واقع التكفل بالمراىقة (االنثى) داخل االسرة البديلة
" " دراسة حالة
الملخص
قره
ّ ٌتعد األسرة اللبنة األوىل لقياـ اجملتمعات وبنائها واليت تٌبٌت على عبلقة رجل بامرأة إلصلاب االطفاؿ وىذا ما ي
غَت أنّو يف بعض احلاالت يصبح اإلصلاب مطلب صعب إف مل نقل مستحيل لدى، اجملتمع وتعًتؼ بو التشريعات
) والذي يتطلب عدةٍ آليات ووسائل ألجل ربقيقstérilité(بعض االزواج وىذا ما يصطلح عليو علميا بالعقم
 (االصلاب) ويف حالة تعذر األساليب العبلجية (التقليدية أو الطبية ) لئلصلاب.. ذلك ادلطلب النفسي االجتماعي
)يلجأ الزوجاف اىل التبٍت أو التكفل ببعض األطفاؿ ( رلهويل النسب) وذلك بٌغية تلبية مطلبهم االساسي(االصلاب
ليقوموا بعد ذلك برعايتهم وتوفَت ذلم االحتياجات النفسية واالجتماعية و العاطفية غَت أ ّف ىذه االخَتة قد تٌعد
مشكلة تتحسس منها ىتو الفئة وخاصة بعد اعًتاؼ األسرة البديلة حبقيقة نسب ىؤالء األطفاؿ شلا يزداد األمر
تفاقما اذا كانت يف فًتة ادلراىقة وخاصة عند االناث باعتبار أ ّف ىذه الفًتة ىي مرحلة حرجة وحساسة وكما يطلق
ؽلر هبا االنساف ضمن
ّ ) فًتة العواصف و الش ّدة ذلك باعتبارىا أخطر ادلراحل اليت1916( stanley hall عليها
 ما واقع التكفل بادلراىقة: وعليو فإف موضوع ورقتنا البحثية ىذه ترتكز على سؤاؿ جوىري ىو، أطواره ادلختلفة
)أنثى) داخل االسرة البديلة ؟
 التكفل ؛ ادلراىقة(األنثى) ؛ األسرة ؛ األسرة البديلة: الكلمات المفتاحية
Summary:
The family is the first building block for the establishment and construction of
societies, which are based on the relationship between man and woman to have
children, and this is recognized by the society and by legislations. However, in
some cases, procreation becomes a difficult demand if not impossible in some
couples and this is what is scientifically termed sterility (stérilité) ; which
requires various mechanisms and means to fulfil that psychological and social
demand (procreation) . And in the case of the inability of therapeutic (traditional
or medical) methods for procreation, the couple resort to adopting or taking care
of certain children of (unknown backgrounds) in order to meet their basic
demand (procreation) so that they would then take care of and provide them
with psychological, social and emotional needs, but this latter may be a problem
of sensitivity, especially after the recognition of the alternative family of the real
family backgrounds of these children, which is exacerbated in the adolescence
period ; especially in females for this period is a critical and sensitive stage and
as Stanley Hall (1916) called the period of storms and intensity because it stands
as one of the most dangerous stages experienced by man, and therefore the

subject of this research paper is based on the fundamental question: What is the
? reality of taking care of adolescent (female) within the alternative family
key words : Caregiving ; adolescence (female); family; alternative family

أوال  :اشكالية الدراسة:
تعترب ظاىرة االطفاؿ رلهويل الوالدين من أكرب ادلشكبلت اليت تواجو اجملتمع  ،وإذا كاف اجملتمع أو معظم
اجملتمعات لديها صعوبات يف رعاية األطفاؿ معرويف االبوين فما بالك باألطفاؿ رلهويل الوالدين فالظاىرة
أصبحت ملفتة و ملحة وربتاج للدراسة و التحليل ادلوضوعي ألهنا تعكس مدى التدىور القيمي و االخبلقي يف
اجملتمع  ،وقد عرفت كل اجملتمعات تقريبا ىذه الظاىرة و ىي قدؽلة قدـ احلياة االنسانية و لعبت األدياف دورا بارزا
يف معاجلة ىذه الظاىرة خاصة الدين االسبلمي الذي وضع التدابَت البلزمة من أجل وقاية اجملتمع من الظواىر
السالبة  ،ىذا الوضع ادلعقد من الفوضى سيلقي على الدولة و القائمُت على أمرىا مسؤولية كبَتة جدا  ،فوجود
أطفاؿ أبرياء هبذا الشكل ؽلؤلوف الطرقات و األماكن ادلهجورة يفرض على ادلسئولُت ايوائهم و تقدمي كافة
اخلدمات الضرورية للحفاظ على حياهتم وأرواحهم من أف تزىق و إعادة درلهم يف اجملتمع حىت ال يعيشوف حياة
معزولة تؤثر سلبا على تكوينهم النفسي و االجتماعي( .العفيصاف )1994،
ومن ىنا يظهر دور األسر البديلة اليت رباوؿ أف تغطي احتياجها األساسي اليت تكوف قد حرمت منو نتيجة
ألخطاء طبية أو ألسباب وراثية أو غَتىا (االصلاب) لتقوـ بالتكفل دبثل ىؤالء األطفاؿ ومنحهم الرعاية
االجتماعية و ا لنفسية و الصحية..و تلبية احتياجاهتم و تنشئتهم تنشئة سليمة  ،حىت يصبحوا أفرادا قادرين على
ربمل ادلسؤولية إالّ أ ّف ىؤالء األطفاؿ ىم كغَتىم من األفراد إذ تتعاقب عليهم مراحل النمو لتصل هبم اىل مرحلة
ادلراىقة وىي أخطر و أحرج فًتة يف حياة الفرد  ،لكنهم سيعيشوهنا داخل أسر غَت أسرىم احلقيقية  ،وعليو تسعى
مداخلتنا اىل االجابة على التساؤلُت التاليُت  :ما ىو واقع التكفل بادلراىقة االثٌت داخل االسرة البديلة ؟ وما ىي
احتياجات ىؤالء ادلراىقات داخل ىتو األسر؟
أىداف الدراسة:
 -1التعرؼ على واقع التكفل بادلراىقة (االنثى) داخل االسرة البديلة.
 -2التعرؼ على نوع الكفالة اليت تق ّدمها األسرة البديلة للمراىقة رلهولة النسب.
 -3تسليط الضوء على االسباب اليت دعت األسرة البديلة للتكفل هبذا الطفل.
 -4معرفة احتياجات ىؤالء ادلراىقات داخل األسر البديلة.
أىمية الدراسة :

 يستفيد من ىذه الدراسة ادلهتموف و الدارسوف و ادلؤسسات و االسر اليت تعٍت برعاية ىؤالء االطفاؿ. ربسيس العائبلت اليت تكفل ىؤالء األطفاؿ بأىم احتياجاهتم خاصة يف مرحلة ادلراىقة. -الضبط االجرائي لمفاىيم الدراسة:

التكفل :ادلقصود هبا يف ىذه الدراسة كفالة عائلة متكونة من زوجُت عقيمُت لفتاة رلهولة النسب منذ كاف عمرىا
 3أشهر بطرؽ قانونية ،حيث أصبحا دبثابة الوالدين البديلُت و يقوماف بتلبية كل احتياجاهتا ادلادية و ادلعنوية.
المراىقة (االنثى) مجهولة النسب  :يف ىذه الدراسة ىي (احلالة) البنت اليت تبلغ  15سنة و تدرس يف السنة الرابعة
متوسط وال تعرؼ من علا والديها احلقيقيُت و اليت ًبّ التخلي عنها بًتكها يف ادلستشفى
و اًب إيداعها يف مؤسسات الرعاية اخلاصة  ،وىي يف سن صغَت جدا (منذ الوالدة) وىي مكفولة حاليا داخل
أسرة غَت أسرهتا احلقيقية  ،وقد وصلت حاليا مرحلة ادلراىقة  ،وقد ًب تبليغها بأ ّهنا مكفولة  ،من طرؼ االسرة
الكفيلة حب ّد ذاهتا .

االسرة البديلة  :ىي أسرة تتكوف من زوج و زوجة يقوماف برعاية طفلة مراىقة و تربيتها بعيدا عن أسرهتا احلقيقية ،
وىي رعاية اجتماعية تعويضية ربل زلل الوالدين الطبيعيُت يف حالة عدـ وجودعلا أو عند مواجهتهما لظروؼ
صعبة ربوؿ دوف القياـ بدورعلا.
الدراسات السابقة :

اف الدراسات حوؿ االسر البديلة و رلهويل النسب تعترب من الدراسات اذلامة يف ميداف العلوـ االجتماعية  ،حيث
تعددت األحباث عن ىذه الظاىرة  ،و من ىنا ضلاوؿ عرض أىم الدراسات اليت تناولت مشكلة رلهويل النسب
داخل االسر البديلة.
دراسة فضل اهلل( )1998بعنوان  :دور االم البديلة في تنشئة الطفل المحروم (دراسة تطبيقية في قرية
االطفال السودانية( )sosوىدفت الدراسة اىل معرفة دور االـ البديلة وىل ىو يقارب دور االـ الطبيعية ومعرفة
بعض ادلشاكل اليت يعاين منها الطفل  ،وأسلوب التنشئة اخلاطئة و السليمة وىل يؤثراف يف سلوؾ الطفل ؟ حيث
توصلت نتائج الدراسة أف دور االـ البديلة يقارب دور االـ الطبيعية دلا تقوـ بو من رعاية و تربية واىتماـ باألطفاؿ
وأف اسلوب الًتبية اخلاطئة و السليمة يؤثراف على سلوؾ الطفل مستقببل وإف انغبلؽ األطفاؿ داخل القرية وعدـ
اختبلطهم باألطفاؿ اآلخرين يسبب ذلم اخلوؼ و القلق وعدـ االحساس باألماف أي أ ّف ىناؾ بعض ادلشاكل
النفسية اليت يعاين منها ىؤالء األطفاؿ .
دراسة جميل شفيق أحمد :حيث قاـ الباحث هبذه الدراسة عاـ  1986وىدفت الدراسة اىل معرفة بعض
ادلشكبلت النفسية و االجتماعية لؤلطفاؿ رلهويل النسب لدى االسر البديلة وادلؤسسات االيوائية من خبلؿ
التعرؼ على مساهتم داخل النظامُت وىي دراسة ميدانية أجريت على رلموعة من ( )60طفل و طفلة رلهويل
النسب ادلودعُت يف ادلؤسسات االيوائية و األسر البديلة يف الفئة العمرية اليت تًتاوح مابُت ( 12-9عاـ) وىي
مرحلة الطفولة ادلتأخرة ومن اىم النتائج اليت أوضحتها ىذه الدراسة مايلي:

 أ ّف السمات ادلميزة للمودعُت يف ادلؤسسات االيوائية ىي الشعور باإلٍب و اخلجل و االنطواءو التوتر.

و اخلياؿ

 -اطلفاض و اعلاؿ يف مستوى الرعاية شلا يؤدي اىل تكوين مسات شخصية سلبية وسوء توافق ذلؤالء األطفاؿ

داخل ادلؤسسات االيوائية.

ثانيا  :االطار النظري للدراسة:

أوال /التكفل
تدؿ على الرعاية و الزعامة  ،و الكفل ىو احلمل
 -1مفهوم الكفالة  :إذا رجعنا اىل تعريف الكفالة يف اللغة فإ ّهنا ّ
،ويقاؿ ويقاؿ زعيم القوـ أي راعيهم و القائم بأعماذلم وشلثلهم ولذلك يقوؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي " وأنا بو
زعيم " (سورة يوسف )72-أي و أنا بو كفيل.
ففي القانوف ادلدين :ىو عقد يكفل دبقتضاه شخص تنفيذ التزاـ و يتعهد للدائن بأف يفي هبذا االلتزاـ اذ مل يفي
بو ادلدين نفسو(ادلادة  644قانوف ادلدين اجلزائري).
ونعٍت بو يف قانوف االسرة و ىو ما يهمنا  :التزاـ على وجو التربع بالقياـ بولد قاصر من نفقتو و تربيتو و رعايتو
قياـ األب بابنو وتتم بعقد شرعي (ادلادة  -116القانوف اجلزائري  ،اجلريدة الرمسية)1992
 -2أسباب و شروط التكفل:

أ -االسباب  :ومن بُت ىذه االسباب نذكر
العقم  :ىناؾ حاالت تتصل بالعقم النهائي ،أي االزواج الذين مل يسبق ذلم االصلاب نتيجة ألسباب مرضية أو
وراثية  ،وىناؾ حاالت تتصل بالعقم الثانوي أي تصاب ادلرأة أو الرجل حبالة عقم عقب مرض أو عملية جراحية
 ،ومل يعد باستطاعة أحدىم االصلاب.
جنس الطفل  :إ ّف هلل يف خلقو شؤوف فمنهم من منحو اهلل نعمة األطفاؿ وكانوا كلهم من جنس واحد فمثبل
عائلة أفرادىا ذكور ترغب يف بنت ألجل التوازف اجلنسي للعائلة  ،والعكس صحيح.ويف ىذه احلالة قلما توافق
ادلديرية على منح عقد الكفالة.
البر و االحسان  :نادرا ما تكوف طلبات من ذوي الرب و االحساف  ،وادلوافقة تكوف حسب الشروط ادلوافِقة

للطلب.
ب -الشروط  :يف نصوص قانوف األسرة  116وما بعدىا ومن جهتها عملت مديرية النشاط االجتماعي
جاىدة من أجل ربقيق كل الظروؼ ادلناسبة للحفاظ على التوازف االجتماعي ومحاية الطفل من الضياع و التشرد
 ،ومن أىم الشروط اليت سطرهتا ادلديرية ما يلي:
 أن يكون الشخص عاقال :إذ ال ؽلكن شرعا وال قانونا إسناد الكفالة اىل رلنوف أو ادلعتوه. -أن يكون قادرا :ونعٍت بالقدرة ىنا القدرة ادلادية و اجلسمانية.

 أن يكون الكافل بالغا :فيعترب عامل السن عامبل مهما إذ البد من أف يكوف الزوجاف قادراف على ربملادلسؤولية  ،حيث يشًتط أف يكوف الرجل أقل من  60سنة و ال تتجاوز ادلرأة  45سنة.
 -بنية العائلة  :من الضروري وجود األب و األـ حىت يًتىب الطفل بُت أحضاف أسرة متكاملة كونو زلروـ من

الوالدين  ،و بالتايل ترفض ملفات األرامل و ادلطلقات.

 المستوى االقتصادي و االجتماعي :غلب على الكافبلف أف يكونا قادرين على تلبية حاجيات الطفل ادلاديةو ادلعنوية  ،األكل  ،و اللباس  ،النظافة..وكل عوامل النمو احلي السليم اليت غلب أف تتوفر يف األسرة.

 أن يكون الكافل أمينا  :ونعٍت بذلك أف يكوف الكافل أمينا على ادلكفوؿ يف خلقو و سلوكو وكذا يف رعايةو الطفولة
مصاحلو لذلك يطلب يف ادللف االداري شهادة سوابق عدلية( .مكتب ادلساعدات االجتماعية
ادلسعفة)
ثانيا /المراىقة
 -1مفهوم المراىقة  :ادلراىقة من الفعل راىق  ،وتعٍت االقًتاب و الدنو من احللم.
وتعرؼ ادلراىقة على ّأهنا فًتة احلياة الواقعية بُت البلوغ و النضج و تتميّز بتغَتات جسمية و نفسية ملحوظة
اجملردة حبيث يصبح ىناؾ اىتماـ بادلظهر و الدين ( .العيساوي عبد
،كاحلساسية الزائدة و الوقوع على القيم ّ
الرمحاف  2002،ص)36

وكذلك يرى "لوىاؿ" أف ادلراىقة ىي مرحلة جديدة لعملية التحرر الذاٌب من سلتلف أكاؿ التبعية  ،أذ تتضمن
البحث عن االستقبلؿ الوجداين و االجتماعي و االقتصادي( .شرادي نادية ، 2000،ص ص) 239،240
وجل فيو لتحقيق مطالبو و رغباتو ومن
 -2حاجات المراىق  :احلاجة أمر فطري يف االنساف أودعها اهلل ّ
عز ّ
اجل أف ػلقق توازنو النفسي و االجتماعي  ،وػلقق لنفسو مكانة وسط مجاعتو  ،يف الوقت نفسو تعترب احلاجة قوة
دافعة تدفع الفرد للعمل و اجلهد و النشاط وبذؿ اجلهد  ،وعدـ اشباعها يوقع الفرد يف العديد من ادلشاكل  ،ودلا
كانت احلاجة زبتلف باختبلؼ ادلراحل العمرية فإف مرحلة ادلراىقة حاجات ؽلكن أف توضح بعضها فيما يلي:
 -1-2الحاجة الى التقدير و المكانة االجتماعية  :فادلراىق يريد أف يكوف شخصا ىاما يف مجاعتو

و أف يعًتؼ

بو كشخص ذا قيمة  ،إذ يتوؽ اىل أف تكوف لو مكانة بُت الراشدين وأف يتخلى عن موضعو كطفل  ،وليس غريبا
أف ترى أف ادلراىق يقوـ بتقليد الراشدين متبعا طرائقهم وأساليبهم (فاخر عقلة  ،1997 ،ص) 38
 -2-2الحاجة الى النمو العقلي و االبتكار  :وتتضمن احلاجة على االبتكار و توسيع القاعدة الفكرية

و

السلوؾ وكذا ربصيل احلقائق وربليلها و تفسَتىا  ،وهبذا يصبح ادلراىق حباجة كبَتة على اخلربات اجلديدة و
ادلتنوعة فيصبح حباجة اىل إشباع الذات عن طريق العمل و النجاح و التّقدـ الدراسي  ،ويتم ىذا عن طريق اشباع
حاجاتو اىل التعبَت عن النفس و احلاجة اىل ادلعلومات و الًتكيز  ،وظلو القدرات ادلعرفية.

 -3-2الحاجة الى التفكير و استفسار الحقائق  :ففي ىذه الفًتة تزداد حاجة ادلراىق اىل التفكَت

و

االستفسار عن احلقائق  ،فيميل ادلراىق اىل التأمل و النظر يف الكائنات من حولو و مجيع الظواىر االجتماعية
احمليطة و اليت تستدعي اىتمامو و تكثر تساؤالتو و استفساراتو عن بعض القضايا اليت يستعص عليو فهمها حينما
يطيل التفكَت فيها،ويف نفس الوقت يريد اجابات عنها  ،لذلك من واجب األسرة تلبية ىذه احلاجة و ذلك من
أجل أف تنمي تفكَته بطريقة سليمة( .فاخر عاقل،1997،ص )38
 -4-2الحاجة الى االستقاللية  :يعمل ادلراىق على التخلص من قيود األىل و االعتماد على النفس وىذا ما نراه
أو نبلحظو عندما يريد و يطلب غرفة خاصة بو دوف أف يشارؾ أحد  ،كما صلده كذلك يكره زيارة والديو لو يف
ألهنا دليل على الوصاية عليو وػلرص على أف ال يظهر تعلقو الشديد بأسرتو و اعتماده عليها  ،فادلراىق
ادلدرسة ّ
ػلتاج غي ىذه ادلرحلة اىل استقرار العاطفي و ادلادي  ،و االعتماد على النفس يف ازباذ القرارات اليت تتعلق بو،
وذلك نتيجة التساع عادلو و خرباتو و ذباربو و تعدد أصدقائو( .بلحاج فروجة  ، 2011،ص )164
ثالثا  /األسرة البديلة:
 -1مفهوم االسرة البديلة :ىي مجاعة اجتماعية يتك ّوف بنائها من زوج و زوجة و أوالد أحيانا  ،وذلا مواردىا
ادلالية اخلاصة و نشاطها العادي  ،و تعيش حياهتا يف ايطار اجملتمع األكرب  ،وذلا دورىا فيو كغَتىا من األسر كما
أف ذلا وظيفة اجتماعية يف احلياة العامة  ،و وقع عليها اختيار للقياـ برعاية طفل من غَت أبنائها مع توافر شروط
الصبلحية ذلذه الرعاية فيها (،سعداف  )1980ويقصد هبا تلك األسرة اليت ال ينتمي اليها الطفل بيولوجيا ،
بأهنا رعاية
ولكنو يعيش يف كنفها و ال ػلمل امسها فيكوف مكفوال وؽلكن ربديد مفهوـ الرعاية االسرية البديلة ّ
تعويضية تقوـ هبا أسرة أخرى ربل زلل الوالدين اليولوجيُت للطفل  ،وتكوف ىي ادلسئولة عن تنشئة الطفل و رعايتو
رعاية متكاملة.
وعادة ما يكوف ىناؾ متابعة و إشراؼ على األسر البديلة من قبل اجلهة احلكومية ادلعنية بتلك الفئة من األطفاؿ
التكيف و االندماج االجتماعي جملهويل النسب( .ادلربوؾ زلمد بوحونيش  ، 2011،ص)190
 -2نظام األسرة البديلة  :وىو نظاـ أخر من نظم الرعاية البديلة.
وىو رعاية الطفل يف أسرة غَت أسرتو الطبيعية وىو شكل رعاية و تربية األطفاؿ األيتاـ او رلهويل الوالدين أو
األطفاؿ الذين يتعذر على ابائهم رعايتهم بسبب ادلرض أو االحتجاز يف السجن  ،وقد ظهر ىذا النمط بدال من
تنشئة الطفل يف مؤسسات ايوائية تنعكس على حياتو يف ادلستقبل ومن األساسيات للعمل يف رلاؿ الرعاية ىي
معايَت اختيار األسرة اليت سوؼ تقوـ برعاية الطفل و تربيتو سواء كاف فًتة قصَت أو طويلة و تقدمي ادلتابعة ادلستمرة
للطفل و األسرة( .السدحاف عبد اهلل )1999،

ثالثا  :االجراءات المنهجية للدراسة.
 .1منهج الدراسة
بناء على طبيعة البحث اتبعنا ادلنهج اإلكلينيكي حيث يقوـ على دراسة الفرد ربت ظل إشكالية
تستدعي التفسَت  ،و يعرؼ ىذا ادلنهج على أنو الطريقة اليت تعٍت بالًتكيز على الفردية اليت سبثل الظاىرة ادلراد
دراستها حيث يقوـ الباحث باستخداـ أدوات البحث النفسي ادلختلفة  ،واليت سبكنو من دراسة احلالة دراسة
شاملة  ،ومعمقة حىت يصل اىل فهم العوامل العميقة يف شخصية ادلبحوث واليت تأثرت بالظاىرة موضوع
الدراسة أو أثرت فيها ( .فرج عبد القادر طو  ،2000،ص) 91
 1.1دراسة الحالة
اعتمدنا على دراسة احلالة كتقنية من تقنيات ادلنهج العيادي حيث تعترب ىذه األخَتة  ،الوعاء الذي ينظم و
يقيم فيو اإلكلينيكي كل ادلعلومات والنتائج اليت ربصل عليها من العميل  ،وذلك بواسطة ادلبلحظة وادلقابلة ،
باإلضافة إىل التاريخ االجتماعي  ،والفحوصات الطبية  ،واالختبارات السيكولوجية ( لويس كامل مليكة
 )1992،و ىذا ما يتناسب ونوعية الدراسة اليت سنقوـ هبا وكذا طبيعة حالة الدراسة وحساسية مرحلة ادلراىقة.
 -2حالة الدراسة:
تكونت حالة الدراسة من مراىقة أنثى مكفولة داخل أسرة بديلة ( ًب ضمها دبقتضى كفالة عن طريق احملكمة ،
وبطلب من ىذه األسر  ،و يبلغ عمرىا ( 15سنة) وىي شلن ػلملوف اللقب العائلي لؤلسرة الكفيلة ( بدوف
اسم ثبلثي الذي تتميز بو فئة رلهويل االبوين).
 -3أدوات الدراسة:
 -1-3المقابلة نصف الموجهة  :وىي حوار يتم بُت القائم بادلقابلة وبُت شخص أو رلموعة أشخاص هبدؼ
احلصوؿ على معلومات حوؿ موضوع معُت  ،تتعلق خاصة باآلراء و االذباىات أو السلوكات أو ادلعلومات أو
الشهادات  ،ويطلق عليها التحقيق بواسطة ادلقابلة فهي عبارة عن أسئلة زلضرة سلفا مع احتفاظ الباحث حبقو يف
طرح أسئلة من حُت ألخر دوف خروجو عن ادلوضوع  ،ومن ادلتفق عليو أف تكوف مشاركة ادلستجوبُت إرادية وأف
أجوبتهم زلاطة بالسر ادلهٍت.
 -2-3الوثائق و السجالت االدارية  :تعترب إحدى أدوات مجع ادلعلومات  ،وفيها يرجع الباحث اىل مجع
فإما أف تكوف البيانات اجملمعة من الوثائق
البيانات حوؿ ادلوضوع أو فقط بعض احملاور من الوثائق و السجبلت ّ ،
و السجبلت االدراية بيانات تكميلية لبلستمارة و ادلقابلة و ادلبلحظة أو لبعضهم فقط ووظيفتها تكميلية يف
التحليل و التفسَت( زرواٌب رشيد ، 2008،ص)223

رابعا :تقديم الحالة:
الحالة  :أ  .الجنس  :أنثى  .السن  15 :سنة.
المستوى الدراسي  :الرابعة متوسط.
الحالة االجتماعية  :رلهولة النسب (غَت شرعية)
الظروؼ ادلعيشية للحالة  :فتاة مراىقة رلهولة األبوين  ،تعيش لدى أسرة بديلة تكفلت هبا منذ مخسة عشر يوما
من الوالدة ً ،ب أخذىا من مركز الطفولة ادلسعفة  ،و كفلت قضائيا لدى األسرة البديلة وذلك لعدـ إصلاهبم أبناء
 ،فكانت احلالة(أ) ىي أىم أفراد العائلة  ،ويعاملها الوالدين الكفيلُت أحسن معاملة ػ سبيّزت بالدالؿ الزائد و توفَت

كل ما يلزمها حبكم أف احلالة ادلادية جيدة لؤلسرة البديلة هبا  ،وقد منحت اللقب العائلي للتخلص من مشكل
االسم الثبلثي .

احلالة (أ) مازالت تزاوؿ دراستها ،فهي تدرس يف السنة الرابعة متوسط أي أ ّهنا مقبلة على شهادة التعليم ادلتوسط
( ) BEMنتائجها الدراسية متوسطة  ،وذلك بسبب تفكَتىا يف حقيقة والديها  ،على الرغم من مساعدة والدهتا
الكفيلة ذلا كوهنا كانت استاذة يف مادة اللغة االصلليزية ،غَت أف موضوع نسبها غلب على ساحة تفكَتىا و
إدراكها للمحيط الذي تعيشو .
ملخص المقابلة مع االم البديلة:
سبت ادلقابلة مع االـ البديلة للحالة(أ) يف ظروؼ ىادئة  ،حيث سارت بشكل جيّد ،فقد كانت أـ احلالة متجاوبة
كثَتا معنا  ،فقد أجابت عن كل االسئلة اليت طرحتها الباحثة  ،حبيث ٌم ٍهد ذلا بادلوضوع من طرؼ األخصائية

النفسانية بادلركز ،شلا زاد االمر إعانة  ،حيث سبحورت أسئلة ادلقابلة عن واقع التكفل النفسي  ،و االجتماعي و
عربت االـ عن
الًتبوي للبنت ادلتكفل هبا داخل االسرة  ،وعن السبب الذي دفع باألسرة ذلذا التكفل  ،حيث ّ
ألهنا تراىا كل شيء يف حياهتا  ،كما
صلبها  ،ذلك ّ
حبها الفياض و خوفها البل متناىي إلبنتها كما لو ّأهنا من ُ

أبدت االـ حرصها على ابنتها يف اجملاؿ الدراسي و الرغبة يف تفوقها كوف االـ كانت أستاذة اللغة االصلليزية ،
وتقاعدت بسبب رعايتها إل بنتها وتوفَت ذلا كل متطلباهتا يف حُت أهنا عربت االـ عن حصرهتا على تدىور
نتائجها الدراسي اضافة اىل ذلك فقد تكلّمت االـ طويبل عن دالؿ الزائد للبنت من طرؼ والدىا  ،حيث أف
أي شيء تقوـ بو البنت ترجعو اىل معاملة االب ذلا.

تحليل المقابلة مع االم البديلة:

من خبلؿ اجراء ادلقابلة النصف موجهة مع أـ احلالة (آ) كانت اجاباهتا تتسم باجلدية و الوضوح وعدـ الغش ،
وقد أجابت عن كل أسئلة ادلقابلة باىتماـ حيث سألناىا عن سبب التكفل بالبنت ،حيث أبدت األـ نوع من
التحصر و الرضى عن مشيئة اهلل يف رزقو  ،وقد أجابت يف قوذلا " :ىو ربي سبحانو  ،ما رزقنيش باألوالد رغم
ُ

ولمدة طويلة وأنا نداوي  ،ما كتبش ربي" كما صرحت األـ عن عمر البنت عند
اني داويت حتان عييت ُ
استبلمها فأجابت بػ ":خمسة عشر يوم"  ،كما مل ذبد األـ مشكلة مع أفراد العائلة و الآلخرين من حيث
تقبلهم بفكرة التكفل بالبنت  ،حيث أجابت يف السؤاؿ التايل :يف بادئ االمر كيف كنت ذبيبُت عن أسئلة الناس
قائلة ":اا عادي  parce queالعايلة و المقربين كلهم علبالهم بالوضعية " كما
حوؿ البنت ،فأجابت ً
عربت االـ عن حبها و مشاعرىا اذباه البنت وذلك من خبلؿ اجابتها عن السؤاؿ :رببينها ،وىل كنت تعربين عن

حبك ذلا و كيف ذلك؟ بااالجابة " :ىيو ،نعبرلها  ،ونقولها نحبك ونتي كلش في حياتنا وما نحرمها من حتى

حاجة أي حاجة تطلبها نديرىالها" األـ كاف يبدو عليها الشفقة و احلَتة عن حقيقة نسب ابنتها وىذا ما ظهر
أثناء اجابتها عن سؤاؿ :وىل تعرؼ ابنتك حقيقة نسبها بػػ ":ال  ،بصح راىي ُمصرة تعرف ألمها وخوتها ،
عربت االـ عن حصرهتا للواقع
وحنا واعدينها نحوسولها عليهم  ،يعني بعد ما تدي  "BFMيف حُت قد ّ
الدراسي للبنت و تدىورىا يف نتائجها ادلدرسية حيث عندما سألناىا عن كيف ىي نتائجها الدراسية (يف ادلرحلة

االبتدائية و ادلتوسطة) أجابت.. " :ممم في المرحلة االبتدائية كانت دايما من األوائل  ،معدالتها ديما بين
 8و  9من  10وفي المتوسطة  ،في السنة أولى و الثانية معدالتها 15و ّ ، 16أما ىذي العوام نتاع الثالثة

و الرابعة  ،طاحت والت تجيبلي بين 14و  ، 12كيما ىذا العام زعمة  ، BEMجابتلي  ،12وكي
غاضني الخال و بكيت و قلتلها عاله أبنتي؟ والت ىي تسكت فيا ،وتقولي ماما واهلل نوعدك في الفصل

الجاي ندير المستحيل و نجيبلك "14
كما أظهر كذلك االـ ِحرصها الشديد للنتائج الدراسية للبنت مع خيبة أمل وىذا ما أجابت عنو عندما سألناىا
 :عند حصوذلا على نتائج دراسية مرضية  ،ىل كنت تعربين عن فرحتك حلصوذلا على ىذا التفوؽ او النتيجة
فردت قائلة  ":أكيييد كنت نفرح ياسر  parce queأنا حريصة بزااف على قرايتها وأكثر منها  ،بصح
ّ
مؤخرا اا دىور مستواىا خالص" يف حُت قد عربت االـ عن اىتمامها بالبنت أثناء مرضها بقوذلا " :ىيو نرقد

حذاىا "  ،وأبدت األـ خوفها الشديد على البنت يف حاؿ خروجها و تأخرىا عن العودة باجابتها عن السؤاؿ:
ىل زبافُت عند تأخرىا يف الرجوع اىل البيت بػ " :يا شومي نموت نحكيلك قصة  ،كيما وحد المرة أأ بعثتها لـ

 ، alimentationمقابلنا وكي جات ىابطة تالقات صحبتها رايحة تشري البيتزا  ،و البيتزيريا شوية
بعيدة  ،راحت معاىا وطولت  ،وىو الحانوت أصال غير حذاني وىي قعدت قريب ساعة  ،وليت أنا واقفة

في البالكون نبكي خفت عليها قلت ىذا كاش من خطفها وال حاجة ،وكي جات شفتني نبكي والت تبكي

معايا وقاتلي واهلل ياماما ماعدت نعاود ،الحق من ثمة خالص "  ،كما أظهرت األـ عقبلنيتها و ربفظها يف ما

زبتاره البنت يف رلاالت سلتلفة ألف األـ تتصف بصفة التدين و التحفظ حيث أجابتنا عند طرحنا للسؤاؿ التايل:

ىل تًتكينها على حريتها يف اختيار ما ترغب ( أكل  ،مبلبس  ،اختيار مكاف تريد اف تذىب اليو ..بػػ " :نخليها
 ،بصح في حدود المعقول ،كيما وحد المرة في عرس بنت عمها حبت تلبس القصير و تمكيي  ،ما
خليتهاشش ناضت تبكي و غضبت  ، "..وعربت االـ عن عدـ اآلماف يف حالة خروج البنت ألف البنت
حسب ما تقوؿ االـ اهنا ال مبالية و ربب التسلية و الضحك يف الطرقات و كأهنا طفلة صغَتة وعلى ىذا
األساس فقد أجابت يف السؤاؿ التايل  :ىل تشعرين بعدـ االماف إذا ذىبت اىل زيارة دوف ذىابك معها بػػ" :ىيو
 ،ماذابيا ما تروح لحتى بالصة إالّ ِرجلي مع ْرِجلها " وصرحت أيضا عن انزعاجها من تصرفات البنت و عدـ
اىتمامها وخاصة يف ىذه ادلرحلة (ادلراىقة) حيث قالت" :عادت تحب تلبس  ،تمكيي  ،كي نروحوا للسوق
تقولي ماما اشريلي الصبغة نصبغ شعري ،وزيد ،عادت تاكل بزاااف  ،وأنا ماذا بيا يعود لطاي نتاعها ملييح
 ،وما دايرتلها رجيم ونقولها ما تكليش ودايرتلها كونترول ونقولها نقصي الماكلة باه تعودي كيما فالنة
وفالنة  ،..وتغيرت من ناحية جذب االنتباه و الالمباالة  ،تخيلي أبسط االمور والت ما ديرىاش  ،قشها
تخليو كيما راىو عندىا الالمباالة ،قبل ما كانتش فيها  ،وال la chambreنتاعها تخليها بالسمانة كيما

راىي كون ما نٌد ٌخلش أنا ن َف َر ْزىالها " كما ترى األم بأنّها قد وفقت الى ح ّد ما في كسب ثقة ابنتها ،حيث

عندما سألناىا  :ىل تفتحُت معها مواضيع خاصة باإلناث ورباولُت كسب ثقتها و تقدمُت ذلا النصيحة أجابت:

" الحق ماكانتش فيا بصح من ىدرت مع  ، psychologueوليت نتحاور معاىا قُلت نصاحبها انا

خير من صحبتها  parce queصحبتها قادرة توجها للطريق الصحيح قادرة تعوجها باألخص ضركة مع
الفايس بوك  ،وما فايس بوك وعدت خايفتها ال تغلط غلطت أمها ..عُدت نتحاور معاىا وتحكيلي حتى
على وحد القصة ىكا نتاع واحد االنسان يعجبها في الحومة ثمة " ..وقد صرحت االـ بأ ّهنا ترى نفسها قد
تعبت يف تربية ابنتها من الناحية النفسية و الفكرية وذلك لوجود تناقض كبَت بُت ما كانت تتمناه األـ يف ابنتها

وما ىي عليو اآلف يف قوذلا عندما سألناىا  :ىل تشعرين أهنا أتعبتك يف تربيتها بإجابتها التالية " :ىيو ،تعبتني من
الناحية الفكرية وليت ديما نخمم فيها سما أن كنت نتمنى في حاجة وىي طلعتلي حاجة ،أنا متمنيتها

تعود طفلة متربية وعاقلة ،و calmeوتقرا كي نقولك تقرا يعني ( 16،17معدل) لقيتها كيما نقولو

شخصية طفولية  ،ماىيش جدية ماذا بيها غير ديما تضحك  ،ديما تتمسخر "..وعلى الرغم من ذلك فإف
األـ تُشعِر البنت بتقبُلهم ذلا و ىذا ما ظهر يف حب البنت ذلما  ،أما من ناحية الصعوبات اليت تعاين منها االـ
أثناء تربيتها للبنت فهي ذبيب عن السؤاؿ التايل  :واجهت صعوبات يف تربيتها ( فرط احلركة ،تدين تقدير الذات

 ،ضعف الثقة بالنفس ..بػ  " :ىيو  ،أن صراحة عادت مخوفتني  ،خاطر على واااه  ،عادت عايشة ياسر في
األحالم نروح  ، l'Angleterreنكمل قرايتي في  ، l'Angleterreمم سما ىذي من جيهة
ولكن مستواىا الدراسي ما يسمحش أنها تروح  ، l'Angleterreواه في تريماستر ىذي جابتلي 12

معدل  ،دىورت خالص في قرايتها  ،وماذا بيها غير في أحالم اليقظة  ،نروح ىكا ندير ىكا  ،نعود انسانة
مشهورة ىذي ىي"

ملخص المقابلة مع الحالة:
سبت ادلقابلة (أ) يف ظروؼ عادية  ،وسبت دبكتب االخصائية النفسية دبركز الطفولة ادلسعفة فاحلالة كانت تأٌب
بصفة دورية لؤلخصائية لطلب االستشارة و ادلساعدة منها ،حبيث أجابت احلالة(أ) على كل االسئلة اليت طرحت
عليها  ،وذباوبت مع الباحثة ،وكانت تبدو عليها الثقة بالنفس  ،وعربت عن طموحها العايل و البعيد ،و األسئلة
اليت كنا نطرحها على احلالة(أ) خبصوص االسرة البديلة وعن والديها البيولوجيُت فقد أجابت احلالة بنوع من عدـ
االىتماـ  ،وكانت اجابتها مباشرة عن األسئلة ادلوجهة اليها لكنها أظهرت نوع من التحفظ يف بعض االسئلة
بػ(نعم/ال) يف حُت أ ّهنا أظهرت شعورا اغلابيا اذباه صديقاهتا و اآلخرين أل ّهنا تعترب نفسها فردا نافعا يف اجملتمع وال

زبتلف عنهم  ،و لديها ثقة بالنفس عالية.
تحليل المقابلة مع الحالة:

من خبلؿ اجراء ادلقابلة النصف ادلوجهة مع احلالة (أ) كانت اجاباهتا تتسم باجلديّة والوضوح و التعاوف مع الباحثة
 ،وذلك ألف عبلقتها جيدة مع االخصائية النفسية بادلركز وأ ّف الباحثة (أحد صديقات االخصائية و تعمل مثلها)،
فاحلالة متقبلة ّأهنا رلهولة النسب وذلك دلعرفتها حقيقة األمر منذ سن مبكر وذلك يف سن السادسة من عمرىا
وىذا يرجع اىل دور الوالدين الكفيلُت ألهنما أخبارىا أف والديها احلقيقيُت قد توفيا  ،وىذا ما دفعهم لرعايتها و
التكفل هبا ،وظهر ذلك عند اجابتها عندما سألناىا عن ردة فعلها عندما ًبّ اخبارىا باحلقيقة فأجابت كما يلي:

" ...عادي ماكنتش  ،ماعنديش اشكال في الموضوع أأ ماجاتنيش حاجة عيب والاا عادي" فهي أصبحت
تفكر بعد ذلك بعدـ التخلي عن األسرة البديلة مهما حدث  ،وذلك لتوفَت ذلا احلب و احلناف و العطف منذ
حلظة التكفل هبا ،فهي أجابت عن سؤاؿ تعلق برغبتها يف أف تعيش مع والدهتا يف حاؿ االلتقاء هبا وطلبت منها

ذلك كمايلي ":مستحيل..ىنا خير ما نقدرش ننكر الجميل لي داروىولي و مربيني و محافظين عليا  ،ومن
باعد أأ نروح مع لي خالتني أأأ نروح معاىا ونكمل نعيش معاىا " و ّأما عن عبلقتها مع صديقاهتا و اآلخرين

فهم يعرفوف بأهنا (رلهولة النسب) فتعترب نفسها بنت عادية كما لو أهنا بنت شرعية  ،أالّ زلاولة بعض زميبلهتا

استفزازىا بادلوضوع وىذا يف اجابتها عندما سألناىا عن كيف ىي معاملة صديقاتك معك فأجابت  " :عادي
يسما ما احتقرونيش كي عٌدت كيما ىكا  ،عادوا نورمال جاتهم أنا طفلة من المجتمع نفسو  ،يعني

بوالديها وال بال والديها قاعدة صحبتهم  ،بصح كاين طفلة ىكا ..زوج وال تالثة شوية سما بداو يسمطوا

عربت احلالة عن ّأهنا أفضل من صديقاهتا بكثَت وذلك حلسن معاملة والديها ذلا وىذا ما ظهر يف
فيها " كما ّ
بردىا  " :ىيو..بألف مرة  ،في معاملة الوالدين أنا معاملة
اجابتها على السؤاؿ:ىل ترين بأنّك أفضل منهن؟ ّ
والديا معايا خير منهم  ،ىوما والديهم ما يتعاملوش معاىم كأنّهم كاين خلل ىكا ،كاين لي يضربوىم كاين
لي يعاقبوىم  ،بصح أنا خير منهم بياسر" ّأما عن الدراسة فًتى احلالة (أ) أف الدراسة ذلا أعلية كبَتة و أبدت

احلالة رغبتها يف النجاح غَت أ ّف موضوع نسبها أثر على ربصيلها الدراسي و ىذا ما ظهر يف اجابتها عند سؤاذلا

"ىي مهمة ،بصح انا مانيش عاطيتها قيمتها أأعارفة بعد ،
عن الدراسة ىل ىي مهمة بالنسبة لك؟ فأجابتَ :

ٌمعترفة بالذنب نتاعي  ،و السبب ىذا الموضوع ساعات نخمم فيو ،قبل كنت علبالي بلي ماما وبابا بلي
ميتين  ،ضركة عرفت بلي راىم حيين ،شوية بدا تفكيري عندىم نخمم غير في ىذا الموضوع دىورت

قرايتي" كما عربت احلالة عن طموحها الكبَت وذلك عندما سألناىا سؤاؿ ٌحر دباذا تريد أف تضيف لنا احلالة (أ)
فأجابت :في مجال طموحي حابة نكمل قرايتي ندير ،حابة نقرا في لندن نكمل أأ ندير

la

 traductionمن باعد ندخل في مجال  ،youtoubسما ماعنديش أأ سما مانعرفش كيفاش

نضيف" وقد صرحت احلالة عن أف األسرة البديلة وفرت ذلا كل متطلباهتا حيث أجابت عن السؤاؿ :عندما
تريدين شيئا من مبلبس أو أكل أو ..شلن تطلبُت باالجابة" :نطلبها من عند ماما ومباعد نعاود نطلبها من عند

بابا  ،وال كي يكونوا قاعدين في زوج نطلبها منهم في زوج " و أضافت يف سؤاؿ أخر وىو :ىل ق ّدمت لك

االسرة البديلة كل ما تريدين فأجابت" :نعم كلش"
نتائج الدراسة :

نستنتج أف لؤلسرة البديلة دور ىاـ يف الرعاية و التكفل باألطفاؿ رلهويل النسب وخاصة يف توفَت
احتياجاهتم النفسية من عطف و حناف و ادلتطلبات الواجب توفرىا ألي طفل  ،لذلك من خبلؿ دراستنا احلالية

"دراسة حالة " توصلنا اىل أف فئة رلهويل النسب و ادلكفولُت يف أسر بديلة يستطيعوف العيش يف واقع مقبوؿ و

اغلايب من الناحية النفسية و الًتبوية و االجتماعية وكذا الصحية  ،إذ ا ما وجدو كل الظروؼ ادلناسبة ،خاصة يف
مرحلة ادلراىقة اليت سبتاز بالتغَتات اجلسدية ،النفسية ،العقلية
و االجتماعية ،إذ قد يتعرض ىذا ادلراىق رلهوؿ النسب إىل الدخوؿ يف دوامة من الصراعات
و األسئلة اليت ال غلد ذلا جوابا ،و بالتايل قد يتجو إىل طريق االضلراؼ أو االنتحار أو الدخوؿ يف أمراض
نفسية و عصبية ،ألنو يأس من ىذه احلياة اليت تركتو بدوف والدين ػلققاف لو احتياجاتو من احلب و احلناف و
الرعاية و األمن ،حيث ؽلثل الوالداف بالنسبة للطفل حياتو وظلوذجو األعلى وادلصدر األوؿ إلشباع حاجاتو
البيولوجية والنفسية واالجتماعية ،وعن طريق الوالدين ينشأ الطفل ويًتعرع ،ويكتسب أظلاط السلوؾ االجتماعي
ادلقبوؿ ،وإذا ما غاب ىذاف الوالداف أو أحدعلا عن حياة الطفل فإف ذلك يؤدي ببل شك إىل تصدع يف حياتو
وظلوه النفسي واالجتماعي السوي ،و بالتايل فالتكفل يف ىاتو .احلالة بو من طرؼ أسرة بديلة واعية دبسؤولياهتا
ضلو ىذه الفئة من األطفاؿ سوؼ ينقض نفسا بشرية
و فردا من أفراد اجملتمع من الضياع ،خاصة إدا قامت ىذه األسرة بإشباع رلموعة احلاجات النفسية و
االجتماعية اليت ػلتاج إليها من أجل ظلوه السوي و ربقيقو للتوافق النفسي و الصحة النفسية رغم أننا ال نستطيع
أف ننكر بأنو من خبلؿ ىذا التكفل قد تواجو الوالدين البديلُت صعوبات و مشكبلت ردبا تكوف أصعب لو كاف
ىذا الطفل من صلبهم ،و خاصة من ناحية احلساسية الزائدة ذلذه الفئة من األطفاؿ ،و شعورىم بالظلم و

احلرماف النفسي و بعدـ تقدير الذات ،والدونية خاصة أماـ رلتمع غَت متفهم و ال يرحم و ينظر إليهم على أهنم
سلطئوف أكثر من أهنم ضحايا ،ألف ىذا ادلوضوع يعترب طابو يف اجملتمع اجلزائري ،لذا على الوالدين البديلُت أف
يكونا صبورين و متفهمُت لنفسية ىذه الفئة من األطفاؿ و ىذا ال يتسٌت إالّ بتوفَت متابعة نفسية و جلسات
ارشادية لؤلسر البديلة و الطفل ادلكفوؿ بو.
اإلقتراحات:
وبعد اجراء الدراسة ادليدانية توصلت الباحثتاف اىل االقًتاحات اآلتية :
 -1ضرورة االلتزاـ بالوازع الديٍت و االدلاـ بو حىت يقل أو ينعدـ وجود ىذه الفئة من رلهويل النسب.
 -2غلب التمهيد للموضوع قبل إخبار األبناء حبقيقة نسبهم و أف يتم إخبارىم بأسلوب سليم و واضح و

دوف ذبريح.

 -3ضرورة ادلتابعة النفسية للطفل رلهوؿ الوالدين لدى االسر البديلة من قبل االخصائيُت ..

 -4أخذ الطفل رلهوؿ النسب من األسرة البديلة اليت يتضح أ ّهنا قد أعللت الطفل باإلساءة يف معاملتو

أو

تربيتو.
 -5عقد دورات تدريبية إرشادية لؤلسر البديلة يف كيفية التعامل مع ىاتو الفئة من األطفاؿ.
 -6ربسيس و توعية اجملتمع بأعلية التكفل هبذه الفئة من األطفاؿ و اعتبارىم ضحايا و ليسوا مسئولُت عن
وضعيتهم  ،و عدـ معايرهتم و وصمهم بسمات ربط من قيمتهم يف اجملتمع و تسبب ذلم اضطرابات نفسية
سلتلفة.
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المالحق:

المقابلة كما وردت مع الحالة:
س -منذ مىت و أنت تعرفُت بأنك مكفولة؟
ج -من يل كاف عندي  6سنوات.
ردت فعلك بعد معرفتك بأنّك مكفولة؟
س -ما ىي ّ

ج -عادي..ماكنتش ما عنديش اشكاؿ يف ىذا ادلوضوع آآ ماجاتنيش حاجة عيب وال اا عاي جدا نورماؿ.
س -ماذا تغَت بعد معرفتك احلقيقة بأنّك رلهولة النسب؟

ج -شلم كاين..قراييت بعد تغَتت عاد تفكَتي ياسر يف ىذا ادلوضوع خاصة كي كربت ن ٌقصت يف قراييت.
س -ىل تغَتت معاملة والديك الكفيلُت معك بعد ذلك؟

ج -الال قعدت كيما راىي.
س -ىل مازلت رببيهما؟
ج -اشلم

س -ىل فكرت يف البحث عن والديك احلقيقيُت؟

ج -ىيو راح ضلوس عليهم مزلت بعد  BEMضلوس.
س -ىل تعلم صديقاتك بأنّك مكفولة؟

ج -مم يل قراب ليا علباذلم.

س -كيف ىي معاملتهم معك؟

ج -عادي يسما ما حتقرونيش كي عٌدت كيما ىكا عادوا نورماؿ  ،جاهتم أنا طفلة من اجملتمع نفسو يعٍت
بوالديها وال ببل والديها قاعدة صحبتهم  ،بصح كاين طفلة ىكا ،زوج وال تبلثة شوية مسا بداو يسمطوا فيها.

س -ىل يزعجك قوذلن لك بأنّك رلهولة النسب؟

ج -ال تت

س -ىل ترين بأنّك أفضل منهن؟

ج -ىيو بألف مرة  ،يف معاملة الوالدين أنا معاملة والديا خَت منهم  ،علا والديهم ما يتعاملوش معاىم كأهنم
كاين خلل ىاكا  ،كاين يل يضربوىم  ،كاين يل يعاقبوىم  ،بصح أنا خَت منهم بياسر.
س -ىل حاولت معرفة والدتك وأين تسكن؟

ج -ضركة مزلت ما حاولتش.

س -ىل يعلم والديك الكفيلُت دبحاولتك البحث عن والديك احلقيقيُت؟

ج -علباذلم  ،علباذلم بابا يل معاوين يف ىذا الشي  ،بابا يل قايل بعد ما تدي  BEMضلوسوا عليهم.
س -كيف ىي معاملة األسرة معك؟

ج -ملييحة.
س -ما الذي يزعجك حاليا من االسرة البديلة؟
ج -مع بابا وماما ؟ وال مع األسرة بصيفة عامة ؟ االسرة بصفة عامة يعٍت أسرتنا الصغَتة وال يف العايلة كاملة ،
العايلة كامل ماعنديش اشكاؿ ماكانش مشكلة يف أسرتنا الصغَتة  ،أنا وماما ساعات ىكا نتقابضو على أتفو
األسباب  ،بصح ما كانش حاجة تزعجٍت فيهم.

س -ىل تدرسُت؟
ج -نعم.

س -كيف ىي نتائجك الدراسية؟
ج -ماىيش مليحة(...مع ابتسامة عريضة)
س -ىل الدراسة مهمة بالنسبة لك؟
ج -ىي مهمة بصح أنا مانيش عاطيتها قيمتها آآ عارفة بعد ،معًتفة بالذنب نتاعي ،و السبب ىذا ادلوضوع
ساعات طلمم فيو ،قبل كنت علبايل ماما وبابا عرفت بلي راىم حيُت شوية بدا تفكَتي عندىم طلمم غَت يف
ىذا ادلوضوع شوية دىورت قراييت.

س -ماذا تريدين أف تكوين يف ادلستقبل؟
ج -مانيش زلددة ،عندي زوج حوايج  ،حابة نكوف أأ  tranzliterأأ نتاع  traductionمطرمجة  ،وال
صحافية.

تنجح (اذلدؼ من صلاحك) ؟
س -دلاذا تريد أف ِ

نكوف شخصية لروحي وحىت واحد ػلتقرين  ،مسا كي نكرب تعود عندي شخصييت ،
ج -مم حابة ننجح باش ّ
وواحد ما ؼلَرج عليا كبلـ  ،ونعود عندي أعلية يف اجملتمع.
س -ىل يفرح والديك عند ربقيقك عبلمات مرضية؟

ج -شلم يفرحو بابا يعطيهايل دراىم ،وماما تعود ىذاؾ النهار ما نتقابضوش فيو ىهو
س -ىل يق ّدموف لك ادلساعدة يف دراستك ؟ من يساعدؾ إذف؟

ج -بابا  Noوماما . Oui
ِ
درست أو تدرسُت يف الدروس اخلصوصية( )les cour؟
س -ىل
ج -مم  ،كاين أنا يل حبيت ندير يف مواد قبل كنت أنا حابة  ،ومن باعد حبست  ،ومن باعد ماما زادت قاتلي
ديري.

س -من يسدد لك مبلغ الدروس اخلصوصية؟

ج -بابا.

س -ىل تشعرين بأنّك انسانة نافعة مثلك مثل اآلخرين؟

ج -ىيو.

س -ىل أنت راضية عن ما حققتو اآلف؟

ج -ال ..مزلت حابة نبذؿ رلهود كثر و مزلت حابة ضلقق نتائج أكثر من يل قبل.
س -ىل ترين بأنّك مساوية لآلخرين يف كل شيء؟

ج -ىيو.

س -ىل تشعرين بأنك ناجحة يف حياتك و قد حققت السعادة؟

ج -مزاؿ.
س_ دلااذ؟

ج -أنا سعادٌب كي نكمل قراييت وضلقق واش راه يف بايل.
س_ و ىو؟

ج -كي نكوف مرأة مشهورة يف رلاؿ الدراسة أو يف رلاؿ ..مثبل الطرمجة نعود مطرمجة ماىرة و و..
س -ىل والديك الكفيلُت كانا سببا سعادتك يف يوـ من األياـ؟
ج -مم.

س-مثبل؟

ج -عندي قداه من موقف ..دؽلا كانوا ىوما سبب سعادٌب ،ماشي مثبل يوـ من األياـ  ،كانو ىوما داؽلا  ،وال
ساعة ساعة ..كي تلقايٍت فرحانة راين ِ
بسبْتهم.
س -ىل سبنييت أف تلتقي بوالدتك احلقيقية؟

ج_ مم صح.

س -ماذا ستسألينها؟
ماعرؼ ،ماعنديش آآ كي نتبلقاىا نسقسيها وينهم خوٌب ،وعبلش دارت ىكا وعبلش آآ دارت الثقة يف الراجل
..يف الراجل يل خبلىا ربمل منو.
س -وىل طلبت منك اف تعيشي معها ىل ستفعلُت ذلك؟

مستحيل؟
س_ دلاذا؟
ج -ىنا خَت  ،ما نقدرش نٌنكر اجلميل يل دارىويل ومربيٍت وزلافظُت عليا ومن باعد آآ نروح مع يل خبلتٍت آآ
نروح معاىا ونكمل نعيش معاىا.
س -عند مرضك من يسهر جبانبك؟

ج -ماما

س -وماذا يقوموف لك ؟ وىل يذىبوف بك اىل الطبيب؟
ج -ماما ترقد حذايا وكل ربريكة تنوض معايا  ،ويديٍت بابا للطبيب
س -من يشًتي لك الدواء؟

ج -بابا

س -وعندما تريدين شيئا من مبلبس أو أكل أو  ....شلن تطلبُت ذلك؟
ج -نطلبها من عند ماما ومن باعد نعاود نطلبها من عند بابا ،وال كي يكونوا قاعدين يف زوج نطلبها منهم يف
زوج.
س -ىل ق ّدمت لك األسرة البديلة ما تريدين؟

ج -مم كلش.

س -من ىو ادلسئوؿ عن وضعك احلايل؟
ىي داؽلا تساعدين و و ..يف حوايج  ،ويف قراييت مثبل ىي يل داؽلا معايا وىي يل داؽلا واقفة معايا.
ج -أأ ماماَ ،
س -ىل تشعرين أف اجملتمع يتقبلك مثلما أنت؟

ج -مم

س -وىل تشعرين با ّف لك قيمة و احًتاـ بُت الناس؟

ج -مم.

س -واش ربيب ضيفيلنا يا(أ) ؟ أنا اليوـ راين يف ببلصة (ب) (ادلختصة النفسانية بادلركز) أي حاجة  ،مثبل
طموحاتك  ،أحبلمك كيما ربيب ؟؟؟
ج -يف رلاؿ طموحي  ،حابة نكمل قراييت ندير ،حابة نقرا يف لندف نكمل أأ ندير  la traductionمن
باعد ندخل يف رلاؿ  ،youtoubمسا ماعنديش أأ مسا مانعرفش كيفاش نضيف.
تتدخل االخصائية النفسية وتسأذلا :يف ادلستوى االجتماعي وشي احلاجة يل حابة ربقيقها ىذيك يف ادلستوى
الدراسي ويف ادلستوى االجتماعي؟

ج -طموحي يف ادلستوى االجتماعي ماشي كل واحد كيما نقوو فيا انا والاا؟ مايكونش يعٍت  ،ما ػلتقروش يل
عن دو حالة من ىذي احلاالت ما ػلتقروىش ،ما ػلشوىش بلي ىو يل دار الذنب يعٍت ىو ذنب والديو يديروه
فيو بلي نتا يل درتو ،ىو ما عندوش حىت أي ذنب بصح التهمات كامل ذبي ليو ىو.

