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نعيمة أوطالب

()7

ال تزال اجلزائر رهينة مدى فاعلية أجهزتها اليت تهدف إلنااج ييانا
إحصائية دقيقة ،إال أن هذه األخرية تبقى حمدودة مع ما هو مبذول من
جمهودا يف هذا امليدان .إذ يرتتب عن نوعية معطيا الاعدادا جدال وردود
أفعال ماضادة حول نوعياها ومدى مصداقياها ميكن حصرها ،على سبيل املثال،
يف الفئة اليت ترى يأن ييانا الاعدادا تبقى املصدر األول والرئيس الذي ياميز
ينوعية جيدة ،تساهم يف تدعيم خمالف الدراسا و البحوث ويف ميادين أخرى.
يينما يعمل الرأي املعاكس على الاشكيك يف مدى جناعة هذه املعطيا ودقاها ملا
حتويه من عدد ال حيصى من األخطاء.
ال ينفي تضارب اآلراء أن للاعدادا أهمية قصوى يف إنااج املعلومة
اإلحصائية اخلاصة يالسكان عامة و ياهلجرة الداخلية و وصف ديناميكياها،
و ذلك ياعابارها املنفذ الرئيس و املغذي املهم لدراسة الظاهرة كميا .يعود سبب
أهمية الاعدادا لشمولياها ،و الناظام فرتا إجنازها (زهاء تعداد يكل
 يهام هذا املقال يدراسة ظاهرة اهلجرة الداخلية من الناحية املنهجية و قد يين على أساس ناائج كل من
رسالة املاجساري و أطروحة الدكاوراه (قيد االجناز).
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عشرية) ،و أخريا لورود احلد األدنى من أسئلة اهلجرة يها ،هذا من جهة؛
و من جهة أخرى لقلة املعلوما الصادرة عن االسابيانا امليدانية و كذا
جل زئياها ،و يرجع السبب كذلك يف كثري من األحيان لعدم اساغالل البيانا
الناجتة عن الوثائق اإلدارية .يراود املعاين للاعدادا يني الفينة و األخرى
تساؤل حول مدى االخاالفا املنهجية و الاقنية اليت قد تشوب إحصائيا
اهلجرة املناجة يف اجلزائر يعد االساقالل.
يكمن اهلدف الذي سطره هذا املقال يشقيه يف تسليط الضوء أوال على األسس
املنهجية اليت ينيت عليها معطيا اهلجرة من حيث األهداف ،و يف جتدد
اإلطار املفاهيمي اخلاص يالظاهرة ،و كذا يف كيفية طرح أسئلة اهلجرة .يينما
يوضح الشق الثاني االخاالفا الاقنية مبا فيها تغيريا الاقسيما اإلدارية،
و مدى متيز نوعية ييانا الاعدادا و جودتها .سناطرق يالاحليل إىل أريعة
عناصر يد مهمة لبناء معاينة نقدية موضوعية (إىل حد ما) يف الدراسة الكمية
للهجرة الداخلية .يعاجل العنصر األول املصادر العامة اليت تناج و تدون
االحصائيا يقسميها الاسجيال املناظمة و الاسجيال الظرفية ،أما العنصر
الثاني فيشري يالافصيل إىل االخاالفا املنهجية اليت تلم ياإلحصائيا  .فيما
ياجه العنصر الثالث مباشرة إىل حتليل االخاالفا الاقنية اسانادا على نوعية
الناائج ،و اسانادا على حدود الاقسيما اإلدارية و ما قد ختلفه من أثار على
إنااج الرقم .يأتي العنصر الرايع ليميط اللثام على إشكالية تضارب األرقام الناجتة
عن الاعدادا حتت دراسة مقارنة إلحصائيا اهلجرة الداخلية يعد سنة .7891
ارتأينا عن طريق املعاينة النقدية لدراسة إحصائيا اهلجرة الداخلية عامة أن
نهام ياجلزائر دون غريها كدراسة حالة ،و ذلك يناء على منظومة جهازها
احملصي للسكان مبا فيه الاعدادا كمصدر حصري لدراسة الظاهرة على مر أكثر
من مخسني سنة يعد اساقالهلا .و اهاممنا كذلك مبقارنة اإلحصائيا أثناء
الفرتا الاعدادية املاوالية حاى ياسنى االطالع على اجلوانب املنهجية و الاقنية
اليت قد تكون جزءا هاما يف صياغة األرقام املاداولة لدى العام و اخلاص .لقد
اساثنينا مقارنة املنظوما االحصائية يني دول اجلوار أو حاى يني اجلزائر
و دول أخرى يغية حتقيق لو يقليل شروط معاينة اإلحصائيا احمللية ،و لكي
ناطرق يالافصيل إىل عدة جوانب يد كعائق يف وجه املقارنة الزمنية لنشاط
اهلجرة.
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 .Iاملصار العامة املدونة إلحصائيات اهلجرة الداخلية

تلجأ الدول لاسجيل نشاط اهلجرة الداخلية عموما إىل طريقاني اثناني:

 1 .Iالتسجيالت املنتظمة

يقاصر هذا النوع من الاسجيال على مصدرين و هما السجال السكانية،
و يعض الوثائق اإلدارية :كالقوائم االناخايية ،و قوائم الضمان االجاماعي،
و قوائم املصاحل اجلبائية ...يساخدم املصدر األول يف عدد حمدود من البلدان
املاطورة ،يينما املصدر الثاني فاساخدامه شائع و قد يكون ماداوال ضمن مجيع
البلدان ألغراض تعد إدارية حباة ،أما عن توظيف معلوما هذا األخري فليس
مناشرا لدراسة اهلجرة.
7 .1 .I

السجالت السكانية )(Registres de population

ال تساخدم اجلزائر هذا النوع من السجال الذي يوجد يف عدد حمدود من
البلدان كما ذكر سلفا ،تعد أغراضه إدارية مع أنه يهام ياسجيل الاغريا
السكانية كالوالدا  ،و الوفيا  ،و تغيري اإلقامة مما جعله مهما للقياسا
الدميغرافية يصيغة كمية ،ألنه ميد الباحثني ياملعلوما اإلحصائية الالزمة
ياهلجرة الداخلية ،و يسهم يف إنااج املعلوما اإلحصائية لدراسة الاحركا
الداخلية و حاى اخلارجية للسكان.

 8 .1 .Iالوثائق اإلرا

ية )(Documents administratifs

كثريا ما تقيد الوثائق اإلدارية تغيريا اإلقامة ألسباب ماعددة ،ميكن
اساغالل يياناتها لدراسة ظاهرة اهلجرة الداخلية إن سنحت الفرصة ،كالقوائم
االنتخابية ،اليت حتاوي على تسجيل تغيري إقامة األشخاص البالغني  79سنة
فما فوق يوم االقرتاع .املهم يف هذه القوائم ،هو احاواؤها على اسم البلدية اليت
ولد يها الفرد ،وحمل إقاماه احلالية ،زيادة على تاريخ تغيري اإلقامة السايقة.
أما سجالت الضمان االجتماعي فهي يدورها حتاوي على معلوما قيّمة حول
الاحركا اجلغرافية للفئة املؤمّنة اجاماعيا ،و يذلك تكون مصدرا آخر هاما
للحصول على اإلحصائيا .
صحيح أن الوثائق هدفها إداري حبت و معلوماتها غري شاملة إذ تقاصر على
شرحية معينة من السكان (فئة الناخيني ،فئة العمال املؤمّنني...،إخل) ،إال أنها
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ميكن أن تقدم الكثري لوصف و تفسري اهلجرة الداخلية ،يف حال اساغالهلا
يالطريقة املناسبة لقيامها ياحديث دوري للمعلوما الصادرة عنها ،و يف مقدماها
حتديد أماكن اإلقامة و املواقع اجلغرافية لألفراد ،و احاوائها على خصائصهم
الفردية ،لاكون يذلك مكملة للمصادر احملكومة يالظرفية كاالسابيانا امليدانية
و الاعدادا العامة.

 8 .Iالتسجيالت الظرفية

تعامد معظم دول العامل على مصدرين مهمني يدخالن ضمن هذا النوع من
الاسجيال لدراسة وحتليل اهلجرة الداخلية .تشكل هذه الاسجيال فارقا مهما
يف دراسة الظاهرة يكل أنواعها .و مسيت يذلك ألنها جترى يني املدة و األخرى،
فمنها ما هو دوري كالاعدادا و منها ما يليب طلبا اجلها الوصية (حكومية
كانت أم أخرى) كاالسابيانا امليدانية خاصة إن كانت موجهة لدراسة اهلجرة
 7 .8 .Iاالستبيانات امليدانية )(Enquêtes de terrain

ترتكز االسابيانا امليدانية (الاحقيقا ) ذا الصبغة الكمية على االسامارة
اليت توجه إىل عينة متثل جمموع السكان ،ختاار على أسس املعاينة العلمية قصد
تعميم ناائجها فيما يعد .و تساند االسابيانا على األهداف اليت يبلورها
الباحثون أو املسؤولون املهامون ياحلركة اجلغرافية على سبيل املثال و آثارها،
أمـا فيما خيص دقـة و نوعيـة املعطيا فرتتبط ينوع االسابيان و كذا يسريورة
إجنازه.
لقد تطور االسابيان االسرتجاعي ليصبح تابعا للسري الذاتية )(Biographies
و مساراتها ،وذلك يطرح أسئلة اسرتجاعية تعود ألزمنة ماضية توقع أهم
حمطا هجرة الفرد و حركاه ككل .ما مييز املعلوما احملصل عليها أنها ذا
أهمية قصوى تاغلغل يف عمق املسارا لرتفع الغطاء عن مسرية اهلجرة الداخلية،
مما يعطي جدولة يها ماغريا مانوعة (جداول يسيطة ،و جداول خاصة
ياألجيال ،و جداول تصنف املهاجرين وفقا لرتب اهلجرا اليت قاموا
يها...اخل) .إال أن هناك عدة عوائق قد تعرتضها كالنسيان أو اماناع املساجوب
عن اإلجاية مما قد يؤثر على املعلوما احملصل عليها .تعارب االسابيانا
عموما ،سواء أكانت اسرتجاعية ) ،(Rétrospectivesأو عن طريق تابع السري
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الذاتية ) (Biographiesوسيلـة ماميـزة ،إن مل نقـل جيـدة ،لاقويـم اهلجـرة
الداخليـة و حتليلها يعمق ،و من ثم فـهم سريورتها ،1غري أنها تسلط الضوء فقط
على جزء حمدود من واقع حركة السكان.
 8 .8 .Iالتعدارات )(Recensements

الاعداد ياعريفه البسيط هو عبارة عن عملية ضرورية جلرد السكان ،شاملة
لكافة وحدا الرتاب الوطين ومكلفة ماديا ويشريا ،يهدف إىل حصر وضعية
السكان ،يعد طرح جمموعة من األسئلة ومراعاة العوامل اآلتية أثناء الاحضري له:
 .7املدة اليت جيب أن يساغرقها الاعداد جلمع البيانا .
 .2تسلسل األحداث.
 .3الاعريف الدقيق لألماكن اجلغرافية وحتديدها للاحكم يها.
 .4حتديد أهداف الاعداد.
 .5اساعماال معطيا الاعداد.
 .6تكاليف الاعداد و كيفية تسيريها.2
أما كون ييانا اهلجرة الداخلية قليلة أو ناقصة أو ماعددة املصادر ،فهذا
مرده إىل صعوية حتديد حركة األفراد ،و مثل ذلك عدم إجبارية تسجيل
أحداثها :أي أنـها ليست كاملواليـد ،أو الزجيا  ،أو الوفيـا اليت تاماع
يالاسجيل اإلجبـاري ضمـن سجـال احلالة املدنيـة ،3حيث تضمن هذه األخرية
احلصول األكيد و املسامر على املعلومة اإلحصائية مهما كانت نوعياها.

1

Courgeau, D. (1988), Méthodes de mesure de la mobilité spatiale : migrations internes,
mobilité temporaire, navette, Paris, Editions INED, p. 142.
2
Bahiri, A. (1981), Recensements africains 2ème partie, synthèse méthodologique, Paris,
Editions Groupe de Démographie Africaine OROSTOM, p. 14.
3
Poulain, M. (1988), A propos de la fiabilité de la mesure de la migration : Les résultats
d’une enquête menée au Mali, In Working-Paper N° 145, Louvain-la-Neuve, éd. CIACO,
p. 16.
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 .IIاالختالفات املنهجية إلحصائيات اهلجرة الداخلية يف التعدارات
اجلزائرية
 1 .IIاألهداف املسطرة

أجنز اجلزائر منذ االساقالل إىل يومنا احلالي مخسة تعدادا  ،أين
حظيت اهلجرة الداخلية يأهمية مافاوتة يسبب اخاالف طبيعة األهداف املسطرة
من تعداد آلخر كما يلخصه اجلدول رقم .7
يوضح اجلدول رقم  7أن أول هدف سطّره القائمون على إجناز تعداد 7866
حيمل طايعا سياسيا يكمن يف جرد السكان قصد تطبيق القوانني؛ و هذا أمر
طبيعي لبلد حصل على اساقالله قبل أقل من أريع سنوا من تاريخ إجنازه
ألول تعداد.
اجلدول قم  :7األهداف املسطرة بالتعدارات املنجزة باجلزائر املستقلة
التعدارات

األهداف
املسطرة

*7811
 .7معلوما

*7811
 .7اإلملام

*7891
 .7احلصول

على

*7889

معلوما
ياوزيع
حول السكان
إحصائية من
تاعلق يكل يلدية السكان
جغرافيا على أجل تقييم ناائج
لاطبيق القوانني
مساوى أصغر املخططا
 .2معطيا
الانموية السايقة
وحدة
دميغرافية
والاحضري
جغرافية.
واقاصادية
ملخططا
 .2تسجيل
واجاماعية.
جديدة.
 .3معطيا حول كل الانقال
معطيا
.
2
الداخلية
السكن.
 .4تشكيل قائمة للسكان خاصة دميغرافية،
السحب  (baseمن الريف إىل اقاصادية
واجاماعية ،مبا
) de sondageاملدينة.
فيها الاوزيع
 .3املعرفة
إلجناز
اجلغرايف للسكان.
الدقيقة لكل
الاحقيقا
مظاهر السكن
امليدانية.
احلضري
والريفي كمّا
وكيفا.

املصد  :أوطالب نعيمة ،اهلجرة الداخلية يف اجلزائر حتليل معطيا

تعدادي7891

ماجساري ،معهد الدميغرافيا ،كلية العلوم االجاماعية ،جامعة وهران السانيا.2005،
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 .7احلصول

على األدوا
لقياس وتقدير
تطور املؤشرا
السوسيو-
اقاصادية مبا
فيها ضرورة
اساخدام طرق
املقارنة عرب
الفرتا .
 .2ضمان
مقارنة املفاهيم
على املساوى
الدولي وكذا
املؤشرا
الناجتة عن
إحصائيا
هذا الاعداد
و

7889

مذكرة
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كما اعانى الاعداد أيضا ياشكيل ينك خاص ياملعطيا الدميغرافية والافصيل
فيها أكثر.
أمّا تعداد  7811فقد وجه أهدافه لإلملام ياهلجرة الداخلية و حماولة فهمها
يعمق شديد إثر تفشي ظاهرة النزوح الريفي ،وذلك ياابع توزيع السكان جغرافيا
حاى على مساوى أصغر وحدة جغرافية (البلدية) و تسجيل كل الانقال
الداخلية للسكان.
متيّز فرتة الثمانينا يالرتكيز على وضع الربامج الانموية إلعادة هيكلة
القاعدة الصناعية من جهة ،وظهور يوادر األزمة االقاصادية من جهة أخرى؛
لذلك جند أن تعداد  7891سخر للحصول على معلوما إحصائية يهدف تقييم
املشاريع الانموية السايقة والاحضري ملخططا اقاصادية جديدة.
أسال تعداد  7889حرب الكثري من املخاصني و غريهم ،ألنه كان مبثاية
الاحدي عندما أجنز يف ظروف أمنية أقل ما يقال عنها أنها صعبة؛ يأهداف
ليست واضحة فلم يصرح عنها علنا .و زيادة على ذلك تأصل األزمة االقاصادية
يظهور أثرها على اجملامع أدى إىل تأخري إجناز الاعداد إىل السنة املوالية (من
 7881إىل .)7889
محلت املرحلة املمادة من  7889إىل  2009يوادر انفراج األزمة االقاصادية
و حتسنا ملحوظا يف الوضع األمين ،مسح للجزائر يالعودة إىل تقليد تنظيم الاعداد
يعد 70سنوا  .و طبقا ملا صرح يه منظموه فإن هذا الاعداد ال خيالف عن سايقيه
يف طرق إجنازه ،إال أن أهدافه اعانت ياجلانب اإلحصائي و إنااج الرقم املقارن،
و ذلك حاى يامكن أصحاب القرار و الباحثون وغريهم من املهامني من احلصول
على األدوا املناسبة لقياس وتقدير تطور املؤشرا السوسيو -اقاصادية ،مبا
فيها ضرورة اساخدام طرق املقارنة عرب الفرتا الزمنية املعينة للدراسة .و يرتكز
اهلدف الثاني على حماولة ضمان مقارنة املفاهيم على املساوى الدولي وكذا
املؤشرا الناجتة عن إحصائيا هذا الاعداد الذي أعطى لدراسة اهلجرة ،مبا
فيها الداخلية حيزا هاما ،وذلك يإصداره إلحصاءاتها عرب الواليا وعرب
البلديا .
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 8 .IIتطو بعض املصطلحات و التعا يف اخلاصة باهلجرة الداخلية

لقد تطور  ،إن مل نقل ،اساجد يعض املصطلحا والاعاريف املاعلقة
ياهلجرة الداخلية يصفة مباشرة كمصطلح املهاجر ومفهوم اإلقامة ،أو يصفة غري
مباشرة كمفهوم الاجمعا السكنية ) ،(Agglomérationsو كذا تعريف سكان
احلضر و سكان الريف إثر اخلربة املكاسبة يعد إجناز كل عملية جرد للسكان،
مما أدى إىل ظهور العديد من االخاالفا اليت حتد من تابع و مقارنة ظاهرة
اهلجرة الداخلية يف حدود الزمان واملكان ،و إن كان آخر تعداد قد حرص على
مقارنة اإلطار املفاهيمي 4على مساويا واسعة.

 7 .8 .IIوضعية اإلقامة

ملفهوم اإلقامة دور فعال يف حتديد ما إذا كانت حركة السكان عبارة عن هجرة
أم تنقال دورية ،و ما إذا كانت اهلجرة داخلية أم خارجية؛ هلذا جند أن
وضعية اإلقامة تضمنت تصنيفا عديدة .يبني اجلدول رقم  2تعاريف "املقيم"
وتعريف "املهاجر"؛ اليت اعامد يكل الاعدادا مع خمالف الوضعيا اليت
حدد هلما ،نلخصها يف النقاط الاالية:
 أصبح تعريف املقيم أوضح يعد تعداد  ،7866حيث ارتبط علنا يالزمان(حدد اإلقامة يـ  6أشهر) ،و ياملكان (اإلقامة املعاادة) يف الاعدادا املوالية.
املالحظ يف هذا الشأن أن املدة املرجعية لإلقامة مهمة حاى ياسنى الامييز يني
مصطلحا احلركة اجلغرافية املؤقاة و الدورية أو الفصلية والرتحال ،أو االناقال

4

« L’ONS a réalisé son 5ème Recensement de la population et de l’habitat en Avril 2008.
Fort soucieux de tirer des enseignements bénéfiques des précédentes opérations, et
d’obtenir des données d’une grande fiabilité, l’Office National des Statistiques vise à
travers cette opération un double objectif :
1- Permettre aux décideurs, aux chercheurs et autres utilisateurs de disposer d’outils qui
permettent de mesurer l’évolution dans le temps des indicateurs socio-économiques (d’où
)la nécessité de la comparaison temporelle
2- Assurer la comparabilité internationale des concepts et des indicateurs issus de cette
opération. ». Lakhehal, A. (2010), « L’expérience Algérienne », Présentation in Séminaire
régional sur la dissémination des données du Recensement et l’analyse spatiale, Nairobi,
Kenya, 14 au 17 Septembre 2010). Op., cit.

174

اهلجرة الداخلية يف اجلزائر :معاينة نقدية إلحصاءات ... 7891

املوضعي و اهلجرة الداخلية .املدة املرجعية هذه هلا عالقة وطيدة يالااريخ
املرجعي للاعداد ،5حبيث على أساسه يسجل فعل اهلجرة و يوثق.
 تطور تعريف املقيم احلاضر و تغيري تسمية املقيم الغائب ياجلزائر يعدتعداد  7866إىل املقيم الغائب مؤقاا ،و الزائر الذي لزمه تدوين مكان اإلقامة يف
تعداد  7891فقط ومن ثم احافظت هذه املفاهيم يالاعريف نفسه أثناء الاعدادا
األخرى.
 لقد جرى الاخلي عن يعض املفاهيم "كاملقيم الغائب خارج اجلزائر"الذي أدرج يف تعداد  7866فقط .أما مفهوم املغرتب الذي اخافى من تعدادي
 7866و  7889قد اساعني يه من جديد يف كل من تعداد  ،7811و ،7891
و  ،2009حيث ضم املصطلح هجرة املغادرة خارج حدود الوطن ،أين خصص هلا
جمموعة من األسئلة سناطرق هلا يف مواضيع حتليلية أخرى.

 5يعد الااريخ املرجعي ثايت ،حيث ال جيرى سوى على أساسه تعداد األشخاص الذين كانوا أفراد ضمن األسرة،
و من مميزاته أنه يكون موحدا عرب كافة الرتاب الوطين و يوافق ليلة أول يوم من الاعداد .الديوان الوطين لإلحصاء،
 ،2009ص . 22
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اجلدول قم  :8تعريف املقيم واملهاجر وتصنيفاتهما بالتعدارات املنجزة
باجلزائر
التعدارات

*7811

*7811

*7891

*7889

8009

شخص عضو
يف األسرة وجد
يإقاماه املعاادة
أثناء الاعداد

شخص عضو
يف األسرة(
عادية أو
مجاعية) يقيم
مبسكنه الذي
هو املكان
املعااد إلقاماه
منذ أكثر من 6
أشهر.

شخص عضو يف
األسرة عادية أو
مجاعية يقيم منذ
أكثر من  6أشهر
يف املسكن الذي
يعد حمل إقاماه
املعاادة.

شخص عضو
يف األسرة
عادية أو
مجاعية يقيم
منذ أكثر من
 6أشهر يف
املسكن الذي
يعد حمل
إقاماه
املعاادة.

شخص مقيم
يا ليلة
الاعداد يف
مسكن أسرته

شخص مقيم
قضى ليلة
الااريخ
املرجعي
يإقاماه املعاادة

شخص مقيم قضى
ليلة الااريخ
املرجعي يف
مسكنه الرئيسي

شخص مقيم
قضى ليلة
الااريخ
املرجعي يف
مسكنه
الرئيسي

املقيم الغائب
املقيم الغائب
مؤقتا :عضو
اجلزائر :هو
يف األسرة مقيم
عضو يف
لكنه غائب
األسرة ،مقيم
مؤقاا( مل
لكنه غائب
مؤقاا ياجلزائر( يقضي ليلة
الااريخ
مل يبيت ليلة
الااريخ املرجعي املرجعي
مبسكنه
يف مسكنه) مل
ياجاوز غيايه  6املعااد) ومل
أشهر عند هذا ياجاوز غيايه
 6أشهر عند
الااريخ.
هذا الااريخ.

املقيم الغائب
مؤقتا :شخص
مقيم عضو يف
األسرة ،غاب
مؤقاا عن مسكنه
الرئيسي ليلة
الااريخ املرجعي
ومل ياجاوز غيايه
 6أشهر عند هذا
الااريخ.

املقيم الغائب
مؤقتا:
شخص مقيم
عضو يف
األسرة ،غاب
مؤقاا عن
مسكنه
الرئيسي ليلة
الااريخ
املرجعي ومل
ياجاوز غيايه
 6أشهر عند
هذا الااريخ.

شخص
عضو يف
األسرة عادية
أو مجاعية
يقيم منذ
أكثر من 6
أشهر يف
املسكن الذي
يعد حمل
إقاماه
املعاادة.
شخص
مقيم وعضو
يف األسرة
قضى ليلة
الااريخ
املرجعي يف
املسكن
الرئيسي
املقيم
الغائب
مؤقتا:
شخص مقيم
عضو يف
األسرة لكنه
غائب مؤقت
(مل يقض ليلة
الااريخ
املرجعي يف
مسكنه
الرئيسي) ومل
ياجاوز غيايه
 6أشهر عند
هذا الااريخ.
اساحد
ثت جمموعة
من األسئلة
تبحث يف

املقيم

املقيم
احلاضر

املقيم
الغائب
باجلزائر
تطو
املصطلح
ليصبح
املقيم
الغائب
مؤقتا

املقيم
الغائب
خا ج
اجلزائر
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األسرة ،مقيم
لكنه حاليا
خارج اجلزائر.
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جيب أن
يسجل مهما
كانت املدة اليت
غايها.

املغرتب

ـ

شخص حاضر
يف املسكن ليلة
الااريخ لكنه
ليس مسكنه
املعااد.

جزائري غادر
اجلزائر منذ
أكثر من 6
أشهر عند ليلة
الااريخ
املرجعي
ألسباب مهنية
أو دراسية.
شخص غري
مقيم حاضر
ليلة الااريخ
املرجعي يف
مسكن ليس
مسكنه منذ
أقل من 6
أشهر.

جزائري مقيم
ياخلارج منذ أكثر
من  6أشهر من
ليلة الااريخ
املرجعي وهذا
ألسباب العمل،
أو الدراسة ،أو
العالج....اخل

شخص غري مقيم
حاضر ليلة
الااريخ املرجعي
يف مسكن ليس
مسكنه منذ أقل
من  6أشهر .مع
حتديد مكان
إقاماه.

الزائر

املصد  :أوطالب
ماجساري ،معهد الدميغرافيا ،كلية العلوم االجاماعية ،جامعة وهران السانيا.
نعيمة،)2005(،

اهلجرة الداخلية يف اجلزائر حتليل معطيا

حيثيا
اهلجرة
اخلارجية
ينوعيها:
هجرة الوفود
وهجرة
املغادرة
ـ

الزائر املقيم
ياجلزائر :
شخص مقيم
ياجلزائر غري
عضو يف
األسرة،
وياواجد يف
تلك األسرة
يصفاه زائرا
وقد قضى
معهم ليلة
الااريخ
املرجعي.
الزائر املقيم
ياخلارج:
شخص مقيم
ياخلارج غري
عضو يف
األسرة و
ياواجد يف
تلك األسرة
يصفاه زائرا
وقد قضى
معهم ليلة
الااريخ
املرجعي.
تعدادي7891

شخص
مقيم ياجلزائر
غري عضو يف
األسرة إال أنه
كان يف زيارة
لدى األسرة
اليت مت
تعدادها و
قضى معهم
ليلة الااريخ
املرجعي.

و  ،7889مذكرة
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 لقد ظهر تصنيفـا جديـدة خاصة ياملهاجـر يف تعـداد  7889مل تكنموجـودة يالاعددا األخرى كاملهاجر العائد ) ،(Migrant de Retoursاملهـاجـر
(Migrant
للمـرة األولـى ) ،(Migrant de premier rangاملهاجر الدائم
) ،chroniqueوأخريا املهاجر ) ،(Migrant établiوهي مل تطرح يف األصل يصفة
أسئلة مباشرة .إال أن هذه الاصنيفا اساقيت من اساغالل البيانا وجدولاها
يطريقة ختالف عن اجلداول السايقة وكذا الالحقة.
 لقد ضبط تعريف املهـاجر ياملرحلة الاعدادية )(Migrant intercensitaireيإهمال هجرة  :األشخاص املاوفني يني تعدادين ماواليني ،واملغرتيني ،واألطفال
املولودين أثناء املراحل الاعدادية ،أي أن حركة اهلجرة تقاصر على الفئة العمرية
اليت تاجاوز العشر سنوا فما فوق ،وأخريا ترتك اهلجرا القصرية املدى
املابوعة يرجوع إىل مكان االنطالق.

 8 .8 .IIالتجمعات السكنية

لقد طبق مفهوم الاجمع السكين أثناء املرحلة االساعمارية و ذلك يعد
سنة ،78366ليساجد يعدها يسرعة وحيافظ على تعريف مساقر اياداء من تعداد
 7866الذي هو:
" جمموعة من البنايا املاجاورة فيما يينها يصل عددها إىل املئة فأكثر على
أن ال تزيد املسافة الفاصلة يني البنايا  200مرت .حتد التجمعات السكنية
خطوط وهمية تدعى حميط التجمع السكين الذي تفصله عن البنايا األخرية
مسافة  200مرت .التجمع السكين الذي يوجد يه مقر البلدية يسمى بالتجمع
السكين الرئيس؛ يف حني أن الاجمعا السكنية املابقية البلدية نفسها تدعى
بالتجمعات السكنية الثانوية".
يوجد كذلك جتمع سكين حضري و آخر يفي على أساسه يكون حتديد
وتعريف كل من سكان احلضر وسكان الريف ،و من ثم االطالع على ظاهرة

6

Bouisri, A. (1975), « Méthodes et techniques des recensements algériens », in Acte du
2ème colloque de démographie maghrébine, Alger, Editions O.N.S, p. 75.
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النزوح الريفي اليت تعد من أهم أمناط اهلجرة الداخلية يف اجلزائر خاصة يعد
االساقالل وحاى قبله ،واليت ظهر عن طريق تهجري السكان احملليني.7

 3 .8 .IIسكان احلضر (املدن) و سكان الريف

الامييز يني احلضر و الريف ليس يالسهولة املاوقعة يسبب عدم وجود
معايري ضبط موحدة على املساوى العاملي ،و القاري ،و حاى القومي .جعل هذا
االخاالف يعض البلدان تدرج املعايري اإلدارية ،يف عملية الامييز ومنها يلدان
تعامد على املعايري املهنية واالقاصادية ،أخرى حتاكم إىل املعايري الدميغرافية؛
و اليت هي أكثر اناهاجا يف تصنيف الاجمعا السكنية يف الاعدادا السكانية.
يعد تعداد  7866اعامد يف اجلزائر التجمع السكين كقاعدة أساسية لاحديد
سكان احلضر وسكان الريف .ولكي يكون التجمع السكين حضريا يشرتط أن
يضم ما ال يقل عن  5000نسمة ،و أن يكون عدد املشاغلني ياملهن غري الزراعية
ال يقل عن  15ياملئة ،و أن ياوفر على اهلياكل االجاماعية و االقاصادية اليت
تربز خاصية التحضر كاملساشفيا و دور السينما و املسارح ،املدارس و احملاكم
و نوادي الرتفيه...اخل.
يعد العرض الذي مشل اإلطار املفاهيمي ياسليط الضوء على تعاريف املقيم
و وضعياته ،و املهاجر و تصنيفاته املمكنة (اجلدول رقم  ،)2و كذا يعض
السايقة 7866
الاعاريف الثانوية ،تاضح االخاالفا خاصة يف الاعدادا
و  7811مقارنة يالاعدادا الثالث األخرى  ،7891و  ،7889و  2009اليت ميكن
مقارنة إحصاءاتها ،و ذاك لاداوهلا نفس الاعاريف و احملافظة عليها أثناء
املراحل الاعدادية الثالث ،إذن ماهي األسئلة اليت أطر هذه اإلحصائيا ؟

7

Mazouz, M. (1998), « Population, société, et développement en Algérie : facteurs
historiques et problèmes actuels », in la société algérienne entre population et
développement. Document de CEPED N° 18, Paris Editions CEPED, p. 15.
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 3 .IIأسئلة اهلجرة الداخلية املطروحة بالتعدارات

 7 .3 .IIاألسئلة اليت ميكن طرحها بالتعدارات انطالقا من توصيات األمم
املتحدة

حتال اهلجرة الداخلية املرتبة األوىل ،يناء على توصيا األمم املاحدة ،ضمن
قائمة املواضيع املقرتحة للاعداد حتت اسم اخلصائص اجلغرافية وخصائص
اهلجرة الداخلية ،8اليت ترتجم على أرض الواقع مبجموعة من األسئلة منها
األساسية ومنها الفرعية .األسئلة الفرعية تساهم يطريقة غري مباشرة يف حتديد
اهلجرة الداخلية (كالعدد اإلمجالي للسكان ،املنطقة ) ،(Localitéسكان احلضر
وسكان الريف) .أما األسئلة األساسية فاامثل يف:
 مكان اإلقامة املعتارة :هو املكان الذي اعااد الفرد على سكنه واحلضوريه.
 مكان احلضو أثناء التعدار :يقصد يه املكان الذي وجد وأحصي يهالفرد سواء أكان املكان املعااد إلقاماه أم ال.9
 مكان االزريار :يطرح هذا السؤال يصيغة يسيطة :أين ولد ؟ معحتديد املنطقة يالادقيق ،ومبقارناه مع مكان اإلقامة املعااد أثناء الاعداد
ميكن الاعرف على ما إذا كان الفرد قد هاجر أم ال .إال أن حتليل
اهلجرة الداخلية اعامادا على هذه املقارنة فقط غري كاف ،ألن املعطيا
اجملمعة ختص اهلجرة األخرية فقط و ليس كل اهلجرا اليت قام يها
الفرد ،أو قد تكون مغالطة خاصة إذا تعلق األمر يوضع املرأة ملولودها
مبكان مغاير ملكان إقاماها املعاادة فحسب .جتدر ينا اإلشارة إىل أن
املعلوما املساقاة حول مكان االزدياد تاأثر مباشرة يعد تغيري حدود
الاقسيما اإلدارية لذلك جيب أن يكون اساعمال السؤال حول مكان
االزدياد مكمال وليس أساسيا لاحليل اهلجرة الداخلية.
مدّة اإلقامة :البحث عن هذه املدة جيري يطريقاني .أوال
مبحاولة الاعرف على سنة الاوطني ) (Année d’installationيف منطقة
8

Nations Unies, (1998), Principes et recommandations concernant les recensements de la
population et de l’habitat, Etudes statistiques, Séries M N° 67/REV, New York, Éd. N.U,
p. 62.
9
Ibid., p. 65.
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اإلقامة .أي إذا كان الفرد يقيم يف هذه املنطقة منذ والدته" ،أكاب نفسها
السنة" .أو إذا كان قد اساقر يف سنة معينة" ،أكاب سنة االساقرار"" .منذ
ماى وأنام تقيمون يف هذه املنطقة؟" 10هذا السؤال يساعد على حماولة الاعرف
على املدة املقضية يف منطقة اإلقامة.
جيب الانويه يأنه ميكن لألسئلة اخلاصة مبدة اإلقامة أن تاأثر
يعاملي النسيان إذا كانت احلقبة طويلة ،أو عامل الاناسي إذا صاحباها
ظروف خاصة ال يريد املساجوب اإلفصاح عنها.
مكان اإلقامة األخرية :ميثل الوحدة اجلغرافية الصغرى
أو األساسية اليت أحصي يها الفرد قبل وجوده يالوحدة اجلغرافية اليت هو
حاليا مقيم يها.11
مكان اإلقامة عند تا يخ سابق للتعدار :اإلجايا الصحيحة
على هذا السؤال تسمح حبصر عدد املهاجرين األحياء أثناء فرتة زمنية معينة
و ثاياة ،ويذلك توفر لنا معطيا ناجعة ومهمة.
ال ميكن الاقيد يإدراج مجيع أسئلة اهلجرة اليت أوصت يها األمم املاحدة
ضمن اسامارا الاعدادا لدى كثري من البلدان ،نظرا لاعدد أهداف الاعداد
املسطرة من طرف الدول ،و لاكلفاه الباهظة (حسب ميزانية البلد) ،و يف الوقت
نفسه حماولة مراعاة الاقليل من تعقيد االسامارة والسعي لابسيطها حاى ياقبلها
األفراد .أما تقييم جناعة األسئلة فهي ختضع ملدى صحة ودقة األجوية من
جهة ،وجلودة املعطيا احملصّل عليها من جهة أخرى.

 8 .3 .IIأسئلة اهلجرة الداخلية املطروحة بالتعدارات

يعد الاعداد املصدر الرئيس ملعطيا اهلجرة الداخلية يف اجلزائر ،لذلك فإنه
من البديهي أن حتوي اسامارته يعض األسئلة حول هذا املوضوع .لكن السؤال
املطروح هل هذه األسئلة تكرر يف كل الاعدادا يالكثافة نفسها ويالكيفية
نفسها ؟ اجلدول رقم  3جييبنا على هذا السؤال.

10

Courgeau, D. Méthodes de mesure de la mobilité spatiale, op.cit., p. 55.
Nations Unies, Principes et recommandations concernant les recensements de la
population et de l’habitat, op.cit., p. 66.
11
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اجلدول قم  :3األسئلة املطروحة ضمن التعدارات التالية،7811 ،7811 :
8009 ،7889 ،7891
األسئلة
مكان االزريار
وضعية اإلقامة أثناء التعدار
مكان اإلقامة فيما خيص املقيمني
الغائبني مؤقتا ،للمهاجرين خا ج
اجلزائر ،والزوا
مكان اإلقامة أثناء التعدار السابق
سنة التوطني بالبلدية احلالية
مكان اإلقامة السابقة
مكان العمل سؤال ثانوي
هل لديكم إقامة ثانوية؟

*7811
+
+

*7811
+
+

*7891
+
+

*

7889
+
+

8009
+
+

+

+

+

-

-

/1/7(+
)7862
-

+
+

+
-

+
-

+

-

-

-

-

+
+

+
 +ماي
2003
+
+

 مل يطرح السؤال. +طرح السؤال.

(*) املصد  :أوطالب نعيمة ،اهلجرة الداخلية يف اجلزائر .املرجع نفسه.

حتليل معطيا تعدادي 7891و  7889مذكرة ماجساري ،معهد الدميغرافيا،
كلية العلوم االجاماعية ،جامعة وهران السانيا.2005،
املالحظة األوىل املساخلصة من اجلدول تشري إىل أنه مل ياكرر طرح يعض
األسئلة ضمن مجيع الاعدادا  ،حيث أن تعداد  7811يبقى الوحيد الذي
احاوى على جمموع األسئلة اليت أشار إليها األمم املاحدة ،ويذلك يكون قد
حقق األهداف اليت سطرها لإلحاطة ياهلجرة الداخلية.
املالحظة الثانية هي أن أغلبية الاعدادا اشاملت على ثالثة أسئلة و هي:
مكان االزدياد ،و وضعية اإلقامة أثناء الاعداد ،و مكان اإلقامة أثناء الاعداد
السايق ،منها سؤاالن اثنان ماعلقان ياهلجرة فقط.
املالحظة الثالثة هي أن السؤالني :األول حول مكان االزدياد و الثاني حول
اإلقامة أثناء الاعداد ،ماواجدان ضمن مجيع االسامارا  .املقارنة يينهما تعطي
عدد املهاجرين الدائمني .إال أن دراسة تطور هذه الفئة من املهاجرين من تعداد
آلخر ال ميكن أن تاجسد إال إذا اساثنينا كل من تعداد  7891و  7889و 2009
يسبب اخاالف عدد الواليا ( 75والية  ،7866و  37والية  ،7811ثم  49والية
يالاعدادا الباقية).
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املالحظة الرابعة هي أن املعلوما اليت متثل العمود الفقري لدراسة اهلجرة
الداخلية يف اجلزائر ترتكز على مقارنة مكان اإلقامة أثناء الاعداد السايق ،وهذا
السؤال طرح ياعدادا  7811و 7891و  7889و  .2009إضافة إىل ذلك سؤال
حتديد مكان اإلقامة يااريخ معني يغرض رصد الاحركا السكانية يصفة دقيقة
(أي يف 7862/01/07ياعداد  7866و ماي  2003يـ  ،)2009و ذلك من أجل
حتديد عدد املهاجرين الناشئني عن هجرة أخرية مع الاعرف على مناطق
انطالقهم وتوجهم أثناء مدة زمنية معينة .جيب أن نشري إىل أن مقارنة
إحصائيا اهلجرة الداخلية غري ممكنة على أساس حتديد مكان اإلقامة يااريخ
معني لكنها ،تعطي معلوما تكميلية حول مسارا الاحركا السكانية
حبصرها ألكرب عدد ممكن من اهلجرا .
املالحظة اخلامسة تامثل يف ظهور أسئلة ثانوية ياعداد  7889يقيت ياعداد
 .2009و تامحور حول املسكن الثانوي ما إذا كان موجودا أم ال ،و عن الانقال
اليومية اليت متس جزء من احلركة اجلغرافية ،مبا فيها تدوين مكان العمل
و وتريته .قد تساهم هذه األسئلة الثانوية إذا ما اساخدمت يف إنااج إحصائيا
ختص حتليل احلركة اجلغرافية عامة و اهلجرة الداخلية خاصة.
أوضح نقد معطيا اهلجرة املساقاة ،من خالل الاعدادا  ،أن اخاالف
األهداف املسطرة واخلربة املكاسبة يعد إجناز كل تعداد ،أدى إىل جتدد مسامر
للمصطلحا ياغيري الاعاريف و من ثم اخاالف األسئلة املطروحة مع احملافظة
على احلد األدنى منها للحصول على املعلومة اإلحصائية اجليدة و الدقيقة إىل
حد ما .كما يينت دراسة حالة الرقم املنجز يف اجلزائر أن لكل تعداد خصوصياه
مع وجود يعض الاشايه العام يف طرق إعداده لذا تاعلق حظوظ حضور اهلجرة
الداخلية ياملنهجية احملددة سلفا.

 .IIIاالختالفات التقنية ملعطيات اهلجرة الداخلية يف التعدارات
املنجزة باجلزائر املستقلة
7 .III

نوعية معطيات التعدارات

أثار نوعية معطيا الاعدادا الكثري من ردود األفعال :هناك من يرى يأن
هذه املعطيا تساهم ،مع خضوعها الكلي لألحداث الظرفية اليت عاشاها
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اجلزائر منذ االساقالل إىل يومنا احلالي ،واعامادها منهجيا يأهداف خمالفة،
يف الدراسا والبحوث الرأي أمّا النقيض يعامد النقد الالذع هلذه البيانا
ياحاوائها على الكثري من الشوائب.
اجلدول قم  :4اختبا نوعية التعدارات باستعمال مؤشر األمم املتحدة
مؤشر األعما
اخلاص
بالرجال A

التعدارات
تعدار7811

*

تعدار 7811

9.9

*

تعدار 1891

*

تعدار 7889

*

تعدار8009

**

9.1
9.8
7.8
1.8

مؤشر األعما
اخلاص
بالنساء
B
9.1
9.1
9.6
7.6
1.8

مؤشر
الذكو ة
C
5
3.1
2.3
2.3
7.4

املؤشر الرتكييب لألمم املتحدة
Indice Combiné
Nations Unie12s
32,4
28,6
24,5
21,8
20,1

حلساب املؤشر الرتكييب اخلام وكدا الصايف املنجز من طرف األمم املاحدة اساخدمنا املعطيا الصادرة يـ:
ONS, Rétrospective statistique (1962-2011), 2012, p. 35-36
ONS, RGPH 2008, Sondage 1/10, op.cit., p. 29

)*(

)**(

يني هذا و ذاك ،األكيد أن نوعية الاعدادا املنجزة يف اجلزائر يعد االساقالل
حتسنت تدرجييا ،األمر الذي يؤكده املؤشر الرتكييب لألمم املاحدة و الذي يعارب
كمجس ملدى صحة البيانا املوزعة على مساوى السن و النوع ،و هذا ما جنده
ياجلدول رقم .4
اسانادا إىل اجلدول رقم  4نالحظ أن نوعية تعداد  7866متيز يقلة اجلودة
و يعدم الدقة عند مقارناها يالاعدادا األخرى ،حيث جتاوز املؤشر الرتكييب
لألمم املاحدة أكثر من  .30قد يرجع هذا إىل خربة اجلزائر احملدودة يف جمال
إجناز الاعدادا ياعاباره أول تعداد يعد االساقالل ،صاحبه ضعف اإلمكانيا
املادية والبشرية ،منها نقص اإلطارا يسبب ما اجنر عن االساعمار و ما خلفاه
الثورة الاحريرية.

12

Indice combiné des Nations Unies (ICN) = A+B+ 3*C.
Si ICN < 20j, les données recueillies sont de bonne qualité.
Si 20 < ICN < 40, les données sont relativement correctes.
Si ICN > 40, les données sont entachées d’erreurs et leur qualité est discutable.
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نوعية تعداد  2009تاقارب إىل حد ما مع نوعية تعداد  7889و تبقى يف حدود
 ،20مما يؤكد أن منظومة إنااج املعلومة اإلحصائية ياجلزائر مازالت حباجة
ماسة إىل تطوير كفاءتها امليدانية يف مجع البيانا و تكوين خربا تعطي للرقم
اإلحصائي يكل اماداداته قيماه الفعالة.

 2 .IIIتغيري التقسيمات اإلرا ية وأثرها على ر اسة اهلجرة الداخلية

قسّم الرتاب الوطين إىل عدة وحدا جغرافية دقيقة لضمان المركزية تسيري
أمور الدولة إداريا ،و سياسيا ،و اقاصاديا ،و اجاماعيا ،و حاى دميغرافيا .أنظر
اجلدول رقم .5
تشري املعلوما املدونة ياجلدول رقم  5إىل أن البلديا هي اليت عرفت
حركية كثيفة ياغيري حدودها يف فرتة الساينيا و السبعينيا  .آخر الاقسيما
يعود إىل تاريخ  04فيفري  7894اسانادا إىل القانون رقم  1308-94تعرضت على
إثره البلديا لاغريا جوهرية أد إىل ظهور  7547يلدية كما يلي:
اإليقاء على يعض حدود البلديا كما هي (عدد حمدود جدا).
 .7انقسام البلدية القدمية إىل يلدياني جديدتني أو أكثر.
 .2احتاد جزئيني أو عدة أجزاء من عدة يلديا خمالفة لرسم حدود
البلدية اجلديدة ،أو إعادة رسم البلدية القدمية يضم أجزاء من يلديا
أخرى 14إليها.

 13هناك قوانني جديدة مست اجلزائر العاصمة فقط سنة  7881يرتقياها إىل حمافظة اجلزائر الكربى و على إثرها
جرى تهيئة البلديا والدوائر من جديد ،إضافة إىل قانون  2000الذي يني الصالحيا اإلدارية حملافظة اجلزائر.
O.N.S, Evolution de la population et des limites communales 1977-1987, op.cit., p. 4-5.
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اجلدول قم  :5التقسيمات اإلرا ية اليت حدث يف اجلزائر بعد االستقالل
عدر
البلديات

تا يخ التقسيمات
اإلرا ية

عدر
الواليات

قبل 7818

75

7519

7813

75

632

7811

75

616

7817

75

687

املرسوم الاشريعي رقم  20/33/17املؤرخ يـجانفي

7811

37

103

7811

37

104

القرار رقم  68/14املؤرخ يف  02جويلية .7814
املرسوم الاشريعي رقم  09/11املؤرخ يـ  02مارس

7891

49

7547

املرجع القانوني

15

املرسوم الاشريعي املؤرخ يـ
و 7856/77/09
املرسوم الاشريعي رقم  798/63املؤرخ يـ  76ماي
7854/77/01

7863

7817

7811

القانون رقم  08-94املؤرخ

يف  04فيفري 7894

Source :
ONS. (2003), Annuaire Statistique de l’Algérie : Résultats 1999-2001, N° 20.
ONS. (1991), Evolution de la population et des limites communales 1977-1987, in Collections
Statistiques N° 22.
ONS, Armature urbain, RGPH 2008, op.cit., p.9-11.

ياعابار أن الوالية هي الوحدة اجلغرافية األساسية لدراسة اهلجرة الداخلية،
جند أن إدماج كل الاغيريا اليت طرأ على حدود الاقسيما اإلدارية
احلاصلة يف اجلزائر يعد االساقالل ( 75والية يف الساينيا  37 ،يف السبعينيا ،
 49والية انطالقا من الاقسيم املطبق فعليا يف يداية  )7895تعد شبه مساحيلة
يسبب صعوية حتديد منطقيت االنطالق والاوجه لضمور يعض الواليا كالساورة،
الواحا  ،األوراس إثر انقسامها إىل عدة واليا يعد  .7814ثم ظهور 71والية
جديدة يعد قرار ،7894و هلذا احنصر املقارنة الاقنية لإلحصائيا يف كل من
تعداد  7891و  7889و  2009حملافظاهما على نفسها يف عدد الواليا .

 .IVمعاينة إحصائيات للهجرة الداخلية بعد 7891

يكشف الاحليل املعمق لإلحصائيا اليت اساثنينا منها تعدادي
و  7811عن نقطاني مهماني :عدم االساغالل الكلي لألسئلة املطروحة
يالاعدادا  ،و كذا اخاالف اساغالل املاغريا  .يعبارة أخرى جند أن معظم
7866

 15البلدية هي اجلماعة احمللية القاعدية من الناحية اجلغرافية ،و السياسية ،و االقاصادية ،و االجاماعية و ذلك
مبوجب األمرية رقم  24-61الصادرة يف  79جانفي  7863و اخلاصة يقانون البلدية.
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املعلوما املاعلقة ياهلجرة الداخلية يقيت خمزنة يف االسامارا و مل حيرر سوى
جزء يسيط منها .أنظر اجلدول رقم .6
تظهر معلوما اجلدول رقم  6ألول وهلة أن ثالثة ماغريا فقط مل تكن
موجودة أو مل تساغل يف تعداد ( 7891املساوى الاعليمي ،الوحدة اجلغرافية،
أمناط السكان) و أن اإلحصائيا اجملمعة غنية ياملاغريا اليت ميكنها أن
توضح معامل اهلجرة الداخلية يف اجلزائر على األقل يف اآلونة األخرية ،لكن يف
حقيقة األمر ال ميكن إجراء املقارنة يني الاعدادا لعدم تطايق أغلبية املاغريا ،
وعدم جدولاها الطريقة نفسها (األول مساوى وطين ،والثاني على مساوى كل
والية) ؛ ياساثناء متاثل املعلوما حول والية اإلقامة أثناء الاعداد احلالي
و والية اإلقامة أثناء الاعداد السايق .أنظر اجلدول رقم .1
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اجلدول قم  :1املتغريات املستغلة بتعدار 7891 :و  7889و 8009
التعدار
التعدار
املتغريات
املتغريات
املستغلة
املستغلة
8009
*7889
*7891
8009 *7889 *7891
والية
احلالة
أثناء
اإلقامة
+
+
+
+
+
+
الزواجية
التعدار
احلالي
والية
أثناء
اإلقامة
+
احلالة الفررية +
+
+
+
التعدار
السابق
املستوى
والية
+
+
+
+
التعليمي
االزريار
+
أمناط السكان
+
+
+
السن
الوحدة
+
+
+
+
اجلنس
اجلغرافية
والية اإلقامة
عند تا يخ
معني (السن،
والية
اجلنس،
+
+
اإلقامة عند -
احلالة
تا يخ معني
الزواجية و
املستوى
التعليمي)
(*) املصد  :أوطالب نعيمة،
مذكرة ماجساري ،معهد الدميغرافيا ،كلية العلوم االجاماعية ،جامعة وهران السانيا.،
(،)2005

اهلجرة الداخلية يف اجلزائر حتليل معطيا تعدادي 7891و

، 7889

جند يعد مقارنة املاغريا املساغلة من تعدادا  ،7891و  ،7889و  2009أن
عملية جدولة املاغريا جر على املساوى الوطين و على مساوى كل والية .إال
أن اخاالف طريقة اجلدولة أعطى لكل تعداد خصوصية تصل إىل حد الاضييق
على املقارنة و ذلك يسبب ضعف اساخدام مفهومي املواصلة و الاكامل يني
الاعدادا .
أما على مساوى كل والية فإن الاعداد األخري( )2009ياميز عن سايقيه
جبدولة مهمة تأخذ يعني االعابار كل من السن و اجلنس و احلالة املدنية
و املساوى الاعليمي ليضمن يذلك وصف و حتديد خصائص اهلجرة الداخلية أثناء
العشرية املاضية ،إال أن مقارناها يالاعدادا األخرى غري ممكنة.
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ما يسمح ياابع مسارا اهلجرة الداخلية يصفة عامة هو املصفوفة الصادرة
عن تعداد  7891و  7889و  2009ما هو مالحظ أن تعداد  7889أصدر الوافدين
و املغادرين على مساوى كل والية وجتميع هذه املعلوما مسح جبدولة
املصفوفة ،أما تعداد  2009فقد أصدر مصفوفاني األوىل خاصة ياملدة املمادة من
 2009-7889و الثانية خاصة يـ .2009-2003
تربز مقارنة إحصائيا تعدادا  7891و  7889و  2009اخلصائص املشرتكة:
كاعاماد املصطلحا نفسها و الاعاريف نفسها تقريبا ،و كاشايه األسئلة املطروحة
و تشايه نوعية البيانا يقدر كبري ،وأخريا نفس الاقسيما اجلغرافية نفسها
( 49والية) .تفحص ومراجعة اإلحصائيا أفصح يف الوقت نفسه عن اخاالفا
عديدة ،غري أن جتاوزها كان الزما ألجل العمل ياألرقام املربزة يف اجلدول رقم 9
كأرضية للدراسة الكمية للهجرة الداخلية.
اجلدول قم  :9إبراز مدى اختالف إحصائيات اهلجرة الداخلية التعدارية
املستخلصة من نتائج تعداري  7891و  7889و 8009
العدر
عدر
املهاجرين
الوافدين
عدر
املهاجرين
املغار ين

تعدار 7891
535334

535334

العدر

تعدار 7889

عدر
املهاجرين
الوافدين
عدر
املهاجرين 839463
املغار ين
813103

العدر

تعدار8009

عدر
املهاجرين
الوافدين
عدر
املهاجرين 675705
املغار ين
704368

Sources :
Office Nationale des Statistiques. (-), Histoires migratoire des wilayas, migrations internes inter
wilaya à travers les résultats exhaustifs du RGPH 1998, In Données Statistiques N°315 RECAP,
Alger, Editions O.N.S.
Office Nationale des Statistiques. (-), Données Statistiques sur les migrations internes inter wilaya,
Echantillon 1/10 du RGPH 1987, Non édités.
O.N.S, Migrations internes intercommunales RGPH 2008. op.cit., p .118.

تبني ناائج اهلجرة لاعداد  7889أن عدد املهاجرين أثناء املرحلة الاعدادية
املمادة من ( )7889-7891هي اليت سجلت أعلى قيم اهلجرة يـ  813103لاعاود
االحنصار ياملرحلة الاعدادية األخرية ( )2009-7889ليصل العدد إىل 104 369
مهاجر .خيالف الفرق يني الوافدين و املغادرين أثناء الفرتتني الاعدادياني
املذكورتني آنفا ،ليمثل يذلك فئة القادمني من خارج اجلزائر .ينحصر تابع ظاهرة
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اهلجرة اسانادا على املصفوفا اليت تعطي الوافدين و املغادرين االجتاها على
ثالث مراحل زمنية و هي ( )7891/7811و ( )7889/7891و (.)2009/7889
مهما تشايهت اإلحصائيا للعيان ،فإنه توجد يف حقيقة األمر اخاالفا
ضمنية كعدم مشولية ناائج تعداد  ،7891حيث أن معطيا اهلجرة هي معطيا
خام لعينة  70/7املمثلة لكافة السكان عكس تعداد  7889و نظريه  ،2009إضافة
إىل أن تعدد طرق اساغالل و حتليل املعلوما الناجتة عن مجلة األسئلة
املطروحة ضمن الاعدادا املنجزة يف اجلزائر يعد  ،7862أفصح عن جدولة غري
ماشاكلة فيما يينها ،مما يصعب من مهمة املقارنة يف الزمان و املكان.

اخلالصة

يساهم تعدد مصادر البيانا يف احلصول على املعلوما ،فيما ياعلق يالظواهر
الدميغرافية عامة ويظاهرة اهلجرة خاصة .إال أن كمياها و نوعياها تابع مباشرة
املنظومة اإلحصائية لكل يلد مع كل اجلهود اليت تبذهلا األمم املاحدة مثال
و هيئا أخرى لرسم إطار مفاهيمي موحد قصد حتقيق املقارنا الزمكانية .فيما
ياعلق يدراسة اهلجرة الداخلية يف اجلزائر فاقاصر على ناائج الاعدادا فقط؛
يسبب انعدام سجال السكان ،و عدم اساغالل اإلحصائيا اليت ميكن أن
تايحها الوثائق اإلدارية حول الظاهرة .أما الاحقيقا امليدانية فأغلبها غري
خمصص لإلحاطة يالظاهرة و اجملمع منها ذو معطيا قدمية تعود إىل فرتة
الساينيا  ،و السبعينيا  ،و حاى يداية الثمانينيا لكنها تعطي يف جمملها
نظرة عامة حول تطور الظاهرة يف تلك الفرتا .
لقد مسحت املعاينة النقدية لإلحصائيا اجملمّعة ينظام الاعدادا حول
الظاهرة ،ياالطالع على يعض اجلوانب املنهجية و الاقنية اليت قد تكون جزء
هاما يف صياغة الرقم و طرحه .اناقلت املنظومة اإلحصائية يف اجلزائر من جمرد
آلة جرد املعلوما السكانية و السكنية إىل العمل على احلصول على األدوا
اخلاصة يالقياس وتقدير املؤشرا السوسيو اقاصادية ،و من ثم اللجوء إىل املقارنة
يني املراحل الاعدادية ،و كذا املقارنة اجلغرافية اليت متس مجيع املساويا
انطالقا من احمللي إىل الدولي يناء على ما أفاد يه الديوان الوطين لإلحصائيا .
و اسانادا إىل معاينة مجلة املعطيا و حماولة مقارناها عرب املراحل الاعدادية،
فإن اهليئة املاخصصة يف يلورة األرقام مطالبة مبضاعفة اجلهود ،و ذلك عن طريق
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وضع منهجية مناظمة و ماكاملة يأهداف رئيسة قارة حتافظ على ماايعة الفعل
الدميغرايف مبا فيه اهلجرة أثناء املراحل الاعدادية املاوالية ،و أخرى ثانوية تعمل
على تابع الاغريا احلاصلة اليت قد تاأثر جبملة الظروف احمليطة يها .النقطة
الثانية تفيد اساغالل اخلربا املكاسبة من الاعدادا السايقة يشقيها اإلجيايي
و السليب مع احملافظة على املنجزا  ،و تفادي قدر املساطاع العراقيل اليت
تقوض من دقة و جناعة اإلحصائيا  .النقطة الثالثة تشمل الرتسانة البشرية
اليت هلا الفضل الكبري يف مجع املعلوما ميدانيا ،و اساغالهلا ،و حتليلها و من
ثم نشرها ،لذلك يلزمها عناية خاصة من تكوين نوعي و الازام و مسؤولية و كذا
توعية يأهمية ما تقوم يه.
تبقى معطيا الاعدادا املنجزة يف اجلزائر املساقلة املانفس ،الوحيد لرسم
معامل اهلجرة الداخلية ،مع أن هناك اخاالف يف املنهجيا يأهداف مامايزة
تصل أحيانا لعدم وضوحها ،و الاغري املسامر للمصطلحا و الاعاريف و اخاالف
األسئلة املطروحة كمّا و كيفا ،و عدم اساغالل املاغريا و جدولاها يالطريقة
نفسها ،و ذلك ملا هلا من يعض اخلصائص املشرتكة متكنها من اإلملام يايارا
اهلجرة و تدفقها يني الواليا مع حتديد ثنائية والييت (االنطالق–الاوجه)
وخضوعها للاقسيما اإلدارية نفسها خاصة تعدادا  7891و  7889و ،2009
إضافة إىل توافق نوعية يياناتها إىل حد ما كمصفوفة اهلجرة ،و يذلك ننقل
الدراسة من حدود إشكالية اخاالف األرقام إىل عمق إشكالية كيفية قراءتها
لوصف و حتليل الظاهرة يف اجلزائر.

املراجع

أوطالب .،نعيمة ( ،)2005اهلجرة الداخلية يف اجلزائر ،حتليل إحصائيا تعدادي
و  ،7889مذكرة ماجساري ،إشراف الدكاور صاحلي حممد ،قسم الدميغرافيا ،كلية العلوم
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االجاماعية ،جامعة السانيا ،وهران.
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