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م**كلثومة بوخلضراتي

عنماظظواػرمم،وماظدسارةماًػقةمبصػةمخاصةم،زاػرةماظدسارةمبصػةمساعةمتعّد
مظؾؿـاضشةماالجؿؿاسقة مطؿوضوع موررحفا مسـفا مايدؼث ماىؿقع مؼؿفـب م،اظيت
ومسؾىمم،اظضوءمسؾقفاطـريمعنموجودمػذهماظظاػرةميفماجملؿؿعمدونمتلؾقطمصؿواصلم

مادؿؿرارػا مدواصع مو موجودػا، ميفمم،أدؾاب ماالجؿؿاسقة ماظدرادات مضؾة مترجع و
محول ماظذيمحيؽممماىزائر ماجملؿؿع معن مإديمدبوفماظؾاحثمغػله ماٌوضوع ػذا

ذكصقامعنمخاللمػذامعامٌلـاهمم،سؾىمػذهماظظاػرةمباظرصضموماظؼؿعمبشؿىمأغواسه
ماظؾقلاغس معذطرة مإسداد مأثـاء مبه مضؿـا ماظذي ماٌقداغي ميفمم،اظؾقث مععـا وتواصل

مممسدادمرداظةماٌاجلؿري،محقثمحؽممسؾقـامعلؾؼامإلاظذيمضؿـامبهممياظؾقثماٌقداغ
أومم،ومدونمدابقمععرصةممبفؿؿـامطؾاحثماجؿؿاسيمبأغـامأصؾقـاممنارسماظدسارة

مبمأومعنمبعقدمبفا.عنمضرؼمسؾىماألضلمظـامسالضة

 اإلشكالية

وعنمعـطؾقمأنماجملؿؿعماىزائريماظذيمؼدؼنمأشؾؾقةمأصرادهمباظدؼنماإلدالعي،م
مؼؼؿعمػذهماظظاػرةمومحيرعفامإذمجاءميفماظؼرآنماظؽرؼم:

                                                                                                              
ماجؿؿاع،م * مسؾم مضلم مشرؼد، مد.ذيال مإذراف مهت ماٌعاصرة، ماىزائر مأغـروبوظوجقا ميف معاجلؿري رداظة

 .2005 غوضشتميفمذفرمجوان
 .CRASC  سقةموماظـؼاصقةموػراناحـةمدائؿةمباٌرطزماظورينمظؾؾقثميفماالغـروبوظوجقةماالجؿؿاب **
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"ومالمتؽرػوامصؿقاتؽممسؾىماظؾغاءمإنمأردنمهصـامظؿؾؿغوامسرضمايقاةماظدغقام
1"ورمرحقمومعنمؼؽرػفنمصإنماهللمبعدمأطراػنمشػ

مم2ومضاظتمأّغىمؼؽونمظيمشالممومملمميللينمبشرمومملمأطنمبغقا"
م.3"ؼامأختمػارونمعامطانمأبوكماعرأمدوءمومعامطاغتمأعكمبغقا"

ؼؤؼدمم،ويفماظوضتمغػلهمندماظؼاغونماىزائريميفمضلؿهماٌؿعؾقمباآلدابماظعاعة
ماظدسارة مزاػرة مسؾى محؽؿفا ميف ماإلدالعقة مغػفم،اظشرؼعة معا مخاللموذظك معن ؿه

م ماٌادة معن ماألودي مجاءمم333اظػؼرة ماآلدابمو مباغؿفاك ماظلادسماٌؿعؾؼة ماظؼلم عن
معن معاظقة مبغراعة مو مدـؿني مإدي مذفرؼن معن مبايؾس م"ؼعاضب إديمم500 صقفا:

عنمم339ومغػفؿهمأؼضامعنماٌادةم،م4طلمعنمارتؽبمصعالمزبالمبايقاء"دجم2000
ماألوديمع ماظػؼرة مو م)اظلادس( مغػسماظؼلم ماظلابعماًاصةمم348نماٌادة ماظؼلم عن
مبؿقرؼضماظؼصرمسؾىماظػلقموماظدسارةم.

دسارةمم،اظدسارةممماردةميفماجملؿؿعماىزائريمذؽؾنيمزبؿؾػنيمتأخذامذػ وعع
مٌؿاردؿفا مخاصة مبؿكصقصمعراطز مععاىؿفا ماظلؾطات مهاول بغرضمم،رمسقة
ممتارسمدرا مخػقة مدسارة مو مصققا، معراضؾؿفا مو مجغراصقا مسنممحصرػا مخؾلة و

تؿكذمأعاطنموممسؾىمرأدفاماظشررةميفماٌدنموماظدركميفماألرؼاف،م،عصاحلماٌراضؾة
متؿوصرمسؾىمسـصرماالبؿعادمسنماألغظار.طؿامزبؿؾػةمٌؿاردؿفام

م،هماظظاػرةمعنمجفةذهلمػذاماظؿـاضضماظذيمؼؿفلدميفمرصضمعؼوعاتماجملؿؿع
اؤالتماظيتمترعيمإديمصفممبؾورمظدؼـامذبؿوسةمعنماظؿلم،وموجودػامعنمجفةمأخرى

ماىزائري ماجملؿؿع ميف ماًػقة ماظدسارة متواجد مسنمم،أدؾاب ماالدؿػلار مطذا و
أدؾابمادؿؿرارػا،مومطقفمادؿطاستماظؿعاؼشمععماظؿغرياتماظيتمعلتمأطـرمعنم
علؿوىمخيصمايقاةماالجؿؿاسقة،مطذظكمعامػيماظؿؿـالتماظيتمهؿؾفاماٌوعس،م

مطاعرأةميفممرةمحولومػيماٌرأةماظيتممتارسماظدسا اظؿـشؽةماالجؿؿاسقة،موضعقؿفا
معامحاوظـامم؟اجملؿؿع،ماٌؽاغةماالجؿؿاسقةمظؾرجل،موممتـالتفامحولمجلدػا ػذا

اظؿوصلمإظقهمعنمخاللماظؾقثماٌقداغيماظذيماخرتغاموػرانمطؿقدانمظهمباسؿؾارغام
مغعقشميفمػذهماٌدؼـة.

                                                                                                              
 دورةماظـور.  33 اآلؼة  1
 دورةمعرؼم. 18 اآلؼة 2
 دورةمعرؼم. 27 اآلؼة 3
 .93.ص ،1991ضاغونماظعؼوباتماىزائري،ماظدؼوانماظورينمظألذغالماظرتبوؼة، 4
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ممومإجابةمسنمإذؽاظقةماظؾقثمضدعـامصرضقؿنيماثـؿني:
ممتلؽاممعاجملؿؿ مؼؾدي ماظعربقة، ماجملؿؿعات معن مسدد مشرار مسؾى اىزائري

جبؿؾةمدؾوطاتمؼعؿربػامتؼؾقدامؼصعبماظؿكػقفمعنمحدتهمأوماظؿكؾيمسـه،مومعنم
ماظوظد،مص5ػذهماظلؾوطاتمتػرضؿهمشاظؾاميفماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمبنيماألوالدموماظؾـات

قزؼوظوجقةماألوديمنماظـاحقةماظػ،محؿىمومػؿامعؼارغنيمعاظؾـتميفماظغاظبمأصضلمعن
م معؼارغةميظاتمصؼطمبعد مباٌوظودماظذطر ماظعارعة مطلمعـفؿا،مبدظقلماظػرحة والدة

إديمدـواتمعؿؼدعةمعنمسؿرػؿامماظؿػضقؾقةباٌوظودماألغـى،مومتؿواصلمػذهماظـظرةم
م ماظؾـت، معن مأحلن مؼؾؼى مالئؼة مبؿصرصاتمشري مضقاعه مرشم مصاظوظد مػذهمو تردخ

عمأشؾؾقةمأصرادماجملؿؿعمبفامؼالزمماٌرأةمسربمصريورتفامايقاتقةمّؾاظؿصوراتمومتش
مسؾقفا مؼؤثر معؾاذرةم6و مو مضوؼا ماظؿأثري مؼؽون مسـدعا ماظدسارة مسامل مإدي مصقوجففا ،

محيؽممسؾقفاماجملؿؿعمباظلؾؾقة.
ماٌؿ مباٌرأة ماالضؿصادؼة ماظؿؾعقة متدصع مأخرى مجفة مبعدموعن مزوجفا مإدي زوجة

االحؿػازمبلؽنماظزوجقةمبـاءمسؾىمضاغونماألدرةمبعضمعـقهمحقممووضوعماظطالقم
ماظـلاءماٌطؾؼاتمإديممماردةماظدسارة.

مظدرادةم ماألغلب مألغفا معقداغقة مأغـروبوظوجقة مدرادة مإلجراء معـا مرباوظة و
م ماظدسارة، ممياردن ماظالئي ماظـلاء مذبؿوسة معـل معغؾؼة اخرتغاممحقثذبؿوسة

ماٌػرداملومسات، عصطؾح:م ممـفن،ظؾؿعؾريمسمومس  و معنمصؼد مذبؿوسة ادؿعؿؾـا
ماظؿفرؼؾقة مظؾوضعقة ماألغلب مادؿفؾقـاػام7اظؿؼـقاتموجدغاػا مضد مو ماظيتمأعاعـا ،

ظـامعنماالدؿطالعماظلطقيماظعاممإديماظؿقؼققمباالدؿطالعماألوظيمظؾؿقدان،مثممهّو
مسؾىم ماٌؾقوثات، مسن ماظؾقث مسؿؾقة معع متوازؼا مسؿؾـا محقث ماٌعؿق، اٌقداغي

ماال مباالحؿؽاكماٌالحظةمو موطؾريةمحولماٌوضوعممماممسحمظـا دؿؿاعمظؽلمصغرية
محؿىم مأجلادػن محرطة ميف ماظؿؿعن مو مطالعفن مظطرؼؼة ماإلغصات مو باٌؾقوثات،
مؼؼرتبمعنمررؼؼؿفنم مأو مؼشؾه مإديمعا مايرطة مو ميفماظؽالم سباولمتغقريمررؼؼؿـا

                                                                                                              
5 Dr Duchesne, De la prostitution dans la ville d’Alger depuis la conquête, Paris, 1853, 

p.36. 
6 Extract from Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe II, Paris, Gallimard, 1947, Page 

numbers refer to flio edition.  
7 Bianquis-Gasser, Isabelle, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, 

sous la direction d’Alex Mucchielli, 2ème édition, Paris, 2004, p.180. 
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ماٌؾقوثا ماظضروريمعع مضؿانمايضور مو مطاعؾة، مممممتمبفدفمايصولمسؾىمثؼؿفن
م.8ومعالضاتفنمعؾاذرة،مومػذامعامؼصطؾحمسؾقهمباظؿوارؤماٌراضب

مباٌشارطة،م ماٌالحظة مهدؼدا مأو ماٌؾاذرة ماٌالحظة متؼـقة مطذظك ممممممادؿعؿؾـا
ميفمم مهلا متوصؾـا ماّظيت ماٌؿؼدعة ماظـلؾة مو مذيعـاػا ماّظيت ماٌعطقات مظـا معفدت و

نمعنمأربعنيمدؤاالمعػؿوحامؿؽّواظؾقث،مادؿعؿالمتؼـقةماٌؼابؾةمغصفماٌوجفة،مت
عؼلؿةمإديمثالثةمرباور،مؼؿعؾقماألولمبؽقػقةماظؿقاقماٌرأةمبعاملماظدسارةموخيصم
ماظـاظثمصقكصمتصوراتماٌوعسمظذاتفام مظؾؿوعلاتمأعا ممماظـاغيماٌؿارداتماظقوعقة

مومىلدػاموظؾؿفؿؿع.
ماي مدرادة متؼـقة ماٌؾقوثاتمأجرؼـا مضربمسؾى مسن مو مظؾؿعرفمأطـر ممممماالتمو
:م"إنمسومصضؾـامادؿعؿالماٌـفجماظوصػيماإلثـوشرايفماظذيمؼؼولمسـهمعاردالمعو

ماظوصػقةمجيبمأنمتؽونمعقـاضق ماإلثـوشراصقة متارخيقةممةاظطرؼؼة مو ماٌقـاق( معن مممم)
،مطؿام9ومإحصائقةمومروائقة،مومعنمػـامالمميؽنمظؾقدسمومالمظؾـظرؼةمأنمتؤثرمػـا"

اظؿطرقمإديمصضاءاتممماردةماظدسارةماًػقةمصقاوظـامسؾىممبدامظـامعنماظؿؼصريمسدم
مػذاماألداسمإجراءمدرادةمأغـروبوظوجقةمظـالثةممناذجمعـفا.

مسـاصر ماظؾقثماظعقـةمادؿغرقمذيع معن معفؿة مسؾىمم،عرحؾة حقثماسؿؿدغا
ودطاءمأشؾؾفممعنمربالتماألطلماظلرؼع،مومضاساتمايالضةمومتطؾبماالضرتابم

عنمداساتمععدودةمإديمأدابقعمعطوظة،محلبمطلمعؾقوثةماألولمعنماٌؾقوثاتم
سـاممتاعامحؿىمضؾلمأنمومػـاكمعنمابؿعدتمم،صفـاكمعنمضؾؾتمبوجودغامبلفوظة

م معفؿؿـا، مو معنمظقتعرفمػوؼؿـا معؿؼدعة معرحؾة ميف ماٌؾقوثاتمظدؼـا صلمذبؿوع
سـصرا،مظؽنمععمغفاؼةماظؿقؼققماٌقداغيمملمغؿؿؽنمعنماالحؿػازمم53اظؾقثمإديم

وىمبأربعنيمسـصرا،مومذظكمظؿغقريمسددمعنماٌؾقوثاتمعؽانمسؿؾفنموماسؿذارمد
م.سددمآخرمعـفنمسؾىمسدممعواصؾةماظؾقثمععـامدونمذطرماألدؾاب

مبنيمواٌؾقوثاتماألربعم دـةمأشؾؾفنمعنمذواتمم52-16نمأسؿارػنمترتاوحمعا
م 25اظـ مودم35إدي معن موػران مإدي ماظرؼفمضدعن معن مساظقة مبـلؾة مؼـقدرن طمدـة

أومذرضفامومعنماىـوبمبـلؾةمربدودةمظؾغاؼة،مأشؾؾفنمعطؾؼاتمم،شربفام،اظؾالد
مأراعل ماظػؼر مبلؾب ماظدسارة مبعامل ماظؿقؼن ممأو، ماظزوج ماظطالق،ممأووصاة ممممممبلؾب

                                                                                                              
8 Ibid, p. 67. 
9 Mauss, Marcel, Manuel d’ethnographie, édition Payot, 1947, p. 1. 
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م ماظعذرؼة مصؼدان ماالشؿصابمو مػي مو متأثريا مأدؾابمأضل مػـاك اهلروبمعنممأوو
 اٌـزل.م

ماٌ محقاة ميف ماظدسارة ممتـؾه مسؿا مررؼؼةمأعا مأغفا مإدي ماظدرادة وعلاتمصأذارت
ومإغفاماٌصدرماظوحقدمظؾؼوتمثاغقا،مم،اغؿؼاممعنماحملقطموماجملؿؿعمباظدرجةماألودي

م ماالدؿؿرارميفماًطقؽةموغلؾةمأضلمأنمطؿا مػـاكمعنمترىمبأغفا مضضاءمعـفا مممتراػا
مومضدرا.

امعقداغقا،معامومصقممؼؿعؾقممبؿقزاتماظعالضةماىـلقةمععماٌوعسمصؼدمتأطدمظدؼـ
مسؾىم متؿوصرن مبعضماظـلاء مأن ماظـػسماىـليمعن مسؾم ميف ماظؾاحـون مإظقه توصل

معامم،صػاتمرؾقعقة،مصقزؼوظوجقة مو ماظدسارة مغػلقةموعؾفنمجاػزاتمٌؿاردة و
ومػذامعامؼػلرهماظؾاحثمطوظنموؼؾلونمم،اظعواعلماًارجقةمإالمعـؾفاتمومعـريات
قانمحيؿؾهماإلغلانمععهم"ػيمأذؾهمبؽمحنيمؼؿقدثمسنماظغرؼزةماىـلقةمصقؼول:

،مصػيمدرادؿـامومجدغامأشؾؾقةماٌوعلاتمؼؿؿقزنم10أومؼػفؿهميفماظغاظب"مومالمؼعقه
مععظؿفنم مطذظك مصقفا، ماظؿقؽم معـفن ماظؽـريات مسؾى مؼصعب مجـلقة بشراػة

ـلقةمجزئقةمألغفنمالمتشعرنمباهلدوءماظـػليماٌػروضمحدوثهمسـدمؼشعرنمبؾذةمج
ماظؾاحثم ماظلويماّظذيمؼؼولمسـه إتؾاعمذيقعمعراحلماظلؾوكماىـليميفمذؽؾه
بوسؾيمؼادني:م"إنماإلرضاءماظؿاممظؾقاجةماىـلقةمظنمؼؽونمإالمباجؿؿاعماظشفوةم

م.11ومايبميفمآنمواحد"
ما مباظزبائنمضؾلماٌؿاردة مسنمسالضؿفن ىـلقة،مصانمععظؿفنمؼعؿؿدنمسؾىمو

،مبقـؿامتعؿؿدماٌوعلاتماألطـرمذؾابامومذياالمارةماظؼوادؼنميفماالتصالمباظزبونود
ماظذيمحيدثمبقـفؿام ماظؿواصل مو مباظزبون، ماالتصال ميف ماًاصة مإعؽاغاتفن سؾى
مػؿوعهم مواػل مؼرؼد مصاظزبون مصؼط، ماظؽالم مأجل معن مطالعا ماظغاظب ميف ممممممممؼؽون

ومػيمهرصمسؾىمأنمؼعودمإظقفامعنمجدؼدمومسؾىمطلؾهمطزبونمدائم،مممممومعشاطؾه
ميؾؽفاماٌلريمأوماظؼوادممم،ومععظممممارداتماظلؾوكماىـليمتؿمميفمبقوتمخاصة

ماظالئيم ماٌوعلات متػضل مو ماظودارة، مسؾى مؼعؿؿدن ماظالئي مظؾؿوعلات باظـلؾة
وميفممنمحقاةماظرتف،تؿصؾنمباظزبونمبأغػلفنممماردةماظدسارةميفماظػـادقمحبـامس

واظـؼة،مومصقؿامؼؿعؾقمبـظرةماظزبونمإظقفنمقوتفنماًاصةمظؿوصرمسـصريماألعنممب
                                                                                                              

وؼؾلون،مطوظن،مأصولماظداصعماىـلي،مترذيةمؼودفمذرورموممسريمطؿاب،معـشوراتمدارماألدب،م  10
 . 108.،مص1972 ،مبريوت،2ط.
 . 6.،مصادةميفماظدؼنموماىـسموماظصراعماظطؾؼياظـاظوثماحملرممدرؼادني،مبوسؾي،م 11
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بقـؿامتؾؿسمصقفامعوعلاتمأخرؼاتمم،ععظمماٌوعلاتمجيؿعنمسؾىمأغفامسادؼةإنمص
اإلحلاسمباظشػؼةمومالمتغقبمغظرةماالحؿؼارموماالزدراءمعنمطالممومتصرصاتمبعضم

ماظزبائن.
مخ متؾنيمعن محولمطؿا متػاؤظقة مغظرة ماٌوعلاتمحيؿؾن مأن مدائؿا ماظدرادة الل

عؽاغةماٌرأةميفماجملؿؿعماىزائريمعلؿؼؾال،مباظؼقاسمععماظشروعميفمتعدؼلمضاغونم
مسنم متعؾريماٌوعلات،مو مسؾىمحد مإنمزؾؿتماٌرأة ماظيتمدؾقمو ميفمعواده األدرة

ماحؿؼا مأطدن مإذ ماٌلؿوى مدون ماجؿؿاسي مذرؼك متصورػن ميف مصفو مظهماظرجل ممممممرػن
ومادؿقائفنمعـه،مغظرامظؿلؾطهمومزؾؿهمعنمجفةمومغظرامظؾعرفمواظؿؼاظقدماظلائدةم

وماظيتمجاءتمحلبماٌوعلاتمدائؿامًدعةماظرجلمومسدممععاضؾؿهمم،يفماجملؿؿع
ممممأومحؿىمعواجفؿهمبعقوبهمومأخطائه،مسؾىمسؽسماٌرأةماظيتمتؼقدػامػذهماظؿؼاظقدم

مباظض ومعؿىمحاوظتماظؿكػقفمعنمحدةمم،غطمواالخؿـاقوماألسرافمحؿىمتشعرػا
مدواصعفام مو مظؿربؼراتفا مؼلؿع مأن مضؾل ماٌلؾؼة ماألحؽام مسوضؾتمباظـظراتمو ذظك
ميفم ماظغزاظي مربؿد مو مأعني مضادم معن م"طل ماظلقد: مرضوان ماألدؿاذ مؼؼول حقث

ؼؿعاعالنمم،آخره،مؼرىمأنماظـصماإلدالعيم)اظؼرانموماظلـة(موماظؿارؼخماإلدالعي
ماٌر ماجؿؿاسقامعع مطائـا مباسؿؾارػا مو مطرمية، مو معصوغة مبشرؼة مذاتا مباسؿؾارػا أة

مواظواجؾات مايؼوق ميف مظؾرجل م"اظؿؼاظقدمم،علاوؼا ميف ماظعؾة مأن مؼرى مطالػؿا و
اظراطدة"ماظيتمدقطرتميفم"سصورماالسبطاط"مصادؿعؾدتماظرجلموماٌرأةمسؾىمحدم

مرأةميفمعوضعماظؿابعمعنمحقثمأرادتمأنمتضعماظرجلميفمعوضعماظلقدموماٌم،دواء
م.12وماظرضقق"

ممومغظرةماٌوعلاتمألجلادػنمسؿوعامشريمسادؼةمإذمجيعؾنمعـهمساعالمظؾؿػاخرم
مخاصةم مطؽل، ماجملؿؿع مو ماألدرة معن مظالغؿؼام مطودقؾة مؼلؿكدعـه مأو ماظغرور، مممو
ممومأنماظعذرؼةمأوماظؾؽارةمطؿامتصـػفامصارؿةماٌرغقلي:م"اظؾؽارةممتـلمطراعةماظرجلم

ماٌرأةمإالمودقطمؼدلمسؾىمرجوظةمومذفاعةمعنممومػي أطـرمذيءمضدمؼفزه،مومعا
موعنمدقؿزوجفا" أعامسنماألعراضماىـلقةمومإعؽاغقةمتلؾؾفاميفماظؼضاءمم13رباػا

معنم معفم مظعدد محؼقؼي مػاجس ماظوضاؼة مو ماظصقة مأن ماطؿشػـا محقاتفا سؾى
قؼةمعا،ماٌوعلات،موعوعلاتمأضلمؼؿعؿدنمواػلمذظكمومطأغفنمؼؿفربنمعنمحؼ

                                                                                                              
 .89.،مصاظػؼقهموماٌرأةماظرؤؼةماإلصالحقةموماظؿأصقلماإلحقائياظلقد،مرضوان،م  12
 . 86،مص.اظلؾوكماىـليميفمذبؿؿعمإدالعيمرأمساظيمتؾعياٌرغقلي،مصارؿة،م  13
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مإديم ماظعدوى مظـؼل ماألعراض مبفذه مإصابؿفن مأخرؼات معوعلات متلؿغل محني يف
ماظزبائنمطشؽلمعنمأذؽالماالغؿؼاممعنمسـصرماظرجالمومعنماجملؿؿعمطؽل.

ممبقـتماظدرادةمأغفنمشريمعرتاحاتمغػلقامم،ومخبصوصمعؽاغؿفنماالجؿؿاسقة
رػنموماجملؿؿعمؼرصضنمهؿلمعلؤوظقةمػذهماظوضعقةممبػردػنمومؼؤطدنمأنمأدوم

مظذظكمأثـاءم محنيمطاغتميفمأعسماياجة مبدورػؿا مملمؼؼوعا مصفؿا معلؤول، طؽل
مأدوارم مظؾعب مادؿعدادػن مطذظك ماٌوعلات مأبدت مو مسؿرػا، معن مدابؼة دـوات

مؿؿاردةماظغـاءموماظرضص.طاجؿؿاسقةمعغاؼرةمومأضربفامإظقفنم
ماظدسا مبقوت معن ممناذج مظـالثة مأغـروبوظوجقة مدرادة مأجرؼـا مطانمطؿا مو رة

م،45إديمم20تلؿؼؾؾنمؼوعقامعنمماعوعلم12اظـؿوذجماألولمذؼةميفمودطماٌدؼـةمبفام
مسنم"حوش"،م مسؾارة مباظػوضوؼة ماظـؿوذجماظـاغيمؼؼعمضؿنماظؾقوتماٌصـػة زبوغا

تـشطمصقهمصرضةم"اظؼصاصؾة"معرصوضةمبراضصةمومذقؽامصشقؽامأصؾحمماطانمعؾفىمظقؾق
م) ماظعشاق مؼلؿؼطب مles couplesاٌؽان متلدؼد معؼابل مداسؿنيم1000( مظؽل دج

،متؿوديم"صقال"ؼؼضقاغفامداخلمإحدىماظغرفمأعاماظـؿوذجماظـاظثمصفومسؾارةمسنم
مظطؾؾاتماظزبائنماظيتمتؽونمسنمررؼقماهلاتفموطذاممصاحؾؿفا ماالدؿفابة عفؿؿه

ومعامميقزماظـؿوذجمم،عفؿةمتعقنيماٌوعسماٌطؾوبةمظؿكرجمظؾؼاءماظزبائنميفماًارج
مػومأغهمؼؤديمدورمعؽؿبماظؿوزقفمإذمالمميارسمصقهماىـس.ماظـاظث

مخامتة
ماظؾقثمإديمسدةمادؿـؿاجات معنمخاللماٌراحلماٌكؿؾػةمهلذا ضدمالمم،توصؾـا

رةمباسؿؾارمأغفاممشؾتمسقـةمتؿأظفمعنمأربعنيمسـصرا،مإالمأغـامحاوظـامتؽونمععّؾ
ماظيت ماظظاػرة مػذه مسؾى معوضوسقة مغظرة مإظؼاء مسؾقفا مواػلممباالسؿؿاد مميؽن ال

ومالميفماجملؿؿعاتماألخرى،مصاظدسارةمذرمالمبدمم،وجودػاميفماجملؿؿعماىزائري
ومصقؿامخيصماألدؾابماٌؾاذرةماظيتمطاغتموراءمهوهلنمم14عـهمظؿوازنماجملؿؿع

عنمغلاءمسادؼاتمإديمعوعلاتمطشػتمظـاماظدرادةمأنماظػؼرمػوماظعاعلماألداديميفم
شاظؾامعامودمغػلفاميفمعواجفةمم،وماٌرأةماألرعؾةم،طؾؼةةماٌأمماردةماظدسارةمصاٌر

مومإؼوائفم، ومسـدعامالممتؾكماٌؤػالتماظؽػقؾةمبؿأعنيمسؿلممعشؽلمإساظةمأبـاءػا
ممإديمأدفلمحلموأدرسهمصؿؿارسماظدسارة.مشاظؾامبلفوظةموميفمأضصرموضت،متؾفأ

                                                                                                              
14 Largueche, Abdelhamid et Dalida, Marginales en terre de d’Islam, p.10. 
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ماألطقد ماالصرتاضمذؾه معنماظدرادةمطذظكمػو مادؿكالصه مادؿطعـا معا اظذيممو
م مأن موػو ماٌوعلات مسؾقه مإديمم%90أذيعت مؼؿففن مظن معلؿؼؾال ماٌطؾؼات عن

ماٌؿعؾؼةم متؾك مدقؿا مال ماألدرة مضاغون معن ماٌعدظة ماٌواد مبؿطؾقق مذظك مو اظدسارة،
ميفمذؽؾهماألولمطانمشريمعـصفمالمهلام مايضاغة،مألنمضاغونماألدرة مممممباظطالقمو

ميفمحضاغؿفا مػم ماظذؼن مألوالدػا مال مم،و ماظصويفمو مجوعاغا ماظؾاحـة متػلره معا ػذا
رؼشارد:م"إنماٌرأةماىزائرؼةمطاصقتمطؿفاػدةميفمخـدقمواحدمععماظرجل،مظؽـهم

ومعنمم،ادؿغـىمسـفامبعدماالدؿؼالل،مطػلمهلاماظددؿورمبعدمذظكمحؼفاميفماٌلاواة
م"دفقـة"ممّمث مغػلفا مصوجدت ماألدرة" م"ضاغون مبوادطة ماظلؾطوي ماظـظام ضقدػا

م ماظذيماٌػارضة ماألدرة مبنيمضاغون مو محؼوضفا مؼؼر ماظذي مبنيماظددؿور معا اٌوجودة
  .15دػا"ؼؼّق
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