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 * (1) عبد اهلل بلعباس

ممؼدمة
سوملماالجؿؿوعماىزائريمسؾدماٌوظكممعنمررفأحدثًمدراديمزوػرةماهلفرةم

صقودمتغقريامطؾرياميفمأدواتمومودوئلماظؿقؾقلماظلوئدةماظيتمطوغًمربؽوعيمبـظرةم
موحده،م ماالدؿؼؾول مذبؿؿع مغظر موجفي معن ماهلفرة مزوػرة مهؾقل مأي أحودؼي،

ػؿوماجملؿؿعماألصؾي،مأيممظوػرةمدبصمذبؿؿعنيماثـنيحبقٌماسؿربمأنمػذهماظ
 ومذبؿؿعماالدؿؼؾول،مأيماجملؿؿعماظػرغلي.م،ىزائرياجملؿؿعما

مادؿعؿل ماهلفرة، معصطؾح مػؿو:ممعؼوبل معصطؾقني مصقود ماٌوظك سؾد
émigrationمم ماألولمimmigrationو مػوممصوٌصطؾح ماهلفرة، مإظب مترعبؿه ميؽن

اظذيمميؽنمترعبؿهم و.مأعوماٌصطؾحماظـوغي،ماغؿؼولمعنماظؾؾدماألصؾيمسبومبؾدمآخر
م معصطؾح مصوهلفرةمماظْغِربي،إظب مإذن ماُظؿلؿؼٔؾل. ماظؾؾد ميف مواظعقش ماظؿواجد ؼعين

تؽونمُشِرَبًيميفممحلىمصقودمتؽونمدائؿومعنماظؾؾدماألصؾيمسبومبؾدماالدؿؼؾول،مو
مبؾدم ميف مْعِغَؿِربو مظقصؾح ماألصؾي مبؾده معن معفوجرا ٌُـَؿٔؼُل ما مصقؽون مُعِلَؿْؼٔؾل، بؾد

مُعِلَؿْؼٕؾٍلمظه.م
ماظ مسرف مايدؼٌؼد مأسدادممظعصر متزاؼد مخالل معن ماظظوػرة مهلذه تػوضؿو

مماٌفوجرؼن مذظكمأغطوغيمشدغز: مؼشريمإظب مجدؼدة،م"عـؾؿو مزوػرة ظقلًماهلفرة
معنم مالمؼؿفزأ مظؿصؾحمجزءا ماألخرية ماٌؿزاؼدميفماظعؼود مأخذتمبوظؿلورع شريمأغفو

أصؾقًمأمنوطماهلفرةمتعٓؾرمسنماظؿغرياتماظيتمررأتم .مواظؿؽوعلماظعوٌيسؿؾقيم
موسؾ ماظعومل. مبنيمدول مواظـؼوصقي مواظلقودقي ماظعالضوتماالضؿصودؼي مبعضممى تشري

                                                                                                                                   
(2)  Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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م مزبؿؾف ميف ماٌفوجرؼن مأن مإظب ممأسبوءاظؿؼدؼرات مسوم مسبومم2990اٌعؿورة بؾغوا
ُؼعؿؼدمأنمػذهمممثوغنيمعؾقونمذكصمؼشؿؾونمسبومسشرؼنمعؾقوغومعنماظالجؽني.مو

،مبلمإنمبعضمسؾؿوءماالجؿؿوعماظعشرؼنماألسدادمدؿؿزاؼدميفمأوائلماظؼرنمايوديمو
م1ُؼطؾؼونمسؾىمأؼوعـومػذهم"سصرماهلفرة".

م مدرادي مغرىمأن ماهلفرةسبن موم،زوػرة مخوصيميفماظعوملمسوعي ،ميفماىزائر
ميفمطـريمعنمايوالتمإظب مسؾدمتلؿـد ممأسؿول ماظذيمأسطىمهلو مممممععوناٌوظكمصقود

معصطؾقوتم ماظيتم"م.جدؼدةو مبؽلماٌصودر ماىقدمظؼدمطونمؼفؿم متّؽنمعنماظػفم
ميفمحؼلمدرادوتم متدرصبقو ظواضعماهلفرة،موظؽلماإلذؽوظقوتماظيتمطوغًمتظفر

أحدثمضطقعيمععماظدرادوتماظلوبؼيماظيتمطوغًمومم2"اهلفرةمعـذمبداؼيماظلؿقـقوت
مدراديم مإظب مإال مؼمدي مال مإثين ممترطز مسؾى مضوئؿو مأحودؼو متـووال ماظظوػرة تؿـوول

متؿفوػلماظظروفماألصؾقيمظؾؿفوجرؼنم":مدطققيمجزئقيمهلو طلمدراديمظؾففرة
م ميف متعطي مال مبلغفو مغػلفو مسؾى مرؤؼيممهغػلاظوضًمدؿقؽم مإال ماهلفرة ظظوػرة

مسرضي ممترطز مسؾى موضوئؿي ماألحودؼيم3"جزئقي ماظدرادي مػذه مصقود مع. مادؿؾدل .
ماألماٌؿققزة مبؾدػم مٔعِن ماٌفوجرؼن معلور متؿـوول مثـوئقي مبؾدمبدرادي مإظب صؾي
أعوعفممم،ماغطالضومممومضبؿؾوغهمعنمإرثمثؼويفموعومصبدوغهأؼضومومداخؾهماالدؿؼؾول

مو مزبؿؾػي مثؼوصي مغعرفم» :عغوؼرةمعن مأن مصبى مُعَشٖوّػو. معوضوسو ماظغربي تعؿرب
اهلفرة،مصبىمأنمؼؽونمظدؼـوماػؿؿوممبوهلفرةموبدرادؿفو،محؿىمغؿذّطرمأنمطلم
مترطقىم مإسودة معن مغؿؿؽن مػـوك،محؿى معن معو معؽون معن معفوجر مػو عغرتبمػـو

مم.4«،محؿىمسبوولمإسودةمبـوءماٌوضوعميفمطؾقؿهفوغػلاظظوػرةمرريفمأوموجفيم
مع.ارتؾطًم مبفو مظظوػرةمماظدرادوتماظيتمضوم مواظؿقؾقالتماظيتمأسطوػو صقود

مبوظوضعم مسالضؿه ميف مظؾفزائر ماظؿورطبي مبوظلقوق مصرغلو مإظب ماىزائرؼني ػفرة
معلور ميف معـوظقي مػفرة معـفو مظقفعل مااالدؿعؿوري مررحمتفو، مميؽــو مػـو معن و
م متؿقول مأن مبوإلعؽون مػل م: ماظاظؿلوؤالتماظؿوظقي قالتمإظبمؿقؾاظمدرادوتموػذه

ػلمميؽنماالغؿؼولمبفومعنماظلقوقماظؿورطبيمأيم؟مػفرةمأخرىمنوذجمظدراديمأؼيم
مومعومدـقوولمتؾقوغهميفمػذاماٌؼول.مهإظبماظـؿوذجماظلودقوظوجي؟مػذامعومغعؿؼد

                                                                                                                                   
مأغطوغي1 م(6002)م.شدغز، ماالجؿؿوع، ماظصسؾم مصوؼز ماظدطؿور مترعبي مؾ، مدرادوتماظوحدةموغ، معرطز بريوت،

م.332م.اظعربقي،ماظطؾعيماألوظب،مص
2 Poinsot, M. (2009), « L’héritage de Sayad », in Hommes & Migration, n° 1278, p. 1. 
3 Sayad, A. (1999), La double absence, Paris, du Seuil, p. 56. 
4 Sayad, A. (2002), Histoire et recherche identitaire, suivie d’un entretien avec Hassan 

Arfaoui, Paris, ed. Bouchène, p. 33. 
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 السواق التارخيي للهجرة اجلزائروة
ماألسؿورماظـالثيم"م:هًمسـوانعفممعؼولماٌوظكمصقودممعؾدظرمزفم2911يفمدـيم

،مطؿوممتمإسودةمم5بقورمبوردؼويفماجملؾيماظيتمأغشلػومم"ظؾففرةماىزائرؼيمإظبمصرغلو
ماظؽؿوب ميف موصوته:مغشره مبعد مرؾع ماظذي معن مإظبممأوػوماظغقوبماٌزدوج: اٌفوجر
عومؼؿؿقزمبهمطلمُسُؿٍرمطؿومحددهممػذهماألسؿورمواٌكططماظؿوظيممنيؼؾم.6ععوغوةماٌغرتب

مصقودميفمػذاماٌؼول:

مراحل اهلجرة اجلزائروة إىل فرنسا :11 جدول  

 العمــر األول العمـر الثانـي العمر الثـالـث

إظبمدـيمم2992غلؾقومعنم صؿومبعدم2926غلؾقومعنم

2926 

إظبمشوؼيمم2312غلؾقومعنم

 ايربماظعوٌقيماظـوغقي

ضقوعمعراضؾيماىؿوسيمظؾػردم علؿعؿرةمجزائرؼيميفمصرغلو

 اٌفوجر

ٌفؿي:مإسودةمإغؿوجممػفرة

اىؿوسيمأيمأنماىؿوسيم

تعقدمغػلفومعنمخاللم

 اظدخلماظذيمتدرهماهلفرة

مممممػفرةماألصراد عرحؾيمهررماألصراد ػفرةماظعوئالت

ؼؿضحمعنماىدولمأنمسؾدماٌوظكمصقودمؼؼٓلممزعنماهلفرةماىزائرؼيمإظبمصرغلوم
م مأو ماظعـوانإظبمثالثمعراحل معن معالحظ مػو مطؿو مم؛أسؿور، ظقسمػـوكمهدؼدمو

متؼرؼؾقيموظؽنمػـوكمإذم،اهلفرةمػذهمدضققمظؾداؼي مبصورة مإظبمبداؼوتفو حقٌمورة
مأن ماظداردون مأواخرممؼرجح معـذ مطوغًمغلؾقو ماألوظبمعـفو ماٌرحؾي مأو ماألول اظعؿر
م ماظؿودعمسشر. مإظبمصرغلوممؼؿػق"اظؼرن ماىزائرؼي مسنماهلفرة مطؿؾوا أشؾىماظذؼن

مظذظكمؼصعىمسؾىم مإظقفو، ماالغؿؾوه مإثورة مدون ماألوظب ممتًميفمعرحؾؿفو مضد بلغفو
مأغفوم ماٌمطد معن مظؽن مصرغلو. مسبو مظؾففرة مطؾداؼي مبعقـفو مدـي اظؾوحٌمهدؼد

وم،موػيماظلـيماظيتمصدرمصقفومعردوممؼؼقدماهلفرةمإظبمصرغل2319بدأتمضؾلمدـيم
ٌُِفٓؿيممو.م7"بويصولمسؾىم)إذنمبوظلػر( ؼلؿيمػذهماٌرحؾيميفمعؼوظهمبلغفومػفرةم

                                                                                                                                   
5 Sayad, A. (1977), « Les trois "âges" de l'immigration algérienne en France », in revue 

Actes de recherche en sciences sociales, n° 15, p. 59-79.  
6 Sayad, A. (1999), La double absence, op.cit. 

 ،2939-2929 ،ماهلفرةمودورػوميفمايرطيماظورـقيماىزائرؼيمبنيمايربني(1989) ايؿقد،مزوزو،مسؾد 7
 .26. صماىزائر،ماٌمدليماظورـقيمظؾؽؿوب،
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اظيتمؼذوبمصقفوماظػردمطؾقومم("ثوعبوسً")إغفومبلعرماىؿوسيممأيمأومػفرةمبلعر،
سؾىممؼعؿلمعنمأجؾفوموعنمأجلمتلبقدػومسؾىمحدمتعؾريهمأومإسودةمإغؿوجفو.مومو

حمطونمحوظي،مررؼؼيميفماظعقشمأطـرمممومإنمسؿلماظػال"م:حدمتعؾريمبقورمبوردؼو
مسنمطلماسؿؾوراتماظربح مطؾقي،مخورجي ماجؿؿوسقي متؼـقي:مطونمعفؿي معفـي ممممطون

مصرغلوممو ماٌعوشميف ماٌلجور موبنيماظعؿل مبقـفو متعؿربمجذرؼي ماٌؼوبؾي مإن اظػوئدة.
م.8"اظذيمطبرتقمعنمجوغىمآلخرمسؼؾقيمايلوب
ما مبعد مغلؾقو مصقؾدأ ماظـوغي ماظعؿر مأعو ماظـوغقي ماظعوٌقي مشوؼيمم2992يرب إظب

أغفوممتفقدمظؾداؼيمعرحؾيمجدؼدةمم.متؿؿقزمػذهماٌرحؾي2926ادؿؼاللماىزائرمدـيم
مؼوجففوم مصردؼي معغوعرة مإغفو ماظذات، مهؼقق مإظب متلعى مصرداغقي مسؾى ضوئؿي

االضؿصودي،مأيمأنماظػردمؼـطؾقميفمعشروسهمظؾففرةمبعؼؾقيم(habitus) األبقُؿوسم
ظقسميلوبماىؿوسي،مهلذاممُعلؿِؾَطـيمعنمأجلماظعؿلميلوبهماًوصموجدؼدةم
مؼظ مؼلؿىمبعؼؾقيبدأ معو ماٌرحؾي ميفمػذه مصألنم" :ايلوبمفر مسؾىمذظك، زؼودة

مًظؾعوئداتماٌوظقيماظيتمطوغ – إنمملمتؽنمحصرا – اهلفرةمطوغًماٌـؾعماظرئقلي
غشرمسؼؾقيمايلوبمميفميفماظودطماظرؼػي،مصؼدمذورطًمسؾىمغطوقموادعميفممتـؿؼل
مواظـؼودمادؿعؿول موم، ماالضؿصودؼي مسواضؾفو مايقوةممبؽل متغقري ميف االجؿؿوسقي

م.م 9"اظزراسقيماظيتمحورتمصقفومطلماألدؾوبمبؿعدؼلماظرتتقؾوتمووهماالضؿصود
،مأيمبعدماالدؿؼالل،موُؼَعـِِونمصقودم2926ؼؾدأماظعؿرماظـوظٌمغلؾقومبعدمدـيم

تؿؿقزمػذهماٌرحؾيمبففرةمم"علؿعؿرةمجزائرؼيميفمصرغلو".مٓؿقهػذهماٌرحؾيممبومؼل
ػـوممضٓممأدرػم،موأدرؼيماظؿقؼًمصقفومأدرماٌغرتبنيمبػرغلو،مظُقلؿحمظؾُؿِغَؿِربنيمب

م" مبـ مُؼلؿى معو مػفرةمتؾدأ محلىمصقود، مبوظضرورة، ماظيتمتؿؾو ماإلدؽون" ػفرة
مو"م.اظعؿل مػـو، ماظغربي مبلن ماظػفم موجفمإن مػؿو مػـوك مواهلفرة مضوبؾنيمن شري

مو مواحد مظواضع ماظذيمعّؽنممظالغػصول، مػو ماآلخر، مدون متػلريمأحدػؿو مميؽن ال
"ػفرةمماظؿعورضماٌؼٓدسمبنيم"ػفرةماظعؿل"موماصقودمأنمؼرصضمغظرؼوموسؿؾقو،مػذ

م.م10"اإلدؽون".مإنماألوظبمهؿويميفمبذورػوماظـوغقيمواظيتمتؽونمبدورػومشوؼيماألوظب

  

                                                                                                                                   
8 Gillette, A., Sayad, A. (1976), L’immigration Algérienne en France, Paris, éditions 

Entente, p. 76. 
9 Sayad, A. (1999), La double absence, op.cit., p. 22. 
10 Bourdieu, P. (2001), « L’ethnologue organique de la migration algérienne », in 

AGONE, Philosophie, Histoire & Politique, n° 25, p. 69. 
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 حتلول املسارات حسب األعمار 
ماىدولممميؽــو معن ماظـالثماغطالضو محلىمأسؿورػو معلوراتماهلفرة هؾقل
ماظؿوظي:

 حتلول املسارات حسب األعمار: 10جدول 
 العمر األول العمر الثاني العمر الثالث

مميؽنم ممبو مؼؿعؾق ماألعر أصؾح
  ،م"ػفرةمإدؽون"أنمغلؿقهم

مذبؿؿعم و     مإصبود بوظؿوظي
مدواءممصغري مغلؾقو علؿؼل

مأوم ماظػرغلي مظؾؿفؿؿع بوظـلؾي
ماىزائريم مظؾؿفؿؿع بوظـلؾي

ظؽنمؼـػصلمم،اظذيمؼـقدرمعـه
 سـهمأطـرمصلطـر.م

مإظبم مإرادؼو مؼـؿؼل ماٌفوجر أن
ماظعؿلم مسن محبـو ماهلفرة بؾد
ماظؾؾدم ميف مصبده ممل اظذي

 األصؾي.

مالمؼـؿؼلمإرادؼوم أنماٌفوجر
معنم موبؿؽؾقف مُعفربا وإمنو

مبـممماىؿوسي، مؼلؿى معو أو
 ".ثوعبوسً"

ماظػضوءم مؼؿغري مأن ميؽن
مو مؼؾؼىم االجؿؿوسي مضد ظؽن

ماظعؿلم م)إعؽوغقي مغػله ايؼل
ماظغربي مبؾد محصلمميف بشفودة

سؾقفومعنمبؾدماهلفرة،مذفودةم
 (.إسالممآظيمعـال

مأصؾقوام ماٌفوجرؼن أن
مبلبقؿوس اضؿصوديممعوٓجفني

 ظؾؿغوعرة.

أنماٌفوجرمضبؿلمخوصقوتم
مظؾؼقوم ماٌفؿيممتمػؾه بفذه

 (.م"بوغقي")

مظؾففرةم مجدؼد محؼل زفور
ماىؿعقوتم مإغشوء ميف ؼؿؿـل
مظؿورقدم مواهلقوطل واظؼواغني
ماٌفوجرؼن/اٌغرتبنيم عؽوغي

 طؿفؿؿعمصغري.م

ماظذاتم مهؼقق مػو اهلدف
مزبوظفم مآخر معـطق وػو
مروابطم مضطع ماظلوبق، ظؾؿـطق
متربطهم مطوغً ماظيت اظؿؾعقي

 بوظوضعقيماظلوبؼي.م

مإس مػو مإغؿوجماهلدف ودة
مإداعيم مأو م)بوردؼو( اىؿوسي

 اىؿوسيم)صقود(.

م         االغؿؿوءمهلذهماهلقوطل
مو و مأطـرم اظؼواغني اىؿعقوت

 صلطـر.

محلوبم مهلو مظقس اىؿوسي
مغؼلم مػـوك ماٌفوجر، ظدى

م) مظألعوال مإدرتاتقفقيأضل
ماظـزسيم مزوال م)بداؼي صردؼي(.

مو زفورم اىؿوسوتقي
 اظػرداغقي(.م

مظؾفؿوسيم ماٌطؾق االغؿؿوء
مومتـعم موتراضى متلٓقر اظيت
مبؿؿودكم مطبل مدؾوك أي

ماىؿوسي.
 

مبوالغؿؼولم مؼؿعؾق ماألعر مؼعد مل
عنمصضوءمإظبمصضوءموظؽنماغؿؼولم

م      ذاكم)صفومػـو بنيمػذامو
مػـوك مؼؿعؾقمو ماألعر مملمؼعد .)

مبنعؽوغقيم موإمنو معزدوج بغقوب
 حضورمعزدوج.م

م ماالغؿؼول ميف عنمادؿؿرارؼي
ماظػضوءم مإظب ماظزراسي اظػضوء
ماغؿؼولم مدون اظصـوسي

مإظبمماألبقؿوس اظزراسي
م.اظصـوسيماألبقؿوس

 

م ماغؿؼول ماظػضوءماٌزارع إظب
مؼعقشمصقه. اظصـوسيمو

 

     اىؿعقوتم أنماظؼواغنيمو
اهلقوطلمػيماظيتمتربطمبنيم و

   اظػضوءماألولم)بؾدماهلفرة(م
 .اظػضوءماظـوغيم)بؾدماظغربي( و

م مػذامال ميف مظودوري وجود
ماظعؿرمعنماهلفرة.م

 

ماظودوريمػـومػيماىؿوسي.
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سـدعومسبوولمضراءةمػذاماىدولماظذيمُؼؿٓقزماألسؿورماظيتمضٓدعفومصقود،مأسؿورام
موعنم ماالدؿعؿور مدخول مررؼق مسن مَهٗوٍل محوظي ميف متغٓقر، محوظي ميف متـلمذبؿؿعو

أنمأولمأذؽولماجملؿؿعماظذيمصنغـومندمم،ورائهماظرأمسوظقيمطؿومػومععؾوممتورطبقو
مصرغلوممٓت معزارسنيمإظب مأردل مسقشموبؼوءممتػؼريه مضؿون ميف ماألول مػدصفم ؼؿؿـل

م مإن ماظزراسقي. ماىؿوسي مدوىمعـدوبوادؿؿرار مػو معو ماٌفوجر جملؿوسؿهمماٌزارع
متؿؿـلميفم معفوعفو، مويف معدتفو ميف مدضقؼي مربددة، معفٓؿي مإمتوم مأجل معن األصؾقي

مطوغًماهلايػوزمس مايؼؾي مصػيمػذه مإذن مظؼقممؾىماإلرثماظعوئؾي. مخوضعي فرة
م مأن مإذ ماظزراسي مربددة،ماجملؿؿع مذروط موصق مصوئؼي مبعـوؼي مُعـَِؿًؼى مطون اٌفوجر

مغواؼوم حقٌمصبىمأنمؼؽونمعؿزوجو،مأنمؼؽونمربلمثؼيماىؿوسيماظزراسقي،مذا
همعنمأجلمعبوسؿؼؼوديمموبلمي"،مصبوعم"بوغٓقمأومسؾىمحدماظؿعؾريماىوريرقؾيم

ماظرجوع مأجل مصفوممعن مذظك، مطل مرشم مظؽن مجؾؾه. مأجل معن ماظذيمػوجر بوٌول
ؼؼّؾدمماّل،موظذامصنغفومتوصقهمبؽلمصراعيمأخوضعمومالمؼػؾًمعنمعراضؾيماىؿوسيمظه

المتلطل،مالمتؾؾس،مالمتصرفماٌولم»ماٌدغيماٌوجودميفماظؾؾدماظذيمدقفوجرمإظقه:
ماظذيمضب مػو ىمغػلهمطـريا،مالمؼعؿلمإالميلوبمغػله،معـؾه،مالمتعؿلمعـؾه

ألغهممبقوطوةماٌدغيمصالمميؽنمإالمأنمغلخذمبشراػي،مبـفم،مػذاماظؿعطشماظشدؼدم
ظؾؿولمسـدعومغؾدأميفمايصولمسؾقه،موهلذاماالدسوءماظزائدماظذيمؼوجدمظدىمأوظؽكم

11«اظذؼنمؼرؼدونماعؿالكماظعوملمبقدمواحدةميفمؼوممواحد
م. 

مصشقؽو،مملممييفماٌرحؾيماظـوغق ندمأنماجملؿؿعماظزراسيمأخذميفماظؿغٓقرمذقؽو
ماٌزا م،طؿزارسني،ؼعد مؼذػؾون ماظذؼن مػم مومرسون ماظؿقٓرر مأجل عنمماالغعؿوقمعن
مواىؿوسي مم، مُؼلٓرسون مبذظك ماظزراسيػم ماجملؿؿع مهٓول مدريورة ؼـؼؾونممومعن

م مأبقُؿوَس مصبؾؾون مأو ماألععفم مومنوأيمجري، مأذؽوال مععفم معصبؾؾون محقوةمذج ن
مسؾىماألجرة.ممماألجريمإظبمذبؿؿعمشريمضوئم

مأنماظؿقولميفماجملؿؿعماظزراسيمؼؿواصل،مبلمؼشؿدم ماظـوظـيمند يفماٌرحؾي
ميفمذب مأصؾقـو مصؼد موؼؿزاؼد، مو مزراسقو مذبؿؿعو مأبدا مؿؿعمملمؼعد مظدؼـو اآلنمإذن

اغعؽودوتمأخرىمسؾىماجملؿؿعممذؽلمآخرمعنماهلفرةمػيمغػلفومدُؿـشهمآثورامو
ماألصؾي.

                                                                                                                                   
11 Sayad, A. (1999), La double absence, op.cit, p. 56. 
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ػؽذامغرىمأنمإذؽوظقيمصقودمػيمسؾورةمسنمهؾقلمعشرتكمظؾظروفماظؿػوضؾقيم
معن مورؾؼوتمعؿـوسي ماٌفوجرؼن معن اٌلوراتماظيتمماظيتمأغؿفًمأجقوالمزبؿؾػي

االصطداممزبؿؾػيمعنماٌغرتبني.مؼؼودغومايٓسماٌشرتكمإظبممأنزتميفماظغربيمصؽوت
ماظعوائق معن مجبؿؾي مظدؼـومدائؿو ميفممتمحقٌمتؽون مـٓالتمعؿؽٓؿؾي ،مفوغػلاظٓصورة

مت ميف مؼؿؿـٓل ماظلودقوظوجٓي ماظٓصورػوسؿل مػذه مػـوكممظقلؿـؿٍماٌوٓحَدةمةؽقك أن
ومػذامعومضوممبهمسؾدماٌوظكمصٓقودمبؿقؾقؾهمظألسؿورماظـالثمظؾففرةمم،عرّطؾيزوػرةم

ماىزائرؼيمبػرغلو.م

 النموذج السودوولوجي لظاهرة اهلجرة عند صواد 

سؾدماٌوظكمصقودمظظوػرةمػفرةماىزائرؼنيمإظبمصرغلومعـوالمعنمخاللماسؿؾورمإنم
وظوجيم،مػوماظذيمصبعلماالغؿؼولمبفومإظبماظلقوقماظلودقهمومهؾقالتهمهلودرادوت

مظدرادي مظؿؽونممنوذجو موػفراتممممؽـو مومأخرىمدبؿؾفمزعوغو ثؼوصيمععممعؽوغو
مخبصوصقوتفو ماظػرغليمطرؼلؿقونمديماحؿػوزمطلمػفرة مؼؽؿىمسوملماالجؿؿوع .

إذامبؼقًمهوظقلمصقودمصقققي،مصنغهمؼعؿربمبالمذك،معنمبنيمطلم"عوغؿؾقؾور:م
اظذيمسرفمطقفمؼدصع،مإظبمأبعدمموظوجقنيماظذيماذؿغؾوامحولماهلفرة،اظلودق

مواضححد،ماظؿقوظقلمحولمحوظيمخوصيموػيمػف ماىزائرؼني،مظقربػنمبػفم مرة
ٓقـومطذظكمأنمتعؿققمحوظيمواحدةمُؼؿّؽنمعنمبؾوغماظشؽلماظعوٌي.مطلماألذؽول،معؾ
وبٓقنمأنمأحلنمعنمصقودميفماٌظوػرماٌؿعددةمظػعلماهلفرة،مصّؽرمبوظػعلمالمأحدم

موجفو مػؿو مواظغربي ماًوصقوتماهلفرة مطل متـؿٍ محقٌ مواحدة مظوضعقي ن
م.م12"االجؿؿوسقيمظؾؿفوجرؼن/اٌغرتبني

م مزوػرةمسـد محول مضٓدعفو ماظيت مدرادوته ميف ماٌـففقي مظؾـوحقي تطرضـو
،مظؿػؽريمحوهلوأحدثمتغقريامجذرؼوميفمررؼؼيماضدماهلفرة/اظغربي،مندمأنمصقودم

ممومػذامعومدـؾقـهمعنمخاللماظـؼوطماظؿوظقي:

                                                                                                                                   
12 De Montlibert, C. (2002), Actualité de la pensée de Sayad, Casablanca, éd. le Fennec,  

p. 23. 
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 13قطوعة إبستومولوجوة مع األدبوات السائدةأ. 
م مغظرةأسطى مامصقود مظألدبقوت مغؼدؼي ماظيت مو ماهلفرة، محول طوغًمٌوجودة

ٌُِلَؿْؼٔؾل،مإذمربؽوعيمبـظرةمأحودؼيمػيم عٓقزمغوسنيمعنماألدبقوت:مغظرةماجملؿؿعما
ممماظيتمتفؿممصؼطمبوٌغرتبنيمومرّطزمإالمسؾىماظؾعدماالضؿصوديمظؾففرةاظيتمالمتمتؾك
مومو مسؿل مضٓوة مؼؽوغون مومطقف مذبؿؿعممبؿؽوظقف مررف معن ماظُغِربٔي مػذه عزاؼو

األدبقوتماظيتمترّطزمسؾىممومسـدػم؛ماالضؿصودياالدؿؼؾول،مصفيمتفؿممبوىوغىم
اظيتمتفؿممعنمجفؿفوممبلوئلم"إدعوج"ماٌفوجرؼن،مبوظعؿلمماىوغىماالجؿؿوسيمو

م. .14بعدمذظكمبوظـشوروتماالجؿؿوسقي،ماظـؼوبقي،ماظلقودقيم.اخلمأوال،مو
م مصقودماغؿؼدطؿو ماٌػوػقم، معلؿوى ماظربيء" االدؿعؿولم،سؾى ػفوممٌم"شري

فرة.مصؿنماظضروريمبوظـلؾيماهلفرةماظذيمؼشريمأحقوغومإظبماظغربيموأحقوغومإظبماهل
ماظؿغقريممظه أنمؼؽونمػـوكمتغقريمجذريميفمحؼلماظدرادوتمحولماهلفرة،مػذا

ماأل مررف معن ٌُؿفوػؾي ما ماظعواعل ماالسؿؾور مبعني ماألخذ مؼؿضؿن مأن دبقوتمصبى
ـولمعنمأجلماٌفقؿـيميفمعقدانماظؾقٌمحولماهلفرة.مظذامندمأنمصقودمؼلخذمطؿ

م مػذه مغظره موجفي ماهلتطؾقق مصرغلو. مسبو ماىزائرؼي مػذهمفرة مصفم مأجل صؿن
محوالتهم معبقع ميف ماألصؾي ماجملؿؿع مصفم مصبى معراحؾفو، مطل مسرب اظظوػرة

مو ماالضؿصودؼي، ماظـؼوصقي؛ماالجؿؿوسقي، ممخوصي ماىزائريمؼعينماجملؿؿع اظرؼػي
ؾينمسؾىمعقؽوغقزعوتماجؿؿوسقيمعشوبفيمظؿؾكمذاماجملؿؿعمعتورؼخمػوموتورطبه.م

ملمتؽنمغؿقفيمتطورمداخؾيمهلذاماجملؿؿعممتٓقزماجملؿؿعماظرأمسوظي،مومظؽنمماظيت
.مظؼدمتطرقمصقودم15متمإضقوعفومبصورةمسـقػيمعنماًورجمعنمررفماالدؿعؿوربلم

16همععمبوردؼو"االجؿـوث"ماظذيمأّظػطؿوبمةمبدّضيميفمهلذهماظصريور
مم.

اضؿصوديماىدؼدمأدىمإظبماغفقورماظـظومماالجؿؿوسيم-ظومماظلودقوظـاإنمإضقومم
اظـؼويفماظؼدؼممظؾؿفؿؿعماظرؼػيماىزائري،موبفذامأصؾقًماهلفرةمحاّلمضرورؼوممو

متوّظدم مػؽذا محصل. ماظذي ماالغفقور مػذا مظوال معؼؾوظي متؽن مومل مصقود، مؼرى طؿو
                                                                                                                                   

 اسؿؿدغوميفمػذاماىزءمسؾىماٌؼولماٌفممظعؾدماٌوظكمصقود: 13
Sayad, A. (1973), « Une nouvelle perspective à prendre sur le phénomène migratoire : 

"L'immigration dans…" peut être pensée comme étant, initialement et essentiellement, 

"une émigration vers…"», in Options Méditerranéennes, n° 22, p. 52-55.  
14 Ibid., p. 52.  
15 Ibid., p. 53. 
16 Bourdieu, P., Sayad, A. (1964), Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle 

en Algérie, Paris, Les éditions de Minuit. 
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مظؽنمػذهماهلفرةمملمتؽنمعؿفوغلي،مإغفوماٌقؽوغقز ماظؾـوء. ماظذيمأضقممسؾقهمػذا م
وممنطمعنماجملؿؿعمؼعطقـوممنطومهولماجملؿؿعماألصؾيمإذمأنمطلمتعؽسمبطرؼؼؿف

حلىممظؾففرةمحلىماٌراحلماظؿورطبقيمأومعنماهلفرة.مسبنمإذنمأعوممأمنوطمععقـو
ماظـؿط مإن ماألولمعنماهلفمهٓولماجملؿؿعماألصؾي. مدـيمرة طونمؼفقؿنمإظبمشوؼي

مبؼؾقل،م2920 مبعد مصقؿو محؿى مػي ورمبو ماىؿوسيممو مادؿؿرار مأجل معن ػفرة
مو مظقسمدوىمعـدوبئؼوب اظزراسقي ماٌزارع مإن معفؿيممظؾفؿوسيمفو. مأداء مأجل عن

مو ماظعوئؾي متراث مسؾى مايػوز ميف متؿؿـل ممربددة مأعؽن مإذا مأعو متودقعه. إذامؼؿم
م مبوإلضوصي مألمتّؽن، مهلذه مأنمدائه مدون ماظزراسقي، ماظؼقم مسؾى مايػوز معع اٌفؿي

موثـوء ماىؿوسي إالمدُققَؽمم ػو،موؼرتكماظعـونميوجقوتهماًوصي،مصلقـولمذؽر
17وؼؾققمبهماظعورمسؾقهمبوظـؾذ

 م.
مطوغًمسؾقهمجراءمسدةمسواعلمعنماظؿغريات ماظيتمإالمأنماىؿوسيمملمتعدمطؿو

مسؾد مأحصى مظؼد مبفو. مميؼً مػذه مصقود ماظعؿلماٌوظك معـفو: ماٌؿعددة اظعواعل
ماظـؼدؼي،م ماظؿعوعالت مأي ماظـؼدؼي ماٌؾودالت مصرغلو، ميف مبوًصوص اٌلجور

آخرمعنماهلفرة،ممدؼدة،ماظؿؿدرس،ماخل.مظؼدمزفرممنطاالدؿفالطوتمايضرؼيماى
مأجلم معن مظقلً مػفرة موإداعؿفو، ماىؿوسي مسؾى ماحملوصظي مػدصفو مظقس ػفرة

ظؽنمعنمأجلمهؼققماظٓذات.مبوخؿصورمماظعوئؾيمومادؿؿرارماظعؿلماظزراسيموتضوعن
ماىؿوسي مادؿؿرار مألجل مػفرة معن مغؼؾي موسنممػـوك ماظٓذات، مظؿقؼقق مػفرة إظب

ماظ ماغؼؾؾً ماهلفرة معن ماىدؼد ماظصـف مػذا ماجملؿؿعمررؼق موبني مبقـفو عالضي
أصؾحمبعدمذظكممظؽـهمطونمػذاماجملؿؿعمُؼكضعماهلفرةمظلؾطؿهموضَقؿه،األصؾي:م
بلؾىمأغفومأصؾقًماٌـؾعماظؽؾريمإنمملمغؼلماظوحقدممعمظلؾطؿفوكَضػوماظذيمَؼ

ماالغؼالب،مؼصفمصقودماظعالضيمبنيماٌشوعماظعوئؾيم ٌوارده.موطؿـولمعؾؿوسمهلذا
موؼوجففوم مظؾففرة مدوبؼو ماٌشوع مػذا مطون ماٌوضي ميف مواهلفرة. ماألصؾي ظؾؿفؿؿع

مبعد موسنمررؼقماظعؿلمحؿىمؼضؿنمادؿؿرارؼؿه،مظؽنمصقؿو مغػلفو ماهلفرة ،مػذه
اٌلجورموسؼؾقيمايلوب،مشبرتماألدسمظواحدمعنمأضدممأذؽولماظؿضوعنماظعوئؾيم
مرورتم مظؼد معنمذظك، مأطـر مداخلماجملؿؿعماألصؾي. ماظػرداغقي وبدأتميفمتطوؼر
ماصطـوسقومهًمدؾطيمصردمؼضؿنمتلقريماألعوالم مسوئؾقو مبدؼالمأيموؿعو عشوسو

ٌُردؾيمعنماٌ ماغؼؾؾًمسالضيماا ظؼوةمبنيماجملؿؿعماألصؾيمواهلفرة،مغرتبني.مػؽذا

                                                                                                                                   
17 Sayad, A, (1973), op.cit., p. 53.  
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ماألخريمتوبعوممؾعدمأنص موخوضعومجملؿؿعهماألصؾي،مأصؾحمػذا متوبعو ٌُِغرتُب طونما
م.م18وخوضعومظؾُؿِغرِتٔب

إنمعومغلؿقهمبؿغقريمجذريميفمتـوولمسؾدماٌوظكمصقودمظظوػرةماهلفرةمبوظدراديم
ٌُلؿؼٔؾلمصؼطؿؿعماألصؾي،موظقسمجملقزهمسؾىماواظؿقؾقل،مػومترط مسؾىماجملؿؿعما

مطوغًمتػعلماظدرادوتمضؾؾه ،مالمؼعينمصؼطماألصؾيمإنماالغطالقمعنماظؾؾد»م.طؿو
مبوظػردميفم ماالػؿؿوم ٌُِغَؿِرٔب.مؼعينمػذا مضؾلماًطوبمحولما ايدؼٌمسنماٌفوجر

م مػذا مإظقفو ماظيتمؼـؿؿي ماالجؿؿوسقي ماجملؿوسي ماظؿشؾٌمبؿقدؼد ميفمطّؾقؿه، اظػرد
مو ماظقوعقي مبلؾوطوته ممبؿوردوته، ممبؼـوسوتهماألصل، ماظغربي مدؿضطره حؿؿوماظيت

مصقفو ماظـظر م19«إلسودة ماظذيمرٓؾؼه ماىدؼد ماظطرح مػذا م. ماهلفرةمصقود سؾىمحوظي
مو ماألصؾي ممبفؿؿعه مبوالرتؾوط مصرغلو مسبو مػذامماىزائرؼي مسؾى مذظك اغعؽوس

معّؽـماجملؿؿع ماظذي مامهػو ميف متغقري مإحداث مظظوػرةمظـعن ماظلودقوظوجقي ظرة
ماالسؿؾور مبنسودة موؾؿفؿؿعماألصؾيظماهلفرة مغؾؿسمسؾىمعلؿوىماٌـففقيمم. ػؽذا

مو مدوبق معشروع مبني ماإلبلؿقؿوظوجقي ماظؼطقعي مصعل مؼؿقؼق مالحقممطقف عشروع
مجدؼد.م

 تدقوق املػاهوم و املصطلحاتب. 
اظلودقوظوجقيمصفومؼزنماظؽؾؿوتممودمزوػرةماهلفرةمبوظدراديسـدعومؼؿـوولمصق
مؼلؿعؿ ماظيت مواٌػوػقم مؾفو مظؽن مو مععروصي معصطؾقوت مؼلؿكدم مععوغيمو ؼعطقفو

م.ربددةمجدا
عـال،مرأىمضرورةمتـوولمإسودةمتؽوؼنمعلوراتماٌفوجرؼنمبصورةمجذرؼي.مإغهم
مظألجقولم ماالجؿؿوسقي مايرطي مدرادي مأجل معن م"اٌلور" معػفوم مظذظك ؼلؿعؿل

سـدعومُؼقوظونممإؼوبفم،مسـدعومؼؽوغونمذؾوبومومومفوجرؼنميفمذػوبفماٌكؿؾػيمعنماٌ
سؾىماظؿؼوسد.مػؽذامضبوولماألخذمبعنيماالسؿؾورماظؿقوالتماظيتموؿعماجملؿؿعم
مادؿعؿوظهم مظدى مؼشري مإغه مغػله. ماظػرد مداخل ماظيتمهدث مواظؿقوالت بوألصراد

ولمؼؽونمضؿنمصضوءمٌصطؾحمعلورمإظبماغؿؼولمالمؼؽونمضؿنمصضوءمثوبًمظؽـهماغؿؼ
ػومعؿغريميفمحدمذاته.مإذنمعنموجفيمغظرمصقودمصبىماظوصولمإظبمععرصيمومصفمم

                                                                                                                                   
18 Ibid., p. 54-55. 
19 Temime, E. (1999), « Comprendre l’immigration. Quelques notes en mémoire 

d’Abdelmalek Sayad, un sociologue hors du commun », in Revue du monde musulman et 

de la méditerranée, nos 85-86, p. 269.  
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مصوس ماظذيمضبدثمظوضعقي ماظؿغٓقر مػذا محصول ميفمطقػقي مغػله مػو مصضوء مضؿن ل
محوظيمتغري.

واظيتمػيمذبؿوسيماًصوئصمم"اٌؿغرياتماألصؾقي"طؿـولمآخرمعقزمصقودمبنيم
ماٌفوجرونماالجؿؿوسقيماٌؿؿـؾيميفماالد مواظيتمضبؿؾفو ماجؿؿوسقو ؿعداداتماحملددة

م موبني ماألصؾي، مبؾدػم معن مػفرتفم ماظـفوئقي"ضؾل مذبؿوسيمم"اٌؿغريات وػي
م.20اٌؿغرياتماظيتمدؿقددمعكلماٌفوجرؼنميفمبؾدماالدؿؼؾول

م مؼؿقدث مطؿو موصقود ماظرؼػي ماجملؿؿع مسنممسن مو ماظزراسقي ماظؿؼوظقد سن
اٌصطؾقوتمظقلًمبلقطي،مأوماٌصطؾحماظذيمؼعودمإظقهمدائؿو.مػذهمماىؿوسي،مػذا
مغؿوج ممعن موراءػوػـوكمتؼوبلمايسماٌشرتك، مدودقوظوجقي ماٌعورفممظقد مطل و

ماٌصطؾح مسرب ماٌوزفمذبـٓدة مؼلؿدسي مإغه مظ. مجوزماٌصطؾح مإذا مسربي، قؽون
ودقوظوجيمبوردؼوماظلؼرىمصقهمؼدمطونمعؿعددة.مظماظؿعؾري،مهؿلمععورفمطـريةمو

متركمسؾد»م:اجملٓدد معنماٌلوػؿوتممظؼد م،مواحدة مسـو مرحقؾه اٌوظكمصقود،مبعد
مم.21«األطـرمإغؿوجوموأصوظيميفمأغـروبوظوجقوماهلفرةمخاللماظؼرنماٌوضي

 يف درادة ظاهرة اهلجرة/الغربة أهموة البعد السوادي جـ.
م مضوم معن مطؾرية مذبؿوسي مبنجراء مدرادوته ميف مصقود ماٌوظك مٌدةمسؾد اٌؼوبالت

مو مزبؿؾفماألجقول ماٌفوجرؼن/اٌغرتبنيمعن معع مععم تؼوربماظـالثنيمدـي حؿى
وضعقوتممعكلمو اىقلماظذيموظدميفمصرغلومٌعرصيمتطورمدقوضوتماهلفرةماىزائرؼيمو

اظلؽن.ممزروفماٌغرتبنيماظصعؾيماظيتمطوغًمععؾؼيمدائؿومبوٌمضًمدواءميفماظعؿلمأو و
ماظصددمؼعؿؼدمو ٌُِغَؿِربنَيمتؿداخلمدائؿوم"صقودمأنمميفمػذا ماٌؾؿصؼيمبلؽنما اظصور

ععماظلؽنمشريماظٓصقي.مإذامطونمحؼقؼيمأثـوءمطلمعوجيمعغرتبني،مأنماظواصؾنيمم
األوائلموجدوامأغػلفممدائؿوميفمأحقوءمضدمييمعؿدػورةمأومبـوامعالجهمعمضؿيمسؾىم

تؼوربمععم ؽـفمموضواحيماٌدؼـي،مصؼدمأعؽــومبعدمذظكمعالحظيمهٓلنمزروفمد
 م.22"فوغػلمعلوطنماٌوارـنيم)اظػرغلقني(ماظذؼنمؼـؿؿونمإظبماظطؾؼوتماالجؿؿوسقي

ٌُِغَؿِرٔبميفمأرضماظُغِرَبٔيمإظبمودؼدمدراديمزوػرةم أدتمػذهماظصورةماظـٓؿطقيمسنما
اهلفرةمصفومؼرتكمايدؼٌمظؾؿغرتبمدونمأنمؼؿقدثمػو،ماألعرماظذيمعّؽـهمعنم

                                                                                                                                   
20 Sayad, A. (1977), op.cit., p. 60. 
21 Bourdieu, P. (2001), « L’ethnologue organique de la migration algérienne » in AGONE, 

Philosophie, Histoire & Politique, Marseille, n° 25, p. 69. 
22 Laacher, S. (2012), Dictionnaire de l’immigration en France, Paris, Larousse, p. 285. 
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ماظػردي ماظؿورؼخ ماجملؿوسيممربط مبؿورؼخ ماٌفوجر ماظػرد متورؼخ ماىؿوسي، بوظؿورؼخ
،موإنماٌفوجرة،مومػومعومؼمديمحؿؿومإظبمتـوولماظؾعدماظلقوديميفمػذاماظؿورؼخمألغه

ماالجؿؿوسيم مو ماظلقودي ماظوسي متوضظ مصفي مدقودقي، مأصؾفو ميف ماهلفرة متؽن مل
ػذاماىوغىمعنمم)ايرطوتماىؿعوؼي،ماظـؼوبوت،متطوؼرماألصؽور(.مظؼدمسوجلمصقود

ميمإذمؼؽؿىمعـال:أبـوؤػممعنماظؿفؿقشماظلقودموضعقيماٌغرتبنيماظذؼنمسوغوامػممو
حؿىمبوظـلؾيمهلذامم–دقوديمؼلؿىماظورنم-طقفمؼؿمماظؿواجدميفمغظوممدودقو»

اظؿواجدماظؼوصر،ماظؿصوديف،مشريماهلوم،ماظلؼقممطؾقو،ماظضقق،ماٌؾؿورماظذيمُؼؿـحم
عدغقي،محلىمدونمأنمميؿؾؽوامػوؼيم بصورةمدقودقيمدونمأنمؼوجدوام–ظؾؿغرتبني
23«اظؼوغون؟

 م.

 منوذج صواد و اهلجرات اجلدودة

مبٓقنماظطوبعماظـؿوذجيمهلوموعنمدرادوتمظؾففرةماىزائرؼيممإنمعومضدعهمصقود
منوذجومادبذهماظداردونميفمػذاممًأصؾقمظؼدم.ٓػؾفوميفمغظرهمإظبمأنمتؽونمعـوظقيأ

مو مظدرادي مأداة معـال،ماجملول مأخرى. مذعوب مػفرات ماظؾوحـيممهؾقل ضٓدعً
مصرات" ماألصلم"،دارؼو مالمم،اظرتطقي ميفمعدة ماألتراكمإظبمصرغلو مسنمػفرة درادي

دـيمدردًمصقفومأسؿورماهلفرةماظرتطقيمسبومصرغلومواظيتمضٓلؿؿفومإظبمم90تؿفووزم
ٌُؼرتحمعنمررفمسؾد»ظذظكمصفيمترىمأنممثالثيمأسؿور،مو ودماٌوظكمصقماظـؿوذجما

م معـففقيميؿؾك ماٌعـىممصوئدة متطور مظدرادي مهؾقل مأداة مسؾقـو مؼؼرتح مألغه ػوعي
م ماٌغرتبنيميف مررف معن مظؾففرة ماظزعن مسرب ٌُعطى ماٌعـىمممومهغػلماظوضًا أؼضو

ٌُعطىمظؾففرةميفماظؾؾدماألصؾي م.24م«ا
عنماظؾوحـنيمعنمالمؼؿػقمطـريامععمعومػـوكمععمذظكمصؿنماٌفممأنمغالحظمأٓنم و

اسؿؾورمأنماظدراديماظيتمضٓدعفومسؾدماٌوظكمصقودمطوغًممنوذجوميفممأيمذػؾـومإظقه،
ما مظظوػرة ماظلودقوظوجقي ماألدؿوذاظدرادوت مؼرى معـال، الويماظمسؾدمهلفرة.

ماىزائر،حلني مجوععي معن مظظوػرةم، ماظؿػلريي مظؾـؿوذج مشقوبو مػـوك مأن
مجدؼد مسفد ميف مدخؾً ماىزائرؼي ماهلفرة موأن مععهمماهلفرة/اظغربي، تغٓقرت

موأذؽوهلوعشورؼعفو،ملوراتع مبـالثيمحواجز:م"مإذمؼؽؿى:مفو مؼصطدم إنمتػؽريغو
                                                                                                                                   
23 Sayad, A. (2006), L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, t. 2. Les enfants 

illégitimes, Paris, édition Raison d’agir, p. 13. 
24 Ferat, D. (2010), « Actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad », Actes du colloque 

international 15 et 16 juin 2006, Casablanca, éd. Le Fennec, p. 199. 
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؛م"اظغربي-اهلفرة"أوالمحوجزمغظريمخؾؼهمشقوبممنوذجمتػلرييمظؾففرةممبػفومم
حفممإضوعيماىزائرؼنيميفممبعدمذظك،محوجزمعـففيمضبقؾـومإظبمصعوبوتمضقوس

مموماًورج؛ مبؿلخر معؿعؾق محوجز ماظـفوؼي ماىزائرميف ماظؾقٌميف ميف متؼوظقد إضوعي
25"حولمعللظيماهلفرة

مم.
مدمؼدظ  موترية مذا متغريا ماهلفرة أصؾقًموريممحقٌمرؼعيسرصًمػذه

مدقوضوتمجدؼدة مومإذممضؿن مصؼط، مصرغلو مسبو متوجفوتفو متؼؿصر متعد إمنومممل
مو مأخرى مبؾدان مسبو موماتلعًمدائرتفو مضوراتمأخرى ماٌشرضقي،ممإظب ماظدول إظب

طـدا.مظؼدمبدأماظؿغريممأومإظبماظوالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيموم،اًؾقٍمبوظؿقدؼدمدول
ملمُتعفدمعنمضؾُلموملمتؽنمبفذامايفممعنممؼلخذمذبراهميفمحرطيمودؼدمظؾففرة

صوظؿغٓقرماظذيمحصلميفمعلوراتمايرطيماىدؼدةمماظؿعددمسؾىمسفدمصقود.ماظؿـوعمو
ماػؿؿوعوتفم ميف متغٓقر ماىزائرؼنيمصوحؾه مإذأؼضمهلفرة مجدؼدةممو زفرتمأذؽول

عـفوماهلفرةماظـلوؼي،ماهلفرةماألدرؼي،ماهلفرةمشريماظشرسقي،مػفرةماظؽػوءات،م
ومضبدثمعنمتغريموتطورميفمٌمدرادوتمجدؼدةاألعرمؼؿطؾىم.مإذنم..ػفرةماظدرادي

ظؽنمتؾؼى،معنموجفيمغظرغو،مأسؿولماهلفرةمعنمأجلمصفممػذهماظوتريةماظلرؼعي.م
ماغىمسدؼدةمعنمأوجهماهلفرة/اظغربي.عرجعقيمأصقؾيميفمصفممجواٌوظكمصقودممسؾد

 خامتة

مسؾد مترك مومظؼد معمظػوتمسدؼدة مػومالتشراتماٌؼوسماٌوظكمصقود معو معـفو ،
م مميفماجملالتعطؾوع مؼطؾمواٌؿكصصي ممل معو معوزالمزبطورو،عـفو مو اظيتممومع

بوالدؿـودمأدودومسؾىمغؼدا،ممزوػرةماهلفرة/اظغربي،مدراديموهؾقالمومتؿـوولمطؾفو
مػذهم ماألجقول. معبقع معن ماٌفوجرؼن/اٌغرتبني معع مصبرؼفو مطون ماظيت اٌؼوبالت

اظؿورؼخماظعومممبنيماظؿورؼخماظشكصيمظؾؿفوجر/اٌغرتبموماظربطاٌؼوبالتمعّؽـؿهمعنم
طؿـؼف.مظؼدممومهمطلودقوظوجيعنمأوظوؼوتماظؿزاعػذامطونممظؾففرةماىزائرؼي،مو

عومجعؾهمؼوصفمعنمررفمبقورمبوردؼومبـمم،هسوغىمممومسوغومععماٌغرتبنيمومسوش
ماىزائرؼي" ميفمحرية .26"اإلثـوظوجيماظعضويمظؾففرة ماالظؿزاممؼضعـو أحقوغوممػذا

،مسـدمضراءةمأسؿوظه،مػلمؼؿؽؾممسنمغػلهمأممسنماٌغرتبني،مػلمحقٌمأغـومالمُغؿٓقز
فؿقشمػهماظعقشميفماظٓؿؼؿقدثمػومأمماٌغرتبونمػمماظذؼنمؼؿقدثون.مػذاماالظؿزاممطّؾ

                                                                                                                                   
25 Labdelaoui, H. (2012), « L’Algérie face à l’évolution de son émigration en France et 

dans le monde », in Hommes & migrations, Paris, n° 1298, p. 23. 
26 Bourdieu. P, (2001), op.cit.  
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أصؾحمبعدموصوتهمعرجعوممشريمأغهبعضماألصدضوءمطؿومضبؽيميفمدريته،ممظوالمعمازرة
مممممسوٌقوميفمسؾمماجؿؿوعماهلفرة.
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