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ؼشؿلماظؽؿاب معؼدعةمو مبابني،ماظؾابماألولمؼضممثالثةمصصولمواظؾابماظـاغيم
ؼضممصصؾنيموعؾقق .م
صؿؿفامسدةمحضاراتمعرتمبفاماجلزائر،موالمغلؿطقعمأنم
عؼدعةمضؿتمأمساءمبَ َ
غؿفاػل مػذا ماظؿارؼخ مألغـا مغعقشه معن مخالل مأمساء مادلدن مواألحقاء مواألذكاصم
وأمساءمأخرى...
سدت ماظؽاتؾة مأمساءمعنمأصولمترطقةمعـلمادمم"صاري"ماظذيمؼعينماظرجلم
األمسرمأوماألذؼرمأوماألمحر ،موأمساءمإدؾاغقةمعـل م El Blansaموػيمحيمؼؼعميفم
عدؼـة ماظؾؾقدة موتشري مإىل ماظلؽان ماألصؾقني ،موروبوغقؿات معن مأصل مالتقين مصؼدم
حتوظتمسدةمطؾؿاتمالتقـقةمتـؿفيمب»  « usمإىل» . « oucheعـلم» « Maoucheم
اظيت متـقدر معن م» « Mariusطؿا متَطرضت مإىل مبعض ماظـؿاذج ماظؼرراجقة مواظؾوغقةم
واظرببرؼة مودرد مأمساء مضؾائل مادمدرت معـفا مأمساء مأذكاص ،مطؿا مضربت مأعـؾةم
روبوغقؿقةمسنماحلؼؾةماالدؿعؿارؼةماظػرغلقة .م
الباب األول :مالفصل األول :متطرضت ماظؽاتؾة مإىل مأصل متلؿقات مادلدنم
واظؾؾدؼاتمواحملاصظاتميفماجلزائرموسرضتميفمػذاماظػصلم 34متلؿقةميفمجدولم
ؼضم ماظؽؿابات مباظؾغة ماظعربقة مواظؽؿابة مادلطابؼة مظالدم مباحلروف ماظالتقـقة،م
باإلضاصة مإىل معدظول مطل متلؿقة .مػذا ماظـؼل ماظؾغوي مضاعت مبه ماإلدارة ماظػرغلقةم
ُعقاوِظةمأنمحتاصظمسؾىمذؽؾفامعـل"" Foundokم"صـدق".م م
طؿا متطرضت مإىل ماظؿلؿقات ماظيت مجؾؾؿفا ماظرحالت مواظغزوات ماظواصدة مسؾىم
اجلزائر محقث مأثرتفا مبأعـؾة معن معرحؾة معا مضؾل ماظرببرؼة مواظؾقؾقة ماظرببرؼةم
واظػقـقؼقة مواظالتقـقة مواظعربقة مواظرتطقة مواالدؾاغقة مواظػرغلقة؛ موػذا متؼرؼؾا مغػسم
حمؿوىمادلؼدعةمععماخؿالفماألعـؾةماظطوبوغقؿقة.موسرضتمجدولمضمم323متلؿقةم
ضدميةموتلؿقؿفاماحلاظقةمواظوالؼةماظيتمتـؿؿيمإظقفا،مثمموضقتمععـىمطلمتلؿقةم
عنمػذهماظؿلؿقاتماظؼدميةمألعاطنمأغشأتفامصرغلا،موػيمععظؿفامألمساءمجـراالتم
وسؾؿاءمصرغلقني .م
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أعامالفصل الثاني متـاوظتمصقهمأمساءماظشوارعمواألزضةموأمساءمأخرى،مسرضتم
صقهمجدولمؼضمم272مإمسامروبوغقؿامظشوارعماجلزائرمضؾلم2341مموبعدم2341مم(أيم
تلؿقاتماإلدارةماظػرغلقة)موتلؿقاتم2333ماظيتمباذرتفاماإلدارةماجلزائرؼة.م م
أعا مالفصل الثالث مصؼد مطان ماحلدؼث مصقه مسن ماظؿلؿقات ميف مجمال ماظعداظةم
واظـؼود مووحدات ماظؼقاس .مأعا ماحملؽؿة مصؼد متـاوظت مصقفا م مأسضاء ماحملؽؿةم
واحلؼوقمادلرياثقةموادلذاػبماألربعةميفماظؼاغونماإلدالعي.مأعاماظـؼودمصؼدمسرضتم
جدولمضممتلؿقاتماظؼطعماظـؼدؼةمضؾلم2341م مععمإسطاء مرعزمظؽلمضطعةموضقؿؿفام
باظػرغك،موباظـلؾةمظوحداتماظؼقاسمصؼدمضدعتمجدولمظوحداتماظوزنموعامؼعادهلام
باظغرامموعؼاؼقسماألروالموعؼاؼقسماظلعةمضؾلم 2341مويفماظـؼطةماألخريةمعنمػذام
اظػصلمحتدثتمسنماإلدارةماظيتمطاغتمتلريمسؾقفامادلدؼـةمدابؼا .م
الباب الثاني :مأعامالفصل األول مصؼدمضممجدولمظؾعضمخمؿصراتماظؽؾؿاتم
اظؼاغوغقةمادللؿعؿؾةميفمععظممطؿبماظؼضاءموماظؽؾؿةماظيتماذؿُقمعـفامادلكؿصر .م
و مالفصل الثاني :مسددت ماظؽاتؾة مصقه ماظؽؾؿات ماظالتقـقة مادللؿعؿؾة ميف مجمالم
اظؼضاءموترمجؿفامحرصقامععمإدـادػامظؾؿعـى .م
أعامادلؾققمصؼدمضم :م
-2مدظقلماهلقؽةماظؼضائقةميفماجلزائر.ممممممم م
-3ممنوذجمظعؼدمضدؼم .م
-4مجدولمأمساءمظؾعضماألعاطنميفماجلزائرمععمأمسائفمماألوظقة .م
-5معؤظفمجلدولمأمساءمذوارعماجلزائر.
صارة هدوة

هادوة العود البهلول ،االحنراف النسوي ،دوافعه النفسوة وعوامله
اجملتمعوة ،دار حممد علي للنشر ،تونس ،الطبعة 1101،10

ؼؿـاول ماظؽؿاب معوضوع م"االدمراف ماظـلوي" مال مدقؿا ماالدمراف ماإلجراعي،م
وؼؼع مػذا مادلوضوع ميف مدائرة ماػؿؿام مصرسني معن مصروع مسؾم ماالجؿؿاع موػؿا مسؾمم
االجؿؿاعماألدريموسؾمماالجؿؿاعماإلجراعي.
وترجعمأػؿقةمػذامادلوضوعم–يفمغظرماظؾاحـة-مإىلمأنماظؾقثميفمزاػرةمجرميةم
ادلرأةممل مؼؾقماظعـاؼةماظؽاصقةموؼعدمجماالمعفؿالمعنمجماالتماظؾقث،محقثمأنم

36

قراءات

ععظمماظؽؿاباتميفماظعؼودماألخريةمتفؿممجبرائمماظرجال،مصظاػرةمإجراممادلرأةمتعربم
أؼضامسن محتولموتغريميفموضعمادلرأةمواجتاػاتفامومأصعاهلاموسنمأغفامأصؾقتم
صاسؾة موعؿػاسؾة ميف ماجملؿؿع مدؾؾا مأو مإجيابا ،موباظؿاظي مصؿلؾقط ماظضوء مسؾى مػذهم
اظظاػرةمالمؼـؼصمعنمعؽاغةمادلرأةماظؿوغلقةمألنمغلاءمتوغسمعـؾفنمعـلمعـقالتفنم
يفمطلمأدماءماظعاملمؼؿػاسؾنميفمإرارمأوضاسفنماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة .م
صػيمدرادةمػذهماظظاػرةمحتاولماظؾاحـةماظؽشفمسنماظعواعلمادلؤِدؼةمظظاػرةم
االدمرافماظـلويموتفدفمعنمخاللمػذهماظدرادةمإىلماظؿعرفمسؾىمعدىمتطورم
زاػرةماالدمرافماظؼاغوغيمسـدمادلرأةماظؿوغلقةمالمدقؿا متطورػاماظؽقػيموحماوظةم
صفؿهمسؾىمضوءماظؿقوالتماالجؿؿاسقةمبؽشفماظظروفمواظعواعلماظيت مأدتمبفام
إىل مػذا ماظػعل مادلـقرف ،موذظك مبإظؼاء ماظضوء مسؾى ماظلؾوك ماظالَإجؿؿاسي موأظالم
ضاغوغيمظؾعضماظـلاءم(سقـةماظؾقث)مبغقةمظػتماظـظرمإىلمخطورةمػذهماظظاػرة"م
اظيتمتوصفمسادةمباظصػةماجملؿؿعقةمألغفامبعقدةمسنماظوضاؼةمواظعالجمسنمعؿـاولم
األصرادمواجلؿاساتموحلؾفامالبدمعنمتدخلماظلؾطاتمادللؤوظة .م
اغطؾقماظؾقثمعنمجمؿوسةمعنماظػرضقاتماظرئقلقة،متؿؿـلماظػرضقةماألوىلميفم
أنمتػشيمزاػرةماظؾطاظةمواظػؼرمغؿقفةمضؾةمعواردماظرزقمخاصةميفمادلـارقماحملروعةم
اظيتمملمتشؿؾفامبراعجماظؿـؿقةموػذامعامزادمعنمػفرةماإلغاثمدمومادلدنماظؽربىم
حقثمتؿؽاثرمصرصماالرتزاقمممامجعلمػذهمادلدنمعلارحمظالدمرافمعـفامجرميةم
ادلرأة .مأعا ماظػرضقة ماظـاغقة مصؿؿفؾى مضعف ماظدخل مزاد معن مادمراف مادلرأة .مأعام
اظػرضقةماظـاظـةمصفيمأنمعامؼـؿجمسنمتدغيمادلـظوعةماظؼقؿقةميفماجملؿؿعمعنمدؼوطم
اظػردميفمدواعةماظضقاعمواظػراغموماظقأسمواظؾؤس.مورابعمصرضقةمتؿؿـلميفمصعاظقةم
اظغزوماظـؼايفمواظػؽريماظيتمختؾقمحاجاتمزائػةمعامؼوظدمخؾػقةمدؾوكماالدمرافم
ظدىمادلرأةمواظرجلمسؾىمحدمدواء.م م
ادؿكدعتماظؾاحـةمأطـرمعنمأداةمجلؿعمادلعؾوعاتمسؾىمأعلمأنمتؽؿلمبعضفام
اظؾعضمتؿؿـلميفمبعضماإلحصائقاتماظرمسقةمحولمإجرامماظػؿقاتمبنيم 24و م23مم
دـة،موبقاغاتمعقداغقةمآلراءمبعضمرجالماظؼاغونموأحدماخلرباءميفمسؾمماظـػس،م
طؿا ماسؿؿدت مسؾى مبقاغات معقداغقة مظعقـة معن مخرجيات مدفن مصػاضس م مخاللم
 3115وم .3116م
اتؾعماظؾاحثمظػفمماظظاػرةموتطورػامادلـفجماظؽؿيماظوصػيماظؿقؾقؾيماسؿؿادام
سؾىمبعضماإلحصائقاتمحولمجرائمماإلغاثمبنيم24موم 23مدـةميفمتوغسميفمادلدةم
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اظػاصؾةمبنيم 2334مو م 3114مبعدمأنموضعمتصـقفمععطقاتفا ميفمجداولمإحصائقةم
بلقطة .مطؿامادؿكدممادلـفجماظؽقػيماالدؿؼرائيميفمصفممادلعطقاتماظيتممتماحلصولم
سؾقفاموأؼضامصفممدؾوطقاتفنمأثـاءماظعؿلمادلقداغيمسـدمعؼابؾةمخرجياتماظلفن،م
وزؼارتفنميفمعـازهلن.م م
ضلم ماظؾاحث معوضوع ماظؾقث مإىل مثالثة مأبواب :مؼؿضؿن ماظؾاب ماألول ماإلرارم
سؾارة مسن مررح مغظري ،مؼـؼلم مإىل مأربعة معؾاحث :مصؽرة ماظؾقث موعـففقؿه،م
وحتدؼدمععاغيمادلػاػقمموادلصطؾقاتماظعؾؿقةمادلؿداوظةميفماظؾقثم،مثممسرضتمأػمم
اظـظرؼاتماظيتمتـاوظتمزاػرةماجلرميةمورابعمعؾقثمخصصؿهمظؿارؼخماالدمرافم
اإلجراعيمسـدمادلرأةميفمتوغسم .م
أعا ماظؾاب ماظـاغي مسؾارة مسن مدرادة متطؾقؼقة محول مجرائم ماإلغاث ميف متوغسمم
عفدت ميف مادلؾقث ماألول مبؿؼدؼم مظؾكصائص ماظدميغراصقة مو ماالجؿؿاسقة مظؾؿفؿؿعم
اظؿوغلي ،مويف مادلؾقث ماظـاغي مدردت ماظظاػرة معن مخالل مبعض ماإلحصائقاتم
اظرمسقةمعرصؼامدرادؿهمبؾقثمإحصائيمظظاػرةمإجرامماألرػالماإلغاثمبؿوغس .م
أعاماظؾابماظـاظث :مصكصصؿهمظؾؿؼابالتمادلقداغقةمادلؾاذرةمععمخرجياتمدفنم
صػاضس ،معع محتؾقل مغؿائج ماظزؼارات ماظرمسقة موشري ماظرمسقة ،مثم ماخلروجم
بادؿـؿاجات .م
وخامتةماظؾقثمسؾارةمسنمجمؿوسةمعنمادلالحظاتمواالضرتاحاتماظيتمتوصؾتم
إظقفاماظؾاحـةمعنمخاللمعؾاذرتفامظؾؿوضوعموظؾعؿلمادلقداغي،مومتوصقاتمظؿقلنيم
األوضاع ماالجؿؿاسقة مو ماالضؿصادؼة مطون ماالدمراف مطان مغؿقفة مظظروف مصردؼة موم
جمؿؿعقةمخارجةمسنمإرادةمادلرأةمداػؿتميفمدصعفامالرتؽابمذظكماظعؿل،موترىم
اظؾاحـةمضرورةمبذلماجلفودماظوضائقةمواظعالجقةمومعضاسػؿفامظؾققؾوظةمدونمغشوءم
ػذاماالدمراف .م
لولى كواكي م
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