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 سوسيولوجيا الهجرة غير الشرعية لدى الشباب الجزائري

 أرزازي محمد � mohs1970@yahoo.fr  

 الجزائر -محمد بن احمد– 2جامعة وهران
 

تتجه هذه المساهمة نحو تأسيس مقاربة سوسيولوجية حول ظاهرة اجتماعية ، الملخص : 

شكلت حضورا متزايدا سواء على مستوى الخطاب السياسي أو اإلعالمي أو االجتماعي ، أو ضمن 

سيرورة الواقع االجتماعي الراهن ، داخل المجتمع الجزائري والمجتمعات المغاربية، وهي ظاهرة 

لقد حاولنا أن نقارب الظاهرة انطالقا من تجربة ميدانية تمت بوالية تلمسان  الهجرة غير الشرعية.

وتحديدا بمنطقة الغزوات كمجال جغرافي، باالعتماد على تقنية المقابلة نصف الموجهة مع مجموعة 

 من الشباب ينحدرون من أصول حضرية وريفية ويتميزون بخصائص سوسيوثقافية متنوعة.

الخطاب  ; المواطنة ; المجتمع الجزائري ; الهجرة غير الشرعية ; الشبابكلمات المفتاحية: ال

  اإلعالمي.

Sociology of illegal immigration among Algerian youth  

Astract :This contribution aims to establishing a sociological approach to a social phenomenon, 
which has been a growing presence both in the political, media or social discourse, or within the 
current social reality process within Algerian society and Maghreb societies, it is the phenomenon of 
illegal immigration. We tried to approach this phenomenon from a field experience in Tlemcen and 
specifically in Ghazaouet region as a geographical area, by using semi-directed interview as a 
methodological technique with a group of young people of urban and rural origins who are 
characterized by diverse socio cultural characteristics. 
Keywords: youth; Illegal immigration; Algerian society; Citizenship; Media discourse. 
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  مقدمة

�املجتمع��������� ��ش�د�ا �أصبح �ال�� �للتحوالت � �املتعددة �واألش�ال �للتغ���االجتما�� �السر�عة �ا��ركة �خضم ��

ن��ما��ا�وخلفيا��ا�ا��زائري�،�طرحت�قضايا�عديدة�ع���محك�املقار�ات�االجتماعية�،�قصد�دراس��ا�وتحليل�مي�ا

�و�املاكرو  �امليكرو �املستوى �ع�� �تفرز�ا �ال�� �ال����-والتداعيات �الظوا�ر�االجتماعية � �ب�ن �ومن .� سوسيولو��

أصبحت��ش�ل�حضورا�م��ايدا�سواء�ع���مستوى�ا��طاب�السيا����أو�اإلعالمي�أو�االجتما���،�أو�ضمن�س��ورة�

الشرعية�أو"�ا��رقة"��باملف�وم�العامي�.��ذه�الظا�رة�ال���شغلت��الواقع�االجتما���الرا�ن�،�ظا�رة�ال��رة�غ�� 

�،� �و�التداعيات �ا���م �و�بنفس ��عا�ش�ا �عموما �املغار�ية �املجتمعات �باعتبار�أن ،� �و�املغار�ي �املح�� �العام الرأي

ت�متعددة�دفعت�الكث���من�امل�تم�ن�بالشأن�االجتما���لوضع�ا�محل��ساؤل�،�و�محاولة�تفس���ا�و�تقديم�قراءا

الزوايا�،�انطالقا�من�األ�عاد�املختلفة�ال���تنطوي�عل��ا�أو�ت�شأ����سياق�ا�،�ع���املستوى�االجتما���و�االقتصادي�

�"� �االجتماعي�ن �الفاعل�ن �لدى �النفسية �بالدوافع �الظا�رة �لر�ط �كمحاولة �النف��� �وح�� �و�اإلعالمي و�السيا���

  ا��راقة�".

�الس    ������� �التحليل �عن �املقار�ة��عيدا �معطيات �عن �و��عيدا � �غ���الشرعية �ال��رة �لظا�رة �و�النظري ط��

القانونية�ال���يحرك�ا�ال�اجس�األم���باألساس�،�سوف�نحاول�أن��سا�م����مالمسة�ا��و�ر�الب�يوي�للظا�رة�من�

  منظور�سوسيولو���يحركھ�ال�اجس�املعر���أوال�و�أخ��ا�.

  اإلش�الية:�-1

�ال��ر     �������� �اجتماعي�نارتبطت �كفاعل�ن �الشباب �بفئة �الشرعية �غ�� �االجتما��،��ة �ا��راك �عملية داخل

�ا��دود،� �وتجاوز �املغامرة �خوض ��� �جامحة �رغبة �من �ونا�عا �لتمو�لھ �التخطيط ��ستوجب �مشروعا وأصبحت

�مرتبطة�بصورة�النجاح�االجتما���واالرتقاء�الطبقي����ظروف�محلية�وإق ليمية�بخلفية�تمثالت�فردية�واجتماعية

وعاملية�،�ل�ا�عالقة�بجملة�من�العوامل�أبرز�ا�الرغبة����تحس�ن�املستوى�املادي�واالجتما���،�والبحث�عن�فرصة�

  أفضل�للشغل�وعن�منفذ�نحو�عالم�آخر�لتحقيق�اآلمال�واأل�داف�املستقبلية�امل�شودة.

  أما�عن�ال�ساؤالت�ال���ارتكزت�عل��ا�إش�الية�الدراسة�فقد�تمثلت�فيما�ي��:

�التحوالت� �ظل ��� �الشباب، �فئة �لدى �غ���الشرعية �ال��رة �ان�شار�ظا�رة �وراء �ال�امنة �األسباب ��� ما

  االقتصادية�واالجتماعية�العاملية�واملحلية�؟

  سوسيولو���؟�-وما����القراءات�السوسيولوجية�لرصد��ذه�الظا�رة�ع���املستوى�املاكرو�وامليكرو 

ة�؟�ف�ل�يقتصر�دوره�ع���عرض�املشا�د�املؤملة�واملأساو�ة�"�لقوارب�املوت�وأي�دور�لإلعالم����تق�����ذه�الظا�ر 

  "،�أم�أنھ��عد�عامل�تحف���للشباب�نحو�ال��رة�غ���الشرعية�؟
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  الفرضيات: -2

  و�كمحاولة�لتقديم�إجابات�مؤقتة�عن�ال�ساؤالت�املطروحة�تمت�صياغة�الفرض�ت�ن�التاليت�ن:

ي�كإفراز�ملش�ل�البطالة�وا�عدام�فرص�الشغل،��قد�عمق�دافعية�الشباب�إن�حالة�اإلحباط�النف����واالقتصاد�-

  غ���الشرعية. اتجاه�ال��رة�

إن�ال��رة�غ���الشرعية�يمكن�اعتبار�ا�كن�يجة�ألزمة�املواطنة����ظل�دولة�عاجزة�عن�توف����ل�ما�من�شأنھ�أن��-

  عنھ.�يجعل�املواطن�ي�ش�ث�بالبقاء����وطنھ�و�ال�ير����الع�ش����وطن�بديل

  املن��ية:�-3

�وفق����  ����� �مع�ن �ملن�� �اختيار�الباحث �فإن �واملوضوعية، �الذاتية �دوافعھ �السوسيولو�� �للبحث ��انت إذا

�املوضوع� �حول �قراءاتھ �للباحث، �املعر�� �الثقا�� �الت�و�ن �ف��ا �يتداخل �قناعات �ع�� �يتأسس �املحددة، ا��طوات

�ا �أجل �من �ذلك ��ل ،� �املعر�� �حسھ �وكذا �تم�املدروس �لذلك � �واأل�اديمية. �العلمية �قيم��ا �ل�ا �نتائج �إ�� لوصول

�طرق� �من �طر�قة �أنھ �ع�� �و�عرف �املوضوع �لطبيعة �مالئم �و��و�من�� ،� �الدراسة �خالل �الوصفي �املن�� توظيف

�"�تقنية�مباشرة� �ال�����: �نصف�املوج�ة �،�باالعتماد�ع���تقنية�املقابلة �عل���و�منظم التحليل�و�التفس����ش�ل

�نصف�موج�ة��سمح�بأخذ��ستع �بطر�قة مل�من�أجل�مساءلة�األفراد�سواء�بكيفية�منعزلة�أو�مساءلة�جماعات

.وقد�اشتمل�دليل�ا�ع���ثالثة�محاور،�املحور�األول�)1(�املعلومات���دف�التعرف�العميق�ع���األ��اص�املبحوث�ن�"

�غ���الشر - يتعلق�باملعطيات�السوسيو �للشباب�املقبل�ع���ال��رة �و�ثقافية عية�،�أما�املحور�الثا�ي�فيمثل�أسباب

دوافع�ال��رة�غ���الشرعية،�و�محور�ثالث�يرتبط��س��ورة�عملية�ال��رة�غ���الشرعية�واالس��اتيجيات�املرتبطة���ا،�

  و�ُيختم��سؤال�حول�تمثالت�الشباب�و�تصوراتھ�حول�مشروع�ال��رة�غ���الشرعية.

�انطالق�  ������� �أن�نقارب�الظا�رة �بمنطقة�الغزوات�حاولنا ا�من�تجر�ة�ميدانية،�تمت�بوالية�تلمسان�وتحديدا

�تمثلت�الدراسة�امليدانية����إجراء��2016كمجال�جغرا��،�من�بداية�ش�ر�ف��اير�إ����أواخر�ش�ر�ماي� كإطار�زم��.

سنة�،�ينحدرون�من�أصول��35 و�17مقابلة�نصف�موج�ة�مع�مجموعة�من�الشباب،�تراوحت�أعمار�م�ب�ن��20

ثقافية�متنوعة،إضافة�إ���االعتماد�ع���معطيات�و�يانات�تم�جمع�ا�-ر�ة�ور�فية�و�تم��ون�بخصائص�سوسيوحض

  من�مص��ة�شرطة�ا��دود�ملدينة�الغزوات.

��������  ���� �لكن �املح��، �بالطا�ع �وت�سم �نوعية ��انت �امليدان �من �جمع�ا �تم �ال�� �والنتائج �كيفية ��انت املقار�ة

فيات�املتعددة�والتداعيات�املختلفة،�ال���ترتبط�ب�ب���فئة�الشباب�ا��زائري���يار�ال��رة�املقابل��عكس�تلك�ا��ل

  غ���الشرعية،�كخطوة�لبناء�مشروع�حيا�ي�مستقب��.

 حاالت�الدراسة�:�قراء�سوسيولوجية: -4
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��األك���حيث�سنة���30و��20يت���أن�فئة��-أدناه–املرفق����جزء�املالحق��)01(من�خالل�ا��دول�رقم�  ��������

سنة�ف���األصغر�حيث�بلغت�� 35و�31مبحوث�ن�وأما�فئة��05سنة�ب��20مبحوث�و�تل��ا�فئة�أقل�من��13تقدر�ب�

�أك���لتحمل� �واستعدادا �بدنية �قوة �إ�� �يحتاج �غ���الشرعة �ال��رة �ع�� �املقبل �اعتبار�أن �يمكن �لذلك مبحوث�ن.

��ع��ض �قد �ال�� �الصعبة �الظروف �و�مواج�ة �التنقل �يمكن�مشقة �أخرى �ج�ة �من �التجر�ة، �ل�ذه �خوضھ �عند ھ

سنة��عت���حاسمة����حياة�الشاب�،�و���ف��ة�الطموح�االجتما���الواسع�حيث�يصبح��30و��20القول�أن�ما�ب�ن�

�لذلك� �نموذ�� �كفعل �غ���الشرعية �ال��رة �ت�ون �و�التا�� �حياتھ �ملشروع �مسار�مع�ن �تحديد �و�حاول أك���ن��ا،

ا��دول�أن�الرسوب�املدر����املبكر�موجود�ب�سبة�كب��ة�،�فمعظم�املبحوث�ن�لد��م�مستوى�.كما�نالحظ�من�خالل�

�.فالشاب�الذي�ي��ك� �غ���الشرعية ����اإلقبال�ع���ال��رة �دورا �التعلي�� دراسيا�متدنيا�مما�يو��،�أن�للمستوى

�ي �فإن�أفق�مستقبلھ�امل���واالجتما���قد�يصبح�مسدودا،�مما �عن�سبل�مقاعد�الدراسة�مبكرا دفعھ�إ���البحث

أخرى�ل��سم�من�خالل�ا�معالم�حياتھ�امل�نية�واالجتماعية�وت�ون�ال��رة�غ���الشرعية�مشروعا�لذلك.أما�عن�م�ان�

� �ب: �املدينة �ف�و�ينحصر��� �املبحوث�ن �أن��12إقامة �يو�� �ما �و�ذا ،� �الر�ف �من �فينحدرون �البقية �أما مبحوثا

�الشباب �إقبال ��� �دورا �املدي�� �يوفر�فرص��للفضاء �حيوي �مجال �املدينة �باعتبار�أن ،� �غ���الشرعية �ال��رة ع��

االحت�اك�والتفاعل�ب�ن�األفراد،�و�مكن�الشاب�من�ا��صول�ع���معلومات،�تتعلق�بمشروع�ال��رة�غ���الشرعية�

  قد�يتعذر�ا��صول�عل��ا�من�الر�ف.

  املفا�يم�األساسية�للدراسة:�-5

 ال��رة:�5-1

من�أ�م�العوامل�املؤثرة����النمو�الس�ا�ي،�و��عرف�بأ��ا�انتقال�الفرد�أو�ا��ماعة�من�م�ان�إ�����عد�ال��رة���������

آخر،��غرض�االستقرار����امل�ان�ا��ديد،�و�ُ�س�ث���من�ذلك�اإلقامة�املحددة�كما����حاالت�الرحالت�االستكشافية�

  و�العالج�و�السياحة...

  م�إ���نوع�ن:�ال��رة�الدائمة�و�ال��رة�املؤقتة.و�تنقسم�ال��رة�من�حيث�االستمرار�و�الدوا

��رة�موسمية�أو�دور�ة.�و�ذا�النوع��-��رة�داخلية�-أما�من�حيث�اتجا��ا�فيمكن�تقسيم�ا�إ���:��رة�دولية�������

  .)2(األخ���قد�يندرج�جزئيا�تحت�أحد�النوع�ن�السابق�ن�

  ال��رة�غ���الشرعية:�5-2

�مع������� ��� �غ���الشرعية �أخرى�ال��رة �بدولة �و�اإلقامة �و�البحر�ة، �ال��ية �ع���ا��دود �ال�سلل ��� �العام نا�ا

�غ���شرعية،�و�و�ما��عرف� ��عد�إ�� �قانونية�و�تتحول�فيما �أساس�ا �و�قد�ت�ون�ال��رة��� �غ���مشروعة. بطر�قة

�غ���الشرعية �باإلقامة �و��ع���االجتي. �ال��رة�السر�ة، ����مضمو��ا �غ���الشرعية از�غ���القانو�ي�وتتضمن�ال��رة

  ل��دود،�دخوال�أو�خروجا�من�ال��اب�الوط���للدولة.
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��عد��������� �اإلجرامية ���طور��ا �تبعا �الثالثة �املرتبة ��� �تصنف �إذ �عاملية، �ظا�رة �باتت �السر�ة �ال��رة وظا�رة

ولو������ميدان�التطور�التكن� املتاجرة�باملخدرات�واألس��ة،�و�قد�تفاقمت����ف��ة�ما��عد�ا��رب�الباردة��س�ب:

�النقل �ووسائل �ل��دود�-االتصال �ال�شة �العرقية�-املراقبة ��-ال��اعات �القسري. �املظا�ر�ا��ديدة�)3(ال��وح ��ذه .

دفعت�الناس�إ���البحث�عن�حياة�أفضل����بلدان�أجن�ية،�و�حفزت�أنواعا�مختلفة�من�ال��رة،�فظ�رت�تنظيمات�

عرف��شب�ات�ال��رة
ُ
السر�ة.�وتنقسم�ال��رة�السر�ة�أو�غ���الشرعية�من�الناحية��وعصابات�إجرامية�مختصة��

 القانونية�إ��:

  محاولة�اإلبحار�السري:�-أ

�عل��م�من� �خلسة�إ���الباخرة�من�أجل�القيام�بال��رة�السر�ة،�حيث�يتم�إلقاء�القبض و����سلل�األفراد

اخر�تتم�خالل�قدوم�ا�وذ�ا��ا�خاصة�طرف�فرقة�شرطة�ا��دود�عند�تفت�ش�البواخر�بامليناء.إن�عملية�تفت�ش�البو 

  قبل�إقالع�ا�ومغادر��ا�امليناء�نحو�بلد�آخر.

 اإلبحار�السري:�-ب

�� �الشباب �عل��ا �يوجد �ال�� �التل�س �حالة �و�� "� �ا��راق �م�ن�" �ع�� �و�م �عل��م �القبض �إلقاء �يتم حيث

الباخرة�ثم�يتم��سليم�م�لشرطة�الباخرة،�خالل�عملية�اإلبحار�(أي��عد�خروج�الباخرة�من�امليناء)�من�طرف�طاقم�

  حدود�امليناء�للتبليغ�ع��م.

 املعادون�(املطرودون):�-ت

�أو� �امليناء ��� �إما �املستقبل) �للبلد )� �األجن�ية �الشرطة �طرف �من �عل��م �القبض �ألقي �الذين �األ��اص �م

  �ة�ا��دود.خالل�مدة�اإلقامة�غ���الشرعية.�فيتم�طرد�م�وُ�عادون�إ���بلد�م�األص���و�سلمون�إ���شرط

� �رقم �تجسده��02(أنظر�ا��دول �والذي �السر�ة، �ال��رة �لظا�رة �القانو�ي �التص�يف �حول �فكرة �ألخذ �امل��ق) ��

  األنواع�الثالثة�السالفة�الذكر.

  الشباب:�5-3

���������
ً
�الك���أو�اتصاال �بالنظر�إ���حضور�ا �ال�سيج�املجتم���سواء "إن�الشباب�كفئة�عمر�ة�اجتماعية�بارزة���

قد�انت���ببعض�السوسيولوجي�ن������اية�السبعينات�إ����)4(�ش�اال��ا�املفتوحة�ع���عوائق�اإلدماج�و�الثقافة"بإ

� �ب�ن �ما �ي��اوح �للشباب �عمري �العمر�ة��25-15تحديد �الوج�ة �من �الشبابية �الظا�رة �مع �التعامل �أن �ذلك سنة،

  ات�عر�ضة�من�الشباب.ينطوي�ع���كث���من�الل�س�واالخ��ال�بل�أنھ�يؤدي�إ���إقصاء�فئ

و���ظل��ذه�االختالفات�ال�يمكن�أن�نجد��عر�فا�واحدا�للشباب،�ف�ناك�صعو�ات����إيجاد�تحديد�وا�����������

  م��ا�البيولو���والسي�ولو���واالجتما��.�لك�لعدة�أسباب:ذو�عود�.�)5(�ل�ذا�املف�وم
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 االتجاه�البيولو��:  

وجية�باعتبار�ا�محطة�عمر�ة�أو�طورا�من�أطوار�نمو�اإل�سان�و�الذي�فيھ��ذا�االتجاه�يؤكد�ا��تمية�البيول��������

سنة����و�ناك��25إ���15يكتمل�ن��ھ�العضوي�و�الف��يقي�و�كذلك�ن��ھ�العق���و�النف����الذي�يبدأ�من�سن�

 سنة.�30إ����13من�يحدده�من�سن�

 االتجاه�السيكولو��:  

تخضع�لنمو�بيولو���ونف����من�ج�ة�ولثقافة�املجتمع�من�ج�ة��يرى��ذا�االتجاه�أن�الشباب�حالة�عمر�ة���������

أخرى�،�بدءا�من�سن�البلوغ�وان��اء�بدخول�الفرد�إ���عالم�الراشدين�الكبار،��حيث��ت�ون�قد�اكتملت�عمليات�

ية�التطبيع�االجتما���ع���س��ورة�الت�شئة�االجتماعية.��ذا�التعر�ف�يحاول�الدمج�ب�ن�اش��اطات�العمر�ة�و�الثقاف

  املك�سبة�من�املجتمع"�الثابت�واملتغ��"

 االتجاه�االجتما��:  

��ناك��������� �أن �بمع�� �فقط. �بيولوجية �ظا�رة �و�ل�س �اجتماعية �حقيقة �"باعتباره �للشباب �االتجاه ينظر��ذا

مجموعة�من�السمات�و�ا��صائص�إذا�توفرت����فئة�من�الس�ان��انت��ذه�الفئة�شبابا�و�أ�م�ا�حب�االستطالع�

  .)6(امتالكھ�لدرجة�عالية�من�الديناميكية�و�ا��يو�ة�واملرونة"��-دائم�النقد�–روز�معالم�استقاللية�ال��صية�ب�–

فالشباب�إذن�يمثل�ف��ة�ت��دد�ف��ا�مشاعر�الغر�ة�و�القوة�املطلقة�جنبا�إ���جنب�فاألو����شتمل�ع���العزلة����������

لم�ال������و�العالم�االجتما���و���أك���كثافة����مرحلة�الشباب�و�الالواقعية�و�عدم�اال�ساق�و�ال��ابط�ب�ن�العا

ع��ا����أي�مرحلة�أخرى�من�مراحل�حياة�ال��ص،�و�الثانية����اإلحساس�با��ر�ة�املطلقة�للع�ش����عالم�لھ��ل�

�بقد
ً
ر��م�ع���اإلم�انيات؛�أو�القدرة�و�االقتدار�ع����غي����ل����ء�و�إنجاز�أي����ء.�و�بذلك�يصبحون�أك���إحساسا

�خلق�مجتمع�جديد�ال�جذور�لھ،�و�باختصار�تبدو�مشاعر�الغر�ة�و� �ل��ياة�أو�ع�� ��لية�إ���ش�ل�مختلف التحول

القدرة�املطلقة�ع���أ��ما�مرتبطتان�أشد�االرتباط،�حيث�يؤدي�نفس�اإلحساس�با��ر�ة�و�اإلم�انية�ال���ت�بع�من�

  لنوا���مباشرة�إ���اإلحساس�بالعزلة�و�الغر�ة�و�عدم�االنتماء.اإلحاطة�ب�ل�القيم�القديمة�و�القيود�و�األوامر�و�ا

  النتائج�العامة�للدراسة: -6

  أما�عن�النتائج�العامة�ال���تم�التوصل�إل��ا�من�خالل�الدراسة�فتمثلت�فيما�ي��:
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 ا��الة�� �فإن �الوقت �نفس ��� �مغادرتھ، �إ�� �الناس �يدفع �األص�� �املوطن ��� �املتد�ي �االقتصادي �الوضع إن

قتصادية�املزد�رة����املجتمع�املضيف،��ستقطب�امل�اجر�ن�إل��ا��س�ب�التقدم�و�التطور�الذي�حققتھ�اال

�تجاوز�وضعيتھ� �الضفة�األخرى،�قصد �الشباب�ا��زائري�يحلم�بال��رة�إ�� �عدة،�لذلك�أصبح ���مجاالت

�الصعبة �االقتصادية � .� "� �ع�� ��ساعد �ال �املع�شة �مستوى �وانخفاض �ان�شار�البطالة توف���املتطلبات�إن

�عن�مورد�رزق�ليحقق�غايتھ
ً
  )7(".�الضرور�ة�لإل�سان�وأسرتھ،�ول�ذا�يندفع�إ���ا��ارج�تفت�شا

�البطالة�و�ا�عدام�فرص�الشغل�أو�ممارسة��شاط�م���غ��� إّن�حالة�اإلحباط�النف����الناتجة�عن�مش�ل

غ���الشرعية��ش�ل�متواتر�حيث� �رة�مستقر�و�أجر�ز�يد�ال�يل����ل�ا��اجيات،��أدت�إ����عميق�دافعية�ال�

باتت�املقا���مأوى�للسماسرة�و�القناصة�للشباب�املغامر�ن�نحو��قوارب�املوت�أو�قوارب�النجاة.�وا���اما�

البطالة�و�الفقر����املجتمع�ا��زائري�دفعنا�للوقوع����فخ�اليأس�« مع�ما�سبق�ذكره�يصرح�أحد�املبحوث�ن:�

سنة،�بطال).�و����ذا�السياق�يذكر��19�:24املقابلة�رقم�».(ل��رة�نحو�ا��ارجو�أوجد�الرغبة����التغي���و�ا

(Febren Sijastide) إن�ال��رة��ش�ل�نوعا�من�االس�ثمار����رأس�املال�ال�شري�بقدر�«سيجاس�يد:� في��ين

  .)8(�».ما�تقت�يھ�من�اس��داف��عض�الت�اليف�ل��صول�ع���مقابل�أع��

� ر�د�الذ�اب�ماذا�تر�دون���أن�أفعل�����ذا�البلد؟�أن�أ�ون�مستغال�مثل�أ« و�ضيف�مبحوث�آخر�ما�ي��:

�أتكفل� �وكيف �سأع�ش؟ �كيف �قليل. �مبلغ �مقابل ��لھ �األسبوع �أعمل �فال��؟ �عامل �نجار، مي�اني�ي،

  سنة،�بطال). 22 :�17،�(املقابلة�رقم�»�عائل��؟��ذا�وا������ذ����يجب�أن�أذ�ب

 يجد�لنفسھ�منفذا�لل�روب�من�الواقع�املتأزم�الذي�يحياه،�فيجده�����الشاب�ا��زائري�"ا��راق"�يحاول�أن

ال��رة�غ���الشرعية،�ألنھ�يصبح�متورطا����ظروف�وجوده�االجتما��،����مأ�لھ�ومل�سھ�ومسكنھ�ومشار�ع�

�نفسھ� �الشاب ��ذا �يجد �إذ �نقمة، �تصبح ��عمة �ا��ياة �ت�ون �أن �فبدال�من �ورطة، �تصبح �فا��ياة حياتھ،

�خو  �ع�� �املوت.مرغما �ع���قوارب �املغامرة ��س�ب��ض �غ���الشرعية، �ال��رة �ع�� �إقبالھ �ي��ر والشاب

�الوضعية� �من �للتخفيف �الوحيد �ا��ل �أ��ا �و�يرى �األسرة �م��ا ��عا�ي �ال�� �املأساو�ة �االجتماعية الوضعية

« ن�بقولھ:األسر�ة�الصعبة،�ف�و��عت���نفسھ�مسؤوال�ع��ا�ومستعدا�للت��ية�،�و�ذا�ما�أكده�أحد�املبحوث�

أر�د�أن�أع�ش����ال�ناء�مع�أسر�ي�وعندما�أتزوج�يجب�أن�أجد��ل����ء�متوفرا�من�مأ�ل�ومشرب�ومل�س�

  سنة،�تاجر). 13�:27(املقابلة�رقم�»  لكذ...�سوف�أض���من�أجل�تحقيق�

 اآلفاق� �وا�سداد �الواقع �املّر�من �ا��انب ��� �الفرد �وانخراط �املجتمع �داخل �االجتما�� �الرابط �ضعف �إن

�إ��� �إال�بالوصول �يتأ�ى �لن �خالصھ �أن �و�ؤمن �بل �خالصھ �عن �و�بحث �واقعھ �بتجاوز �يحلم �يجعلھ أمامھ،

�ا��الص �محطة �باعتباره �اآلخر �للعالم ع
ّ
�التطل �و�ذا �الثمن. ��ان �م�ما �األخرى �شعر� يجعلھ الضفة

���أجمعت�ع���أن��و�اتية�وعالئقية����آن�معا،�إن��ذه�الفكرة�تؤكد�ا��عض�تصر�حات�املبحوث�ن�ال  بأزمة

العالقات�االجتماعية�داخل�املجتمع،�أصبحت�عالقات�براغماتية�تقوم�ع���أساس�املادة�،�األمر�الذي�دفع�
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� �مجتمعھ ��� �السائدة �األوضاع �عن �الر��� �و�عدم �اإلحباط �من �حالة ��� �ليع�ش �ا��زائري �يقول�بالشاب .

ما�بقي�ال�صاحب�وال�صديق�صاحبك��و������ذه�البالد�أصبح��ل�واحد�يفكر����نفسھ«  أحد�املبحوث�ن:

:�02(املقابلة�رقم�» جيبك�املقياس�الوحيد�الذي�ُيقيم�بھ�اإل�سان��و�املال�والذي�ال�يملك�املال�ال�قيمة�لھ

�أجرة). 35 �سيارة �سائق �سلبية��سنة، �ظوا�ر �بروز �صاحبھ �العالقات، ��� �االجتما�� �التحول ��ذا إن

�و  �الرشوة،املحسو�ية...ا��، �أجل��ال��م�ش، �من �غ���الشرعية �خيار�ال��رة �لتب�� �محفزة �عوامل ��ل�ا ��

  مستقبل�أفضل.���

 ل�القواعد�واستعدادات�الفعل����اتجاه�مع�ن،�مما�يفرز�
ّ
إن�مف�وم�املمارسة�حسب�بيار�بورديو�يجسد�تمث

�مع� �اجتما�� �أصل �إ�� �ي�ت�� �الذي �فالشاب �الفرد، �إل��ا �ي�ت�� �لثقافة �مم��ة �أف�ارا �تجسد ن�ممارسات

�نفس� �إ�� �ي�تمون �الذين �األقران �جماعة �ا��ماعة، �روح �من �يقت�س ،� �مع�ن"ال��" �وسط �داخل و�ع�ش

ي�بّ���قيم�تجعلھ�غ���مستقر،�  الطبقة�االجتماعية�و�ع�شون�نفس�الظروف�املتماثلة�و�ع�شون�وضعا�م�نيا

مستقلة�عن�األسرة،��ا��ماعة�وت�سرب�لديھ�روح�املغامرة�ع���اتفاقية�ال��/�املق���وخلق�عالقات�فرعية

  .� ورسم�معالم�واقع�مستقب���مغاير�ملا��و�سائد،�ُ�ع���عنھ�ب�لمة�"مشروع�جماعة�الرفاق"

 الفعل�� �ش�ل �طغيان ر���
ّ
�وأث �الشباب �لدى �النف��� �التوازن �ا�عدام �حالة ��ّ�ع �املواطنة �مف�وم �تراجع إن

إن�ال��رة�روح�ا��ماعة�"،�لذلك�ف�الالشر������ممارسة��ؤالء�امل�اجر�ن،�الذين�تر�ط�م�روح�الصداقة�"

غ���الشرعية�يمكن�اعتبار�ا�ن�يجة�ألزمة�املواطنة��عكس���ز�الدولة����أن�توفر�ما�يجعل�املواطن�ي�ش�ت�

بالبقاء����وطنھ�وتدفع�بھ�إ���البحث�عن�وطن�بديل�إما��ش�ل�مؤقت�أو��ش�ل�دائم.�وترتبط��ذه�األزمة�

باالنتماء�ل�و�ة�جماعية�تمنحھ�ما�يحتاجھ�من�اع��اف�واح��ام.��بفكرة�الوطن�الذي�يوفر�للفرد�اإلحساس

إن�من�ب�ن�ا��قوق�األساسية�ال���تضمن�للمواطن�الع�ش�الكر�م�واألمان،��و�استفادتھ�من�سكن�يأو�ھ�

�بقولھ: �املبحوث�ن �أحد �ع���عنھ �إال�كما �الوضع �ي�ون �وإال�فلن �عائلتھ �االبتدائية�«  مع �املدرسة ��� �علمنا

قول:�وط���وط���فيھ�سك��.�فكيف�أبقى����وطن�ال�يوفر����سكنا؟�ح���ولو��ان�عبارة�عن�غرفة�محفوظة�ت

  سنة،�عامل�يومي). 15�:31(املقابلة�رقم�» ومطبخ

 موقف�عق���واتجاه�ذ�����
ً
إن�ال��رة�كظا�رة�ل�ست�مجرد�نقلة�جسدية�من�موطن�إ���آخر،�وإنما����أيضا

��الدور�الكب���الذي�تلعبھ�وسائل�اإلعالم�واالتصال�ا��ما���ي،�إ�وتوجھ�نف����من�ال��ص�ذاتھ،�إضافة�

� �فال�يقتصر�دور�ا �املرا�ق�ن، �م��م �وخاصة �الشباب �فئة �لدى �الطموحات ��شكيل �تصو�ر� �� �ع�� فقط

املشا�د�املأساو�ة�لقوارب�املوت�ال���تحمل�شبابنا،�بل�تتحمل�مسؤولية��عميق�ان�شار�ظا�رة�ال��رة�غ���

�خال �من �الثقافةالشرعية، �عوملة ��� �إس�ام�ا �الصورة��ل �ع�� �و�عظيم�ا، �اآلخر" "� �لصورة وت��يم�ا

  �والتقنيات�ا��ديثة�للثورة�التكنولوجية�ال�ائلة.

 من�� �فتاوى �صدرت �فقد �التحر�م، �منطلق �من �غ���الشرعية �ال��رة �ظا�رة ��عا�� �أصبح �الدي�� ا��طاب

� �السلوك ��ذا �ع�� �اإلقدام �تحرم �وغ���رسمية �رسمية �املرجعية�ج�ات �إ�� �اس�نادا �باملخاطر، املحفوف

  اإلسالمية�ال���تن���عن�إلقاء�النفس�إ���ال��لكة،�بل�وتجعلھ�من�أك���الكبائر.
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  :خاتـمة

إن�ظا�رة�ال��رة�غ���الشرعية�داخل�املجتمع�ا��زائري�عموما،�وع���مستوى�والية�تلمسان��ش�ل�خاص�    ��������

�تفرض�ع���الباحث�حسا�تظل�حقيقة�سوسيولوجية�بارزة�وواقع�ا جتما���ال�يمكن�تجا�لھ�أو�القفز�عليھ،�إ��ا

�والتداعيات� �أنتج��ا �ال�� �املتعددة �والعوامل �وخلفيا��ا �أ�عاد�ا �بجميع �محيطا �شامال �اجتماعيا �ووعيا معرفيا

 سوسيولو��.�-املختلفة�ال���تفرز�ا�وال���تطال�املجتمع�ع���املستوى�امليكرو�واملاكرو 

�القانونية��ومن�    ������� �اإلجراءات �أن �كما �ومتباينة، �متعددة �غ���الشرعية �ال��رة �محددات �فإن �املنطلق �ذا

والردعية�ال�يمكن�أن�ت�ون�فاعلة�إال�إذا�واكب��ا�إجراءات�مصاحبة�للتأث���ع���العوامل�ال���أنتج��ا����إطار�مقار�ة�

�تضع����ا��سبان�مختلف�األ�عاد�االجتماعية�والسياسية�وا �ي��ص�العالم�شاملة، �السياق ��ذا القتصادية،�و��

إش�الية�ال��رة��ش�ل�عام�بقولھ�"إما�أن�ترحل�ال��وات�حيث� Alfred Sauvy الديمغرا���الفر�����ألفر�د�صو��

 .)9(�."يوجد�ال�شر�وإما�أن�يرحل�ال�شر�حيث�توجد�ال��وات

يواجھ�خيار�ال��رة�غ���الشرعية�ب�ن�نوع�ن�وختاما�البد�من�الوقوف�عند�حقيقة�معينة:�أن�الشاب�امل�اجر����������

�نبقى� �نموت�قليال�،�وأن ��غادر�معناه�أن �"أن �ادموند��ارو�ور"�قائال�: �كما�يصف�ما�الشاعر�الفر����" من�املوت،
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�ملحق

  يمثل الخصائص السوسيوثقافية للمقبلين على الهجرة غير الشرعية 01جدول رقم

 المبحوثين السن  المستوى الدراسي المهنة مكان اإلقامة

�المبحوث  سنة26 التاسعة متوسط عامل يومي حضري

سنة التاسعة متوسط سائق سيارة أجرة ريحض �المبحوث

سنة السادسة ابتدائي ميكانيكي حضري �المبحوث

سنة الخامسة ابتدائي بطال ريفي �المبحوث

سنة السادسة ابتدائي عامل يومي ريفي �المبحوث

سنة الخامسة ابتدائي نجار حضري �المبحوث

عة أساسيالساب عامل يومي حضري سنة  �المبحوث

سنة السابعة أساسي عامل يومي ريفي �المبحوث

سنة الثانية ثانوي نجار ريفي �المبحوث

سنة الثامنة أساسي عامل يومي حضري �المبحوث

سنة الثانية ابتدائي خضار ريفي �المبحوث

سنة الخامسة ابتدائي خضار حضري �المبحوث

سنة السابعة أساسي تاجر ريفي �المبحوث

سنة الثانية ابتدائي بطال حضري �المبحوث

سنة السادسة ابتدائي عامل يومي حضري �المبحوث

سنة السابعة أساسي عامل يومي حضري �المبحوث

سنة األولى ثانوي بطال حضري �المبحوث

سنة الخامسة ابتدائي ميكانيكي ريفي �مبحوثال

سنة الثانية ابتدائي بطال حضري �المبحوث

سنة السادسة ابتدائي بطال حضري �المبحوث

  

  

  

  

  



  0367 - 2353 رت  د :               

 2602-5507رت  د إ:               
 أفاق فكرية  

 

236 
 

  لدائرة الغزوات  شرطة الحدود اإلحصائيات التي تم جمعها من مصلحة يمثل���02جدول رقم

  محاولة اإلبحار السري

  اإلبحار السري

  المعادون أو المطرودون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


