تنشئة أطفاله وهي على النحو التالي اتجاهالمسؤوليات التي تخص الزوج 

الزوجة الصالحة التي نشأت في بيئة صالحة  لمناسب للولد،بمعنى أن يختارضرورة اختيار الرحم ا- 1
تخيروا '' :كي تطبع أثرها على الولد ألن العامل الوراثي له أثره في  تكوين األبناء حيث قيل

  ''لنطفكم،فإن العرق دساس
  .من العيش بهناءبتهيئة الظروف المعيشية المناسبة التي تمكنهم  كرعاية األوالد مند والدتهم، وذل- 2
لو لم يكن من مستحسنات  ااالسم قد يكون مصدر إزعاج وقلق للولد، فيم نحسن اختيار االسم، أل- 3

  2من حق الولد على أبيه أن يحسن تسميته هاألسماء فقد ورد في األثر، أن
هاتها للسلطة األبوية دورها،اتجا كذلكمثلما أن لألم منهج في تنشئة األبناء بعدة طرق وممارسات،*

  يقعن طر االجتماعية الستمراريةوخصائصها في ضبط األبناء،ألن السلطة األبوية تقوم بدور الضابط 
االحترام،التقاليد ،القيم ،والنضم السائدة قصد امتثالها وتبنيها في شخصيتهم قد يكون اتجاه فرض 

التأنيب الخارجي،الصراخ السلطة األبوية متشددا لفظيا،أي يعتمد فيها الوالد على التهديد،الوعيد و
وهناك نوع أخر من الممارسات القاسية ،أال وهو االتجاه القمعي المتشدد أين يستعمل األب سلطة القمع 
والقهر الجسدي الذي يتبعه ألما نفسيا وماديا،يعتمد هذا األسلوب الضرب ،التعذيب كما أنه يعرف 

  3باألبوة الزاجرة
                                                 

  55ص 1999القاهرة ‘دار العربي 1ط,اإلرشاد والعالج النفسي األسري:عالء الدين كقافي  1
  120-119ص ص,مرجع سابق الذكر:حيدر البصري  2
  185بيروت ص,معهد اإلنماء العربي 1981فيفري ,جانفي 9ع مجلة الفكر العربي'' األسرة اللبنانية يف السلطة األبوية'' :زهير حطب   3
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إليجابي والسلبي،حيث االتجاه اإليجابي تستعمل فيه السلطة هناك اتجاه أو منهج مرن في شكله ا*
يعتمد على اإلقناع ،الديمقراطية واالنتقاد لغاية عالج  األبوية الصحيحة فهو اتجاه مرن وحواري،

أما فيما يخص النوع األخر الذي يتسم بالسلبية، هوعبارة عن اتجاه متراخي،ضعيف أي  سلوك الطفل
  1يفة المفككة ،أين تغيب فيها هيبة ورهبة األبنمط السلطة األبوية الضع

للضرب،أحيانا عندما يسئ الطفل التصرف فالعقاب يعدل سلوك الطفل بسرعة لكن  اآلباءوقد يلجأ * 
حسب نظرية التعلم،أظهرت أنه اتجاه أساسي لكف السلوك غير المرغوب فيه لكنه  ةالتجريبيالدراسات 

  م السلوك العدوانيسلبية أكثرها وضوحا،تعل نتائجيتضمن 
أساليب القسوة لحل الصراع في تعامله مع  الستخداملده الطفل،فيلجأ فاإلباء يمثلون نموذجا عدوانيا يق*

م من إشباع الذين يميلون للعقاب،كما يحر اآلباءإضافة إلى أن الطفل قد يتجنب التعامل مع  اآلخرين
ة ، من األمر،النهي النقد والعقاب والمقاومة ، وتأخذ القسوة مظاهر مختلفالكثير من حاجاته النفسية

شعورهم بفقدان الثقة بالنفس و العجز  ملرغبات األطفال،وقد يكون من نتائج قسوة اآلباء على األبناء ه
والقصور عند مواجهة المواقف، والخضوع للسلطة والميل واالستكانة،الطاعة في غير موضعها كما 

غيرهم ،وبخاصة على والديهم ،حيث أوضحت الدراسات بأن غالبية أنهم يتسمون باالعتماد الكلي على 
هم من العاطلين الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية منخفضة  أين يرجعون تواجد  ناآلباء العدوانيو

  2.كل مشاكلهم إلى أبنائهم
جب أن في ذلك بحيث الي االعتدالإن على الزوج  في جميع مراحل تنشئة األبناء ،عليه أن يراعي *

،كما أنه اليجب أن يكون متراخي ولينا ال يعلق يكون صلبا حتى تحصل بينه وبين أبناءه فجوة كبيرة
على أي تصرف خاطئ يقترفه األبناء ،فإن ذلك حثما سيقود إلى تماديهم في الخطأ من دون وعي منهم 

أظهرت الدراسات  بأنه خطأ وذلك لعدم توجيهم الوجهة الصحيحة السليمة لنمط الفعل الممارس،فقد
والبحوث التربوية الحديثة أنه من بين األسباب التي تؤدي إلى انحراف األحداث هو اضطراب األسرة 

  3وعدم استقرارها فتنشأ، منها األزمات التي تؤدي إلى انحرافهم
 لفقدان الثقةسبب كافي  األموأيضا محبة  وفي نفس السياق تعتبر نقص العاطفة والمحبة األبوية،* 
  التفاهم في نفسية المراهق من جهة،و بين المراهق وأسرته من جهة أخرى كما توجد اسر قاصرة أي و

كما لو أنها   ابنهاعاجزة على تحقيق التوافق الصحيح،أين األم تعتمد على السيطرة المطلقة على 
 ابننه لحمايته وكأن الزوج الوجود له في حياته على اإلطالق، فينتج ع شيءتحاول أن تعمل أي 

  ابنهفي حين األب يصبح مهمش ليس له قيمة سيكولوجية حقيقية في حياة  ضعيفا مرتبط وخاضع ألمه،

                                                 
  186ص:نفس المرجع  1
  77ص 2000عمان،,دار الشروق,في التنشئة االجتماعية ةاالتجاهات الو الدي: فاطمة الكتاني   2
  123-121،مرجع سابق الذكر،ص ص عنف األسريال: حيدر البصري  3
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 بها لحاجة لها االرتباطفي أحضان األم المتسلطة،و  االرتماءوهذه الهامشية لألب تشجع الولد على 
يصعب عليه  حيث وعندما يصل إلى سن المراهقة ،يتحول من طفل عاجز إلى راشد سيء التوافق

  1التوافق والتكيف مع العالم الخارجي
إن األسرة هي المؤسسة األولى، التي يتلقى فيها الطفل تعاليمه األولية وهي المعين األساسي الذي *

الذي تكون عليه األسرة من االستقامة والصالح يكون  ريمده بأسباب بناء وتكوين شخصيته،فبالقد
 يعتبر إشراك األب في العملية التنشئوية من العوامل األساسيةاألوالد كذلك والعكس صحيح، لذلك 

  2اوالضرورية حتى يكون األبناء أكثر قدرة على مواجهة التوتر الناجم من المواقف الجديدة عنه
غياب التفاهم واالنسجام، مابين األب واألم في أساليب معالجتهم لمشكالت أبنائهم فإن حالة لكن في *

ي إلى نوع من التطرف في المعامالت التربوية السليمة،مما  يمنع األبناء من ذلك من شأنه أن يؤد
الحنان  انعداموهذا ما انتهى إليه الباحثون أن  لديهموتمييعها  التنشئوية الصحيحة، المبادئاكتساب 

الطفل العنيف،كما أن الطفل الذي يتعرض لإلساءة سيحاول إخفاء  نشأةوممارسة العقاب يؤديان إلى 
اليوم أن ننتظر تبليغ  األم لهذا لم يعد يكفي أويتعلق، باألب  األمركان  إذار هذه المعاملة خاصة أث

الطفل عن حاالت اإليذاء ،كمؤشر وحيد بل أصبح من الضروري تقصي أشكاال أخرى من االتصال 
وره كسلوك الطفل والتغيرات التي تطرأ عليه،لذا يجب االهتمام بالطفل وبسلوكه وشخصيته،وبتط

  3النفسي
النمو االجتماعي  بقي أن نشير إلى أمر هام أال وهو،توفير األسرة للحب الذي يعتبر أهم مؤشرات* 

السوي الخالي من مظاهر االنحرافات النفسية،فإن اإلهمال واإلساءة األسرية مهما كان نوعها وشدتها 
رد فعل سريع للمؤثرات  يظهر حذرا،أكثر يكون من بين نتائجها تكوين لدى الطفل شخصية مبهمة

  4العدوانية
  
وكما اعتد أن يوصف به،ورقة بيضاء ناصعة لذلك  إن الطفل: دور القدوة في تنشئة الطفل/ ج

  يترتب على اآلباء مسؤولية مهمة جدا،أال وهي مسؤولية الكتابة الجديرة على سطور تلك الورقة الخالية
فل،حيث يجب أن يحاكيها في جميع ما تأتيه وما تمتنع فالوالدين هما القدوة األولى التي يقتدي بها الط

أن يكون األبوان القدوة الحسنة،للطفل في سلوكهما فخبراء التربية  عنه ولذا كان من الضروري
يعتقدون بأن الطفل الذي يمتدحه األبوان أمام الناس يصبح مثاال يقتدي به،كما أن إهمال تثقيف الطفل 

ية السامية كفيل بأن يجعل من الطفل الطيب طفال مجرما ،شرسا يحب وترك تلقينه المبادئ األخالق
                                                 

  25ص 1984، تالطليعة للطباعة والشر، بيرو ر، دااألحداث الجانحون:مصطفى حجازي  1
  25نفس المرجع ص   2
  35مرجع سابق الذكر ص:إجالل إسماعيل حلمي  3

4 Lonscu  (Jourdan );: effets de la maltraitance sur les jeunes enfants et nouvelles perspectives d’intervention. ; 
Psychologie française ; paris ; 1997 ; p42 
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القدوة على قدر  فاختيارشجعه والديه على الجريمة ،بصورة مباشرة وغير مباشرة  إذاإلجرام فكيف 
إلتباع كي يحتذي من األهمية في حياة الطفل،لذلك يجب توجيه األنظار نحو تلك القدوة التي تستحق ا

الطفل ذلك  ىيجب االمتناع على مدح من هو ليس أهال للمدح والثناء لكي يتلق الطفل نحوها كما
  1كدليل على قبول تلك الشخصية الممدوحة االطراد

 اآلخرينيقتدي  يبه الطفل هو والديه من خالل سلوكياتهم،تصرفاتهم مع الطفل ومع  شيءأول  ادن*
سيكون  الدينية واألخالقية قسط من الثقافةهادئ وبطباع حسنة ،مكتسبان  بميراجكان يتميزان  إذحيث 

له األثر اإليجابي في شخصية الطفل ليس هذا فقط هؤالء الوالدين يعمالن على توجيهه الوجهة 
 نحو كل ما يعزز فيهم  الثقة في النفس والثقة في األشخاص الذين يستحقون الثقة واإلقتداء الصحيحة

  بأفعالهم السوية 
ذا وجهة مضاعفة،فالوجهة األولى تحدد العالقة الموضوعية بين الخطأ فالمسؤولية إذن مصطلح *

قوم به هذا الحكم يؤكد يشأنا أم أبينا،بوعي أو بدون وعي أن كل إنسان مسؤول بما  الخطأ بومرتك
،هذه العالقة تترجم مسؤولية العالقة بين العالقة الموضوعية للسبب الفوري بين الفرد وبين ما اقترفه

له من تما فكل إنسان حر في القيام بالشيء الذي يرغب فيه حتى ولو كان سخيف أما الفعل وفاع
لهذه الحالة،أي الشعور بروح المسؤولية التي تأتي  الذاتيالوجهة األخرى لهذه المسؤولية هو الوعي 

هي  الثانيةوتنشأ من الوعي الداخلي لهذه الحالة عن طريق التربية من الوجهة األولى أما من الوجهة 
كل فرد  يصبحلحماية النفس من تم '' الذاتيالوعي ''مقاومة بالقوة لهذه الفكرة في كل حاالت الخطأ

،أين في حاالت يستحيل رفض ما اقترفه من أخطاء ألن هذا الرفض  بخطأه االعترافمستوجب عليه 
  2بمعنى العالقة بين الخطأ ونفسه هيعني وضع صعوبات فعلية،تعفيه على مسؤوليت

العالجية للخطأ التكون فعالة،إال إدا أعطت التنشئة القدر الكافي للشعور بالمسؤولية  يفةظلوفا* 
 االعتراف،فالوضيفة التربوية هي متميزة ألنها ترمي إلى والظروف التي أدت إلى حدوث الخطأ

بر أو تعت ''فالعالقة كل خطأ يسحق عقاب''كدليل  العقابمع تقبل  بالمسؤولية، االعترافمع  بالخطأ
لبديهيات التي ال نقاش فيها،ألن القلق ينمو من الخطأ الذي هو معاش نفسيا والذي من  هي من ا

  3السلوك النفسي هدالمفروض أن يمحى ألجل تغير 
بالخطأ مع تعليم الطفل على ذلك بمثابة قدوة  االعترافلذلك تعتبر الصراحة بين الوالدين والثقة،و *

بخطأه والعمل  االعترافمن طفولته إلى غاية شيخوخته،ألن من نشأ على  حسنة في غاية األهمية بداية
على تحسين من سلوكه تتكون لديه شخصية سوية ،خالية من العقد النفسية ومن تأنيب الضمير ومن 

  .أصبح عالة على أسرته وعلى مجتمعه دو شخصية مضطربة عدائية وأخطأه، بذنوبهنشأ ال يعترف 

                                                 
  116 -114مرجع سابق الذكر ص ص:حيدر البصري  1

2 Blanchard  (Robert : les fondements rationnels de l’action éducative ; op.cit . p215 
3 Ibid ;p216 
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لهروب من المشكالت ،و الصعوبات استقبل عهد الرجولة خائفا فاألسرة التي كما أنه من نشب على ا*
تثور ألبسط األسباب وتبغض الناس، وتميل إلى االنتقام والغيرة التنشئ إال أفردا مرضى وجانحين 

  .يعيشون حياتهم المقبلة تحت وطأة الصراع الحاد،واالضطراب الشاذ 
ياة المراهقة والرشد، وتصبغها بصبغتها الهادئة السوية أو على ح هكذا تترك األسرة أثارها العميقة

يشعر بالصداقة في كبره بالتالي يعمل  المضطربة الشاذة و من حرم المتعة والحرية في طفولته، ال
  1على اختالسها أو التحايل بها في شبابه

ذلك في العالقة  كما أن التفكك المعنوي الذي يسود األسرة، رغم حالتها المادية الميسورة ويظهر*
السيئة مع األبوين أين ينشب الشجار دائما،قد يكون قدوة سيئة لألبناء،كأن يدمن األب أو األم على 

من قبل التفكك  المخدرات فينصرف عن العناية باألبناء ،تهذيبهم،إرشادهم ،وتوجيههم كما يعتبر
 ة ،ألنه يتولد لديهم الشعور بالظلمالمعنوي أن يعامل أحد الوالدين أو كالهما األبناء بقسوة أو بغلظ

  2والحقد والغيرة نتيجة استحواذ أحد األبناء دون اآلخرين على حب والديه أو عطفهما وإعجابهما
واإلضطربات النفسية عند األبناء الممثل في القيم  ةهناك كذلك عامل وطيد بين التنشئة الو الدي* 

كونها الفرد بنفسه خالل معيشته في رعاية والديه في الشخصية أو القناعات الشخصية المنحرفة،التي ي
له كيف يستجيب في المواقف المختلفة وهده القيم الشخصية اد كانت  ظل تنشئتها وفي سياق تعليمها

  النفسي والسلوكي،الذي قد يوجه نحو الذات االضطرابسوية و صحيحة فإنها تكون عامل من عوامل 
  3سةأو مؤسسات المجتمع من بينها المدر

التي ننسبها للشباب والتجربة المعيشية  الوظيفةتغير زمني مهم بين  ك، هنافي الواقع يظهر جليا* 
  )بطل رياضي،رجل مال،ممثل(التي يقتدي بها الشاب النماذجالخاصة بالمراهق هذا ما يظهر من خالل 

 نه متعلق إلى حد بعيد ،ألأي اإلقتداء واإلعجاب باألفراد الناجحين اجتماعيا،و حتى الجانحين لماال 
بنوعية التنشئة والقدوة التي منحها الوالدين للطفل، لذلك اإلقتداء بالقدوة الحسنة هي بتحفيز األسرة 
المتوازنة وأما فيما يخص اإلقتداء بالقدوة العدوانية والجانحة هي بدفع وبتحفيز أسري مضطرب 

خطأ عن طريق العقاب التربوي لكي يتعلم أن ومتفكك أين يغيب فيه النصح واإلرشاد،وتوعية الطفل بال
  4يصبح مسؤوال في المجتمع

إدا الحب والتقبل والتبات هي دعائم الطمأنينة الثالث،وشرط أساسي لتأمين النمو العاطفي عند الطفل *
والمحيط الوجداني المباشر بشكل خاص ،هو أول من يعنى بتوفيره له،لذلك تشكل العالقات القائمة بين 

بينهما من جهة وبين الطفل من جهة أخرى داخل المنزل شرط أساسي للتظور النفسي  ينالوالد

                                                 
  207.صسابق الذكر،  ع، مرجعلم االجتماع العائلة:إحسان محمد الحسن.د  1
  168ص 1985,بيروت‘دار النهضة العربية للطباعة والنشر‘في علم اإلجرام وعلم العقابمبادئ :لستار فوزيةعبد ا  2
  55ص  1992,المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري،الجزائر,جنوح األحذات في التشريع الجزائري:ةمحمد عبد القادر قوا سمي  3

4 Danancier  (Jacques) :la violence dans les établissements sociaux ; op.cit ;p37 
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المرضي،من هنا يفهم سبب نشوب مختلف الصراعات  باالتجاهالسليم أو  باالتجاهللطفل أما  االجتماعي
 نفسواإلضطربات عندما يفتقد الطفل لتوازنه العاطفي،كما نفهم  أيضا سبب اهتمام العديد من علماء ال

« Louis ;Corman »  بهذا الموضوع حيث أن الوجدانية االنفعالية هي حاجة ضرورية،لمجمل
 ال يمكن ألي نشاط يقوم به إذنشاطات الطفل الذهنية كانت أم نفسية أم عقلية أم اجتماعية،فيزيولوجية،

ة،ال تصبح الطفل أن يصبح بنائيا في شخصية الطفل مالم يترافق بتركيز عاطفي وجداني حتى الكلم
 1يعبر عن حاجة أو عن تمني معترف له به بنائية تكوينية مالم تكن رمزا

  شخصيته بفضلالكبير في تكوين الطفل وبناء  ربالقد م، يساهفالجو العائلي المفعم بالوجدانية العاطفية*
  كما يقولتجمع بينهما داخل إطار تنائي زوجي  يالصورة التي يقدمها الوالدين عن درجة االنسجام، الت

لكن إذ حل النزاع والشقاق بين الزوجين محل االنسجام يستدرك الطفل هذا االضطراب '' موكو''  
 إحداثشأن كل ذلك  ناألخرى مالسائد بينهما ويستحسن من جراء ذلك كأن صورة كل منهما تهدد 

  2النفسي عنده القلق والشعور بعدم التبات
عملية بناء وصقل شخصية الطفل من الدور  ق، تنطلعلميةو في الحقيقة وعلى التجارب والبحوث ال*

  3األب الرجولي الذي هو في غاية األهمية بالنسبة للطفل وأيضا لحساسية وعطف األم
  

                                                 
1 Corman (Louis ):l’examen psychologique d’un enfant :ED :Dessant et Mardaga ;Bruxelles ;1968 ;p249 
2 Mauco (Georges) : éducation et sexualité ;ED ;Armand Colin ;paris.1975 p.p64-65 
3 Mauco (Georges) :la paternité sa fonction ;P.U.F paris ;1971 ;p54 
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  :الفصل خالصة
  

،لكي يكون كائن اجتماعي قادر على التفاعل مع األعضاء التنشئة االجتماعية هي عملية إعداد الفرد
مكانته وهويته االجتماعية التي يستحيل أن يحققها خارج إطار المجتمع اآلخرين من خاللها ،يحقق 

الذي ينتمي إليه أما فيما يخص التنشئة األسرية التقليدية الجزائرية،فلقد كانت مجحفة وقهرية بالنسبة 
للفتاة وهي تتسم بالخشونة والقوة بالنسبة للذكور لكي يحقق رجولته،لذلك فالعنف اللفظي قبل أن يكون 

وجي هو عنف أسري لفظي ورمزي متوارث من جيل إلى جيل، وليس هذا فقط التنشئة التقليدية ز
األسرية الجزائرية غرست في نفسية الطفل أساليب تربوية عدائية، خاطئة منها احتقار الشخص الذي 
ال ينتمي لنفس العائلة أو ليس من نفس األصل االجتماعي الذي ال يجب الوثوق فيه ويجوز غشه 

  التحايل عليه هي تنشئة تعكس الخوف من المحيط الخارجي،الذي يهدد الكيان العائلي،و
الرمزي المتبادل بين الزوجين، اليعتبر حديث النشأة بل هو وليد التنشئة -أما فيما يخص العنف اللفظي

ال العنف الطقوسي،السحر،أو تداول باألمث( األسرية الجزائرية التقليدية سواء كان ذلك عن طريق
شاورهم '' ''كي يحب يتزوج يدير خط معوج'':مثال) الشعبية التي تعكس عدم الثقة بين الرجل والمرأة

كلها تعكس العدائية بين الجنسين '' الرجل كي الثعبان يتلوى على الرقبة'' ''المرأة بقرة إبليس'' ''وخالفهم
جتماعية وكدا العرف االجتماعي مند القديم والعنف بكل أشكاله الذي هو وليد التنشئة األسرية واال

 .الجزائري
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  :تمهيد
  
  
وإن حدث في  االجتماعيمرتبط بالبناء  اإلنسان، ووجوده يعني أنه العنف بشكله العام متعلق بحياة 

يعني أن كل مؤسسة تنفرد بنوع أو بنمط  مدرسة ال، عمل نأسرة، مكا االجتماعيةإحدى األنساق 
معين من العنف الممارس بين األفراد الفعالين والمتلقين،بل هو أبعد من ذلك ألنه ينتقل عبر كل 

متداخل مع أنماط العنف المؤسساتي أي له عالقة ،كما أن العنف اللفظي األسري االجتماعيةاألنساق 
 الرمزي الممارس خارج المحيط المنزلي،فالفرد ال يعيش بمعزل عن الجيران-مع العنف اللفظي

،  كما أننا سوف نتطرق في هذا المبحث إلىدكر والجماعات االجتماعية،فهو يؤثر فيهم ويتأثر بيهم 
متعلق بالعنف اللفظي األسري والزوجي على حد  خصائص العنيف والضحية و بمان موضوع بحثنا

بين أسباب ونتائج العنف  تعريف العنف األسري بين الزوجين،أشكاله فيما بعد  سواء تطرقنا أيضا إلى
الذي هو عملية  وما يقابل العنف اللفظي الرمزي األسري والزوجي االتصالالزوجين داخل األسرة،

ذلك في األسرة الواحدة أو في المحيط االجتماعي أين تجري فيه سواء كان  إجتماعية في غاية األهمية
الحوار داخل  تعامالت وتفاعالت الفرد اليومية في كل مجاالت الحياة ثم سوف نركز على أهمية 

في تعزيز  تأثيرهاوما مدى  الزوجين المتباينة والمتداخلة أرجاء األسرة وكدا التبادالت اللفظية بين 
.                                               ن جهة و تحفيز االستقرار األسري من جهة أخرى العالقة الزوجية م
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  :أصل كلمة عنف/ 1
وهو عنيف اد لم  هبيوهو الخرق باألمر وقلة الرفق ) ف.ن.ع(من الجدر كلمة عنف في اللغة العربية*

  .''إن اهللا تعالى يعطي على الرفق ما اليعطي على العنف'' :فيقا في أمره،وفي  الحديث الشريفيكن ر
أخده بشدة وقسوة والمه وعبره،واعتنف األمر أخده بعنف وأتاه ولم '' ،و عليه عنفا وعنافههبيعنف *

  1ليهالطعام واألرض كرههما،واعتنفته األرض نفسها بنت ع واعتنق، هبييكن على علم ودراية 
و طريق معتنف،غير قاصد وقد اعتنف اعتنافا اد جار ولم يقتصد،و التعنيف التعبير واللوم والتوبيخ *

المقصود عدم توبيخها وإقامة '' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وال يعنفها:والتقريع وفي الحديث الشريف
  2ينكرون زنى اإلماء ولم يكن عندهم عيبا االحد عليها،ألنهم كانو

العربية،إلى سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبيخ واللوم  ةذا تشير كلمة عنف في اللغوهك*
 ،أما في اللغة اإلنجليزية فإنوالتقريع وعلى هذا األساس فإن العنف قد يكون سلوكا فعليا أو قوليا

اص واإلضرار األذى باألشخ قمتعددة، إللحامعناها هو استخدام غير المشروع للقوة المادية بأساليب 
  .في حريات اآلخرين ل، والتدخبالممتلكات ويتضمن ذلك معاني العقاب واالغتصاب

والجدير بالذكر أن بعض التعريفات االصطالحية،لمفهوم العنف تتجاوز داللته اللغوية المباشرة * 
قوة أو سواء في العربية أو في اإلنجليزية،فاعنف في الواقع االجتماعي قد يكون استخدما فعليا لل

التهديد بإستخدمها وقد يعبر عن مجموعة من التناقضات ،واإلختالالت الكامنة في البناء االجتماعي 
  .3وذلك على نحو ما سيتم توضيحه فيما بعد

  :ة،هي على النحو التاليأساسي اتجاهات ثالثةو منه يصنف العنف نظريا إلى *
يؤكد أنصار هذا االتجاه أن العنف هو  :الماديةالعنف هو االستخدام الفعلي للقوة :االتجاه األول/ أ

الممتلكات ومن هذه التعريفات على  وإتالفوالضرر باألشخاص  األذىاستخدام القوة المادية إللحاق 
غير العادل للقوة من قبل مجموعة من األفراد إللحاق  االستخدام''سبيل المثال هناك من يعرفه على أنه

األعمال ،التي تتمثل نقيض الهدوء وهو كافة ''على أنه اآلخرينوعرفه  'بهم الضرر بممتلكاتهم األذى
لتخريب   في استعمال القوة،القهر،القسر ،اإلكراه بوجه عام  ومثالها أعمال الهدم واإلتالف والتدمير و

  4وكذلك أعمال الفتك والتقتيل والتعذيب وما أشبه
  

                                                 
  3132ص 1979.القاهرة  4ج,دار المعارف,لسان العرب:أبوالفضل محمد بن مكرم بن منظور  1
  432ص 1977,القاهرة,دار المعارف,رالمصباح المني: أحمد بن محمد علي المقري القيومي  2
  42ص 1999,بيروت, 2الوحدة العربية ط تمركز دراسا,ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية:حسين توفيق ابراهيم  3

4 Rivera (Charles), and Switzer( Kenneth) / violence, Hayden book, company,1976p35 
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  :لماديةباستخدام الفعلي للقوة ا دالتهدي:االتجاه الثاني/ب
القوة إلى جانب  باستخدامليشمل التهديد  يتسعالسابق فهو  لالتجاهتطويرا وتوسيعا  االتجاهيعد هذا  

الذي نظر إلى العنف كونه ضغط :''بير فيو''الفعلي لها،حيث يأتي في هذا اإلطار تعريف  االستخدام
   1.جسدي أو معنوي دو طابع فردي أو جماعي ينزله اإلنسان بإنسان

االتجاه واالتجاه السابق تضح من خالل التعريفات السابقة أن هناك تشابها كبيرا بين هذا وي* 
في االتجاه الثاني أنه يوسع المفهوم ليشمل التهديد باستعمال القوة  د، والجديبخصوص تعريف المفهوم

  إلى جانب االستخدام الفعلي لها أي ليشمل السلوك القول إلى جانب السلوك الفعلي
  
  :بنائية–العنف كأوضاع هيكلية :التجاه الثالثا/ ج
ينظر هذا االتجاه إلى العنف باعتباره مجموعة من اإلختالالت والتناقضات،الكامنة في الهياكل  

 ويتخذالعنف البنائي ''أو'' العنف الكلي'' اسم،االجتماعية،السياسية للمجتمع ولذلك يطلق عليه االقتصادية
داخل المجتمع،غياب العدالة االجتماعية،و حرمان قوى  االجتماعيل عدة أشكال منها غياب التكاف

وعدم إشباع الحاجات األساسية كالتعليم،الصحة  معينة داخل المجتمع من بعض الحقوق السياسية
  .لقطاعات عريضة من المواطنين والتبعية على المستوى الخارجي) ،المأكل

 االجتماعيهرة العنف ،يجب تحليل سياقها وعلى هذا األساس ولكي يتم الكشف عن أبعاد ظا* 
ودراسته حيث أن وضعية العنف الهيكلي،هي التي تؤدي إلى وجود صراعات اجتماعية ممتدة هي 

في البناء االجتماعي،والتكوين الثقافي للمجتمعات وتتسم بتعدد المشاركين  بجذورهاصراعات تضرب 
 باستمراريةأبعادها الداخلية والخارجية كما تتميز فيها وتشعب القضايا الفرعية المرتبطة بها،وتداخل 

ينفجر في شكل أزمات حادة وأعمال عنف مسلحة ويطلق البعض على  الذي روالتو ثحالة من العداء 
 السياسية، االقتصادية، االجتماعية، و ذلك ألنه عنف كامن في البنى" الخفي العنف" اسم الهيكلي العنف

زا له عن العنف الظاهر وهو الذي يتم التعبير عنه بسلوكيات وممارسات الثقافية للمجتمعات وذلك تمي
  2ظاهرة وملموسة

وتمة عالقة وثيقة بين العنف الهيكلي والعنف السلوكي،حيث وجود األول مرتبط بمجموعة من *
 اإلختالالت والتناقضات في البنية االجتماعية ،لتي تؤدي بدورها لوجود الثاني وحدوثه ألن السعي إلى

التي  تتغير البناء االجتماعي،أو اإلعالن عن حتمية تغيره يرتبط بمجموعة من التوترات واالضطرابا
  .مختلفة ألجل التأتيرفي إرادة المستهدفين تتضمن قدرا من العنف،المادي والمعنوي بأساليب

  

                                                 
  149ص 1985,بيروت,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر‘الياس الزحالوي:تر) جتمع والعنففي الم(العنف والوضع اإلنساني: بير فيو  1
  44ص,مرجع سابق ذكره: اهيمحسين توفيق إبر  2
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كانت أهداف ،من هنا تتعدد صور العنف وأدواته فهي متداخلة ولما رغامأي يتضمن معنى اإلكراه واإل
ومصالح ورغبات األفراد والجماعات،تختلف فإنه من السهل إصدار أحكام قيمية حول شرعية السلوك 
العنيف من عدمه،ألنه ما يكون غير شرعي بالنسبة إلى المستهدفين بالعنف قد يكون شرعيا بالنسبة 

ثقافية واختالف ويرجع ذلك إلى اختالف من حيث طبيعة أطرها المرجعية وقيمها ال للممارس له
  1الدوافع واألهداف الكامنة وراء ممارسة العنف

،ففي القرن الثالث عشر كان العنف يحمل األوربيأما فيما يخص داللة وأصل كلمة عنف في المجتمع 
ذات أصل التيني التي  كلها تدل  يايطاليا فهفي فرنسا،انجلترا،اسبانيا، دالالت متقاربة سواء كان ذلك

ن أصل عنيف يعني التهور وخرق القوانين وأيضا النفور بمعنى أي شخص نافر على أن العنف م
شديد العنف متجاوز النظام واألوامر أيضا تدل على المعاملة القاسية والقوية هذه المفاهيم 

  .والمصطلحات المتعلقة بالعنف وإن تعددت معانيه
الحية،نشاط وهي تمييز أساسي لشيء  والتي تعني القوة'' فيس إال أنها تبقى مشتقة ومتجدرة من كلمة

رجل أو رجولة هي قوة   ''فير''إلى كلمة '' فيس''كلمة  بتمثيل القترابأولشخص وللمماثلة  نستطيع  
أولية حيوية وعندما تلك القوة تصبح عمياء،غير مراقبة الممارسة ضد أي شيء أو ضد أي شخص 

خل لب مصطلح العنف هناك فكرة القوة تصبح مرادفة للعنف ويجب قبل كل شيء اإلشارة أنه دا
أما السلطة فهي نابعة من سلطة األب،الزوج ومن يقول  والقدرة الطبيعية النابعة من القدرة اإللهية

سلطة يقول قدرة والتكون السلطة إذ انعدمت القدرة أو المكانة ألنه عن طريق القدرة أو المكانة 
  2نستطيع ضمان وحفظ النظام

الذي يرى أن الدولة '' ماكس فيبر''عنى العنف دو القوة العمياء،قسر إكراه حسبومن هنا يتعارض م
تحتكر العنف الشرعي الذي يمنحها الحق في اإلكراه والقسر،التسلط فهي السلطة المؤهلة لعملية 

  .اإلكراه والتعنيف الشديد ،ضد تصرفات األفراد أو الجماعات
الحياة لكن / واقعية عندما نتحدث عن العنف نعني القوةفالدولة تستقي شرعيتها من القانون،بأكثر  

مثال في ألمانيا الذي هو مقترن بالسلطة والقوة وكل اللغات  الحقل السمنطقي أو الداللي للعنف يختلف
العنف له عدة مفاهيم كونه مبدأ للحياة وهو أيضا  امتزنة نظريتتفق على أنه قوة غير مراقبة وغير 

نحو الموت ألنه حتى داخل العنف هناك تداخل بين ماهو عنف إيجابي و عنف هدامة واندفاعية  ةقو
  3مزيف سلبي،مفسد،مشوه

                                                 
  44مرجع سابق الذكر ص:حسين توفيق إبراهيم  1
  46ص:نفس المرجع  2

3 Pain (Jacques) (Barriez‘(Emilie) .Robin( Daniel) :violence à l’école( une étude comparative européenne à partir 
de douze établissements de second degré  en Allemagne ;Angleterre ;France) vigneaux 
Matrice ;paris ;1997 ;p74. 
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طرة تستعمل في عبارتين مختلفتين يكلمة س ثوالقوة، حيكما سبق وأشرنا أن العنف مقترن بالسلطة *
نف له معنى أولهما التظاهر بالع نمعنيين، مختلفيأما في فرنسا أيضا لها  سيطرة وفقدان المراقبة

اإلكراه والقسر الشديد والقوي لكن حاليا بكل صراحة  يوالقيام بالعنف ضد األشخاص، يعن التحكم
،اندفاع قوي،حب عنيف،تصرفات عنيفة شراسة الحديث عن العنف هو الحديث عن شعور عنيف

هي ،فظاظة في الكالم وسرعة اإلجابة بقوة ضد اآلخرين، أما فيما يخص أقوى درجة من العنف 
  1مشخصة في الحروب،اإلرهاب الدولي،انتهاك الحرمات،القتل العمدي،التحايل على القوانين وخرقها

أي تسميه بالسلوك البربري '' البربرية''أما فيما يخص ألمانيا ترى العنف من زاوية أخرى،أال وهي *
حيث الخشونة غير المتحضر،شرس ويتضح ذلك من خالل المعاملة القاسية بين فرد وأحر وكذلك من 

،أما في المجتمع اإلنجليزي العنف   هو عملية تعدي على المؤسسات  والغلظة أثناء الكالم مع اآلخرين
أي استعمال القوة ضد ممتلكات الدولة هذا فيما يخص الجانب المادي للعنف )الكسر،التخريب( التعليمية

كما يتداخل هذا العنف المعنوي  أما المعنوي ، العنف اللفظي في شكل شتم،تهديد، تخويف ،إهانات
اللفظي مع العنف الجسدي داخل المنظومة التربوية من بينه الضرب بشتى أشكاله بمعنى يأتي على 

،المعلم ،والي أمر أحد من العائلة،من صديق ضد  التلميذشكل هجوم لفظي وجسدي ممارس ضد 
متعمدة فهي موجهة من فرد إلى بالسب واإلهانات،الضرب ،التنكيد، المضايقة،المعاكسات ال صديق

'' نتحدث على العنف'' Banlieuesأخر ولجماعة ضد فرد ، لكن عندما نتحدث على العنف في 
  .عن مجموعة من الشبان المهمشين 'أو األحياء في فرنسا الذي هومتعلق بالتحديد '' الضواحي

سبانيا علماء االجتماع ،يعتبرونه أما في إ فهو مرتبط باليمين المتطرف والعنصرية  اأما في أ ألماني-
أما كل من إيطاليا وإنجلترا العنف الممارس  حالة من الألمن واإلرهاب ،المخضرات ،حوادث المرور

  .هو عنف المالعب
أما المجتمع الروسي الذي يعاني من أزمة القيم األخالقية والتي هي ممارسة في الجريمة على نطاق -

 ناالجتماعين، وإقلق كل الباحثين  رظاهرة، تثيتبر العنف بشكله العام في كل هده الدول يع إذنمفتوح 
 2اختلفت ثقافة كل مجتمع على حدا

 
  :للعنف األنثربولوجياالقتراب / 3

ارتبط في أدهان الكثيرين هذا العصر الذي نعيشه،بأنه عصر العنف فيحين أن العنف قديم قدم الوجود 
والسمة  القديمة  نشأة الكون واألساطير والمالحم نفسه، وهو العنصر الذي قامت عليه قصص

واضحة على مجريات التاريخ وفي  األساسية التي ميزت أفعال األبطال والقادة الذين تركوا بصماتهم
الرساالت السماوية،كان قتل قابيل ألخيه هابيل أول حادث عنف يدل على أن العنف جزء عضوي من 

                                                 
1 ibid ;p75 
2 ibid ;p76 
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من  وإن كان من الممكن ترويضه والتخفيف ه والتخلص منه نهائياالطبيعة البشرية،اليمكن القضاء علي
  1أثاره المدمرة بقدر اإلمكان

  
فهو ال يرى في العنف ضررا في حد ذاته،وإنما يكمن في استخدام السلطة وسؤ '' سقراط''أما *

 راستخدام اللغة بحكم أنهما يعوقان العقل والجمال واالنسجام،أي أن ضرر العنف يكمن في اآلثا
  2المترتبة عليه

  
*Cécile.Dauphin et Arlette Farge*  هو بمثابة عمل فكري'' العنف والنساء''في كتابهما 

تاريخي أنتربولوجي حول العنف الممارس ضد المرأة الذي يمتد إلى فترة تاريخ اليونان القديم إلى 
تاريخ وهذا أمر بديهي ألن  غاية الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر ،فالعنف متعلق بالثورة وله

 األجساد بالنسبة للكل الثورة ليست عنيفة فقط بل هي العنف بوجهه ألنها عنف على األرواح،
والسياسية،العنف من المخاوف المترتبة من  االجتماعية،العواطف ،المؤسسات،حول العالقات تالسلوكيا

عنف قاس وشرس أي النساء وصفن هذه الثورة فالتطرق إلى عنف النساء خالل الثورة،وصف بأنه 
والشراسة وهذا ليس فقط لنساء المجتمع الفرنسي على وجه الخصوص فالثورة مست كل نساء  بالقسوة

العالم اللواتي تعرضن للعنف واللواتي أصبحن معنفات،فالرهان واضح ألن الثورة جعلت من النساء 
ية اللينة التي تميز  أحد  من طباعها  بالتالي كما أنها تخرج المرأة من طبيعتها الفطر وقسوةأكثر عنفا 

      3منهن نساء متشددات نفس الشيء فيما يخص العنف الممارس ضد النساء المسلمات والشريفاتجعلت 
فالعنف النسوي خالل الثورة لم  يتناول،ألن الكثير من الباحثين تعرضن للعنف الجسدي الممارس *  

لفهم لماذا حدث هذا االرتباط والعالقة  ى العنف الثوري النسويضد المرأة  لكن الباحثات ركزن عل
  بين المرأة والعنف خالل الثورة الفرنسية؟

،مرتبط بالمرأة التي كانت دائما تعاني دعمت دراستها بقراءات سياسية،فرأت أن هذا العنف  لذلك*
تعتبر أن مشاركة المرأة من إقصاء في حقوقها  السياسية ،حيث الفكرة التي كانت سائدة  في الماضي 

في الميدان السياسي هو  إقصاءها من المؤسسة االجتماعية أال وهي األسرة ألنه كان لديهم اعتقاد أن 
السياسية ،سوف  يجعلها تتخلى عن وظيفتها التربوية المنزلية الموكلة لها بل  ناهتمام المرأة بالشؤو

العنصر النسوي في الميدان السياسي  هو بمثابة  الكثير من الرجال أكدوا أن إدماج  وأكثر من ذلك 
توحش نسري  الذي يعتبر إقحام المرأة في شؤون الرجال الذي هو إشراك بين جنسين مختلفين الطباع 

مادامت لديهن رغبة قوية في اإلقحام  ،فهي تشكل بالنسبة  لهم تدخالت معيقة للرجال  واألفكار

                                                 
  69ص 2003.القاهرة,دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع) القلق،العنف،اإلدمان،االكتئاب (أخطر مشكالت الشباب:نبيل راغب.د  1
  70ص:نفس المرجع  2

3 Dauphin (Cécile ).Farge  ;(Arlette.): de la violence et des femmes ;éd ;Albin Michel ;paris ;1999 ;p35 
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الرجالي في رغبة النساء في المشاركة السياسية الثورية  السياسي،بعيدا عن ما يفكر فيه العنصر
الباحثة أعطت لهذا المفهوم صبغة موضوعية أال وهي أن سبب تواجد العنصر النسوي في الميدان 

  1كان غرضه األول واألخير الدفاع عن حقوقهن السياسي
فهو يكمن في قوة فالعنف له تاريخ واسع،'' روسو''أما العنف من الوجهة األتنربولوجية حسب *

فلقد تحدث عن '' ماركس''األشياء وأن الفرد األكثر قوة هو دوما على صواب، أما فيما يخص 
الصراع  المادي الطبقي أي كل واحد من المفكرين أعطى تبرير خاص لظهور وتواجد العنف عبر 

لذي يتضمن ا La violence et le Sacré  » في كتابه » « Réné-Gérardالتاريخ أما فيما يخص 
أنتروبولوجية لتاريخ اليونان القديم ،حيث يبين من خالله الدور الذي لعبه العنف في  على معطيات

تطور المجتمعات البشرية وأيضا ما مدى مشاركته وحضوره في كل مجتمع وفي كل حضارة فهو 
مثل في الدين بذلك ظاهرة أو وسيلة للتحكم والسيطرة لذلك يقترح المؤلف التمييز بين المقدس الم

فالدين هو مؤسسة تعمل على مراقبة   والمدنس الذي هو العنف الطقوسي الرمزي والممثل في السحر
العنف عبر تاريخ المجتمع، ومن المؤكد أنه أول مؤسسة عملية وأكثر حيوية ويضيف أن المقدس هو 

الكالسيكية التي ربطت الذي يؤدي إلى افتراض نظرية المقدس الذي يأخذ أبعادا تختلف عن النظريات 
  2معنى المقدس بالفعل العنيف

سبب ربط النظريات الكالسيكية الفعل الديني بالعنف في كل المجتمعات لضرورة الحد من العنف 
جيب بأنه هو بحد ذاته عنف لكن من نمط مخالف للعنف المدنس  يتساءل الباحث لماذا المقدس؟

ى أن المقدس هو نظام اإللهي لكن الباحث يرفالمقدس هو عنف رمزي هو عنف الرجال حول ال
منه عمل األنتروبولوجين إلى تشخيص العنف إلى عنف مقنع وعنف ظاهر كما  ،طريقة لقمع العنف

قاموا بتعريف المقنع بأعمال المشعوذين وأقوال السحرة التي هي نوع من العنف الذي يدرس وينفد 
بإحضار قوى التي تركز عموما حول نقاط القوة مسير  بوسائل رمزية  اعتداءبطريقة مخفية، فهي 

 .3الخطاب الديني والظاهر هأما العنف  ..األغنياء،األشراف،:للمجتمع

فالعنف متواجد في النظام الحياتي،وعودته بحدة وبقوة يعني التأخر في فهم هذا النظام فهما حقيقيا *
يصبح يشكل خطر أو يفوق الحدود أو  إال عندما للمقاربة االجتماعية للعنف، نفالمفكرون ال يلجأ و

لذلك مازل العنف يشخص نظريا ومازل  عندما يصبح قاتال ومضر باألشخاص والمجتمع عامة،
  4المهتمون به يذكروننا بأنه متواصل في الحياة االجتماعية

  

                                                 
1 Ibid ;p50  
2 Maffessoli. (Michel) et Bruston (André): violence et transgression éd Anthropos ;paris 1979 pp p10-11 
3 Ibid ;p p15-16 
4 Ibid ;p05 
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  :تعريف شامل للعنف/4
وة فهو عنيف عامله وعليه  لم يرفق به، وعامله بشدة وق بالرجل )عنف،عنفا وعنافه(  :لغويا*

أخده بشدة،اعتنف المجلس '' أعنف األمر'' بشدة،اعتنف األمر أخده بشدة عنيفة المه عتب عليه
  1تحول عنه والعنف ضد الرفق،ومرادف للشدة والقسوة

هو كل عمل يضغط به شخص على إرادة الغير لسبب أو ألخر  وهذا العمل يستوجب  :فلسفيا*
يتركها التسلط على الغير والنيل من حرمة حياته الجسدية والذهنية  استعمال القوة ومن أثار التي

وتحطيمه وهو أخطر مظاهر العنف وهو مادي كالتعدي على الجسد بالضرب والجرح والقتل 
  2ومعنوي كاإلساءة إلى شخص ما ومعتقداته وتعزليه

  
نفي األخر الذي يعود أصل العنف إلى قصد عدواني متجه نحو شيء أريد نفيه،  :فينومنولوجيا*

أحقد عليه وأكرهه أو تحطيمه نفسيا لعدم تحمل إنسان أخيه اإلنسان من هنا يظهر الغضب الذي 
  3يسلب من اإلنسان توازنه وتجعله نفسه فريسة للجنون

  
العنف هو أصل اإلنسان وسلوكياته فهو ميل '' فرويد''وعند  هو ميل عدواني طبيعي :سيكولوجيا*

  فهو ميل تلقائي ’eros مع ميل طبيعي أخر يقابله يتجه نحو الحياة يتعايش THANTOSطبيعي 
 الحياة ونزعة الموت ةأساسيتين، نزعيحيا ليموت ألن أصل العنف هو الصراع بين نزعتين 

األولى تنزع نحو المحافظة على حياة الذات،أما الثانية تنزع نحو إرجاع الحياة إلى السكون وكأن 
  4اإلنسان دئب  على أخيه اإلنسان'' وبزه''يصوغ مقولة '' فرويد''
 
  

  :تيولوجيا* 
معاصي  اسمالقرآن الكريم أنواعا كثيرة من األفعال التي حرمها  الشرع والتي يطلق عليها  ذكر 

المعاصي لجرائم الحدود والقصاص ،وتعتبر هذه المعاصي  كما أنه قد حدد عقوبات ألخطر
مها ،ولكونها تمس حقوق الجماعة واألفراد وأمنهم النصوص عليها في القرآن جرائم نظرا لتحري

ونظامهم االقتصادي واالجتماعي،ونذكر على سبيل المثال الجرائم التي تتعلق باألموال وخيانة 

                                                 
  501ص  1986,روتبي 25دار المشرق ط,منجد الطالب:فرام البستاني.فؤاد  1
  285ص 2006,الجزائر,الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ,إشكاليات فلسفية:وزارة التربية الوطنية  2
  287ص,نفس المرجع   3
  288ص,نفس المرجع  4
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الممارسات واألفعال التي  نالمكيال ماألمانة ،أكل الربا،ألعاب القمار،الميسر،الرشوة ،الغش في 
  1ريحةحرمها المشرع اإلسالمي بموجب آيات ص

وهناك جرائم التي تتعلق بالمساس للحياة الشخصية لألفراد، وهي مؤدية في شخصيتيهم، وفي * 
أو عن طريق  م، الشتحياتهم الخاصة وقد تكون هذه الجرائم ناتجة عن شهادة الزور أو عن السب

 أيضا ممارسات وأقوال محرمة في الشريعة اإلسالمية يالتجسس هالمساكين بغير حق أو  دخول
  2بنصوص صريحة

  :سوسيولوجيا*
بقصد أو من غير قصد،إلحداث ألم جسدي  يتخذمن الناحية السوسيولوجية هو فعل  العنف/:1

  3شخص أخر وإلصابة

يحدث كلما لجأ شخص أوجماعة بقوتهم إلى ""ويعرف في المعجم العلمي للعلوم االجتماعية،بأنه/:2
مواقف اليريدونها أو سلب حقهم في الحياة ماديا على إتخاد  اآلخرينالضغط إلرغام  استخدام

  4وممارسة حريتهم

3:/Alain.Guillotte’ ضد األشخاص تكتسي ثالثة  اإلصابة المباشرة جسديا ''يعرفه على أنه
مادي للقوة بمعاملة قاسية وشديدة  باستخدامخشونة،فظاظة جارحة ومؤلمة وهي تعرف (خواص 

  .5'الشخصممارسة على حساب 
4/:Gastellan.Yves خلل أو خطأ في االتصال أو التواصل الفردي مع '' يعرفه على أنه

اآلخرين مع عدم الكفاءة والمقدرة التربوية ،للتواصل الحسن مع األخر و لكي يكون التواصل 
إيجابيا يجب أن يكون مبني على أسس تربوية وأخالقية،لذلك وصفه الباحث بأنه خطأ في االتصال 

  .6األخرىاالجتماعية  األوساطاألسري الذي ينعكس على 
  
يعتقد الكثير من الناس، أن الحوار هو وجه منافي للعنف أي يحمل في ثناياه التفاهم والوصول *

إلى نتيجة تخدم الطرفين أو الجماعة،لكن البد من التنبيه إلى أن الحوار هو لغة الوسطية التي تضم 
تراعي أ كثر ما يمكن من مطالب كل نحو حلول  من الفاعلين ،الذين يسعون األعظمالسواد 

  :إلى ثالث وهي'' محمد العمري.د''األطراف منه تنقسم أشكال الحوار تبعا للمؤلف 

                                                 
  87ص 1999ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر , 1ط  الوجيز في تاريخ النظم )دليلة(فركوس  1
  88ص:نفس المرجع  2
  82مرجع سابق الذكر ص,العنف األسري:الل إسماعيلإج  3
  142دون سنة ص,بيروت ,مطبعة االنتصار للطباعة,أتنروبولوجيا األسرة و القرابة:فاتن محمد شريف  4

5 Guillotte (Alain).: violence et éducation ; édition ; P.U.F paris ;1999 ;p4 
6 Yves (Gastellan). : psychologie de la famille ; Toulouse Privat ; paris ; 1993 ; p26 
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توظيف المعرفة وأيضا التشاور بين  ة، لغايهي تلك االستشارة بين مدير وخبير :المشاورات 1
د االستثمار من أي أنداد أو فحص اختيار مشترك فالهدف منها تخزين المعارف واسترجاعها قص

  مصدر علمي
العقلي  االستداللتعتمد على  ومذاهبتتناول المفاوضات والمنازعات واألطروحات، :مناظرات 2

  1في المحتوى الجدلي للفحص والبراهين هي صياغة ذهنية،تنظر في الموضوع دون النظر
الذي محتواه الكذب  اإلستمالة بالمخيالت والمغالطة،تعتمد على العنف اللفظي هو: اإلستهواء 3

القذف،التهديد نرى كيف أن اإلستهواء الذي هو شكل من أشكال الحوار هو بحد ذاته شكل من 
أشكال العنف اللفظي الذي أسماه الدكتور محمد العمري بالخروج من دائرة الحوار للدخول في 

  .دائرة العنف أو الوقوع في مزالق العنف
لحوار بالصورة العامة،والتي هي الخروج إلى دائرة المطلق لدلك فلقد عرف الخروج من دائرة ا -

لفرضها على اآلخرين أو تعويض ذلك بعنف  باإلدعاء للمعرفة الكاملة أو الحقيقة الكاملة ، والسعي
أي الحوار المبني على ..مادي مكسو باأللفاظ  المتمثلة في التهديد،الكذب،القذف، العنف الرمزي

أليس هذا عنف :ى اآلخرين على أنه حقيقة مطلقة ،في األخير يسأل المغالطة والكذب وفرضه عل
  2؟إستراتيجي مبني على المغالطة في شكل حوار

فتعدد و تفرع أشكال العنف من مجتمع ألخر، ومن ثقافة ألخرى يقتضي البحث العميق في *
  مفاهيم وحقائق العنف المتواجدة في البناء اإلجتماعي 

 ..العنف اللفظي من الوجهة القانونية ،يتضمن جرائم القذف ،السب: نيا العنف اللفظي قانوتعريف  
  الفعل الفاضح العلني لذلك سوف نتطرق بإحتصارلكل جريمة على حدا

علنيا وعمديا وقد تكون  احتقارههي إسناد واقعة تستوجب عقابا من تنسب إليه،أي :أ جريمة القذف
لرسوم ،كما تتضمن القذف،العيب، الخدش مل الرموز واوسيلة التعبير لغوية تمتد لنطاق الكتابة لتش

أي كل ما يكون عن ..في سمعة العائالت أين تصل العقوبة إلى غاية الحبس والغرامة المالية معا
  3طريق التعبير بالقول والكتابة واإلشارة

ني من فإسناد الجاني للمجني عليه ،يتحقق بكل صفة كالمية وكتابية ال تترك المجال لتهرب الجا*
نتائج فعله فهي جريمة عمدية  قصديه ،لذلك اليؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن 

  4من طرف القاضي للتوصل إلى معناها الحقيقي النية ألن األلفاظ والعبارات تحلل وتفسر بالتفصيل
  4الحقيقي

                                                 
  10-9ص ص 2000,المغرب,إفريقيا الشرق,دائرة الحوار ومزالق العنف:محمد العمري.د  1
  15- 11ص ص:نفس المرجع  2
  65ص 2006القاهرة ,دار الفكر الجامعي,التعويض عن جرائم السب والقذف وجرائم النشر في ضوء القضاء والفقه:شريف الطباخ  3
  65مرجع سابق الذكر ص: شريف الطباخ  4
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ل على كما تعتبر هذه الجريمة بنسب أمر معين إلى المجني عليه،سواء بالكالم،الصور أو قو
  1التأكد من ذلك هو من باب القذف نالزوجية دوالمجني أنه سارق، يمارس الزنا في البيت 

فالعالنية هي الركن المميز لجريمة القذف،فخطورة الجريمة التكون في العبارات المشينة وإنما *
خ أما في إعالنها بالقول والصياح ،اإليماء والكتابة فالمقصود بالصياح الصوت المرتفع والصرا
وقد  القول يقصد به كل ما ينطق به اللسان ،ويشترط حدوث كل ذلك في الطريق أو محل عمومي

أسفر قضاء المحكمة النقض بالمنزل كونه محل خاص،إال أن العالنية قد تتحقق بالجهر باأللفاظ 
ذف القذف في فناء المنزل في حالة ما إذ كان يقطنه العديد من السكان ،حيث يستطيع سماع الق

  2مختلف سكان المنزل
المجني عليه قوال وفعال فالسب فى أصل اللغة  واعتبارهي جريمة تمس شرف   :ب جريمة السب

هو الشتم بإطالق اللفظ الصريح بإلصاق العيب أو بتعبير يحط من قدر وكرامة الشخص أو يخدش 
  3سمعته

ن السب بإسناد عيب ومن بين أركان جريمة السب خدش الشرف أو االعتبار بمعنى أن يكو *
 معين أو بعبارات تخدش االعتبار بأية كيفية كانت وهذا الركن هو الذي يميز بين القذف والسب

وأما العبارات التي تخدش  ه، سيرتهفالعيب يراد به كل نقص في صفات المسند إليه، أخالق
من يقول على الناموس أو االعتبار فهي كل عبارة تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته ك

عن األخر أنه أسوأ  ويدخل في هذا إسناد عيوب غير معينة كمن يقول ر، حماباألخر حيوان، كل
خلق اهللا ،كما يكون السب بعبارات وألفاظ صريحة بالكتابة ،التهكم،السخرية ،االستهزاء أو بطريقة 

ل مكان عمومي سلم فناء المنز(التعرض والتلميح والعبرة في ذلك  أن يكون فصديا وعلنيا ماديا
والبد لفهم معاني األلفاظ ومراميها من الرجوع إلى العرف أي عرف الجهة التي استعمل ..) الدرج

فيها اللفظ فقد يكون للعرف المحلي،دخل كبير في تحديد معاني ألفاظ السب كما قد يكون اللفظ بريئا 
  4من كل عيب في جهة وشائبا في جهة أخرى

  

   l’outrage publique à la pudeur :ج الفعل الفاضح العلني
فعال علنيا مخال بالحياء،يعاقب  ارتكبكل من '' من قانون العقوبات الجزائري'' 333المادة '' تنص 

دج وتكون العقوبة بالحبس من 2000إلى  500سنتين وبغرامة مالية من  ىبالحبس من شهرين إل

                                                 
  77- 75ص ص 2003القاهرة ,دار الكتب القانونية,الكاذب جرائم السب والقذف والبالغ:ابراهيم سيد أحمد  1
  12ص 1999,القاهرة,دار المطبوعات الجامعية,جرائم االهانة العلنية:عبد الحكيم فودة  2
  8ص,مرجع سابق الذكر:إبراهيم سيد احمد  3
  77- 76ص ص 2002.القاهرة 5للنشر والتوزيع ط ددار محمو,جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب: مصطفى مجدي هرجه  4
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كان الفعل مخل بالحياء  إذ 10.000لى إ 1000بين تتراوحسنوات وبغرامة  ثالثةستة أشهر إلى 
  1شدود الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنسعبارة عن فعل من أفعال ال

فرد تلفظ بالسب والشتم االهانة العلنية العمومية المخلة للحياء  كل "" '' 334المادة ''كما تنص *
ذلك  وعندما  2000ىإل 500 بينيعاقب بالحبس لمدة تتراوح خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح 

ممارس من قبل الجاني على الضحية  ،اإلنسانيةالفعل المخل للحياء يصبح معارضا للطبيعة 
  2سنوات ثالثةالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى غاية 

لم يعرف المشرع الجزائري الفعل الفاضح في نص من نصوصه السالفة الذكر بل قامت * 
بأنه الفعل المخل بالحياء الذي يخدش من المجني عليه حياء [ بتعريفه محكمة النقض المصرية 

العين أو األذن ليس إال أما بقية األفعال العمدية  المخلة بالحياء التي تستطيل إلى جسم المرء 
كما عمدت  ]وعوراته وتخدش عاطفة الحياء عنده،من هذه الناحية فهي من قبيل هتك العرض

ة ،لغاية حماية الناس من أن تقع أبصارهم بغير إرادتهم على األفعال الفاضح إلى تحريمالمحكمة 
  3.منافية لآلداب والسلوك العام المتعارف عليه أفعال
الفعل المادي  :ال تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء ،إال  بتوفر أركانه الثالثة* 

يشاهد الغير عمل الجاني فعال بل   المخل للحياء،العالنية ال يشترط لتوافرها أن  الممثل في الخدش
   4يكفي  أن تكون المشاهدة محتملة أما الثالث هو القصد الجنائي الذي هو تعمد الجاني إتيان الفعل

أنه من ارتكب فعال فاضحا في [من قانون العقوبات الجزائري'' 333/1المادة''فيقع تحت طائلة *
منزل  دون إغالق الباب كليا أو في جزء العمومي أو في مدخل  حجرة،نافدة تطل على الطريق

بحيث يستطيع من كان يأخذ هذه  من المكان الخصوصي المشترك بين عدة سكان كالساللم 
دون  هاألماكن أن يشاهد ما يجري داخل الحجرة أما األماكن المغلقة فاألصل عدم توفر العالنية،ألن

ال يستطيع من بالخارج أن يشاهد  حتى رمتماما لأل الفعل  شرط أن يكون الفاعل قد احتاط  مشاهدة
يعاقب  وشاهدهو لم يحكم إقفاله فدخل عليه أحد من الخارج أمايجري أما إدا أهمل في غلق الباب 

  5من قانون العقوبات الجزائري  333/1بمقتضى المادة
 

 لبعض المواد المنصوص ال بأس أن نتطرقالمشرع،بعدما تطرقنا إلى العنف للفظي من منظور *
عليها في القوانين المدنية والجزائية ،التي تتعلق باألسرة والمعامالت بين األشخاص فالمشرع أعيد 

  :الذي بنص على ما يلي 1996-نوفمبر-28:مراجعته وتبنيه عن طريق االستفتاء 

                                                 
  165ص 1983‘ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر,)في القانون الجزائري والمقارن(جرائم االعتداء على العرض:محمد رشاد متولي  1

2 Le code de la famille ; journal officiel N·°15 du février ; 2005. 
  389ص  1926‘القاهرة,دار الفكر العربي,الجرائم المخلة باآلداب فقها وقضاء.حسن البغال  3
  167مرجع سابق الذكر ص.محمد رشاد متولي  4
  175-171ص ص: نفس المرجع  5
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األصل،الجنس،الرأي أو كل  ،دةالقانون بدون تمييز في الوال اطنون متساوون أمامالمو : 29المادة 
  أو ضرف شخصي اجتماعي شرط
المؤسسات منهية لضمان العدالة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين والمواطنات : 31المادة

 وبمحو كل العراقيل التي تخل بالراحة اإلنسانية،وتمنح المشاركة الفعلية للكل في الحياة السياسية
  1الثقافية االجتماعية، االقتصادية،

 

  ''ل من العنف البدني أو األخالقي أو المساس بالكرامة هي مستبعدةكل شك'' 2فقرة:  34المادة
 العدالة تساوي بين الجميع وفي متناول الكل تتمثل عن طريق اإلحترام للحق: 140المادة

دليل قانون األسرة معدل بالوثيقة  1984جوان  9ل 11 .84 رقم: أما فيما يخص قانون األسرة -
27-2 -2005  
  

  :الفصل األول
 ، وقبل إعالم أولي أو سابق للزوجة السابقةتعدد الزوجات في حدود الشريعة'' : 8ةالماد

 'والمستقبلية

  :واجبات الزوجين هي كاألتي: 36المادة'
  هم والقيام بزيارتهمبرااحترام الوالدين الخصوصيين وأق-
  2إحتراموالديه وأقاربه بكل لطف وود و له الحق في زيارة وإستقبال  كل واحد من الشريكين -
 

الزوجين لهما نفس الواجبات فيما يخص تسيير شؤون األسرة أما الطالق الذي هو  :48المادة
انحالل الزواج بإرادة الزوج وبقبول مشترك للزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود الحاالت 

  للقانون الحالي 54-53المتوقعة للمواد
  

ي حالة وفاته ممارسة الوصاية تعود بكامل األب هو الوصي على األبناء القصر ف'' : 87المادة
الحق لألم في حاالت غياب أواشغال األب فإن األم تعوض األب في أداء األعمال المستعجلة 
المتعلقة ألبنائها في حالة الطالق يمنح القاضي ممارسة الوصاية للوالدين أين حماية األطفال قد 

  3' وكلوا من قبل
  

                                                 
1 INSP : Manuel de formation’ »’au dépistage et àl’écoute des victimes de la violences »  édition 
UNFPA.ALGER.2006.P.39 
2 IBID.P.39 
3 IBID. P.40 
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من  اإلراديةالمتعلقة بأشكال العنف  1966جوان  8ل 156-66قم الوثيقة ر: القانون الجزائي* 
  .عمديهضرب وجروح 

  
هذا  لتنفيذتطبق عقوبة الحبس والسجن والغرامة المالية للجاني  '': 270-267-265-264المادة 
من مرض أو عدم المقدرة  ينتج ضرر مادي على جسم الضحية يشترط على هذا األخير أن الحكم

يوم يسقط العنف في صنف  15و في حالة عدم العمل لمدة ''يوم 15تفوق  على العمل لمدة
  .المخالفات التي هي بمثابة عقوبة

  
 17ل 49-47هي ممثلة كجريمة من خالل الوثيقة رقم: 336في المادة : le violاالغتصاب*

 20إلى 10سنوات هي مضاعفة من  10و 5لمدة تتراوح بين يعاقب الجاني بالسجن 1975جوان 
   .1سنة 16ة عندما يكون االعتداء ممارس على قاصر اليتعدىسن
  
-66المعدل والمكمل للوثيقة رقم  2004نوفمبر  10في 15-4رقم  القانون: التحرش الجنسي*

مثلما هو متعارف به الذي قام '' 341المادةيحمل القانون الجزائي في  1966-جوان-8في  156
 حبس من مدة شهرين إلى سنة وبغرامة مالية قدرهابإرتكاب مخالفة التحرش الجنسي يعاقب بال

كل شخص مهما كانت وظيفته أو حيثما يدوال مهنته أيتعدى بواسطة  10.000دج إلى  50.000
أو ممارسة الضغوطات بهدف الحصول  جإزعاالتفوه بألفاظ،فرض المضايقات ، إعطاء األوامر،

  على مصالح ذات طبيعة جنسية 
 

  :أنماط العنف اللفظي 11
قبل التطرق إلى أنماط المتعددة والمختلفة للعنف اللفظي، توجب علينا تناول ماهية العنف  :مدخل

اللفظي األسري والزوجي الخاص بموضوع بحثنا ثم االنتقال إلى أنماط العنف اللفظي لبعض 
  .مؤسسات التنشئة االجتماعية التي بدورها تؤثر وتتأثر بالعنف اللفظي األسري بشكل عام

 la violence verbale familiale :نف اللفظي األسريالع 

هو العنف المصرح به وغير المصرح به،المصرح به هو عنف ظاهر في األقوال ويسميها الباحث 
كما أنها تكون واضحة للجميع وفظة  معا  الزائد في الكالم واالسترسالاألفعال المتعلقة بالثرثرة 

زة، والغضب فاألقوال تكون مضرة وفظة عندما تستعمل وهناك أيضا كالم متعلق بالغيرة،النرف
أو من جماعة إلى فرد أو من فرد إلى جماعة منه فالعنف  بصفة مستفزة ومتكررة من فرد إلى فرد

  اللفظي مبني على ثنائية وظيفية للكلمة،أي فقدان الفعل للكلمة ألن الفعل يحل محل الكالم المستحيل
                                                 

1 IBID.P.41  
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بالتالي االحتفاظ به يقتضي،محاربة الضغوطات الداخلية ، متويصبح االحتفاظ به عن طريق الص
في بعض األحيان،لدى يكفي وقوع خطأ بسيط حتى يطلق الفرد العنان لتفريغ هذه الضغوطات 

في األلفاظ والتي تعني المرور للفعل والني ترتبط بالتحدث بصوت مرتفع مع الخلط في  بفظاظة
يحدث له خطأ في األلفاظ نظرا :ة أو ما أسماه  الباحثالكالم،لكن ليس بصورة متكررة أو متعمد

لحالته المتلبكة والمحيرة وهي بمثابة حالة صحية للفرد للتخفيف على نفسه ،و إال أصيب بالجنون 
   1أو االنهيار العصبي من كثرة الكبت

العنف اللفظي األسري و الزوجي لموضوع بحثنا متعلق بهذا النمط من العنف اللفظي  ادن*
ينتج من الكبت المبالغ فيه الذي قد يحدث  ، مرضي وليس الصحي الذي هو ممارس بصفة مؤقتةال

والذي قد يقع في خطأ األلفاظ  الذي اليستطيع البوح بمشاكله ألسباب تخصه ألي إنسان عادي
نعني بالمرضي ذلك العنف اللفظي بالتالي يكون في وضعية عدوانية ومعنفة غير مقصودة، 

الميل إلفتعال أي  واألشياء أوخاصة الدائم الحدوث والممارسة ألتفه المقصود،   جياألسري والزو
بل قد يصل لغاية  تجنب الكالم والذي يتضمن الشتم والسب والقذفشيء إلحتدام الشجارات الدائمة 

عن  ي، ومخفيظاهر، رمز, علني لفظي فالتطبيب وعن، ج، الخروالتهديدات بالمنع من األكل
هدا ما يجعل الجاني يفلت من الرقابة االجتماعية والقانونية من جهة و رة كبيرة األنظار بصو

يؤدي إلى تفاقم حدة العنف اللفظي األسري بين اآلباء واألبناء،األمهات والبنات الذي يعيد إنتاجه 
في األسرة الزوجية من قبل الزوج ضد الزوجة واألبناء بمختلف أنماط العنف اللفظي أخرى 

وبروزه تبعا لواحدة من  واألسرية قد تلعب دور في إعادة إنتاج العنف اللفظي االجتماعية فالخلفية
 فرضيات الدراسة التي سوف نتحقق من مدى صدقها

 

عالقة بين التصرفات االندفاعية،والخشونة في الكالم أو دفع اآلخرين   وضع  نا جليايظهر ل ادن*
تحمل المواجهة والمسؤولية أيضا و بين الكالم المبني للكالم والوقوع في خطأ األلفاظ، بسبب عدم 

على الحقد والغيرة والتعدي بقصد وبصفة متكررة على اآلخرين،كما أن غياب الكلمة يحل محلها 
الوجه  احمرارالرمز الذي يكون باإليماءات واإلشارات،رفض الكالم،رفض النظر،الغضب،

طار العنف اللفظي إتدخل في  االفرد كلهمن شأن ،التهميش،السخرية أو التقليل االحتقاروالعيون،
والتي تسمى عنف رمزي،لذلك يقترح المؤلف أنه من الضروري  "« le nom ditغير المصرح به

وضع أوبحث عن أسباب عدم المقدرة على التعبير والكالم الذي ينوب عليه الرمز الذي يقتضي 
  2بحوث ودراسات معمقة

                                                 
1 Archam bault (Jean.Claude);Mormont(Christian) :déviances ;délits et crimes ; édition : Masson ; 1998 ; p.16 
2 Ibid ;p16 
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  la violence symbolique familial:العنف الرمزي األسري 2
حقوقه االجتماعية  من الشخصإن العنف الرمزي متعلق بالبناء االجتماعي،و الذي يعني حرمان 

دائمة  أن هدا النمط من العنف مازال ممارس بصفة'' سليمان مظهر''يرى  حيث باستمراروالنفسية 
ص وذلك بالرغم أن الفرد في مجتمعنا الجزائري عامة وفي األسرة الجزائرية على وجه الخصو

والحماية،لكن في المقابل يجب أن يحض باإلشباع العاطفي الذي  ضماناتيحض ببعض الأصبح 
يؤمن له االستقرار النفسي والراحة مع زوجته وأسرته خاصة أمه ،لكن بحكم العرف والعادات 

مع زوجته براحة أو أن  والتقاليد الجزائرية المتوارثة من جيل إلى جيل،أين الرجل اليستطيع الكالم
مايسمى في العرف بالحرمة، '' عيب''يجلس أمامها ألنه فعل يعاب عليه يعكس التقليل من االحترام 

الحشمة،القدر لذلك كان يكتفي بالمعاشرة الجنسية وبصمت وفي الظالم على حد تعبير الباحث أين 
تة وخاصة إذ كان المنزل ،كما أن نتائج النشاط الجنسي مراقبة ومشتالخاصة ممنوعة اللذة

جماعيا،فال يجب على الزوج أن يظهر ألمه أنه يحب زوجته أكثر منها لذلك كان يحد من العالقات 
الجنسية مع زوجته ،فهو بالتالي محروم من اللذة النفسية الوجدانية المخفية هذا مايشعره بالقلق 

   1الدائم وعدم االرتياح
يكون عنف العرف اإلجتماعي الجزائري على األفراد من العنف الرمزي األسري والزوجي ،قد *

تدخل الحماة في  خالل الحرمان من الراحة النفسية للزوجين،إستغالل الجهد العضلي للكنة،
خصوصيات ابنها الزوجية،المالية، رفض إنفراد الزوجين بمسكن خاص، رؤية الكنة  على إنها 

،لذلك تستنجد بكل الطرق لكي التخسر إبنها امرأة دخليه جاءت لتستحود على قلب وعقل الزوج
قد يكون في  الحموات الجزائريات،أما فيما يخص العنف الرمزي الزوجي بعضحسب تفكير 

رفض الكالم واإلصغاء،المعاشرة الجنسية ،المنع من الكالم واللباس،التزين :الممارسات التالية
 ..الخروج األكل ،االهانة،التحقير،البزق

األسري ،هو بحد ذاته يتفرع لعدة أنماط من العنف منها ما تفرضها عادات  فالعنف الرمزي*
وتقاليد مجتمعنا الجزائري مثال ومنها ما تفرضها ثقافة مجتمع ما،ومثلما أن العنف بشكله العام قديم 
النشأة كذلك العنف الرمزي هو عنف قديم النشأة ينقسم إلى عنف رمزي معنوي مثلما أشارنا إليه 

اليوناني القديم،حيث كان اليونانيون  عالذي كان معمول به في المجتم إلى عنف رمزي ماديسابقا و
 la magie'' السحر األسود''يمارسون كل أشكال العنف والذي كان أكثرهم وأخطرهم انتشارا هو 

noire   من  نتفهحيث كل فرد من العائلة كان يعرف خياطة حرز صغير من القماش يحتوي على
لغاية اإلضرار بصحة  الشعوذةألظافر مرفق بورقة صغيرة تكتب عليها جمل أوكلمات الشعر وا

                                                 
1 Medhar (Slimane) ; la violence social en Algérie ;Thala édition ;Alger ;1997 ;p42 



 

 105

أو بأن يصبح غير قادر على الزواج، اإلنجاب ،القتل أو لغاية تحطيم عائلة بكاملها لكن  الشخص
  1هذا النوع من العنف الرمزي المادي أصبح اليوم قليل االنتشار

لذي يتمثل في أعمال السحر والشعوذة، الذي أصبح من السحر األسود إلى العنف الطقوسي ا*
ظاهرة متشعبة ،أين يقوم الجاني بأعمال الدجل والسحر إليذاء الشخص أو إلخضاعه له أو االنتقام 

أو إعادة  االنفصالأو عندما يرغب في ..من الزوج عن طريق السحر لكي يكف عن إيذاء الزوجة
  إيذاءمعه في  االشتراكبقصد  للمشعوذيثق ويلجأ  لذلك من الضروري تشخيص الفرد الذي الزواج

ماديا  المشعوذالباحث هو نفسه ضحية وفريسة مستغلة من طرف  اعتقادالضحية،فالجاني حسب 
 laبالعنف المخفي أي أيضاتسمى  la violence Rituelهذا النوع من العنف الطقوسي وعقليا

violence Occulte بواسطة ممارسة وسائل سرية  اعتداءارة ألن تلك الممارسات السحرية هي عب
  2ألنها تعتمد على إحضار قوى خفية للضغط على األخر

كما أن العنف المخفي غير محصور فقط بالعنف الطقوسي،هناك من يعرفه بأنه متداخل في *
الروابط االجتماعية التي تتصف بالقهر واالغتصاب األفراد في حياتهم اليومية مع اختالف الرؤى 

   3كار والممارسات التي التتماشى مع النظامواألف
  :بين نوعين من العنف الرمزي Madelaine ;Grawitzوتفرق*
  العنف الرمزي الذي تعتبره البعد الثقافي الهيكلي يخلص في التأثير الثقافي للقسم المسيطر/أ
التي تغني  لالعنف الهيكلي الموجود في الدول المتخلفة التي تعمل على المحافظة على الهياك/ب

  4البلدان الصناعية
  

المخفي الطقوسي ،الذي وصفه  هو عكس العنف   la violence transposée:العنف الظاهر 3
الباحث بالمدنس والذي هو ضد سلطة المجتمع ومصلحة األفراد فهو ظاهر ومالحظ ،متواجد في 

ب الديني لبعض الطوائف الميدان االجتماعي ففي غالبية األحيان يقال عنه أنه متواجد في الخطا
،يتمحور حول النظام الطبيعي واالجتماعي كما يصفه أيضا بالعنف الخيالي البعيد عن الواقع،الغاية 
منه قلب المجتمع بسرعة بدون فهم عميق للمشاكل أي وضع نظام جديد حامل للرفاهية ،ولألعمال 

تعبير الباحث،الغش والمراوغة  بمعنى نمط أخر للعالقات اإلنسانية أي على حد..الخيرية،األخوة
  5في بناء نظام اجتماعي خيالي بعيدا عن الوقع

  

                                                 
1 Dauphin (Cécile) et Farge (Arlette);opcit ;p p 131-134 
2 Maffessoli (Michel) .Bruston (André) :violence et transgression ; op.cit ;p14 
3 Bigeard  (Jean-Marie) : la violence (idiologie et société) Librairie Larousse ; paris ;1974 ;p117 
4 Grawitz (Madelaine ); :lexique des sciences sociales ;ED ;DOLLAZ.PARIS.1999.P419 
5 Maffessoli(Michel); et Bruston ( André) :op.cit,p19 
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    la violence paysanne et Urbaine:العنف البدوي والحضري 4
إلى التفريق بين أشكال العنف من وسط حضري إلى بدوي فالعنف في  عمد علماء األنتروبولوجيا

تكون مرتبطة بالتقاليد عكس الوسط الحضري الذي  الوسط البدوي تقليدي ،أين العالقات الفردية
ومميز بتقطعات وتغيرات سريعة وباإللغاء المباشر للعالقات بين األشخاص،ادن في  الوسط 
التقليدي العنف كان موجه ضد االستعمار،و األشخاص الخارجين عن القوانين االجتماعية ولحماية 

وعقاب كل فرد الذي يحاول أن يتخطى ،وخاصة الدفاع عن الشرف األرض ووسائل اإلنتاج
العادات والتقاليد بشتى أشكال العنف ،أين تكون أخر مرحلة للعقاب النفي أو القتل حسب درجة 

 LAالجرم المقترف في حق العرف االجتماعي للمجتمع التقليدي ،هذا  مايسمى بالعنف الريفي

VIOLENCE PAYSANNE أينة يعيش في وضع خيالي في المجتمعات التقليدي فاإلنسان الشريف 
في الحياة اليومية للمجتمع البدوي  écrasé الروابط االجتماعية والرمزية،تتحطم فيه  فهو مداس

،أي طغاء روح الجماعة التي كانت تقترن بإشكالية العنف أي ذوبان وهذا نوع من العنف الرمزي
  1الفرد في الجماعة فهو بذلك كائن مقيد

التي تدخلت بسرعة  ت، والتحواليختلف بحكم التغير االجتماعي األمرفي المجال الحضري حتما 
هناك من  آخرينأو عالقة الفرد بالوسط المهني وعالقته بأفراد  ةالعمراني، رابطبدءا بالتحول 

يرى أن التقدم الحضاري يقلل من حدة العنف الحضري،لكن ماهو مالحظ العكس ألن التطور 
عقد الحياة االجتماعية،ظهور طبقات جديدة في المجتمع الصناعي الحضاري واالجتماعي نتج عنه ت

،هذا ما ضاعف   من حدة العنف الحضري وظهور بصفة واضحة بعيدة عن الهيئة التقليدية
العنصري  الذي ظهر في أمريكا ،صراعات  زممارسات وأشكال للعنف الثقافي المتعلقة بالتميي
لثقافة األمريكية،كما أنه ال يوجد مجتمع يخلو من بدنية،عنف لفظي أي عنف حضري متداخل في ا

  2العنف والصراعات والقهر الذي هو معطى ،متواجد في كل المجتمعات
 

  la violence verbale voisinage:العنف اللفظي الجواري 4
العنف اللفظي غير محصور داخل األسرة أو هو متوقف في الحياة الزوجية،أو في عالقة غير   

الرجل والمرأة بل يتعداه إلى عنف في عالقة الجوار أي الجيران سواء كان ذلك لفظيا شرعية بين 
بواسطة الشجارات أو رمزيا بواسطة أعمال مضرة والتي يعتبرها التعدي بممارسات عادية 

في نفس الوقت يرفض بأن تمارس عليه على سبيل المثال إشعال التلفزة والراديو وطبيعية،لكن 
  .فع لوقت متأخر القرع أو الخبط في الحائط والسقف كل وقت نهارا وليالصاخب ومرت  بصوت

                                                 
1 Ibid ;p19 
2 Ibid :p20 
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حادثة واقعية لحالة من الحاالت أين رجل قدم شكوى ضد جاره  Catherine;Balléحيث ذكرت 
الذي اليتوقف على إزعاجه بهذه األعمال وليس هذا فقط عندما علم الجاني بأمر الشكوى عن 

بمواصلة هذه الممارسات واألعمال المزعجة  الضحية لفظيامن الشرطة ،هدد  استدعاءطريق 
  بصورة متكررة ،وإذا حاول الضحية القيام بنفس الممارسات أي رد التعدي بالتعدي أوقدم شكوى

  1أخرى فسوف  يتعدى عليه بصورة أخرى
  
  la violence dans les institutions sociales:العنف في المؤسسات االجتماعية 5

االجتماعية أخد أبعادا مختلفة،التي تعبر عن خلل في النظام االجتماعي للحياة  لمؤسساتالعنف في ا
االجتماعية العادية،بمعنى تعكس كل ما هو مالحظ في فترة زمنية معينة كضغوطات اليومية أو 
صعوبة التعارف والتفاهم الجماعي،بتعبير أخر صعوبة التضامن االجتماعي في الميدان العملي 

تج عنه عنف جماعي وفردي أي العنف الذي يحدث مع أو ضد العاملين قد يكون العنف الذي ين
الممارس فيما بينهم كما قد يكون ممارس في الميدان المهني للفرد،ألن المؤسسات االجتماعية هي 
أمكنة للعمل وهي مثلها مثل أي مؤسسة من المؤسسات األخرى توفر فرص كثيرة للتصرفات 

لذلك وضع الباحث لممارسة العنف الجماعي ضد العامل في المنشأة  على النحو القهرية،العنيفة 
إذن من خالل التدرج في سلم الوظائف المهنية من األعلى إلى األسفل ،دليل على عدم  :األتي

 وكفاءة تأهيلأو بسلطة دون  بنفوذالتوافق في الكفاءة والقدرة المهنية،فقد تكون المناصب العليا 
 للنفوذشكل ضغط على المناصب الدنيا التي قد تكتسب الكفاءة والخبرة لكنها تفتقد بذلك تصبح ت

،يستطيع أن يتحرك حسب الباحث من خالل خطاب التأهيل في القدرة المهنية  فاختالفوالسلطة 
الجماعات وفي أغلب الخاالت يكون مدعم بشكوى مكتوبة أو لفظية وهذه التحركات سواء كانت 

  فإنها تؤدي بصاحبها إلى التعرض لسؤ المعاملة والقهر والتهميش داخل المؤسسة فردية أو جماعية
 المهنية بل وأكثر من ذلك قد يتعرض للطرد النهائي من العمل،أو الضغط عيه بشتى الوسائل

، المنع من الترقية والحصول على اآلخرينبالتقليل من المنحة،فرض عليه المراقبة المتشددة دون 
  2وخاصة عدم االعتراف به..خرينمكانة مثل اآل

                                                 
1 Ballé (Catherine) : la menace un langage de violence ; édition ;C.N.R.C ;Paris.1976. p72. 
2 Danancier (Jacques) : la violence dans les établissements sociaux ; op.cit .p p7-8. 
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  حالة الضغط الجماعي

  
  المسيرین  تطور النفوذ االستراتيجي للسلطة

  
بروز التأثيرات الفردية 

  الفاسدة
  

شكوى مادیة أو 
  فردیة/لفظية 

  أو جماعية
  

  
، رفض االتصال  ظهور سؤ المعاملة

اإلصرار على  لانعزا
  الخطأالتعدي أو 

  

هي تصرفات ال تخرج عن إطار إستراتيجية المسيرين،وللتوضيح بدقة العنف اللفظي الممارس *
أين الباحثة أعطت  le harcèlement moralفي المؤسسات االجتماعية والمتمثل في القهر المعنوي

لميدان القهر في ا'' تعريفا محددا وفي غاية الدقة حول القهر المعنوي داخل المؤسسات المهنية
،حركات تسلوكياالعملي يعني كل التصرفات المتسلطة والمفرطة التي تحدث أساسا عبر 

العامل نفسيا وعقليا وخاصة عندما  التي تمس بحرية وبنزاهة..) التحذيرقرارات الطرد،(كتابات
  1''يسود االضطراب والخطر مجاله المهني

خل المؤسسة التربوية التي يعرف العنف من العنف داخل المؤسسة المهنية ننتقل إلى العنف دا* 
الرمزي،  الجسدي، الذي قد يكون في شكله اللفظي، la violence à l’écoleالمدرسيفيها بالعنف 

كما  مؤسسة تعليمية إلى تصنيف العنف المدرسي 12من خالل دراسة أروبية ل الباحثين لتوص
  2هو موضح في الجدول التالي

                                                 
1 hirigoyen 1(Marie - France):le harcèlement moral ;édition ;SYROS.PARIS.1999.p55 
2 (pain) (Jacques) Barrier (Emilie) (Robin) ;(Daniel):la violence àl’école ; op.cit.p47 
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اتجاه تالميذ 
  :للمؤسسة

  أنواع العنف  مفيما بينه  المعلمين  وظفين واألشخاصللم

رفض مدرسي، -
، مفرط  بغيا
   ع، قطرتأخي

  الكراس المناداة
  

تهديدات  اهانات تهديدات
  الشتم بالموت

  سب،اهانة،شتم ،غلظة كالم مهين وقاحة
  ،بزقتهديداتفظاظة،

  رمزي/لفظي

 
  
  

 ،اللطم،الضربالصفع
اإلصابات،االعتداء بالغازات 

  يلة للدموعالمس

  رمي البيض،الضرب
  اإلصابات

  ،ابتزاز المشاجرات،الدفع سرقة
  الترهيب ففي االختبار، تخوي

  بدني

 

  نالحظ أن العنف المدرسي ، هوعنف متداخل ومتشعب بين ماهو لفظي،رمزي من خالل الجدول*
لتالميذ كما أنه ا ءالعاملين في المدرسة، أوليا ءالمدرسية، الزمال تمادي ضد المؤسسة، المستلزما

عنف ممارس أو يحدث داخل وخارج المؤسسة التعليمية،الذي يعني رفض التلميذ للنظام المدرسي 
وخاصة أن المدارس التي تمت فيها عينة الدراسة هي مدارس  والمعلمين وللمدرسة بكاملها

 أو بقسوة ألن المرحلة الثانوية التي تخص التالميذ المراهقين ،الذين يصعب التعامل معهم بخشونة
 سن المراهقة هو سن خطير،أين يعطي أولئك التالميذ العنان لتصرفاتهم بدون األخذ بعين االعتبار

، زمالء الدراسة فالمدرسة العامة تحمل ن، المعلميخلفونها سواء للمدرسةباألضرار التي سوف ي
لباحثين عنف لفظي رمزي نتج عنه ما أسماه ا كوالتربية، لذلعدة طبقات اجتماعية مختلفة الثقافة 

  1، الكسرعضد األشخاص والمؤسسات بالتخريب، التقطي يجسدي، ماد
 و في نفس السياق لكي نستخرج البعض من أنماط العنف المدرسي الخاص بمجتمعنا الجزائري*

 الجزائر حول العنف في المدارس ةسوف نتطرق إلى الدراسة التي قامت بها متفشية أكاديمي
لهدف من الدراسة بحث أنماط وأشكال العنف الممارس وماهو مصدره كانت نتيجة الثانوية،كان ا

  :البحث على نحو التالي
نجد ..السب، الشتم ،التخريب،التهديد،السرقة،إتالف أدوات الغير،التحرش الجنسي،التنابز باأللقاب-

  معات الغربيةهذه األشكال من العنف مطابقة لكثير من أشكال العنف المدرسي الممارس في المجت
  :يرجع ألسباب متعددة نذكر منها وأما فيما يخص مصدر العنف هؤالء التالميذ، فه

التلميذ يعيد إنتاجه داخل  لالطابع التسلطي للعالقات االجتماعية داخل األسرة الجزائرية، يجع*
  الثانوية

                                                 
1 Ibid ; p47 
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منها بأنواع العنف السوداء للتزود  قالشارع، السو يوجود التلميذ بديال في جماعة الرفاق، الح*
  1ليعيد إنتاجها في الثانوية

  :منه نصل إلى نوعين من العنف*
الكتابة  بو المتمثل في الضرب المشاجرة السطو على ممتلكات المجتمع، التخري:عنف مادي 1

  التطرف بالسالح األبيض، اإلرها ل، حمرالجنسي، االنتحا ءعلى الجدران، االعتدا
   .اإلهانات ، ن، العصياءالسخرية، االستهزا، مالسب، الشت: عنف معنوي 2
أخر تداخل بين العنف اللفظي والرمزي  ر، بتعبيهناك تداخل بين العنف المادي والمعنوي إذن

على األشخاص فقط بل على  س، ليالمؤسسة التربوية غربية كانت أم جزائرية وخارجداخل 
  2األشياء والممتلكات

 

   :والضحية العنيفخصائص 
العدوان مرتبط بوجود فردين على األقل أي الجاني والضحية فإننا نكون أمام  سةبمأن ممار

ين،طرف مسيطر على نفسية،حرية،راحة وكدا أفكار الطرف الثاني الذي هو المجني عليه أي طرف
الخاضع، والمستسلم لألول،كما أن صفات لكليهما تختلف حسب موضوع ومجال العنف الممارس 

 الختالفيمارس عليه العنف ،كما أن التباين ناتج لترك ودفع الضحية مدى  وكذلكضد الضحية 
  .الرجال والنساء المواقف والعالقات االجتماعية ومتغير الجنس بين

من بين خصائص الجاني أنه ذلك الشخص الذي يرفض كل طرق المساعدة للصلح والتسامح * 
رغبة يهدف  لتفنيد األفرادعلى  لضغطا،هو إنسان يحاول دائما اإلنسانيةفهو ضد تأييد العالقات 

التخويف،اإلرهاب، :إليها فوق أو ضد إرادة ورغبة الضحية ،و من بين الوسائل التي يعتمدها
التهديد هو شخص عدواني يميل إلى القمع ،ليس هذا فقط فالعنيف يميل إلى المساس بالكمال 

مل على التأثير العقلي للضحية أي أو يع الخاصة،كما أنه يميل هالنفسي والجسدي لألفراد ممتلكات
المساس بأفكاره القيمية إلى غاية إبادة الضحية بصفة مطلقة ،أما فيما يخص رد فعل الضحية من 
هذه الممارسات والعنف القمعي يصبح يشك في مصداقية أفكاره حتى ولو كانت صائبة وصادقة 

ة يتشكك في تصرفاته حيث يجعله التأثير اليكون عقلي فقط بل يتعداه إلى غاية أن يصبح الضحي
هذا لكي يسيطر  حقلأنه على  العنيف يلوم نفسه ويرضخ للعنيف طالبا منه العفو والسماح مؤكدا له

الجاني على عقل الضحية وكأنه دمية يتالعب بها كيفما يشاء وفي حالة صمود الضحية أو 
  3قمعية إلذاللهاإلصرار على أفكاره فإن الجاني يعمل على قهره بشتى الوسائل ال

  
                                                 

  260دون سنة الجزائر ص,،ديوان المطبوعات الجامعيةالتنشئة االجتماعية والسلوك اإلنحرافي للتلميذ المدرسة الثانوية):عامر(مصباح   1
  22ص 2004الجزائر ‘فورم للنشر,مصطفى خياطي.األسباب والمظاهر،مرصد حقوق الطفل ،تقديم د العنف المدرسي: جويتي احمد  2

3 Michel ;Maffesoli et André ;Bruston ;op.cit .p.p ;35-36 
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  النقدكما أن العنيف يرفض اللجؤ إلى تنوع الوسائل المتاحة للحوار واإلقناع ،التشاور أو *
  ا، معنويماديا واستغاللهفالعنيف يميل إلى السيطرة على الضحية  -
  أناني ينفي األخر اليعترف باألخر شخصالعنيف -
العنيف والضحية بصفة محددة بين فلقد أشارت باختصار إلى خصائص  ’Hélène larriveأما*

الرجل والمرأة على إختالف نوعية العالقة التي تجمع بينهما أي لم تحصر هذه الخصائص بين 
الزوجين أي حددت هذه الصفات بين الرجل كذكر والمرأة كأنثى، أي خصائص العنيف والضحية 

 1على إختالف متغير الجنس

شرف،المال الغاية من حبه للمكانة والسلطة كوسيلة فالرجل العنيف يحب السلطة والمكانة وال*
 ةوممارسة السيطرلجلب وإغراء النساء،فالعنصر الرجالي يحب السلطة والثراء لجلب النساء 

كثيرا بالسلطة  مالتهمتوالعنف منه المرأة  هي ضحية سلطة ومكانة الرجل التي تنبهر به،ألنها 
لب منصب عال على غرار الرجال الذين يعتقدون أنهم بها تكون لغاية ج اهتمتوالمكانة التي وإن 

، فإنهم يثيرون النساء اللواتي هن مولعات بالسلطة والمكانة عندما يحضون بمكانة اجتماعية عالية
العالية للرجال منه النساء يقعن ضحايا سلطة، ومكانة وثراء الرجال لسبب بسيط ألنهن يستعملن 

  2وأنوثة المرأة العواطف واألحاسيس النابعة من ضعف
إلى حد ما ألن الرجل  بمكانة وثراء الرجل،إال أن الحكم يبقى نسبي المرأة اغترارلكن رغم من * 

المرأة وعلى وجه الخصوص زوجته،حيث يكون الرجل موضع الضحية  ضحيةهو أيضا يقع 
الرجل عندما تكون مكانته وشخصيته ضعيفة، بمعنى في مكانة تسمح في الشك رجولته عندما فقد 

سمة الرجولة أوعندما تتغير مكانته من القوة إلى الضعف سواء كان ذلك في المال أوالسلطة بالتالي 
كانت زوجته متفوقة عليه،يصبح ال يحتمل ذلك التفوق أو أن تكون  إذضعيف وخاصة ما  يصبح

الرجل  خنثتعل تفوقه تعني هذه الجملة بما فيها الف''le dépasser''قوية عليه اجتماعيا بمعنى 
الضحية ألن التقديرات الذي يعرفها حول جنسه هي مؤطرة بمصطلحات أنثوية،أي أنه تلقى تنشئة 
إجتماعية غير سوية هذا ما يزيد من حدة كراهية ونفور الزوجة من الزوج حيث تصبح الزوجة 

و الزوج هي العنيفة والجانية أي ما يسمى تعنيف الزوجة للزوج بالتالي نكون أمام ضحية الذي ه
 كمثلما هناك رجال ضعاف الشخصية أمام زوجتهم، هنا و ألنه ضعيف أمام زوجته وأمام الرجال
مستوى األلفاظ، وكأنهن أوصياء على أزوجهن فمثال لو  ىنساء مترجالت ومتسلطات وخاصة عل

إنهن ''وجه الساحر'' ''غراب''تأخر الزوج على البيت فإنهن يقمن باللوم ونعته بأسماء الحيوانات 
 3نساء يرعبن ويخوفن أزواجهن بفظاظة ألسنتهن

                                                 
1 Héléne ; Larrive :secrets de famille ;op.cit .p.22 
2 ibid ; p22 
3 Bigeard(Jean-marie) :op.cit. p.08. 
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،هي ضحية أنوثتها غير المعقولة بالقوة والرجولة يحضأمام رجل  كامرأةأما فيما يتعلق بالمرأة *
  اليعتبرها كشخص فهو يعمل على محو هويتها بشتى الطرق والوسائل حيث يعتبرها كشيء يمتلكه

عنيف دو قدرات لفظية عدائية وعلنية،ويالحظ عليه ذلك فترى أن ال Bigearad(Jean-Marie)أما *
احمرار الوجه وتشنجه،ارتعاش اليدين هو من خالل إشاراته عندما يتكلم بفظاظة وبحدة الطباع مع 

شخص دوي شعور عدائي وعنيف أما من خصائص الضحية يستطيع أن يكون له وجود فعلي 
  1خائف وصامتأوخيالي مثل العنصرية كما يستطيع أن يكون خاضع،

فإنه يتصف كثيرا بالسلوك االندفاعي العنيف ألبسط األمور يميل إلى  فومن بين خصائص العني* 
 لغاية تحقيق مصالحه ورغباته على حساب أولئك األشخاص هواألشياء إلي إخضاع األشخاص 

صنيفهم الباحث حاالت استثنائية يمارسون العنف وفق الظروف التي تحيط بهم  ويمكن ت ميعتبروه
  : إلى ثالثة فئات والتي هي على النحو التالي

و السلطة العالية لتحقيق عنفهم من  النفوذيعتمدون على  ن، الذيتمثل فئة المتطرفين: الفئة األولى-
  بنشوة االنتحارلديهم ميل قوي نحو  ابها، كم الغترارهمخالل سلطة عليا نظرا 

إلى الشخص العنيف من حيث صورته عن  يءيس توصف بالعقابية توجه ضد من: الفئة الثانية-
  قيمة الفرد إلظهاردام العنف خشخصه أين يتم إست

تحقيق حالة  لغاية،وجعلهم أدوات مطيعة اآلخرينكثيرا ما يستخدم العنف إلستغالل : الفئة الثالثة-
سان من قبيل الشخص العنيف الذي هو إن ناألخريي بإيذاءأي التلدد ,النفسي والرضيمن المتعة 

  2عدواني للغاية
  

من خالل عرض البعض من أفكار علماء االجتماع المختصين في مجال التنشئة، العنف * 
والجريمة وعلماء النفس اإلجتماعي والمرضي، يتضح لنا أن خصائص العنيف والضحية تختلف 

 بالتنشئةكل واحد منهما كما أنها تتأثر  والوضعية االجتماعية بين الطرفين وهي مرتبطة بالمجال
االجتماعية وترتبط بالوظيفة والدور المنوط به  لكال الجنسين على حدا وأيضا مرتبطة األسرية 

العقلية،النفسية،الفيزيولوجية للعنيف والضحية ،كما الجاني ال يمكن أن يكون  دائما :بالحالة الصحية
الرجولة والمواجهة  ه افتقاد الرجل لصفةو الضحية دائما المرأة، كما سبق وأشارنا أن لالرج

التنشئة األسرية واالجتماعية  عميق في خلل والدفاع عن نفسه وعن زوجته أو عائلته سببه المباشر
في المجالسة اللعب واالحتكاك بالبنات، المحادثة،اللباس  بل بمعنى أدق تربية الفتى مثل الفتاة

أ أضعف من األنثى وقد يتعرض بالتالي قد ينش ثرثرة استراق السمعالمكوث في البيت الميل ،ال,
 لعنف المرأة والرجل لنصل إلى فكرة مفادها عنف الرجل ضد الرجل وعنف المرأة ضد المرأة

                                                 
1 Houel(Annick) ;Mercader(Patricia) ;Sobota(Helga) :crime passionnel crime ordinaire(Sociologie 
d’aujourd’hui)P.U.F ;2003 ;p100. 
2 Medhar (Slimane) :la violence sociale en Algérie ;op.cit ;p35. 
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شخصية العنيف والضحية متواجدة في كال األوساط والمؤسسات االجتماعية التي ال يخلو منها 
  .الصرع والعنف بكل أشكاله االستفزازية

  
  :تعريف العنف األسري

اإلنسان البالغ من قبل  والنفسيةاألسري هو استخدام القوة البدائية أو اللفظية أو السلطوية  العنف *
أفراد آخرين من هذه العائلة ويتراوح من البسيط إلى يفضي إلى غضب المعتدى  دفي العائلة، ض

كما يختلف مستوى وحدة العنف ومداه عندما يقع في صفوف  ،عليه والشديد الذي يقضي عليه
يعود ذلك لكون األطفال أضعف  سرة،حيث كلما كان مصدره الكبار كان أشد وأبلغ و ربمااأل

التركيبة األسرية وشكلها فإن العنف  وباختالفجسديا،تحكم تصرفاتهم براءة الطفولة أيضا، 
النووية واألسرة  األسرةمصادر العنف داخل  تنابينأبعاد وأشكال متعددة حيث   يأخذاألسري نفسه 

  1ة تبعا لمكانة وأدوار األعضاء الفاعلين فيهاالممتد
  :مالييمنه تكمن مصادر العنف األسري في  -
  :في األسرة النووية*
  العنف بين الزوجين-
  العنف بين الوالدين واألبناء-
  العنف بين األبناء-

يضاف إليها أقسام أخرى كمصادر للعنف األسري،عندما تعيش األسرة  :في األسرة الممتدة* 
  :تدة في مسكن واحد وفي نطاق سكني ضيق مثلالمم

   العنف بين زوجات اإلخوان -
  بين األخوال أوالخاالت و بين األعمام والعماتالعنف  -
  العنف بين أبناء العم أو بنات الخاالت واألخوال والعمات-
  العنف المتداخل بين األطراف المتفرقة-
  عمام األم وأخوال األبناءالعنف بين خاالت األب وخاالت األبناء،أو بين أ-
التي تحدث بتدخل أفراد من  عن الصور غيرها من الصور المتعددة داخل األسرة الممتدة ناهيكو

على  ماتسعت درجة تأثيره مخارج األسرة النووية أو الممتدة التي كلما اتسعت درجة تدخالته
ما ينحاز المتدخلون إلى وربما تزداد صور العنف أكثر شراسة عند ،بروز وتفاقم العنف األسري
لذلك نستطيع اعتبار ظاهرة العنف األسري صورة من صور  أحد طرفي المشكلة األسرية

                                                 
  26ص 2007, تالثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، بيرو ز، المركالعنف األسري:بكاظم التشبي  1
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األمراض االجتماعية التي هي بحاجة إلى تشخيص وتحديد أي أنواع من هذه األمراض ولمعرفة 
  1في أغلب المجتمعات  العنف السائدة شكالمعرفة صور و أ ينبغيذلك 

  

  :األسري العنف لأ أشكا
  :مدخل*

العنف داخل األسرة هو عنف متشعب ومتداخل بين ماهو مادي ومعنوي وغالبا ما يكون العنف 
،سواء كان أو رمزيا بأبسط تلميح أو إشارة بمثابة مؤشر ممهد للضرب والجرح  لفظياالمعنوي 

كان ذلك رد فعل الزوجة أو األبناء عند معاملتهم بسؤ وخشونة من قبل الزوج مثال 
أي من العائلتين أو دفع والتحريض المعنف به قصديا وبصفة متعمدة من العنيف ..وأقاربه،والدته

للوقوع في خطأ األلفاظ بالتالي يحتدم الشجار الذي غالبا ما يتطور إلى الضرب والجرح وهذا تبعا 
  :،و تتمثل أشكال العنف األسري في ما يليالمعنف به لدرجة األلفاظ المتلفظ بها من قبل

  
كالضرب والتشابك باأليدي،التشاجر وإحداث العاهات والصفع واللكم  :االعتداءات الجسدية 1

والرفس مما ينتج عنها كسور أو إعاقة والقتل وذلك حسب الطريقة المستعملة في العنف التي 
  ..الحادة كالسكين أو الحداء أو السالح القاتل اآلالت مستخداجل إ بين العنف باليد والر تتراوح

عليه، والحط من قيمته ورميه  يكالسب واللجؤ إلى إهانة المعتد :اإلعتداءات النفسية والمعنوية 2
تحط من قدره أو تنال من شرفه أو شرف أهله ثم دفعه لإلنطواء وفقدان الثقة بالنفس  بذيئةبألفاظ 

ألول على خضوع عليه ليحصل ا ينحو المتعد يأو إستخدام التهديد اللفظي المستمر من قبل المعتد
  2الطرف الثاني

تكون على شكل ابتزاز الزوج للزوجة من  أولها :سؤ المعاملة المادية في متطلبات العيش 3
خالل منعها في التصرف بحرية في مرتبها بل قد يجبرها على أن تعطيه إياه شهريا  من دون أن 

المرأة ماكثة في البيت يلجأ يلبي مطالب األبناء والزوجة والبيت بشكل معقول ،أما عندما تكون 
أو أن يقطع عنها احتياجاتها المادية،أو يعمد  لمعاقبة  الزوج إلى حرمانها من مصروف المنزل

أبنائه وبناته عبر قطع المصروف عنهم أو عدم تلبية مطالبهم وحاجاتهم كالمالبس،أومصاريف 
  الدراسة ومتطلباتها

على أحد أفراد  االجتماعيةر فرض المتعدي العزلة تتم عب: اإلعتداءات السلطوية واالجتماعية 4
ناء من األسرة أو العزلة عن المحيط العائلي وعن األصدقاء كما قد تكون في شكل تقييد حركة األب

                                                 
  26ص ,نفس المرجع   1
  .31ص: نفس المرجع  2
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أو بأقرانهم من األقارب والجيران أو مراقبة حركات أفراد األسرة وأفعالهم  نباألخريي االختالط
  1ومستبدة جائرة ةوذلك من أجل فرض سلطة أسري

  

   :ب العنف األسريأسبا
ترجع الدراسات العالمية أسباب تزايد العنف األسري والزوجي، إلى النزعة الذكورية أو الشرف 

،هذا ما يجعل حياة المرأة واألطفال في خطر كما توصلت إلى نتيجة  األنثىالذكوري وشراسة 
قد وضعت بهذا الصدد مخطط مفادها وجود اختالف في درجة وحدة الصراع الزوجي األسري ول

  :صنفته إلى شكلين
وأفعال عنيفة التي  أنماط مختلفيتمثل في  ي، الذهو ذلك العنف الخطير المتزايد: الشكل األول

 يسمى عنف خطير على حياة األسرة طترمي إلى الترهيب والتهديد بسلوك أكثر خشونة، وتسل
هو  قة بالقلق والغضب المستمر أو المتتابعهو شكل أقل حدة من العنف الذي له عال: الشكل الثاني

  .بذلك عنف يمارس عادة باعتداء جسدي الذي يسمى بالعنف الزوجي المتداول
وإلختالف معظم الدراسات في البلدان المتقدمة والبلدان السائرة في طريق النمو حول األسباب التي 

ض من هذه األسباب نذكر البعتؤدي إلى إثارة العنف الزوجي،وبعد البحث توصلت إلى وضع 
  2:منها

  عدم طاعة الزوج-
  الرد عليه-
  عدم تحضير األكل في الوقت المعتاد-
  عدم االهتمام باألطفال وعدم العناية بنظافة المنزل-
  طلب المال من الزوج والسؤال حول أمور النساء-
  الخروج بدون إذن الزوج ومشورته-
  )حقوقه الزوجية منع الزوج من(رفض المعاشرة الزوجية للزوجة-
  3.شك وريبة الزوج حول شرف وثقة الزوجة-

 ما أمعنا النظر في أسباب العنف الزوجي نالحظ بأنها تركز على عنف الزوجة ضد الزوج إذ* 
وأن الزوجة هي المسؤولة على حدوث العنف دون الرجل الذي يظهر بمثابة الضحية في حين 

العنف الممارس من طرف  اتجاهة رد فعل الزوجة البعض من هذه األسباب بمثاب اعتبارنستطيع 
الرد على الزوج اليكون من دون سبب، الطاعة ليست مطلقة وإنما ( الزوج بشتى أشكاله منها

                                                 
  . 31ص:نفس المرجع  1

2 Ministere de la santé ;de la population et de la réforme hospitalier « les violences à l’encontre des femmes et 
l’accès aux soins » I.N.S.P et O.M.S ;2007.p30 
3 ibid ;p30. 
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كما  نسبية، رفض المعاشرة الزوجية هي ممارسة لكال الطرفين ولديها عدة أسباب دفعتها للرفض
 )اصة عند حدوث الخيانة الزوجية في الحياة الزوجية اليقتصر على الزوج وخأن الشك 

 

من حاالت العنف  ℅95كما أن الثقافة الذكورية تولد العنف،حيث بينت الدراسات األمريكية أن * 
من الرجال الذين يعتدون على  ℅70إلى℅ 50العائلي بين البالغين يرتكبها الرجل ضد المرأة وأن من
من قضايا العنف األسري  ℅37تمع المصرينسائهم يعتدون أيضا على أطفالهم أما فيما يخص المج

العنف األسري  حوادثمن   ℅90هي نسبة اعتداء األخ األكبر،أما في المملكة العربية السعودية 
من حاالت االعتداءات تنسب للزوج ضد الزوجةإذن هناك ثقافة  ℅50،وأكثر منيرتكبها الذكور

أسباب المباشرة و المثيرة للعنف داخل ذكورية وراء حدوث تلك الممارسات العنيفة والتي تعد من 
األسرة ،هذه الثقافة الذكورية نشأة من المعايير االجتماعية والقيم السائدة لذلك هي بحاجة إلى 
تصحيح كمفهوم للدفاع عن الشرف أو المحافظة على مكانة الرجل وقيمومته التي تنتج الخشونة 

  1ء المجتمع الواحدفي التعامل مع أفراد األسرة الواحدة أو بين أبنا
  
يميلون إلى إستعمال مصطلح '' هشام الشرابي''أما بعض الكتاب والمختصين و الذي من بينهم *

العنف الذكوري الذي يرجع باألساس إلى النظام األبوي والهيمنة الذكورية الممثلة في صورة األب 
ضاع المرأة ،األم أو أو األخ األكبر كرب أسرة واسع النفوذ والسلطة من جهة والعمل على إخ

  .الزوجة ،مع إجبار األطفال أبنا وبنات على الطاعة  من جهة أخرى
فهي حالة '' الشخصية التسلطية''تسمى الثقافة الذكورية التي تنزع إلى الديكتاتورية األسرية *

اتجاه أبنائهما،متمسكة باألعراف   مرضية مبنية على اإلعتزاز بالتدرج االجتماعي عند األبوين
ومما يكرس تلك الثقافة بعض الممارسات  والتقاليد االجتماعية وذات االستقالل الشخصي،

واألعراف االجتماعية والتقاليد الموروثة،كأهمية الذكر المولود على االنتى التي ما تزال متواجدة 
،كما أن هنا أسباب متداخلة ومتعددة للعنف األسري وأهمها في بعض المجتمعات حتى يومنا هذا

  سؤ التكوين الشخصي األخالقي،الثقافي،الروحي حيث يتوجه  الفرد دوي الشخصية السلبية والذي 
يسلك تصرفات عدوانية و يتعامل بقسوة وبعنف مع أفراد مجتمعه ألنه يتسم بالجهل وبتدني الوعي 

سؤولية بالعالقات االجتماعية المختلفة داخل األسرة كما يفتقد لمهارات التواصل والحوار والال م
  .مع عدم التفكير أو المحاولة في حل المشكالت األسرية،أو تربية األبناء تربية سوية

 عند الوالدين بأساليب التربية السليمة سبب من أسباب التعامل بغلظة بخشونة كما قد يكون الجهل
أيضا هناك الغضب في صوره المتعددة منها عدم اإلستقرار في ردود الفعل تجاه ما يسمعه 

                                                 
  59- 57ص ص.مرجع سابق الذكر,العنف األسري:بكاظم التشبي  1
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غياب اإلتزان اإلنفعالي،الحساسية المفرطة تجاه تصرفات األخريين وسلوكياتهم  لشخص أو يراها
  1قوال فعال

  وهناك سبب أخر كمن في الفساد األخالقي أو الفساد في الشخصية، التي تتحدد في نمط السلوك* 
حيث  ا، دينيافكري يكون الفساد في شخصية الفرد أخالقيا، دوالتفكير والتفاعل مع المحيطين بها، وق

  :قلما يخلو العنف األسري من هذا السبب المؤدي إلى العنف ويتحد أشكاال مختلفة منها
  تعاطي الخمور والمخدرات -
  اإلضطربات النفسية،ضعف الوازع الديني،تدني تقييم الذات-
  الخيانات الزوجية من أحد طرفي الزواج-
  مشاهدة األفالم اإلباحية-
  رفقاء السؤمصادقة -
  2اإلعتداءات الجنسية على أفراد األسرة-

كل أسرة تختلف في  ثحي األسريةطبيعة المنظومة  ،األسباب المؤدية للعنف األسري بين ومن* 
طبيعة الحياة في المأكل والمشرب واألعمال والعادات االجتماعية والتقاليدكل ذلك أوجد منظومة 

  :أفرادها،و من أهم تلك الصورأسرية تختلف في طبيعتها وفي طريقة التعامل بين 
  عدم التوافق بين الزوجين فكريا وعمريا أو دينيا واجتماعيا، ثقافيا -
  كثرة المشاحنات بين أفراد األسرة -
  وجود أمراض مستعصية عند أحد الزوجين أو كليهما-
  الصراع على السلطة بين األبوين-
  الواحدة و المفاضلة بينهمالمعاملة التمييزية بين الذكور واإلناث ضمن األسرة  -
  تدخل أهل الزوجين عند وقوع أو عدم وقوع مشاكل زوجية -
  ضعف الروابط األسرية -
  الخالفات المستمرة حول نمط التعامل مع مشاكل األبناء وطرق تربيتهم-
  النموذج األبوي المتسلط والشخصية الديكتاتورية ألحد أفراد األسرة-
  الوالدين أو كليهماالغيرة الشديدة من قبل أحد  -
  3مع اإلخوة واألخوات والوالدينكثرة المجادلة  -

هذا فيما يخص البعض من أسباب العنف األسري،والتي من المؤكد أنها تتباين من وسط أسري * 
ألخر تبعا لشكل األسرة و مكانة األفراد الفاعلين فيها أيضا في خصائص األسرة الثقافية والدينية 

                                                 
  63.ص:نفس المرجع  1
  .64ص:نفس المرجع  2
  . 67- 66ص ص:نفس المرجع  3
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عل  والتعامل  مع أفراد األسرة ومع األخريين وخاصة من خالل أساليب من حيث القول والف
  التنشئة األسرية واالجتماعية

  
   :نتائج العنف األسري

بالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة  والسكان وإصالح   O.M.Sصنفت المنظمة العالمية للصحة 
ولقد   و الشخص المقرب للمرأةمن قبل الشريك أ آلثار الصحية الممارسة المستشفيات الجزائرية،

والجنسي ومن بين ) النفس، العقل البدن(توصلت إلى وجود هذه النتائج على المستوى  الجسدي 
  1:هذه النتائج

  :على المستوى الجسدي والجنسي
 traumatisme abdominaux et thoraciques رأالم الظهر والصد -

 syndromes de douleur chroniqueاأللم المزمن نحالة م -

  invalidité ;fibromes ;fractures ،إعاقة سور،كحإعاقة ، جرو
  troubles gastro-intestinaux)حريق(أالم في الجهاز الهضمي-
  fonctions physiques diminuéesتدني الوظائف الجسدية-
  troubles gynécologiquesأالم في الجهاز التناسلي-
  infertilitéعقم-
  fausse coucheبل األوان ق ة، والداحمل معقد-
  dysfonction sexuelleإختالل الوظيفة الجنسية-
  maladies sexuellement transmissiblesإنتقال األمراض الجنسية المعدية-
  Avortement dans des conditions insalubresإجهاض في ظروف صعبة -
  grossesse non désiréeحمل غير مرغوب فيه-
  

  :السلوكياتالنفسي و أما على المستوى* 
  Alcoolisme et toxicomanieوالمخدرات إدمان الكحول-
  dépression et angoiseإنهيار عصبي،قلق وإحباط-
  troubles du sommeil et de l”alimantationإضطربات في النوم وفي الغداء-
  sentiment de honte et de culpabilitéالشعور بالعار والندم-
  phobies et troubles paniquesمشوشة الخوف وإضطربات-
  inactivité physiqueاإلرهاق/الفشل الجسدي-

                                                 
1 Minister de la santé ;de la population et de la réforme Hospitalière ;op.cit p.33 
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  mauvaise estime de soiعدم تقدير الذات-
  stress post-traumatiqueالقلق المرضي-
 troubles psychosomatiqesiإضطربات سيكوسوماتيكية-

  tabagismeالتدخين-
  comportment suicidaireإنتحارية تسلوكيا-
 comportment sexuel à risqueجنسية خطيرة تسلوكيا-

  mortalité liée au sidaوفيات مرتبطة باإليدز -:أما فيما يخص اآلثار القاتلة *
  mortalité maternelleالوالدةو فيات عند  -                              
  homicideإجرام/قتل-                              

  suicide1إنتحار-                              
فالعنف األسري ينتج األمراض النفسية والمشاكل االجتماعية ،وخاصة عندما يبلغ العنف داخل *

األسرة ذروته من الخطورة في الممارسة واأليداء الجسدي والمعنوي بألفاظ قاسية ومؤلمة فإنه 
أعضاء األسرة نفسيا،عصبيا أين بذلك يحدث إرتباكا في مكونات الشخصية،عند كل عضو من 

إلعادة  تتشكل عقد نفسية قد تتفاقم وتصل إلى حاالت مرضية طويلة المدى،مع إرتفاع نسبة التوقع
إنتاج العنف للضحية ،بمعنى يتبع مسلك العنف كما جرى عليه أو أكثر ناهيك عن خطورة وجود 

إنتاج العنف في داخل األسرة  ذلك دور في إعادة لالمجتمع لكيهدد كيان  دشخص معقد نفسيا ق
المستقبلية وخارجها،لسيما أن اتجاهات نمو شخصية الفرد تتحدد وفقا لخبرات وللتجارب التي 

ولتوضيح تأثير العنف األسري كمثال علال الطالب  يكتسبها خالل طفولته ومراحل عمره المختلفة،
  2ما يلي'' بدرية الخالدي''في المجاالت االجتماعية والسلوكية واالنفعالية،ذكرت الباحثة

                                                 
1 Ibid p.33 

  47سابق الذكر ص عمرج, العنف األسري:بكاظم التشبي  2
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  المجال السلوكي  المجال التعليمي المجال االنفعالي  المجال االجتماعي

  الالمباالة  التحصيلي هبوط المستوى  اكتئاب،عدم تقدير الذات  اإلنعزال عن الناس

  العصبية الزائدة  متككر تأخر وغياب  توثر دائم/رد فعل سريع  قطع العالقات مع األخريين

في  ةمشاركلا عدم

  النشاطات الجماعية

عدم المشاركة في األنشطة   دفاعية/مواقف هجومية

  المدرسية

قلة /غيرمبررة/مخاوف

  التركيز واالنتباه

  ة، فظاظبالكذ, السرقة  متقطع/دائم/التسرب  عدوان على الذات  تعطيل نشاطات الجماعة

  المخدرات/تعاطي الخمر    منألال/بالخوفالشعور   

  محاولة االنتحار    القلق/يالنفسعدم االستقرار   

  
نرى كيف أن العنف األسري يؤثر سلبا وبشكل خطير في جميع جوانب الحياة النفسية والعقلية * 

خطير يهدد األسرة والمجتمع،عندما تبتلى األسرة بمرض العنف من  اجتماعيمرض  والجسمية فه
تتكون في مسار العالقات بينهم  بعض أفرادها أو يدور أفرادها في دوامة العنف والعنف المضاد

عقد نفسية ومشكالت وانقسامات داخلية ،تؤدي إلى القطيعة والكراهية،الحقد والرغبة في األنتقام 
من قبل ضحايا العنف اتجاه المعتدين كما تصبح لغة التواصل قائمة بينهم على أساس التوتر 

  .واالستفزاز عبر الفعل ورد الفعل دائما
  

لجو األسري مشحون بالعنف والحقد،وتسوده الروح االنتقامية،يصبح كل فرد وعندما يصبح ا* 
ألنه جو مرضي حيث يسعى  يبحث عن النجاة من وضعه األسري المليء باإلهانات واإلحباطات

كل فرد باحثا عن حياته الخاصة،بهدف الخالص من حياته الجارية لذلك كم من األسر تفككت 
سري دون تبصر ماهو قادم أو مجهول من الوسائل المستخدمة عندما وقعت على صخرة العنف األ

  1للهروب من المنازل التي يسودها العنف األسري واللجؤ إليها كمخرج
  

                                                 
1 IBID.P.41 
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  :لفظيا ورمزيا االتصالماهية  1
كما أن اإلنسان  ركنا أساسيا في عملية التنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعي االتصاليشكل  

مع أفراد مثله على هذا  باالتصال،وال يعقل أن يعيش منفردا دون أن يقوم بطبعه اجتماعيمخلوق 
تعد عملية اجتماعية أساسية، تتعلق بعالقة الفرد باألخريين من أجل  االتصالاألساس فإن عملية 

الحصول على المنفعة والمصالح المشتركة،فهو ضرورة إنسانية لتماسك األفراد والجهات 
أن أسلوب االتصال وطريقته يحددان إلى درجة كبيرة مدى نجاح التنشئة  والمجتمعات ويمكن القول

  1االجتماعية
في  االشتراكوتعني المشاركة أي  « COMMUNIS »  ةالالتينيمشتقة من الكلمة  اتصالكلمة *

المعلومات أو تبادل المعلومات أو المشاعر واالتجاهات،كما يعرف أيضا بأنه إرسال المعلومات 
إجابة فعندما نسأل سؤاال ما نريد اإلجابة عليه وعندما نرسل رسالة نتوقع رسالة للحصول على 
  2جوابية عليها

أراء واتجاهات المفكرين الذين يولون أهمية بالغة لهذه  باختالفتعريفات مختلفة  االتصالويعرف 
  العملية التعزيزية  للعالقات والروابط األسرية وكدا االجتماعية

  

ة اجتماعية ،تهدف إلى تقوية الصالت االجتماعية في المجتمع عن طريق تبادل هو عملي االتصال*
  3.التباغض المعلومات واألفكار والمشاعر التي تؤدي إلى التفاهم والتعاطف والتجاذب أو

  
الذي يجري بين الزوجين،فإن مجاالت التبادل بينهما هي من مواضيع  االتصالأما فيما يخص * 

ع ألن كل لغة تشتمل على العديد من العبارات المشتركة ذات الداللة المختلفة الحياة الشديدة التنو
يتم بينهما إنما يرتكز على  اتصال،وكل المنطقة والحي الذي ينتمي إليه كل طرف الختالفتبعا 

الخبرة الماضية وهي مسألة في غاية األهمية في مدى نجاح العالقة الزوجية واألسرية لذلك تعتبر 
ماضية لكال الزوجين كمرجع أساسي الذي يساعدهما على االغتناء بها مفرحة كانت أو الخبرة ال

  4مثيرة لخيبة األمل ليتجاوزها ويتمحور حول الحاضر
  

                                                 
  210، صمرجع سابق الذكر ,التربية والتنشئة االجتماعية:عبد اهللا زاهي الرشدان  1
  . 204ص 2001.األردن.مؤسسة الرؤى العصرية‘تاإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلوما:أحمد عمر الهمشري  2
  17ص 1993,األردن,دار مجدالوي,االتصال االنساني ودوره في التفاعل االجتماعي:إبراهيم عرقوب  3
  86ص 1994بيروت .جروس برس للنشر المغرب 1ط موقف الطفل العربي من والديه كتنائي يجمعهما معا:كريستين.د  4
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،بتعبير أخر يستحيل إيجاد موجود دائما واألفراد يحاولون إيضاحه قدر اإلمكان االتصالإن *
بسمة  االتصالا حتى وإن اتسما هذا بينهم اتصالشخص أو أكثر متجاورين من دون وجود أي 

  .وبمواقفهم نالمرض فالالمبالي يتصل بمحيطه مثال عن طريق موقف الالمباالة باألخريي
  تجدر اإلشارة إلى استحالة إيجاد فرد معزوال تماما عن المجتمع ألنه وإن اضطر للعيش وحيدا كما

ي جزء ال يتجزأ من كيانه أو بفضل يبقى على اتصال دائم باألخريين،سواء بفضل لغة األم التي ه
مجموعة القواعد والقوانين والقيم التي تعلمها داخل المجتمع،التي تشكل الركيزة األساسية إلثبات 

ومشي وقدرة على  نطق، شخصيته فاإلنسان ال يكتسب الصفات المميزة له كإنسان من تفكير،
  1.بها ويتماهاذج بشرية يقلدها التعبير من مشاعر الحزن والفرح،إدا لم يجد في محيطه نما

   
 أيضا قد يكون رمزيا بواسطة اإلشارات لدى فهو غير مقتصر على اللفظ والكتابة االتصالإن *

  هي مجسدة عن طريق اللغة الشفهية والرمزية،كما أنها تعكس مدى الصحة  « le salut''فالتحية 
التحية يتجسدان في اللفظ المنطوق  الجسمية،النفسية، العقلية والمادية للفرد لذلك السالم و

واإلشارات و هما بذلك بمثابة نسق موجه لتفعيل االتصال مع األخر أين الغاية تكمن في الحفاظ  
 الكبير والشاسع لهذه العبارات التي تعكس خبرة األجيال السابقة الممثلة في صيغ،عبارات،كلمات

  2.جمل أقوال مأثورة تعكس الجانب الصحي للفرد
  

وتعكس قوة أو  ي، العقلن الصحة أيضا تعكس مستواه المادي المعيشي أيضا توازنه النفسيأل*
إلطار  انعكاس،التي يعتبرها الباحث ضعف الروابط االجتماعية تبعا للوضعية الصحية لإلنسان

تمثل من وجهة نظر علم النفس االجتماعي كلمات النواحي االجتماعية،لذلك  جميعحياته في 
فتواجد التمني بالصحة من خالل التحية .. مثل الوداع « des paroles rituelles »   طقوسية

المجتمع أي  وعبارات تقاليدمن التقاليد ألنها متواجدة وحاضرة في كلمات  ف، عرأصبحت عادة
  3فهي متواجدة في العرف الشفهي م، السالحالصحة، الفرنابعة من تفكير جماعي التي تحمل معاني 

تواجدها وعدم  دليل علىوتفكير كامن للشعوب  إشغاليوميا تعبر عن وجود  دهاو بأنها نج *
فالتحية تكون دائما ..حيث نجدها في األعياد السنوية الدينية،األفراح،اختفاءها ما بين األجيال،

متبوعة بالتمني بالهناء ،الشفاء ،الصحة والسعادة ،حتى لو كانت محدودة في المناسبات إال أن 
الكبير لهذا العرف الشفوي كفيل بتفعيله من قبل المختصين في اللغة الذين يستدلون فقط  االستعمال
 لدى يستوجب عليهم  وبالتوقعات األكثر استعماال مثل اإلشارات،الرموز،األقوال المأثورة بالميول

                                                 
  67- 66ص ص.نفس المرجع  1

2 Houtand  (Alphonse) : sociologie de la santé (langage et savoirs ;environment et éthique) édition 
l’Harmatton.PARIS ;1998 .p.p26-31 
3 Houtand (Alphonse) : sociologie de la santé ;op.cit.p.33. 
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ليومية معاني عميقة وأصيلة، مقارنة بالمعنى الضيق الذي نالحظ  استعماله في حياتنا ا يعطونها أن
ألنها في األصل هي أقوال ورموز حاملة للموروث الثقافي للفرد، كما أن التحية اللفظية قد تستبدل 

دلك تواجد ب بل هناك إشارات،إيماءات ،إيحاءات بدون كالمبالتحية الرمزية إن صح التعبير،
بها بين  التحيات أساسا التكون فقط عن طريق الكالم و من بين األمثلة والتصرفات المعمولة

،خفض القبعة للتعبير عن ،وضع اليد على الرأس  ’"un coup de chapeau-رفع القبعة: األفراد
على االحترام والتأديب مند القديم كما  لصرامة دليالشكر لألخر،تحية الجندي الذي هو رمز أكثر 

  1تتم التحية عن طريق المصافحة أو التقبيل
األنتروبولوجي -النفسي- الصحي-حية البعد السوسيولوجيلم يعطي للت'' محمود السعران'' لكن*

حيث قال في كتابه اللغة  « Alphonse Houtand » الذي تناوله عالم االجتماع األمريكي األصل
تبليغ في ما يصدر عنا من عبارات التحية وقي لغة التأدب على وجه العموم ال أثر لل[ 'والمجتمع

السلوك اللغوي،مبعثه الرغبة في عقد عالقة اجتماعية   واألقرب إلى الصواب أن نقول بأن هذا
  ] وهو سلوك تمهيدي للمتكلم لألخذ في الحديث األساسي ويستدرج السامع إليه

السامع ألنها  استدراجلذلك نعتقد أن التحية هي أبعد من أن تكون مرحلة تمهيدية للكالم فقط أو * 
،كما أنها تعكس مدى التوازن واإلستقرار تابيا هي متواجدة في حياتنا اليومية لفظيا ورمزيا وك

  .2للشخص الذي يمارس هذا الشكل من االتصال  مع أسرته و مع اآلخرين بكل ود واحترام
 

 استعمالهمقارنة بالشخص الذي  ال يعطي أدنى قيمة لها،حتى وإن إلتزم الهدؤ والصمت  فعدم   *
 اإلرثترامه لألخر هذا ماهو معمول به في من اح وفهو تقليل من شأنه   ئدانللتحية أو اإلست

فالتحية  من التنشئة األسرية واالجتماعية ال يجزأ الثقافي الغني بالمعاني والعبارات التي هي جزء
أبسط تحية بالفظ أو باإلشارة أ ن يكون سبب  استعماللها أثر عميق في لغة التأدب والتآخي،يكفي 

  .ء الخالفوإنها. أولي للصلح بين شخصين متخاصمين
  

< في كتابه'' حنفي بن عيسى.د''ننتقل إلى اللغة والكالم،حيث يرى من التعليق حول التحية * 
أن الباحث عندما يدرس الكالم يتساءل هل صاحبه يكتر من > محاضرات في علم النفس اللغوي

ل في النعوت وهل يختار الجمل الطويلة أو القصيرة وهل يكثر من الجمل المعترضة ،ه استعمال
الغاية من ذلك النظر إلى  ؟كالمه تأتأة أو لجلجة،تردد وماهي على وجه العموم عاداته النطقية

حاول أن يكتشف الفروق وكأنه ي[ العوامل الشخصية المميزة لكل فردكما يضيف الباحث قائال
إذ أردنا الفردية في السلوك اللغوي،فقد قيل إن كالم المرء أكثر أنواع نشاطه تعبيرا عن شخصيته،ف

                                                 
1 IBID ;p34. 

   21- 20ص.ص.القاهرة دون سنة‘دار المعارف.اللغة والمجتمع: محمود السعران. د 2
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أن نتعرف على نفسية شخص من األشخاص فما علينا سوى أن نطالع ما كتب أو نستمع إليه 
فلم يبقى إال صورة *   ونصف فؤاده  ‘ لسان الفتى نصف: يتحدث وقديما قال الشاعر العربي

  1]اللحم والدم  
  

المه اليفيد فاللغة أحسن وسيلة يمكن بواسطتها،الكشف عن سريرة اإلنسان وشخصيته ألن ك* 
المخاطب بخبر فحسب بل يكشف له عن أمور كثيرة تتعلق باألصل والفصل،الجنسية،العمر 

  2الدقيقة التي تتعلق بشخصية الفرد األموروالوسط االجتماعي الذي نشأ فيه وما ذلك من 
كما أن الناس اليتكلمون على منوال، حتى في حالة  انتمائهم إلى نفس الوسط االجتماعي فإنهم 
يختلفون في سرعة السرد،ويتفاوتون في رصيدهم من المفردات ويتمايزون من حيث الصوت وهذا 
االختالف هو الذي يدعونا إلى الحديث عن السلوك اللغوي الفردي كسمة من سمات الشخصية 

حيث عندما يتكلم يسمع  مرسل في نفس الوقت و ، كما أن المتكلم متلقيوكعالمة فارقة بين الناس
هذا مايجعله يغير كالمه عند حدوث أثر سيئا والذي يعرف باألثر ..الوقت السامعينفي نفس 
ورزانة في الكالم لكل فرد  والتزامأي أثر التلقي في اإلرسال غايته مراقبة  Rétroactionالرجعي

  3حسب مكانته االجتماعية
  

الحديث م الحضاري على التقد pédagogie de la communication في كتابه Ball(Raymond)يركز* 
و الكالم من أجل معرفة داللة وقيمة هذا الكالم بالنسبة لشباب اليوم،المصحوب بالضجيج بكل 

صحيح أننا نتكلم كثيرا حول التحضر على [ مستوياته األشد كثافة وقوة وانتشار للكلمة ،حيث يقول
صال والحوار ألنه من السريع أننا بصدد وأمام حضارة االت االستنتاجوجه العموم لكن ال يجب 

لم نسمع حاليا التحدث والتكلم بقوة على اإلبداع والنشر بواسطة الوسائل التقنية  المؤكد والمطلق
األكثر ضخامة أو تقزيما فالكلمة استعارت كل  ةاألكثر قوة و األكثر شفافية،جماعية أو فردا ني

و أنها توصلت إلى حضارة السبل واألبعاد لإلجابة على حضارة الصمت والسكوت، والتي يبد
والدعاية،اإليحاء واإلشارة المختصرة  اإلشهارالكلمة والنقاش،و المخاطبة الذاتية ،حضارة 

فالكلمة يجب أن توظف في نقل األفكار والتصورات  ]بشعارات أو في شكل خطابات غير مجدية
لكي تكون جلية واالعتقادات، كما يجب أن تستخدم للتعبير عن المشاعر بمعنى يجب تشكيلها 

وصريحة، وأيضا لتبرير استعمالها حيث حينما األدلة ال تكون مستبعدة يجب ممارسة هذه 
في يومنا هذا ليس [ :ضيف قائاليالتبادالت على األقل خالل المناقشات واألحاديث الحميمة  و 

                                                 
  .91ص.دون سنة.الجزائر,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع,محاضرات في علم النفس اللغوي:حنفي بن عيسى.د  1
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  هناك مجال لتبادل الكالم فقط في األفكار والعواطف بقدرماهناك مجال لتبادل 
باإلضافة الكلمة ال ] اء،المصالح،المنتجات التي تقترحها تقنية الكلمة في التجارة والصناعةألشي

'' الجميع يتحدث مع الجميع'' تتضمن بالضرورة،أكثر أو أقل الثنين أو العديد من المتكلمين حيث 
 Merleau-Pontyفعالقة االتصال الذي تفرضه اللغة أو الخطاب كما وصفها'' ال أحد يكلم األخر''أو

على أنها مغامرة حيث اليوجد أي أحد يتكلم عن أي شيء يتحدث به وال يوجد أي أحد نتكلم 
كما المتكلم تحول إلى مستمع على  تالشى واختفى في المجهول والعالمية..معه،منه لم يتبقى المتكلم

  1وجه االحتمال على غرار الشيء المذاع
*Tarde(Gabriel) ماعي مجموعات هي بصدد النمو التقيم اتصال جسدي الحظ أنه مع التغير االجت

مباشر بين األشخاص،تساءل حول نمط العالقة الممارسة بين األفراد وما ينتج عنها ؟ توصل إلى 
المجموعات القدرة على تكوين تجمعات روحية فقط التي افترض  هذهنتيجة بأن الميزة األساسية 

  يحققون اقتراحاتهم عن بعد] ،أين عقولهم منسجمة كلياأفراد متنافرين ومتناثرين جسديا [ تسميتها
عندما األفراد اليتعارفون شخصيا وال تربطهم أي صلة باستثناء االتصاالت غير الشخصية  بدون 

في هذه الحالة يجب أن نتحقق من تقدمات مضاعفة أين البعيد يصبح ''  وجه لوجه''صلة مباشرة 
ال أعرف شقة جاري لكن بفضل حصة تليفزيونية لم :[حيث يقول   قريب والقريب يصبح قريب
 2]يصبح هناك سرا بالنسبة لي

قبل التحدث على [حيث يقول تاريخي-بعد  إيديولوجي لالتصاليعطي  Calvet(Louis Jean)أما * 
الكلمة يجب التحدث عن االتصال الشفوي الذي له تقاليد،تحدد مدى فعاليته من عدمها ألن التحدث 

مجتمع التقاليد الشفوية :لكتابة على حد سواء هو أن نكون أمام نمطين من المجتمعاتعلى الكلمة وا
لكن هذه المصطلحات حسب تحليل المفكر هي بحد ذاتها تطرح إشكاالت ] ومجتمع التقاليد الكتابية

في التعريف حيث يعتبر مفهوم األمية في القواميس ممثل في الشخص الذي ال يحسن الكتابة 
أي استعمال (عتبره مفهوما سلبيا ألنه يطرح من جهة تواجد المعرفة داخل المجتمعوالقراءة ،ي

العلم أي األميين هذا ما يطرح  هدمن جهة أخرى تخص أشخاص الذين اليملكون  )الكتابة والقراءة
بعدا سلبيا بين العارفين والجاهلين،بل يأخذ أيضا بعدا اجتماعيا ألن األمية والجهل هي إشارة إلى 

 la grossiete ;la vulgaritéغلظ المالمح والفظاظة  ''la bêtise''المعرفة والغباء ،الحماقة  عدم

l’inclture » 3..الكالم السوقي،انعدام الثقافة  
إيديولوجي  في المجتمع بين المعارف الكتابية والمعارف للشفوية و أيضا  هذا ما يصبح له بعد

معرفة الكالمية ال الختالفنمط العالقات االجتماعية،يصبح يشكل ثقل كبير علال المجتمع وعلى 
أميين أو  افالزوجان سواء كانو'' مثال العارفين،المثقفين والجاهلين للغة وثقافة اللغة ويعطي بين

                                                 
1 Ball (Raymond) : pédagogie de la communication.P.U.F.PARIS.1971.PP.13-14 
2 Tarde (Gabriel) :l’opinion et la foule.éditionALCAN.PARIS.S.Année.pp.6-9 
3 Calvet (Jean-Louis) : la tradition orale ; P.U.F.PARIS.1984P.P4-5 
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متعلمين اليمكن التعرف عليهم إال من خالل اإلطار االجتماعي للتقليد الكتابي،ولكن هناك وجه أخر 
يفتقر للذكاء للمعنى  ساذجكمفهوم  األميةالكتابة،أين يكون مفهوم يخص المجتمع الذي اليعرف 

  1المحلي للمجتمع،لذلك فضل الباحث التحدث حول المجتمعات ذات التقليد الشفوي
  
المثالية  االروبية  التقليد الشفوي على أنه متأتي من المناخ الثقافة و « Jean-moliro » عرف*

ع التعارض الذي يفترض بين الفن الشعبي والفن الرفيع فهو وهذا في بداية القرن التاسع عشر م
للمجتمعات   الذي تكنه مجتمعات ذات الفن الرفيع الكامن  ’’Le Méprisيشرح تقريبا هذا االحتقار

المحقق أو  لالتصالالشفوية هي الملكية الخاصة [  Horis-Mauriceمن دون كتابة لذلك يعرف
،فالتقليد الشفوي والتقليد ]معي وبصري للخبر أو الرسالةالمنجز حول قاعدة مميزة بتحصيل س

  2الكتابي يحددان شكلين من االتصال اللغوي وهذا بدوره إلى ثالثة أنواع من المجتمعات
 
 :ومن بين هذه المجتمعات *

تستعمل للغة المكتوبة في ميدان االتصال والحوار  نالمجتمعات ذات التقليد الكتابي القديم، أي– 1
ي على اختالف القراءات والكتابات وهي حالة أغلبية المجتمعات األوربية الحديثة،حيث األمية اليوم
  .نادرة وفي طريقها لالندثار نتكو

المجتمعات ذات التقليد الكتابي القديم،أين اللغة المكتوبة التستعمل إال في الكتابة وإنما تستعمل - 2
حاالت المجتمعات العربية تكتب اللغة   على ذلكمثاللغة أخرى في ميدان االتصال الشفوي اليومي 

   من المجتمعات المتقدمة انتشاراالعربية الكالسيكية وتتكلم اللهجة العربية،حيث األمية هي أكثر 
المجتمعات التي أدخلت فيها األمية أو انتشرت فيها، إن صح التعبير بواسطة لغة أجنبية - 3

ة عن المجتمع وثقافة المجتمع المحلي وهي حاالت البلدان أي اندماج لغة مغايرة ومختلف لالستعمار
 االتصال المستعمرة أين فرض عليها نسق تصوري للغة أجنبية منحدرة من إرث ثقافي استعماري

بل له عوامل تاريخية وإيديولوجية تدخلت في جموده لذلك رغم  ،االجتماعيال يعيقه فقط التغير 
الذي  نساني مرتبط بما هو شفوي وكتابي ألن التقليد الكتابي هويبقى االتصال اإل التغير االجتماعي

  3يعمل على حفظ الخبرة اإلنسانية عبر األجيال ويحفز االتصال فيما بينهم

  

                                                 
1 IBID.P5  
2 Houris  (Maurice) : Oralité et Scripturalité (l’élements de recherche sur les langues Africains édition ; 
AGEOROP.PARIS.1980.P12 
3 Calvet (Jean Louis) .OP.CIT, pp6-7 
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 في ألفراد هي أنماط من االتصال االنساني المتداولة يوميا بين :األشكال العامة لالتصال 2
  :و هي.. قدتكون لفظية،رمزية،إلكترونية..،األسرية،المهنية،االجتماعيةاليومية تهمحيا

هو أكثر أشكال االتصال استخدما بين الناس، وقد يكون مكتوبا أو منطوقا حيث  :اتصال لفظي1
بينما تمتاز االتصاالت  االتصالتمتاز االتصاالت المكتوبة بأنها توفر دليال موثوقا ،لطرفي 

كما أنها  تهي تبادل سريع لألفكار والمعلوماالمنطوقة أو الشفوية بأنها وسيلة مباشرة لالتصال،و
  .وسيلة سهلة لإلقناع

الحركات ( لغة الجسد هأشكالبين أ  نونعني به اللغة الصامتة، وم :اتصال غير لفظي 2
الفرد به أو عدمه،لغة  االلتزاموضعيته،تعابير وجهه، لغة العيون ،لغة الوقت من حيث  )واإلشارات

 يتردد عليها الفرد،لغة المسافة بين المرسل والمستقبل،وتشمل  المكان من حيث األماكن التي
 .،الرسوماتاالتصاالت غير اللفظية أيضا الوسائل البصرية مثل الصور والملصقات الجدارية

يلعب الحاسوب دورا مهما في اتصال األفراد ببعضهم البعض من خالل : االتصاالت اإللكترونية3
 1ختلفة عبر البريد االلكتروني لشبكة االنترنتالمحادثات أو إرسال الرسائل الم

 
 

  :أنواع االتصاالت الزوجية 3
صعوبة من حيث الحصر في مجتمع سريع التغير والتحول الذي يؤثر ويتأثر  األكثرهو االتصال  

منها  التبادالتبهذه التبادالت  الشديدة التنوع القائمة بين الزوجين حيث تشمل مختلف مستويات 
  :ذكرتها الباحثة على النحو التالي ديني مادي ، ،ثقافي إلى لغوي،ماهو جنسي 

  
على الحياة الزوجية أهمية قصوى ألنه من خالل تأمينه السليم  يضفي الجنس :التبادالت الجنسية 1

يؤمن االستقرار النفسي للزوجين الذي من شأنه أن يخفض العديد من التوترات والتي أيضا تقلل 
 ومن تم يحدث التوازن داخل الحياة األسرية وبشكل خاص على األبناء نافرتمن فرص الشجار وال

لكن هناك أمور متعددة يمكن أن تثير التوتر في المعاشرة الجنسية بين الزوجين منها الرتابة الملل 
أيضا توجد ما يعرف باألنانية الجنسية وما ينجم عنها من ممارسات معتادة ال تؤمن اللذة للزوجة 

المجتمعات العربية، حتى وإن شرعها المجتمع كما تعتبر المعاشرة الجنسية لمجرد  وخاصة في
  2إشباع النزوات تعتبر بحد ذاتها خطر يهدد الحياة الزوجية وبتفشيل وحدة الزواج

ما  إداوخاصة  التعبير اللفظي الزوجي له دور هام في تعزيز إمكانيات الحوار :التبادالت اللفظية 2
،ألن االتصال المبني على التعبير اللفظي الخال من المودة والحب  والتفاهم بالح ىعل قائم كان 

                                                 
  22ص.مرجع سابق الذكر.االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل اإلجتماعي :بعرقو م أبويابراه  1
  76- 75صص.مرجع سابق الذكر .ما معاموقف الطفل العربي من والديه كثنائي يجمعه. نصار نكريستي. ذ  2
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يفضلون  األزواجالكره في عالقتهما الزوجية،لدى نرى العديد من  أويغلب عليه سيطرة الالمباالة 
 الشجار على الصمت واالنفعاالت العنيفة منها على الهدوء المثير لالحسلس بالقلق واالنزعاج

االتصال والتخاطب  إمكانيةلتوفير  أصالوجدت  ألنها األهميةفي هدا المضمار دور بغاية واللغة 
فيصغي االول له واللغة  األخرله فيصغي  ويتكلم  األخرحيث يتكلم الواحد منهم ،فيصغي 

  1المشتركة هي لغة التبادل الذي يعيد بدوره خلق اللغة

 األدوارعاصرة ذلك التوازن القائم على مستوى توزيع لقد أفسد نمط الحياة الم: التبادالت المادية 3
لتأمين متطلبات البيت واألطفال  مختلفة ومنها الحاجة المادية المتزايدة ألسبابداخل المنازل 

وخاصة مع متطلبات الحياة  المعاصرة  وتداخل كل ذلك مع نشاط الحركات النسوية والمطالبة 
يير الكثير من  المعطيات الحياتية،تمثلت نتيجة كل ذلك في مع الرجل كل هدا أدى إلى تغ ةبالمساوا

   2يكية الموزعة بين الزوجين داخل المنزلسقلب األدوار الكال 

المنازل حيث يعتبر قبول  داخلالفوضى  أشاعبين الزوجين ، األدوارلكن في الواقع انقالب * 
الحياة المعاصرة فرضت عليه لتكاليف العيش الباهظة بمعنى أن  أساساالرجل عمل المرأة ناتج 

وليس إرادي وعن  اضطراري،لذلك فهو قبول  تأمينهالم يعد بمقدرته وبمفرده على  إذأعباء جديدة 
كاملة والدليل على ذلك رغم العمل المضاعف للمرأة داخل وخارج البيت والمتاعب التي  رغبة

ل يحمل تلك التصورات تصادفها هذا لم يغير من موقف الرجل العربي بوجه خاص الذي مازا
 ةالمسؤوليالتي توصف المرأة بالقصور والسلبية، كما أنه يعتبرها  في المجتمع المرأةالسلبية لمكانة 

أن مكانه  نوتعليمهم فحيالوحيدة على أداء أشغال البت من طبخ،تنظيف،العناية بتربية األطفال 
البيت الذي يمثل مكان المرأة وقد  باستثناءالوحيد يكون إما في العمل أو المقهى أو مكان أخر 

التي كانت تأمن  األسسساهم كل ذلك في زعزعة مكانته كزوج وكأب في أن معا،و في زعزعة 
ركائز دوره السلطوي،يضاف إلى ذلك إستالء الزوج راتب الزوجة كونه هو المسؤول على تسير 

المقابل اليجوز لها أن تقوم  شؤون العائلة أفضل منها،لذلك يعتبر تلك الممارسة حق من حقوقه في
  3بنفس الفعل

  
تكمن أساسا في الذكاء الذي يشكل القدرة على تأمين االتصال بين الزوجين  :التبادالت الثقافية 4

كعامل يؤمن التفاهم بين مختلف أعضائها لكن  األسرةوفي قيمة التبادالت الفكرية القائمة داخل 
 كثيرة على  أحيانة والواقعية عامال مسؤوال في الذكاء على ضوء المالحظة الموضوعي يبدو

  .بينهم لتفاهم واالنسجاماتعزيز لمنه عامل  أكثر األسرة أفرادحصول التنافر والشقاق بين 
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ذلك من خالل واقع حياتي هام شامل للتعامل بذكاء وحكمة للزوجين عامة  كيد علىتأال يمكننا 
زوجين يتميزين بعادات وتقاليد :في ما يليويتمثل هذا المثال   والزوجة على وجه الخصوص

) زوج عربي وزوجة غربية(خاصة لكل منهما أو كدرجة قصوى ينتميان إلى ثقافتين مختلفتين
نجاح زواجهما يتوقف على عوامل متعددة يبقى أهمها ،موقف الزوجين من عادات وتقاليد ثقافة 

مثال يختلف موقف الزوجة المتقززة من ف..والقدرة على التفاهم بالذكاءاألخر وهذا يرتبط بدوره 
ها على فهم هذه اهتمام كل عادات أهل زوجها وتقاليدهم عن موقف الزوجة الذكية التي تصب

في الحالة الثانية تتجاوز احتماالت نجاح  والتفاعل معهم العادات كي يتسنى لها المشاركة فيها
ممثلة في الزوجة التي تفتقد للحكمة و الذكاء الحياة الزوجية إلى حد بعيد مقارنة بالحالة األولى  ال

  .1في التعامل مع المواقف المعتاد عليها داخل كل أسرة زواجيه
  

  :التبادالت الدينية 5
كما ال يمكننا تجاهل  تشكل التبادالت الدينية قاعدة مشتركة من شأنها تأمين التفاهم بين الزوجين 

تدعوا  التي ترسخ فيه إحساسات وعادات نبيلة ،وأخالقيةالدور الذي تؤديه تنشئة الفرد تنشئة دينية 
لكن ..إلى الوفاق، الود ،الصلح،الصبر،األمانة،الصدق في المعاملة والرفق بالزوجة واألبناء والنفقة

الصدق في األقوال فعليل أيضا  :الدين اليبقى مجرد شعور من دون ممارسة فعلية من
اك الزوجين في االعتقاد المعنوي والممارسة بشكل موازيا  الصالة،الزكاة ،االحترام وفي حالة اشتر

من احترام الحقوق الزوجية،الطاعة، التعامل بنية صادقة ،تجنب الضن والشك الهدام للعالقة 
م وخاصة االحترام بين الزوجين والذي بدوره ينعكس فإنها توفر مجاالت متعددة للتفاه..الزوجية

األسرة  تبناء فيما بينهم  بل وحتى مع أقرانهم في حالة ما إدا استقرعلى األبناء اتجاه الوالدين واأل
كان الدين متجدرا حسيا غير مقتصر خاصة إدا  الدينية  على نفس المنوال و الشعائرفي ممارسة 

  2.على تمثيل هوية بعض األفراد الذين يكتفون بالدين المجرد أو يغالون في الدين
العالم العربي ،الذي يستقي منه األفراد أصول معظم تصرفاتهم فالدين يشكل المرجع األساسي في 

لكن عودتهم إليه تتم لتبرير عدد من تصرفاتهم التي يدركون في داخلهم أنها خاطئة لدى يبحثون 
ومصالحهم  وعما يتوافق مع  ألهوائهميؤولونها تبعا  األفرادفي الدين وتعليماته التي البعض من 

ت السلبية لبعض  توالتصرفامن المواقف  اإلسالمينا براءة الدين يمكن وهكذاتصرفاتهم تلك 
  األفراد
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   :عالقة االتصال بالوسط األسري 4
عليه فهم الكالم  لكن هذا اليعني أنه اليفهمه  يستعصىالمعرفة الحقيقية لكالم الطفل تظهر عندما، 

قة كبيرة للفهم السريع والجيد اللفظ والكالم يكون لديه طا استعمالقبل  لفالطف،على العكس تماما 
الذي  مبالكاليرد الكالم  أن للكالم أما المعرفة الحقيقية للكالم تكمن عندما يصبح الطفل قادرا على

يفترض من نسق لفضي بسيط أولي مجزأ،ناقص،متردد يتوصل إليه عن طريق معرفة وظيفة 
التي تكفي للقيام بعملية التنسيق الرموز والعالمات إلى مرحلة تعدد واختالف المعاني والدالالت 

والترابط والقيام بعالمات التخاطب ،لتركيب حطاب أو تعبير والذي اليمكن أن يحدث إال عن 
طريق الحاالت المدركة والمعاشة في الوسط العائلي لتبادل الكالم، لذلك نجاح أو تعثر الطفل في 

 1الكالم وفي نوعية الكالم مشروط ومتعلق بالوسط العائلي

  
كما تتواجد أو هناك أساسا عالقة وثيقة بين النمو غير المنظم للغة وفقر االتصال العائلي حيث   *

تنسيق وتركيب تعابير صحيحة ناتجة عن فقر الخطاب بينه وبين وسطه  ىإل التصلالطفل الذي 
 العائلي وعندما نذكر سهولة أو صعوبة األلفاظ عند الطفل في وسطه العائلي فمن الطبيعي

والمعمول به توظيفه من الوجهة التحليلية التقليدية  التي تقابل األوساط السوسيواإلقتصادية الراقية 
يحضون بظروف معيشية  ةباألوساط السوسيو االقتصادية المتدنية،حيث أطفال األوساط الميسور

ل والمتطلبات التي تضمن لهم الكالم ،أو النجاح في الكالم فالموارد العائلية توفر لهم سعة المجا
المالية  ةبالضائقالمتدنية محكومين  األوساطفي المقابل أبناء ..حدائق،لعب،السفر:المادية على شكل

أن  نالبطالة يرو،و الشقاء وبؤس األكواخ القدرة،مآسي تعاطي الخمر،وعدم الراحة المادية
  2إمكانيات التعبير عندهم مشوهة نهائيا وموازية لمستواهم المعيشي

  
والتمرد،القلق،التعصب الذي  االحتكارن العائالت البسيطة و الفقيرة والبائسة،تبقي على كما أ*

األبرياء أي  األطفاليستخرج ويفرغ بواسطة اإلصابات واإلصطدمات والضرب ،الصراخ على 
االضطهاد والضغط أو عدم اإلكثرات  إفراغ شحنات الغضب وبؤس أولياءهم عليم ،هذا مايخلق

ن سوف يحصلون أولئك األطفال المضطهدون على الغضب والرذائل،االستنكار والالمباالة أي
والتمرد أما فيما يخص األسر الميسورة، على العكس ألنها مركبة من أولياء متوازنين،متفتحين 

،اليوجد فيها أي صراع يكدر المهيأةبشوشين هي نمط من األسر Souriants  وفرحينمتفهمين 

                                                 
1 Ball (Raymond) :pédagogie de la communication.OP.CIT.27. 
2 IBID.P28 
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والتربية في مختلف المعارف  ينعمون بالسعادة وبالفضائل الحسنة طفالاألاالنسجام العائلي أين 
  1،العلمية التي تهيئهم للنجاح في االتصال بفصاحة كبيرةةاألدبية ،الفني

  

لكن هذا الينفي أنه في الكثير من األوساط المتواضعة األم هي التي تتولى  بوظيفة تعليم اللغة *
لتكرار ،التدريب على المراقبة الخاصة بالنطق الشفهي والرمزي والكالم للطفل من حيث االنتقاد وا

النودج  و خاصة فيالميسورة  األوساط المنحدرة من من األم  كثيرا فهي أحسن.. من إشارات 
تكلف تربيته إلى المربية أو خادمة المنزل التي توكل لها كل أدوارها  الكالمي ألن هذه األخيرة

،عكس األم في العائلة المتواضعة تتولى بنفسها مراقبة وتنشئة إبنها المنزلية والتربوية الخاصة 
حتى في النودج الشفوي الذي تفتقده األمهات اللواتي يوكلن مهامهم التنشئوية بما فيها اللغة والكالم 

 2األطفالالمربية أو رياض ى إل
 

عندما تكون تعاني  وعندما تكون األم تعاني من عقد نفسية قد عاشتها، خالل طفولة سيئة أو* 
،في هذه الحالة تكون غير قادرة على القيام بمهامها بمعنى التحفز طفلها وتعيش صراعات زوجية

على الكالم فهي بذلك تتصف باالندفاع والتأثر السريع والتسلط،فهي تميل إلى عدم تحفيز ابنها على 
فعية،قلقة كلما ألقت على إبنها االستقاللية في الخطاب المعرفي المنظم والمخطط،و كلما كانت إندا

،ألنها ببساطة تعيد تنشيط وتفعيل طفولتها السيئة بواسطة يالخاصة وقلقها الطفو ل اصراعاته
  3األمومة أو الصراعات الزوجية

  

،جذاب مثير بكل األلوان نما يكون حاد، ساخ اأما فيما يخص الحوار في األوساط الشعبية، غالب*
واألخطاء اللغوية والنحوية البعيدة عن الخصائص دم الصحة في الكالم ع: نجد من بينها واألشكال

رغم قذارة وغالطة لبعض األساليب الكالمية إال أن هذا [اللغوية األساسية كما يضيف الباحث قائال
ما كون لغة خاصة بتلك األوساط المتدنية،أين تدمج فيه الطريقة الكالمية األكثر فرحا ممزوجة 

بالنسبة للطفل فإن نجاحاته الالحقة ومهما  ]لضحك، النكث،طالقة اللسان والملكة الفنيةبالحيلة،الدقة،ا
بلغة يتكلم ''كان مستواه السوسيو اقتصادي للعائالت من األساسي والضروري أن تكون له عالقة

ممثلة  جتكون له لغة خطاب ويكون قادر على الوصول إلى نموذج حي وملموس هذه النماذ أو'' بها
حد  ىللطفل هذا النموذج ويكونون على وعي بأن الطفل يرتبط إل نا في الولدين الدين يكونوأساس

  4األولياءبعيد بشهادة 
  

                                                 
1 IBID.P28 
2 IBID.P29 
3 IBID.P29 
4 IBID.P29 
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ليس هد فقط فتواجد األسرة في مجال واحد،ال يعني أنها متواصلة أو هناك اتصال متبادل بين * 
في مكان واحد الذي سماته وهذا بالرغم من تواجدهما  الواحدة األسرةالزوجين أو مع باقي أعضاء 

Irène(Théry) ليس العائلة في حد [بالتعايش الحالي للعديد من النماذج العائلية ،كما أشارت قائلة
وتضيف أيضا ] ذاتها التي هي موضوع الجدل، بل الشكل الذي تكتسيه هو الذي يحتاج إلى الدراسة

حيث أصبحت  ياب وحدة المجالبغمفسرة فكرتها أن دخول هذا المخطط العائلي الجديد، مخصص 
بل هي مشتتة،ال يمكن إدراجها تحت أي شكل سابق يمكن ألعضائها  العائلة التتحد في المنزل

الرجوع إليه فقط عند تقسيم األدوار والحقوق  التي بقيت القاعدة الوحيدة لتنظيمهم أما العالقة التي 
 1مصيرها في أكبر عزلة ويش قدرها أمازلت تجمعهم هي عالقة االنتماء منه تبقى هذه األسر تع

 
 

  :خالصة الفصل
العنف اللفظي األسري المصرح به وغير المصرح به،ممارس بدرجات متباينة فهو يختلف من تركيبة 
أسرية ألخرى كما أن درجات العنف اللفظي تتراوح بين اإلساءات الكالمية المهينة الدائمة االستمرار 

حياة،أمن وسالمة الزوجة واألبناء كما تعتبر تنشئة األبناء في  لىرة عوالتكرار وبين التهديدات الخطي
وسط أسري،مشحون بالسب والكفر واللعن و بالتعامل الفض والمجحف والمستفز دو نتائج سلبية 

األسري بكل أنماطه العدائية ال تخلف فقط  أضرار وخطيرة على األسرة والمجتمع،أين العنف اللفظي 
بل لديها أضرار بعيدة المدى ألنه يعاد إنتاجه في المجال ..نتقل إلى الشارع،المدرسة،ونتائج أنية بأن ت

المهني ألبناء الغد المنحدرين من أسر معنفة و مشتتة الروابط وأيضا يعاد إنتاجه في أسرهم الزوجية 
  .تمعضد الزوجة واألبناء وبشكل عام يعاد إنتاجه في المجتمع بمعنى أنه يهدد النسق العام للمج

فالعنف اللفظي الممارس في األسرة الممتدة واألسرة النواة أو الزوجية هو بمثابة الوسيط لحدوث 
وخاصة أنه عنف منزلي بالدرجة  ىبكل أشكاله أين نتائجه أصبحت حاليا التعد وال تحص العنف البدني

كون أقل ضرار من األولى ناهيك عن العنف اللفظي الظاهر أمام المأل في الشارع،المستشفى الذي ي
العنف اللفظي المخفي عن األنظار وغير مراقب  والذي يفتقد إلى دالئل حسية باستثناء إذ ما تحول إلى 
ايداء جسدي بالغ الخطورة  لكي يسقط الجاني في درجة المخالفات والعقوبات؟  لذلك فهو بصدد 

مع  ةالعدائية وخاصسخرية االنتشار والتفاقم والتطور من حيث الحدة في الكالم والفظاظة وال
  .ضغوطات التي فرضتها الحياة المعاصرة

الزواجي الحوار والتفاهم األسري،أين غياب هذا األخير يبرر بفقر - ما يقابل العنف اللفظي األسري
الجزائرية ،المتعلق عمل المرأة،البطالة، الفقر وما ينجم منه،تدني المستوى  األسرةاالتصاالت داخل 
وخاصة غياب وحدة المجال األسري الذي هو بمثابة موضوع ..ي المفكك ماديا ومعنوياالمعيشي األسر

يحتاج إلى دراسة معمقة لتحليل أبعاد الروابط األسرية والقرابية ألنه يعكس التواجد الجسدي وغياب 
                                                 

1 Irène (Théry) : Le Démariage; éditionODILE.JACOB.PARIS.1993 p396. 
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التضامن العائلي الفعلي من تسامح ،تحاور،تقاسم األفراح واألحزان أي كل فرد منعزل عن 
 ; Simmel.في وقت محدد حول مائدة الغداء الذي أعطاها لالنضمامث التوجد أي إمكانية  األخر،حي

Bourdieu, األسرية بمعنى هي ممارسة تظهر للعيان  طالرواببعد سوسيولوجي يجمع ويلم  وآخرون
أنها تافهة،لكنها في الواقع تحمل معاني عديدة أهمها الحفاظ على الروابط من التفتت وفي األخير 

التي جعلت الحوار غائب في األسرة  األسبابتساءل أال يعتبر غياب وحدة المجال األسري،من بين ن
 ،الصمت، االنعزال: في  الرمزي والمتمثلةالعنف  أشكالالجزائرية؟ وهل يمكن أن نصنفه كشكل من 

تي أفرزها الفردية ال المثاليةالمرتبط بالتصورات ..رفض الكالم أو اإلصغاء لألخر ،قطع صلة الرحم
  .التغير االجتماعي
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  تمهيد
  

الزوجي هو نمط من العنف الذي له أسباب وخلفيات تتعلق إلى حد بعيد بتغير منظومة العنف اللفظي 
السلطة  واختاللالزواج والنظرة إليه من قبل الجنسين من حيث مقاييس الزواج واإلنفراد بالمسكن 

 فاختالاألدوار والمسؤوليات الخاصة بالمرأة و بالرجل، كما أنه على  باختاللداخل البيت الزوجية 
أقروا بأن الزواج  الباحثينثقافة الزواج بين المجتمع الجزائري والمجتمعات المتقدمة الغربية معظم 

ثقة ووعي بساطة وقبل في حين أنه فيما مضى كان يجري ب ذيالحالي أصبح أكثر تعقيدا من 
بالمسؤولية الزوجية واالستعداد لإلنجاب والتربية أي كان بمثابة تقوية الروابط االجتماعية وليس مثل 

مازالت لم تجد التي  كيفية العيش والتكيف بين الزوجين وفق تصورات فردية في ه عقدتما هو اآلن  
 واحد دورهل ع الجزائري التي أعطت لكالتصورات الجماعية المتعلقة بالمجتم يضاهيلها مكان وبديل 

مثل يحمل معاني كثيرة من ...'' ركيزة الدار''مند طفولته وعلى وجه الخصوص المرأة  التي اعتبرتها 
لكن بالمقابل هذه .والرزانة، ةمال وسر الزوج، الحكم ظ، التربية، حففالعناية بالبيت، الشر:بينها

مند الوالدة إلى غيرها من  كأنثىرأة وخاصة عند نبدها العادات والتقاليد أجحفت كثير في حق الم
عند األغراب  لوعي من األم أن الممارسات العنيفة التي كانت بمثابة تدريبات لمقاومة العنف مستقبال 
هذا ماسوف نتناوله من خالل ...تقبل الكنة أنداك لم يكن باألمر السهل أو مثلما ماهو عليه حاليا 

زواج وأيضا من خالل تشخيص الخلفية األسرية االجتماعية للرجل والمرأة و ما األسرة الجزائرية وال
ص و الذي ينموا للفظي والرمزي على وجه الخصوه  االعنف بما ف أنوعفي بروز شتى  تأثيرهامدى 

من خالل تباعد تصورات الحياة الزوجية و من خالل نمط التفاعالت والتصرفات بين الزوج والزوجة 
   .كليهماوكدا عوائل 
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 :سوسيولوجية الزواج 1

؟ حسب تساءل نقصد بها مجمل العالقات والتفاعالت بين الرجل والمرأة، كيف هي في يومنا هذا
الباحثين من هذا المنطلق ومن هذا السؤال تدور أفكار متناقضة حول الجنسين،البعض يصرح 

المطلقة بين الرجال والنساء واألهم من ذلك  ةبالمساوا باألنوثة الفائقة والمتجاوزة، والبعض يأملون
و هناك من ] وكأنها حرب معلنة بين الجنسين أي بين النساء والرجال[..يصفها الباحثين قائلين

بين الجنسين في العمل والخروج والتحرر التي شكلت صراع  ةالمساوايصرح خطورة في فكرة 
وترجمة  أساسهابالرجل أو الزوج إلى رفض الفكرة من ،الشيء الذي دفع  حاد بين الرجل والمرأة

هذا الرفض إلى عنف بدني،رمزي ونفسي ضد المرأة التي تريد أن تتجاوز أنوثتها وتكوينها 
  1الفيزيولوجي الذي يختلف تماما عن بنية الرجل

 أننا[ يقول حول سوسيولوجية الزواج le choix du conjointفي كتابه   Alain Girardلكن  *
نعيش وفق عالم إبداعي،تصوري من حيث تصوراتنا للزواج،ورغم النسق التصوري للزواج لكننا 

أي هناك قوى اجتماعية التي ] بالعرف االجتماعي مسيرينلسنا مسريين بحرية لكال الجنسين ألننا 
تتحكم في حياتنا فالزواج هوفعل اجتماعي،وليس فعل فردي صحيح أنه أصبح يخضع لمقاييس 

رغم وجود  واألخالقيةرات بين الشريكين لكنه مؤطر اجتماعيا،يخضع لثقافة المجتمع الدينية واختيا
 والتفاهم وأننا ننظم بكل نية حسنة زفافنا المبني على الحب[و يضيف للزواج ،  مثاليةتصورات 

ية بدون وعي وشعور منا نتبع نفس الخطوات والمراسيم للزواج التقليدي،لكننا نعيشه بعبارة أساس
هي الحرية الذاتية،ما  دامت في داخلية كل فرد منا قيمة اجتماعية قوية تدفعنا لقبول وجهات النظر 

 2]التوافق بين الحرية الذاتية والقيمة االجتماعية كمصلحة خاصة بنا أو

هذا اليعني زوال  أنأي رغم بروز تصورات جديدة لكل من الرجل والمرأة حول الزواج إال 
للزوجين ،كما أن هذا الينفي تداخل  األساسييدية والجماعية التي تعتبر المؤطر التصورات التقل

 3..التصورات المثالية بالجماعية في عملية الزفاف من عقد،قران،صداق

 
 

 

 
 

                                                 
1 Houel(Annik). Mercader( Patricia) OP.CIT.P11 
2 Girard (Alain): le choix du conjoint.édition.P.U.F.PARIS.1974.P25 
3 Houel(Annik).Mercader (Patricia).OP.CIT.P12. 
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عند التحدث على سوسيولوجية الزواج اليومي أيضا أو الحالي يعني أننا نتحدث حول العالقة 
بين الزوجين العاديين والعالقة المضطربة بين الزوجين  ة المتوافقةبين العالق تتراوحالزوجية التي 

من هذا المنطلق تفتح مجال بين   couple normal ; couple déviant: المنحرفين تبعا لتسمية الباحثين
التصورات المشتركة بينهما،إنطالقامن التصورات العامة للمجتمع تحديدا ومع العالقات العاطفية 

  1األفرادالتبقى كامنة وهي من إنتاج  ألنهاهي ممارسة  للزوجين وكيف
التوافق بين المعايير الذاتية والموضوعية يعبر أيضا على تعقد التمثيالت  أوفتصور نسق التقابل 

 اإلرساءالتي تنضم نقاط  تدعميه،فهي بمثابة أشكال اجتماعية التصورات االجتماعية أواالجتماعية 
شكل صورة أو حياة خاصة بالطرفين أو بالطرف أو لكل طرف الن وجدانيا ويصبح ي واإللقاء

هذا  ما ينتج االضطراب المتواجد بين مختلف العناصر للحياة   الموضوع يمثل واقع اجتماعي
  2الذاتية لمختلف حياة الزواج فرديا الحوادثنستطيع اعتباره في  اضطراباالجتماعية 

والتي هي  األهميةقضية في غاية  إلىفوتنا التطرق الزواج،ال ي لوجيهوعندما نتحدث عن سوسيو 
ثقافة  في المجتمعات العالم الثالث والذي هو مصطلح اليعكسle couple إدخال مصطلح تنائي 

ولكي يتحقق  اوخصوصيتهالمجتمعات العربية،ألنه مستعار ومصدره الثقافة الغربية بكل معانيها 
سس على قاعدة ثقافية جزائرية التفرق بين يكون مؤ أنوجوده في مجتمعنا الجزائري يجب 

الجنسين ،لكن واقع عاداتنا وتقاليدنا الجزائرية ال تقر بوجود هذه القاعدة الن العرف االجتماعي لم 
بين الزوجين حتى ولو بمجرد الجلوس والكالم العادي بين  الحميمةيوما بعالنية العالقة  ايعترف

 حداكل واحد على  والمرأةخاصة أمام األهل في النهار الرجل التقليدية،و  األسرة إطارالزوجين في 
،وحتى الرجل كان يقضي معظم وقته خارج البيت اليجب العرف والتقاليد إطارألن هذا يدخل في 

في المجتمع األبوي الذكوري اليوجد شيء يسمح بإقامة  ادنطوال النهار مع زوجته، يمكثأن 
خاص به،ذلك في مصلحة القرابة األبوية فالعالقات الزوجية ،كل طرف له دور زواجيه ثنائيةعالقة 

، حيث كالم النساء يكون بعيدا عن لالختيارمفروضة،معطاة وال يوجد أي احتمال أو أي حرية 
الرجال عادة ما هو ممثل بالصمت ،السكوت أين بين الرجل والمرأة لم يكن هناك متواجد حوار 

أن ينادي الزوج أمام أبيه أو عائلته '' عيب''هم فهو ممنوع حقيقي أو حتى مجرد تبادل األسماء بين
،لم يكن هناك مجال لتشخيص ما عدى األدوار الرجل بالنسبة ونفس الشيء بالنسبة للمرأة باسمها
 3'''أم األبناء'' العجوز''أو '' هي''والمرأة بالنسبة للرجل '' هو''للمرأة

  
 

 

                                                 
1 IBID.P19 
2 Héritiers( francoise).Masculin/Féminin.(la pensée de la différence)éd.ODULE JACOB.PARIS.1996.P63. 
3 Lacoste Dujardin (Camille).OP.CIT.PP.184.185. 
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والقصص  أكثر ما هو معاش في األفالم  Camille L ;D هأشار إليكما   مصطلحهذا ال ادن
الزوجية  الثنائيةيحل محل  إذالرومانسية البعيدة عن الواقع الحياة الزوجية في المجتمعات النامية،

الذي صرح  والقرآن اإلسالميةللشريعة  الخاطئغير محققة وغير المتواجدة العنف المتبادل والفهم 
  1وامره لكن بطريقة إنسانيةللرجل بتأديب زوجته عندما ى تنصاع أل

عامة في استعماله،لكن هناك من ينتحل لنفسه هذا االمتياز وخاصة  األزواجهو حق اليتردد *
الزوج،لكن القانون أصبح يمنع هذه التجاوزات ويخول الطالق للنساء اللواتي  وأخواتمنهم الحماة 

ه المجال واسع وعلى ،بشرط وجود إمارات الضرب على أجسادهن وعليتعرضن للضرب المبرح
غير أن العقاب ال ...مصراعيه ألشكال العنف التي ال تترك أثرا على جسد المرأة كالصفع،الركل

من الخروج إلى  المرأةأشكاال غاية في التباين واالختالف ،فلقد تمنع  يتخذيكون جسديا وإنما 
قد يمنعها من مصروف  الشارع،من زيارة أهلها وان كان القانون قد خول لها هد الحق كما انه

البيت،قد يهملها بان يدخل مثال متأخر للبيت،كما أنه قد يرفض المعاشرة الجنسية أما في حالة 
غير أن الزوجة ليست عزالء من كل سالح ، إلى طرد زوجته من الغرفة األمرالشجار قد يصل به 

أسرتها على أسرة يمكنها أن تؤلب الرجال من  إذفي مواجهة القوة التي يتمتع بها الرجل 
زوجها،كما أنها تستمد قوتها كذلك من افتعالها الكراهية أي الرفض ألي اتصال سواء بالكالم أو 

مع زوجها،قد ترفض إعداد الطعام أو تعده وتتعمد إفساده أو تتأخر في الطبخ في وقت  باإلشارة
الزوج واألبناء لكي  وقد يكون أخر ما تفعل هجران البيت الزوجية وترك..خروج الزوج من العمل

من العنف الممارس من  أخركما هناك شكل  األطفاليتخبط الزوج في أعباء البيت ومتطلبات 
من  يفو هو العنف الطقوسي الممثل في الشعوذة والسحر لغاية التخف أالطرف النساء ضد الرجال 

  2خوفا من الطالق أو أزواجهنمن قبل  عليهنالعنف الممارس 

*Roussel(Louis)  يقول حول الحياة الزوجية''la vie conjugale ''' أننا عندما نعزم على الزواج
 le mariage[حيث قال بصريح العبارة األبيضأو نقبل على الزواج الناجح فهو حدث،يتعدى الفستان 

ce n’est pas la robe blanche [ للزوجين معا  من تقاسم الحديث والكالم  يقرار تنائ ثنائيةفهو حياة 
 كل هذا يجمع الزوجين لكن في الواقع...خلقا ليعيشان الدوق،الحب،الحنان،االحترام والمرأةفالرجل 

         3واإلنفراد،سواء من طرف الزوج أو الزوجة لالستقالليةالعكس تماما ألن  قد يميل أحد الزوجين 
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تعتبر الزوجة بأن  أن أوالزوجة، أوالمطلق والمتابعة من قبل الزوج  االشتياقبمعنى اليجب *
بالنسبة للزوج،يجب دائما ترك المجال مفتوح وترك المسافة لجلب  الشيءالزوج ملك لها نفس 

تجنب  وأيضا ةوالرتابالحب التفاهم وخاصة لتفادي الروتين   لالحتراملترك مكان  األخرفضول 
تي هي إنجاب أطفال القلق واإلزعاج أو لعدم خلق إزعاج بين الطرفين،لكن الزواج يعني مسؤولية ال

وبمجرد تصور البعض من األزواج لهذه المسؤولية التي تعني في حقيقة األمر تكوين عائلة ينتابهم 
عند بعض األزواج الذي  محبذمن التقصير فيها وغالبا ما يصبح الزواج  غير  القلق والخوف

همهم هو العمل من أجل يشبهونه بالسجن بالتالي تحدث النزاعات الزوجية والعدائية،أين يصبح كل 
حاليا أصبحنا نشعر وكأننا نحن الدين نخلق [األكل وإنجاب األطفال من هنا يتعجب الباحث قائال

 لنبدوسيلة  أصبح آلناالروابط بقوة وبشروط،فيما مضى كان المجال واسع لتطور الروابط 
Aliénation[1  

 اإلعالمزواج،حيث يرى أن وسائل كما أثار نقطة هامة جدا لها عالقة باإلعالم وبإشكالية ال*
وصفت بشكل مفرط ومهمل للعالقات الجنسية الشرعية وغير الشرعية أي  ألنهالعبت صدى كبير 

التي جلبت .. تناقلت عبر السينما،المجالت نماذجأنها وضعت على الواجهة الحياة الجنسية العائلية،
مماثلة في حياتهم الزوجية  تسلوكياتصورات المتفرجين الدين من خال لها سوف يسلكون 
ببعض الطرق ووسائل منع  باالستعانةوالغرامية،ليس هد فقط كما أن التطور البيو لوجي سمح 

النسل من جهة لكن  من جهة  أخرىا الحرية الجنسية أصبحت  تنظيمعلى  المرأةالحمل لمساعدة 
ة ،حيث في الماضي كان كل هذه التغيرات أترث على الزواج مباشر...سهلة للنساء والبنات أيضا

،حيث كان يتم البحث عن الزوجة لغاية األسرة أمتصبح  المرأةهناك تسلسل في مراحل الزواج أين 
  2'اجتماعي للزواج اعترافاالرتباط االجتماعي الشرعي ووالدة الطفل كانت بمثابة 

ط القرابية وحماية الزواج كانله بعد اجتماعي،غايته التضامن العائلي والحفاظ على الرواب أنكما *
االجتماعي وليس فقط مدخل للحياة الجنسية  لالنتماءهو مدخل إلى مسؤوليات الكبار ورمز  األبناء

 اإلعالماالجتماعية بما فيها وسائل  األنساقعلى حد تعبير المؤلف،لكن التغير االجتماعي في كل 
أصبح يشكل عبئ كبير وتطور المستوى المعيشي،النظرة للزواج وكيفية الزواج تغيرت حيث 

ومسؤولية،فاليوم ما أصبح يهم منظومة الزواج االحتياج للحياة العاطفية والغريزية بمعنى الزواج 
المسؤوليات في النهاية عن طريق هذه  تأتيتم  األولىإلشباع الرغبات الجنسية في المرتبة 

 .اج بالرباط المقدسالممارسة يكون الفرد قد تجاوز العرف والتقاليد التي كانت ترمز للزو
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  :الخلفية األسرية االجتماعية للزوجين 2
تعتبر الفترة التي تمر بها الفتاة، بين بلوغها سن الرشد والزواج أساسية في حياتها،فكل تربيتها  

داخل البيت تهيئها لدور الزوجة ،وهي تربية تقوم أساسا على إعدادها لوظيفة الزوجة واألم من 
لكنها تربية تحرمها بالنتيجة من كل احتمال ..تناء باألخوة الصغار واألخواتغسيل،طبخ،خياطة ،اع

للتطور في الثقافة الجنسية الخاصة باألنثى باستثناء تركز كل همها وانشغالها على حماية جسدها 
،بمعنى حماية بكارة الفتاة وسمعتها،لذلك تحرص األم على حماية بنتها من خالل اإلقفال عليها بين 

 جدران ومنعها من كل اتصال بالرجل،وجعلها تعيش في عالم يسوده الفصل الجنسي التام أربعة
فكرة  األسرةمخالف لها وخاصة مع تقبل  نموذجالذي أصبح اليناسب الحياة العصرية،كما أنه 

،فاألسر تسعى لتمكين فتياتها من الذهاب إلى المدرسة تعليم والعمل للمرأة الذي بدوره له دوافع 
تهن الحتالل مراكز مشرفة لكي يعود ذلك بالفائدة لألسرة،ويجلب  للبنت األزواج الجيدين وتهيئ

،أو على مكان العمل ةالتعليميوهذا أمر حسن ولكن الفتاة التي تتردد على مؤسسة من المؤسسات 
هي فتاة تخرج من البيت وتسير في الشارع،أين تجد فضاء ال رقابة لألسرة عليه كما أنها ستخضع 

الم الخارجي هذا ما يجعلها في تأثير الع ''سمية نعمان جسوس''نوع أخر من التأثير الذي أسماته ل
مواجهة عالمين،العالم التقليدي الذي هو البيت والعالم العصري بمغادرتها للبيت والذي يحيط بها 

  1طوال اليوم تتساءل الباحثة أي العالمين سيفوق األخر؟

  
تالف بين الصبي والبنت،فسلوك األسرة يختلف بحسب جنس المولود كما يقام مند الوالدة اخ*

والدة الذكر يكون أفضل من خبر والدة األنثى،بل هناك من يرفضن إطالقا أن الجديد حيث خبر 
فقد يحصل مند البداية أن يتم  واألنثىالتمييز بين الذكر يبدأ اللحظة  المولود بنت،من هذه يكون 

،لكونه ذكرا ومحتاجا إلى المزيد من القوة وقد أختهعلى مدة إرضاع  زيادة أشهرإرضاعه لبضعة 
تبين أن العديد من النساء يقمن بهذه المفارقة  التميزية في الرضاعة بين الولد والبنت جريا على 

البنت  إرضاعشهرا واقتصار مدة  25االعتقاد التقليدي الذي يدعو إلى إرضاع الصبي فوق عامين 
،هذا االعتقاد ال يمت بصلة للدين اإلسالمي الحنيف  شهرا 22دون عامين تقريبا أقل من الذكر أي 

   2الذي حدد مدة الرضاعة حولين كاملين،ال فرق في ذلك بين الذكر واألنثى
ووصينا اإلنسان بوالديه حملته '' كما قال اهللا تعالى في كتابه الكريم بعد بسم اهللا الراحمان الرحيم

  ]14[سورة لقمان اآلية'' ولوالديك وإلي المصير ياله عامين أن أشكر لأمه وهنا على وهن وفص
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قد  االجزائر، لكنهتصورات ميالد الفتاة في المغرب هي متشابهة لتصورات ميالد ها في *
 النعوتتتجاوزها في النعوت التي وصمت بها البنت في مجتمعنا الجزائري والتي هي مزيج من 

تتجانس في عدم قبول أو رفض ميالد في األخير  األخرى، لكنهة السلبية التي تختلف من منطق
'' الحشمة'' العار''تعني  في المجتمع الجزائري األنثىو تفضيل التبكير بالذكر،كانت زيادة  البنت
هدا ما كان ممثل بقوة في أسرنا التقليدية، حيث والدة الذكر كانت تقابل بالزغاريد كتحية '' كارثة

  1سوف يحمل اسم العائلة  ويحفظ القرابة والنسللميالد ذكر الذي 
  

صحيح أن ميالد الذكر في األسرة التقليدية الجزائرية كان يعتبر حدث ومناسبة سعيدة مقارنة * 
باألنثى لكن اليجب أن نعمم ذلك على كل واليات الوطن،حيث هناك البعض من سكان األوارس 

،بل عند ميالد بنت أمهات األبناء المتزوجين لآلباء بالكآبة يبعث شيءمن اليعتبرون ميالد األنثى 
بفضل اهللا [..ويضيف قائال على لسان بعضهم]  ولد بنت يعطيك  أعطاكاللي [ يخففن عليهم بقولهم

بقسط من الحرية  الإلشارة فقط أن النساء األوسيات قد حضين..] وبحمده أن األم بصحة وعافية
في حق  فومجحن رد فعلهم عند ميالد بنت سلبي للغاية مقارنة بنساء منطقة القبائل الذين يكو

وكأن [..أهل البيت عند  اإلعالن وليس التبشير بزيادة أنثى يصف الباحث قائال حيثالمولودة 
ولد عضو إضافي،دخيل في العائلة معه ال [رب العائلة غالبا ما يقول] الجدران تبكي كل شيء بارد

  2]أعدائي أقاومأعمر بيتي ومعه ال 
 

ها يوم والدتها أصبت أم[ بنت فيقال عنها في منطقة القبائل أنجبتأما فيما يخص األم التي * 
[ رأيهمفهي تشكل عبئ تقيل عليها،ألنها سوف تفارقها وتكون لعائلة غريبة فهي حسب ] بالحمى

هدر لها طفلة سوف تعاني وت[ والنساء تعبر قائلة  ]سنة ويؤكل في حساء ليلة واحدة تعديهكاألرنب 
ألنه حسب قولهم سبب وصف ميالد البنت بالمصيبة راجع ] شبابها في تربيتها،اهللا ابتلها بمصيبة

لذلك خالل فترة المرأة في المغرب العربي كانت تتمنى أن ] جعل اهللا طفلة  تولد من طفلة[أساسا
نس غير طفل من ج مستبعدة أن تكون حاملة ألنثى التي هي عبارة عن '' ذكر''تكون حاملة لولد
واالحتقار اللذين هما سمة من سيمات العنف الرمزي الموجه ضد الفتاة حتى  النبذمرغوب فيه أي 

 ألنهامن عمرها  األولىالنفور من البنت،سوف تشعر به في المراحل  هدقبل الوالدة،كما يعتبر 
 3تحتاج إلى تكفل من قبل أمها ولرعاية مستمرة
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ية حول ميالد بل حتى قبل ميالد األنثى من منطقة ألخرى تبعا نالحظ كيف تختلف النظرة والرؤ*
هذه النظرة القاسية والمجحفة لجنس األنثى مازالت معمول بها في منطقة  أنللعادات والتقاليد،كما 

 حدة من الريف،ألننا مازلنا نقرأ ونسمع حدوث  بأقل في المناطق الحضرية وحتىالقبائل بقوة 
  ركود المرأة وراء إنجاب ذكر حتى ولو كان لديها العديد من البناتانفصال بسبب ميالد بنت و

ما  ك، لذلأو كانت مريضة يبقى للذكر شأن عظيم في األسرة الجزائرية مقارنة بميالد األنثى 
بقسوة وبعنف لكي  ا، وتربيتهبدنيا بسبب نبدها قبل والدتها رمزيا أوالعنف الممارس ضد المرأة 

كلها تعاليم وأساليب تربوية ...ا، عرضهحياءها ،شرف وكرامة العائلة من الذي هوتصون شرفها 
 ةالهيمنة، القوبين  تتراوحموجهة للفتاة مند نعومة أظافرها على غرار واختالف تنشئة الذكر التي 

  .والحرية
  
التي التلد سوى االنات التي كانت تتعرض للطالق فهي  أيضا األمنعكس على اهدا التحقير من *

في منطقة  األقاويلهكذا تتردد ] ليس لها أبناء نعم لديها بنتين[..مثل العاقر حيث يقال عنهامثلها 
 اكانوأي  األميعتقدون بأن جنس الطفل محدد من قبل  اكانو أنهمالقبائل على وجه الخصوص،كما 
ة على هي الوحيدة المسؤول المرأة أن،كما أنهم كانوا يعتبرون األبيجهلون على انه محدد من قبل 

  1'فالمرأة تشعر باإلهانة واإلذالل كونها لم تعطي في ذلك اليوم ذكرا''،العقم
  

« la femme se sent humiliée ;ce jour de n’avoir pas donné un garçon »  
 
إذن في مجتمع ذكوري وحدهم الرجال الذين يحضون بقيمة كبيرة،ألنهم يعززون النسب األبوي *

واقف الصعبة كما أنهم يعمرون ويبقون في العائلة لكي يحافظون على بالعمل،المقاومة في الم
سوف [..الثروة ويصونونها فهم بمثابة رمز للقوة،بينما اإلناث على حد تعبير سكان منطقة القبائل

  سنة 16-12بمعنى مفارقة بيت األهل وااللتحاق بالبيت الزوجي،بداية من ] نيثرين منزل األخريي
لوعاشت بعد الوالدة أحسن [ لى البنت في نفس  المنطقة على وجه الخصوصكما أنه كان يقال ع

،مند الوالدة تعي ]تستطيع أن تستعمل في خدمة البيت،أما اد ماتت ال يهم هناك مكان في المقبرة
األم أن عالقتها بابنتها هي مؤقتة مقارنة أو عكس عالقتها بالذكر،التي تتصف بالمشجعة في كل 

،االجتماعية ألنه في المقابل األنثى تشكل خطر بالنسبة للنسب األبوي بمجرد المناحي العاطفية
 2خروجها من عائلتها لتدمج في عائلة أخرى

 
 
 

 

                                                 
1 Ibid ;pp.69-70. 
2 Ibid ;p70. 
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فهن يشبهن بالسفيرات الممثالت للنسل،الذي سوف يحكم عليهن من خالل نمط تنشئتهن وكذلك *
ب تربية الفتاة في إطار العائلة باإلناث،لذلك يجشرف العائلة الذي هم غاية في األهمية والمتعلق 

فتعتبر تنشئتها  نالتقليدية الجزائرية في سن مبكرة جدا وجعلها امرأة،أي تنشئتها وإعدادها لألخريي
داخل األسرة تنشئة أساسية وقاعدية أكثر من الذكر،لدى يقتضي تعليمها ضوابط وقواعد التصرف 

تمثل تلك الممارسات واألساليب التنشئوية والطريقة بأن تكون امرأة كاملة في مجتمع ذكوري وت
ضبط الكالم،الصمت،االعتقاد دائما وأبدا بأنها قاصرة وضعيفة،هشة وبأنها تشكل خطر تجلبه 

أي تحسسيها بأنها تحت السيطرة والهيمنة كضرورة حتمية أسلوب تنشئوي أسري الزماها ..لعائلتها
  1مند الوالدة

  
 

ية  للزوجين تعمل على إثارة كل أشكال العنف ليس فقط للفتاة كما أن الخلفية األسرية االجتماع*
لتلك التنشئة وخاصة ما إذ كانت سلبية ،وخاصة اإلهمال الذي يتلقاه الزوج في  بل للذكر نصيب

سن الطفولة وخاصة إدا كانت تنشئته تتصف باإلهمال والرفض من قبل األم،أو زوجة األب هذا ما 
ة المستقبلية،فيصبح ال يتقبل نفس المعاملة من زوجته ولو في أبسط ينعكس سلبا على حياته الزوجي

األمومي يصبح وظيفي في حياة الزوج بالتالي يصبح يرى أن النساء تتشابه  اإلهمالاألمور ألن 
والرفض الذي تلقاه في سن مبكرة ،لذلك تترسخ في ذهنيته أن زوجة أبيه  اإلهمالكلهن في صفة 

عتبرأي تصرف مهمل من قبل زوجته أو رفض ألمر ما طلبه الزوج من لذلك ي..وزوجته متشابهان
حيث يقول المؤلف في هذا الصدد ..زوجته بمثابة عنف زوجي مماثل للعنف في مرحلة الطفولة

  2]وكأنها أي زوجته مسؤولة على إهمال أمه أو زوجة أبيه له[..
  
وعنيف،فهن يرجعن ذلك إلى  عدوانيأما رد فعل النساء اتجاه الحياة الزوجية الفعلية أمام رجل *

وضحية اختيارهن الفاشل للزواج،كما أنهن يؤولن ذلك على أن الزوج غير '' ضحية القدر''القدر أو 
والندم لهؤالء الزيجات اللواتي كن يتوقعن أن  اإلحباطمهيأ للقيام بدوره االجتماعي،أيضا هناك 

 بين الجنسين األدوارومتقلبين نقلب  أسوء همأنأزواجهن مثال للحب والثقة لكن فيما بعد اكتشفن 
لدلك نظرا لالختالف بين الرجل والمرأة يظهر العنف الزوجي الذي هو متعلق إلى حد ما بالخلفية 

 3األسرية واالجتماعية لكال الزوجين
 
  

 

                                                 
1 Ibid ;pp.72-73. 
2 Houel(Annick) Mercader(Patricia).Crime passionnel ;Crime ordinaire.OP.CIT.P86. 
3 Ibid.P86. 
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  :عادات وتقاليد الزواج الجزائري  3
نشير إلى تقاليد الزواج عبر  أن الجزائرية،ال بأس األسرةنتطرق إلى نظام الزواج في  أنقبل 
في أشكال وصور  اإلسالمحيث كان االقتران الشرعي بين الرجل والمرأة يجري قبل  التاريخ
فال سبيل في هذا الحالة من  والحماية من قبيل قبيلتها، اإلعالةعلى  األمأين كانت تعتمد فيه  متنوعة

لى الطفل،ألن العفة  لم تكون لديها قيمة تصور إمكانية وجود أبوة إدا لم يكون للوالد أي حق ع
كبيرة في تلك المجتمعات،كان هد النوع من الزواج يتيح قدرا كبيرا من الحرية الجنسية وإلى جانب 
هذا النمط كان يوجد كذلك زواج البعل دو اتجاه النسب األبوي وهو اقتران يعود فيه الطفل إلى 

ساسيا،ويكون التحكم الصارم في ممارسة المرأة مجموعة األب أين تكون معه األبوة مفهوما أ
،وتعتمد الزوجة في هد النوع الثاني من الزواج على الزوج الجنسية مما ال يدع شكا في هوية الطفل

  1في اإلعالة والحماية

  :كما عرف النكاح في الجاهلية أربع أنواع

  :نكاح االستبضاع*

حسن الهيئة والخلق وقد ذكر أنه كان  ال،حيث يمكن للزوج أن ينكح زوجته رجال أخر يكون جمي
يوجد في شبه الجزيرة العربية بعض الرجال من الفحول الحقيقيين فكان يلجأ إليهم طلبا لتحسين 

  النسل

  : نكاح الرهط*    
جنسيا بامرأة واحدة لمدة يقع االتفاق عليها مقدما ) مادون العشيرة(تتصل فيه مجموعة من الرجال

ختارت من بين هؤالء الرجال من يكون أبا لطفلها وال يجوز للرجل المختار أن فإذ حملت المرأة  ا
  .يتنصل بأي حال من األحوال من هذه األبوة

  : نكاح البعل*   
وهو أن يطلب الرجل المرأة للزواج من أبيها أو من وصي عليها مقابل صداق يدفعه فيها ويباح 

  .حدةيتوج بأكثر من امرأة وا نله في هذه الحالة، أ

       :نكاح البغي*

ترفعه فوق بيتها أي هؤالء '' بعلم''وهو أن يعاشر بعض الرجال امرأة ممن يتعاطين البغاء وتعلن 
 2''ذوات الرايات الحمر'' النساء كانت تسمى

                                                 
1 Mernissi (Fatima) : SexeIdeologie ;.Islam.édition.TIERCE.PARIS.1983.P73 
2 Bouhdiba (Abdelwahed) : la sexualité en Islam ; édition.P.U.F.PARIS.1979.P230. 
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و زيادة عن هذه األشكال من النكاح،وجدت في شبه الجزيرة العربية كذلك أشكال أخرى من *
نكاح الصبي ويراد به االتصاالت الجنسية باألسرى ونكاح البدل ويعني االقتران غير الشرعي ك

الرجالن زوجتهما فيما بينهما الرجوع فيه وعنه ،أيضا هناك نكاح اإلماء هو أن يرسل السيد  لبتباد
ونكاح الصغر وهو أن يتزوج الرجل امرأة بشرط أن يتزوج وليها  بأمته إلى صديق من أصد قائه 

لكن بمجيء اإلسالم فلم يبقى من تلك األنواع سوى نكاح البعل والمتاجرة بالعبيد ..من جماعة الزوج
 1واألسرى

و قد كانت الغاية من منع أشكال النكاح األخرى، هو االستيقان من األبوة ولسيما عندما تعرض *
 مشكلة الميراث وعندما يكون من الممكن وقوع زواج من محرم،فالطفل الذي يولد من امرأة اتصلت

بعدة رجال يختل نسبه أو اليكون بمقدور أحد أن يؤكد بأن ذلك الزواج قد حدث مع أحد المحارم 
هذا من جهة كما أن اإلسالم من جهة أخرى متع الزوجة بقسط من الميراث لكنه منع عليها الحرية 

 2الجنسية ،وهذا لكي يحصل اليقين التام من انتساب الطفل إلى الزوج

وبعده وقبل  اإلسالمشكال النكاح عبر التاريخ في الوطن العربي،قبل مجيء سريعة أل إشارةهذه *
 المرأةوضعية  إلىنشير  أنالتقليدية الجزائرية،ال باس  األسرة إطارالخوض في كيفية الزواج في 

 بتغير طراز العالقات االجتماعية من خالل أخرىة االستعمار الفرنسي وكيف تغيرت مر إبان
  .ي، أو الخمارظهور الستار النسو

الجماعة القرابية لكنهن كن  أعضاءفيما مضى النساء في المجتمع الريفي،لم يكن يتسترن من *
 فالمرأةلجلب الماء  أوالحقل  إلىللذهاب  األغرابالتي اليتواجد فيها الرجال،أو  األوقاتيتبعن 

ن تواجدها كان ،لم تكن ترتدي الستار وتجهل معنى الحجاب ألاألغرابكانت محمية من نظرات 
 االهانةبحرية كانت تثير االحتقار  المرأةحيث مسالة خروج '' حبيسة المنزل''رهين المنزل أي 

  3الحضرية المرأةخمار  أوستار  تبنتالقرية يتنكرونها كقروية  أفرادكانوا  أينلرجال العائلة 

 أمامهو بأن تظهر فقط و إالتحافظ وان تتمسك بسلوك  أن ب، يجالمدينة إلىفالبدوية التي تنتقل 
ظهور الستار أو  د، حدالجزائري عتبة الباب منه تحول وتجمع العالقات االجتماعية في الريف
 4الخمار الذي بدوره سمح بتحرك وانتقال النساء ضمن األغراب

  
 

                                                 
  . 63ص 2003.المغرب.مركز الثقافي العربيال 1عبد الرحيم حزل ط:تر) الجنسانية النسائية في المغرب( بال حشومة:سمية نعمان جسوس  1
  . 63ص.نفس المرجع  2

3 Bourdieu( pierre).Sayed(Abdlemalek) :le déracinement(la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie) les 
édition de MINUIT.PARIS.1964.P132. 
4 IBID, P132. 



 146

 إنجابالمنزلية وخاصة  األعمالالتقليدية،هي شيء تابع لها دور محدد في  األسرة إطارفي  فالمرأة
مستعبدة ومداس عليها لكن رغم  آراءهاكور على وجه التحديد ،كما أنها كانت متكتمة ومتحفظة في الذ

 والذلال تتسم بالخضوع المطلق  أنها إال التقليدية األسرة إطاركل هذه الممارسات العنيفة بالمرأة في 
الممارسات النسوي أي   بل المجتمع النسوي هو مجتمع قوي من خالل ممارسته للعنف الطقوسي

 أطفالهالغاية االحتفاظ بالزوج لنفسها،معالجة  أوضمان السيطرة  المرأةالسحرية التي من خاللها تطمح 
 األعمالببراعتها في المهن الحرفية،الزراعية،  أيضاالتقليدية عرفت  األسرة إطارفي  فالمرأة
ة السحر حيث كانت تعتقد وممارس الشعوذةكانت تحافظ على مكانتها عن طريق  أنها إال..المنزلية

 تلتجئالجيران،لدلك كانت  أوالعائلة  أفرادافتعال التي هي من   والعقم واألمراضبوجود العين الحاسدة 
  1من السحر عن طريق سحر مضاد أبنائها,لمثل هذه الممارسات لحماية نفسها،زوجها

عالمها البيت اليمكن بحال  رأةوالمعن العالم الخارجي الذي هو عالم الرجال،  المرأة إبعادقضية  إن
وتهميشها عن العالم  المرأةعزل  إنالتقاليد كسبب وحيد، صحيح  إلىفقط  إرجاعه األحوالمن 

نجد لها  أخرية التقليدية،لكن من جانب ائرالجز األسرةالخارجي هو مفسر بخلفيات قوانين ومكانة 
الجزائرية  من اغتصاب ،قهر واعتداء  المرأةتفسير وتبرير واقعيا مرس في فترة االستعمار في حق 

للمواطنين الجزائريين فالمجتمع  وأساءتوممارسات استعمارية قمعت  أساليبكلها ...أسرتها أعين أمام
وجعل التواصل بينهم على الهامش منه وحده  وهو الحفاظ على نساءه أالالجزائري قام بعمل مضاد 

  2غربيعالم الرجال الذي غامر في مواجهة المجتمع ال
التقليدية كانا  واألسرة اإلسالم أنوقبل كل شيء  أوال اإلشارةالجزائرية،يجب  األسرةلمعرفة خصائص 

  3الذي حافظا على هوية الشخصية الجزائرية وحال دون دوابانها في الثقافة االروبية األساسيالحصين 
وثقافية وعقائدية وبنمط  خيةتاريالتقليدية،ارتبط بظروف  األسرة إطارفي  المرأةادا اختالف مكانة 

تقان وبجد ومشقة  إلبناء بيتها الزوجية ب المرأة إعدادتنشئتها القاسية الذي كان الهدف والغاية منها هو 
ومن دون كلل و هي في سن مبكرة، لكي تصبح مرشحة  للزواج مبكرا وتقوم بكل ما تعلمته من قبل 

'' كما تسمى بالدارجة  أوفي اختيار الكنات  األزواج أمهات،هنا تكمن سلطة وأكثروالدتها بل 
 .''العروسة

 
دراع الميزان    أو  القبائلالتقليدية الجزائرية، الرجل هو السيد المطلق في منطقة  األسرة إطارفي *

كانت  المرأةفي كل واليات الوطن عموما  كل هذه المناطق و....، لغواط الصحراء تبسهتلمسان،
الرجل يمارسها فعليا و رسميا هذه  أينبسلطة حقيقية   تحض حافز الرجلتعتبر كائن سلبي وبدون 

العائلة  إطارللعروس  حيث  الزواج في  األمالسلطة تترسخ في المناسبات الكبرى والتي هي اختيار  
                                                 

1 Zerdoumi (Nefissa) : enfants d’hier.OP.CIT.P38 
2 IBID,P.38 
3 Durand (Jean.Pierre) Tengou(Henry) : l’Algérie et sa populations. édition COMPLEX. PARIS. 1982. P185. 
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 يتم دلك بعد نصح من الجيران،''  األم  المرأة'' التقليدية وكيفية اختيار الفتاة المناسبة كان تحت سلطة
التي سوف تصبح الزوجة المستقبلية  مألوفة أسرةفي  أوالدين شاهدوا الفتاة في الحمام   ألقاربا

تستخبر زوجها  اعلى الخطيب الذي يطلب ابنته متستعل، ليس هذا فقط  فوالدة الفتاة نفسها البنها
يد شروط المستقبلية لتحد الكنهالزوج يتدخل لتحديد موعد مع والد  األبالمسنين،أين  واألقارب

الصداق أو المهر،أين الزوج يستوجب عيه جلبه للزوجة المستقبلية في مدة أقصاها ستة أشهر قبل 
ألنهم لم يتعارفان وهم  الزفاف منه لم يكن هناك مجال االختيار والتعارف ال للفتاة الشابة وال الشاب

  1.ليلة الزفاف األولىفتيان بل يتعارفان للوهلة 
  
في  Camille.L.Dأقره أي من شان النساء هذا ما  األمهاتستقبلية هو من تدبير الزوجة الم فاختيار*

 استهلالتقليدية   األسرةحيث عرض في كتابه عادات وتقاليد des mères contre les femme  ’كتابه
تزوجه من فتاة  أن أرادتقبائلي لديها ابن من زوجها االول  أصلعرضه بسيرة ذاتية الم مغتربة من 

الل هذه السيرة خمن  .الزوجوليس  األمتكون منحدرة من عائلة  أنوعلى وجه الخصوص   ريفية
المنحدر  االفتاة، نسبهعرض المفكر بالتفصيل لمراحل الزواج انطالقا من الزيارة االستكشافية لبيت 

م يكن فالزواج ل...جمالها اوتربيتها نظافتهالتأكد من حسن أخالقها  المستقبلي معمن نسب أم الزوج 
 المؤلف أناليحسن االختيار الصائب وخاصة  بأنهاالبن بل برغبة الوالدة التي كانت تعتقد  بإرادة

وصف الزوج باالبن الخاضع المه الذي يساهم في مصاريف البيت  وعلى وجه الخصوص يثق كثيرا 
  2في والدته وفي كل ما تقوم به

  
 حدثتبصورة مطلقة صحيح انه  أوم تختلف تماما التقليدية ل األسرة إطارمقاييس اختيار الزواج في 

أو  من  أصل قبائلي ال تقبل أن تناسب رجل األسرةاالجتماعي،حيث كانت  األصلتغيرات في اختيار 
مازال البعض من  ألنههذا االعتقاد كان منتشرا بقوة ولم ينتهي بل قلت حدته من أصل عربي  امرأة

 .نفس الشيء بالنسبة للرجل األصللنفس بناتهم إال  ليزوجنالقبائل المرابطين 

  
أما حاليا الكثير من الرجال والنساء ،يعتقدن بأن االختيار الفردي أنجح من االختيار السابق أي الذي *

العرف االجتماعي الجزائري،حيث يتمثل هذا النمط من االختيار الفردي على  إطاركان معمول به في 
والرجل يعتقدون بأنهم أحرار في خياراتهم  المرأةليم أي كل من التع أوالتعارف في مجال العمل  أساس

 والمرأة تسوية العالقة  التي لقرر الرجما  إذالزوجية لكن في واقع األمر يحدث العكس تماما وخاصة 
 األمرويصبح  عدة أبعاد ويأخذهنا كل شيء يتغير ...الصداقة بالزواج أوبنيت على أساس التعارف 

                                                 
1 Zerdoumi (Nefissa) OP.CIT.P38. 
2 Lacoste Dujardin (Camille) : des mères contre les femmes.OP.CIT.P21. 
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بالتقاليد والعرف وما يكون على  المتشبثاتالنساء  أخرالجيل الماضي بمعنى  كله في زمام نساء
الرجال سوى إعالن الشكل الرسمي والظاهري للزواج الذي تم إقراره من طرف النساء مسبقا بل ابعد 
من ذلك حتى الموافقة والرفض تدخل في صالحية المرأة أكثر من الرجل،ألن الموافقة متبوعة بمقاييس 

 المرأة،فالدعم الحقيقي  يكون من طرف  إتمامهاما م  ض كذلك له مقاييس وعناصر وقفت حاجزوالرف
امافي حالة  واستقراره  االبنوخاصة عندما تعجبها الفتاة وعائلتها التي تعكس بالنسبة للحماة راحة 

فسه الفتاة  بن اختارالذي  االبنوبطريقة غير مباشرة من قبل والدة  األحيانحدوث الرفض في غالبية 
طريقة االستقبال ،شكل المنزل ، (الذي تعرف عليها  فالرفض قد يأتي على صور وأشكال متعددة منها 

النظافة، المعاملة، أصل الفتاة أو باألحرى السيرة الذاتية  للكنة المستقبلية  عدم االرتياح، طريقة الكالم،
 الجزائرية والدة الزوج بعين االعتبار المرأة ذهاتأخكلها مقاييس  )األخالقيةوخاصة الناحية الجمالية ثم 

الكثير من النساء  أن، فالنظرة التقليدية للزواج لم تزول رغم وبحساسية كبيرة لقبول أو رفض الفتاة
والرجال يعترفون بوجود الزواج العصري المبني على الحب والتفاهم بين الزوجين عكس ما كان 

،نحن  شعرون بوجودها إال أن وجودها مازال يؤثر بقوة على المرأةهم الي متواجد في الزواج التقليدي
قراءة الواقع االجتماعي الجزائري من  هي ببساطة وما ال يشعرون به نؤكد عكس ما يقره هؤالء 

بتغير  من النساء والرجال على حد سواء العديدالداخل وليس من الخارج الذي أوهم ومازال يوهم 
 سلبي  بشكل للمرأةيؤثر على المسار الحياتي  األمرالذي في حقيقة و  ناألحسمنظومة الزواج نحو 

الذي اليعيبه شكله وأفعاله بقدر ما يعيبه جيبه بل حتى الجيب أصبح  مضاعف وكبير مقارنة بالرجل
والذي مازال يرجع سبب  الرجل الذي ال يعمل حساب اليشكل عيب ألن المرأة خرجت للعمل على

سمح لها بالعمل  ةلكنه بالموازامهن الرجل و  اقتحامها خروج المرأة للعمل و البطالة للرجل سببها
  ).بعض النسا ء المتزوجات والعامالت( واحتياجه لنقودها بفضل سلطته عليها

تعاني من عبئ الشروط والمواصفات التي تفرضها وتلزمها عليها  ءالعز با أصبحت المرأة الجزائرية
األولى قبل الخطبة الرسمية فهو واقع وممارسة تقليدية يعاد  االستكشافيةة والدة الزوج من خالل الزيار

،لكي تصبح زوجة وأم تبعا للعرف االجتماعي العام والخاص بكل منطقة من مناطق الوطن إنتاجها
يجب أن تكون من عائلة ذات نسب،فتية، متخلقة ، الهي بالطويلة وال هي بالقصيرة كما اليجب أن 

نحيلة أي أن تكون ممشوقة القامة ،تحسن الكالم واالستقبال وال تكثر من الثرثرة والكالم تكون بدينة أو 
في حالة ما اد لم تعجب  األولىبالتالي قد ترفض الفتاة من خالل الزيارة  ومن دون معنى إذنبدون 

جاهاتها حتى وان كانت متخلقة لكنها عادية  الجمال فان ذلك يؤثر على نفسيتها وفي ات والدة الزوج
أكثر جماال واقل  أخرىعقدة الشعور بالنقص عندما تقارن نفسها  بفتاة  إلىنحو الزواج وقد تتعرض 

التغير االجتماعي  ،بلللمقاييس التقليدية  إنتاج إعادةمنه ليس هناك فقط ، بالزواج حضتتربية  لكنها 
عقيدا من المقاييس التقليدية التي المقاييس الحالية أن تكون أكثر ت هذه  تكاد جديدة حيث مقاييسافرز 

الفتاة والطاعة أي  أخالقوكدا  واألصلكانت توازي بين الشكل المعقول وتؤكد على سالمة النسب 
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الذي  الشيء الذي يفتقده الزواج في يومنا هذا من ناحية االختيار الفيزيولوجي اتسمت بنوع من البساطة
بسبب نقص في الجمال،أو  المرأةهلونه حاليا أن رفض وما يتجا يركز كثيرا على الشكليات والمظاهر

فالمكان قد يعكس مدى  ..أو الفقر بأن تكون ساكنة في بيت غير الئق..''بايرة''أن تكون كبيرة في السن
ة التقليدية حيت كانت نظافة أو عدم نظافة المنزل وأفراده ،هذا ما كان ممارس بقوة في إطار األسر

للتأكد من نظافته هل '' إلى بيت الخالء'' لب من الزوجة المستقبلية  الذهابوالدة العريس أو أخته تط
وهي ممارسة مازالت معمور بها عند أغلبية األسر الجزائرية منه ...توجد فيه مالبس غير نظيفة

نالحظ وجود تداخل بين المقاييس التقليدية والحديثة في الزواج الجزائري بل وحتى إعادة إنتاج نفس 
أو األحكام حول األسر التي ال تعتمد على شروط النظافة بدليل أن الكثير من الحموات وإلى  التفكير

يومنا هذا يرفضن تزويج أبنائهم في حالة تأكدهن أن العائلة   مهملة غير منظمة وتفتقد ألدنى شروط 
'' خاملين'' ''سخينمو'' أو'' معفنين'' الجزائري امجتمعنعائلة كما هو دارج في  أنهاالنظافة الذي يعكس 

لدلك األم الواعية ترفض االنتساب من هذه العائلة حتى ولو كانت '' مشي تع دار'' ''مشي نسا'' أيضا
الفتاة أية في الجمال ،ألن نظافة المنزل تعني الكثير وعلى وجه الخصوص للعائلة التقليدية التي كونت 

نقية كالفتة '' فلفلة'' شاطرة''كما يقال بالعامية  الفتاة على أداء المهام المنزلية على أكمل وجه  ألنها
يعتمد عليها في التنظيف،الطبخ،التربية ،االعتناء بنظافة مالبس الزوج "" امرأة ونصف'' ''ءالبيضا

وهندامه،ألنه في المثل الشعبي الزوج المهمل يعكس شخصية زوجته المهملة والمتهورة التي تتركه 
فهي بذلك قد تجلب المتاعب والمشاكل إليها  و غير مرتبة وغير نظيفةيذهب للعمل بثياب غير مكوية أ

من دون أن تدري وخاصة إدا ما تدخلت الحماة التي التتقبل إهمال الكنة البنها التي تتشاجر معها 
وتحذرها في حالة ما لم تضبط شروط النظافة العامة للبيت وأعضاءه وبخاصة الزوج فإنها سوف 

واج أو على ترك الكنة المهملة التي التعي كيف تحافظ على بيتها الزوجية تحرضه على إعادة الز
نعترف هنا أن الحموات في هذا المجال لم يخطأن تماما،ألن العناية بالبيت والنظافة تعني العناية 

وخاصة عندما يتدخلن وبقوة  بسالمة وبصحة أفراده وتحسسيهم بالراحة ،لكنهن لسن على صواب دائما
ت الحياة الزوجية حيت تتدخل الحماة في كيفية النفقة ومنع ابنها من شراء الهدايا لزوجته في خصوصيا

وان ال يغدقها بالحنان لكي لتتقوى عليه ولكي التستغل الزوجة طيبته فهي أي والدة الزوج تعتقد أن 
المال العطف والحنان على الزوجة سوف ينسي االبن في أمه التي تعبت في تربيته أما من ناحية 

فاغلب الحموات يرفضن أن ينفق ابنهم المال لعائلة الكنة خوفا من استغالله ألنه ببساطة مازال لم يتعلم 
هي أفكار مليئة بالخوف والحقد ... مكائد النساء الدين يعملون على إبعاد االبن على أمه شيئا فشيئا

لحموات لديهن فبعض اعكس وحب السيطرة واإلستحواد والعمل على إخضاع الزوجة للزوج وليس ال
نختم  أبنائهم والعجيب في كيفية تقويتهم على القسوة والتعنيف مع زوجاتهم الحتواءإستراتجية واسعة 

الواقع لمجتمعنا الجزائري،حيث هناك البعض من الحموات اللواتي يكثرن من تعليقنا بهد المثال من 
ا الكنة بل كل إشارة قامت بها إلغاظة الحماة الشكوى ألبنائهم كل صغيرة و كبيرة وكل كلمة تفوهت به
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يدخل الزوج إلى غرفة النوم ويتظاهر على أنه يضرب ويصرخ ا إلرضائهوعلى حد إدعاءات أولئك،
 على زوجته،فقط لكي يتخلص من كثرة الشكاوي والقلق والزوجة نفسها تتظاهر بالبكاء 

  لتتجاوز الحرب المعلنة بين عنف وعنف مضاد ...الصراخو

التي تبحث البنها عن زوجة جميلة تعجب الزوج وبأن  ةلذلك توصف الحماة بالمرأة الشرسة، الممقوت*
، ةيجب أن تكون امرأة قوية لكي تقوم بأشغال البيت، مطيع ا، كمءتنجب أبناء أسوياء، أصحا

م هذه فالعالقة بين الحماة والكنه تنطبع من أول اتصال بينهما بطابع البغض المتبادل وبحك..جدية
،مرتابة أما حذرةمما يجعلها مند البداية  ابنهاالصراعية،فالحماة ترى الكنة امرأة سرقت منها  العالقات

برمته حيث تعتقد الباحثة  التصور القائم على أن الحماة امرأة حقودة تعززه تصور السياق االجتماعي
ات من البنات،بل وحتى ،أذهان الجائز من النساء والصغير أنه تصور مرسخ في جميع األذهان

المتعلمات واألميات على حد سواء والغاية من هذا الصراع المتبادل في اإلستحواد الحماة على ابنها 
  1اوالزوجة على زوجه

لكن لو رجعنا للعادات وتقاليد األسرة الجزائرية،فلم يكن هناك صراع واضح أو قوي بين الحماة *
،هذا اليعني أن كل وع والطاعة ليس للزوج فقط بل للجميعوالكنة ألن الفتاة تربت على فكرة الخض

الحموات متسلطات وأن الكنات دائما مظلومات ،نعني بذلك الفترة الحالية بعيدا عن المرأة في األسرة 
بيوت [التقليدية التي كانت على وعي تام ما يحدث في بيوت األغراب كما كان يقال لها وهي صغيرة 

لذلك ممارسة عليها العنف اليعتبر باألمر الجديد ] لك فإنها تميت على نار هادئةالناس الترحم إن لم تقت
والغريب ألنها أنشئت على القسوة وعلى تحمل القسوة مند الطفولة،على الصبر،الجوع،الصمت التمييز 

كل هذا كان كفيل بتجاوز كل أنواع العنف ..بينها وبين أخيها،الضرب،النعت بأسماء الحيوانات
  2س عليها فرديا و جماعياالممار

 

أال نالحظ من مراحل التنشئة األسرية القاسية للفتاة ،طريقة :فالكاتب يتسأل من خالل هذه الممارسات*
ظهور بعض من التحكم والسلطة األنثوية؟ ...االقتران ،سلطة الحماة على الكنة وسلبية هذه األخيرة 

بمعنى أن يكون النسب  ]في اختيار الفتاة من عائلتها لما ال هي حقيقة جسدتها والدة الزوج [يجيب قائال
سؤال أخر ماذا حصل  ح، ويطرالذي أعطاها هذه السلطة ءالشي وليس من عائلة زوجها من عائلتها،

لم يظهر لها أي دور أو أهمية حقيقية '' الكنة'' عائلة الزوجة[بشأن والدة الزوجة؟ ويجيب على سؤاله 
طار العرف االجتماعي ويعتبر حقيقية وواقع أن زواج الفتاة في األسرة خالل الزفاف،لسبب يدخل في إ

فالنساء يلعبن دورا  ]''يعمر البيت''الجزائرية التقليدية كان له أقل شأن وأهمية من زواج الذكر الذي 
ه حاسما وقاطعا في الزواج،ففي العائلة التقليدية االبن هو الذي يعطي الحرية المطلقة ألمه لكي تختار ل

                                                 
  99ص.مرجع سابق الذكر. شومةبال ح:سمية نعمان جسوس  1

2 Laciste Dujardin(Camille) :des mères contre les femmes.op.cit.pp.54-55 
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الزوجة التي تراها مناسبة في كل األنشطة واألعمال المنزلية ،والتي تعني السلطة المطلقة للوالدة في 
  1عملية االختيار هذا ما يعطيها مكانة للتحكم في زمام األمور

  
والحاضر،وتعقد النظرة بين الماضي  تداخل مقاييسهالعرف االجتماعي الجزائري للزواج ومن  *

تصورات فردية مثالية،يصعب تحقيقها مع ضغوط الحياة  ولوجين الجنسين بسبب للزواج  الحالي ب
،ننتقل إلى الطالق أي أسبا ب  يمس بمؤسسة الزواج كل تغيرلاليومية واختالف الذهنيان الرافضة 

االنفصال الذي هو بحد ذاته مرس على المرأة بصورة التمت للعرف االجتماعي العام وال إلى الدين 
خاص  محلي لحنيف ،إال أنه كان ممارس عند سكان منطقة القبائل الدين كان لديهم عرفاإلسالمي ا

  . في هذا الشأن بهم
  
فيما مضى كانت بعض النساء عندما تسؤ حالتهم مع أزواجهن،غالبا ما كن يتحملن هذه الوضعية التي *

جنسية بسبب عيوب  لاالنحال،لكن شيئا فشيئا أصبحت المرأة تلجا لطلب واحتقار ازدراءكانت تشكل 
 mal formation sexuelles ،العاهة الجنسيةأمراض خطيرة ومعدية تجعل التعايش بين الزوجين مستحيل

والتي تحول دون حدوث عالقة سوية ،هناك أيضا الضرب من دون  التي تمنع حدوث عالقة طبيعية
   االهانةن مسؤوليات الزواج،،سباب خطير وتخلي ع..) أبيها،أمها(سبب،السب،الشتم للمرأة وعائلتها 

« Injure grave et manquement aux devoirs du mariage » خطير والتخلي عن  سباب
 2مسؤوليات الزواج،رفض إعطاء الحقوق الزوجية،سواء من قبل الزوج أو الزوجة إلتمام الزواج فعليا

 

ديا،رفض استقبال والدين ،أال وهو نقل أحد الزوجين مرض معد،إهمال الزوجة إرافعل أخر مهين *
تعتبر كل هذه الممارسات عائق أمام حماية واالحتفاظ بالعالقة الزوجية لكن ...المرأة،الخيانة الزوجية

األعراف المحلية القبائلية كانت توكل الطالق كحق مطلق للزوج،بمعنى هو المسؤول الوحيد على 
ماما في ممارسة هذه الحق من أن نثور أو تطليق زوجته بالشروط التي تناسبه فالمرأة كانت معفية ت

تعصي األوامر فالمرأة في العرف القبائلي كانت معلقة في رقبة الزوج الذي وحده يستطيع فك الرباط 
 احتمالبمختلف أشكال الطالق المشرع بها،كما كانت للزوج مطلق الحرية في  تحضالزوجي،فلم تكن 
،لكن بأثمان باهظة قد تفوق قدرة الخطيب الذي في  لشخص أخر بعد ما يفك رباطها إعادة تزويجها

  3حالة دفعه للمال للزوج،الطلقة تصبح ملكا له،أما إدا لم يستطيع تبقى المرأة في رقبة زوجها

  

                                                 
1 Ibid ;p59. 
2 Pruvost (Lucie) :Femmes D’Algérie.(Societé.Famille et citoyenneté) édition Casbah.ALGER.2001.p197-198 
3 Ibid ;p205. 
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عادات الطالق في العرف المحلي القبائلي تفوق عادات النساء المجتمع اليوناني و الديانة الكاثوليكية * 
وبالطالق وإنما كان الزوج يتعدد و اليطلق زوجته،التي كانت تتخلص منه   التي لم تكن تسمح بالتعدد

عن طريق السم أو كانت تنتحر من شدة الغيرة على الزوج،أو كرهها له،لكن الزوج اليوناني لم يكن 
بأثمان باهظة جدا،و كأنها سلعة كانت تباع وتشترى والذي يعني تجريد  يبيع ويشري في زوجته 

ن إنسانيتها وخاصة أن تعاليم الدين اإلسالمي منافية تماما لهذا العرف  الذي صراحة لم المرأة أنداك م
  نجد له إسما؟

  
لما يكون طلب الطالق من المرأة،  ةتواصل الباحثة وصف حقارة الزوج الذي تزيد حدتها، خاص

لزواج و من دون يبقيها تحت رحمته هذا حتى ولو أعاد ا يمنها يطلب أكبر قيمة من المال، لك اانتقام
إعالمها، والغريب في هذا العرف الذي كان ممارس في العرف القبائلي أن والد الزوجة يكون على 

أين يحدد المبلغ الذي يناسبه وقد يقابل   lefdiعلم واتفاق مع زوجها،فالزوج يطلب من الخطيب فدية 
تي قد تصل إلى رفض فعلي فهو في زيادة مستمرة ومرتفعة، ال timeghdaهذا  المال بزيادة تسمى

إلعادة زواج المطلقة،كما أن الخطيب في حالة دفع الفدية يجب عليه أن يعطي مبلغ من المال لوالد 
مثل هد العرف هو معارض للدين كليا الذي ينبذ وبشدة مثل هذه الممارسات المرفوضة ...المطلقة

ما يريد الزوج تطليق زوجتها يطلقها فاإلسالم نص شرعيا بأن أبغض الحالل عند اهللا هو الطالق،وعند
  1وال يتركها لكي يؤديها أو يؤدي نفسه

بإحسان حيث قال اهللا عز وجل بعد  حفالدين كان جد صريح وواضح في أمر الطالق والنفقة، والتسري
 ] 229اآلية [ سورة البقرة  Ŵفƌمساك بمعروف أو تسريح بƌحسان'ŷبسم اهللا الراحمان الرحيم

  
،هو  عبارة عن بيع المرأة أين الثمن الكريم القرآنلقبائلي هو معرض تماما لما جاء به افهذا العرف * 

إال بعد  تمن باهض جدا أين المرأة ليست حرة نهائيا من سلطة الزوج thaamatيسمى بالألمازيغية
 thamawaqt،وفي حالة عدم دفع الفدية تبقى المرأة''تعممات''حصوله على المال الذي قد يفوق أحيانا

  2أن تطلق لمعلقة في رقبة زوجها حتى يدفع المبلغ كامل للزوج ولوالد المرأة المحتم بمعنى'' تمواقت''
  

هو أبغض الحالل،يقع من دون مساومة للمرأة ولقد حلله على العكس ما شرعه اإلسالم للطالق،الذي * 
ه القرآن بالمعروف اهللا تعالى عندما تنعدم وسائل الوفاق الجتناب الضرر والحرج،فالفراق نص

                                                 
1 Ibid ;p206 
2 Pruvost (Lucie) :Femmes D’Algérie, ;   Op.cit.p206 
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واإلحسان للمطلقة ومعاملتها بالمعروف،وقد أراد اإلسالم بذالك أن يقضي على رغبة االنتقام فحرم 
  1الضرر واإليذاء وإضاعة حقوق الزوجة

  
وإنسانيتها وكرامتها أو  المرأةاألعراف التي تجحف وتطمس حقوق  وينبذ،فاإلسالم دين يراعي الواقع*

حيث أقر بأن للمرأة شعور وإحساس ترى،كذلك اإلسالم راعى طبيعة البشر أن تكون شيء يباع ويش
،لكن في حالة استحالة العيش معا الضرر قبل الطالق والتعقل التريثالرجل لذلك نص على  مثلمثلها 

  .وال ضرار كما اليجب أن يمسك الرجل بالمرأة لغاية االعتداء واالنتقام منها
  
  :أشكال التصورات الزواج 4
أن التصورات االجتماعية تظهر تحت أشكال مختلفة و متنوعة،فهي  Jodelet(Denis)رف الباحثة تع 

تؤكد على أن هذه التصورات االجتماعية علىإختالف الجنس أي تتباين بين الذكور واإلناث ولغاية فهم 
معرفة اللغوية وكذلك العوامل العاطفية،العقلية بدمج ال هذه التصورات يجب دراسة الروابط االجتماعية

واالتصال،و األخذ بالحسبان الروابط االجتماعية التي ترصد الواقع المادي واالجتماعي الذي يعكس 
تصورات الجماعة والمثالية التي تعكس التصورات الفردية لألفراد ترى الباحثة أن هناك تداخل بين 

التي تكون المعرفة العامة أو كليهما لفهم حقيقة التصورات بصفة شاملة،فالتصورات االجتماعية هي 
أن التصورات االجتماعية شرط [ ،تواصل الباحثة قائلة« un savoircommin’‘عرفة مشتركة 

 2]ري لالتصال االجتماعيضرو

  
فالزواج بحد ذاته مرتبط  بالتصورات التي قد تكون اجتماعية أو مثالية أو تكون االثنين معا لكن *

فة إجتماعية ألخرى،من أسرة ألخرى ومن طبقة إجتماعية إلى أخرى يجب اإلشارة بأنها تختلف من ثقا
كما أنه يتعلق بالرأسمال االجتماعي الثقافي لألسرة،ألن تصورات المرأة الغنية للزواج تختلف عن 
المرأة الفقيرة،نفس  الشيء بالنسبة للمرأة المتعلمة وغير المتعلمة، حتى الرجال تختلف تصوراتهم نحو 

  .أة المستقبليةوالمر الزواج
  
أن الزواج هو  نبعض الفتيات  من المغرب العربي وخاصة المغرب ،تونس ،الجزائر يتصور*

حب، يكون بين الرجل والمرأة '' عاطفة''األمان،وسيلة لالرتباط بالحبيب وهو يشكل هدفا  في حد ذاته 
منهن يرون الزواج  في إطار شرعي مستقر و هو بالتالي وسيلة للعيش بأمان وراحة كما أن البعض

وسيلة لإلنعتاق من ربق األسرة أو وسيلة للرقي االجتماعي واإلنجاب،ليس هذا فقط كل فتاة لها تصور 

                                                 
  . 36ص 2000القاهرة  4'ط يدار الفكر العرب.وارتفاع معدل الطالق جتأخر الزوا:عبد الحميد إسماعيل األنصاري  1

2 Jodelet (Denis) : les representationsSociales.édition ; P.U.F.paris.1989.p36 
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فترى الفتيات المتوهمات في الزواج بابا ...،أموال،ألبسةهداياخاص بها حول طقوس الزواج من 
التي لم يكن ..الفاخر،الحلي،السيارةمفتوحا على عالم المتع والهدايا والماديات من الحديث عن اللباس 

  1في مقدور أسرهن أن توفرها لهن
  
ترى في الزواج األمن واألستقرارأما فيما يخص النساء المتعلمات يعتبرون الزواج  وعليه فالفتاة*

لذلك يعملن ..حماية من القيل والقال ومن الكالم الدارج من الناس على أنها متهورة،عديمة المسؤولية
ع كل تحركنهن،فإن تزوجت هذه المرأة المتعلمة انقطع ما كان يحاك حولها من القيل على إخضا

والقال،وتتحول عنها األنظار بمجرد أن تثبت أنها بكرا ألنها بعد ما كانت ابنة رجل أصبحت زوجة 
  2رجل الذي هو بمثابة حاجزا وسترا من كالم الناس

  
تاة العربية للزواج فهي ال تحلم بعاشق بقدر ما وعليه ال نجد إحساس كبير بالحب عند تصور الف* 

،ألن الحب عندهم ليس ذلك االندفاع اجتماعي بنفوذتكون في تفكيرها محاطة  أين تحلم بزوج
بل هو سلوك كريم من الزوج ممثل في العطف والتدليل واالهتمام وخاصة حسن  الرومانسي
ت المرأة الجزائرية للزواج نابعة من واقعها هذا ما يتصوره أولئك الفتيات، بمعنى تصورا...المعاملة

االجتماعي ومن واقعها األسري ومن مكانتها المهنية ومستواها التعليمي والثقافي،وخاصة تبعا لنمط 
ركة تالعالقات األسرية و نظرتها للزواج ،يعني أن التصورات للزواج متعلقة بالقيم االجتماعية المش

  وبثقافة المجتمع حتكاكه بمؤسسات التنشئة االجتماعية وبالقيم الفردية التي اكتسبها با
  

ال يعني ذلك أن الحب في الحياة الزوجية والعائلية يمكن تجاوزه،على العكس من ذلك حيث يرى * 
أن الحب يشكل القوة المحورية للعدالة والحياة العائلية القوية شأنها شأن المؤسسات األخرى '' برودون''

كلما فكرت في الحب لم  يعد بمقدوري أن أتخيل [ ص في الحب ومن هنا قالالتي تعتمد على اإلخال
و من هنا تأتي تدبير الثروة ..ألن الجنس البشري خلق من ذكر وأنثى..المرأة خارج العائلة والزواج 

ككل فإن هذه الفكرة تستمد بدورها إلى '' برودون''وإذا كانت فكرة التوازن قد سادت فكر ] والمنزل
لعالقة بين الذكر واألنثى أو بين الزوج والزوجة،فالتميز الفيزيقي بين الجنسين يتحول إلى تصور ا

  3توازن بين قوة وطاقة الرجال على اإلنتاج وبين رقة ولطف النساء

  
  

                                                 
  . 70سابق صمرجع .بال حشومةسمية نعمان جسوس   1
  . 71- 70نفس المرجع ص ص  2
  31بيروت ص 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ط.العنف والتاريخ عند سوريل:مجدي الجزري. د  3
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رغم أهمية الحب في الحياة الزوجية،لكن تواجده فعليا أو عدم تواجده فعليا متعلق إلى حد بعيد *
والحيلولة  « le célibatواج والحياة العائلية بكل تفاصيلها وأيضا بفترة العزوبية بأشكال التصورات الز

البقاء على هذه الحالة ألنه من الصعب الدراسة  نيريدو العازياتدون الزواج،حيث حاليا البعض من 
نسبة والزواج معا،أي عدم إنهاء الدراسة و التفكير في الزواج يشكل عائق في الحياة الزوجية أما بال

للرجال اليستطيع الزواج قبل إنهاء الخدمة العسكرية،لذلك من المستحسن االنتظار ألكبر وقت محتمل 
أيضا هناك من ليس لديهم عمل لذلك ] نتعلم معرفة نفسنا بقدر ما نعرف البنات[قبل االرتباط مصرحين

لو [ منهم قائالال يستطعون الخوض في الزواج،و هناك أيضا من لديهم صديقات حيث صرح البعض 
  ]رأيت أنها ذات بعد أو أبعاد للزواج أتركها

  
« Si je vois qu’elles commencent à avoir des avues de mariage je prend le large » 
 

  وكأن الزواج يسجل نهاية الفرح   « profiter de la vie » ''بعض الرجال يرغبن االنتفاع بالحياة
« Comme Si le mariage marquait la fin de la jouissance »   

  
 االنضباط،ألن العيش مع شخص أخر يعني بالنسبة لألغلبية الذين يختارون العزوبية على الزواج

نحن ملزمين أن نكون مع [ والواجبات حيث صرح بعض الرجال االلتزامات االعتباربعين   واألخذ
 1]أن نتأخر كل نهار على البيت،بل اليجب الطرف األخر والتي هي المرأة النهار بكامله

  
يفضلون البقاء لوحدهم أو البقاء دائما مع نفس الشخص فهم ب يشعرون بالمللالرجال  بعضحيث *

حسب هؤالء الذكور العزوبية هي حياة ليست سهلة لهم بقدر ماهي صعبة لدى  إذن..رالخروج، السف
تعرف المرأة على الرجل تترسخ في بمجرد أن ت[على وجه الخصوص،هذا ما صرحوا به قائلين النساء

أي الغاية من التعارف واالرتباط المرأة بالرجل قبل الزواج هي الزواج بحد ..ذهنيها أنه زوج المستقبل
عكس تصورات الرجل الذي يرى أن حدوث عالقات جنسية قبل الزواج هو تبرير لعدم الثقة ]  ذاته

الشرعية تبقى مرفوضة في كل المجتمعات والفتاة التي  الزوجية في الحياة معا،ألن الثقافة الجنسية غير
،كما أن  فيها تلقب بالمخلة للحياء والدين،فهي تختلف بين الرجل والمرأة في كل زمان ومكانتخوض 

  2هذه العالقات غير الشرعية تخلق مشاكل وخاصة أنها تمارس بدون وازع ديني وتقاليد

  
[ عترف بالمسؤولية الالواعية في اختيار الشريك،حيث يقولأنه من المفيد أن ن  Roussel(Louis)يرى*

أو رسم ] نعلم أننا بحاجة للزواج،عندما نكون فعليا مقبلين عليه،لكن هذا ال يمنع من إعطاءه بعد خيالي
صورة الرجل أو المرأة المراد الزواج بها،بإمداد قصصي روائي،رسم األبعاد والخطوط الكبرى 

                                                 
1 Roussel ( Louis) : génération nouvelles et mariage  traditionnelOp.cit.p31 
2 Ibid ;p32 
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تعكس نضج الموضوع،أصله االجتماعي،درجة  المواصفاتهذه ...ثاليةلصورة الرجل والمرأة الم
في اختيار الشريك بين الجنسين  اختالفاتالخبرة للعالقة غير المتجانسة جنسيا، والذي يعني أن هناك 

لرغبة '' العامل الجسدي''،حيث الرجال من المكانة العالية يفضلونلألفرادواختالف الطبقة االجتماعية 
،أي يركزون على الجمال الجسدي للمرأة،الذي هو عامل غير األبناء لسالمةجل وكذلك ونفسية الر

أما فيما ] معظم الرجال يفضلون الجانب الجسدي للمرأة[ مصرح به عند الكثير،لكن يقول المؤلف
الحنان و ليس الخضوع لكن ببعض الرقة :يخص صفات المرأة بالنسبة للرجال تتمثل في

مال الداخلي الذي هو أيضا مهم بالنسبة للرجل عامة ومن وجهة نظر المجتمع والدالل،الحيوية،الج
  1خاصة

مكانة عالية أي مكانة إجتماعية مثلى على حد تعبير  ذات امرأةأيضا هناك من يفضل الزواج من *
شهادة عليا،لكي تعيل نفسها لوحدها أو أن تكون غنية لكي ال تخرج للعمل  ذاتالمؤلف،إما أن تكون 

،من حيث نوعية  األصدقاء التي تخالطهم،كيفية التعامل  أيضا اإلشكالية الدينية التربوية للمرأة هناك
لكن يضيف قائال على لسان أولئك ..معهم،شخصية الزوجة،أذواقها مقارنة بأذواق الزوج،درجة التفاهم

من المساوئ  لكن يجب أن تكون جميلة أوال،فيما بعد تتفاهم معي،وأن تتقبل بعض[..الرجال العزب
 2]بهذه الصفات أعتقد في يوم من األيام أنني سوف أحضا بها..والمحاسن أن تكون ذكية

 

بالنسبة للرجل أو  « le future conjoint »''  الزوج المستقبلي''تصريح بعض المستجوبين حول*
عندما  حسب تفكيره وتصوراته للمرأة التي سوف يختارها،مرتبط بوضعيته وظروفه االجتماعية،لكن

ننزل من المكانة االجتماعية،تختلف نظرة الرجل لشريكة حياته ،أين يصبح الرجال من المكانة 
التكيف،النقاش،التحدث بعيدا عن الشكوك يركزون على الثقة،'' عادية''االجتماعية  متواضعة نوعا ما

وأن تكون جديرة بأن والغيرة فالزوجة بالنسبة لهم هي الصديقة المقربة في كيفية التفكير والتعامل 
   3يترك لها الزوج مجال من الحرية،متسامحة أكثر من الرجل،متقبلة لعيوبه خالل فترة الزواج

  
فالتصورات للزواج ال تختلف بين المرأة والرجل فحسب،بل حتى بين رجل ورجل وذلك تبعا -

النتماء االجتماعي الختالف الرأسمال االجتماعي والثقافي ألولئك الرجال،أي التصورات متعلقة با
وفي ،الطبقة االجتماعية المنحدر منها وبأساليب التنشئة األسرية واالجتماعية التي تلقاها الفرد في أسرته

مجاالت أخرى من المؤسسات االجتماعية من تعليم،وسط مهني،تكوين،قراءات ومشاهدة وسائل األعالم  
ت الرجال للمرأة الشريكة هي متجانسة ،فال يجب القول أن تصوراتثقيف،واحتكاكه بثقافات أخرى

  .وموحدة واالكتفاء بالقول أنها تختلف عن تصورات النساء

                                                 
1 Ibid ;p36 
2 Ibid ;p36 
3 Ibid ;P37 
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فالنساء أيضا لهن  ،المستقبلية مثلما أن الرجل له جملة من التصورات في اختيار شريكة حياته*
ية مواصفات،لكنها تختلف كثيرا عن مواصفات أو تصورات الرجل،حيث المرأة لديها تصورات عاطف

رومانسية حول الرجل المثالي الذي تراه أنه سوف يغير ويجدد لها حياتها،وأنه سوف يعطيها أكثر من 
حتى ولو كان الزوج ..السعادة..االهتمام والحب والعطف بكثير من الثقة والحماية،منزل،أطفال

 Il faut » لسوف أقبل به ألنه قبل كل شيء تقو[..المستقبلي ليس جذاب أو جميل تصرح مستجوبة
plaire avec les yeux ;il ne faut pas plaire avec le cœur » 1 

الجانب العاطفي المثالي  ناالختالف بين تصورات النساء والرجال ،فالنساء تغلب عليه كمنيهنا 
اإلنجاب،أيضا كما سبقنا التحدث على والرغبة في االستقرار وتحقيق غريزة األمومة من خالل 

رب العربي التي تتشابه مع النساء الغربيات في جانب االستقرار والحب واإلنجاب تصورات نساء المغ
عامة لكنها تختلف من حيث المقاييس المتعلقة بكل ثقافة على حدا وأيضا التنشئة األسرية واختالف 
صورة ومكانة المرأة من مجتمع ألخر،أما الرجال تصوراتهم للزواج هي واقعية مرتبطة بحالتهم 

عية وبمقاييس ثقافية،دينية،جمالية ،وكدا بالعرف االجتماعي والتي نستطيع أن نقول متقاربة مع االجتما
  .كل الرجال باستثناء االختالف في الرأسمال الثقافي واالجتماعي بين رجل وأخر

  

 لكن البأس أن pantouflardالبيت ،  مالبيت أ ي مالز قال يحبذن الرجل الذي اليفا ر فبعض النساء*
هي تصورات مثالية ألن الزواج هو مسؤولية .. نسبيا،يحب الكالم ،السفر،العيش بسالم ون متساهليك

وليس العيش بسالم، تام  ومثلما أن الرجال يختلفون في تصوراتهم للزوجة المستقبلية  هناك أيضا 
ضع معايير اللواتي يختلفن عن النساء المثاليات،حيث يرون أنه من الصعوبة و تبعض النساء الجديرا

وهم  للزوج المستقبل،ألنهن يقرون على أنفسهن أنهن ذوات طباع صعبة،أكثر جدية حتى مع أنفسهن
  على وعي بما يرغبن،لكن يتساءلن ماذا سوف يقدمن لهؤالء؟

صل الباحث إلى نتيجة مفادها أن النساء لديهن البساطة في االختيار أي يتحدثن بالعاطفة الفائقة توي
  2الذين هم أكثر موضوعية في اختيار الزوجة مقارنة بالرجال

  
تطرقت لفكرة ]  Mariage sans frontières[ في كتابها Augustin(Barbara)''أما الباحثة الفرنسية*

من وجهة نظر نفسية اجتماعية،حيث ترى أن اختيار الشريك عادة  le chois de l’autreاختيار األخر
والتي قد تكون في هيبة  أخرسيكولوجية تجذب طرف لطرف  ما تقع بعيدا عن الوعي أي هناك طريقة
فهي تنفي أن تكون الصدفة دائما عامل في قبول الشريك ألن ...الشخص،المظهر،طريقة الكالم،االهتمام

العديد من الشباب من لديهم حسابات للهجرة إلى الخارج بحثا عن العمل أو لمواصلة الدراسة فهم بذلك 

                                                 
1 Ibid ;P37. 
2 Ibid;p38. 
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الزواج بالنسبة إليهم وسيلة هامة  حمن مجتمع أخر،لغاية االستقرار فيصبيكة شر الختياريخططون 
  1للمكوث في مجتمع أجنبي

  
أما األسباب والعوامل التي أدت إلى مثل هذه التصرفات،ألولئك الشبان وعلى وجه الخصوص  

عة إلى راج) الصين،الفيتنام(وحتى المجتمع األسيوي) تونس،المغرب،الجزائر(مجتمعات المغرب العربي
حالة البطالة أو البحث عن العمل،كما أقرت الباحثة بشكل أكثر واقعية وممارسة في كل المجتمعات أال 

 لالرتقاءوهو أن التصور للزواج قد يكون مبني على مصلحة أين ينظر الرجل للمرأة على أنها وسيلة 
بين  الشعورية النفسيةالمتعلقة بالناحية  بعض التصورات اشتراكاالجتماعي،كما أنها أكدت على 
هي  متواجدة ومشتركة ..من جاذبية،المظهر، طريقة الكالم ،االهتمامالجنسين لتصور الزوج المستقبلي 

 2بين الرجل والمرأة
 

  :تعامالت الزوجين 5
هي ليس أن يخضع الزوج لزوجته،أو أن  و التعامالت الزوجية Lacroix(Jean)الحياة الزوجية حسب 
ا ،أو أن يرى أحدهما األخر على أنه مجرد شيء على العكس من ذلك اإلتحاد تخضع الزوجة لزوجه

،أي بأن تكون لديهم نظرة،أراء وأفكار شبه في الحياة االتجاههو أن يكون لدى الزوجين نفس 
متقاربة،ألن الزواج هو االعتراف المتبادل والحوار المضاعف الذي يعني االعتراف بالمزايا واألخطاء 

   3'بصفة موضوعية بعيدة عن الرضوخ والتبعية'' وحدة '' ن،وبأن يشكل الزوجينلكال الطرفي
  

إن إصالح أوضاع المرأة واألسرة،ليس مجرد تغيير القوانين فاألمر ''محمد العمري''أما الدكتور* 
يتعدى ذلك إلى تغيير عميق بالعقليات والنفوس بالتربية وبالتهذيب،ألن األخالق والقيم المثلى سابقة 

  4عال عن التقنين وذلك في علم اهللا ومقاصدهف
  
َهْل  ŵالرحيم نبعد بسم اهللا الراحما: إن للزوجة حق على الزوج،بأن يعاملها بحسن حيث قال اهللا تعالى*

 Ńانłسńحĉاإل Ůالĉإ Ɓانłسńحĉاإل ŃاءłزłجŶ  60[سورة الرحمان اآلية [  
كل ما عنده إلرضائها أقل الشكر الذي يمكن أن يقدمه الزوج للزوج للزوجة المحسنة،هو أن يعمل ب إن

يقدر أالمها،وأحاسيسها،تعبها،و جهدها كما يعمل على استمالة قلبها عن طريق حسن خلقها والهيئة 

                                                 
1 Augustin (Barbara) : mariage sans frontiéres.éditions du centurion.PARIS.1985.PP29-30. 
2 Ibid ;P30 
3 Lacroix (Jean) : force et faiblesse de la famille.OP.Cit.P68. 

  . 90ص.مرجع سابق الذكر. دائرة الحوار ومزالق العنفمحمد العمري .د  4
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الحسنة ،هناك أخالقيات رسمها الدين اإلسالمي للزوج،بين له فيها ما يجب أن يتبعه من المناهج حيال 
  1ا على الرباط العائلي المقدسزوجته كما وجهه إلى ضرورة احتمال ما يبدر منها وذلك حفاظ

  
المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ،بعد أن أعلن موقفه الصريح من المرأة  كما دحض اإلسالم بدعة*

بعض وإنسانيتها وكرامتها،نظر إلى طبيعتها وخصها بأحكام غير الرجل بزيادة ونقصان وأسقط عنها 
جل قائما على المرآة وجعلها مسندة إليه في جميع الواجبات الدينية واالجتماعية،فاإلسالم جعل الر

  Ŵ الرōجŁالć قŻوŉامłونŁ عŁلŻى النŮسŁاءŇبعد بسم اهللا الرحمان الرحيمŵ شؤونها،حيث قال تعالى في كتابه الكريم 
  ] 34اآلية[سورة النساء

في جميع نواحي الحياة، اليمكن أن يتحقق ألن الفوارق بين الجنسين كونا  ستواء الرجل مع المرأة  ا
   2ا أوال وشرعا منزال ثابتا يمنع ذلك منعا بثاوقدر

    
الزوج كما يجب على الزوج أن  اختيارأن ينفق على زوجته،و للمرأة الحرية في  يجب على الزوج*

 كما  بما يرضيها وعلى المرأة طاعة زوجها بالمعروف ينادي زوجته بأحب األسماء إليها ويكرمها
في ميزان الشريعة اإلسالمية التفقد شخصيتها،كرامتها،عزتها يجب أن ننبه في هذا الصدد أن المرأة 

حيث أنها تتصرف في مهرها ومالها كما تشاء وبدون إذن زوجها،لذلك أوجب اإلسالم على الرجل 
السعي والكد واإلنفاق على المرأة وعلى بيتها،والعناية بأطفالها وحفظ زوجها في غيابه وتلك قسمة 

  3والطبائع الحسنةعادلة تتفق مع نظم الحياة 

   Ŵ وƆŁتŽوا النŮسŁاءŁ صŁدłقŻاتŇهſنŉ نŇحŃلŻةŵŷ  الرحيم بعد بسم اهللا الرحمان حيث قال اهللا عز وجل في هذا الشأن 
  ] 04آلية[سورة النساء                                                               

وواجبات من قبل زوجته مثلما أن الزوجة لها حقوق على الزوج،فالزوج أيضا شرع له اهللا حقوق *
ومن هذا المنظور اتهم البعض الدين اإلسالمي بأنه دين الذي يستهلك حقوق المرأة من خالل إطالق يد 

ć ŷالرجل الزوج في ممارسة العنف ضد الزوجة وقد استدلوا على ذلك باآلية القرآنية ŊنŃوهſظňع
ŊنŃوهŃبƁرńاضłو ƁعƁاجłضłمƅي الňف ŊنŃوهŃرŃجńاهłو  Ŷ34اآلية [سورة النساء [  

اإلسالمي يتدرج في مراحل المحافظة على الكيان األسرة التي بدأ الخطر يتهددها من طرف  ينفالد* 
الزوجة فهو لم بطلق يد الزوج مباشرة في ممارسة العنف ضد الزوجة وانما رسم له منهاجا عليه 

  4إتباعه لحل المشكلة ومعالجة الموضوع والمحافظة على كيان األسرة

                                                 
  . 99ص.مرجع سابق الذكر.العنف األسري:البصري حيدر  1
  34ص 2003.القاهرة,مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية 1ط) في الشريعة اإلسالمية وفي العقائد األخرى( فلسفة المرأة:عبد الباري محمد داود.د  2
  . 110-109مرجع سابق الذكر ص ص. فلسفة المرأة: عبد الباري محمد داود. د  3
  .110ص.نفس المرجع  4
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مما قد يهدد أمن  من الزوج وعظ الزوجة لعلها ترتدع عها بدر منها سالماإلطلب  األمرففي بداية  *
واستقرار العائلة،فإذا لم يفلح الوعظ واإلرشاد أشار عليه باالنتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل العالج 
أال وهي مرحلة هجر ومغادرتها وتركها تعيش في فراغ عاطفي وعدم مضاجعتها كوسيلة قد تفلح في 

 ةإلى مرحللزوجة لرشدها ثم انه فيما لو لم تفلح هذه الطريقة أو هدان األسلوبين ،انتقل اإلسالم إعادة ا
الزوج من الزوجة وإنما  انتقامالضرب ولكن الضرب ليس كما صوره أعداء اإلسالم،من أنه وسيلة 

من حقوق عنها ما أمكن ذلك فالضرب هو حق  االنهيار،وإبعاد شبح  األسرةالغرض منه الحفاظ على 
من االنهيار ألنه ال يريد االنفصال  والحقيقة أن المرأة  يحافظ على البيت الزوجية أنالزوج الذي يريد 

التي ال تتحسس بالمو عضة و بالهجران وبالتأديب النفسي هي امرأة ال يمكن أن تعود إلى رشادها إال 
   1بالضرب

  
على البيت الزوجي من التفكك والطالق الذي يريد أن يحافظ  من حقوق الزوج  فالضرب هو حق* 

والحقيقة أن المرأة التي ال تحسن الموعظة وال بالهجران والتأديب النفسي هي امرأة ال يمكن أن تعود 
إلى رشادها إال بالضرب،ألن الضرب هو أسلوب عالجي ال انتقامي ومع ذلك فإن اإلسالم ضد فكرة 

،وعليه يكون الضرب غير المبرح مثل إجراء  سرةالضرب المبرح ولكن بما يرجى منه الفائدة لأل
بدن اإلنسان من الضرر،في األخير يتساءل الدكتور هل يمكن أن يوصف الطبيب  ألنقادعملية جراحية 

ضرار على البدن؟ لذلك اإلسالم حث صار يشكل  من خاللها جزءا استئصالبأنه عنيف إلجراء عملية 
عقولة لكي ترجع لحال صوابها،ولم يشجع قط الرجل على على معاقبة الزوج للزوجة،لكن بطريقة م

  2ضربها بعنف ومن دون سبب أو بأن يفرغ جل غضبه عليها
  
كما يجب على المرأة أن تطيع زوجها،فمن حقه أن تتبعه في المسكن واإلقامة معه في المنزل الذي  *

م إال بإذنه حيث قال ،أيضا من حقه عليها أن ال تصويسكنه وأن تخالف ذلك إلى غير مسكن الزوج
Ŷالتصوم المرأة تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إال بإذنه ŷ3رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  
يجب على المرأة أن تصون بيتها،ال تأذن ألحد بدخول بيته إال بإذن زوجها وعلى المرأة خاصة أن * 

رأة أيضا أن التطالب زوجها مما تستأذن زوجها قبل الخروج وعليها أن تحفظ مال زوجها، وعلى الم
وعلى األطفال من أكل  عليهاوراء حاجاته وما  هو فوق طاقته،فترهقه،و عليها أن تشكره على األنفاق 

                                                 
  105مرجع سابق الذكر ص.العنف األسري:حيدر البصري  1
  . 106نفس المرجع ص:حيدر البصري  2
  . 96مرجع سابق الذكر ص.فلسفة المرأة: داود دعبد الباري محم.د  3
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،ويعوضه في ماله حيث قال الرسول صلى اهللا وتدعو له بأن يخلف اهللا عليه خيرا...وشراب وثياب
  1رأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغني عنهŶعليه وسلم وقد صدق في حديثه ŷ ال ينظر اهللا إلى ام

  
أن تحفظه في دينه وعرضه وحفظ حواسيه وشعوره والقيام بما يرضيه  ومن حق الرجل على المرأة* 

وتجنب مايؤديه،فالدين اإلسالمي أعطى للطرفين حقوق و واجبات يجب التعامل بها وفق الشريعة 
صة مكانته في المجتمع،مع رفضه المطلق لفكرة وكرامته وخا احترامهاإلسالمية لكي يحفظ كل طرف 

إال في التعامل باإلحسان و بالمعروف وصون الحقوق الزوجية بما يرضي  المساواة بين الرجل والمرأة
اإلسالم شرف المرأة ومنحها مكانة عالية  تحفظ بها عفتها بعدما كانت في الجاهلية ''اهللا سبحانه وتعالى

  .هله بعض النساء الجاهالت لهذه المكانةتوأد وهي حية الشيء الذي تج
  

   :اكتشاف نماذج جديدة للحياة الزوجية 6
بأس أن نتطرق للمعنى العريض للزواج الذي  قبل التطرق الكتشاف التصورات الحديثة للزواج، ال 

أحكامها وقيمها التي تختلف من مجتمع ألخر ومن  وهو بمثابة مؤسسة اجتماعية مهمة لها قواعدها، 
  .رة ألخرى يشرع ويبرر وجودها المجتمعحضا

شرط أن يكونا بالغان لغاية إنجاب ) رجل،امرأة( فالزواج هو تلك العالقة الجنسية بين شخصين مخلفين
األطفال وتربيتهم تربية اجتماعية ،دينية،أخالقية يقرها المجتمع ويعترف بوجودها وبأهميتها فالزواج 

  2دد العالقة االجتماعية والزوجية التي تقع بين األبوين واألطفال،هو الذي يحأساسي لتكوين ونشؤ عائلة
  

شريكة حياته فهناك القيود االجتماعية  باختيارال تعطي الحرية المطلقة للفرد ، إذن مجتمعات العالم* 
الديني  االنحدار التي تفرض على الفرد وتلزمه على الزواج من ساء قبليته تبعا لعوامل الحسب،النسب

األحكام التي  أما le mariage endogamieوتسمى بأحكام الزواج اللحمي أو الداخلي .ة االجتماعيةالخلفي
األمهات بأوالدهن  جزوا, تلزم الفرد على الزواج من خارج جماعته وملته وتحرم القوانين لشموليته
  3وهناك مجتمعات بشرية تحرم زواج أوالد العم ببنات العم أو الزواج باألقارب

  
،و إنجاب األطفال لحقيقة أن الزواج المثالي ال يستهدف فقط سد وإشباع الحاجات الجنسية للزوجينوا* 

 القانونية أواصرها زالشرعية وتعزي وتربيتهم وإنما يستهدف أيضا ترسيخ الروابط االجتماعية 

                                                 
  . 97ص.نفس المرجع  1
  . 47ص  2005.األردن. دار وائل للنشر 1طعلم االجتماع العائلة .إحسان محمد الحسن.د  2

3 Westermarche (Edward) : Histoire du mariage.Tom1 édition Mercus de France.PARIS.1934.P34 
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وامره واألخالقية واالقتصادية بين الجماعات القرابية والفئات األخرى التي تدخل فيه وتخضع أل
  1وشروطه ومتطلباته

  
*Kaufman(jean Claude)  أرجع تواجد أنماط جديدة في الحياة الزوجية،إلى التحوالت االجتماعية

لبنية جديدة في تكوين  نموذجحدث تغير كبير في نمو  األخيرةللخصوصية الزوجية ففي السنوات 
نحو إتمامه ألنه أصبح مسبوق الزواج الحالي أصبح ال يكون زوجين،بل يتوجه [ الزواج حيث قال

فأكثر كجزء جديد في  ر،التي أصبحت  تظهر أكثبالمعاشرة األولية السابقة والخارجة عن إطار الزواج
  2]المسار الزوجي

  

أصبح الشريكين يعطون القسط الكبير،للعواطف والعالقات العاطفية المتبادلة خارج مؤسسة  حيث*
صبحت هذه العالقة بمثابة مرحلة تمهيدية تشخص بتجديد الزواج وخارج مأوى الحياة الزوجية،فأ

التبادالت العاطفية مع غياب بنية النظام السكني،هذا ما سهل من التحرر من االرتباط أو المسؤولية 
أن الشريكين يتكونون أكثر فأكثر من خالل نظام العالقات العاطفية  Kaufmanالزوجية منه توصل

احل األخرى من االندماج والتكامل في الحياة الزوجية هي على العكس والجنسية بصفة مبكرة،أما المر
مرفوضة،بسبب عامل الزمن الذي برره هؤالء بحجة امتداد فترة الدراسة،كما أصبح انتشار خروج 

  3..المرأة إلى ميادين العمل وبقوة سبب من أسباب تأجيل التعاقد الزوجي
والصفة المتطورة إلعادة تركيب هوية الفرد  جتماعي،كل ذلك حسب المؤلف ناتج لعملية التغير اال*

جديد  نموذجكما أن هذه الصفة المتطورة متكونة من  الزوجين، جاالندماكمحاولة لضبط الغاية من 
، وعمل المرأة للتنشئة االجتماعية المرتبطة أساسا بالتغير والتحول االجتماعي وخاصة البعد النسوي

على الحفاظ على مكانته واستقالليته،منه أصبح بناء الثنائية حيث أصبح كل شريك يأمل ويعمل 
الزوجية وممارستها بدون تعاقد رسمي،حتى يتيقن ويتأكد الطرفين على الحفاظ لكل واحد منهما على 

  4هويته الخاصة
  
أما الدراسات االجتماعية الحديثة التي تدور حول موضوع الزواج، فإنها تركز على باثولوجية *

تركز على الطالق،الذي يشير إلى تحطيم الزواج وفسخ العقد من قبل الشخصين المتزوجين  الزواج أي
حوا ألسباب إجتماعية،حضارية،نفسية حيث نالحظ أن الرجال والنساء في المجتمعات الحديثة أصب

يختارون بمفردهم شريك حياتهم أي مسألة اختيار الشريك في هذه المجتمعات أصبحت تعتمد على 

                                                 
  . 49نفس المرجع ص   1

2 Kaufman (Jean. claude) :l’intégration Conjugale.édition.SYROS.Paris.1996.P105 
3 Ibid ; P105. 
4 Ibid ; P107. 
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لمتزوج نفسه وال تعتمد على عائلته،األمر الذي جعل نظام الزواج يعتمد على مبدأ المثالية الشخص ا
  1الرومانسية التي فعلت ما فعلت،في تعريض نظام الزواج إلى الفشل وعدم االستقرار

ظهور نماذج جديدة في الحياة الزوجية،ليست مقتصرة على المجتمعات الغربية فحسب فالعالم العربي *
تفتح وممارس لبعض السلوكيات الخاصة بالثقافة الغربية ،وخاصة في مجال العالقات اإلنسانية أصبح م

أصبحت تسير في اتساع تدريجي في البلدان الغربية مند بضعة  ،زواج الحر والعالقات غير الشرعيةفال
مع عقود من دون أي شكل من أشكال الضغوط الشرعية أنداك،كما أنها سارية المفعول في المجت

اإلسالمي،فالمشكل ال يتوقف على ضبط العالقة بين الرجل والمرأة ولكن يتعداه ويستمر عندما يولد 
  2.نأطفال غير شرعيو

  
في العالم اإلسالمي، فالمجتمع الجزائري ال يدين العالقات غير الشرعية  و هذه مسألة غاية في التعقيد*

 نألطفال الذين ينجبون منهلسب، وإنما يدين فح التي تقوم بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج
هما كان أصلهم م،فالغاية من هذا االرتباط لدى الكثير من النساء والذين ينعتون بأبناء الزنا،اللقطاء

اإلجتماعي أو على اختالف التفافة التي ينتمون إليها أن العيش مع الرجل في الحياة السرية طمعا بأن 
هذا  على الزواج الشرعي والمعلن،وهناك نمط  أخرمن النساء من يقبلنينتهي إلى ضبط هذه الحياة ب

النمط من العيش في السرية على أمل في تسوية العالقة ألنها تجد من خاللها ما يلبي  جميع رغباتها 
،أما النساء  هذا بالنسبة للنساء اللواتي يقبلن فكرة الحياة المشتركة،كأفضل طريقة للتخطيط للزواج

رفضن فكرة المعاشرة غير الشرعية،ألنهن يعتقدن أنها نهاية بدون ضمانة للمرأة ألن الرجل الالئي ي
  3بدون أدنى الحقوق و خاصة إدا ما كللت العالقة بطفل يمكن أن يتخلى عن خليلته متى يشاء

  
وقد جمعت الباحثة بعض الشهادات الحية تعني بعض الحاالت اللواتي تزوجن من خالل عالقة 

وغير المعاشة والتي تعني بها تصورات بعض النساء للعالقة التعارف والمعاشرة الجنسية التعارف 
 الجزائرللنساء المختلفين الجنسية من المغرب، كطريقة سلبيةأوإيجابية قبل االقتران خارج إطار الزواج
  :هي على النحو التالي

   
و هناك من يرون أن  ..]بكارتهايمكنه أن يتخلى عنها بعد أن يفض [ ..قائلة نولقد صرحت إحداه 

هذه المعاشرة هي الخروج عن قواعد اإلسالم والعرف االجتماعي الذي ال يعيب الرجل بقدر ما يشين 
  صرحت أخرى مبدية رأيها ث، حيينعتها بأقبح الصفات واألفعال يالمرأة، الذويعيب 

                                                 
  .51مرجع سابق الذكر ص. ائلةعلم االجتماع الع:إحسان محمد الحسن.د  1
  .68- 67مرجع سابق الذكر ص ص .بال حشومة:سمية نعمان جسوس   2
  68مرجع سابق الذكر ص: سمية نعمان جسوس  3
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هد النحو وان يكون الطفل من كيف لهم الثقة في امرأة تعاشروهم على  ذإ ،..إن أبائهم ينكرونهم[ 
Ý1]صلبهم  

 
التي تقيم عالقة غير شرعية مع الرجل  والمرأة،فالنساء يخشين رأي األقارب مثلما يخشين كالم الناس*

وهذا ما أكدته النساء الالتي خبرن هذه ..وال يعد أحد يرغب في الزواج بها] تسؤ سمعتها[ تقول
لنحو طوال أربع أشهر،لكن ما كادت شريكي على هذا اعشت مع [ صرحت إحداهن بقولها فقد التجربة

  2]بƌيعاز من أسرته التي لم تنسى أبدا تلك الشهور األربعة) طلقها(على زوجنا سنتين حتى فارقني
 

العائالت  ر، تطونسب الطالق واالنفصال ع، ارتفاوإعادة الزواج تعتبر كل من نقص عدد االرتباطات*
العمل المأجور  ر، انتشاالوالدات خارج إطار الزواج ة، مضاعفالداتعدد الو ص، نقاألحادية األبوين

كلها عوامل أكثر ...الزواج المبكر الذي هو اندفاع أو االنطالق للمعاشرة غير الشرعية ل، زواللنساء
تداوال وتحديدا والتي  أثارت موضوع لمختلف ردود األفعال والتفسيرات والتي أصبحت تقر أن 

خدت انتقادات ونكران وجحود في الضمائر الجمعية فتطور ر الزواج الشرعي أالمعاشرة خارج إطا
والمسؤوليات   ''  رفض الزواج ''أولها تالمعاشرة خارج إطار الزواج الشرعي أيقظت عدة اضطرابا

االجتماعية للحياة الزوجية الراشدة،لذلك وقع جدل علمي بين الديموغرافين وعلماء االجتماع حول 
أي    مكانة لهدا السلوك الزوجي الجديد،الذي ترجم في الوهلة األولى كمعاشرة سابقة للزواجالداللة وال

مستقبال  Prénuptialeكأنه زواج بالمحاولة أين يكون اإلعالن عليه أو تعديله ومعاشرة قبلية للزواج، 
أو   فتستطيع أن تكون سوى عبارة عن تصر أو تدريجيا منه فالمعاشرة خارج إطار الزواج، ال

سلوك فردي من منظور الزواج  هما غير متجانسين أي هناك تنافر بين الزواج الشرعي المعلن 
غير الشرعية حسب رأي المؤلف  تهذه السلوكيا..والمعاشرة قبل الزواج من تعارف ولقاءات متكررة

الزواج لزوجين معارضين للزواج الشرعي لكنه يتبنى كل ما يحمله  عن تصور جديدماهي إال عبارة 
  3من عالقات وأشكال

  
عوضت باكتشاف أشكال  يإذن أصبحنا أمام أزمة الزواج وانخفاض عدد المقبلين على الزواج، الت*

التي لم تكتفي بتحطيم  ةاالرتباطات خارج الشرعية الزوجي رجديدة لالرتباط الزوجي، فتطو
الزوجية بكل أشكالها فقدت  االرتباطات الزوجية التقليدية بل هناك ما هو أعمق من ذلك،فالحياة

الجديدة حول الحياة  األجيالالذي يؤثر سلبا ما بين [تصريح الباحث  بصراحة أهميتها و وقارها حسب

                                                 
  . 69نفس المرجع ص  1
  . 69نفس المرجع ص  2

3 Bloss (Thierry) : les liens de famille (Sociologie des rapport entre générations) P.U.F.PARIS.1997.P.P.18-19 
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العزوبية،كما يوجد من  الزوجية،أننا أصبحنا نالحظ الميل للحياة العزوبية أو التفضيل المتزايد للحياة
] لمدة طويلة الذي هو عبارة عن تأجيل إرادي للزواج بين الجيل الجديد من يفضل البقاء من دون زواج

تارة يحدد أشخاص رافضين للزواج وتارة  ولقد تواصل الباحث إلى حالتين مختلفتين تماما من الزواج،
أخرى أشخاص يعيشون مع الطرف األخر أي بالتعارف والمعاشرة لكن بدون اعتراف أو عقد للزواج 

ئلية ويشتت أعضائها وينعدم فيها الحب والثقة واالحترام وانتشار الشرعي هذا ما يفكك الروابط العا
االنتقام والعنف سواء كان من قبل الشريكين أو كرد فعل للوعي الجمعي  الكراهية، ،ةاألنانية،الفر داني

 1ضدهما

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ibid ; P20. 
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  خالصة الفصل
  

واجتماعية   ةريالحياة الزوجية غير مرتبطة بشخصين من حيث العدد بالقدر ماهي مرتبط بخلفية أس
شاملة لكل من المرأة والرجل،ألن الزواج مرتبط بحد ذاته بأدوار ومسؤوليات أقرتها ثقافة المجتمع 
الجزائري من خالل الدين والعرف،لكن في إطار األسرة التقليدية الممارسات التقليدية والطقوسية طغت 

التفوق الجنسي والتمييز في على نزعة  على الجانب الشرعي في كيفية تنشئة الذكور واإلناث
المعامالت والعطف والحب و العقاب والقسوة على الفتاة ووصفها بالعنصر الدخيل واإلضافي في البيت 
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في منطقة القبائل على غرار المناطق األخرى،فالمرأة كانت مسيرة ولم 

المهم هو التخلص منها ..ن شكله ،سنه ،مهنتهتكن مخيرة في قبول أو رفض شريكها المستقبلي مهما كا
قبل أن تكبر وتصبح حجرة عتره في البيت،فالغاية من تنشئة الفتاة بقسوة في إطار األسرة التقليدية 
بشكل عام هي إعدادها لبناء عائلة وإنجاب أطفال لذلك كانت تتزوج في سن مبكرة لكي تنجب األطفال 

اة في تلك الفترة كانت على وعي وعلم من تلك الممارسات التي وتربيهم وهي بصحة جيدة،كما أن الفت
،لذلك العنف في تلك المرحلة أشبه ما يوصف بالعنف كانت تتعرض لها بعنف وإجحاف من قبل والدتها

الكامن بين العائلتين،أين اليجب الخطأ مع الحماة التي كانت في يدها زمام األمور في الزواج وفي 
رة الجزائرية التقليدية،المرأة هي التي كانت تشجع الرجل على ممارسة العنف الطالق ففي إطار األس

على امرأة من نفس جنسها من خالل التنشئة األسرية التمييزية،القاسية في بيت أبيها ومن خالل إعادة 
 إنتاج نفس الممارسات السلبية أو أكثرفي البيت الزوجية والتي هي نتيجة أشبه بكثير من موضوع بحثنا

في تصوراتها للزواج والحياة الزوجية  الذي يؤكد أن التنشئة المجحفة والقاسية للفتاة قد تؤثر عليها سلبا
تقترن من زوج ينتمي ألسرة مفككة الروابط األسرية أين يعاد  عندما و في إختيارالشريك و خاصة

التعارف الذي كان إنتاج العنف بصورة مماثلة أو أشد خطورة وخاصة إذ كان االقتران مبني على 
مرفوض في أسرتنا التقليدية المحافظة على القيم ومازال منبوذ ومرفوض رغم التطور االجتماعي 
 الذي حدث على مستوى كل األنساق االجتماعية بما فيها األسرة ،ألنه بعيد كل البعد عن العرف والدين

م بين الطرفين لبناء عائلة على وهو عامل من عوامل تشتت الروابط األسرية بقدر ماهو عامل للتفاه
أساس وقاعدة فردية،لكن رغم تغير النظرة للزواج يصطدم كليهما على أنهما يختلفان في تحديد الغاية 
والهدف من الزواج ويقر العنصر الرجالي على فرض هيمنتهم الذكورية وإخضاع النساء اللواتي 

كثر فأكثر ألن الرجل مهما كان أصله يتصرفن خارج إطار العرف االجتماعي والدين إلذاللهم أ
االجتماعي وثقافته االجتماعية فهو اليثق إطالقا في المرأة التي تخون ثقة أسرتها وثقة مجتمعها بالتالي 

هذا ما تعلمه الرجل من تعاليم الدين ومن التصورات  في يوم من األيام هي ليست أهل بأن تكون أما
  الجماعية
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:تمهيد  
 

الحياة األسرية المستقرة تقتضي توفر عدة مطالب مادية ومستلزمات الخاصة بالمجال السكني الذي 
ألن ...ة، صحومأكل بغداء، شراأعضاءه من  تو موفر احتياجا فيه يجب أن يكون الئقا للعيش

زواج هو في حقيقة األمر عبارة عن مسؤولية،والتي معناها أن يكون الزوج معيال لعائلته أي بأن ال
تغير االجتماعي و المجال السكني ال لكن...يكون عامال وقادر على اإلنفاق على زوجته،أبناءه،بيته

الشيء الذي رغبة الزوجين في االستقالل بالمسكن  خاصة الذي أفرزته تغير النظرة للزواج نتج عنه
لعدة أسباب من  تباعد وتنافر في الروابط األسرية والقرابية،وخاصة مع خروج المرأة للعملأدى إلى 

ذاتها وتلبية رغباتها أو لمساعدة زوجها على تسديد نفقات البيت وتلبية  المرأة لغرض تحقيق :بينها
اللواتي يعيشون  اء الجزائرياتتلجأ بعض النس ،مطالب األبناء أو بسبب العوز المادي وبطالة الزوج

 في المنازل،أو في مؤسسات المهنية لكي تسد رمق '' منظفة''للبحث عن أي وظيفة  في فقر وحرمان
ما يعكس الدور المضاعف للمرأة وعدم توفقها بين الدورين و انقالب األدوار  بين مجوع أبنائها و

والتضارب على السلطة بين  ي والرمزيليس فقط العنف اللفظ الزوجين الذي أدى بدوره إلى ظهور
بل هذه الضغوطات الحياة اليومية للزوجين أدت إلى ظهور وبروز أشكال عديدة من العنف  الزوجين

. ،الخيانةالتهديد الضرب واالبتزاز والسرقة للمال،المجوهرات اإلستغال ل و المنع ، تراوح بينتالذي 
  اية وقوع االنحرافات والجرائمبمعنى هي ضغوطات معيشية يومية قد تصل إلى غ
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اتجاهات اآلباء نحو تربية األبناء متعلقة إلى حد بعيد بتوفير  تأثير وسائل الرفاهية في المنزل 1
وسائل الرفاهية في المنزل،حيث أن المنازل الضيقة،تجعل الحياة ضمن مجموعة أكبر مشقة مما يثير 

ين واألطفال على حد سواء،فالفضاء الضيق وما يؤدي إليه من التوتر والقلق في العالقات بين الزوج
احتكاك دائم بين أفراد األسرة يجعل مقومات الحياة الشخصية شبه معدومة،فينشأ عن ذلك العديد من 

،بقدر ما تتاح الفرصة للحركة والتعبير عن الشخصية المسكن تسعردود الفعل العدوانية وبقدر ما ي
نفسي واالجتماعي حيث أن الكثير من أساليب المعاملة المتشددة التي يتلقاها فيؤثر ذلك على النمو ال

  1الطفل،و خاصة التوبيخ واللوم والعقاب نتيجة ضيق المسكن
المنزل،هي ذات بعد إيجابي فقط وأن األسرة لكن ال يجب االعتقاد دائما أن وسائل الرفاهية في *

 في عالقتها الزواجية أو مع األبناء هذا ما بررهالميسورة ماديا تعيش بدون توثر وعنف واضطراب 
Roussel (Louis)   إنسان لديه المال والرفاهية يبالشح، أفي نوع من األسر أن رب األسرة يتسم 

Avar  يتحدث إال على المال،ويرفض أي زيارة من الناس أو أفراد العائلة فهو بذلك يرفض  لكنه ال  
قع معاش ليس في األسر الفرنسية بل هو عالمي ألنه في كل وا ا، وهذزيارة لعدم صرف المال أي

فقط على الزوار بل على أنفسهم ونساءهم  س، ليمجتمع نجد أفراد يتصفون بالشح وعدم صرف المال
أولئك األزواج ينغصون معيشة زيجاتهم باالنتقادات المستمرة حول كل شيء،رغم أنهم ، وأطفالهم

إلى نتيجة مفادها أن أولئك الشحيحين لم يفهموا  ببساطة يصل المؤلف أغنياء جدا ولديهم المال الكثير
يوما أن المال يستطيع أن يستخدم لشيء أخر،عوض أن يوضع في البنوك،أو لشراء عمارات أولئك 
األشخاص تصل بهم الجرأة إلى استحالة استقبال أي شخص للنوم بمعنى لديهم امتالك رهيب ومرضي 

  2للمال
ل الرفاهية في المنزل من ضيق المجال وكثرة أعضاء األسرة غالبا ما يؤدي إلى ادن انعدام وسائ-

 شتى من العنف والحرمان طمشاحنات  بين اإلخوة وشجارات زوجية،بسبب مشقة العيش التي تثير أنما
والقسوة في المعامالت ،كما قد تؤدي وسائل الرفاهية المتواجدة في األسرة  غير المنتفع بها من سعة 

،إلى انتشار الحقد والعنف والكراهية بين الزوجين واألبناء وقلق جال واألثاث الفاخر والمال الوفيرالم
دائم وحرمان قد تعانيه بعض األسر الميسورة ماديا أكثر من األسر الفقيرة،ألن هذه األخيرة تبرر 

بالتقشف والمنع  حرمانها بعدم وجود المال،أما األخرى حرمانها غير مبرر بالمال بقدر ماهو مبرر
وليس هذا فقط قد تصبح هذه األخيرة معزولة عن األفراد بسبب رفض الزيارات التي ينجر عنها 

 .صرف المال منه وسائل الرفاهية سالح دو حدين منه ماهو إيجابي ومنه ماهو سلبي

 
 

                                                 
  . 88ص 2000.عمان.دار الشروق.في التنشئة االجتماعية ةاالتجاهات الو الدي:فاطمة الكتاني  1

2 Roussel (Louis) et Bourguignon (Odile) : générations nouvelles et mariage traditionnel.Op.Cit.p43. 
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لعائلية ومثلما يوجد أسر دوي أباء يتصفون بالشح والبخل الرهيب إلى درجة رفض كل الزيارات ا -
،لشدة تعلقهم المرضي بالمال والقرابية التي تنجم منها صرف  ولو القليل من المال لالستقبال والضيافة

هناك أيضا نمط أخر من األسر دوي أباء يتصفون باإلفراط في صرف المال،لكن ليس على أسرهم بل 
إستنتجناه عند بعض من ما  ايهدرون المال في مجال أخر، الممثلة في القمار اللهو مع النساء هذ

 مشقة العيش والعوز المادي ويرجع السبب الحاالت الدراسة اللواتي كن ومازلن يعيشون هم وأوالدهم
 صرف المال فيوأكل خارج البيت وأيضا  ،تباهيمن لباس مالمال على نفسه ونينفق أن لديهم أزواج

ء،فهذه الضغوطات المادية كفيلة بإنتاج بمطالب الزوجة واألبنا بتاتا ونوالسهر،السفر وال يهتم  الخمر
قسط من المال أو مصروف البيت  من الزوج العنف اللفظي وحتى البدني في حالة ما إذ طلبت الزوجة

المال مقابل :تحيى فقط هي وأبنائها كما أنها ممارسات تعكس أنماط متعددة من العنف الرمزيلكي 
مال مقابل اإلفراط واألنانية في الصرف على النفس البخل والشح والمنع والعيش على األعصاب أو ال

  .وإهمال ونبد األسرة التي هي في حاجة إلى لقمة العيش أو في حاجة للتطبيب نواألخريي
  
ودور الزوج بمعنى الزوج غير المهيأ ألداء دوره المتوقع منه  وظيفة باختاللويحلل هذا التصرف *

لزوجة واألبناء،أين تصبح األسرة تعيش في بؤس وشقاء وخاصة وخاصة في تلبية وسد حاجيات ا
عندما يصرف الزوج نقوده في القمار وال يترك لبيته سوى بضعة قروش لشراء الخبز هنا تصبح 
رفاهية المسكن بدون نفقة غير فعالة وغير مهمة،لكن مثلما هناك رجال أشحاء ومسرفين هناك أيضا 

من قبل  المبذولويزدرن المجهود  نيستخففمن النساء اللواتي  نساء يستغلون نقود الزوج،هن نمط
هن لضمان عدم نفاد المال،أو استمرار وجوده واإلفراط في صرفه في غير محله لغاية التظاهر زوجأ

المرأة المال المطلوب تتعامل معه بخشونة وجفاف بدون امتنان  جوفي حالة ما إدا لم يعطي الزو
  1وشكر

  
حيوية العالقة الزوجية ال تتحدد فقط في الرفاهية،بل يكفي ضمان الكفاية في تخلص الباحثة أن *

االحتياجات المادية بصورة معقولة،فهي مبنية على حضور حقيقي يجسد بنشاط موازي لتوقعات لكل 
بشكل خاص عن طريق المثابرة للقيام بادوار الزوجين داخل  واحد من الزوجين وهي تثمن وتقدر

البيت   ،ألن عمل المرأة داخل و خارجالمكان المحفوظ للعالقة الجنسية بين الزوجينوخارج المنزل وب
 2قد يلها عن نظافة البيت وتنضمه مما قد يدفع بالزوج إلى مغادرته

 
 
 

 
                                                 

1 Houel (Annick) et autres : crime passionnel ; crime ordinaire.Op.Cit.p146. 
2 Ibid ; p147. 
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مما قد يلهلها على القيام بواجباتها الزوجية والشعور بالملل ..أيضا العمل خارج البيت قد يتعب المرأة*
لبحث عن مكان أخر لتحقيق نزواته منه يحدث تباعد وتنافر بين الزوجين من غيرة ل قد يؤدي بالزوج

كل هذه األمور تلعب مجاال كبيرا في العالقات الزوجية التي بدورها تتأثر ...قلق ،عنف  و خيانة
  1بوسائل الرفاهية للمنزل التي هي مسؤولية الزوجين

 
:البعد االجتماعي للمجال السكني 2  

:مدخل  
نتطرق إلى عالقة السكن بالروابط االجتماعية في المجتمع الجزائري وعن أزمة السكن التي  أن قبل

يعاني منها غالبية أفراده،ال بأس أن نتطرق لتحليل المجال السكني التقليدي بكل معانيه وبنوعية 
  .سائدة في تلك الفترة العالقات االجتماعية التي كانت

 
،بعدما كانت بين األفراد في ات إجتماعية في أشكالها ومجاالتهفالعالقات االجتماعية عرفت تحوال*

متواجد في بالد  نالمجتمع التقليدي تشكل اتحاد وألفة يجمع األفراد من نفس الزمرة بشكل قوي مثلما كا
نمط من حسن المعاشرة األصلية مثال عندما يلتقي   رالقبائل،أين نموا حجم المجموعة حفز على ظهو

به هو التحية من بعيد بإشارة ل شارع يقومون بالتحية والسالم لكن حاليا ما هو معمواألفراد في ال
عبارة السالم عليكم أصبحت عند البعض قديمة  ]صحا ،صحا[بسيطة عن طريق الرأس أو التلفظ 

االستعمال التي هي بمثابة السالم الشرفي والتقديري واالحترام،يقول الباحثان حول ظهور أنماط جديدة 
  التحية من
  ،  بون سوار )عليك ربون جو': ('أصبحنا نسمع اليوم عوض هذه التحية عبارات بربرية من بينها [.. 

bunjouraalik ;bunswarfellak ;adyu ;tchaw أيضا عوضت بمصافحة]  ،أديو،تشو بون سوار فالك   

فيما يخص  ا، أيضلتحضرل ة، كعالماليدين كتحول في العالقة االجتماعية من التقليدية إلى العصرية
أصبحنا من النادر جدا أن .حاليا[.يقولون عنهم حول تغير شكل التحية بين التقليد والمعاصرة النساء

نرى امرأة عجوزة تقبل يد أو رأس  رجل مثل العرف القديم،فهي على األحرى تتبادل معه المصافحة 
 2]والتلفظ بالعبارات المستعملة بين الرجال

 
التي تعني '' تجمعت''التجمعات التقليدية المتواجدة في منطقة القبائل والتي كانت تسمى لو رجنا إلى *

 أصبحت،نالحظ أنها الجماعة التي كانت تربط أفراد الزمرة تبعا لحسن المعاشرة والضبط االجتماعي
سية هو مجال متواجد على حافة الطريق الرئي الذي،ألنه حل محلها المقهى ةنادرة الوجود والفعالي

مجال المدنيون من اللعب النرد،البطاقات فهو  سلوكياتللمدينة والذي يحاول جاهدا إعادة إنتاج 
                                                 

1 Ibid ;P147. 
2 Bourdieu(Pierre) Sayed(Abdlmalek) : le Déracinment.Op.Cit.P.130. 
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التقليدية التي مازالت متواجدة ولم تمتص كليا من طرف '' تجمعت''مخصص للترفيه واالستهالك،بينما 
  1.عن العرف المقهى،فمن مدة زمنية بعيدة كانت كاشفة وفاضحة ألي اختالل في السلوك أو خروج

 
تنعقد خارج  اقراراتهمتسامحة ومساندة للمساكين والضعفاء والمظلومين واألشراف، كما أنها كانت 

'' تجمعت''أو األعياد،كما أشار الباحثين أن األشخاص الممثلين داخل الوحيدة للصيام يالليالالقرية في 
هو األحاديث التي تجري في المقهى ليسوا نفس األشخاص الدين يترددون على المقهى،لسبب هام أال و 

تختلف عن العرف المنظم في شكله وفي محتواه المبني على أوامر حتمية وفق أحسن الجلسات وعن 
طريق الوعي القروي الذي يجبر و يمنع من تناول المواضيع ذات الكالم الطائش واإللهام المدني 

  2المسموح بهما فقط للثرثرة في المقهى
التي تمثل المجال االجتماعي التقليدي '' تجمعت''نة السوسيولوجية للباحثين بين من خالل المقار -
الذي يمثل المجال الجديد و البديل للتجمع التقليدي من حيث األفراد الفاعلين فيه ومختلف '' المقهى''و

ل تعداه التغير االجتماعي لم يؤثر فقط على المجال التقليدي من حيث الشكل ب'يتضح لنا أن' نشاطاتهم
وخاصة تتسم  إلى تغير في نمط التعامالت بين األفراد التي كانت فيما مضى متقاربة ومتضامنة

التي كانت محجوزة بعناية فائقة ''لتجمعت  ''بالرزانة و الحكمة تبعا  لبنية المجال واألشخاص الفاعلين
العرف االجتماعي  لألعضاء الدين اغلبهم من الحكماء والشيوخ دوي خبرة في الحياة وخاصة في

أين كان دورهم األساسي حماية الروابط االجتماعية واألسرية على حد سواء من التفكك  والدين
،لذلك فالمجال و حماية المظلومين فكرة المساندة والتصدق على الفقراء والمساكين حثهم على وخاصة

ها فرض نوع من االحترام االجتماعي التقليدي فرض نوع من العالقات االجتماعية التي كانت غايت
والتقدير بين  مختلف فئات العمر لألشخاص،لكن التحول االجتماعي أفرز معه تغير ذلك المجال 

وأخذت العالقات االجتماعية واألسرية أبعاد وأشكال أخرى من  التقليدي وان صح تعبير تقلص دوره
 ف مع ماهو جديدالتعامالت مع المجال الجديد وفق تصورات وقيم جديدة لغاية التكي

 
فالعالقات االجتماعية والروابط العائلية تحولت من األلفة والتساند،إلى التباعد والفردانية فالمجتمع *

الجزائري على كل مستوياته وفي كل ميادينه،في بناءه العمودي واألفقي مجتمع في إطار التحول 
ى المستوى االقتصادي تحول نحو واالنتقال على المستوى السياسي،تحول نحو الديمقراطية أما عل

االستهالك على المستوى الثقافي تحول نحو ثقافة الشعب،على مستوى االجتماعي انتقل نحو عقلنة 
وفق مقاييس  إشكالية التحول واإلنتقال،تستطيع أن تحدد)ببساطة نحوالفردانية(التصرفات االجتماعية

خل المجتمع ال يوجد اتجاه واحد لكن هناك أكثر كالسيكية لتحليل االتجاهات السوسيولوجية،من دا

                                                 
1 Ibid ;p131 
2 Ibid ;p132. 
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اتجاهات متعددة مبرهن عليها متعلقة باألصل االجتماعي الثقافي واالقتصادي لمختلف الفئات عن 
طريق التمثيالت والطموحات الفردية والجماعية لهذه الفئات بالنسبة لمستقبلها ولمصالحها الحالية 

دراسة وفهم  التحول والتغير اليمكن إشكالية أساسوالبعيدة حيث بدون هذه المقاييس التي هي 
  :الوضعيات الحالية المتمثلة

 
الهروب من القرى نحو المراكز الحضرية،بهدف مستقبل أحسن لهؤالء بعبارة قد تكون صائبة أو -

  خاطئة
 عدم فعالية اإلنتاج للعمال والتوقفات عن العمل اإلرادية لبعض العمال كأشكال لرفض نظام المؤسسة-

  1رغم أنهم يعملون بها ةاإلنتاجي
 

هي بعيدة بأن تكون لوحدها سبب ألزمة السكن '' مصطفى بوتفنوشت''هذه الوضعيات المعاشة حسب* 
 Bourdieu،بل كلها مرتبطة بمقاييس إشكالية التحول كما أشار إليها الباحثانوأزمة الروابط االجتماعية

et Sayed بتحليل عميق  
 

تناول السكن  كما انهد االجتماعي للمجال السكني من منظور ديموغرافي،حيث حلل الباحث البع*
حيث  الحضريةالجزائرية  تالعائال اضطراب،و أدى إلى موعالقته بالنمو السكاني الذي فاقا احتياجاته

تعتبر الجزائر واحدة من البلدان النامية التي عرفت نموا سكانيا كبيرا  أنه في القرن العشرين[..قال
،حسب رأي الباحث االحتياجات االجتماعية فاقت ]ا مما شكل أزمة سكن وأزمة طلب سكنوسريع

أي في مختلف  المؤسسات طاقة االستقبال تبقى ..... توقعات في السكن  التمدرس ، العمل،الصحة
 2محدودة مقارنة بالعدد الكثيف للزيادة السكانية

 
االجتماعية األخرى،حيث  بدأ يصبح ضيقا المؤسسات  لنفسه أصبح مكان استقبال، مث فالشارع* 

األخرى،فلقد حلل الباحث سرعة النمو السكاني بكثرة االجتماعية  األنساقأحيانا بالعدد أين تخطى 
مقارنة بالمرأة ذات المستوى  1970في سنة  ℅8.63الخصوبة عند المرأة األمية التي بلغت نسبة

أنه نسبة الخصوبة تقل عند المرأة ذات المستوى العال ،كما ℅5.4التعليمي االبتدائي التي بلغت نسبتها
منه فالنمو الديموغرافي طرح أزمة أخرى هي عالقة األسرة بالسكن أين في  ℅3.69وذلك بنسبة

إكتضاض كبير بين أفرادها هذا  1977السكن الواحد وبغرفة واحدة عرفت األسرة الجزائرية في سنة 

                                                 
1 Boutefnouchet (Mustafa) : la Société Algérienne en transition.Office des Publication universitaires ; Alger 
2004.p75. 
2 Ibid ;p.p69-70. 
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وخاصة مع ظاهرة النزوح الريفي واكتضاض المدينة  ما شكل أزمة سكن وازدادت الحاجة إليه
  1بالسكان الشيء الذي لم يشكل أزمة سكن فقط بل أزمة بناء اجتماعي

التوزيع لكن  ظفالتزايد النمو السكاني ال يؤثر فقط على أزمة المجال السكني،و نوعيته واختالف حظو*
ى السكن،العمل،الصحة إلى حدوث أيضا الزيادة السريعة للسكان،تستطيع أن تؤدي مع عوامل أخر

في البناء العائلي،كذلك بروز سلوكيات خطيرة حيث  تإضطربات في النظام االجتماعي واختال ل
 نالحظ التزايد الجانح للطالق في السنوات األخيرة،المساس المتكرر باآلداب واألخالق العامة

السرعة  لخصوص تطورت بمنتهىالسرقة جرائم االعتداءات ضد األطفال على وجه ا انتشار،الشرف
أال يجدون كل من :  والتي هي بدورها تعكس أزمة عائلة في عالقتها مع المسكن لذلك يتساءل الباحث

تفسيراتهم األولى في العالقة أو الصلة بين العائلة ..الطالق،االنحراف،العنف الفظي،بدني ،اختطافات
  2والمسكن؟

هذا ما  المدينة للسكن حيث المجتمع للعائلة يئات المجتمعله اسوى خاليلكن العائلة كالسكن ليسو *
والبقاء،لكن على وجه  ةيؤدي إلى الصلة والعالقة بين المجتمع والمدينة،فالسكن يعتبر كإطار للحيا

الخصوص للتنشئة وإعادة إنتاج العرف االجتماعي،فهو مكان يحوي العائلة التي هي متعلقة بالمجال 
مجموع العالقات والصالت بين األفراد بمحيطهم،أصلهم،خبراتهم الماضية  السكني التي تتمركز فيه

  3وكيفية تمثيلها في المجتمع،طموحاتهم لمجال الحياة المرغوب فيه
و عندما نتحدث عن السكن،فإننا نتحدث عن المحيط،الوسط أي العيش وفق وسط مالئم يتوافق *

ن التطور التكنولوجي أحدث اختالل بيئي أدى وينسجم مع فيزيولوجية ونفسية وجمال وصحة الفرد،لك
كل هذا شكل ...ة واالحتباس الحراري، النقل المتطورإلى حدوث تلوث وأمراض،كماأن تلوث البيئ

 4تلوث الهواء،الماء،األرض الذي هي بمثابة تهديدات لمحيطنا وبيئتنا فهي ظواهر جد مقلقة

ي،بأن نعلمه على أن صحته متعلقة مباشرة ببيئته لدا يجب أن نهتم باإلنسان في محيطه البيئي اليوم*
وراحته التي هي من راحة منزله،طريقة استهالكه وكيفية عيشه وفق مقاييس التي تضمن الحياة 
الصحية على سبيل المثال أمراض الضغط معروفة كثيرا عند األشخاص الذين يقطنون في المساكن 

ه ،هو الذي مرتفع وصاخب فاإلنسان نتاج محيطيكون  الصوتغير الالئقة العامرة بالضجيج أين 
يستطيع بناءه ،تنظيمه أو تخريبه هو الكائن الوحيد على وجه األرض الذي يستطيع تسييره بكثير من 
الذكاء والقدرة ،فالصحة اإلنسان من وسطه الخارجي،البيئة تبدأ من قبل المنزل ومكان العمل أين الفرد 

  للرفاهية والراحةون وحدته البيئية القاعدية فالمنزل هو مرادف يقضي أكبر وقته في بيته،وأين يك
L’habitat est le premier ‘’BIOTOP (lieu de vie) et bien-être 

 

                                                 
1 Ibid ; p71. 
2 Ibid ; p72 
3 Ibid ; p73 
4 Suzanne et Deoux (Pierre) :l’écologie c’est la Santé. édition FrisonRoche.PARIS.1993.p.p.11-19 
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كان هناك اضطراب في النوم ال يصبح هناك  فإذانوعية النوم غالبا ماتكون مؤشر للمحيط، كما أن*
،الغداء أيضا يعتبر مؤشر هام لنوعية الفرد زعاجوانفي النوم يثير قلق  االضطرابمجال للراحة،ألن 

الحياة وله عالقة هامة مع الوسط الخارجي،ألنه هناك استمرار بيولوجي الذي ال يجب إهماله من 
موضوع واسع ..للحيوان لإلنسان وحتى الماء وعادات األكل ونتائجها على الصحة-األرض للحيوان

وعالقته بالمسكن ،و بحياة الفرد عموما التي تؤثر في  جدا يفوق إطار الدراسة حول الوسط الحياتي
  1األفرادسلوكياته وتعامالته مع باقي 

 
يجب أن تأخذه بعين االعتبار والذي أصبح ينغص معيشتنا و مساكننا أال و هو  هناك عامل أخر الذي

ام للبيئة،ويؤثر ت هو مكون عفالصو الضجيج ،الذي له أثار سلبية على حياتنا اليومية،الصحية،التعليمية
على كامل النظام االجتماعي،لذلك هناك من يعتبر الصوت العال أو الضجيج أول عامل إزعاج وقلق 
الفرد ألنه يؤثر على النظام العقلي على النوم وعلى الوظائف الهضمية،كما أن الشعور بالضجيج ليس 

اسية للضجيج هم أفراد قلقين متساوي ومتجانس بين كل األفراد على الغالب حيث األشخاص األكثر حس
  2للضجيج لديه توازن العصبي أكثر خفة بصفة دائمة،لديهم مشاكل عاطفية حميمة فالشخص الحساس

 
التي تكثر فيها  لليس هذا فقط فالضجيج يؤثر على المستوى التعليمي والعاطفي للطفل،حيث المناز*

ف والخبرات كما أن الطفل الصغير الصراخ والضجيج تعمل على تأخير األبناء في اكتساب المعار
يكون متأخر في تقليد أفعال الكبار فحين يحتفظ بعادات الطفولة ألكبر مدة من الطفل الصغير الذي 

 3يعيش في منزل هادئ يعمه الهدوء

 

 نعود إلى قضية السكن وكيفية تحول العالقات االجتماعية من األلفة والتضامن إلى الجمود والفردانية*
Bourdieu-Sayed  حاليا [ هذا بقولهم إلى حدوث تصرفات غريبة ارتخاء العالقات االجتماعية يفسران

في هذا الزمن كل شيء ممكن بدون حياء ..أصبح الفرد يستطيع أكل اللحم كل يوم ويترك أبوه يتسول
أو عار،و ال يوجد أي شيء يستحق التوبيخ أن مسموح للفرد لكي يربح المال القيام بكل المهن 

وانتشار الفر  و التي تعني اختالل الضبط االجتماعي التقليدي وتراخي القيم الجماعية، ]سرقة،التسولال
  .واألنانية في الروابط االجتماعية ةداني

..] وال نخاف من ترك األرض أو بيعها لألغراب..ليس هناك عيب[...كما صرح تاجر من الريف قائال
نحن نعيش  باختصارد أمام أي وسيلة أو حيلة لربح معيشته والذي يعني من خالل تصريحه أنه ال يترد

أزمة نظام أخالقي أو قيم كنتيجة مباشرة التي أصابت المجموعة بسبب تشتت الوحدات االجتماعية 
                                                 

1 Ibid: p.p 23-27. 
2 Ibid; p211. 
3 Ibid; p224. 
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،و ضعف الرقابة لآلراء وأيضا اختراق األعراف كما أصبح ال وارتخاء العالقات االجتماعية التقليدية
التي أدمجت وأدخلت مع االقتصاد الحديث في إطار التجمعات الضخمة  ةيوجد عائق نحو الفر داني

والمتنافرة لألفراد المعزولين،أين كل واحد أصبح يشعر أنه محمي بذاته، و على أنه مسؤول على نفسه 
من األمثال  ةفقط وأمامها فقط يضيف الباحثان أن هذه التصرفات تقاس أو تستمد فعاليتها الفر داني

بينما في الماضي كان يقال  ] مكاين عمي،مكاين خويا] [كل واحد ونقسو[  ]ل واحد و كرشوك[ التالية 
ألن الوعي الجماعي كان يعي أن هناك فقط في اآلخرة،أين كل واحد يحاسب على ] اكل واحد وقبرو[ 

ع أن أفعاله مدرك تماما أنه في ذلك اليوم ال يستطيع أن يفعل أي شيء ألي أحد واألخر أيضا اليستطي
  1يفعل له شيئا ،بينما هنا في الحياة هناك ماهو ممكن سوى التعاون

 
التعاون و فعل الخير هي قيم ممارسة في  أن بمعنى أي تصرفات كانت تعكس قوة الوازع الديني -

الحياة الجماعية لألفراد فيما بينهم ما دموا ينعمون بالحياة أما الروح الفردية فهي ال تعني كل واحد 
وإنما كل واحد وقبره الذي يعكس ما قدم الفرد من خير وتعاون في حياته والذي يعود عليه ونفسه 

  روح الجماعة والتعاون بالخير وبالشفاعة اإللهية أثناء موته  فهي تقاس بمدى الحب واإلخالص وقوة
حاليا و خاصة في يومنا هذا  من : من خالل تصريح بعض القرويون تساءال كال من الباحثان* 

الذي كان ] الرجل بالرجال[ يستطيع اإلشادة بنفسه والقول بأنه ال يحتاج ألي شخص؟ مثلما كان يقال
يمتثل في معاشه أوفي شرفه،السبب يرجع كون أن الفرد حاليا أصبح يعي ويذرك تماما أنه يجب 

ل فرد هو ،يقال أنه ك]الرجلة ليك والعيب عليك[ أيضا ] شرف عليك والعار عليك[ االتكال على نفسه
 2الشرف توقف بأن يكون مشتركا حر في أفعاله

،كيف تنجم عن اختالل العالقات التضامنية التقليدية ةنرى كيف أن التصرفات والسلوكيات الفر داني -
سواء بانتقال القروي إلى المدينة أو بتحول مجال سكنه وتشتت نظام القرابة واالهتمام فقط بتحسين 

ة على حساب العالقات والروابط اإلنسانية ،هذا ما سوف نحلله الحقا في الوضعية السكنية والمادي
  بطبيعة الحال في البعد االجتماعي للمجال السكنيالقيم المدرج  -لوقتا –المجال : العنوان المسمى

   .L’Éspace ;le temps et les valeurs 

 
إلى اضطراب وقلق الجميع وأيضا تحول المجال أدى إلى حدوث الكآبة الجماعية والتي بدورها أدت  *

ولما البؤس يصيب كل فرد في عمق ذاته يعني ذلك التعجيل  تعمل على إضعاف قوة وتضامن القدماء،
باالنهيار للنظام األخالقي الذي كان يفرض هوية كل واحد من ضمن كل المجموعة ومنه كان بذلك 

قي كان مساندا لكل فرد و كان بمثابة يحميه من أن يكتشف ويعرف وحدته أو عزلته،أي النظام األخال

                                                 
1 Bourdieu (Pierre) Sayed (Abdlmalech). : le Déracinement.op.cit.p149. 
2 Ibid ; p150. 
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روح الجماعة والتضامن الالدان يمنعانه من االنفراد والعزلة، لكن األكثر عمقا كما لو أنها تحطمت 
وأصبحت األمور التعالج وفق العادات و المعايير،بل تعالج بطرق عشوائية لهذا تحول جوهر الحياة 

  1ل أيضا في حجمها  وشكلهااالجتماعية ليس فقط في امتدادها الزمني ب
 

له دخل في خللة الروابط التقليدية وظهور تصرفات جديدة وأصبحت هو أيضا  االقتصاديالتحول * 
الهجرة تفرض نفسها على الجميع لغاية تحسين الوضعية المعيشية والسكنية لألفراد وأصبحوا األفراد  

الذي فرض نفسه حاليا..] لمنطق االقتصاديهي ممارسات تتبع ا[...يبررون تصرفاتهم الجديدة بقولهم   

أصابا هذا التصور الذهني لألفراد    «  De la logique traditionnel ;à la logique économique » 

بتحول نظام المجال السكني وتحول النظام العمراني،بالتالي تشتت عالقات األلفة  كل الحياة االجتماعية
حيطهم، ويظهر ذلك من خالل جمود التصرفات لمجال غير مألوف التي كانت توحد وتجمع األفراد بم

الذي  فرض بكل موضوعية نظامه الخاص وفق سلوكيات وتصرفات فردية جديدة لكن هذا التحول في 
المجال السكني من التقليدي الجماعي إلى المجال الجديد يبقي دائما االضطراب موجود هذا ما يبرره 

بين األقارب من األحسن أن تكون األبواب تتقابل،لكن عندما يتواجد [ التصريح واحد من القرويين قائ
  2]الغرباء ال يستحسن ذلك

 

حاليا تغير كل شيء بتغير نمط المسكن،فالعائالت في القرية أصبحوا مشتتين في القرية،أين أصبح *
ن لغة الجسد لكن بدون شك أ..اثنين من اإلخوة ال يستطعون التقارب عندما تقسم المنازل الجديدة

وهذا عكس  هي لغة تعبر عن التيه واالغترار واالغتراب...طريقة ضبط النفس،رفع الرأس أو المشي
ما كان متواجد في المسكن القديم أين كانت كل الحياة االجتماعية تحال نحو الداخل أي نحو باحة 

  3وساحة المسكن التقليدي،فالنظام الجديد أفرغ المنزل من كل حماية وألفة

 
Roussel(Louis)  التي ربطها بضيق المسكن وشروط العمليسميها بندرة العالقات االجتماعية، 
كلهم عملوا على تجميد وتراجع الحياة العائلية،التي أصبحت تظهر أقل ..والتكنولوجي التطور الثقافي

  4حرارة وارتباط مقارنة باألسرة التقليدية

  
ألسباب متعلقة بتغير في شكله و نمطه من التقليد إلى الجديد  فالكل يتفق على أن تغير المجال السكني-

من النظام الزراعي المعاشي التقليدي   النظام األخالقي و سلم القيم والمعايير وكذلك تغير نمط المعيشة
والجماعي المنتج والمستهلك لغدائه ومستلزماته إلى نظام اقتصادي حديث متخصص ومستقل،مستهلك 

                                                 
1 Ibid ;p152 
2 Ibid ;p 154. 
3 Ibid ; p156. 
4 Roussel (Louis) Bougriguon (Odile) : Génération nouvelles et mariage traditionnel ; op.cit.p56. 
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 سالريفي ليته المنزلية،أيضا تغير النظام العمراني وازدياد الكثافة السكانية،النزوح وغير منتج لحاجيا
هذا فقط بل شكل المجال في حد ذاته تغير من مجال يتسع ألكثر من أسرتين قد تتعدى ثالثة أو أربع 

والتجمع الممتدة أين كان في كل بيت باحة أو ساحة لتبادل أطراف الحديث  ةأجيال في األسرة التقليدي
بأفراده  والمليءحول مائدة الغداء والعشاء وحتى تناول فطور الصباح جماعيا منه شكل المجال الواسع 

لكن بتغير التركيبة األسرية ،تقلص حجم األسرة  والقرالبية األسريةللروابط  وحيويأعطى بعد إيجابي 
تقلص  عمل الذي) ألب،األم،األبناءا(وانعكس ذلك على كيفية بناء مجال اليتسع إال لجيلين على األكثر 

والعزلة  ةبعدما كانت تتصف باأللفة والتضامن أصبحت تتصف بالفر داني ها تجميد و الروابط األسرية
  .داخل وخارج بنية األسرة

 
:عالقة الفقر بالعنف األسري - 3  

:مدخل  
 

واالجتماعية ةاالسريةالحياأمن و استقرار  على  سلبا ال أحد يشك بأن الفقر ظاهرة إجتماعية تؤثر
تدني مستواهم المعيشي من غداء،صحة،عوز  لألفراد الدين يصبحون مضطربين و معنفين بسبب

ح عالقة الفقر ببروز العنف بشكليه اللفظي والرمزي والذي قد يتعداه ألشكال ،لكن قبل توضيمادي
حصى بسبب الفقر ولقد وأنماط أخرى من العنف و من االنحرافات بل وحتى حدوث جرائم ال تعد وال ت

صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما قال ŷ كدا الفقر أن يكون كفراŶ،ال بأس أن نعرف  الفقر من 
  لبعض من  المفكرين العرب والغرب الوجهة السوسيولوجية

 
اقتصادية بالغة العقيد يحاول وصف ظاهرة اجتماعية و ثيعد الفقر من المفاهيم المجردة النسبية، حي*
تشابك من جهة وهو مفهوم يختلف باختالف المجتمعات والفترات التاريخية وأدوات القياس والخلفية وال

  1الفكرية
تعرفه على أنه ظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب،فالفقر ليس نقصا في '' كريمة كرم''أما الباحثة *

حرمانها من المشاركة الدخل فحسب أو حتى ندرة في العمل،و لكنه عزل وتهميش لطبقة من المجتمع و
في صنع القرار وإبعادها من الوصول إلى مختلف الخدمات االجتماعية،فالفقر يتعارض مع حقوق 

،ألنه يعني عدم قدرة الفرد على تحقيق مستوى كريم من المعيشة ويعني أيضا عدم قدرة الفرد اإلنسان
 2على المطالبة بحقوقه السياسية من حرية التعبير وحرية الكلمة

                                                 
دار فرحة للنشر .دراسة في علم االجتماع الحياة اليومية) منهجية حديثةاتجاهات نظرية و( الفقر وطرق قياسه:نادية جبر عبد اهللا  1

  10ص . 2004.القاهرة.والتوزيع
  . 18ص . 1990.القاهرة. دار الثقافة الجديدة)دراسة عن نطاق الفقر في مصر(.الفقر وحقوق اإلنسان:كرم كريمة  2
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الفقر يختلف باختالف المجتمعات والثقافات واألزمنة،غير أن ما هو متفق عليه،أن الفقر حالة من ف *
الحرمان المادي بالرغم من تعدد وتنوع التعريفات حول الفقر،إال أنها كلها تشير إلى مستوى معيشي 

تلكات هي غير منخفض للفقير الذي ال يفي باالحتياجات الصحية والمعنوية،أين أسباب الرزق والمم
مستقرة،موسمية،غير كافية،كما أن األماكن التي يقطنها الفقراء والعزل هما من سماتهم في العالقات 

  1االجتماعية باإلضافة إلى القدرات المحدودة بسبب االفتقار إلى المعلومات للتعلم والمهارات والثقة
 

قوم على تقدير مستوى الدخل بتعريف الفقر من مدخل الكفاف،الذي ي'' محمد الجوهري''اهتم*
الضروري لشراء الطعام الكافي إلشباع الحاجات الغذائية لكل طفل أو بالغ داخل األسرة يتناول تكاليف 

،و أي أسرة يقل دخلها عن هذا الرقم تعتبر الطعام على أنها التكاليف األساسية التي تمثل حد الكفاف
عن األسر الغنية،كما أنه أضاف أيضا بأن الفقر  اهأسرة فقيرة فاألسر الفقيرة يختلف نمط استهالك

طريقة حياة لجماعة أو فئة من األفراد في مجتمع معين،يتضمن ذلك وصف لمجموعة من األنماط 
  2السلوكية والقيم االجتماعية واألشكال التنظيمية

 
*Behman (Djamchid) من حاليا في حالة ن، يعيشوكبير من العائالت في العالم عدد نأ يرى 

والهجران،حيث هناك عائالت المغتربة داخل وخارج الوطن،كما أن هناك عائالت يتكونون  التهميش
من بطالين، أو دوي دخل ضعيف عموما،منه لجأ الباحث إلى تصنيف نمطين من الفقر،فقر متواجد في 

ة المرتفعة الذي يعيش فيه القلة من السكان،أما في المجتمعات ذات النسبة السكاني بعض المجتمعات
 La تسمى بالفقر الجماعي،أي كل سكانها فقراء باستثناء القلة من السكان يسمى كما قال الفقر الجماعي

pauvreté de masse لذينا أنهم األشخاص[منه توصل إلى تعريف الفقر أو الفقراء على النحو التالي 
يشون وفق شروط صعبة وبمعنى يحظون بمدخول قليل مقارنة بالمدخول المتوسط للمجتمع،أو الدين يع

الفقر في فرنسا هي محددة و مصنفة تبعا للمدخول المتوسط للموظف  صحيح وبمثال أكثر حيوية،عتبة 
الذي يعمل في المصنع باستمرار طوال السنة،لكن يبقى معدل الدخل أكثر غموض وتعقيد خاصة في 

 3]اونية بين الولدين واألبناءالبلدان السائرة في طريق النمو،أين توجد مساندة ومساعدة تع
 
 

يقول في إبان [ Bourdieuلجزائري  تحدث عن الفقر ال بأس أن نتطرق إلى وضعية المجتمعن ماعند*
،بنسبة ..ض، أمرات، مجاعاالفقر المدقع الجزائرية تعيش األسرةفيما مضى كانت  االستعمار ذلك

ن األغنياء والفقراء،أين كانوا شيوخ كبيرة،لكن رغم ذلك كان هنالك الوعي الجمعي والتضامن بي

                                                 
  . 11- 10ص ص .مرجع سابق الذكر:نادية جبر عبد اهللا  1
  33ص . 1982.القاهرة.دار المعارف.علم االجتماع وقضايا التنشئة في العالم الثالث:لجوهريمحمد ا  2

3  Bheman( Djamchid) :le devenir de la famille.op.cit.p.p.100-101. 
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،كلما سمحت لهم ءمن عندا ألغنيا على حق الفقراء يحثون دائما'' تجمعث''وحكماء القرية المسماة 
الفرصة واقتضت الضرورة للمساندة  بين األفراد وهذه الممارسة النبيلة لم تقتصر فقط في المواسم 

إلى األسر الفقيرة  تبعت بأبنائها لحم وبال ىالكسكسة تطبخ واألعياد والمناسبات،حيث كانت العائلة الغني
                                                                                                  1]لكي تتقاسم معها الطعام

                                                                                            
كانت تدخل في إطار العادات والتقاليد الحتمية والمقدسة ألبناء الوطن وحتى بالنسبة  هذه الممارسة*

لكنها مع تحوالت العالقات اإلنسانية،و طغاء الفردانية تناقصت هذه الممارسة أو أصبحت ...للغرباء
  2ممارسة ومحصورة فقط في المناسبات الدينية للبعض وليس الكل

 
من  االنتقالأي  االقتصاديةوهناك من يحلل هذا التحول والتبدل في العالقات اإلنسانية،من الوجهة * 

إلى االقتصاد السوق أين أعادت العائلة التقليدية تركيب بنيتها أمام التغيرات  التقليدي االقتصاد المعاشي
دية التي كانت بمثابة الحماية الحقيقية للفرد االجتماعية وأمام القيم الثقافية الجديدة،فالعائلة الممتدة التقلي

  3من طرف العائلة النواة استبدلتوحل محلها أو  انتقلت
 

من تعريف الفقر تبعا لمجموعة من المفكرين االجتماعيين إلى كيفية تعامل األفراد في إطار المجتمع  -
بفضل المساندة بين  مكتفية ،صابرة وشبهأين األسر الفقيرة كانت التشعر بوضعيتها المزرية التقليدي

للجميع وغير مكلفة ولو  ممارسات شبه حتميةلم تكن محددة بعيد أو موسم بقدر ما كانت   األفراد التي
  .باقتسام اللقمة  العيش مع المحتاجين كما أنها كانت  موجهة على وجه الخصوص ألغنياء القرية

  حرمان ولتوثر ،القلق ومن تم حدوث العنف والجريمةننتقل إلى الثقافة االستهالكية للفقراء وعالقتها بال
 

دراسة عن الثقافة العامة والنزعة االستهالكية في األحياء الفقيرة وقد دهب أن النزعة '' قدم أحمد زايد*
الفقيرة والمحرومة بعجزها وبعدم قدرتها األمر الذي يدفعها إلى  تاالستهالكية تؤدي إلى شعور الفئا

موجودة،ويساهم المترفون من الطبقات األخرى في تدعيم هذا الشعور،كما  أن تشعر بأنها غير
،نتيجة عدم القدرة على الوفاء رأوضحت الدراسة أن الثقافة االستهالكية تخلق بعض المظاهر من التو ث

بإشباع الحاجات االستهالكية المتزايدة،و من تم فإنها تتحول إلى عبئ يقع على كاهل الطبقات الدنيا 
 4سطى ويمثل مصدرا للضغط على حياتهموالو

 

                                                 
1 Bourdieu (Pierre) Sayed (Abdlmalek) : le Déracinement.op.cit.p.141. 
2 Bourdieu ( pierre) et autres.op.cit.p141 
3 Behnam.(Djamchid).op.cit.p102 

جامعة .منشورات مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية) أنماطه وثقافته( االستهالك في المجتمع القطري:أحمد زايد وآخرون  4
  . 145.ص 1991.الدوحة.قطر
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نستطيع أن نقول أن الفقر يؤدي إلى العنف،حيث شدد الباحثون في إطار الشؤون االقتصاد  من هنا -
الدولي على خطورة العنف الذي يغذيه حدة الفقر أين تتمثل أكثر أنشطة العنف من السرقة،فرض 

بيئات الفقيرة يمكن أن تكون مصدر للعنف السيطرة،السطو على المساكن والمحالت التجارية فال
  .والجريمة ضد اآلخرين

  
فالحرمان االقتصادي الذي تعانيه أسر الفئات الدنيا نتيجة الفقر وعدم وجود مصدر الرزق ممثال في *
م وجود عمل يحقق لهم متطلبات حياتهم أو العمل في ظل أنماط من العمل غير الدائم وغير المستقر عد

رة تشعر بالقهر واإلحباط من معوقات االستقرار في الحياة،لذلك يلجأ بعض من أفراد مما يجعل األس
و التي قد تصل إلى حد ارتكاب الجرائم للحصول األسرة إلى الطرق غير المشروعة لتحقيق أهدافها 

 على مقابل مادي أو كتنفيس لشحنة الغضب والحقد على المجتمع،لكن هذا اليعني أن اسر الطبقة الغنية
ال يرتكبون مظاهر أخرى من االنحراف،فهم في الغالب يرتكبون جوانب أخرى من السلوك المنحرف 

لكنها تتم في الخفاء وبطريقة التمكن األجهزة األمنية ..مثل إدمان المخدرات،الكحوليات،القمار،البغاء
  1من القبض عليهم

 
اعية، يتواجدون على حد الهامش هم فاألفراد الدين عاشوا طفولة سيئة في حياتهم األسرية واالجتم*

 :مننعتقد تقول كل  إذن] ببساطة تثير الشفقة[أميون على وجه االحتمال حكايتهم يقال عنها بسيطة 

Houel(Annick) ;Mercader(Patricia) ] عالم  يستطيع إال العيشال أن هذا اإلنسان الذي يثير الشفقة
  2]ن بطريقة أكثر بديهية مع البؤس والشقاءمتحدين ومشتركي مالعنف والجريمة ه نبسيط، لك

 
كما يجب علينا أن نوضح أن البؤس والشقاء والحرمان، يأخذ مجال التفسير السوسيولوجي للعنف * 

والجريمة والتحليل بعالقته مع الطبقات االجتماعية وخاصة األسرة التي يتناول فيها رب البيت الخمر 
وث جرائم العف اللفظي والبدني أين الجاني يتناول الكحول اللذان درس كعوامل مفسرة لحد لوالكحو

ما قام به أي القيام  ،ثم عندما يفطن ينسى)الزوجة،األبناء(باألدوية لممارسة العنف على عائلته كلها
بالعنف تحت تأثير الكحول والمهدءات أين يفسر عمق هذا السلوك العنيف للجاني كسبب لتعرضه 

طفولته أو في مرحلة شبابه فيعيد إنتاجه في أسرته بتصرفات متبوعة  للبؤس والشقاء العاطفي في
  3ومقترنة على شكل ال مسؤولية مع تعاطي الكحول

 

                                                 
  110-109ص ص  2004.القاهرة.مجموعة النيل العربية 1ط )المشكلة والحلول( البطالة في الوطن العربي:خالد الزواوي  1

2 Houel ( Annick) et autres : crime passionnel ;crime ordinaire.op.cit.p89. 
3 Ibid ;p89. 
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الزوج يتعاطى الخمر يتجه حدوث العنف فيه بين  ن، أيمن الفقر المدقع فالبيت الذي يثير الشفقة*
فقراء ثقافيا وفقراء من حيث  مه، األفراد كما أن األزواج الدين يعيشون في هذه الظروف المزرية

  1درجة الذكاء ومن حيث الروابط االجتماعية
وتقريبا في كل المجتمعات الحرمان،العوز،الفاقة المادية هي ممثلة ضمن العوامل المباشرة  والمهددة *

،كما تتصف بالشعور باالغتراب والحرمان من أفرادهابشكل كبير لقدرة العائلة على توفير حاجيات 
الصحة والتعليم كما أنها تعيش مهمشة، كما هو متعارف عليه بأن نقص الموارد تناء والحفاظ على االع

المادية يزيد من حدة القلق والغضب داخل أوساط العائالت الفقيرة، ويعمل  على اإلضرار من حيوية 
مل التي تؤدي إلى العالقات فيما بين أفرادها،كما يعتبر الفقر أو العوز المادي األسري واحد من العوا

ممارسة الضغوطات على األطفال والمراهقين،لكي يتركون مقاعد الدراسة والدخول في الحياة العملية 
  2من أجل المشاركة في تحقيق الموارد العائلية

إمكانية الزواج نهائيا هناك  مومن اآلثار السلبية للفقر أيضا الزواج المبكر أو المؤخر بل وحتى عد* 
ولما اليد العاملة تكون غير مؤهلة  ،الجريمةاالنحراف،الحرمان،العوز،الدعارة،االغتراب،أيضا التسول

أو الدخل يكون ضعيف،تصبح العائلة التي تحضا بأجرتين تعاني من عدم الكفاية وتصبح ال تعتني 
  3بأطفالها وباألشخاص المسنين

ب خاصة عندما تكون المرأة ترأس كما أن الفقر متواجد في الكثير من العائالت التي يغيب فيها األ*
فهي تؤثر مباشرة على ..العائلة،كما أن الحالة االقتصادية من غالء المعيشة وتفشي ظاهرة البطالة

ذي يسبب وتباطؤ للنشاط االقتصادي ال لالعائلة وتفرز نمو إستراتجية أو خطة للعيش تتصف بالخمو
وبنية العائلة دائمة االضطراب بما فيها تركيبة  البطالة،ضعف القدرة الشرائية للحياة تجعل من وحدة

  أعضاء األسرة الواحدة أين النسق األخالقي للعائلة يصبح متالشي بسبب الفقر والعوز المادي
  
الفقر يؤثر سلبا على حياة العائلة وخاصة إذ ما اقترن بتصرفات خطيرة والتي من بينها تعاطي -
، و في حالة نفاد هذه السموم يلتجأ الزوج الفاقة المادية ضرات والكحول كوسيلة لتناسي وتجاوزخالم

لفش كل غضبه على زوجته وعلى أبناءه من سب وشتم وطرد من البيت وإن اقتضى األمر سرقة 
قد يدفع بالزوجة للبحث عن أي عمل  الفقر  كما أن ،دفعها للتسولمجوهرات الزوجة  لتحقيق رغباته

حرمان الكثير من األبناء من التعليم ،الصحة،يدفع بهم للعمل غير قد يكون سبب في  و للعيش وأبنائها
 .بل وحتى مجرمين.نالرسمي، ينتج أطفال معنفين عدوانيي

 

                                                 
1 Ibid ; p89. 
2 Behman( Djamchid) :le devenir de la famille.op.cit.p101 
3 Ibid ; p102. 
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من الدراسات التي '' لويس أوسكار''،وتعد دراسة الفقر ةويطلق على أسلوب حياة الفقراء، بثقاف* 
  .حياة وأسلوب معيشة الفقراءاستخدمت هذا المفهوم،أين اعتمد فيه على وصف مفصل لطريقة 

عرض نماذج وحاالت األسر الفقيرة واألساليب السلوكية والقيم الثقافية التي تتميز بها  و ذلك من خالل
حياة هذه األسر والفكرة األساسية لألنثربولوجي،أن الفقر يخلق ثقافة خاصة به كما أن هذه الفكرة 

مستلزمات مادية وإنما هي أسلوب حياة يسلكه ليست حرمان اقتصادي أو تفكك اجتماعي أو غياب 
  الفقراء أينما وجدوا،كما وصف هذه الثقافة بالثقافة الفرعية داخل اإلطار الثقافي الكبير الذي تتواجد فيه

خصائصها تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق  أنكما أن ثقافة الفقر تعمل على استمرارها الذاتي،أي 
 لة المبكرة، وتتسم باستخدام العنف المستمر والنزاعات في تربية األطفال التنشئة االجتماعية في الطفو
  1وبمعدل مرتفع من الكحوليات

 
بالنسبة له الفقر يتواجد ضمن ثقافة تحتية لألشخاص والعائالت الدين يعيشون وفقهما  Lewis (Oscar) 

قليلة في المنافع الدين  بنسبفهم بذلك اقل إدماجا في المؤسسات القاعدية للمجتمع العام،فهم يشاركون 
يحصلون عليها،هم على األرجح أميون أو في كل األحوال لديهم نمط تربوي ناقص كونهم يعيشون في 

هذه الثقافة تشخص أيضا عن طريق تكاثر اللقاءات الحرة والعابرة،العنف ..مسكن قديم وضيق،كثيف
أين  مأعضاءه يتشاجرون فيما بينه ،هو وسط قوي للمنافسةالزوجي والعائلي والعنف بين األبناء

األطفال يتصارعون قصد احتكار لكل واحد لنفسه بعطف وحنان األم،كما نهم مدعون للعمل وهم 
صغار للدخول مبكرا في الحياة الجنسية،فاألطفال ليست لديهم مرحلة للمراهقة والشباب تقريبا هي 

،كما أن ثقافة الفقر تشخص عن طريق طفولة مهمشة تتصف بعدم القدرة على االستقاللية والقصور
 أمامالتخلي واالستسالم أمام القدر،هو نمط حياة يعيق على تامين نمط معين مستقر ومحترم من العيش 

 2الحالة الصعبة للعائلة

 
رجع ظاهرة الفقر إلى ثقافة خاصة بكل الفقراء،تناسى عوامل أخرى تدخل في الحياة ألكن الباحث 

يؤخذ على توجهه النظري انه ركز على الجوانب السلبية متجاهال الجوانب  اليومية للفقراء،لذلك
االيجابية حيث سلم بان ثقافة الفقر تؤدي إلى فقر الثقافة منه فلقد تجاهل األبعاد البنائية الموجودة في 

 أكدهالمجتمع والتي قد تكون مسؤولة بصفة مباشرة و في أحيان كثيرة من ظاهرة الفقر هدا ما 

Bourdieu (pierre) 3في تحليله لثقافة الفقر بالمجال الفيزيائي والمجال االجتماعي 
 

                                                 
  .18- 14مرجع سابق الذكر ص ص:نادية جبر عبد اهللا.د  1

2 Behman (Djamchid).op.cit.p 140. 
  . 20ص .نفس المرجع  3
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الذي يرى أن الفقراء هم '' للويس أوسكار'' عكس االتجاه النظري'' لبيار بورديو'' االتجاه النظري*
  ر يرىمسؤولين عن حالة الفقر التي يعيشون فيها،أما  فيما يخص االتجاه البنائي في تحليله لظاهرة الفق

Bourdieu(Pierre)  يرى أن الفقراء ضحايا النسق االجتماعي الذي فسره بالمجال الفيزيائي والمجال 
فله عالقة مع مجاله  كفاإلنسان حسب اعتقاد الباحث موضوع في مكان ويشغل حيزا، لذلاالجتماعي 

نسان بالمكانة التي يحتلها يتميز اإل ياالجتماعي واألشياء التي تشغل المجال باعتبارها ملكية الفرد، أ
يشكالن بنية ،فالسلطة التي تعطيها ملكية رأس المال االجتماعي  اوبالمسافة التي تفصله عنها، فكالهم

الممتلك على شكل عالقة بين البنية المجالية لتوزيع أفراد مجتمع ما و بين البنية المجالية لتوزيع السلع 
  1.الفرد في المجال االجتماعي أو الخدمات الخاصة والعامة وأيضا مكانة

فمن يقال عنه دون مكان أو دون مكان إقامة ثابتة [..حيث يقول في هذا الشأن لغاية توضيح أفكاره*
،لذا فمن خالل العالقة ] فهو غير موجود اجتماعيا تقريبا وحتى المكانة التي يشغلها هي مكانة مؤقتة

دد قيمة المناطق المختلفة للمجال االجتماعي المتحقق بين توزيع األفراد وتوزيع السلع في المكان تتح
موضوعيا لألماكن التي يتجمع فيها المعدمون أساسا وحصريا،كالضواحي الفقيرة والعتيقة منه يعرف 

هو وسيلة تتحول من خال لها البنيات االجتماعية تدريجيا إلى بنيات [ المجال الفيزيائي على النحو التالي
االجتماعي هو أحد األماكن التي تتأكد فيها السلطة وتمارس تحت أشكال كثيرة من أيضا المجال ] ذهنية

على   ةالخدمات من دون شك على صورة عنف رمزي باعتباره عنفا مخفيا،لذلك القدرة  السيطر
المجال  باالستحواذ ماديا ورمزيا،يعتمد على رأس المال الممتلك الذي يسمح بأبعاد األشخاص 

التقرب في نفس الوقت من األشخاص أو األشياء المرغوب فيها،من هنا البعض يرو المرغوب فيهم وب
         2أن القرب الفيزيائي يسمح بالقرب االجتماعي

يعني الباحث من إمكانية القرب االجتماعي متعلقة إلى حد بعيد بالقرب الفيزيائي أن اإلنسان الذي 
ن يتردد في المكان الذي يرغب فيه بل هو متواجد يمتلك رأس المال،هو إنسان يستطيع أن يتواجد وأ

في أكثر من مكان في وقت واحد تقريبا من خالل السيطرة االقتصادية والرمزية على وسائل 
،وعلى العكس من نالتي تعني القدرة على التواجد والتصرف عن بعد بواسطة أشخاص أخريي..النقل

فيزيائيا أو رمزيا على السلع االجتماعية األكثر  ذلك فإن من يعوزهم رأس المال يبقون بعيدين سواء
قدرة،وبهدا يؤدي انعدام الرأس المال إلى تجربة الغائية أكثر شدة ليقود الفرد إلى المكان ويمكن أن يلجأ 
للصراع من أجل حيازة المجال شكال فرديا،النجاح في هذه الصراعات يعتمد على رأس المال الممتلك 

  .3التي يتمتع بهما الساكن شخصيا)  نت،أموال،وسائل خاصة، أم ثقافيةمادية كا( بشتى أنواعه
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أن ثقافة الفقر  متعلقة  نالحظ من خالل االقتراب السوسيو لوجي لظاهرة الفقر من الوجهة البنائية
،المكانة،األلقاب االجتماعية يعاد إنتاجهما بنائيا والفقر يعاد إنتاجه  ةبمعنى الرفاهي بالنسق االجتماعي

ألن   التنشئة االجتماعية تتأثر بالمجال الفيزيائي وهو بدوره يؤثر في األفراد الدين يشغلونهألن  بنائيا
قد يعكس نمط الطبقة االجتماعية التي  في واقع األمر و ، المجال السكني يشكل جزء من تواجد الفرد

تما ما عن األخرى كما أنه  ينتمي إليها  علما بأن كل طبقة في المجتمع ولها خصوصياتها التي تختلف
ليس باألمر السهل أن يندمج فرد من طبقة دنيا إلى طبقة مرموقة،بمجرد أن يكسب ثروة ،ألنه حتى 

وخاصة  وإن اكتسب المال ال يمكنه إطالقا أن ينسى أنه عاشا طفولته في البؤس والحرمان  والجوع ،
لباس،نمط األكل ،األواني المستعملة، بساطة ( للغاية نمط األشياء الخدمات التي عاشا من خاللها بسيطة

دون معرفة كيفية استعمالها ألنه  لذلك قد يتصرف بماله  بدون وعي  في الكماليات)أو قدم األثاث 
أو قد يشح على أسرته ونفسه خوفا من نفاد المال أو يبدد ماله في تحقيق كل ببساطة لم يتعود عليها 

كلها تصرفات  تؤدي إلى كما يقال عندنا في اللغة الدارجة ]جوع وألحفاأيام ال[لتناسي ..ونزواته رغباته
الفرد بالمجال  يحضاقد  أال وهي أنه الباحث إلى فكرة مهمة أشار اكم حدوث العنف الزوجي واألسري

هذا ما يجعله غير واعي في  المال الثقافي الذي يتعلق بمكانة ولقب الفرد اجتماعيا رأسدون  الفيزيائي
تسيير المال ،كما أنه يجد صعوبة كبيرة في التعامل مع األفراد دوي الطبقة العالية ألنه يفتقد كيفية 

أيضا أشار إلى نقطة في غاية األهمية الممثلة في  للخبرة ،الثقافة وخاصة السلطة والمكانة و اللقب
مأوى وبدون لقب  األفراد الدين اليحضون بالمجال الدائم في حياتهم على سبيل المثال األشخاص بدون

  ن أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع التي ال عاجتماعي هم أشخاص مهمشين اجتماعيا معزولين 
   ،سواء كان ذلك في واالجتماعية األسريةتتحرك سوى باأللقاب التي تحدد هوية الفرد 

التي تفتقد  ةكما هناك األشخاص الدين يقطنون في البيوت القز دري...الزواج،التعليم،التطبيب،السفر
ألدنى شروط الحياة والمليئة بالعنف واالنحرافات بسبب تواجد أفراد من أصول ريفية وحضرية على 

،كما أن هناك أسر زواجيه عديدة حد سواء والذي يعني اختالف التنشئة األسرية واالجتماعية لكل منهما
م الشهرية التي يتقاسمونها تعيش في مساكن مستأجرة أي غير ملكية، بأثمان باهظة مقارنة بمداخله

للتدين لسد النقص أو لدفع اإليجار فهم أسر كما سبق وأن  نللعيش والدراسة والكراء و الدين يلجأ و
عاملة وتتلقى مساعدة مادية من أسرتها  لتعليم  وتغذية أبنائها  (حاالت الدراسة نمعنفة م حالة قابلنا

،وهي تعاني من أزمة السكن التي جعلت من زوجها تعيش على اإليجار مدة تفوق واحد وعشرون عاما
االضطراب ودائم  لفظيا،بنيا شخص معنف والذي عاشا طفولة صعبة مع زوجة أبيه، العديم المسؤولية

،نرى )أو لكي ال يساهم في المصاريف ال يتوقف على استفزاز زوجته و أبنائه ليفش كل غضبه عليهم
له في كل مؤسسات المجتمع بالمعنى الواسع بل حاولنا استنطاقه كيف أن للمجال الفيزيائي والذي لم نمث
مجتمع و في امتالك المجال السكني الذي يعني االستقرار لألسر -أوال في ضرورة االنتماء إلى األسرة

  .،و بصفة مؤقتة الدين يعيشون في بيوت مستأجرة
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اء االجتماعي عامة وبمدى تواجد بعد ما حللنا االقتراب السوسيولوجي لظاهرة الفقر المتعلقة بالبن*
 ،حيث يرىالمجال الفيزيائي االجتماعي عند األفراد نواصل عرض القسم األخير من أفكار الكاتب

Bourdieu (Pierre) أن الرأس المال االجتماعي للعالقات والصالت ولسيما الصالت المفضلة 
أن الرأس المال االقتصادي [ حيث يقولوالمراهقة وبمظاهر أكثر للرأس المال الثقافي  لصدقات الطفولة

ال يكفي للدخول إلى بعض األحياء الراقية إذ لم يتزامن معها رأس مال ثقافي واجتماعي،حيث يتجمع 
ختلفين عن األغلبية باعتبار أن الدخيل هؤالء في أحياء فخمة وتكون بينهم عالقات متميزة،تجعلهم م

الحي المرغوب يؤسس على اإلقصاء النشط لألشخاص ألن حسب الباحث ] سيشعر في النهاية بإقصاء
غير المرغوب فيهم، ويكرس كل ساكن فيه بصفة رمزية إذ يسمح له باإلسهام في رأس المال المتراكم 
من قبل مجموع المقيمين فيه،و على العكس من ذلك تحط األحياء الموصوفة بالفقر رمزيا من قيمة من 

انهم  فمن منظوره بؤس العالم هو بؤس اإلنسان الذي يعيش يسكتونها،فليس لديهم سوى تقاسم حرم
فيه،هذه العناصر الثقافية البائسة التي يدور حولها فكر الباحث تشكل القاعدة الصلبة التي تنتج وتعيد 

  1إنتاج العنف االجتماعي الظاهر والمحفي

 
:للزوج البطالة واالختالل الوظيفي 4  

    :مدخل
بقدر ماكان نتيجة  للمقابالت التي  فحسب راج مبني على قراءة نظرية مسبقةللبطالة لم يكن إد اإدراجن

أجرينها مع بعض من حاالت الدراسة،اللواتي أزوجاهم هم من فئة البطالين الدائمين والموسميين حيث 
كان لهذه الظاهرة دور ال يستهان به في حدوث العنف اللفظي والرمزي المتكرر داخل األسرة   الذي 

كما أنها تؤدي على وجه الخصوص متفاوتة الخطورة  ما يتحول إلى إيداءات جسدية وجروح غالبا 
في نظر أبنائه،لكن البطالة تبقى ظاهرة اجتماعية متفاوتة  زعزعة هيبتهإلى سلطة األب و لإلى اختال

من وسط أسري ألخر ولها ظروفها وأسبابها التي أدت إلى حدوثها،حيث األب الذي يكون يعمل تم 
يسرح من العمل بسبب حوادث العمل أو مشاكل مهنية،أو تعرضه للمرض أو اإلعاقة الحركية يختلف 

 اوفوق كل ذلك يبتزها في مالها ومجوهراته )السكن،المال،السيارة(عن األب البطال الذي تعيله زوجته
عث عن القلق كلها عوامل تب) ،المالالقفة (عالة أسرة زوجتهإأو)همنحة الحماة،عمل أخوات(أو أسرته

والتوتر بصفة دائمة ومستمرة والتي بدورها تؤدي إلى احتدام الشجارات اللفظية والبدنية بين األزواج 
  واألبناء وتضارب الزوجين على السلطة بسبب شبح البطالة

 

                                                 
  . 162مرجع سابق الذكر ص بؤس العالم:ببار بورديو  1
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تعتبر البطالة مشكلة عالمية حيث توجد بنسب متفاوتة في كل دول العالم المتقدمة منها والنامية على  *
الذي من خالله يمكن  اإلنتاجلقوة  األمثلسواء لذلك خطورتها التكمن فقط في عدم االستغالل  حد

سلبية كانتشار  أثارفيما يترتب عليها من  أيضاتكمن خطورتها  وإنماللمجتمع  أفضل إشباعتوفير 
  1والالمباالة باإلحباطوالتطرف واتساعهما وازدياد الشعور  اإلدمانظاهرتي 

 
 أسباباحد  أنفي البلدان الصناعية والنامية  أجريتالنفسية المختلفة التي  لدراساتا أكدت حيث*

التي تقدمها  اإلعاناتانه رغم  أيضا تأكدكما ،النفسية عامة هي البطالة باألمراض لإلصابةالرئيسية 
 الدينعند  أضعاف بأربعةالدولة للعاطلين عن العمل فان نسبة االكتئاب والقلق والهلع تزيد لديهم 

  2يعملون براتب
 

مثلما أن للبطالة أثار نفسية على حياة الفرد العاطل عن العمل مقارنة بالفرد العامل،هذا حتى وإن *
أثار اجتماعية عميقة سواء على  للبطالة  حضي بمنحة مالية من قبل مؤسسات الخدمة االجتماعية كذلك
ى الفردي يتقلص دور الشاب العاطل في المستوى الفردي أو على المستوى االجتماعي فعلى المستو

أما على المستوى االجتماعي فهو يمثل خسارة  تإمكانية تحقيق الذات والشعور بالسلبية،عدم تقدير الذا
المجتمع لجزء من قوة العمل،إصابة البطالين بإحباط نفسي يدفعهم إلى اإلقدام على ممارسة سلوكيات 

رات التورط في ارتكاب العنف،فالبطالة لها عالقة وطيدة ضارة بالمجتمع مثل تعاطي وإدمان المخد
ألن أكثر ما يحافظ على التوازن النفسي لإلنسان هو أن يعمل فيكون بذلك  بالجريمة واإلحباط النفسي
  3محصنا ضد هذه المخاطر

  
أن العمل يمثل مصدر رزق وعيش لإلنسان،كما يعني أن اإلنسان العامل يمضي معظم وقته ا وبم* 

فهو بذلك  الذي يعيش فيه البطال اجتماعيلمؤسسة التي يعمل بها،بمعنى أنه ال يعيش فراغ في ا
ضرورة لإلنسان وصدر دخله،فمن ثم توجد عالقة وطيدة بين البطالة والجريمة ألن الشخص المتعطل 

تجاه مما يكون له أثره السلبي على تصرفاته وسلوكياته ا هعن العمل يواجه فراغا اليعرف كيف يستثمر
فالبطالة هناك من يعتبرها الخطوة األولى نحو ...نفسه واتجاه اآلخرين كما قد ينتج عنه سلوك منحرف

  4الطريق لالنحراف والجريمة والعنف
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ظاهرة تثير قلق كل الباحثين االجتماعين وإن اختلفت  ،إذن في كل الدول يعتبر العنف بشكله العام*
االقتصادية  اإلمكانياتنقص  يرجع أن ، علىل يتفق أيضاأنه الك حدا إالثقافة كل مجتمع على 

لكثير من العائالت والشباب الدين يعيشون نسب عالية من البطالة،أيضا فقدان معالم ممثل  واالجتماعية 
االجتماعية فالحرمان يجر إلى العنف بشكله العام ،بمافيه العنف داخل  األنساقالقيم وأمة القيم في كل 

أن يشكل السلطة  بسبب غياب دور األب المهني،كأب داخل األسرة أين من المفروضالوسط العائلي 
  1األبوية لضبط عالقات أبناءه منه فالبطالة اآلباء داخل األسرة تخل باإلتزانها إلى حد ما

  
 األطفالو عندما تكون نسب البطالة عالية في المجتمع، ينعكس ذلك مباشرة على النسبة العالية لعمالة *
الدين يعملون هم أطفال  األطفالتكون مرتفعة،هذا ما يؤكد الحلقة المفرغة للفقر حيث أغلبية  أين

من عائالت مشحونة بالمشاكل االقتصادية،أغلبها فقدان العمل أو عدم وجوده ،سواء كان  نمنحدر و
انب ،لكن يبقى أن نشير أن المشكل االقتصادي اليفسر لوحده من جذلك في المدينة أو في الريف

اختالل النظام األنساق االجتماعية التقليدية،ألن هناك عوامل أخرى تتدخل في قلب المشكل منها أزمة 
العائلة،أطفال الشارع وسبب تركهم للبيت العائلي مع ارتفاع نسب الطالق أي هناك تداخل بين البطالة 

 من التضامن إلى الجمود والفقر،الخلفية األسرية للزوجين،التحوالت في مجال العالقات اإلنسانية
هي من بين العوامل التي تؤدي شتى أشكال العنف داخل أرجاء األسرة بما فيها العنف  ..ةدانيوالفر

اللفظي المصرح به وغير المصرح به أي الرمزي من تحقير وتهميش،صمت ،تجاهل األخر وتقزيم 
  2لشخصية الفرد

 
ر مهيأ للدور األسري الذي وكل له مند القديم منه يحدث أقصى أشكال العنف عندما يكون الزوج غي*

الذي هو دور الزوج المعيل ألسرته بمعنى الذي ينفق على زوجته وأبناءه وأن يحقق مطالبهم 
وعندما يتعذر ذلك بسبب االختالل ... واحتياجاتهم المادية الضرورية من أكل،شراب،دواء،تمدرس

سؤولية أسرية،ومرتبط بمال زوجته أو مال عائلته الوظيفي للزوج بأن يكون عاطل عن العمل ولديه م
يزداد حدة العنف اللفظي والبدني إن اقتضت الوضعية المضطربة والمشحونة باإلساءات الكالمية 

كلها عوامل تؤدي إلى تقوية النزاعات الزوجية ...الحادة  التي تتحول إلى ضرب وجروح خطيرة
  3بصفة دائمة ومستمرة

 
اءه لدوره االجتماعي المنوط به،يعني ذلك في العرف التقليدي نقصان من وعدم أد بطالة الزوج-

الرجل [وأيضا] الرجل الفحل يجيب الخبزة من الحجرة[رجولته وفحولته وكرامته  حيث كان يقال قديما 
                                                 

1 Pain(Jacques) Barrier(Emilier) et autres :violence à l’école ;op.cit.p77 
2 Behnam(Djamchid) :le devenir de la famille.op.cit.p103 
3 Houel (Annick ) et autres :crime passionnel ;crime ordinaire.op.cit.p91. 
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يختلف تماما حيث  األمروخاصة ما إدا كان يتكل على مال أخته أو تعيله زوجته هنا ] في جيبو اعيبو
يصبح بالتالي عرضة للنبذ واالحتقار من طرف  نظر العرف القديم من دون رجولة نهائيا يصبح في 
كونه حدد الدور األساسي للرجل وجعله متفوقا على  في الشرع اإلسالمي الذي ال يتغير الجميع أيضا

ن رغبت المرأة من حيث القوامة،الحماية،اإلنفاق ولم يفرض اإلسالم إطالقا إنفاق المرأة على الزوج وإ
  هي في مساعدته بإراداتها فال حرج في ذلك

المبررة بخروج المرأة للعمل،و عدم  جوالنظرة لبطالة الزو تغيرت القيم التقليدية الجماعية لكن حاليا -
وجود فرص عمل تناسب المستوى التعليمي والتكويني وظاهرة اشتراط بعض الرجال المتزوجين 

،رفض العمل مع النساء اللواتي حسب اعتقادهم أنهن مرتفع   دخل شهري) الشباب(وغير المتزوجين 
االختالط واالحتكاك مع النساء رفض  البعض  اقتحمن ميادين الرجال،البروقرطية،المحسوبية،الرشوة،

عوامل أفرزت البطالة الموسمية والعمل غير  غالبية األحوال إلى انحرافات جنسيةالذي أدى في 
ت مجتمعنا بمختلف السلع والخدمات المضرة بصحة المستهلك الفقير الذي أصبح يعج طرقا الرسمي

سلعهم األحياء الشعبية تعج بالعمل غير الرسمي لألطفال الدين يعرضون  أن'' كما وصفه لويس اوسكار
في الغالب هي موجهة لنفس الطبقة االجتماعية،ألن الطبقة الراقية ال تتردد على  التي  الرخيصة الثمن
وعي منها أنها فاقدة لصالحيتها، وتفتقد للجودة ال يهمها سعر المنتوج بقدر ما تهمها هده السلع ب

النوعية الجيدة هذه الثقافة االستهالكية  متواجدة بنسبة كبيرة لدى العائالت الميسورة مقارنة بالعائالت 
  .نفس الحيالفقيرة منه نرى كيف يتداخل الفقر مع البطالة ألنهما ينتميان ويتواجدان بقوة في 

  
كما أن بطالة األزواج غير معاشة داخل األسرة الجزائرية بنفس الكيفية ،ألنه مثلما هناك رجال -

إعالة  متسلطون على نساءهم العامالت هناك أيضا نساء متسلطات على أزواجهن البطالين وهناك أيضا 
بممارسة العنف  ةلزوجيحياة االالدين يفرضون سلطتهم على .. الحماة،أخت الزوج،أخ الزوجكل من 

 العاملة  الرمزي واللفظي على الزوجة التي التعمل وتسكن مع أهل الزوج العاطل أكثر من الزوجة
التي تقطن معهم ،أما فيما يخص رد فعل األزواج البطالين يختلف بين الزوج الخاضع والزوج 

وجته بأنه هو الذي سمح لها بالنسبة للزوج  البطال والمسيطر،الفكرة المرسخة في ذهنية ز المسيطر
 سمحنالعنف الرمزي على أنفسهن و  سنبالخروج للعمل وبشروطه،كما أن هناك زيجات مار

لعدة ألزواجهن لتعنيفهم بقسوة كانوا على علم بأن الزوج بطال أن بفضل الوظيفة تحصلن على زوج 
رأة غير المتزوجة و الخلفية أسباب متعلقة إلى حد كبيير بالعنف اللفظي والرمزي، نظرة المجتمع للم

األسرية واالجتماعية  للزوجين،وخاصة الختالف النظرة للزواج ودور الحقيقي لكل من الزوج 
  .والزوجة سوف نتطرق إليها بإسهاب في تحيليل نماذج من حاالت الدراسة

لطة فاألمر العاملة والمتس في منزل ملك لزوجته البطال الخاضع في حالة ما إذ استقر الزوج أماو  -
يختلف تماما ألن الزوج يصبح يعاني من العنف اللفظي،الرمزي وحتى البدني من قبل زوجته،فقضية 
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الزيجات المترجالت الالئي يضربن أزواجهن موجودة في كل المجتمعات وبنسب متفاوتة،كما أنها 
شكال العنف من متواجدة في مجتمعنا الجزائري،ألن في إطار بحثنا وجدنا حالة لزوج تعرض لشتى أ

 طرف زوجته التي ألحقته إلى مستشفى األمراض العقلية بدريد حسين،أردنا مقابلته لدراسة حالته بعمق
لكنه ولمدة سنة كاملة تردد بعدة حجج  ورفض المقابلة ونحن طبعا قدرنا وضعيته ألن هذه الظاهرة 

ي كان صريحا في ذلك وقد لعن هي المساس بالعرف االجتماعي وبرجولة وهيبة الرجل فالدين اإلسالم
ونفس  .. ،الكالم،االحتشام،غض البصراهللا سبحانه وتعالى تشبه النساء بالرجال ليس في اللباس فقط

الشيء بالسبة للرجال لعن الرجال المخنثين الدين يتصرفون مثل النساء والعرف االجتماعي بدوره 
لكن بصورة متشذذة  األسريةي عملية التنشئة استقى من الدين الحنيف بعض من هذه التعاليم وأدمجها ف

التي عكست السيطرة الذكوية المطلقة والخضوع المطلق للمرأة وبصورة متالشية  األحيان غالبةفي 
ومتراخية التي لم تفصل في التنشئة الفتاة عن الفتى و قد يكون بسبب غياب الواسطية واالعتدال في 

ن بين عدة أسباب الذي أدت إلى وجود نساء مترجالت ورجال التنشئة األسرية سواء للفتاة والفتى م
خاضعين منه حدوث هذه الظاهرة التي تعتبر من الطابوهات تبقى حاالت  متواجدة بنسب مجهولة 
لكنها مهما تواجدت تبقى نسب العنف الممارس ضد المرأة عالميا يحتل الصدارة وهو متواجد بأشكال 

الذي يحدث بين  بين أربع جدران لعقول إستواعب العنف المخفيتقشعر إليها األبدان ،وستتعصي ا
 .الزوجين 

  
نعود إلى بطالة الزوج أي حالة الزوج الذي يكون غير قادر بأداء مهامه االجتماعي وخاصة عندما *

يكون رب العائلة ومسؤول،يعني أنه يعيش رسوب اجتماعي هذ ما يجعله في موضع االحتقار 
ح متمركز في مكانة ليست متوافقة ومماثلة لألدوار المفروضة عليه كذكر أو واالزدراء كما أنه يصب

كرجل أما فيما يخص األدوار الذكورية واألنثوية تكون مضطربة ،منه يجد الزوجين نفسهما في 
  1وضعية معقدة أين حياتهم الزوجية واألسرية تصبح متفسخة مشتتة ومنحلة

*Roussel(Louis) النعمل فكل العائلة تدفع الثمن لنخلص القول أن الزواج عندما نتزوج ونخن[يقول  
  يمثل أكبر تضحية في الحياة، العادات،التصرفات،فالزواج كقطعة نقدية،هناك محاسنه و أضراره،أبناء

Le mariage c’est pile ou face 2]كما لديه مستلزماته 
 
  

                                                 
1 Ibid ;p147. 
2 Roussel (Louis) et autres : Génération nouvelles et mariage traditionnel .op.cit.p33 
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  :العاملة مرأةالضغوطات اليومية لل 5
  :مدخل

  
والبعد االجتماعي ) غير المستغلة عقالنيا أو المنعدمة( وسائل الرفاهية في المنزل مثلما تشكل كل من

الذي تحول في نمط البناء من السعة إلى الضيق وفي العالقات اإلنسانية من األلفة إلى ( للمجال السكني
 البدني-اللفظي-المتالزمان للعنف الرمزي (وكذلك الفقر والحرمان من ضرورات العيش) الجمود

فإن عمل الزوجة أيضا يشكل ) التي تعني االختالل الوظيفي للزوج(وأيضا البطالة ) األسري،الزوجي
 في نفس الوقت نبسبب أدائها دوري عامل من عوامل ضغوطات الحياة اليومية األسرية واالجتماعية

تواجد  كما قد يكون عامل من عوامل تجاوز هذه الضغوطات اليومية في الحياة الزوجية وخاصة مع
  .األبناء

  
تطور التمدرس أدى وجلب لظهور أدوار جديدة للمرأة في المجتمع الجزائري،حيث أصبحت المرأة *

المتعلمة مسئولة على تربية وتعليم أبنائها وتحضا بأدوار جديدة منها اإلعالة المادية لمنزلها فالمرأة 
واصلة تعلمها،لكن هذا اليعني عرفت تطورا وتغير في  جميع المجاالت بشكل واضح وعميق بفضل م

،لكنه عدل بظهور مؤسسات إجتماعية تدخل في إعالة المرأة أن دور المرأة كأم اندثر بل مازال متواجد
  1.على تربية أو مراقبة أبنائها أثناء ممارسة مهامها المهنية

  
بحقوقها لكن بدرجات المطالبة  ىللمرأة، بمعنومع التقدم العلمي تفاقم الطلب بالثمن واألجر بالنسبة * 

انقسام متواجد في خصوصيات المرأة نفسها حيث من [..تصفه الباحثة قائلة  ث، حيمتفاوتة بين النساء 
نساء يتقبلن العيش على فكرة الخضوع ألزوجهن بطريقة عادية ألنهن  ك، هنابين النساء الجزائريات

بما أقل عدوانية يعرفن كيف يحافظن لسن معنفات أو ر نه..يدركن أنه ال أساس للمساواة بين الرجل
،لكن البعض منهن يؤكدن حول فكرة  أن المرأة مثلها مثل الرجل و على مكانتهن في إطار العائلة

  ]التي هي ضرورية'' فرد'' االختالف يكمن على أنها إنسان كامل أنثى متحضرة لها إستقال ليه كشخص
أن للمرأة تاريخ،خبرة حياة مخيال أنثوي وليس  التخلي عن سيطرة الرجل،اعتقادا منهن ننساء يريدو

 2ذكوري
 

حثة بوصف تصورات النساء الجزائريات لمكانتهن ومكانة الرجل في المجتمع لكن من تواصل البا*
إلى  أخريات يعارضن الفكرة من منظور إسالمي[منظور يختلف عن تصور األخريات حيث تقول

                                                 
1 LacosteDujardin (Camille) : des mères contre les filles.op.cit.p325. 
2 Pruvost (Lucie) : femmes d’algerie.op.cit.p.p29-31. 
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أن كل جنس يكمل األخر بمعنى نصف الرجل المرأة ترتيب الجنس وقوامة الرجل على المرأة على 
  ].ونصف المرأة الرجل،كما أن اإلسالم حرم وأد البنات وأعطى مكانة عظيمة للمرأة

منه عمل المرأة الجزائرية اليعني تماما تخليها عن دورها كأم ،و ال يعني مساواتها المطلقة مع *
لتقاليد،التي مازالت ترى أن تفكك العائلة الرجل كما اليعني كذلك تحررها من عاتق العادات وا

الجزائرية وسؤ التربية وكثرة النزاعات سببه عمل المرأة خارج البيت وإهمال دورها األصلي أال وهو 
من العرف  للزوجة العاملة معنى أبعد المنزلي لكن الباحثة أعطت لالختالل الوظيفي] ربت بيت[

مؤهلة لتربية األبناء والعناية بالبيت والزوج وهي سبب كل  االجتماعي الذي  جعل المرأة العاملة غير
إدا كان الحكم قريب من الصواب يعني أن الزوج أوكل مهامه المهني [ النزعات التي تحدث قائلة 

يحتاج إلى تحليل دقيق لألدوار  للزوجة التي قصرت في أداء دورين في وقت واحد منه،يصبح الحكم
  1]الفعلية للزوجين معا

أكيد أن عمل المرأة المأجور خارج المنزل ،يضعها أمام مخاطر تفوق المجتمع الذكوري الشيء  لكن*
الذي يخل ويضطرب أيضا النظام الوضعي للمجتمع المبني أساسا على التقسيم الجنسي لألدوار وحتى 

تهمل ،لذلك فالزوج يجب أن يعتني بزوجته في حدود إمكانيته بشرط أن هذه األخيرة ال  في المجال
في أحقية العمل للمرأة أين تراجعت التصورات  1979وأن الفكرة الحديثة أدخلت في   البيت الزوجية

القديمة حول دور المرأة وعطاءها المطلق لزوجها وبيتها،نفس الشيء تغيرات في المجتمع الذي كما لو 
ن المدخول الذي تجلبه انه أتى على العمل النسوي المأجور الذي هو عبارة وبصورة استثنائية،كما أ

،لكنه غير ذلك فهو بالنسبة المرأة يعني االشتراك في الحياة التضامنية للحياة الممثلة في البيت الزوجية
كما لو كان هذا الدخل هو خطر يعمل [ للكثير المساس بخصوصيات الرجولة حيث تضيف الباحثة قائلة

  2]على فقدان الرجل لكل سلطته في عالم بيته الصغير

نفس الشيء بالنسبة للدور االجتماعي لألم المتوقع أن تكون ربت بيت أن الكثير من النساء يرفضن *
ملن كخادمات يتصورن على أنها صفة خضوع للزوج أو عائلة الزوج أو احتقار،لكن قيام المرأة أن يعا

خادمة بمجرد  بالعمل المنزلي وتربية األبناء هو الدور االجتماعي للمرأة وال يجب أن تشعر بأنها
 3بين األزواج خروجها إلى سوق العمل،هذا ما يزيد فعال من شدة النزاعات

 
 

*Boutefnouchet(Mustafa) الل دراسته حول ظروف أو وضعية المرأة الجزائرية أن خ يرى من
 المرأة تحضا بمكانة مختلفة مقارنة بالرجل بسبب التمييز الجنسي ونتيجة التقدم االجتماعي فهي ممثلة

ضمن شريحة الشعب وعندما تكون متواجدة ،على الساحة االجتماعية تلعب أدوار ثانوية حيث أنها 

                                                 
1 Ibid; p31. 
2 Ibid; p.p281-282. 
3 Houel (Annick) et autres: crimes ordinaires crimes passionnelop.cit.p91. 
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نادرا ما تحض بالمراتب الرئيسية األولى في الميدان المهني،يعتبرها الباحث بمثابة قاعدة عالمية مطبقة 
  .]أن المرأة تمثل العرف[ في البلدان النامية ألنه بصواب أو عن خطأ يقول

األول نحو التقدم االجتماعي والعصرنة،بدليل نسب  را أنه يرى أيضا أن المرأة الجزائرية المؤشكم*
النساء العامالت الذي يعتبره مقياس هام، ودليل على تقدم المجتمع الجزائري نحو العصرنة،لكن رغم 

ثيل فرعيا أي في القطاعات االقتصادية عموما هو تم ادخول المرأة في عالم الشغل،إال أن تمثيليته
  1يتموقع على مستويات ثانوية

 في الدور المضاعف للمرأة في الوضعية الجديدة بطريقة ل، الممثأخر لتطور المجتمع هناك معيار*
العمل داخل البيت كربت البيت من االعتناء بشؤون البيت والعمل خارج البيت لكن رغم الدور 

المرأة في البيت والدليل على ذلك بقاء المعايير  المضاعف وهما كانت مكانتها هي دائما تاخد صورة
  .والقيم التقليدية لصورة المرأة حتى وفق ممارسات حديثة في المحتوى االقتصادي والثقافة الحديثة

فالرجل احتفظ بدوره األبوي الذكوري والمرأة بدورها المنزلي،هذا حتى ولو مارست وظيفة أو نشاط 
الجزائرية تكمن في مدى فعاليتها في االعتناء  أهمية المرأة لعلمية للرجلمهني بنفس الرتبة أو الشهادة ا

بالبيت وبأفراده على أكمل صورة ممكنة ألنها المهنة أو الدور التي أوكلته لها العادات والتقاليد لكي 
  2تحض بمكانة وقيمة اجتماعية من قبل المجتمع

ولكن مع ظهور المجتمع  المرأةالذي تقوم به  فالكل يتفق أن عمل المرأة يعتبر نوعا من النشاط*   
ل المنزل فقط بل في أوجه النشاط البشري المختلف مما ترتب عليه تعمل داخ المرأةالحديث لم تعد 

  :مشاكل منها
  استقاللية الوضع االقتصادي للمرأة-
بية مما أدى إلى تباين في المراكز و األدوار والمكانة في األسرة واالستعانة عن األم بالمربيةاالجن-

  تضاؤل دورها التربوي واثر في البنية النفسية للطفل
  انهيار الوضع التقليدي لهيمنة الزوج-
حدوث الكثير من التفكك على مستوى البناءات األسرية التقليدية نتيجة لتقيد األفكار المرتبطة بعمل  -

  3المرأة
 

لعالقات بين الزوجين تكون متفاوتة،لكن كثيرا فإن ا وعليه فإن العالقات بين الزوجين تكون متفاوتة* 
المادية للزوجة،ألن في هذه الحالة تعتبر  االستقالليةما تتعرض إلى إضطربات عندما تتحقق 

تهديدا مزدوجا،يشعر به الزوج بشدة فهي تهدد شرف الزوج وهيبة الذكر فالزوجة  بمثابة االستقاللية
فترى بعض [ الزوج أن يتحكم فيها،حيث تقول الباحثة العاملة تخضع إلغراءات ال يعود في مقدور

                                                 
1 Boutefnouchet (Mustafa) : la société algérienne en transition : op.cit.p38. 
2 Ibid ; p.39 

  137.ص 2005.دار وائل للنشر والتوزيع األردن 1ط.التربية والتنشئة االجتماعية: الرشدان عبد اهللا زاهي  3
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دون أن يطمع رجال آخرون في زوجاتهم،فيتعمدون تقبيحهن و يمنعهن من أي  ةالرجال يسعون للحيلول
فحسب اعتقادها هي طريقة لكي يؤكدون بها سلطاتهم إلى أبعد من عتبة البيت كما ..] تأنق في اللباس

الحجاب،المنع من التزين والتحلي بالحلي وقد تصل هذه المراقبة هناك من يجبرن نساءهن على لبس 
إلى حد منع الزوجة منعا صريحا من التكلم مع زمالئها في العمل،ويتفاقم هذا العنف عندما يكون 
الزوج يرافق زوجته يوميا إلى مكان عملها،ويجعل عند الحاجة رفيقا له من بين زمالئها لكي يتجسس 

  1عليها
  

رد الفعل الذي ينتقم به الزوج من زوجته العاملة عند هذا الحد،و إنما يتعداه إلى  وال يتوقف* 
اإلستحواد على أجرها بالرغم من أن الشرع جعل للمرأة الحرية الكاملة في التصرف في مالها دون 

ال والية للزوج على مال زوجته غير أن هناك نساء من يتعرضن  إذرقابة من الزوج على مال زوجته،
تهن  للزوج لكن أجر كامل ضرب أو المنع من مزاولة أي نشاط خارج البيت مالم يقبلن بالتخلي علىلل

يوجد فئة كبيرة من النساء  ال يستهان بها يستعملن هذا المال بصفة شخصية لمساعدة أسرهن سواء 
  .رضي الزوج بذلك أم ال

  
ه النساء اللواتي غالبا ما يتحملن و أما  شكل االستغالل األكثر انتشارا واألقل بروزا، نريد ب*

المسؤولية المادية للبيت لوحدهن و الزوج في المقابل ال يشارك دائما في مصاريف البيت مما يمكنه 
من أن يدخر شيئا من دخله ،عكس المرأة التي بهذا النمط من اإلنفاق الكلي أو شبه كلي لمصاريف 

  2فلسا واحدا لها ومستلزمات البيت واألطفال يستحيل أن تدخر ولو
  

،دون المشاركة  هناك بعض من األزواج من يفكرون في ادخار المال لشراء العقارات وباسمهم* 
  .الفعلية في مصروف البيت أو المشاركة في مسؤولية البيت التي ترمى على عاتق المرأة العاملة

م االستقرار وكذلك فمثل هذه الممارسات تكتسي طابعا مأسويا،أين يعيش الزوجين في حالة من عد
عيش المرأة العاملة في هم وقلق من أن تتعرض قي يوم ما للطالق،و خاصة إذ كان زوجها استغالليا 

  .فقط أنانيا ال يفكر إال في نفسه وفي المال
على هذا النحو نستطيع أن نجزم أن نشاط النساء المهني يؤول إلى أن يكون منشأ توترات وخالفات * 

جو تنازعي في أصله فالسيد يخشى [ شبهته الباحثة بقولها بين الزوج والزوجة فلقدأي  إضافية بينهما
،كما أن هناك قضية أخرى تخص ]أن ال يعود سيدا كامل السيادة يصارع العبد الذي يتوق إلى اإلنعتاق

عب غير المكترثين تماما بذلك المجهود والت وألزواجهنأو المعيالت لبيوتهن  -غالبا النساء العامالت

                                                 
  . 108مرجع سابق الذكر ص .بال حشومة: سمية نعمان جسوس  1
  . 109نفس المرجع ص  2
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اللواتي ليس لديهن وقت كبير يخصصونه  - اللواتي يقمن بأدوار مضاعفة الذي تكرسه أولئك النساء
  1للحمل التكرر واألطفال عدا أنها تساهم في تحمل األعباء المادية

  
ال يطرح إشكاال في المجتمعات النامية فقط بل أصبح مشكال عالميا وأصبحت تخصص  عمل المرأة*

اده الحقيقية،و أيضا ألن الكثير أرجع االختالل العائلي وتربية األبناء خارج نطاق له دراسات لفهم أبع
األخالق والمعايير بسبب النشاط المهني للمرأة،منه هناك نسبة كبيرة من األشخاص من يرجعون النمو 
السيئ لألطفال إلى عمل المرأة،لكن أجريت دراسات سوسيولوجية أخرى عكست أراء أولئك 

يث ركزت الدراسة حول طموحات المرأة في العمل ونمط النشاط المهني الممارس األشخاص ح
  واألسباب التي دفعت بالمرأة للخروج للعمل

  
الحظوا أن المرأة ال تطمح لترك عملها كما أنهم توصلوا  بعد استجواب العديد من النساء العامالت* 

ومتعلق إلى حد كبير بنمط النشاط أن طموح المرأة المهني في الحياة يختلف من امرأة ألخرى 
الممارس للمرأة وأيضا مرتبط باألسباب التي دفعت المرأة  للخروج إلى الميدان المهني على اختالف 

  2.متعلمة،غير متعلمة) متزوجة،عازبة( وضعيتها

  
  :طبعا بعد استجواب النساء العامالت كما أنهم توصلوا إلى النتائج التالية *
  ℅97.1دة في حياة المرأة بنسبةالعمل له مكانة جي-
  ℅24.6بنسبة..) ءاألبنا, البيت(الراحة المهنية مقارنة بالحياة الخاصة -
  ℅20.6الراحة في المنزل وبقرب األبناء بنسبة-

  :أما فيما يخص المستجوبين الرجال فكانت إجابتهم على النحو التالي*
  شعرون بالراحة من خالل حياتهم الخاصةيظنون أن النساء ي ] 29-22[من الشباب فئة العمر 30.4℅-
  .يقولون أن شعور المرأة العاملة بالراحة ال يكون إال مع أبنائهامن الشباب   ℅25-
  3.يرون أن الراحة في العمل،أي الراحة في العمل هي في المرتبة الثالثة من الشباب ℅16.3-

ل فقط أو الخروج أو هو عبارة عن هذا االقتراب نستطيع إدراك أن العمل ليس لغاية العم من خالل*
الشعور بالحرية النسوية كما يعتقد الكثير من األفراد،فهو غالبا عمل ألغراض أو ألسباب تحقيق األمن 
الغذائي فالمرأة تعمل لسد جوع أطفالها ،و خاصة عندما يكون الزوج يعمل وال ينفق أو عاطل عن 

  احة واالبتهاجالعمل فهي بذلك تعمل للضرورة وليس بحثا عن الر

                                                 
  . 123نفس المرجع ص   1

2 Mouchtouris (Antigone) : la femme ;la famille et leurs conflits (réponses institutionnelles et aspirations 
sociales) édition ;L’Harmattan.paris.1998.p131. 
3 Ibid.p132 
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 Épanouissement  الذي كان متعارف عليه و أكثر تداول في هو مفهوم يعني االنشراح واالبتهاج 

العاملة بنوع من االستقاللية وتحقيق  بأن شعور المرأة والذي كان يدل ] 1985-1980[السنوات 
يخص راحة وابتهاج المرأة  فهو ليس كما هو اليوم،حيث كل األجيال ال تتفق بطريقة مماثلة فيما..الذات

ل،ظروف خروج المرأة للعمل،أيضا الضغوطات التي هذا لديه عالقة وثيقة بنوعية العمفي العمل و 
 كلها عوامل تجعل الشعور بالراحة في العمل للمرأة شيء قد يتحقق...تعيشها المرأة بين العمل والبيت

 1يتحقق كما يستطيع أن ال
 
 

ملة من ضغوطات الحياة المهنية والحياة داخل المنزل شيء ال يشعرها بالطبع معانة المرأة العا*
والعمل على التوفيق بينهما بقدر اإلمكان،كما يجب أن نشير إلى نقطة  بالراحة بقدر ما يشعرها بالقلق

مهمة أال وهي أن السيدة ربت البيت التي تعمل ولديها أوالد وزوج تختلف عن اآلنسة العاملة والمرأة 
تختلف عن المرأة التي تعمل بمشقة في مصنع للخياطة والمرأة التي زوجها يعمل تختلف عن  اإلطار

تلك الذي زوجها بطال،والمرأة التي لديها زوج يعمل وال ينفق المال مستغال نقود زوجته قد تتشابه في 
  من المرأة التي زوجها عاطل عن العملبل تكون  حاالتها أشد سؤ وعنفا  معانتها 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Ibid :p132. 
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  :خالصة
  
ف وضغوطات الحياة اليومية تمثل في عدة عوامل،يكاد أن يكون كل عامل موضوع للدراسة العن

،إال أنه تعرضنا إليه كان بغرض الوصول إلى واقع الحياة المعيشية الزوجية من خالل والنقاش
العام  متغيرات تستنطق أدوار كل من الزوجين وأيضا من خالل عوامل داخلة في البناء االجتماعي

نوعية الظروف المعيشية هي أبعد من أن  نوفي ثقافته االجتماعية واالقتصادية  والتاريخية أل
  .نحصرها بين شخصين فهي متداخلة العوامل واألسباب 

  
من خالل عرضنا لتأثير وسائل الرفاهية في المنزل من سعة المسكن وتوفر مستلزمات العيش لحظنا -

ار األسري بشكل عام،لكن بصورة نسبية ألن األمر يتعلق إلى حد كبير أنها عامل من عوامل االستقر
ألن قد تتواجد الشروط ..،التعليمبالثقافة االستهالكية لألسرة وكيفية تدبير ماهو ضروري للعيش،التطبيب

المادية من رفاهية،مال، وسعة المسكن لكن األفراد الفاعلون فيه ال ينقون المال على أسرهم أو 
نمط  اإلسراف على أنفسهم خارج إطار األسرة منه ال يجب عند القيام بأي دراسة لمعرفة  يفرطون في

الظروف المعيشية لألسرة االكتفاء بالقيمة العددية أو الرقمية للدخل بقدر ما يجب معرفة كيفية تسير 
من غاز  وإنفاق هذا المال على األفراد الموزعين داخل األسرة وعلى المستلزمات الخاصة بالمنزل 

وأيضا وخاصة في حالة ما إدكانت المرأة تعمل هي وزوجها ،يجب أن ..ماء كهرباء أدوات تنظيف
فاق بقدر اإل نكليهما؟ وإن كان الدين مند قرون عديدة لم يجبر الزوجة على المال ل نعرف كيفية إنفاق

  .ما أوكل المهمة بكاملها على عاتق الزوج
  
ار الزوجين حيث مثلما يجب أن يكون الزوج مهيأ لإلنفاق على كما تدخل في إطار الرفاهية أدو-

زوجته وبيته فالمرأة أيضا سواء كانت عاملة أو غير عاملة أن تهيأ الظروف النفسية والعملية من 
  .لكي تشعر زوجها ثم أبنائها بالراحة وباالستقرار..ترتيب البيت العناية باألطفال وبالزوج

اعي للمجال السكني،فالعالقات اإلنسانية عرفت تغيرا وعملت هي األخرى أما فيما يخص البعد اإلجتم-
على تغيير المجال الذي كان يحمل معاني األخوة،األلفة،تقاسم األحزان واألفراح، التضامن 

لألفراد المجتمع التقليدي مقارنة بالعالقات الحديثة التي أشبه ما توصف بالجمود والتجسس ..النصح
فالتغير االجتماعي  ةالفر داني..العزلة..ن وإثارة المشاكل بين الناس،األنانية،الحقدعلى تصرفات اآلخري

ونمو السكاني وتحول البناء العمراني،الزحف الريفي ،ازديادالطموحات  المهنية والسكنية لألفراد أفرز 
ل بالتحايعدة سلوكيات وتصرفات التتسم بالبساطة التي كانت عليه في الماضي بقدر ما تتصف 

  .واألنانية
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أيضا عندما نتحدث على البعد االجتماعي للسكن نعني به القيم االجتماعية كيف كانت معاشة  -
وممارسة في المجتمع الجزائري وتحديدا في القرى أين األسرة الجزائرية إبان االستعمار والفقر الذي 

جأ إلى مد يدها للتسول ولم كانت تعاني منه معظم األسر التي كانت تقطن في المادشرإال أنها لم تل
تموت من الجوع والقهر ألنه كانت هناك مساندة أبناء القرى التي كانت  مجسدة وممارسة كضرورة 
حتمية وخاصة موجهة لألغنياء قصد مساعدة الفقراء والمحتاجين ومن دون انتظار المناسبات واألعياد 

هذه القيم النبيلة  ط األسرية و االجتماعية أنداكالدينية هد ما كان له األثر اإليجابي على متانة الرواب
ذات المفعول الحيوي بين األفراد أصبحت نادرة  الممارسة في مجتمعنا الجزائري وخاصة إذ ما قرنها 
بنسب التسول،الفقر،الحرمان بشكل العام تكاد هذه الندرة من المساندة المادية بين األشخاص التظهر 

وابط األسرية واالجتماعية بسبب اهتمام كل فرد بنفسه ونسيان األخر بتاتا هد ما يعكس تالشي الر
الممثل في الشخص العنيف و المعوز ماديا الذي أصبح من جراء جمود التعامالت مع وضعيته 

خطر على ممتلكات األفراد وممتلكات كما أنه قد يشكل المزرية يشكل خطر على نفسه وعلى أسرته 
  .الصالح العام للدولة

  
القيم االجتماعية التقليدية ننتقل إلى نمط أو طريقة الكالم ، قلنا فيما سبق عندما حللنا الروابط من -

االجتماعية في الريف الجزائري قبل االستقالل أي في المرحلة االستعمارية  وقبل تغير المجال 
فائقة من شيوخ  االجتماعي من تجمعت إلى مقهى أن الجماعة التقليدية كانت تختار من يمثلها بعناية

وحكماء القرية الذي كان الهدف من تنصيبهم االنشغال بكل الظروف والمشاكل التي يتعرض إليها 
أفرادها أي مواضيع تخص نزاعاتهم والعمل على حلها بكل رزانة وحكمة فطريقة الكالم كانت تحمل 

كانت تصب في كل ميادين  التيالكثير من المعاني واألمثال الشعبية التي ثوارتنها من جيل إلى جيل 
الحياة األسرية، التعامالت بين األفراد،قيم الخير والشر كانت بمثابة واقع و تجارب مستقة من الحياة 

  :ومواعظ معمول بها  نذكر من بينها
  ]خوك خوك ال يغرك صاحبك[
  ]دار الرجال خير من دار المال[
  ]كي كان حي مشتاق ثمرة كي مات علقلوا عرجون[
  ]الجيب أو لو خر في الغيب دورو في[
  ]أخرج لربي عريان يكسيك[
  ]اتفكرودير الخير أو نسى ودير الشر أو [

  ]الكذب خيوطو قصار[ 
  ]دبانة االفم المزموم ما تدخلو[ 
  ]فهاالشاور المرأة أو خ[ 
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  ]بات نايض ةإال حلف فيك راجل بات راقد أو ال حلفت فيك امرأ[ 
  ]لي يضحك على هموم الناس يلحق[ 
  ]االجمل ما شفش عرورتو شاف عرورة صاحبو[ 
  ]أحفظ حرف الميم يحفظك[ 
  ]إال عندك واش تقول مليح ليك وال ماعندكش السكات خير ليك[ 
  ]اللسان ما فيه عظمة[ 
  
سلوكيات األفراد أو النصح  حأما حاليا إذ تكلمنا بالبعض من  هذه األمثال،فليس الغاية منها إصال -

عاني الذي يحمله كل مثل شعبي على حدا،بل هي عند البعض  وإن صح القول غير المباشر عبر الم
عند األغلبية مجرد عبارات متداخلة إ ما مع اإلساءات الكالمية من سب أو شتم وتهديد واستغالل 

فهي بمثابة إساءات لفظية غير مباشرة من شخص ضد شخص أخر أو  ..معنوي  ومادي أواإلستفزاز
خص والتي من خاللها قد يحتدم النزاع اللفظي ويتحول إلى شجارات من جماعة أشخاص ضد ش

،لذلك نستطيع القول أنها أقوال وأمثال شكليا في أطراف الحديث  قد يتناولها البعض األخر أوجسدية 
أفرغت من معانيها الفعلية التي كانت ممارسة في الحياة اليومية  وانعكست في العالقات اإلنسانية 

  .ل ثقة وحذربك وتعامالتهم
  
أما فيما يخص الفقر والبطالة فهما من ضمن الظواهر االجتماعية التي تدمج في إطار البناء  -

االجتماعي العام وتتعلق بالطبقة االجتماعية لكل أسرة على حدا،كما أنهما يؤديان إلى تفكك أسري وإلى 
بسبب  ض للعنف الرمزيبالتعر الحرمان المادي من ضرورات العيش والحرمان النفسي والمعنوي

االقتصادية مثل باقي األفراد العاملين هذا مايزيد من قلق عدم المشاركة العملية والمهنية في مؤسسات 
وتوثر األفراد الدين يعيشون فراغ اجتماعي وعوز مادي وخاصة ما اد كان البطال متزوج ولديه أبناء 

حدث العنف بكل أشكاله اللفظية،الرمزية وحتى الذي يعني أن هد األب غير مهيأ ألداء دوره كأب منه ي
البدنية ليس فقط بين الزوجين بل ينتقل إلى كافة أعضاء األسرة وقد يأخذ أبعاد خطيرة  من خالل 

و مخاطرها النفسية  عمالة األطفال بينها االنقطاع عن الدراسة وانتشار  التنشئة المضطربة لألبناء من
  ...نائهم للتسول والسرقةالصحية والجنسية،دفع اآلباء بأب

  
أما عمل المرأة الذي اعتبره الكثير من الناس انه سببا مباشرا لحدوث النزاعات الزوجية بسبب  -

إهمال المرأة العاملة للبيت، فاألمر يحتاج للبحث والدراسة لوضعية المرأة العاملة في بيتها و وضعية 
حة وتعليم األبناء، هل الزوج مازال هو الذي زوجها وأيضا هل هناك اشتراك في تربية والعناية بص

المرأة  لها رجل في  في مجتمعنا  مالحظيذهب للتسوق والمرأة تعتني فقط بالطبخ أم أنها وكما هو 
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األسواق تعج بالنساء العامالت وغير العامالت مقارنة السوق واألخرى في المطبخ حيث أصبحت 
لعمل إذن ما بال المرأة العاملة خارج البيت ويرفض بعضهم بالتعب في ا ون،الدين يتحجج بالرجال

بل  زوجها أن يخفف عنها بالذهاب إلى السوق الذي كان من ضمن مهامه في العرف التقليدي
وما بال المرأة العاملة وزوجها عاطل عن  واألغرب من ذلك ال يساهم في المصاريف علما بأنه يعمل

ألبناء،و الحتى الذهاب إلى السوق يفضل البقاء في المقهى العمل وال يساهم في أي شيء ال في تربية ا
لذلك هناك العديد من النساء من اضطررن للخروج للعمل للتكفل , والشارع دون القيام بمهامه الزوجية

من هدا المنطلق ال يصح  بكامل أعباء البيت، بسبب إهمال ورفض أزوجهم النفقة عليهم وعلى أبنائهم
في  وه الذي- وي لألطفال  والنزاعات الزوجية سببه المرأة العاملة المتزوجة إرجاع االختالل الترب
ساس غرضه االول واألخير تجاوز الضغوطات اليومية األ في هواضطراري  غالبية األحيان خروج

بقدر ما نعتبره إضافة للمرأة دور أخر  –وتلبية حاجيات األطفال من غداء،لباس،دواء وخاصة تعليمهم 
مقابل ذلك ألن قبول الرجل لعمل  للزوج دون حدوث أي تغيير إيجابي  نيابتها لدور زوجهاالممثل في 

الدين يفضلون مكوث المرأة في البيت  ( المرأة هو أيضا قبول اضطراري وليس إراديا عند األغلبية
ن،أثاث المهور، السك نتيجة لغالءإذن القبول االضطراري كان  )عوض العمل  والعناية بالبيت واألوالد

  بشكل عام غالء المعيشة في كل الميادين...أجرة البيت المعيشة البيت،االحتياجات
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   :تمهيد
 

تقوم دراستنا الكيفية حول التعمق في حياة الحاالت اللواتي هن بمثابة نماذج حية وصادقة للنساء 
 حالة ألخرى اللواتي تعرضن للعنف اللفظي والرمزي رفقة أبنائهم بصفة متكررة ومتباينة الخطورة من

هد ما سوف نعرضه من خالل  وأيضا تبعا للظروف االجتماعية المتواجدة فيها كل حالة على حدا،
سرد عميق لتفاصيل الحياة األسرية والزوجية لكل حالة وأيضا بتطبيق تقنية شبكة المالحظة لضبط 

ية عرض الحاالت والتي تكمن أهم ،االجتماعي والنفسي المجالي والزماني للعينة مع التحليل والتعليق
مقابلة  بل كونهاليس على لسان المستجوب بصفة مطلقة، التي هيتعني تطبيق منهج دراسة الحالة 

وردود أفعال   مواقفلمركزة ومطولة تشبه السير الذاتية قمنا بالعرض المبني على التفسير وتحليل 
ين كما جاءت بالغة العربية تصريحات وأقوال المستجوبمن جهة وإعطاء  ..رمزية،كالمية،إشارات
في تسهيل استخراج فئات ووحدات الدراسة المالحظة تكمن  أهمية الشبكة ماأ الدارجة  أو الفرنسية
ألنها مرحلة تجزئيه للعرض المفصل للحالة،أما المبحث األخير فلقد خصصناه   بطريقة سهلة ومنظمة

البسيطة والتي تخص البيانات األولية أو الكميةللتحليل الوصفي للدراسة بعرض مجموعة من الجداول   
مع التحليل السوسيولوجي أيضا جداول مبنية تبعا لنمط  أسئلة الحاالت  Les questions des faits 

الدراسة الكيفية تسمى جداول ذات التكثيف األفقي وفق تقنية تحليل المحتوى التي تركز على 
  ات قابلة للقياس الكمي والتحليل الكيفي معاووحد عتصريحات المستجوبين على شكل فئات، مواضي
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:عرض شامل للحاالت 1  
 

:الحالة األولى  
سنة 37:السن -  
ماجيستر في الهيدروليك:المستوى التعليمي-  
أستاذة مساعدة:المهنة-  
  01:األطفالعدد -
)2004طالق 2003زواج (مطلقة:الحالة المدنية-  
الجزائر:األصل الجغرافي-  
 

علينا  ب، استوجالتطرق إلى أسباب تعرض الحالة إلى العنف اللفظي من قبل الزوج وعائلة الزوج قبل
من خالل أساليبها يتحدد نمط  ه، ألنمعرفة الخلفية األسرية المتعلقة بنوعية التنشئة األسرية للحالة

                               .سواء كان ذلك لفظيا أو رمزيا..وأسلوب الحوار والتعامل والسلوكيات
الحالة قبل أن تصل إلى هذا المستوى العلمي العال كانت قبل انفصالها عن الزوج ماكثة في البيت 

فالذي سمح لها االرتقاء إلى هد المستوى ) عائلته+الزوج(تعاني أقصى أشكال العنف اللفظي األسري
وي العائلي أي التنشئة األسرية العال وحتى المهني،و جعلها متزنة في شخصيتها هو أسلوبها الترب

الحسنة المبنية على وجه الخصوص الثقة واالحترام بين أفراد أسرتها،حيث قبل الزواج كانت تعيش 
اصطدمت باختالف القيم،السلوكيات  أسرة الزوج وسط إلى بانتقالهافي وسط أسري محافظ ومثقف،لكن 

ر الساذج بمعنى انتقلت من وسط متزن وهادئ طريقة الكالم،أسلوب النقاش والكالم الذي يعكس التفكي
إلى وسط يسوده التفكك واالختالل في العالقات،يسوده أيضا الشجار الدائم،الكالم الساقط والفاحش 

كلها تصرفات وسلوكيات لم تتربى عليها حيث صرحت ...وفوق كل ذلك وسط يسوده االفتراء والكذب
] ما يتعدى على األخر اأو هذ...دارنا تربينا نهدروا بلعقلماقدرتش نحمل دايمن الدواس،حنا في [..قائلة  
شيئا فشيئا أدت إل حدوث المختلة وغير سوية،تعكس الخلفية األسرية لزوج الحالة التي  تالسلوكيافهذه 

                                                  وإثارة العنف اللفظي بمختلف أشكاله بل وحتى البدني
أن درجة الوعي في كيفية االرتباط أي الزواج والغاية  اكتساب الحالة تنشئة أسرية سوية، إاللكن رغم 

حد بعيد في مجتمعنا الجزائري وخاصة التسرع في الزواج  ىمنه ومقاييس الزواج التي تبقى ضعيفة إل
ت في تسرع[حيث كانت المدة بين خطبة الحالة والزواج التتعدى شهرين،أين الحالة تعترف قائلة

منه فالحالة اكتفت بالمظهر والعائلة لم تسأل عن ] ج ما نكدبش عجبني فيه الزين والطول،كاملاالزو
،بعد الزواج بأسبوع أيقنت بأن الزواج ليس باألمر الهين أصله ونسبه بمجرد موافقة الحالة المتسرعة
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بيرة وصغيرة دون وخاصة عندما تكون الحالة تقطن مع حماة متسلطة وزوج خاضع ألمه يصدق كل ك
سماع لرأي الزوجة حيث في األسبوع األول من الزواج كانت الحالة لم تتكيف بعد مع الحياة الزوجية 
الجديدة كانت تتجنب الكالم مع الحماة الذي الحظت أنها تفتعل المشاكل مع زوجة أخ الزوج الكالم 

هذا مع العلم أنها تسكن في ..منه عليها بالسؤ مع أخوات الزوج ومع زوج الحالة والتخطيط لتطليقها
  إنفراد الحالة التي تعيد وتكرر أنها أفعال وأقوال شريرة وهدامةوعندما الحظت الحماة ..منزل مستقل

و الحظت أنها تتكلم فقط مع زوجها وتعتني بطلباته وهذا في ضرف أسبوع فقط من االقتران مارست 
واش راكي [ وضحه من خالل تصريح الحالة عليها الحماة العنف اللفظي والرمزي الذي سوف ن

من دون سبب وتضيف الحماة عندما الحالة لم [ وتقول الحالة] حاسبة روحك خير منا، ماتهدريش معنا
بعد  ]ترد عليها مشيرة بيدها التي خبطتها فوق المائدة تهدد فيا وتقول غير أنا لي نطلقك،من ولدي

اللفظي والرمزي الجماعي من طرف الزوج و والدة  أسبوع من الزواج بدأت الحالة تعاني العنف
الزوج وثارة أخوات الزوج عندما يأتون عند أمهم هي التي كانت تقوم بكل أشغال البيت ،تمنع من 

يتشاجرون ويتلفظون بكلمات ساقطة غير  االخروج،تذهب لزيارة أسرتها من عيد إلى عيد،كما أنهم كانو
يء لم يحدث بمعنى العنف اللفظي ممارس عندهم بشكل طبيعي محترمة تم يعودون ويتكلمون وكأن ش

ويعتقدون أن ممارسته بقسوة على اآلخرين كذلك أمر طبيعي ومن ال تعجبه حياتهم اليومية المضطربة 
تعاني من قساوة وتعصب الزوج وأيضا  فالحل بالنسبة لهم هو الطالق،ليس هذا فقط فالحالة كانت

فهو مثله مثل أسرته حيث كان  ...مر،النوم خارج البيت،السهر،شرب الخانحطاط أخالقه
خرجت وما قالتلكش أو تقول [ بسبب افتراء الحماة عليها بأن تقول للزوج...يسبها،يلعنها،يكفر عليها

راهي تسب فيك كي تدوس [ وخاصة لما تكذب عليه قائلة له] قاتلي واش به وليدك يسهر بزاف[له
وعلى هد الشكل يلجأ الزوج لسبها  وإهانتهاأمام الجميع  ]سهراتمعايا وتقول وليدك مشي راجل تع 

وتقر الحالة من ضمن االفتراءات التي  الذين يشجعونه على ذلك وتبق الحماة تتفرج وتضحك بصمت
ليس الغاية منه  لكن ليس بأسلوب الكالمي للحماة و كانت تقوم بها الحماة هناك شيء قالته لها الحالة

ات الزوج الذي أصبح يتغيب على المنزل أكثر من يومين بل الغاية منه أن تتحدث الشتم والسب لتصرف
من أم  ه،لكن الحالة اصطدمت بكالم لم تكن تنتظرمعه أمه الذي يسمع إليها أن يكف عل هذه األسلوب

وهذا الكالم لم تقوله ] ولدي راجل يسهر كيما يحب خليه يزهى ما فيهش العيب[ على ولدها أال وهو
                ]أنتما رجال ديروا واش تحبوا[اة على إنفراد للحالة بل هي تقوله لكال أبنائها المتزوجين ،الحم

رمزية من غيرة،حقد منع من الخروج  المنع /كلها إساءات لفظية من كذب نميمة،افتراء،سب،كفر،لعن
 تناهية،خيانة زوجية حتى من اإلسقرار والراحة داخل المنزل من حدوث الشجارات غير الم

الحالة لم تتقبل ذلك وهي حامل بالشهر السابع،و خاصة لما أخد العنف اللفظي والرمزي شكل أخر من 
تعل الشجار بسبب الألكاديب الملفقة والمتكررة على الحالة لكي تحقق تفالعنف بسبب الحماة التي كانت 

عام  وأنا [ قائلة  صرفات المهينة والمتكررةوضع حد لهذه الت رغبتها التي هي الطالق، فقررت  الحالة
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واش عندي ،بلي يماه كذابة  ما تخافش وللمرة األولى و الكذب خالص اليوم نقول في الذل  عايشه
،قالت فظي إلى البدني وأمام الجميعاللتحول العنف من  إذلكن كان ردفعل الزوج سلبي للغاية ] ربي

محقورة،مشي عبد،وقولت في نفسي هد اليوم  ما نكملوا  حست روحي[ الحالة من جراء رد فعل الزوج
معاهم صبرت على الكذب والسبان بصاح باش تلحق الحالة للضرب قدام كل عايلتوا ويأمن يماه 

لكن الوضعية تأزمت  ]ويكذبني في كل مرة مبقاتش معيشة مع ناس ما يحشموش وما يخافوش ربي
األسري من عنف كامن إلى عنف لفظي ظاهر أمام  عندما رفض الزوج الطالق وتحول العنف اللفظي

بيت عائلة الحالة وأساسا في الشارع أمام المأل الزوج و والدته من شتائم إهانات لفظية تهديدات أمام 
الناس لكي ترجع إلى البيت لكن الحالة وأسرة الحالة قرروا ووافقوا على فكرة الطالق من الزوج 

راء ذلك العنف تعرضت الحالة إلى ارتفاع ضغط الدم وهي حامل المنحل أخالقيا هو وعائلته من ج
كادت أن تموت فدخلت إلى المستشفى أين وصل األمر بعائلة الزوج ممارسة العنف اللفظي من 

منه قامت عائلة الحالة برفع ..تهديدات بنزع الطفل عند الوالدة في المستشفى مع السب والشتم والقذف
كنت في حالة متنشافش مريضة في السبيطار وما سلكتش [ لحالة تقولدعوى قضائية للتطليق ألن ا

  ]منهم،الحمد اهللا عايلتي وقفوا معايا وطلقوني منوا
هذا فيما يخص اختالف الخلفية االجتماعية وأساليب التنشئة األسرية بين الزوجين وكيف عملت على 

نف بدني أمام كل العائلة من حدوث العنف اللفظي الزوجي واألسري و تطور العنف اللفظي إلى ع
أما فيما يخص الظروف المعيشية ..جهة وتحوله إلى عنف لفظي خطير علني من تهديد بنزع الطفل

مفرطة فالزوج وعائلته كان بخيلة و تستغل المال بصورة  اأسرة الزوج هي أسرة ميسورة ماديا، لكنه
زيارة عائلتها اليعطيها المال ،ال تدهب يرفض أي زيارة لعائلة الحالة ،كما أنها عندما كانت تدهب ل

أما تصرفاته مع عائلته هي على العكس تماما عائلة الزوج مرحبا بهم حيث عراس والمناسبات ى األإل
] أنا كنت ندير كل شيء نطيب، ونغسل تقولي خدامة أو هكداك مشي عاجبهم الحال[ تقول الحالة

فالمال ] شارب يكان تقريبا كل يوم يجن[ والخمورباإلضافة أن نقود الزوج كانت تصرف على النساء 
في ممارسات مخلة للشرف  استعملالعائلة والضيافة ، واستقبالالذي هو من حق الزوجة في اللباس 

كلها عملت على إثارة ...معاشرة النساء،التفرقة في التعامل بين العائلتينخارج البيت، النوم و من السهر
  .بين الزوجين وبين العائلتين..أشكاله لفظي، رمزي، بدنيالكراهية والحقد والعنف بكل 

نصل إلى أشكال التصورات للزواج والزوج،فالحالة لم تكن تتوقع أنها سوف تعيش حياة زوجية 
] الزواج هو الحب والتفاهم بين الرجل و مرتو وبين العايليتن الزم يكون االحترام[ مأسوية حيث قالت

 gesteفي السمانة األولى مع عجوزتي اصرافيعمري ماننسى واش بصاح كي تزوجتش [تضيف قائلة 
يماه في [.. وأيضا تضيف] وقالت غير أنتي لي نطلقك ديالها راهو مابين عيني كي خبطت الطابلة

هذه هي التصورات والممارسات ] وعوض تنصحوا هي اللي تزيد تدفعوا للعوج سكارة فيا،باش ندا وس
وال في الحماة وال في الحياة الزوجية بكاملها وال حتى في نبذ وكره  التي لم تكن تراها في الزوج،
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أما تصورات الزوج لزوجته ال ..، وعدم االكتراث لحمل الحالةعائلة الحالة من دون سبب
يحترمها،يراها خادمة في البيت،غير مسئول يسهر خارج البيت وينام خارج البيت،يسمع لطرف دون 

راني حر ندير واش ] [يحب الدواس والمشاكل[ :الحالة على لسانه عليهاألخر،يحب الشجار كما قالت 
  ]جبتك باش تخدمي على دارنا][ بالستك فالدار،نسمع بيك خرجتي واهللا ما نرحمك[ ]نحب ما تسالينيش

من هذا المنطلق تعود الحالة وتلوم نفسها وعائلتها ] راني راجل نبات برا كيما نحب ويما راضيا بيا[ 
الزواج مشي الزين [ ع في الزواج من دون البحث عن أصل وفصل الزوج وعائلته وتقولعلى التسر

]والطول،الزواج نسب،أصل وسمعة العائلة اللي هي من سمعة الراجل  
 

:الحالة الثانية  
سنة 25:السن-  
حائزة على شهادة البكالوريا:المستوى التعليمي-  
بالبيتماكثة :المهنة-  
  01:عدد األطفال-
2002 فقط الطالقالزواج دام شهرين  -2002المدنية مطلقة زواج الحالة -  

الجزائر:األصل الجغرافي-  
سنوات،بدون علم العائلتين في  07الحالة قبل أن تتزوج كانت على عالقة تعارف مع الزوج لمدة 

ج الوهلة األولى هي منحدرة من عائلة فقيرة جدا،لكي تتخلص من كالم الناس أردت االستقرار والزوا
لكن عائلة الزوج لم ترحب بفكرة الزواج ،ألنها علمت بالعالقة كما صرحت الحالة قائلة على ليسان 

راجلي ماسمعش لكالمهم [ لكن تقول الحالة  ..]بنت زنقة، مشي تع دار،مشي بنت عايلة[أسرة الزوج
وتضيف ] ةوتزوج بيا بسيف عليهم،خطر كان يحبني،وشرط عليا كي نجيب ألباك ما ندخولش  للجامع

  ]المرأة ماتنفعها غير دار راجلها...أنا فضلت الزواج على القراية[ ..الحالة قائلة
أال وهي نبذ المجتمع هناك قيم في التنشئة االجتماعية لم تتغير،رغم التغير االجتماعي فهي بقيت تابثة  
ة  على هذه الممارسة لفكرة التعارف الذي يحدث بين الرجل والمرأة قبل الزواج،فالمجتمع يعيب المرأ

،لكن الدين اإلسالمي يحرم هذه الممارسة التي تعكس خلل في التنشئة األسرية للحالة وال يعيب الرجل
على الجنسين من هذا المنظور كان حكم عائلة الزوج على الحالة على أنها ال تصلح كزوجة وتشكلت 

وا أنها كانت على عالقة طويلة مع لدى عائلة الزوج نظرة وصورة سلبية حول الفتاة بمجرد أن علم
  ] كانت حياة كلها حقد،كراهية معايرات أو حقرة ما تتوصفش[ ابنهم قبل الزواج،لكن كما صرحت قائلة

 
هذا فيما يخص الزواج المبني على التعارف الذي يعكس خلل في التنشئة االجتماعية األسرية للزوجين 

الفر  الزوجين الذي نعتبره مبني على التصورات الذاتية والتصور الخاطئ للزواج والحياة الزوجية لكال
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مازالت متعارف بها وممارسة في التي فيما بعد اصطدمت بالتصورات الجماعية التقليدية التي  ةداني
المجتمع الجزائري،وهذا ما سوف توضحه الحالة من خالل االختالل الوظيفي للزوج وتعرضها 

أشهر من الزواج،فالزوج  03وحتى البدني في مدة التتعدى  ألقصى أشكال العنف الرمزي واللفظي
، ولديه تصورات خاطئة للزواج والحياة ةالذي تحدى أسرته من أجل االرتباط لم يكن قدر المسؤولي

  ]المهم كي الراجل يحب المرأة][ العيش على المرة والحلوة[ الزوجية والحالة كانت تتصور الزواج هو
لكن التصورات المثالية شيء والواقع الزواجي شيء مخالف تماما  فالزوج ..] الدراهم ماشي كولش[ 

كان يعمل ميكانيكي مؤقت،دخله محدود جدا،وكان فوق ذلك يسكن مع والدته ومع أخواته البنات 
،فالوضعية المهنية المتدنية والشبه منعدمة للزوج الذي ال يستطيع اللواتي يساهمون في مصاريف البيت

صاريف البيت أو تسديد حاجيات زوجته أثر بشكل سلبي للغاية على الحالة بحيث المساهمة في م
كنت ندير كل شيء وحدي من غسيل،طبخ، لحقت بيا حتى باش نغسل حوايج لواستي والشيخ [تقول

كي كونت نطيب ألغدا وال [..وتضيف] مشي غسيل، حتى الطياب يعيروني فيه يوالعجوزة ويقو لول
م من الماكلة، وال نعاود نطيب من جديد وكي ما نقدرش نطيب، نأكل من لعشا أو ما يكفيش نحر

وتضيف مبررة رد ] ما ليقت واش نقول...حتى مرة ليقت في الصحن عظمة نتع الزيتون...الفضلة
معاندي واش نقول [ إرجاع كل الممارسات الرمزية و الكالمية للداخل بسببأو المتمثل في الكبتفعلها 

همش في مصروف البيت،عال بها داروا فيا الباطل،أو مازلت نحس بلي راني خطرش راجلي ما يسا
وتضيف الحالة قائلة حول التعامل السيئ ألسرة الزوج واإلساءات ] زيادة ومشي مقبولة من عندهم

 أنا مشي خدامة برك[..الكالمية المتكررة والنقد الالذع من دون سبب حول طريقة كي المالبس،الغسل 

 Garde malade غل والطياب،مانقدرش نرياح في بيتي باش نزين روحي وال نرقدكي نكمل الش 

بأنها [وتضيف الحالة علما] أقعدي قدامي باش وال سحاقيت الماء وال القهوة  تجيبيها[ العجوزة تقولي 
هذه هي الظروف المعيشية الزوجية القاسية أين عائلة الزوج استغلت فقر عائلة الحالة ] بصحة جيدة؟

  ما بأن والد الحالة ال يعمل وهو إنسان مقعد و اليحب المشاكل أي هي عائلة فقيرة لكنها بسيطةعل
رغم الفقر اللي كنت عايشه فيه كنا عايشين [..كما تقول الحالة متحسرة على وضعيتها مقارنة بأسرتها

اح هو كيما قاع بص..أو عمرو بابا وال ضربني وال حتم عليا الزواج..بالقليل وراضيين بالقمة العيش
نعود ونوضح كيف حدث العنف اللفظي الزوجي ،إذن من تكرار ..] الرجال مايحبش الطالق

الممارسات العنيفة من طرف أخوات والحماة أصبحت التطيق العيش في هد الجو المشحون من العنف 
شتكي إلى واالعتداءات المستمرة التي قزمت كثيرا من شخصية الحالة، وجعلتها مضطربة،قررت أن ت

كل ما شكتلوا تزيد العجوزة في الشر [ زوجها لعله ينصفها أو يدافع عنها،لكن الحظت كما صرحت لنا
وأنا بالحمل،ماشاف الولد كي زاد  والقسوة أو لما كره من المشاكل داني لدارنا وخالني من بعد طلقني

حشم نخرج للزنقة ولت ن[من تما تصرح الحالة ] وما ستعرف به ،غدروني وخدعوني في شهرين
منه نستطيع القول أن طريقة االقتران في حد ذاتها تلعب دور في بروز العنف ..] كرهت الحياة 
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اللفظي أو أن صح التعبير تتراوح ممارسة العنف اللفظي وتتباين حسب تصرفات الزوجين قبل الزواج 
أسري الزوج يتغير (أشكاله فالمرأة التي تهين نفسها وكرامتها قبل االقتران تكون عرضة للعنف بكل

ومسؤولية صعبة وخاصة إذ كان غير مؤهل لدوره  ئبمجرد أن يتزوج ويصبح الزواج يشكل له عب
وألسرته التي يتقاسم معها المجال السكني،أيضا عائلة الزوج تعاملها بعنف وقسوة  كزوج معيل لزوجته

المجتمع للمرأة التي تقيم عالقة والذي نعني به نظرة  اجتماعي لكي تعبر لها عن رفضهم لها أما
أنها غير جدية وال تصلح للزواج واإلنجاب مثل هذه الممارسات التي تضرها  تعارف قبل الزواج من

كثيرا قبل وبعد الزواج الذي غالبا ما ينتهي بالفشل وخاصة إدا ما كانت عائلة الزواج رافضة لهد 
ني على قرار شخصين،كما أنه مرتبط بالدين الزواج من أساسه،لذلك فالزواج أبعد من أن يكون مب

هذا ال يبرر  ممارسة العنف اللفظي والرمزي الجماعي على الحالة واستغالل   والعرف االجتماعي،لكن
جهدها في أعمال البيت و منعها من الراحة ،األكل وتقطيع مالبسها واستعمالها عندما ذهبت لزيارة 

  .؟.أبوتهي في بيت أهلها وأيضا تنصل األب من أهلها وأيضا تطليقها من دون رغبتها وه
 
 

 الحالة الثالثة
سنة 30:السن  

التاسعة أساسي :المستوى التعليمي-  
عون إداري في البلدية: المهنة-  
/عدد األطفال -  
الحالة المدنية متزوجة -  

الجزائر:األصل الجغرافي  
 

مع الحالة لكي يقوم بخطبتها زواج الحالة كان عن طريق الوساطة ،أي إرسال الزوج زميل يعمل 
الحالة وافقت مبدئيا بشرط أن يتكلم الزوج مع والدها أو أخوها البكر قبل الحضور رسميا لبيت الحالة 
وبشرط االستفسار على أصله ونسبه،تصرف الحالة يعكس توازن التنشئة االجتماعية وتوازن 

ق العرف االجتماعي نفس الشيء شخصيتها وعلى أنمها في سن ناضج للزواج وان سلوكياتها تواف
بالنسبة لزوج الحالة ما دامت النية صادقة مند البداية عمل بما يوافق العرف والشرع وهد شيء 

المشاكل الزوجية  أنالستقرار الحياة الزوجية،لكن ال توجد حياة زوجية بدون مشاكل كما  أساسي
لألخر أي بان ينظر كل نظرة كل واحد التصورات الزوجين للعالقة الزوجية و أشكالباختالف  تختلف

طرف بأنه مكمل لألخر وليس العكس بان ينظر كل طرف على انه خاضع لألحر أو أحسن منه بشكل 
  .غير طبيعي
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فالحالة ضحية عنف الزوج فقط، حيث بدا ذلك من األشهر األولى من الزواج عن طريق االستهزاء 
هي عايلة [سرة الزوج الممتدة والتي تقول عنهاهي تقطن مع أ..المفتعل التجنب المفرط السخرية

في راجلي اللي كان خاطبني .... المشكل فيه [ ..وتضيف قائلة] تقريبا كيما عايلتي..محترمة الحمد اهللا
بعد  فعالوافالبورتابل ماشي كيما كالموا [ وتقول] تقريبا عام عمري وال ضنت يشوف المرأة هكذا؟

كان يتفاهم بزاف مع عايلتي ووقف معايا في [ادي على العكس قالتأي لم يبدي أي سلوك مع ]الزواج
وال إنسان واحد [ لكنه بمجرد الزواج تغير تماما أو ظهر بوجه جديد حيث تقول عنه] أصعب األمور

سبب طريقة التعامل المستفزة والعنف اللفظي المتكرر والرمزي من دون  فيوخاصة تلح الحالة  ]أخر
[ ا ينتقدها على أشياء تجهلها في الحياة الزوجية الحميمة بألفاظ شوارع،بذيئة تقولأو ألتفه األسباب، كم

  ]حتى كي نقوم بروحي ونزين ..
فالحالة هي مندهشة إلى يومنا من تصرفات زوجها ،ويهدا العنف اللفظي والرمزي المبكر،هي 

مع خياتي المتزوجات  وليت نتكلم[...تصرفات وإشارات جعلت الحالة منهارة في قلق دائم حيث قالت
وليت نشك في روحي بلي مرانيش كيما باقي النسا بصاح عرفت بلي ...باش نفهم واش ندير معاه

والعالقة بين الرجل والمرأة ماتتشابهش مع كل األزواج وهي طبيعية وعادية على ....الغلطة فيه
لكن ...ات من قبل الزوجةمداعب...،ن، حنامن لطف..رغم كل المحاوالت[ ..تقول الحالة ...] الفطرة

Ýهذا [ وتضيف....] مدلوله،مرفوضةاألمر ما تغيرش وال يحسسني بلي مرانيش كيما النسا،جايحة
] الموضوع ما نقدرش نحكيه للدار،أو نشكي خطرش هو بين الرجل والمرأة داخل في الخصوصيات

وح بذلك للعائلتين والتحدث وخاصة عندما يتجنبها بطريقة ال تحتمل ومؤلمة جدا،و أنها ال تستطيع الب
في  مثل هذه األمور الشخصية ليس باألمر السهل، ولم تتعود المرأة الجزائرية أن تشتكي نمط العالقة 

الجنسية في المجتمع العربي عامة والمجتمع الجزائري على الجنسية الزوجية وذلك يرجع لغياب الثقافة 
  .وجه الخصوص

عادية ألن الحالة تعمل وتساهم في مصروف البيت مع زوجها  أما فيما يخص الظروف المعيشية،فهي
،كما أن الحالة ترغب في البقاء في البيت بعد الوالدة،لكن مع تصرفات والزوج   ليس ضد فكرة العمل

بأن دخلها الشهري يؤمن لها كل حاجياتها  ورأتوالصباح ، لزوجها المضطرب في شخصيته بين اللي
الخدمة [...ومن جهة أخرى صرحت قائلة هذا من جهة  ن يشتري لهاأمن دون أن تطلب من الزوج 

الخدمة تنسني الهم نتع ...تعطيني فرصة باش نبدل جو ونقصر مع الزمالء ونخفف من عنف الزوج
  ]الزواج

أما عن أشكال التصورات الزوجين للعالقة الزوجية والتي بنيت على أساس تقليدي وليس على 
ا،فالزواج غير محدود بالجانب البيولوجي الغريزي بقدر ما تعزز العالقة التعارف فهي مختلفة بينهم

وخاصة عدم اإلساءة لكرامة المرأة  هذا ما  المتبادل واالحترامبحسن المعاشرة وبحسن الكالم والتفاهم 
الحالة للزوج  والحياة الزوجية أما  زوجها  فلقد كانت لديه تصورات خاطئة للزواج   تتصورهكانت 
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نتع  مراهيشوفني [ قالت الحالة  ه حيثيرجع السبب للخلفية االجتماعية للزوج  واألصدقاء ومعارفوقد 
و ..] ومحترمة،نسا بلي أنا بنت عايلة وعند ها خبرة في المعاشرة الجنسية الزنقة تعرف كل شيء

رجة أنها األخطر من ذلك تضيف الحالة معبرة عن النظرة التي أعطاها لها زوجها والتي أهانتها بد
نحي ] [مع كل إحترامتنا...][ ؟؟؟أنا ما جبتكش باش نعلمك واش دري[...قالتها وهي ترجف من البكاء

فهو يراها ساذجة، التعرف التعامل في هذا الجانب الذي ..]يدك من  وجهي راهي خشينه جراحتني
معرفة التعامل  الفراش و[ ،منه الزواج من وجهة نظر الزوج، كما صرحت الحالةيعطيه أهمية قصوى

حتى وإن كنت في غاية اللطف والجمال  [...وبمأنها حاولت كيف ترضي زوجها التي قالت عنه] المرأة
نرى كيف اختالف ..] طفي الضوء راني عيان[..لغاية تجاوز هد العنف المثير للقلق فإنه يقول لي 

شكل من أشكال  إثارةلى أشكال التصورات الزوجين للعالقة الزوجية ونظرة كل طرف لألخر تؤدي إ
  .العنف اللفظي والرمزي

 
:الحالة الرابعة  

سنة 34:السن -  
نهائي:المستوى التعليمي -  
موظفة في شركة سوناطراك:المهنة-  
01عدد األطفال -  
مطلقة للمرة الثانية: الحالة المدنية-  
 

ليه قبل الزواج كما كما أنها تعرفت ع,سنوات كانت مطلقة قبل أن تتزوج به 04الحالة تكبر زوجها ب
اتفقت معه على إخفاء األمر على عائلته الذي كان على علم أن أسرته ترفض أن يتزوج بامرأة 
متزوجة من قبل وتكبره ،لكن بعد الزواج بشهر أو أقل علمت عائلة الزوج باألمر كله من هذا المنطلق 

م على الحالة التي كما صرحت بدأ العنف اللفظي والرمزي للزوج وعائلة الزوج التي قررت االنتقا
ما ..تمسخرتي بولدي...سحرتي ولدي، يا خطافة الرجال،يالكدابة[ على ليسان الحماةالحالة قائلة 

 فالكذب..] أنا ولدي قاري كيفاش شاف في وحدة كيما بحالك...حماره...شارفة...ماشي ناس...تحشمش
صحة يضر باألفراد وينشر بينهم الحقد أيضا هو شكل من أشكال العنف ألنه كالم ال أساس له من ال

وعدم التعامل معه أو الثقة في كالمه،كما أن  للكذبوالكراهية التي تعمل على تجنب الفرد الممارس 
الزوج شارك في اإلخفاء على أسرته أمر سن وطالق الحالة،ألنه ليس فقط هو وحيد أمه المدلل وكان 

ن فتاة بكر وأيضا تكون متعلمة ومن عائلة ميسورة تريد أن تزوجه م يعرف تماما ردفعل أمه التي
هي [...وبعد الزواج واحتدام الشجار بينه وبين الحالة قرر أن يخبر الزوج أمه بحقيقة الحالة قائال



 213

ولم ] حاجة تخصك أنت ومرتك...مافيها والوا..ومواليها قالو لي خبي على داركم مور الزواج قول لهم
  ..]أرما اللوم عليا وعلى دارنا[..لحالة على إخفاء األمر بل كما قالتيقول الحقيقة بأنه اتفق مع ا

 اعتبرهعائلة الحالة لم تريد التدخل وخاصة أن الزوج كان يعمل بصفة مهندس في الشركة مع الحالة 
وضعت الثقة في  والد الحالة الذي يحضى بمستوى تعليمي عال،على أنه ناضج،لذلك عائلة الحالة

  .فيل بالتحدث مع والدته في هذا الشأن، لكن لم تتصوره بهذه الوقاحة والكذبالزوج الذي هو ك
  نرى أن الكذب خلق توثر في العالقة الزوجية ،وخلق توثر ومشاحنات بين العائلتين ونتج عنه

عنف لفظي قاسيا في شرف الزوجة وفي نسبها ونسب عائلتها،كما نشب عنه كرها وحقدا كبيرا دفعت 
يا،فالكذب يعكس تنشئة أسرية،إجتماعية غير سوية التي عملت على إثارة العنف اللفظي الحالة تمنه غال

  .تفكك العالقة الزوجية وحتى البدني إلى والرمزي 
أما من ناحية الظروف المعيشية،فالحالة منحدرة من عائلة ميسورة نفس الشيء بالنسبة لعائلة زوجها 

لكن ] نأكل ونلبس كيما نحب.نحط دراهمي فالبونكا..كنت نعيش حرة بمالي[حيت قبل أن تتزوج تقول
مع العلم أن عائلة ] ولت نتحاسب على كل شيء على قطرة حليب وطرف خبز[ بعد الزواج تقول

يأكلوا ويغلقوا على [ الزوج غنية جدا والحماة تسافر كل سنة إلى مختلف البلدان وتضيف الحالة قائلة
  ]يبدراهموليت نشري الماكلة  ب عددهم هدا حتى وأنا حامليشرو الحليب على حسا[ الخبز بالمفتاح

اللي كانت ..كان يعاود الكالم ليماه كي كنت نشكي للزوجي[ و تضف بالنسبة لرد فعل زوجها تقول
أن الحالة  اوعندما رأو ...]مشي مشرفة..خطافة الرجال..خامجة،كذابة: تسبني وتقولي كالم جارح

،قامت والدة الزوج بتحريض ابنها على توقيف الحالة من العمل لكي أصبحت التشتكي من انعدام األكل
من تما زادت ..قولتلو غير الخدمة إلي ما نبطلهاش[تخلق الشجار بينها وبين الزوج تقول الحالة
ويحرموني حتى من النعمة اللي نشريها .حبوا يدلوني المشاكل بين العجوزة وبين الزوج وبيني

ضربني وسبني [وما كان على الزوج تقول..] هم الكالم ونسبهم كيما يسبونيكيما بدت نرد ل...بدراهمي
زواجها الثاني وذلك  بإقناع زوجها بتأجير سكن كونهم  إنقاذوبمأنها كانت حامل قررت ] بقوة قدامهم

عاملين لغاية التخفيف من حدة العنف والقهر الممارس بقوة من طرف عائلة الزوج والزوج طبعا 
ألنه من دون شخصية ينقل الكالم ويحب المواجهة والشجار ئلته وأيضا بسببه بتحريض من عا

  .والظهور بوجه الضحية،لكنه رفض الفكرة من أساسها
من العنف اللفظي والرمزي تعرضت الحالة إلى العنف الطقوسي المتمثل في السحر حيث الحالة 

فيما بعد ] كذبني[كما قالت هي وجدت تحت التخت حجاب فأعلمت زوجها،فلم يصدقها [ ..صرحت أنها
  .]وحدنا السكنوكي شاف بعينه وافق على .  ليقت صحن قديم فوق الفراش نتع النوم[ قالت

الحالة اعتقدت أن اإلنفراد بالزوج والسكن بعيدا عن عائلته كفيل بإنهاء العنف اللفظي والبدني 
ملي سكنت وحدي مع راجلي مكاش .[.والطقوسي التي كانت تتعرض له في بيت الحماة،لكنها كما قالت

أمام الزوج  دار ولدي يولدي، هد تساحرة، خطف..دواس ومعايرة لخواتاتو ويماه  نهار ما جاز بال
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كما ..] هذا مشي وليدك،وليد الحرام[ ولما علموا أنني حامل قالو للزوج] الذي كان اليحرك ساكنا
مقلق ] [مايهدرش معايا][..كحلة في عينه وال يشوفني[ أصبح الزوج يتردد على بيت أمه حيث قالت 

هذا ماكانت تريده والدة الزوج من وراء ] يعني وال يكرهني أو ما يحملنيش...  وال عبد أخر...بزاف
قيامها بالطقوس السحرية الكراهية التي تؤدي إلى الطالق،بل وأكثر من ذلك دفع الزوج بالحالة بأن 

داوس مع بابا وباع قش الدار من لوازم [ وأيضا كما قالتتطلب الطالق لكي تعطيه مبلغ من المال 
  ]خال البيت فارغ، وأنا لكملت دراهم الكرية...البيت 

Pourtant ingénieur ;et riche, !! أما أشكال التصورات الزوجين للعالقة "]وعايش في فيال 

يخص سن الحالة  الزوجية،فكل منهما تصورا أن لحب كفيل بأن يحل إشكالية إخفاء و الكذب فيما
وزوجها األول،على أنه إشكال بسيط يمكن تجاوزه بسهولة مع مرور الوقت،لكن هذا ما أدى إلى إثارة 

تصور للحالة فقط أال وهو  ثانيأنماط عديدة من العنف للفظي،الرمزي،البدني،والطقوسي،فيما بعد يأتي 
،أي تصور نجاح العالقة الزوجية في المسكن كحل مناسب للعنف والتخلص من عائلة الزوج االستقالل

وباء بالفشل ألن الزوج ال  بعيدا عن أهل الزوج،لكن هذا التصور ضاعفا من حدة العنف اللفظي
يتصور نفسه بعيد عن أمه وأسرته،بمعنى رغم قبوله االستقالل في مسكن مأجور ال يعني أنه يحظي 

للقبول وعبر عن رفضه  اضطره،ألنه عن عائلت االبتعادبنفس تصورت الزوجة في الغاية ولهدف من 
بالزيارات لمتتالية ألسرته،التي هي األخرى رفضت هذه الفكرة بمضاعفة العنف للفظي في منزل 

وعندما أصبح العنف اللفظي متبادل بين العائلتين و لم يبقى لالحترام والحياء مكان،قررت عائلة  الحالة
لطقوسي إلنهاء العالقة باالنفصال،كما أن هناك الزوج والممثلة في شخصية الحماة ممارسة لعنف 

تصورات أخرى يتصف بها الزوج اكتشفتها لحالة حينما استأجرت منزل خاص بهما بمساعدة والد 
ماديا أن الزوج اليتعامل مع زوجته بنضج ورجولة برغم من مستواه التعليمي العال إال أنه لديه  ةالحال

قاتلي أو ...يحب ينقل الكالم ويحب يقابل[..جولة كما قالتسلوك تنشئوي سلبي اليمت بصلة إلى لر
فحين  ..]تقول الحالة يتكلم قدام عايلتو...قالت عليك قبيحة،أرواح نكروا وحدنا..مثال ألمه..قالت عليك

أنها كانت تتصور زوجها اليعيد الكالم الذي يدور بينهما،منه تأكدت أن سبب العنف الممارس عليها 
المباشر زوجها لذي لديه تصورات معاكسة تماما لتصورات زوجته، وأيضا الزوج جماعيا كان سببه 

يتصور الحياة لزوجية استغالل لنقود الزوجة،حيث دفعها لتطلب الطالق واشترط مبلغ من المال لكي 
نتساءل أليست لتصورات المثالية للزوج من الحب ...يطلقها وكما سبق وأشرنا قام ببيع كل لوازم البيت

عوم ومن التباعد في التفكير في خصائص الحياة الزوجية بشكل عام دور في بروز العنف اللفظي المز
تمثل العالقة المبنية على التعارف النواة األولى للعنف اللفظي   التعبير أالوالرمزي؟ وإن صح 

ياة والرمزي اإلستراتيجي؟ والذي فيما بعد يأخذ أبعاد أخرى تبعا للمحيط الجتماعي وظروف الح
  ....العائلية للزوجين و خاصة نظرة آلخرين لهذه العالقة وعلى وجه الخصوص عائلة الزوج
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:الحالة لخامسة  
سنة 33:السن -  
جامعية: المستوى التعليمي-  
ماكثة في المركز مؤقتا:لمهنة-  

S.O.S.femmes en détresses (sis : place1 Mai) 
02:عدد األطفال-  
معلقة:الحالة المدنية-  
شلف:صل الجغرافياأل-  
 

الحالة قبل أن تعيش العنف الزوجي هي وأبنا ئها الصغار،كانت تعيش عنفا أسريا حيث كان األب 
أو لشتم أو لسب كما أنه كان رجل  ببالضررجل عنيف جدا مع الحالة و مع أمها،سواء كان ذلك 

،حيث قالت مزمنبخيل جدا اليصرف على عائلته، وال حتى على زوجته التي كانت تعاني من مرض 
بال ..وهكذاك أو كان يضربها ويسبها..كانت يما تموت من الوجع وما تغيضوش[ ..الحالة مصرحة

كان يخلينا للشر لوكان ما خويا اللي كان يخدم ...يكمل عليا بالضرب..أو كي ندخل روحي ..رحمة
نت تقطن بالحي الجامعي ،الحالة كانت تدرس في الجامعة باب الزوار وكا..]على الدار رانا متنا بالشر

العوز المادي كما صرحت وكانت دائمة التفكير في الحالة المرضية لوالدتها كما أنها كانت تعاني من 
وبمأن في الحي الجامعي هناك ..] كنت نخمم كيفاش نجيب الدراهم بش نشري الدواء ليما[..قائلة 

يالتها في غرفة الحي والدين ولألسف كن احتكاك بين اإلناث في الغرفة الواحدة تعرفت الحالة على زم
تقول ) التدخين وجلب المال عن طريق التعارف بالرجال( من جماعة اإلناث المنحرفات أخالقيا

فالوالي باش تلقاي ...ويما تسحق الدواء...كي عرفوا حياتي والمشاكل اللي نعني منها مع بابا[..الحالة
مشي ..وتشوفي كيفاش يعمروك بالكادو والدراهم...مع الرجال تخرجيما عليك غير ..خدمة صعيب

في ...بدما راكي ...عيشي حياتك ..ما تعرفي..قادرة حتى تزهاي وتتزوجي...ءغير تشري الدوا
على جال وكي نشوف يما راح تروح ..بصاح معيشة المزرية..خفت ألولفي [...تقول الحالة] الستي
  ......ندير...قبلت ..وما يصرف علينا دورو أو بابا عندوا الدراهم..، وخويا مشي الحقءالدوا

 le stop   [األسرية المضطربة  ;نرى كيف عملت الخلفية..للحصول على المال لشراء الدواء للوالدة
سلوك الفتاة لجلب  انحرافوغير السوية باإلضافة للخلفية االجتماعية للفتاة الممثلة في رفقة السؤ على 

  .المال
البخيل،و بمأن أن الحلة  يضة التي تعاني أقصى درجات العنف من قبل الوالدلهدف شفاء والدتها المر

الحمد اهللا أن أول رجل خرجت معه كان الرجل [ قبلت هذا السلوك مضطرة وليس عن رغبة تقول
كان زوجها يعمل ] الذي تزوجت به،أو كان عارف بحياتي والسبة اللي قبلت بها باش نخرج معاه
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الحالة وأبدى تعاطفا كبيرا مع الحالة وساعدها على شراء الدواء سمسار وعلى علم بمشكل 
ظروفها األسرية  ل، استغحيث قبل أن يتزوج بها عرفيا وكما يقال اليوجد شيء من دون ثمن،...ألمها

لكي تقيم معه عالقات غير شرعية  اوالهداي لبالمامرض األم منه قام بإغرائها  ة، وخاصمن فقر
لكن بعد موت األم توقفت لحالة عن .]الذهاب معه إلى لشقة[..الحالةوالمتمثلة حسب تصريح 

فيما يخص والد الحالة  االدراسة،لكن لعالقة معه بقيت مستمرة حيث كان يدعمها ماديا ومعنويا أم
لة بعد الموت والدة الحالة والشيء الذي لم تتحمله الح اهتمامولشتم ولسب ولم يعير أي  ببالضر استمر

التي كانت تصغره سنا وكان رد من موت أمها طلب منها أبوها أن تخطب له جارتهم فترة قصيرة 
صغيرة بزاف ...ما ليقت غير هديك الجارة اللي تتزوج بها[..فعل الحالة عنيف حيث قالت له

رد فعل األب كان قاسيا حيث ] يما ترابها مازال ما نشف وأنت تخمم في الجارة...أصبر شوية...عليك
تم تبادلت الحالة العنف اللفظي بشكل ] ما تخرج..ما تدخل ..مشرفة عليك،محجبة فالدر هديك[...قال

، استهزاء وسخرية من الوالد الذي أهانها بقسوة وأهان والدتها المرحومة بسبها وشتمها حتى وهي ميتة
يرملها  باالكوال ...وما تشوفوش...ما تهدرش معاه  أو مول السردين كي يجي يبع[...عليه قائلة ترد

والسخرية انهال عليها  كمن  خالل هد الرد وإنهاءه بالضح] ثم تضحك...السردين حبة حبة تحت الباب
الزواج بها غير مبالي بإبنه الذي كان يعمل لكي يتزوج،و األب بالضرب ولسب ولشتم،منه أصر على 

نصف دخله  الذي كان المعيل األساسي لألسرة التي كانت تعيش في نقص دائم ألنه كان يحفظ
وليت كثر من [..المتواضع لكي يتزوج،وعندما تزوج أصبح الوضع متأزم جدا حيث تقول الحالة

وتضيف ] يرمني للشارعوضل تشكلوا مني باش ..بونيشة على بابا ومرتو اللي ما دير ولو
وعلى هد تقول ] والحالة زادت تعقدت كي أصبح بابا يسبني و يضربني هو ومرتو[..الحالة
..] وماقدرتش نزيد نعيش بعد ما يما ماتت ما بقالي غير نشوف حل لروحي...كرهولي حياتي..[الحالة

علما أن زوج الحالة كان يعرف مجريات العنف الذي تعاني منه وكان يلح عليها أن تتزوج به عرفيا 
ى وأنه مستعد للوقوف إل تم يعلن الزواج فيما بعد ألن لديه مشاكل وظروف مع أسرته ةبصفة مؤقت

وأصرت على الزواج  ةوكانت في األول رافضة للفكر جانبها كما فعل لما كانت والدة الحالة مريضة
قلت في نفسي صح [..وقالت لنا..] رأيهم قبلت من دون[..العلني والقانوني،لكن مع تأزم الوضع تقول

  ..]يعقد عليا اوقف معايا راجل وعاوني،باالك راهو صادق كي يحل مشا كلو
  
ة األولى من الزواج العرفي،كانت تعيش الحالة بسالم لكن حينما شعرت أنه يتهرب من إتمام في السن-

عقد الزواج وخاصة أنها كانت حامل بدأت المشاكل تظهر وظهر الزوج على حقيقته،وظهرت المشاكل 
 تغيرت حياتي كي سمعت بلي مزوج[...والظروف التي أعاقته على عقد الزواج والتي كما قالت لحالة

رفض لعقد ..كي سمع بلي كنت حامل[..وأيضا تضيف وخاصة] في والية المسيلة ولديه خمس أبناء
أو كلما نجبد لوا سيرت لعقد يسبني ويضربني بال ...وارفض يسجل الطفل في الدفتر العائلي كي الناس



 217

المال وليس هد فقط ف...] ويقول أنت مشي بنت عايلة، نتع زنقة،نتع رجال ،مشي نتع ثقة...رحمة 
  الذي سمسر به يستعمله لتحقيق نزواته من خمر وسهرات وجلب الرجال للبيت حيث قالت في هد 

  
صباحا،و ينوضني بسيف باش نطيب لهم وكي ما نحبش كان  3كان يجيب اصحابوا على [..الصدد 

نفة والشيء الذي حز في نفسية الحالة المع] قتشوا لكان يسكر حتى يولي .. يضربني ويسبني قدمهم 
الفعل الذي قام به زوجها لها وألبنائها الذين هم من صلبه خالل لعطلة الصيفية حيث  أسريا وزواجيا

 العطلة ويقدمني أنا و والدي ليهم على أساس أنني متسولة  اكان يجيب والدو باش يجوزو[...قالت

S.D.F كنت نرقد في ..[ وأيضا تقول] ،المهم كانوا ما يعرفوش بلي أنا مرتوا أو هادوك والدوا 

فالحالة من جراء العنف الزوجي بشتى أشكاله اللفظية،الرمزية ] الكوزينة مع والدي في البرد القارص
الثمالة،والذي يعكس بدوره أن نقود الزوج والبدنية على وجه الخصوص عندما يكون مخمور إلى غاية 

الذي دفع الحالة للعمل في  ءر الشيكانت مقسمة بين أسرته األولى وبين الخمر والعبث بالنساء والقما
وأيضا الغرض من ..] خرجت نخدم باش نوكل والدي[..مصنع النسيج لمدة عام ونصف حيث قالت

كان [..تقول ] حبت نحافظ على الدراهم لوقت الحاجة...فتح دفتر توفير البني األول[العمل كما قالت
بصاح ..كان يقولي أعطني أنا نحطهم..قتوتبدل معايا في هداك الو..راجلي عالبالو بلي راني نخبي

يعني كان يجبد ويدي في الدراهم وأنا ...كي استعلمت على الرصيد ليقت لكونت فارغ...هو خداع
الكالم اللي كان  انقو لووقررت باش ..حسيت بالحقرة [...تواصل الحالة رد فعلها قائلة ]...الخبر

ما خليت   كي روحت الدار،سبتوا[ قولت..] وخدمة في باطلقيت يعني أنا ش.. يسمعني فيه
وال الضرب ما . وليت محطمة باردة...يمانقول،حمار،كلب،حيون،عرة الرجال،رخيص ،سكا رج

رد فعل الزوج كان مضاعف جدا وعدواني، كون الحالة لم تعتد على تبادل العنف اللفظي ...] يخلعني
 قدموايضربني بالجات ...ى الموتحت لزوجالشتم والضرب [ بهدا الشكل مع الزوج حيث كما صرحت

يزرقني لوكان الجيران ما يسلكوني منوا..  Vase ;.Cocote minute.table ; chaise ; tabouret. 

من تلك المعاملة القاسية قررت الحالة،ترك الزوج الذي أصبح يشكل ] واهللا العظيم راني تحت التراب
ر البد أن نقوله شخصيا للقارئ حيث في خطر على حياتها وعلى حياة أبنائها،كما هناك شيء أخ

 ثوالتي يالحظها الباحمبحوث للالمقابلة المركزة هناك التصريحات العلنية وهناك أشياء رمزية،تحدث 
الضرب،فهي من تلقاء نفسها أظهرت  تمن دون أن نطلب من الحالة  أن تظهر لنا عالما[ والتي هي

هو  الذيوأيضا على مستوى الجبين،كما الحظنا األمر لنا ظهرها الذي أصبح مليء بالمارات الزرقاء 
الضرب البكاء،الكالم المليء بالحزن ورجفة اليدين،وإهمال لحالتها ولحالة أبنائها أيضا مع أكثر من 

مع الزوج أصبحت تشكل خطر،لذلك قررت  كما قلنا سابقا الحياة] شعورها باإلحباط والندم والحسرة
  .لكنها فوجئت بزوجة األب الذي كان رد فعلها عنيف جدا عند أبيهاالحالة أخد أوالدها والذهاب 
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الشي للي وجعني [..تقول الحالة..] لبست جالبتها،وخرجت بال ماتقول كلمة[..كما وصفته الحالة 
الذهاب  ت، فقررالحالة لم تبقى دقيقة واحدة..] أفهمي روحك[..الذي يعني بالنسبة للحالة قائلة ] بزاف

  ذلك فلم تجد سوى مراكز االستقبال والممثل عمتها،لم تستطيع المكوث عندهم أكثر من عند خالتها ثم
،مركز الزغارة،ثم أدمجت في مركز النساء في شدة،منه أشكال التصورات لبناء   Samu social. 

حياة زوجية كانت خاطئة مند البداية،حيث الزواج يستحيل أن يكون مبني بين طرفين فقط وعن طريق 
ة التي ال تحفظ حقوق المرأة واألبناء كما حدث للحالة،التي استغل زوجها ظروفها القاسية تظاهر الفاتح

بالحب والمساندة المادية لكي ينال مراده فقط، استغل نقودها،وأهانها هي وأوالدها أمام أبنائه فالحالة 
وج بها عندما يحل تصورت أنه مثلما تعامل معها باللطف قبل الزواج العرفي،سوف يفي بوعده ويتز

مشكله،أين كذب عليها وأخفى أمر زواجه،تصورت بأن الزواج هو الحل الوحيد لظروفها األسرية 
منه فإن  القاسية والعنيفة لكنها اصطدمت بالعنف المضاعف والخطير الذي كان قد يودي بحياتها للموت

للزواج الصحيح الذي قد تكون  الخلفية األسرية العنيفة والمضطربة قد تعمل على بناء تصورات خاطئة
كنت واعية بلي بال عقد رسمي للزواج [..نتائجه أكثر سلبية وتعقدا من الحياة األسرية،الحالة تقول

هو اللي كان كل يوم يقولي ويحلف باهللا العظيم و اهللا ..وأنا كنت ضد هد الزواج..نضيع أنا و والدي
و اللي زاد دفعني باش قبلت كي [تقول الحالة ] ...كلمة الرجال..العظيم غير نعقد عليك ما نطولش
وبسبب هد ] لوكان كنت عايشه في خير ما نرمي روحي هد الرمية..والت مرت بابا تسبني وتضربني

الوضعية  رالزواج العرفي بقيت الحالة هي وأبنائها تنتقل من مركز ألخر،و بمأننا قمنا بمتابعة أخبا
أبنائها في الدفتر والعودة إلى بيتها بصفة مطلقة ألن والدها  القانونية التي كانت تحرص على تسجيل

ندم على قسوته عليها،حتى الزوج سجل أبناءه وعقد على الخالة وقرر الرجوع،لكن الحالة رفضت 
إما السكن مع ترغب في  الطالق، إيجاد عمل و اآلنالرجوع إليه أصبحت التثق في كل الرجال،فهي 

  .ب عنف زوجة األبالوالد أو تأجير مسكن لتجن
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:الحالة السادسة  
سنة 39:السن  
:/المهنة  

تانوي:المستوى التعليمي  
)أنثى 01-ذكور 2( 03:عدد األبناء  

شلف:األصل الجغرافي  
مطلقة متواجدة في مركز النساء في الشدة:الحالة المدنية  

S.O.Sfemmes en détresses 
 

ع غير مجتمعنا وفق عادات وتقاليد مختلفة سنة في فرنسا،أي تربت في مجتم 18الحالة عاشت مدة -
علما  ،القاطن في والية شلف،قررت عائلتها تزويجها بأحد أقربائهالالستقرارلكن عندما قررت العودة 

سنة ،بل تبدو أقل من ذلك مقارنة بالحالة التي  39بأنها متحررة،صريحة جدا،و التبدو أبدا أنها تبلغ
  من دون عقدة أو مشكل وطلبت منا العودة كل ما سمحت لنا الفرصة قبلت التحدث معنا ا،كما أنهسبقتها

ألن ترى في ذلك تخفيف لها وللحاالت،وخاصة أنه كلما ذهبنا للمركز لم نالحظ أي أثر لألخصائية 
النفسانية أو االجتماعية،السبب حسب مديرة المركز العدد القليل للحاالت وأن األخصائية تأتي مرة في 

  كل وحدة فينا تخفف على األخرى[ أي هده الحالة المثقفة مخالف حيث صرحت قائلة، لكن راألسبوع
[Ont est solidaire ; et ont veut du bien pour nous les trois ;mais ont à besoin 
d’une prise en charge psychologique et social ;pour qu’ont puissent avoir notre 
confiance  perdue] 

متحررة يعني أنها درست تم عملت وأيضا كانت تحب السفر مع أبيها أي أن الحالة عاشت طفولتها  قلنا
  ،المهم أنها أنشئت على الصدق والوفاء في الكالم وفي التصرفات لذلك قبلت الزواج قائلة لم تكن مقيدة

[J’ai accepter de me marier avec lui parce que jai crue qu’il été comme moi très 
ouvert ; compréhensive ; il sait bien que je suis une femme libre qui aime les 
voyages.les sorties.jaime m’ahabiller.me voir belles ; il été fière de moi ; mais 
jai découverée  qu’il à jouer avec moi la comédie ] 

رفة مغلقة عليها،وضحية عنف بكل أشكاله،هكذا بدأت تروي فهي لم تتصور أن تجد نفسها سجينة في غ
،فالحالة تعترف بأن زوجها الحياة الزوجية العنيفة التي كانت بين الزوجين تم تحولت بين العائلتين

أنه زوج متفتح يحب الحياة ويقدر الحياة الزوجية،لكنه كما سبق وأشارنا من  واعتقدتجميل المظهر 
كان تقريبا باللغة الفرنسية أنه تالعب بالمشاعر وتظاهر بأنه متفتح وهو  خالل تصريح الحالة الذي

هد كله حدث خالل فترة الخطوبة التي دامت سنة كاملة قبل االرتباط الرسمي لكن ..عكس ذلك تماما
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لها بوضوح الغاية من  تبينبعد الزواج اصطدمت الحالة برجل أخر أو الوجه الحقيقي للزوج،كما 
  مشكل،بدأ عندما زوجها سافر عند والدها في فرنسا لكي يعطيه المال فرفض أولحيث االرتباط بها 

[Quand mon père à refuser de lui donner de l’argent il a complètement changer 
contre moi ; c’est à ce moment la ou la violence conjugale à commencer ;et jai 
compris qu’il ma épouser pour de l’argent ;..Mariage d’intérêt ; en plus il un 
homme agressive ; égoïste ; complexer ; courur du jupon ;il aime les femmes 
d’une façon anormal ] 

منها بسبب رفض والد الحالة إعطاءه مبلغ من المال االنتقامشعرت أنه يريد  أنها وتضيف قائلة  
[Jais sentie qu’il veut se venger contre  moi …… il a utiliser tout types de 
violences ; insultes ; injures ; menaces ; trahison ; coup ; blessures… ; jai vécue 
l’enfer avec lui  jai été; plus qu’une esclave] 

ا،وبناء الزواج على مصلحة مادية من فاختالف القيم واألخالق والتربية بين الزوجين وانعدام الثقة بينهم
  طرف الزوج أدى إلى حدوث شكل من أشكال العنف الزوجي

  
،كانت تعيش الترف والرفاهية والنزهات في كل ،فالحالة قبل زواجهاأما فيم يخص الظروف المعيشية-

ش في شقة بلدان العالم مع عائلتها،لكن بمجرد اقترانها مع الزوج تغيرت حياتها مطلقا،رغم أنها تعي
واسعة وبكل اللوازم،إال أن الزوج اليعطيها المال مثلما إعتادة على الخروج وشراء المالبس الذهاب 

بل وأكثر من ذلك يمنعها من الخروج،هو الذي يشتري ما يريد من دون استشارة الحالة ...عند الحالقة
   [ثر من يومين كما صرحتأككما أنه عندما كان يغضب عليها وألتفه األسباب يغلق عليها الغرفة 

[ilm’enferme dans unechambre;plus d’un jour;pour que je ne meurt pas de fin il 
me Donne un bout de pain;il ma traiter plus qu’un animal; cest un vrai avare 
avec moi et ses enfants;mais hor de la maison c-est un autre home bien 
entretenue;il mange au restaurant;il voyage tout seul;il naime pas les enfants;il 
aime les aventures avec les femmes tell que soit leur ages;il évite tout obligation 
conjugale;et surtout il aime le materiel; le prestige;…………………..] 
 

ا تعامالت الزوج التقشفية والعنيفة،وتصوراته للزواج التي هي من خالل تصريح الحالة تتجلى لن
انعدامه للمسؤولية،يرى المرأة خادمة،مطيعة،ال يجب أن تتدخل في تصرفات الزوج الذي هو حر في 
كل شيء، وإذ تفوهت بكلمة تعاقب بشدة وبقسوة أكثر من الحيوان،يرى المرأة مجرد شيء يملكه 

ن يشاء وتقاطع من يشاء أي ليست حرة في تصرفاتها ،يعني تتابع سلوك ويعمل به ما يشاء،تتكلم مع م
،أما تصورات الحالة للزواج والحياة الزوجية زوجها نقطة بنقطة وإال تعرضت للتعذيب والتهديد بالقتل

لم تكن مثل زوجها فهي كانت ترى أن الزواج أساسه الثقة،الحب ،التفاهم،كما أنها تتصور الزواج عن 
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ربية أبناء وتأمين االستقرار،الهدؤ بين األبناء والوالدين وخاصة زوج متوازن الشخصية مسؤولية،ت
نرى كيف تصورات الزوجين للحياة الزوجية بشكل عام،ونظرة الزوج الدونية للحالة والصارمة داخل 

عكس ماهو عليه خارج البيت أي متناقض ...البيت ،الزواج على أساس الطمع في مال والد الحالة 
 ،منع،غلق،تهميش،خيانة معقد،عدواني واستغاللي كيف عمل إثارة العنف الزوجي من كالم قاس،و
 

:الحالة لسابعة  
سنة 35:السن  

ثانوي:المستوى التعليمي  
ماكثة بالبيت: المهنة  

أشهر من الزواج 5مطلقة بعد: الحالة المدنية  
الجزائر:األصل الجغرافي  

 
زوجي، الذي تعرضت له الحالة في مدة أقصاها خمسة أشهر قبل التعرض للعنف اللفظي والرمزي ال*

والذي أيضا يلعب دور في التعرض للعنف عن طريق الوساطة  ال بأس أن نشير إلى كيفية االرتباط
بسبب عدم البحث في أصل ونسب عائلة الزوج عامة والزوج على وجه الخصوص،أيضا مثلما أشرنا 

 سلبية لفية األسرية التي كانت مؤشر قوي في بناء تصوراتفي الحاالت السابقة من خالل عرضنا للخ
الهروب من العنف والفقر ،لكن هذه الحالة تختلف عنهن ألنها  نحو الزواج والتي كانت الغرض منها

  ...]عانس بال زواجخفت نبقى ....وحدي...كل خياتي وخاوتي تزوجو بقيت غيرأنا[..كما صرحت
هذه التصورات ..] باالك ما نولد ش...لوكان نطول..اريصغار مني وجابو الدر[ وتضيف قائلة

الجماعية التي أدت بالحالة إلى الزواج السريع وأيضا وخاصة نمط الزواج الذي النعتبره تقليدي بقدر 
وعائلته،المهم كما  ما نعتبره زواج الوساطة غير المبني على البحث والتقصي الدقيق لشخصية الزوج

هذه أيضا غير ...] أو عندو إتاج وحدوا..ا كي قالت الجارة يسكن في فيال..احنا قبلن[...قالت الحالة
  ..الحالة قبلت بالعمل المؤقت دون معرفة نوعية العمل نكافية للحكم على تصرفات وأفعال الزوج، أي

فالزواج ليس باألمر الهين،و مجرد التخلص من العنوسة،وخاصة أن الحالة منحدرة من عائلة ميسورة 
كنت معززة ما بين خياتي وحتى [..ومثقفة،كانت أكبر أعضاء األسرة من بين اإلخوة ،كما قالتالحال 

دارنا فيها الضحك ...حاجة ما تخصني...يحسبوني عرسة الدار قايمة بكل شيء اكانو...بابا ويما
ا لخرجوني الحمد اهللا ما ليقت غير دارن..يحترم ألخر ويوقف معاه واحدتربينا كل  هكذا..والكالم المليح

والرجل يخدم نهار ...زعما كنت عايشه في فيال..واللعن والكفريات كل يوم...من السيطرة والحقرة
أن الخلفية  اكتشفتتنشئة أسرية سوية ومتزنة،لكنها بعد الزواج  اكتسبتفالحالة ] أشهر 3وعاطل 

للزوجة على أنها  ةالدوني األسرية للزوج ،حيث ظهر لها من خالل طريقة كالمه، والتعامل،النظرة
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لوكان يدخل ويلقى الطاقة ..مقلق بزاف[..التناسبه،يتجنبها اإلهمال اليتكلم معها، كما صرحت قائلة 
مرات يبان مشي [..وتضيف  ..]حتى نولي نبكي...يشبعني سب وشتم وحتى كفريات...مغلوقة
بلي عندو  يل حتى نهار مرت خوه قالت...وليت نحوس على كاش دواء يشربوا بتخبيا..نورمال

   ...]باالكي تقولي هدا سر  وقالت لي...مرض نهار وليد خوه غرق في البحر...األعصاب
من قبل عائلة الزوج التي  وخداعكدب  وأيضاكلها ممارسات عنيفة ومهينة من قبل الزوج من جهة -

القلق وغير  مند غرق ابن أخيه في البحر،و أيضا كثير لم تقول عنه انه يعاني من االنهيار العصبي
أال يعتبر هد التصرف نوع من أنواع العنف اللفظي الممثل في ...مسئول تماما عكس ما قالوا عنه

  .طوال الوقت ة، كئيبكاملة؟أين الحالة أصبحت منهارة ومحطمة عائلةعلى الكذب 
أما فيما يخص الظروف المعيشية،بالرغم من أن الحالة كانت تعيش في طابق وحدها لفيال ضخمة *

ي أنها كانت تنعم بالرفاهية والراحة ولكفاية المادية،والشيء الذي لم تستوعبه الحالة لغاية لكن هد اليعن
يقلب الدار بالسبان [..الزوج من دون عمل لكنه يجب أن يجد األكل وإال كما تقول أناليوم 
بصاح ...قليةمرة قالي كي نجي الزم نلقى البطاطا م[..وتواصل تصريحها ..]والكفريات..والعياط

ضربني بقارعة نتع ...وجا على غفلة وشافني...طلبت الزيت من عند مرت أخوه..الزيت مكانش فالدار
] المخدرات..قادر باش يشري ا.. ماشي قادر يشري قارعة زيت. يحب يأكل. الزيت مع الكفر والسب

يجي ...مهمل غير مبالي.[.فالحالة لسد النقص كانت تتلقى مساندة مادية من عند أهلها ألنه كما تقول
فوق كل هد عايلتي اللي كانت تجيب ...يكسر المعان..يسب...يكفر...نسقسيه أو كي ...متوخر للدار

وتقولي يما اصبري ...كانت ضد الطالق...يتحل...حسبت بلي عندو مشكل نتع الخدمة من بعد...القفة
وأنا مكان عليا .. عافس عليها يللغير ا ةما يحس بالجمر... ابصاح كيما يقولو....بالك يهديه ربي
 5مدة  اللي عشت فيه نبكي من القهر لدارنااللي روحت فيه ...جا لنهار..بصاح...غير نساير دارنا

،أما فيما يخص أشكال تصورات الزوجين اتجاه العالقة الزوجية فهي مختلفة ]قرون 5تقولي ...أشهر
وتضيف ..] نشوف الزواج سترة للمرأةكنت [...تماما فالحالة تصورتها على أنها كما قالت

كما رأينا كيف الحالة تجاوزت المشاكل المادية هي وعائلتها ..] تحمل ...المرأة الزم تصبر [..أيضا
  عن طريق مساعدتها ماديا لتفادي الطالق المبكر،لكن رغم من ذلك،العنف بقي مستمر بحدة وبقسوة

 االستقراريها من طرف الزوج،سببه عدم عل سالممارفهي تصورت أن العنف اللفظي والرمزي 
المادي للزوج لكن تصرها كان أبعد من ذلك،ألن الزوج لديه تصورات سلبية إزاء الحياة الزوجية فهو 

تصورات تعكس بصريح العبارة ...مسئول أو عديم المسؤولية ويتسم باالنحالل األخالقيال يرى نفسه 
  ]موسوس..مشكاك..كان يحسسني بالكراهية...وج بياندم اللي تز[..للزوجة وكأنه كما قالت ارفض

  
من خالل ما تعرضت إليه الحالة في ضرف قصير من الزواج،الذي عانت فيه من العنف اللفظي  -

وتحميله المسؤولية على الحالة ..الرمزي المتكرر والذي تحول إلى الضرب عن طريق قارورة الزيت



 223

أدى ...عالة على أسرة الحالة،وتعاطيه المخدرات التي التعمل في ضرورة توفير األكل، والعيش
بالحالة تبني تصور أخر للزواج،أال وهو كره الزواج،وعدم الثقة في الجنس األخر أي الرجال ولوال لم 

  .تتدخل عائلتها وتفهمها للوضعية ال أصيبت الحالة بانهيار عصبي حاد
  

:الثامنةالحالة   
  38:السن-
ليسانس:المستوى التعليمي-  
مرشدة في المسجد:لمهنةا-  
)أشهر 06زواج لم يدوم ( مطلقة:الحالة المدنية-  
الجزائر: األصل الجغرافي-  
 

كونها  هذه الحالة هي حالة التشبه الحاالت في المدة التي تعرضت لها للعنف من قبل الزوج و عائلته
القذف في شرف الحالة و دتعرضت لإليذاء الرمزي والدي جاء بعده اإليذاء اللفظي المبني على التهدي

األول من الزواج،لكنها تشبه الحاالت في طريقة أو كيفية االرتباط المبني على الوساطة الذي  مفي اليو
يفتقد للمعايير الصحيحة والموثوق  فيها،المبنية إن صح التعبير على العاطفة والثقة العمياء في الشخص 

ورات مماثلة للشريك والحياة الزوجية والتي الوسيط لكن هذا ال يعني أن كل الحاالت لديهن تص
افترضنا سابقا على أنها تتربط بالتنشئة األسرية واالجتماعية وكذلك بالمحيط االجتماعي األسري بشكل 

  .شامل
توثر فالزواج كان مبني على الكذب الذي نعتبره نوع خطير من أنواع العنف اللفظي الذي يعمل على 

صعوبة كبيرة جدا تحكي تفاصيل مجريات الخطبة والمجال الذي حدثت فيه العالقة الزوجية فالحالة وب
مبد ئيا من خاللها أو بمقارنتها مع الحياة اليومية للزوج وعائلته تظهر لنا العنف اللفظي والرمزي 

قررت أخت من األخوات ..كنت مرشدة في المسجد أعلم القرآن لألطفال[..بوضوح تام تقول الحالة
قالوا انه ...لكن بتزكية من بعض األخوات اللواتي قمن بالكذب ..ترددت في االول..اخطبتي ألخ زوجه

أنها أي كما كما ...] مدين وعندو نيفو...ماشاء اهللا...عايلة محترمة...نعرفوه...يعمل..إنسان صالح
  ]..حتى في صحة الزوج...بالكذب في السن،أثاث البيت[..قامت '' مرت اللوس''يقال عنها بالعامية 

تقولي عشت مسرحية، غير خالص العرس، مرت اللوس دات القش،والتلفزيون [...الحالة تقول
  ]قدام الناس برك كسلفت هول..هدا رزقي يقالت ل..البيت فرغتها بقوا فيها غير لحيوط... والطابلة

يا أختي ..شيء...حول وال قوة إال باهللاال ..كذبت عليا ما شرو القش ما والو[..يعني كما قالت الحالة 
  الراجل مريض..وخلي هد غير شوية[..وتضيف قائلة] لليوم اوعقلي مازال ما استوعبو..ما يتوصفش

]....،جايح،ما قاري،مقلق،وتقولي عليه ناقص عقلية يتعاملوا معاه كالطفل الصغير  in puissant 
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  بالنسبة للحالة وبالنسبة  قبل أن نتطرق إلى الخلفية األسرية للحالة، ال بأس أن نتطرق للغاية من الزواج
ألخت الزوج ألن الزوج،ال يملك القدرة على الزواج وغير ناضج عقليا إن صح التعبير أبله نوعا ما 

  )كن هذا اليعني أنه ال يحمل تصورات تخصه شخصيا للحياة الزوجية والتي سوف نذكرها فيما بعد(
الشعائر الدينية مثل الرجال  س، ويمارالغاية من قبول الزواج إتمام نصف الدين مع رجل يخاف اهللا-

أما الغاية من تزويج أخ الزوج هي جلب خادمة للبيت، وممرضة تعتني بالزوج المريض والذي ربما 
الشيء الذي لم يحدث ألن الزوج مريض وليس إنسان مصلي كما وصفته ...سوف يتعافى بعد الزواج

 الثانيظي الحاد من قبلها للحالة التي في اليوم بدأ العنف اللف ،هد المنطلق نالعنيفة مزوجة أخيه 
. شوفي لوكان تهدري كلمة[...كان رد فعلها عنيف جدا..] هد الرجل مريض[..أخبرتها بالحقيقة قائلة

..] جربي وتشوفي واش قادرة ندير...نفضحك...نروح للجامع ونقول للناس بلي العيب فيك.لداركم
  ]ما عرفت واش نقول لساني تربط[..شرف الحالة التي قالت والقذف في التهديدعبارات تحمل معاني 

كاش عروسة تروح لدارهم اليوم الثاني من [..كما أضافت الحالة قائلة على لسان الجانية
رد فعل الحالة كان الرضوخ للعرف ...] مشي بنت فامليا..حاوزوها..فيها عيب االناس يقولو..زواجها

مرأة الجزائرية التي هي مضطرة  على تحمل كل أنواع العنف االجتماعي الذي أجحف كثير في حق ال
الزوجي والجماعي في اليوم األول من الزواج، ألن الجانية استطاعت التأثير على الحالة بالتصرفات 
الجماعية الجارية االستعمال في العادات والتقاليد،لذلك لتفادي كالم الناس والفضيحة التي ال تعني فقط 

در ماهي فضيحة لكل العائلة في أمر ليست مسئولة عليه إطالقا منه فضلت الحالة فضيحة شخصية بق
،بسبب كما التريث قليال،لتجنب العنف اللفظي الخطير أال وهو الطعن في شرفها وشرف العائلة 

  ..]صدق المولى عز وجل..إن كيدهن لعظيم..ال تخاف اهللا..امرأة فاسقة[..صرحت هي
انخدعت بمكان لخطبة األولية وبمظهر األشخاص فلم ..حافظة،مثقفة،متدينةفالحالة منحدرة من أسرة م

فالخلفية األسرية ..]بيت من بيوت اهللا...الكذب بكل تفاصيله يمارس في المسجد[...تعتقد أبدا كما قالت
بمأننا تكلمنا عن ..ج، الزوهللحالة هي مخالفة تماما لخلفية عائلة الزوج بما فيهم أخ الزوج، زوجت

يحات الحالة حول زوجة أخ الزوج التي هيأة كل الظروف لإليقاع بالحالة عن طريق الكذب تصر
،نعود ونتطرق والتزيف والقذف والتهديد،في المكان الذي قد ال يبعت مجال للشك لدى بعض الناس

لبعض التصريحات حول تصرفات وسلوكيات الزوج العاكسة لخلل عميق في التنشئة األسرية حيث 
عندو عقلية نتع طفل ..مشي محترم..وبهلول مع خوه ومرت خوه..راجل معايا[...الةتقول الح
هو لي يرمي ..كل صباح يشري الخبز والحليب...وحتى خوه..تحكم فيه مرت خوه..صغير
كان يفش الزعاف نتاعو فيا [..وتضيف قائلة ...] كانوا سبوه ويتمسخرو به قدامي...أعزاكم اهللا..الزبل

ويضحكهم عليا بال سبة وبال ...يتمسخر بيا ...،لوكان مشي حنا راكي بال زواج...رةيقولي شارفة،حما
  .]..معنى
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وبمأن الزوج عاطل عن العمل كان هو والحالة مجرد مستخدمين للمنزل وأعضاء لمنزل بدون رحمة -
وال شفقة،فالحالة كانت تعيش ظروف معيشية صعبة للغاية والتي تعرضت من جرءها لشتى أشكال 

يتلقى [...عنف اللفظي والرمزي وخاصة لما كانت ترى كيفية تعامل أسرة الزوج معه أمامها قائلةال
والتي تعني بالنسبة للحالة أنها تفتقد للحماية وتفتقد إلى شخص ...] يدلوه قدامي..األوامر من عندهم
على حماية نفسه وبمأن الحالة توقفت عن العمل في المسجد والزوج غير قادر .. ايدافع عنها، ينصفه

ندير [..الحالة في القيام بكل أشغال البيت بل كما قالت الحالة استخداممن عائلته فمكان على زوجة ألخ 
حتى وأنا مريضة ما عنديش الحق باش نروح ...حتى بيت الرقاد نتعها أنا لي نخملها...كل شيء
لوكان مشي حنا [..ين لهاوأيضا تعرضت للشتم من قبل عائلته وهو أيضا معهم قائل...] للطبيب

كما تعرضت لمرت عديدة للمنع من األكل والراحة والهدوء الذي يكاد ينعدم في ] ماراكيش تأكلي اللقمة
تلك األسرة وخاصة عندما يرغم زوج خاضع ألسرته الزوجة على تقبل كل اإلساءات الكالمية العنف 

كي كنت مريضة قلت [..الكأس تقول لحالة،والنقطة التي أفاضت ماديا ملسبب أنهم هم الدين يعيلونه
قالوا ...اأدير بهاسقساه واش  إلي..من خوه اإلذنراح طلب ...''افري''قارعة سعيدة  ييشري للراجلي 

وكي كنت نمسح في البيت ...مكاش تشرب الماء...الحالة تسمع رد فعل أخوه...لمرتي راهي مريضة
  ...]كنت في حالة ما يعلم بها غير ربي تمخالص ل....شفت السعيدة مخبية...نتع خوه ومرتو

 
حينها الرجوع لبيت أهلها نهائيا ،كان رد  وتضيف عندما أخبرت زوجها لم يستغرب للتصرف،قررت 

ياخي ..قالي عجبك الحال أقعدي،ما عجبكش روحي اهللا ال يردك[..التعنيف على الحالة حيث قالتفعله 
  ..] نتع الشارع..كالم ساقط...نهتقول الحالة على أ...[ تزيدي تخطفي..بايرة

 
كما سبق وأشرنا في الغاية من الزواج أنها كما قالت  ة، فالحالأما فيما يخص أشكال التصورات-

كنت نتصور الزواج مبني على االحترام والثقة وكنت نشوف الرجل يخدم وقادر نتع مسؤولية، [..
 ل، والعمالزوج العاجز حتى على الزواجأما تصورات ..] بالخصوص يخاف اهللا...عندو كلمتو وهبتوا
ويحب ..مسير في كل شيء..تقولي طفل صغير..مسئولمازالوا بعيد باش يكون [...ترى الحالة قائلة
نحمل الذل ...، نسمع لكالم عايلتو ونسكت ونطيع أمورهم..خاضعة وساكتة..يشوفني كيما هو

كي يسبوه ...يستهزأ بيا..سالد وايحب المقابلة و...ينقل لكالم[..وتضيف الحالة...] والشقا
فهو من دون شخصية أو سلبي ..ويقول كالم نتع الشارع..يكفر باهللا...يخرج زعافو فيا...وعايروه
  للغاية
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:الحالة لتاسعة  
سنة 40السن-  
عال:المستوى لتعليمي-  
طبيبة أسنان:المهنة-  
الجزائر:األصل الجغرافي-  
  03:عدد األطفال-
جةمتزو:الحالة المدنية-  

 
سنة،كانت عاملة تقول  30زواج الحالة كان مبني على أساس التعارف،حيث كان سنها في ذلك الوقت*

[il ma montré qu’il est un homme de confiance ;  qui m’aime beaucoup;il me 
respecte ;mais’il sait marier avec moi parce que je suis issue d’une famille aisé ; 
et surtout que je travaille et jais mon propre logement ;et une 
voiture ;malheureusement que je me suis convaincue trop tard !!.. c’est mon 
sort ;et je fait tout pour sauver mon mariage ;je naime pas le dévorce ;je dois me 
sacrifier pour mes enfants ;il ne faut pas penser à sois même et oublier les 
enfants qui sont les victimes de la violence et surtout du dévorce ;il faut parfois 
assumer notre choix ;tel qu’il est ;et voir les choses en haut] 

إال أنه  رعائلي مستقر ومتوازن،ألن والد الحالة رغم مستواه المادي الميسو فالحالة نشئت في وسط
حفز وشجع كل بناته على مواصلة التعليم،كما سمح لهن القيام بتربصات خارج الوطن بكل حرية وثقة 

ذلك عالقة الحالة ل.. ] ماشي في المال وحذو..سالح المرأة في الشهادة [..كما قالت الحالة عن والدها
تربى في وسط البنات[...بأخواتها البنات هي عالقة جيدة ،أما عن الخلفية األسرية لزوج الحالة تقول   

[Il et le fils unique ;il se comporte comme certains femmes ;il parle comme 
eux ;il critique les voisin ;il cherche après les problèmes ;des autres ;il 
provoque les adolescentes de cartier ;sort avec les femmes ;il fait l’intéressant    
devant les voisins ;il crie sur moi ; m’insulte ;vache.béte ;chienne ;lourde ;même 
dans la rue ;la voiture ;c’est une violence transposé devant tous le monde ;il 
n’est pas un homme ;il manque de virilité ;mal élevé ;profiteur ;il aime faire 
l’époucrisie…] 

الذي تأثر  من خالل تصريح الحالة يظهر االختالف الكبير في نمط التنشئة األسرية للحالة ولزوجها
بالنمط التنشئوي للبنات،أي لم يكتسب سلوكيات خاصة بالذكور،وإال كيف تصرح الحالة على أنه 

م من نقل الكال يتصرف مثل بعض النساء لسادجات اللواتي يبحثن في مشاكل وخصوصيات التخصهم
فلقد نمط التربية داخل البيت الزوجية  أما فيما يخص،والنميمة مع مراقبة الجيران والتجسس عليهم

 واالهتمامفي كل شيء،في العطف الحالة على أنه اليحب البنات،يفضل الذكور صرحت 
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[Il fait la déffirence entre ses enfants ;il aime le garçon ;il évite ses deux filles ;il 

ne joue pas avec eux…..] . 
كلها تصرفات عنيفة اتجاه الحالة والبنات، داخل وخارج البيت  التي تعني معاناة الحالة من العنف 
اللفظي والرمزي في الخفاء وفي العلن أمام مرأى الجميع والتي تعكس خلل عميق في لتنشئة األسرية 

  ا تواجه زوجها بتصرفاته العنيفة كما قالتللزوج،وليس هد فقط فالحالة تتعرض للعنف لبدني ألنه
[la seul solution avec lui  c’est;violence contre violence ;coup contre coup ;après 
ont faits la pais quelques jour ;et rebelote ;après la pais provisoire elle vient la 
violence avec tous ses types] 

أبعد من ذلك ألن زوج الحالة ليس  لشية فاإلشكال ليس في مدى االكتفاء الذاتي، بأما الظروف المعي*
شخص عاطل عن العمل بل يعمل مقاول، وال يساهم إطالقا في مصروف البيت أو األبناء،ليس هد فقط 
بل يطالب زوجته بالمال عندما ينفد ماله الذي يستعمله في اللباس والنزهات والسفر وعندما ترفض 

  ه المال ينهال عليها بالضرب والشتم والندم والتحصر على الزواج منها حيث تقول الحالة إعطاء
[C’est moi qui s’occupe de tous ; l’alimentation les vêtements d’enfants ; la 
santé factures d’eau ; gaz ; téléphone ; articles scolaires ;il ose de me demander 
de l’argent ?. ; et quand je refuse il me frappe ; ensuite ;…il me menace d’allais 
sans retour ;personnellement 
Je joue l’ignorante, parce que je sais qu’il ne peut pas ; c’est juste pour avoir de 
l’argent ] 

الزواج كانت منشغلة بالدراسة قبل أن تفكر في  نصل إلى أشكال لتصورات للعالقة الزوجية،فالحالة
سنة من العمر قررت الزواج بأول  30والتكوين والعمل،لكن عندما حققت طموحها المهني،وبلغت 

  رجل تتعرف به،ألنها رغم مستواه العلمي واستقرارها المادي خافت أن تبقى عانس ومن دون أطفال
من دون تفريقه وتمييز،كما أخدت جب األطفال ..،ثقة متبادلةن، تعاوكما تصورت أن الزواج حماية

إيجابيا كان أم  إتخدته يبعين االعتبار أن الزواج ليس خاليا من المشاكل،وبأنها مسئولة على قرار الت
  سلبيا،الشيء الذي ساعدها على تجاوز العنف الممارس عيها من طرف الزوج بعنف متبادل نوعا ما

لة الذي تزوج من الحالة كونها تعمل يعني لديها أما تصورات الزوج هي مختلفة تماما لتصورات الحا
كما أنها حسب اعتقاده يجب أن تضحي ...سيارة االمال لكي تنفق عليه ولديها مسكن مللك للزوجة، لديه

هنا تنتهي مهمة زوج  ...،و لديه ثالثة أبناء30بكل شيء تملكه له ألنه قبل الزواج بها وهي في سن 
على الزوجة في توفير كل لوازم البيت ومطالب األبناء وأيضا مطالب الحالة  وتبدأ كل المسؤوليات 

يعني أنه ينعدم ..الزوج لممثلة في المال علما بأنه يعمل ويبدد كل نقوده على السفر والنزهات واللباس
للمسؤولية ونظرته للزواج والحياة الزوجية وخاصة للتنشئة األسرية هي نظرة خاطئة تماما لسبب أنه 

  ..اليب تنشئوية غير سليمة،انعكست في تعامالته ،طريقة كالمه،تصوراته للزواج،للتربيةاكتسب أس
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:الحالة العاشرة  
سنة 25:السن-  
ةالتاسعة أساسي:المستوى لتعليمي-  
متزوجة:الحالة المدنية-  
04:عدد األطفال-  
الجزائر:ياألصل الجغراف-  
 

ممارسة من قبل اإلخوة الذكور وأيضا من قبل الحالة منحدرة من أسرة فقيرة تعاني من حدة المشاكل ال
  ..خارج..داخل يضرب..معايشنا في الرعب..راجل يما إنسان واعر بزاف[..حيث تقول زوج األم
كان يسب [..وتضيف قائلة ] كي الخبز فالفم..بال حساب...وأما العياط والسبان والكفر باهللا ..يضرب

ي والبدني والرمزي الممارس على الحالة وأخواتها أما فيما يخص العنف اللفظ] ويضرب يما قدامنا
غير كي ..للمرأة..مع خاوتي مكان ال خرجة وال دخلة [..البنات من قبل اإلخوة الذكور تصرح قائلة 

ما الزم تفتح عينها ..المرأة خلقت للضرب...الزم تحمل كل شيء..أو كي تتزوج..تموت وال تتزوج
  ].يقعدوا فالدار ابنات لفا ملي...على الخدمة والخرجة

ظروف معيشية قاسية قبل الزواج،والتي كانت سببا مباشرا للزوج المبكر  فالحالة عانت أيضا من*
نشوف الماكلة،بعيني [..بعض التصريحات التي تعكس الظروف األسرية للحالة قبل االقتران يوفيما يل

من جراء هد العنف ] وحذوا يغلق الباب ويأكل...راجل يما كان يشري اللحم والفاكية..وما نكلوش
زوج األم وعنف اإلخوة، المنع من الخروج قررت الحالة وبرغبة  ف، وإجحااألسري والعوز المادي

وشرطت باش ...باش نتهنى من المزرية والفقر تزوجت[...قائلة 18قوية الزواج مبكرا أي في سن 
كنت [..تضيف الحالة..] بالمال كنت نشوف الهنى ما يجي غير...عندوا الدراهم...يكون الراجل مرفه

فكان الزواج عن طريق الوساطة ..] والدراهم هما كل شيء...حاسبة بلي الميزرية هي سباب المشاكل
  ..]المهم نتزوج[..من دون تحري وتحقق تقول الحالة 

  
أما فيما يخص الخلفية األسرية للزوج،فهي تختلف عن الخلفية األسرية للزوجة كون الزوج يحب -

ته وهو الذي تكفل بتزوجهم وإعالتهم،لذلك فهو متعلق بشكل كبير بهم،لكن أخوات الزوج كانوا ال أخوا
ويعايروني ..يحقروني كي جيت نسكن في الفوضوي[...يتفهمون مع الحالة كما تقول مصرحة 

نعيا وكي ..بال رحمة...كانوا يستغلوني في تربية والدهم قبل ما نولد...كلما داوسو معايا...بالفوضوي
مشي ..مشي ناس..بنت البرارك..ويعايرونيباش يضربني وسبني ...يحرشوا خوهم عليا...وما نحبش
إنسان [..كما أن العنف اللفظي والبدني كان يحدث غالبا ألنه كما صرحت الحالة ] بنت أصل

رة حتى م...يضربني كي الحيوان وأكثر...ا.يأمنهم ويكذبني...يسمع لخياتوا بزاف...موسوس..ودنان



 229

الة متذكرة حادثة بقيت وتضيف الح ...]جاتني الكريز.........قطعت حوايجي فمن الضرب والزعا
علما أن الحالة ( شاف يدي برك..خرجت ندخل للولد كان يلعب بارة لباب..مرة[..راسخة في ذهنها

ما ...إنسان ناقص...وشبعني سبان أو قذف..جاء كسر المكنسة على ظهري)...تلبس الجلباب والنقاب
والشيء الذي كان يحز في ] يروح للطريق أو يتبحر....خفت الطفل نتاع عامين...خالنيش نفهموا

كان يحب بزاف [..نفسية الحالة كثيرا تصرفاته المبنية على التمييز بين العائلتين حيث صرحت قائلة
ارنا يحطنني قدام كي يديني لد...بصاح عاليتي كان يحشم بها أو يحقرها..يزورهم...خياتوا وأوال دهم
ألن الحالة تقطن في مسكن فوضوي،والسبب األخر الذي يزيد من تعقيد ] ما يدخلش..الباب أو يروح

الحياة الزوجية للحالة من عنف لفظي وضرب بقسوة،عندما كانت الحالة تشتكي المعاملة القاسية ألمها 
ذي كان يترك أثار بالغة من شدة يتدخلون لحل النزاع بين الحالة والزوج ال اكانووأخواتها الدين 

 ل، طويسنة 22يكبرها ب[..الضرب المبرح وبالشيء الذي يجده أمامه وخاصة أن الزوج كما صرحت
يطيح ..يرجعني للدار ..تواصل وكي)...وعمرة كل سنة ية والقميص وحجحالل(ملتزم ظاهريا ..وضخم

ومن زرعتك ....حتى واحد من خاوتكما نحب ..ويقول إلي...عليا بالضرب والمعايرة أكثر من األول
وفوق كل ذلك يهددها بالطالق إن ] تقعدي في القوربي نتاعكم..المرة الجاية..يدخل روحوا... الخامجة

عاودت الشكوى ألسرتها من جراء العنف اللفظي وخاصة البدني الذي تعاني منه من قبل الزوج 
  .معهمتسكن  ال وعائلته من الرغم أنها

  
كانت سبب في قبول الزوج االرتباط فهي في  ي، التالظروف المعيشية للحياة الزوجيةأما فيما يخص 

غاية اليسر من كل الشيء المسكن عبارة عن فيال، الزوج يشتري للحالة أغنى وأفخر الثياب كما 
يجبرني صباح وعشية باش ......الماكلة فوق الطاقة...حتى الحوايج..الذهب يشرلي بال حساب[..قالت

يطيح عليا ...حتى وال كنت مريضة، وما قدرتش...السفاري من الجاج الحوت اللحم الونطيب 
الخدامة ...نحس روحي تقولي خدامة[..... تضيف الحالة ....]طالبة.....جيعانة...بالضرب والمعايرة

كل ..ال زم نكون دايمين حطة[ تضيف] تقولي قانون عام..الحمل,ما يهموش المرض نتاعي...وتتعب
تصريحات تدل عن عدم اكتراثه لصحة الحالة من ] المهم يدير واش يحب...ما يهموش...يوم

  ..]راني عايشه على األعصاب[..مرض،إرهاق وأبعد من ذلك كما صرحت قائلة
  
أما فيما يخص أشكال التصورات للزواج والحياة الزوجية، من خالل سرد حياة الحالة األسرية *

فتظهر هذه التصورات على أنها  الت بين الزوجين وبين العائلتينوالزوجية ومن خالل أشكال التعام
متباعدة تماما بين الزوجين وأسرهما على حد سواء هد ما سوف نؤكده من خالل تصريحات الحالة 

  .قبل وبعد االقتران و من خالل نظرة الزوج للحالة ولعائلتها
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وج األم كانت تعتقد حسب تفكيرها المعبر الحالة المنحدرة من أسرة فقيرة وتعاني من قسوة اإلخوة و ز
بصاح أنا هربت من ..تجي من الفقر والمزرية...المشاكل[..عنه من خالل البعض من تصريحاتها 

  ...]ةكيما يقولوا ناس زمان ينعل بو كأس الذهب اللي نتقيأ فيه المرار...الحبس وطحت في بابوا
ن فايدة كي يكون يحقرني وما يسمعني،أو يحشم واش م...المهم يكون مرفه...ما يهمش عمر الرجل[..

كنت ...ويعاملني أكثر من حيوان..ويشك في الشرف...ويقول بنت البراكة...من عايلتي ومن دارنا
ظنت بالي بزيني نعيش كي ...وأنا ربي أعطاني الزين...نقول قبل ما نتزوج الهنا في المال والزين
لنصل ...] بصاح نست عقليتوا كيفاه عاملة مع المراة...همالسلطانة مع راجل المهم يكون عندوا الدرا

وال حتى ...واش يقول الراجل تسمع بال ما تقول كلمة...مكانها البيت المرأة[..لنظرة الزوج الحالة
بال ...المرأة الزم تطيع الراجل وعايلتوا...المرأة تمشي بالعصا...المرأة تنضرب باش تستقم...تتنفس

وتضيف الحالة ..] ع الراجل في الفراش حتى وإن كان مرات شي أمور حراموتطي.. ما تقول عييت
  ]ويجبرني بالقوة..يسبني أو يضربني.. كي ما نحبش[..من هد العنف الجنسي المحرم شرعا

 
:الحالة الحادية عشرة  

سنة 27:السن  
نهائي:المستوى التعليمي  

المناعي للحالةتعاني من مرض مزمن نادر يؤثر على الجهاز ( التعمل: المهنة  
Maladie chronique rarement connues puces : taches dans son corps 

)تعيش بين البيت والمستشفى(مطلقة:الحالة المدنية  
بوسعادة:األصل الجغرافي  

 
الحالة عانت من الخلفية األسرية القاسية،ومن مرض مزمن نادر الذي يصيب جهاز المناعة وأيضا *

جسم الحالة والذي يتطلب  الدواء من خارج الوطن وبأثمان باهظة ولقد أصابها يترك بقع على كامل 
سنوات من هنا بدأ العنف األسري مثلما صرحت به الحالة من  5المرض عندما كانت تبلغ من العمر 

  خالل تعامل أسرتها مع مرضها المزمن والخطير حيث صرحت بعد مدة من المقابلة التي فاقت شهرين
خاف هو ويما ...كي عرف بلي المرض هد يعدي..سنوات أعطاني بابا لجدة 5عمري  وأنا في[...
وتضيف مصرحة عن الطفولة القاسية التي عاشتها في بيت جدتها رفقة خالها ] نعدي خاوتي لوكأن

كان ...كان ما يخلينيش نلبس كيما البنات الصغار[...الذي كان رجل عنيف وقاس جدا معها حيث قالت
عندهم الدراهم ما ... ردها عند با بها...يقول الجدة...وكان دايمين...ني كي كنت نلعبيضربني ويسب

كي شافت جدة خالي قاس معايا وزاد عليها [...وتضيف ] راهموش فقراء خطرش حب يتزوج
أي من العنف في بيت الجدة إلى ]قالت الخالي ردها لدارهم...سنة 12أو كنت في عمري ...المرض
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بابا أرفدني أو داني ...كي روحت ألدارنا يما ما قبلتني[..لما أضافت الحالة قائلة العنف األسري مث
ما ...يشنفوا عليا...يتجنبوني...كانوا...أو كي كانت مدة العالج تخلص كنت نروح الدار...السبيطار

أكذبي على ...بابا يقو لي...حتى وصل الحال[... وتضيف قائلة] ما يهدروش معايا...يعطوني نأكل
أما رد فعل الحالة إزاء ...] معانداش الدراهم باش نعيشوا...حنا ناس قال لين...وقولي لهم ...الطبايب

كرهت وليت نروح لدارنا خطرة وال [...تقول هذه المعاملة القاسية وخاصة أنها تعاني المرض
األسرية  هد فيما يخص الخلفية ]ونرقد في السبيطار...نعيش على صدقة الناس...خطرتين في العام

للحالة،تواصل سرد حياتها األسرية وكيفية تحديها لقرار والديها الذي أرادها أن تبقى في المستشفى 
قررت باش نستقر كيما كل [..تقول الحالة 17رغم نهاية فترة المعالجة حيث لما بلغت سن 

عليا نتحدى كل قلت الزم ...مشي في السبيطار...هدا ما يكون غير في الدار...يعني نتزوج..البنات
  ]ونتزوج بالرجل اللي يفهمني ويفهم المرض نتاعي...وندير الترسو كيما قاع البنات...شيء باش نخدم

قالي ...بابا سبني وتشنف عليا[..فترة العالج انتهت تقول نولما الحالة قررت الرجوع نهائي، كو
بصاح ما ..خالصة مدة العالج..قتلوا[..أما رد فعل تضيف قائلة] لوكأن قعدتي فالسبيطار..عالش جيتي

للي كنت نعاني ...ونخفف من المشاكل...وقررت باش نخدم...إنعزلت في بيتي...حبش يفهم أو يقتنع
في مرة من األيام سمعت [..من تما بدأت حكاية أخرى مع عنف أخر وخاصة تقول الحالة ] منهم

لعبارة وهي ترجف من البكاء وترتعش قالت هذه ا...].موتها خير من حياتها..بالصدفة يما تقول للجدة
  .اليدين

خالي حب يزوجني بالقوة [...سنة تقول 18أما عن كيفية االقتران لما كانت الحالة،تبلغ من العمر*
أنا شخصيا ...سنة 20في عمرو ...شافني كي كنت نعلم البنات في المركز التكوين المهني...بالرجل 
كثروا المشاكل ...و كي شافوني والديا رافضة الزواجأ...،شماعجبنيش السن وما نعر فو...رفضت
 03في مدة أقل من ..ماكان عليا غير نقبل ونتزوج به...اللي كان غالبا ينتهي بالضرب سوالد وا
فيما بعد اكتشفت الحالة أنها ارتبطت مع شخص متهاون غير مسئول،واألخطر من ذلك عندما ] أشهر

يوم من الزواج،ألن الحالة كانت مباشرة بعد الزواج مريضة  15د اكتشفت النية والغاية من االرتباط بع
أي  والزوج لم يعير اهتمامه لصحة الحالة،اعتقد أنها مازلت رافضة الزواج به،وحتى والدة الزوج 

راكي مرضتي [...حماة الحالة لم تتفهم مرض الحالة،أين صرحت الحالة قائلة على ليسان الحماة
علما بأن ..].لوكأن قعدتي في داركم...أنا وليدي راجل ...لتي بنا الناسبهد...مشي حق عليك..ولدي

  لكن؟..الزوج كان على علم بمرض الحالة و بأنها تخضع للعالج وتحتاج للدواء الباهظ الثمن
أنا ديت واش :[..بعد اإلتمام الفعلي صرح الزوج للحالة قائال ةيوم من الزواج، ومباشر 15وبعد 

شعرت [..على رفض الحالة الزواج منه حيث قالت اوكأنه انتقام] ..حبت،واحد ما يديك
هد التصريح قالته بحسرة ] وتيقنت بلي الزواج عندو مجرد نزوة عابرة...وجرح عميق...باإلهانة

أنا نحب نتزوج مع ...االثنينالزوج هو مسؤولية وتفاهم بين [...كبيرة وألم ألنها كما صرحت قائلة
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كي ما ...،وبالخصوص يتقبل المرض اللي راني نعاني منوا،لمسؤوليةراجل ناضج،فاهم ويقدر ا
كما أن الحالة تأكدت أيضا ] وأنا صغيرة؟..حياتي يعالش يظلمني ويخسر ل...عندوش النية في الزواج

على أنه مهمل وغير مسئول بمرض الحالة التي كانت تترك لوحدها في المستشفى بدون أكل و بدون 
العالج تصرح الحالة أنها كانت تتعرض للعنف اللفظي العلني من قبل الزوج دواء ولما تطول فترة 

..] راه عجبك الحال...حمارة..كلبة...ماصبتش إلي يحكم فيك...ةمشي امرأ[...قائال..أمام الطاقم الطبي
 اعلى نسيا نو...األطباء والممرضين هما اللي يسبوه،و يعايطوا عليه...ما نقول والوا[...الحالة تقول

  ]وباش تأكل..بلي عندو زوجة تحتاج المال والدواء للعالج ،وأنا الناس راهم يتبرعوا عليها باش تداوي
أما فيما يخص نوعية الظروف المعيشية، وكيف تعمل على إثارة نوع من أنواع العنف الزوجي *
إستغال لي كما سبق و أن أشرنا أن زوج الحالة إنسان عاطل عن العمل،غير مسئول ) اللفظي،الرمزي(

مليون وهد قبل الزواج،رد فعل الحالة هو  11إلى وباإلضافة إلى ذلك زوجها كانت لديه ديون تصل 
عليها المرض وتوجب أخدها للمستشفى لغاية  اشتدولما ] لتسديد الديون...الخدمة والوقوف معه[..

كان يجي [..كانتفي الوهلة األولى كان يأخذها ويزورها لكن تقول الحالة سبب زيارته  العالج
لما كانت فترة العالج [..وتضيف ..] اوباش يدي الذهب أو يبيعو...للسبيطار باش نعطيه الدراهم

  أما عن أسباب حدوث العنف اللفظي الزوجي تقول الحالة مصرحة...] تطول يجي ويسبني...
وأيضا عندما اكتشفت الحالة أن المال والذهب لم يكن أي كثرة مواعيد العالج   Les contrôles 

في [..لغرض العمل بل ألغراض أخرى منها إعادة الزواج وليس أي زواج حيث صرحت الحالة قائلة 
مشاكلي مع ... اكنت نحكي له...تجي لداري ...كانت عندي صديقة...بداية السنة األولى من الزواج

عرضت للخيانة من قبل أي الحالة ت....] بمالي وبالذهب نتاعي...في النهاية هي لتزوجت به.... راجلي
باش ..أرواح نبنو فوضوي.كي قولتلو[...الزوج و صديقتها والنية في ترك الحالة وخاصة تقول الحالة

كذابة مراكيش ...مهملة...سبني وما خال ليش...ونكون قريبة من السبيطار...تكون قريب مني
أي الحالة كانت ] يبتيمع حب...ما كنتش نضن بلي كان ينوي يخدعني[...تضيف الحالة...] مريضة

أخر من يعلم لذلك اتصلت به لكي يخرجها من المستشفى، رفض إخراجها وحضر أخوها ألخرجها 
قال ...جاء زوجي مع أمه إلنهاء كل شيء[..وذهبت عند أسرتها وفي اليوم الثاني من وصولها تقول 

  ...] رفض..للي داه الذهب يبشرط يرجع ل..قبلت الطالق بالتراضي...على كل شيء...لي إسمحلي
خال الحالة أن يرفع على زوجها دعوى قضائية لغاية  ر، قرولما سمعت الحالة بحادثة المجوهرات

روحت [..اعتبرته حسب اعتقادها ينفسها، الذالمطالبة بحقوقها لكن الحالة كان رد فعلها قاسيا على 
اللي هو جابلي هد ...ب عذابيلكان هو سبا...انتقاما لخالي...وتنازلت على كل شيء..الدار الشرع

،بعد الطالق تعرضت الحالة لصدمة نفسية حادة عندما أشارنا مند البداية من ]الراجل بال ما سقسا عليه
خالل تصريحاتها أنه استغل مالها و سرق مجوهراتها لنية الزواج بصديقاتها،فلم تتقبل تلك الخيانة 

عالج و أنها لم تكن تقبل بالزواج في البداية لوال والقهر واالستغالل وخاصة أنها كانت في فترة ال
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إصرار خالها وأيضا أسرتها التي جعلتها تشعر بأنها عالة وعبئ عليهم لذلك تزوجت لوضع حد للعنف 
األسري ولنبذ والحرمان ،لكنها تعرضت مرة أخرى للعنف والخيانة الزوجية بالرغم من أنها ساعدت 

وحياتي اللي راحت ... كي نفكر في كل هذه األمور[.....تقول...زوجها في سد ديونه وأعطته المال
  ...]وليت نكسر كل شيء نلقاه قدامي...جاني انهيار عصبي...خسارة

أما عن أشكال التصورات فالحالة رغم تعرضها لطفولة قاسية، إال أنها كانت تتمنى أن تكون لديها 
كنت نحلم كيما البنات [..صرحت وكانت تود الزواج من رجل ناضج أيضا كما  ءأسرة، أبنا
وخاصة أن الحالة لديها ..] نخيط أنا حوايجي،ندير التصديرة، نفرح بالعرس،ندير لترسوا..اآلخرين

لكنها اصطدمت بعكس ما كانت تتصوره لكن طريقة الزواج ....خبرة في الرسم على الحرير والخياطة
غير قادر على  ،عاطل عن العمل 20ومن شخص مراهق في السن  اإلجباريو السرعة في الزواج 

،تزوج من الحالة مجرد نزوة عابرة ، ال يقدر الحياة الزوجية ، وأصر الزواج بها تأمين لقمة العيش 
خاصة لما علم أنها ال تريده زوجا لها  انتقاما منها بالرغم من أنه كان يعلم بمرضها المزمن في حين 

على تحمل مرضها المزمن، يهتم بها وخاصة أنها حرمت أنها كانت تود االقتران من رجل يكون قادر 
نرى كيف أن اختالف تصورات الزوجين نحو الحياة ...من حنان الوالدين مند الطفولة والمراهقة

وما تجعل استمرارية الحياة  الزوجية بصفة معاكسة تماما تزيد من حدة العنف اللفظي والرمزي
مزمن يحتاج للعناية  ما تكون الحالة تعاني من مرض،و خاصة عندالزوجية مستحيلة بين الطرفين

  .مواالهتما
 

:الحالة الثانية عشرة  
سنة 39:السن  

نهائي:المستوى التعليمي  
مربية: المهنة  

وحامل بالشهر السابع 01:عدد األطفال  
متزوجة:الحالة المدنية  

الجزائر: األصل الجغرافي  
 

ربة فاشلة في خطوبتها األولى حيث كانت تبلغ من قد مرت بتج ت، كانتتعرف بزوجها قبل أنالحالة * 
كي عرف عندي[...سنة أي عندما اقترب موعد الزفاف تخلى عنها بسبب كما صرحت قائلة  25العمر  

]نستوعبو شالشيء اللي مقدر ت...بعدما كان فقير...أو كي وال عندو الدراهم...  L’ernie fiscale 
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ذهاب عند أخيها في فرنسا والعمل هناك وأيضا كما صرحت ،و الفقررت الحالة حينها مهاجرة البالد
الحالة إلى  تلكن بعد مرور عامان من مغادرة الجزائر، رجع..] هذي الضربة...باش ننسى [..قائلة 

  .الوطن بطلب من األب
الحالة منحدرة من أسرة ميسورة ماديا،مثقفة وأيضا متفهمة تعمل كمربية في مستشفى باشا الجامعي *

  يارة كما أنها كانت معتنية بنفسها جدا،الشيء الذي دفع زوجها اإلعجاب بها وخاصة وبما تملكتملك س
على الماضي بنية  .......كل شيء احكت لو...سنة قبل الزواج[...تقول الحالة كانت مدة التعارف

وهمني بلي هو ... وكيفاش روحت لفرنسا باش ننسى ...وعلى خدعة الخطيب االول...صافية.....
  ..]غير أنا لنتزوج بيك ونكون معاك راجل.[..أو قال لي  ..أو حنين...يعرف يهدر.كان ..إنسان متفهم

من هد المنطلق قررت الحالة مساعدته ماديا والتعاطف معه بصورة غير عقالنية قائلة ما كانت تنوي  
وفقد ...دارهم كان عندو مشاكل في الخدمة ومع...بصاح أنا الزم نوقف معاه..:[القيام به أنداك

  أو قلت لو بلي حكمتني...مكان عليا غير نوقف معاه... 2001صحابوا في حملة باب الوادي 
].يعني حكي تلو حياتي حرفيا.    Une déprission 

                     
قبل الوصول إلى كيفية االرتباط الغريبة عن الشرع والعرف، ال بأس أن نتطرق إلى األسلوب * 

كلتا األسرتين،فأسرة الحالة كما قلنا ميسورة ومتخلقة حيت قالت الحالة في هد التنشئوي ل
تربينا  ..حتى وكان كل واحد فينا في بالد بعيدة...خاوة في الفرح والقرح اتربينا نكو نو[..الصدد

  ]دقتربينا على النية والص...وحتى بعد الزواج...قبل ما نتزوجو...بين األوالد والبنات..على المحبة...
في أقوالها كما أنها تتصرف بنوع من اللباقة وذلك  ةفالحالة من طريقة كالمها تبدوا أنها متزنة، وصادق

تبعا للتنشئة األسرية واالجتماعية التي تلقتها في أسرتها وأيضا أثناء سفرها وعملها في الخارج لمدة 
للتفاهم بين األبناء واألم وبين  عامين أما فيما يخص أسرة الزوج فهي عائلة مفككة،ال يوجد أي مجال

  حيث قالت للزوج وهد ما جاء على لسان زوج الحالة قبل الزواج إخوةزوجات األبناء الدين يعتبرون 
  ]يدوسو غير على الدراهم...نتع مشاكل...أو يماه واعرة بزاف...قالي بلي ما يتفهمش مع دارهم[...

من الصدق ولم تعتبرها بأنها مجرد خدعة لكي  الحالة اعتبرت تصريحات الزوج عن عائلته هو نوع
  .يريد، وتتحدى أسرتها بالكذب عليها لكي يقبلون تزويجه بالحالة اتتعاطف معه و تعطيه المال، مثلم

في الوهلة األولى قامت  اضد فكرة الزواج من رجل عاطل عن العمل، كونه اأسرة الحالة كانو*
خفت تتعاد الحكاية [...لكن الحالة تقول..] رفضته...لةمباشرة أسرة الحا...ميخدمش[...بإخبارهم 

هدا مشي ...لي أخطيك منوا اقالو...قلت لحباباتي اللي يخدموا معايا...ونقعد بايرة...بال زواج...ونبقى
لكن الحالة قامت بالكذب ...] يحوس على خدمة...لوكأن راه ناوي الزواج...تع مصلحتوا....نتع زواج

وليس هذا ] غير باش يقبلوا الزواج...أو قلت لهم بلي راه يخدم...كذبت عليهم .[.على أسرتها قائلة 
  ]مصاريف الخطبة ولعرس من جيبي...المهر....الكوستيم...أنا  لي شريت الخاتم[...فقط تصرح قائلة
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هو وأسرته أقصى استغالل والذي مازال  استغلهاهد كله من دون علم األهل ،لكن بعلم الجاني الذي 
ويهدا  تجهل ما قامت به الحالة اية يومنا هد يهددها ويستغلها ماديا،ألنه على علم أن أسرتهاإلى غ

التصرف الال واعي للحالة المبني على العاطفة والتصورات التي فاقت النوع المثالي للزواج حدث 
بسبب  العنف اللفظي،الرمزي والبدني من قبل الزوج الذي ظهر بصورة أخرى بعد الزواج من الحالة

كي كنا [...أيضا تضيف قائلة ..] بدراهمك يشري تن[..و من دون سبب تقول الحالة يكرر كلمة 
واحد ما ...لوكأن مشي أنا] [...كي تزوجت بيك تبدلت....وتعطيني الدراهم...كنت تفورني...مخطوبين

وبمأن ] ايحةج...شافك مهبولة...عندوا الحق األول كي تزوج بواحدة أخرى...يا خي مريضة....يديك
سنوات كان يعنفها قائال حسب تصريح الحالة  03الحالة تزوجت كبيرة وتكبر الزوج ب

هذه المعاملة السيئة دفعت الحالة إلى إهمال نفسها وكره الحياة،و الخوف من ]  ..بايرة..شارفة[...
ما أنها صرحت يت وأخذ الطفل من دون إذنه ك، لو فكرة ترك البباستمرارالزوج الطاغي الذي يهددها 

هدا فاش ...يقول...أو كي نهدر معاه...وما يرقد ش معايا لشهور...يبيبنلي بلي ما يحملنيش[...قائلة 
 كما أن العنف اللفظي والبدني بين الزوجين،يحدث بسبب بكاء الطفل،أين الحالة تعرضت...] تخمي

يضربني [....لة يسمع الزوج صراخ وبكاء الطفل والحالة تضيف قائ للسب والضرب عندما 
  راني حامل يرد....كي نقولوا...يركلني... أشهر 07وأنا حامل ...كي يسمع وليدوا يبكي...ويسبني

دقائق من العودة من العمل 10كما أن العنف كان يحدث أيضا،عندما كانت تتأخر   C’est normal 

كي كنت...ى في الطريقما يحشم ما والو حت...وحتى الضرب...والسبان...يقابلني بالعياط[...تقول   

....] شارفة..حمارة...ماشي مراة...بقرة...يقولي ياخي...قدام الناس...  N’garer ma voiture 

 تقول أنها تعيش في حرب مع الزوج الذي يشعرها بأنها من دون أهمية وتتصرف مثل البنات الصغار
ويضيف قائال لها... (Tu te comporte comme une gamine ;pour moi tu n’excite pas ;) 

...]راني نقولك كل شيء....أخرى ةكي نلقى امرأ..  
على تعقد الحياة الزوجية،حيث الحالة من شدة الطلب  تأثيرهانصل إلى الظروف المعيشية، وما مدى * 

بصاح يحب...ما عندوش المال....في جحيم عايشهراني [...المتزايد للمال من قبل الزوج تقول الحالة   
اختالف المستوى المعيشي للعائلتين،كان سببا قويا لحدوث كما أن ]  Le prestige ; le confort ; 

كل أشكال العنف اللفظي والرمزي وحتى البدني، وأفضل دليل على ذلك تصريح الحالة لبعض 
االول من  األسبوعفي [...التصرفات اإلستغال لية للزوج وعائلته على حد سواء حيث 

جات ...فاتورة نتع الغاز....على جال...تتداوس مع والدها...راجلييماة ..سمعت...الزواج
كانت  إذن....ماليين كون أسرة الزوج تقطن في مسكن مشترك 6أو  5حوالي...بالماليين...غالية

سلفت الدراهم ...لتجنب قطع التيار[...رد فعل الحالة تقول..] تصرخ على كل أوال دها بما فيهم الزوج
أي حاجة ......يستغلوني...بداو........ من تم...تقول...نخلص..... شبا...من عند دارنا
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أو ...نسلف الدراهم من دارنا....نروح ...باش...المشاكل قدامي....ايديرو...دراهم...ماكلة...تخص
  يكفوا...ما ولواش...حتى دراهمي....أو عايلتوا...يكثرو المشاكل نتع الزوج....منجبيش الدراهم...كي
إقراض المال من عند أسرتها أو العنف اللفظي والبدني الحاد كان يحدث عندما ترفض الحالة كما أن .]

كل خميس أو [...من خالل تصريحها قائلة  استغربناهترفض الذهاب في نهاية األسبوع،الشيء الذي 
ا أو الزم قبل م...على الدراهم يؤكدأو ....يقولي نحب نقعد وحدي...بسيف لدارنا يبعثني...جمعة

  روحن
فالزوج غير راضي تماما على مستواه المادي]  Je lui laisse l’argent de  la poche 

de1000Da.. 
الفقير ويريد أن يعيش و يأكل مثل األغنياء ،عاطل عن العمل فالحالة تعاني من العنف الرمزي 

طرف  على جلب المال من تعذرهاواللفظي المصرح به وغير مصرح به وأيضا البدني في حالة 
  ...بزاف وليت نحشم من دارنا[...تها التي ال تعلم حقيقة الوضعية المهنية للزوج،والتي أيضا تقول أسر

ومن جراء رفض الحالة أحيانا طلب ]  Je leur demande beaucoup d’argent ;c’est trop !! 

والضرب  ألتفه المال يتجنبها الزوج لشهور وأيضا ال يتكلم معها،و يتعدى عليها  بالسب والشتم 
 ابتزازعلى الحالة بسبب إدمان الزوج على المال ورغبته في  العنيفةكل هذه الممارسات ...األسباب

زوجته في مالها ومال أسرتها، ليس هد فقط حتى سيارتها يستعملها مثلما يشاء وينزعها منها الوقت 
  .الذي يريده

ترى الزوجة زوجها والعكس  ف، كييةأما فيما يخص أشكال التصورات الزوجين للحياة الزوج* 
، نسبق في تصورات الزوج الذي وصفته لنا بإمعان وبتفصيل كبير بالعكس فهما متباعدان تماما

وبتصريحات متكررة  التي تدل على معاناة الحالة من اإلحباط واالكتئاب حيث يرى المرأة يجب أن 
  اللباس...الحطة...المرأةشيء اللي يحبوا في ال[...تكون معتنية بنفسها وجما لها  ألنها صرحت قائلة 

Il aime la classe ; la belle taille ; jai été une femme coquette ; je suis devenue un 
peu grosse ; je n’aille pas à la coiffeuse ; pourtant ; ma seour elle à son propre  
salon de la haute coiffeur :…jai pas le goût de vivre…jai détesté la vie à cause 
de lui…..c’est un homme qui aime le matériel ; égoïste ; profiteur….jais essayer 
pas mal de fois de suicidé…. ;] 
إذن الشيء الذي أعجبه في الحالة عندما كانت تعمل في المستشفى هو اعتنائها بنفسها وبشكلها بالرغم 

سنوات،لكن بعد الزواج مثل أغلبية النساء الجزائريات الحالة تقر أنها أهملت  03ره بأنها كانت تكب
نفسها ليس بسبب التربية ألنه لديها طفل واحد والتاني على وشك الوالدة،فالسبب يعود لقهر الزوج 

ت لديها وعائلته للحالة بإستغال لهم لمساعدتها المادية والمطالبة بالمزيد وخاصة أن أسرة الحالة ليس
أدنى فكرة على العنف اللفظي والبدني الفردي والجماعي الظاهر والمستور التي تعاني منه لمدة سنتين 

جعلتها التبالي بنفسها ...هذه المعاملة التي لم تكن تتصورها والتي لم تنشئ عليها...من الزواج فقط
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ة بالصراخ،الضرب، وخاصة وأن التسلط كفيل بعالج المرأ ليراها مصدر للما...اصة أن الزوج وخ
،نرى كيف بنى الزوجين تصورات خاطئة الشيء الذي يحز في نفسية الحالة التهميش واالحتقار لشهور

حول الحياة الزوجية أين الزوج يتصور زوجته مصدر للمال بدرجة غير معقولة وخاصة في حالة نفاد 
أن الزواج هو كل شيء بالنسبة  المال حيث الحالة تتعرض لإلهانة واالحتقار،والزوجة كانت ترى

للمرأة وأن هناك سن معين للزواج وكلما المرأة تقدمت في سن قلت حظوظ الزواج لذلك فضلت 
الزواج بهدا الرجل الذي يصغرها سنا وال يعمل،المهم أنها تتزوج وتنجب أطفال وخاصة أنها تعاطفت 

وعلى أنه رجل مسكين ... وحمايتهامعها  واالحتراممعه وصدقت كالمه الذي كان يوحي لها بالحب 
بعد الزواج أنه كان يستغلها من أجل النقود فقط لتكتشف ...ويعاني العوز المادي والمشاكل مع أسرته

والحالة بما أنها لم تخبر عائلتها بوضعية الزوج العاطل والمبتز زاد ...وأنه اليحبها و ال يحترمها،يهنها
نه يعلم بأن زوجته ال يوجد من ينصفها وخاصة أسرتها التي أل من ممارسة العنف بكل أشكاله عليها

كل هذه التصورات المجسدة في أقوال ...كانت مند البداية معارضة بالزواج من رجل عاطل عن العمل
والتي بسببها  االجتماعيةوأيضا في التنشئة  األسريةوأفعال وإهانات عاكسة لخلل عميق في التنشئة 

في  عايشهراني [...لطرفين مليئة بالكراهية حيث صرحت الحالة أنها أصبحت الحياة الزوجية ل
ألنها ... ] لي كانوا يصبروا فيا...يحبا بات....لوكان مشي...لالنتحار...لحق بيا الحال....حرب

تصورت بأن المرأة التي تضحي بأسرتها وبمالها من أجل الزوج والزواج،سوف يعود عليها بالخير 
  دا، وسوف لن يجد امرأة تنفق عليه المال بهذه الصورة أو كما صرحت هي قائلةواالمتنان لتصرفها ه

وهد الشيء ] يتفاهم معايا برك....أنا راني نستنا حاجة...قدمت لراجلي كل شيء كان محروم منوا[..
الذي تنظره منه حسب تصرفات ونظرة الزوج للحالة،ال يوجد في قاموسه وإن وجدت درة من التفاهم 

ومن ..تعدى ساعة والغاية من إبداء هد النوع من التفاهم المؤقت هو المال،شراء سيارة جديدةفهي ال ت
  أصبحت تعاني من القلق  جراء هد العنف اللفظي الرمزي المتكرر الممارسة من قبل الزوج الحالة

[Les maux de tête ; le stress quotidien ; palpitation…]  
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:الحالة الثالثة عشرة  
سنة 32:السن  

دون مستوى تعليمي: المستوى التعليمي  
)ماكثة مؤقتا في مركز دارنا(تعمل في بيوت الناس :المهنة  

  02:عدد األبناء
مطلقة:الحالة المدنية  

البليدة واد العاليق:األصل الجغرافي  
 

تي عانت ال بأس أن نشير إلى الخلفية األسرية لهذه الحالة ال للحالة،قبل التطرق إلى العنف الزوجي *
العنف اإلجتماعي ، فالحالة منحدرة من أسرة مستواها المادي  والزوجي وهي تعاني العنف األسري

ميسور نوعا ما،لكن فيما يخص الروابط األسرية فهي مضطربة ألن والدة الحالة إنسانة متسلطة 
يطرة على ومتشددة واإلخوة الذكور صورة طبق األصل لألم التي أنشئت الذكور على التحكم والس

البنات بكل أساليب العنف والقهر والحرمان،أما األب الذي هو إنسان معوق اليستطيع مقاومة زوجته 
التي تصرخ عليه وال تحترمه، لكنه عطوف على البنات فالحالة تربت في جو أسري مشحون بالمشاكل 

كانت ومازلت ...كوينوالت...كانت يما أو خاوتي يمنعونا من الخرجة[...حيث الحالة قائلة  والعنف
وهي لزوجتني بسيف وبالقوة من راجل صغير عليا ....قاسية بزاف معانا حنا لبنات تسبنا وتضربنا

  الخياطة..نتعلم صنعة حابهكنت ...ما كونتش نخمم في الزواج...وأنا في هداك الوقت ... سنين 03ب
بابا إنسان مغلوب ...حتى حاجة مكان ال خياطة وال...يا الدار...يا الزواج...بصاح يما هددتني...
تكن تنوي الزواج بهد فالحالة لم  ]يعني بسيف....والحرمان من الماكلة قبلت بالضرب والعياط....عليه

األسلوب المجحف،قبولها للزواج كان تحت ضغط العنف  اللفظي والبدني األسري القاس الممارس 
ن مراعاة سن وشعور البنات حيث كان على وجه الخصوص من قبل األم وأيضا من قبل اإلخوة بدو

  أغلب إخوة الحالة أقل سنا من البنات
األسرية لزوج الحالة فهي أسوأ حال من الخلفية األسرية للحالة،ألنها أسرة مضطربة أما فيما يخص *

ماديا،صحيا معيشيا أخالقيا،حيث والد الزوج إنسان دائم القلق ويعاني من انعدام البصر،أخوه مختل 
وزوج الحالة يتعاطى المخدرات وسريع الغضب،فهو منحدر من أسرة تعاني الفقر والعوز المادي عقليا 

دائمة الشجار والصراخ،كما أن عالقة الزوج الحالة بعائلته سيئة للغاية ألنه كما صرحت الحالة قائلة 
يماه أو تجرأ وضرب [...على تصرفات زوجها إزاء والديه ولتي نعتبرها نحن بمثابة تعدي األصول

التي تكن له الحقد  وليس هد فقط كما أنه دائم الشجار مع كل أفراد أسرته] قدام عينيا؟؟؟...باباه
لحق الشيخ ...يخرجوه فيا..الزعاف نتع وليدهم[...والكراهية ومن جراء ذلك تقول الحالة 

كان ...من كثرة المشاكل الكبيرة...اللواسات ينحولي الماكلة اللي كانت تجبها يما..ضربني
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كانوا يداوسوا بالمواس ...باش ما تصراش كاش قتيلة وال الموت...يعايط للشرطة...الشيخ
فالحالة انتقلت من ...] أخرج من داري أنت والمرأة نتاعك...أو كان الشيخ يقول لراجلي...والشواقر

عنف أسري حاد ومجحف إلى عنف زوجي وجماعي ألسرة الزوج بشكل أكثر قسوة وأيضا أكثر 
  :وما يحبس غيرب...ما ينحل ...الدواس نتاع دارهم[...طورة وخاصة عندما صرحت الحالة قائلة خ

الزوجي مقارنة بالعنف األسري للحالة  هد يبين مدى خطورة العنف..]  La police 
الدائم لعالقة زوج الحالة بأسرته التي كانت  رأما فيما يخص أسباب حدوث العنف الزوجي، التوت*

كي [..من البيت بسبب كثرة مشاكله واعتدائه على الحالة من غير حق حيث صرحت قائلة تنوي طرده 
أو كي يجي الشيخ باش  ...يضربني...يكفر...يسبني...يفرغ قاع الزعاف فيا...يدوس مع دارهم

كالم مخل بالحياء والدين يقوله رجل لوالده المسن الذي أراد ...]مراهيش مرتك...يقولو...يسلكني منوا
،كما أنه كان يحدث العنف عندما يرى زوج الحالة يرفع الظلم على الحالة التي لم تفعل له أي شيء أن

كي [..أنها تتفاهم أو تتكلم مع أسرته الذي هو في شجار دائم معها تقول الحالة في هد الصدد 
ويقدفني بكالم ...ويضربني...يسبني...وال أي واحد من عايلتو...نهدر مع يماه..يشوفني

نهار [...نيف على الحالة تقولوالسبب المباشر الذي أدى إلى التع...] كالم ما ينتقالش...قدامهم...لعيبا
من تم ولى يضربني ويسبني قريب ...بلغي الشرطة عليه يقالت ل....قلت ألمي....اللي سرقلي الذهب

على الحالة وذلك  انتقاماووعنفا  الحياة الزوجية توثرا اشتدتمن تلك اللحظة  ]بقى حاقد عليا...كل يوم
الشارع أي تعرف من  امرأةمن خالل الممارسة المخلة للدين والحياء من طرف الزوج ألنه جلب 

عليها وجلبها لكي تتقاسم الغرفة مع الحالة ؟؟من دون علم والده ألنه ال يبصر من جهة وأيضا لم تقوم 
 03عار للبيت حسب تصريح الحالة ولمدة عائلة الزوج بإخباره خوفا من الزوج العدواني الذي جلب ال

ولما علم الوالد من طرف شكاوي الجيران قام بطرد الحالة و زوجها والمرأة إلى الشارع فذهبت  أشهر
الحالة عند والدتها ألنها لم تحتمل الوضعية وخاصة أنها كانت حامل فأعلمت والدتها المتسلطة بالفعل 

ت منها رفع دعوى قضائية على الزوج،فمكثت في أسرتها حتى المخل للحياء الذي قام به الزوج،فطلب
والدة الطفل،من هد المنطلق قرر الزوج والمرأة التي جلبها من الشارع معاودة االنتقام على الحالة 

،حيث قام بستأجار بيت لتلك المرأة وللحالة التي رفضت الرجوع إليه شرط أن بصورة أكثر بشاعة
معه بالحرام لكنه رفض ذلك،لكن والدة الحالة نصحتها بالرجوع إليه ومع  يطرد تلك المرأة التي تعيش

الوقت سوف يتخلى عنها ويلتفت للطفل،لكن اشتد العنف الزوجي والغيرة وافتعال المشاكل للحالة من 
لكي يطردها الزوج هي و أبنا ئها من البيت  قبل تلك المرأة التي تقيم عالقة غير شرعية مع زوجها

ذلك عندما اشتدت المشاكل بينهما وكان الزوج يصدق تلك المرأة وينهال ضربا وشتما على وكان لها 
الحالة حيث طلبت الحالة من زوجها أن يطردها من البيت ألن هد العمل يخالف الشرع والقانون 

أقعدي وال أخرجي أنت و [...والعرف كان رد فعل الزوج كما صرحت الحالة قائلة على لسانه 
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كان اليوم األخير الذي  ثالمرأة، حيولكي يتخلص منها ومن األبناء باالشتراك مع تلك  ...]والدك
  هديك المرأة نحاتلي[...الها طردت منه ليال إلى الشارع تحكي الحالة كيف طردت من البيت مع أطف

حبوا يعنبا لخفت ...أو يسبني وهي تضحك  أو خالتو يضربني..من يدي  Bébé de quatre mois 

هد ما عانت منه ] بال رحمة و ال شفقة؟؟...وليقت روحي في الشارع...خدت والدي...الطفلي ينحو ل
الحالة من العنف الزوج وعشيقته غير الشرعية من سب،كذب ،انتقام،حرمان،ضرب ليأتي في أخر 
 المطاف الطرد ليال من البيت بالنسبة للزوجة الشرعية واألبناء واإلبقاء على المرأة  المحرمة على

الزوج غير شرعية في الزواج؟ والشيء الذي تألمت منه الحالة بشدة أن والدتها قررت كل شيء في 
دعوى قضائية والتي أجبرتها  ععند الشرطة، رف بمكانها من دون رغبتها، من ناحية الزواج، الذها

ذلك أجبرتها ،المهم أن ال تعود الحالة للبيت و هي مطلقة لعلى االستمرار مع زوجها المنحل أخالقيا
  على تحمل كل أصناف وأشكال العنف الزوجي لفظيا كان أم رمزيا من خيانة علنية وأيضا بدنيا

و عال جالها ...هي اللي بريزاتني... يما هي اللي كانت سبابي...الشي اللي وصلت ليه[...حيث قالت
وأيضا ...]من خاوتي ال خطر تخاف....بصاح ما وقفتش معايا....و راهي عال بالها....راني فالمركز

غاضوني ...نولي للدار شرط أني نسمح في والدي...هددتني في حالة الطالق[...تضيف الحالة قائلة
ضحيت ...من الزنقة ةوبزيادة جاب امرأ....ما حبتش نخليهم لراجل فيه كل عيوب الدنيا...الصغار

نخدم ...ك راني فالمركزشوفت عين...من بعد...وليقت روحي مرمية في الشارع....على جال والدي
 ..]باش نلحق نعايش و نلبس وال دي...في الديار

 
أما فيما يخص نوعية الظروف المعيشية،باإلضافة لما قلناه سابقا عن ضعف القدرة الشرائية لعائلة * 

الزوج فإن الزوج أيضا نقوده القليلة ينفقها على المخدرات والكحول،والد الزوج هو إنسان يعاني من 
  إلبصار لكنه متقشف وبخيل جدا ،فالحالة عانت من الجوع،المرض،قلة األكل وفي مرات عديدة عدم ا
  عدم تسديد فاتورة الماء استعمال أيضا البيت ينعدم لوسائل النظافة والتطهير و الماء بسبب انعدامه

كانت الحالة تعوض النقص  ث، حيفالمسكن ال يحتوي على أدنى المرافق العيش  Une seul lampe  
فالعنف اللفظي والبدني والتقشف والحرمان كان يحدث بسبب قسوة ) المال،اللباس، األكل( من عند أهلها

  .الظروف المعيشية وقلة األكل
 

ما كنتش نفكر في [...أما فيما يخص تصورات الحالة للحياة الزوجية فهي كما صرحت لنا*
بزاف نتاعوا  الج[..وتضيف قائلة...] نتعلم الخياطة،الطرز،المجبود حابهكنت ...الزواج
يشوفني حاجة [...أما تصورات الزوج] وليد فامليا.. نحب يكون الراجل كبير أو ناضج..وأنا..صغير
معاندو درة من ...المرأة عندو أكثر من هايشة....يفرغ زعاف فيا...في كل شيء...يتحكم فيا...يملكها

عايش في ...عرف واش معنى عايلة وأطفالما ي...يحقر المرأة العاقلة.... االحترام والقدر
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وتعدى عليهم أوالديه ....وحش في صورة بنادم[...أي  وصفته الحالة قائلة على أنه ...]الحرام
بصاح يما هي اللي خال تني نكمل ...أكثر...أنا كنت نستنا منوا...بالضرب والسب وكالم العيب

  ]من الدار ما نخرج واليوم راني ضايعة بعد ما كنت...نهار هددتني...معاه
 

:الحالة الرابعة عشرة  
سنة 23:السن  

ثانوي: المستوى التعليمي  
التعمل: المهنة  

  02عدد األبناء
مطلقة متواجدة في مركز دارنا:الحالة المد نية  

البليدة واد العاليق:األصل الجغرافي  
 

األسرية للحالة وإلى األسلوب الحالة بالجاني،ال بأس أن نشير إلى الخلفية  االرتباطقبل التعرض كيفية *
االقتران،فالحالة منحدرة من عائلة ميسورة ما ديا لكن ليس هد كل شيء لكي التنشئوي التي تلقته قبل 

تكون العائلة مستقرة ومنسجمة،ألنه رغم توفر المال والسيارات والرفاهية إال أن الحالة تربت في وسط 
فاهم أي تنتمي إلى أسرة تتصف بالتزمت وتهتم كثيرا مشحون بالمشاكل ال يجود أي مجال للنقاش ولت

ما ...البنت اللي تخرج من البيت[...، بمعنى أن أسرة الحالة لديها مبد أ أال وهو لكالم الناس والمظاهر
جعلتها تتواجد في ...هذه العادات الهدامة والمدمرة لصورة المرأة.]..الطالق فضيحة كبيرة...تولي

  ال تتقبل فكرة الطالق الذي يجلب لها العارألن عائلتها ...المركز
  

من دون بحث وتقصي على نسب وأصل ...زواج تقليدي[...طريقة االقتران حسب تصريح الحالة *
ما خال ونيش نعاود ....سنة 17وأنا كنت ...هو معلم الطور االبتدائي فقط...المهم....الزوج
اللي  لباألو...المهم عندهم يزوجوني....ةالورثكانوا يضاربوا على ....توفى بابا....وتانيك...الباك

تزوجت الحالة بسرعة بعد وفاة ] ما عندها ما دير بالقراية...أو المرأة بالصتها الدار...يجي يخطب
أي  17والدها بمدة قصيرة جدا كما ال بأس أن نشير أنها حاجة بيت اهللا مع الوالد قبل وفاته في السن 

  .ن قبل وبعد وفاته األسرة كانت تعيش مشاكل بين اإلخوة بسبب المالأسرتها لم تراعي وفاة األب أل
أما فيما يخص الخلفية األسرية لعائلة الزوج،فهو منحدر من أسرة متوسطة الحال ماديا لكنها متقشفة *

جدا ومستغلة لنقود الزوجة كما أنها عالقة خضوع الزوج ألمه المتسلطة وأيضا أخوات الزوج تقول 
بال  ..ويضربني...يسبني...وال واحدة من خياتوا مني...يماه ...و ال شكت لوا[...مثالعلى سبيل ال

من جراء العنف ] ؟....باش يزيد يضربني أكثر....ويزدو يشجعوه...قدام الكل...بال ما يفهم.رحمة  و
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 اللفظي والبدني الممارس بصورة علنية وجماعية على الحالة أصبحت ترى أن عنف أسرتها ال يقارن
   .بعنف زوجها وعائلته

 

إذن العنف الزوجي كان يحدث بسبب تسلط أم وإخوة الزوج وإتهماتهم الباطلة بغير حق،حيث كانوا *
يتمتعون بضرب وإهانة وسب الزوج للحالة بغير حق وخاصة يحدث العنف اللفظي،الرمزي والبدني 

حالة أن تعطيه النقود أو السيارة عندما يكون الزوج تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو عندما ترفض ال
الخاصة بها الذي لم يريد أن تعيرها له بل أراد أن يأخذها بالقوة بأن تتنازل عليها الحالة له  والشيء 

كل هده األمور تعرضت ...الخطير هو محاولة الجاني ممارسة العالقة الجنسية بصورة غير شرعية
الشي [...سب عائلة الحالة كما قالت...،السب، الكفرالقذفالحالة من خاللها للضرب المبرح، اللعن،

قالوا لي ...كي شكت به لدارنا[...وتضيف ...] يسب بابا اهللا يرحموا...نحملوا قدرتاللي ما 
  ...].أصبري عليه...
أما فيما يخص الظروف المعيشية الزوجية الحالة بعدما كانت تعيش في الرفاهية من العيش وجدت *

ما ...كي نمرض...ما يعطوني نأكل...معايا وكي يدا وس[....تنفق متقشفة حيت تقولنفسها في أسرة ال 
كما أنها صرحت قائلة أنه من شدة التقشف والجوع . ..] باش ما يشروش الدواء...كاش الطبيب

أي الزوج و أسرته أيضا ...]يأكلوا باللهف عجيب ...كي يجبولي دارنا الماكلة والحلوى[...والحرمان 
تغالل الزوج لمال وسيارة الحالة كان سببا مباشرا لحدوث العنف اللفظي والبدني على حد طمع واس

  ]يسبني ما يخليليش...كي قلت ال ال...على أسمواالطونوبيل حب بسيف نكتب [...سواء قائلة 
الظروف المعيشية المتقشفة كانت الحالة تعاني من كل أشكال العنف الفردي والجماعي لذلك بسبب *

ة الزوج التي تتقشف وتحرم الحالة من األكل والتطبيب وللباس وتستغل كل شيء يأتي من عند ألسر
  .عائلة الحالة التي كانت تتعجب لطريقة أكلهم بشراهة

نصل إلى اختالف أشكال التصورات بين الزوجين،فالحالة منحدرة من عائلة محافظة جدا كما أنها لم *
...] كنت من المسيد للدار[..الرجالي مثلما صرحت قائلة  رتسبق لها أي معرفة أو خبرة بالعنص

بصاح دارنا ما ...كان عندي الحق باه نعاود ألباك....سنة  17كان عمري [...وتضيف قائلة 
  فقالت أما فيما يخص التصور الذي كانت تحمله عن زوج المستقبل...] كونتر القراية..كانوا..قبلوش

غير مستغل لمال زوجته، ال يستمع لطرف ] زوج حالل...متدين..مسئول...عاقل...راجل محترم[...
دون األخر أما فيما يخص تصورات الزوج للحالة والذي يعتبر معلم فهي تبعا لنمط تعامالته مع الحالة 

وأما أنا ... عايلتوا تقول الصح[...يتصور الحالة تبعا لتصريحاتها و، فهوأساليبه الفظة معها
بمعنى أنه ال يثق في كالم الحالة حتى ولو كانت صادقة في ...] قدامهم وننضرب أو ننهان...نكذب

يعاملني كي ....معاندها حتى حق...مةداخ[.. نظرته للحالة هي امرأة كاذبة وتضيف قائلة كالمها أي
  من غير ما يطلب ...هما حق للزوج...دراهما أو كل ما تملك....مدلوله و المرأة عند...الحيوان وأكثر
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فالزواج  ...]ويضرب تقريب كل يوم بال رحمة دويعطي الحق لنفسوا باش يسب، يهد...تاعيالرأي ن
بالرغم من أن الزوج يعمل وله ..من وجهة نظر زوجها هو صفقة واستغالل لنقود وممتلكات الزوجة

أجرة إال أنه متقشف هو و عائلته والعجيب في ذلك يسمح لنفسه من دون حق في ممارسة العنف و 
د على الحالة بسبب المال الذي كان يصرفه على الكحول والمخدرات،هذه التصورات المختلفة التهدي

 استحالةبين الزوجين تعكس توثر العالقة الزوجية من كل النواحي االجتماعية والمعيشية وتعكس 
  .بالكراهية والتقشف والظلم والتهديد اللفظي الخطير تكيف الحالة في وسط مشحون

تهي بمجرد االنفصال بين الحالة والجاني،ألنها تعرضت لنبد عائلتها لها الذين كانوا فالعنف لم ين*
السبب الفعلي لتعرضها لشتى أشكال العنف بحرمانها من الدراسة وتزويجها بالجاني الذين لم يبحثون 
عن أصله ونسبه ولم تكثرت تلك العائلة للعنف الزوجي التي كانت تتعرض له بل فضلت أن تصبر 

مهددين إياها إن حدث الطالق فهي مرفوضة من ،ى كل شيء لكي ال تصل إلى مرحلة الطالقعل
فضلت العودة،عليها أن تتخلى على األبناء الشيء الذي دفع الحالة إلى التوجه إلى  نعائلتها وإطرف 

  المركز مع أطفالها
ما عن المركز الذي فالوسط االجتماعي كفيل بتغير شخصية وطبائع الشخص ألن المنزل يختلف تما*

هو مكان تصدر منه قوانين ممنوعة أكثر منها محظورة ،أكيد لحماية الحاالت من االنحراف هدا ما 
الحظناه عند كل الحاالت المعنية بالدراسة وخاصة هده الحالة بتعدد زيارتنا إليها الحظنا بأنها مزاجية 

بشدة وعنف وهذه الممارسة ال تخص هذه الحالة قلقة تميل للعزلة والنوم و البكاء وأيضا تعاقب أبنائها 
فقط بل كل الحاالت الماكثات في المركز والذين لديهن أبناء وبنات صغار وكأنهن يعيدون إنتاج العنف 

أي ترك األبناء من دون رعاية  بكل أساليبه وأشكاله سواء بالصراخ،الضرب،المنع، وحتى اإلهمال
ة تمارس وتشجع على الرذيلة خارج المركز والتي كانت تأخذ داخل المركز وخاصة عندما تكون الحال

سنوات وهد أمر واقعي صرحت به حاالت الدراسة خوفا على أنفسهم  04أو  03معها بتنها في السن 
منها وخوفا على أبنائهم الصغار بسبب حادثة من دون الدخول في التفاصيل،المهم الحالة طردت فيما 

  .بعد نهائيا من المركز
  

، ويهدد بالصحة العقلية والنفسية للحاالت وسط اجتماعي يفتقد لألمن و الروابط االجتماعيةن هو إذ 
  الشعور باالغتراب ألنه وسط أو مركز عبور مؤقت ويشكل بحد ذاته عنف من شكل أخر أال و هو

في الممثلة  تبل وحتى أقرب الناس للحاال ه، أفرادهو االحتقار والذل من طرف المجتمع، مؤسسات
عوائلهم الذين تنصلوا منهم والدين حسب تصريح هؤالء كانوا طرفا مباشرا في تعرضهم للعنف 
االجتماعي،و خاصة أن األسرة الجزائرية تعي تماما أن المرأة ليست كما الرجل عندما يتعلق األمر 

بنا ئها وتعود باألبناء فاهللا عز وجل أخصها بعاطفة األمومة والتي من خال لها ال تستطيع أن تسمح بأ
إلى ترك أبنائها الثالثة بقوة  للعيش من دونهم عند أسرتها، و أفضل دليل كانت لدينا حالة من اضطرت
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سنوات الذي رفض أن ترجع الحالة  برفقة  10وبعد مدة زواج أكثر من   بعد الطالق من طلب أبوها
منه في بيت زوجها والذي تعرضت أطفالها فالحالة من كثرة الكبت والعنف اللفظي والبدني الذي عانت 
لكي يغير  وحتى إلحاح والدة الحالةأله ثانية من قبل والدها لفظيا و رمزيا غير مكترث بشعور ابنته 

إلى مرض  الحالة تعرضت رأيه ومن شدة الحزن واأللم واالحتقار والظلم لم تمضي شهور قليلة 
وخاصة عندما أعاد الزوج الزواج، وبعد  السرطان ألنها حرمت من أبنائها التي كانت متعلقة بهم

،لم نستطيع تشخيص حالتها ألننا ليست  سنتين من المرض الحالة هي في عداد األموات رحمها اهللا
لدينا تفاصل عن الخلفية األسرية قبل الزواج وأيضا وضعية الحالة الزوجية قبل االنفصال والسبب 

أن نعمم بحالة واحدة لكنها واقع وهذه الحالة تعكس األخر مرضها وفاتها نحني نعي أننا ال نستطيع 
كيف العديد من النساء المطلقات سواء كن في المراكز أو عند عوائلهم أو حتى من دون مأوى محدد 

برفقة أطفالهن  ا،يضحين بشبابهن وبأنفسهن من أجل فقط أن يكونو يرفضن فكرة التخلي على أبنائهم
ن النساء إلى الشارع أو المركز بسبب العنف األسري والخلفية كما أنها تعكس سبب توجه العديد م

األسرية القاسية ورفض فكرة الطالق أو أبناء الزوج أو هما معا ألسباب تختلف حسب تباين التركيبة 
  .األسرية لكل أسرة على حدا

 
:  الحالة الخامسة عشرة  

سنة 42:السن  
نهائي:المستوى التعليمي  

فالمربية في روضة أط:المهنة  
7:عدد األبناء  

متزوجة:الحالة المدنية  
الجزائر:األصل الجغرافي  

 
الحالة بالزواج ال بأس أن نتطرق إلى الخلفية األسرية لكليهما فعالقة  االرتباطقبل التطرق إلى كيفية * 

جيدة و متفهمة إلى حد اآلن فهي منحدرة من وسط أسري يعمه الحب والتفاهم بين  الحالة بأسرتها
واألخوات وحتى الوالدين هناك انسجام قوي في العالقات األسرية في كل النواحي حتى في اإلخوة 

تربية األبناء والتعاطف معهم للتخفيف عليهم من حدة عنف زوج الحالة عليها وعلى أبنائها الذكور 
على وجه الخصوص،أما فيما يخص الخلفية األسرية للزوج التي جعلت منه إنسان عدواني وعنيف 

الزوج مند وفاة والدته أين والده  اكتسبهاعلى أسرته كما أن الحالة على علم بالتربية القاسية التي  فقط
زوجة أبيه من سب،شتم،منع من  وقسوةقام مباشرة بإعادة الزواج حينها كان صغيرا وتعرض لعنف 
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لوكه فأصبح ،فيما بعد قام زوج الحالة بتجنيد عسكري طويل المدى أثر على ساألكل،طرد من البيت
  .أكثر صرامة وعنف وعندما تزوج أسقط كل هذه الطبائع والصفات السلبية على الحالة و أبناءها

 
إذن الخلفية األسرية وأساليب التنشئة األسرية مختلفة تماما بين الزوجين،فالحالة تلقت أسلوب تنشئوي *

إذ  عا تضحية ألجل األبناءمع أسلوب زوجها القاس طببصعوبة  متزن ومتفاهم ساعدها على التكيف 
ممارسة العنف من قبل الزوج المفسر بتعرضه إلى  سنة،أما فيما يخص 25يبلغ سن االبن البكر 

تعرضه إلى العنف زوجة األب،و فقدان األم وهو صغير باإلضافة إلى قساوة الوسط المهني الذي يؤثر 
رامة فالخلفية األسرية والمهنية ف بالصعلى شخصية الفرد الممارس لمهمة التجنيد العسكري المتص

  للزوج جعلت منه إنسان عنيف مع زوجته وأبناءه
 

 11سنة الزوج يكبرها ب 19تزوجت وهي تبلغ من العمر  ة، فالحالأما فيما يخص كيفية االرتباط *
أي بعد سنتين ] كان يخدم طاكسيور...كنت نخرج معاه...تزوجت به[...سنة كانت عاملة كمربية تقول

دارنا كانوا ضد فكرة الزواج بطا [...عارف قرر الزوج االرتباط رسميا بالحالة لكن وقتها تقول من الت
أو كان ..لقاسية اكنت نعرف حيا تو...خطر...أنا قبلت به[...تضيف] ما عندوا حتى نيفوا...ركسيو
دين كانوا وال مأفراد أسرته أين عانت من عنفهم وقسا واتهوتزوجت الحالة وقبلت العيش مع ] يغظني

 15السبب في طردهم من البيت العائلية قضائيا أي زوجة األب وأبنائها من تلك الفترة ولمدة أكثر من 
  .سنة زواج والحالة تعيش أزمة مسكن و تعيش كل سنة في منزل مستأجر

 
ة أبناء السبب األول لحدوث العنف الزوجي هو أزمة السكن والعيش في بيت مستأجر رفقة سبع إذن* 
عدم االستقرار السكني الذي يؤدي بقوة إلى القلق و حدوث العنف اللفظي والبدني على الحالة  أي

كي يجي ألما ..خطر الكراء غالي...كي يخص المال[..وعلى األبناء وأيضا تضيف الحالة 
  بالزيادة...يتكل بزاف على دراهمي أو دراهم دارنا...باه ما يخلص...يدير الدواس والعياط...والغاز

[Il provoque ses enfants ; avec les insultes ;’bâtard ; pidées ; voyous ; il les 
frappes sauvagement, brutalement……] 

كي ...كي نجي موخرة...كي نروح ألدارنا...[وتضيف يحدث العنف الزوجي لفظيا وبدنيا بسبب -
  أو يلحق يحاوزهم...هم كالم الشوارعيقو ل ل...كي يسهروا في الليل...الدراري في القراية ايخسرو

 يحدث العنف اللفظي]ما يخليهو مش يلعبوا مع خوهم الصغير....يطفي التلفزيون عليهم...يبزق عليهم
  والشيء اللي يحبس العقل....وتانيك من غير سبة...كي سميت الطفل الصغير أنا[...الزوجي تضيف 

اللفظي زادت حدته عندما تعطلت سيارة الزوج  كما أن العنف] ال خطر نخدم...ةيقولي نتع الزنق 
كل  سولى يدير فالعياط والد وا...ملي قعد فالدار[...وأصبح من دون عمل حيث أضافت قائلة 
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أيام وأنا نافسة  03...كي زاد وليدي إسالم[...إضافة إلى كل ذلك تصرح وبكل ألم  ]قدام الجيران..يوم
أو هو يرقد مع وليدو ...وأنا رني نرقد مع والدي...وضربني ويسبني....من الشامبرا.. حاوزني
  بقوة واإلهانة الضرب بدون رضى الزوجة اوعندما يريد أن يمارس حقوقه الزوجية، يمارسه] الصغير

وتضيف قائلة فيما يخص تعرض األبناء الذكور إلى العنف اللفظي الرمزي وكذلك البدني واصفة 
  كرهلهم الحياة..وأنا اللي ما نعرف نربيهم...ماشي مربيينو ...يشوف والدوا عديان[...سلوك الزوج

فالولي نهار..حتى  من كثرة المشاكل نتاع بابهم  معايا ومعاهم.  Surtout qui il sont des jeunes 

 24قالي وليدي لي في عمرو ...حاوزه وطلبي الطالق...خليه كي يعطونا سكنا...كنت راح نشكي به
أنا و والدي  ينسو فرراني ...بصاح بزاف...الناس والتباهدايل هذرة خلينا من...به تشكيسنة ما 

 ]لي خياتي أو دارنا راهم واقفين معايا ومع والدي...الحمد اهللا...طريق لي ونخاف يخرجوا
 
ث العنف دوأما فيما يخص الظروف المعيشية والتي تطرقنا ألهم ظرف من خالل عرض أسباب ح*

هان تالسكني الذي يلعب دور ال يس االستقرارثل في أزمة السكن وعدم اللفظي الزوجي واألسري والمتم
كبيرة  الزوجيةبه في إثارة القلق والغضب والشعور بالنقص والحاجة للمال وخاصة أن أسرة الحالة 

دراهي ما [...أفراد كما صرحت الحالة 08نوعا ما سبعة أطفال وهي وزوجها تشكل في المجموع 
لو  احتى خاوتي عاونوا راجلي لقو...نكردي...من عند ليخدموا معايا...ارنانسلف من عند د...يكفوش
  .بصاح....كان كل يوم يدير العياط والضرب معانا...... باش نتهانى منوا أنا والدراري...خدمة
  ]ما يمدش نص الدراهم...باش برك  أو بالعياط....ويعطني القليل من دراهم لغاز والكهرباء....هكذاك

  نعطيهم ...أنا اللي نجري على مصلحتهم[...لحالة خوفا من انحراف أوالدها المراهقين تقولكما أن ا
L’argent de  la poche ;.des formatons ;les articles scolaires….pour éviter la  
.déviance ;l’hraga ;la délinquance…].. 
 

ا يفتعل المشاكل ويمارس العنف إذن رغم عبئ المسؤولية على الحالة فالزوج غير راضي تمام*
للفضي وخاصة الرمزي منه الذي مباشرة يتبعه بتعليقات وانتقادات الذعة و واهية بالنسبة للحالة 
وأبنائها الذكور التي تعمل جاهدة لتربيتهم،تعليمهم،و تكوينهم لكي تجنبهم الهروب من البيت ألنهم غالبا 

ب وأيضا تحاول قدر اإلستطاع توفير ولو القدر القليل ما يتعرضون للطرد ألتفه األسباب من طرف األ
كي ...بالنقص قدام صحابهم اما نحبش يحسو[...من المال لكي اليضطرو للسرقة واالنحراف كما تقول

المهم ما ...والوقت صعيب...عارفين حالة الدراري...أو حتى دارنا معايا...يكون عندي نعطيهم أنا
  ]يضعوش بسبة باباهم

 
 سنة 25ا يخص أشكال التصورات الزوجين للزواج الذي هو عبارة عن عشرة أكثر من أما فيم*

 الحالة كانت تعتقد أن الرجل الذي تعرض للعنف والقهر سوف لن يمارسه على الزوجة وأبناء لكنها
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قد  أخطأت ألن مثل هده الطفولة السيئة قد تنعكس على الرجل أو المرأة باإليجاب أو بالسلب بمعنى
أما من  الطفولة الصعبة على النجاح في الحياة بالعمل والتحدي وعدم تكرار كل حيثيات الطفولةتحفز 

طفولته  الوجهة السلبية إما القسوة والجفاء على الزوجة واألبناء بنفس الشكل الذي عاشه الزوج مند 
منهما لألبناء أو وصورة قد تكون مضاعفة لطفولته القاسية أو اإلفراط في المحبة والتدليل الذي حرم 

من هد  بسبب طفولتهم المعقدة الخوف عليهم وأيضا هناك من اآلباء من يرفضون كثرة عدد األطفال
قلت هد الرجل عمرو وال ...قلت كي حكالي المشاكل اللي كانوا مع مرت باباه[...المنطلق تقول الحالة

بصاح المشكل نتع ...اا لوكيما صر....يحاوزهم...يسبهم...ويعذبهم....يخمم باش يكره والدوا
مع ضيق الدار نتع ... 08ل 04أو زادت العايلة توسعت من ...وقلة المال...أو الخدمة....الدار
  ]بصاح هد هو المكتوب...كنت غالطة بزاف...وحش..نضن هي اللي زادت رجعتوا....الكريه

  على السكنة...اهمكانوا المشاكل بين راجلي أو در...كي كنت ساكنة في دارهم[...الحالة تصرح
Donc ;il n’était pas trop agressives avec nous ;ont été moins nombreux…mais en 
réalité cet un homme de problème ;autoritaire….] 

، وأنه كان صادقا معاها عندما فالحالة كانت تعتقد أن العنف كان في الوهلة األولى بين الزوج وعائلته-
طرد ،قذف،سب،منع من األكل ( شكله العام الذي تعرض له من قبل والده و زوجته منحكا لها العنف ب
بين اإلخوة  قالوالد، التفري ض، تحري..إطفاء الضوء عند الدراسة..أو إطفاءها عمدا...مشاهدة التلفزة

حكاية راجلي مع دارهم راهي تتعاد مع ...يا سبحان اهللا[...تضيف قائلة.لفي المعاملة، اإلهما
  ]راني عايشتو تقولي ما شي والدو من دموا ولحموا...الشيء اللي ما كنت نتوقع...ومعايا...دواوال
  

مثلما عاش زوجها طفولة قاسية  هي وأبنائها الخمس إذن  عاشت ومازالت تعيش حياة زوجية مأسوية
 سنوات التي تعرضت لضرب من قبل 09واآلخرون البنت )  24، 21، 16، 14الذكور المراهيقن(

يحب  الدخلة والخرجة بالوقت[...سنوات أما فيما يخص تصوراته للحالة 03األب والطفل الصغير 
الوقت اللي يساعدوا يدي حقوا أو ...من البيت نتاعي قدام وال دي بال حشمة يحاو زن...يسيطر

شي ما....ةالزنقنتع ...عرة النسا...بقرة...ةامرأما شي ...حق عنديأنا ما ..بالضرب كي ما نحبش
كيما قالو ...الحل هو السكن والطالق...راني عايشه أو حاملة على جال والدي..رخيصة..كلبة...مربية

  .]لي والدي
  
لغاية االستقرار مثل باقي األسر،الطالق حل بالنسبة للحالة ألنه لم يتغير نحو األحسن ولم يخفف من  

ة من إيجاد عمل له إال أنه مازال ال يساهم حدة العنف على الحالة واألبناء بالرغم من تدخل عائلة الحال
في مصروف البيت واألبناء ومازال يتكل بصفة شبه مطلقة على الحالة وعلى المال التي تقترضه لكي 
تلبي متطلبات البيت واألبناء وباإلضافة مازال يمارس العنف اللفظي والبدني والرمزي على أبناءه 
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ها أردت رفع شكوى للشرطة ضده لكنها تراجعت بسبب رفض بشكل مستمر،عائلة الحالة والحالة بنفس
  .االبن البكر خوفا من العنف االجتماعي الظاهر والذي يتعلق بكالم الناس وافتضاح أمرهم علنيا

 
:الحالة السادسة عشرة  

سنة 21:السن  
أساسي 7:المستوى التعليمي  

مؤقتا ياألسري  بلوسند ماكثة بالمركز دارنا نساء ضحايا العنف األسري والقانون:المهنة  
تيبازة:األصل الجغرافي  

مطلقة:الحالة المدنية  
04:عدد األبناء   

 
قبل التطرق إلى كيفية االقتران ال بأس أن نعرض الخلفية األسرية للحالة وأيضا األسلوب التربوي *

وخاصة أنها المتحرر الذي تلقته الحالة في بيت جدها من األم،فالحالة ذات خلفية أسرية سيئة للغاية 
حرمت من حنان الوالدين معا،بسبب انفصالهما وهي صغيرة وكل طرف أعاد الزواج منه الحالة تربت 
في بيت جدها بكل قسوة وخاصة اكتسبت أسلوب تربوي جد مهمل،فهي تربت كما صرحت قائلة 

  تصريحهاوتضيف ...] واحد ما عال با لو بيا...نخرج الوقت اللي نحب أو ندخل الوقت اللي نحب[..
،أما الخلفية األسرية لزوج ]ما يخافوش عليا...أنا نخرج فا لليل نشري...كي يخص الخبز[...قائلة 

الحالة فهي عائلة فقيرة ومضطربة وأيضا متقشفة،باإلضافة إلى ذلك أسرة الجاني مارست كل أشكال 
يعكس خلل عميق في العنف اللفظي والبدني على الحالة في األسبوع األول من الزواج،الشيء الذي 

التنشئة األسرية االجتماعية ألسرة الزوج والشيء الذي زاد من تعقيد الحياة الزوجية عدم احترم الحياة 
 المسئولالزوجية على حقيقيتها الشرعية والعرفية،حيث عند حدوث مشاكل بين الزوجين فالزوج هو 

الزوجي هد ما يدل على تفسخ القيم هد الدور  على معاقبة زوجته وليس أسرته هي التي تتقاسم معه
،و أيضا على التعدي على حقوق الحالة وقهرها تعتبر أساليب غير لعائلة الزوج واالحترام ااألخالقية 

كانوا ..حتى لواسي،الشيخ،العجوزة..كي ندوس مع راجلي[..سليمة وقاسية حيث صرحت قائلة 
  ]أو يضربوني..يسبوني

  
بالجاني كما سبق وأشرنا، فاألسلوب التربوي الذي تلقته الحالة في بيت  ننتقل إلى كيفية ارتباط الحالة*

المتمثل في الالمباالة والتحرر دفعها لمعرفة أو التعارف بالزوج لمدة سنتين قبل الزواج الذي تم  جدها
اللي ...بعايلتو...تما فكر...ما خممت فالخدمة...عرفتوا[...سنة تصرح قائلة  18وهي تبلغ من العمر

المهم ...واحد ما نصحني الباباة وال يماة وال أخت...كنت صغيرة ...أو ما قيمونيش...قبلونيش ما
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وليس هد فقط تضيف ] بعد معرفة به قبل الزواج نتزوج حابهوأنا تاني كنت ...بال عرس...يزوجوني
ماشي نتع ...أو ما قبلوش يزوجوه...ما قبلوني...الراجل بطال أو ما يتفهمش مع دارهم[...الحالة قائلة

والسبب األساسي هو علم األسرة بطريقة تعارف الحالة ...] وأنا كانوا يسموني نتع زنقة...زواج
ب األسلوب التربوي المهمل من قبل عائلة ببالزوج وأنها متحررة وهي تعكس السمعة السيئة للحالة بس

فهي في نظرهم ال  ..]وليد حومة[..والدة الحالة وأيضا كومها تقطن في نفس الحي كما صرحت 
، وحتى والد ة، اإلخوأمه(إطالقا أي الحالة لقيت رفض جماعي ألسرة الزوج  ابنهمتناسب 
كونتر على  ابصاح راجلي أج[...لكن تصرح  رغم كل هد الرفض والكراهية للحالة..الزوج
حالة حيث الشيء الذي دفع أسرة الزوج إلى الحقد والكراهية على ال] وتزوج بيا سيف عليهم...دارهم

ال قش كي ...الماكلة...في بيت فالسطح.... في اليوم األول العجوزة عزلتني[......كما قالت مضيفة 
  ]أو نروح لدار جدي..باش نكره...ال غطة الفراش...الناس

  
نهار ..رفضوني عايلتو من االول [..كما صرحت الحالة  وأسباب تعرض الحالة للعنف الزوجي، ه*

الراجل ولى [...وتضيف قائلة ] يشرب...الراجل ما يخدم...ش يضربني أو يسبنيبا..كامل يشكوا مني
إنتي اللي لدفعتني باش [...ويقول لها ...] ما نروح الطبيب...ما ندخل...يكرهني بزاف

يعاملني كي [..والشيء الذي يحز في نفسية الحالة تصرح قائلة ...] ربطتني...ماربحت عليك...نديك
هو تبادل  رد فعل الحالة  ]...يسبني وينهني بزاف...أو كي نقول الال...لعبادماشي كي ا..الحيوان
أو باللفظي مع زوجها ألنها إعتادة الضرب ،السب الحرمان ،الجوع ،العنف الجنسي غير  العنف

 ..يقتلني بالضرب يسوكا رج....كي نرد  عليه نقولو أنتا ماشي راجل[...الشرعي الدائم للممارسة 
لوكأن نقول ...ويزيد يشمتني بالحديد،الزجاج ويلحق يهددني بالموس...لكور نتاعي زرقحتى يولي  ا

كما .]هايشة ..خامجة...هاملة...عايرني ماشي بنت عايلة... وال يشكوا مني دارهم...وال نشكي...كلمة
أن الحالة لم تتعرض فقط للعنف اللفظي والبدني الزوجي بل للعنف الفظي والبدني الجماعي في 

تتعرض  ألسبوع األول من الزواج العزل،النبذ،الشتم،اإلذالل وحتى الضرب، ولشيء الغريب أن الحالةا
ولقسوة ] قدام والدي...مرات وبقسوة 03يضربني في اليوم[..للعنف بكل أشكاله حيث صرحت قائلة 

وقمنا بطرح أبناء وفق ظروف إجتماعية معيشية أسرية قاسية جدا  04الزوجية،استغربنا تواجد  ةالحيا
سؤال حول لمادا مع كل هد العنف المتعدد األشكال والممارس من طرف كل أفراد الزوج أنجبت 
الحالة هد العدد من األبناء؟ كانت إجابة الحالة مقنعة ومتعلقة بظروفها المعيشية القاسية جدا حيث قالت 

   يمكانش يشر يل..النساأو باش يتبدل كيما ايديرو بزاف ..على جال نحبهم يما جبت ربع إدرار[
ماكنتس نروح عند الطبيبة... Les pélules 
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أما فيما يخص نوعية الظروف المعيشية، وكيف تعمل على إثارة العنف في الحياة الزوجية واألسرية *
أول الشيء وكنا قد أشرنا إليه من خالل تصريحات الحالة ورفض عائلة الزوج لهد الزواج سواء تعلق 

كونه عاطل عن العمل يعيش عالة هو وزجته وأبناءه من  هك الحالة أو عدم مسؤوليتاألمر بنسب وسلو
جراء ذلك تعرضت الحالة وأبنائها لمشقة العيش والحرمان من األكل والتطبيب واإلهانات المتكررة 
وخاصة أن أسرة الزوج هي عائلة متقشفة،و أفضل دليل على ذلك عزل الحالة في غرفة في السطح 

كي [ي  التطالبهم باألكل والشرب أما نقود التي يجلبها عادة الزوج البطال تقوللوحدها لك
  ]مخلينا بالجوع والمرض...يروحوا في الدروق،أو الشراب ...الدراهم اللي يربحهم..يبزنس

 
بالكيفية التي تم عن  أالزوجين على حدا، نبد نصل إلى أشكال التصورات الحياة الزوجية، لكال*

والتي سبق وأن تطرقتا إليها في البداية والتي كانت من بين األسباب الذي دفعت   اططريقها االرتب
على بناء أسرة  رأسرة الجاني رفض الحالة ورفض فكرة الزواج من أساسها كون ابنهم غير قاد

والتكفل بها وخاصة األسرة على علم أنه يبدد ماله الذي يجلبه من العمل غير الرسمي في الكحول 
ويلقى ...يتبدل...قلت بالك كي يتزوج[..ات والحالة كذلك كانت على علم لكنها تصرح قائلةوالمخدر
هذه التصورات المثالية هي أخرى مبنية على تصور مثالي أخر جعل الحالة متيقنة أنه رجل ...] خدمة

 راعذما يتزوج بيا ....مكانش يحبني...لوكأن[...ولديه كلمته وسلطته عند أسرته كما صرحت قائلة
لكنها بعد الزواج أيقنت من خالل العنف اللفظي الممارس عليها أنها هي التي كانت تدفعه ...]على ماليه

للزواج بها وهد ما سوف نوضحه من خالل تصريحها قبل الزواج من جهة ومن خالل العنف العام 
كنت نخرج كي [...التي تعرضت له بشكل دائم من قبل الزوج خاصة وأهله كدلك منه صرحت قائلة

نقولو ...كنت دايما...أنا كي شفتوا هكداك....مكانش ناوي يتزوج...حسيت بلي كان يوقت بيا...معاه
من هد المنطلق زوج الحالة يبرر كل مشاكله مع أسرته وانحرافه ،وبقاءه بطال إلى  ]على الزواج

ولصقت ....ع زواجعرفتني بلي ماشي ت...أنا كنت نتمسخر بيك[...الحالة التي يكرر عليها قائال
إذن الوسط الذي أنشئت فيه الحالة الذي يتسم بالالمباالة واإلهمال وعدم ...] حيلتي يوكرهت ل...فيا

،جعلها مراقبة تصرفتها وخاصة أنها كانت صغيرة في السن عندما كانت تتعارف مع زوجها السابق
يجب تحقيقها بدون تفكير تتبنى تصورات خاطئة عن الزواج،أشبه ما يكون ضرب من الحظ أو صفقة 

في العواقب والنتائج،كما ذكرنا في الجانب النظري للدراسة  وهد واقع أن الفتاة عندما تقبل فكرة 
التعارف مع الرجل  تتعامل معه بعاطفتها مباشرة تترسخ في دهنيتها فكرة الزواج عكس الرجل الذي 

يء يفكر به وقد اليفكر أساسا في االقتران في هد الجانب يتعامل بعقله  وقد تكون فكرة الزواج أخر ش
بالفتاة التي تحبد فكرة التعارف ويكون الغرض من الخروج معاها هو العبث وأشياء أخرى وهد هو ما 

المفرطة في اإلهمال  واالجتماعيةألت إليه الحالة التي هي أوال وقبل كل شيء ضحية التنشئة األسرية 
الفتاة قبل االقتران رغم أنها لم تتلقى العنف البدني من قبل بيت  والالمباالة التي أضرت كثيرا بسيرة
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الجد لكنها تلقت عنف من شكل أخر أال و هو العنف الرمزي الذي من خال له جعلت نفسها عرضة 
خالص [..ألشكال متعددة من العنف الفردي،الجماعي،الجنسي على وجه الخصوص حيت صرحت قائلة

أو زيد الضرب مع ...مرات 04فاليوم أكثر من ...تقريبا كل يوم...كرهالحيوان أو ي...ماقدرتش نحمل
تعكس أن الجاني من دون حياء  تسلوكيا ] ال يما وال بابا...أو مكاش شكون يبكي عليك  ..السب

ودين و على أنه منحرف جنسيا أو يعاني من إضطربات نفسية  وخاصة أنه مدمن على الكحول 
الشيء الذي دفع بالحالة إلى الطالق واللجوء إلى ه أكثر من حيوان والمشروب الكحولي المرأة عند

  .الشارع  ثم إلى المركز 
فالتصورات الخاطئة والتي تتأثر بشكل كبير بالتنشئة األسرية خاصة واالجتماعية عامة حول الزواج -

ة العيش بسالم كفيلة بحدوث الكراهية والعنف والمشاكل وقد تدفع إلى استحالة مواصل والحياة الزوجية
وبراحة للزوجين وخاصة إذ كانت مبنية على رفض قاطع من طرف عائلة الزوج لهد النمط من 
االرتباط أين الزوج يكون غير مؤهل ماديا وأخالقيا لبناء أسرة و خاصة عندما يكون الزواج غير 

ألسر الزوجين ألنه هناك متناسق بين العائلتين،إذ ال يمكن بناء تصورات للحياة الزوجية بعيدة كل البعد 
تداخل بين الحياة الزوجية وأسر الزوجين مهما كانت نمط التصورات المبنية قبل االقتران الشيء الذي 
يغفله الكثير من األفراد المقبلين على الزواج ،أال وهو إهمال بناء تصورات للروابط العائلية التي قد 

  .وصور متعددة من العنف تكون عامل من بين العوامل المؤدية لحدوث أشكال
 

:الحالة السابعة عشرة  
سنة 40:السن  

نهائي:المستوى التعليمي  
)ماكثة في مركز دارنا مؤقتا( عاملة في شركة خاصة:المهنة  

مطلقة:الحالة المدنية  
  01:عدد األطفال

''باتنة'' مليانة:األصل الجغرافي   
 

إلى نقطة في غاية األهمية أن الحالة لم  قبل عرض الحالة والعنف الذي تعرضت له،ال بأس أن نشير*
تمانع من ذكر اسمها وبأنها مستعدة لإلدالء بشهادتها وبحياتها أمام الجميع لسبب ترفض أن يبقى العنف 

  ومحافظة حيث صرحت قائلة كامن في المجتمع ومخفي عن األنظار علما من أنها منحدرة غية جدا
[C’est un vécu ;il faut le dire,le dévoiler devant tous le monde ;pour sensibiliser 
les femmes victimes de la violence sociale ;conjugale….il ne faut pas avoir peur 
Parce que avoir peur c’est sous- estimé soi même et permettre  à l’autre à vous 
écraser de plus en plus ;…je pence quela croissance de  la violence peut avoir un  
grand lien avec la peur ] 
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طريقة الزواج هي طريقة الوساطة كما  ا، أمزوجي قاس جدا ف، وعنفالحالة ضحية عنف أسري حاد*
أما الخلفية األسرية للحالة فهي منحدرة من ] قلت مكتوب...أنا قبلت...قبلوا به...جاو خطبوني[...التق

.. بال معنى اجوكان بابا ميخليناش نخر [...أسرة ميسورة جدا ومحافظة للعادات والتقاليد،حيث قالت
والشيء األخر الذي نعتبره نوع من العنف  ]سلألعرامنروحوش ..بالعقل انهد رو...اوكي نهد رو

الرمزي أن والد الحالة يفضل ابنه الذكر على لبنات وأ يضا أفرط كثيرا في تدليله و د فعه للتسلط على 
.. تصدق للفقراء...تحب الخير....زافحنينه ب ةهي امرأ[..أما عالقة الحالة مع األم تقول البنات واألم

 لكن المشكلة في أخ الحالة المتزوج الذي هو شخص متسلط ومادي ..] بصاح تخاف بابا ....صابرة
تجرأ على االستيالء على حقوقوها األم والبنات بتحريض من زوجة األخ التي هي األخرى كانت 

كي هي كي خويا ...مشتاقة...تقرش بالخير ما[..تسيء معاملة والدة الحالة وأخواتها حيث قالت عنها
تبيع لو كل كبيرة أو ...وتدي الرزق كلوا لوالدها...ترمينا برا الفيال...لوكأن تلقى...تعبد المال
حيث صرحت قائلة لكيفية وأسباب تعرضها للعنف ] تع نميمة أو كذب...وتزيد فالهذرة...صغيرة

أو الدراهم ...يكفر أو يسب...كان كي يسمع بي يما تصدق[...اللفظي والبدني على الحالة،أخواتها،وأمها
من هد  لزوجني ...أو مرتو هو[...تضيف أيضا] ..يحاوز الناس المحتاجين تأنيكأو  ...ماشي نتاعوا

كان بابا ...قبل ما نتزوج[..وأيضا] وباش تزيد تتوسع في الفيال...باش يدي حقي فالورث...الرجل
سبها ...كي يما قالت لو أعطي الحق للبنات...ل على كل الشيءدار به حتى دارلو توكي...مريض
يما دخلت ...كي قلنا لو أعطينا رزقنا بالشرع لحق باش يضربنا ..وكفر بربي اللي خلق ...وسبنا
يخاف منوا و [...رد فعل والد الحالة كما صرحت قائلة  ]بال رحمة ضربها.....وقفت مع الحق روحها

وأنتما تعطوا ...هو اللي راه يخدم ويحافظ على الرزق...أو قالنا...افيحب والدو بز...يخاف عليه
 ].بزاف عليكم...راكوا تاكلوا،تلبسوا... للناس

 
حال من عائلة الحالة بكثير حيث تكاد ال توجد  أسوأ ي، فهأما فيما يخص الخلفية األسرية للزوج*

طربة واستغاللية وهد ما سوف نبينه من مقارنة بينهما فهي حسبما فهمنا من خالل كالم الحالة أنها مض
 .... خوت الراجل.....يوم من الزواج  14بعد[.....خالل تصريح الحالة  عندما تزوجت أي كانت 

Elle à enlever la chambre couché.télé.salon  ]  

سفلتوا ...هدا قشي[..أي عندما استفسرت على هذه التصرفات قالت لها أخت الزوج من دون حياء
مع من ...نفهم شمقدر ت[...هذه الممارسة الغريبة جعلت الحالة في وضعية وصفتها قائلة ...] الخوي

  ].بقيت حايرة في هد الناس...راني عايشه
بين الزوجين فالزواج  وانسجامأما فيما يخص أسباب حدوت العنف الزوجي أنه ال يوجد أي تفاهم *

  [..الزواج مباشرة اكتشفت الحالة تقول وبعد ةبدون سابق معرفة أو حتى تعارف رسمي أثناء الخطب

Jais découvrait  qu’il se drogue ; il à des mauvaises fréquentations ; agressive  ]  
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يزيد من حدة العنف اللفظي والبدني هو رفض الحالة التدخين بالمخدرات معه الذي والشيء الذي * 
ويقابل زوجها رفض ] والشرا ب...الكيف[..ت قائلة زوجته كما صرح هو و تقاسمهويتمنى أن  يتردد

السب [... بردة فعله القاسية الحالة لهذه السلوكيات المنحرفة والمضرة بنفس والعقل تقول مصرحة
  كذلك كان يحدث العنف اللفظي والبدني وخاصة الرمزي...] الطفلالتهديد ب...الحقرة..الذل...الضرب

لب المال من عند عائلتها التي كانت تساندها ماديا لكي ال تطلب عندما يحتاج للمال وترفض زوجته ج
الطالق وتعود للمنزل باالستثناء األم التي كانت تساندها معنويا وبالنصح والتي لم تكن تقدر أن تفعل 
أي شيء أمام زوجها وابنها المتسلط وزجة ابنها التي كانت وما زالت نفتعل المشاكل من أجل 

والمال هد فيما يخص عالقة الحالة بأسرتها بعد الزواج وسبب إعالتها بالمال لكي  الحصول على الثروة
،نكمل األسباب المؤدية لحدوث العنف الزوجي بشكل قوي الذي يكون في شكله الرمزي ال تعود للبيت

ما يخاف ...ما يصلي...هو عبد ما يصوم[..وينتقل إلى التهديد تم الضرب بقسوة حيث تقول 
كي ..أو نحطوا فوق الطابلة...ويلزمني باش نحطوا فالفرجي دار...لشراب في رمضانيشرب ا..ربي
  مشي بنت عايلة...مشي مشرفة...خامجة..تع زنق...يسبني يقولي...أو ما نحبش نحط...ننقهر...مرات

ألن الحالة على ...] مع صحابوا...لكي ما نحبش نخرج معاه في اللي[...وتضيف قائلة ...]ملقطة...
بضربها وشتمها والكفر،الكالم الفاحش بطريقة  م، فيقوأنه يصاحب أشخاص منحلين أخالقياعلم ب

سنة كما  11كما أن العنف بكل أشكاله كان يحدث قبل والدة ابن الحالة الذي يبلغ من العمر  متكررة 
] حتى طحلي...اللي يكان يضربني...بسبة راجلي...طرحت ولد فالشهر السادس[..صرحت قائلة 

يف قائلة أيضا العنف الزوجي من كفر،سب ،شتم،كذب،وضرب لم يكن محصور ومخفي في وتض
البيت الزوجية فقط أو مخفي عن األنظار،بل هو ممارس أيضا في الشارع،داخل السيارة،الجيران 

  متسلط يحب التحكم في كل شيءفالزوج ال يبالي بأحد وال يحترم أي شخص،فهو من دون شعور 
Il me gifle ;…il me frappe …. Dans la rue…. devant tous les gens ;… ; pousse  
Des cries….crache sur mon visage…il aime faire l’intéressant…pour rien  
Il veut que je consomme la drogue avec lui….  et quand je lui dit nom … 
. il me frappe   sauvagement……… ;il m’insulte sans cesse ;………… 
 Par des mots….  vulgaires ……; pute…. ;prostitué ;…..sale race ;…… 

    
كنت نبكي [..وبسبب هد العنف اللفظي،الرمزي والبدني الدائم التكرار،الحالة تقول في البداية* 

كي ما خليتوش ..سكارة فيا...كي كان يسخط ربي ويكفر باهللا على كل شيء...ونحتسب هللا عز وجل
ي ورواح...وأشربي وتكيفي...ألبسي الحطة....يقول لمرتو...كاش راجل...ويضيع وليدي...يضيعني

وشحال ..ما يعرف صالة و صيام...ال ملة...ما عندو ال دين....لتسهري معايا ومع صحابي في اللي
بال ما ...بصاح أنا ندير روحي بلعتها من بعد نرميها...حاول يشربني الكاشيات بسيف...من مرة
ف الجاني لكن الحالة تضيف قائلة أنها لم تستطيع تحمل كل العنف الممارس عليها من طر...] يشوفني
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 بتصرفاته الخارقة والمنتهكة لحرمة الصيام وأيضا الذي أرد أن يجردها من شخصيتها ويؤدي نفستها
يا،صحيا من خالل محاولته عمديا وبالقوة تخدير زوجته عن طريق الكيف أو الحبوب وحتى الخمر عقل

لة للدين والحياء لكي يحقق نزواته معها بل وحتى نفسيا من جراء مشاهدتها لهذه التصرفات المخ
كما أنه جردها ..والعيش في الحرام وسماع إساءات كالمية متكررة أيضا أغلبها حرام من كفر ولعن

وكأنها لعبة أوشيء يمتلكه  ،أيمن إنسانيتها وحريتها في الكالم والتفكير بالتهديد والوعيد والترهيب
ريحات الحالة أنه أرادها أن تكون ،فهمنا من خالل تصيريد أن يسيره حسب أهواءه،ونزواته المريضة

  :صورة طبق األصل له ،لكن الحالة كانت ردت فعلتها من جراء كل ذلك جد عنيفة و تصرح قائلة 
]من تما خاف على روحو..خبشتوا...الوجه وندب تل.. Quand la goutte à déborder le vase ; 

  ]خاف تلحق بعيد...صاح هو طلقنيب...أو ندير حاجة فيه..كنت رايحة...لوكأن ما طلقينش[ وتضيف
بمعنى تراكم العنف اللفظي والرمزي والقهر والظلم واإليذاء الجسدي للضحية الممثلة في شخصية 
الحالة لو لم يحدث الطالق من قبل الجاني خوفا على حياته لكانت وقعت جريمة من شدة تصعيد العنف 

  .واء كان في الخفاء أو أمام الجميعالمتعدد األنماط واألشكال الممارسة من قبل الجاني س
أما فيما يخص نوعية الظروف المعيشية،سبق وأن أشرنا أن الحالة منحدرة من وسط ميسور للغاية *

يدعمون الحالة بالمال وجلب القفة مليئة بالخضر والفواكه  اوبالرغم من قسوة األخ إال أن الوالدين كانو
حال والزوج ينفق كل نقوده في الخمر والمخدرات والسهر وكل ما تحتاجه ألن أسرة الزوج متوسطة ال

مع رفقة السؤ كما اعتقدت الحالة أن سبب عنف وعدوان الزوج هو الحاجة للمال لذلك يلجأ للمخدرات 
قلت ...ويولي للطريق...يرفد روحو...فيها الدراهم خدمة   خدميقلت لوكان [...لذلك صرحت قائلة

وزدت ...ماليين في الشهر 04الرجل ولى يخلص ...قبل...خلوا يخدميد...كسونا طرالخالي مدير في 
لكنه لم يتغير تماما فقررت الحالة الصبر عليه ومساعدته على  ... ]عاونتوا باش يشري طونوبيل

إخراجه من اإلدمان الذي ترسخ فيه،حيث عندما كانت تحدث له مضاعفات من جراء كثرة تعاطيه 
  :ي تأخذه إلى المستشفى من دون علم لعائلتين في األخير تصرح قائلةالمخدرات كانت الحالة هي الت

لكن ما قامت به الحالة ماهو إال إتباع]  à la fin il tourne sur mon cou comme une vépére] 
 كي ترفدي[..طريقة الوالدة في التعامل مع الوالد وإتباع نصيحة األم التي هي حسب تصريح الحالة  

  ]يعيا أو يتبدل...تصبر على الراجل...المرأة الفحلة[وأيضا] ويرد الخير...الحسانيستعرف ب..راجلك
فالحالة رغم العنف التي كانت تعاني منه من طرف ] لراجل...اللي تدير الشان....المرأة هي[....

ورؤيتهم   زوجها،اتبعت نصائح األم معتقدة أن كل الرجال متساويون في التصور للحياة الزوجية 
دة المرأة  وأننا نعيش في إطار األسرة التقليدية التي كانت مبنية على التصورات الجماعية للزواج لمسان

  أننا نعيش تغير اجتماعي في القيم في التربية واألدوار كما أنها تناستوالحياة الزوجية 
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لتي تجلبها كما أن العنف اللفظي والبدني كان يحدث بسبب استغالل زوج الحالة وأخته  في الحاجيات ا
حتى الخضرة ...الفاكية..ينحي اللحم والجاج[...من لحم،خضر،فواكه حيث صرحت قائلة أسرة الحالة

  من الدراهم اللي يبعتهوم لي بابا يويزيد ينحي ل...يكفر ويضرب...كي نهدر...ويعطيها...ينحيها...
[Ils sont de grand profiteurs ;crève de fin ;…. 

من أسرة محافظة ومتشددة في نفس الوقت لكنها  ة، فالحالات الحياة الزوجيةنصل إلى أشكال تصور*
  ]رزين..محترم...مؤمن...كنت حابه نتزوج بواحد يخاف اهللا[..كانت قبل الزوج مثلما صرحت لنا قائلة

أما الزوج فلديه تصورات بعيدة كل ] يولي مليح..توقف معاه...المرأةكي [...و أيضا كانت تتصوره
 ى الحياة الزوجية العادية، اليعرف معنى الشرف واالحترام،المرأة عنده شيء،خادمة،ممولةالبعد عل

  لكل مطالبه المادية ومطالب أخت الزوج،كما أنه يرى زوجته مثل النساء العاهرات وينعتها بهد االسم
له في من جراء العنف التي تعرضت '' إن لم تستحي ففعل ما شئت''كما أنه ينعدم للحياء كما يقال

أسرتها من قبل أخيها ،زوجته وأيضا زوجها وأخته تم العنف اإلجتماعي داخل المركز والعنف في 
إطالقا ،وهي حاليا متواجدة في المركز دارنا ميدان العمل أصبحت الحالة ال تثق في العنصر الرجالي 

القوة بشيخ كبير يقطن مؤقتا ريثما تتصلح أمورها مع أسرتها التي نبذتها بمجرد عدم قبولها الزواج ب
في فرنسا شرط أن تتنازل على ابنها،حيث أخ الحالة رتب كل شيء لكي يزوج أخته لكنها من أجل 
ابنها فرت من البيت وأخذته معها والتحقت  بمركز الشرط الذي أخدها إلى المركز التي هي فيه كما 

  لكن الوالد رفض أن تعود للمنزلأن أسرتها على علم بمكانها وهي تذهب لترى والدتها من حين ألخر،
ذهبت لتزور أمها قبل أن تقوم بالعملية  عندماعلى لسان أبيها  حيث صرحتألنه يخاف من كالم الناس 

عايشه  ....راني فالخارج..قولي لهم...على حالك...كي يسقسوك الناس......يا بنتي.......[قال لها
قالت هذه العبارات ] مع وليدي فالسونتر...راني...تقولي...باالكي...جيت نشوف دارنا ونعاود نروح

بالقول  اكتفتوبذرف الدموع،ألن الكالم الذي قاله لها الوالد يعني بالنسبة لها الكثير لكنها بألم شديد 
 .]أو ما يخاف من اللي خلقو..ويحشم من الناس...ويكذب...حاج  بيت اهللا...كيفاش[عليه 
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:الحالة الثامنة عشرة  
ةسن 51:السن  

دون مستوى تعليمي:المستوى التعليمي  
متواجدة في مركز دارنا التنظيفتعمل في مصلحة :المهنة  

)مراهقة وشابة عند األم 02ذكور عند األب  03( 05:عدد األبناء  
مطلقة:الحالة المدنية  

المسيلة:األصل الجغرافي  
 

ن بخالف الحاالت األخريات قبل التطرق لهذه الحالة الهادئة والمتفائلة بتغير حالتها نحو األحس*
الدائمين القلق والعنف داخل المركز،ال بأس أن نشير إلى المحفز القوي الذي جعل منها امرأة مستقرة 
نسبيا والمتمثل في العمل في مصنع مع زمالء عمل متفهمين لوضعيتها االجتماعية وأيضا مساندين لها 

تماعي محفز قوي للتخفيف من معاناة الفرد  من هد باختصار لتوضيح أن التضامن االج ماديا ومعنويا
االكتئاب ولشعور بنوع من التقبل االجتماعي من طرف اآلخرين وأيضا قد يمنع من حدوث إنتحارات 

والتي بالرغم من أنها تسكن في بيت مستقر لكنها  الثانية عشرةالحالة مثلما أشارنا إليه من خالل 
غوطات الزوجية المتكررة وأيضا بسبب الكبت وإخفاء حقيقة حاولت االنتحار من كثرة المشاكل والض

لها النصح والمساندة المعنوية لكي  االزوج العاطل عن األهل فقط دون صديقات العمل الذين قدمو
باالختصار رصد بسيط هد ...تتراجع عن فكرة االنتحار والموت للتخلص من العنف الزوجي الحاد جدا

الحاالت اللواتي وجدن فيه نوع من  الجزائري لهؤالءخل الوسط المهني لواقع الروابط االجتماعية دا
ولكن ليس دائما يكون الوسط المهني لعمل الحاالت محفزا للحياة ومخففا ...الراحة النفسية والعقلية

التي عانت العنف اللفظي  الحالة السابعة عشرةللعنف اللفظي الزوجي واألسري وأفضل مثال 
قبل المرأة التي توسطت لها لكي تعمل في شركة خاصة مقابل أن تعمل عندها والرمزي الخطير من 

هده المرأة الكبيرة في السن ذات العالقات المشبوهة بدون الدخول في التفاصيل بل فقط في البيت 
للوصول إلى العنف اللفظي والرمزي  اإلجتماعي الخطير إن صحت تسميته ألنه ليس ممارس من قبل 

نفوذ قبل الزوج بل ممارس في مؤسسة من مؤسسات المجتمع أين  بعض األفراد دوي األسرة أو من 
للتقليل من شأنهم والدوس على كرامتهم وأيضا قهرهم  يوظفون أفراد بالمقابل واستقرار مادي اجتماعي

نتساءل أليس هد عنف رمزي خطير جدا على نفسية .وأيضا إشباع رغباتهم المادية ..نفسيا وعقليا
اإلجابة تحتاج ..عديدة من العنف اللفظي األسري والزوجي؟؟ هالفرد وخاصة الذي تعرض ألوج وعقلية

المال من الضحية في كل نهاية شهر أو  ابتزازألن المقابل قد يكون عن طريق ...إلى دراسة معمقة
يجب الغوص في أعماق المجتمع الجزائري إلعطاء للعنف اللفظي ...الجنسيةممارسة العالقات 
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جتماعي،االقتصادي والرمزي بعد سوسيولوجي،نفسي وأيضا قانوني نختم هد التدخل الذي هو جزء اال
  المرأة لمتسلطة صرحت قائلة على لسان من سيرة الحالة المهنية وهي متواجدة في المركز حيث

…sert le vin aux invétée…je veut pas que tu fait la prière dans ma maison….si 
tu vient pas faire le ménage…un mots de moi tu sera à la porte…grâce à moi 
que tu mange le pain …s.t.p…arrange moi mes sandale …mes cheveux… 

لكي نعرض الخلفية األسرية للحالة،كيف أنشأت وما هي أساليب التعامل  نعود لحالتنا الثامنة عشرة*
كل أنواعه،كما ال بأس أن نشير أن هده الحالة التي هي من دون معها ومع والدتها التي عانت العنف ب

مستوى علمي من كثرة العنف التي تعرضت إليه من قبل زوجها أصبحت خبيرة في أشكال العنف 
أكثر فأكثر في األنواع الخطيرة للعنف اللفظي  عدم التوقف وللبحث ونعترف بكل صراحة أنها دفعتنا
تبدأ بسرد حياتها حيث صرحت قائلة  وهد قبل أن...الخطير لفعليالممثل في التهديد الرمزي وا

فالدزيار الي ماتسبت وما تقهرت من رجلها  ةماكش امرأ...حابه تعرفي..واش راكي..ما فهمتش[...لنا
تغلقي فمك أو ...نتع كل يوم..اللي تقدري تجوزي عليه..بصاح يا ختي كاين السبان ...وال ناس دارها

وقتها بكل صراحة لم  ...] الم اللي ما يتقبلو العقل وحاجات اللي العقل ما يصدقهاك...وكاين...تسكتي
بكالمها لم نريد استباق األحداث والمرور مباشرة للعنف اللفظي الزوجي  لم نكن نعي ماد كانت تقصد

ا تعرضت له هي وبنته الذيرجع العنف اللفظي الخطير ت،لكننا تركنا لها الوقت الكافي لتسواألسري 
في المقابالت األخرى ،وفضلنا معرفة الخلفية األسرية للحالة التي هي  بل الزوجق القاصر المراهقة من

يما ...مات بابا وأنا صغيرة[..يتيمة األب توفي والدها وهي صغيرة في السن كما صرحت قائلة 
وكان يكفر ..وأنا كان ما يخلينش نلعب...كان يحب والدوا...يإدراروجابت معاه ...عاودت الزواج

قالتها ...(ضربت بحبة تشينه للوجه....أنا. اخطرة ضربها قدامي ردت لو...وتقعد ساكتة...ويسب يما
وتضيف قائلة عن كيفية ] واش ندير مع راجل يما؟...بكيت أوسكت...ضربني)...وهي تضحك

 ي شهرينف...زوجني به...باش يتهنى مني راجل يما...سنة 20كي كنت في عمري[ارتباطها بالجاني
قلت نصبر كيما راهي صابرة ...أنا ماكنتش نعرف..قبلت به ...وال سقسا عليه......بال ما شاورني

فهو  أما فيما يخص األسرية للجاني ]السترةالمهم  مهنية في هد الدنيا ...ةامرأماكاش ...نحمل...يما
خنشلة تقول على زوجها  منحدر من عائلة فقيرة ومضطربة فالزوج حاد الطباع،عائلته تقطن في والية

  بنى ...سنة 35كي لحق ...عاش متشرد فالزنقة...سنة 15جاء العاصمة وهو في عمرو [..السابق
سنة 66وهو عندو .ي.. الصيام...ال صالة...ماعندوش تربية نتع الدار...وتزوجت  بيه  gourbi 

ال ...ما يخاف من ربي...وحتى في الرمضان أو ما يخليني نصلي يقطع عليا الصالة...يشرب الشراب
وخفت ...ولحقت للموت...كي وصل الموس للرقبة...صبرت هد الوقت على جال والدي...حيى الدين

خليت والدي [... وتبكي من القهر وفراق األبناء الذكور..]هربت أو ديت البنات...يتعدى على بناتو
وراهي تخدم ..... رجالتخرج مع ال...... يماكم خامجة...قال لهم..كل واحد في جهة...مشتتين
علما بأن الجاني هو الذي طرد الحالة من ] عسوا كي تخرج من الخدمة دقوها بموس للقلب..بخواتتكم
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البيت عن طريق التهديد والترهيب،لكي يعيد الزواج مثلما صرح لها واهللا أعلم ماكان ينوي القيام به 
كانت شديدة الخوف على بناتها منه وكانت األخالقي للزوج، االنحاللألن الحالة من خالل كالمها عن 

ألنه يتعاطى الخمر والمخدرات باستمرار،وكان أيضا اليثق في أحد حتى أقرب  تخاف تركهم معه
كما يتهما بالخيانة مع ...الناس للحالة حيث اكتشفت أنه يشك في أخالقها علما أنها التد خل وال تخرج

مرة كان [...المشروب الكحولي جراء كثرةن رجل أخر وكأنه يعاني من الهوس واالضطراب م
من أين جاء ...وتحلف بأنه معه...تبكي ...الحالة...دخلتي راجل للدار...قالي.......ناض.......راقد

  وكي نجي تقولو لي كل شيء...يقول لوالدو عسوها...يقذفني....يشك تانيك في راجل يما..الرجل
وبمأنه كما قلنا سابقا أنه تربى في الشارع فهو  ]تكذبو يقول لهم راكم...يضربهم...كي ما يكون والو

كنت ...لميتك من الزنقة....فاسقة...لقطتك[..يتلفظ ويشتم الزوجة بكالم الشوارع مثال تقول
  ]بناتك يخرجو مع الرجال...موتك بيدي...ومع راجل يماك..تخرجي مع الرجال....وتزني...تتكيفي

ف اللفظي والبدني أن الجاني يستمع لكالم الناس من أصدقائه من حدت العن والشيء الذي كان يزيد 
ينهال عليهم ضربا ،سبا  االمنحرفين وكما أنه أنشأ الذكور على التصنت والرقابة،نقل الكالم وإن رفضو

مشي [..وإهانة رد فعل الحالة أنها كانت ترد عليه ألن النتيجة واحدة،وأكثر ما تردده الحالة للجاني كلمة
ن ينهال عليها بالضرب وبكالم الشوارع وينتقم منها وبشراسة بطريقة يعي بها الجاني أنها لن أي] راجل

  يعذبهمكان ...ماكانش يضرب والدوا[...تتمالك نفسها وتدفعها لصده أين يزيد من حدة الضرب تقول
 والشيء اللي ما...يضربني ويسبني....كي ندخل روحي..ويضربهم بقوة وقسوة...يربطهم بحبل..

قلت واقيل راه [...وتضيف قائلة] ندبجك..لوكان ما تخرجي...هددني بالذبح...نستوعبو...قدرت
  ]كي بيت الموس تحت المخدة...بصاح..يهدر

  
أما فيما يخص الظروف المعيشية،فالحالة كانت هي وأوالدها تعيش الحرمان المادي ألن الجاني كان *

يحتوي على أدنى الشروط ال غاز وكهرباء وال عاطال عن العمل و المسكن الفوضوي غير الئق ال
كلها ظروف معيشية قاسية يستحيل التكيف وفقها وخاصة مع قسوة الجاني الذي اعتاد ...حتى الماء

يجيب الخبز [..على معيشة الشوارع الشيء الوحيد الذي يستطيع الجاني توفيره تبعا لتصريح الحالة
تقرار العائلي يستوجب مكان الئق ومناسب قصد التكيف فاالس]منداك ناكلو الخبز برك....والحليب

  واالستمرار في العيش مثل باقي األفراد بأمن وسالم،فالمسكن الفوضوي يفتقد لمثل هذه المقاييس
فمبالك إذ كان الوضع الزوجي مؤثر ومشحون بالعنف والكراهية والتعدي على حقوق الزوجية حتى 

  .عائر اهللا  سباحنهفي الشهر الكريم بل انتهاك حرمات وش
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تماما بين الطرفين فالحالة كانت سبقت سرد  أما فيما يخص أشكال التصورات الزوجية،فهي مختلفة*
حياتها بتصورها للزواج حيث فهمنا من خالل تصريحها أن الزواج حسب اعتقادها ال يخلو من 

تسقط خلفيتها األسرية مع زوج المشاكل والسب واإلهانة،القهر والحرمان بهد النمط من التصور الحالة 
أمها الذي كان يمارس على الحالة واألم العنف اللفظي،وليس هد فقط بل تعمم أن كل امرأة متزوجة 
تعاني من العنف الزوجي مهما كانت درجته وتصورت أيضا أن الرجل بعد الزواج يتغير عندما المرأة 

  ذين يجعلون الزوج يعمل من أجل حمايتهمتكون حنونة وصبورة وأيضا الزواج هو إنجاب األطفال ال
لكنها بعد الزواج رأت أن العنف اللفظي والبدني ليس بالبساطة التي كانت ...ألنهم يمثلون فلذة كبده

تتصوره وأنه صعب تحمله ألنها رغم تعرضها للعنف األسري،إال أنه لم يكن بالصورة التي اكتشفتها 
ف الحالة،القذف،الضرب المبرح للحالة،العنف الجنسي بشكل في الحياة الزوجية المليئة بالشك في شر

و تحريض األبناء .....ال يتصور وال يوصف وخاصة عندما يخترق شعائر اهللا من صالة وصوم
الذكور على مراقبة األم والبنات وحثهم على تعنيفهم،فهو يحمل صورة سيئة وسلبية عن المرأة يعتبرها 

الحالة كانت تتصور أن األوالد  فإذوليس هد فقط  كيفما يشاء يتعدى عليها..خائنة من دون حقوق
يدخلون السعادة للبيت وأن الزوج بمجرد أن يصبح أب يتغير سلوكه نحو األحسن ويصبح مسئوال 

ال نقول اكتشفت ولكنها اصطدمت بنوعية لعالقة التي يقيمها .. عليهم ويربيهم مثل كل اآلباء الصالحين
ا سبق وأن أشرنا لتصريحات الحالة التي تعكس التربية التعدبية والقهرية ألبنائه الجاني مع أبنائه مثلم
منه تساءلنا هل مازال هناك أباء في المجتمع الجزائري يعاقبون أبنائهم عن ...الذكور بصورة وحشية

ما هو مستقبل أولئك الذكور الدين أصبحن في سن المراهقة،الدين من دون أدنى شك .طريق التعذيب؟؟
  وتعرضهم إلى راتدتأثروا بتصرفات الجاني من انتهاك حرمة الصيام،الكفر باهللا،شرب الخمر، المخ

زوجية ةالنظن أنه توجد امرأة على الكون تتصور حيا  La torture symbolique et physique 

مع زوج يعذب أبناءه رمزيا وبدنيا في نفس الوقت ومن دون رحمة،ببساطة نعود لسبب رئيسي لهده 
الممارسات العدوانية العنيفة أال وهو الوسط األسري القاس والمجحف الذي ترعرع فيه الجاني وجعله 

أو يطرد ألسباب لم يصرح بها الجاني للحالة اكتفى فقط بالقول أنه عاش طفولة صعبة وعانى من  يفر
اره من األسرة أين الشارع الذي كان الوسط الثاني بعد فرمن البيت في السن المراهقة و العوز المادي

عاش فيه متشردا  ونحن نعي تماما أن الشارع هو بمثابة الفضاء المفتوح للمنحرفين والمجرمين أين 
حب  سلوكيات الجاني تعكس أنه تشرب بثقافة هؤالء،فكيف نتصوره حامل قواعد وأسس بناء أسرة،

  .الزوجة واألبناء في حين أنه فاقد للحنان والعطف األسري
  
أنه الختالف التصورات الزوجين، للزواج والحياة الزوجية وتربية األبناء متعلقة بالوسط نرى كيف *

التنشئة االجتماعية الممثلة في مؤسسة الشارع الذي أصبح  الكل من الزوجين أي التنشئة األسرية وأيض
أسرته القاسية  أين الجاني اكتسب باإلضافة لتربية،مكان الكتساب العديد من السلوكيات واأللفاظ السيئة
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األسري بل  والتوترثقافة الشارع إن صح التعبير ومارسها على الحالة واألبناء وزادت من حدة العنف 
من العنف اللفظي الخطير أال  حتى بعد الطالق وتواجد الحالة هي وبناتها في المركز مازلت تعاني

ى ضد ابنته  المراهقة التي أجرينا وهو التهديد بالقتل ومن قذفه لبناته المراهقات حيث أنه رفع شكو
معها مقابلة  بعد الحادثة بطلب من األم التي الحظت أن ابنتها تعيش حالة من اإلحباط والتأخر 
الدراسي بعدما كانت متفوقة أصبحت تميل إلى النوم والبكاء سألنها عن ردة فعلها من تصرف األب 

كي ...راني نخمم..وعالش نقرا...  اللي في دارهمماراني كما الناس ...ما نحبوا...مانكرهو[...قالت 
نحس روحي ...أنا نقعد ساكتة.... على دارهم اكي صحاباتي يهدرو...شكون يبقى لي..تروح عليا يما

صراحة لم نستطيع التحدث معها هده العبارة قالتها بصعوبة وأيضا بالبكاء ... ] في هد الدنيا زيادة
 م تستطيع التحكم في مشاعرها فالموقف جعلها تذرف الدموع الشديد بدون تشنج الوجه وكأنها ل

العكس هي مديرة المركز  إثبات،أين اضطرت والدتها الرذيلةممارسة  ابنته اتهامفمحتوى العريضة هو 
ابنته فالحالة حاليا هي بصدد مشارعته به األب  اتهمتها إلى الطبيب الشرعي وتبين عكس ما د حيث أخ

شرف ابنته ولم يكتفي بهد فالزوج مازال يحرض أبناءه الذكور على قتل أمهم قضائيا بسبب انتهاك 
بالسكين عند خروجها من العمل كونها جلبت العار هي وبناتها وأنها تخالط الرجال حتى بعد الطالق 
تعاني من التهديد والعيش على األعصاب هي وبناتها اإلتنين،لذلك فهي تحتاج إلى تكفل نفسي اجتماعي 

منه لمعرفة العنف اللفظي األسري والزوجي يستوجب الغوص في ...ني بصفة فعالة وفوريةوقانو
  .وال يجب االقتراب أو معرفة العنف من ظاهر المجتمع ومؤسساته أعماق المجتمع الجزائري

 

:الحالة التاسعة عشرة-  
سنة 35:السن  

ابتدائي:المستوى التعليمي  
امتواجدة في مركز دارن عون نتضيف:المهنة  

Femme de ménage S.N.T.F 
  01:عدد األطفال
مطلقة:الحالة المدنية  

مستغانم:األصل الجغرافي  
 

قبل أن نعرض الخلفية األسرية لهده الحالة،ال بأس أن نشير أنها رفضت في الوهلة األولى المقابلة *
لتي تمت بالمرض والعمل،كما أنها حرضت الحاالت ا جتتحجوهد لمدة شهرين حيث كانت في كل مرة 

كما  مقابالتهم معنا على عدم اإلدالء بحياتهم بدون منفعة والتي تعني من منظور هده الحالة النقود
،هده األلفاظ ال نستغرب سماعها من حالة عانت ...]ماشي باطل...نهدر بالدراهم[...صرحت قائلة لنا 

العنصر الرجالي وأيضا أن طفولة سيئة للغاية وعنف زوجي من النوع الرمزي الذي جعلها ال تثق في 
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سنوات في المركز أين عرفت واحتكت بالعديد من الحاالت  10الحالة أنجبت ابنها البالغ من العمر 
اللواتي عنين العنف واإلرهاب،نعود لعرض خلفيتها األسرية القاسية فالحالة ضحية طالق الولدين 

تعرفها وذهبت إلى فرنسا فكانت تسأل  وهي طفل رضيع بمعنى أن أم الحالة تركتها عند امرأة وتركها
ظنا منها أن ابنتها تحضي بتربية جيدة،لكن في الواقع األمر أن  اعنها من بعيد وتبعت لها النقود والهداي

ابنتها كانت تعيش أقصى أشكال العنف اللفظي،الرمزي المخفي والعلني الفردي الممثل في شخصية 
عدوانيين أما العلني القذف والسب واإلهانات أمام الناس في المربية والجماعي الممثل في أبنائها ال

  ....،كلبة....،فرخه...ملقطه...سنة وأنا فالمزرية، 21[حيث صرحت قائلة....الشارع في السوق
وليس هد فقط عندما كانت والدة الحالة ترسل لها المالبس والهدايا تقول الحالة علىرد فعل]  esclave 

أنتي [قائلة لها بكل قسوة وعنف] أو تعطيهم لبناتها...لي الحوايج من لحميكانت تنحي ال[..المربية
ليس هد فقط تضيف الحالة ] المهم دارت فيا الباطل...ما تتفشيش كي البنات... تقعدي هكداك

فتحت لي ...أو كي بغيت ندير ستاج)...المربية( أو تربية بنات بنتها ...كانت تخدمني فشغل الدار[قائلة
أي ضربتها بالسكين عندما حاولت الحالة القيام بتكوين لم تكن الحالة تعاني فقط من ] سيدي بالمو

 ابنالعنف الفردي كما سبق وأشرنا في البداية بل عانت من كل أشكال العنف الجماعي الممثل في 
نت المرأة الذي كان بنهال على الحالة بالضرب والشتم والقذف بل وحتى الجيران يشتمونها وعندما كا

أنهم سمعوا عائلتها ينعتونها بهذه  تسألهم عن سبب نعتهم لها بهذه الكلمات المؤلمة والسيئة ،يقولون
األلفاظ فرد فعل الحالة من هده التربية القاسية هو البكاء،محاولة الهروب ثم التراجع،االنتحار كما أنها 

تلبسني جالبة [..ائلةتعرضت للعنف الرمزي حيث عندما كانت تخرج معها إلى السوق تصرح ق
يا ...يا بنت الفرخة ...يا فرخه...وتزيد تسبني وتقولي...ونحمل القفة...نمشي وراها..قديمة

  ].قدامهم... تضربني...لوكان نقول كلمة...قدام الناس.....الملقطة
نة س 19فالحالة عانت من طفولة سيئة للغاية أما عن كيفية االرتباط والزواج، فالحالة عندما بلغت *

،تعاطف معها وتزوج بها من دون تعرفت على الجاني لمدة سنتين وكان على علم بكل خلفيتها القاسية
أن يخبرها بأنه سبق له الزواج وأيضا أن الغرض من الزواج بها لم يكن مثلما كانت تتصوره سوف 

عنف لن نستبق األمور ونتحدث على أشكال التصورات بل يستوجب علينا معرفة أسباب حدوث ال
  .الرمزي الزوجي الذي تحول إلى عنف لفظي وبدني

  
مسكن له وللحالة  استئجارالزوج كان يعمل مستشار في الشرطة،ظروفه المادية كانت ميسورة فقرر *

بعد الزواج اكتشفت الحالة حقيقية زوجها،عندما جاءت أخته الكبرى إلى الحالة وقامت بإهانتها وشتمها 
مام الزوج الذي كان رد فعله سلبي لم يتفوه بكلمة ألنه متزوج ولديه سبع ومعايرتها بكالم فض وقاس أ

تأزمت الحياة الزوجية مع عائلته التي قامت بمقاطعته،والحالة نفسها تغيرت  اللحظةأبناء من تلك 
قلت ..غير ساكت...معايا مايهدرش[...نظرتها له عندما بقي ساكتا ولم يتلفظ بكلمة،وأصبح تقول الحالة
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وليس هد فقط ..] انفكت عقدة لسانو[..لكن عندما أعلمته بأنها حامل تقول الحالة] د السكات يخوفأنا ه
بل تحول إلى شخص أخربشتم ويسب الحالة كما صرحت قائلة على تصرفاته وإساءاته 

ما قول تلك ...باش نجيب الدراري شما تزوج ت...نتع زنق...ملقطة..يكسر...يشرب[..الكالمية
رد فعل الحالة هو السب ... ] أو نخليك....يا نروح....يا طي حيه[...قام بتهديدها قائال هكما أن]ارفدي

عن طريق الحرام،فلم تقبل فكرة اإلجهاض  ابنهوالشتم الزوج بالكذب والخيانة ومحاولة التخلي على 
الغياب التهميش،تجنب الكالم معها، وكانت سببا أخر في حدة العنف اللفظي والبدني ،وخاصة الرمزي

على البيت باألسبوع ثم بالشهر ثم النخلي عليها نهائيا في ظروف معيشية صعبة للغاية التي عملت 
على بروز العنف حيث بسبب حمل الحالة و رفضها لعملية اإلجهاض،أصبح الجاني يتجنبها ال يعطيها 

لمال كان يرد عليها المال وعندما كان يحضر بعد غيابه يأتي مخمورا،وعندما كانت الحالة تطالبه با
والشيء الذي لم تتوقعه الحالة أن يقوم به الجاني هو التخلي عنها نهائيا ] دبري راسك...معنديش[..قائال

غير  اتصالوهي حامل  من دون إخبارها ومن دون دفع اإلجار المستحق،وبمأن الحالة كانت على 
في مركز دارنا ريثما تسوي  مباشر بالحالة وعلى علم بظروفها قامت بإرسال النقود ووضعها

  .وضعيتها وتلتحق بوالداتها
  
نصل إلى أشكال التصورات وما مدى اختالفها بين الزوجين، وأيضا كيف تعمل على بروز العنف *

اللفظي والرمزي وخاصة عندما تكون مبنية على التعارف وعلى العنف الرمزي الممثل في الكذب 
ته وهد بحد ذاته تصور مثالي خاطئ للزواج الذي يراه مجرد الذي مارسه الجاني فقط لكي يحقق نزوا

سنة فكانت  21نزوة عابرة عكس ما كانت تتصوره الحالة للزواج بعد معاناة في بيت المربية دامت 
الحالة تعتقد بأن الزواج قد يخفف من حدة العنف وأن الزوج تعاطف معها وسوف لن يمارس عليها 

ل مسئول يحب األبناء،لكنها اصطدمت بزوج غير مسئول خائن الحياة العنف الرمزي واللفظي وأنه رج
  :الزوجية عنده لهو ولعب كما صرح قائال للحالة

]نعيش حياتي..تزوجت باش نزهى...  Je veux vivre ma vie sans enfants ;sans problèmes 

  نها من العنف التي عانتهفالحالة تتصور ومازلت تعتقد أن الحياة الزوجية تضحية وال تريد أن يعاني إب
  والدليل على أنها خرجت للعمل من أجل توفير كل شيء حرمت منه لبس، أكل، تعليم كما صرحت

وتنهي  الحالة سرد حياتها بحادثة تعكس بقوة أنها تأثرت وعانت ] لبست البلوزة البيضاء على وليدي[..
لزواج عن طريق الوساطة من رجل الكثير من العنف الرمزي والتي هي أن الحالة كانت على وشك ا

 اشترىولديه أربع أبناء ميسور الحال لكنها في األخير تراجعت ألنه قبل العيد األضحى  متوفىزوجته 
الحالة،رفضت الزواج من دون إعالمه عن هد السبب الذي يعني  البنولم يشتري  ألبنائه المالبس

غتني نثق في راجل بكي ...سمح فيه...ه من دموبابا...هذي هي البداية[؟ حيث قالت لناللحالة الكثير
  .لها كل الحق في ذلك] ماشي باباه
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:الحالة العشرون  
سنة 49:السن  
حالقة في المنزل:المهنة  
  04:األبناءعدد 

مطلقة:الوضعية الحالية  
الجزائر:الجغرافياألصل   

 
قبل أن تتزوج كانت  الحالة منحدرة من عائلة متوسطة الحال ،تقطن في حي شعبي متحررة نوعا ما* 

تعمل حالقة وما زالت لحد اليوم عالقتها بأسرتها  جيدة،قبل االرتباط كانت على عالقة تعارف مدتها 
سنتين مع الزوج كما أن أمها كانت على علم بهده العالقة عكس أم الزوج التي كانت جاهلة لهدا 

  يجيب لي ...قدام الناس...لداركان يجي ل[...وكيفية ممارسته حيت صرحت الحالة قائلة  التعارف
وعندما علمت أسرة...] أنا ما  كنت ناوية الزواج ...هو اللي كان شايد فيا.. Les cadeaux ;normal 

الزوج عامة وأمه على وجه الخصوص بهده العالقة وأن ابنهم قرر الزواج من الحالة،فالسبب غير 
  ة االجتماعية المتباينة بين األسرتين وهد ما محصور في عالقة التعارف بقدر ما هو متعلق بنمط الطبق

  .قارية...بوحدة من النيفو نتعاهم...يماه كانت حابه تزوجو[..استنطقناه من خالل تصريحات الحالة
ألن الزوج منحدر من أسرة ميسورة جدا تقطن في ]  la tchi tchi…à la page…instruite 

قر األشخاص البسطاء وال تحبد لتناسب مع من هم أقل فيال فاخرة وتهتم كثيرا بالمظاهر،كما أنها تحت
مستوى معيشي مقارنة بحياتهم، وليس لديهم حسب ونسب ومكانة إجتماعية وكأن الزواج عند هؤالء 
األشخاص يفوق بأن يكون عالقة زوجية ثنائية بل هو أبعد من ذلك ألن هده األسرة مترابطة بين 

،لذلك والدة الزوج كانت تحرس على ناسبات وغير المناسباتألقارب وهناك تواصل فيما بينهم في الم
  أن تنتقي له امرأة من نفس المستوى اإلجتماعي والثقافي العالي،لكي ال تتعرض للعنف الرمزي من قبل

األقارب وخاصة أنها عائلة تهتم كثيرا بالمظاهر والتفاخر بالمال والعلم هد ما سوف نوضحه من خالل 
تعرضت له من أقصى أشكال العنف اللفظي والرمزي من قبل أسرة وأقارب تصريحات الحالة وما 

الزوج لكن قبل التطرق إليها ال بأس أن نتعرض ألسباب حدوث العنف اللفظي والبدني الزوجي 
واألسري علما بأن الخلفية األسرية للحالة والتربية المتحررة نوعا ما للحالة واستقبال الزوج في البيت 

رسمية تعكس ضعف الرقابة األسرية ألن والد الحالة متوفي وإخوة الحالة الذكور كلهم قبل الخطبة ال
وهد أيضا كان سببا أخر لرفض أسرة الزوج خطبة الحالة فاألسرة الجزائرية مهما كان  في الخارج

ن  مستواها المادي إال أنها تعطي لمثل هده السلوكيات عدة تأويالت  أهمها كالم الناس  الذين يتلفظو
 ةفهي تؤثر سلبا على نسب وشرف وتربية الحال... بكالم سيئ  كما قد يصل البعض منهم إلى القذف 
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بين العائلتين ورفض الزواج  افهده الخلفية األسرية المختلفة ماديا ثقافيا،اجتماعيا وحتى تربويا وأخالقي*
ضد ...أنا كي شفت يماه[..لمن قبل وإتمامه بالقوة من قبل الزوج الذي كان يحب الحالة،أما هي تقو

وهددهم ما يو ....هو اللي سمح في مواليه....ماكاش المكتوب...خالص....قلت لو..حاوزتو...الزواج
بما  أسرتهفالزوج تحدى أفراد ] وعشت الذل والحقرة...تزوجت به...لوكان ما يخطبوني...لي للدار

من  منبوذةالحالة نفسها  اكتشفتالزواج  فيهم أمه وتزوج بالحالة التي كانت تكبره بأربع سنوات،بعد
  تقو لو...كل يوم تحرش وليدها[..طرف الجميع وخاصة الحماة التي لم تكن راغبة بها حيث قالت عنها

] أو راحة وليدها...أو الدراري...بالشغل نتع الدار...تتحجج...بالخدمة ابدا تو...حبسها على الحفافة
لة من اى الحالة وليس هد فقط من تحريضه على أن يوقف الحولما يأتي من العمل يفرغ جل غضبه عل

عال بالي ...شرطت عليه الخدمة قبل الزواج[...العمل أين الزوج لم يفلح في هد األمر ألن الحالة تقول
كي ما قدرت [وليس هد فقط تضيف الحالة] باه توصل الطالق...تحاربني به...الشيء اللي أنا نحبوا

خطر ....تعرف تربي وتعلم الدراري...قارية بمرآة...باه يعاود الزواج....واوالت تحرش...على لخدمة
ولما وجدت الزوج مازال متعلق بزوجته وأبناءه والحالة صابرة على العنف ] مرتك الهية غير بالحفافة

  اللفظي والرمزي المتكرر يوميا غيرت والدة الحالة الخطة لكي تنغص وتكره للحالة معيشتها الزوجية
وأنا نقعد ....شهر شهرين...تخلص لراجلي و والدي الفواياج...الصيف والشتاء ...لعطلفا[

ودارنا مشي ...خطر أنا جاهلة.....وجداهم ... الخوالحرمت والدي من ....[أيضا]...وحدي
  ....]يحشموا بنا....ما يتمشاوش معنا....طالبين......ناس

عزل الحالة وإبعاد أبنائها على أسرتها التي نشئت كلها أمور وتصرفات رمزية عنيفة جدا التي تعني 
فيها وليس هد فقط تحريض األبناء على عدم الذهاب ولو خفية عند أسرة الحالة وتعويدهم على معيشة 

ولما الحالة تشكو لزوجها هده المعاملة القاسية من قبل والدته لسنوات من دون توقف يحدث  الرفاهية
...] خطر يسمع بزاف لكالم يماه...و اللي يوصل حتى الضرب بقوة....الدواس[ما أسمته الحالة 

دائم  اتصالفالزوج من النوع الذي يسمع إلى كالم والدته،وبمأنه يشرف على أموال العائلة فهو على 
أجي كل يوم [بأسرته وبالرغم أنه يقطن وزوجته في مسكن مستقل إال أن أمه كما صرحت الحالة قائلة

اللي حابتني ...والكالم على الخدمة...بالهذرةتديه للخدمة وتعمر لو راسو ....بالطوموبيل نتعها
ألن الحماة كانت مدركة أن نقطة ضعف ابنها هي العمل الذي يرغب أن تتوقف عنه زوجته ...].نبطلها

ومن كثرة التحريض ] لبه الزوجية وأيضا حب الزوج لألبناء والحرص على تعليمهماوتهتم بمط
زوج الحالة بفكرة توقيف زوجته عن العمل وخاصة أن المستوى المادي ميسور   اقتنعوالمشاكل 

و ...حللني باه نبطل الخدمة[..،لذلك الزوجة تقول أنهجدا،لكي تعتني الحالة أكثر بتعليم األبناء و براحته
  خطر هدي...بصاح أنا ما حبتش...الحوايج...الذهب ييشري ل...الدراهم...يولي يعطني واش نحب

..سنة خدمة نبطلها على جال 17أكثر من ...يسمع ليماه...وهو إنسان ودنان...نتع يماه... L’idée 
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إال أن فكرة ترك العمل لم ....]اللي كانت مو رايا باه إما يطلقني وإما يعاود الزواج...باه نرضى يماه
حقد والكراهية للحالة تستطيع تقبلها لم تستطيع تقبلها،وخاصة أن وراء هد القرار أم الزوج التي تكن ال

تزوجت بابن الحسب والنسب،أي ارتقت م عائلة بسيطة إلى عائلة غنية فالحالة من  ألنها لسبب بسيط
عنف لفظي ورمزي أعطى دفعة ..منظور الحماة تففقد للباقة غير متحفظة،ال تتحدث باللغة الفرنسية

تعقدت من العنف اللفظي  شراء سيارة وكأنها قوية لمواصلة العمل،لتعويض  النقص عن طريق
التوقف عن العمل خيانة  الممارس عليها من قبل عائلة الزوج عامة والحماة على وجه الخصوص

كله ممارسات جعلتها ال تثق في زوجها تشك فيه تتجنبه لذلك كان ..زوجها مع األخريات،شرب الخمر
كما أن العنف  الزوجي  فكرة  يثور عليها بشتى أنواع العنف، والسبب األخر الذي جعل الحالة ترفض

زوج الحالة لزيارة عائلتها،فهو من جراء تحريض الوالدة المستمر عن  كان يحدث بسبب تجنب
  االختالف الطبقي بين العائلتين تكونت لدى زوج الحالة نظرة دونية ألسرة الحالة

  
ج الذي كان يوفر الظروف المعيشية كانت ميسورة جدا،رغم ذلك الزوجة كانت تعمل ضد رغبة الزو*

،لكنها كانت تريد أن تشتري كل ما ترغبه الضروريات وحتى من السفر والترفيه من ءلها كل شي
نقودها كما أنها امرأة طموحة تحب العمل ومن جراء العنف الممارس عليها لفظيا  ورمزيا  ةبواسط

.... نشري واش...قادرة بلي أنا...حبت نبين لهم[.....من قبل عائلة الزوج المتعجرفة تقول الحالة
لكن رغم توفر المال لكن البيت الزوجي كان ينعدم ...] راهم خرمني .....وما .....ينحب بدراهم

للهدوء والراحة النفسية وخاصة من نتائج الخصام المتكرر مع الحالة كانت تدفع الزوج لشرب الخمر 
لحالة وخاصة عندما ترفض النوم معه والقيام بمعايرة وسب ا والسهر خارج البيت والعودة إلى البيت

كلها ظروف معيشية قاسية تهذذ الكيان األسري والحياة الزوجية ...بسبب سكره وخيانته الزوجية
بالرغم من توفر المال الوفير ،وليس هذا فقط بل النموذج التربوي يتدخل في نمط المعيشة األسرية هد 

  ي الصرامة وفرض برنامج و وقت ونمط األكلما اكتشفناه من خالل تصريحاتها  والتي تتمثل ف
الذي يجب أن يحتسيها بالقوة يوميا،و في حالة رفضهم الحساء يتلقون العقاب المعنوي.. La soupe 

 قبل ما يجي من الخدمة [أال وهو المنع من أكل طبق أخر،حتى بلغ األمر بالحالة كما صرحت قائلة

لة تقوم بهد الفعل ألنالحا] راهم كالوهاونقول للزوج ...نرميهم ..  Tous Les bols de la soupe 

تقول :سئموا من هد الحساء اليومي من جهة أرميها للحساء فهو خوفا من الزوج الذي إن علم به 
نرى كيف أنه رغم الظروف ] اليوم كله...يمنعهم من األكل[..وليس هد فقط] لقامت القيامة[ الحالة

تسب من عائلته عادات صارمة ومتشددة في محتوى وطريقة الغداء المعيشية الميسورة إال أن الزوج اك
  الذي ال يجوز ألحد أن يخترقها،و أن حدث ذلك يحدث العنف الرمزي،اللفظي وحتى البدني

توثر العالقة بين الزوجين،فالزوج يوفر كل شيء للزوج  نرى كيف تتدخل الظروف المعيشية في-
الزوجة التي تعمل ضد رغبة الزوج لتحقيق طموحها واألبناء لكن بفرض نموذج تربوي صارم،و
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والتخفيف من العنف الممارس عليها فرديا وجماعيا وكانت محل للسخرية واالحتقار والزوج جعل من 
الخيانة والشرب والسهر خارج البيت كمنفذ للتخفيف من رفض الزوجة تحقيق رغبته بالتوقف عن 

تجنبه،ألنه يتعامل بسلبية مطلقة مع العنف التي تتلقاه من قبل العمل واالهتمام به وأيضا غالبا ماكانت ت
مشي [أسرته ويحرض أبناءه على عدم الذهاب عند أهل الحالة، واصفا إياهم بتصريح الحالة التالي

  ]ناس
نصل إلى أشكال التصورات الزوجين للحياة الزوجية،نبدأ بالحالة التي كانت إنسانة متحرر طموحة *

نفسها حيث كانت ضد فكرة الزواج،لوال إصرار صديقتها وأمها،كما أنها قبلت تعمل معتمدة على 
 نية فاسدة... ماعندوا.....ونبين لهم بلي .....حد لكالم لناس..... ندير.... باه[الزواج حسب قولها 

]فاهم...متواضع......خاطر بان.....قبلت به...كنت نحبهم...عندي هو الدراري...الزواج... sérieux 

به  االقترانوقبول عمل الحالة فقط لكي تقبل  واالحتراماألمر الزوج تظاهر بالتواضع  في حقيقة لكن
 ألنها لم تكن تنوي الزواج لوال إصرار عائلتها ورفضت الزواج به خاصة بعدما علمت برفض والدة 

نة باألصل الزوج االقتران بالحالة بسبب فكرة التعارف وأيضا الطبقة االجتماعية المتواضعة مقار
االجتماعي للزوج وعائلته ذات حسب وجاه،فالزوج الحالة إنسان متعجرف،سلبي اليدافع على زوجته 
وال يراعي مشاعرها،خاضع ألمه يسمع كالمها وينقل الكالم أما تصورات الزوج كان الحب عنده هو 

زوج كما أنه يحمل أساس الزواج وأنه كفيل بفض النزاعات العائلية والزوجية وأن الزوجة مطيعة لل
،حيث قبل الزواج كان يحفز زوجته على العمل لكن بعد الزواج  المرأةرات متناقضة عن عمل تصو

وخاصة أنه ميسور جدا،وأن عملها أصبح يشعره بأنه نوع من المساس  أظهر أنه ضد فكرة العمل
  في تربية األبناء،البيتبرجولته وبأمنه العاطفي ومتطلباته فالزوجة في حقيقة األمر لها مهام تتمثل 

شعورها كما انه  ةيناسبه من دون مراعا ي، الذومحققة لرغباته الجنسية في الوقت... bonicha 

أو حياة مخالفة،من حق الرجل أن يعيشها من  النساء شيء أخر ة، ومعرفيرى الحياة الزوجية شيء
ها كان يحبها وفعل دون قيود فالزوجة تصرح أنها كانت تتصور حياة زوجية سعيدة،ألن زوج

المستحيل من أجل االرتباط بها،لكنها اصطدمت بالعنف الرمزي الجماعي من رفض ،نبذ سخرية 
  سنة 16وخاصة التحريض المستمر من قبل الحماة التي لم تتقبل الحالة رغم مدة الزواج التي تجاوزت 

ة التي منعت من أن ترى كما أنها لم تتصور أن العنف الرمزي يمارس بالقسوة الشديدة على الحال
  زوجها وهو على فراش الموت؟؟؟
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:الحالة الواحدة والعشرون  
 

سنة 41:السن  
ليسانس في علم النفس المدرسي:المستوى التعليمي  

االبتدائيمؤقتة في الطور  أستاذة:المهنة  
)ذكور 02و إناث 02( 04عدد األطفال  

الجزائر:األصل الجغرافي  
سنة  15عد مدة زواج دامت أكثر من مطلقة ب: الحالة المدنية  
فيال في وادي سوف:نوعية المسكن  

 
قبل التعرض إلى الخلفية األسرية للحالة،ونوعية العالقة بين أفراد أسرتها ال بأس أن نشير إلى أهم *

شيء أال و هو كيفية االقتران التي كانت فيها خلل مند البداية،حيث بعد المقابالت المتكررة مع الحالة 
صلنا في نهاية األمر لمعرفة أن الزوج كانت له خلفية زوجية قاسية ومعنفة مع زوجته األولى التي تو

من قبل )شرب الخمر...صراعات و مشاكل  ومعاشرة النساء( انتهى بها العنف الممارس عليها  من 
لزواج الرسمي إال رغم معرفة الحالة وعائلتها بالخلفية الزوجية للزوج بعد ا...زوج الحالة إلى االنتحار

لكننا أردنا معرفة سبب الموافقة كان تصريح  نحن بطبيعة الحال استغربنا الموقف..أنهم وفقوا عليه؟؟
أي االكتفاء بظاهر األشياء ونسيان األمر والسبب ] ...يكون تاب...قلنا كي حاج بيت اهللا[...الحالة     

ليس دليل ...لشعائر الدينية من حج أو صالة،كما أن أداء االضروري للطالق وعملية انتحار الزوجة
قاطع على تغير سلوك الفرد من السيء إلى األحسن،وليس معيار مطلق أو كافي لتغير سلوك الفرد 
تماما وهي من علم اهللا سبحانه وتعالى ونحن نتعامل مع ظاهر األشياء بصورة كبيرة وغير معقولة في 

ذي يصعب معرفته أو التأكد من صحته وخاصة أن زواج دون التأكد من باطن الشيء ال األحيانبعض 
  .أشهر 03الحالة بالجاني كان في مدة قصيرة جدا ،أي لم تتجاوز 

  
قبل أن نتطرق إلى السبب المباشر لرجوع زوج الحالة إلى حالته األولى،بعد عشر سنوات من الزواج -

ة فهي لإلى الخلفية األسرية للحا الديني من زكاة وحج وعمرة مع الحالة،ال بأس أن نشير وااللتزام
يسود في أرجاء بيتهم االحترام بين اإلخوة  امرأة منحدرة من أسرة محافظة جدا ومحترمة،محتشمة

والبنات وأيضا التعاون المادي والمعنوي وخاصة الشيء الذي خفف من الحالة النفسية للحالة وأعطاها 
  ي أسرتها وحسن التعامل بين كل أعضاء األسرة،نوع من التوازن الذاتي واالجتماعي وجود الثقة ف

و عدم المراقبة المشددة و المنع من الخروج والعمل بعد الطالق مثل ما تعمل بعض من األسر 
المتشددة مع بناتها المطلقات، فالحالة قبل االقتران كانت متحصله على شهادة الليسانس في علم النفس 
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، بعد الزواج توقفت عن العمل ألنها المتوسط  مدة قصيرة المدرسي،كما أنها قد عملت في التعليم
مسكن البيت الزوجية بعيد في والية وادي سوف ،كما أن االرتباط كان برضا العائلتين في السنوات 
األولى من الزواج كانت الحالة تعيش حياة من السعادة والرفاهية مع الزوج واألبناء كما أن الزوج كان 

مع عائلة الحالة،لكن المشكل كان في عائلة الزوج التي كانت تحرضه على  ولطف باحتراميتعامل 
الذي كان يثير العنف  الشيءالتعامل بعنف وخشونة مع الحالة وأن يقلل من شراء الهدايا لعائلتها،

وتحريضه  والحقد من قبل أخوات الزوج وأقاربه الذين كانوا يترددون على بيت الحالة لغاية التطفل
تقعد ... عندنا المرأة[..ما كانت الخالة تسافر مع زوجها تأتي أخته المتزوجة وتقول له وخاصة عند

الحالة كانت ال تعير ] ماشي بنت الناس....األسبقية ليها...خير ليك...لوكان حجت مع أمك...فالدار
م على لناس نهارهم بالكال ايقضو...ومشاكل...نتع نميمة[...لكالمهم أي أهمية ألنها تعي أنهم كما قالت

] راهي تحكم فيه....معناه....إلي سافرت مع راجلها...اللي طلقت...اللي تزوجت...وأعراضهم...
  ] راهي دارياتو كي لختم فالصبع....فالعاصمة...كالوهم نسابوا ...دراهمو[...وأيضا تقول على لسانهم

دون تقريبا كل يوم إلى يترد اكانوفهي بذلك تصف أسرة الزوج باألشخاص المتطفلين، بدليل أنهم 
  ...من كل نوع..غير المواكل والحالوة...كنت نطيب[...وتضيف قائلة عن كيفية التعامل معهم منزلها
يهذرو في أعراض ....خطر كانوا....نهدر معاهم بالمعقول....مخالطتهم بزاف...ماكنتش...بصاح
على الرزق ...ويحسدوا...لقواوال تط...االلي خسرو معلى أبنائه...فبعضاهم...ويستشفاو...الناس
ورغم االستقبال التي تقوم به الحالة إلرضاء عائلة الزوج ،من أخواته المتزوجات اللواتي ال ] والنعمة

لقارية ...ويسموني ببنت العاصمة...يحسبوني متكبرة[...لكن الحالة تقول..يقطن معها وأيضا خاالته
ظرهم متكبرة،ال تريد أن تتقاسم معهم أطراف الحديث فهي في ن.] وتتحكم في راجلها...والعايشة فالعز

نمط التنشئة األسرية والبيئة للعائلتين،هو الذي جعل تفكير هؤالء النسوة يتصورن أن  والختالفلكن 
بهم،في حين أن الحالة الغرض من تجنبهم هو أسلوبها التربوي السوي  االحتكاكالحالة متكبرة وترفض 

الفراغ في النميمة والغيبة،واألخطر من ذلك  ومألي على الغيرة والحقد المبن اللفظيالرافض للعنف 
حيث بيئة الوسط الريفي أين تكثر فيها نسب األمية ...المشاكل والفتن بين األقارب والجيران افتعال

الجزائري  الريفيوتقبل العنف الزوجي ومكوث المرأة في البيت مازالت سارية المفعول في الوسط 
حسنة ويتفاهم معها يعني عند هؤالء أنه يفتقد لصفة الرجولة تعامل معها زوجها بطريقة ي امرأةوأي 

منه كانت عائلته تعمل ...وأن زوجته تتحكم فيه وخاصة إدا كان هناك انسجام بين الزوج وعائلة الحالة
الحالة دائما على تحريضه على القسوة والخشونة في التعامل مع الحالة،لكنها لم تنجح في ذلك ألن 

تعاملت مع العنف األسري بكل حدر وذكاء،ألنها لم تكن تشتكي لزوجها تصرفاتهم ،وكانت هي السبب 
لرئيسي في تغير وضعيته المادية من العادية إلى الميسورة جدا الشيء الذي كان مجهول من طرف 

لكي يصبح أكبر  وبجهدها عائلته والتي لم تبوح به،فالزوج كان مقاول صغير فالحالة ساعدته بمهرها
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مقاول في المنطقة يملك أراضي وعقارات،فالحالة كما سبق وأن قلنا لم تساهم من تحسين وضعية 
  :الزوج المعيشية بالمال فقط بل بالجهد حيث تقول

يعني كنت ندفعو باش ....نخرج الزكاة...نحسب...نغرس.....،نحصد...كنت نخدم فاألراضي[...
  ].فاألخر ولى عبد أخر...مراة وراجل...كنت معاه...يزكي على الفقراء

بعد [...تقول الحالة عن الكيفية العجيبة التي تغير بها زوجها عليها مباشرة بعد عودتهما من الحج*
وعندما كان يخبر  ]...ضمانةبال ...وسلف دراهمو لصحابو...ولى ما يصلي...الراجل...ماتابيالحج 

الة تتشاجر معاه  ألنها هي التي تعبت في العمل مع بدون سنادات،كانت الح هزوجته بكيفية إقراض
الزوج لجمع المال لتأمين مستقبل األبناء،رد فعل الزوج هوفش كل غضبه فيها وخاصة عندما أولئك 
األصدقاء ال يرجعون له المال،وعندما الحالة كانت تعلم بذلك كانت تتجنبه في الفراش وأيضا ال تتكلم 

  ....صديقات...ويقول عادي....ولى يهدر مع النسا فالبورتابل...ةبطل الصال[...معه وخاصة تقول
...مصر مع وليد عموا الخارج على الطريق...تونس...المغرب...وأصبح يسافر... Normal 

باع ...وخالص ول...الدراهم.كي... خارج الداريبات ...ولى يعرف النساء من كل الجنسيات   يسهر
 عن طريق ..الوضيع جدا ممغامرات السفر،الشراب ولنساء والكالباش يعيش ...والعقارات...األراضي

وصل به األمر إلى غاية]  tChat : chaînes spéciale dans le  paraboles S.M.S ; sous titré   

حوايج ...يشري لوالدو....ماقدرش [...اإلفالس وإهمال زوجته وأوالده،حيث تقول الحالة
وأيضا تفاقم العنف الزوجي ..] بال عيد يبقواكانوا ....و لهم الحوايجشرا...ماخوالهم....لوكان ...العيد

لشراء لوازم البيت،أي أصبح الزوج غير قادر  هليس فقط على السلوك المنحرف للزوج،بل أيضا رفض
،الحالة لم تجد في أزمتها هذه على تأمين متطلبات العيش بسبب صرف المال فر تحقيق رغباته ونزواته

ما فيما يخص عائلة الزوج مند تغير سلوكه مع الحالة ونفاد النقود أصبحت عائلته سوى عائلتها أ
تتجنب الذهاب عنده أو الوقوف مع الحالة في عوزها المادي بعدما قام الزوج بصرف المال وبيع 

سنوات والحالة تعاني العنف اللفظي والخيانة الزوجية كانت الحالة كما  05لمدة  لعقارات
كان الزوج يعيدها لبيته الزوجية ويوهمها بأنه تغير وسوف لن يضربها ..] دارنا في..نغضب[قالت

كي [...وتقول الحالة..] السهرات...ال خدمة..الصالة[...ويشتمها لكنه بدون فائدة تقول
الحالة لم تستطيع الصبر كثير على ] مدخلي روحك....ويقولي هدي حياتي..بوالديا.يسبني...نحاسبو
حضرت طبق [وأخر نقطة التي أفاضت الكأس  تقول ألبناءستهتاره بالنقود وإهماله وا اللفظيعنفه 
رد ] كفر بربي....سب العايلة...رخيسة..ماشي مرأة ...قالي هدي ماشي ماكلة...السلطةمع  ىالكسكس

وأيضا تضيف العنف ]أ..ماشي رجل...يسخأنت الر[...سنة 15فعل الحالة التي لم تقوم به مدة 
رد فعل الجاني هو ضرب الحالة    ...]حسيت بالحقرة والذل...ير طبق الطعام أمامهتكس[ الرمزي

نعيش ...ماتسمحليش ..كرامتي ...طح القدر[الذي كاد أن يقتلها من تما قررت الحالة تركه نهائيا قائلة 
 هد فقط استغربت الحالة لموقف أسرة الزوج إزاء سلوكه الذي كان عليه قبل أن يتزوج سولي]معاه
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بالحالة معتبرين إياه بسلوك عابر،ولم يقوم أي شخص بنصحه أو حتى الوقوف إلى جانب الحالة التي 
كانت التبخل عليهم بأي شيء أين رد فعلهم لها كان الجحود ونكران الجميل وليس هذا فقط بل قامت 

لزواج بدون سنة من الزواج ومباشرة بعد الطالق تشجيع أخوها على إعادة ا 15أخت الزوج بعد مدة 
هد بالنسبة لتصور ] بأدى...وال مستهم.. عمري[...التي تقول التفكير في األبناء وال حتى في الحالة

الحالة ونمط تفكيرها بأنها لم تمس الزوج وعائلته بالضرر وكالم الناس،ألنها وبعد رفض الزوج 
بشرف الرجل أين إمرأة  الطالق أقدمت الحالة على رفع دعوة خلع وهو شيء فى العرف التقليدي يمس

،يعني أن الحالة من منظور أسرة الزوج داست على كرامة ور جولة تطلق زوجها من دون رغبته 
الزوج وأيضا عرضتهم لكالم الناس والسخرية،لذلك انتقاما منها قررت عائلته قبول الطالق وتزويج 

التي تعرضت له من قبل  الزوج مباشرة بعد الطالق وخاصة أن والدة الحالة بعد الضرب المبرح
الزوج طلبت منها أن تقوم بشهادة طبية وتشتكي به للشرطة ألنه كاد أن يقتلها خنقا لذلك قرر الجاني 

  .االنتقام من الحالة بالزواج و حرمانها من أبنائها األربعة
ه كانت ل برجل اصطدمتلكنها ...] يخاف اهللا...صالح راجل[أما فيما يخص تصورات الحالة للزوج*

 االنتحاربها ودون معرفة سبب طالقه وسبب إقدام زوجته األولى على  االقترانخلفية سلبية قبل 
، وأن المرأة هي التي ترجع زوجها أن الحج شعيرة قادرة على تغيير سلوكه نحو األحسن واعتقدت

 للصواب حينما يخطأ،وكأنها أردت أن تجعل زوجها صورة طبق لها وهد يستحيل وخاصة في أمور
وأما تصورات زوجها للمرأة هي الوقوف مع الزوج في ...الزكاة وأيضا عندما يتوقف على الصالة

العمل،الطاعة العمياء،ال تصرخ وال ترد عليه حينما يسبها،أن تتقبل مغامرات الزوج كما قالت مصرحة 
ن مسئولية ،كما أنه يتصور نفسه حر في العيش مثلما يريد وأ]هدوا صديقاتي...عادي[...على لسانه

البيت وتربية األبناء هي من دور ومهام المرأة،لذلك مهما عملت الحالة لتغيير من سلوك زوجها لكنها 
  أخطأت في ذلك حيث لكل منهما خلفية أسرية مختلفة،أيضا تصوراتهما للزواج والحياة الزوجية متباينة

طرف زوجها السابق ومن طرف  من ومتباعدة تعكس استغالل واحتقار الجهد المادي والمعنوي للحالة
عائلته التي خدمتها الحالة بكل خير ومن دون كلل وكانت المكفاءة  بعدم إصالح بين الزوج والحالة 

  .وإنما بتحريض الزوج على الزواج للمرة الثالثة
 
 
 
 
 
 



 271

:الحالة الثانية والعشرون  
 

سنة 32:السن  
التاسعة أساسي:المستوى التعليمي  

تماكثة بالبي:المهنة  
  04:عدد األطفال
معلقة:الحالة المدنية  

الجزائر:األصل الجغرافي  
 

قبل التطرق إلى العنف اللفظي األسري والزوجي للحالة،ال بد من أن تربط بين نمط التنشئة األسرية *
المتشددة للحالة وكيفية ارتباطها الزوجي،كون أن التربية القائمة على الشدة والمنع لها أثارها السلبية 

األبناء فالحالة بعد الرسوب المدرسي،خرجت للبحت على عمل بصعوبة وبرقابة شبه مستمرة من  على
...... ونتهنى....باه نتزوج..خرجت نخدم[ قبل أخواتها الذكور كما أنها خرجت للعمل حسب تصريحها

  ]والمشاكل...من المزرية
  
تخلص من التسلط والرقابة األسرية فالغاية من الخروج للعمل هي إيجاد شريك الحياة بأية طريقة لل 

التي كانت تشكل بالنسبة لها هاجس كبير،لذلك حدث تعارف بينها وبين زوجها لمدة سنتين خفية عن 
بتصرفات ابنهم فقط  أسرتها،لكن في المقابل أسرته كانت علم بهده العالقة وكانت تبدي نوع من القبول

عدما إكتشف أمرها ورأها أخوها الذي يصغرها سنا لكي يطلعهم على كل كبيرة وصغيرة،لكن الحالة ب
رد ...] ناوي يتزوج بيا...راه[..والذي قام بالشجار مع والدة الحالة التي تركتها تخرج للعمل قالت له

سوف يخبر الوالد ألنه عنيف جدا يضربها بشدة  ثانيةفعل األخ من ذلك القول هو تهديد أخته إن رأها 
ف لن تخرج من البيت إطالقا،فما كان على الحالة سوى إخبار زوجها وبقسوة وفي غالب األمر سو

بذلك لكي يتقدم لخطبتها رسميا،وأبدت عائلته نوع من عدم اإلعجاب بالحالة والتردد في إكمال 
فالعنف اللفظي بدأ من قبل عائلة الزوج التي كانت ضد الزواج،لكن الزوج هو الذي قرر الزواج منها،

بين الزوجين،حيث والدته كانت ضد فكرة تدليل والخروج والتنزه مع الزوجة،ليس التفاهم واالنسجام 
هد فقط استغالل الحالة في أشغال البيت،تعرضها للمنع من األكل لقلته وكثرة عدد أفراد عائلة الزوج و 
أقاربه،حيث عندما ينفد األكل الحالة كانت تتعرض للجوع،فماكان عليها سوى أن تطلب من زوجها أن 

لكي تسد الجوع،لكنها اصطدمت بسلوك زوجها الرافض لمطالب  ...يجلب لها األكل السريع،الفواكه
الذي كانت تحرم منه حيث  ، بعض لفواكه وخاصة أنها كانت حاملفقط في األكل المتمثلةالزوجية 

 راني نخدم على...بزاف عليا...تحب كل يوم نشري لها....يقول...معايا يدوسكي [..صرحت قائلة
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منه توصل األمر بزوج الحالة الشكوى لوالد الحالة وأخوها على أنها تكثر عليه الطلب بشراء ]دارنا
هذه الشكوى  استغربوالد الحالة  األكل،وعلى أنها التحب أن تأكل من طبخ والدته وأنها استغاللية 

  ]مليح تتغذى الزم....وهده ماشي حاجة كبيرة...تتشهى...كي تكون بالحمل ...المرأة[..ال لهقو
فالحالة بعد الزواج مباشرة تعرضت للعنف الرمزي ،الممثل في استغالل الحالة في أعمال البيت 
الحرمان من األكل وأيضا محاسبة زوجها لها،عندما كانت تطالبها بالضروريات العيش األكل لكي ال 

ى درجة  الحرمان تموت من الجوع،بعدما كانت تعيش ظروف معيشية عادية في أسرتها،لكن ليس إل
  منه بدأ العنف بالمنع من الغداء وضرورة التأقلم مع أسرته،كما أن الحالة اكتشفت أيضا...من األكل 

وأي شيء تطلبه  أن زوجها ينقل الكالم كله لوالدته التي كانت دائما تحرضه على الحالة من دون سبب
والحالة تعودت على تلك المعيشة  منه الحالة يأخذ رأي والدته في ذلك،مرت سنوات على هد النحو

المضطربة ومن قلة األكل والحرمان من المال واللباس لها وألوالدها،إال في أيام العيد حيث صرحت 
أما سبب حدوث العنف  الرمزي ] وأنا حامل بالرابع...ما يسرا طالق...باه...صبرت[...الحالة قائلة

ندما كانت تريد مستلزمات البيت كانت تترك له وعدم تحدث الحالة مع زوجها مدة سنة كاملة،حيث ع
يقول ...كان يهدر معاها فالتليفون[ألن زوجها كان على عالقة مع زميلته في العمل وأيضا تضيفقائمة 
وتضيف الحالة قائلة على تأزم ] يجوز نهارو فالزنقة...مطلقة وعندها ولد...تخدم معا يا....لي

وما يقعد ........وما يشرب....ما ياكل  .....انك[...الوضعية الزوجية إلى أبعد حدود
وليت نطلب الخبز [حتى توصل ألمر بالحالة...]والدو بالشر... وين يخلي...وخطرات...والدوا....مع

كل هده األمور دفعت بالحالة ذات النية الحسنة،أن تتقرب من والدة الزوج ...]والحليب من الجيران
تركه على حاله،يفعل ما يريد و سوف يعود إلى طبيعته فالحالة لمعرفة سبب تصرفاته فنصحتها بأن ت

عملت بنصيحتها لكنها الحظت أنه أصبح شخص أخر،ال يلعب مع أبناءه اليشتري لهم مستلزمات ال 
  ...غسلت...كلما[يعتني بالبيت ال يهمه و الشيء الذي أثار قلق الحالة هو مخالطة النساء حيث قالت

والشيء الذي أثر على حياة الحالة سلبيا هو إخبار ....] الشعر...الريحة.... نلقى فيه.... Chemisier 
والدة الزوج ال تحبها مند  نللزوج وكانت نهاية الحالة المؤسفة، أل هالحماة باألمر والتي مباشرة، نقلت

األمر  لم تتقبل طريقة كالم الحالة على ابنها حتى وإن كان االبداية وتكن لها الحقد والكراهية، وأنه
واألبناء غير  صحيحا من ذلك الوقت تغير الزوج إلى األسوأ،وأصبح ينام في بيت أمه متجنبا الحالة

مبالي بمصروف البيت والنقطة التي أفاضت الكأس والتي الحالة كانت قد أخفتها على الزوج وعائلته 
ي منتصف الليل وبطردها عائلتها أنها كانت حامل،عندما أخبرته قام الزوج بسبها وضربها ف باستثناء

من غرفة النوم مند ذلك الوقت وإلى غاية يومنا هد الحالة تجرعت شتى أشكال العنف  اللفظي من 
أخرجي من ...راكي مطلقة...وليد الحرام[...قذف في شرفها رفض الجينين ،حيث صرحت الحماة قائلة

ران وخاصة القذف في شرفها والسب واإلهانة العلنية أمام الجي والقذفأي تعرضت للطرد ]اريرد
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والكالم عليها البسؤ من جارة ألخرى،لكن عندما الحالة رفضت الخروج من البيت الزوجية هي 
  وأبنائها الثالثة وهي حامل،عملت الحماة على قطع الكهرباء،تحريض األبناء،نزع األبناء من الحالة

يتعرضون للضرب والسب  اكانونهم العيش مع الحماة أل ارفضولكن األبناء كانوا متعلقين بأمهم،و 
   وأيضا لإلهمال والجوع،كما أن الطفل البكر كان يرفض أن يتكلم على أمه بسؤ

  
سوف لن يتغير  االرتباطأما فيما يخص تصورات الزوجين للحياة الزوجية،فهي ترى أن الزوج بعد *

ث دوضوخ للزوج عند حيحقق لها كل ما تريد،يصارحها بكل شيء،يحب األبناء والمسؤولية،أما الر
الحالة ال تتقبله ألنه وخاصة عندما تتأكد على أنه على عالقة مع فتاة أخرى وينام خارج البيت  مشاكل

لذلك رأت بأن الحماة التي مارست عليها أقصى أشكال العنف الرمزي واللفظي قبل أن تستقر سكنيا 
ل النزاعات الزوجية خارج إطار مع الزوج كفيلة بنصح الزوج الذي يسمع لكالم أمه،أي فضلت ح

الحياة الزوجية متجاهلة أن الحماة كانت الشخص األول الذي رفض إتمام الزواج،كيف للحالة أن 
تفهمت  إذ[،وأنها تود لها الخير كما يقال في المثل الشعبيابنهاتتصور أن الحماة تأتي ضد تصرفات 

الحالة من العنف اللفظي والرمزي من قبل مثل يعكس ما عانته ] إبليس يدخل الجنة والكنهالعجوز 
،أما فيما يخص تصورات الزوج للحالة والحياة الزوجية أنها مغامرة والدة الزوج المتسلطة والعدوانية

أو مجرد نزوة اليحب األطفال،يشتري اللباس له ويتجاهل أبنائه و زوجته ال يرى نفسه متزوج بل 
اء،متهور يرى زوجته خادمة تلبي له نزواته كما أنه ضد متحرر يحب األكل في المطاعم مخالطة النس

  .فكرة عمل المرأة،و اليثق فيها كونها قبلت فكرة التعارف
 

:الحالة الثالثة والعشرون  
سنة :39لسنا  

بنات 03 :عدد األبناء  
دار عرب :نوع المسكن  

أمية :المستوى التعليمي  
ماكثة بالبيت :المهنة  

سنة24 :مدة الزواج  
 

العنف التي تعرضت له الحالة،والذي نستطيع أن نسميه عنف جماعي من أطراف ثالثة قبل عرض *
الزوج،الحماة البنات أي بنات الحالة فالحالة قبل الزواج كانت تعيش خلفية أسرية صعبة و متسلطة 
للغاية حيث كانت ال تخرج وال تدخل كما أنها تعرضت للسب والضرب من طرف والدتها المتسلطة 

اج كما أن الزوج وعائلته وخاصة والدته  كانوا علم بالوضعية الصعبة التي كانت تعيشها قبل الزو
احتقارها و ممارسة العنف عليها حتى اآلن أما فيما الحالة في وسطها األسري،األمر الذي أدى بهم إلى 
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نت والدته يخص طريقة الزواج فهي طريقة تقليدية وزوج الحالة متوسط الحال ماديا ولتسديد النقص كا
الشهيد هي التي كانت  تعيله في مصاريف  البيت،لذلك كانت تتحكم في زمام األمور  ةلديها منحة امرأ

كما أنها مارست العنف اللفظي والرمزي على الحالة من القيام بكل أشغال البيت،وحرمتها من تربية أو 
ملي كانوا [..م حيث قالت مصرحةاالحتكاك ببناتها أين الجدة كانت تشجعهم على نبذ واحتقار والدته

  ما تعرف تربي...ماتعرف دير والو...ما تهدروش معاها...يماكم جايحة...كانت تقول لهم...صغار
  ]علمت هم المادة..يحبوا الدراهم[...وتضيف عن نمط تربية الجدة لبنات ابنها قائلة....] نتع مشاكل

ي هو حرمان أم من تربية بناتها باإلضافة إلى و هد بحد ذاته عنفا رمزيا قاسيا ،إلى أبعد درجة الذ
تتعرض إلى العنف اللفظي و البدني  للزوج  التي عنف الحماة اللفظي والرمزي و نقله لبنات الحالة،

بسبب الشجار الذي يحتدم بين الحالة والحماة والممثل في العنف اللفظي المتبادل أين الحماة تنتظر 
أو يكفر قدام .. ويسبني...يضربني بقوة[..،ردفعل الزوج هو تقوللكي تشتكي من الزوجة ابنهاعودة 

أي مشاهدة األب يضرب ويقسو على الحالة من دون تدخل ] اروحوواحد ما يدخل ...بناتو ويماه 
،كما أنها تتعرض للعنف الزوجي عندما يكون تحت تأثير الكحول من  البنات والحماة للحد من الضرب

 ..نخاف ...التحالل ...البكاء[ قائلة رد فعل الحالة صرحت  هزاء،ضرب وشتم وسب وسخرية واست
  ....]يطلقني

 
ألنه هذذها في حالة ما إدا خرجت عن طوعه،فإنه سوف يطلقها لذلك لم ترد عليه ولو كلمة عنيفة مند 

سنة ألنها ترى المرأة الجزائرية راضخة وصابرة لمشاكلها الزوجية،وأن سبب تعرضها للعنف  24
هي الحماة بالدرجة األولى،التي مارست العنف عليها مدة أربع وعشرون سنة وليس هد فقط  الزوجي

  .حرمتها من التقرب من البنات وعملت على تربيتهم بقسوة وجحود على األم وكأنها خادمة
  
تصرفات الحماة المتسلطة ثارة على الحالة وثارة على زوج الحالة،الذي كان يبدد المال الذي يكتسبه *
كانت والدته تشتمه ...ن أجرة السياقة في اللهو،متناسي مصروف البنات الجامعيات،الغاز ،الكهرباءم

على تهوره و إهماله ألسرته كما أنها كانت تذكره بأنه يعيش في بيتها ،وبأنها قادرة على طردهم من 
لة التي تتعرض كل هده الكلمات كانت تدفع بزوج الحالة لشرب الخمر وفش كل غضبه في الحا..البيت

،فالحالة من جراء الضرب والتهميش واحتقار التي تعرضت من قبل للنقد والشكوى من قبل الحماة 
العنف اللفظي ’أقرب الناس البنات أصبحت باردة ال تحاف من الضرب الزوج لذلك كانت تتبادل

اللفظي مع الزوج ألنها  والرمزي مع الحماة المتسلطة معها إلى أبعد حدود،فالحالة لم تكن تتبادل العنف
  كانت هده الممارسة الشيء الذي تطمح إليه الحماة لكي يطلق الحالة،لكن الحالة لم تريد تحقيق أمنيتها
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غير  امرأةالتي تريديها ألنها كانت ترى فيها  ةبناتها، بالطريقألنها أي الحماة حرمت الحالة من تربية 
فيما  اصغار أمنسجتها الحماة على الحالة مند كانوا  هده هي الصورة التي...ء، بلهامؤهلة للتربية
  .فهو يتحاور معهم ويتفاهم معهم يخص والدهم

  
أما فيما يخص تصورات الحالة للزواج،فهي تصورات تقليدية جماعية المرأة في نظر الحالة هي *

مثابة إنسانة ضعيفة يجب أن تخضع للزوج،ألنه هو كل شيء في حياة المرأة وأن بيت زوجها هو ب
قبرها في الحياة والمرأة يجب أن تبقى في البيت عندما يحدث خصام بين الزوج،لكي ال تستفرد الحماة 

والراجل كي [ بالزوج وتحشو رأس الزوج باألكاذيب،وأن كل الحماوات متشابهات وتصرح قائلة
  ]يرجعها للطريقو...يربيها...الراجل اللي يضرب المرأة[وأيضا] يسمع للكالم يماه...الصغير..الطفل

على ...تحقدما ..الزم[فالمرأة بالرغم من العنف التي تعاينه من وجهة نظر الحالة يجب تبعا لتصريحها
  أي يجب على المرأة أن تظهر للزوج أنها ضعيفة وتحترمه،لكي ال يتركها]وتجاوبوا بالكالم...الراجل

ليه أي كلمة حتى وإن تعرضت أما الزوج يرى زوجته مثلما ترى نفسها ضعيفة ،طائعة،ال ترد ع
لضرب واإلهانة العلنية والحرمان،ال تحقد عليه فتصورات الزوجين متقاربين سواء بالنسبة للحالة 

سمة من رجولة  وزوجها لذلك فالحالة تكيفت مع العنف اللفظي والبدني الزوجي الذي تحلله على أنه
الحالة التي تتبادل معها العنف اللفظي ألنها الزوج و أن العنف الزوجي سببه هو الحماة المتسلطة على 

على احتكاك مستمر مع الحماة التي أعادت إنتاج العنف الرمزي واللفظي للبنات على األم فقط من 
فالحالة تكيفت مع العنف الزوجي ...دون األب ألنهم كانوا يتحاورن معه ويتجنبون األم، ويحتقرونها

مثلة في والدة الحالة المتسلطة  التي مارست العنف اللفظي ألنها تعرضت لخلفية أسرية قاسية الم
  والبدني على الحالة في كل مراحل حياتها،بل  وحتى قبل الزواج بأيام قليلة؟؟
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:الحالة الرابعة والعشرون  
سنة 29:السن  

جامعي:المستوى التعليمي  
تعمل في مركز االستقبال :المهنة  

Mobilis 
  02:عدد األطفال
متزوجة:ةالحالة المدني  
.فيال مع الحماة:نوع المسكن  

 
قبل التطرق إلى أسباب حدوث العنف اللفظي والرمزي على الحالة و ابنتها الصغيرة التي تلقى إهمال *

وتفريق في المعاملة من قبل والدها،ال بأس أن نتطرق إلى شيء هام أال و هو الكيفية واألسلوب 
لممثلة في إرغامها من الزواج من قريبها بالقوة علما بأنها العنيف الذي تصرف به والد الحالة معها، وا

فسخ الخطبة [..كانت مخطوبة وعلى وشك الزواج من األخر،حيث عندما ذهبت الحالة إلى فرنسا  تقول
فالوالد  ]للزواج...وجدي روحك...قالي...كي جيت....وخطبني في غيابي من وليد عمي...من األول

لقاء نفسه بفسخ الخطبة الرسمية،وبعدها مباشرة اتفق مع زوجة أخيه على اغتنم سفر الحالة وقام من ت
تزويج الحالة البنها للحفاظ على اإلرث العائلي،يعني نستطيع تسميته زواج مصلحة بين األقارب من 
دون رغبة الحالة التي أظهرت رفضها لقريبها،أما القريب قرر الزواج بها رغم رفضها له بطريقة 

نها اصطدمت بهده الطريقة المجحفة في حقها وفي حق خطيبها األول والتي هي فسخ فضة ومباشرة أل
وفي غيابها،فالحالة أقرت لنا بأنها كانت عنيفة  الخطوبة من طرف واحد أال وهو األب ومن دون سبب

وما نا كل حتى ...كنت نطلب كل شيء....كي كان يدني نفطر[عمها حيث تقول بابنقبل الزواج 
  رد فعل الزوج الذي هو قريب الحالة هو الصمت] ويبطل يتزوج بيا....اه برك يكرهنيب.....حاجة

ر االنتقام لطريقة رفضبمشاعالتي تحولت فيما بعد إلى اإلحساس ...]  Le silence ;la froideur.. 

.الحالة وأيضا تجنب عائلتها  
رغبة الحالة أو ما يسمى هد فيما يخص كيفية االقتران المبنية على مصالح مادية،والتي هي ضد -

الزواج بالقوة والذي نعتبره نوع من العنف الرمزي،عندما ننزع من شخص إنسان يناسبه من دون 
  علمه ومن دون أي خصومة أوشجار حدث بين الحالة و خطيبها األول ونفرض عليها قريبها بالقوة

يب،إال أنهما قرروا هد النمط من كما أن العائلتين كانا على علم بالعالقة القوية بين الحالة والخط 
الزواج الذي ال تشعر فيه بأنها مرتاحة ومحببة مثل النساء األخريات هد من ناحية شعور الزوج اتجاه 

الحالة،الشيء الذي دفع بالحالة لمواصلة العمل بعد  زوجته وأيضا تسلط وقسوة الحماة التي هي قريبة
درة من عائلة ميسورة جدا وكانت تعيش في رفاهية ونوع الزواج ليس من أجل المال والعوز ألنها منح
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اللي تحرش ...نتهنى من العجوزة...باه...راني نخدم[..من التحرر والسفر،فتبرر موقفها من العمل قائلة
دايرة .... راهي...جاو حباباتها...خرجت..... راهي...لدارهم..... راهي راحت...وليدها عليا

كل هده األلفاظ تقولها الحماة في حضور الحالة من تم بدأ ....] خدمةخرجها من ال...زيرها...رأيها
وتفتعل لها المشاكل  باستمرارالعنف اللفظي الزوجي بسبب الحماة التي كانت وما زلت تراقب الحالة 

 03ما يهدرش معايا [الذي يمارس على الحالة في غالبية األحيان العنف الرمزي واللفظي مع الزوج
  يزور عايلتو...يدير رايو بال ما يشاورني....ف من كالم يماه اللي يكون في يده يكسروكي يزع...أيام

 ارجعيومرات يقول لي ...حتى نعايطلو باه يرجعني للدار....يخلني نروح وحدي...وما يزور عاليتي
يقه أما فيما يخص العنف اللفظي العلني فلقد مارسه على الحالة أمام صد....] عندك الطنوبيل...وحدك
  للبيت لكي يحتسي القهوة ويأكل الرغيف بالمربى،أين الحالة تجيد تحضيره جيدا استضافهالذي 

 Les bennier  à la confiture..حيث طلب منها تحضيرهم والقهوة قبل الساعة الرابعة مساءا

  طحينكما أن الزوج كان دقيق في مواعيده،الحالة كانت في العمل طلبت من الحماة تحضير الزيت وال
  ريثما تعود لكي تربح الوقت،مادا فعلت الحماة حسب تصريح الحالة الذي استغربت األمر ونحن أيضا

الحالة لم تكتشف ألنها كانت تسرع في التحضير لكي يأتي ] خلطت الزيت العادية بالزيت قبايل؟؟؟؟[
نت الزيت زوجها وصديقه ويجد كل شيء جاهز في الوقت،لكن عندما كانت تقلي في الرغائف كا

الحالة ما قامت به الحماة عندما سألتها عن السبب  اكتشفتتتبخر بسرعة وتترك بخار،حينها 
فالحالة ألنقاد الموقف طلبت من أخيها ] ...وزيت قبايل...بين الزيت نتع الطياب  ...خلطت[قالت

ماشي ...سبني قدام صاحبو[لكن الزوج عندما اكتشف ذلك بمجرد الدوق تقول...إحضارهم جاهزين
...] أنت كدابة...أسكتي[وحينما أردت شرح الموقف قال لها] تتمسخري بيا...حمارة....نتع زنقة...مراة

الحالة لم تتماسك أعصابها ولم يتركها تدافع عن نفسها وتعرضت لإلهانة الجماعية أمام زميل الزوج 
  أبنائها ودهبت عند أسرتها لها  أخدت افتعلتهوالحماة لم تتدخل لفض النزاع اللفظي والرمزي التي 

وكان لها ذلك لكن هد ال يعني أن الخاص،واشترطت أن ال تعود للمنزل شرط أن يكون لها مطبخها 
،فمثال عندما حملت بعد الوالدة تغير شكلها أصبحت بدينة الحالة تخلصت من عنف الحماة والزوج

فسها،حيث أجبرها على ممارسة من سب وشتم على تغير شكلها أو إهمال ن ردفعل الزوج كان عنيف 
الرياضة ألنه يحب المرأة األنيقة والرشيقة يوميا،لكن بتغير شكلها وزيادة وزنها تجنبها فتشعر الحالة 

.... ما يشوفش[.....باإلهانة والرفض كما أنها من خالل هده الممارسات العنيفة للزوج تصرح قائلة
  ]شيء...نحس روحي...إنسانة...فيا

 
ظي بين الزوجين كما سبقنا وأن أشرنا كانت تفتفتعله الحماة بالتحريض والمراقبة الشديدة العنف اللف*

لكي تتشاجر مع الزوج،لكن فيما يخص الظروف المعيشية فالحالة كانت تعمل وحرة في مالها  للحالة
أي زوجها ال يبحث عن أجرتها وال يهتم بوقت دخولها وخروجها الذي كان من اختصاص الحماة ال 
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ما يهمه في الحالة أن ال تزيد في ..يبحث وال يسأل عنها إطالقا،تخرج كيفما تشاء وتلبس كيفما تشاء
هد هو الشيء الذي يثير جنون وغضب الحالة التي تصف زوجها وأن تكون حيوية وطموحة الوزن 

أكثر من بالشخص غير المبالي والبارد الذي ال يغير على زوجته،ويترك والدته تتحكم في تصرفاتها و
بأخرى،ألنها ال تريدها أن تذهب عند أسرتها وال تريدها أن  ابنهاذلك تهذذها بالطالق وإعادة زواج 

لذلك فالحالة تعمل للهروب من مشاكل الحماة وحبها للتسلط والتحكم فيها ..تستقبل صديقاتها في العمل
ث بسبب إهمال الزوج ،فالعنف الزوجي كان يحدفي خصوصيات تعني الزوج أكثر ما تعني الحماة

المعنوي وعدم االهتمام بما يجري بين زوجته وبين أمه وأيضا السماع لكالم أمه وكذلك العنف 
الرمزي واللفظي كان يحدث باستمرار الختالف تصورات الزوجين للحياة الزوجية،حيث الحالة ترى 

له  وأيضا] ...االحترام ...الزواج هو األمان والحب...يغير على مرتو...راجل فاهم[ هو أن الزواج
ال يجب أن تتدخل الحماة الفتعال المشاكل كما هو واقع في حياتها  بين الزوجينحيث  خصوصيات 

الزوجية أما الزوج يرى الزواج في شكل الزوجة المظهر والحيوية واألناقة األمور األخرى هي من 
تحت سيطرة األم المطلقة ،كما اختصاص أمه التي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة وكأن الزوج مازال 

لطفلة من ا رابنه الذكر أكثأنه يرى الزواج في تحقيق ضروريات المنزل واألبناء والزوجة،وأنه يحب 
أي يفرق بين األبناء كما أن الحياة الزوجية عنده تتمثل في النوم والعمل وزيارة عائلته وتجنب عائلة 

كل هده التصورات المجسدة في شكل رموز وأقوال ...ويةالحالة التي هي أيضا عائلته من القرابة الدم
وأيضا الالمباالة جعلت التفاهم بين الزوجين صعب للغاية وبعيد المدى مهما حاولت الحالة تغيير من 

  .تصرفات الزوج الباردة والمهملة والمحصورة فقط في تحقيق الرفاه المادي دون المعنوي
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  :ت الدراسةالتحليل والتعليق على حاال  2
  

  التحليل والتعليق تبعا للفرضية األولى 1
  

تباين الخلفية األسرية للزوجين عامة ونمط التنشئة األسرية التي تلقاها بعض الرجال في أوساطهم [
  ] األسرية خاصة عالقة بممارسة العنف اللفظي والرمزي ضد زوجاتهم

  :الحالة األولى
مبنية على الصدق أسر ية قت تنشئةلوكذلك متعلمة أي أنها تالحالة منحدرة من أسرة محافظة ومحتشمة   

الشجار  دائموالحوار،عكس زوجها الذي تلقى تنشئة غير سوية ألنه منحدر من وسط أسري 
السيئة والساقطة من الكذب،الحقد التهديد بالطالق من طرف الحماة من سبب  الكلماترب من طومض

وأيضا الشيء  للزوج السب والكفر بشكل شبه دائم  ومن غير سبب وأيضا يعم في الوسط األسري
عليها واالفتراء بأشياء لم تعملهم لذلك العنف الرمزي واللفظي  بالذي لم تتحمله الحالة هوا لكذ

إلى عنف بدني لفظي جماعي عندما الحالة أردت الزوجي تحول من الكالم والرمز واإلهانة واحتقار 
يق الحماة،الزوج لم ينصفها وضربها أمام الجميع وقام بسبها وشتمها الدفاع على نفسها من اتهامات وتلف

من ذلك الحين قررت الحالة االنفصال النهائي،بتحفيز وموافقة األهل المتفهمين وليس هد فقط بل أهل 
فالتنشئة األسرية  ..الحالة شجعوها على مواصلة الدراسة ماديا ومعنويا وهي حاليا تعمل ولديها طفل

لى الثقة واالحترام كفيلة باحتواء العنف الزوجي أو حتى الحد منه شرط أن كل أسرة أن تربي المبنية ع
بناتها و أبنائها الذكور على الثقة واالحترام والمساندة المادية والمعنوية بين كل أفراد األسرة في 

  المواقف الصعبة والتعامل معها بكل وعي و موضوعية
 

:الحالة الثانية  
من أسرة يقل  سرية لهده الحالة تختلف تماما عن تنشئة الحالة األولى،هده الحالة منحدرة التنشئة األ 

وأيضا ال  فيها الضبط والمراقبة لسلوكيات الفتاة  بسبب تصدع ظروفها المادية وبساطة مستواها الثقافي
ئة األسرية يوجد اإلخوة الذكور لمراقبة سلوك األخت مثلما كان متعارف عليه ومعمول به في التنش

التقليدية  وحتى الحالية عند بعض األسر عامة وغالبية األسر في األوساط الشعبية أين يوكل دور 
التي  ةالو الدية،وبسبب ضعف الرقابة فقير ومن أسرة من وسط شعبيالمراقبة لإلخوة الذكور فهي 

ارف بالزوج وليس هد خلل في التنشئة األسرية للحالة،كانت الحالة على عالقة تعنوع من ال تعكس 
فقط أسرة الزوج كانت على علم بهده العالقة التي كانت تعتقد أنها مجرد عالقة عابرة لكن الزوج 

وعلى هد األساس برز العنف اللفظي  أصر الزواج من الحالة بالرغم من الرفض القاطع لعائلته
والزوج على حد سواء أما فيما الفردية والجماعية من قبل أسرة الزوج   والرمزي بكل أنواعه وأشكاله
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يخص التنشئة األسرية للزوج هي أيضا ليست بالتنشئة السوية مقارنة بتنشئة الحالة حيث يعتبر الزوج 
المتكل غير المسئول والعاطل عن العمل،يعيش على مصروف إخواته   Le fils unique االبن الوحيد
كلها سلوكيات وتصرفات تعكس خلل تربوي  من دون شخصية...ينقل الكالم..لكالم أمه البنات يسمع

،أيضا فيما يخص قسوة أهل الزوج على الحالةوإحتقارها عميق في تنشئة الزوج غير المؤهل للزواج
ألنها من أسرة فقيرة وليس لديها أخ يدافع عنها بالرغم من أن الحالة استخدمت كخادمة لديهم لكنها لم 

من مستواها المعيشي الضعيف وضيق المسكن إال أنها تقبلت  لكن أسرة الحالة بالرغم.... تكن مقبولة
دليل على اكتسابها نوع من القيم الدينية النبيلة فهي ..ابنتها بعد ثالثة أشهر من الزواج وهي حامل

أرادت احتواء العنف اللفظي والرمزي والبدني الذي تعرضت له في البيت الزوجية فالوعي األسري 
التعليمي أو بالمستوى رض له المرأة غير مرتبط أساسا بدرجة المستوى تتع الذيبالعنف الزوجي 

المادي الميسور ألننا قد نجده في األسر البسيطة ذات التنشئة األسرية المتسامحة لتصرفات األبناء 
  وخاصة عندما يتعلق األمر بالفتاة 

 
:الحالة الثالثة  

تنشئتها األسرية وتوازن شخصيتها ألنها ترى هي عكس الحالة الثانية في تصرفاتها التي تعكس توازن 
بأن التعارف قضية غير شرعية،حتى ولو كانت نية الرجل صادقة،فالمرأة يجب أن تحفظ عرضها 

االحترام بين العائلتين،فالمشكل غير محصور في الخلفية األسرية وكرامتها مند البداية وخاصة 
ي والرمزي حدث للحالة من قبل زوجها المتأثر للزوجين التي هي متقاربة ومتزنة،لكن العنف اللفظ

بالتنشئة االجتماعية التي هي خارج إطار األسرة والممثلة في جماعة رفاقه،وتعارفه مع النساء وأبعد 
،دائمة االضطراب  الحالة في حالة نفسية غير متزنة وكئيبة الذي جعل من ذلك غياب الثقافة الجنسية 

قاليد التي ال ترى في الرجل عيب إال في جيبه،هد ما يدفع بعض فالخلل هنا مصدره العادات والت
مع زيجاتهم  م الرجال القيام بعالقات خارج إطار الزواج الشرعي،قد تؤثر مستقبال على نمط عالقته

، في حين أنه ال يوجد مجال هابسبق له التعارف  بامرأةوخاصة إذ ما قام الزوج بمقارنة زوجته 
أن ،المدرسة،الجامعة  ب على كل المؤسسات االجتماعية بداية من األسرة قطعي للمقارنة،لذلك يج
الرجل يخاف على عرضه،يجب عليه أن يخاف على شرف وعرض اآلخرين  توعي وتعلم أنه مثلما 

ونعلم الفتاة بأن عرضها وشرفها ال يخصها لوحدها فقط ،بل  واالحترام واالحتشاموذلك بغض البصر 
أي إساءة السنين متعلق بشرف ونسب وأصل عائلتها و وماليين  عرف مند أالفهو كما أقره الدين وال

منه يجب أن نرجع للقيم األخالقية قوال وفعال لتحسيس بناتنا وشبابنا ...منها هي إساءة لنفسها وألسرتها
  .للحد من االنحرافات األخالقية المبنية على تصورات مثالية بعيدة كل البعد عن الدين والعرف
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  :حالة السادسةال
سنة في فرنسا،يعني أنها اكتسبت بعض القيم الثقافية الفرنسية،يعني أنها تلقت  18الحالة عاشت مدة 

تنشئة أسرية مزدوجة بين الثقافة الجزائرية والثقافة الفرنسية،فالحالة أنشئت على الصدق في األقوال 
تعيش في أسرتها،هده التنشئة هي  متحررة بعض الشيء،تحب أن تعيش في رفاهية وسعادة مثلما كانت

،الذي أظهر لها أنه معجب بنمط تفكيرها المتحرر المثقف وأنه يحب أن الفة تماما لتنشئة الزوجخم
فقط لكي تقبل الزواج به ،أين نية الزوج هي الطمع في مال ...زوجته وأنه متفتح عيسافر ميعيش و أن 
  ر وبخلفية أسرية معقدة مضطربة، الكذب،البخل،الطمع بعد االقتران ظهر الزوج بوجه أخ...والد الحالة

  الخيانة الزوجية،المنع من خروج الحالة،العقاب المعنوي،الغلق،المنع من األكل واللباس وزيارة األقارب
كلها ممارسات تعكس التنشئة األسرية المعنفة والمضطربة لزوج الحالة والتي تختلف تماما عن التنشئة 

لزوجة وبسبب تباعد نمط الخلفية األسرية للزوجين القريبين حدث العنف اللفظي األسرية المتحررة ل
  والرمزي بل وحتى البدني بكل أشكاله

  
  :الحالة السابعة

، تلقت تنشئة أسرية سوية الحالة منحدرة من أسرة متعلمة ومتوازنة الروابط،وهي من أكبر أعضائها
،لكن عندما تزوجت اصطدمت بزوج عدواني وعنيف واالحترام والحب والتقديركان يكن لها كل الود 

يسب ويكفر باهللا باستمرار،بمعنى أن سلوكيات زوجها مشحونة بالكالم العنيف والمخل لالحترام الذي 
لم تنشئ عليه في وسطها األسري والتي لم تستطيع التكيف مع النزاعات اللفظية الدائمة والمتكررة 

أسرتها أيضا لم تتقبل هده المعاملة القاسية والعنيفة في حق ابنتهم التي يتلفظ بها الزوج من دون سبب،و
التي كادت أن تؤدي بها إلى اإلحباط وكره كل شيء،فاألسرة الواعية والسوية في أساليب تنشئتها ال 
تقبل أن تترك ابنتها تحت ضغط العنف للفظي المتكرر،الذي يؤثر ال محالة على الصحة النفسية 

منه قررت إنهاء العالقة بالطالق،قبل أن تتورط الحالة بإنجاب طفل تقول أنها في غنى  والعقلية للحالة
عنه من زوج ال يعرف معنى الزواج واإلنجاب والذي حول حياتها من االستقرار والهدوء إلى جحيم 

  أشهر فقط من الزواج تم الطالق مباشرة 05وكراهية الزوج والزواج معا في مدة
  

  :الحالة الثامنة
التي تلك الحالة التي تعرضت للعنف الرمزي في بيت هللا المسجد من قبل زوجة أخ زوج الحالة  هي

،كما أنها عندما أعلمتهم قامت بالكذب في كل تفاصيل الزواج،البيت بل وحتى الحالة المرضية للزوج
جد وعند بأنه مريض ال يستطيع الزواج، زوجة أخ الزوج قامت بتهديدها والكالم على شرفها في المس

خوف الحالة من القذف في شرفها دفعها للتعرض للعنف اللفظي والرمزي من قبل ...الجيران واألقارب
الزوج وعائلته هو أسلوب تنشئوي غير سوي يحتوي على أساليب الغش،الظلم،الخداع، الكذب،النفاق 
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أنها كانت تعيش في والنميمة عكس األسلوب التنشئوي للحالة التي كانت تعمل مرشدة في المسجد،كما 
أشهر في دلك البيت  03أسرة مستقرة ومحترمة التي ساندت الحالة التي لم تتحمل العيش أكثر من 

والتي شجعتها على مباشرة معامالت الطالق،ألنها لم تتعرض للعنف اللفظي  المضطرب وغير محترم
عدة األهل شيئا فشيئا بدأت والرمزي في أسرتها هد العنف الذي جعلها منهارة صحيا ونفسيا،لكن بمسا

الحالة تسترجع حالتها الصحية والشعور بالحماية واألمن في وسطها العائلي،يعني أنها لم ترضى  أن 
يأخذ العنف الممارس عليها جماعيا،أبعاد خطيرة وعالجت الموقف بالطالق بأقصى سرعة الحتواء 

الحاالت المنحدرات من أسر متفهمة واعية ،فالعنف والحد من الظلم والقهر الذي تعرضت إليهما الحالة
ومسئولة وخاصة متشربة بالقيم األخالقية، كفيلة بمساندة بناتها سواء حدث االنفصال أم لم يحدث،المهم 

  :الوقوف إلى جانب الحالة المعنفة ألن األسرة كما يقول
ديلمكان أو ب وجدياألسرة تبقى المكان الوحيد الحامل لهوية وتواجد الفرد،ال    >Jean Lacroix  

وحتى وإن وجد مثلما قمنا بمقابالت بعض الحاالت في المركز أين أسرهن  >يعوض مجال األسرة
من أساسها،أو أنهم اشترطوا عليهم ترك أطفالهم أي السماح في أطفالهم لذلك  رفضوا فكرة الطالق

ركز اإليواء نجد فرق كبير عندما نقارن وضعية المرأة المطلقة في بيت أسرتها والمرأة المطلقة في م
وشاسع الحاالت اللواتي تلقين مساندة أسرية،يشعرن بنوع من الراحة النفسية وإعادة تكوين حياتهم 

اليأس عدم  يبالعمل والدراسة أو البقاء في البيت أما الماكثات في المركز يشعرن باالغتراب اإلجتماع
والتفاهم  أساسها التضامن رية المتوازنة الذي االستقرار واألمن نصل إلى القول،بأن التنشئة األس

والتحاور بين أعضاءها وضرورة الحماية فيما بينهم،كفيلة باحتواء العنف والحد من خطورته في 
األسرة والمجتمع الذي يحوي هده األسرة التي بسببها،إن لم تستطيع مساندة بناتها المعنفات فإن العنف 

،ينتشرون إلى كل مؤسسات المجتمع ...لتشرد،االنحراف والجريمةاللفظي والبدني والجنسي،التسول،ا
 .بصور خطيرة ومخيفة

 
   :عشرة السادسة الحالة

في السب والشتم بل قد  هده الحالة ذات خلفية أسرية معنفة،حيث العنف اللفظي والرمزي ال يكمن فقط
 متحررةال ل في التربيةهد العنف الرمزي الممارس في بيت جدها ممث يكون رمزيا دو أبعاد خطيرة،

وخاصة أنها تعرضت للحرمان من حنان وعطف الوالدين  يعني اإلهمال للحالة مند سن الطفولة،
المطلقين لذلك أنشئت في بيت جدها على الخروج والدخول مثلما تشاء وفي ساعات متأخرة من الليل 

  .من دون الخوف عليها وتربيتها بطريقة مهملة في كل شيء
ب تنشئة الحالة غير المبالي والمتهور كانت طريقة االقتران عاكسة لنمطها التربوي أي وتبعا ألسلو

والمتسلط  الزواج عن طريق التعارف واالصطدام بخلفية أسرية للزوج ذات األسلوب المتشدد 
الرمزي األسري إلى العنف من العنف  انتقلتوالرافض لمثل هده العالقة قبل الزواج بمعنى أنها 
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والبدني للزوج وعائلة الزوج التي تجرأت وقامت بضرب الحالة في األسبوع األول من اللفظي 
الزواج،في غياب الزوج هد التعدي يعكس األسلوب التنشئوي المتسلط وغير السوي للزوج وعائلته،ألن 
الزوج عندما علم بالشجار من قبل عائلته قام بضربها وشتمها أمامهم من دون فهم واستفسار،ليس هد 

الزوجين والتدخل في خصوصيات  لالحترام وانعدامفي القيم األخالقية  كبيرفقط بل يعكس كذلك تفسخ 
  عائلته فالعقاب من مهام الزوج وليس من صالحية وحقوق ، وعبارة عن تعدي على حقوق الزوجة

 
،ال يمكن نرى كيف أن نمط التنشئة األسرية المتحررة التي دفعت بالحالة للزواج على أساس التعارف 

لها أن تنسجم وتتكيف مع نمط التنشئة األسرية المتشددة والقاهرة،فالعنف ال يولد سوى العنف أي 
العنف الرمزي من إهمال وتحرر ولد العنف اللفظي الرمزي والبدني من سب شتم قذف في شرف 

التنشئة  ونسب الحالة،السب الجماعي والضرب الجماعي فالحالة تعرضت للعنف الرمزي خالل مراحل
فيما بعد لم تجد أية مساندة من قبل بيت جدها  األسرية ثم إلى العنف اللفظي والبدني الزوجي والجماعي

فوجدت نفسها هي وأبنائها في مركز دارنا والذي يعني تعرض الحالة إلى العنف اإلجتماعي والشعور 
  .باالغتراب

دون وعي  نالمركز مللمرأة المتواجدة في وأيضا مثلما صرحن كل الحاالت النظرة الدونية للمجتمع  
بأن هده الحالة ضحية تفكك أسري بسبب طالق الوالدين وتركها تتربى في بيت الجد بأسلوب تنشئوي 

،أال يعتبر هد الحالة مند كانت صغيرةغير مبالي وقاس أال وهو اإلهمال لذات وتصرفات وانشغاالت 
الذي بسببه تعرضت  له الحالة من نبذ  ؟؟األسريالنمط التربوي نوع من  أنواع العنف الرمزي 

  .وترك البيت الزوجية عندما أصبحت تضرب بقوة وتعامل أكثر من حيوان أمام أبنائها...والقذف
  

  :الحالة السابعة عشرة
بين قسوة األخ األكبر زوجته و والد الحالة وبين طيبة  تتراوحنشئة أسرية الحالة بالرغم من أنها تلقت ت

الذي يبلغ من العمر  وابنهالوالدة المتعاطفة مع البنات،إال أنها وجدت نفسها في مركز دارنا هي وليونة ا
 ابنها األكبرسنة أي لم تجد من يساندها ويقف إلى جانبها،ألن األم عندما حاولت الوقوف في وجه  11

بمافيهم الحالة  تعرضت للضرب والسب بسبب النقود،أي األخ األكبر قام باإلستوالء على مال البنات
هده هي الخلفية األسرية للحالة والتي رغم  لبكرلولده اوالسبب يعود لوالد الحالة الذي وكل كل أمالكه 

استغالل األخ للمال إال أنها تربت على الكالم بصوت هادئ،االحتشام واالحترام للناس وخاصة أداء 
اصطدمت الحالة من زوج دو خلفية أسرية الشعائر الدينية من صالة وزكاة وإحسان للجيران والفقراء،

مضطربة ومفككة الروابط وأخت زوج استغاللية وانتهازية وأيضا ممارسة لسلوك الكذب وليس هد 
الخمر فقط الزوج منحل أخالقيا يسب ويشتم ويكفر باهللا ويلعن اليصلي،وينتهك حرمة الصيام بشرب   
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ة بين الزوجين أثر كبير في بروز العنف اللفظي نرى كيف لتباعد التنشئة األسري...وتعاطي المخدرات
الرمزي والبدني الذي يتراوح من العنف الخطير للعنف األشد الخطورة الذي يصل إلى الغاية المساس 
بأمن وحياة الحاالت وأبنائهم والذي يدفعهم للطالق أو الهروب من العنف الزوجي الخطير وخاصة 

الدين يفضلون  أن تعيش الحالة تحت ضغط   ة من قبل أسرهن،عندما أولئك الحاالت ال يتلقون مساند
مثلما حدث لهده الحالة العنف الزوجي على أن ترجع  للبيت وهي مطلقة التي تشكل لهم عار كبير 

المنحدرة من أسرة ميسورة جدا أين طلب منها والدها،عندما ذهبت لزيارة والدتها المريضة أن تخبر 
 هد ]يحشم من كالم الناس[فرنسا وهي في حالة جيدة ألنه كما قالت تقطن في متزوجة الناس أنها

  .المتواجدون في مركز اإليواء عوض من أن يقف ويساند ابنته  مع ابنها
 

   :الحالة الثامنة عشرة
ه وبين الحالة ذات خلفية أسرية قاسية،تعرضت لعنف زوج األم من سب وضرب وتمييز بين أبناء

من وسط أسري عنيف إلى حياة زوجية أشد قسوة وعنف على  انتقلتأنها الحالة في المعاملة،يعني 
جد تفاهم فهي حياة زوجية مشحونة الحالة وعلى أبنائها بسبب غياب عامل الثقة تماما،كما أنه ال يو

بالشك التحريض،الكذب وليسهد فقط بل تنشئة األبناء على نقل الكالم والتصنت ومراقبة الحالة التي 
ويمنع الحالة من أداء الشعائر الدينية تحريض من الوالد الذي ينتهك حرمة الصيام أمامهمتعتبر أمهم ب  

ألن ببساطة الزوج تلقى تربية الشارع مند أن فر من أسرته وهو في سن المراهقة أي تلقى تنشئة 
أسرية قاسية جعلته يفر من البيت وتنشئة إجتماعية أشد خطورة والممثلة في تواجده في الشارع 
لسنوات  يعني أن الحالة انتقلت من خلفية أسرية عنيفة وقاسية إلى خلفية لشارع للزوج الذي ليس لديه 

الحالة أدنى فكرة عن المعنى الحقيقي للزواج أو التربية السوية لألبناء أو حتى في طريقة التعامل مع 
ب من خاللها الزوج مجحفة للغاية نرى كيف أن تنشئة الشارع هي تنشئة غير مؤطرة اكتس ةبطريق

الكلمات الساقطة و السرقة،الكذب العدوان الحقد،العنف وخاصة الشك االنحالل الخلقي،الخشونة 
الضرب المبرح فهي تربية جعلت منه شخص أشد عنف و خطورة غير مبالي بحياة أسرته و أبناءه 

قام بتهذيذها بواسطة ،أين مستعد للقيام بجريمة ضد زوجته في حالة عدم خروجها من البيت الزوجية
السكين لفظيا ورمزيا لذلك عندما يتطور العنف من الشكل الذي اعتادت عليه الحالة في أسرتها من 
سب وقذف وضرب قبل االقتران إلى عنف أشد خطورة يهذذ األمن األسري وأمن األبناء بالتهديد 

تلجأ إليه لحماية نفسها وبناتها بالقتل أي إلى شكل من العنف الذي لم تعتد عليه،فإنها لم تجد مجال 
أنه حتى في  دهشتناسوى المؤسسات البديلة من العنف اللفظي والبدني الخطيرين، ولشيء الذي أثار 

الحالة لم تسلم من عنف طليقها الذي اتهمها قضائيا بأنها تدفع بنتها المراهقة للرذيلة  المؤسسات البديلة
من الطب الشرعي،و هو متابع قضائيا بجريمة قذف كاذبة  أين كذبت الحالة إدعاءات الجاني بشهادة

،وليس هد فقط بل مازال يحرض أبناءه على مراقبة بناته في المركز )الحالة(على بنته وعلى طليقته
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نرى كيف تعمل تنشئة الشوارع المقترنة ال محالة برفقة السؤ على تدمير  ...وأيضا طليقته التي تعمل
وجة واألبناء و خاصة البنات،بدون وعي وضمير هد حتى بعد الطالق الذي أقرب الناس للجاني من الز

نسبي للعنف عند بعض الحاالت وتفاقم العنف عند الحاالت األخريات اللواتي  احتواءمن المفروض هو 
  .في مراكز اإليواء نيتواجد

 
  :الثانية الفرضية

العنف  بعض األزواج على ممارسةإقبال تساهم الظروف المعيشية التي يحيا فيها الزوجين على  [
  ]ضد الزوجة اللفظي والرمزي 

ات البيت على أجرة واعتماده في تسديد نفق،عمل الزوج غير الرسمي وغير المستقر: الحالة الثانية
كما أنه يعكس عدم  االستقرار المادي أخواته البنات يعكس عدم قدرته على تحمل المسؤولية من جهة،

لذي دفع عائلة الزوج على معاملة الحالة بشتى أشكال العنف اللفظي والرمزي لحياة الزوجين الشيء ا
خ لكل أفراد الحالة في أعمال البيت من دون توقف من دون راحة من غسل،كي،طب باستغاللوذلك 

منه عدم االستقرار المادي ..عائلة الزوج،مع التعرض للحرمان من األكل في حالة عدم اكتفاء األكل
 االهانةاستغالل للجهد العضلي والصحي للحالة، والذي يقابل بالنقد والسب والشتم،للزوج  عوض ب

بالعنف والظلم واالستغالل،دفعت بالحالة بأن تشتكي  كلها ظروف معيشية صعبة مشحونة...واالحتقار
اة لزوجها لكي يدافع عليها و لو قليال،لكنه كان سلبيا وليس هد فقط ينقل كل ما تقوله له زوجته للحم

  .وأخواته البنات بالتالي كان رد فعل الحماة هو،ممارسة العنف بشكل مضاعف
 

  :الحالة الخامسة
لديه أسرة وخمس أبناء من دون أن تعلم،وأيضا كان شخص غير مسئول يبدد  بزوج  اقترنتالحالة  

يا للبيت لكي المال الذي يجلبه من العمل في السهر والخمر والقمار وأيضا جلب رفاقه المنحرفين أخالق
تعيد لهم الحالة األكل،وعندما كانت ترفض كان رد الزوج جد عنيف أال وهو السب والكفر واللعن 
أمامهم وحتى الضرب،وأمام هده الظروف المعيشية المزرية قررت الحالة الخروج للعمل إلعالة نفسها 

ان ينوي اإلستالء على نقودها وأوالدها الصغار،الزوج تظاهر بالقبول والتفاهم،ألنه في نهاية األمر ك
،كانت الحالة تعتقد أنه يحتفظ بالمال لوقت الشدة ولكنه سحب المال كله لغاية السهر وكان له ذلك

للزوج الذي لم يراعي الحالة الصحية للحالة  االستغالليةوالقمار،اصطدمت الحالة بهده الممارسة 
يا،قررت أن تتبادل العنف اللفظي مع زوجها  والشتم والكفر فرديا وعلنعلى الضرب  اعتادتنها أوبم

وخاصة لما استرجعت الحالة كل  بكل األلفاظ التي اعتادت أن تسمعها منه  غير مبالية بردة فعله
غياب زوجها  ألنه  هو ..الظروف المعيشية الصعبة من حرمان من األكل والتطبيب،اللباس،الجوع

،و من جراء تبادل العنف اللفظي بين الزوجين بسبب الذي حطمها نفسيا،وضيع جهد عملها في نزواته 
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،تحول ذلك العنف اللفظي المتبادل الذي لم يعهده الظروف المعيشية الصعبة والتعدي على مال الحالة
الجاني من قبل الحالة إلى ضرب مبرح خطير ترك أثار على مستوى وجه وظهر الحالة والتي كادت 

  .الجيران أن تكون في عداد األموات لوال تدخل
  

  :الحالة السادسة
مع قريبها تغيرت حياتها  اقترانهاالحالة قبل زوجها كانت تعيش حياة الترف والرفاهية،لكن بمجرد 

 تعيش مع زوجها وأبنائها في شقة واسعة،لكن الزوج اليعطيها المال لكي  كانت مطلقا بالرغم من أنها
لحالة رفض إعطاءه المال بالتالي ردت فعله كانت لد ااألن وعند عائلتها بل يمنعها من ذلك  بتذهال 

وأقرب  ممارسة عليها العنف الرمزي والممثل في منعها من التواصل مع عائلتها أي من الحالة االنتقام
األغرب ما في األمر  ،والناس لها والممثلة في أختها التي تزوجت وهد األخير منعها من الذهاب إليها

،كطريقة يراها مناسبة لمعاقبة ق عليها في غرفة ويمنعها من الخروج واألكلأنه عندما يتشاجر معها يغل
  .الزوجة

في المقابل خارج البيت فهو  ويحرمها من اللباس والتسوق والخروج منه فالجاني يتقشف مع زوجته 
تلك هي الظروف المعيشية  الزوجيةيعتني بنفسه ولباسه،ويبدد ماله في التعارف مع النساء والخيانة 

ن البيت واالنتقام من الزوجة بسبب الطمع المادي من والد الزوجة الصعبة وغير عادلة في تسيير شؤو
  .الذي رفض إعطاء المال للزوج

 
  :الحالة السابعة

االستقالل السكني بعيد  ة، وخاصقد يعتقد الكثير من الناس أن شكل المسكن من فيال أو شقة واسعة 
كفيلة بإحداث انسجام وسعادة زوجية،دون األخذ بعين  بمثابة عوامل كلها قد تكون......عن أهل الزوج

بشكل عام وأيضا كيفية تسيير أموره المادية والبحث عن ما مدى  وتصرفاته االعتبار لشخصية الزوج
كلها أمور ضرورية لفهم الظروف المعيشية الفعلية للزوجين،فال يجب أن نكتفي ..مسؤوليته من عدمها
 الستقرار الحياة الزوجية أوتحقيق كمقياس،أو الغنى والمال كمقاييس هامةو الفقر بالدخل كمقياس أ

بمعنى هل هو متعلق بالضروريات  ،للسعادة الزوجية،بل يجب أن نحلل كيفية تسيير وإنفاق ذلك الدخل
كذلك بالنسبة لسعة المسكن حيث مالهدف من توفر مسكن زوجي  األسرية؟أم بكماليات ونزوات الزوج؟

ون أن يكون هناك من يعيل أويسدد نفقات البيت،و خاصة إدكان الزوج عاطل عن العمل يعتمد على بد
أجرة زوجته في حالة ما اد كانت عاملة،أو يعتمد على اإلعالة المادية ألسرة الحالة،مثلما حدث لهده 

ا يهم هد الزوج الحالة الذي زوجها غائب تماما عن البيت،ال يهمه إن كان هناك لوازم البيت أم ال م
يطلبه من زوجته،من دون البحث من أين جلبت  العاطل عن العمل والمتهاون،أنه يجد األكل عندما 

 بالمال وفي حالة تعذر الحالة على إحضار األكل بسبب نفاد لوازم الطبخ،يقوم زوجها السابق بالس
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ل لشراء المخدرات فالحالة والكفر بصورة متكررة وأيضا بالكسر األواني، وخاصة عندما ال يجد الما
مرت بظروف معيشية صعبة معه،بالرغم من مساعدة أهلها بالمال والغداء،إال أنه دائم االضطراب  

منه تواجد  والقلق والتي يترجمه إلى إساءات لفظية متكررة وخاصة اللعن والكفر باهللا الموجهة للحالة
متعددة من العنف اللفظي  أشكالحدوث الزوج كفيل ب انحرافالحالة وفق ظروف معيشية قاسية،و 

 بالرغم من أن الحالة تقطن في فيال...والرمزي وحتى البدني

  
   :الحالة الثامنة

عندما تبنى الحياة الزوجية على أساس الكذب والغش، في شيء يعتبر محرك للحياة الزوجية أال وهو 
أنها اقترنت برجل يعمل مسئول  تاعتقدالمادي للزوجين،إال أن الحالة  االستقرارالعمل الذي يشكل 

  مستلزمات البيت،لكنها اصطدمت بالواقع المرير أال و هو زوج مستخدم ألخيه وزوجته  على تلبية 
عمله يكمن في شراء الخبز والحليب،و أيضا في رمي النفايات،فهو زوج عاطل عم العمل يستخدم 

يأمر زوجته بأن تطيع زوجة أخيه ، وكطفل صغير ويأمر زوجته بأن تكون مطيعة ومستخدمة مثله 
في كل شيء وبأن تقوم بكل أعمال البيت من دون كلل و ملل،ألنها هي وزوجها لهما السلطة المطلقة 
في البيت كما أن هده األخيرة التي قامت بخداع الحالة قبل الزواج وبالكذب عليها كانت تعاملها بقسوة 

  ريضة كانت ترغمها على القيام بأشغال البيت كلهاوبعنف لفظي قاس جدا حيث عندما كانت الحالة م
بل حتى الزوج  ...]رانا متنا بالجوع...ما خويا..لوكان[ وإذ تلفظت بكلمة يعنفها زوجها علنيا قائال لها

كان يتعرض للسب واإلهانة من قبل عائلته أمام الحالة،أين كان يفش كل غضبه على الحالة وال يوجد 
لزوج أنها هي التي تعليهم،وليس هد فقط الحالة تعرضت للمرض ولم تذهب يوم لم تذكر فيه عائلة ا

نرى كيف تعمل الظروف المعيشية الصعبة من انعدام االستقرار  للطبيب ولم ترتاح من أشغال البيت
المادي للزوجين و الممثل في زوج ال يعمل وغير مسئول ومؤهل للزواج خاصة،والدليل على ذلك أن 

  .عين ألعضاء أخرين من أسرة الزوج والممثلين في أخ الزوج وزوجته الزوجين كانا خاض
وال عمل،أراد أن يجعل منها شخصية طبق األصل من  بزوج خاضع من دون مسئولية اقترنتفالحالة 

لها ظروف معيشية صعبة أدت إلى حدوث العنف اللفظي والرمزي من طرف عائلة ك صورته السلبية
  .الزوج والزوج أيضا

 
:الحادية عشرة الحالة  

نفسها في ظروف معيشية صعبة للغاية، من دون  تهده الحالة التي تعاني المرض المزمن، وجد
 استغاللية رغبتها في الزواج من هد الشخص الذي عمل على ابتزاز مجوهرات الحالة ومالها بطريقة

على عمل ويصبح مسئوال وأنانية حيث في الوقت التي كانت تعتقد فيه الحالة أنها بصدد مساعدته،لكي ي
كما أنه لم يأخذ  كان الزوج يبدد المال في السهر والقمار،ويوهمها بأنه بصدد القيام بمشروع هأسرت
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قبل أن تتزوج به كان الجاني مديون  بمبلغ  ،الدواء التي تعالج به  بعين االعتبار مرض الحالة وغالء 
،وبيع البعض من مجوهراتها د ديون الزوجاضطرت للعمل لتسديمليون دج  الحالة تعاطفت معه  11

لكن رغم كل هده التضحيات لتحسين الوضع المعيشي من قبل الحالة، الحظت الحالة أنه زوج غير 
وخاصة عندما كانت تطول فترة ...مسئول ال يريد أن يتغير نحو األحسن وال يقدر الحياة الزوجية

ها وبسبها علنيا،أمام المرضى والممرضات عالجها في المستشفى كان يأتي للمستشفى ويقوم بشتم
واألطباء من دون حياء وخاصة عندما يتأكد من أنها التملك المال لكي تعطيه إياه،حيث تعرضت 
الحالة من جراء إهمال الزوج وتركها ألشهر عديدة في المستشفى إلى العوز المادي وخاصة الدواء 

على  اإلعانات،بعدما صرفت كل مالها ومجوهراتهالباهظ الثمن التي أصبحت تشتريه من التبرعات وا
الذي في النهاية تركها،وقرر إعادة الزواج من صديقتها التي كانت تتردد عليها في  زوجها الجاحد

  .كانت ردت فعلها عنيفة جدا أال وهي اإلصابة بانهيار عصبي حاد...البيت وعندما علمت الحالة
 

  : الحالة الثانية عشرة
في ظروف معيشية صعبة للغاية بالرغم من أنها تعمل، ألسباب منها زوجها عاطل  هده الحالة تعيش

عن العمل كما أنها كانت على علم بذلك وقبلت االرتباط به ،وكأنها مارست نوع من العنف الرمزي 
على نفسها بقبول زوج عاطل عن العمل يستغل نقود زوجته،علما بأن أسرتها كانت ضد فكرة االقتران 

يعمل من هد المنطلق كانت بداية العنف اللفظي والرمزي للزوج الذي يكرر دائما على  برجل ال
منحدر من وسط شعبي عكس  مسامع زوجته أنها اشترته بنقودها،يهملها،يضربها فهو شخص ال يعمل

الحالة لكنه يحب المال والرفاهية،فالحالة الشتكي فقط من سلوك زوجها العنيف واالستغاللي بل من 
المفككة الروابط،أين يتشاجران حول فاتورة الغاز والكهرباء على األكل كما أنه ال  ات عائلتهتصرف

يوجد أدنى تفاهم في تسديد نفقات البيت بين اإلخوة المتزوجين وخاصة أن زوج الحالة ال يعمل إذن 
ترض من الحالة هي التي كانت تساهم في توفير لوازمها ولوازم أهل زوجها الممتدة أين كانت تق

  عائلتها لكي تسد النقص ألن أجرتها ال تكفيها إطالقا علما بأن أسرتها الزوجية ال تتعدى ثالثة أفراد 
وليس هد فقط يتجرأ الزوج على دفع زوجته لطلب المال من عائلتها في كل نهاية أسبوع،الزوج يراها 

واللفظي والبدني بكل  مصدر للمال وإن حدث ورفضت الحالة إعطاءه المال،تتعرض للعنف الرمزي
الحالة،أدت إلى حدوث كل أنواع العنف والشعور كلها ظروف معيشية صعبة ومجحفة في حق ..أشكاله

بالكراهية من الحياة وخاصة أنه كل ما تقوم به الحالة من تضحية يعتبره الزوج واجب ببساطة حسب 
أما فيما يخص قضية العمل فهو بإذن  تصوره لها بأنها اشترته بالمال،و لو لم يتزوج بها ال بقيت عانس

الزوج وأيضا الحالة كانت تتعرض للسب في الشارع عندما تكون بصدد ركن السيارة  في حالة ما  إذ 
دقائق،و لو تلفظت بكلمة تتعرض للضرب العلني،حتى الظروف التي تعمل فيها  5من  لتأخرت بأق

  .الحالة هي ظروف تجعلها في حالة قلقة ومضطربة
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  :ة الثالثة عشرالحال
الحالة كانت تعيش مع عائلة الزوج المضطربة اجتماعيا وماديا،ال يوجد أدنى تفاهم حول تسديد نفقات 

بالرغم من أن زوجها كان يعمل بناء لكن نقوده لم تكن تصرف ..البيت من أكل،لوازم،غاز كهرباء
تذهب في الكحول والمخدرات على الزوجة أو أنه يساهم في نفقة عائلته التي يقطن عندها بل كانت 

إنفاق قسط من المال على على زوج الحالة  ضوكان الشجار يحدث دائما مع والده األعمى،بسبب رف
وخاصة أن عائلة الزوج كانت عائلة شديدة التقشف والبخل،فالحالة عانت من الجوع أليام عديدة البيت  

الغاز والكهرباء  انقطاعكما أنها عانت من  ،كما أن هده الحياة المعيشية الصعبة لم تعهدها في أسرتها
وسائل ..الحالة تعويض النقص من أسرتها من أكل،لباس،مال اضطرتبسبب عدم تسديد فواتير الغاز،

النظافة أيضا التي كانت منعدمة،حياة معيشية ال تحتمل كما أن العنف اللفظي والبدني كان يحدث بسبب 
المال أين الزوج تجرأ في الشهر األول  وخاصةوالماء  عامعدم وجود األكل أو الشجار من أجل الط

،ردفعل الحالة كان إخبار والدتها من الزواج على سرقة مجوهرات الحالة لكي يشتري المخدرات
المتسلطة التي نصحتها برفع شكوى للشرطة ضد الزوج،من هد المنطلق بدأ العنف اللفظي يأخذ أبعاد 

سان عدواني وعنيف مع كل أفراد أسرته أين والد الزوج كان وأشكال خطيرة وخاصة أن الزوج إن
يهذذ كل من الحالة والزوج بالطرد من البيت ألنه يعمل وال يساهم في مصاريف البيت وأيضا كان 

ففي ظل هده الظروف ...والده ضد السلوك المنحرف للزوج العاق الذي كان يدخل للبيت مخمورا
بالقوة  يأخذون اكانوالعنف من قبل الزوج وعائلته الذين  لأشكا شعألبالمعيشية الصعبة تعرضت الحالة 

فالظروف المعيشية المعدمة تثير القلق الشجارات  العنف ...ما تجلبه لها عائلتها من مال ولباس وغداء
  .كلها تخلق توثر حاد في الحياة اليومية الزوجية والعائلية..الناس ألقربالمرض االنحراف والسرقة 

 
  :الخامسة عشرالحالة 

 االستقرارالظروف المعيشية القاسية ال تتوقف عند توفر األكل أو عمل الزوج،و إنما قد تكون في عدم 
عيش األسرة مع عائلة الزوج في حالة عدم توفر السكن أو العيش في ضيق  السكني والذي النعني به

وقبل نهاية مدة العقد بأشهر  سكني بل هو أبعد من ذلك أين يضطر الزوجين كل سنة إلى إستأجار بيت
قليلة تعيش الحالة وأبنائها المراهقين شتى أشكال لعنف والعدوان والقلق والضرب الممارس عليهم من 
طرف األب غير المتقبل والمتفهم للوضعية المعيشية السكنية للعائلة، كما أن الحالة قبل أن تتزوج كانت 

عد الزوج في مصاريف البيت واألبناء لكن هد األخير تعمل وحتى بعد الزواج واصلت العمل،لكي تسا
عندما تعطلت سيارته الذي كان يعمل بها وتوقف عن العمل،قرر أن ال يساعد زوجته في أعباء البيت 

سنة،أي كان ضد تعليم الذكور ومع فكرة العمل لمساعدته لكن الحالة  24البكر بلغ  ابنهوخاصة عندما 
ألن التعليم   يهه فقط المال دون التفكير في المستقبل الدراسي لألبناءكانت تتشاجر مع الزوج الذي ال

كان يكلفه غاليا بالرغم من أن الحالة هي التي كانت تنفق على دراسة كل أبنائها،حتى عندما كانوا 
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مع رفاق السؤ من هد المنطلق  اينحرفولهم على تكوين،المهم أن ال  تبحثيفشلون في الدراسة كانت 
ج اليهتم بمصاريف أوالده الذكور،مصروف الجيب كانت تعطيهم إياه الحالة كما أنها هي كان الزو

التي كانت تدفع القسط األكبر من فاتورة الغاز والكهرباء،حيث كان الزوج يتجنب الكالم معها لكي ال 
من  اضباالقتريدفع المبلغ الكافي وليس هد فقط حتى مستلزمات البيت كانت تشتريها الحالة بنفسها 

السكني مع  االستقرارفعدم ..العائلة أو زمالء العمل ألن أجرة الحالة كانت تقريبا كلها تبقى لإليجار
أداء الزوج لدوره واالتكال الشبه الطلق الحالة في تحمل مشقة العيش والعمل ومصاريف ومالبس عدم 
على إثارة أشكال متعددة  وخاصة مع ضعف القدرة الشرائية ألسرة الحالة عملت وبشكل سلبي األبناء

من العنف اللفظي الرمزي والبدني،وهد بالرغم من تدخل أسرة الحالة بإيجاد عمل لزوج الحالة في 
شركة خاصة لسببين هامين أال وهما األول هو التخلص من العنف اللفظي والبدني الممارس بصفة 

األب  المتسلط والعنيف على كل  دائمة على األبناء وخاصة التشديد الذي كان ممارس عليهم من قبل
يمنعهم من اللعب مع أخيهم األصغر و كأنه ضيق الخناق عليهم في ..تصرفاتهم طريقة لباسهم،كالمهم

البيت وحتى في الشارع،لذلك توسطت الحالة من عائلتها لكي تجد له وظيفة لتخلص األبناء من عنف 
لها لكنها ماكان يهما هو  وانتقاداتهمن تعليقاته اللفظي والبدني المتككر للوالد،بل هي أيضا لم تسلم 

،بمجرع عمل الزوج أما فيما يخص السبب الثاني هو مساعدة الحالة في التخفيف على أبنائها المراهقين
مصاريف البيت واألبناء لكي ال تلجأ لالقتراض لكنها توسطت من دون جدوى ألن الزوج يساهم 

زمات البيت يلجأ الفتعال المشاكل مع األبناء،تجنب الكالم مع الحالة بالقسط القليل وإذ تعلق األمر بمستل
كل هده الممارسات ..في النهاية تعاود الحالة االقتراض من زمالء العمل لكي تتوصل لسد النقص

والتضحيات والزوج ال يعجبه العجب حسب تصريح الحالة،فالظروف المعيشية التي قد تثير العنف 
في انتقاد طريقة الطبخ واألكل،كلها ظروف معيشية عانت منها الحالة ومازلت اللفظي قد تكون أيضا 

  .سنة من الزواج 24تعاني منها أكثر من 
  

  :الحالة السابعة عشرة
في محاولتها إخراج زوجها من العوز المادي إلى العيش في رفاهية لكن تواجدها  11هي تشبه الحالة  

ة الزوجية تصبح الحياة المعيشية اليومية صعبة للغاية وخاصة مع زوج مادي واستغاللي ينعدم للمسئولي
بعدما توسطت الحالة لعائلتها لتوظيف زوجها في منصب دخله عال،و ليس هد فقط ساعدته على شراء 

ل في السهر سيارة لكنهها اصطدمت بزوج غير مهتم بكل ما قدمته له زوجته،ألنه كان يهدر كل الما
اليومي على الكحول منه رغم محاولة الحالة التحسين من الوضعية والمخدرات وخاصة اإلدمان 

ابنها لكن الزوج أصبح أكثر المعيشية ألسرة الحالة للتخفيف من العنف الزوجي الممارس عليها وعلى 
عنفا وعدوانية ألنه لم يستغل المال في ضروريات العيش األسرية بل كان ينفقه في الكحوليات 

  ما أنه إنسان منحل أخالقيا وخاصة لما بلغ به األمر انتهاك حرمة الصياموالسهرات خارج البيت،ك
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أين كان يجبر الحالة على أن تضع له األكل والخمر فوق الطاولة في شهر الصيام وعندما ترفض تنفيذ 
أوامره يقوم بسبها وضربها بقوة،حثما هي ظروف معيشية وحياتية تختلف من حالة ألخرى بدرجات 

لعنف والخطورة والذي غالبا ما يتحول إلى عنفا بدنيا،إذ مااشتد الخصام والشجار بين متفاوتة من ا
  .الزوجين أو عندما يحدث تبادل العنف اللفظي فيما بينهما

  
  :الحالة الواحدة والعشرون

زوج الحالة كان متوسط الحال،الحالة هي التي ساعدته بمهرها وبجهدها لكي يصبح مقاول كبير 
لة لزوجها ليس فقط بالمال بل كانت تعمل معه في األراضي الحسابات جمع حاعدة المسا ذومعروف إ

المال الزكاة فالحالة تقول أنها هي التي كانت تدفعه إلخراجها للفقراء والمحتاجين كما أنمها كانا 
يعتمران ويؤدون شعائر الحج تقريبا كل سنة وخاصة بعدما ظروفهم المادية أصبحت في غاية اليسر 

سنوات األولى كانت الحالة تعيش استقرار زوجي لم  10سنة في  15ام مدة دج لرفاهية هد الزواوا
ألنها  تكون تعطي اهتمام للمشاكل والعنف اللفظي والرمزي الممارس من قبل أخوات وأقارب الزوج

ل حيث بدأ بإهما سنوات األخيرة تغير الزوج إطالقا 05تتميز بنوع من الرزانة والصمت،لكن في 
الصالة يقرض المال ألصدقائه من دون أن يتكاتب معهم،وعندما تلومه الحالة على تصرفه غير 
العقالني يفش كل غضبه على الحالة بالسب والشتم بل وحتى بالضرب وليس هد فقط المال التي تعبت 

مبالي  فيه الحالة بمالها وبجهدها الزوج كان يبدده أمامها في اللهو والسفر من بلد إلى أخر غير
بالزوجة واألبناء وبالعمل وخاصة لما اكتشفت الحالة بأن المال كان يسرفه على النساء فالعنف اللفظي 
والرمزي كان يحدث بسبب هده التصرفات المتهورة للزوج وليس هد فقط عندما السيولة المالية نفدت 

  وأيضا للتعارف مع النساء لجأ زوج الحالة لبيع العقارات الواحدة تلو األخرى لغاية السفر والسهر
كل هده الظروف المعيشية الصعبة وعدم تقدير الجهد المالي والجسدي للحالة أثرت بشكل سلبي للغاية 
على العالقة الزوجية بعدما كانت في غاية االنسجام والتوازن و ودفع الزوجة للشك والغيرة على 

زوج كان يحاور زوجته في كل كبيرة تصرفات زوجها ومغامراته الغريبة مع النساء وخاصة أن ال
للحاجة والعوز المادي  اوصغيرة وأيضا أن الحالة لم تفكر فقط في نفسها بل في أبنائها الدين تعرضو

من أكل ولباس ومن دون لوازم مدرسية،بل رفض الزوج أن يشتري ألبنائه مالبس العيد بعدما كان 
المحتاجين،باتت أسرته محتاجة من جراء  يعيش في رفاهية وكان بإلحاح من الزوجة يتصدق على

عبته بالمال في نزواته ومغامراته مع الرفقة المنحرفة في حين هد المال ازدهر بفضل مال وجهد 
كما سبق وقلنا في الحالة السابقة أن الطبخ قد يتدخل في افتعال العنف اللفظي الزوجي إلى حد  الحالة 

ة السابقة التي مازالت تحت عصمة زوجها في زواج مدته أكثر ما وهد تبعا لرد فعل الحالة ،حيث الحال
سنة أين الزوج ينتقد طريقة طبخ الحالة لكنها ال تعره أي اهتمام ألنها أصبحت تعرف مادا  24من 

يقصد الزوج من هده االنتقادات والعنف اللفظي المتكرر،والذي الهدف منه عدم إعطاءها المال 
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سنة والتي ال  15هده الحالة والتي هي أقل خبرة في الزواج التي مدته لكن ..أوإزعاج أبناءه الذكور
تعمل خارج البيت وال يوجد مع من تتحاور و تخفف من عنف زوجها أين عائلتها تقطن بعيدا عنها  
عكس الحالة السابقة التي تعمل وتتحاور مع زميالتها في العمل وأيضا تتلقى مساندة عائلية ألنها نقطن 

زوجها لطريقة تحضيرها للطعام ،أين قام بسبها وشتمها  انتقادلم تتقبل فهده الحالة  منها من القرب 
لم تتمالك أعصابها فقامت بتبادل العنف اللفظي مع زوجها بالشتم فقط وألول مرة  ةعليها فالحالوالكفر 

ليس في  وبذلك تعرضت للضرب حتى درجة الخنق لوال تدخل الحماة فالمشكلة إدن كما قلنا سابقا
  تواجد المال بالكثرة ولكن في كيفية إنفاقه من قبل الشخص كما يقال في المثل الفرنسي

L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître 
فال يجب أن يكون المال هو الذي يسير الشخص،بل الشخص هو الذي يسير بكل منطق وعقل ماله هو 

  ينفق؟ وعلى من ينفق؟الذي يعي ويعرف كيف ينفق؟ وأين 
  

  :الحالة الثالثة والعشرون
مثلما أن الظروف المعيشية المتواجد فيها الزوجين قد تؤدي إلى حدوث العنف بشتى أشكاله فإنها أيضا 
تؤثر إلى حد ما في التنشئة األسرية لألبناء بكيفية سلبية للغاية وبخاصة عندما ال يكون هناك استقرار 

فرد أخر من األسرة هو بمثابة المعيل األساسي لألسرة الزوجية وكان هد مادي للزوج وكان هناك 
الشخص ممثل في الحماة أي والدة الزوج المتسلطة المسئولة على تسديد نفقات البيت وحاجيات البنات 

، لذلك فالحماة هي التي اعتنت بتربية بنات الحالة مند أن كانوا صغار إلى غاية المرحلة الجامعية
التي تناسبها وخاصة أنشأتهم على عدم احترام وحب الحالة وعلى السماع فقط لكالمها من دون  بالكيفية

سنة والحالة تعاني من العنف الزوجي والحماة وحتى بناتها اللواتي هن من لحمها  24والدتهم  لمدة 
ولبناتها  تعرضت للعنف الرمزي لهده الحماة المتسلطة التي استخدمتها كخادمة لها أنهاكما  ودمها

عندما يشرب الخمر هد  أووليس هد فقط الحماة تعنف زوج الحالة عندما يقصر في مصاريف البيت 
األخير كان يفش كل غضبه في الحالة بالسب والشتم والضرب  المبرح عندما تتبادل الحالة العنف 

تشاجر معها ويطلقها  اللفظي مع الحماة  أين هده األخيرة تخبر ابنها بكل ما قالته لها الحالة لكي ي
فالحالة كانت على وعي بان الحماة كانت تريد أن تفصلها عن الزوج مثلما حرمتها من تربية البنات 

الضرب أصبح ال  أنلذلك كانت تتحمل قسوة وضرب الزوج من دون أن تتلفظ بكلمة مع الزوج كما 
انت سببه الحماة بالدرجة يخيفها ألنها تعودت عليه وأنها تعي أن ممارسة العنف من سب وضرب ك

المادي للزوج وإنفاق المال الذي يجلبه من العمل في  رلذلك عدم االستقرا.األولى ثم يأتي الزوج
ت كلها تشكل ظروف معيشية له ولبناته وزوجته كان وإعالتهاسكن الزوج عند والدته  وأيضاالخمور 

لرمزية على الحالة من قبل كل أفراد صعبة للغاية أين مرس العنف الجماعي بكل أصنافه المادية وا
  .العائلة
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  :الفرضية الثالثة
والتصورات التي يحملها الرجل على المرأة أشكال التصورات لدى الزوجين حول العالقة الزوجية  [

  ]العنف اللفظي والرمزي ضد الزوجة ممارسة إقباله على فيوالحياة الزوجية عالقة 
  
  :في إطار هده التصورات كل من تدخل :التصورات الجماعية للزواج 1

Mariage intermédiaire ou traditionnelle زواج الوساطة أو التقليدي  
Mariage forcé الزواج اإلجباري بالقوة ضد رغبة الحالة 

Mariage consanguin  العموم من نفس الفصيلة الدموية(زواج األقارب( 
 
  :التصورات الجماعية للزواج/أ

 :لوساطةالزواج بواسطة ا- 1

أي كلهن تزوجن ) 10) (8) (7) (3) (1(فيما يخص الزواج عن طريق الوساطة،تمثل في الحاالت *
زواجا تقليديا لكن البعد التصوري للحياة الزوجية يختلف بينهن فالحالة األولى رأت الزواج من حيث 

ونسب الزوج المستوى المادي وأيضا المستوى المادي من دون البحث عن أصل  المظهر الخارجي،
وعائلته منه بالرغم من الطريقة التقليدية الجماعية في الزواج إال أن الحالة اكتشفت أن الزوج يحمل 

الزوج خالل حياته اليومية  ت، وهدا ما تبرره سلوكياالحالةتصورات  تصورات متنافرة تماما مع 
الحالة كانت تتصور ونمط تفاعالته مع مؤسسة الزواج عامة ومع زوجته على وجه الخصوص حيث 

أما زوجها فيرى المسؤولية من طرف واحد وأن ... احترام حب، رعاية، الزواج مسؤولية وأبناء،
المرأة بالنسبة إليه مجرد خادمة مطيعة ومحققة لرغباته من دون رغباتها،وخاصة األمر الذي كان 

نشاطاتهم  في المرأةخل تتد أن األزواجيحدث الشقاق اللفظي الزواجي عند أغلب الحاالت هو رفض 
 ...من تأخيرات متكررة،نوم خارج البيت،اإلهمال المادي والمعنوي ألسرهم خارج البيت الزوجية

والدين نصفهم باألزواج الدين يرون أن  نخص بالذكر األزواج  الدين يتهربون من المسؤولية الزوجية
  .الزواج قيد

وأيضا عدم السؤال عن الزوج وعائلته واالكتفاء بما فالخلل حسب اعتقاد الحالة هو التسرع في الزواج 
من البحث والسؤال عن عائلة الزوج أو حتى معرفة األماكن المشبوهة التي كان  هو مادي وجمالي 

يتردد عليها الزوج من دون اإلكثرات للحالة التي يتصورها امرأة داخل البيت ال يحق لها التدخل في 
في غاية  كانت والوورؤيته لألشياء حتى ...ياته أو طريقة كالمهتصرفاته أو محاولة تغيير نمط ح

العنف واالنحراف الخلقي  والممثلة في شرب الخمر،الخيانة الزوجية،النوم خارج البيت،السب 
ضد الحالة التي  تمورسوجماعية عنيفة قد  ة، فرديورمزية إساءات لفظيةكلها  ...،الكفر،القذف

ثم بقبول  ألنهبحفظ كرامتها من قبل الزوج وعائلته  لالوساطة، كفياج اعتقدت قبل االقتران أن الزو
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وأن الرجل عندما يتزوج يصبح مسئوال على أسرة و يصبح ناضج بالتالي تناست أن نجد   العائلتين
 شخصيتين متطابقتين في التصورات من جهة من جهة أخرى اليجب على الفرد أن يسقط تصوراته 

ى وإن كانت هناك سابق معرفة بينهما فنبالك في وضعية الحالة التي األخر حتعلى الخاصة به 
  .من دون معرفته والسؤال عليه وعلى أسرته تزوجت في مدة ال تقل عن ستة أشهر

فهي  تتشابه مع الحالة السابقة في طريقة االقتران المبنية على الوساطة أما فيما يخص الحالة الثالثة
الشخص الوسيط كانت  األولىث الشخص الوسيط،حيث في الحالة تختلف عن الحالة األولى من حي
وأيضا تختلف من حيث البحث عن أصل ونسب الزوج وعائلته التي  الجارة أما الثالثة زميل العمل

صرحت الحالة بأنها عائلة محترمة ومحافظة،كما أن الحالة كانت على علم بذلك ألنه قبل الخطبة 
ناس ''كما يقال باللغة العربية العامية  لتحري عليه وعلى كافة أسرتهالرسمية قامت عائلته بالبحث وا

ممارس من قبل  رمزيا األغلب،أيضا تختلف معها في نمط العنف اللفظي الذي هو في ''فامليا،عاقلين
الزوج في العالقات الحميمة أي هو عنف رمزي فرديا يصعب على المرأة أن تكتشفه في الزوج 

المدة الزمنية بين الخطبة والزواج دامت تقريبا سنة كاملة وأيضا من خالل تلك المستقبلي بالرغم من 
أين الزوج لم يظهر في يوم من األيام ، المدة كانت تقتصر عالقتها بزوجها في الكالم في الهاتف النقال

،ميزاجي أي عكس ما كانت تتصوره من خالل بأنه فظ الطباع وعدواني في التعامل مع الجنس اللطيف
المه معها بأنه زوج متفهم ال يخلط بين المرأة المتزوجة والنساء األخريات اللواتي يسمون ببائعات ك

الهوى هد ما إستنتجناه من خالل تصريحات الحالة حول تصرفات زوجها العنيفة من خالل المعاشرة 
نت تتصور ،ألنها كا وخاصة أنها منحدرة من أسرة محترمة ومحافظةالجنسية  مباشرة بعد الزواج 

كلها تصورات بعيدة المدى ...بأنها سوف تتزوج برجل يؤمن بالتحاور مع زوجته،يحترم المرأة العفيفة
أين اصطد مت بزوج تصوراته للمرأة هي  لتصورات زوجها الذي أوهمها بالحب والتفاهم واالحترام،

ن الزوجين التحتاج إلى هو،علما بأن العالقة الجنسية بي بأن تكون بارعة في جدب الزوج مثلما يريد
  تقنيات وليست متجانسة هي فطرية غرزيةحسب معارفنا المتواضعة،وأن ممارسة الزوج العنف اللفظي 
من سب وشتم ولوم والرمزي من إحراج نفسي،تجنبها،نقدها باستمرار  وقهرها بسبب عدم معرفتها 

جعل الحالة  يمغامراته الذل وقدرتها على تحقيق رغباته الجنسية بالطريقة التي اكتسبها من خال
  .تصرح على هد النمط من العنف  الرمزي واللفظي عن طريق البكاء 

انعدام الثقافة الجنسية والتربية الجنسية في مجتمعنا الجزائري  أال و هو وهناك سبب نعتقد أنه مباشر 
 من األفراد التنشئة األسرية واالجتماعية على وجه الخصوص وأيضا تجنب البعض إطار عامة وفي

التحاور في مثل هده المواضيع لتخوف كل طرف من  رسميا المقبلين على الزواج من كال الجنسين
وخاصة مليئة بالشك و التي تتحول إلى انعدام الثقة بين الطرفين  بأن يبني عليه تصورات مسبقة األخر

نوثتها أين تظهر بصورة المرأة،حيث يعتبر خوضها في هده المواضيع الحساسة إساءة  كبيرة لها وأل
متحررة عوض أن تظهر بصورة المرأة المحافظة والمحتشمة،لذلك لهده األسباب وألسباب أخرى 
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 وعلى وجه الخصوص..متعلقة بنسبة كبيرة بالعادات والتقاليد والدين وأيضا  نمط الثقافة االجتماعية
جد هامة على  أنهابالرغم من  تمن الطابوها موضوع الثقافة الجنسية أو التربية الجنسية اعتبار

،الجامعة،المجال المدرسة، ،الروضة،المسجداألسرة رأسهممستوى كل المؤسسات االجتماعية وعلى 
لتفادي  أو على األقل التخفيف من االنحرافات و الجرائم الجنسية التي هي  اإلعالموسائل ...المهني

من حيث الذكور واإلناث وأيضا على  بصدد االنتشار  وممارسة ضد األفراد على اختالف جنسهم
أي  األولى،أما فيما يخص الحالة السابعة فالشخص الوسيط هو مماثل للحالة اختالف لفئة العمرية

الجارة لكن البعد التصوري للزواج والحياة الزوجية وأيضا المستوى التعليمي للحالتين يختلف حيث 
 اإلعجابقلنا  األولىالة لديها مستوى نهائي،تصورات الحالة لديها مستوى عال من التعليم أما هده الخ

الخوف من البقاء  بمظهر الزوج الذي هو من جمال الحالة ،والسابعة الدوافع الرئيسية لقبول الزواج
،لكن يتشابهان في شيء واحد أال وهو التسرع في الزواج سنة 35عانس وخاصة أنها كانت تبلغ 

استعداده الفعلي للزواج :الشخص الوسيط من دون التأكد منه من ناحيةمن قبل  لواالكتفاء بالكالم المنقو
أخالقه ،السن،الوضعية الصحية نفسيا وجسديا و مهنيا ،لذلك من خالل ما حصل لبعض حاالت 

،ألجل بناء أسرة والذي في الدراسة اللواتي اعتمدن على الشخص الوسيط والذي يعكس الكالم المنقول 
العوامل المباشرة في تشتيت األسرة،ألنه هو بحد ذاته عبارة عن عنف  لفظي واقع االمركان من بين 

رمزي والممثل في الكذب  الجماعي  ألسرة الزوج على الحالة وأسرتها وإخفاء الوضعية الحقيقية 
التي كانت طريقة زواجها مبنية على أساس الوساطة أين تصوراتها  للزوج هد ما حدث للحالة الثامنة

وجية والزوج المستقبلي كانت معقولة وبسيطة  والتي هي إتمام نصف  الدين  بشخص يخاف للحياة الز
اهللا ،لم تشترط المال  والجمال  بل كانت ترغب في الزواج من شخص  يخاف اهللا ،اصطدمت بماهو  
أغرب للتصور الذهني أن الشخص الوسيط امرأة التخاف اهللا  التي كانت تبحث على خادمة وممرضة 

الزوج الذي يعاني من مرض جنسي  وعدة أمور كانت الحالة تجهلها تماما قبل الزواج  والسبب ألخ 
لم تصدق هي وعائلتها الشخص الوسيط فحسب بل صدقت المجال التي تمت فيه يعود أن الحالة 

التعارف مع الشخص الوسيط والممثل في المسجد  كذلك ليس فقط في كالم الشخص الوسيط بل في 
اللواتي  باألخواتن الحالة كانت مرشدة في المسجد ترتدي الجلباب ملتزمة تحتك كثيرا أل مظهره

دوي وازع ديني قوي لذلك لما ،اعتقدت بأن كل المتجلبابات صادقات،ملتزمات أي اللباسيرتدين نفس 
كانت الشخص الوسيط تتردد على المكان وترتدي نفس اللباس وتحتك بزميالت الحالة تصورت الحالة 

لم تشك الحالة في كل ما قالته لها ،أنها إنسانة متدينة،محترمة وخاصة لما طلبتها للزواج من أخ زوجهاب
التي كانت كلها بمثابة  المسؤولية االنضباطمن حيث الصالة،العمل ، بخصوص زوجها المستقبلي،

ال عنه كما أن الحالة اقتصرت طريقة بحثها عن أصل ونسب الزوج في السؤأكاذيب  خطيرة جدا 
المسجد فقط أين األخوات قمن بتزكية حول الزوج وعائلته بأن الشخص الوسيط  محترمة والزوج 

التي كانت من المفروض أن  متدين،من دون التأكد الفعلي أو حتى معرفة الوضعية الحقيقية للزوج
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الحالة تختلف  أما فيما يخص الحالة العاشرة هده تتقصى عنه خارج المسجد أي في مكان إقامته،جيرانه
 18تزوجت وهي تبلغ من العمر  ثعن الحاالت اللواتي ذكرنهن كونها أصغرهن في سن الزواج، حي

سنة وأيضا تختلف في نمط الخلفية األسرية للحالة،ألن الحاالت اللواتي سبقن كلهن منحدرات من 
روابط األسرية وأنها عائالت متزنة ومتفهمة ومحافظة، عكس هده الحالة المنحدرة من عائلة مفككة ال

عانت من عنف وقسوة زوج األم و اإلخوة الذكور الدين كانوا فارضين على الحالة وكل أخواتها 
هي ظروف تنشئوية  الرقابة المتشددة والمنع من الخروج،وكذلك عيشها في ظروف معيشية صعبة
على الحاالت اللواتي  ومعيشية أترث بقوة على الحالة في تصوراتها للزواج والحياة الزوجية تختلف

تزوجن بواسطة الوساطة،حيث الرجل يعني بالنسبة لها المال فقط،ال يهمها السن واألخالق والمظهر 
المهم أن يكون إنسان غني جدا لكي يخرجها من حياة الفقر،فهي كانت تتصور أن المال هو الذي يحقق 

صور نفسها المرأة المطيعة ألوامر الزوج السعادة الزوجية والفقر هو سبب لتعاسة والطالق،كما أنها تت
من دون نقاش،و يجب أن تكون جميلة لكي ال يفكر في أن يعيد عليها الزواج ولكي يدللها ويشتري لها 

  هده هي الحياة الزوجية والرجل بالنسبة للحالة...ماتشاء من المجوهرات واللباس
زوجت صغيرة ليس فقط بسبب الفقر ولعنف األسري المتكرر الممارسة عليها بل أيضا كانت تكما أنها 

  وتبقى من دون زواج 30لديها رغبة قوية في الزواج مبكرا،خوفا من الوصول إلى سن 
فالسعادة الزوجية ال تحدد فقط بوجود وسائل الرفاهية المادية من دون مشاعر الحب واالحترام بين 

سنة،يعني أن سوف يخلق تباعد كبير في نسق  22سن الزوج مع الحالة  بحوالي  دتباع الزوجين أيضا
التصورات بين الزوجين وخاصة أنه شخص يفضل أسرته على الحالة ويحتقرها هي وعائلتها ويسبها 
ويشتمها علنيا أمام عائلته يراها امرأة غير ناضجة وفوق كل هده اإلساءات العنيفة يشك في أدنى 

،منه تصورات زوجها للمرأة هي خدمة جميع أسرتها بدون ككلل وملل  ن تصرفاتها اليوميةتصرف م
  .وأيضا الطاعة العمياء،البقاء في البيت أي يعتبرها شيء يمتلكه ويتحكم فيه مثلما يريد

نرى بأن التنشئة األسرية العنيفة للحالة كيف اكتسبت من خاللها مجموعة من التصورات لحياة زوجية 
ية من نسج الخيال واألفالم البعيدة عن الواقع والعرف االجتماعي،ألن الزواج ال يستقر بماهو مادي مثال

كل األسر المتواضعة والفقيرة تعاني العنف ألن هناك من بين األسر المتواضعة  ةفقط وليس بالضرور
مية وليس كل األسر من تلقت تنشئة متوازنة مبنية على الحب والقناعة والصبر على مشاكل الحياة اليو

نماذج بعض من  الغنية والتي تعيش في رفاهية ال تتعرض للمشاكل والعنف بين أفرادها بدليل لدينا
أشد صور العنف اللفظي والرمزي بل وحتى  اللواتي عانينمنحدرات من أسر ميسورة الحاالت ال

لمادة والطمع واالستيالء على البدني ألن هناك بعض العوائل الغنية من تلقى تربية أسرية مبنية على ا
وأيضا احتقار العائالت الفقيرة مثلما حدث لهده الحالة التي اعتقدت أن  كل الممتلكات واحتقار البنات

المال و الجمال هو كل الشيء للسعاة الزوجية والتخلص من العنف األسري التي عانت منه في أسرتها 
،بل تعرضت ألشكال عديدة من العنف البدني و لكنها بتصوراتها هده هي لم تتخلص من العنف 
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والرمزي واللفظي الفردي والجماعي حول عائلتها وحول وضعيتها األسرية المزرية وشكل مسكنها 
  .العائلي

  
  :الزواج بالقوة /2

والذي يعني تدخل األهل في تزويج الخالة بالقوة من دون رغبتها   13والحالة  11لدينا حالتين الحالة 
سنة وكان ذلك من تخطيط  17يث الحالة الحادية عشرة تزوجت وهي تبلغ من العمر في الزوج،ح

وتدبير خالها،ون دون أن يأخذ بعين االعتبار مرضها المزمن يتطلب العالج الدوري لذلك نعتبر هده 
الممارسة نوع من العنف الرمزي على الحالة،وخاصة أن الحالة لم تتلقى العناية من أسرتها مند 

وخاصة عندما كانت تعالج،والذي يعني محاولة التخلص من الحالة عن طريق إرغامها  طفولتها
كل مالها وأيضا  وأخذبالزواج بالقوة من شخص غير مؤهل للزواج،الذي استغل عطفها ومرضها 

أنه  شمن الحالة ألنها كان يع انتقممجوهراتها وخاصة عندما صرح لها أنه تزوج بها نزوة فقط وأيضا 
نحن ال ننكر أن هد النمط من  الزواج كان ممارس في إطار األسرة التقليدية لكن  زواج بهرفضت ال

ليس بالشكل الذي هو عليه حاليا ،ألنه في تلك الفترة المرأة كانت تعي تماما أن الزواج ينظم من قبل 
تها من دون الزوج الذي تختاره لها أسر أسرتها حيث عيب أن تختار بنفسها،كما أنها ال يحق لها رفض

  سبب وخاصة أن األسرة التقليدية كانت تتحرى على أسرة الزوج وعلى الزوج وتفاصل حياته اليومية
ما يعيب الرجل في  ث، حيلالمهم أن يكون إنسان صالح لديه وسمعة جيدة مع األفراد وأيضا يعم

تها في سن مبكر أو التقليدية في تزويج بنا األسرةاألسرة التقليدية هو جيبه،وسبب إشراف الكامل 
ألن الزواج هو حصن لها ولعائلتها  13و 12مباشرة بعد سن البلوغ الذي قد يكون في حوالي السن 

كرامة وشرف عائلتها وخاصة الخوف من بقاء الفتاة من دون زواج إن لم  يحفظالزواج  وخاصة
تدخل في  األشياءهده كلها ..وهي في كامل قوتها الصحية اإلنجابتتزوج في سن كبكرة وأيضا لغاية 

التصورات الجماعية التقليدية للزواج،لكن نعود ونقول أنها تغيرت في إطار األسرة الحالية وأنها  إطار
وتباين تصورات كل أسرة  األسرية ةبالتركيبوهد االختالف بحد ذاته متعلق  آلخرةمن أسرة  تختلف

 ةالمرأأي الزواج بالقوة حيث في القديم للزواج ونمط االرتباط هد حتى ولو كانت الطريقة متشابهة 
كانت تهيئ لبناء أسرة متكاملة من حيث الدور وأسلوب التعامل مع أسرة الزوج بكل صمت وتكتم 

ل كلتجنب كل أشكال العنف،بل كانت تنشئ على محاولة التكيف والتصدي في نفس الوقت لكل مشا
نمط التقليدي المبني على تصورات جماعية وبين واألسرية،ال يمكن أن نشابه بين هد الالحياة الزوجية 

زواج هده الحالة بالقوة التي كانت تمثل بالنسبة لعائلتها عبئ كبير وخاصة أنها كانت تعاني المرض 
المزمن وكانت تحرم من األكل والكالم مع أفراد أسرتها،يعني أنها من العنف األسري الحاد إلى العنف 

،ال يحترم المرأة ةمسؤوليلعنف اللفظي والرمزي،ألن الزوج يفتقد ألدنى با المليءقسوة  األكثرالزوجي 
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ى دلك السب والكفر العلني أمام المأل في المستشفى،الزواج بالنسبة له نزوة عابرة أكبر دليل عل
  عشرة هي أيضا ذات خلفية معنفة لفظيا وبدنيا الثالثةالحالة واستغالل لمال المرأة،لتحقيق نزواته،أما 

جد هناك مجاال للتعليم والعمل هي وأخواتها البنات اللواتي يكبرونهم  سنا أي أنشئت في بيت ال يو
 األمالذكور وأيضا من طرف  اإلخوةمشحون بالعنف والعقد والشتم االحتقار،الضرب من طرف 

كلمة ء واليهي تقرر كل ش األمالذكور ،لذلك كانت  وألبنائهالمتسلطة على البنات والوالد،الراضخ لها 
وعندما  لها،فأجبرت الحالة على الزواج من الجاني الذي كانت تكبره بثالثة سنوات واألخيرة األولى

رفضت بالقول ال تعرضت للسب والضرب ولعنف من طرف األم،فالحالتين تعرضن للعنف الرمزي 
  .واللفظي والبدني للزواج،فهن ضحايا أسرهن المعنفات الدين أجبروهن على الزواج

  
  "بالتراضي وبالقوة": ج األقاربزوا/3

الزواج الداخلي من نفس القرابة الدموية،لكنهن يختلفان من حيث الكيفية التي  يتشابهان في هناك حالتان
األسرة من زواج الحالة بكلتا الطريقتين،و تتمثلن في الحالة السادسة  عحصل بها الزواج وأيضا دواف

ادسة تزوجت عن طريق التراضي بين العائلتين والطرفين والحالة الرابعة ولعشرون،حيث الحالة الس
تتصف بازدواجية الثقافة الفرنسية والجزائرية والمنحدرة  الزوجين،هده الحالة التي بهماوالذي نعني 

صدقت،الذي تظاهر لها بالذهنية المتفتحة  كانت مخطوبة لقريبها مدة سنة كاملة من عائلة ميسورة
ورات من حيث خروج المرأة،السفر،اللباس،والتفاهم والحب وخاصة والتقارب في األفكار والتص

التحرر أي تفاعل معها قبل الزواج بنفس تصوراتها وأرائها للزواج والزوج وأيضا الحياة الزوجية لكن 
بعد الزواج بأقل من سنة،و بسبب خالف بسيط مع والد الحالة حول المال،أظهر الزوج تصوراته 

المرأة ال يجوز لها ية التي هي عكس ماكان يتظاهر به قبل االقتران تماما،الحقيقية للحياة الزوج
الخروج أو حتى الذهاب عند أسرتها مهما كانت الظروف فهي يجب أن تطيع الرجل في كل الشيء 
وخاصة بعدما رفض والد الحالة إعطاءه المال وكأنه شكل من االنتقام من الحالة بقطعها عن أسرتها 

ئول والزواج ال يشكل له أي قيد في ممارسة نزواته و مغامراته مع النساء من دون كما أنه غير مس
االهتمام بالحالة التي يعتبرها مجرد شيء في بيت،كما أنه ال يتحاور معها مثلما كان من قبل الحالة 
ا فسرت هد التغير السريع والمفاجئ للزوج بعد الزواج،بأنها تزوجت مع رجل كان يطمع في مال والده

المادية من جهة وأيضا ليس هد فقط اكتشفت بأنه زير نساء ال يحترم المرأة و ال  همشاريعقق حلكي ي
تعني له الحياة الزوجية شيئا مهم يحتاج للتضحية والمسؤولية مثلما كان يوهمها ويكذب عليها فقط لكي 

نفسه ويعتني بها من حيث  تقبل االقتران به ليصل إلى مال الوالد،وأيضاأكتشفت بأنه إنسان أناني يحب
التي  كل األشياءويحرم الحالة من  واألكل ويبدد المال في الخمر والمخدرات ومعاشرة النساءاللباس 

،فالزواج بالتراضي قد يكون عنف تعودت عليها في أسرتها بمعنى أن الجاني حول حياتها إلى جحيم
  أن طريقة الزواج التي كانت تبدوا إيجابية مخفي غير ظاهر بالنسبة لهده الحالة وعائلتها،بالرغم من 
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التي قامت على أهم عامل أال و هو التراضي والتفاهم،لكنها في حقيقية األمر كانت تخفي الكثير من 
العنف الرمزي الممثل في الكذب،االفتراء،الطمع واالنتقام ،الخيانة،السيطرة،االحتقار،المنع من 

من خالل ترجمة تصورات الجاني إلى ممارسات ال تعد وال  هد مااكتشفته الحالة..الخروج،الزيارة
الحالة من كل األمور واألفعال التي كانت  تحصى ألشكال العنف من ترهيب،تخويف،تجويع،منع

تمارسها قبل الزواج وهد حتى في أبسط األمور هي تصورات متباعدة تماما لتصورات ورؤية الحالة 
اهم والمسؤولية وخاصة االحترام المتبادل والصدق على للزواج الذي كان محصور في الحب والتف

  .وجه الخصوص
مثل الحالة السابقة لكن ليس  األقاربهو زواج  الذيأما فيما يخص الحالة الرابعة والعشرون،

بالتراضي بل بالقوة أي هد النمط من العنف اللفظي والرمزي يختلف بينما،حيث في الحالة السابقة كان 
خفي  الممثل في الكذب واالفتراء على الحالة من قبل الزوج لغاية الزواج بها من العنف الرمزي الم

أجل المال ،أما هده الحالة فالعنف قبل أن يمارس عليها من قبل الزوج وأمه،مورس عليها من قبل 
والذي نعني به العنف اللفظي والرمزي العلني الظاهر،وخاصة أنها كانت على  عائلتها بطريقة علنية

مادية تتعلق بالميراث العائلي أي  ألغراضالزواج من شخص من خارج العائلة،أين والد الحالة  وشك
من دون علم ورغبة الحالة التي كانت مسافرة خارج الوطن،كما  الخطبةالعائلي قام بفسخ  اإلرثحفظ 

واج لكن ، الحالة فعلت المستحيل إلبطال الزوحضورهاأن الخطبة الرسمية تمت أيضا من دون علمها 
لكنها تعاني من  زوجهاباءت بالفشل،وبمأنها كانت تعيش في رفاهية مادية سواء في عائلتها أو عائلة 

لتأخرها  يكترثالحرمان العاطفي واالهتمام من قبل زوجها  كونها ال تشعر برجولته ال يغير عليها وال 
بمعنى أنها تفرض على الحالة هده الخصوصيات الزوجية تتدخل فيها الحماة بقوة وبعنف    عن البيت

يرى المرأة من  فهو الرقابة الشديدة ،أما الزوج يعاملها ببرودة كبيرة أين يشعرها بأنها مجرد شيء 
جانب واحد أال و هو الجمال الجسدي من حيث الرشاقة أين الحياة الزوجية يحصرها في النوم والعمل 

ويشتري له ما يشاء أما  ابنه،فهو يلعب مع  اإلناثوليس هد فقط فالزوج يفضل الذكور على  فقط 
البنت يهملها تماما،من هد المنطلق توصلنا من خالل تصريح الحالة أن التصورات نحو الزواج هي 

كما أننا ال نستطيع الجزم بأنها تزول ألنها خاصة بكل فرد وبدليل أن ظهور  تماما تصورات غير تابثة
ال التصورات الجماعية فهي كما أشرنا إليها حسب مفهوم المثالية ال يعني إطالقا زو تالتصورا

بمجرد معرفته لسبب أن يكيفها مع تصورات إنسان أخر يستطيع المرء دوركايم  متداخلة فيما بينها 
رضخت المباشر للعنف اللفظي والرمزي ألن هده الحالة بعد االقتران بقريبها بالقوة،مع مرور الوقت 

الدة االبن االول كما أن زوجها لم يكن ضد فكرة العمل،حيث ترك الخيار الواقع وخاصة بعد و لأل مر
  .ألنها تعيش في رفاهية مادية األبناءللحالة التي قررت بعد الوالدة التفرغ لتربية 

واألنيقة غيرت تصوراتها حيث خشيت من أن زوجها يحب المرأة الرشيقة  أنلكنها عندما اكتشفت 
تعمل على قلة حركتها ونشاطها وبالتالي تصبح بدينة أين الزوج يصبح فكرة  البقاء في البيت سوف 
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يتجنبها مثلما فعل لها بعد الوالدة،وأيضا كما أنها غيرت فكرتها نحو العمل ليس لهد السبب فقط،لسبب 
أخر والممثل في الهروب من الحماة المتسلطة التي تتفنن في افتعال المشاكل والعنف بين الزوجين 

،بهده الكيفية الحالة تعمل على التخفيف من حدة العنف الزوج  و والدته، ألنها ببساطة بشكل متكرر
 ورؤيته للمرأة من خالل ردة فعله عند زيادتها في الوزن واعية ومدركة لتصورات زوجها للزواج

بتصرفات زوجته لكنه في  مدركة بأن الحماة تمارس عليها ضغط ورقابة ألن ابنها ال يكترث اوأيض
بأن الحالة تخلصت من العنف  يعنيال لكن هدا ،مقابل يترك أمه تتدخل في كل كبيرة وصغيرةال

جذاب،ألنها  الرمزي واللفظي الممارس عليها من الطرفين بمجرد خروجها للعمل والظهور بشكل أنيق 
 في قرارة نفسها كما صرحت لنا عن تصوراتها للزوج والحياة الزوجية مازالت تطمح إلى زوج 

هما،يتحاور معها يشعرها بأنها ذات وليست جسد فقط،أيضا هي تطمح بأن يعيرها زوجها البعض من يف
الشكل فالحالة تحاول أن تتكيف مع  يهدا، االهتمام بها وبابنتها التي يتجنبها ألنها بنت وليست ذكر

  تصورات زوجها للحفاظ على الرابطة الزوجية،
  

  بواسطة التعارفالزواج :التصورات المثالية للزواج/ب 
 الثانية،الرابعة،التاسعة،الثانية عشرة،التاسعة :تمثل هد النمط من الزواج في كل من الحاالت التالية

سنوات سبع  كانت تعاشر زوجها السابق لمدة للحالة الثانيةبالنسبة  عشرة،العشرون،الثانية والعشرون
القة غير الشرعية قبل الزواج،الحالة تبعا أهلها،لكن أهل الزوج كانوا على اعلم بهده العمن دون علم 

سنوات من التعارف سوف تكلل بالزواج وهي دليل على الحب  سبعلتصوراتها المثالية للزواج أن مدة 
المتبادل بين الطرفين الذي يستطيع أن يتصدى لكل المشاكل بعد الزواج،المهم عند الحالة هو إنهاء هده 

هل الزوج بهده العالقة كان رد فعله سلبي، أي هي ممارسة منبوذة العالقة بالزواج الرسمي،لكن علم أ
من قبل العرف الدين والذي يعني بالمعني السوسيولوجي هو رفض متعلق بالتصورات الجماعية 
التقليدية الذي يعكس التنشئة األسرية المتحررة أو غير سوية للحالة ،ويعكس أيضا أصل ونسب العائلة 

عائلة الزوج الذي فيما بعد تحول إلى عنف رمزي حاد جدا  رضىدون  منه حصل الزواج لكن من
فقط لفسخ الزواج،يعني أن التصورات المثالية للزواج  على شكل رفض وانتقام،حرمان من كل شيء

إجتماعية   ةمبني على رابط الزواج أنكانت أضعف من أن تقاوم التصورات الجماعية التي ترى 
لى رابطة ثنائية أساسها التعارف واالنحراف األخالقي،وخاصة أن أساسها الدين والعرف وليس ع

الزوج كان يعاني من البطالة الموسمية ويعيش عالة على أسرته ،ال يساهم في مصاريف البيت 
فالزواج يكاد أن ينحصر في مثل هده العالقات غير الشرعية قبل الزواج في تحقيق نزوات كال 

كليهما بحقيقة الزواج أو باألحرى الحياة الزوجية الفعلية التي  الزوجين،و بمجرد أن تتحقق يصطدم
االحترام المتبادل بين العائلتين،لذلك يستحيل أن  تتطلب المسؤولية والتي خاصة يجب أن تؤسس على

يبنى الزواج من منظور تصوري فردي بعيدا عن المجتمع ونظمه التقليدية المتوارثة من جيل إلى 
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على أساس الحب المثالي الذي يسبق االحدات والذي أصبح ال يتصف بالديمومة  جيل،فالزواج ال يبنى
بقدر ما يتصف بالفشل أمام المشاكل الزوجية والعائلية التي تتعدى ارتباط شخصين إلى ارتباط 
عائلتين،وأيضا غالبا ماينتهي بالطالق ألنه حصل هد النمط من الزواج ضد رغبة العائلة عامة والحماة 

إنسان غير مؤهل وقادر على إعالة نفسه كيف له أن  هو بحد ذاته الحالة  يس هد فقط فالزوجخاصة،ول
؟ منه تصورات الزوجين للزواج والحياة الزوجية هي تصورات بعيدة كل البعد عن الواقع يعيل أسرة

ف وعن المجتمع هد ما أدى إلى ممارسة العنف اللفظي والرمزي والبدني من قبل الزوج وأيضا العن
اللفظي والرمزي من قبل عائلته كلها  لنصل إلى فكرة أن التصورات المثالية شيء والواقع المعيشي 

  شيء أخر متعلق بماهو جماعي
وأن التصورات التقليدية غالبا ما تتصدى للتصورات المثالية،ألن األولى ممارسة في الواقع ومعترف 

،لذلك فالصورة التي في الخفاء والدليل أنها تمارس  عيةبها أما الثانية فهي وكأنها خرق للقوانين االجتما
تحملها أسرة الزوج على الحالة أنها غير محترمة ولم تحترم عائلتها وأنها معتادة على التعارف مع 
آخرين لذلك فهي ال تستحق التقدير واالحترام والعيش معهم،منه كان العنف الرمزي واللفظي الحل 

  .أشهر 06من الحالة عن طريق الطالق فكان لها ذلك في مدة أقل من  الوحيد لهده األسرة للتخلص
  

هذه الحالة تشبه الحالة الثانية في طريقة الزواج بواسطة التعارف الذي كان يعني  أما الحالة الرابعة
،لكن هناك اختالف بين الخلفية األسرية واالجتماعية لكلتا الحالتين للحالتين الزواج الذي ينتهي بالحب

لرغم من أن حياتهن الزوجية بنيت على أساس التصورات المثالية،ال يعني أن تكون التصورات با
المثالية للزواج بين الحاالت متجانسة ومتشابهة،فهي تختلف من حالة ألخرى تبعا للتنشئة األسرية 

اين الرؤية كلها تعمل على تب..والمكانة االجتماعية،المستوى التعليمي وخاصة فارق السن بين الحالتين
  .للزواج والحياة الزوجية وحتى الشريك

لكن بالرغم من وجود تشابه واختالف في نمط تصورات الزواج المثالية،إال أنه أي الزواج المبني  
على أساس التعارف في مجتمعنا الجزائري من حيث الدين والعرف مهما اختلفت المكانة االجتماعية 

ومفككة دد حياتها قبل الزواج وبعده  كما أنه له أثار خطيرة للمرأة خاصة ألنه يشوه صورتها ويه
سنوات مثلما  04للحياة الزوجية وخاصة إذ ما تعلق األمر بتعارف الرجل مع امرأة مطلقة وتكبره ب

حدث لهده الحالة التي تعرضت للعنف لزوج وعائلته وخاصة أنه االبن الوحيد أين اتفق هو والحالة 
ء وضعيتها المدنية أي أن ال تصرح لوالدته بأنها لها خبرة في الزواج وأيضا قبل االقتران على إخفا

بأنها تكبره ألنه يعي تماما أن عائلته لو عرفت الحقيقة سوف لن تقبل الزواج وأن األمر سوف يبقى 
على أساس التصورات المثالية والممثلة في تقبل الشريك  اسر بين الزوجين الدين من المفروض تزوجو

لكن بمجرد أن حدث أول شجار لفظي بينهما أخبر   عيوبه ومحاسنه وأيضا الحب والتضحيةبكل 
الزوج الوالدة باألمر وكانت بداية العنف اللفظي بالسب والشتم الموجه للحالة ولعائلتها أيضا العنف 
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ل في الرمزي من منع من األكل والتهميش وأيضا أخد العنف بعدا أخر أال وهو العنف الطقوسي الممث
،لكن الحالة لم تريد االستسالم تصورت أن العنف اللفظي والبدني السحر لكي تنفصل الحالة على الزوج

الزوجي سببه الحماة والسكن تحت نفس السقف،لذلك قررت لوحدها بأن تستأجر بيت وتبتعد عن 
لزوجي ،لكن هد التصور والفعل ضاعف من حدة العنف ااالمشاكل والعنف الجماعي الممارس عليه

والحماة ألن الزوج ببساطة شخصية خاضعة،أين اكتشفت هده األخيرة أنه طرف فعال ومشارك للعنف 
التي كانت تتعرض له في بيت أهله وفي البيت المستأجر،كونه يحب الشجار مثل النساء،أيضا نقل 

  .الكالم والمواجهة علنيا
 واقع تعرضت له الحالة وال يبنى على فالزواج ال يبنى على أساس الكذب الذي يؤدي إلى العنف،وهد

إخفاء أمور أو مقاييس اعتدنا عليها إلتمام الزواج،والمتمثلة في قضية السن وضعية المرأة مطلقة 
ألن هد التكتم أو الكذب الذي هو بحد ذاته عنف رمزي ولفظي،قد يحلل ويفهم من قبل ...عزباء أرملة

الكراهية و الحقد بين األفراد مثلما حدث للحالة من  األخر على أنه غش تالعب،خداع والدي قد يزرع
عنف لفظي طقوسي بدني،كما أن فكرة االستقالل السكني للحالة بأنه عامل من عوامل القضاء على 
العنف بشكله العام تعكس تصور مثالي الذي مفاده أن الحالة بهده الطريقة تستطيع أن تستفرد بالزوج 

بأنه لو لم يكن يحبها لما تزوج بها وهي تكبره وأيضا مطلقة لذلك فإنه وتؤثر عليه ألنها تتصور أيضا 
،ألنه سوف يكون بعيد عن تحريض عائلته األحسنبيت سوف يتغير سلوكه نحو  رتستأجبمجرد أن 

لكن تصوراتها المثالية التي تخصها هي من دون زوجها لم تتحقق،ألن الزوج ال يريد أن يعيش بعيد 
كس تصور زوجته التي تحب اإلنفراد بالسكن الزوجي التي اعتقدت أنه وهو تصور ع عن أسرته

سوف ينهي العنف لكن تصورتها باءت بالفشل،ألن الزوج التي كانت تتصور أنه يحبها ويدافع عنها 
  وأنه ضحية كان سببا مباشرا في حدوث العنف  اللفظي والرمزي عند أول مشكلة زوجية عابرة

لذلك بناء أسرة على أساس التعارف ...م للرجولة،عكس ما كانت تضنينعدبأنه  اكتشفتكما أنها 
  وأيضا على أساس تصورات طرف دون األخر أو محاولة إخضاع طرف لتصورات طرف أخر

التي تزوجت بقريبها من دون رغبتها أين حاولت  24لغاية حل النزاع الزوجي مثلما الحظنا في الحالة 
بها من حيث الجمال والرشاقة، وأيضا مواصلة العمل ألن الزوج التمثل لتصورات زوجها لكي ال يتجن

بالنسبة لهده الحالة األمر يختلف ألن الحالة  نللحفاظ على نشاطها وحيويتها لك ليس ضد فكرة العمل 
هي التي أردت أن يتكيف ويمتثل زوجها لتصوراتها المثالية أين في العرف المرأة هي التي ترضخ 

بمفردها،بالرغم من العنف  تأيضا ال يجوز في العرف أن تتخذ المرأة قرارا،و للرجل وليس العكس
لذلك ظهرت الحالة بهده الصورة أنها تريد أن تسيطر على الرجل التي تعانيه من أسرة الزوج 

وخاصة أن مبادرة االستقالل في المسكن لم تكن ثنائية بل كانت  لكي تبعده عن عائلته هوتستفرد ب
  . فردية
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الذي كان زواجها على أساس التعارف مثل األخريات  اللواتي كن يتصورن أن  حالة التاسعةأما ال
نجاح الحياة الزوجية هو الحب قبل الزواج، أين الزوج تظاهر بالتفاهم والمودة للحالة ألنها ذات مكانة 

بالدرجة إجتماعية ومهنية عالية وأيضا تملك بيت وسيارة،فالغرض من االقتران بها هو غرض مادي 
وليس معنوي مثلما كانت تتصوره الحالة قبل االقتران،حيث اكتشفت ذلك مباشرة بعد الزواج أن  األولى

م من أنه يعمل إال أنه يترك الحالة غ،ال يساهم في مصاريف البيت وأيضا بالراستغالليالزوج إنسان 
زوج اتجاه الحالة واتجاه وحدها تتخبط في كل نفقات البيت،منه من خالل هده التصرفات العنيفة لل

وخاصة عندما العنف اللفظي والرمزي إلى اكتشفت وتيقنت الحالة بان الحب غير متبادل بيناهما، األبناء
شكله العلني أمام الناس والجيران، لجأت الحالة لقبول طريقة التعارف وممارستها لسبب متعلق بخوفها 

ا وأيضا لديها بيت خاص بها فقررت االرتباط من البقاء من دون زواج وخاصة أنها أكملت دراسته
،المهم أن يكون الشعور متبادل بينهما الممثل في الحب والثقة لتجاوز كل العقبات شخص،يطلبها بأول

وعوائق الحياة الزوجية،هي تصورات تنفرد بها الحالة من دون زوجها الذي يختلف في تصوراته 
ى تحقيق كل نفقات البيت من أكل وكهرباء ومتطلبات للحياة الزوجية، أين يرى المرأة مسئولة عل

األبناء وكأنه يعفي نفسه من المسؤولية الزوجية،وخاصة أنه يعمل لذلك الغاية من الزواج هي غاية 
مادية استغاللية،أن الحالة رافضة لهده الحياة الزوجية التي من خاللها يحدث عنف لفظي متبادل بين 

 قبل االقتران أنها سوف تقوم بدور مضاعف دورها ودور زوجها الزوجين ألن الحالة لم تتصور
  .لمتنصل من مهامه الزوجية

  
بالرغم من أنها  طريقة تعارفها تبدوا غريبة نوعا ماهده الحالة  الحالة الثانية عشرةأما فيما يخص  

والتقاليد للزواج مخالفة للعادات  اتصوراتهإال أن ،تتشابه معهن بأن الزواج يبنى على أساس الحب
هو الذي يقدم المهر للعروس لكن مع هده الحالة حدث العكس،  ،ففي العرف االجتماعي الزوج والدين

  .الزوج وعائلته للحالة  وكان ذلك باستغالل
حيث الحالة هي التي اشترت مهرها بنفسها من ذهب ومال وقدمته للزوج لكي يتظاهر أمام عائلتها بأنه 

و ليس هد فقط كل تكاليف الزفاف كانت من مال الحالة كما أن الحالة لم هو الذي اشترى لها المهر 
الزوج كونه عاطل عن العمل الحالة لغرض إتمام  اتخبر أهلها بقضية المهر،كما أنها بعدما رفضو

  الزفاف كذبت على عائلتها وقالت لهم بأنه وجد عمل ألنها كانت تعتقد بأنه كان يحبها والمبرر الثاني
،كما أنه قبل الزواج بها بالرغم من أنها تكبره في السن كما أنها كانت قى من دون زواجلكي ال تب

تتصور أن الشيء الذي أعجبه فيها طريقة لباسها واهتمامها بنفسها وأيضا السيارة والمال هي تشبه 
لزوجية الحالة السابقة التي مازلت تستغل ماديا من طرف زوجها الذي يعمل وغير المبالي بمسؤوليته ا

لكنها تختلف معها في أمر واحد أال وهو أن هده الحالة الزوج ال يعمل عاطل عن العمل وأيضا الحالة 
السابقة تسكن مع زوجها في منزلها الخاص أما هده الحالة تعيش مع أسرة الزوج،بمعنى أنها تعاني 
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الخاطئ للزواج أين ،فالحالة بتصرفها المثالي وعنف زوجي وأسري مضاعف كونها تنفق على أسرتين
خرقت لقوانين العرفية التي تحفظ كرامة وعفة المرأة،أين الدين اإلسالمي شرع لها حقها في المهر 

بذلك تصرفت من تلقاء نفسها  يحتى ولو كانت غنية ،فالقوامة للرجل ويستحيل أن تكون للمرأة فه
ى أساس التعارف والحب كفيل ومن دون إخبار أهلها فقط ألنها كانت ترى بأن الزواج الذي يتم عل

  بتحقيق السعادة الزوجية وأن زوجها يشاطرها في التفكير والتصورات لكنها اصطدمت بماهو أسوء
  أن زوجها الحياة الزوجية بالنسبة له هي الرفاهية المادية وتوفر المال بدون انقطاع من طرف الزوجة

  .التي عودته على المال وجعلته يبتزها هو وعائلته
  
هي تلك الحالة التي عانت من طفولة جد قاسية، التي تزوجت في  الحالة التاسعة عشرةفيما يخص  أما

قادر على  حيث كانت تتصور أنه رجل برجل أخفى عليها قضية زواجه وأنه لديه أطفال  21السن 
سئول م وأيضا كانت تعتقد بأنه ولم يحرك ساكنا أمامهوقامت بشتمها  أختهحمايتها وخاصة لما جاءت 

  .يحب األبناء تزوج بها لكي يخفف عليها وينسيها العنف االجتماعي التي عانت منه في منزل المربية
كانت لغاية اللهو  يبهاو التمن االرتباط  ودوافعه ،الحقيقية  لكنها بعد الزواج اتضحت للحالة تصوراته

أة عندما تريد أن تتزوج أن والعيش فقط من دون أشياء أخرى التي كانت تتصورها الحالة مثل أي امر
 تكلل العالقة الزوجية باإلنجاب لكنها تحولت حياتها الزوجية إلى جحيم بمجرد أن أخبرته بأنها حامل

،ألنه مثلما أخبرها أنها تزوج بها لكي يعيش وينسى مشاكل الطفل فهذذها بالطالق إن لم تقوم بإجهاض
ق ترى الحالة بعدما حدث لها في حياتها االجتماعية من ،من هد المنطلاألبناءالحياة وليس للعمل وتربية 

عنف وحرمان وأيضا العنف اللفظي والرمزي في حياتها الزوجية،أن التعارف فكرة خاطئة ومسيئة 
فثرة من الوقت أين يفتح  يأخذللمرأة وال يجب أن تكون فكرة أساسية للزواج،وخاصة أن التعارف الذي 

 تتعامل بالعاطفة أكثر من تعاملها األمورالمرأة،ألن المرأة في هده المجال للرجل إلستغالل عواطف 
في المجتمع  األولىبالعقل لذلك يجب أن تتفادى المرأة فكرة التعارف قبل الزواج،ألنها هي الضحية 

فالمجتمع ال يعيب الرجل بقدر ما يعيب المرأة كما أن ممارسة التعارف هو فقدان الحترام وكرامة 
  .ليل من شانها وشان أسرتهاالمرأة والتق

  
بزوجها كانت تعمل حالقة فهي إنسانة  الحالة قبل أن تتعارف الحالة العشرونأما فيما يخص  

قارنة متحررة،بالرغم من أنها تقطن في حي شعبي لكن مستواهم المادي كان ميسور نوعا ما م
زوجته وأيضا عائلة الزوج بالمستوى المادي واالجتماعي للزوج الذي كان على أحسن حال مقارنة ب

كانت تقطن في حي راقي،كما أن والدة الحالة كانت على علم بهده العالقة حيث كانت تستقبل زوج 
الحالة قبل الخطبة الرسمية في البيت، ألن والد الحالة متوفى وأيضا إخوة الحالة الذكور يقطنون في 

ن طبقة اجتماعية راقية يستحيل والدته أن الخارج،الحالة صرحت أنها لم تكن تنوي الزواج به ألنه م
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تقبل بها،أيضا لم تكن لديها نية في الزواج،بل كانت تطمح إلى تحسين مستواها المادي وشراء بيت 
لوضع حد لكالم الناس وأيضا بتحفيز من أمها وصديقتها قبلت االرتباط به لكن الزوج  وسيارة،لكن

بها من دون رغبة أمه التي كانت على علم أنه على تعرض لمشاكل عائلية بسبب إصراره االرتباط 
عالقة مع فتاة تقطن في حي شعبي ومن دون مستوى تعليمي وأيضا الزوج كان يخبر أمه أن الحالة 
وأمها كن تستقبلنه في البيت من دون حرج،الشيء الذي دفع والدة الزوج أن ترفض الزواج وعندما 

أجلها اعتقدت بأنه يحبها فقبلت الزواج به ليس بدافع الحب رأت الحالة مدى تحدي الزوج لعائلته من 
في الزوج،ولكن بإصرار من أمها وأيضا باإلضافة إلى طموحها المهني الحالة كانت تصوراتها في 
الزواج محصورة في اإلنجاب أي أنها كانت تحب األطفال بالتالي كانت تتصور بأن االستقالل السكني 

الحماة،لكنها بعد الزواج اصطدمت بما كانت ال تتصوره في حياتها قبل  كفيل بإبعاد المشاكل وتجنب
وتعرضت بسببها بشكل مستمر  حياتهم الزوجيةالزواج،أن الزوج خاضع ألمه وأنها تدخلت في 

ألن  من دون أن يتدخل عائلتهفي العطل أيضا تعرضت للتهكم والسخرية أمام  األبناءالحرمان من 
ما ظهر للحالة من خالل الحياة اليومية الزوجية أن اكتشفت عدة سلوكيات  زوجها يسمع لكالم أمه،هد

تي دامت مدة عامين حيث بدا لها في تلك الفترة ال التعارفخالل فترة  تراهاو تصرفات لم تكون 
كان موضوعيا بعد الزواج مع فكرة  عائلتهمتعجرف ويحتقر عائلتها مثل  أصبحمتواضع بعد الزواج 

ضد فكرة العمل أين العنف بكل أشكاله كان يحدث عندما كانت الحالة ترفض  أصبحر العمل لكنه تغي
كلها تصرفات تدل على ندم الزوج االرتباط بالحالة التي كانت اقل مستوى ...التوقف عن العمل

 امرأةمن دون مستوى تعليمي كون الحماة كانت دائما تحفزه على تركها والزواج من  وأيضااجتماعي 
،لذلك الزواج بالنسبة له هو بقاء المرأة في البيت وأيضا الطاعة العمياء لمستوى االجتماعيمن نفس ا

  ...وعدم التدخل في خصوصياته خارج البيت من سهر،سفر،شرب الخمر
فهي تصورات عكس تصورات الحالة التي كانت تطمح لإلنجاب وتربية األطفال وخاصة وقبل كل  

هو وضع حد لكالم الناس،كما اعتقدت بأنها سوف تقترن برجل شيء أن االقتران كان الهدف منه 
اليحتقرها وال يشتمها حول مستواها المعيشي ومستواها الثقافي وحول طريقة كالمها ولباسها وخاصة 
لم تتصور انه سوف يقلل من شان عائلتها ويحرض هو وأمه األبناء على احتقار عائلة الحالة التي هي 

من قبل كل العوائل الجزائرية وهد  المنبوذالتعارف هو نوع من االقتران  نرى أن زواج...والدتهم
الرجل في بيت المرأة قبل أي خطوة  باستقبال األمرمهما اختلف مستواهم المادي،وخاصة عندما يتعلق 

 14مدة  بعد الزواج قضت الحالة وبهده التصورات المثالية لبناء أسرة وبهد النحرسمية من قبل عائلته 
وهي تعاني من العنف اللفظي الرمزي والبدني من قبل الزوج وخاصة العنف اللفظي والرمزي  سنة

  .وأخواته وخاصة والدته التي نجحت في األخير بتطليق الحالة من زوجها  من قبل أقارب الزوج
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عارف حالة السابقة في معرفة عائلة الزوج لعالقة التتشبه ال الثانية والعشرونأما فيما يخص الحالة 
،لكن هده الحالة بين الزوجين كون أن زوج الحالة كان يخبر عائلته بكل ما يجري بينه وبين الحالة

تخلف عن الحالة التي سبقتها حيث عائلتها لم تكن تعرف بهده العالقة غير الرسمية قبل الزواج أيضا 
سرية المتشددة من قبل كل كانت الغاية من التعارف بالنسبة للحالة هي الزواج والتخلص من الرقابة األ

أفراد أسرتها وعلى وجه الخصوص اإلخوة الذكور واألب،هد بالرغم من أنها كانت تعمل إال أنها كانت 
داما تشعر بأنها مراقبة بقوة،حتى األم كانت تتصف بنوع من الخشونة والتسلط هد النمط التنشئوي 

،حيث تصورت أن الحياة الزوجية هي كفيلة المتشدد والقاس جعل الحالة تبني تصورات مثالية للزواج
بأن تنسيها العنف الذي عانت منه من قبل أسرتها،وتصورت بأن زوجها متحرر ومتفاهم يحبها 

لكن بقيت تصوراتها ...وخاصة أنه أوقفها من العمل أين تصورت أن هد السلوك هو بدافع الغيرة
تمثلت في رفض عائلة الزوج االرتباط بها  الشخصية المثالية ألن أول عقبة كانت قبل الزواج والتي
أمر الحالة من  اكتشفمن ذلك عندما  واألخطرألنها قبلت التعارف بالتالي هي غير صالحة لبناء أسرة،

،ألنه لم يكن ينوي االرتباط بها الغاية من التعارف بالنسبة له قبل أسرتها لم يكن الزوج متحمس للزواج
يحب  متحررافر،بعد الزواج الحالة اكتشفت بأنه زوج ال يحب القيود العمل والس كانت اللهو والتنزه

أسرة الزوج كان سببه  ،أما فيما يخص رفضاألبناء الذين يشكلون بالنسبة له عائق في تحقيق نزواته
التعارف وشكل الحالة كما أن أسرة الحالة، رفضت الزواج بسبب الخطبة التي لم تكن توحي بالرسمية 

جها أمام رفض العائلتين قرروا إتمام الزواج المبني على الحب والتفاهم وتقبل عيوب لكن الحالة وزو
لكن بعد الزواج  كل طرف وتجاوز الصعوبات،ألنهم إعتقادوا أن لديهم نفس التصورات للحياة الزوجية

تأكدت الحالة من أنها بنت تصورات مغلوطة، حول الشريك وحول الحياة الزوجية حيث يكفي أنها 
ما سقط لها الطفل االول لم يعير األمر أي أهمية ،سواء لفقدانها الطفل أو لصحة الحالة من ثما عند

 واألبناءالزواج من دون شخصية،يسمع لكالم عائلته وعلى وجه الخصوص يكره المسؤولية  أنتأكدت 
لة كونه اليقدر ثقي ةأي تعني بالنسبة له مسؤولي...من أكل،لباس،دواء  التي تعني بالنسبة له المصاريف

  .الحياة الزوجية
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  :اإلستنتاج الجزئي
تباين الخلفية األسرية االجتماعية التي تتراوح بين السواء واالتزان ، وبين االختالل وعدم االتزان كل 

وفي أسلوب تفكيرهما حيث ما يراه طرف  هد يلعب دور كبير في شخصية كليهما،وفي شخصية كليهما
ي معامالت الحياة اليومية الزوجية،يراه طرف األخر عكس ذلك ويتجلى أسلوب سوي وتفكير صائب ف

ذلك في األساليب التربوية لفظيا ورمزيا بل وحتى بدنيا أين يكون العنف اللفظي بكل أشكاله بمثابة 
الخطورة حسب درجة  ةالوسيط لالنتقال الجاني من االيداءات اللفظية إلى اإليداءات الجسدية المتر واح

،حيث الحالة التي تتبادل العنف اللفظي مع زوجها تختلف عن التي خاصة تبعا لرد فعل الزوجةاللفظ و
التتبادل العنف اللفظي بأن يكون رد فعلها الصمت أو العنف الرمزي،وأيضا تختلف عن التي تعودت 

ادل على العنف اللفظي والرمزي والبدني لسنوات،ثم لحظة أو لعدم القدرة على التحمل تنفجر وتتب
العنف لفظيا مع زوجها غير مبالية بردود أفعاله، وحتى العنف اللفظي والرمزي كما سبق وان وصفناه 

من السب والشتم والالمباالة واالحتقار إلى القذف واللعن  حمن خالل تصريحات الحاالت يتراو
بالحبل،السلك والتهديد بالفظ وبالشيء المراد ممارسه من خالله العنف الجسدي من تعذيب وترهيب  

الكرسي،مما ينتج من خالل هده االيداءات اللفظية والبدينة الكراهية والبغض وعدم /المعدني،السكين
الشريكين العيش تحت سقف واحد،بسبب ضغوطات الحياة الزوجية المليئة بالشجارات  تحمل

  .والمشاحنات والتي غالبا ما تحدث من شيء تافه جدا
ية عندما تكون مبنية على أساس غير سليم،بمعنى ممارسات غير شرعية واألخطر ما في الحياة الزوج

يبين  أنقبل الزواج من لقاءات سرية التي تعكس خلل عميق في تنشئة الزوجين،أين كل طرف يحاول 
لألخر أحسن صورة لآلخر من دون إعطاء أهمية للدين والعرف االجتماعي والذي نعتقد انه له بعد 

عن طريق هده الممارسات من طرف البعض  ألنهوعلى البناء االجتماعي  خطير على حياة األسرة
  يعني االستخفاف من مشروع الزواج

  
أين الحظنا أين الشريكين يقبلون عليه وهم غالبا غير مؤهلين تماما لتأمين حياة زوجية مستقرة 

تنشئوي األسري أو االختالل الوظيفي األسري على مستوى األدوار الزوجية ، سواء من خالل الدور ال
والذي ينجم عنه التضارب على السلطة بين الشريكين في حالة  من ناحية اإلعالة المادية ألسرية

  تواجدهما في مسكن بعيد عن العائلة الممتدة والسبب قد يرجع لممارسة العنف االقتصادي
La violence économique  لزوجة،في حالة ألجرة ا ةالممثل في استغالل المادي أن النزع بالقو

بطالة الزوج  أو عندما يكون يعمل وال يساهم في مصاريف األسرة،ألنه ببساطة زوجته تعمل لذلك 
فقدان  ينفق الزوج نقوده في اللهو والعبث هد ا ما يحدث العنف الزوجي بكل أنماطه وأشكاله كما أن

  .يؤدي دوره كزوج سلطة الزوج في حالة عيشه هو وأسرته الزوجية عالة على أسرته ألنه ال
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هد بدوره أدى عند بعض الحاالت للتعرض للعنف اللفظي والرمزي المضاعف من طرف الزوج 
،فالظروف المعيشية للزوجين تؤثر على مدى استقرار الحياة الزوجية فالعمل يشكل وعائلة الزوج

وبصورة استقرار،أمن وتوفير ضروريات العيش وخاصة ما إدا كان أجر الزوجين يستغل منطقيا 
عقالنية في الحياة الزوجية،أما في حالة استغالل الزوج لنقود زوجته في حالة عملها أو االستيالء على 
مجوهراتها في حالة مكوثها في البيت أو استغالل نقود أسرتها في حالة ما إدكانت منحدرة من أسرة 

الذي غالبا ما يولد  المعيشي للزوجين راالستقراكلها تعكس بطريقة أو بأخرى عدم ...ميسورة
ومشاحنات زوجية وخاصة في حالة تواجد األبناء مع تقصير الزوج  الشجارات الزوجية المتكررة

وإهماله المطلق في إعالتهم واالهتمام بهم،كما أنه هناك ظروف معيشية أخرى قد تتعدى نطاق الحياة 
 سرته الصغيرة ففي هده الوضعيةالزوجية للحياة العائلية عندما تكون أسرة الزوج، هي التي تعيل أ

الحالة تتعرض للعنف اللفظي من سب وشتم،االهانات المدله،السخرية وخاصة استغاللها في جهدها 
  .العضلي والتدخل في تربية األبناء،الذين بدورهم يعيدون إنتاج العنف اللفظي والرمزي 

  
الكاملة لوالدته ألنه غير قادر القيام  وخاصة عندما يكون الزوج فاقد للسلطة الزوجية،أين يترك السلطة 

وخاصة أن السكن هو ملك لألم،فاالستقرار السكني يلعب  بدوره كزوج مسئول على زوجته وأطفاله
دور كبير في الحد من العنف اللفظي الفردي والجماعي،أيضا هناك عامل أكثر أهمية أال وهو العيش 

أو بيت مأجور أين  عكس العيش في بيت مستأجرفي منزل مستقر يضفي نوع من األمن و االستقرار،
األسرة الزوجية تلجأ للتدين لتسديد نفقات اإليجار وخاصة مع غالء المعيشة تصبح األسرة تعيش في 
قلق دائم حول مسألة المسكن بسبب غالء اإليجار من جهة والبحث عن مسكن أخر قبل نهاية فترة 

للفظي والرمزي والذي يتحول للعنف البدني المبرح على اإليجار هدا القلق يولد شتى أشكال العنف ا
 .الحالة واألبناء المراهقين 

نصل إلى تصورات الشريكين التي صنفنها إلى تصورات جماعية للزواج والحياة الزوجية وتصورات 
ي التقليدي المبن الشبه لبناء أسرة زواجيه،فالتصورات الجماعية ممثلة في نمط الزواج ةمثالية فردا ني

  .أو الرضا  قد يكون زواج بالقوةحيث من نفس القرابة الدموية، األقاربعلى الوساطة أو زواج 
أين أسرة الحالة تفرض عليها الزواج من شخص قد يكون قريبها أو قد يحدث االقتران برغبة من 

  .العائلتين والزوجين من نفس القرابة الدموية 
أين قرار الزواج يرجع ألسرة الحالة من  دون الرجوع  وقد يكون الزواج بالقوة بعيد عن القرابة 

ده بعض أنماط الزواج المبني ه لرأيها حيث أول شخص يتقدم للزواج الرأي االول واألخير لألسرة
على تصورات جماعية لحاالت الدراسة،أين بالرغم أن طريقة الزواج كانت شبه تقليدية لكن هد ال 

من حيث صورة الشريك من االنجذاب بالمظهر  للحياة الزوجية ينفي تداخل بعض التصورات المثالية
الجمال، طول القامة،الرغبة باالنفراد بالزوج،استقاللية المسكن ونحص بالذكر الحاالت اللواتي تزوجن 
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 أوعن طريق الوساطة أين قرار الزواج كان فرديا يخص الحالة،بمعنى أنهن كن أحرار في الرفض 
أنهن تزوجن عن طريق الوساطة،إال أن قبلوهن هد كان مبني على تصورات القبول لذلك بالرغم من 

  ده،أولديه المالحمثالية التي دفعنهن للتسرع في قبول الشريك انطالقا من جمال المظهر،أوأنه يقطن لو
الضرورية والهامة لبناء حياة زوجية النقول سعيدة بل  األمورمن دون البحث على ....يسكن في فيال

تكون محترمة يسودها نوع من االستقرار،لذلك فهده التصورات المثالية حالت دون االخد  أن لاألقعلى 
،تعامالت  عائلة الزوج وخاصة المستوى األخالقي والتربوي للزوج بعين االعتبار حسب ونسب

أي مثلما كان معمول به  حقا في إطار األسرة التقليدية الجزائرية،حيث كانت ال تبحث ..الزوج
رى فقط عن أصل ونسب الزوج بل كانت درجة التحري تتسع لتشمل عائلته ورفاق عمله  ورفاق وتتح

،حيث كانت العائلة التقليدية ال تكتفي بما يجلبه الشخص الوسيط من الحي وفي األماكن التي يتردد عليها
األساسي أن كالم ألنها كانت على درجة كبيرة من الوعي أن الكالم قد يحتمل الصدق والكذب والشيء 

الزواج كان مشروع اجتماعي ومشروع حياة،ال يجب التعامل في مثل هده األمور بتهور وتسرع أو 
االستخفاف من شأنه لذلك من غير النطقي بناء أسرة انطالقا من الشخص الوسيط من دون التأكد من 

الكالم المنقول شتت صدق الكالم حول عائلة الزوج،ألن الزواج بهده الكيفية المبنية على الوساطة و
العديد من األسر،لكن هد ال يعني أن التصورات الجماعية التؤثر في إقبال بعض الحاالت على الزواج 

خوف من العنوسة وخاصة عندما تكون المرأة كبيرة في السن تتعدى سن  وخاصة التسرع في الزواج
يق الوساطة واللواتي سنهم حيث ال حظنا من خالل بعض حاالت الدراسة اللواتي تزوجن عن طر  30

سنة  التسرع في الزواج أين مدة الخطبة والزواج ال تتعدى ستة أشهر وكأنهن   35و 33يتراوح بين 
يتخوفن من أن الزوج سوف يغير من رأيه،ألنه والكل يعي أن قضية سن وجمال المرأة في المجتمع 

وخاصة المرأة الماكثة بالبيت ألنه مع  الجزائري مؤشرين قويويين نحو الزواج أو البقاء من دون زواج
المرأة   ل،تداخلت بعض التصورات المثالية للزواج وأصبح عمللعمل المرأةالتغير االجتماعي وخروج 

مقياس ضروري وحيوي للزواج  بعد ما كان مرفوض من قبل الزوج في إطار العائلة التقليدية ،أين 
  هتمام بشؤون البيت واألبناء من اختصاص الزوجة اإلعالة المادية كانت من خصوصيات الزوج  واال

لكن في حقيقة األمر،حدث ما يسمى باختالل األدوار بين الزوجين حيث الزوجة أوكلت البعض من 
والزوج أو كل مهمته للزوجة من إعالة مادية  ةوظائفها األساسية للمؤسسات  التربوية االجتماعي

لمتعلمة تتأثر بما يجري في المجتمع وتعيش وفق أسرة تؤمن لكن حتى هده المرأة العاملة وا..وتطبيب
بالعرف االجتماعي وال ترى نجاح  ابنتها إال في مؤسسة الزواج،و إنجاب أبناء لذلك تبقى المرأة على 

  اختالف مستواها الثقافي والتعليمي واعية بأن قيمة المرأة في المجتمع الجزائري تكتمل عندما تتزوج
  
ني للزواج أال وهو زواج التعارف الذي يحمل تصورات مثالية حول الشريكين،الحياة أما الشكل الثا*

الزوجية فهو نمط غالبا ما يؤذي إلى عنف لفظي ورمزي زوجي وأيضا عائلي جماعي وخاصة في 
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حالة ما إذ كانت أسرة الزوج على العلم بهده العالقة غير الشرعية قبل الخطبة الرسمية أين معظم 
على الثقافة  دخيلجزائرية مازلت تنبذها،ألن هد االقتران المبني على التعارف هو تصرف العوائل ال

والعرف االجتماعي الجزائري،كما أنه يعكس السمعة السيئة للفتاة،سلوك غير محتشم فهي حسب 
تصورات عائلة الزوج فاقدة للحياء،غير مؤهلة لبناء أسرة ألنه ببساطة هو سلوك بعيد عن العرف 

وعندما يحصل الزواج بإصرار من الزوج،فإن عائلته تفعل أي شيء إلبطاله بمعنى أنها تنتقم  نوالدي
من الحالة ألنها تعتقد أنها السبب في تحد الزوج لعائلته من أجلها، وفي حالة ما إد حاولت الحالة أن 

نا في البعض تتحدى العنف الجماعي الممارس عليها من قبل الزوج وعائلته بعنف مضاد مثلما ال حظ
من حاالت الدراسة ،تتحول حياتها الزوجية إلى جحيم،ألن التصورات المثالية للزواج والتي بنيت على 

بالتصورات الجماعية المتواجدة في لب الحياة  اصطدمتأسلس التعارف هي من دون أدنى شك 
يكين أين يبدأن الزوجية إن صح التعبير في واقع الحياة الزوجية،حيث أول اصطدم يحدث بين الشر

لتتسع دائرة ...من حاجيات البيت،األنفاق،كيفية التعامل بين العائلتين شيئا فشيئا يشعران بالمسؤولية
المسؤولية بين عائلة الزوج والحالة من حيث التباين في طريقة التفكير والكالم وحتى الطبخ والقيم 

ي نطاق التنشئة األسرية واالجتماعية كلها أساليب تتدخل ف..والرؤية لألشياء الحكم على األشخاص
أن تعرضها بكل سهولة  ةالفر دانيوثقافة كل أسرة على حدا،لذلك ال تستطيع التصورات المثالية 

عميق متفق عليه من قبل جماعة حاملة  وبساطة الن التصورات الجماعية عبارة عن ارث اجتماعي
  .لقيم ثقافية متوارثة من جيل إلى جيل
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مجال موضوع المالحظة نتيجة المقابلة

 المقابلة
تاريơ المقابلة

الحالة على درجة كبيرة من التحفظ *
واالتزان،أين ال يظهر عليها أنها 

  تعرضت للعنف الزوجي
عندما كانت تتحدث عن العنف *

اللفظي الزوجي والجماعي بدت 
محمرة الوجه وكانت ترتعش،وخاصة 

قبل الزواج كانت  أنها تذكرتعندما 
بصحة جيدة وحاليا هي تعاني من 

  الضغط
المواقف الزوجية  تتذكرحينما كانت *

حتبس الدموع الصعبة كانت تصمت وت
  ما بين عينيها المنتفختين

تحت حماية  أنهاالحالة بالرغم من *
لم  أنهاتقول  أنها إالهي وابنها  أسرتها

تتخلص من عنف الزوج المنحل 
الذي يعمل على تحريض ابنه  أخالقيا
عندما  )كشف عورته(جنسيا الصغير

هد ماقاله طفلها  الزيارة أيامياخده في 
ي اكتسب سنوات والذ 04البالغ 

البعض من ألفاظ السب والشتم من 
زوجة أبيه،والحالة تحاول أن تدمجه 

لكي يكف عن  القرآنيةفي المدرسة 
  تعلم العنف اللفظي

 

  2004طالق  2003زواج *
  زواج الوساطة والتسرع*
التهديد بتحريض الزوج على *

  االول األسبوعتطليق الحالة من 
  الحالة من النوع الصامت*
العنف اللفظي من  اإلكثار*

والرمزي للحماة دفع الحالة 
  للمواجهة

  علنيا االهانةتعرضت للضرب *
 تستطيعلم  ألنهاقررت االنفصال *

التكيف مع الوسط األسري 
  المشحون بالعنف

قبل الطالق تعرضت للمرض *
النفسي من قلق وتوثر والذي بدوره 

تحول لمرض فيزيولوجي من 
ارتفاع ضغط الدم الن العنف 

يمارس علنيا  أصبحاللفظي 
 وأسرتهوجماعيا من طرف الزوج 

في الشارع  وأسرتهاعلى الحالة 
  ..الجيران في المستشفى أمام

احتواء العنف كان من طرف *
عائلة الحالة المحافظة والمثقفة التي 

 الدراساتشجعتها على مواصلة 
   استادة مساعدة اآلنالعليا وهي 

ضحية العنف اللفظي والرمزي *
 لحماة الزوجي وا

 
جامعة باب 
 الزوار

20/08/2007  
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 تاريơ المقابلة مجال المقابلة موضوع المالحظة نتيجة المقابلة

  منزل الحالة ضيق جدا*
 األبتعاني من الفقر *

  متقاعد
تتكلم بسرعة وبقلق كبير *

وتعيد الكالم من دون لن 
  تشعر

تشعر بحرج كبير وبقلق *
لجيران من كالم ا أيضا

  بسبب سرعة طالقها
تعرضت للعنف للفظي *

الممثل في القذف في شرفها 
  من قبل الجيران

تتفادى الكالم مع  أصبحت*
  الناس الذي هو عنف ظاهر

 

  زواج دام شهرين فقط*
  سنوات 07التعارف لمدة  أساسهزواج *
عائلة الزوج كانت ضد هد الزواج الذي *

  من الزوج بإصرارحصل 
 ىمارسوا علالزوج  وأخواتالحماة *

العنف الرمزي  أشكال أقصىالحالة 
  واللفظي

  تدخل الحماة في خصوصية الزوجين*
  واستعمال الحالة كخادمة

   2002تعسفيا  طلقت 2002تزوجت *
على شهادة البكالوريا فضلت  متحصله*

  من الزوج بأمرالزواج على الدراسة 
الزوج بدون مستوى علمي وبدون مهنة *

 وأيضا البطالة الموسمية يعاني من/مستقرة
  سنة 18يكبر الخالة ب

تعرضت من جراء العنف بشكله العام * 
 االكتئاب  إلى

 في منزل الحالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/09/2007
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 نتيجة المقابلة
 

موضوع المالحظة
 

 تاريơ المقابلة مجال المقابلة

  
عندما تذكرت المعاملة الفظة *

دموع ألنه للزوج كانت تذرف ال
صدمها يهدا العنف المبكر 

وبالوجه األخر للزوج المحترم 
والمتفاهم قبل الزواج من خالل 
طريقة كالمه مدة سنة كاملة مع 
الحالة سواء في الهاتف أو عند 

  زيارته ألسرتها
كانت تتكلم بتوتر وقلق وخاصة *

بخوف شديد من أن يسمعنا غيرنا 
  من العاملين

في  اابيالشيء الذي تعتبره إيج*
  حياتها أنها تقطن مع عائلة 

  محترمة ومنسجمة أي مثل عائلتها
الحالة صبورة تطمح لتغيير *

تصرفات زوجها نحو األحسن،من 
خالل تحسين أسلوبها معه ألنها 
على وعي بأننا في مجتمع فاقد 

  للثقافة الجنسية
لذلك هي تتحدث عن حياتها *

الزوجية بطريقة غير مباشرة مع 
يالت العمل  أخواتها وزم

المتزوجات،لكي تستطيع التكيف  
أو تجاوز العنف اللفظي والرمزي 

الممارس من خالل المعاشرة 
  الجنسية

 

  
  مدة الخطبة سنة قبل الزواج*
  
ضحية عنف الزوج فقط في *

التجنب (األشهر األولى من الزواج 
المفرط،االستهزاء المفتعل،النقد في 

أتفه األمور،عنف لفظي ورمزي 
ي إساءات كالميه مصرح بها ممثل ف

وغير مصرح بها ساذجة وبذيئة 
  )للغاية،و

  
  )الزوج(عنف لفظي ورمزي فردي*
  
  الزوج من دون مستوى تعليمي*

  ولم يكن يعمل مع الحالة
  )زميل العمل(زواج الوساطة*
عائلة الحالة قامت بالبحث عن *

أصل الزوج والتعرف على عائلته 
كتفي قبل قبوله رسميا يعني أنها لم ت

  بالشخص الوسيط
  تقطن مع عائلة الزوج المحترمة*
غياب الثقافة الجنسية تزيد من حدة *

العنف اللفظي والرمزي في 
  العالقات الحميمة الزوجية

  
  
  
 

في مكان 
  العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/09/2007 
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بة الثانية العنيفة في التجر*

الزواج جعلتها ال تثق في 
  العنصر الرجالي على اإلطالق

  
الحالة لوال تدخل عائلتها ال *

أصبحت في مستشفى األمراض 
  العقلية

أيضا الحالة استطعت تجاوز *
لعنف ألنها عاملة ومنحدرة من 

  أسرة متفهمة ومثقفة
  
حاليا هي تعمل وتعتني بابنها *

ي ترى بأنها بمساعدة أسرتها الت
ليست المرأة األولى واألخيرة 
التي فشلت في الزواج،المهم 

أنها تعمل وبصحة نفسية 
 وعقلية جيدة

إعادة زواج الحالة بعد تجربة * 
  فاشلة في الزواج االول

الحالة تكبر الزوج (زواج تعارف*
 سنوات وعائلته لم تكن تعرف 04ب

،خوفا بقضية السن وقضية طالقها
  ر من الزوجوبأم ) من الرفض

الزوج من مستوى تعليمي عال *
أمه وخاصة أنه لم تسبق لكنه وحيد 

  له تجربة الزواج
حماة (خضوع الزوج للوالدة *

  وتسلطه على الحالة) الحالة
الزوج هو الذي كشف عن *

الوضعية الحقيقية للحالة وكانت 
بذلك بداية للعنف اللفظي والرمزي 

المتبادل بين الزوجين وامتد بين 
  ائلتينالع
تصور الحالة أن السكن بعيد عن *

الحماة سوف يحد من العنف لكنها 
اصطدمت بعنف مضاد لفظي 

  وطقوسي
ضحية طالق وعنف فردي *

  بكل أشكاله وجماعي
تعرضت الحالة بعد التجربة الثانية *

الفاشلة في الزواج لالكتئاب 
واالمتناع من الكالم و لمحاولة 

  االنتحار ووضع حد لحياتها
 

نزل في م
  الحالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/10/2007 
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 تاريơ المقابلة مجال المقابلة موضوع المالحظة نتيجة المقابلة

الحالة في حالة من الكئابة *
 ابهندامهوالحزن غير معتنية 

من شدة الحزن الحالة من *
يراها يعطيها أكثر من سنها 

  سنة 33الذي هو 
الغاية من التعارف هو *

جة األم وليس العبث مع معال
الرجال والدليل أنه أول رجل 

تعرفت به تزوجت به بإصرار 
ألنه بعد وفاة األم بقيت  همن

  الحالة حبيسة البيت
أظهرت لنا أثار الضرب *

  على مستوى الظهر والوجه
حالتها النفسية مهزوزة *

وخاصة عندما تذكرت خلفيتها 
  األسرية القاسية ووفاة والدتها

ها لها ولي معاملة زوج*
أبنائها وكأنها بنت شارع 
جعلها ترتعش من الحزن 
  العميق وتذرف الدموع

الزوج سجل األبناء في *
الدفتر العائلي ويريد العودة 
  لكن الحالة التريد ذلك ألنها

تنوي الرجوع ألسرتها 
وخاصة أن الوالد  ندم كثيرا 

 يريد أن يرجع ابنته

زواج التعارف بتحفيز من رفيقات *
الحالة كانت تنوي معالجة *  السؤ
ذات خلفية أسرية معنفة *   اوالدته

جدا موت األم وزواج األب مباشرة 
وأصبحت الحالة تعيش عنف األب 

الزوج كان على علم * وزوجته 
بالخلفية األسرية للحالة قام 

باإلستغاللها و التظاهر بمحاولة 
الوقوف إلى جانبها لكي يأخذ 
انت مبتغاة،ألن طريقة الزواج ك

            Stop بواسطة
بدا العنف عندما (الزواج عرفيا*

رفض الزوج إتمام العقد الرسمي 
  )للزواج

 ة، شخصيالزوج له أسرة وأبناء* 
الحالة لم تكن ..) كحول،قمار(حرفةمن

اضطرار الحالة للعمل لكي * تعرف
ال يموت أبنائها من الجوع وهي 

عمل الحالة دفع بالزوج * حامل
خلفية زوجية * ى مالهالالستيالء عل

   أكثر قسوة وعنف
حدوث العنف المتبادل بين الزوجين *

لشعور الحالة بالقهر والظلم وعدم 
 االكتراث للضرب

مركز النساء 
  في شدة

Sos femmes 
en détresses  
Place 1 mai 

16/09/2007  
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تاريơ الحالة مجال المقابلة موضوع المقابلة النتيجة من المقابلة

ة جميلة ومثقفة تظهر امرأ*
  بأقل من سنها

 للتخفيفاعترفت بأنها تدخن *
وأن  الدائممن توثرها وقلقها 

التدخين هوسلوك حضاري 
تعلمته في المجتمع الفرنسي 

  سنة 14وهي تبلغ من العمر 
 Pour moi fumer c’est 

une mode ; jais 
commencée l’age de 14 

ans   
تعاني من الهلوسة حيث *

يد الكالم عدة مرات تتكلم وتع
من جراء العنف  ،ثارة تبكي

وثارة تضحك  الزوجي الحاد
حرق وجه (النتقامها منه 

  )الزوج بالزيت الساخن
المهدءات دفعنا كونها تتناول *

لتكرار المقابلة قبل التاريخ 
  الرسمي للتسجيل

  
  
  
 

زواج األقارب بتفاهم العائلتين لكنه *
في الواقع مبني على الطمع المادي 

  للزوج
الحالة كانت تعيش متحررة الزوج *

أوهمها بأنه متحرر وهو رجل 
سنة،زير  22مريض نفسيا يكبرها ب

نساء،يتلدد بتعذيب الحالة ويعاملها 
  أكثر من حيوان

غلق الغرفة عليها وتركها من دون *
  أكل
منعها من الخروج والكالم مع *

  الناس،والذهاب ألقرب الناس
بأقارب الخيانة الزوجية والتحرش *

الخالة أمامها،التكلم في الهاتف مع 
  النساء باستمرار وبطريقة ال أخالقية

  يهددها ا بالقتل بواسطة المسدس*

مركز النساء 
  في الشدة

22/09/2007  
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من خالل نظرتها وكالمها *

لى الحالة تشعر بالندم الكبير ع
الزواج من دون التأكد من 
  الوضعية الحقيقية للزوج

  
والندم أيضا كونها لم تتقبل * 

فكرة أن كل أعضاء أسرتها 
تزوجن بإستثناءها،ألنه سبب 
كافي لقبول الزواج من دون 
  فهم المعنى الحقيقي للزواج

  
أصبحت متشائمة جدا حيث *

صرحت لنا أنها كرهت 
العنصر الرجالي وسوف لن 

  ل حياتهاتتزوج طوا
رغم انهيارها نفسيا بعد *

الطالق وخاصة قبل الطالق 
  إال أنها رأت وبمساعدة أسرتها

أن الطالق أفضل وسيلة 
للتخلص من العنف اللفظي 

   والرمزي
  
  

 فيفريطالق  2007زواج أوت *
2008   

زواج الوساطة من دون البحث عن *
  أصل الزوج

الغرض من التسرع في الزواج *
كبيرة البيت (الخوف من العنوسة

  )والكل تزوج؟
الزوج يعاني من البطالة الموسمية *

  ومن دون مستوى تعليمي
الزوج يعاني من اضطراب نفسي *

  وقلق حاد
بسبب إخفاء (خيانة عائلة الزوج*

  )حقيقة المرض النفسي للزوج
الطالق حدث بتحفيز من عائلة *

كانت ضد مواصلة الحالة  الحالة التي
وج العيش تحت ضغط عنف الز

  المستمر
عائلة الحالة ساندت الحالة ماديا *

  *ومعنويا

في منزل عائلة 
  الحالة

27/03/2008  
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الحالة استطاعت تجاوز *
بعد الطالق وبصعوبة  فالعن

  بفضل أسرتها المتفهمة 
أصبحت لديها نظرة * 

وأيضا تشاؤمية للزواج،
أصبحت تشك في الجنس 
اللطيف ألن العنف الذي 
عاشته سببه امرأة وأيضا 

تزكية بعض أخوات المسجد 
للشخص الوسيط والزوج من 
دون علم،لكن حسب اعتقادنا 

لوكنا نحلل األمور بهده 
الطريقة نعفي أنفسنا من كل 

األخطاء التي نرتكبها،ألن 
الحالة وعائلتها وثقوا في 

المجال  الشخص الوسيط وفي
من دون البحث وخاصة أن 

  سنة 38الحالة تزوجت كبيرة 
يعني أن بعض الهفوات 

والتعامل بالعاطفة في هدا 
المشروع الحساس بالنسبة 
للحاالت وعوائلهم بمثابة 

بممارسة  نالسماح لألخريي
العنف الرمزي الممثل في 
الكذب ألنهم وضعو الثقة 
  العمياء في الشخص الجاني

طالق  2007جويلية  زواج *
   2008فيفري 

زواج وساطة داخل بيت *
  )المسجد(اهللا
العنف اللفظي والرمزي حول *

  الوضعية لحقيقية للزوج
تهديد الحالة في القذف في *

الزوج يعاني ضعف (شرفها
  )جنسي

 وإطالق القذفخوفا من * 
في المسجد وعند  اإلشاعة
العيش  الحالة فضلت األقارب

تخت ضغط العنف الفردي 
اعي لمدة شهر واحد فقط والجم

ألننا في مجتمع ال يرحم إطالقا 
  .حتى ولن كان العيب في الرجل

05/04/2008  منزل الحالة  
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تعاني من اإلرهاق والتعب *
  النفسي وجسمي شديد

ألنها مسئولة على كل شيء  
بيت من دون في التربية وفي ال
  مساعدة الزوج

ضد فكرة االنفصال ألنها *
قبلت بزوجها بكل عيوبه وتقر 

أنها تزوجت به خوفا من 
العنوسة،وخاصة لكي تحض 

بأطفال وأن المرأة مهما تعلمت 
وتكونت يجب أن تتزوج في 

  العانس جتمع ال يرحم المرأةم
هي متقبلة العنف الزوجي *

  ألنها ترد على زوجها بالمثل
لي بالضرب،لكنها أمام ال تبا

  الناس ال تتبادل معه العنف
تقبلها للعنف تختصره بكلمة *

أنها تحب زوجها الذي كان 
عنيف قبل أن يتزوج بها 

والسبب األخر والذي تعتبره 
ونعتبره نخن أيضا كافي هي 

امرأة ال تريد أن تشتت أسرتها 
بواسطة الطالق وال تريد أن 

  تربي أبنائها بعيدا عنه 
  
  

عنف متبادل بين /ج التعارفزوا*
  سنوات 06الزوجين لمدة 

الحالة مسئولة على /زواج مصلحة*
  كل شيء

  البيت والسيارة مللك للحالة*
منحدرة من عائلة ميسورة ومتفهمة *

والزوج ) الحالة طبيبة أسنان(ومثقفة
بناء وال (من دون مستوى علمي 

  )زير نساء/يساهم في مصاريف البيت
في لكن خارج ف المتبادل مخنالع*

 يللفظاالبيت الزوج يمارس العنف 
والرمزي على الحالة في الشارع 

وخاصة أمام الجيران للتظاهر بأنه 
وليس هد فقط العنف اللفظي  رجل

معايرة أختها (حول عائلة الحالة
  )المطلقة

في مجال  
  العمل

25/04/2008  
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الحالة ذات الخلفية األسرية *
المعنفة تعمل على تجاوز 

  العنف الزوجي
ممارسة السحر حسب *

تصورات الحالة هو ألنقاد 
زواجها وعدم الرجوع مرة 

  ثانية للعنف األسري والحرمان
  تبرر هده الممارسة بأنها*
 فأطفال، وبالعن 05لديها  

الحاد للزوج وتعامله معها 
ن وخاصة أكثر من الحيوا
بدون رحمة  اعندما يضربه
  حتى الموت

تعرض الحالة من جراء *
عنف أخواته واحتقارهم لها 

،وتقطيع إلى االنهيار العصبي
وهو غير مبالي بذلك  مالبسها

الحالة تنتقم من الزوج عن / 
  طريق العنف الطقوسي

الحالة مازلت متزوجة تعاني *
أشكال العنف الفردي  أقصى

وتمارس  والجماعي
لكي ال ) العنف الرمزي(سحرال

 تطلق وتعود لعنف أسرتها

ضحية عنف عائلي قاس جدا *
ممارس من قبل زوج األم واألخوة 

  الذكور
  يضحية الفقر والعوز الماد*
زواج وساطة الغاية منه الهروب *

من الفقر والعنف األسري أين الحالة 
  .سنة 18كانت تبلغ من العمر 

  
 22الزوج يكبر الحالة باكتر من *

سنة لكن الحالة قبلت به ألنه غني 
تصور الحالة أن السعادة الزوجية /جدا

  أساسها المادة
معنف جدا،يمارس العنف  الزوج *

العلني  بكل أشكاله الرمزية الكالمية 
  والبدنية على الحالة 

ضحية عنف الزوج وعائلته إلى حد *
  الساعة

الحالة تمارس العنف الطقوسي * 
لكي الوالدة من تحفيز  على الزوج 

يخفف من حدة العنف ولكي ال 
مثل أختها التي تعيش  تتعرض للطالق

في جحيم من جراء العنف األسري 
والفقر والحرمان من الخروج والشك 

  ....والضرب
  

منزل الحالة 
  )بناء فوضوي(

30/04/2008   
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تاريơ الحالة مجال المقابلة موضوع المقابلة النتيجة من المقابلة
مرض  تعاني من الحالة*

مزمن يؤثر على جهازها 
المناعي يتطلب مصاريف 

  للمعالجة والدواء باهض الثمن
فتاة بسيط جدا تتكلم بهدؤ *

تظهر بأقل من سنها الحالي 
المرض (سنة 27الذي هو 

يعمل على أن تنمو بصورة 
طبيعية حسبما صرحت لنا 

  )الممرضة
على لديها موهبة في الرسم *

ضر وأيضا كانت تح رالحري
 الجتياز شهادة التعليم النهائي

للعنف عندما حاولت التصدي *
قابلها عنف الذي لم تكن 

الزواج بالقوة للتخلص (تتوقعه 
منها نهائيا،خوفا من أن ينتقل 

  )المرض لباقي اإلخوة
من النبذ  الحالة مقهورة نفسيا*

 األسري الحاد والزواج الفاشل
  تميل للوحدة واالنعزال

حياة بالرغم لديها أمل في ال*
  واآلالممن المرض 

الحالة عانت العنف بكل *
أشكاله من الوالدين األصليين 

تركوا الحالة تعالج من  ناللذي
  مال المحسنين؟؟

خلفية أسرية معنفة جدا لفظيا *
الالمباالة بمرض الحالة (ورمزيا
  )ميسورة أنهاعلما  المزمن

رار الحالة االستقرار في أسرتها ق* 
طريق الصمت  وتحمل العنف عن

والعمل دفع باألسرة إلى التخلص منها 
في السن عن طريق تزويجها بالقوة 

رفض الحالة للزوج جعل أسرتها  18
تضيق عليها الخناق بمضاعفة العنف 

اللفظي والشجار الدائم بين الوالدين 
  في النهاية قبلت الزواج اإلجباري

الزوج غير مسئول الغاية من *
ول االنتقام كان لسببين اال الزواج

لرفضها له والثاني مجرد نزوة  مع 
ممارسة /ومجوهراتها لماللاستغالله 

العنف اللفظي والرمزي العلني في 
للخيانة من  هاتعرضالمستشفى مع 

  قبل الزوج والصديقة المقربة
تحريض الخال الذي كان الطرف *

الرئيسي في تزويج الحالة على رفع 
شكوى ضد الزوج الذي استولى على 

تراجعت عن ،لكنها جوهراتهام
الدين  وأسرتها هالدعوى انتقاما من

حياتها ومستقبلها في العمل  احطمو
  وإكمال الدراسة 

  في المستشفى
مصطفى باشا 

  الجامعي
تحديدا في 

مصلحة 
النشاطات 
الترفيهية

service de 
loisirs  

التابع لمصلحة  
جراحة 

 األعصاب
Service de 

la 
neurologie 

chirurgical   

08/05/2008  

 



 323

 
تاريơ الحالة مجال المقابلة  موضوع المقابلة النتيجة من المقابلة

 لزوجا تخاف كثيرا من *
حيث عندما علمت أنني أقطن 

في الحي الذي يقطن فيه 
زوجها،اعتقدت أنني أعرفه 

رفضت المقابلة إال بعد تدخل 
  زميلتها

الحالة منطوية على نفسها *
وجدنا صعوبة كبيرة في 

ال تثق  أصبحت ألنهاقابلتها م
  في الناس

منحدرة من  أنهابالرغم من *
غنية جدا هد ال يظهر  أسرة

بالبيت  تعتني ألنهاعليها 
وهي حامل  وتربية االبن

بالثاني أين حمدت اهللا بأنه ولد 
   )الن الزوج ال يحب اإلناث(
طلبت منه الطالق رفض *

الذي يقرر متى  ألنه هو
  يطلقها

االنتحار لوال الحالة حاولت *
  .تدخل زمالء العمل

ضحية عنف الخطيب االول *
 قربترك الحالة عند  الذي

                 موعد الزفاف
 وثقة عمياء زواج تعارف*

الحالة  أسرة/من رجل ال يعمل
 كانت ضد الزواج برجل 

 الحالة كذبت عليهم/عاطل
 وقالت انه يعمل

الخلفية األسرية للزوج *
ة مضطربة عكس الخلفي

عانت عنف /األسرية للحالة
 واستغالل أسرة الزوج لمالها

شترت مهرها االزوجة *
الخوف من البقاء /بنفسها

عانس وهي تكبر الزوج 
سنوات 03ب  
 لا أشكا أقصىالحالة تعاني *

العنف اللفظي والرمزي 
 والبدني من قبل الزوج

ها مصدر للمال االزوج ير*
تعاني من االكتئاب فقط  

  25/05/2008  مكان العمل
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تاريơ الحالة مجال المقابلة  موضوع المقابلة النتيجة من المقابلة

بعدما طردها زوجها من *
 وابنهاالبيت المستأجر،هي 

عندما  لالغتصابتعرضت 
كانت في الشارع،حيث يعتبر 

  الطفل الثاني غير شرعي
الحالة لم تكن تعي أنها حامل *

ألن الشخص أنداك أعطاها 
وعندما علمت ب مخضر اشر
أنها حامل  األخصائيةمن 

قتل نفسها لوال تدخل  حاولت
  األخيرةهده 
تفش  تصرخ بشدة و الحالة* 

بالصفع  أبنائهاغضبها بضرب 
فهي تبدو شديدة التوتر للوجه 
  والقلق

األغرب ما في األمر أن أمها *
على علم بأنها في المركز،لكنها 

اشترطت عودتها للبيت بدون 
  اأطفاله

لة لم تلقى مساندة من الحا* 
كانت سبب  المتسلطة التي أمها

عندما  قوي في ضياعها
زوجتها من شخص منحرف 

وعندما رفضت عودتها للبيت 
  .بعد الطالق

  
  

 

 
ضحية العنف األسري الممارس من *

نشأت في جو /قبل األم المتسلطة 
مشحون بالعنف من قبل اإلخوة 

  .االذكور أيض
نفة الزوج لديه خلفية أسرية مع*

وأيضا يعيشون حياة التقشف والعوز 
المادي والشجارات الدائمة بسبب 

  الفقر وسلوك الزوج المنحرف
  زواج الوساطة عن طريق القوة*
سرقة مجوهرات الحالة من طرف *

الزوج دفعها برفع شكوى ضده 
  بتحريض من األم

رد فعل الزوج ممارسة أقصى *
جلب امرأة للبيت (أشكال العنف عليها

  )نفس الغرفة معه ومع الحالةتتقاسم 
تعرض الحالة للعنف اللفظي و *

  البدني من قبل والد الزوج
تعرض الحالة وزوجها المنحل *

أخالقيا والمرأة للطرد من قبل والد 
  الزوج

 
 
 
 
 
 

 

  مركز دارنا
للنساء ضحايا 

العنف 
والقانون 
منطقة (األسري
 )لوسندي

30/05/2008 
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موضوع المقابلة  نتيجة المقابلة
    

  تاريơ الحالة المقابلة مجال

انتقال الحالة من عنف أسري *
مشحون بالمشاكل حول المال 

إلى وسط أسري يعاني من 
االضطراب والتفكك في 

العالقات وأيضا العيش على 
التقشف ورفض اإلنفاق والميل 

إلى إبنزاز واستغالل مالها 
بالقوة أين تظهر هده التصرفات 

 للزوج وعائلته تصرفات
عادية،ألنه يرى أن الحالة شيء 

يمتلكه وليست شخص بالرغم 
من أنه متعلم لكنه مضطرب 

  تربويا وأخالقيا
حاليا تعيش عنف اجتماعي *

كونها مقيمة هي وأبنائها في 
  المركز مؤقتا

الحالة وكل الحاالت المركز *
يعيشون حياة من العزلة 

النفسية،ومعاقبة أطفالهم بشدة 
نهم وخاصة أنهم يشعرون بأ

ليسوا كباقي األفراد،وبأن 
المجتمع ينظر إليهم بدونية 

واحتقار،لذلك فهم يرغبون في 
  إعادة إدماجهم في أسرهم

 

زواج الوساطة من أستاذ التعليم * 
بقرار من اإلخوة الذين (االبتدائي

منعوا الحالة من مواصلة الدراسة بعد 
      )فشلها االول في البكالوريا

   حونة ذات خلفية أسرية مش*
المستوى المادي األسري /بالعنف

والشجار  األبوفاة (للحالة ميسور
)الذكور اإلخوةبين  اإلرثحول   

مضطربة  أسرةمن  منحدرالزوج *
تعرضت للعنف ( ومتقشفة جدا

  )الجماعي
االبتزاز المادي للحالة في مالها *

  وسيارتها من طرف الزوج
المخدرات و (الزوج منحرف*

عرض الحالة ت/المشروب الكحولي 
للعنف اللفظي والرمزي والبدني من 
طرف الزوج بسبب رفض الحالة أن 

  تهبه سيارتها بالقوة
الحالة لوضعيتها  أسرةعدم مساندة *

ضد فكرة الطالق  اكانوكونهم 
للبيت هد ما دفع بها  باألبناءوالعودة 

  المركز إلىللجؤ 
 
 
 

 08/06/2008 مركز دارنا

 



 326

 
المقابلةموضوع  نتيجة المقابلة

    
تاريơ الحالة مجال المقابلة

  الحالة تعمل من اجل أبنائها*
تحاول هي وعائلتها توفير كل 

ما يحتاجون ،خوفا من 
االنحراف والهروب من البيت 

  من شدة عنف األب
الخوف من مواجهة العنف *

ترك المجال للجاني  يعني
للتعنيف والذي يعني تقبل 

الضحية العيش تحت رحمة 
ف المخفي ورفض العنف العن

اللفظي الظاهر والممثل في 
  كالم الناس 

الحالة ال تبالي بالعنف *
تعي أن الزوج  ا، ألنهالزوجي

معقد مند طفولته مع زوجة 
أبيه،لكنها رافضة للعنف 

الممارس على األبناء من سب 
  وشتم وطرد وضرب

األوالد يعيشون تحت ضغط * 
  العنف للوقوف مع األم

تحل مشكلة التي تنتظر أن 
السكن للتخلص منه نهائيا عن 

  طريق الطالق
الزوج ينقل معاناته لزوجته *

 .بصفة مضاعفة  وأبناءه

سنة  25زواج التعارف أكثر من *
سنة من  11الزوج يكبرها ب/زواج

سائق أجرة ودو /دون مستوى تعليمي
  طفولة صعبة

متفهمة  أسرةمنحدرة من  األسرة*
ومنسجمة وخاصة مساندة للحالة 

  ماديا ومعنويا
سكن /تعيش ظروف معيشية صعبة*

الكبير يبلغ من  أبناء 05(مستأجر
  سنة 24العمر 

بدني ممارس /رمزي/عنف لفظي*
  المراهقين واألبناءعلى الحالة 

الحالة تقر انه عدواني وعنيف في *
  مع الناس فهو اجتماعي أماالبيت فقط 

الحالة للتخفيف من عنف الزوج *
ديم شكوى قررت تق األبناءعلى 

للشرطة لكن تدخل االبن البكر خوفا 
 من كالم الناس

 في مقر  العمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/06/2008  
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 تاريơ الحالة  مكان المقابلة موضوع المقابلة نتيجة المقابلة 
دل على يأسلوب كالمها *

 عصبية غير/أنها متحررة

تتكلم /مبالية بكالم الناس
 بصوت مرتفع وبعبارات

 سوقية
 
تفرغ جل غضبها في *

أبنائها عن طريق الضرب 
 والسب

 
 أصبحت باردة وعدائية*

من كثرة العنف التي 
تعرضت له في بيت 

) اإلهمال والالمباالة(جدها
و في بيت زوجها ومع 

ال  )لقضيا وبدنيا(عائلته
 تصغي ألية نصيحة

 

زواج التعارف من دون قبول *
  عائلة الزوج

منحل /الزوج عاطل عن العمل*
  أخالقيا

الحالة ذات خلفية أسرية معنفة *
طالق الوالدين بعد والدتها /جدا

تنشئة /والتخلي عنها عند عائلة االم
  )عنف رمزي(غير مبالية ومتحررة

خلفية أسرية للزوج *
تعرضت للعنف الزوجي (متشددة

  اللفظي والبدني والعنف الجماعي
  الزوج كان يعبث بها قبل الزواج*
كانت تدفع الزوج طريقة الزواج *

لممارسة شتى أشكال العنف على 
الحالة التي يعتبرها سبب معاناته 

كونها قيدته عندما أصرت /المادية
  رسمية العالقة بالزواج

 
 

20/06/2008 مركز دارنا  
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 تاريơ المقابلة  مكان المقابلة موضوع المقابلة نتيجة المقابلة    
  ثقتها عالية ذات شخصية قوية*
تكلم بالفرنسية بشكل جيد ت*

متوترة وخاصة عندما /وبطالقة
تتذكر مواقف العنف األسري 

ربة (والزوجي واالجتماعي
جعلتها ترتعش من األلم  )العمل

التي تعرضت له وأيضا كانت 
تضع يدها على فمها وتضربها 
ثارة أخرى على رجلها ألنها لم 

تكن تتوقع أن تتعرض لهده 
نف المأساة بسبب طمع األخ وع

  الزوج
  ال تثق في الرجال إطالقا*
تفضل النوم لكي تنسى همومها*  
تصرخ كثيرا على ابنها على *

أشياء تافهة خوفا من أن يتبع 
  أبناء المركز

جدا مهذب ويسمع  انظيفالطفل *
  لكالم أمه

 

ضحية أخوها المتسلط *
 الميراث /وزوجته

 األخترتيب /زواج الوساطة *

ضحية عنف زوجي حاد *
الة مستوى الح/جدا

الزوج من دون مستوى /نهائي
منحل أخالقيا /علمي

الحالة ميسورة /واستغاللي
 ماديا

الجاني  ساعدتالزوجة *
 ماديا

عنف مستمر من السب *
والضرب إلى التهديد بنزع 

وااليداء  الطفل
بشرف  ثمحاولة العب(الصحي
 )الحالة

رد فعل الحالة كان خدش *
حدث /وجه الجاني بقوة

 الطالق

لطالق حاول أخوها بعد ا*
تزويجها بالقوة وحرمانها من 

  الحالة فرت من البيت/ابنها
 

 25/06/2008 مركز دانا
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تاريơ المقابلة  مكان المقابلة موضوع المقابلة نتيجة المقابلة    

  
الكآبة والحزن في عيون *

الحالة وخاصة تتسم بالهدوء 
  واللطف

قانعة بكل شيء ال تشتكي من *
نى لقاء أوالدها المركز تتم

تتكلم عنهم /الذكور المشتتين 
  بحزن وباشتياق كبير

العمل هو محفزها الوحيد كي *
  تعيش نوع من الراحة النفسية

زوجها والشك  فالحالة عن*
فيها جعلها موسوسة،حيث في 
مكان العمل الذي يتكلم معها 
من دون قصد،أو أي شيء 

ينقص تشعر بأن االتهام موجه 
على كتاب  لها فتلجأ للحلف

  القرآن لكي يصدقونها
أصبحت ال تثق في الرجال *

وتعيش خوف و توتردائم من 
  مالحقة طليقها لها ولبناته

 
 

زوج /الخلفية األسرية معنفة*
األم كان معنفا لفضيا وبدنيا مع 

 .والدة الحالة والحالة

زواج تقليدي من قبل زوج *
 الحالة لم تعارض/األم

الزوج هرب من أسرته وهو *
ال (عاش في الشارع/15ي سن ف

 )يعرف حدود اهللا

تعرضت مع أبنائها للعنف *
الزوجي المضاعف 

 ب، الضركالقذف، الش/والخطير
بواسطة التعذيب،التهديد 

 )السكين(السالح األبيض/بالقتل

أبسط شجار الحالة كانت تطرد *
 من البيت إلى الشارع في الليل

منع الحالة من تأدية الصالة *
 والصوم

شرف ابنته المراهقة قذف *
 الحالة تشارعه قضائيا/بالباطل 

عندما أكد الطبيب الشرعي 
  أنهاعدراء

25/06/2008 مركز دارنا
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 موضوع المقابلة نتيجة المقابلة    
 

 تاريơ المقابلة  مكان المقابلة

كغيرها من نساء المركز التثق *
في الحاالت وفي الرجال 

 تخفي أنوثتها/أيضا

 ا ال تحب المشاكلبسيطة جد*

كانت على /متعلقة جدا بولدها*
وشك الزواج لكنها تراجعت 

خافت أن يتعرض /ابنهابسبب 
للعنف الذي تعرضت له وأيضا 

عندما رأت المعاملة القاسية 
للزوج المستقبلي الذي يميز في 

 شراء هدايا (التعامل بين األبناء
 ابنفقط من دون  العيد ألبنائه

 ميق جداشعرت بحزن ع/)الحالة

ترفض الحقرة والتهميش * 
والرفض وخاصة عندما يتعلق 

 األمر بابنها الوحيد

  زواج التعارف لمدة سنتين*
ضحية العنف الرمزي وللفضي *

 لوالبدني المرأة التي قامت بالتكف
تزوجت في (تركتها أمها عندها /

  )فرسا
ضحية العنف الرمزي وللفضي *

للزوج وعائلته الذي لم يخبرها انه 
هجرها / زوج وله سبع أطفال مت

ألنها لم ترغب في إجهاض 
غير /ألنه تزوج لكي يعيش/الطفل
  مسئول

من العنف الرمزي إلى اللفظي *
التهديد بالطالق وعدم االعتراف 

  بالطفل إلى العنف البدني
ترك الحالة من دون مال وأكل *

  وهي حامل
/ باألبوة فاالعتراالهجران وعدم *

ي كان الجاني يميل للصمت الذ
يخيف الحالة والذي انجر عليه 

 10وحرمان لمدة  هجران نبد
  سنوات

 

 03/07/2008 مركز دارنا
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 موضوع المقابلة نتيجة المقابلة    

 
 تاريơ المقابلة  مكان المقابلة

طموحة جدا معتمدة على * 
  تريد أن تحقق مكانة مادية/نفسها

 تتكلم بسرعة وبتوتر كبير*

للعنف بالرغم من تعرضها *
البدني لكنها تتألم من العنف 

االحتقار التكبر /الرمزي واللفظي
التقليل /التمييز/لتهميش والرفض
كلها ممارسات ...من شأن الناس

عنيفة عاشتها وجعلتها لمواصلة 
العمل ورفض التوقف عنه 

 بالرغم من اإلغراء المادي للزوج
الهدف من الزواج لم يكن *

ه الرجل بحد ذاته بل الغاية من
الزواج كان /هي إنجاب أبناء فقط

 بتحفيز من األم والصديقة
حاقدة جذا على أسرة الزوج *

أن يزوره أبناءه  االذين رفضو
 وزوجته وهو على فراش الموت

 
العنف الذي عاشته الحالة جعل *

 منها إنسانة باردة

 بإصرارزواج تعارف لمدة سنتين *
من الزوج وبرفض قاطع لعائلته دام 

  سنة 17
حي /متواضعة أسرةحدرة من من*

لم  شعبي هي من النوع المتحرر
  تكن تنوي الزواج

عائلته /الزوج لديه مستوى نهائي*
يقطن في حي راقي /غنية جدا

  شخصيته خاضعة لحماة الحالة/جدا
إخفاء /العنف كان سببه عمل الحالة*

الزوج رفضه لعمل زوجته قبل 
الزواج وتظاهر بأنه يقبل عملها لكي 

  اج منهتقبل الزو
نفس الشيء ألسرة الحالة التي *

اظهر لها انه متواضع لكن بعد 
الزواج ظهرت مشاعره الحقيقية 

وعائلتها  ةالممثلة في احتقارا لحال
مع تحريض األبناء بعدم الذهاب 

  إليهم
الحالة تعرضت للعنف الفردي *

للحماة .. رمزي/والجماعي لفضي
التي عملت جاهدة على تطليقها من 

  سنة من الزواج 17 زوجها بعد
 

في منزل 
 الحالة

12/07/2008 
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 موضوع المقابلة نتيجة المقابلة    
 

تاريơ المقابلة  مكان المقابلة

عائلة الحالة هي التي *
تدخلت لتوقيف الجاني عن 
العنف الممارس ضد الحالة 

التي كانت تخفي مشاكلها 
 ىإلتميل  إنسانة / الزوجية

الصمت واالنعزال عن 
فكرة العمل خففت من /سالنا

درجة قلقها وشجارها الشبه 
 مستمر مع أخواتها البنات

  ألتفه األمور
رفض عائلة الحالة جلب *

األبناء األربعة باستثناء 
بسبب ضيق المسكن /البنات

وأيضا رفض أبناء الحالة 
  الذكور ترك بيتهم

تراجع أبناء الحالة في *
الدراسة بسبب العنف الوالد 

م التي كانت والحرمان من األ
  تتابع دراسة األبناء

سنة أصبح  15االبن البكر *
ترك الدراسة والعمل / يدخن

الحالة /مع الوالد في المقاولة 
تعيش في دوامة من القلق 
وخاصة أنهم يعيشون مع 

األبزوجة   
 

 سنة 15دام مدة /زواج الوساطة*

الحالة منحدرة من أسرة محافظة *
ساعدت الزوج ماديا / ومحترمة

العمل في األراضي (عنويا وجسدياوم
 منه أصبح غنيا)/ والحسابات

الزوج بعدما كان يمارس الشعائر *
( يعاشر رفقة السؤ أصبح /الدينية 

الخمر المخدرات ومعاشرة النساء 
العاهرات من داخل وخارج الوطن 

 العربي

سنوات والحالة تعاني شتى  5*
العنف والتي تنتهي بالضرب  أشكال

/ لم تكن تشتكي المبرح لكنها 
مؤخرا والدتها طلبت منها القيام 

 بشهادة طبية

طالق الخلع الذي نجم عنه انتقام *
 /إعادة الزواج /الجاني من الحالة

انتقل العنف الزوجي إلى عنف 
 شتائم ضرب بين العائلتين(حاد

الحالة تعمل في سلك التعليم وتلقى *
الدعم والمساندة والثقة من أسرتها 

  المحافظة
 

زل الحالةمن  
 

09/9/2009 
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 موضوع المقابلة نتيجة المقابلة    
 

 تاريơ المقابلة مكان المقابلة

  جدا متكتمة إنسانةالحالة 
الحماة ضد  /الوصول للطالق*

فكرة العيش بعيد عن 
 وأخواتتحريض الحماة *ابنها

الزوج أطفالها الصغار على كره 
  أمهم

الحالة ضد فكرة تبادل العنف *
  اللفظي

محطمة تحاول أن تمسك  امرأة*
  أعصابها قدر االمكان

عاشت وتعايشت مع العنف *
ألن أسرتها متشددة  بكل أشكاله

وخاصة الوالدين 
الرقابة المشددة على (واالخوة

  اللباس والخروج
زوج الحالة كان على علم *

قام بمضاعفة العنف /بخلفيتها
  والشك في كل تصرفاتها

 الجاني وعائلته اعنبرو العنف*
األسري للحالة كنقطة ضعف 

ممارسة العنف 
الخوف على /المضاعف

لقيت الحالة مساندة من /شرفها
  قبل كل أفراد األسرة

 

زواج التعارف لمدة سنة كاملة بدون علم *
المحافظة والمتشددة في نفس /عائلة الحالة

 الوقت

ضد /عائلة الزوج كانت على علم بالعالقة*
 الزواج

ج الزوج قام بعد تسع سنوات من الزوا*
 مطلقة/بخيانة الحالة مع زميلة من العمل

تجنب /لم تتقبل الحالة فكرة الزمالة العادية*
 النوم والكالم مع الجاني لمدة سنة كاملة

قبول الحالة معاشرة الزوج بغرض إنجاب *
الطفل الرابع التي كانت ترغب بأن يكون 

تعرضت للضرب والقذف عندما أخبرته /ذكر
 بأنها حامل

كر الزوج وعائلته لحمل الحالة وقذفها تن*
في شرفها مع تهديدها بالطالق والطرد من 

  البيت الزوجية
من /انتقال العنف من زوجي إلى جماعي*

المخفي إلى العلني بين العائلتين إلى حد 
نعت الطفل بولد /حدوث جريمة قتل

  المساس بشرف عائلة الحالة/الحرام
 

 2/10/2009 في المنزل
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لمقابلة    نتيجة ا   موضوع المقابلة 
 

تاريơ المقابلة  مكان المقابلة

الحالة لها خبرة في *
الزواج وعلى وعي تام بأن 

العنف الممارس عليها 
سببه امرأة تريد تشتيت 

حياتها لذلك تفش غضبها 
في الحماة و تتعامل بحذر 

  شديد مع الزوج
الحالة تعاني ألم نفسي *

عميق جدا بسبب االهانات 
نف الرمزي للزوج والع

والحماة وخاصة بناتها 
اللواتي ال يعطونها مرتبة 

  األم
تنشئة الحماة بنات الحالة *

ممارسة العنف على 
تجاهل /على الحالةالرمزي 
إعادة إنتاج /ونبذ أمهم

العنف اللفظي والرمزي 
 األسريةمن خالل التنشئة 

  .غير السوية
  
  

ضحية خلفية أسرية /زواج الوساطة*
ة الحالة متسلطة على والد/معنفة
  )السب والضرب(البنات

سنة من  24ضحية عنف الحماة مدة *
يعنف /الزواج وأكثر وأيضا الزوج

تباد ل  .الحماةالحالة من تحريض 
  الحماة فقط و بينالعنف اللفظي بينها 

الحماة تمارس العنف على الحالة *
الن المنزل ملك لها وهي التي تعيل 

  وجهامع ز أيضابناتها وتعليها 
الحالة لكي تخفف من حدة العنف *

الزوجي والحماة تمارس العنف 
البكاء التمرض التودد (االستراتيجي

للزوج لكي تثير الشفقة ولكي ال 
  )يطلقها

تشعب العنف اللفظي والبدني *
الزوجي إلى عنف بنات الحالة 

نبذ واحتقار األم والتعامل معها /عليها
  على أساس خادمة

  

في منزل 
  الحالة

15/10/2009  
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تاريơ المقابلة  مكان المقابلة موضوع المقابلة نتيجة المقابلة    

سنوات زواج الحالة  3*
تعيش العنف اللفظي 

والرمزي الزوجي والحماة 
  نفس القرابة الدموية/

ال تشعر بحنان الزوج * 
تقول وكأنها قطعة من أثاث 

البيت وليست إنسانة بل 
جسد فقط يجب أن تحافظ 

  ه وإال تركهاعلي
الزوج ينتقم من الحالة *

بسبب الرفض الذي / بقوة 
ال يزور /كان قبل الزواج
معتنية  * عائلتها كذلك

وإال هي  وبرشاقتهابنفسها 
تعرف ذهنية زوجها 

العمل هو * ورؤيته لها
الوحيد لكي تتخلص  الملجأ

من العنف الزوجي وعنف 
 جالزوا* الحماة المستمر

جلب عنده يتمثل في النوم و
المال فقط أما تربية األبناء 

 بوالعناية بصحتهم، وجل
الحالة /مستلزمات البيت 

هي التي تقوم بكل هده 
الزوج يعطيها المال /األمور
  فقط

 

لغرض مادي /زواج ألقارب بالقوة*
  )اإلرث(بين العائلتين

بالرغم من عيش الحالة في حالة من *
الرفاهية المادية والتحرر إال أنها 

نف الوالد الذي فسخ عانت من ع
  خطبتها  األولى

أكثر ما تعانيه الحالة العنف اللفظي *
   ةالحماوالرمزي للزوج وخاصة 

  األقارببين  حميمةال توجد عالقة * 
الزوج شخص بارد ال يغير على *

تكلم الي/يغضب بسرعة/زوجته
  اليسأل عنها/معها

على  المرأة عنده الجمال الجسدي*
في عندما زادت / وجه الخصوص

الوزن أخدها لممارسة الرياضة 
  وتجنبها إطالقا

الحماة تحرض ابنها في كل *
 ايسبها وشتمهزوجته /يسمع لها /شيء

  مباشرة من دون فهم الموضوع
الزوج يحب النوم والعمل ويحب *

ال /الذكور على وجه الخصوص
  يتقرب من البنت الصغيرة

 
 
 
 
 
 

في مكان 
 عملها

25/10/2009
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  :ق على شبكات المالحظات لحاالت الدراسةالتحليل والتعلي
  :األولىالتحليل والتعليق حسب الفرضية  1
تباين الخلفية األسرية للزوجين عامة ونمط التنشئة األسرية التي تلقاها بعض الرجال في أوساطهم [

  ]األسرية خاصة عالقة بممارسة العنف اللفظي والرمزي ضد زوجاتهم
لحالة منسجمة وغير مضطربة،بعكس خلفية الزوج السابق فإنها ال عندما تكون الخلفية األسرية ل

تستطيع التكيف مع الوسط األسري المضطرب والدائم الشجار وهد مهما حاولت تجاوزه عن طريق 
تجاهله أو محاولة ممارسة العنف المضاد أين ال تستطيع بمحاوالتها أن تتجاوزه ألنه عنف رمزي 

لتنشئة األسرية واالجتماعية و كذلك يمثل أشكال التنشئة األسرية ولفظي متشعب داخل في أساليب ا
منه تعارض األساليب التربوية ...التي لم تتربى عليها تلك الحالة من أكاذيب ،حيل،افتراءات،

والتنشئوية بين الوسطين والذي نعني بهما وسط األسري للحالة والوسط األسري للزوج السابق يؤدي 
ي والرمزي والذي غالبا ما يتحول إلى عنف بدني عندما يحاول الضحية الدفاع إلى حدوث العنف اللفظ

عن نفسه بواسطة تبادل العنف اللفظي بعدما تعود الجاني على تقبل الجاني لشتى أشكال العنف الرمزي 
، منه فالجاني يتصور )عائلة الزوج وعلى وجه الخصوص الحماة(جماعي) الزوج(واللفظي الفردي
وخاصة تابع له،و ال يمكن أن يواجهه وأي محاولة للمواجهة  ا شخص خاضع ودليلالضحية دائم

  وخاصة بعد صمت وصبر وتحمل وربما خوف من الطالق  من كالم الناس العنف اللفظي  والرمزي
قد تؤدي إلى أشكال خطيرة من العنف اللفظي والرمزي والبدني  بل وحتى قد يتعرض ...الظاهر

،بمعني حسب ما فهمناه من تصريحات الحاالت تبعا لنوعية العنف اللفظي  الضحية لمحاولة القتل
  .المتبادل بين الجاني والضحية

درجات العنف ال يعني  أقصىال تتركها تعيش ) الحالة(فاألسرة المتفهمة والمتضامنة فعليا مع الضحية 
الوضعية الزوجية والتي  ذلك أنها تفكر مباشرة في االنفصال،لكنها تتريث وتترك الوقت الكافي لفهم

تعتقد أنها مشاكل عابرة قد تكون بسبب مشكلة في عمل الزوج، أو صعوبة التكيف مع الحياة الزوجية 
اساءلت  إلىلكن عندما يتأزم الوضع بين الزوجين ويتحول العنف اللفظي والرمزي بين الزوجين 

عرض للضرب والتهديد الفردي و من غير سبب،أو بسبب خارج عن نطاق الحالة وتت كالمية متكررة
والجماعي للزوج وأسرته،هنا العائلة تتدخل لفض النزاع الزوجي ومحاولة اإلصالح إن كان ممكن 

جانبها  إلىوفي حالة استحالة الحالة العيش تحت ضغط العنف اللفظي والرمزي المستمر تقف عائلتها 
  . وتحفزها على الطالق

  
تعكس مدى الثقة والتضامن األسري لبعض من حاالت الدراسة وهناك نقطة غاية في األهمية التي 

حيث  أسرهن  في المجال الدراسي أو المجال المهني‘ اللواتي حققن نجاح اجتماعي سواء كان ذلك
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 واإلحباطالنفسية  والكآبةوضعو فيهن الثقة و تركوا لهم الفرصة في الحياة  و الخروج من دائرة العنف 
المجال للخروج لمواصلة الدراسة  والعمل  من دون أي ضغوطات أو شكوك  وخاصة عندما تركوا لهن 

 والحالة السابعة و الثامنة والثانية عشرة والخامسة عشرة  األولى والثانيةوأفضل مثال على ذلك  الحالة 
 البيت أسرتها التي ساعدتها يحيث الحالة األولى بعد فشل الزواج لمدة سنة أين الحالة أنجبت ابنها ف

على تربية الولد،وحفزتها طبعا حسب رغبتها على مواصلة الدراسات العليا والبحث عن وظيفة وهي 
الزوجي  حاليا تعمل أستاذة مساعدة  وتعيش مستقرة في أسرتها بعدما كانت تعاني أقصى أشكال العنف

فقر والعوز المادي تعيش مثل السجين والحالة الثانية بالرغم من معاناة أسرتها من ال) اللفظي والبدني(
أما الحالة السابعة المنحدرة من أسرة وضيق المسكن لكنها تقبلت الحالة وابنها بعد الطالق التعسفي 

ميسورة ومحافظة تدخلت للحد من العنف اللفظي الزوجي والوقوف مع الحالة بتأييدها لفكرة الطالق بعد 
أما الحالة  وغير مسئول تماما بأشهر من الزواج لكي ال تتورط بإنجاب طفل من زوج مضطر 6

من غير  والقذفبوسط أسري مشحون بالكذب والخيانة والتهديد  اصطدمتالثامنة تشبه الحالة السابعة 
،لقيت تدخل مادي ومعنوي من قبل عائلتها وطلقت بسرعة قبل  أن تتعرض إلى انهيار عصبي وهي حق

ألن السبب الحقيقي للعنف الزوجي هو المرأة  (حاليا استرجعت الثقة في نفسها و في اآلخرين نوعا ما
عشرة مازالت متزوجة ووجدت صعوبة كبيرة في مع الوسط  ةأما الحالة الثاني )على وجه الخصوص

األسري للزوج الذي يختلف تماما عن وسطها األسري المنسجم أين هده الحالة تكتفي بطلب المساعدة 
األهمية عندما تقف األسرة مع الحالة ة التي هي في غاية المعنوي اإلعالةالمادية من عائلتها من دون 

لمواجهة العنف اللفظي والبدني التي تتعرض له لكن الحالة مثلما صرحت لنا أنها ال تستطيع أن تخبر 
عائلتها يهدا العنف والمشاكل الزوجية لسبب أال و هو أنها عارضت أسرتها التي كانت ضد فكرة 

  .والحالة قبلت الزواج منه بالكذب على أسرتها فقط لكي تقبل به الزواج برجل عاطل عن العمل
والذي يعني أن هده الحالة مارست العنف على ذاتها من قبل أن يمارسه عليها زوجها  

 )هو وأسرته ماديا فاألسرة تجهل تماما بأن الزوج عاطل عن العمل وأن الحالة هي التي تعيله(وعائلته
التحدث عن البعض من مشاكلها الزوجية المتكررة مع زميلتها في العمل منه الحالة تخفف عن نفسها ب

أما الحالة الخامسة عشرة المنحدرة من  فهي تعيش كبث نفسي حاد وتتظاهر ألسرتها بأنها بخير،فقط
سنة والتي تعني أن  25أسرة متفهمة، والتي كانت وما زالت تساند الحالة وأبنائها ماديا ومعنويا لمدة 

سنة هي وأبنائها المراهقين أين الحالة هي التي كانت ومازلت  25عيش عنف لفظي،بدني مدته الحالة ت
ضد فكرة الطالق،بالرغم من إصرار عائلتها على االنفصال لكن الحالة لم تريد أن تكون هي وأبنائها 

ائها عالة على أسرتها،ففضلت أن تطلب الطالق عندما تحظى بسكن اجتماعي،ثم تنفصل وتعيش مع أبن
في أمن واستقرار،لكن بالرغم من كل العنف التي تعانيه هي وأبنائها فأسرتها تدعمها بصورة قوية 

،كما نبرر فكرة رفض الطالق بالنسبة للحالة تبعا للرؤية والصورة التي تحملها وتهتم بمستقبل أبنائها
والبدني عليها وعلى بررت ممارسة العنف اللفظي  األخيرةعن الخلفية القاسية لزوجها ،حيث هده 
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أيضا وليس هد فقط تبرر  واألب األب،ألنه مر بظروف أسرية صعبة لغاية من طرف زوجة األبناء
بظروف عمله في التجنيد العسكري مند صغره لذلك يتسم بالقوة ويتعامل بخشونة مع  عنف الزوج

أزمة  ية الصعبة وخاصةظروف المعيشال أبناءه الذكور،أما سبب مواصلته في عنفه ترجعه الحالة إلى 
يعني أن أسرهن لم يتعاملن مع فشل زواج الحاالت  ،فكرة االنتقال من مسكن مستأجر ألخر السكن و

بمعنى أخر لم يكن رد فعلهم عنيف مثلما حدث للحاالت األخريات اللواتي   بقسوة وإجحاف وبنبذ،
ق تماما والتي تعني رفض تعرضن للعنف اللفظي الخطير والذي تمثل في رفض  أسرهن فكرة الطال

تبعا ( الرجوع لألسرة وخاصة عندما تكون الحالة برفقة أبنائها أين البعض من األسر الجزائرية
يجب أن تعود لوحدها ،نحن ال تضغط على الحالة إن أردت الرجوع للبيت األسري )لحاالت الدراسة 

ير أال و هو التهديد  وحرمان نعتبره مجرد شرط بل نعتبره نوع من األنواع العنف اللفظي الخط
وليس هد فقط و خاصة عندما تكون الخلفية األسرية للحالة معنفة مليئة بالشك و  الحالة من فلذة كبدها،

العنف بشكله العام  فإن الحالة التي تتعرض للعنف اللفظي الزوجي تدرك تماما مادا ينتظرها بعد 
ضع للرقابة األسرية الشديدة  التي تخشى كثيرا الطالق  من حرمان من الخروج  وتصبح مقيدة  وتخ

كالم الناس والجيران،فالمرأة المطلقة كان ومازال ينظر لها في مجتمعنا (من العنف اللفظي االجتماعي
األسري على  و التي أدت ببعض من حاالت الدراسة إلى رفض ذلك العنف اللفظي) الجزائري بسلبية
الشارع ،مركز  ية والذهاب مباشرة إلى األقارب مؤقتابالهروب من البيت الزوج وجه الخصوص
التي تقبل الحالة بأمر من الشرطة أو بإدماج اجتماعي من مركز أين تمكث فيه  اإليواءالشرطة،مراكز 

السادسة عشرة، التي لم تعرف معنى مثلما حدث للحالة  الحالة لوحدها أو برفقة أبناءها لمدة مؤقتة
ث تربت في بيت جدها تربية مهملة وغير مبالية،متحررة من دون ضبط األسرة والحنان األسري حي

أسري و عندما تزوجت اصطدمت بعنف من شكل أخر أال وهو القسوة والضرب والتشدد في المعاملة 
بواسطة العنف اللفظي والبدني الفردي والجماعي أي انتقلت من وسط أسري يخلو من الرقابة والتشدد 

بالتالي الخلفية األسرية المعنفة والمضطربة للزوجين،تؤدي  رقابة الزوجيةإلى وسط قاس ومتشدد ال
إلى مضاعفة العنف اللفظي والرمزي وتشعبه ألنماط متعددة من العنف،أين هده الحالة لم تستطيع 
تحمله وخاصة عندما العنف اللفظي والبدني يأخذ أبعاد خطيرة جدا ويؤثر على الصحة النفسية 

لجسدية أين الحالة العنف الزوجي أثر سلبا على صحة الحالة وعلى صحة والعقلية وخاصة ا
الحالة منه الحتواء هد العنف المضاعف لجأت  )الزوج يترك األبناء من دون  أكل و تطبيب(األبناء

اإليواء، ولم تلجأ إلى بيت جدها التي كانت ضد الطالق وضد فكرة رجوع الحالة سواء المركز  ىإل
نائها،ألنها لم تكن تكثرت بما يحدث لها من عنف ومشاكل زوجية ولم تفكر يوما في لوحدها أو مع أب

زيارتها ومساندتها ال ماديا وال معنويا،نفس الشيء بالنسبة للحالة السابعة عشرة التي تتواجد في 
المركز ،أين كليهما دوي خلفية أسرية قاسية جدا لكن حتى الظروف المعيشية بحد ذاتها تختلف بين 

،حيث الحالة السادسة عشرة كما سبق وأن أشرنا كانت تعاني من اإلهمال والتحرر أما الحالة لحالتينا
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السابعة عشرة لم تعاني من العنف األسري لكامل أعضاء األسرة بل مورس عليها العنف اللفظي 
رب والرمزي من قبل األخ األكبر وزوجته، وليس هد فقط بل تعدى األخ األكبر على والدة بالض

والسب من أجل المال ،ولجؤ الحالة إلى مركز الشرطة هي وابنها بعد الطالق من الجاني كان سببه 
األخ المتسلط الذي قرر إعادة تزويجها بالقوة من رجل كبير في السن لتسكن في الخارج من دون أخد 

طرف الوالدين  ،فالحالة بالرغم من العنف األخ تعترف بأنها اكتسبت تنشئة أسرية محافظة منابنها
عامة واألم بوجه خاص ،التي أنشئت البنات على الحياء واالحترام والصدق والتعاون والصبر فهي 
من منظور الحالة إنسانة متخلقة لكنها خاضعة لسلطة الزوج الذي هو والد الحالة الذي شجع االبن 

اللين والقسوة،التفاهم  بين يتراوحاألكبر على السيطرة و حب المال،فهده الحالة أنشئت في وسط 
واالحترام للشعائر الدينية وخاصة عطف وحنان األم،أما فيما يخص الوسط الزوجي هو معاكس تماما 
لوسطها األسري باستثناء أمر واحد،تشابه زوج الحالة مع أخوها كونهما يحبان المال لكن يختلف معه 

الكفر واللعن باستمرار (  رة دينيةاألمور األخرى،حيث الحالة اصطدمت بزوج ال يمارس أي شعيفي 
نرى كيف أن العنف اللفظي الزوجي مرتبط إلى  ...)يصوم وال يصلي،يتعاطى الكحول والمخدرات ال

األسرية للزوجين عندما تكون متقاربة للحالة ولزوجها منه فالخلفية  األسريةحد ما بنوعية التنشئة 
االضطراب والتصدع والتي يسودها العنف  بكل من حيث ) على اختالف درجة العنف بينهما(نوعا ما

تؤدي حتما إلى عنف زوجي وأسري مضاعف جدا  ، أشكاله من إهمال نبد أو تسلط وضرب
وخطير،فالعنف يولد العنف وعدم وجود مجال إلحتواءه أو التخفيف منه يؤدي بالضرورة إلى تفاقمه 

تشابه مع الحالة الثامنة عشرة كونها واألبناء هده الحالة ت،ويصبح يشكل خطر على حياة الحالة 
منحدرة من أسرة كان يسودها شخص متسلط والمتمثل في زوج األم أما والدة الحالة هي إنسانة 
خاضعة لسلطة الزوج،لكنها بالرغم من العنف األسري التي عانت منه الحالة من قبل زوج األم لكنها 

صة ممارسة العنف البدني المبرح اصطدمت بعنف لفظي ورمزي وبدني زوجي مضاعف جدا وخا
على األبناء الذكور بصورة مرعبة وليس هد فقط بل اصطدمت مثل الحالة السابعة عشرة بزوج 
منحرف أخالقيا،ال يمارس أي شعيرة دينية و يمنع زوجته من أن تمارس الشعائر الدينية بممارسات 

يجعل منها زوجها امرأة مدمنة على فهي تشبه الحالة السابعة عشرة عندما أراد أن  .مخلة للحياء
  . الكحول وأراد أن يعرفها ألصدقائه المنحرفين

خلفية أسرية معنفة  أنه دوسنة  15هده الممارسات بررتها الحالة التي دامت مدة زواجها مع الجاني 
شا سنة أي عا 15والمضطربة و هو يبلغ من العمر  أسرته المفككةوأنه تبعا لما أخبره للحالة فر من 

  مراهقته وشبابه متشردا في الشارع برفقة المنحرفين والمجرمين
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  التحليل والتعليق حسب الفرضية الثانية 2
إقبال بعض األزواج على تساهم الظروف المعيشية التي يحيا فيها الزوجين على [

  ]ممارسة العنف اللفظي والرمزي ضد الزوجة
  
نسة حيث كل حالة من حاالت الدراسة اللواتي تعرضن الظروف المعيشية لحاالت الدراسة،غير متجا -

من بطالة الزوج أو استغالل أجر الحالة،العيش  للعنف اللفظي األسري والزوجي بسبب مشقة العيش
عالة علىاالخرين سواء كان ذلك من عائلة الزوج أو الزوجة،و أيضا قد تكون الحالة تعيش مع زوج 

دده في نزواته الخاصة غير مبالي بأبنائه سواء أن أكلوا أم ال وفي لديه المال لكنه بخيل على أسرته،ويب
حالة المرض يمنعهم من التطبيب منه فالظروف المعيشية التعني بالضرورة قلة الدخل األسري فقط بل 

األسرية،ألن  ثنايا العنف اللفظي متعلقة بعالقة الحياة  ضرورياتفي كيفية اإلنفاق ذلك لمال لتحقيق 
مال سواء كان ذلك في قلته أو في كثرته،و خاصة في الغرض من استعماله سواء كان ذلك الفرد بال

  ...)توفير لقمة العيش تبعا للقدرة الشرائية لألسرة،االدخار،التعليم،الصحة(بصورة عقالنية
للزوجة العاملة الشح والبخل،  ياالستغالل الماد ،الطمع،التعلق الشديد بالمال(أو غير عقالنية 

كما قد تكون الظروف المعيشية ..) ،الكحول والمخضرات،الخيانة،التردد على األماكن المشبوهةراالقم
بين الزوجين حادة خاصة عندما يكون الزوج بطال و الحالة ال تعمل ويقطنان عند عائلة الزوج،التي 

ما سبق وأن تعمل على إعالتهما هنا يكون العنف اللفظي والرمزي يمارس بكل أنواعه على الحالة هد 
الثانية التي اقترنت بزوج بطال ال يعمل،الذي يعيش عالة هو والحالة أين هد أشارنا إليه في الحالة 

الزوج يعيش من مدخول أخواته البنات،في المقابل الحالة تقوم بكل أشغال البيت بقسوة من دون راحة 
رضت للجوع والحرمان من أو رأفة وليس هد فقط فالحالة بسبب وضعية زوجها الذي ال يعمال تع

األكل ،الزوج ال يستطيع أن يتدخل في تعامالت أمه و أخواته المتسلطات على الحالة،ألنه ليست لديه 
سلطة أو هيبة في البيت وخاصة عندما يكون هد الزوج شخص منحرف يتعاطى المخدرات،لذلك عمل 

ت والزوج الذي ال يعمل ويقدم على الزوج هو متغير هام الستقرار الحياة الزوجية،و إلتحاد القرارا
مسئول كما أنه ال يقدر الحياة الزوجية وال يتسم بالرجولة،و ال يعرف غير  اتكاليالزواج هو شخص 

المعنى الحقيقي للزواج لذلك انعدام االستقرار المادي للزوج،و عيشه على رواتب أخواته البنات عرض 
جماعي  لفظي ...)ل الزوج،السماع لكالم عائلتهسب،ضرب إهما(الحالة لشتى أشكال العنف الفردي

شتم نقد ال دع  سخرية، رفض وتقزيم شخصية الحالة،استغاللها بقوة في كل أعمال البيت ( ورمزي 
  ..)وكأنها خادمة

  صور العنف المادي والمعنوي والحرمان الجماعي للزوج وعائلته كل هد جعلها تتعرض ألبشع
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التي عانت العوز والفقر األسري والذي بسببه تعرضت لتجربة فاشلة أما فيما يخص الحالة الخامسة -
إنسان تستطيع أن تعتمد عليه في كل شيء ،و إن قبلت الزواج منه  في الزواج من شخص أوهمها بأنه

وعلى أوالدها لكي  افلن ينقصها شيء،لكن بعد الزواج  خرجت الحالة للعمل  لكي تصرف على نفسه
يذهب أيام (اصة بعدما  اكتشفت الحالة أن الزوج لديه أسرة يصرف عليهاال يموتون من الجوع وخ

وليس هد فقط الزوج يصرف نصف راتبه الشهري في اللهو ) ويتركها من دون مصروف
والقمار،فخروج الحالة للعمل كان اضطراري،منه كانت تعمل وتدخر بعض المال لوقت الحاجة ،تفاقم 

،عندما قام على الحالة خطير مبرح و ول إلى عنف بدنيحن والذي تالعنف اللفظي المتبادل بين الزوجي
أموالها لتحقيق نزواته،تبرر الحالة تبادلها العنف اللفظي مع الجاني من وسحب كل  بابتزازهاالزوج 

دون خوف ألن الضرب أسلوب أنشئت عليه وأصبحت ال تتألم،كما تبرره أيضا بتعودها على الضرب 
نتيجة واحدة سواء تبادلت معه العنف اللفظي أم ال فإنه يقوم بضربها لذلك من قبل الزوج لذلك فال

قررت في ذلك اليوم تبادل العنف اللفظي الذي يقيس بكرامة الرجل وخاصة أنها عملت في ظروف 
  .صعبة للغاية ليأتي الزوج ويسحب كل المال في اللهو والقمار

كان متفهما معها لكن بمجرد  األولىا في األشهر أما فيما يخص الحالة السادسة،فهي أقرت بأن زوجه-
من والد الحالة،رفض قرضه،من ذلك الوقت الحظت الحالة تغير و  المال القتراضذهابه إلى فرنسا 

تحول زوجها من شخص طبيعي إلى شخصية مرضية،حيث حول كل غضبه وحقده على الحالة وليس 
إال أنه رجل بخيل ومتقشف فقط مع زوجته هد فقط بل بالرغم من أنه يعمل ويحضى بمصروف جيد 

يعاقب زوجته برفض الكالم معها ويمنعها من األكل ،الغلق عليها،ال يشتري لها الثياب و ال يخرجها 
لكي ال يشتري الهدية في  )أختها(لكي تتنزه مثلما تعودت عليه،يمنعها من الذهاب لألفراح أقرب الناس

  .تني بنفسه كثيرا من حيث األكل واللباس والسفرأي جعلها تعيش عوز مادي كبير فحين يع
،يعاني من البطالة الرسمية،لذلك عائلتها لتجاوز هد أما فيما يخص الحالة السابعة فزوج الحالة السابق-

الظرف المعيشي الصعب ،قررت إعالتها مؤقتا لغاية أن تتحسن أمور الزوج المادية،لكن بالرغم من 
ا إال أنها الحظت وتيقنت أنه شخص متكاسل اعتاد على الفراغ والنوم هده المساعدة المادية ألسرته

والتدخين ال يبحث عن العمل،ودائم السب والكفر بسبب ومن دون سبب، المهم أنه عندما يريد األكل 
يجب أن يكون في الوقت من دون أن يعرف من أين جلبت الحالة المال وخاصة أنها ال تعمل، وفي 

صراخ،شتم،سب وخاصة الكفر واللعن (على عقب من  رأسايقلب المنزل  األكلحالة عدم وجود 
فيال  تقطن في كانت فتواجد الحالة في هد الظرف المعيشي الصعب،علما بأنها) بصورة متكررة

لكن هد ال يعني بأنها كانت تعيش في ) الطابق االول  لعائلة الزوج والطابق الثاني للحالة وزوجها(
،حيث لوال تدخل أسرتها ال ماتت من الجوع والقهر الممارس عليها من قبل استقرار مادي ورفاهية

الزوج فقط منه  هده الظروف المعيشية الصعبة ،أدت إلى حدوث أشكال وصور عديدة من العنف 
اللفظي والرمزي الحاد الذي أثر سلبيا على صحة ونفسية الحالة،وخاصة أنها منحدرة من أسرة 
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هده الحالة لم  الثامنة ن ناحية أساليبها التنشئوية لذلك،أما فيما يخص الحالةميسورة ماديا ومتوازنة م
تعاني فقط من الخلفية األسرية السيئة للزوج فحسب،بل تواجدت وفق ظروف معيشية صعبة االحتمال 
والتكيف وذلك بسبب عدم االستقرار المادي والسكني للزوج،كونه ال يعمل و السكن ليس ملكا له بل 

في  في أخ الزوج وزوجته السيطرة والتحكم المطلق المتمثلينعائلة الشيء الذي جعل أهل الزوج ملك لل
تصرفات الحالة و زوجها،أين يعامل الزوج كطفل صغير وليس كزوج مسئول دوره ينحصر في رمي 

دون  النفايات وشراء الخبز والحليب،أما الحالة تعامل بطريقة مجحفة وهي القيام بكل أشغال البيت من
عدم أخدها للمستشفى وشراء (راحة بل حتى و هي مريضة،الزوج وعائلته لم يكنرتون بمرضها

فالزوج ينعدم للسلطة ) بل لكي يشتري زوجها قارورة من الماء المعدني يأخذ األمر من أخيه...الدواء
فقط  في أخد أي قرار يخص حياته الزوجية وينفد بالحرف الواحد أوامر أخيه و زوجته وليس هد

هده ..من طرفهم أمام الحالة،و التي تعني أنه ال يملك السلطة وفاقد للهبة  االهانةالزوج يتعرض للسب 
الظروف المعيشية الصعبة وغياب سلطة الزوج تماما وتعرضه هو األخر للعنف اللفظي والرمزي 

ي أعمال البيت أمامها جعلها هي األخرى تتعرض لنفس الشتائم واالهانات وكذلك استغالل جهدها ف
حتى وهي مريضة تحتاج للتطبيب،أين زوجها ال يبالي بها ويجترها على طاعة أخوه وزوجته ألنه 
حسب تفكير زوج الحالة أن لموالهم ال مات من الجوع،و يرجع الفضل لهم في تزويجه والشيء الذي 

ائلة الزوج بمعنى الزوج أدى إلى تفاقم العنف اللفظي بين الزوجين،عندما أصبح هد العنف علني أمام ع
خاضع لعائلته وعندما يهان ويشتم من قبلهم،يفرغ جل غضبه على الحالة أمامهم بالشتم والسخرية 

ألسرتها منه واالستهزاء والتهديد بالطرد والطالق،إن لم تعجبها تلك المعيشة فما عليها سواء الرجوع 
  .سباب التي أثارت العنف اللفظي واألسريهده الوضعية المعيشية المدله والمجحفة  كانت من بين األ

أما فيما يخص الحالة الحادية عشرة،كانت تعاني من مرض مزمن كان لديها طموح لمواصلة الدراسة 
للزواج،لكن أسرتها قررت تزويجها بالقوة من شخص غير مسئول  مهيأةوالعمل منه فإنها لم تكن 

 األحسننها حاولت أن تغير من سلوكه نحو متهاون وكسول من منظور الحالة التي أقرت ذلك،كو
بتشجعه ماديا ومعنويا،لكن محاولتها باءت بالفشل،ألنه غير مسئول وال يحب العمل لذلك كيف لنا أن 

بحالة تعاني من مرض مزمن يحتاج  يهتمأن  الزوجيةنتصور شخص غير قادر على تحمل المسؤولية 
،كانت تتلقى اإلعانات من الناس والعنف يرة للعالجللعناية واالهتمام وخاصة يحتاج إلى مصاريف كب

 اللفظي العلني من شتائم وسب من طرف الزوج عندما كان يأتي ليزورها فقط لكي يبتز منها المال
كما اكتشفت الحالة أن زوجها باإلضافة إلى انعدامه لروح المسؤولية،فهو شخص استغاللي ويعنفها 

 استغل غيابها وسرق مجوهراتها  وتطول فترة العالج، لمستشفىوانتهازي حيث عندما كانت تعالج في ا
هده الممارسة أثارت العنف اللفظي الزوجي إطالقا  غير مبالي بها بنية إعادة الزواج من صديقتها ،

وحتى األسري أين أسرتها شجعتها على رفع دعوى قضائية على الجاني لكي يرجع لها مجوهراتها 
لخالها الذي كان الطرف المحوري والرئيسي في تزويج الحالة  انتقاما عتاجلكنها وافقت فيما بعد تر
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هده الظروف المعيشية والصحية المزرية أثرت سلبا على الحالة الصحية والنفسية للحالة التي ..بالقوة 
والعطف األسري مند طفولتها،أين أسرتها عامة وخالها على وجه  المادي  عانت من الحرمان
زويجها من شخص غير مؤهل للزواج تماما الذي استغلها ماديا وليس هد فقط سرق الخصوص قاموا بت

كل هده الظروف القاسية كانت سببا قويا ..مجوهراتها إلعادة الزواج من صديقتها مباشرة بعد الطالق
، أما فيما يخص الحالة في تعرض الحالة إلى انهيار عصبي حاد في الفترة التي كانت تخضع للمعالجة

نية عشرة من ناحية الخلفية األسرية ومستواهم المعيشي فهي عكس الحالة السابقة ألن عائلتها الثا
متفهمة أين إخوة وأخوات الحالة يسود بينهم الحب والتفاهم وأيضا التعاون المادي بمعنى أن التنشئة 

ول للمال األسرية السوية تتدخل كثيرا في ضبط تصرفات األفراد نحو االستهالك واإلنفاق المعق
اإليثار والوعي بالظروف األخر باختصار التضامن األسري  وخاصة عندما تتبنى تلك التصرفات قيم

  يعني أن الحالة كانت تعيش حياة الرفاهية الينقصها أي شيء لكنها بعد الزواج...واالجتماعي إن أمكن
ها في حالة نفسية منهارة ،جعلتها ال تثق في الناس وأيضا جعلتالظروف المعيشية الصعبة فهي تعيش 

حيث ال حظنا عليها كثرة القلق والشرود،ألنها تعيش في وسط أسري استغاللي من الشكل الجماعي 
ن الزوج ال يعمل،يعيش عالة على زوجته،وأيضا أسرته تطالبها بتسديد فاتورة أل فقط وليس الفردي

أسرة بسيطة،لكنه غير متقبل الغاز والكهرباء في مكان زوجها العاطل عن العمل والمنحدر من 
ويلبس جيدا وليس هد فقط يستعمل سيارة الحالة مثلما  الشهية األطباق وضعيته الحقيقية يريد أن يأكل

يشاء ويدفعها لكي تجلب المال من عند عائلتها بواسطة التدين بالماليين لكي يعيش مثل 
رض ألقصى أشكال الشتائم من سب وكفر بالرغم من كل ما تقوم به هده الحالة،إال أنها تتع..األغنياء

وضرب وتهديد بنزع الطفل و حرمان من حقوقها الزوجية في حالة تعذرها عن جلب المال أورفض 
  الكالم معه عندما تكون في حالة من الغضب،من جراء شدة وقسوة  ألفاظ الزوج المتكررة على الحالة

نف اللفظي و البدني من قبل الزوج سواء كان تثير دائما الع كانتكل هده الظروف المعيشية الصعبة 
دقائق تتعرض للعنف اللفظي من قبل  5ذلك عند احتياجه للمال أو تأخر الحالة عند العودة من العمل ب

داخل البيت من دون فهم لسبب التأخر، وليس هد فقط ال الزوج في الشارع أمام الناس والعنف البدني 
وفي  البيت قبل عودته من الشارع  وتنظيفليها أن تطبخ  يبالي بعمل وتعب زوجته ،حيث يجب ع

وليس هد فقط فالحالة بالرغم من حالة تعذرها على دلك تتعرض للعنف اللفظي والبدني في نفس الوقت 
أنها منحدرة من أسرة ميسورة ماديا وهي تعمل،إال أنها أقرت أنها ال تتلقى أي مساعدة من طرف 

بيت،بالرغم من أنه بطال،ال يدهب للسوق و ال يشتري مستلزمات البيت الزوج في العناية بالطفل وال
الظروف المعيشية الصعبة جعلت الزوجة في مدة زواج عاميين ال تعتني ....يكتفي فقط بشراء السجائر

،كما أن هده الظروف المعيشية الصعبة هي من بين ،ألنها تعاني من ضيق الوقت ونفاد المال بهندامها
  .أثرت كثيرا على نفسية الحالة،التي أصبحت تكره الحياة و تميل للعزلة والصمت  األسباب التي
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أما الحالة الثالثة عشرة فهي تشبه الحالة الحادية عشرة من ناحية تعرض الحالتين إلى سرقة 
المجوهرات من قبل أزواجهن،لكن الغاية من ممارسة السرقة يختلف فيما بين الحالتين،حيث كما سبق 

فيما رنا أن الحالة الحادية عشرة كان الغرض من السرقة الرغبة في معاودة الزواج للجاني أما و أن أش
الزوج السابق للحالة الثالثة عشرة ،فالغرض من السرقة هو نفاد المخدرات واحتياجه للمال لكي  صيخ

من  ،رد فعل الحالتين لم يكن مماثل حيث الحالة التي كانت تعاني مرض مزمن وعانت يتعاطه
الحرمان والنبذ األسري بكل أنواعه كان رد فعلها هو، عدم االنصياع لكالم الوالد والخال برفع دعوى 

أما رد ...قضائية ضد الجاني ،ألنهم سبب التعاسة الزوجية وحرمانها من مواصلة الدراسة والعمل 
لى مركز الشرطة لكي ترفع  ،التي أخدتها مباشرة إفعل الحالة الثالثة عشرة كان إخبار والدتها المتسلطة

حيث ازدادت   عليه شكوى ضد زوجها،كان رد فعل الزوج بعد هد التصرف للزوجة و والدتها عنيف
المشاكل الزوجية من عنف لفظي وبدني من سبب ومن غير سبب،أين تضاعف العنف الزوجي بالخيانة 

،ليس هد فقط فالزوج منحدر من الزوجية المباشرة أمام عين الحالة ومن دون االكثرات لعائلة الزوج
يعني أنها تواجدت في وسط ... % 100أسرة معوزة ومتقشفة ومن والد يعاني من اإلعاقة البصرية 

يستعملون مصباح واحد كما أنها تعرضت ...يفتقد لوسائل التنظيف...الماء والغداء والصحة ينقصه
رتها أين كانت توفر لها الغداء للمرض والجوع هي ظروف معيشية لم يسبق لها أن تعيشها في أس

عائلتها هي التي كانت تجلب لها األكل واللباس والمال لكي ال تموت من الجوع ..والصحة اللباس 
والشيء الذي ذكرته الحالة من خالل المقابلة أن العنف اللفظي كان غالبا ما يحدث في تلك العائلة 

رفض تسديد  األسرةبهده  األمرلكهرباء،حيث بلغ وأيضا بسبب فواتير الغاز وا األكلبسبب عدم كفاية 
وعندما يحتدم الشجار اللفظي بين أعضاء عائلة الزوج الذي ال ...الفواتير والبقاء من دون كهرباء

ينتهي إال بتدخل الشرطة يفش الزوج كل غضبه على الحالة بالسب والشتم والضرب،وخاصة عندما 
،كما أن الحالة كانت  تتعرض لتهديد بالطرد من البيت وأيضا  يراها تكلم والده أو تتفاهم معهم مؤقتا

للضرب من قبل والد الزوج المعاق،و بعد التصرف المخل للدين والعرف من قبل الزوج قام والد 
منه وجود الحالة نفسها في بيت مستأجر ....الزوج بطرده وطرد الحالة والمرأة التي جلبها من الشارع

أدى إلى إثارة أشكال ال تعد و ال تحصى من العنف اللفظي والبدني والدي  وفق امرأة منحلة أخالقيا
أما فيما يخص الحالة ...الليلبدوره انتهى بطرد الحالة من البيت المستأجر إلى الشارع في منتصف 

،ألن ظروفها األخريات الخامسة عشرة هده الحالة أثرت فيها الظروف المعيشية أكثر من الحاالت 
عدام االستقرار السكني،أي أنها تعيش أزمة سكن حادة وخاصة أن لديها أبناء نمثل في االمعيشية تت

سنة من الزواج والحالة تنتقل من سكن ألخر  25هو السكن باإليجار لمدة  األساسيمراهقين  فالمشكل 
زوج عنيف ،وليس هد فقط الوأيضا بالرغم من أنها عاملة إال أنها تلجأ للتدين من العائلة زميالت العمل

وجد عدواني مع الذكور حيث عندما كان يعمل سائق أجرة  كان يساهم بالقسط القليل من كراء البيت 
أما الغداء وحاجيات األبناء الصحية والدراسية فال يتدخل إطالقا،لكن عندما تعطلت السيارة توقف عن 
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مع الناس إنسان (األسرة فقطداخل  العمل وأصبح يعاني من الفراغ الذي عوضه بالعنف اللفظي والبدني
على كل شيء تأخر الزوجة عن البيت ،سهر األبناء في الشارع وغلق الباب  )بشوش واجتماعي

المنع ، بالسب وبطردها من غرفة النوم تحريضهم بالكالم الجارح ،التعدي على الحالة أمامهم...عليهم
البيت ،عدم تشجعهم على الدراسة الضحك،إطفاء التلفزة ،التهديد بطردهم من  الكالم من األكل و

 ودفعهم للبحت عن عمل،ال يرى نفسه مسئول على أبناءه بل يعتبرهم عالة عليه وسبب المشاكل المادية
كما أنه ينتقد باستمرار طريقة الطبخ،طريقة لباس  بالرغم من أنهم في سن المراهقة ومازالو يتمدرسون

لكي يقوم  بين الزوج واألبناء أو بينه وبين الحالة لمتبادلث العنف اللفظي اوحد األبناء والغاية من ذلك
كذلك يصرخ بأعلى صوته أمام الجيران حول الغاز ،الماء،األكل لذلك فأزمة السكن التي .... بضربهم

 المراهقين األبناءوتوفير حاجيات  اإليجارتعيشها الحالة مع أبنائها وعدم الكفاية المادية بين مصاريف 
أدى  والعنف اللفظي والبدني المتكرر الممارسة من قبل الزوج على كل أفراد أسرته وحاجيات البيت

بدوره لحدوث العنف اللفظي المتبادل بين الحالة وزوجها حول عدم مساهمته في مصاريف البيت 
واألبناء وحول العنف الممارس على األبناء أين كشفت لنا خوفها من أن يهربون من البيت أو 

لكن من دون المساس  -حراف بسبب التعامل الجاحد والقاس الممارس من قبل الوالديتعرضون لالن
سنة،تعي تماما أن هناك ألفاظ ال  25بكرامة الزوج ألن الحالة لها خبرة في الزواج مدتها أكثر من 

ت يتقبلها الرجال التي قد تعرضها للعنف البدني الخطير ،أما فيما يخص الحالة السابعة عشرة  فهي ترب
 عائلة ل في األسبوع االول العنف الرمزي في وسط معيشي ميسور جدا،لكن عندما تزوجت اصطدمت
، وأيضا  العنف التي استعارتها الخوها الزوج  والممثل في أخته التي نزعت منها التلفزة،غرفة النوم

ي كان يجعله الذ اللفظي والبدني للزوج حيث اعتقدت الحالة أنه سبب عنفه معها هو مدخوله البسيط
صل توسطت لعائلتها لكي يح هتتخلص من عنف تخفف من قلقه و لذلك لكيالقلق واالضطراب ، دائم

وليس هد فقط ساعدته في شراء  ،وبراتب مرتفع في شركة سوناطراك وظيفة محترمةعلى 
لكن بالرغم من كل ذلك الحظت أنه تغير نحو االسوء وليس نحو األحسن حيث المال الذي ..سيارة

،وليس هد فقط فالحالة عانت ظروف يجلبه يستعمله في شرب الكحول والمخدرات والسهر خارج البيت
معيشية قاسية حيث زوجها كان يجبرها على أن تضع الخمر فوق الطاولة عند كل وجبة غداء ووصل 

لبيت به األمر إلى انتهاك حرمة الصيام،فالحالة كانت تجبر وتهدد بالضرب ونزع االبن والطرد من ا
وعندما ينفد المال الذي يصرفه على نزواته يجبرها بجلب  في حالة ما إذ لم تطع أوامر زوجها السابق،

فقط لكي ال يتعرض بالسؤ ألبنها وخاصة عندما  هفي البداية كانت تطيع المال من عند عائلتها بالقوة
دا،أدت بالحالة إلى هي ظروف معيشية قاسية ج..اكتشفت أنه إنسان مدمن على الكحول والمخدرات

انهيار عصبي حاد أين انتهى بها األمر إلى خدش وجه زوجها وخاصة أنه حاول أن يجعلها مدمنة 
قد  ينرى كيف أن الظروف المعيشية تختلف من حالة إلى أخرى وأن العوز الماد...على المخدرات

فاقه في النزوات الشخصية يؤدي إلى شتى أشكال العنف اللفظي والبدني وتواجد المال واإلفراط في إن
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للزوج بالعبث به و عدم إنفاقه على األسرة هو أيضا كفيل بحدوث العنف اللفظي والبدني المضاعف 
الزوجين في  استقالليةعلى الحالة واألبناء في حالة تواجدهم،أيضا قد تكون الظروف المعيشية في عدم 

أومعاناة من أزمة السكن والتي تعني عدم  ..)بأن يكون السكن ملك للحماة أو بيت الوراثة(المسكن
،كما قد تكون في بطالة الزوج وعمل المرأة أين غالبا ما يتحول العنف اللفظي للزوج االستقرار السكني

إلى عنف متبادل بين الزوجين بسبب اإلهمال ورفض الزوج  المساهمة في مصاريف البيت واالتكال 
الزوج والحالة ماكثة في البيت هنا تكون الظروف المعيشية  المطلق على الحالة كما قد تكون في بطالة

مثيرة بقوة للعنف اللفظي والبدني الفردي للزوج والعنف اللفظي والرمزي الجماعي لعائلة الزوج التي 
  وليس هد فقط فالظروف المعيشية هي متداخلة في الحياة اليومية للزوجين...تعليه هو وأسرته الصغيرة

في الحالة الواحد والعشرون التي تشبه نوعا ما الحالة السابعة عشرة في قضية  هد ما سوف نوضحه
مساعدة الزوج على تحسين وضعيته المادية،حيث الحالة عندما تزوجت كان زوجها السابق مجرد 

،لكنه تغير بمجرد أن أصبح مقاول كبير بالتالي األسريةلكنه كان شخص ملتزم بواجباته  مقاول بسيط
األحسن،والذي من المفروض أن ينعكس ذلك التحسن المادي إيجابيا على ه المادي نحو تغير مستوا

الزوج كان يستمع لكالم ونصائح الحالة التي أعانته بجهدها وبمالها لكي  األمرحيث في بداية  األسرة
يحسن من مستواه المادي،كما أنها كانت تشجعه على الصدقة على الفقراء والمساكين أي تحثه على 

تصورات الزوج بقدر ماهي نابعة من الحالة التي أي هي تصرفات غير نابعة من ..واإلخراجالزكاة 
لذلك فتصرفات الحالة تعني ...كانت وراء الزوج للقيام بأعمال الخير والصالة واالنضباط في العمل

أن خالط أنها تريد أن تغير من تفكير وشخصية الزوج مثلما تريد،لكنها فشلت في ذلك حيث بمجرد 
زوجها رفقة السؤ أصبح يميل إلى التحرر من الزوجة عن طريق السهر والسفر والقمار وتعاطي 
المخدرات وشرب الخمر وأصبح يخالط النساء، علما أن الحالة تعتبر الزوجة الثانية بعد طالقه من 

دني لهد التي توفيت في ظروف غامضة والتي كانت تعاني من العنف اللفظي والب األولىالزوجة 
والزواج  الزوج الذي كان منحرف أخالقيا ثم قرر أن يكف عن سلوكه المنحرف بمجرد دهابه للحج 

لكنها فشلت في ذلك كون الزوج رجع إلى طبائعه  بالحالة التي أردت أن تجعل منه شخص سوي،
غير عقالنية منه كما أنه بدد كل المال مع رفاقه بطريقة  األولى وألقى المسؤولية الكاملة على الحالة،

من الوضعية الميسورة لألسرة أصبحت الحالة تعيش وضعية متأزمة،حيث بلغ األمر بالزوج عدم 
شراء مالبس العيد لألبناء،يفتعل المشاكل للحالة،حيث يلجأ للنقد والسب والكفر حول األكل وطريقة 

ا أي هده الوضعية المعيشية إعداده، حول عدم كفاية مستلزمات البيت أي عندما تطلب الحالة منه جلبه
المفرط للمال،أيضا غالبا ماكان يحدث العنف اللفظي الزوجي  التبذيرعندما أصبحت متأزمة بسبب 

مع الزوج الزوج المال للناس من دون وثيقة،الشيء الذي كان يدفع بالحالة للشجار الحاد  اضبسبب إقر
عنف اللفظي والذي انتهى بحدوث عنف عندما كان يخبرها بذلك ،والشيء الذي أدى إلى حدوث  ال

بدني هو طريقة تحضير األكل،التي كانت سبب مفتعل لسب وإهانة الحالة التي كانت تقوم بكل مايطلبه 
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أمامه وتبادل العنف  األكلمنها الزوج لكي تتجنب عدوانه وعنفه القاس،أين كان رد فعلها كسر طبق 
في عدم االستقرار المادي للزوج الذي أدى  تمتثلعشرون اللفظي معه،أما فيما يخص الحالة الثالثة وال

وأيضا من قبل الحماة التي تملك  بدوره لتعرض الحالة للعنف اللفظي والبدني الممارس من قبل الزوج
البيت وأيضا هي التي تنفق على أسرة الزوج وتوفر مستلزمات البيت الضرورية من 

كخادمة،أي تمارس عليها أقصى أشكال العنف ) الحالة(ةلذلك فالحماة تستغل الكن....أكل،كهرباء،ماء
منه فالحماة تمارس سلطة وحكم على الحالة بسبب عدم االستقرار المادي للزوج ...اللفظي والرمزي

كما أن الحالة تتعرض للعنف الرمزي من قبل بناتها اللواتي تربين على يد الجدة تربية خاطئة مبنية 
إحترامهاوحب المال،وخاصة طاعة الجدة التي إستحودت على البنات  حول نبد وتهميش الوالدة وعدم

  .أمهم على أنها مجرد خادمة ةوأنشئنهم على رؤي
  
  :التحليل والتعليق للفرضية الثالثة 3
أشكال التصورات بين الزوجين حول العالقة الزوجية والتصورات التي يحملها الرجل على المرأة [ 

  ]اللفظي والرمزي ضد الزوجة بعد الزواج فالعن ممارسة باله على والحياة الزوجية عالقة في إق
  :زواج الوساطة*
في التحليل والتعليق حول أشكال التصورات للزواج من قبل الحاالت،و في طرق الزواج  مثلما أشرنا*

ا التي تكون جماعية أي مبنية على أساس الوساطة من نفس القرابة الدموية وخارج القرابة الدموية أيض
رأي  قد يكون زواج مبني على رضا العائلتين شكليا لكنه في الواقع يكون زواج بالقوة أو من دون أخد
  .الحالة وقد يكون مبني على تصورات مثالية  فردية من طرف الشريكين وذلك بواسطة التعارف

على  ،قد تكون الطريقة متشابهة بين الحاالت كونها مبنيةفيما يخص الزواج عن طريق الوساطة
تصورات جماعية،لكن حتى في داخل هدا النمط من االقتران كانت تصورات الحاالت للزواج والشريك 

متعلقة بمستواهم التعليمي والثقافي أيضا بمستواهم  تالتصوراوالحياة الزوجية متشابهة،ألن هده 
اج جماعية إال أن ،متغير السن،الغاية من االقتران  بمعنى مهما كانت طريقة الزوواألسرياالجتماعي 

تبقى تحضا بجانب كبير من الذاتية والمثالية ،لكن يتميز هدا النمط من الزواج بتدخل  مقاييس الزواج 
في معظم  هالشخص الوسيط الذي هو عامل محوري في ربط العالقة األولية بين األسرتين هد ما لحظنا

الكالم المنقول عن طريق التقصي  الحاالت اللواتي تزوجن زواج الوساطة، من دون التأكد من صحة
والبحث الذي كان معمول به في الزواج التقليدي،حيث سجلنا هناك اختالف بين التقليدي وزواج 

و على التركيز على حسب ونسب عائلة والتقاليد، تعلى العاداالوساطة حيث التقليدي كان زواج مبني 
اعية والتي هي اإلنجاب والعناية بالتربية الزوج وأيضا تصورات المرأة التقليدية للزواج كانت جم

األبناء من دون كلل وملل أي كانت تحضا بالدور الذي هيئت وأنشئت له مند كانت في سن الطفولة 
لكي تكون مؤهلة للزواج في سن مبكرة، وأيضا لكي تكون قادرة على تجاوز كل أشكال العنف 
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لم نقل كل عائلة الزوج  التي كانت تنظر للكنة الرمزي واللفظي الممارسة من قبل الزوج والحماة،إن 
أي ذلك النمط من  على أنها شخص دخيل في العائلة، ال يجب التساهل معه لكي ال يطغى على العائلة

الزواج كانت تطغى عليه التصورات الجماعية،التي كانت ترى المرأة ذلك المخلوق الضعيف والخطير 
ساطة الذي هو على الشكل التقليدي لكن في محتواه ال يمثل في نفس الوقت ،لكن فيما يخص زواج الو

العرف االجتماعي وخاصة عندما يكون هد النمط من الزواج يعتمد على الثقة العمياء في الشخص 
الوسيط من دون تحري في أصل ونسب الزوج،حيث الحالة األولى،بالرغم من أن هد الزواج تقول بأنه 

تزوجت بسرعة من دون بحث وأيضا ما كان يهمها في الزوج هو تقليدي إال أنه عكس ذلك،ألنها 
الوضعية المادية الميسورة وجمال المظهر،لكن بعد الزواج اصطدمت الحالة بالشيء الذي كان مخفي 

وليس هد فقط تشجيع ابنها على  وراء الشكل والمادة أال وهو االنحالل الخلقي للزوج،مع تسلط الحماة
لبيت لكي تنمي العنف اللفظي و البدني بين الحالة وزوجها،بعدما فشلت في االنحراف والنوم خارج ا

ممارسة كل اإلساءات الرمزية والكالمية على الحالة،التي لم تكثرت لها  ولكالمها ألن تنشئتها األسرية 
السوية ومستواها التعليمي العال دفعها للتعامل معها عن طريق الصمت،و رفض االحتكاك بها هد 

  وبناتها تعتقد األخيرةحسب ما صرحت لنا به الحالة التي كانت قريبة من الحماة جعل هده  التصرف
،لذلك ترفض االحتكاك بهم لذلك الحماة هددت الحالة بأن الحالة إنسانة متكبرة بعلمها وخاصة بجمالها 

  .بتطليقها من ابنها من األسبوع االول من الزواج
في هده الحالة وأخريات  هي هدا النمط من الزواج،هد ما لحظناكما أن متغير السن يلعب دور كبير ف

على األكثر  رسنة هد الزواج يكون سريع،في مدة أقصاها ستة أشه 30حيث كلما كانت الحالة تفوق 
نفس الشيء فيما يخص الحالة الثامنة التي تزوجت عن طريق الوساطة والثقة العمياء في الشخص 

،كانت الجارة المقربة للعائلة  األولىلشخص الوسيط في الحالة الوسيط ومعرف هد الشخص،لكن ا
الحالة أما فيما يخص الشخص الوسيط للحالة الثامنة،فتمثل في زوجة أخ الزوج التي طلبت يد الحالة 

والذي يعني الثقة العمياء في الشخص وفي المجال،يتشابه الحالتين في الزواج السريع ألن  في المسجد
ة فأكثر،كليهما تعرض لشتى أشكال العنف الرمزي واللفظي وحتى البدني لكن سن 30سنهن يفوق 

التعرض للعنف الزوجي مرتبط بالمدة التي كانت فيها الحالة تحت رحمة الزوج وعائلته حيث األولى 
سنة، بالمجرد تعرضها للعنف الزوج أمام عائلته االهانة والدفع قررت  32تزوجت في سن أقل من 

ها سنة مع زوج بوعي منها أن الحماة هددتها بالطالق وهي التي كانت تحرض ابنها الطالق  ومكوث
سنة وطلقت في نفس السن  ألنها  38يوميا لكي يتشاجر مع زوجته،أما الحالة الثامنة تزوجت في سن 

االلتزام ''في وسط أسري جد مضطرب،وكانت تصوراتها للشريك مبنية على الظاهروجدت نفسها 
في الواقع الزوج وأسرته بعيدين كل البعد عن الصدق في الكالم والتعامالت وخاصة  لكن'' الديني

  .االحترام
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أما الحالة السابعة والتي تعتبر أقل تعليم من الحالتين األولى والثامنة لكنها أيضا تزوجت بسرعة تبلغ 
الكالم المنقول سنة،الشخص الوسيط الجارة،لكنها مثل الحاالت األخريات االكتفاء ب 35من العمر 

راقي على للشخص الوسيط بأنه يعمل،ابن عائلة واالهم أنه يملك طبق سكني في فيال فاخرة وفي حي 
أساس هده المعلومات التي غالبا ما تكون مغلوطة وخاصة إذ ما تعلق األمر بشخصية الزوج وعائلته 

انس أين الزواج ثم في مدة حدث الزواج بسرعة وخاصة أن الغاية والهدف منه هو الخوف من البقاء ع
أقصاها ثالثة أشهر،لكنها بعد الزواج اكتشفت أن الزوج شخصية مضطربة وكثيرة القلق وخاصة 

  .عدواني وعنيف لفظيا من سباب وكفر ولعن في كل ثانية من سبب ومن دون سبب
من التصورات  كان جماعيا،إال أنه تتدخل فيه بعض منه توصلنا إلى فكرة مفادها بالرغم من أن الزواج

المثالية لكال الطرفين والتي كانت متباعدة بين الزوجين،حيث مثلما أن المرأة لديها صورة للحياة 
الزوجية بشكل عام ،الرجل أيضا يحمل صورة للحياة الزوجية  وأكثر ما يركز الرجل في المجتمعات 

والذي يعني أن هناك  ةالمرأالعربية عامة والمجتمع الجزائري خاصة على متغيرين إتنين السن وجسد 
السن وقدرة تحمل الصعاب واالنصياع للزوج ، خاصة السن عالقة بين الجمال والسن،الحيوية والسن،

  .األخرى التي قد تكون ثانوية بالنسبة لبعض الرجال ثم تأتي فيما بعد المقاييس…ودرجة الخصوبة
يعني أيضا الثقة العمياء في الشخص  أما الحالة العاشرة هي كذلك تزوجت عن طريق الوساطة،والذي

هده …لكنها ذات مستوى تعليمي بسيط ومنحدرة من أسرة معنفة مفككة الروابط األسرية الوسيط
الظروف المعيشية القاسية من فقر وعنف وحرمان،جعلتها تتصور أن السعادة والراحة األسرية هي 

فقط عند الفقراء منه تجسدت لها صورة من متواجدة عند األغنياء والبؤس والشقاء والتعاسة متواجدة 
خالل بيئتها األسرية أن الفقر والعوز المادي هم األسباب المؤدية إلى العنف بكل أنواعه،لذلك الغاية 
من زواجها في سن مبكر كانت الغاية منه التخلص من الفقر والعنف الجماعي الممارس على األم 

اج كانت انعكاس للحرمان األسري من كل شيء وخاصة والبنات بصفة متكررة،لذلك تصوراتها للزو
من دون االخد بعين  الزواج والسعادة الزوجية هي توفر المال أنها كانت تتصور أنعندما صرحت 

  .سنة  22علما أن زوجها يكبرها ب االعتبار سن وشكل الزوج،
أن يكون الفقر و  لكنها اكتشفت أنه ليس بالضرورة،وكان لها ذلك  المهم أن يكون زوج غني جدا

يصبح  اللعنف بكل أشكاله،فالعنف قد يكون أكثر شدة  وضررا عندم ينوحيد ينالحرمان مصدر
استعماله بشكل مفرط ومجهد على صحة الحالة من جميع النواحي وخاصة عندما تعامل باحتقار ودل 

  .األمورهي وعائلتها من قبل الزوج وعائلته،وتتعرض للضرب المبرح ألتفه 
  
  :فيما يخص الزواج عن طريق القوة والجبر أما*

والذي نعني به عدم االخد برأي الحالة في رفض أو قبول االقتران ،هو مبني على تصورات جماعية 
كما  أنه نمط تقليدي انتشر في أسرتنا التقليدية وخاصة في الريف القبائلي ومنطقة االوراس،وغالبا 
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لكن هد النمط من الزواج قارب أو من نفس الدشرة والقبيلة،ماكان هد االقتران اإلجباري يحدث بين األ
اإلجباري أخد بعدا أخر والذي ليس بالضرورة أن يكون الزوج من األقارب لتوسيع القرابة والحفاظ 
على نسب وحسب العائلة أو من نفس القبيلة،ولم يبقى محصور في األرياف بل ظهر في المدن بأبعاد 

األسرية للحاالت والغرض من فرض الزواج على الحالة بالقوة حيث الحالة  متفاوتة ،متعلقة بالخلفية
الحادية عشرة كانت ضد الزواج في سن مبكر وخاصة أنها كانت تعاني من مرض مزمن خطير 

وحالتها المرضية،توصلنا الزواج بالقوة الغرض  األسريةيحتاج للعناية والعالج، من خالل سيرة حياتها 
الحالة ،ألن أسرتها لم تتكفل بها طيلة فترة عالجها،ولما قررت أن تستقر في منه هم التخلص من 

أساسها وكان ذلك من خالل ممارسة الفكرة من  األسرةأسرتها وتواصل الدراسة والعمل رفضت 
العنف اللفظي والرمزي عليها وعزلها في غرفة لوحدها،تكرار الشجارات أمامها وخاصة عندما 

كل هده …م معها وخاصة تحسسيها بأنها شخص غير مرغوب فيهالزواج،رفض الكال ترفض
الممارسات جعلتها تقبل الزواج رغما عنها من شخص غير مسئول الذي أصر االرتباط بها،عندما علم 
أنها ترفض الزواج منه وكانت الغاية من ذلك اإلصرار وممارسة العنف الرمزي على الحالة االنتقام 

مجوهراتها،أما الثالثة عشر  مادي من سرقةاستغالل  ى لفظي علني وإلىلرفضها له، وتحول العنف إل
هي أيضا تزوجت عن طريق القوة أين الحالة أنشئت في وسط أسري مشحون بالعقد والعنف والضرب 
من قبل الوالدة المتسلطة واإلخوة الذكور فالحالة كما صرحت لنا لم تكن ضد الزواج ،لكنها لم تكن 

ل يصغرها سنا لكن الوالدة المتسلطة على البنات،كانت ترغب في تزويج بناتها تنوي الزواج من رج
 30خوفا من بقاءهن عوانس من دون زواج وخاصة أن بناتها األخريات باالستثناء الحالة تجاوزن 

سنة،لذلك كانت تردد على بناتها أن االول الذي يطرق الباب تقبل به زوج،من دون إسنشارة  كما أن 
 التي زوجت ابنتها بالقوة  دما رفضت الزواج  تعرضت للعنف اللفظي والجسدي من قبل األمالحالة عن

الزواج هي االقتران بزوج بتعاطي المخدرات ومنحدر من  نتيجةومن دون البحث عن أصله وكانت 
  أسرة متصدعة ماديا ومعنويا
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  :أما فيما يخص زواج األقارب
رضا العائلي األخرى عن طريق القوة وكليهما تعرضا للعنف بكل حالتين،حالة مبنية على الفلقد سجلنا  

،حيث الحالة السادسة تزوجت من قريبها وكانت راضية ومقتنعة من أشكاله لكن بدرجات متفاوتة
زواجها به،لكن بعد سنة من االقتران اكتشفت الشخصية الحقيقية للزواج حيث بعدما كان متفتح ومنبسط 

حسب تصوراته ال تعمل وال  ةيمنعها من اللباس والخروج،فالمرأأصبح متعصب ومتشدد معها 
تخرج،والمرأة التي تخرج للشارع هي خائنة وغير شريفة،أما الرجل ال يعيبه شيء والشارع معمول 
للرجال فقط،أما تصورات الحالة هي بناء أسرة متفهمة وإنجاب أبناء واالحترام المتبادل،كما أن العنف 

اقم بعد رفض والد الحالة إقراضه المال حسب ما صرحت به الحالة مند تلك الزوجي بشكل عام تف
الفترة تغير الزوج نحو السوء،الشيء الذي يعكس أن اقترانه بالحالة كان مبني على أساس مصلحة 
 مادية وعندما لم ينال المال قرر االنتقام من الحالة بشتى أشكال العنف المرعبة منه تباعد تصورات

ل بناء أسرة فعلية ،وخاصة الغرض من الزواج لكل واحد منهما وحول تعامالت الزوجين الزوجين حو
فيما بينهما وبين األقارب أدى إلى انفصال وتشتت الحياة الزوجية وتشتت بين األقارب منه فالصراع 

 الشكل يتسع ويهدايصبح غير محصور في األسرة الزوجية بل يتعداه إلى شقاق وكراهية بين األقارب 
  .العنف والعدوان داخل المجتمع

والذي نعتبره  عن طريق القوةفالحالة الرابعة والعشرون ، تزوجت  أما فيما يخص زواج األقارب 
وخاصة أن الغرض من الزواج بين األقارب كانت الغاية منه حفظ  شكل من أشكال العنف الرمزي

وجين متباعدتان تماما فالزوج إرث العائلة والذي يعني الغرض مادي،وليس هد فقط تصورات الز
بالرغم من أنه قريب الحالة إال أنه يتجنب الذهاب عندهم أو زيارتهم،ال يهتم تماما برأي زوجته وغير 
مهتم بخروجها وتأخرها،حيث يترك سلطة التحكم في تصرفاته لوالدته،يشعرها بأنها شيء وليست ذات 

مال الجسدي للزوجة على وجه الخصوص األناقة والج الحياة الزوجية عنده تتمثل في النوم والعمل
والرشاقة الدائمة الحالة لم تكن تتصور حياة زوجية يهدا الشكل،ويهدا اإلهمال المفرط والبرودة التي 

  .يتسم بها الزوج،فهي كانت تتصور حياة زوجية متفهمة وزوج غيور ومهتم بزوجته
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  :أما فيما يخص الزواج عن طريق التعارف
،التي ي على أساس تصورات مثالية،إال أنه يصطدم بالتصورات الجماعية في لب الحياة الزوجيةالمبن 

تنبذ هد النمط من التعارف الذي يتم خارج إطار الدين والعرف االجتماعي حيث الحالة الثانية التي 
بهد كما أن  عائلة الزوج كانت على علم  كانت على عالقة مع زوج دامت سبع سنوات قبل الزواج

التعارف،وكانت ضد فكرة الزواج والحالة أيضا كانت على علم يهدا الرفض،لكنها لم تتصور أن 
الزواج سوف يغير من رأي العائلة ويقلل من الحقد والعنف الرمزي الممثل في نبذ ورفض الحالة بأن 

ألنها  ،ألن بعد الزواج تعرضت ألقصى أشكال العنف الفردي والجمعي،اللفظي والبدنيتكون زوجة
تشبثت بتصورات مثالية وخيالية للزواج، التي ترى أن الزواج أساسه الحب الثنائي بين الزوجين فقط 
الذي من خالله يستطيع أن يتغلب على كل الصعاب والمشاكل العائلية والزوجية بل وحتى الظروف 

رة أخواته المعيشية القاسية وخاصة لما تزوجت بشخص غير مسئول ال يعمل،يعيش عالة على أج
البنات كما أن تصوراته للزواج مجرد نزوة عابرة، بعيدة عن الزواج الفعلي،وتصوراته للحالة مجرد 

منه تصورات الحالة للزواج كانت مثالية للغاية،األمر الذي أدى بالحالة  خادمة لكل أفراد العائلة
عد الزواج وليس هد فقط للتعرض لشتى أشكال العنف اللفظي الرمزي قبل الزواج واللفظي البدني ب

حول مسألة طالقها  نالعنف الظاهر والممثل  اإلساءات الكالمية  والرمزية من همز ولمز للجيرا
المبكر وخاصة مسألة القذف في شرف الحالة،أما فيما يخص الحالة الرابعة هي أيضا تزوجت بزميلها 

وج لم تكن على علم بمسألة السن في العمل عن طريق التعارف،لكنها تكبره بأربع سنوات وأسرة الز
وأيضا زوج الحالة دو مستوى تعليمي عال،تظاهر لها بأنه شخص مسئول لكنه ظهر لها عكس ذلك 

مطلق لوالدته وألخواته البنات وشخص يحب المشاكل  خضوعاكتشفته فيه أنه خاضع  شيءوأول 
مع الحالة  فيما يخص عالقته ة،أماوالحما) الحالة(ونقل الكالم وافتعال المشاكل بين الكنه والمواجهة

ما الحالة تتبادل معه العنف عندحيت كان يمارس عليها العنف اللفظي والبدني  ةجد متسلط تكان
منه تصورت الحالة أن الرجل الذي يحضا بمستوى تعليمي عال،هو زوج متفهم للمرأة شخص  اللفظي

يتصرف أحسن من الشخص غير المتعلم ناضج يعرف كيف يسير الحياة الزوجية بعقالنية بمعنى أنه 
الذي يقلل من شأن المرأة والدي تفكيره ساذج منه تصوراتها المبدئية حول الزواج المستقر،هي التعرف 

العنف اللفظي والرمزي غير متعلق بالمستوى  على إنسان له مستوى تعليمي عال،وناضج فكريا لكن
در ما هو مرتبط بنمط وأساليب التنشئة األسرية بق فحسب، التعليمي والمكانة االجتماعية للزوجين

،وجمل ثم بالفهم ثم تركيب الكلمات  يبدأ الذيالمتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة ثم النمو للغة والكالم 
ومرحلة النمو البيولوجي والفيزيولجي والنفسي االجتماعي الممثلة في مرحلة المراهقة لتأتي فيما  الكالم

  األسريةاعية من تعليم وتثقيف و الولوج في الحياة العملية والتي تتدخل فيها التنشئة بعد التنشئة االجتم
فلحالة عملت المستحيل إلنجاح زواجها ماديا ومعنويا،و ذلك بمساعدة أسرتها للتخلص من العنف 

مارست  اللفظي والرمزي الممارس عليها من قبل الزوج وعائلته عامة الحماة على وجه الخصوص
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العنف اللفظي والطقوسي التي كانت مند البداية ضد زواج التعارف،والتي زاد انتقامها للحالة عليها 
ويفتعل  وإصرارها على فكرة االنفصال ،أما الزوج رغم كل المحاوالت الحالة إال أنه خاضع ألمه

ل المشاكل بالقيل والقال والنميمة،منه نالحظ طرف يريد ضبط لحياة الزوجية عن طريق االستقال
السكني وتجنب التفكك والطرف الثاني الممثل في شخصية الزوج،والدي بالرغم من أنه بعيد فيزيقيا 
عن عائلته ال يريد االستقرار والهدؤء،تعود على العيش في الشجارات الدائمة بين الحالة ووالدته 

زوجية سعيدة  وأخواته البنات ،وكأن الحالة أرادت بأفعالها هده تغيير تصورات زوجها نخو حياة
ومستقرة  بمعنى أخر أرادت أن تتناسق تصوراتها لتصورات زوجها،لكن هد شيء يستحيل ألن الزوج 

كل ...) نقل الكالم والمواجهة،والكذب،النميمة،الغيبة،التحريض(اكتسب تنشئة أسرية غير سليمة
  ألخر مثلما يريدبتغيير تصورات ا أن ينجح شخص ل، ويستحيالتصورات بين الزوجين متباعدة تماما

ألن تصوراته فردية هد من جهة ومن  جهة أخرى تصورات أفراد من نفس الجنس للزواج والحياة 
الزوجية متباينة،فمبالك تصورات الحياة الزوجية ألفراد من جنس مختلف  والدي نعني بهما الرجل 

ئري المعروف بالسلطة والمرأة وخاصة كل بيئة أسرية ال تشبه األخرى،واالهم ما في مجتمعنا الجزا
الذكورية أنه ما هو معروف أن النساء هن اللواتي يخضعن تصوراتهن ألزواجهن وليس العكس بمعنى 

  ناحية كل التصرفات التي تقوم بها،سواء كانت ماكثة بالبيت أو عاملة نالمرأة تنصاع ألوامر زوجها م
وأخر عنف هو العنف الطقوسي  هد ما أدى إلى حدوث أبشع صور العنف اللفظي والرمزي والبدني

السكني بمفردها،والزوج اضطر إلتباع زوجته وتفاقم العنف بكل  لألن الحالة قررت في االستقال
أشكاله وأصبح علنيا واتسعت حدته بين العائلتين،لتتأكد الحالة أن زوجها هو الطرف الرئيسي في 

  .لاالنفصا األخيرتكرار وتفاقم العنف بين األسرتين،ليحدث في 
التعارف لغاية إنجاب أبناء وخوفا من  طريقأما فيما يخص الحالة الثانية عشرة فهي تزوجت عن 

البقاء عانس ،وخاصة أنها كانت ميسورة الحال لكن تصوراتها للزواج،نستطيع تسميتها بالتصورات 
ل إن لم نقل أعفت زوجها من تحمل أعباء الزواج،ب الالعقالنية،التي تتجاوز التصورات الفردية ألنها

الزوج لم يساهم في أي شيء على العكس من ذلك استغل الحالة ماديا هو وعائلته،قبل وبعد الزواج 
والدي يعني أن الحالة تكفلت بكل المصاريف،من دون علم عائلتها التي كانت ضد الزواج من شخص 

لها زوجها بالجميل عاطل عن العمل فالحالة مثلما صرحت لنا،اعتقدت أن تصرفاتها هده سوف يعترف 
تشبه وسوف يزيد تعلقه بها،لكنها كانت مخطئة تماما،ألنها تصورات من نسج خيالها وأفكارها ال

 المتتاليةواالستغاللية  ولبدنية تصورات زوجها،هد ما اكتشفته من خالل إساءاته الكالمية والرمزية
لنوم،تجنب الحالة قدر اإلمكان،حب وأن الحياة الزوجية بالنسبة له ا .ورؤيته لها بأنها مصدر للمال

 كيف يثار العنف بكل أصنافه عندما يكون الزواج مبني علىنرى ....المال والتسلط والقسوة
كل البعد عن العرف االجتماعي والوازع الديني الذي يحفظ كرامة   ةالمثالية والخيالية البعيد التصورات

  .وشرف المرأة وأسرتها
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عة عشرة كانت تتصور أن التعارف مرحلة تمهيدية للزواج،وكانت تراه أنه أما فيما يخص الحالة التاس
للزواج لم تكن االستقرار  تصوراتهعانت منه في حياتها،لكن الزوج  الذيسوف يخفف من العنف 

'' لعيش والزهو'' مع الحالة،بل العكس من ذلك تصوراته للزواج كانت أطفال وإنجاباألسري  واألمن
أبناء والحالة لم تكن تعي ذلك،فهو  7ية والعيش من دون أبناء،علما بأن كان لديه الهروب من المسؤول

ينعدم  المسؤولية والضمير،ألنه هدد الحالة لفظيا وعمليا بالهجر وتركها من دون مال ومأوى في حالة 
عكس  يوتحاور فهرفضها اإلجهاض منه تصورات الحالة للزواج كانت تراها في زوج وأبناء 

لزوج،لكن بناء تلك التصورات لم تكن جماعية معترف بها عرفيا ودينيا بل كانت تصورات تصورات ا
النفسية المهزوزة للحالة التي الوضعيةا استغل الذيمثالية متباعدة تماما بين الحالة والزوج، ةفردا ني

  .خضعت للعنف بكل أشكاله مند طفولتها المبكرة عند صديقة والدتها
سنة  17ساسا كيفية زواجها بواسطة التعارف،أدت إلى حقد الحماة على الحالة مدة أما الحالة العشرون أ

من الزواج وهي تحرض الزوج على ترك الحالة ومعاودة االرتباط بفتاة متعلمة من نفس الطبقة 
االجتماعية وليس هد فقط عندما فشلت في البداية في تطليق الحالة ،انتقل عنف الحماة  إلى عنف 

من شكل أخر أال وهو إبعاد األبناء عن األم بواسطة السفر من دونها وأيضا تحريضهم  رمزي ولفظي
، هده اإلساءات الكالمية والرمزية من قبل الحماة على احتقار عائلة الحالة التي تقطن في حي شعبي

الذي يسمع لكالم أمه والدي تحولت إلى إساءات جسدية خطيرة وخاصة عندما  وأيضا من قبل الزوج
لكن بأقل حدة ألنه (رفض الحالة معاشرة زوجها عندما يكون ثمل أو تتبادل معه العنف اللفظيت

هي ممارسات عنيفة تعكس تصوراته المتناقضة قبل الزواج حيث أظهر للحالة أنه ....،)عدواني
شخص متواضع،موافق على أن تعمل،ال يحتقر عائلتها،مستعد للدفاع عنها وخاصة أنه تحدى أسرته 

اج بها ألن الحالة كما صرحت النية من التعارف كانت اللهو وليس بناء أسرة ألنها كانت طموحة للزو
في عملها وخاصة أنها عندما علمت أن أسرة الزوج ضد فكرة الزواج،رفضت الزواج منه لكنه هو 

جاب الذي كان مصر على االرتباط،فقبلت به بتحفيز من الصديقة والوالدة وأيضا كونها كانت تحب إن
وأيضا مواصلة العمل ،على عكس ماكانت  أطفال والدي يعني أن تصوراتها للزواج،هي إنجاب أبناء

تعتقده حول تصورات زوجها أنه متقبل عملها كحالقة،ظهر زوجها بتصورات منافية للتصورات فترة 
ث حول الخطوبة حيث هو ضد المرأة العاملة،ألن الحالة صرحت أن العنف اللفظي والجسدي كان يحد

أنها كانت تعي أن الحماة وراء (عملها أين كان الزوج يتوسل إليها لكي تكف عنه،وعندما كانت ترفض 
كان يلجأ للشرب،النوم خارج البيت وممارسة أقصى أشكال ) هده الفكرة لكي يشوب العنف الزوجي

انتقل من الزوجين العنف اللفظي والرمزي والبدني على الحالة،وليس هد فقط فالعنف اللفظي والرمزي 
إلى العائلتين حيث الزوج التواضع في مرحلة الخطوبة،بعد الزواج أصبح شخص متعجرف ويحتقر 
عائلة الحالة هو وعائلته التي تراها أقل ثقافة وأقل مكانة إجتماعية، هد أيضا الذي كان يضاعف من 

ة والحماة على وجه الخصوص حدة العنف والحقد والكراهية واالنتقام بين الزوجين عامة وبين الحال
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لكليهما،و هد حتى وإن تنازل  األسرية ةبالخلفيالزوجين متعلقة إلى حد بعيد،  نرى أن التصورات
الزوج من مستواه االجتماعي والثقافي العاليين ،وقبل االقتران بفتاة أقل منه عن طريق التعارف فإنه 

مكانة والمظهر واالتيكت،اللباقة في الكالم سوف يواجه الرفض القاطع من قبل أسرته التي تهمها ال
والتعامل مع من هم من نفس الطبقة االجتماعية المرموقة، وخاصة أن التعارف كان علنيا و  سواللبا

قبل الزوج وأسرة الحالة كانت على علم وتستقبل زوج الحالة قبل الزواج في بيتها،الشيء الذي أيضا 
كون زوجة ألبنها ، ألن التعارف غالبا ما يكون مخفي عن كان سببا قويا في رفض الحماة  بأن ت

المقربين من الحي والجيران وعلى وجه الخصوص عائلة الحالة،لكن عندما يصبح  األشخاصأنظار 
والرمزي  ،وتتعرض للعنفتصبح سمعة الفتاة وعائلتها في خطر المألالتعارف ظاهريا وعلنيا أمام 

تنقص حدة العنف اللفظي االجتماعي الظاهر ويحل محلها  للفظي االجتماعي ،لكن بمجرد الزواج
  العنف الزوجي واألسري الكامن في البيت الزوجية والظاهر في المناسبات واألعراس لألقارب الزوج

أما فيما يخص الحالة الثانية والعشرون،هي تشبه الحالة السابقة تقريبا إال أن عائلة الزوج ليسو 
ق،حيث مستواهم المعيشي والثقافي يتسم بالبساطة،مقارنة بالمستوى بالمستوى االجتماعي المرمو

المعيشي لعائلة الحالة الذي هو على أحسن حال مقارنة بأسرة الزوج ،والفرق بينها وبين الحالة السابقة 
كل  أنها تزوجت عن طريق التعارف خفية عن أسرتها وليس علنيا، السبب يعود أن الحالة السابقة

في الغربة والوالد متوفى، منه الرقابة األسرية تتسم بالتراخي عكس هده الحالة التي  إخوانها لذكور
كانت خاضعة لرقابة أسرية متشددة من طرف األب واإلخوة الذكور بل حتى األم كانت متسلطة مع 
البنات منه درجة الرقابة األسرية مرتبطة بجنس ومكانة كل عضو من أعضاء األسرة وبنمط التنشئة 

سرية التقليدية منه عائلة الحالة السابقة لم تتعامل مع سلوك الحالة بتحفظ مقارنة بعائلة هده الحالة األ
التي كانت تجهل تماما تصرفات الحالة،لكن هاتين الحالتين تتشبهن في شيء أال وهو علم عائلة 

ساسية تجمع التعارف ورفض الزواج من الحالة،من هد المنطلق توصلنا إلى نقطة أ يهداأزواجهن 
لعائالت الجزائرية سواء كانت ذات مكانة اجتماعية عالية أو كانت ذات مكانة اجتماعية تقريبا كل 

بسيطة انه بمجرد أن تعي أو تعلم أن احد أبنائها على عالقة غير شرعية قبل الخطبة الرسمية الرفض 
ت الميسورة في حالة ما اد كانت يكون واحد لكل هؤالء بردود أفعال متفاوتة،ربما نجده قوي عند لعائال

لكن تقريبا تتسم ردود ...والسخرية ءالمرأة ال تليق بمستواهم االجتماعي أين تكون عرضة ال استهزا
أفعال أمهات األبناء الجزائريين حيال طريقة التعارف قبل الزواج بالرفض والعنف قبل وبعد الزواج 

الرجل من دون رباط رسمي هي ذات تنشئة أسرية  ألنه حسب تصوراتهم المرأة التي تقبل الخروج مع
  ةغير سويواجتماعية 

أما فيما يخص تصورات الزوجين للحياة الزوجية، قبل الزواج كانت ممثلة في الحب الخيالي والسفر 
وحماية الحالة من كل المشاكل،لكن بعد الزواج والحمل االول ظهر الزوج بوجه أخر رفض األبناء 

بمعنى رفض المسؤولية الزوجية،وعدم االكتراث بصحة الحالة عندما ...اللباسوحب العيش والسفر و
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فقدت الجنيني االول بسبب تسلط الحماة وأخوات الزوج عليها من خالل إجهادها بأعمال البيت بعدما 
كانت تعمل قبل الزواج،وتوقفت بأمر منه حيث وعدها بأنه سوف يعطيها المال كل شهر لكنها كانت 

  .ب لكي تتوقف على العمل وتعمل خادمة ألسرتهمجرد اكادي
  

كفيلة بأن تجعل   األبناءأنه عملية إنجاب والخطأ التي وقعت فيه الحالة ومازلت تقع فيه المرأة المعنفة  
وتغير من سلوكه حيث تعتقد المرأة أن األبناء سوف يشعرون الرجل بأنه مسئول على  مسئولالزوج 

هي تصورات تتعلق بالرجل في إطار األسرة التقليدية،أين كانوا األبناء إعالتهم ماديا والعطف عليهم 
،لكن بالسعادة وكانت الحياة المعيشية بسيطة وأهليهمبمثابة مسؤولية حقيقية وكان يشعرون الزوجين 

حاليا  ومع تعقد الحياة وغالء المعيشة نستطيع القول أن األسرة الحديثة غيرت  نظرتها حول قضية 
من مصدر للسعادة الزوجية وخاصة  رطفال ،حيث أصبحوا يشكلون عبئ  ومسؤولية أكثإنجاب األ

عندما يكون الزوج ال يعمل أو دخله غير كافي لتلبية مطالب كل واحد من األبناء من غداء لباس 
فكيف تتصور الحالة أن إنجاب األبناء الواحد تلو األخر،سوف يشجع الزوج على ...،تطبيب وتمدرس

بل في حقيقة األمر الحياة  ؤولية في حين الزوج ال يتصور حياة زوجية مليئة باألبناء،تحمل المس
من  أن يكون شرطتنجب له لحالة ابن واحد على األكثر، دالزوجية بالنسبة له العيش والسفر ثم فيما بع

ي أمر هده التصورات بعيدة عن الثقافة الجزائرية وتشبه إلى حد ماالتصورت الغربية، ف...ذكر جنس
بالنسبة لزوج الحالة ألنه زير نساء وأيضا غير مسئول ومازال لم  وحد تأجيل فكرة اإلنجاب

ينضج،واألخطر ما في األمر أن هده التصورات متباعدة تماما على الحالة التي تحب األبناء وال 
  .تتصور حياة زوجية من دونهم بعد

  
الزوجين الغربيين تكون غالبية  لة اإلنجاب عندأن مسأ كون هده الفكرة أي تأجيل اإلنجاب لكن تختلف
 في ظروف وهد مهما كان جنسه الطفل أينش أن ويطمحون يريدون  ألنهمقبل الزواج  باتفاق بينهما

،وما مدى استعدادهم لتربية يركزون على درجة الحب والتفاهم بينهما وخاصة حسنة أسرية
أعطى القوامة  الذي الحنيف تعاليم الدين اإلسالمي منه بناء أسرة سليمة يجب أن يكون أساسه....الطفل

الذي استمد البعض من قوانينه  والعرف االجتماعي و حلل النسل للرجل وحفظ كرامة المرأة
االجتماعية من الدين  حيث أعطى عدة ضوابط بين الجنسين وبالخصوص المرأة كونها معرضة 

  . ل مراحل حياتهاللرقابة ألسرية،الزوجية واالجتماعية و للنقد في ك
  

الجزائري هو من بين المؤشرات  علذلك الزواج عن طريق التعارف الذي أخد أبعاد خطيرة في المجتم
درجة العنف اللفظي  لتتحولالقوية لبروز العنف اللفظي والرمزي قبل وبعد الزواج بين الزوجين 

والسب في شرف  إلى عنف خطير من تهديدات بالطرد الطالق القذف والرمزي وحتى البدني
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،أو عنف جماعي عائلة الزوج والحالة الزوجين أو بين الحالة،في حمل الحالة وإساءات جسدية مبرحة 
وخاصة عندما يتعلق األمر  العائلتينن بي دائرة العنف اللفظي وتتحول إلى عنف بدني لتتسعضد الحالة 

عن الدين والعرف االجتماعي وهو  فالتعارف ادن هو التعدي....بشرف الحالة الذي يمثل شرف عائلتها
 نفسهانها وعرضت أفالحالة عن طريق التعارف تكون قد قللت من ش...إساءة للحالة ولعائلتها وللمجتمع

عالقة أية  لرجل ال تربطها معه معنويا وماديا  ،عن طريق خضوعهاالرمزي واللفظي للعنف
  دلك مع زوجها أو مع عائلته؟؟؟ فكيف لها أن تتصور حياة مستقرة،محترمة سواء كان...رسمية
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  :االستنتاج الجزئي
الخلفية األسرية للحاالت ضرورية لفهم أسباب تضاعف العنف الزوجي واألسري في المجتمع 

ألنه من خالل نمط هده الخلفية األسرية للزوجين، تتحدد مدى استقرار وعدم االستقرار  الجزائري
من أو عدم تضامن أسرة الحالة مع العنف اللفظي والرمزي الحياة الزوجية كما يتحدد أيضا مدى تضا

الممارس فرديا الزوج وجماعيا الزوج وعائلته،من خالل السيرة الحياتية لحاالت الدراسة اكتشفنا أن 
الكالمية  اإلساءاتالحاالت اللواتي أنشئن في وسط يتسم بالعنف اللفظي والرمزي والبدني مع اختالف 

في رفض فكرة الطالق  تتشابهالمعنفة  األسرية األوساط،لكن هده ألخروسط  والرمزية والجسدية من
،وغالبا ما يجسد رفض أسرة الحالة العنف اللفظي والبدني الممارس على الحالة دوهد مهما كانت حدو

المعنفة للطالق برفضهم التدخل لفض النزاع الزوجي،خوفا من لجؤ الزوج لتطليق الحالة هد ما يؤدي 
للتكيف  العنف اللفظي والبدني ضد المرأة واألبناء من جهة،ويؤدي أو يدفع أولئك الحاالت إلى حدوث

  .مع العنف اللفظي والرمزي بل وحتى البدني إلى أبعد حدود
  

فالتكيف مع العنف اللفظي للحالة قد يكون بسبب تعرضها للعنف اللفظي والبدني في أسرتها أي 
ا بتحفيز من أسرتها على تحمل العنف الزوجي بكل أشكاله، تعرضها للعنف األسري،و قد يكون أيض

بدال من حدوث الطالق وتشتت األبناء،وأيضا كونه عنف مخفي عن األنظار،أحسن من أن يتحول إلى 
عنف لفظي اجتماعي علني والممثل في اإلساءات الكالمية للناس وحتى الرمزية التي تحتقر المرأة 

خاصة  الهانات واالعتداءات حسب اعتقاد األسر ذات خلفية معنفةلمختلف ا المطلقة وتجعلها عرضة
  .التي تعيش ظروف معيشية صعبة

  
لكن هد ال يعني أن درجة التكيف مع العنف اللفظي الزوجي للحاالت سببها الوحيد رفض أسرهم فكرة 

ت من هن تحت الطالق والعودة للمنزل مع األبناء ألننا من بين حاالت الدراسة هناك نماذج من الحاال
وطأة العنف اللفظي  والرمزي والمادي بكل أشكاله لكنهن ضد فكرة الطالق هن منحدرات من أوساط  

،السبب يرجع إما لتقدم في  التفاهم والمساندة المادية والمعنوية والال عنف والشدة تتراوح بين  العنف
التي تعكس بالضرورة األبناء  و،التضحية من أجل )سنة زواج 20أكثر من ( سنوات الزواج

التصورات الجماعية للزوج من قبل هده الحاالت أن الزواج هو أوال وقبل كل شيء تضحية من صبر 
على مشاكل الزوج وخاصة الحماة ،وأن الطالق يجعل المرأة عرضة للعنف اللفظي االجتماعي 

انه يعكس فشل المرأة كان منبوذ كما  التقليدية األسرةعلى حد سواء،ألن الطالق في إطار  واألسري
في التعامل مع الزوج  ومع عائلته وأن العنف اللفظي والبدني ماهو إال طريقة إلصالح من شأن المرأة  

  .في حالة مخالفتها ألوامر زوجها أو حماتها
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ففي إطار التصورات التقليدية للزواج العنف اللفظي والرمزي لم يكن متبادل بين الزوجين بالشكل  
للزواج لدلك هناك من بين الحاالت من يتكيفن مع  ةالفر دانيالتصورات  إطارول به في هو معم الذي

هما لكن يتفاوت اإلساءات الكالمية بين متبادل بينالالعنف اللفظي  بسبب العنف الزوجي بكل أشكاله
يرجع  أو الزوجين وتجنب اإلساءات التي تمس بكرامة الرجل التي تؤدي بها إلى عواقب وخيمة

الحماة والكنه ، أو االنتقام من الزوج و  كيف مع العنف الزوجي بسبب تبادل العنف اللفظي بين الت
لتجنب الطالق والرجوع للعنف العائلي والخوف من أن يعيد ) السحر(عائلته بواسطة العنف الطقوسي 

نمط الخلفية  ،لذلك التكيف مع العنف اللفظي يختلف باختالفالزواج أو أن تطرد الحالة من قبل الزوج
األسرية لكل حالة على حدا معنفة،غير معنفة،فقيرة ميسورة،أيضا متعلق بنمط التصورات 

أيضا متعلق بمدة ) وما مدى تداخل هده التصورات فيما بينها أو تباعدها  ةالجماعية والفرداني(الزواج
  ...)لحماة،أخرالزوج،ا(وخاصة هوية المتعدي لفظيا في البيت الزوجية الزواج وطريقة الزواج

 
لكن التكيف مع العنف اللفظي والبدني، يقل أو ينعدم عندما يتحول العنف اللفظي الزوجي إلى درجة 

الحالة واألبناء،أي من عنف لفظي زواجي كانت  أمن وسالمة الخطورة ويصبح يشكل خطرا على
ير جدا ومتكرر أال إلى عنف لفظي خط تتصوره الحالة كممارسة عادية كونها تعرضت لها في أسرتها،

هنا لم يبقى  بالقتل الطرد من المنزل،الضرب عن طريق محاولة الخنق،الترهيب،التعذيب دوهوا لتهدي
للحاالت العديمة المساندة العائلية أو المنحدرة من أسرة مفككة ومعنفة،سواء اللجؤ إلى المؤسسات 

  .أشهر 06ز مدة أقصاها البديلة،بتوصية من مركز أو بتصريح من الشرطة لتمكث في المرك
و في حالة  عدم إدماجها أورفض إدماجها تلجأ هده الحالة هي وأبنائها إلى المؤسسة غير الرسمية 

 الخطيرة للزوج تأين تكون الحالة عرضة لالنحراف بكل أشكاله،فالعيش تحت التهديدا ''الشارع''
ن على حياة أولئك الحاالت وأبنائهن وااليداءات الجسدية المبرحة،والمهينة،والتي تشكل انعدام األم

المنحدرات من أسر معنفة،رافضة لفكرة االنفصال وفكرة عودة الحالة وأبنائها عندما تطرد من البيت 
الزوجية أو تهرب من خطورة العنف الزوجي،الشيء الذي دفع بهن االلتحاق بالمراكز البديلة أو 

  الشارع ثم الشرطة فالمركز
  
أين البعض من حاالت  األسريةسرية المعنفة،الخلفية األسرية المتوازنة التنشئة مايقابل الخلفية األ*

الدراسة أنشئن وفق أساليب تربوية سوية ومحترمة، كما أن طريقة االقتران كانت مبنية على أساس 
  بين الزوجين على وجه الخصوص بين العائلتين،وخاصة على أساس االحترام المتبادل والرضاالتفاهم 
حالة حدوث العكس،أين الخلفية األسرية للزوجين تكون متعاكسة ضمنيا من حيث األساليب  و في

التنشئة األسرية من  الثقة ،التفاهم  لاللفظية و الممارسات اليومية للحياة الزوجية، حيث تصبح أشكا
وبعنف واالحترام  بمثابة أمور شكلية قبل الزواج فقط ، وخاصة عندما تعامل هده الحاالت بقسوة 
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، لدلك فإن درجة لفظي ورمزي فردي وجماعي من قبل لزوج وعائلته في األيام األولى من الزواج
التكلف مع هد العنف اللفظي والرمزي المبكر لهؤالء الحاالت،اللواتي لم يتعاملن بأسلوب ذاته في 

ين والعرف والدي على الشجارات الدائمة بألفاظ مخلة للد اأسرهن يكون صعب للغاية ألنهن لم يتعودو
كما .متفاهم ومحترم في وسط أسري نعيشي كنيعني صعوبة التكيف مع وسط أسري مضطرب بعدما 

أن الحاالت يعبرن على رفض العنف اللفظي الزوجي بإخبار عوائلهن بكل اإلساءات الكالمية 
الرمزي والرمزية فردية كانت أم جماعية،واألهل بدورهم يتدخلون لفهم أسباب العنف اللفظي و

من أن أسر الحاالت  م،فالبر غالممارس على بنتهم،ويكونون على اتصال بكل مجريات حياتها الزوجية
دوي خلفية متوازنة إال أنهم يتصرفون في مثل هده المواقف الصعبة،بما يمليه الدين والعرف 

ال يدفع بها مباشرة األسرة المحافظة والمستقرة في بداية العنف اللفظي والرمزي للزوج  ناالجتماعي أي
 عللطالق أو تحفيز الحالة لطلب الطالق،فصورة الطالق كانت مستهجنة ومنبوذة بقوة في المجتم

  . ألنها شكل من أشكال العنف اللفظي والرمزي االجتماعي الجزائري مند القديم ومازلت مرفوضة
  

ت مكانة المرأة مما كانت مع تغير شكل األسرة ودخول المرأة في المجال العلمي والعملي تغير لكن
ومنه تغيرت نوعا ما رؤية المجتمع للمرأة المطلقة  والدليل  عليه في الماضي وأصبحت واعية بحقوقها

بدرجات متفاوتة من تركيبة على دلك ارتفاع نسب الطالق، فتصورات األسرة الجزائرية للطرق تبقى 
والمكانة  الق متعلقة بنمط الخلفية األسريةعلى الط اإلقبالأسرية ألخرى وبمعنى أدق درجة الرفض أو 

،لدلك بالنسبة  لتصرفات ألسر حاالت الدراسة إزاء العنف االجتماعية لكل حالة من حاالت الدراسة
 العتقادبالمساندة المعنوية والمادية للحالة  األمر بادئاللفظي والرمزي الممارس على بناتهن،تكون في 

،أو بسبب مرور الزوج بمشاكل في العمل أو ة التكيف الزوجين أن سبب عنف الزوج قد يكون لصعوب
عني أن هده األسر تفترض أن هد العنف اللفظي والرمزي الممارس على الحالة سببه ي مع أفراد أسرته

مشاكل إجتماعية مؤقتة، هي التي تؤثر على نفسية الزوج وتجعله معنف على الزوجة،لكن عندما يتفاقم 
يمارس باستمرار سواء كان من طرف الزوج أو عائلته أو هما معا ويتحول إلى  العنف اللفظي ويصبح 

محاولة للضرب أو الضرب،وخاصة أن أهل الحالة قد تدخلوا معنويا وماديا للتخفيف من العنف اللفظي 
 اإلساءاتالحقيقية وراء هده  األسبابوالرمزي الممارس على الحالة من جهة،ومن جهة أخرى لضبط 

،أين يتأكد األهل أن تلك المساندة المادية لم د سواء حالمتكررة والمهينة للحالة ولعائلتها على الكالمية 
تجد نفعا،وأن الزوج عديم المسؤولية وعلى وجه الخصوص ال يحترم وال يقدر اإلعالة المادية لألهل 

هو االنفصال  ويواصل في معاملته السيئة والعنيفة على الحالة،هنا لم يتبقى لألهل سوى حل واحد
النهائي للتخفيف من عنف التي تعانيه الحالة،التي يصعب عليها العيش والتكيف في وسط يعمه العنف 

ورفض العنف واإلقبال على الطالق التكون من قبل واالضطراب،منه صعوبة التكيف مع العنف 
  .الحالة فحسب بل تكون من قبل عائلة الحالة
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كالمية (والرمزية العنيفة والمتكررة جماعيا بطريقة  جدية  عندما يصبح رفض األساليب اللفظية
حيث  ، التي تؤدي إلى احتواء العنف اللفظي والرمزي الزوجي،أو إستأصاله بواسطة الطالق)وفعلية

للحد  جأخر مخراألسرة الواعية و المتوازنة تربويا والتي تملك  وازع ديني قوي  ترى  في الطالق 
تمام الوعي أن العنف يولد عنف  ة،ألنها واعيس على بناتها المتزوجاتمن الظلم والعنف الممار

مضاعف يؤدي إلى إضطربات نفسية خطيرة والتي بدورها تؤدي إلى أمراض خطيرة ومستعصية من 
إنتحارات كما ينتج عن مواصلة العيش تحت ضغط العنف اللفظي والرمزي ،العنف المادي من ضرب 

ورط الحالة بإنجاب أبناء وبالتالي تتسع دائرة العنف ويصعب على وتشوهات جسدية وخلقية وقد تت
هي التي تتجاوز العنف اللفظي  عائلة الحالة الحد منه أو احتواءه،والدي يعني أن األسرة الواعية

االجتماعي حول الطالق من خالل رؤيتها البعيدة المدى أن مواصلة العيش تحت ضغط العنف الزوجي 
ه نزاعات عائلية كبيرة بسبب رفض الطالق أو التأجيل الطويل المدى للطالق المتكرر سوف ينتج عن

العيش  استحالةلدلك فهي تتجنب حدوث تلك النزاعات المستقبلية،عن طريق الطالق عندما تتأكد من 
  .والتفاهم بين الزوجين

جين حيث كيفية للزوجين،ننتقل لنوعية الظروف المعيشية المتواجد فيهما الزو األسريةمن الخلفية  *
هي التي تحدد حقيقة الحياة المعيشية للزوجين  اإلنفاقالمساهمين في  واألعضاءالمال  وإنفاقتسيير 
من خاللها ة الزواجي باألسرةالمصاريف الخاصة  إنفاقمنه معرفة من ينفق المال وكيفية  واألبناء

هد حتى بوجود المال و وجين عدم االستقرار المادي للز أوتتضح مدى االستقرار المادي للزوجين 
حيث قد يكون يعمل لكنه ،يكونون عرضة لشتى أشكال العنف اللفظي والرمزي الزوجي واألبناءالحالة 

  .يهدر ماله في القمار والشرب ويرفض القيام بواجباته اتجاه أسرته
  

صة إذ ما كان األسرة الكبيرة وخاوعيشهم مع  واألبناءأما في حالة عدم االستقالل السكني للزوجين 
الزوج دو دخل غير كافي،بطال،أو يعمل وال يساهم في مصاريف البيت مثل األعضاء اآلخرين في 

تصبح الحياة المعيشية الزوجية جد ...أسرته سواء كان دلك العضو ممثل في أخوات الزوج أوالحماة
ا أن الحالة قد تكون معقدة،ويصبح الزوج وعائلته يشكالن عائق وعبئ كبير على األفراد األخريين،كم
أعمال البيت،كما كل  عرضة للعنف الرمزي الجماعي من نبذ وإهانات وأيضا إستغالاها المفرط في

بالتالي ال يحق له أن يتدخل  أنها تصبح فاقدة لحماية الزواج ألنه هو بحد ذاته فاقد السلطة في بيت أهله
رمزي الممارسة على الحالة بشكل دائم في تصرفات والدته وهد مهما كانت درجة العنف اللفظي وال

الذي  الناتج من نوعية الظروف المعيشية التي يتواجد فيهما الزوجين كما ان هناك شكل أخر من العنف
ليس هد فقط بل تعرضن لالبتزاز ،لوحدهن األسرية األعباءيتعلق بالحاالت اللواتي يعملن،ويتحملن 

أزواجهن أين بلغ األمر بهده الحاالت لالقتراض لسد  وعوائل  أزواجهنواالستغالل المادي من قبل 
حاجيات البيت لغاية تسديد النقص،وتسديد نفقات األبناء الدراسية والصحية والتكوينية وفوق كل دلك 
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يتعرضن أولئك النسوة للعنف اللفظي والرمزي المتكرر،والدي غالبا ما يتحول إلى عنف بدني على 
لوجدها لشعورها بالظلم واحتقار  اإلنفاقتمتنع أولئك الحاالت مواصلة وخاصة عندما  واألبناءالحالة 

من دلك عندما تعاير الحالة الزوج أنها هي التي تعليه عندما يحدث شجار  واألخطرواستغالل الزوج 
من دون أدنى شفقة أو  والقسوةاللفظي والبدني  العنف  أشكال ألقصىقد تتعرض بدلك ...لفظي متبادل
مست رجولته وأنه بفضله وبفضل موافقته هي بصدد العمل،حيث هناك من بين الحاالت رحمة ألنها 

نوعية العمل،عدم الكالم مع الرجال  (العامالت يخضعن لشروط يضعها الزوج لكي يعملن من بنها 
وإن تخطين تلك الشروط فإنهن )وخاصة عدم التأخر عند العودة من العمل وأيضا سلب الراتب

واالستغالل المادي ال يحدث فقط للحاالت العامالت حيث وجدنا  فاالبتزازل أشكاله، يتعرضن للعنف بك
حاالت ماكتاث في البيت من دون عمل تعرضن للعنف االقتصادي من سرقة مجوهرات والمال وليس 

دفع الجاني زوجته المنحدرة من أسرة ميسورة ماديا لطلب وجلب المال بشكل مستمر تحت  هد فقط
  ات  بالطرد ،الطالق ،نزع األبناءوالضربضغط التهديد

هده هي نوعية الظروف المعيشية التي استخرجنها من خالل الحياة اليومية الزوجية للحاالت الدراسة 
أم اختالل  ؟بكل تفاصيلها ودلك من خالل األدوار الحقيقية لكل واحد منهما،هل هناك تبادل في األدوار

بعض من األزواج عن أداء المهام المادي  عأوترا جيش األسرة عميق في أداء الدور الخاص بتأمين ع
   ؟األسري المنوط بهم و توكيله للزوجة العاملة

أشكال التصورات بين الزوجين، وحدوث العنف اللفظي والرمزي بينهما  اختالفأما فيما يخص * 
عية التي هي فإن الزواج عن طريق الوساطة مبني على تصورات جماعنف بدني  إلىوالدي يتعداه 

األخرى تتداخل فيها البعض من التصورات المثالية لكل حالة على حدا مع اختالف درجة التصورات 
تبعا لتركيبة كل أسرة وأيضا تبعا لمتغير السن ومتغير المستوى التعليمي للحاالت،لكن رغم هده 

وسيط من دون البحث االختالفات  يتشابهن في شيء واحد أال وهو وضع الثقة العمياء في الشخص ال
عن أصل ،نسب الزوج وعائلته وأيضا تنشبت العائلة الجزائرية بالتصورات التقليدية للزواج والتي هي 

أشهر وهناك  06كلما كانت المرأة كبيرة ال يجب التعطيل في الزواج ،بل يجب أن تتزوج في أقل من 
ن التي ترمز للثقافة الدينية و األماك األشخاصتصديق المظاهر   األهميةأيضا نقطة في غاية 

كمؤشرات قوية لقبول الزواج من دون التأكد الفعلي من هوية األشخاص،زواج الوساطة مبني على 
تصورات جماعية ومثالية متباينة من حالة ألخرى،حيث كلما كانت المرأة صغيرة في السن تكون لديها 

دة والرفاهية الزوجية وعلى وجه تصورات مثالية حول الزواج والشريك،بحيث أنها تطمح للسعا
الخصوص تتأثر بوضعيتها األسرية،و كلما تقدمت في السن تصبح تتخوف من البقاء عانس من دون 

يصبح هدفها محصور في الزواج لغاية اإلنجاب وخاصة للتخلص من كالم الناس أما فيما  يزواج بالتال
ة لتصورات مثالية للزواج من الحب أين الحالة تتزوج وهي حامل يخص الزواج عن طريق التعارف

لكنها تصطدم بأن  الذي يتغلب على كل الظروف المعيشية والمشاكل مع أهل الزوج، وغيرة وحنان
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الزواج هو فعل اجتماعي يقره المجتمع بتصورات جماعية الغاية منها حفظ النسل وامتداد النسب وهو 
على التعارف والدي يرمز للتقليل من االحترام  مسؤولية مبنية على االحترام فهو ضد االرتباط المبني

دلك هد النمط من الزواج يتعرض للعنف  للزوجين عامة والحالة على وجه الخصوص باإلضافة إلى
الرمزي واللفظي قبل وبعد الزواج كونه يالقي رفض صريح من قبل عائلة الزوج،التي ترى في هد 

ادات والتقاليد وأيضا هد النمط من التعارف حسب  النمط من الزواج اإلخالل بالعرف والدين وبالع
األسر الجزائرية يعكس خلل في سلوك وتنشئة الفتاة التي خانت الثقة التي وضعتها  بتصورات أغل

منه فالزواج عن طريق التعارف يولد الحقد ...فيها أسرتها، لدلك فهي ليست مؤهلة بأن تنتسب إليهم
تها أين تشعر الحالة بأنها عنصر دخيل وغير مرغوب فيه في واالنتقام الجماعي على الحالة وأسر

اللفظي  العنفما حاولت تبادل  وادالعائلة بمعنى أنها تتعرض للعنف الرمزي واللفظي في البداية 
، منه اصطدام التصورات المثالية تتعرض للعنف  اللفظي والبدني المضاعف من قبل الزوج وعائلته

حدوث العنف اللفظي بين  إلىوالدينية في لب الحياة الزوجية يؤدي  بالتصورات الجماعية،العرفية
 صعوبةعنف بدني خطير ومبرح بسبب  إلىالزوجين والعائلتين ويتحول هد العنف اللفظي والرمزي 

والعائلتين،ألنه زواج مبني على العنف اللفظي والرمزي بين التكيف واالستقرار الزوجين 
  )رفض التعارف(عنف لفظي ورمزي لعائلة الزوج أين نتج عنه) التعارف(الزوجين

إذ الخلفية األسرية للزوجين ونوعية الظروف المعيشية المتواجدين فيهما مع اختالف أشكال *
على إثارة العنف اللفظي الزوجي قد تكون كلها متداخلة كما قد يكون  لالتصورات الحياة الزوجية،تعم

لكل واحد منهما أو  األسريةأساليب التنشئة   اختالفيسي اللفظي والرمزي للزوجين سببه الرئ العنف
 قد يكون سببه نوعية الظروف المعيشية وكيفية تسيير مستلزمات البيت بين الزوجين والتي تعني بأدق

في كلتا الفرضيتين تتدخل أشكال ..األدوار والمهام الزوجية اتجاه عمليه اإلنفاق المادي األسري
اليومية الزوجية التي تعكس ممارسات وأقوال الشريكين وتعكس أيضا كيفية التصورات لزوجين للحياة 

حيث الحظنا أن هده الفرضية تتحقق بقوة ألن تصورات الحياة الزوجية بوجه عام ...التعامل مع أبنائهم
تحمل في طياتها كل المجاالت الثقافية،المادية،المثالية ،الواقعية،وخاصة التنشئوية المكونة من قبل 

زوجين حول طريقة الزواج،والغرض من االرتباط،صورة المرأة،صورة الرجل،صورة البناء،صورة ال
األهل كما أنها تصورات متداخلة وهد مهما كانت طريقة الزواج جماعية أو فردانية،حيث في األولى 

القيم يكون هناك تداخل في نمط التصورات أما في الثانية يكون اصطدام وصراع بين القيم المثالية و
وهكذا بتضارب القيم المثالية مع القيم التقليدية داخل الحياة الزوجية يتولد العنف اللفظي ...الجماعية

والرمزي وحتى البدني على الزوجة،ويتحول إلى عنف لفظي جماعي الممارس عليها من طرف عائلة 
  منهعندما تحاول الحالة أن تتحدى هد العنف أو تتخلص '' الحماة''الزوج وخاصة 
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  :جداول أسئلة الحاالت المغلقة 1
  

  :جدول يمثل الفئة العمرية لحاالت الدراسة) 1(
  

 العمريةالفئة
  

  النسبة التكرار

]20-30[ 
  

07 29.16% 

]30-40[ 
  

13 54.16% 

 سنة40فوق
  

04 16.16% 

 المجموع
  

24 100%  

  
لحاالت الدراسة حيث  ]40- 30[ثلة للفئة العمريةمم %54.16مشار إليها في الجدول هي أكبر نسبة*

ا درجة التكيف مع العنف هده النسبة تعكس نمطين من الحاالت لتي تختلف في مدة الزواج وأيض
إلى  32من  يتراوحاللفظي الرمزي الزوجي حيث هناك بعض من الحاالت اللواتي تزوجن في سن 

 أشهر إلى سنة على 03من  تراوحتمع العنف اللفظي الزوجي  بصعوبة سنة درجت التكيف 38غاية 
فهن  حاولة الضربوخاصة عندما تحول العنف من اللفظ إلى االيداء الجسدي أو مجرد م ألكثرا

ترتبط درجة التكيف والتعايش مع العنف اللفظي والرمزي  منحدرات من أسر متفهمة ومتزنة كما أن
حيث كلما تزوجت المرأة صغيرة درجة تحمل العنف  تزوجت فيه الذيباختالف سن الحالة أو السن 

زوج وهي في سن ناضج   الزوجي تكون أكثر ألنها تتعامل مع الزواج بنوع من المرونة لكن عندما تت
أغلب أولئك  المرأة تصبح أكثر حساسية وقلما تكون متسامحة مع العنف اللفظي والرمزي للزوج،

أما فيما يخص النمط الثاني من الحاالت اللواتي هن من نفس الفئة العمرية لكن الحاالت هن مطلقات 
لئك الحاالت  خضعن  مع سنة ،أو 22إلى  10سنوات  ومن  10إلى  5 تتراوح من مدة زواجهن 

أبناءهن للعنف بكل أشكاله اللفظية الرمزية وحتى البدنية ويرجع سبب عيشهن تخت ضغط العنف 
  :لسنوات طويلة 
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  األمل في تغير الزوج*
  تحريض الحماة للزوج*
  األبناءالتضحية من أجل *
  األساسال من فكرة االنفص األهللعائلة الحالة سواء ضيق المسكن أو رفض  األسريةمشاكل *
  تعلق الحالة بالزوج وتقبل كل عيوبه ألن العنف اللفظي متبادل*
  
رفض الحالة الطالق الذي يعني بالنسبة لها وألبنائها عنف لفظي علني وظاهر والصبر على العنف *

  اللفظي والبدني الذي هو عنف مخفي عن األنظار
فهي تعكس  %16.16ممثلة بنسبة قليلة سنة فهي 40أما الحاالت اللواتي يبلغن من السن أكثر من 

وتعكس نمط  سنة زواج ، 26المدة الطويلة للزواج التي بلغت عند حالة من حاالت الدراسة أكثر من 
الزواج المبني على تصورات جماعية للزواج،التي في مجملها تشجع السلطة الذكورية و تدعو المرأة 

ء كان دلك من طرف الزوج أو من طرف عائلته للتحلي بالصبر على ما تتلقاه من قسوة وعنف سوا
  .وخاصة الحماة وأخوات الزوج 
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  :جدول يمثل المستوى التعليمي للحاالت )2(
  

المستوى
  التعليمي

  

 النسبة التكرار

  أمية
  

05 20.83%  

  إبتدائي
  

01 4.16%  

  متوسط
  

04 16.16%  

  ثانوي
  

09 37.50%  

  جامعي
  

05 20.83%  

  المجموع
  

24 100%  

  
للحاالت المعنفات لفظيا ورمزيا هن من مستوى تعليمي ثانوي أي  %37.50أكبر نسبة ممثلة هي* 

أغلب حاالت الدراسة دوي مستوى تعليمي ثانوي من حيث التوزيع التكراري،حيث ال يعني أن المرأة 
ات ألن كل األخريذات المستوى التعليمي الثانوي تتعرض للعنف اللفظي والرمزي الزوجي أكثر من 

  حاالت الدراسة هن ضحايا العنف اللفظي والرمزي وحتى البدني سواء كان دلك للزوج أوأهل الزوج
تختلف حيث للعنف اللفظي والزوجي مستويات وأشكال كما أن رد فعل  ألنه كيفية التعرض للعنف

ل الزوج متعلقة بقوة المرأة إزاء العنف اللفظي والرمزي وحتى البدني الممارس عليها خاصة من قب
وبدرجة كبيرة بمستواها التعليمي والثقافي،كونه يلعب دورا حاسما في حياتها الزوجية وحتى في 
مستقبل أبنائها ،هد ما الحظناه من خالل مقابلة لبعض من حاالت الدراسة على اختالف مستوياتهن 

دوي مستوى تعليمي األمي والتي تعتبر ثاني أكبر نسبة للحاالت  % 20.83لتعليمية حيث نسبة 
والجامعي منه تجانس النسبة ال يعني التعرض للعنف اللفظي والرمزي بنفس الكيفية وبنفس الطريقة 

  وال يعني أيضا تجانس وتشابه ردود أفعال الحاالت حيال العنف الزوجي والعائلي الممارس عليهن
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 ب الوعي بالحقوق الزوجية،الخوفغياألن حاالت الدراسة دوي مستوى تعليمي البسيط سجلنا عندهم 
وعائلته،رفض رفع دعوى ضد الزوج بسبب الخوف من الزوج ومن كالم الناس  والرضوƠ للزوج

 حهن حاالت تعرضن للخيانة،الضرب المبر…األطفالوخاصة الخوف من الطالق والحرمان من 
وجي حتى وإن والمشوه، للطرد من بيوتهن،أما فيم يخص الجامعيات فهن ال يرضخن للعنف الز

تعايشن مع العنف اللفظي مؤقتا،فهد ال يعني بالنسبة لهن خضوع بل حفاظا على كرامتهن وشرفهن من 
كالم الناس الذي ال يرحم المرأة التي تعود لبيت أهلها في مدة أقل من أسبوع أو أشهر بمعنى أنهن 

عليه مند البداية يرفضن التكتم على العنف الزوجي،بوعي منهن أنه سوف يتضاعف لو تسترن 
وبمجرد مرور شهر أو شهرين من الزواج،ترفض المرأة المتعلمة مواصلة العيش تحت ضغط العنف 

  .وتلقى مساندة من قبل عائلتها التي تحفزها على القيام بإجراءات الطالق  اللفظي 
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  :للحاالت الجغرافي  جدول يمثل األصل ) 3(
  

 لتكرارا األصل الجغرافي
  

  النسبة

 10  ريفي 
  

41.66%  

 14  حضري
  

58.33%  

 24  المجموع
  

100%  

  
  

لحاالت الدراسة من أصل جغرافي حضري والدي  % 58.33أكبر نسبة ممثلة في الجدول هي 
ليس بالضرورة تعرض النساء الحضريات للعنف اللفظي والرمزي الزوجي أ كثر من النساء 

دات في المركز هن حاالت تعرضن للعنف بكل أشكاله وخاصة ألن الحاالت المتواج تالريفيا
الجسدي،كما أنهن يجدن سهولة في االعتراف بااليداءات الجسدية أكثر من التحدث حول 

ن دلك قبل الزواج العنف األسري أو بعد الزواج إعادة اااليداءات اللفظية والرمزية  سواء ك
، كما أن الحميمةمارسات تدخل في نطاق الحياة ألنها م البيت الزوجية مضاعف في إنتاج العنف

 حاالت فقط 03وجود في مركز النساء في شدة  تقلص عدد حاالت الدراسة من أصل ريفي
 12المقابلة ،أين العدد اإلجمالي ال يفوق المتواجدات في مركز دارنا    حاالت 03رفض وأيضا 
من إستجوبات  نبسبب مللهلة األولى،في الوه رفضنبعدما ) أبنائها ، مستعصية أي رفقة(حالة  

 :الصحافيين والباحثين حيث صرحن لنا

  ]كرهنا من الهذرة باطل.]..[…مادارونا والو…[قائلين 
  
في المراكز  المقيماتخالل طول فترة البحث ليس في عدد الحاالت  هصادفنالك فالمشكل الذي ذل

اءات الرمزية والكالمية خالل مراحل اإليواء،بل في ندرة الحاالت اللواتي قبلن اإلدالء باإلس
الموضوع لم يلقى تجاوب المختصين ،وليس هد فقط حتى في مصلحة الطب الشرعي حياتهن

النفسانيين ربما الختالف المفاهيم بين علم النفس وعلم االجتماع في تحديد العنف اللفظي حيث 
ه المصلحة تعطي يسمى العنف اللفظي من منظور علم النفس بالعنف النفسي كما أن هد

األصل لدلك هده النسبة تعكس ضبط باقي حاالت الدراسة من … الجسدي للعنفااالوولوية
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،أي خضعنا للظروف التي يرونها مناسبة للقيام  حضري في مكان عملهم،و في مكان إقامتهمال
كل  والشيء المشترك بينبالمقابلة من ناحية الزمان والمكان،وخاصة الحالة النفسية للحاالت، 

الحاالت على اختالف انتماءهم الجغرافي،أو مكانتهم االجتماعية أن الحالة تأخدوقت طويل لكي 
تدلي بالعنف وبكل أصنافه تكون جد متحفظة وترفض اإلدالء بتصريحاتها أمام الحاالت 
األخريات في حالة ما إدكانت مقيمة في المركز أما في مكان عملها تفضل إغالق باب المكتب 

عندما ذهبنا لمنزل بعض من الحاالت أين يغلقن  هلحظنا الدينفس الشيء ..إلزعاجوعدم ا
  الغرفة،ويرفضن حضور أي فرد من أفراد األسرة خالل المقابلة
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    :جدول يمثل توزيع النشاطات الممارسة من طرف الحاالت) 4(
  

 النشاط الممارس من قبل الحاالت
  

  النسبة  التكرار

  كثة في البيتما
  

08  33.33%  

  مقيمة في المركز مؤقتا
  

05  20.83%  

  )مقيمة في المركز( تنظيفعون 
  

02  8.33%  

  )مقيمة في المركز(ةمؤسسة خاصعاملة في 
  

01  4.16%  

  )األهلفي بيت (ابتدئيمعلمة طور 
  

01  4.16%  

  )األهلفي بيت (تعليم عال أستاذة
  

01  4.16%  

  )ا الملكيبيتهفي  متزوجة(طبيبة أسنان
  

01  4.16%  

  )في بيت األهل(مرشدة في المسجد
  

01  4.16%  

  ) ات في بيت مستقلمتزوج(مربية أطفال
  

02  8.33%  

  زوجمتزوجة في بيت أهل ال(عاملة في شركة خاصة
  

01  4.16%  

  المجموع
  

24  100%  
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  :جدول يمثل عدد أطفال حاالت الدراسة)5(
  

 عدد األطفال
  

  النسبة التكرار

  أطفال  من دون
  

03 12.5%  

  طفل واحد على األكثر
  

06 25%  

  طفلين فقط
  

04 16.66%  

  من ثالثة إلى سبع أطفال
  

11 45.83%  

 المجموع
  

24 100%  

  
  
اللواتي عدد أبنائهن يتراوح  % 45.83من حاالت الدراسة سجلنا نسبة  حالةأربع وعشرون من بين  

ف الوضعيات لحاالت الدراسة سواء كانت مقيمة في ،حيث هده النسبة تعكس مختل]أبناء 07و 03[بين 
والتي تعني ) مازالت متزوجة أو معلقة أو مطلقة  تسواء كان(متواجدة في البيت الزوجية المركز أو 

أن عدد األبناء الحاالت المتواجدات داخل المركز ال يتعدى خمس أبناء، كما أن عدد األبناء أولئك 
دهن فيزيقيا مع أمهم،حيث في مركز النساء في الشدة هناك حالة الحاالت ال يعكس بالضرورة تواج

 والشباب هقةاأبناء كلهم في سن المر 05وأخرى لديها  األبمتواجدون مع  ملديها ثالثة أبناء لكنه
متواجدة في مركز دارنا لكنها مقيمة مع بناتها المراهقات أما الذكور الثالثة فهم يعيشون مشتتين بين 

  . األبعائلة 
  
فهم حاالت غير مقيمات في المركز بل ]  07و 04[أما الحاالت المعنفات أين عدد أبنائهم يتراوح بين  

سنة،مازلن تحت ضغط العنف اللفظي والرمزي وحتى  25أغلبهم متزوجات أين مدة زواجهم فاقت 
للفظي مع البدني الزوجي و اللفظي الجماعي لعائلة الزوج،كما هناك من بينهن من يتبادلن العنف ا

سنوات وخاصة الحاالت العامالت  05خبرة زواجهن ال تتعدى اللواتيأزواجهم نخص بالذكر الحاالت 
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للغاية  سنة فهن متحفظات  25من قبل الزوج أما التي تفوق  بشدة اللواتي يتعرضن لالبتزاز المادي
ة مع تواجد األبناء لدلك كلما كانت مدة الزواج كبيرة وخاص...كما أن السبب يرجع لوجود األبناء

العنف اللفظي الزوجي ،حيث يرجع دلك التكيف مع العنف بكل أشكاله  للخبرة في  عتتكيف المرأة م
على   المرأةالزواج وأيضا لتماشي التنشئة األسرية التقليدية  مع  معايير الزواج  التي كانت تحث 

تتنازل عن حقوقها الزوجية '' والدها تربح دارها أو''الخضوع لسلطة الزوج لكي  كما يقال بالعامية 
  تضحية من أجل األبناء

  
  
  :جدول يمثل الوضعية الحالية للحاالت)6(
  

 التكرار الوضعية الحالية للحاالت
  

 النسبة

  02  معلقة في المركز 
  

8.33  

  08  األهلمطلقة في بيت 
  

33.33  

  06  مطلقة في المركز
  

25  

  07  متزوجة 
  

29.16  

  01  وجية معلقة في البيت الز
  

4.16  

  24 المجموع
  

100  
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  ):ذات التكثيف األفقي( جداول أسئلة الحالة المفتوحة
  :جدول يمثل طبيعة الخلفية األسرية لحاالت الدراسة)7(

  %  ك  من التصريحاتنماذج مظاهرها  طبيعة الخلفية األسرية

 
  

  مستقرة غير معنفة
  
  
  
  
  
  
  

  متحفظة جدا/محترمة*
ة مبنية تنشئة أسرية سوي*

  على الثقة
الحوار  تنتهج طريقة*

  والتفاهم
ترفض كل أنواع *

المساندة /االيداءات اللفظية
  المادية والمعنوية للحالة

  غير المحترمة
االعتدال في التعامل بين *

  )الذكور واإلناث(األبناء

  ]يتسمعصوتنا في الدار ما [:1ح
عيب المرأة ][اإلخوةتربنا على الثقة بين [

كنت :[ 7ح]كالم ساقط تعايط وتقول
كنت ...معززة ومكرما في دارنا يحبوني

كنت حاسبة راجل :[ 8ح]أنا الكبيرة
بابا :[ 9ح]محترم هو وعايلتو كي حنا

أعطانا ..كان يشوف القراية سالح المراة
 le voyageالحرية والمال وحتى 

 12ح ]للخارج باش نخرجوا حاجة
دارنا كانو يعطوني الدراهم،واقفين :[

  ]في كل شيءمعايا 

8   33.33  

 
  معنفة غير مستقرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع  أحد الوالدين وفاة*
  زواج أحدهما

  طالق/أسرة مفككة* 
  كثرة الشجارات*
  استعمال العنف اللفظي*

التشكيك في *باستمرار
سلوك وتصرف 

انعدام الثقة والحب /الحالة
شدة الهيمنة *األسري

الدكورية واحتقار 
  رفض الطالق مطلقا/الفتاة

تصور العنف اللفظي *
الزوجي حق من حقوق 

  الرجل

  يما كانت مريضة،وبابا يخليها بال:[5ح
كان يسبها ويضربها ويخليها ...دواء
مازال ما دارت شهر من موتها []تتوجع

كي قلت مازال سبني ..قالي بابا اخطبلي
راجل يما كان :[  10ح] وضربني

غلق يكول و ييضربنا ويضرب يمانا،
تربنا ][ويخلينا للشر الباب اعلى روحو

المرأة  على الشك،ال زنقة ال باركون
حتى يما [ 17ح ] ياتتزوج..ياتموت

ضربها خويا على الورث،كفر عليها كي 
بابا كان [ 11حدير الخير للجيران إ

على الطبيبة باش تشدك في  اكذبي بقولي
كل يوم يدوس مع يما قدامي .][السبيطار

  ]باش نقبل الزواج بسيف

16  66.66  

  100  24    المجموع
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نمط الخلفية األسرية للزوجين عامة وللحاالت على وجه الخصوص،تؤثر على مستقبل الحياة *
من خالل تصريحات حاالت الدراسة،ألنه من خاللها تتحدد ممارسات وردود  هالزوجية هد ما ال لحظنا

معنفة وقاسية  للحاالتسرية أفعال الزوجين في مواجهة الحياة الزوجية وخاصة عندما تكون الخلفية األ
مرور أولئك الحاالت بمراحل أسرية قاسية  التي تعكس % 66.66أكبر نسبة مثلما ما هو مشار إليه ب

وصعبة من بنها حرمان البنت من حقها في الدراسة والتعليم أو حتى التكوين،أين تلقين تنشئة أسرية 
ى فكرة الخضوع والطاعة المطلقة وأن مشكوك ومضطربة تنعدم فيها الثقة حيث المرأة تتربى عل

مكانها البيت وأنه أي محاولة للخروج،تعني بالنسبة لهده األسرة محاولة العبث واللهو وليس التكوين أو 
أي ..،أو التحدث مع الجيران التعليم وليس هد فقط بل هناك أسر من تمنع بناتها من الخروج للشرفة

بيئة ومع األفراد وهد حتى ولو  مع أشخاص من نفس الجنس منع المرأة من كل أشكال التواصل مع ال
كل هده الممارسات اللفظية والرمزية المعنفة والقاسية، تعكس انعدام الثقة في الحاالت فالتنشئة األسرية 

لتحمل كل أشكال العنف اللفظي  أولئك الحاالت تدفع والتفرقة بين األبناء، المبنية على الشك وسؤ النية 
أنه بعد الزواج ال يوجد رجوع للبيت : ل وحتى البدني بعد الزواج،ألنه أنشئت على فكرةوالرمزي ب

والدي يعني رفض أسرة الحالة فكرة الطالق من أساسها وبالتالي العنف األسري   األسرية إطالقا 
  .للحالة  يولد عنف زوجي مضاعف  خطير ،وخاصة إدكان الزوج دو خلفية أسرية معنفة 

  
بد وأن نشير إليها أن التفكك األسري،ال يكون بالضرورة متعلق بالظروف المعيشية هناك نقطة ال

القاسية لألسرة بل هناك من بين الحاالت من لهن خلفية أسرية قاسية بسبب الصراع ومحاولة االستيالء 
تنشئة على اإلرث العائلي أو الحفاظ عليه وهد علما بأن الوالدين هم على قيد الحياة والسبب يرجع لل

إلى ضرب  17غير السوية والمبنية على التفرقة بين الذكور واإلناث،أين بلغ األمر بأخ الحالة  األسرية
،واعتبار والدها أن الطالق بسبب تدخلها في الدفاع على حقوق البنات في الميراث  ةوالكفر على الوالد

على أنها متواجدة في فرنسا أما  عيب وعار في العائلة، مع إخفاء طالق الحالة المتواجدة في المركز
كانت على وشك الزواج من رجل متواضع ماديا،الوالد استغل  24قضية الحفاظ على الميراث فالحالة 

غيابها وفسخ زواجها من دون علمها،وزوجها بالقوة بقريبها بسبب المال،وهي تعيش أقصى أشكال 
ي أن العنف اللفظي والرمزي قد نجده و الذي يعن العنف اللفظي والرمزي من طرف الزوج والحماة

بطالة،عدم كفاية الدخل،أزمة سكن، والعائالت الميسورة ماديا وعلى  نالمعوزة مفي العائالت الفقيرة 
التي همها الوحيد المحافظة على الثروة وعلى المكانة  السوية ، التنشئةوجه الخصوص التي تفتقد 

تماعي المتمثل في كالم الناس،هد على حساب مستقبل االجتماعية بواسطة تجنب العنف اللفظي االج
  . وحياة بناتهن المعنفات أسريا وزوجيا
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لكن هناك من بين الحاالت دوي خلفية أسرية غير معنفة،لكنهن بالرغم من دلك تعرضن للعنف اللفظي 
ى تباعد ،السبب يرجع إل والرمزي الفردي والجماعي، سواء كان من قبل الزوج أو عائلته أو هما معا

األسريتين،حيث الخلفية األسرية السوية غير المعنفة للحالة بين كال من الخلفيتين  الكبير فختالاالو
يسودها االحترام والتقدير للمرأة والتعامل معها كشخص وليس كشيء،حيث تحفز المرأة على التعليم 

ل أشكال العنف اللفظي أي هي خلفية ترفض ك..والتكوين والعمل واالتصال مع اآلخرين بشكل عادي
والرمزي المخلة للدين والحياء وخاصة التعدي بواسطة الضرب من دون سبب  التي تصطدم مع 

والمضطربة لزوج الحالة ، الممارسة لكل صور العنف اللفظي والرمزي في  ةالخلفية األسرية الممعن
بالتالي  تغالل مادي ومعنوياس..حياتها اليومية بشكل متكرر من إساءات كالمية،منع،كذب، افتراءات 

يصعب على الحالة التي أنشئت على االحترام والصدق والمعاملة الحسنة وخاصة الهدؤ أن تتكيف مع 
العنف الزوجي بصفة دائمة،أو تتقبل أن تواصل العيش وإنجاب أبناء في وسط أسري دائم االضطراب 

ن وضعية من الحاالت دوي خلفية والعنف اللفظي والصراخ،لكن البعض من أولئك الحاالت هن أحس
أسرية مضطربة ،ألنهن تمكن من الحد أو إستأصال العنف اللفظي والرمزي الزوجي بواسطة تدخل 

العنف  احتواءفعليا  هي أسر عملت على   قبل أن يأخذ العنف اللفظي صور أخرى، أسرهن في دلك
ي التي ترفض الطالق بسبب بكل الطرق،سواء كانت مازالت متزوجة ه اللفظي والرمزي لبناتها

الحالة مواصلة العيش تحت ضغط  واستحالةوطول مدة الزواج أو مطلقة لحداثة مدة الزواج  األبناء
والشيء األهم الذي يعكس وعي أولئك األسر المستقرة والمثقفة،فهم حيثيات الحياة الزوجية إما  العنف

التوفيق بين الزوجين والشيء  استحالةالة بين الزوجين أو إنهاءها بالطالق في ح اإلصالحلمحاولة 
ه عدم تفاهم الزوجين والعائلتين ال يحل بواسطة إنجاب األبناء كحل يعكس درجة وعيها أن الذي األخر

  للتخفيف من العنف والتغيير من سلوك الزوج،مثلما تفكر فيه أغلب األسر المتصدعة الروابط األسرية
  

ت أسريا ال يجدن مساندة مادية أو معنوية من أقرب الناس إليهم دلك فالحاالت المعنفاعلى العكس من 
 أبنائهنعليهن وعلى  والخطير هن حاالت معرضات للعنف اللفظي والرمزي وحتى البدني المضاعف

على الزوجي  أشكال العنف قصى أكي يمارس  المعنفة للحالة األسريةألن الجاني يستغل الخلفية 
رية غير المعنفة للحالة ضرورية الحتواء العنف اللفظي الزوجي كما أنها لدلك فالخلفية األس...الضحية

  .تعمل على أن ال يأخذ العنف أبعاد خطيرة وتأثيرات سلبية على صحة الحالة
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  :جدول يمثل طبيعة الحياة الزوجية للحاالت)8
ةطبيعةلحيا
  الزوجية

  %  ك  من التصريحاتنماذج  مظاهرها

 
  
  

  معنفة
  
  
  
  
  
  

  صراخ،سب( شجارات*
  ،نميمة شتم،كذب،تحريض،

  .)السحر(العنف الطقوسي*
الحرمان من (العنف الرمزي*

   ة،المعاشرةاألكل راح
 مجوهرات/االبتزاز المادي*

  وأجرة الحالة،جهدها
 العنف المتبادل بين الزوج*

والزوجة والمتبادل بين الكنة 
  )لفظيا ورمزيا(والحماة

  

ك واش العجوز قاتلي غير أنا لي نطلق:[1ح
حسبتني أكثر من :[ 2ح]راكي شايفة روحك

يماه تغلق ..يحب الدواس والمقابلة[ 4ح]خديمة
   12ح]عايشين في فيال؟؟..على الخبز بالمفتاح

شرتني بالمال لوكان ماتزوجت بك واحد ما [
يخدم [ 9ح]يديك،كي نلقى واحدة نخبرك بكل فرح

وما يصرف دورو،يصرف دراهمو على 
  ]والفار طقوهو كات،أنا البابيش

  ندوس مع عجوزتي حتى وتعاود الكالم[ 23ح
سنة  24عالبالي مدة المهم معاه كلمة ما نقولها،
  ]وهي عقابي باش يطلقني

10 41.66 

 
  

  معنفة جدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فظي قاس جدا كالم عنف ل*
تداخل لعنف من بزق * الشارع

  ضرب ركل خنق وسب
  ةالخيانة العلني*
فظي الدواس وتفاقم العنف الل*

  واستعمال السالح األبيض
  الشك والطرد من البيت ليال*
  التهديد بالقتل وبنزع األبناء*
  تعذيب الحالة واألبناء أثناء*

  بالسلك الربط بالحبل(الضرب
  )الحرق

  
  

من الزنقة ورقدها في  مراهجاب ..[13ح
يضربني [ 10ح ]شفت بعيني كل شيء..فراشي
 ما يبرد[15ح]رجعني نقطع حوايجي.ويسبني

 25حتى يشوف الدم السيل لوكان مشي وليدي
] سنة راني شكت به ،حب يهملي والدي 

هددني لوكان متعطينش الدراهم نحليك [17ح]فيك
يأكل رمضان ويشربلي الكاشيات  الولد،
كان يحط الموس تحت المخدة [ 18ح]بسيف

ويقول لوكان متخرجش من الدار موتك 
كان [ 6ح]بيدي،كان يعذب والدو يربطهم بالحبل

  ]يغلق عليا البيت كان يعاملني أكثر من حيوان
  

14 58.33 

  100 24    المجموع
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أول ما نالحظه في الجدول أن العنف اللفظي والرمزي يتدرج من العنف البسيط إلى العنف األكثر 
تمثل طبيعة  ℅ 58.33نسبة تخطورة حيث من بين أربع وعشرون حالة من حاالت الدراسة، جاء

ة المعنفة جدا،أين الزوج يكون هو الممارس الرئيسي للعنف للفظي والرمزي على الحالة الحياة الزوجي
واألبناء في حالة وجودهم فهده النسبة تعكس أن العنف اللفظي والرمزي الممارس من قبل أهل الزوج 
هو أقل ضرر وخطر من العنف اللفظي الممارس من قبل  الزوج ،ألن االول قد يكون حدوثه 

البا مايكون متبادل  بينهم، كما أن الزوج  يكون تحت رقابة أسرته،التي تتدخل لفك النزاع متقطع،وغ
من  16وأفضل مثال على دلك الحالة من حاالت البحث التي بعد  ℅ 41.66الزوجي هد ما مثلثه نسبة

لقاما  الزواج تبادلت العنف الرمزي و اللفظي مع زوجها التي كانت خاضعة  له حيث لوال تدخل الحماة
بخنقها كما أنه قاما بدفع أمه في األرض وسبها،  لكن عندما  تكون الحالة تعيش بعيد ة عن عائلة 
الزوج الذي يتصف بالعنف والعدوان فإنه يستطيع االستفراد بالزوجة وتحويل حياتها إلى جحيم ألنه ال 

لب حاالت يوجد شخص أخر يردعه على ممارسة العنف بشكل خطير ومضاعف مثلما حدث ألغ
في منزل مستقل بعيد عن أهل الزوج، لدلك يخطأ البعض من النساء  نالدراسة اللواتي كن يعيشو

اللواتي يتوقعن أن االستقالل السكني بعيد عن أهل الزوج قد يخفف بشكل مطلق العنف الزوجي ويتيح 
الزوج قد يخفف من حدة المجال للتفاهم بينهما لكنهن يجهلن أنه مثلما االستقالل السكني واالنفراد ب

المشاحنات بين الكنة والحماة لكنه من الوجهة األخرى قد يكون المجال المناسب لبعض الرجال 
المعنفين لإلقبال على ممارسة اإلساءات اللفظية والرمزية بل وحتى البدنية الخطيرة الممارسة ضد 

جين ، لدللك االستقاللية في المسكن الزوجة واألبناء وخاصة عندما يحدث تبادل العنف اللفظي بين الزو
الزوجي  قد يكون عامل محفز لبعض الرجال المعنفين لممارسة العنف اللفظي والرمزي والدي قد 

  يتحول إلى بدني والسبب يرجع لعدم وجود من يردعهم ويتدخل في فض النزاع اللفظي
  

ما يتحول إلى عنف لفظي منه فالعنف اللفظي الرمزي الممارس على الحالة ضمن عائلة الزوج،قل
خطير يهدد فيه الجاني الضحية بالموت أو الطرد،أو يتعدى على حرمة الصيام في حضور عائلته أو 

لذلك صنفنا  أويتلدد بتعذيب وضرب األبناء فيستهلك المخدرات علنيا،أو يرغم زوجته على االنحرا
عنف اللفظي والرمزي الفردي العنف اللفظي الجماعي للزوج وعائلته بالعنف األقل خطورة من ال

   للزوج الذي يتحول إلى إداءات جسدية متفاوتة الخطورة
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  :جدول يمثل أشكال العنف اللفظي األسري للحاالت)9( 
  %  ك   من التصريحاتنماذج مظاهره  أشكال العنف اللفظي

 العنف اللفظي والرمزي
 السب والشتم :المتداول

 عنف مادي ومعنوي
 النبذ ،الكذبالسخرية،
  و االستغالل واإلهمال

  

صراخ علني  ارات شج
مع  التحفظ الشديد

رفض المعاشرة 
  االجتماعية
  الالمباالة/المراقبة 
  األطفال نالتمييز بي

االنتقادات الكالمية 
والتهكمية من دون 

الحقد،النميمة  سبب
  واألنانية

  

  ]l’ageكدبنا على عايلة راجلي في[4ح
ا التي عشت حرة في حياتي،واحد م[ 6ح
سنوات أعطاوني  5كي كونت [ 11ح]بيا

كي [ 16ح]الجدة كي شافوني مريضة
  يخص

أنا لي ترمي ..الخبز في الليل نروح نشري
غير العسة والنقص في [ 22/10/5ح]الزبل
قبلت الزواج،باش [ 10/11 وح 4ح ]دارنا

 laتنهنى من الدواس نتع والديا كل يوم

bagarre على حاجة والو[  
  

17  70.83  
  

 لعنف اللفظي والرمزيا
  : الخطير جدا

تنشئة أسرية مبنية على 
 ،والترهيبالتهديد

  والمراقبة المتشددة
 واالنتقام والشك المفرط
  والتقليل من شان المرأة

بالتعامل معها على 
  أساس شيء

االعتقاد بالقوة الرمزية 
  للسحر والشعودة 

  

من  والحرمانالمنع 
  ،التكوينم، التعليالعمل
  المال/اللباس األكلمن 

من الكالم مع األفراد 
من  من نفس الجنس

من الوقوف  الضحك
  أمام الشرفة اوالنافدة

من رؤية  :الحرمان
من استقبال /التلفزة

  من العيش في/الضيوف
عنف لفظي /راحة

رمزي متكرر غالبا ما 
  يتداخل مع الضرب

يقتلوني  خاوتي يلقوني في البركون[10ح
  تصويرة كان عندها أختيخطرة ..بالضرب

بال مل يفهم كفر عليهاو   acteurنتع
 لوكان مانتزوج هددتني[13ح]ضربها

تتزوج تنسى بلي  كيالدخلة وال خرجة،و
خالي كان مزير معايا في [ 11ح]ا دارنعند

  ]السحور دواه السحور[ 4حاللباس 
بابا حرمنا من حقنا في الورث [ 17ح

وأعطاه الخويا،اللي كان يسب ويضربنا 
كانت [ 19ح]ر عليها وسبهاوحتى يما كف

  تسمني بنت الحرام،والناس يعيطولي
كي نخرج معاها للسوق باش نحمل ..ملقطة
تلبسني قشابة كبيرة باش تضحك ..القوفة
  ]لوكان نهدر تضربني فالزنقة..الناس

07  29.16  

  100  24   المجموع



 380

لمتداول والدي نعني به ممثلة للحاالت اللواتي تعرضن للعنف اللفظي الرمزي ا ℅ 70.83جاءت نسبة
العنف اللفظي والرمزي المتواجد  في ثنايا التنشئة األسرية والتنشئة االجتماعية والتي تتراوح بين 
التنشئة المتدبدبة  التي تتراوح بين اللين والقسوة والتنشئة  االسريةالمبنية على التكتم والتحفظ ،ورفض 

االحتكاك والتعارف باآلخرين وخاصة البنات سوف  االحتكاك باآلخرين حيث يخشى الوالدين أن دلك
ويزعزع من قيمهم األخالقية،وهي بهد األسلوب التنشئوي تحاول المحافظة  ميؤثر سلبا في سلوكياته

على التوازن والتماسك األسري وكأن هد النموذج من األسر يعيش معزول  عن الواقع 
اع نسب الطالق بسبب تجارب األشخاص االجتماعي،الذي يعكس تغير في مؤسسة الزواج و ارتف

الفاشلة في الزواج وخاصة التي أسست على الكذب و المراوغة، الشيء الذي حدث لبعض الحاالت 
اللواتي هن منحدرات من أسر متزنة من ناحية األلفاظ والتصرفات التي مازالت تؤمن بأن الزواج 

ن المجتمع برمته قد تغير والقيم االجتماعية رباط مقدس  والغاية منه إكمال نصف الدين ،فلقد أغفلت أ
تغيرت ،و أصبحت العالقات االجتماعية انتقالية في مجتمع معقد يصعب على الشخص معرفة األخر 

  .معرفة دقيقة
فلقد مثلت الحاالت اللواتي تعرضن للعنف اللفظي األسري الخطير جدا من  ℅ 29.16أما نسبة 

لمبني على الوعيد والتهديد والترهيب ،حيث الحالة تعيش في جو تهديدات أي دلك األسلوب التنشئوي ا
مشحون بالخوف تلجأ فيه الحالة للطاعة والخضوع المطلق،كما أن هد األسلوب التربوي القمعي ال 
يخلو من اإلساءات البدنية التي حسب تصريح بعض من حاالت البحث تتداخل مع اإلساءات اللفظية 

القاسية من قبل أعضاء أسرة الحالة تعود لعدم تفاهم والدين الحالة وخاصة  سبب هده المعاملة.والرمزية
تفاوت السلطة بين الوالدين ،التمييز بين األبناء، أو التسلط الشديد لوالد الحالة حيث بلغ األمر بتلك 
األسر التحكم في مصير بناتهن،و دلك بتزوجهن بالقوة و من دون رغبتهن والدي يعني أن مصير 

ة الزوجية للحالة محدد من قبل عائلتها،حيث إذ نجحت في حياتها الزوجية فإنها بدلك تخلصت الحيا
أي عنف لفظي  مبدئيا من العنف  اللفظي األسري، وإن تعرضت للعنف اللفظي الزوجي،البدني

  :لسببين اثنين أال وهما مضاعف يجب عليها أن تتحمل كل أنواع العنف اللفظي والبدني
  

  أنشئت وتربت على العنف والخشونة،كما أن العنف موريس عليها أنها : االول
  أنشئت على فكرة الرضوخ للعنف ،واستبعاد االنفصال الدي يعني بالنسبة للحالة التشرد والضياع:الثاني
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  :جدول يمثل هوية المتعدي لفظيا ورمزيا على حاالت الدراسة قبل االقتران)10(
  %  ك  نمادج من التصريحات مظاهر التعدي  المتعديهوية
  السب،الشتم،المنع االب

  الحرمان،الرقابة
تداخل  الشديدة

العنف /الضرب 
  والرمزي اللفظي

  ]بابا مشكاك وربى خاوتي على الشك والنقص:[22ح
كان بابا يقولي اكدبي على الطبايب وقولي [ 11ح

  ]بلي عندك مشاكل فالدار وحنا زواولى
،وكان و للعرسبابا كان يمنعنا باش نروح[ 17ح

  ]يحب خويا الكبير أكثر منا وكان يخاف منوا بزاف
  

05  16.66 

  التفرقةفي المعاملة  زوج االم
  

  ]كان راجل يما يميز بيني وبين خواتتي[ 18ح
  

02  6.66  

 االم
  
  
  
  

  الروح التسلطية
  والميل للذكور

  السب والشتم/بقوة
  تداخل الضرب مع

اإلساءات اللفظية  
  التحريض

  

واعرة بزاف،تحقر البنات وتخاف  كانتيما [22ح
كي قلتها خلني ندير صنعة،سبتني [ 13ح]االوالد من

كانت تتحكم فينا،وتضربنا،حتى [  23ح]وضربتني
  ]مبرهشة من الضرب والعياط والمعايرات وليت

  

05  16.66 

 أخرى/زوجة االب
  

استغالل /التفرقة
العضلي /الجهد

الضرب /والمعنوي
والجرح والتهديد 

 بالطرد

كانت تلبسني    cosetteأنا عشت أكثر من  [19ح
حلتلي يدي  stageكي سمعت راح ندير ..المقطع
  ]بالموس

02  6.66  

  الرقابة الشديدة  أخر/االƠ االكبر
  والشتم مع المنع

  6.66  02  ]كان خالي مزير معايا كي كنت صغيرة[11ح

  تعدي جماعي
  األب/ اإلخوة/األم

  أبنائها+مربية 
  وةاإلخ+زوج األم

  تعدد صور العنف
وخارج /داخل
  المنزل

  ]هو وخاوتيكان راجل يما يسبنا ويضربنا [10ح
  ]يما هي مع خاوتي كانت خارجة فينا[ 13ح
  ]خويا ومرتو وبابا قهروني بزاف[ 17ح
  

14  46.66 
  

  100  30     المجموع
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بعد التعرض إلى أشكال العنف اللفظي األسري لحاالت الدراسة،ال بأس من معرفة هوية الجاني ألولئك 
الحاالت وربطه بكيفية التعدي الذي حددناه بالتعدي اللفظي الفردي والتعدي اللفظي الجماعي وهد تبعا 

لك جاءت أكبر نسبة ممثلة في لتباين التركيبة األسرية لكل حالة من حاالت الدراسة على حدا، لذ
للحاالت اللواتي تعرضن للعنف الرمزي واللفظي األسري الجماعي أين هوية المتعدي  ℅ 46.66

جد الحالة ] [مربية الحالة وأبنائها] [زوج األم واإلخوة] [األب واإلخوة] [األم واإلخوة[تراوحت بين
قة بين والدين الحالة في حالة وجودهما االثنين كما حددنا هوية الجاني تبعا لنوعية العال]... واألخوال

التي عاشت طفولة صعبة للغاية مع والدتها المتسلطة والتي عانت   13هد ما صرحت به لنا الحالة 
عندما سألنها عن دور األب ] هي اللي تسلط خاوتي علينا..يما واعرة بزاف[..العنف البدني قبل الزواج

 13هده الخلفية األسرية للحالة ] يماهي اللي تحكم فينا..يحبش علينا بابا مسكين عاقل ما[..ردت علينا
بمثلبة نموذج حي متواجد في الواقع االجتماعي الجزائري،أين األم تكون متسلطة على البنات فقط 
ومحفزة للسيطرة الدكورية وخاصة عندما تشجع اإلخوة على ممارسة العنف اللفظي والرمزي وحتى 

] يما تحقر البنات وتخاف من األوالد[ التي صرحت   22البنات ، وأيضا الحالة  البدني على أخواتهم
فهده النزعة التسلطية لوالدة الحالة تعكس األساليب التنشئوية الخاطئة وغير السليمة التي كانت ممارسة 

ر بحد ذاتها ومازالت في أسرنا الجزائرية والمتمثلة في التفرقة والتمييز بين الذكور واالنات والتي تعتب
نوع من األنواع العنف الرمزي الذي يولد الحقد والغيرة والكراهية بين األبناء مند الصغر وليس هد 
فقط والدي يشجع الذكور على احتقار والتعدي على االنات والدي يحمل في طياته بعد ثقافي الممثل في 

  ة الدكوريةإعادة إنتاج العنف اللفظي والرمزي ضد المرأة للحفاظ على الهيمن
 19كما أن هناك نماذج تعرضت للقهر والنبذ من قبل أسر بديلة لألسرة البيولوجية والممثلة في الحالة 

التي تركتها أمها مند والدتها عند صديقة ودلك بعد  الطالق ومغادرة الجزائر معتقدة أنها سوف تحضا 
والرمزي و البدني الخطير سواء كان  تعرضت لكل أشكال العنف اللفظي) الحالة(بعناية إال أن ابنتها 

  دلك من قبل المرأة التي عنفتها أو أبنائها وصوال إلى الزوج وعائلته
أما فيما يخص العنف اللفظي األسري الفردي الممارس على بعض من حاالت البحث جاءت نسبة 

دين مثلما وأن أال وهما األب واألم أي  أحد الوال تعكس هوية فردين أساسين في العائلة  ℅ 16.66
أعطينا نموذج األم المتسلطة والمحفزة للعنف والقسوة،أيضا هد ال يعني أن كل األمهات يشجعن العنف 
اللفظي،أو هن متسلطات ،لكن تبقى هناك نماذج من هده األمهات في الواقع ال يجب االستهانة بها أو 

  إنكارها لفهم حيثيات العنف اللفظي في األسرة الجزائرية
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  :جدول يمثل نمط تصورات الحاالت لمؤسسة الزواج قبل االقتران)11(
  %  ك  بعض النماذج من التصريحات مظاهره  نمط التصورات

 
  تصورات جماعية

  للزواج
  

  نصف الدين
  األمومة/إنجاب أطفال

  التحرر من نظرة المجتمع
  غير المتزوجة وخاصة للمرأة
  الخوف من العنوسة/العانس

  
  

  ي حاب يتزوجالزواج نص الدين ول[3ح
 4ح]ماشي من الطاقة يدخل من الباب

  ]سنة نقعد بايرة 30لوكان مانتزوج [
  خاوتي وخياتي قاع تزوجوا بقيت[ 7ح

  الزواج معناتو[ 8ح]غير أنا بال زواج
  ]راجل صالح نتع صالة ومسجد

  ]الزواج عندي هو الدراري[ 20ح
  

13  
  

54.16  

  تصورات مثالية
  للزوج

  
  
  
  
  

  المتكررةاللقاءات /التعارف 
  مع فكرة/المال والرفاهية

  التخلص من الفقر والعنف
  فردي والجماعي/األسري

  التحرر من/الجمال والحب
  األسرية وقدرةعتق الرقابة 

  الحب قبل الزواج على
  تجاوز العنف الزوجي
  وعنف عائلة الزوج

  
  
  
  

«le mariage pour moi c’était les 
voyages ; l’amour. ;la tolérance » 6ح 

هايل  corpتزوجت به خطر عندو [ 1ح
سنين وأنا معاه دار  7[ 2ح]وشباب

  ]المحال باش قبلوا مواليه،أنا قلت يحبني
  الزواج،الحب،المال ويكون قاري[ 4ح

  الزواج هو الدراهم[ 10ح] papaكيما 
  ]المهم مشي مقمل l’ageميهمش  
  ]تزوجت باش نتهنى من الميزرية[ 19ح
  يغير قالي حبسي خدمة خطر[ 22ح

 une paieعليا بعد الزواج يعطني

de5000da[ 

الزواج عندي هو كل [ 12ح
  ]،والراجل نشريه بالمالشيء

  
  
 

11  45.83  

  100  24     المجموع
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من الطبيعي أن يكون للمرأة قبل االقتران مواصفات تخص الزوج المستقبلي،تلك المواصفات نعني بها 
كون جماعية متعلقة بثقافتنا الجزائرية وبقيم ديننا الحنيف نمط التصورات للشريك وللحياة الزوجية قد ت

وقد تكون مثالية فردية مكتسبة من وسائل اإلعالم المرئية ،المسموعة والمكتوبة،بل وحتى المكتسبة من 
  .تجارب اآلخرين و من قصص وحكايات من نسج الخيال

ان يمثل بالنسبة لهن نصف ممثلة للحاالت اللواتي صرحن أن الزواج ك ℅ 54.16إذ جاءت نسبة  
الدين وأخريات إنجاب أطفال،التخلص من العنوسة حيث التي لم تتزوج في سن معين تبقى عانس كما 

  هي تصورات جماعية للزواج،تعكس تصورات األسرة الجزائرية التقليدية'' بايرة''يقال لها بالعامية 
مرأة ال يكمن في العلم والعمل بقدر ما يكمن التي مازالت معمول بها والدي يعني االرتقاء االجتماعي لل

من المنظور االجتماعي التقليدي والمعاصر،في الزواج وخاصة اإلنجاب  حيث إذ دققنا في نط 
تصورات في اختيار الشريك وبناء أسرة نجدها ال تختلف بين الرجل والمرأة فحسب بل أيضا تختلف 

ظروفها المعيشية،مستواها الثقافي لكن بالرغم من هده بين  إمراة وأخرى ودلك تبعا لخلفيتها األسرية،
المتغيرات  تبقى قضية االختيار نسبية وخاصة اد قمنا بإيالج  متغير السن  يصبح تحليل تصورات 
الزواج  ياخد بعد أخر وخاصة أن التصورات الجماعية  للزواج لم تقصى من قبل التغير االجتماعي 

ت التقليدية والتخوف من البقاء من دون زواج أو الخوف من للقيم و على وجه الخصوص التصورا
فما فوق يتسرعن في  30عدم اإلنجاب الذي  دفع ببعض حاالت الدراسة اللواتي تزوجن في السن 

الزواج من دون البحث عن الزوج وعائلة الزوج ونخص بالذكر أن من بين هؤالء الحاالت هناك دوي 
  .ى التعليمي العالالمستوى التعليمي البسيط والمستو

للحاالت اللواتي كن يعتقدن أن  ℅ 45.83المثالية للزواج جاءت نسبة  تأما فيما يخص التصورا
أي الزواج أساسه ما هو خارج عن العرف والدين الذي ..الزواج هو الحب والجمال،المال والرفاهية

خارج مؤسسة الزواج،وليس غير شرعية  ينبذان فكرة التعارف الطرفين قبل الزواج ولقيام بممارسات
هد فقط هناك صنف أخر من التصورات التي استخرجنها من خالل تصريحات الحالة ولم تبدو لنا أن 
هده التصورات جماعية بقدر ماهي متعلقة بالظروف المعيشية للحالة، أي التخلص من الفقر والعوز 

ت دوي الظروف المعيشية الصعبة  المادي والرقابة األسرية المشددة والخانقة من منظور بعض الحاال
الزواج  والدي يعني أن التركيبة األسرية هي أيضا تتدخل في نسج بعض من ال يكون إال بواسطة 

  التصورات حول الحياة الزوجية للحاالت
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  :جدول يمثل كيفية اقتران الحاالت)12(
  %  ك  من تصريحات لبعض الحاالتنماذج مظاهره  كيفية االرتباط

  الوساطة  ليديزواج تق
  الجيران

  مكان العمل 
  أخر/الحمام

عرف كي شفتوا ت،وأنا نسيتنجارتنا ورا[1ح
  collègueبعتلي[ 3ح]‼تسرعت..شباب قبلت به
  حب يخطب يهدر مع إالقولتلو ..اللي يخدم معايا

خطبوني في بيت [ 8ح]خويا الكبير وال بابا
  ]؟في المسجد والكذبشكون يقول النفاق  ‼ربي
  في العرس تنع البالد،بعث دارهم شافني[ 21ح

  ]باش يخطبوني
  

13  54.16 

  عائلي اتفاق/زواج  األقاربزواج
 مصلحة/زواج/

  )القوة(ةمادي

 c’est un mariage d’intérêt pourtant[6ح
il et mon cousin[  

ي بابا بسيف مع وليد عمي،وافسخ زوجن[24ح
كنت في ..خطبتي مع الراجل االول بال ما نعرف

 ]‼فرنسا

02  8.33  

تسلط عضو من أعضاء   زواج القوة
قرار  إتحادفي  األسرة
  األخ/الخال/األب/الزواج

  ]تزوجت به بالقوة[11ح
وزوجتني ..يما ضربتني..كي قلت ال ال[ 13ح

  ]بسيف من راجل صغير عليا
  

02  8.33  

  اللقاءات المتكررة  زواج التعارف
  الوسط المهني/التعارف

  الدراسي،الشارع
نسية لج/الممارسات

  خارج إطار الزواج

سنين وقلت الحب هو الصح  7مشت معاه[2ح
كان يخدم معايا،خرجت معاه [ 4ح]في الزواج

 5ح]‼تزوجت به سكارة في مواليه..عامين
 il était un beau[ 12ح] stopعرفتوا ب[

parleur[ 
عرفتوا قبل  les cadeauxكان يشري [ 20ح

انوا الزواج تزوجت به شنانة في مواليه اللي ك
  ]مستعارين مني

  
  

07  29.16 

  100  24     المجموع
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أغلب حاالت الدراسة كان نمط اقترانهن مبني على الوساطة أي الطريقة التقليدية للزواج وهد ما مثلته 
والدي يعني أن هد الزواج جماعي مخطط من قبل العائلتين،لكن حتى في هد النمط من  ℅ 54.16نسبة

نصر الوسيط وأيضا مجال المتواجد فيه هد الشخص الذي توسط للعائلتين االقتران هناك تباين في الع
أو الشخص الخطيب الذي قد يكون من الجنسين،حيث قد تكون الجارة المقربة لعائلة الحالة،زميل عامل 
في العرس، كما يندمج في إطار الزواج التقليدي  الزواج  المبني على القرابة الدموية وأيضا الزواج 

ونها أشكال أو طرق من االقتران كانت ممارسة بقوة في إطار األسرة التقليدية حيث المرأة لم بالقوة ك
يكن لها الحق  سواء في اختيار الشريك أو رفضه ،قضية زواجها موكلة بصورة مطلقة لرب األسرة 

عن  يجب أن نشير إلى نقطة هامة أن التصورات الجماعية للزواج في إطار األسرة التقليدية تختلف
تصورات الجماعية الحالية، ودلك يرجع الختالف الرؤية للزواج والهدف منه حيث هناك فرق أن 

تتزوج المرأة للقضاء عن العنوسة أو لتحقيق األنوثة  نالمسؤولية وأتتزوج المرأة لبناء أسرة  وتحمل 
اإلعالة المادية للرجل الذي كان الزواج في الماضي يشكل  ةأو التخلص من الفقر نفس الشيء بالنسب

وتحمل المسؤولية وأصبح عند البعض تحقيق الرغبات الجنسية بالدرجة األولى  التي قد تكون عامل 
  .من عوامل الممل والروتين في الحياة الزوجية 

أين كن يتصورن أن الحب هو  ℅ 29.16أما فيما يخص الزواج المبني على التعارف  تمثل بنسبة 
واج،و بفضل وجوده يستطيع الزوجين تخطي كل المشاكل الزوجية ألنه مبني القاعدة األساسية قبل الز

على تفاهم مشترك فهو زواج مبني على العواطف ،كما  أن هده التصورات المثالية للزواج والمتمثلة 
في الحب والتعارف هي نوع من ممارسة العنف الرمزي على نفسها وخاصة ادكانت على وعي تام 

تها هده عي بصدد خرق العرف االجتماعي وبصدد اإلساءة اللفظية االجتماعية بأنه عن طريق ممارس
لذاتها وألسرتها وللنساء األخريات أين تكون الثقة بين الجنسين مهددة بالخطر وخاصة الخيانة الزوجية 

  .وأيضا التخوف من الزواج  لكال الطرفين 
دة بالتعارف قبل حدوثه كما سبق وان ومن اثر الزواج المبني على التصورات الفردانية والمجس  

تطرقنا هده النقطة في تحليل الحاالت فان نماذج من حاالت الدراسة من تعرضن للعنف اللفظي 
والرمزي من قبل عائلة الزوج قبل الخطبة وخاصة عندما تكون الحماة على علم بالعالقة غير الشرعية 

ئك الحاالت يصطدمن بالوقع االجتماعي وبثقل بين الحالة وابنها حيث بمجرد أن يحدث الزواج ألول
المسؤولية الزوجية،وباختالف اآلراء والتصورات بين الزوجين حول إدارة الحياة الزوجية وكيفية 
التعامل مع العائلتين،حيث اصطدمن بواقع  الزواج الذي يتعدى االرتباط الثنائي إلى ارتباط عائلتين،إما 

لكراهية و العنف المتبادل الذي يؤثر بشكل مباشر وقوي على الزوجين يجمعهما االحترام المتبادل أو ا
  .قبل وبعد الزواج 



 387

  ط العنف اللفظي الرمزي الزوجيانم أ):13(جدول رقم 
 من تصريحات  نماذجبعض مظاهره العنف الزوجيأنماط

  
  %  ك

  السب،الشتم،البزق
  نقل الكالم/النميمة

مع 
  القذف..التجسس

  النقد والمعايرة
  ستهزاءاال

الكفر /العائلة/الدين/سب
  التقليل/لصراخا/
  من كرامة الحالة 
طريقة /السخرية/

اللباس /الكالم/الطبخ
  الزمالء/الشارع/لعلني/والسب

  

  ]ماشي مشرفة..بنت الزنقة[2ح
ماتمسيش وجهي يديك [ 3ح

يحب يواجه،نتع [ 4ح]حروشة
شبعني  لبططا ملقاش[7ح]دواس

شارفة بقرة [ 8ح]سبان وكفريات
 12ح]ان محنا واحد ما يديكلوك

كي [ 20ح]شريتني بدرهمك[
نروج للعرس مواليه يضحكوا 
على لباسي وهدرتي خطر هما 

 ]le françaisيهدرو 

18  48.64  

  المنع،االبتزاز
  االستغالل/النبذ

الحرمان /اإلهمال
  كش

الزوجية /الخيانة
 رغي/المباشرة
  المباشرة

الذهاب /األهليارة من ز
سرقة :زازاالبت/الجنازة/للعرس

ومال /أجرة/المجوهرات
رفض /الحرمان/الحالة

الحرمان /المعاشرة
 النوم/األكل/الراحة/

جلب /الخيانة بالهاتف/الزوجية
امرأة من الشارع،الشك في أخالق 

  في حمل الحالة/الحالة

نطيب الفطور،كي تخالص [2ح
  ]من الفضلة الطباسا نأكلالماكلة،

يبعثني  week-endكل[ 12ح
 8ح]جب الدراهملدارنا باش ن

 ااستخسروهifri مرضت قارعة[
  وحطها معاياsdf جاب[ 13ح]فيا

يشك [ 18ح]la chambreفي 
  ]حتى في راجل يما

  

11  29.72  

  ،التعذيبالتهديدات
  االنتقام،اإلرغام

  بالطالق،بالطرد،القتل لتهديدا
  بالضرب،بإعادة الزواج
معاشرة الزوجة بالربط 

ضرب األبناء بالربط /والتعذيب
إرغام الحالة على /سلك والحبلبال

  االجهاض/استهالك المخدرات

  لوكان تقولي العيب في خويا[[8ح
 18ح]‼نقول للناس العيب فيك

يحط الموس تحت المخدة ويقول [
لوكان متخرجش من الدار موتك 

لوكان ما تطيحيش [ 19ح]‼بيدي
  ]‼الطفل نهجرك

08  21.62  

  100  *37     المجموع
  .أنماط العنف الزوجي الحاالت مبرر بتعدد تصريحاتهم التي تعكس تعرضهم لمختلف حجم عدد ارتفاع:مالحظة*
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 ℅ 48.64مثلما هو مشار إليه في الجدول،حول أنماط العنف اللفظي والرمزي الزوجي جاءت نسبة
... أكبر نسبة ممثلة للعنف اللفظي الغالب في الحياة الزوجية من سب وشتم ونقد وحرمان والسخرية

حاالت الدراسة قد تعرضن في حياتهم الزوجية لهد النمط من العنف اللفظي والرمزي كما حيث أغلب 
نستطيع تفسير ارتفاع هده النسبة مقارنة بالنسب األخرى،بسبب تداخل أنماط العنف الزوجي للحاالت 

نف بين العنف اللفظي والرمزي المتداول والعنف اللفظي الخطير كما أن الحاالت اللواتي تعرضن للع
اللفظي والرمزي الخطير هن بالضرورة قد عايشن وتعرضن للعنف المتداول الذي تحول وأصبح 
مضاعف والدي تتفاوت درجة خطورته تبعا لنوعية الشجارات التي تحدث بين الزوجين وخاصة عندما 
يحدث هناك تبادل العنف اللفظي والرمزي بين الزوجة الخاضعة والزوج المتسلط  كما أن  العنف 
البدني قد ينجم من خالل تبادل العنف اللفظي بين الزوجين ، ألن اإلساءات البدنية قد ترتبط إلى حد ما 
بدرجة اللفظ واإلشارة  المصوبة من المرأة نحو الزوج كرد فعل لسلوكه العنيف لكن قد يتحول هد 

ض حيث جاءت نسبة العنف اللفظي من العنف اللفظي المتداول إلى العنف الخطير مثلما حدث مع البع
ممثلة لنمط من العنف اللفظي وخاصة الرمزي األشد قسوة نذكر من بين الممارسات العنيفة  ℅ 29.72

التي يمارسها الزوج على زوجته المنع من الخروج، المنع من األكل،ابتزاز مال الحالة بالقوة،حرمان 
مها واألخطر من دلك الخيانة الزوجة من المعاشرة مع اإلهمال ورفض الكالم معها والتصنت لكال

ولكنها تمثل نمط أخر من العنف اللفظي  21.62بالهاتف واالنترنت، ، لتنخفض النسبة نوعا ما إلى 
والرمزي الزوجي األشد خطورة من النمطين السابقين أال وهو التهديدات بالطرد من المنزل بالقتل و 

 ممنعها من أداء الشعائر الدينية كالصوجلب امرأة من الشارع،معاشرة المرأة بطرق غير شرعية،
بالسلك الكهربائي أو  طالصالة،إرغامها على اإلجهاض،ضرب األبناء بطريقة تعذيبية ووحشية كالرب

بالحبل لكي ال يستطيع األبناء الدفاع على أنفسهم،وأيضا حسبما صرحت به حالة من حاالت الدراسة 
لزوجة التي تتدخل إلنقاذهم ومنه يجد الفرصة لكي أنه الغاية من ضرب زوجها ألبنائه هي تحريض ا

  .بنهال عليها بالضرب والسب
  

العنف اللفظي يتدرج من العنف المتداول الذي تستطيع المرأة تجاوزه، إلى عنف خطير التي تعيش من 
خالله المرأة واألبناء حياة أسرية مليئة بالضغوطات اليومية المتكررة الممارسة من قبل الزوج  

رج إلى عنف لفظي خطير جدا أين تصبح الحالة تعيش في وضعية  تنعدم فيها األمن عن حياتها ويتد
ويصبح بقاءها مع الزوج أو استمرارها العيش معه تحت سقف واحد يشكل خطر كبير عليها بالدرجة 

هديد األولى ثم على أبنائها كما يجب أن نشير أن ممارسة الجاني العنف اللفظي الشديد الخطورة من ت
  .بالقتل والطرد لفظيا ورمزيا غالبا ما يحدث في المسكن المستقل أي  بعيدا عن عائلة الزوج
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  :رمزيا على الحالة في البيت الزوجية-جدول يمثل هوية المتعدي لفظيا) 14(
  %  ك  من بعض التصريحاتنماذج مظاهره  هوية المتعدي

  الزوج
  

  القذف-الشتم-السب
  التهديد-الشك اللعن

  مان من الحقوقالحر
  نقل-الكذب- الزوجية

الكالم مع االستماع 
/ الخيانة/لألخر
  االحتقار/االبتزاز/الطرد

  الالمباالة/السخرية
  

  كان يكفر ويسب صباح[ 7ح]بارد معالبلوش بيا[24ح
  ]يدني لدارنا من عيد لعيد مشكاك بزاف[ 1ح]وعشية

  مع االول[  4ح]اجبتكش باش نعلمك واش أديريم[ 3ح
  ه عقابي،بصاح كي سكنا واحدنا،بان راجل تعكانت يما
كان كي يزعف عليا يخلني بال ماكلة [ 6ح]مشاكل
 أكثر منيعاملني [ 13ح]عليا في بيت واحدي ويغلق
قدام والدي la chambre من يحاو زن[ 15ح] الحيوان

  ]وأنا نافسة
  

20  50  

  والدة الزوج
  

  المشاكل افتعال
  رفض/م، االنتقاالسحر
  التحريض/الزواج

  استغالل جهد الحالة

خبطت يدها في الميدة وقالت  األولىفي السمنة [1ح
 4ح]دارتني أكثر من خديمة[ 2ح]أنطلقك أنتغير 

في اليوم االول [ 16ح]لقيت حجاب تحت البنك[
  ]لتنيعز

06  15  

الزوج مع 
  أسرته

  أخوات الزوج
زوجة أخ 

  الزوج
أخوات الزوج 

  والوالدة
والدة الزوج 

  مع الزوج
  

  الجهد لاستغال
والمادي /العضلي
  مالبسها/ للحالة

الغيرة /الخصوصية
العزل /،احتقار

الحرمان من /والضرب
  الكذب/الراحة

التعدي على عائلة 
  الحالة بالسب والشتم
  والمعايرة الجماعية

  النميمة والغيبة والحقد
  

ماعندوش  خياتوا يخدموا عليه وأنا نخدم عليهم،[2ح
  ]خوه ،يسبني قدامهم كي يدوس مع[ 8ح]كلمة في الدار

 sallon ;TVذاتيوم من الزواج لوستي  14بعد[ 17ح

La chambre.. قالت سلفتهم لك قدام ..كي قلتها وعاله
راجلي يحب القيل والقال والمقابلة مع [ 4ح]الناس برك

  كي سمعوا عاود الزواج،سبوني [ 19ح]مواليه
  ]négativeوعايروني قداموا وهو ساكت كان

وليدي شغل الدار قاع طاح عليا كي كي ختنت [  10ح
  ماحبتش la chambre à couchéجاو خياتوا دخلوا

قالوا لراجلي ضربني وسبني قدامهم حتى وين قطعت 
كي دوست [ 22ح]يعايروني ببنت البرارك...حوايجي

  ]تغضبي ألداركمروحي ..مع راجلي قالولي لواستي

14  35  

  100  40     المجموع
  لممارسة عليهن للعنف الزوجي الفردي والجماعيدد الحاالت ناتج مجموع ع ارتفاع :مالحظة*
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كن أغلب حاالت الدراسة قد تعرضن للعنف الجماعي في أسرهن سواء من طرف األب  إذ
البيت الزوجية، هو تعدي فردي  بنسبة  يفإن المتعدي لفظيا على الحالة ف...واإلخوة،األم واإلخوة

 ℅ 50يأتي على رأس القائمة الزوج حيث تراوحت النسبة بكبيرة مقارنة بالتعدي الجماعي،أين 
فالزوجة تتأثر بمعامالت الزوج أكثر من تأثرها بمعامالت عائلته فكل امرأة متزوجة تنتظر من زوجها 

هد ما كانت تبحث فه كل الحاالت في ...االحترام المتبادل،التفاهم ،الرأفة ،المودة وخاصة الحماية
 ةية األساليب الكالمية والرمزية ألزواجهن فيها الكثير من الفظاظة، العدوانيأزواجهن لكنهن وجدن نوع

والشتم والنقد العلني الغاية منه التجريح وإهانة شخصية الحالة أمام العائلة  بالتهكم والسخرية، الس
سرة والتي تعني أن المرأة المتزوجة ال تتاتر بالعنف اللفظي الجماعي أل... وأمام الناس في الشارع

الزوج  بقدر ما تتأثر وبقوة بالعنف اللفظي والرمزي للزوج ،وخاصة عندما تكون تقطن في منزل 
  .مستقل عن عائلة الزوج

،والدي نقصد به عائلة الزوج الممثلة في الحماة يفلقد عكست هوية المتعدي الجماع ℅ 35أما نسبة
لذكر الحاالت اللواتي تعيشين مع وأخوات الزوج أو قد يكون الحماة والزوج وأخواته هنا نخص با

عائلة الزوج أين البيت ليس ملك للزوج،كما نشير إلى نقطة في غاية األهمية يعود ممارسة العنف  
اللفظي الرمزي الجماعي ضد الحالة من قبل الحماة وأخوات الزوج بسبب عدم رضا والدة الزوج على 

خر عندما يكون الزوج بطال وال يساهم في طريقة الزواج المبني على التعارف وأيضا هناك سبب أ
  .مصاريف البيت،وخاصة عندما يكون شخصية خاضعة لوالدته ال يتسم بصفات الرجولة

أين هوية المتعدي هي فردية والممثلة في شخصية الحماة أين كنا نعتقد أن  ℅ 15لتنخفض النسبة إلى 
لحاالت كانت تركز كثير على تسلط الصراعات الزوجية سببها الرئيسي هو الحماة،لكن تصريحات ا

  الزوج و عنفه اللفظي والرمزي الذي يتفاوت خطورته من أسرة زوجية ألخرى أكثر من عنف الحماة
حالة من حاالت البحت هناك من ليست لها حماة وهناك من  24وانخفاض النسبة قد يعود أنه من بين  

من تقر بأن عائلة الزوج بما فيها الحماة  الحماة تسكن في منطقة بعيدة جدا عن مسكن الزوج،وهناك
لكن هد ال يعني أن الحماة لم تمارس العنف اللفظي ...إنسانة متفهمة ال تتدخل في حياتها الزوجية،

والرمزي وحتى الطقوسي على بعض من الحاالت وخاصة اللواتي تزوجن بالتعارف أو اللواتي 
رغم من الزواج التقليدي،أو اللواتي يتبدلن العنف يرفضن تبادل الكالم معها مثل الحالة األولى بال

سنة،إال أنه هناك صراع لفظي حاد  20بالرغم من مدة زواج تفوق   23اللفظي مع الحماة مثل الحالة 
  .متكرر بين الحالة والحماة المتسلطة التي تهدف إلى تطليق الحالة
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  العنف اللفظي والرمزيب وعالقتها للزوجين  الظروف المعيشية نمطجدول يمثل )15(
  %  ك نماذج من بعض التصريحات مظاهرها الظروف المعيشيةنمط

دفع الحالة /االقتراض  عدم كفاية الدخل
لجلب المال من عند 

مساعدة أهل / أسرتها
اتكال الزوج /الزوج

على أجرة زوجته 
بالرغم من  كونه 

  رفض اإلنفاق/ يعمل
العبث بالنقود /البخل
في 

  لنساءا/الكحول/القمار

نسلف من  la payeكي ما تكفي[15ح
  كي وال يخلص[ 17ح]les collèguesعند

  وla drogueمليح دراهم وال يشري بهم 
جبي من  ييقول..يسهر بهم،وكي يخالصو

  كي المصروف[ 23ح]عند مواليك الدراهم
  لوكان جا[  9ح]يماه اللي تعاونوا يكفيما 

Chômeur demi mal  المشكل خدام وما
  ةالدار واألوالد،رامي المسؤولي ينفق على

لوكان مانجب [ 17ح]عليا وحدي بزاف
  ]المال من عند دارنا يشبعني سبان وضرب

12  36.36 

  غالء الكراء   الظروف السكنية
  بيت قصديري-
  البيت ملك للحالة-
البيت ملك لوالدة -

  بيت وراثة -الزوج
العيش مع عائلة -

  في شقة: الزوج إما
  

 leكي تخلصالمشاكل تكثر [15ح

contrat[9ح ] الدار ملكي،راني رافدة كل
الدار على اسم [ 23ح]شيء كل يوم ندوسوا

  ]يماه هي إلي تحكم فيا وفيه وفي بناتي
  ]نسكن في دار العايلة bonichaكنت[ 8ح
  خطر رجلي..باباه حاوزنا من الدار[ 13ح

  كان يتعدى على والده وجاب العار للدار

10  30.30 

  دائمة /موسمية  البطالة
  طرد من العمل-

في رمضان [7ح]ياتوا يخدموا عليهخ[2ح
خوه يخدم [ 8ح]يصرفوعلينا اكانودارنا 
  ]مشي تع خدمة..بطال[ 11ح]عليه

06  18.18 

العمل خارج وداخل   عمل المرأة
  ظروف العمل/البيت

  ابتزاز /وتربية األبناء

من ...قبل الزواج كان قابل الخدمة[20ح
  12ح]نحبس الخدمة بعد ماعمرتوا يماه حب

راني [ 24ح] خلصت الغاز بأربع ماليين[
  ]عجوزتي pour éviterنخدم 

05  15.15 

  100 *33    المجموع
  حجم العينة ناتج لتداخل بين نمط الظروف لمعيشية الزوجية مجموع ارتفاع:مالحظة
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ف اللفظي تؤثر على الحياة الزوجية،فهي تؤدي إلى حدوث أو إثارة العن نمط الظروف المعيشية
ممثلة لعدم كفاية الدخل الزوجي،سواء تعلق األمر بعدم كفاية  ℅ 36.36الزوجي حيث جاءت نسبة

الدخل الزوج أو الزوجين معا في حالة ما إذ كانت المرأة تعمل خارج البيت،كما تتدخل في تحديد 
  ذائية ،الصحية،التعليمية الكفاية المادية كذلك عدد األبناء وكيفية توزيع الدخل على مستلزمات البيت الغ

هد الذي لم نسجله عند أزواج حاالت ...وان صح التعبير كيفية تسيير ميزانية البيت بصورة عقالنية
الدراسة حيث هناك أزواج دوي دخل غير كافي مرتبطين بحاالت من اسر ميسورة يدفعن زيجاتهن 

حة والدته لتسديد حاجيات البيت لطلب المال من عند أسرهن لتغطية النقص،وهناك من يعتمد على من
واألبناء وهناك من ال يعمل والحالة ال تعمل،يعيش عالة على أجرة أخواته البنات،هناك أيضا سبب 
أخر من أسباب عدم كفاية الدخل بالرغم من أن الزوج يعمل وله دخل،لكنه ال ينفق المال الذي يكتسبه 

ر بالتالي يعرض أسرته للعوز والحاجة،أو يدخر ماله على بيته بل يفضل أن ينفق ماله في اللهو والقما
وال يساعد على تسديد النقص وخاصة عندما تكون الزوجة عاملة،منه هناك بعض الرجال ال يكثرتون 
عند تعرض األسرة لعدم الكفاية المادية فتلجا الحالة العاملة لالقتراض و التدين لكي ال  تترك أبنائها 

كي [و تضيف قائلة ] باش نكمل الشهر يساعات ندير الكر يد[ 15لة بالجوع كما صرحت لنا الحا
  ]مايكفيش دارنا يعاونوني هكدا ربت والدي باش  ما يخرجوش طريق

المتعلقة بأزمة والصراعات اللفظية  تعكس المشاكل الزوجية فهي  ℅ 30.30أما فيما يخص نسبة
عالقة حتمية بين عدم كفاية الدخل وخاصة عندما يتعلق األمر بإستأجار مسكن،حيث هناك  السكن

األسري ومشكلة السكن وخاصة مع غالء أجرة الكراء،كما أن الظروف السكنية قد تتعدى المجال 
وترتبط باألفراد الفاعلين أو الشاغرين للمسكن والدي نعني به عندما يكون المسكن يضم عائلتين أي 

يؤدي إلى حدوث مشاحنات وشجارات بين  األسرة الزوجية تقطن مع العائلة الكبيرة،الشيء الذي
العائلتين  وخاصة عندما يكون الزوج بطال أو ال يساهم في نفقات البيت  أين جاءت النسبة ممثلة 

للبطالة بنوعيها الموسمية والدائمة حيث الزوج يفتقد للسلطة والمكانة والهيبة دخل أسرته  ℅ 18.18ب
يرة عالة على األسرة الكبيرة،أو ينتظر مساعدة من أهل الكبيرة وخاصة عندما يعيش هو وأسرته الصغ

الحالة مساعدة مادية هد ما ينعكس سلبيا على تنشئة األبناء وتعرض الزوجة للذل االهانة المفرطة فيما 
  .يخص أعمال البيت مع حرمانها من زيارة أهلها والخروج وحتى األكل والتطبيب
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  ):االت الدراسةح(جدول يمثل تصورات الزوج للزوجة )16(
  

  %  ك بعض من تصريحات الحاالت مظاهرها  تصورات الزوج
  ،النومومتعة/الزواج نزوة جنسية

عدم االخد في الحسبان -
اإلفراط في - تعب الحالة
اإلرغام على -الممارسة

الرغبة  قاإلجهاض تحقي
 رغي/ةالجنسية بطريق

 )من الدبر اإلتيان(شرعية
مع منع الحالة من أداء 

  لدينيةالشعائر ا
  )خرق الممارسة بالتعدي(
الممارسات الجنسية -

  جإطارا لزواخارج 

  ]الزواج عندو الفراش برك[18ح
  المرا عندو..ورقدها معايا s.d.fجاب[ 13ح

  ]حيوان وهايشة
  كان يحب...كان دايم يقول ياخي شارفة[ 7ح

  ]واحدة صغيرة،شابة
  راجلي عندو زوج حوايج في حياتو[ 24ح

  نحس  surtout  le corpsالرقاد والخدمة و
  ]la froideurمعاه بال 

ماتزوجت ..الزواج عندو هو الزهو[ 19ح
  ]باش نعيش حياتي..بيك باش نجيب الدراري

14  46.66 

ال تخرج إلى - ال تعمل- تقليدية
عند أهلها  تذهب-الشارع

أوامر -عيد  ىعيد إلمن 
-الزوج تنفد وال تناقش

-) األطفالتربية (ااالنجاب
البيت من طبخ العناية ب
خدمة أسرة -وتنظيف
  الزوج

  خالني نخدم [ 20ح]ال دخلة وال خرجة[1ح
مايحبش المرا اللي  au fond de luiبصاح
المشاكل كانت  على  la preuveتخدم 
اللي تخدم ماشي مرا،ما [ 6ح]الخدمة
  تحشمش

  ]المرا تسمع لكالم راجلها وتسكت
و أكثر bonichaشايفني[  22ح
  ]esclaveمن

11  36.66 

 تملك سكن وسيارة تعمل-  تقليدية/فردانية
من طبخ   تعتني بالبيت-

  وتنظيف وتربية األبناء
  تطيع أوامر الزوج-

  ]كي بابا معطاهش الدراهم تبدل معايا[6ح
 leالزواج عندو هو الدراهم و[ 12ح

confort كي ماحبتش نكتب[ 14ح]والحقرة  
  ]الطونوبل على أسموا سبني وضربني

05  16.66 

   *30     جموعالم
  لهن من خالل الممارسة اليوميةارتفاع مجموع الحاالت  ناتج لتداخل تصورات أزواجهن حول رؤيتهم : مالحظة
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إلى تصورات الزوج اتجاه زوجته والحياة الزوجية بشكل عام،لم يكن أمامنا سوى السؤال كل  للوصول
رؤية تتحدد تصورات الزوج اتجاه كيفاش يشوفك راجلك؟ ألنه من خالل ال:حالة من حاالت الدراسة

تعكس  ℅ 46.66شريكته من خالل نمط تعامالته اليومية وطريقة كالمه،حيث جاءت أكبر نسبة

هي معمولة لتحقيق الرغبات الجنسية  يرون أن الزوجة الدينالتصورات الجنسية ألزواج الحاالت  
ج من يشترط أن تكون زوجته للزوج من دون مراعاة لمشاعر وتعب الحالة، وهناك من بين األزوا

أنيقة للغاية ورشيقة  غير مكثرت بمشاعرها تماما،وأن أي إهمال منها في الرشاقة البدنية ينبذها وال 
يعاشرها وخاصة يعنفها لفظيا،فهده الحالة حسب تصريحها تشعر بأنها شيء وال تشعر بذاتها بالرغم 

يا ولفظيا ألنها عديمة الخبرة في األمور من أنها تعيش في الرفاهية،وهناك من يهين زوجته رمز
الغريزية والتي من المفروض فطرية،وأخر يطلب منها إسقاط الطفل أو القيام بعملية االجهاظ ألنه لم 

أن البعض من  ايعيد الزواج لكي ينجب أطفال بل تزوج لكي يعيش حياته الجنسية ويجدد شبابه كم
ممارسات شاذة ومرضية وخاصة عندما تخترق الممارسات الجنسية لبعض أزواج حاالت  هي 

  .الشعائر الدينية أو تمارس بطريقة حيوانية
كثاني أكبر  ℅ 36.66أما فيما يخص التصورات التقليدية الخاصة بأزواج الحاالت،فلقد جاءت نسبة 

إياهن نسبة ممثلة لألزواج الدين يرون أن مكان المرأة في البيت،حيث بالنسبة لهم هو الدور الذي منحه 
الدين والعرف االجتماعي،فهي كائن وضيفته خدمة البيت والزوج ،إنجاب األطفال،فهم أزواج ضد 
فكرة الخروج للعمل ومع فكرة الذهاب عند أسرهن من مناسبة ألخرى  ،كما أن هناك نمط أخر من 
ء األزواج أشد قسوة في تصوراتهم للزوجة ودورها األسري أين الزوجة بالنسبة لهم مجرد شي

والعنف اللفظي الجماعي الذي يتحول إلى عنف بدني، حيث هم ضد فكرة زيارة الحالة  تتعرض لإلهانة
والمناسبات ألهل الحالة،أين أوامر الزوج مقدسة ال تناقش وال  األفراحألهلها أو حتى الذهاب إلى 

  .صغيرهم تخرق بل حتى الحماة وكل فراد أسرة الزوج يجب على الحالة طاعتهم من كبيرهم حتى
التقليدية للزوج اتجاه  ةالتي تعكس التصورات المثالية والتقليدية أو الفر داني ℅ 16.66لتقل النسبة إلى

المسؤولية،الدين يرون المرأة العاملة هي المعيل األساسي  نزوجته التي تمثل نمط من األزواج العديمي
تي تملك السلطة،بل هي خاضعة دائما داخل وخارج البيت،وأن عملها خارج البيت اليعني أنها هي ال

ألوامر وشروط الزوج من حيث طريقة اللباس،وقت الخروج والرجوع للبيت،وليس هد فقط هي التي 
أيضا يجب عليها أن توازن بمفردها بين عمل خارج  تذهب إلى السوق وتعتني بتربية األبناء وبتعليمهم

نرى كيف تتداخل التصورات التقليدية  منه البيت والعمل داخل البيت من طبخ وتنظيف وغسيل
والمثالية للزوج حيث تكمن المثالية في قبول الزوج عمل المرأة،تنصله من المسؤولية الزوجية، إن 
صح التعبير توكيل مهامه األساسية  في اإلعالة والعناية باألسرة للزوجة،الشيء الذي كان غير معمول 

في العرف االجتماعي،أما التصورات الجماعية التي تتداخل مع به في إطار األسرة التقليدية  والدي ينا
تتمثل في فرض الزوج سيطرة على الزوجة حول طريقة العمل ومنعها من التحدث مع    ةالفر داني

  .بالزوج و بالبيت،من غسل وطبخ وتربية األبناء  ةزمالء العمل  وخاصة العناي
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  :االستنتاج الجزئي
يجب أوال وقبل كل شيء معرفة الخلفية األسرية للزوجين التي نعكس في العنف اللفظي الزوجي  لفهم

أساليب التنشئة األسرية والتي بدورها تطبع شخصية الزوجين،حيث إدكانت الخلفية األسرية متوازنة 
ومستقرة تختلف عن خلفية الزوج المعنفة والمفعمة بالكراهية والمشاحنات اليومية هنا تجد الحالة 

للتكيف وتحمل هده األساليب التي تراها قاسية كونها لم تعهدها في أسرتها ولم تنشئ صعوبة كبيرة 
عليها لكن في المقابل عندما تكون الخلفية األسرية للزوجين معنفة، فإن بعض من الحاالت الدراسة 
يكيفن مع العنف اللفظي والرمزي الزوجي إلى ابعد حد ،حيث درجة التكيف والتحد تتوقف عندما 

،بالتالي يلجأن إما للشارع ثم إلى  ح العنف يشكل خطر على حياة أولئك الحاالت وأبنائهميصب
،وسبب لجؤهن للمركز اإليواء المؤسسات البديلة أوالشرطة التي تعمل على إدماجهم في هده المراكز

كرر البدني المبرح والمت فيكمن في هروبهم من العنف اللفظي والرمزي الخطير جدا والمتكرر والعن
الذي قد يتحول إلى جريمة قد يقترفها الزوج في حق الزوجة واألبناء والسبب األخر رفضهن من قبل 

  .عوائلهن المعنفين هد على اختالف مستواهم االجتماعي والمادي
  

لبعض من الحاالت ال تقبل بأن تعيش ابنتها  المستقرة،المحافظة األسرةتوصلنا إلى فكرة مفادها أن 
الزوجي،أكيد أنها ال تتسرع في مباشرة معامالت الطالق،لكنها تتمهل  قليال لكي  تحت ضغط العنف

  تفهم الوضعية الزوجية ،أي تحاول معرفة ماهي األسباب الحقيقية وراء حدوث العنف اللفظي الزوجي؟
من فهي بدلك عكس الخلفية األسرية المعنفة للحالة،التي ال تتقبل فكرة الطالق من األساس فتلك النمط 
  األسر المعنفة تحث وتشجع بناتها إما على قبول العنف  وتجاوزه  وفي حالة تفاقمه  تنصحها بمقاومته

واألخطر من ذلك تنصحها بإنجاب العديد من األبناء لكي تمسك بالرجل ،حيث بهده الطريقة يصعب 
نف التي تعيشه وعي بالعوهد من دون  ‼قد يتغير ويصبح مسئول بوجود األبناءعليه التطليق وأيضا 

الحالة مع الزوج وأن المشاكل الزوجية قد تحدث بسبب كثرة األبناء، وخاصة إذ كان الزوج دو دخل 
  ،كما أن هناك البعض من األزواج الميسورين ماديا ضد كثرة األبناءمحدود أو نمط عمله غير رسمي

إطار األسرة التقليدية أن  فالنظرة لإلنجاب تغيرت مع تغير التركيبة والبناء األسري،فإذ كانت في
   الزوج أصبح أب مسئول على أسرة وأبناء،أصبح حاليا يشكل عائق وعدم اكتفاء ذاتي عند بعض األسر 

  . التي تعاني ضغوط معيشية
إن الخلفية األسرية للحالة قد تخفف من حدة العنف الزوجي والعنف االجتماعي ،إدكانت مستقرة 

ف الزوجي واالجتماعي إدكانت عكس ذلك بمعنى معنفة وغير متفهمة ومتوازنة وقد تزيد من حدة العن
للوضعية الزوجية المتأزمة للحالة،فاألسرة الواعية بخطورة العنف الزوجي على الحالة هي أسرة ضد 
فكرة اإلنجاب من شخص عنيف وعدواني غير مقدر الحياة الزوجية فهي واعية تمام الوعي باستحالة 

لنصل إلى نتيجة ...أطفال في وسط مشحون بالعنف و االضطرابات اليوميةمواصلة العيش وإنجاب 
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يكون  أنال يستطيع  أسري هو احتواء جماعي مفادها أن احتواء العنف اللفظي والرمزي  الزوجي 
وحتى بالنسبة لعدم قبول العنف الزوجي يكون فرديا في الوهلة األولى  فرديا في شخصية الحالة فقط

العنف ممارس بشكل مستمر ومتكرر هنا يصبح الرفض جماعي ممثل في الحالة لكن عندما يصبح  
المتوازنة والتي ليست بالضرورة غنية أوميسورة وإال كيف نبرر وجود حاالت رفقة أطفالهم  وعائلتها

  .وفي الشارع  متواجدات في مراكز اإليواء
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  :االستنتاج العام
  
ة أسرية خلفي نلديه رضن للعنف اللفظي والرمزياللواتي تع من حاالت الدراسة إذن كل حالة*

كل واحدة  ووأيضا متفاوتة في األساليب التنشئوية بينها وبين زوجها  عن األخرى فتختل وزوجية 
فهده الحاالت بمثابة نماذج حية من أسر  كذلك، خاصة بها أسرية وزوجية ظروف معيشيةمنهن مرت ب
خل بين اإلساءات امن عايشن وتعرضن للعنف المتدهناك بعض من حاالت الدراسة  جزائرية،حيث

األسري  اللفظي والرمزي إعادة إنتاج العنفب الكالمية والبدنية في أسرهن بمعنى أخر حدث ما يسمى
ما ،لمادا مضاعف؟ ألنهن لو تعرضن للعنف الزوجي بنفس مضاعف لفظي وبدني إلى عنف زوجي

تكيف والتعايش مع العنف الزوجي،لكن يختلف تعرضن إليه في وسطهن األسري تكون لهن طاقة لل
جدا،كما هناك من بين حاالت الدراسة من كانت تنشئتهن  وخاصة إدكانت خلفية الزوج معنفةاألمر 

األسرة لكنهن تزوجن من رجال دوي مبنية على االحترام والتضامن بين أعضاء   األسرية متوازنة
اللفظي اصطدام الحالة بالعنف  دث ما يسمىأي ح خلفية أسرية معنفة ومضطربة بين أعضائها،

والسبب يرجع  المتكرر في حياتها الزوجية والرمزي الفردي للزوج والجماعي ألهل الزوج المبكر و
لتباعد واختالف في طريقة الكالم ومحتواه، معانيه والتصرفات،واإلشارات ،التعامالت العامة والخاصة 

،الزوجية،األسرية المتعلقة التصاالت والتبادالت للغوية،الثقافيةنمط ا في أي كما سبقنا وأن أشرنا إليه
  .أساسا باألساليب التربوية لألسرة والمجتمع

  
كما أن كل حالة من حاالت الدراسة أقرت بأن نمط الظروف المعيشية لها دخل في حدوث العنف *

إلى إساءات بدنية اللفظي والرمزي الزوجي والدي بسبب هده الظروف يتحول هد النمط من العنف 
متفاوتة الخطورة،لكن يبقى أن نشير أن الظروف المعيشية تمتلث في عدم الكفاية الدخل والدي غالبا ما 
ترجع أسبابه المتباينة من حالة ألخرى بسبب أزمة السكن وغالء اإليجار،مصاريف الدراسية 

  خله خارج إطار بيته الزوجيلألبناء،اتكال الزوج على أجرة الحالة بالرغم من أنه يعمل وإنفاق د
بمعنى أن كليهما يعمالن  لكن الضغط يقع على عاتق الحالة العاملة ،وهناك نموذج أخر يؤدي إلى عدم 

أين المرأة تكون عاملة والزوج  يرفض  التي تثير العنف اللفظي والرمزي بين الزوجين، الكفاية المادية
ية خطيرة األلفاظ بين الزوجين وخاصة إذ ما تلفظت الشيء الذي يولد مشاحنات  زوج أو بطال العمل

المرأة بأنها هي المحرك األساسي في البيت أو بأن تمسه في رجولته وترفع صوتها فإن هده 
تحول إلى عنف بدني مبرح وهناك يالمشاحنات الكالمية أو العنف للفظي المتبادل بين الزوجين غالبا ما

التي بدورها تمارس العنف بشكله الرمزي واللفظي على من يسد النقص عن طريق منحة الحماة و
  ...لزيارة أهلها الذهاب أوالحالة والممثل إجهادها في شغل البيت ومنعها من الراحة واالعتناء بنفسها 
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أما فيما يخص أشكال تصورات الزوجين،فلقد وجدناها مجسدة في تصورات جماعية متفق عليها من *
لكن بالرغم من  على أساس العرف االجتماعي والرسميات قبل الزواج قبل عوائل الزوجين أي مبنية

أن الزواج مبني على تصورات جماعية،إال أنه رؤية وتصورات الرجل للمرأة والمرأة للرجل تتدخل 
تواجد التصورات الجماعية ال ينفي وجود   ''إميل دوركايم'' فيها بعض التصورات المثالية ألنه حسب

بسبب التغير االجتماعي بما فيه  ةلألفراد كما أن ظهور التصورات المثالية الفر داني التصورات المثالية
القيم االجتماعية والبناء األسري  ال يعني  إقصاء للتصورات التقليدية الجماعية لدلك هناك تداخل بين 

اة الزوجية تحت إطار الزواج التقليدي لكن الحي كال التصورات حيث قد تكون طريقة االقتران جماعية
الفعلية تبقى تختلف حسب نمط تفكير وشخصية كل طرف ليصل للقول أن التصورات نحو الزواج هي 

فيما يخص الشكل الثاني لتصورات  أما أيضا متعلقة بالخلفية األسرية واالجتماعية والحياتية للزوجين
تعني بناء الزواج على  الزواج فهو ممثل في التصورات المثالية المبنية على التعارف والحب والتي

أين يحدث  ني مثالي،بمعنى أصح ودقيق إعطاء للحياة الزوجية بعد مثالي قبل وبعد الزواج اأساس فرد
اصطدام بالتصورات الجماعية في لب الحياة الزوجية مع اختالف درجة االصطدام المتعلقة بالمسكن 

الخصوص وكد المكانة االجتماعية  المستقل وغير المستقل عن أهل الزوج  عامة والحماة على وجه
  .والتعليمية للزوجين 
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  :الخاتمة
  

ن أن العنف اللفظي والرمزي الزوجي بل وحتى البدني هو عنف ومن يعتبر هناك البعض من األفراد
مقبول وهو حق من حقوق الزوج لكي تعود المرأة لحال صوابها،وما على المرأة سوى الصبر 

لكي ال تخضع للهجر و للطالق،كما أن المرأة تستطيع  والجماعي وجيوالصمود لكل أنماط العنف الز
،بواسطة عملية تخفف من حدة عنفه وقسوته كي ال يعاود الزواج أو أن أن تستحوذ على الرجل

  .األبناء اإلنجاب معتقدة بأنهم  مصدر فرح الزوج وخاصة ما إذ كانوا من جنس الذكور
عن أنظار  بكل أشكاله رأة للعنف الزوجي الكامن والمخفيكلها تصورات جماعية تقليدية تخضع الم

للعالقة  الطالق المفككالعنف اللفظي االجتماعي العلني والظاهر الممثل في  استبعادالمجتمع من أجل 
والدي مازال ينظر إليه أنه عار وعيب،ألنه ينقض من هيبة وكرامة األسرة ويجلب كالم   الزوجية

بواسطة  األسرةالعنف بكل أشكاله في  استمرارا تصورات تقليدية تعمل على كله...الناس الذي ال يرحم
 أوالمعنفة سواء كانت مطلقة  المرأةإخضاعه لثقافة الصمت والكبت من دون االكتراث بوضعية 

الدين ينشئون    األبناءبمصير  االكتراثأو حتى  أشكالهمازالت تعيش تحت ضغط العنف الزوجي بكل 
وضرب، هؤالء األبناء لعنف والشجارات المتكررة من سباب و كفر وتهميش في أسرة يعمها ا

المنحدرين من أوساط معنفة يتأثرون مباشرة بالعنف اللفظي الممارس ضد أمهم أو المتبادل بين 
الوالدين حيث يصبحون شخصيات عدائية وانسحابية وقد يؤتر العنف األسري في مرحلة المراهقة على 

قلي وخاصة  قد يؤثر على مستواهم التحصلي في المدرسة وعلى عال قاتهم نموهم الفكري والع
بأقرانهم ومعلمهم أين يمارسون األساليب اللفظية العدائية في المدرسة وفي الشارع و بالتالي تنقل هده 

أين يريد المراهق  األساليب اللفظية المنطوق بها وغير منطوق بها إلى ألطفال آخرين من نفس سنهم
بالتالي .....ه المرحلة الخطيرة إتباث رجولته وخاصة على مستوى األلفاظ،طريقة اللباس والمشيفي هد

في هده المرحلة الخطيرة من  مراحل نمو البنت أو الذكر يصعب نوعا ما على األسرة المتوازنة في 
  والمعنفة تربيتها ضبط والتحكم في سلوك أطفالها المراهقين خارج المنزل فمبالك األسرة المضطربة

 أين هم بمثابة رجال الغد المتشبعين بالعنف والعدوانالتي ال تبالي إطالقا بمصير أبنائها المعنفين الدين 
وبأشكال تختلف باختالف  على زيجاتهم وأبنائهموالبدني   اللفظي والرمزي يعملون على إعادة العنف

االجتماعي على مستوى القيم االجتماعية نتج أشكال العنف التي تتعلق بالبناء االجتماعي العام،فالتغير 
لدلك نحن نتساءل أال يشكل إعادة إنتاج العنف ...عنه أنواع وأشكال متعددة من االنحرافات والجرائم

اللفظي والرمزي األسري إلى ظهور جرائم التعدي على األصول ،انتقاما من الوالدين أو أحدهما بسبب 
بناء في الحب والعطاء المادي أو قد تكون هده الجرائم متأتية من الحرمان العاطفي والتمييز بين األ

عوامل وأسباب أخرى تتداخل مع نمط األساليب التنشئوية األسرية واالجتماعية وليس هد فقط فإعادة 



 400

جرائم  قد تؤدي إلى ظهور األسريةداخل وخارج البيئة  األنماطإنتاج العنف اللفظي والرمزي المتعددة 
هي بمثابة ظواهر خطيرة تهدد الكيان األسري واالجتماعي لذلك ...ت،إنحرفات أخالقيةقتل وانتحارا

ال يجب أن يهتم علماء االجتماع بتغير األسرة من شكلها الممتد إلى  jean Lacroixعلى حد تعبير  
ارها شكلها النواة وال يجب عليهم المغاالة بان األسرة هي متعلقة بالمجال والشكل والحفاظ على استقر

،وأيضا االهتمام لهوية األفرادالشكلي بقدر ما يجب عليهم االهتمام بالتواجد الفعلي لألسرة الحاملة 
 وأهميةال يجب التقليل من شان : والحماية ويضيف قائال بدرجة الشعور باالنتماء واألمن األسري

مفككة داخليا و مستقرة قد تكون  ألنها أعضائهاواالهتمام بشكلها من دون التعمق في روابط  األسرة
أي العيش تحت ضغط العنف اللفظي الرمزي والبدني من دون حدوت انفصال رسمي بالرغم  ]شكليا

 د، الحقعصبية ت، انهياراينجم عنه كبث وإحباط الذيالشيء ..من استحالة موصلة عيش الزوجين معا
العنف الزوجي  طتحت ضغوليس هدا فقط من جراء مواصلة العيش  وإهمال ن، هجراالكراهية

يعني الحفاظ على  شكليا والديالمهم الحفاظ على البناء األسري .المتكرر بكل أشكاله حدثت جرائم قتل
وعودة المرأة  عند  و يكون دلك من خالل رفض بعض األسر لفكرة الطالق البناء االجتماعي شكليا

وأن حدث  األسرنظور أولئك عائلتها الن العنف الزوجي هو عنف مشرع من قبل العرف والدين من م
ترك  في موقف اشد قسوة وعنف والممثل أمامتضع عائلة حالة ابنتها  أو برضا الطرفين طالق تعسفي

حيث هناك حالة كنا سوف ندرجها مع حاالت الدراسة تعرضت لهد  ‼والعودة من دونهم األبناء
لحرمان من الزيارة  الموقف والدي بسببه تعرضت إلى مرض السرطان بسبب الحزن العميق وا

وخاصة عندما  المتبادلة  بين األم واألبناء كون الوالد بعد الطالق لم يريد أي شيء يربطه بطليق الحالة
و لم تمكث في أسرتها كبدها  فلذةعانت من الحرمان المطلق من  أعاد الزواج مباشرة بعد الطالق

يكفي االهتمام بالشكليات وااللتفات .... سوى عامين وهي في عداد األموات بسبب سلطة وقسوة الوالد 
لدلك نعتقد حسب ..بدراسة وفهم األشخاص كأشخاص فاعلين داخل النظام األسري والبناء االجتماعي

دراستنا المتواضعة يجب إعادة النظر في بعض من العادات والتقاليد الجزائرية التي تعتمد على 
 في كل شيء سواء كان ذلك في مدنيةها والتي تراها الشكليات والمظاهر والتي تجرد المرأة من حقوق

واألطفال و في في تسيير شؤون البيت  المرأةيعكس فشل  بأنهالطالق والدي يفسره البعض  حدوث
تحقيق رغبات الزوج سواء كانت عاملة  أو ماكثة في البيت،فالمرأة حسب هؤالء مكانها االول واألخير 

فال يجب عليها اقتحامه  c’est le monde des hommesجالهو البيت أما الشارع فهو عالم الر
يحافظ  يبقى المجتمع الجزائري  للمرأة االجتماعيةوالوظائف  األدوارواالختالط بهم حيث مهما تعددت 

  على طابعه الذكوري الذي منحه إياه الدين والعرف االجتماعي
أنه من خالل التركيبة [زوجيونختم موضوعنا بفكرة احد الباحثين حول كيفية نشؤ العنف ال 

  ]الفيزيولوجية للرجل واختالفها عن المرأة ومن خالل كون الرجل رجل والمرأة مرآة ينشا العنف



 401

والدي يعني انه ال يوجد حياة زوجية خالية من العنف اللفظي والرمزي،لكن بدرجات متفاوتة من  
الدين اإلسالمي الحنيف وخاصة عندما العنف اللفظي البسيط والمتداول المقبول عرفيا والمرفوض في 

حيث اإلسالم يشرع الضرب المعقول  والغير مشوه  باأللقاب زيتعلق األمر في السب العلني والتنا ب
إلصالح من  المقبول وأيضا معاقبة الزوجة في الهجران المضجع وهد نوع من أنواع العنف الرمزي

ن قذف وتهديدات وشجارات دائمة وكفر باهللا لرمزي الخطير مالكن العنف اللفظي و...شان الزوجة
استغالل وابتزاز ال توجد في كل أسرة من أسرنا الجزائرية بل في البعض من األسر المفككة والمعنفة 

لكن هد ال ينفي وجود  أي تبعا لبعض من النماذج الحية  للخلفية األسرية والزوجية لحاالت الدراسة
ومتفهمة عملت على احتواء العنف اللفظي والرمزي الزوجي قبل نماذج من اسر جزائرية متزنة واعية 

األخريات فهن نماذج حية للخلفية األسرية حتى ولو كن قلة مقارنة من الحاالت  أن ياخد أبعاد خطيرة
  الواعية  والرافضة للعنف بكل أشكاله
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  . 1984.الجزائر.الدار التونسية للنشر.المقدمة. خلدون عبد الرحمان ابن-93
  .دون سنة.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.محاضرات في علم النفس اللغوي.بن عيسى حنفي.د-94
 1981.فيفري.جانفي 9عمجلة الفكر العربي '' اللبنانية األسرةفي  األبويةالسلطة '' .زهير حطب -95

  . 1981.بيروت.العربي اإلنماءمعهد 
  .1970.مكتبة االنجلو مصرية القاهرة.علم النفس االجتماعي سيد احمد عثمان -96
دار النشر للنهضة .يالهوايات الوطنية في المجتمع العالمي اإلسالم. غسان منير حمزة سيف-97

  . 2002.بيروت.العربية
دار النهضة .علم النفس االجتماعي إلىمدخل .محمود شفيق زكي. محمود فتحي عكاشة -97

  . 1998.القاهرة.المصرية
  
  :المراجع الخاصة بالظروف المعيشية/ 6

الوثائق منشورات دار ).وثقافته أنماطه.(االستهالك في المجتمع القطري. وآخروناحمد زايد  -98
   1991.جامعة قطر الدوحة اإلنسانيةوالدراسات 

   2004.القاهرة.مجموعة النيل لعربية 1ط)المشكلة والحل( البطالة في الوطن العربي.الزواوي خالد-99
محمد . دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية تر.بؤس العالم.بورديو بيار -100

  . 2001.القاهرة.صبح
دراسة في علم )اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة( الفقر وطرق قياسهد اهللا نادية جبر عب.د-101

  . 2004.القاهرة.دار المعرفة للنشر والتوزيع.االجتماع الحياة اليومية
دار الثقافة  )دراسة عن نطاق الفقر في مصر( الفقر وحقوق اإلنسان. كرم كريمة-102

  .1990.القاهرة.الجديدة
  
  
  

  



 409

La listes des ouvrages de la langue étrangère : 
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106-Barton(A) le concept d’espace d’attributs en sociologie (in rymond Boudon et Paul 
lazaresfeld)éd :Mouton.paris.1967. 

107-Blau(P.M) the comparative study of organisations industrial and sociales and labor 
relations review New.York.1965 

108-I.N.S.P .violence à l’encontre des femmes (enquêtes  nationle.éd :E.N.U.PP/UNIFEM 
Alger .2005. 

109- Loubet(del.baye).Louis(Jean) :introduction aux méthodes des sciences sociales éd :Privat 
Toulouse.Paris.1986. 

110-Piaget (Jean) épistémologie des sciences de l’homme.éd :Gallimard. Paris. 1972. 
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111-Akoun(André)etAnsart(Pierre).dictionnaire de sociologie.collection dictionnaires le 

Robert.Seuil.1999. 

112-Augustin(Barbara).mariage sans frantiéres éd :ducenturion.Paris.1985. 

113-Alfandari(Elie).action et crime sociales éd :Dalloz.Paris.1987. 

114-Archam(Jean claud) et autres.déviances,délits et crimes éd :Masson. Paris. 1998. 

115-Ballé(Catherine).la menace un langage de violence éd :C.N.R.C Paris.1976. 

116-Bourdieu(Pierre) Sayed (A.malek) le déracinement(la crise de l’agriculture traditionnelle 
en algerie) les éditions de minuitParis.1964. 

117-Bourdieu(Pierre).la reproductions éd : de minuitParis.1970. 

118-Ball(Raymond)pédagogie de la communication.P.U.F  Paris.1970. 

119-Boutefnouchet(Mostafa) la société algérienne en transition.O.PU. Alger. 2004 

120-Bigueard(Jean.Marie).la violence (idiologie et sociétés)librairie Larousse.Paris.1974. 
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midi Toulon.1998. 

122-Bouhdiba(A.wahad)la sexualité en islam.éd.P.U.F Paris.1979. 
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culturelles)UNESCO publishid.1992. 
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Michel.Paris.1999. 
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magherebe ) éd : Bouhene.Alger.1990. 

133-Deoux(Pierre)et autres.l’écologie c’est la santé éd :Frison Roche.Paris.1993 
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135-Elias(N) Qu’est-ce que la sociologie éd :pandora.Paris.1988. 

136-Girard(Alain).le choix du conjoint.P.U.F.Paris.1974. 

137-Guillotte(Alain).violence et education.P.U.F.Paris.1999. 
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140-Houel(Annick)Mercader(Patricia).crime passionnel crime ordinaire.(sociologie 
d’aujourd’hui)P.U.F.Paris 2003. 
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ed :l’Hamttan.Paris.1998. 

142-Hiugoyen(Marie France) le harcèlement moral.ed :syros.Paris.1999. 
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africaines)ed : d-Ageorop.Paris.1980. 
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éd : U.N.F.P.A .Alger.2006. 

146-Iréne(Théry) le démariage.éd.Odile Jacob.Paris.1993. 

147-Lacroix(Jean) force et faiblesse de la famille.éd : du seuil paris.1984. 

148-Lonescu(Jourdan) effets de la maltraitance sur les jeunes enfants est nouvelles 
perspectives d’intervention ; éd :psychologique francaise.Paris.1997. 

149-Larrive(Hélène) secrets de famille(pouvoir et violence ordinaire dans les milieu au dessus 
de tout soupçon) éd :Frison Roche.Paris.2002. 

150-Lorman(Louis) l’examen psychologique d’un enfant éd : Dessant et Mardaga. Bruxelle. 
1968. 

151-le code de la famille.journal officiel № 15 de27/02/2005. 

152-Laborderie(René) et autres.les sciences cognitives en éducation éd :Nathan.Paris.2000. 

153-Mernissi(Fatima) sexe idéologie islam ed :Tierce.Paris.1983. 

154-Mauco(Georges) la paternité sa fonction.P.U.F.Paris 1971. 

155-Ministére de la santé de la population hospitalière’’ les violences à l’encontre des femmes 
et l’accès aux soins’’ I.N.S. Pet O.M.S. 2007. 

156-Mouchtouris(Antigone) la femme ;la famille ; et leurs conflits (réponses Institutionnelles 
et aspirations sociales) éd :l’Harmattan.Paris.1998. 

157-Maffessoli (Michel) et Bruston (André) violence et transgression éd : Anthropos. Paris. 
1979. 

158-Medhar (Slimane) la violence sociale en algerie. Thala editions.Alger.1997. 

159-Maffessoli (M) au ceux des apparences (de identité à lidentification.éd :Plon.Paris.1990 

160-Pain (Jacques) Barrier (Emilie) et autres.violence à l’école éd :Vigneux Matrice. Paris. 
1997. 

161-Pruvost(Lucie) femme d’algerie (société,famille.et citoyenneté)éd : Casbah Alger.2001. 

162-Piaget(Jean) le jugement moral chez l’enfant.P.U.F.Paris.1984. 

163-Roussel(Louis).et autres.génerations nouvelles et mariage traditionnel (enquête auprès de 
jeunes de 18-30 ans) préface d’Alain Girard.P.U.F.Paris.1957 

164-Simmel(George).comment les formes sociales se maintienent.P.U.F.Paris. 1981 

165-Simmel(G).fragments sur l’amour.Rivages.Paris.1988. 
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166-Simmel(G)secret et sociétés.éd :Circé.Strasbourg.1991. 

167-Tarde(Gabriel) l’opinion et la foule.éd :Alcan.Paris..S.année 

168-Thierry(Bloss)les liens de famille (sociologie des rapports entre générations)P.U.F 
Paris.1997. 

169-Kaufman(Jean claud)l’intégration conjugal.éd :Syros.Paris.1996. 

170-Watier(Patrich) le savoir sociologique (sociologie du Quotidien) éd :Desclée de 
Brower.Paris.2000. 

171-Westermak(Edward) histoire de mariage Tom 1 éd :Mercus de France.Paris 1939. 

172-Zerdoumi(Nefissa) enfants d’hier.Domain Maghribin.Paris.1986. 

173-Zanden(J.W.V) sociology.Hill.pub-Comp.New.York.1990. 

174-Xypas (Constantin) éducation et valeurs (approches plurielles) Anthropos économica. 
Paris. 1996. 
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