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كلثومة بوخلضراتي

**

م

تعدّ مزاػرةماظدسارةمبصػةمساعة ،موماظدسارةماًػقةمبصػةمخاصة ،معنماظظواػرم
االجؿؿاسقة ماظيت مؼؿفـب ماىؿقع مايدؼث مسـفا موررحفا مطؿوضوع مظؾؿـاضشة،م
صؿواصلموجودمػذهماظظاػرةميفماجملؿؿعمدونمتلؾقطمطـريمعنماظضوءمسؾقفا،مومسؾىم
أدؾاب موجودػا ،مو مدواصع مادؿؿرارػا ،مو مترجع مضؾة ماظدرادات ماالجؿؿاسقة ميفم
اىزائر محول مػذا ماٌوضوع مإدي مدبوف ماظؾاحث مغػله معن ماجملؿؿع ماظذي محيؽمم
سؾىمػذهماظظاػرةمباظرصضموماظؼؿعمبشؿىمأغواسه،مػذامعامٌلـاهمذكصقامعنمخاللم
اظؾقث ماٌقداغي ماظذي مضؿـا مبه مأثـاء مإسداد معذطرة ماظؾقلاغس ،موتواصل مععـا ميفم
اظؾقثماٌقداغي ماظذيمضؿـامبهمإلسدادمرداظةماٌاجلؿري،محقثمحؽممسؾقـامعلؾؼامممم
ومدونمدابقمععرصةممبفؿؿـامطؾاحثماجؿؿاسيمبأغـامأصؾقـاممنارسماظدسارة ،مأوم
سؾىماألضلمظـامسالضةمعنمضرؼبمأومعنمبعقدمبفا .م

اإلشكالية

وعنمعـطؾقمأنماجملؿؿعماىزائريماظذيمؼدؼنمأشؾؾقةمأصرادهمباظدؼنماإلدالعي،م
ؼؼؿعمػذهماظظاػرةمومحيرعفامإذمجاءميفماظؼرآنماظؽرؼم :م

* رداظة معاجلؿري ميف مأغـروبوظوجقا ماىزائر ماٌعاصرة ،مهت مإذراف مد.ذيال مشرؼد ،مضلم مسؾم ماجؿؿاع،م
غوضشتميفمذفرمجوان .2005
** باحـةمدائؿةمباٌرطزماظورينمظؾؾقثميفماالغـروبوظوجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةموػران . CRASC
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"ومالمتؽرػوامصؿقاتؽممسؾىماظؾغاءمإنمأردنمهصـامظؿؾؿغوامسرضمايقاةماظدغقام
1
ومعنمؼؽرػفنمصإنماهللمبعدمأطراػنمشػورمرحقم"
ومضاظتمأغّىمؼؽونمظيمشالممومملمميللينمبشرمومملمأطنمبغقا"2م م
"ؼامأختمػارونمعامطانمأبوكماعرأمدوءمومعامطاغتمأعكمبغقا" .3م
ويفماظوضتمغػلهمندماظؼاغونماىزائريميفمضلؿهماٌؿعؾقمباآلدابماظعاعة،مؼؤؼدم
اظشرؼعة ماإلدالعقة ميف محؽؿفا مسؾى مزاػرة ماظدسارة ،موذظك معا مغػفؿه معن مخاللم
اظػؼرة ماألودي معن ماٌادة م 333معن ماظؼلم ماظلادس ماٌؿعؾؼة مباغؿفاك ماآلداب مو مجاءم
صقفا :م"ؼعاضب مبايؾس معن مذفرؼن مإدي مدـؿني مو مبغراعة معاظقة معن  500مإديم
2000دجمطلمعنمارتؽبمصعالمزبالمبايقاء"،4مومغػفؿهمأؼضامعنماٌادةم 339معنم
غػس ماظؼلمم(اظلادس)مو ماظػؼرةماألودي معنماٌادةم 348معنماظؼلمماظلابعماًاصةم
بؿقرؼضماظؼصرمسؾىماظػلقموماظدسارةم .م
وعع ػذامتأخذماظدسارةممماردةميفماجملؿؿعماىزائريمذؽؾنيمزبؿؾػني،مدسارةم
رمسقة مهاول ماظلؾطات مععاىؿفا مبؿكصقص معراطز مخاصة مٌؿاردؿفا ،مبغرضم
حصرػا مجغراصقا مو معراضؾؿفا مصققا ،مو مدسارة مخػقة ممتارس مدرا مو مخؾلة مسنم
عصاحلماٌراضؾة،مسؾىمرأدفاماظشررةميفماٌدنموماظدركميفماألرؼاف،مومتؿكذمأعاطنم
زبؿؾػةمٌؿاردؿفامطؿامتؿوصرمسؾىمسـصرماالبؿعادمسنماألغظار .م
ػذاماظؿـاضضماظذيمؼؿفلدميفمرصضمعؼوعاتماجملؿؿعمهلذهماظظاػرةمعنمجفة،م
وموجودػامعنمجفةمأخرى،مبؾورمظدؼـامذبؿوسةمعنماظؿلاؤالتماظيتمترعيمإديمصفمم
أدؾاب متواجد ماظدسارة ماًػقة ميف ماجملؿؿع ماىزائري ،مو مطذا ماالدؿػلار مسنم
أدؾابمادؿؿرارػا،مومطقفمادؿطاستماظؿعاؼشمععماظؿغرياتماظيتمعلتمأطـرمعنم
علؿوىمخيصمايقاةماالجؿؿاسقة،مطذظكمعامػيماظؿؿـالتماظيتمهؿؾفاماٌوعس،م
ومػيماٌرأةماظيتممتارسماظدسارةمحول ماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة،موضعقؿفامطاعرأةميفم
اجملؿؿع،ماٌؽاغةماالجؿؿاسقةمظؾرجل،موممتـالتفامحولمجلدػا؟ مػذامعامحاوظـام
اظؿوصلمإظقهمعنمخاللماظؾقثماٌقداغيماظذيماخرتغاموػرانمطؿقدانمظهمباسؿؾارغام
غعقشميفمػذهماٌدؼـة .م
 1اآلؼة  33دورةماظـور.
 2اآلؼة  18دورةمعرؼم.
 3اآلؼة  27دورةمعرؼم.
 4ضاغونماظعؼوباتماىزائري،ماظدؼوانماظورينمظألذغالماظرتبوؼة ،1991،ص.93.
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ومإجابةمسنمإذؽاظقةماظؾقثمضدعـامصرضقؿنيماثـؿني:م م
اجملؿؿع م اىزائري مسؾى مشرار مسدد معن ماجملؿؿعات ماظعربقة ،مؼؾدي ممتلؽام
جبؿؾةمدؾوطاتمؼعؿربػامتؼؾقدامؼصعبماظؿكػقفمعنمحدتهمأوماظؿكؾيمسـه،مومعنم
ػذهماظلؾوطاتمتػرضؿهمشاظؾاميفماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمبنيماألوالدموماظؾـات،5مصاظوظدم
يفماظغاظبمأصضلمعنماظؾـت،محؿىمومػؿامعؼارغنيمعنماظـاحقةماظػقزؼوظوجقةماألوديم
يظاتمصؼطمبعدموالدةمطلمعـفؿا،مبدظقلماظػرحةماظعارعةمباٌوظودماظذطرمعؼارغةم
باٌوظودماألغـى،مومتؿواصلمػذهماظـظرةماظؿػضقؾقة مإديمدـواتمعؿؼدعةمعنمسؿرػؿام
صاظوظد مرشم مضقاعه مبؿصرصات مشري مالئؼة مؼؾؼى مأحلن معن ماظؾـت ،مو متردخ مػذهم
اظؿصوراتمومتشؾّ عمأشؾؾقةمأصرادماجملؿؿعمبفامؼالزمماٌرأةمسربمصريورتفامايقاتقةم
و مؼؤثر مسؾقفا ،6مصقوجففا مإدي مسامل ماظدسارة مسـدعا مؼؽون ماظؿأثري مضوؼا مو معؾاذرةم
حيؽممسؾقفاماجملؿؿعمباظلؾؾقة .م
وعن مجفة مأخرى متدصع ماظؿؾعقة ماالضؿصادؼة مباٌرأة ماٌؿزوجة مإدي مزوجفا مبعدم
وضوعماظطالقمو معـقهمحقماالحؿػازمبلؽنماظزوجقةمبـاءمسؾىمضاغونماألدرةمبعضم
اظـلاءماٌطؾؼاتمإديممماردةماظدسارة .م
و مرباوظة معـا مإلجراء مدرادة مأغـروبوظوجقة معقداغقة مألغفا ماألغلب مظدرادةم
ذبؿوسة معغؾؼة معـل مذبؿوسة ماظـلاء ماظالئي ممياردن ماظدسارة ،محقث ماخرتغام
عصطؾح:ماملومسات ،وماٌػرد مومس ظؾؿعؾريمسـفن ،مصؼد مادؿعؿؾـامذبؿوسةمعنم
اظؿؼـقات موجدغاػا ماألغلب مظؾوضعقة ماظؿفرؼؾقة ،7ماظيت مأعاعـا مو مضد مادؿفؾقـاػام
باالدؿطالعماألوظيمظؾؿقدان،مثممهوّظـامعنماالدؿطالعماظلطقيماظعاممإديماظؿقؼققم
اٌقداغي ماٌعؿق ،محقث مسؿؾـا متوازؼا معع مسؿؾقة ماظؾقث مسن ماٌؾقوثات ،مسؾىم
اٌالحظةموماالدؿؿاعمظؽلمصغريةموطؾريةمحولماٌوضوعممماممسحمظـامباالحؿؽاكم
باٌؾقوثات ،مو ماإلغصات مظطرؼؼة مطالعفن مو ماظؿؿعن ميف محرطة مأجلادػن محؿىم
سباولمتغقريمررؼؼؿـاميفماظؽالم مو مايرطةمإدي معامؼشؾهمأومؼؼرتبمعنمررؼؼؿفنم

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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بفدف مايصول مسؾى مثؼؿفن مطاعؾة ،مو مضؿان مايضور ماظضروري معع ماٌؾقوثاتمممممم
ومعالضاتفنمعؾاذرة،مومػذامعامؼصطؾحمسؾقهمباظؿوارؤماٌراضب .8م
ادؿعؿؾـا مطذظك متؼـقة ماٌالحظة ماٌؾاذرة مأو مهدؼدا ماٌالحظة مباٌشارطة،ممممممم
و معفدت مظـا ماٌعطقات ماظّيت مذيعـاػا مو ماظـلؾة ماٌؿؼدعة ماظّيت متوصؾـا مهلا ميفمم
اظؾقث،مادؿعؿالمتؼـقةماٌؼابؾةمغصفماٌوجفة،متؿؽوّنمعنمأربعنيمدؤاالمعػؿوحام
عؼلؿةمإديمثالثةمرباور،مؼؿعؾقماألولمبؽقػقةماظؿقاقماٌرأةمبعاملماظدسارةموخيصم
اظـاغيماٌؿارداتماظقوعقةمظؾؿوعلاتمأعاماظـاظثمصقكصمتصوراتماٌوعسمظذاتفامممم
ومىلدػاموظؾؿفؿؿع .م
و مظؾؿعرف مأطـر مو مسن مضرب مسؾى ماٌؾقوثات مأجرؼـا متؼـقة مدرادة ماياالتمممممم
ومصضؾـامادؿعؿالماٌـفجماظوصػيماإلثـوشرايفماظذيمؼؼولمسـهمعاردالمعوس:م"إنم
اظطرؼؼةماإلثـوشراصقةماظوصػقةمجيبمأنمتؽونمعقـاضقة م(معنماٌقـاق)مومتارخيقةممممم
ومإحصائقةمومروائقة،مومعنمػـامالمميؽنمظؾقدسمومالمظؾـظرؼةمأنمتؤثرمػـا"،9مطؿام
بدامظـامعنماظؿؼصريمسدمماظؿطرقمإديمصضاءاتممماردةماظدسارةماًػقةمصقاوظـامسؾىم
ػذاماألداسمإجراءمدرادةمأغـروبوظوجقةمظـالثةممناذجمعـفا .م
ادؿغرق مذيع مسـاصر ماظعقـة معرحؾة معفؿة معن ماظؾقث ،محقث ماسؿؿدغا مسؾىم
ودطاءمأشؾؾفممعنمربالتماألطلماظلرؼع،مومضاساتمايالضةمومتطؾبماالضرتابم
األولمعنماٌؾقوثاتمعنمداساتمععدودةمإديمأدابقعمعطوظة،محلبمطلمعؾقوثةم
صفـاكمعنمضؾؾتمبوجودغامبلفوظة ،مومػـاكمعنمابؿعدتمسـاممتاعامحؿىمضؾلمأنم
تعرف مػوؼؿـا مو معفؿؿـا ،مظقصل مذبؿوع ماٌؾقوثات مظدؼـا ميف معرحؾة معؿؼدعة معنم
اظؾقثمإديم 53م سـصرا،مظؽنمععمغفاؼةماظؿقؼققماٌقداغيمملمغؿؿؽنمعنماالحؿػازم
د وىمبأربعنيمسـصرا،مومذظكمظؿغقريمسددمعنماٌؾقوثاتمعؽانمسؿؾفنموماسؿذارم
سددمآخرمعـفنمسؾىمسدممعواصؾةماظؾقثمععـامدونمذطرماألدؾاب .م
ماٌؾقوثاتماألربعونمأسؿارػنمترتاوحمعامبنيم 52-16مدـةمأشؾؾفنمعنمذواتم
اظـ 25إدي م 35مدـة مؼـقدرن مبـلؾة مساظقة معن ماظرؼف مضدعن مإدي موػران معن مودطم
اظؾالد،مشربفا،مذرضفامومعنماىـوبمبـلؾةمربدودةمظؾغاؼة،مأشؾؾفنمعطؾؼاتمأوم
أراعل ،ماظؿقؼن مبعامل ماظدسارة مبلؾب ماظػؼر مأو موصاة ماظزوج مأو مبلؾب ماظطالق،ممممممم
Ibid, p. 67.
Mauss, Marcel, Manuel d’ethnographie, édition Payot, 1947, p. 1.
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و مػـاك مأدؾاب مأضل متأثريا مو مػي ماالشؿصاب مو مصؼدان ماظعذرؼة مأو ماهلروب معنم
اٌـزل.م
أعا مسؿا ممتـؾه ماظدسارة ميف محقاة ماٌوعلات مصأذارت ماظدرادة مإدي مأغفا مررؼؼةم
اغؿؼاممعنماحملقطموماجملؿؿعمباظدرجةماألودي،مومإغفاماٌصدرماظوحقدمظؾؼوتمثاغقا،م
طؿامأنم ػـاكمعنمترىمبأغفاماالدؿؿرارميفماًطقؽةموغلؾةمأضلمعـفامتراػامضضاءمممم
ومضدرا .م
ومصقممؼؿعؾقممبؿقزاتماظعالضةماىـلقةمععماٌوعسمصؼدمتأطدمظدؼـامعقداغقا،معام
توصل مإظقه ماظؾاحـون ميف مسؾم ماظـػس ماىـلي معن مأن مبعض ماظـلاء متؿوصرن مسؾىم
صػاتمرؾقعقة،مصقزؼوظوجقة ،مومغػلقةموعؾفنمجاػزاتمٌؿاردةماظدسارةمومعام
اظعواعلماًارجقةمإالمعـؾفاتمومعـريات،مومػذامعامؼػلرهماظؾاحثمطوظنموؼؾلونم
حنيمؼؿقدثمسنماظغرؼزةماىـلقةمصقؼول:م"ػيمأذؾهمبؽقانمحيؿؾهماإلغلانمععهم
ومالمؼعقه مأومؼػفؿهميفماظغاظب"،10مصػيمدرادؿـامومجدغامأشؾؾقةماٌوعلاتمؼؿؿقزنم
بشراػة مجـلقة مؼصعب مسؾى ماظؽـريات معـفن ماظؿقؽم مصقفا ،مطذظك مععظؿفنم
ؼشعرنمبؾذةمجـلقةمجزئقةمألغفنمالمتشعرنمباهلدوءماظـػليماٌػروضمحدوثهمسـدم
إتؾاعمذيقعمعراحلماظلؾوكماىـليميفمذؽؾهماظلويماظّذيمؼؼولمسـهماظؾاحثم
بوسؾيمؼادني:م"إنماإلرضاءماظؿاممظؾقاجةماىـلقةمظنمؼؽونمإالمباجؿؿاعماظشفوةم
ومايبميفمآنمواحد" .11م
ومسنمسالضؿفن مباظزبائنمضؾلماٌؿاردةماىـلقة،مصانمععظؿفنمؼعؿؿدنمسؾىم
ودارةماظؼوادؼنميفماالتصالمباظزبون،مبقـؿامتعؿؿدماٌوعلاتماألطـرمذؾابامومذياالم
سؾى مإعؽاغاتفن ماًاصة ميف ماالتصال مباظزبون ،مو ماظؿواصل ماظذي محيدث مبقـفؿام
ؼؽون ميف ماظغاظب مطالعا معن مأجل ماظؽالم مصؼط ،مصاظزبون مؼرؼد مواػل مػؿوعهممممممممم
ومعشاطؾهم ومػيمهرصمسؾىمأنمؼعودمإظقفامعنمجدؼدمومسؾىمطلؾهمطزبونمدائم،مممم
ومععظممممارداتماظلؾوكماىـليمتؿمميفمبقوتمخاصة ،مميؾؽفاماٌلريمأوماظؼوادمم
باظـلؾة مظؾؿوعلات ماظالئي مؼعؿؿدن مسؾى ماظودارة ،مو متػضل ماٌوعلات ماظالئيم
تؿصؾنمباظزبونمبأغػلفنممماردةماظدسارةميفماظػـادقمحبـامسنمحقاةماظرتف ،موميفم
بقوتفنماًاصةمظؿوصرمسـصريماألعنممواظـؼة،مومصقؿامؼؿعؾقمبـظرةماظزبونمإظقفنم
 10وؼؾلون،مطوظن،مأصولماظداصعماىـلي،مترذيةمؼودفمذرورموممسريمطؿاب،معـشوراتمدارماألدب،م
ط،2.مبريوت،1972 ،مص.108.
 11ؼادني،مبوسؾي،ماظـاظوثماحملرممدرادةميفماظدؼنموماىـسموماظصراعماظطؾؼي،مص.6.
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صإنمععظمماٌوعلاتمجيؿعنمسؾىمأغفامسادؼة،مبقـؿامتؾؿسمصقفامعوعلاتمأخرؼاتم
اإلحلاسمباظشػؼةمومالمتغقبمغظرةماالحؿؼارموماالزدراءمعنمطالممومتصرصاتمبعضم
اظزبائن .م
طؿا متؾني معن مخالل ماظدرادة مدائؿا مأن ماٌوعلات محيؿؾن مغظرة متػاؤظقة محولم
عؽاغةماٌرأةميفماجملؿؿعماىزائريمعلؿؼؾال،مباظؼقاسمععماظشروعميفمتعدؼلمضاغونم
األدرةميفمعوادهماظيتمدؾقمومإنمزؾؿتماٌرأةمسؾىمحدمتعؾريماٌوعلات،مومسنم
اظرجل مصفو ميف متصورػن مذرؼك ماجؿؿاسي مدون ماٌلؿوى مإذ مأطدن ماحؿؼارػن مظهممممممم
ومادؿقائفنمعـه،مغظرامظؿلؾطهمومزؾؿهمعنمجفةمومغظرامظؾعرفمواظؿؼاظقدماظلائدةم
يفماجملؿؿع،موماظيتمجاءتمحلبماٌوعلاتمدائؿامًدعةماظرجلمومسدممععاضؾؿهم
أومحؿىمعواجفؿهمبعقوبهمومأخطائه،مسؾىمسؽسماٌرأةماظيتمتؼقدػامػذهماظؿؼاظقدممممم
وماألسرافمحؿىمتشعرػامباظضغطمواالخؿـاق ،مومعؿىمحاوظتماظؿكػقفمعنمحدةم
ذظك مسوضؾت مباظـظرات مو ماألحؽام ماٌلؾؼة مضؾل مأن مؼلؿع مظؿربؼراتفا مو مدواصعفام
حقث مؼؼول ماألدؿاذ مرضوان ماظلقد :م"طل معن مضادم مأعني مو مربؿد ماظغزاظي ميفم
آخره،مؼرىمأنماظـصماإلدالعيم(اظؼرانموماظلـة)موماظؿارؼخماإلدالعي ،مؼؿعاعالنم
عع ماٌرأة مباسؿؾارػا مذاتا مبشرؼة معصوغة مو مطرمية ،مو مباسؿؾارػا مطائـا ماجؿؿاسقام
علاوؼا مظؾرجل ميف مايؼوق مواظواجؾات ،مو مطالػؿا مؼرى مأن ماظعؾة ميف م"اظؿؼاظقدم
اظراطدة"ماظيتمدقطرتميفم"سصورماالسبطاط"مصادؿعؾدتماظرجلموماٌرأةمسؾىمحدم
دواء ،معنمحقثمأرادتمأنمتضعماظرجلميفمعوضعماظلقدموماٌرأةميفمعوضعماظؿابعمم
وماظرضقق" .12م
ومغظرةماٌوعلاتمألجلادػنمسؿوعامشريمسادؼةمإذمجيعؾنمعـهمساعالمظؾؿػاخرممم
و ماظغرور ،مأو مؼلؿكدعـه مطودقؾة مظالغؿؼام معن ماألدرة مو ماجملؿؿع مطؽل ،مخاصةمممم
ومأنماظعذرؼةمأوماظؾؽارةمطؿامتصـػفامصارؿةماٌرغقلي:م"اظؾؽارةممتـلمطراعةماظرجلممم
ومػي م أطـرمذيءمضدمؼفزه،مومعاماٌرأةمإالمودقطمؼدلمسؾىمرجوظةمومذفاعةمعنم
رباػاموعنمدقؿزوجفا" 13مأعامسنماألعراضماىـلقةمومإعؽاغقةمتلؾؾفاميفماظؼضاءم
سؾى محقاتفا ماطؿشػـا مأن ماظصقة مو ماظوضاؼة مػاجس محؼقؼي مظعدد معفم معنم
اٌوعلات،موعوعلاتمأضلمؼؿعؿدنمواػلمذظكمومطأغفنمؼؿفربنمعنمحؼقؼةمعا،م
 12اظلقد،مرضوان،ماظػؼقهموماٌرأةماظرؤؼةماإلصالحقةموماظؿأصقلماإلحقائي،مص.89.
 13اٌرغقلي،مصارؿة،ماظلؾوكماىـليميفمذبؿؿعمإدالعيمرأمساظيمتؾعي،مص.86.
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يف محني متلؿغل معوعلات مأخرؼات مإصابؿفن مبفذه ماألعراض مظـؼل ماظعدوى مإديم
اظزبائنمطشؽلمعنمأذؽالماالغؿؼاممعنمسـصرماظرجالمومعنماجملؿؿعمطؽل .م
ومخبصوصمعؽاغؿفنماالجؿؿاسقة ،مبقـتماظدرادةمأغفنمشريمعرتاحاتمغػلقاممم
ومؼرصضنمهؿلمعلؤوظقةمػذهماظوضعقةممبػردػنمومؼؤطدنمأنمأدرػنموماجملؿؿعم
طؽل معلؤول ،مصفؿا ممل مؼؼوعا مبدورػؿا محني مطاغت ميف مأعس ماياجة مظذظك مأثـاءم
دـوات مدابؼة معن مسؿرػا ،مو مأبدت ماٌوعلات مطذظك مادؿعدادػن مظؾعب مأدوارم
اجؿؿاسقةمعغاؼرةمومأضربفامإظقفنمطؿؿاردةماظغـاءموماظرضص .م
طؿا مأجرؼـا مدرادة مأغـروبوظوجقة مظـالثة ممناذج معن مبقوت ماظدسارة مو مطانم
اظـؿوذجماألولمذؼةميفمودطماٌدؼـةمبفام 12معوعلا متلؿؼؾؾنمؼوعقامعنم 20مإديم،45م
زبوغاماظـؿوذجماظـاغيمؼؼعمضؿنماظؾقوتماٌصـػةمباظػوضوؼةمسؾارةمسنم"حوش"،م
طانمعؾفىمظقؾقا م تـشطمصقهمصرضةم"اظؼصاصؾة"معرصوضةمبراضصةمومذقؽامصشقؽامأصؾحم
اٌؽان مؼلؿؼطب ماظعشاق م( )les couplesمعؼابل متلدؼد م1000دج مظؽل مداسؿنيم
ؼؼضقاغفامداخلمإحدىماظغرفمأعاماظـؿوذجماظـاظثمصفومسؾارةمسنم"صقال"،متؿوديم
صاحؾؿفا معفؿؿهماالدؿفابةمظطؾؾاتماظزبائنماظيتمتؽونمسنمررؼقماهلاتفموطذام
عفؿةمتعقنيماٌوعسماٌطؾوبةمظؿكرجمظؾؼاءماظزبائنميفماًارج ،مومعامميقزماظـؿوذجم
اظـاظثمػومأغهمؼؤديمدورمعؽؿبماظؿوزقفمإذمالمميارسمصقهماىـس .م

خامتة م

توصؾـامعنمخاللماٌراحلماٌكؿؾػةمهلذاماظؾقثمإديمسدةمادؿـؿاجات ،مضدمالم
تؽونمععؾّ رةمباسؿؾارمأغفاممشؾتمسقـةمتؿأظفمعنمأربعنيمسـصرا،مإالمأغـامحاوظـام
باالسؿؿاد مسؾقفا مإظؼاء مغظرة معوضوسقة مسؾى مػذه ماظظاػرة ماظيت مال مميؽن مواػلم
وجودػاميفماجملؿؿعماىزائري،مومالميفماجملؿؿعاتماألخرى،مصاظدسارةمذرمالمبدم
عـهمظؿوازنماجملؿؿع 14مومصقؿامخيصماألدؾابماٌؾاذرةماظيتمطاغتموراءمهوهلنم
عنمغلاءمسادؼاتمإديمعوعلاتمطشػتمظـاماظدرادةمأنماظػؼرمػوماظعاعلماألداديميفم
مماردةماظدسارةمصاٌرأةماٌطؾؼة ،موماٌرأةماألرعؾة ،مشاظؾامعامودمغػلفاميفمعواجفةم
عشؽلمإساظةمأبـاءػامومإؼوائفم ،مومسـدعامالممتؾكماٌؤػالتماظؽػقؾةمبؿأعنيمسؿلم
بلفوظةموميفمأضصرموضت،متؾفأمشاظؾامإديمأدفلمحلموأدرسهمصؿؿارسماظدسارة .م م
Largueche, Abdelhamid et Dalida, Marginales en terre de d’Islam, p.10.
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ومعامادؿطعـامادؿكالصهمعنماظدرادةمطذظكمػوماالصرتاضمذؾهماألطقد ماظذيم
أذيعت مسؾقه ماٌوعلات موػو مأن م %90معن ماٌطؾؼات معلؿؼؾال مظن مؼؿففن مإديم
اظدسارة ،مو مذظك مبؿطؾقق ماٌواد ماٌعدظة معن مضاغون ماألدرة مال مدقؿا متؾك ماٌؿعؾؼةم
باظطالقمومايضاغة،مألنمضاغونماألدرةميفمذؽؾهماألولمطانمشريمعـصفمالمهلامممممم
و مال مألوالدػا ماظذؼن مػم ميف محضاغؿفا ،مو مػذا معا متػلره ماظؾاحـة مجوعاغا ماظصويفم
رؼشارد:م"إنماٌرأةماىزائرؼةمطاصقتمطؿفاػدةميفمخـدقمواحدمععماظرجل،مظؽـهم
ادؿغـىمسـفامبعدماالدؿؼالل،مطػلمهلاماظددؿورمبعدمذظكمحؼفاميفماٌلاواة،مومعنم
ثمّ مضقدػا ماظـظام ماظلؾطوي مبوادطة م"ضاغون ماألدرة" مصوجدت مغػلفا م"دفقـة"م
اٌػارضة ماٌوجودة معا مبني ماظددؿور ماظذي مؼؼر محؼوضفا مو مبني مضاغون ماألدرة ماظذيم
ؼؼقّدػا".15

 15اظصويفمرؼشارد،مذياغة،معشارطةماٌرأةماىزائرؼة،ماغطالضةماٌوارـة،مطؿابماٌؿكصصمباحـات،مبريوت،م
اظعدد ،1998/1997 ،4ص.85.
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