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ذؤىذؿنذاجلـوبُرذ:اهلجراتذ:دعقدذبؾؼقدومذودقديذحمؿدذحمؿدي

بعدعومطوغًماظدرادوتمحولماهلفراتمػوعشقيمدـواتماظلؿقـوت،مأصؾقًمحتؿلمحوظقوم

إنمزوػرةماهلفرةمظقلًمضرؼؾيماظعفد،موظؽنممعؽوغيمأطـرمصلطـرمعرطزؼيميفماظعؾومماالجؿؿوسقي.

راػـقؿفوم"احلورضي"متلؿدسيمادلعوجليمسؾىمأطـرمعنمجوغى.مإغفومتـدرجمضؿنمدقوقمجدؼد،م

ماظذيمدّل ماظعودلي ماظؿقوالتممْرغؼّدمودقوق مإن مآثوره. سؾىمادللؿوىماظعودليمتعقدماظطورئيمذيقع

ماظدولموحؿىمداخلماجملؿؿعوت.ماظرػوغوتمبنيميفصقوشيمحرطوتماهلفرةماظيتمتمثرمبدورػوم

م مأدودو ماظعشرؼن ماظؼرن مطوغًمػفرات مِصْعلبقـؿو وتلؿفقىمم،عزارسنيم"جمؿـني"مِعِن

دواءمعنمم،حلوجوتماضؿصودمرأمسوظيميفمأوجممنوه،مصننماهلفراتماحلوظقيمذاتمأوجهمعؿعددة

مادلؿؾعي مادللورات مادلرجوة.مأومحقٌ ماألػداف مأو مادلفوجرؼن ماظدومصؽوت مسؾى اصعمصزؼودة

م.مموإضوصيمأومتعوؼضدخؾًمدواصعمجمؿؿعقيماالضؿصودؼيماخلوظصي،م

مظوضعقيم مسرضو ماجلـوب"، معن مرؤى معؾفم"اهلفرات: مؼؼدم مواظذي مادلؼول، مػذا ؼؼرتح

م ماظدوظقي، ماهلفرات محول مواظؾقٌ موآثورػو ماجلدؼدة ماالغطالقمميفرػوغوتفو جمؿؿعوت

 وجمؿؿعوتماالدؿؼرار.

م-ماظغقوبمادلزدوجم-مادلوارـيم-ماحلراكماظعودليم-ماظعودليم-ماهلفرةماؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:

م.احلضورمادلزدوج

ذؿنذادلفاجرقنذحاؾة:ذوادلواطـةذاؾدقادقةذاحلؼوقذدقـاؿقاتذ:إدرتذؿقؽودزي
ذإدباـقاذيفذوادلغربذاإلؽواتور

ؼؼرتحمػذامادلؼولمدراديمادلغرتبمطػوسلميفموضعقيمعؿـوضضيمبنيماظغقوبمادلزدوجمواحلضورم

موطذظكم ماألصل، ميف معفوجر مػو معغرتب مطل مأن مصؽرة معن ماغطالضو موػذا ماظلقودي، ادلزدوج

مبوالسؿؿودمسؾىمعؼوربيمإثـوشراصقيمعؿعددةمادلواضعمعنمغوعم"اتؾوعماألذقوء"مو"اتؾوعماظلري".مم

ما معن موادلغرب،ماغطالضو ماإلطواتور مإدؾوغقو، معن مطل ميف ماالضرتاع ميف ماحلق ظـؼوذوتمحول

وتربرمبفوماظـكىماظلقودقيمادلوارـيماظلقودقيمظؾؿغرتب.ممػوحيؾلمادلؼولماظطرؼؼيماظيتمتؿصور

مسؾىمادللؿوىماظرمسيم معؾودئمادلوارـي معغرتبنيمذويمحضورمبظؼدممتًمعؼوبؾي ؿفوربمدؿي

بورزميفماظػضوءماظلقودي.مؼؾنيمػذاماالجتوهميفماظؾقٌمحولم"ادلوارـيمادلعوذي"مأغهمالمجيىم

ديمعمذراتماظدميوضرارقي.مإادؿكالصمغؿوئٍمعؿلرسيمحولمادلوارـيماظلقودقيمبوالدؿـودمصؼطم

 اظلقودقي.ممتؾنيماظؿفوربمأنمظؾؿشوسرماظػردؼيمأوجفومعؿعددةمظؾؿلثريميفماحلقوةم



 ؤىذؿنذاجلـوبُرذ:اهلجرات

114 

مهووضعاظؾوحٌمعنمبؾدمأوربيمعنموجفيمغظرمعـففقي،مؼطرحمادلؼولمتلوؤالمحولمعؽوغيم

ميفمعواجفيماظؿقدؼوتماظيتمتطرحفومسؿؾقيمإجراءمادلؼوبؾيمواظؿقؼققمعؿعددمادلواضع.

مإدؾوغقوم-مادلشورطيماظلقودقيم-ماظؾعدماظدوظيم-ماهلفرةم-مادلوارـيمؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ا

 اإلطواتور.م-مادلغربم-

 األصولذؾػفمذحماوؾةذ–ذاخلقاؾيذتصورفاإىلذذاهلجرةذخمقالذؿنذ:عؾيذبؾعقدي

األعرميفمػذامادلؼولمبـظرةمغؼدؼيمحولماهلفرة،مغظرةمحولمأصلماظظوػرةمعنمجمؿؿعممؼؿعؾق

ماظقوعقيموؼربرم ماظذيمؼشؿغلميفمدقوقماحلقوة مؼؿـوولمادلؼولمخمقولماهلفرة االغطالق.معنمػـو

اهلفرةمبؿغذؼيماخلقوظي،مطؿكقولمعـوظي،موتلوػممبوظؿوظيمميفادلغودرة.موبودلؼوبل،متمثرماظغربيم

ماهلفرة.مممممميفمسؿؾقيم

مؼؿعؾقم معو مبقـفو معن ماظعـوصر، معن مسدد مبؿفؿقع مضؿـو موآغقي، متورخيقي مضراءة مخالل عن

بودلكقولماالجؿؿوسيموخمقولماهلفرة،متربطمثـوئقيمادلفوجر/ادلغرتبمعنمأجلمعـوضشيمتورؼخم

اهلفرةماجلزائرؼيمعنمبداؼوتفومإديماظقوم.مجتوربموذفوداتمترويمظـومعلوراتمعؿػردة.مبفذهم

طؿوممتماضرتاحمخمططمم،طرؼؼيممتمادؿدسوءمسـوصرمأخرىمعنمأجلمتؽـقفمادلكقوظيمواخلقوظياظ

مغظريمعنمأجلمتػلريماخلطواتماألوديمظظوػرةمعلؿؿرةميفماظزعن.مممممم

 مم.ادلغودرةم-ماظغربيم-ماهلفرةم-ماخلقوظيم-مخمقولماهلفرةمؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ا

ذبؾقز ذوأؾقػققه ذبؾؼقدوم ذدوقذيفذؾألوطانذاؾعابرةذاؾتجارقةذادلؿارداتذ:دعقد
ذذ(ذاؾصني)ذوققوذؿدقـةذيفذوادلصرقنيذاجلزائرقنيذحاؾة":ذاحلرقرذطرقق"

اظعربمواآلدقوؼنيمإديمأػممدوقمذيؾيميفماظعوملميفموماألصورضي،مؼؿلوبقماآلالفمعنماظؿفور

إذمتشؿفرمػذهمادلدؼـيمبضقوصؿفومظؾؿلؾؿني.مم؛وم)اظصني(وجمولمبقعماظلؾعماظصغريةممبدؼـيمؼق

مادلدؼـيماظؿفورؼي،ماغدعوجفوميفماظشؾؽوتماظؿفورؼيماظعودلقيم مادلؼولمتؽوؼنمػذه دـقؾلميفمػذا

ذذذذواحليماظشفريمظؾؿطوسمماظعربقيمطكظقوتمتشؽلمظؾؿـورقماظؿفورؼيمظـم"اظعودليمعنماألدػل".م

-ماظشؾؽوتماظعودلقيم-ماظطرقماظؿفورؼيم-ماظعوملماإلدالعيم-ماظصنيمؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ا

ماظعودليمعنماألدػل.
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ذ ذاؾؼادر ذؿنذ:اجلزائرقةذاؾصحراءذؿدنذيفذاؾداحلذدولذؿفاجروذ:خؾقػةعبد
 (اجلزائرذ-ذؾةڤورذؿدقـة)ادتؼرارذػضاءذإىلذعبورذؿدار

مدوحلمبؾدانمعوارينمػفرةمعلوراتموتؿؾعمصفممحووظـومأغـروبوظوجقيمعؼوربيمخاللمعن

موذظكم،اجلزائرؼيماظصقراءمعدنميفماحملؾيماجملؿؿعمععموسالضوتفمماظقوعيموععقشفمماظصقراء

مترطزمادلؼوربيمػذه(.ماجلزائر)مظيڤورمعدؼـيميفمادلفوجرؼنمػمالءمعنمحلوالتمعقداغقيمدراديمسرب

مبؿورؼخمأصالمادلرتؾطمبواضعفوموربطفوماجلواغىمعؿعددةمعرطؾيمظظوػرةماإلغلوغيماظؾعدمسؾى

معوٍضماالجؿؿوسقيماحلرطوتمػذهمعنمعؿؿوظقيمدلوجوتموادؿؼرارمسؾورمطػضوءماظؽربىماظصقراء

م .وحوضرا

ممؿفوؼلاظمخطوبمتؾـىماظذيماإلسالعيمحؿىمأوماألعينمأوماظلقوديمادلدخلمسنمبعقدا

ممغداصعموتورخيقي،ماجؿؿوسقيمإغلوغقيمزوػرةمأصؾفوميفمػيماظيتماظظوػرة،مػذهمحتؾقلميف

موتػفممأغػلفممادلفوجرؼنمعؼوربيمخاللمعنمإالمصفؿفومميؽنمالمأغهمأرروحيمسنمادلؼولمػذاميف

معلورميفماألصورضيمظؾؿفوجرؼنماظقوعيمادلعقشمتػوصقلمإديماهلفرةمعغوعرةمضرارمحلظيمعنمعوضػفم

م  .ادلؼصدمبالدميفمأوماظعؾور

 .اظصقراءمدوحلم-مػفرةم-ماظصقراءمعدنم-مورضؾي:ذؿػتاحقةذؽؾؿاتاؾ

ذحاؾة:ذاؾؼبائلذؿـطؼةذيفذواؾتـؿقةذاهلجرةذاجلؿاعاتقة،ذاؾتـظقؿاتذ:بداحتقتمذ
ذ(ذاجلزائرذ-وزوذتقزي)ذإجيرذآث

ماحملؾقي ماظؿـؿقي ميف ماظؼروي مػقكتماظؿلقري معشورطي مطقػقي مذرح مادللوػؿي مػذه م،حتوول

معرتؾطم ماحملؾقي مظؾؿـؿقي مإديمتصور محتقلمعؼوربؿـو مبػرغلو. مادلفوجرة ماجلوظقي معشورطي وخوصي

ماألدودقنيمبدؼـوعقي محمرطقفو ماظؼروؼون مؼعؿرب مسؾىمذيوسوتقي مأؼضو ماظدؼـوعقي مػذه موتعؿؿد .

موبقـفمموبنيمعفوجريماظؼرؼي.ممم،اظعالضوتمبنيمػمالءماظؼروؼني

ماجلؿوسوتياظؿـم-ماهلفرةمؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ا ماحملؾقيم-متوذيوسًم-مظقم -ماظؿـؿقي

ماحلداثي.م-ماظؿؼوظقدم-ماظؿضوعن

ذمحودة ذاؾدقن ذوـصر ذحداد ذبن ذأؿقـة ذؾؾؿفاجرقنذاؾتـؿوقةذادلدافؿةذ:ـدرقن
ذدرادة(:وادلغربذتوـسذاجلزائر،)ذاألصؾقةذبؾداـفمذإىلذاؾعائدقنذادلغاربقني
ذذؿؼارـة

ادلفوجرؼنمإديمبؾداغفمماألصؾقيمعنمزاوؼيمعـذمزعنمروؼل،ممتمإػؿولمدراديمحرطيمسودةم

مواألحبوثمضؾقؾي مصعؾي ماظدرادي مجعلمػذه معو موػذا مبوظؾؾدانمؼؿعؾقمصقؿومخوصيم،إحصوئقي،

مجواغىمذاتمععؼدةمإذؽوظقيمادلفوجرؼنمسودةمتعؿربموادلغرب(.متوغسم)اجلزائر،مادلغوربقي

مأػؿقيمذاتماألصؾقيمظؾؾؾدانمواالجؿؿوسقيماالضؿصودؼيمبوظؿـؿقيمسالضؿفوموتعؿربمعؿعددة.محتؾقؾقي
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مظوضعقيمادلفوجرؼن،مالت""بروصقمظـمتوبعيماظؿـؿقيمػذهماظعودلي.ماظصعقدمسؾىموبورزةمبوظغي

ماظؾشريمواظرأمسولمادلوظيماظرأمسولمادلوارد:موتعؾؽيماألصؾيماظؾؾدمإديماظعودةمحتضريػم

ماظؿلوؤلمػومػذامادلغوربقي؟ماظؾؾدانميفماظعوئدؼنمادلفوجرؼنمعلوػؿيمتؿفؾىمطقفمواالجؿؿوسي.

ممممادلؼول.مػذاميفمغطرحهماظذي

غؼلمم-ماظؾؾدانمادلغوربقيم-ماظؾؾدانماألصؾقيم-مؿـؿقياظم-مػفرةماظعودةمؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ا

ماظؿقوؼالتمادلوظقي.م-مادلعورف

ذجمافد ذؾقؾى ذواهلـاكذاهلـا"ذبنيذاجلزائرقةذاهلوقةذيفذاؾتػؽري: ذؼراءة":
ذذؿؼارـة

ترجعمإديموضوئعمدودقوثؼوصقي،مظغوؼيمودقودقيممبورادؼغؿوتتؿلدسموحدةماجلزائرمسؾىم

أذؽوالمعؿعددة.معنمجوغؾفم،محيوصظماظشؾوبمادلفوجرمسؾىماظعالضوتمعشرتطيمرشممأغفومتؿكذم

مغومأدودقومهلوؼؿفم.مبنيماجلوظقيمواظؾؾدماألصؾيمآلبوئفمموتؾؼىم"جزائرؼؿفم"معؽوَّ

مظـو مدؿضيء مادلؼول، مػذا مأصضلم،يف مضراءٌةمتعرؼَفم،بشؽل ماجلزائري ماظؾعد عؼورغيممػذا

ؾففرة.مؼؾنيماظؽوتؾون،ماجلزائريمعصطػىمبنمظعؿؾنيمروائقنيمؼصػونمػذهماظـظرةماجلـوبقيمظ

صوضقلمواظػرغليمعنمأصولمضؾوئؾقيمصربيمظواتح،مطقفمأنماجلوظقيمعرتؾطيمبوجلزائرمبؿورؼخم

روؼل،مبـلىموأذؽولمثؼوصقيمذيوسقي.مطؿومتلوػممحرطوتماهلفرةمواظلقوضوتماظلقودقيميفم

لمادلؾح:م"عنمدمن؟"،ميفمتعرؼفماهلوؼيم"اجلزائرؼي"مبشؽلمعؿػرد،ميفماإلجوبيمسؾىماظلما

مػذاماجلقلماجلدؼدمعنماألدبوءمادلؾدسني.مممظدىععوجليمػذاماظؼؾقماظوجوديمبؽلمتعؼقداتهم

ذادلػتاحقة:ا ماجلزائرؼيمم-ماجلـوبم–ماظغربيمؾؽؾؿات مبنيمم-ماألدبم-ماهلوؼي عو

ماظؿلؿقي.م-ماظـؼوصوت

ؾؾفجرةذاؾرقػقةذدموذاجلزائرذخاللذاؾـصفذذياؾطرققذاؾبحرق:ذحمؿدذأمحقان
 م02ذرنؼاؾوبداقةذذ91ذاؾؼرناؾثاـيذؿنذ

ؼلؾطمػذامادلؼولماظضوءمسؾىمزوػرةماهلفرةمادلومسقيمألػوظيماظرؼفم)مشولمادلغرب(مدموم

م،ماغطالضومعنمعقـوءم10مموبداؼيماظؼرنم21اظغربماجلزائريمخاللماظـصفماظـوغيمعنماظؼرنم

تمعواضفمعؿؾوؼـيمعنمثورأطؿومم،اهلفرةاماظؿقورمعنمسواعلمسدةمػذمتاحملؿؾي.موضدمأصرزمعؾقؾقي

 ميفمادلـطؼي.دلصوحلفومعربؼوظقيم)صرغلوموإدؾوغقو(،متؾعومضؾلماظؼوىماإل

اغػؿوحماظرؼفمسؾىماظؾقرماألبقضمادلؿودطميفمتلفقلمتـؼلمأصواجماظرؼػقنيمدموممأدفمؼدمظ

اظغربماجلزائري،موعومصؿهمأنمتزاؼدتمأػؿقيمػذاماظؿقورمبعدمتواصدمذرطوتمادلالحيماظعودلقيم

وبوسؿؾورمم.سؾىمعواغهماظـغورماحملؿؾيميفممشولمادلغرب،مظألربوحماظطوئؾيماظيتمطوغًمحتؼؼفو

معؾقؾقي مبوامعقـوء مػيمبي ماحملؿل ماظـغر معن ماظؼرؼؾي مطوغًماظؼؾوئل مصؼد ماخلورج، اظرؼفمسؾى
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م ماجلزائر. مدمو مادلومسقي مظؾففرة ماظؾقري مادللؾك مسؾى مإضؾوال مسددواألطـر مؼؽن مػمالءممل

حصرمسددػمميفمأرضوممعضؾوري،مظؽونمعفوجرمواحدمميؽنمأؼضوم،مطؿومؼصعىماادلفوجرؼنمضور

 أنمؼؼوممبلطـرمعنمرحؾيمخاللماظلـي.

م.عؾقؾقيم-اظؾقرمادلؿودطمم-ماجلزائرم-ماظرؼفم-ماهلفرةمؽؾؿاتذؿػتاحقة:اؾ

ذاهلجرةذجتربةذ–ذاجلؿاعاتيذواالـدؿاجذاالجتؿاعيذاؾتخػيذبني:ذرقمذعثؿاـي
 اجلزائريذؾؾشبابذاؾشرعقةذغري

مصنغـوم ماظؼورئ، ماظؿـوضضمظدى معن مغوسو مختؾق مو"االغدعوج" مطوغًمسؾوراتم"اظلرؼي" إذا

م ميفمبورؼسمععمعفوجرؼنمغلعىميفمػذا معنمسؿلمعقداغيميفمحيم"بوربوس" ماغطالضو ادلؼول،

درؼنيمجزائرؼني،مأنمغؾنيمطقفمؼـدعٍمػمالءماألصرادمادلفؿشونميفمجمؿؿعماالدؿؼؾولموطقفم

أغفممؼواجفونمإضصوءاتمعرتاطؿي.ميفمحنيمؼؾدومأغهمعنمادللؿققلمعـطؼقوماحلدؼٌمسنماغدعوجم

مذؾؽ متعؿرب ماظلرؼني، مدورمادلفوجرؼن موتؾعى ماظلرؼي مظؾففرة معفقؽؾي مطكظقوت ماهلفرة وت

اظػوسلمادلـظمموادلدعٍ.موعنماظواضحمأنمػـوك،ميفمدقوقماهلفرةماظلرؼي،مإعؽوغقيموجودماغدعوجم

مادللؿؼؾل ماجملؿؿع محمدودمم-صؼط-وظؽنم،يف مصضوء ميف متؿفؾى مسالضوتمذكصقي معن اغطالضو

م مػـو ماألعر مؼؿعؾق م"اظداخلماجلؿوسوتي". ماالغدعوجموضؿنمجدظقي ماالغدعوج، معن بشؽلمجدؼد

ماجلؿوسوتي.م

ماظداخلماجلؿوسوتي.م-ماالغدعوجم-ماظلرؼيماهلفرةمؾؽؾؿاتذادلػتاحقة:ا


