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ڤ

(1)ةذـخؾقػسبدذاظؼادرذ
ذ

ذعؼدعة

معـمبؾدانمدوحؾم مأسدادمعؿزاؼدة ذفدتمتلعقـوتماظؼرنماٌوضلمتدصؼمػفرة
م ماٌغربمسرباظصقراء مم،بؾدان ممتؿد مسوبرإذ ماظؽقؾقعرتات مآلالف ماهلفرة مةػذه

ماألرؾلل مأو ماٌؿقدط ماظؾقر ماظؽربىمثؿ ماألوربقيؿظم،اظصقراء وضدم .صؾمإديماظؼورة
مادبذتم معـ ماظؿدصؼوتماظؾشرؼي ماٌغاظػذه مإديمربّطمقيربوؾؾدان مظؾقصقل وتمسؾقر

،مبدائقيماظصـعمربقي،معلؿكدعيمضقاربمصغريةمايفؿ،مأوربوماظغلػدصفوماظرئقل
مواٌغوعرؼـممًتؽددم،"ضقاربماٌقت" معـماظعوبرؼـ مطؾرية مأسداد مكغؿفامضدوصقفو

م مسرض مسي ماظغرق مإدي معـفو ماظضؿريممإغلوغقًيمعكٍسموػزبّؾماظؾقراظعدؼد صدعً
م مزوػرة مإدي ماظعومل مظؿـؾف ماظعوٌل، موأؼضومطؾرية موضوغقغقي، مرػوغوتمدقودقي هؿؾ

مإغلوغقي ممممو، مايوظل ماظؼرن مرؾع ماالتصولمسؾك مسقٌي مبػعؾ ماهلفرة مضرن طقغف
مواٌقاصالت.

ذ  

                                                                                                                                   
(1) Université Kasdi Merbah, 30 000, Ouargla, Algérie.  
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 عؼاربةذأغثروبوظوجقةذظظاػرةذعرطبة

ممؾًذّؽ ماظصقراء مدوحؾ معقارينمدول مػفرة معؿعددة ماىقاغىمواآلثورزوػرة
ماألعـماظدوظلمواظعالضوتماظدوظقي،مبنيم م،األوربلمعـمجفيماالهودمشؾًمضضوؼو

ماالضؿصودمواظؿـؿقي،مإديمجوغىمم،وبؾدانماٌغربمواظلوحؾمعـمجفيمأخرى ضضوؼو
ماظظوػرةو ماظدوظلمرقؼالم،اىوغىماإلغلوغلمهلذه سربمم،اظيتمذغؾًماظرأيماظعوم

ظؿؽقنمسيمضؾىماظعالضوتماظدوظقي،مبؾمبوتًمأػؿمػمخطوبمإسالعلمودقودلمعؽـّ
1ربودثوتمخبصقصماظعالضوتماألوربقيماٌغوربقيموأؼضوماإلصرؼؼقيمياظشروطمسيمأؼ

مم.
ماألعر، مواضع ممسي ماظقصقلممـؿؿّؽتمل معـ ماألصورضي ماٌغوعرؼـ مػمالء معـ مضؾي

م ماظـفوئلاهلإدي ماألوربل" ،دف معلوراتمم،"ايؾؿ مسرب معـفؿ ماآلالف ظقؿؽدس
ماظؼقاغنيم مصراعي مغؿقفي مصشقؽو مذقؽو مهقظً ماظيت م"اظعؾقر" معدن مسي اهلفرة

ماألوربل ماظػضوء مبغؾؼ ماهلفرة مهلذه ماظؿصدي مسي مضؾعيمم،واإلجراءاتماألوربقي إدي
ماظدولم متضطر ماظيت ماظلقودوت مإدي مبوإلضوصي ماظشرسقي، مشري ماهلفرة مضد عـقعي

مم.2مـعماهلفرةمسربمحدودػواٌغوربقيمظؿؾـقفومٌ
اظذيموأيماهلفرةمإديماظػضوءماألوربل،مم،قعمعـماهلفرةوظرشؿمعـمأنمػذاماظـّبو

مضؾقالمعـمالمميـؾمإالمجزءطيمأثورماظؽـريمعـماىدلماظلقودلمواإلسالعل، سدادماألا
مظؾ ممؿفوجرؼـاٌؿزاؼدة معـ مبؾدان ماظصقراء ماظصقراءدوحؾ معدن بقيمراٌغومسبق
ماظػضوءمهّقصننمم،بوظؿقدؼد إديمعؼصدمػفرةمجملؿقسوتمم-معـمجدؼدوم-ملػذا

م معـ معؿؿوظقي مم،()عوظلمواظـقفرمدوحؾماظصقراءدول ماٌفوجرؼـ مخيصمأطـر صقؿو
مبوظؿقدؼد ماىزائرؼي ماظصقراء معدن م، معقارينمدول مإدي ماظغربقيمبوإلضوصي إصرؼؼقو

م مطوغواظقدطك، مأن مسؾقرمًبعد محؾؼًيمصقلى،مصضوء مدورممجدؼدًةمصوهو سي
ظؾففرةممصضوءم-موأؼضم-م،مبؾ3مصؼطمطػضوءمسؾقرمبوعؿقوزظقسمم،اظصقراءماظؽربى

مو مواظعقشماألصورضيمفوجرؼـٌاالدؿؼرار مظؾعؿؾ ماظرتضقيممرؾؾو مسي مظؾػرص وهؼقؼو
مذ.االجؿؿوسقي

                                                                                                                                   
1 OECD (2014), « Migrations et Sahara », in OECD/SWAC, Un atlas du Sahara-Sahel : 

Géographie, économie et insécurité, OECD Publishing, Paris, 

DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264222335-8-fr 
2 Brachet, J., et all., « Le Sahara entre espace de circulation et frontière migratoire de 

l'Europe », in Hérodote, 2011/3 n° 142, p. 163-182. 
3 Cote, M. (2009), « Les mouvements transsahariennes d’hier à aujourd’hui », in Bensaad, 

A. (dir.), Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes: immigration sur 

émigration, Karthala, p. 181-189.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264222335-8-fr
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ماٌفوجرؼـ،م مػمالء معـ مطؾرية مأسدادا ماظيتمتلؿؼطىماظققم ماٌدن مبنيمأػؿ معـ
معوظلم موعـ مواظعدؼد مطوغًماألخرىمعـماىـلقوتماإلصرؼؼقياظـقفر ،مواظيتمروٌو

طؾؿمم800)ظيمڤروعدؼـيمسؾكمخرؼطيمعلورمػفرةمعقارينمدولمدوحؾماظصقراء،م
واظيتمهقظًمسيماظلـقاتماألخريةمإديمعلؿؼرمٌؽوتمم(جـقبماظعوصؿيماىزائرؼي

ماألصورضي معـ م، متؿقدثمإذ مم2500بعضماظؿؼدؼراتمسـ مسيمم3000إدي مظيمڤورعـفؿ
2005وشرداؼيمدـيم

رػؿماهلاللم،مؼؼّدفؿمأطـرمعـمذظؽمبؽـريصعماظققممضواأعومسيم.م4
عـمعقارينمدولمدوحؾماظصقراءمأشؾؾفؿمعـمم6000إديمم5000ـمبماىزائريماألرير

ـّ ػذهماألسدادمشريمثوبؿيمتؿغريمأدؾقسقومبؾمحؿكمؼقعقومغؿقفيممعوظلمواظـقفر،مظؽ
ذحرطؿفؿمذػوبوموإؼوبو.مم

ماهلفرةمٌقارينمدولمدوحؾماظصقراءمعلوراتػؿمؼوربيمعقداغقيمألعـمخاللمعو
م معدؼـي مٌمرصٍدوم،ظيڤورسي معقشفؿ ماظيتمم،أغشطؿفؿواظققعل ماظشؾؽوت وأؼضو
مم،ؼـلفقغفو مبوسؿؾور مأن ماٌدؼـي ماىزائرػذه مسي ماظصقراوؼي مظؾؿدن صؼدمم،منقذج
مسرصً"معرتبقالاآلنم"ميؽـماسؿؾورػومعـمػذهماظؾؾدان،مماطؾريموبشرؼموتدصؼمتذفد
مبـلؾيممنقمسؿراغلمبؾغسؿقؼيمسؿراغقيموتـؿقؼيماظعشرؼوتماألخريةمهقالتممخالل

مواظدوظقيػّؾأم3.8% ماظداخؾقي مظؾففرة مجوذبي مظؿؽقنمعـطؼي هؿوجمإديمأسدادمومؿفو
مواظؿعؿري ماظؾـوء مذبول مسي مخوصي ماظعوعؾي ماألؼدي معـ وػلمم،واظػالحيمطؾرية

مم.وؼعزفمأبـوءماٌدؼـيمسـماظعؿؾمصقفميتاظمتاجملوال
ممعؼوربيماسؿؿدت مٌعوىي ماألغـروبقظقجل ماٌدخؾ مأدودو ماظؾقٌ مظوػرةماظػذا

مإغلوغل مأخرىمخبالفمم،عـمعـظقر معـمعؼوربوتمدقودقيمماغطؾؼًوجفوتمغظر
ًمخطوبمخوصيماٌؽؿقبيمعـفو،متؾـّم،ؾعضمودوئؾماإلسالمصم؛إسالعقيمأومأومأعـقي
ـؼؾمتوماىرمييومهذرمعـماىـقحسيمطؿوبوتممخبصقصمػمالءماٌفوجرؼـمتفقؼؾ

معفوجريم مظقصػمزوػرة ماظصقػمواىرائد معـ ماظؽـري متؾـؿفو مأوصوف األوبؽي،
م.5احملؾلمعـماٌفوجرؼـعقضػماجملؿؿعمدوحؾماظصقراءمععؿربةمأنمػذامػقم

                                                                                                                                   
4 CISP, SARP, Rapport intermédiaire de recherche profils des migrants subsahariens en 

situation irrégulière en Algérie, avril 2007, p. 21.  

ماظشروق،م"اٌقضقتيماظالجؽقنماألصورضي.ماظؼـؾؾي"سـووؼـمعؼوالتمبعضماظصقػمسيمعقضقعمػفرةم"األصورضي":5 
ذاظقوعي،م"واظدسورةمواظشعقذةماألوبؽيمظؾفزائرمؼلؿقردون"مةڤايّراآالفماألصورضيم""م،06/10/2014 ماظشروق
معـقرصني"م،29/09/2008 مإدي معلوطني مالجؽني معـ م"وربؿوظنيماٌفوجرون. مؼقعقي ذاظقوم، ماظدالم
ماظرصضمواالدؿففونمبوىزائرآالفم"م،05/04/2014 مؼقاجفقن ذم"،اظالجؽنيماألصورضي م10/05/2014اخلرب

تدصؼماألصورضيمظقالؼيم"م،10/11/2011ماخلرب،م"ؼغزونماىزائرمبعدمشؾؼماظقجفيماظؾقؾقيم"األصورضيم"ايراضي

http://essalamonline.com/ara/permalink/34731.html
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عـمحقٌماٌـفٍمصؼدممتماظرتطقزمسؾكمهدؼدموجفيمغظرماٌفوجرؼـمأغػلفؿمأعوم
مم(حوظي) مخالل معـ مواضعفؿ مورصد ممخطوبفؿهؾقؾ ماٌعوؼشي مسرب اٌدؼـيمسي

موذظؽم،سالضوتفؿمععمذبؿؿعماالدؿؼؾولفمسؾكماظؿعّرموأرراصفو،موأؼضومعـمخالل
مءمبلو محقل مظؿفؿ مسي ماظققعقي محقوتفؿ موتػوصقؾ مػفرتفؿ مخاللمعلور معـ اٌدؼـي

مضؿـفو،م مؼـشطقن مواظيت مؼـلفقغفو، ماظيت مواظشؾؽوت مواظلؽـ اظعؿؾ
م.روغفومظؾقصقلمإديمأػداصفؿظيتمؼطّقوادرتاتقفقوتفؿما

ماهلفرةاحملّر مهلذه ماألدودل مك ماظدرادوت، مأشؾى محلى م-أوال-مػل،
اظػقارقماظؽؾريةمسيمعلؿقؼوتماظؿـؿقيمبنيماظؾؾدانماظػؼريةمسيمدوحؾماظصقراء،مععم

رماظيتمتضربمػذهماظدولمتؾوسو،معـؾمعقجيماظؿصقرمسيمعقجوتماىػوفمواظؿصّق
سيمعؼوبؾمبؾدانممشولم،م2004مسيمثؿماظـؿوغقـوت،موشزوماىرادم 6دـقاتماظلؾعقـوت

طؾقؾقومواىزائر.مػذهممحرطيمتـؿقيمعؿصوسدةمبعدمادؿؼالهلومتذفداظيتماظصقراءم
مطؿوموالمطضرورةمحقوةمأومعقت،بكالفماظشؾوبمظؾففرةممشًماظظروفماٌزرؼيمدصع

سربموورةمؼلوػؿقنمبنيماظذؼـمحيركمػذهماهلفرةمأؼضومذؾؽوتمعفقؽؾيمعـماٌفّر
مرائفيموعرحبيمػلمتفرؼىماٌفوجرؼـ.

ذاظدقادةذاظرمسقةذظؾدوظةذاجلزائرؼةذخبصوصذاهلجرةذشريذاظشرسقة

مادؿؼؾوٍل مألنمتصؾحمبؾد متدرجيقو مأنمطوغًمظمتؿققلماىزائر ؾؿفوجرؼـ،مبعد
مبوظـظرم ماهلفرة، معـ ماظـقع مهلذا م"تراغزؼً" مأو مسؾقر مبؾد ممتـؾ مرقؼؾي موٌدة
إديماألسدادماٌؿزاؼدةمعـمعفوجريمدولمدوحؾماظصقراءمواظذؼـمتطقلمعدةمإضوعؿفؿم

إذمالمتقجدمماجملولماألوربل،بلؾىمزروفماهلفرةماٌؿزاؼدةماظصعقبيمغؿقفيمشؾؼم
م مميؽـ مرمسقي مأوإحصوئقوت ماظعدد مهدؼد مسي مسؾقفو مايؼقؼقيمماالسؿؿود اظـلؾي

ماٌفوجرؼ مسـماٌـظؿوتماإلغلوغقيمهلمالء مبعضماظؿؼدؼراتماظيتمتصدر مسدا ـمصقؿو
مدمأسدادماٌعؿؼؾنيأوماظلؾطوتماألعـقيماظيتمهّدم،طوهلاللماألريرماىزائري

مرنيمسيمزبوظػوتمعؿـقسي.اٌؿقّرمأو

                                                                                                                                   

مبوىزائر مربدق مخطر م"متـرادً ذاجلدؼد، ماٌؿلقظنيم"م،25/11/2014ماظػجر مرريي مهً مورضؾي بؾدؼي
مم.08/03/2015ماحملورذاظقوعي،م"األصورضي

6 Gonin, P. (2010), « L’énigme spatiale des Subsahariens », Hommes et migrations [En 

ligne], 1286-1287 |, mis en ligne le 29 mai 2013, consulté le 07 juin 2013. URL : 

http://hommesmigrations.revues.org/1716 

http://hommesmigrations.revues.org/1716
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مظاّل ماظعؾقو ماٌػقضقي متؼدم معـمجؽني ماظشرسقني مشري مخبصقصماٌفوجرؼـ رضؿو
عـمػمالءمؼعؿربونماىزائرمم%40وأنمم،(مالجه21500)ـمجـلقوتمإصرؼؼقيمؼؼدرمب

ـمسبقمعؼصدػؿمآخرونمأغفؿمذبردمسوبرؼم%40عؼصدػؿماظـفوئل،مسيمحنيمؼعؿربم
ممـمالمميؾؽقنمماٌقاضػماٌؿـقسيمأشؾؾفوماٌؿؾؼقيمصؿكصم%20أيمأوربو،مأعومغلؾيم
م.م7اظقدوئؾمظؾعقدةمظؾؾداغفؿ

ماهلفرةمتصدت معـ ماٌقجوت مهلذه ماماىزائر معؿعددةمبؿؾين درتاتقفقي
ماىقاغى مبمبدءطيا، مرصد مدـيممؿفووععرصاظؿدصؼوت معـذ مدورؼي مغشرات مإذاسي سرب

ماألراضلمم2000 مسؾك ماألجوغى ماظلؽون محرطوت محقل مإحصوئقوت ظؿلفقؾ
مهًم ماهلفرة متدصؼوت محقل مواإلحصوئقوت مظؾقثوئؼ معرطز موتلدقس اىزائرؼي،

م.8وصوؼيموزارةماظداخؾقي
تعوونمدوظلمععماجملؿقسيماألوربقيمأومععمماتػوضقوتةمأبرعًماىزائرمسّدومضدم

اٌفوجرؼـمشريماظشرسقنيموتدسقؿممدولمعـػردةم)صرغلو،مإدؾوغقو،مإؼطوظقو(مظرتحقؾ
م مبؾدانمدوحؾماظصقراء مأذرطًماىزائر مظؾؿصديمظؾظوػرة،مطؿو سيمإرورمضدراتفو

طؿومسؿؾًمسؾكمم،ععمعوظلماظؿعوونماإلضؾقؿلمضؿـمعـظؿيماظـقؾود،مواظؿعوونماألعين
تطقؼرمعؽوصقيماظشؾؽوتماظيتمتعؿؾمسيماظؿفرؼىمواالوورمبوظؾشرمووفقزمعراضؾيم

مفقعماتػوضقوتمإسودةماظؼؾقلمظؾؿفوجرؼـ.ايدودموتش
اظؼقاغنيممإديمهقنييمّقعِؾمايوجُيملضقًصمصقؿومخيصماآلظقوتماظؼوغقغقي،أعوم

ماظؼوغقغقي مشري مبوهلفرة مم،اٌؿعؾؼي ماظؼوغقن مم08-11صؽون مم21بؿورؼخ م2008ؼقظقق
ظؿعوعؾمعلعكماسمواظذيمطّرم،9سيماظؾالدمفؿوتـؼؾمؿفؿوإضوعاألجوغىماٌؿعؾؼمبدخقلم

ماظراػـ مظؾقضع معالئؿ مضوغقن موصؼ ماظظوػرة ماألجوغىممحددومعع مدخقل ذروط
ممبقجىم مماالتػوضوتوحرطؿفؿ موسـد ماىزائر، مصقفو ماظيتمتشرتك ماغؿفوكاظدوظقي
ماظؼوغقنماٌصوحلشيمراسكوضدمؼؿؿمترحقؾفؿمإديمبؾداغفؿماألصؾقي.مهلومررفماألجوغىم
ماألعـقيمواالدرتاتقفقيماالضؿصودؼي موأوظقؼوتفو ممّرفشيغضياوم.ظؾفزائر مسـ اظؼوغقنمػذا

موضعم معراضؾي مسي ماٌكؿؾػي ماظلؾطوت مصالحقوت مهدؼد مسي مطؾري مهلـ اىدؼد

                                                                                                                                   
7 El Watan, 26 Avril 2009.  
8 Lahlou, M. (2003), Le Maghreb et les Migrations des africains du sud de Sahara, 

Casablanca.  
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ظؾًمسيموضعقوتماألجوغىمظؾلؾطيماحملؾقيمممـؾيمسيماظقالةمااألجوغى،مطؿومصقضم
مترابموالؼوتفؿ.مسؾك
مآخرمكسؾ مممّتم،علؿقى موؿقع معراطز ماظشرسقنيمإغشوء مشري ظؾؿفوجرؼـ

م ماىـلقوت مزبؿؾػ معـ ماغؿظور(ظؾؿفوجرؼـواظالجؽني مم)عراطز مسدة م.والؼوتسي
مو موبعضمايقادثماظيتمبوظرشؿ محقهلو، مبنيممارتؾطًعـماىدلماظذيمؼـور بفو

معـماٌفوجرؼـمشريماظشرسقنيمواظلؽونماجملوورؼـمهلو ملمتؽـمم،مإالمأغفوضورـقفو
مطؾ مسي معـؿشرة موال مدائؿ موترحقؾماظقالؼوتمبشؽؾ متػؽقؽفو مؼؿؿ معو مودرسون ،

طؿومحدثماٌفوجرؼـمعـفومإديمبؾداغفؿمسـمررؼؼماتػوضقوتمععمدؾطوتمبالدػؿ،م
ممعقارينماظـقفر.معع

ذخرؼطةذمتثؾذأػؿذعداراتذادلفاجرؼـذعـذداحؾذاظصحراءم:2ظشؽؾذا
ذيفذاجلزائرذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

م.ظؾؾوحٌماظؿقؼقؼماٌقداغلمادلصدر:

ذ  



 ...:اجلزائرؼةذاظصحراءذعدنذيفذاظداحؾذدولذعفاجرو

45 

ذاالدتؼراروذبنيذاظعبورذ:ظةذڤورذيفذعدؼـةذذاألصارضةذادلفاجرون

م معدؼـي مسي مبفو مضؿـو ماظيت ماٌقداغقي ماٌؼوربي ممسقً مصقػريمم،ظيڤورظؼد بني
طونمو،م،معـمعالعليمػذهماظظوػرةمعـمخاللماٌؼوبالتمععماٌفوجرؼـ2015يوعو

ماظيتم ماظظروف موتؾؿس مهلمالء ماهلفرة معلورات مردؿ مربووظي مػق ماألول اهلدف
اظعؾقرمإديمآصوقمموأػداصفؿموادرتاتقفقوتفؿمظؾؾؼوءمأميػقعوؼقاجفقغفومأثـوءمرحؾؿفؿمو

ماظيتمميوردقغ مواألغشطي مإضوعؿفؿ مزروف مثؿ ماجملؿؿعمأخرى، معع موسالضوتفؿ فو
ماحملؾل.

،مبعدمعؼورغؿفوم،حقلمعلوراتماهلفرةمٌؾققثقـومأذيعًمالتـوءإنمذيقعمعلو
عـممأنمعشروعماهلفرةمؼؾدأمظدىمأشؾؾفؿمبػؽرةمسـمضرؼىمأومجورمأومعفوجرمدوبؼ

مماظؼرؼي:
عـذغعرفذأغفؿذػاجرواذيفذتتبعذأخبارذذضبؾذاهلجرةذذضيذوضتـاإغـاذغؼ..."م

ذ ذواظتغرياتذضبؾـا، ذادلدار ذزروف ذسرب..دلعرصة ذغتصؾ ذغدذ. ذأو ؿعذاهلاتػ
ذسادوا ذعـ ذررؼؼ ذسـ م10لؿفقبنيمعـمعوظلم)سـؿون:مؼؼقلمأحدماٌم"...األخبار

مممم(2015صقػريم
مرقؼال ماٌشروعمؼلؿغرقمزعـو ممإذمؼؾزمم،اظؿقضريمهلذا ممتقؼالماٌرذحمظؾففرة

مظموضكؿ مظروفمؾبوظـظر مظاالضؿصودؼي ماٌؾمإذم،ؾؿفوجرؼـاٌزرؼي أنممققثقنأذيع
عـمماالضرتاضأومماالدخورإعومبوظعؿؾمأومم،طؾػيماٌشروعماظيتمسؾكماٌفوجرمتقصريػو

مواٌؼّدرةمبـني(مصرغؽمإصرؼؼل)أظػم700 إديم300،مترتاوحمعـمفؿععورصعـمأوممؼفؿذو
ممأشؾىم،أورو 1000إديم300 ماٌؾؾغ ممميـؾػذا ماظـؼؾ مظؾؿفربنيمطؾػي دوئؼلمتدصع

م ماظداظلقورات مربوسقي مأو مورذووىصع ممردقم مسؾك مماظرحؾي،معلوررقل مجـقدأو
جيدػؿمالبدمأنماظذؼـمموأذبؿقسوتماألزوادماٌلؾقي،مموأمؾدوظؾأوم،محراسمايدود

م.10صضوءماظعؾقرسيمأيمعفوجرمسؾكمعلورهم
م ذادلتؿردؼـ...ذُؾػضَِّغ"... ذعـ ذدعغفا ذظتػادي ذدػرغا ذوثائؼ ذذظؽذإخػاء ألن

ذغدخؾفا... ذاظيت ذاظدول ذيف ذعشاطؾ ذظـا ذغدؾذؼدبب ذةاظـؼاظذـااتػوػوذـاوثائؼؿ
)سـؿون:مم"......حيتػظذبفاذوؼدؾؿفاذظـاذيفذآخرذاظرحؾةظؾدائؼذظؼاءذعبؾغذإضايف

مم(.مم2015صقػريمم10

                                                                                                                                   
10 Cote, M., ibid., p. 183. 
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مشوو مأحدمم،)عوظل(مسرب مبرصؼي مصغرية مذيوسوت مسي مدرا ماٌفوجرون ؼؿفف
مم،بنياٌفّر ملعـمرقارقماألزوادمسؾكمعنتماظلقوراتمذاتماظدصعماظربوسشوظؾو
مسؾكمأو محؿك مأو ماِىماظشوحـوتماظؼدميي مسبق مؿول، معوظل مسي ماظؿفؿقع سيمعرطز

مم.متـرادًماووه
ذإضاصقةذ"م...م ذبردوم ذؼطاظبون ذاظذؼـ ذادلتؿردؼـ، ذؼد ذيف ذاظوضوع ذذذذخنافذعـ

يفذاظطرؼؼذضدذجيربغاذذ.ةذروؼؾةذدونذأجرةعؿؾذسـدػؿذدلّدظؾذأوذؼؼوعونذبأدرغا
بونذسؾىذاظدريذسؾىذاألضدامذدلداصاتذروؼؾةذدونذعاءذأوذرعامذتػادؼاذظؾوضوعذادلفرِّ

ذ ذعـ ذغدري ذاجلقش، ذدورؼات ذذ22بأؼدي ذؼتخّؾذ02إىل ذاخلطر ذوسـد ذسـاذطؾؿ ى
م.."م.بونذيفذاظصحراءادلفّر

،مأومسوصؿيماهلفرةماإلصرؼؼقي،مؼصؾمؿفؿعمسيماىزائراظعرطزممتـرادًمتعؿربم
م.عـمدؾؼقػؿمسيمأحقوءمطوعؾيمتعٍمبوٌفوجرؼـمؿؽددقامععقإظقفوماٌفوجرونمظ

ععذاألذخاصذاظذؼـذوجفوغاذدلـازلذدؽـذذ20متـرادت،ذطـاذإىلذذـاؾَصَو"...
اظؽراءذظشفرذوبؼقـاذيفذاحليذعدةذثالثةذأدابقعذ...ذطـاذذـاذحّؼادلفاجرؼـ،ذدصِع

ذذرائحذ ذسؾى ذوحصؾـا ذدخان...(، ذخبز، ذ)عؼروغة، ذباظتعاون ذادلؤوغة غشرتي
ذاألرضام...ذػاتػ ذوتبادظـا ذجدؼدة ذذغؼال ذاظطرؼؼ ذأسرف طـاذذ..جقدا.أغا

ذذظةذڤورعتوجفنيذظ دبؼذوأنذأتقتذػـاذذ..اظعؿؾ.أوذشرداؼةذ...أسرفذأنذصقفا
م(2015صقػريمم10)سؾلمعـمعوظلم:مم"مضبؾذساعني.

أدرارمثؿمايدودم،مظيڤورشرداؼيمأومؼؾدأماٌلورمسبقمعدنماظصقراءماىزائرؼي،م
مماٌغربقي. مأشداسوأؼضو ماظـقفرم،سرب مسي ماظؿفؿقع معرطز مشوتمإدي، مأو مجوغً،

مو مظقؾقو. مسي معؿـقسيمدؾفو مخدعوتمسؾقر مرائفي، مبؿفورة متعٍ ماآلن علوراتمػل
وظؽماظؿورخيقيماظعوبرةمعؿقصرةمسربمػذهماٌلوظؽماظيتمػلمسيماألخريمإسودةمردؿمظؾؿل

مظؾصقراء.

م  
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ذذعاظيعـذذعفاجر،ذ20حاظةذ

ممعـ ماٌؾققثني، مأشؾى معع متؽرر مسوم مطـؿقذج متقثقؼفو ممت ماظيت ماهلفرة محوظيحوالت

م33م،سـؿون معـذ مإلؼطوظقو مأخمنحمسيماظعؾقر ماظعدد،مظف مطـرية معـمسوئؾي م04دـيمعـممبوطق

أبـوء،معؿكرجمعـمتؽقؼـمبلقطمطؾقوم،مػدصفمعـماهلفرةمػقمم4ظدؼفمومسـؿونمعؿزوجمم.دـقات

اظعؿؾموايصقلمسؾكماٌولمظؾعقدةمإديمبؾدهمإلضوعيمعشروعمصغري.مػدصفماألمسكمػقمإسودةمردؿم

معؽوغؿفمسيمدؾؿماظـظومماالجؿؿوسلمسيمبؾده.

م مؼػؽر معشروسفمال مإلسوظؿفو، مسوئؾي مظدؼف مألغف محلىمتصرحيوتف مألوربو ماظعؾقر مسي سـؿون

ماظ مسيمعدؼـي مڤورؾؼوء مؼؾقٌمسـمظي دـؿنيمأومثالثمحلىمزروفماظعؿؾمواظؽلى،موجدغوه

ماظرئقللمععماٌؽوتمعـمأعـوظف.ممظيمڤوراظعؿؾمسيماظؾـوءمأوماظػالحي.مسيمذورعمعدؼـيم

م.اغطؾؼمعـممبوطقمسبقمشوومعلؿؼالمايوصؾيمٌدةمؼقعنيمؼؾل:متػوصقؾمرحؾؿفمؼروؼفومطؿو

م مظلوئؼل مدصع مظغوو موصقظف ممتـرادًمسـد مسبق مظؾرحؾي م"متوري" ماظربوسقي م5000اظلقورات

مم30000دصعمعـمطوظقمإديممتـرادًموظؾؿفربنيم

معـزاًل" مظـو، معلوى مند ممتـرادً، معمضؿمسي معلوى ماًقاصمجعؾف ظؾؿفوجرؼـ،ممًوألحد

طـومم.صرغؽمظؾقؾيمواحدة،مغلرتؼحموغلؿفؿعمضقاغوم5000غؿؽدسمصقفمبلسدادمطـريةم،مغدصعمظفم

ماظـقفر،معـمعوظقني،م.ذكصومسيمرحؾيمواحدة،متصؾمسدةمرحالتمسيماظققمماظقاحدم30حقاظلم

م،،معـماظلـغول،معـمطقتمدؼػقار،ماألشؾىمطفقلموذؾوب،مبعضفؿمععمأدرػؿناظؽوعريوعـم

معـممّققنوغريعونمواظؽقخوصيماظـقفريؼ مبعدماالدرتاحيمعدة ؼوممإديمأدؾقعماألغؿقفيماىػوف.

موغرتضىماألخؾور مسيمعدنمم.غلؿفؿعمضقاغو مبوالتصوالتمسربماهلوتػماظـؼولممبـمدؾؼقغو غؼقم

م."اٌؼصد،مثؿمؼؿػرقماىؿقعمحلىموجفؿفماٌكططمهلو

م مسي مذفقر معـذ ماآلن ماًقاص،مظيڤورػق مسـد ماظقرذوتمأو مسي ماظؾـوء مبلسؿول مؼؼقم ،

بقًمذيوسلمععمآخرؼـمعـؾفمسيمحلم"دؽرة"،متعرضمعرةمظؾؼؾضمسؾقفمعـماظدركمؼلؽـمسيم

ماظؿق ماآلنمومت ميد مبؼل مظؽـف مظؾؿغودرة معفؾي مإسطوؤه مومت ماظؼوغقغقي موضعقؿف محقل مععف ؼقؼ

معؿكػقو.م

م
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مخال معـ ماٌلورؼؿؾني مػذا مؼؿؽراظـؿقذجلمل موجدغوه مواظذي م، معع طؾمر
،مؼلؿفؾؽموعغوعرةمحقوةمأومعقتماٌلؿفقبني،مأنماظعؾقرمواهلفرةمعللظيممتقؼؾ

معـم ماٌفوجر مسؾقف مضرضمحيصؾ مأو معقرـف، مسي مظلـقاتمسؿؾف عدخراتماٌفوجر
م.ؼؼمعومؼردؾفمالحؼومألػؾفدهمسـمررأدرتفمأوماألضوربمظقلّدمأصراد

م معرتؾطياهلفرة ماٌفّرمأؼضو معـ ماٌعؼدة ماظشؾؽوت مػذه مواألِدبقجقد الءمبني
ػلموورةمسوبرةمظؾقدودمم،سؾكمرقلماٌلوراتاظـوضؾنيموعؼدعلماًدعوتماٌكؿؾػيم

م مزبؿؾػي موسصوبوت مذؾؽوت مسؾقفو مواألػدافماالغؿؿوءاتتلقطر ،مواظقالءات
ممذؾؽوت مودوئؾ ماظـؼؾ، مودوئؾ ماظلالح، مععرصياالتصولمتؾؽ مذظؽ معـ موأػؿ م،

م."ذبوػؾ"ماظصقراء
م ماجملؿقسوتتلؿغؾ ماٌلوراتممػذه معؿقرطي مضـقات مبشؼ ماٌفوجرؼـ زروف

خاللمػذاماظـشوطمعـمم.واظقجفوتمظؿشفقعمأدقاقموورةماظؿفرؼىماظدوظلمظؾؾشر
أنمػذهممإذم؛اٌغربدولمبنيماظلوحؾمومطرابطاظصقراءمدورػوممتادؿعوداٌؿـوعلم

ماٌفّراٌلوراتماظيتمؼشّؼ مبؾمتؿغريموميؿدمذعوسفومفو بقنماٌفوجرونمظقلًمثوبؿي
معدنم مسي ماظؿـؿقي مأضطوب موأصقل مبروز محلى موأؼضو ماٌلوظؽ مزروف حلى

ؾمزػوئؾيمعـمػمالءماٌفوجرؼـمسيمماأسدادظيمڤورميعدؼـمًدؿؼطؾاهلذامم.11اظصقراء
مسرص مؿعو معـ ماألخرية ماظلـقات مسي ماٌدؼـي مػذه مف مسيممسؿراغقيهقالت عؿلورسي

ماظعشرؼوتماألخرية.

 اظعبورذذوعفاجر

ؼؼؾقنمغلؾقوموععممقنيمظؾعؾقراٌفوجرؼـماٌرّذصننمم،اتؼصوءؿدالاحلىمأشؾىم
ماظؿـؼؾ مصعقبوت متـوعل مغؿقفي ماظقضً معرور م، مندػؿ معـ ماظغوظى دولمسي

مريعواظؽ مووون، مبعضماٌوظقني، ماظدرادلماألصضؾػؿ مذويماظؿؽقؼـ ؼعؿؿدونمم،عـ
ممأؼضو ماألوربقيمبمتصولاالسؾك ماظؾؾدان مدوبؼنيمسي ماظشؾوبم.فوجرؼـ معـ مأشؾؾفؿ
ـمطؾفؿمتؼرؼؾوماتصولمذؾفمؼقعلمبؼرؼىمأومصدؼؼممتّؽظدؼفؿم(مودـيم30إديمم25)

ايذرمموذدؼدمصفؿمفمعـالمأسؾك.مالمؼصرحقنممبشروسفؿمبلفقظيوغعـماظعؾقرمؼعؿرب
متعوعالتفؿ مسي ماٌقاتقيم، ماظػرصي مواغؿظور ماٌول معـ مأطربمطؿقي مذيع مػق مػؿفؿ طؾ

                                                                                                                                   
11 Gonin, P. (2010), « L’énigme spatiale des Subsahariens », Hommes et migrations [En 

ligne], 1286-1287 |, mis en ligne le 29 mai 2013, consulté le 7 juin 2013, URL : 

http://hommesmigrations.revues.org/1716 

http://hommesmigrations.revues.org/1716
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ماظرئقلل ماهلدف مسبق مإضوصقي معرحؾي مم.ظؼطع مذؽؾمإغفؿ مسي ماٌلوصوت ؼؼطعقن
عدخراتفؿمأومتؼصرمحلىمزروفماظطرؼؼموأؼضومحلىممطوتموعراحؾمتطقلرب
فومظدىمبعضفؿمسدةمدـقاتمؼؼضقؼلؿغرقماظعؾقرمإذمم؛ظؼطعماٌرحؾيماٌقاظقيمياٌوظق

مظؾؿقطوت مضورعو مؼؿعّرم،اٌفوجر ماظػشؾوضد مأو ماٌلور مظؿغقري ػلمصم،ضماٌشروع
معمؿقسياجمل مععفو مسؿؾـو مصّرمعاظيت ماٌؾققثني مأربعي مخيططقنممعـفؿح أغفؿ

 ظؾؿقاصؾيمسبقمأوربو.
ذ ذيف ذػـا ذڤورذ"...أغا ذعراتذذظة ذسدة ذسربتذظؾشؿال ذثالثذدـواتذ... عـذ

صقفاذاظعؿؾ...طـتذأرشبذيفذاظذػابذألوربا...ذظؽـذاألعورذذظةذڤورذألنذذ؛وسدت
ذيفذ ذاظبـاء ذيف ذأسؿؾ ذػـا ذتعبتذطثريا...دأبؼى ذظؼد ذاظعودة ذاظصعب ذصعبة...عـ

م24م،"م)عودي،معفوجرمعـمعوظل.صقؿاذبعدذدأسودذأمذال..ذيدلدةذ...الذأدرذظةذڤور
م(.2015صقػريمم12دـيم،م

م مهلمالء مأصعىبوظـلؾي ماٌلورات مأصؾقً مؼزحػ، ماظذي ماألوربل ماىدار
ماظدوظقي ماٌعوػدات مبػعؾ مظؾؿؿقدط،مجـقبو ماىـقبقي ماظضػي معشورف مسؾك مأصؾح

م،رقلأوبوظؿوظلمؼضطرماظعدؼدمعـماٌرذقنيمٌقاصؾيمعلورماهلفرةمأنمؼرتبصقامعدةم
ضدمؼطقلماالغؿظورم.مظؿقنيماظػرصمواظعؿؾمظؾقصقلمسؾكماظؿؿقؼـمٌقاصؾيماظرحؾي

موسي مدـقات مسدة ماٌشروعممظقصؾ مؼػشؾ ماألرجح مسؾك مأشؾؾفو مأو بعضماألحقون
اٌفوجرمعـمسوبرمإديمعلؿؼرمظؾعؿؾمأومسوئدامخبقؾيمإديماألصؾلمسيماظعؾقرمظقؿققلم

مبالده.
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ذ،ذعفاجرذعـذعاظيذ22حاظةذ

 ػوجر دؾؼموأن.مثوغقي تعؾقؿل ىعلؿق ومذوممأسزبم،دـيم27م،عـمعوظل سؿرمذوب

ماظ سـ ظؾؾقٌ اىزائرؼي اظصقراء عدن سبق أضوربف حدأ  طوغً .اٌعقشي وهلنيعؿؾ

مڤورم عدؼـي إدي ػفرتف  ػق ؼعقشف اظذيماظػؼر حدة عـ واظؿكػقػماظشغؾ أجؾ عـ ظي

 دورا سوئؾؿف ظعؾً وضد .ظيڤورسيم اظعـصري اظؿؿققز أو االجؿؿوسل عـماظظؾؿ ؼعون مل .وأػؾف

 . جدؼدة طرميي حقوة ظؿقصريماىزائرؼي اظصقراء عدن سبق تشفقعفمسؾكماهلفرة سي ػوعو

 وظؼد رمسقي، وثوئؼ بدون ػوجر ألغف بوٌكورر عؾقؽي ظيمڤورم عدؼـي سبق ػفرتف طوغً

 اظؼقؿي أن ؼرى طؿومبعوئؾؿف، ؼؿصؾ طلمػفرتف علور سي ػوعو دورا اظـؼول اهلوتػ ظعى

ماظـؿـ،م هلفرتف اٌؽؾػي اٌوظقي  سؾك ظيڤور وعدؼـي اىزائرؼي اظصقراء عدن ؼعؿربوشوظقي

 شوظى سيم ؼؿففقن هموبعضمعـمأضوربفؤصلصدضو أوروبو سبق ررؼؼف سؾقرمسي عـطؼي اًصقص

 .ضقظف حلى اظغربل اظلوحؾ عدن سبق ثؿ اظداخؾقي اٌدن سبق األحقون

 ظف اٌقطؾي األسؿول أن غفؿمؼرونأل ؛اجقدطي طون ظدؼفؿ سؿؾ اظذؼـ األذكوص تعوعؾ إن

 صراغ وضً وجد طؾؿو بلػؾف ؼؿصؾ أغف طؿوماحملددة،م جوهلوآ سي و وجف أحلـ سؾك ؼؿؿفو

 سيمأخقؼي صدؼؼ ررؼؼ سـ أػؾف إدي بف ؼؾعٌ األسؿول عـ جيـقف اظذي واٌول ،وعـودؾ

ماٌلوسدةم عؼؾقظي اىزائرؼي اظدوظي أجفزة ععوعؾي أن طؿو األحقون، أشؾى  وؼؿؾؼقن

 اظعوعي. اٌلؿشػقوت سي عـماجملؿؿعماحملؾلموؼعوىقن

 ظةذڤورعدؼـةذيفذذنادلفاجرونذادلدتؼرو

وطـريمم،عـفؿمعـمػقمعلؿؼرمعـذمدـقاتم.قٌماظعددظؾيمعـمحواظػؽيماظغوػلم
رحؾيمصم.ظؾؾؾدماألصؾلمثؿمؼرجعقنمعـمجدؼدماقعقدوظمودـؿنيمأومثالثطيمؾؼقنؼعـفؿم

م.علظقصيمظدؼفؿأصؾقًماظذػوبمواظعقدةم
شرداؼي،م)ماظصقراءماىزائرؼيعدنمسيمطؾممؾحلواظدولمماغؿشورمعفوجريأصؾحم
اظلوحوتم.ماٌعؿودعـمدؼؽقرماٌدؼـيمم(بلؽرةمرت،ڤـدً،متإظقزي،ممتـرام،أدرار

اظعوعيمودطماٌدؼـي،مربطوتماظـؼؾ،مورذوتماظؾـوءمسيمأحقوءماظؿقدعوتماظعؿراغقيم
ماظلؽـقي ماألحقوء موحؿك ماىدؼدة ماظػضوءات مػذه مطؾ معظوػرمماسؿودت، سؾك

عـماظشؾوبمؼؿفؿعقنمسؾكمرقلمموحرطؿفؿمسيمذؽؾمذيوسوتؿموععقشفؿموجقدػ
ماظ مزياظشقارع مإدي مثالثي معـ مذيوسوت مسي ماٌـودىمرئقلقي ماظعدد مػق مأصراد، لي

م.ممبػردهؼؿـؼؾممودمعفوجرامعـماظـودرمأنإذمم؛جملؿقسيمسؿؾ
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مايقو متػوصقؾ متؿؾع متإن ماٌفوجرؼـ مهلمالء ماظققعقي معـممىطّؾؿة مأؼوم سدة
مياسؿؿدغومثالثمظؼدم.أعوطـماظعؿؾسيمووؿعفؿماٌعوؼشيمواظرتددمسؾكمأعوطـمدؽـفؿم
ماظققعقيم ضوتمععماجملؿؿعماظعالوماظلؽـ،ماظعؿؾم:ػلوعمذراتمعؿعؾؼيمحبقوتفؿ

م.احملؾل

ذاظدؽـذوزروفذاإلؼواء

مزروفم محقل معالحظؿف مأعؽـ محلىمعو ماٌفوجرؼـدؽـ ممؿفصيَص، عـمؼؿكذون
المتؿقصرمؼؼقعقنمبؿلجريمعلوطـمبلقطيمإذمم؛علوىمهلؿمماهلوعشقيمظؾؿدؼـياألحقوءم

ماًدعوت معـ ماألدغك مايد مسؾك ماألحقون معـ مطـري مسي مسؾكم، متؿقصر مال أشؾؾفو
مواٌوءمءاظؽفربو ماألعوطـ، مماظؽؾػيمضؾقؾيمػذه مإذ ماظؽراء تؼلؿممدجم5000ؼؾؾغممثـ

م،طؾمعـفؿمزاوؼيمسيمشرصيمؼؿكذم،أصرادم10إديمم05لوطـنيمعـمعؿاظؿؽؾػيمبنيمسدةم
علوطـمػشيمػفرػومأصقوبفوممسيم،سيمزروفمشريمصققيوسيماظغوظىمدونمخدعوتم

اٌالحظمأغفؿمؼػضؾقنمػذهماألحقوءم.محلم"بقزؼد"أوم "أو"ماظزؼوؼـيمسيمحلم"دؽرة"
أيمرضوبيمأومحفزمعـماظلؾطوتمبلؾىموضعفؿمشريماهلوعشقيماظيتمؼؿػودونمصقفوم

ػذاماٌلؿقىمعـماظلؽـمهلمالء،محؿكمأنممرأصؾقًمتقصمؼوغقغل.مأحقوءمبؽوعؾفواظ
مبؾداغفؿتلؿكممًبعضماٌـورؼمأصؾق ؼؿعوؼشممإذم؛عـالم""حلماٌوظقنيم:بلمسوء

ماحملؾ ماجملؿؿع معع ماألحقوءملاٌفوجرون مػذه موجقدػؿممسي مسؾك ماظؿعقد بلؾى
مؼلؿؼؾقنمودوئؾماظـؼؾوؼشرتونمعلؿؾزعوتفؿماظققعقيممصفؿم،االغؿؾوهبشؽؾمالمؼؾػًم

مذظؽماظعؿقعقي مأعؽـفؿ مطؿوعو ماظعددم، مصغرية مذبؿقسوت مذؽؾ مسي مؼؿـؼؾقن
ممؼؿقوذقنمسيماظغوظىماظؿعوعؾمععماظلؽون.و

علوىمعـفومؼؿكذونمم،سيمورذوتماظؾـوءملؽـؾقنماظضَِّػدمآخرمعـماٌفوجرؼـمؼصيسد
مأوماظؾقٌمسـمورذيممعّدَةؼدوممموعمضؿ اظعؿؾماظذيمؼؼقعقنمبف،مثؿمؼعقدونمظؾؽراء
مأطقاخم.أخرى مؼؾـقن معـفؿ مصوظؽـري ماظػالحل ماالدؿصالح معـورؼ مسي ودطمموأعو

م.ؼشؿغؾقنمحقٌمشوبوتماظـكقؾمأوماالدؿصالح

م  



 خؾقػةذ سبدذاظؼادر

52 

تظفرذسؾقفاذعـارؼذاظدؽـذادلػضؾةذظؾؿفاجرؼـذشريذذظةذڤورذ:ذعدؼـةذ2اظشؽؾ
ماظشرسقني

  اظؿقؼقؼماٌقداغلمظؾؾوحٌمادلصدر:

ػذاماٌرطزمؼلويمم.سيمعرطزماإلؼقاءمبقدطماٌدؼـيمجدذبؿقسوتمعـفؿمأؼضومتؿقا
م مم500حقاظل ماىـلقوتماإلصرؼؼقي،معفوجٍرم600إدي مطؾ مسؿؾقيممومعـ معـ بوظرشؿ
إالمأنمأسدادام،م2015شوظؾقيماظـقفرؼنيمذفرمجوغػلموصقػريممًمعليتاظرتحقؾماظ
اظذؼـمصرحقامأغفؿمؼعقدونمسيمطؾممعـمعؿقاجدةمسيمػذاماٌرطزموطـريعـفؿمعؿزاؼدةم
مت مؼؿؿ مظؾقدودعرة ممبفردمدبطقفؿ مصقفو مم.رحقؾفؿ مبعدمظؼد ماٌرطز متمهقؼؾمػذا

م مسي ماظذيمذفده مم2015غقصؿربم24حودثمايرؼؼ مضققؿف مراح مالجؽوم18واظذي
مإديمحلمدعقدمسؿؾيممشولماٌدؼـي.ملماٌرطزأشؾؾفؿمعـماظـقفر،مثؿمحّق

ذاظعؿؾذواألغشطة

م مععّدماٌفوجرونػمالء ماظغوظىمذؾوب مسي مػؿ ممػؿأسؿورل مم25عـ مدـيم28إدي
مو ماٌلؿقى مذوي معـ مأشؾؾفؿ مدردقاممحؼصّرمإذم؛احملدوداظدرادل مأغفؿ أشؾؾفؿ

معؿقّصوماالبؿدائلمواٌؿقدط مأو مجوععققن معـفؿ مالءمػم.ؾقنمسؾكمتؽقؼـمعفينضؾي
ادؿعدادمظؽؾماألسؿولمسيمعدنممسؾكومسوعؾيمخبليمؼداٌفوجرونمأصؾققامزبزونم

مادؿغالِلم.اظصقراء معصدر مرقؼؾياالمػؿ معدة معـذ ماحملؾقي ضطوسوتمومضؿصودؼوت
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مخدعوتفؿ مسؾك مأصؾقًمتعؿؿد ماظػالحلوموظؾـوءطم،طوعؾي ندػؿممإذم؛االدؿـؿور
قنيماظذؼـمؼقصرونمهلؿماظشغؾموسيمبعضماألحقونماإلؼقاءمظدىماٌؼووظنيماحملّؾموالسّؿ

مشريمصققيمشوظؾو.مسيمزروف
م،سيماالضؿصودماحملؾلمظؾؿدنماظصقراوؼيمنيدودقأماظققمشيمنواٌفوجرظؼدمأصؾحم

معؿـقسيممبؿوردي معـفؿأغشطي ماإلم: مدؽوصققن مرووؼّؿاظذؼـ مسيمكذون معقزسي الت
ـمؼػمالءماٌفوجرمشوظؾقيصقفومأعوماألغشطيماظرئقليماظيتمندمم،أحقوءموودطماٌدؼـي

مسيمضطوعمفلمص ماظققممإذم؛اظؾـوءترتطز مسيمأشؾىماظقرذوتمؼعؿؾقنمبـوئنيمندػؿ
مظؿؼدؼؿمومحيلـقنمتؼـقوتماظعؿؾماظقدوؼيمصفؿم،وئنيبـّمعلوسديو علؿعدونمدائؿو

مدجم1500إديمم1200عـممصفلمترتاوحمؾعوعؾظققعقيمأعوماألجرةماظم،طؾمأغقاعماًدعوت
ؿـمصم؛سيمزروفمضودقيمدونمأؼيمتغطقيمصققيمأوماجؿؿوسقيؼشؿغؾمأشؾؾفؿمظؽـم
ندمورذيممٌؼووظنيمربؾقنيمملمظيمڤورمعدؼـيمورذيمبـوءممتًمزؼورتفومسيمم50ؾمأص

مالمتصي مالمم.عفوجرؼـمأصورضيؾمشّغواحدة مسيماٌدؼـيموشريػو معشورؼعماظؾـوء إنمععظؿ
مو ماظقصرية ماألؼديماظعوعؾي مسـمػذه ماالدؿغـوء ماظؽؾػيميؽـفو اظدؼـوعقؽقيمإنمم.ضؾقؾي

جزءمعـفومًدعوتمػمالءممعدنماظصقراءماىزائرؼيمتعقدمسياظعؿراغقيماظيتمتشفدػوم
ماٌفوجرؼـ.

مظقسمعـماظلفؾمسؾكم مبقـفؿمصم؛اٌفوجرؼـمايصقلمسؾكمسؿؾػمالء وٌـوصلي
عـمزيليمإديمدؾعيم)قؾيماظعددمؾونمسؾكماظؿكزرمبقـفؿمسيمذيوسوتمضؼعؿؿدومذدؼدة
ؼؿـؼؾقنمععومأومؼصطػقنمسؾكمرقلممإغفؿم.وخربةماحرتاصوسؾكمرأدفؿماألطـرمم(أصراد

اٌؼووظنيماظصغورمأوماًقاصمعـمعوظؽلمؼعرضقنمخدعوتفؿمسؾكمواظشقارعماظرئقلقيم
ماإلنوز مرقر مسي مسزوفمميّرماظذؼـماٌـوزل مزؾ مسي ماظعؿوظي مظطؾى مصؾوح مطؾ ون

مس ماظػالحيمـاظشؾوبماحملؾلمسيماٌدؼـي مأو ماظؾـوء ماالتػوقموم.اظعؿؾمسيمذبول ؼؿؿ
مبؾغيوش مبلقطيممظؾو مطؾؿوت مبودؿعؿول موأحقوغو مبوإلذورة موأحقوغو مبلقطي صرغلقي

محيػظفوماٌفوجرونمظؾؿعوعؾمبفومععمدؽونماٌدؼـي.
فؿمسيمبؾداغفؿ،موػؿمقظورونمسـمحوالتمعـماظػؼرماٌدضعمألػأشؾىمعؾققثقـومؼعّؾ

م،ألحدماظقدطوءمسيماٌدؼـيؿلؾقؿفمبموسدةمذوؼفؿمسـمررؼؼمإردولماٌولؼؼقعقنممبل
مسيمعؽونمماتصولوبعدم ماٌؾؾغمم،االدؿؼؾولػوتػلمعـماظقدقطمإديمآخر مبؿلؾقؿ ؼؼقم

ٌؾؾغمضدمدصيؾؿمظذوؼفم،موسـدمتلطدماٌفوجرمأنماطعؿقظيمفعـم%20ظلاحقمبعدمخصؿ
م مؼلؾؿ ماظعؿقظيمعؾؾغصعال مػذهمتؾؽ مسؼد مسي ماظـؼول ماهلوتػ مأػؿقي موؼمطدون ،
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ماٌفوجرؼـ محقوة موتلفقؾ محقوةمم؛اظصػؼوت مسي محققؼي مأداة مغظرػؿ مسي مؼعؿرب إذ
ماٌفوجر.

م:ؼعربمأحدماٌفوجرؼـظيمڤورسيموصػفمظؾققوةمسيمعدؼـيم
ذ"...م ذڤورتتؾخصذحقاتيذيف ذادلالظة ذاظبحثذسـ ذاظعؿؾ، مممم..."اظصؿتذ...يف

مم(.2015أصرؼؾمم18،معؼوبؾيمؼقممأبقمبؽر)

  اظعالضاتذععذاجملتؿعذاحملؾي

ماألصورضي مواًقف،مماٌفوجرونمؼؿقوذك مبوظعزظي مظشعقرػؿ ماظػردي اظؿفقال
ظؽـفؿمؼمطدونمأغفؿمالمم،أحقوغومؼؼقمماألرػولمبرعقفؿمبويفورةمسيماألحقوءماٌعزوظي

ؼعرصقنمجقدامأغفمم.اظيتمؼؿعرضقنمهلومسيمبعضماألحقونماالدؿػزازاتؼردونمسؾكم
م مأو معـماظطرد ماٌشوطؾمععماجملؿؿعماحملؾلمخقصو مإثورة اظشرريمالمجيىمسؾقفؿ

ماظؼوغقغقيمؾؿصيلشيوءشيظيظقؿعرضقنمصم،اظيتمتؼؾضمسؾقفؿ وبوظؿوظلمضدمم،حقلموضعقؿفؿ
مظؿعرضبوحمبعضفؿمحؿكموإنمصّرم،أوماظرتحقؾمإديمحدودمدوهلؿمؼؿعرضقنمظؾقؾس
وأحقوغومؼؿعرضقنمظؾعضماظؿؿققزمخوصيمسيمودوئؾمم.أوماظضربمحملووالتماظلرضي
ماظـؼؾماظعوم.م
ذ"...م ذاحلاصالت ذادلوارـنيذؼرصضذأصحاب ذعع ذباظرطوب ذظـا ذاظدؿاح أحقاغا

ذروؼؾةذ ذدلداصات ذومنشي ذاظـؼؾ ذودائؾ ذغتػادى ذوجودغا، ذعـ ذؼـزسجون اظذؼـ
م(.2015أصرؼؾمم18)بقبؽر،مم"...ظؾتـؼؾذبنيذاظورذاتذواظدؽـ
ـػلماظشعقرماظعوممتالمم،وإنمريؾًماظؽـريمعـماٌصداضقيم،طؾمػذهماظؿصرحيوت

خوصيمسيماألحقوءمم،اظؼؾؼمعـمتـوعلمأسدادماٌفوجرؼـماٌؿؿـؾمسيظؾؿفؿؿعماحملؾلم
مم،اهلوعشقي ماظيتمواظذي مواألغشطي ممموردوتفؿ محقل ماظشؽقك معـ ماظؽـري ؼـري

مواظيتمتعرضمهلوصؼؿعورقغفو.م مبعضمايقادثماظؼؾقؾيمغلؾقو أومتلؾىمصقفوممعدا
مواٌلوٌيماظيتممشريم.اٌفوجرونماألصورضي مإديماهلدوء مونؼؿؿقزأغفمعـماٌفؿماإلذورة

موم،بفو ماًأن مؼؼدعقغاظيتمدعوت ماٌدؼـيفو مسي مسـفو ماالدؿغـوء مميؽـ موطذام،ال
ماظصقراءممفؿتؼؾؾ معدن ماظـوسمسي مسـفو ماظيتمدبؾك مواألغشطي ماألسؿول مأسؾوء طؾ

موظؾـوءمواظػالحي.طماىزائرؼي

  



 ...:اجلزائرؼةذاظصحراءذعدنذيفذاظداحؾذدولذعفاجرو

55 

ماهلفرة موربي ممؼعقشمػذهمسي ماألصورضي موصققيماٌفوجرون ماجؿؿوسقي زروصو
وعؾفؿمسيمماٌشغؾنيمهلؿمبعضبؿزازماوفؿمبوظشؽقكماظيتمهقطمصم،وغػلقيمصعؾي

بوظرشؿمعـمطقنمم،فؿمؼػؼدونمثؼوصيموالمؼلؿلغلقنمبلخرىصوضعمادؿــوئلمدوعو،م
م ماظغوظؾقي معـفؿ مأمسووعلؾؿني ماٌؤػؿ ماجملؿؿع مظدى مهلؿعلظقصي مأنمم،لؿؼؾؾ إال
اظؽؾؿوتماظؼصريةمؿؾودلمبعضمطموعؾمالمؼؽقنمإالمسيمحدودهماظضقؼيأوماظؿعماالتصول
مم.دعيمأومتؾودلمعـػعيظؿلدؼيمخ مصشريمذظؽمأعو تؾودلمايدؼٌمبؾغؿفؿمبطالضيمنعو

ممعؿفوػؾنيمعـمحقهلؿ ماًوئػيمسيماألعوطـمأو مأو اظصؿًموتؾودلماظـظراتماٌرؼؾي
م.أذؾفمبعوٌنيمعؿقازؼنيوألعرمص،ملؽونماحملؾقنيععماظصقفوممقناظيتمحيؿؽ
يفذاظدـواتذاألخريةذيفذادلدؼـة،ذيفذطؾذعؽانذجتدػؿ،ذضدذذاألصارضةذطثرو..."

ن...ظؽـذخنافذفا...حتىذوإنذػؿذبشرذوبعضفؿذعدؾؿوالذغعرصذاحيؿؾونذأعراض
ذخارجذ ذاظدؽان ذسـ ذوإبعادػؿ ذمبراضبتفؿ، ذاظدوظة ذتؼوم ذأن ذبد عـفؿ...ال

م(.2015أصرؼؾم 20،مظيڤور..."م)ؼؼقلمأحدمدؽونمادلدؼـة
ووهمػذهماظؿدصؼوتمظيمڤورومدؽونمعدؼـيمؿؼشعرمبفمـّؾذؼبنيماظرؼؾيمواظؿقػظماظ

مظؾلؽـم ماظعشقائقي ماألحقوء مسي ماٌدؼـي، مأرجوء مطؾ مسي ماألصورضي ماٌفوجرؼـ عـ
مرقلم مسؾك مذيوسوت مػمالء مؼؿفؿع مأؼـ ماظرئقلقي مواظطرق ماظشقارع مسي واٌلوى،

مبوظعشراتم،اظطرؼؼ مم،سددػؿ مؼصطػقن مسؾك ماٌؼووظنيمظعرضمخدعوتفؿ دقورات
مغؿقفيممقاص؛واً ماألعراض ماغؿشور معـ متصرحيوتفؿ محلى ماظلؽون ؼؿكقف

اظقضعقيماٌزرؼيماظيتمؼعقشفوماٌفوجرونموأؼضوماألوبؽيمواألعراضماظغرؼؾيماظيتمضدم
معـماظلرضيمواظعـػمواغؿشورماىرمييم مؼؿكقصقنمأؼضو معـمبقؽوتفؿ،مطؿو حيؿؾقغفو

مووورة ماظدسورة، مومموردي مواالحؿقول ماظـصى مطؾفوماٌمومموردوت ؿـقسوت،
مم.جدامضؾقالم-صعالم–تـريمزبووفماظلؽونمحؿكموإنمطونموضقسفوممتدؾقطقو

عـمخاللمسيماضؿصودماٌدؼـيموسيماظؿـؿقي،ممةماٌفوجرؼـصوئدمأؼضوماظلؽونؼعرفم
،مبوإلضوصيمإديمظيڤورفوماظشؾوبمسيمؼعزفمسـوبفوممقناألسؿولمواألغشطيماظيتمؼؼقع

ؼؼقمممإذم؛يمسيماٌـودؾوتمواألسقودماظدؼـقيخوصاظشعقرممبعوغوتفؿمواظؿضوعـمععفؿم
موغيمواألشطقيمواٌالبسماٌلؿعؿؾي،ؾوتمواٌمؿؼدؼؿماظعقنمهلؿموتؼدؼؿماظقجباظلؽونم

بؿؼؾؾماظغربوءمواظؿعوؼشمععفؿ،موػلممؼشؿفرونمبوًصقصظيمڤورلؽونماظصقراءموص
ممعقاضػموعشوسرمؼعربمسـفوماظلؽونمسيماحملودثوتماظيتمأجرؼًمععفؿ.م
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مسيماظعالضيمبنيماٌفوجرؼـمواجملؿؿعماحملؾلتطرحم مإذم؛عللظيماهلقؼيمحبدة
م مععماألجـيبمسؾكمأغف متعوعؾماىزائرؼقن مايوظيم"األوربل"ظطوٌو مظؽـمسيمػذه ،

غػلفمإديمسيمايوظيماألوديمطونماىزائريمؼـظرمم".األجـيبمػقماإلصرؼؼلم"اظزنل
م"اآلخر"ؿـؿٍمععمػذامصـماألصورضيمعـمخاللمعرآةماألوربل،مأعومسيمحوظيماٌفوجرؼ

وسيمطؾمم،دؿعالءورمبومحؿكماالرؼؾيماظشؽموصقفومذلءمعـماظمسالضيمعـمغقعمجدؼد
ماظذاطرةماظؿورخيقيمظؾعالضيمععماإلصرؼؼل.مهلومجذورػومسيػلمسالضيمجدؼدةماألحقالم

ذجرةذعوار يذداحؾذاظصحراءدودقوظوجقةذهلعؼاربةذعـذأجؾذ

م ماهلفرة مإديمعؼوربي ماٌوظؽمصّقبوظـظر مسؾد مععونماظيتمدردفو مواظيتمأسطوػو ود
مععماظدرادوتماظوعصطؾقوتمجدؼدة،مو ماظيتمبؼولاظيتمأحدثًمضطقعي مًتـووظي

معـمبعدمواحدمعـطؾؼ ،مأيمبنػؿولماظؾعدماألدودلم12عـماٌرطزؼيماإلثـقيمواظظوػرة
مرّط مصؼد مظؾؿفوجرؼـ، ماألدودقي مواظقضعقوت ماظظروف معلوراتموػق مسؾك مصقود ز

ماٌفو ماٌففر، مبؾد مإدي ماألصؾل مبؾدػؿ معـ ماظؿورخيلمجرؼـ مبلقوضفو ماظظوػرة وربط
وبوظؿوظلمهقؼؾماهلفرةمعـمذبردمحوالتممواالجؿؿوسلماألصؾلمسيمبالدماهلفرة.

تورخيقيمإديممنقذجمدقدققظقجلمميؽـماظؾـوءمسؾقفميوالتمأخرىمعـماهلفرةمسيم
مممعـورؼمأخرى.م

مضّلظ مؼد مصرغلو مسبق ماىزائرؼي ماهلفرة مصقود مثالثيممإديؿ ثالثمعراحؾممتـؾ
ؾماىقؾماألولمعـماظؼرنماظؿودعمسشرمإديمؿـّصاىزائرؼني،مأجقولمعـماٌفوجرؼـم

مرذققام ماظذؼـ مأي مذبؿؿعفؿ مأجؾ معـ ماٌفوجرون موػؿ ماظـوغقي، ماظعوٌقي ايرب
مو مأػؾفؿ مٌلوسدة ماظؼرؼي مأو ماجملؿقسي مررف معـ مواظعؿؾ موأبـوءمظؾففرة ذوؼفؿ

أؼـمدبػماظرضوبيمعـمايربماظعوٌقيماظـوغقيممسؿقعؿفؿ.مأعوماٌرحؾيماظـوغقيمصؿؾدأ
اىؿوسقيمسؾكماظػردمبػعؾماظؿػؿًماالجؿؿوسلمحؿكماٌرحؾيماظـوظـيماظيتممتقزتم

م.13بففرةمسوئالتمبلطؿؾفومواظؿقررماظؽوعؾمظألصراد

  

                                                                                                                                   
12 Sayad, A. (1990), « Les maux-à-mots de l’immigration. Entretien avec Jean Leca », in 

Politix, n° 12, p. 10. 
زوػرةماهلفرةمسـدمسؾدماٌوظؽمصقود:معـماظلقوقماظؿورخيلمإديماظـؿقذجم"،)2013(ماهللمسؾد ،بؾعؾوسم13

 URL  http://insaniyat.revues.org/14325  38-25 .،مص62 ،مسددإغداغقات،م"اظلقدققظقجل
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مص متطؾقؼ مميؽـ معدى مأي مندي معـؾ مسؾك ماٌؼوربي مدوحؾمػذه معفوجري حوظي
مظصقراءمسيمعدنماظصقراءماىزائرؼي؟ا

مإ معقأوال مػفرة موظان مظقلً ماظصقراء مدوحؾ موالمرين مايوظقي ماظظروف قدة
ممزعـقو؛ماظؼرؼؾي مبنيمإذ مطوغًماٌالحي مصؼد مرقؼؾ، متورؼخ مسرب ممتؿد محرطي ػل

مواظص ماظلقودقي مايرطوت معع متـشط مسدؼدة مضرون معـذ ماظصقراء راسوتمضػيت
حؿكم(ماظؼرنماظـوعـماٌقالدي)اظردؿؿقنيمعـذمميتمصؾغًماٌغربماظؽؾرياٌذػؾقيماظ

عـممغؼؾمخاللماظػرتةمأسدادمػوئؾيإذمم؛(سيماظؼرنماظؿودعمسشر)اظػرتةماظؽقظقغقوظقيم
ماظؼقاصؾماظؾشر مععموورة مسؾقد مسيمذؽؾ ماظصقراء مدوحؾ مصعـ ماظقاحوتمعّؿ، روا
ماٌزارعمواظؾققتموشريػو.اظؼصقرموغؼؾمععظؿفؿممشوالموإديماٌشرقمظؾعؿؾمسيمو

ؽقظقغقوظقيماظيتماتلؿًمؾصقراءمبعدماظػرتةماظظـشوطماظؼعودممالحؼيسيمعرحؾيمو
ممبػضؾمًـشطصم؛بوًؿقل ماظؽربى ماظؿـؿقي مظقؾقومعشورؼع مسي ماالدؿؼالل بعد

رذوتمتلؿؼطىمعـمجدؼدمعقجوتمعـماٌفوجرؼـمظؾعؿؾمسيمومواىزائرموأصؾقً
ماال مواٌشورؼع مواظطرق موػدرتااظؾـوء ماٌقارـنيممؿتقفقي، معـ مجدؼد مجقؾ مبـوبي

مبؾدػؿ مسي مؼصيم،األحرار مبؾؾداغفؿ معرتؾطني موبؼقا ماظعؿؾ مسي مخربات ؾقنمقعاطؿلؾقا
مأدرػؿمبؿققؼؾمعؾوظغمعـمعرتؾوتفؿمإظلمبؾداغفؿماألصؾقي.

م مبوعـذ ماٌوضل، ماظؼرن متلعقـقوت معـ مبؽـوصيممتوددداؼي ماهلفرة زوػرة
اىػوفمواظصراسوتماإلثـقيمواظعرضقيموم،قجوتماظػؼرمبطؾرية،معرتؾطيمػذهماٌرةم

ػذهماٌرةمتؿعؾؼمم؛صالتاتطقرمودوئؾماالتصولمواٌقلؾىمبأؼضومظؽـموم،روبايو
بكالفمعـماظشؾوبماٌغوعرمعـمػذهماظؾؾدانمسيمرحؾيمايقوةمأوماٌقت،مظؿطؾعمسـدم

تورؼخمػمالءمبنرادةماًالصماظػردي،موػلمعقجيمجدؼدةمظؽـفومشريمععزوظيمسـم
ميؽـمععؾؿيمػذاماظؿورؼخمسربمعراحؾمعدمأوماسبلورمم.رقؼؾمعـمعلريةماٌفوجرؼـ

مبقاضعفوم موربطفو ماظظوػرة مهلذه ماٌؿلغقي ماظؼراءة مػق ماٌفؿ مظؽـ ماٌقجوت، ػذه
ماالجؿؿوسلمواإلغلوغل.

ماظصقراء،م مدوحؾ مذبؿؿعوت مسـ ماظؽوصقي مواظؿقوظقؾ ماٌعؾقعوت معـ ممنؾؽ ال
م؛اظداصعيمهلذهماهلفرة،موسالضوتماٌفوجرؼـمبؾؾداغفؿماألصؾقيواظظروفماٌؿعددةم

م ماألعرؼؿطإذ مظؾى م، ماظصقرة متؿضح مظؽل معؿؽوعؾ مدقدققظقجل متصقر هلذهمؾـوء
مررصقوماظظوػرة معفوتؿؾع معـ م، ماظغربي، مبالد مإدي ماهلفرة مصّقود،مـؾع مؼمطد طؿو

 مدوحؾماظصقراء.ميدرادوتمعقداغقيمععؿؼيمإلسودةمردؿمعلورموعؾؿحمعفوجر
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ذةـؿـاتـخ

معفوجريمبؾدانمدوحؾماظصقراء،م مسؾكمعلور سيمعقاجفيماظصعقبوتماٌؿزاؼدة
أومتغقريممسيمعغوعرةماظعؾقرمإديماٌؼصد،مرمػمالءمعـمادرتاتقفقوتفؿمبنيماالدؿؿرارؼغّق

سيمم-ووظقمعمضؿ-مادؿؼرارتـؾقًموػذاماٌؼصدمغػلفمحبقٌمتؿققلمرحؾيماظعؾقرمإديم
مادؿقوظ متزداد مصرصي معـوسؿفومؿفواغؿظور ماألوربقي" مذددتم"اظؼؾعي مطؾؿو مؾؿزاؼدص،

م مأسداد ماألصورضي ماىزمإدياٌفوجرؼـ ماظصقراء مالم،ائرؼيعدن ماظظوػرة ميصؿتصؾح
تمعـظؿيمظؿفرؼىمفرةمأصؾقًمتـكرطمضؿـمذؾؽوػذهماهلعلوراتمإذمأنمم؛ظؾـظر

م.مؿشؽؾماظققمموورةمغشطيمسؾكمرقلماظلوحؾماظصقراويظ،ماظؾشرمسربمايدود
ماظصقراءمإديمصنضوصي مدوحؾ معؿوسى ماظلقودقيممفوعكدقمطؾ االضؿصودؼي
ممواإلغلوغقي، ماألصورضي ماٌفوجرون مػمالء ماظشؾؽوتماظيتمتلؿغؾفؿممضققيؼؼع ػذه

م موسؿؾفؿ مدؽـفؿ مزروف مإدي مإضوصي مأجؾفؿ، معـ موتـشل معدنماٌزرؼي مأشؾى سي
موضعقؿفؿمشريماظؼوغقغقي.معـماظيتمػلمسيمأذدمايوجيمًدعوتفؿمبوظرشؿاظصقراءم

ؿـذمضرونمصم،ظطوٌومطوغًماظصقراءماىزائرؼيمسربمتورخيفوماظطقؼؾمصضوءمسؾقر
مطوغًمضقاصؾما مظؿفورة ماظؿقاصؾ، موعلوظػلمعـمؼضؿـمػذا ؽمواظيتمرمسًمررضو

معلوظؽمسؾقرماٌفوجرؼـماظققمػلمغ مإذاملمءؿلوأنمغماإذطيمالمحيؼمظـوصأم،ػلفو سؿّو
دولمدوحؾماظصقراءمؼقاصؾقنمعلريةمتورخيقيمظؾؿقاصؾممنمعـوػمالءماٌفوجرمطون

م؟سربمضػيتماظصقراءموػؿماآلنمسؾكمخطكمأدالصفؿ

ذ  
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