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ّ*"الحْسكتذاجُت ودعاباث حٌى ججازب " ّرطحّ 

**مصعفى مجاهدي
 

(1) 
***حفُظت كباظي

(2)ّ

ّملدمت

بلى وكعُاث جخلاهع  ...وزاقدون ؤ مً ًٍهاحّسمّ  ،ينً ػير ػسعٍُهاحّس، مّ "كتا"خسّ  جدُل حظمُاث

 يلـبؼ الخواباثؤطهبذ للد  جدؼابه في معاػها الاحخماعي. ولىنهاوجدباًً مً وحهت هظس كاهىهُت 
ّ ماعُت والاكخـادًت مختزلت ؤطبابـي طسد اإلاعوُاث الاحخـؿ حليّ  ت في مظخّىالهجسة الظ  ي عالكت ٍس

ب "الخس اق"  العامل الخاطم في جـظير ألاطباب. برثبوذ بالبوالت واعخّ هثيرا ما زّ ّو ،بمدُوه اللٍس

مُت في ظل جإزير ظاهسة واكعُت وبعاّلـدؼس هـجى "الخْسكت"سة ـىن ظاهـرا، هـي ؤن ًدـل هـمً الوبُع

الت بىؿـه طمت التي ًإحي على زؤطها عامل البوّو ،اخً خٌى مظإلت الؼباب في الجصاثسالىلاغ الظ

الظاهسة ػإها مدلُا ؿدظب، بل جخعداه بـعل امخداداتها  وال جبدّو .ُت كبل ول ش يءبػبا
ىي العالكاث ا مً الىلاغ على مظخالاكخـادًت، الثلاؿُت، الظُاطُت وؤلاًدًىلىحُت لخـبذ حصءّ 

ّ .الدولُت

                                                           
ر ذاجُت و خواباث خٌى ججازب "الخْسكت" " بعىىان: .<7-:6 .ؾ، 7567|  ;:-:: عدد ،ئوظاهُاثملاٌ ميؼىز في مجلت  *  طي 

م بدث اػخؼل في مؼسوعينًخلمً هرا اإلالاٌ خىؿلت هخاثج  ٌّ العمل الري اهجصهاه كمً ؿٍس  :خى
« 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. 

ت بالؼسب الجصاثسي"،" هوروبىلىحُا مسهص البدث في الّا الهجسة الدولُت في الجصاثس في الـترة اإلاعاؿسة، خالت الهجسة الظٍس

 .7565 دٌظمبر->755جدذ بػساؾ: مساد مىالي خاج، طبخمبروهسان،  - الاحخماعُت والثلاؿُت
، 86555 ،وهسان ،بمسهص البدث في الاهوروبىلىحُا الاحخماعُت والثلاؿُت ؤطخاذ بدث، الاجـاٌ الاحخماع ممخخف في عل (1)

 الجصاثس.
 الجصاثس. ،86555 دث في الاهوروبىلىحُا الاحخماعُت والثلاؿُت، وهسان،مخخـت في علم الاحخماع، باخثت بمسهص الب (2)
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>; 

على  بها والجماعاث اإلاعىُت هاممازطاتٌو الد اثـخوابّوىاًا ـه ت ]...[ـالهجساث الخدًث"عذ ـكوّ 

لرلً  مثلما ًرهب 2على الدازض جىاولها في ػمىلُتها بىؿـها "ظاهسة ولُت" ذؿسك بدُث، 1اإلادً"

ّو عخباهُاا émigration -immigrationػسبت-هجسة يلم ًىً وكعه إلاـولحّواإلاالً ؿُاد. عبد 
 
ما به

ّ
 
الظُاكاث اإلاىخجت للهجسة ّو سان الظبُل ألامثل لىؼف هلان الخالقي بين ألاوكاعليىنهما ًىؿ

 ،بىاء على ملازبت عبد اإلاالً ؿُاد إلاظإلت الهجسةّو اإلاىحىدة في الدٌو التي حظخـُد مً الظاهسة.

ً مً خالله الؼباب ممازطاث ؼسعّ ٌّ  ريالخواب اإلاإطىي الهخاج بعملُت بهخاج وبعادة  هـترق ؤن

ًّ و الظاهسة اهدؼاّزؤطباب خاللها ؿهم بلى حجب خلاثم ًمىً مً ؤؿلذ كد  "الخْسكت" ّْجّلم  منها  ً 

 ؤو بأخّسبالخالي اإلاؼازهت في جىمُتها بؼيل و ،اإلاىـعت - اإلاؼازوىن بؼيل مباػس ؤو ملمس -  الـاعلىّن

ّ.مازكا جه وجـبذ برلً هاحظارلخإخر الصخم الري ؤخ

حصخاب لذ هره الخجازة ألخل ّ بذ طىق مخياملت ألازوان، "طلعت الهجسة"حؼيلذ خٌى 

ت لئن واهذ الخسهت ّو. ل معخبرةُوالصوازق مداخ "الؼبياث" جلـي على اهخمامها بةطباهُا الجمعٍى

اكت"ب ت مىازد مالُ ها جدـل حساء هرا العمل علىاحخماعُت، ؿةنّ و ومظاعدتهم ؿبؼت بوظاهُت ـ"الخس 

ّّىوج ،باألطاض طبانها بخىظُف عدد هبير مً الؼباب ؤلّاظمذ لح
 
 في اؿاثل وؼاهها همىمً وزاء س ؿ

 ،ال ًدميها اللاهىّنّو ، جىخـي بما ٌعوى لها مً ؤحسؤلاطباهُين مينالُد العاملت إلاـلخت اإلاظخخد ّ

ي الري كُاع خلم الىجاح الاحخماع ،دة بالوسدبيل ش يء وجخـادي ؤي مؼيلت ًجعلها مهد ّ ىجسض ّو

ّ.الؼاب اإلاساهىت بدُاجه بنى علُه

ّ
 
ً مً اطخمالت  - منها الخاؿتالطُما  -ل اإلاهاحسون الؼباب للصخاؿت ػي

 
مادة زاثجت جمى

لدي الؼباب اإلاخدبعين لُىمُاث الهجسة  خـىؿااللازت وكمان زواج العدد ألاهبر مً اليسخ 

هسة ؼهره الهجسة ال حلبذّو ،إلتمً اإلاعلىماث خٌى اإلاظ كدّزبلى الخـٌى على ؤهبر  الظاعينّو

ّهخجىا بُىمُاتها ألاؿالم الىزاثلُت وػيرها.للـىاهين الرًً حؼىىا بها وؤ
لخـادي بعادة بهخاج الخواب  3ؿُاد اإلاالً ي بهاز هظسي مظخمد مً ؤعماٌ عبدخاولىا جبنّ 

ـ ّ ي ًمىً ؤن جىكعىا ؿُه ألادبُاث ذاث اإلاـادز اإلاخخلـتر، وال"الخْسكت"وي عً ااإلاإط ذ التي ل
                                                           

 .<755 ػخاء/، خٍسف>7/;7 العدد ،هلد مجلت جسحمت مىخهى كبس ي، ،"الخْسكتدخى حسباٌ، "ملدمت" في "الهجسة، الؼسبت،  1
 .:. ؾ

ّ الؼُاب اإلاصدوج ،هظس هخاب عبد اإلاالً ؿُادؤ 2
Sayad, A. (1999), La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. Paris, le 

Seuil. 
يُت هظمها مسهص البدث في ألاهوروبىلىحُا الاحخماعُت 3 والثلاؿُت بالخعاون  طمدذ لىا الـسؿت باإلاؼازهت في زالزت وزػاث جيٍى

 بـسوظا (La villette) ت اإلاداؿظت على مىكع الؿُالثؿُاد و حمعُحمعُت ؤؿدكاء عبد اإلاالً ّو سوس ي بىهسانمع اإلاعهد الـ
APSV ّح ّ  كمً بسهامج ّ .7567-7566 د ما بين طىتيظ  ىاكؼت هـىؾ و ؤبدار ، جدلُل و مؿيها العمل على عسق اهـب 

ّؿُاد الطخخالؾ ألّاعبد اإلاالً 
 
ت التي ج ّهس الىظٍس

 
 ذ كمً البرهامج هـظهً مً ملازبت مىكىع الهجسة بؼيل ؤهجع. هظممى

 ، كدم خاللها باخثىن مً الجصاثس و ؿسوظا مداكساث جىاولذ ؤعماٌ هرا الباخث. زمان للاءاث



 "احلْرقة" وخطابات حول جتارب ر ذاتيةدّي

>< 

ز اإلاإط لي ؤو الخعامل  4وّياالظاهسة بالخـى  ألاطئلت  اهوللذ الدزاطت مً .الؼباب بحاباثمع ألاو 

طباهُت؟ الخالُت: ما هي اإلاظازاث الاحخماعُت واإلاهىُت لهره الـئت الؼباهُت بعد وؿىلها بلى ألازاض ي ؤلّا

في  ؟ ما الري ًدؿع الجمعُاثحىُه مً وزاء ذلً ما الري ًخىكعىّنّوالهجسة،  ًيخظسون مًماذا 

اكت"بلى مظاعدة بطباهُا  ّالجمعُاث؟ هره  ومً اإلاظخـُد مً وؼان  ؟ "الخس 

ّالعمل املُداوي

ٌّ لى جدلُم مُداويبٌظدىد هرا العمل  ّ ؤو
 
ً ؤ حسي خالٌ الـترة ما بين السابع بلى الىاخد والعؼٍس

زاوي ؤحسي ُداوي مجدلُم بلى هُا، ّوبةطبا 5'"جىزٍبُخا"و "آلدؽ"، "نؤلُيا" نبمد <755 مً دٌظمبر

، ؿلال عً "آلدص ي"و "هذاؤلُي" في مدًىت 7565 ما بين الثاوي عؼس والخاطع عؼس مً ػهس ؿبراًس
م زاث التي ًمخلىها الؼباب خٌى الهجسةجدلُلاث في ؤزق الىهً خٌى الخـىّ  . ؤحسي الـٍس

هما ؤحسي  ،اـباهُـى بطـٌى بلـىؿي الـىا ؿـباًىت هجخـازاث مخـهم مظـمجمىعت ملابالث مع ػباب ل

ت ؿلت بالهجسة ؿلال عًؤلادازاث ذاث  ملابالث مع مجمىعت مً اإلاظاولين في  ،6الخسهت الجمعٍى

بلى الىكىؾ على خلاثم مُداهُت جخـل بخجازب الؼباب الجصاثسي الري خاق  الخدلُم ويهدؾ

م البدس لبلىغ ًالرً، الطُما ٍتالظسّ امسة الهجسة مؼ ّ.ألازاض ي الاطباهُت اخخازوا هٍس

هذ ابإلُي (<755)ملابلت، دٌظمبر  بىا خالٌ بدثىا اإلاُداوي مً هاثب اللىـل الجصاثسّيجلّس

ّ ،وجددزىا معه عً الهجسة سي ؤن  على الـالخت  تمىر الاهوالكت الاكخـادًاعخمدث طباهُا ب" ٍو

د الظُاحي ألاٌو في العالم للخىمُت اإلاظخدامت، بكاؿت بلى الظُاخت وهي البل اطتراجُجُتهاوالبىاء في 

ا(، =;)خىالي  ً لرلً ؤ ملُىن طاثذ طىٍى اا في البىاء ؤو الـالخت ّوٌعملىن بم ّػلب اإلاهاحٍس  خـىؿ 

خىن  ً في  . ؤػلبحىُه مىاطمخالٌ في حني الٍص لدزهم بيظبت مً ؿئت ألامُين )ُا طباهباإلاهاحٍس ٍو

ً بلى  مجمىع اإلائت مًب << سي ؤ"(هرا البلداإلاهاحٍس ّ، ٍو لم  هجسة مؼامسة.هي هجسة اإلاخعلمين  ن 

ّخبرها ؤ، بل ٍتطسّ خـاثُاث التي اعخبرها ؤلّالىا  ًلدم ً  بإن  ممً ًوالبىن بىزكت عبىز وظبت اإلاهاحٍس

ذ .<755باإلائت طىت  5;ـ ب ذزجـعا بلى الجصاثس  مع ما ًرهب بلُهبلى خد هبير  ًخىاؿم هرا الخـٍس

ّبن:  مافي كىله 'ؿىحس'و 'وىن'

                                                           
الث الظُاطُت ّو 4 ت" مثلما وزد ذلً في مبمعنى" الابخعاد عً الخإٍو ّلاٌ خـُظت كباهي اإلاىطىم :اإلاإطاٍو

للبدىر  الىاحاثث همىذحا"، مجلت الؼصوا "خساكت"اإلاهاحس الجصاثسي مً ؿاعل اكخـادي بلى مهاحس ػير ػسعي: مظازاث "

 الجصاثس. ،9=6 .ؾ ،7567 حىان-;6والدزاطاث، حامعت ػسداًت، العدد 
5 Alicante, Elche et Torrivieja. 
6 CEAR: Commission Espagnole de l’Aide aux Réfugiés, Fondation Diagrama « Centro de Recepcion y 

Acogida de Menores, Lucentum », Cruz Roja Espanõla. 
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>= 

ً الرًً ًصلىن الى دٌو )"املهاح .O.C.D.E.ض.د.ي(أٍس
7

لهم ممحزاث  ،الغىُت 

ً ااكخصادًت مذخلفت عمىما عً ممحزاث العمّ طىطُّى ٌ املحلُحن. هإالء املهاحٍس

، مظخىاهم الدزاس ي ضعُف الىبرّيًخمسهصون في املدن هم شباب ذهىز، هثّرأ

ّجأهُل والشاتع أكل بأعماٌ أ لىمىّنٍو
 
ّ.8الىن"نهم بع

س مشّس ّ"الحْسكت"وع جبًر

ساث التي ٌؼسعً بها الؼباب بكدامهم على  ؿعىباث هبيرة في  "الخْسكت"ًوسح الخعامل مع الخبًر

ّهُـُت الخعامل معها، ؿىثيرا ما 
 
داثج ، ٍتالظسّ طباب الخلُلُت وزاء الهجسة ها ألّاعلى ؤنّ  لسؤ الخـٍس

ّ مً ظخخلفٌّ ًجاد عمل ختى ببعجصه عً  "الخْسكت"زادجه في بؿُىـي ؤن ًبرز الؼاب 
 
ه ذلً على ؤه

في دؿعتهم للهجسة  الظبب اإلاىكىعي. ال ًىمً الؼسق في الاطخماع للؼباب خٌى ألاطباب التي

ّ لرلً طخخالؾ ألاطباب الخلُلُتا
 
مً ٌظعىن ممازطت  بها ّنّىٌؼسع الدجج التي فيما البدث وبه

ًً. ؿال د ّخىم ال ؿيها َعسؿىن في بعم ألاخُان ؤنهم ًخجاوشوّنّو جيىن ملىعت للظامعخاللها ؤن 

ساث الظسوؾ العاثل مظبلا  ٌعلم ّالؼاب ؿ ،ت ومظإلت البوالتُػسابت بذن ؤن جإحي على زؤض الخبًر
ّ ح كاثال:مدي الخإزير الري طُترهه على اإلاظخمع عىدما ًـسّ 

في هرا الىكذ الري وصلىا  شخغل بساجب شهسي ال ًىفي، الطُما"الىالد مظىحن ٌ

اٌ فلً مياهت، ئذا لم جىً جملً فأهذ ال ي يء. وصلذ ئلى ئلُه، ئذا هىذ جملً امل

الظىت الثالثت ثاهىي، دظسث الباوالىزٍا وجىكفذ عً الدزاطت. ألاشُاء التي 

 لـفي وضعُت صعبت )ال مظخلب هي أهني وحدث هفس ي الحْسكتىحر في دفعخني ئلى الخف

ت ـىة واملعسفـلسشحاب اـلغ أصـم، فـً أي حـملال أ ًـً ذلـثر مـل(، وألاهـال أمّو

 ًّ ّ.(طىت :7 ػاب عمسه) داض"واملحظىبُت هم مً ٌعِشىن واملظىحن 

ز بكدامه على اإلاؼامسة باإلاظاولُت العاثلُت التي ًرهب البعم آلاخس بلى ؤبعد مً ذلً عىدما ًبر ّ

ّلها بعد وؿاة والده لُـبذ هى اإلاعُل لألطسة:وحد هـظه مسػما على جدم ّ

 ولم حعد أمامي عِشال مًفيها  التي طئمذلذ للحظت "هىذ أها معُل ألاطسة، وص

ذهبىا وهم الُىم في  ت عىدما طمعذ أن هىان العدًد ممًداص ،"الحْسكت"طىي 

 .(طىت 96) دحر ٌظحر"

د الالخداق بها. هى مه بالخازج ّوؤبلى اهــاٌ الىالدًً وشواج  آخس ألاطبابػاب ٍسحع ّو ًٍّس

                                                           
7 Organisation de Coopération et développement économiques. 
8 Fougère, D. et Cahuc, P., (2002). « Synthèse introductive : immigration, emploi et salaires », in  Héran 

F. (dir.), (rapport du séminaire), Immigration, marché du travail, intégration, la Documentation 

Française, Paris, p. 325. 
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>> 

ال ما حعمل ال ججد طىي مً ٌظخغلً ّودال مظخلبل، ال ي يء... عىب"وحدث هفس ي 

ّ . جصوحذ أمي بأوزوبيًإدي لً حلً وولىا ٌعسف الىضع
 
بعد ظالكها مً  ي(زّ اوّْ)ك

ها أصال لم جىً لدي زغبت ، وأشاول العاةلُت باهماٌ دزاطتيوالدي، لم حظمح لي امل

 زغم جدوز في ذهني "الحْسكت"بدأث فىسة . في مسحلت املخىطغها في الدزاطت، فترهت

حدي  جخلاض ى مىحتها جسعاوي مادًا ألنّ  بذحر، واهذالجدة  أعِش معهىذ  أهني

ّ.(طىت 95) أمي"لم ًىً ٌعىني املاٌ ولىىني أزدث مالكاة ّوالشهُد 

س اإلاعخمد على ألاوكاع اٌ طىت :7في خالت "وظُم  العاثلُت هلمع هرلً كىة الخبًر
 
، مخدـل بو

، بال ؤهه واكوس ؤبىه بلى الصواج مسة ؤخسّيجىؿُذ ؤمه  على ػهادة لِظاوع في ألادب العسبي"، الري

للي باللىم وله ) النزاعاث ًىمُت بـعل ،طاءث ألامىز هثيرا في وطى ألاطسةًاهد ؤهه بعد الصواج  ٍو

بدث عً البدؤ ًى وبخىجه(، وهىا ـه هـخىي لخماًخـً في اإلاظـه الري لم ًىـؤبُ علىعلى شوحت ؤبُه، ّو

ّ
 
لـت الحاهدا بلى الخـٌى على ؿسؿت للىؿٌى بلى  اإلابدىر طعى .ىكعف مً هرا المىـر للخخل

ّ
 
ه الرًً شاولىا ثج طعُه بما وان ًـبى بلُه بعد ؤن الخلى في ملهى الحي بإخد ؤؿدكاىّ ألاخسي، وج

( عً طىت :6)ؤمين  هم الاهخمام هـظه. لم ٌؼدممعه الدزاطاث الجامعُت، والري وان ًلاط

ً آلدص ي اء الري حمعىا به بمسهّصكاٌ لىا خالٌ اللل اللاعدة. ، اإلاخىاحد في هابم عمازة 9لللاؿٍس

ّ ً ّو "الخْسكت"ؿىسة  داخل حي طىني، ؤن  وزؤي ؤن  ،ههى مع ؤم ّ بلاثهبسشث لدًه مىر هالق ألابٍى

هره اللـت التي ًسويها  ه إلاىاحهت ؿعىبت العِؽ.مظاعدة ؤم ّ طباهُا طخمىىه مًبهجسجه بلى 

ول اللـس الري جددزىا ) حعاهـا هبيرا مً كبل هاالء ؤهظبخه مل الجمعىّيلللاثمين على الع "ؤمين"

ّ(. "الخْسكت"معهم في هرا اإلاسهص واهىا مخمدزطين كبل ؤلاكباٌ على 

سي الري ٌظدىد   في جىاكلاث ؿُما ًخف دوز العاثلت، لى الظسوؾ العاثلُتبًلع الخواب الخبًر

ؤلاخىة ) ٌعمل ؿيها زهد، ؿهىان خاالث ها"كتالخسّْ"ختى وبن ؿعب جددًد دوزها بدكت في مظإلت 

بالدزحت ألاولى( على دؿع الؼاب بلى الهجسة، بِىما في ألاػلبُت العظمى مً الخاالث ججهل العاثلت 

طإلىا "حُاللي"، على حمعُت  .بًؤلّاُلدم عليها ط)الىالدًً باألطاض( جماما ؿىسة اإلاؼامسة التي 

CEAR لت في الخعامل مع  ،ُياهذفي ؤل، مً ؤؿل حصاثسي ومساؿلىا اكت"بدىم ججسبخه الوٍى ، "الخس 

ن دوزا مدـصا ؤو زدعُا ؤمام بكدام الؼاب على جىـُر اووان ملمىن الظااٌ :هل ًلعب الىالد

ّ ًلٌى حُاللي : ؟تسة الهجسة الظسٍّ مؼام

، داصت ألاخ، على علم بفىسة أًً جىىن العاةلت أو أحد أفسادهاهىان حاالث "

لرًً لئال   ًرهسهاواّلالحاالث ًذفي الشاب جماما هره الفىسة  في أغلب، و"الحْسكت"

                                                           
9 Centro de Recepcion y Acogida de Menores, Lucentum. 
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 هره املىاكف جخىسّز خىفه مً عسكلت مشسوعه".في السحلت، هرا زاحع ل ًسافلىهه

ال أبي وال "ملىلت: مثل ، حتى وئن ادخلفذ اليلماث، "اقالحسّ "عادة لدي الشباب 

ّ. (طىت :7 ؤخمد) ".د وصىليعئال ب أدبرهماٌعسفان أهني طأهاحس، ولم  اأمي واه

ّالعمل والىجاح الاحخماعي بمىعم العفسة، الهجسة

اكت"ال جوسح مظإلت العمل في خواب  مىكىع ًوـسح كمً زىاثُت العمل/البوالت، وبهما  "الخس 

ً الظـل لدي اإلاـالعم ي، وهإن في مخُلت الؼباب ؤن هرا ـالكخه بالىجاح الاحخماعـين في عٍّسـهاحٍس

ّاليؼان مً ا
 
ّإلاظل

 
ه ًادي خخما بلى حمع الوروة في وكذ كُاس ي، وبن لم ًدلم ذلً ؿال ًسون م به ؤه

ّ ؿالعمل مسجبى في ؤذهانهم ،ؤي حدوي مً ممازطخه العمل  بالوروة، معخلدًً في الىكذ هـظه ؤن 

ت واهذ ألاػلبُ وآلالي للوروة. ًادي بلى الخدـُل آلاوي في الخازج في الداخل ال ًدلم لهم ذلً بِىما

اكت"الظاخلت ممً خاوزهاهم مً الؼباب  جصاٌو عمال طىاء في اللواع السطمي ؤو ػير  "الخس 

ّ.10طخلسازاالسطمي، بال ؤن العىـس اإلاؼترن بُنهم هى ؤلاخظاض بالال

ّىّ ـهره ألاطباب بل زبر ّـلُي الخدًث ـطىت"، ؿ :7"ؤخمد  ًىدؿع
 
: ّو برلً ملصم هة وهإه ٍّلٌى

، ما جحصل لً ال مجٌز ، ال طُازة، وال ي يءوال جمحشخغل في البالد ول حُاجً "

ف الُىم، أكٌى لً دفعذ  ملُىن  42علُه مً ماٌ ال ًىفًُ حتى إلجمام مصاٍز

الرًً واهىا  "اقحسّ " 44، وكد طاعدث الىثحر مً بحن "الحْسكت"لخحلُم مشسوع 

طىت، وأجمنى لى أهني أطخعُع أن آحي  42معي على متن اللازب، منهم ظفل عمسه 

ن الشباب لى اطخعاع دفع املاٌ اليافي ملا بلي واحد منهم ئبيل أهلي، وأكٌى لً 

ّهىان".

ٌؼؼل معه وان كبل الهجسة ؿاخب كاعت خالكت في وطى مدًىت وهسان ّومد اإلااٌ، ًملً ؤخ

ّ .بعم الؼباب
 
لىا كبل ؤن هىهي اإلالابلت معه  هؼفما لم جىً البوالت هي الظبب وزاء مؼامسجه وبه

ّ ّ ُهىه الخىق ؿُه، وعىدما ؤؿسزها علال ًمىّو دؿعه بلى ذلً ؤمسا شخـُاهىان  ؤن 
 
ه علمىا مىه ؤه

اءمخابع كلاثُا  خالٌ مسخلت الخدمت الىهىُت، ؤزدها اطخدزاحه ؤهور للبىح  كام بها مخالـاث حس 

ٌّؤن ًدلي بإًت جـاؿُل  زؿم بالخـاؿُل، ّهره اإلاظإلت. خى

                                                           
مً خالٌ الخدلُلاث اإلاُداهُت خٌى ظاهسة  "ػادًت عساب"، و"خىان داؿُد طمبيرّي"هره اإلاالخظت وكف عليها الباخثان  10

ذ في الجصاثس واإلاؼسب، ووزد الخْسكت   .ث في اإلالاٌ الري وؼساه في مجلت الهجساثالتي ؤحٍس

ّبلى: واإلاجخمع، ًىظّس
Arab C. et Sempere J.-D. (2009). « Des rêveurs aux brûleurs : les jeunes harragas Maghrébins se dirigeant 

vers l’Espagne », Migrations et société, vol. 21, n° 125, Paris, septembre-octobre. 
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وطُلت إلكـاء الؼسعُت على اإلاؼامسة اللاجلت، ؿهم جىً العالكت بالعمل لدي الؼباب طىي  لم

ّ ّاإلاظخمع بليهم طُعرزهم بن بادزوا برلً ووكع هره اإلاظإلت على الىاحهت. ٌعلمىن ؤن 

اكت"ماػساث الىجاح في خواب  ًإحي الصواج الىاجح على زؤض كاثمت ّ:"الخس 

ي ـاضوأّز سوةـلً ثـت، وألاهثر مً ذلً جمـزاتع تـوظاهئوحدث  ،"هىذ محظىظا

ومحالث سجلتها ولها باطمي والُىم أعِش وأجىلل في ول ميان والحمد هلل". 

كت، طباهُا في أٌو محاولت للحسّْئوصلذ ئلى " :ٌظخبشس الثاوي بأكل دزحت مً الىجاح

ّ .عذ الحصٌى على أوزاق إلاكامتوبالصبر والعمل والاهضباط اطخع
 
ىا ملا عسفىا أه

لىا وضعُدىا ومىحىها الجيظُت والىثاةم،  وشخغل وال هدظبب في أًت مشاول طىوا

والُىم الحمد هلل أذهب ئلى الجصاةس وأعىد وفسث كلُال مً املاٌ. لى لم أحشجع 

حعلمذ الىثحر مً وأهاحس زبما ال شلذ لم أحلم شِئا هىان وأبلى زبما مفلظا. 

ًّ و ُتـظاطا باملظإولـحئألاشُاء في حُاحي وأصبحذ أهثر  ّ.ىا أهثر"مخد

ل شبىت الهجسة الظسٍّ  كاثالعال
 
 توحشي

ًللى اهخماما  وألاهوروبىلىجي ػبىت احخماعُت في الخدلُل الظىطُىلىجيبدؤ جىظُف مـولح 

ّ "الؼبياث وزهاهاتها الاحخماعُت" في هخابه: (Henry Bakis) هنري باهِع ، بذ ًسّيخاؿا  ؤن 

ً، العاثلت، الخلامً اإلاُادًمـولح ػبىت ؤكحى ؤداة بحساثُت للبدث الظىطُىلىجي في مخخلف "

ّ وبـلل مـولح ػبىت ، ألاخُاء...الاحخماعي
 
ذ ألاهمُت الخاؿت للثلاؿت والسوابى الاحخماعُت ججل

خىاؿم ذلً مع 11"د هُىليُت اإلااطظت ومىكعها همدد ّالُىمُت، بلى حاهب دوز السكابت الاحخماع ، ٍو

ىظُم ج "لِع هىان طىطُىلىحُا الؼبياث الاحخماعُت"" في هخابه (Pierre Mercklé) ما ًرهب بلُه

ت بوظاوي بدون ػبياث احخماعُت ؤو ... الخىظُم الاحخماعي والـلاجي ٌظدىد بلى الؼبياث البؼٍس

ّ.12"اإلاعلىماث

 ألاؿسادال ًدىاٌو علم احخماع الؼبياث ّو ،ا مىر عدة علىدد" هجاخا متزاًٌعسؾ مـولح "ػبىت

ّذاتهم في خد ّ
 
خخما باالجـاٌ الاحخماعي بما ٌعىُه مً  التي جمسّ ما العالكاث بين هاالء ألاؿساد ، وبه

ترجب عىه بكىاع ًازس في الظلىن واإلامازطاث اث ٍو ّ.  خىامل ومدخٍى

نها مـخىخت على ؤػساق ىلُت في ألاطاض ولهرا اإلادخل الىظسي كمىُا بلى عالكاث اجـا ًدُلىا

ت ــمخعددة لهرا الاجـاٌ، منها ما هى حعبىي ومنها ما هى جدـيزي مً ػإهه ؤن ًىلد لدي الؼاب شخى

اإلاخاهس التي جىخىف هره اإلاؼامسة ومً هىا  واهذ وهاكت ججعله كادزا على اجخاذ كساز الهجسة مهما

تإحي "الاهـخاح على هره الؼبياث وىنها حً  .13"ظمذ بؼيل ؤو بأخس بخعبئت هبيرة للمعلىمت اللسوٍز

                                                           
11 Bakis, H., Les réseaux et leurs enjeux sociaux, Que sais–je ? PUF, Paris, 1993, p. 83. 
12 Mercklé, .P., Sociologie des réseaux sociaux, La Découverte, Paris, 2011, p. 87. 
13 Bakis, H., Op.cit. p. 85-86. 

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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وعلى هرا ألاطاض ؿالظااٌ الري نهدؾ بلى ؤن هجد له حىابا لدي الؼباب الرًً خاكىا عملُت 

ّ ؟مً خـصهم على ذلً؟ وبإي خواب ه:هجسة طىاء هاجخت ؤو ؿاػلت، مـاد
 
 ل الؼبىت؟وهُف جدؼي

ق عملُت الهجسة ي بكىاع الؼاب لإلكدام على خّى" ما لألكسان مً طلوت فاؿتراكُاوعلم ولى "
، وعلُه ًيىن مً اإلاـُد دزاطت مدخىي الاجـاٌ الاحخماعي اإلاسجبى بمىكىع الهجسة والري تالظسٍّ 

اكتجخداوله حماعت " ّ" كبل الؼسوع في العملُتالخس  ن ٌعوُىا ؿىسة ؤهرا مً ػإهه  ، وفي جلدًسها ؤن 

مً حهت زاهُت،  لهجسة والبلد الري طيهاحس بلُه.ؼاب خٌى اواضخت عً الـىزة التي جدبلىز لدي ال

ت ؤؿبذ خالٌ الظىىاث ألاخيرةعملُت الهجسة اؿخىظُم  مؼسوعا منهم بعم ٌؼيل لدي  ،لظٍس
ا مسبدا، وعلُه ؿهىان مً جدىّ  تججاٍز زػباث الهجسة لدي في حظدثمس  ٌ بلى ؿاخب ػبىت طٍس

ّ ،لـسكُتبذا طلمىا بهره اّو الؼباب.
 
ّىا هلؿإه هجاح هرا اإلاؼسوع ًلخض ي مً ؿاخبه ؤن  ٌى ؤن 

ًسوج لخدماجه ختى وبن بلي ذلً في بهاز طسي، ولىً ما هي "اطتراجُجُت" هاالء في التروٍج 

إلاعلىماتهم وخدماتهم لدؿع الؼباب بلى الهجسة؟ هره هي الدظائالث التي طيظعى بلى اًجاد ؤحىبت 

ّهره الـلسة، ولىً ما دام ألامس هىا ًخ لها في
 
 م بمظإلت جثير الؼيىن واإلاخاوؾ لدي الؼباب،عل

ىحهت )اإلاعملت واإلاخىسزة( وذلً ختى هىظب زلت اإلا ػبهازجإًىا ؤن وعخمد على اإلالابالث 

ّاإلاالخظاث الخالُت: باطخخالؾذلً  لىا طمذّو ،اإلاظخجىبين

ت إلالخلُاث حؼيلًخلع  جخإطع اهوالكا مً عالكاث  بذ ،احخماعُت ػبىت الهجسة الظٍس

ّال جلعب هىا  ؤو كمً عالكاث الثلت. الاجـاٌ بها ًخم طىاء داخل ألاخُاء الظىىُت جىاز، بمعنى ؤن 

" ؿاخب شوزق طـُانًلٌى "م مؼسوع الهجسة. في جدل ّ لدوز اللىي ّالعالكاث الاحخماعُت اإلاباػسة ا

ّ :طباهُابهلل العدًد مً الؼباب هدى 

ال ًمىىىا مباشسة أي طفس ئال ئذا هىا على هحً وعسف ول املذاظس التي جحُغ بىا، ّو"

اث  دزاًت جامت أهه لِع هىان أي واحد مشىىن في أمسه، مما ٌظخدعي اللُام بخحٍس

ّىاحتى على ألافساد الرًً ٌظافسون مع
 
ت في ول ألاحُاء جمى ىني مً ، ولي عالكاث كٍى

 38) الحصٌى على معلىماث دكُلت وصحُحت حٌى ول ألافساد الرًً هللتهم"

ّ .(ىتط

ّلم ًخم هؼف طـُان
 
اكخنى وكد زاث، خدلها عالكت بتروٍج اإلاا طباهُبما حعسق لعلىباث في ، وبه

ملً مً اإلااٌ ما  ّ ًىـُه،ػلخين ٍو

"فالشبياث الاحخماعُت هي أكدم الشبياث، ال جحخاج بالضسوزة ئلى هُاول كاعدًت. 

ّ طاضفي ألّا باهُتاامللاهي والحماماث الترهُت أو الًُمىً أن جىىن 
 
ّأ
ْ
ٍت للشبياث ىّ ل

لتالاحخماعُت، هأي عالكت جخأطع  ّ .14غحر زطمُت" في أماهً ًلخلي فيها الىاض بعٍس

، ؿعاد مً وطى البدس بلى اإلاؼامسة مسجين، لم جـلح ألاولى خاق ،طىت 79) ًلٌى مجُد

ت، وفي اإلاسة الثاهُت وؿل مع مجمىعت مً ػباب الحي بلى ألازاض ي   ،(ُتالاطباهالؼىاهئ الجصاثٍس
                                                           

14 Bakis. H., op.cit., p. 82. 
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"اشخغلذ هادال في العدًد مً امللاهي، ووان أصدكاتي ًسجدون امللاهي ولم ًىً لديهم أي عمل، وهجحىا في 

، وواهىا ًخصلىن بي في الهاجف، فمنهم مً وان ًملً هىان مظىىا زاتعا، ومنهم مً حعسف على "الحْسكت"

عِش في غاًت الظعادة، وفي ول مسة ًسطل الهداًا واملاٌ  اشخغلذ حعلم أهني ئذا  أهذئلى عاةلخه، ّوأحىبُاث َو

ّ ، فال أطخعُع حمع الفاةض الري ًسطلىهه لعاةالتهم".هادال في امللهى ظُلت طىت

اكت"ًخـادي الؼباب  ذ بىكعُتهم الخلُلُت ؿعبتالرًً ٌعاهىن مً وكعُاث  "الخس   الخـٍس
 ؾ على ألازبعين طىت،اّزٌؼ ،مً الؼسق الجصاثسّي ًىددز -طإلىا مدمد  .ـلىن بإؿدكائهمعىدما ًخّ 

هل وألاحصخاب في ه ألّاـل بًلىله عىدما ًخّ  ما عً - دخل بطباهُا عً هٍسم ألازاض ي اإلاؼسبُت

:الجصاثس، ؿ
 
ّ سد  كاثال

: بذحر " دوي أن أكٌى ًىام محمد في غسفت  والحمد هلل وال ًىلصني أي ي يء".ماذا جٍس

ً مً املغ اال في سب، ٌعمل حمّ واحدة ًإحسها باالشتران مع دمظت مً املهاحٍس

التي ظالذ  هىاحي املىعلت الصىاعُت بألُياهذ، لم ًحلم أي ي يء مً وزاء هجسجه

سفض العىدة ئلى البالد دالي ت  في ئطباهُا ٍو الىفاض حتى ال ًىىن مصدز سخٍس

ّ."ألبىاء املىعلت

ّـٌظمذ الظسد ال   زّقّوعم وبـاخب الّصـعلهم البـالهم ببــُاث اجــً هُـمه الؼباب عري ًلد 

ت) م حمع اإلاظاهماث ؤو ػساثه مباػسة بما في ذلً اإلاظخلصماث ألاخسي اللسوٍز  هسّق (عً هٍس

لِظاعده  ؤن ًساؿله ؿدًله وكد ًدؿعه ذلً جياؿل هبير بُنهم، وهثيرا ما ٌؼترن ؤخدهم في طـسه

ّفي دؿع اإلابلؽ اإلاظخدم.

ّؿياهذ ؤلاحابت :ؿئت الؼباب الجامعي  طإلىا اإلابدىزين عً

حامل لشهادة علُا في  معىا وواهىا معىا في مسهص بسشلىهت، واحد منهم واحّسها"وعم 

ت، وكاٌ لىا شماّل  اها أن هىان ظبِبّؤالهىدطت املدهُت وآدس في الهىدطت املعماٍز

في الجصاةس، لىً هإالء  هرلً، وحظب كىلهم كسزوا الهجسة ألنهم لم ًجدوا عماّل

ّ".اللغت ًيخللىن ئلى فسوظا ال ًبلىا هىا بظبب مشيلت
اكت" بإلُياهذ() ح الظُد مُلىدًـسّ   هـظه لظُاقافي  ػاب، مظير الـىدق الري ٌظخلبل "الخس 

م  حعىدعً خالت ًخرهسها حُدا  وجلسز حصخُا  ىعاوّو "الخْسكت"لؼاب هبِب ؤطىان وؿل عً هٍس

ّ ،مً الظـس
 
ّ: كاثال

لشهادة حُث ألهه لم ًخمىً مً الحصٌى على الفحزا با "الحْسكتب" كامهرا الشاب "

ت غحر معترف بها في  أن كُل له وحد هرا الشاب هفظه  .طباهُائالشهادة الجصاةٍس

ألاحمس الاطباوي والحفالث الىثحرة التي جلام  صلُبمجبرا على العمل الخعىعي في ال

ّ.طباهُا حُث ٌظخعدون فيها ألي ظىازب"ئفي 
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ـت حسجل لدي الؼسهت ًخولب العمل في هره الخالت زالر طىىاث دون ازجياب ؤي مخال

ّ لُخمىً مً الخـٌى على وزاثم ؤلاكامت.

ّللجمعُاث الدوز املبهم

15اطباهُت بإإلايًربظالم بلى الؼىاهئ ؤلّا "الخْسكت"زخلت  بعد ؤن جمسّ 
مظً خسض ماالكاؤو   ، ٍو

اكت"طباهُت بؤلّا الؼىاهئ ٍ ،طاعت 7;معخلل إلادة في هم ىنلعً، ـ"الخس  بعث بهم بعد اهللاء اإلادة و 

ٌعخبر  بلخ....16ماالكا، بسػلىهت، ؿالُيظُاطباوي منها: عبر التراب ؤلّا خىاحدةاإلاساهص اإلا ؤخدلى ب

ّاإلابدىزىن  اللاهىن ًىما ) 95في هره اإلاساهص  "الخس اكت"هى ؤؿلل اإلاساهص. ًمىث  بسػلىهتمسهص  ؤن 

ـ ّ 5; ـب ـترةًددد ال  طباوي.ألاخمس ؤلّا بؤو الـلُ CEARا حمعُت م ّبل بهم ًىما( وبعد اهللائها جخى

اكتهاجان الجمعُخان الؼباب "حظخلبل  ّالخس 
 
مً ألازاض ي  ؿيهم جىـُر خىم الوسد ز"" الرًً "حعر

ّ ؿدوز خىم كلاجي برلً، زػم طباهُتؤلّا ِّ  دوّنهثيرة جدٌى  اظسوؿ ألن  ّجىـُر الخىم، ؿ
 
الء م هّاظل

جسبوه اجـاكُت مع  ذ في ؿىدقاإلابِ لمً لهمًا ؤكـاه ؤزبعين ًىم ًٍالؼباب للجمعُاث لخللي جيّى

ّ .الجمعُت

اكت"ٌعخبر  ّ "الخس  ـ ًّ هم الرًً اإلادظىظين ؤن   ِظخـُدون مًؿ ،طباويألاخمس ؤلّا ـلُبل بهم الخى

 إلاؤلاو الؼسبّو ألاول
 
دة ػير مددودة بلى ؤن ًجد اإلاهاحس خال لىكعُخه ؤو ًخـل بإخد اإلاعازؾ كامت

ـسّ  .دهاٍسؤو ألاؿدكاء ؤو ًخخاز السخُل بلى وحهت ً ّ: كاثال ح ؤخد اإلابدىزينٍو

طباوي، هإالء ًبلىن في هىان مً املحظىظحن مً ًخىفل بهم الصلُب ألاحمس إلّا"

ىامىن ملدة غحر محدودة حتى ًجدون حال لىضعُتهم شسبىن ٍو ، ًأولىن َو  الجٌز

ّ .(طىت ، جاحس طابم بىهسان 75)"

ال  CEARؾ  ُت الـلُب ألاخمس،الامخُاشاث هـظها التي جىؿسها حمع CEARال جلدم حمعُت 

ً ػير  :6جلمً ؤلاكامت بال إلادة  بعدها ليل مهاحس  ىحعو ؼسعُين.الًىما بـىدق خاؾ باإلاهاحٍس

ـه الصخـُتؤّو 655 ملُم خالٌ هره اإلادة مبلؽ ّ. ؿسح لىا مبدىر آخس بما ًلي: زو إلاـاٍز

ّل CEAR أدرجىا حمعُت لّى مثال أها ومجمىعتي"
 
حمعُت أدرجىا  ا محظىظحن،ىى

ّطباوي".إلّا الصلُب ألاحمّس

ّ
 
ٌ ّحظل يُت، كبل ؤن حؼتري لهم جرهس على مخابعتهم للدوزة الخ م لهم الجمعُت وزُلت جد طـس يٍى

ًىظس لهره الىزُلت بوسق مخخلـت، ؿبعم الؼباب  .للىحهت التي ًخخازونها في ألازاض ي الاطباهُت
ت وكعُخه"الخسّ  ت نهاثُت ؤنّ على  الىزُلتهره ل ظسونًى ن الجددمً اللادمي اق" اإلاهىوض بدظٍى ها حظٍى

طباهُت، بِىما ًجتهد "حُاللي" طت خُاجه العادًت على ألازاض ي ؤلّااللاهىهُت وحظمذ له بمماّز ملىكعُته

ّ - هذؤلُيا مساؿلىا في مدًىتو - CEARعلى حمعُت  هره الىزُلت ال جثبذ  إلكىاع هاالء الؼباب ؤن 

                                                           
15 Almeria. 
16 Malaga, Barcelone, Valencia.  
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ً كمً بسهامج  درزهم مً طىي مخابعتهم للخيٍى الدخٌى في هصاع مع  تؼبّ م ّالجمعُت اإلاروىزة، ٍو

ّ بلى الىحهت التي اخخازوها هىاعُت. هذؤلُياساكبت عىد الخىلل مً مدًىت الؼسهت خالٌ عملُت اإلا

الظىس"  ىواػإلالخىع بعدم حدوي هره الىزُلت بـ"طباهُا واٌظمي الؼباب الري ؤمض ى ؿترة في ب

ّب ؼبُهال
 
. ًسوي الؼباب الىثير مً الخجازب التي ادة الظىس في دواهينف ؿُه ملالىزق الري ج

ت عىدما ًلدم لهم ؤخد طباهُت لذ لهم مع زحاٌ الؼسهت ؤلّاخـ الرًً ًطخيىن ضخً السخٍس

في وكع  بةميانهم الخىاحدوان للد . 17بلى الخىكُف ىّنال ًخعسك مهؤنّ  زػمالؼباب هره الىزُلت، 

ّ بجىاش ًدمل الخإػيرة موه ؤؿلل ٌّ بال ؤن  مسجين ولم ؤؿلح في  كدمذ ملف الخإػيرة:"الىثير منهم ًلى

ّ.(طىت 88) "الخـٌى عليها

،هرا الدوز اإلاظى ؤكل ما ًلاٌ ّو د للجمعُاث التي حؼخؼل جدذ وؿاًت الدولت ًدعى بلى الدظاٌئ

ّعى خسج منها و هى في  الؼاب ًدخل جدذ خماًت الجمعُت بىؿـه مهاحسا ػير ػسعيّ  ه ؤن  ٍو

ّالىكعُت هـظه
 
س ؿاثلا في الُد العاملت ال ا، ؿخىاحد وظبت مً هاالء الؼباب في هره الىكعُت وؿ

ت وفي ألاعماٌ التي ًدىاٌش عنها اإلاّى ، اهىىن اإلاخمخعىن بدلىكهم الياملتًولب بال في الخاالث اللسوٍز

ذي ألاؿٌى  حُاللي ن لجىءاو .طباويمىاؿب ػؼل للعدًد مً الؼباب ؤلّا جلمً هره الجمعُاثؿ

تالج الري ٌؼيل ؤػلبُت  اإلاؼازبيبالؼباب الترحمت وحظهُل الاجـاٌ  بؼسق CEAR لـ صاثٍس

اكت" ، جمخلً هره الجمعُاث هُاول اطخلباٌ جـخلد بليها العدًد مً ؤلادازاث ألاخسّيّو. "الخس 

اكت"الـئت ب ؿاالهخمام ّى مىازد مالُت معخبرة.ٌظمذ لها بالخـٌى عل - التي جثير الخعاهف - "الخس 

ّصتداّل

ت في الظىىاث ألّا خيرة بمىحاث الهجسة التي ػهدتها الجصاثس خـىؿا على ازجبوذ الهجسة الظٍس

ت مع دٌو  لُت ومسوز كىاؿل ألاؿازكت كاؿدًً ألازاض ي اإلاؼسبُت للىؿٌى بلى بخدودها الصخساٍو ؿٍس

كخـادي م الاػىال حدًدا بعد الخلد ّ ثخرؤللد طباهُت. م بلى ألازاض ي ؤلّا" ومً زملُلت"و "طبخت"

والري جصامً مع حؼىُل الاجداد ألاوزوبي  اللسن اإلااض ي حظعُىاثطباهُا ابخداء مً بالري عسؿخه 

ّوجلُِم الخىاق على الؼباب في الخـٌى على جإػيرة دخٌى ألازاض ي ألّا
 
طباهُا بلذ وزوبُت. ػي

خس د ّجلم  في ظل هره اإلاعوُاثلؼباب الؼسب الجصاثسي، و باليظبت ـلل ألوزوبا الطُماالباب اإلا

ظسوؾ الجصامً هرا مع  .في اإلاجاشؿت واإلاؼامسة الكخىاؾ ؿسؿت عمل بةطباهُاحهدا  هره الـئت

ـذ مً ؿسؾ الؼباب في جدلُم  والتي ظىطُىاكخـادًت التي عسؿتها الجصاثسوالظُاطُت ال
 
كل

ّؤخالمه داخل الىهً. 

                                                           
باإلائت والى اهمُت هره اليظبت  (:,6)  7555 الى اهخـاق وظبت الاعخلاٌ الخساكت مع نهاًت 7555-;<<6 بينحؼير الـترة ما  17

 .=<<6-><<6 باإلائت خالٌ الـترة ما بين (69,7) زجب طىتي التي كد
Lahlou, M., Les migrations irrégulières entre le Maghreb et l’Union Européenne : évolutions récentes, 

rapport de recherche CARIM-RR, institut universitaire européen, RSCAS, 03/2005.p.6. 
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ّم اخلم ّالرًً ًمليىن  براث الجدًدة الؼباحبرث اإلاخؼيّ ؤ
 
، مخباًىتن ًىاحهىا مـاثس ، ؤاؼترو

يخظّس لخظتلى ػاًت هره البدلم ج ؿئت ؤخسّيصاٌ جوزػم هرا ما ون الـسؿت الظاهدت بهرا اإلاؼسوع ٍو

واضح مً خالٌ  الاججاه الري بسش بؼيل .ملزق اإلامىً والعمل وألّاؤ لالهوالق هدى ما ًسون ؿُه

ّاإلالابالث اعني اهلالبهجاح مؼامسة الهجسة ٌ ، ًخمثل في اعخلاد الؼباب ؤن  في وكعهم  ا حرٍز

ّ ّ الاحخماعي واإلاالي، ؿالؼباب اإلاظخجىب ٌعخلد ؤن 
 
ب باللسوزة اإلاسوز مً الـلس بلى الؼنى ال ًخول

ّ لت مً الىكذ، ؿلئن ؤخـلىا في اهجاش هره الىللت داخل الىهً، ؿةن  جدلُم  اإلاسوز بمسخلت هٍى

ّالهجسة باليظبت بليهم ٌعني هجاح مؼسوع الاهخلاٌ.

ّوعخلد  بالبعد ٍت، واهذ مخإزسة ؤو الهجسة الظسّ  "الخْسكت"التي ؤعوُذ لظاهسة  خدالُلال ؤن 

ما ًترجب عً ّو( بلى ػير ذلً وي للخسكت )ػسق طـً الؼباب في عسق البدس واإلاـلىدًًااإلاإط

ٌعُد . وما ًترجب عليها مً ؿلدان ألامل  البوالت في ؤوطان الؼبابب ؤطبابها زبوذّوالظاهسة، 

 بما ًىؿسه مًملبىال احخماعُا  ؤكحىزوحذ له وطاثل ؤلاعالم ّوخاج الخواب هـظه الري الؼباب به

ّ. حظخدعي الخعاهفالتي  "الخْسكت"طباب مبرزاث أّل

طىق خلُلُت ًجد ول واخد  ،بعُدا عً هرا الخواب اإلاإطىي والداعي بلى الخعاهف ،جدؼيل

، وما وان لهره الظاهسة ؤن اعاث ؤو دوالطىاء واهىا ؤؿسادا ؤو حم مً العاملين ؿيها مىـعت ًجىيها

حظخمس وجادي بلى خلم ػبياث، مىظماث وحمعُاث لىال الـاثدة التي ًجىيها ول هسؾ والري كد 

على مـالخه ؤو على ألاكل على وظُـخه اإلاخـلت ؤؿال ببلاء بلي ًُسػب في بلائها واطخمسازها ل

اكت" ّ."الخس 
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