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إىل غاية اليوم بقسم علم االجتماع؛ نابع  4559مارس  59تنظيم هذه التظاهرة منذ 
لدورها  -النخبة  حتديدا –من إحساسنا العميق، بوجوب إدراك املرأة اجلزائرية 

وبكل ما أوتيت من قدرة، وقوة، وكفاءة؛ تربهن الرسايل، وممارسته بكل عناية، 
بواسطته )أي جتسيد الدور( ليس فحسب، على أهنا "هذه أنا؛ ها هنا موجودة وأنا 
يف غاية األمهية"، بل تأكيدا إلرادهتا يف خوض معركة التشييد والبناء إىل جانب 

ملشاركة املرأة  ودياح الغزير، املمدود والال حمدالرجل. فال خيفى على أحد، ظاهرة االجت
اجلزائرية، أفقيا وعموديا، باقتحامها جماالت عديدة، ومتنوعة، كانت باألمس القريب 

؛ فإن فحسب ، وان اقتصر هذا التوصيف على الناحية الكمية والشكليةيهحكرا عل
املصادق عليه من قبل الربملان  بعد تعديل الدستور السيمااحلاجة امللحة اليوم حتديدا، 

، والذي يعكس حتمية املساس باملنظومة 4561فيفري  57بغرفتيه معا يوم  ،ياجلزائر 
عديد املستجدات على الساحة الدولية تأثري  بفعل ،ةالقانونية للجمهورية اجلزائري
ويف على وجه اخلصوص، ن املرأة أبشمنها ، وما تعلق والوطنية، اقتصاديا وسياسيا

تدعونا ؛ الظروف الدولية والوطنيةل هذه كاملساواة بني اجلنسني،  حق ضمان مقدمته 
 يفاملسامهة أي  –بزمام معايري اجلودة  يف االجناز  -متناهيةجبدية  -إىل األخذ فورا 

تنمية مستوى الوعي العمل على عرب  ،املشاركةومستوى نوعية االرتقاء بعملية 
وهذا ما  جهودها ضمن برامج التنمية املستدامة وإشراك للمرأة، السياسيالفكري و 

الصادر عن اجلمعية العامة  -للتنمية املستدامة 4565 أجندةحتديدا مع  –يتزامن 
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والذي يندرج مباشرة ضمن هدفه ، 4560سبتمرب 60بتاريخ ، املنعقدة املتحدة لألمم
 .ةأاملتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني واملندد بالعنف ضد املر  ،اخلامس

 
شكل مبادرتنا هذه؛ إسقاطا صادقا عن حالة انطالقا من هذا اهلدف؛ شكلت وت

التوتر اليت نتعايش وإياها، لنطرح إشكاالت متعلقة مبشاركة املرأة اجلزائرية يف ظل 
 استدامة أوضاع معينة، وتغري أوضاع أخرى: اجتماعية، ثقافية، تشريعية، سياسية

وتفعيل  اقتصادية، ولنتباحث سويا أفضل السبل وأسرع الكيفيات إلجناح مشاركتها
 أداورها االجيابية باحرتافية عالية.    

 

 
  .أهم الدراسات العلمية املعاجلة ملوضوع املرأة واألسرة اجلزائرية املعاصرة 
  .العنف ضد املرأة اجلزائرية: أسبابه، أشكاله، مظاهره وسبل مكافحته 
  اجتماعية للمرأة اجلزائرية العاملة. -الوضعية السوسيو 
   قراءة يف قانون األسرة املعدل.   –املرأة اجلزائرية يف التشريع اجلزائري مكانة 
   األمومة والطفولة يف اجلزائر... بني الواجبات واألعراف االجتماعية

 واحلقوق اإلنسانية العاملية.
   التجربة املقاوالتية. -املشاركة االقتصادية للمرأة اجلزائرية 
  التمثيل النسوي يف قبة الربملان/ يف  –اجلزائرية املشاركة السياسية للمرأة

 اجملالس والسلطات احمللية.
  يف ترقية  -النخبة  –وعي املرأة اجلزائرية بذاهتا؛ إىل أي مدى؟ / دور املرأة

 املرأة يف اجملتمع اجلزائري.
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 ؛السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

 
رئيس يسعدين يف هذا الصباح اجلميل، واليوم املبارك؛ أصالة عن نفسي ونيابة عن 

وعن رئيس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وعن عميد  قسم علم االجتماع، 
درجة  ؛ أن أرحب بكم أميا ترحيب، يليق مبقامكم، وينافس2جامعة سطيف 

إقبالكم، على مشاركتكم هذه بفعالية كبرية، ضمن أشغال هذه الندوة العلمية 
بات يعد من أقدم املوضوعات البحثية، لكنه من  ،املتواضعة، واليت تبحث يف موضوع

اركة السياسية ـالمش»»أكثرها حساسية يف الساحة الدولية اآلنية، وهو موضوع 
خص بالرتحيب وبالتشكرات ضيوفنا القادمني ، ويسعدين أن ا««زائريةـرأة الجـللم

كل توجيه شكر خاص لمن بعيد، واملتكبدين لعناء السفر ومشقته، دون أن أنسى 
أشكر و  ،من الزميالت والزمالء األفاضل ،من ساعد يف حتضري هذه الندوة الطيبة

اجلميع على احلضور واملشاركة، مرحبا بكم مرة أخرى يف جامعة حممد ملني دباغني، 
وأن  ، سائلني املوىل القدير أن نكون وإياكم عند حسن ظن اجلميع2جبامعة سطيف 

 .تكلل جهودنا بكل خري
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 ؛السيدات والسادة المحترمون

لقد تعجبت من دنيا املرأة، ذات املستوى التعليمي وذات الراتب الشهري، حيث 
أسباب استقالهلا  متلك أسباب إنضاجها وآليات متكينها، متاما كما متلكت قبال

 االقتصادي
      

منذ سنوات خلت؛ وإشكالية املرأة الباحثة تراودين. من تكون؟ ما رسالتها وما 
وظيفتها؟ وما املواصفات اليت جيب أن تتحلى هبا؟ وما األطر االجتماعية والقواعد 

ميكن أن  الفقهية اليت تتغذى عليها قناعاهتا، وتنتظم مبوجبها سلوكياهتا ومواقفها؟؟ هل
على غري أم جيب أن تكون  ،تكون املرأة الباحثة؛ امرأة مألوفة كغريها من النساء

منوذج، على غري الصورة اليت اعتادها  –؟ ما درجة تقبل اجملتمع لوجود امرأة املألوف
 - املختلفة عليها؟ وكيف سيتصرف حيال حماوالت تلك املرأة املوصوفة ب 

اهل أعرافه االجتماعية، وتكسر بعضا من قيوده املقررة ، تلك اليت تتج املتمردة
ملصريها؟ يف عامل املعرفة ويف عامل السياسة؛ إىل أي مدى ميكن أن يستجيب اجملتمع 

ل فوضى يف ظ ،/ املاركسي أو حىت اإلسالميالذكوري للخطاب النسوي، الليربايل
 طبق حبقائقها وخبلفياهتا؟؟؟واملتعددة، واملعقدة مع اجلهل امل املنظومة القيمية العارمة

 
لعلها إشكاالت؛ تدور يف ذهن كل امرأة واعية، ورجل راع ومسؤول عن رعيته، حيث 

والنقاش مع مساءلة ماثل، وال ينسجم القول بالفعل ال يستقيم التصور مع ما هو 
الواقع، بناء على مؤشرات ودالالت بل ومعامل ال ميكن ألحد  حيثيات ما يصدقه

 إنكارها.
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مضمون اخلطاب النسوي؛ يشي بالظلم الكبري الذي يوقعه عامل الرجال على عامل  إن
النساء، حبجة التقاليد والعادات والقيم العرفية والتارخيية والدينية، ومع كل هذا؛ لقد 
جتاوزت املرأة العربية ومن وراءها اجملتمع العريب، الكثري من تلك األعراف والعادات 

كثري من تلك القيود، طيبها وخبيثها. إهنا ثنائية تناقضية، والتقاليد، وداست على  
 حيث املربرات حتتاج حقا إىل تربير.

 
يف صمت  -اوزـذا جتـهك –ل"، متجاهل ـالرج هذاأو مل متر الّسنون إال وهو "

هذه املواقف السلبية؟؟ اليت تتعارض مع منطق مربرات  مربراترهيب؟؟ ما سبب وما 
 .اخلطاب التحرري للمرأة

 
ملاذا غابت دينامية الرجل، واضمحلت رجولته، ليكون يف مستوى مواجهة مجيع 
التحديات، لكل ما هو غري تقليدي، وغري مرغوب يف ممارسات املدنيني والسياسيني 

رأة  ـاحمليطني به، من عامل الرجال وأيضا من عامل املنظمات والدول؟ وهل عصيان امل
 ؟ معزمية الرجال واستذكاء روح املقاومة لديه باستثارة -وعيـاعل سوسيو/نـكف–كفيل

 
يف الواقع؛ مل انتظر كثريا حىت حصلت على بعض من هذه اإلجابات، عند أول 
تظاهرة أشرفت على تنظيمها، حول املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية، يف الثامن من 

ر قسم علم مق –مارس سنة ألفني ومثانية، مبجمع حيي بن الصديق املدعو بالغسريي 
انطباعا سلبيا  وّلد للتظاهرة؛ ااختيار هكذا عنوانجمرد ، حيث أن -االجتماع سابقا

لدى الكثري من الزمالء، وحىت بعض املسؤولني يف الكلية مث يف اجلامعة، وحىت مجوع 
لتنفيس املرأة عن مهومها،  -على غري املألوف-حاولت خلق فضاء الطلبة، فبينما 

، خرباهتا حيو وطرح انشغاالهتا، وعرض جتربتها الذاتية من  والتصريح مبشكالهتا،

                                                           
   حيث صارت ملكة التداعي احلر )توصيف سوسيولوجي للتجربة املعاشة( لديهن تشتغل بوترية غري اعتيادية، مت

 خالهلا توظيف املعرفة العلمية على اختالف مستوياهتا ووفق مستوياهتن اإلدراكية بكل حنكة وكل جدية
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، هكذا ذكوري من قبل عامل الرجالقوبل هذا االهتمام النسوي؛ بربودة بل بتثلج 
الذي ينم عن عدم االهتمام وعدم االكرتاث  ، عن حالة التجاهل الكبريرّب موقف ع

ه الكلي عن باملوضوع من األساس، أو رمبا غري ذلك، من خالل العزوف شب
املشاركة، حيث مل نسجل إال مداخلتني لزميلني فقط، احدمها كان رئيسا للجنة 

إمنا ال خيرج عن نطاق ما ال  ،ن احلديث عن املرأةوالسبب يف اعتقادي هو أالعلمية، 
 -رمبا –باسم السر املقدس تارة، وباسم امللكية املدنسة ، قد ميون جيب اخلوض فيه

 تارة أخرى.
 

فة الومهية بني الرجل واملرأة، هي من لدن خيال مصطنع، مفتعل، ال يريد أن إن املسا
مييط اللثام عن حقيقة أمهية كل منهما يف حياة اآلخر، وحاجة كل منهما إىل اآلخر، 

إمنا تصنع احلدث بالتساوي الكامل، أحيانا وبالتساوي الناقص يف أحايني  ؛فالعالقة
على حد  "رجل وامرأة"هو إشباع حاجات أخرى، حيث يكون حاصل احلساب إمنا 

 سواء.  
 

لقد كرس اجملتمع العريب منظومة من العادات والتقاليد غري اإلنسانية واملهينة لكيان 
املرأة؛ ساعد جهلها حتديدا يف احملافظة عليها، والعمل على إعادة إنتاجها من جيل 

، فهي املنجبة واملربية إىل جيل. فاملرأة هي أوثق صلة بعمليات التنشئة االجتماعية
واملعلمة واملدربة، للذكور وللنساء كالمها يف األمر سواء، وهبذا يفسر صمتهم حني 

 اليت كرستها من لدن إرادهتا وقوهتا وتفعيلها لدورها. ،جتاوزها القيود
 

نعم؛ إهنا املرأة؛ هي من حافظت، ألحقاب زمنية طويلة، على قواعد طوعية 
بعد  –يف مجيع أخواهتا، مث ما فتئت أن قررت ، ا لذلكوتبع ،واستحكمتها فيها

النضال لرفعها، وسواء كان ذلك مبباركة الرجل أم ال؛ فالفاعلية هنا ال تكمن  -حني
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يف منطق السلطة بل يف منطق النفوذ. وهكذا سيتواصل رفعها إىل أن تستأصل 
 جذورها متاما من األصول، إن بقي احلال على هذه احلال.

 
بسؤال حموري وأبدي هو نفسه  رأةــة المـمسأليد العاملي؛ لطاملا ارتبطت على الصع

، إن قضية املرأة تشكل مها معرفيا وليس أيديولوجيا كما يسوق له، إهنا 1سؤال التغيير
قضية؛ حتتاج إىل التنقيب يف جوهر املرأة ذاهتا، لكشف أسباب تأكيد متوضعها ضمن 

سوسيولوجية ما. فمعلوم أن املرأة كائن -ركن ما، يف مكان ما، ضمن حدود سيكو
مظلوم، ليس بسبب ضعفه، أو سذاجته، أو طبيعته الفطرية، وإمنا بفعل عملية 
التطبيع االجتماعي، كان هلا النصيب األوفر يف تكريسه، حددت خالله ماهية 

" وظيفيا وحضاريا، وعرفت كنهها متاما، بوصفه املغاير ملاهية "اآلخر" وهو اهاـأنل"
الوصي، فأوجدت له مواصفات متفردة، أساسها التغاير، أهم ميزاهتا  -ويلال

االستعالء على بين جنسها، وعملت عرب آليات التنشئة االجتماعية، على تنمية 
. فصار من واجب لديهاتنمية مشاعر االستنقاص تنمية مشاعر التعايل لديه، موازاة و 

واجبها حنو إنصاف نفسها،  الرجل حنو إنصاف نفسه؛ التكرب يف حضورها، ومن
ال  -يف وجوده، وأميا رجل أو امرأة خالف هذه احلتمية االجتماعية، احزز  ةعاالوض
 على لقب : خمنث، أو مسرتجلة.  -حمالة

 
حيضرين اللحظة؛ أحد املواقف اليت عشتها حينما كنت رئيس لقسم علم االجتماع، 

امعة نصحين، قائال: إذا أردت أن حيث يف احد اللقاءات املباشرة مع السيد رئيس اجل
تكون رئيسة قسم قوية، فيجب أن تكوين "عيشة راجل"، فرفعت رأسي ونظرت إليه 

 je m’excuse ma filleمليا، فاستدرك الرجل، قائال: 
 

                                                           
1
الطبعة ، التقليدية والسوسيولوجيةالتنظيرية: االتجاهات ، الصراع االجتماعي: نادية سعيد عيشور: انظر  

 الخاص بالصراع كمدخل لعملية التغير االجتماعي.الرابع  . الفصل4566االولى، دار مجدالوي، االردن، 
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أو الالشعور للمجتمع، صورة  ،الباطنهكذا ارتسمت يف الضمري اجلمعي، أو العقل 
ايل مقابل التدين، والتسامي مقابل الوضاعة، وبالطبع الرجل يف مقابل صورة املرأة، التع

جهل املرأة كما سبق، ال ينجو من هتمة إدانتها لنفسها، وانتقاصها لقدرها، وقد 
يفسر هذا بقوة ما، جبلت عليها، وهي املنسوب الالحمدود من كم العاطفة، جتاه 

هذا التكريس األب، األخ، الزوج مث االبن، غافلة أو مستغفلة عن تداعيات مثل 
 .ضمن عامل واحد النساءعامل الرجال و عامل على مستقبل العالقة بني التجزيئي 

 
؛ تستحوذ اهتمام 1اليوم أضحت املسألة النسوية يف امتداداهتا للمسألة االجتماعية

واستقطاب العديد من الناشطني والناشطات، الطموحني والطاحمات، الرافضني لروتني 
د جتسدت عرب نضال احلركات واملنظمات النسوية يف اغلب احلياة والرافضات، لق

بلدان العامل، وباسم حقوق اإلنسان اليت يكفلها ميثاق هيئة األمم املتحدة، يتم 
الكتساح اجملال احمللي والنوعي جدا، لصاحل  -كحال أمتنا–استدراج العوامل التابعة 

هلا أن تأيت أفعال كانت اخلطاب التحرري للمرأة الغربية، هذا اخلطاب الذي يزين 
 باألمس القريب تعد من املمنوعات: 

 ،حقها يف التعليم 

 ،حقها يف العمل 

 ،حقها يف االختالط بالرجال 

 ،حقها يف احلرية اجلنسية 

 ،حقها يف التربج والسفور 

 ،حقها يف االرتباط بغري املسلم 

 ،حقها يف تعدد األزواج يف مقابل تعدد الزوجات 

                                                           
1
الجامعة الجزائرية، بين الممارسة السوسيولوجية في جزء من دراسة لم تصدر بعد: نادية سعيد عيشور:   

 .4561، الطبعة االولى، دار كنوز المعرفة، االردن، التوجهات السياسية واالتجاهات الفكرية
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 ،ينحقها يف التدين بأي د 

 النوع البشري. و" أدرـالجنحقها يف املساواة على أساس " 

 
، اليت 1ة المدينةـوثيقرغم أن كل احلقوق اإلنسانية مكفولة للمرأة املسلمة مبوجب 

أعدها حممد، سيد اخللق، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وفصل فيها أميا 
نسان، وتصون عرضه، وتعزز تفصيل، إذ استوعبت مجيع احلقوق اليت تكفل تكرمي اإل

 أمنه وتضمن استقراره.
 

فالتكرمي، هو هدية الرب لإلنسان، واإلنسان كيان خملوق؛ يشمل رجل وامرأة، يقول 
َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت  }: تعاىل

اللَُّه الَِّذي َخَلَق }، (91)سورة اإلسراء:  {َعَلى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل َوَفضَّْلَناُهْم 
السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم 

( َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر 26ِه َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنـَْهاَر )اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر بَِأْمرِ 
( َوَآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه اَل 22َدائِبَـْيِن َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر )

ْنَساَن َلظَُلوٌم كَ   ( 21-21)سورة إبراهيم: {(21فَّاٌر )ُتْحُصوَها ِإنَّ اإْلِ
 

فاهلل تعاىل؛ خلق الكون، وأوجد اإلنسان لغاية استخالفه له يف األرض، إذ عرض 
ِإنَّا َعَرْضَنا } اليت أبت السماوات واألرض، أن حيملنها وأشفقن منها، ،عليه "األمانة"

ْنَساُن اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل فَأَبَـ  َها َوَحَمَلَها اإْلِ ْيَن َأْن َيْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
كان  -ببساطة–ومحلها اإلنسان، ألنه . 96 :اآلية، األحزابسورة  {ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل 

الظلوم هذا نتساءل عن ماهية  أنولنا  .جهوال بعواقب االستخفاف هبا ،ظلوما لنفسه

                                                           
1
عبر مداخلة مقدمة من طرف السيدة: مونية مسلم، للمشاركة بها في  وثيقة المدينةتم عرض وتفصيل   

، المنظمة من طرف حركة مجتمع ع الجزائريالعنف االسري وآثاره في المجتمفعاليات الندوة العلمية حول: 

 . انظر الموقع:65/66/4566السلم بالعاصمة، يوم 

http://www.hmsalgeria.net/portal/plus/activites_feminines/3842.html 
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ومل يكن امرأة، فحواء؛ إمنا فإن كان رجال ، ؟"واءـآدم وحان أم "" كاـآدم" اجلهول؛
 األمانة.هذه فهي جزء من وعليه؛ خلقت بعدما مت عرض األمانة ومت قبوهلا من لدنه، 

 
واالستخالف؛ إمنا يعىن بنمطني من أمناط العالقات، احدمها عمودية، تربط الذات 

 -تعاىل حق معرفته -إال مبعرفة اهلل املخلوقة بالذات اخلالقة، ال يستقيم هلا حال 
بادراك أمسائه وصفاته، ولذا كان "الشرك األكرب"، املعصية اليت حرم اهلل على نفسه 

سورة النساء، {  ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  { ،مغفرهتا
"، الصفة اليت أستوجبت لعنة الرب، فجميع هذه كبرـلتوكان "ا ،661، 29 :اآلية

السلوكيات التعبدية، من صالة، وصيام، وذكر، وجنوى، وخشوع، وتوكل، وصرب، 
وحب،...منبع قوهتا من لدن صدق االعتقاد، وشفافية البصرية باإللوهية والربوبية 

لطيبات على حد سواء، أما العالقات األفقية؛ فهي تكليف بعمارة األرض باخلريات وا
واألعمال الصاحلات، وفق الشريعة اإلهلية، وضمن قواعدها وأحكامها، وهي تنظيم  

 لبنية عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان يف حيامها الدنيوية القصرية.
 

" الرفيعة عليهن، ومل ةـالدرجبو" ،النساءأخواتـه " على وامةـلقبافاستعظم الرجل "
استحقاق،  ملعىن، فاقتصر على املكافأة دونيسمح له غروره، بتجاوز ظاهر نص هذا ا

 ،التكليف. فأماته ربه، وزين له الشيطان مسلكهعبء دون  وعلى لقب التشريف
ضيع معها و ، "انةـاألمالرجل "ث فيها فسادا. حيث ضيع افاستكرب يف األرض وع

، كما انه املسؤول األول عما حلق من سوء "، وهو املسؤول األول عما حلقهارأةـالم"
 م مسؤول عن رعيته.ـوكلك ،م راعـفكلك، اختاللومن  ،من فساد لهاالبيئة ك

باحتقار الذات واستصغارها،  ، «ارضة التكريمـمع»فمن اخلطأ إذن؛ ارتكاب محاقة 
مبعىن التكرب والكرب، هلو من لدن ظلم كبري، من الواجب  «اليـالتع»كما أن محاقة 

وال صالح أي مسعى، هذه تعد  ،الصوال إخ ،اجتنابه، وال يستقيم به حال تقوى
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من الفرائض يف هذا الزمن. فالغرابة؛ وكل الغرابة، أن ال أحد من الرجال أو النساء، 
 «لـالء الرجـاستع»يدرك حقيقة ما يفعل، وهو خمالفة خاصية التكرمي، بالتكرب 

ه من ، ونفخ في«رأةـاستنقاص الم» بالتكرمي باهواحتقار اإلنسان الذي اعزه اهلل أن ح
روحه، واسجد له مالئكة السماء. وسخر له ما يف األرض من الطيبات أفال 

 هتتدون؟؟
 

أما اآلن؛ وقد صرن باحثات وصاروا باحثون، وعلى مشارف التقاعد؛ فنحن 
مطالبون بتقدمي تضحيات إضافية، وتأدية رسالة حضارية أيضا مطالبات وهم 

لباحثني وطنوا أنفسكم لتكونوا على تقول: يا معشر او ضرورية، ترفع األذان لتنادي 
، وتلك منزلة أخرى، وتكرمي فوق هم ورثة األنبياء ؛اءـفالعلمغري ما هو مألوف، 

تكرمي، ارتقوا أسباب املنزلة؛ حينما جنحوا إىل السلم مع ذواهتم، حينما حققوا مراد 
ي نوره ور، واهلل ال يهدـم نـوالعلالتقوى، وصدقوها بالعمل الصاحل، فهدوا العلم، 

، فحضوا بعناية ربانية، وحمبة إنسانية ال إرادية، تنفعل هبا القلوب قبل 1يـلعاص
قصر حني، وهلذا؛ حنن حباجة إىل تكريس خطاب وجودي، أالعقول، فتؤيت مثرها يف 

مكتنز بأسباب االرتقاء والتسامي وليس التعايل، فإذا كان اخلطاب التحرري هو حال 
مثة  ،يف املقابل هاملرأة الغربية تارخييا وحضاريا؛ فإن فرضته ظروف ووضعية ،اجتهاد

، الذي خيص املرأة املسلمة يف كل مكان وزمان، حيدد هلا 2الفيـطاب االستخـالخ
 أطر االجتهاد واجلهاد، وفق مراتب التقوى واإلحسان، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون. 

                                                           
 : -رمحه اهلل-على حد تعبري اإلمام الشافعي  1

 شكوت إىل وكيل سوء حفظي         فأرشدين إىل ترك املعاصي
 ن العلم نور                       ونور اهلل ال يهدى لعاصيوقال أ

2
، مرجع الصراع االجتماعي: االتجاهات التنظيرية التقليدية والسوسيولوجيةانظر: نادية سعيد عيشور:   

 سابق، الفصل الثالث.
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4560لسنة  إذا علمنا أن نسبة النساء يف العامل 
د تساوي نسبة الرجل ، تكا1

 امرأة؛ 655رجل لكل  65609حسب تصريح منظمة األمم املتحدة 
باملائة( تكاد تساوي نسبة اجلزائريني  25029) 2إذا علمنا أن نسبة اجلزائريات 

 باملائة(؛ 05004)
 15تفوق نسبة الطلبة  3وإذا علمنا أن نسبة الطالبات يف اجلامعات الوطنية 

  ؛ة للطلبةباملائ 25باملائة مقابل 
يربو عن نسبة األساتذة  يف الوطنوإذا علمنا أن نسبة األستاذات اجلامعيات  

 اجلامعيني بشكل عام؛ 

4وإذا عرفنا أن نسبة األستاذات يف جامعة سطيف  
، ويف كلية العلوم 4

اإلنسانية واالجتماعية؛ يكاد يشكل نصف عدد األساتذة الذكور، ما يفوق 
 029أستاذة من جمموع  490ستاذ، وأ 495باحثة، من جمموع  655

 أي أستاذ( على مستوى اجلامعة؛ 416أستاذ )

ومتكينها من  ،ملرأةحلقوق اتكريس مزيد وإذا اجنر عن تعديل الدستور حديثا  
آليات اإلقرار مببدأ املساواة، ليس فحسب يف جمال الوظيف العمومي بل يف 

 القرار؛  جمال مواقع اختاذ وصناعة

األمهية احملورية هلذا املورد البشري، واحلاجة إىل تفجري طاقاته وقدراته،  ضخامةألدركنا ب
واستثماره بشكل عقالين يف جمال تنمية اجلامعة، وتطوير املعرفة، وترقية املرأة بصفة 

                                                           
1
 http://www.huffpostarabi.com/2015/09/06/story_n_8089934.html 

2
 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=25511 

3
 يمكن الرجوع الى:  

http://www.djazairess.com/search 
4
 4انظر: احصائيات اعضاء هيئة التدريس بموقع جامعة محمد لمين دباغين، سطيف  
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خاصة، ناهيك عن التنمية الوطنية، فهذا يعين من جهة أخرى أن مثة رسالة عظيمة 
غري أن هذا  ،رتافية عالية، ووفق منهج الشرع والقانونالشأن على املرأة أن تؤديها، باح

وملستوى   ،ونضجا مالئما ملستوى الرسالة ،ووعيا ،يتطلب باملوازاة ثقافة ؛اهلدف
اإلنسان = كامل اإلنسانية، وحتديا سيكون قطعا كبريا   هي كمالية اإلنسان، أي املرأة

 كما نعلمه مجيعا نساء ورجال.
 

للمسكنات، واجلامعة؛ هي  حىت يستجيب ال ن باألزمات، و فنحن ننتمي إىل جمتمع يئ
كذلك مثقلة باملشكالت، وتعافيها يتطلب الكثري من املبادرات، اليت ال ينقشع عنها 

إىل  ،وال يولد هلا فجر إال بإحداث التغيري، وهنا فقط نعود سيدات وساديت ،الظالم
بسؤال مسألة التغيري. فهل ميكن لة املرأة ، إىل ربط سؤال مسأما أتينا على ذكره ابتداء

أن نغري هذا الواقع املريض من نواحيه العديدة بتغيري واقع املرأة الباحثة أو بتدخل 
 منها؟ 

 
، وانتزاع ا هو رفع التحدي، بتفعيل دورهاإن ما ينتظر من املرأة الباحثة اليوم؛ إمن

ا، وانتزاع التقدير ، عرب توجيه وتنظيم جهودههاـلها هي ذاتـبتدخاحرتامها لنفسها، 
واالحرتام من احمليط العام عن جدارة واستحقاق. لكن السؤال هل املرأة الباحثة يف 

خلوض هكذا معركة؟، وهي نفسها ال رغبة هلا فيها، حيث رضاها صادق استعداد 
باملستوى الذي بلغته يليب حاجاهتا، ويشبع فضوهلا، ويرتجم طموحها احملدود )العمل 

 .املأجور(؟؟؟ 

 ، جند:البحثية الرجوع إىل واقع املؤسسةن  إ
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من ناحية التسيري اإلداري؛ حيق لنا أن نتساءل عما ميكن للمرأة الباحثة  
والطموحة أن حتققه يف إدارة مؤسسة جامعية، أو كلية أو قسم، أو شعبة، 

 يف جمتمع ابرز مميزاته هو تقديس الذكور؟ 
ثة أن تقاوم متطلبات األسرة ومن الناحية االجتماعية؛ كيف للمرأة الباح 

كيف هلا أن تكيف   املتزمت حيال تغيري مهامها؟ ضمن املخيال االجتماعي
اجتاه أفراد أسرهتا حنو اهتماماهتا وواجباهتا اجلديدة، وتعيد النظر يف ترتيب 

 النخبة؟-املرأة  :سلم األولويات لديها ولديهم بوصفها
خرين من بني جنسها كيف يمكن أن تقنع اآل هو: غري أن أهم سؤال 

 ،ابتداء من األسرة كأضيق دائرة اجتماعية تنتمي إليها -وغير جنسها
إذا كانت هي  -في محيطها االجتماعياألخرى إلى بقية الدوائر 

دراية بمسؤولياتها تجاه الدوائر الو  ،ي بذاتهاـوعالتفتقر إلى  ،نفسها
 ؟االجتماعية كلها

ة، بني طموح احلركات النسوية يف اجلزائر اللوايت حقيقة؛ مثة فجوة كبرية ومفارقة عجيب
يناضلن بشق النفس، يف سبيل إحراز مكاسب قانونية، متنح للمرأة كامل حريتها، 

املساواة، وهذه النخبة الشك أهنا قدم وتضعها مع الرجل على املسافة نفسها من 
عميق والقوي ، منبعه إمياهنن الما يشبهه أو تتمتع مبستوى تفكري عال، وحترر مطلق

" اإلنسانية )رفع الظلم عن املرأة( يف مقابل سكون رهيب  للسواد رأةـبقضية الم"
األعظم من النساء املثقفات والرجال املثقفني،  اللوايت والذين، هم يف بيوهتم قابعون، 
ويف سباهتم نائمون، وألجل بطوهنم جيتهدون، وعلى أتفه األشياء جيأرون، وعند 
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" مبا ال يتالءم وقناعاهتم هم يشتكون، اواةـرار  بمبدأ المسـواإلق ديل الدستورـتع"
 ويندبون حظهم ولغريهم العنون.

 
"، وتغيري النفس  ؟66:اآلية، الرعدسورة  {ال يـَُغيـُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهمْ {فاهلل 

وعزم كبريين، لكن مهمة صعبة، لذا وصف باجلهاد األكرب، الذي يستوجب إرادة 
، ال لعريبنظريه اك  ليس قبل اإلقرار واالعرتاف بالذنب والندم عليه، فالرجل اجلزائري

يف قرار حىت و  –أن يعرتف تصرحيا  يأىبزال متكربا، وال زالت العزة تأخذه باإلمث، 
إن مشكلته هذه هلا جذور نفسية، يصعب  .بأن املرأة خملوق يساويه -نفسه

تفوقه وحيطم كربيائه...لكونه  هفببساطة سوف يكسر  ؛فعل كذاالن هاستئصاهلا، 
"، فالقوامة هي اخلدمة، ّوامـالقالعمود الذي به يستثبت جدارته واستحقاقه للقب "

"، درجة والمنزلة الرفيعةـالاليت تستوجب الطاعة واالحرتام، وهي اليت متنح وسام "
هذا ما يردده منطق املرأة، مقابل فإذا خاب يف حتقيق مراد القوامة، فقد ذاك الوسام، 

 .ه املسألة عن تلكلرجل بفصل هذالذي يردده االرفض املتعنت 
لو قدر للمرأة أن جتتهد يف الفقه ويف علوم الدين كما يسمح للرجال؛ فلسوف تعيد 
النظر يف كثري من النصوص الشرعية غري الظاهرة، وتعاجل تفسريات قد ال ختلو من 

 الرجال. عامل لندن ذاتية اجملتهدين من 

إن ما نراه اليوم من فساد حال املرأة؛ وخروجها عن طوق قواعد العرف والشرع  
وحىت القانون؛ مل يكن أمرا تلقائيا ودومنا مقدمات، بل إنه تعبري عن تطور نسيب يف 

جتربتها يف فهم عالقاهتا املتعددة يعكس و  ،وعي املرأة حبقيقة ما جيري من حوهلا
نه إدراك، أفرزه تفكيك شفرة ثنائية إ .الرجل، أبا، أخا، زوجا وابناوالظرفية مع 

تناقضية؛ أمرها عجيب وغريب عن املنطق السليم، تلك الثنائية نراها يف تعاكس القوة 
والضعف، القوة لدى الرجل يف مقابل الضعف لدى املرأة، فاملرأة كائن بشري 
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دياهتا، غري أن ومواجهة حتضعيف، ال حيتمل، جسديا وال نفسيا، مشقة احلياة 
. غري أن طاقة  نفسية وموضوعيةاهلل بقدرة عضلية و  منحها الرجل، يستطيعها مب

يفرض على املرأة أن تتحمل فوق ما يطيق ضعفها،  -على النقيض –منطلق الواقع 
ال تزال نرياهنا موقدة، إن  ،ويفرغ الرجل من تبعات قوته، فريديه قتيال أمام أحالم

قارب، اجلريان، الصديقات والزميالت وحىت البنات والبنني واجملتمع، كلهم األهل، األ
يبرتونه وهم يطالبون املرأة بالتحلي بالصرب، وباحللم، وباألناة، ويذكروهنا بضعفها 

؛ يستنجدون باملربرات الشرعية ، ويف ذات الوقت، وكل هؤالء هم أنفسهمعنها
تقصريه، شرعنة بل و لتربير جتاوزات الرجل،  ،والعقلية والعرفية والنفسية واالجتماعية

 ".  رـذكة، اقصد "ـ"، آسفلـرجأخطائه، و...وعذرهم الوحيد أنه "تبسيط و 
 

إذن؛ من هذا املنطلق، تولد لدينا الفضول لدراسة هكذا موضوع، فمنذ ترأسي لقسم 
علم االجتماع، سابقا، عملت على تكريس هذا النشاط كتقليد ضروري وهادف، 

ة بذاهتا، ووعي جمتمع اجلامعة بدورها أمنه املسامهة اجلادة يف نشر وعي املر الغرض 
هيئة التدريس بقسم علم االجتماع بالرعاية، فصار و إدارة احتضنته ومبكانتها، حيث 

ق أهدافه واهتماماته يقحنو حت ن كان بطيئاإمتواصل و يف تطور مستمر، ويف سعي 
مستجدات يف الساحة السياسية واالجتماعية  مع ما يطرح منتام يف تالءم و  ،البحثية

 الوطنية والدولية، تعىن بقضايا املرأة وباملسألة النسوية.
 

أن تصب جهودنا كلها، يف مصب اخلري، حيث ال ينضب رصيده  يف األخري، نأمل
من األجر والثواب، نتمىن أن تكون "الصدقة اجلارية"، اليت ستحول بيننا وبني 

ا وبني  عذابات القرب، واحلساب، واحلشر، وان متيط عنا سخط مصائب الدنيا، وبينن
الرمحان، لتقصري حالنا مع غاية استخالفه لنا يف األرض ويف العلم، ونسأل املوىل 
تبارك وتعاىل، إذ هدانا ويسر لنا هذا النشاط؛ أن يقبله وجيعله خالصا لوجهه الكرمي، 

ن قريب يف إجناح من بعيد أو موأن يثيب وجيازي عنا كل من اجتهد وساعد وساهم 
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ن جيعل لنا ولكم نور متشون به، يصونكم، وحيفظكم، ويرعاكم يف هذه التظاهرة، وأ
 دنياكم القصرية ويف آخرتكم األبدية. رددوا معي آمني، واحلمد هلل رب العاملني. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
 أ د/ نادية سعيد عيشور

 رئيسة الندوة.
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف ضد المرأة:أرقام صادمة 

العنف ضد المرأة، المفهوم واألشكال واألسباب  
 والحلول

واقع العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري،  
 .قراءة تحليلية

 إساءة معاملة األطفال، عوامل الخطر 
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 مقدمة: 

وخاضت معظم اجملاالت  ،قدمت املرأة على مر العصور الكثري من التضحيات
حيث شاركت الرجل  ،وشاركت الرجل لتثبت لنفسها وللجميع إهنا قادرة على ذلك

، وتألقت وأثبتت جدارهتا يف احلروب التعليمة، العسكرية وحىت يف احملافل الرياضية
 .تلك الفرتة عن باقي النساء العربيات من حيث نوعية املشاركة ومكاهنا ومتيزت يف

واليت متثل جزءا  والزوجني، من املشكالت اليت ظهرت نتيجة ألساليب معاملة الوالدين
من أساليب املعاملة الوالدية، واليت نالت اهتمام الدارسني والباحثني يف جمال علم 

 1."أة ر النفس هي مشكلة "إساءة معاملة امل
 

وهنالك أشكال عديدة لإلساءة منها ما يسمى بإساءة معاملة اجلنسية، وإساءة 
فلو قلنا  2فحسب كاظم الشيب ، وهناك اإلساءة االنفعالية.البدنيةملرأة معاملة ا

 ،لقنا هي الوحدة االجتماعية األوىل ونواة اجملتمع ؛لقلنا أسرة، ولو قلنا أسرة ؛والدين
ظة على النوع اإلنساين، ولذلك أصبحت هي األساس جلميع اليت هتدف إىل احملاف

                                                           

، مشروع الحماية والمساواة من العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني( 4566محمد الحاج يحي ) .1
 .101ص ر النوع االجتماعي، منشورات مفتاح، فلسطين.منظو 

المدرسة  أطفالاثر المعاملة الوالدية في ظهور صعوبات التعلم لدى انظر سارة حجاب: سارة حجاب:   2
، 2واالجتماعية، جامعة  سطيف اإلنسانية، مذكرة ماجستير في علم النفس العيادي، كلية العلوم االبتدائية
 (11_12، ص ص2002نقال عن كاظم الشيب ) 11، ص2012-2012لدين، : تغليت صالح اإشراف

 انظر الرابط: 
dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/164/hadjab.pdf?sequence=1    ،  

 حجـاب ســارةأ. 
 علم النفس العياديص تخص

 20سطيف  -محمد لمين دباغينجامعة 
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ما دفعين إىل كتابة هذا البحث هو ، النظم، وما يهدم األساس هو "العالقة القاسية"
 العنف املمارس ضد املرأة.رغبيت يف تسليط الضوء على جانب 

 
  :المرأةمعاملة  إساءة -أوال
 اهتمام على استحوذت اليت ةالنفسي الظواهر إحدى ةرأللم اإلساءة وتشكل    

 ورغم العشرين، القرن من األخري الربع يف النفس علم ميدان يف والباحثني العلماء
 تاريخ له أةر امل إىل اإلساءة أن إال األخرية الفرتة يف الظاهرة هذه سةرابد االهتمام يدتزا

 اجملتمع يف ةرأامل كانت. 1الثقافات ومعظم العامل أحناء كل يف منتشر وهو وقدمي طويل
 وال معه تأكل وال خلفهي ومتش خشوع يف زوجها ختاطب اإلماء مبنزلة القدمي ياهلند
 عدة أحيانا   للمرأة وكان القمار، يف زوجته خيسر قد الرجل وكان يؤمله، شيئا تفعل

 لإلهانات هدفا وتكون تتزوج، ال كاملوءودة صارت زوجها عنها مات فإذا أزواج،
 وفاة أثر على نفسها حترق وقد وخادمة، املتوىف زوجها ببيت ةأم وكانت والتجريح،

ويف أوروبا عانت املرأة من اجلور والظلم،  .الدنيا وشقاء عذاب من تفاديا زوجها
فكان حيق للرجل أن يبيع زوجته، وشاعت يف القرون الوسطى ظاهرة إحراق النساء 

 النظرة الدونية للمرأة يف وهن على قيد احلياة، وحىت بعد الثورة الصناعية مل تتغري
 .2أوروبا

 
 أو ،العقلي أوالضرر البدين  بأهنا ؛يف الواليات املتحدةاملرأة معاملة  إساءةتعرف     

 إىلمما يؤدي  ،ظرف من الظروف أيحتت معها، التعامل  إساءة أواجلنسية  اإلساءة
                                                           

، في العالقات الزواجية والعمل للمرأة باإلساءةاضطراب الشخصية وعالقتها : إبراهيمروح الفؤاد محمد   1
، تخصص: علم النفس، جامعة الزقازيق، جمهورية اآلدابمقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في رسالة 

 ، انظر الرابط:1، ص2002مصر العربية، 
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=103036&d=1365616114 

02/02/2012  
 15المرجع نفسه ص:  2

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=103036&d=1365616114
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حوايل مليون  إىلواليت وصلت  ،التعامل إساءةبسبب كثرة حاالت ملرأة هتديد صحة ا
للتعديل مرة كل سنة تقريبا منذ  املرأة سنويا. تعرض قانون إساءة معاملة  حالة 
املرأة  مثل هذه التشريعات اليت حتمي أنوهو يقول  ،كما ذكر جيل وجرجيس  ،صدوره

مثل األب واألم والطبيب أو املدرس   ،الذين هلم سلطة عليه األشخاصالطفل من و 
جرمية  أيتستحق العقاب مثلها مثل  ،جرميةللمرأة إساءة تشريعات تعترب أي  اكله

معها، القسوة والعدوان  ملرأة، استخدام. ومن أشهر أشكال اإلساءة معاملة اأخرى
  .وهذا طبعا من قبل الزوج "العنف الزواجي"

 
اخلوف والقلق  ا،لدى أطفاهل يغالبا ما ينملنساء؛ والعائالت اليت تسيء معاملة ا  

يهامجون أسرهم خالل موجات  األطفالباآلخرين وهذه املشاعر جتعل وعدم الثقة 
يتطلب اعتبارات  ؛يساء استخدامهم جنسيا فئة النساء اليتو  ،الغضب اليت تنتاهبم

غالبا ما يبدون غري قادرين على شرح  النساءفهؤالء  ،من الفهم واملساندة إضافية
رمبا كان  بأهننعور حيث ينتاهبم ش ،بسبب حدة شعورهم بالذنب ،مشكالهتم
ويشعرن  ن،قيمته بإهداريشعرن  نوه االعتداء،يفعلوا شيئا ملنع هذا  أن نباستطاعته

ومع ذلك يرى كريستال أن الفعل اجلنسي ليس هو  ،لالعتداء نبالعار من تعرضه
ولكن ردود الفعل الوالدية املبالغ فيها هي اليت تسبب  السبب يف حجم املشاعر

 .األزمة
 
 فيه وجهت يالذ الوقت يف أنه (Dutton) دوتن يرى ةرأللم اإلساءة عن يرتقر  وىف  

 أهنا تكدأ واليت ةرأامل إهانة تتناول اليت النقدية البحوث من العديد النسائية احلركة
 بني عالقة توجد ال أنه ىأر  فلقد ،ياألبو  اجملتمع ثقافة سيادة إىل مباشرة بصفة تعود
 تاالتغري  من بالعديد عالقات يف تتداخل ولكنها، ةرأامل هانةاو  للمجتمع ياألبو  البناء

 وجود الواضح من وأنه ،املرأة ضد والعنف األبوية بالسلطة ترتبط اليت السيكولوجية
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 األبوية املعتقدات تبىن إىل الرجال ببعض تؤدى ،النفسية باترااالضط أشكال بعض
 .1إليها اإلساءة وأ ةرأامل ضد العنف يف املتمثل املرضى سلوكهم يربروا يك
 

 ،طريف املشكلة إىلتوجه  أنجيب  إليهن؛لإلساءة  نالذين تعرض النساءومساعدة 
 أنجيب  ،والذين يتعاملون مع هذه احلاالت ،الطرف املسيء أيضاتشمل  أنمبعىن 

الذين هلم صلة باملشكلة حىت  األشخاص؛لفهم ومساندة كل  أنفسهميعدوا 
هو نفسه يشعر باملهانة  باإلساءةشخص الذي يقوم وال .باإلساءةالشخص الذي قام 

وهذا رد فعل  ،عالقات محيمة مشبعة إقامةوالرفض وعدم القدرة على  ،عدم القيمةبو 
  إذن؛ تعاجل. أنومثل هذه املشاعر جيب  اآلخرينطبيعي ملشاعر الغضب وعدم جتاه 

من العوامل يتكيف معها تعد  أويواجهها  أنكانت املواقف اليت يتوجب على الفرد 
 .2يف شخصيته األساسية

 
 :المرأة ضد ساءةاإلتعريف  -ثانيا
 من كل عرفها كما ،Abuse Violence واإلساءة العنف بني التمييز جيب وهنا

 أو ي،اجلنس أو ،البدين اإليذاء من متنوعة صور يه؛ فاإلساءة" وكورنيل جيليس"
 ،معينة أفعال إتيان على آخر طرف إلجبار طرف ميارسها اليت ي،النفس أو ي،اللفظ

 األول، املقام يف البدنية اجلوانب على – فقط – فيقتصر العنف أما عنها، االمتناع أو
 يعد البدين فاالعتداء حينئذ، عنه ناجتة تكون أهنا إال نفسية رارأض إىل يؤدى أنه بيد

 السلوك لوصف كذلك ليس أنه حني يف بالعنف، السلوك لوصف ضروري شرطا
 أن حني يف إساءة تعد العنف حاالت فمعظم ،البدين االعتداء يينتف فقد ،باإلساءة

 3.عنفا تعد ال اإلساءة حاالت معظم
 

                                                           
 1: المرجع السابق، صإبراهيمروح الفؤاد محمد   1
 12، ص1521إسماعيل عماد الدين إبراهيم،   2
 21المرجع السابق، ص   3
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، يالحظ تقدمي 1مبراجعة الرتاث السيكولوجي حول موضوع "اإلساءة البدنية"
تعريفات عديدة ملفهوم اإلساءة، وليس هناك تعريف خال من الغموض وعدم 

 حماوالت تعريف هذا املفهوم وتعريف سلوكيات اجتماعية الوضوح، وهناك توازي بني
 أخرى كالعدوان، وهناك ثالثة مناحي رئيسية يف تعريف اإلساءة البدنية وهي:

: وميكن تعريفه بلغة احملصالت أو النواتج واليت تفيد يف تركيز المنحى األول. أ
اءة على أهنا: االنتباه على األذى والضر البدين، ومن وجهة النظر هذه ستعرف اإلس

 ."السلوك الذي ينتج عنه أذى وضرر بدين لشخص آخر
وميزة هذا التعريف أن هناك مستويات موضوعية من األذى والضرر البدين أو 
اجلسدي من املمكن قياسها، تستخدم كمعايري يستشهد هبا يف وصف إساءة معاملة 

 د األدىن.واستنتاج النية والدوافع اليت ميكن تقليلها إىل احل املرأة،
هذا املنحى يف تعريف السلوك العدواين، ومع ذلك هناك حدود جادة  Bussوقد تبىن 

الاليت  ستصنف النساءملثل هذا النوع من التعاريف، ويف حالة تبين هذا التعريف 
بضرر وأذى بدين عرضي وغري مقصود مع هؤالء الضحايا الذين أصيبوا بأذى  أصنب،

 وضرر بدين عمدي ومقصود.
: هذا املنحى يف تعريف اإلساءة اجلسدية أدرك أمهية أن نحى الثانيالم. ب

 يتضمن تعريف اإلساءة مفهوم العمد والقصد، ولذلك يكون تعريف إساءة معاملة
تلقى أذى أو جرح بدين ت شخص وخصوصا املرأة، البدنية أو اجلسدية هو: "أي املرأة

جاهل احلدوث العرضي ولكن هذا ال يت، مقصود وعمدي كنتيجة لسلوك أو إمهال
 وغري املقصود لألذى والضرر.

يف  املرأة: يضع املنحى الثالث يف تعريف إساءة معاملة المنحى الثالث . ج
اعتباره أن اإلساءة اجلسدية ليست فقط جمموعة من السلوكيات، لكن هي وصف 
                                                           

 10-25ص المرجع السابقانظر سارة حجاب:   1
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حمدد ثقافيا ينطبق على أمناط من السلوك، واألذى والضرر كنتيجة للحكم 
      1.ن قبل املالحظاالجتماعي م

 
 :2الحرمان من الرعاية الوالدية -ثالثا

مستويات النمو هتبط  أنتتفق على  ،تكاد كل البحوثحسب سهري كامل امحد 
 األم،وذلك يف حالة احلرمان من رعاية  ،من العمر األوىلهبوطا كبريا يف هناية السنة 

يالحظ أيضا من السنة  التأخرمثل هذا  أنو  ،وخاصة عندما ينشا الطفل يف مؤسسة
 األسرةبعيدا عن  أي ،وكلما طال بقاء الطفل يف املؤسسة ،السنة الرابعة إىلالثانية 

 الطبيعية زاد اهلبوط يف مستويات النمو.
 الرأفةكثري من الشفقة و   إىلحتتاج  ،إن حضانة الطفل نوع من السلطة والوالية

للقيام هبذا الواجب  ،والتحملواملعاناة والصرب  ،والعطف وقسط كبري من الرعاية
فال يكاد يتحرك بداخلها  ،لوليدها من حني تكوينه جنينا األمويتولد حب  ،العظيم

حب  إىلحيتاجون  األب،و  األمإن األطفال احملرومون من  حىت تتحرك له عواطفها.
إن  ينعمون باحلنان يف ظل حبها هلم. أمو  ،يعيشون يف كنفه أبيتجسد من  ؛حقيقي
له  أكثريظل يف حاجة  ،احلنان إليهومهما قدمت  األبوين،حملروم من حنان الطفل ا

إن  طبيعية ويظل يعاين احلرمان والبحث املستمر عن احلب. أسرة إىلفهم يف حاجة 
احملرومني  األطفال أنوقد وجد  ،يظل حمفورا يف نفس الطفل هذا األبوين؛فقد حنان 

مظاهر متعددة  تأخذاليت  ،طرابات النفسيةاستهدافا لالض أكثرمن الرعاية الوالدية 
    3والسلبية وصعوبات التعلم. األنانيةمثل العدوانية و 

                  

                                                           
1 Broown, 1981, p22. 

 منتديات متليلي الشعانبة الجزائري والعربي المتميز، الرابط: -ميانظر: الحرمان االمو  -  2
metlili-chaamba.com/vb/showthread.php?t=21076 

 .21-22، ص1555سهير كامل أحمد،  -  3
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 :1المرأة أو العنف ضدهامعدالت حدوث إساءة معاملة  -رابعا
غري معروفة بدقة، ومع ذلك املرأة حىت اآلن التقرير احلقيقي ملعدالت إساءة معاملة 

اإلحصاءات اليت تساعدنا على حتديد حجم املشكلة، هناك هنالك عدد من 
مصدران أساسيان ميكن احلصول من خالهلما على البيانات املتعلقة هبذه املشكلة 

 مها: تقارير املستشفى والوكاالت االجتماعية، يضاف هلما املسح القومي.
 

ات بشأن انتشار توفر املسوحات السكانية اليت تستند إىل تقارير الضحايا أدق التقدير 
العنف املمارس من قبل الشريك املعاشر والعنف اجلنسي يف املواقع اليت ال تشهد 
حدوث نزاعات. فيما يلي ما تبنّي من التقرير األول املتعلق "بالدراسة اليت أجرهتا 
مارس ضدها يف عدة بلدان" 

ُ
منظمة الصحة العاملية عن صحة املرأة والعنف املنزيل امل

هي أساسا  من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بشأن النساء  ،لدانمشلت عشرة ب
 :2عاما   94و 51الاليت ترتاوح أعمارهن بني 

  منهن يف إثيوبيا وبريو عن تعّرضهن % 15منهن يف اليابان و% 51أبلغت
 لعنف جسدي و/أو عنف جنسي مارسه ضدهن عشراؤهن؛

  عنف جنسي مارسه من النساء عن تعّرضهن ل% 55.1إىل % 3.0أبلغت
 ضدهن أشخاص غري عشرائهن منذ سن اخلامسة عشر؛

 ( 51تفيد كثري من النساء بأّن أّول جتربة جنسية عرفنها مل تتم مبوافقتهن %

يف املناطق الريفية من بريو، % 49من النساء يف املناطق الريفية يف تنزانيا، 
جنسية مل تتم  يف املناطق الريفية من بنغالديش بلغوا أن أول جتربة% 03و

 .(مبوافقتهن

                                                           
 .11سارة حجاب: المرجع السابق، ص:  -  1
 ، انظر الرابط:2011 مارس2، تاريخ التصفح: العنف المتزايد ضد المرأة حول العالمشيماء إبراهيم: -  2

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=113581#.V4sjOxLBs6k 
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  أجرت منظمة الصحة العاملية دراسة حديثة باالشرتاك مع كلية لندن لشؤون
الصحة والطب االستوائي وجملس البحوث الطبية على أساس البيانات 

بلدا ، وتبنّي من الدراسة أنه يوجد على  03الواردة حاليا  من أكثر من 
تعرضن للعنف اجلسدي و/ أو  من النساء قد٪ 01الصعيد العاملي نسبة 

اجلنسي على يد شركائهن احلميمني أو للعنف اجلنسي على يد غري الشركاء. 
وميارس الشريك احلميم جّل هذا العنف. ويتعرض تقريبا  ثلث إمجايل عدد 

من املرتبطات بعالقة مع شريك للعنف اجلسدي و/ ٪( 03النساء يف العامل )
مني، وترتفع نسبتهن إىل أكثر من ذلك أو اجلنسي على يد شركائهن احلمي

من ٪ 00بكثري يف بعض املناطق. وهناك على الصعيد العاملي نسبة تصل إىل 
 .جرائم قتل النساء اليت يرتكبها شركاء محيمون

 
من قبل شريكها  ،هم املسؤولون بالدرجة األوىل عن العنف املمارس ضد املرأة ؛الرجال
س ضدها، ويلحق االعتداء اجلنسي على األطفال أو العنف اجلنسي املمار  ،املعاشر

تقريبا  ٪ 43الضرر بالفتيان والفتيات على حد سواء، فالدراسات الدولية تبنّي أّن نسبة 
من الرجال يبّلغون عن تعّرضهم للعنف ٪ 53و 1من النساء وأخرى ترتاوح بني 

يه العنف اجلنسي يف مرحلة الطفولة. كما يشّكل العنف فيما بني الشباب، مبا ف
مارس أثناء املواعدات الغرامية، مشكلة كربى

ُ
قد تعرضن يف  ،من النساء %35 امل

تعرضت للعنف  ،واحدة من كل مخس فتيات حياهتن للعنف اجلسدي واجلنسي
بالبشر هم نساء  االجتارن الضحايا املكتشفني جبرائم م  %70اجلنسي يف طفولتها

مليون امرأة  133 التناسليةاألعضاء  هتشويتعرضن ل ،مليون امرأة وفتاة133 ، وفتيات
ومهما كانت دقة هذه التقديرات فإهنا  .1عاما   50على قيد احلياة تزوجن قبل بلوغ 

                                                           
1  albawabhnews.com07 /03/2016 
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تشري إىل أن الزيادة يف احلاالت املسجلة من إساءة معاملة األطفال تعكس زيادة 
 .حقيقية يف االهتمام هبذه املشكلة وأهنا جديرة بالدراسة فعال
 المرأة:مناحي وتفسير أسباب إساءة معاملة  -خامسا                                          

 هن املنزيل للعنف ضحية تقع الاليت السيدات أن وأشارت الدراسات السابقة إىل
 اإلناث تلذذ نظريات استخدمت ولقد خاطئ، بشكل سلوكيات يؤدون الاليت
 وبصرف املعاملة سوء ذات للسيدات نيةالالعقال لتفسري السلوكيات املعاملة بسوء
 فإن للمرأة، االجتماعية املساندة أو االقتصادي، واملوقف التعليم مستوى عن النظر

 رفض لتفسري تستخدم النفسي واملرض والتعذيب املعاملة بسوء املرأة تلذذ نظريات
 تلكل املوجه بالعنف والنقد تتميز اليت، العالقات لتلك املعاملة سيئة اإلناث

 سوء عن املسئولة هي املرأة أن على تركز أهنا هو والنظريات السابقة البحوث
 املسبب للعنف. تتجاهل أو هتمل بينما املعاملة،

 
 هناك فإن املرتفعة؛ والتعليمية والسياسية الرجل، االقتصادية مكانة كانت ومهما
 عندما التايلوب قوته، من جتريده باستطاعتهم منه، أكرب قوة من ميتلكون دائما
 جيدون األسر نطاق خارج اآلخرين، مع عالقاهتم يف الرجال بالضعف بعض يشعر

للزوجة.  اإلساءة مث ومن األسرة. داخل بالقوة مإحساسهٕ  شعورهم و يف التعويض
 ميتلك فإنه املثال؛ سبيل على العمل عالقات يف بالضعف الزوج شعور مقابل ففي
منزله،  خارج بالضعف الزوج شعور أن هو هنا اهلام األسرة. واألمر داخل القوة

 األسرة داخل قوته أن يشعر قد ضعفه، فإنه مصدر يف االنفجار على قدرته وعدم
 يف قويا يزال ما وأنه نفس، بناء إعادة إىل حيتاج وبالتايل أيضا،   مهددة أصبحت
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 أو وجةالز  تصبح مث ومن  األسرة هو له املتاح الوحيد املكان يكون رمبا ما، مكان
 .1داخله والعنف الغضب شحنة تفريغ جمال مها األطفال

فقد حالت وجهات النظر يف  املرأة،هناك ثالثة مناحي لفهم مشكلة إساءة معاملة 
موضوع اإلساءة إىل الرتكيز على العوامل البيئية، وقد قدم "روس بارك" و"كوملر" ثالثة 

 فل وهي:مناحي أو مناذج تفسريية ملشكلة إساءة معاملة الط
 نفسي:  -المنحى الطب . أ

للزوج وهو أكثر املناحي شيوعا وانتشارا واشتق من حتاليل الطب نفسي 
للوالد املسيء واملعامل احملددة هلذا املنحى هو الرتكيز على شخصية الوالد املسيء أو 

 .وترى أنه سبب أساسي لإلساءةأو الزوج املسيء، املسيء 
لديه جمموعة خصائص شخصية متيزه عن ويفرتض املنحى أن الوالد املسيء 

أو الزوج عالوة على أن هناك افرتاض واضح بأن الوالد املسيء ،غريه من اآلباء
غري سوي ومريض وبالتايل فهو يف حاجة إىل العالج النفسي املكثف لكي املسيء، 

الوالد املسيء ميكن أن يصنف يف إحدى ، والزوج املسيء أو يتغلب على مرضه
ويف هذه احلالة يرى السلوك املسيء  خيصية الطب نفسية مثل "الفصام"،الفئات التش

املرأة على أنه إظهار للذهان، ويرى أن بعض الذهانيني مسؤولون عن "إساءة معاملة 
 من الراشدين املسيئني% 53غري أن التقديرات تشري على أنه أقل من  "،أو الطفل

 Kempوقد أيد على ذلك كل من ميكن تصنيفهم على أهنم مرضى عقليني، للمرأة، 
و"ميلر" وجود  Woolley et Evansوقد افرتض كل من  ،Ziglrو  Spinettaو 5410

 .املرأةحدوث مرتفع للسلوك العصايب والذهاين كعامل متني قوي يف إساءة معاملة 
و"بلوتو" وغريهم، أن معظم الوالدين املسيئني والعدوانيني هم  Greenكما وقد أشار 

 .¹صاميةشخصيات ف
                                                           

اضطرابات الشخصية وعالقتها باإلساءة للمرأة في العالقات الزواجية ( 2002روح الفؤاد محمد إبراهيم )  1
 جامعة الزقازيق. رسالة دكتوراه، والعمل،
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يركز هذا املنحى على البيئة االجتماعية، ويفرض  :المنحى االجتماعي . ب
اليت يقابلها الوالدين يف حماولتهم  واإلحباطات اإلنعصاباتأن اإلساءة نامجة عن 

  اليومية للتعامل مع البيئة االجتماعية.
تماعية فالرتكيز على الفروق الفردية كما يف املنحى السابق، ولكن على القيمة االج

 ".املرأةكمساهم يف "إساءة معاملة   ،والنظام االجتماعي للثقافة واجلماعة واألسرة
ويرى هذا املنحى أن الفحص لسياق الثقافة االجتماعية اليت حيدث فيها اإلساءة 

تداولت  يما يلي عرض لبعض الدراسات اليت. وفيقدم لنا تصور مقيد لفهم اإلساءة
 جتماعي:هذه العوامل داخل املنحى اال

 
 فاإلنسان المرأة:الثقافي نحو العنف كمساهم في حدوث إساءة معاملة  االتجاه

 اجملتمع أو أحد له مسح ما إذا العنف سلوك يكتسب بل ،بطبيعته عنيفا يولد ال
 على النساء معظم تتعرض حيث ،املرأة إىل لإلساءة التصدي جيب لذلك بذلك،

 أو السن عن النظر بغض ،اإلساءة قفملو  الفئات خمتلف املستويات ومن مجيع
 أكثر العنف عليهن يقع النساء بعض هناك أن إال ،أو الدين االجتماعية الطبقة

 من أن يعتقدن جتعلهن واليت هبا مررن االجتماعية اليت التنشئة نتيجة غريهن من
 .التحكم هلذا كوسيلة العنف يستخدم وأن ،حياهتن يف يتحكم أن الرجل حق

 اجملتمعية النظرة يف عني االعتبار الوضع أمهية إىل لتفسريات األخرىا بعض وتتجه
 حيث ،العنف ملوضوع التصدي عند األبوية اجملتمعات يف خاصة ،للدور الذكرى

 النساء حنو النمطية واالجتاهات التقليدي الذكرى الدور أن النتائج بعض أظهرت
 املمارسات إطار يف اجهوإدرا عنفا تعد اليت ،املمارسات بعض إغفال إىل تدعو

 .العادية
العنف السائد يف اجملتمع والذي يقبله ذلك اجملتمع، كذلك العنف الواضح يف برامج 
التلفزيون يعترب إقرارا ثقافيا جمتمعيا للقوة اجلسدية، يف حل الصراع بني األفراد ينجم 
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اض جيب فحص لتقييم هذا االدعاء واالفرت  .املرأة عنه زيادة يف مستوى إساءة معاملة
معدالت اجلرمية مرتفعة نسبيا، وأن  أنمستوى العنف يف اجملتمع، ومن مث سنالحظ 

العنف املنتشر يف أفالم السينما والتلفزيون يدعم إجيابيا، ونسبة كبرية من املواد 
اإلعالمية من أفالم وبرامج ومسلسالت يبثها التلفزيون حتتوي على مشاهد عنف 

دروس أخالقية ثابتة ودائمة للطفل وللراشد، ويشارك  فالتلفزيون يقدم عديدة.
التلفزيون يف تكوين العنف، وبالتايل سيكون له دور يف تشكيل سلوكهم واجتاهاهتم، 
هناك أيضا شواهد تؤيد مستويات العنف يف اجملتمع تنعكس يف مستويات العنف يف 

 األسرة.
 

: وهي من المرأة املةاإلنعصابات االجتماعية والطبقة االجتماعية وإساءة مع
 اإلنعصاباتاالفرتاضات املتضمنة يف املنحى االجتماعي إلساءة معاملة الطفل هو أن 

مرتبطة  اإلنعصابأو املشقة واإلحباط يولد السلوك املسيء، كما افرتض أن درجة 
 بالوضع االجتماعي للفرد.

 
يف اجملتمعات  :المرأة عالقة األسرة بالمجتمع، العزلة االجتماعية وإساءة معاملة

احلدية هناك ميل عام يف بناء األسرة للتحول من نسق األسرة املمتدة إىل نسق األسرة 
و األسرة املنفردة، باإلضافة إىل ذلك هناك ميل حنو حراك اجتماعي أذاتية احملتوى 

أكرب وعزلة اجتماعية.ويعترب الوالدان املسيئان نتاج هذه امليول والنزعات العامة.ومنط 
زلة االجتماعية الذي مييز سلوك الوالدين االجتماعي يفرض على أطفاهلم أيضا الع

 حيث يرفضون قيامهم بأنشطة سوية اجتماعية كالرياضة.....
مييز األسر املسيئة، األزواج فإن منط العزلة االجتماعية لكل من الوالدين و  وباختصار

املسيئة نفسها جتنبا لكشفها  ولكن اجتاه العلية والسببية غري واضح، فقد تعزل األسرة
 1النساء. أو خشية رفض واستهجان أسلوهبا يف معاملة

                                                           
 .55-51، ص1550د السيد محمد إسماعيل، أحم 1
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 نتائج اإلساءة ضد المرأة: -سادسا
 ذلك كان سواء لإلساءة ةرأامل تعرض نتيجة سلبية راآثا هناك أن ساتراالد أكدت
 ضغوط من إليها يساء اليت أةر امل تعاىن حيث معنوية، أو جسمية أو نفسية إساءة

 والقلق، االكتئاب من يعاىن منهن فالبعض العنف، أو اإلساءة ءراج من هائلة سيةنف
 من ويعانني التعب، دائمات فهن الصدمة بعد ما بااضطر  من يعاىن اآلخر والبعض

 منسحبات أو منعزالت يصبحن كما باألرق، واإلصابة النوم عادات يف باتااضطر 
 ختفيف أجل من الكحولية املواد أو ترااملخد أو العقاقري يتعاط إىل يلجأن أو

 .آالمهن
 العنف بني سلبية ارتباطات وجود إىل (5440Downs & Miller) وميلر داونز ويشري
 لعنف التعرض كان كما لذاهتا، وتقديرها االبنة ضد األب ميارسه يالذ ي،اللفظ
 .الرشد يف وشخصية نفسية باتاالضطر  بالتعرض جوهريا منبئا ياللفظ األب
 وجود تفسري يتم أنه إىل ،وآخرون كوليدج هااأجر  اليت ،ساتاالدر  أشارت ولقد
 برااضط أهنا حني يف خاطئ بشكل إليها املساء ةرأامل لدى الشخصية يف راباتاضط

 يعانني املعاملة لسوء يتعرضن الاليت فالنساء فيه شك ال ومما الصدمة، بعد ما ضغوط
%  05 إىل % 00 من تصل نهنم نسبة وأن الصدمة بعد ما ضغوط برااضط من

 يف تغيري حيدث راباالضط هلذا تدخل وبدون بااالضطر  هذا مع يتعايشن
 إىل يؤدى الصدمة بعد ماراب اضط معاجلة يف الفشل أن القول وميكننا الشخصية،

 عدم يف تبدأ ةرأامل جيعل مما ،الشخصية باتااضطر  بينها من واليت نفسية ضراأم
 للزوج الفرصة يعطى مما واهانته االندفاعية وأحيانا عنه باعدالت أو الزوج مع التفاعل
 . ةأللمر  اإلساءة لتوجيه
 ياجلسد االستخدام سوء أن على Whiffen & Judd, 1999)) وجود ويفنويؤكد 

 الزوجة لدى املكبوتة والعدائية بالدونية واإلحساس االكتئاب إىل يؤدى ياجلنس أو 
 ةرأامل على البعيد املدى على تأثريه يف للعنف ضاعفةامل اخلطورة وتكمن .طفلها وأيضا  
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 تعرضن الاليت النساء أن إىل 5440( وزمالؤه روبرتس ،Roberts et al) توصل حيث
 ،واالكتئاب ،كالقلق :نفسية باترااضط بعدة أصنب حياهتن خالل املعاملة لسوء

 للكحول، ستمرامل واالستهالك النفسية العقاقري على واالعتماد ،واملرض ،واخلوف
 تعرضن الاليت النساء أن" وزمالؤه ماكوىل ويذكر املعاملة، لسوء يتعرضن مل مبن مقارنة
 عليهن تظهر كما للزواج، احتماال   أقل كن الطفولة مرحلة خالل معاملة لسوء

 لإلساءة يتعرضن مازلن أهنن لو كما وقوية، واضحة نفسية ومشاكل جسمية ضراأع
 مشاعرهن، يداوتتز  املعاملة سوء بسبب تلتئم مل وحهنجر  وأن الرشد مرحلة يف

 .االنتحار وحماوالت األدوية يتعاط وسوء يالنفس بالضيق
 

الوالدان، الزوج أ د يكون راجعا إىل أخطاء يرتكبها أن تصبح املرأة قاسية؛ فق
فالعدوان وثيق الصلة بالغضب وامليل إىل العناد والتشاجر، نتيجة لعدم فهمهم لطبيعة 

األولياء سلوكيات خاطئة، الزوج و من سلوكيات، يعتربها  افهمهم ملا يصدر عنهرأة و امل
على حني أهنا عند بدء ظهورها ال تزيد عن كوهنا منظرا عاديا لنضج الوظائف احليوية 

دون أن ننسى مرحلة سن اليأس واليت متر هبا املرأة مما يستوجب عليها  ،املرأةلدى 
 الزوج هلذه األمور مما يزيد من حدة اخلالفات الزوجية.بعض املضاعفات، وعدم فهم 

 :1تصنيف المشكالت -سابعا
وتعد أساليب مشكلة متعددة ومتنوعة غالبا  املرأة،عن  األساليب السلوكية اليت تصدر

على شكل جمموعات، وهلذا يعمد الباحثون إىل تقسيم أو تصنيف هذه  ما تظهر
يفات التصنيف الذي يقسم املشكالت إىل املشكالت يف جمموعات، ومن هذه التصن

 أربع جمموعات هي:

                                                           
تفعيل برامج تقويم األطفال ذوي صعوبات التعلم في ضوء خبرة الواليات المتحدة لبنى بنت حسين العجمي:   1

 ، انظر الرابط:222002-15، أشغال المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم )نحو مستقبل مشرق(، أيام األمريكية
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mpc/Mes%20documents/Downloads/Docu
ments/Learning_Disability_B7.pdf 
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التقلبات املزاجية السلبية، العناد، -وتتألف من السلوك العدواين المجموعة األولى:
 القابلية الشديدة للتهيج، الغرية، شدة امليل إىل املنافسة.

د، ، اخلضوع، اخلجل، غلبة النعاس على الفر االنطواءوتشمل  :المجوعة الثانية
 التحفظ املفرط، قلة النشاط على املستوى العادي.

 اجلنسي غري العادي، التهتهة. االهتمام، االستمناءوفيها جند  المجموعة الثالثة:
 1وتتضمن التبول الالإرادي الليايل أو النهاري. المجموعة الرابعة:

 
، مثل األسباب واألعراض معا اعتبارهوهناك من التصنيفات ما حياول أن يدخل يف 

 التصنيف الذي يقسم املشكالت إىل الفئات الثالثة اآلتية:
وهي املشكالت اليت  االنفعاليةاملشكالت اليت تشمل اجلوانب  :الفئة األولى

تلعب املعاملة الوالدية والظروف البيئية فيها دورا واضحا ومنها مشكالت العناد، 
 م.الكال اضطرابالغرية، املخاوف، الكذب، السرقة، البوال 

املشكالت اليت تشمل اجلوانب اجلسمية واحلسية وهي  الفئة الثانية:
مشكالت ال تلعب املعاملة الوالدية والظروف البيئية إال دورا طفيفا يف بعضها فقط، 

 ومن هذه املشكالت:ضعف احلواس، الشلل الكساح، الكوريا، األفزيا، الصرع.
عقلية والذهنية، وتنحصر يف املشكالت اليت تشمل اجلوانب ال الفئة الثالثة:

فئات الضعف العقلي وهي مشكالت والدية، ال تدخل فيها العوامل البيئية إال 
 احلاالت اليت حتدث فيها إصابات قد تؤثر على الوظائف العقلية.

 اليت حاولت أن تكون شاملة األسباب واألعراض. ،وهناك بعض التصنيفات
التصنيفات التصنيف الذي يقسم ومن هذه  ،واملضمون الذي تعكسه املشكلة
 املشكالت إىل مخس أقسام وهي:

                                                           
 .101،  ص2005سامر جميل رضوان،  1
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، االنتباهويشمل النشاط الزائد، ضعف  السلوك غري الناضج: القسم األول:
 التشتت، أحالم اليقظة.

السلوك املرتبط بعدم الشعور باألمن: ويشمل القلق، اخلوف، تدين  القسم الثاني:
حلساسية الزائدة للنقد، اخلجل، وإيذاء الذات، ا االكتئابالذات  اعتبار

 الكمال الزائد.
العادات:ويشمل مص اإلهبام، قضم األظافر، التبول  اضطراب القسم الثالث:

 النوم. اضطراباتالالإرادي، التربز الالإرادي، 
اء، قمشكالت العالقة مع الرفاق وتشمل العدوانية، تنافس األش القسم الرابع:

 الصحة السيئة.
، نوبات الغضب، عدم وتشمل الغثياناالجتماعية  تالسلوكيا القسم الخامس:

 1األمان، السرقة، الكذب الغش.
 الخاتمة:

يف األخري من املؤسف القول؛ بأن ظاهرة أو مشكلة العنف ضد املرأة هي يف تزايد 
تعرضن وبشكل يومي ورهيب ملثل هذه الظاهرة، وال يمستمر. فالكثري من النساء 

حبكم العشرة مثال أو بدافع القول: * بابات والدي *،  نجهازو أب نبلغيأن  نستطعي
 لسؤال الذي يبقى مطروح إىل مىت ؟لكن ا

 
 قائمة المراجع: 

 مراجع باللغة العربية:  - أ

 مشكالت الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين،، 6555أمحد السيد حممد إمساعيل،  .6
 اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي. 

                                                           
 دار الفكر العربي. دون سنة . .2ط .الطفولة والمراهقة .أسعد جالل  1
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 دار الفكر العريب. .4ط .الطفولة والمراهقة .سنة دون .أسعد جالل .4
 دار النهضة العربية. .القاهرة .4ط .كيف نربي أطفالنا .م6572 .إمساعيل عماد الدين إبراهيم .6
اضطرابات الشخصية وعالقتها باإلساءة للمرأة في العالقات ( 4551روح الفؤاد حممد إبراهيم ) .2

 الزقازيق.جامعة  رسالة دكتوراه، الزواجية والعمل،
، 6، طعلم النفس األطفال اإلكلينيكي في سن الطفولة والمراهقة، 4555سامر اجلميل رضوان،  .0

 فلسطني، دار الكتاب اجلامعي. 

، دار اإلسكندرية أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق، القاهرة، 1555سهري كامل أمحد،  .1
 للكتاب. 

، مشروع احلماية واملساواة من في المجتمع الفلسطينيالعنف ضد النساء ( 4566حممد احلاج حيي ) .7
 منظور النوع االجتماعي، منشورات مفتاح، فلسطني.

 مواقع األنترنت:  - ب
5. 103036&dwww.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=

=1365616114  

 .02/02/2012تاريخ التصفح: 

 ، انظر الرابط:2011مارس 2، تاريخ التصفح: العنف المتزايد ضد المرأة حول العالمشيماء إبراهيم:   .2
a. ect.aspx?id=113581#.V4sjOxLhttp://www.anntv.tv/new/showsubj

Bs6k 

 منتديات متليلي الشعانبة اجلزائري والعريب املتميز، الرابط: -الحرمان االموميانظر:  .2
b. metlili-chaamba.com/vb/showthread.php?t=21076 

تفعيل برامج تقويم األطفال ذوي صعوبات التعلم في ضوء خبرة الواليات لبىن بنت حسني العجمي:  .1
،  222002-15، أشغال املؤمتر الدويل لصعوبات التعلم )حنو مستقبل مشرق(، أيام ألمريكيةالمتحدة ا

 انظر الرابط:
/Mes%20documents/Dowfile:///C:/Documents%20and%20Settings/mpc

nloads/Documents/Learning_Disability_B7.pdf 
 مراجع باللغة األجنبية:  -ج

1. Brown, 1981, social learning practice in residental child care 
New York. 

 المذكرات المعتمدة:  -د

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=103036&d=1365616114
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=103036&d=1365616114
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=113581#.V4sjOxLBs6k
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=113581#.V4sjOxLBs6k
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mpc/Mes%20documents/Downloads/Documents/Learning_Disability_B7.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mpc/Mes%20documents/Downloads/Documents/Learning_Disability_B7.pdf
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، مدرسة االبتدائيةال أطفالاثر المعاملة الوالدية في ظهور صعوبات التعلم لدى سارة حجاب:   .6
، 2واالجتماعية، جامعة  سطيف اإلنسانيةمذكرة ماجستري يف علم النفس العيادي، كلية العلوم 

 .2012-2012: تغليت صالح الدين، إشراف
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 مقدمة:

حقوق " ظهر يف هناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين مصطلح
عاين ومصطلحات بشأنه، وضمن املفهوم نستنتج حق " حيث اختلفت ماإلنسان

املرأة يف احلياة، ومن هذا املنطلق نود فهم العنف ضد املرأة وكيفية اخلروج من هذه 
الظاهرة اخلطرية اليت هتدد اجملتمع العاملي واحمللي، من خالل هذه املداخلة البسيطة 

يث تبقى قضية العنف املوسومة بالعنف ضد املرأة وأشكاله واألسباب واحللول. ح
قضية اجلميع وتكافل األدوار يف مجيع اجملاالت، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 

 مسريته النضالية،إذ إهنا هتدد املنجزات اليت حققها اإلنسان خالل وقانونيا...اخل. 
واألسوأ من ذلك كله عندما يتعدى وميتد هذا العنف إىل الفئات الضعيفة يف اجملتمع  

 ..كاملرأة
ومن دون شك؛ فإن رقي اجملتمع وتقدمه مرهون بوضعية املرأة، كما يقال "إذا أرت أن 

وعليه؛ حناول مبوضوعية أن نشرح ونوضح قضية  ،تعرف رقي أمة؛ فانظر إىل نسائها"
 العنف ضد املرأة يف اجملتمع اجلزائري.

 
 :مفاهيم أساسية -أوال

هي أهم احللول  وما وأسبابه، هي ابرز أشكاله وما مفهوم العنف ضد املرأة، ما 
 املقرتحة؟

 أ. مفتاح  بن هدية
 علم االجتماع
0سطيف  -جامعة محمد لمين دباغين  
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 وعكس اهلدوء، وهو ضد الرفق واللني، والغلظةيعين الشدة  :مفهوم العنف -
 أذى إنزالاليت تتمثل يف استخدام القوة ونتيجة  األعمالويعين كل 

  1مجاعي. أووهو ذو طابع فردي  ممتلكات، أو بأشخاص

عنف بوصفه انتهاكا للشخصية تعريفا مطوال لل "روبرت براونيٌقدم الباحث " -
 فأي غري ذلك، أوجتاهله ماديا  أو إنكاره أو اآلخرمبعىن انه تعد على 

عد تي آخرسلوك شخصي ومؤسسايت يتسم بطابع تدمريي مادي واضح ضد 
 2.عمال عنيفا

من ينبع من  يطرح حتوال يف التفكري خبصوص العنف،  ؛بروان يف اقرتاحاته -
 العنف الذي ينتج عن عالقة مؤذية ويسمى إىل الفرد )اجلسد والروح(

  3.األشخاصبني  )الظلم(
يتعدى  أومبعىن ينتهك  .violatمن املصدر  :العنف في اللغة االنجليزية -

كلمة من الناحية   أصلحبثنا يف  وإذا ،واإلكراهوهي تعين القوة والصرامة 
 ،violentiaالكلمة الالتينية  الكلمة: مستمدة من أهناالتارخيية فنجد 

 ،عفويا وغري مراقب للقوة كرد فعل على استخدام القوة املتعمدة إظهاروتعين  -
 :4العنف يتضمن ثالث معان فرعية هي أنويري بعض الباحثني 

                                                           
دار مؤسسة رسالن  دط، ،الدين والعنف العنف المقنع:العنف السياسي، العنف االجتماعي، ندا ذبيان، -  1

 06.ص ،3102 سوريا، دمشق، للطباعة والنشر والتوزريع،
2
 .01ص ،مرجع نفسهال -  

3
 .60المرجع نفسه، ص  -  

4
دراسات ميدانية حول العنف الجسدي  العنف ضد المرأة، دوح، أبووخالد كاظم  مديحة احمد عبادة، -  

  .02ص ،3112 ،مصر رة،القاه ،دار الفجر للنشر والتوزيع، 0ط  ،والعنف الجنسي
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خيتلف من شعب  وإمنا ،العنف ليس له معىن واحد بني الشعوب واجملتمعات -
العنف  أنوهناك منهم من يرى  وجرمية، فهناك من جيد يف العنف آخر إىل

الظاملة والسائدة يف  األوضاعطبيعي واحلل الفطري للتخلص من  شيء
 وكل ما لكن يبقى العنف يدل على التعدي والتعنف والغضب، البالد،
 .اجلماعات ...اخل  أواملؤسسات  أواجملتمع   أو األشخاصيهدد  

 أو ظاهرة عاملية معقدة وليست حملية املرأةالعنف ضد  :المرأةماهية العنف ضد  -
واحلكومية  واإلقليميةصار حمطة اهتمام العديد من املنظمات الدولية  ،1وطنية

قانونية  ومثار اهتمام العديد من الدول واحلكومات والدراسات االجتماعية وال
وعليه  .باملرأةاخلاصة  اإلنسانالسيما مع ازدهار التقدم يف حقوق  واإلنسانية

 نطرح لسؤال التايل:
 ومن اجلانب القانوين ؟ اإلسالميةيف ميزان الشريعة  املرأةضد ماذا يعين العنف 

  :اإلسالميةفي الشريعة  المرأةالعنف ضد   -
تهم الدين اإلسالمي ونصوصه وتفسرياهتا وبعض إحكامه الشرعية بأنه احد مصادر يُ  

 .متاما. أن لبعض الفقهاء واملتنورين منهم رأي خمتلف العنف ضد املرأة، إال
                                                           

1
قسم  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، أطروحة دكتوراه، ،المرأة والعنف في المجتمع الجزائري قنيفة نورة، -  

 .15ص ،3112/3101 علم االجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،
 



 

42 

رآن الكرمي( )ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  لتسكنوا إليها جاء يف )الق
 ،يقول مالك بن نيب رمحه اهلل يف كتابه"يف مهب املعركة .1(وجعل بينكم مودة ورمحة

 املرأةوربط تطور اجملتمع اجلزائري بتطور ، املسلمة املرأةحيث تكلم مطوال عن قضية 
 إىلنعيد  أننه جيب علينا إ قضية متاما:لقد اتضحت ال وأالنوالعكس صحيح":...

 من عادات اجلاهلية القاسية، أنقذها عندما ،اإلسالمالكرامة اليت وهبها هلا  املرأة
الرجل بالعواطف  إىلاليت توحي  ولكن فلنعد هلا كرامتها لنجعل منها )السيدة(

  .2اليت تسيطر عليه" )الفارسة( الشريفة ال
 
فرض عقوبات وجزاءات على كل من ينتهك حق  إىلاق السب اإلسالمي؛الدين يعد و 

وعلى خلفية  يف التحرر من الظلم والسيطرة واجلور واالستبداد مهما كان نوعه، املرأة
على مجيع  املرأةيؤمث كل من يسعى يف املساس حبرمة  اإلسالميذلك فان الدين 

رم العنف وكل حي فإلسالمفضال عن عقاب اهلل  ،ويُعجل عقابه يف الدنيا ،األصعدة
َوَيْجَعُلوَن ِلَما اَل {:  يقول تعاىل 3.بغري حق واألنفس األرواح إزهاق إىلاملؤدي  أشكاله

َوَيْجَعُلوَن لِلَِّه اْلبَـَناِت ( 01) يـَْعَلُموَن َنِصيًبا ِممَّا َرزَقْـَناُهْم تَاللَِّه لَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم تـَْفتَـُرونَ 
 َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاأْلُنـَْثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمٌ ( 07) ا َيْشتَـُهونَ ُسْبَحانَُه َوَلُهْم مَ 

يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التـَُّراِب َأاَل َساَء  (09)
اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلَِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َولِلَِّه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز  لِلَِّذينَ ( 05) َما َيْحُكُمونَ 

َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه { :أيضاوقال ، (61-16 اآلية:النحل)} (15) اْلَحِكيمُ 
 .(22:ةاآلي ،)النساء"}َنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًماَجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلعَ 

                                                           
1
 .46، اآلية رقم: سورة الرومالقرآن الكريم،   

2
دار الفكر  دار الفكر بالجزائر، ،0ط ،الثورة إرهاصات مشكالت الحضارة، :ب المعركةفي مه مالك بن نبي،  

 003ص ،0220 الجزائر، والنشر والتوزيع، لإلعالمالملكية  دار الفكر المعاصر، بسورية،
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الظلم،  مبعاين خمتلفة: ،القرآنيةالذي ورد يف الكثري من السور  ،حترمي العنف لقد ورد

من نزول  األوىلالنشوز،...اخل منذ السنوات  الرتهيب، اخلوف، اللغو، القتل، الضرب،
السنة النبوية مكملة ومفسرة  أنكما  رسلني.وامل األنبياءالقران الكرمي على خامت 

وبني مجيع املسلمني  اإلسالميبعدم جواز العنف يف الدين  أقرتفقد  للقران الكرمي،
 وأصوهلم ،ولغاهتم وأوصافهم، ألواهنم،مهما كانت  ،وحىت غري مسلمني

 ،واختالفاهتم...اخل
 :وكذلك قوله ،1(ق الرجالإن النساء شقائ)": الصلوات والتسليم أزكىيقول النيب عليه  
 أنوميكن ")،  3(إّن اهلل رفيق يحّب الرفق)أيضا وقال ، 2"(استوصوا بالنساء خيرا)

هنانا الرسول  وكذا ما ،غريهاو صرحية  بآيات إليه وأشار السالمةحرمه  خنتصر ما
 فيما يلي:عنه الكرمي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 طّياته عّدة قوانني الوسطية واالعتدال واللني وحيمل يف دين  يسمى بدين  واإلسالم
 

                                                           
1
 .1512صحيح الجامع، ر قم  - 

2
 .2/2/252رقم  تفسير الطبري، -  

3
 2152 ،قم الحديث صحيح مسلم ر -  

 

 أشكال العنف

التي حرمها اإلسالم   

 

 الزنا القتل
رك والسحرالش  اللغو 

 أكل مال اليتيم

 الزور

 السخرية

اللمز 

 والغمز

عدم إتيان  الضرب

أجور 

المرأة 

أثناء وبعد 

 الزواج
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ومن أشهر هذه القوانني املهّمة  عملت على نشره يف شىّت أرجاء العامل األكرب. ،مهّمة
اليت كان هلا دور طائل يف تقّدم املسلمني وجناحهم يف خمتلف امليادين هو قانون: 

الصرحية فضال عن األحاديث  ياتاآلالذي أّكدت عليه الكثري من  اللين والاّلعنف
السلم ونبذ العنف والبطش، وحنن  إىلوهي تدعو  الشريفة الواردة يف الكتب الدينية.

 نشري إليها باختصار:
  1.ْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى يَْأِتَي اهللُ بَِأْمرِه(أفَ ) 
َنَك َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي أَ   ْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ

َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ   2.(َوبـَيـْ
  3.)ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِليَن( 
َنُكمْ )    4.(َوَأْن تـَْعُفوا َأقْـَرُب ِللتّـَْقَوى َوالَ تَنَسْوا اْلَفْضَل بـَيـْ

 :لي من العنف ضد المرأةموقف القانون الدو  -ثانيا
ضد املرأة مبثل هذا االهتمام الذي حتظى به اليوم إىل أن تنبهت  مل حتظ ظاهرة العنف
إىل مدة انتشار هذه الظاهرة يف العامل بكل أصقاعه املتقدمة  هيئة األمم املتحدة

األمر الذي أدى إىل حتول جديد يف تناول قضية العنف  .واملتخلفة على حد سواء
 وتسليطي هلا الدولية اليت تعتربه ظاهرة البد من التصد رأة وتوالت القراراتضد امل
 .عليها القضاء بغية عليها الضوء

 باعتبار من اجمللس االقتصادي االجتماعي 5443لعام  5443/51وصدر القرار رقم 
الدخل  ظاهرة منتشرة تتعدى حدود ،أن )العنف ضد املرأة سواء يف األسرة أو اجملتمع

وجيب أن تقابل خبطوات عاجلة متنع حدوثه بوصفه السبب  ،بقة والثقافةوالط

                                                           
 .105، اآلية رقم: سورة البقرةن الكريم: آالقر   1

2
 .657اآلية رقم:  ،سورة صالمصدر نفسه،    
 .155، اآلية سورة األعرافالمصدر نفسه،   3

 .222رقم:  آلية ،البقرةسورة المصدر نفسه،   4
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وإيصاهلا إىل قاع السلم  هالتجريد املرأة من حقوقها حىت املكتسبة من الرئيس
 (.أفقر الفقراء االجتماعي وجعلها

 
إىل ختصيص  1991 وكان من نتائج هذا التحول أن بادرت األمم املتحدة منذ عام

ملكافحة  تنظم فيها محالت عاملية 53/54إىل  41/55عام من  فرتة حمددة من كل
واستنباط  العنف ضد املرأة، وتسلط فيها األضواء على هذه الظاهرة من كافة جوانبها

  1.املتاحة للقضاء عليها اإلمكانياتيلزم من وسائل وحتريك كل  ما
ضمان  إىلهتدف  اليت ،احلمائية الوقائية الدولية اإلجراءاتوعليه تعددت الوسائل و 

 أودون متييز  ،وكفالة ممارستها هلا ،األساسيةوحريتها  اإلنسانيةحبقوقها  املرأةمتتع 
 :دولية منها آلياتعدوان من خالل 

 
 :المرأة نحو الموجه العنف أشكال -ثالثا

 حدود وضع اإلطالق على ميكن ال ،خمتلفة بأشكال املرأة حنو املوجه يتضح العنف
 املرأة تعرض) املرأة على ترتكه الذي األثر حيث من خاصة متداخلة اأهن ذلك ،بينها

 تنبع العنف هذا خصوصية أن كما .(أيضا نفسيا وأثرا جسديا أثرا يوقع مثال للضرب

                                                           
1 http://zidni3ilma.arabepro.com/t142-topic  

 0:503على الساعة  6302مارس 30يوم 
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 ما ،االجتماعي الوجود يف ظهوره وراء القابعة ،والسوسيولوجية التارخيية اخللفية من
 بأنه ؛املرأة على ترتكها اليت لتأثرياتا مبختلف أشكاله كل نصف األخري يف جيعلنا
 وكذا ،والزمان املكان حمددات بتغري مظاهره تتغري ،للعيان يظهر ال خمتبئ رمزي عنف

 هنا احلديث حناول وبالتايل املرأة حتتلها اليت والتعليمية واالقتصادية االجتماعية املكانة
 اجلزائري تمعاجمل خصوصيات حسب ،املرأة ضد املوجه العنف أشكال بعض عن

 . بصفة الدراسة وجمتمع ،عامة بصفة

 وضوحا، العنف أشكال أكثر من اجلسدي العنف يعترب: الجسدي العنف - 1
 استخدام" بأنه العنف الدولية العمل منظمة طرف من عّرف مباشر، عنف وهو

 جسدي أذى عنها ينتج أشخاص جمموعة أو آخر شخص ضد اجلسدية القدرة
 الصفع، الركل، الضرب،  على احملتوية األفعال يشمل هوو . جنسي أو نفسي أو

 1.." واملسك العض الدفع، حادة، بأداة الضرب اخلنق،

 للعيان ظاهر عنف ،املرأة حنو املوجه اجلسدي العنف أن يتضح التعريف من
 اللكمات توجه حبيث ،والرجلني اليدين استخدام أي بدنية قوة فيه تستخدم

 يتم قد كما اجلسم، مناطق وسائر والرأس لوجها على ،للضحية والضربات
 الكرسي، الزجاج مثل اجلسدي العنف ممارسة يف أخرى أدوات إىل اللجوء
 عدم أي) عمدي امتناع أو فعل اجلسدي العنف أن أي ،...السكني أو العصا

 اإلخالل إىل ويؤدي ،املرأة جسم سالمة ميس ،(متعمدا املرأة عن األذى منع
 مل أالما يوجد أو ،اجلسد تكامل من ينقص أو ،أعضائها لوظائف الطبيعي

 العنف لكون ونظرا اجلسدي، بالعنف عليها االعتداء قبل هبا تشعر تكن
 يعاقب القانون فإن ،عليه الدليل تقدمي ميكن وملموس ظاهر عنف اجلسدي

 الضحية على الواقعة ثارهآو ، خطورته درجة حسب ويردعه ،السلوك هذا على

                                                           
 .11ص ،مرجع سبق ذكره ،ذبيانندا  -  1
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 عن القوانني تطبيق على القائمني املرأة إبالغ مدى على تتوقف ناه ،والعقوبة
 . له املتعرضة العنف

  
 مستويات" بـ ما نوعا يرتبط جنده ؛اجلسدي للعنف املمارسة األطراف إىل بالنظر
 واحملافظ التقليدي اجملتمع يف أنه القول ميكن واالقتصادي، االجتماعي التطور
 واألقارب، األهل على للمرأة اجلسدي واإليذاء الضرب ممارسة فيه تقتصر تكاد
 قبل من جسديا وإيذائها املرأة ضرب جترم واألعراف والتقاليد العادات أن ذلك

 "بالعار ميارسه من يوصم عيبا وتعتربه اآلخرين،
 
 عن النظر بغض األبوي التقليدي اجملتمع عن حتوله وبعد اجملتمع أن جند حني يف

 خارج أطراف قبل من املرأة له تتعرض جسديا نفاع عرف التحول هذا درجة
 . اخل... الشارع أو العمل أو املدرسة يف أكان سواء واألقارب األهل دائرة

 النفسية اإلساءة على يقوم سلوك كل هو النفسي العنف: النفسي العنف -4
باالحتقار والشتم والكالم  بإحساسها واإلخالل ثقتها بذاهتا إضعاف من للمرأة

 1ن من احلرية واالعتداء على حقها يف اختيار الشريك.واحلرما
 الدائم واالستخدام والبذاءة واإلهانة، والسخرية، والتهكم، املربر، غري بالنقد يبدأ

 العنف ويعترب. الظن إساءة اللوم، توجيه اإلحراج، املراقبة، الشائعات وإثارة للتهديد،
 وليس ملموس غري أو حمسوس غري عنف ألنه ذلك ،العنف أنواع أخطر من النفسي

 العنف ويتمظهر للضحية، النفسية الصحة على تقع املدمرة أثاره وإمنا ،واضح أثر له
 :2الصور من جمموعة يف املرأة على الواقع النفسي

 العنف أنواع أشد من اللفظي العنف يعد: الكالم أو األلفاظ باالستخدام العنف •
 توجيه فيه يتم للعيان واضحة أثارا يرتك حيث للمرأة، النفسية الصحة على خطرا

                                                           
1
  http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/164-revue-des-sciences-sociales (1)5  

00533على الساعة  6302مارس 30يوم   
2
 12ص  ،مرجع سبق ذكره ان،ندا ذبي -  

http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/164-revue-des-sciences-sociales(1):
http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/164-revue-des-sciences-sociales(1):
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 حدود عند يقف  عنف وهو مباشرة، هجومية ألفاظ باستخدام إليها مباشرة الفعل
 املرأة، حبق البذيئة األلفاظ واستخدام الشتم، السب أشكاله ومن واإلهانات الكالم
 للتواصل وسيلة أفضل أنه أساس على العمل الجناز املرأة على والقاسي الدائم الصراخ

 . معها

 أو املادية القوة باستخدام التوعد" هو التهديد: التهديد باالستخدام العنف 
 أخرى أثار أو نفسي، جنسي، جسدي، أذى عنه ينتج( نفسية قوة) السلطة

 بأشكال التهديد ويتم "حنوهم التهديد املوجه اجلماعات أو لألفراد سلبية
 احلرية بتقييد التهديد أو بالطالق، التهديد أو بالضرب التهديد منها متعددة

 . عقوبات بفرض التهديد املرأة، حتبه ماال على باإلرغام التهديد أو

 بفعل القيام عن االمتناع أو اإلشارات أو اإليحاءات باالستخدام العنف 
 عدم رغم أثرا حتدث اليت أي السلبية العنفية املمارسة هو هنا املقصود: ما

 من جمموعة يف العنف من الشكل هذا يبدوو  كلمة بأي الفاعل تلفظ
 واالحتقار االزدراء نظرات توجيه معها، الكالم عن االمتناع: املظاهر

 معها التكلم الرجل، وبني بينها التعامل يف التمييز حنوها، والتوعد واالمشئزاز
 التحية رد عدم باليد، السكوت أو الذهاب منها يطلب كأن باإلشارة

 أو معها األكل عدم ،(الزوج حال يف) معها والنوم اجللوس عدم عليها،
 ما وبكل وبكل هبا االهتمام عدم تعده، الذي الطعام أكل عن االمتناع

  .1املرض حال يف هبا االعتناء وعدم يعنيها

 يف املرأة له تتعرض الذي اجلنسي العنف عن احلديث :الجنسي العنف
 أكرب أحد أمام يضعنا أنه ذلك مبكان؛ اخلصوصية من اجلزائري اجملتمع

 خارج أو علين بشكل األقل على عنها احلديث ميكن ال اليت الطابوهات،
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 على ميارس الذي القهر يصل اجلنسي العنف مع ألنه" األكادميي، اإلطار
 إىل اجلسد هذا وخيتزل جسدها، حدود إىل املرأة خيتزل صارخة درجة املرأة
 االختزال هذا للمتعة، وعاء جنس،لل أداة أو جنس جمرد املرأة: اجلنسي بعده

 وعلى مفرط بشكل املرأة جلسد اجلنسي البعد تضخم إىل مباشرة يؤدي
 .اخل..حياهتا أبعاد بقية حساب

 
 هاجس بوجودها تعصف ما كارثة حلول حول الوجودية خماوفها كل يفجر كما
 ولح قلق وإىل ،وسالمته البكارة غشاء حول قلق إىل يتحول ،الزواج قبل املرأة

 هروب على يطلعنا الواقع جند لذا" ،الرجل إعجاب حيازة على اجلسد قدرات
 هبا املسموح األطر خارج اجلنس مارسن  فتيات ،انتحار حماوالت أو ،وانتحار

 – والذي .عليهن تشكيالته بكل اجملتمع وعقاب رفض من خوفا ،اجتماعيا
 .الفعل نفس يف وقعوا رجال على ويتجاوز يغفر -اجملتمع

 
 أو ،تعقدا تزداد العنف أشكال بباقي مقارنة ؛اجلنسي العنف خصوصية إن

 ذكر ومبجرد أنه إذ .باملرأة اخلاص الداخلي الفضاء إىل اجتهنا كلما ،باألحرى
 تتعرض الذي التحرش، أو االغتصاب على األنظار بالرتكيز تتجه اجلنسي العنف

 حقيقة يف اآلخر هو يعترب الذي العائلي، حميطها خارج أشخاص قبل من املرأة له
 املرأة منطت الذي الزوج، خاصة املرأة ضد اجلنسي العنف فيه ميارس وسطا األمر
 املساملة اخلجولة اخلادمة أهنا على ،االجتماعية لنشأهتا األوىل البدايات منذ

 ال اليت لرغبتها، مراعاة دون ،ذلك هو أراد مىت اجلنسية رغباته لكل واملستسلمة
 .احلشمة دائرة من خرجت وإال عنها ربتع أن جيب

 
 تزداد فإهنا املرأة؛ ضد العنف عن املقدمة اإلحصائيات دقة عدم عن حتدثنا وإذا
 بعض كشفت الذي ،الجنسي العنف عن احلديث خصصنا إذا دقة عدم
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 حيث ،(أكرب خفي وما) عنها املعلن باألرقام خطورته شدة عن الدراسات
 يف أي 4551 إىل 4555 من املمتدة الفرتة خالل اجلزائرية الدرك مصاحل أحصت

 من أكثر فقط 4551 عام ويف ،باحلياء خمل فعل آالف 0 حوايل سنوات 1 مدة
فيه  املتسببة واألطراف ،وأشكاله ،صوره تعددت ؛جنسي اعتداء حالة 6606

 للمرأة العائلي احمليط داخل الفضاءات كافة يف يظهر اجلنسي العنف وبالتايل
 أو التحرش االغتصاب، للزوجة، اجلنسي االنتهاك: أشكاله ومن ،وخارجه
 يف التدقيق خالل من اجلنسي العنف تعريف يف وسندقق اجلنسية، املضايقة
 . 1مظاهره

حالة عنف ضد  589.6مت تسجيل  كما تشري إحصائيات الدرك الوطين اجلزائري:
حسبما   4102سنة  من األوىل أشهرعرب خمتلف واليات الوطن خالل التسع  ،النساء

 2.كشفت عنه عميد الشرطة رازم كنزة لدى مديرية الشرطة القضائية
 
 االعتداءات ضحايا مساعدة مركز يعرف: الجنسية المضايقة أو التحرش -6

 اإلنسان، حبق يصدر جنسية طبيعة ذي فعل كل" بأنه: اجلنسي التحرش اجلنسية
 أو الشفهي الشكل يتخذ مباشر، غري أو مباشر بشكل أنثى، أو كان ذكرا

 تعويض يتم وبالتايل واالستقرار باألمن يشعرون ال أشخاص عن يصدر اجلسدي،
 يعتقد اليت الضحية املعتدي خيتار إذ لآلخرين، ومضايقتهم سيطرهتم بغرض ذلك

 منظمة ختتصر األساس هذا وعلى ضعيفة، وهنا استخدم مصطلح اجلندر، أهنا
 الطبيعة ذات السلوكيات كل" كونه: يف اجلنسي التحرش تعريف الدويل العمل

 إىل لتنتهي باللمس تبدأ خمتلفة، أشكال على يكون فيها، املرغوب غري اجلنسية
 3اجلنسي. االتصال

                                                           
1

 http://radioalgerie.dz/news/ar/article/20141124/20575h30مارس6302على الساعة يوم 

00533 
 2 op.cit. 
3
  Op.cit. 

http://radioalgerie.dz/news/ar/article/20141124/20575hيوم
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يؤدي  والذي ،نظرا  الرتباط العنف املعنوي الذي ميارس ضد املرأة: عنف القانون -2
دي بالنتيجة واليت تؤ  ،إىل إخضاعها وقهرها بتطبيق القوانني التمييزية ضدها

بني  ،أردت إيراد هذا الشكل من أشكال العنف ،العنف اجلسدي واجلنسي إىل
 ،واجلسدي، حيث ختضع النساء يف بالدنا للعنف بسبب القوانني العنف املعنوي

 ،ومرورا  بقانون العقوبات وانتهاء  بقانون األحوال الشخصية ابتداء  بقانون اجلنسية
وذلك يف مواضيع الزواج والطالق  ،ييز ضد املرأةأشكال التم األخري؛ أفظعهذا 

واحلضانة والوالية واإلرث، حيث يعترب تزويج البنت بسن مبكرة من أشد أنواع 
 ،كما يعترب تعدد الزوجات والطالق التعسفي بدون علمها وإرادهتا .العنف قسوة

ومنع  ،فتعاين من مشاكل النفقة واحلضانة ،القانوين من أبشع أشكال العنف
ويأيت قانون العقوبات ليكرس  ،حرماهنا من حقها باإلرثو  ،سفرها مع األوالد
 ،الرجل من العقوبة إذا قتل أو قام بإيذاء زوجته حيث يعفى، التمييز ضد املرأة

أو اخللوة مع رجل  ،الزنا املشهود أو أخته يف حال ،أو أحد أصوله وفروعه
والريبة، كما أن املرأة  شكوبوضع مريب، ويستفيد من العذر املخفف جملرد ال

داخل بيت الزوجية أو  الزانية تعاقب بينما ال يعاقب الزوج إال إذا ارتكب الزنا
 .1 اختذ له خليلة جهرا

 ويشمل:: العنف في إطار المجتمع  -0
واملضايقة والتعدي يف أماكن العمل ويف  ،والتعدي اجلنسي ،االغتصاب• 

  املؤسسات التعليمية وأي مكان آخر.
 الجتار يف النساءا• 
  إرغام النساء على ممارسة البغاء• 

                                                           
1
  Op.cit. 
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االغتصاب وغريه من االنتهاكات على أيدي اجلماعات و  العمل القسري• 
 املسلحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ميكن اختصارها فيما يلي أسبابناك عدة ه: المرأةالعنف ضد  أسباب رابعا:

 
يواجهه الفرد أو األسرة فاخللل املادي الذي  :األسباب االقتصادية  -1

الذي ينعكس على املستوى املعيشي لكل من الفرد  ،والتضخم االقتصادي
حيث يكون من الصعب احلصول على لقمة العيش واحلياة  ،أو اجلماعة

القتصادية تعد من املشكالت ا ،اليت حتفظ للفرد كرامته اإلنسانية ،الكرمية
 جام غضبه على املرأة ويصب ،عنيفا ن يكوناليت تضغط على اآلخر أل

وتزايد نسب  ،املرأةللعنف ضد  األسبابباملائة من اخطر  31 البطالة)ف

 

المادي  أشكال العنف

ضد المرأة والرمزي   

 

اعتداء 

تشريعي 

 قانوني

اعتداء 

 اقتصادي
اعتداء 

 اجتماعي
 اعتداء

 نفسي
اعتداء  

 جنسي

الضرب، التهديد، قطع صلة الرحم، االحتقار،  

الزواج المبكر، القهر على  الشتم، منع اإلرث،

  الزواج..الخ

 ر
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العطل عن العمل ساهم بصفة مباشرة جدا يف استفحال ظاهرة العنف 
 .1بصفة عامة(

مع كثرة  األسرةواخنفاض دخل  األسريةاخلالفات  :االجتماعية األسباب -0
 أنيف  29مة الصحة العاملية عام عليه منظ أكدتوهذا ما  ،أفرادهاعدد 
 كثرة  اخلالفات،  إىليؤدي االجتماعية و  تصاديةاالق األحوالسوء  وأتردي 

  2ومنهم الزوجة. األسرة أفرادسوء املعاملة بني  إىلوهذا يؤدي  األزواجبني 
للتنشئة االجتماعية دور كبري يف منو الطفل منذ الطفولة  تربوية: أسباب  -9

احلياة وعلى امتداد  إىلمنذ خروجها  األنثىارس ضد فالعنف مي املبكرة،
كلما  القهر واملعاملة املتشددة، أساليبوتزداد  ،األوىلسنوات التنشئة 

التمييز  وأشكالصور  أولوان  ،األنثويةتقدمت يف السن وتفتحت مالحمها 
هناك دراسة - ،(األنثى)ظاهرة تفضيل الذكر عن  واألنثىبني الذكر  اجلائر،

 األسرةداخل  -3- ة حول هذه الظاهرة اجلاهلية جبامعة سطيفمتوفر 
يف املرتبة الثانية بعد الذكر وفقا للثقافة املعمول  تأيتدائما  فاألنثى  ،الواحدة
مساواة بني الذكر  الل املقصود من هذا "اىنواملع املوروثة، األسرةهبا يف 
اطفها وتبقى هذه عن رغباهتا وعو  اإلفصاحجيوز هلا  حىت البت ال "واألنثى
وكما يقول املثل  عرضة لكالم الناس. أصبحت وإال ،سرية للغاية األمور

 .3الشعيب "داري تسرت عاري:.....البنت  قربها  بيتها 

نفسية وشخصية ،واملعىن  ألسباب  املرأةيعود العنف ضد  نفسية: أسباب -4
 ضاألمرا مثل: ،أشكالهحاالت العنف بكل  إىل أدتهناك عوامل نفسية 

يسمى الوسواس  والتشكيك   ..ومااإلحباطالنفسية والعقلية كالقلق واخلوف 

                                                           
 96ص مرجع سبق ذكره، ،دوح أبوخالد كاظم و  مديحة احمد عبادة -  1

2
 .21المرجع نفسه، ص  -   

http://revues.univ-ouargla.dz/idex.php/164-revue-des-sciences-sociales  (0،6)  
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 وهي عوامل ذاتية ترتبط بشخصية الفرد ذاته، العالقات الزوجية. أمريف 
 .كاحلب بني الزوجني )كلما زاد قل العنف والعكس صحيح(

كاجلهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع اآلخر وعدم   األسباب الثقافية: -5
مه وما يتمتع به من حقوق وواجبات تعد عامال أساسيا للعنف. وهذا احرتا

اجلهل قد يكون من الطرفني املرأة والشخص الذي ميارس العنف ضدها. فجهل 
وجهل اآلخر هبذه احلقوق من جهة أخرى قد  ،املرأة حبقوقها وواجباهتا من جهة

يف لألسر يؤدي إىل التجاوز وتعدي احلدود. فضال عن تدين املستوى الثقا
باألخص إذا كانت الزوجة هي  ،واالختالف الثقايف الكبري بني الزوجني ،ولألفراد

 ؛األعلى مستوى ثقافيا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له
فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن املناسبات اليت ميكن انتقاصها 

وما يفرزه  ؛ذن التخلف الثقايف العامإ واستصغارها بالشتم أو االهانة أو الضرب.
الواجب أن ينهض على أكتاف  ،من جهل مبكونات احلضارة والتطور البشري

ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع احلياة اهلادفة  ،املرأة والرجل على حد سواء
1.يعد سببا أساسيا من أسباب العنف ضد املرأة ،واملتقدمة

 

 ،كاالزدحام  ،يئية اليت تضغط على اإلنسان: فاملشكالت الباألسباب البيئية -6
فضال عما تسببه  ،وزيادة عدد السكان ،وضعف اخلدمات ومشكلة السكن

كتوفري   ،إذ ال تساعده على حتقيق ذاته والنجاح فيها ،البيئة من احباطات للفرد
كل ذلك يدفعه دفعا حنو العنف ليؤدي إىل انفجاره   ،العمل املناسب للشباب

 .ال وهي املرأةأمنه  ضعفأعلى من هو 

 
 
 

                                                           
1
 Op.cit. 
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 خاتـمة:
حيث  ،خطري على كل املقاييس للحقوق اإلنسانيةإن العنف ضد املرأة انتهاك 

مثل احلق يف احلياة واألمن ، ب يف جتريدها من حقها الذي فرضته، الفطرةيتسب
الشخصي واحلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف السكن واحلقوق األخرى 

يف توزيع  ذا التعنيف وضع املرأة يف التبعية على استمرار التفاوتمقابل الواجبات. ه
املرأة "وهنا كان من الواجب علينا مجيعا التعاون والتساند  القوى اجلنسني الرجل و 

لعالج هذه اجلرمية ووضع حل هلا، فيجب أن تصاغ قوانني ردعية وقوية لالقتصاص 
 ،م تكرار العنف املنفذ ضد املرأةمن فاعل اجلرمية وعقابه بطريقة تسمح لنفسه بعد

ميكن أن نتقدم إىل األمام ولو خطوة  ال ،واملرأة، فمن دون قانون حيمي اإلنسان
ولن يكون حل أو نفع أو نتيجة اجيابية لو بقينا يف كتابة الندوات وامللتقيات  ،واحدة

هما واحلديث يف اجناز الكتب واملصادر اليت تتكلم مطوال عن العنف ضد املرأة وم
وعليه يف هذه اخلامتة القصرية ينبغي األخذ  بلغت هذه الكتابة من الكلمات عتيا.

كذا  اقرتاحات وحلول الباحثني بالتوصيات واالقرتاحات املشري إليها سالفا و 
 األساتذة الذين ناقشوا القضية بإسهام و أكثر توضيح.و 

املفتاح احلقيقي ن التوصيات اليت مت صياغتها هي ، فإسبق وباالعتماد على ما
 لتخفيف العنف ضد املرأة. 

 يف اجلزائر: املرأةملواجهة العنف ضد  مقترحات وتوصيات
  باعتبار  ،حقا وواجبا اإلسالميةوفقا ملا شرعته الشريعة  املرأةصياغة حقوق

 وما ،واالبتعاد عن كل الشبهات الغربية ،لثقافة الوطنيةل امصدر  اإلسالم أن
اجلزائرية  املرأةاليت سامهت يف تشويه  األخريةه هذ .اإلنسانيسمى حقوق 

 .األجدادعتها الطيبة املوروثة عن مسو 
  طيبة. امرأة وتربويا وثقافيا...اخل حىت نضمن أخالقيا املرأةتوعية 
 البد من تعزيز ضمان وصول املرأة إىل العدالة بطرقها كافة. 
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 ت من وضمان أن ال يتمتع مرتكبو العنف ضد املرأة بفرصة اإلفال
 العقاب.

  إجياد آليات مناسبة حلماية املرأة من العنف بصوره املتعددة على سبيل
 املثال تسهيل اتصال الضحايا من النساء مبراكز للحماية رمسية وطوعية.

 وحبقوق املرأة خاصة وعلى نطاق  ،التوعية والتثقيف حبقوق اإلنسان عامة
 .واسع

 اليت تعىن بشؤون املرأة  السيما ،تشجيع عمل املنظمات غري احلكومية
وما بني املؤسسات احلكومية  ،وهتيئة الوسائل املناسبة للتعاون ما بينها

 للتنسيق معها.
 والقضاء على األمية القانونية داخل اجملتمع ،نشر الثقافة القانونية. 

 
 المراجعالمصادر و قائمة 

 المصادر:  
 القرآن الكريم

 الحديث الشريف:
 

 القواميس:
دار  اجمللد التاسع، ،لسان العرب ور أيب الفضل مجال الدين اإلفريقي املصري،بن منظا

 .0262 بريوت، صادر،
 

 الكتب:
الوراق  ،0ط العنف والتمييز ضد المرأة، أشكالالقضاء على كافة  أمحد مجعة، .0

 .3109 ،األردن للنشر والتوزيع،
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وراه، كلية العلوم ، أطروحة دكتالمرأة والعنف في المجتمع الجزائريقنيفة نورة،  .3
اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 

3112/3101. 
العنف ضد المرأة،دراسات ميدانية حول  دوح، أبووخالد كاظم  مدحية امحد عبادة .2

 ،مصر القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع،، 0ط  ،العنف الجسدي والعنف الجنسي
3112. 

دار املعرفة اجلامعية  طبع  د ط، ،رؤية سوسيولوجية األسريالعنف  حممد عباس، منال .9
 .3100مصر ، ،اإلسكندرية نشر توزيع،

دار  ،0ط الثورة، إرهاصات ،مشكالت الحضارة :في مهب المعركة مالك بن نيب، .1
 ،وزيعوالنشر والت لإلعالمامللكية  دار الفكر املعاصر، دار الفكر بسورية، الفكر باجلزائر،

 .0220 ،اجلزائر

 ،الدين والعنف العنف السياسي، العنف االجتماعي، العنف المقنع: ،ندا ذبيان .6
 .3102 سوريا، ،دمشق يع،سسة رسالن للطباعة والنشر والتوز دار مؤ  دط،

 
  لمقاالت من االنترنيت:ا -ثالثا

م اإلنسانية ،كلية اآلداب والعلو المرأة والعنف في المجتمع الجزائري برامهة نصرية،-
على الساعة:  3106مارس  2تصفح بتاريخ:  جامعة باجي خمتار عنابة )اجلزائر(.،واالجتماعية

 انظر املوقع: .05.11
http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/164-revue-des-sciences-sociales 

http://radioalgerie.dz/news/ar/article/20141124/20575h 
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 :مقدمة
وقد عرفت املرأة  ،جا عن طريق الزو  "رأةـل وامـرج"بنيت اجملتمعات البشرية من ثنائية 

 ،يةمثل االختالف يف الطبيعة الفيزيولوج ،باختالفاهتا عن الرجل يف عدة جوانب
نتج عنه تقسيم  واالختالف من حيث الطبيعة السيكولوجية على سبيل املثال، هذا ما

  بسيط للمهام اليت يقوم هبا كل منهما.
 

ف، ففي اختالوأكثر تطورت احلياة وأصبحت أكثر تعقيدا،  ؛ومع تطور اجملتمعات
يف البيت كانت غالبية النساء ماكثات   ،جمتمعاتنا العربية ومنها اجملتمع اجلزائري
من الطهي والتنظيف وتربية وإجناب األبناء.  ،تنحصر أعماهلن يف الدور التقليدي هلن

فاستطاعت الفتاة  ،أخذت الدولة على عاتقها جمانية التعليم ،ومع استقالل اجلزائر
خيفى  وال ،وأصبحت إىل جانب الرجل يف العمل خارج البيت ،االلتحاق باملدارس

بل طالت املرأة املاكثة يف البيت  ؛متس املرأة العاملة فحسبعنا أن حاالت العنف مل 
 .أيضا، ومع تزايد ضغوطات احلياة وتعقيداهتا تزايدت حاالت العنف ضد املرأة 

 .األسرة، العنف، اجملتمع الكلمات المفتاحية:
 

 
 

 لحياة بلقرةزين ا
 علم اجتماع تنظيم وعمل -طالبة دكتوراه 

سطيف -جامعة محمد لمين دباغين   
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 مفاهيم أساسية: -أوال
 اجملتمع اليت ترعى املؤسسة الرتبوية األوىل يف :تعرف األسرة بأهنا تعريف األسرة:/1

عن طريق ما يعرف بالتنشئة  ،وتعمل على تنشئتهم وتطبيعهم اجتماعيا ،أبنائها
  1.االجتماعية

رار ضيعرفه "هورنستني" على أنه سلوك موجه البتالء آخرين بأ :تعريف العنف/2
 .2بدنية أو تدمري ممتلكاهتم 

سق املكون من الفعل اجملتمع عبارة عن الن نأيرى"ماكيفر" /تعريف المجتمع: 0
واإلجراءات املرسومة، ومن السلطة واملعونة املتبادلة ومن كثري من التجمعات  واملوضوع

 . 3واألقسام وشىت وجوه ضبط السلوك اإلنساين واحلريات
 

 التاريخ: المرأة عبروضعية  -ثانيا
 املاضي، ال ميكن بأي حال من األحوال معرفة حال املرأة اليوم إال بعد معرفة حاهلا يف

 :4ومن هنا نستعرض التايل
الفرعوين حقوقها  نالت املرأة املصرية يف العصر المرأة في مصر الفرعونية: .5

فتاريخ مصر  ومتتعت مبكانة مرموقة حىت وصلت إىل رتبة اآلهلة، بأنواعها املختلفة،
وتقام ألعيادهن حفالت  القدمية حافل باآلهلات الالئي كن يقدمن إليهن القرابني،

                                                           

األدوار _المرض 21األسرة على مشارف القرن عبد المجيد سيد منصور، زكريا أحمد الشربيني:  5
 .42ص .4333القاهرة،  ،5ط ، دار الفكر العربي،النفسي_المسؤوليات

اإلسكندرية،  ،5ط الجامعية، ، دار المعرفةالمرأة والقيم في المجتمعات العربية محمد عبده محجوب: 4
 .429ص  ،4355

: مؤسسة شباب الجامعة، علم االجتماع مفهومات، موضوعات، دراساتغريب عبد السميع غريب:  0
 . 50، ص 4334اإلسكندرية، 

 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة المرأة والمجتمع دراسة في علم اجتماع المرأةحسين عبد الحميد أحمد رشوان:  2

  .66، ص 4566، اإلسكندرية، 4طوالنشر، 
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واجلمال،  والكفاية، واحلصاد، واحلب والسماء، واحلقول، ومنهن آهلة العدل، رائعة.
وكان للمرأة يف العصر الفرعوين نصيب   .الوالدةواملوسيقى، و  واخلصب، وآهلة السرور،

فإذا مات امللك عن ذرية كرباها بنت  كبري يف تويل العرش إذا كانت من الطبقة العليا،
 1أصبح العرش من نصيبها.

يعترب اآلشوريون من أقدم الشعوب اليت أخضعت المرأة في بابل وآشور:  .4
النساء للحجاب، وذلك ما أكدته احلفريات يف آشور القدمية حيث عثر على لوحات 

حتتوي على قواعد قانونية أقدم من ذلك  ،طينية ترجع إىل القرن الثاين عشر قبل امليالد
 ها نرى بيانا مفصال عن نظام احلجاب،عهدا. ويف إحدى فقرات اللوحة األوىل من

نلمس منه أن احلجاب كان مطبقا على احلرائر دون اإلماء والعواهر والداعرات. بل  
 كانت توقع على األمة أو العاهر اليت تتحجب عقوبات شديدة.

يف اهلند تضع املرأة  كانت جمموعة شرائع )مانو(المرأة في الهند القديمة:  .0
بل هي تعترب جسدا يوشك أال يكون هلا  عتد هبا يف اجملتمع،ي يف مكانة منحطة، وال

سواء أكان أبوها أم زوجها أم  فلم يكن للمرأة حق مستقل عن حق وليها، روح.
فإذا انقطع هؤالء كان عليها أن تنتمي إىل رجل من أقارب أبيها أو زوجها يف  ولدها،

فليس هلا  ة طوال حياهتا،وكان لزاما أن ختضع لتصرفات هذا الويل، فهي قاصر  النسب.
فلم يكن هلا مال  اعرتاض على ما يقطع يف أمرها حىت يف أخص شؤون حياهتا،

 ومل يكن للمرأة حق يف احلياة بعد وفاة زوجها، وال رأي جبانب رأيه. مستقل عن ماله،
 وأن حترق معه حية على موقد واحد. بل جيب أن متوت بعد موت زوجها،

 ية:المرأة في الحضارة الصين .4
ذهب كونفشيوس احلكيم إىل ضرورة الطاعة العمياء من املرأة للرجل ومن احملكوم 

وقد مسيت املرأة يف كتب الصني  وهذا اللون من الطاعة عبادة. للحاكم عن رضا تام.
فهي شر يستبقيه الرجل مبحض  اليت تغسل السعادة واملال. القدمية "باحلياة املؤملة"

                                                           

(.67_60ص ) المرجع نفسه،  0   
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حىت كان  ولو بيعا كبيع الرقيق واملتاع، قة اليت يرتضيها،ويتخلص منه بالطري إرادته،
 .5401بالصني زهاء ثالثة ماليني جارية عام 

 المرأة عند اإلغريق: .5
فكانت يف بيتها رهن  ،كان قدماء اليونان حيرمون على املرأة حق التصرف واالختيار

رأة مبغادرة وكان اليونان ال يسمحون للم ويف منزل زوجها طوع أمره. إرادة الرجل،
يف انتظار  ،سحاملكنس، و الو  طبخ، وتربية األوالد،الو  ،املالبس غسيلألجل  البيت

فكانت  وكان اإلغريق ينظرون إىل املرأة كمتاع، وصول الزوج صاحب اإلدارة والقوة.
أو من يلي  أو أخيها، فهي قبل الزواج ملك ألبيها، تدخل ضمن ممتلكات ويل أمرها،

فمن حق الزوج على زوجته أن يعرضها يف  واج ملك لزوجها،وهي بعد الز  أمرها.
 1جيوز هلا أن حتصل على الطالق. كما ال السوق للبيع والشراء،

كما سلبها احلرية واملكانة يف كل ما  وقد سلب القانون اليوناين حقها يف املرياث،
فلم  لتعليم،هذا ومل يتح للمرأة اليونانية فرصة الثقافة وا يرجع إىل حقوقها املدنية.

 .تعرف القراءة والكتابة
 المرأة في الشرع الروماني: .6

بعكس ما كانت عليه  ،حريتها يف القانون الروماين حصلت املرأة الرومانية على بعض
ويتمثل ذلك يف حقها يف اخلروج للقيام بالزيارات ولشراء حاجياهتا  املرأة اإلغريقية.

شرط أن حتصل على إذن مسبق من وذلك ب أن تتعرض ألي رقابة أو حراسة،دون 
 زوجها إذا كانت متزوجة أو من ويل أمرها إذا كانت عزباء.

وإمنا كانت ختضع لوصاية صاحب السلطة  ومل يكن للمرأة أي شخصية قانونية،
ذلك أن األنوثة كانت تعترب أحد األساليب األساسية النعدام األهلية يف  عليها.

 ثل الصغري واجملنون.مثلها يف ذلك م القانون الروماين،

                                                           
  (.44-69المرجع نفسه، ص)  1 
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أموال  امتلكت ماال أضيف إىلفلم يكن للبنت حق التملك، وإذا  ؛أما األهلية املالية
 يؤثر يف ذلك بلوغها وال زواجها. وال رب األسرة،
  المرأة عند اليهود: .1

فكانوا يضعوهنا يف مرتبة  وقد عانت املرأة يف ملة إسرائيل من الذل واهلوان والتحقري،
وليس هلا أخيها، وهي دون مرتبة  ن خيول ألبيها حق بيع ابنته القاصر.وكا اخلادم،

 حق يف املرياث إذا كان هلا إخوة ذكور.
فكل ما تلمسه من الطعام أو كساء أو  وكانت املرأة وهي يف احمليض جنسة يف البيت،

وإذا ولدت املرأة يف الشريعة اليهودية تبقى سبعة أيام غري  إنسان أو حيوان ينجس.
وحيظر عليها  مث متكث الستكمال طهارهتا الثة والثن يوما بعد الوالدة، اهرة،ط

 وإذا وضعت األم أنثى فيلزمها ضعف املدة. دخول املعابد مدة أربعني يوما.
 المرأة في الجاهلية العربية: .8

عند الرومان.  كانت للمرأة العربية يف العصر اجلاهلي مكانة مل تكن تتمتع هبا املرأة
كالالت والعزى ومناة اليت ورد   ،ت آهلة العرب وأصنامهم تسمى بأمساء األنثىفقد كان

 ذكرها يف القرآن.
وكان العرب ينادون  وعرف عن العرب تلقيب نسائهم بلقب األم منسوبة إىل ابنها.

أو بلفظ األب منسوبا إىل ابنته، مما يدل  منسوبا إىل أمه، االبنبعضهم البعض بلفظ 
فاملرأة  يرهم لدور املرأة ومتجيدهم لعاطفة األمومة بصفة خاصة.على ما كان من تقد

 يف العصر اجلاهلي كانت تتمتع ببعض احلرية الناجتة عن الثقة يف سلوكها االجتماعي،
اليت جسدت مدى  ،مما خوهلا حق املسامهة يف النشاطات احلربية والعسكرية

العرب وإن كانت هذه نظرهتم  غري أن شجاعتها يف احلروب واملعارك القبلية والغزوات،
 1كانت ختضع لسلطة أبيها أو لزوجها خضوعا مطلقا.  ؛فإهنا مع ذلك للمرأة،

                                                           

  .41المرجع نفسه، ص 7
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إذ كان األب يسارع يف األيام األخرية اليت  ،فقد عاىن اجملتمع اجلاهلي من وأد البنات
وحني  ينتظر فيها املولود حبفر حفرة جبانب املوضع الذي تقيم فيه األم احلامل،

 ذكرا أخذه إىل بيته.وإن كان ، أهنا أنثى يقذف هبا حية ويهيل عليها الرتابيكتشف 
ومن العادات  كان من أبشع أنواع العنف الذي ارتكبه البشر،  ؛إن العنف يف اجلاهلية

جند نكاح االستبضاع واختاذ احلرائر من  ،السيئة اليت كانت يف اجلاهلية ضد املرأة
 1هبم وتبادل احلب معهم يف السر. باالتصالوذلك  ،النساء األخدان من الرجال

 المرأة في الشريعة اإلسالمية: .4
 وأصبحت ال بلغت املرأة املسلمة بفضل املبادئ اليت أتى هبا اإلسالم مكانة عظمى،

واملسؤوليات  الفيزيقية بني الذكر واألنثى، االختالفاتختتلف عن الرجل فيما عدا 
والنساء معافات من بعض الواجبات الدينية  الرجل. املالية اليت تبقى دائما على عاتق
أو أما، أو  أو زوجة، أو أختا، سواء كانت بنتا، ،مثل مسؤولية إعالة نفسها فهي

 تقع هذه املسؤولية على عاتقها. جدة، ال
وجعل هلا شأنا ملحوظا يف احلياة والشؤون  وأقر هلا حقوقا، ويرفع اإلسالم مقام املرأة،

 واشرتكت يف اجلهاد واحلروب، بل أجاز هلا تولية منصب القاضي، ،العامة واإلدارة
وتولت يف بعض األحيان مركز الصدارة والتوجيه. والعمل من وجهة نظر الدين 

وقد كانت املرأة تداوي اجلرحى واملرضى  اإلسالمي فريضة على كل مسلم ومسلمة.
 بعيدة عن ميدان القتال.

 
 
 

                                                           

دار  ،في المجتمع تحت أضواء السيرة النبوية لعنف الجسدي ضد المرأة ومكانتهاامروة شاكر الشربين:   0
 .43ص  .4331 ، القاهرة،5ط الكتاب الحديث،
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 ظريات العنف:ن -ثالثا
نف ظاهرة مركبة متعددة املتغريات، وال ميكن تفسريها مبتغري أو عامل واحد يعترب الع 

حاول عدد من الذين اهتموا بدراسة أشكال العنف تفسري أسبابه . ولذلك فقد 1فقط
والبحث عن العوامل الظاهرة واملختفية اليت وراء هذه األشكال، نتج عن هذه 

 :2بعض منها فيما يليمن النظريات، وسنستعرض ال احملاوالت عدد كبري
 "فرويد"عند ذكر هذه املدرسة، البد من اإلشارة إىل مدرسة التحليل النفسي: . 1

فهو الذي وضع أسس هذه املدرسة، وألنه تأثر كثريا بالنظريات اليت كانت تسيطر 
،ركز"فرويد" على فإن الداروينية بارزة يف أعماله ؛على التفكري العلمي يف عصره

وأرجع العدوان  جية الوراثية يف شكل سيطرة الغرائز والدوافع واحلاجات.البيولو  العوامل
لغريزة املوت واليت تتقاسم وغريزة حب احلياة السيطرة على مجيع النزوات البشرية، 
وعليه يبدو العدوان كخاصية بيولوجية ويصبح استجابة طبيعية، لكن ال بد من 

يقلل بعضها من قوة تأثري  ؛يل النفسياإلشارة أن تطورات كثرية حدثت يف جمال التحل
 .3اخلصائص الوراثية ويفسح اجملال لتأثري عوامل من البيئة 

 
تتمثل جوانب القوة يف نظريات التحليل النفسي للعدوان بأهنا تقدم تفسريا واضحا 

وهي بذلك موجودة يف  خاصية متتد جذورها إىل الطبيعة البشرية. ؛فالعدوان للعنف،
ر إذا اعرتض نشاط الفرد أو حىت احليوان، املتمثل يف سلسلة من وضع كمون، وتثا

فإهنا تأخذ  ؛وعندما تستثار نزوة العدوان االستجابات املوجهة حنو هدف معني،
ويف هذه احلالة يصبح العنف استجابة طبيعية   أشكاال متعددة من بينها العنف،

                                                           

، جامعة نايف العربية للعلوم العنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائريةدريدي:  فوزي أحمد بن 4
  590، ص4331األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية العنف العائليمصطفى عمر التير:  10
  .65، ص6557السعودية، 
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يفعله اجملتمع ال يتعدى ويصبح ما ميكن أن  كغريها من االستجابات الطبيعية للفرد.
بعض الربامج اليت تستهدف تشجيع الفرد على التسرت على نزواته العدوانية وحفظها 

وتصبح  واإلحجام عن التعبري عنها يف شكل فعل من أفعال العنف يف الداخل،
معدالت العنف املنخفضة مؤشرا على جناح هذه الربامج اجملتمعية، وبنفس الكيفية 

 رتفعة للعنف فشل نفس الربامج.تعكس املعدالت امل
 

ولعل ما يؤخذ على هذه النظرية هو أن حتليالت هذه النظرية ال تستند إىل بيانات 
مستقاة من الواقع، فهي مقامة أساسا على جمموعة من املسلمات واملقوالت اليت ال 

 ألهنا طورت يف شكل مقوالت ميكن اختبارها وتعريضها للتجربة أو مقارنتها بوقائع،
فلسفية ومل تنب على ضوء بيانات ميكن مشاهدهتا، فالقول بأن العدوان ال حتركه إال 

جيعلنا نتوقع نفس االستجابة من خمتلف األفراد الذين يتعرضون لنفس  ؛دوافع غريزية
 املثريات.

سلطت النظريات اليت تنضوي حتت ما ميكن تسميته المدرسة السلوكية: . 2
غريات املوجودة على البيئة، وبالطبع تشغل العوامل باملدرسة السلوكية على املت

ردود الفعل على ما  كأحداالجتماعية حيزا كبريا منها، تطورت نظريات هذه املدرسة  
تدعو إليه نظريات التحليل النفسي، لذلك فإن احملاوالت األوىل لتطوير نظريات 

ي وبيان جوانب قامت على توجيه النقد ملدرسة التحليل النفس ،املدرسة السلوكية
  .ضعفها

 
وجزء كبري من  إن غالبية املنتمني هلذه املدرسة يوجهون عناية كبرية للبحث اإلمربيقي،

سنكتفي  الباحثني وخصوصا من علماء النفس التجأ إىل التصميمات التجريبية.
باستعراض ومناقشة أهم مقوالت نظرية اإلحباط والعدوان اليت تقدم فروضا مفيدة 

 العنف ومسرية تطوره. لشرح أسباب
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وميكن تلخيص ذلك بالشكل التايل: كل شكل من أشكال العنف تسبقه حالة 
عدوان، وكل شكل من أشكال العدوان يكون مسبوقا حبالة إحباط حدد فريق 

مثال يعين حالة من عدم  فاإلحباط البحث معاين واضحة للمفاهيم املستخدمة،
حيول بينه وبني الوصول إىل هدف  ،رضحتدث عندما يعرتض طريق الفرد عا ،الرضا

اهلدف يف هذه احلالة من النوع الذي ميكن  حمدد يبدأ يف السعي للوصول إليه.
مث إن التدخل بني نشاط الفرد املتجه حنو حتقيق النجاح الذي حيدث  الوصول إليه،

إىل التوقف غصبا عن  -وهو تدخل فعلي - ويؤدي التدخل بعد البدء يف النشاط،
ومجيع األمثلة املستخدمة يف التجارب   فرد قبل جناحه يف الوصول إىل اهلدف،أنف ال

كانت تعتمد على حاالت واقعية من التدخل الفعلي للحيلولة بني نشاط الفرد 
 والوصول إىل اهلدف.

بصفة عامة: سلوك يهدف إىل إيقاع األذى باآلخرين أو ما يرمز له، وقد نف عال
. أما بالنسبة هلذه النظرية فإن العنف ليس هو 1عيايكون هذا العنف فرديا أو مجا

  النتيجة الضرورية لكل نزوة.
والعنف بانتشار واسع بني  اإلحباطحظيت نظرية  مدرسة التنشئة االجتماعية:. 0

ملهتمني لكنها ال تصلح لتفسري بعض مظاهر العنف.وقد جاءت مدرسة ا الباحثني
أي أن يكون مكتسبا.كما توجد  ،العنف ماعية بفكرة إمكانية تعليمالتنشئة االجت

 ثقافات تتضمن حتذيرات ضد العنف و أخرى تشجع عليه.
تقدم برامج التدريبات العسكرية دليال واضحا ملا ميكن أن يفعله التعليم لتقوية املواقع 

وتوفر حاالت الصدام املسلح بني اجليوش والفرق املسلحة دليال واضحا  املثرية للعنف،
كما أن مشاعر التمييز العنصري أو الديين ال  لنوع من الربامج التعليمية،لنجاح هذا ا

ولكنه يتشرهبا خالل عملية التنشئة االجتماعية، وأجريت جتارب كثرية  تولد مع املرء،
                                                           

، جامعة نايف العربية للعلوم العنف لدى الشباب الجامعيتهاني محمد عثمان منيب، سليمان عزة محمد:  54
  .54، ص 4331األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية،
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حول هذا اجلانب خصوصا يف بعض اجملتمعات اليت هلا تاريخ طويل مع األشكال 
 1املتعددة للتمييز والتعصب.

 
اهر العدوان والعنف توجد بشكل واضح يف بعض الثقافات أو يالحظ أن مظ

وقد لفتت احلقيقة انتباه  الثقافات الفرعية وتكاد ال توجد بتاتا يف ثقافات أخرى،
فقد اندهش الكثري منهم والذي جاء من ثقافات غربية  الباحثني يف علم اإلناسة،

تمتع هبا أعضاء القبائل اليت بالدرجة العالية من املساملة واهلدوء وضبط النفس اليت ي
ويف نفس الوقت  مسوها البدائية وكانت تسكن اجلزر واملناطق الداخلية يف الغابات،

وحيث حتتل  أكد عدد من الباحثني يف اجملتمعات اليت هبا معدالت اجلرمية عالية،
إن بعض الثقافات الفرعية يف نفس  جرائم العنف نسبة كبرية من جمموع اجلرائم،

حبيث تتضمن الثقافة الفرعية قيما   ع مسؤولة عن غالبية أحداث العنف فيه،اجملتم
 2كثرية متجد العنف وحتض عليه.

 
 أسباب العنف:  -رابعا

 :3ومن األسباب املؤدية للعنف جند ما يلي
 .عدوان جنسي جتاه الزوجة ووجود عنف جتاه األطفال 
 ملكانة املهنية الدنيا واخنفاض الدخل.ا 
  التعليم وقلة الشعور بتوكيد الذات.اخنفاض مستوى 
 .مشاهدة الزوج وهو طفل أو مراهق مظاهر عنف بني والديه 

                                                           

  .60ص  المرجع السابق، 66
  .60المرجع نفسه، ص  62
 دراسة في علم النفس الجنائي وتفسير الجريمة، ،الجريمة بين البيئة والوراثة الرحمان محمد العيسوي: عبد 60

 .409ص ،4339 ، مصر،اإلسكندرية، 5منشأة المعارف، ط
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  إضافة إىل ما تقدم ذكره من أسباب جند أسباب أخرى مثل
تعاطي  عملية التنشئة االجتماعية، الضغوطات واإلنفعاالت،

العزلة االجتماعية ونقص املساندة لألسرة،  املخدرات والكحوليات،
راعات الزوجية ونقص مهارات التواصل، الرغبة  واهليمنة اللص

 .1والتحكم والغرية الشديدة 
 

 :2مظاهر العنف في الحياة اليومية  -خامسا
 يلي: من أبرز مظاهر العنف يف حياتنا اليومية جند ما

ويظهر هذا النوع من العنف عندما يكون البناء االجتماعي  العنف البنائي: .5
وهنا تصبح البيئة اليت يعيش فيها  د مشبعا بالعنف )القوة املادية(الذي يعيش فيه الفر 

وكثريا ما تتشابك كل  يكون مبقدورهم أن يغريوها، وال األفراد عبئا يثقل كاهلهم،
لتخلق حول البشر  ،أو الوضع االجتماعي أو الثقايف ،الظروف املرتبطة بالبيئة السكنية

ظر إليها بوصفها شكال من أشكال العنف اليت ميكن الن ،سياجا من القوة املادية
ومتيل الدراسات احلديثة يف جمال العنف إىل  الكامن داخل البناء االجتماعي والثقايف.

والتدهور احلضري والعمراين  والتخلف الثقايف، ،اإلنسانيةواملعاناة  اعتبار صور الفقر،
م عن حتقيق طموحاهتم ويكبل قدراهتم ويعوقه مبثابة عنفا بنائيا ينسج حياة األفراد،

 واجنازاهتم داخل جمتمعاهتم اليت يعيشون فيها.
ويقصد به العنف الذي حيدث بني طرفني يف موقف  العنف التفاعلي: .4
فتصدر عنه  وحيدث عندما خيرتق أحد أطراف التفاعل قواعد التفاعل، تفاعل،

                                                           

 األردن، عمان، ،5ط دار يافا للنشر والتوزيع، ،العنف األسري وتأثيره على المرأةإبراهيم سليمان الرقب:  52 
 (.14_94ص) ،4353

 ،4330 ،اإلسكندريةدار المعرفة الجامعية،  ،واالنحرافسوسيولوجيا الجريمة  عبده:هاني خميس أحمد  51
 .42ص 
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ثلة ومن أبرز أم ،تصرفات شاذة فيتحول املوقف من موقف عادي إىل موقف عنيف
 والعنف اجملتمعي. العنف التفاعلي العنف األسري
حيث  يقع خارج نطاق األسرة، ويقصد به هنا كل ما أ/العنف المجتمعي:

أو  خيرج الفرد من عامل األسرة اخلاص إىل العامل اخلارجي يف الشارع،
أو املقاهي والعنف هنا حيدث عرب دائرة واسعة  أو املطاعم، املواصالت،
 من احلياة.

تركز دراسات العنف داخل األسرة يف صورهتا  لعنف األسري:اب/
 الكالسيكية على موضوعني رئيسيني مها:

 العنف املوجه ضد األطفال. -
وتركز الدراسات هنا على العنف  العنف املتبادل بني الزوجني، -

 على اعتبار أن املرأة هي األضعف يف األسرة، املوجه ضد املرأة،
وذلك ألن األطر الثقافية اجلامدة تتحيز  واألكثر تعرضا للعنف،

ويف امتالك القوة  ضدها، وتتيح للرجل تفوقا ورفعة يف املكانة
 1والسيطرة داخل األسرة.

وهي قوة ميكن أن تؤدي إما إىل  العنف قوة كبرية وبدائية يفرضها فرد على آخر،
نفسي سواء  وميكن أن جندها يف معظم حاالت املرض ال ،التخجيل أو/إما إىل الرعب

 كفعل أساسي أو كنتيجة تلقائية.
وعليه يكون العنف األسري كل عنف يقع يف إطار العائلة ومن قبل أحد أفراد 

أما أنواع العنف األسري فهي  مبا له من سلطة أو والية أو عالقة باجملين عليه. العائلة،

                                                           

 . 41.54ص  المرجع نفسه، 69
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  إشكالية العنف المشرع والعنف المدان، سامي عجم: رجاء مكي، 54

 (.94-95ص) ،4330 لبنان، بيروت، ،5ط والتوزيع،
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وكبار السن، أو اإلمهال لألطفال  سوء املعاملة متعددة نذكر منها: العنف الزوجي،
 سري يطال فئات األطفال والنساء.إن العنف األ استغالل األطفال، وبشكل عام،

 
 :آثار العنف-سادسا

 وقد يكون من الصعب حصر اآلثار ،1للعنف آثار عديدة على خمتلف فئات اجملتمع
وذلك ألن املظاهر اليت يأخذها هذا اجلانب كثرية  اليت يرتكها العنف على املرأة،

ومع ذلك نستطيع أن نضع أهم اآلثار وأكثرها وضوحا وبروزا على صحة  .ومتعددة
بل قد تتعرض لواحد  يعين أن املرأة تتعرض هلا مجيعها، )هذا ال النفسية والعقلية. املرأة

 من هذه املظاهر حسب درجة العنف املمارس ضدها(:
 فقدان املرأة لثقتها بنفسها، وكذلك احرتامها لنفسها 
 الذنب إزاء األعمال اليت تقوم هبا.شعور املرأة ب 
 .إحساسها بالعجز 
 .إحساسها باإلذالل واملهانة 
  والسالم النفسي والعقلي. باالطمئنانعدم الشعور 

 
جند الطالق، التفكك األسري، كما حيول العنف  ومن اآلثار االجتماعية للعنف

سباب اليت األ ومن االجتماعي ضد املرأة عن تنظيم األسرة بطريقة علمية سليمة.
 يلي: تدفع املرأة إىل البقاء أسرية عالقة عنيفة ما

 اخلجل من وضعهن الذي يدفعهن إىل نكران العنف.  
 .اخلوف من الرتديات اليت تنجم عن الزوج املمارس للعنف 
 .اخلوف من نبذ أسرهتا األصلية هلا 
 .اخلوف من النبذ االجتماعي 
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 طرق الوقاية من العنف: -سابعا
تحديث معه الكثري من القيم واملعايري واألهداف اجلديدة مثل التأكيد على لقد محل ال

النجاح املادي وارتفاع مستوى التطلعات، وتوسع جمال الوسائل اليت تقود إىل 
األهداف، إال أن هذه مجيعها هي يف نفس الوقت من بني العوامل اليت تساهم يف 

عد بدورها مصدرا لكثري من املشكالت رفع درجة التوترات العصبية عند الفرد، واليت ت
 . 1االجتماعية وجرائم العنف أمهها

 
 2:عولمة العنف األسري-ثامنا

ومل تفرض على جمتمع ما أو دولة بالقوة. حيث تبلورت  العوملة مل تأت من فراغ،
اعتمدهتا اجلمعية العامة  ؛األحباث والدراسات يف شكل معاهدات واتفاقيات دولية

على  ،ويف مقدمتها الدول العربية واإلسالمية وتعهدت الدول األعضاء،لألمم املتحدة 
مل تقتصر تلك املواثيق  العمل بتلك الصكوك واملواثيق وإدماجها يف تشريعاهتا الوطنية.

والصكوك على جانب من جوانب تشريعات العوملة، بل غطت كافة اجملاالت 
لشرائع اليت أسست عناصر ومن الصكوك وا االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

 العوملة يف جمال اجلنايات واالجتماعيات اليت تتصل مبوضوع حبثنا هذا وهي:
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -

 .5490يف ديسمرب  451
عية العامة لألمم العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد بقرار اجلم -

 .5422املتحدة يف ديسمرب

                                                           

 .9مر التير، المرجع السابق، ص مصطفى ع 45
جامعة نايف العربية  ،العنف األسري في ظل العولمة محمد األمين البشرى، عباس أبو شامة عبد المحمود، 46

  (.650_652ص ) ،4550الرياض، المملكة العربية السعودية، للعلوم األمنية،
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املعتمد بقرار  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، -
 .5422اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 

املعتمدة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  بشأن احلقوق السياسية للمرأة، اتفاقية -
 .5414يف ديسمرب 

 املعتمدة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم اتفاقية بشأن جنسية املرأة املتزوجة، -
 .5411لسنة  (5393)
املعتمدة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  اتفاقية بشأن احلقوق السياسية للمرأة، -

 .5410لسنة (293رقم )
املعتمدة بقرار اجلمعية العامة  ملرأة،للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا اتفاقية -

 .5404لألمم املتحدة يف ديسمرب 
 إعالن بشأن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة، -

 .5442ديسمرب الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
لألمم املتحدة يف  إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة ،الصادر عن اجلمعية العامة -

 .5420 نوفمرب
 

 ،اليت تعهدت دول العامل جمتمعة على اإليفاء هبا ،وقد تضمنت هذه النصوص الدولية
وتوفر جلميع أعضائها األمن  ،نصوصا واضحة تكفل لألسرة احلماية القانونية

والعيش يف بيئة تساعد األسرة لتكون النواة الطبيعية الصاحلة  واالحرتام واالستقرار
وقد جاءت هذه الصكوك الدولية يف جمملها تنسجم مع أحكام كافة  للمجتمع.

من قبل مجيع اجملتمعات على  واالحرتامالشرائع السماوية مما جعلها جتد القبول 
اختالف معتقداهتا الدينية. والدول العربية كعنصر فعال ومؤثر يف املنظومة الدولية  

ومل  اليت قادت إىل تبين هذه الصكوك، كانت حاضرة يف مجيع املداوالت واملساعي
 اتفاقية.تعلن أية دولة عربية حتفظها أو انسحاهبا من أية 
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 العنف ضد المرأة في الجزائر:  -تاسعا
إن املتأمل للمجتمع اجلزائري مبختلف فئاته العمرية، وكذا اختالفات عاداته وتقاليده  

ت اليت تعاين مشكلة العنف بكل وتنوعها جيد أنه ال خيتلف كثريا عن باقي اجملتمعا
 .بل وخطرا يهدد جمتمعنا اجلزائري أنواعه. حبيث أصبح هذا األخري ظاهرة

 
وباحلديث عن العنف ضد املرأة، الذي يعترب كل عمل عنيف عدائي أو مهني تدفع 
إليه عصبية اجلنس، ويرتكب بأية وسيلة كانت، حبق أي امرأة لكوهنا امرأة، ويسبب 

أو بدين أو جنسي أو معاناة، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا هلا أذى نفسي 
القبيل أو القسر أو اإلكراه، أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك يف 

، ومنه البد من احلديث عن املتسبب فيه الذي قد يكون 1احلياة العامة أو اخلاصة
ديث عن العنف املمارس يف داخل إنسانا غريبا عنا؛ إال أننا يف هذا املوضع خنص احل

األسر اجلزائرية. فاألسرة اجلزائرية كانت ممتدة ومع التطورات املتسارعة ومع تأثري العوملة 
واإلعالم بشىت وسائله مالت بوسيلة أو بأخرى إىل التفكك، أو إىل تغيري شكلها من 

ا التالؤم مع أسرة ممتدة إىل أسرة نووية، خاصة بعد خروج املرأة للعمل، فكان عليه
النمط املعيشي الذي يناسب ظروفها املهنية، وكذا التكيف مع الظروف اجلديدة لرتبية 

 األبناء، يف بيئة سريعة التغري ومعقدة الرتكيب.
 

فبعدما كان الطفل، يتلقى تربيته من الوالدين واجلدين واألعمام والعمات وحىت 
ف عليه مجيع األسر اجلزائرية إن مل اجلريان، يف إطار تربوي يكاد يكون منوذجا تتعار 

نقل كلها، أصبح يرىب من طرف الوالدين أو أحدمها، ونقصد بذلك األم يف غالب 
 األحيان. لكن كما يالحظ أن األم تفشل يف هذه املهمة الصعبة لوحدها.

                                                           

(.56_55رجاء مكي، سامي عجم، المرجع السابق، ص)  1
  



 

74 

جعل الطفل مثرة األم )املرأة(  ،أن مادام اخلالق عز وجل ،وكما نعلم مجيعنا
البد أن يتقامسا تربيته على حنو طبيعة كل منهما، وتنشئته يف جو ف ،واألب)الرجل(

اليت تؤدي إىل العنف عند ذلك الطفل نفسه  ،أسري خال من النزاعات االجتماعية
 فيمارسه بدوره على زوجته على سبيل املثال.

 
ية ومن املشكالت اليت تعاين منها األسرة اجلزائرية وجود عنف ضد املرأة، فاملرأة اجلزائر 

تعنف من قبل األخ يف األسرة، وذلك بسبب التنشئة االجتماعية لعديد األسر 
اجلزائرية وثقافتها، اليت ترى أن الذكر يغذى أحسن من األنثى، ألنه يساعد أباه 
مستقبال، أما الفتاة تكون أقل درجة منه ألهنا يف اعتقاد الكثريين من اجلزائريني 

ال عليها، مث تتزوج وال تعود لوالدها بفوائد مشروع خاسر، ألن الوالد يصرف أموا
مالية، بل حيتسب عرسها وبعض املناسبات يف بيت زوجها من املصاريف اليت تثقل  
كاهله، ويف بعض األحيان من الرجال من يعنف زوجته إىل درجة الضرب، بسبب 
مصاريف زواج ابنته أو نفاس ابنته، أو حىت من اآلباء من يعنف زوجته بسبب 

بات اليومية اليسرية. غري أن املرأة عامة واملرأة اجلزائرية خاصة، نالت من االهتمام الطل
قسطا ال نستطيع تقديره بالوفرة على حد علمنا، نظرا ألن املعاناة طالت كل النساء 

 يف العامل تقريبا، ولكن بنسب متفاوتة. 
 

دار إحصائيات على صعوبة إص ،ولقد أمجع أخصائيون يف قضايا املرأة يف اجلزائر
دقيقة حول حاالت العنف املمارس ضد املرأة يف اجملتمع اجلزائري. ودعا اجلزائريون 
حلماية املرأة من كافة أشكال العنف، حيث سجلوا وجود فراغ قانوين يف مسألة محاية 
املرأة رغم قيام اجلزائر بتعديل نصوصها، بشكل جيعل الضرب واجلرح جنحة،  خاصة 

والرتصد أو محل السالح. وعن دراسة أعدهتا وزارة األسرة وقضايا مع سبق اإلصرار 
من النساء  ةباملائ 13جاء فيها أن نسبة ، 4330املرأة، حول موضوع املرأة عام 

والعنف املمارس ضد  .مطلقات ةباملائ 1عازبات، و ةباملائ 02املعنفات متزوجات، و
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يف العمل،  ةباملائ 9األماكن العمومية، و يف ةباملائ 42، مقابل ةباملائ 29املرأة يف املنزل 
ضد املرأة حاالت عنف خطرية جدا،  ةباملائ 29يف أماكن أخرى. ونسبة  ةباملائ 4و

، مث ةباملائ 2، يليها اإلخوة بنسبة ةباملائ 44ويتصدر الزوج قائمة ممارس العنف بنسبة 
ا عنف ضد املرأة قضاي 4332. وقد سجل األمن الوطين اجلزائري عام 1ةباملائ 4األب 

 .2قضية 0021اجلزائرية قدرت ب
 

غري أن يف رأينا هذه األرقام تبقى ال تعرب عن العدد احلقيقي، ألن ثقافة املرأة اجلزائرية 
وتنشئتها جعلت الكتمان عن أهل البيت من شيمها، وإن فعلت اعتربت ليست امرأة 

ها ،خوفها من مبعىن النضج، وكذلك من دوافع تسرتها عن أهلها أو عن زوج
االنتقادات وكذا من الطالق. ألن طبيعة غالبية األسر اجلزائرية تريب الفتاة وتغرس فيها 
تقديس رابط الزواج ونبذ الطالق إىل درجة أن املتزوجة تقبل كل إهانة وعنف وختاف 
من الكالم أو النقاش يف املوضوع حىت، ألن يف اعتقادها أهنا تطلق بسبب ذلك. 

سبة لغالبية األسر اجلزائرية يعترب عار. وحىت من األمثال الشعبية اجلزائرية، والطالق بالن
أن الفتاة هلا طريقني للخروج األبدي ومها خروجها من بيت والدها عروسا واخلروج 

 من بيت زوجها إىل حلدها.
 

ويكفينا االهتمام الرباين الذي خصنا وشرفنا يف كتابه الكرمي "القرآن"بسورة النساء 
رة النور، وكذلك ذكر املرأة يف العديد من املواضع، كما نعتز بوصايا رسولنا الكرمي وسو 

حممد صلى اهلل عليه وسلم عن املرأة ومكانتها وتعظيمها يف احلياة، وخري الكالم قول 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خريا".

 
 
 
 

                                                           
1
 Wonesus.net/ar/index.php ?act_post&id_1226 

2 www.djazairess.com/elayem/49690 
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 الخالصة:
واالهتمام بتنشئتها بطرق سليمة من  حها يصلح،تعترب املرأة نصف اجملتمع و بصال

األساسيات و األولويات الواجب القيام هبا.وال يكفي ختصيص عيد للمرأة وإمنا 
استدامة دروس توعية حلمايتها من كل أشكال العنف والقهر واحلرمان، كما جيب 

 احلرص على تعليمها حقوقها وواجباهتا.
 

 التوصيات واالقتراحات:
للوقاية من العنف يف ظل هذه التغريات واملغريات  د من الطرقهناك العديو 

 :1يمنها ما يلوالتأثريات، ويف اآليت نذكر 
  تطوير ملصقات وكتيبات حتتوي على معلومات عن وجود عادات

 وتقاليد تسمح بالعنف ضد املرأة والفتيان والفتيات.
 ،وأسبابه  عقد ورش عمل مع متلقي اخلدمات ملناقشة العنف

قبه وديناميكياته وماذا نفعل حياله وإىل أين نلجأ عند التعرض وعوا
 له.

  عقد ورش عمل مع متلقي اخلدمات عن الثقة بالنفس واالستقالل
 وحقوق اإلنسان.

 احليطة واحلذر من وسائل اإلعالم يف ،ويف نظرنا ال بد من األخذ يف احلسبان
جود عالقة بني وسائل وأكدت الدراسات على و  ،إكساب وانتشار السلوك اإلجرامي

كما أن الشيطان يوسوس لإلنسان فال بد من التعوذ  .2اإلعالم والسلوك اإلجرامي

                                                           
1
،القاهرة،  6، مكتبة األنجلو المصرية، طالعنف األسري األسباب والعالجعلي إسماعيل عبد الرحمان:  -  

 .56، ص 4551مصر،

 الرياض، للعلوم األمنية،جامعة نايف العربية  ،أفالم اإلباحة وعالقتها بالجريمة البشر خالد بن سعود: ( 41
  5ص ، 4550المملكة العربية السعودية،
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منه، فقد أوضح عدد ليس بالقليل من مرتكيب جرائم العنف أهنم ارتكبوا جرائمهم 
 1حتت تأثري نزغ من الشيطان.

 
  قائمة المراجع:

 الكتب:-أوال
، دار يافا العلمية للنشر وتأثيره على المرأة العنف األسريإبراهيم سليمان الرقب:  .1

 .4353، عمان، األردن 5والتوزيع ، ط
، جامعة نايف أفالم العنف واإلباحة وعالقتها بالجريمةالبشر، خالد بن سعود:  .2

 . 4331العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
، دار املعرفة اجلامعية، االنحرافسوسيولوجيا الجريمة و هاين مخيس أمحد عبده:  .0

 .4331اإلسكندرية، 
، المرأة والمجتمع دراسة في علم اجتماع المرأةحسني عبد احلميد أمحد رشوان:  .4

 .4355اإلسكندرية، ، 4دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، ط
 عية،، دار املعرفة اجلامالمرأة والقيم في المجتمعات العربية حممد عبده حمجوب: .5

 .4355 ،اإلسكندرية ،5ط
، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، العنف العائليمصطفى عمر التري:  .6

 .5441اململكة العربية السعودية، 
العنف الجسدي ضد المرأة ومكانتها في المجتمع تحت مروة شاكر الشربيين:  .7

 . 4331، ، القاهرة5، دار الكتاب احلديث، طأضواء السيرة النبوية
، جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربيةعباس أبو شامة عبد احملمود:  .8

 .4330أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
، جامعة نايف العربية للعلوم جرائم العنف وسبل المواجهةعبد اهلل عبد الغين غامن:  .9

 .4339اململكة العربية السعودية، األمنية، الرياض، 

                                                           

، ف العربية للعلوم األمنية، الرياضجامعة ناي ،جرائم العنف وسبل المواجهةغانم: عبد اهلل عبد الغني  47
  .460، ص4552 المملكة العربية السعودية،
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 45 األسرة على مشارف القرنعبد اجمليد سيد منصور، زكريا أمحد الشربيين:  .13
 .4333، القاهرة، 5األدوار_املرض النفسي_املسؤوليات، دار الفكر العريب، ط

، دراسة يف علم النفس اجلنائي الجريمة بين البيئة والوراثةعبد الرمحان حممد العيسوي:  .11
 .4339سري اجلرمية، منشأة املعارف، مصر، وتف

، مكتبة األجنلو املصرية، العنف األسري األسباب والعالجعلي إمساعيل عبد الرمحان:  .12
 .4332، القاهرة، 5ط

، جامعة العنف لدى التالميذ في المدارس الثانوية الجزائريةفوزي أمحد بن دريدي:  .10
 .4331العربية السعودية،  نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة

، املؤسسة إشكالية العنف، العنف المشرع والعنف المدانرجاء مكي، سامي عجم:  .14
 .4330، بريوت، لبنان، 5اجلامعية، ط

، جامعة العنف لدى الشباب الجامعيهتاين حممد عثمان منيب، سليمان عزة حممد:  .15
 .4331لسعودية، نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية ا

: مؤسسة علم االجتماع مفهومات، موضوعات، دراساتغريب عبد السميع غريب:  .16
 . 4334شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 

 مواقع من األنترنيت: -ثانيا
1/wonesus/net/ar/index/php ?act_post&id_1226 

2/www/djazairess.com /elayem/49690 
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 مقدمة:

ن التقدم الذي تشهده البشرية يف مجيع اجملاالت وخباصة جمال حقوق على الرغم م
اإلنسان والتشريعات ومحاية الفرد وصون حقوقه يف مجيع املراحل العمرية وخصوصا يف 
مرحلة الطفولة، إال أن هناك  ظواهر ال زالت تشكل واحدة من املشكالت اليت تواجه 

األطفال، واليت على الرغم من وجودها اجملتمعات يف سن الطفولة وهي إساءة معاملة 
بشكل كبري يف اجملتمعات الغربية ألسباب تتعلق بطبيعة العالقات االجتماعية واألسرية 
يف تلك اجملتمعات، إال أنه أصبح من غري املستغرب أيضا وجودها يف جمتمعاتنا العربية 

ائدية وروابط أسرية اإلسالمية واليت متتاز عن غريها بأهنا جمتمعات مبنية على أسس عق
 قوية مبا حتويه من عطف وحنان على األطفال.   

      
  :مفهوم اإلساءة -1

ذلك يف رأيهم هو ذلك  دالباحثون يف حتديد مفهوم إساءة معاملة الطفل ومر  اختلف
الغموض الذي حييط هبذا املفهوم حيث أنه ليس شيئا واحدا بل هو مفهوم ثقايف 

ت مفاهيم إساءة موهلذا الغموض اتس ،يئة االجتماعية والثقافيةاجتماعي يتغري بتغري الب
ك تعريفات تركز على سلوك اآلباء افهن تعريفها،وتعددت  بالتنوع معاملة الطفل

وهناك أيضا تعريفات تركز على اآلثار والنتائج  ،والراشدين الذين يسيئون معاملة الطفل
مات جسمية كاحلروق واجللد واليت تتمثل يف وجود عال ،املرتتبة على اإلساءة

وغريها من األضرار اجلسمية األخرى واليت قد تفضي  ،والكدمات وتكسري العظام
 بالطفل باملوت.

 

 ي ـوداد زرمان . أ
 م النفس العياديـعل

 4سطيف -جامعة محمد دباغين 
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 .واستمر اجلدل حوله ،وهكذا ظل تعريف إساءة معاملة الطفل يكتنفه الغموض
أن التعاريف اليت ركزت على سلوك اآلباء يف تعريفها إلساءة  ،واجلدير بالذكر هنا

الصادر من اآلباء جتاه الطفل  املسيءظلت تبحث هل هذا السلوك  ،معاملة الطفل
حىت يكون  ،وانتهت إىل ضرورة أن يكون مقصودا، يصدر عن قصد أو عن غري قصد

بينما التعريفات األخرى اعتمدت يف تعريف إساءة معاملة الطفل على  .السلوك مسيئا
ظلت تبحث أيضا هل تقتصر اإلساءة على جمرد ، و اإلساءةاآلثار النامجة واملرتتبة على 

ويؤدي إىل حدوث إصابات  ،الفعل العنيف الذي تظهر نتائجه على جسم الطفل
وانتهت إىل أن هناك تصرفات  ؟ليست جسمية فقط اإلصابةجسمية واضحة أم أن 

قد يتعرض هلا األطفال من قبل القائمني على تربيتهم وال  ،وأفعال عدوانية غري جسمية
نفسية سيئة كحرمان الطفل من الطعام لفرتات  آثاربل ترتك  ،ك آثار جسمية ظاهرةترت 

أو طرده من املنزل أو حرمانه من الرعاية الطبية ومن التعليم، وهكذا  ،طويلة عقابا له
إساءة معاملة ولقد جاءت التعريفات األولية عن  .تتنوع تعاريف إساءة معاملة الطفل

   1الطفل املضروب زملة علىمبنية  ،األطفال
 

"  La maltraitanceمفهوم اإلساءة معقد والتشخيص دائما صعب، مصطلح " 
  مشتق من الفعل الالتيين  Maltraiterومشتق من الفعل  ،ظهرت منذ القدم

Tractare ،  ظهر حنو  ،‹‹ جر بعنف، سلك بصعوبة›› يستعمل يف لغة الشعر مبعىن
إطعام ››يف العصور الكالسيكية، تعين ‹‹ بعنف املـع›› واستخدم بعدها مبعىن  3::0

                                2.‹‹ سيئ لشخص ما

                                                           

، دار الجامعة الجديدة، سيكولوجية العنف العائلي والمدرسي(، 6330حسين طه عبد العظيم ) -5
 003، 021ص ص  ، اإلسكندرية، مصر، دط 

2
 Nini Mohammed –nagib (2007) A propos de la maltraitance, champs  

psychopathologies et clinique sociale, Revue  troisième année, volume 3, n5, 

ISSN.112-5950.pp79, 80  
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مصطلح إساءة معاملة تضمن عادة مفهوم  ،ككل اجملتمعات اإلنسانية يف اجلزائر
اإلمهال واإليذاء، األول يعرف كشكل من سوء املعاملة املتميزة بفقدان مزمن للحماية 

واحلفاظ على الصحة اجلسدية والتغذية واملراقبة والرتبية  ،على مستوى الصحة
من جانب  اإلمهالوالذي ميثل خطر على النمو السوي للطفل،  ،واحلاجات العاطفية

الوالدين أو من ينوب عنهما حنو الطفل من جهة، اإليذاء يرتكب من أفعال مقصودة 
حنو الطفل والذي  انفعايلوغري مقصودة من جهة أخرى، هتجم واعتداء جسدي أو 

 1يعرض منوه للخطر .
                                                                         

، فما يراه الناس سلوكا االجتماعيةويرجع اختالف هذه املشكلة إىل عوامل ثقافية و 
كن جاءت هذه التعاريف خمتلفة وغامضة وميهنا مسيئا قد يراه آخرون غري ذلك ومن 

معاملة األطفال  اإلساءةحتديد بعض العوامل اليت ترتبط بوجود صعوبة يف تعريف 
 يلي: وإمهاهلم إىل ما

الئمة من املوجود إمجاع على األشكال واألنواع واملالئمة وغري عدم  -
         سلوك الوالدين.

يكون مبنيا على خصائص وسلوك  اإلساءةعدم التأكيد إذا كان تعريف  -
أم يعتمد على النتائج املرتتبة على معايري ومستويات اخلطورة  الوالدين

  واألضرار الناجتة عن اإلساءة اليت ينبغي أن تستخدم يف صياغة التعريف.
وجود خلط وغموض يرتبط مبا إذا كان التعريف يستخدم ألغراض  -

    2البحث العلمي أم ألغراض قانونية أو إكلينيكية.
 

                                                           
1
 - Kerbouche  Aabde  Hamid (Décembre 2001) Incidence et fréquence du 

phénomène de la maltraitance  en Algérie (les services corporels) Revue sciences 

Humaines, Université Mentouri Constantine, Algérie, n 16. p 27 
 93ص  ،مرجع سابق ،(4331طه عبد العظيم حسين )   2
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ني حتديد مفهوم اإلساءة أو اإليذاء فسوف يواجهون ثالث عندما حياول بعض الباحث
 :  أساسية وهيقضايا 
إذا  ما نتائج اإلساءة كأساس أو حمك لتصنيف السلوك وللتفرقة بني  إىلالنظر  أوال:

ومن مث تدور بعض التساؤالت  ال، أو إساءةكان الفعل أو السلوك ميكن أن يعترب 
جروح  أو إصابات إىلغم ذلك ال يفضي للطفل ور  إساءةحول السلوك الذي يعد 

 جسمية ظاهرة.  
قصودة كأن يشرب الطفل املوهي اليت تتعلق بالفعل أو اإلساءة املقصودة أو غري  ثانيا:

أو جهل األم كيفية  مادة كميائية مضرة وضعت بطريق اخلطأ يف متناول األطفال،
أن تتوافر فيه جيب  ة فبعض مفاهيم اإلساءة تركز على أن فعل اإلساء ،رعاية الطفل

أن وضع مقياس أو معيار موضوعي للقصدية أمر ما زال معلقا وحيتاج  إال القصدية،
 مزيد من البحث الدقيق.   إىل

وهل تعتمد على جمرد الفعل العنيف الذي  قضية تتعلق بنوعية اإلساءة للطفل، ثالثا:
ابة البدنية جسمية أم أن اإلص إصاباتوجود  إىليقع على جسم الطفل ويؤدي 

كما أن هناك ،  ليست هي اإلصابة الوحيدة اليت ميكن أن يبتلى هبا الطفل الضحية
كثرية غري الضرب يتعرض هلا األطفال من قبل من يقوم   عدوانيةأفعال و تصرفات 

ثار جسمية  ظاهرة بل ترتك أثار نفسية كاحلرمان من الطعام لفرتة آقد ترتك  برعايته،
  1،تعليمه السرقة. طويلة الطرد من املنزل

 
 
 
   

                                                           
1
المجلة العربية للعلوم  معاملة الطفل الكويتي: طرق الوقاية والعالج، سوء( 5444العيسى بدر )  

  .513-524 ص ص ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت. 51، السنة 22العدد  اإلنسانية،
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 :لألطفالتعريف اإلساءة  -2
 :ةأ( لغ

: مل حيسن عمله وأحلق ئفالن : أي آتى بسيئ، السي{أساء}الوسيط  جاء يف املعجم
ساءه احلق به ما يشينه   :اء، أساء له، إليه وعليه، وبهبه ما يشينه و يضر، فالنا أس

: قبح علي، السوء: يقال ويقبحه، ويقال إن أخطأت فخطئين، إن أسأت فسوي علي
 1يف القبح رجل سوء.

 : ىوتشري اإلساءة يف معجم العرب ولسان العرب كانت مجيعها متفقة عل
   .سيئتى بأساء فالن: أي أ-
  .نهمشيالضرر بنا مبا ي إحلاقتعين اإلساءة: -
  2اإلحسان والقباحة والكراهية.  فتعين خال اإلساءة:-

  اصطالحاب( 
 اإلساءة من القضايا ملعىنعلى وضع تعريف حمدد وموحد  فاالختالتعد قضية 

 نذكر منها:   أسباباخلالفية احلادة لعدة 
 هبذه املشكلة.  االهتمامحداثة -0
 (.  تماعياج –نفسي  –قانوين  -طيب تنوع املداخل اليت تتم هبذه املشكلة )-6
 اختالف مناهج وطرق البحث العلمي. -0

جسمية وعلى مدى شدهتا، واملدخل  إصاباتوث فاملدخل الطيب يؤكد على حد
القانوين يركز على مدى خروج التدخل يف ضبط سلوك الطفل على املعايري القانونية 

فريكز على تقييم األساليب الوالدية وفقا  ؛تماعياالجاملعرتف هبا، أما املدخل النفسي 

                                                           
  923، 914ص ص ،، الجزء األول والثاني، المكتبة اإلسالميةالمعجم الوسيطمصطفى )د سنة نشر(   1
 02ص ، 5ط ، دار الفكر، األردن،اإلساءة والجندر( 4332ن  )أبو رياش حسين وآخرو   2
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النفسي العالج  إىلملا هو مقبول منها، وينظر لآلباء على أهنم يف حاجة 
 واالجتماعي. 

تعريفا شامال حيث عرف اإلساءة   Glliam et Gabarinoوقد وضع جليام وجابارينو
 ،أفعال من الالمباالة واإلجرام ترتكب من  الوالدين أو الوصي على الطفل›› بأهنا:

. ‹‹بأهنا  غري مالئمة ومؤذية  ،وحيكم عليها بناءا على قيم اجملتمع وخربة املختصني
الالمباالة  مصطلح أفعالاليت تظهر يف  ،عريف يشمل أن اإلساءة واإلمهالوهذا الت

 واإلجرام ويضم أيضا التعريف املعايري االجتماعية. 
 

أن دائرة األطباء السرية وضعت تعريفا لإلساءة Gilbert  (0110 )ويذكر جيلربت 
والذي  كل منط غري طارئ من العنف العاطفي أو اجلسمي أو اإلمهال،›› ينص على 

حيدث لألطفال من الوالدين أو األوصياء والذي يهدد بإحداث ضرر عاطفي أو 
ة عأن وجود مستويات مرتف إىل Bugental et al  (6336)ويشري  ،‹‹جسدي بالطفل

من اإلصابات مثل الكسور واجلروح والكدمات واألمراض )أمراض اجلهاز التنفسي( أو 
 تعكس وجود مشكالت صحية، كلها مثل رفض الرضاعة واليت ،مشكالت التغذية

    .1املعاملة  إلساءةتدل على تعرض  الطفل 
 

مد وليس تعاستعمال القسوة والعنف امل›› لألطفال:اإلساءة  Gill (010:)جلويعرف 
سواء كان الوالدين أم  ،العارض أو الناتج عن الصدفة من أي جهة تتوىل رعاية الطفل

 .   ‹‹الضرر أو عرقلة منوه منوا سليما  نزالإوذلك هبدف  ،األشخاص املؤسسات أم
 

سوء استخدام القوة ›› معاملة الطفل هي:   إساءة( أن 0193) Ziglerويرى زجيلر 
إذ ، ضد الطفل وامتهان كرامته وثقته بالنفس، وهي تقع على متصل سلوك الوالديه

                                                           
1
 الجامعة طالبات تدركها كما الطفولة مرحلة في المعاملة إساءة( 6330) حسن أحمد ماجدة المسحر  

( منشورة رسالة) السعودية، العربية المملكة سعود، الملك جامعة ماجستير، رسالة ،االكتئاب بأعراض وعالقتها
www.gulfkids.com00-01.ص   
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ويف منطقة  ل،يكون طرفه اإلجيايب  احملبة والقبول الوالدي للطفل وطرفه السليب القت
ورمبا حتدث  وقد حتدث اإلساءة للطفل مرة واحدة، الوسط تقع اإلساءة الوالدية،

بشكل متكرر فتستمر لعدة شهور أو سنوات، وقد يتغري شكل اإلساءة من وقت 
 . ‹‹للطفل العديد من األساليب املسيئون اآلباءويستخدم  آلخر

 
نفسي  إيذاءا عبارة عن سوء معاملة الطفل بأهنWolf (0119‹‹ )ويعرف وولف

من  09ممن هم حتت سن  لألطفالواإلمهال  ،اجلنسي واالستغاللوجسمي واإلساءة 
  1. ‹‹ معن رعايته مسئوالوذلك عن طريق شخص يكون  العمر،

املرصد Observatoire Décentralise de L’action sociale  ODAS واقرتحت  
الطفل املساء معاملته هو ›› لإلساءة( تعريف 0110) االجتماعيالالمركزي للنشاط 

مفرط تكون له نتائج  إمهالجنسية،  إساءةعقلي،  إيذاءالطفل ضحية عنف جسدي 
اإليذاء العقلي يتشكل من التعرض املستمر  ‹‹خطرية على منوه اجلسدي والنفسي

الذي يتجاوز قدراته ويهدد سالمته النفسية، اهانات  االنفعايلللطفل لوضعيات التأثري 
طلبات مبالغ فيها أو غري مالئمة لسن  هتميش مفرط، فظية وغري لفظية متكررة،ل

يعرف قاموس اخلدمة و  2.استيعاهبانصائح وأوامر تربوية متناقضة أو يصعب  الطفل،
 االجتماعيني اإلساءة للطفلالصادر من اإلحتاد الدويل لألخصائيني  االجتماعية

األذى و الضرر اجلسمي أو النفسي  اقإحلسلوك خاطئ يقصد به ›› بأهنا: ( 0111)
وهذا تعريف يعترب أكثر مشوال من التعاريف السابقة حيث  ‹‹أو املايل بفرد  أو مجاعة 

    3كما يشمل بعد آخر من األذى وهو األذى املايل. يشمل كل شخص أو مجاعة،
 

                                                           
 00-06صعبد العظيم، مرجع سابق، حسين طه   1

2
 Angelino Inis(1997) L’enfant, La famille, La maltraitance, Dunord, Paris., P87 

3
                                            .                 00ص  مرجع سابق  المسحر ماجدة،  
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 معاملة سيئة حنو نوعية من: ›› اإلساءةفيعرف   LaRousseأما بالنسبة لقاموس 
هذا التعريف مل يذكر كيف تكون اإلساءة ولكنه  ‹‹املسنني(  –األشخاص )األطفال 

كان هناك صنف الضحايا فهناك كذلك صنف   وإذاحدد صنف الضحايا، 
                                                                        1الذين يقومون هبذه اإلساءات.  لألشخاص

 
اإلساءة للطفل ›› تعريف اإلساءة  OMS( .6336لصحة العاملية )وقدمت منظمة ا

اجلنسي واإلمهال أو  العتداءاتتضمن مجيع أشكال اإلساءة اجلسدية أو العقلية أو 
اإلضرار بالطفل أو  إىلحبيث تؤدي  عن رعايته، املسئولالشخص  معاملته من إساءة

                                                     2.‹‹التهديد لصحته وسعادته

 :  و  Enfant maltraitéوجيب أن نفرق بني الطفل املساء معاملته 
  :الطفل املهددEnfant en risque : حياة مهددة  ظروفوهو الطفل الذي يعيش

   لإلساءة.بدون أن يتعرض  لصحته وعقله وتربيته أو بقاءه،

 :الطفل يف خطر Enfant en danger: طفال املساء معاملتهم هم جمموع األ
  3واملهددين بإساءة املعاملة.

اإلصابات أو  إىلفعل عنيف يؤدي ›› بأهنا:  C.H.kempe (0126ويعرفها كيمب )
حني حتدث عن متالزمة  املقالةوجاء هذا يف  ‹‹إكلينيكيااجلروح اليت ميكن مالحظتها 

 Syndrome de l’enfant battue  Le  الطفل املضروب
 

الطفل املساء معاملته هو طفل ضحية لوالديه : ››إىلتشري اإلساءة  P.Straus وحسب
رق عمدي أو بغياب عمدي للحماية جير معه حبأو الشخص املكلف برعايته سواء 

ن الطفل إف  P.Strausيف احلالة العامة واجلسد وحسب اضطراباتمتزقات جسدية أو 
 سلوكيات وإمنا ،ل احلروقترتك أثار جسدية مث ألهنا ال ،خطرية لسلوكياتيتعرض 

                                                           
1
 NiNi Mohammed-Nagib (2007), op, P80 

2 Merdaci Mourad(2006) Enfance et violences psychologies, M éditeur, p58 
3 Mouhamed .Nini (2007), op, P81 
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وطلبات مبالغ فيها وغري مالئمة لسن  ،وتظاهرات بالرفض والرتك العاطفي ،سادية
ميكن أن يكون  االنفعايلثار بعيدة املدى على منو النفسي و آواليت تكون هلا  ،الطفل

 . 1‹‹أكثر خطورة من اإليذاء اجلسدي
 

 أوأو األم  األبمد يقوم به عتأي سلوك عدواين م››ويعرف بشري معمرية اإلساءة: 
ويلحق ضررا بدنيا بالطفل ميكن حتديده طبيا وحيرمه القانون، ويتضمن  اإلخوة،

وهو أيضا أي سلوك عدواين لفظي يتضمن  الضرب والدفع والعض واحلرق وغريه،
الطفل باضطرابات نفسية وانفعالية  إصابةالتهديد والشتم والسخرية وترتتب من ذلك 

كما تتضمن اإلمهال واحلرمان من احلقوق  كه كاخلوف والتوتر والقلق،واضحة يف سلو 
األساسية. كاألكل وامللبس واإليواء والتداوي والتعليم واألمن واحلرية واحلب والرعاية 

 . 2‹‹اجلنسية والتكليف بأعمال ال تطاق االعتداءاتوتتضمن كذلك 
 
هؤالء الذين  يتعرضون : ››منظمة اليونيسيف لألطفال املساء معاملتهم بأهنم صفوت

لظروف تضرهم صحيا وجسديا ونفسيا وتعوق منوهم الطبيعي وهذه الظروف هي 
التحرش  معاملة الطفل، إساءة التخلي أو اإلمهال، عمالة األطفال   أطفال الشوارع،

  .3‹‹اجلنسي ،دخول األطفال يف صراعات مسلحة أو حوادث
 ة األوىل مبعيارين أساسيني: وتؤكد البحوث أن اإلساءة مرتبطة بالدرج

   حيث تكون معاناة الطفل نتيجة واضحة لوقوع أذى ملموس : األذىوقوع
  حرق.وواضح عليه مثل كسر 

                                                           
1
 Straus  .P. (1985) Les enfants maltraités : historique, définition, fréquence, 

manifestations cliniques, Revu Réadaptation (50000 enfants sont maltraités) Jun, 

n321.Paris. P5 
2
 ص ص، ط د الجزائر، الحبر، منشورات ،0 ،جالنفس علم في متخصصة دراسات( 6330) بشير معمرية  

06-00. 

3
 .000-003ص مرجع سابق،  حسين طه عبد العظيم،  
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 قد تنذر بوقوع اإلساءة واليت تتضمنها كل أنواع مثل:  :وجود عوامل خطرة
مشاهدة حاالت عنف بني الوالدين، حيث أثبتت األحباث أن عدد األطفال 

أضعاف األطفال الذين يتعرضون  ثالثةون حتت اخلطر يشكلون الذين يقع
  .1ألذى واضح

 
 أشكال كل" بأهنا الوالدية اإلساءة نعرف أن ميكن ،السابقة التعاريف خالل من

 لألبناء  الوالدين طرف من اإلمهال إىل باإلضافة ،واجلنسي واجلسمي العاطفي اإليذاء
 ومنوهم النفسي بنائهم على تؤثر أن أهناش من واليت ،عشر الثامنة سن حتت هم ممن

 ." السليم
      

 :لألطفال اإلساءة بالظاهرة لالهتمام التاريخية الخلفية -3

 دول من العديد منها تعاين عاملية مشكلة األطفال معاملة إساءة مشكلة تعد
 واألطفال كقربان يقدمون األطفال كان املاضية العصور ففي اإلنسانية، اجملتمعات

 اجلبال سطوح وعلى الصحراء يف تركهم يتم كان البنات خاصة فيهم مرغوب غري
 للبنات خاصة لألطفال يساء كان اإلسالم قبل اجلاهلي العصر ويف. 2املوت حىت

 وأكثرها للطفل اإلساءة صور أقدم من يعد الذي ،البنات وأد يف واضحا ذلك ويبدو
 حيث ذلك إىل القرآنية اآليات من دالعدي وتشري اإلنساين، اجملتمع يف آنذاك شيوعا

 ويف ،‹‹قتلت ذنب بأي سئلت ءودةو الم وإذا››  التكوير سورة يف وتعاىل سبحانه اهلل قال
 أوقات يف إمهاهلم يتم ما غالبا البنات من الصغار األطفال كان ،القدمية الصني
 كان امليالدي الرابع القرن خالل إجنلرتا يف ،الفقر فرتات خالل بيعهم يتم أو ،اجملاعة

                                                           
 . 06صمرجع سابق،  ،آخرونرياش حسين و  أبو  1

 ، الرابط: 10ص ، ية اجتماعية: إساءة معاملة األطفالمشكالت نفس:)دون سنة( غانم محمد حسن -0

www.Kotobarabia.com  
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 األمر هذا  يثري أن دون يغرقوا لكي ،النهر مياه يف واإلناث الذكور من بأطفاهلم يلقون
 .الناس استنكار

 

 العمر من تبلغ اليت، Mary wilson" ويلسون ماري" الطفلة حالة اكتشاف كان لقد
 وضوعمب االهتمام يف البداية نقطة مبثابة معاملها أسيئت اليت ،0900 عام سنوات 03

 أمها كانت حيث ،الشديدة لإلساءة Mary تعرضت فقد األطفال، معاملة إساءة
 اجملتمع لدى الكبري األثر احلالة هلذه كانت وقد بشدة، وتضرهبا السرير يف تربطها

 من الطفل وقاية إىل ،للحيوان آنذاك موجها كان الذي والرتكيز لالهتمام ،األمريكي
 مل"ويلسون ملاري" اإلساءة فيه تتم كانت الذي وقتال ويف املعاملة، وسوء القسوة
 مع للتعامل قانونية إجراءات أية وجود لعدم ،ومحايتها التدخل من أحد يتمكن

 من الوقاية اسرتاتيجيات دراسة على شجعت احلادثة هذه ،األطفال على املعتدين
 من الاألطف حلماية( 0900) عام مجعية أول ظهرت أثرها وعلى ،لألطفال اإلساءة
 معاملتهم املساء األطفال تضم املنظمة هذه وأصبحت ،نيويورك يف والضرر األذى

 .آبائهم مات الذين املعدمني واألطفال
 

 طبية مقالة نشر عقب( 0123) عام معاملته املساء الطفل مبشكلة االهتمام وتعزز
 Batterred املعذب الطفل تناذر" عنوان حتت ،وزمالئه Kempe كيمب قدمها

Child syndrome ،"الدراسة هذه يف واصفا ،الطبية األمريكية الرابطة جملة يف 
 متثل اليت النفسية العوامل فيها وموضحا ،الطفل معاملة إساءة ،اإلكلينيكية الظروف

 تلخيص وميكن للطفل، اجلسمية اإلساءة أسباب وتفسري فهم حماولة يف مهمة عوامل
 والضرر األذى إحلاق عن عبارة بأنه املضروب الطفل تناذر تصف أهنا يف املقالة هذه

 غالبا وأنه رعايتهم، على القائمني أو اآلباء طريق عن باألطفال اخلطرة اإلصابات أو
 وإصابات بالدماغ دموية وجتمعات ،وكسور كدمات اإلصابات هذه عن ينتج ما

 ىصد الدراسة هلذه وكان .وفاة وحدوث دائم وعجز ،الرخوة األنسجة يف متعددة
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 إساءة لفظ إىل أشار من أول  Kempe يعد هذا وعلى باملوضوع، االهتمام واسع
 يف الطفل حلقوق إعالن أول فصدر هبا، العاملية املنظمات اهتمام فتزايد الطفل، معاملة

 العامة اجلمعية اعتمدت مث ،0160 عام يف جنيف  إعالن عنه وتبلور م 0160 عام
 عام إعالن ذلك وأعقب الطفل، حلقوق العام ناإلعال 01:1 عام يف املتحدة لألمم
 تعهدت اليت ،الطفل حقوق اتفاقية صدرت 0191 عام ويف للطفل، دوليا عاما 0101
 أو العنف ومسببات أشكال مجيع ومناهضة منوه ودعم الطفل حقوق وتعزيز حبماية

 نم الطفل محاية االتفاقية من( 01) املادة وتضمنت ضده، توجه قد اليت اإلساءة
 اختاذ ووجوب وغريه، اجلنسي واالستغالل والعقلي البدين واإليذاء العنف أشكال كافة

 األطفال معاملة ظاهرة حظيت ذلك إثر وعلى ،ذلك ملنع الكفيلة اإلجراءات الدولة
 االهتمام مظاهر ومن الطفل حقوق اتفاقية إقرار بعد خاصة متزايد باهتمام ،وإمهاهلم

 الرابطة خصصته الذي املؤمتر مثل األمر، هبذا ملتعلقةا والندوات املؤمترات عقد
 .6330 عام  Child abuse األطفال معاملة إساءة ظاهرة عن النفس لعلم األمريكية

 
 وجديدة مستحدثة ظاهرة ،وإمهاهلم األطفال معاملة إساءة مشكلة تكن مل وهكذا

 يف حظيت نهاولك ،اإلنسانية اجملتمعات يف بعيد زمن منذ موجودة هي بل اليوم
 واألسباب املختلفة أنواعها على للوقوف ،االهتمام من كبري مبقدار األخرية السنوات

 آثارها من للحد ،والعالجية الوقائية اإلجراءات اختاذ على والعمل ورائها تقف اليت
  1. والسبل الطرق بكل ومناهضتها املختلفة

  :العوامل المسببة لسوء معاملة األطفال -4
العلماء يف حتديد العوامل املؤدية إىل إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم  لفاختلقد 

أو اجملتمع الذي حتدث  ،أو بالضحية ،فهنالك من يرجع ذلك ألسباب تتعلق باملتعدي

                                                           

 02حسين طه عبد العظيم، مرجع سابق، ص -0
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مبعىن لكل حالة  ،ولكن هذه األسباب ختتلف من حالة إىل أخرى ،فيه اإلساءة
فاإلساءة  ساءة معاملة األطفال،خصوصيتها، لكن هناك عدد من العوامل ترتبط بإ

ترجع جملموعة من العوامل املشرتكة واليت تتعلق مبستويات خمتلفة ميكن تقسيمها كما 
 يلي:

    
 عوامل متعلقة بخصائص الطفل: -4-1

جيب القول يف البداية بأن وجود بعض العوامل اليت ترتبط بالطفل ال تعين أّن هذا 
يتميز بوضعية  ه يعاين منها، ولكن ما ميكن قوله أنعن سوء املعاملة اليت مسئولالطفل 

 ألنه:   لآلباءصعبة بالنسبة 
   الطفل مل يكن مرغوب فيه أو ال يستجيب لتوقعات ومتنيات الوالدين

وقد أثبتت العديد من . 1مزاجه أو تشوه خلقيمظهره، بسبب جنسه أو 
الصعب  أن املزاج  E .Lesieuxالدراسات حسب ما أشارت إليه

إال أن بعض الباحثني وجدوا من الصعب  ،احب اإلساءة اجلسديةيص
حتديد إذا ما كان املزاج الصعب هو السبب يف اإلساءة والعكس هو 
نتيجة هلا، أما بالنسبة جلنس الطفل فإن الذكور أكثر عرضة لإلساءة 

تبقى متشاهبة بني  االنفعاليةيف حني أن اإلساءة  ،اجلسدية من اإلناث
 . 2اثالذكور واإلن

 كثرية مثل الطفل املولود قبل أوانه، الطفل   احتياجاتلرضيع الذي لديه ا
الذي يبكي دائما، واملعاق عقليا وجسديا أو الطفل الذي يعاين من 

 ومن الصعب هتدئته.  باستمرارالطفل الذي يبكي  مرض مزمن،

                                                           
1  Organisation Mondiale  de la Santé (2006) Guide sur la prévention de maltraitance des 

enfants, intervenir et produire en France, www.who.int/violence.injury-prevention .P16 
2   Lesieux Elizabeth (2007) Apprendre à lire en contexte   de maltraitance familiale, 

université Charles de gaulle –Lille 3.), P 14 
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   وجود خصائص جسدية، كتشوه الوجه مما يؤدي إىل كره الوالدين له
 د عنه. واالبتعا

   وجود أعراض ملرض عقلي أو وجود مسات شخصية تدرك من طرف
 .فرط النشاط احلركي أو االندفاعيةمثل على أهنا مشكلة  اآلباء

   الطفل الذي يظهر مسات سلوكية خطرية كالعنف واإلجرام مثل العنف
1املستمر على األقران. واالعتداءحنو احليوانات 

  
 
 والدين:  عوامل متعلقة بخصائص ال -4-2

ري اخلصائص فسعدد كبري من األحباث النفسية  تناولت مشكلة اإلساءة يف حماولة لت
املسيئني، ولكن هذه األحباث مل تستطع أن تعطي بروفيل لسمات  لآلباءالنفسية 

ه البحوث اجتمعت على أن ولكن ما ميكن قوله أن هذ ،املسيئني لآلباءالشخصية 
ذيب، ضغط نفسي مرتفع، نقص  الثقة يف الذات، باء لديهم ميول للتعهؤالء اآل

"  استعدادميلكون " اآلباءفإن هؤالء  Ethier (1990)وحسب ومهارة والدية منخفضة،
يستطيعون  أو أهنم ال ،لكي يكونوا مسيئني ألهنم عانوا من سوء معاملة يف الطفولة

 L ".S "التحكم يف غضبهم أو أهنم يعيشون صدمات خمتلفة، ولكن وحسب 

Ethier ،   الكثري منهم ال يصبحون مسيئني إذا ما   »رينـاخلط« باء اآلفإن هؤالء
توفر  دعم من الزوج أو أن الطفل سهل الرتبية، فوجود هذه اخلصائص ال يعين 

                                                                                                                                                  2.بالضرورة قيام الوالدين باإلساءة
كسبب أساسي يف   ،النفسية للوالدين االضطراباتوقد حاول الباحثون الربط بني 

فوجدوا بأن االضطرابات املصاحبة لسوء املعاملة فترتكز معظمها على  ،وضعية اإلساءة
 يلي:   ما

                                                           
1
 O M S (2006)   , op, p16 

2
 Ethier Louis (1999) A propos du concept de mal traitement : Abus et 

Négligence deux entités distinctes ?, Université du Québec, Canada P 8 
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 الـتخـلف العـقلي:  4-2-1
متثل ( وجود إعاقة عقلية)أن املستويات املنخفضة للعقل  ح العديد من الدراساتتوض

Accardo et  Whitman (0113 ) ، فقد بني كل من بأنحلدوث اإلساءة عامل خطر
 واإلمهال، لإلساءةمن األطفال الذين لديهم والدين خمتلني عقليا هم ضحية % 22ن أ

من األمهات املهمالت  % :0ن ( بأ0113) Coutureو Palacioوقد الحظ كل 
، اختبار الذكاء QIمن  centile :6مستوى ذكاء ألطفاهلم يقعون حتت 

 يف القدرات  ( أّن األمهات الّلوايت لديهن صعوبات:011وآخرون )  Ethierودراسة
 مشاكل إمهال مزمن ألطفاهلم.   لديهم عرفيةامل
 االكتئاب:    4-2-2

مع يف تعاملهم  ،تج سلوك غري متجانس لديهمتن ،إّن حالة االكتئاب للوالدين
الوالد  ، وغالبا ما يكونإحباطسواء مبزاج حزين،  انيظهر  الوالدين ألن .أطفاهلم

وزمالئه   Ethierوقد بني ،سواء عن طريق التهيج والغضب ،غري عاطفياملكتئب 
 .  االكتئابيظهرن مستوى مرتفع من  ألطفاهلمالت م( أن األمهات امله:011)
 الكحول:     4-2-3

من  رتبطان بشدة خاصة يف بداية ظهور اإلمهال والعنفيالكحول تعاطي اإلساءة و 
فالعديد من الدراسات تؤكد أن تعاطي الوالدين للكحول ميثل عامل  ،قبل الوالدين

 تعاطي  وهناك نظريتان يف هذا اجملال، النظرية األوىل تقول بأن خطر حلدوث اإلساءة
ومن مثة اإلساءة  ،طر يرفع من تكرار السلوكات العدوانيةالكحول هو عامل خ

الكحول هو جمرد  تعاطي ، أما ثانية فتقول بأنلألطفال وممارسة العنف ضدهم
  1 "كاشف" للمشاكل النفسية السابقة واملؤثرة يف البنية الشخصية للوالدين.

 
 

                                                           
1
 O M S (2006), op, P 16 
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 االضطرابات االنفعالية:   4-2-4
ويكفي الرجوع  ات الوالدية،يعلى سلوك متثل وحدها عامل خطر، ألهنا تنعكس

خلصائص األطفال املساء معاملتهم واآلباء املسيئني لتالحظ كم كبري من هذه املشاكل 
القلق، ضعف الثقة بالذات  النفسية مثل: نقص التعاطف، عدم النضج العاطفي،

ا الشعور بالذنب، ويكون عند األطفال املساء معاملتهم كنتيجة نفسية لإلساءة وهذ
إىل  Belsky  (0110)ويف هذا اإلطار يشري، "التنقل الوراثي لإلساءةما يطلق عليه "

وجود عالقة بني اإلساءة واألحداث الصدمية يف الطفولة، كالرتبية املتشددة القسوة، 
العنف، اإلمهال، اإلساءة اجلنسية كّل هذا مييز  الرفض، الرتك، االنتقال املستمر،

من  Main et Hesse  (0113)ألطفاهلم، وِيؤكد كل من  ماضي الوالدين املسيئني
خالل مالحظة مقارنة إىل أن االضطرابات االنفعالية أثناء الطفولة كالتنقل املستمر 
وخربات اإلساءة غري املعاجلة، تؤثر حتما يف العالقة مع الطفل، وإن شّدة وتكرار مّدة 

 1.ءة من األب إىل الطفلالعنف املعاش يف الطفولة يرفع من خطورة تنقل اإلسا
 

 :مقاله بعنوان Quentin Bullensوتبقى هذه وجهة نظر هناك من يفندها فقد كتب 
 هل سيصبح الطفل الذي تعرض للضرب إىل أب مسيء ألطفاله؟

Les enfants battus deviennent- il des parant maltraites ? 

أصبحوا أباء  ،ولة قاسيةينفي ذلك ويقول بأن هؤالء الوالدين الذين تعرضوا لطف
2.وأمهات مسئولني

                                                      
فإن هؤالء اآلباء يتميزون بنقص املعرفة حول منو الطفل  ،سبق ذكره باإلضافة إىل ما

الطفل بأهنا  لسلوكياتوالنظر  وسلوكياتهوتوقع خيايل مينع فهم احتياجات الطفل 
   3تقاد  بأن العقاب اجلسدي هو وسيلة تأديبية للطفل وأهنا فعالة.عمدية واالع

                                                           
1
 Lésieux Elisabeth, op, P 16-17.   

2
 Bullens Quentin et autres (2008) Points de repère pour prévention la maltraitance, 

Fréderic Delors coordination de l’aide aux victimes de maltraitance. www.yapaka@ 

yapaka.be p 5 
3
 O M S (2006), op, P7 
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 عوامل أسرية:   -4-3

نذكر  ،والعنف األسري ومتغريات أخرى ،وحجمها ،تضمن ذلك خصائص األسرةي
 يلي:  من بينها ما

كلما زاد عدد أفراد األسرة أصبحت عنيفة اجتاه أطفاهلا، مقارنة باألسر اليت يقل   -
 ، فاالزدحام يزيد من خطورة التعرض لإلساءة. عدد أفرادها

الشك أن أحداث احلياة الضاغطة من مثل الصراعات واخلالفات الزوجية متثل   - 
نشهد انسداد يف  ،مناخا خصبا حلدوث اإلساءة من البيئة األسرية غري مستقرة انفعاليا

 أساليب التواصل والتفاعل بني الوالدين والطفل.    
ى التماسك األسري يشري إىل وجود نقص يف التفاعالت اإلجيابية اخنفاض مستو  -

بني أعضاء األسرة واستخدام اآلباء املسيئني غالبا أساليب غري فعالة يف تأديب وتربية 
 األطفال. 

حاالت الطالق والعنف األسري إذ يقوم الزوج بضرب زوجته أمام األوالد، وهذا  -
ل أيضا، فمعظم األزواج الذين ميارسون العنف عادة ما يصاحب اإلساءة لألطفا

 Strausاإلساءة أو العنف على زوجاهتم ميارسونه أيضا على أطفاهلم، ولقد وجد 

من األسر اليت يسودها العنف ضد الزوجة يوجد % 03أّن حوايل  Gelles  (1980)و
هبا أيضا عنف اجتاه األطفال، فالشك أّن العنف الذي حيدث داخل األسرة من الولد 

 .1يؤثر بدوره إما بشكل مباشر أو غري مباشر على الطفل ،جتاه الزوجةا
نقص الوعي االجتماعي حبقوق اإلنسان وخطورة املمارسات العائلية العنيفة على  -

 اجلو األسري وعلى دور األسرة يف التنشئة االجتماعية.   
   .2ادية الوالدمعظم العائالت اليت حتدث فيها اإلساءة غالبا ما تكون نووية أو أح -

                                                           
1
 9:ص مرجع سابق،  حسين طه عبد العظيم،  

2
 عالم األطفال، ضد العنف سيكولوجية( 4555) زين محمد بنت زينب والعايش علي العزيز عبد رشاد موسى 

 006ص  ،6ط مصر، القاهرة الكتب،
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 وجود مشاكل يف الصحة اجلسدية والعقلية املرتبطة بأحد أفراد األسرة.   -
 . االجتماعيفقدان شبكة السند  -

 .التمييز العنصري جتاه األسرة بسبب العرق أو الدين- 
 .1وعنيفة يف اجملتمع إجراميةالتورط يف نشاطات  -
 

ساءة لألطفال، تتمثل يف العزلة هناك عوامل ومتغريات أخرى تسهم يف حدوث اإل
ونقص املساندة االجتماعية، ولقد أوضحت الدراسات أّن اآلباء الذين يسيئون 
ألطفاهلم كثريا ما يعانون من نقص يف املساندة االجتماعية ومييلون إىل العزلة، وغالبا ال 

 فاألسر املسيئة، 2يشاركون يف األنشطة وبعدهم عن مصادر املساندة االجتماعية
منطوية على نفسها، ونادرا ما تعرب عن انفعاالهتا وعواطفها فمثال من النادر أن يلعب 

أما  الوالدان مع أطفاهلم وال يقصون عليهم القصص واتصاهلم باخلارج نادرا جدا،
األصدقاء إن وجدوا فهم بدالء عن الوالدين، يف هذه األسر يقدم العامل اخلارجي على 

    3أنه مهدد.
 

عدد كبري من األدلة اليت تربط بني العزلة االجتماعية  يوجد››  Belsky  (0110)حسب
 ‹‹. وقلة الروابط االجتماعية وخطر ارتفاع العنف واإلمهال حنو األطفال 

هذا بأن السند االجتماعي يرفع من مشاعر األم وتقديرها لذاهتا  Belsky ويشري
ئمه، كما يظهر السند االجتماعي  ويسمح هلا مبعرفة اخلصائص الفردية لطفلها وما يال

كما أن وجود                                 .4كدور احلامي يف حاالت االكتئاب
السند االجتماعي، والتفاعل مع األقارب واألصدقاء واجلريان خيفف من الضغوط 
واملنغصات اليومية اليت يعانيها اآلباء يف تنشئة أطفاهلم، ألن نقص السند االجتماعي 

                                                           
1 OMS (2006), op, p 16 

 20ص مرجع سابق،  حسين طه عبد العظيم،  2
3
 Angelino Inès (1997), op, P47 

4
  Lesieux Elisabeth (2007), op, P18 



 

97 

يسهم يف االكتئاب الذي يؤثر يف العالقة بني الطفل والوالدين فيصبحون أقل قدرة 
                                                                                                                                                حباجات أطفاهلم.  االهتمامعلى 

 :   اقتصاديةمل عوا-4-4 

ميثل فقدان العمل والبطالة والفرص احملدودة يف العمل، واخنفاض املستوى االقتصادي 
لألسرة من عوامل اخلطر، إذ أّن اخنفاض الدخل يف األسرة والعجز عن إشباع حاجات 
الطفل يزيد من إمكانية اإلساءة واإلمهال هلم، فاألطفال الذين ينحدرون من أسر ذات 

وذلك مقارنة باألطفال الذين يأتون  ،يعانون من سوء معاملة وإمهال ،دخل منخفض
يعانون من بطالة أو يعملون يف  باء املسيئني غالبا مااآلف من أسر ذات دخل مرتفع،

أعمال غري مستقرة، هناك دراسات ربطت بني الفقر واإلساءة لألطفال وأكدت أن 
ذات املستويات املرتفعة من البطالة معدالت اإلساءة لألطفال تكون مرتفعة يف األسر 

 .  1والفقر وغالبا ما حتدث اإلساءة بني األسر ذات الدخل املنخفض
يف هذا اإلطار إىل أن أغلبية األحباث على األطفال املهملني   Louis Ethierويشري 

ولكن ألنه من  تتعلق باألطفال يف احمليط الفقري، ليس ألن اإلمهال مصاحب للفقر
حظته فالطفل الفقري يقدم عالمات جسدية من نقص التغذية )ضعف، السهل مال

أما األطفال الذين ساء  حنول، وجه شاحب(. وغالبا ال يلبسون لباسا مالئما.
مهال يكون انفعايل ومن الصعب  اإلمعاملتهم يف وسط اجتماعي واقتصادي جيد فإن 

  .2كشفه
 

كنات األطفال املساء من س% 03بأن Smith  (0113 )و Straus وتظهر أعمال 
معاملتهم هي منازل مكتظة وغري صحية والدراسات اليت حاولت تفسري ارتباط الفقر 
باإلساءة بينت أن الوالدين الفقراء لديهم مهارة أقل يف التحكم، استجابة حمدودة 
الحتياجات الطفل، فالوضعية الفقرية تضع هذه األسر يف مواجهة اختبارات يف احلياة 
                                                           

1
 22مرجع سابق، ص ،حسين طه عبد العظيم  

2
 . Ethier Louis (1999), op,  P9 
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وال ترتك جمال للرتبية واحلماية واالهتمام حنو األطفال، كما أن  ،ة والعاطفيةاالقتصادي
واستخدام  ،األمهات اللوايت يعشن يف الفقر يصاحبهن مستوى مرتفع من القلق واحلزن

وسائل تربوية تتأرجح بني الرتك بدون عقاب، والعقاب املفرط، ويبدو أن اإلمهال هو 
الفقر ››...يف هذا الصدد  Eglandو  Ericksonويقولنوع األكثر ارتباطا مع الفقر، 

يؤدي لإلمهال إذا كان مل يكن هناك قدر كبري من املسؤولية كشكل من إمهال 
  1.‹‹الذات

  تعليمية وثقافية:  عوامل-4-5

الشك أّن األمية وتدين املستوى التعليمي للوالدين من األسباب اليت تدفعهم إىل 
ال يقدرون النتائج واآلثار اليت تلحق بأطفاهلم بسبب  إساءة معاملة  أطفاهلم فهم

اإلساءة واإلمهال هلم وعلى هذا تكون اإلساءة واإلمهال أكثر انتشار بني اآلباء األقل 
تعليما  فكلما قل مستوى تعليم الوالدين زادت إمكانية اإلساءة واإلمهال للطفل كما 

وصحته دورا يف حدوث اإلساءة  تلعب قلة اخلربة واملعلومات املرتبطة بنمو الطفل
فاألمهات الصغريات يف السن غالبا ما تكون لديهن إمكانية مرتفعة من اإلساءة 

   2لألطفال مقارنة باألمهات الراشدات.
 

أن اآلباء ذوي  Gil et Garbarino تشري أحباث قام هبا كّل من جيل وجابارينو
ي غالبا ما مييلون الستخدام املستوى التعليمي الضعيف وعدميي املستوى  التعليم

كما تؤثر القيم الثقافية والقوانني والعادات بشكل  . 3أفعال عدوانية ضد أبنائهم
عميق يف حدوث اإلساءة لألطفال فاجملتمعات اليت ترى العنف طريقة مناسبة حلل 
املشكالت توفر بيئة مالئمة حلدوث اإلساءة، ففي الواليات املتحدة األمريكية على 

املثال وبالرغم من القوانني اليت متنح استخدام القوة البدنية مع األطفال من سبيل 
                                                           
1
 Lesieux Élisabeth (2007), op, P17                                                            

2
 20-26ص، مرجع سابق، حسين طه عبد العظيم -  

3
 - Gerbiner George et al (1980) Child Abuse, Oxford University Press, United state 

of America.,P20 
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من اآلباء يلجئون إىل الضرب والتوبيخ وذلك % 13املدهش أن جند أن ما يزيد عن 
 .  1بفعل الربامج التلفزيونية اليت حتمل مشاهد العنف

 
املعاملة هي وجود  أنه من بني عوامل انتشار سوء ،وقد بينت منظمة الصحة العاملية

وهذا يظهر يف وسائل  ،متجد وتشجع العنف حنو األخر ،عادات ثقافية يف اجملتمع
وتشدد  ،اإلعالم والعاب الفيديو، ووجود ثقافات تقلل من مكانة الطفل يف األسرة

فاجملتمعات ختتلف يف نظرهتا للعنف والعقاب  2على الصرامة خاصة حنو جنس معني.
جمتمع إساءة قد يكون يف جمتمع أخر طبيعيا، فنأخذ على سبيل البدين، فما يعتربه 

املثال املنطقة املغاربية، فاألحباث األنثروبولوجية تبني أن أساليب الرتبية املغاربية تقوم 
طفل املغريب، هذه الرتبية املانعة تتدخل لعلى منط املنع يف صريورة التنشئة االجتماعية ل

الث سنوات، ويوجد ما يعرف بنظام سيادة أو بشكل جد مبكر منذ سنتني إىل ث
سلطة اجلماعة والذي يسمح لألخوة والراشدين من خارج األسرة بالتدخل يف تربية 
الطفل، ويستمر هذا النظام من السيادة يف كل أطوار حياة الطفل من املدرسة القرآنية 

أديبه، فالرتبية إىل الثانوية فالوالدين يقدمون ضمنيا تسريح بالسماح بعقاب الطفل وت
فيها طريقة جيدة الكتساب املعرفة والرتبية  ااملغاربية تعتمد على اخلوف والعنف اليت يرو 

 .Frapper permet de mieux éduque "3 ة"اجليد
 
 
 
       

                                                           
  0:ص ، مرجع سابق، (6332)وآخرونأبو رياش حسين  -  1
  

2
 - O M S (2006) op ,p17. 

3
 Aoûttah  Ali et autres (2004) Maltraitance et cultures, Ministère de la communauté 

français, Bruxelles., P35-37 

6 Ziegler Franz (2005) violence  envers les enfants :concept pour une prévention 

globale (famille et société ) BSV/OFAS/UEAS/5/Septembre, p 32  .  
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 :اإلساءة من الطفولة حماية - :
 ومراعاة الطفل محاية تتضمن ؛قانونية وقواعد تربوية معايري عن تكشف الطفل محاية 

1واجلسدي واالجتماعي النفسي منوه
 . 

 معاملة إساءة حدوث ملنع تقدم اليت ،واخلدمات األنشطة إىل ،وقاية كلمة تشري 
  :هي مستويات ثالثة الوقاية وتتضمن ،الطفل

 تقدم اليت ،واألنشطة واخلدمات الربامج من جمموعة إىل تشري وهي: األولية لوقايةا- أ
 وتتضمن حدوثها قبل اإلساءة من الوقاية هبدف وذلك ،واآلباء األطفال من كل إىل

 واالهتمام اجلدد األمهات بني والصحة احلمل نتائج لتحسني ،الوالدية املساعدة برامج
 الطفل ميالد مع تبدأ واليت ،املنزلية الزيارات برامج خالل من، الصغار باألطفال
 األطفال تنشئة يف همتواجه اليت ،والصعوبات الضغوط إدارة على اآلباء ملساعدة
 .باجملتمع اآلباء وربط سوية غري النمو أمناط من والوقاية

 اليت لألسر تقدم اليت واألنشطة واخلدمات الربامج إىل تشري وهي: الثانوية الوقاية- ب
 اليت للفئات توجه فهي وإمهاهلم، لألطفال اإلساءة حلدوث مهيأة الظروف فيها تكون
 عن  الناجتة السلبية اآلثار من التخفيف هبدف ،ساءةاإل من كبرية بدرجة تعاين

 .كذلك ولآلباء لإلساءة يتعرضون الذين لألطفال وتقدم تفاقمها، ومنع اإلساءة
 بعد لألسر تقدم اليت اخلدمات من جمموعة وهي: الثالثة الدرجة من الوقاية -ج

 مساعدة أو اإلساءة تكرار منع الوقاية وتستهدف ،الطفل معاملة إساءة حدوث
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 عن الناجتة ،واالجتماعية النفسية اآلثار من واحلد الشفاء على ،معاملته املساء الطفل
1. أطفاهلم إىل املسيئني لآلباء النفسي العالج تقدمي تتضمن كما ،اإلساءة

   
 

 التدخل نماذج 6-
 :وزمالئه Straus : نموذج 1-6 -

 قدم Bhind closed doors "املغلقة األبواب خلف" كتاب يف( 0190) سنة يف 

Strauss  وGelles و Steinmetz يف العنف ختفيض هبدف مراحل مخس من مقارنة 
 :العائلة

                                واألسرة اجملتمع يف العنف ومتجد تعزز اليت املعايري حذف: األولى المرحلة (أ
 ومفيد وريضر  الطفل ضرب بأن اعتقاده يف مستمر واجملتمع بعيد زمن منذ

 فعالة وسيلة هو اجلسدي العنف بأن يتومهه مبا متمسك اجملتمع وبقي لنموه
 .واجملتمع األسرة يف املرتفع العنف من مستوى قبول يف واستمر العقاب يف
 سبيل على والبطالة الفقر ف،للعن املولد الضغط خفض: الثانية املرحلة( ب

 الذات، تقدير  اخنفاض)  ردالف على خطرية آثار إىل يؤدي أن ميكن املثال
 األمل خيبة لتفريغ وحيد خمرج أو منفذ يشبه العنف ،(اخل...استسالم
 مستوى وتوفري ،االجتماعية الظروف حتسني أن Strauss وحسب ،واإلحباط

 .كاف ليس ولكنه العنف خلفض ضروري أمر املالئم العيش من
                                                        اجتماعية شبكة يف األسر دمج: الثالثة المرحلة (ج

 الظروف يف جيدوهنم ،أصدقاء أو أقارب لديهم ليس الذين ،األشخاص
 تكمن وهنا ،أسرهتم أفراد ضد والعنف لإلساءة ميال أكثر يكونون الصعبة

 .االجتماعي الدعم من شبكة توفر أمهية

                                                           

 
 602 ،600 صمرجع سابق،  حسين، العظيم عبد طه 0
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                                            واألسرة للمجتمع اجلنسية اخلاصية تغيري: الرابعة المرحلة (د
 .اجلنس أساس على أفرادها بني األسر يف التساوي عدم تغيري جيب

 .األسرة يف العنف دائرة حتطيم :الخامسة المرحلة  ( ه
 املعارف تعديل جيب ،جيل عرب جيال تنتقل اليت ،العنف سلسلة لتحطيم 

1.باءلآل الرتبوية واملعلومات
                                          

  Pecora نموذج -6-2    
 لألسرة املباشرة الفورية اخلدمة احتياجات معاجلة عند abc منوذج بتطوير  Péjora قام

 : عناصر ثالث على النموذج هذا ويركز
 .األسرة فيها متر اليت واحلالية السابقة األحداث أو الظروف - أ

 .اتيسلوك من إليه تؤدي وما األحداث هلذه صاحبةامل  الفعل ردود - ب

 . الطفل على إيذائية عواقب من اتيالسلوك هذه من ينتج ما  - ت
 :ككل لألسرة تقييم وضع خالل من التالية بالنقاط االهتمام يتم حيث

 تاريخ مبعرفة ويهتم ،Aاألول الصنف فمن بتدرج وهذا: التطوري التاريخ ( أ
 .األوالد إجناب على وحىت واجالز  إىل الطفولة من الوالدين

 لألسرة واالقتصادي االجتماعي املستوى هبا نقصد: املعيشة ظروف (ب
 دخل الغرف عدد) مثل من األخرى املعايري من وغريها السكن وظروف

 .(إخل...األسرة
 .أطفاهلم مع وتعاملها واألب األم شخصية: الشخصية (ج
 متوترة كانت ما إذا الزوجني بني ةالعالق طبيعة إىل وتشري: الزوجية العالقة(د

 .التوتر يف تتسبب اليت النقاط هي وما

                                                           
 

0-Ziegel Franz(2005)op, p34 
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 أصدقاء من االجتماعية العالقات شبكة إىل ونشري: االجتماعية العالقات (ص
 .األخرى واألسر األسرة هذه بني حيدث الذي تفاعل ومدى وأقارب

 جومزا  اجلنس السن، حيث من الطفل خصائص إىل وتشري: الطفل صفات (ن
 .وطبعه الطفل

 الوالدان ميارسها اليت والسلبية االجيابية اتيبالسلوك ويهتم: التنشئة أسلوب( ه
 ."B" حبرف إليها يشار اتيالسلوك وهذه الطفل تنشئة يف

 يعتمد اليت التنشئة أساليب نتائج هي ما: الطفل على املباشرة النتائج (و 
 باحلرف هلا يرمز واليت وإمهال انفعالية وإساءة ضرب من الوالدان عليها
"C". 

 الطفل عند تظاهر قد اليت املدى طويلة النتائج هبا ويقصد: الطفل تطور (ي
1 .الوالدية اإلساءة ضحية

                                                 

                                                    
  L’OMS  نموذج   -6-3

 بالوالدين اصةخ برامج: أوال
 الوالدة قبل تدخالت( أ

 الوالدين هل ولكن للطفل، االجتماعية التنشئة صريورة يف الوالدين أمهية يف شك ال
 طريقة؟ فبأي نعم كان وإذا للمجتمع، املهمة املهام هلذه مهيئني
 املشاكل أن غري سابقة، تربوية أهلية تتطلب ال بيولوجية عوامل عن آباء نصبح
 املعارف فقدان أن األحباث توصلت األسرية، املشاكل قائمة رأس على هرتظ الرتبوية

 اللجوء يولد مما واألبناء الوالدين بني صراعية وضعيات إىل تؤدي الرتبوية واملعلومات
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 يف تنتظرهم اليت املهام مظاهر ملختلف الوالدين إعداد أمهية ندرك الوالدي، العنف إىل
 لالهتمام خاص ميل وهناك اجلميع، متناول يف تكون أن جيب الربامج هذه املستقبل،
 ." First time parents " اجلدد بالوالدين
 الوالدة أثناء تدخالت( ب

 من الطفل والدة قبيل بفرتة مرتبطة ولكنها السابقة، األهداف نفس هلا الربامج ذهه
 جنس يف يبةخ تشوه، املبكرة، الوالدة) بالوالدة املرتبطة األولية املشاكل تصنيف مثل

 تطرأ قد اليت املشكالت من اخل(.. أم -الطفل) انفصال -(فيه مرغوب غري) الطفل
 هذه اجيابية إن ،(طفل -أب( )طفل -أم) العالقة يف تؤثر أن ميكن واليت الوالدة عند

 يف تطرأ قد اليت الصعوبات احتمال حجم عن الكشف فرصة منح يف تتمثل اخلطوة
 .طفلوال الوالدين بني العالقة

 الوالدة بعد تدخالت( ج
 الوالدين خطرة كأسرة تشخص األسرة فإن للعيان، تتظاهر مشاكل هناك كانت إذا 

 اتيوالسلوك أطفاهلم استيعاب هبدف ،أخرى وتكوينات دروس ممارسة إمكانية لديهم
 على اجتماعية شبكة تكوين على تشجع الدروس هذه للمواجهة، املفيدة الوالدية

 .خربة أقل هم من وبني اخلربة وذو احملنكني الوالدين نيب املثال سبيل
 الطفولة سن في مستقلة برامج( د

 للوالدين، العامة القدرات تشجيع إىل هتدف املوجودة الربامج من األكرب النصيب 
 للوالدين التكوين دروس لتنسيق أكرب أمهية متنح الطفولة، سن يف أنه على فضال

 القوا سواء املراكز هلذه يتوجهوا أن هلما ميكن الوالدينف اخل،...االستشارة وخدمات
 .أطفاهلم جتاه اهتميسلوك وحتسني لتغيري حباجة شعروا أو تربوية مشاكل

 
 : باألطفال خاصة برامج -ثانيا

 :لكوهنم وهذا الوقاية برامج قبل من مستهدفة فئة األطفال يشكل 
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                                                                      .              للتأثر وقابلون بسهولة يتعلمون *
 مستقر مؤسسايت وسط يف مث ومن املدرسة، إطار يف املدة حيث من متابعتهم ميكن* 
 .خمتصني طرف من

 من الواثقون فاألطفال بذاهتم، ثقتهم تعزيز إىل يهدف باألطفال اخلاصة الوقاية برامج
 الربنامج هذا ويهدف العنف إىل جلوء وأقل الدفاع من أكرب بنصي  لديهم أنفسهم

 : إىل
 .املادية أو األدواتية اإلمكانيات تطوير•
 .الطفل عند واالجتماعية الفردية اإلمكانيات تطوير •
 .لديه والسياسية االجتماعية اإلمكانيات تطوير•

 يهدف الربنامج وهذا Sommer (1977) طرف من وضعها مت الثالثة اجملاالت وهذه
 القراءة مهارات  اكتساهبم طريق عن العنف إىل الدخول من األطفال وقاية إىل

 اإلمكانات) تسميته مت ما وهذا احلياة جماالت شىت يف املعارف واكتساب والكتابة،
 يصغي كيف تعليمه يف  تتمثل فهي  واالجتماعية الفردية الكفاءات أما ،(األدواتية

 ويفهم استقالله يكتسب وكيف ومشاعره، ذاته عن يعرب يفوك ولآلخرين، لنفسه
 جمتمعية اإلمكانات وهو الثالث اجلانب أما اآلخرين مع يتواصل وكيف اتهيسلوك

 الدميقراطية ضرورة وفهم النظيفة، البيئة مفهوم الطفل عند نرقي كأن وسياسية،
1. دميقراطي بشكل والتعامل

                                                         

                                         

 

 

 

                                                                                                                        

                                                           

-0  Ziegel Franz (2006)  ، op.cit, pp 03,42  



 

106 

 الخاتمة
ان أن رعاية حقوق الطفولة كانت حمط عناية خاصة يف مجيع األدي ،ليس من شك

فقد جاءت الشريعة  .إذ انه وضع القواعد للسلوك العالئقي ،وخصوصا اإلسالم
وتعد مجيع نصوص القرآن  اإلسالمية بقواعد تفصيلية حلماية اإلنسان وحفظ كرامته،

الكرمي والسنة النبوية الشريفة قواعد حلماية اإلنسان فحرمت االعتداء على اإلنسان أو 
هذه اإلساءة من اإلنسان لنفسه فليس له أن يهينها أمواله أو شخصه وحىت إن كانت 

 أو يضرها.
مع التطور احلضاري؛ كللت اجملهودات الدولية بوضع قوانني، تصون حقوق الطفل 
وحتفظ كرامته من قبل األشخاص املسؤولني عنه، باعتباره ال يستطيع أن ميارس حقه 

يساء   نتهك كل يومإال أن حقوق الطفل ت بنفسه، وبالرغم من كل تلك القوانني
معاملته بطرق أسوء من ذي قبل، وحنن يف اجلزائر مثال أصبحنا نرى أطفال يساء 

أجل  فاألمر أصبح يصل إىل االختطاف والقتل من ،معاملتهم، بل أسوء من هذا
تصفية حسابات بني الكبار، فأصبح الطفل وسيلة للوصول ألهداف معينة، فاألزمة 

 انني.أزمة أخالق وليست مشكلة قو 
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 11/16حقوق الزوجة في قانون األسرة الجزائري واألمر  
 المعدل له.

 جزائريةالمواثيق الدولية وإسقاطاتها على التشريع للمرأة ال 
العنف الممارس ضد المرأة من وجهة نظر الشرع  

 والمشرع القانوني
المرأة الجزائرية ومسؤولياتها، وبعض القضايا المرتبطة  

 بها، واصل التمييز الجنسي
دور الهيئات الرسمية في ترسيخ ثقافة المواطنة لدى  

 المرأة الجزائرية
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 ملخص

ول ألي زوجة يف تشريع قانون األسرة يف ظل تتناول هذه الدراسة احلقوق اليت تؤ 
الصراع احملتدم بني فريقني أحدمها يرى أن حقوقها قليلة باملقارنة مع حقوق الزوج 
ويتعني االرتقاء هبا لتكون مثل حقوق الزوج حىت ولو كان ذلك خمالفا لإلسالم  

تزيد عما  وفريق آخر يرى بأن الزوجة تتمتع حبقوق كعقيدة يعتنقها الشعب اجلزائري،
 هو مسموح به شرعا ويتعني حرماهنا منها.

وبناء عليه فإن املوضوع يتناول بالتحليل حلقوق الزوجة بعد زواجها بالرجل يف ظل 
  املعدل له. 01/02واألمر  1511سنة تقنني قانون األسرة الصادر 

    
 :مقدمة 

على أحكامه بعد موافقة اجمللس الشعيب  1511قانون األسرة اجلزائري سنة  صدر
متضمنا حقوق الزوجة عرب نصوصه إال أنه سرعان ما مت تعديل بعضها مبوجب األمر 

01/02(.1.) 
 

 :تحديد اإلشكالية
احتدم الصراع يف اجملتمع اجلزائري يف ظل العوملة واالتفاقات الدولية اليت اخنرطت فيها 

إىل مطالبة الكثري  ،يداووالسيما اتفاقية حقوق الطفل واملرأة وأخريا اتفاقية س ،اجلزائر
إذ تبني هلم أن هذه احلقوق  ،املعدل له 01/02من النساء بتغيري قانون األسرة واألمر 

 د. مبروك بن زيوش
ة أستاذ محاضر 'أ' بكلي محامي + 

 الحقوق والعلوم السياسية
9سطيف –جامعة محمد لمين دباغين   
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هو ممنوح لغريهن من النساء يف اجملتمعات األخرى بغض النظر  غري كافية يف ظل ما
ويف املقابل ثار آخرون إىل أن هذه احلقوق اليت تضمنها  عن معتقداهتن وأدياهنن،

ويستحيل أن تتمكن من  ،عد كافية للمرأةتاملعدل  01/02نون األسرة واألمر قا
ألن الدين مانع لتمكينها  حقوق أخرى منحت لغريها من النساء يف جمتمعات أخرى،

ومن مث فإن إشكالية هذا املوضوع تتعلق باإلطار الذي ميكن أن يتم فيه التوفيق  منها،
ا هي عليه هذه احلقوق وطرح الرأي املتجه إىل أو اإلبقاء على م ،بني هذين الرأيني

 تغيري هذه احلقوق حىت ولو كان متعارضا مع العقيدة.
 

 هدف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة بعد دراسة اإلشكالية إىل الوصول إىل احلد الذي جيب أن تكون 

بيان لتحقيق محاية منشودة لألسرة اجلزائرية وأفرادها وتعليه حقوق الزوجة بعد الزواج 
احلد الذي ال جيوز للزوجة اجلزائرية جتاوزه واملطالبة حبقوق أخرى مل ينص عليها قانون 

 األسرة ومل يقر هبا الدين اإلسالمي.
ومن أجل تغطية موضوع الدراسة بالشكل األنسب فقد مت توزيع مفرداته وعناصره إىل 

 احملاور التالية:
 

 الزواج.أوال:حق المخطوبة في العدول عن الخطبة قبل 
شرع الزواج منذ عهد آدم عليه السالم كنظام قدمي قدم اإلنسانية وظل قائما إىل اليوم 

إذ مل يكن يف  وقد وجد باعتباره الوسيلة السوية لتحقيق مقاصد عديدة من ورائه،
بل هو نظام يهدف إىل  األصل نظاما ماديا أو عقدا لتحقيق نزوات جنسية فحسب،

ولن تتأتى وتتحقق مقاصده إال يف إطار معاهدة بني رجل  ،حتقيق البقاء اإلنساين
يتعهد كال منهما بإسعاد اآلخر واحرتام بعضهما البعض والتضامن والتعاون  ،وامرأة

وتكوين أسرة متحابة تكون نواة للمجتمع ومتده بالسواعد  ،شرعه اهلل ألجل تنفيذ ما
 القوية لبنائه.
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قاده مقدمات عرفها الشرع وجرى هبا وألجل ذلك فإن عقد الزواج جتري قبل انع
العرف تتمثل يف اخلطبة كمرحلة تسبق إنشاء هذا العقد وهي اليت تسمح بتعرف 

 .ليها طالبا يدها ألجل الزواج هباالفتاة على الشخص الذي يريد خطبتها بالتقدم إ
 

 املعدل له باملادة 01/02واألمر 1511سنة  وقد تضمن قانون األسرة اجلزائري الصادر
منه التعريف باخلطبة باعتبارها وعدا بالزواج وجيوز للطرفني العدول عنها وأجاز  1

للرجل واملرأة العدول عنها كما أجاز هلما املطالبة بالتعويض إذا ترتب عن العدول 
ضرر مادي أو معنوي ومنح للخاطب اسرتداد هداياه اليت قدمها للمخطوبة إن كانت 

ت تلك اهلدايا مازالت قائمة كما أجاز هلا أيضا هي اليت عدلت عن اخلطبة  وكان
 إمكانية عدم رد اهلدايا للخاطب إن كان العدول منه.

 
بل هي مرحلة  إن اخلطبة ليست عقدا يلزم فيه اخلاطبان بالتزامات هلا قوة اإللزام،

تسبق إبرام عقد الزواج فإذا رضيت املخطوبة باخلاطب الذي تقدم خلطبتها أقدمت 
وإذا مل يعجبها هذا اخلاطب  قد الزواج وهي على بصرية من أمرها،على إنشاء ع

فسخت خطبتها واستعملت حق العدول وإذا تراجعت عن إبرام عقد الزواج رغم 
فهي تستعمل خالص حقها وال جيوز إرغامها على إبرام عقد الزواج ألن حرية  ،اخلطبة

منا هو عدول عما يدوم فيه وأن عدوهلا عن اخلطبة وفسخها إ الزواج من النظام العام،
فإهنا ال تستطيع فراق من تزوجته كزوج مل ترضه لنفسها  ؛الضرر إذ لو تزوجت بعدها

وهي كارهة على البقاء مع من مل يعجبها وال تستطيع مفارقته إن وفر هلا كل 
 متطلباهتا.

 
إن حق املرأة يف فسخ اخلطبة حق يتعارض مع حتميلها بأية مسؤولية عن أي ضرر 

فإنه ال جيوز  ؛وعلى فرض وجود ضرر .ألن اخلطبة ليست عقدا ،دث للخاطبحي
ألن حق العدول  ،إلزام املخطوبة جبربه للخاطب تأسيسا على املسؤولية التقصريية
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ألن فسخ  ،جائز قانونا ويتناىف أي إلزام بالتعويض عن أي ضرر حيدث للخاطب
ن تستعمل خالص حقها أن فال ميكن م ،املخطوبة للخطبة ليس خطأ بل هو حق هلا

 نلزمها بالتعويض للخاطب حىت ولو ترتب عن هذا العدول ضرر له.
 

إذا مت عقد و  ،شخص معنيبجييز إجبار املخطوبة على الزواج  إن الشرع اإلسالمي ال
فإن أجازته صار فإن هذا العقد يكون موقوفا  على إجازة املرأة ، ،ع اإلكراهالنكاح م

،وقد قام الدليل عن عدم جواز إكراه املرأة فاسد جتزه فهو عقدعقدا  صحيحا  ،وإن مل 
َجاَءْت فـََتاٌة ِإىَل النَّيبِّ  ن احلصيب قال:عن بـَُرْيَدَة بروي  على الزواج بشخص معني ما

َفَجَعَل  هُ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، فـََقاَلْت : ِإنَّ َأيب َزوََّجيِن اْبَن َأِخيِه لِيَـْرَفَع يب َخِسيَستَ 
َها َوَلِكْن أََرْدُت َأْن تـَْعَلَم النَِّساُء َأْن لَْيَس  ْد َأَجْزُت َما َصَنَع َأيب،فَقاَلْت : قَ  اأْلَْمَر إِلَيـْ

 ،فإنه يكون فاسدا   النكاح،ويف حال مل جتز املرأة هذا  (2).ِإىَل اآْلبَاِء ِمْن اأْلَْمِر َشْيءٌ 
 ،ن جيربها على اجلماع واملعاشرةوليس له أ بذلك، وعليها أن خترب من ُعقد له عليها

  .وليس هلا أن متكنه من ذلك ما دامت غري راضية هبذا الزواج
 

إمنا لكوهنا مرحلة  ؛إن مرحلة اخلطبة وما يكون للمرأة قبل الزواج من حق فسخ اخلطبة
زوجة ومن مث كان رضا ال الذي ال يقوم إن ختلف رضاها به، ،متهد إلبرام عقد الزواج

 إذ ال خري يف عقد فقد فيه الرضا، ،ركن يف الزواج مبالزوج الذي ختتاره الزوجة هلا أه
فمن باب أوىل أن  ،إن ختلف هذا الرضا ،فان كان اخلري منعدم يف عقود املعاوضات

ألنه يعد الركن الركني فيه وأن حرية  ،يرجى إن ختلف الرضا يف عقد الزواج اخلري ال
لزوج املناسب هلا ألن ومن مث فال إكراه على املرأة يف اختيار ا لعام،الزواج من النظام ا

 ة هو دميومة هذا العقد واستمراره وهو هدف مشروع هلا.هدف أي زوج
 .في إنشاء عقد الزواج هاحقو زواج عند المرأةثانيا: أهلية ال

ىل أن إ 1511الصادر سنة تعرض املشرع اجلزائري باملادة السابعة من قانون األسرة 
إال أن املشرع وحد  سنة، 21والزوج  15أهلية الزوجة يف الزواج تكتمل ببلوغها سن 
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وهي  ،سنة لكليهما 15باملادة السابعة جبعلها  01/02سن أهلية الزوج والزوجة باألمر 
كما مسح لكليهما القضاء   ،خبصوص سن الزواج الزوجنيرؤية تتجه إىل مساواة 

قبل هذه السن إن اقتضت مصلحتهما أو الضرورة يف  بالرتخيص ألي منهما بالزواج
التقاضي للمطالبة حبقوقها  ،ومبوجب هذا الرتخيص ،وتكتسب الزوجة أو الزوج ،ذلك

 أمام القضاء من خالل أي دعوى ترفعها ضد زوجها حىت ولو مل تبلغ أهلية التقاضي.
 

فإن املشرع   ؛األسرةاملتعلق بتعديل قانون  01/02من األمر  5وتطبيقا ألحكام املادة 
وهو  ،كان صرحيا يف اعتبار عقد الزواج يعترب منعقدا بتبادل رضا الزوجة ورضا الزوج

وهي خطوة   ،ما يوحي بأن رضا املرأة املتزوجة كاف مع رضا الزوج لقيام عقد الزواج
وإنشائه برضا الزوجني جبعل املرأة طرفا  ،كبرية خطاها املشرع يف ظهور عقد الزواج

وهو ما  ،ورضاها كاف يف عقد الزواج دون اشرتاط ركن الويل ،يف عقد الزواج حموريا
يتأكد منه أن أي زوجة تتزوج دون رضا وليها ال جيعل عقد الزواج مهددا بالفساد أو 

إن تبعه بناء ودخول فال جيوز لوليها االعرتاض على زواج ابنته بعد أن متت  ،البطالن
كد أمهية هذا احلق املمنوح للزوجة من قبل املشرع يف وهذا يؤ  ،مراسيم الدخول والبناء

إنشاء عقد زواجها بنفسها وحقها يف وضع حد لوليها يف االعرتاض على زواجها إن 
 ،الويل ركن ركني يف عقد زواجها أنرغم أن األحاديث العديدة تؤكد  ،مت الدخول هبا

من حديث عائشة املروي عن وأنه ال جيوز إبرامه إال بقيام الويل بإنشائه كما هو ثابت 
وقوله صلى اهلل  ''ال نكاح إال بولي وشاهدي عدللم الرسول صلى اهلل عليه وس

فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها  ،وال املرأة نفسها ،تنكح املرأة املرأة عليه وسلم ال
ورغم أمهية الويل كركن يف عقد الزواج إال أن املشرع اجلزائري ومن خالل  .(2)'

وهو تعديل من  ،فقد اعتربه شرطا وليس ركنا 01/02يل لقانون األسرة باألمر التعد
األمهية مبكان يف تعزيز دور الزوجة وحقها يف االنفراد يف إنشاء عقد الزواج وصحته 
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السيما إذا انتهى العقد الذي أبرمته إىل البناء والدخول هبا ليسقط حق وليها  ،ونفاذه
 يف االعرتاض على زواجها.

 
املعدل لقانون األسرة  01/02 من األمرا أكد املشرع اجلزائري بنص املادة الرابعة كم

على الوجه  عقد رضائي يتم بني رجل وامرأةحني عرف عقد الزواج بأنه  ،هذا االجتاه
الزوجني  ساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصانمن أهدافه تكوين أسرة أ ،الشرعي

 .نسابواحملافظة على األ
 
كما  يستوجب استعدادا كبريا حلسن القيام بشؤون األسرة، ؛هو شركة العمرلزواج ن اإ

أنه يستوجب أن يتم باختيار صحيح ال إكراه فيه على أي من الزوجني ذكرا كان أو 
ألنه  ،يؤدي إىل فساد كبري ال يرضاه أي ويل عاقل البنته ،والقول خبالف ذلك ،أنثى

حتياط متام االحتياط يف إنشائه وانعقاده باحلرص فيتعني اال ،عقد يدوم به العمر كله
وأن يكون اختيار املرأة للرجل اختيارا هادئا متزنا  ،كل احلرص على توافر الرضا فيه

متعقال ال تتأثر فيه بعاطفة هوجاء أو لذة عابرة أو مصلحة آنية ألن هذه االعتبارات 
ج واستمراره بل جيب أن سرعان ما تزول وهي ليست معيارا يضمن دميومة عقد الزوا 

يكون االختيار من املرأة لزوجها وفقا للهدى اإلسالمي مسرتشدة حبديث الرسول 
'إذا جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه أال تفعلوا تكن فتنة : صلى اهلل عليه وسلم

ومن مث فاختيار املرأة لزوجها يكون ممن يكون متدينا وذو  ،(1) في األرض وفساد كبير'
   ق وليس االعتبار فيما ميلكه هذا الزوج من مال أو جاه.       أخال

عقد الزواج صحيحا وفقا ألحكام الشرع وقانون األسرة تبدأ آثاره يف النفاذ  أوإذا نش
وهذه اآلثار تتمثل يف حقوق الزوج وواجباته وحقوق الزوجة وواجباهتا ومادام املقال 

 ه احلقوق وفقا ملا جاء به قانون األسرة .   قاصرا على حقوق الزوجة فإننا نستعرض هذ
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 ثالثا:حقوق الزوجة بعد الزواج.
قيام عقد الزواج وإنشائه تتطلع أي زوجة إىل معرفة حقوقها مع الزوج الذي بعد 

 تزوجت به وهي احلقوق اليت يتعني تقسيمها إىل ما يلي:
 :أ: الحقوق المالية

 /حق الزوجة في المهر:6
الزوج لزوجته مقابل الزواج هبا فهو كل مال أو ما ميكن أن يقوم  املهر هو ما يدفعه

مبال ويصلح أن يكون مهرا وهو واجب على أي زوج عند الزواج يدفعه لزوجته حىت 
ولو كانت غنية وهو حق خالص هلا وليس من حق وليها وال جيوز هلذا األخري أن يربأ 

عد تسلمه ،وللمهر مسميات زوجها منه وال يسقط إال بإبرائها هي لزوجها منه ب
أخرى فيسمى بالصداق ويسمى بالنحلة ويسمى الفريضة مصداقا لقوله تعاىل 'وآتوا 

متسوهن وقد فرضتهم  أنالنساء صدقاهتن حنلة' وقوله تعاىل' فإن طلقتموهن من قبل 
فرضتم 'وقد تزوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم على املهر وزوج  هلن فريضة فنصف ما

ر إذ لو مل يكن واجبا لرتكه الرسول صلى اهلل عليه وسلم   وملا تزوج على بناته مبه
مهر أو زوج بناته مبهر رغم أن اهلل سبحانه وتعاىل قد مكنه من الزواج دون مهر إال 
أن ذلك يعد أمرا خالصا وقاصرا عليه لقوله تعاىل 'وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب 

 .(1)صة لك من دون املؤمنني'.إن أراد النيب أن يستنكحها خال
 

من قانون األسرة اجلزائري على أن الصداق هو ما يدفع حنلة  11وقد نصت املادة 
وهو ملك هلا تتصرف فيه كما  هو مباح شرعا، للزوجة من نقود أو غريها من كل ما

من نفس القانون إىل أن الصداق حيدد يف العقد سواء   11تشاء ،كما أشارت املادة 
وأنه يف حالة عدم حتديده تستحق الزوجة صداق املثل  ال أو مؤجال،كان معج

على أن الزوجة تستحق الصداق كامال يف حالة الدخول هبا أو  12وأضافت املادة 
 مت الطالق قبل الدخول. إذاعند  وفاة زوجها قبل الدخول وأهنا تستحق نصفه فقط 
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احلق قد تأخذه كامال أو نصفه  إال أن هذا إن املهر حق للزوجة ثابت شرعا وقانونا،
 ،بناء أومل يصحب العقد دخول وبناءوذلك حبسب ما إذا تبع انعقاد الزواج دخول و 

فإن اقتصر األمر على انعقاد عقد الزواج دون دخول وبناء وطلقها زوجها أو طلبت 
فإن كانت قد استلمته   هي التطليق قبل الدخول فإنه من حقها املطالبة بنصف املهر،

وإن كانت مل تستلمه فإنه من حقها  ال فإنه يستوجب عليها رد نصفه إىل الزوج،كام
مطالبة الزوج بنصفه مصداقا لقوله تعاىل'فإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد 

،كما أن قانون األسرة أشار إىل هذا احلكم (2)فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم'
 منه.  12الرباين يف نص املادة 

 
حقها يف  ،بعد إبرام عقد الزواج والبناء هبا ،فإنه من حقوق الزوجة املالية ؛يهوبناء عل

باعتبار املهر شرطا من الشروط  ،املطالبة مبهرها إن مل يسلم هلا عند إنشاء عقد الزواج
واألصل يف املهر أن يسلم للزوجة . مكرر من قانون األسرة 5املنصوص عليها باملادة 

ا تأخر تسليمه إىل ما بعد انعقاد العقد فإن ذلك ال يؤثر يف وإذ ،فور انعقاد الزواج
وميكن للزوجة االمتناع عن الدخول إن مل يسلم هلا فهو حق خالص هلا  العقد ومتامه،

ويف حالة النزاع يف املهر  .وال يعد امتناعها عن الدخول إال إذا سلم هلا مهرها نشوزا
فإن كان النزاع حول  ،ج وليس هلا بينةخبصوص ادعائها بعدم تسليمه هلا من قبل الزو 

فلها احلق يف املطالبة به هي أو ورثتها مع  ،عدم تسليمه هلا قبل الدخول والبناء هبا
وإن ادعت بعد البناء والدخول بأهنا مل تستلمه وأنكر الزوج ذلك وادعى  أداء اليمني،

وهو  ملزم بأدائه حينئذ، فالقول قوله أو ورثته مع أداء اليمني مما جيعله غري ،تسليمه هلا
من قانون األسرة اجلزائري يف حالة النزاع  12احلل الذي أشارت إليه أحكام املادة 

 حول املهر بني الزوجني. 
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 نفاق ب:حق الزوجة في اإل
زوجة بعد الزواج وإمتام مراسيم الدخول والبناء حقها  من احلقوق الشرعية الثابتة ألي

حني انتقاهلا إىل بيت الزوجية وهو احلق الثابت هلا شرعا نفاق عليها من الزوج يف اإل
وقانونا حىت ولو كانت غنية ،ذلك أن حق الزوجة يف النفقة مرده حق الزوج يف 

 القوامة باعتباره هو اآلمر الناهي.
 

أمجع الفقهاء املسلمون منذ القدمي على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها سواء أكان 
كان معسرا ومصدر هذا اإللزام قوله تعاىل'وعلى املولود له رزقهن   هذا الزوج موسرا أو
الكرمية على أنه يقصد هبا  وتفسر كلمة املولود الواردة يف اآلية (2)وكسوهتن باملعروف'

ويتعزز هذا الواجب واإللزام أيضا حبديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل  ،الزوج
 كت زوجها بكونه رجل شحيح والهند زوجة أيب سفيان حني صارحها حني اشت

 (.1)يعط ما يكفيها وولدها بقوله هلا خذي ما يكفيك وولدك باملعروف'.
 

منه إىل أن نفقة الزوجة جتب على زوجها  21وقد أشار قانون األسرة اجلزائري باملادة 
منه أيضا إىل أن مشتمالت  21كما بينت املادة  بالدخول هبا أو دعوهتا إليه ببينة،

يف كوهنا تتمثل يف الغذاء والكسوة والعالج والسكن أو أجرته وما يعترب من  النفقة
وخبصوص تقدير النفقة فإهنا تقدر حبسب حال  الضروريات يف العرف والعادة،

الطرفني وظروف املعاش وال يراجع مبلغها احملكوم به إال بعد مرور سنة من تاريخ 
عند  ،وحيق ألي زوجة نون األسرة،من قا 25احلكم هبا وذلك عمال بأحكام املادة 

رفع دعوى ضده أمام احملكمة للمطالبة هبا سنة قبل  ،امتناع الزوج من اإلنفاق عليها
من  10إن أثبتت بالدليل على استحقاقها وذلك إعماال ألحكام املادة  ،رفع دعواها

 قانون األسرة.
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ئري أنه من حق أي زوجة يتبني من هذه النصوص القانونية الواردة بقانون األسرة اجلزا
مدخول هبا مطالبة زوجها بالنفقة وذلك تأسيسا على ضوء حتقق احتباسها احلقيقي 

فما دامت الزوجة يف عصمة زوجها ومادام عقد  يف بيت الزوجية وخدمة زوجها،
فإن امتنع الزوج ، فلها احلق يف اإلنفاق الزواج قائما ومل يصدر حكم قضائي باحنالله

جاز هلا رفع دعوى للطالبة بتقدير نفقة شهرية هلا وإذا صار احلكم هبا  اإلنفاق عليها
جاز هلا بعد حتصيل حمضر عدم التنفيذ من السيد  ؛حكما هنائيا ورفض الزوج اإلنفاق

متابعة زوجها قضائيا أمام وكيل  ،احملضر القضائي املكلف بالتنفيذ هلذا احلكم
الذي يعد جرمية إعماال ألحكام املادة الفعل  ،اجلمهورية بتهمة عدم تسديد النفقة

 من قانون العقوبات اجلزائري.  221
 

إذا تركت بيت الزوجية وختلت عن  إنفاقإال أنه يف املقابل الحق هلذه الزوجة ألي 
ورفع  أهلهابأن جلأت إىل بيت  ،ي سبب قانوينأومتردت على زوجها دون  ،واجباهتا

فصدر حكم تبعا هلذه  ،بيت الزوجية زوجها دعوى ألجل الرجوع إىل أثرهاعلى 
إال أهنا رفضت الرجوع وامتنعت عن تنفيذ احلكم  ،الدعوى يقضي بإلزامها بالرجوع

 بذلك فإهنا تعد يف حكم الزوجة الناشز اليت الحق هلا يف النفقة. ،القاضي عليها
 

ء ،فإن  إن النفقة الزوجية ال تكون واجبة على الزوج حني ال تتم مراسيم الدخول والبنا
كانت زوجة معقود عليها فقط فالحق هلا يف اإلنفاق ماعدا حالة تباطؤ الزوج يف 

فإذا حددت آجال الدخول والبناء  الدخول هبا لسبب غري معروف أو غري شرعي،
يف تاريخ معني وانقضى هذا األجل ومل يتم الزفاف مث قامت الزوجة مبقاضاة الزوج 

فإن نفقتها تصبح واجبة على زوجها  ومل يفعل، ألجل الوفاء مبا وقع االتفاق عليه
حتما وللمحكمة أن تقضي هبا إذا طلبتها هذه الزوجة وقدمت بيانات وأدلة لتدعيم 

على عدم قيام الزوج باإلنفاق على زوجته احلق يف مقاضاته ويرتتب ' (5)طلبها.
قانون من  12وطلب التطليق باعتبارها حالة من احلاالت املنصوص عليها باملادة 
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منها إىل أنه جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لعدم  األوىلاألسرة واليت نصت الفقرة 
مل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة  اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه ما

 من هذا القانون. 10و 25و  21أحكام املواد 
 

 حق الزوجة في الميراث من ممتلكات زوجها الهالكج/
فيؤول هلا  ،بعد وفاتهن ترث من ممتلكاته املوروثة وجة توىف عنها زوجها أي ز حيق أل

كما ترث   ،بعد وفاته ربع تركته إن مل يكن لزوجها املتوىف أي ولد ذكرا كان أو أنثى
'ولهن الربع مما وهذا لقوله تعاىل  ،أنثىو الثمن من ممتلكاته إن كان له ولد ذكرا كان أ

ن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون تركتم إن لم يكن لكم ولد،فإ
من نص  2وقد أكد قانون األسرة اجلزائري هذا احلق بأحكام الفقرة  ،(10) 'بها أودين

     .112واملادة  111املادة 
 

 حق الزوجة في التعويض عند الطالقد/ 
طالبة من حق أي زوجة مطلقة إذا متسك زوجها بطالقها دون أي سبب جدي امل

ذلك أن التعسف ظلم والظلم  باعتبار أن طالقه هلا كان طالقا تعسفيا، ،بالتعويض
والضرر جيرب قضاء بالتعويض املايل املناسب لضرر الزوجة املرتتب على الطالق  ،ضرر

 من قانون األسرة. 12وذلك إعماال ألحكام املادة 
 

وفقا ألي  ،البت التطليقكما أن قانون األسرة اجلزائري أعطى احلق للزوجة اليت ط
املعدل لقانون األسرة  01/02حالة من احلاالت العشر املنصوص عليها باألمر 

جربا للضرر الذي  ،تطليقا بتعويضها ماليا ،باإلضافة إىل ختليصها من زوجها ،املطالبة
مكرر  12وذلك إعماال ألحكام املادة  ،حلق هبا من الزوج الذي طالبت االفرتاق عنه

من نفس  11وقد أكدت املادة  املعدل لقانون األسرة اجلزائري، 01/02ر من األم
 القانون حق الزوجة شأهنا شأن الزوج يف التعويض إن تضررت من نشوز زوجها. 
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 ب:الحقوق غير المالية 
هلها من احملارم ة بعد الزواج هبا حقها يف زيارة أمن احلقوق غري املالية للزوج

وحقها يف معاشرة زوجها  ،قها يف حرية التصرف يف ماهلاوح ،واستضافتهم باملعروف
 :هلا باملعروف

 
 :حق الزوجة في زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف/6
منه  21إىل حقوق الزوجة باملادة  1511أشار قانون األسرة اجلزائري الصادر سنة   

رع مبوجب هذا النص واليت أدمج فيها املش 22املادة  01/02قبل تعديلها باألمر 
 حقوق وواجبات الزوجني وجعلها مشرتكة بينهما.

 22فإن الفقرة السابعة من أحكام املادة  ،فإنه وبالرغم من هذا التعديل ؛وبناء عليه 

قد أشارت إىل أنه من حق الزوجة زيارة والديها وأقارهبا واستضافتهم  01/02من األمر 
ويتعني من مث أن يسهل الزوج  ضا هذا احلق،شأهنا شأن الزوج الذي له أي ،باملعروف

كما ميكن هلا أن تستقبلهم ببيت الزوجية على أن يكون   ،لزوجته بالذهاب إىل أهلها
الذهاب إليهم أو استقباهلا هلم مبسكن الزوجية ملرات ال تتجاوز حدود العرف 

  ،أهلها ن تكون الزيارات حملارمها منأعلى  ،مقبولة ويف املناسبات ةواملعقول وملد
وال حيق هلا  ،أخواهتاوبنات  إخوهتاكأبويها وإخوهتا وأخواهتا وعماهتا وأبناء وبنات 

 خاالهتا وأبناء أخواهلا إال مبوافقة زوجها.  أبناءزيارة أبناء عمها أو 
 :حق الزوجة في التصرف في مالها/2 

 ؛مالأو تكون غنية ذات  ،قد تكون الزوجة صاحبة عمل تكسب به أجرة شهرية منه
وذمتها املالية  ،فإنه من حقها بعد زواجها أن تتصرف يف ماهلا أو أجرهتا كيفما تشاء

وال جيوز حرماهنا من ماهلا أو إلزامها مبساعدة زوجها يف  ،مستقلة عن ذمة زوجها
 .يقع على عاتق زوجها اإللزامهذا  نعلى األوالد أل اإلنفاقأو  ،نفقات بيت الزوجية
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 ،والقيام مبا أوكل إليها كزوجة ورب بيت ،لزوجة خدمة زوجهاوإذا كان األصل يف ا
املتمثلة يف خدمة زوجها وتربية  ،فإنه ال جيوز هلا العمل خارج البيت وترك مهامها

بتمكني امرأة حتضنهم أو دور  ،وتكليف الزوج بتدبري تسيري شؤون البيت ،األوالد
ه العاملة مباهلا دون مشاركة ويدفع مقابل ذلك ماال وتنفرد زوجت ،حضانة يتكفل هبم

وهو األمر غري العادل يف هذه احلالة الذي يتطلب من الزوج  ،أو مساعدة الزوج ماليا
وما حيتاجه أوالده وزوجته دون االعتماد  ،موقفا حازما بالتكفل بشؤون بيت الزوجية

 على ماهلا. 
  :حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف وحقها في فراش الزوجية/3

ق الزوجة املطالبة من زوجها معاشرهتا باملعروف وحقها يف الفراش باعتبار أن من ح
'ومن : وقد قال تعاىل من مقاصد عقد الزواج حتصني الزوجني على الوجه املشروع.

 (. 11) آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
اعي أن حيسن القيادة وأن يرتفع عن الضغينة والرجل يف نظر اإلسالم راع وعلى الر 

والشر فال يستبد وال يتعنت وال يظن أنه سيد أمام رقيق فاألوىل بالرجل كي يسعد 
زوجه وكي يسعد هو وكي تؤتى حياهتما معا مثارمها املرجوة وتؤدي دورها املنشود  وقد 

نهن عوان 'استوصوا بالنساء خيرا فإقال صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع 
وقد قال اإلمام الغزالي وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن  ،عندكم

 .( 12)' يحسن خلقه معها
كشعور عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عندما ذهب   ،وليكن شعور الزوج جتاه زوجته

 ،'كان أعرايب يعاتب زوجته هو مضمون هذه القصة  وها ،الرجل يشكو إليه زوجته
مث قال واهلل ألشكونك إىل أمري  ،ا صوته فساءه ذلك منها وأنكره عليهافعال صوهت

تستطيل  امرأتهينتظر خروجه حىت مسع  ،وما إن كان بباب أمري املؤمنني املؤمنني،
فقال الرجل يف نفسه عمر فيما والك وهو ساكت ال يتكلم،  وتقول اتق اهلل يا ،عليه

أمري املؤمنني فكيف حايل وفيما هو  إذا كان هذا هو حال  ،وهو يهم باالنصراف
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فقال األعرايب يا أمري  ؟ما حاجتك يا أخا العرب :وملا رآه قال له ،كذلك خرج عمر
 ،فرأيت عندك ما زهدين ،واستطالتها علي ،املؤمنني جئت إليك أشكو خلق زوجيت

فهممت بالرجوع وأنا أقول إذا كان هذا حال أمري  ،كثر مما عنديأأ إذ كان ما عندك
يا أخا اإلسالم  :فتبسم عمر رضي اهلل عنه وقال .فكيف حايل ،املؤمنني مع زوجته

 ،مرضعة ألوالدي ،خبازة خلبزي ،إهنا طباخة لطعامي ،إين احتملتها حلقوق هلا علي
 ،عالقة إنسانية دائمة ؛إن الزواج وبقدر صربي عليها يكون ثوايب. ،غاسلة لثيايب

وهو شركة رأس ماهلا احلب والوفاء واإليثار  ،ة إنسانةتلتقي فيها إنسانية إنسان بإنساني
 (.12)والرعاية والثقة'

 
املعدل لقانون  01/02من األمر  22وإعماال ألحكام الفقرة الثانية من نص املادة 

ويتبادل معها االحرتام  ،فإنه يتعني على أي زوج معاشرة زوجته باملعروف ،األسرة
زوج الذي يتعرض لزوجته بالضرب واإلهانة واإلذالل فال يكون ذلك ال ،واملودة والرمحة

فال يعاقبها مبجرد خطأ  ،بل جيب أن يكون رحيما عليها ،هلا لسبب أو دون سبب
'ال  :مصداقا لقوله صلى اهلل عليه وسلم ،بسيط ارتكبته أو فعل ال ميس شرفه وكرامته

 (.11)' يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر
 :زوجة في تطليق زوجهاحق ال/4

املعدل لقانون األسرة حق الزوجة يف  01/02من األمر  12نص املشرع باملادة 
من هذه احلاالت  التخلص من زوجها تطليقا وبطلب منها إذا توافرت أي حالة

 العشر التالية.
بعد صدور احلكم بوجوبه ما مل تكن عاملة بإعساره وقت  اإلنفاقعدم  -

 .لزواجا
 حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج.العيوب اليت  -
 اهلجر يف املضجع فوق أربعة أشهر. -
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وتستحيل معها  األسرةاحلكم على الزوج عن جرمية فيها مساس بشرف  -
 مواصلة العشرة واحلياة الزوجية.

 الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة. -
 . 1الواردة يف املادة  األحكامخمالفة  -
 ارتكاب فاحشة مبينة. -
 ق املستمر بني الزوجني.الشقا -
 خمالفة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج. -
 كل ضرر معترب شرعا. -

يتبني من هذا النص أن الطالق ال يكون من طرف الزوج فحسب بل إن 
املشرع مكن الزوجة من حق التخلص من زوجها عند توافر أي حالة من 

 احلاالت العشر السابقة.
 ،جها ووضع حد للعالقة الزوجية معهكما يكون من حق الزوجة خلع زو 

وذلك مبقابل مايل ال يزيد عن  ،رضي الزوج ووافق على اخللع أو مل يوافق
وهو ما أشارت إليه أحكام املادة  ،قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم

 املعدل لقانون األسرة. 01/02من األمر  11
  خاتمة

انون األسرة اجلزائري الصادر تناول هذا املقال حقوق الزوجة على زوجها يف ظل ق
و وفاة أىل غاية طالقها إوذلك منذ خطبتها  ،املعدل له 01/02واألمر  1511سنة 

وأن أي مطالبة من  ،ن والسنةآوما ترثه منه وهي حقوق مصدرها القر  ،زوجها
فإهنا مطالبة تعسفية  ؛الزوجة حلقوق أخرى ال يكون مصدرها الشريعة اإلسالمية

وتتوقف آثارها وال تكون حينئذ هذه األسرة  ،القة الزوجيةوتعطل فانوس الع
اخللية األساسية للمجتمع وأين انصح الغربان الناعقة اليت تنادي بأن يكون 

بل هي خمالفة له مما يتعني االنتباه لذلك  للزوجة حقوقا أخرى مل يقل هبا الشرع،
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الدول ومن بينها السيما يف إطار اتفاقية سيداو اليت اخنرطت فيها العديد من 
 اإلسالميةاليت حتفظت فعال عن بعض بنودها لكوهنا معارضة للشريعة  ،اجلزائر

 وللنظام العام يف اجلزائر. 
 
 وامش ـاله
 األسرةيتضمن قانون  1511يونيو 5املوافق ل  1101رمضان  5مؤرخ يف  11-11قانون /1

 .2001فيفري  22املؤرخ يف  02-01 معدل ومتمم باألمر
كذا قال الشيخ  (2/102) وصححه البوصريي يف مصباح الزجاجة (،1121رواه ابن ماجه )/2

 .120انتهى من الصحيح املسند صـ  "صحيح على شرط مسلم"، مقبل الوادعي:
/حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وهو احلديث املروي عن أيب هريرة رضي اهلل 2

 عنه عن ابن ماجة. 
 حسنه األلباين واحلديث اختلف يف صحته. ميذي وغريه،/حديث رواه الرت 1
 .10اآلية  ،/سورة األحزاب1
 .222اآلية  ،/سورة البقرة2
 .222اآلية  ،/سورة البقرة2
 )ض(. .عن عائشةحديث رواه البخاري ومسلم /1

/عبد العزيز سعد الزواج والطالق يف قانون األسرة اجلزائري دار البعث قسنطينة اجلزائر رقم 5
 .221ص  222ص  1512/ 25121القانوين  اإليداع

 .12اآلية ، /سورة النساء10
 '.21اآلية  ،/سورة الروم11
 رقم اإليداع بدار دار الرتاث العريب، شرح وتعليق طه عبد اهلل العفيفي، /احلقوق اإلسالمية،12

 .212ص  ،مجهورية مصر العربية 1251/1512الكتب 
 .221/نفس املرجع ص 12
 .صحيح مسلم لنووي يف شرحامروي عن أيب هريرة /حديث 11

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%22
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 :ملخص

زائر استمدت ما حقوق اإلنسان بلغت يف تطورها حىت اآلن اجليل الثالث. فهل اجل
إىل ما أم أضافت  ورد فيها من حقوق للمرأة العاملة؟ وهل نفذت ما استمدت ؟

ثالثة من حقوق املرأة العاملة. هي: مساواة املرأة  هذا البحث يف ت؟. تناولأخذت 
طبيعة  تبالرجل يف العمل. وطبيعة أجر املرأة العاملة. ومحاية أمومة العاملة. حصر 

ونتائج ها يف الدساتري والقوانني اجلزائرية، تاملة يف املواثيق الدولية، وحتريمساواة املرأة الع
تبني أن املعاهدات الدولية املوافق عليها من . على الدساتري والقوانني اجلزائرية تبنيها

اجلزائر"سامية" على القوانني احمللية، واجلزائر نفذت كل ما ُوصَّت به وزادت بإفراط 
 العاملة. متحيزة إىل املرأة

: حقوق املرأة العاملة. املرأة اجلزائرية. الدستور. القانون. املرأة يف الكلمات المفتاحية
 .املواثيق الدولية

 
 :مقدمة

حجة الدول القوية االستعمارية سابقا على الدول الضعيف اقتصادها، أن األخرية ال 
ثالثة  حىت اآلن ظهرت ، ومنذ احلرب العامية الثانيةاإلنسانيةتعطي مواطنيها حقوقهم 

. هل حقوق املرأة واألشكال، منها حقوق املرأة العاملة. اإلنسانيةأجيال من احلقوق 

 . عبد العالي بلعيفةد
 علم االجتماع تنظيم وعمل

 6سطيف –جامعة محمد لمين دباغين 
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تتوافق أم تتعارض أم تتميز على  اجلزائريةاجلزائرية العاملة املكرسة يف الدساتري والقوانني 
لة. مساواة املرأة احلقوق الدولية ؟. وقد تناولنا يف حبثنا هذا ثالثة من حقوق املرأة العام

 بالرجل يف العمل. وطبيعة أجر املرأة العاملة. محاية أمومة املرأة العاملة يف احلمل. 
 

وأجرها يف العمل مبوبة يف ثالثة مباحث.األول: مساواة املرأة  تناولت احلقوق الثالثة
محاية ومحاية أمومتها يف املواثيق الدولية. والثاين مساواة املرأة بالرجل يف العمل و 

أمومتها وطبيعة أجرها يف الدساتري اجلزائرية. الثالث مساواة املرأة العاملة ومحاية 
  القوانني اجلزائرية. يف  أمومتها وأجرها

 
 :المبحث األول: اإلطار المنهجي

 اإلشكالية: -5
يدعي الغرب أنه أكثر اجملتمعات عطاء من غريه لذوي احلقوق حقوقهم، ومنها 

يفة اليت منهم املرأة. ومن حقوقها، املساواة يف التشغيل، واألجر حقوق الفئات الضع
الدساتري  باستقراءو الرجل يف العمل املتماثل، ومحاية أمومتها.  أجراملتساوي مع 

املواثيق الدولية. نتبني مساحة تقاطع احلقوق الثالثة. واإلشكال و  والقوانني اجلزائرية
 املطروح. هو:

رض أو التميز، بين التشريع لعمل المرأة الجزائرية ما مدى التوافق أو التعا
 والمواثيق الدولية ؟

 أو بتعبري آخر.     
  ،ما طبيعة املعايري واالقرتاحات الدولية املشرَّعة يف املساواة، واألجر

 ومحاية أمومة املرأة العاملة ؟
  ما هي نظرة املشرِّع اجلزائري ملساواة املرأة مع الرجل يف العمل وطبيعة

 أجرها يف العمل املتماثل مع عمل الرجل، ومحاية أمومة العاملة ؟
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التحليلي استقراء  اعتمدت على املنهج الوصفي اإلشكاللإلجابة على هذا 
واستنباطا. واملواثيق واإلعالنات واالتفاقيات والتوصيات الدولية مرجعية، واملواثيق 

 أة العاملة مستندا.والدساتري والقوانني اجلزائرية اجملسدة حلقوق املر 
 اخرتت هذا املوضوع ألسباب موضوعية وملا له من أمهية، لتحقيق أهداف حمددة.  

 أسباب اختيار الموضوع: .6
 تقييم مساواة املرأة العاملة بالرجل يف اجلزائر. .أ 
 تقاطع املوضوع املقرتح مع اهتمامايت. .ب 
 جع التشريع للمرأة اجلزائرية.امر على حماولة التعرف   .ج 

 موضوع :  تتجلى أهمية الموضوع في:أهمية ال .0
زيادة اهتمام املنظمات واهليئات املدنية الدولية واحمللية باملرأة  .أ 

 العاملة.
دميومة اخلالف بني اجملتمعات ومكونات اجملتمع الواحد حول  .ب 

 عمل املرأة.
 تأنث اجلامعات واإلدارات اجلزائرية مبوظفيها. .ج 
 .األجورقبول املرأة اجلزائرية أي شغل ولو بأخبس  .د 

 الثالثة التالية.  النقاط  : هي الوقوف علىاألهداف المراد بلوغها  .4
املقرتحة للمساواة واألجر  الدوليةاملعايري واالقرتاحات والتوصيات  .أ 

 .للمرأة العاملة حماية األمومة،و

املشرَِّعني للمرأة اجلزائرية  حماية األمومة،طبيعة املساواة واألجر و .ب 
 العاملة. 

 ة التشريع للمرأة اجلزائرية العاملة.مرجعيحقيقة  .ج 
  .د 
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 تحقيقا لهذه األهداف  قسمت الموضوع إلى ثالثة مباحث:
  املرأة العاملة يف املواثيق الدولية.األول : 
   حقوق املرأة العاملة يف الدساتري اجلزائرية.الثاني : 
 حقوق املرأة يف القوانني اجلزائرية. الثالث :

 
 :ة العاملة في المواثيق الدوليةحقوق المرأ: المبحث الثاني

 
مث . اإلنسانتناول أوال أجيال حقوق أتناول حقوق املرأة يف املواثيق الدولية أن أ قبل

ملساواة اليت هي عدم التمييز، واملساواة االجيابية املكونة من منع عمل املرأة ابدأ حبق أ
ن كانت حامال و ة. ورغم الضرورة مينع عملها إر ليال وحتت سطح األرض إال للضرو 

الوضع،  إجازةتناول محاية أمومة املرأة العاملة املتمثل يف منحها أ مث. الوضع بُعيد
 اإلعانةوتسهيالت  لرتضع ولدها، والتكفل بكل مصاريف احلمل والوضع، وتقدمي 

مع أجر  االالزمة مبا يكفيها حلماية صحتها وصحة مولودها. وأخريا أجر املرأة مقارن
 مل املتماثل.الرجل يف الع

 
باحلق جلميع أعضاء األسرة البشرية يف  اإلقرارمنذ  :اإلنسانيةأوال: أجيال الحقوق 

. قطع اجملتمع الدويل بني التنظري 1الكرامة األصيلة فيهم، واحلقوق املتساوية الثابتة
أجيال. األول  ةواالقرتاح والتوصية واملطالبة بالتطبيق والتطبيق للقيم واملعايري، ثالث

هو احلقوق السياسية واملدنية. الثاين متثل يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية. أما 
 .الثالث احلايل فهو احلقوق البيئية والثقافية والتنموية

 هي: .وهذه األجيال    
 ، وتشمل:الحريات"، وهي مرتبطة بـ"السياسية والمدنيةاحلقوق  :الجيل األول .6

                                                           
1
 . الديباجة1511ديسمبر   10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  المؤرخ في  
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 تعمار واحلروب.احلق يف احلرية واألمن. منع االس .أ 

 . منع التعذيب والعبودية.  فالعنمن سالمة البدن  .ب 

الدميقراطية. حرية إنشاء األحزاب واجلمعيات والرأي والتعبري  .ج 
 والتفكري والتجمع.  

" األمان"وهي مرتبطة بـ  االقتصادية واالجتماعية: احلقوق الجيل الثاني .4
 وتشمل: 

         العمل.  .أ 

 التعلُّم.   .ب 

 من مأكل ومأوى ورعاية الصحية.العيش الالئق  .ج 

 يف "العيش" . وهي مرتبطة بـ يةو البيئية والثقافية والتنماحلقوق  :الجيل الثالث .6

      بيئة نظيفة ومصونة من التدمري. .أ 

 النمو الثقايف والسياسي واالقتصادي. .ب 
 

. مجيع الدول تدعي أهنا تعمل على حتقيق ما استطاعت من هذه احلقوق إذن     
ع املشاهد خيتلف عن ذلك، حىت الدول اليت تقول أهنا قطعت جيلني لكن الواق

وهي اآلن يف اجليل الثالث، فهي تكيل مبكيالني، هذه احلقوق حققتها لبعض 
شعبها ومل حتققه للكل، األقوياء املسيطرون املتمتعون بالنفوذ فقط من هم يف اجليل 

هلنود يف أمريكا من عداد اجلمهوريات مثال الزنوج وا أعىتالثالث، وذلك حىت يف 
 وناولحي وامازالالطبقات املقهورة يف جمتمعهم. أما الدول املتخلفة ومنهم اجلزائر 

، فما بالك باألمان والعيش، لذلك ما يسميه الغرب أجيال محتقيق احلريات لشعوهب
من الكيفية اليت ننفذ أي من هذه حىت نعتربه حنن فئات؛ ألننا مازلنا مل نتمكن 

 الثالثة.  احلقوق
 موضوعنا من اجليل الثاين الذي يتناول املساواة  بني اجلنسني يف العمل. 
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 تتم املساواة بني اجلنسني إما بعدم التمييز أو املساواة االجيابية.:  1ثانيا: المساواة  
يبطل التمييز  ألن ؛اجلنس املساواة تكون مبنع التمييز على أساس :عدم التمييز .5

  فؤ الفرصأو يضعف تطبيق تكا
يف مواطن ضعفها حىت ال يضعف يف  املرأة : مبعىن دعمالمساواة االيجابية .4

واجلوانب اليت ُتْضعف تكافؤ الفرص عندها.  .مع الرجل صجانبها تكافؤ الفر 
 هي املسؤولية األسرية. أمومة املرأة. العمل الليلي. العمل حتت سطح األرض

 .واملرأة احلامل
 عند حتديد شروط العمل جيبال تضعف املرأة حىت  :2المسؤولية األسرية .أ 

على  النساء مراعاة ما يـَُحد من تكافؤ الفرص بني اجلنسني من  مسؤوليات
أطفال أو أشخاص ذوي قرابة مباشرة من األسرة يف حاجة إىل رعاية، إن  

  العمل. كانت هذه املسؤولية حتد من مزاولة
اء املنشآت اليت يعمل فيها أفراد مينع تشغيل النساء ليال باستثن العمل الليلي: .ب 

يلهن إذا كانت طبيعة العمل غبل جيوز تش اهذا املنع ليس مطلق .3نفس األسرة
، أما اإلقليمي مبوافقة اجلهة الوصية أو متفش العملعمل املرأة ليال. ولكن  حتتم

 فيجب اختاذ التدابري الالزمة بتحويل عملها إىل النهارإذا كانت املرأة حامل 
على األقل  أسابيعمنها مثانية  ،أسبوعا على األقل قبل وبعد الوضع 52 لفرتة

أن أثبتت  إضافيةلفرتات  اإلجازة متددميكن قبل التاريخ احملدد للوضع. و 
 .4بشهادة طبيةالنفساء حاجتها للراحة 

                                                           
 .  1511جوان  1. في  111ية. اتفاقية التمييز رقم منظمة العمل الدول  1
 1511جوان  2في   112منظمة العمل الدولية. اتفاقية  تكافؤ الفرص والمساواة رقم   2
 1521. بدأ نفاذها في جوان 115أكتوبر  25من  1من االتفاقية رقم  1و  2منظمة العمل الدولية. المادتين   3

 15باالتفاقية رقم  1511وعام  11 باالتفاقية رقم 1521وعدلت عام 
 . 1550جوان  2. 121من اتفاقية  2منظمة العمل الدولية المادة   4
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 لكن هل املرأة ال تعمل ليال يف مجيع الظروف؟       
 : يف احلاالت التالية.تثناءاس ليال يمكن تشغيل النساء على كل    

i.  يكن يف ملالعمل  عن، إذا حدث توقف القوة القاهرةيف حاالت 
 املستطاع التنبؤ به، وليس له طبيعته التكرار. 

ii.  اإلنتاج طور يف أو  مواد أوليةيف احلاالت اليت يقتضي العمل استعمال
، وكان العمل الليلي ضروريا للمحافظة عرضة للتلف السريعوتكون 

 .1هذه املواد من خسارة حمققةعلى 
أي امرأة حتت سطح األرض  تشغيلال جيوز  :2األرضسطح العمل تحت  .ج 

لنساء اللوايت يعملن يف مناصب جيوز ل. لكن يف أعمال يدوية يف أي منجم
صحية وخدمات الرعاية وال تؤدين أعماال يدوية.  ماتخديؤدين  أو إدارية

دريب يف أقسام املناجم الواقعة حتت أو اللوايت تقضني أثناء دراستهن فرتة ت
سطح األرض. أو أي عمل يتعني عليهن النزول أحيانا إىل أقسام املناجم 

 .3الواقعة حتت سطح األرض ألداء عمل غري يدوي مثل العمل اإلداري
 ولو للضرورة أو القوة القاهرة. مينع عمل املرأة: بالمرأة الحامل العمل الضار .د 

بصحة احلامل وصحة طفلها خالل احلمل وثالثة  األعمال الضارة إن كانت
ه إىل نقلتتكيف عملها أو  أن ا احلقهلأشهر على األقل بعد الوضع، و 

 الضارة: األعمالوتشمل  تغري أجرها. ندو النهارية 
i. مثل:األعمال الشاقة: وهي كل ما يضر باجلنني يف بطن احلامل ، 

 .رفع أو سحب أو دفع وزن ثقيل 
                                                           

. بدأ نفاذها  في فيفري 1511يونية 12.بتاريخ  15من االتفاقية رقم  1و 2منظمة العمل الدولية. المادتين  1
1511 

. 1521جوان  1في . 11حت سطح األرض. رقم من اتفاقية عمل المرأة ت 1/2منظمة العمل الدولية. المواد  2
 1522ماي  20بدأ تنفيذها في 

  المرجع السابق.  3
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 ا مفرطا وخصوصا اجللوس أو الوقوف ملدة ما يتطلب جهدا بدني
أماكن فيها يف  طويلة أو يف درجات حرارة أو برودة شديدة أو

  اهتزازات.
ii. حلفظ توازن خاص. اما يتطلب جهد 
iii.  سواء كان  اإلجنابعلى  االعمل الذي ينطوي على ما يشكل خطر

 العمل بيولوجيا أو كيميائيا أو فيزيائيا. 
iv. بشهادة طبية  ايلي املرخص به، إن كان مؤكدالعمل الليلي: يف العمل الل

 .1ال يتفق مع املرضع أو احلامل العمل الليلي أن
. األم 2لألمومة والطفولة احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني"حماية األمومة:  .الثثا

الوضع مث هلا وقتا مستقطعا  إجازةاحلامل هلا رعاية خاصة، والنفساء هلا 
تلبية احتياجاهتا حفاظا على صحتها إعانة ل هلا احلق يفها. و نلرضاعة اب

عمل املرأة احلامل واملرضع مينع وقدرهتا على دميومة العمل. كما وصحة ابنها 
 .  3إضافياليال ووقتا 

 64 عن للحامل احلق يف االنقطاع عن العمل ملدة ال تقل الوضع: إجازة .6
لزامية بعد إ إجازةتتضمن كذلك و  مقسمة بني قبل وبعد الوضع وتكونأسبوعا. 

قبل  اإللزاميحبرية اجلزء الغري  احلامل الوضع لستة أسابيع على األقل، وختتار
                                                           

. وعدلت  باالتفاقية 1515أكتوبر  25في  1منظمة العمل الدولية اتفاقية . اتفاقية عمل النساء ليال. رقم   1
 22. التي بدأ تنفيذها في 1511عام  15. واالتفاقية رقم  1511التي بدأ تنفيذها عام   1521عام  11رقم  
 1511فبراير 

 2. الفقرة 21المادة   1511ديسمبر  10. اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالناألمم المتحدة.  2
 12. بدأ تنفيذها  في 1515. في أول أكتوبر  2أ _ منظمة العمل الدولية. اتفاقية حماية األمومة. رقم   3

 .1511سبتمبر  2وبدأ تنفيذها في  1512جوان   1في   102وعدلت باالتفاقية رقم   1521جوان  
. بدأ 1512جوان  1بتاريخ  102ب . منظمة العمل الدولية. توصية حماية األمومة. مراجعة. رقم        

 1511سبتمبر  2نفاذها في 
 2000ماي   20بتاريخ   151منظمة العمل الدولية. توصية حماية األمومة. مراجعة. رقم  .ج 
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 ،وجيوز هلا أن تتغيب مدة أطول من ذلك إن أثبتت ذلك بشهادة طبية الوالدة،
ليصل إىل أربعة عشرة  ،واحلد األقصى هلذا التغيب حتدده السلطة املختصة

اخلطأ . اإلجهاضة قائمة أو حمتملة مثل  خاصة يف احلالة الغري طبيعي ،أسبوع
احملدد لتاريخ الوضع من الطبيب أو القابلة ال حيرم األم من التكفل التام ورعايتها 

الضمان  ايتحمل مصاريفهم ،صحيا من طبيب خمتص أو قابلة مؤهلة
 االجتماعي. تنشأ مرافق إلرضاع األطفال ورعايتهم اليومية. 

أن تستقطع من عملها  ة هلا احلق إن كانت ترضعاملرأ :تسهيالت لألم المرضع .9
 وجيوز هلا مجعها أو تفريقها. ،ال تقل عن ساعة ونصف يف اليوم للرضاعةمدة 

وفاة األم قبل انتهاء : يف حالة ألم أو وفاتهاااستشفاء حق والد الطفل عند  .3
تساوي الباقي من  إجازةة حيق لوالد الطفل أن يأخذ للوالد الالحقة اإلجازة

إن دخلت األم املستشفى بعد الوالدة قبل انتهاء  الشيءاألمومة. ونفس  ازةإج
لوادي و العناية بالطفل. قادرا على األب  بشرط أن يكونالالحقة،  اإلجازة

 بعد إجازة األمومة. والديّ  إجازةالطفل احلق يف 
 إعانة األم واملنح. مبنح اإلعاناتتعين كلمة إعانات مجيع أنواع  :إعانات لألم .4

. هامن دخل %533وطفلها طبيا وصحيا تصل إىل  هي مالية تكفيها متاما
الطب العام واملتخصص داخل املستشفيات وخارجها  اإلعانات،وتشمل 

 لمنزل وعالج األسنان والقابلة املؤهلة والتمريض واملواداملعاجلني لزيارات و 
ة، احلفاظ على اهلدف من الرعاية الطبي .1ولوازم األسنان واألدوية الصيدالنية

 .   وقدرهتا على العمل وتلبية احتياجاهتااألم وطفلها صحة 
حيسب تغيب املرأة عن العمل بسبب الوضع وتبعاته   :النفساء تبعات تغيب .8

 حالة عمل. 
 

                                                           
 المتعلقة بالمساواة في الضمان االجتماعي. 111تفاقية رقم:امل الدولية. أنظر منظمة الع 1
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يطبق مبدأ مساواة العمال والعامالت يف األجر عن  طبيعة أجر المرأة العاملة: رابعا.
ويشمل األجر القاعدي وكذلك 1العاملنيعمل ذي قيمة متساوية على مجيع 

 العالوات ومجيع تبعات األجور األخرى. 
وجود فروق يف العمل الواجب اجنازه نامجة يف األجر ال يعترب خمالفة ملبدأ مساواة 

 عن التقييم املوضوعي.
 

النساء هلن احلق يف العمل مساواة مع الرجل، والعامالت هلن احلق  نستخلص:
ل الضمان الوضع، ومحُ  إجازةالعمل، ويتمتعن حبق  إطاريف الكامل يف احلمل 

زيادة  إمكانية. مع خالل إجازة الوضع االجتماعي التكفل مبنح املرأة أجرها كامال
سابقا، كما اهتم املشرع أيضا باملولود من ناحية  ةاحملدداملدة  التوقف عن العمل عن

 . إعاناتمع منحها ، رتضعهمن ساعات العمل ل ستقطعاموقتا  ى األمعطفأالرضاعة 
 األم العامل.و هدف هذه احلماية بالدرجة األوىل محاية صحة الطفل 

 
 :حقوق المرأة العاملة في الدساتير الجزائرية: المبحث الثالث

واثيق الدولية يف ما املشرع اجلزائري كتب دساتريه يف مناخ غري عادي واهتدى بامل
. هل للمناخ الوطين الذي كتبت فيه حهلذا التساؤل املطرو  خيص عامل الشغل.
ما هو و . ؟ على مفهوم املساواة بني املرأة والرجل يف العملبنيِّ  الدساتري اجلزائرية أثر

وما درجة تأثر املشرع اجلزائري . اجلزائرية ؟ والقوانني مفهوم املساواة يف الدساتري
 باملراجع الدولية ؟. 

 
. الفقرة األوىل األسئلة السابقةجمة مع على هذه التساؤالت يف  فقرات منس أجبت

تناولت املناخ التاريخ الذي كتبت فيه هذه الدساتري اخلمسة. والفقرة الثانية تناولت 
 .مرجعة الدساتري اجلزائرية اخلمسةفيه مفهوم املساواة يف كل دستور. والثالثة تناولت 

                                                           
 1512مايو  22. بدا نفاذها في 1511جويلية.  2بتاريخ   100اتفاقية رقم   2منظمة العمل الدولية المادة  1
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 تاختلف ،لدستورهمناخ تشريع كل رئيس مناخ كتابة الدساتير الجزائرية: أوال: 

ظروف حكم   باختالفمناخات التشريع ملفهوم املساواة يف عمل املرأة اجلزائرية 
 كل رئيس، لذا تعددت املفاهيم بتعدد رؤساء اجلزائر.  

وعليه سوف أبدأ بأول دستور هو دستور أمحد بن بلة، وأنتهي بدستور عبد العزيز    
 بوتفليقة.

ته الرئاسية بتشريع "متديد العمل د"بدأ عهابن بلةأمحد " 6516 دستور .1
_ إال ما تعارض منها مع السيادة الوطنية _ رغم رفض  1بالقوانني الفرنسية"

نقابة "احتاد العام للعمال الزائرين" هلذا التمديد معتربة إياه متديدا للهيمنة 
قانون وقعه ". أول حرباالستعمارية الفرنسية. أما القضاة فقد اعتربوه "غنيمة 

هو مرسوم  يعطي األولية لنساء الشهداء يف   بلة" يف موضوع العمل "ابن
 79للشعب )الربملان(. ودستور مكون من  ممثال اوطني االتوظيف. ونصَّب جملس

مع  ة للمواطن،ألساسيحلقوق امادة مل يتعرض لواجبات املواطن، بل اكتفى با
 ".  2أوىل حنو "التوجه االشرتاكي إرهاصات

 اإلسالمينيأبعد على "احلكم" ومترد بعض قادة الواليات التارخيية، وانشغل بالصراع 
وتعرض ملطامع اململكة املغربية يف األراضي . اإلبراهيميبالقوة مثل سجنه لبشري 

الفراغ الذي تركه هروب املسريين وواجه  احلدودية املوروثة عن االحتالل الفرنسي.
ة " إيفيان" وانضمامهم إىل املنظمة املدنيني الفرنسيني مجاعيا بعد نقضهم اتفاقي

 فارغة. اإلدارات هماملتمردة، وترك OAS سريةالعسكرية ال
 

ليس لصاحل زيادة التفاصيل يف مثل املساواة بني  6516دستور كتابة ظرف   إذن.
بوضع  فقط اجلنسني املؤدية إىل تصعيد اختالف الرؤى، لذا اهتم دستور هذه املرحلة

                                                           
    ية. المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنس 21/12/1522. الصادر بتاريخ 112/ 22قانون رقم  1
 .1522انظر ديباجة دستور  2
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 اليومية كيفية حل املسائلب السلطة واكتفى ارعني حولبني املتص إمجاعقاعدة 
 املستجدة. 

 
رأي على طبيعة نظرته  إبداءقصر مدة رئاسية "بن بلة" للجزائر املستقلة. صعبت 

؛ ألن عهدته صراع أكثر منها غم خطاباته اليت تنم على حكم اشرتاكيللموضوع ر 
 الب املوالني له عليه.حكم، بدأه بافتكاك احلكم من رفاق النضال وأهناه بانق

سنة  66" بعد افتكاك احلكم من "بن بلة" قضى هواري بومدين" 6571  دستور .2
حيكم مستضال بـ "جملس الثورة" العسكري، الذي به أسكت خصومه. وملا 
استتب له السلم االجتماعي طرح احلل االشرتاكي بدءا من "امليثاق الوطين" 

الذي  .79/64رقم ما عدى قانون . وشرَّع يف عهدته للعمل بأوامر 6571
   سنذكره.

. 6511يونيو سنة  4. املؤرخ يف 11/666هو األمر رقم للعمل شرعه أول تشريع  .أ 
املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية. الذي مل مييز بني العامل 

املرسوم  إصداره. وهذا ما أدى إل اإلنتاجيوالعمل  اإلداريواملوظف وال العمل 
 .90/05م رق

. املتضمن القانون األساسي 6590مارس سنة  46املؤرخ يف  .90/05رقم  املرسوم .ب 
رغم أن هذا املرسوم يكرس النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية. 

السابق الذكر.  11/666املشرع اجلزائري يف األمر رقم  اتبعها نفس السياسة اليت
 غامضة فيه.   إال أنه وضح بعض القضايا اليت كانت 

. املتضمن القانون األساسي 6579أوت سنة  0املؤرخ يف  .79/64  رقم القانون .ج 
داوله اجمللس الوطين تالعام للعامل. ذو توجه اشرتاكي أيضا. وهو أول تشريع 

 الشعيب.
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ذو اإليديولوجية االشرتاكية  6571امليثاق الوطين لسنة طرح احلل االشرتاكي يف  .د 
ق األساسية وباملساواة بني اجلنسني، ومل يتطرق يف ذلك البحتة، اهتم باحلقو 

الوقت إىل املساواة؛ ألن املساواة يف تويل الوظائف ضمنها النظام االشرتاكي، 
بإلغائه الطبقية. املاركسيون يرون أنه "ال ميكن حتقيق املساواة بدون إلغاء امللكية 

و املنحى الذي حناه امليثاق الفردية لوسائل اإلنتاج وتصفية الطبقات املستِغلة، وه
املساواة حسب الشرعية االشرتاكية واعترب  ملبدأ، برتسيخه 6571الوطين لسنة 

حق املساواة للمرأة أمرا مفروغا منه. لذلك عرب بـ "انطالقا" يف معرض حديثه عن 
املساواة بني اجلنسني، فإن االشرتاكية تعرتف  مبدأاملساواة. قائال: "انطالقا من 

نة األساسية اليت حتتلها املرأة يف احللبة العائلية، بوصفها أما وزوجة باملكا
 .1ومواطنة"

 .رفض عبارة " تقدم " وأبدهلا بعبارة "ترقية املرأة" .ه 
 

. الرئيس بومدين بدأت عهدته بــانقالب وانتهت مبثله، بدايته سلمية وهنايته إذن
بأوامر  للعمل دين التشريعإن سلمنا بنظرية املؤامرة يف وفاته _ بدأ بوم -دموية 

وأهناها بقانون وميثاق وطين اشرتاكي أشرف بنفسه على كتابته. كلها ترسي 
املساواة بني اجلنسني.  توىف قبل أن يكمل تطبيق النظام االشرتاكي ويرسخ دولة 

 تزول بزوال الرجال" حسب رأيه.  " ال
عيب بعد " الذي نصبه اجليش الوطين الشالشادلي بن جديد" 6595دستور .2

والنهج  6571خالف بني الوارثني للسلطة من "بومدين". واصل العمل بدستور 
املتجاوز ، االشرتاكي، لكنه مل يستطع ومجاعته استيعاب الفكر البومديين "الفردي"

لعصره والنظرة اليوغزالفية للتسيري االشرتاكي، فأصبحت الثورة الزراعية "مشكلة" 

                                                           
. المنشور بمجلة القانونية للمساواة في التوظيف في الوظيفة العمومية الجزائرية اآللياتنقال عن مقالنا.  1

 …..عدد رقم.. بتاريخ
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ء للغاضبني، وخروج األسرة بكاملها خلارج البلد واملصانع عبأ والكماليات إرضا
هو رأمسايل. واخنفض سعر  مببلغ زهيد حرية، ونظام حكم ال هو اشرتاكي وال

دوالر. فانفجر  20دوالر وأقل، بعد أن كان جمتازا لـ 65البرتول يف عهده إىل 
 .6599الوضع يف أكتوبر 

 
 صبحت املساواة يففأ. 6595كتب الدستور يف ر  حتت الضغوط السابقة الذك

حزبا. وقبيل  15العمل نظرية ويف تكوين األحزاب السياسية حىت جتاز عددها 
" السلطة التنفيذية يف قاعدة اإلنقاذ"جبهة  اإلسالميونهناية عهدته تويل معارضوه 

وأوشكوا أن يتولوا السلطة التشريعية، إال أن اجليش أطاح  -البلدية-هرم الدولة 
" االنتقايل الذي المجلس أعلى للدولةمما أدى إىل تنصيب "بالرئيس ومعارضيه. 

أوقف العمل بالدستور وأعلن حالة الطوارئ انتظارا النتخاب رئيس جديد، وفعال 
 فُرض انتخاب " ملني زروال". 

 
. "الشاديل بن جديد" بدأ عهدته الرئاسية باقرتاح من اجليش. بدأ بوراثة إذن

 ه وانتهى هو أيضا حبكم مل تكتمل طبيعته.حكم اشرتاكي مل تكتمل طبيعة حكم
بتقرير بدأ اشرتاكيا وانتهى رأمساليا. غري املرجعية اليت حددها سلفه رمسيا،  

بدأ واجلزائر اجلزائري.  تسمو على القانون" "الرئيس املعاهدات اليت يصادق عليها 
افتك منه ترك الرئاسة بعد أن أرغم على تتجه حنو اجملهول وانتهت مبثل ما بدأت. 

 .حكم " البلديات" اإلسالميون
 
اجليش. كل  رشحه": مثل أسالفه من رؤساء اجلزائر لمين زروال" 6551 دستور .1

عهدته اتسمت بالقتل املتبادل بني قوات األمن اجلزائرية واملعارضني لتوقيف املسار 
االنتخايب ومن تبعهم. كان منشغال مبا عرف بـ " العشرية السوداء" ومل يول 

"السلم" واحليلولة دون دخول البلد يف حرب أهلية بني  إرساءتماما واضحا لغري اه
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مكونات الشعب على أساس عرقي أو جهوي أو لغوي أو طائفي أو مذهيب. ومل 
 من الدستور. 664يلغ املادة 

األمني زروال تسلم العهدة الرئاسية يف ظروف شديدة التعقيد والضبابية، بدأ  إذن.
، وحال دون توسع املواجهة بني اجلزائريني إىل وترك إكماهلا خللفه يةاملصاحلة الوطن

حرب أهلية ومنع التحزب على أساس التَّمييز. وهو أول رئيس جزائري سلم رئاسة 
رؤساء بني رئيس حكومة ( 7) خلفه معرتفا بفوزه علنا وقد سبقه سبع إىلالبلد 

 رعوا قبل تسلم احلكم.  ورئيس مدة حكمه مدسرتة، كلهم تصا 1مؤقتة يف اخلارج
" تسلم الرئاسة واحلرب األهلية تكاد تنفجر توتفليقة عبد العزيز" 4561 دستور .1

سياسة األخوة والسلم واملصاحلة الوطنية نأيا  منفذا 2اللغة األمازيغية  دسرتةفبادر ب
عن الفتنة والعنف والتطرف. وفرض النسبية النسوية " الكوطة " يف اجملالس بالبلد 

 تخبة. وأخريا قرر "املناصفة".املن

 ميزات:  2عهدة بوتفليقة هلا  إذن.    
 اللغة األمازيغية جعلها وطنية.  .6

 واملناصفة يف الشغل. ،قرر النسبية النسوية يف االنتخابات .4

نسوية بامتياز: غري قانون األسرة. أحدث صندوق ته عهد .2
ض الكوطة لصاحل املرأة. فر  -التحرش–املطلقات. دعم قانون العقوبات 

 جل يف الشغل.    ر . دسرت املناصفة بني املرأة والاملنتخبة يف اجملالس
 الوحيد الذي عدل الدستور ثالث مرات. .1

 

                                                           
وهم على التوالي: فرحات عباس.يوسف بن خدة. عبد الرحمن عارف. فرحات عباس. أحمد بن بلة. هواري   1

 دلي بن جديد.بومدين الشا
. ونفس المادة من دستور  2002مكرر الدستور المعدل  2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة   2

 . "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية "و"رسمية".2012
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   :الخالصة
إذا سلمنا أن رسوخ النظم االجتماعية والفكرية من استقرار النظم السياسية 

لو  ر املستقلة ؟واالقتصادية. ماذا عن طبيعة  النظام السياسي واالقتصادي يف اجلزائ
   :لوجدنا أن حكام اجلزائر منذ االستقالل إىل اليوم ،رجعنا إىل الوراء قليال

 كلهم عسكريون، سليلي جيش وجبهة التحرير الوطين. .1

 ال أحد من الرؤساء رسخ طبيعة حكمه يف اجملتمع اجلزائري.  .2

 "بن بلة"حكمه مبا بدأ من طبيعة حكم، إال  ال أحد من الرؤساء أهنى  .2
 أهنيا حكمهما مبا بدءا به.  "بومدين"و

حقبته التارخيية  منهم وضع دستورا خاصا مبرحلته، وكان مرآة لظروف كلٌ    .1
 حكمه. ونظام

 منهم بدأ حكمه بانقالب وأهنيت مهامه به، ما عدى هناية زروال. كلٌ     .1

 . كل رئيس بدأ تابعا ملن سبقه وانتهى مغريا.  .2

 : لكل منهم نظامه السياسي املميز له .2
 وهو غري مؤمن حبزب جبهة التحرير  ،نظامه السياسي غري معرَّف :األول

 .بني اجلنسني ف املساواةالوطين. ومل يعرِّ 
 وفرض هيمنة األحادية احلزبية حىت على  ،نظام حكمه اشرتاكيا :الثاين

 "2ولكل حسب عمله مقدرتهلكل حسب من واملساواة عنده " .1الدولة

 القطيعة مع االشرتاكية واألحادية احلزبية، وفتح  الثالث: يف هناية حكمه فرض
 شكلية.   ال . واملساواةاحلزبية نافذة التعددية

                                                           
، من القانون الداخلي للحزب " محافظ الوالئي لجبهة التحرير الوطني 15حزب  جبهة التحرير الوطني المادة  1

 ت المؤتمر الراع لجبهة التحرير الوطني.ايترأس مجلس التنسيق الوالئي. قرار 
يوليو  20. ص. الجريدة الرسمية بتاريخ 1522ليس العمل حقا فقط بل واجب وشرف. الميثاق الوطني  1 2

 . 501.ص 1522
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 واملساواة عنده " قولوا ما رساء التعددية احلزبية املشروطة. إاكتفى ب :الرابع
 أفعل ما أشاء" اوأن تشاءون

  حمكوماخلامس اختفى قبل أن خُيفى واختفى معه نظام حكمه. فأصبح كل 
سياسة السب والشتم والقذف حىت من  ،من حاِكمه. الكل سياسيأكرب 

 .للغري على منابر احلكم. عدم مساواة املرأة بالرجل خيانة. وتبعية كاملة

:عدم االستقرار السياسي انعكس على ما حنن فيه اآلن: مرجعيتنا ال هي شرقية  إذن
بل حكم اآلخر علينا وفينا، ". لذا الشاب عندنا يق1"مذهبية" وال غربية "ُمربَْنطـة

كيف تكون لنا  ويرفض رأي ُحكامنا وفتوى شيوخنا وحىت َهدُي صفوة علمائنا.
بذر، وال أحد سقى، وال أحد جىن، وال أحد  من احلكام مرجعية وطنية ؟. ال أحد

 ‼ .  َمن يَعِرف َمن هو َمن ؟ ‼هضم أو كَنز
 

الجزائرية وعالقة كل دستور ثانيا: مفهوم مساواة المرأة بالرجل في الدساتير 
 :ما يليفي هأخلص  بالمواثيق الدولية:

 
 :المواثيق األجنبيةب دستور ( يبن مفهوم المساواة وعالقة كل5جدول رقم )

                                                           
 chapeau  ردها " برنيطة" =" األوربية تشبها بأوروبيين.مفالبرنيطة  كما فعل كمال أتاتورك الذي أمر بلبس "  1

  
 . 1522الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الديباجة. دستور   2

 العالقة مع المواثيق الدولية مفهوم المساواة المرحلة
تلقائية " التقدم " + نفس  1960دستور  .أ 

 2الرفض:  بمناهضة االستعمار الحق

 1976ر دستو  .ب 
 

 قال " تـرُّقية المرأة "
لكل حسب حاحته ولك 

المعاهدات الدولية التوافق: 
كانت متوافقة مع   عليها إنالمصادق 
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 التارخيية اليت كتب  فيها كل رحلةاملسب حب يةدساتري اجلزائر  مفهوم املساواة يف اختلف
له نظرته للمرأة العاملة، وموقفه من ؛ كل دستور دستور من الدساتري اخلمسة
بسمة املرحلة  رحلة، فهي متسمةامل تلكئيس مجهورية املعاهدات اليت صادق عليها ر 

 .اليت كتبت فيها
 الدساتري اجلزائرية اخلمس يف جمموعها نظرت إىل املساواة  مبا ميكن إمجاله يف ستة

كلمات مفتاحيه. هي: التقدم. نفس احلق. ترقية. املساواة يف احلق. املساواة حسب 
 ا: املساواة واملساواة االجيابية.مجعتها يف جممعتني. مه .القانون. املناصفة

مساواة املرأة بالرجل يف الدساتري اجلزائرية، اجملموعة األوىل ُعرب : المساواةمفهوم  .1
 .عنها بالتقدم ونفس احلق والرتقية واملساواة يف احلق

: عبارة سادت خالل األيام األوىل لالستقالل، قصد هبا اخلروج من التقدم .أ 
التقدم قد يكون يف االجتاه العكسي _  م أنحالة التخلف بأي مثن، رغ

                                                           
 .    1522.دستور  115/120الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.المادتين  1
 2012و  1552من دستوري  122الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة   2
ا  1125ذي  القعدة  عام   12مؤّررخ  في    01 - 15على تعديل للستور بتاريخ. قانون  رقم  بناء   3

 يتضمن  التعديل الدستوري  2001نوفمبر  سنة    11لموافق  

الدستور تكتسب قوة القانون وإال  حسب قدراته.
 1فال

 1989دستور   .ج 
 1996دستور  .د 

 المساواة
 القانونية

 المصادق الدولية المعاهدات التبعية:

  2338 دستور 2ونالقان على تسمو عليها
 المعدل

 3فرض "الكوطة" 

 "الكوطة"   +   التناصف 2316دستور  .ه 
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 "امليين" . فلبست1لهاثَ مَ قلدت املرأة اجلزائرية األوروبيات، ألهنا  التخلف_
 . 2ورفضت رضاعة أبنائها ونافست الذكور يف الشكليات يف كل ما بدى هلا

تقرر أن ، لذا تهبوطني آخر " الكل جزائري وال أحد يتميز علىنفس الحق .ب 
وينتخبوا مسريا ويعينوا مساعدا له أو مساعديه. وهو اجلزائريون  جيتمع العمال

ما مسي بالتوظيف اجلماعي وهو ما عرف أيضا بأسلوب التسيري الذايت؛ ألن 
اإلدارات واملؤسسات العمومية خوت من عامليها عقب اهلروب اجلماعي 

ني إيفيان" حبملهم السالح وقتل املدني" 3نقضوا اتفاقية أن للفرنسيني بعد
 اجلزائريني. 

طرق التوظيف حددهتا القبيلة والعشرية واجلماعة املسيطرة و/ أو النافذة. 
"انطالقا من أن كل مواطين اجلزائر هلم أن يوظفوا يف الوظيفة العمومية دون 
متييز، فالشرط األوحد أن يستطيع أن يقدم خدمة للصاحل العام. لذلك وظف 

 ومن يتقن احلروف "مُمَرِّن" ومن يعرف الكتابة ،اإلدارة" واخلائن يف 4" الَقاَيدْ 
 ،، مقلدا االستعماريني. والذي قرأ "ابن عاشر" إماما. والهتم اللغةعون إداري

 حىت األمية صار حموها من احلرف "الالتيين". 

                                                           
 حسب نظرة ابن خلدون . المغلوب مولع بالغالب.  1
لك  أن تعيد صور وأقالم ذلك الزمان، الفيل" وقلدوا " البيتلز". و  األرجلونفس الشيء للذكور فلبسوا سراويل "  2

 وقد سار في الموكب حتى بعض  المسؤولين الجزائريين المشهورين من األحياء اآلن.
 االتفاقية كان تبقي موظفي اإلدارات الفرنسيين لتسيير دواليب الدولة حتى يؤهل الجزائريون. 3
تحكم بهم بقية الشعب الجزائري. كان القايد يأمر " القايد تعني رتبة من الرتب المقلد بها جزائريون من فرنسا ل 4
" أو مناد. أن ينادي في الناس قائال: يقول لكم سيدي القايد. أبناء فالن وفالن وأبناء العرش كذا وكذا،  لبراحا

على كل واحد منهم أن يأخذ منجله وماءه وكسرته ويذهب غدا إلى المكان كذا وكذا ليحصده. األرض: أرض 
"  السخرةمنادون هم أبناء القائل المحيطون بقطعة أرض القايد. وهذا ما يعرف بـالعمل الجبري أو القائد. ال

 المتعلق بالعمل اإللزامي.1522وبدأ نفاذها في مايو  1520حزيران سنة  10بتاريخ  25رقم  الممنوعة باالتفاقية
 أو الجبر لصالح األفراد.
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ترقية املرأة اجلزائرية. هي عبارة نطق هبا الرئيس الراحل هواري بومدين  الترقية: .ج 
يف جلنة صياغة امليثاق الوطين اليت كانت  6571ق الوطين أثناء صياغة امليثا

تنعقد يف ما مسي ابتداء من ذلك التاريخ "جبنان امليثاق". ألغى عبارة " تقدم" 
حل حملها " ترقية " اليت تعين "تطور" وهو تغريُّ إىل األمام فقط، واملقصود أو 

التارخيي الثقايف موروثها احلضاري  النابع منهبا تغيري وضع املرأة انطالقا 
 الديين. 

تكون بقرار أو مقرر. بعد توفر اإلدارية  يف املناصب المساواة في الحق: .د 
لالمتحانات  وناألهلية. خيضع املرتشحو شرط الكفاءة واالستحقاق 

اإلجراءات اليت تفاضل بني املرتشحني إلبراز املستحق وهي اآللية و واملسابقات 
ي لكي يوظف األجدر من خالل مبدأ اجلزائر  1اليت توصل إليها املشرع

القسمة على اثنني، بل من ال تعين املساواة يف التوظيف. املساواة يف القانون 
واالعرتاف  الشهيدات، وذوي حقوق اتاملساواة حجز املناصب للمجاهد

السيدة  مثل بذوي األفضال من الذين وقفوا مع اجلزائر أثناء الثورة التحريرية.
حتمل اجلنسية الفرنسية وأستاذة جبامعة قسنطينة حىت كانت اليت  "شويل" 
ميكن عزله أو طرده إال إذا أتى مبا خيالف  دأ املساواة البومن عني مب ،تقاعدت

وموافقة جلنة االنضباط. وإن أنتدب إىل  2القانون وكانت املخالفة جسيمة

                                                           
 :راجع القوانين األساسية العامة التالية  1

   22/122من األمر رقم 22أ. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 
   21/12من القانون رقم  11و11ب. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادتين 
  . 11/15من المرسوم رقم  21ج. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 

  . 02/02من األمر رقم  25/10رية الديمقراطية الشعبية. المادتين د. الجمهورية الجزائ
المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  02/02من القانون رقم  120/111راجع النظام التأديبي المواد   2

 والمتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.   2002جوان سنة  11العمومية  المؤرخ في 
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يها جهة أخرى وأهنيت مهامه يعود إىل وظيفته ولو كان زائد يف الرتبة كان ف
 على األقل.  

ومعربا عنها يف  طبيعتهاإىل جانب املرأة لتنحاز : وهي اليت المساواة االيجابية .4
 التناصف يف الشغل. و املساواة حسب القانون الدساتري اجلزائرية ب

تكون يف ، أن األصل يف املساواة حسب القانون :القانون المساواة حسب .أ 
اليت يكتفي من بيدهم السلطة  هي املناصبو املناصب السامية أو النوعية. 

التقديرية أن يقدروا مدى صالحية املستحق للوظيفة، واالستحقاق حيدد 
والثقة واالنتماء احلزيب والسياسي والقرب والبعد من السلطة.  1حسب الوالء

وإن أهنيت مهامه تنهى بنفس  ،موظفا أو غري موظفاملستحق وقد يكون 
مربر يقيله من منصبه يعيده إىل منصبه األول  الطريقة اليت عني هبا، مبرسوم غري

إن كان له ذو منصب قبل تعيينه األخري. وليس له احلق يف االحتجاج أو 
مقاضاة عازله أو طلب وظيفة إن كان غري ذي عمل أو وظيفة قبل التعيني. 

املناصب السياسية االنتخابية لدخول إال أن الذي حدث أن النساء دعمن 
 -الكوطة  -، فرضت لصاحلن النسبية 4559لدستور سنة ابتداء من تعديل ا

املنتخبة. وهذا ما رفع عدد النساء يف  الشعبيةيف اجملالس . %65بـحوايل  
امرأة يف اجملالس  2555 من امرأة وأكثر 641اجمللس الشعيب الوطين إىل 

 . املنتخبة البلدية والوالئية

يساوي عدد الرحال يف  عدد النساءأن يكون مبعىن  شغل:تالمناصفة في ال .ب 
إىل صنفني. واحدة خاصة  التشغيليف  قبولنيالتشغيل. بأن تصنف قوائم امل

يف القائمتني متساو،  املقبولنيبالنساء وأخرى خاصة بالرجال. وعدد 
وجمموعهما يساوي عدد املناصب الشاغرة. وال يراعى الرتتيب حسب 
                                                           

حسب تقديري سببه ما يمتلك المولى له من سلطة على تقديم المكافآت ومنح االمتيازات، واستمراره  الوالء 1
 مرهون ببقاء المانح في منصبه. يمكن االستزادة بالرجوع إلى مقالنا المنشور بمجلة رقم  بتاريخ. 
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ه إلغاء للمساواة، وهو ما االستحقاق انطالقا من الكفاءة واجلدارة. وهذا في
؛ ألن املناصفة قد جتعل من على العدالة داخل اجملتمعقد يشكل ضررا أشد 

أحد القائمتني ينتهي آخرها مبا بدأت به األخرى. نفرتض أن عدد املناصب 
من  هم. واملناصفة تقتضي إجناح عشرون رجال ومثل(25)الشاغرة أربعون

وآخرهم   61/45حتصل مثال على عالمة  النساء. رغم أن أحد القائمتني أوهلا
مبن حتصل وتنتهي  66,05قد تبدأ بعالمة  . والثانية66005حتصل على عالمة 

ن هم أجدر مبلمنصب وبالكفاءات و ل ا. وهذا فيه ضرر 65,56عالمة على 
تطلبها التوظيف، وحنن يف عصر العوملة واملنافسة املتوحشة بني يباملناصب اليت 

يف ميدان  اإلدارةنادى به علماء  مبدأفيه إلغاء ألهم خمتلف املؤسسات. و 
املساواة اليت نادت هبا كل الشرائع السماوية  ملبدأانتقاء املوظفني. وإلغاء 

والقوانني الوضعية، وحنن أمة تنشد االستقرار االجتماعي، إن هذه املناصفة 
بيني، ال من أب أم ُصل األخوةستنشر أحقادا بني أبناء الوطن الواحد بل بني 

 قابل لالنفجار يف أية حلظة.  ،يعلمها إال اهلل. وجيعل اجملتمع فوق فوهة بركان

املناصفة يف " الشغل" ال يقتصر مدلوهلا على  مدلول المناصفة في التشغيل: .ج 
من عبارة " املناصفة يف الشغل" بأن جترب  مالوظائف العمومية فقط، بل يفه

ناصب الشاغرة مبلئها مناصفة بني الرجال القوانني و/أو املراسيم كل عارضي امل
نح ميوالنساء، وحىت بائع البقوليات يف األسواق جترب رئيس البلدية على أن 

الرتاخيص مناصفة بني اجلنسني. خاصة وأن التشغيل جعل مضافا إىل 
رغم أن السوق خيضع لقاعدة العرض والطلب وحلكم الزبون لكن  ،"السوق"

 تعمل على ترقيته وجب عليها أن الدولة اليت خضع لتقنني ،التشغيل هنا
، وهذا يعيدنا إىل التخطيط املركزي _ االشرتاكي _ الذي اندثر حسب املشرع

 .مبتكرهمعه سقوط و 
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جمال واسع للتطبيق، على أتنبؤ مسبقا بعدم رؤية املناصفة يف التشغيل النور أبدا إذن: 
فرانكو" أو "فعاد "ساالزار" أو  األرواحإال إن عاد عهد االستبداد وآمنا بتناسخ 

بيد  املسؤوليات العلياتكون  أن، والدستور أوجب أحادية"احلجاج" جبنسية جزائرية 
 دون سواها، وهذا حتصيل احلاصل.  يةمن يتمتع باجلنسية اجلزائر 

 " السابقة الذكر اليت صادقت عليها اجلزائر. التمييزالتفاقية منع " مخاَلفةواملناصفة 

اخلصوصية : أو طبيعة املرأة خصوصية الوظيفة اء أو املساواة االجيابية: سببهاالستثنا 
املقصودة هنا، هي اخلصوصية اليت متيز بعض الوظائف على أخرى، حتتم ترجيح 

 2.وباطن األرض 1جنس على آخر، فقد يْؤثر الرجل على املرأة يف مثل العمل الليلي
زنزانات سجون النساء، أو مراقد الطالبات. وقد تْؤثر املرأة على الرجل يف مثل حراسة 
اقتضته املقتضيات اإلدارية أو طبيعة  اإليثارإيثار ال يعترب متييزا لطرف على آخر، هذا 

 العمل.
جتلى املفهوم المفهوم الجزائري للمساواة على التشريع الجزائري. نتائج  .2

نني اجلزائرية. وأبدأ اجلزائري للمساواة يف حقوق املرأة العاملة يف الدساتري والقوا

                                                           
تفاقية األولى بتاريخ: جوان . بدأ نفاذ اال15و 11و 1من اتفاقيات.أرقام  2منظمة العمل الدولية. المادة  / 1

س األسرة " . استثنت نفس المادة بجواز عمل النسوة ليال في "المنشأة التي ال يعمل فيها األفراد من نف1521
من خالل اتفاقيتي  1، والخوف من تلف المواد عند انقطاع العمل". وأستثني أيضا بالمادة و"حالة القوة القاهرة

أبريل سنة 21المؤرخ في  50/11من قانون رقم  25. وكذلك المادة رقم 15و11منظمة العمل الدولية رقمي 
المتعلق بعالقات العمل .معدل. "يمنع المستخدم من تشغيل النساء ليال". غير أنه أجاز لمفتش العمل  1550

المختص إقليما أن يمنح رخصة خاصة. عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل في مثل 
ليال إلى  5أنه يعتبر عمال ليال في الجزائر: من بداية الساعة  اإلشارةشفيات والسجون ودور الطفولة. مع المست

 صباحا. 1غاية نهاية الساعة 
.نقال عن مقالنا : اآلليات 1522يوم  20. بدأ نفادها يوم 2. المادة 11اتفاقية منظمة العمل الدولية. رقم   2

 ة  في التوظيف في الوظيفة العمومية.. مجلة.. عدد .. بتاريخ..القانونية لتحقيق مبدأ المساوا
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بنتائجه على الدساتري اجلزائرية، وأفرد لنتائجها على القوانني اجلزائرية مبحثا 
 خاصا لسعتها.

كل الدساتري اجلزائرية جتمع على عموم املساواة بني  في الدساتير الجزائرية:
، إال أهنا ختتلف يف التفاصيل. فهي ثالثة أنواع. املبدأالرجل واملرأة من حيث 

 املساواة أو عدم التمييز. واملساواة املشروطة. واملساواة االجيابية.  
يف ويرى أن املساواة تعين  5412: وهي اليت وردت يف دستور عدم التمييز .أ 

واالجتماعية  العقبات االقتصادية بإزالةعدم التمييز" " ياملفهوم اجلزائر 
حو مب جتماعيةاالو ،بالقضاء على الفقر والبطالة االقتصاديةوالثقافية. 

 الثقافيةو اإلنسان،ألخيه  اإلنسانالقضاء على استغالل و الفوارق الطبقية 
. وهي 1وجمانيته جلميع املواطنني من االبتدائي إىل اجلامعي اإللزاميبالتعليم 

 تمن املساواة بني املواطنني. كما فتحفعال حتد إن مل متح فوارق كلها 
وا فيها دون أي شرط ماعدا شرطي مؤسسات الدولة لكل املواطنني ليعمل

   2االستحقاق واألهلية.
حسب املفهوم فقط  للعمل بدأ وتنتهي يوم املسابقةت : املساواة الإذن

هلا بتهيئة ظروف املعيشة وإلغاء الطبقية  اإلعداد، بل تبدأ من البومديين
 أي شرط.  هلا وضعتاجملاين. واملساواة مل  اإلجباريوالتعليم 

 5404يف دستور ألول مرة : وهي املساواة اليت وردت مشروطةالمساواة ال .ب 
، وهو 3الذي اشرتط لدخول ملؤسسات الدولة أن تكون حسب القانون

حمل األهلية واالستحقاق. هذا الشرط باب  قد حيل ،شرط غري شفاف
اجلدارة واالستحقاق قد ميسي قـُْفل يعيق و خلفي يدخل منه ذوي احلظوة. 

                                                           
 11. المادة  1522الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دستور  1
 11المادة  1522الشروط المتعلقة باالستحقاق و األهلية. دستور  2
 .11. المادة 1515الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دستور  3
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املتمتعني بالسلطة التقديرية أن يفتحوا أو يغلقوا أمام  ِمن ومىت أرادت مشيئة
أو أي  العملمواطنني دون آخرين، مما حيجب كفاءات هي األحق باحلق يف 

كذلك و  15يف مادته  5442 رين املوالنيشأن آخر. ونفس املنحى حناه دستو 
 .15يف مادته  4352دستور 

دارة جعل املساواة حسب اجلالوحيد الذي  5412: دستور إذن
واالستحقاق، أما بقية الدساتري فاملساواة قابلة لتغيري املفهوم يف أي وقت 
شاء  صاحب السلطة التقديرية. فقد يكون من تقديره أنه ال يعلن عن 

 الوظيفة ويوظف من شاء.
وجوب إزالة  مكرر 05يف مادته  4330: أضاف دستور المساواة االيجابية .ج 

حدد فيما بعد بقانون عضوي  اة السياسية.يف احلياملرأة ما يعيق املشاركة 
"الكوطة" وقد رسخ بنظام فرض مشاركة املرأة يف اجملالس الشعبية املنتخبة 

منه، الذي ميز بني الوظيفة  05/4النسبة بتكراره للمادة  4352دستور 
واملهام السياسية والتشغيل، فجعل من الوظيفة أداة للمساواة، واملهام 

فرض مشاركة املرأة فيها بالثلث، أما التشغيل فجعله  السياسية االنتخابية
 مناصفة مع الرجال.

املساواة هنا تعين ما يراه املشرع بالتشريعات اليت تفسر النصوص  :إذن
 تتغري بتغري املصاحل الشخصية.اجململة. والنصوص املفسر هلا 

 التارخييةالدساتري اجلزائرية ارتبطت بنظرة رؤسائها وتأثري املرحلة  الخالصة:
. الرئيس الوحيد الذي جعل من املساواة أداة حقيقة يف الواقع اليت عاشوها

هو الرئيس هواري بومدين. أما بن بلة فقط تأثر باحلقبة االستعمارية وجعل 
 على طعم االستقالل. نياملواطن ؛ ألهنا تعرِّفمن املساواة حتمية ال مفر منها

رفضها للهيمنة االستعمارية. أما  تعبري من األمة علىاألخذ باملساواة و 
  .بوتفليقة فقط أفرط يف التحيز للمرأة
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اختلفت املرجعية الرمسية اجلزائرية حسب  :الدساتير الجزائرية مرجعيةطبيعة   بعا.ار 

املرجعيات يف طبيعة ل مجأ كل حقبة تارخيية وجتسدت بوضوح يف دساتريها.
 ية. التبعية االستئناسية.القطيعة. التبعية االجياب أوصاف. هي: ةثالث

لغرب املستغل عالقة مع ا أالّ  الشعار املرفوع : يف عهدة أول رئيس، كانقطيعةال .1
، ومتتينها مع الثوريني. مع مثل "فيدال كاسرتو" وتشيقيفارا" "مناهضته"و

و"موريس لومونبا" و"مجال عبد الناصر" الذين كانوا دائمي الزيارة إىل اجلزائر حىت 
إىل امللعب ملشاهدة مرباة   " تشيقيفارا"مبا فيها ذهاب  ت صداقةزياراأصبحت 

 لكن توضح رمسيا يف الدستور،مل . رغم أهنا رفقة قادة احلكم يف كرة القدم
 .التحرري املمارسة خري دليل على توجههاو اخلطابات والعالقات 

اعترب كل مرجعية أجنبية هيمنة استعمارية، ووجوب "مناهضة  5420دستور 
" متأثر حبماسة احلقبة السابقة من املقاومة املسلحة لالستعمار 1ستعماراال

 الفرنسي وبدماء ملون ونصف مليون من الشهداء، وزْخم السلطة السياسية.
 .لذلك مل يهتم إال باحلقوق األساسية

، وهي الدول االشرتاكية، حمددة مبا وهجتهاالتبعية هنا حددت  يجابية:اإلتبعية ال .2
الغرب العالقة مع . أما 5412املستنسخ من امليثاق الوطين  5412حدده دستور

لن أزور فرنسا مادمت حيا". رغم التعامل إىل حد أن الرئيس بومدين قال: " فال،
 املصلحي املشرتك.

االشرتاكية. ووازن بني املرجعية األجنبية  يةاستوعب املرجع 5412دستور     
تعارض جعية اجلزائرية، ففي حالة واجلزائرية دستوريا. وأعطى األولية للمر 

                                                           
 1522جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ديباجة دستور.ال 1
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_ هذا حتصيل  1تغري املرجعية اجلزائريةاملرجع األجنيب اشرتط لقبول املرجعيتني 
 حاصل _.   

وضغوط بسبب متاما   املرجعية تغريت 5404: ابتداء من 2تبعية استئناسيةال .2
 ية. " على الوطنالُسُمووصفت العالقة األجنبية بـ "فالبنوك الدولية املستدينة، 

كرست اهليمنة األجنبية نفس املفهوم، ف 4561و 6551تورين الدس وقد تنب
"املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس  6595بالنص مبا نص عليها يف دستور 

كل   مهادنةألن املهم هو احلفاظ املنصب و ؛ اجلمهورية، تسمو على القانون"
  .الطامعني يف اخلري

بعد أن كانوا  ،وطنية منذ االستقالل إىل اليوم أيضا ليست هلم مرجعية ؛اإلسالميون
نال والء اجلزائريني،  إسالميبدليل أن أكرب حزب  يف غالبتهم العظمى "مالكيني".

 مبرجعيتهم غري اجلزائرية. 3صرح قادته
املرجعية األجنبية املرجعية اجلزائرية تدرجت من مناهضة االستعمار إىل إخضاع  ؛إذن

" خُيَطط به على 4كانت يف عهد الثورة التحريرية "موسف ،اهللنا ، إىل قبو للجزائرية
وإزاء هذا الوضع ما نتائج املفهوم اجلزائري  أحجار الوطنيات األخرى وال خيط عليه.

 للمساواة على التشريع اجلزائري ؟ وهو ما أتناوله فيما يلي"
 : . حماية األمومةخامسا

قة مع املساواة، بل تدخل يف خانة لذا ليس هلا عال ،األمومة حالة خاصة بالنساء
املساواة االجيابية مباشرة. وهدفها محاية صحة األم العاملة وطفلها، لذا خصص هلا 

 املشرع اجلزائري يف الدساتري والقوانني محاية تتناسب وأنوثتها.
                                                           

 .120و 115الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الدستور. المواد   1
 طلبا لألمان. ،بهاعني أمن َاِنس: ارتاح قلبه إلى شخص. هنا   2
األمور حتى منها  َغواِمضي صرح في التلفزة الجزائرية عدة مرات أنهم كانوا يرجعون إلى المشارقة ف  3

   .المصيرية بالنسبة للبلد
 موس: حجر كريم شديد الصالبة  يخطط به على بقية األحجار وال حجر يخط عليه.   4
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: الدساتري على نوعني منها من ذكر عبارة " حماية األمومة في الدساتير الجزائرية

 مل يذكرها متاما وترك أمرها للقانون حيددها.من ومنها  األمومة "

فقط  5412" األمومة " هو دستور  محى: الذي دستور حمى األمومة .أ 
 ومحل الدولة محايتها. 21يف مادته 

ومل  14املادة  5404 تورن: وهي دسبالقانو دساتير حمت األمومة .ب 
وصف  يسميها بل تركها ضمن محاية العامل يف العمل. نفس التوصيف

 .األمومة محاية 5442به دستور 
 سادسا: األجر:

: األجور هي توزيع على املواطنني للدخل الوطين، وحتسب حسب نوعية العمل األجر
 .متساوياملنجز فعال وحجمه وكميته، وتتساوي إذا كان العمل 

يشمل تعبري "أجر". األجر األساسي ومجيع التعويضات األخرى اليت يدفعها صاحب 
 .لعمال  مقابل العملالعمل ل

وإىل معدالت  ،تشري عبارة "مساواة" يف األجر إىل األجر عن عمل ذي قيمة متساوية
وجود فروق  ،ال يعترب خمالفة ملبدأ مساواة .األجور احملددة دون متييز قائم على اجلنس

 نامجة عن التقييم املوضوعي. ،يف العمل الواجب اجنازه

 :في القوانين الجزائريةعاملة الحقوق المرأة : المبحث الرابع
 

ألمهية وسعة القوانني اجلزائرية املتناولة حقوق املرأة العاملة أفرد مبحثا خاصا هلا. فقد 
تنقل مفهوم املساواة يف القوانني اجلزائرية من إال مساواة االستعمارية، اليت مسيتها االّ 

 واة االجيابية.  مساواة املقيتة، إىل املساواة أو عدم التمييز، إىل املسا
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أال مساواة " القوانني اجلزائرية أضافت إىل قاموس املساواة " . أوال. المساواة
. أو عدم التمييز . ومن مث أصبح فيها. أال مساواة. واملساواةاالستعمارية

 .واملساواة االجيابية
كانت متثل عالقة بني اليت   : هي "أال مساواة االستعمارية"أال مساواة المقيتة .1

مها مستعَمر ومستعِمر. لذا وجب إحالل حملها "املساواة"  غري متكافئني، رفنيط
تعبري عملي عن "إدانة للهيمنة للمساواة يف اجلزائر املستقلة؛ واإلحالل 

 .    1االستعمارية"
يز بني البشر على مي" يالهي " فصل عنصر  ألن ااّل مساواة الفرنسية قلت مقيتة

 الجنس، وهي ال على أساس "2دحُممَّاو" Monsieurبني  ، فهي متيزاللونأساس 
ألهنا متيز بني  الدين"، والهي على أساس  Madameمتيز بني "فاْطما" و" ألهنا

 العرق اجلزائري املسلم واملسلم احلامل للجنسية الفرنسية، والهي على أساس
نني يف املستوطمبا فيهم الفرنسيني  ،وبقية األوربيني 3األهايل"ألهنا متيز بني "

نملة "تسميها ، النملة الكبرية السريعة لغة عنصريةاستحدثت فرنسا اجلزائر. و 
". واحلمار القصري غري القوي نملة عرب" والنملة الصغرية البطيئة "يسْ سِ رانْ فْ 
؛ ألنه "حمار فرانسيس"واآلخر العال املقتدر مل تقول عليه  ،"ربْ حمار عْ "

ح املهماز، قالت فرنسا "محار مصري". أي يضرب به املثل يف البالدة وحتمل جرو 
 منطق هذا ؟         

املساواة هي عدم التمييز بني أن : أمجعت كل قوانني اجلزائر على عدم التمييز  .2
اجلنسني مبدئيا يف الدخول للوظيفة العمومية اجلزائرية. وخالل املسار املهين. كل 
                                                           

. المتضمن 1522يونيو  2. المؤرخ في 22/122الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. األمر رقم  1
 . 111ية .الدخول المتساوي في الوظيفة العمومية. الديباجة صالقانون األساسي العام للوظيفة العموم

  .كان المستدمرون الفرنسيون  يقولون عن كل الذكور محماد وعن اإلناث البالغات فاطما 2
: هم الجزائريون من أمازيع وعرب أطلقت عليهم فرنسا هذا االسم تمييزا لهم عن اللفيف الذي األهالي 3

 العالم خاصة من أوروبا.   استقدمته من كافة أنحاء 
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وقد  .1تأهيل واملردودية يف املؤسسةاجلزائريون ينتفعون مبزايا واحدة إذا تساووا يف ال
صراحة إىل ذلك "ليس هناك أي متييز بني اجلنسني يف تطبيق  1أشارت املادة 

" إال االستعداد البدين أو الواجبات اخلاصة لبعض الوظائف احملددة 2هذا القانون
. بل 3بالقوانني األساسية اخلاصة. كما ضمن القانون محاية احلقوق اخلاصة باملرأة

فجعل أي اتفاق أو اتفاقية ال تسوي  43/55ب إىل أكثر من ذلك القانون ذه
 .4باجلنسني باطلة

 ،: اإلجيابية متثلت يف االحنياز للمرأة يف مواقف عمل معينةالمساواة االيجابية .2
االحنياز فرضته ضرورات املروءة واإلنسانية على املشرع استجابة لدواعي سياسية 

 ومن هذه املواقف: أو اقتصادية أو اجتماعية.
: الوطنية ممثلة يف اجملاهدات والشهيدات، واملناصرات للوطن، لضرورات الوطنيةا .أ 

 وخائنات الوطن.
i. جز مناصب عمل الضرورة الوطنية تقضي حب: يداتوالشه اتالمجاهد

 .للمجاهدات وأبناء وذوي حقوق الشهيدة يف العمل
ii. غري حاملي  : تبجيل ذوات األفضال على الوطن منالمناصرات للوطن

كأستاذة باجلامعة   "شويلكلودين اجلنسية اجلزائرية، مثل توظيف السيدة "
إىل أن أوقفت حقها يف "إرجاء التقاعد" بناء على طلب  ،وثبتت يف املنصب

 خبط يديها.

                                                           
. المتضمن القانون األساسي العام 1521أوت  سنة  1. المؤرخ في  21/12من القانون رقم  2المادة 1

 للعامل
 .. المرجع السابق 22/122  2
 المرجع السابق   12/ 78من القانون رقم /  12المادة  3 
 .12المادة :  4
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iii. نع اللوايت هلن موافق معادية للوطن من العمل يف الوظيفة مب: خائنات الوطن
 1العمومية.

قدرة والتحمل. ضعف رأة جبلها اهلل على ضعف اجلسد و : املالطبيعة األنوثة .ب 
ومن بني ما نذكره على سبيل  وهذا ما رعاه املشرع اجلزائري، وهو ليس متيز هلا.

 املثال قضية الطول. واملنع من العمل يف أماكن معينة. والدعم السياسي.
i.  طوهلا عن يقل للمرأة أن  املشرع اجلزائري رخص :لطول والسناتخفيض

بأال يقل طول  يف منصب العمل مبديرة الغابات والشرطة. سم. 0ل بـ الرج
. ونفس الشيء للنساء العامالت يف 5.102واملرأة على  5.22الرحل على 

يف اجليش الوطين الشعيب بأن أن يستفيد املستخدمون الضباط اإلناث 
( 0) بناء على طلبهن ابتداء من رتبة مقدم من ختفيض بثالثة ،الرتقية
 .املطلوبتني، 3ت يف حدود السن يف الرتبة أو مدة اخلدمةسنوا

ii.  ليال أولهاعلى سبيل املثال  حالتني: كمنع تشغيل النساء يف العملمنع .
. هانيثاإال مبوافقة اجلهة الوصية أو مفتش العمل اإلقليمي لضرورات العمل. 

 منع تشغيل النساء حتت سطح األرض )املناجم(.
iii. يف اجملالس الشعبية كما سبق ذكره سبة  النحبكم : الدعم السياسي

حيث فرض الثلث من النساء يف اجملالس املنتخبة، كما أسلفت  "الكوطة".
 الذكر.

                                                           
 ع سابق..مرج 22/122من الألمر رقم  21المادة   1
المتضمن القانون األساسي  2011مارس  22المؤرخ في  11/122من مرسوم تنفيذي رقم  22المادة  2

 الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بإدارة الغابات
المتضمن القانون األساسي ا لعام  2002فيفري  21المؤرخ في  02/02من األمر رقم  20المادة  3

 الرتب بالترتيب من األدنى لألعلى: رائد. مقدم. عقيد. عميد. لواء. فريق. للمستخدمين العسكريين.



 

 

157 

 05ننتظر صدور قانون أو مرسوم يفرض "املناصفة" يف التشغيل. تطبيقا للمادة   .ج 
 .4352 من دستور 4 مكرر

 
أثناء احلمل وبعده ماية احل :: اشتملت محاية األمومة علىحماية األمومة  ثانيا. 

 رعاية املولود خاصة إن كان مريضا.لوتسهيالت لرضاعة املولود واالستيداع 

: املشرع اجلزائري تكفل باملرأة أثناء احلمل والوضع داخل إجازة الوضع .1
بكل املصاريف الصيدالنية املرتتبة عن احلمل و املستشفى ومصارف تبعاته 

من األجر  %533بنسبة جازة الوضع ودفع أجر إفجعلها مؤمنة.  والوضع.
 اأسبوع 59وهلا احلق يف عطلة مدهتا  اليومي الذي تتقاضاه يف عملها.

حتمل مصاريف و متتالية، على أال يقل عن أسبوع منها قبل الوضع. 
أعطاها احلق يف أن و . 1% 533( أيام بنسبة 0املستشفى يف حدود مثانية )

 متددهلا أن بشهادة طبية. و  تت ذلكأثب نإن ي آخر نيإىل أسبوع راحتهامتدد 
مبا  -مرة أخرى بعطل مرضية يف ما جمموعه ثالثة أشهر مبرتب كامل  الراحة

 وبعدها من حقها أن تطلب "االستيداع". -أسبوع  52 مفيه
من  املرأة احلق يف ساعتني يوميا املشرع : كما أعطىتسهيالت الرضاعة .2

 فرقتان. تان أو ملرضاعة وليدها. الساعتان إما جممعت عملها
تعلق  أنملرأة بعد تستنفذ عطلها املرضية ا اجلزائري : منح املشرع2االستيداع .2

 2بقوة القانون ملدة بني  الذي مينح هلا طلب "االستيداع"بعالقة العمل 
سنوات،  1أشهر ومخسة سنوات حسب طلبها، لرتبية ولدها يقل عمره عن 

برتبتها األصلية ولو   الستيداعاألول بعد ا بدون أجر. وتعود إىل منصبها
 كانت زائدة عن العدد.

                                                           
 المتعلق بالتأمينات االجتماعية. 1512جويلية   2المؤرخ في  12/11من قانون رقم  21و 21و 22المواد   1
 02/02من األمر رقم  112و  115و  112المواد   2
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   ثالثا. طبيعة األجر: 

 1وينتفعون مبزايا واحدة إذا تساووا يف التأهيل يتقاضى العمال أجور متماثلة 
 2اعترب املشرع أي عمل يقوم على التمييز يف األجر عمال باطال

  .خالصة المبحث
ة األمة صنفني. أحدمها معاد للمرأة إذا خرجنا من موكب النفاق املصنف للصفو 

 والثاين مناصر هلا.
كافة احلقوق اليت نالتها املرأة الغربية صنف   "املرأة املسلمة إعطاءالداعي إىل " .5

  .على أنه من أنصار حقوق املرأة
من التقليد األعمى للمرأة  "االلتزام بشرع اهلل ومحاية املرأة املسلمة"إىل  دعاومن  .4

 أنه عدو هلا. الغربية صنف على
إىل  ماألسرة من حيث االهتمام والرعاية هبأفراد : رتبت اإلنسانيةرغم أن احلقوق 

أربعة مراتب. الرتبة األوىل الطفل، مث املرأة، مث الكلب، مث الرجل. بدليل أن بعض 
 الدول األوروبية مقننة هلذه الرتتيب. 

 
، وحرم اإلنسانحقوق  فبدأ مبا انتهت به منظمات ؛هذا الرتتيب اإلسالم يعكس

صالح أهل بيته. إامتالك كلب الزينة. وألقى املسؤولية كاملة على الرجل ليقوم على 
املقررة  اإلسالميةباحلقوق املرأة  القتناع اهممسعاملسلمون يف ملاذا مل ينجح املنظرون 

 هي هذه احلقوق؟. ؟ وما
ة ختلف جمتمعاهتم مبا فيه السبب يعود إىل أن صفوة املسلمني مل يرتك هلم جمال ملعاجل

. ورب احلال املشاهد واملعيش يكفيين عما أردت قوله. إذا نظرنا إىل جماالت املرأة
 األعشاببل ملن يريد عالج غريه الساعات طو  اقنواهت مفتوحة ،ومنها التلفزة ،التوجيه

                                                           
 .المتضمن القانون األساسي العام للعامل.  6579أوت  0. بتاريخ  64/ 79من القانون رقم  7المادة   1
 .المتعلق بعالقات العمل 6555أبريل  46. المؤرخ في  55/66من القانون رق  67 2
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جلة ما استعصى على املخابر العاملية شفائه. ومن يريد املعامدعيا شفاء  "،احلشائش"
 .  ر َمن شاء ومىت شاء من خلق اهللما عجز عنه علماء النفس من تقوميه. ومن يكفِّ 

" وليس يف التديُّنهو من " صفوة املسلمني اخلالف واالختالف فيما كما بُذر بني
وال  امو أليس هذا دعوة "قومي؛ نو  " إىل حد التقاتل والتناحر على مذهيب."الدين

 ."تستيقظوا ما فاز إال النوم
 ينقسم إىل ثالثة عوامل.  العاملالخاتمة: 

 مصنع بيده وسائل القوة ومهيمن على كل شيء.  األول
 الثاين غري مصنع وال ميلك القوة وميلك وسائلها من املواد األولية للصناعة والقوة. 

 الثالث متخلف ال ميلك القوة وال ميلك وسائل القوة. وخارج التاريخ.
مهماز ا على متفرجو  ،غبار حوافر املركوببالثالث يتظلل و  ،والثاين مركوب ،األول

 الراكب.
 الخالصة العامة

، ومن هذه احلقوق. املواثيق الدوليةاملرأة العاملة هلا حقوق إنسانية عاملية مكرسة يف 
 دان العمل.يحقها يف املساواة مع الرجل يف العمل واألجر. ويف محاية أمومتها يف م

ساسي ألي حق من حقوق املواطن ومنها حقوق املرأة ولذا الدساتري هي املرجع األ
على القوانني اجلزائرية، فتبني أن كل  فيهاعليها، مث حتريت تطبيق ما ورد  اعتمدتُ 

الدساتري اجلزائرية كتبت يف مناخات ال توحي باملوضوعية الكاملة فيما كتبت؛ ألهنا  
هم السياسية ونظرهتم للعمل، كتب برئاسة عسكريني انقالبيني غري مستقرين يف أنظمت

من سابقه.   الكل أفتكهمبتدئني مقلدين ومنتهني خمالفني، ال رئيس تسلم احلكم بل 
عن  الدساتري اجلزائرية ورغم ذلك مل تتوانأن يكون دستوره وطنيا حبتا.  كيف ننتظر

ر، ومحاية أمومتها يف جاملساواة يف العمل مع الرجل، واألك هاإعطاء املرأة حقوق
 لعمل. ا
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من غري معرَّفة  يف طبيعتهافقد نصت كل الدساتري اجلزائر على املساواة وإن اختلفت 
إىل ما زاد على الرجل. تعابري مفهوم املساواة يف الدساتري اجلزائرية. هي: نفس 
احلقوق. ترقية أو املفهوم االشرتاكي. حسب الكفاءة واالستحقاق. أو حسب 

 ف.أو التناص النسبيةالقانون أو 
املساواة االجيابية جعلت من و  فاملساواة، متثلت يف دخول العمل وأثناء املسار املهين.

، وهو ما اجملالس املنتخبةث من املقاعد للنساء يف لفرض نسبة الثي العمل السياسي
" بل  وآخر دستور ناصفها املناصب مع الرجل  ليس يف يعرف بنظام "الكوطة

 موضوعية. فض ألسباب شغل. إال ما رُ الوظيفة أو العمل فقط بل يف ال
 62املشرع أما احلماية املكرسة ألمومة املرأة العاملة فهي كاملة، بدءا من احلمل فمنح 

. إن أثبتت ذلك بشهادة طبيةوهلا أن تزيد يف حدود أسبوعني  ا أثناء الوضعأسبوع
إىل  الصيدالنية. األدوية وأيضااملستشفى ومحل الضمان االجتماعي كل مصاريف 

من أجرها الشهري. أعطاها احلق يف اقتطاع %  655جانب إعانة قد تصل إىل 
ساعتني من وقت العمل يوميا لرتضع ولدها. كل هذه احلماية هدف املشرع منها 

 ها. ودميومتها يف العمل.  لمحاية صحة األم وطف
ساتري أما مرجعية الديف العمل املتماثل. مطلقة بني اجلنسني  تهأما األجر مساوا

االستقالل بالقطيعة مع الغرب مث تدرجت إىل العالقة  لاجلزائري فقد بدأت يف أو 
 ب.إىل التبعية أو االستئناس بالغر  6595االجيابية وانتهت منذ 
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 :ملخص
لو تصفحنا أوراق التاريخ لوجدنا مفهوم العنف له صلة مالزمة لبين البشر على  

املستوى الفردي واجلماعي بأساليب خمتلفة ختتلف باختالف األديان واألفكار 
واملعتقدات والتقدم التكنولوجي الذي وصل إليه اإلنسان، ويعرف العنف: على أنه 

القوة املادية وغري املادية بغري وجه حق. وقد هنى اإلسالم عن االعتداء على استعمال 
 ،وأرسى جمموعة من القيم والقواعد األخالقية .حقوق اآلخرين والتعدي عن النفس

وحتقيق اخلري للفرد وللجماعة على  ،اليت تدعو إىل احلفاظ على حقوق اآلخرين
 دعا على معاملتها باليت هي أحسن.السواء، وباألخص املرأة وحفظ هلا حقوقها و 

املرأة ما زالت تتعرض للعنف جبميع أشكاله )مادي ومعنوي(  ،ويف اجملتمع اجلزائري
  من الرجل سواء كان الزوج أو األخ أو األب.

 :اإلجابة عن األسئلة اآلتية الذكر لورقة البحثيةاوسنحاول من خالل هذه 
لنبوية الشريفة( لظاهرة العنف ضد املرأة كيف ينظر الشرع )القرآن الكرمي والسنة ا .6

 وكيف حفظ هلا حقوقها اجتاه من ميارس العنف ضدها؟
كيف ينظر القانون الوضعي املطبق يف اجلزائر، لظاهرة العنف املمارس ضد املرأة ؟  .9

 وما هي اإلجراءات اليت اختذها للحفاظ على حقوقها؟
هلذه الظاهرة وبني املشرع القانوين  هل توجد موازنة بني املرجعية اإلسالمية يف النظر .2

 ؟   يف وضع القوانني الرادعة

 إدارة تربوية - صالح بوعزةد. 
 علم اجتماع التنمية - بن سباع صليحة د.

 9سطيف  -محمد لمين دباغين جامعة
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 العنف، القانون الوضعي، الشريعة اإلسالمية .الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة  
      

 إىلاملتحدة  األممتنبهت هيئة  أنظاهرة العنف ضد املرأة باهتمام كبري منذ حظيت 
الذي يعد ، مبفهومه العام رة العنفمدى انتشار هذه الظاهرة يف العامل ومدى خطو 

معظم املشاكل املستعصية اليت يعاين منها العامل من فقر وجهل وصراعات،  أساس
حيث نلحظ يف  حتول جديد يف تناول قضية العنف ضد املرأة، إىل"هذا الواقع أدى 

 إىلواضحة  ، إشارةم1550قرارات اجمللس االقتصادي االجتماعي الذي انعقد يف عام 
هو ظاهرة منتشرة تتعدى حدود  ،أو اجملتمع األسرةالعنف ضد املرأة سواء يف أن 

 جتابه خبطوات عاجلة وفعالة متنع حدوث العنف، أنوجيب  الدخل والطبقة والثقافة،
 (1)بوصفه السبب الرئيسي لتجريد املرأة من حقوقها.

 
وجود فارق مهم  الظاهرة واقعة يف كل اجملتمعات سواء العربية أو األجنبية، مع هذه

وهو أن اجملتمع الغريب يعرتف بوجودها، بعكس اجملتمعات العربية اليت تعتربها من 
وللعنف اخلصوصيات، بل من احملظور تناوهلا مع أقرب الناس يف كثري من األحيان، 

أنواع كثرية ومتنوعة، منه املادي احملسوس وامللموس النتائج، الظاهر على الضحية، 
لذي ال جند آثاره ألنه ال يرتك أثرا واضحا على اجلسد وإمنا تكون أثاره ومنه املعنوي ا
 على النفس.

واحنرفت البشرية عرب العصور يف معظمها عن عدالة السماء وأوقعت كثريا من الظلم 
على جمتمعاهتا، وكان من أبشع الظلم هو العنف األسري وباألخص املوجه ضد املرأة 

كينة والرمحة داخل منظومة األسرة، وما جيري خفية ،الذي نسف معاين املودة والس

                                                           
 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ،العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي ،أمل سالم  العوادة .1

 .12ص  ،2005عمان ،
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وكل ذلك خالفا للشريعة اإلسالمية   حتت ستار العادات والتقاليد واألعراف،
 والقانون الوضعي. 

 
بل هو منهج رباين كامل للحياة، هذا املنهج متضمن يف  ،اإلسالم ليس جمرد دين

لوك املسلم يف مجيع النواحي القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وهو حيكم س
هي النور الرباين فهي  ؛االجتماعية واالقتصادية والسياسية...اخل، فالشريعة اإلسالمية

فالقانون  يف مجيع اجملاالت،متثل مجلة من النواميس اإلهلية اليت تنري درب البشرية 
ن يتمثل أما الشريعة فمن عند اهلل، وكل من الشريعة والقانو  ،الوضعي من صنع البشر

فيه جبالء صفات صانعه، فالقانون الوضعي من صنع البشر، ويتجلى فيه نقص 
البشر، وعجزهم أيضا، وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن مثة فان القانون البشري عرضة 
للتغيري والتبديل وبالتايل فهو متغري، نتيجة لالختالف اجملتمعات ونسبية املكان 

مية ونصوصها فهي النور الرباين والعقل املستنري والزمان، أما قواعد الشريعة اإلسال
وسنتناول هذا اإلنساين، تتسم باملرونة والعموم حبيث تليب حاجات الفرد واجلماعة. 

 العناصر التالية:دراسة  انطالقا منلبحث ا
 

 تحديد المفاهيم أوال: 
 العنف:مفهوم  .6

واعتنف ..أخذ بعنف العنف لغة هو اخلرق باألمر وقلة الرفق بالشيء واعتنف األمر.
كلمة عنف واللوم والتوبيخ.  والتعنيف: أخذه بشدة واعتنف الشيء كرهه. الشيء

سلوك  والعنف سلوك عمدي موجه حنو هدف، (1)،تعين ينتهك...يؤذي ...يغتصب

                                                           
 .514، ص   4335، دار بن مرابط ، الجزائر ، مدخل إلى سوسولوجية العنف جمال معتوق، . 1
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لفظي أو غري لفظي ويتضمن مواجهة اآلخرين ماديا أو معنويا، ومصحوبا بتغريات 
  (1) ، وله أساس غريزي.هتديدية

 القسوة، جاء يف املعاجم العربية املختلفة أن العنف بالضم ضد الرفق وهو الشدة،
عليه  أوعتب عليه عنف به  أخذه بشدة وبقوة وبقسوة المه: أي األمراعتنف 

 (2).كرهه والتعنيف هو التعبري عن اللوم والتوبيخ   أياعتنف الشيء 

عنوي على شخص املرأة، بل ويعرف أيضا بأنه: "ال يعين االعتداء اجلسدي أو امل
يقصد به كافة أشكال السلوك الفردي واجلماعي، املباشر وغري املباشر الذي ينال من 
املرأة، وحيط من قدرها، ويكرس تبعيتها، وحيرمها من ممارسها حقوقها املقررة هلا 

 3بالقانون، وحيجبها عن املشاركة ،ومينعها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعي وحقيقي
. 
 

لقد ارتبط مفهوم العنف بكثري من املفاهيم األخرى مثل اإليذاء أو اإلساءة واإلمهال 
 ، Violenceاملصطلح الشائع هو العنف أنوالسلوك االحنرايف واجلرمية العدوانية إال 

 ،التحكمو السيطرةو لقوةويشمل مصطلح العنف متغريات تسبب هذا املوقف مثل ا
ألنه كمفهوم علمي  ،من الغموض اكثري يشوهبا    يتاملفاهيم اللذا يعد العنف من 

 بأهناوكانت تعرب عن سلوكيات وصفت  ،مفاهيم أخرى لفرتة طويلةتالزمت معه 
 إليهمنها ما أشار  األسريالعنف  عن  وظهرت كثري من اآلراء، سلوكيات عنيفة

                                                           
 ، دار الوفاء لدنيا  الطباعة والنشر، اإلسكندرية،العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتهرشدي شحاتة أو زيد،  . 1

 .51، ص4330
لعنف الجسدي والعنف دراسة ميدانية حول ا –العنف ضد المرأة  ،مديحة احمد عبادة ،خالد كاظم ابو دوح .2

 .51، ص 4330دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، -الجنسي
المأمون للنشر  دار العنف ضد المرأة: بين الفقه والمواثيق الدولية،. عالية أحمد صالح ضيف اهلل،  3

 .44، ص 4334األردن، ، والتوزيع
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Claude Lévi -Strauss "حد علماء االجتماع املهتمنيأوهو ، "ستراوس كلود ليفي 
نتعرف على حدوث العنف بني  أن أردنا إذابقضايا اجملتمع واألسرة حيث قال:" 

توبيخ  –اجلسدي  اإليذاءنتعامل فقط مع مظاهر العنف وهي:  أنالزوجني ال يكفي 
نتعامل مع مسبباته اليت  أنولكن البد  ،اإلمهال –الشجار بني الزوجني  – األبناء

    (1)تعد من أهم مكونات العنف األسري "

 
وحيدث  األشخاصبأنه "االعتداء البدين أو النفسي الواقع على أيضا  ويعرف العنف 

 (2) ."لفا للقانون ويعاقب عليه القانونمعنويا خما أوتأثريا أو ضررا عاديا 

: السلوك أو الفعل املوجه إىل املرأة على وجه اخلصوص، سواء العنف ضد المرأة
بنة، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز أكانت زوجة، أو أما أو أختا أو ا

واالضطهاد، والقهر والعدوانية، الناجم عن عالقات القوة غري املتكافئة، بني الرجل 
 .(3)واملرأة يف اجملتمع واألسرة على حد سواء

 
 الشريعة اإلسالمية: .9

تعريف الشريعة يف اللغة واالصطالح "أن كلمة "شريعة "مبدلوهلا اللغوي 
باملدلول االصطالحي، فهي يف كل منها طريق مستقيم، يؤدي إىل غاية وثيقة الصلة 

 مطلوبة، إذن هي يف اللغة طريق مستقيم مباشر إىل املاء املعني يروي األجسام.
ويف االصطالح: طريق مستقيم يؤدي إىل اهلداية اإلنسانية اليت حتي 

.وأن الشرائع يقصد النفوس، فاملعىن وثيق الصلة يف املدلولني اللغوي واالصطالحي..
 هبا السنن أو الطرق، وأن السنن ختتلف عن األوامر والنواهي واإلباحة واحلظر.

                                                           
 .50، ص فية مواجهتهالعنف ضد المرأة وكيمرجع سبق ذكره، ، رشدي شحاتة أو زيد . 1

، 4353، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، العنف األسري وتأثيره على المرأةإبراهيم سليمان الرقيب،  .2
 .4ص 

 .45. عالية أحمد صالح ضيف اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  3
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تأيت الشريعة يف االصطالح مبعىن جمموعة األوامر والنواهي املخاطب هبا املكلفون، 
 . 1واملطالبون، واملطالبون بإلزامها يف أقواهلم وأفعاهلم واعتقادهم 

الق والكون وااللتزام باملنهج اإلسالمي يف تشريعاته ختتلف عن إن نظرة املسلم إىل اخل
رؤية اإلنسان الغريب املؤمن باملادية من مسميات فكرية خمتلفة ال ميكن التسليم هبا، 

 ويكون تطبيقها حيمل الكثري من النسبية.   
 

 القانون الوضعي: .3
يسري أمورهم القانون الوضعي هو كل ما حيتاجه أو يسنه جمموعة من األفراد لت

)االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية (، فكل فرد أو جمموعة قاموا بوضع قانون هلم 
 حلماية أمنهم واقتصادهم، وأداء ما عليهم من واجبات، وأخذ ماهلم من حقوق.

وهو مجلة التشريعات اليت تسنها السلطة احلكومية، وذلك متييزا هلا عن القانون 
 . 2ادئ األخالق والشرف وغريه من جهة أخرىالطبيعي من جهة، وعن مب

  
والقانون الشريعة اإلسالمية العنف ضد المرأة من وجهة نظر  ثانيا:

 :المطبق في الجزائر الوضعي

 :من العنف موقف اإلسالم - .1
عن االعتداء عن حقوق اآلخرين وعدم التعدي على النفس وعلى  اإلسالمهنى 

احلفاظ  إىلاليت تدعو  األخالقيةقيم والقواعد كما أرسى جمموعة من ال؟،  اآلخرين
  (3)على حقوق اآلخرين وحتقيق اخلري للفرد واجلماعة على السواء.

                                                           
.تمت الزيارة ]المباشر على الخط [،المدخل في الشريعة اإلسالمية محمد منصور، إبراهيم. الدكتور الشحات  1
    www.pdf factory.comمتاح على الرابط االلكتروني اآلتي  .41/30/4352: يوم
، دار التقدم ،موسكو، بيروت، معجم العلوم االجتماعية: مصطلحات وأعالمناتاليا يفريموفا، توفيق سلوم، .  2

   .092، ص5444
 22،ص 4334،دار الصفاء ،عمان ، قته بالشعور بالندمسلوك العنف وعالليث محمد عياش،  . 3
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ولقد ورد يف القرآن الكرمي العديد من اآليات اليت حترم االعتداء على النفس أو على 
 اآلخرين وممتلكاهتم وفيما يلي توضيح لذلك:

 َوال تَقُتلوا َأوالدَُكم َخشَيَة ﴿ س قال تعاىل:فحرم اهلل قتل النف العنف الجسدي

  .1 ﴾ِإمالٍق َنحُن نَرزُقـُُهم َوِإيّاُكم ِإنَّ قَتَلُهم كاَن ِخطًئا َكبيًرا

َوال َتقتـُُلوا النَّفَس الَّتي َحرََّم اللَّـُه ِإاّل  ﴿ قال تعاىل:( من نفس السورة 22مث تليها اآلية )
 2 ﴾ فـََقد َجَعلنا ِلَولِيِِّه ُسلطانًا َفال ُيسِرف ِفي الَقتِل ِإنَُّه كاَن َمنصورًابِالَحقِّ َوَمن قُِتَل َمظلوًما 

  الناس بالقول الطيب واالبتعاد عن  اإلسالم أمرفقد العنف اللفظي
َوُهُدوا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا  ﴿ قال تعاىل: الفحشاء وحذر من السب والشتم،

 .3 ﴾ ِميدِ ِإَلى ِصَراِط اْلحَ 
      

كما  للمرأة من احلقوق ما مل متنحه شرائع أخرى، اإلسالميةالشريعة  أعطتقد ف 
السليمة لقيام  واألساليب األسسالعالقة بني الزوجني ووضع  اإلسالمينظم الدين 

لرَِّجاُل ﴿ :وللزوج حق تأديب زوجته وسند هذا احلق قوله تعاىل املتماسكة، األسرة
َلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَّـُه بـَْعَضُهْم َعَلٰى بـَْعٍض َوِبَما أَنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم فَالصَّاِلَحاُت قـَوَّاُموَن عَ 

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي  قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَّـُه َوالالَّ
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اللَّـَه َكاَن عَ اْلَمَضاِجِع وَ      ( 4) . ﴾ِليًّا َكِبيًرااْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ

 ،أن الدين اإلسالمي أباح ضرب النساء ضربا مربحا ؛وللوهلة األوىل يبدو للقارئ
سا عليه جيد يسوتأ ،وهذا مفهوم غري دقيق لكنه شائع بني القطاع األكرب من العامة

                                                           
 .05القرآن الكريم، سورة اإلسراء، اآلية رقم  .1

 .00.القرآن الكريم، سورة اإلسراء، اآلية رقم  2
 .49. القرآن الكريم، سورة الحج، اآلية رقم 3
 .09القرآن الكريم، سورة النساء، اآلية رقم .4
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 ،الرجال ألنفسهم املربر ملمارسة أشكال العنف ضد املرأة اتساقا مع ثقافتهم التقليدية
 (   1)اليت حتث على املعاملة العنيفة واخلشنة للمرأة. 

 
من حيث أن ظروف الناس وحاالهتم ال  ،شريعة للناس مجيعا لكل ظرف وفئة اإلسالم

االت خاصة من حيث الواقع تدخل حتت حصر، فقد يكون هناك ظرف وح
وطبقات الناس وأخالق الزوجات وتبدل أحاسيسهم وعنادهن ومباركتهن وعدم 

الشارع احلكيم  أباحوهنا  ،تأثرهن بالكلم الطيب والوعظ احلسن واهلجران يف الفراش
  (12)بالضرب . –كانت من هذا الصنف   إذا –يؤدب زوجته  أنللزوج 

 
وهذا التنوع والرتتيب يف  ،أ زوجته بعقوبات متنوعةباح للرجل تقومي خطأفاإلسالم 

فمن  ،طبائع الناس فتختلف وسائل التأديب باختالف طبائعهن إىلالعقوبة يرجع 
الضرب  إالتأديبها وتقوميها ومنهن من ال جيدي معها  إىل اإلشارةالنساء من تكفي 

للحدود اليت ال  بيانا اإلسالميةوتتضمن الشريعة  ،والذي ال يكون شديدا وال شائنا
ال يكون الضرب أومنها  ،يتجاوزها يف استعمال حق تأديب الزوجة أنينبغي للزوج 

يكون الباعث عليه إصالح  أنكذلك يشرتط   ،وأال يتولد عنه أثر يف اجلسم ،مربحا
  (2)حال الزوجة .

 
كما جند أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يف العديد من األحاديث، ينهى 

واملسلمني عامة، عن اللجوء إىل العنف والشدة حلل فنت الصراعات...ويأمر  الصحابة
بوجوب ضبط النفس الكامل ولو تعرض الطرف الداعي إىل اإلصالح للعدوان من 

فقد أوصى هبن خريا يف نصوص كثرية: منها حديث أيب هريرة عن  ،3قبل اآلخرين
أحرج حق الضعيفين اليتيم اللهم إني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: )

                                                           
 .10ظم أبو دوح، مرجع سبق ذكره ،ص خالد كا مديحة أحمد عبادة، .1
 .530ص  ،العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته رشدي شحاتة أبو زيد، مرجع سبق ذكره، .2

 .590ص  مدخل إلى سوسيولوجيا العنف، مرجع سبق ذكره، .جمال معتوق، 3
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(، وحديث أيب ذر عن مسرة بن جندب قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه والمرأة
وعن أيب  من ضلع فإن أقمتها كسرهتا فدارها تعش هبا(، خلقت وسلم: )إن املرأة

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )
 1(.وألطفهم بأهله( ويف لفظ )يارهم لنسائهموخياركم خ

 
وحقها يف  واملرأة يف الشريعة اإلسالمية هلا كل حقوقها "فشخصيتها املعنوية ثابتة،

التصرف ومباشرة مجيع العقود مقرر يف الشريعة، هلا أن تبيع وتشرتي، وأن توكل عن 
يف هذا اجملال  نفسها، وأن تكون وكيلة عن غريها، وليس هناك ما مييز الرجل عنها

...ال جيوز ألحد إكراه املرأة على الزواج مبن تكره، قال الرسول اهلل صلى اهلل عليه 
، وال البكر حىت تستأذن قالوا: يا رسول اهلل روسلم :"ال تنكح األمي حىت تستأم

،كيف إذهنا؟ قال: أن تسكت "..وعن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت رسول اهلل 
م: فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخريها النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسل

 " 2عليه أفضل الصالة والتسليم، أي رد األمر إىل مشيئتها.
 

 :ضد المرأة موقف القانون الوضعي من العنف .9
إن ظاهرة العنف ضد املرأة تنتشر يف الشرائح والطبقات االجتماعية كافة فهي قضية 

املرأة الغربية ليس باألحسن مما هي عليه املرأة يف الوطن  عاملية عربية وحملية، فوضع
 حيث مازالت إىل يومنا هذا تعاين من العنف والتسلط واالستغالل.، العريب

 
وأن خوف  إن إساءة معاملة املرأة من طرف الرجل هي نتاج هيمنة وسيطرة الرجل،

رأة اعتمادية إذعانية يعطي الرجل ضمانا يف أن تبقى امل ،املرأة من الرجل وتبعيتها له
                                                           

: الزيارة يوم تمت .]على الخط المباشر [ ،محمد علي الغامدي، المنهج النبوي في التعامل مع النساء  .1
  www.saad..netمتاح على الرابط االلكتروني اآلتي 41/30/4352
عالن األمم المتحدة .محمد الغزالي، 2 دار الهناء للطباعة والنشر  ،حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وا 

 .  554ص  دس، الجزائر،

http://www.saad..net/
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وان عنف الرجل هو وسيلة جلعل املرأة مذعنة وخاضعة له من خالل النظام  له،
وعلى هذا فان العنف ضد املرأة يعزى يف كثري من األحيان إىل البناء  األبوي،

وإىل أساليب التنشئة االجتماعية  ،الذي يتيح للرجل اهليمنة على املرأة ،االجتماعي
من اجلنسني على تعلم الدور املرتبط واحملدد لكل منهما، فاألبوة نسق اليت تساعد كل 

والسيطرة  ،اعتقاد ثقايف يتيح للرجل أن تكون له السلطة والقوة واهليمنة على املرأة
وينظر إليها على أهنا تابعة للرجل  ،والتحكم يف سلوكها وسلوك األطفال داخل املنزل

 . (1)وتعد من ممتلكاته
 

العنف ضد املرأة يف الشرائح والطبقات االجتماعية كافة، فهي قضية  تنتشر ظاهرة
عربية وحملية، ويقدر عدد الزوجات الاليت يتعرض للعنف اجلسدي يف الواليات 

من ضحايا سنويا من نساء، يقعن ضحية   95%املتحدة سنويا مليون، ويف فرنسا
ل العنف ضد من الرجا  %2تعرضهن للعنف من قبل الزوج، ويف كندا ميارس 

ضحايا للعنف، ويف األردن توصلت دراسة  10نساء من  1زوجاهتم، ويف اهلند هناك 
من أمهات  %21من الطلبة أجابوا بوجود عنف داخل عائالهتم، وأن  % 12إىل أن 

 .2طلبة اجلامعة عينة الدراسة تعرض للعنف اجلسدي 
م  1511ففي عام  ، العامللذا عقدت العديد من املؤمترات املتعلقة باملرأة ووضعها يف

صدر ميثاق األمم املتحدة، الذي يؤكد يف مقدمته على احلقوق املتساوية للمرأة 
م، الذي أكد على  1512والرجل، مث أعقبه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 

مساواة البشر مجيعا يف مجيع احلقوق، وتوالت االتفاقيات اخلاصة حبقوق املرأة من 
 :(3) أمهها

 
                                                           

 .090ص  ره،مرجع سبق ذك .  جمال معتوق، 1
  .520ص  ،نفسهمرجع ال . 2
 .03، مرجع سبق ذكره، ص خالد كاظم أبو دوح.عالية أحمد صالح ضيف اهلل  3
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  1510اتفاقية  منع املتاجرة بالنساء عام. 
  اتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة يف التعويض للعاملني من الرجال

 .1511والنساء عام 
  1512اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة عام. 
  1512االتفاقية اخلاصة جبنسية املرأة املتزوجة  عام. 
 1521ل عقود الزواج عام اتفاقية حول رفع سن الزواج للمرأة وتسجي. 
  1522اتفاقية حول القضاء على التمييز ضد املرأة عام. 
  اإلعالن عن محاية املرأة والطفل يف حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة عام

1521. 
  1525اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام. 
 

لكسب  –د احلركة النسوية ويف أوائل التسعينات من القرن املاضي اكتسبت جهو 
زمخا كبريا، ويف  –االعرتاف بأن العنف ضد املرأة مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان 

، وأضاف مؤمتر فيينا 1552املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فينا سنة 
دعما كبريا إىل اعتماد اجلمعية العامة إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، 

الن على إن العنف ضد املرأة مظهر لعالقات قوى غري متكافئة "وينص هذا اإلع
بني الرجل واملرأة عرب التاريخ، أدت إىل هيمنت الرجل على املرأة وممارسة التمييز 
ضدها، واحليلولة دون النهوض باملرأة، كما يربز هذا اإلعالن املواضيع املختلفة 

تمع، والعنف الذي ترتكبه للعنف ضد املرأة، كالعنف يف األسرة، والعنف يف اجمل
الدولة أو تتغاضى عنه، وأشار اإلعالن إىل حقيقة أن فئات معينة من النساء 
معرضات بوجه خاص للعنف، مبا يف ذلك األقليات ونساء الشعوب األصلية، 
والالجئات، والفقريات فقرا مدقعا، والنساء املعتقالت يف مؤسسات إصالحية أو 
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والنساء املسنات يف أوضاع النزاع  تنساء املعاقايف السجون، والفتيات وال
 " 1املسلح.

  
جتدر اإلشارة إىل أن املشرع أو القانون الوضعي حاول وضع قوانني فاعلة حلماية املرأة 

كمحاولة حلفظ حقوقها، لكن ال تكفي  من مجيع أشكال العنف املسلط ضدها،
واليت يف كثري من األحيان  ،هذه القوانني واللوائح لكي تضمن هلا حقوقها املشروعة

حياول الرجل جتاهلها بفعل القناعات اليت غرست فيه، فليس من الضروري أن نضع 
وبسبب الفهم اخلاطئ   قوانني ويف الواقع تنتهك حقوق املرأة باسم العادات والتقاليد،

 للدين.
 افع وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح، بقوة أمام أعضاء جملس األمة، عند

قانون جترمي العنف ضد املرأة، وأوضح خالل جلسات املناقشة بأن القانون فرضه 
مت  2014 العدد الكبري من قضايا العنف ضد املرأة أمام احملاكم، مشريا إىل أنه خالل 

قضية خبصوص  6455قضية تتعلق باالعتداء بني األزواج، و 7767تسجيل حوايل 
قضية، كما بلغت عدد  717طرف الزمالء اعتداء أحد األقارب على املرأة، ومن 

وتضمن قانون حماربة ، ألف قضية 61قضايا العنف ضد املرأة من طرف األشخاص 
العنف ضد املرأة، تدابري ردعية تصل عقوبتها لغرامات قاسية، وللسجن يف حق كل 
من تثبت ممارسته للعنف بكل أنواعه ضد املرأة، سواء داخل األسرة أو يف أماكن 

وحىت يف األماكن العامة، وركز على حاالت الضرر املعنوي واجلسدي، كأن العمل 
أو حرمان املرأة من حقوقها  يتسبب يف أزمات نفسية أو عجز مؤقت أو إعاقات،

يعاقب على جرمية  ،وأشار الوزير إىل أن قانون العقوبات ساري املفعول. وممتلكاهتا
وأن ما أضافه  خيرج عن هذا اإلطاروأن النص املعدل له مل  الضرب واجلرح العمدي،

                                                           
، دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأةتقرير األمين العام، الجمعية العامة، األمم المتحدة، . 1

 .50، ص 4332جويلية 
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هو صفح الضحية الذي يضع حدا للمتابعة القضائية، حفاظا على استمرارية الرابطة 
وفّند طيب لوح كل الشائعات حول النص ، الزوجية ومحاية األسرة من التفكك

القانوين، وشّدد على أن أحكامه ال تتعارض بتاتا مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 
وأن الدولة أكثر حرصا على احملافظة على متاسك األسرة  جملتمع وثقافته،وتقاليد ا

 1.اجلزائرية وترقية حقوق املرأة
طبيعة المجتمع الجزائري ومعالم الشخصية الجزائرية )الترسبات  ثالثا:

  :الفكرية(
درس املفكر العاملي مالك بن نيب وحلل واقع اجملتمع اإلسالمي عموما واجلزائري 

فاحلضارة  فنظرته لألمور نظرة كلية وليست جزئية بصورة موضوعية ودقيقة،خصوصا 
والثقافة هي األداة العملية اليت من خالهلا نقوم باإلقالع  هي اإلشكال واهلدف،

نفسية واالجتماعية هلذا ومشكلة املفهومية هي التشخيص للحالة ال ،احلضاري
من باب فقدان الثقافة الفعالة والعملية  فإشكالية اجملتمع اجلزائري ينظر إليها ،اجملتمع

هنا يكمن املشكل فنحن حباجة إىل إعادة بناء للثقافة عن طريق  من طرف األفراد،
وميكن من باب  الرتبية اهلادفة واملزيلة للقيم السلبية اليت تغلغلت يف سلوكيات األفراد،

  (2):زائري وهي اإلجياز ذكر القيم األساسية اليت يتحرك يف سياقها اجملتمع اجل

                                                           
، العرب صحيفة تنفيذ قانون تجريم العنف ضد المرأة في الجزائرمنظومة القيم ترهن  ،صابر بليدي .1

متاح على الرابط االلكتروني  . 41/30/4352 :تمت الزيارة يوم]على الخط المباشر [53500العدد  عربية،
 iid :68981؟ / http://www.alarab.co.ukاآلتي:

، الدار اإلعالم ومقياس)ع .س .ن ( لإلعالم والقيممنهجية الحتمية القيمية في عبد الرحمان عزي،  .2
 .19-20، ص ص 4350المتوسطية للنشر،تونس ،
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 ،االرتباط باملعتقد: عندما تكون تلك القيم معطلة يف تعبري مالك بن نيب 
فإن اإلنسان املتلقي يف هذه احلال ال جيهد نفسه دائما مثال يف فهم تلك الظواهر 

 فهو يعتقد دوما أهنا مكتوبة. 
  السياسي النزعة الثورية التارخيية املعادية للخارج: عدم االستقرار االجتماعي و

نتيجة الغزوات واحلمالت اليت تعرض هلا اجملتمع اجلزائري قد ولد الريبة والتحفظ من 
فال يزال اجملتمع اجلزائري حمليا وليس له احلضور على املستويني اإلقليمي  اخلارج،

 والدويل.
 :أي ثقافة الفئات الكادحة إن صح التعبري، أدى ذلك  سيادة الثقافة الشعبية

واللجوء إىل قيم البقاء لألقوى و"العنف اللساين  ،ياة الثقافية واالجتماعيةإىل تفقري احل
 والسلوكي "يف العالقات االجتماعية.

 .تغليب العاطفة على العقل 
  النظرة اجلزئية للزمن: فالزمن يف املخيال االجتماعي اجلزائري مرتبط أكثر

زمن  مثل زمن األجداد،فمعظم األزمنة اليت يشري إليها املتلقي غابرة  باألحداث،
 زمن العشرية السوداء، فهو يعيش احلاضر باإلشارة إىل املاضي. زمن الرسل، اجملاعة،
 حرمة املؤسسة العائلية: هذه األخرية مؤسسة مقدسة يف املخيال االجتماعي، 

فقد يتساهل يف أكثر من موضوع "عام "مبا يف ذلك املمتلكات العامة، لكنه يتشدد 
 ية يف موضوع حرمة املؤسسة العائلية.  إىل غاية العصب

  غياب اجملال العام: يرتبط باملوضوع السابق، احلرص على املؤسسة العائلية
 بغياب احلياة االجتماعية يف احمليط العام.

 ما تزال عقلية  اإلقصائي: فرغم القيم واخلربة التارخيية املشرتكة، التنوع املخياىل
فالباحث الذي ينتقل من منطقة جغرافية  بالنزعة احمللية،أفراد اجملتمع اجلزائري متأثرة 

 إىل أخرى قد يشعر أنه يف عوامل خمتلفة، وكل مبحوث يتحدث مبعزل عن اآلخر،
 فالنزعة القبلية أو احمللية ما تزال حاضرة  حىت يف االنتخابات.
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 .الشخصية االنفعالية 
 :اجلزائري التفكري أو  حيكم العالقات االجتماعية يف اجملتمع النزعة اجلماعية

وإمنا تسخري  املنطق اجلماعي، فال يتوقع من الفرد اإلنفراد بنفسه يف إجنازاته وأمنياته،
 تلك اإلسهامات يف خدمة أسرته أو قبيلته.

  غياب اخلصوصية الفردية: ويعين ذلك أن اجملتمع ال يشجع التفوق الفردي
 القدرات.الذي ينظر إليه بعني الريبة واحلسد واالستهزاء ب

  متكن العقلية املادية يف العالقات االجتماعية: ففي اآلونة األخرية اجته اجملتمع
اجلزائري ومع التطور االقتصادي وإبعاد القيمة التدرجيي عن احلياة بشكل عام إىل 

 تغليب النزعة املادية يف احلياة. 
 .التمرد جتاه السلطة املركزية 
 لب على اجملتمع اجلزائري الطابع الرجويل النظرة الدونية ملوضوع املرأة: يغ

وال يتعني أن تناقش الرجل يف اجملاالت اخلارجية،  ،وينظر للمرأة أهنا باألساس خادمة
إىل  واستناده ،إذ يظل حمكوما بالنظرة الدونية ،فعقلية الرجل اجلزائري للمرأة مل تتغري

 الدين يف تربير هذا املوقف.  إىل التقاليد وأحيانا 
 يتصف اجملتمع اجلزائري  العمل مثالايش "املتناقض" مع القيم املعطلة: التع

بأن أقواله ال تنطبق بالضرورة على أفعاله، فهو جزء من الظاهرة الصوتية اليت تتسم هبا 
اجملتمعات األخرى احمليطة، فقد يتحدث عن قيم تبدو راقية وقد يكثر من االستدالل 

لفعل االجتماعي، مبعىن غياب الثقافة العملية يف ولكن ال ترى أثر ذلك يف السلوك وا
 جمتمعنا.

 
كل هذه السمات يف معامل الشخصية اجلزائرية ترجع بدرجة كبرية إىل أساليب التنشئة 

"إذ أن استخدام االتصال العمودي  داخل األسرة اجلزائرية أدى إىل  االجتماعية،
ا ما أكدته بعض األحباث وهذ ،ظهور العديد من املشكالت النفسية والسلوكية...
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اليت قام هبا جمموعة من األساتذة املتخصصني يف علم النفس حول استعمال العنف 
وهذا ما وضحه رابح درويش خمتص يف علم االجتماع جبامعة  داخل األسرة اجلزائرية،

إذ يقر بأن عجز األطفال عن التعبري عن أنفسهم سببه التسلط داخل  البليدة أيضا،
 واالعتماد على األوامر من طرف الوالدين بدل احلوار، تعمال العنف،األسرة واس

وضعف القدرة على اإلصغاء لآلخرين، أما ضعف االتصال فريجع إىل احتكار األب 
 .(1)وعدم قدرته على توجيه االتصال بني أعضاء األسرة بصورة جيدة، للسلطة

درة على ممارسة األدوار وفقدان الق ،فالتسلط يؤدي إىل حالة من ضعف الثقة بالنفس
وميل كبري إىل االستكانة لكل أشكال السلطة من فقدان املبادرة الذاتية  ،اإلجيابية

 .(2)والعمل التلقائي 
 
ضد املرأة تعد من املسائل  ،بأنواعه املختلفة ،لعنفاوعموما فان اهليمنة الذكورية و   

ومن بني هؤالء  لوطن العريب،اليت تناولتها بالدراسة والتحليل العديد من األعمال يف ا
فاطمة املرنيسي، نعمان قسوس، فاتن آيت مصباح، ونوال  :األعمال نذكر أعمال

السعداوي ... إال أن هشام شرايب يعد من كبار املنظرين للهيمنة البطركية )وهي نوع 
 من اهليكلة النفسية واالجتماعية اليت متيز عالقات القوة والسيطرة يف جمتمع حيتل فيها

واليت فيما بعد وجدت صدى عند العامل  الرجل مكانة عليا تسمح له باهليمنة(
 .(3)صاحب مؤلف "اهليمنة الذكورية  بيير بورديوواملفكر السوسيولوجي الفرنسي 

 
تعطي لنا نوع من  ،إن الدراسة احلقلية امليدانية لظاهرة العنف ضد املرأة

ألسباب والنفسية واالجتماعية الفاعلة يف التشخيص العملي ل ،االسرتاتيجيات الفاعلة
                                                           

، دار األمة،الجزائر، التنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية ،عامر مصباح .1
 .10ص  ،4330

ات كلية التربية في جامعة قطر، العدد ، حوليأنماط التنشئة األسرية في المجتمع العربيكافية رمضان،  .2
 . 20، ص 5443السابع 

 .520-521بق، ص ص ا. جمال معتوق، مرجع س 3
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يف انتشارها، باإلضافة إىل إمكانية املقارنة بني اليت وضعها الشرع واملشرع حول حدود 
 .التعامل مع هذه الظاهرة

رابعا: الموازنة بين المرجعية اإلسالمية في التعامل ظاهرة العنف ضد 
 :لرادعة لهاالمرأة وبين الُمَشرِع القانوني في وضع القوانين ا

 
حتديا  كبريا أمام  ،وباألخص العنف ضد املرأة ،يشكل العنف األسري بكل أنواعهال 

وذلك بسبب تعلق هذا األمر باستقرار األسرة واستمرارها هذا من  ،اجملتمع املدين
 ،إن احلماية من العنف األسري ومن جهة أخرى ضمان حقوق أفرادها، جهة،

رأة من قبل الرجل مسؤولية دينية قبل أن تكون مدنية وباألخص العنف املسلط على امل
تستوجب مطالبة اجملتمع بكافة عناصره املساعدة على تأمني  ضمن القانون الوضعي،

إذ أن  وتبدأ هذه الوسائل بالوقاية قبل حدوث الفعل، هذه احلماية وضمان فعاليتها،
ئل الَوقائية نذكر ما ومن هذه الوسا أخذ االحتياطات كفالة مهمة تعينه يف مهمته،

 يلي:

وذلك ألن  ،االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي وتطبيقها يف احلياة األسرية -6
القرآن الكرمي كرم اإلنسان وحفظ حقوقه من خالل نواميس اجتماعية حتفظ 

أو تسمية  سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجني، ،الفطرة اإلنسانية
أو حتيد نواميس  عهم، أو احرتام األبوين،أو تربيتهم والتعامل م األبناء،

واإلسالم هو دين للحياة واملعامالت  ،للمعاملة بني األزواج وأفراد األسرة
 وليس للعبادات فقط.

تغيري التصورات والتصرفات حول العنف أو اإلساءة اجلسدية أو اللفظية  -9
صا وذلك هبدف اإلشعار خبطورة العنف املماَرس على املرأة وخصو  للمرأة،

وليست  اآلباء وطريقتهم يف تربية األبناء الن الرتبية قدوة وسلوك وثقافة،
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واملساعدة على االمتناع عن هذا الفعل  عنف لفظي أو جسدي أو أوامر،
وهذا األمر قد يتطلب االستعانة  وعدم تكراره يف املستقبل من قبل الرجل،

ذين ينتمون إىل مبستشارين نفسيني واجتماعيني من أجل مساعدة األفراد ال
 إىلفنحن اليوم حنتاج  األسر اليت ينتشر فيها العنف أو اإلساءة إىل املرأة،
 عملية التنحية واالنتقاء يف الرتبية بتعبري مالك بن نيب.

وحّدد   شرع اإلسالم احلدود والعقوبات حفاظا  على الفرد واجملتمع على حد سواء،
وع فيها مبا فيها من اعتداء على السبل اليت جيب على املسلم أن يتجنب الوق

حيافظ  ،كما حدد العالقة بني الرجل واملرأة يف ميثاق غليظ النفس وعلى اآلخرين،
املودة والرمحة، وميكن تفعيل ذلك عن طريق  على استمرار واستقرار األسرة أساسه

 اإلجراءات اآلتية الذكر:

وهذا يتطلب  إصدار التشريعات اليت حتمي من العنف األسري وتفعيلها، -6
تبسيط إجراءات التقاضي مبا حيقق اإلسراع فيها دون اإلخالل حبيثيات 
احملاكمة كما يتطلب الصرامة يف تنفيذ العقوبة على من يقوم بتعمد العنف 

 ضد املرأة، مراعاة ملصلحة األسرة ومصلحة اجلماعة على حدٍّ سواء. 
ْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعُثوا َوِإْن خِ ﴿تفعيل دور احلكمني، عمال بقول اهلل تعاىل:  -9

نَـُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن  َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصاَلًحا يـَُوفِِّق اللَُّه بـَيـْ
اخلالف بشكل أمشل من  وذلك ألن احلكمني ينظران يف" ،(1)﴾َعِليًما َخِبيًرا

فيحاوالن  لزم باألدلة والبيانات أما احلكماننظرة القاضي، "فالقاضي م
 . (2)الصلح بشىت الطرق املتاحة  وخاصة أهنم اقرب الناس إىل الزوجني". 

                                                           
 .01القرآن الكريم، سورة النساء، اآلية رقم . 1
، ورقة مقدمة إلى دور المؤسسات القضائية في حماية األسريعبد السالم محمد درويش المرزوقي،  .2

 .4331/ 54/ -51-50األردن، الفترة  -ول لحماية األسرة، عمان المؤتمر اإلقليمي العربي األ
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 خاتمة:
 

أن اجملتمع اجلزائري يشهد تنامي خطري للظاهرة العنف يف  تؤكد الشواهد االمربيقية
الرادعة يف  وخصوصا أوساط  فئة النساء رغم وجود القوانني ،الفضاء االجتماعي

ونواميس وآيات قرآنية  ،صاغها املشرع )القانون الوضعي( ؛شكل لوائح ومواثيق
وضعها الشرع )القرآن والسنة النبوية(، والظاهرة االجتماعية يف هذا السياق هي إفراز 
للتناقض بني قيم  موروثة عن طريق العرف والعادات والتقاليد البالية وقيم الثقافية 

ر على اجملتمع نتيجة غياب التوعية واإلرشاد والعملية التكميلية بني جديدة بدأت تؤث
الرتبية والثقافة، فبقيت املرأة تعاين األمرين مهضومة احلقوق وال تعرف كيف تتصرف 
حيال التعنيف اجلسدي والرمزي الذي تتعرض له من قبل الرجل واجملمع على حد 

بإعادة بناء ه واستقراره عليه أن يقوم فاجملتمع اجلزائري لكي حيافظ على متاسك ،سواء
من خالل  ،ويساهم يف ذلك الرجل واملرأة ،ثقافة عملية داخل البناء االجتماعي

ويكون ذلك من خالل وضع معايري الثقافة  استثمار الوقت وتوجيه الفكر والعمل،
 الوطنية )قيم األصالة(.

 : ومن الضروري أن نقوم مبا يلي
 تماعي من خالل تطوير التعاون اجلماعي القائم على إعادة بناء النظام االج

 معادلة الفرد للمجموع واجملموع للفرد ) تكامل األدوار بني الرجل واملرأة(.
 واالعتـزاز عـن طريـق تغيـري سـلوك األفـراد الـذي  ،إعادة بناء الذات ال الـدفاع عنهـا

للتواصــل  ووضــع إســرتاتيجية فاعلــة ،يتســم بانعــدام احلــوار والتواصــل داخــل األســر
 اهلادف والبناء.

  ألهنــا قــوانني اجتماعيــة حتــافظ  ،فهــم النــواميس اإلهليــة وحماولــة تطبيقهــا يف الواقــع
ـــــه، فهـــــي حتقـــــق الســـــعادة واالســـــتقرار النفســـــي  علـــــى فطـــــرة اإلنســـــان وعلـــــى كيان

 واالجتماعي.
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   مـــع القـــيم  ثقافيـــة تتماشـــىإعـــادة صـــياغة شخصـــية جزائريـــة وفـــق قـــوانني تربويـــة و
 .إلسالميةاالدينية 

 المراجع المصادر و  قائمة 
  القرآن الكرمي-6
دار اليازوري العلمية  ،العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي سامل العوادة، أمل-9

 .2005 عمان، والتوزيع، للنشر
 . 2001، دار بن مرابط، اجلزائر، مدخل إلى سوسولوجية العنفمجال معتوق،  -3
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،لعنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها زيد، أورشدي شحاتة  -4

 .2001 ،اإلسكندرية
دراسة ميدانية حول العنف  –العنف ضد المرأة  ،خالد كاظم ابو دوح مدحية امحد عبادة،-8

 .2001 القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، -الجسدي والعنف الجنسي
 دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ،وتأثيره على المرأة األسري العنف سليمان الرقيب، إبراهيم-1

 .2010، عمان
املأمون  ، دارالعنف ضد المرأة: بين الفقه والمواثيق الدوليةعالية أمحد صاحل ضيف اهلل، -3

 .2005األردن، ، للنشر والتوزيع
 .2005 ن،عما دار الصفاء، ،سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم ليث حممد عياش،-5
لإلعالم  )ع .س .ن ( منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم ومقياس ،عبد الرمحان عزي-2

 .2012 تونس، الدار املتوسطية للنشر، ،والقيم
،دار التنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية ،عامر مصباح-63

 .2002 اجلزائر، األمة،
حوليات كلية الرتبية يف جامعة  ،لتنشئة األسرية في المجتمع العربيأنماط ا كافية رمضان،-66

 .1550 العدد السابع، قطر،
، ورقة دور المؤسسات القضائية في حماية األسريعبد السالم حممد درويش املرزوقي، -69

/ -11-12األردن، الفرتة  -مقدمة إىل املؤمتر اإلقليمي العريب األول حلماية األسرة،  عمان 
12/ 2001. 
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دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال تقرير األمني العام، اجلمعية العامة، األمم املتحدة،  -63
 .4332، جويلية، العنف ضد المرأة

، دار اهلناء حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدةحممد الغزايل،  -14
 للطباعة والنشر اجلزائر، دس.

 .]على الخط المباشر [،لمنهج النبوي في التعامل مع النساءاحممد علي الغامدي، -15 
 . 1www.saad..netاآليت متاح على الرابط االلكرتوين . 41/30/4352 :متت الزيارة يوم

، ، منظومة القيم ترهن تنفيذ قانون تجريم العنف ضد المرأة في الجزائر صابر بليدي -16
 ، 41/30/4352 :.متت الزيارة يوم]على اخلط املباشر [ 53500 ب صحيفة عربية، العددالعر 
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على اخلط  [،المدخل في الشريعة اإلسالمية حممد منصور، إبراهيمالدكتور الشحات -59
 اآليتمتاح على الرابط االلكرتوين  .41/30/4352: يارة يوممتت الز  .]املباشر

 www.pdf: factory.com   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saad..net/
http://www.pdf:%20factory.com%20%20


 

 

184 

 
 

 

 مقدمة

تشكل نصف  -كانت وستبقى رغم كل الظروف والنظريات  ؛املرأة منذ األزل إن
 وزميلة الدراسة والعمل.  ،الصديقةو  ،ةالزوجو  ،األختو  من حيث هي األم -اجملتمع

مل يكتِف  ،إذ أنه ومن خالل الرجل ،لكن اجملتمع الطبقي أجحف كثريا  وطويال  حبقها
اليت تشكل جزءا  أساسيا  من شخصيتها باعتبار أهنا إنسانة هلا آمال  ،بتقييد حريتها

فباتت  ،إرادهتاها تسلب اليت ،من خالل األعراف والتقاليد أيضا  ، و وطموحات وأحالم
لكنها بدأت تتجاوز . والفراغ القاتل ،تتنازعها بعض األهواء ،إنسانة غري مبدعة

وقد حتقق ذلك نوعا   ،منطلقة لإلمساك حبقوقها يف احلياة كما الرجل ،حدود قيودها
فخرجت  ،وبعد أن أدركت دورها الفاعل يف بناء اجملتمع ،ما بعد نضال مرير ودؤوب

 .ياةللعلم والعمل واحل
 

، بدءا وهنا سيكون حديثنا عن املرأة لنتناول جانبا  جديدا  وعميقا  يف ذاهتا وكياهنا
باإلطار املرجعي التارخيي الذي شكل هويتها، من خالل تناول آراء بعض الفالسفة 
والعلماء عن املرأة، لنطرح بعد ذلك بعض القضايا املرتبطة هبا، من عمل، وعلم 

   األخري ونتحدث عن أصل الالمساواة مع الرجل.وزواج....إخل ، لنعرج يف
 
 

 لعفيفي إيمان.، أ. دايلي ناجيةأ. 
 ياديـم النفس العـعل

6سطيف -جامعة محمد لمين دباغين  



 

 

185 

 لمرأة:لالفالسفة والعلماء تعريف بعض  -6
 المرأة عند سقراط: 6-6
يف العامل، إن املرأة تشبه شجرة  واالهنيار"إن وجود املرأة أكرب منشأ ومصدر لألزمة  

ا ، م1مسمومة حيث يكون ظاهرها مجيل، ولكن عندما تأكل العصافري متوت حاال"
نالحظه من خالل هذا التعريف، أنه يقتبس آراءه عن املرأة من احلادثة التارخيية 
املتعلق بقصة نزول أبينا آدم وأمنا حواء من اجلنة، حني طلبت منه األكل من مثار 

، من اجلنة هيف طردبذلك  الشجرة اليت هناه املوىل عز وجل األكل منها، فتسببت
  واهنياره.فكانت هذه الواقعة مصدر تعاسته 

 المرأة عند أفالطون: 6-9
ويقول أيضا "اآلهلة قد صنفت الرجل  ، "األنثى هي أنثى بسبب نقص يف الصفات"

كامال بشرط احملافظة على كماله، ويف حالة اإلخالل يعاقب بأن يولد مرة ثانية يف 
، من خالل هذين التعريفني نالحظ أن الرجولة رمز الكمال، واألنوثة 2صورة امرأة"

 رمز النقص، حسب أفالطون.
 المرأة عند أرسطو: 6-3

، إن 3" إن وظيفة املرأة مقصورة على العناية باألطفال واملنزل حتت سيطرة الرجل"
تعريف "أرسطو"، يركز على األدوار املنوطة باملرأة، واملتمثلة أساسا يف األعباء املنزلية، 

 اليت متارسها حتت سيادة الزوج.
 

                                                           

 
، ص 1511، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، تطور المرأة عبر التاريخباسمة كيال،  1

22. 
، الطبعة األولى، مجد المؤسسة الجامعية، المرأة في منظومة األمم المتحدة رؤية إسالميةنهى القاطرجي،  ²  

 .11، ص 12، ص 2002بيروت، لبنان، 
3
 .11، ص 12ص المرجع السابق، نهى القاطرجي،   
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 :Freudرويد"المرأة عند" ف 6-4
 رجل ناقص". ،" املرأة 

وهذا التعريف جيعل السؤال بالصيغة اآلتية: ما هي املرأة؟ فإذا اعتربناها رجل  -
فيعين ذلك أهنا ضحية نوعها، الذي جاء على حنو ُجعلت فيه دون الرجل  ،ناقص

حظا يف القوة العضلية، أو تفتقر إىل أعضاء زود هبا الرجل واختص هبا، فافتقادها 
وال يتوقف األمر عند هذا احلد، فالرجل  لذلك كله، هو السبب يف كماله ونقصاهنا

 وال حيق هلا التفكري.، هو العقل، أما هي فناقصة عقل يف نظر جمتمعنا
 
 SCHOPENHAUER 6513-6355 المرأة عند شوبنهاورآرثر: 6-8

وجب عليها  إن املرأة حبكم تكوينها ال تستطيع االضطالع جبليل األعمال، ولذلك "
هذا التعريف ، 1االنسالل واخلضوع للرجل، وهلذا السبب جعلتها الطبيعة طفال كبريا"

فيه إقصاء لنضجها ووعيها، ووصفها بطفل بصيغة املذكر، وليست طفلة بصيغة 
املؤنث يعد إقصاء آخر للوجود املؤنث، مثلما أقصى "فرويد"كلمة املرأة ليستعيض 

 عنها بكلمة الرجل الناقص.
 المرأة عند ابن رشد: 6-1

حسب وجهة نظر "ابن رشد"، أن النساء ختتلف عن الرجال يف الدرجة ال يف الطبع، 
ألهنا تستطيع أن تقوم جبميع ما يقوم به الرجل، كما أنه ينكر الفرق الطبيعي بني املرأة 

، ويف اعتقادنا أن ابن 2الرجل يف الكفاءات الذهنية والعملية عوالرجل، ويساويها م
رشد يقصد بالدرجة، النوع البشري الذي تنتمي إليه املرأة بالنظر إىل جنسها، 
فباعتبارها أنثى وال تستطيع القيام ببعض األعمال اليت خص هبا املوىل عز وجل 
الرجل، فقد احتلت الرتبة الثانية بعد أخيها الرجل، لكن السؤال املطروح: ملاذا يأيت 

                                                           

22المرجع نفسه، ص   1  
.21،  ص 1552، الطبعة األولى، دار الكنوز األدبية، بيروت، لبنان، فصول عن المرأةهادي العلوي،   2
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ي يف الرتبة الثانية، ملاذا ال يكون العكس؟ اجلواب: الرجل يف الرتبة األوىل، وتأيت ه
بالنظر إىل اإلطار املرجعي الديين، والذي يتمثل يف اإلسالم، الذي أعطى القوامة 
للرجل، مبا يتصف به من خصائص متيزه عن املرأة، فالدرجة الثانية هي مكاهنا 

نهما يكمن يف الطبيعي واألصلي، وهذا ال حيط من قيمتها، فاالختالف احلاصل بي
الدور، ال يف اخلَلق، فهما يكمالن بعضهما البعض، وال يستطيع أحدمها االستغناء 
 عن اآلخر، وحسب قول املصطفى عليه الصالة والسالم " إمنا النساء شقائق الرجال"

املرأة كائن مفكر ومدرك، وحساس له عقلني، العقل الظاهري  وجممل القول أن - 
عنده، ويكون مكشوفا ومفهوما من قبل اآلخرين، وعقل الذي يفصح عن ما جيول 

مكبوتاته، وطبيعته،  عنباطين يكون مضمورا وخفيا، وغري قابل للظهور واإلفصاح 
وما يتسم به من خواص موضوعية وذاتية، وملا كانت املرأة متتلك هذين العقلني، فهي 

منطقة  تكشف عن ذاهتا أقل من ثلث ما مييزها، وختفي أكثر من ثلثني يف
 .1الالشعور

 
 :بهاالمرأة وبعض القضايا المرتبطة  -9
 المرأة والزواج: 9-6

جعل اإلسالم الزواج صلة شرعية بني الرجل واملرأة، وأساس متني ترتكز عليه أحوال 
كلها، وما يتبعها من النظم والقوانني   االجتماعيةاألسرة باعتباره ركيزة احلياة 

فني له فوائد كثرية ونواحي أخرى خلقية واجتماعية، ، والزواج بني الطر االجتماعية
فالناحية اخللقية، هو أنه يساعد على اإلحصان والعفة، كما يزكي عاطفة احملبة بني 

 الرجل وزوجه وأوالده.
 

                                                           

لبنان، ص  ،2001ان، األردن، ، الطبعة األولى، دار وائل، عمالمرأة اجتماععلم إحسان محمد الحسن،  
221  
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مثال فإنه ينطوي على رفع شأن املرأة مبا كسبت من  االجتماعية،أما من الناحية 
 .1لزوج يعطيها الثقة بالنفسحقوق مستجدة، وحسن املعاملة من قبل ا

وللزواج أهداف نبيلة تضمن للمجتمع متاسكه وترابطه، كذلك الزواج نظام عاملي 
يكفل وجود عالقة دائمة بني الرجل واملرأة لرتبية أطفال صغار ضعاف العقول 
واألجساد، ولقد ذهب "أرسطو" إىل القول أن األسرة هي أول اجتماع تدعو إليه 

مان" فريى أن الناس يتزوجون ألسباب عديدة: البحث عن األمان الطبيعة، أما "يو 
 . 2العاطفي، واحلب، والرغبة يف إجناب األطفال، ...إخل

 
وهتيئة ، الزواج يف كل جمتمع عبارة عن جمموعة من األمناط الثقافية إلقرار األبوةإن 

 BERNARDاألساس املستقر للعناية باألطفال وتربيتهم، ويرى "برنارد باربر
BARBAR ،أن الزواج عالقة مستمرة مقبولة اجتماعيا بني رجل وامرأة أو أكثر ،"

 3وهي تسمح بالعالقات اجلنسية بينهما بغرض األبوة .
 

ويعترب اإلطار الديين يف اجملتمع اجلزائري، بعدا هاما يف حتديد ظاهرة الزواج، ألن مثة 
يين، فالزواج أصبح الوسيلة الوحيدة تداخل بني الزواج، والعائلة واجملتمع، واملستوى الد

 لعملية االستهالك اجلنسي بطريقة شرعية، أمام ضمري جنسي قمعي صارم 

                                                           
، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، تطور المرأة عبر التاريخباسمة كيال،  ،باسمة الكيال  1

  122ص  .1511
2
دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،  ،االجتماعيللزواج والتغير  االختيارسامية حسن الساعاتي،   

  11، ص12ص  ، 1510لبنان،  
الطبعة األولى، دار الوفاء، اإلسكندرية، القاهرة،  الرؤية المجتمعية للمرأة واألسرة،فاتن محمد الشريف،   3

 .12، ص 2002
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يف جمتمع ال ينظر بكثري من الرتحاب إىل إمكانية إقامة عالقة بني الرجل واملرأة خارج 
  1إطار الزواج.

تاع زوجها إم هذا الزواج تنجر عنه عدة مسؤوليات بالنسبة للمرأة كزوجة، وهيو 
وكذا البحث عن املهارة يف األعمال  ،جبماهلا وخفة روحها، وإسعاده حىت يرضى عنها

 2املنزلية والطهي وتدبري شؤون بيتها.
ومع التقدم التدرجيي للمجتمع صارت مسؤوليات الزوجة أكرب من جمرد تأدية   

 ،ر مهاراهتاوتطو  ،الزوج فقد حتولت بفضل تعلمهابأو االهتمام  ،األعمال املنزلية
 .3تطورها وتغريها علىودخوهلا ميدان العمل إىل مركز املشارك يف احلياة والعامل 

 
ومبا أن اهلدف األساسي من الزواج أيضا هو اإلجناب، فللمرأة مسؤوليات عديدة 

بغذائه، وكذا محايته  واالهتمام، هيم موعد نومتنظو ، وعدة كأم من بينها، رعاية طفلها
 ةتلبي، كذلك 4وكل ما يتعلق باحلاجات البيولوجية لطفلها من احلر ومن الربد...إخل،

اإلشباعات اللغوية، كنطق  وكذا، من رؤية وملس وتذوق، لطفلها اإلشباعات احلسية
ن، مث اإلشباعات املقاطع والكلمات، مث اإلشباعات العاطفية، كاحلب والعطف واحلنا

، اليت تبدأ مبجرد وجود األم جبوار طفلها، ومن مث تفاعله معها تفاعال االجتماعية
 فيه له االتعلق باآلخر، ذلك التعلق الذي تبني أن تكوهن بذلكيتحقق فاجتماعيا، 

 .شهرا( 21 -أشهر 02أمهية كبرية لنمو الطفل، والذي يكون عادة بني )

                                                           
، إشراف األستاذ الدكتور: عبد دراسة ميدانية بوالية األغواط االجتماعيالزواج والتغير حفصة جرادي،   1

، ص 2010-2005، جامعة بوزريعة، الجزائر، االجتماعة الدكتوراه في علم الرحمان بوزيدة، رسالة لنيل شهاد
11 . 

 .21، ص 22، ص 2002، مرجع سابق ،فاتن محمد الشريف  2
 .21، 22، ص 1510، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، المرأة العربية بين التخلف والتحررعبده سمير،   3
 ، ص.2011، الطبعة الثانية، دار الوفاء، اإلسكندرية، تمعالمرأة والمجحسين عبد الحميد أحمد رشوان،   4
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فدورها كمخططة ، ومستشارة لطفلها ا األم، دورها كمخططةومن األدوار اليت تقوم هب
تعده، وتنسقه، وتزوده مبصادر  ها، حبيثلطفل مالئم وسط يدفعها إىل هتيئة

االستكشاف واخلربة، وحتيله وسطا نشطا داعيا إىل االستكشاف، وحب املغامرة، أما 
ت الطفل دور األم كمستشارة، فاملقصود به أن تكون مستعدة دائما الستفسارا

تعلمه  اكذو على نفسه شيئا فشيئا،  تعلمه بعد ذلك االعتماد مث ،1وتساؤالته
حبكم جنسه أو سنه، فعلى األم أن تلم  االجتماعيات مناسبة لدوره يسلوك اكتساب

 .2بنفسية طفلها وكذا قواه العقلية
 

تمرة هي عالقة مسو فالعالقة اليت تربط الطفل بأمه، عالقة ربانية ال وساطة فيها، 
، وصحته النفسية، وسالمته توازنهوموصولة، هذه االستمرارية هي الضمان الوحيد ل

للتدرج واالرتقاء والنمو، ضرورية أيضا لضمان التدفق الوجداين املتصل، لتيار الثقة، 
واألمن، والطمأنينة، حىت يستطيع الطفل فيما بعد أن يواجه احلياة، ويواجه نفسه 

 بثقة، وحب وتفهم.
 

حمصورا فقط يف أمور العناية كان دور األم يف السابق   ميكن أن نالحظه أنوما 
، وسوى ذلك يعترب من مسؤولية األب، لكن يف هتموكل ما يتعلق حبيا ،باألوالد

ص تبعيتها للرجل تغري وتقل، ودخوهلا ميدان العمل، املرأةالعصر احلديث ومع تعلم 
الوضع، وصار لألم دور هام يف توجيه أبنائها الختيار أسلوب تعليمهم أو الختيار 
مهنتهم، وأصبحت تتخذ القرارات اهلامة املتعلقة مبستقبلهم، وأهم من ذلك صار هلا 

، وهذا يعين 3 احلق والقدرة بشكل أو يف آخر يف حتديد عدد األوالد الذين ستنجبهم

                                                           
 .25، ص 22، ص 2001، دار العلم والثقافة، القاهرة، أبناؤنا وصحتهم النفسيةوفيق صفوت مختار،  1

 .1، ص 2011مرجع سابق،  ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان 2
 .22، ص 1555الثقافة، دمشق،  منشورات وزارة قضية المرأة )الجزء األول(،محمد كامل الخطيب،  3
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ألن نتائج أدائها هلذه املسؤولية بنجاح  ،كأم مسؤولية هامة جدا املرأةية مسؤول أن
 يؤثر يف مستقبل اجملتمع باعتبار أبناء اليوم هم رجال الغد. 

 
 المرأة والتعليم: 9-9

لة املرأة، وال يكون ذلك إال لقد تغريت ظروف اجملتمع، لذا جيب أن تتغري منز 
 . 1يف مجيع جماالت احلياة بالتعليم، لتتمكن من املشاركة

فقد اكتسب تعليم الفتاة أمهية قصوى، ألنه حق هلا كإنسان، وألنه ينعكس على 
إذ توضح اإلحصائيات أن وضع التعليم اخلاص بالفتاة العربية، قد  ،دورها كإنسان

خرية املاضية، فمعدل التسجيل يف املدارس بالبلدان حتسن بدرجة هامة يف العقود األ
 21.1العربية، قد بلغ أكثر من الضعف، مرتفعا بذلك من نسبة متوسطة كانت تبلغ 

 . 1551ئة سنة ابامل 21.2، إىل 1520ئة سنة ابامل
حني يوضح املتوسط أن من  ،ويالحظ التمييز والفجوة النوعية بني اإلناث والذكور

 2فتاة فقط.  21حقون باملدارس االبتدائية، تلتحق ذكر يلت 100بني 
 

 ،فإن األرقام واإلحصائيات الصادرة عن الدول العربية ؛وفيما خيص التعليم العايل
تشري إىل تركز النساء يف اجملاالت التعليمية اخلاصة بالشؤون اإلنسانية والعلوم 

هلندسة والطب، وعلوم االجتماعية واجلامعات املتخصصة يف امليادين العلمية، مثل ا
من مجيع طالب اجلامعات للذكور، ممن  %21مقابل نسبة  %22الكمبيوتر على 

 3يتخصصون يف الفروع العلمية 
 

                                                           
، الطبعة األولى، دار الفجر للتوزيع والنشر، القاهرة، علم االجتماع العائلي المعاصرمديحة أحمد عبادة،  1

 .221، ص 2011
، 102، ص 2002، الطبعة األولى، دار الفكر بيروت، لبنان المرأة الجندرأميمة أبو بكر، شرين شكري،   2

 .112ص 

 .222، ص 222ص مرجع سابق، جي، نهى القاطر   3
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 تابعت بل التعليمية باملستويات تكتف بقوة، ومل التعّلم ميدان الفتاة لقد اقتحمت
 من دوزي ،التخصصات من كثري يف التفوق وحققت والعليا، دراستها املتخصصة

 التعليمية أطوارها فخالل أفرادها، ومكانة مكانتها ورقية طموحاهتا جمهوداهتا لتحقيق
 أدى كما صحية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافة منها متعددة املرأة ثقافات اكتسبت
 االحرتام بضرورة وإدراكها وعيها إىل زيادة املرأة عليه الذي حصلت التعليمي املستوى
 و لتفاهم و احلوار حنو متيل هلم معاملتها وأصبحت ،عائلتها أفراد بني املتبادل
 1.املناقشة

 
حث على طلب العلم، ومل يربط هذا العلم بسنن أن اإلسالم قد  ،واجلدير بالذكر

عات اليوم، بل جعله فرض عني على كل مسلم ممعينة، كما حيصل يف املدارس واجلا
ماعية، بناءا لقول املصطفى صلى اهلل ر إىل السن، أو احلالة االجتظومسلمة، دون الن

ومل يفرق اإلسالم بني علم . "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةعليه وسلم: "
الرجل وعلم املرأة، بل حرم اإلسالم على الزوج منع زوجته من اخلروج من البيت 

داء العبادات مع كوهنا يف بعض األحيان ليست من العبادات ألطلب العلم، أو 
 2روضة عليهااملف
 

( بضرورة تعليم املرأة، واملربرات اليت 15لقد اعرتف معظم مفكري القرن التاسع عشر )
 ساقوها إلظهار هذه الضرورة تتمثل فيما يلي:

* احلاجة لتعليم املرأة أشد من تعليم الرجل، ألهنا شريكته ورفيقة حياته، 
اآلخر، وتأثري وهذا االحتاد التام بينهما، جعل لكل منهما تأثريا على 

 املرأة على الرجل أشد من تأثريه فيها.

                                                           
Enquête socio démographique. Rôle assignée aux hommes et femmes 

1
 

 Alger, 1970, P28. 

  2 211، ص، مرجع سابقنهى القاطرجي 
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* التعليم يكمل عقل املرأة، ويتيح هلا القدرة على التأمل والتبصر يف 
أعماهلا، فاملرأة املتعلمة ختشى عواقب األمور، أكثر مما ختشاه املرأة 

 األمية.
 * التعليم يساعد املرأة على القيام بوظيفتها االجتماعية، فقد أظهرت

الوقائع أن كثريا من النساء ال جيدن من الرجال من يعوهلن، املرأة 
األرملة، أو املطلقة، أو الفتاة اليت تفقد والديها، كل هؤالء حيتجن إىل 

  1التعليم ليتمكن من العمل إلشباع حاجاهتن .
* تعليم املرأة يساهم يف التنشئة االجتماعية لكوهنا املربية األوىل لألطفال يف 

رة، كما تشغل دورا مهما يف تشكيل االجتاهات والقيم واملفاهيم األس
 2اليت توجه سلوك الفرد يف تفاعله مع البيئة االجتماعية.

 
جاء التشديد على تعليم املرأة يف خمتلف البيئات، والقطاعات يف اجملتمع، كربة  ،لذلك

األماكن  بيت وكعضو عامل يف مراكز اخلدمات واإلنتاج، ويف الريف واملدن ويف
الصحراوية وغريها، تعليما متنوعا نظاميا يف املدارس، وغري نظامي ابتداء من برامج 
حمو األمية، إىل برامج التدريب الفين واملهين، وتزويدها باخلربات والتخصصات 
واملهارات املطلوبة يف عمليات التنمية يف اجملتمع، وحىت تتحمل مسؤوليتها يف صنع 

 احلياة.
 

لعلم وتبليغه، ونشره من أفضل وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل، فاملرأة املتعلمة إن تعليم ا
مسؤولة عن تعليم غريها ما تعلمته، وهي مسؤولة عن كل ما ينفع غريها من علم 

                                                           
   221، ص 2011مديحة أحمد عبادة،  مرجع سابق، 1

 212، ص2002مرجع سابق، نهى القاطرجي،   2



 

 

194 

للمرأة حق التعليم والتعلم للمرأة شأهنا شأن الرجل، فال يطغى  اإلسالمفقد قرر  ،نافع
 . 1ورها األصيل، والعلم مكمل هلذا الدورعلى دورها كزوجة وأم، فهذا هو د

 
 المرأة والعمل: 9-3

يقصد بالعمل ما يعترب منه يدويا، أو بدنيا، أو ذهنيا، سواء كان العمل حرفة حرة 
 منزلية وغري منزلية، أو كان بأجر، أو مبكافأة.

ومن اخلطأ أن ننظر للعمل على أنه جمرد مصدر لإليراد فحسب، بل هو مظهر  
إلنساين، فالفرد غري العامل هو إنسان فارغ احلياة، ولذلك كان من اخلطأ للنشاط ا

الفادح اعتبار املرأة خملوق فارغ احلياة، والعمل بالنسبة للمرأة كما تقول الكاتبة 
الفرنسية "فرنسوا جريو"ضرورة وليس تسلية، والعمل ليس عالجا ملرض، وإمنا ضرورة 

 2حياة، أو احلياة نفسها.
 

املتعلقة بعمالة املرأة، أن مشاركة املرأة يف قوة العمل مازالت  حصائياتاإلوتشري 
متدنية، وأن هناك فجوة كبرية بني معدل النشاط االقتصادي للمرأة، ومعدل النشاط 

وتعمل  3، ودخل الذكور.اإلناثاالقتصادي للرجل، وهناك فجوة كبرية بني دخل 
ويكون النساء ثلث القوة العاملة يف ، امرأة 100من كل امرأة 21على مستوى العامل 

العامل، وميكن أن خيتلف عدد النساء العامالت من بلد آلخر حبسب األوضاع 
 .4من دولة ألخرى واالقتصادية االجتماعية،

 

                                                           
، اإلسكندريةالطبعة األولى، دار الوفاء، م االجتماعي والخلقي في اإلسالم، النظامحمد علي سالمة،   1

 212، ص2012 القاهرة،
 .52مرجع سابق، ص  ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان  2
 222مرجع سابق، ص  ،مديحة أحمد عبادة  3
 .55مرجع سابق، ص  ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان  4
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 12يتباين بني الدول العربية، وتعد يف املتوسط  االقتصاديإن مسامهة املرأة يف النشاط 

ومن أهم خصائص مسامهة املرأة يف النشاط وهي من أقل النسب يف العامل، ، %
يف  % 10، متركز ذلك النشاط يف القطاع الزراعي، وتفوق مسامهتها بنسبة االقتصادي

أما قطاع اخلدمات والتجارة، فهو ، % 25مع معدل متوسط يصل  ،تسع دول عربية
ما أ. % 11.2أكثر استخداما للنساء يف العديد من الدول العربية مبتوسط يصل إىل 
تفوق  عربية القطاع الصناعي فيستقطب هو أيضا عمالة املرأة، فنجد أن أربع دول

. % 20، يف حني أن معظم الدول تفوق فيها املسامهة نسبة % 20مسامهة املرأة فيها 

 .1فال ترتبط مبستوى التعليم وارتفاع الدخل ،أما مسامهة املرأة العربية يف قوة العمل
 

يف العصر احلديث يلمس  ،حلقت مركز املرأة يف اجملتمع العريب واملتتبع للتطورات اليت
 ،فمنذ فرتة املرأة مركزا ممتازا يف احلياة االجتماعية تبوئانتقاالت سريعة، وضخمة حنو 

لقاعدة  السيئإىل التطبيق  ،أدت حالة التخلف اليت عاشها اجملتمع العريب واإلسالمي
يقرمها الدين، فتخلفت املرأة على ركب  القوامة لدى البعض إىل قهر واستبداد ال

احلياة، مث بدأت هذه الوضعية تتغري تدرجييا على مر السنني وخاصة يف جمال التعليم، 
حيث بدأت تقبل عليه إقباال ملحوظا، لتنتقل بعد ذلك للحياة العملية، ويقصد به 

نذ فجر العمل بأجر يف ساعات حمدودة يوميا، ذلك أن املرأة العربية واملسلمة م
 2التاريخ، وخاصة يف الريف والبادية، تقوم بكثري من األعمال يف املنزل ويف احلقل.

 :ما يجوز للمرأة العمل فيه خارج البيت* 
ما جيوز للمرأة العمل فيه خارج البيت، حمدد ببعض األعمال بنا يتناسب وطبيعتها 

 ونذكر على سبيل املثال:

                                                           
 .112، ص 102جع سابق، ص أميمة أبو بكر، شرين شكري، مر   1
 212، ص212، ص 2001، دار الفكر العربي، القاهرة،  فقه التربيةسعيد إسماعيل علي،  2 
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 م ال ميانع عمل املرأة يف مهنة التدريسوظيفة التدريس والتعليم، فاإلسال -
والتعليم، فاملرأة تشرتك مع الرجل يف هذه املهنة الصعبة، حيث نرى 
الكثريات تعملن يف جمال التدريس بداية باملرحلة االبتدائية، إىل أن وصلت 

 إىل الطور اجلامعي، وأصبحت أستاذة جامعية.
ه املهنة، بل هناك أمراض مهنة الطب والتمريض، وللمرأة أن تعمل يف هذ -

خاصة بالنساء ال جيوز للطبيب الرجل االطالع عليها، ما دامت هناك امرأة 
 تعمل هبذا اجملال.

االجتماعي ورعاية الطفولة واألمومة..، وعلى حنو ذلك من  اإلشراف -
ومن املؤكد أن املرأة تؤثر  األعمال اليت تالؤم فطرهتا، وتسد حاجة اجملتمع.

ا على اجملتمع من خالل مشاركتها يف املهن واألعمال املختلفة، تأثريا كبري 
وشخصيتها وبإمكاهنا نيل  ،العمل تشعر املرأة أن باستطاعتها تأكيد ذاهتابف

حقوقها بالكامل كمخلوق بشري، وهي يف نفس الوقت حتقق رضا عاطفيا 
 1وتربز مواهبها خارج منزهلا

يه والتوعية واإلرشاد، وأن تسهم ويدخل يف عمل املرأة أيضا أن تقوم بالتوج
  2يف حل قضايا األمة عن طريق الكتابة والنشر، وعقد املؤمترات.

 
وإذا كان اإلسالم قد أباح للمرأة العمل، فإنه جيب أن ال يتعارض هذا العمل مع 

 عملها األصلي يف بيتها، من رعاية حلقوق الزوجية والطفولة.
 
 المرأة والجندر: 9-4

سنوات( من انعقاد  10) صطلح "جندر" قبل أكثر من عشر سنواتبدأ استخدام م
مؤمتر "بكني"، وقد ظهر هذا املصطلح ألول مرة يف وثيقة مؤمتر القاهرة، حيث ورد يف 
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ويأيت  ( موضعا، وكثر بعد ذلك ظهور هذا املصطلح يف املؤمترات الدولية.11)
ة ترمجته إىل لغة غري اليت الغموض يف فهم املعىن احلقيقي هلذا املصطلح، نتيجة صعوب

 .1وجد فيها، وهي اللغة اإلجنليزية
 

، الفروقات بني اجلنسني على أسس ثقافية واجتماعية، Genderيعين مصطلح اجلندر 
وليس على أساس بيولوجي فسيولوجي، فقد اختلفت الدول يف ترمجته بكلمة جندر، 

خالل التسعينيات يف أو نوع، أو النوع االجتماعي، وقد استخدم مصطلح اجلندر 
ونستنتج من هذا التعريف أن مصطلح اجلندر، أو النوع االجتماعي، ، 2الدول العربية

ميثل األدوار االجتماعية اليت يصنعها اجملتمع بناءا على الدور البيولوجي لكل من 
اجلنسني، ويتوقع منهما أن يتصرفا بناءا عليها، وتصبح مبرور الوقت هذه األدوار أمرا 

 ا.واقع
 

 وتعرف منظمة الصحة العاملية "مصطلح اجلندر" بأنه املصطلح الذي يفيد استعماله
كصفات مركبة ال عالقة هلا ،  وصف اخلصائص اليت حيملها الرجل واملرأة يف

 3باالختالفات العضوية.
ليميزوا الذاتية اجلنسية  ،واستخدم بعض علماء االجتماع مصطلحي "اجلنس والنوع"

ألدوار النوعية املكتسبة، فبينما اجلنس يشري للذاتية البيولوجية ذكرا أم البيولوجية عن ا
ألننا نولد ذكورا أو إناثا،  اجتماعيأنثى، جند مفهوم النوع األكثر داللة كمفهوم 

 ،ونصبح رجاال أو نساء من خالل التوقعات الثقافية واالجتماعية السائدة يف اجملتمع
لتمييز يف النوع هو الذي حيدد السلوك واملرتبطة بأعضاء كل جنس، وهذا ا

من خالل التوقعات النوعية اليت تسيطر على كيفية التعامل مع اجلنس  ،االجتماعي
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اآلخر، وذلك من منطلق املفاهيم الثنائية للرجولة واألنوثة الذي يفصل بني الرجال 
 1والنساء، كل منهما يف مقابل اآلخر.

 
ب تغيري النظرة إىل املرأة وأدوارها اليت تُرسم وحسب وجهة نظر دعاة اجلندر، أنه جي

خطوطها من اللحظة األوىل للوالدة، إن مل يكن قبلها، ففي العديد من األماكن 
واجملتمعات مازالت والدة االبن مناسبة لالحتفال، بينما ُتستقبل والدة البنت باملواساة 

اث بصفة خمتلفة، فُيشجعون والتعاطف مع األم، وغالبا ما يعامل األولياء الذكور واإلن
الذكر على اإلجيابية، بينما ينتظرون من البنت أن تكون سلبية، ويلقن الولد والبنت، 

، وتتمثل هذه إتباعهااملرأة والرجل، قواعد السلوك املنتظرة منهما، ويفرض عليهما 
 القواعد يف كيفية اللباس والكالم والتصرف والعمل.

 
ية تغري األدوار من فرتة ألخرى، وفقا لظروف خاصة وتزعم دراسات تارخيية إمكان

بالفرد، أو وفقا لظروف عامة اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، فقد خرجت 
، االقتصادمن النساء إىل املصانع يف أوربا أثناء احلرب العاملية الثانية، لتشغيل  اآلالف

نساء املتزوجات خارج ولكن بعد انتهاء احلرب مباشرة، مل يعد مقبوال أن تعمل ال
 2البيت، وطلب منهن أن يلعنب دورهن" الطبيعي".

 
وهذا دليل على إمكانية إضافة بعض األدوار للرجل، خاصة املتعلقة بالواجبات 
املنزلية، اليت يأىب الزوج مساعدة زوجته العاملة اليت تشقى وتتعب مثله طوال اليوم 

ته، يف حني أن هذه الفروق حبكم أنه رجل، ومساعدته هلا فيه مساس لرجول
مبنية على أفكار  ،االجتماعية اليت تلزم املرأة القيام باألعباء املنزلية دون الرجل

ومعتقدات بالية، وضعها اجملتمع منذ زمن بعيد حني كان واجب املرأة املكوث يف 
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البيت الزوجية، وانتظار قوهتا وقوت أطفاهلا مساء كل يوم، الذي يأيت به الزوج بعد 
جهد جهيد وعناء طويل، وهذه املعتقدات قد تغريت خبروج املرأة إىل عامل الشغل، 
واليت وميكن تغيريها بقليل من اإلرادة والعزمية من قبلنا كنساء عامالت، وكزوجات 
مقهورات بسبب سوء فهم الرجال لكلمة "قوامة"، اليت تعين يف مدلوهلا األصلي بعيدا 

رامة املرأة، ال خضوعها وخنوعها، باسم الدين وباسم عن التحريفات املشوهة، عزة وك
 الطاعة الزوجية.

 
 المرأة واإلسالم: 2-1

ر لألنثى بتحرميه الوأد، واحلث على استقبال والدهتا بنفس القد أعاد اإلسالم االعتب
استقباهلم للذكر، ودعا إىل معاملتها يف املنزل معاملة الذكر، واملرأة يف اإلسالم خملوق 

 تتلبسه األشباح أو الشياطني. سوي ال
لقوله  ،من جسد واحد جزأينوقد أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الرجل واملرأة  

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  } تعاىل: يَا أَيّـَُها النَّاُس اتّـَُقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نّـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجااًل َكثِ  { يرًا َوِنَساء َواتّـَُقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً ِمنـْ

َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن  } ، وقوله أيضا:1سورة النساء االية
 َأفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ  ۚ  زََقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت َأْزَواِجُكْم بَِنيَن َوَحَفَدًة َورَ 

مبعىن أن املوىل عز وجل خلق حواء وآدم من طينة ، "22سورة النحل اآلية" {ًً 
واحدة، فهي هبذا املعىن نصفه الثاين، متثل نفس خصائصه، وترتكب من نفس 

وحما عنها وصمة  ،يرتكب منها، وهبذا فالقرآن رفع شأن حواء العناصر الطبيعية اليت
يَا }النجس والدنس، وسواها من حيث بشريتها وإنسانيتها بزوجها آدم لقوله تعاىل: 
ُهَما رِ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َجااًل  أَيّـَُها النَّاُس اتّـَُقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نّـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

سورة {ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ۚ  َواتّـَُقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم  ۚ  َكِثيًرا َوِنَساًء 
أي من آدم وحواء، وبسبب زواجهما كثرت الطبيعة البشرية، وبذلك ، 6النساء اآلية

هذا الوضع أخت الرجل، والرجل  فالبطن الذي أجنب الذكر أجنب األنثى واملرأة على
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إنما ولذلك قال رسول اهلل: " قة األنثىأخ املرأة، والذكر شقيق األنثى، واألنثى شقي
"، وهلذه األخوة مقتضيات عديدة، منها أن املرأة كفء الرجل يف النساء شقائق الرجال

 1إنسانيته، ومساوية له يف القدرة والقدر الذي سوامها من نفس واحدة
 

كانة املرأة يف اإلسالم فاألمر خيتلف عما سبق ذكره يف احلضارات السابقة، فلم أما م
، 2يعرف التاريخ حضارة قامت على أكتاف الرجال والنساء معا كاحلضارة اإلسالمية

لقد تناول القرآن الكرمي املرأة يف مواضع كثرية، وذكرها يف مناسبات متعددة، حبيث 
سورة بامسها، وهي سورة "النساء"، وكذلك سورة" آل تناول أمور املرأة بالتفصيل يف 

 عمران"، ويف سورة "مرمي".
وذلك  أة، وعدم الذوبان يف شخصية الرجلفشجعت الشريعة اإلسالمية استقالل املر 

َلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً }طبقا لقوله:   ۚ   َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ
ومن هذه اآلية ، 57سورة النحل، اآلية  {َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

الكرمية يتضح لنا أن القرآن الكرمي، يدعو إىل احرتام ذات املرأة، وإرادهتا يف تصريف 
نوا أو  إناث، واجلزاء هي الفيصل بني األفراد ذكورا كا ،أمورها مادامت نظرية املسؤولية

 .3وقد اعترب اإلسالم املرأة و الرجل شريكني
 مكانة عظمى ،بفضل املبادئ اليت أتى هبا اإلسالم ،لقد بلغت املرأة املسلمة

 حت ال ختتلف عن الرجل فيما عدا االختالفات الفيزيقية بني الذكر واألنثىبوأص
مل من وجهة نظر الدين واملسؤوليات املالية اليت تبقى دائما على عاتق الرجل، والع

اإلسالمي فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقد أطلق املؤرخون على "الشفاء بنت 
فقد تعلمت القراءة والكتابة، وعلمتها لنساء  ،عبد اهلل" أول معلمة يف اإلسالم
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املسلمني وأمهاهتم، وممن علمتهن "الشفاء" حفصة بنت عمر زوج الرسول صلى اهلل 
 1عليه وسلم. 

 
صبح للمرأة يف دولة اإلسالم دور بارز يف خمتلف فجاج احلياة، مثل: طلب لقد أ

العلم، واملشاركة املهنية واحلرفية، وكذا إمكانية ممارسة التمريض والتدريس، فال شيء 
واملسامهة يف التنمية االقتصادية، فقد جعل اإلسالم العمل  ،حيول دون ابتغاء الرزق

جلنس، وحث اإلنسان على استغالل طاقاته العقلية حقا وواجبا لكل فرد دون حتديد ا
فالدين اإلسالمي حريص على املشاركة النسوية يف العمل، ويف ذلك قوله  واإلبداعية.

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزونٍ } تعاىل: َبتـْ َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـْ سورة  {َواأْلَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ
  15.2اآلية  ،احلجر

 
اإلسالم أول من أعطى املرأة حقوقها منذ أربعة عشرا قرنا، وأعاد إليها كرامتها، 

كما أنه  وأعطاها احلرية يف أن ختتار زوجها حبريتها، وهلا احلق يف التملك والتجارة.
رفع املرأة إىل منزلة حضارية فقد ساوى بينها وبني الرجل يف األصل اإلنساين، فهي 

واحد وأم واحدة، كذلك جعل اإلسالم املساواة يف األجر  تنتسب وإياه إىل أب
 والثواب، وكذلك يف إقامة احلدود.

ومع هذا فقد فرق اإلسالم بني املرأة والرجل يف بعض اجملاالت، نظرا لطبيعة كل 
منهما واستعداده البدين ودوره يف احلياة، ومن املؤكد أن هذا التفريق ال يتعارض مع 

 3اإلنسانية والكرامةاملساواة بينهما يف 
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اليت كانت ترتدى فيها يف اجلاهلية،  املظلمة؛وهبذا فقد انتشل اإلسالم املرأة من اهلوة 
ومسح وصمة العار على جبينها، وأقامها إىل جانب أخيها الرجل على أساس من 

 التعادل واملساواة يف احلقوق والواجبات.
 
 مساواة بين المرأة والرجل:ال أصل ال -3

رادة اهلل أن خيلق البشر من جنسني خمتلفني، وقد ميز كال منهما مبميزات شاءت إ
خاصة، ويف كل جنس صفات مغايرة تؤهله ملا يقوم به حنو اجملتمع اإلنساين من 

 وظائف فرضها اهلل، فالرجل واملرأة بذلك متممان للوحدة اإلنسانية.
اختالفات عامة بني و  ،وشاءت إرادة املوىل عز وجل أن تكون هناك فروق متباينة

الرجل واملرأة، لتستمر احلياة، وحىت ال يزاحم كل منهما اآلخر يف جمال حياته، وتتبني 
 أهم الفروق بني الرجل يف النقاط اآلتية:

  الفروق التشريحية: 3-6
خيتلف الرجل عن املرأة يف تركيب جسمه، ويف كل ما يتعلق خبلقه، فنجد أن مججمة 

من مججمة املرأة، وصدر املرأة أقصر وأقل سعة من صدر  الرجل أكرب وأثقل وزنا
الرجل، والعمود الفقري عند املرأة أقل طوال من الرجل، وعضالت الرجل على وجه 
عام أقوى من عضالت املرأة، وكمية الدهن عند الرجل أقل من كميتها عند املرأة، 

، وكل هذا نستنبط منه وغري ذلك من الفروق التشرحيية املتعلقة بكل من الرجل واملرأة
 . 1ضعف املرأة

ويف دراسة عن منو الفروق بني اجلنسني خالل املراحل العمرية املختلفة أجراها أوليان 
ULIAN (1522)  على سبعني ذكرا وأنثى، تراوحت أعمارهم من ستة حىت عشر
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سنوات، قسم أفراد العينة إىل ستة مستويات تبعا للمراحل العمرية، وقد اتضح من 
  1ائج الدراسة أن إدراك أفراد العينة للفروق بني اجلنسني ينمو بنموهم العمري.نت
 

ومقرر حىت من قبل أن تكون  ،لقد أثبتت الدراسات أن االختالف البيولوجي حمسوم
األنثى  أنثى يف بطن أمها، فالتباين نتيجة طبيعية هلرمونات الذكورة اليت تؤثر على 

رحم أمه، لذلك جند صغار الذكور مييلون إىل العنف  اجلنني الذكر، وهو ال يزال يف
 االجتماعية. صغريات اإلناث، ويظهر هذا قبل أن تؤثر فيهم العوامل أكثر من 

سنة  STEVEN GOLDBERG"ستيفن غولد برغ"  ولقد أكد الباحث األمريكي
فمخ  ،أن تباين الرجل عن املرأة يف اجملتمع بسبب فروق طبيعية بني اجلنسني 1522

  2الرجل يؤدي وظيفته بأسلوب خمتلف عن مخ املرأة.
 
 الفروق العضوية: 3-9

خصائص نوعية ختتلف عن اخلصائص له جل الر فالرجل واملرأة نوعني جلنس واحد، ف
النوعية للمرأة، ولعل أخطر اخلصائص النوعية للرجل وأكثرها وضوحا صالبة البدن، 

أة ختتلف عن الرجل يف الوظائف إن املر  3وقوة العضالت، والقدرة على التحمل.
العضوية، فمثال: احليض، واحلمل، والوضع، والرضاعة..، كلها خاصة باملرأة دون 
الرجل، وختتلف الدورة الدموية يف املرأة عن الرجل، فنبض قلب الرجل يف الدقيقة 
ينقص عن نبض قلب املرأة، وخيتلف صوت الرجل عن صوت املرأة كما يقول 

 4األطباء. 
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ريون هم الذين يرون أن مشكلة املرأة هي مشكلة نوع، وأن مصدرها هو الفارق فكث
شريي أوتنز" خبرية اإلناسة، أن ود بني الذكر واألنثى، حيث ترى "البيولوجي املوج

خاصة  اجتماعيةجسد املرأة ووظائفه املنهمكة يف حياة النوع، يضعها يف أدوار 
ولوجية الرجل، وبالتايل يف مرتبة أدىن من معتمدة على فسيولوجيتها املختلفة عن فسي

 ا عليه الرجل.ممحيث العملية الثقافية 
 

وهذا التنوع والتمايز يف اخلصائص النوعية بني الرجل واملرأة، يقضي إىل اختالف فيما 
كل منهما خصائصه ل، فأمور عدةومها يشرتكان يف ، يقومان به من وظائف وأعمال
ائه ووظائفها اليت ختتلف عن اآلخر، مما ينعكس على ومميزاته اخلاصة، وتركيب أعض

ولقد أرجع الدكتور" ، 1الدور الطبيعي لكل منهما، فاملرأة حتمل وتلد بعكس الرجل
ألكسيس كاريل" االختالف يف اخلصائص النوعية بني املرأة والرجل، إىل االختالف 

وبالتايل  ،املرأة، واليت تفرز من مبيض الرحم داخل جسم الكيماويةيف نوع املادة 
 2به حيكمه نظامها العصيب الطابع األنثوي الذي تتميز

وعلم البيولوجيا احلديث أوضح أن املرأة ال تتميز بيولوجيا بأي شيء عن الرجل، بل 
أهنا أقوى من الرجل من هذه الناحية، فالقوة العضلية اليت ارتبطت بالرجل أصبحت 

ع وجود اآللة وسيطرهتا  فقدت هذه القوة أمهيتها اليوم متعلقة هبيكلة اجملتمع، إذ أنه م
 السابقة، ولو كان مثة فروقات مصطنعة بني اجلنسني لتبني أن املرأة أقوى.

 
 الفروق العقلية: 3-3 

إن الفروق العقلية بني الرجل واملرأة عميقة األثر، وخيتلفان يف املواهب العقلية من 
 م.حيث: الفكر، واالستنباط، والتعليل، واحلك
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: املرأة متيل إىل األفكار الواضحة املختصرة، وينقصها اإلدراك فمن ناحية الفكر -
 املعنوي العام الذي ينطبق على مجيع األشياء.

: وهو يعين التفكري املنظم لكي يصل اإلنسان إىل نتيجة ما، من ناحية االستنباط -
ثر لالستنباط والتحليل واملرأة يف هذا األمر قليلة االستنباط، وعقل الرجل يؤهله أك

 الدقيق.
ا ما ختطئ املرأة يف التعليل، لتسرعها يف احلكم، ولرغبتها يف ري : كثمن ناحية التعليل -

 معرفة السبب، فتعلل تعليال غري صحيح.
: و يقصد باحلكم يف احلياة العامة الوصول إىل نتيجة معينة يف من ناحية الحكم -

ضايا، يستدعي االستعانة باملعلومات والتجارب مسألة من املسائل، أو قضية من الق
الرجل أقدر على وضع احلكم من املرأة، فاملرأة أضعف ذاكرة من الرجل، وهي تنسى  

ميتاز كذلك الرجل بتغليب العقل واملنطق على  1كثريا من احلقائق بعد تركها. 
 لكن هذا ال يعين أن الرجل أفضل من املرأة، بل خيتلف عنها. 2العاطفة.

 
 الفروق النفسية: 3-4

هناك فروق نفسية بني الرجل واملرأة، كالوجدان واإلحساس، واالنفعاالت والعواطف، 
فاملرأة تفوق الرجل يف الصرب واجللد، والقدرة على املقاومة، والسرعة يف التنفيذ، ومزاج 

كذلك متتاز خبصائص نوعية، أمهها: ،  3املرأة أقرب ما يكون إىل املزاج االنفعايل
لرمحة، الشفقة، قوة العاطفة، فتتحكم هذه الصفات يف نظرهتا ألمور احلياة وشؤوهنا، ا

 فتقدم العاطفة على العقل، وتؤثر حتكيم الوجدان على حتكيم املنطق.
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ويعمد علم النفس احلديث إىل إلغاء تلك الفروقات املصطنعة بني نفسية املرأة ونفسية 
ن الذكر يعرف األنثى مبا لديه من بقايا وهبذا الصدد يرى "كارل يونغ" أ ،الرجل

 1أنثوية، واألنثى تعرف الذكر مبا فيها من بقايا ذكورية.
 
 :) عملية التنشئة االجتماعية(االجتماعيةالفروق  3-8

يأيت الطفل إىل العامل دون معرفة بالفرق بني الذكر واألنثى، مث يكتسب تلك املعارف 
والذي حيدد له األدوار املتوقعة لكل نوع، وحيدث من خالل عالقته بالعامل احمليط به، 

ذلك تدرجييا دون أن يشعر الطفل، فالسلوك العدواين واملشاجرات بني األطفال 
 همأن يكون نشاط الذكور الذكور مقبولة من احمليطني هبم، فاألدوار املتوقعة لألوالد

وال  ،طاعة والسلبيةمتسما بالقوة والصراع، بينما الفتيات جيب أن يتسمن باهلدوء وال
يتشاجرن مع األوالد، ومن الواضح أن مقومات الرجولة واألنوثة تصل األطفال منذ 

، هماثالث سنوات، حيث يعرف كل األطفال تقريبا ما هي التصرفات املتوقعة من
 .إليهماوكذا من خالل األلعاب اليت تقدم 

 
ة جمتمعه من خالل وعندما يصل الطفل إىل أن يكون رجال أو امرأة، تكون ثقاف

أسلوب الرتبية ونوعية التغذية واألنشطة احملددة قد كرست الفروق بني النوع 
االجتماعي، واليت غالبا ما تتماثل مع ما أوجدته الطبيعة من اختالف بيولوجي 
بينهما، مما يؤكد أمهية التنشئة االجتماعية يف التمايز النوعي، وخاصة بالنسبة للمرأة 

ما تصبح فتاة تقسيم األدوار بني والديها والعالقة بينهما، كل ذلك اليت تالحظ عند
يكرس لديها القناعة أن وظيفتها الرئيسية يف احلياة أن تكون زوجة مطيعة وأم حنون، 

 وأهنا أدىن من الرجل.
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" أن هناك عالقة وثيقة بني عملية التنشئة T.PARSONS ويرى "تالكوت بارسونز
ار بني اجلنسني، وتقوم هذه العملية على أساس حمورين، االجتماعية وتقسيم األدو 

احملور التعبريي أو الوجداين الذي تقوم به األم، واحملور النفعي أو املادي الذي يقوم به 
 1األب.

 
ويف هذا اخلصوص حيصل الرجل على مزايا أكثر من املرأة، فاجملتمع ينشئ الرجل على 

ات رجولته، وينبغي أن يكون عدوانيا ليحصل أن يكون قويا، وأن يكون قادرا على إثب
على ما يريد، وأن تكون املرأة سلبية اعتمادية وتابعة، وأن تعتمد اقتصاديا وانفعاليا 
على الرجل، وأن يكون هو املسؤول عن محايتها، فهذا ما تتعلمه املرأة داخل 

أدوار معينة  مثل: األسرة واملدرسة، فالتنشئة االجتماعية تضع االجتماعيةاملؤسسات 
، يف هلكال اجلنسني، فتنظر للمرأة كزوجة وأم، وتعتربها من الرجل، وحتتاج إىل محايت

 .2حني تنظر إىل الرجل على أنه ناضج، وأكثر قوة من املرأة
  

أن املسؤوليات األسرية هي من مهام املرأة وأن  ،مثة قناعة واسعة االنتشار يف جمتمعنا
، وإن كان للمرأة احلق يف أن تتعلم وتعمل، إال أن الكسب والعمل من مهام الرجل

عليها أن توازن بني مسؤولياهتا املنزلية واملهنية، فالرجل البد أن يعمل لكي يعيل 
 3األسرة، أما املرأة فال أحد يستطيع أن جيربها على ذلك.

 
ة إن االعتقادات الثقافية وثقافة الذكورة املستمدة يف أصوهلا من الفروق التشرحيي

أدت إىل عدم املساواة بني الرجل واملرأة، من خالل عملية التنشئة ، والعضوية

                                                           
 .11، ص 22، ص 2002سابق،  عمرج ،فاتن محمد الشريف  1
، ص 2010، دار يافا للنشر و التوزيع، األردن، العنف األسري وتأثيره على المرأةإبراهيم سليم الرقب،   2

10. 
، الطبعة األولى، مجد المؤسسات لعربية المراهقةالفتاة امركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر،   3

 .221، ص 2002الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 



 

 

208 

االجتماعية، فالطفل يتشرب أثناء عملية تنشئته خالل مراحل الطفولة التفاوت بينه 
وهذا ما دفع باملرأة إىل طلب املساواة مع الرجل،  وبني أخته، وميارسها طوال حياته.

سيم األعمال املنزلية، حىت يكون لديها متسع من الوقت فعليه حتمل أعباء البيت، وتق
متارس فيه أمورا خارج البيت، وتأخذ نصيبها كالرجل من متع احلياة، فاحلياة ليست 
للرجل وحده، فهما شركاء، وهذه الشراكة تقتضي إعطاءها فرصة متساوية 

ألعمال، لكنها ستكون غري عادلة حبق نفسها إذا طلبت التساوي بالرجل يف ا1.معه
فاألفضل هلا أن تطلب لنفسها فرصا متساوية، دون أن حتاول عمل ما يقوم به، فمن 

 حقها أن تقوم بالنشاطات اليت تشعرها بالرضا عن ذاهتا.
 

أما عن طبيعة العالقة بني الرجل واملرأة هي عالقة تكامل، ولقد أثبتت الدراسات 
صفة موجودة يف الرجل  22ة، وأن صفة مشرتكة بني الرجل واملرأ 22احلديثة أن هناك 
صفة أخرى موجودة يف املرأة وليست موجودة يف الرجل، ومن هنا  22دون املرأة، وأن 

جاءت الفروق بني صفات الرجولة واألنوثة، وتوصل العلماء من خالل هذه 
التجارب، إىل أن وجود نصف عدد الصفات مشرتكة يف كل من الرجل واملرأة يعمل 

املشرتكة بينهما، لتسهيل التفاهم والتعامل مع بعضهما البعض،  على وجود األسس
أما وجود عددا آخر من الصفات متساويا بينهما، وخمتلفا عند كل منهما يف الدرجة 
والشدة، فمعناه حتقيق التكامل بينهما، كما توصلوا كي يعيش كل من املرأة والرجل 

ا الصفات السيكولوجية يف انسجام وتناغم تام، البد أن يكون لدى كل منهم
املختلفة، فمثال الرجل العصيب حاد املزاج ال ميكنه أن يتعايش مع امرأة عصبية حادة 

 2املزاج، والرجل البخيل عليه أن ال يتزوج امرأة خبيلة.
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 خالصة:
البشرية يف املقام األول هي اليت أجازت حتديد األدوار والفروقات يف السلوكيات، إن 

ق بني املرأة والرجل، حبيث أصبحت القيمة اجملتمعية لكل األدوار اليت والتعبري عن الفر 
يف حني أن األدوار اليت تقوم هبا املرأة  ،يقوم هبا الرجل، هي يف مكانة عالية وسلطوية

ت قيمة دونية، وهبذا جند أن تقسيم األدوار بني الرجال والنساء يتأسس على يأعط
 قافية دورا هاما يف تكوينها.التصورات اليت جتعل من املورثات الث

 
 االقتراحات والتوصيات:

، املرأة نصف اجملتمع، وحنن نؤكد أن االهتمام باملرأة وقضاياها هو اهتمام بكل اجملتمع
لألسرة واجملتمع، لذا حظيت باهتمام كبري  االجتماعية احلياة صنع يف فاعل دور فللمرأة

ها، فالدراسة اليت تناولناها هلا بعد إنساين من قبل الباحثني، وذلك لتعدد أبعادها وأطراف
هبدف رعاية األم والزوجة، لتجنيبها الكثري من املشكالت النفسية والصحية، وهذا ما 
دفعنا القرتاح بعض التوصيات، اليت قد تسهم يف التخفيف مما تعانيه، كما قد تسهم يف 

 حسن استثمار طاقتها يف البيت أو العمل.
ع تغيري مواقفه إزاء منزلة املرأة يف اجملتمع، ومساواهتا مع الرجل يف ينبغي على اجملتم -

 الواجبات واحلقوق.
توجيه املرأة إىل تقبل أدوارها املتعددة، وحماولة إجياد اسرتاتيجيات فعالة، حىت ال تكون  -

  .فريسة لالضطرابات النفسية
ناول سرية النيب وذلك من خالل بث برامج، وحصص تت تفعيل دور وسائل اإلعالم، -

صلى اهلل عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع زوجاته، حىت ترتسخ يف أذهان أفراد اجملتمع 
 نساء كانوا أو رجاال قيم ومبادئ إسالمية. 

 على الزوج أو الرجل املبادرة بتغيري مواقفه، وقيمه االجتماعية الكالسيكية اليت ال -
ا املنزلية، فقد حان له الوقت أن ينزل من واجباهت أداءتسمح له مبساعدة املرأة يف 
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برجه العاجي، ويبدأ مبشاركة زوجته يف حتمل أعباء املنزل، خاصة بعدما أصبحت 
 زوجته تساعده يف حتصيل موارد العيش، والكسب املادي للعائلة.

عند ذهاب املرأة للعمل خارج البيت، يتطلب من الزوج إذا مل يكن مشغوال يف عمله  -
القيام بالواجبات املنزلية، واالعتناء باألطفال واإلشراف عليهم، لغاية رجوع  ،الوظيفي

 الزوجة من العمل.
جيب على املرأة أن ال تفرق بني تربية البنت وتربية الولد الذكر، وذلك بإعطائه  -

صالحيات وامتيازات أول جمال يستعملها فيه قهر أخته بصفته ذكرا، فتنمو بداخله تلك 
طوية اليت يستعملها  فيما بعد مع كل أنثى يتعامل معها يف حياته، وإذا حبثنا النزعة السل

عن السبب احلقيقي وراء هذه الظاهرة جند أن التنشئة االجتماعية اليت تشرهبا الطفل 
 رمبا األوحد وراء النظرة الدونية للمرأة. السبب الوحيد، و  الذكر منذ نعومة أظافره كانت

حث عن املساواة مع أخيها الرجل، يف البحث عن األعمال الشاقة على املرأة أن ال تب -
اليت ينفرد هبا، حىت تثبت ذاهتا، وأن تركز على دورها كأم ومربية أحسن من الدخول يف 
متاهة املساواة، ألن اإلسالم أعطاها كل التقدير واالحرتام ورفعها إىل أعلى مكانة، 

قة تنشئة الطفل الذكر، لذا عليك أيتها املرأة، واخللل الوحيد املوجود يف جمتمعنا هو طري
أيتها األخت، أيتها الصديقة، أيتها الزميلة، أن تبدئي يف حتقيق املساواة من منزلك، لكي 

 ننشئ جيال متساويا متوازنا بعيدا عن السلوكيات العدوانية.
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 قدمةم
يشهد األحياء من الناس يف ربوع العامل عصرا جديدا من احلضارة اإلنسانية؛ عصر 
التقدم العلمي واحلضاري، عصر التكنولوجيا والتنمية املستدامة، عصر يسعى لتحقيق 

ة النضال حصد مكاسب كاملة، اقتصادية واجتماعية حتقق حاجات إنسانية. مسري 
فيه استهلكت قرونا طويلة، ووسائل كثرية، واستنفذت كل اإلمكانات، واليوم ال تزال 
املسرية يف استمرار وتواصل لولوج عامل تسوده حياة خالية من املتاعب وخالية من 

 املظامل، وان كان هذا وسيبقى حلم كبري حتت جفون راقدة.
 

يما العاملية منها، بدافع نزعة الطمع لقد متخض عن احلروب يف التاريخ البشري، الس
والتملك والسيطرة، وعيا متناميا بأمهية االستقرار، وبقيمة السالم والوئام واحلب 
واإلخاء، وبضرورة تغيري مسالك اشباعات الذات األنانية، بطرق وأساليب تنافسية 

ثمني هذا مشروعة قانونيا وفق هنج الفلسفة الدميقراطية. هنا بدأت رحلة الشعوب يف ت
اقرها ميثاق هيئة  اخليار عرب نضاالت مستميتة، حتقيقا ملبادئ حقوق اإلنسان، اليت

، وبدأت أفاقها تسطع لتنوير بقية شعوب العامل التابع، حيث اعتمدت األمم املتحدة
وسائل االتصال كأدوات ذات تأثري منقطع النظري يف نشر ثقافة املنظومة القيمية 

 للمواطنة.

 ورـنزة عيشــك . أ

 علم اجتماع االتصال والعالقات العامة

 6سطيف –دباغين جامعة محمد لمين
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داخلة املتواضعة نسعى لتسليط الضوء على دور الدولة اجلزائرية يف تكريس يف هذه امل
الدساتري الوطنية، وأيضا دور وسائل اإلعالم االتفاقيات الدولية و  قيم املواطنة عرب

 .العاملة احمللية يف العمل على نشر ثقافتها لدى املرأة اجلزائرية
 

ت السوسيولوجية قضايا المرأة الجزائرية، في ضوء االتجاها -أوال
 واالتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية:

 
 االتجاهات السوسيولوجية في دراسة المرأة: -5

يف السنوات األخرية ازداد االهتمام بدراسة املرأة، بل أصبحت من امليادين اهلامة اليت 
اجتمعت حوهلا العديد من الدراسات النفسية واالجتماعية والسياسية واألنثروبولوجية، 
وعلى الرغم من ذلك فإننا نستطيع القول إن قصورا واضحا ميكن أن يؤخذ على 
معظم هذه الدراسات حيث أهنا يف األغلب كانت ذات طابع نظري مع قصور 
واضح فيما يتعلق بالشواهد واالهتمام االختياري الواقعي، كما أن موقف هذه 

جاءت انعكاسا لالجتاهات الدراسات جتاه املرأة وواقعها وخباصة يف العامل الثالث 
 اليت اهتمت بتفسري أدوار املرأة واليت ميكن أن نعرضها يف اآليت: (،1)النظرية 

ارتبط هذا االجتاه بعملية التحديث، حيث يرى أنصاره أن  االتجاه البنائي: - 5-5
 أدوار املرأة املختلفة ترتبط بطبيعة البناء االجتماعي القائم، وما يطرأ على هذا البناء

من تغيريات بفعل املتغريات املرتبطة بعملية التحديث كالتعليم والتحضر واهلجرة 
والتصنيع والتجديدات االجتماعية والثقافية املصاحبة مما يؤدي إىل زيادة فرص العمل 

 واملشاركة للمرأة.

                                                           
، اإلسـكندرية،  1دار الوفـاء، ط  ثالـ،،المشـاركة االجتماعيـة والسياسـية للمـرأة فـي العـالم المحمد سيد فهمي،  1

 .10-22ص  ،2002
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حيث يذهب أنصار هذا االجتاه ) ليفي سرتاوس( إىل انه  الثقافي: االتجاه -5-6
جه الشبه بني معظم الثقافات حول وضع املرأة، إذ ختلع ثقافة توجد بعض أو 

اجملتمعات بصفة عامة أمهية كبرية على األدوار اليت تقوم هبا املرأة ومكانتها يف اجملتمع 
يف ضوء حجم مشاركتها يف عملية اإلنتاج، ويف ضوء متغريات الطبقة اليت تنتمي 

 تمع بصفة عامة.إليها، واملرحلة التارخيية اليت مير هبا اجمل
وهو من أكثر االجتاهات انتشارا يف دوائر البحث، حيث  اتجاه التبعية: -5-2

يفسر أدوار املرأة يف ضوء فرض أساسي مؤداه أن املرأة يف العامل الثالث مل حتقق 
مكانة عالية، ولن تشارك مشاركة فعلية يف األنشطة االجتماعية والسياسية 

ت مظاهر الثقافة األوروبية احلديثة، ونفضت أيدها من واالقتصادية، إال إذا اكتسب
التقاليد البالية. ويرى أنصار هذا االجتاه أن تدين قيمة األدوار اليت تقوم هبا املرأة يف 
اجملتمع يرجع إىل عالقات التبعية، اليت ترتبط ارتباطا أساسيا يف بنمط اإلنتاج الرأمسايل 

 وانتهاء بتبعية املرأة للرجل.
يسود هذا االجتاه اجملتمعات  تجاه التحديث )المساواة بين الجنسين(:ا -5-1

الدميقراطية احلديثة وهو يقوم على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، وقد ازداد رسوخنا 
مع بداية الثمانينات ليؤكد على األدوار اليت تؤديها املرأة داخل املنزل وخارجه، ويقوم 

يشاركن مشاركة  ،يف خمتلف األعمار يف العامل الثالث على افرتاض مؤداه أن النساء
فعالة يف احلياة االقتصادية يف الريف واحلضر. وأن املرأة ليست أقل إسهاما من الرجل 

ألهنا حتمل مشعل التحديث من حيث إجناز  ،يف عمليات التنمية يف العامل الثالث
عد الصحة العامة وحتسني الواجبات احملددة كرعاية األطفال، والتزام األمهات بقوا

مستوى اخلدمة يف املدارس ومعاهد التعليم، وانتظام التالميذ يف حضور الدروس. 
وأخذت املساواة النسائية مكان بارزا يف التفكري السياسي احلديث يف اجملتمعات 
الغربية باألسلوب الذي صاغت به أفكارها حول التحرر واالستقالل وقد أخذ هذا 
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اخل للحركة النسائية، وبالرغم من تباين هذه املداخل يف األسلوب إال االجتاه عدة مد
 أن هدفهم واحد وهو حتقيق املساواة. وميثل: 

احلركة اإلصالحية للنساء الاليت يبحثن عن املساواة من خالل  المدخل األول:
احلرية، فهن ال حياولن إسقاط النسق السائد بالرغم من أهنن قد يكن يف صراع مع 

ره ألنه قد يتعارض مع حقهن يف تقرير املصري، وهدفهن يف التنظيم النسائي عناص
القومي هو جعل النساء يف مشاركة كاملة مع التيار األساسي للمجتمع ومساواة 

 حقيقة مع الرجال. 
: متثله احلركة االشرتاكية للنساء اليت تستمد جذورها من النظرية أما المدخل الثاني

رر األولوية للصراع الطبقي والقضاء على اضطهاد النساء، ومواجهة املاركسية، واليت تق
حاجات احلركة النسائية املعاصرة من خالل البحث عن تطوير إسرتاتيجية اهلجوم 

 على سيطرة الرجل، حىت ميكن إعادة بناء العالقات بني الرجال والنساء. 
 ترى أن جذور عدم : فتمثله احلركة الراديكالية للنساء واليتأما المدخل الثالث

املساواة يف اجملتمع سائدة يف النظام االجتماعي واألبوي وسيطرة الرجال ولذلك، فإن 
الطريق الوحيد للمساواة هو إحداث التغيري الثوري يف اإليديولوجية واملؤسسات 

 القائمة يف اجملتمع.
 

 :المرأة من المنظور اإلسالمي -4
منها أبوها وأولياؤها بوأدها أي قتلها حية عدا يتخلص 1كانت املرأة قبل اإلسالم    

َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاألُنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظيٌم وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك " 
َراِب َأاَل َساء َما يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم يَُدسُُّه ِفي التـُّ  ،

اْستَـْفِتِهْم أَِلَربَِّك اْلبَـَناُت َوَلُهُم اْلبَـُنوَن َأْم َخَلْقَنا اْلَماَلِئَكَة ف" :، وقال اهلل تعاىل2" َيْحُكُمونَ 
                                                           

، 1551، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، دراسات في علم االجتماع العائليغريب سيد احمد وآخرون:  1
 .101 ص:

 .15-11اآليتين  ،سورة النحل القرآن الكريم، 2
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َأْصَطَفى اْلبَـَناِت   ِإنَاثًا َوُهْم َشاِهُدوَن َأاَل ِإنّـَُهْم ِمْن ِإْفِكِهْم لَيَـُقوُلوَن  َوَلَد اللَُّه َوِإنّـَُهْم َلَكاِذبُونَ 
ِم اتََّخَذ ِممَّا َيْخُلُق بـََناٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبِنيَن  َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم أ. وقال تعاىل :" 1" َعَلى اْلَبِنينَ 

 . 2" ِبَما َضَرَب ِللرَّْحَمِن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمٌ 
، وكانت املرأة حمرومة من أي 3" ْوُءوَدُة ُسِئَلْت بَِأيِّ َذْنٍب قُِتَلتْ َوِإَذا اْلمَ وقال تعاىل: "

حّق. إذ كانت البنت الوليدة يف العائالت الفقرية توأد أحيانا حلظة والدهتا ، بغية 
تفادي املصري املشؤوم الذي يكنه اجملتمع للنساء أو تفادي املصائب اليت ميكن أن 

 .4"تلوث هبا  الفتاة اسم العائلة
كان الرجل العريب حيفر القرب البنته ليضعها فيه، يف حني كانت هي تبتسم له وقد  

برباءة وتنفض الغبار عن وجهه وحليته وتناديه فال يرق قلبه ومل تلن عاطفته وتنقلب 
ويتنهد كأنه أزاح اهلم عن نفسه. ولقد  االبتسامة إىل صرخة ويطأ بقدميه على القرب 

بني، أوهلما: خشية العار، وثانيهما اخلوف من أن تشارك يتم لسبكان وأد البنات 
الفتاة أباها يف الطعام وتطلب منه الكساء، ولقد كان الوأد أشد وأشنع ما اقرتفته يد 

 اإلنسانية الظاملة يف نفس بريئة طاهرة". 
إن نظرة اجملتمع العاملي إىل املرأة آنذاك انعكست عليها، فأحاط هبا الذل من كل 

اجملتمع ووضعت  جناحيلت ترزح حتته ردحا طويال، فتعطل بذلك أحد جانب، وظ
 حوهلا أمثلة لتربر ما يفعل هبا. فمثال: 

 املثل الصيين يقول:" أنصت لزوجتك وال تصدقها ".
 واملثل اإلسباين يقول: "أحذر املرأة الفاسدة، وال تركن إىل املرأة الفاضلة". 

 الصاحلة والطاحلة".واملثل اإليطايل يقول:" العصا للمرأة 
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واملثل العريب يقول: "مشورة املرأة إن صحت فبخراب سنة، وإن أخطأت 
 فبخراب الدهر كله".

ذاك؛ مما وعاه التاريخ يف ذاكرته، والتاريخ ال يكذب، ألنه يقول لإلنسانية بأسرها: 
  وإن سجل على جبيين، وحمفور يف ذاكريت"هاؤُم إقرءوا كتابيه، ألن كل ما صنعتموه م

كانت عقولكم تنسى، الن العلة تعرتيها واملرض يصيبها، أما أنا فأنا السجل احلافل 
والكتاب الشاهد على أعمالكم، وذاكريت ال يعرتيها علل وال أمراض، ولعلنا نذكر أن 
الذين وضعوا األمثال ضد املرأة، قابلهم فئة آخرة فوضعوا أحاديث نسبوها غلى 

والرسول منها براء، مثل ما رواه احلاكم:" ال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
 تسكنوهّن الغرف وال تعلموهّن القراءة". وكذلك:" دفن البنات من املكرمات".
وكذلك:" نعم اخلنت القبور"، وما نسبوه إىل اإلمام علي كرم اهلل وجهه:" املرأة شّر  

عن تعاليم دينهم يف كلها، وشّر ما فيها انه البد منه". إن اجلهلة أرادوا أن ينحرفوا 
"إن املرأة ال خترج من بيتها إال يف حاالت ثالث:  معاملة النساء، لذلك قال أحدهم:

األوىل: من بطن أمها إىل بيت أبيها. والثانية: من بيت أبيها إىل بيت الزوج. والثالثة: 
 .1من بيت الزوج إىل القرب. وما عدا هذا فإن املرأة ال ترى أحدا وال يراها أحد

 
ومبجيء اإلسالم أوىل املرأة عناية فائقة على التفرقة بينها وبني الرجل يف القيمة 

،كما قضى على التفرقة بينهما أمام القانون، حررها من قيود وعادات 2اإلنسانية
اجملتمع اجلاهلي لتكون عضوا نافعا يف اجملتمع اإلسالمي اجلديد، فاملرأة يف الشرعة 

ق والواجبات. لقد كان من حق الرجل قبل اإلسالم أن اإلسالمية إنسان مرعى احلقو 
يَا يتخذ املرآة مرياثا كما يرث األمتعة واحليوانات، فأبطل اإلسالم ذلك بقوله تعاىل :"

                                                           
 .25-22، ص:2000، لبنان، 1...، طالمرأة ماضيها وحاضرهاإبراهيم منصور الرفاعي عبيد:  1
، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، علم االجتماع الديني ومشكالت العالم اإلسالميمحمد أحمد بيومي:  2
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، تذهب الكثري من الدراسات إىل 1"أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرهاً 
مية قد حررت املرأة منذ إثنىت عشر قرنا، وأعطت هلا كثريا من أن الشريعة اإلسال

احلقوق مل تنلها املرأة الغربية إال يف هذا القرن. ويرى اإلمام الشيخ حممد عبده أن 
. 2" َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ اإلسالم ساوى بني الرجال والنساء لقوله تعاىل:" 

ملرأة مكانة مل يرفعها إليها دين سابق وال شريعة من الشرائع، فمن وأعطى اإلسالم ا
حيث املركز االجتماعي للمرأة يف اإلسالم، فقد أعلن أن الرجل واملرأة صنوان من 
حيث النشأة، وأهنما متساويان يف احلقوق والواجبات، وقد نزلت اآليات وتواترت 

 ،من شأن املرأة، وكون شخصيتها األحاديث تقرر هذه املساواة، فرفع بذلك اإلسالم
قرر اإلسالم أن  ؛وزوجة وأم وامرأة فمن حيث النشأة كابنةوقرر حريتها وكرامتها  

َها َوَخَلقَ لقوله تعاىل: " ،اجلنس البشري خلق من نفس واحدة . فاإلسالم 3"َزْوَجَها ِمنـْ
ل منهما من يقرر هنا أن جيعل املرأة شريكة للرجل ال تفاضل بينهما إال مبا يكسبه ك

تقوى وصفات محيدة، كذلك ساوى اإلسالم بني الرجل واملرأة من حيث املسؤولية 
اْسَتَجاَب َلُهْم رَبّـُُهْم أَنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر " واجلزاء والعقاب لقوله تعاىل:

سؤولية عما متساويني يف املرأة الرجل والم وقصد هبذا أن 4"َأْو أُنـَْثى بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعضٍ 
كذلك املساواة يف الدنيا واآلخرة ويف القصاص أيضا لقوله   يصدر منهما من أفعال

َنا "تعاىل:  ومن ناحية أخرى حاول اإلسالم أن ، 5"َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ وََكَتبـْ
ق من عادات جاهلية، وقد يرّد للمرأة كافة حقها املسلوب يف احلياة، وأزال ما حل

جعل اإلسالم العلم فريضة واجبة على الرجل واملرأة على سواء، ويذكر القرآن أن اهلل 
الكتابة واحلكمة. كذلك كان الرسول بعث الرسول يف جمتمع "أمي" جاهلي ليعلمهم 
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حيث املسلمني ذكورا وإناثا على طلب العلم  -صلى اهلل عليه الصالة والسالم-
ولقد وردت يف األحاديث أن  .يف خمتلف العلوم والفنونبل  ال يف الدين فقط، واملعرفة

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومل يقصر اإلسالم وجوب تعليم املرأة 
على النساء احلرائر فقط بل حث على تعلم اإلماء واخلادمات، أما بالنسبة للمركز 

عالقات الزوجية حبث حفظ للمرأة الشرعي للمرأة املسلمة، فإن اإلسالم نظم ال
  . شخصيتها وكرامتها

 
وسكن بالنسبة للفرد  ةوراح ،واجب اجتماعي من وجهة نظر اجملتمع ؛فالزواج أوال

فالزواج شركة رباط مقدس بني الزوجني يظله الدين  ،ومودة ورمحة بني الرجال والنساء
، ولقد أوصى الرسول عليه 1"ِليظًاوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا غَ يف كل خطوة من خطواته  "

أما عن  وكان املثل األعلى يف معاملته لزوجاته. ،الصالة والسالم خريا بالنساء خريا
مستقلة عن اإلسالم اعرتف بشخصية املرأة ف، (2)مركز املرأة االقتصادي والسياسي

 ،جالمتمتعة جبميع احلقوق الشخصية واملالية اليت يتمتع هبا الر  زوجها ووالديها،
متحفظة مبا متلكه من أموال، وهلا مطلق احلرية يف التصرف فيها وإدارهتا بالطريقة اليت 
تراها هي. ومل حيرم اإلسالم املرأة من االشتغال بأي عمل يصون هلا كرامتها وحيفظ هلا 
حياهتا، ومن ناحية أخرى فإن اإلسالم كفل للمرأة من أسباب الرزق ما يضمن هلا 

رة، فلم يضع على كاهلها أي عبء من األعباء االقتصادية ملعيشتها حياة آمنة ومستق
هي نفسها أن نفقتها واجبة عليه. باإلضافة إىل ذلك أوجب هلا مهرا، وأوجب هلا إذا 
ما طلقت نفقة العدة، وأعطاها حق املرياث بعد أن كان مقصورا على املقاتلني من 

 الرجال وحدهم.
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 باإلميان يف -صلى اهلل عليه وسلم–النساء الرسول  فلقد بايعت ؛وحيق هلا أن تبايع
، حيث بايع حيث وقعت بيعة الرضوان ،هلجرةصلح احلديبية يف العام السادس من ا

وشاركت املرأة الرسول صلى اهلل عليه وسلم الرجال والنساء، وقبل الرسول املبايعة 
 ،وة اإلسالميةالرجل أيضا يف سياسة الدولة، وكان هلا دور إجيايب يف نشر الدع

وكانت تدفع بأبنائها إىل القتال دفاعا عن العقيدة.  ،وسامهت يف اجلهاد واحلروب
 ة يف اإلسالم اخليزرانة أم اهلادىومن بني النساء الالئي ظهرن يف احلياة السياسي

والرشيد والقهرمانة أم موسى اهلامشية، وقد لعبتا أدورا هامة يف سياسة الدولة 
جرة الدر اليت هلا الفضل يف قهر جيوش الصليبيني واعتالئها كذلك شالسياسية،  

 عرش مصر بعد وفاة زوجها، وغريهم.
 
، بل انه رفع قدرها أدبيا واقتصاديا فحسب اجتماعيامبركز املرأة  اإلسالمومل يرتفع "

يف  اإلسالممكلفة بالقيام بالصالة والصوم واحلج والزكاة، وقد أشركها  وروحيا، فاملرأة
عوته، وهو بعد حركة تكافح وتالقي الشدائد، فقد كانت أمساء بنت هي اليت نشر د

 ،حتمل إىل رسول اهلل وأبيها الطعام، ومها الئذان بغار ثور، فلما اشتد ساعد اإلسالم
وكانت السيدة عائشة زوج الرسول صلى اهلل عليه وسلم ذات الربني يف الدعوة 

ل، وحفظتها ونقلتها بعد وفاته فكانت فسمعت الكثري من أقوال الرسو  ؛اإلسالمية
خذوا نصف دينكم من هذه ": مصدرا من أهم مصادر السنة، وقد قال الرسول عنها

قد روى  رسولبعد أيب هريرة يف الرواية عن ال تأيتوالثابت أهنا  ،إليها" مشريا الحميراء
 .1حديثا  2210حديثا وردت السيدة عائشة  1221أبو هريرة 
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 :سياسية -المواطنة: المدلول واألبعاد السوسيوثقافة  -ثانيا
 مفهوم المواطنة: -5

 الدولة مبفهوم رتبطتا قدميا فلسفي أساس هلا، احلديث مبفهومها ملواطنةا لغة: -
 إىل ترجع واملواطنة امليالد، قبل قرون بعدة اليونان تفي تكون اليت" املدنية املدينة"

 هبا واملقصود السياسي، التكوين يف يةاألساس الوحدة وهي Polis حول اليونان مفهوم
 (1).البعض بعضهم بني املدينة تلك يف يعيشون الذين األفراد عالقات املدينة

 به تقيم املنزل  :الوطن من العربية يف واملواطن املواطنة :العرب لسان يف منظور ابن-
 إىل...ضاأي دخل الذي الوطنية مفهوم اخذ املعىن هذا ومن وحمله، إلنسان موطنا وهو
 . (2)احلديث الغريب الرتاث ترمجة معمعان يف العربية اللغة

 :اصطالحا -

 ومتحركا حيا سياسيا مصطلحا باعتباره املواطنة مفهوم تعريف صعوبة من الرغم على
 مبراعاة بالقول لنا تسمح حىت تتوافر أن جيب مشرتكة ومقدمات عناصر للمفهوم فان
 القانونية احلقوق يف تتمثل واملقدمات لعناصرا وهذه ما، دولة يف املواطنة مبدأ

 .حبرية ومصاحله رأيه عن التعبري من الفرد متكن اليت والثقافية واالجتماعية
 
ومن هنا فإن احلد األدىن املتفق عليه العتبار دولة ما مراعية ملبدأ املواطنة من  -

 عدمه يتمثل يف جمرد شرطني جوهريني: 

الفرد أو القلة وحترير الدولة من التبعية للحكام : زوال وجود مظاهر حكم أوهلما -
الشعب مصدر السلطات وفق شرعية دستور دميقراطي ومن خالل  باعتباروذلك 

 ضمانات مبادئه ومؤسساته وآلياته الدميقراطية على ارض الواقع.
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ثانيهما: اعتبار مجيع السكان الذين يتمتعون جبنسية الدولة أو الذين ال حيوزون  -
دولة أخرى ومقيمني على ارض الدولة وليس هلم وطن آخر غريها،  على جنسية

مواطنني متساويني يف احلقوق والواجبات، يتمتع كل فرد منهم حبقوق والتزامات مدنية 
قانونية متساوية، كما تتوافر ضمانات وإمكانيات ممارسة كل مواطن حلق املشاركة 

 .1السياسية الفعالة وتويل املناصب العامة 

 قانون حيددها كما ودولة فرد بني عالقة: هي املواطنة :الربيطانية املعارف دائرة -
 أن وتؤكد الدولة، تلك يف وحقوق واجبات من العالقة تلك تتضمنه مبا الدولة، تلك

 وعلى مسؤوليات، من يصاحبها ما مع احلرية من مرتبة على ضمنيا تدل: املواطنة
 فرد بني عالقة تتضمن حيث للمواطنة، فةمراد تكون ما غالبا اجلنسية أن من الرغم

 دائرة وختتم. اخلارج يف احلماية منها خاصة أخرى امتيازات تعين أهنا إال ودولة،
 حقوق املواطن على تسبغ العموم وجه على: بأنه للمواطنة مفهومها املعارف
 . العامة ناصبامل وتويل تخابناال حق مثل ة،السياسي

 بعض يف أو ما دولة يف كاملة عضوية هي املواطنة أن: الدويل الكتاب موسوعة -
 املعارف دائرة مثل مثلها واجلنسية املواطنة بني متيز ال املوسوعة وهذه احلكم، وحدات

 تويل وحق التصويت حق مثل احلقوق بعض لديهم املواطنني أن وتؤكد...الربيطانية
 والدفاع ضرائبال دفع واجب مثلات الواجب بعض عليهم وكذلك العامة، املناصب

 .بلدهم عن

 متييز، بدون اجلنسية مصطلح املواطنة مبصطلح تقصد: األمريكية كولري موسوعة -
 .اكتماال سياسية مجاعة يف العضوية أشكال أكثر...

 حيمل من كل يتمتع الدميقراطية الدولة يف انه الثالثة املوسوعات هذه من يبدو -
 يف نفسه ليس الوضع وهذا فيها، ملواطنةا حبقوق الراشدين البالغني من الدولة جنسية
 بالضرورة حيملها ملن تتوفر ال تابعية جمرد اجلنسية تكون حيث الدميقراطية غري الدول
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 ورمبا احلكام غري ألحد أصال احلقوق هذه توافرت أن هذا السياسية، املواطنة حقوق
 .(1)وحده املطلق الفرد للحاكم

 للتشغيل، قابال ليكون يكفي ما الفرد متعل إجرائيا تعين: ميد هاربارت ورجج -
 بإجنازه املدرسة تلتزم املواطنني كل على يسري اجتماعي عقد بوصفها فاملواطنة وعليه

 حتقيق أن ذلك خصوصية عمل عالقات يف الناس دخول على يتفق فانه كمشروع
 أو رةالزم أو اجلماعة إنتاج مدى على يتوقف الفرد يف هلوية إنتاجا مبعناها املواطنة

 الشروط وهي الدميقراطية احلياة تامني وشروط االجتماعية للعالقات الدولة أو األمة
 واإلرادة اجلماعة املشاركة يف احلرة إلرادته اجملال وإفساحه الفرد حاجات تستوعب اليت
 وبذلك كرامة يف للعيش مانعةي أ ومنع واألخالق، والقانون والسياسة الشغل يف

 وحتقيق الوطين النشاط يف الفعلية باملسامهة يتعلق آخر بعد ملواطنةا على الرتبية أخذت
 .الدميقراطي اجملتمع

 كل على بالتساوي املواطنة كفايات منيأبت الرتبية التزام ضرورة يدرج: برينو فيليب -
 بتامني وذلك اجملتمع، تسيري يف املسامهة اجل من اجتماعي عقد يف هم الذين األفراد

 كل إىل الولوج من األفراد متكن اليت الكفايات وهي املمتدة اتبالكفاي يسميه ما
 ال املواطنة على الرتبية جيعل مما املتنوعة احلياة وقطاعات املختلفة املعرفية احلقول
 كل يف مدجمة تربية فهي عينها،ب مادة على تقتصر وال أخرى، دون مادة على تقتصر

 والشغل التواصل يف الكفاءة تؤمن املواد كل إىل العابرة املمتدة التعليمية املعارف
 (2).اخل...واملهنية االجتماعية والعالقات

                                                           
 .21-20ص : -علي خليفة الكواري ، مرجع سابق ، ص 1
؟، مطبوعة أشغال الملتقى الدولي تربية المواطنة، الديمقراطية، العولمة، أية عالقةالعربي فرحاتي:  2

حول:العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية، قسمي علم النفس وعلم االجتماع، كلية اآلداب 
 .12-11ص:-،ص2001بسكرة، العدد األول، ديسمبر، -والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر
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 أوأفراد  الناس عالقات تنظم اليتاملبادئ  جمموعبأهنا  :عشم جمدى عرفها املواطنة -
 لتجعله التنظيم هذا علىب يرتت وما...معني لبلد العامة احلياة ضمن مجاعات
 اليتاآللية  حيلل نأ البد نهأ ويرى...عنصريا دكتاتوريا ذلك عكس وأ .دميقراطيا

ثالثة  تطبيق مراعاة بالضرورة تستدعي واليتاملبادئ  هذهإفراز  يف ما جمتمع يتبعها
 :دميقراطيا يسمىأن  لنفسه يريد نظام كل يف ساسيةمبادئ أ

 متساو بشكل الفرص تكافؤ تكفل واليت احلقوق مجيع يف املواطنني بني املساواةأ مبد 
 هبذه املطالبة يف فرد كل حقا وكذ والعرق الدين عن النظر بغض املواطنني يعجلم

 .احلقوق

 صنع يف حقيقي بشكل اجملتمعأفراد  مشاركة ضرورة على يؤكد والذي: املشاركةأ مبد 
 للفرد الفاعل الدور علىالتأكيد  مبعىن االجتماعية ةاملسؤولي مفاهيموتأصيل  القرار

 اجملتمع يف
  املستويات على) السلطة رموز مسالة يف حقه فرد لكل تكفل واليت ةلءاملسامبدأ 

 النقدي التعبريوأساليب  منهجيات تفعيل وبالتايل مسؤوليتهم حدود عن (املختلفة
 1فرد لكل احلر

األفراد  بني والقانونية االجتماعية الرابطة هي: فرجية حسني حسب املواطنة -
 احلقوق ذوياألفراد  تربط اليت الرئيسية سةاملؤس وهي الدميقراطي اسييالس وجمتمعهم
 واجبات فهي مثة ومن للدميقراطية رئيسي عنصر فهي  وعليه للدولة احلماية مبؤسسات
أهنا  على فهمت املواطنة ففكرة دوهنا من عاجزةالدميقراطية  تصبح مهمة ومسؤولية

 التمييز فضور  واملكانة والدور القرار يف متساوونأناس أحرار  بني وتضامن حتالف
 واجلنس والعرف والقومية الدينأساس  وعلىوأهليتهم  مواطنتهم مستوى على بينهم
 للمجتمع الوالءوإظهار  اجليش داخل واخلدمة الضرائب دفع املواطنة تتضمن وهبذا

                                                           
،"سلسة العلوم  اهيم المواطنةرؤية عامة لدور الجمعيات األهلية في تدعيم وتأصيل مفمجدى عشم: " 1

 .112، المواطنة عبر العمل االجتماعي و العمل المدني، المرجع السابق، ص: االجتماعية
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 املواطنةل تعم كما واملدنية السياسية احلياة يف واملشاركة الدميقراطي السياسي والنظام
 .(1)والواقعية املثالية بني ةالفجو  تضييق على

 مبدى مرتبطة املواطنة ودرجة، للوطنووالء  انتماءمشاعر ، المواطنةفهي إذن؛ أي 
آخر  وبتعبري. بالوطن الوثيق االرتباط هو االنتماء لكون اعتبارا االنتماء هبذا الشعور
 ملوحت املسؤولية استشعارهي ف...منهتأخذ  ما بقدر لوطنل تعطيأن  هي املواطنة
اإلنسانية واستقرار  الكرامة حفظ جلأ من العام الصاحل يتطلبه ما بكل والقياماألمانة 

 وتقدم اجملتمع.
 
 واطنة:ـافة المـثق -6

"ثقافة احلياة بأبعادها ورموزها ومعانيها املتنوعة، وهي  أما عن ثقافة املواطنة: فهي:
التآزر ،واالندماج يف حركة ثقافة البناء والتعمري، وثقافة الوحدة والتعاون والتضافر و 

احلياة الواحدة، وهي إىل ذلك ثقافة االستقرار والسالم ألهنا تلغي الفروقات 
 .(2)واالمتيازات، وتعمق قيم العدالة واملساواة والتآخي بني أبناء الوطن الواحد"

": "هي ثقافة تقوم على املعرفة احلقة، معرفة أنفسنا ومعرفة ما جيري "ثقافة املواطنة
ولنا وتفاعلنا مع معطيات عصرنا، والعمل، وفق قدراتنا واستعداداتنا إىل احلد ح

األقصى الذي تؤهلنا له إمكاناتنا، واالبتعاد عن الفردية"، واالهتمام بالصاحل العام 
للوطن، والعمل من أجل هنضته وتقدمه للوصول به إىل مرحلة حضارية متقدمة أو ما 

ل يف إحراز إبداعات يف ميادين احلياة املتنوعة اليت تنقل يطلق عليها "املدنية اليت تتمث
 .(3)الوطن ومن يعيش فيه من مواطنني إىل مراكز أمامية بني األمم األخرى"

                                                           
".مجلــة المنتــدى القــانوني .دوريــة تصــدر عــن قســم الكفــاءة المهنيــة المواطنــة تطورهــا ومقوماتهــاحســين فريجــة: "1

 .12.ص .2010افريل،  للمحماة .العدد السابع.
2 http//www.tahawolat.com/cms/article.php. 

 .12، ص:2002، عمان، 1دار مكتبة الرائد للنشر، ط المواطنة،إبراهيم ناصر، 3
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: هي عبارة عن مركب القيم والعادات والتقاليد واالجتاهات وأمناط ثقافة املواطنة
ى الصعيد املمارس السلوك اليت يتمثلها املواطن على الصعيد القيمي الفكري وعل

الفعلي، وهي عادة تستمد مبادئها وفلسفتها من سياسة املواطنة. وعلى هذا األساس، 
يتجه االهتمام والعمل يف اجتاه  جيب أن الصعبة والعميقة، وحنن نشهد زمن التحوالت

تعميق وتعميم نشر ثقافة الوحدة، والتماسك، والعدالة، واالحرتام، ليكون اهلدف هو 
افة املواطنة" على كل الثقافات اجلزئية، وأن نكون تلك اإلرادة اإلنسانية سيادة "ثق

نَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروا َما إ" :اليت تقود حركة التغيري عمال بقوله تعاىل
 1"بِأَنُفِسِهمْ 

 
 :قضايا المواطنة عند المرأة الجزائرية العاملة -ثالثا 

قضية تتعلق  عندما نتجه حنو -وال تزال –االنتباه  املواضيع اليت تلفت أكثر من  إن 
 بالرجل بنيهو موضوع املساواة  بالمرأة في المجتمع العربي عموما والجزائر خاصة

ع املرأة م عندما تتساوىجماالت احلياة كلها، ف شىت  وتكافؤ الفرص بينهما يف واملرأة 
هلا رقعة املشاركة يف بناء الوطن واملسامهة يف  تسعتلرجل يف جمال احلقوق والواجبات، ا

 التنمية الشاملة، دون أي متييز إال ما تعارض مع خصوصيتها كامرأة. أهدافحتقيق 
، المرأة الجزائريةبناء عليه؛ كان من دواعي الضرورة االهتمام بالبحث يف أوضاع 

يات الدولية والنصوص وحقوقها السياسية واالجتماعية واالقتصادية، من خالل االتفاق
 اجلزائرية. 
تعترب من الدول السباقة، اليت نصت خمتلف دساتريها باعتبار الدستور  فالجزائر

أحكاما ونصوصا تكرس احلريات العامة، وحقوق املواطن القانوين األمسى يف البالد، 
لذا فمن الضروري البحث يف أوضاع املرأة اجلزائرية العاملة وحقوقها . وتعزيزها

                                                           
 .11: اآلية رقم سورة الرعدالقرآن الكرمي،  1
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من ، 1لسياسية واالجتماعية واالقتصادية حسب ما تناوله خالد مصطفى فهميا
خالل االتفاقيات الدولية كالقانون الدويل والنصوص القانونية اجلزائرية واليت حناول 

 :عرض أهم ما جاء فيها فيما يلي
سنتناول احلق السياسي للمرأة يف اجلزائر حق قضية المشاركة السياسية:  -5

 لرتشيح:التصويت وحق ا
حق المرأة الجزائرية العاملة في التصويت والترشيح من خالل  

 االتفاقيات الدولية:
تتيح االتفاقيات الدولية للمرأة احلق يف التصويت واملشاركة السياسية تتضح أمام 
الدول األعضاء سلطة اختاذ كافة التدابري من خالل التشريعات الداخلية لتنفيذ تلك 

ملرأة يف التصويت يف االنتخاب داخل الدول جيعل من صوهتا له فمشاركة ا ،املشاركة
بالتايل كافة رغباهتا يف حتسني أوضاعها املعيشية، وأكدت  ،أمهية حتسب وتنفذ

اخلاص بإعالن  5420/ 43/55املؤرخ يف  50-/د5439اجلمعية العامة بقرارها رقم 
 القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري. 

 
. ومن األهداف مبدأي كرامة مجيع البشر وتساويهممة يقوم على إن ميثاق املنظ

األساسية اليت ينشدها ميثاق املنظمة، حتقيق التعاون الدويل لتعزيز وتشجيع احرتام 
دون متييز بسبب العرق أو اللون أو  ،حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا

نه ال أدسة من ذات اإلعالن، على اجلنس أو اللغة أو الدين. كما نصت املادة السا
يف متتع أي شخص باحلقوق  ،يقبل أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس

السياسية حبقوق املواطنة يف بلده، والسيما حق االشرتاك يف االنتخابات باالقرتاع 
/ ب من العهد 41العام املتساوي واإلسهام يف احلكم وهذا ما نصت عليه املادة 

                                                           
ــة والشــريعة اإلســالمية والتشــريع الوضــعيخالــد مصــطفى فهمــي، 1 ــات الدولي ــين االتفاقي ، دار حقــوق المــرأة ب

 .122، 115ص ،2002ة، اإلسكندرية، الجامعة الجديد
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اص باحلقوق املدنية والسياسية من "أن يتاح لكل موطن أن ينتخب الدويل اخل
وينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني 

 .الناخبني وبالتصويت السري"، تتضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني
 

 ،مجيع االنتخاباتكما نص إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة يف التصويت يف 
وكذا حقها يف التصويت يف مجيع  ،وكذا حقها يف التصويت يف مجيع االنتخابات

كما نصت اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة الصادرة مبوجب قرار   .االستفتاءات العامة
بأن لكل  5414/ديسمرب/43املؤرخ يف  V-/د293اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

سواء بصورة مباشرة أو بواسطة  ،ارة الشؤون العامة لبلدهشخص حق املشاركة يف إد
ممثلني خيتارون يف حرية، ونصت املادة األوىل من االتفاقية "على أن للنساء حق 

 .التصويت يف مجيع االنتخابات بشروط تساوي بينهن وبني الرجال، دون أي متييز"
 

قها مجيعا على حق يتضح اتفا ،وباستعراض النصوص السابقة واالتفاقيات الدولية
املرأة يف التصويت واملشاركة السياسية مثل الرجل، واختيار من ميثلها يف اجملالس 
النيابية واحمللية دون قيد أو شرط أو متييز، ويذهب البعض إىل أن تنفيذ االتفاقيات 
الدولية اليت مت التصديق عليها من جانب الدول جاء متأخرا، فمازالت املرأة تعاين من 

ار حلقها يف التصويت بالرغم من التغريات الكثرية الواقعة، وحتتاج املرأة للكثري من إنك
حق املرأة الوقت لتتفهم أمهية دورها وتسعى للتصويت يف االنتخابات وزيادة دورها،أما

يلي" يتمتع كل مواطن داخل وطنه باحلق يف الرتشيح يف  يتجلى فيما يف الرتشيح
لشؤون العامة"، وهذا ما أكد عليه اإلعالن العاملي حلقوق اجملالس النيابية وإدارة ا

اإلنسان وهذا ما أكد عليه أيضا املعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف 
/ب من أن "يتاح لكل مواطن أن ينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا 41املادة 

تصويت السري، تضمن التعبري احلر باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبال
وقد نصت املادة الثانية من اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة يف  .عن إرادة الناخبني"
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على أن "للنساء األهلية يف أن ينتخنب جلميع اهليئات املنتخبة  5414ديسمرب 43
لرجال بشروط تساوي بينهن وبني ا ،ة مبقتضى التشريع الوطينأاملنش ،باالقرتاع العام

كما   ،دون أي متييز"، كما نص إعالن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
سبق وذكرنا يف املادة السادسة على انه "ال يقبل أي متييز بسبب العرق أو اللون أو 

والسيما حق  ،يف متتع أي شخص باحلقوق السياسية وحقوق املواطنة يف بلده ،اجلنس
 (1)القرتاع العام املتساوي واإلسهام يف احلكم".االشرتاك يف االنتخابات يف ا

حق المرأة الجزائرية العاملة في التصويت والترشيح من خالل النصوص  
 الجزائرية:

نالحظ أن  5442نوفمرب  40استفتاء  5442من خالل االطالع على دستور اجلزائر 
يف العديد من  املشروع قد نص يف العديد من احلاالت على املساواة بني الرجل واملرأة

ومن هذه النصوص جند املادة  ،خاصة منها يف جمال احلقوق واحلريات العامة ،اجملاالت
تنص على أن كل املواطنني سواسية  ،املتعلق باحلقوق واحلريات ،من الفصل الرابع 44

أمام القانون، وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس 
تنص  05أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي، كذلك املادة  أيالر  أو

"تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق  على
وحتول دون مشاركة اجلميع  ،والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق شخصية اإلنسان
 قافية ".الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والث

 
منه على "حريات التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة  95كما تنص املادة 

منه على "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن  13وتنص املادة  ،للمواطن"
نصت على  يتساوى مجيع املواطنني يف تقلد  15كذلك "املادة   ،ينتخب وينتخب

غري الشروط اليت حيددها  أي شروط أخرى املهام والوظائف يف الدولة دون

                                                           
 .122خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  1
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تنص على أن ال حيق أن ينتخب لرئاسة اجلمهورية إال  10،كذلك املادة القانون
سنة  93 يكون عمره -يدين اإلسالم  -املرتشح الذي: )يتمتع فقط باجلنسية األصلية

رية يثبت اجلنسية اجلزائ-يتمتع بكامل حقوقه السياسية واملدنية  -من يوم االنتخاب
يتضح من هذه املادة، انه ال يشرتط تويل منصب رئاسة اجلمهورية شرط  .(1)لزوجه(

، واليت 5424من الدستور  504وحسب عمر حيياوي أن املادة  .األنوثة الذكورة أو
، واليت تنص على املعاهدات اليت يصادق عليها 04من دستور 540تقابلها املادة 

 ،ص عليها يف الدستور تسمو على القانونرئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصو 
كل أشكال التمييز ضد النساء  وبناءا على هاته املادة ينبغي أن يطبق اتفاقية إلغاء

 (2)مادامت اجلزائر قد صادقت عليها ونشرت يف اجلريدة الرمسية.

 
سيتم اآلن التطرق إىل قانون االنتخاب، للتعرف على مدى متتع املرأة حبقوقها 

من  9حيث جند املادة  ،وهذا من خالل االطالع على النصوص االنتخابية ،السياسية
يعد ناخبا   (3)ما يلي: الفصل األول املتعلق بالشروط املطلوبة يف الناخب تنص على

وكان متمتعا حبقوقه  ،سنة كاملة يوم االقرتاع 50كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر 
االت عدم األهلية املنصوص عليها يف هذا ومل يوجد يف إحدى ح ،املدنية والسياسية

واملختصة بالتسجيل يف  5403من قانون االنتخاب لسنة  1"وجند أن املادة  ،القانون
كذلك   .تتوفر فيه الشروط املرعية ،القوائم االنتخابية واجب بالنسبة لكل مواطن

يت نه جتوز ممارسة حق التصو املختصة بالتصويت بالوكالة على أ 15نصت املادة 

                                                           
هــ الموافـق ل 1112جمـادي الثانيـة عـام 2، األربعـاء 21، عـدد نص مشـروع تعـديل الدسـتورالجريدة الرسـمية،  1

 م.1552أكتوبر  12
، دار هومـة، الجزائـر، ص دوليالحقـوق السياسـية للمـرأة فـي الشـريعة اإلسـالمية والقـانون الـعمر يحيـاوي،  2

110. 
  1200- 1152ه، ص:  1100ذو الحجة، عام  15لجريدة الرسمية، الثالثاء، ا 3
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إحدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزامات  بالتوكيل بطلب من الناخبني املنتمني إىل
 عن البلدية حيث مت تسجيلهم بطلبهم:

 .املواطنون القاطنون باخلارج 
 .أعضاء اجليش الوطين الشعيب وهيئات األمن 
 .العمال الذين هم يف االنتقال 
 م.املرضى املعاجلون يف املستشفيات أو يف بيوهت 
 .كبار العجزة وذوي العاهات 

األسرة ممارسة حقهم يف التصويت بالتوكيل  جيوز كذلك وبصفة استثنائية لبعض أفراد
 .بطلب منهم

 
 قضية التعليم: -2

 ما هي حقوق املرأة اجلزائرية العاملة يف التعليم؟
 حق المرأة الجزائرية العاملة في التعليم من خالل االتفاقيات الدولية: 

ن نضال املرأة مريرا من اجل االعرتاف حبقوقها كاملة غري منقوصة وسيتم لقد كا
الوقوف عند أهم احملطات اليت كانت مبثابة إقرار رمسي على الصعيد الدويل هلذه 
احلقوق يف إطار ما اصطلح على تسميته باملقاييس العاملية، فيما يتعلق حبقها يف 

جل. يف هذا املوضوع أول حمطة هي اإلعالن التعليم والتكوين املهين ومساواهتا مع الر 
الذي يعترب أول وثيقة رمسية اعتمدت بعد احلرب العاملية  ،العاملي حلقوق اإلنسان

أو متساوون يف الكرامة واحلقوق"   "يولد الناس أحرار :جاء فيها ومن بني ما ،الثانية
دون  ،اإلعالنكما نص على"حق التمتع للجميع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف 

أما فيما يتعلق باحلق يف  .ومن بينهما التمييز على أساس اجلنس ،ييز من أي نوعمت ما
يلي:"لكل شخص احلق يف  على ما 42فقط نصت املادة  ؛التعليم والتكوين املهين

 ،التعليم، وجيب أن يوفر التعليم جمانا على األقل يف مرحلته االبتدائية واألساسية
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ويكون التعليم الفين والتقين متاحا للعموم. ويكون  ،البتدائي إلزامياويكون التعليم ا
 يلي: ومن هذه املواد نستنتج ما ،(1)التعليم العايل متاحا للجميع تبعا لكفاءاهتم"

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كرس حق التعليم يف كل مراحله لكل الناس  أن -
دحر كل متييز أيا كان نوعه مبا يف  معتمدا يف ذلك على مبدأ املساواة بينهم، مع

 ذلك القائم على أساس اجلنس.
إلزام الدول املنظمة له جيعل التعليم جمانا على األقل يف مراحله األوىل، وهذا  -

 مبدأ تكافؤ الفرص. للسماح ألكرب عدد من الناس للتمتع هبذا احلق يف إطار
ملهين والفين،إعالن إتاحة الفرصة للجميع ذكورا وإناث لاللتحاق بالتكوين ا -

القضاء على التمييز ضد املرأة جاء كتدعيم لإلعالن السابق،اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان،إذ لوحظ استمرار متييز كبري ضد النساء يف مجيع امليادين، مينعهن 
من التمتع بنفس احلقوق مع الرجال، وبعد التأكيد على ضرورة أن تتخذ 

جراءات املناسبة للقضاء على مجيع أشكال التمييز احلكومات مجيع التدابري واإل
على أن تتخذ مجيع التدابري  4يف القانون والواقع نص اإلعالن يف مادته 

واإلجراءات املناسبة من اجل كفالة متتع الفتيات والنساء متزوجات أو غري 
متزوجات حبقوق مساوية حلقوق الرجال يف ميدان التعليم على مجيع مستوياته  

 يلي: كما
 مبا يف  ،التساوي يف شروط االلتحاق باملؤسسات التعليمية جبميع أنواعها

 ذلك اجلامعات واملدارس احلرفية والتقنية واملهنية والدراسة فيها.

                                                           
، ديـوان المطبوعـات المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة والحماية القانونيـةتاج عطـاء اهلل،  1

 .15 -11، ص 2002الجامعية، الجزائر، 
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 ويف مستويات  ،التساوي يف املناهج الدراسية املختارة يف االمتحانات
كان التدريس   سواء ،مؤهالت املدرسني ويف نوعية املرافق واملعدات املدرسية

 يف املؤسسات املهنية خمتلطا وغري خمتلط.
 التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعالنات الدراسية األخرى 
 مبا يف ذلك برامج تعليم  ،التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم

 الكبار القراءة والكتابة.
  على كفالة األسرةإمكانية احلصول على املعلومات الرتبوية اليت تساعد 

ومن هنا نستنتج أن هذا اإلعالن جاء أكثر تفصيال من اإلعالن  اورفاهته
العاملي حلقوق اإلنسان، حبيث أكد على املساواة يف التعليم بني النساء 

 يلي: والرجال فيما
 .التعليم بشىت مستوياته مبا فيه التكوين املهين 
 .املناهج الدراسية واالمتحانات 
 ية.املنح الدراس 
 يسمى  وأضاف املساواة يف اإلفادة من برامج مواصلة التعليم أو ما

يصطلح على تسميته  بالتكوين املتواصل، وكذا تعليم الكبار أو ما
مبحو األمية. وقد أعطى هذا اإلعالن بعدا امشل للمساواة يف التعليم 
والتكوين املهين واخل، على اختاذ تدابري عملية لتجسيد هذا املبدأ 

 نا وواقعا.قانو 
 

اإلعالنيني السابقني، واللذين جاءوا لتكريس مبدأ املساواة بني  وعلى الرغم من أن
قد ال حظ  .ومنع التمييز ضد املرأة مبا فيها حق التعليم والتكوين املهين ،اجلنسني

اخلرباء استمرار وجود التمييز ضد النساء وعدم املساواة يف مجيع امليادين السياسية 
إليه صراحة ديباجة هذه االتفاقية،   االجتماعية والثقافية، وهو ما أشارت االقتصادية
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وأدىن نصيبا يف الغذاء والصحة والتعليم  ،كون النساء أكثر عرضة من غريهن للفقر
والتدريب وفرص العمل واحلاجات األخرى، مما استدعى إصدار اتفاقية أخرى هي 

اليت كرست مبدأ املساواة بني  ،ملرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا
منها عدة جماالت تدخل يف  53 الرجال والنساء يف ميدان الرتبية، وقد حددت املادة

إطار هذا الباب مثل التساوي يف توجيه املناهج الدراسية يف احلصول على منح 
ل الدراسة، التكوين املتواصل، حمو األمية، الرتبية البدنية وغريها، ويبدو من خال

 الدراسة املعمقة هلذه االتفاقية أهنا:
نه إضافة للمواضيع التقليدية اليت أوسعت يف جمال التساوي يف احلقوق، حيث  -

تناولتها أدخلت موضوع تشجيع التعليم املختلط للقضاء على املفهوم النمطي لدور 
 وموضوع التساوي يف الرتبية البدنية والرياضية. ،الرجل واملرأة

هبدف إدماج موضوع املساواة بني  ،دول اختاذ كل اإلجراءات املناسبةأوجبت على ال -
وفرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم  ،الرجل واملرأة يف دساتريها وتشريعاهتا

 املساواة مع الرجل، ومنع التمييز ضدها.
 

وحتفظت على بعض بنودها  الجزائر قد صادقت على هذه االتفاقية أن ونشري إىل
، غري أهنا 53/35/5442املؤرخ يف 24/30وانضمت هلا باملرسوم رقم  5442سنة 

عادت وتراجعت عن هذه التحفظات فيما بعد العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، جاء تكملة للنصوص السابقة، لتكريس 

حلقوق السياسية واالقتصادية، مبدأ املساواة بني الذكور واإلناث، يف التمتع جبميع ا
 واالجتماعية، والثقافية، ومنع أي متييز مهما كان نوعه.

 
ففيما يتعلق باملساواة يف التعليم والتكوين املهين؛ فقد جاء العهد مكررا نفس املبادئ 

كإلزامية التعليم االبتدائي وجمانيته للجميع  اليت جاءت هبا النصوص الدولية السابقة،
حملاور اليت تتعلق بالتعليم والتكوين املهين،..وخالصة القول أن هذه وغريها من ا
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قد كرست   ،واملتمثلة يف اإلعالنات واالتفاقيات والعهود الدولية ،األدوات القانونية
تعلق منها بالتمييز  كلها مبدأ املساواة يف التعليم دون متييز مهما كان نوعه خاصة ما

 على أساس اجلنس.
 :ئرية العاملة في التعليم من خالل النصوص الجزائريةحق المرأة الجزا 

 :1في المبادئ الدستورية
غداة  5420كان أوهلا يف سنة   ،دساتري متعاقبة 9 عرفت اجلزائر منذ استقالهلا أربعة

، لذا سنتطرق يف هذا الصدد ومن خالل هذه 5442االستقالل وآخرها دستور 
يف التعليم والتكوين املهين، علما أن هذه ومبدأ املساواة  النصوص على وضعية املرأة

الدساتري ال تعتمد نفس النهج السياسي واأليديولوجي يف هذا اإلطار، فقد كرست  
كلها مبدأ املساواة بني اجلنسني يف التعليم والتكوين املهين يف كل مراحله من التعليم 

ا نصت على مبدأ ىل غاية التعليم اجلامعي أو العايل، كمإو  ،األساسي االبتدائي أو
 .منع التمييز الذي يكون أساس اجلنس.

 
كان أول دستور يصدر غداة االستقالل، جاء مببادئ هامة خاصة  5420دستور  -

منه على أن   54فيما يتعلق مببدأ املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز، فقد نصت املادة 
والقانون ال يدخل يف  ،هلم نفس احلقوق ونفس الواجبات ،كل املواطنني من اجلنسني
 9 فقرة 53 وقد نصت املادة ،أما خبصوص منع التمييز ،متييز عديل بني هذا وذاك

على أن من أهداف اجلمهورية اجلزائرية مقاومة كل نوع من التمييز القائم على أساس 
فقد كرس الدستور املذكور إجبارية  ،إىل هذه املبادئ العامة إضافة ،من اجلنس والدين

كما نص على جمانيته معتربا ذلك من    ،50للجميع دون متييز يف مادته  التعليم
 أهداف الدولة اجلزائرية.

                                                           
 .12-15، المرجع نفسه، ص:تاج عطاء اهلل 1
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 ،ثاين دستور يف البالد والذي يكرس النظرة االشرتاكية نصا وروحا 5412دستور  -
واليت من بينها ترقية اإلنسان وتوفري أسباب  ،أكد على أهداف االشرتاكية فبعد أن

 ؛ومستوى الكفاءة التقنية لألمة ،ارها وجعل رفع مستوى التعليمتفتح شخصيته وازده
، 04كرس مبدأ املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز يف املادة   ،الثقافية هاهدفا من أهداف

إذ نصت على أن تضمن احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن، كل املواطنني 
قائم على أحكام مسبقة تتعلق  ،متساوون يف احلقوق والواجبات يلغي كل متييز

بل التزم بإزالة كل  ،ومل يقف املشرع عند هذا احلد .باجلنس أو العرق أو احلرفة
اليت حتد يف الواقع من املساواة  ،العقبات ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقايف

 ،للمرأة بني املواطنني وضمن كل احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
كرس مبدأ جمانية   ،جل إتاحة الفرص للجميع يف ميدان التعليم بدون أي متييزأومن 

وإجباريته بالنسبة ملدة املدرسة األساسية، كما نص على  ،التعليم يف كل مراحله
ضمان الدولة لتطبيق الصارم حلق التعليم، وجعلت الدولة من صالحياهتا السهر على 

التكوين املهين مفتوحة للجميع على قدم املساواة واملالحظ أن تكون أبواب التعليم و 
 5412األساسية كان قد تضمناها كل من امليثاق الوطين لسنة  أهم هذه املبادئ أن

 .5402ومثيله لسنة 
 

على الرغم من انه عرف بدستور االنفتاح والتعددية السياسية  5404دستور  -
ما تبع ذلك من ختلي الدولة عن تدعيم والرتاجع الواضح عن املبادئ االشرتاكية و 

 5412الطبقات الشعبية الواسعة فإنه يف نسخة طبق األصل ملا جاء يف دستور 

حسب عطاء اهلل الذي متيزه الصيغة االشرتاكية يف هذا امليدان آذ نص يف باب 
د املساواة على انه كل املواطنني سواسية أمام القانون وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعو 

أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي،  الرأي سببه إىل املولد أو اجلنس أو
كما نص على ضمان مساواة املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة كل 
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العقبات...وفيما يتعلق باحلق يف التعليم فقد نص على ضمانه كما جاء يف دستور 
املرحلة األساسية، وكرس مبدأ املساواة يف وجمانيته، بل وجعله إجباريا يف  5412

 –، غري انه مل ينص 5412االلتحاق بالتعليم والتكوين املهين مثلما جاء يف دستور 
على ضمان كل احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية  -عكس هذا األخري

كان يتبناه   واألمر الذي قد يفسر إىل النهج االشرتاكي الذي ،والثقافية للمرأة اجلزائرية
 ،والذي كان من نتائجه التكفل الصريح للدولة بكل قضايا املرأة ،النظام اجلزائري

جنده مكرسا  وهذا ما ،وحماولة إشراكها يف بناء الوطن باعتبارها عضوا فعاال يف اجملتمع
أما دستور  5402و 5412صراحة يف املواثيق اجلزائرية خاصة امليثاق الوطين لسنة 

رف بدستور التعددية والرتاجع املفاجئ عن املنهج االشرتاكي فقط، والذي ع 5404
عوض عن هذه املادة مبادة أخرى نص فيها بشكل شامل تراجع وختلي من جانب 

 املشرع يف ضمان هذه احلقوق.
 
يأيت جبديد يف باب  ،مل5404، والذي جاء حمدد لدستور5442سنة  دستور -

 ومنع التمييز، وجاء نسخة طبق األصل لدستور املساواة يف التعليم والتكوين واملهين
، وبالرغم من التطورات اليت حدثت على النظام السياسي واالقتصادي يف 5404

، فإن الدساتري اجلزائرية أبقت على جمانية التعليم 5400البالد ،خاصة بعد سنة 
ظ أن للجميع، ويف كل املراحل واجباريته بالنسبة للتعليم األساسي. غري انه يالح

ختليا بشكل صريح على ضمان كل احلقوق السياسية  5442و 5400الدستور 
مما يدعوا لالعتقاد أن هذا املسعى  ،واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة اجلزائرية
الذي كان يدعم املرأة بشكل واضح  ،يدخل يف إطار العزوف عن اخلطاب االشرتاكي

املتنوعة األمر الذي سيؤثر سلبا على وضعها  ويضمن حقوقها ،ال يدع جماال للشك
وقد جاءت كل هذه الدساتري اجلزائرية مطابقة للمقاييس القانونية  .العام داخل اجملتمع

 .انعكس بصورة جلية على املنظومة القانونية الوطنية يف هذا امليدان وهو ما ،الدولية
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 في النصوص القانونية:
أمهية بالغة هلذا اجلانب، نظرا ملا عاناه املواطن ل أن الدولة اجلزائرية قد أو  ال شك

اجلزائري، طيلة حقبة استعمارية اتسمت بسياسة،..حيث بلغت نسبة األمية باجلزائر 
باملائة من جمموع املواطنني، وكانت اكرب نسبة متثلها النساء الاليت  14غداة االستقالل 

متت  ، اليت كانت سائدة واليت العانني األمرين بسبب روح العقلية البالية والتقاليد
إصدار قوانني جزائرية يف هذه الفرتة من  بأي صلة لتعاليم ديننا احلنيف، وكان أمر

 .الضرورة مبكان، ولكن يف نفس الوقت،مل يكن باألمر اهلني
 

هو األمر رقم  -أي التعليم–ولعل من أهم القوانني اليت صدرت يف هذا الشأن
والذي يعد لبنة  ،واملتعلق بتنظيم التعليم والتكوين 52/39/5412املؤرخ يف  21/01

جاء ليضفي على املنظومة الرتبوية اللمسة اجلزائرية  ،أساسية يف نظام التعليم والتكوين
والطابع الوطين من حيث التنظيم والربامج واملناهج الدراسية، لقد كرس هذا القانون 

اة بني اجلنسني يف ميدان الرتبية وضمنه ونص على مبدأ املساو  ،حق التعليم للجميع
أو  الذين يرغبون فيه دون متييز بني أعمارهم ،والتكوين املستمر للمواطنني واملواطنات

أن قضية املساواة بني اجلنسني يف  كما جعل التعليم األساسي  ،جنسهم أو مهنهم
بتوفري ميكن حتقيقه إال  ومنع كل أنواع وأشكال التمييز ضد املرأة هدف ال ،التعليم
عن طريق فتح أبواب الرتبية والتكوين أمام  ،جتعل هذا األمر واقعا ملموسا ؛آليات
أهنا تتمثل يف ضمان جمانية التعليم يف شىت مراحله  ،إجراءات وباختاذ  ،اجلميع

واجباريته يف الطور األساسي. إجبار مجيع األطفال بني سن السادسة والسادسة عشر 
بيقيا )مرسوم( ينظمه إن قضية املساواة...يف الطور نه نصا تطأوصدر يف ش ،سنة

 .األساسي
 

بعد أذهب إىل  ومن خالل املرسوم املتعلق بالتعليم اإلجباري يتبني أن املشرع اجلزائري
ولكنه رتب على األولياء عقوبات تتمثل  ،حيث مل يكتف مبجرد احلث عليه ،احلدود
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أما خبصوص جمانية التعليم، فقد   بدأ.يف الغرامة املالية يف حالة عدم مراعاة هذا امل
يف مجيع مؤسسات الرتبية  كرس املرسوم املنظم، له هذا املبدأ )أي جمانية التعليم(

والتكوين طبقا للمادة األوىل منه،ال وبل وسع دائرة االستفادة به إىل مجيع الشرائع 
مجيع الشرائح حىت حىت الكبار للمادة األوىل منه، ال وبل وسع دائرة االستفادة به إىل 

الكبار منهم الذين يتابعون تكوينا، أما خبصوص مستويات التعليم فقط قسمها 
مستويات هي: ) التعليم التحضريي، التعليم األساسي، التعليم الثانوي،  9املشرع إىل 

 التعليم العايل(.
 

مذهال  فقط عرف قطاع التكوين املهين باجلزائر تطورا  ؛وفيما يتعلق بالتكوين املهين
غرايف الذي عرفته البالد،..إن التكوين املهين متاح و الدمي متاشيا مع النمو ،كما وكيفا

ماعدا الشروط القانونية اليت حتددها  ،لكل املواطنني من اجلنسني دون أي متييز
القوانني، واملتعلقة بالسن واملستوى التعليمي وغري ذلك من الشروط ومن خالل دراسة 

ية اليت تعاجل موضوع التكوين املهين، واليت مافتئت تطور من أمناط الرتسانة القانون
والتكوين عن  التكوين املهين وأساليبه: )التكوين االقامي، التكوين عن طريق التمهني،

 ..بعد(
 

 اإلعالم الوطني ودوره في ترسيخ ثقافة المواطنة:-رابعا
 نشر ثقافة المواطنة في المجتمع: دوره فيو  اإلعالم -1

لقد أدى تطور وسائل االتصال بالشكل الذي نشاهده اليوم، إىل نشوء ظاهرة 
االتصال اجلماهري، وأصبحت هذه الظاهرة حمط أنظار خنبة من الدارسني، تعكس 
اهتمامهم هبذه الوسائل، وبآثارها االجتماعية اليت تنجم عن اتصال جمموعة من 

مية جبماهري غفرية من الناس داخل العاملني املدربني، الذين يعملون يف مؤسسة إعال
البالد أو خارجها، بوساطة وسائل االتصال اجلماهريي، ووسائل االتصال اجلماهريي 



 

 

241 

يف الواقع، إمنا هي آالت مساعدة تزيد من قدرة املرسل على االتصال باآلخرين عرب 
 .1مسافات شاسعة 

  
اجتماعية  وبوصفها أدوات وأساليب حديثة، تستخدم لتحقيق أهداف خمتلفة

وسياسية وإيديولوجية وثقافية، بالعمل على خلق االجتاهات وتسريب القيم الثقافية 
وتوجيه وتعبئة للرأي العام، وهذا األخري يتأثر بدرجة كبرية جبودة وسائل االتصال 
وتشعبها، ومن مث فإن التمكن من وسائل االتصاالت شرط مهم لصناعة الرأي العام،  

ة اجملتمعية اليت تنتج هذا الرأي من حيث مستوى علمها وثقافتها كما أنه يتأثر بالفئ
ورشدها، فالرأي العام يعّد يف غالبه ابن بيئته،  فالرأي العام الذي يسود هو ما كان 

، 2متآلفا أو متجانسا مع النسق الفكري العام للوحدة االجتماعية املعنية هبذا الرأي
من الدول  ثقافة الممارسة الديمقراطيةل وعليه فإن أهم ما ميز دورها إمنا هو نق

 املتقدمة إىل بقية العوامل.
 

وعلى هذا األساس أضحى من الضروري تفعيل دور وسائل اإلعالم احمللية يف جماهبة 
وسائل اإلعالم األجنبية، واالعتماد عليها لتوعية اجملتمع احمللي بقيم وثقافة املواطنة 

متناغم يؤلف بني األصالة واحلداثة، بني  على حنو جيعل من املمكن حتقيق تطور
خصوصيات اجملتمع احمللي واملؤثرات واحلتميات اليت تتطلبها وتفرضها حتديات التغيري 

، بالكيان الذايت املتفرد واملميز ، النابعة من الشعورالعاملية، بني وعي بالذات اخلاصة
بكل مواصفاته  ،الغريبمبؤشرات تعكس األنا  ؛وبني الذوبان يف ذات النحن العوملية
 وخصائصه الفكرية والعقلية واحلسية. 

 

                                                           
 .21ص ،2005 األردن،، 2، مكتبة اجلامعة، طالمدخل في االتصال الجماهيريعصام سليمان املوسى:  -1
 .225، ص2011، اليازوري، عمان ، علوم االتصال في القرن الحادي والعشرينعبد الرزاق حممد الدليمي:   - 2
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وتعترب اإلذاعات احمللية، واحدة من أوسع وسائل اإلعالم اجلماهريي تأثريا يف اجملتمع، 
من جهة  وجزءا  ضروريا يف جمتمعنا احلديث، تستهدف اإلعالم والتثقيف والرتفيه،

لعصر الذي يعيش فيه، جبميع اجيابياته ومن جهة ثانية حتقيق االرتفاع باملستمع إىل ا
وإمجاال إذا تضافر هذين اهلدفني فال بد أن يؤدي دوره  وسلبياته وحسناته ومشكالته،

 الرتفيهي.
 

ولإلذاعة مزايا وقدراهتا يف مقدمة الوسائل ذات األمهية بالنسبة للتنمية، ويتجلى ذلك 
 :1ةمن خالل خمتلف األدوار اليت تقوم هبا اإلذاعة احمللي

 وبذلك  ،هتتم املناطق املختلفة والتقليدية بالكلمة املنطوقة أكثر من الكلمة املكتوبة
 تكتسب اإلذاعة قوة اإلقناع.

 .تلعب اإلذاعة احمللية دورا هاما يف تنمية خميلة اإلنسان وتصوراته االجتماعية والذاتية 

 ميكنها العمل  حيث ،اجملاالت اليت ميكن أن يكون لإلذاعة دورا فيها فهي متعددة
على رفع مستوى اخلدمة التعليمية والثقافية، وقد ثبت أن اإلذاعة وسيلة فعالة 

كما أهنا وسيلة اقتصادية من الطراز األول حيث ميكنها أن تقدم برامج   ،وناجحة
 وتقوم مقام املدرس اخلصوصي. ،تعليمية إىل الطالب يف منزله

 ريب املهين والتثقيف العمايل والصناعي لإلذاعة احمللية دور يف جمال األمية والتد
وميكنها أن تلعب دورا  ،والشك أن اإلذاعة وسيلة فعالة ونشطة يف التأثري ،والزراعي

 هاما يف خلق الوعي بالتطورات االجتماعية واالقتصادية.

 بتأهيلها وتوجيهها لتقبل التغيري ودفعها  ،تساعد اإلذاعة يف إعداد املرأة كقوة عاملة
 يف عمليات التنمية جبوار الرجل. لالشرتاك

  هل أيضا لكي يلعب دورا أكثر التصاقا بالتنمية، حيث أن الراديو املؤ الراديو احمللي
يقوم على خدمة اجملتمع احمللي والدفاع عن  ،احمللي مثله يف ذلك مثل الصحافة احمللية

                                                           
 . 210-212ص:  -، ص2000القاهرة،  ،2ار الفجر، ط، داإلعالم والتنمية الشاملةحممد منري حجاب: 1
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ئما الستقبال مجاهري مفتوحة دا)ألبناء هذا اجملتمع فاإلذاعة احمللية ةاملصاحل االستيطاني
 ،املستمعني، يشاركون يف الربامج وتتحقق فيه بصورة أكثر وضوحا عمليات املشاركة

 ويعربون عن آرائهم وأفكارهم يف كل وقت. كما ميكن من خالل اإلذاعة النحلية:

 .التعرف على االحتياجات احمللية والعمل على تعريف الناس هبا 
 مع ردود الفعل احمللية. تكييف الربامج املذاعة حبيث تتفق 

  حتقيق التكامل بني أنشطة اجملتمع احمللي واإلعالم اإلذاعي فيقوى لعمل
 امليداين املضمون اإلذاعي وتضفي اإلذاعة شرعية على العمل امليداين.

  تفسري األمور للجمهور وتشجيع أفراد اجلمهور على التعبري عن أنفسهم
 الثقافة احمللية وتطويرها. احملافظة علىو  حول مستقبلهم وجمتمعهم.

لية أو وطنية هلا أثرا وبناء على ما تقدم ميكن القول بأن اإلذاعة سواء كانت حم
تعليميا، تثقيفيا، ترفيهيا. فالتطور الذي حدث يف جمال الربامج اإلذاعية يشري إىل 

 إسهامها يف عجلة التقدم والتنمية.
 
 

 واطنة لدى المرأة الجزائريةترسيخ قيم الم دوره فياإلذاعي و  اإلعالم -2
 :1العاملة

تكمن أمهية اإلذاعة احمللية يف اعتبارها وسيلة لنشر ثقافة املواطنة يف اجملتمع احمللي، 
من خالل تنمية الوعي السياسي والقانوين  بصفة خاصة،العاملة  ولدى املرأة اجلزائرية

تمع املدين احمللي، واملهارات احلياتية لدى املرأة وواجب عضويتها يف مؤسسات اجمل
الدراسة اليت  هتوصلت إليوحقها يف املساواة يف اجملتمع احمللي، وقد جتلى ذلك عرب ما 

 قمنا بإجنازها حول املوضوع، حيث أثبتت جدوى دورها فيما يلي: 

                                                           
دراسة ميدانية -دور اإلذاعة المحلية في نشر ثقافة المواطنة لدى المرأة الجزائرية العاملةكنزة عيشور: لالستزادة:   1

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، غري منشورة، إشراف: أ .د/ عبد العايل دبلة،  ،ببعض ثانويات مدينة سطيف
 .2012-2011بسكرة، –ختصص: علم اجتماع االتصال والعالقات العامة، جامعة حممد خيضر 



 

 

244 

 تعريف املرأة اجلزائرية حبقوقها الدينية واالجتماعية والقانونية والسياسية 

 ة على العمل واالستقالل االقتصادي.تشجيع املرأة اجلزائري 

  حتفيز املرأة اجلزائرية على تفعيل دورها يف جمال املشاركة السياسية عرب اختيار
 املمثلني عرب عملية التصويت.

  متكني املرأة اجلزائرية من االستفادة من االستفادة من الربامج اإلذاعية السيما
 الرتبوية والسياسية.

 يل مشاركتها السياسية يف جمال العضوية ضمن التنظيمات متكني املرأة من تفع
 املدنية.

 
وهبذا تسهم اإلذاعة احمللية من خالل رسالة ترقية وتوعية املرأة اجلزائرية العاملة حبقوقها 

واجباهتا سواء يف األسرة أو اجملتمع، يف إحداث التكامل يف عملية التنمية الشاملة، و 
عمل املمكنة، واليت تساعد املرأة اقتصاديا واجتماعيا واندماجها ضمن كافة جماالت ال

واملسامهة يف بناء  وتعليميا، حىت تكون هلا الفرصة الكاملة يف التعبري عن نفسها،
 جمتمعها من خالل إدماج جهودها ضمن برامج التنمية الوطنية الشاملة.

 
 خاتمة:

يف الدولة اجلزائرية وهي مت استعراض ابرز النصوص واملواد اليت تقرها مصادر التشريع 
فيما خيدم حقوق املرأة اإلسالم، ميثاق األمم املتحدة والدساتري الوطنية باعتبارها، 

اجلزائرية ويكفل هلا املساواة مع الرجل، كما متت اإلشارة إىل أمهية وسائل اإلعالم 
ح عموما وخباصة اإلذاعة احمللية يف العمل على نشر منظومة هذه القيم واليت اصطل

على تسميتها بقيم املواطنة لتصري ثقافة متداولة بني الناس، وحمفزة على العمل هبا 
ومن خالهلا. وفيما يلي نطرح بعض املقرتحات اليت من شاهنا تفعيل الدور التوعوي 

 ملؤسسات التنشئة االجتماعية بصفة عامة:



 

 

245 

زيادة مع  ،تكثيف محالت التوعية بقضايا املواطنة لدى املرأة اجلزائرية -
 احلجم الساعي لربامج التوعية القانونية والسياسية للمرأة.

التعريف حبقوق وواجبات املرأة اجلزائرية من النواحي: الدينية والقانونية  -
 واالقتصادية والصحية بشكل حيقق الوعي املتكامل.

إبراز خصوصيات قيم املواطنة يف عالقتها خبصوصيات اجملتمع اجلزائري،  -
دود االختالف والتقاطع بني القيم اإلنسانية العلمية وبني مع بيان ح

 منظومة القيم اإلسالمية والعربية.
حتفيز التساند الوظيفي املتبادل بني مؤسسات اإلعالم داخل اجملتمع  -

وبني منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات التنشئة االجتماعية  ،احمللي
 األخرى.

 
 راجع المعتمدة:ـالم

 يم.رآن الكر ـالق

 الكتب -أوال

 .4555، لبنان، 6...، طالمرأة ماضيها وحاضرهاإبراهيم منصور الرفاعي عبيد:  .6
 .4554، عمان، 6، دار مكتبة الرائد للنشر، طالمواطنةإبراهيم ناصر،  .4
، المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة والحماية القانونيةتاج عطاء اهلل،  .6

 .4551امعية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجل
ة بين االتفاقيات الدولية والشريعة االسالمية والتشريع أحقوق المر خالد مصطفى فهمي: .2

 .4557دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  الوضعي،

سلسلة  'والديمقراطية ةإطار الليبراليتفعيل المواطنة في سامح سامي." ظيم.نعبد املسيح فلى  .0
 .4557القاهرة: األسرة واطنة عرب العمل االجتماعي والعمل املدين .مكتبةامل العلوم االجتماعية.
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 مركز دراسات الوحدة العربية، .مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطيةعلي خليفة الكواري،  .1
 .4552، بريوت ،4يف البلدان العربية، ط والدميقراطية املواطنة

 .4557القاهرة،  ، مكتبةمفهوم المجتمع المدنيعلي عبد الصادق:  .7

، اليازوري، عمان علوم االتصال في القرن الحادي والعشرينعبد الرزاق حممد الدليمي:  .9
4560. 

، األردن، 1، مكتبة اجلامعة، طالمدخل في االتصال الجماهيريعصام سليمان املوسى:  .5
4555 . 

دار هومة،  ،ة في الشريعة االسالمية والقانون الدوليأالحقوق السياسية للمر عمر حيياوي:  .65
 اجلزائر، دس.

، دار املعرفة اجلامعية، دراسات في علم االجتماع العائليغريب سيد امحد وآخرون:  .66
 م.6550اإلسكندرية، 

"، رؤية عامة لدور الجمعيات األهلية في تدعيم وتأصيل مفاهيم المواطنةجمدى عشم: " .64
املدين، مكتبة األسرة، القاهرة،  سلسلة العلوم االجتماعية، املواطنة عرب العمل االجتماعي والعمل

4557 . 
، دار املعرفة اجلامعية، علم االجتماع الديني ومشكالت العالم اإلسالميحممد أمحد بيومي:  .66

 .6557اإلسكندرية، 
، 6، دار الوفاء، طالمشاركة االجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالثحممد سيد فهمي،  .62

 4557اإلسكندرية، 
 .4555، القاهرة، 4دار الفجر، ط اإلعالم والتنمية الشاملة،اب، حممد منري حج .60

 .4556، لبنان ، 6، ط، عويدات-منذ البداية حىت أيامنا -ناي بنسادون: حقوق املرأة  .61
 :الرسائل الجامعية -ثانيا

-دور اإلذاعة المحلية في نشر ثقافة المواطنة لدى المرأة الجزائرية العاملةكنزة عيشور: .6
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، غري منشورة، نية ببعض ثانويات مدينة سطيفدراسة ميدا

إشراف: أ .د/ عبد العايل دبلة، ختصص: علم اجتماع االتصال والعالقات العامة، جامعة حممد 
 .4564-4566بسكرة،  –خيضر 
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 ثالثا: الملتقيات:
امللتقى الدويل  أشغال، مطبوعة ية عالقة؟تربية المواطنة، الديمقراطية، العولمة، أالعريب فرحايت:  .5

حول:العوملة والنظام الرتبوي يف اجلزائر وباقي الدول العربية، قسمي علم النفس وعلم االجتماع،  
، األول، العدد -بسكرة-جتماعية، جامعة حممد خيضرواال اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابكلية 

 .4550ديسمرب،

 :المجالت والجرائد الرسمية -رابعا
دورية تصدر عن قسم ، جملة املنتدى القانوين، "المواطنة تطورها ومقوماتها" :سني فرجيةح .6

 .4565، فريلأ، العدد السابع ،الكفاءة املهنية للمحماة
 6155-6051ه ،  6255، ذو احلجة عام 65رمسية، الثالثاء اجلريدة ال .4
هـ 6267ادي الثانية عام مج 6، األربعاء 16اجلريدة الرمسية، نص مشروع تعديل الدستور، عدد  .6

 م.6551أكتوبر  61املوافق ل 

 مواقع الكترونية -خامسا
1. http//www.tahawolat.com/cms/article.php. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالجزائر المشاركة النسوية في سوق العمل  
في الجزائر وإشكالية التوفيق بين االجتماعي المقاولة النسوية  

 واالقتصادي
 -مركز إبراهيم كبوبة نموذجا –التكوين المهني للمرأة الماكثة بالبيت  
 الدوافع والعوامل السوسيولوجية لعمل المرأة 
 صراع األدوار عند المرأة العاملة 
 المرأة في التعليم العالي الجزائري بين اإلصرار العلمي والمعوقات 
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 مقدمة:
عرف سوق العمل يف اجلزائر، عديد التحوالت يف السنوات األخرية، جلملة من  

هرم السكان، تأثري التوجهات االقتصادية على العوامل نذكر من بينها التغري يف 
سياسات التشغيل وبالتايل على توازن سوق العمل، ارتفاع عدد طاليب العمل وتأثري 

 .ذلك على مستويات البطالة
خاصة يف البعد املتعلق بالنوع  -ومن منطلق وجود تباين يف مؤشرات هذا السوق

عرفت املشاركة النسوية يف  -( االجتماعي ) اجلندر أو نوع اجلنس: إناث وذكور
جاء هذا املقال إلعطاء نظرة سوق العمل حتسنا يف السنوات األخرية، وبناءا عليه 

 وأهم مؤشراهتا يف اجلزائر.املشاركة  تلك حول خصائص
 
 تحديد المفاهيم:( 6
 ( سوق العمل: 6-6

 والوظائف، لنيالعام بني يوائمامليدان الذي  عرفته منظمة العمل الدولية على أنه :" 
العاملة  القوى تشكل فيما .عينيا يقايض أو أجر مقابل العمل تبادل جيري حيث أو

  .بالعاملني السوق ميدّ  الذي احليوي الزاد
 هو كما يقال، أو العاملة، القوى فيه تتشّكل الذي اإلطار حتديدا هو العمل وسوق
 باجتاهات بالضرورة تتأثر ةالعامل القوى لكن .العاملة القوى فيه تسبح الذي احمليط

اللـد.عبد الحليم ج  
 اعـم االجتمـم علـقس

 9سطيف -جامعة محمد لمين دباغين 
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 العمل سوق يتسم وال (العمل يف املنظمة غري السمة تنامي  العوملة )مثل العمل سوق
  6.عالقات القوة يف االقتصاد واجملتمع عموما يعكس بل باحلياد، ومؤسساته

 
 اليت االقتصادية التنظيمية املؤسسة يعرب عن": لالعم ويرى حسن احلاج أن سوق 

 العمل خدمات بيع فيها يتم أنه مبعىن والطلب عليه، العمل عرض افيه يتفاعل
 وهي خصائص، بعدة سوق العمل ومتتاز، العمل خدمات تسعري وبالتايل وشراؤها،

 ال العمل وظروف العامل، عن فصلها ميكن وال تباع وال تؤجر العمل خدمات أن
  9".واحلركة والطلب العرض قرارات تفسري يف السعر)األجر( عن تقل

 فيه تتفاعل الذي وبناءا على ما سبق ميكننا القول، بأن سوق العمل هو اجملال 
من  عملية التوظيف، يف -من بينها املشاركة النسوية –املؤثرة  العوامل خمتلف

األشخاص ) طاليب العملو أصحاب العمل )املستخدمني وأصحاب املؤسسات( 
 .(العمل عن يبحثون الذين

 :مفهوم البطالة( 1-2
األشخاص القادرين على  حالة عدم االستخدام اليت تشري إىل:"يشار إىل البطالة بأهنا

  3."الذين ليس هلم فرص عمل ساحنةالعمــل و 
كما تعرف كذلك على أهنا: "ظاهرة اجتماعية تعرب عن العمالة الناقصة، وتتجسد يف 

ان القادرين التفاوت بني العمل وسوق اإلنتاج، إذ تقوم على كون شرحية من السك
 4. على العمل وال جتد عمال هلا "

من  العاملة القوى نسبةويعرفها تقرير التنمية البشرية ملنظمة األمم املتحدة على أهنا: "
 عمال أو األجر مدفوع عمال ال متارس اليت فوق وما سنة 15 العمرية الفئات

 لقاء عمل عن احبث معّينة قامت خبطوات وقد ،للعمل جاهزة ولكنها للحساب اخلاص
  8.اخلاص" للحساب أو عمل أجر
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 إذا العمل عن عاطال الشخص يعتربوحبسب الديوان الوطين لإلحصائيات،   -
   1:التالية املواصفات فيه توافرت

 إجراء عند عمال ميلك ال، سنة 64 و 15 نيـب بالعمل له يسمح سنّ  يف يكون أن -
 الشخص الذي هو عمال ميلك ال الذي الشخص أن إىل ونشري اإلحصائي، التحقيق

 .التحقيق إجراء فرتة خالل واحدة ساعة ملّدة ولو عمال يزاول مل
 الالزمة باإلجراءات قام قد يكون أنه حيث العمل، عن حبث حالة يف يكون أن  -

 .منصب شغل على للعثور
)يقتصر األمر هنا على فئة  مبعىن أن البطالة هي حالة عدم وجود عمل لطالباته

، اإلناث يف اجلزائر( رغم الرغبة فيه والبحث عنه أي وجود نساء يدخلن يف قوة العمل
ولكنهن  ويبحثن عن العمل، رغنبأو سبق هلن العمل، يقادرات على العمل ال يعملن 

 .ال حيصلن عليه وبالتايل هن متعطالت عن ممارسة العمل
 قتصاديا:ا شطيناالن السكان تعريف (1-2

 والبطالة والعمالة اقتصاديا، السكان الناشطني بإحصائيات املتعلق يعرّفهم القرار    
 الذين اجلنسني من األشخاص مجيعبأهنم: "1982 يف اعتمد الذي الناقصة والعمالة
 نظم عرّفتها كما االقتصادية واخلدمات السلع إلنتاج العاملة باليد اإلمداد يوفرون
  3.حمدّدة" مرجعية فرتة زمنية خالل القومية واملوازين لحساباتل املتحدة األمم

 السكان من أما الديوان الوطين لإلحصائيات يف اجلزائر، فريى أن هذه الفئة  تتكون
 21-12العمل ) سن يف شخص شغل )كلّ  عن يبحثون الذين كذا  فعال املشتغلني

 عن ويبحث الستقصاءا فرتة خالل يشتغل قبل وال من يشتغل سنة( اشتغل أو مل
 5.عمل

 
يف ، ممن هن فئة السكان من اإلناثومما سبق نقصد بفئة اإلناث النشطات اقتصاديا 

أو هن بصدد البحث عن العمل وميتلكن القـدرة والرغبة يف  سن العمل، يعملن،
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الذي ميكنه املسامهة يف النشاط  -من اإلناث–أي تشمل اجلزء من السكان  ،العمل
 االقتصادي.

 
ما نذكر كذلك مفهوما أساسيا له عالقة بإبراز الفرق بني مشاركة اإلناث والذكور ك

 الفروقات «فهو االجتماعي( النوع) جلندريف النشاط االقتصادي، أو ما يعرف با
 بالوقت تتطور اليت املكتسبة واألدوار والرجال النساء بني والعالقات االجتماعية

 ،جملتمعا سريورة يف ومكتسبة اجتماعيا مبنية القةالع ذهـوه رى،ـألخ ثقافة من وختتلف
كما يعرف كذلك: "الدور االجتماعي واملكانة ، 2"للتغري وقابلة حمتواها يف خاصة هي

االجتماعية والقيمة املعنوية الذين حيملهم الفرد يف جمتمع ما، واملرتبطون بكونه ذكرا 
 63أو أنثى".

 
 :الخصائص الديمغرافيا لسكان الجزائر( 0

عرف النمو السكاين يف اجلزائر تطورات عديدة منذ االستقالل، إذ انتقل التعداد 
، 1512نسمة( يف 22.112.000إىل )1522نسمة( يف  12.052.000السكاين من )

 66نسمة( 22.212.000إىل ) 2011ووصل يف 
موزعة كالتالي 69نسمة 276 114 39بلغ تعداد سكان اجلزائر حوايل، 9364 فيو 

مليون نسمة يف  10.1صل إىل وو ، (62.363.669( و)إناث:62.536.614)ذكور:
-11مع تسجيل تراجع فئة السكان يف سن النشاط االقتصادي )، 632012جانفي 

 2012( مابني %22.2( إىل )%21سنة( يف هرم سكان اجلزائر، إذ انتقلت من ) 15

 .642011( يف %22.1لتصل إىل )، 2012و
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 : (9366 – 6211)  تعداد سكان الجزائرر : تطو (  36) جدول رقم  
التعداد بحسب 

 الجنس
5722 5792 5782 5772 6112 6155 

ذكور تعداد ال
 )باآلالف(

6 073 8 130 11150 11110 12511 11125 

ناث تعداد اإل
 )باآلالف(

6 023 8 320 66399 64351 61811 65635 

جمموع السكان 
 )باآلالف(

12 
096 

16 
450 

22112 21122 22111 22212 

 .21، ص 2011اجلزائر، ، 9366-6219حوصلة إحصائية الديوان الوطين لإلحصائيات: :  المصدر
 :9364و 9335توزيع سكان الجزائر بحسب الجنس والفئة العمرية في (: 39جدول رقم ) 

 

 المجموع
9335 

 المجموع
9364 

 إناث ذكـور إناث ذكـور الفئات العمرية
سنوات 00-01 165 203 2 749 326 2 914 529 4 336 685 1 642 785 1 978 470 3  
سنوات 01-05 304 760 1 022 868 1 326 628 3 076 441 1 332 507 1 408 948 2  
سنة 10-11 684 441 1 337 510 1 021 952 2 819 624 1 757 693 1 576 318 3  
سنة  842 572 1 433 639 1 275 212 3 095 817 1 122 879 1 217 696 3 15-11  
سنة  049 779 1 565 841 1 614 620 3 054 896 1 495 925 1 549 821 3  21-20  
سنة  077 892 1 537 920 1 614 812 3 458 716 1 956 755 1 414 472 3  25-21  
سنة  621 762 1 722 796 1 343 559 3 564 380 1 869 397 1 433 778 2  31-30  
سنة  951 431 1 308 452 1 259 884 2 307 192 1 750 183 1 057 376 2  35-31  
سنة  444 213 1 776 205 1 220 419 2 531 024 1 168 021 1 699 045 2  41-40  
سنة  328 048 1 225 040 1 552 088 2 380 824 312 829 692 653 1  45-41  
سنة  812 847 528 846 340 694 1 160 673 935 691 095 365 1  51-50  
سنة  118 685 870 693 988 378 1 923 522 608 555 531 078 1  55-51  
سنة  293 535 232 559 525 094 1 361315 886 359 201 721  61-60  
سنة  695 363 208 359 904 722 472 320 808 319 280 640  65-61  
سنة  601 296 688 285 289 582 228 259 068 252 296 511  71-70  
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سنة  963 231 044 217 007 449 485 184 061 184 546 368  75-71  
سنة  507 151 881 143 388 295 670 94 749 94 419 189  81-80  
سنة و أكرب  658 95 038 94 696 189 134 71 060 63 194 134  85 

 اجملموع 112 313 19 164 801 19 276 114 39 007 090 17 578 500 17 585 590 34
  ,2014 Algérienne Démographie:  Office National des Statistiques (2014):  urceSo

la Direction Technique chargée des statistiques de Population et de l’Emploi, Alger, 

Mars 2015, p.08 
  

هلرم ملالحظة األولية من هذا اجلدول، توضح لنا منو نسبة متثيل النسوي يف اا       
 إذالعام للسكان(،  باإلحصاء)املرتبطني  2011و 2001غرايف يف اجلزائر ما بني و الدمي

، وجدير ماليني نسمة( 02بأكثر من )  تعداد املواليد من اإلناث زيادة تقدرعرف 
 العمل بتأثريه يف سوق يف تأثري له غرايفو الدمي النمو معدل باالنتباه، التذكري إىل أن

 السوق. هذه إىل اجلدد بالوافدين تعلق ما خاصة النشيطة، يةالسكان القوة حجم
 
 :العمل بالجزائر سوق في المرأة لمشاركة الرئيسية المؤشرات( 3

 القصري املدى يف دقيقة مواصفات تقدمي و لتأمني ضرورية العمل سوق بيانات تعترب
 ركةاملشا) العرض جانب على الرتكيز يكون دائماو ل، العم سوق حول واملتوسط
 العمالة على الطلب أيضا و (...النشطني غري األفراد العاملة، القوى الفعلية،

 (.الشاغرة املناصب)
 التشغيل خطط ووضع تطوير عملية وتساعد تساهم والبيانات اإلحصائيات هذه 
نوعية  وختتلف السياسات هذه ومراقبة توجيه كذا هلا، املناسبة االقتصادية السياساتو 

، عليها احلصول طريقة أيضا وختتلف آخر إىل بلد من العمل سوق يف اإلحصائيات
 املؤسسات بني التنسيق وانعدام غياب هو النامية الدول يف مشرتك عامل أغلب وجند
 حول واالستشرافية التحليلية القدرات نقص كذاو  .وتأطره العمل سوق تنظم اليت

 البيانات منتجي بني كبرية اهلوة فنجد الدول، هذه يف العمل سوق مستقبل
 68.ومستعمليها
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 قيم االقتصاديةبال تطوره يرتبط رأةامل عمل أناجلزائر، ميكن القول  وبالعودة إىل
، وقد عرفت املشاركة النسوية يف عمومه يف السائدة يف اجملتمع اجلزائري واالجتماعية

اء عديد التطورات والتحوالت منذ االستقالل، سو  -مبختلف أبعاده –سوق العمل 
ما تعلق منها بالنشاط االقتصادي، معدالت البطالة لدى اإلناث وتوزيعها حبسب 

  املستوى الدراسي واملؤهل العلمي.
سجل عدد النساء العامالت تطورا ملحوظا بفضل العديد من اإلجراءات اليت فمثال 

 فعارت إذ" اختذت من أجل توفري مناصب الشغل وترقية إدماج املرأة يف مسار التنمية،
مرات مقارنة مبعدل النمو اإلمجايل للسكان  02 الناشطات النساء معدل منو

الناشطني، بسبب تعميم التعليم اإلجباري الذي مسح لعدد كبري من النساء من 
  61". الدراسة

  السكان الناشطين اقتصاديا:( التمثيل النسوي في فئة  3-6 
نسمة مع  11.522.000يا ، بلغ حجم السكان الناشطني اقتصاد2011يف سبتمرب

من إمجايل هذه  (%62.4)أي ما يعادل  9.363.333حجم الفئة النسوية الذي بلغ 
سنة فأكثر  11الفئة، وبلغت نسبة النشاط االقتصادي لدى السكان البالغني 

لدى الذكور ( %22.1( وتتفاوت هذه النسبة حسب اجلنس لتبلغ ) 11.1%)
ة سوق العمل خالل هذه املدة بارتفاع حجم ، ومتيزت وضعيلدى اإلناث (%61.4)و

( شخصا، ترجع 125.000ما يعادل )( %01.2السكان الناشطني اقتصاديا بنسبة )
 63أساسا إىل ارتفاع حجم الفئة املشتغلة وفئة الباحثني عن العمل يف آن واحد.
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شاط : توزيع فئة السكان الناشطين اقتصاديا بحسب الجنس وطبيعة الن (33)جدول رقم 
 :9368في الجزائر خالل سبتمبر 

 المجموع
 التوزيع حسب الجنس                                

 المجموع إناث ذكور التعداد     
 السكان المشتغلون حاليا 10.594.000 1.934.000 8.660.000
 أرباب عمل و مستقلون 3.042.000 368.000 2.674.000
 أجراء دائمون 4.542.000 1.017.000 3.525.000
ومتربصون  متعاقدون 2.855.000 508.000 2.347.000  
 المستفيدون من مساعدات عائلية 1.550.00 41.000 1.140.00
 البطالون 1.337.000 384.000 954.000

 السكان النشيطون اقتصاديا  حاليا 11.932.000 2.317.000 9.614.000
 (%)نسب البطالة  11,2 16,6 39,9
 (%المشاركة في النشاط االقتصادي )  ةنسب 41,8 16,4 66,8

Source : ONS (2015) : Activité, Emploi & Chômage En Septembre 2015, la 

Direction Technique chargée des Statistiques de la Population et de l’Emploi, Alger, 

Décembre 2015, p.04. 
 

 السكان المشتغلين:فئة   ( التمثيل النسوي في3-9     
( شخصا أي 10.151.000أما فيما خيص إمجايل السكان املشتغلني، فقد بلغ )   

( من إمجايل السكان، يشكل حجم الفئة العاملة النسوية %22.1بنسبة )
من إمجايل اليد العاملة وفيما خيص نسبة  (%65.3 )، ما ميثل ( مشتغلة6.234.333)

لسكان املشتغلني على إمجايل عدد السكان البالغني هي حاصل نسبة ا –العمالة 
، إذ وصلت 2011فقد شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة بعام  -سنة فأكثر 11
وطنيا، وتعود هذه الزيادة إىل االرتفاع املعترب لنسبة العمالة لدى النساء  (%22.1)إىل

 65خالل نفس الفرتة. (%12.2)إىل  (%12.2)  اليت انتقلت من
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توزيع فئة السكان المشتغلين بحسب الجنس وقطاع النشاط خالل  (:01)  جدول رقم
 :9368سبتمبر 

 الجنس                      اإلناث الذكور المجموع
 التعداد % التعداد % الكلي  التعداد % قطاع النشاط

08,7 917.000 10,0 866. .000  الفالحة 52.000 02,7 
 الصناعة 349.000 18,1 1.028.000 11,9 1377.000 13,0
 البناء واألشغال العمومية 35.000 01,8 1.741.000 20,1 1776.000 16,8
الخدمات -التجارة  1.498.000 77,5 5.026.000 58,0 6524.000 61,6  
 المجموع 1.934.000 100 8.660.000 100 10594.000 100

 
يف القانوني لقطاع النشاط توزيع فئة السكان المشتغلين بحسب التصن : (05)جدول رقم 

 :9368 سبتمبرخالل 
 الجنس                      اإلناث الذكور المجموع

 التعداد % التعداد % الكلي  التعداد % قطاع النشاط     
42,0 4.455.000 37,1 3.214. .000  القطاع العمومي 1.240.00 64,1 
 القطاع المختلط -طاع الخاصالق 693.000 35,9 5.446.000 62,9 6.139.000 58,0
 المجموع 1.934.000 100 8.660.000 100 10594.000 100

Source : ONS (2015) : Activité, Emploi & Chômage En Septembre 2015, la Direction 
Technique chargée des Statistiques de la Population et de l’Emploi, Alger, 
Décembre 2015, p.04 

 
من ( %21.2ظهر نسب اجلداول السابقة، هيمنة قطاع اخلدمات الذي يشغل )ت

مث قطاعي ( %12.1إمجايل اليد العاملة يليه قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة ) 
أما حبسب التصنيف القانوين لقطاع النشاط (، %01.2و)( %12الصناعة والفالحة ـ )

املختلط بينهما(، نالحظ متركز معظم  ) القطاع العمومي، القطاع اخلاص، القطاع
ـ األمر الذي ميكن (%21.1النساء املشتغالت يف القطاع العمومي بنسبة تقدر ب)

اليت ربطه بتناسب الوظائف يف هذا القطاع مع خصائص اإلناث وكذا االمتيازات 
فالقانون األساسي للوظيفة العمومية الذي ينظم سري العمل يف هذا القطاع،  يوفرها،
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  املؤسسات واإلدارات يف نشاطهم  ميارسون الذين خيضع ألحكامه املوظفنيو 
العمومية دون متييز بني اجلنسني، بل تضمن مواد تتناسب وخصائص املرأة العاملة، 

 62يلي: منه، وتضمنتا ما 211و 213نذكر على سبيل املثال: املادتني 
  وفقا  أمومة  عطلة  من ةوالوالد  فرتة احلمل  خالل  املرأة املوظفة  تستفيد "

  انتهاء  من تاريخ  ابتداء  احلق ؛املرضعة للموظفة " كما أن  ." للتشريع املعمول به
  خالل  يوم  كل  األجر  مدفوعيت  التغيب ساعتني يف األمومـة وملدة سنة  عطلة
األشهر   خالل  يوم  كل األجر  مدفوعة  واحدة  وساعة  ،أشهر األوىل  الستة
 القانونبقوة  االستيداع على اإلحالةكما تستفيد الزوجة املوظفة من   .املوالية الستة

 ."سنوات مخس عنعمره  يقل طفل برتبية للسماح هلا
 

وفيما خيص النشاط االقتصادي، فقد أشارت نتائج اإلحصاء االقتصادي األول 
موع ( ذكر من جم251.022( امرأة مقابل )50.221يف اجلزائر، إىل وجود ) 2011

( شخصا على رأس املؤسسات االقتصادية مت إحصاؤها، وعن جماالت 111.251)
 93توزيع تلك النساء املسريات، فقد جاءت على النحو التايل:

يف العاصمة، ( %12.1من التعداد يرتكز يف الوسط مشال اجلزائر: )( 21.2%) -
ملناطق احلضرية ( يرتكزن يف ا%10.2) -، يف تيزي وزو (%01.2)يف وهران،  (02.2%)

لدى الذكور يف تلك ( %52.1و) ( %15.2يف املناطق الريفية يقابلها )( %02.5مقابل )
 املناطق.

 :( مستويات البطالة لدى اإلناث3-3
رغم التحسن املسجل يف مشاركة املرأة اجلزائرية يف سوق العمل خالل األعوام األخرية 

  -وى العاملة صغرية مقارنة بالذكوربصفة عامة، إال أن نسبة اإلناث من إمجايل الق
، ويتضح األمر من خالل مقارنة مؤشرات البطالة لدى -كما أشرنا إىل ذلك سابقا

شخصا مبعدل بطالة يقدر  1.222.000النوعني، إذ بلغت فئة البطالني حجما يقدر بـ 
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لدى الذكور مقابل ( %05.5)على املستوى الوطين، وحبسب اجلنس: ( %11.2بـ)
امرأة بطالة، علما ( 211.000وبتعداد بلغ ) (%12.2ذا املعدل لدى اإلناث )ارتفاع ه

، ) (%12: 2012أن نسب بطالة اإلناث يف اجلزائر جاءت على النحو التايل: )
(، وهي نسب أعلى مما سجل عند الذكور، ويف 11.2%: 2011)(، % 12.2: 2012

إىل ارتفاع  2001ها عام هذا الصدد أشارت املنظمة الدولية للعمل يف احد تقارير 
أعداد النساء الالئي يدخلن إىل أسواق العمل يف العامل ككل، إال أهنن يعانني من 
ارتفاع معدالت البطالة بينهن، ما يطلق عليه " تأنيث البطالة" الذي يعين عدم 
حصول املرأة القادرة على العمل والراغبة فيه والباحثة عنه، على منصب عمل، 

البطالة لدى حامالت الشهادات اجلامعية يف اجلزائر، إذ بلغت  ويالحظ ارتفاع
  .( امرأة211.000( من إمجايل )151.000تعدادهن )

 
 :9368توزيع السكان البطالين بحسب الجنس والتعداد  في الجزائر ( 02)  جدول رقم

 % المجموع % ذكور % إناث الفئة العمرية
سنة 93أقل من   19.333 43,1 118.333 38,1 136.330 38,8 

سنة  24-23 116.333 45,7 266.333 23,5 382.333 27,6 
سنة   22-28 141.333 25,4 249.333 15,9 389.333 18,4 
سنة   34-33 61.333 13,2 137.333 38,9 198.333 39,9 
سنة  32-38 26.333 37,5 69.333 35,3 95.333 35,8 
سنة   44-43 18.333 37,0 46.333 34,1 64.333 34,6 
سنة   42-48 3000 31,7 30.333 33,0 33.333 32,8 
سنة  54-53 / / 25.333 32,9 25.333 32,5 
سنة  52-58 / / 14.333 33,0 14.333 32,7 

 11,2 1.337.000 19,9 954.000 16,6 384.000 المجموع العام
Source : ONS (2015) : Activité, Emploi & Chômage En Septembre 2015, la 

Direction Technique chargée des Statistiques de la Population et de l’Emploi, Alger, 

Décembre 2015, p.05 
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 اتمة:ـخ
النساء  كةدفت هذه الدراسة تسليط الضوء على المؤشرات الحالية لمشارـه

من أجل  العاملة النسويةوى ـللق ساسيةالسمات األإبراز و، جزائريالل العم سوقفي
 املنظورين من بالغة أمهية هذه األخرية تكتسبتلك املشاركة، إذ واقع  صد وحتليلر 

كما أشرنا   السكانعدد  نصف حوايل متثلاجلزائرية  فاملرأة، واالجتماعي االقتصادي
 رفعلتنمية االقتصاد الوطين و  وسيلة العاملة القوى يف تهاكمشار  وتعترب ،إىل ذلك آنفا

والرفع  األسر مليزانيات دعم من ةكاملشار  هذه تتيحه ما عرب للسكان، املعيشي املستوى
  . من معدالت االدخار واالستهالك

  
التقدم   من مفالرب غوقد عرفت هذه املشاركة، عديد التطورات يف السنوات األخرية، 

سوق العمل بسبب ارتفاع املستويات التعليمية النساء في  جمال مشاركةفي  امللحوظ
يف التوظيف والعمل التمييز  أشكال كل من املرأة ومحاية اجلنسني بني ةاملساوالديهن و 

 املواطنني كل مساواة ضمان املؤسسات تستهدف" :31املادةكما تربزه   –
 اإلنسان شخصية تفتح تعوق العقبات اليت بإزالة والواجبات احلقوق يف واملواطنات

 واالقتصادية واالجتماعية السياسية احلياة يف الفعلية اجلميع مشاركة دون وحتول
في واضحة على مستوى املشاركة  ما تزال االجتماعيإال أن فجوة النوع  -"والثقافية

ئة ـالبيشهدته  يضاف إىل ذلك ماومعدالت البطالة والتشغيل،  العاملة القوى
اليت تعد  –بسبب اخنفاض أسعار احملروقات تارتدادامن  ،يف اجلزائر ةالقتصاديا

 حمدوديةالنمو و معدليف  اخنفاضوما تبعها من  -ملداخيل اجلزائر املصدر الرئيسي
 ل، وبالتايل تأثر سوق العمل هبذه املعطيات.فرص العم
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 ملّخص:
هو املقاولة الّنسوية؛ من خالل إبراز األمهية و تتناول املداخلة احلالية موضوع هاٍم جّدا 

 اإلسرتاتيجية للمقاولة عموما واملقاولة الّنسوية بشكل خاص، والّدور احملوري الّذي
 ميكن أن تلعبه يف الّتنمية االجتماعية واالقتصادية.

 
ونتيجة خلصوصية اجملتمع اجلزائري احملاِفظة ونظرته الّسلبية للمرأة العاملة واملقاولة 
خصوصا، واجلهود املبذولة من طرف الّدولة إلجناح فكرة املقاولة النسوية، جند العديد 

ال، مع توضيح ما ميكن هلا تقدميه من من العوامل املعيقة لنجاح املرأة يف هذا اجمل
 تضحيات خاصة إذا كانت متزّوجة.

 
ليتم يف األخري طرح مجلة من الّتساؤالت اليت تعرّب عن بعض الثّنائيات املتناقضة؛ من 
خالل ما تتطّلبه املقاولة من خصائص يف املرأة، وما يتطّلبه منها الّتفاعل السوّي يف 

 ، يف ظّل العادات والّتقاليد واألعراف الّسائدة.حميطها األسري أو االجتماعي
 

 املقاولة، املقاولة الّنسوية، املرأة املقاولة.الكلمات المفتاحية: 
 مقدمة:

ال خيفى على أحد أّن املرأة نصف اجملتمع، وهي مدرسة كما يقول الشاعر إذا 
 قطعها أعددهتا أعددت شعبا طيب األعراق، فال خيفى أيضا األشواط الكبرية اليّت 

بلخيري مراد د.  
 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريريج.

 شناف خديجة د.
9جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة  
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الّتشريع الّنسوي يف العامل عموما، ويف اجلزائر بشكل خاص، واملكتسبات العديدة اليت 
 حّققتها املرأة اجلزائرية على مجيع األصعدة.

 
فنتيجة اإلرادة الّسياسية، وكذا نضال احلقوقيات وغري ذلك من العوامل، نرى املرأة 

مكاهنا، اشتغلت يف املستشفى،  تقتحم جماالت خمتلفة، فبعدما كان املنزل واملطبخ
املدرسة، املصنع... ليمتد ذلك إىل مشاركتها يف خمتلف اهليئات النيابية، وذلك 
بكفالة من الّدستور، واملالِحظ واملتتِبع للشأن السياسي اجلزائري يعلم ذلك، والّدليل 

ومتثيل املرأة  هو اجمللس الّشعيب الوطين وجملس األّمة، وخمتلف اجملالس البلدية والوالئية
 فيها.

 
لقد كان للّتعليم بالغ األثر يف حترير املرأة اجلزائرية، من قيود اجلهل والّتبعية الفكرية 
للّرجل ومع منحها احلّق يف العمل املأجور مثلها مثل الّرجل، فقد حتّققت هلا أوىل 

ره، خطوات االستقاللية االقتصادية، لتصبح كيانا مستقال بذاته ميتلك زمام أمو 
وأصبح هلا هامش من احلرّية يف اختاذ القرارات املختلفة على صعيد العمل أو على 
صعيد األسرة. لتصبح بذلك منافسة له لدرجة أنّه توّلدت لديه الغرية، اخلوف واحلقد 

الّذين يرون أّن مكاهنا الطّبيعي هو  -أو على األقل أغلبية الّرجال –أو الكره للمرأة 
األساسية هي رعاية شؤون البيت وتربية األوالد وأداء واجباهتا املنزل، ووظيفتها 

 العاطفية فقط.
 

وإذا كان هذا رأي الّرجال يف مسألة عمل املرأة فكيف يكون إَذا تكّلمنا عن املقاولة؟ 
إذ ال شّك أنّه سيكون أشّد معارضة، خاصة إذا علمنا أّن املقاولة تتطّلب مجلة من 

مّهها التفرّغ للعمل املقاواليت الّذي يكون غالبا على الّشروط واخلصائص، لعّل أ
حساب الواجبات األسرية واملهمات البْيتية، أي الّتضحية بأمور يراها اجملتمع والّرجل 

 حكرا  على املرأة.
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وجند اجلزائر تسعى إىل متكني املرأة يف العديد من جماالت احلياة؛ من خالل 
 هلا، وما يهّم يف هذه الورقة البحثية هو الّتمكني الّتشريعات واحلماية والّدعم الكبري

االقتصادي هلا، من خالل خمتلف آليات الّدعم إلنشاء مشاريعها اخلاصة هبا، دون 
متييٍز بني املرأة املدنية أو الرّيفية، وذلك ألغراض الّتنمية املستدامة، وبالّتايل فقد فتحت 

املقاولة، ضمن بيئة اجتماعية، ثقافية هلا اجملال على مصراعيه أمام املرأة خلوض جتربة 
خصوصيتها، وضمن نسق من األعراف والتّقاليد ال يشّجع دائما على مثل هذا 

 التوّجه. 
 
 المقاولة الّنسوية محاولة ضبط المفهوم:-6
 

عّرف "بيزو" املقاولة الّنسوية على أهّنا: "العملية اليّت من خالهلا تقوم امرأة أو جمموعة 
نشاء واستغالل املوارد االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك املادية واملالية نسائية بإ

من خالل هذا  1بطريقة منّظمة لتوفري الّسلع أو اخلدمات للّسوق لتحقيق الرّبح".
الّتعريف ميكن احلكم بأنّه قاصر نتيجة مشوله وعدم قدرته على حتديد فكرة املقاولة 

ن الّتداخل بني هذا الّتعريف وتعريف املؤّسسة، بطريقة واضحة، إذ نالحظ نوعا م
حيث يرّكز على فكرة الّتنظيم اليّت تعترب من خصائص التّنظيمات واملؤّسسات، رغم 
 أّن املقاولة ال تتطّلب مستو ى عاٍل من الّتنظيم والتخّصص وتقسيم العمل وغري ذلك.

 
ء كانت لوحدها أو رفقة وهناك من عّرف املرأة املقاولة على أهّنا: "كّل امرأة سوا

شريك أو أكثر، أّسست أو اشرتت أو حتّصلت على مؤّسسة عن طريق اإلرث 
فتصبح مسؤولة عليها ماليا، إداريا، واجتماعيا، كما تساهم يف تسيريها اجلاري كما 

                                                           

1. AMIR MOILIM Romayssoiou:¨L’Entreprenariat Féminine aux Comoros, des 

Opportunités a Exploiter pour le cas de l’ile de Ngazidja¨, les 5es Journées 

Scientifiques Internationales sur l’entreprenariat, ¨L’Entreprenariat des Femmes: 

l’Importance, les Opportunités et les Obstacles¨, Université M
ed

 KHIDER, Biskra, 

28-29-30 Avril, 2014, p4. 
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أهنا شخص يتحّمل املخاطر املالية إلنشاء أو احلصول على مؤسسة، وتديرها بطريقة 
يف هذا  1يق تطوير منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة".إبداعية وذلك عن طر 

التعريف أيضا ميكن القول بأنّه خيلط بني مبدأ اهلادفية؛ الّذي يعترب أساسيا يف إنشاء 
املقاولة، وكأّن املرأة جتد نفسها أمام واقع مزرٍ، جيربها على إدارة وتسيري إرث مرتوك 

ا عنها، بعدما  من األب أو األم أو الزوج أو حىّت االبن، و  تصبح أمام املخاطرة رغم 
كانت تقوم بواجباهتا املنزلية أو األسرية أو حىّت يف جمال العمل، وقد ال تكون راغبة 

 يف ذلك )أي حتّمل مسؤولية الرتّكة(.
 

أّما "جان هالداي كوجلني" فريى أّن املرأة املقاولة هي: "املرأة اليت ختتار إنشاء 
تقوم بتنظيمه وإدارة مواردها اخلاصة، وتتحّمل املخاطر حلساهبا اخلاص مشروعا، و 

وهذا الّتعريف أكثر تركيزا  2املالية الكامنة يف القيام بذلك، على أمل كسب الرّبح".
مقارنة بالتعريفني السابقني حيث يضع يف احلسبان حرية إنشاء املشروع أو املؤّسسة 

دهتا الواضحة يف إدارة، تنظيم وحتّمل يف يد املرأة، حيث يعتربه نابعا من ذاهتا، مع إرا
املخاطر اليّت ميكن أن تواجه مشروعها خاصة ماليا وكّل ذلك بغرض الرّبح وتعظيم 

 الفوائد.
كما جند من يعرّفها تبعا للخصائص اليّت جيب أن تتوافر يف املرأة املقاولة، وقد وقع 

ة اليّت تتمّتع بروح املبادرة، اختيارنا على التّعريف الّتايل: "املرأة املقاولة هي املرأ

                                                           

دية ، رسالة ماجستري غري منشورة يف العلوم االقتصا"التوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائر"منرية سالمي: . 1
 .22، ص2002/2001ختصص تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

2. Jeanne Halladay COUGHLIN: ¨The Rice of Women Entrepreneurs, People, 

Processes and Global Trends¨, QUOROM BOOKS, First Published, London, 

2002, p5.  
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املخاطرة، حتّمل املسؤولية، التعامل مبرونة ومهارة يف التنظيم واإلدارة ومتتلك ثقة يف 
  1قدراهتا وإمكاناهتا وهدفها النجاح والتفّوق".

 
مما سبق ميكن القول بأّن جمموع الّتعريفات تّتفق على جمموعة من املتغرّيات اليّت 

 ولة الّنسوية، منها:يشملها مفهوم املقا
 .أن تكون امرأة متارس العمل املقاواليت 
 .أن تتمّتع باالستقاللية يف تسيري شؤون املقاولة 
 .أن تكون طريقة اإلنشاء مبتكرة 

 
وتأسيسا على ما سبق، ميكن صياغة التعريف اإلجرائي التايل للمقاولة النسوية فحواه 

ية لصاحلها، ومتتلك كّل املؤّهالت أهّنا:" كل امرأة أنشأت مقاولة بطريقة إبداع
لتسيريها، وهلا القدرة على تدبري واستغالل املوارد املادية واملالية والبشرية، الّضرورية 

 إلجناح مشروعها؛ عن طريق استغالل كّل الفرص املتاحة لتحقيق الرّبح".
 متى نسّمي مشروعا ما مقاولًة؟: -9

 2املشروعات املقاوالتية منها:جيب توافر مجلة من الّشروط واخلصائص يف 
إىل االستثمار فيه  -أو صاحبته-وجود رأمسال معقول وميل لدى أصحابه  -

 واإلبداع واالبتكار مع رغبة ذاتية يف اإلشراف املباشر على تلك األموال.
امللكية الفردية أو العائلية أو الشراكة احملدودة؛ حيث أّن قلة رأس املال يسمح  -

 مشروعات تتماشى وقدراهتم. لألشخاص امتالك
 مدير املقاولة هو صاحبها )مالكها أو مالكتها(. -

                                                           

"، رسالة ماجستير غير منشورة في علم اجتماع تنمية وتسيير المرأة المقاولة في الجزائرة: "شلوف فريد. 1
 .12، ص2001/2005الموارد البشرية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

"، مجلة االقتصاد آفاق االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرناجي بن حسين: ". 2
 .51  50، ص ص2001، 2والمجتمع، ع
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 قّلة التدرّج الوظيفي، نتيجة قّلة العاملني فيها. -
 املرونة؛ حيث أّن املقاولة هلا القدرة على التكيف مع املتغريات البيئية. -
 
 اقتصادية:-دور المقاولة في التّنمية السوسيو -3

يف اجملتمعات واالقتصاديات املعاصرة دور ا هاّما يف الّتنمية على تلعب املقاولة 
 1الّصعيدين االجتماعي واالقتصادي، من خالل مسامهتها يف:

 امتصاص البطالة وإنعاش االقتصاد. -
إمداد املؤسسات الكربى ببعض مكونات العملية اإلنتاجية، أو ما يُعرف  -

 باملناولة.
 والّتكنولوجيا احمللية ما يزيد من القيمة املضافة.االستخدام األمثل للخامات  -
 تنمية وتطوير املهارات اإلدارية والفنية واإلنتاجية والّتسويقية. -
 كما تثّمن املبادرات الفردية، وتدّعم روح االبتكار والّتجديد.  -
حتّد من الفقر، وذلك بإجياد مصادر للدخل؛ حيث تعترب العديد من  -

ّن العمل املستقل هو الوسيلة املميزة لتشغيل الّشباب، احلكومات الغربية أ
وحتسني وضع املرأة يف اجملتمع واخلروج من دائرة الفقر. وعليه من الضروري 
تقدمي كافة التسهيالت والّدعم املناسب إلجناح واستمرارية املقاولة؛ من 
خالل السعي إىل تطعيم رأس املال بالكفاءات والقدرات اإلبداعية 

 كارية مبا حيقق التنمية املنشودة.واإلبت
والنقطة األهّم هي متكني املرأة كأم وربة بيت يف زيادة مسامهتها يف األنشطة  -

 االقتصادية، ما يساهم يف تنمية األسرة واجملتمع.
 
 

                                                           

 .12  11. شلوف فريدة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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 العوامل المؤثرة على إنشاء المقاولة الّنسوية الجزائرية:-4
ية، الدينية يف التأثري على العمل تتضافر العديد من العوامل االجتماعية، الثّقاف

املقاواليت للمرأة، فبعدما كان دور املرأة حمصورا يف العمل املنزيل ومساعدة الّرجل يف 
تسيري شؤون البيت واملزرعة أو ما يعرف باالقتصاد املنزلني لتمتد إىل العمل احلريف،  

وخمتلفة متاما  كاخلزف والفخار، مث اخلياطة واحلياكة وغريها، جاءت مرحلة جديدة
عن سابقاهتا حني انتشر العمل الصناعي يف الدول األوروبية، وما أفرزه من طغيان 
للقيم االقتصادية على القيم االجتماعية، اليت كانت حتكم اجملتمعات البسيطة 
)حسب دوركامي(، وبعد ظهور وانتشار اجملتمعات املركبة أو املدن بتعبري آخر وظهور 

العمل على خمتلف فعاليات اجملتمع، وبعد ما شهده العامل من تغري احلاجة إىل تقسيم 
على مجيع األصعدة وخنّص بالذّكر هنا احلربني العامليتني األوىل والثانية، وظهور احلاجة 
امللحة إىل املرأة يف خمتلف جماالت العمل نتيجة القصور الذي شاب اقتصاديات 

 اد كبرية من الّرجال يف احلروب.الّدول األوروبية وأمريكا؛ بعد فقدان أعد
 

لقد كان للمرأة دورا كبريا يف احلفاظ على األوضاع االقتصادية املتوازنة يف تلك الدول؛ 
حني خاضت جتربة العمل الصناعي، التمريض، التعليم...وغريها، بعدما كانت هذه 
 الوظائف حكرا على الرجال، باعتبار أهنا تتطلب بنية مورفولوجية خاصة )حسب

 فريدريك تايلور(، كما أّن خروج املرأة للعمل كان يلقى رفضا اجتماعيا كبريا.
 

اليّت هلا تأثري مباشر على  مجموعة من العواملوسنقوم يف هذه املداخلة بالرتكيز على 
العمل املقاواليت للمرأة عموم ا سواء يف اجملتمعات املتقّدمة أو الّنامية وخاصة منها 

 العربية:
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وتتجّلى هذه العوامل يف النواحي النفسية والعقلية واجلسمية  1خصية:عوامل ش-أ
للمرأة املقاولة، وكما أشرنا يف الّتعريف جيب توافر جمموعة من اخلصائص، فالبد أن 
تكون هلا الشجاعة والقدرة على املخاطرة وحتّمل املسؤولية، إضافة إىل توافر مؤّهالت 

، وكل هذه املتغريات تؤثر على قدراهتا علمية ومعرفية، كالتخصص يف جمال معنّي 
اإلبداعية، خاصة إذا كانت متزّوجة ومتارس وظيفتها كأّم تعىن برتبية األبناء وأداء 
واجبات البيت والّزوج، فنتيجة الرتاكم وكثرة املهام املوكلة إليها قد تتأثر قدرهتا على 

ها املتعلقة بتحقيق جتسيد مشروع مقاواليت خاص هبا. كما ميكن أن تتعارض مصاحل
الذات وإثبات نفسها لألسرة أو للمجتمع، مع مصاحل أفراد أسرهتا الصغرية أو 

 الكبرية، وما ميكن أن ميارسه هؤالء عليها من ضغط.
 

تأثرت األسرة املعاصرة ومنها اجلزائرية بالعديد من املؤثرات اليّت  العوامل األسرية:-ب
اصة فيما خيّص تداخل األدوار بني الرجل أحدثت عليها العديد من التغرّيات، خ

واملرأة أحيانا وتبادهلا أحيانا أخرى. فاالجتاه حنو األسرة النووية والتحرر من قيود النظام 
األسري التقليدي القائم على األسرة املمتدة اليت ميلك األب فيها كّل الّسلطة على 

ة االقتصادية له من خالل مجيع أعضائها واالمتثال ألوامره دون أي نقاش مع التبعي
مركزية الشؤون املالية يف يده، بدأ يف الزوال. ليحل حمّله نظام أسري جديد يقوم على 
املساواة بني الرجل واملرأة نتيجة التشريعات والقوانني، واملشاركة يف اختاذ القرارات 

اخلاصة  املختلفة املتعلقة بكل أمور األسرة سواء االقتصادية أو االجتماعية أو تلك
 باألبناء...

 

                                                           

"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دراسات في علم االجتماع العائليأنظر: مصطفى الخشاب: ". 1
 .212، ص1511بيروت، لبنان، 
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فاملرأة يف ضوء هذا النظام اجلديد أصبحت أمام واقعني: األّول يراعي ويقّدر مكانتها 
ودورها، يف األسرة ويف اجملتمع، وحياول الرجل مساعدهتا لتجاوز العراقيل ويدعمها 

ا للنجاح وحتقيق أهدافها، ويتقاسم معها أعباء احلياة األسرية. أّما الثاين: فريى أهن
ستسلبه وتزامحه على مكانته اليت كفلتها له العادات والتقاليد واألعراف؛ فعند حتقيق 
املرأة الستقالهلا االقتصادي، ستكون قادرة على إثبات وجودها االجتماعي وبالّتايل 
ستصبح مصدر هتديد لسلطة الرجل، ليمون أمام حتمية تقاسم الواجبات األسرية 

 نزلية املختلفة.والقرارات وااللتزامات امل
 

ومن خالل الواقع املعيش نلمس ذلك التحّول العميق يف الدور التقليدي للمرأة، إال 
أّن املهمات البيتية كرعاية األطفال، االهتمام باألعمال املنزلية الزالت من نصيب 
املرأة، أضف إىل ذلك العبء العاطفي الذي تتحمله املرأة املتزوجة يف احلفاظ على 

احلميمية...وكل ذلك يتطلب يف احلقيقة قدرة كبرية على االستماع واإلدراك  العالقات
والتفاوض والتصّرف اإلبداعي...وبالتايل تبقى هي من يتحّمل أعباء املهمات املنزلية 
واملسؤولية األساسية يف تربية األبناء وغري ذلك، ومن هنا كان من الضروري، حسب 

يسمح هلا بأداء وظائف اقتصادية من خالل  البعض، حتديث األسرة املعاصرة مبا
 1العمل بدوام جزئي أو عن طريق إنشاء مقاوالت فردية صغرية.

نتيجة تعميم التعليم واملساواة اليت شهدهتا اجملتمعات احلديثة  عوامل ثقافية:-جـ
ومنها اجملتمع اجلزائري، كان للمرأة نصيب يف حتسني مستواها الفكري والثقايف، إال 

د نفسها أمام منظومة من العادات والتقاليد اليت حتد من دورها ومتارس عليها أهنا جت
ضغطا يضاهي القوانني والتشريعات، فهي أي املنظومة الثقافية متارس نوعا من الضبط 
االجتماعي عليها؛ حيث جند أّن للرجل تأثري كبري يف القرارات املهنية للنساء، كما 

                                                           

 .12شلوف فريدة، مرجع سابق، ص. 1
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ل ومهن معينة عدم تعارضها مع واجباهتن املنزلية، لتطفو أهنّن يراعني عند اختيار أعما
 إىل السطح إشكالية النوع االجتماعي.

 
ورغم ذلك مل تستسلم املرأة للتقاليد واألعراف وحاولت جتاوزها، خاصة فيما تعّلق 
منها بضرورة رفع الوصاية عليها من الّرجل: أبا كان أو أخا أو زوجا وحىت ابنا، فهي 

رة على تسيري أمورها واحلفاظ على نفسها وماهلا من أي خطٍر، كما أهّنا ترى أهنا قاد
على استعداد للخوض يف احلياة العامة كاملشاركة السياسية، العمل يف خمتلف 
القطاعات، وهي قادرة أيضا على إنشاء مقاوالت خاصة هبا، تساهم من خالهلا يف 

كزها االجتماعي..إخل، وإمنّا املشكلة بناء االقتصاد وحتقيق االستقالل املايل وتدعيم مر 
 تكمن يف كون اجملتمع يعطي حقوقا للّرجل أكثر منها وخاصة يف اجملتمعات احملافظة.

 
يف بعض الّديانات، وضعية كانت أو مساوية، جندها تعمل على  عوامل دينية:-د

الفطري، حفظ مكانة املرأة، وترى أّن مكاهنا الطّبيعي هو البيت أين متارس فيه دورها 
واألوىل هلا إجناب ورعاية أبنائها وتربيتهم تربية صاحلة؛ تؤهلهم ألن يكونوا أفرادا 

 1صاحلني ونافعني للمجتمع.
 

كما أهّنا مل حتّرم صراحة خروج املرأة للعمل، إال أهّنا تركت احلكم للضرورة أو احلاجة 
وهو ما يدعو إليه الّدين  لذلك، مادامت تتقيد بالّضوابط اليت تكفل هلا العّفة واحلُرمة،

اإلسالمي احلنيف، فقد جعلها زوجة للرجل، وجعل بينهما مودة ورمحة، وجعل 
القوامة للّرجل إذ من واجبه العمل واإلنفاق عليها وعلى عياله مما رزقه اهلل تعاىل كثريا  
كان أم قليال، فاإلسالم يعمل على صون املرأة واحلفاظ عليها يف مواضع كثرية من 

وحنن لسنا هنا بصدد  -رآن الكرمي ويف العديد من األحاديث النبوية الشريفة الق
 .-الّشرح والتفسري بل لإلشارة فقط 
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دور الّدولة الجزائرية في دعم المقاولة عموما والمقاولة الّنسوية -8
 :بشكل خاص

 
ة، ومنها سعت اجلزائر كغريها من الّدول النامية إىل متكني املرأة يف كافة جماالت احليا

العمل، حيث وضعت برامج متعّددة لتدعيم فكرة املقاولة دون متييز بني اجلنسني، 
فكانت تسعينات القرن املاضي نقطة االنطالق حني اعتنت اجلزائر بالّصناعات 
الصغرى؛ من خالل إنشاء مندوبيات لتشغيل الشباب، تقوم بتوجيه الشّبان الراغبني 

وحتسيسهم بإجيابيات املوضوع وشرح خمتلف  يف العمل يف استحداث مقاوالت،
اآلليات اليّت يتّم مبوجبها االستفادة من القروض وغريها، ليكون لبنة لربامج أخرى لعّل 

 1أمّهها ما يوّضحه اجلدول املوايل:

                                                           

 .12. املرجع نفسه، ص1
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هذا وتقوم اجلزائر بدعم املرأة املقاولة يف عدة جماالت تشكل أشكاال للدعم وصفها 
 1تنتظره املرأة املقاولة اجلزائرية، ومنها: "رحيم حسني" بأهنا ما

                                                           

"، مجلة االقتصاد نحو ترقية شبكة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: " رحيم حسين. 1
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2والمجتمع، مخبر المغرب العربي الكبير، ع

 .12  11، ص ص2001
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الّدعم الفين: من خالل دراسة جدوى املشاريع، اختيار املوقع واآلالت  -
 واملواد وغريها.

الّدعم اإلداري: كتبسيط اإلجراءات اإلدارية املختلفة والتخفيف من حدة  -
 البريوقراطية.

لرسوم، وكذا منح الّدعم املايل: كالقروض واإلعفاء من الضرائب وا -
 مساعدات مباشرة لبعض املشروعات.

الّتكوين والّتدريب: عن طريق املطالبة بتوفري دورات تدريبية باستمرار،  -
 وعقد ملتقيات وندوات متخّصصة...

الّدعم الّتكنولوجي: املساعدة يف احلصول على الّتكنولوجيا واستخدامها  -
 ودعم أسعارها.

تسويق واإلشهار والرتويج للمنتجات واخلدمات الّدعم اإلعالمي: دعم ال -
 اليت تقدمها املقاوالت.

 
واملالحظ أّن ما تطلبه املرأة املقاولة من أشكال للدعم املختلفة قد يتعارض يف الكثري 
ا من  من جزئياته مع الّتعريف الّذي قّدمناه سابقا للمرأة املقاولة، إذ جند نوع ا جديد 

أة، فبدال من حتّمل املسؤولية واملخاطرة، والتسيري واإلدارة؛ جندها الّتبعية اليت تريدها املر 
تلجأ إىل الّدولة لتغطية العجز والفشل وعدم القدرة على الّتسيري، لتتحّمل معها 

 قسطا من اخلسائر.
 
 قراءة نقدية في الموضوع:-1

لة كانت من املسلَّم به أّن املقاولة تلعب دورا هاما يف إنعاش وتدعيم اقتصاد أي دو 
إذا ما مّت حسن استغالهلا بالّشكل األمثل، والعمل على ترقيتها وتطويرها، وإذا ما 
تتبعنا مسارها التارخيي يف اجملتمعات الغربية حتديدا، جندها كانت نتيجة جلملة من 

 العوامل والظروف، لعّل أمهها:
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 ية.التطّورات التكنولوجية من الّثورة الّصناعية إىل الثورة املعلومات -
 انتشار املبادئ واألفكار الرّأمسالية، ووجود املناخ املالئم النتشارها. -
شيوع القيم البورجوازية؛ مع انتشار القيم االقتصادية؛ اليّت تقوم على  -

املنفعة واملصلحة الّشخصية، على حساب القيم االجتماعية من قيم 
 الّتضامن والتآخي والّتعاون وغريها.

الفردية، وما جاء به )ماكس فيرب( من أفكار، حيث تفّشي الروح العلمية و  -
أصبح الفرد قادرا على إدراك ذاته بعيدا عن اجلماعة االجتماعية اليت 

 ينتمي إليها أسرة كانت أو عشرية أو قبيلة...إخل.
 

وإذا كانت املقاولة تتطّلب توافر مجلة من اخلصائص يف صاحبها وخنص بالذكر هنا 
قوية، القدرة على االبتكار واإلبداع، القدرة واملهارة يف املرأة، مثل: الشخصية ال

التسيري والتنظيم والتخطيط، إىل جانب خاصية رئيسة هي: االستعداد للمخاطرة 
باملال الذي متلكه، وهنا ميكن طرح سؤال بسيط مفاده، هل املرأة اجلزائرية مستعّدة 

مشروع حيتمل اخلسارة ممكن  للتخّلي عن ُحِلّيها أو مّدخراهتا من أجل االستثمار يف
 أكثر من الرّبح؟.

 
وإذا ما سّلمنا بوجود هذه اخلصائص يف النساء اجلزائريات؛ الاّليت يُردن إنشاء مقاولة 

 -ال حمالة–حلساهبّن اخلاص، أو مع شريك)ة(، فالواقع يقول بأهّنن ستجدن أنفسهن 
على مستوى األسرة أمام صدود اجتماعي كبري، ومعارضة ميكن أن تكون شرسة؛ إْن 

أو اجملتمع احملّلي أو اجملتمع عموما ، الذي له ترسانة من املوروثات الفكرية، ومنظومة 
قيمية، ونسق ثقايف خاص باإلضافة إىل أمر هام آخر وهو الّدين والفهم اخلاطئ هلذا 

ة يف تفسري األمور اخلاصة باملرأ -من ثـُّلة من الّرجال والنساء على حد سواء -األخري 
وخروجها للعمل سواء املأجور أو املقاواليت احلّر... والذي عادة ما يرفض فكرة 
استقاللية املرأة بشكل مطلق أحيانا، كما يعمل على تقييد حريتها بشىت الطرق 
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والوسائل املمكنة، نتيجة سيطرة الرجل على خمتلف مراكز القرار يف األسرة أو يف 
 مؤّسسات اجملتمع.

 
قاولة الّنسوية يف إرساء دعائم القتصاد قوي ومنتج، وكذا دورها يف فرغم مسامهة امل

الّتنمية املستدامة يف مجيع اجملاالت؛ إاّل أهّنا تلقى العديد من املعّوقات االجتماعية اليّت 
تقف أمامها، رغم وجود إرادة سياسية تدعم هذا التوّجه مستمّدة شرعيتها من املواثيق 

 الّدولية املختلفة.   
 
اقتصادية، ميكن طرح مجلة من األسئلة اليّت  -أمام كل هذه املعطيات السوسيوو 

تعكس يف احلقيقة بعض الثّنائيات املتناقضة اليّت جتد املرأة املقاولة نفسها أمامها، بناء 
 على دورها االجتماعي الطّبيعي، وخاصة تلك املرأة املتزوجة أو األّم، وهي كما يلي:

ّكم يف جمموعة من عوامل اإلنتاج املختلفة، تدير كيف المرأة مبدعة تتح -
، متلك سلطة -مبا يتضمنه من فعاليات اجتماعية-مشروعا اقتصاديا مبتكرا 

اختاذ القرارات املتعلقة بالعمل، وتقّرر مصري العاملني حتت إشرافها.... أن تكون 
يف بيت الّزوجية أو بيت أبيها أو أخوهتا وغري ذلك حتت سلطة شخص آخر 

 تحّكم يف مصريها ويقّرر مكاهنا مثل الزوج، األب، األخ أو احلماة... إخل؟؟.ي
هل ميكن للمرأة املقاولة أن تعيش بشخصيتني خمتلفتني؛ األوىل: قائدة، قوية،  -

صارمة، عقالنية ورشيدة يف وضع اخلطط والسيناريوهات البيئية وهلا كفاءة يف 
نية: تلك املرأة العاطفية اليت تؤّدي التعامل مع خمتلف املتعاملني معها... والثا

التزاماهتا األسرية من تربية األبناء والسهر عليهم وتعليمهم ورعايتهم، القيام 
 بواجباهتا العاطفية جتاه زوجها، والقيام بإجناز كل شؤون املنزل األخرى؟؟.

 كيف ميكن للمرأة املقاولة التوفيق بني واجبات خمتلفة متاما يف حميطني مغايرين -
)حميط املقاولة وحميط األسرة(، دون تقدمي تضحيات جساٍم على حساب 
شخصّيتها، رغباهتا، آماهلا، ومكانتها الفطرية الطبيعية، وكذا التنازل عن حّقها 
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يف الزواج، أو اإلجناب وبالتايل بناء أسرة للحفاظ على الّنوع، أو دون التقصري 
 يف واجباهتا األسرية املختلفة؟؟.

لّنجاح يف إنشاء وإدارة وتطوير مقاولتها دون دعم حميطها االجتماعي وكيف هلا ا -
الذي له خصوصيته من سيطرة الذكور، الضغط والقيد املفروض عليها من البيئة 

 االجتماعية احمليطة، وأنواع الضبط االجتماعي الكثرية عليها؟؟.
 

 :خالصة
اجلزائرية تبقى أمام العديد من  يتبني من خالل هذه املداخلة البسيطة أّن املرأة املقاولة

التحّديات، لعّل أمّهها ذلك النسق الثقايف والعقدي، الّذي حيّد من مسامهتها يف 
الّتنمية املنشودة ويقيد حريتها يف التعبري عن مكنوناهتا املهارية واملعرفية، وكذا اإلبقاء 

 على تبعيتها االقتصادية واالجتماعية للرجل.
ة اجلزائرية من مكاسب، مل ينسها حقيقتها أو الدور األساسي املنوط إّن ما حّققته املرأ

هبا يف بيتها الصغري أو الكبري، فهي حتاول دائما التوفيق بني واجباهتا املقاوالتية وبني 
واجباهتا األسرية، هذه األخرية متارس عليها نوعا من الضغط إىل جانب األعراف 

 والتقاليد والّدين وغريها.
 

ألن تؤّهلها العتالء  ىالتنشئة اليت تتلقاها املرأة يف األسرة اجلزائرية، مل ترق إن طبيعة
مكانة مرموقة يف جمال املقاولة، نتيجة ما تتطلبه هذه األخرية من خصائص شخصية 
يف املرأة، فاملرأة اجلزائرية ترتىب يف أغلب احليان على احلياء واخلوف، ما يضعف قدرهتا 

ضافة إىل حمدودية رأس املال لديها وسيطرة الرجل على القرارات على املخاطرة... باإل
 املتعّلقة باالستثمار واالدخار وغريها.

وعلى العموم من حّق املرأة اجلزائرية حتقيق ذاهتا بالعمل واملشاركة يف بناء اجملتمع 
واالقتصاد، مبا خيدم مصاحلها ومصاحل باقي مكّونات اجملتمع، بوعي ودراية باملهام 

ملوكلة إليها، ولكن عليها العمل على إقناع باقي األطراف الفاعلة يف اجملتمع بقدراهتا ا
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وإمكانياهتا يف جّو من التآخي والّتعاون، بعيدا عن أشكال الّصراع املمكنة اليت تعيق 
 بلوغها ألهدافها أو حىت أهداف اجملتمع.
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 ملخص:

تعمل مراكز التكوين املهين على إعطاء فرصة للتكوين لألفراد املرتددين واملرتبصني 
على فتح اجملال إىل أكرب شرحية ممكنة  هبا، وقد عملت وزارة التكوين املهين مؤخرا

من أفراد اجملتمع من أجل االستثمار يف املورد البشرية وحماولة استقطاب كل 
األفراد دون النظر إىل أعمارهم، ومن بني الفئات اليت حلقها االستقطاب املرأة 
املاكثة بالبيت حيث خصصت هلا فرض للتكوين حسب أوقات الفراغ املمكنة، 

ان دافعا لنا البحث يف هذا املوضوع من خالل التعرف على فرصة هذا ما ك
التكوين اليت منحت للمرأة يف هذه املراكز وأهم اخلدمات اليت وفرهتا، من أجل 

حسب أراء املرأة االقرتاحات بعض وحماولة الوقوف على  حتسني مهارات املرأة،
 .املكونة هبذه املراكز

 
 –املرأة  -اخلدمات االجتماعية – ينالتكوين امله الكلمات المفتاحية:
 .األخصائي االجتماعي(

 
 

 

 

 
  

 كتفي  ياسمينةد. 
 علــم االجتمـاع

 مسيلةال -محمد بوضياف جامعة 
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  مقدمة:
تعمل مراكز التكوين املهين على تقدمي مجلة من أنواع التكوين لفائدة األفراد املنتمني 
هلا، يف إطار النهوض باملستوى االجتماعي والنفسي للفرد داخل اجملتمع، هبدف 

وتعد فرصة التكوين يف هذه املراكز مبثابة خدمات  الوصول إىل الرفاهية االجتماعية،
اجتماعية مقدمة يف مراكز التكوين املهين، هلا دور يف إكساب األفراد جمموعة من 
املهارات واحلرف املهنية اليت تؤمن هلم فرص العمل فيما بعد، كما تعمل على إعادة 

يف استغالل موارده  بناء شخصيتهم وتنميتها وإعدادها لتكون فردا صاحلا يعول عليه
وبناء ذاته من جديد، هذا ما كان دافعا لنا ملناقشة موضوع التكوين املهين للمرأة 
املاكثة بالبيت مركز املسيلة منوذجا، حيث سعت يف هذه املداخلة إىل حتديد  املفاهيم 
واإلشكالية، مث عرض نشأة وتطور مراكز التكوين املهين يف اجلزائر من االستقالل إىل 

مركز املسيلة  –ومنا هذا، مث عرض ومناقشة واقع التكوين املهين للمرأة املاكثة بالبيت ي
، وحماولة معرفة إذا كان هذا التكوين يستجيب لطموحات  املرأة يساعدها -منوذجا

 على حتقق أهدافها.
 

 :  اإلشكالية -أوال
لألفراد املرتبصني  تسعى مراكز التكوين املهين إىل تقدمي مجلة من اخلدمات االجتماعية

هبا، ومن ضمن األفراد املرتددين على املراكز املرأة، حيث دخلت مراكز التكوين 
هبدف اكتساهبا القدرات واملهارات املختلفة، وزيادة كفاءهتا علـى مواصلـة البحث عن 
فرص العمل، والتأثري يف شخصيتها تأثريا إجيابيا يف الظروف اخلارجية اليت تواجهها، 

ـة احلاجـات النفسيـة واالجتماعيــة كالقدرة على التفكري الواقعي واإلميان مواجه
باألهداف الذاتية، واحرتام العمل والقدرة على القيادة والتبعية، واحتـرام النظم العامة 
والقدرة على التعاون وتقدير املسؤولية، حيث يهدف البحث احلايل اإلجابة على 

 التساؤالت التالية: 
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 نوعية التكوين املهين املقدم للمرأة املاكثة بالبيت ؟ما هي  -
 . مهارات املرأة املاكثة بالبيت؟هل ساهم التكوين املهين يف حتسني -

 .فرص عمل للمرأة املاكثة بالبيت؟ هل ساهم التكوين املهين يف توفري -
 

 :أهداف البحث -ثانيا
 سعت الباحثة إىل حتقيق األهداف التالية:

 التكوين املهين للمرأة املاكثة بالبيت.اكتشاف وضع  -

 التعرف على طبيعة الفئة املرتددة على مراكز التكوين املهين. -

 حتديد واقع اخلدمات االجتماعية مبراكز التكوين املهين وآفاقها يف اجلزائر. -
 

 تحديد المفاهيم: -ثالثا

 الخدمـة االجتماعية: -1
َمَة وخدمة فالنا عمل له وقام حباجته، ِخدْ  -خـدم: َخَدمَ ":ويغللامفهوم  -1-1

شخصا أو شيئا أدى له بعض الواجبات، أو قام ببعض اخلدمات واملهمات ألجله، 
 َخَدَم وطَنه، مريضا ُعيِن به وعاجله.

اخِلْدَمة: مص ج ِخَدَم وِخَدَماْت. وِخْدَمات واجبات شخص يعمل حلساب الغري 
 لقاء َأجر. 

بعمل، أو يف قضاء حاجة، تأدية بعض الواجبات،  ما يسدى من مساعدة يف القيام
االضطالع ببعض املهمات يف سبيل شيء أو شخص ِخْدَمُة الَوَطن، ِخْدَمُة اجملتمع 

 .0احلكومية مثال" ةواإلنسان، اخِلْدَمُة العامة العمل يف جمال له منفعة عامة كاإلدار 
 
ساعدة التدخل : اخلدمة هي املساعدة، "يقصد باملاالصطالحي مالمفهو  -1-2

للتأثري يف ذات العميل أو يف الظروف احمليطة به، أو كالمها ملساعدته على استعادة 
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قدراته وطاقته على أداء وظائفه، وقد تأخذ املساعدة وسيلة أو أكثر من الوسائل 
 التالية:

 * عالقة عالجية تستهدف استعادة الذات لقدراهتا أو استثماراهتا ملباشرة وظائفها.

ويده مبصادر املساعدة واإلمكانيات املتاحة بالبيئة الستثمارها أفضل استثمار * تز 
 ممكن.

 . 6* تقدمي خدمات مادية أو اجتماعية من املؤسسة ذاهتا"
عملية املساعدة يف حد ذاهتا تشتمل على عناصر ثالث، حبيث تتم عملية املساعدة 

الجتماعي ويعترب هو املمثل يف املؤسسة أو املكان املعد لذلك كما يقوم األخصائي ا
 هلذه املؤسسة يف تقومي اخلدمة،" كما تشمل عملية املساعدة جانبني رئيسيني مها:

 * املفاهيم واألسس العامة ملمارسة املهنة.
* اخلطوات املتسلسلة اليت يقوم هبا األخصائي االجتماعي من خالل املمارسة املهنية 

 . 0فرد"ملفاهيم ومبادئ وعمليات طريقة خدمة ال
اخلدمات االجتماعية: هي مصطلح يستخدم لوصف عدد متنوع من الطرق املنتظمة 

 .  0ملساعدة الناس الذين حيتاجون لشيء ال يستطيعون احلصول عليه دون مساعدة
 

بأهنا هتدف إىل حتقيق التكييف والتفاعل  0123"كما عرفتها هيئة األمم املتحدة عام 
م االجتماعية وختصص لذلك جمموعة من الربامج واألنشطة املتبادل بني األفراد وبيئاهت

 املنظمة. 
أوهي املعرفية النظرية والعملية ملساعدة الفرد واجلماعة واجملتمع، فهي خدمة فردية 

 .    :مجاعية وجمتمعية"
 

"اخلدمة االجتماعية جمال مهين متخصص يهتم بتطبيق املبادئ السوسيولوجية حلل 
بيعة خاصة، ولتخفيف من حدة بعض املشكالت الفردية، مشكالت جمتمعية ذات ط

وهلذا يهتم األخصائيون االجتماعيون العاملون يف حقل اخلدمة االجتماعية مبعاجلة 
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وحسن أدائه لوظيفته يف  ،بالعديد من املشكالت املتصلة بتوافق التنظيم االجتماعي
اخلدمة االجتماعية  وكذلك بتكامل الفرد يف هذا التنظيم، وهتتم ميادين ،اجملتمع

 . 2املتخصصة بالفقر والبطالة وتوجيه الشباب"
 

مهنة هتدف إىل مساعدة األفراد على أداء وظائفهم : "بأهنا امـر بـروت"ويعرفها 
 ،االجتماعية، فرادي أو مجاعات عن طريق األنشطة املوجهة حنو عالقاهتم االجتماعية

وتؤدي هذه األنشطة ثالث وظائف  ،يطةمبا يف ذلك التفاعل بني اإلنسان والبيئة احمل
رئيسية، عالج ما حلق باألفراد من أضرار يف قدراهتم وتقدمي اخلدمات الفردية 

. "أو هي خدمة مهنية تقدم للناس 0واجلماعية والوقائية من اآلفات االجتماعية"
بغرض مساعدهتم كأفراد وكجماعات على الوصول إىل عالقات يرتاحون إليها، 

من املعيشة تتفق مع رغباهتم وقدراهتم وتنسجم مع تلك اليت يف ومستويات 
 .9اجملتمع"

 
اخلدمات االجتماعية هي جمموعة املساعدات املتنوعة : المفهوم اإلجرائي -2-3

اليت تقدم للمرأة داخل مراكز التكوين املهين من أجل تنمية مهاراهتا وزيادة خرباهتا يف 
 الجتماعي داخل اجملتمع. استغالل مواردها، وحتقيق تكيفها ا

 
 األخصائي االجتماعـي: -2
هو الشخص الذي خيتص يف فرع اخلدمة المفهوم االصطالحي:" -2-1

وإملامه أيضا  ،االجتماعية، ونظرا إلملامه باملعرفة العلمية يف ميدان اخلدمة االجتماعية
ماعية والتشريعات القانونية للخدمات االجت ،وعلم النفس ،بأصول علم االجتماع

ملختلف القضايا  ،واملعاجل ،واملوجه ،واملرشد ،أن يقوم بوظيفة املساعد ،ففي مقدرته
االجتماعية، املتعلقة مبختلف ميادين اخلدمة االجتماعية، ويسمى أيضا بأخصائي 

 .1اخلدمة االجتماعية" 
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"املهارة والقدرة على تطبيق املعلومات  :هو الذي لديه ،األخصائي االجتماعي
وفهمه للعوامل املختلفة اليت تؤثر يف املواقف االجتماعية، وال  ،وإدراكه ،بادئوامل

، أو هو املمارس املهين 03إال فـي أثناء أدائـه ملسؤولياته املهنية" ،تظهر تلك املهارة
للخدمة االجتماعية، وينبغي أن يتوفر لديه االستعداد الشخصي مث يصقل هذا 

  .00االستعداد باإلعداد املهين"
 

"هو ذلك املتخصص يف مهنة اخلدمة االجتماعية، للعمل مع احلاالت الفردية، 
اجلماعة -واجلماعية واجملتمعية يف إطار طرق اخلدمة االجتماعية الثالث )خدمة الفرد

 .06وتنظيم اجملتمع( حيث جيعلها جماال صاحلا لنمو الفرد داخل اجملتمع"
 
اعي هو ذلك املتعلم الذي اخذ األخصائي االجتمالمفهوم اإلجرائي:  -2-2

تكوينا وتدريبا مهنيا يف ختصص علم االجتماع فرع خدمة اجتماعية خالل دراسته 
اجلامعية، مث قام بتطبيق واستخدام معارفه ومبادئه وأساليبه الفنية اليت أخذها يف مراكز 

 التكوين كمؤسسة اجتماعية.
 

 اإلجراءات المنهجية للبحث: -رابعا
هو املنهج الذي "يعتمد على  املنهج الوصفيستخدمت ا منهج البحث: -0

ويهتم بوصفها وصفا دقيقا  ،دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع
ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو كميا، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح 

يوضـح مقدار هذه  ،خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطيها رمسا رقميـا
 .00ة أو حجمها أو درجات ارتباطها مع الظواهر األخرى"الظاهر 

 : اعتمدت على الفرضيات التالية:فرضيات البحث -2
تساعد نوعية التكوين املهين املقدم املرأة املاكثة بالبيت على  -

 استغالل وقت الفراغ.
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 يساهم التكوين املهين يف حتسني مهارات املرأة املاكثة بالبيت. -

 هين يف توفري فرص عمل املرأة املاكثة بالبيت.ساهم التكوين امل -
 
 على األدوات التالية: داعتممت االأدوات جمع البيانات:  -3
املالحظة يف تفسري وتعليل وتربير كيفية وجود على  اعتمدتالمالحظة:  -3-1

هذا النحو املركب دون أخر، من خالل تفسري نتائج  ىظاهرة أو عناصر معينة عل
 .بحثال
بيان املوجه املرأة املاكثة يف املنزل، حيث ستالات لقد استخدم ستبيـان:اال -3-2
املعايري العلمية املتبعة يف البحث العلمي، من خالل تعلقه  بيانستاليف بناء ا تاعير 

، البحثمبوضوع البحث وعدم خروجه عن إطاره وتسلسله املنطقي مـع تساؤالت 
اال، وقسمت االستبيان إىل حمورين سؤ  62حيث ضم  ،واحدة بياناست تولقد اعتمد

وحمور أشكال التكوين ومسامهته يف اكتساب املهارات  ،حمور البيانات العامة
، يف مدة زمنية دامت ومت توزيع االستبيان ومجعه ،واستغالل الوقت وفرص العمل

 أسبوع. 
 
 مجاالت الدراسة: -4
ملعهد الوطين املتخصص يف متكنت الباحثة من إجراء زيارة استطالعية ومقابلة مدير ا 

ومسح هلا بأجراء الدراسة امليدانية أين التقت مع  6302/ 62/30 التكوين املهين يوم
مستشارة التوجيه، اليت أعطتها حملة وجيزة عن املعهد، وعلى أثر هذه املقابلة مجعت 

 الباحثة املعلومات الالزمة ورتبتها بالشكل التايل: 
كبوبة   –املركز الوطين املتخصص يف التكوين املهين هو  المجال الجغرافي: -4-1 

ويتوفر املركز الوطين باملسيلة  الذي يقع جبانب مستشفي الزهراوي، ،ابراهيم باملسيلة
مقعد جمهز  603قاعات متخصصة ومدرج يتسع ل 30قاعة للدراسة و 00على 

كتابا   399بأحدث وسائل السمعي البصري. ومكتبة حتتوى على قاعة للمطالعة فيها 
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ونادي للمرتبصني  ،وقاعة لألساتذة ،قاعة لإلعالم اآليل ،اعنوان 612موزعة على 
وجبة يومية للطلبة يف نظام نصف  033واألساتذة. كما يتوفر املركز على مطعم يقدم 

)مقابلة ا سرير  93داخلي، كما يتوفر املعهد على إقامة داخلية للطالبات تتسع ل 
 .6302-30-62مستشارة التوجيه يوم 

  أنماط التكوين بالمركز:  -
هو منط من التكوين الذي جيري داخل املؤسسة يتوج املرتبص  التكوين اإلقامي: -

 برتبص تطبيقي داخل الوسط املهين أثناء السداسي األخري من التكوين.
هو منط من التكوين بالتناوب بني املؤسسة التكوينية  التكوين عن طريق التمهين: -

 سنة.  :6ت العمومية ختضع لتمهني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم إىل واملؤسسا
هو منط من التكوين خيص الفئة العاملة التكوين عن طريق الدروس المسائية:  -

 الراغبة يف إعادة التأهيل أو الرسكلة وحتسني املستوى املهين. 
القة واخلياطة وهي دروس تقدم يوم السبت يف احلالتكوين المرأة الماكثة بالبيت: -

يف الفرتة املسائية أو الصباحية حسب عدد األفواج. التخصصات املفتوحة لدورة 
 : خياطة فوج واحد يف الفرتة الصباحية، حالقة فوج واحد يف الفرتة املسائية.  :630

يتكون املعهد من طاقة بشرية مكونة من طلبة والطاقم  المجال البشري: -4-2
 اإلداري والبيداغوجي. 

موزعني حسب التخصصات بالشكل  ،امرتبص 012عدد الطلبة: العدد اإلمجايل  -
 التايل: 

مرتبصة يف إطار النظام  93من بنتهم  ،امرتبص :9:التكوين اإلقامي: يوجد  -
 الداخلي.

 .امتمهن 003التكوين عن طريق التمهني: يوجد  -
مرتبص يف  06م مرتبص من بينه 00 التكوين عن طريق الدروس املسائية: يوجد -

 نظام املعابر. 
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مبا فيهم األساتذة واملتخصصني  09التسيري اإلداري والبيداغوجي: التعداد اإلمجايل -
 (.36( وأساتذة التكوين املهين )63يف تقنيات التسيري املوارد )

ماكثة بالبيت تقدم هلن حسب األفواج  ةامرأ 93ضم املركز ي مجتمع البحث: -:
(، يوم :0( واحلالقة النسائية )فوج احلالقة:0ج اخلياطة)فو  حصص يف اخلياطة

(، ومبا أن الباحثة بصدد دراسة التكوين املهين للمرأة 06533إىل  9533السبت ) من 
مرتبصة بالنظام املسائي وبالتايل  93املاكثة بالبيت سوف تسحب أفراد اجملتمع ككل، 

 املسح الشامل ألفراد اجملتمع.  
 

  لمهني في الجزائر:التكوين ا -خامسا 
عرف قطاع التكوين املهين باجلزائر بعد االستقالل تطورات عدة تستجيب ملتطلبات 

 املرحلة، حيث مر التكوين املهين باجلزائر بعدة مراحل أمهها:
عملت املنظومة الرتبوية اجلزائرية على تطوير  :1691-1662المرحلة األولى  -1

 :00لى اإلجراءات التاليةاجلانب التكويين, وذلك باالعتماد ع
، وإنشاء املعهد الوطين 0120إجياد حمافظة للتكوين املهين وترقية اإلطارات سنة  -

 .60/30/0120املؤرخ يف  20/032للتكوين املهين ملقتضى األمرية رقم 
املؤرخ يف  20/032إنشاء معهدين للبناء واألشغال العمومية مبقتضى األمرية رقم  -
اعتبار "أن مؤسسات الرتبية والتكوين ميكن أن تلعب دورا هاما على . 62/06/0120

يف عمليات التحسيس والتوعية الدائمة؛ فيما خيص سلبيات هذا العامل وذلك بإدراج 
نصوص هادفة يف مواد الثقافة العامة حول املوضوع، وتنشيط حلقات خاصة بالنسبة 

 .:0إىل تالميذ واملرتبصني يف مراكز التكوين املهين
 

عملت  ؛وبعد توسع االقتصاد وزيادة عائدات احملروقات واحلاجة إىل اليد العاملة
اجلزائر على استصدار قوانني متعلقة بالتكوين وخرجيه من خالل: صدور نصوص 
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املؤرخ يف  00/001قانونية تضمنت قانون مراكز التكوين املهين مبقتضى املرسوم رقم 
املهين يف الوظيف العمومي، كما ارتفع  إدماج موظفي قطاع التكوين، 03/32/0100

مركزا مهنيا يهدف التكوين فيها إىل إعداد عمال متخصصني،  03عدد املراكز إىل 
وعمال مؤهلني يف التخصصات التقليدية مثل البناء والتجارة وامليكانيك، إنشاء 

ال معهدين تكنولوجيني هبدف تكوين التقنيني السامني يف اهلندسة املعمارية واألشغ
 .  02ميكانيكية لتوفري خمتصني على مستوى أعلى العمومية والصيانة الكهرو

 
: يكفل 0جمانية الرتبية والتكوين، واحملددة يف املادة 20-02 كما أقر مرسوم رقم

للتالميذ النقل املدرسي واإلطعام والكساء واإلسكان داخل املؤسسة وكذلك احلماية 
؛ مبا يعين اإلقرار باخلدمات 00جزافية من األخطار واحلوادث مقابل مسامهة

 االجتماعية الرتبوية يف قطاع الرتبية والتكوين.
حيث متيزت  ،:"هي مرحلة توسع التكوين املهين1661-1691المرحلة الثانية  -2

باستقاللية قطاع التكوين، ومت إنشاء وزارة خاصة به، وهذا بعد انعقاد املؤمتر الرابع 
مع بداية  0101وانعقاد الدورة الثانية للجنة املركزية سنة جلبهة التحرير الوطين، 

املخطط اخلماسي األول، إال أن هذا القطاع وما عرفه من تطور تأثر بالقطاع 
الذي شهد تغريات جذرية يف بداية الثمانيات، حيث أدى إىل توقف  ،االقتصادي

املؤسسات العمومية  املتمثل يف إعادة هيكلة ،املشاريع التكوينية بسبب النمط اجلديد
 .  09الكربى وحتويلها إىل وحدات صغرية ومتوسط

متيزت هذه املرحلة بظهور تغريات  إلى يومنا هذا:-1661المرحلة الثالثة:  -3
سياسية واقتصادية واجتماعية عاملية لعل أبرزها سقوط االحتاد السوفييت وهتاوي النظام 

د السوق، حيث طال هذا التغيري اجلزائر االشرتاكي يف معظم الدول وحتوهلا إىل اقتصا
فدخلت يف اقتصاد السوق، مما حتم إجراء تعديالت على املنظومة الرتبوية، حيث مت 

يف شكل  ،الذي تضمن مجلة من اإلجراءات 0113فتح ملف التكوين املهين سنة 
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مت فيه توضيح الدور املنوط بالتكوين املهين والتطور االقتصادي  ،خمطط توجيهي
من أجل حتسني  ،من خالل إعادة هيكلة قطاع التكوين املهين ،جتماعي للبالدواال

"حيث أن مؤسسات التكوين املهين مل ، صورته والرفع من مكانته يف املنظومة الرتبوية
فوظيفتها بالدرجة األوىل هي إعطاء فرصة ثانية  ،تدمج بشكل عضوي يف النسق

وضع يفسر لنا اخنفاض قيمة التكوين املهين للمتسربني من التعليم الثانوي، إن هذا ال
وتشري دراسة ميدانية يف هذا اإلطار إىل أن أغلبية الشباب ال  ،يف أذهان اجلميع

يفضلون مسار التكوين املهين، وينظرون إليه على أنه أخر فرصة ميكن اللجوء إليها يف 
 . 01صريورة بناء مستقبلهم املهين"

  
 عرض وتحليل البيانات: -سادسا

 تحليل البيانات العامة: -1
يتضح من البيانات اجملمعة حسب متغري المستوى التعليمي: و  السن -1-1  

السن واملستوى التعليمي أن املرأة املاكثة بالبيت ترتدد عن املركز باختالف العمر 
عالقة مبتغري السن وقد سجلت أكرب نسبة يف  يحيث أن متغري املستوى التعليم

 (60-63)ممن تراوحت أعمارهن بني %(، 90.06ي ثالثة الثانوي، بـ: )املستوى التعليم
أما املستوي التعليمي الثاين فكان  (69-60)ممن أعمارهن %( 90.:0)تليها نسبة 

وأخر  (06-69)ممن تراوحت أعمارهن بني  %(00.06)للمستوي اجلامعي وذلك بنسبة 
-63)أعمارهن بني  للمستوى اجلامعي عند من تراوحت %(0:.69)نسبة مسجلة 

60 .) 
 

مما يعكس أن التكوين املهين  ،ونالحظ أن معظم املرتبصات ذات مستوى ثالثة ثانوي
حيث تعد فرصة التكوين املهين الفرصة  ،أكثر استقطابا للراسبني يف املرحلة النهائية

، الثانية اليت متنح للراسبني واليت يعول عليها كثريا يف إعادة تكوين وتأهيل الراسب
أخذ مستوى الثالثة الثانوي أكرب نسبة ألنه أكثر توجه للحياة العملية وباألخص عند 
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لبحث عن جمتمع االفشل يف حتصيل شهادة البكالوريا، حيث يتوجه معظم أفراد 
يعكس توجه املرأة اجلزائرية يف العصر احلديث للعمل  .العمل واستغالل وقت الفراغ

كل مكان حىت يف مراكز التكوين. أما املستوى   وإبراز ذاهتا يف ،إىل جانب الرجل
ال ندري أن كن ميارسن  ،العليا نهناك رغم شهادهت نفقد تفاجئنا بوجوده ؛اجلامعي

د حماولة لتكثيف الشهادات مادام العمل غري موجو  يأو ه ،أعمال ووظائف أخرى
 . لضمان منصب عمل  أو زيادة حرفة

اجملمعة أن مهنة املرتبصات متباينة،  اتضح من البيانات مهنة المتربصة: -4-2
ربات بيوت، تليها مهنة معلمة بنسبة  %(:9)حيث أن أكرب نسبة ألفراد العينة 

مما يعكس أن املرأة  (،%:)النسب املسجلة فكانت مهنة ممرضة  دىنأأما ، %(03)
 املرتددة على مراكز  التكوين فعال ماكثة يف البيت عدا البعض.  

اتضح من البيانات اجملمعة أن العالقة بني األسرية األسرية:  نوع العالقة -4-4
لوجود مشاجرات تصل إىل  %(3:)متباين بني النساء، حيث أن أكرب نسبة النساء 

أما ادين نسبة املسجلة (، %:.00حد الضرب، تليها لوجود خالفات بسيطة بنسبة)
تر العالقة االجتماعية مما يعكس تو ، %(:.6)عالقة االحرتام وتقدير املتبادل فكانت 

 داخل األسرة. 
 
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة: -2
 عرض ومناقشة نتائج الفرضيات: -2-1

تساعد نوعية التكوين املهين  عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى: -1 – 2-1
 املقدم للمرأة املاكثة بالبيت على استغالل وقت الفراغ.

ة املاكثة بالبيت استطاعت استغالل وقت الفراغ من اتضح من البيانات اجملمعة أن املرأ
خالل االستفادة من اخلدمات التكوينية، حيث يتبني من إجابات املرتبصات أن مركز 

والنظافة  %(0.21) من حيث التهوية ،التكوين يتوفر على املرافق التعليمية الالزمة
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ودورات  (%06.96)واملغاسل  %(:03.6)وكفاية عدد املقاعد والطاوالت ، %(20.:6)
املياه، وتوفر الوسائل التعليمية باملركز من خالل توفر املكتبة على الكتب الالزمة 

اليت تريدها املرتبصة يف ختصصي اخلياطة واحلالقة،  ،%(26.62) خالل %(26.62)
 (%00.06)أما عن خدمات الرتويح باملركز فال توجد  ،%(00.00)وتوفر األجهزة 

أو النادي %( 60.06)ن وجودها من خالل املسابقات الثقافية وعربت نسبة قليلة ع
 الذي يعد مشرتك بني األساتذة والطلبة وعمال اإلدارة.  %(0.00)

 
أهنن يأخذن نصائح جيدة من طرف األستاذة املشرفة على  ،وأكدت املرتبصات

نة، فيما خيص طريقة اهلندام واملظهر الالئق، وطريقة استقبال الزبو  ،دروس التكوين
 نوالتحلي باجلانب اإلنساين يف معاملة الناس، وضرورة نظافة املكان، حيث كن يقم

كان يف قاعة احلالقة أو اخلياطة قبل مغادرة   ءبتنظيف القاعة بعد كل نشاط، سوا
املركز، ويقمن هبذا العمل بالتناوب. وكلها أخالقيات تبثها األستاذة املشرفة على 

ا أثر على شخصيتها وجعلها تقتنع هبا وتتبناها وتعمل مم ،الدروس يف نفس املرتبصة
 هبا يف حياهتا اليومية. 

 

يساهم التكوين املهين يف حتسني  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: -2-1-2
 مهارات املرأة املاكثة بالبيت.

اكثة تبني من البيانات اجملمعة أن مركز التكوين املهين ساهم يف حتسني مهارات املرأة امل
بالبيت، يف كل من اخلياطة واحلالقة، وقد سجلت أكرب نسبة عند توفر الوسائل 

ومواد  ،%(0.21)واألدوات%( 20.:6)واألدوات الالزمة من خالل توفر وسائل احلالقة 
، كما عربن عن نوعية هذه األدوات %(01.:0)وأدوات اخلياطة  ،%(0.21)التجميل

 %(.0.00)وجيدة %( 60.00)وحسنة %( 0:.9:)بأهنا متوسطة 
أن املرتبصات باملركز اختلف تقييمهم ملسامهة املركز يف حتسني  ،ونالحظ مما سبق

غلبهن أكدن على دوره املتوسط باملقارنة دائما مع التكوين اخلاص الذي أف ،املهارات
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 ،ينافس القطاع العام، خاصة بالنسبة الحرتام الوقت واحملاسبة على النظام واهلندام
لك وكلها أمور مل تتوقع املرأة أهنا ذات أمهية يف استقطاب الزبائن وفرض وغري ذ

 الوجود واملنافسة.  
 
ساهم التكوين املهين يف توفري  عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: -2-1-3

 فرص عمل للمرأة املاكثة بالبيت.
 املاكثة بالبيت، بينت نتائج الدراسة أن توفري مركز التكوين املهين فرص العمل للمرأة

أكدت أهنا ضمنت منصب عمل من خالل  ،بعيد األمل رغم أن هناك فئة ما يزال
كما أكدت   .عالقاهتا اخلاصة بصالونات احلالقة أو اخلياطة أو عالقات زوجها

فيما أكدت ، %(03)أخريات عن فتح صالة حالقة خاص وهذا ما متثله نسبة 
 يستفدن من هذه الشهادة يف حياهتن أهنن سوف( %13)الباقيات من املرتبصات 

اليومية من خالل العمل يف بعض احلفالت واألعراس اخلاصة، أما أهم االقرتاحات 
فهي  ،وحلول للتخفيف من حدة املشكالت اليت تواجه املرتبصة خالل فرتة التكوين

عدم أجراء اختبارات كتابية من أجل ضمان استفادة املرأة األمية من مثل هذا 
ن، وعدم احملاسبة الكبري على الغياب خاصة أذا كانت هناك ظروف قاهرة، التكوي

وضرورة فتح الباب على اليت تأخر بربع ساعة، وإطالة فرتة التكوين فأربع أشهر 
 للحالقة أو ثالث أشهر للخياطة تبقى غري كافية. 

 
لفرعية ميكننا القول أن النتائج املتحصل عليها من مناقشة الفرضيات اويف األخري، 

 ،والفرضية الفرعية الثانية حتققت بنسبة قليلة جدا ،بأن الفرضية الفرعية األوىل حتققت
مبا يعين حتقق الفرضيات بنسبة مقبولة،  ،والفرضية الفرعية الثالثة حتققت بنسبة قليلة

أي أنه ميكن القول أن اخلدمات االجتماعية املتوفرة مبراكز التكوين املهين ستعمل 
ة املرأة املاكثة بالبيت، ومتكنها من اكتساب جمموعة من املهارات على مساعد
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واخلربات اليت مل تكن لديها سابقا، وهذا ما ميكنها من حتقيق التكيف االجتماعي 
 والتوافق النفسي، مما يساعدها على حتقيق أهدافها وبناء ذاهتا.

 
 عرض ومناقشة نتائج التساؤالت:  -6-2
ما هي نوعية التكوين املهين  ج التساؤل األولى:عرض ومناقشة نتائ -2-2-1

 املقدم للمرأة املاكثة بالبيت ؟
مبراكز  الدراسة أن نوعية التكوين املهين املقدم للمرأة املاكثة بالبيتبينت لنا نتائج     

يها يف حتقيق التكيف االجتماعي للمرتبصة، فأهنا ميكن االعتماد علالتكوين املهين 
بصات رغم أن معظمهن أكدن أن فرتة التكوين غري كافية، وال تليب تقدم تكوين املرت 

احلاجات  املرتبصة، كما  أن التكوين يتوفر على املرافق التعليمية الالزمة من حيث 
التهوية والنظافة وكفاية عدد املقاعد والطاوالت واملغاسل ودورات املياه، وتوفر 

ت اخلياطة وأدوات احلالقة، توفر املكتبة الوسائل التعليمية باملركز من خالل توفر آال
كما أكدت ذلك مستشارة التوجيه من أن مكتبة حتتوى على   ،على الكتب الالزمة
عنوان، وذات إعارة خارجية، )مقابلة  612كتابا موزعة على  011قاعة للمطالعة فيها 

ا أكدته وتوفر األجهزة الوسائل التعليمية، وهذا م( 62/1/2016مستشارة التوجيه يوم 
مقعد جمهز بأحدث  603مستشارة التوجيه من أن املركز يتوفر على: مدرج يتسع ل

)مقابلة  وسائل السمعي البصري، وقاعة لألساتذة ونادي للمرتبصني واألساتذة
  .(62/36/2016 مستشارة التوجيه يوم

 
فقد أكدت معظم املرتبصات بأهنا غري موجودة، عدا النادي  ؛أما خدمات الرتويح

كما مت اقرتاح   ،املشرتك بني الطلبة واألساتذة، فهو خمصص لألساتذة وليس للطلبة
جمموعة من حلول للنهوض باجلانب االجتماعي للمرتبصة من خالل االهتمام 
باجلانب الرتوحيي، وفتح املركز يف كل وقت، وتوفري وسائل تعليمية تستجيب لكل 

نوعية التكوين أن ميكن القول بالتايل . التخصصات املوجودة باملركز، واحرتام القانون
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حتقق التكيف االجتماعي  ،مبراكز التكوين املهين ،املهين املقدم للمرأة املاكثة بالبيت
 قحتقيه الكفاءات و الذي يساعد على تطوير  واستغالل وقت الفراغ للمرتبصة،

 هداف.األ
 
ملهين يف هل ساهم التكوين ا عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني: -2-2-2

 حتسني مهارات املرأة املاكثة بالبيت؟ .

الدراسة أن التكوين املهين ساهم يف حتسني مهارات املرأة املاكثة بينت لنا نتائج 
من خالل اكتساب مهارات يف اخلياطة واخلالقة، باإلضافة إىل العالقات  بالبيت

تصل يف بعض األحيان االجتماعية اليت تبنيها املرتبصة مع زميالهتا يف عالقات تتطور 
للمصاهرة، وكذلك عالقة الصداقة والتعاون وحسن املعاملة من اإلدارة واحرتام امليول، 

 مرتبصة ألخرى، تقدير واقع وحجم االستفادة من املركزيف  إال أن هناك اختالف
يربر قلة اخلدمات وعدم تلبيتها حلاجات املرتبصة،  وبالتايل فإن هذا االختالف

حيث هناك أهداف التكوين املهين ال ميكن أن خيدم مشكالته، وهذا وختفيفها من 
غياب لألخصائي النفسي، أين جيأ معظم املرتبصات يف حالة التوتر والقلق إىل صديق 

 أو إىل املستشارة اليت تصبغ عليها املهنة اإلدارية أكثر منها نفسية. 
 

ادية تليها قاسية مث حسنة، أما أما املعاملة اليت حتض هبا املرتبصة باملركز فأغلبها ع
احرتام امليول يف توجيه املرتبصة لتخصص معني فأكد معظم املرتبصات ذلك، أما 
الرضا عن اخلدمات فقد عرب معظمهن عن عدم الرضا. اقرتحن حلول للنهوض 
باجلانب النفسي للمرتبصة من خالل اقرتاح ضرورة وجود األخصائي النفساين ومراعاة 

وضرورة فتح ختصصات أخرى يف تكوين املرأة املاكثة بالبيت ممثل  ،ةنفسية املرتبص
التجميل والرسم، وجعل مدة التكوين أطول فثالث أشهر للخياطة أو أربع أشهر 

 للحالقة تبقي غري كافية، وجعلها يوما كامال بدل نصف يوم.
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هل ساهم التكوين املهين يف عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث:  -2-3-3
 وفري فرص عمل للمرأة املاكثة بالبيت؟.ت

بعيد األمل  ما يزال بينت نتائج الدراسة أن توفري فرص عمل للمرأة املاكثة بالبيت،
من خالل عالقاهتا اخلاصة   رغم أن هناك فئة أكدت أهنا ضمنت منصب عمل

كما أكدت أخريات عن فتح صالة   ،بصالونات احلالقة أو اخلياطة أو عالقات زوجها
أهنن سوف يستفدن من هذه  ت، فيما أكدت الباقيات من املرتبصاةقة خاصحال

من خالل العمل يف بعض احلفالت واألعراس اخلاصة،  ،اليومية نالشهادة يف حياهت
ا املرتبصة هأما أهم االقرتاحات وحلول للتخفيف من حدة املشكالت اليت تواجه

من أجل ضمان استفادة املرأة  جراء اختبارات كتابيةإفهي عدم  ،خالل فرتة التكوين
األمية من مثل هذا التكوين، وعدم احملاسبة على الغياب أذا كانت هناك ظروف 

 قاهرة. 
 اتمة:ـخ

وحماولة إكساهبا بعض  ،متنح مراكز التكوين املهين للمرأة املاكثة بالبيت فرصة للتكوين
ة، وهي مبثابة فرصة مثينة املهارات اليت تفيدها يف حياهتا اليومية، مثل اخلياطة واحلالق

أتيحت هلا، وتساهم يف حتسني مهاراهتا، حيث دخلت املرأة املاكثة بالبيت مراكز 
التكوين هبدف اكتساهبا القدرات واملهارات املختلفة، وزيادة كفاءهتا علـى مواصلـة 
البحث عن فرص العمل، والتأثري يف شخصيتها تأثريا إجيابيا، مواجهـة احلاجـات 

ـة واالجتماعيــة، بث بعض القيم يف شخصيتها كاالحرتام العمل والقدرة على النفسي
القيادة والتبعية، واحتـرام النظم العامة والقدرة على التعاون وتقدير املسؤولية، إال أن 

الكثري من العقبات منها قصر مدة التكوين وعدم   اهذه فرصة التكوين تبقى تتخلله
 ،اخلدمات االجتماعية والنفسية مت املهنة، وانعداكفايتها الكتساب خنتلف مهارا

 اليت تعمل على تذليل الصعوبات اليت تواجها املرتبصة خالل فرتة التكوين. 
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 :التوصيات واالقتراحات

دعوة املسئولني إىل التفكري يف احللول املناسبة واألكثر جناعة للحد من املشكالت  -
وين. مبا يتوافق مع حاجات املرتبص اليت يتعرض هلا املرتبص داخل مراكز التك

 ومشكالته.
 كونيف مهن مت بصإدماج تشغيل املرت  مبدأ إحداث نص قانوين ثابت يضمن -

 فيها.                                    

 وإثبات كفاءهتم من خالل جماالت تكوينهم. رتبصنيإعادة النظر يف مردود امل -

واألخصائي النفساين وحتديد دورهم داخل  النظر يف وضعية املستشار واملرشد -
  مراكز التكوين.

( وإدماجهم يف سياسة املرأة املاكثةإىل توضح وضعية املتكونني ) ودعوة املسئولني -
 التشغيل.

 
 الهوامش:

 .6:9ص ، 0110، بريوت، لبنان، يدار المجانجماين للطالب:  0
 .2:كندرية، مصر، )د س(، ص ، اإلسمدخل في الخدمة االجتماعيةعلى عباس درنداوي:  6
، دار املعرفة الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنيةعبد احملي حممود حسن صاحل:  0

 .23-1:، ص 6336اجلامعية، اإلسكندرية مصر، 
، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، معجم علم االجتماععبد اهلل اجلوهري:  0

 .91، ص 0119
 .00، ص 6333، مطبعة هومة، اجلزائر، مدخل للخدمة االجتماعية رشيد زروايت: :
، 0110، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، قاموس علم االجتماعحممد عطف غيث:  2

 .009ص 
، اإلسكندرية، 6، املكتب اجلامعي احلديث، طالخدمة االجتماعيةأمحد مصطفي خاطر:  0

 .060، ص :011مصر، 
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 .060طر: املرجع نفسه، ص أمحد مصطفي خا 9
 .001رشيد زروايت: مرجع سابق، ص  1
، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، الطريقة المهنية لتنظيم المجتمعحممود عبد احملي نوح:  03 

 .000، ص 6336
، اإلسكندرية، مصر، )د س(، ص مدخل في الخدمة االجتماعيةعلي عباس درنداوي:  00 

0:). 
 .00رجع سابق، ص رشيد زروايت: م 06
، ديوان مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، حممد حممود الذنيبات:  00

 .001ص ، 2003املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .93، ص6336, اجلزائر، 6، دار الغرب, طالتربية والتكوين بالجزائربوفلجة غياث:  00

15
Mahmoud Boussena .Développement du Système Educatif  

Réflexions sur quelques défis futur. Psychologie. Revue de la 

société. Algérienne de recherché en psychologie. N03.1992. p204 
 .90بوفلجة غياث: ص 16
ربيع الثاين 02املؤرخ يف  20-02 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: املرسوم رقم 00

 .03:.ص00اجلريدة الرمسية، العدد ، 0102أفريل  02وافق لامل 0012
 .96بوفلجة غياث: ص 09
، حبوث خمتارة، سلسلة التقويم والبيداغوجيا في النسق التربويبسنة حممود:  01

منشورات خمرب الرتبية والتكوين والعمل كلية العلوم ، 36معارف بسيكولوجية، العدد 
 .  00ص  ،اجلزائر ،زائرجامعة اجل ،اإلنسانية واالجتماعية
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 مقدمة

متثل األنثى نصف اجملتمع أو أكثر من نصفه بقليل، وهذا ما يفرض نظريا  ؛إحصائيا
مشاركتها يف العملية اإلنتاجية بصورة كثيفة متكنها من تغطية حاجاهتا البيولوجية 

 الرتبية واإلعداد قد تكون وغريها، وفعال فان املرأة من خالل دورها التقليدي يف
لكن السؤال املطروح هل هذا الدور التقليدي  الذي  ،غطت جزءا من املتوجب عليها

 الكلية ؟  اإلنتاجتقوم به هو كاف ومواز ملا هو واجب عليها يف عملية 
 

لقد ظهرت اإلجابة عن هذا التساؤل مبكرا جدا حىت قبل العصر احلديث، فلو كانت  
دفع باملرأة يف اجملتمعات البدائية والقدمية إىل مشاركة الرجل يف العمل كافية فما الذي 

يف احلقل، يف تربية احليوانات وحىت يف الصناعات التقليدية، كاخلياطة والغزل والنسيج 
إىل جانب دورها كأم وزوجة فاملرأة هنا تكون مسامهة أساسية يف تنمية موارد أسرهتا 

وقد كانت هذه  بدال من أن تكون عبئا عليهناهيك عن اقتصاد جمتمعها ككل 
اإلجابة متعلقة بدوافع وعوامل سوسيولوجية جعلت من عمل املرأة واقعا متجذرا يف 
عمق التارخيي اإلنساين، ومستجيبا للتغريات االجتماعية احلاصلة يف خمتلف األماكن 

   .واألزمنة
  . ملرأة العاملةا، الدوافع، العوامل السوسيولوجية :الكلمات المفتاحية

                                                           
 ي تكوين الفرد وتنشئته ويكون هي مجموعة من الظروف التي تتعلق بتكوين الجماعة وأنظمتها والتي تساهم ف

 .لها األثر الواضح في سلوك الفرد ومجتمعه

 فوداد أ كريمة . مريم بودوخةأ 
 ديموغرافيا حضرية

6سطيف -محمد لمين دباغين جامعة  
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 العوامل السوسيولوجية وعمل المرأة: -أوال
 :العمل المنزلي والسلطة التقليدية_ 6
 

كانت املرأة يف العصور القدمية ركيزة النظم اإلنتاجية ومل تكن هناك فروق بني اجلهود 
أن بالرغم من اليت يبذهلا الرجل أو تلك اليت تبذهلا املرأة ويف خمتلف جمتمعات العامل، 

الدراسات اليت تناولت عمل املرأة عرب التاريخ مل تكن وافية وال مميزة لعملها خاصة 
يعد كتاب عاملة اإلنسان واالقتصادية الدمناركية و" .تلك املتعلقة بدول العامل الثالث

 ،نقطة حتول يف جمال الدراسات النظرية التنموية، 5413الصادر عام  ،اسرت بوزروب
ويلة غري والذي بقي على مدار عقود ط ،لتنمويني يف العامل الثالثوالعمل واملمارسة ا

على مستوى صناعة السياسة والقرار ختطيط وتنفيذ  سواء ،مرئي ألطراف عديدة
األسرة وحىت لدى النساء أنفسهن أفراد العائلة و الربامج واملشاريع التنموية، مؤسسات و 

 "1 

اللثام عن كثري من الغموض  وقد أماطت دراسات وإحصائيات حول عمل املرأة
املتعلق بتصنيف العمل املنزيل، يف العصر احلديث وهذا ما أعاد النظر إىل املعطيات 
اخلاصة مبدى دخول املرأة سوق العمل، يف جمتمعات العامل املتقدم أو املتخلف على 

تشري بيانات جهاز اإلحصاء يف  وظهرت أرقام جديدة وجديرة بالتدبر و"، السواء 
_ الصادر _ Table 5dدولة مدرجة يف اجلدول  550مم املتحدة إىل أن من بني األ

فما فوق من جمموع ٪  13دول سجلت املرأة فيها ما نسبته  1هناك  4331عنه عام 
                                                                                                                                        

  أوتعرف بأنها مجموعة من العوامل الداخلية المنشطة والقوى الموجهة لتصرفات الفرد ويعبر الدافع بالرغبة 
 القوة الدافعة التي تحرك الفرد.

  مادي مقابل ذلك العمل وهي التي تقوم بدورين المرأة العاملة هي التي تعمل خارج المنزل وتحصل على اجر
 أساسيين في الحياة دور ربة البيت ودور العاملة.

، ، جامعة برزتمشاركة المرأة العربية في النشاط االقتصادي وعوائده ،مجلة معهد دراسات المرأة، أبو نحلة 1
   .4ص ، 4331أيلول 
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يف كل منها اجلمهورية االشرتاكية ٪ 14القوى العاملة من البالغني منها البنني وكمبوديا 
من  ٪04٪ _ 03دولة سجلت نسبة مابني  54يف و  املوحدة و مجهورية مولدوفا ....

النسب  دىنأأما الدول اليت سجلت ، ٪ 00بينها الكويت، حيث بلغت النسبة فيها 
 ٪  40كان من بينها تركيا   ،دولة 55فقد بلغ عددها  ؛ ٪40٪و  54مابني _ 

، ٪ 44مصر ، ٪ 41أما الباقي فرتكز يف الدول العربية وهي: املغرب  ،52والباكستان و

 ،1"٪ 54واجلزائر ، ٪ 50قطر ، ٪ 59فلسطني ، ٪ 51األردن ، ٪ 50عمان ، ٪ 45سوريا 
ويف املقابل قل ما جند أرقاما أو إحصائيات تدل على عمل للمرأة خارج عن إطاره 

 .بالرغم من انه ال ميكن إنكار ذلكالتقليدي املعروف يف العصور القدمية، 

من تلك اجلهود اليت بذلتها املرأة يف خمتلف أقطار وال تستثىن املرأة يف الدول العربية 
ختالفات جوهرية العامل، وقد تكون املرأة اجلزائرية مثاال بارزا عليها _حىت مع وجود ا

فاملرأة اجلزائرية اليت مل حتض باهتمام املؤرخني اجلزائريني " ،بني جمتمع عريب وآخر_
الرحالة األجانب " أمثال  حىت اليوم كانت قد جلبت اهتمام وإعجاب العديد من

 V.deودوبارادي  Peyssonel  بيسونال الفرنسينيو   Dr showاالجنليزي "شو"
paradis  حيث أشاد مجيعهم بشجاعة ونشاط املرأة اجلزائرية، ونقلوا لنا شواهد

تارخيية تثبت دورها اهلام يف خمتلف أوجه احلياة العامة بالبالد، بل اتفق اجلميع على 
الريفية كانت أهم عنصر يف احلياة بالريف اجلزائري، حيث كانت تقوم جبميع أن املرأة 

ويذكر املؤرخون أن املرأة اجلزائرية قد لعبت دورا  2األعمال داخل بيتها وخارجه"
جوهريا يف نظم اإلنتاج خاصة املرأة الريفية" بل كانت تساهم مسامهة فعالة يف تنمية 

اليت تدخل ضمن الضريبة العينية اليت جيمعها الباي اقتصاديات البالد إذ كانت املواد 

                                                           
جهاز اإلحصاء في األمم المتحدة   1

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005/tab5d.htm   

2 Peyssonel et des Fontaines, voyages dans les régences de Tunis et d'Alger, 

paris1983  

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005/tab5d.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005/tab5d.htm
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من أرياف بايلكه تصنع بيد املرأة كاملنسوجات، وخاصة الزرايب، واملصنوعات اجللدية 
واملواد الغذائية كالسمن والكسكسي الذي كان حيمل حىت اجلزائر العاصمة ضمن 

زائري حيث بني استه للمجتمع اجل، وهذا أيضا ما أكد عليه بورديو يف در 1الدنوش"
الدور االقتصادي للنساء اجلزائريات فنالحظ يف بعض املناطق الريفية تقوم النساء "

بدور كبري يف رفع مستوى اقتصاد العائلة مثل نسج بعض املالبس واألغطية واألعمال 
الزراعية وتربية بعض احليوانات كما يقوم على عاتقها تسيري املدخوالت الغذائية 

   2 .ها من اجل أن تدوم مدة طويلة "واحملافظة علي

مل يكن هناك تصنيف للعمل املنزيل غري  لكن املالحظ انه يف املاضي غري البعيد 
والذي غالبا ال حيتسب وال حيصى _ وبني العمل الرمسي املأجور والذي  املأجور _

مييز على العموم عمل املرأة، خاصة انه كان يناسب ويتماشى مع دورها الطبيعي 
تقليدي يف تربية األبناء "فتتجاهل النهج االقتصادية التقليدية إىل حد كبري ال

اإلسهامات االقتصادية اليت تقدمها املرأة وخنص التجاهل الكلي للقيمة االقتصادية 
لعملها املنزيل واحمللي غري املأجور إذ ال تظهر يف احلسابات القومية ويف اإلحصاءات 

تها اإلنتاجية واالجتماعية الواضحة ويرى خرباء يف السكانية ، على الرغم من قيم
 أناألمم املتحدة أن من أسباب جتاهل القيمة االقتصادية لعمل املرأة غري املأجور 

أنشطة املرأة تكون عادة مركزة يف الزراعة صغرية النطاق ويف القطاع غري الرمسي ويف 
عروف فضال عن إسهام املنازل وهي جماالت مازالت البيانات فيها تتسم بقصور م

                                                           

تصدرها جمعية  مجلة التراث، ،"مكانة المرأة في الجزائر خالل العهد العثمانينماذج عن  :"جميلة معاش 1
 .44ص ،5441نوفمبر ، 0العدد  الجزائر  األثري لمنطقة االوراس،التاريخ والتراث 

  Bourdieu pierre, Sociologie de l’Algérie, édition PUF, Paris, 1974 p 14  :  
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النساء يبقى غري ظاهر يف اإلحصاءات سبب القيمة القليلة اليت تنسب إىل ما يؤدينه 
  1من عمل"

 
 العمل والتقسيم االجتماعي:  -9

ظل العمل املنزيل غري املأجور هو منفذ املرأة حنو الدخول لسوق العمل وان كان 
ها اجملتمع هلا، وعلى أساسها اشتق ا على الصورة اليت رمسظالدخول خفيا مسترتا وحماف

 ،وهذا العتبارات بيولوجية ونفسية عديدة ،التقسيم االجتماعي لدورها ودور شريكها
وما يدل على صحة االدعاء "انه مل يكن املاضي  ،وأيضا لظروف تارخيية واقتصادية

أن تذهب املرأة للعمل خارج البيت، وميكن القول أن النساء  أوروبابديهيا يف 
إمجاال ومع بداية القرن  أوروباالعامالت كن بالفعل نادرات يف ساحات العمل يف 

دخلت املرأة طريق التحرر وخرجت من عزلتها من املنزل لتشارك الرجل يف  ،العشرين
عمله، يف املعامل والشركات واملدارس وغريها، لكن القفزة الرئيسية حدثت أثناء 

ت املعامل الصناعية حباجة ماسة إىل القوى العاملة احلرب العاملية الثانية، عندما كان
 .2بسبب نقص تلك القوى من الرجال بسبب احلرب "

 
إن الظروف التارخيية واالقتصادية اليت حدثت يف القرنني املاضني قد حمت الكثري من   

"لقد الفواصل اجلنسية وصار بإمكان النساء دخول جماالت كانت حكرا للرجل، 
فالثورات الصناعية تتسبب  العامل ووضع النساء: 54ناعية يف القرن غريت الثورات الص

يف خلق طبقة عاملة و عمل النساء يف املعامل ألهنن كن يعملن منذ زمن طويل يف 

                                                           

، مجلة جامعة دمشق "والرجل المرأةالعمل المأجور وغير المأجور لدى مميزات ساعات  "ريمون المعلولي، 1
  .540، ص 4359سنة  ،األولالعدد  ،03جامعة دمشق، المجلد 

مجلة بحوث ودراسات في العلوم  ،"األسرةملة إمكانية التوفيق بين العمل و المرأة العا"عبد الرزاق دريسي:   2
 . 054 ، ص4334 ماي، 9العدد رقم  ،سكيكدة 5411أوت  43جامعة  اإلنسانية، 
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وهذا ما شكل معامل حضارة عاملية جديدة وعوملة ملست حىت التقسيم  ،1املنازل "
ذا، وليس خفيا "أن العوامل االجتماعي للعمل، وما كان غري مقبول سابقا صار حمب

احلضارية ميكن أن تكون من القوة حبيث أهنا تعدل سلوك املرء بشدة، كما أهنا تؤثر 
حىت يف املظاهر الغريزية العميقة املشروطة بيولوجيا، وال ميكن أن ننكر أن الرجل 
استغل خضوع املرأة الناشئ عن سلبيتها  وحصل على مميزات اجتماعية بناءا على 

 .2قدرهتا يف املقاومة االجيابية " ضآلة
 
بل إن تعليمها وتدريبها جعلها تنافس بقوة يف  ؛املرأة ضعيفة يف العهد القريب ى تبقمل

وقد أصبحت املنظمات العاملية تنادي بدور أكثر  .اجملال الذي لطاملا برع فيه الرجل
كن أن يسهم ومي ،فاعلية للمرأة وتطالب بإشراكها يف العمل لضمان عملية التنمية"

حتسني فرص املرأة لكسب الدخل والتحكم فيه، يف توسيع نطاق التنمية االقتصادية 
 يف االقتصاديات النامية عن طريق رفع معدالت التحاق الفتيات بالتعليم، 

تستثمر جزءا كبريا من  أنعلى سبيل املثال فاملرأة يرجح هلا بدرجة اكرب من الرجال، 
تعليم أبنائها...وميكن بالتايل أن تسفر زيادة مشاركة اإلناث دخل أسرهتا املعيشية يف 

 ،يف القوى العاملة وحصوهلن على دخل اكرب يف زيادة اإلنفاق على التحاق األطفال
مما يتسبب بدورة محيدة حني تصبح النساء املتعلمات  ،مبن فيهن الفتيات بالتعليم

 3قدوة لإلناث"
 

                                                           

 المغرب، ،دار توبقال للنشر ، ترجمة حنان قصبي ومحمد هاللي،وضعية المرأة في العالم إليزابيث كريميو:5
 . 10ص ،4351، 5ط
ص  ، دس،القاهرة ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،سيكولوجية المرأة العاملةكاميليا عبد الفتاح:   2
41.  
دارةوالسياسات والمراجعة و  تاالستراتيجيا إدارةالنقد الدولي، صندوق  5   إعداد، شؤون المالية العامة ا 

، والعمل واالقتصاد، مكاسب االقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين المرأة: آخرونفوتيك و  كاترين ايلبورغ 
 . 0ص  4350سبتمبر 
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أن الرجل معين بتوفري الدخل والعمل خارج التقسيم اجلنسي للعمل على أساس  إن
املنزل بناءا على قدراته املادية واملعنوية، وأن املرأة هلا العمل املنزيل هو تقسيم تقليدي 
ال يعتد به اليوم، بل على العكس متاما "ومن شان توظيف النساء على قدم املساواة 

وعة املواهب املتاحة، مما يتيح الشركات االستفادة بدرجة اكرب من جمم أنمع الرجال 
فهناك أدلة وان مل تكن حامسة على  ،يرتتب عليه انعكاسات على النمو احملتمل

حدوث تأثري اجيايب على أداء الشركات نتيجة لوجود نساء يف جمالس إدارهتا ومناصب 
فالشركات اليت توظف النساء يف مناصب اإلدارة ميكن أن تكون  .اإلدارة العليا فيها

شكل أفضل خلدمة األسواق االستهالكية اليت هتيمن عليها النساء وميكن أن مهيأة ب
الس اإلدارات إىل تعزيز حوكمة جميؤدي التنوع األكرب من حيث نوع اجلنس، يف 

 .1الشركات بتوفري طائفة أوسع من املنظورات"
 
 سوسيولوجية المرأة القائدة: -3

لدور  يعن دور الئق هبا مساو  أصبحت اليوم املرأة أكثر بكثري من جمرد مدافعة
ومكانة الرجل، فهي اآلن تبحث عن دور القيادة والريادة يف جمال عملها لتحقق 
مكاسب اقتصادية حقيقية، تبتعد هبا عن احلاجة إىل شريكها خاصة مع زيادة فرص 

 تعليمها وتدريبها.
 

األقل عليها تتخلص من انتوهتا الضعيفة، أو على  أنلكنها على العموم البد هلا من 
أن تتخلص من اجلزء الضعيف يف انتويتها، وهنا قد يبشرها علماء النفس خاصة من 
مدرسة التحليل النفسي بأن املرأة أو الرجل قد يتميزان بصفات مشرتكة كثرية قد 
جتعل منهما واحدا ال خيتلف، وكما يقول فرويد " إننا ال جند أي كائن بشري ال 

باملعىن البيولوجي رجولة خالصة، أو أنوثة خالصة ففي كل باملعىن البسيكولوجي وال 
فرد تتجلى مزيج من اخلصائص البيولوجية من اجلنس األخر، ويتجلى مزيج من 
                                                           

  2المرجع السابق، ص  كاميليا عبد الفتاح،  1
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االجيابية والسلبية وذلك سواء استندت اخلصائص النفسية إىل خصائص البيولوجية أو 
الية وميكن أن يقوم وهذا يعين أن املرأة ميكنها أن تقوم بأدوار رج 1استقلت عنها "

 الرجل بادوار نسائية وهذا ما يفسره الواقع املعاش اليوم.
 

ومع هذا فان شخصية املرأة وهي عاملة ناهيك عن كوهنا قائدة أو متفوقة ليس على 
قريناهتا فقط بل ممكن على جمموعة من النساء والرجال أيضا، البد أن حتكمه ظروف 

د جند مناذج مدهشة حبق حىت يف عاملنا العريب سوسيولوجية وبسيكولوجية معينة، وق
الذي يتسم باحملافظة واالنغالق، ولعل الثورات العربية اليت حدثت قريبا قد كشفت لنا 
عن شخصيات نسائية رائدة، فقد برزت فيه الصحفية الشابة توكل كرمان الفاعلة يف 

عدة أشهر وهي حقوق اإلنسان اليت تزعمت املظاهرات ضد النظام اليمين على مدى 
إذ تعد هذه املرة األوىل  2011نفس املرأة اليت حصلت على جائزة نوبل للسالم لسنة 

 .2اليت حتصل فيها امرأة عربية على هذه اجلائزة مناصفة مع نساء إفريقيات "
 

إذن ماذا مييز املرأة القائدة ؟ والعاملة قائدة أيضا باعتبارها منوذج اعلي بالنسبة 
بيت يف بعض األحيان، خاصة إذا عرفنا أن كثريا من علماء النفس للماكثات يف ال

فكيف هبا يف مركز القيادة  ،جنس ناعم"ع يعتقدون أن املرأة كائن ضعيف "واالجتما 
؟ "ولقد بينت دراسات الباحثني يف األجناس واجلنس أن الذكر وجهازه التناسلي يقوم 

األنثى ونادرا ما يعكس هذا الوضع، فهو اختصاص  بالدور االجيايب أما الدور السليب،
وعلى ذلك فلو كان هناك  نشاط أنثوي متعدد مع عنف يف الكفاح، فان هذا يعترب 

ومن هنا اعتربت السلبية اجلنسية لألنثى مسألة منوذجية، وأن  ،شذوذ للقاعدة العامة
أي مظاهر أخرى ال جنسية يف حياة املرأة تعترب الحقة هلذا األساس وتتشكل بعد 

                                                           
 . 4ص  ،رجع سابقالم  1
2
ص  4359، مطبعة أبي رقراق للطباعة والنشر، اكدال الرباط، اإلسالم والمرأة الطريق الثال،أسماء مرابط:   

45 . 
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وجوده، فاملرأة حتت تأثري األوضاع والظروف االجتماعية تستطيع القيام بنشاط اجيايب 
وهذا ال ينقص من انتويتها وليس معىن كون املرأة أنثى متاما أن تعرض عن كل نشاط 

 .1اجتماعي وعقلي "
 
 إن هذه املفارقة العجيبة بني ما هي عليه املرأة وما نراه من مناذج قيادية، قد يرجع إىل 

بعض الفروق الفردية والواضحة يف كل شخصية، ويكفي لدى بعض النساء من 
ذوات الشخصية النرجسية أن حتاط باحملبة والدعم لتخرج أحسن ما فيها " فاملرأة 
النرجسية لديها احلاجة إىل أن حتب فهي تكون طيعة يف املعاملة، مرنة يف أي جمال إذا 

النساء إذا كوفئن  فأهنن يظهرن القدرة على ما شعرت بأهنا حمبوبة، هذا النمط من 
 2االبتكار واإلنتاج ودون أن يدخلن يف صراعات تنافسية " 

 
وقد عرفت اجملتمعات اإلنسانية شخصيات نسائية قائدة يف جمتمعاهتن، وال نبالغ إذا 

على  آخرقلنا أن اجلزائر عرفت شخصيات نسائية زعيمة أكثر ممكن من أي جمتمع 
" فمن منا يعرف شيئا عن علجية بنت بو عزيز شيخ ستوى العريباملاألقل على 

بأعماهلا العسكرية ضد احلكم  11احلنانشة بشرق االوراس اليت برزت يف القرن 
العثماين ببايلك قسنطينة ؟ ومن منا يعلم أن امرأة جزائرية حكمت يف نفس الفرتة 

د عن نصف القرن وهي معظم الصحراء الشرقية للجزائر وقادت اجليوش ، لفرتة تزي
األمرية أم هاين شيخة العرب؟ ومن من يعلم شيئا عن زعامة اللة خدجية وابنتها اللة 
فاطمة نسومر للطريقة الرمحانية جبرجرة ؟ وماذا نعرف عن الشهيدة حسيبة بن بوعلي 

 .3ورفيقاهتا الشهيدات "
  

                                                           
  52كاميليا عبد الفتاح، مرجع سابق، ص    1
 51المرجع السابق، ص   2
  43ص  ،، مرجع سابقجميلة معاش  3
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خصيات نسوية وقد كشفت الرحالت االستكشافية والدراسات االنثربولوجية، عن ش
قائدة يف قبائل بدائية كثرية منها "قبيلة الشميويل اليت اتصفت املرآة فيها بالعدوان 
وهي املسيطرة صاحبة األمر والنهي والتصريف وترتك أمر تربية األطفال للزوج الذي 

  .1يستجيب هلم انفعاليا "
 

 دوافع خروج المرأة للعمل: -ثانيا
ألن كل مل تكن مرتبطة بالعمل "جل يف العصور البدائية إن مكانة املرأة أو الر        

من إنتاج الرجل وإنتاج املرأة كان خيصص لألسرة ومل يكن هناك تبادل أو تسويق أو 
بيع قوة العمل لسيد أو لصاحب أراضي زراعية أو لصاحب رأس املال فكان اإلنتاج 

مل غري مأجور وبالتايل من أجل االستهالك املباشر، ومل تظهر الثنائية عمل مأجور/ ع
وبدأت األمور تتغري يف مراحل التنمية  2مل يعط للمرأة قيمة أقل من عمل الرجل." 

خروج املرأة للعمل ضرورة اقتضتها حاجة اجملتمعات احلديثة و ، وتراكم رؤوس األموال
االجتماعي، نظرا ملسامهة املرأة ري خاصة على املستوى االقتصادي و اليت تشهد تغري كب

 ، ومن أهم هذه الدوافع : اجملتمع معا هذا ما دفعها للخروجزيادة دخل األسرة و  يف

قد بينت نتائج الدراسات يف هذا اجملال أن خروج  الدوافع االقتصادية: - 6   
املرأة للعمل يزداد بصورة دائمة يف معظم اجملتمعات احلديثة اليت تعرف زيادة احلاجات 

باملرأة للخروج من صورهتا التقليدية كربة أسرة ورعايتها ما دفع  واملتطلبات املعيشية،
للخروج إىل ميدان العمل خارج جمال األسرة  ،واإلجناب وتربية األبناء ،للشؤون املنزلية

عن دور املرأة املشتغلة وعن السيطرة أن النساء من  -هري –"ففي دراسة قام هبا 

                                                           
  03ص  ،كاميليا عبد الفتاح، مرجع سابق  1

، دار المعرفة الجامعية، دون طبعة، سنة المرأة والمجتمع من وجهة نظر علم االجتماع علياء شكري وآخرون:
  2. 53، ص  5440
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دي يدفع باملرأة إىل العمل إذ جنده الطبقة الدنيا يعملن من اجل املادة فالعامل املا
 .1مرتبط باألساس الطبقي للمرأة العاملة "

 
يساعد على تغطية حاجاهتا واإلعانة املادية لنفسها بنفسها وكذا أفراد  ةعمل املرأ

من النساء  ةباملائ 21.1إىل أن  -حممد بن عطية-أسرهتا "وقد توصلت نتائج دراسة 
ميكنها من جهة أخرى من التحسني يف مستواها  ، كما2يعملن لضرورة اقتصادية "

املعيشي والرفع من مكانتها االجتماعية "ونظرا هلذا األخري من أمهية كبرية يف حتقيق 
دخل األسرة وضمان مستواها املعيشي عن طريق احلاجة إىل دخل املرأة واالعتماد 

أمهية املادة  إضافة إىل حتقيق مكانة اجتماعية أفضل وال ميكن التقليل من عليه،
بالنسبة خلروج املرأة للعمل وخاصة كلما اخنفضت طبقتها االجتماعية وليس العمل 

    3"من اجل الرتف أو التهرب من األدوار التقليدية داخل األسرة الثرية 
 
: ميثل اجلانب النفسي للمرأة دافعا قويا للخروج إىل العمل الدوافع النفسية -9 

 ،والشعور بضرورة املساواة ،املقومات األولية لنمو الذات والذي من خالله تتحقق كل
وبتأكد الذات اإلنسانية تتخلص املرأة شيئا فشيئا من  ،ومنه تتأكد إنسانية املرأة

وعادة ما يتجلى  ،باملقارنة مع الرجل تعانيهااملكانة الدونية اليت كانت و  التهميش
شعور املرأة بالوحدة إىل  باإلضافة ذلك عند النساء ذوي مستوى تعليمي عايل،

كما أن   .ورغبتها يف االتصال بباقي أفراد اجملتمع والتعامل معهم ،والضغط الشديدين
تعترب من ابرز الدوافع  ،ثبات الذاتإحب الظهور والتميز واحلاجة إىل االنتماء و 

النفسية لدى املرأة واليت تسعى دوما لتحقيقها، وبالتايل احلصول على التقدير 

                                                           
 004 ص ،5404 ،5ط بيروت، ،المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية شلق وآخرون:  1
2
واإلنسانية، يمية للدراسات االجتماعية األكادمجلة  ،أثره على العالقات األسريةعمل المرأة و فرحات نادية:   

 .541ص  4354، 0العدد 
  01-02ص ،مرجع سابقكاميليا عبد الفتاح:   3
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"فلقد حققت املرأة العاملة شبكة أخرى من  .رتام سواء داخل األسرة أو اجملتمعواالح
فأصبح عملها حيقق أهداف اجتماعية كالزمالة  ،اجملتمع اخلارجي إطارالعالقات يف 

واحلياة االجتماعية واملسامهة يف نواحي خمتلفة للنشاط وهكذا تشعر بكياهنا واحرتام 
 ،ىل إشباع حاجاهتا من األمن دون اخلوف من اجملهولإضافة إ .1الغري هلا وتقديرها"

وإمهال حاجاهتا  ،والتقليل من قيمتها وأمهيتها مقارنة معه ،فتفضيل الذكر على األنثى
 ،اليت عاشتها املرأة وال تزال تعاين منها ،نصفةاملالنفسية كل هذه الظروف املؤملة وغري 

يعد مكسب هام  ،جبانب الرجل زرعت يف نفسيتها روح التحدي واخلروج إىل العمل
  .يريح املرأة خصوصا من الناحية النفسية

 
هبا أمهات خترجن  ،عائلة 100ففي الدراسة املستفيضة عن االكتئاب" لفشري على 

يشعرن بامللل أثناء  ،تبني أن نصف جمموعة الاليت يعملن ،من الكليات بنيويورك
أصبح من األعمال  ،ألعمال املنزليةوجودهن باملنازل، وأن خدمة األطفال والقيام با

فقد قررن أن الطموح ملستقبل عملي كبري  ،صغر اجملموعات املشتغالتأالروتينية، أما 
 .2هو السبب الذي من اجله يعملن"

: الدوافع االجتماعية مرهونة بالدوافع االقتصادية اليت الدوافع االجتماعية -2     
خروج إىل العمل، والذي كان نتيجة التخلي على تؤدي دورا يف حتفيز املرأة ودفعها لل

بعض العادات والتقاليد اليت كانت حتكم اجملتمع آنذاك، حيث كان خروج املرأة 
مل يكن هناك حاجة ومتسكها بالعمل هبدف تغيري نظرة اجملتمع حنوها حىت وان 

ع جزئيا وصارت املرأة العربية تشارك إىل حد ما يف احلياة العامة، كما تراجمادية. "
سلطان العادات والتقاليد الذي كان يكبلها وحيدد دورها ومركزها االجتماعيني، فقد 

                                                           
 .541ص  ، المرجع السابق ،فرحات نادية  1
 .00ص ،المرجع سابق ،كاميليا عبد الفتاح  2
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دخلت ميادين جديدة كانت وقفا على الرجال دون النساء، وتغريت معها صورهتا 
 1االجتماعية وإىل حد ما، االجتاهات واألنساق القيمية املورثة" 

 
سان، أو شعورها بوجود وقت فراغ لديها ميكن "إميان املرأة بأمهية العمل يف حياة اإلن

أن تقضيه بالعمل، كما تنظر بعض املوظفات إىل املساواة مع غريها يف العمل، 
ويطمح البعض األخر للحصول على مركز اجتماعي أعلى لتحقيق الذات من 

ئق أمام الخالهلا، وكذلك رغبة املرأة يف االلتقاء باآلخرين أو الظهور باملظهر ال
رين، كما أن تشجيع بعض األزواج لزوجاهتم للعمل خارج املنزل له أمهية يف هذا اآلخ

      2اجملال "
 

إن تعليم وتكوين املرأة أصبح له أمهية كبرية لدى األسرة، فبات تعليمها ضرورة 
وحتمية لدى األسرة واجملتمع إلخراجها من دائرة اجلهل واألمية. وهذا ينعكس على 

مما يساعدها على مواجهة  ،وجيعله يف تزايد مستمر تحصيلي للمرأةاملستوى العلمي وال
ظروف احلياة بشكل أحسن ودخوهلا إىل ميادين العمل إىل جانب الرجل دون قيد. 

له دور هام يف  ،"واملستوى التعليمي والثقايف لألسرة اليت تنتمي إليها املرأة العاملة
التحفيز من طرف عائلتها واحمليط  دفعها للخروج إىل ميادين العمل، وذلك عن طريق

             االجتماعي الذي تنتمي إليه والذي يدفعها إىل حماولة املشاركة كعضو داخل
 .3األسرة "

 

                                                           
1
سلسلة  الواقع وتطلعات التحرر،، في المرأة بين ثقل : المرأة العربية بين التقليد والتجديدعبد القادر عرابي  

 .29، 02ص ص  ،4339 ،4لبنان، ط  كتب المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت،
2
، 59مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، المجلد  ،العمل لدى المرأة العاملة دوافعحيدر خضر سليمان:   

 . 11ص ،4331آيار،  9العدد 
 00ص، المرجع السابق، الفتاح كاميليا عبد   3
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" وهذا ما تربزه اإلحصاءات إذ تبني أن نسبة مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي 
د حصوهلا ترتفع مع ارتفاع املؤهل العلمي الذي حتصل عليه، وهذا طبيعي فاملرأة عن

تصبح غري راغبة يف التفرغ لألعمال املنزلية الروتينية اململة وتسعى  ،مؤهل علمي ىعل
      1.جاهدة لالستفادة من املؤهالت اليت حصلت عليها "

الساحة السياسية ملك لكل املواطنني، فالسياسة  " تعدالدوافع السياسية:  -4  
شاركت املرأة بإعداد تتناسب مع تشغل كل فرد وتؤثر على حياة كل منا، وكلما 

، ويف اجملالس نسبتها من السكان يف عملية اختاذ القرار السياسي ويف األحزاب
، ويف اهليئات الدولية.كلما زادت مشاركتها يف القيادة وكلما أمكنها احلكومية املنتخبة

 ، وعندئذ فقط يكون مفهوم الدميقراطيةأشكال وحمصالت العمليات السياسيةتغيري 
إن للدوافع السياسية يف اجملتمعات احلديثة 2 ."ملموساقد عرب عن نفسه تعبريا جادا و 

، فحب االنتماء للوطن لدى املرأة يدفعها ال تقل عن الدوافع السابقة الذكرأمهية 
بلدها للعمل يف كافة امليادين إىل جانب الرجل من اجل املسامهة يف بناء و تطوير 

، ومن جهة أخرى يعد عمل املرأة حق سياسي من ةيعد دافع سياسي هذا من جه
اليت تنص على املساواة بني الرجل  ،خالل ما جاءت به الدسايرت والقوانني الدولية

املساواة بني  5491واملرأة يف احلقوق والواجبات "أكد القانون الدويل ابتداء من سنة 
أعمال لتطبيق هذه ، ومت التوقيع على عدة اتفاقيات هبذا الشأن، وأجنزت اجلنسني

املدافعات عن النساء على من املؤمترات يعتمد املدافعون و  األفكار، ونظمت العديد
واجلزائر على غرار دول العامل . 3هذه النصوص للعمل ولكي تغري الدول قوانينها "

ترسيخ مكانة املرأة يف على وجه اخلصوص عملت على متكني و عموما والوطن العريب 
                                                           

1
، مشاركة المرأة العربية في القوى العملة ودورها في عملية التنمية، المرأة العربية والعملهنري عزام:   

 .414، ص 5404بيروت، لبنان، افريل،  ،مجلة مركز دراسات الوحدة العربية
. 4ط مركز دراسات الوحدة العربية، ،حررالعربية بين ثقل الواقع وتطلعات الت أوضاع المرأةمريم سليم:   2

  14، ص4339سنة  لبنان،
 04مرجع سابق، ص، اليزابيث كريميو  3
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التشريعات حيث"يرتجم فعلي للمرأة يف خمتلف القوانني و إىل إشراك اجملتمع والسعي 
تشريع العمل أحكام الدستور اهلادفة إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف جمال 

من الدستور على انه لكل املواطنني احلق يف العمل ويضمن  11العمل وتنص املادة 
 1النظافة..."  ،يف أثناء العمل احلق يف احلماية، األمن القانون

 خاتمة 

حتقيق إن تغري واقع املرأة العاملة بني املاضي واحلاضر كان نتيجة السعي احلثيث إىل 
 من خالل تفعيل دورها يف اجملتمع ثقافية وسياسية ،مكاسب اجتماعية، اقتصادية

خمتلف دوافع عمل و  وقد قطعت املرأة أشواطا كبرية يف سبيل احلصول على حريتها.
سابقة الذكر مكنتها من االنطالق يف فضاءات العمل واثبات وجودها املرأة ال

 صادية االجتماعيةاالقت ،وكياهنا، وإبراز املشاركة الفعلية هلا يف خمتلف اجملاالت
مركز املرأة يف إذ يرى إحسان حممد احلسن أن "ارتفاع  ،السياسية داخل اجملتمع

بعد حصوهلا على  ،املاديةية والثقافية و األسر تطور أوضاعها املهنية و و  ،اجملتمع العريب
واكتساهبا للرتبية والتعليم ودخوهلا خمتلف املهن  ،بعض حقوقها االجتماعية والقانونية

ومشاركتها يف اختاذ القرارات اليت تتعلق مبستقبل أطفاهلا  ،واألعمال يف الدولة واجملتمع
 .2وأسرهتا "

 

                                                           

الحقوق اإلنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع ، –الجزائر -تقرير حول تحليل الوضع الوطني 1
، برنامج ممول من 4355-4330متوسطية  ، تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة االورواالجتماعي

 . 4353قبل االتحاد األوروبي مترجم من اللغة الفرنسية شهر، تموز  

دار وائل  ،-دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصر –علم اجتماع المرأة ، احسان محمد الحسن
  112ص ،4359 ،4ط للنشر، األردن،
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  ملخص:
لقد حققت املرأة اجلزائرية اليوم مكانة مرموقة يف اجملتمع، وهذا بفضل جهودها املضنية 
من اجل إثبات نفسها كفاعل اجتماعي مهم ليس على صعيد األسرة فقط بل على 

اجملتمعي ككل، ومما ساعدها يف الوصول إىل هذه املكانة املستوى التعليمي  الصعيد
، وهو ما أهلها جبدارة إليه يف خمتلف التخصصات العلمية العايل الذي وصلت

يف قطاعي واستحقاق الحتالل مناصب قيادية يف خمتلف القطاعات وليس فقط 
 التعليم والصحة.

)كزوجة وأم ( وما يرتتب عنه من ادوار  فإىل جانب دورها التقليدي واألساسي  
أسرية ومنزلية، تؤدي املرأة العاملة خارج البيت ادوار مهنية ووظيفية، هذا التعدد يف 
األدوار امللقاة على عاتق املرأة العاملة أدى هبا إىل أن تعيش حالة صراع اثر على 

هم واملساندة احلقيقة أدائها ألدوارها األسرية واملهنية على حد سواء يف ظل غياب التف
الزوج أو الرجل والذي  خلق هلا إشكاالت يف التوفيق بني واجباهتا األسرية  من قبل

 من جهة واملهنية من جهة أخرى؟ 
 

االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تساعد املرأة العاملة على التوفيق بني فما هي احللول و 
 املهنية من جهة أخرى( ؟ هذه األدوار امللقاة على عاتقها )األسرية من جهة و 

 املرأة العاملة، صراع األدوار، األدوار األسرية، األدوار املهنية. الكلمات المفتاحية: 
 
 

 علم االجتماع - سفاريا.مريم 
 9جامعة محمد لمين دباغين ـ سطيف 
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 :مقدمة
خارج املنزل من املواضيع املثرية للجدل يف جمتمعاتنا العربية  املرأةموضوع عمل  إن

املنزل هو املكان  أن أساس)جمتمعات تقليدية حمافظة تكرس اهليمنة الذكورية ( على 
 أمستكون زوجة و  أهناتنشئ على  ظفارهاأ، واليت منذ نعومة للمرأةالطبيعي والوحيد 

، األبناءو جانب رعاية  الزوج   إىلاملنزلية من تنظيف وطبخ  األعمالتتقن  أنوعليها 
يف ظل هذا التصور هي جمرد تابعة للرجل تسهر على راحته ورفاهيته وراحة  فاملرأة

 هناأ، بل عن الرجل إنسانيةال تقل  إنسانة املرأة إن، متجاهلني بذلك األبناءورفاهية 
 .تتفوق عليه األحيانيف كثري من 

 
كفاءهتا يف الكثري من املهن   وأثبتتمستويات تعليمية عالية  إىلاليوم وصلت  فاملرأة

تقليدية عن وظائفها ال املرأةتتخلى  أناليت كانت حكرا على الرجل، هذا ال يعين طبعا 
لكن باملقابل  األسرةركائز  أهممن  أساسية( واليت تعترب ركيزة  وأم)كزوجة  واألساسية

 اليوم من اجنازات على الصعيد العلمي املرأةنتجاهل ما حققته  أنال ميكننا  أيضا
يف حقها  إجحافالن هذا يعترب  ،واألمومةالزوجية املهين  وخنتزل دورها فقط يف و 

 : التالية اإلشكاليةطرح  إىلوالذي يقودنا 
  من جهة داخل  األسرية األدوارتوازن بني  أنالعاملة  املرأةكيف تستطيع

 املهنية خارج املنزل ؟ األدوارو  ،املنزل
  على العالقة الزوجية ؟  املرأةاملرتتبة عن عمل  اآلثاروما هي 
  ؟  ءاألبناخارج املنزل خاصة على  املرأةوما هي النتائج املرتتبة عن عمل 
  وأدوارها األسرية أدوارهالكي توازن بني  للمرأةما هي احللول املقرتحة  أخرياو 

 املهنية ؟ 
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 : المركزية تحديد المفاهيم -أوال
العاملة خارج البيت من قبل علماء  املرأةتعددت تعاريف  العاملة: المرأة .1

خارج املنزل  اليت تعمل املرأة : إهنا1كاميليا عبد الفتاح فقد عرفتها ،االجتماع
وحتصل على اجر مقابل عملها وهي تقوم بوظيفتني يف احلياة: دور ربة البيت 

العاملة ليست تلك  باملرأةفيقول: "املقصود  :2فاروق عطية ، أماودور املوظفة "
وكل ما يتعلق باملنزل وتربية  ،املنزلية األعمالاملاكثة بالبيت اليت تدير  املرأة

 من هنا يكون املقصود باملرأة. اليت تعمل خارج املنزل" رأةامليعين  وإمنا األطفال،
خارج  مأجورافكريا  أوتلك اليت تبذل نشاطا عقليا  :هي داخلة،العاملة يف هذه امل

خدماتية وتتلقى مقابل ذلك  أومؤسسة اجتماعية  أوجمال اقتصادي  أياملنزل يف 
ويسمح هلا  هتالسر ماديا قصد رفع املستوى االقتصادي واالجتماعي  أجرا

 وربة بيت. وأماكوهنا زوجة   إىل باإلضافةباالستقالل عن زوجها اقتصاديا 
  

 : األدوارصراع  .9
 األدوارعبارة عن قيام الفرد بعدد من  األدوارصراع  إن: "1522يرى هونت 

بعض اخللط واالختالف والصراع " مركزا على  األدواراالجتماعية فقد يكون بني هذه 
ذلك الصراع  بأنه: "1521 ،يعرفه عبد املنعم احلنفيكما  ،ددة للفرد نفسهاملتع األدوار

اليت يتعني على الفرد القيام هبا يف حميطه  األدوارالناشئ عن التناقض بني 
 .االجتماعي"

                                                           
، ص 1511، ، لبنانبية، بيروت، دار النهضة العر العاملة المرأةسيكولوجية عبد الفتاح:  إبراهيمكاميليا   1
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)  أكثر أوالعاملة على للمواءمة بني دورين  املرأةهو عدم قدرة  األدوارنقصد بصراع و 
 إعاقتهيسبب يف  أو ،اآلخرعلى القيام بالدور  حدامهاإيؤثر  إذ ،داخلي، خارجي (

  1عدم  القيام به " أو
 : العمل المنزلي .2

ملتجانسة  تتطلب مهارات ا األعمالجمموعة من  بأنهالعمل املنزيل "  اوكليعرفت 
 .2 خمتلفة من النشاط " أنواعامتنوعة و 

والنشاطات العضلية  جممل املهام والوظائف ،هذه مداخليتنعين بالعمل املنزيل يف و 
 إضافةالوجبات الغذائية،  إعداديف بيتها: مثل التنظيف،  األموالفكرية اليت تقوم هبا 

العمل املنزيل من اختصاص ربة  أناملعروف منذ القدم ، و أبنائهااهتمامها بزوجها و  إىل
احملافظة على استقرار  إىلالبيت اليت تتحمل هذه املسؤوليات وهتدف من خالهلا 

 . هتاأسر 
اليت تتضمن التزامات وارتباطات داخل  يفةفهو تلك الوظ ،العمل اخلارجيأما 

منصب عمل خيضع لقوانني حمددة وهذا العمل يكون  أومؤسسة معينة، كل وظيفة 
حمددا تليب  آجرا األمحمدد بوقت معني ال يفوق ساعات العمل الرمسي، تتقاضى فيه 

 . األسريةبه حاجياهتا 
 

 والعمل المنزلي:  المرأة -ثانيا
العاملة مشكلة التوفيق بني عملها املنزيل وعملها يف  املرأةما تواجهه  أهممن   

ما  أو ،املرأةلدى  بالتمفصل بني العمل املنزيل والعمل املهينما يعرف  ،املؤسسة
الصراع يكون بني متطلبات البيت وتربية  أنوهذا يعين  ،األدواربصراع يسميه البعض 

                                                           
، ص 1511، دار النهضة العربية ، بيروت، لبنان، العاملة المرأةسيكولوجية عبد الفتاح:  إبراهيمكاميليا   1
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2
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العمل  خارج  أووبني متطلبات املهنة  للمرأةلذي يعترب الدور التقليدي ا األطفال
 املنزل. 

، األسريةاملنزلية اليت تقوم هبا الزوجة العاملة حتتل حيزا كبريا من حياهتا  األشغال إن
نشاط يعرب عن هويتهن كنساء ويستغرق مدة زمنية كبرية وجهدا  إليهوهو كما تنظرن 
، هذا باإلرهاقلك تشعر الزوجة العاملة ونتيجة لذ ،العاملة للمرأةمضاعفا بالنسبة 

ذلك مشاكل الزوج  إىل أضفبالصراع  إحساسها غاىلهو الذي يؤدي  اإلرهاق
، وهذا كله جيعل تفكريها مشتت  ويسبب هلا ارتباك الذهن وعدم الرتكيز يف األبناءو 

 كما ونوعا.   اإلنتاجالتقليل يف  إىلعملها وبالتايل يؤدي 
 

مطالب وتوقعات متعددة واختيارات  أمامالعاملة كثريا ما جتد نفسها  املرأة نإ   
نتيجة عملها  أداؤهقد تكون مستحيلة فما ينتظره البيت منها ال ميكن  ،صعبة

وضيق  ،ومطالب البيت األطفالوما يتوقعه الزوج حتول دونه حاجات  ،اخلارجي
ح هلا عندما جتد نفسها موضوعة وما تتمناه لذاهتا قد ال يتا  ،الوقت ونقص اجلهد

حىت تتمكن من  ،آخروتقدمي  ،هذا تأجيل ،متعددة وأولوياتاختيار  أمامدائما 
املاكثة يف البيت يقتصر دورها  فاملرأة ،من استمرارية احلياة األدىناحلفاظ على احلد 

ري مرهقة  وتستغرق ساعات طويلة غ أعمالوهي  ،املنزلية واألعمال األوالدعلى تربية 
، فرغم ما تبذله فيها من غري مرئية أعمال أيضاولكنها  ،األحيانحمددة يف غالب 

 إطاراالعرتاف الذي حيظى به عمل مشابه خارج  أونه ال حيظى بالتقدير أ إال ،جهد
 أن، كون (األباملساعدة من طرف الزوج ) األمعدم تلقي  إىل باإلضافةهذا  األسرة،

 ،املنزلية اهانة هلم وانتقاص من رجولتهم باألعمالقيام ال أنيرون  األزواجالكثري من 
اليت تعمل خارج  باملرأةفما بالك  ،لكل هذه املسؤوليات جيعلها مرهقة املرأةفتحمل 

دد الساعات اليت تقضيها من ع أكثرفعدد الساعات اليت تقضيها يف العمل  ،البيت
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الرعاية  وإعطائهم بأوالدهاا مقصرة يف اهتماماهت بأهنا، وهذا ما قد يشعرها يف البيت
  .1الكافية وكذا القيام باملهام املنزلية كما جيب 

 
 للعمل:  المرأةدوافع خروج  -ثالثا

 نذكر بعضها فيما يلي:  أسبابلسوق العمل يعود لعدة  املرأةاقتحام  إن
احلاجة االقتصادية اليت دفعت  أنالكثري من الدراسات  أثبتت الدافع االقتصادي: أ(
حديثة التخرج  امرأة أالفعلى مخسة  أجريتالعمل، ويف دراسة  إىلللخروج  ملرأةبا

 أعباء"فتزايد  أزواجهنثلث جمموع الزوجات يعملن من اجل مساندة دخول  أنتبني 
تقدمي املساندة وذلك مبشاركة الرجل  إىل باملرأةدفع  ،لدخلها األسرةاملعيشة وحاجة 

 .2" أسرهتااحتياجات وتلبية خمتلف  ،يف العمل اخلارجي
العمل بوصفه نشاط اقتصادي فانه يعترب جوهر  إنالدافع النفسي االجتماعي:  ب(

 إىلمن خالله  األخريةحيث تسعى هذه ، العاملة خاصة واملرأة لإلنساناحلياة العامة 
 حيث، كليجردراسة   أثبتتهواجملتمع، وهذا ما  األسرةحتقيق ذاهتا واثبات وجودها يف 

 إىلحباجة  فاملرأة ،اقتصادية ألسبابيعملن  األمهاتعددا كبريا من  "هناك أن
كفرد يساعد على حتقيق التنمية الشاملة    ،يف اجملتمع أمهيتهاالشعور باالنتماء ومدى 

بالقوة وقدرهتا على  املرأةاملكانة االجتماعية تلعب دورا كبريا يف شعور  أنكما 
، والتعطل عن العمل يعترب حافز سليب قد هفاعل اجتماعي يستفاد من وأهنا، اإلنتاج

 .يتسبب هلا يف حالة االكتئاب واالنفصال عن جمتمعها"

                                                           
نور جمعية  ،1ط العربية في الصحة النفسية، المرأةدليل  ،النفس تشكو والجسم يعانيعايدة سيف الدولة:   1

 .12ص  ،، بدون سنة، مصرالعربية المرأة
، 1510ة العربية للطباعة والنشر، ض، بدون طبعة، دار النهعلم النفس االجتماعيعباس محمود عوض:   2

 .212ص 
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 إثبات إىلالعاملة دوافع شخصية تسعى من خالهلا  للمرأةالدافع التعليمي:  ج(
، وقد تبني من خالل دراسة قبل وقفا على الرجال كانت من  أعمالقدرهتا على اجناز 

فهن  ،ات ذوات الرغبة الشديدة يف العمل يؤمن بقيم ذكوريةطالبات الكلي أن" أيد
، فالتعليم هو على ما ميكن حتصيله خارج املنزل التنوع ويقدرن إىليؤكدن احلاجة 

واالجتاهات  اآلراءالتفكري يف خمتلف اجملتمعات وتعرب  أمناطالذي يساعد على تغيري 
 للمرأةعليه كونه حيقق  والتحفيز ،األخرياخلارجي بتقبل هذا  املرأةحول عمل 

تساهم يف حتقيق التنمية يف خمتلف اجملاالت  انهالشخصية كما  وأهدافهاطموحاهتا 
 .1والقطاعات"

  
 والعمل الخارجي:  األم -رابعا
اخلارجي يفرض عليها تسخري كل قدراهتا من اجل عمل كامل، هذا العمل  املرأةعمل 

ضغوط العمل  أنان العاطفي، كما وهذا ما يسبب هلم احلرم أطفاهلايبعدها عن 
يسبب القلق لالم مما جيعلها دائما يف حالة توتر  وهذا ما  ،اإلرهاقوالبعد عن املنزل و 

وهذا الصراع  ،األدواروهنا جتد نفسها فيما يسمى بصراع  ،يؤثر سلبا على عملها
 ومتطلبات الوظيفة.  األطفاليكون بني متطلبات البيت وتربية 

 أمام، حيث جتد نفسها تأثريهاكيزها يف العمل ويضعف درجة كل هذا يشتت تر 
 إمهالاحملافظة على بيتها دون  إىلختتار، تسعى من خالل ذلك  أيهماحتتار  أولويات

 . أطفاهلابيتها و  إمهالعملها، واحملافظة على عملها دون 
  

 لمسؤوليات المزدوجة لالم العاملة: ا -خامسا
ملرتبة الثانية مباشرة بعد الرجل، فالرجل يعترب املسؤول على مر العصور حتتل ا املرأة  

تابعة  واملرأةخارجه، بقضاء احتياجات املنزل ومتطلباته،  أوسواء داخل البيت  األول
                                                           

 .  12ص ، : مرجع سابقعبد الفتاح إبراهيمليا يكام  1
 



 

 

323 

، فعمل املنزلية باألعمال، وكذا االهتمام على الطاعة واالحرتام أبنائهاله تقوم برتبية 
باملشاركة يف حتمل مصاريف  األسرةاخل جعل منها عنصرا فاعال د ،خارج منزهلا األم

هو حتمل مسؤوليتني يف نفس  األمر، لكن ما صعب عليها جانب زوجها إىل األسرة
، من جهة األطفالاملنزلية وتربية  باألعمال: القيام وكالمها مهمتني بالنسبة هلا ،لوقتا

 1.أخرىواالهتمام مبهامها املهنية من جهة 
 

  :ات المنزلية والواجبات المهنيةالتناقض بين الواجب -سادسا
امللقاة على عاتق الزوجة تتطلب منها بذل املزيد من اجلهود املضنية  األسريةاملهام  إن

الفراغ  بأوقاتوالتضحية  األطفالالطويلة والسهر على راحة  األوقاتوختصيص 
، فهي فقط األسريةحد حتمل املسؤوليات  لكن واجباهتا ال تقف عند ،والرتفييه

خارج البيت والواجبات  املرأةعن الواجبات الوظيفية واملهنية اليت تؤديها  أيضاسؤولة م
 . ا ما تتناقض مع الواجبات املهنيةغالب  األسرية
يتعارض مع مسؤولياهتا املنزلية.  أنساعات طويلة خارج البيت البد  ةأاملر فعمل 

متطلبات عملها املنزيل  العاملة يف مشكالت التوفيق بني املرأةوالتعارض هذا يوقع 
 واجبات تركز:  أيةومتطلبات عملها الوظيفي حبيث ال تعرف  على 

 
يعرض  أنفان هذا البد  ؛واجباهتا الوظيفية أمهلتركزت على واجباهتا املنزلية و فان 

اهلبوط وتضطرب  إىلتتعرض  إنتاجيتها أن أي ،اخلطر إىلاخلدمي  أو اإلنتاجيعملها 
مما يضطرها  واملسئولني اإلدارةعالقتها مع  وءوتس، اجملتمع إىل اخلدمات اليت تقدمها

العاملة على عملها الوظيفي  املرأةركزت ما  وإذا ،تركه كليا أوالتوقف عن العمل  إىل
 إثرهمما يرتك  ،اإلدارةاالضطراب وسوء  إىلفان بيتها يتعرض  ؛األسريةواجباهتا  أمهلتو 

                                                           
1
 11و  12دولة: مرجع سابق، ص، عايدة سيف ال  
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 ،العالقات الزوجية إىلئتهم االجتماعية ويسئ وسالمة تنش األطفالاملخرب يف سلوك 
 حبيث تكون العائلة عرضة للتفكك والتحلل وعدم االستقرار . 

 
تتجسد يف عدم وجود من  ،العاملة يف الوقت احلاضر املرأةاملشكلة اليت تعاين منها  إن

ا ال يساعده األغلب األعمالعمل، فالزوج يف  إىلخروجها  أثناءحيل مكاهنا يف البيت 
بسبب القيم واملواقف التقليدية السائدة يف اجملتمع  واليت ال  ،املنزلية األعمال أداءيف 

 أنكما . دون مساعدهتن أوزارهاوتتوقع من النساء حتمل  هبا، حتبذ من الرجال القيام
 املرأةانعدامهم وضعف العالقات القرابية وهامشية صالت اجلرية جيعل  أوقلة اخلدم 

واجباهتا املنزلية دون وجود من يساعدها وخيفف عنها محلها  أداءيف العاملة وحيدة 
 وأهنااجلسدي والنفسي خصوصا  واإلعياء اإلرهاق إىلوهذه احلقيقة تعرضها  ،الثقيل

 1واحد. آناملنزلية والوظيفية يف  أدوارها أعباءمسؤولة عن حتمل 
 

 العاملة:  للمرأةالحياة الزوجية  تأزم -سابعا
مشكلة سوء وتوتر وهي  أالالعاملة  املرأةتتعرض هلا  أخرى أسريةهناك مشكلة 
الدراسات والبحوث  كما تشري  ،خارج البيت املرأةن عمل أعلما ب ،عالقتها الزوجية

 أقدامهاويرفع منزلتها االجتماعية ويثبت  ،االحرتام والتقدير للمرأةجيلب  ،االجتماعية
ويقوي معنوياهتا ويعزز ثقتها بنفسها  ،ضارياويرفه عنها ماديا وح ،واجملتمع األسرةيف 

 يتأتيانسوء وتوتر العالقات الزوجية  أنبيد ، ويدعم استقالليتها وذاتيتها ،وإمكاناهتا
بسبب  ،والتعب وامللل لإلرهاقوتعرضها  ،ساعات طويلة عن البيت املرأةمن غياب 

قدرهتا على تقدمي العناية  وعدم ،واحد آنالواجبات الوظيفية واملنزلية يف  بأداءانشغاهلا 
 .واألطفالاملطلوبة للزوج 

 
                                                           

الطبعة  ،في المجتمع المعاصر( المرأة) دراسة تحليلية عن دور  المرأةعلم اجتماع : محمد الحسن إحسان  1
 . 10و  25ص ، 2001 األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن،
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الواجبات  أداءالعالقات الزوجية عدم مبادرة الزوج على مساعدهتا يف  إىلومما يسئ 
وعدم قدرهتا على  ،واملسؤوليات عليها األعمالوتراكم  باألطفالوالعناية  ،املنزلية
الزوج بان زوجته مقصرة يف خدمته  ، وهنا يعتقداألسرةبالتزاماهتا داخل وخارج  اإليفاء

 إىل يءالبيت، ومثل هذا االعتقاد يس أمور إدارةوغري قادرة على  ،أطفالهوخدمة 
 األسرةويسبب التصادم بني الزوجني مما يؤثر على استقرار  ،العالقات الزوجية

 ووحدهتا.
 

وعدم توقعه قيامها بتحمل  ،البيت أمور أداءلكن مساعدة الزوج لزوجته يف 
، باإلضافة إىل واالهتمام بتلبية مجيع متطلبات بيته ،أطفالهمسؤوليات رعايته ورعاية 

وتطوير مستوياهتا ومبادرة الدولة  ،ورياض األطفال ة،احلضاندور إنشاء املزيد من 
كل   عية والصحية والسكنية والرتفيهية؛بتقدمي اخلدمات االقتصادية والثقافية واالجتما

 ،اليت تضطلع هبا املرأة املعاصرة ،يات املهام وااللتزاماتذلك سيخفف من املسؤول
، األمر الذي يوطد العالقات الزوجية ام بواجباهتا الوظيفية واملنزليةويسهل عليها القي

  .1وحيمي األسرة من أخطار التفكك والتصدع وعدم االستقرار  ،داخل األسرة
 

 :  األطفالعلى  المرأةعمل  آثار -ثامنا
على  التأثريو  األسرة: التغري يف حجم يعلى عدة نواح أثرهالعمل  إىل املرأةوج كان خلر 

رعاية  أن أساسعلى  ،األطفالواالهم هو على  األبرز األثرلكن  ،العالقة الزوجية
 . املرأةاملسؤوليات التقليدية اليت تقع على عاتق  أهموتربيتهم من  األبناء

، ذاهتا املرأةعلى نوعية  أساسامد تعت وأطفاهلااملة الع األماملشاكل اليت تتعرض هلا  إن
، ومدى استمتاعها ونوع العالقة اليت تقيمها معهم ونوع الرعاية اليت تقدمها هلم
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فرصة للتعاون والتعلم يف  للمرأةيقدم  املرأةعمل  أن، ويف هذا الصدد يقال بعملها
 ،البالغني إالال يتحملها ثقيلة  أعباءتفرض عليهم  أواملنزل واالعتماد على النفس، 

فنحن نتهم ظلما  ،كما يفعل الكثريون  ،باإلدانة واألمالعاملة  املرأةحكمنا على  إذاو 
 ،ومن اجلدير بالذكر ،ال تقدم هلن الظروف بديال للعمل يالالئعددا كبريا من النساء 

 ،ثريونوهنا يرى الك وأطفاهلايف املنزل ال يضمن جناح عالقتها بزوجها  األموجود  نأ
 ،الصالحة" األمومة"ليس دليال على  أطفاهلامع  األمالوقت الطويل الذي تقضيه  أن

يعوقوهنا  أطفاهلا أنرغبة شديدة يف االلتحاق بالعمل وتشعر  املرأةكانت لدى   إذا ألنه
 حد كبري.  إىلسلبا  تتأثرفان عالقتها هبم قد  ؛عن حتقيق ذلك

 
فقد  ،العامالت األمهاتالذي مييز قد تعرضت بعض البحوث للقلق والذنب 

 وإحساسااملشتغالت اظهرن قلقا  األمهاتاملفحوصات من  أن الحظت )كليجر(
ميلن للتعويض عن غياهبن باحملاولة الشديدة  أهننكما قررن   ،ألطفاهلنبالذنب بالنسبة 

العامالت  األمهاتكثريا من   أن أيضاصاحلات. كما بني )فيشر(  أمهاتليكن 
يقضني  وأهنن، أطفاهلنمل يهملن  أهنن ألقارهبنو  ألنفسهنيثبنت  أندة حياولن بش

          مما تقضيه يف املتوسط ربات البيوت. وقد بني كل من  أكثرمعهن ساعات فعلية 
تفضيل طرق نظامية  إىلتعمل متيل  األمالبيوت اليت فيها  أن( بورشينال) لويل و 

املشتغلة  األماجتاه  أنوفمان ( كما بني )ه  .على االستقالل أطفاهلاوتشجيع  ،حامسة
املشتغالت الالئي يستمتعن  فاألمهاتحنو النظام يتوقف على اجتاهها حنو العمل، 

 أطفاهلنليستخدمن وسائل سيطرة وسلطة مع  ،النظام إتباعكن اقل شدة يف   ،بعملهن
  1غري املشتغالت األمهاتاقل من 

 
ساعات طويلة  املرأة، فقضاء ألطفالاالعاملة من مشكالت تتعلق برتبية  املرأةتعاين 

 املرأة، ناهيك عن قلق وسوء الرتبية لإلمهال األطفاليف العمل خارج البيت يعرض 
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عندما ترتكهم يف البيت وحدهم، وقلقها هذا ال يساعدها على الرتكيز  أطفاهلاعلى 
وتدين مستوى اخلدمات اليت  إنتاجيتهامما يسبب اخنفاض  ،على العمل املناط هبا

العاملة يف معظم احلاالت  املرأة إن اجلهة اليت تعمل فيها. أوتقدمها للمؤسسة 
ويشرف عليهم ويليب متطلباهتم خالل  أطفاهلاتتعرض ملشكلة عدم وجود من يرعى 

 العمل.  إىلفرتة خروجها 
 

يف معظم احلاالت ال يستطيعون مساعدة زوجاهتم يف حتمل مسؤولية العناية  ؛فاألزواج
 أوالنشغاهلم يف العمل الوظيفي  إماوذلك  ،خالل فرتة خروجهن للعمل باألطفال

نفسية  ألسبابعليهم  واإلشراف األطفالعزوفهم عن حتمل مسؤولية تربية 
السهر على  أواللعب معهم  أو األطفاليرفضون تنظيف  األزواجفمعظم  .واجتماعية

من اختصاص رعايتهم، الن مثل هذه الواجبات هي من اختصاص النساء وليس 
وهبوط  ،السكنية األماكنوبعدها اجلغرايف عن  ،قلة احلاضنات أنالرجال. كما 

زد على  ،خالل فرتة عملهن إليها أطفاهلن إرسالعلى  األمهاتنوعيتها ال يشجع 
نظرا  ،العاملة املرأة بأطفالوالعناية  ،عن تقدمي يد العون واألقاربذلك عزوف اجلريان 

 بني اجلريان.   أو األسرةعية داخل لضعف العالقات االجتما
 بأطفاهلاالعاملة يف العناية  املرأةعندما ال يوجد من يساعد  أنه ،ومن اجلدير بالذكر  
غالبا ما يعانون من  األطفالفان  ،خالل فرتة غياهبا عن البيت ،عليهم اإلشرافو 

ون عن ينحرف أو ،االجتماعية والصحية والرتبوية والسلوكية أوضاعهممشكلة تردي 
مما يولد عندهم خصائل  ،مهب وتأثرهمالسوء  بأبناءالطريق السوي بعد اختالطهم 

قد يهملون واجباهتم الدراسية ويتهربون من السعي واالجتهاد  أو، واإلجراماجلنوح 
 إىل، وهنا يتعرض هؤالء الصغار عدم وجود من يشرف عليهم ويوجههمبسبب 

 .1الذكائية والعقلية وإمكانياهتم قابليتهمن الرسوب وترك الدراسة وعدم االستفادة م
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  :المقترحات والتوصيات
  اليت  ،الرجل املبادرة بتغيري مواقفه وقيمه االجتماعية الكالسيكية أوعلى الزوج

ينزل من  أن ،فقد حان الوقت ل ،واجباهتا املنزلية أداءيف  املرأةتسمح له مبساعدة 
خصوصا ،املسؤوليات البيتية  أعباءحتمل مبشاركة زوجته يف  ويبدأ ،برجه العاجي

 الزوجة تساعده يف حتصيل موارد العيش والكسب املادي للعائلة.  أصبحتبعدما 
  مل يكن  إذا ،للعمل خارج البيت يتطلب من الزوج خصوصا املرأةعند ذهاب

 واإلشراف باألطفالواالعتناء  ،القيام بالواجبات املنزلية ،مشغوال يف عمله الوظيفي
التعاون بني الزوج والزوجة يف حتمل  إنلغاية رجوع الزوجة من العمل،  ،همعلي

يعترب من العوامل  األسرةالوظيفية خارج نطاق  األعمال وأداءالواجبات املنزلية 
 املسؤولة مباشرة عن جناح احلياة الزوجية واستقرار العائلة احلديثة. 

  لتثقيفية والرتبوية واملنظمات اجلماهريية واملؤسسات ا اإلعالمينبغي على وسائل
وحتفيزه على  ،والبيتية األسريةاجلماهريية واملهنية تثقيف الرجل وتوعيته بواجباته 

وحتمل مهامها مهما يكن عمره واحنداره االجتماعي ومستواه الثقايف  أدائها
على التعاون  املرأةواملنظمات حث  األجهزةكما يتطلب من هذه   .واملهين

اليت  ،هذه املسؤوليات والواجبات اخلطرية أداءلرجل من اجل والتفاعل مع ا
 . األسرةتعتمد عليها صحة وسالمة ودميومة 

  يف طول القطر وعرضه  األطفالعلى الدولة فتح املزيد من احلضانات ورياض
والصغار  باألطفاللكي تتوىل مهمة العناية  ،عليها واإلشرافوحتسني نوعيتها 

 عن البيت.   األمعات غياب عليهم خالل سا واإلشراف
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  وأوقاتعملها املنزيل  أوقاتحيدد  ،العاملة تنظيم جدول زمين املرأةعلى 
العمل  أوقاتويوازن بني  األسرة، أفرادويقسم العمل على  ،عملها الوظيفي

  1.الفراغ والرتويح وأوقات
 

 قائمة المراجع:  
، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، العاملة رأةالمسيكولوجية : كاميلياعبد الفتاح   إبراهيم .1

1511. 
في المجتمع  المرأة)دراسة تحليلية عن دور  المرأةعلم اجتماع حممد:  إحساناحلسن  .1

 .2001 ألردن،/ا، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانالمعاصر(
  .2001، ، مصردار املعرفة اجلامعية ،والحياة العائلية األسرة: سناءاخلويل  .2
العربية في الصحة  المرأةدليل  ،النفس تشكو والجسم يعاني: عايدةسيف الدولة  .2

 .، مصر بدون سنةالعربية املرأة، نور مجعية 1، طالنفسية
ة العربية للطباعة ض، بدون طبعة، دار النهعلم النفس االجتماعي: عباسحممود عوض  .1

 .1510والنشر، 
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 :مقدمة
من الفوائد على  يعد التعليم أحد ركائز العملية التنموية اليت حتقق يف جوهرها مجلة

وانطالقا من طبيعة اجلامعة  مستوى التنمية الذاتية لألفراد والتنمية الشاملة للمجتمع،
مؤسسة علمية وتعليمية وتنموية؛ فهدفها األمسى هو إعداد الكوادر بشكل عام ك

ولتحقيق هذه األهداف البد من  والطاقات املؤهلة على اعتبار أهنم ثروة الوطن.
االهتمام والرتكيز أكثر على أهم عنصر يف احمليط اجلامعي وهو األستاذ؛ وعندما نقول 

واألستاذات على حد سواء، وخاصة أن األستاذ فإننا نقصد الطرفني األساتذة الذكور 
املالحظ أن املوجة القادمة معظمها من اإلناث، فتعليمهن انعكس اجيابيا على زيادة 

 الفرص ووسع خيارهتن املستقبلية.
 

ومن أهم اجملاالت اليت برزت فيه املرأة بروزا قويا هو "جمال التعليم" فقد أثبتت 
صول على أعلى الدرجات، وكذا الشهادات جدارهتا يف مواصلة تعليمها، ومن مث احل

اليت أهلتها لشغل مناصب عليا كأستاذة بالتعليم العايل وباحثة يف خمتلف 
 التخصصات العلمية.

فرضت نفسها كعنصر فعال يف اجملتمع يف شىت اجملاالت ؛ وعلى الرغم من أن املرأة
ال أهنا ال وأصبحت تنافس الرجل يف ختصصات كانت إىل وقت قريب حكرا عليه،  إ

 تزال تواجه بعض املعوقات والعراقيل اليت حتاول احلد من حضورها.

 اوي ـام خلفـلهإ
 علم اجتماع التربية -طالبة دكتوراه 

 9سطيف  -جامعة محمد لمين دباغين
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وهتدف هذه املداخلة إىل حماولة تقصي أهم املعوقات اليت تواجه املرأة الباحثة، وذلك 
وفقا لبعض العناصر اليت مت الرتكيز عليها، وذلك من خالل اإلشارة إىل كفاح املرأة 

املراحل اليت مر هبا تعليم املرأة ونضاهلا، وذلك يف سبيل  ونضاهلا )إشارة موجزة  لبعض
مث التعرض إلطاللة  ،التغلغل يف اجملتمع، واخلروج للعمل ومنه التميز يف عدة جماالت(

، 2موجزة على تاريخ اجلامعة اجلزائرية والرتكيز على بعض إحصائيات جامعة سطيف 
بحثها، لنختم ببعض ذكر بعض الصفات للباحثة حىت تكون هناك مصداقية ل

الصعوبات اليت تواجه البحث العلمي يف الوطن العريب واجلزائر ومن مث العراقيل اليت 
 تواجهها الباحثة على خمتلف األصعدة.

 
 المرأة مسيرة كفاح ونضال: -أوال

يف البداية وقبل اخلوض يف هذا اجلزء جتدر اإلشارة إىل أن ما حتوز عليه املرأة اليوم من 
ا اختاذ القرار يف الكثري من األمور اخلاصة هبا، كان له مثن يف وقت مضى، حرية وكذ

فهناك من ناضلن لتسهيل خروج املرأة من قوقعة االهتمام بالزوج وتربية األبناء، تلك 
 هي املهمة اليت منحها هلا اجملتمع لعصور وقرون سابقة.

 
رات مل تتح هلا فرصة فاملتتبع أو الدارس للمرأة يف احلضارات؛ جيد أن هناك حضا

التعلم كاحلضارة اليونانية، فسقراط يقول: "إن الطبيعة مل هتب املرأة أي استعداد 
عقلي، ولذلك ليس هلا إال أن تعرف شأن األمومة وشأن تدبري املنزل، وبعد ذلك 
جيب أن تعزل عن بقية التصرفات"، وأكد أرسطو هذا بقوله: "أن الطبيعة مل تزود 

 1داد عقلي، ولذلك جيب أن تقتصر على شؤون املنزل واحلضانة"،النساء أي استع
واحلضارة الرومانية فلم تكن املرأة أحسن حاال عند الرومان حيث كانت يف منزلة أدىن 
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من الرجل الذي عد سيدا هلا، كما أن العرب يف اجلاهلية حكموا عليها بالوأد منذ 
 اللحظة األوىل اليت تطأ قدماها عامل الوجود. 

 
أما بعض احلضارات فالعكس منحتها حق التعلم وكذا أخذ مناصب عليا يف الدولة، 
وذلك مثال يف احلضارة املصرية إذ اهتم املصريون القدماء بتعليم الفتيات منذ الصغر، 
واحلضارة اإلسالمية فاإلسالم مل يفرق بني املرأة والرجل يف طلب العلم، كما أحل 

  ثالثة جماالت هي:للمرأة املكانة الالئقة هبا يف
 :فاعرتف بإنسانيتها كاملة كالرجل. المجال اإلنساني 
 :فقد فتح أمامها جمال التعلم وأسبغ عليها مكانا  المجال االجتماعي

 اجتماعيا كرميا يف خمتلف مراحلها. 
 :فقد أعطاها األهلية املالية الكاملة يف مجيع التصرفات  المجال الحقوقي

 1حني تبلغ سن الرشد.
يه فقد أدت هذه احلضارة دورا مهما يف بناء ورقي األمم علميا وأدبيا وعقائديا وعل

 ولغويا واجتماعيا لذا فقد أجنبت عظماء وعظيمات  يف خمتلف امليادين.
 

وقد سبقت الواليات املتحدة األمريكية أوروبا يف تعليم املرأة، فكان لديها عدد كبري 
ن تفكر أي من األمم األوربية يف ذلك، من النساء شغلن وظائف طبية وذلك قبل أ

ويف اجنلرتا صدر قرار أباح جلامعة لندن أن تعطي درجات علمية للنساء يف مجيع  
كلياهتا، أما اململكة الربيطانية فقد أتاحت آلالف عديدة من النساء قدرا من التعليم 

الثالث  وذلك بتأسيسها املدارس العليا وكليات السيدات، وبفرنسا يف عهد نابليون
أتيح هلن أن  اإلمرباطوريةأسست يف باريس مدارس لتعليمهن املهن، وعند سقوط 

 2حيملن شهادات اجلامعات يف اآلداب والعلوم والطب.
                                                           

 .22، ص 2011، 1، دار أسامة، األردن، طالمرأة بين الماضي والحاضرنورة بنت عبد اهلل الهزاني:   1
 .21، 22حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سابق، ص ص   2
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وميتد تعليم املرأة يف الدول العربية إىل العهود اإلسالمية، وتزويدها مببادئ القراءة 
االجتماعية، وعّد تعليمها شرطا  واحلساب واللغة العربية وتثقيفها إلعدادها للحياة

مهما لتحقيق التقدم والنهضة للمجتمعات العربية، وهذا ما سنح هلا باجتياح 
واملسامهة يف العديد من اجملاالت االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، الصحية 

 والسياسية...      
 

 تعد جماال وعليه فقضية مشاركة املرأة ومسامهتها يف خمتلف نشاطات اجملتمع، مل
للمناظرة، بل إن الواقع وسري األحداث يفرضها حقيقة موضوعية... فاملرأة قد دخلت 

فهي مل  1سوق العمل يف عدد من القطاعات االقتصادية احلديثة يف العواصم واملدن،
تعد ختضع كل اخلضوع إىل الرجل اقتصاديا واجتماعيا، ولكنها خرجت للعمل 

ت التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتغريت نظرة وأصبحت تشارك يف خمتلف جماال
وهذه النتيجة كانت ضرورية ألن املرأة  2اجملتمع إليها وتغريت نظرهتا هي إىل نفسها،

متيزت يف جانبني مهمني يكمل أحدمها اآلخر ومها تعليمها وعملها، فهذه املعادلة ال 
ناصب واكتساب مكانة ميكن أن تكتمل بإلغاء أي طرف، فالتميز والرقي وشغل امل

اجتماعية يف اجملتمع يتطلب اجتهادا أكرب ومستوى تعليمي أعلى وكذلك العزم 
 واإلصرار على العمل أكثر. 

 
ومبا أن بناء اجملتمع يتشارك فيه الرجال والنساء، فإن تقصري جنس دون اآلخر يف 

نمية اجملتمع على العمل ينتج بالتأكيد خلال يف بنية اجملتمع، ويؤدي إىل إعاقة عملية ت
خمتلف األصعدة، ومن هنا كانت ضرورة اخنراط النساء يف العمل كلما سار ركب 
التنمية، وتوسعت ميادين العمل يف اجملتمع، وازدادت احلاجة إىل أعداد العاملني، 

                                                           
 .112نورة بنت عبد اهلل الهزاني، مرجع سابق، ص   1
 .100حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع السابق، ص   2
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وصار من الضروري زيادة كفاءهتم، وفعال فقد استطاعت املرأة العربية اخرتاق العديد 
 كانت يف السابق حكرا على الرجال.  من اجلبهات اليت

 
 تطور الجامعة الجزائرية: -ثانيا

تعد اجلامعة اجلزائرية من أقدم اجلامعات يف الوطن العريب، ومت إنشاء أول جامعة من 
وكان هدفها ضمان ، 1505، وأعيد تأسيسها سنة 1122طرف املستعمر الفرنسي سنة 

ن باجلزائر، وكانت تضم أربع كليات: اآلداب، التعليم اجلامعي ألبناء احملتلني املتواجدي
احلقوق، العلوم والطب، ومل يسمح للجزائريني بالدراسة ألن املستعمر كان يدرك مدى 

 فهو رهان تواجده هبا. 1خطورة نشر التعليم يف اجلزائر سواء كان جامعيا أو غريه،
 

مة احملتلني، كما وقد ورثت اجلزائر غداة االستقالل هياكل وتنظيمات بنيت أصال خلد
وقد واجهت حالة دمار على مستوى اإلطارات واملنشآت واهلياكل والتجهيزات، إذ 
كان على السلطات اجلزائرية إصالح املنظومة الرتبوية عموما واجلامعية، فتم بناء 

 2جامعات ومراكز جامعية عرب الرتاب الوطين.
 

م العايل، حيث وصل عدد واستمرت جمهودات الدولة يف اإلنفاق على قطاع التعلي
 21والية، منها  12، موزعة على 21إىل  2001املؤسسات اجلامعية مع حلول سنة 

 15مدارس عليا،  1مدرسة ومعهد وطين، إىل جانب  11مركز جامعي،  12جامعة، 
خمرب حبث، أما عدد املؤطرين؛ فقد بلغ يف نفس املوسم اجلامعي  221مركز حبث و

 3حماضر وأستاذ التعليم العايل. أستاذ، بني أستاذ 22112
 

                                                           
 .112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س، ص أصول التربية والتعليمرابح تركي:   1
 .110المرجع السابق، ص   2
، رسالة دكتوراه في علم اجتماع التنمية ) غير منشورة( النظام التعليمي والتنمية في الجزائرمحمد بوقشور:   3

 .125، ص 2010جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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بوالية سطيف من بني أهم اجلامعات اجلزائرية  -سابقا-وتعد جامعة فرحات عباس 
يف الشرق، ويسهر على تأطري وتكوين الطالب جمموعة من الكفاءات العلمية املؤهلة 

من مصف األستاذية،  111أستاذ، منها  1212يف مستويات التدرج، ويقدر عددهم 
 . 2011-2010املوسم اجلامعي  وهذا يف

 
 -2سطيف  -ويف جامعة حممد ملني دباغني  2011-2012وبالنسبة للموسم اجلامعي 

موزعني على ثالث كليات: كلية ، % 22فقد بلغت نسبة اإلناث الطالبات تقريبا 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية اآلداب واللغات، كلية احلقوق، وعن مناصب ما 

بينما يف الدكتوراه ،  %11رج بالنسبة للماجستري فنسبة اإلناث بالتقريب بعد التد
وفيما خيص توزيع أساتذة التعليم العايل يف نفس املوسم، ، % 15,12بلغت النسبة 

وبني الرتب أستاذ بروفيسور، أستاذ حماضر أ، أستاذ حماضر ب، أستاذ مساعد أ، 
(، % 12)أستاذة  211ذ من بينهم أستا 111أستاذ مساعد ب، فبلغ اجملموع الكلي 

 والشكل املوايل يوضح عدد كل من الطلبة واألساتذة:
 :(9364-9363للموسم الجامعي) 9: يوضح تعداد األساتذة والطلبة لجامعة سطيف 36شكل رقم 

 
، سطيف، 2011مديرية الربجمة ومتابعة امليزانية، مصلحة اإلحصاءات: احلولية اإلحصائية  المصدر:

 ر )بتصرف(.اجلزائ

 أستاذة 285من بينهم  أستاذ 548النسبة لتوزيع أساتذة التعليم العالي فبلغ المجموع الكلي ب

 وعن مناصب ما بعد التدرج 
 إناث104طالب منهم  180للماجستير  إناث 113 منهم طالب191أما الدكتوراه فبلغ العدد 

 وموزعين على ثالث كليات
واالجتماعية  كلية العلوم االنسانية كلية اآلداب واللغات كلية الحقوق  

 2014-2013بالنسبة للموسم الجامعي 
  17637المجموع الكلي للطلبة  إناث 12949 من بينهم
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فقد بلغ تعداد األساتذة إىل غاية شهر مارس  ،2012-2011يف املوسم اجلامعي احلايل 
 201أستاذ يف الكليات الثالث، وعن إمجايل عدد األستاذات يف اجلامعة بلغ  215

 واملوضحة يف الشكل التايل: ، %12أستاذة أي بنسبة 
 

 (9361-9368للموسم الجامعي) 9: يوضح تعداد األساتذة لجامعة سطيف 39شكل رقم 
 

 

 :صفات الباحثة -ثالثا
يســعى الباحــث أو الباحثــة لتحقيــق أحــد األمــور الســتة الــيت حتــدث عنهــا مشــس الــدين 
البابلي، حني قال: "إن على أي مؤلـف جديـد أن يعـاجل إحـدى املسـائل السـتة التاليـة: 

هبا، أو يرتـب دراسـة أن يبدع شيئا جديدا، أو يوضح أمرا غامضـا، أو خيتـزل عمـال مسـ
ولــيس كــل مـــن  1مشوشــة، أو جيمــع شــتات حبــث مبعثــر، أو يصـــحح دراســة خاطئــة"،

حـــاول حـــل مشـــكلة أصـــبح باحثـــا، فالباحـــث العلمـــي لـــه صـــفات البـــد مـــن توفرهـــا يف 
 شخصيته منها: 

فالباحـــث يتحلـــى باألمانـــة العلميـــة واالســـتقامة يف الســـلوك  الخلـــق الحســـن: -
 خاصة فيما يتعلق ببحثه.

                                                           
  2012، مارس 2لمديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، جامعة محمد لمين دباغين سطيف ا. 
، 2001، 2، دار النمير، سوريا، ط منهجية البح، العلمي في العلوم اإلنسانيةعبود عبد اهلل العسكري:   1
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إن التوصل إىل نتائج علمية قيمـة، جيـب أن ال تكـون سـببا  واضع العلمي:الت -
للتعــايل والغــرور واملباهــاة علــى اآلخــرين، ألنــه مهمــا قــدم الباحــث مــن مســامهة 
علميــة؛ فإهنــا ال تــزال تعتــرب جمهــودا صــغريا جــدا بالنســبة ملــا قدمــه اآلخــرون مــن 

 اكتشافات وجتديد يف املعرفة.
علــى البحــث صــفة الثقــة واملوضــوعية، وذلــك مــن حــىت يضــفي  عــدم التحيــز: -

 خالل التجرد العلمي وعدم اخلضوع للهوى والعاطفة.
هي صفة البد أن تتوفر يف كل باحـث وذلـك ملـا يعـرتض طريقـه مـن  المثابرة: -

 1متاهات قد تؤدي إىل اإلحباط يف بعض األحيان.
ـــأني: - ـــائج بســـرع إصـــدارهـــو مـــن لـــوازم الباحـــث الرئيســـية، ألن  الت ة ودون النت

نقــص يوقــع الباحــث يف تناقضــات بــني النتــائج واملقــدمات، فعليــه بالتــأين كــي 
 يتمكن من تأسيس أحكام وتقديرات صحيحة.

هــو روح العمــل العلمــي وصـفة ضــرورية يتوجــب علــى الباحــث أن اإلخـالص:  -
يتحلى هبا، فهو القوة الدافعة للبحث والـيت جتعـل الباحـث يقـدم كـل مـا ميلـك 

  2وضوعه.يف سبيل اجناز م
فهنــاك العديــد مــن األحبــاث الــيت قــد تســتغرق  الصــبر والقــدرة علــى التحمــل: -

فـــرتة طويلـــة مـــن الباحـــث، أو قـــد تطـــول عمـــا توقعـــه الباحـــث يف البدايـــة نظـــرا 
 لتدخل بعض املتغريات.

كإتقانـه ملهـارات إجـراء   المهـارات األساسـية الالزمـة للبحـث العلمـي: إتقان -
 اختيار العينة.املقابلة وتصميم االستمارة و 

                                                           
، 1دار الثقافة، األردن، ط  ،أساليب البح، العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكامل محمد المغربي:   1

 . 12، ص 2002
 .22عبود عبد اهلل العسكري، المرجع السابق، ص  2
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فقـد أصـبح اسـتخدامها يف جمـال البحـث  معرفة بعض األساليب اإلحصائية: -
 1العلمي أمرا أساسيا للعديد من األحباث.

 وميكن إجياز هذه الصفات واليت ينبغي أن يتحلى هبا الباحث يف النقاط التالية:  
 التجرد يف الوصول إىل احلقيقة بعيدا عن كل املؤثرات األخرى  -
    واألمانة العلمية يف النقل والعزو وكل ما يتعلق بالبحث. الصدق -
 القدرة على الرجوع إىل املراجع العلمية للموضوع. -
 الدقة والتنظيم. -
 الصرب والدأب والتأين. -
 
 2التزام آداب البحث باحرتام اآلخرين وآرائهم وحنو ذلك. -

 :الصعوبات التي تواجه األستاذة الباحثة -رابعا
ارة إىل أبرز معوقات البحث العلمي يف العامل العريب، واليت مت التوصل بداية ميكن اإلش

 3إليها بعد مراجعة عدة دراسات أجريت يف بعض الدول العربية، نذكر:
انفصال البحث العلمي يف العامل العريب عن اجملال التطبيقي ومشكالت  -

 اجملتمع.
 شكل ملفت.تدين نسبة اإلنفاق على البحث العلمي يف العامل العريب ب -
 عدم توفر قاعدة البيانات واملعلومات وغياب املراجع العلمية احلديثة. -

 

                                                           
، 2دار وائل، األردن، ط   -القواعد والمراحل والتطبيقات –منهجية البح، العلمي محمد عبيدات وآخرون:   1

 . 12، ص 1555
راسات اإلنسانية، جامعة المجمعة، السعودية، ، كلية العلوم والددليلك إلى مادة البح، العلمينهيل صالح:   2

2011. 
، المؤتمر العربي الدولي واقع البح، العلمي في العالم العربي ومعوقاتهعلي البومحمد، سميرة البدري:   3

 .221، ص 2012الثاني لضمان جودة التعليم العالي، 
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أما عن املعوقات اليت حتول دون متكن البحث العلمي يف اجلزائر من املسامهة يف حتقيق 
 1التنمية نذكر:

غياب وعدم وجود إسرتاتيجية واضحة املعامل ملسرية البحث العلمي ليتم  -
 عمليا.التقيد هبا إداريا و 

من الناتج ٪ 2.20ضعف اإلنفاق على البحث العلمي حيث ختصص اجلزائر  -
 احمللي للبحوث العلمية فقط.

عدم وجود خلفية كافية أو نقص هائل عن املوضوع املراد البحث فيه،  -
ووجود حالة من االنغالق الفكري لدى الطالب، إذ أضحى اهلدف من 

 البحوث املنجزة نيل الشهادة.
امة واخلاصة للباحثني املقيدة لكل ما يقتضيه البحث، إذ جند األجواء الع -

 الباحث اجلامعي أحيانا يكون مقيدا يف إجناز حبثه.
 عدم التكفل العلمي باألحباث العلمية املتميزة يف خمتلف اجملاالت. -
عدم معرفة أمهية املراكز البحثية يف اجلزائر وتطويرها وجتهيزها مبختلف  -

 املعدات التكنولوجية.
 السرقات العلمية )سواء عن قصد أو دون قصد(. -
 قلة اللقاءات العلمية املتخصصة. -

 
ومن خالل ما سبق ميكن ذكر مجلة من الصعوبات اليت يواجهها األستاذ اجلامعي 

خاصة، واليت قد حتد من اكتساهبا ملهارات التعليم بصفة عموما، واألستاذة اجلامعية 
  2على العموم:والبحث العلمي بشكل جيد أو مقبول 

                                                           
، أعمال المؤتمر الدولي التاسع، يةالبح، العلمي األكاديمي في الجامعات الجزائر نجاة عبو: معوقات  - 1

 .2011مركز جيل البحث العلمي، الجزائر، 
، 2002، 1دار كنوز، األردن، ط -دراسات في الفكر واألداء التدريسي -مهارات التعليم مهدي التميمي:  - 2

 .22، 21ص ص 
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سوء الوضع املادي لألستاذة اجلامعية: فهذه املشكلة تؤثر على عضو هيئة  -
التدريس وهو ما جيعله عرضة للضيق والتوتر النفسي، وذلك موازاة مع ما 
ظهر من تعقد احلياة بازدياد االحتياجات واملطالب احلياتية، فيما مل جتاري 

 ملادية واالعتبارية املتزايدة.رواتب أعضاء هيئة التدريس تلك املطالب ا
ضخامة العبء امللقى على األستاذة اجلامعية: وذلك من خالل زيادة  -

احلصص اليومية وارتفاع عدد الطالب يف الفصول، وكذلك توجيههم املعريف 
والرتبوي، وخلق الدوافع اإلبداعية لديهم باإلرشاد والتوجيه، والعناية مبهاراهتم 

 ها.وقدراهتم اخلاصة وتنميت
اخنفاض دافعية األستاذة اجلامعية وضعف كفاءهتا: فمعظم األساتذة  -

يواجهون مشكلة اخنفاض الدافعية للعمل لألسباب السابقة، مع ضعف  
كفايتهم يف اإلعداد وتقع مسؤولية ذلك على جهات اإلعداد للتدريس، 

 وضعف أدائهم القائم على التلقني وتداخل املواد التعليمية.
 لدراسية وضعف انضباط الطلبة.طول املناهج ا -
 ظاهرة التوتر والقلق وعدم االرتياح لألستاذة اجلامعية. -
 ضعف مواكبة األستاذة اجلامعية للتقدم العلمي والتكنولوجي. -
 عوملة وعاملية التعليم العايل. -
 عدم تشجيع البيئة اجلامعية على البحث العلمي.  -
 وبني اجلامعات اجلزائرية. عدم وجود عالقة بني اجلامعة واملؤسسات األخرى، -

 ومن بعض املعوقات اليت ختص املرأة الباحثة وخاصة العربية واجلزائرية نذكر:  
 االنشغال بااللتزامات األسرية واالجتماعية. -
تعاين املرأة الباحثة من صعوبات مجة، خصوصا عند القيام ببعض البحوث  -

 املرأة يف اجملال العلمي.اليت تتطلب مجع البيانات امليدانية، مما يعيق تطور 
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عدم تساوي الفرص بني اجلنسني: فمعظم الباحثات ال حيصلن على فرص  -
متساوية مقارنة مع ما حيصل عليه الباحثني، من حيث الوصول إىل مصادر 
التمويل أو املشاركة يف املؤمترات العلمية اليت تتطلب إعداد حبوث أو أوراق 

مشاركة من قبل اجلهات املنظمة عمل، بل قد ال توجه إليهن دعوات لل
 1لتلك املؤمترات.

 
 :خاتمة

إذا أراد أي بلد، سواء اجلزائر أو غريها من بلدان العامل، إطالق هنضة وحتقيق    
حضارة فعليه؛ الرتكيز على الفرد والطاقات البشرية، ومبا أن املرأة نصف اجملتمع؛ فهي 

لك األفكار السلبية على هذا متثل إذن نصف الطاقات البشرية، وجيب إزاحة ت
العنصر اهلام يف اجملتمع، واعتباره جزء مهم وتذليل جل املعوقات والعراقيل، اليت 

 تواجهها املرأة وخاصة يف املستوى اجلامعي.
فاملرأة ذات املستوى اجلامعي وخاصة الباحثة؛ كلما كانت يف وسط علمي مشحون 

ات، قد ال ختطر على فكر اجلزء الثاين من باالجيابيات، كلما أبرزت ما متتلكه من طاق
اجملتمع، فاملرأة عموما متتلك صفات متيزها عن الرجل، وجتعلها قادرة على القيام 

 بدورها بكل قوة وعزمية.
 

ويف اخلتام على املرأة الباحثة اجلزائرية، وبإصرارها أن حتاول جتاوز خمتلف الصعوبات    
اجلزائرية من قيود وضغوطات، واليت حتول دون فسح والعراقيل، رغم ما تعانيه اجلامعة 

 اجملال لباحثيها من أساتذة أو طالب ألداء مهامهم يف اجلو العلمي املالئم.
 

                                                           
 ، منتدى مناهج وأدوات البحث، البح، العلمي من األلف إلى الياءرشاد الفقيه:  - 1

http://www.forum.ok-eg.com                                                                                          
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 توصيات واقتراحات
 

إجراء مسح وطين شامل للنساء الباحثات يف اجلامعات اجلزائرية لتحفيز غريهن  -6
 للسري على الدرب. 

لعلمي احملفز على ممارسة البحث العلمي وذلك أن يتوفر للباحثة اجلامعية اجلو ا -9
 بتوفري الوسائل واملراجع العلمية باملكتبات اجلامعية. 

بث روح املنافسة العلمية بني الباحثني الشباب بتحفيزهم وتشجيعهم على  -3
البحث العلمي يف خمتلف التخصصات، وتقدمي حبوث ودراسات تساهم يف 

 تمع.حل خمتلف املشكالت اليت يواجهها اجمل
والتكفل بنشرها وطباعتها  ،إعطاء أمهية لألحباث والدراسات العلمية املتميزة -4

 مع ضرورة تقدميها للمؤسسات املعنية لالستفادة منها.  
 القيام بدورات تدريبية للباحثني والباحثات لتكوينهم وتأطريهم علميا ومنهجيا. -8
من خالل تبين توسيع نطاق اللقاءات العلمية من ملتقيات وندوات، وذلك  -1

فكرة الرزنامة، أي كل جامعة يف بداية املوسم اجلامعي تعلن على أهم 
اللقاءات العلمية املربجمة، ومنه إعطاء فرصة للباحثني للمشاركة وكذا إجراء 

 حبوث ودراسات ذات قيمة علمية. 
يف التعليم العايل اجلزائري  ،وطنية إسرتاتيجيةكما ميكن التنويه إىل ضرورة تبين  -3

 لتحقيق أهداف اجلامعة بتعزيز البحث العلمي وخدمة اجملتمع.  
 

 قائمة المراجع:
دراسة في علم اجتماع  –المرأة والمجتمع حسني عبد احلميد أمحد رشوان:  -6

 .2011، 2دار الوفاء، اإلسكندرية، ط -المرأة
 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.س.أصول التربية والتعليمرابح تركي:  -9



 

 

343 

، دار منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةعبود عبد اهلل العسكري:  -3
 .2001، 2النمري، سوريا، ط

، واقع البحث العلمي في العالم العربي ومعوقاتهعلي البوحممد، مسرية البدري:  -4
 .2012املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم العايل، 

، بحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأساليب الكامل حممد املغريب:  -8
 .2002، 1دار الثقافة، األردن، ط

، رسالة دكتوراه يف علم النظام التعليمي والتنمية في الجزائرحممد بوقشور:  -1
 .2010اجتماع التنمية )غري منشورة( جامعة قسنطينة، اجلزائر، 

لمراحل القواعد وا –منهجية البحث العلمي حممد عبيدات وآخرون:  -3
 .1555، 2 دار وائل، األردن، ط  -والتطبيقات

 -دراسات في الفكر واألداء التدريسي -مهارات التعليم مهدي التميمي:  -5
 .2002، 1دار كنوز، األردن، ط

، أعمال معوقات البحث العلمي األكاديمي في الجامعات الجزائريةجناة عبو:  -2
 .2011اجلزائر،  املؤمتر الدويل التاسع، مركز جيل البحث العلمي،

، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية، دليلك إلى مادة البحث العلميهنيل صاحل:  -63
 .2011جامعة اجملمعة، السعودية، 

، دار أسامة، األردن، المرأة بين الماضي والحاضرنورة بنت عبد اهلل اهلزاين:  -66
 .2011، 1ط

، 2011حلولية اإلحصائية مديرية الربجمة ومتابعة امليزانية، مصلحة اإلحصاءات، ا  -69
 سطيف، اجلزائر.

، 2املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين، جامعة حممد ملني دباغني سطيف  -63
 .2012 مارس

، منتدى مناهج وأدوات البحث العلمي من األلف إلى الياءرشاد الفقيه:  -14
 http://www.forum.ok-eg.com .4359البحث، السعودية، 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة السياسية: مقاربة مفاهيمية وتاريخية 
 اإلقناع وتداعيات الحماقة السياسية على المرأة الجزائرية 
المشاركة السياسية للمرأة في المجلس المنتخبة بين آليات  

 .التمكين السياسي وفعالية العضوية
 الحركة الجمعوية النسوية في الوسط الريفي 
 دراسة في محددات العزوف -الشباب واالنتخاب 
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 مقدمة:
إن التنمية السياسية تعتمد يف عمومها على تنمية روح املواطنة والوالء واملشاركة 

ولعل هذه األخرية هي اليت يتحدد بداللتها تطور أو ختلف أي جمتمع  ،السياسية
 سواء كان ذلك من الناحية االجتماعية أو النظام السياسي.

 
ركة السياسية على رأس املواضيع السياسية يف العامل  ويف هذا السياق يأيت موضوع املشا

ويف العامل العريب على وجه اخلصوص، ذلك ألن املشاركة يف صنع القرار يف  ككل
، -حىت ولو كان ذلك شكليا-عصرنا هذا تعترب جزءا ال يتجزأ من املشهد السياسي 

ا بقضايا يف الكثري من دول العامل. وهي هبذا تفرض مفاهيم جديدة تتعلق أساس
 املشاركة السياسية هلا يف كل املستويات. 

 
إننا إذ نتحدث عن موضوع حساس كاملشاركة السياسية جيب أن نسلم ابتداء بأن هلا 
أدوارا كبرية ومهمة يف حتسني وتنمية الدولة والفرد واجملتمع اجتماعيا وسياسيا وحىت 

الدول النامية، إذ نالحظ أن  ثقافيا، غري أن هذه املسلمة تعد غري مكتملة املالمح يف
هناك عزوفا مالحظا عن املشاركة السياسية. إن هذا العزوف أو مبعىن آخر غياب 
املشاركة السياسية الفعالة يعترب مؤشرا الخنفاض مستويات التنمية يف ذلك اجملتمع 

 وهي بالتايل داللة على غياب مؤسسات اجملتمع املدين وغياب الدميقراطية.

 نجوى فلكاوي أ.
اع ـلم االجتمـع  

6سطيف -جامعة محمد لمين دباغين  
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املعطيات سنحاول يف هذه املداخلة، التطرق ملوضوع املشاركة السياسية يف ضوء هذه 
عرب معاجلة ابرز املفاهيم، واليت تعترب بؤرة االهتمام يف هذا املوضوع، كالسياسة، 
املشاركة السياسية، التنمية السياسية، الدميقراطية التشاركية، املواطنة، نظام الكوتا، 

 وفق ما وآت: 
 
 السياسة: -1

ها حممد عاطف غيث يف قاموس علم االجتماع بأهنا "مصطلح يشري إىل يعرف
العمليات اليت ينطوي عليها السلوك اإلنساين واليت يتم عن طريقها إهناء حالة الصراع 
بني اخلري العام ومصاحل اجلماعات، وغالبا ما يتضمن ذلك استخدام القوة أو أية 

املصطلح على اإلشارة إىل  صورة من صور الكفاح، وقد يقتصر استخدام هذا
 1العمليات اليت تظهر يف اإلطار التنظيمي للدولة "

 
أما قاموس العلوم االجتماعية فيشري إىل أن السياسة لغة هي: "تدبري أمر عام يف 

، أما حسني أبو الرمان فيعترب أن كلمة سياسة 2مجاعة ما يغلب فيه معىن اإلحسان" 
       ة والرئاسة واملعاملة واحلكم والتأثري والرتبية تستخدم للداللة على معاين القياد

 3والرتويض "
 

وكتعريف إجرائي لكلمة سياسة، ميكننا اعتماد تعريف حممد السويدي على أهنا: 
أيضا على جمموعة الشؤون  –حسبه  -"علم احلكومة وفن عالقات احلكم وتطلق 

 4اليت هتم الدولة كما تطلق على الطريقة اليت يسلكها احلكام"
                                                           

1
 667. ص6557. دار المعرفة الجامعية. قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غيث.  
 647. ص 6570. الهيئة المصرية للكتاب . معجم العلوم االجتماعيةإبراهيم مذكور.  2
 659. ص 4555., دار سندباد للنشر . األردن  المرأة العربية والمشاركة السياسيةحسين أبو الرمان:  3
. 6555: ميدانه وقضاياه. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. علم االجتماع السياسيمحمد السويدي.  4

 676ص 
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 المشاركة السياسية:     -2
إن مفهوم املشاركة السياسية مفهوم جديد قدمي، ألنه اقرتن مبحاولة تبين النظم 
الدميقراطية يف العامل منذ القدمي، وعلى سبيل املثال على قدمه نستذكر نظام احلكم 
اليوناين القدمي الذي كان يكرس مشاركة جملس يتكون من حكماء الشعب يف اختاذ 

ات ومناقشة األوضاع العامة للمجتمع، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على القرار 
أن اليونان القدامى كانوا متفطنني، ألن احلكم الدكتاتوري ال ميكنه التحكم بكل 

 شاردة وواردة يف شؤون الشعب وفضلوا استشارة ممثليه عن طريق هذا اجمللس.
 

إمنا هو من باب  ،نظام احلكم اليوناينلسنا بصدد الرتويج ل ،إننا إذ نذكر هذا املثال
إثبات أن املشاركة أمر حتمي ال بد منه من أجل احلفاظ على سريورة النظام العام، 
فاحلاكم الذي ال يشرك شعبه يف اختاذ القرارات املهمة وال يفتح باب املشورة 

 لألحزاب أو اهليئات سيؤول حكمه إىل الزوال ال حمالة.  
 

يون بأشكال شىت مع مصطلح املشاركة السياسية، وسنستعرض لقد تعاطى األكادمي
فيما يلي أبرز ما كتب حول هذا املفهوم، فنجد أن دائرة معارف العلوم االجتماعية 

"تلك األنشطة اإلدارية اليت يشارك مبقتضاها أفراد اجملتمع يف اختيار  تعرفها على أهنا:
غري مباشر أي أهنا تعين إشراك  ويف صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو ،حكامه

 . 1الفرد يف خمتلف مستويات العمل والنظام السياسي"
 

املنظمة  الجهود التطوعيةأما جالل معوض فيعرفها على أهنا " قد تعين لدى البعض 
اليت تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية، وصنع السياسات ووضع اخلطط 

                                                           
1
. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. سيكولوجية المشاركة السياسيةطارق محمد عبد الوهاب.  

 659. ص 4555
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لى املستوى اخلدمي أو على املستوى اإلنتاجي، وتنفيذ الربامج واملشروعات سواء ع
 .1وكذلك على املستوى احمللي أو القومي"

 
حرص الجماهير على ويذهب حممد عبد اهلادي إىل أن "املشاركة السياسية هي: 

ابتداء من التصويت االنتخايب إىل اإلدالء بالرأي يف  ممارسة حقوقها السياسية،
ل حق مقرر يف نظام الدولة، كل هذا فضال عن املواقف املختلفة، إىل التمسك بك

االنتماء احلزيب أو العمل من خالل تنظيم سياسي مشروع ومعرتف به، واملشاركة يف 
جهود وأعمال الندوات العامة واملؤمترات وحلقات النقاش. وباختصار أن الفرد ال 

 2يقف موقف املتفرج من القضايا األساسية واجلماهريية" 
 

ميكننا أن خنلص إىل أن املشاركة السياسية تعترب هدفا ووسيلة يف من كل ما سبق 
نفس الوقت، فهي هدف ألهنا تستهدف تكريس الدميقراطية التشاركية اليت تضمن 
مجيع حقوق املواطنة جلميع أفراد اجملتمع، وهي كذلك وسيلة ألهنا ترسخ املبادئ 

سياسية، وفق طرق وأساليب السليمة اليت متكن أفراد اجملتمع من ممارسة حقوقهم ال
تتأصل فيهم وتتجذر يف ثقافتهم وأساليبهم، مبعىن أن هذه األساليب يف األصل 
موجودة يف الثقافة املشرتكة لديهم، وما املشاركة السياسية إال عامل حمرض على 

 تفعيلها وتطويرها.
 

دأ دميقراطي ويف األخري ميكن أن خنتم مبقولة رفيق املصري بأن "املشاركة السياسية مب
من مبادئ الدولة الوطنية احلديثة وهو املبدأ الذي ميكننا من التمييز يف ضوئه بني 
األنظمة الوطنية الدميقراطية، اليت تقوم على املواطنة واملساواة يف احلقوق والواجبات 

                                                           
"، السنة السادسة، ركة السياسية في الوطن العربي "المستقبل العربيأزمة المشاجالل عبد اهلل معوض،   1

 655. ص6596. سبتمبر 00العدد 
 662. ص6599، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.التنمية االجتماعيةعبد الهادي محمد والي:  2
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من األنظمة االستبدادية الشمولية أو التسلطية اليت تقوم على احتكار السلطة و 
  1املفسدة واستخدامها مبا حيفظ مصاحلها " امتيازاهتا

 التنمية السياسية: -0
هناك عدة تعريفات للتنمية السياسية  حسب توجهات رواد علم السياسة وعلى  

الذي يعرفها على أهنا: "ترادف " David Baknham" دافيد باكنهامرأسهم 
 2الدميقراطية والتحديث السياسي"

فقد قدم عشر تعريفات للتنمية السياسية يف   Lucien Bye 3 "أما لوسيان باي "  
 كتابه "جوانب ومظاهر التنمية السياسية نتناول منها ما يلي:

 التنمية السياسية هي الشرط الضروري الالزم التنمية االقتصادية. -
 التنمية السياسية هي حتقيق التغيري احلكومي. -
 التنمية السياسية بناء الدولة القومية. -
 سية هي حتقيق املشاركة.التنمية السيا -
 التنمية السياسية هي بناء الدميقراطية. -
 

التنشئة السياسية، وميكن تعريفها بداللة آلياهتا اليت تضمن التطبيق الصحيح هلا وهي 
 كما أهنا "ترتبطاالتصال السياسي، األحزاب السياسية الصفوة )النخبة (، 

طريق اآلليات السابق ذكرها بغايات وأهداف ومثل سياسية تسعى إىل حتقيقها عن 

                                                           
"، مجلة الشارقة للعلوم المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية "مستوياتها ومعوقاتهارفيق محمود المصري:  1

 .465. ص4565. 6اإلنسانية. العدد
. 4559مجلة ديوان العرب. القاهرة، عدد جوان  في مفاهيم التنمية ومصطلحاتها،نصر محمد عارف:  2

 96ص
. معهد الميثاق، بدون مكان تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصاديةرياض حمدوش:   3

  66 . ص4555نشر. 
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وحترص على إحاطتها بسياج من الضوابط السياسية واالجتماعية والتنظيمية وتعترب 
 1املشاركة السياسية أهم غايات وأهداف التنمية السياسية على اإلطالق"

 
انطالقا مما سبق ميكن القول أن التنمية السياسية هي اخلطوة األوىل لبناء صرح 

للفرد يف صناعة  -ال الشكلية  –شاركية اليت تضمن املشاركة الفاعلة الدميقراطية الت
 القرار ورسم أهم مالمح الدميقراطية مبعناها احلقيقي.

    
 :الديمقراطية التشاركية -4

لقد شغل هذا املفهوم الكثري من علماء السياسة، فهي تدل كمصطلح سياسي على 
ممثليهم يف رسم السياسات العامة  "مشاركة املواطنني بصورة مباشرة ال من خالل

 2وصنع القرار "
" يف كتاهبا "النسوية واملواطنة"إىل أن الدميقراطية "Rian Voet ريان فوتوقد أشارت 

"تتطلب قدرا كبريا جدا من العمل التطوعي من   –كما وصفتها -التشاركية الكاملة 
عال بلى إهنا تذهب كل مواطن عادي، وليس بإمكاهنا أن تفسح جماال لقرار سريع وف

إىل أن املواطنني العاديني ال ميلكون تقييما ذو كفاءة يف كل اجملاالت فاملواطن ليس 
بديال للحكومة، ولكن حىت يكون القرار مالئما ورشيدا ينبغي لصناع القرار استشارة 

 3الناس املعنيني هبذه السياسة"
 

                                                           
، دار المعارف الجامعية. اإلسكندرية. 4، جالتنمية السياسية: البنية واألهدافالسيد عبد الحليم الزيات:   1

 96. ص 4555
 debatshow/هايل عبد المولى طشطوش. الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم 2

art.asp.!aid=94705>.http://wwwalhewar.org 6909.4564على الموقع في  تم االطالع 
. 4552أيمن بكرو سمر الشيشكلي: مترجما النسوية والمواطنة لريان فوت. المجلس األعلى للثقافة . القاهرة. 3

 650ص
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هم مستلزماهتا للوصول يف وللتأكيد على أمهية الدميقراطية التشاركية سنتعرض أل
األخري إىل العالقة الوثيقة بينها وبني املشاركة السياسية، فأهم املستلزمات الواردة يف 

تأكيد سيادة الشعب وسلطته، التعدد أدبيات الباحثني يف جمال السياسة هي: 
التنظيمي المفتوح، تعميق مفهوم المواطنة، تحقيق العدالة االجتماعية والتداول 

 لسلطة.على ا
 

ميكنها حتقيق مفهوم الدميقراطية التشاركية يف جو إجيايب  ؛إن هذه املتطلبات جمتمعة
سواء كان من جهة السياسيني أو من جهة الشعب الذي ميثلونه، ذلك أن اهلدف 

وتعميق مفهوم املواطنة خصوصا هو  ،األساسي لتكريس مبدأي العدالة االجتماعية
واحلفاظ على مبدأ التداول على  ،الدميقراطي ضمان للسريورة الصحيحة للمسار

خاصة إذا تعلق األمر  ،السلطة يف شفافية ومشاركة سياسية فعالة يف صنع القرار
بقضايا مصريية. لذلك كله ميكننا القول أن ال دميقراطية تشاركية بدون مشاركة 

ن ذلك ألن إحدامها تضم ،سياسية وال مشاركة سياسية بدون دميقراطية تشاركية
 األخرى وتعزز الثقة السياسية بني احلاكم واحملكوم.

 
 المواطنة:-5

عرفت املواطنة يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية على أهنا "مكانة اجتماعية 
وانطالقا من هذه  1أو عالقة اجتماعية تقوم بني شخص وجمتمع سياسي )دولة("

ء بينما يقدم الطرف الثاين العالقة ميكننا أن نستنبط أن الطرف األول يقدم الوال
 احلماية.

أما املوسوعة السياسية فتعرفها على أهنا "صفة املواطن الذي يتمتع باحلقوق ويلتزم 
بالواجبات اليت يفرضها عليه انتماؤه للوطن وأمهها: واجب اخلدمة العسكرية، واجب 

                                                           
 62-66ص  –. مرجع سابق. صسيكولوجية المشاركة السياسيةطارق محمد عبد الوهاب.  1
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ىن السياسي املشاركة املالية يف موازنة الدولة، وللمواطنة معان متعددة: فهي باملع
احلقوق اليت يتمتع هبا املواطن يف نظام سياسي معني كحق االقرتاع باعتباره عضوا يف 
اجملتمع السياسي الذي ينتمي إليه ,إضافة إىل مؤشرات أخرى كالوالدة أي أن املواطن 

، وهناك املؤشر املايل االقتصادي 1هو ابن مواطن مل حيرم من حقه يف املواطنة "
 ي، فاملواطن هو ذلك املعرتف به على املستوى القانوين.واملؤشر احلقوق

 
وعن البعد السياسي ملفهوم املواطنة؛ فهو يتجسد يف املشاركة السياسية واليت تتمثل 

هبدف التأثري على صناعة القرارات  ،يف مجيع النشاطات اليت يقوم هبا املواطنون
ية وانتخابات املمثلني يف حيث تشمل الرتشيح للمجالس التشريعية واحملل ،السياسية

إضافة إىل املشاركة يف عضوية األحزاب السياسية وأكثر من  ،خمتلف اهليئات احلكومية
 ذلك شغل مراكز صنع القرار مبختلف أنواعه.

 
من هنا ميكن أن نتوصل إىل أن هناك اتفاقا شبه كلي للمنشغلني باملواطنة كمفهوم 

تشمل مجيع األنشطة احلزبية واجملتمعية واملالية على أن املواطنة  ،والسياسة بصورة عامة
وهو ما نلخصه بأن املواطنة تتعلق كمفهوم بإمكانية العيش املشرتك وحتمل  ،واحلقوقية

اليت ترعى هذا املكان  ،يف إطار العالقة بني املكان والسلطة ،املسؤوليات للطرفني
 وتدبر شؤونه العامة يف سياق زمين حمدد. 

 
ها بشكل أكثر عمومية على أهنا، صفة اإلنسان املتمتع بكامل كما ميكن تعريف

حقوقه السياسية واملدنية، واملنتمي إىل وطن معني، حبيث يسمح له يف سياقه أن 
يشارك بفعالية يف وضع القواعد اليت تنظم وفقها احلياة اجلماعية، فهي بذلك تأكيد 

 يقها تتحقق كرامة املواطن. ملعايري موضوعية كاحلرية والعدالة واملساواة إذ بتحق
 

                                                           
1
. 6550والنشر. بيروت . المؤسسة الوطنية للدراسات 6. ط1.جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالني:  
 676ص
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 :نظام الكوتا -6
ملساعدة املرأة على التغلب  ،يعترب نظام الكوتا "شكال من أشكال التدخل اإلجيايب  

، وقد تزامن 1على العوائق اليت حتد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقراهنا الرجال"
ال من املساواة كمبدأ غلى أين مت االنتق ،ظهوره مع التطور امللموس يف مفهوم املساواة

 املساواة كهدف. 
 

وبشكل أبسط ميكن تعريف هذا النظام على أنه "ختصيص نسبة مئوية للنساء يف 
أو إلزام األحزاب بضم نسبة من النساء إىل قوائمها االنتخابية  ،أو األحزاب ،الربملان

"2." 
 

حظ الفروق النوعية إن املتأمل لألوضاع السياسية يف العامل ويف اجلزائر خصوصا يال
بني مشاركة اإلناث والذكور يف املشهد السياسي، وهو ما حتم حسب املختصني 

. ومن بني أكثر هذه النظم تفعيل املشاركة السياسية للمرأة فرض أنظمة حتث على
فعالية نظام الكوتا الذي حنن بصدد التطرق إليه، وليس هذا إال امتدادا لرتسيخ فكرة 

االجتماعية واملهنية وحىت السياسية، ألن االجتاه العام يف العامل اليوم دعم حقوق املرأة 
 .–الذكور واإلناث  -يذهب إىل تقديس املورد البشري بنوعيه

 
 املطبق يف العامل ككل نوردها كما يلي:  3وهناك أنواع شىت لنظام الكوتا

                                                           
"، ترجمة عماد يوسف. النظم االنتخابية ونظام الكوتا "الخيارات غير المناسبةتافرون ريتا وستينا الرسرود:  1

 5. ص 4557مركز تصميم من أجل المساواة، دون مكان نشر.
 7. ص4550سبتمبر  . مجلة أوراق ديمقراطية. العدد الخامس،النساء والديمقراطيةمنير الماوي وآخرون:  2
المعهد الدولي لألمم المتحدة للبحوث والتدريب في مجال النهوض بالمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب  3

 0. ص4555والبحوث، تقرير حول النوع االجتماعي والسياسة في تونس. 
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وتكون  ،دة: وهي اليت تقدمها األحزاب السياسية املختلفة عاالكوتا االختيارية - أ
نابعة من اقتناع وإميان احلزب بنظام الكوتا، وال تكون مبادرة هذا احلزب مرتبطة 

 بأنظمة وتشريعات حمددة.
: تقدم من خالل التشريع الذي خيصص للمرأة عددا حمددا الكوتا التشريعية - ب

وتطالب كل األحزاب السياسية بأن حتوي  ،من املقاعد يف الكيانات السياسية
قرتاع يف االنتخابات على عدد حمدد من السيدات، وأيضا التمثيل تصويتها لال

 النسيب وذلك على املستوى احمللي احلكومي.
 ،: وهي قائمة على الدستور وهو القانون األعلى يف الدولةالكوتا الدستورية - ت

 وال ميكن تغيريه بأية قوانني وهذه الكوتا إلزامية لكل األحزاب واحلكومة.
 

جتاه إىل تفعيل نظام الكوتا الدستورية حتمية بالنظر إىل اختالل هلذا كله كان اال
موازين احلكم بيد ثلة قليلة من الرجال. فهو إذن نظام يكرس ويقدس العمل 
السياسي للمرأة مع مراعاة النوع ال الكم، ألنه لألسف يف البلدان املتخلفة يعمل 

ة فيه إال تكملة للديكور بنظام الكوتا على أساس مأل األماكن الشاغرة وما املرأ
 تخبة وفقا لنظام الكوتا قد تشوهت.السياسي. من هنا؛ فإن املهمة املنوطة باملرأة املن

أصبح املطلوب منها فقط هو رفع األيدي للمصادق على قرارات تعد حمسومة منذ 
البداية. إال أن الدور احلقيقي للمرأة هنا هو التمثيل الصحيح ملنتخبيها والتعبري 

 اضح والالمشروط عن تطلعاهتم.الو 

إن كل ما سبق ذو داللة تفسريية للواقع الذي تعيشه الساحة السياسية يف اجلزائر 
خاصة بعد تفعيل نظام الكوتا، أين أصبحت املرأة جمرد آلية ملأل الشغور الربملاين، بل 

 هي إضافة للجانب اجلمايل واجملاماليت يف برملاننا املوقر.
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 خاتمة: 
ل معاجلتنا جملموعة املفاهيم السابقة، وحماولة ربطها بعضها ببعض، ميكن لنا من خال

القول أن املشاركة السياسية ليست مفهوما تنظرييا أو تشريعيا أو حىت تصوريا، بل هي 
منظومة قيم اجتماعية تعرب عن الوعي السياسي للمشاركني سياسيا، سواء كانوا إناثا 

يشهد تصاعدا كبريا يف تيار الدفاع عن حقوق اإلنسان  أو ذكورا، خاصة والعامل اليوم
 وعن حقوق املرأة باخلصوص.

 
وليس تركيزنا على حتديد املفاهيم السابقة من باب إثراء ومناقشة اجملال املفاهيمي 
فقط، بل هو يرمي أكثر من ذلك إىل التحسيس بأمهية كل ما يكتب ويقال حول 

بل وجعلها عملية اجتماعية ديناميكية ال تظهر يف  املشاركة السياسية من زاوية تفعيلها
التشريعات فحسب، بل جتسد على أرض الواقع يف اجملاالت املفتوحة للمرأة يف ممارسة 
حقوقها السياسية بكل شفافية وحرية يضمنها هلا القانون. انطالقا من هنا جيب أن 

حاطت مبفهوم املشاركة نعمل كأكادمييني على حتويل تلك الصورة النمطية اليت طاملا أ
إىل نظرة حتمل يف طياهتا اجلدية والثقة املتبادلة بني املواطن ودولته، أما  ،السياسية

بالنسبة للمرأة فقد آن األوان جلعلها عنصرا فاعال يف كل اجملاالت وجتاوز النظر إليها 
 على أهنا عنصر ميأل الفراغ السياسي وفق نظام الكوتا مثال.

 
ليست تلك املفهوم السليب الذي يتبادر إىل أذهاننا، كلما  ؛السياسيةإذن فاملشاركة 

ذكر، إمنا هي غاية دميقراطية، تضمن حتقيقها القنوات القانونية الضابطة ملسارات 
النشاط السياسي. فالدولة الناجحة سياسيا هي الدولة القادرة على احتواء كل 

ار واحد، يكرس املشاركة االختالفات واملشارب السياسية وجعلها تصب يف مس
الدميقراطية يف رسم املالمح الصحية للمجتمع ككل وفق مبدأي املشاركة السياسية 

 والدميقراطية التشاركية.
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 . 4555امليثاق، بدون مكان نشر. 
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 . 6599، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية. التنمية االجتماعيةعبد اهلادي حممد وايل:  .60

. املؤسسة الوطنية للدراسات والنشر. 6. ط1.جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالين:  .61
 .6550بريوت 

 
 الموقع االلكتروني:

 debatshow/وش. الدميقراطية كشكل من أشكال احلكمهايل عبد املوىل طشط
 art.asp.!aid=94705>.http://wwwalhewar.org على املوقع يف  مت االطالع

690904564 
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 مقدمة:
، ومشاركة تبادل وتفاعلإقامة عالقات  يسعى إىللذلك  ،اإلنسان اجتماعي بطبعه

و أمن خالل أحداث يومية متتابعة، اليت متر منها  ،البسيطةيف عملية االتصال 
حتقيق مكاسب سواء مادية أو  ألجل، خمططة بدقة ااملعقدة اليت تتضمن أهداف

 اليت أووتوجهاته،  اجتاهاته،و ، قناعاتهإىل تغيري بعضا من  إما بالفرد تدفعمعنوية، 
من وترّسخ مواقفه أكثر، هبدف حتقيق ما ميكن حتقيقه  ت أفكارهعم معتقداته وتثبّ تدّ 

 خالل ممارسة واتصال دائم داخل الفضاء العام.
 

الباحث  ،على اعتبار النظرة املتخلفة للمجتمع ،وملا كانت املرأة األكثر استهدافا راهنا
واآلخر اجلنس  ،كلمة ذكوري على كل ما يفعله كونه املتعايل األمسى  حنت لىع

لفرد " الذكوري" أبا، الذي ال ميلك مفاتيح القرار والفصل إال مبراجعة ا- ،الضعيف
وبذلك تصري احلرية  -أو زميال يف العمل أو اآلخر بكل أنواعه أو أخا أو زوجا 

ال يف قصور الوعي عندها أو جهلها أو فقداهنا ميزة التفكري واإلبداع واإلنتاج  ،مقيدة
ها  اليت تؤكد أمهيت ،ولكن كوهنا تفتقد إىل اجلرأة يف اقتحام امليادين العديدة ،والتسيري

مل بعضهما يكّ  ،قسمة عادلة يف العقل والقلب ،ككائن أنثوي يتساوى مع الذكوري
البعض دون فوارق اجتماعية أو سياسية أو دينية حتيل حياهتما إىل صراع ال منتهي. 

بعامل  ،كثري من حقوقها  نوألن العرف والتقليد يفرض عليها احلجر والتنازل ع
وحتويله من  ،القصور الذي أقنعها به اآلخرأو بعامل  ،ثه السلفالتخلف الذي ورّ 

إىل العمل على جتسيده، ليصري حكما قطعيا يدخل يف باب التقليد  حكم شفهي

 علم االجتماع - ذهبية سيدهمأ. 
 9سطيف  -محمد لمين دباغينمعة اج
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املفرطة اليت استخلصها  األنانيةوبعامل بعنصرية و  ،بطابع التعصب تارةاالجتماعي 
 . الصحيح تارة أخرى خطئا من الدين

 
ة الغربية عرب حقبات تارخيية حرجة، وانتزاعها وبالنظر إىل التضحيات اليت قدمتها املرأ

حلقوقها وإميانا بالدور احلديث الذي تلعبه يف خمتلف املؤسسات الغربية، مبشاركتها 
السياسية واالجتماعية، كان لزاما على املرأة العربية واملسلمة أن تقوم مقام الشاهد، 

ويبيح ألفراده إقامة لتأكيد الذات يف وسط يعج باألمراض واآلفات االجتماعية، 
احلدود مكان اهلل واإلفتاء جبهل، واستعمال سطوة الدين لتشييئها وهتميش دورها 
الفعال يف اجملتمع. إال أن حقيقة إغفال حضورها يف الواقع ويف األوطان العربية أكثر 
سوداوية، لذلك أصبح واضحا أن املرأة حتتاج إىل من ميد هلا قارب جناة، مستعمال يف 

اإلقناع ألجل قلب موازين القوى، ال حربا بل تفهما وإحقاقا للحقوق من أجل ذلك 
اجتماعية حقيقية. فما مدى حتقق املشاركة السياسية للمرأة سياسية و مشاركة 

اجلزائرية؟ وما مدى تداعي احلماقة السياسية املرتكبة يف حقها واليت تضعها يف اهلامش 
مدى حاجة املرأة إىل اإلقناع إلقناع املرأة ذاهتا  مقابل املركز الذي حيتله الرجل ؟ وما

 بفاعليتها وعقالنيتها؟
 

 :ودور المرأة الجزائرية فيها أوال: مفهوم المشاركة السياسية
 

املشاركة لغة هي املسامهة، أما اصطالحا فهي "األهداف الوجدانية للمشاركة لدى 
ئية سواء باملشاركة يف اختاذ األفراد وحتوهلا إىل أهداف معرفية، حلل مشكالهتم البي

القرارات والتنفيذ، أو باملتابعة والتقييم اليت يكتسب األفراد من خالهلا أهدافا 
 (Sidney verba)أما تعريف علم السياسة وبالتحديد تعريف سدين فريبا  .1مهارية"

                                                           
1
اسي في البيئة سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة في علم النفس السيطارق محمد عبد الوهاب.   

 .657.ص651.ص 4555القاهرة. دار غريب للطباعة والنشر. العربية.
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فهي: "تلك النشاطات القانونية من قبل املواطنني يف القطاعات اخلاصة الذين 
بشكل أو بآخر من خالل هذه النشاطات إىل التأثري على اختيار األشخاص  يهدفون

 .1يف احلكومة، أو اإلجراءات واألعمال اليت تتخذها احلكومة"
 

للمشاركة السياسية فهي " متثل أنشطة األفراد   (Huntington)أما تعريف هنتغون
كل فردي أو اليت هتدف إىل التأثري على صناعة القرار احلكومي، وتكون على ش

مجاعي منظمة أو عفوية، مستمرة أو مومسية، سلمية أو عنيفة، فعالة أو غري فعالة، 
وللمشاركة السياسية مستويات خمتلفة تتغري من بيئة إىل  2شرعية أو غري الشرعية" 

أخرى، ومن جمتمع إىل آخر، حبسب املعطيات السياسية والقانونية املتاحة، ودرجات 
قة، وطبيعة البناء االجتماعي وإىل طبيعة التوزيع للنفوذ والقوة الدميقراطية املتحق

والسلطة السائدة داخل اجملتمع. وبنظرة عميقة للرتاث الغريب؛ نلحظ الرتاكم املعريف 
الذي نفتقده وإىل كثرة الباحثني املهتمني بشكل كبري بدراسة مستويات املشاركة 

 ملعرفية.السياسية على عكس الدول العربية ومؤسساهتا ا
 

إن النظر إىل ما حتقق من مشاركة للمرأة اجلزائرية مقارنة مبثيالهتا العربيات؛ فإهنا قد 
حققت شوطا ال بأس به رغم بعض الدراسات اليت ترى عكس ذلك، كون حضور 
املرأة قد تراجع بصفة خميفة وفق التقرير الذي أعده مركز الدراسات والتوثيق يف حقوق 

اف"، وأن نتائج الدراسة أثبتت تراجع مكانة املرأة أقل مما كانت املرأة والطفل "سيد
عليه يف السابق، وأن اجملتمع اجلزائري يسري إىل اخللف ليصري أكثر حمافظة، وعرضت 

 22كان على األقل   2000نادية آيت زاي، تلك الدراسة اليت قام هبا املركز أن: عام 

يف  15بني اجلنسني، واخنفضت النسبة إىل يف املائة من اجلزائريني مع مبدأ املساواة 

                                                           
1
. بيروت. المؤسسة العربية المشاركة السياسية للمرأة في األردن وبعض الدول العربيةبارعة النقشبندي.   

 .66.ص4556للدراسات والنشر.
2
 نفس المرجع.  
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يف املائة من اجلزائريني ال يرون مانعا يف وصول  20كان   2000، وعام 2001املائة عام 
يف املائة ال يرون مانعا يف وصول النساء إىل رئاسة  12النساء إىل مناصب عليا، و

يف  22.12 إىل 2001واملناصب السياسية احلساسة لتنخفض النسبة عام  ،اجلمهورية
ورغم هذه الدراسة اليت مل تأخذ عينة كاملة من شرائح اجملتمع اجلزائري حيث  1املائة.

؛ إال أن للحقيقة وجوه كثرية، فاملرأة اجلزائرية 200اقتصرت على عدد األفراد ال يفوق 
عانت الويالت يف هضم حقوقها من طرف الدولة ومن اجملتمع اجلزائري واحتقار 

لى السواء، وحرمت من مشاركتها السياسية حني ضّيقت عليها الدائرة دورها الفعال ع
 لتجعلها منغلقة فال خترج منها. 

 
إن الدور الذي يغفله اجملتمع عن قصد أن املرأة اجلزائرية كانت هلا مشاركة من  زمن 
التحرير: "إذ إن اخنراطها يف العمل السياسي مل يأت انطالقا من وصفها اخلاص 

اصة، وإمنا بدافع من وعيها الوطين وقد مت ضمن الكفاح العام املسلح وقضاياها اخل
إذ كانت تقف إىل جنب الرجل وتتقاسم معه ، 2ضد القوى االستعمارية االستيطانية"

وكبرية، وأكدت يف كثري من املرات عن دورها الفعال وأثبتت عرب   أدوارا خطرية
ا الباسل من أجل إبراز دورها مراحل حرجة من التاريخ احلديث للجزائر عن نضاهل

الفعال يف ذلك، وال تزال تسري يف خطى البحث عن استحقاقات أخرى يف مجيع 
اجملاالت والسياسية بالتحديد. وإن اجلزائر بعد االنفتاح الدميقراطي قد صححت 
هفواهتا وفقا ومتاشيا مع برنامج هيئة األمم املتحدة "التمكني السياسي للمرأة" 

توافقا مع هذا الربنامج  2001ديد الذي صادق عليه الربملان  شهر ماي والقانون اجل
  والذي تعتربه املرأة حتقيقا  لبعض طموحاهتا.

 

                                                           
1
  http://www.echoroukonline.com/ara/?news=50406 

2
. بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها إمكانيات المرأة العربية في العمل السياسيحكمت أبو زيد.  

 .617. ص6591. 4. ط6594. بيروت 6مركز الوحدة العربية.ط
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إن النظر إىل التقرير؛ الذي قدمه اجمللس االقتصادي االجتماعي اجلزائري؛ وما حيمله 
يوم. ففي عام  من إحصائيات، يثري الفضول ملعرفة احلظوة اليت حتققها املرأة يوما بعد

باملائة كمؤشر على تطور مشاركة املرأة يف احلياة العامة،  0.211سجلت نسبة  2000
أما بالنسبة لتمثيلها النيايب، فقد سجلت نسبة  2001عام  0.105مث ارتفعت إىل 

ونسبة مشاركة النساء يف احلياة العامة فقد ارتفعت  1. 2000وعام  1555عام  0.122
. 2001 -2000باملائة للفرتة ما بني  22.1بزيادة تقدر ب  0.105إىل  0.211من 

وهذه النسبة وضعت اجلزائر يف املرتبة اخلمسني يف تطور مؤشر مشاركة النساء 
 11وبالنسبة للمساواة يف املشاركة املتعلقة بالعائد، فقد عرفت تقدما هاما قدر ب 

 . 2001- 2002باملائة ما بني 
 

باملائة  22ساواة املشاركة النسائية اخلاصة بالعائد حتسنا بنسبة "عرفت النسبة املعادلة مل
إثر األخذ بعني االعتبار اإلطارات السامية النسائية يف سلك القضاة. هذا  2001عام 

االجتاه سجل ولوحظ بنفس القدر للنسبة املعادلة للمشاركة الربملانية. فمنذ التحول 
ة دخلت النساء اجلزائريات احلقل السياسي الدميقراطي والدخول يف التعددية السياسي

بشكل ملفت للمالحظة. فمشاركتهن ليست مسجلة بوضعهن ناخبات بل 
مرتشحات لعضوية اجمللس الشعيب الوطين. وكذلك كناخبات ومرتشحات للمجالس 

، إال أن متثيلهن بقى متدنيا 2"2002ـ 1522الشعبية الوالئية والبلدية والتشريعية ما بني 
إىل غاية  2002باملائة، وسنة  2.21قدر  2002ـ 1552 الرجال ففي سنة نسبة إىل

ومل تشهد ارتفاعا ملحوظا إال يف االنتخابات  ،باملائة 2.51كانت النسبة  2002
 الالحقة. 

 
                                                           

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي. التقرير الوطني حول  1
 .22. ص4551، مية البشرية. الجزائرالتن

2
. أطروحة مقدمة لنيل شهادة المشاركة السياسية للمرأة في التجربة الديمقراطية الجزائريةفاطمة بودرهم.   

داري. جامعة الجزائر دالي ابراهيم  .476. ص6الدكتوراه في العلوم السياسية تخصص تنظيم سياسي وا 
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امرأة  1012سجلت:  2001املالحظ ملشاركة املرأة بقوة يف اجلهاز القضائي؛ ففي عام 
رئيس حمكمة،  125رئيسة حمكمة من بني  25منصب قاضي، و 2011قاضية من بني 

 01رئيسة جملس الدولة، و 01قاضي أحداث، و 202قاضية أحداث من بني 12و
رؤساء. وهذا " له ما يفسره يف  01رئيسة غرفة على مستوى جملس الدولة من بني 

الواقع أن عدد الطالبات يف الوقت احلايل أكرب من أعداد الطلبة يف اجلامعات بالنظر 
 1تفوق الدراسي الذي مالت كفته لفئة اإلناث على الذكور." لل
 

  :ثانيا: الحماقة السياسية والسخرية من المرأة

وجودها يف املعاجم بطريقة و  2احلماقة* لكلمةاملعاجلة بالعربية  نظر لنقص البحوث
أحيانا أخرى، فإننا وجدنا من  أو معقدة ال تفي بالغرض مقتضبة أحيانا،شرح 

ظهارها كون الكلمة متداولة لكنها مل تأخذ حقها من الشرح والبحث، الصعوبة إ
 واعتبارها من املعاش املتجلي ويف أضرارها على األفراد وباألخص  التجين على املرأة.

 
إننا اليوم حباجة إىل علماء اجتماع وعلماء نفس، أكثر مما حنن حباجة إىل فالسفة 

 3ا الوظيفة املهمة؛ اليت قال هبا نيتشة وفوكو"كون مهمة الفلسفة حماربة احلماقة" كوهن
                                                           

 .471. مصدر سبق ذكره.صلمرأة في التجربة الديمقراطية الجزائريةالمشاركة السياسية لفاطمة بودرهم. 1
تعريف الحماقة: )الحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأي فال يشاور وال يلتفت  4

 إليه في أمر من األمور  والحق غريزة ال تنفع فيها الحيلة وهو داء دواؤه الموت( قال الشاعر: 
 دواء يستطب به     إال الحماقة أعيت من يداويها. لكل داء

صفات األحمق: قال األبشيهي: )ترك نظره في العواقب، وثقته بمن ال يعرفه والعجب وكثرة الكالم و سرعة 
الجواب وكثرة االلتفات والخلو من العلم، والعجلة، والخفة، والسفه، والظلم، والغفلة، والسهو، والخيالء، إن 

ن قال أفحش استغنى بطر، ن افتقر قنط، وا  ن قال  ،وا  ن سأل ألح، وا  ن سئل بخل، وا  ن قيل له لم وا  يحسن، وا 
ن اعتبرنا هذه الخالل وجدناها في كثير من الناس، فال يكاد  ن بكى صرخ، وا  ن ضحك قهقه، وا  لم يفقه، وا 

  يعرف العاقل من األحمق( المستطرف.

ن سمع وعى، واألحمق إن تكلم عجلوقال أيوب القرية: فالعاقل إن كلم أجاب و إن ن ن   طق أصاب وا  وا 
ن حمل على القبيح فعل. أنظر في معجم المعاني الجامع. عربي ــ عربي.  تحدث وهل وا 

3
 الفلسفة. ـ جريدة الشرق األوسط : جيل دولوز ... وتجديد وظيفة  
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لتشخيص ومعرفة أسباب انتشارها. إن آثارها خميفة وخطرية ومصادرها كثرية، إال أن 
االجتماعي والسياسي هو البارز منها )احلماقة اليت مصدرها الفهم السيئ للسياسة، 

مكانيات العلمية اليت يشتغل هبا غري األكفاء، أو الذين ال ميلكون القدرات واإل
 واملعرفية لذلك(.

 
تشخيصها ومعرفة مصادرها  ، جيبوجتنيب اجملتمع منها األفراد إلبعاد احلماقة عنو 

 الدارسني، فهياحليوانية اليت ألصقها هبا كثري من تتصل ب ال كوهنا ،والنظر يف نتائجها
ري أخطاء غري متعمدة جبهل ويف غياب العقل عنها، أو مدروسة مقصودة التفك

 عناها.ملعتبات الكلمة مفتاح حنو فهم  قاعدهتا.
 وراثي ومنهم من يراهناتج عن عيب احلماقة كونه  يذهب البعض إىل اعتبار مصدر

نقص يف التميز  وهناك من يعتربه ،عشوائي الذهن وتفكريحالة ناجتة عن تشوش يف 
التمثيلية نوع من ويذهب آخرون إىل أن احلماقة  عتبات الذكاءنقص يف ، و بالفكر
 تفكري. الآلية ب

 
نقرتب من خالله حلل ل ،ليست كوننا ال حنسن االستماع وال نريد الفهم ؛إن احلماقة
 مستقلة عن توقعاتنا وعن متطلباتنا وعن غضبنا.، بل هي بغض النظر ،املعضالت

ولكن تظهر وتأيت يف ظهور الفعل االجيايب أو االستحقاق، أو يف حصول الداعي 
 للفرد أو العامة وبذلك تظهر من أفراد ال ميلكون الفعل التشاركي أو لتقريب اخلري

يرفضونه، الوسيلة يف ذلك تغييب العقل عن األفراد من خالل استعمال عقوهلم، ألن 
 ؛وبذلك فالعقل ،ورؤية الروابط ،يف الربط بني األشياء فيما بينهاالعقل هو احلكمة 

خوفا من الوقوع  ،بري وبقدر من املسؤوليةوميثل قدرات النظر باهتمام ك ،حي وفعال
  .1فيما يتجاوز حقوق اآلخرين أو يشكل خطرا هلم

                                                                                                                                        
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=752974&issueno=12793#.Vt1U0H3hDIV 
1  http://www.philosophie-spiritualite.com/cours/betise.htm 

http://www.philosophie-spiritualite.com/cours/betise.htm
http://www.philosophie-spiritualite.com/cours/betise.htm
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الفعل فيها  ؛احلماقةهي تلك  ،ولذلك فإن احلماقة السياسية اليت نقصدها هنا

أو  ،عراقيل وما يهدد حياة الناس من خطر مدروس ومقصود وخمطط له، هبدف خلق
اإلبداع والتفكري يف حل  إىلالذي يسعى  ،يزيكبح مجاح العقل املتمذاك الذي 
واحلماقة تعمل على رفض ما ينتجه العقل يف مصلحة العامة بداعي  املشكالت،

اليت جتنح إىل  ،يف ذات اإلنسان موقعها ،أمراض نفسية األنانية املفرطة فمصدرها
 خراجلنس اآلمبعىن  بعنصرية النوعأكرب توجه  وكانت بدرجة. حيوانية غري مضبوطة

)املرأة( ولذلك صنعت هلا احلماقة من فجر التاريخ، ولو أهنا صارت أكثر حدة حني 
نظرة اجملتمع إىل املرأة نظرة  نازعت الرجل يف القرار ومشاركته السياسة، فكانت حينها

دونية مكتسبة من عالقة اخلضوع واالستكانة واالستبداد بدعوة العرف والرتاث وما 
ذي تلعبه داخل اجملتمع، واحلقوق اليت ضمنها هلا الدين حلقها من جهل بالدور ال

 والقانون ال كوهنا النصف اآلخر بل ماحنة النصفني واجلامعة هلما. 
وألن اجملتمع؛ الذي ال يرقى فيه العلم واملعرفة، ويتفشى فيه اجلهل واألمية، ويغيب فيه 

لتمييز والعنصرية، العقل وحتل حمله مشاعر مريضة من الضغينة، تدفع إىل التسلط وا
فينحى اجملتمع منحى خطريا، فيلجأ أفراده إىل شىت الوسائل حملاربة من يعتربهم 
خصوما ومهيني له، فيختار احلماقة اليت جتعله قريبا إىل احليوانية لالنتقام املعنوي 
وانتصارا لذاته، أو متعة يف االنتقاد بغاية إبعاد املرأة املنافسة له يف ساحات كثرية، 

جماالت كوهنا الكائن الناقص املشوه، العورة. وبذلك يتحول السلوك إىل فعل غري و 
مضبوط بل منفلت ألنه يفتقد العقل يف معاجلة املشكالت ويعجز التفكري عن احلوار 

 واقتسام األدوار بغية االندماج الكلي للطرفني وحتديد مهامهما اليت خلقا ألجلهما.
 

                                                                                                                                        

 57/56/4561:  تم تصفح الموقع في
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تكبها األفراد خنبة وعوام الستبعاد املرأة من احلقل إن احلماقة السياسية؛ اليت ير 
السياسي ومن املشاركة السياسية، للتنازل هلم عن حقوقها بطابع اخلوف واالبتعاد عن 
الفضيحة، واالختفاء من اجملال االجتماعي خوفا من تداول امسها على ألسنة السوء، 

مية يف حقها، أو تعذيبها وبذلك تصري العار على العائلة، وقد يصل عقاهبا حد اجلر 
وسجنها، واستعمال القوة ضدها، إن رفضت الرضوخ لذلك ومن أطراف كثرية، وإّن 

 ما أفرزته احلماقة السياسية من عراقيل كثرية نذكر بعضا منها: 
   
بالتسلط وفرض قانون جائر حيد من أدىن شروط  الوصاية األبوية والعائلية:ـ  1

احلياة العامة اليت تقرهبا من الناس لتعرّب خالهلا عن  حياهتا  بل تصل حد حجبها عن
رأيها فيما جيري أمامها وما تعيشه من أحداث سياسية وثقافية واجتماعية بل والسعي 
لتحليل الوضع من خالل مشاركتها يف نقاشات، لكنها حترم من ذلك " وفوق ذلك 

عائلها. فهو الذي ميلك إن الزوج كان وال يزال رب العائلة وصاحب القرار فيها ألنه 
يف غالب األحيان السلطة االقتصادية ليس فقط على الزوجة العاطلة بل على الزوجة 

 وبذلك حيل التسلط حمل التفاهم واحلوار. 1العاملة" 
 
يتبجح غالبية األفراد إىل تسميات املهن إللصاق العار باملرأة،  العنصرية والتمييز:ـ  2

ى مقعد يف الربملان، أو اجمللس البلدي احمللي أو اليت ناضلت ألجل أن حتصل عل
" وتستهجنه Femmes de minageالوالئي إىل التشهري هبا " برملان احلفافات" و"

وبنسبة   ، وترفضه إال بالقليل من االنتقادللطرف اآلخر)الرجل( الذي هو من جنسها
اللكرتونية اجلزائرية، ضئيلة من العامة. واملطلع على الصحافة املكتوبة الورقية منها وا

يرى كيف تعج الشبكة العنكبوتية هبكذا عناوين عريضة للحماقة، تصل حد السخرية 
 والطعن يف شرفهن.

 
                                                           

1
 .49. ص6595. صفاقس دزنز. المرأة التونسية حاضرها ومستقبلهاحمة الهمامي.    
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غياب الوعي والتخلف بغرض تقسيم الوظائف واالدعاء باألحقية في ـ  2
واللجوء إىل شفاهية املنع ضد املرأة ملمارستها مهن التوجيه  قطاعات دون أخرى:

ني والتشريع والتسيري، وحصر وظيفتها يف التعليم والتطبيب وديار احلضانة والتقن
وروضات األطفال، لتبقى وظيفتها امتدادا لذاك العمل املنزيل، وبذلك يفرض التسلط 
داخل البيت، وحتسيسها هبذه العقدة خارج البيت اليت تلحقها أينما رحلت وحّلت، 

لعملية، أيضا ال تطمح يف أن تكون أكثر من وبذلك جيعلها اجملتمع يف هامش احلياة ا
ذلك وخباصة يف املناصب السياسية والقيادية. مستعملني يف ذلك محاقة " املرأة للدار" 
رافضني بذلك استقالليتها املالية، وحقوقها السياسية كفاعلة هلا حقوق وواجبات اجتاه 

إن العمل "زرع الصعاب اجملتمع، محاقة دفعها لكره احلياة بغلق األبواب يف وجهها و 
الذي يؤهلها الختاذ القرارات االجتماعية فما زالت بعيدة عنه. إن النسق القيمي 
والثقايف مبا حيتويه من قواعد وثوابت سلوكية؛ مل يعد مياشي التطورات االجتماعية، 

 .1وصار يشد املرأة إىل الوراء وجيعلها تتخلف عن ركب احلضارة"
 
من التقاليد وتقديسه أكثر من التشريع الديني ذاته ومن  ـ الموروث المستهلك 4

: فاملرأة يف املوروث كائن حاضن، تابع، عامل منزيل، مرتب، مطيع، ال خيضع القانون
الفعل أو النتائج للعقل ألهنا متلك األنوثة العاطفة اليت جتعلها ترتبط باألشياء ووفائها 

متلك احلق يف اخلروج عن من يصنع هلا  حلاجاهتا الشخصية، صديقة املرآة واملشط، ال
الرأي داخل اإلطار الذي تشغله أو تنتمي إليه، وبذلك فتطلعاهتا حمدودة ال ترى أكثر 
من أنفها. مبثل هذا سعت احلماقة إىل إبعادها عن املعرتك السياسي وعرب قنوات 

أشاعوها بشرية ال متلك القدرة على التفكري ذاته، فجل الذين صنعوا هذه احلماقة و 
داخل اجملتمع، إمنا عملوا ذلك لنقص يف قدراهتم العلمية ويف مستواهم الذي تفوقت 

 عليه املرأة.  
                                                           

1
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 :  ثالثا: المقاربة النظرية لإلقناع بالمشاركة السياسية

ففي ظل الكم اهلائل من املعلومات اليت يتلقاها األفراد   .إهنا حلقيقة ال ميكن إخفائها
صادر ويف كل اجملاالت، ويف ظل التنافس الالحمدود على  من خمتلف امل ،كل يوم

" الغلبة لمن يـُْقنعكسب تأييد ومساندة الرأي العام ويف وقت أصبح فيه القانون هو "
" خاصة أنه أصبح يسود كل نشاطات فن اإلقناعصار من الضروري إتقان "

ه الباحثة حسبما توصلت إلي ،اإلنسان، واحتل مرتبة ال يستهان هبا من اهتماماته
حيث ترى  ،" يف الدراسة اليت أجرهتا حول أمهية اإلقناعكاتلين ريردوناالجتماعية "

 ،أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، فهو يف حاجة دائمة إىل أن يكون يف صحبة اآلخرين
وأن يكون مقبوال منهم، وهذه احلاجة اليت يشعر هبا ال ميكن حتقيقها إذا كان سلوكه 

آلخرين، ويأيت اإلقناع كأسلوب حياول به الناس أن يغريوا سلوك متعارضا مع أهداف ا
من هذا املنطلق ندرك جليا أن رغبة األفراد دائمة يف كسب أو تغيري أو 1،اآلخرين

 تدعيم آراء وأفكار واجتاهات اآلخرين، واليت تدعم مبكنيزمات واسرتاتيجيات اإلقناع.
    

 ـ مفهوم اإلقناع: 6
 

يــــة هــــذا الفــــن منــــذ القــــدم وإن كــــان حتــــت مســــميات خمتلفــــة، لقــــد عــــرف اإلنســــان أمه
"البالغــــة"، "اخلطابــــة"، وحــــىت "االتصــــال" فكلهــــا كلمــــات تــــدل علــــى طريقــــة توصــــيل 
الكلمات أو التعبري عـن الفكـر يف رمـوز، تعكـس هـذه الكلمـات املرتبطـة زمنيـا حبقبـات 

أن تبــادل اآلراء مــع  املمتــدة عـرب التــاريخ للـتحكم يف اإلقنــاع منـذ ؛خمتلفـة رغبــة اإلنسـان
اآلخــرين وحـــاول التـــأثري عليــه وإخضـــاعهم لفكـــره، فمـــارس هــذا الفـــن يف كـــل اجملـــاالت 
مهمـا كانــت مسـتوياهتا، وكلمــا لزمـت الضــرورة إليهــا، بـدأ مــن أبسـط املمارســات داخــل 
ـــة، حيـــث كـــان يبحـــث  األســـرة إىل أعلـــى االهتمامـــات االقتصـــادية، السياســـية والتجاري
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هــل هنــاك ســبيل لتغيــري موقــف مــا إذا ســبق وأن تقــرر؟  :يقــة لســؤالهدائمــا عــن إجابــة دق
ات اجلديــدة؟ ونظــرا لألمهيــة الــيت اكتســبها يأو هــل هنــاك طريقــة لتشــجيع بعــض الســلوك

كركيــزة أساســية لبلــورة األفكــار وجعلهــا تتماشــى وميــوالت ورغبــات   ،اإلقنــاع يف اجملتمــع
ــــ ــــه مــــع تطــــور وتعقــــد احلي ــــةاألفــــراد، ازدادت احلاجــــة إلي ــــب  ،اة االجتماعي ــــادة مطال وزي

وخاصـــة  األفــراد، وتبـــاين أفكــارهم، اجتاهـــاهتم ومصـــاحلهم، وزيــادة وتـــرية املنافســة بيـــنهم
 للمرأة اليت تعاين الكثري من الضغوطات واغتصابا للحقوق.

 
" ذات األصل الالتيين، وتتكون PERSUASIONفكلمة إقناع جند أهنا تقابل كلمة "

مبعىن حيث، أي أن " SUADERE"عاطفي أو انفصايل  وتعين "PER" من مقطعني 
 . 1جتعل شخصا ما يفعل أو يعتقد يف شيء ما من خالل احلث العاطفي أو العقلي

 أما عن أصل الكلمة يف اللغة العربية فقد جاء يف املعجم الوسيط:
و قـََنَع مبعىن َماَل، فيقال: قنعت اإلبل والغنم قنع ا، أي: مالت ملأواها وأقبلت حن «

أصحاهبا، وفالن قـَُنوٌع، أي: رَاٍض بالقسم واليسري فهو قَانٌِع، وقَِنيٌع إىل فالن،أي: 
 »2…  إليه  وانقطعأخضع له 

وِإقْـتَـَنَع وقَِنَع بالفكرة أو الرأي: أي قبله  3كذلك جاء يف لسان العرب َقِنَع مبعىن َرِضيَّ 
كن أن نلخص معىن كلمة ومي 4ورضي به، ومن معاين اإلقناع: السؤال بتذلل واطمأن

"إقناع" يف اللغة العربية من خالل تعريف د."إبراهيم إمام" يف كتابه "اإلعالم 
أقنعين أي أرضاين، ويقصد به أن يصبح السامع لك، وقد  «اإلسالمي" حيث يقول: 

                                                           

. القاهرة. 1ط ول،المجلد األ . دار الفجر للنشر والتوزيع.الموسوعة اإلعالمية محمد منير حجاب:ـ 11   
 .220. ص2002

 .11مرجع سبق ذكره.ص عبد اهلل بن محمد العوشن:ـ  2
 .252.ص1552.المجلد الثامن دار الفكر للطباعة والنشر.لسان العرب. أبي الفضل جمال الدين: ـ  3
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اقتنع بفكرتك ال باعتبارها فكرتك أنت ولكنها أصبحت فكرته اخلاصة به، واليت 
 ..1»..سه وكان لك فضل إثارهتا وحتريكها والكشف عنهاانبثقت من داخل نف

 : اصطالحا
املصطلحات املهمة اليت يكثر اجلدل حوهلا، يعترب مصطلح "اإلقناع" من أبرز  ككل

املصطلحات اليت عرفت اهتماما ملحوظا من طرف علماء النفس، علماء االجتماع 
توجهه وهدفه، مما والسياسيني، وحىت األفراد العاديني، كل حسب اختصاصه، و 

أعطى هلذا املصطلح مرونة منحته تعددا مكننا من اإلحاطة بكل أبعاده واإلمام 
هو أن جتعل شخصا " :اإلقناع، إلقناع" تعاريف عديدة منهالمبختلف جوانبه. و"

  .ة "النصح واحلجة واملنطق أو القو يقوم بعمل ما، عن طريق
2 اإلقناع:مفهوم  ـ6  

يهدف بشكل حمدد إىل التأثري على  ،شفوي أو بصريأي اتصال مكتوب أو  «
كما ميكن القول بأن اإلقناع جهد اتصايل " 3 »االجتاهات واالعتقادات أو السلوك

يف ظروف متاح فيها االختيار،  مقصود وخمطط للتأثري يف النواحي العقلية لآلخرين
 ،4يوهلم" وتستخدم له كل الوسائل املمكنة بغرض تعديل معتقداهتم وقيمهم أو م

"عمليات فكرية وشكلية حياول فيها أحد الطرفني التأثري على اآلخر وإخضاعه لفكرة 
ممارسة التأثري على طرف آخر جلعله يتحرك ويَُكِوُن رد فعل حنو األفكار " وهو، 5ما" 

                                                           
1
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أو االجتاهات املعروضة عليه، كما أن اإلقناع عملية اتصالية هتدف إىل إحداث تعديل 
 1وقف" يف سلوك أو م

هناك عدد من النظريات اليت ميكن اعتمادها لتفسري احلماقة يف  المقاربة النظرية:ـ  9
جمال املشاركة السياسية للمرأة أو الدوافع اليت تقف وراء اقتناعها وتبنيها الجتاهات 

 وآراء حنوها ومن هذه النظريات جند: 
سب بواسطة الشرطية ترى هذه النظرية أن مجيع االجتاهات تكت نظرية التعلم: ـ

حيث تؤدي اخلربات اليت مير هبا الفرد إىل اكتساب سلوك جديد متعلم ، الكالسيكية
على  باإلقبال السلوكفيؤثر على  ،بشيء آخر بارتباطه)مكتسب( يكون شرطيا 

إذا كان نتيجة هذا االقرتاب باملثري اخلارجي تأثري ّسار كما يتم اجتناب العمل  ،الفعل
، ويف هذا السياق، جند أن املرأة تتجنب اخلوض يف غمار 2 يجة مؤملةإذا كانت النت

املشاركة السياسية، خوفا من أن جتد استهجان من طرف اجملتمع، أو أن تلقب 
بألقاب كما سبق وأن اشرنا )برملانات احلفافات، عامالت النظافة( أو بألفاظ ال 

 أخالقية وغريها.
النموذج بأن األفراد حيافظون على بعض  يقرتب هذاـ نظرية النموذج الوظيفي: 

االجتاهات ألهنا تسهل هلم احلصول على آثار قيمة، فمن خالل وظيفة التكييف 
يطور األفراد اجتاهات مواتية )اجيابية( لتلك املظاهر اليت ترضي اجملتمع، واجتاهات 

شجع املرأة سلبية غري مواتية حنو مظاهر ال ترضي أفراد اجملتمع فمثال: فكون اجملتمع ي
على تويل مناصب معينة وفاعليتها فيها؛ جيعلها تطورها وتوليها أمهية كربى كالتعليم 
والطب وغريها، على غرار مناصب أخرى، أبرزها املناصب السياسية ال ميكنها 

                                                           
. 6554. الجزائر. 5لالتصال. العدد  .المجلة الجزائريةمسار البرهنة في النص الصحفيصالح بن بوزة:  1

 .655ص
2 المكتب الجامعي الحديث.  .العلوم السلوكية مدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمد شفيق:   

 .67. ص4555اإلسكندرية.
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الظهور فيها أو اقتحامها ألهنا ال ترضي أفراد اجملتمع، ووفق هذا النموذج تكيف املرأة 
 يتماشى ويرضي اجملتمع.وظائفها وفق ما 

يعد االتفاق السيكولوجي أساسا للعديد من  ـ نظرية عدم التوافق المعرفي:
النظريات، ومنها: نظرية التنافر أو التعارض يف املعرفة " واليت تفرتض أن اإلنسان 
يعمل على جعل اجتاهاته تتفق مع بعضها ومع سلوكه، فالعالقة بني ما يعرفه الفرد 

يتصرف مبقتضاها ليست بسيطة، ألن الناس بشكل عام، يتصرفون  والطريقة اليت
بطرق تتفق مع ما يعرفونه... لكن كثريا ما حيدث تعارض أو تنافر بني تصرفات الفرد 
وما يعرفه، ومن هذه سوف تبدأ عمليات سيكولوجية هتدف إىل تقليل هذا 

كيفية اإلقناع   على غرار النموذجني السابقني؛ يوضح لنا هذا النموذج 1التعارض.
باألفكار اجلديدة من خالل صورة ذهنية يتوصل إليها العقل يف سبيل عقلنة 
األحداث غري املطابقة لالجتاه. فمثال وصول املرأة إىل درجة من الوعي باملستوى 
الثقايف، ميكنها من إدراك حقيقتها وقدرهتا على التسيري، واختاذ القرارات الالزمة وهذا 

مناصب سياسية، وإن كان هذا يتعارض مع تنشئتها األسرية  يؤهلها إىل تقلد
واالجتماعية، األمر الذي يولد نوع من النشاز املعريف، وحتاول املرأة تقليص هذا 
التنافر من خالل عقلنة السلوك والبحث عن مكافئات من خالل السلوك املتخذ  

 كاحلصول على حقوقها وغريها.
 
 ـ استراتيجيات اإلقناع:  3

إن مفتاح اإلقناع الفّعال يكمن يف تعلم النفسية: -اإلستراتيجية الديناميكيةأ ـ 
جديد على أساس معلومات يقدمها الشخص الذي حياول اإلقناع، ويفرتض أن يغري 

                                                           
 .417.ص6579 . دار الفكر. القاهرة.األسس العلمية لنظرية اإلعالمجيهان احمد رشتي:   1
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اخل(، …ذلك من الرتكيب النفسي الداخلي للفرد)االحتياجات، املخاوف، التصرفات
 .1.مما يؤدي إىل السلوك العلين املرغوب

بينما تقوم االفرتاضات األساسية لعلم  االجتماعية:-اإلستراتيجية الثقافيةـ  ب
النفس على فكرة أن السلوك تتم السيطرة عليه من الداخل، فإن العلوم االجتماعية 
األخرى تفرتض أن قدرا كبريا من السلوك اإلنساين تشكله قوى من خارج الفرد، أي 

اجتماعية موجودة داخل النظم االجتماعية أن كثريا من سلوكنا تسيطر عليه توقعات 
اليت تتفاعل فيها مع اآلخرين ال مع استعداداتنا الداخلية، وكل جمموعة تنتمي إليها 

                  )أسرة، أو مدرسة..( متارس جمموعة قوية من الضوابط علينا.
 

سائل اإلقناع فإن ما تتطلبه إسرتاتيجية ثقافية اجتماعية فعالة هو أن حتدد ر  ؛وعليه
للفرد قواعد السلوك االجتماعي، أو املتطلبات الثقافية للعمل، تصبح املهمة هي 
عملية إعادة حتديد هذه املتطلبات، واملفتاح هو أن الرسالة جيب أن تكفل ظهور 
توافق مجاعي يف الرأي، أي أنه جيب إظهار أن التعريفات املقدمة تلقى تأييدا من 

الفشل يف أن حتذو حذوهم سوف يشكل سلوكا شاذا غري  وأن ،اجلماعة املناسبة
 .2مقبول

إن املعرفة هي نتاج عملية تراكم املعلومات اليت عرفها  إستراتيجية إنشاء المعنى:ـ  ج
اإلنسان منذ القدمي بشىت السبل، اكتسب اإلنسان من خالهلا رموز متعددة عفويا، 

ذه الوسائل قنوات جاهزة واآلن ويف عصر وسائل االتصال اجلماهريي، تقدم ه
جملموعات هائلة من السكان بقصد اإلنشاء املتعمد للمعاين، وتستخدم هذه 
القنوات، كما هو واضح، بواسطة عدد ساحق من مصادر املعلومات املتنافسة، اليت 

، من املنتجات شيءتريد أن تصوغ، تنظم، أو تعدل املعاين اليت خربها الناس عن كل 
                                                           

للنشر  . تر: كمال عبد الرؤوف. الدار الدوليةنظريات وسائل اإلعالم كيتش:رو  -سانرابول .ملفين ل ديظير  1
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374 

ون السياسية، وهكذا نؤكد أن العالقة بني املعرفة والسلوك ستظل التجارية إىل الشؤ 
فعالّ، وقد بقيت صحة هذا  مبدأ أساسيا للسلوك البشري، وأن املعاين تشكل أعمالنا

يف احلقيقة لقد استطاعت وسائل اإلعالم أن حتدث تغريات  االفرتاض آالف السنني
لالعتماد على إسرتاتيجية يف السلوك بدون قصد، هذا ال ينفي وجود أسس كافية 

إنشاء املعاين بغرض تغيري السلوك عن قصد، فاملعلومات اليت تنقل إىل اجلماهري جيب 
أن تكون فّعالة، كأي نوع آخر من تغيري املعاين اليت ينسبها الناس لبعض األشياء،  

إن أو املسائل، وإذا أمكن حتقيق هذه املتغريات، ف املرشحنيكاملنتجات أو القضايا أو 
تعديالت السلوك حنو هذا اهلدف من اإلقناع جيب أن تأيت يف أعقاهبا. وهي تعتمد 
على اإلسرتاتيجيتني السابقتني كثريا فإذا كان هنج اإلسرتاتيجية الديناميكية النفسية: 

، فإن هنج "وافق-تعلماالجتماعية "-واإلسرتاتيجية الثقافية "،عملأ-أشعر-تعلمأ"
 .1"عملأتعلم و هو:" إسرتاتيجية إنشاء املعىن

 الخاتمة:
ويف ظل تالشي بعض املفاهيم اخلاطئة املرتبط باملشاركة  ؛من خالل الطرح السابق   

السياسية للمرأة أصبح لزاما على اجملتمع احرتام حقوق املرأة السياسية واالجتماعية 
من واالقتصادية باعتبارها النصف املكمل للمجتمع، والقوة الكامنة اليت حتتاج إىل 

يأخذ بيدها ويساعدها على كسر العراقيل واملثبطات اليت توضع هلا، وضمان مساواهتا 
مع الرجل مبا يتناسب مع قدراهتا وليس مطالبتها مبا ال يليق مع كرامتها. لذلك فكبح 
محاقة اجملتمع اجتاهها واليت تأيت من كثري من األفراد الذين يريدون حرماهنا من دورها 

فعلى املرأة  ؛لذلك وعدم مساعها متييزا لنوعها واحتقار جلنسها. الفعال وهتميشها
القيام بدورها الفعال واستعمال عقلها وعدم التنازل عليه لصاحل اجملتمع متكينا هلا 
ملواجهة كل محاقة ترمى يف حقها، واالقتناع بوظيفتها وحقوقها اليت جيب أن تتوالها 

 واليت ضمنها هلا الشرع والقانون.
                                                           

1
 .655ــ  657نفس المرجع .ص ص.   
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 ملخص:

تعاجل الدراسة موضوع "املشاركة السياسية للمرأة يف اجملالس احمللية املنتخبة بني آليات 
املشاركة السياسية  آلالتمكني... وفعالية العضوية" واليت سنحاول من خالهلا معرفة م

لوقوف على لمدى فعاليتها و و  ،أة اجلزائرية يف عضويتها للمجالس احمللية املنتخبةللمر 
مجيع منتخيب اجمللس الشعيب  قمنا بتحديد جمتمع الدراسة يف ؛واقع هذه املشاركة

، وبعد املبحوثني، ومت تصميم استمارة استبيان وزعت على الوالئي لوالية سطيف
  نتائج كان أمهها:الدراسة إىل احلصول على البيانات وحتليلها خلصت 

ساعدت آليات التمكني السياسي يف زيادة حظوظ املرأة اجلزائرية يف الوصول إىل   -
 كافة اجملالس املنتخبة.

بالرغم من أن مشاركة املرأة أصبحت أمرا واقعا يف هذه اجملالس، غري أن سيطرة  -
 الرجل بقيت مستمرة على مراكز صنع القرار.

 كم على مشاركة املرأة يف هذه اجملالس والتجربة ال تزال يف بدايتهامن الصعب احل -
 )الزالت فتية(.

حبد ذاهتا يف جعل عضويتها فعالة، بغض النظر عن إن األهم اليوم ينتظر من املرأة  -
بعض اإلجراءات القانونية والتنظيمية اليت ميكن اختاذها إلحداث بعض التوازن يف 

   ينها وبني الرجل داخل هذه اجملالس.توزيع املهام واألدوار ب

 علم االجتماع - كانوني سفيان . أ
2سطيف -محمد لمين دباغين  جامعة  
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 مقدمة:
واعتربوها عنصرا فعاال قادرا على التأثري يف  الدول اهتماماملرأة طليعة مشاركة تصدرت 

يف املؤسسات العادل  هاوناد الكثري بضرورة إدماج ،اخلطط والربامج والسياسات
واجلزائر كباقي   الرجلوتوزيع األدوار واملسؤوليات بينها وبني ،السياسية واالقتصادية

يف  املنتخبةاجملالس مست  ،شهدت مجلة من التغيريات يف السنوات األخريةالدول 
ظل التعددية احلزبية وتعديل الدساتري وتوسيع نسبة مشاركة املرأة، أثرت بشكل واضح 

ودفع عملية التنمية على املستوى احمللي، مما أثار  ،ومباشر على تكوينها وطريقة عملها
 .لنقاش حول هذا املوضوع يف الساحة اإلعالمية والسياسيةا
وألن التنمية احمللية تتطلب أيضا تضافر كل اجلهود واملشاركة الفعلية للجميع يف احلياة  

االقتصادية واالجتماعية والسياسية كان نصيب املرأة اجلزائرية ال بأس به من خالل 
يناير  54املؤرخ يف  30-54ي رقم:آلية التمكني السياسي، حيث نص القانون العضو 

اعرتافا بالدور الذي ميكن أن تلعبه املرأة  ،على منحها الثلث يف هذه اجملالس 43541
 يف حتقيق التنمية احمللية.

 
 :إشكالية الدراسة -5

إىل كافة اجملالس  اليوم املرأة اجلزائريةيف وصول آليات التمكني السياسي  سامهت
غرفتيه، واجملالس احمللية البلدية والوالئية، حيث أصبحت تشكل املنتخبة: الربملان ب

الثلث وأكثر من الثلث يف مجيعها، لكن جمتمعنا كباقي اجملتمعات العربية ينظر بعني 
الشك هلذه املشاركة، ويف أن تلعب املرأة أدوارا مهمة يف هذه اجملالس، فمنهم من يرى 

ار هذا امليدان، بالنظر إىل القيم اليت حتكم يف أن األوان مل حين بعد لدخول املرأة غم
جمتمعنا، ومنهم من يرى فيها جمرد منافسة سلبية للرجل، وأن هذه اآلليات جيب أن 

                                                           
   .53، ص 4354، 5العدد  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، 1
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متر على األقل مبرحلة انتقالية؛ يتم فيها التحضري اجليد ملرحلة جديدة، تكون فيها 
 هذه املشاركة موضع ترحيب وثقة من اجلميع.

 
حىت وإن متكنت املرأة يف عضوية اجملالس املنتخبة بقوة؛ فإن سيطرة فاملالحظ اليوم أنه 

الرجل على هذه اجملالس تبقى واضحة ومستمرة، والدليل على ذلك أنه مل تتمكن أي 
والية عرب الوطن يف االنتخابات  90امرأة من رئاسة جملس والئي واحد، على مستوى 

 .4354احمللية لسنة 
هذه الدراسة معرفة ملاذا مل تستطع األبنية السياسية يف هلذا كله سنحاول من خالل  

 للمرأة؟السياسية  املشاركةاجلزائر استيعاب مثل هذه التغيريات، والكشف عن واقع 
مبا حيقق املصلحة  اوإتاحة الفرصة أمامه ؟وكيف ينظر إليها والسبل الكفيلة بتفعيلها

 ، من خالل طرح التساؤالت التالية:  ؟الوطنية
املرأة اجلزائرية، يف الوصول إىل  سامهت آليات التمكني السياسي مدىأي  إىل -

  اجملالس احمللية املنتخبة؟.
كيف ينظر املنتخبون من الرجال إىل نظام احلصص اإلجباري للتمثيل النسوي يف   -

 اجملالس املنتخبة؟.  
ة اجلزائرية كن املرأمياجملالس تشكيل هذه يف ومنافسة الرجل جمرد العضوية إن هل  -

 صنع القرار؟.املسامهة يف يف 
يف هذه اجملالس  عضوية املرأةكي تكون   اختاذها الواجبما هي اخلطوات التالية  -

 ؟.فعالة
 :الدراسة فرضيات -2

سامهت آليات التمكني السياسي املرأة اجلزائرية يف الوصول إىل كافة  -
 اجملالس املنتخبة.
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خلق منافسة جديدة بني املنتخبني  ساهم نظام احلصص اإلجباري يف -
 واملنتخبات.  

مشاركة املرأة يف عضوية اجملالس احمللية املنتخبة جمرد ديكور وهي مشاركة  -
 شكلية.

هناك الكثري من اإلجراءات القانونية والتنظيمية اليت ميكن اختاذها  -
 إلحداث توازن يف تشكيل هذه اجملالس. 

 
 مفاهيم الدراسة: -3

 مشاركة السياسية:ال -3-6  
يقصد باملشاركة:" حماولة إعطاء دور لألفراد يف عملية اختاذ القرار داخل مجاعة  

معينة.أو الفعل الذي من خالله يتم االشرتاك يف نشاط اقتصادي، اجتماعي أو 
، واملشاركة السياسية هي:" قدرة خمتلف القوى والفئات يف اجملتمع  على 1سياسي"

والسياسات بشكل مباشر أو غري مباشر، وذلك من خالل العديد  التأثري يف القرارات
من القنوات واملؤسسات، تتضمن يف حدها األقصى قدرة اجملتمع على صياغة الدولة 
نفسها، وحتديد طبيعة نظام احلكم، وتشكيل احلكومة أو إسقاطها أو الرقابة على 

 .2تصرفاهتا
 

اعية سياسية، يلعب من خالهلا الفرد "عملية اجتم ويعرفها حممد السويدي على أهنا:
دورا يف احلياة السياسية جملتمعه، حبيث تكون له الفرصة للمشاركة يف وضع وصياغة 

                                                           
1
 André AKOUNE et Pierre ANSART(1999)5 dictionnaire de sociologie, le Robert, 

seuil, 1999, p 385.  
 -. منشورات عالم الكتاب. القاهرةاإلعالم والسياسة: وسائل االتصال والمشاركة السياسيةثروت مكي،  2

 .22، ص 2001مصر، 
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األهداف العامة للمجتمع، وكذلك إجياد أفضل الوسائل لتحقيق وإجناز هذه 
 .1األهداف"

 
السياسي،  إن هدف املشاركة السياسية أصال هو تعزيز دور املواطنني يف إطار النظام

  .2وبضمان مسامهتهم يف عملية اختاذ القرار وصنعه أو التأثري فيها
وهي قدرة خمتلف القوى والفئات يف اجملتمع  على التأثري يف القرارات والسياسات 
بشكل مباشر أو غري مباشر، وذلك من خالل العديد من القنوات واملؤسسات، 

غة الدولة نفسها، وحتديد طبيعة تتضمن يف حدها األقصى قدرة اجملتمع على صيا
 .3نظام احلكم، وتشكيل احلكومة أو إسقاطها أو الرقابة على تصرفاهتا 

 
 المجلس المحلي المنتخب:  -3-9

ميثل اجمللس املنتخب قاعدة الالمركزية، ومكان  «1552 من دستور12جاء يف املادة 
عيب الوالئي هو اجلهاز واجمللس الش .4»مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية

املنتخب الذي ميثل اإلدارة الرئيسية بالوالية ويعد األسلوب األمثل للقيادة اجلماعية، 
وهو هيئة املداولة واملعرب الرئيسي على مطالب السكان وطموحاهتم األساسية، 
وينتخب أعضاؤه من بني سكان الوالية، ويعد احملور الرئيسي مبا ميثله من خمتلف 

ات والتيارات اليت حيملها وله دور فعال يف مجيع مناحي احلياة االقتصادية االجتاه
 .5واالجتماعية والعمرانية 

                                                           
 .120، ص 1550. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر، جتماع ميدانه وقضاياهعلم االمحمد السويدي،  1
شكالية التعاقب على السلطةحسين علوان،  2 .مركز  المسألة الديمقراطية في الوطن العربي -الديمقراطية وا 

  .112، ص 2000لبنان،  -دراسات الوحدة العربية. بيروت
، منشورات عالم الكتاب، القاهرة، تصال والمشاركة السياسيةاإلعالم والسياسة: وسائل اال ثروت مكي،  3

 .22، ص 2001
 .10، ص1552 ،16المادة ،76العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،  4
، 2012، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2، ط .دراسة مقارنةشرح القانون اإلداري: حسين فريجه،  5
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وباالستناد إىل هذه التعاريف واخلصائص تستخدم الدراسة احلالية التعريف اإلجرائي 
التايل: اجمللس الشعيب  الوالئي هو هيئة متثل سكان الوالية تشكل عن طريق 

رتف هبا من طرف الدولة، تقوم بوظائف معينة ضمن الصالحيات االنتخاب، مع
 احملددة قانونا، هدفها األساسي حتقيق التنمية جبميع جوانبها. 

 
 التمكين:-3-3

حترير اإلنسان من القيود، وتشجيع الفرد وحتفيزه، ومكافأته " :يعرف التمكني على أنه
آخرون أن التمكني حيرر الفرد من على على ممارسو روح املبادرة واإلبداع، بينما يرى 

الرقابة الصارمة والتعليمات اجلامدة والسياسات احملددة، ويعطيه احلرية يف حتمل 
املسؤولية عن التصرفات واألعمال اليت يقوم هبا، وهذا بدوره حيرر إمكانيات الفرد 

امدة ومواهبه الكامنة اليت حتما ستبقى غري مفعلة ومستغلة يف ظل البريوقراطية اجل
، ويعرف أيضا بأنه: "تشجيع األفراد والسماح هلم أن يأخذوا 1واإلدارات املستبدة"

املسؤولية الشخصية لتحسني طريقة أداء وظائفهم ليسامهوا يف إجناز أهداف املنظمة، 
وهذا حيتاج إىل خلق ثقافة تشجيع العاملني يف كافة املستويات لكي يشعروا أهنم 

 2لك بأن حيصلوا على الثقة واملهارات يصنعوا الفرق، ويساعدهم ذ

 الفعالية:  -3-4

تعرف الفعالية بأهنا:" استغالل املوارد املتاحة يف حتقيق األهداف احملددة، أي أهنا     
، كما تعرف أيضا بأهنا ''إجناز ما ينبغي إجنازه بنجاح ومثابرة، 3ختتص ببلوغ النتائج"

                                                           
، ص 2002، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، التمكين كمفهوم إداري معاصرملحم يحيى سليم،  1
2-12. 

2
Govindarajan, M & Natarajann, S .principals of management. Prentice-hall of india 

private limited, New Delhi India, p160, 2007.    
 .121، ص 1511، مطابع اإلدارة العامة، مقدمة في اإلدارة السعوديةوهاب، علي محمد عبد ال 3
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تعد فاعلة  ،اهلا ومبقدار ما حتقق أهدافهاإذ مبقدار ما تستمر املؤسسة يف إجناز أعم
وهذه الفعالية هي الصفة املالزمة لألهداف العمالنية كون تعريفها مرتبط برغبة 

، وباالستناد إىل 1املؤسسة يف اخلروج بقرارات صائبة وجناح هذه القرارات باستمرار''
ايل  للفعالية وهو: التعاريف السابقة تعتمد الدراسة الراهنة على التعريف اإلجرائي الت

من خالل قدرهتا على حتديد األولويات  ،قدرة املرأة املنتخبة على حتقيق أهدافها
واالهتمامات يف جمتمعها احمللي واملشاركة والتأثري يف اختاذ القرارات والسياسات بشكل 

 مباشر أو غري مباشر.

 السند النظري للدراسة: -4

 المرأة ودورها في المجتمع: -4-6
ن املرأة العربية فيها ميكن اعتبارها إف ؛كانت العوائل العربية عوائل فرعية أو انتقاليةملا  

مرأة فرعية انتقالية، وهذه املرأة جتمع بني خصائص املرأة املستقرة )املرأة التقليدية ا
املستقرة الكالسيكية( واملرأة غري املستقرة )املرأة احلديثة اليت تعيش يف اجملتمعات 

مرأة يف مرحلة اوعندما تكون املرأة العربية  سواء كانت غربية أم شرقية(. ،الصناعية
فإهنا تعاين من عقد ومشكالت االزدواجية بني املاضي واحلاضر  ؛انتقالية أو فرعية

وبني الظاهر والكامن، فماضي املرأة هو قدمي وحمافظ، بينما حاضرها هو جديد 
قاطع بني الداخل واخلارج فان داخل املرأة ومتحرر، أمام االزدواجية النامجة عن الت

العربية، أي أفكارها وآراؤها وقيمها ومقاييسها ومواقفها قدمية وحمافظة ورجعية، بينما 
 .2رخارج املرأة العربية حديث وجديد ومتجدد ومتحر

                                                           
، دار النهضة العربية، بيروت، المبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسساتحسن إبراهيم بلوط،  1

 . 111، ص 2001
، دار وائل اصرعلم اجتماع المرأة دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعإحسان محمد الحسن،  2

 .92، ص4330للنشر والتوزيع، عمان، 
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أصبحت أكثر  ،وأجنبت أوالدا ،كما بينت الدراسات أن املرأة العاملة إذا ما تزوجت
عديدة متمثلة يف عدم مشاكل  عنه خاء بالقيام مبسؤولياهتا العملية، ونتجهتاونا واسرت 

انتظامها وكثرة التأخر والغياب واالنقطاع عن العمل بعذر أو بغري عذر، بسبب 
ورغبتها يف االنصراف قبل املواعيد  ،وإجازاهتا ،ياهتااظروفها األسرية فقد كثرت شك

               لني والزمالء وهذا ما يؤثر على عملهامما خيلق هلا مشاكل مع املسئو  ،احملددة
 .1بالسلب 

 
وبقدر ما تكون املشاركة التنموية للمرأة مرتكزة أساسا على مهارهتا وقدرهتا الفعلية  

من ناحية، وعلى ما يقدمه اجملتمع من وعي لرتشيد هذه املشاركة من ناحية أخرى، 
مية جمتمع ما، فاملشاركة هي بقدر هذا كله تكون درجة التقدم اليت حترزها املرأة يف تن

الوسيلة األساسية للتنمية، وال بد أن يتوفر املناخ الثقايف املناسب لذلك من قيم 
وعادات، وأعراف، وتقاليد. ويف هذا السياق يشري التعريف الذي أوصى به اجمللس 

إىل موضوع التفرقة بني املوارد  5415االقتصادي واالجتماعي هبيئة األمم املتحدة عام
البشرية واملوارد املادية، واعتبار األوىل تشتمل املهارات واملعارف والقدرات اليت ميتلكها 
البشر فعال أو الطاقات الكامنة املتاحة للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع، وال 

ألهنا غري قابلة  ،حتقق التنمية البشرية االستفادة املثلى، وهي ختتلف عن باقي املوارد
 .2شراء أو التخزين أو االستعاضة ولكنها أكثرها قدرة على التقدم والبناء لل
 
 التمكين السياسي للمرأة:  -4-2

مع شيوع استخدام مفهوم التمكني ومنهجه، وقع تبين النظر للنساء برؤية إسرتاتيجية 
ا تنموية ترتكز على ضرورة مشاركة املرأة يف عملية التنمية بوصفها عنصرا فاعال ومنتج

                                                           
"، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد عمل المرأة وأثره على العالقات األسرية" نادية فرحات، 1

 .542، ص4354الثامن، 
 .99، ص 4332، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، دور المرأة في تنمية المجتمععصام نور،  2
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ال متلقيا للمساعدة يف اجملتمع، ويويل بذلك أمهية خاصة لضرورة تنظيم النساء 
ألنفسهن ليصبحن قوة سياسية فعالة إلحداث التغيري...وقد مت ذلك بالتوازي مع 
ذلك التوجه حنو تعديل النظر الدوار الدولة التقليدية لتطوير سبل االستجابة حلاجات 

ومزيدا من االنشغال باالرتقاء بنوعية حياهتا وطرق الطبقات املتوسطة وانتظاراهتا، 
مشاركتها يف التنمية ال سيما احمللية منها، فتم وفق ذلك اعتماد التشجيع على عدم 
مركزة السلطة والقرار، وعدم االنفراد بإدارة شأن اجملتمعات، مع االنتباه لبعض 

جملموعات، وتنامي سلطة املعطيات املستجدة، كتنامي نزعة استقالل األفراد واألسر وا
  .1اجملموعات املنظمة

 :2 ويتخذ تعريف التمكني يف معانيه العامة ثالثة مظاهر أساسية
اعتبار الظفر بالسلطة العمود الفقري للتمكني، حيث يعين بلوغ دوائر  أوال:

التأثري ومراكز القرار السياسي املزيد من الضغط على نزعات االنفراد األحادي 
 اذ القرار.بالسلطة واخت

ارتباط التمكني بالفعل، واملقصود هنا هو فعل هؤالء األشخاص الذين  ثانيا:
 هم أنفسهم حمور التمكني.

اعتبار التمكني مفهوما متعدد األبعاد، حيث يؤثر بلوغ مواقع القرار يف  ثالثا:
جوانب عديدة من احلياة الشخصية واجلماعية واجملتمعية، كما ميس خمتلف 

 ذاتية واملوضوعية.اجلوانب ال
  

الساحة السياسية ملك لكل املواطنني، فالسياسة تشغل كل فرد وتؤثر على احلياة  إن 
كل منا، وكلما شاركت املرأة بأعداد تتناسب مع نسبتها من السكان يف عملية اختاذ 
القرار السياسي، ويف األحزاب، ويف اجملالس احلكومية املنتخبة ويف اهليئات الدولية،  

                                                           
 .544ص  ،4355 ، منظمة المرأة العربية، القاهرة،النوع وعلم اجتماع العمل والمؤسسةعائشة التايب،  1
 .549المرجع نفسه، ص  2
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زادت مشاركتها هبذه العملية يف القيادة، وكلما أمكنها تغيري أشكال وحمصالت  كلما
العمليات السياسية.وعندئذ فقط يكون مفهوم الدميقراطية قد عرب عن نفسه تعبريا 
جادا ملموسا، حيث أن الدميقراطية تسري جنبا إىل جنب مشاركة املرأة ويدعم كل 

 .1منهما األخر بشكل تباديل
 
الدراسات انه عندما تتواجد املرأة بشكل حقيقي يف اجملال السياسي كما  قد أظهرتو 

هو احلال يف دول الشمال األورويب، حيث تشغل املرأة نسبا مرتفعة نسبيا من 
املناصب احلكومية باالنتخاب، فإهنا تستطيع يف مثل هذه الظروف أن حتدث اختالفا 

لرجال خيضعن لظروف املمارسة وعلى أية حال فان السيدات مثلهن مثل ا ملموسا.
 السياسية ولنفس القوى االقتصادية والسياسية السائدة اليت حتدد قدراهتن على التأثري.

 

 آليات زيادة المشاركة السياسية للمرأة: -4-0
قدمت جمموعة من اخلرباء يف اجتماع عقده قسم النهوض باملرأة باألمم املتحدة 

DWA سياسية واختاذ القرار من التوصيات لتحسني وضع حول املساواة يف املشاركة ال
 :2ومن أهم هذه التوصيات ما يلي املرأة يف األحزاب السياسية.

كإجراء انتقايل جيب حتقيق األهداف السياسية مثل تطبيق النظام احلصصي   -
 أو األشكال املشاهبة لتأكيد ترشيح املرأة للعمل واملشاركة يف املناصب السياسية.

رامج التدريب لزيادة املهارات السياسية واإلدارية للمرأة يف جمال تطوير ب -
املمارسة السياسية، سواء كمرشحة أو منتخبة أو معينة، وكذلك االستفادة من 

 خربات السيدات األخريات الاليت جنحن يف شغل مناصب عامة.

                                                           
، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، وجهة نظر علم االجتماع المرأة والمجتمع:علياء شكري وآخرون،  1

 .534، ص 5440
 .545سابق، ص علياء شكري وآخرون، المرجع ال  2
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احلزب تقييم وتقوية أقسام املرأة يف األحزاب لتمكينها من التأثري على سياسة  -
 وتزكية ترشيح املرأة.

تشجيع األحزاب على مراجعة املعايري املستخدمة يف اختيار األفراد للوظائف  -
 السياسية للتأكد من مراعاة اخلربات املتنوعة للسيدات.

تطوير األنشطة التدريبية لتعريف أعضاء احلزب باحتياجات وقدرات  -
 العضوات السيدات.

 شاركة يف احلياة السياسية وخاصة يف املستويات العليا. إحجام املرأة وهتيبها من امل
 في المجالس المنتخبة: الجزائرية مشاركة المرأة -4-4

بالرغم من تبين النظام الرمسي يف اجلزائر آليات جديدة لتمكني للمرأة يف اجملتمع، 
وجتلى ذلك على أرض الواقع من خالل مشاركتها يف اجملالس املنتخبة ومجيع 

الدولة، لكن يبقى االعرتاف بالدور الذي تلعبه املرأة يف التنمية وثقة معظم  مؤسسات
أفراد اجملتمع ضعيفة، وخاصة من دورها يف اهليئات احمللية املنتخبة، رمبا يعود ذلك إىل 
حداثة التجربة يف اجلزائر ومنظومة القيم السائدة واليت تنظر للمرأة على أهنا خملوق 

   :أة مازالت مل تثبت وجودها حبكم أهنا ال تزال يف بداية الطريقضعيف، وبالتايل فاملر 
 :1996مكانة المرأة في دستور  4-4-1

وهو الدستور احلايل للبالد وصادق عليه الشعب من خالل استفتاء مت تنظيمه بتاريخ 
وخضع  5442ديسمرب  0بتاريخ  12ونشر يف اجلريدة الرمسية رقم  5442نوفمرب  40

وقد جاءت  .43301والثاين يف شهر نوفمرب  4334ول يف شهر ابريل لتعديلني األ
منه معلنة أن غاية مؤسسات الدولة هي الوصول إىل مجلة من األهداف من  0املادة 

مبدأ  44وكفلت املادة  بينها القضاء على استغالل اإلنسان ومحاية احلريات األساسية.

                                                           
 ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،المرأة العربية في الحياة العامة والسياسيةبوضياف،  عمار 1

 .504، ص 4354
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 05ونصت املادة  بينها اعتبار اجلنس.املساواة بني املواطنني دون أي اعتبار آخر من 

أن مؤسسات الدولة تضمن املساواة بني املواطنني واملواطنات يف احلقوق والوجبات مبا 
جيب معه إزالة كل العقبات اليت حتول دون مشاركة اجلميع يف احلياة السياسية 

 واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.
 

مت إضافة  4330نوفمرب  51املؤرخ يف 30/54مبوجب القانون  4330ومبناسبة تعديل 
مكرر وجاء فيها أن الدولة تعمل على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع  05املادة 

مكرر يف الدستور  05حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة. واحلقيقة أن إضافة املادة 
وهو  مرأة اجلزائرية.شكل قفزة نوعية يف جمال احلقوق السياسية لل 4330اجلزائري سنة 

ما بعث ارتياحا لدى األحزاب واجلمعيات النسوية واملهتمني بالدراسات القانونية 
 وحبقوق اإلنسان. 

 التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة: -4-4-2
، حيدد  4354يناير  54مؤرخ يف  30-54وفيما يلي نص القانون العضوي رقم 
مكرر  05املنتخبة، وتطبيقا ألحكام املادة  كيفيات توسيع حظوظ املرأة يف اجملالس

من الدستور، حيدد هذا القانون كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس 
املنتخبة، حبيث ال يقل عدد النساء يف كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب 
 أو عدة أحزاب سياسية عن النسب احملددة حبسب عدد املقاعد املتنافس عليها.

 بالنسبة للشطر املتعلق بانتخابات اجملالس الشعبية الوالئية حددت النسب كما يلي:و 
- 03  مقعدا. 91و 90و 04و 01عندما يكون عدد املقاعد 
- 01  مقعدا. 11إىل  15عندما يكون عدد املقاعد 

غري أن ما يلفت االنتباه، أن تطبيق القانون العضوي املتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة 
يف اجملالس املنتخبة، أدى إىل حشو القوائم بالعدد املطلوب من النساء، دون  املرأة

مراعاة ملستواهن الثقايف أو تارخيهن النضايل ضمن التشكيالت السياسية املشاركة يف 
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االنتخابات التشريعية، وإمنا فقط تطبيقا عن مضض ألحكام هذا القانون، وهو الواقع 
فرغم وصول  4354ماي  53لتشريعية اليت جرت يف الذي أكدته نتائج االنتخابات ا

امرأة إىل اجمللس الشعيب الوطين إال أن غالبيتهن ال تتوفر فيهن الشروط الضرورية  591
  . 1ملمارسة املهام النيابية، وعلى رأسها التشريع والرقابة على احلكومة

ت، فالعربة وهذا يدفع إىل االعتقاد بان نظام احلصص اإلجباري هو جمرد مسكن مؤق
ليست يف الكم بل يف الكيف ويف قدرة النائبات على التعبري عن قضايا ومهوم 

 اجملتمع.  
 
 المرأة ونظام الحصص اإلجباري: -4-5

ميكن اعتبار هذا املشروع الذي بادرت إليه احلكومة نوع من االعرتاف مبجهود      
بارها نصف اجملتمع.كما يعرب عن املرأة اجلزائرية ودعما هلا ومزيدا من الثقة فيها، باعت

ذلك الدعوة ملسامهتها يف احلياة السياسية، واستجابة ملطلب اجلمعيات النسوية منذ 
سنوات، بالنظر إىل دورها املتواضع يف الفرتة السابقة واملقتصر على ميادين معينة  

ل كالصحة والرتبية يف األساس...، نعتقد أن هذا املوضوع حيكم له أو عليه من خال
 : 2ثالث مستويات
: يرتبط باملرأة حبد ذاهتا، وكيف ينظر إليها أو كيف تنظر إىل األول المستوى

جدة ) نفسها ؟ إذ ما زال اجملتمع يف غالبيته ومبختلف مكوناته ينظر إىل املرأة كأنثى
..( وليس كمواطنة، موجودة حىت عند املرأة نفسها، وهي موجودة وأم وزوجة وبنت

                                                           
توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة أو ، "عمار عباس ونصر الدين بن طيفور 1

، جوان 53العدد  "، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،بيتحقيق المساواة عن طريق التمييز االيجا
 .45، ص 4350

"، منشورات أساتذة الدروس المستخلصة من نسبة الثل، للنساء في مشروع قانون االنتخابحسين قادري، " 2
 االلكتروني، نقال عن الموقع 4350 54 50يوم  ،43.33جامعة باتنة، على الساعة 

                                                                            :.www.ar.univ-batna.dz  
 



 

 

390 

الغربية اليت نعتقد أهنا قطعت أشواطا متقدمة يف احلقوق احلريات. إذ  لدى اجملتمعات
تفضل يف أغلبها النضال يف اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والثقايف، بعيدا عن 

إن القول بذلك ال يعين التشجيع على تنصل املرأة من  العمل السياسي املباشر.
ها وحماولة التوفيق بني خصوصيتها  مسؤولياهتا وأنوثتها، بقدر ما هو حتليل ألوضاع

كامرأة وتطلعاهتا السياسية، وصعوبة التوفيق تلك هي اليت جتعل املرأة ختتار زاوية أن 
 تكون أنثى قبل كل شيء.

القانون املقرتح، عليه أن يسعى إىل إحداث آليات موازية جلعل املرأة مواطن  ن؛إذ
الرجل القيام هبا وإال أمكن تبادل  إجيايب وليس جمرد أنثى مهامها معروفة ال يستطيع

األدوار. ومن مث ميكن القول، أن الرجل يستطيع هو اآلخر خالفتها يف مهام معينة، 
 وهو يف الواقع ال يستطيع، كما أهنا ال تستطيع هي األخرى خالفته يف مهامه...

 
افس ومن مث جيب البحث عن الصور اإلجيابية للعمل املتكامل بني الطرفني وليس التن

السليب الذي تضيع له مصاحل وحقوق الناس. فاملطلوب من املرأة ليس الرضا والقبول 
بأن تكون مكملة للقوائم كي تصبح مقبولة عند إيداعها لدى اجلهات املختصة، 
ولكن السعي لفهم العمل السياسي املسؤول واالختيار عن علم وقناعة بني الربامج 

 والقدرة على الدفاع عنها.
 

: يتعلق باألحزاب السياسية، ولعله العنصر األساسي يف ى الثانيالمستو 
القانون كله فلو كانت األحزاب السياسية ملتزمة بإشراك املرأة بالقدر املطلوب يف 
السابق ملا كنا بصدد هذا القانون أصال. هو جاء ليلزم األحزاب على إشراكها بنسبة 

حتيد النسبة حبسب املناطق، ففي الثلث، مع وجود دول تعمل بالربع أو اخلمس أو 
املغرب الذي يتقاطع مع اجلزائر يف كثري من املظاهر مبا يف ذلك مكانة املرأة يف 

 اجملتمع، اقرتح الثلث ولكن مناصفة بينها وبني الشباب. 
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ويرى البعض يف ذلك أن حتديد النسبة يكون حبسب املناطق، إذ ال يعقل أن ترغم 
املناطق اليت مازالت تتحكم فيها عادات معينة، وميكن  النساء على الرتشح يف بعض

تغيري القانون كلما ملسنا زيادة الوعي السياسي عند املرأة يف هذه املناطق... وأمام 
فلسفة وثقافة التضييق على املرأة الكفء، فإن األحزاب يف سياق احرتامها اإللزامي 

ال ترقى إىل التمثيل احلقيقي للقانون تكون بصدد استكمال الثلث النسوي مبستويات 
للمرأة املناسبة.فهل سيدفع اإلخالص الوطين األحزاب إىل اختيار املرأة اإلطار 

 والكفء أم املرأة األنثى السلبية؟ .
 

ونعين به اجملتمع املدين والشعب عموما، حيث أن تعاطيه  المستوى الثالث:
كون ذلك دافعا للمشاركة الثلث النسوي ميكن أن يكون متذبذبا، إذ ميكن أن ي مع

االنتخابية، كما ميكن أن يكون عكس ذلك، على اعتبار أن ثقافة  يف العملية
وقناعاته ختتلف من والية إىل أخرى بل من بلدية إىل أخرى، ناهيك  وموروث الشعب

 على الفرق بني اجلنسني والسن.
 

كانسان  ها ومكانتهباملرأة ومساسا بكرامت إضرارايرى البعض يف مشروع هذا القانون، 
تساوي  عاقل وراشد. فضال على أنه ال يتماشى ومبادئ حقوق اإلنسان القائم على

الفرص، إذ أنه حيد من إمكانيات املرأة اليت ميكن أن تتجاوز يف اجملالس املنتخبة أكثر 
من هذه النسبة، عندما تكتسب أدوات املنافسة وتربهن يف امليدان أهنا أحق بذلك،  

شكلي،  رجل ميكن أن يتضرر، خاصة إذا كان هذا التمثيل جمرد إجراءكما أن ال
 اهلدف منه تواجد العنصر النسوي فقط. إذ ال يعقل هتميش كفاءات من الرجال

مقابل إرضاء شكلي للنساء، قد ال يرقى إىل متطلبات التنمية والتحديات املطروحة 
ف عن األخرى...من ناحية يف خمتلف اجملاالت واجملالس حيث كل بلدية ووالية ختتل

السياسي  أخرى، فإن املرأة عندما تدرك بأن هلا نسبة مضمونة قانونا، فإن أداءها
يرتاجع، ففي السابق كانت تناضل كي تفتك مقعدها من منافسها الرجل، فنجدها 
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والتمثيل،  ترفع من أدائها، تساوم إما بالرتغيب وبالرتهيب مربزة مواهبها يف التسيري
سيرتاجع  م ليست يف حاجة إىل كل ذلك اجملهود، وعليه نعتقد بأن املرأةلكن اليو 

 النادرة. مردودها وعطاءها السياسي، بصفة عامة، مع استثناء بعض احلاالت
 

بالرغم ما قيل عن االنعكاسات السلبية هلذا القانون على أداء املرأة ومشاركتها 
ة، وان كان ال تظهر من شكل السياسية، فإنه ميكن تسجيل بعض املظاهر اإلجيابي

مشروع القانون بل موجودة يف روحه. ونقصد بذلك أن املشاركة الواسعة واملضمونة 
للعنصر النسوي سيسمح لعدد هائل منهن باالخنراط يف العمل السياسي وهو يعطي 

 الفرصة أكثر من السابق لظهور كفاءات نسوية للتسيري والقيادة واملشاركة.
 
 ا، المزايا والعيوب:نظام الكوط -4-6

تعد الكوطا نوع من التدخل االجيايب ملساعدة النساء على جتاوز العقبات الثقافية    
واالجتماعية لدخول اجملال السياسي إىل جانب الرجل، ويعترب نظام الكوطا كإجراء 
تفضيلي للنساء من اآلليات اليت تضمن حضورا فعليا للنساء يف املؤسسات التمثيلية، 

 . 1إقراره ضمن القوانني االنتخابية، أو باإلرادة املنفردة لألحزاب السياسية ويتم 
 

إن نظام الكوطا مثله مثل أي نظام له مزاياه وعيوبه، وله مؤيدوه ومعارضوه، ومن 
مزايا هذا النظام أنه يوفر فرصة لتمكني املرأة من احلضور يف املؤسسات واستدراك 

من جراء تاريخ طويل من الظلم حلق باملرأة وأثر  ،لالتفاوت احلاصل بينها وبني الرج
على حضورها املؤسسايت، وبالتايل فإن نظام الكوطا يساهم يف التخفيف من وطأة 
الشعور بعدم املساواة الذي تعانيه املرأة ويسهم يف إعادة الثقة لنصف اجملتمع مبؤهالته 

                                                           
، 4331، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ملتقيات دور المرأة العربية في التنمية المستدامةبثينة قروي،   1

 .13،15القاهرة، ص
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عامة واختاذ القرارات وقدراته يف جمال تدبري الشأن العام ويف رسم السياسات ال
 السياسية.

  
فتتمثل يف اعتباره نظاما يتناىف  -كما يراها معارضوه  -أما بالنسبة لعيوب هذا النظام 

مع مبدأ الدميقراطية ويتعارض مع احلق يف تكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني دون متييز 
عدم قدراته على أساس اجلنس، كما يسهم يف تكريس االنطباع بعدم كفاءة املرأة و 

 على منافسة الرجل على قاعدة املساواة يف الفرص.
 
 منهجية الدراسة وأدواتها: -5
 منهج الدراسة: -5-1

املشاركة تندرج هذه الدراسة يف إطار البحوث الوصفية اليت تستهدف دراسة ظاهرة 
، من خالل مجع البيانات واملعلومات السياسية للمرأة يف اجملالس احمللية املنتخبة

واحلقائق واآلراء حول الظاهرة بغرض حتليلها وتفسريها وكشف خصائصها والعوامل 
واملتغريات اليت تؤثر فيها للوصول إىل النتائج، واملنهج الوصفي التحليلي يعترب األمثل 

 من الناحية العلمية واملنهجية.
 أدوات جمع البيانات: -5-2

مالئمة ملوضوع دراستنا واعتمدنا  استمارة االستبيان من بني األدوات اليت وجدناها
عليها من خالل األسئلة املطروحة على أفراد العينة، واليت قمنا بإعدادها باالعتماد 

 .على فرضيات الدراسة
املقابلة ملا توفره من معلومات خاصة وجوهرية من خالل بعض أفراد العينة ملأل 

 االستمارة بغية احلصول على أكرب قدر من البيانات.
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 عينة الدراسة: -5-0
سطيف، وعدد أعضائه مبا أن دراستنا امليدانية مشلت اجمللس الشعيب الوالئي لوالية 

، رؤساء اللجان 32عضوا ممثلون برئيس اجمللس، نواب الرئيس وعددهم  11املنتخبني 
، اعتمدت دراستنا على احلصر 04وباقي األعضاء التسعة وثالثني  34وعددهم 

لكن وأثناء توزيعنا الستمارات البحث تعذر علينا االتصال  الشامل جلميع مفرداته،
بأربعة أعضاء، كانوا يوكلون من ينوب عنهم يف دورات اجمللس، هلذه األسباب أصبح 

 مبحوثا. 15جمموع مفردات عينة حبثنا 
 
 :عرض وتحليل نتائج الدراسة -6

 تحليل النتائج:
 (: توزيع المبحوثين حسب الجنس.31جدول رقم )

  النسبة التكرار سالجن
 64.73 00 ذكور

 05.03 18 إناث

 133 51 المجمــوع

 
من املبحوثني ذكور، يف حني   29.13نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 

 .  35.30تقدر نسبة اإلناث بـ
وهذه النسب متثل جمموع مفردات عينة البحث اليت استطعنا االتصال هبم والبالغ 

جتدر اإلشارة إىل أن نسبة الذكور واإلناث باجمللس حمددة بناء على  ، لكن15عددهم 
نظام احلصص اإلجباري للتمثيل النسوي يف اجملالس املنتخبة، حيث ال يقل عدد 
النساء يف كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن 
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نسبة للشطر املتعلق النسب احملددة حبسب عدد املقاعد املتنافس عليها، وبال
 بانتخابات اجملالس الشعبية الوالئية حددت النسب كما يلي:

- 03  مقعدا. 91و 90و 04و 01عندما يكون عدد املقاعد 
- 01  مقعدا. 11إىل  15عندما يكون عدد املقاعد 
 

ما ميكن التوصل إليه من خالل بيانات اجلدول هو أن الدولة جلأت إىل هذا اإلجراء 
بالدور الذي ميكن أن تلعبه املرأة من خالل هذه اجملالس ومزيدا من الثقة فيها، اعرتافا 

فقبل هذه الفرتة كانت املرأة تشارك يف االنتخابات من خالل ترشحها يف القوائم 
لكن ترتيبها فيها مل يسمح هلا باحلصول على مقاعد تناسب متثيل هذه  ،االنتخابية
 الشرحية. 

 
 العالقة بين الجنس واالنتداب. (: يوضح32جدول رقم ) -

صفة         
 العضوية
 الجنس

 المجموع عضو فقط منتدب 
     ك  ك  ك

  87.50 19  54.28 00 64.73 14 ذكر

 أنثى
 

32  12.50 16   54.71 18 35.30 

 133 05 133 51 133 16 المجموع

 
تداب يف اجمللس الشعيب الوالئي، توضح بيانات اجلدول أعاله العالقة بني اجلنس واالن

فقط من   54.13من جمموع املنتدبني ذكور، مقابل نسبة   01.13حيث جند أن 
 املنتدبني إناث.
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ومبقارنة هذه النسب مع العدد اإلمجايل للذكور واإلناث، جند أن نسبة املنتدبات 
 ضعيفة وال تتناسب مع عددهن يف اجمللس.

نظام احلصص اإلجباري للتمثيل النسوي أسفر عن ميكن تفسري هذه النتائج أن 
حشو القوائم بالعدد املطلوب من النساء، دون مراعاة ملستواهن ومؤهالهتن وبالتايل ال 
تتوفر فيهن الشروط الالزمة ملمارسة مهامهن، فطبيعة التنظيم واملهام اليت يسعى إىل 

الذي يعترب   ،ا اجمللسحتقيقها قد يفرض نوعا معينا من النساء مل يتوفر عليهن هذ
 كتجربة أوىل يف تطبيق نظام الكوطة. 

وميكن تفسري ذلك أيضا أن لغياب نصوص تنظيمية واضحة تفرض توزيعا معينا 
يتناسب مع عدد األعضاء  ،للمناصب داخل هذه اجملالس بني املنتخبني واملنتخبات

 ئي. يرتك احلرية الكاملة لرئيس اجمللس يف تعيني أعضاء املكتب الوال
 :  يوضح العالقة بين االنتداب والفعالية من خالل إجابة المبحوثين.(30)جدول رقم  -

طبيعة 
 العضوية

 اإلجابة

 المجموع غير المنتدبين المنتدبين
  ك  ك  ك 

 فعالة
 

16 100 19 54.28 05 68.62 

 غير مجدية
 

33 00.00 16 45.71 16 31.37 

 100 05 100 51 133 16 المجموع
 

نالحظ من خالل هذا اجلدول الذي يبني العالقة بني االنتداب والفعالية من خالل 
من األعضاء املنتدبني جيدون أن عضويتهم فعالة، فيما   533إجابة املبحوثني أن 
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من األعضاء غري املنتدبني جيدون أن عضويتهم فعالة، مقابل   19.40جند أن نسبة 
91.15   غري فعالة.منهم جيدوهنا 

 
ترتبط الفعالية من خالل بيانات هذا اجلدول ارتباطا تاما بطبيعة العضوية بالنسبة 
للمنتدبني، بينما نالحظ أن هناك تقاربا يف إجابات األعضاء غري املنتدبني، فمن 

بأن التزامهم  فعالةخالل مقابالتنا هلم أوضح اللذين جيدون أن عضويتهم غري 
دون أداءهم ملهامهم النيابية يف اجمللس، بينما باقي األعضاء  مبهامهم الوظيفية حيول

اللذين جيدون أن عضويتهم فعالة  فريون يف حضورهم املربر أثناء دورات اجمللس كاف 
للتعبري عن انشغاالت من ميثلوهنم، زيادة على مشاركتهم يف إعداد تقارير اللجان 

عة، باإلضافة إىل أهنم يشاركون يف اختاذ الذين هم أعضاء فيها وميارسون املراقبة واملتاب
 القرار عن طريق تصويتهم على مداوالت اجمللس.  

 
األخذ بالنظام اإلجباري للحصص  : موقف المبحوثين من مسألة (34)جدول رقم  -

 من عدد المقاعد(.  05 ) للتمثيل النسوي في المجلس
 العينة
 البدائل

 النسبة  التكرار

 47.05 24 مؤيد
 17.64 39 ارضمع

 35.29 18 متحفظ
 133 51 المجموع

 
من املبحوثني مؤيدين للنظام اإلجباري حلصص   47.05يربز هذا اجلدول أن نسبة 

معارضني، بينما جند   35.29التمثيل النسوي يف اجملالس املنتخبة، مقابل ما نسبته 
 منهم متحفظون اجتاه هذا النظام. 17.64أن نسبة 
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املقابالت اليت أجريناها مع املبحوثني وجدنا أن املؤيدين ملسألة األخذ  ومن خالل

بالنظام اإلجباري حلصص التمثيل النسوي يؤمنون مببدأ تكافؤ الفرص بني مجيع فئات 
اجملتمع وبتقليص الفوارق بني اجلنسني، ويؤخذون بعني االعتبار مكانة املرأة يف اجملتمع 

دوار اجلديدة اليت ميكن أن تقوم هبا  وتعود بالنفع والكتشاف قدراهتا الكامنة ولأل
فال ميكن جتاهل دور املرأة وتأثريها على العملية التنموية يف التسيري  ،على اجملتمع

وهي نصف موارد البشرية للمجتمع مبؤهالهتا وقدراهتا، بينما  ،والقيادة واملشاركة
لنسوي، لكنهم جيدون يف أوضح املتحفظون أن موقفهم ال يعين أهنم ضد التمثيل ا

 القرار حبد ذاته مصادرة حلق أفراد اجملتمع يف اختيار من ميثلوهنم.
 

فريون أن هذا اإلجراء يكرس االنطباع بعدم كفاءة املرأة وقدرهتا على  ؛بينما املعارضون
منافسة الرجل، وال يرقى ملتطلبات التنمية والتحديات املطروحة يف خمتلف اجملاالت، 

هذا النظام أنه أفرز ممثالت غالبيتهن ليس هلن القدرة على التعبري عن مهوم ويرون يف 
اجملتمع وال تتوفر فيهن الشروط الضرورية ملمارسة هذه املهام فالعربة ليست بالكم بل 
يف الكيف وال يعقل هتميش الكفاءات من الرجال من أجل تواجد العنصر النسوي 

 فقط.
 

 ن في مشاركة المرأة في عضوية المجلس.: رأي المبحوثي(35)جدول رقم  -
 العينة

 البدائل
 النسبة  التكرار

 07.24 35 منافسة سلبية للرجل
 40.57 28 من متطلبات وتحديات التنمية المحلية

 52.17 06 صورة ايجابية للعمل المتكامل بينها وبين الرجل
 133 69 المجموع
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ل أعاله واملتعلقة برأي املبحوثني يف عضوية تشري البيانات الكمية الواردة يف اجلدو 
منهم جيدون يف هذه املشاركة  52.17املرأة يف اجمللس الشعيب الوالئي، إىل أن نسبة 

 40.57صورة اجيابية للعمل املتكامل بني املرأة والرجل، يف حني يذهب ما نسبته 

املتبقية  07.24نسبة إىل أن عضوية املرأة من متطلبات وحتديات التنمية احمللية، أما 
 فرتى فيها منافسة سلبية للرجل.

 
انطالقا من هذه النتائج جند أن أغلب املبحوثني يدركون أمهية مشاركة املرأة يف عضوية 

بالنظر لالختالف الدائم يف احتياجات وتطلعات اجملتمع واليت حتتاج  ،هذه اجملالس
اء هلذا الدور يزيد من احتماالت إىل تكامل الدور بني املرأة والرجل، وإدراك األعض

فالتنمية  .املبنية على التعاون اإلجيايب بني اجلنسني يف اجمللس ،حتقيق التنمية احمللية
بل هتدف  ملعنيني من أفراد اجملتمع احمللياحمللية ال هتدف فقط إلشراك املستفيدين أو ا

ار من خالل تعرفهم وجتسيد مبدأ تكافؤ الفرص يف صنع القر  ،أيضا إىل تطوير قدراهتم
 على املشاكل وطرق حلها.

وتتوقف مسامهة املرأة يف التنمية على قدرهتا وفعاليتها من جهة، وما يقدمه اجملتمع 
 احمللي من مناخ مناسب وفرص وترشيد هلذه املشاركة، من جهة أخرى.

 
 النتائج العامة للدراسة: -7
أن اجملتمعات احلديثة تسعى  ينمن هذه الدراسة بشقيها النظري وامليدا استخلصنا -

بشكل يتناسب مع عددها يف عملية اختاذ  ،لتشجيع املرأة للمشاركة يف اجملالس احمللية
وهذا ما قامت به اجلزائر من خالل تطبيق نظام احلصص اإلجباري لفائدة  .القرار
ايا بالرغم ما هلذا النظام من مز  ،لتضمن احلضور الفعلي هلا يف هذه اجملالس ،املرأة

 .وعيوب، وحلداثة التجربة ال يزال الوقت مبكرا للحكم عليها
اتضح لنا من خالل هذه الدراسة أن أغلبية املبحوثني يؤيدون مشاركة املرأة يف  -

فهناك  ،اجملالس املنتخبة، ويؤمنون مببدأ تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بني اجلنسني
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اإلنسان هو حمور عملية التنمية دائما اختالف يف االحتياجات والتطلعات، وألن 
يأخذون بعني االعتبار مكانة املرأة يف اجملتمع فهي نصف موارده البشرية مبؤهالهتا 
وقدراهتا، ويبقى تأثريها على العملية التنموية يف التسيري والقيادة واملشاركة مرتبط 

وترشيد بقدرهتا وفعاليتها من جهة، وعلى ما يقدمه اجملتمع من مناخ مناسب وفرص 
 هلذه املشاركة من جهة أخرى.

أعضاء اجمللس احمللي املنتخب مع مراعاة التمثيل النسيب ملكوناته على توزيع املهام  -
ومشاركة مجيع األعضاء يف إعداد الربامج التنموية، مع األخذ بعني االعتبار مكانة 

وزيع العادل املرأة ومشاركتها مبؤهالهتا وقدراهتا يف التسيري والقيادة يضمن الت
 للمخرجات التنموية من برامج ومشاريع.

تعتمد التنمية على تسخري كل الطاقات واإلمكانيات املادية والبشرية، وباعتبار  -
  .ستغالها واملرأة نصف هذا اجملتمعأفراد اجملتمع موارد جيب ا

ة بالرغم من أن مشاركة املرأة أصبحت أمرا واقعا يف هذه اجملالس، غري أن سيطر  -
ل عدد الرجل بقيت مستمرة على مراكز صنع القرار، ويتضح ذلك من خال

ية: الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان( أو أعضاء املكتب املنتدبني)املناصب التنفيذ
 الوالئي يف هذه الدراسة الذي ال يتناسب مع عدد األعضاء من الرجال والنساء.

مواقع قيادية يرجع بالدرجة األوىل إىل إن عدم حصول املرأة يف هذه اجملالس على  -
)ال تتوفر  غياب نصوص تنظيمية واضحة، وإىل تواضع الكفاءات من النساء كذلك

فيهم شروط الالزمة من القدرة والفعالية(، هلذه تبقى مشاركة املرأة يف هذه اجملالس إىل 
 حد ما شكلية. 

ويتها فعالة، بغض النظر عن حبد ذاهتا يف جعل عضإن األهم اليوم ينتظر من املرأة  -
بعض اإلجراءات القانونية والتنظيمية اليت ميكن اختاذها إلحداث بعض التوازن يف 

  توزيع املهام واألدوار بينها وبني الرجل داخل هذه اجملالس. 
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 :مقدمة
جل إشكاليات الدراسات احلديثة  يستهدف موضوع احلركات اجلمعوية واجملتمع املدين

العلوم  اإلعالم احمللي ،والدميغرافيااملطروحة على مستوى ختصصات علم االجتماع 
 .ربولوجياثالسياسية واألن

وحتقيق العدالة  ،والدفع بعجلة التقدم احلضاري ،نظرا ملا تقدمه من بدائل لتحقيق التنمية
وحىت  ،ج الدراسات الغربية والعربيةفقد أكدت العديد من نتائ ،االجتماعية للشعوب

وتطور نشاط  ،بني النمو احلضاري متينةالوطنية منها إىل التأكيد على وجود عالقة 
 ،ومع التطور امللحوظ على مستوى التنظيم السياسي ،احلركات اجلمعوية بشكل عام

املشاركة  تشجعت املرأة ودخلت حيز ،يف اجلزائر مع بداية التسعينات الدميقراطيةواحلركة 
 سواءواملشاركة يف الفعل التنموي للوطن  ،من باب يسمح هلا بالتعبري عن ذاهتا السياسية

 األرياف. يف على املستوى احلضري أو 
أال وهي  ،لتفسري شكل من أشكال الظاهرة اجلمعوية منا ويف هذه الدراسة وكمحاولة

التحديات اليت تواجهها  لفوالتطرق ملخت ،احلركات اجلمعوية النسوية يف الوسط الريفي
 .يف مواصلة الدفع بعجلة ترقية املرأة الريفيةق هذه احلركات وتعي

 
  أوال: إشكالية الدراسة وتساؤالتها:

بانفتاح العديد من ، 5404لقد مسحت التعددية السياسية يف اجلزائر مبوجب دستور مارس 
ركة احلزبية، حيث فتحت القطاعات احلساسة من غري االنفتاح الدميقراطي وانفتاح احل

جماال للتعددية اإلعالمية وانتعاش احلركة اجلمعوية، يف إطار تنظيم املمارسات الدميقراطية 

 أ. المـية صــابر
 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 2سطيف -محمد لمين دباغين جامعة
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أين بلغت  5443ديسمرب  9وحتقيق الوعي اجلمعي يف اجملتمع اجلزائري، مبوجب قانون 
يف دول وهي أعلى نسبة ٪، 91ما نسبته  4331نسبة املشاركة اجلمعوية يف اجلزائر عام 

إال أن امللفت لالنتباه يف ، مجعية حملية كل سنة 5033املغرب العريب، حبيث تنشأ حنو 
واليت  -األمر هو توسع النشاط اجلمعوي يف املناطق احلضرية، واملدن بصفة خاصة 

يف مسار حتقيق جمتمع مدين هادف وتفعيل حلق املواطنة عموما  -حققت اجنازات معتربة 
واحنسار النشاط اجلمعوي يف األرياف على بعض اجلمعيات  –ي لدى الفرد اجلزائر 

الناشطة يف جماالت حمددة، واليت أطلق عليها اسم اجلمعيات األهلية يف البحوث 
االجتماعية األكادميية املعاصرة، واليت رصدت عملها يف حماولة حتقيق التنمية الشاملة 

سات عامة اتبعتها الدول النامية للمناطق الريفية والشبه احلضرية، وفك العزلة كسيا
املستقلة حديثا، بالرغم من وجود أهداف التوعية الدميقراطية من جانب احلركات، إال أن 
األنظمة يف جلها تعتمد عليها كوسائل لعمليات التعبئة السياسية خاصة، وأن متويلها يف 

يف اجلزائر ما من مداخل اجلمعيات، ويقدر دخل اجلمعيات ٪ 13العديد من الدول يفوق 
  5 من سيولة الدولة.٪ 41نسبته 

 
حيث قطعت شوطا مميزا  ،ولعل ما مييز املناخ اجلمعوي يف اجلزائر هو ولوج املرأة يف ثناياه

وتعترب البيئة ، أين خاضت التجربة يف املناطق احلضرية والريفية، يف النضال اجلمعوي
نظرا خلصوصيتها احملافظة  ،ستحدثةالريفية من أصعب البيئات اليت تستقطب األفكار امل

ويرتكز جمال حبثنا بشكل جوهري حول املعيقات الفكرية ، على مقوماهتا األصيلة
والعقائدية اخلاطئة حول موضوع إرساء العمل اجلمعوي النسوي يف املناطق الريفية اجلزائرية 

 ،ية االجتماعيةواليت تتواجه مع مجلة من العوائق والصعوبات واليت تتشكل أساسا يف البن
 والعادات القيمية املتجذرة يف النسق الثقايف العام للحياة الريفية املنعزلة.

  وتأيت دراستنا هذه لطرح التساؤل الرئيسي التايل:
 عمل الحركات الجمعوية النسوية في المناطق الريفية لوالية سطيف؟واقع  وما ه
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 ومنه ميكن أن نطرح التساؤالت الفرعية:
 والية سطيف ؟يف  يف الوسط الريفيالناشطة النسوية  أنواع اجلمعياتأهم هي  ما 
  إرساء  من أجلاليت تقوم هبا املرأة اجلزائرية الريفية و  اجلمعوية هي أهم النشاطات ما

 مبادئ املواطنة والوعي اجلمعي؟
 ؟مدى تأثر احلركة اجلمعوية الريفية باألفكار املناهضة هلا يف املنطقة الريفية ما 
 ؟ اجلمعوي نظرة اجملتمع الريفي حنو املرأة الناشطة يف القطاع هي كيف 
 والثقافية اليت تواجه عمل  االجتماعيةاالقتصادية،  هي أهم املعيقات اإلدارية، ما

 اجلمعيات النسوية يف الريف؟
 

 :أهمية الدراسة وأهدافها ثانيا:
ى قيمتها العلمية والنتائج أمهية الظاهرة اليت يتم دراستها، وعل دتتوقف أمهية البحث عن

اليت ستحققها، واليت ميكن أن تفيدنا يف اكتشاف حقائق نستطيع االستناد إليها يف 
كما إثبات حقيقة ظاهرة أو مشكلة ما، أو يف جعلها منطلق لبحوث ودراسات الحقة،  

، أمهية هذه الدراسة يف إبراز الدور الذي تلعبه منظمات اجملتمع املدين عموما تكمن
يف ترقية املرأة الريفية وحتقيق درجات اجيابية من  ،حلركات اجلمعوية النسوية خصوصاوا

 املشاركة اجملتمعية هلا.
كما تكمن أمهية هذا املوضوع يف حماولة الوصول إىل حقيقة املعيقات الفكرية 

وما ميكن أن حتصده من  ،اليت تواجه الفعل اجلمعوي يف الوسط الريفي ،ثقافية-والسوسيو
 على حركة اجلمعيات وانتشارها يف املناطق الريفية. ،ثريات سلبيةتأ
 

 كما تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 
 عرف على أهم أنواع اجلمعيات النسوية الناشطة يف املناطق الريفية لوالية الت

 سطيف.
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  ية يف تأسيس اجلمعيات يف املناطق الريف املرأة حماولة الكشف عن أهم دوافع
 .بوالية سطيف

  الكشف عن أهم املعيقات يف البيئة الريفية واليت تناهض الظاهرة اجلمعوية
 النسوية.

  واالجتماعية على الكشف عن انعكاسات املعيقات اإلدارية واالقتصادية
 نشاط هذه اجلمعيات.

 
 ثالثا: مفاهيم الدراسة:

 مفهوم الجمعية: .1
يتحقق  جملتمع املدين، ألن هذا األخري الإن مفهوم اجلمعية ال ميكن فصله عن مفهوم ا

هي أهم  بشكل حقيقي دون مجعيات أو حركة مجعوية مستقلة ونشطة، فاجلمعيـات
 5 والنوادي. الوحدات املركبة للمجتمع املدين إىل جانب األحزاب السياسية والنقابات

فيه أن  يرى ومن التعاريف السائدة حول مفهوم اجلمعية هو تعريف املنصف وناس الـذي
وأهنا هيكل من  "اجلمعية منط من املشاركة يف احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية،

على االستفادة من  هياكل اإلدماج السياسي واالجتماعي، وأهنا تدريب فردي ومجاعي
 4.املعارف ووضعها موضع التطبيق حتقيقا للنفـع العـام

 المرأة:مفهوم  .2
عفوية تنظر إىل املرأة كمعطى بيولوجي باألساس فإن إذا ما كانت السوسيولوجيا ال

مارغريت "فقد بينت  السوسيولوجيا العلمية تنظر إليها كبناء اجتماعي بالدرجة األوىل،
يف حبث ميداين بأن األنوثة مثلها مثل الرجولة ال تكتسب معناها من املعطى  "ميد

ب القوت وتريب وبالتايل ميكن البيولوجي فاملرأة يف احلضارات السابقة حتصد وتزرع وجتل
 للمفهوم البيولوجي أن يعطي املفهوم السوسيولوجي الواقعي املعاصر هلا.
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يف الرتقية الفكرية االجتماعية ملفهوم املرأة كنسق  "سيمون دي بوفوار"مسحت أعمال 
مع  غري قابل للتغيري يف بنية اجملتمع فصفة املرأة ال تولد بل تولد أنثى وتكتسب صفة املرأة
  0ما حتققه من مكتسبات عقلية وعاطفية وسوسيولوجية وهذا ما ميكن تسميته باهلوية.

 الحركة الجمعوية النسوية: مفهوم  .0
احلركة اجلمعوية هي اجلماعات اليت تنخرط يف نشاط عام حيكمه االتفاق وخيضع لقواعد 

وتعرف أيضا ، ايقبلها أكثر من فرد وال يكون القرار خاضعا للسلطات العامة أو سيطرهت
بأهنا عبارة عن أي مجاعة تتكون من عدد من األشخاص ال يقل عددهم عن عشرة 
ينظمون أنفسهم ألي غرض من األغراض املنصوص علها يف القانون على أال هتدف 

  4وهي نوعان مجعيات ومؤسسات خاصة.، أنشطتهم إىل الربح
عامل الشغل خاصة مع الثورة أما ما يسمى باحلركة النسوية فهي وليدة دخول املرأة ل

الصناعية أين برز الدور احلقيقي للمرأة يف القيام بدورها املهم يف التسريع بعجلة التطور يف 
تعود فكرة احلركة النسوية إىل النظام الربجوازي يف أوربا ، االقتصاد األوريب ويف العلم أمجع

اقية واليت توجهت إىل والبالط الروسي حيث استهدفت الفكرة النساء من الطبقة الر 
االشرتاك يف النوادي والدخول يف عامل املشاركة اجملتمعية ومجع التربعات لدعم املالجئ 

 والكنائس أسرى احلروب...اخل.
 أما يف اجلزائر فاحلركة اجلمعوية تتخذ صنفني أساسني على أساس التقسيم اجلغرايف:

  5حركات والئية وحركات وطنية هلا فروع والئية.
 فهوم اإلجرائي للجمعيات النسوية:الم .4

نسائية حصلت على ترخيص مستقل حىت أصبحت مجعية قائمة حبد  مجعياتعبارة عن 
، وتثقيفها، وإغناء فكرها، والرغبة يف الريفيةتوعية املرأة  ذاهتا، ومن أهم أسباب نـشأهتا

، مية، والصحيةواإلنسانية، والتعلي املسامهة الفاعلة يف تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة،
 ريف والية سطيف. االرتقاء مبستوى النساء بشكل عام يف منطقةو 
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 مفهوم المعيقات: .5
 التطوعي تواجه الفرد، ومتنعه من املـشاركة فـي العمـلهي جمموعة من الصعوبات اليت 

 6قد تكون معوقات ذاتية، اجتماعية، تنظيمية، وسياسية.و ، واجلمعوي وغريمها

عرقلة نشاطاهتا  من داخل اجلمعيات نفسها، أي أن األصل يف هي املعوقات النابعة
 7. ولني و متطوعنيؤ والتقليل من فعاليتها هو أعضاؤها من مس

 

 منهجية الدراسة: :رابعا

 : نوع الدراسة .1
تندرج دراستنا هذه ضمن الدراسات الوصفية اليت تسعى لإلجابة عن السؤال كيف؟ أي  

وكما هو واضح يقوم الباحث بوصف وتشخيص كيف توجد هذه الظاهرة حمل البحث؟ 
مالمح الظاهرة وأبعادها، ويندرج ضمن الدراسات الوصفية عدد من األنواع الفرعية تبعا 

فالدراسة الوصفية قائمة على وصف احلقائق الراهنة املتعلقة  ،للمناهج املستخدمة فيها
ألحداث مع حماولة بطبيعة الظاهرة أو املوقف أو اجلماعة من الناس أو جمموعة من ا

 8 .تفسري هذه احلقائق تفسريا كافيا

 : منهج الدراسة .2
ويتم االعتماد عليه يف هذه الدراسة جلمع  .تعتمد هذه الدراسة على منهج املسح بالعينة

املعطيات عن الظاهرة اجلمعوية النسوية يف املناطق الريفية التابعة لوالية سطيف وهو اجملال 
سح بالعينة من أنسب املناهج العلمية للدراسات الوصفية وهي املستهدف. ويعد منهج امل

، الذي يسمح جبمع املعلومات عن تتلك اليت تستهدف وصف وبناء وتركيب اجملتمعا
، وبذلك يتم االعتماد عليه يف 9حالة األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واجتاهاهتم

لعينة( ودراسة سلوكهم وآرائهم حول هذه الدراسة جلمع املعلومات عن املبحوثني )أفراد ا
موضوع واقع احلركة اجلمعوية النسوية يف املناطق الريفية وأهم املعيقات اليت حتول دون 

 .ممارسة هذا النشاط
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 : مجتمع البحث .0
متثل جمتمع البحث يف هذه الدراسة يف مجلة رؤساء اجلمعيات النسوية الفاعلة يف املناطق 

را لتذبذب النشاط اجلمعوي الريفي، كان من الصعب جدا الريفية يف والية سطيف، ونظ
 إحصاء جمتمع البحث قيد الدراسة.

 العينة:  .4
وهي عينة غري احتمالية، يكون فيها  أسلوب العينة القصديةاعتمدنا يف دراستنا على 

وقد اعتمدنا ، 13 االختبار كيفي من قبل الباحث للمبحوثني استنادا إىل أهداف حبثه
 لعدة أسباب: عينة القصديةعلى أسلوب ال

 يصعب إحصاء جمتمع البحث وبالتايل  نظرا لتذبذب النشاط اجلمعوي النسوي
 تبقى العينات االحتمالية مستبعدة التطبيق يف هذا النوع من املواضيع.

  يبقى موضوع النشاط اجلمعوي النسوي يف املناطق الريفية موضوعا غري
ناطق من جهة ، ومن جهة أخرى مستصاغ اجتماعيا بالنسبة لسكان هذه امل

تبقى املرأة الناشطة يف هذا القطاع متحفظة جدا حنو املوضوع وبالتايل ترفض 
 العديد من النساء إىل اإلدالء مبعلومات هتم الباحث.

  من صعوبات البحث امليداين الذي قمنا به، تعذر استقبالنا من طرف رؤساء
 -تربيرات منها: غلق مقر اجلمعيةاجلمعيات يف العديد من املناطق وذلك لعدة 

ازدواجية عمل بعض مسؤويل  -غياب رئيسها يوم ذهابنا إلجراء املقابلة
 اجلمعيات بني العمل اجلمعوي والعمل النظامي.

 مسؤول من رؤساء اجلمعيات النسوية الريفية. 52ولقد مشلت عينة الدراسة 
 تايل:أما جماالت الدراسة فهي على الشكل المجاالت الدراسة:  .5

استهدفنا اجلمعيات النسوية الريفية التابعة للدوائر عني وملان،  :المجال البشريأ. 
 مسئول من هذه اجلمعيات. 52عموشة، بوقاعة ومت إجراء املقابلة مع 
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نظرا لطبيعة جمتمع البحث والعينة املختارة يف هذه الدراسة،  المجال الجغرافي:ب. 
 يفية يف والية سطيف.فإننا قصدنا اجلمعيات النسوية الر 

واستمرت إىل ، 4359: حيث بدأت الدراسة بداية شهر أفريل المجال الزمنيج. 
البحث ومجع املعطيات  يف وهي املدة اليت استغلت، 4359غاية هناية شهر جوان 

 .وحترير املقال
 أدوات جمع البيانات: .6

 للبحث هي  املقابلة بوصفها أداة المقابلة كأداة لجمع البيانات:االستمارة ب
حوار مت بني القائم باملقابلة وبني شخص أو جمموعة أشخاص هبدف احلصول 
على معلومات حول موضوع معني، وتتعلق خاصة باآلراء واالجتاهات أو 
السلوك أو املعلومات أو الشهادات تفيد فـي تفسري املشكلة أو اختبار 

 ة للبحث.كأداة أساسياملقابلة   االستمارة ولقد اعتمدنا، 11الفـرض
 

والية سطيف -واقع الحركة الجمعوية النسوية في الريف الجزائري :خامسا
 :نموذجا

ميكن رصد هذا الواقع من خالل عدة نقاط أساسية تستهدف أساسا فهم الظاهرة يف 
 واقعها املدروس.

مرت احلركة اجلمعوية يف اجلزائر بثالث مراحل : تطور الظاهرة الجمعوية في الجزائر .5
 يما يلي:نلخصها ف

: متيزت املرحلة باخلصائص مرحلة الجمعيات الكلونيالية المرحلة األولى: . أ
 التالية نوجزها على الشكل التايل:
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مل يتعرف على هذا النشاط الستبعاد فكرة  :بالنسبة للمجتمع اجلزائري األصيل
املواطنة احلضرية عنه وبسبب سياسات االستعمار الزجرية ولقد تعرف على شكل 

 من أشكال اجلمعيات األهلية مثل تنظيمات الزوايا حلفظة القرآن. تقليدي

ظهرت فكرة اجلمعيات يف اجملتمع الفرنسي املستوطن  بالنسبة للمجتمع االستيطاين:
كثقافة أوربية برجوازية أال وهي تأسيس اجلمعيات ومنها اجلمعيات النسوية واليت 

 تعترب جمال حبثنا.

  حكم االشتراكي:مرحلة ال :المرحلة الثانيةب.

أين احتكرت الدولة خمتلف املؤسسات واهلياكل االقتصادية واالجتماعية وفق 
الذي ينظم  5415الدساتري والقوانني اليت تبنت العمومية واالشرتاكية ومنها قانون 

للحركة اجلمعوية واليت تفرض عليها الرقابة احلكومية من خالل الرتاخيص 
 واالعتمادات.

 :الثة وهي مرحلة ما بعد التعددية السياسيةالمرحلة الثج. 

االنطالقة األساسية للحركة اجلمعوية وانتعاش اجملتمع املدين يف  5404يعترب دستور 
الذي ألغى شروط  5443ديسمرب 9فإن صدور قانون  اجلزائر وذلك مبوجب قانون

رجاع االعتماد والرقابة على نشاط اجلمعيات.حيث مسح باالنفجار اجلمعوي وميكن إ
السبب يف ذلك إىل تنامي األفكار الدميقراطية وثقافة املواطنة يف أوساط النخبة املثقفة 

 يةغايف اجلزائر ومن خالل اجلدول التايل ميكن رصد أنواع اجلمعيات اليت ظهرت إىل 
4331 . 12 
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 (:2337( يبين أنواع الجمعيات في الجزائر )لغاية 31جدول رقم ) -
 

 النسبة كراراتت طبيعة ونوع الجمعية
 41.72 111 الجمعية االجتماعية
 25.18 67 الجمعية الثقافية
 10.50 06 الجمعية الرياضية
 7.14 19 الجمعية المهنية

 5.26 14 جمعيات أولياء التالميذ
 2.60 7 لجان األحياء

 2.60 7 الجمعيات الدينية
 1.87 5 الجمعيات الطالبية

 133 266 المجموع
 

عيات النسوية المنتشرة في المناطق الشبه حضرية والريفية في والية أنواع الجم .2
 10 سطيف:

 94من خالل اإلحصائيات اليت أعدها مكتب التخطيط مبقر الوالية بأن ما يقارب 

 .اليت تنشط يف املناطق الريفية 41مجعية نسوية حملية تنشط يف الوالية ومنها 
 
المحلية ة التي لها فروع والجمعيات ( يوضح أهم الجمعيات الوطني32جدول رقم ) -

 :في الدوائر التالية: عين ولمان، عموشة، بوقاعةالنشطة 
 

 عدد الناشطين النشاطات اسم الجمعية
حالقة-تقاليد -تعليم -طرز -خياطة ترقية الفتاة والمرأة ةجمعي  14 

طرز -حياكة -خياطة جمعية األنامل الذهبية  15 
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تحفيظ قرآن-إعالم آلي-تكوين -يمتعل جمعية اقرأ لمحو األمية  28 

إعالم آلي -تعليم -خياطة جمعية ترقية الفتاة الريفية  24 

إحياء المناسبات -مساعدات للمرضى جمعية اإلرشاد واإلصالح  12 
تقاليد -تعليم -طرز -ة خياط جمعية النساء للنشاط االجتماعي  24 

قةحال - تقاليد – تعليم -طرز جمعية التنمية الريفية  17 
تعليم. -إعالم آلي جمعية المرأة المستقلة  8 

 أهداف الجمعيات الريفية النسوية:  .0
إحياء  يف عموم األهداف املسطرة من طرف اجلمعيات عموما هو الرتقية االجتماعية،

واألمية والدفاع على حقوق  ،القيم الوطنية التصدي لعدد من القضايا كالبطالة والفقر
مجلة األهداف اليت تسطر هلا اجلمعيات النسوية يف املناطق الريفية اإلنسان عامة. ومن 

 عنها نطرحها يف اجلدول اآليت: املسئولنيلوالية سطيف حسب 
 سطيف: ( يبين أهداف الجمعيات النسوي في الوسط الريفي لوالية30جدول رقم ) -

 النسبة تكرارات األهداف المسطرة
 24.10 14 تإدماج الفتاة الريفية الماكثة في البي

 24.10 14 طرز،حياكة... خياطة، دعم النشاطات النسوية والحرف التقليدية:
 22.41 10 محو األمية الثقافية والعلمية لدى المرأة الريفية

 15.51 9 إدماج الفتاة الريفية في العمل
 10.79 8 الدفاع عن حقوق المرأة المهمشة

 133 58 المجموع

للجمعيات قيد الدراسة هو اختاذ النمط املوحد يف تسطري  مما لوحظ بالنسبة: تعليق
 .األهداف وكلها تنصب يف ترقية الفتاة الريفية
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 أنماط عمل الجمعيات النسوية في المناطق الريفية للوالية:  .4
من أصعب املعيقات اليت واجهتنا يف حتليل الظاهرة اجلمعوية النسوية الريفية يف سطيف 

 راملد اشدقيقة لرصد التوزيع احلقيقي للجمعيات وفروعها يف هو عدم وجود إحصائيات 
والقرى. ولقد مسحت مجع اإلحصاءات املتعلقة باجلمعيات املتوقفة النشاط يف قرى 

 بلديات عني وملان وبوقاعة وعموشة إىل ظهور أمناط كثرية من عملها وهي:

 أة الريفية واليت مثل مجعية ترقية املر  :جمعيات تستهدف الريف ومقرها في المدينة
 تتواجد مقراهتا على مستوى البلدية أو الدائرة مثل مقر اجلمعية يف دائرة عموشة فقط.

  جمعيات تستهدف الريف والمدينة معا مقرها في المدينة وتستقطب الفتاة
 أيضا مثل مجعية أمل واليت تتواجد فروعها على مستوى مدينة سطيف فقط. الريفية:
 وهي اجلمعيات املتخصصة واليت تستهدف  رجال والنساء:جمعيات مختلطة بين ال

فرع مجعية عصافري اجلنة ومجعية األيتام على  لفئة حمددة وهي اجلمعيات اخلريية مث
بلدية عني صاحل باي.ومجعية -بلدية عني روى-بلدية عموشة-مستوى بلدية تيزي نبشار

 ،ناشطني من األرياف مرضى السكري اليت يرتكز نشاطها يف املناطق احلضرية ومتتلك
وذلك حملاولة الوصول إىل أكرب قدر ممكن من املرضى من النساء والرجال يف األرياف 

 وينحصر مقر اجلمعية يف دائرة عني الكبرية وعني وملان.
  :ولقد كثرت هذه الظاهرة مع تتابع األوضاع جمعيات متوقفة النشاط في الريف

ناطق الريفية يف الوالية بعمليات النزوح الريفي للبالد حيث تأثرت امل السياسية واألمنية
بلدية واد البارد متوجهني حنو  4330-5442نسمة يف فرتة  1333حيث غادر ما حنوه 

  14املدن املختلفة يف الوالية.
 احلكومي يف  التخطيط: حيث تدعم بعض اجلمعيات جمعيات متذبذبة النشاط

 ون نشاطها مستقل مثل مجعية اقرأ الوالئية.إطار ما يسمى بتعليم املرأة الريفية وال يك
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 الظروف التي صاحبت الحركة الجمعوية في الريف الجزائري:  .5
لقد شهدت املناطق الريفية يف اجلزائر أمجع عدة متغريات مسحت بتقلب موازين املناطق 

 احلضرية والريفية أمجع ومنها اليت مست والية سطيف وتتمثل يف ما يلي:

 ة املنجرة عن سقوط احلكم االشرتاكي أمام الرأمسالية اجنرت عنه الظروف االجتماعي
الذي  5404أحداث دفعت على بوادر تغيريا جذرية على مجيع األصعدة ومنها دستور 

  15والذي فتح جماال لالنفتاح اجلمعوي يف املدن واألرياف. 5443نتج عنه قانون 
 يةالصراع السياسي على احلكم ودخول الدولة يف أزمة أمن 

.
قلبت االستقرار ومنه  16

 5442وقد بلغ عدد السكان النازحني يف والية سطيف من ظاهرة النزوح الريفي  ارتفاع
ألف نسمة وأكرب البلديات  10جتاوز  من املناطق الريفية إىل احلضرية ما 4333إىل غاية 

ر التابعة لدائرة بابو  اليت تعرضت للنزوح هي على التوايل: واد البارد التابعة لدائرة عموشة،
 بين وسني التابعة لدائرة بوقاعة. سرج الغول التابعة لدائرة بابور، بابور،
  السياسات العامة للدولة يف تنمية الريف وتنمية ثقافة املواطنة لدى الشعب اجلزائري

 يف إطار ما يسمى بالتنمية احمللية.
 ويل اجلمعيات من وسائل حماولة احلكومات املتعاقبة يف طرح البدائل الدميقراطية وحت

 دعم إىل وسائل لفك العزلة وتنمية املناطق الريفية.
 فعالية الحركات الجمعوية في الوسط الريفي بحسب الناشطين في القطاع:  .6

ميكن رصد فعالية نشاط احلركة اجلمعوية النسوية يف الوسط الريفي السطايفي حبسب 
 يلي: املسؤولني عنها يف ما
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 :فعالية الحركات الجمعوية في الوسط الريفي بحسب الناشطين في القطاعيوضح  (34جدول رقم ) -
 النسبة تكرارات درجات الفعالية

 9.75 4 الجمعيات قوية ونشطة
 21.95 9 الجمعيات منظمة وغير نشطة
 7.01 0 الجمعيات غير منظمة ونشطة

 04.14 14 الجمعيات ناقصة العدد
 21.95 9 الجمعيات متوسطة النشاط

 4.87 2 بدون رأي

 133 41 المجموع

 
ويعترب املسئولني عن هذه احلركات اجلمعوية بأن واقعها يف جممله هو نقص عددها يف 

 تعاين من نقص نشاطها. ٪45.41وما نسبته  ٪09.59األوساط الريفية بنسبة 
 ويمكن تقسيم هذه النشاطات إلى:

 مثل عيد املرأة واليوم العاملي نية: الفعل الثقافي وإحياء المناسبات الوطنية والدي
 للعمل
 :التنسيق مع املدارس الرتبوية ومدارس حتفيظ القرآن التعليم وتحفيظ القرآن

 واستغالهلا حملو األمية وتعليم النساء والعجائز.
  :التكوين المهني وتكوين الفتاة في جل النشاطات التقليدية والحرفية المعروفة

 خ، احللويات...إخلمثل اخلياطة، احلياكة الطب
 :وذلك لتعليم اإلعالم اآليل وبعض التخصصات اعتماد تكنولوجيات االتصال

   17األخرى مثل احملاسبة.
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سابعا: المعيقات التي تحول دون توسع النشاط الجمعوي النسوي في الريف 
 :المحلي لمنطقة الدراسة

المعيقات ة من من خالل االستطالعات اليت قمنا هبا فريق البحث،استخلصنا مجل
اليت تصعب من توسع عمل اجلمعيات النسوية يف الريف لوالية سطيف يلخصها  الفكرية

  18اجلدول اآليت:

 :التي تحول دون توسع النشاط الجمعوي النسوي الفكرية المعيقات( يبين 35جدول رقم ) -
 النسبة تكرارات المعيقات الفكرية

 23.00 12 متعلقة بالفهم الخاطئ لمفهوم جمعية نسوية

 16.94 13 االنغالق الثقافي ألولياء البنات

 20.72 14 حداثة األفكار المروج لها بالنسبة للسكان

 20.72 14 عدم تقبل فكرة المشاركة المجتمعية للمرأة

 8.47 5 في الجمعية طةالصورة الذهنية المجحفة تجاه المرأة النش

م الدين المغالطة في مفهوم العمل الجمعوي النسوي باس
 اإلسالمي

4 6.77 

 133 59 المجموع

 
على -اجملتمع املدين يف الوطن العريب-وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع دراسة وفاء كاظم 

حد قوهلا حول املعيقات الفكرية لتشكل اجلمعيات وتنظيمات اجملتمع املدين يف الريف 
ع املدين يف تركيبة اجملتمع العريب عموما يف قوهلا".....يتمثل اإلرباك السياسي للمجتم

العريب القبلي والعشائري حيث تتكون األرياف العربية من قبائل تربطها صالت الدم 
والقرابة متضامنة فيم وظائف الدفاع والتكافل ويف وظائف اإلنتاج واالستهالك ،هذا 
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 الرتكيب العميق اجلذور يف انتماءاته املتناقضة والشديدة والذي يرتكز على األساس
الذي تنشره منظمات اجملتمع  الدميقراطيالتارخيي فالوعي القبلي يطغى على الوعي 

ومن خالل الدراسات السابقة اليت اعتمدنا عليها ومن خالل الدراسة امليدانية  19.املدين
 توصلنا إىل ما يوضحه اجلدول التايل:

 في العمل الجمعوي:( يبين الصورة النمطية في الريف تجاه المرأة الناشطة 36جدول رقم )

 نسبة تكرارات الصورة المشكلة
 - - صورة ايجابية جدا

 25 4 إيجابية
 - - محايدة

 75 12 سلبية
 133 16 مجموع

تعليق: وتؤكد النتائج املبينة أعاله بأن اجملتمع الريفي ال يزال ينظر نظرة قصرية املدى حنو 
 املشاركة اجلمعوية للمرأة.

 دى تأثير هذه النظرة السلبية على المرأة الناشطة والفتاة المشاركة:( يبين م37جدول رقم )

 نسبة تكرارات التأثير
 87.5 14 تؤثر كثيرا

 12.5 2 تؤثر بشكل متوسط
 - - تؤثر بشكل ضعيف

 - - ال تؤثر

 133 16 مجموع
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جتمع : تبني النتائج يف اجلدول أعاله األثر الكبري الذي ختلقه النظرة الدونية للمتعليق
الريفي حنو املرأة النشطة يف اجلمعية وتعد من مسببات عدم توجه الفتاة حنو اجلمعية 

 للتعلم أو التكوين ومن جهة سامهت يف توقف العديد من اجلمعيات يف النشاط. 
 اليت تعيق العمل اجلمعوي النسوي، المعيقات االجتماعيةكما استخلصنا مجلة من 

 :يوضحها اجلدول التايل
 :المعيقات االجتماعية التي تعيق العمل الجمعوي النسوي( يبين 38قم )جدول ر 

 النسبة تكرارات المعيقات االجتماعية

يكون جماعي  يءفي الوسط الريفي أي القرار نحو الش للذهنياتالنمط الموحد 
 موحد

9 23.90 

 20.25 13 الفكرة المحافظة السائدة لدى الفتاة الريفية
 03.20 10 لمنازل يصعب االتصال بالمرأة الريفية.البعد المكاني بين ا

 10.95 6 تغلب التقاليد على المتعلمين في الوسط الريفي
 11.62 5 القيادة األسرية تبقى في يد الرجل وانقياد الفتاة بقرار األب أو األخ دائما

 133 40 المجموع

املنازل والتباعد بني  يف اجلدول أعاله يتبني بأن أهم التباعد بني اإلحصائياتوحبسب 
القرى يصعب من مهمة اجلمعية يف الوصول إىل املرأة الريفية ويصعب أكثر تنقلها إىل املركز 

 :يوضحها اجلدول التايل المعيقات اإلداريةكما استخلصنا مجلة من ،  للتعليم أو التكوين
 ( يبين المعيقات اإلدارية التي تعيق العمل الجمعوي النسوي:39جدول رقم )

 النسبة تكرارات اإلداريةالمعيقات 
 7.89 0 داخل التنظيم الجمعي الريفي ةالديمقراطيغياب 

 18.42 7 نقص التواصل بين الفرع والجهات المشرفة عليه.
 20.68 9 للعمل الجمعوي الريفي المنظمةنقص القوانين 

 04.21 10 نقص التمويل واالهتمام أكثر بالمدن على الريف.
 15.78 6 الواضح بين الجمعية المنظمة والجمعية الخيريةعدم الفصل 

 133 08 المجموع
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 ؟أي تفسير يمكن إعطاءه لكثرة المشاكل اإلدارية المحيطة بالجمعية النسوية الريفية
عموما تتصادف نتائج هذه الدراسة مع جل الدراسات العربية اليت ناقشت وحبثت يف 

عيات األهلية الريفية يف مالرفاعي حول اجل ياملوضوع حيث استخلصت دراسة صفاء عل
الريف املصري بأهنا تتعرض جلملة من املعوقات اليت توقف نشاط اجلمعية بعد فرتة من 

غياب -يف لتباعد املنازل االنتشارصعوبة -بدايتها ومن هذه املعيقات:نقص اهلياكل البنائية
  23التمويل. وقضية-ظهور البريوقراطية داخل هذه التنظيمات-الدميقراطية

 اليت تعيق العمل اجلمعوي النسوي، المعيقات االقتصاديةكما استخلصنا مجلة من 
 :يوضحها اجلدول التايل

 ( يبين المعيقات االقتصادية التي تعيق العمل الجمعوي النسوي:13جدول رقم )
 النسبة تكرارات المعيقات االقتصادية
 25 10 نقص التمويل الخيري

 21.15 11 في حالة كان من المدينة مسئولللالتنقل  صعوبة
 26.92 14 صعوبة الحصول على المادة األولية بالنسبة لتعليم الخياطة وصناعة الحلويات

 26.62 14 منشآت جاهزة يمكن االستفادة منها كمقرات للجمعيات. إيجادصعوبة 
 133 52 المجموع

تتوافق مع دراسة شهيدة الباز يف من خالل اجلدول املبني أعاله أن من أهم كما : تعليق
رصد املشكالت االجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر على قدرة اجلمعيات يف حتقيق التعامل 

 مع مشاكل واحتياجات املواطن يف الريف منها:
  نقص اخلربة املعرفية يف إعداد امليزانيات حيث تأخذ املدن اهتماما كبريا على

 الريف.
 للجمعيات اخلريية وخاصة منها اليت تعمل على تكوين عدم انتظام الدعم املايل 

فنون الطبخ  احلالقة، التمريض، الفتاة الريفية يف جماالت اخلياطة،
 .اخلواحللويات.....
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  نقص خربة األعضاء املسريين يف ختطيط عمل اجلمعية يف منطقة هلا خصوصياهتا
 21. الريفية

 
 خاتمة:

تقتضي العودة  ،واليت ميكن معاينتها ورصدها ،إن التجربة املدروسة يف هذا البحث
اليت تتيح ألي تنظيم  ،املتمثل يف اإلمكانيات البشرية واملادية االضطرارية إىل الواقع املادي

فاحلركة اجلمعوية النسوية الريفية كمجموعة قيم إنسانية  .أن ميارس عمله ويضمن استمراره
ميكن تفعيلها بإشراك  ،رأة والفتاة الريفيةحتاول أن تعلو مبكانة امل ،واجتماعية وثقافية

حسب خصوصياته ومعتقداته من جانب ومن جانب البد من  ،هائحميطها الريفي يف بنا
أي البد من الدراسة والدراية  ،احلركة أن تلبس خصوصية كل منطقة تطأ برجلها فيها

 واإلملام بكل مواريثها الفكرية واالجتماعية للمنطقة.
 

 ت:مقترحات وتوصيا
يظهر جليا مما سبق أن النموذج السائد يف الفضاء اجلمعوي الريفي يستحق  التخطيط 

 وإعادة اهليكلة ومما ميكن طرحه كبدائل ما يلي:
 .ضرورة توفري الدعم املايل هلذه اجلمعيات؛ للحفاظ عليها والستمرارية عملها 
  وتبادهلا.ضرورة التنسيق بني اجلمعيات النسائية للعمل على تنويع الربامج 
  فيها  املنطقة؛ لرتسيخ وجود أهل سطيف ريف واليةاحلفاظ على اجلمعيات العاملة يف

 ودعمهم.
 ة اجلمعيات لتصبح أكثر دتفعيل برامج مشرتكة بني اجلمعيات واجملتمع احمللي ملساع

 فاعلية.
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 ملخص: 
ت كظاهرة اجتماعية سياسية منتشرة يف أغلب تربز ظاهرة العزوف عن االنتخابا 

النظم السياسية مهما اختلفت فيها درجة الدميقراطية واحلرية السائدة، غري أن مدى 
وحجم هذه الظاهرة يكون أكرب يف النظم الغري دميقراطية على عكس النظم 

 .اسيةالدميقراطية، حيث تتعدد دوافعها وأسباهبا من اقتصادية واجتماعية وثقافية وسي
 

وىف هذا السياق سوف حناول رصد العوامل املسامهة يف الظاهرة وحتليلها للوقوف عند 
حمدداهتا هبدف الرقي بالفعل االنتخايب كسلوك حضاري رأس لقيم الدميقراطية 
املنشودة، عرب اعتماد املقاربة السوسيولوجية اليت تركز على املدخل البنائي الوظيفي يف 

ل من " فليب برو" و" روبرت دال" اللذان يؤكدان على العالقة اجتاهاته احلديثة لك
الرتابطية بني املتغريات النفسية، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، السياسية وضعف 
املشاركة االنتخابية إذ كلما زادت املعوقات أمام املشاركة السياسية كلما قل ارتباط 

ايب منه وهو ما جيعلنا نتقصى املوضوع الفرد بالعمل السياسي سيما الفعل االنتخ
انطالقا من التساؤل التايل: هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احملددات 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية وبني العزوف عن العملية االنتخابية يف 

 اجملتمع احمللي مبدينة اجلزائر.
 العزوف االنتخايب. –اإلنتخاب  –: الشباب الكلمات المفتاحية

 
 

 ين حبيسـحس
 سياسيعلم االجتماع ال

 6سطيف  -جامعة محمد لمين دباغين 
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 مقدمة:
تعترب ظاهرة العزوف عن االنتخابات اليت أصبحت تتكرر وتتطور من استحقاق إىل 
آخر من الظواهر السياسية اليت حتول دون التنمية السياسية يف بلدان العامل النامي 

أن  صامويل هنتنجتونبصفة عامة والبلدان العربية بصفة خاصة، حيث يعترب 
سياسية أحد عناصر التنمية السياسية، كما أهنا أحد األسس اليت تنهض املشاركة ال

، فهي نظام سياسي يوفر lipset ليبيستعليها العملية الدميقراطية على حد تعبري 
فرصا دستورية إلستبدال أو تغيري مسؤويل احلكومة وآلية تسمح لقسط كبري من 

 نافسي املناصب السياسية.تر مالسكان بالتأثري على القرارات السياسية بفضل إختيا

إن املشاركة السياسية من أبرز معايري وثوابت األنظمة الدميقراطية، وتعد العملية 
أحد املداخل الرئيسة والقنوات اهلامة يف ذلك، وهي ال تتاح إال يف ظل  االنتخابية

م  نظام دميقراطي يكفل احلريات وحيقق املساواة ويفسح اجملال السياسي واملدين أما
احلرة والنزيهة  االنتخاباتكافة مطالب فئات اجملتمع، ولن يتأتى ذلك إال من خالل 

فهي تعد إذا من أهم اآلليات احملققة واملرسخة والضامنة للمشاركة  والدميقراطية،
واملواطن عندما يرتشح ويصوت يكون بذلك ذو سيادة ، الفعالة يف احلياة السياسية

تكتسي لذلك  وبالتايل يصبح دوره وظيفي يف اجملتمع ،وصانعا للقرار يف نفس الوقت 
 .على حد سوى  مهما كان رهاهنا أمهية بالغة للفرد أو للعملية الدميقراطية االنتخابات

ظاهرة عاملية باتت تتفاقم وتتزايد، إذ تشري الكثري من  االنتخابالعزوف عن و 
 اخنفاضاب إىل وجود الدراسات اليت تطرقت إىل موضوع االنتخاب السيما عند الشب

شديد يف نسب املشاركة االنتخابية عند هذه الفئة من اجملتمع يف أغلبية الدول، 
 والواقع أن التحقيقات امليدانية اليت أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية،كندا
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 االنتخابيةنسبة املشاركة  اخنفاضأوروبا، وأيضا يف العديد من الدول العربية بينت أن 
 . 1عند الشباب مقارنة مع األجيال األكرب سنا تنخفض

حنو الدميقراطية الليربالية  انتقالأغلب دول العامل الثالث عرفت مثلها مثل اجلزائر  
التعددية يف ختام مثانينات القرن املاضي واستوردت جل النظم والقوانني اليت يقوم 

تالفات االجتماعية عليها هذا النموذج أمهها دستور دميقراطي تعددي يقر باالخ
والثقافية للمجتمع اجلزائري، وانتخابات دميقراطية تعددية كوسيلة حمايدة لتحديد 

مل تؤدي إىل تغيري  اإلجراءاتاألوزان احلقيقية للمتنافسني على احلكم. غري أن هذه 
، بل إهنا 2يذكر يف توزيع السلطة بني التيارات السياسية املختلفة اليت يعرفها اجملتمع

ت إىل نتائج عكسية غري منتظرة، إذ نتج عن أول رهان انتخايب دميقراطي أزمة أد
أن تعصف بكيان الدولة واجملتمع، فتأثرت التجارب االنتخابية  تحادة كادسياسية 

اليت تلت ذلك بأن ظلت حمل شك كبري يف نزاهتها وشفافيتها مما برر للبعض احلديث 
ة، حيث أصبحت متلك مسعة سيئة لدى والتعددية السياسي االنتخاباتعن لعنة 

السواد األعظم من اجلزائريني وهذا ما أدى إىل انتشار العزوف االنتخايب السيما يف 
الفرتة اليت عقبت مرحلة إعادة بعث املسار االنتخايب، حيث بدأت نسب العزوف 

أين سجلت يف هذه السنة يف االنتخابات  2002االنتخايب تربز جليا منذ عام 
 لتصل إىل 2002لسنة  ةالتشريعيأكثر مع االنتخابات  ارتفاعالتشهد  %22 ةعيالتشري

 .2012 ةالتشريعييف االنتخابات  %11.2،مث لتنخفض نسبيا إىل % 21

                                                           
1
 Zarhouni Saloua, jeunes et participation politique au Maroc, Maroc, Institue Royal 

des études stratégique, 2008, P14. 

 
في: سمير أمين المجتمع  الجزائر في البح، عن كتلة اجتماعية جديدة،عبد الناصر جابي،  علي الكنز،  2

مركز البحوث القاهرة،  -حالة المغرب العربي –والدولة في الوطن العربي في ظل السياسات الرأسمالية الجديدة 
 .94، ص 5441، العربية
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الشباب يظهر اليوم عند هذه الفئة أكثر من األجيال فئة والعزوف االنتخايب عند 
عالقة جيل الشباب وتكرارا خطابات سلبية حول  وأصبح يثري مرارا ،السابقة

بالسياسة واالنتخاب، تتمحور أغلب هذه اخلطابات حول وجود حالة من عدم 
اليوم يف  التسييس والالمباالة السياسية اليت قلصت من نسب مشاركة جيل الشباب

 .1السياسة واالنتخاب

يعد من املواضيع اهلامة واجلديرة للتناول العلمي، حيث ظهر يف  االنتخايبإن السلوك 
الذي خيتص يف دراسة االنتخابات   االنتخاباتعلم اجتماع  االجتماعيةياق العلوم س

كأحد حقول االجتماع السياسي اليت هتتم باألبعاد االجتماعية يف العملية االنتحابية، 
له مميزات وخصائص  اجتماعيهو كائن  مرشحاالفرد سوءا أكان ناخبا أو  حيث أن

لوكه، والشك بأن موضوع السلوك االنتخايب يعترب من سلبا يف س خمتلفة تؤثر إجيابا أو
وعوامل عديدة عمليات املواضيع الداعية للبحث، فهو كسلوك إنساين تتفاعل فيه 

، إن معرفة كيفية سريورة تلك العمليات والوقوف على حمددات تلك في النهايةأنتجته 
 العوامل جمال هذه الدراسة.  

 :األهمية العلمية للبحثأوال: 

 االنتخايبعن السلوك  فهم وتفسري ظاهرة العزوف كن أن تُفيد الدراسة احلالية يفمي
من خالل الوقوف عند حمدداته املختلفة  لدى شرحية هامة من اجملتمع أال وهي فئة 

-أكثر هو طبيعة طرحه من وجهة نظر سوسيوالشباب، وما يزيد من أمهية املوضوع 
واملميزات  االنتخايبالعالقة الرتابطية بني الفعل سياسية، وجهة نظر حتاول الرتكيز على 

 انفتاحوالثقافية والسياسية للبالد يف ظل املرحلة اليت تلت  واالقتصادية االجتماعية

                                                           
1
 Patricia Loncle, les Jeunes : Question de société question de politique, paris, la 

documentation française, 2007, pp 1- 5. 
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،  باإلضافة إىل ذلك تنبع أمهية هذا واالقتصادياجلزائر، السيما يف اجملال السياسي 
 باعتباره االنتخايبالسلوك  املوضوع من كون أن هذه الدراسة تتطرق إىل العزوف عن

متس مجيع أفراد  اجتماعيةهي كذلك هي أيضا ظاهرة  ظاهرة سياسية، فبقدر ما
واملادي والثقايف، وبالتايل فسلوكهم حنو  االجتماعياجملتمع، أفراد خيتلف وضعهم 

يف  االنتخابيةمهما كان يتأثر بتلك الظروف، كما يتأثر بالعملية  االنتخابيةالعملية 
اهتا، إذ أن نتائج هذه األخرية ليست جمرد أرقام فحسب، فهي حتمل من حد ذ

الدالالت والرسائل املشفرة ما حتمله، ومن هنا تتضح أمهية الدراسة من خالل حتليل 
للتعرف على مسبباهتا احلقيقية،  االنتخايباجلزائري عن الفعل  الشابظاهرة عزوف 

هام يف اإلثراء املعريف ذات الطابع تتجلى أمهية املوضوع أكثر يف حماولة اإلسو 
قد  السياسي الذي يعد شحيح مبثل هذه الدراسات االجتماعاألكادميي يف جمال علم 

تساهم إىل حد ما يف نشر الثقافة السياسية الكفيلة ببلورة الوعي السياسي لدى 
 املواطن اجلزائري.

 
 أهداف الدراسة:ثانيا: 

زوف الشباب اجلزائري عن السلوك تسعى هذه الدراسة إىل تشخيص أسباب ع
 للبالد كهدف رئيس، وإىل التعرف إىل ما يأيت كأهداف جزئية: االنتخايب

املعوقات اليت تضعف املشاركة السياسية وتقف دون مشاركة إنتخابية  -
 معتربة.

معرفة كيفية تأثري املستوى الثقايف ودرجة الوعي السياسي لدي الشباب  -
 ل اإلنتخايب.اجلزائري يف عزوفه عن الفع

إبراز دور التنشئة السياسية يف تشكيل الثقافة السياسية وعالقتها بظاهرة  -
 العزوف عن العملية اإلنتخابية.
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 سياسية اليت عاجلت ظاهرة السلوك اإلنتخايب.-إبراز أهم املقاربات النظرية السوسيو
 

 . رابعا: الدراسات السابقة
والعزوف عن العملية االنتخابية بصفة خاصة من  يعترب موضوع املشاركة السياسية بصفة عامة

املسائل اليت تناولته األحباث والدراسات العلمية بإسهاب السيما من الزاوية السياسية والقانونية 
سياسية تعد شحيحة إذ نكاد نعثر على  -وحىت النفسية، غري أن الدراسات من الناحية السوسيو

 الدراسات اليت ستعتمد عليها على سبيل املثال بعض الدراسات اليت خاضت يف ذلك ومن بني
 مبدئيا كمنطلق نذكر منها:

 
الدراسـة  حيـث تصـف هـذه االنتخـايب واالتصـال للسلوك: 93331دراسة أمينة رأس العين       

 1555سلوك عينـة مـن النـاخبني يف واليـة اجلزائـر خـالل االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت يف أفريـل 
م وتفسري عملية التأثري اليت متارسها وسائل اإلعـالم  واالتصـال علـى السـلوك وكانت هتدف إىل فه

االنتخايب انطالقا من التساؤل التايل: ما هي العوامل اليت حددت سلوك الناخبني خالل رئاسيات 
 ؟ وما هي املكانة اليت احتلها االتصال من مجلة تلك العوامل؟ 1555

 
اســم يف حمــددات الســلوك االنتخــايب إذ يتجلــى ذلــك مــن ركــزت الباحثــة علــى االتصــال كمتغــري ح

خــــالل املفــــاهيم املعتمــــدة واملتمثلــــة يف وســــائل اإلعــــالم، االتصــــال الشخصــــي، االنتمــــاء اجلهــــوي، 
باإلضافة إىل أن الدراسة تناولت عينة ،االنتماء السياسي، اخلصائص الدميغرافية، األمل يف املصلحة

ناخـــــب مـــــن اجلزائـــــر العاصـــــمة  100( تكونـــــت مـــــن Quotaيف جانبهـــــا امليـــــداين)غـــــري منتظمـــــة 
 حماور، وانتهت الدراسة إىل النتائج التالية: 02باستعمال استمارة تضمنت 

 االهتمام الضعيف بالسياسة ناجم عن ضعف الوعي السياسي ألفراد عينة الدراسة.  -
 االنتماء اجلهوي يلعب دور حاسم يف حتديد السلوك االنتخايب. -
 لسياسي هو حمدد ضعيف للسلوك االنتخايب.االنتماء ا -

                                                           
ر السـلوك االنتخــابي واالتصـال دراســة ميدانيـة وصــفية لسـلوك عينــة مـن النــاخبين فـي الجزائــ رأس العـين أمينــة، 1

، رســـالة ماجســـتير فــي االتصـــال غيـــر منشــورة، جامعـــة الجزائـــر، كليـــة 4333خــالل االنتخابـــات الرئاســـية أفريــل 
 .500 -510. ص ص 4330العلوم السياسية واإلعالم، 
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تــــأثري اخلصــــائص الدميغرافيــــة: الســــن هــــو احملــــدد األقــــوى للســــلوك االنتخــــايب، مث اجلــــنس وأخــــريا  -
 املستوى التعليمي.

االتصـال اجلمـاهريي: ال توجــد عالقـة معينـة بــني مـدى متابعـة وســائل اإلعـالم وبـني املشــاركة أو  -
 املقاطعة االنتخابية.

 
: دراسة يف علم النفس السياسي يف البيئة العربية حول 62221طارق محمد عبد الوهابدراسة 

عـــــن الفــــروق بـــــني هـــــدفت هــــذه الدراســـــة إىل الكشــــف  موضــــوع ســــيكولوجية املشـــــاركة السياســــية
املشــرتكني سياســيا وغــري املشــرتكني حــول متغــريات األحــزاب السياســية، االجتــاه حنــو الســلطة التوجــه 

ة أبعــاد الشخصــية املســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي، مشلــت الدراســة عينــة مــن الــديين، الدومجاتيــ
وانتهت الدراسة إىل ارتفاع  ،طالب وطالبة بكليتني جبامعة عني مشس وجامعة جنوب الوادي 121

ا األقــــل اغرتابــــا سياســــيا األكثــــر خضــــوعا للســــلطة واألكثــــر انبســــاطا واألقــــل عصــــبية  ذلــــ ،املشــــاركة
وضــع االجتمــاعي واالقتصــادي املرتفــع وذو املهــن العليــا ســكان الريــف األكــرب واألكثــر كــذبا وذو ال

 سنا الذكور.
 

: تناولـت الدراسـة 62582 -6213دراسة خلدون النقيب حول مسـألة االتجاهـات االنتخابيـة 
 ،الواقـــع االنتخـــايب يف الكويـــت الـــذي حتكمـــه تطـــورات العمليـــة االنتخابيـــة علـــى امتـــداد ربـــع قـــرن

ة إىل اخنفــاض نســبة النــاخبني املســجلني يف الكويــت وارتفــاع نســبة االمتنــاع عــن وتوصــلت الدراســ
كما استهدفت الدراسة أيضا اجتاهات املرشحني النتخابات جملس األمة ومعرفة آرائهم   ،التصويت

الـــــيت ينبغـــــي علـــــى اجمللـــــس املنتخـــــب ومـــــا يـــــرتبط باجلوانـــــب السياســـــية  ،يف بعـــــض القضـــــايا اهلامـــــة
ولـــــة كالضـــــمانات الدســـــتورية، حقـــــوق املواطنـــــة وفصـــــل الســـــلطات، إصـــــالح واالجتماعيـــــة يف الد

 االقتصاد عالقات الكويت، احلياة العامة يف البالد. 
 

                                                           
كولوجية المشاركة السياسية مـع دراسـة فـي علـم الـنفس السياسـي فـي البيئـة طارق محمد عبد الوهاب، سي 1

 .054-034، ص ص 5444غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ، القاهرة، دار العربية
-551، ص ص 5442، لبنـان، دار البـاقي، 5حالـة الكويـت، ط -صراع القبيلة والديمقراطيـةخلدون النقيـب، 2

405. 



 

 

431 

: حـــــول موضــــوع حتليـــــل الســــلوك االنتخـــــايب للشـــــباب 93331دراســــة عبـــــد المـــــؤمن مجــــدوب 
حاولـت الدراسـة دراسـة مدينـة بـوبيين منوذجـا،   ،املنحدرين من أصـل املهـاجرين املغاربـة ،الفرنسيني

يســتهان هبــا مــن حيــث احلجــم، إذ  فئــة يف اجملتمــع الفرنســي والــيت الإبــراز مــدى أمهيــة ودور هــذه ال
، بلـــغ عـــدد الســـكان الفرنســــيني الـــذين تعـــود أصـــوهلم للعـــرق املغــــاريب 1550حســـب إحصـــائيات 

اعيــة وأصــبح هلــم حضــور يف مجيــع اجملــاالت يف فرنســا السياســية واالقتصــادية واالجتم، 205.120
والثقافية....حيث حاول الباحث دراسة هذه الفئة باالعتمـاد علـى املتغـريات االجتماعيـة الوضـعية 
االجتماعيــة، االنتمـــاء االجتمــاعي، االنتمـــاءات الثقافيـــة، واحلركيــة اجلماعيـــة عنــد هـــذه الفئـــة، دور 

أســـلوب الدراســـة  الـــدين، الســـلوك االنتخـــايب، وجغرافيـــة املشـــاركة، اجلغرافيـــة االنتخابيـــة، واســـتخدم
العتبـارات " Bobignyبـوبينيامليدانية باستعمال أسلوب "الكوتا"، وقد اختار الباحث منطقـة "

عدة منها أهنـا تتضـمن عـدد كبـري مـن املغاربـة عامـة واجلزائـريني خاصـة، وانتهـت الدراسـة إىل بعـض 
انتخايب نـوعي للشـباب النتائج اهلامة كتأثر السلوك االنتخايب بالعوامل االجتماعية، وظهور سلوك 

 املسحي. 
 

يعــد مــن أوائــل املبــادرين بالبحــث يف مــدى تــأثر : A.Siegfrid 62632دراســة ســيغفريد       
، حيـث أن لكـل مـن  "اللوحة السياسية لغـرب فرنسـا" السلوك االنتخايب بعوامل حمددة يف كتابه 

ن النظـــام العقـــاري القـــائم علـــى النظـــام العقـــاري والـــدين تـــأثري يف الســـلوك االنتخـــايب، وانتهـــى إىل أ
كمــا يتــدخل التــأثري مــن حيــث كونــه   ،املمتلكــات الصــغرية يــنجم عنــه تعلــق باملســاواة  واالســتغالل

ومــن حيــث خلقــه الســتغالل  ،مؤسســا أو متســلطا أو قاضــيا علــى احلريــة املاديــة والروحيــة للناخــب
ما يتعلق بعامـل الـدين فقـد خلـص أما في .طبقة اجتماعية أو تقوية تبعيتها بالنسبة للطبقة األخرى

وهو ما انتهـى إليـه بعـض  املفكـرين فيمـا بعـد ، إىل أن األفراد األكثر تدينا ذو اجتاه سياسي حمافظ
 Paulبول بوا إىل قصور النظام العقاري واملمارسة الدينية عن تفسري السلوك االنتخايب فاقرتح " 

                                                           
1
Medjdoub Abdelmoumin, Analyse des Comportements Electrolaux des Jeunes 

Français Issus de L'immigrations Maghrébine le cas de la ville de Bobigny, Thèse 

Pour Obtenir le grade de Docteur à L'université de Paris 8, Juillet 2003, pp 12-303. 

، ترجمة محمد هناد، الجزائر، ديوان 5، جمن أجل علم إجتماع سياسيجان بيار كوت وجان بيار موني،  2
 .522 -525، ص ص5401المطبوعات الجامعية، 



 

 

432 

Bois" العامـل التـارخيي والـذي يعتـرب ذات أمهيـة  عامال مفسرا آخر وهـو، يف سياق نفس الدراسة
 .قصوى يف تفسري السلوك االنتخايب

 
وتناولــــت املشــــاركة السياســــية  1511أجريــــت هــــذه الدراســــة ســــنة :1دراســــة إبــــراهيم جمعــــة      

اســتبيان تضــمن  ، اســتخدم الباحــثللشــباب باالعتمــاد علــى تقنيــيت املالحظــة واملالحظــة باملشــاركة
الطلبــة يف األنشــطة السياســية كاكتســاب بطاقــة انتخابيــة، التصــويت يف أســئلة عــن مــدى مشــاركة 

طالــب وطالبــة مــن مخســة أقســام بكليــة  100ومشلــت عينــة الدراســة ، االنتخابــات، العضــوية احلزبيــة
هــو افتقــار عــدد كبــري مــن الطلبــة للبطاقــة  الدراســةاآلداب جامعــة القــاهرة  وأهــم مــا توصــلت إليــه 

 تماء احلزيب يؤدي إىل عدم املشاركة السياسية.االنتخابية وكذا عدم االن
 

يتضح أن االهتمام مبوضوع  السلوك  ؛على ضوء هذه الدراسات اليت قاربت الظاهرة االنتخابية
على تعدد  باالعتماداالنتخايب احنصر يف العوامل املتحكمة فيه، كما اقتصر على التناول اجلزئي 

قاته الفكرية واملرجعية، بقي تناوله للظاهرة جزئيا املداخل يف التحليل حىت وإن اختلفت منطل
يرتاوح بني وجهات نظر نفسية، اجتماعية، ثقافية، تارخيية، جغرافية ونفعية، غري أن العزوف عن 
السلوك االنتخايب كظاهرة ال تزال تستدعي تفسريا علميا متكامل ومتعدد األبعاد، لذلك سنحاول 

ددات ظاهرة عزوف الشباب اجلزائري عن السلوك من خالل هذه الدراسة الوقوف عند حم
-االنتخايب، والعوامل املرتبطة بضعف مستوى املشاركة السياسية على ضوء النظرية السوسيو

سياسية يف خضم التغيريات السياسية، االجتماعية، االقتصادية والثقافية اليت شهدهتا البالد إثر 
، فالعزوف كظاهرة اجتماعية سياسية مل تتشكل االنفتاح السياسي على التعددية الدميقراطية

مصادفة، بل هي رصيد عمليات كثرية تفاعلت فيها عوامل متنوعة أفضت يف األخري إىل هذا 
 السلوك.

من هنا تأيت هذه الدراسة لتتناول العزوف عن العملية االنتخابية وفق أسس معرفية ومنهجية 
 مستمدة من الطرح السوسيو سياسي. 

 
 

                                                           
، ص ص 5409القاهرة، دار الثقافة لنشر والتوزيع، ، الشباب والمشاركة السياسيةسعد إبراهيم جمعة،  1

540- 520. 
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 :حديد المفاهيمخامسا: ت
  مفهوم الشباب: -1

الحياة بين الطفولة  "زمنحسب التعريفات املعجمية للشباب فإن مفهومه يشري إىل:
، وهو مفهوم يأخذ من جهة باحلتمية 1والنضج والشخص الذي يعيش هذه الحالة"

على فكرة النضج اجلسمي والعقلي واليت تبدأ بتخطي مرحلة  البيولوجية اليت تعتمد
نسي وبلوغ القدرة على التناسل وتيقظ احلاجة اجلنسية، إذ حيدث ذلك النضج اجل

سنوات تقريبا فتنتهي يف اخلامسة  10عند سن اخلامسة عشر أو قبلها بقليل، وتستمر 
ويأخذ من جهة أخرى باحلتمية االجتماعية اليت تعتمد فكرة النضج ، 2والعشرين

 والتكامل االجتماعي للشخصية. 
 

:" ليس مفهوما ثابتا وموحدا بين مفهوم الشباب إىل أنالي دبلة د عبد العويشري 
المجتمعات، فهو يتغير حسب الزمن وحسب الثقافات وحسب المجال 
المعرفي الذي يتناول هذا الموضوع وحسب المتغير الذي يعتمد في تحديد 
الشباب فعلم االجتماع يركز على األدوار والمكانة االجتماعية، وعلم النفس 

الحتياجات النفسية والميول والنمو النفسي والشخصي ومع ذلك يمكن على ا
و  68أن نتكلم عن فئة الشباب لنشير بذلك إلى الفئة العمرية التي تقع مابين 

وهكذا ميثل الشباب يف  ، 3"سنة وهذا هو المتداول في كثير من الدراسات 98
تماعية والنفسية املتميزة اجملتمع فئة عمرية تتسم بالعديد من الصفات والقدرات االج

                                                           
مركز دراسات الوحدة  ،5سعيد الغانمي، ط جمة، تر معجم مصطلحات الثقافة والمجتمعبينيت طوني،   1

 .951، ص 4353العربية، ، بيروت، لبنان، 
 .41، ص 5401، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ربي ومشكالتهالشباب الععزت حجازي،  2
، 4355، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، مدخل إلى التحليل السوسيولوجيعبد العالي دبلة،  3

 .41ص
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وختتلف بداية هذه الفئة العمرية وهنايتها باختالف األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
 والثقافية السائدة يف اجملتمع .

إن حتديد من هو شاب مسألة ختتلف فيه اجملتمعات والثقافات على حد تعبري بيار 
ا نجد مفارقة باريتو التقسيم بين األعمار هو عمل تحكمي. وهنبورديو أن "

نعلم أين  هو العمر الذي تبدأ فيه الشيخوخة كما ال عندما قال بأننا ال نعلم ما
هي النقطة التي تبدأ فيها الثورة. وعلى أي حال، الحدود بين الشباب 

وهكذا يرفض هذا التصور احلتمية ، 1والشيخوخة هي موضوع صراع في كل مكان"
ب على ضوء عدد من اخلصائص املتكاملة. وليست البيولوجية، وحيدد مرحلة الشبا

مرحلة الشباب يف ضوء ذلك مرحلة منفصلة عن بقية مراحل العمر وخاصة مرحلة 
 هي امتداد هلذه املرحلة األخرية بالذات وإمناالطفولة واملراهقة، 

 
اجتماعية توجد يف مرحلة  شرحيةب ،نعين مبفهوم الشباب يف هذه الدراسة ،إجرائيا

واخلصائص النفسية  يتميز أفرادها ببعض املميزات ،سنة 21إىل  11ن عمرية م
 أهمن بقية الفئات االجتماعية األخرى و ع اليت جتعلهم خيتلفون ،ة والثقافيةواالجتماعي

هو جديد والثورة على   ما مييز الشباب حيويتهم وحركيتهم يف احلياة، والتطلع لكل ما
الشباب أيضا  خصائص فرتةيري الواقع. من الدائم حنو تغ نزوعهمهو قدمي و  كل ما

القلق والتوتر وعدم االستقرار ولكن مبجرد ما يتحملون املسؤولية كالزواج أو العمل 
  فإن معظمهم خيلدون إىل الطمأنينة والثبات.

الباحث أو املؤسسة وطبيعة املشكلة  العتباراتشباب مسألة ختضع ال وحصر فرتة
 21و 11يف هذه الدراسة مابني حصر فرتة الشباب ىل املدروسة وحنن بدورنا منيل إ

 11لـقانون االنتخابات اجلزائري  يتمثل يف حتديدقانوين  سبب ،لسببني وذلكسنة 
من  02املادة  وهو ما تنص عليه ،حىت يصبح املواطن مؤهال لالنتخاب ،سنة فأكثر

                                                           
1 Pierre Bourdieu, Question de sociologie, paris, minuit, 1984, p 143. 
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نية عشرة سنة يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماقانون االنتخاب " 
 ةسياسيالو  ةجتماعيالا ، وسبب آخر جيمع بني األبعاد1"( كاملة يوم االقتراع...65)
خبصوصية ظهور وتطور ظاهرة الشباب يف اجلزائر. فطول فرتة  ةرتبطاملتارخيية الو 

 الزواج تأخر سنعمل دائم ومناسب بعدها، مث ت الظفر مبنصبالدراسة، وصعوبة 
واجتماعية عند شباب املدن خاصة، يف  اقتصاديةأزمة  تعكس عواملوغريها كلها 

عند األسرة اجلزائرية  يف املخيلة االجتماعية ترسخت اليتاملقابل جند الصورة السلبية 
 و األعزب هو شخص عدمي املسؤوليةتارخييا واليت ترى الشباب العاطل عن العمل أ

اعية مع هذا التصور ومشكوك يف أمره. وعليه توافق األزمة االقتصادية واالجتم
التارخيي ملرحلة الشباب أديا إىل طول فرتهتا يف اجلزائر، وهذا ما يدفعنا إىل مدها إىل 

 سنة. 21غاية سن 
 االنتخاب:     

من الناحية اللغوية االنتخاب مصدر للفعل أنتخب ينتخب انتخابا، مبعىن اختاره 
عبري يطلقه املواطنون عما بأنه ت دافيد إيستونومنحه صوته يف االنتخاب، ويعرفه 

ينتظرونه من النظام السياسي، الذي يقوم برتمجة طموحاهتم وأمانيهم يف شكل قرارات 
تطبق على احملكومني، كما يثري النظام السياسي ردود أفعال ترتجم هي األخرى يف 

، ويقصد باالنتخابات أيضا عملية أخذ الرأي بشأن 2صورة طموحات وأماين جديدة
والنتخاب مرشح ملنصب معني، ويوجد نوعان من االنتخاب، االنتخاب موضوع ما 

املباشر وهو الذي خيتار فيه الناخب ناخبا آخر يتم إجراء االنتخاب عليه وقد يكون 

                                                           
 .41، ص سبق ذكرهعزت حجازي، مرجع   1

2
Jean Marie Cotter et Claude Enerie, Les systèmes électoraux, PUF, Paris, 2, 

France, 6édition, 1994, P112. 
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االنتخاب سريا وعلنيا، يتخذ فيه القرار بأغلبية األصوات ويف بعض القرارات اخلاصة 
 1طلقة.يشرتط ضرورة توافر أغلبية خاصة أو أغلبية م

وبصفة عامة هو ذلك اإلجراء الذي يكون مبوجبه أعضاء جمموعة معينة قادرين على 
تعيني قادهتم، وعلى حتقيق اختيارات مجاعية فيما يتعلق بقيادة شؤوهنم العامة، وهو 

 2أحد املؤسسات املميزة لألنظمة احلديثة.
 العزوف االنتخابي:       
مباالة السياسية وعدم اهتمام ورغبة شرحية هو كظاهرة اجتماعية جتسد الال       

واسعة من اجملتمع يف التوافد على مراكز التصويت لإلدالء بأصواهتم، وذلك تبعا 
لعوامل ومربرات معينة نامجة عن اجلهل وعدم الوعي السياسي أو عدم االهتمام 

 بالسياسة.
 المشاركة السياسية:      

اد واجلماعات حبيث تساهم بطريقة مباشرة أو هي مجلة النشاطات اليت ميارسها األفر 
غري مباشرة يف بلورة السياسة العامة، وبعبارة أخرى تعين املشاركة اشرتاك املواطن على 
مجيع أصعدة العمل السياسي، وتشري يف الفقه القانوين والدستوري والنظم السياسية 

ت املنتخبة وتناول املسائل إىل املمارسة اإلرادية للواجب االنتخايب، والرتشح يف اهليئا
 .3السياسية مع اآلخرين

 
  

                                                           
، الجزء األول، الموسوعة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، موسوعة السياسةعبد الوهاب الكتالي،  1

 .402، 401، ص ص5443، 0الطبعة 
، ترجمة الدكتور سليم حداد، ديوان المطبوعات المعجم النقدي لعلم االجتماعسوا بوريكو، ريمون بودونو فرون2

 .22الجامعية، الجزائر، ص
، 5441، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القاهرة، الثقافة السياسية المتغيرةكمال المنوفي،  3

 .10ص 
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 :سادسا: إشكالية البحث
تعد املشاركة السياسة من املسائل املتفق عليها بإمجاع من حيث أهنا أساس 
الدميقراطية، وذلك من خالل مشاركة األفراد الناضجني يف وضع القيم اليت تنظم 

، وهي نظرة تؤكد مفهوم ويجون ديقواعد اجلماعة من وجهة نظر الفيلسوف 
الدميقراطية الذي يعين مشاركة األفراد وقدرهتم على التأثري يف صنع السياسات العامة 
يف دوهلم، إذ ال اختالف بني مجيع النظريات حول ضرورة عنصر املشاركة يف األنظمة 
الدميقراطية، وعليه فإن التعامل مع هذه األخرية بوصفها مشروعا سياسيا يهدف إىل 
حتقيق املساواة وتكريس احلرية والعدالة يقتضي أحكاما تنظيمية وآليات تطبيقية، وتعد 
العملية االنتخابية أهم آلية مرسخة وضامنة ملشاركة واسعة وجدية لكل فئات اجملتمع، 

 السيما يف ظل نظام دميقراطي ضامن للحقوق وكافل للحريات. 
 

الدور الذي تلعبه يف هنضة اجملتمعات  هذا وتنبع أمهية املشاركة يف االنتخابات من
ورقيها احلضاري، فهي تعد شرطا ضروريا يف حتقيق التنمية الفعلية، ودافعا أساسيا 
للتحديث السياسي والتنمية السياسية، كما تعد وسيلة فعالة تساهم يف متكني القوى 

وكذا عرض  االجتماعية والسياسية يف اجملتمع من إبداء أفكارهم والتعبري عن آرائهم،
املطالب والربامج والتأثري يف صنع القرارات السياسية سلميا وقانونيا، واملشاركة يف 
االنتخابات أحد حقوق املواطنة اليت متكن املواطنني من اختيار ممثلني عنهم، حيث 
ميلك املواطنون قدرة تغيريهم بصفة دورية سلمية، فاالنتخاب وسيلة تداول سلمي 

 ز تغيري سياسي.للسلطة أو أي إجنا
 

أمام هذه األمهية اليت تكتسيها املشاركة يف االنتخابات تعددت الطروحات النظرية 
منها الذي يأخذ باملتغريات االجتماعية اليت حاولت تفسري السلوك االنتخايب،

السكانية اليت تشمل اجلنس السن ومكان اإلقامة واللغة القومية والدين والطبقة 
منها كذلك الذي يتبىن املتغريات االجتماعية االقتصادية كاالنتماء االجتماعية للفرد، و 
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مهين ومستوى الدخل وامتالك ذمة مالية، كذلك املتغريات االجتماعية -السوسيو
الثقافية واملتغريات األيكولوجية األوىل تتمثل خاصة يف املستوى التعليمي واالنتماء 

خلصائص املميزة للمنطقة اجلغرافية، مثة الديين، والثانية تربط أمناط التصويت ببعض ا
 أيضا اجتاها الختيار النفعي الذي يربط سلوك الناخب مببدأ الربح واخلسارة.

 
ويف اجلزائر؛ برزت أزمة املشاركة السياسية كمشكلة سياسية اجتماعية، مع التحوالت 

 ، حتوالت جذرية أقرها دستور1511أكتوبر  01اليت عرفتها البالد بعد أحداث 
، مست بشكل خاص اجملال الدميقراطي الذي أنتج بدوره مناذج واجتاهات يف 1515

سلوكيات الناخبني، السيما يف ظل التحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
املصاحبة للتحول السياسي، فصارت املشاركة الشعبية يف االنتخابات تسجل أرقاما 

ر وتتطور من استحقاق إىل آخر، ونسبا منخفضة، وأخذت ظاهرة العزوف تتكر 
، %21.11 1552و 1550حيث بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات احمللية لسنيت 

، 1552، 1551وقد بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات التشريعية لسنوات، 21.21%

أما االنتخابات  ،%21.21، %12.12،% 021.2، %15.00 على التوايل 2002، 2002
فقد بلغت نسبة املشاركة على التوايل  2005و 2001، 1555، 1551ت لسنواالرئاسية 

مليون  12لوعاء انتخايب تراوح بني  ،% 21.12، % 11.01، % 20.21، % 21.21
هذا من دون األخذ بعني ، 2005وسنة  1550مليون نسمة بني سنة  21نسمة وقرابة 

 وطين. االعتبار نسبة املمتنعني وامللغاة أصواهتم يف كل استحقاق 

 التساؤل الرئيس:  .6

احملددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني 
 والسياسية و بني العزوف عن العملية االنتخابية يف اجملتمع احمللي مبدينة اجلزائر؟
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 التساؤالت الفرعية:
ة والعزوف هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احملددات االجتماعي -

 عن العملية االنتخابية جملتمع الدراسة مبدينة اجلزائر؟    
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بينت احملددات االقتصادية والعزوف  -

 ؟   عن العملية االنتخابية جملتمع الدراسة مبدينة اجلزائر
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احملددات الثقافية والدينية  -

 وف عن العملية االنتخابية جملتمع الدراسة مبدينة اجلزائر ؟والعز 
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احملددات السياسية والعزوف  -

 عن العملية االنتخابية جملتمع الدراسة مبدينة اجلزائر ؟
 الفرضية العامة:  .9

قتصادية هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احملددات االجتماعية والثقافية واال
 والسياسية و العزوف عن العملية االنتخابية يف اجملتمع احمللي مبدينة اجلزائر.

 
 :الفرضيات الجزئية

األدوار احملددات االجتماعية )بين هناك عالقة ذات داللة إحصائية  -
 االجتماعية العائلة اآلراء االجتماعية، المجموعات االجتماعية(

 تمع الدراسة مبدينة اجلزائر.العزوف عن العملية االنتخابية جملو 
العزوف عن واحملددات االقتصادية  بينذات داللة إحصائية هناك عالقة  -

 العملية االنتخابية جملتمع الدراسة مبدينة اجلزائر.
العزوف عن بين و بني احملددات العرقية الثقافية إحصائيا هناك عالقة دالة  -

 زائر.العملية االنتخابية جملتمع الدراسة مبدينة اجل
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العزوف عن  وبيناحملددات السياسة  بينإحصائية هناك عالقة ذات داللة  -
 العملية االنتخابية جملتمع الدراسة مبدينة اجلزائر.

 
 خاتمة: 

كان اهلدف عرض أهم األفكار اليت شكلت املادة النظرية لتغطية حماور حبثنا حول 
حيث طعة االنتخابات، أسباب عزوف الشباب عن املشاركة السياسية، من خالل مقا

تبني من خالل الدراسات السابقة من جهة أوىل، وعرب معايشة واقع جمتمع الدراسة 
اجلزائر العاصمة، من جهة ثانية أن مثة أسبابا كثرية  - األصلي جبامعة بوزريعة

تتصدرها ذات البعد االجتماعي واالقتصادي بالدرجة األوىل، حيث أن انعدام 
جتنيد الشباب وإدماجه يف احلياة العامة، ضعف املصداقية،  الشفافية، ضعف عملية

وانعدام الثقة بني الطبقة احلاكمة والطبقة احملكومة، ناهيك عن الظروف االقتصادية 
املتدنية، وانتشار مظاهر الالعدالة اجتماعية والفساد كلها سامهت وتساهم يف ترسيخ 

 صورة سلبية ظالمية يف خميلة هذه الشرحية.
 

 :اآلتيةالدراسة احلالية مت ضبط العوامل اليت تغذيه ضمن االعتبارات ويف 
للوضعية االجتماعية كاألدوار االجتماعية واآلراء االجتماعية:  االعتبارات

االجتماعية واجملموعات االجتماعية تأثري سليب يف مشاركة الشباب اجلزائري يف 
 العملية االنتخابية.

للشاب اجلزائري دور حاسم يف عزوفه االقتصادية ية للوضعاالعتبارات االقتصادية: 
 سيما ظروفه املادية ) البطالة، الفقر..... ال ،عن الفعل االنتخايب

دور   ملرشحي االنتخابات العرقية الثقافيةللخصائص  االعتبارات العرقية الثقافية:
ء العرقي، كبري  يف عزوف الشباب عن االنتخابات ) االنتماء الديين، التدين، االنتما

 االجتماعية..... ةايل، املستوى التعليمي، املكانضالتاريخ الن
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التنشئة السياسية للشاب اجلزائري وضعف ثقافته السياسية دور حاسم االعتبارات السياسية: 
 .() درجة الوعي السياسي، مدى التحزب السياسي... يف عزوفه عن العملية االنتخابية
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المشاركة السياسية للمرأة حول موضوع الوطنية الندوة العلمية  

ا يربو ، م4561مارس  59املنقعدة مبناسبة العيد العاملي للمرأة، املوافق ل  ،الجزائرية
ربعة حماور أساسية، شكلت جوهر عن عشرين مداخلة، فردية وثنائية، توزعت على أ

حاصل بالفعل يف اجملتمع هو تعبريا عما  لكوهنااهتمامات املتدخلني واملناقشني، 
 اجلزائري كغريه من اجملتمعات العربية. 

وضعية إىل  ،المحور األول حول ظاهرة العنف في الوسط األسري تطرق
املتعاقبة، ابتداء من احلضارة املرأة عرب خمتلف العصور ويف خمتلف احلضارات اإلنسانية 

ل الديانات السماوية ظ، كما تعرض إىل وضعيتها يف نا هذاالفرعونية إىل غاية يوم
 إىل جممل أشكال العنف املمارس ضدها منذ فجر التاريخ. و والوضعية املختلفة، 

فسية والثقافية والدينية األسباب االقتصادية واالجتماعية والن ،عاجل أيضا لقد
وأيضا تأثري العنف الزواجي ..الكامنة وراء ممارسة الرجل العنف ضد املرأة، لوجيةوالبيو 

والتفكك األسري على العالقة الوالدية، من خالل سوء اختيار األساليب الرتبوية 
الصحيحة يف تنشئة األبناء تنشئة غري سوية، تؤدي يف النهاية إىل اختالل يف شخصية 

لى حالة االستقرار  االجتماعي، إذ تتحول إىل مصادر األبناء، ومنه ستؤثر مستقبال ع
 حيوية إلنتاج السلوك اإلجرامي يف اجملتمع.
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املفسرة هلذا العنف احملللة و  ،النظريات العلمية كما متت اإلشارة، إىل ابرز
بصفة عامة. مع تقدمي ابرز احللول لتسوية هذه املشكلة والتخفيف من حدة انتشارها 

 اجلزائري. داخل الوسط األسري
كشفت خمتلف املداخالت، حقيقة تعرض املرأة   وخبصوص املرأة اجلزائرية؛ فقد

اجلزائرية إىل العنف "كأم وأخت وزوجة وبنت"، ومعاناهتا من خمتلف أشكاله 
ومستوياته، جسديا ومعنويا، حيث تصدر الزوج قائمة املعنفني للمرأة من بني مجيع 

سباب الفعلية، بالطبع، ال خترج عن مضامني الذكور "األب، األخ، واالبن"، واأل
االزدراء ملكانة املرأة يف املوروث الثقايف اجلزائري، كما هو شأن الثقافات العربية 
األخرى، من خالل عمليات التنشئة االجتماعية يف مجيع املؤسسات االجتماعية، 

ا حتمله من وعرب تكريس ظاهرة تفضيل الذكور على اإلناث يف املعاملة والعطاء، وم
 وانتقاص شأهنا مقارنة مع قيمة وشأن الرجلاجلزائرية خلفية احتقار قيمة املرأة 

. كما عاجلت أيضا، ويف السياق ذاته، اإلساءة إىل الطفل، السيما ظاهرة اجلزائري
اختطاف األطفال؛ اليت استفحلت مؤخرا يف اجملتمع اجلزائري، على خلفية تردي 

جتماعية، واختالل املنظومة القيمية والرتبوية، وما صاحبها األوضاع االقتصادية، واال
من االنتشار الواسع ملظاهر العنف يف املدن اجلزائرية وتراجع واخنفاض مشاعر األمن 

 واالستقرار االجتماعي. 

........................... 

التشريعات المرأة الجزائرية في ضوء مكانة  موضوع احملور الثاين عاجل
 .الشريعة اإلسالميةفي ضوء وحقوقها أيضا مكانتها و الدولية والوطنية، قانونية ال

وانتشاهلا من الظلم العربية، يف حترير املرأة ابتداء،  ،حيث مت تأكيد دور اإلسالم
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الذي أوقعه عليها اجملتمع اجلاهلي، إذ منحها كافة احلقوق اليت  مبختلف أشكاله،
اإلنساين، من خالل انتهاج التشريع الذي يقوم  ترتقي مبكانتها إىل مصف الكمال

التكاليف ويف الواجبات ويف  جمال يف ،على ميزان العدل واملساواة بني الرجل واملرأة
إضافة  ،احلكمة منهاواليت تقتضي احلقوق، إال يف حدود ضيقة "الشهادة واملرياث"، 

على غرار  ما بينهماحتقيق التكامل في ،إىل مراعاة ما جبل عليه كالمها من خصوصية
وتعزيز مجيع أمناط عمليات البناء االجتماعي كالتكافل والتآزر والتساند  ،التنافس

 . والتضامن والتعاون

لقد تعرض احملور احلايل إىل ابرز أهم التشريعات اليت تكفل مكاسب متعلقة 
رحيات هيئاهتا باحلقوق اإلنسانية للمرأة، واملتضمنة يف القوانني الدولية، عرب تقارير وتص

من خالل عرض  ،التشريعات الجزائرية". كما تناول ميثاق األمم المتحدةالرمسية "
موجز ملختلف الدساتري املتعاقبة، واليت أشادت حبقوق املرأة اجلزائرية وأكدت على 
مسألة مساواهتا مع الرجل، ونددت صراحة جبميع أشكال التمييز العنصري، على أي 

جنسي أم ديين أم لغوي، منذ عهد االستقالل إىل اليوم، أساس كان، عرقي أم 
واهتمت برتقيتها السيما يف جمال التعليم، والتوظيف واألمومة والصحة والعالج. 
وأخريا يف جمال تفعيل توسيع إدماجها يف احلياة االقتصادي وأيضا متكينها من املشاركة 

 ا من مواقع اختاذ القرار. هيف اجملل السياسي ومتكين
أهم اهليئات الرمسية اجلماهريي" بوصفها  اإلعالمالرتكيز على دور "وسائل  جانب إىل

 عرب تنمية وعي املرأة بذاهتا ووعي اجملتمع بأمهيتها. ،وتكريسها ثقافة المواطنةيف نشر 

كلها   حتديدا، باألسرة مت التأكيد على أن القوانني اجلزائرية املتعلقةكما 
 ،إال بعض املسائل يطالمن تعديل، ال  مسهاوما  ،ميةمستمدة من الشريعة اإلسال
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وحق املسكن، وحق اجلنسية، كانت بدافع محاية كرامة املرأة  ، تقييدها كالتعددمتاليت 
يف تقديرنا . وهبذا تكون كرامة املرأة مصانة ومكانتها حمفوظة، واملشكلة ومحاية ألبنائها

يف نسق التفكري أساسا ل تكمن ب ،القواننييف الدين أو وجود خلل يف يف  ليست
 يف املمارسات. هواستحكام

........................... 

الظروف ، بينما تطرق احملور الثالث إىل موضوع أكثر خصوصية يتعلق ب
فقد تعرض إىل مسرية املرأة النضالية، عامليا ؛ عائلية ومهنية للمرأة العاملة -السوسيو

 شرعهاعديد مكاسب حقوقية عرب القنوات اليت ي جل إحرازأوعربيا وحمليا، من 
القانون، حيث مت تناول أهم الظروف اليت تعيشها املرأة العاملة عموما على الصعيد 

يضا، وأمام العوامل اليت تساندها يف القيام باألدوار املوكلة هلا يف أاألسري واملهين 
تكيف متجدد مع خضم حتوالت غري مستقرة، تفرض دوما تقسيم جديد لألدوار، و 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبلد. كما تناول أهم الصعوبات اليت 
تواجه املرأة العربية واجلزائرية العاملة، السيما يف ظل نسق وموروث ثقايف، ال يزال 
ميجد بعض األعراف والتقاليد الظاملة للمرأة، واليت ال تسمح للرجل أن يغري من 

التجاوب السريع، على وجوب املرأة يف الوقت الذي تلزم  ه،هام األسرية لدياألدوار وامل
ما يؤدي إىل صراع األدوار وعدم تكاملها، ويتسبب يف ممارسة ضغوط كبرية على 

 املرأة، تثقل كاهلها، وتؤثر على صحتها وتوازهنا بيولوجيا، نفسيا واجتماعيا. 

"عمل منزيل"   اواء كان عمال حرفيسوخبصوص املرأة اجلزائرية العاملة حتديدا؛ و 
، أو ضمن قطاع أو الطب كاملقاالتية  اخاصجتاريا كالنسيج واحلالقة واخلياطة، أو 
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حول  -ال حمالة–وارد تفاق الشبه افان الوظيف العمومي كالتطبيب أو التدريس، 
"الواجبات غري عادل أدوار تقسيم نتيجة ل ،املسؤولية ءمن صعوبة عب معاناهتا
امات العائلية " مقابل "الواجبات املهنية"، حيث أن ادوار املرأة اجلزائرية يف وااللتز 

 "،ابتةـه ثـشب"يتمسك بادوار تقليدية تطور مستمر، يف الوقت الذي ال يزال الرجل 
 ما تولد عنه عديد مشكالت ديثة،ومل تتطور لترتافق وتتوافق مع ظروف املرأة احل

داخل النسق األسري، وسياسية اإلنفاق، وتربية  السلطة واضطرابات، تؤثر سلبا على
 األبناء، وغريها.

........................... 

المشاركة السياسية للمرأة حيمل عنوان التظاهرة "والذي أما احملور األخري،          
جل تغيري أوضاع املرأة أمن السياسي ويف الوقت نفسه، يعكس النضال  ،"الجزائرية

وحتسينها، حيث مت التأكيد على أن الدولة اجلزائرية، أخذت على عاتقها  اجلزائرية
للرفع من ليس ، املساوية للرجل بسياسة ترقية املرأة اجلزائرية، ومنحها كافة احلقوق

 جهودها ضمن برامج التنمية الوطنية؛ وإدماج مستوى مشاركتها فحسب يف العمل
. حيث مت التطرق إىل آليات متكينها من أيضا مواقع اختاذ القرارمتكينها من بل يف 

ممارسة رسالتها الوطنية، وتفعيل مشاركتها يف مجيع الدوائر السياسية اجلزائرية، يف 
اجملالس والسلطات احمللية، ويف الربملان وغريها لتمثيل نفسها والتعبري عن حاجاهتا 

تماعية اليت حتيط وحتصيل مكاسب سياسية جديدة، ومل تبق إال العوامل الثقافية واالج
 باملرأة وتضغط عليها، لتوجه اهتماماهتا حنو جمال حمدد دون جمال آخر.  
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 "مشرتك بني كلية احلقوق وكلية العلوم زائريةـالج رةـاألسحماية تأسيس خمرب "
 األسرةواالجتماعية، لبحث ودراسة مجيع الداءات على مستوى  اإلنسانية
يف مجيع املداخل القانونية والسوسيولوجية والبسيكولوجية بتوظ ،اجلزائرية

بني قطاع العدالة وقطاع املشرتك تنسيق التعاون العمل على عالمية، مع واإل
 البحث العلمي.

  وتوعيتها وإدماجها يف احلياة  ،حول قضايا املرأة حلقات نقاش دوريةتنظيم
 اجلامعية؛

 عرب وسائل اإلعالم واالتصال داخل الباحثة  تنمية الثقافة القانونية للمرأة
 القسم وداخل الكلية واجلامعة؛

  من مستوى قسم  علم االجتماع، إىل تبنيها رفع مستوى تنظيم التظاهرة
لتستوعب مجيع الكليات، وتستفيد من تغطية كافة  على مستوى اجلامعة،

، حقول املعرفة العلمية، حتقيقا لتشخيص ومعاجلة متكاملة اجلوانب واألبعاد
 خالل كل سنة؛

  ألفضل حبث منجز من طرف باحثة جزائرية؛ أحسن جائزةتقدمي 

  بعد  عدد خاص من مجلة جامعة سطيفطبع أشغال الندوة ضمن
مع ضمان املرافقة العلمية لالرتقاء مبستوى مجيع ، إخضاعه لعملية التحكيم

 املدخالت؛
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  ترقية املرأة املهتمني بوالية سطيف بقضايا  منظمات المجتمع المدنيإشراك
 يف تنظيم هذه التظاهرة العلمية؛

 ؛اجلامعة والقضاء على األمية القانونية داخل جمتمع ،نشر الثقافة القانونية 

  اجلزائرية؛ للجمعية الجزائرية للباحثةالتأسيس 

 تتعرض له األستاذة  ذيال داخل احلرم اجلامعي مكافحة التحرش الجنسي
 ، عن طريق:التنظيف جمال العاملة يف حىدارة و املوظفة يف اإلو الطالبة، 

 من طرف اللجنة املتساوية  عدم تعطيل تطبيق قانون العقوبات
عن نتائجها ضمن حمضر   اإلعالنديبية، مع أو اجملالس التأعضاء األ

 ؛كتايب يروج يف نشره "للعربة"

 مدير اجلامعة( ول املسؤول األبني ، ةق شكاوي مباشر يداخلق صن(
 ودمنا وسائط ،القاعدةجمتمع و وحافظ احلق بوصفه ميزان العدل 

 ؛من خالله إاليفتح جيب أن ال و ، مباشرة

  اليت طاملا  تحويل تلك الصورة النمطيةجيب أن نعمل كأكادمييني على
، إىل نظرة حتمل يف طياهتا اجلدية للمرأة أحاطت مبفهوم املشاركة السياسية

بة للمرأة فقد آن األوان جلعلها والثقة املتبادلة بني املواطن ودولته، أما بالنس
اغ وجتاوز النظر إليها على أهنا عنصر ميأل الفر  ،عنصرا فاعال يف كل اجملاالت

 السياسي وفق نظام الكوتا مثال؛
 مطعمة بأشغال امللتقى املطبوعة إىل اجلهات املسؤولية بصفة  رفع التوصيات

 ؛مكن أن تستفيد منها عمليامن املاليت و رمسية 

 وطين شامل للنساء الباحثات يف اجلامعات اجلزائرية لتحفيز  إجراء مسح
  ؛غريهن للسري على الدرب

 احملفز على ممارسة البحث العلمي  ،أن يتوفر للباحثة اجلامعية اجلو العلمي
  ؛وذلك بتوفري الوسائل واملراجع العلمية باملكتبات اجلامعية
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  إسرتاتيجيةعن طريق طاقات اجيابية  إىلالنسوية حتويل الطاقات السلبية 
 وااللتفاف حول القضايا احليوية يف اجملتمع. لتجنيد يف الوسط اجلامعي،ل

 إىلوهذا وحده يعد ميكانيزم عايل الفاعلية لتحويل الطاقات السلبية الرجالية 
 طاقات اجيابية.

 بتحفيزهم وتشجيعهم على  ،بث روح املنافسة العلمية بني الباحثني الشباب
 خمتلف التخصصات، وتقدمي حبوث ودراسات تساهم يف البحث العلمي يف

 ؛املشكالت اليت يواجهها اجملتمعحل خمتلف 
 والتكفل بنشرها وطباعتها  ،إعطاء أمهية لألحباث والدراسات العلمية املتميزة

   ؛مع ضرورة تقدميها للمؤسسات املعنية لالستفادة منها
 وينهم وتأطريهم علميا لتك ،القيام بدورات تدريبية للباحثني والباحثات

 ومنهجيا.
 

 

 
 كتيبات حتتوي على معلومات عن وجود عادات مطويات و  إعداد

 ؛عنف ضد املرأة والفتيان والفتياتوتقاليد تسمح بال
 وأسبابه وعواقبه  ،عقد ورش عمل مع متلقي اخلدمات ملناقشة العنف

 ؛اله وإىل أين نلجأ عند التعرض لهوديناميكياته وماذا نفعل حي
 بالنفس واالستقالل قد ورش عمل مع متلقي اخلدمات عن الثقة ع

 ؛وحقوق اإلنسان
 صقات واجملالت احلائطية ضد العنف؛عمليات التحسيس عرب املل 
  مـــع  ثقافيــة تتماشـــىإعــادة صـــياغة شخصــية جزائريـــة وفـــق قــوانني تربويـــة و

 ؛وتتكيف مع روح العصر اإلسالميةالقيم الدينية 
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 ساليب الرتبوية مبا يتماشى وفق احلقوق ضرورة إعادة النظر يف األ
                                                                    اإلنسانية لكل فرد مهما كان جنسه؛

  صـــياغة مفـــاهيم وأســـاليب تربويـــة تعـــزز مكانـــة فـــرد يف احليـــاة االجتماعيـــة
     نثى؛سوى كان ذكرا أو أ

 داخل املؤسسـة، واسـتبعاد نسـق التفكـري  تكريس ثقافة التفكري املؤسسايت
 ؛العشائري أو القبليب أو الدموي أو اجلهوي

  ة يف الوســـط اجلـــامعي عـــن أمكافحـــة التحـــرش اجلنســـي املمـــارس ضـــد املـــر
 ؛طريق فتح خط مباشر جمهول للتبليغ

   ،تشـــــجيع العمــــــل التطـــــوعي ورفــــــع العراقيـــــل البريوقراطيــــــة الـــــيت حتــــــد منــــــه
 ؛هيئة التدريس أعضاءقيفية اليت ينظمها كاملبادرات التحسيسية والتث

 نــــاث يف الوســــط اجلــــامعي علــــى أ املســــاواة بــــني الــــذكور واإلتكــــريس مبــــد
 .صعيد املمارسات

 

 
  ضمان أن ال يتمتع مرتكبو العنف املعاقبة؛ أي احلرص على  آليةتفعيل

 ؛ضد املرأة بفرصة اإلفالت من العقاب
 ف بصوره املتعددة على سبيل إجياد آليات مناسبة حلماية املرأة من العن

 املثال تسهيل اتصال الضحايا من النساء مبراكز للحماية رمسية وطوعية.
 ات التوعية والتحسيس داخل السجون؛عملي 

  ضبط القوانني العضوية املفسرة للدستور اجلديد، مبا خيدم خصوصية اجملتمع
ن الناحية ليات قانونية مشروعة مئري، وحيقق العدالة االجتماعية بآاجلزا

 اإلسالميةوفقا ملا شرعته الشريعة اجلزائرية  املرأةصياغة حقوق أي  الشرعية.
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واالبتعاد عن كل  ،لثقافة الوطنيةل امصدر  اإلسالم أنباعتبار  ،حقا وواجبا
الفلسفة  أووفق النظرة  .اإلنسانيسمى حقوق  وما ،الشبهات الغربية

 ؛الوضعية

 يف مهن  بصإدماج تشغيل املرت  مبدأ يضمن ،إحداث نص قانوين ثابت
 .فيها كونمت

                                    

 
  ،قيم  وإبرازحتسني صورة املرأة يف اجملتمع، وضرورة حسن معاملتها واحرتامها

للجميع، مع ازدراء تلك العادات  اإلسالماليت كرسها  واإلنسانيةاملساواة 
اجملتمع اجلزائري بغري ما انزل اهلل به من  والتقاليد االجتماعية املسيئة للمرأة يف

يف العطاء ويف املعاملة، واحتقارها  األنثىسلطان، ومنه تفضيل الذكر على 
 غري كامل. إنسان أهناعلى  إليهاوالنظر 

  وما يرتتب  ،شكاله، السيما العنف الرمزيأة جبميع أحماربة العنف ضد املر
يؤدي ما قد فعاهلا، أردود لى عة و أعلى وضع املر سلبية عنه من انعكاسات 

 ة ضد الرجل.أأي عنف املر  -تنامي ظاهرة العنف املضاد إىليف النهاية 
  إعادة بناء النظام االجتماعي من خالل تطوير التعاون اجلماعي القائم على

 ؛كامل األدوار بني الرجل واملرأة(واجملموع للفرد )ت ،معادلة الفرد للمجموع
 واالعتــزاز عــن طريــق تغيــري ســلوك األفــراد  ،دفاع عنهــاإعــادة بنــاء الــذات ال الــ

ية فاعلـة ووضـع إسـرتاتيج، الذي يتسم بانعدام احلـوار والتواصـل داخـل األسـر 
 ؛للتواصل اهلادف والبناء
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 وحماولة تطبيقها يف الواقع ألهنـا قـوانني اجتماعيـة حتـافظ  ،فهم النواميس اإلهلية
ـــه، فهـــي حتقـــق ا دة واالســـتقرار النفســـي لســـعاعلـــى فطـــرة اإلنســـان وعلـــى كيان

 ؛واالجتماعي
  طيبة. امرأةتنشئة  وتربويا وثقافيا...اخل حىت نضمن أخالقيا املرأةتوعية 
 ؛البد من تعزيز ضمان وصول املرأة إىل العدالة بطرقها كافة 
 وحبقوق املرأة خاصة وعلى نطاق  ،التوعية والتثقيف حبقوق اإلنسان عامة

 ؛واسع
 السيما اليت تعىن بشؤون املرأة  ، احلكوميةتشجيع عمل املنظمات غري

وما بني املؤسسات احلكومية  ،وهتيئة الوسائل املناسبة للتعاون ما بينها
 ؛للتنسيق معها

  املبادرة بتغيري مواقفه وقيمه االجتماعية الكالسيكية ،الرجل أوعلى الزوج، 
 نان الوقت ألفقد ح ،واجباهتا املنزلية أداءيف  املرأةاليت تسمح له مبساعدة 
املسؤوليات  أعباءمبشاركة زوجته يف حتمل  ويبدأ ،ينزل من برجه العاجي

الزوجة تساعده يف حتصيل موارد العيش  أصبحتخصوصا بعدما  ،البيتية
  ؛والكسب املادي للعائلة

  مل يكن  إذا ،للعمل خارج البيت يتطلب من الزوج خصوصا املرأةعند ذهاب
 باألطفالواالعتناء  ،لقيام بالواجبات املنزليةا ،مشغوال يف عمله الوظيفي

التعاون بني الزوج  إنلغاية رجوع الزوجة من العمل،  ،عليهم واإلشراف
الوظيفية خارج نطاق  األعمال وأداءوالزوجة يف حتمل الواجبات املنزلية 

لزوجية واستقرار يعترب من العوامل املسؤولة مباشرة عن جناح احلياة ا ،األسرة
  ؛ة احلديثةالعائل
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  وأوقاتعملها املنزيل  أوقاتحيدد  ،العاملة تنظيم جدول زمين املرأةعلى 
العمل  أوقاتويوازن بني  األسرة، أفرادويقسم العمل على  ،عملها الوظيفي

  1؛الفراغ والرتويح وأوقات
 ة يف بناء نشر ثقافة السلم واألخوة والرأفة بني األفراد حىت تساهم املرأ

                                             انية؛احلضارة اإلنس
 ،فقد كفل  التقيد بالعقيدة اإلسالمية السمحاء، وتدعيم القيم اخللقية

اإلسالم للمرأة املسلمة السالمة الطهر والعفاف باعتبارها اهلدي الشرعي يف 
      ؛مجيع شؤوهنا

 سبيل األمثل حلماية ئية المواجهة الغزو والثقايف الغريب عرب القنوات الفضا
                      املرأة؛

  التعاون والتنسيق بني املسجد واملدرسة والبيت واجملتمع ووسائل اإلعالم يف
وإجناب أمهات الغد  ،بناء شخصية املرأة لتقوم برسالتها ودورها يف التنمية

 ؛ورجال املستقبل
  مـــع القـــيم  تتماشـــى ثقافيـــةإعـــادة صـــياغة شخصـــية جزائريـــة وفـــق قـــوانني تربويـــة و

 ؛اإلسالميةالدينية 
  ينبغي على اجملتمع تغيري مواقفه إزاء منزلة املرأة يف اجملتمع، ومساواهتا مع الرجل

 ؛يف الواجبات واحلقوق
   توجيه املرأة إىل تقبل أدوارها املتعددة، وحماولة إجياد اسرتاتيجيات فعالة، حىت

  ؛ال تكون فريسة لالضطرابات النفسية
 وال تفضيل ى املرأة أن ال تفرق بني تربية البنت وتربية الولد الذكر، جيب عل

  ؛اإلناثللذكور على 

                                                           
1
 .52و 52 ، صمرجع سابق ،محمد الحسن إحسان  
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  األعمال جمال على املرأة أن ال تبحث عن املساواة مع أخيها الرجل، يف
الشاقة اليت ينفرد هبا، حىت تثبت ذاهتا، وأن تركز على دورها كأم ومربية 

ن اإلسالم أعطاها كل التقدير أحسن من الدخول يف متاهة املساواة، أل
واالحرتام ورفعها إىل أعلى مكانة، واخللل الوحيد املوجود يف جمتمعنا هو 

لذا عليك أيتها املرأة، أيتها األخت، أيتها  .طريقة تنشئة الطفل الذكر
الصديقة، أيتها الزميلة، أن تبدئي يف حتقيق املساواة من منزلك، لكي ننشئ 

 .بعيدا عن السلوكيات العدوانيةجيال متساويا متوازنا 
 

 
  اجلماهريية واملؤسسات التثقيفية والرتبوية  اإلعالمينبغي على وسائل

 األسريةتثقيف الرجل وتوعيته بواجباته  ،واملنظمات اجلماهريية واملهنية
مهما يكن عمره واحنداره  ،وحتمل مهامها أدائهاوحتفيزه على  ،والبيتية

 األجهزةكما يتطلب من هذه   . واملهيناالجتماعي ومستواه الثقايف
هذه  أداءعلى التعاون والتفاعل مع الرجل من اجل  املرأةواملنظمات حث 

اليت تعتمد عليها صحة وسالمة ودميومة  ،املسؤوليات والواجبات اخلطرية
  ؛األسرة

 ،وذلك من خالل بث برامج، وحصص تتناول  تفعيل دور وسائل اإلعالم
عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع زوجاته، حىت ترتسخ  سرية النيب صلى اهلل

 يف أذهان أفراد اجملتمع نساء كانوا أو رجاال قيم ومبادئ إسالمية. 
  تكثيف محالت التوعية بقضايا املواطنة لدى املرأة اجلزائرية مع زيادة احلجم

 ؛الساعي لربامج التوعية القانونية والسياسية للمرأة
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 واطنة يف عالقتها خبصوصيات اجملتمع اجلزائري، مع إبراز خصوصيات قيم امل
منظومة بيان حدود االختالف والتقاطع بني القيم اإلنسانية العلمية وبني 

 القيم اإلسالمية والعربية؛
  التعريف حبقوق وواجبات املرأة اجلزائرية من النواحي: الدينية والقانونية

 الصحية بشكل حيقق الوعي املتكامل.واالقتصادية و 

 

 
 ومؤسسات التعليم  ،حتفيز التساند الوظيفي املتبادل بني مؤسسات اإلعالم

 تمع احمللي وبني منظمات اجملتمع؛العايل والبحث العلمي داخل اجمل

  املؤهلة احلكومية،  األطفالعلى الدولة فتح املزيد من احلضانات ورياض
لكي تتوىل  ،عليها واإلشرافوحتسني نوعيتها  ،يف طول القطر وعرضهتربويا 

عليهم خالل ساعات غياب  ، واإلشرافوالصغار باألطفالمهمة العناية 
 ؛عن البيت األم

 ( وإدماجهم يف املرأة املاكثةإىل توضح وضعية املتكونني ) ودعوة املسئولني
 ؛سياسة التشغيل

 ثر جناعة للحد من دعوة املسئولني إىل التفكري يف احللول املناسبة واألك
داخل مراكز التكوين. مبا يتوافق مع  ةتعرض هلا املرتبصتاملشكالت اليت 

 ؛اشكالهتا ومحاجاهت

 كفاءهتم من خالل جماالت   وإثبات رتبصنيإعادة النظر يف مردود امل
 ؛تكوينهم

  النظر يف وضعية املستشار واملرشد واألخصائي النفساين وحتديد دورهم داخل
  ؛مراكز التكوين

  ؛رية عملهااجلمعيات؛ للحفاظ عليها والستمراضرورة توفري الدعم املايل هلذه 



 

 

460 

 ضرورة التنسيق بني اجلمعيات النسائية للعمل على تنويع الربامج وتبادهلا . 
  ؛ لرتسيخ وجود أهل سطيف ريف واليةاحلفاظ على اجلمعيات العاملة يف

 ؛فيها ودعمهم املنطقة
 معيات ة اجلدتفعيل برامج مشرتكة بني اجلمعيات واجملتمع احمللي ملساع

 ؛لتصبح أكثر فاعلية
  املنظمات  األهليةتفعيل عمليات جتنيد اجملتمع احمللي للعمل الطوعي أو(

، أي تعزيز آليات التضامن والتكافل االجتماعي، ومنه (األهايلاملدين + 
و املصابات أرامل، اليتيمات، املنتجة، ملساعدة النساء األ األسرةتعزيز دور 

 ت من العوانس دون عوائل. بداء السرطان، أو الفقريا
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


