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*

  **مصطفى جماهدي

 ***حفوظة قباري

 مقدمة

إظبم وراق،أنمدونموفوجرعؾبم،نينمشريمذرسقوفوجر،معؾب"ضياحّر" تلؿقوتمهقؾ
مو متؿؼورع مإاّلموضعقوت مضوغقغقي مغظر موجفي معـ مععوذفوممتؿؾوؼـ مؼب متؿشوبف أغفو

 ؿوسقيـدردماٌعطقوتماالجؿلمـصمؽؾمأطقدـبشماًطوبوتأدفؾًمماالجؿؿوسل.
مبققطفمم"ايّراق"ىمسالضيماهلفرةماظلرؼيمؼبمعلؿقماالضؿصودؼيمزبؿزظيمأدؾوبمو

ػذهمماظعوعؾمايودؿمؼبمتػلريمربتاسؿؾبماظيتبطًمبوظؾطوظيمطـريامعومرؾبموم،اظؼرؼى
م.األدؾوب

ماظطؾقعم مػـعـ مضبصؾ مأن مطـل مزوػـذا، مـقن مطـدؿـم"ايرؿبضي"رة ظوػرةمـؿشر
م ماظلإسموواضعقي ماظـؼوش متلثري مزؾ مؼب مؼبمالعقي ماظشؾوب معللظي محقل وخـ

                                                                                    
:حقلمغوهمضؿـمصرؼؼمحبٌماذؿغؾمؼبمعشروسنيؼؿضؿـمػذاماٌؼولمحقصؾيمغؿوئٍماظعؿؾماظذيمانز*

« Migration clandestine de l’Algérie vers l’Espagne dans la période contemporaine », 

projet de coopération internationale (Crasc/ Université d’Alicante, Programme PCI inscrit 

sous le n° A/027905/09(, sous la direction de Zemmour Zine Edinne, 2009-2011. 

عرطزماظؾقٌمؼبمماهلفرةماظدوظقيمؼبماىزائرمؼبماظػرتةماٌعوصرة،محوظيماهلفرةماظلرؼيمبوظغربماىزائري"،"
مدؼلؿربم-2114دؾؿؿرب،م.عرادم،عقاليمحوجهًمإذراف:موػران،مم-االغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي

2101. 
م ** مؼب مازبؿص ماجؿؿوع مسؾؿ مو مالسالم مو ماالجؿؿوسقي ماالغـروبقظقجقو مؼب ماظؾقٌ معرطز اظـؼوصقي،ماالتصول،

 ،ماىزائر.00111وػران،م
م *** موػران، ماظـؼوصقي، مو ماالجؿؿوسقي ماالغـروبقظقجقو مؼب ماظؾقٌ معرطز ماالجؿؿوع، مسؾؿ مؼب ،م00111زبؿصي

 اىزائر.
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مسوعؾماظؾطمو ،اىزائر م.وظيمبقصػفممسيمذؾوغقيمضؾؾمطؾمذلءؼلتلمسؾكمرأدفو
مأّن متمبقد مبؾ مربؾقو، مذلغو مظقلً مامؿعداهاظظوػرة ماعؿداداتفو الضؿصودؼي،مبػعؾ

مو ماظلقودقي معلؿقىمماإلؼدؼقظقجقيماظـؼوصقي، مسؾك ماظـؼوش معـ مجزءا ظؿصؾح
مم.اظعالضوتماظدوظقي

ماظدموموتغقاؼو،مخطوبماهلفراتمايدؼـيمػ...ؼ"مضعًو مولمموردوت
مسؾكمو ماٌعـقي م1احملؽ"ماىؿوسوت مؼبممحبقٌ، متـووهلو ماظدارس مسؾك تػرض

م مأي مطؾقي"مشقظقؿفو، م"زوػرة مؼذػىم2بقصػفو ممعـؾؿو مسؾد مظذظؽ مصقود. ؾؿمصاٌوظؽ
إمنومظؽقغفؿومؼقصرانمموم،ؿؾورقوسامémigration–immigration لممؼؽـموضعفمٌصطؾق

مبنياظلؾ ماظؿالضل مغؼوط مظؽشػ ماألعـؾ موماألوضوعمقؾ مظؾففرة ماظلقوضوتماٌـؿفي
مؼوربيممغػرتضمأّنػذهماٌبـوءمسؾكمموماٌقجقدةمؼبماظدولماظيتمتلؿػقدمعـماظظوػرة.

مو مإغؿوج مإمسؿؾقي مإسودة ماًغؿوج مشرِسؼؾبماظذيمويولداٌطوب ماظشؾوبـ مخالظف معـ
مممورد مم،"ايرؿبضي"وت مأصضً معـ مميؽـ محؼوئؼ محفى مإظب مصفؿ أدؾوبمخالهلو

مهلوموماظظوػرةمرواغؿش مطون ماظقاضعمعو ممؼب مؼؽبمتـؿشرأن مٕ ممـِفؿبظق معـفو -اظػوسؾقن
أوممبوظؿوظلماٌشورطيمؼبمتـؿقؿفومبشؽؾماٌـػعيموم-اٌشورطقنمبشؽؾمعؾوذرمأومعضؿر

م.وعمرضتصؾحمبذظؽمػوجلوممتفموذظؿلخذماظزخؿماظذيمأخمبكخر
م ماألرطونتشؽؾً معؿؽوعؾي ممدقق مدؾعحقل ممًحؼؼمإذم،اهلفرةي ماظؿفورةػذه

مععؿربةقعداخ ماظزوارقموم"اظشؾؽوتم"صقوبألمؾ م. مصؾؽـ مايرطي اىؿعقؼيمطوغً
ي،ماجؿؿوسقمومإغلوغقيمصؾغيعلوسدتفؿمموم"ايّراضي"مـبماػؿؿوعفوسؾكممتضػلبندؾوغقوم

ومبؿقزقػمسددمطؾريمعـمحمهللؿعقاردمعوظقيمتمصنغفومهصؾمجراءمػذاماظعؿؾمسؾك
ماإل مبوألدوسمدؾوناظشؾوب ممنط. ماظمؼبموصوئضمفوغشورمؼقصر ماظقد ٌصؾقيمعوعؾي

معنيلؿكِداٌ م، مؼد موسوعؾي معرّخصي ممشري م)تؿّؾؼك معؽّؾػي مزػقدةشري مأجقرا الم(،
موظطردعفددةمبعؾفوموتؿػودىمأيمعشؽؾيممبؽؾمذلءمومكترضظذظؽممؼوغقناظفومضبِؿ

مضقوع مبوظؿوظل مامو محؾؿ مظـفوح ماالجؿؿوسل معشروعممسؾقفمبـًاظذي ماألخرية ػذه
م"ايرضي"مأدودو.

                                                                                    
ذبؾيماظدرادوتمرعبيمعـؿفكمضؾلل،متم"عؼدعي"مؼبم"اهلفرة،ماظغربي،مايرؿبضي"،م(،2116)مدحق جربول،م 1

م،ذؿوء/،مخرؼػ23/24ععفدمعغرب/ماوربو.اظعددم،متـشرمبدسؿمعـماٌرطزماظقرينمظؾؽؿوبموواظـؼدماالجؿؿوسل
 .2.مص

2 Sayad, A. (1996), La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de 

l'immigré. Paris, Ed. du Seuil. 
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مذّؽ ماٌفوجرون مؾ ماظشؾوب مالدقؿو مم،عـفوماًوصيظؾصقوصي ممتّؽـمعودة رائفي
ظشؾوبمظدىمامخصقصوضؿونمرواجماظعددماألطربمعـماظـلخممعـمادؿؿوظيماظؼورئمو

ـماٌعؾقعوتمحقلمعمضدرؾقصقلمسؾكمأطربمظماظلوسنيماٌؿؿؾعنيمظققعقوتماهلفرةمو
مم.اٌللظي ممجؾؾًو موشاظماألخريةػذه مبفو متغـقا ماظذؼـ مظؾػـوغني امغؿفقأمفرة

مشريػو.مبققعقوتفوماألصالمماظقثوئؼقيمو
متؾـّ مسؾدحووظـو مأسؿول معـ معلؿؿد مغظري مإرور 3صقودماٌوظؽمل

مإسودةم  ظؿػودي
ماٌلد ماًطوب موإغؿوج مسـ مو"ايرؿبضي"وي ماألدذاظم، مصقف متقضعـو مأن مميؽـ بقوتمي

مظّػ ماظيت ماٌكؿؾػي ماٌصودر مذات مبوظؿصّقر ماظظوػرة ماظؿعوعؾم4ويواٌلدً ماًورهمأو
مم.اظشؾوبمإجوبوتععم

معـ ماظدرادي مماغطؾؼً ماظؿوظقي: مواٌفـقيماألدؽؾي ماالجؿؿوسقي ماٌلورات مػل عو
ماظشؾوغقي ماظػؽي موصقهلمهلذه مموبعد ماإلإظب معيدؾوغقاألراضل مؼعّؾ؟ مسؾكموذا ؼقن

ماظذيمؼدصعماىؿعقوتمعوموجـقفمعـموراءمذظؽ؟ممظذيمؼؿقضعقناهلفرة،مأيمعوما
م؟ماىؿعقوتػذهمماٌلؿػقدمعـمغشوطممػقمعـموم؟م"ايّراضي"ةملوسدإظبمعؼبمإدؾوغقوم

 العمل املوداني

م ماظعؿؾ مػذا مُأإؼلؿـد معقداغل مهؼقؼ مظب مخالل مإظبماظجري ماظرابع مبني معو ػرتة
مو معـماظقاحد م'غًوأظقؽ'منمبدم2116مدؼلؿربماظعشرؼـ  5'تقرؼؾقكو'موم'آظؿشل'،

موبندؾوغقو مم، ماظـوغل ماٌقداغل مواظؿقؼقؼ مسشر ماظـوغل مبني معو مأجري اظؿودعمماظذي
،مصضالمسـمهؼقؼوتم'آظؿشل'موم'غًوأظقؽ'مؼبمعدؼـيم2101سشرمعـمذفرمصرباؼرم

.مأجرىماظػرؼؼماهلفرةمسـراتماظيتمميؿؾؽفوماظشؾوبمؼبمأرضماظقرـمحقلماظؿصّق

                                                                                    
ماالجؿؿوسقيمووماظػرصيمبوٌشورطيمؼبمثالثيمورذوتمتؽقؼـقيمغظؿفومعرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقمسقًمظـ 3

وماظـؼوصقيمبوظؿعوونمععماٌعفدماظػرغللمبقػران،معبعقيمأصدضوءمسؾدماٌوظؽمصقودمومعبعقيماحملوصظيمسؾكم
،ماغصّىمصقفوم2102-2100جؾبّلدمعومبنيمدـيتمم ضؿـمبرغوعٍمAPSV(مبػرغلومLa Villetteعقضعمالصقالتم)

ماظيتم ماظـظرؼي ماألرر مالدؿكالص مصقود ماٌوظؽ مسؾد مأحبوث مو مغصقص معـوضشي مو مهؾقؾ مسرض، مسؾك اظعؿؾ
مخالهلوم مضدم مظؼوءات، مٔون مغػلف ماظربغوعٍ مضؿـ مغظؿً مأنع. مبشؽؾ ماهلفرة معقضقع معؼوربي معـ تؾبؿّؽـ

 بوحـقنمعـماىزائرمومصرغلومربوضراتمتـووظًمأسؿولمػذاماظؾوحٌ.م
ممبعـك"ماالبؿعودمسـماظؿلوؼالتماظلقودقيموماٌلدووؼي"معـؾؿوموردمذظؽمؼبمعؼولمحػقظيمضؾورلماٌقدقمم: 4

منقذجو"،مذبؾيممواتحراضيماظغز"اٌفوجرماىزائريمعـمصوسؾماضؿصوديمإظبمعفوجرمشريمذرسل:معلوراتم"
 زائر.اى ،051،مصم2102جقانمم-03ظؾؾققثموماظدرادوت،مجوععيمشرداؼي،ماظعددمماظقاحوت

5 Alicante, Elche et Torrivieja. 
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كمـقلمإظـلماظقصـقامصـؾوؼـيمنقـوراتمعؿـفؿمعلـعمذؾوبمظذبؿقسيمعؼوبالتمع
موـؾوغقـإد مععمذبؿقسيمعـماٌلموظنيمؼبمو مبوهلفرةماإلداراتمذاتممعؼوبالت صؾي

مسـ ممصضال ممفدفؼ .6اىؿعقؼيايرطي مإظب ماٌقداغل ماظعؿؾ مسؾك مععطقوتاظقضقف
ي،موعرةماهلفرةماظلرؼعقداغقيمتؿصؾمبؿفوربماظشؾوبماىزائريماظذيمخوضمعغ

م.اخؿوروامررؼؼماظؾقرمظؾؾقغماألراضلماالدؾوغقيمـاظذؼالدقؿوم
م ماىزائريؼرى ماظؼـصؾ 7غوئى

ممغًوبلظقؽ  مؼحدخالل ماهلفرة مسـ مععف مأّنــو
مادرتاتقفقؿفوسؾكماظػالحيمواظؾـوءمؼبمميعـذماالغطالضيماالضؿصودؼاسؿؿدتمادؾوغقوم"

األولمؼبماظعوٕم)حقاظلممظؾؿـؿقيماٌلؿداعي،مإضوصيمإظبماظلقوحيموػلماظؾؾدماظلقوحل
إعومؼبماظؾـوءمأوماظػالحيمشؾىماٌفوجرؼـمأٌؼلؿكدممظذظؽمم؛عؾققنمدوئحمدـقؼو(م35

ؼؼدرػؿمعـمصؽيماألعقنيم)ععظؿفؿمموم،ؼبمجينماظزؼؿقنمعـالمخاللماٌقادؿقعؿؾقنمص
ػفرةممأّنم،مؼبمحنيمؼعؿرب"(ػذاماظؾؾداٌفوجرؼـمإظبممذبؿقعموٌؽيمعـبم66بـلؾيم

مماٌؿعؾؿني معغوعرة.ػل مؼؼّدمػفرة مممٕ مدرّؼاإلظـو ماسؿربػو ماظيت ي،محصوئقوت
ممودؿــوءاب ماٌفوجرؼـ مبغلؾي مؼطوظؾقن ماىزائرمؿلذريةممـ مإظب ممسؾقر ممًارتػعاظيت
مب ماظؿصرؼحم."2116بوٌؽيمدـيمم31ـ مؼذػىمإظقفإظبمحدمطؾريممؼؿقاصؼمػذا مععمعو
ممؼبم'صقجر'وم'طقك' م)اهلفرة مطؿوب مواالغدعو،دقق ملّنبمج(اظعؿؾ "اٌفوجرؼـم:

.O.C.D.Eظبمدولماظذؼـمؼصؾقنمإ
اضؿصودؼيمزبؿؾػيمهلؿمممقزاتمدقدققم،اظغـقيم8

ماظعّؿ مممقزات مسـ موسؿقعو ماحملؾقني. مأصل ماٌفوجرؼـ مذطقرمطـرفمالء مذؾوب ػؿ
تلػقؾمضؾمبلسؿولمأمؼقعقن،معلؿقاػؿماظدرادلمضعقػموؼاظؽربىؼؿؿرطزونمؼبماٌدنم

م9وظقن".غفؿمبّطواظشوئعمأ

 "احلْرقة"ور مررو  ترب

م"ايرؿبضي"شرسـمبفوماظشؾوبمإضداعفؿمسؾكمطرحماظؿعوعؾمععماظؿربؼراتماظيتمٌؼؼ
م معو مصؽـريا مععفو، ماظؿعوعؾ مطقػقي مؼب مطؾرية ماظؿصرضبوتتؾبصعقبوت مأّغمؼرأ فومسؾك

ماظلرؼيداأل ماهلفرة موراء مايؼقؼقي مؼرّبموم.ؾوب مأن مؼؽػل ماظشوب مؼبمإر رادتف

                                                                                    
6 CEAR : Commission Espagnole de l’Aide aux Réfugiés, Fondation Diagrama « Centro 

de Recepcion y Acogida de Menores, Lucentum », Cruz Roja Espanõla. 
 2116عؼوبؾيمععماظلقدمغوئىمضـصؾماىزائرمبلظقؽوغً،مدؼلؿرب7

8 Organisation de Coopération et développement économiques. 
9 Fougère, D. et Cahuc, P., (2002), « Synthèse introductive : immigration, emploi et 

salaires », in Héran, F. (dir.), (rapport du séminaire), Immigration, marché du travail, 

intégration, Paris, La Documentation Française, p. 325. 
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مم"ايرؿبضي" مسـ مؼؾبمصبودإبعفزه محؿك ماظلؾىمسؿؾ مأغف مسؾك مذظؽ لؿكؾص
دؿكالصماؼبمماظشؾوبمػفرةمدواصع وأدؾوبممعـمصفؿؼؽؿـماظغرضممالاٌقضقسل.م

مايؼقؼقي ممإمنوموم،األدؾوب مذظؽ معـ مأطـر ماظيتمؼباظؾقٌ معـمشرِسٌؼمايفٍ ـ
مموخالهل مػمالء مألمموردي مظؾلوععمنؼلعقن معؼـعي مإدراطفؿم؛تؽقن مبعضممعع ؼب

مؼـ.مّدحؽؿماظموزؿفوأّغفومتاألحقونم
ماظعؾؿمموميقاظؿربؼراتماظظروفماظعوئؾػذهمتلتلمسؾكمرأسم معع عللظيماظؾطوظي،

م مظدى مؾاظشاٌلؾؼ مدقرتطمبوب ماظذي ماظؿلثري ماٌلؿؿعقغدى مسؾك مخاللمف ني
ممتصرضبوتفؿ، مأحدػؿسـدعو مؼ :ؼؼقل معلؽني م"اظقاظد مذفري مبراتى ،مزػقدشؿغؾ

مفإذامٕمتؽـممتؾؽمولمصؾؽمعؽوغي،م،مإذامطـًممتؾؽماٌواظقضًماظراػـؼبممالدقؿو
تقضػًمسـممـوظـيمثوغقي،مخلرتماظؾوطوظقرؼوموصلغًمالمذلء.موصؾًمإظبماظلـيماظ

ماظؿػ مإظب مدصعؿين ماظيت ماألذقوء ماظدرادي. مؼب مغػللأّغمايرؿبضيؽري موجدت ؼبممين
ؼ،مـؽمأيمحـعؾأالممؽــمذظــرمعـاألطمؾ(،موـالمأعمومؾـوضعقيمصعؾيم)المعلؿؼؾ

مداس"اٌلؽنيمؼؾبماحمللقبقيمػؿمعـمؼعقشقنموميموـقةمواٌعرصـاظرذمقوبـؼطمأصـص
 .(دـي 22 ذوبمسؿره)

ماٌغوعرةم مسؾك مإضداعف مؼربر مسـدعو مذظؽ معـ مأبعد مإظب ماآلخر ماظؾعض ؼذػى
بوٌلموظقيماظعوئؾقيماظيتموجدمغػلفمعرشؿومسؾكمهؿؾفومبعدموصوةمواظدهمظقصؾحمػقم

مظألدرة: مماٌعقؾ ماألدرة، مععقؾ مأغو م"طـً مظؾقظي مدؽؿًوصؾً مماظيت معـصقفو
اظعدؼدممؽظػـومخوصيمسـدعوممسعًمأّنم،"ايرؿبضي"دقىممٕمتعدمأعوعلمومعقشاظ

 .(دـيم10مذوبمسؿره)مػؿماظققممؼبمخريمؼلري" ممـمذػؾقامو
ؼرؼدمػقممعفمبوًورجموأاغػصولماظقاظدؼـموزواجممإظبماألدؾوبآخرمذوبمؼرجعم

عومتعؿؾمالمودمدقىمدالمذلء...مسـمعلؿؼؾؾ،مالباالظؿقوقمبفو.م"وجدتمغػللم
مو مؼلؿغؾؽ مؼمِدمعـ ماظقضعمال مؼعرف موطؾـو محؼؽ مبلوروبلظؽ مأعل متزوجً م.

،مشوطؾماظعوئؾقيمبنطؿولمدراديتبعدمرالضفومعـمواظدي،مٕمتلؿحمظلماٌمي(ِرووؿب)ض ؽبؽبؽب
بدأتمصؽرةمم.يؼبمعرحؾيماٌؿقدطفومغومأصالمٕمتؽـمظديمرشؾيمؼبماظدرادي،مصرتطؿأو
ترسوغلممخبري،مطوغًاىدةممأسقشمععطـًممرشؿمأغينمتدورمؼبمذػينم"يايرؿبض"

أردتمعالضوةممإّغؿوينماٌولمٕمؼؽـمؼعـموجديماظشفقدممتؿؼوضكمعـقيفومعودؼومألّغ
م.(دـيم11 ذوبمسؿره)أعل"م

مدـيم22ؼبمحوظيم"غلقؿممعوئؾقياظمطذظؽمضقةماظؿربؼرماٌعؿؿدمسؾكماألوضوعغؾؿسم
 قلوغسمؼبماألدبماظعربل"،ماظذيمتقصقًمأعف،معؿقصؾمسؾكمذفودةمظبّطول
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مؼبمودطماألدرةمأعقرهملوءتص،ماضطرمأبقهمإظبماظزواجمعرةمأخرىمو مبلؾىمطـريا
ـمـاظذيمٕمؼؽمواظدهمسؾك وؼؾؼلمبوظؾقممطؾفمسؾكمزوجيمأبقف،م) ققعقياظاظـزاسوتم

ماٌل ميؿوؼؿـؼب مـؿقى موف مػذام وإخقتف(، معـ مظؾؿكؾص معـػذ مسـ مؼؾقٌ مبدأ ػـو
جمّقضػيماألخرى،مومتؾباظدعكمجوػدامإظبمايصقلمسؾكمصرصيمظؾقصقلمإظبمماظقضع،

مأصدضو مبلحد مايل معؼفك مؼب ماظؿؼك مأن مبعد مإظقف مؼصؾق مطون ممبو ماظذؼـمئدعقف ف
م.مففؿماالػؿؿوممغػلاىوععقي،مواظذيمطونمؼؼومسميزاوظقامععفماظدراد

مؼّش ممدٕ ماظدـيم02)أعني مسـ معبمؼوسدة،( ماظذي ماظؾؼوء مخالل مظـو مبفمضول عـو
ممب مدؽين،اٌم10ظؾؼوصرؼـمآظؿشلرطز محل مداخؾ مسؿورة مروبؼ مؼب صؽرةممأّنمؿقاجد
إظبمػفرتفممأّنمرأى وم،ععمأعفمبؼوئفمعـذمرالقماألبقؼـمومظدؼفمبرزتم"ايرؿبضي"
مإ معـدؾوغقو ماظعقشمتفوعلوسدمدؿؿؽـف مصعقبي مؼروؼفومم.ٌقاجفي ماظيت ماظؼصي ػذه
ماىؿعقيم"أعني" ماظعؿؾ مسؾك مػمالءمؿفأطلؾمظؾؼوئؿني مضؾؾ معـ مطؾريا طؾم)متعورػو

مععفؿمصراظؼ مهدثـو ماٌرطزماظذي مػذا معؿؿدردنيمؼب مسؾكممطوغقا ماإلضؾول ضؾؾ
م(.م"ايرؿبضي"

م مؼلؿـد ماظذي ماظؿربؼري ماًطوب مإؼؼع ماظظروف مصقؿومميقاظعوئؾظب متـوضضوت ؼب
ماظعوئؾي، مدور مومطبص مصٌعمحؿك مإن مهدؼد مميبدّضمػودورى معللظي م."ايرؿبضي"ؼب

م مصقفوؼمرهدغومحوالتصفـوك م)معؿؾ ماألوظب( مبوظدرجي مإظبماإلخقة ماظشوب مدصع سؾك
م مبقـؿو ماياهلفرة، معـ ماظعظؿك ماألشؾؾقي ماظعوئؾيؼب موفؾ )اظقاظدؼـمموالت

ممبوألدوس( مسؾقفو مؼؼدم ماظيت ماٌغوعرة مصؽرة م"جقالظل"م.بـاإلمتوعو سضقممدلظـو
وربؿفماظطقؼؾيمحبؽؿمم،ؼبمأظقؽوغًعراصؼـومموميلمجزائرؼقصعـمأمCEARعبعقيم

م معع ماظؿعوعؾ ماظقاظدم:"ايّراضي"ؼب مؼؾعى مأاػؾ مربػزا مدورا من مإضداممم مأعوم ردسقو
تؽقنمػـوكمحوالتم"م:صلجوبـومطوظؿوظلم؟رةماهلفرةماظلرؼياظشوبمسؾكمتـػقذمعغوع

مأو مأصرادػوماظعوئؾي ماألخمأحد ممخوصي مبػؽرة مسؾؿ مو"ايرؿبضي"سؾك مأشؾىم، مؼب
مؼبماظرحؾيمؼراصؼقغفؾذؼـمظإالمممؼذطرػووالممتوعورةموالتمطبػلماظشوبمػذهماظػؽاي

معشروسف"موخقص مسرضؾي مإنمم.عـ مو محؿك م"ايراق"، ماظشؾوب مظدى مسودة تؿؽرر
ؼعرصونمأغينمدلػوجر،مومٕممو"مالمأبلمومالمأعلمطوغاخؿؾػًماظؽؾؿوت،معؼقظي:م

م.دـي 22 إالمبعدموصقظلم".مأغبدمأخربػؿو
م

                                                                                    
10 Centro de Recepcion y Acogida de Menores, Lucentum. 



 "احلْرقة" و خطابات حول جتارب ر ذاتوةدّو

20 

 مبنطق الطفرة و النجاح االجتماعي العمل، اهلجرة

مضؿـمثـوئقيماظعؿؾم/اظؾطوظي،م"ايّراضي"طرحمعللظيماظعؿؾمؼبمخطوبمتؾبالم
ممو مـؼطإمنو ماظعؿرح ماٌـعقضقع مظدى ماظلـؾ مسؼرـفوجرؼـ مؼب مبوظـفوحمـني الضؿف

مبفطلّغموم؛لـاالجؿؿوس ماٌلّؾٌؿ معـ ممف ماظشؾوب مزبقؾي مؼب مؼمدي مإظبمأن ماظـشوط ػذا
م موضً مؼب ماظـروة مضبم.ضقودلعبع مٕ مذظؽإن معـمم،ؼؼ مجدوى مأي مؼرون صال

اظعؿؾمؼبممععؿؼدؼـمؼبماظقضًمغػلفمأّنمبوظـروةمؼبمأذػوغفؿمعرتؾطموظعؿؾمصم،مموردؿف
ممبالدػؿ مضبؼؼ مال مبقـؿوهلؿ ماًورجمذظؽ ماظؿقصقؾمؼب مإظب مومؼمدي اآلظلماآلغل
سؿالممتزاولم"ايّراضي"األشؾؾقيماظلوحؼيمممـمحوورغوػؿمعـماظشؾوبمًمطوغم.ظؾـروة

مؼب مأودقاء ماظرمسل ماظرمسل،مماظؼطوع مػقممأّنمإالمشري مبقـفؿ ماٌشرتك اظعـصر
م.11بوظالدؿؼراراإلحلوسم
ممؼـدصع مصم22"أغبد مـدـي"، مايدؼٌ مبؼمربرـظقل ماألدؾوب موّقـػذه م طلغفمة

م"مومذظؽبمعؾزم موؼؼقل: محقوتؽ مطؾ ماظؾالد مؼب ممتمتشؿغؾ مال معـزل مال المموؾؽ
ممالمومدقورة مأي معـذلءحؿك مسؾقف مهصؾ معو مإلمتوممم، محؿك مؼؽػقؽ مال عول

ماظققم معصورؼػ م، مدصعً مظؽ مم21أضقل معشروع مظؿقؼقؼ مو"ايرؿبضي"عؾققن ضدمم،
ممععلمسؾكمعنتماظؼورب،معـفؿمم"اقحّر"م22دوسدتماظؽـريمعـمبنيم اظذؼـمطوغقا

مّنإأضقلمظؽممأغينمأدؿطقعمأنمآتلمبؽؾمأػؾل،مومأمتـكمظقمدـي،موم01رػؾمسؿرهم
م.اظؽوؼبمٌومبؼلمواحدمعـفؿمػـوك"مادؿطوعمدصعماٌولماظشؾوبمظق

ضوسيمحالضيمؼبمودطمعدؼـيموػرانمصوحىموماٌولضؾؾماهلفرةمميؾؽمدمأغبطونم
معغؼشّغو موراء ماظلؾى مػل ماظؾطوظي متؽـ مٕ ماظشؾوب، مبعض مععف موؾ إمنومموعرتف

ممطشػ مععظـو ماٌؼوبؾي مغـفل مأن مأمأّنمفضؾؾ ماًقضمػـوك مميؽـف مال مذكصقو عرا
مإثرمزبوظػوتمخاللمكمذظؽمسؾؿـومعـفمأغفمعؿوبعمضضسـدعومأصررغومسؾصقف،مو وئقو

أنمؼدظلممرصضمأردغومادؿدراجفمأطـرمظؾؾقحمبوظؿػوصقؾ،م،عرحؾيماًدعيماظقرـقي
 ػذهماٌللظي.محقلبلؼيمتػوصقؾم

                                                                                    
ممسؾريي" 11 مداصقد م"خقان ماظؾوحـون مسؾقفو موضػ ماٌالحظي موػذه ماظؿقؼقؼوتم، مخالل معـ مسراب" "ذودؼي

ما مؼب مأجرؼً ماظيت مايرؿبضي مزوػرة محقل مواٌقداغقي مواٌغرب، مىزائر مؼب مغشراه ماظذي ماٌؼول مؼب ذبؾيموردت
ماجملؿؿع،مؼـظر: واهلفراتم

Arab, C. et Sempere, J.-D. (2009), « Des rêveurs aux brûleurs : les jeunes harragas 

Maghrébins se dirigeant vers l’Espagne », in Migrations et société, Vol. 21, n°125, Paris, 

septembre–octobre. 
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وظعؿؾمظدىماظشؾوبمدقىمودقؾيمإلضػوءماظشرسقيمسؾكماٌغوعرةماظعالضيمبمؽـتمٕ
مأّن مؼعؾؿقن مصفؿ مإظقماظؼوتؾي، مواٌلؿؿع مبذظؽ مبودروا مإن مدقعذرػؿ مػذهم فؿ وضع

م.اٌللظيمسؾكماظقاجفي
مضوئؿي مرأس مسؾك ماظـوجح ماظزواج ممؼلتل مخطوب مؼب ماظـفوح م"ايّراضي"عمذرات

ممعـؾؿو مؼب ماظؿوظلماظؿصرؼحورد مربظقزو"ط: ممحنيمـً ميـرائعميـغلوغإوجدت
قمماظقموم،مسلدفؾؿفومطؾفومبنربالتمملموـأراضمومروةـؾؽمثـاألطـرمعـمذظؽممتو

مو معؽونمأسقش مطؾ مؼب مٓ".مومأتـؼؾ معـممايؿد مدرجي مبلضؾ ماظـوغل ؼلؿؾشر
االغضؾوطم اظعؿؾمو ومبوظصرب وضيمدؾوغقومؼبمأولمربووظيمظؾقرؿبإوصؾًمإظبم"م:اظـفوح

مأّغٌّم.ضوعيايصقلمسؾكمأوراقماإلمًعادؿط المغؿلؾىمؼبمأؼيممـومغشؿغؾموومسرصقا
أذػىماظققممايؿدمٓم وماظقثوئؼ،مقيمواىـلعـققغومموامظـوموضعقؿـوموعشوطؾمدّق

ًمحؼؼٌومأػوجرممضؾقالمعـماٌول.مظقمٕمأتشفعمومرتّصضدمومأسقدمومإظبماىزائرمو
ؼبمحقوتلماظؽـريمعـماألذقوءم.متعؾؿًمعػؾلومرمبومذقؽومػـوكموظؽـًمبؼقً

م."ـومأطـرعؿدّؼمومقيـلموظلودومبوٌـحإأصؾقًمأطـرم و

 السروة قات و تركلل ذبكة اهلجرةالعال

ملاألغـروبقظقجمومذؾؽيماجؿؿوسقيمؼبماظؿقؾقؾماظلقدققظقجلبدأمتقزقػمعصطؾحم
مخوصو ماػؿؿوعو مؼؾؼك مؼرى مإذ ،Henry Bakisمطؿوبف:م مومؼب رػوغوتفومم"اظشؾؽوت

مؼبم"مأّنم"االجؿؿوسقي ماظلقدققظقجل مظؾؾقٌ مإجرائقي مأداة مأضقك مذؾؽي عصطؾح
مبػضؾمعصطؾحمذؾؽيمو(،ماألحقوءوماظؿضوعـماالجؿؿوسل،ماظعوئؾي)ماٌقودؼـزبؿؾػم

مو مظؾـؼوصي ماًوصي ماألػؿقي ماظققعقيموؾً ماالجؿؿوسقي مدورمماظروابط مجوغى إظب
ماالجؿؿوس ماٌمدلياظرضوبي مػقؽؾلمومقي مطؿقدد معومم.12"عقضعفو معع مذظؽ مؼؿقاصؼ و

م مإظقف م"مPierre Merckléؼذػى مطؿوبف ماالجؿؿوسقي"ؼب ماظشؾؽوت إذممدقدققظقجقو
 ...اظؿـظقؿماالجؿؿوسلـظقؿمإغلوغلمبدونمذؾؽوتماجؿؿوسقي"ظقسمػـوكمتؼؼقل:

م.13"تأوماٌعؾقعواظػضوئلمؼلؿـدمإظبماظشؾؽوتماظؾشرؼيممو
ولمسؾؿماجؿؿوعمؼؿـومالوم،ؼقدةمسدامعـذمسّد"منوحومعؿزاؼؼعرفمعصطؾحم"ذؾؽي

اظيتممترمحؿؿومإمنوماظعالضوتمبنيمػمالءماألصرادممومذاتفؿمؼبمحّدماألصراداظشؾؽوتم

                                                                                    
12 Bakis, H. (1993), Les réseaux et leurs enjeux sociaux, Paris, Que sais–je ? PUF, p. 83. 
13 Mercklé, .P. )2011(, Sociologie des réseaux sociaux, La Découverte, Paris, p. 87. 

http://www.numilog.com/catalogue.asp?chaine_rech=15807&radio_rech=Auteur&pagenext=0
http://www.numilog.com/catalogue.asp?chaine_rech=15807&radio_rech=Auteur&pagenext=0
http://www.numilog.com/catalogue.asp?rubriqueRech=0&Format=0&tri=1&ordre=ASC&pageprev=2&themes=0&editeur=125
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رتتىمسـفمإضـوعمؼمثرمؼموربؿقؼوتمم؛ممبومؼعـقفمعـمحقاعؾموبوالتصولماالجؿؿوسل
م.م اٌؿوردوتمؼبماظلؾقكمو

مضؿـقومػذا ضبقؾـو ماظـظري موماٌدخؾ ماألدوس مؼب ماتصوظقي مسالضوت ـفومؽظمإظب
مهل معؿعددة مأشراض مسؾك موعػؿقحي متعؾقي مػق معو معـفو ماالتصول، مػقممذا معو عـفو

روضيموعؾفمضودرامسؾكمادبوذم يموــهػقزيمعـمذلغفمأنمؼقظدمظدىماظشوبمذقـ
ماهلفرة مومطوغًمعفؿوم.ضرار ماٌغوعرة مػذه متؽؿـػ ماظيت مماٌكورر مػـو لتلمؼعـ

بؿعؾؽيمطؾريةمظؾؿعؾقعيم"االغػؿوحمسؾكمػذهماظشؾؽوتمطقغفومتلؿحمبشؽؾمأومبكخرم
سؾكمػذاماألدوسمصوظلمالماظذيمغفدفمإظبمأنمندمظفمجقابومظدىمموم.14"اظضرورؼي

ماظذؼـ مماظشؾوب ممووربخوضقا مدقاء مػفرة مأوطوغً عـمم:هعػودمصوذؾيمغوجقي
 طقػمتؿشؽؾماظشؾؽي؟موم؟بليمخطوبحػزػؿمسؾكمذظؽ؟م

ضمبمظإلضداممسؾكمخق"معومظألضرانمعـمدؾطيمؼبمإضـوعماظشواصرتاضقوظقم"مغعؾؿمو
جؿؿوسلمسؾقفمؼؽقنمعـماٌػقدمدراديمربؿقىماالتصولماالم،موسؿؾقيماهلفرةماظلرؼي

م."مضؾؾماظشروعمؼبماظعؿؾقيايّراضياظذيمتؿداوظفمعبوسيم"ماٌرتؾطممبقضقعماهلفرةمو
مأّنمو متؼدؼرغو ممؼب مذلغف معـ متؿؾؾقرمأػذا ماظيت ماظصقرة مسـ مواضقي مصؽرة مؼعطقـو ن

ماظؾؾدماظذيمدقفوجرمإظقف.مفرةموهلظدىماظشوبمحقلما
دىماظؾعضمظمؼشؽؾمظلرؼيمخاللماظلـقاتماألخريةسؿؾقيماهلفرةماتـظقؿمأصؾحم

تلؿـؿرمملمإظبمصوحىمذؾؽيمدرؼيسؾقفمصفـوكمعـمهّقمعشروسوموورؼومعرحبو،مو
نوحمػذاممغـومغؼقلمأّننصمظػرضقيإذامدؾؿـومبفذهماموم.رشؾوتماهلفرةمظدىماظشؾوب

إنمبؼلمذظؽمؼبمإرورمدري،م ـمصوحؾفمأنمؼروجمًدعوتفمحؿكموعماٌشروعمؼؼؿضل
خدعوتفؿمظدصعماظشؾوبم "مػمالءمؼبماظرتوؼٍمٌعؾقعوتفؿموظؽـمعومػلم"ادرتاتقفقيمو

م مهلو مأجقبي ماصبود مإظب مدـلعك ماظيت ماظؿلوؤالت مػل مػذه ماهلفرة؟ ػذهممؼبإظب
م.اظػؼرة
،مكووفمظدىماظشؾوباٌماظشؽقكمومدامماألعرمػـومؼؿعؾؼممبللظيمتـريظؽـمعوم و

ذظؽمحؿكمماٌؿؽررة(مو ؼيموقجفيم)اٌعّؿاٌرتلؼـومأنمغعؿؿدمسؾكماٌؼوبالتمغصػما
ماٌالحظوتماظؿوظقي:مبودؿكالصذظؽممظـوممسح وغؽلىمثؼيماٌلؿفقبنيم

تؿلدسماغطالضوممإذم،اجؿؿوسقيمذؾؽيماهلفرةماظلرؼيمٌؼؿضقوتمتشؽؾطبضعم
أوممومؼؿؿمدقاءمداخؾماألحقوءماظلؽـقيبفاالتصولمممبعـكمأّنم؛عـمسالضوتماىقار

                                                                                    
14 Bakis, H.,op.cit., p. 85-86. 
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ماظـؼي مسالضوت مام.ضؿـ ماٌؾوذرة ماالجؿؿوسقي ماظعالضوت مػـو مؼبمتؾعى ماظؼقي ظدور
ماهلفرة معشروع موهؼؼ م"م، ماظشؾوبمدػقونؼؼقل معـ ماظعدؼد مغؼؾ مزورق مصوحى "

المميؽــومعؾوذرةمأيممعرفمطؾماٌكوررماظيتمهقطمبـو،مو"مسبـمغم:ودؾوغقإسبقم
ومإذامطـومسؾكمدراؼيمتوعيمأغفمظقسمػـوكمأيمواحدمعشؽقكمؼبمأعره،ممممدػرمإاّل

ظلمسالضوتمضقؼيمم.ـواألصرادماظذؼـمؼلوصرونمععمـؼلؿدسلماظؼقوممبؿقرؼوتمحؿكمس
ممتّؽ ماألحقوء مطؾ مععؾقعوتؼب مسؾك مايصقل معـ مومـين مطؾممدضقؼي محقل صقققي

مم.(دـيم38)األصرادماظذؼـمغؼؾؿفؿ"
م مطشػ مؼؿؿ ممإمنومومدػقونٕ مؼب مظعؼقبوت مدؾوغقإتعرض مبرتوؼٍمو مسالضي هلو

ؾؽوتماالجؿؿوسقيم"صوظشم.ميؾؽمعـماٌولمعومؼؽػقفذؼؿنيموماضؿـكضدمومرات،كداٌ
ماظشؾؽوت مأضدم ممومػل مضوسدؼي. مػقوطؾ مإظب مبوظضرورة مهؿوج متؽقنمال مأن ميؽـ

مأو ماظرتطقي موايؿوعوت ماألمبوغقيواظقماٌؼوػل ماالجؿؿوسقِقْظأ مدوسؼب مظؾشؾؽوت ي،مؼي
م.15"شريمرمسقيميؼبمأعوطـمؼؾؿؼلمصقفوماظـوسمبطرؼؼطليمسالضيمتؿلدسم

مٕمتػؾحماألوظبحقٌمماٌغوعرةمعرتنياظذيمخوضممدـيم21)سؿرهممذبقدؼؼقلم
ؼبماٌرةماظـوغقيموصؾمععمذبؿقسيمماظؾقرمإظبماظشقارهماىزائرؼي،مومصعودمعـمودط

مؼبماظعدؼدمعـماٌؼوػلغؾًمغودالم"اذؿم:(إظبماألراضلماالدؾوغقيحّقفمعـمذؾوبم
مم"ايرؿبضي"نققامؼبمٕمؼؽـمظدؼفؿمأيمسؿؾ،ممطونمأصدضوئلمؼرتدونماٌؼوػلمومو
عـفؿمعـمطونمميؾؽمػـوكمعلؽـومرائعو،موعـفؿمطوغقامؼؿصؾقنمبلمؼبماهلوتػ،ممو

متعّر مأجـؾقوتعـ مسؾك موؼمومف ماظلعودة، مشوؼي مؼب مؼردؾمؼبمعقش معرة مطؾ
ممغًأماٌولمإظبمسوئؾؿف،موموماهلداؼو اذؿغؾًمغودالمؼبماٌؼفكمرقؾيمتعؾؿمأغينمإذا

مماظػوئضماظذيمؼردؾقغفمظعوئالتفؿ".ذظؽمالمأدؿطقعمعبعمصمدـي
م ماظشؾوب مم"ايّراضي"ؼؿػودى موضعقوت معـ مؼعوغقن مؼؿصؾقنممصعؾياظذؼـ سـدعو

مايؼقؼقي.بلصد مبقضعقؿفؿ ماظؿصرؼح ممومضوئفؿ ماظشرقمحني معـ مربؿد دلظـو
ماألماىزائري مسؾك مؼشورف مواظذي مدـي مررؼؼممربعني مسـ مإدؾوغقو مدخؾ اظذي

ماٌغربقي ماظشلءم،األراضل مومسـ مبوألػؾ مؼؿصؾ مسـدعو مؼؼقظف مؼبمماظذي األصقوب
المؼـؼصينمأيممايؿدمٓموموخبريمم! ئال:م"معوذامترؼدغلمأنمأضقلضواىزائرمرّدم

مبوالذرتاكممذلء". مؼبمشرصيمواحدةمؼمجرػو مربؿد مػبليمعـماٌفوجرؼـمؼـوم عع
ماٌ موعـ مغّبمغرب مأيمؼعؿؾ مضبؼؼ مٕ مبلظقؽوغً، ماظصـوسقي ماٌـطؼي مغقاحل مؼب وال

                                                                                    
15 Bakis. H., idem, p. 82. 
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مػفرتف موراء معـ مومذلء مإدؾوغقو مؼب مروظً مخوظلاظيت ماظؾالد مإظب ماظعقدة مؼرصض
ماظقصوضمحؿكمالمؼؽقنمعصدرمدكرؼيمألبـوءماٌـطؼي.

عضمــمطقػقوتماتصوهلؿمبؾعضفؿماظؾـذيمؼؼدعفماظشؾوبمسـؼلؿحماظلردماظ
ماألخرىماظضرورؼيئفمعؾوذرةممبومؼبمذظؽماٌلؿؾزعوتمأومذرا)،مبصوحىماظزورقمو

ضبصؾمتؽوصؾمطؾريمبقـفؿ،موطـريامعومؼشرتطممطقػم،(سـمررؼؼمعبعماٌلوػؿوت
مدػره مؼب مذظؽمأحدػؿ مؼدصعف موضد مصدؼؼف مؼراصؼف ماٌؾؾغممأن مدصع مؼب ظقلوسده

ماٌلؿقؼ.
ععـوممواػوجرمغعؿ:"صؽوغًماإلجوبيمصؽيماظشؾوبماىوععلممدلظـوماٌؾققثنيمسـ

اهلـدديماٌدغقيممحوعؾمظشفودةمسؾقومؼبمعـفؿموطوغقامععـومؼبمعرطزمبرذؾقغي،مواحد
ماٌعؿورؼي ماهلـددي مؼب موآخر مزعالو. مظـو مػـوؤضول مأن مبقـفؿمورؾقؾمؽظغو وحلىم،

مصرغلوػمالءمإظبمؼـؿؼؾممو،مؼبماىزائرمضقهلؿمضررواماهلفرةمألغفؿمٕمصبدوامسؿال
ؼصرحماظلقدمعقؾقدمصوحىماظػـدقم و".مؾىمعشؽؾيماظؾغيػـومبلالمؼؾؼؽبمأحدػؿممو

ماظلقوق مومغػلفمؼب مجقدا مؼؿذطرػو محوظي مسـم سـ موصؾ مأدـون مرؾقى مظشوب ػل
ألغفمم"ويرؿبضيب"مضومػذاماظشوبم"مرمصققومعـماظلػر:وتضّرمكسوغم"ايرؿبضي"ررؼؼم

اظشفودةماىزائرؼيممأنملمسؾكماظػقزامبوظشفودةمحقٌمضقؾمظفقايصمؿؿؽـمعـٕمؼ
مسؾكماظعؿؾماظؿطقسلمؼبماظم.دؾوغقوإشريمععرتفمبفومؼبم مصؾقىوجدمغػلفمذبربا

مو ماالدؾوغل م األغبر مؼب متؼوم ماظيت ماظؽـرية مصقفومإايػالت مؼلؿعدون محقٌ دؾوغقو
مرقارئ" مذوب)مألي ممعقؾقد مؼلؿؼؾؾ ماظذي ماظػـدق .م(بلظقؽوغًم"ايّراضي"علري

ظدىممتلفؾمأيمزبوظػيمؼؿطؾىماظعؿؾمؼبمػذهمايوظيمثالثمدـقاتمدونمارتؽوب
ماظشرريمظقؿؿؽـمعـمايصقلمسؾكموثوئؼماإلضوعي.م

 واتلجمعل املبهم الدور

م،عوالضومأوم16وبلٌريؼدؾوغقيمبلالممإظبماظشقارهماإلم"ايرؿبضي"بعدمأنممترمرحؾيم
مدوسي.م32ٌدةمععؿؼؾمؼبمضعفؿمؼمومـ"ايّراضي"بمدؾوغقياإلماظشقارهحرسملؽمومي

عـفو:ممدؾوغلسربماظرتابماإلمؿقاجدةاٌراطزماٌمأحددةمإظبمبعدماغؼضوءماٌمتؾعٌمبفؿ
أصضؾممػقمبرذؾقغيعرطزممأناٌؾققثقنمؼعؿربمم....إخل17ـلقوقصوظمومبرذؾقغيمومعوالضو

م31مـبمػرتةضبددماظاظؼوغقنم)ؼقعومم11ػذهماٌراطزممؼبم"ايّراضي"ميؽٌمحقٌمماٌراطز

                                                                                    
16 Almeria. 
17 Malaga, Barcelone, Valencia.  
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مم،(ؼقعو مبفؿ متؿؽػؾ ماغؼضوئفو مإوبعد معبعقي األغبرممصؾقىاظموأمCEARعو
تـػقذمصقفؿم"ماظذؼـم"تعذر"مايّراضيػوتونماىؿعقؿونماظشؾوبم"تلؿؼؾؾمم.دؾوغلاإل

موزروصم،مإالمأّنصدورمحؽؿمضضوئلمبذظؽمرشؿدؾوغقيمحؽؿماظطردمعـماألراضلماإل
م مهقل مايؽؿمدونطـرية مظمؿلؾَّؼؾبمومتـػقذ مظؾفؿعقوت ماظشؾوب متؽقؼـومػمالء ؿؾؼل

تربطفماتػوضقيمععممـمهلؿمػذهماألخريةماٌؾقًمؼبمصـدقتضؿمأضصوهمأربعنيمؼقعومو
مم.اىؿعقي

ماظذؼـماحملظقزنيمأّنم"ايّراضي"مؼعؿرب ماظؼمػؿ مبفؿ األغبرممصؾقىؿؽػؾ
ماإلومشرباظومطؾاألمقلؿػقدونمعـصم،دؾوغلاإل دةمشريمربدودةمإظبمأنمصبدمٌضوعي 

ورماظرحقؾمإظبمطبؿماألصدضوءمأومظقضعقؿفمأومؼؿصؾمبلحدماٌعورفمأواٌفوجرمحالم
ماٌؾققثنيأوؼصرحمم.رؼدػووجفيمؼ معـماحملظقزنيمعـمؼؿؽػؾم:م"ضوئالمحد ػـوك

ماظصؾقى ماإلمبفؿ ماألغبر ماظـزلدؾوغل، مؼب مؼؾؼقن ـوعقنموؼمنوؼشربقمؼلطؾقنمػمالء
م .(دـيم،متوجرمدوبؼمبقػرانم21)"مصبدونمحالمظقضعقؿفؿحؿكممٌدةمشريمربدودة

متؼّد مال معبعقي مغمCEARم ماظصؾقىممػلفواالعؿقوزات معبعقي متقصرػو اظيت
مإالمCEARمفؿعقيصم،األغبر ماإلضوعي متضؿـ ممال مخوصمم02ٌدة مبػـدق ؼقعو

مظؽؾمعفوجرمعؼقؿمخاللمػذهماٌدةمعؾؾغبعدػوممكتعطومشرسقنياظبوٌفوجرؼـمشريم
ماظشكصقيأو 011 مٌصورؼػف مرو م. م"طؿو مؼؾل: ممبو مآخر معؾققث مظـو مصرح أغومعـال

مربمومCEARمعبعقيأخذتـومذبؿقسيتمو عبعقيماظصؾقىمألخذتـومظقزنيمظقمطـو
ؽقؼـقي،مؿمهلؿماىؿعقيموثقؼيمتدلمسؾكمعؿوبعؿفؿمظؾدورةماظؿتلّؾمدؾوغل".اإلماألغبر

متذطر مهلؿ متشرتي مأن ماالدؾوغقيمةضؾؾ ماألراضل مؼب مطبؿوروغفو ماظيت مظؾقجفي م.دػر
مصؼؾب مزبؿؾػي، مبطرق ماظقثقؼي مهلذه مـظر م"ايّرؾعض مبؿلقؼاظشؾوب ماٌفقوس يماق"

ماظؼودعنيموضعقؿف تلؿحمظفمملقؼيمغفوئقيمظقضعقؿفماظؼوغقغقيموتمؼعؿربػومماىددعـ
محقوت ماالدؾوغقيمبؿوردي ماألراضل مسؾك ماظعودؼي مسضقمم؛ف م"جقالظل" مصبؿفد بقـؿو

م معؿوبعؿفؿممCEARعبعقي مدقى متـؾً مال ماظقثقؼي مػذه مأن ماظشؾوب مػمالء إلضـوع
اظدخقلمؼبمغزاعمععمميغّؾعؽبػؿمعـمضبذرمعٍماىؿعقيماٌذطقرة،موظؾؿؽقؼـمضؿـمبرغو

ماٌ مسؿؾقي مخالل ماظشرري معدؼـي معـ ماظؿـؼؾ مسـد ماظيتممغًوأظقؽراضؾي ماظقجفي إظب
مماخؿوروػومرقاسقي.

مٌؼؿـعمبعدممجدواػوامدؾوغقومػذهماظقثقؼيموؼلؿلماظشؾوبماظذيمأعضكمصرتةمؼبمإ
متؾبمططوشبـ" ماظذي ماظقرق مبذظؽ مذؾقفي مأي مداظلؽر" مؼب ماظلؽر معودة مصقف طوطنيمؾػ
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ؼرويماظشؾوبماظؽـريمعـماظؿفوربماظيتمحصؾًمهلؿمععمرجولماظشرريمم18اظؾقع.
مػذهم ماظشؾوب مأحد مهلؿ مؼؼدم مسـدعو ماظلكرؼي مضقؽ مؼضقؽقن ماظذؼـ اإلدؾوغقي
اظقثقؼي.مرشؿمأغفمالمؼؿعرضمإظبماظؿقضقػمإالمأغفمطونمدقفدمغػلفمؼبموضعمأصضؾم

عًمعؾػماظؿلذريةمعرتنيموٕموظؽـريمعـفؿمؼؼقل:"مضدصوػقمجبقازمضبؿؾماظؿلذريةم
مدـي.م00أصؾحمؼبمايصقلمسؾقفوم"م

ماٌلـ ماظدور مإظبمػذا مؼدسق ماظدوظي موصوؼي مهً متشؿغؾ ماظيت مظؾفؿعقوت د
مموماظؿلوؤل، مؼؼول معو مبقصػفمسـأضؾ ماىؿعقي مغبوؼي مهً مؼدخؾ ماظشوب مأن ف

مذرسّل مشري موطبمومعفوجرا معـفو مغػمرج ماظقضعقي مؼب معـمملفو.ػق مغلؾي صؿقاجد
ؼطؾىمإالمؼبمايوالتممرمصوئضومؼبماظقدماظعوعؾيمالءماظشؾوبمؼبمػذهماظقضعقيموّصػمال

ممؼبماألسؿولماظيتمؼؿـوزلمسـفوماٌقارـقنماٌؿؿؿعقنمحبؼقضفؿماظؽوعؾي.اظضرورؼيمو
اظرتعبيممبغرضماىزائرؼيذيماألصقلمم"ظلظؾفقال"مCEARنمىقءموط

متؿؾؽمػذهمم،مو"ايّراضي"يماظذيمؼشؽؾمأشؾؾقماٌغوربلبوظشؾوبمتلفقؾماالتصولممو
مإظ متػؿؼد مادؿؼؾول مػقوطؾ مواىؿعقوت ماألخرى ماإلدارات معـ ماظعدؼد معقضقعمقفو

م ماالسؿؿود ماظػؽياٌرتؾط م-بفذه ماظؿعورػم"ايّراضي"صؽي متـري مهلومم-اظيت ؼلؿح
مكمعقاردمعوظقيمععؿربة.بويصقلمسؾ

 خالصة

ماظلرؼيم ممبقجوتماهلفراألمقاتلـؼبماظارتؾطًماهلفرة ةماظيتمذفدتفومخرية
م مدول معع ماظصقراوؼي محدودػو مسؾك مخصقصو موصرؼؼقيإاىزائر مضقاصؾمم، عرور

م مإظب مظؾقصقل ماٌغربقي ماألراضل مضوصدؼـ مم"دؾؿي"األصورضي موعؾقؾي"و مثم" مإظبمعـ ؿ
ماإل ماظمتخذأمدؾوغقي.األراضل مبعد مجدؼدا مسرصؿفممؿؼدمذؽال ماظذي االضؿصودي

وتضققؼمماألوروبلعـمععمتشؽقؾماالهودموتمواظذيمتزاقدؾوغقومابؿداءمعـماظؿلعقـإ
م مسؾك ماألاًـوق ماألراضل مدخقل متلذرية مسؾك مايصقل مؼب ماظشؾوب طؿوموروبقي.

م ماٌإذؽؾً ماظؾوب مالدقؿودؾوغقو مألوروبو ماىزائري،ممبوظـلؾيمػضؾ ماظغرب ممظشؾوب

                                                                                    
إظبممومبوٌؽي(م0,2)م 2111ؾيماالسؿؼولمايراضيمععمغفوؼيماظبماشبػوضمغلم2111ـم0663تشريماظػرتةمعومبنيم 18

0665-0664(مبوٌؽيمخاللماظػرتةمعومبنيم01,2رتى) ػؿقيمػذهماظـلؾيمدـيتماظيتمضدأ

Lahlou, M. (2005), Les migrations irrégulières entre le Maghreb et l’Union Européenne : 

évolutions récentes, rapport de recherche CARIM-RR, Institut universitaire européen, 

RSCAS, 03, .p. 6. 
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ممو ماٌعطقوت مػذه مزؾ مؼؼب مدٕ مخر مجفدا مالضؿـوصماظشؾوب مواٌغوعرة ماجملوزصي ؼب
م.بندؾوغقوصرصيمسؿؾم

م معع مػذا ماظتزاعـ ماظموملقودقياظظروف ملقدققاضؿصودؼي ماىزائراظيت مسرصؿفو
ممواظيت ماظشؾوب مصرص معـ مضّؾصً مهؼقؼ ماظقزقػيؼب ممحؾؿ ماظقرـ. جربتمأداخؾ

ماظذؼـمميؾؽقنممباٌؿغرياتماىدؼدةماظشؾو أنمؼقاجفقامعصوئرمماٌشرتكمايؾؿػذا
مؼعؿؾوؼـي مذؾوب مػـوظؽ معوزال مػذا مورشؿ ماظإمنؿؿلؽق، مػذه مشوؼي فذامبمؾقظيظب

موعومؼرونمصقف"اإلظدورادو"؛مأيممسبقمونماظػرصيماظلوسبيمظالغطالقاٌشروعموؼـؿظر
م.وماظـروةماظلرؼعيمعؾماألم،رضماٌؿؽـمأ

ؼبماسؿؼودماظشؾوبممواضحمعـمخاللماٌؼوبالتماالووهماظذيمبرزمبشؽؾؼؿؿـؾم
ماغؼالبمأّن مؼعين ماهلفرة معغوعرة مجذرؼونوح موضعمو موؼب ماالجؿؿوسل اٌوظل،ممفؿ

صوظشؾوبماٌلؿفقبمؼعؿؼدمأنماٌرورمعـماظػؼرمإظبماظغـكمالمؼؿطؾىمبوظضرورةماٌرورم
ممبرحؾيمرقؼؾيمعـماظقضً،مصؾؽـمأخػؼقامؼبمانوزمػذهماظـؼؾيمداخؾماظقرـ،مصنّن

ماالغؿؼول. معشروع منوح مؼعين مإظقفؿ مبوظـلؾي ماهلفرة مأّنمهؼقؼ مؿقوظقؾاظمغعؿؼد
ويموبوظؾعدماٌلداهلفرةماظلرؼي،مطوغًمعؿلثرةممأوم"ايرؿبضي"ظوػرةماظيتمأسطقًمظ

مومظؾقرضي ماظؾقر مسرض مؼب ماظشؾوب مدػـ مذظؽ اٌػؼقدؼـم)شرق مشري معومإظب مأي )
ؼـؿٍمعومموموظؾطوظيمؼبمأودوطماظشؾوببمأدؾوبفومؼرتتىمسـماظظوػرة،مبقـؿومربطً

ماألعؾمسـفو مصؼدان معـ ماظمو. مغػلف ماًطوب مإغؿوج ماظشؾوب مؼعقد مظفمذي روجً
م"ايرؿبضي"دؾوبمعربراتمألممبومؼقصرهمعـعؼؾقالماجؿؿوسقوممأضقكودوئؾماإلسالممو

م.متلؿدسلماظؿعورػ
اظداسلمإظبماظؿعورػمدققمحؼقؼقيممومويوتؿشؽؾمبعقدامسـمػذاماًطوبماٌلد

مصبـقفو معـػعي مصقفو ماظعوعؾني معـ مواحد مطؾ ممصبد مأصرادا مطوغقا معبوسوتمدقاء مممأو
مممعـظؿوتمممديمإظبمخؾؼمذؾؽوتموتمنمهلذهماظظوػرةمأنمتلؿؿرمووعومطو،مأومدوال

مظقمو موعبعقوت مررف مطؾ مصبـقفو ماظيت ماظػوئدة مبؼوئفوممال مؼب مؼرشى مضد مممممماظذي
مظمو معصويفمأومؾؼلمقادؿؿرارػو سؾكماألضؾمسؾكموزقػؿفماٌؿصؾيمأصالمبؾؼوءمسؾك

م."ايّراضي"
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