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مؼدمة م

أحدثًمدراديمزوػرةماهلفرةمعنمررف مسوملماالجؿؿوعماىزائريمسؾدماٌوظكم
صقودمتغقريامطؾرياميفمأدواتمومودوئلماظؿقؾقلماظلوئدةماظيتمطوغًمربؽوعيمبـظرةم
أحودؼي ،مأي مهؾقل مزوػرة ماهلفرة معن موجفي مغظر مذبؿؿع ماالدؿؼؾول موحده،م
حبقٌماسؿربمأنمػذهماظظوػرةمدبصمذبؿؿعنيماثـني مػؿوماجملؿؿعماألصؾي،مأيم
اجملؿؿعماىزائري،مومذبؿؿعماالدؿؼؾول،مأيماجملؿؿعماظػرغلي.
عؼوبل معصطؾح ماهلفرة ،مادؿعؿل مسؾد ماٌوظك مصقود معصطؾقني مػؿو:م
 émigrationمو م immigrationمصوٌصطؾح ماألول مميؽن مترعبؿه مإظب ماهلفرة ،مػوم
اغؿؼولمعنماظؾؾدماألصؾيمسبومبؾدمآخر.مأعوماٌصطؾحماظـوغي،مو اظذيمميؽنمترعبؿهم
إظب معصطؾح ماظغْرِبي ،مؼعين ماظؿواجد مواظعقش ميف ماظؾؾد ماظُؿلؿؼؾٔل .مإذن مصوهلفرةم
حلىمصقودمتؽونمدائؿومعنماظؾؾدماألصؾيمسبومبؾدماالدؿؼؾول،مو متؽونمشُ ِربَيًميفم
بؾد معُلِؿَؼْؾٔل ،مصقؽون ماٌُـؿَؼٔلُ معفوجرا معن مبؾده ماألصؾي مظقصؾح م ْعغِؿَرِبو ميف مبؾدم
عُلِؿَؼْ ٕؾلٍمظه.م م
ظؼد مسرف ماظعصر مايدؼٌ متػوضؿو مهلذه ماظظوػرة معن مخالل متزاؼد مأسدادم
اٌفوجرؼن معـؾؿو مؼشري مإظب مذظك مأغطوغي مشدغز :م"ظقلً ماهلفرة مزوػرة مجدؼدة،م
شريمأغفومأخذتمبوظؿلورعماٌؿزاؼدميفماظعؼودماألخريةمظؿصؾحمجزءامالمؼؿفزأمعنم
سؿؾقيماظؿؽوعلماظعوٌي.مو أصؾقًمأمنوطماهلفرةمتعؾٓرمسنماظؿغرياتماظيتمررأتم
سؾى ماظعالضوت ماالضؿصودؼي مواظلقودقي مواظـؼوصقي مبني مدول ماظعومل .مو متشري مبعضم
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31 000, Oran, Algérie.
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اظؿؼدؼرات مإظب مأن ماٌفوجرؼن ميف مزبؿؾف مأسبوء ماٌعؿورة مسوم م 2990مبؾغوا مسبوم
مثوغنيمعؾقونمذكصمؼشؿؾونمسبومسشرؼنمعؾقوغومعنماظالجؽني.مو مؼُعؿؼدمأنمػذهم
األسدادمدؿؿزاؼدميفمأوائلماظؼرنمايوديموماظعشرؼن،مبلمإنمبعضمسؾؿوءماالجؿؿوعم
ؼُطؾؼونمسؾىمأؼوعـومػذهم"سصرماهلفرة" 1.م
سبن مغرى مأن مدرادي مزوػرة ماهلفرة ،ميف ماظعومل مسوعي مو ميف ماىزائر مخوصي،م
تلؿـد ميف مطـري معن مايوالت مإظب مأسؿول مسؾد ماٌوظك مصقود ماظذي مأسطى مهلو مععونممممم
ومعصطؾقوتمجدؼدة .م"ظؼدمطونمؼفؿممبؽلماٌصودرماظيتممتؽّنمعنماظػفمماىقدم
ظواضعماهلفرة،موظؽلماإلذؽوظقوتماظيتمطوغً متظفرمتدرصبقوميفمحؼلمدرادوتم
اهلفرةمعـذمبداؼيماظلؿقـقوت"2مومأحدثمضطقعيمععماظدرادوتماظلوبؼيماظيتمطوغًم
تؿـوول ماظظوػرة متـووال مأحودؼو مضوئؿو مسؾى ممترطز مإثين مال مؼمدي مإال مإظب مدراديم
دطققيمجزئقيمهلو:م"طلمدراديمظؾففرةمتؿفوػلماظظروفماألصؾقيمظؾؿفوجرؼنم
دؿقؽم مسؾى مغػلفو مبلغفو مال متعطي ميف ماظوضً مغػله مظظوػرة ماهلفرة مإال مرؤؼيم
جزئقي موضوئؿي مسؾى ممترطز مسرضي" .3مادؿؾدل مع .مصقود مػذه ماظدرادي ماألحودؼيم
اٌؿققزة مبدرادي مثـوئقي متؿـوول معلور ماٌفوجرؼن معٔنِ مبؾدػم ماألصؾي مإظب مبؾدم
االدؿؼؾولمومداخؾهمأؼضو،ماغطالضومممومضبؿؾوغهمعنمإرثمثؼويفموعومصبدوغهمأعوعفمم
عن مثؼوصي مزبؿؾػي مو معغوؼرة« :تعؿرب ماظغربي معوضوسو معُشَوٖػّو .مصبى مأن مغعرفم
اهلفرة،مصبىمأنمؼؽونمظدؼـوماػؿؿوممبوهلفرةموبدرادؿفو،محؿىمغؿذطّرمأنمطلم
عغرتب مػـو مػو معفوجر معن معؽون معو معن مػـوك ،محؿى مغؿؿؽن معن مإسودة مترطقىم
رريفمأوموجفيماظظوػرةمغػلفو،محؿىمسبوولمإسودةمبـوءماٌوضوعميفمطؾقؿه».4م م
ارتؾطً ماظدرادوت ماظيت مضوم مبفو مع .مصقود مواظؿقؾقالت ماظيت مأسطوػو مظظوػرةم
ػفرة ماىزائرؼني مإظب مصرغلو مبوظلقوق ماظؿورطبي مظؾفزائر ميف مسالضؿه مبوظوضعم
االدؿعؿوري مظقفعل معـفو مػفرة معـوظقي ميف معلوراتفو ،مو معن مػـو مميؽــو مررحم
اظؿلوؤالت ماظؿوظقي م :مػل مبوإلعؽون مأن متؿقول مػذه ماظدرادوت مو ماظؿقؾقالت مإظبم
منوذجمظدراديمأؼيمػفرةمأخرى؟مأيمػلمميؽنماالغؿؼولمبفومعنماظلقوقماظؿورطبيم
إظبماظـؿوذجماظلودقوظوجي؟مػذامعومغعؿؼدهمومعومدـقوولمتؾقوغهميفمػذاماٌؼول .م
1شدغز ،مأغطوغي .م( ،)6002مسؾم ماالجؿؿوع ،مترعبي ماظدطؿور مصوؼز ماظصؾوغ ،مبريوت ،معرطز مدرادوت ماظوحدةم
اظعربقي،ماظطؾعيماألوظب،مص.م .332م
2

Poinsot, M. (2009), « L’héritage de Sayad », in Hommes & Migration, n° 1278, p. 1.
Sayad, A. (1999), La double absence, Paris, du Seuil, p. 56.
4
Sayad, A. (2002), Histoire et recherche identitaire, suivie d’un entretien avec Hassan
Arfaoui, Paris, ed. Bouchène, p. 33.
3
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السواق التارخيي للهجرة اجلزائروة

يفمدـيم2911مزفرمظعؾدماٌوظكمصقودمعؼولمعفممهًمسـوان:م"األسؿورماظـالثيمم
ظؾففرةماىزائرؼيمإظبمصرغلو"ميفماجملؾيماظيتمأغشلػومبقورمبوردؼو5م،مطؿوممتمإسودةم
غشره ميف ماظؽؿوب ماظذي مرؾع مبعد موصوته:اظغقوب ماٌزدوج :معن مأوػوم ماٌفوجر مإظبم
ععوغوةماٌغرتب.6مؼؾنيماٌكططماظؿوظيمػذهماألسؿورمومعومؼؿؿقزمبهمطلمسُؿُرٍمطؿومحددهم
صقودميفمػذاماٌؼول :م
جدول  :11مراحل اهلجرة اجلزائروة إىل فرنسا
العمــر األول
غلؾقومعنم2312مإظبمشوؼيم
ايربماظعوٌقيماظـوغقي

العمـر الثانـي
غلؾقومعنم2992مإظبمدـيم

العمر الثـالـث
غلؾقومعنم2926مصؿومبعد

2926

ػفرةمٌفؿي:مإسودةمإغؿوجم ضقوعمعراضؾيماىؿوسيمظؾػردم علؿعؿرةمجزائرؼيميفمصرغلو
اىؿوسيمأيمأنماىؿوسيم اٌفوجر
تعقدمغػلفومعنمخاللم
اظدخلماظذيمتدرهماهلفرة
ػفرةماظعوئالت
عرحؾيمهررماألصراد
ػفرةماألصرادمممم م

ؼؿضحمعنماىدولمأنمسؾدماٌوظكمصقودمؼؼلٓممزعنماهلفرةماىزائرؼيمإظبمصرغلوم
إظب مثالث معراحل مأو مأسؿور ،مطؿو مػو معالحظ معن ماظعـوان؛ مو مظقس مػـوك مهدؼدم
دضققمظؾداؼي مػذه ماهلفرة ،موظؽنمػـوكمإذورةمإظبمبداؼوتفومبصورةمتؼرؼؾقيمحقٌم
ؼرجح ماظداردون مأن ماظعؿر ماألول مأو ماٌرحؾي ماألوظب معـفو مطوغً مغلؾقو معـذ مأواخرم
اظؼرن ماظؿودع مسشر .م"ؼؿػق مأشؾى ماظذؼن مطؿؾوا مسن ماهلفرة ماىزائرؼي مإظب مصرغلوم
بلغفو مضد ممتً ميف معرحؾؿفو ماألوظب مدون مإثورة ماالغؿؾوه مإظقفو ،مظذظك مؼصعى مسؾىم
اظؾوحٌ مهدؼد مدـي مبعقـفو مطؾداؼي مظؾففرة مسبو مصرغلو .مظؽن معن ماٌمطد مأغفوم
بدأتمضؾلمدـيم،2319موػيماظلـيماظيتمصدرمصقفومعردوممؼؼقدماهلفرةمإظبمصرغلوم
بويصولمسؾىم(إذنمبوظلػر)".7مو مؼلؿيمػذهماٌرحؾيميفمعؼوظهمبلغفومػفرةمٌُ ِفؿٓيم
5

7

Sayad, A. (1977), « Les trois "âges" de l'immigration algérienne en France », in revue
Actes de recherche en sciences sociales, n° 15, p. 59-79.
6
Sayad, A. (1999), La double absence, op.cit.
زوزو،مسؾد مايؿقد،)1989( ،ماهلفرةمودورػوميفمايرطيماظورـقيماىزائرؼيمبنيمايربني ،2939-2929

اىزائر،ماٌمدليماظورـقيمظؾؽؿوب،مص.26 .
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أومػفرةمبلعر،مأيمإغفومبلعرماىؿوسيم("ثوعبوسً")ماظيتمؼذوبمصقفوماظػردمطؾقوم
و مؼعؿلمعنمأجؾفوموعنمأجلمتلبقدػومسؾىمحدمتعؾريهمأومإسودةمإغؿوجفو.مو مسؾىم
حدمتعؾريمبقورمبوردؼو :م"إنمسؿلماظػالحمطونمحوظي،مررؼؼيميفماظعقشمأطـرممموم
طون معفـيمتؼـقي:مطونمعفؿيماجؿؿوسقيمطؾقي،مخورجيمسنمطلماسؿؾوراتماظربحمممم
و م اظػوئدة .مإن ماٌؼوبؾي متعؿرب مجذرؼي مبقـفو موبني ماظعؿل ماٌلجور ماٌعوش ميف مصرغلوم
اظذيمطبرتقمعنمجوغىمآلخرمسؼؾقيمايلوب" .8م
أعو ماظعؿر ماظـوغي مصقؾدأ مغلؾقو مبعد مايرب ماظعوٌقي ماظـوغقي م 2992مإظب مشوؼيم
ادؿؼاللماىزائرمدـيم.2926متؿؿقزمػذهماٌرحؾيمأغفوممتفقدمظؾداؼيمعرحؾيمجدؼدةم
ضوئؿي مسؾى مصرداغقي متلعى مإظب مهؼقق ماظذات ،مإغفو معغوعرة مصردؼي مؼوجففوم
األبقؿُوسم) (habitusاالضؿصودي،مأيمأنماظػردمؼـطؾقميفمعشروسهمظؾففرةمبعؼؾقيم
جدؼدةمعُلؿؾِطَـيمعنمأجلماظعؿلميلوبهماًوصمومظقسميلوبماىؿوسي،مهلذام
بدأ مؼظفر ميف مػذه ماٌرحؾي معو مؼلؿى مبعؼؾقي مايلوب" :زؼودة مسؾى مذظك ،مصألنم
اهلفرةمطوغًماٌـؾعماظرئقلي – إنمملمتؽنمحصرا – ظؾعوئداتماٌوظقيماظيتمطوغًم
تـؿؼلميفماظودطماظرؼػي،مصؼدمذورطًمسؾىمغطوقموادعميفمغشرمسؼؾقيمايلوبمميفم
ادؿعؿول ماظـؼود ،مو مبؽل مسواضؾفو ماالضؿصودؼي مو ماالجؿؿوسقي ميف متغقري مايقوةم
اظزراسقيماظيتمحورتمصقفومطلماألدؾوبمبؿعدؼلماظرتتقؾوتمووهماالضؿصود". 9م م
ؼؾدأماظعؿرماظـوظٌمغلؾقومبعدمدـيم،2926مأيمبعدماالدؿؼالل،موؼُعَـِوِنمصقودم
ػذهماٌرحؾيممبومؼلؿٓقه م"علؿعؿرةمجزائرؼيميفمصرغلو" .متؿؿقزمػذهماٌرحؾيمبففرةم
أدرؼيماظؿقؼًمصقفومأدرماٌغرتبنيمبػرغلو،مظقُلؿحمظؾؿُغِؿَرِبنيمبضمٓمأدرػم،مومػـوم
تؾدأ معو مؼُلؿى مبـ م"ػفرة ماإلدؽون" ماظيت متؿؾو مبوظضرورة ،محلى مصقود ،مػفرةم
اظعؿل .م"إن ماظػفم مبلن ماظغربي مػـو ،مو ماهلفرة مػـوك مػؿو موجفون مشري مضوبؾنيم
ظالغػصول ،مظواضع مواحد مو مال مميؽن متػلري مأحدػؿو مدون ماآلخر ،مػو ماظذي معؽّنم
صقودمأنمؼرصضمغظرؼوموسؿؾقو،مػذا ماظؿعورضماٌؼدٓسمبنيم"ػفرةماظعؿل"مو م"ػفرةم
اإلدؽون".مإنماألوظبمهؿويميفمبذورػوماظـوغقيمواظيتمتؽونمبدورػومشوؼيماألوظب"10م .م

8

Gillette, A., Sayad, A. (1976), L’immigration Algérienne en France, Paris, éditions
Entente, p. 76.
9
Sayad, A. (1999), La double absence, op.cit., p. 22.
10
Bourdieu, P. (2001), « L’ethnologue organique de la migration algérienne », in
AGONE, Philosophie, Histoire & Politique, n° 25, p. 69.
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حتلول املسارات حسب األعمار

ميؽــو مهؾقل معلورات ماهلفرة محلى مأسؿورػو ماظـالث ماغطالضو معن ماىدولم
اظؿوظي :م
جدول  :10حتلول املسارات حسب األعمار
العمر الثاني
العمر األول
أنماٌفوجرمالمؼـؿؼلمإرادؼوم أن ماٌفوجر مؼـؿؼل مإرادؼو مإظبم
وإمنو معُفربا موبؿؽؾقف معنم بؾد ماهلفرة محبـو مسن ماظعؿلم
اىؿوسي ،مأو معو مؼلؿى مبـمم اظذي ممل مصبده ميف ماظؾؾدم
األصؾي.
"ثوعبوسً".

أنماٌفوجرمضبؿلمخوصقوتم أن ماٌفوجرؼن مأصؾقوام
تمػؾه مظؾؼقوم مبفذه ماٌفؿيم عوجٓفني مبلبقؿوس ماضؿصوديم
ظؾؿغوعرة.
("بوغقي").م
اهلدف مػو مإسودة مإغؿوجم
اىؿوسي م(بوردؼو) مأو مإداعيم
اىؿوسيم(صقود).
االغؿؿوء ماٌطؾق مظؾفؿوسيم
اظيت متلقٓر موتراضى مومتـعم
أي مدؾوك مطبل مبؿؿودكم
اىؿوسي .م

اهلدف مػو مهؼقق ماظذاتم
وػو معـطق مآخر مزبوظفم
ظؾؿـطق ماظلوبق ،مضطع مروابطم
اظؿؾعقي ماظيت مطوغً متربطهم
بوظوضعقيماظلوبؼي.م
اىؿوسي مظقس مهلو محلوبم
ظدى ماٌفوجر ،مػـوك مغؼلم
أضل مظألعوال م(إدرتاتقفقيم
صردؼي) .م(بداؼي مزوال ماظـزسيم
اىؿوسوتقي مو زفورم
اظػرداغقي).م
ادؿؿرارؼي ميف ماالغؿؼول معنم
اظػضوء ماظزراسي مإظب ماظػضوءم
اظصـوسي مدون ماغؿؼولم
األبقؿوس ماظزراسي مإظبم
األبقؿوسماظصـوسي .م

العمر الثالث
أصؾح ماألعر مؼؿعؾق ممبو مميؽنم
أنمغلؿقهم"ػفرةمإدؽون"،م
و بوظؿوظي مإصبود مذبؿؿعم
صغري معلؿؼل مغلؾقو مدواءم
بوظـلؾي مظؾؿفؿؿع ماظػرغلي مأوم
بوظـلؾي مظؾؿفؿؿع ماىزائريم
اظذيمؼـقدرمعـه،مظؽنمؼـػصلم
سـهمأطـرمصلطـر.م
ميؽن مأن مؼؿغري ماظػضوءم
االجؿؿوسي مو ظؽن مضد مؼؾؼىم
ايؼل مغػله م(إعؽوغقي ماظعؿلم
يف مبؾد ماظغربي مبشفودة محصلم
سؾقفومعنمبؾدماهلفرة،مذفودةم
إسالممآظيمعـال).
زفور محؼل مجدؼد مظؾففرةم
ؼؿؿـل ميف مإغشوء ماىؿعقوتم
واظؼواغني مواهلقوطل مظؿورقدم
عؽوغي ماٌفوجرؼن/اٌغرتبنيم
طؿفؿؿعمصغري.م
م
االغؿؿوءمهلذهماهلقوطل
و اظؼواغني مو اىؿعقوت مأطـرم
صلطـر.

مل مؼعد ماألعر مؼؿعؾق مبوالغؿؼولم
اغؿؼول ماٌزارع مإظب ماظػضوءم
عنمصضوءمإظبمصضوءموظؽنماغؿؼولم
اظصـوسيمو ؼعقشمصقه .م
بنيمػذامو ذاكم(صفومػـو م
و مػـوك) .ممل مؼعد ماألعر مؼؿعؾقم
بغقوب معزدوج موإمنو مبنعؽوغقيم
حضورمعزدوج.م
اظودوريمػـومػيماىؿوسي .م ال موجود مظودوري ميف مػذام أنماظؼواغنيمو اىؿعقوتم
و اهلقوطلمػيماظيتمتربطمبنيم
اظعؿرمعنماهلفرة.م م
اظػضوءماألولم(بؾدماهلفرة)م
و اظػضوءماظـوغيم(بؾدماظغربي).
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سـدعومسبوولمضراءةمػذاماىدولماظذيمؼُؿقٓزماألسؿورماظيتمضدٓعفومصقود،مأسؿورام
متـل مذبؿؿعو ميف محوظي متغقٓر ،ميف محوظي مهَوٗلٍ مسن مررؼق مدخول ماالدؿعؿور موعنم
ورائهماظرأمسوظقيمطؿومػومععؾوممتورطبقو،مصنغـومندمأنمأولمأذؽولماجملؿؿعماظذيم
متٓ متػؼريه مأردل معزارسني مإظب مصرغلو مؼؿؿـل مػدصفم ماألول ميف مضؿون مسقش موبؼوءم
وادؿؿرار ماىؿوسي ماظزراسقي .مإن ماٌزارع ماٌفوجر معو مػو مدوى معـدوب مجملؿوسؿهم
األصؾقي معن مأجل مإمتوم معفؿٓي مربددة ،مدضقؼي ميف معدتفو مويف معفوعفو ،متؿؿـل ميفم
ايػوز مسؾى ماإلرث ماظعوئؾي .مإذن مصػي مػذه مايؼؾي مطوغً ماهلفرة مخوضعي مظؼقمم
اجملؿؿع ماظزراسي مإذ مأن ماٌفوجر مطون معُـِؿَؼًى مبعـوؼي مصوئؼي موصق مذروط مربددة،م
حقٌمصبىمأنمؼؽونمعؿزوجو،مأنمؼؽونمربلمثؼيماىؿوسيماظزراسقي،مذامغواؼوم
رقؾيمأومسؾىمحدماظؿعؾريماىوريم"بوغقٓي"،مصبوعمبلمومؼؼوديمعنمأجلمعبوسؿهم
عن مأجل ماظرجوع مبوٌول ماظذي مػوجر معن مأجل مجؾؾه .مظؽن مرشم مطل مذظك ،مصفوم
خوضعمومالمؼػؾًمعنمعراضؾيماىؿوسيمظه،موظذامصنغفومتوصقهمبؽلمصراعيمأ ّالمؼؼؾّدم
اٌدغيماٌوجودميفماظؾؾدماظذيمدقفوجرمإظقه:م«المتلطل،مالمتؾؾس،مالمتصرفماٌولم
عـؾه،مالمتعؿلمعـؾهمػوماظذيمضبىمغػلهمطـريا،مالمؼعؿلمإالميلوبمغػله،م
ألغهممبقوطوةماٌدغيمصالمميؽنمإالمأنمغلخذمبشراػي،مبـفم،مػذاماظؿعطشماظشدؼدم
ظؾؿولمسـدعومغؾدأميفمايصولمسؾقه،موهلذاماالدسوءماظزائدماظذيمؼوجدمظدىمأوظؽكم
اظذؼنمؼرؼدونماعؿالكماظعوملمبقدمواحدةميفمؼوممواحد» . 11م
يفماٌرحؾيماظـوغقي مندمأنماجملؿؿعماظزراسيمأخذميفماظؿغقٓرمذقؽومصشقؽو،مملم
ؼعد ماٌزارسون مػم ماظذؼن مؼذػؾون م،طؿزارسني ،معن مأجل ماظؿقرٓر مو ماالغعؿوق معنم
اىؿوسي ،مو مػم مبذظك مؼُلرٓسون معن مدريورة مهوٓل ماجملؿؿع ماظزراسي مو مؼـؼؾونم
ععفم مأو مصبؾؾون مأبقؿُوسَ ماألجري ،مأي مصبؾؾون مععفم مأذؽوال مومنوذج معن محقوةم
األجريمإظبمذبؿؿعمشريمضوئممسؾىماألجرة.مم م
يفماٌرحؾيماظـوظـيمندمأنماظؿقولميفماجملؿؿعماظزراسيمؼؿواصل،مبلمؼشؿدم
وؼؿزاؼد ،مصؼد مأصؾقـو ميف مذبؿؿع ممل مؼعد مأبدا مذبؿؿعو مزراسقو مو مظدؼـو مإذن ماآلنم
ذؽلمآخرمعنماهلفرةمػيمغػلفومدؿُـشهمآثوراموماغعؽودوتمأخرىمسؾىماجملؿؿعم
األصؾي .م

Sayad, A. (1999), La double absence, op.cit, p. 56.
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ػؽذامغرىمأنمإذؽوظقيمصقودمػيمسؾورةمسنمهؾقلمعشرتكمظؾظروفماظؿػوضؾقيم
اظيت مأغؿفً مأجقوال مزبؿؾػي معن ماٌفوجرؼن مورؾؼوت معؿـوسي معن ماٌلورات ماظيتم
أنزتميفماظغربيمصؽوتمزبؿؾػيمعنماٌغرتبني.مؼؼودغومايسٓماٌشرتكمإظبماالصطدامم
دائؿو مجبؿؾي معن ماظعوائق محقٌ متؽون مظدؼـو ممتـٓالت معؿؽؿٓؾي ميف ماظصٓورة مغػلفو،م
وسؿل ماظلودقوظوجيٓ مؼؿؿـٓل ميف متػؽقك مػذه ماظصٓورة ماٌوحٓدَة مظقلؿـؿٍ مأن مػـوكم
زوػرةمعرطّؾي ،مومػذامعومضوممبهمسؾدماٌوظكمصقٓودمبؿقؾقؾهمظألسؿورماظـالثمظؾففرةم
اىزائرؼيمبػرغلو.م م

النموذج السودوولوجي لظاهرة اهلجرة عند صواد

إنماسؿؾورمسؾدماٌوظكمصقودمظظوػرةمػفرةماىزائرؼنيمإظبمصرغلومعـوالمعنمخاللم
درادوتهمومهؾقالتهمهلو،مػوماظذيمصبعلماالغؿؼولمبفومإظبماظلقوقماظلودقوظوجيم
ممؽـومظؿؽونممنوذجومظدرادي مػفراتمأخرىمدبؿؾفمزعوغومو معؽوغومو مثؼوصيمععم
احؿػوز مطل مػفرة مخبصوصقوتفو .مؼؽؿى مسومل ماالجؿؿوع ماظػرغلي مطرؼلؿقون مديم
عوغؿؾقؾور:م"إذامبؼقًمهوظقلمصقودمصقققي،مصنغهمؼعؿربمبالمذك،معنمبنيمطلم
اظلودقوظوجقنيماظذيماذؿغؾوامحولماهلفرة ،ماظذيمسرفمطقفمؼدصع،مإظبمأبعدم
حد،ماظؿقوظقلمحولمحوظيمخوصيموػيمػفرةماىزائرؼني،مظقربػنمبػفممواضحم
طلماألذؽول،معؾ قٓـومطذظكمأنمتعؿققمحوظيمواحدةمؼُؿؽّنمعنمبؾوغماظشؽلماظعوٌي.م
بوظػعلمالمأحدمصؽّرمأحلنمعنمصقودميفماٌظوػرماٌؿعددةمظػعلماهلفرة،موبقٓنمأنم
اهلفرة مواظغربي مػؿو موجفون مظوضعقي مواحدة محقٌ متـؿٍ مطل ماًوصقوتم
االجؿؿوسقيمظؾؿفوجرؼن/اٌغرتبني".12م م
سـد متطرضـو مظؾـوحقي ماٌـففقي ميف مدرادوته ماظيت مضدٓعفو محول مزوػرةم
اهلفرة/اظغربي،مندمأنمصقودمضدمأحدثمتغقريامجذرؼوميفمررؼؼيماظؿػؽريمحوهلو،م
ومػذامعومدـؾقـهمعنمخاللماظـؼوطماظؿوظقي:م م

12

De Montlibert, C. (2002), Actualité de la pensée de Sayad, Casablanca, éd. le Fennec,
p. 23.
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أ .قطوعة إبستومولوجوة مع األدبوات السائدة

13

أسطى مصقود مغظرة مغؼدؼي مظألدبقوت ماٌوجودة محول ماهلفرة ،مو ماظيت مطوغًم
ربؽوعيمبـظرةمأحودؼيمػيمغظرةماجملؿؿعماٌُلِؿَؼْؾٔل،مإذمعقٓزمغوسنيمعنماألدبقوت:م
تؾك ماظيتمالمترطّزمإالمسؾىماظؾعدماالضؿصوديمظؾففرة مو ماظيتمتفؿممصؼطمبوٌغرتبنيممم
و مطقف مؼؽوغون مضوٓة مسؿل مو مبؿؽوظقف مو معزاؼو مػذه ماظغُرِبئ معن مررف مذبؿؿعم
االدؿؼؾول،مصفيمتفؿممبوىوغىماالضؿصودي مسـدػم؛ مو ماألدبقوتماظيتمترطّزمسؾىم
اىوغىماالجؿؿوسيموماظيتمتفؿممعنمجفؿفوممبلوئلم"إدعوج"ماٌفوجرؼن،مبوظعؿلم
أوال،مومبعدمذظكمبوظـشوروتماالجؿؿوسقي،ماظـؼوبقي،ماظلقودقيم.اخل . .14م
طؿو ماغؿؼد مصقود ،مسؾى معلؿوى ماٌػوػقم ،ماالدؿعؿول "شري ماظربيء" مٌػفومم
اهلفرةماظذيمؼشريمأحقوغومإظبماظغربيموأحقوغومإظبماهلفرة.مصؿنماظضروريمبوظـلؾيم
ظه مأنمؼؽونمػـوكمتغقريمجذريميفمحؼلماظدرادوتمحولماهلفرة،مػذاماظؿغقريم
صبى مأن مؼؿضؿن ماألخذ مبعني ماالسؿؾور ماظعواعل ماٌُؿفوػؾي معن مررف ماألدبقوتم
اٌفقؿـيميفمعقدانماظؾقٌمحولماهلفرة.مظذامندمأنمصقودمؼلخذمطؿـولمعنمأجلم
تطؾقق موجفي مغظره مػذه ماهلفرة ماىزائرؼي مسبو مصرغلو .مصؿن مأجل مصفم مػذهم
اظظوػرة مسرب مطل معراحؾفو ،مصبى مصفم ماجملؿؿع ماألصؾي ميف معبقع محوالتهم
االجؿؿوسقي ،ماالضؿصودؼي ،مو مخوصي ماظـؼوصقي؛ مؼعين ماجملؿؿع ماظرؼػي ماىزائريم
وتورطبه.مومتورؼخمػذاماجملؿؿعمعؾينمسؾىمعقؽوغقزعوتماجؿؿوسقيمعشوبفيمظؿؾكم
اظيتممتقٓزماجملؿؿعماظرأمسوظي،مومظؽنمملمتؽنمغؿقفيمتطورمداخؾيمهلذاماجملؿؿعم
بلممتمإضقوعفومبصورةمسـقػيمعنماًورجمعنمررفماالدؿعؿور.15مظؼدمتطرقمصقودم
هلذهماظصريورةمبدضّيميفمطؿوبم"االجؿـوث"ماظذيمأظّػهمععمبوردؼو.16م م
إنمإضقومماظـظومماظلودقو-اضؿصوديماىدؼدمأدىمإظبماغفقورماظـظومماالجؿؿوسيم
و ماظـؼويفماظؼدؼممظؾؿفؿؿعماظرؼػيماىزائري،موبفذامأصؾقًماهلفرةمحالّمضرورؼوم
طؿو مؼرى مصقود ،مومل متؽن معؼؾوظي مظوال مػذا ماالغفقور ماظذي محصل .مػؽذا متوظّدم
 13اسؿؿدغوميفمػذاماىزءمسؾىماٌؼولماٌفممظعؾدماٌوظكمصقود:

Sayad, A. (1973), « Une nouvelle perspective à prendre sur le phénomène migratoire :
"L'immigration dans…" peut être pensée comme étant, initialement et essentiellement,
"une émigration vers…"», in Options Méditerranéennes, n° 22, p. 52-55.
14
Ibid., p. 52.
15
Ibid., p. 53.
16
Bourdieu, P., Sayad, A. (1964), Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle
en Algérie, Paris, Les éditions de Minuit.
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اٌقؽوغقزمماظذيمأضقممسؾقهمػذاماظؾـوء.مظؽنمػذهماهلفرةمملمتؽنمعؿفوغلي،مإغفوم
تعؽسمبطرؼؼؿفومهولماجملؿؿعماألصؾيمإذمأنمطلممنطمعنماجملؿؿعمؼعطقـوممنطوم
ععقـومعنماهلفرة.مسبنمإذنمأعوممأمنوطمظؾففرةمحلىماٌراحلماظؿورطبقيمأو محلىم
هوٓل ماجملؿؿعماألصؾي.مإنماظـؿط ماألولمعنماهلفرةمطونمؼفقؿنمإظبمشوؼيمدـيم
 2920مورمبو محؿى مصقؿو مبعد مبؼؾقل ،و مػي مػفرة معن مأجل مادؿؿرار ماىؿوسيم
اظزراسقي مو بؼوئفو .مإن ماٌزارع مظقس مدوى معـدوب مظؾفؿوسي معن مأجل مأداء معفؿيم
ربددة متؿؿـل ميف مايػوز مسؾى متراث ماظعوئؾي مو مإذا مأعؽن مؼؿم متودقعه .مأعو مإذام
متؽّن ،مبوإلضوصي مألدائه مهلذه ماٌفؿي معع مايػوز مسؾى ماظؼقم ماظزراسقي ،مدون مأنم
ؼرتكماظعـونميوجقوتهماًوصي،مصلقـولمذؽرماىؿوسيموثـوءػو،مو إالمدقُقؽَمم
سؾقهمبوظـؾذموؼؾققمبهماظعور.17م
إالمأنماىؿوسيمملمتعدمطؿومطوغًمسؾقهمجراءمسدةمسواعلمعنماظؿغريات ماظيتم
يؼً مبفو .مظؼد مأحصى مسؾد ماٌوظك مصقود مػذه ماظعواعل ماٌؿعددة معـفو :ماظعؿلم
اٌلجور مبوًصوص ميف مصرغلو ،ماٌؾودالت ماظـؼدؼي مأي ماظؿعوعالت ماظـؼدؼي،م
االدؿفالطوتمايضرؼيماىدؼدة،ماظؿؿدرس،ماخل.مظؼدمزفرممنطمآخرمعنماهلفرة،م
ػفرة مظقس مػدصفو ماحملوصظي مسؾى ماىؿوسي موإداعؿفو ،مػفرة مظقلً معن مأجلم
ادؿؿرارماظعؿلماظزراسيموتضوعن ماظعوئؾيمو مظؽنمعنمأجلمهؼققماظذٓات.مبوخؿصورم
ػـوك مغؼؾي معن مػفرة مألجل مادؿؿرار ماىؿوسي مإظب مػفرة مظؿقؼقق ماظذٓات ،موسنم
ررؼق مػذا ماظصـف ماىدؼد معن ماهلفرة ماغؼؾؾً ماظعالضي مبقـفو موبني ماجملؿؿعم
األصؾي:مطونمػذاماجملؿؿعمؼُكضعماهلفرةمظلؾطؿهموضقَؿه ،مظؽـه مأصؾحمبعدمذظكم
ػوماظذيمؼَكضَعمظلؾطؿفو مبلؾىمأغفومأصؾقًماٌـؾعماظؽؾريمإنمملمغؼلماظوحقدم
ٌوارده.موطؿـولمعؾؿوسمهلذاماالغؼالب،مؼصفمصقودماظعالضيمبنيماٌشوعماظعوئؾيم
ظؾؿفؿؿع ماألصؾي مواهلفرة .ميف ماٌوضي مطون مػذا ماٌشوع مدوبؼو مظؾففرة موؼوجففوم
حؿىمؼضؿنمادؿؿرارؼؿه،مظؽنمصقؿومبعد،مػذهماهلفرةمغػلفوموسنمررؼقماظعؿلم
اٌلجورموسؼؾقيمايلوب،مشبرتماألدسمظواحدمعنمأضدممأذؽولماظؿضوعنماظعوئؾيم
وبدأتميفمتطوؼرماظػرداغقيمداخلماجملؿؿعماألصؾي.مأطـر معنمذظك،مظؼدمرورتم
عشوسومبدؼالمأيموؿعومسوئؾقوماصطـوسقومهًمدؾطيمصردمؼضؿنمتلقريماألعوالم
اٌُردؾيمعنماٌغرتبني.مػؽذاماغؼؾؾًمسالضيماظؼوةمبنيماجملؿؿعماألصؾيمواهلفرة،م
Sayad, A, (1973), op.cit., p. 53.
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صؾعدمأن مطونما ٌُغِرتبُمتوبعوموخوضعومجملؿؿعهماألصؾي،مأصؾحمػذاماألخريمتوبعوم
وخوضعومظؾ ُؿغِرتِبٔ.18م م
إنمعومغلؿقهمبؿغقريمجذريميفمتـوولمسؾدماٌوظكمصقودمظظوػرةماهلفرةمبوظدراديم
واظؿقؾقل،مػومترطقزهمسؾىماجملؿؿعماألصؾي،موظقسمسؾىماجملؿؿعماٌُلؿؼؾٔلمصؼطم
طؿومطوغًمتػعلماظدرادوتمضؾؾه .م«إنماالغطالقمعنماظؾؾد ماألصؾي،مالمؼعينمصؼطم
ايدؼٌمسنماٌفوجرمضؾلماًطوبمحولماٌُغِؿَرِبٔ.مؼعينمػذاماالػؿؿوممبوظػردميفم
طؾّقؿه ،ماظؿشؾٌ مبؿقدؼد ماجملؿوسي ماالجؿؿوسقي ماظيت مؼـؿؿي مإظقفو مػذا ماظػرد ميفم
األصل ،ممبؿوردوته ،مبلؾوطوته ماظقوعقي مو مبؼـوسوته ماظيت مدؿضطره ماظغربي محؿؿوم
إلسودة ماظـظر مصقفو» .19مػذا ماظطرح ماىدؼد ماظذي مرؾٓؼه مصقود مسؾى محوظي ماهلفرةم
اىزائرؼي مسبو مصرغلو مبوالرتؾوط ممبفؿؿعه ماألصؾي مو ماغعؽوس مذظك مسؾى مػذام
اجملؿؿع مػو ماظذي معؽّـه معن مإحداث متغقري ميف ماظـظرة ماظلودقوظوجقي مظظوػرةم
اهلفرةمبنسودةماالسؿؾور مظؾؿفؿؿعماألصؾي.مو مػؽذامغؾؿسمسؾىمعلؿوىماٌـففقيم
طقف مؼؿقؼق مصعل ماظؼطقعي ماإلبلؿقؿوظوجقي مبني معشروع مدوبق مو معشروع مالحقم
جدؼد.م م

ب .تدقوق املػاهوم و املصطلحات

سـدعومؼؿـوولمصقودمزوػرةماهلفرةمبوظدرادي ماظلودقوظوجقيمصفومؼزنماظؽؾؿوتم
واٌػوػقم ماظيت مؼلؿعؿؾفو مو مؼلؿكدم معصطؾقوت مععروصي مو مظؽن مؼعطقفو مععوغيم
ربددةمجدا .م
عـال،مرأىمضرورةمتـوولمإسودةمتؽوؼنمعلوراتماٌفوجرؼنمبصورةمجذرؼي.مإغهم
ؼلؿعؿل مظذظك معػفوم م"اٌلور" معن مأجل مدرادي مايرطي ماالجؿؿوسقي مظألجقولم
اٌكؿؾػيمعنماٌفوجرؼنميفمذػوبفممومإؼوبفم،مسـدعومؼؽوغونمذؾوبومومسـدعومؼُقوظونم
سؾىماظؿؼوسد.مػؽذامضبوولماألخذمبعنيماالسؿؾورماظؿقوالتماظيتموؿعماجملؿؿعم
بوألصراد مواظؿقوالت ماظيت مهدث مداخل ماظػرد مغػله .مإغه مؼشري مظدى مادؿعؿوظهم
ٌصطؾحمعلورمإظبماغؿؼولمالمؼؽونمضؿنمصضوءمثوبًمظؽـهماغؿؼولمؼؽونمضؿنمصضوءم
ػومعؿغريميفمحدمذاته.مإذنمعنموجفيمغظرمصقودمصبىماظوصولمإظبمععرصيمومصفمم
18

Ibid., p. 54-55.
Temime, E. (1999), « Comprendre l’immigration. Quelques notes en mémoire
d’Abdelmalek Sayad, un sociologue hors du commun », in Revue du monde musulman et
de la méditerranée, nos 85-86, p. 269.
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طقػقي محصول مػذا ماظؿغقٓر ماظذي مضبدث مظوضعقي مصوسل مضؿن مصضوء مػو مغػله ميفم
حوظيمتغري .م
طؿـولمآخرمعقزمصقودمبنيم"اٌؿغرياتماألصؾقي"مواظيتمػيمذبؿوسيماًصوئصم
االجؿؿوسقيماٌؿؿـؾيميفماالدؿعداداتماحملددةماجؿؿوسقومواظيتمضبؿؾفوماٌفوجرونم
ضؾل مػفرتفم معن مبؾدػم ماألصؾي ،موبني م"اٌؿغريات ماظـفوئقي" موػي مذبؿوسيم
اٌؿغرياتماظيتمدؿقددمعكلماٌفوجرؼنميفمبؾدماالدؿؼؾول .20م
طؿو مؼؿقدث مصقود مسن ماجملؿؿع ماظرؼػي مو مسن ماظؿؼوظقد ماظزراسقي مو مسنم
اىؿوسي،مػذاماٌصطؾحماظذيمؼعودمإظقهمدائؿو.مػذهماٌصطؾقوتمظقلًمبلقطي،مأوم
عن مغؿوج مايس ماٌشرتك ،مبل مػـوك متؼوظقد مدودقوظوجقي موراءػو مو مطل ماٌعورفم
ذبـٓدة مسرب ماٌصطؾح ماٌوزف .مإغه مؼلؿدسي ماٌصطؾح مظقؽون مسربي ،مإذا مجوزم
اظؿعؾري،مهؿلمععورفمطـريةمومعؿعددة.مظؼدمطونمؼرىمصقهمبوردؼوماظلودقوظوجيم
اجملدٓد :م«ظؼدمتركمسؾد ماٌوظكمصقود،مبعدمرحقؾهمسـوم،مواحدةمعنماٌلوػؿوتم
األطـرمإغؿوجوموأصوظيميفمأغـروبوظوجقوماهلفرةمخاللماظؼرنماٌوضي».21م م

جـ .أهموة البعد السوادي يف درادة ظاهرة اهلجرة/الغربة

ضوم مسؾد ماٌوظك مصقود ميف مدرادوته مبنجراء مذبؿوسي مطؾرية معن ماٌؼوبالت مٌدةم
تؼورب ماظـالثني مدـي معع ماٌفوجرؼن/اٌغرتبني معن مزبؿؾف ماألجقول مو حؿى مععم
اىقلماظذيموظدميفمصرغلومٌعرصيمتطورمدقوضوتماهلفرةماىزائرؼيمو عكلموموضعقوتم
و زروفماٌغرتبنيماظصعؾيماظيتمطوغًمععؾؼيمدائؿومبوٌمضًمدواءميفماظعؿلمأوماظلؽن.م
و ميفمػذاماظصددمؼعؿؼد مصقودمأنم"اظصورماٌؾؿصؼيمبلؽنما ٌُغِؿَرِبنيَمتؿداخلمدائؿوم
ععماظلؽنمشريماظصٓقي.مإذامطونمحؼقؼيمأثـوءمطلمعوجيمعغرتبني،مأنماظواصؾنيمم
األوائلموجدوامأغػلفممدائؿوميفمأحقوءمضدمييمعؿدػورةمأومبـوامعالجهمعمضؿيمسؾىم
ضواحيماٌدؼـي،مصؼدمأعؽــومبعدمذظكمعالحظيمهلٓنمزروفمدؽـفممو تؼوربمععم
علوطنماٌوارـنيم(اظػرغلقني)ماظذؼنمؼـؿؿونمإظبماظطؾؼوتماالجؿؿوسقيمغػلفو".22م
أدتمػذهماظصورةماظـؿٓطقيمسنما ٌُغِؿَرِبٔميفمأرضماظغُرِبَئمإظبمودؼدمدراديمزوػرةم
اهلفرةمصفومؼرتكمايدؼٌمظؾؿغرتبمدونمأنمؼؿقدثمػو،ماألعرماظذيمعؽّـهمعنم
20

Sayad, A. (1977), op.cit., p. 60.
Bourdieu, P. (2001), « L’ethnologue organique de la migration algérienne » in AGONE,
Philosophie, Histoire & Politique, Marseille, n° 25, p. 69.
22
Laacher, S. (2012), Dictionnaire de l’immigration en France, Paris, Larousse, p. 285.
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ربط ماظؿورؼخ ماظػردي مبوظؿورؼخ ماىؿوسي ،متورؼخ ماظػرد ماٌفوجر مبؿورؼخ ماجملؿوسيم
اٌفوجرة،مومػومعومؼمديمحؿؿومإظبمتـوولماظؾعدماظلقوديميفمػذاماظؿورؼخمألغه،موإنم
مل متؽن ماهلفرة ميف مأصؾفو مدقودقي ،مصفي متوضظ ماظوسي ماظلقودي مو ماالجؿؿوسيم
(ايرطوتماىؿعوؼي،ماظـؼوبوت،متطوؼرماألصؽور).مظؼدمسوجلمصقودمػذاماىوغىمعنم
وضعقيماٌغرتبنيماظذؼنمسوغوامػممومأبـوؤػممعنماظؿفؿقشماظلقوديمإذمؼؽؿىمعـال:م
«طقفمؼؿمماظؿواجدميفمغظوممدودقو-دقوديمؼلؿىماظورنم– محؿىمبوظـلؾيمهلذام
اظؿواجدماظؼوصر،ماظؿصوديف،مشريماهلوم،ماظلؼقممطؾقو،ماظضقق،ماٌؾؿورماظذيمؼُؿـحم
ظؾؿغرتبني–مدونمأنمؼوجدوامبصورةمدقودقي دونمأنمميؿؾؽوامػوؼيمعدغقي،محلىم
اظؼوغون؟».23م

منوذج صواد و اهلجرات اجلدودة

إنمعومضدعهمصقودمعنمدرادوتمظؾففرةماىزائرؼيمبقٓنماظطوبعماظـؿوذجيمهلوموم
أػٓؾفوميفمغظرهمإظبمأنمتؽونمعـوظقي .مظؼد مأصؾقً ممنوذجومادبذهماظداردونميفمػذام
اجملول مأداة مظدرادي مو مهؾقل مػفرات مذعوب مأخرى .معـال ،مضدٓعً ماظؾوحـيم
"دارؼومصرات" ،ماظرتطقيماألصل ،مدراديمسنمػفرةماألتراكمإظبمصرغلوميف معدةمالم
تؿفووزم90م دـيمدردًمصقفومأسؿورماهلفرةماظرتطقيمسبومصرغلومواظيتمضلٓؿؿفومإظبم
ثالثيمأسؿور،مو مظذظكمصفيمترىمأنم«اظـؿوذجماٌُؼرتحمعنمررفمسؾد ماٌوظكمصقودم
ميؿؾك مصوئدة معـففقي مػوعي مألغه مؼؼرتح مسؾقـو مأداة مهؾقل مظدرادي متطور ماٌعـىم
اٌُعطى مسرب ماظزعن مظؾففرة معن مررف ماٌغرتبني ميف ماظوضً مغػله مو مأؼضو ماٌعـىمم
اٌُعطىمظؾففرةميفماظؾؾدماألصؾي»م .24م
و ععمذظكمصؿنماٌفممأنمغالحظمأنٓمػـوكمعنماظؾوحـنيمعنمالمؼؿػقمطـريامععمعوم
ذػؾـومإظقه،مأيماسؿؾورمأنماظدراديماظيتمضدٓعفومسؾدماٌوظكمصقودمطوغًممنوذجوميفم
اظدرادوت ماظلودقوظوجقي مظظوػرة ماهلفرة .معـال ،مؼرى ماألدؿوذ مسؾد ماظالويم
حلني ،معن مجوععي ماىزائر ،مأن مػـوك مشقوبو مظؾـؿوذج ماظؿػلريي مظظوػرةم
اهلفرة/اظغربي ،موأن ماهلفرة ماىزائرؼي مدخؾً ميف مسفد مجدؼد متغقٓرت مععهم
علوراتفو،معشورؼعفوموأذؽوهلو مإذمؼؽؿى :م"إنمتػؽريغومؼصطدممبـالثيمحواجز:م
23

Sayad, A. (2006), L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, t. 2. Les enfants
illégitimes, Paris, édition Raison d’agir, p. 13.
24
Ferat, D. (2010), « Actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad », Actes du colloque
international 15 et 16 juin 2006, Casablanca, éd. Le Fennec, p. 199.
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أوالمحوجزمغظريمخؾؼهمشقوبممنوذجمتػلرييمظؾففرةممبػفومم"اهلفرة-اظغربي"؛م
بعدمذظك،محوجزمعـففيمضبقؾـومإظبمصعوبوتمضقوس محفممإضوعيماىزائرؼنيميفم
اًورج؛ مو ميف ماظـفوؼي محوجز معؿعؾق مبؿلخر مإضوعي متؼوظقد ميف ماظؾقٌ ميف ماىزائرم
حولمعللظيماهلفرة".25م م
ظؼد مسرصًمػذه ماهلفرةمتغريامذاموتريةمدرؼعي محقٌ مأصؾقً موريم
ضؿن مدقوضوت مجدؼدة م مإذ ممل متعد متؼؿصر متوجفوتفو مسبو مصرغلو مصؼط ،مو مإمنوم
اتلعً مدائرتفو مسبو مبؾدان مأخرى مو مإظب مضورات مأخرى مو مإظب ماظدول ماٌشرضقي،م
بوظؿقدؼدمدول ماًؾقٍ ،مأومإظبماظوالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيمو مطـدا.مظؼدمبدأماظؿغريم
ؼلخذمذبراهميفمحرطيمودؼدمظؾففرةمملمتُعفدمعنمضؾلُموملمتؽنمبفذامايفممعنم
اظؿـوعموماظؿعددمسؾىمسفدمصقود.مصوظؿغقٓرماظذيمحصلميفمعلوراتمايرطيماىدؼدةم
هلفرة ماىزائرؼني مصوحؾه متغقٓر ميف ماػؿؿوعوتفم مأؼضو مإذ مزفرت مأذؽول مجدؼدةم
عـفوماهلفرةماظـلوؼي،ماهلفرةماألدرؼي،ماهلفرةمشريماظشرسقي،مػفرةماظؽػوءات،م
ػفرةماظدرادي...مإذنمؼؿطؾىماألعرمدرادوتمجدؼدةمٌومضبدثمعنمتغريموتطورميفم
اهلفرةمعنمأجلمصفممػذهماظوتريةماظلرؼعي.مظؽنمتؾؼى،معنموجفيمغظرغو،مأسؿولم
سؾدماٌوظكمصقودمعرجعقيمأصقؾيميفمصفممجواغىمسدؼدةمعنمأوجهماهلفرة/اظغربي .م

خامتة

ظؼد مترك مسؾد ماٌوظك مصقود معمظػوت مسدؼدة مو مسشرات ماٌؼوالت ،معـفو معو مػوم
عطؾوع ميف ماجملالت ماٌؿكصصي مو معـفو معو ممل مؼطؾع مو معوزال مزبطورو ،مو ماظيتم
تؿـوولمطؾفومزوػرةماهلفرة/اظغربي،مدراديموهؾقالمومغؼدا،مبوالدؿـودمأدودومسؾىم
اٌؼوبالت ماظيت مطون مصبرؼفو معع ماٌفوجرؼن/اٌغرتبني معن معبقع ماألجقول .مػذهم
اٌؼوبالتمعؽّـؿهمعنماظربط مبنيماظؿورؼخماظشكصيمظؾؿفوجر/اٌغرتبموماظؿورؼخماظعومم
ظؾففرةماىزائرؼي،مو مطونمػذامعنمأوظوؼوتماظؿزاعهمطلودقوظوجيمومطؿـؼف.مظؼدم
سوش مععماٌغرتبنيمو مسوغىمممومسوغوه ،معومجعؾهمؼوصفمعنمررفمبقورمبوردؼومبـم
"اإلثـوظوجيماظعضويمظؾففرةماىزائرؼي" .26ػذاماالظؿزاممؼضعـوميفمحرية مأحقوغوم
حقٌمأغـومالمغُؿقٓز،مسـدمضراءةمأسؿوظه،مػلمؼؿؽؾممسنمغػلهمأممسنماٌغرتبني،مػلم
ؼؿقدثمػومأمماٌغرتبونمػمماظذؼنمؼؿقدثون.مػذاماالظؿزاممطؾّػهماظعقشميفماظؿٓفؿقشم
25

Labdelaoui, H. (2012), « L’Algérie face à l’évolution de son émigration en France et
dans le monde », in Hommes & migrations, Paris, n° 1298, p. 23.
26
Bourdieu. P, (2001), op.cit.
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مشريمأغهمأصؾحمبعدموصوتهمعرجعوم،ظوالمعمازرةمبعضماألصدضوءمطؿومضبؽيميفمدريته
مممم م.سوٌقوميفمسؾمماجؿؿوعماهلفرة
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