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م��ص تنفيذي

مناصــرة  �ــ�  واإلجتماعيــة  اإلقتصاديــة  ل��قــوق  التو���ــ�  للمنتــدى  البحثيــة  ا��يــارات  ضمــن  البحــث  هــذا  ينــدرج 
القضايــا املتعلقــة بال��ــرة عمومــا وال��ــرة غ�ــ� النظاميــة �شــ�ل خــاص، وال�ــ� صــارت تأخــذ �ــ� الســنوات األخ�ــ�ة 
الشــبان  مــن  بالعديــد  تدفــع  ال�ــ�  األســباب  وتتعــدد  ف��ــا،  املنخرط�ــن  الشــبان  عــدد  تزايــد  بفعــل  تصاعديــا  منحــا 
التو�ســي�ن لتب�ــ� خيــار ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة لتحقيــق أحالمهــم، حيــث تتداخــل األســباب اإلقتصاديــة مــع األســباب 
الذاتيــة والنفســية. لكــن باملقابــل، تظهــر سياســات املتوخــاة ســواء ع�ــ� املســتوى الوط�ــ� أو ع�ــ� مســتوى اإلتحــاد 
األرو�ــي بوصفهــا سياســات عقابيــة ذات طبيعــة أمنيــة �عمــل ع�ــ� وضــع مز�ــد مــن ا��ــدود أمــام ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة، 
�ــ� تجــاوز سلســلة  تبــدو و�أ��ــا سلســلة مــن ا��ــدود املتتا�عــة والنجــاح  ع�ــ� نحــو أصبحــت ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة 
ا��ــدود املاديــة والرمز�ةولعــل ال��حيــل هــو أحــد أهــم اآلليــات العقابيــة ال�ــ� يتوخاهــا اإلتحــاد األورو�ــي منــذ ســنوات 
�ــ� إطــار التض�يــق ع�ــ� حركــة ال��ــرة مــن جنــوب املتوســط إ�ــ� أورو�ــا. �ــ� هــذا اإلطــار ينــدرج هــذا البحــث الكيفــي حــول 
املرحل�ــن ال�ــ� تــم إنجــازه �ــ� �ل مــن صفاقــس وقلي�يةوالرديفوتو�ــس العاصمــة حيــث تــم إجــراء ثالث�ــن مقابلــة شــبھ 
النظاميــة  غ�ــ�  ال��ــرة  مســار  فهــم  أجــل  مــن  وذلــك  ســنة   30 و   20 ب�ــن  أعمارهــم  ت�ــ�اوح  شــبان  مــع  موجهــة 
كتجر�ــة إجتماعيــة وذاتيــة �ــ� اآلن ذاتــھ مــن حيــث األســباب املتعلقــة ��ــا وذلــك مــن وجهــة نظــر الفاعل�ــن أنفســهم، 
ســواءا  التو���ــ�  العمومــي  الفضــاء  �ــ�  مســموعة  غ�ــ�  نظــر  وجهــة  و�ــ�  نظرهــم،  وجهــة  إعطــاء  لهــم  تركنــا  والذيــن 
السيا��ــ� أو اإلعالمــي. لكــن مــا �عن�نــا �ــ� هــذا البحــث هــو تجر�ــة ال��حيــل القســري مــن األرا��ــ� اإليطاليــة، وذلــك 
مثلمــا يرو��ــا و�تمثلهــا الشــبان املرحلــون أنفســهم و�ــ� تجر�ــة تبــدو قاســية حســب رؤ���ــم ا��اصــة أل��ــا �ع�ــ� عــن 
يرو��ــا  ال�ــ�  القصــة  بمثابــة  ال��حيــل  تجر�ــة  تظهــر  باملقابــل  ولكــن  الفرديــة  وأحالمهــم  ال��ــروي  مشــروعهم  فشــل 
املرحلــون وال�ــ� �عطــي مع�ــ� لوجودهــم ال�ــ���� أل��ــم �ــ� الغالــب �انــوا بــال قصــص. مــن ناحيــة أخــرى تبــدو تجر�ــة 
ال��حيــل لهــا اســت�باعات نفســية، و�قتصاديــة ع�ــ� املرحل�ــن و�شــ�ل خــاص ع�ــ� الشــبان الذيــن قضــوا مــدة طو�لــة �ــ� 
أورو�ــا حيــث �شــعرون أنــھ قــد وقــع ان��اعهــم قســر�ا مــن ب�ئــة �عــودوا عل��ــا لهــذا ينكفئــون ع�ــ� أنفســهم و�ع�شــون 
ضغــط نف��ــ� وتوتردائــم. أمــا مــن الناحيــة اإلقتصاديــة �ع�ــش جــل املرحل�ــن تحــت وطــأة ظــروف إقتصاديــة قاســية، 
حيــت ال يقــدر جلهــم ع�ــ� تحقيــق اإلندمــاج اإلقتصــادي وهــو مــا يجعلهــم يفكــرون �ــ� معــاودة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة 
وهــو مــا �ع�ــ� أن ال��حيــل بوصفــھ سياســة أمنيــة بحتــة يتحــول �شــ�ل أو بآخــر مــن آليــة للتقليــص مــن عــدد املهاجر�ــن 
إ�ــ� عامــل دافــع لهــا وهــو مــا يمكــن إدراجــھ فيمــا �ســ�� باآلثــار الالمتوقعــة لعمليــة ال��حيــل وهــذا مــا يف�ــ�ض، مــن هــذا 

الناحية، إعادة رسم سياسة جديدة لل��رة ب�ن تو�س واإلتحاد األورو�ي.        



 This research is part of the research topics of the Tunisian Forum for Economic and Social
 rights regarding immigration in general and speci�cally illegal immigration, a phenomenon
 in tremendous growth among youth. Many reasons push Tunisian Youth to immigrate
 illegally to pursue happiness. Economic reasons coupled with personal and psychological
 reasons drive youth to opt for such decisions. However, the punishment approach adopted
 by the national authorities and the authorities at the European Union seeks to repress such
 phenomenons. Such This approach has made illegal immigration a series of material

 obstacles and symbolic impediments that need to be overcame by youth. Deportation is
 one of the punishment instruments  tools used by the European Union for years as a way to
 limit the immigration movement from the South Mediterranean countries to Europe. In this
 context, this qualitative research was carried out in Sfax, Kelibia Redeyef, and Tunis. Thirty
 interviews with youth aged between 20 and 30 were conducted in an attempt to perceive
 the phenomenon of illegal immigration as a social and personal experience and its reasons
 as explained by youth themselves who expressed their views, a view that is neglected by
 Tunisian public political authorities and media. However, this research focuses mainly on
 deportation from the Italian territories as perceived by deported youth themselves, an

 experience that they deem tough as it re�ects their failure to ful�ll their personal dreams.
 The deportation experience sounds like a story they recite and that adds value to their
 personality, as they were actually people with no story to tell. The deportation experience
 in�uences the deported psychologically and economically, namely, those who have lived
 longer periods in Europe and who feel that they were forcibly expelled from a place they are
 familiar with pushing them to isolation, stress and permanent depression. At the economic
 level, the deported person lives in miserable economic conditions, they are unable to

 integrate economically, driving them to rethink about immigrating again. Thus deportation
 is a security measure and a political approach that is transferred from an instrument of

 punishment into an incentive factor driving youth to rethink about immigrating again.
 Deportation has as a consequence, adverse impacts and a new approach to illegal

Executive summary

immigration shall be adopted between Tunisia and the European Union.



إش�الية البحث: 
ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ل�ســت مجــرد ظاهــرة يتــم إدراكهــا وفهمهــا مــن خــالل مالمحهــا املورفولوجيةفقــط، واملتعلقــة 
�عــدد الذيــن �ع�ــ�ون ا��ــدود بطر�قــة غ�ــ� نظاميــة، وفــق ال�ســميات املتعــددة للســلطات الرســمية، بــل ال بــد مــن 
الذيــن يمتل�ــون و�ضفــون مع�ــ� لتجر�ــة  أنفســهم،  الفاعل�ــن  الذاتية،وتمثــالت  التجــارب  مــن زاو�ــة  أيضــا  مقار���ــا 
ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة. وال�ــ� بقــدر مــا تبــدو تجر�ــة جماعيــة و�جتماعيــة أساســا إال أ��ــا ع�ــ� نحــو مــا، تجر�ــة ذاتيــة 
و�ــ�صية، بــل وعاطفيــة أحيانــا أخــرى. هــذا مــا تب�نــھ املقابــالت ال�ــ� أجر�ناهــا، األمــر الــذي �ع�ــ� أن فهــم أي أعمــق 
وتمثال��ــم،  الفاعل�ــن  بخطابــات  املتعلقــة  الذاتيــة  املســتو�ات  إدراج  ضــرورة،  يقت��ــ�،  النظاميــة  غ�ــ�  لل��ــرة 
وتصورا��ــم لفهــم '' الدوافــع " ال�ــ� تجعــل جــزء مــن الشــباب التو���ــ� ينخــرط �ــ� مســار ��ــروي غ�ــ� نظامــي، قــد 
ي�ت�ــ� "بالنجــاح" مثلمــا قــد ي�ت�ــ� '' بالفشــل" و ي�ــون املســار حي��ــا "عــود ع�ــ� بــدء. يتطابــق هــذا األمــر مــع املهاجر�ــن 
غ�ــ� النظامي�ــن الذيــن عاشــوا تجر�ــة ال��حيــل القســري مــن األرا��ــ� اإليطاليــة، �عــد أن خاضــوا تجر�ــة "ا��رقــة" ،و 
هذامبحــث هــذه الدراســة، دون أن يحققــوا أهدافهــم و أحالمهــم ال�ــ� حركــت ف��ــم الرغبــة �ــ� املغــادرة. و �ــ� رغبــة و 
عاطفــة لهــا جــذور إجتماعيــة و اقتصاديــة، و املغــادرة �ع�ــ� لــدى الشــبان الذيــن تحدثنــا إل��ــم '' الرغبــة �ــ� تحقيــق 
القطيعــة " مــع واقــع �ع�شــونھ بوصفــھ ''غ�ــ� محتمــل" و �شــعرهم دائمــا أ��ــم �ــ� وضعيــة " إخفــاء إجتما�ــ�" ، ع�ــ� 
نحــو تتحــول ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ل�ــس فقــط كخيــار لتحقيــق ا��ــالص الفــردي و لكــن أيضــا كم��ــأ مــن أجــل 
ا��ــروج مــن وضعيــة اإلخفــاء تلــك، بمــا �ع�ــ� أن هنــاك رغبــة لتحقيــق للــذات ســواء ع�ــ� مســتوى خــوض التجر�ــة �ــ� 
ذا��ــا، أو �ــ� ع�ــ� مســتوى تحســ�ن الوضــع االقتصــادي، وذلــك ضمــن ســياق �عطلــت فيــھ مســارات ا��ــراك اإلجتما�ــ� 
االعتيــادي ال�ــ� �انــت تضم��ــا املؤسســات التقليديــة، و املتمثلــة أساســا �ــ� املدرســة، و بالتا�ــ� فالشــباب �ــ� تو�ــس، 
بمختلــف تنوعاتــھ، صــار �ع�ــش حالــة مــن الالمعيار�ــة الناتجــة عــن تراجــع الضمانــات املتعلقــة باملســتقبل، فثمــة 
حالــة مــن الاليق�ــن و هــو اليق�ــن يف�ــ�ض " املغامــرة" ع�ــ� نحــو يجعــل مــن "ا��رقــة" ســلوك محفــوف با��اطر.ولكــن 
الرغبــة �ــ� ال��ــرة الســر�ة ال تحركهــا فقــط دافعيــة املغامرةوا��اطــرة، بــل �ــ� مشــروع عقال�ــي يتــم التخطيــط لــھ 
ونجاحــھ إنمايرتبــط بمــدى انخــراط الفاعل�ــن �ــ� شــبكة مــن العالقات،و�ــ� شــب�ات ت�شــ�ل �ــ� الغالــب �ــ� " الهامــش" 
و '' مــن تحــت"، أي أ��ــا منفلتــة مــن رقابــة املؤسســات التقليديــة، فجــل الشــبان الذيــن تحدثنــا إل��ــم شــ�لوا تمثال��ــم 
ورغبا��موتصورا��ــم عــن ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة �ــ� " جماعــات الرفــاق" و��"جماعــات هو�ــة" لهــا إ�غــراس مجا�ــ� 
خاصــة �ــ� األحيــاء الشــعبية ال�ــ� ينحــدر م��ــا أغلــب الذيــن خاضــوا تجر�ــة ا��رقــة. " فا��ــارق" هــو " إبــن ا��ومــة" �ــ� 
قــد  �ان  مــا  إذا  الغر�ــة"،   " �ــ�  هنــاك  أو  الرحلــة  خــالل  ســواءا  بــھ  و�ســتعان  عليــھ  �عــول  الذيقــد  ال��اية،وهــو 

سبقون��في ''

اقتنــاص فرصــة النجــاح". تجر�ــة ا��رقــة ل�ســت فعــال فرديــا، إ��ــا فعــل جما�ــ� بامتيازوهــو فعــل جما�ــ� مــن ناحيــة 
�ونــھ ي�يــح إعــادة تركيــب الروابــط اإلجتماعيــة ضمــن أطــر الشــ�لية، �ــ� ظــل تــآ�ل التضامنــات التقليديــة ال�ــ� ارتبطــت 
بالعائلة،واملدرســةوالدولة. فالتحــول النو�ــ� الــذي �عرفــھ ا��تمــع التو���ــ�، يتمثــل أساســا �ــ� االنخــراط �ــ� ص�ــ�ورة 
'' ��ــاوي املؤسســات" وال�ــ� �ع�ــ� فيــم �عنيــھ أن املؤسســات املانحــة للمع�ــ� والضامنــة ل��ــد األد�ــى مــن اإلندمــاج 
اإلجتما�ــ� قــد تآ�لــت، أي أن مــا�ان �عهــد باألمــس للمؤسســات صــار اليــوم �عهــد للفــرد، ع�ــ� نحــو بــات الشــعور الــذي 
�ع�ــ�ي األفــراد، و�شــ�ل خــاص الفئــات الشــبابية الهشــة، يتمثــل أساســا �ــ� �و��ــم م��وك�ــن قــد أصبحــوا م��وك�ــن 
��ســا��م، وأن عل��ــم أن يدبــروا أمرهــم بأمرهــم. �ــ� هــذا الصــدد، �غــدو االنخــراط �ــ� تجر�ــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة 

فعل " لتدب�� الذات" و�عو�ل ع�� الذات خارج األطر الرسمية و�غض النظر عن �و��ا '' سلوك محفوف   
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با��اطــر"، ف�ــ� تجر�ــة لهــا داللــة ومانحــة للمع�ــ� بال�ســبة للشــبان الذيــن أجر�نــا معهــم ح�ــ� �ــ� ظــل " الفشــل" و " 
عدم تحقيق املشروع ال��روي" الذي ''ي�ت��" من خالل عملية " ال��حيل القسري".

الدراســات  غالبيــة  ع��ا،ولكــن  منفصــل  ول�ــس  النظاميــة  غ�ــ�  ال��ــرة  تجر�ــة  مــن  جــزء  هــو  مــن  ال��حيــل 
السوســيولوجية ال�ــ� تناولــت ظاهــر ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة �ــ� تو�ــس، اهملــت ا��ديــث عــن تجر�ــة ال��حيــل القســري 
والعــودة ع�ــ� بــدء مثلمــا �ع�شــها املهاجــرون غ�ــ� النظاميــون املرحلــون، حيــث ركــزت أساســا ع�ــ� �عدينأساســ�ن:البعد 
�ــ� ظاهــرة ال��ــرة غ�ــ�  األول وهــو جانــب ب�يــوي يتعلــق أساســا باألســباب والعوامــل ال�ــ� تفســر انخــراط الشــباب 
النظاميــة. أمــا البعــد الثا�ــي فركــز ع�ــ� املراحــل املتتاليــة لل��ــرة غ�ــ� النظاميــة مــن ��ظــة بداي��ــا إ�ــ� ��ظــة تحققهــا. 
لكــن مــا أهملتــھ غالبيــة الدراســات املتوفــرة هــو " تجر�ــة ال��حيــل التقســري" مــن أرو�ا،كمــا �ع�شــها الذيــن وصلــوا إ�ــ� 
أرو�ــا عــن طر�ــق " ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة"، و �ــ� تجر�ــة تمثــل  �ــ� ا��قيقــة مدخــال ملز�ــد فهــم التعاطــي السيا��ــ� لــدول 
اإلتحــاد األرو�ــي مــع ظاهــرة  ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة مــن خــالل اإلدارة األمنيــة، و ال�ــ� �شــ�ل ال��حيــل القســري أحــد 
�عرفهــم  مثلمــا  النظاميــون  غ�ــ�  املهاجــرون  أن  ذلــك  ا��ــدود،  مراقبــة  و  التصــرف  إطــار  �ــ�  تنــدرج  �ــ�  و  نتائجهــا، 
األدبيــات الكالســيكية لعلــم اإلجتمــاع ال��ــرة هــم هــؤالء " الغر�ــاء املوجــودون ع�ــ� ارض ال��ــرة دون أن يمتل�ــوا " 
ا��ــق �ــ� الز�ــارة" أو " "ا��ــق �ــ� اإلقامة"و�ــ� م�ونــات مــا يطلــق �ســميھ ا��ــس املشــ��ك بال��ــرة الســر�ة"  ممــا �ع�ــ� 
أن الوجــود �شــ�ل غ�ــ� قانو�ــي  داخــل "ا��ــدود الوطنيــة" بمــا هــو حــدود ســيادية �شــرع ال��حيــل كممارســة أمنيــة، و 
كحــق ســيادي بال�ســبة للــدول املســتقبلة �ــ� طــرد " غ�ــ� املرغــوب ف��ــم" مــن حدودهــا الســيادية.و�� نفــس املمارســة 
العقابيــة ال�ــ� تمارســها ح�وماتــدول اإلنطــالق، تو�ــس �ــ� ســياق هــذا البحــث، تحــت مســ�� قانو�ــي يتمثــل �ــ� " تجــاوز 
ا��ــدود خلســة" فا��ــدود ��ــذا املع�ــ� �ــ� رهــان سيا��ــ� وأم�ــ� لهــذا يتــم �شــديد الرقابــة مــن جهــة االنطالقوالوصــول. 
وذلــك مــن أجــل اإلدارة و ا��ــد مــن تدفقــات املهاجر�ــن غ�ــ� النظامي�ــن و لكــن باملقابــل فا��ــدود ''جعلــت لتخ��ق''كمــا 
 Qu’est ce qu’est ce  ?  " املعنــون  كتابــھ  �ــ�  بيــك"  إلر�ــش   " األملا�ــي  اإلجتمــاع  عالــم  يو�ــ� 
que le cosmopolitisme " الصادر سنة 2006 حيث �عت�� أن'' املهاجرون الّسّر�ون هم فنانو ا��دود حيث يجسدون 

 " يجــب  ا��ــدود  أن  بيــك  �عت�ــ�   . املتناقضــة"  القانونيــة  األنظمــة  والدولو��ــن  األمــم  ب�ــن  ا��ــدود  وخلــط  �شــو�ش 
االلتفــاف عل��ــا و�ستعمالهاو�شــكيلهاوعبورها" ومــن �ع��و��ــا " مــن املمكــن أن يتع�ــ�وا وهــم يبحثــون عــن تواز��ــم" 
بمع�ــ� آخــر ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة، �غــدو عمليــة إعــادة تركيــب ل��ــدود قــد ت�ت�ــ� بالفشــل، والتع�ــ� وفــق العبــارة 
بالغــة الداللــة ال�ــ� إســتعملها '' إلر�ــش بــك". مــن هــذا املنطلــق ســنقارب تجر�ــة ال��حيــل القســري للمهاجر�ــن غ�ــ� 
النظامي�ــن الذيــن ع�ــ�وا "ا��ــدود الســيادية لتو�ــس و�يطاليــا" بطر�قــة غ�ــ� نظاميــة وخــارج املنظومــات الرســمية مــن 
الســلطات  ��ــا  تديــر  ال�ــ�  الكيفيــة  جهــة،  مــن  نفهــم  ح�ــ�  وذلــك  أنفســهم.  املرحلــون  �ع�شــها  كمــا  ا��ــدود،  زاو�ــة 
اإليطاليــة تدفقــات املهاجر�ــن غ�ــ� النظامي�ن.مــن ناحيــة أخــرى، ســنعمل ع�ــ� فهــم كيفيــة �عامــل الدولــة التو�ســيةمع 
مــا يمكــن أن �ســميھ '' ب��ــرة العودة"،وال�ــ� تتــم �ــ� ســياق هــذا البحــث بصفــة قســر�ة، فال��حيــل هــو �شــ�ل أو بآخــر 
نــوع مــن ال��ــرة �ــ� إتجــاه بلــد األصــل ولكــن بصفــة قســر�ة وغ�ــ� إراديــة. ولكــن البحــث يركــز أك�ــ�، مــن زاو�ــة تفهميــة، 
ع�ــ� إســت�بعات ال��حيــل القســري مــن إيطاليــا نحــو تو�ــس ع�ــ� الشــبان املرحل�ــن �ــ� مســتوى مســارا��م ا��ياتية،و�ــ� 
تجر�ــة  تحــول  ومــدى  ال��حيــل  �عــد  االقتصــادي  بوضعهــم  يتعلــق  فيــم  الفردية.وأيضــا  هو�ا��ــم  صياغــة  مســتوى 
ال��حيــل إ�ــ� عامــل لفهــم " ظاهرةالعــود "  ��ــوض ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة. و�التا�ــ� فاإلشــ�الية الرئ�ســية ال�ــ� ��يــ�ل 
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 ب�ــن ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة وتجر�ــة ال��حيــل والتجــارب الذاتيــة للمرحل�ــن، ع�ــ� نحــو يمكننامــن فهــم الكيفيــة ال�ــ� 
يتحدثــون ��ــا عــن تجر��ــ� ا��رقــة، وال��حيــل وكيــف يــؤدي التفاعــل ب�ــن التجر�ت�ــن إ�ــ� إنتــاج هو�ــات فرديــة متعــددة 

املسارات. 

من��ية البحث  .I

التم��� الكيفي  .1  

والبطالــة  بالفقــر  املتعلقــة  الب�يو�ة،واملوضوعيــة  املعطيــات  �ــ�  فقــط  النظاميــة  غ�ــ�  ال��ــرة  اخ�ــ�ال  يمكــن  ال 
والهشاشــة املهنيــة ال�ــ� يواجهــا الشــبان املرحلــون، وال�ــ� تجعلهــم ينخرطــون �ــ� مســار ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ع�ــ� نحــو 
يجعــل دراســة ظاهــرة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة (ا��رقــة) تك���ــ� نــوع مــن الصعو�ــة. و�ــ� صعو�ــة تتعلــق بضــرورة تجــاوز 
الصــور واآلراء ال�ــ� يتداولهــا ا��ــس املشــ��ك ووســائل اإلعــالم، و�عــض ا��طابــات السياســية حــول الظاهــرة. لكــن 
أيضــا الصعو�ــة تتعلــق بتعدديــة أ�عــاد الظاهــرة ال �ســمح بتحليــل العالقــات ا��ي�يــة للفاعل�ــن �ــ� خصوصي��ــا و�ــ� 
��ظــة معينــة مــن تار�خهــم ا��يا�ــي. لهــذا الســ�ب، مــا تــم تدو�نــھ مــن خــالل البحــث امليدا�ــي وحولــھ "ل�ــس ســوى 
ا��ــزء الظاهــر مــن العالقــات واملي�ان��مــات املرتبطــة بالعالقــات اإلجتماعية،ولفهــم هــذه اآلليــات يجــب بنــاء موضــوع 
غ�ــ�  ال��ــرة  خيــارات  لفهــم  االعتبــار  �ــ�  األخــذ  يجــب  املع�ــ�  ��ــذا  املظاهــر"   مــع  يتضــاد  نحــو  ع�ــ�  البحــث 
النظامية،وتجر�ــة ال��حيــل التعقيــدات والتداخــالت ال�ــ� تحــدد حيــاة الشــبان وتحــدد بالتا�ــ� املعا�ــي ال�ــ� يضف��ــا 
إقتصــادي  ســياق  �ــ�  وضعهــا  خــالل  مــن  وذلــك  وتجر�ةال��حيــل،  النظاميــة  غ�ــ�  ال��ــرة  تجر�ــة  ع�ــ�  الفاعلــون 

و�جتما�� محدد.

وفــق هــذا، فهــذا البحــث يتموضــع من��يــا ضمــن تمــش تفه�ــ� الــذي يقــارب مهمــة الباحــث �ــ� علــم اإلجتمــاع بوصفهــا 
مســاهمة �ــ� جعــل العالقــات و التفاعــالت اإلجتماعيــة قابلــة للتفكــر ف��ــا، و �ــ� املهمــة ال�ــ� ســنقوم ��ــا مــن خــالل 
فهــم تجر�ــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة، ع�ــ� نحــو حد��ــ� و �عاطفــي، و لكــن أيضــا بجعلهــا قابلــة أن يتــم التفك�ــ� ف��ــا �ــ� 
�ــ� فهــم الفعــل ال��ــروي غ�ــ� النظامــي  إطــار مشــروع معرفــة فكر�ــة وعقالنيــة  و�التا�ــ� فهدفنــا األسا��ــ� يتمثــل 
وتجر�ــة ال��حيــل لــدى الشــبان الذيــن أجر�نــا معهــم املقابــالت �ــ� �ل مــن تو�ــس العاصمــة، وصفاقــس، والرديــف 
وقلي�يــة، وذلــك بال��ك�ــ� ع�ــ� املع�ــ� الــذي �عطيــھ الشــبان املرحلــون قســر�ا ســواء لتجر�ــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ال�ــ� 
خاضوهــا، أو لتجر�ــة ال��حيــل القســري ال�ــ� �عرضــوا لهــا. ولكــن املع�ــ� الــذي يضفيــھ الفاعلــون ع�ــ� تجار��ــم ال يمكــن 
إدراكــھ بإهمــال الب�ــ� اإلجتماعيــة، والشــروط العامــة ال�ــ� تصنــع ظاهــرة " ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة" وال�ــ� يتحــرك �ــ� 
إطارهــا وضم��ــا الفاعلــون، �عبــارة أخــرى ســنحاول أن نب�ــن، ع�ــ� قــدر اإلمــ�ان ومــن أجــل فهــم أعمــق، التداخــالت 
املســتمرة ب�ــن املوضو�ــ�، والذا�ــي و��ــن ال�ــ���� والب�يــوي  �ــ� خضــم العالقــات ال�ــ� ت�شــ�ل ب�ــن فاعل�ــن مختلف�ــن 

�� إطار تجر��� ال��حيل القسري وال��رة غ�� النظامية. 

يمكننــا املن�ــ� الكيفــي، �ــ� ذات الوقــت، مــن فهــم وتفســ�� مجمــوع امل�ابــدات rances�les sou املتولــدة عــن تجر�ــة 
ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة وتجر�ــة ال��حيــل، بمــا همــا تجر�ت�ــن متداخلت�ــن �ــ� ا��قيقــة ع�ــ� نحــو يجعلهمــا ب�يــة عالئقيــة 
قائمــة ع�ــ� مجموعــة مــن العالقــات والتداخــالت املعقــدة. باملقابــل، يمكننــا املن�ــ� الكيفــي مــن إدراك املعانــاة ال�ــ� 
�ع�شــها املرحلــون مــن زاو�ــة �و��ــا تجــارب حميميــة، دون الســقوط �ــ� املقارنــات البيفرديــة، وع�ــ� هــذا النحــو يمكــن 
اإلصغــاء أك�ــ� لصــوت الفاعل�ــن وقصصهــم ، لهــذا ســوف نبحــث عــن " "حقيقــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة وال��حيل"مــن 

خالل كالم  
6. Mahnaz (Shirali), Entre Islam et Démocratie : parcours des jeunes français aujourd’hui : Paris, Armand Colin, 2007, p.49
7. Shnapper (Dominique), La compréhension sociologique. Démarche de l’analyse typologique, Paris, PUF, 1999.p.3  
8. De Gaulejac (Vincent), le travail, la raison de la colère, Paris, Seuil, 2011, p.17

4



و تفك�ــ� املرحلــون قســر�ا أنفســهم، أي مــن خــالل ال�لمــات ال�ــ� �ســتعملو��ا،وطر�قة صنعهــم ملع�ــ� وضعيا��ــم 
ال�ــ�صية وا��ماعية.ذلــك أن الســؤال املركــزي الــذي ��يــ�ل هــذا البحــث يتمثــل أساســا �ــ�: كيــف �ع�ــش املرحلــون 
تجر�ــة ال��حيــل وكيــف عاشــوا مــن قبلهــا تجر�ــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ؟ وكيــف تتمظهــر هــذه التجــارب �ــ� ســلو�ا��م 

وطرق تأو�لهم لوضعيا��م اإلجتماعية وجملة اإلكراهات ال�� تفرض عل��م؟ 

ال��حيــل القســري وال��ــرة غ�ــ� النظاميــة بوصفهمــا "  نــدرس تجر��ــ�  إنطالقــا مــن هــذا ال�ســاؤالت ســنحاول أن 
محنــة" مرتبطــة " برهانــات جماعيــة للب�ــ� اإلجتماعيــة"  �عبــارة عالــم اإلجتمــاع األمر��ــي ورايــت ميلــز. �عبــارة أخــرى، 
ســنحاول مــن خــالل أفــ�ار، وشــهادات وتجــارب الشــبان املرحلــون قســر�اوتحولت لــ�ل واحــد م��ــم مجموعــة مــن 
ا��ــن القابلــة للتأو�ل،واملواجهــة مــن خــالل خيــار ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة بوصفــھ إســ��اتيجيا وخيــار للتفاعــل مــع 
اإلكراهــات الب�يو�ــة. ��ــذا املع�ــ� ال يمكــن أن نفســر تجر��ــ� ال��حيــل القســري وال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ع�ــ� العوامــل 
االقتصاديةواإلجتماعيــة، بــل بالكيفيــة ال�ــ� �ع�شــها ��ــا الفاعلــون هــذه العوامــل ذاتياوجماعيــا وذلــك بمــا �ــ� ب�ــ� 
إجتماعيــة وأشــ�ال هيمنــة يتعرضــون لهــا بوصفهــا محــن قاســية ومؤثــرة �ــ� حيا��ــم. إذا فال��ــرة غ�ــ� النظاميــة، 
�غــدو ��ــذا املع�ــ� بمثابــة اإلجابةا��ماعيــة ع�ــ� سلســلة مــن اإلكراهــات الب�يو�ــة وأشــ�ال الهيمنــة ع�ــ� نحــو يجعلهــا 
تظهــر بوصفهــا حــال ملشــكالت الفقر،والبطالةوالهشاشــة املهنية،واإلقصــاء اإلجتما�ــ�، الــذي �ع�ــش ع�ــ� وقعــھ 

الفئات الشبابية �� تو�س منذ سنوات.

ال�ــ�  ا��ــن  يضعــون  جعل��ــم  مواقــف  صياغــة  مــن  سوســيولوجيا"  خيــاال   " التقيناهــم  الذيــن  الشــبان  يمتلــك 
�ع�شــو��ا ضمــن ســياق إجتما��،وتار�خيوسياسيأوســع، ممــا يجعلهــم ال يتحدثــون عــن تجار��ــم فقــط بوصفهــا 
تجــارب فرديــة بــل بوصفهــا تجــارب تخــص مــن �شــ��هم. وال�ــ� يفســرو��ا ب�و��ــا ن�يجــة ألســباب خارجــة عــن إراد��ــم. 
��ــذا املع�ــ�، ال يظهــر املهاجــرون غ�ــ� النظاميــون الــذي وقــع ترحيلهــم، مثلمــا تصورهــم وســائل اإلعــالم، بوصفهــم " 
منحرفــون" غ�ــ� مســ�بطن�ن ع�ــ� نحــو جيــد "املعاي�ــ� اإلجتماعيــة" أو " مجرم�ــن" يجــب تأهيلهــم أو القضــاء عل��ــم. 
هــم كذلــك ل�ســوا " ��ايــا" �ســق إجتما�ــ� ال يفهمونھ،ومجــردون بالتا�ــ� مــن �ل قــدرة ع�ــ� الفعــل. فــإذا �انــوا 
كذلــك فعــال يصبــح مــن غ�ــ� ا��ــدي ا��ديــث إل��ــم، ألنــھ لــن ي�ــون لهــم أي وجــود وكالمهــم ســي�ون مجــردا مــن �ل 
مع�ــ�، لهــذا فهــذا البحــث يتأســس ع�ــ� تأكيــد قــدرة الفعــل ال�ــ� يمتلكهــا املهاجــرون غ�ــ� النظاميــون، فهــم ل�ســوا " 
مع�ــ�  ســلو�ا��م  ف��ــا  تتخــذ  نحــو  ع�ــ�  اإلجتماعيــة  ا��يــاة  ص�ــ�ورة  �ــ�  فاعلــون  هــم  بــل  ��ايــا"،   " أو  أشــرارا" 
�ــ� ســياق هــذا  وداللة.وهنــا ال تبــدو املهمــة البحثيــة ال�ــ� نقــوم ��ــا مجــرد تفســ�� لســلوكيات الفاعل�ــن (املرحل�ــن 
البحــث) و�عر�ــة للب�ــ� املوضوعيــة املغطــاة باألوهــام الذاتيــة وا��تميــات املتخفيــة تحــت يافطــة حر�ــة الفعــل، بــل إن 
مهمتنــا تتمثــل �ــ� "�ســي�س الســلوكيات اإلجتماعيــة" وت�يــان املع�ــ� الــذي يمتلكــھ الفاعلــون حولهــا و�شــ�ل عــام 

حول ال��رة غ�� النظامية كتجر�ة حياتية وموضع��ا من ثمة �� عالقات الهيمنة والسلطة. 

لهــذا ـ�ـي نــدرك " ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة " وتجر�ــة ال��حيــل " ال يوجــد تمــش غ�ــ� إعــادة بنــاء تجــارب الشــبان الذيــن 
و�عــد  ال��ــروي  مشــروعهم  خــالل  خاضوهــا  ال�ــ�  وتمثال��م،والتجــارب  قصصهــم،  مــن  إنطالقــا  إل��ــم  تحدثنــا 
ال��حيــل. لعــل املالحظــات األو�ــ� �ــ� هــذا الصــدد، �ــ� التناقضــات و�عدديــة مســتو�ات التأو�ــل لــ�ل الشــبان الذيــن 
شــار�وا �ــ� تجر�ــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة نحــو أورو�ــا وتــم ترحيلهــم قســر�ا، األمــر الــذي �ع�ــ� التحليــل وفــق منطــق 

املسارات
9. Martucelli (Danilo), Forgé par l’épreuve : l’individu dans la France contemporaine. Paris, Armand Colin, 2006. 
( les épreuves selon Danilo Martucelli sont « le résultat d’une série de déterminants structurels et institutionnels, 
se déclinant di�éremment selon les trajectoires et les places sociales…les acteurs peuvent, en s’y mesurant, 
réussir ou échouer. »    
10. De Gaulejac (Vincent), le travail, la raison de la colère, Paris, Seuil, 2011, p.17
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 الفرديــة. لنبحــث مــن �عــد ذلــك عــن التقاطعــات املشــ��كة �ــ� تجــارب وتأو�ــالت ذاتيــة متنوعــة وهــو مــا ســيمكننا مــن فهــم 
منطقيات الفعل املرتبطة بال��رة غ�� النظامية وتجر�ة ال��حيل كما عاشها و�ع�شها الشبان الذين التقيناهم.

امليدان وتقنيات البحث  .4

املقابلة شبھ املوجهة   

اعتمدنــا ��مــع الشــهادات املتعلقــة بتجر��ــ� ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة و ال��حيــل القســري مــن إيطاليــا ع�ــ� تقنيــة املقابلــة 
شــبھ املوجهــة، ل�ــي ن�يــح للشــبان الذيــن عاشــوا التجر�ت�ــن أن يتحدثــوا و يقدمــوا وجهــة نظرهــم ال�ــ�صية حــول 
الكيفية ال�� عاشــوا ��ا تجر���م.و ت�بع فاعلية املقابلة شــبھ املوجهة، مثلما  �عت�� �ل من أالن بال�شــيھ و آن قوتمان 
''، ح�ــن نر�ــد تحليــل املع�ــ� الــذي �عطيــھ الفاعلــون ملمارســا��م، و لألحــداث ال�ــ� �انــوا شــاهدين عل��ــا �شــ�ل �شــط، و 
أيضــا حينمــا نر�ــد أن نفهــم ا�ســاق القيــم، و املوجهــات املعيار�ــة ال�ــ� �ســ��ون و يتحــددون"   واالعتمــاد ع�ــ� جمــع 
املعطيــات حــول تجر��ــ� ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة، و ال��حيــل القســري يجعــل مــن الباحــث ع�ــ� نحــو مــا جــزءا مــن " 
�ــ� شــ�لها  الفاعل�ــن  تقديــم خطابــات  و  الســلوكيات  االكتفــاء بوصــف  �عــدم  يقت��ــ�  نحــو  ع�ــ�  البحــث"،  موضــوع 
ا��ام،بــل العمــل ع�ــ� تفكيــك دالال��ــا و إعــادة بنا��ــا سوســيولوجيا.وهذا مــا ســنعمل عليــھ، مثلمــا ب�نــا ســابقا، �ــ� هــذا 

البحث. 

للشــبان  باملالمــح اإلجتماعيــة والديمغرافيــة  يتعلــق  ا��ــور األول  أر�عــة محــاور أساســية:  إ�ــ�  املقابلــة  ينقســم دليــل 
املرحل�ن.و��ــدف مــن ورائــھ إ�ــ� معرفــة االرتبــاط ب�ــن جملــة هــذه ا��صائــص واالنخــراط �ــ� ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ومــدى 
تأثــر تجر�ــة ال��حيــل ع�ــ� املبحوث�ن،والبحــث عــن هــذه الروابــط ال ينــدرج �ــ� إقامــة عالقــة ســب�ية تر�ــط ب�ــن عوامــل 
ونتائج.و�نمــا ســنعمل ع�ــ� البحــث عــن عالقــات ذات داللــة يمكــن �ــ� مراحــل و�حــوث أخــرى تأكيدهــا أو نف��ــا إحصائيــا. 
فمــا �ســ�� إليــھ هــو بنــاء فرضيــات. أمــا ا��ــور الثا�ــي فيتعلــق بمرحلــة مــا قبــل الوصــول إ�ــ� إيطاليا.وتحديــدا إ�ــ� جز�ــرة 
المبيــدوزا أي مرحلــة التخطيــط لل��رة،واالنخــراط �ــ� الشــبكة ونقطــة اإلنطــالق. أمــا ا��ــور الثالــث: فيتعلــق بتجر�ــة 
الوصــول إ�ــ� المبيــدوزا واملــرور بتجر�ــة اإليــواء وكذلــك تجر�ــة الع�ــش �ــ� إيطاليــا لن�ت�ــ� با��ــور األخ��،وهــو ا��ــور 
األسا��ــ� �ــ� هــذا البحــث و�تعلــق بتجر�ــة ال��حيــل واملتعلقــة باألســباب،واإلجراءات ال�ــ� إتخذ��ــا الســلطات اإليطاليــة 
وال�ــ�  ال��حيــل  لعمليــة  واإلجتماعيــة  النفســية  اآلثــار  وكذلــك  الوصــول  أثنــاء  التو�ســية  الســلطات  �عامــل  وطــرق 

��ي�لوجهة نظر املبحوث�ن،الذين هاجر أغل��م �عد سنة 2011.

امليدان   

تــم إنجــاز هــذا البحــث خــالل شــهري جو�ليــة وأوت 2018 �ــ� �ل مــن مدي�يــة الرديف،ومدينــة قلي�يــة وصفاقس،وتو�ــس 
جــل  �ع�ــش  النظاميي�نحو�يطاليــا.  غ�ــ�  للمهاجر�ــن  إنطــالق  قلي�ية،وصفاقســنقاط  مــن  �ل  العاصمة،و�شــ�ل 
املبحوث�ــن الذيــن أجر�نــا معهــم مقابــالت �ــ� األحيــاء الشــعبية ا��يطــة ��ــذه املــدن و �ــ� أحيــاء تفتقــد للب�يــة التحتيــة 
ا��يــدة، و تن�شــر ف��ــا البطالــة و الهشاشــة املهنيــة خاصــة �ــ� صفــوف الشــباب، ع�ــ� نحــو يجعلهــا �ســاهم �ــ� �عميــق 
صــورة ســلبية عــن الــذات، خاصــة �ــ� ضــل الوصــم الالحــق ��ــا إضافــة إ�ــ� ز�ــادة الشــعور با��يــف و الالمســاواة، ذلــك 
أن املقارنــات مــع الفئــات امل��فهــة كث�ــ�ا مــا نالحــظ حضــوره �شــ�ل طا�ــ� �ــ� خطابــات املســتجو��ن فــ�ل املســتجو��ن 
مؤلــم  شــعور  و�ع����ــم  اإلقصــاء"   " و  االحتقــار"   '' �ع�شــون  النظاميةب�و��ــم  غ�ــ�  ال��ــرة  �ــ�  انخراطهــم  ي�ــ�رون 

بالالمساواة،  و الرغبة أن  ي�ونوا مثل اآلخر�ن.
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المحور األول: من هم المرحلون؟

المالمح االجتماعيةوالمسارات الحياتية للمبحوثين



املسار الدرا���: إنقطاع مبكر عن الدراسة   .I

املدرسة لم �عد تص�� ل��ياة!  .1  

جل الشبان املبحوث�ن الذين إلتقيناهم ت��اوح أعمارهم ب�ن 18 و30 سنة، �ش���ون �� سمة أساسية و�� أ��م 
عاشــوا "تجر�ــة الفشــل املدر��ــ�" مــن خــالل اإلنقطــاع املبكــر عــن الدراســة.و���رون هــذا اإلنقطــاع �عــدة أســباب 
ت�ــ�واح ب�ــن الصعو�اتاالقتصادية،وعــدم الرغبــة �ــ� مواصلــة الدراســة، ألن املدرســة �ــ� نظرهــم لــم �عــد لهــا مــن 
الختصــار   '' إســ��اتيجيا  هــو  العليا،و�التاليفاالنقطــاع  الشــهائد  أ��ــاب  بطالــة  إرتفــاع  ظــل  �ــ�  جــدوى 
الطر�ق''وترتبــط هــذه التحــوالت بتعطــل املدرســة كمصعــد إجتما�ــ� وآليــة لإلندمــاج اإلقتصادي،وهــو مــا غ�ــ� 
التمثــالت حولهــا حيثلــم �عــد تضمــن بالقــدر ال�ا�ــ� تحســ�ن األوضــاع االقتصاديةواإلندمــاج �ــ� عالــم العمــل. لكــن 
األمــر ال يتعلــق فقــط باملدرســة كجهــاز إلعــادة إنتــاج الالمســاواة اإلجتماعيــة، بــل املســألة متعلقــة �غيــاب أطــر 
وســيطة �ســتوعب املنقطع�ــن مبكــرا عــن الدراســة مثــل الت�و�ــن امل�ــ�، فجــل املنقطع�ــن عــن الدراســة يبقــون �ــ� 

وضعية انتظار وضمن ثنائية " دون عمل ودون ت�و�ن".   

  " العر� 28 سنة، حي الكبارية، تونس العاصمة 

 والله بطلت خاطر ظروف الدار، ونشــوف يف الوالد كيفاش ماشــ� حارق�، واحد
 متــاع قرايــة وإال بــاش نكمل نواصل نقــرا، بخلت أنا بيدي gout معــادش عنــدي
 بخلت جبدت روحي عىل القراية ومن الصغرة مخي مايش للحرقة. ديجا مشــيت

املرة األوىل، شدو�، رجعو�
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  " محمد ، 25 سنة ، حي الحبيب ، صفاقسة  

 بطلت ما نجحتش و ال                          كل مرة كيفاش نشوف  

 صحا� و أوالد حومتي و إال من العايلة، تلقاهم باك 3+و إال ماجست¨ و مبعد يقعد

 بالسيف يخدم، و تحبلوا عام� ثالثة باش يدبر خدمة و مبعد يجي يخدم نقلوا

 إيل أنا هاذوما وقت إيل بطلت العام sivp  قداش شهريتك يقيل 350 و 400 مع

 األول و خدمت ، نخدم يف قهوة ناخو 650 دينار معناها أك¸ منو هو، معناها الشيئ

 ايل يشجع عىل التبطيل ..معناها نقول أنا باش نرجع نقرا أنا 3 سن� و بعدهم

 منيش عارف نقعد معطل ..كان عملوا كاباس من 40 ألف واحد يقدم يهزوا كان

 ألف ..39 الف مشاو و مشات فلوسهم و مشات بكلهم ..و هاك االلف ايل باش

 يهزوهم ديجا فيهم 800 باألكتاف و 200 منيش عارف شنو...أصال سيستام البالد

 ميشجعكش ..داخل بعضو السيستام..كان جاء كيف الربة، كيف أوروبا تاخوا الباك

 تاخو وضيفة بعد الباك ..تكمل املاجست¨ تاخو وظيفة بعد املاجست¨ ..تخدم

 تخدم..حاجة تساعدك و تعاونك كيÁ هو�..هو� هاك تشوف ..منعرفش كان

 كملت قرايتك قداش الشهرية اليل باش تاخوها، منعرفش تحبلك عام� باش توصل

 للزوز مالين ، وقت إيل هوما توة معادش يعمللولك حتى شيئ...معاش يعملو حتى

 يش..عاملليون هذا ..مليون ميعشكش ..كان باش تعرس و شهريتك مليون و مرتك

 متخدمش زايد متعرسش خ¨..عندك ماء وضوء وكوش ..تجي تخدم معادش تنجم

تستوعب..هاذم برشا حاجات يحطوك متكملش

 ، entourage 

  " منور، 25 سنة ، الرديف 

 بطلت القراية من رضوف بابا ماعادش يقد يرشيلنا حتى طبلية بش نقروا بيها و إال ''

" كراسة باش نقروا بيها بطلت القراية عمري أحداش سنا مشيت طول نخدم
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Executive summary

This research is part of the research topics of the Tunisian Forum for Eco-
 nomic and Social rights regarding immigration in general and specifically
 illegal immigration, a phenomenon in tremendous growth among youth.
Many reasons push Tunisian Youth to immigrate illegally to pursue happi-
 ness. Economic reasons coupled with personal and psychological reasons
 drive youth to opt for such decisions. However, the punishment approach
 adopted by the national authorities and the authorities at the European
 Union seeks to repress such phenomenons. Such This approach has made
illegal immigration a series of material obstacles and symbolic impedi-
ments that need to be overcame by youth. Deportation is one of the punish-
 ment instruments  tools used by the European Union for years as a way to
 limit the immigration movement from the South Mediterranean countries
 to Europe. In this context, this qualitative research was carried out in
 Sfax, Kelibia, Redeyef, and Tunis. Thirty interviews with youth aged
between 20 and 30 were conducted in an attempt to perceive the phenome-
non of illegal immigration as a social and personal experience and its rea-
 sons as explained by youth themselves who expressed their views, a view
that is neglected by Tunisian public political authorities and media. How-
ever, this research focuses mainly on deportation from the Italian territo-
 ries as perceived by deported youth themselves, an experience that they
 deem tough as it reflects their failure to fulfill their personal dreams. The
 deportation experience sounds like a story they recite and that adds value
 to their personality, as they were actually people with no story to tell. The
deportation experience influences the deported psychologically and eco-
 nomically, namely, those who have lived longer periods in Europe and
 who feel that they were forcibly expelled from a place they are familiar
 with pushing them to isolation, stress and permanent depression. At the
economic level, the deported person lives in miserable economic condi-
 tions, they are unable to integrate economically, driving them to rethink
 about immigrating again. Thus, deportation is a security measure and a
 political approach that is transferred from an instrument of punishment
 into an incentive factor driving youth to rethink about immigrating again.
 Deportation has, as a consequence, adverse impacts and a new approach
 to illegal immigration shall be adopted between Tunisia and the European

Union



  "محمد، 25 سنة قليبية 

الهشاشة املهنية أو إقتصاد االستمرار �� الع�ش   .2  

إذا ما إفرتضنا مع " زيغمنت بومان" أننا نعيش يف عاÉ مرن، حيث فقدت املؤسسات التي شكلت األزمنة السابقة صالبتها 

(مثل العائلة وعاÉ العمل) وتتحول إىل مؤسسات مرنة وإنسيابية فإن هذا التحول النوعي قد أخذ تجلياته السوسيولوجية 
يف عــاÉ العمــل الــذي بــات، يف ســياق ما بعد الفوردية، يتســم بعدم الثبات واملرونة ، التي تعنــي يف جزء منها  تفريد عقد 
العمــل و هــي تفريــد يعني تحرير العمل من رصامة اإلتفاقيات الجÁعية، والقانونية وهنا يعوض العمل املعياري بالعمل 

غ¨ املعياري، مثلÁ يشــ¨ بحصافة عاÉ اإلجتÁع الفرنيس كلود ديبار حيث يرى " فالنمو اإلقتصادي تحت رشوط الســوق 

العامليــة الراهنــة يجعــل من تصور التشــغيل الكامل التقليدي، أي مناصب العمل املســتمرة مــدى الحياة مع ما يتبعها من 

ترقية وما إىل ذلك تصورا قدÚا". فسوق الشغل يس¨ يف إتجاه تقلص الضÁنات املتمثلة يف نظام الحÁية اإلجتÁعية الذي 

طاملا كان يف صلب املطالب الرئيسية للنقابات والحركات العÁلية. 

Iيف مستوى آخر يبدو وفق ما تؤكده عدة دراسات إقتصادية أن سوق العمل يف تونس بقدر ما صار يتسم بنوع من املرونة 
̈ة" و " الهشــة" التي تضمــن إندماج  فيــم يتعلــق بالتشــغيل، فهــو ال يوفــر مــن ناحية فرص الشــغل ســوى " املهــن الصغ

إقتصادي للوافدين إىل ســوق الشــغل ســواء من ذوي الشــهادات الجامعية، أو من املنقطع� عن الدراســة و هو ما يخلق 

وضعيات "عدم ثبات" إزاء العمل " وهو ما يؤدي مثلÁ يب� روبار   كستال إىل نوع من " مخاطر اإلتجاه نحو " العطوبة 

اإلجتÁعية la vulérabilité sociale  حيث يواجه الفرد عىل نحو مزدوج فقدان العمل والعزلة العالئقية، ويحدث 

هذا ضمن انهيار الدعامات السابقة وتفكك شبكات األمان اإلجتÁعي التي كانت تحقق جملة من الضÁنات . ضمن هذا 

التحــول تحديــدا يتحــدث بعــض علــÁء اإلجتÁع عن تهــاوي املؤسســات  le déclin des institutions وهو تهاوي 

يخص املؤسسات التي إرتبطت يف السياق التونيس باملرشوع التحديثي لدولة اإلستقالل، وتحديدا باملدرسة والنظام الصحي 

وشــبكات الحÁيــة اإلجتÁعيــة. يف هــذا الصــدد، و مثلÁ يشــ¨ عاÉ اإلجتÁع التشــييل دانيلو مارتوشــييل، " الوهن املتوقع 

للمؤسســة ، مثلــÁ تعــرب عنــه كلمــة تحلل املؤسســة، يعني أن كل ما كان يعهــد باألمس للكفالة الجÁعية للمؤسســات قد 

̈ه الخاص و كأن التفكك و األفول هو مسار  أضحى اليوم يرتك أك¸ فأك¸ إىل الفرد نفسه، الذي عليه أن يتحمل لوحده مص

حياته الشخصية"و لهذا فالشعور بالالمساواة و الحيف و عدم القدرة عىل توقع املستقبل يف ظل مسارات شخصية ومهنية 

متقطعة هي سمة الغالبة عىل الشبان املرحلون قرسيا و الذين قمنا بالحديث إليهم فهم يشعرون أنهم يف ظل ما عاشوه 

و يعيشونه من غياب '' أفق للحياة الشخصية و املهنية" هم مجربون عىل أن يدبروا أمرهم بأمرهم و يتنزل خيار الهجرة 
غ¨ النظامية يف هذا الصدد و لكن قبل ذلك االنخراط يف مهن هشة.

 وخدمت يف السوق يف الصيف يف السوق ودارت الفلوس يف يديا بعثت القراية تشيت..

"حكاية فارغة القراية متوصلش
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  "هشام: 27 سنة . الرديف 

 الباحث: تخدم توة وال؟ هشام: خدمة معناها أي حاجة نخدمها، عندك

 حاجة منحبش نقعد بطال نتكيف، نحب حق دخا�، حق قهوå، معناها إذا

 كان وفرت هذو الزوز معادش نخمم يف حاجة أخرى. معناها çيش نخدم،

 أعطيني نخدم ضو، نخدم مرمة، نخدم دهن، نخدم جبس، نخدم خدمتها

 الكل، املهم معناها نوفر قوت يومي.. أش نرصف وأكهو.. الباحث: كيفاه

 تلوج عىل خدمة؟ األك¸ية معناها الكالم يف القهوة، عندكش خدمة. نلقى

 واحد يحé عىل املرمة.. نقلوا متحبش خدمة خدام يخدم معاك واألك¸ية

 دÚا كيف هكة معناها يف الشارع تويص، تعطي كلمة لهذا تلقاه يخدم قلو

املعلم متاعك ما يحبش خدام.. دÚا كيف هكاكا معناها

  "امنور 26 سنة، الرديف 

 حاليــا نخــدم جــزار ، إذا كان مخدمتــش، معناهــا أحســب روحــك بــاش تــرشي

ــاش تــرشي باكــو الدخــان و ــاش تــرصف و ماكــش ب  قهــوة العشــية و ماكــش ب

ــم . ــو الدخــان و تــرصف عــىل دارك ــرشي باك ــاح ت ــى يش كان هبطــت الصب  حت

ــوم.. ــا كل ي ــش فيه ــور نعي ــق أم ــكل بالح ــذا ال ــÁش ه ــاح مف ــش الصب  مهبط

نــا و   2008 مــن  مــرة  ألــف  قابلتــوا  املعتمــد  و   إحتجيــت 

نقابل ..معندكش الحق .. ماكش مواطن تونيس يقلولك بلغة أخرى
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تذهــب بنــا هــذه الشــهادات إ�ــ� أن املرحل�ــن هــم غ�ــ� منخرطــون بالقــدر ال�ا�ــ� عالــم العمــل، بــل بالعكــس مــن ذلــك 
هــم ع�ــ� هامشــھ، و هــذا مــا يجعلهــم محــط خــوف دائــم مــن املســتقبل و هــو مــا دفعهــم و يدفعهــم للتفك�ــ� �ــ� خــوض 
تجر�ــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة، فغالبي��ــم يمارســون مهــن القطــاع الالشــك�� و غ�ــ� املنظــم و املهــن الصغ�ــ�ة ال�ــ� 
خــالل  املســتجو�ون  عنــھ  �ع�ــ�  مــا  هــو  و  الع�ــش"  �ــ�  االســتمرار  باقتصــاد   " �ســميتھ  يمكــن  فيــم  إدراجهــا  يمكــن 
املقابــالت " بتدب�ــ� الــراس" أي ا��صــول ع�ــ� املــال بــ�ل الطــرق املمكنــة مــن ذلــك غ�ــ� القانونيــة ( بيــع ا��شــ�ش، 
الســرقة أحيانــا، و املهــن الهامشــية الصغ�ــ�ة) و ذلــك ��ــل مشــا�ل ماديــة يوميــة �ــ�صية. لهــذا ي�شــ�ل نــوع مــن 

اإلقتصاد األخال�� 

I.املرتبــط باقتصــاد تدب�ــ� الــذات، واالســتمرار �ــ� الع�ــش، وهــو إقتصــاد �شــ�ل أحــد امل�ونــات األساســية للشــبان 
املرحل�ــن قســر�ا حيــث يظهــر بمثابــة " جــري وراء ا���ــ�ة" لضمــان ا��ــد األد�ــى مــن الكرامــة ال�ــ�صية وعــدم 
التعو�ــل ع�ــ� العائلــة وممارســات ''. و تقــوم ، ممارســات إقتصــاد االســتمرار �ــ� الع�ــش ع�ــ� البحــث عــن الفــرص و 
االرتجــال اليومــي، و بالتا�ــ� فالعالقــة بالعمــل �ــ� "مع�ــش املرحل�ن"الذيــن تحدثنــا إل��ــم ال يظهــر كقيمــة �ــ� ذاتــھ 
يتحقــق ع��هــا االع�ــ�اف، بــل فقــط كمرحلــة مؤقتــة ووســيلة لضمــان حاجيــات �ــ�صية ال غ�ــ�، لهــذا �ع�ــ� لنــا 
أغلــب املســتجو��ن ب�و��ــم �ع�شــون ا��يــاة يــوم بيــوم ع�ــ� نحــو يجعلهــم غارقــون �ــ� ا��اضــر بــال أمــل �ــ� املســتقبل 
الوجــود  بتمثــل  تتعلــق  عميقــة  داللــة  لــھ  باملــوت  اإلحســاس  و  مــوت  حالــة  �ــ�  ب�ونــھ  �عضهــم  �شــعر  نحــو  ع�ــ� 
ال�ــ���� ب�ونــھ وجــود مخفــي و غ�ــ� مجــدي �ــ� اآلن ذاتــھ، و هــذا اإلحســاس هــو الــذي يدفــع بالعديــد مــن الشــبان 

بخوض تجر�ة "ال��رة غ�� النظامية" بوصفها و مغامرة يمكن قبولها ح�� و إن فشلت .

  " ياس� 25 سنة ، حي التحرير تونس العاصمة  

"

 لوجت أول مروحت من إيطاليا و الله أمي قتيل شوف خدمة  و إستقر "

 معناها...å مفÁ يش هاك تشوف ناس بشهايدها و مش القية خدمة خيل واحد

 خارج من التاسعة أسايس ..شفت را� البلدية و شفت معامل و برشا باليص ..باش

نكذب عليك مفÁ شيئ

  " عادل. 38 سنة قليبية  

"

 بطال ساعات ندبر أيامات مرمة و إال دهينة..كل مرة نخدم مع واحد ..مرة نخدم

 ..مرة ال ..كيف محكيتلك .أما منيش رايض عىل الخدمة تحت الرجال ..مذلة يا

صاحبي
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عالقة مفارقية مع ا��ومة  .3  

�ع�ــش جــل الشــبان الذيــن تحدثنــا إل��ــم �ــ� هوامــش املــدن واألمكنــة ال�ــ� تقــع �ــ� ال��ابيــة الســف�� لألماكــن، األحيــاء 
الشــعبية تحديــدا. و �ــ� أماكــن ت�ســم ب��ــرؤ الب�يــة التحتيــة، و غيــاب ا��دمــات العموميــة و هــو مــا يجعلهــا موصومــة، 
و هــو وصــم �عيــق املســارات الفرديــة للشــبان الذيــن �ع�شــون داخلهــا ممــا يجعلهــم �شــعرون بأ��ــم مشــدودين إ�ــ� '' 
أماكــن قــذرة" �عوزهــا وســائل النقــل و مح�ومــة بالعنــف ا��ضــري، و بالسياســة االعتباطيــة للبول�ــس الــذي يلعــب دور 
للشــبان  ا��ــراك ا��ا�ــ�"   " �عيــق  �ــ� وصمهــا ع�ــ� نحــو  الفضــاءات، و �ســاهم  لهــذه  الرقابــة األمنيــة و اإلجتماعيــة 
املوصوم�ــن الذيــن �ع�شــون ف��ــا، فبعــض مــن املســتجو��ن الذيــن تحدثنــا إل��ــم ال �غــادرون أماكــن ســكناهم إال ملامــا 
فهــم �ع�شــون" إنطــواءا مجاليــا" ع�ــ� ا��ــاص حيــث الشــعور لد��ــم بأ��ــم محميــون مــن عدائيــة "العالــم ا��ار�ــ�" 
الــذي ينظــر إل��ــم باحتقــار، فقــط ال �ســتجيبون بالقــدر ال�ا�ــ� للنمطيــات اإلجتماعيــة مــن حيــث املال�ــس، و الســلوك 

و تقاسيم الوجھ، و هو ما يجعلهم عرضة للتث�ت الدائم و االعتباطي للهو�ات من قبل األمن.

  " عادل. 38 سنة قليبية 

"

أنا منيش عايش نحس روحي ميت

 فاإلعتقــاد الســائد لــدى أغلــب املســتجو��ن أن ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة �ــ� مغامــرة ومخاطــرة قــد تــؤدي بحيا��ــم حيــث 
ثمــة و�ــ� بــأن املــوت جــزء مــن املغامــرة ولــذا يتــم التطبيــع معــھ مــن قبلهــم حيــث �ســود لد��ــم الشــعور " أن ل�ــس لد��ــم 

ما يخسرونھ" لهذا فهم " يقبلون املغامرة". 
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أو  فال�ــ�  املشــ��كة.  والذكر�ــات  وا��ميميــات  اليوميــة  التضامنــات  تخلــق  أيــن  م��ــأ وحمايــة،  �شــ�ل  فأحياءهــم   
باإلنتمــاء، وذكر�ــات  داخلهــا عالقــات وشــعور  ت�شــ�ل  '' دعامــة هو�اتيــة"  املســتجو��ن  مــن منظــور  �غــدو  ا��ومــة 
الرفقــة، وأوالد  الفر���ــ� "م�شــال ماف��و��"مثــل جماعــات  �عبــارة عالــم اإلجتمــاع  مشــ��كة ومجموعــات عاطفيــة 
أشــ�ال  أحــد  �ــ�  النظاميــة  املغــادرة" وال��ــرة غ�ــ�  �ــ�  الرغبــة   " �ــ� إطارهــا  ت�شــ�ل  ال�ــ�  ا��ومــة و�ــ� ا��موعــات 
أفــق.  و�ــال  با�ســا  مع�شــا  بوصفــھ  قســر�ا  املرحلــون  الشــبان  يتمثلــھ  ملع�ــش  رمــز  بما�ــ�  ا��ومــة  مغــادرة  املغــادرة، 
والرغبــة �ــ� ا��ــروج مــن ا��ومــة، وال�ــ� نحــو أفــق قــد ي�ــون أفضــل هــو �ــ� ال��ايــة إ�عــ�اس، لرغبــة جامعــة لل��ــرة 
نحــو " الهنــاك" الــذي ي�يــح الفــرص و�منــح االع�ــ�اف وفــق التمثــل الــذي يمتلكــھ الشــبان الــذي اســتجو�ناهم خــالل 
هــذا البحــث و" الهنــاك" مــن منظــور املســتجو��ن �ــ� " ا��يــاة �ــ� أورو�ــا". لهــذا فالعالقــة مــع أماكــن ســك��م �ــ� عالقــة 
مزدوجــة و مفارقيــة فمــن جهــة هــم مشــدودين إل��ــا مــن حيــث هــذا دعامــة هو�اتيــة و إ�غــراس مجا�ــ� لتار�ــخ �ــ���� 
و ذكر�ــات مشــ��كة و مــن ناحيــة أخــرى فهــم مدفوعــون برغبــة ال��ــرة بحكــم واقــع يتمثلونــھ بوصفــھ صعــب و غ�ــ� 

محتمل، �غيب فيھ االع��اف و اإلح��ام و الكرامة ال��صية. 

  " العر� 28 سنة، حي الكبارية، تونس العاصمة 

ــوا ــارب إال منعط ــدوه ش ــد يش ــى واح ــا ، حت ــا برش ــا برش ــوا فين ــن يقلق  األم

ــة ــة الثاني ــوم ..الربطي ــل 15 ي ــك عــىل األق ــوس يعدي ــوش فل ــوس ..معطيت  فل

 معناهــا شــد� عــىل الــرشاب ، شــد� يف يــدي رشاب وواحــد، معناهــا طالــب

ــز و رضب ــس مرك ــبان رئي ــا س ــدا� معناه ــاه ، ع ــت مع ــار ..فعفع  150 دين

 بالحجــر و أنــا منيــش عاملهــم. عــدو� بثالثــة شــهور. حتــى الرئيســة نحكيلهــا

 يف الحكايــة قتــيل ال إنــت رضبــت الحاكــم، يــا ولــدي قلتلهــا مرضبتهومــش،

ــم ــا.. امله ــم معناه ــال قلتله ــا و نرم ــبوا في ــم يس ــم راه ــبان راه ــى الس  حت

   "عديت ثالثة شهور ، عديتهم نهار نهار وروحت
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  " محمد 37 سنة 

"

 لحومــة صفــر ..ال مــوش الحومــة..إيل شــادين البــالد صفر..لهنــا معندنــا "

ــالن و ــي لف ــد يبعثن ــوفوش واح ــهر منش ــة ش ــس البلدي ــيش لرئي ç ــط  يش..نهب

فالن يبعثني لفالن ..عالش نبقى نكرس يف رايس

  " حسام 27 سنة 

"

"

 نســكن يف الكباريــة ..حيــاå كاملــة لهنــا ..ايل مقلقني يف الحومة برشــا جرÚة و "
جهل

  " العر� ، 28 سنة ، الكبارية  

ــن ــا م ــش فيه ــعبية عاي ــة ش ــكن فيها..حوم ــي نس ــذه حومت ــل ه ــاش نعم  أش ب

 الصغــرة ..ماعنــدي حتــى إمكانيــة بــاش çــيش نبعــد عليها..أكــ¸ حاجــة مقلقتــي

يف الحومة ..فيها الفساد برشا ..برشا فساد
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"

ــدون يف دار مــåÁ و مبعــد رجعــت مــع " ــن خل ــت نســكن يف حــي إب  كن

ــا للعمــران األعــىل ..أمــا منيــش رايض عــىل الحومــة إيل نســكن فيهــا"  دارن

أسامة '' 25 سنة ، العمران األعىل، تونس العاصمة

أسامة 25 سنة ، العمران األعىل  

تونس العاصمة 

"

"

ــاس ــا ..لب ــرى بحثان ــوم أخ ــا بح ــة ð نقارنه ــا نظيف ــي حومتن ــادي أخت  ع

معناها فمة شوية قلق ساعات .أما لباس

ياس�، 25 سنة ، حي التحرير 

  "تونس العاصمة 

  "منور، الرديف ، 26 سنة 

بالطبيعة مفÁش حتى مواطن تونيس رايض عىل البالصة إيل يسكن فيها
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  " هشام ، 27 سنة، الرديف 

 مــن ناحيــة تعجبــك تعجبــك مــن ناحيــة القــرب لعائلتــك ألقاربــك و أصحابــك

 أمــا مــن ناحيــة ماديــة هــي حومــة شــعبية ..مــا فيهــا حتــى شــيئ حتــى تجــي

 تشــوف اإلنــارة و الطرقــات العامــة مــا فيهــا شــيئ ..حتــى البنيــة التحتيــة صفــر

ــوش ــا م ــا و أكهو..مذبي ــوق بعضه ــاكنة ف ــكل س ــاس ال ــتهزئا) الن ــا ( مس  معناه

نخرج من الحومة ..مذبيا نخرج من البالد الكلها

تبدو الصورة الســلبية التي يحملها أغلب املســتجوب� عن أماكن ســكنهم هو تعب¨ عن صورة ســلبية عن الذات أيضا، إذ 

تعمــق صــورة الحــي إحساســهم بالالمســاواة و الشــعور بالدونيــة أمــام اآلخريــن ، و اآلخــرون هــم " برجوازيــو املدينــة" 

املندمجــون عــىل نحــو كامل يف عاملي العمل و اإلســتهالك ،حيث يقارب الشــبان الذين تحدثنا إليهــم العالقات ب� الفئات 

اإلجتÁعية ليس óنطق رصاعي و نزاعية، فهم ال يستخدمون مصطلحات تحيل عىل الرصاع الطبقي بل يقاربون العالقات 

مــع الفئــات املرتفهة óنطق املســافة أي أنهم يعربون بلغة معيارية نستشــف من خاللهــم كونهم ال يبحثون عن " تحطيم 

النظام القائم بل هم يريدون املشــاركة فيه" أي أن يكونوا  مثل اآلخرين لهم القدرة و اإلمكانية و الفرصة ð يكون لهم 

" جــواز ســفر دبلومــايس للحيــاة" و الحيــاة املقصود بهــا هنا هي اإلنخراط يف قيم مجتمع اإلســتهالك و بنــاء عائلة..إلخ . 
فالشــعور املتواتر لديهم هو أنهم عىل هامش الحياة ، حياة املجتمع اإلســتهالð، و لé يفعلوا ذلك ليس لهم من خالص ، 

وفــق منظورهــم الخــاص ، ســوى الهجــرة. و óــا أن الهجرة النظامية غــ¨ متاحة لهم، تبقى الهجرة غــ¨ النظامية و " خرق 

الحدود خلسة" هو الحل و هو خرق يعكس من منظورهم الخاص شكل من أشكال التحدي و املقاومة و االحتجاج أيضا. 

وهــو أمــر ســنتبينه أكــ¸ ح�  يحدثنا الشــبان املرحلون قرسيا مــن إيطاليا عن الدوافع التي جعلتهــم يختارون الهجرة غ¨ 

النظامية و الكيفية التي عاشوا بها كتجربة شخصية و جÁعية. 
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مسارات فردية متقطعة   .4  

 ، مبكــر  نحــو  ع�ــ�  الدراســة  عــن  جلهــم  إنقطــع  ب�نــا  فمثلمــا  متقطعــة  مســارات  املبحوث�ــن  مســارات  تبــدو  با��مــل 
لينحرطــوا �ــ� عالــم العمــل الهــش بمــا هــو عالــم " القتصــاد االســتمرار �ــ� الع�ــش" إضافــة إ�ــ� البطالــة املتكــررة و هــو مــا 
'' بفقــدان  بمــا يمكــن �ســميتھ  " عــن ذوا��ــم و عــن محيطهــم و �ــ� هو�ــة ترتبــط  يجعلهــم �شــ�لون " هو�ــة ســلبية 
الواجهــة " و تحيــل �لمــة الواجهــة ع�ــ� فكــرة النظــرة اإليجابيــة للــذات و درجــة اإلح�ــ�ام ال�ــ� يضف��ــا اآلخــرون ع�ــ� 
الفــرد و ال�ــ� تصبــح بــال مع�ــ� �ــ� ظــل " تجر�ــة البطالــة" و غيــاب أفــق وا�ــ� للمســتقبل ال�ــ���� ذلــك أن الهو�ــة كمــا 
�شــ�� ديدييــھ دوماز��ــ� " ال تب�ــ� إال �ــ� ســياق عالئقــي". و لهــذا يصبــح االنخــراط �ــ� ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة هــو محاولــة 
و "مقاومــة مــن تحــت" إلعــادة ترميــم الــذات، و �شــكيل هو�ــة إيجابيــة مــن خــالل " بنــاء مســتقبل" واملســتقبل مــن 
األفضــل  إ�ــ�  اإلقتصــادي  الوضــع  �غي�ــ�  أو�ــ�  بدرجــة  يصبــح  الســائدة،  القيــم  منظــور  وهــو  املســتجو��ن،  منظــور 
واإلســتجابة لتوقعــات اآلخر�ــن ، و �ــ� رغبــة ال �غذ��ــا فقــط الواقــع اإلقتصــادي الصعــب للمســتجو��ن، بــل تتغــذى 
نجاحا��ــم   " وحققــوا  النظاميــة  غ�ــ�  ال��ــرة  �ــ�  ســبقوهم  مــن  مــع  املســتجو��ن  يخوضهــا  ال�ــ�  املقارنــات  مــن  أيضــا 
ال�ــ�صية" ســواء ع�ــ� الــزواج، والعمــل و الســيارة و امل�ــ�ل، دون أن �ع�ــ� هــذاأن العوامــل اإلقتصاديــة �ــ� ا��ــددة و 
و  التمثــالت  �ــ�  يب�ي��ــا  مــا  لعــل  ومتداخلــة  متعــددة  عوامــل  هنالــك  بــل  النظاميــة،  غ�ــ�  لل��ــرة  الرئ���ــ�  الدافــع 
التصــورات عــن " ا��لــم األرو�ــي" فمثلمــا تب�ــ� عــن "مجتمعــات ا��نــوب" رؤى و تمثــالت و تصــورات، فــإن األمــر كذلــك 
بال�ســبة لــدول الشــمال أو " الغــرب"، إن ��ــت ال�ســمية، حيــث التصــور الســائد لــدى املبحوث�ــن أن فــرص العمــل 
متوفــرة �شــ�ل أفضــل و أن نوعيــة ا��يــاة جيــدة حيــث ال وجــود لالحتقــار و اإلســ�بعاد وهنــا ل�ــي نفهــم مي�ان��مــات 
ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة،  علينــا أن ال نقتصــر ع�ــ� ا��ــددات الب�يو�ــة بــل علينــا أن نقحــم األ�عــاد الذاتيــة للفاعل�ــن مــن 
خــالل اإلصغــاء لرؤاهــم و تصورا��ــم و الكيفيــة ال�ــ� يتحدثــون عــن تجر��ــ� خــوض ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة و ال��حيــل 

القسري. 
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المحور الثاني

طقوس العبور وقصص الطريق نحو ال مبادوزا



قبل الرحيل   .I

قــرار ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ال يظهــر فقــط مجــرد قــرار يتــم �ــ� ��ظــة زمنيــة مــا و�نفــذ مباشــرة، إنــھ مجــرد فعــل 
بــل هــو ع�ــ� العكــس مــن ذلــك تمامــا فهــو يتضمــن عقالن�تــھ  ارتجا�ــ� غ�ــ� عقال�ــي رغــم أن نتائجــھ غ�ــ� متوقعــة 
ا��اصــة ال�ــ� ال يمكــن فهمهــا إال مــن خــالل فهــم املع�ــ� الــذي يضفيــھ الفاعلــون عليــھ، أي أن عقالن�تــھ مســتمدة مــن 
�ــ� ســياق معقــد  وتتــم  تنجــز  باعتبــاره ص�ــ�ورة  إال  فهمــھ  يمكــن  و�التا�ــ� ال  أنفســهم،  بالفاعل�ــن  عقالنيــة خاصــة 
"املمثلــون   " هــم  و�أ��ــم  ا��ارقــون  يبــدو  الفاعل�ــن.  حيــث  مــن  ولكــن  العوامــل  حيــث  مــن  األ�عــاد  ومتعــدد 
الرئ�ســيون"ع�� "مســرح ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة"، وقــد ي�ونــون كذلــك فعــال، لكنــھ مــا ي�ناســاه " ا��مهــور" دائمــا �ــ� 
والعمــل  إك�شــافھ  �عــاد  و�نمــا  عــادة  �شــاهد  ال  ال�وال�ــس  �ــ�  يحــدث  ومــا  ال�وال�ــس،  هــو  مســر��  عمــل  أي 
السوســيولو�� ع�ــ� نحــو مــا هــو اشــتغال ع�ــ� " اك�شــاف ال�وال�ــس" وهنــا �ســتعيد إرفينــع قوفمــان الــذي شــبھ 
ا��يــاة اإلجتماعيــة باملســرح واألفــراد هــم ممثلــون ومرتــدي أقنعــة ولــ�ل مســرح �وال�ســھ. لهــذا فا��رقــة �ــ� تجر�ــة 
ســ�نظم  الــذي  الوســيط  أي  ا��يــط،  عــن  البحــث  إ�ــ�  التجر�ــة  خــوض  فكــرة  مــن  يبــدأ  معقــد،  ملســار  ومســرحة 
العمليــة، وهــو بمثابــة ا��ــرج �ــ� ال��ايــة، الــذي عليــھ أن ي�ســق ب�ــن فاعل�ــن لهــم أدوار متعــددة بــدءا مــن املر�ــ��ن 
��ــوض تجر�ــة ا��رقــة، وصــوال إ�ــ� تأم�ــن الت�ســيق والتخفــي عــن املراقبــة األمنيــة، والتخفــي عــن املراقبــة األمنيــة قــد 
ي�ــون بضمــان غطــاء أم�ــ�، واختيــار مــ�ان " التقو�ــن" (أي مــ�ان انتظــار إنظــالق املركــب). فا��رقــة ل�ســت فعــال 
فرديــا، بــل �ــ� أساســا فعــل جما�ــ� يمــر بمراحــل متعــددة، و�ل مرحلــة لهــا معاي��هــا. لهــذا يجــب التفك�ــ� �ــ� ال��ــرة 
غ�ــ� النظاميــة مــن زاو�ــة سوســيولوجيا الص�ــ�ورات، ممــا �ســاعد ع�ــ� معارضــة ا��طابــات الت�ســيطية ال�ــ� ��ــ� ��ــا 
وســائل اإلعــالم وال�ــ� تطرحهــا غالبــا وفــق منطــق تحميــل املســؤولية لل��ايــا، خاصــة �ــ� حالــة الغــرق، و�ــ� خطابــات 

��دف �� الغالب إ�� إس�بعاد الديناميكيات ال�� تدفع بالعديد من الشبان ��يار ال��رة غ�� النظامية.

ملاذا قرروا ا��رقة وكيف فكروا ف��ا؟  .1  

ل�ــس ثمــة وقــت مع�ــن للتفك�ــ� ��ــوض تجر�ــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة لكــن املســألة تصبــح جديــة ح�ــن يصبــح تمثــل 
الواقــع الــذي عاشــھ املســتجو�ون بوصفــھ واقعــا صعبــا مــن الناحيــة اإلقتصاديــة، ع�ــ� املســتوى الفــردي أساســا، و 
أن إم�انــات �غي�ــ�ه صعبــة �ــ� تو�ــس بحكــم غيــاب فــرص العمــل حيــث يصبــح خــوض تجر�ــة ا��رقــة بمثابــة األمــل 
و"الطر�ــق األفضــل" رغــم " الو�ــ� با��اطــرة". وا��اطــرة ال تث�ــ� ا��ــوف بــل �ــ�، �ــ� منظــور املســتجو��ن جــزء مــن 
التجر�ــة، ي�ــ�ر غالبيــة املســتجو��ن " قــرار ا��رقــة" بالظــروف اإلقتصاديــة الصعبــة، وخاصــة �عــد الثــورة ال�ــ� يــرون 
أ��ــا لــم تحقــق لهــم أمالهــم. جــل املســتجو��ن قالــوا بأ��ــم شــار�وا �ــ� أحــداث الثــورة وهــو اإلنخــراط الوحيــد لهــم �ــ� 
الشــأن العــام �عــد ذلــك لــم �عــد لهــم أي "رابطــة سياســة أو مدنيــة" مــع الشــأن العــام، حيــث ال نجــد مــن بي��ــم مــن 
انخــرط �ــ� جمعيــة أو مــارس �شــاط سيا��ــ� �ــ� األحــزاب. فهــم يتموقعــون ضمــن " قطيعــة سياســية" للشــأن العــام 
لكــن  و  ''لالحتجــاج"  القطيعــة و محاولــة  هــذه  عــن  نحــو  "�عب�ــ�ة سياســية" ع�ــ�  �ــ�  التنظي�ــ�، وا��رقــة  باملع�ــ� 

محاولة للهروب أيضا من واقع يتمثل من قبلهم ب�ونھ غ�� محتمل و دون أفق.
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  " هشام 27 سنة، الرديف  

 قبل مكنتش نخمم يف الحرقة كان الخارج يف بايل من عمري 16 سنة من

 ايل بديت نعرف الدنيا و نفهم . 16 سنا بدات فكرة الخارج تتحرك يف مخي أكاهو

 مكنتش نخمم صحيح يف األول يف حرقة و إال حاجة . كنت نقرا. كنت قاد روحي يف

 القراية . معناها لعمر 16 سنا دÚا معدل باهي..." ثم يضيف هشام متحدثا عن

 العوائق التي إعرتضته للهجرة بطريقة قانونية " å باش نقول فيزا و مبعد نحرقها

 الفيزا و ð نجي نشوف نلقاها مثال فمة ناس أيل تتوسط يف الفيزا معروفة. يجي

 يتوسطلك يقلك تعطيني 6 و إال 7 مالين . يف الةقت هذاكا كان öة فيزا ب 3 مالين

 و نص. تخرج تلميذ و إال طالب. مشيت كلمت السيد قايل 3 مالين. الوقت هذاكا

 حال الدار مزرية .معناها نقلك مزرية بأتم معنى الكلمة. معناها الوالد يخدم يف

 املرمة و عندي خويا وقتها مريض بالقلب و خيوå و خويا لوخر بطال. معناها

 حكيت مع الوالد قتلو راي الحكاية هكا راهو الواحد باش يخرج الزمو 3 مالين قيل

 معنديش . هذي يف 2006 ..يف بايل يف 2006 وقتها ثالثة مالين و نصف عندها قيمة

 ..ملقيت حتى شكون باش يسلفني . قعدت هكاكة و لكن حطيتها يف بايل الخرجة

 ..و مبعد جات حكايات أخري نهاي 7 مالين ، هاي 8 مالين و دÚا نفس الحكاية

 ..تلقى الحكاية فارغة عملت مطلب فيزا يف 2012 وقتها باش çيش عىل أساس زيارة

 لوحدة نعرفها ، حكيت أنا وياها ، قتها جات هي لهنا لتونس باش çيش زيارة

 بحثاها. أدفعت مطلب و قتها أنا طالب يف الفاك . قالويل جيبيلنا ما يثبت إىل إنت

 باش ترجع لتونس ..مفهمتش شنوة معناها جيب ما يثبت. أنا جبتلك األوراق كاملة

 إيل طالبينها يف املوقع متاعك و قتها ð دفعت مطلب مقالوليش أوراقك ناقصة و إال

 حاجة ..أي فديت منها الحكاية حتى البسبور قعد عندهم عام� يف السفارة و مبعد

 مشيت جبدت باسبوري. لكن قعدت إنلم يف شوية فلوس و لكن لقيت فرضة متاع

 حرقة مكنتش نخمم فيها الحرقة. نلقى جÁعة أصحا� وقتها وصلوا معنا و ريقلوا

 أمورهم سيبوهم يف " ملبادوزا" مشوا لفرنسا ، اي أكهو شفت عىل خيط حرقة مع

 جÁعة أكهو مشيت دفعت لفلوس ، هذه معناها توة عندي خويا يخدم يف رشكة

 البيئة و الغراسة خذا قرض .خذا يف بايل خمسة مالين و الحرقة تكلفت 3 مالين و

700 معناها إىل يومنا هذا مهياش خالصة

21



 مع األصحاب معناها كلمة تهزك ، كلمة تجيبك ، و كل مرة كيفاش تلقى

 روحك بطال و يقلك محسوب إيل قرار قرا و القراية شنوة عندو عمل بيها ..يف

 الحومة أوكا أستاذ مسك� عندو 40 سنا لتوة مخدم ..بش يخدم ياخذ 500 دينار

 ..معناها زايد..قلنا أحنا عالش منعملوش تجربة و حتى أنا كيفهم ..خاصة الفرتة

 لخرى مشات بالباهي الحرقة ..عباد إيل تسمعو حرق و صل وصل وصل ن قلت خيل

 نجرب حيض : احكييل عىل تجربتك؟ و الله أنا كيفاش تشجعت ..أنا عندي زوز

 صحا� قراقنية من العطايا حامد ز أحمد دÚا يجيوا بحثايا للقهوة نفذلكوا و نلعبوا

 رامي مع بعضنا ..هذا حامد يخدم يف ديوان الحبوب ..هو مش مرتسم أما يخدم يف

 ديوان الحبوب ..يقعدوا هاك 3 وإال 4 سن� يخدموا مبعدين يرسموهم ..هو يخدم

 يف البسكولة غادي ..مشيت مرة بحثاه غادي لقرقنة و هو بكلمتوا غادي ويقدروه و

 هوما معحالهم يف الجزيرة يحبوا بعضهم برشا..جات الفكرة أكهو قيل أنا باش نحرق

 و كان عندك فلوس احرق معايا..قتلوا باهي و معطيتها حتى أهمية الحكاية

 نستخايلوا يفدلك خاطر أحنا دÚا نفذلكوا مع بعضنا و نلعبوا...مبعد مكملت

   الرسفيس ( أحمد كان يخدم يف قهوة) كلمتو قتلو يخي تحé بلحق و إال تفذلك ؟

"

 الحرقة و الله وحدي ال خممت فيها ال حتى يش حبيت نجرب حتى نا

 نحرق ..قلت ال عودش ( رóا) غادي خ¨ من هنا ..هذاكا عالش السبب إيل

 خال� حرقت لعل غادي الواحد يعيش خ¨ و إال يخدم خ¨ هذاكا السبب

 إيل خال� حرقت يف نهار و ليلة ة برمجت مخي وحدي و مشيت من غدو

الحي خلصت حق الحرقة و حدي و تعديت عىل روحي

أمنور ، الرديف ، 26 سنة  
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 قيل و الله بلحق ..قتلو باهي إيجا نعملوا قهو قيل باهي .. مشينا عملنا

 قهوة..مشيت كان أنا وياه خوه مجاش ..قتلوا كيفاش قيل أنا را� باش نحرق من

 العطايا و معايا شكون ..را� باش نحرق بالش ..قتلو كيفاش بالش . قيل إيل باش

 نحرق معاه نعرفو هو ولد حومة و كيÁ نقولو هو هو يحرق 10 من تونس و إال من

 باجة أوك يزلق واحد " جوك" ( مستعارة من لعبة الورق) . كيÁ نقولو هو الريس

 قرقني يهز واحد قرقني معاه يبدل هو وياه يف السياقة عىل خاطر املوطور دÚا Úيش

̈كحش معندوش وقت ياقف فيه ..صاحبي هذا هو مزال يحكييل معطيتوش  م

 أهمية عىل خاطر يخدم يف ديوان الحبوب و مقليش إيل هو موش مرتسم كان غدوة

 ..روحت للدار من غدوة عاودنا عملنا قهوة ..دا قيل أيا شعملت يا سخطة بلغة

 أخرى ..قتلو يا ولدي مزلت تحé بالرسمي قيل و الله مايش و را� غدوة مايش

 متع القهوة patronأيا سيدي من غدوة مشيت لل..sur قيل sur لققرقنة. قتلو

 ..قتلوا را� غدوة منيش جاي نخدم و كيف نجي توة نعوض الخدمة ..لطلعنا لقرقنة

ðعىل ها ovetto هو عندو موتور ..وصلنا للعطايا .منكذبش عليك معملنا يش 

 ..رمينا املوتور يف دار خالتوا يف العطايا و مشينا للربط كعبة كعبة عىل ساقينا موش

 بعيدة برشا..محبش يهز املوتور ديجا. من� جبت فلوس الحرقة؟ مازلت هنا و أنا

 معاه مخي 50 50- ..مازلت نخمم çيش و غال منمشيش و الفلوس توة مبعد

 نحكيلك كيفاش جات ..نكملك عاد : كهو قعدنا غادي يف الربط أنا را� فديت و

 تعرف شقتلو: قتلوا يا ولدي راك مرتسم يف ديوان الحبوب و كذا ، قيل و الله ال �

Áشهريتي كي Áمرتسم محبوش يرسمو� و عندي عام� نخدم و كذا ..قيل كي 

 شهريتك..أنا ناخو يف 20 دينا النهار هاذ 600 ألف يف الشهر ..هاو كيف كيف و

 مøتاحش .حتى نهارت األحد نخدم ..القهوة متسكرش ماك تعرف ..أكهو كبشتلوا

 عىل الحرقة ..قتلو عندك فلوس باش تحرق ..قيل أنا باش نترصف يف الفلوس ، قتلو

 كيفاش ، قيل عندي املوطور باش نبيعها، قتلو باهي بيع .هو املوطور واخذها óليون

 سبعميا و باعها óليون معناها بالخسارة ..باعها خارس فيها ..هو صحيح إستعملها أما

ú دي كيفاشÁخارس فيها و هو زادة عندو مليون آخر . هذم زوز مالين ..قتلوا يا ح 

 أنا ، قيل أنا نعرف لوالد الكل لهنا و نكلمهملك و كانك ماكش
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  " محمد، 27 سنة ، صفاقس  

 راجع أقعد بحذايا..قعدت بحثاه ..قعدت بحثاه غاديكا يف قرقنة ..جاء

 خوه الكب¨ هذا إسموا أحمد ..قلوا يا أحمد را� باش نحرق أنا و محمد و نحب نسلم

 عليك ..مشينا قعدنا بحثا واحد إسموا ياس� معروف غادي فيي العطايا ..قعدنا يف

 املنتزه غادي ن عملنا طاولة و 4 من الناس نحكيوا عىل الحرقة ياخي غدوة قالولنا

 غدوة فمة خرجة ..أما رانا باش نهزو كان حامد ، إنت منعرفكش و قالهايل يف وجهي

 معناها..و أنا ð قالهايل برصاحة بيني و ب� روحي فرحت عىل خاطر معنديش فلوس

 أنا يف وقتها منيش مستعد وقتها مزلت مرتدد و حامد مكبشتلوا برشا..قلت لحامد برا

 إميش عىل روحك ..تلفتلوا الطفل هذا اليل باش يحرقوا قلوا أما باش نذز معاك فازة

 منيش باش نحسبلك كيÁ األوالد يخرجو بزوز مالين نص و 3 مالين ..قلو كيفاش ؟ قلو

 برة أميش جيب السبيسة و اإليسونس و السÁح ..طرف حليب ماء و شكوطوم ماء و

 حليب و شكوطوم- هو دÚا ياخو حلوة باش يشدو رواحهم ..حصليوا متكلفتش 500

 ألف و هو قتاه باع املطور .و هو يتسمى حارق من غ¨ فلوس ، قتلو يا حامد كيفاش

 أنت توة يتسمى قعدلك مليون و نصف  ..ياخي مديل 500 ألف و هو ميلوجش

 جملة..قعدلو مليون ، مد منهم لخوه 200 ألف و لخرين حرق بيهم ..أنا روحت ب

 500 ألف أنا وخوه أحمد و هذا ياس� ، ياخي أنا قعد انقرز عىل \احمد قتلو مداموا

 صاحبك و تعرفوا كلموا با خي قيل توة إنعوضهالك إن شاء الله توة نفرح بيك ..ووقت

 قلوا توة نفرح بيك  و اللهي متوقعتش منو باش يكلمني أصال حتى 3 باملئة مكنتش

̈ة ..كهو روحنا أنا و أحمد  متوقعها خاطر هذه توة نفرح بيك متع زكمني تحسها تبح

 عىل اللود متاع السبعة متاع العشية ..بتت هاð الليلة يف دارنا ..الصباح ممشيتش

 نخدم قعدت متشنج و متوتر ..حتى كان çيش نخدم مخي موش فوقي ، حتى واحد

 يقيل جيبيل دبوزة ماء و إال كابيسان مش باش نضحك مع الكليون ، دار كيفاش

 ..مازلت هاك املفجوع ..زعمة çيش و ال ..و لتوة موصل حامد أنا محبيتش نتشجع

 ..كهو ..من غدوة ممشيتش نخدم زادة ..حليت تاليفو� ..الثالث يوم  يكلمني حامد

 يف الليل يقيل را� زصلت لسيسيلسا..قيل را� وصلت و جوي باهي و الحمد لله و كذا

 و سأل عليا و قيل محمد شعمل. بالطبيعة عاطيني 500 ألف أما مقالش ..معناها

 ..  كانت مشكلتي فلوس و ساييه معناها
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  "العر� ، الكبارية، تونس العاصمة 

 اخاطر نشوف يف العباد üيش و توصل دÚا ..يبقى بحثايا و من يومة غدوة

 نسمع بيه مىش . يبدا قاعد بحثايا يف الليل من غدوة نسمع بيه حرق خاطر

 .خاطر أحنا ماو Ú ðيش Úيش يف السكريتو Úيش ديراكت ..برة خويا ر�

 معاك..وصحا� كانو يشجعو� معناها إيجا معانا، وواحد أنا وقتها الرضوف

 معناها متسمحش ، معنديش فلوس كتنت ب 3 مالي� و ب 4 مالين وقتها.

 اللوالنية اليل شدو� فيها دبرت زوز مالين ..دبرتهم معايا أمي و شدو� فيها

 ، معناها حتى الحراق ما رجعليش، مشاو مشاو ..معناها من صفاقس و

صلنا وقتها يف الثورة

  "فريد ، 30 سنة ، صفاقس 

 أنا نسكن غادي يف سيدي منصور ..أنا 29 سنة معناها مخممتش فيه املوضوع

 متاع الحرقة جملة ، بعد ساييه معادش ما عاد فمة حتى يش ..بديت نخمم فيه

 املوضوع ..جات فرتة غادي يف سيدي منصور نقعد غادي ..ما� أنا دÚا يف البالد ،

 قعدت جمعة و إال 10 أيام يف سيدي منصور دÚا غادي غادي ..نقعد معناها

 عىل الشط نرشبوا عىل الشط ..عاد نراوهم عىل عينينا كيفاش يخرجوا نراو فيهم

 ..أكهو قاعد منهم مرة أنا وزوز صحا� نلقا شكون خارج بالعباد نعرفوا بالباهي

 ..معناها قاري أنا وياه و أحنا صغار ..قتلو كيفاش كيفاش را� نحب çيش قيل :

 مريقل ..طلعت عىل روحي قصدنا ر� ، مشينا حكاية كيÁ نقولوت ربع ساعة و

عاودنا رجعنا
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يظهــر مــن خــالل هــذه الشــهادات أن قــرار الحرقــة يتــم خــارج املؤسســات الرســمية (العائلــة و املدرســة و الدولــة) بــل 

يف أطــر ثانويــة تفلــت مــن الرقابــة املؤسســاتية و هــي أطــر الشــكلية مثــل جÁعــة الرفــاق و أوالد الحومــة حيــث تنســج 

العالقــات يف الحيــاة اليوميــة التــي تتشــكل يف خضمهــا مشــاعر اليــأس و البحــث عــن مخــرج و تتشــكل لغــة مخصوصــة 

و أحــالم مشــرتكة و التــي يحركهــا دافــع أن نخــوض التجربــة مثلــÁ خاضهــا آخــرون علنــا ننجــح مثلهــم. لهــذا ð نفهــم 

ــش" واملقصــود  ــة " لشــباب الهام ــاة اليومي ــة الحي ــن زاوي ــ¨ م ــن التفك ــد م ــة ال ب ــ¨ النظامي ــرة غ ــات الهج ديناميكي

بالهامــش هنــا كل مــا يقــع خــارج املعايــ¨ والقيــم والتمثــالت التــي تفــرض مــن قبــل «النخــب املهيمنــة". و تشــكل 

العالقــات اليوميــة التــي تنســج يف الحيــاة اليوميــة للشــبان الذيــن إســتجوبناهم وفــق منطــق شــبé مــÁ يعنــي أنهــم 

مندمجــون و لكــن إندماجهــم هــو " إندمــاج يف الهامــش" مشــكل� ثقافتهــم و لغتهــم املخصوصــة و هــذا يعنــي أن 

̈هــا و قيمهــا و آلياتهــا تتشــكل يف خضــم الهامــش لهــذا لــé تكــون " حراقــا"  الحرقــة هــي جــزء مــن ثقافتهــم و معاي

البــد مــن الحــد األدÿ مــن اإلنخــراط و اإلنــدراج يف مجموعــة إنتــÁء ( األصدقــاء ، أوالد الحومــة، مجموعــات صداقــة 

ــ¨  ــرة غ ــرار الهج ــدا يف ق ــاب بعي ــىل الذه ــجع ع ــة و تش ــر الحÁي ــا توف ــدر م ــÁء بق ــات اإلنت ــة) ، فمجموع إفرتاضي

ــالق و  ــاط اإلنط ــة و نق ــ¨ النظامي ــرة غ ــم الهج ــات تنظي ــق بأوق ــÁ يتعل ــة في ــح املعلوم ــا تتي ــا أيض ــة فإنه النظامي

املعلومــات عــن الوصــول و كيفيــة التــرصف و التعامــل كــÁ تضمــن إمكانيــة التواصــل مــع الوســطاء الــذي ينظمــون 

عمليــات " الحرقــة" و الوســطاء بلغــة الحراقــة يســمون " الخيــط" و الخيــط يحيــل إىل " الرابــط" وبــ� نقــاط متعــددة 

و الشــبكة تحتــاج دا~ــا إىل رابــط للربــط بــ� عقــد و نواتــات متعــددة و هــو مــا يفعلــه الوســطاء بخصــوص تنظيــم 

الحرقــة  و هــم " فاعلــون رئيســيون" يف الهجــرة غــ¨ النظاميــة فهــم مــن يقومــون بالتنســيق الكامــل و ربــط الصلــة و 

تسلم األموال و ضÁن الحÁية من الرقابة األمنية، أي أنهم هم من يهرون عىل إنجاح العملية قبل املغادرة.

  "فريد ، 30 سنة ، صفاقس 

 اعنا واحد من الحومة عندو واحد يقربلوا يف صفاقس يف سيدي منصور هذا

 إيل نسقلنا و أنا تشجعت وماكنتش فيبايل جملة الحرقة أما ريت والد

 حومتي 30 واحد يخي تشجعت. قلت خليني نجرب، خليني نشوف شنيا.

 28 يزم يف صفاقس ..خرجنا الخرجة األوىل عملنا ساعت� يف املاء و الشقف

 وال يدخل يف املاء تفجعنا خويا مناش فاهم� يش .عاودنا رجعنا أكاكا ..باعد

13 يوم أخرين عاودنا حرقنا و صلنا
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بدأنا نبحث عن خيط ل��رقة: التقو�ن وقصص انتظار اإلبحار.   .2  

الوســطاء أو " ا��يــط " بلغــة ا��راقــة هــم جــزء مــن  " اقتصاديــات ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة" بوصفهــا اقتصاديــات 
النظاميــة لكــن ا��ديــث عــن " اقتصاديــات ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة" ال �ع�ــ� أننــا إزاء شــب�ات معوملــة و عابــرة للبلــدان 
ع�ــ� غــرار " املافيــا العامليــة" بــل نحــن إزاء شــب�ات بدائيــة أو حرفيــة (artisanal(م�ونــة فقــط مــن بضــع أفــراد اك�ســبوا 
معرفــة �عالــم " ا��رقــة"، و��ــون أغل��ــم بحــارة صغــار ســابقون، أو أ�ــ�اص تر�طهــم عالقــات جيــدة مــع الســلطات 
األمنيــة و املــرور بالوســطاء هــو مرحلــة رئ�ســية البــد م��ــا �ــ� عمليــة ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة ، فهــم مــن يختــارون " أماكــن 
التقو�ــن"  االنتظــار  و�حــددون موعــد الرحلــة ومــن ي�ســلمون األمــوال و هــم مــن يحــددون ال�ســع��ة، ال�ســع��ة تحــدد 
�ــ� ســوق ا��رقــة، وفــق الضمانــات و �ســبة ا��اطــر واألمــل �ــ� إم�انيــة الوصــول. مــا يبحــث عنــھ ا��ارقــون هــو نجــاح 
إ�ــ� ملبــادوزا دون أن �ع�ــ� هــذا ا��ارقــون ال �عــون أن ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة �ــ� مغامــرة، وأن  ا��رقــة والوصــول 
إم�انيــة املــوت �ــ� البحــر �ــ� أمــر محتمــل ولهــذا فهــم يتحدثــون عــن التجر�ــة " بفخــر مبطــن" أل��ــم وصلــوا إ�ــ� تخــوم 
املشــروع   " فشــل  رغــم  أنــھ  أجر�ناهــا،  ال�ــ�  املقابــالت  لنــا  تب�نــھ  فمــا  قصــة".  حيا��ــم  مــن   " جعــل  مــا  وهــذا  املــوت 
ال��ــروي" الــذي إنت�ــ� بال��حيــل فــإن ا��ديــث عنــھ يتــم اســ��جاعھ بوصفــھ قصــة �ــ�صية، و مــا يرغــب فيــھ هــؤالء 
الشــبان هــو أن ت�ــون لهــم قصــص، ح�ــ� و إن �انــت فاشــلة، فالصــراع ال�ــ���� الــذي يخوضونــھ هــو صــراع مــن 

أجل تحقيق االع��اف الذا�ي، و االع��اف قد ي�ونوا من منظورهم ال����� " خلق قصة ��صية". 

�عــد ا��صــول ع�ــ� "ا��يــط" ودفــع ثمــن ا��رقــة، وال�ــ� يصــل ثم��ــا ب�ــن ألف�ــن وأر�عــة أالف دينــار تأ�ــي مرحلــة " 
التقو�ــن" و "التقو�ــن" هــو املرحلــة ال�ــ� �ســبق اإلبحــار. عمليــة التقو�ــن ت�ــون بلغــة البحــارة �ــ� مــ�ان �ســ�� " قونــة" و 
هــو مــ�ان يختــاره منظمــو الرحلــة، و ي�ــون قر�بــا مــن مــ�ان اإلنطــالق إ�ــ� ملبــادوزا و يتمثــل �ــ� منــازل م��ــورة أو م�ــ�ل 
يقــع كــراءه مــن قبــل منظ�ــ� الرحلــة و الذيــن ي�ســقون �شــ�ل جيــد، ع�ــ� نحــو يجعلــھ �عيــد عــن الرقابــة األمنيــة. 
يتجمــع املر�ــ�ون للرحلــة �ــ� " القونــة" و ي�تظــرون قــرار املغــادرة و هــو قــرار يخضــع لســلطة املنظم�ــن و تختلــف مــدة 
االنتظــار بحســب عــدة معطيــات تتدخــل ف��ــا حالــة الطقــس و املعطيــات األمنيــة و لكــن مرحلــة التقو�ــن �عفــى م��ــا 
غالــب الذيــن يقطنــون �ــ� مــ�ان اإلنطــالق فــأن ي�ــون املر�ــ� للرحلــة مثــال يقيــم �ــ� صفاقــس فهــو ل�ــس مطالــب " 

بالتقو�ن" حيث يتم اإلتصال بھ من قبل الوسيط و منظ�� الرحلة و إعالمھ بالقدوم ألن الرحلة س�نطلق. 
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  "منور، 26 سنة، الرديف

 خرجنا من هنا مشيت خلصت السيد إيل بش يخرجنا...هذا الوسيط خلصناه 

 قالنا مع الساعت� متاع القايلة  تجي كرهبة üيش أنت وفالن و فالن .قتلوا

 باهي. خلصتو مشيت حرضت كابايا ( حقيبتي)  و حجمت و ريقلت أموري و

 قعدت نستنى للساعت� ð كلمتوا قيل  أخرج للكياس الربا..خرجت نلقى

 الكرهبة حارضة..ركبت و تعدينا الحاصيلوا فطرنا يف الدار ..تعشينا يف صفاقس

 دخلنا للقونة حكاية العرشة متاع الليل بالصة زيتون و هندي يف طريق املطار

 ..الدنيا ضالم . متشوف حتى يشء ..دخلونا للقونة نلقوا جÁعة الرديف لكل

 غاديكا قعدنا معاهم ثالثة أيام و العباد الكل تجي من الرديف أك¸ بالصة من

 الرديف ..معانا زوز من تونس كيف شافوا جÁعة الرديف ك¸وا ك¸وا خافوا

 هربوا ..ظروف القونة مزرية . يطيشوك يف جامع مصبوب و أكهو مطيش� عىل

 الحجر ..ال فرشات ال حتى يشء املاكلة و الدخان كان ð تثور عركة باش يجيبولنا

كعبة ياغرت و إال كعبة براك

28



 اول مرة حرقت أي أول مرة ..الدار قلتلهم ..منجمش نعمل حاجة من 

 غ¨ منقلهم ..جا Úكن شكون عارض واحد ..أقنعتوا و ð شافو معناها برشا جÁعة

 وصلوا ولباس و..كالم هاو شقف كب¨ ..أقنعتهم بالذراع ..الحرقة كانت من صفاقس

 سيدي منصور ..القونة قعدت 4 أيام ..ماهيش قونة باش نحكوا عليها ..تتسمى قاعد

 يف الشارع ..يف بايل قونة معناها كالديار لكل معناها. صحيح ماناش بش نقعدوا يف

 فيال و إال حاجة ثم ( عىل األقل) فيها مواصفات متاع دار ..عىل األقل فمة تواليت.

 مشيت نلقى روحي قاعد يف مدجنة قدÚة ( يصمت قليال)  مافيها حتى حاجة

 معناها ..üيش تقعد عىل الصطاكة لوطة ..öة Úكن ايل جاب ..أنا كنت من

 املحضوض� إيل وصلو اللوال ..نتسمى محضوظ و منيش محضوظ ..وصلت من أول

 العباد للقونة ..نلقى بالصة مفرش� فيها فرض تحت لوطا ..لكنو فرش رقيق ..إتكيت

 ..قعدت فيها نا و جÁعة و الجÁعة إيل جو بعدنا الكل ..قعدو أكاكا عىل الرتاب .ال

  öة حتى يشء ..بالنسبة للÁكلة ما öاش ماكلة عبارة ماöاش ..النهار اللول مشا

 يجيبلنا مبعد تراجع قال هات الفلوس توة نجيبلكم. خويا قداش ؟ . هات خمسة

 أالف باش يجيبيل صندويتش باهي ..معناها بالهريسة ..قتلوا متجيبليش سندويتش

 ماهوش حار ..ما نوكلش الحار قايل باهي ð جا جابلنا الخبز ..وجابلنا حكة هريسة

̈ة و حكة تن ..شنوا هذا قال هذا املوجود ..تعطيه فلوس الدخان ..جيبيل دخان  كب

 يا خويا ..Úيش يجبلك مثال ..إعطوه كل واحد مثال عطاه حق باكو دخان أو إال زوز

 öا شكون يويص عىل أستيكا دخان ..Úيش يجيبلك باكوات يحطها ثم و يخليها و

 يفصع و يخيل ناس تتعارك يف بعضها ..هذاكا أنا وصيت عىل مارس ..هذاكا وصيت

 عىل بزنس و تركح البونية ..ال ليلة الثن� حتاش معناها تواصل عىل املنوال هذا ال

̈ان  ماكلة . حتى املاء بصفة قليلة. الليلة لوال الليلة الثانية ..أكهو فاقوا بينا الج

 ..الجÁعة املقون� خافوا ..هزونا حولونا لبالصة أخرى ..يف الليل معناها يف الليل (

 واصفا املشهد) إجري و تبطح أطلع يف الزيتون أو منعرفش شنوا ضو كرهبة ..هاو

 حاكم ..حاصيلوا ل� وصلنا للبالصة أخرى. البالصة إيل كنا فيها األوىل تعترب جنة
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  " هشام 27 سنة، الرديف  

 خاطر مصكرة عىل األقل. هزونا لجامع يف طور البناء ..معناها جامع

 مزالوا يبنوا فيه ..مصبوب من فوق و öة بالصت القبة .حكاية الدÚاتر متاعها ستة

 ميرتوا ..محلولة وشبابيك محلول� ..وقتها الدنيا باردة يف الليل . اما يف النهار سخونة

 أما يف الليل يربد الطقس. منخرجوش جملة .قتلك الشبابيك محلول� يف الليل ..تربد

 .تربد معناها و تخيل إنت الواحد معناها موش جايب معاه حتى يش ال فرشات و

 زيد الجامع بكلو ردم حجر و تراب ووسخ متلقاش بالصة مبسوطة حتى باش ترقد

 فيها ..بالنسبة للتوليت إترصف شوف ات|  تحت حيط ..املهم ما öة حتى يشء (

 يصمت)..هو الواحد حتى جامع يخاف ر� ..ساعات يخمم فيها ..حتى مرة يف النهار

 .أي يقول الواحد Úيش معناها مثال تحت حيط جامع أي ميحبش الواحد أكهو ..أكهو

 قعدنا يخي زادت قامت حربة ..وقتها قالولنا الليلة باش تخرجو مخرجناش . öة

 شكون قال نروح و برشا عرك و بونية معناها خمجت خمجة خايبة ..الليلة أذيكا

 سرت ر� ..معناها القونة .الناس الكل والد بالد Úكن يطيشوا رواحهم و بعضهم من

 الطاج الفوقا� نحنا يف الطاق األول قاعدين و مفÁش ال براج ال يش ..الصبة و أكهو

 معناها كان جت مخلطة ..ناس مخلطة ..معناها Úكن يطيشوا بعضهم ( يصمت

قليال) القونة ما فيها ما يعجب
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 هبطنا األربعة متاع الصباح للمحطة متاع الرديف القوافل öة واحد

 صحيبنا شافنا بالسيكان و وقتها كان وقت حرقة ..الناس الكل تعرف..قلنا شنوة

 شباب باش تحرقوا ..قلنالوا أي باش نحرقوا قلنا ردوا بالكم üشوا يف املواصالت

 العمومية خاطر الحاكم وكذا ..يخي إقرتح عىل صاحبي قلوا çشيوا يف اللواج ..قلت

 ال مداموا هو ..قال خيل çشو نحنا يف الكار ..هزينا الكار أكهو وصلنا لصفاقس

 ..حكاية العرشة األحداش هكة و ماعناش حتى أدÿ فكرة وين بشا çشيوا بالضبط

 ..قعدنا ندورو يف صفاقس ..كل مرة نقعدو يف قهوة ..القهوة وقتها الدنيا سخونة

 شوي و أحنا عامل� إجراءاتنا للبحر وواحد و كذذا و كنا البس� لبستنا..متاع شتاء ،

 حتى العباد الحظت ووجوهنا جدد بالنسبة للحومة هذيكا ..ينجموا يطلعونا و

 عرفونا مناش والد املنطقة هذيكا يخي نحنا حبينا نتخبوا شوي و كل مرة ولينا çشوا

 للقهوة للرستوران  ل� حكاية األربعة متاع العشية قاعدين يف جردة ..الطفل صاحبي

 كلم السيد هذا قلوا وينك توة را� موجود يف صفاقس ..قلو لحظة توة نجيك ..جانا

 السيد بعيد علينا حكاية عرشة ميرتو أكاكا قاللنا ياخي إنتم جÁعة الرديف ..قلنالو

 أي ..قاللنا لحضة توة يجي تاكيس تطلعوا فيها و يدÚاروا متعملوا حتى حركة و

 متعملوا حتى يش ..جت التاكيس ..طلعنا تعدينا عىل مركز حرس ..تلفتيل الشوف¨

 قيل ممتتلفتش للمركز..قيل اعمل روحك إنسان عادي كإنك راكب عادي ..قتلوا

 باهي و تعدينا ..و امللفت لهنا و امللفت لهنا أنو بعدنا نحنا جاو ما يقارب

 خمسطاش قروب ..وكل قروب ما يقارب 3 من الناس أربعة من الناس و هذا ما يدل

 إنهم تعدوا من نفس الطريق ..معناها التاكيس تعدا بيهم من نفس الطريق ألنو

 فمة طريق واحد يعدي للقونة ..هذي هنا تبقى مستغرب .تقول كيفاش : معناها

 دخلنا للقونة جانا السيد هذا اليل حملوه مسؤوليتنا ..يف القونة قلك أول حاجة الزم

 الحس مفÁش ..القونة مدجنة مهجورة حتى التوالت حاشاك مفيهاش ..جابو باش و

 عملوا تركينة و هانو إيل يحب يقيض حاجتوا ..Úيش عىل روحو..بالنسبة للÁكلة

 أسيدي منكلوش نصف خبزة ..معناها يجي هو يقول كل واحد يعطيني عرشة أالف
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  " بالل ، 29 سنة ، الرديف  

 وإال كذا نلموا بعضنا و خاصة نحن يف الوقت هذاكا لكلنا من الرديف .

 الكل حطونا الكل مع بعضنا و نعرفو بعضنا ..الناس الكل نعملوا فرقية ..كل واحد

 خمسة أالف عرشة أالف نجيبوا ماكلة ..لكن توقع فيها برشا حسابات ..أنت لو كان

 نا نعطي عرشة أالف ..السيد هذاكا عطا دينار ..معناها مهوش من العدل إنا

 نتقاسموا نفس القسمة ..ماهيش عادلة..الحقية صارت شوية إشكاالت موش شوية

 الحقية ل� تقلق السيد إيل يحرص فينا قال إذا مكمش باش تسكتوا ..باش نضطر

 نحلها القونة ..معناها üشوا تروحوا ..يف اللحظات هذيكا و الخطأ منهم هوما ألنوا

 إذا كان تلم تسع� برش من نفس الحومة و تحطهم مع بعضهم أكيد باش تص¨

 حكاية ..أكهو بعد األحداش متاع الليل ..لعباد مفهمتش الكالم ..تتكيف الناس الكل

 ..حتى ريحة متاع الدخان تطلع ..و الناس الكل تتكلم مع بعضها و صوت الليل

 سÁع ..جانا السيد كلم الرايس..فÁ فرق ماب� الرياس ..الرايس هذا الكب¨. معناها

 محروق عند الحاكم ..حتى ð يخرج بكرهبتوا معروف. يف اللحظة هذيكا هو جا و

 راكة الكرهبة بحثا القونة ..يخي حشاك فÁ واحد براد ( أي وايش) شافو عرف

 الحكاية لكل ..جاء السيد إيل يحرس فينا معناها و هو أصال شاف الرباد ..هذاكا بقى

 يالحظ معناها عرف إنو باش يدكالري علينا للحاكم و مبعد نص و إال ساعة ملينا

 بعضنا النسا الكل و خرجنا من القونة  و بالحق بعد مخرجنا بعد العشاء بالضبط

 دك عليها الحاكم القونة هذيكا و هي فارغة مشينا لقونة أخرى يف جامع مهجور

 ..حزلنا للقونة الثانية و صارت برشا مشاكل ..بارشا مشاكل خاصة يف موضوع املاء و

 املاكلة ..نا واحد من الناس عندي فلوس قدمتها الكل عطيتها و مانكولش يف املاكلة

 مش خوف و إال طمع ..توا متنجمش توا أصحاب متنجمش ..توة نحنا من البالد نويل

 نضحي بيك ..القونة األوىل قعدنا فيها نهار و إال نهار و نصف و القونة الثنانية يف

النهار الثا�  ..حصيلوا مبناتهم الزوز أربعة أيام
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تظهــر " القونــة" مــن خــالل املســتجوب� ليــس فقــط مجــرد " مــكان لالنتظــار" بــل هــي أشــبه óنطقــة عبــور تشــكل 

جــزءا مــن تتابــع الحــدود يف مســار الهجــرة غــ¨ النظاميــة املعقــد. تبــدو فكــرة الحــدود óعناهــا الرمــزي واملــادي أساســية 

لفهــم الهجــرة غــ¨ النظاميــة كتجربــة إجتÁعيــة مــن الداخل،وكذلــك مــن منظــور الفاعلــ� أنفســهم. الحــدود عــادة مــا 

ــذ  ــم أخ ــت وÉ يت ــا طال ــة إذا م ــق الرحل ــد تعي ــد ق ــي ح ــار ه ــكان لالنتظ ــة" كم ــا. "القون ــب تجاوزه ــرق ويج تخ

االحتياطــات بالشــكل الــكايف والرضوري،خاصــة فيــم يتعلــق بالناحيــة األمنيــة حيــث مــن املمكــن أن تتحــول " القونــة إىل 

" منطقــة عبــور غــ¨ آمنة".ولكــن مــن ناحيــة أخــرى هــي مــكان التضامنــات بــ� مجموعــات الحارقــ� حيــت يتــم إحيــاء 

التضامنــا املجاليــة (أوالد حومــة) والجهويــة(والد بــالد) ضــد مــا قــد يشــكل إعتــداء متــأå مــن مجموعــات أخــرى. القونــة 

هــي مــكان ولكنهــا أيضــا " لحظــة القلــق األوىل" و " لحظــة شــك وال يقــ�". لهــذا كل مــا üــددت مــدة االنتظــار ازدادت 

ــل "حــارس  ــذا يعم ــون أيضــا له ــه الحارق ــة ويدرك ــ¨ النظامي ــو الهجــرة غ ــه منظم ــر يدرك ــذا أم ــات الفشــل وه إمكان

القونــة" عــىل ضبــط " مجموعــات الحارقــ�" و" وضــع غــ¨ نظامــي" للمراقبــة. القونــة هنــا تبــدو شــبيهة باملــآوي التــي 

ــا  ــور يعتربه ــق عب ــن الحدودية،ومناط ــا م ــا نوع ــكل أيض ــآوي تش ــي م ــادوزا وه ــون" يف ملب ــز الحارق ــا "حج ــيتم فيه س

الحارقــون جــزء مــن مســار الرحلــة، لهــذا هــم يعــدون أنفســهم لهــا مســبقا عــرب التســلح بخــربات مــن ســبقوهم. القونــة 

هــي مرحلــة وســطى مــن مراحــل مســار الهجــرة غــ¨ النظاميــة. ال يعيشــها الــكل بنفــس الطريقــة إنهــا تتحــدد " بنوعيــة 

الحرقــة" وبحســب عــدد املشــارك� فيهــا إضافــة إىل الظــروف األمنيــة واملناخية،ولكــن أساســا بحســب " حنكــة 

املنظمــ�". لهــذا فمغــادرة القونــة واإلنتقــال إىل مرحلــة الركــوب أو الدخــول يظهــر كلحظــة عاطفيــة مكثفــة وطقــس 

ــه املســتجوبون، وهــم  ــÁ يصف ــر اإلحســاس، مثل ــذا يظه ــة أوىل. له ــاوز ملحن ــه تج ــيولوجية، إن ــة سوس ــور ذات دالل عب

الخــوف والفــرح..  الــذي ســيقلهم إىل ملبــادوزا مفارقيــا حيــث Úتــزج لديهــم إحســاس  املركــب  يصعــدون إىل 

ــراد  ــد أف ــل بأح ــر يتص ــض اآلخ ــة.. البع ــات القرآني ــو االي ــم يتل ــض منه ــات األوىل.. البع ــاؤموخاصة يف اللحظ األملوالتش

العائلــة ð يعلمــه باملغــادرة، خاصــة إذا مــا علمنــا أن öــن الرحلــة لبعــض املســتجوب� قــد تكفلــت بــه عائالتهــم، ذلــك 

ــة  ــات ثقافي ــدة معطي ــل ع ــيل" بفع ــتثÁر عائ ــت إىل " إس ــد تحول ̈ة ق ــ ــنوات األخ ــة يف الس ــ¨ النظامي ــرة غ أن الهج

وإقتصادية.
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المحورالثالث
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اإلنطالق ولحظة املغادرة   .II

مشاعر متناقضة   .3  

لحظــة اإلنطــالق تبــدو óثابــة اللحظــة الفارقــة يف مســار '' الحارقــون". إنهــا لحظــة '' أمــل" و " لحظــة" خــوف" بعــد أن 

ــل والخــوف هــي  ــة األم ــور. مفارق ــة وطقــس عب ــة. هــي لحظــة مشــاعر مكثف ســبقها " لحظــات االنتظــار'' يف القون

الثنائيــة التــي تحكــم مشــاعر الحارقــ�. األمــل بكونهــم ســيصلون إىل أوروبــا ويحققــون أحالمهــم التــي غــادروا مــن 

أجلهــا ولكــن öــة خــوف مــن فشــل " الرحلــة " ســواءا الغــرق أو إعــرتاض الســلطات األمنيــة لهــم. لكــن كل هــذا مــن 

منظــور املســتجوب� هــو جــزء ال يتجــزء مــن " الحرقــة" كمغامــرة و " خــرق" للحــدود. فهــي تجربــة محفوفــة باملخاطــر 

وذهــاب نحــو األقــىص. يتحــدث الشــبان املرحلــون عــن تجربتهــم يف البحــر بوصفهــا " لعبــة تبــادل رمــزي مــع املــوت" 

وفــق العبــارة املميــزة لعــاÉ اإلجتــÁع الفرنــيس " دافيــد لوبرتــون" يقبــل هــؤالء باملــوت ويصلــون إىل تخومــه وهــو مــا 

يجعــل مــن قصــة الحرقــة مــن منظورهــم " قصــة مقاومــة مــن أجــل الحيــاة" ولكــن مــن أجــل نــزع االعــرتاف. فالــرصاع 

ــارة أكســيل هونيــث  الــذي يخوضــه الحراقــة هــو رصاع مــن أجــل االعــرتاف والخــروج مــن " مجتمــع االحتقــار'' بعب

ــة " تستشــعر اإلســتبعاد واإلقصــاء اإلجتÁعــي. مــن  ــات ذاتي ــم " لهوي ــة إلعــادة ترمي حيــث تشــكل " الحرقــة" محاول

ناحيــة أخــرى ال يأخــذ الحارقــون أي احتياطــات للنجــاة (veste de sauvetage (يف حالــة الغــرق فهــم يرتكــون األمــور 

ــا بلحظــات نــدم للبعــض خاصــة يف أعــÁق البحــر وحــ� تتقلــب األحــوال  للصدفــة والقــدر والحــظ املمزوجــة أحيان

الجويــة ويصبــح املــوت داهــÁ ولكــن يف النهايــة املقصــد الواحــد يضــل هــو المبــادوزا أو سيســيليا وهــي نقــاط عبــور 

ــة.  يتحــدث محمــد عــن  ــة الهجــرة غــ¨ النظامي ــة أخــرى مــن مراحــل تجرب ــة ومرحل ومناطــق انتظــار تشــكل تجرب

تجربة اإلنطالق والرحلة والبحر.

 أكهو ركح الريس اإليصونص متاعوا ..قصدنا ر� حكاية العرشة متاع "

 الليل ..هو بدى Úيش هكاكة عرشة ميرتو و أنا قلت يا محمد شنوة عملت و آش

éوليت نب.. éتعمل ..معادش فيها رجوع فهمت كيفاش ..معرفتش شنوة نعمل نب 

 من غ¨ صوت باش منشلقش ..أما عشتهم نهارين ..عىل األول كيف ريتهم طالع�

 وريت الريس يركح يف كل يشء  تشجعت ..أما الشقف خدم و بدا Úيش و أنا 200

 ألف فالش رضب يف مخي ..و أنا رضبة رضبتني نسأل يف الريس يا ولدي قداش

 مزاللنا ..و هو يبدى عىل أعصابوا يا والدي ميسألني حد و ما يحé معايا ..حد ما

 نحبوا يتكلم ..و ما نكذبش عليك أوكا الريس هو ولد بحر و الشقف متاعو ..اللوحة

 متاعو و يدي و يسوق و يقول الله أكرب و أستغفر الله و يف الليل بالرغم  إيل الطقس

 مريقل و البحر بانة زيت و يقللنا إستغفروا و قولوا الله أكرب ..زاد فجعني حسيت

 باش çوتوا ..هذا الواقع إيل شفتوا يف الشقف ..أكهو الحمد لله نعمة من عند ر�

    البحر بانة زيت ð البحر.. ð املياه اإلقليمية..معناها مفÁش موجة جملة ..يساعد
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 عرفت كيفاش ..هو من غ¨ موجة و مفجوع و الله أكرب و أستغفر الله..

ð.. قعدنا أك¸ من 36 ساعة ..مشينا عىل سيسيليا..توة نقلك عالش بطينا ..نكملك 

 طلع النهار طمنت ، موش معناها وصلت أما طمنت باملقارنة باليل شفتوا بالليل

 ..تصور الواحد يف الثنية و هو راقد عىل حافة الشقف ..قلت حتى نتقلبوا نجيوا الكل

 فوق بعضنا..أما هذم الكل فالشات نتخيلهم ..أما ð يجي الصحيح متنجمش

 تعملهم..أكهو تعدى آكا النهار خبز و رسدينة و فرماج و كسكروتات ..هو الواحد

 الشاهية مقطوعة .أما ياكل بالجوع و العصب هات ناكل برك ..باكوات الشكوطوم و

̧ة ..هازز كردونة ..وقت إيل أحنا 18 واحد، و كل واحد ياكل  الحليب موجودين بك

 ثالثة باكوات شكوطوم..كهو عدينا نهار كامل هكا و هو بدا الليل يطيح قاللنا رانا

 قريب نوصلوا لسيسيليا و بش نحطكم وبش نحطكم يف الجبل واصل� و أموركم

مريقلة

  " محمد 25 سنة ، صفاقس  

 بالنسبة لشعوري نا بالنسبة ليا كإنسان قلتها لصحا� قلتلهم إذا كان جاء

 الشقف راي '' الكارت ميموار متاع مخي ) را� إنحيها ..نطيشها و هذا إيل صار و

̈ك. شوف عندي  عندك شهود ..زيد معملتش حتى حركة تدل إنو أنا خايف ألنو مص

 قناعة إذا كان متت شجاع هو نفس املوت ..إنت باش üوت يف كل الحاالت..يف كل

 الحاالت يا üوت شجاع ..يا üوت خايف و إذا بش إطيح بش üوت و إذا مت جبان

ð  إنت ميت عىل كل  حال ..بالنسبة للحلم ..الحلم بالنسبة ليا وقتاش يبدا يتحقق 

 تبدا البوادر متاعو موجودة و مرتاح أما مازلت يف البحر و منيش عارف و مازال

 الطريق مجهول باش يرجعو� .باش يعملويل يف إيطاليا منيش عارف ..معناها إذا

 دخلت لفرنسا و قتها إنجم نخمم يف الحلم ..أما توة مازال الحلم الوحيد إ� نتعدى ا
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 بالنسبة للشقف مازال ماش� يا سيدي أمورنا واضحة ( يف أوتوروت) (

 قالها متندرا) وقتها البحار طياب كيف ما يقولوا ..هوما أمورنا واضحة مازلنا نبعدوا

 عىل المبدوزا يجي عرشين ميل هكاكا شفنا جبال و عىل فكرة öة هاك البتوات يف

 املياه اإلقليمية متاع إيطاليا ..نورماملون تلقى طالين يصيدو يصوروا فينا ..و لوكان

 جاو هاك الصيادة يقدروا اإلنسانية راهم كلموا السكادرة الطليانية راي جات

 ديراكت ..الرايس أيل مزيدش عمرو خمسة و عرشين سنا و معاه ثالثة من الناس

 قال أحنا توة يف مناطق الصيد متاع الغزل متاع الشبك ..هذاكا حصل يف مقدمة

 الشقف الرايس ..خاف إذا كان يواصل بطبيعة الحال أكة الغزل متاع الشبكة يشد يف

 املروحة ..يخي سكر املوتور و مىش قص الخيط إيل شاد الشقف و مبعد كيف جاء

 يدÚاري يف الواحد محبش و عىل فكرة الشقف قبل ساعت� من املشكلة نشم يف

 ريحة الكابل يتحرق و كلمت صاحبي إيل بحثايا ..قتلوا يا ولدي را� نشم يف ريحة

 بالستيك ..قيل يا ولدي إستفايل خ¨ و هاك اللوغة هذيكا و بالفعل ظهر هاك

 البالستيك متاع الدÚارير تحرق ..أكهو حبس الشقف و العباد وجوها تبدلت

 ..معناها إنسان مايش للحياة شوي تقلبت ( كومبالüون) ..مهÁ تكون شجاعتك البد

 إنك تخمم يف املوت ..ألنوا ميفصل مبيناتكم سوى لوحة و أكهو..بدت اجواء تتوتر

 شوي ..حتى الجÁعة إيل معانا خافو ..نحنا توة ها� قتلك أربعة و تسع� واحد من

 الرديف ..خافوا عىل رواحهم يقلك هاذوما ينجموا يطيشونا يف أي لحظة ..لكن نحنا

 طمناهم ..عطيناهم األمان ..قلنالهم متخافوش ..بقينا نخمموا كيفاش نشوفوا حل

 ..هو الشقف فيها كاب� و العباد قاعدة فوق الكاب� هذيكا ..فمة واحد عندو نوكيا

 ..حب يحاول يتصل بأي واحد نقولولوا نحنا بصيص أمل ..يخي التليفون خطف ثوا�

 ( أبال) و قص ..تكلم السيد هذاكا قال شكون ..زيد عاودو الجÁعة الجÁعة الكل

 يجبد تليفونوا و يكلم ..يف آخر يش واحد من حومتنا يف فرنسا كلموا قالو رانا

 الجÁعة إيل حرقنا من الرديف و رانا توة يف البحر و طايح� أومبان .ولد حومتنا

 منجمش يتصل بالحكومة الطليانية و يقلهم راوا عنا كذا و كذا ..فمة واحد معانا

 قال راو عندي خويا يف البحرية التونسية ..يخي هزينا    نومروه ..أعطيناه للجÁعة
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"

 الفوق ( ايل يف الكابينة الفوق) كلموه ..قالولو رانا الجÁعة إيل تابع� خوك

 وكذا ..شوي هو و إال الله يعلم هو ايل كلم البحرية الطليانية علمهم ..و

 و هاك األمور GPS مبعد قاللنا تعطو� املعلومات متاع الج. ب. س

 هذيكا..عطوه الجÁعة و كل يشء و بعد حكاية ساعة أول يش بعثوا طيارة

 باش يشوفوا ..يخي هوما إيل إتصلوا و إال جÁعة أخرين ..بالرغم فمة شقف

آخر و رانا ..نحنا ناش خفنا ..خفنا من الليل إذا يجي الليل تتوتر األجواء

"بالل ، 26 سنة ، الرديف  

 كهو قعدنا نستناو نستناو يف اللوتسوات هاذوما فاليك صغار يدخلونا

̈ة... اخر عباد ركنا يف اللوتسو هوما احنا.. أنا و زوز مالناس  عليهم للفلوكة الكب

 اخرين.. نستناو يف نص الليل حتى ل� البحر يركح و دورو الفلوكة... طلعنا الناس

 الكل جونا باهي.. طلعنا السبيسة ناس الكل مع بعضنا جونا باهي... نص الليل

 قصدنا ر�... وصلنا نومرو 4.. هذا نومرو 4 سايي ð توصلو تكرس شوية و تكمل

 القدام تجي عىل ملبادوزا.. هوما نوامر يف البحر يركحوا بيهم الثنية ð الكياس

 منقمر.. üيش معاه اتبع النوامر, çرو 1 نومرو 2... توصل çرو 4 تهبط ديراكت عىل

 ملبدوزا قرط تجي.. اكهو احنا خرجنا عىل نومرو 4 مشينا شوية و الدنيا دخلت

 بعضها و تقلبت و الطقس تقلب.. الرايس زاد خوفنا قلنا نرجعوا و نعضوهالكم

 غدوة و اال وقت يركح الطقس.. العباد محبتش ترجع... عباد مورطة معانا و شادة

 الحبس و اليل هارب من قضايا.. اعطيهم وقتاش يشدو البحر ويخرجوا مالبالد...

 اميش  vas y عباد يعلم ر� بأحوالها, حتى واحد ما يحب يرجع فهمت... قالولو ال

_y .. الدنيا تقلبت و البحر نو... اما مشينا.. قعد الريس يسايس يف روحو شوية 

  اميش  vas y  شوية , مشينا حكاية ساعت� و اال 3 احنا هكاكة
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 و خرجتلنا الحربية متع بنزرت معناها العسكر.. وقبلها هي ب مدة

 صارت هاð الحادثة متع الغرق متع جرجيس و اال وين.. حاصيلو خلطو علينا وكذا

 و قعدوا يسألو فينا و يحكيو معانا بالبوق  يقولولنا ما تخافوش ما تخافوش يطمنو

 فينا خاطر قلنالهم رانا نعملو كارثة وكذا... قالولنا ما تخافوش قعدوا يسألو فينا

 etranger قداش من واحد انتم و كلكم توانسة و اال معاكم من بلدان أخرى

 معناها.. معاكميش بنات معاكميش صغار.. برا برا سيبونا قالولنا من هنا  الطليان و

 ...panne  تبعوا الثنية هاذي و كذا... كهو مشينا ساعة اخرى و الفلوكة طاحت

 بيلت كيÁ نقولو... الرتمبة والت تدخل يف املاء لوسط الفلوكة.. معناها الرتمبة يف

 عوض تخرج املاء والت تدخل فيه لوسط الفلوكة... سكر املوتور بحكم وال يدخل يف

 املاء لل فلوكة... فرغنا الفلوكة ماملاء و قعد املوج يهز فينا ويجيب قريب ال 3 أيام و

 الضو مقصوص... شفنا املوت... يقلك فالن تكشف عاملوت, احنا تكشفنا عاملوت...

 مالفوق بحر قدامك و وراك ما تشوف حتى يش... غزريل صاحبي gris مطر و طقس

 – أنا حرق معايا صاحبي – قايل معناها رانا سايي... غزرت انا يف الفلوكة عباد فوق

 بعضها خايفة... سايي معناها الناس الكل مأيسة و املاكلة بدات توفا... الريس واال

 عىل عصابو, سامحني يف الكلمة "تحشالنا معناها" معاش تنجم تعمل حتى يش كان

 انك ترىض باألمر الواقع... غرصة صحيح اما الحمد الله معناها الواحد تكتبلو عمر

 جديد, اما املوت شفناها.....اش حسيت وقتها, واللهي (تنهد) ندمت يف اللحظة

 هاð.. قلت شوف وين بش çوت.. الواحد كان يف دارهم يف الدفا.. صحيح مشحتف

 و ظروف تاعبة شويا اما موش املوت يف البحر و اخرتك ماكلة حوت... يف اللحظة

 هاذيكا برشا حاجات يجيو عىل مخك... ما نحبش çوت هكاكة... جا قدام عينيا

 رشيط حياå تقول عليه فيلم فهمت كيفاش ؟ تقول ممكن كان كملت قرايتي را�

 موش هو� توا نتعارك مع املوت.. كان امي وبابا تلهاو بيا را� مانيش هو�.. كان

 بالدي وفرتيل خدمة و ظروف باهية را� مانيش هو�... احساس رهيب بالليل

 نوصفلك ما نجمش نعربلك... مبعد تتلفت تلقى الجÁعة الكل كيفك.. فÁ اليل بو

 صغار فÁ اليل يرصف عىل عيلة و اخوات... ما نكذبش عليك وقتها هزيت عينيا لل
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 سÁ و قلت يا ر� موش هاذي املوتة اليل نحب çوتها.. مازلت نحب نعيش

 مازلت نحب نعمل برشا حاجات يف الدنيا كيف ندادي... برشا افكار تجيك

 مبعد ð وصلت غاديكا وتكتبيل عمر جديد حمدت c’est trop tard أما

 ر� و معروف كيف ما يقولوها البحر داخله مفقود و خارجه مولود.. اما

 اسمع بالرغم هذا الكل ماذابيا نعاود نرجع بالرغم و مازلت مكبش....أما

مندمتش دÚا تقعد أرحم من تونس

"وائل ، 30 سنة، صفاقس  

 دخلنا ال10 و بداو يعرضو فينا عباد كيÁ نقوبو يخدمو.. بحارة... يعلمو

 فينا راهو فÁ حاكم رد بالكم رد بالكم فÁ حاكم... دخلنا للمياه االقليمية... اميش

 اميش ل� ضعنا, ضعنا حكاية ساعت� و نصف خاطر ال ج.ب.س عدمت ما حبتش

 تخدم... كهو قعدنا çشيو çشيو, احنا هكاكة و تخرج سكادرة تونسية تابعة الجيش

 التونيس خارجة ماملياه متع ايطاليا وقتها بعد ب جمعة من هاð الفرتة اليل الجيش

 اليل دخل يف الفلوكة اكتوبر عمناول... بعدها ب جمعة, معناها عندهم الحق Úشيو

 يدخلو ويخرجو من غاد... ياخي قالولنا امشيو هكة ل ملبادوزا... هو الجيش... و

 يلعب يف البحر يعني يقربلنا هكة و يعاود يرجع يلعب يف البح... و قعد Úيش يف

 جرتنا... اهو بعد اهو قرب و يصور فينا... يعمل هكة و فÁ هاð الباخرة الحربية,

̈ة برتغالية و درا شيعملو غاد و بحذاها زوز سكادرات درا شيعملو...  بارجة كب

 شافونا من غاد, خدمت و جاتنا تجري... هي جايتنا و الجيش التونيس رسح ع روحو

 دخل لتونس... قعدو يصورو فينا معاهم  يف بايل هاð فرانس 2.... قعدو يصورو

̈ة ملبادوزا و نحبو çشيو هكة وهي تسكر علينا و تقعد  فينا... احنا قعدنا çشيو ش

üيش بجنبنا و بعد قرابة ساعت�
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 و نصف و اال 3 و هي üيش بجنبنا... و مع حكاية ال 8 متع الليل الدنيا

̈ة, و السكادرة يف وسطها  ظالم و هي هبطت سكادرة من وسطها هاð البارجة الكب

 3 غواص� و فيها عباد بسالح... و بداو يسألو فينا معاكم نسا و اال ؟ معاكم صغار

 ؟....يحكيو فرنسية و انقليزية و ايطالية... وسألونا معاكم ارهابي� و اال ؟ قلنالهم ما

 معانا يش.... عملو ð هكة و قالولنا سكتو املاكينة.... هوما حبو يعرفو شكون الريس

 اليل يسوق... معناعا هو Úيش يسكت املاكينة حبو يعرفوه... ياخي سكتناها احنا

éمن غ¨ ما يعرف هو شكون اليل سكتها... معناها فهمناهم خاطر معانا شكون يح 

̈ة و نطلعوكم بالواحد بالواحد...  انقليزية قالولنا بش نقربوكم للباخرة هاذي الكب

 قلنالهم باهي.. قالولنا خدمو املاكينة... قلنالهم راهي اذا سكتت معادش تخدم...

 عملو ð هكة و ربطونا, طيشولنا هاكة الخيط الكب¨ قرطناه يف البابور و قعدو يكرو

 فينا للباخرة و هبطوا هاكة السلوم بالخيط... طلعونا بالواحد بالواحد – ال االه اال

 الله محمد رسول الله - .بداو دوب ما طلعنا الواحد عرفت وضعية أول مرة يعيشها

 و حوايج أول مرة يعيشهم مصدوم.... البس� هاكة الكÁمات و بداو يفركسو فينا...

 خالونا كيÁ نقولو هكة العباد الكل قاعدين وحدنا... مبعد بداو يفركسو يف السيكان

 و ينحيولنا يف البلوزون و فركسونا بكلنا... مبعد بالواحد بالواحد يطلع للطابق الثا�

 يطلع الفوق يلقى طبيب يقيدلنا االسامي متاعنا و يعديو علينا الطبة و يراونا هكة

 منا و منا و مبعد يخليونا يف بالصة هكة بعيدة و مشبكة مالفوق و بعيدة و ملدونا

 العباد الكل غاد و خالونا و مدولنا ناكلو, عطاونا كل واحد زوز كوسالت ( غطاء)...

 ياخي سألناهم قلنالهم وين باش تهزونا عىل ملبادوزا و اال سيسيليا... قالولنا نكلمو

 ايطاليا نعلمو ايطاليا  ومبعد نقولولكم... علمو ايطاليا و قالولنا رانا باش ندخلوكم

 عىل سيسيليا... حاصيلو رقدنا قمنا من غدويكا مع حكاية نص نهار نلقاو رواحنا

 مازلنا يف البحر.. قعدت ساعة üيش و تجي عالربط ماحبتش تدخل حتى يفرغولهم

 الربط وحتى يجي الجيش اليل غاد و هاكة حقوق االنسان وهاكم الفازات هاكم

 الكل... دخلونا للربط وقعدنا يجي ساعة يف الباخرة وهي مراكية يف الربط و احنا يف

 وسط الفلوكة... بعد هبطونا بالواحد بالواحد... عملولنا كل واحد يف بديه باند فيها

 نومرو ومبعد طلعونا يف كار بالواحد بالواحد.. وبعد أقل من 5 دقايق نلقاو رواحنا

 يف وسط تشانرتو معناها... و التشانرتو هذا قريب.. كيÁ نقولو تدور هكة و تطلع

شوية

"فريد ، 30 سنة ، صفاقس  
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الوصول:               مراكز اإليواء، املغادرة، والعمل �� الر�سك  .4  

اقبة والعقاب                      • مراكز اإليواء: سياسة املر

الوصــول �ع�ــ� أن رحلــة عبــور ا��ــدود قــد ن��ــت �ســالم، رغــم ��ظــات ا��ــوف والشــك والوصــول إ�ــ� تخــوم املــوت، 
ولكــن العبــور هــو تجــاوز ملرحلــة و��ــدود جغرافيــة �ــ� ح�ــن تظــل حــدود أخــرى، ذلــك أن ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة �ــ� 
حــدود متا�عــة يتداخــل ف��ــا ا��غرا�ــ� والرمــزي مثلمــا بنــا ســابقا. مــن يصلــون ع�ــ� ملبــادوزا ت�تظرهــم مراكــز اإليــواء 
اإليطاليــة أو يقــع نقلهــم إ�ــ� كتانيــا أمــا العابــرون ع�ــ� س�ســيليا فت�تظرههــم املراقبــة األمنيــة ومــن ثمــة مراكــز اإليــواء. 
فا��راقــة لــن يجــدوا أنفســهم مباشــرة �عــد الوصــول �ــ� شــوارع رومــا و�الرمــو مباشــرة بــل ســ�تم إيداعهــم مراكــز 
اإليــواء �عــد إجــراءات أمنيــة مشــددة تتمثــل أساســا �ــ� الســؤال عــن ا���ســية والســؤال عــن الهو�ــة و�تــم كذلــك أخــذ 
البصمــات مــع �عــض اإلجــراءات الطبيــة. يتو�ــ� �عــض ا��ارقــون إســ��اتيجية �غي�ــ� أســما��م وج�ســيا��م. جلهــم ال 
يحمــل معهــم بطاقــات هو���ــم. جلهــم يحمــل هواتفهــم ا��والــة. فهــم مندمجــون ع�ــ� نحــو أو آخــر �ــ� العوملــة ومــا 
خيــار ال��ــرة غ�ــ� النظاميــة إال رد فعــل ع�ــ� ا��ــراك ا��ا�ــ� غ�ــ� العــادل ع�ــ� مســتوى عال�ــ� ب�ــن دول ا��نــوب 
ودول الشــمال ورغبــة �ــ� املشــاركة �شــ�ل فاعــل �ــ� " مجتمــع اإلســ��الك العال�ــ�". البعــض اآلخــر مــن الواصل�ــن إ�ــ� 
التحقيــق  و�كراهــات  متعــددة  إلســ��اتيجيات  خاضعــة  هنــا  واملســألة  ا��قيقيــة  أســماءهم  �عطــون  المبــادوزا 

وا����ات السابقة.

إيــداع املهاجر�ــن غ�ــ� النظامي�ــن ��ظــة  �ــ� فر�ســا وال�ــ� يقــع ف��ــا  �ــ� إيطاليــا وكالي  �ــ� المبــادوزا  مراكــز اإليــواء 
�ــ� املقابــل أحــد آليــات إدارة ومراقبــة تدفقــات ال��ــرة غ�ــ�  وصولهــم �ــ� أمكنــة احتجــاز وعبــور وانتظــار. ولك��ــا 
النظاميــة لسياســة ال��ــرة ال�ــ� يتوخاهــا اإلتحــاد األرو�ــي. و تتمحــور سياســة اإلتحــاد األرو�ــي �ــ� هــذا الصــدد ع�ــ� 
جعــل ا��ــدود ل�ــس فقــط مجــرد حائــط أمــا ا��ــراك ال��ــروي، بــل لغر�لــة و مراقبــة ا��ــرا�ات ال��ر�ــة ’' الغ�ــ� 
مرغــوب ف��ــا" �ــ� املناطــق ا��دوديــة ال�ــ� �ع��هــا املهاجــرون غ�ــ� النظاميــون. تقــوم هــذه السياســة أساســا ع�ــ� املــزج 
ب�ــن خطاب�ــن. ا��طــاب األمنــوي (املهاجــرون بوصفهــم ��ديــد ألورو�ــا) وا��طــاب اإل�ســانوي (املهاجــرون بوصفهــم 
��ايــا)، وهــذا املــزج يف�ــ�ض مشــاركة عــدة متداخل�ــن مــن بي��ــم أساســا األمــن والفاعل�ــن �ــ� ا��تمــع املد�ــي. وقــد 
بــدأ اعتبــار املهاجر�ــن غ�ــ� النظامي�ــن غ�ــ� مرغــوب ف��ــم منــذ الســبعي�يات ح�ــن أغلــق اإلتحــاد األرو�ــي حــدوده أمــام 
اليــد العاملــة. ليتــم ترك��هــم �ــ� " املناطــق ا��دوديــة''. ملبــادوزا �ــ� إيطاليــا. مراكــز االحتجــاز �ــ� بمثابــة حــدود رمز�ــة 
للدخــول و ا��ــروج مــن "فضــاء شــنغن" و لعــل االهتمــام اإلعالمــي املبالــغ فيــھ لهــذه املناطــق قــد عــزز �شــ�ل أو بآخــر 
الرؤ�ــة األمنو�ــة لتدفقــات املهاجر�ــن و بالتا�ــ� تظهــر ملبــادوزا بوصفهــا جز�ــرة صغ�ــ�ة، لك��ــا رمز�ــا تحيــل ع�ــ� سياســة 
اإلتحــاد األرو�ــي �ــ� التعاطــي مــع املهاجر�ــن غ�ــ� املرغــوب ف��ــم، و �شــ�ل خــاص املهاجر�ــن غ�ــ� النظامي�ــن حيــث إن 
ا��ــدود،  ع�ــ�  املراقبــة  �شــديد  إ�ــ�  اإليطاليــة  ا���ومــة  شــنغن  فضــاء  إ�ــ�   1997 ســنة  إيطاليــا  دخــول  دفــع 
�ــ� اإلتحــاد األرو�ــي املتوجســ�ن مــن ضعــف الرقابــة ع�ــ� ا��ــدود  و ذلــك مــن أجــل طمأنــة بقيــة الــدول األعضــاء 
ا��نو�يــة إليطاليــا. وقــد إزداد هــذا التوجــس إبــان ســقوط نظــام بــن ع�ــ� ع�ــ� إثــر مــا بــات �عــرف '' بالر�يــع العر�ــي" 
حيث وصل سنة 2011 حوا�� 51 ألف مهاجر غ�� نظامي أغل��م من التو�سي�ن، وهو تدفق أحدث نوع من التوتر ب�ن 
الســلطات ا��ليــة واملركز�ــة واألرو�يــة، حيــث إ��مــت الســلطات ا��ليــة �ــ� س�ســيليا الســلطات املركز�ــة �ــ� رومــا 
و�قيــة املناطــق �عــدم التضامــن وتــرك س�ســليا تواجــھ بمفردهــا تدفقــات املهاجر�ــن غ�ــ� النظامي�ــن مــن خــالل رفــض 
اســتقبال جــزء م��ــم. وهــو مــا دفــع الســلطات ا��ليــة إ�ــ� طلــب مســاعدات ماليــة مــن الســلطة املركز�ــة، برومــا وهــو 
ما �ع�� أن قضية التدفقات ال��ر�ة قد اســتعملت من قبل الســلطات ا��لية �أداة '' إلب��از " الســلطات املركز�ة 
بــل واألرو�يــة. وهنــاك ـ�ـي نفهــم سياســات اإلتحــاد األرو�ــي فيمــا يتعلــق بال��ــرة غ�ــ� النظاميــة، علينــا أن نأخــذ �ــ� 

اإلعتبار سياسات ال��اع ب�ن مختلف الفاعل�ن   



Iواملتدخلــ� فيــم يتعلــق óســألة الهجــرة غــ¨ النظاميــة. حيــث يــربز الرتحيــل يف النهايــة أو االســتقبال كنتيجــة لــرصاع 

ــى  ــاج معن ــون حــول إنت ــا يتوحــد هــؤالء الفاعل ــب م ــن داخــل فضــاء شــنغن، ولكــن يف الغال ــ� متعددي ــ� فاعل ب

مشــرتك لسياســة " مقاومــة الهجــرة غــ¨ النظاميــة" ولكــن مــن بــ� الفاعلــ� الرئيســ� يف هــذه املنظومــة، إىل جانــب 

الفاعلــ� الرســمي�، نجــد املجتمــع املــد� الــذي يديــر عــىل نحــو أفقــي مســالة الهجــرة غــ¨ النظاميــة عــىل خــالف 

الفاعلــ� الرســمي� الذيــن يديرونهــا بشــكل عمــودي. لكــن املجتمــع املــد� ال يضــع موضــع مســاءلة الحــدود بوصفهــا 

آليــة إنتقــاء للمهاجريــن بقــدر مــا يعمــل عــىل إضفــاء بعــد إنســانوي و غــ¨ مســيس عــىل الهجــرة غــ¨ النظاميــة، 

ــة للمهاجريــن غــ¨ النظامــ�، ســواء لحظــة  ــة و إجتÁعي ــات بتقديــم خدمــات صحي ــة الجمعي حيــث تكتفــي غالبي

ــا  ــي يرتكه ــون عــىل نحــو أو آخــر بســد الفجــوة الت ــم يعمل ــايل فه ــواء، و بالت ــز اإلي ــادرة مراك ــد مغ الوصــول أو عن

التدخــل الرســمي مــن هــذه الناحيــة، و بالتــايل يتحــول املهاجــرون غــ¨ النظاميــون مــن فاعلــ� يف الحــدود إىل مجــرد 

ــون مــن موضــوع  ــة" شــبيه� بالعاطلــ� عــن العمــل، و مــن هــم دون ســكن قــار، حيــث يتحول " حــاالت إجتÁعي

ســيايس إىل موضــوع ذات بعــد إنســا�، و هــو مــا ينــزع عــىل نحــو أو آخــر البعــد الســيايس عــن مســألة الهجــرة غــ¨ 

النظاميــة. لكــن باملقابــل نجــد أن جــزء آخــر مــن املجتمــع املــد� األرو� ينــازع ويصــارع مــن أجــل تغيــ¨ الرؤيــة 

ــاكات  ــا النته ــي يوجهونه ــة الت ــالل اإلدان ــن خ ــن م ــات املهاجري ــة لتدفق ــا أداة انتقائي ــدود، بوصفه ــة للح املهيمن

الســلطات اإليطاليــة لحقــوق اإلنســان يف مراكــز اإليــواء وأثنــاء الرتحيــل، و تجريــم الهجــرة و التضييــق عــىل الحــق يف 

التنقــل، كــÁ تتــم إدانــة التوصيــÁت املســتعملة لوصــف املهاجريــن مــن قبيــل " املهاجريــن غــ¨ الرشعيــ�" و " الغــ¨ 

مرغــوب فيهــم"، حيــث تعتــرب هــذه الجمعيــات أنــه ال يوجــد قانــون يف إيطاليــا يعتــرب أن أي شــخص دون وثائــق، و 

É يرتكــب أي جنحــة أو جرÚــة Úكــن حجــزه يف مــكان يتحــول شــيئا فشــيئا إىل ســجن و هــو مــا ينطبــق عــىل مراكــز 

ــ� و  ــن غــ¨ النظامي ــط املهاجري ــا ضب ــم خالله ــي يت ــز االحتجــاز، و الت ــة الســجون و مراك ــرب óثاب ــي تعت ــواء الت اإلي

عزلهــم إىل حــ� البــت يف أمرهــم ســواء  عــرب ترحيلهــم أو الســÁح لهــم باملغــادرة، و لكــن يف غالــب يعمــل املهاجــرون 

غــ¨ النظاميــون املحتجــزون يف مراكــز اإليــواء عــىل الهــروب وفــق صيــغ و حيــل متعــددة. التصــورات مختلفــة حــول 

" التشــنرتو" كتجربــة ومرحلــة مــن مراحــل مســار الهجــرة غــ¨ النظاميــة بوصفــه مســار محنــة، ومقاومــة كــÁ يظهــر 

يف شــهادات املســتجوب� الذيــن عــربوا عــن كرههــم لــألكل املقــدم لهــم، وغيــاب النظافــة أحيانــا والتعامــل القــايس 

للمرتجمــ� والرشطــة خاصــة أثنــاء عمليــة ترحيلهــم التــي تخضــع إلجــراءات مشــددة ســنتتطرق لهــا الحقــا. يتحــدث 

ياســ� عــن تجربــة الوصــول واالحتجــاز يف مركــز اإليــواء، البعــض يتمثلــه كمنطقــة عبــور ســيتم تجاوزهــا، والبعــض 

األخــر يضــل متوجســا مــن إمكانيــة الرتحيــل، وهــي إمكانيــة تعنــي فشــل مــرشوع الحرقــة. فالحرقــة هــي ليســت 

فقط تجربة إنها مرشوع شخيص وعائيل أيضا. 
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 ثالثة سوايع كيÁ هكة وظهرت طيارة مالفوق طليانة قعدت تدور

 علينا... بعدها ب أقل من ساعت� دخلتلنا زودياك... احنا شفنا ال درابو و احنا

 ويطلغمو بالطليان ما lacha lachino تفرهدنا.. كهو وصلولنا بداو يحكيو بالطليان

 فهمناهمش... بداو يطلعوا فينا بالواحد بالواحد.. خليناها الفلوكة مبعد نشوفو فيها

 غطست يف املاء غرقت نشوفو فيها من بعيد تقول لعبة باملقارنة باليل راكب� فيها...

 قلنا الزح كيفاه كنا احنا الكل راكب� فيها.. كهو مشات بينا السكادرة وصلت بينا

 حكاية الستة غ¨ درج�.. كهو هبطونا يف الربط العباد الكل عالصقالة هزونا للربط

 متع ملبادوزا.. عرضنا الحاكم الطليان غادي و نلقاو صحافة تصور و جمعيات وكل..

 فركسنا الحاكم تفتيش كامل... وانا واحد مالناس دوب حطيت ساقي

  " ياس� 24 سنة، تونس العاصمة 

 برصاحة و الله شيختني و قتها ردة الفعل  متاع األوالد صحا� ( يضحك)

åعة يعيطوا فرحان�، أنا يف حد ذاÁإيل هبط ساجد و إيل يبوس يف الرتاب و الج 

̈ة أما كيف ريتهم هوما هكاكة عامل� جو  معناها نورمال محسيتش حاجة كب

 ..فرحت معاهم..جاتنا السلطات األمنية الحقيقة فرحو بينا وقتها مبداوش يقلقوا يف

 التوانسة ..معناها بعبارة فرحو بينا برصاحة ..هزونا طول للتشنرتوا غادي و تلهاو بينا

 مريقل� معناها ..لقيت برشا والد نعرفهم من الحوم بحذانا . نقعدوا مع بعضنا و

 ساعة ساعة نخرجوا الربة ناكلوا حاجة  و إال نبدبروا روسنا و كذا، الحق ما كنتش

متقلق ..بالنسبة للتعامل غ¨ اإلنسا� هذه تلقاها كان عند التوانسة
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  " فريد، صفاقس  

 عاالرض ساقي مالقيتهاش دايخ.. و عباد اليل معايا ترد... حاصيلو كلها

panique.. حاصيلو دخلت بعضها وجيعان� ماكلة معادش فمة و سبيسة معادش 

 فمة...مبعد هزونا للتشنرتو ايه يف التشانرتو... هو كيف املبيت نباتو فيه... اما

 رسبسوها برشا خاطر 2013 هربو منو توانسة كرسوه بكلو توانسة... وð عاودو

ð Áش... مبعد مشينا فÁريقلوه , ريقلوه عىل قاعدة... معناها نفس ال مف 

̈ة ... وفÁ بالصة اخرى وين ناكلو ومن غادي  البياصات فوق بعضهم يف بالصة كب

 فÁ بياصات اخرين... دخلنا نلقاو 5 مصارة و 2 ليبية و 2 افارقة... وا حنا نهارتو

 دخلونا ال4 متع العشية و هوما يف نهارتو الصباح سيبو 200 واحد سيبوهم من

 غاد... عطاوهم هاð متع جمعة يقعدو يف ايطاليا مبعد يغادرو.. دخلنا, دوشنا,

 رتحنا, اتكينا, جابولنا ناكلو... فð Á الشباك صغ¨ çشيو و كل واحد يهز العشا

 متاعو.... رقدنا و قمنا من غدوة نحبو نتكلمو فكولنا تاليفوناتنا خالوهم عندهم...

 نحبو نتكلمو يف التاليفونات قالولنا ما فÁش توا... حاصيلو بعد نهارين ماليل وصلنا

 باش جابولنا تاليفونات... وجابولنا مرتجم�, فÁ واحد مرصي و وحدة مغربية و

 وحدة ارسائلية  و واحد أخر مالغابون و اال درا من�.. يرتجمولنا.. ... ويعطيونا

 بونوات كل نهار.. كل نهار 2.... احنا عىل اساس باش يسيبونا و كيف يسيبونا عىل

اساس نجمو نقضيو بيهم دخان و اال اي موضوع متع سندويتش و اال اي حاجة
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 الحاكم غادي وقت فركسنا و يحé معانا درا كيفاش بحقرة و كشة و

 نشة ð الحاكم التونيس.. وكيف طلعونا يف الكار يدزو و درا كيفاش شادين سالح

 تقول مروح� بخلية ارهابية... بحكم اليل سامعينو علينا و عالتوانسة.. خاطر قبل ب

 مدة حرقو التشانرتو التوانسة دمروه ما خالو فيه يش.. دونك واخذين علينا فكرة و

 محتاط� منا... التشانرتو هذا جاي يف وسط ملبادوزا.. و تخيل احنا وقتها التوانسة

 اك¸ من سكان ملبدوزا غادي.. ولينا نعملوا يف مظاهرات و احتجاجات و قعدنا

 نحوسو غادي يف ملبادوزا حكاية جمعة و مبعد بداو يهزو فينا بالواحد بالواحد و

 مجموعات مجموعات عالبابر و ساعات ينقصو بالطيارات بحكم احنا برشا وقتها...

 بالنومرو يناديو اليل يناديو عليه Úيش... انا واحد مالناس هزو� عىل طيارة وقتها

 أنا و 12 واحد معايا اخرين... انا قعدت جمعة غادي... و Bariمن مطار ملبادوزا ل

 اللهي ما نكذبش عليك الظروف كانت خايبة شوية بحكم احنا برشا وقتها... رقدنا يف

 الشارع يف الرب ط يف الرتاكن اما اوكا املاكلة متوفرة.. صحيح ماكلة خايبة برشا و ما

 وحشاك ماسط.. هاوكا الصباح pasta pasta pasta تتاكلش اما خ¨ من بالش... دÚا

 نص النهار كيف كيف- . con/ture يعطيونا خبز و حليب و وحدة فرماج و وحدة

 خاطر التشانرتو libreيا مقرونة يا روز.. ومبعد نقعدو نحوسو يف وسطها ملبدوزا

 معاش يهز فهمتيش... االمن كان محتاط منا برشا, رانا 22.000 حارق... يتعاملو معانا

limite limite معناها فهمتيش.. اوكا ساعات يص¨ عرك ب� الحارق� يجيو يفضوها 

 و ساعات يدورو عليهم باملرتاك.. اليل يعملو املشاكل. وساعات عبد خاطيه يدورو

 عليه يدخلوه يف العجة ما يفرزوهش, تلقاه داخل يحز ياكلها معاهم.. هاوكا الواحد

 ماذابيه يقعد بعيد و اكهو ال يعارك ال يحز.. خاطر بش Úسخ دوسيه و

 يرتشم...بالنسبة للÁكلة يجيبولنا مقرونة مكشطية ..تحل الباكو ترضبك حاشاك

 الريحة .. .. أنا واحد مالناس ما ناكلهاش هاð املقرونة... اما يجيبولنا معاها مرقاز

 مكشتي و اال دجاج و يعطيونا خبز... هاوكا نحل هاكة الخبز نحط فيه اللحم...

 حتى كان قعد شوية لحم هاوكة çشيلو بضحكة و لعبة نقلو اعطيني خبزة Úديل...

 .فطور الصباح قهوة و زبدة ومعجون.. يف الحبس يسميوها الراسيون عالزبدة تونيس
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"

 و املعجون... كهو فطور هاكة الصباح ... عرفت (استدراك) املشكلة مش 

 فيهم هوما... املشكلة يف التوانسة ... ديجا فÁ عباد طلعوا معايا مسخ�

 معناها ... معناها حتى ð تاكل تلقى املاكلة طايشة هنا و الطاولة

 مسخة.... معناها ما فÁش نظافة... ممكن انا نقول ممكن كان ما فÁش

مشاكل.. خاطر تص¨ مشاكل.. أنا واحد مالناس صارتيل مشكلة أ‘نا و واحد

"وائل ، صفاقس  

باملقابــل تبــدو تجربــة العبــور عــرب ملبــادوزا مختلفــة عــن تجربــة العبــور عــرب سيســيليا حيــث العبــور العبــور عربهــا 

ــل  ــن قب ــن م ــاف املهاجري ــم ايق ــد أن يت ــة أخــرى بع ــل يف مرحل ــواء ب ــز اإلي ــارشة إىل مراك ــرور مب ــم امل ــث ال يت حي

الرشطة اإليطالية. يتحدث محمد عن لحظة الوصول إىل سيسيليا.

 حطنا يف الجبل ..أنا مشيت بشورت و كذا ..هبطت شايح ..املاء

 ممسيتوش .كان هك الطش متاع املوج يف الثنية ..وð وصلنا بداو يتفرقوا ..4 توانسة

 ( املقصود من تونس العاصمة) مشاوا مع بعضهم..أنا مشيت أنا وواحد من أريانة

 وواحد صفاقيس من طريق املطار ..اول مرة نشوفوا حتى يف الشقف متعرفتش عليه

 جملة ..إيل هذا مشا و أحنا الحق متحركناش يف ليلتها ..إيل هذا مىش ..قعدنا çشيوا

 la يف الجبل \اما بيل تخزر متشوف يشء كان الكياسات و كراهب طايرة ..شفنا كان

compagne  من بعيد قلنا أي برا نصوبوا غادي ..وصلنا نلقاو غادي العنب مغروس 

 متاع واحد مغر� ..حكينالوا الحكاية .قاللنا من� çشيوا ..قاللنا من املنطقة من هنا

 و متاخذوش الرتان خوذوا الكار خاطرها أرخص ..قلنالو رانا حتى الفلوس معندناش

 ..يخي قام بالواجب فطرنا و عطانا 40 أورو أما أما هوما ميعملوا يش يف 3 ال 40

  أورو ..أما طلعت الكار متاعهم
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  " أحمد، 25 سنة. صفاقس  

̈م ..هبطنا للكياس ماناش  رخيصة ð تتنقل مثال من سيسيليا لبال

 مصدق� أما مفجوع� يشوفنايش حاكم و إال حاجة ..صاحبي هذا إيل من أريانة

 شاف حاكم هرب يجري ديراكت من غ¨ ميقول ال حاكم ال يشء ..هو شاف حاكم

 هرب شفناه هارب خلطنا ديراكت من الفجعة ..خلط علينا الحاكم بحكم كان

rapide  و أحنا منعرفوا حتى يش ..مناش فاهم� يش éراكانا ..منعرفش كيفاش يح 

 ..يا خويا هو يحé بالطليا� و يعيط و أحنا نحكيوا بالتونيس و نعيطو '' ما عنا يش

 ما عنا يش" ..ال فهمناه ال فهمنا ..هبطوا الثالثة من الكرهبة و هاكة إيل يسوق هبط

 لصاحبي ديراكت ..شدو رقدو حطوا قد قد هو و الكياس و شدلوا غيديه لتايل عبارة

 إرها� ( تعب¨ إشمئزاز عىل وجهه) و مهو مفجوع أصال ..حتى الحاكم يحé و أحنا

 من  automatiquement مناش فاهم� ..و للينا أنا من هاك طريق املطار تبعناه

̈ا إىل طريقة وضع  غ¨ إستعÁل عنف ال حتى يشء ..ديراكت هو عمل هكة ( مش

 اليدين خلف الرأس ) و تبطحنا ديراكت ..و هو يحé و ممكن قال بالطليا� تبطح

 فتش بعد ندرا شقال ، bien  bien و أعمل هكة ، و أحنا ممكن مافهمناهوشفتشنا

 ما غ¨ وراق سيبنايا خويا تنهيدة تفجعنا...نكمل  des clando بالطليا� عرفنا

̈مو ..و بالتاليفون تشوف ب  كانت رحلة..g.p.s نحكيلك ..ب 40 من غادي لبال

 غاديكا ما كناش نتوقعوها ventimillia صعيبة صعيبة برشا ..وصلنا للحدود متع

 صعيبة بالطريقة هاذيكا ..معناها جبل و زيد معندكش فلوس ..كلمت صاحبي و

 و هو نيس موش بعيدة عىل غادي Nice كلمت ولد خالتي يف فرنسا يسكن يف

 خاطر ð كلمتوا قتلو ا،ا يف الحدود و معنديش حتى أورو بش نتعدى و حالتي

 حليلة حتى دوش ما دوشتش جمعة و إال قداش ..جاء ولد خالتي دخل إليطاليا

 مديل 200 أورو و جا باش يعدينا و قيل صاحبك متاع ثنية املطار منتحملش

مسؤوليتوا
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النجاة يف  سيسيليا من الرقابة األمنية تعني تجاوز مراكز اإليواء، و العبور إىل فرنسا عن طريق شاحنات التهريب أو البقاء 

يف إيطاليا و اإلنخراط يف اإلقتصاد غ¨ النظامي، مثل اإلنخراط يف شبكات بيع املخدرات وهي من التعالت الرئيسية التي 
تعتمدها السلطات اإليطالية لرتحيل املهاجرين غ¨ النظامي�، و رغم أن تجربة اإلحتجاز يف مراكز اإليواء تبدو غ¨ مؤثرة  

يف البنية النفسية للمستجوب�، الذين مروا بها ألن السلطات اإليطالية تعمل، بالرشاكة مع املنظÁت اإلنسانية، عىل إضفاء 
بعــد إنســا� عــىل مقــرات اإلحتجــاز و لكــن باملقابــل فهي تعمل عــىل تكثيــف املراقبة و العقــاب عن طريــق اإلنتهاكات 

الجســدية، و إســتعÁل القوة ضد املهاجرين غ¨ النظامي�، و التحكم األســايس هو تحكم يف أجســادهم عرب تطويعها من 

خــالل األكل املعقــم. األكالت املقدمــة تضعف الرغبة الجنســية، و التصور الذي تحمله الســلطات اإليطالية يصب يف هذا 

الصــدد عــىل üثــل و تصور للمهاجرين غ¨ النظامي� بوصفهم مجرم� و منحرف�، و البد من ضبط أجســادهم والتقليص 

مــن رغباتهــم خاصــة و أنهــا تتيح لهــم، يف المبادوزا، مغــادرة املأوى. من ناحية أخــرى، تضمن الســلطات اإليطالية وجود 

مرتجمــ� للتواصــل مــع املودعــ� يف مراكز اإليواء. لكن املرتجم� مثلÁ يشــ¨ املســتجوب� هم جزء من آليــة ملراقبة إدارة 

تدفقات الهجرة غ¨ النظامية نحو إيطاليا وليســوا فقط مجرد وســطاء لغوي� لتســهيل التواصل ولكن العنف الرســمي يف 

مراكز اإليواء يتجسد عىل نحو اعتباطي من خالل قرارات الرتحيل الجÁعي وهي قرارا فجئيا وغ¨ معلنة للمحتجزين يف 

مراكــز اإليــواء، لهــذا فهــي تتم ضمن عملية إســتنفار أمني ورقابة مشــددة وهي ما تخلق مقاومــات مختلفة داخل مراكز 

اإليــواء مثــل محــاوالت االنتحــار والهــرب والتمــرد. فقــرار الرتحيــل هــو لحظة فارقــة يف املســار الشــخيص للمهاجرين غ¨ 

النظامي� هو قرار إقصا& ولكنه أيضا يتمثل من قبلهم بوصفه إجهاض ألحالم وآمال غامروا من أجلها. 
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 المحور الرابع: الترحيل و ما بعد الترحيل

 من ''الشقف''، إلى الطائرة



الرتحيل  .II

ب¨وقراطية الرتحيل  .6

تخضــع عمليــة الرتحيــل إىل ب¨وقراطيــة وإجــراءات أمنيةمشــددة مــن قبــل الســلطات اإليطالية،والتي تقوم بالتنســيق مع 

الســلطات التونســية يف هذا الصدد. عمليات الرتحيل تتم عرب مطار بالرمو وتصل يف الغالب إىل مطار النفيضة أيام اإلثن� 

والخميس. تتكفل السلطات األمنية بعمليات استقبال املرحل� التحقيق مع املرحل� دون حضور وسائل اإلعالم ومنظÁت 

املجتمع املد�، بل يرتكون التحقيق معهم دون نقل ألماكن ســكنهم األصلية ودون مســاعدة عىل ذلك من الســلطات،وهو 

ما يجعلهم معرضون ملخاطر خاصة ح� يكون الوصول ليال. ال تعتمد الســلطات التونســية غالبا العنف يف عملية إســتقبال 
املرحل� لكنها تعتمد عىل نوع من الهرســلة النفســية املرتبطة بالتحقيق. الســلطات األمنية تتعاطى مع املرحل� كمصدر 

للمعلومات فقط ولكن السلطات ال تأخذ املعاي¨ النفسية وأثار عملية الرتحيل عىل املرحل� قرسيا. 

عملية الرتحيل هي مسار إجرا& يتم عرب الرتحيل الجÁعي أو الفردي، حيث نجد أم هنالك من يتم ترحيلهم بصفة فردية 

ويتم القبض عليهم من قبل السلطات األمنية اإليطالية،وتنسب إليهم عادة جنح وجرائم أو وضعيتهم دون وثائق قانونية 

وهنــاك مــن يتــم ترحيلهــم بصفــة جÁعية،وهؤالء هم عادة مــن É يتجاوز عتبات مراكــز اإليواء. عمليــة الرتحيل " تجربة 

مخيبة" للمهاجرين غ¨ النظامي�. إنها تعني " العود عىل بدء". العودة إىل اللحظة األوىل،وكأن شــيئ É يكن. É يحدث. 

تعني " الخسارة" و " الفشل" وهي أسوأ ما يتوقعه املهاجرون غ¨ النظاميون ومن املفارقات إىل الحد الذين يقبلون املوت 

يف عــرض البحــر بوصفــه جــزء مــن " مغامــرة الهجرة غــ¨ النظاميــة " ويرفضون الرتحيــل ويقاومونة بشــتى الطرق إىل حد 
محــاوالت االنتحاروالهــرب مــن املــأوى. إنهم يطابقون ب� الرتحيل واملوت. يقول هشــام من الرديف 27 ســنة " ونحن يف 

الطائرة كنا ندعو الله ð تسقط بنا الطائرة عىل أن نعود إىل تونس. É أكن أüنى املوت يف البحر لكن üنيت أن تسقط بنا 

الطائرة وçوت". يعرب املرحلون قرسيا عن عدم رضاهم عن تعامل الســلطات القنصلية التونســية يف إيطاليا،والتي تتعامل 

معهم هي األخرى óنطق أمني وال تبدي تعاون وتفهم لوضعهم وÚيض املرحلون قبل ترحيلهم عىل وثائق باللغة اإليطالية، 

ال يتم ترجمتها لهم يف الغالب أو مســاعدتهم عىل فهمها وهي وثائق تتعلق يف الغالب باإللتزام بعدم العودة إىل األرايض 
اإليطالية،ويشــكل عــدم ترجمــة الوثائق ألشــخاص Úضون عليها دون فهمهــا إنتهاك لحقوقهم القضائيــة والقانونية. عملية 

الرتحيــل تبــدأ مــن عمليــة اإلحتجاز وصوال إىل الطائرة التي ســتقلهم نحو املطار. الرشطة غالبا ما تســتعمل معهم القوة يف 

حــاالت املقاومــة. كــÁ يقــع عرضهــم عىل األطباء قبــل عملية الرتحيل ويقع تفتيشــهم قبــل ذلك عىل نحــو ينتهك حرمتهم 

الجسدية. 

يتحدث وسام 28 سنة من قليبة عن تجربة الرتحيل و التي كانت بسبب وجوده غ¨ القانو� عىل األرايض اإليطالية ''
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  " وسام ، 28 سنة، قليبية 

 هزو� للمركز بقيت قريب ساعت� مسلسل و قاعد عىل كريس و مبعد

 دخلو� للب¨و. بحثو� و خذاو البصÁت و عملويل تصاور. بيتو� ليلت� خاطر قلتلهم

 سوري . يظهريل إتصلو بالسلطات التونسية خاطر عرفوا إسمي و هويتي كاملة و

 مبعد هزو� للمطار و قعدت محتجز يف ب¨و حتى ل� جاء وقت الطيارة..طلعو�

 زوز بوليسية حلويل إيديا يف الطيارة و مشاو ..لكن قبل منطلع ووقت التحقيق

 عطيطهم هوية غالطة و جنسية غالطة ، كيف مقتلك..قلتلهم إيل أنا سوري فÁش

 منطلب لجوء إنسا� كان مروحوش بيا ..أما قبل م¨وحو بيا معرضونيش عىل قايض

 ..قالويل نجيبولك محامي و لكن املرتجمة مرتجمتش كل شيئ كينها مسمعتش كلمة

avocato   ..الحقيقة كان فمة مرتجمة تونسية أما حسيتها مرتجمتش الكالم الكل 

 ..خاطر ا،ا نتكلم برشا و هي إترجم شوية ..وزيد الفازة إيل قتلك عليها متاع املحامي

..صححت يف املركز و كيف سألت املرتجمة قتيل أقوالك ز سكتت

  "أÚن 26 سنة من قليبية 

 ترحلت عىل خاطر تشديت يف عركة يف البار ، غيل حكيتلك عليها و ما

 عنديش أوراق ..ظروف الرتحيل كانت أخيب لحظات عمري ، حسيت بالظلم ..عام

 كامل مخبي و مخرجتش..و مبعد نتشد يف عركة و أنا خاطيني..مكنتش طرف يف

 العركة و الطليا� أيل معايا كيف كيف..مشيت معاه عىل أساس نتفاهموا كيفاش

 لقا� خدام و ثقة ..كيف شدو� قاومت خلوضتها من  contrat de travail يعميل

 األول ..ð وصلت تشديت حسيت روحي مستسلم ..مبعد يف املطار عرضو� عىل

 قايض يف املطار و فÁ محامية وكانت فمة مرتجمة ..املحامية دافعت عليا برشا أما

 القايض حكم برتحييل ، املحامية تقلوا كان موجود بالصدفة و هو كان رافض أي

 محاولة باش نبقى..الحقيقة مصححتش عىل حتى ورقة ..ز ما حولتش نهرب كانوا

 معايا زوز بوليسية
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  " أحمد، 30 سنة قليبية  

 تشديت يف كونرتول يف الرتان و هزو� للمركز متع الرشطة بحثت و

 رسقتها و مازلت valise تعديت للمحكمة بحثوا معايا إستعرفت عىل روحي قلتلهم

 محليتهاش . تحكمت بعام و شهرين و بعد خرجت ..الرشطة اإليطالية وقت غيل

 يف يديا يخي بوليس معاهم دوريل إيدي menotte وقفو�. مخليتهومش يحطويل

 تفصعت ، و بقيت هكاكة من غ¨ طبيب حتى لنهار املحكمة ..قلت للقايض يخي

 هزو� للسبيطار و مبعد للحبس ..بعد مخرجت من الحبس تعرضت عىل قايض و

 هو إيل حكم بالرتحيل ..من الحبس هزو� للمطار و سكروا عليا يف بيت متاع حجز

حتى ل� جات الطيارة . البيت إيل توقفت فيها حسيت روحي قعدت فيها سن�

 دوب ما وصلنا ..قعدنا كيطلعونا لهاك البارجة الحربية و ð وصلنا إليطاليا

 هي اليل g.p.s قلنالو راهي  ou est le patron قعدو يسألو فينا الريس شكون

 üيش فينا ...ð يف وصلنا غاديكا فمة ثالثة مشاو عيطولهم معاودين ( يعني

 معاودين الحرقة) رضبوهم ..رضبوهم باش يقولولهم شكون إيل يسوق ..وعرفوهم

 إيل هوما معاودين كيف رجعوا للبصمة ..يرضبوا يخرج كل يشء...رضبوهم يخي

 قالولهم الريس شكون ..و املساعد متاعو شكون ..هزوهم لبالصة أخرى لحبس

آخر..و الثالثة هذم حولوهم هزوهم باتوا يف تشانرتوا آخر و مبعد سيبوهم و

يتحــدث فريــد عــن تجربــة الرتحيــل، وهــو مــن بــ� الذيــن تــم ترحيلهــم، مــن ملبــادوزا أي أن رحلتــه قــد توقفــت 

هنالك و É يستطع مغادرة مركز اإليواء . لينتهي مرشوعه الهجري بالعودة إىل تونس .
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 الريس و املساعد متاعو عداو 25 يوم حبس و مبعد سيبوهم حتى 

 هوما ..زهر ..أنا قلتلهم كان يف بايل بيه هكة را� أنا إيل صبيت بيهم و إال را� قتلو

 أنا الريس. عاد قلك 3 هذوما سيبوهم و األخرين عداو 25 يوم حبس..أنا عطيتهم

 البصمة متاعي و اإلسم الصحيح و اللقب الصحيح ، عىل خاطر بالبصمة ..و أحنا

 راهو البصÁت متاعنا الكل عاطييتهم الحكومة التونسية إليطاليا ..من التشنرتو

 مخرجوناش..مخرجونا كان كيف جاو يروحوا بينا ..الحقيقة أنا خممت باش نهرب

 أما النفس مفÁش ..å قتلك نورماملون الدخان فÁ ساحة نخرجولها ما خرجناش ..و

 التشانرتو يف وسطوا  يف وسطوا كل يشء ..تعمل كل يشء ...تاكل غادي ..مش تاكل

̈ة هي ̈ة من غاد األدواش ..كب  وين ترقد ..منظمة معناها فهمتيش..فÁ من الش

̈ة..و بالله فÁ كلمة نحب نقولها..عىل  فهمتيش ..كيÁ ترى املعرض من داخل ..كبييي

 ماشفت أنا برشا حاجات ..دولتنا رخصتنا ..عىل األوراق رخصتنا و الله العظيم هي

 الدولة إيل خلتنا هكة ..و لكن السؤال هو عالش كان التوانسة هوما إيل يروحوا بيهم

 ¨عالش كان التوانسة يروحوا بيهم ..هي الدولة إيل تطلب باش يروحوا بالعباد..أكهو

 عاد وقت إيل هزينا للتشنرتوا حبيت نهرب ..حتى كيف منقولوا يف الكار ð طلعونا

 بش يهزونا للتشنرتوا قتلوا نحب çيش للتواليت ..ð هبطو� زوز مصيل عىل النبي ز

 شاديني ..هزو� للكب� بجنب الكار ..و هو يحلك الباب ويسكر و يقعدوا واقف� يف

 الباب ..حتى لوجت غادي يف التواليت غادي ..فÁيش شباك خيل نخرج ..و حتى

 الباخرة إيل راكات يف الربط حبيت إنقز من غ¨ حس مبعد شوية بشوية نرسح ..أما

 فÁ فلوكة قعدت ماشية جاية وسط البحر ..معناها مفÁ حتى حل ..كهو قتلك عاد

 صاحبي قيل راهي مرواحة ( معناها ترحيل) ..بداو يعيطولنا بالواحد بالواحد..و

 يطبعولنا درا شنوة وراق نصححوا فيهم ..الدنيا ضلمة ضلمة وكراهب و فÁ زوز

̈ان  ..نخرجوا بالسيكان متاعنا ..يطلعونا شطر يف الكار هاð و شطر يف الكار  ك

̈ان ( يرتشف القهوة و يواصل الحديث) كيÁ نقولوا 15  األخرى ..قسمونا عىل زوز ك

 يف الكار هذي و 15 لخرين حاكم و الكار لخرى 15 و لخرين حاكم..قلنالهم وين

̈مو..يف الثنية قعدو يتمنيكوا برشا و أحنا نسبوا فيهم  ماش� قالولنا ماش� ملطار بال

 ..وصل شكون ترضب باملرتاك غادي وسط الكار ..حاشاك حتى باش نعملو
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  " فريد، 27 ،سنة صفاقس  

 تواليت يقلك ال..4 سوايع معناها من التشانرتوا ملطار بالرموا وخالونا يف

̈ان ..فÁ كارنا أحنا و فÁ كار أخرى جات من تشانرتوا آخر و فيها  الكار ..فÁ زوز ك

 شكون تالقيت أنا وياه قبل منخرج بجمعة هنا يف البالد و مبعد مريتوش ..ماريتوا

 كان كان مبعد يف مطار بالرموا مروح� مع بعضنا..ð حكيت أنا وياه خرجنا فرد

 ليلة..أما هو من بالصة و أنا من بالصة أخرى ..كهو عاد خرجونا هبطونا بالواحد

 بالواحد بش نقابلوا القنصل ..قعدنا نستناو فيه يجي ..هبطونا بالواحد بالواحد و

 عباد تسب فيه و إيل يدخل و يخرج يسبوا...أي القنصل عندو ب¨وا غادي يف املطار

 بش العباد إيل باش يروحوا بيهم يقابلوه ..عندكيش متحكيلوا .مثال إذا كان إنت

 عندك مرتك و صغارك يف إنقلرتا و إال بالصة أخرى و باش يروحوا بيك يخليوك عىل

̈ة ..معناها م¨وحوش بيك .. معناها إيل عندو أوراق مفكوكة غاد ..منعرفش أما  ش

 حوايج كيÁ هكة ..يقابلوه العباد الكل çشيوا نقابلوه، فÁ اليل يسبوا و يخرج ..إنت

̈ة فيها ساشيات، تهز ساشيه فيها 2  تخرج من الب¨و متاعوا تلقى وحدة كب

 سندويتشات ودبوزة ماء ..يهبطوك فÁ بيت لوطا يف املطار يخليوك فيها غاد حتى

 يجيوا األعوان..خاطر كل غاد يروحوا بيه من غاد يف الطيارة هو يف الوسط و منا عون

 بالزي املد�  و منا عون بالزي املد� طالين ..معناها كل واحد معاه زوز بوليسية

 ..ويديك بهاð السكوطش..أكهو يف املطار قعدنا هكاكة ..قعدنا ناكلو ..وعباد قعدت

 تبé و أنا واحد من الناس نبé..قعدو يستناو فيهم هاكم حتى يجيوا..أنا مثال جاء

 معايا راجل و مرا ..هاوكا مبعد عاد يقعدوا ينضمولهم  يف جوهم ..يسأولونا

 تستحقويش حاجات ..دخان ..أنا قعدت نتكيف قبل منطلعوا يف الكار ..مبعد طلعونا

̈مو النفيضة 37 دقيقة للطيارة..قعدنا يف الثنية 37 دقيقة .بال
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  " أÚن ، 30 سنة، قليبية 

"

̈ة و حســيت إيل أحالمــي الــكل طاحــت يف املــاء ، احالمــي "  شــدتني غصــة كبــ

ــة و ــا.. الخدم ــا يف إيطالي ــت وراي ــكل طاح ــي ال ــت يف املاء..احالم ــكل طاح  ال

صاحبتي و الفلوس ..حسيتها حلمة و مشات عىل روحها

  " وائل، صفاقس 

"

 و كانــت هــاð املرواحة..معايــا زوز مــن النــاس مــن تــايل بالــكل واحــد بجنبــي

ــاك ــارة ه ــة يف الطي ــباك ..الرحل ــا الش ــا بحث ــرى و أن ــة األخ ــن الجه ــر م  و اآلخ

36 أنــا  مشــيتوا  الــيل  شــوف  ..قلــت  كيفــاش  درى  تعــدى   الوقــت 

 ســاعة و أكــ¸ معناهــا نهاريــن ..و الــيل عملتــوا يف 7 شــهور يف إيطاليــا و فرنســا و

اليل تشحفتوا لكل تعدى يف فالش و تعدى يف ساعت� ..معناها حكاية فارغة

 .Éونحن يف الطائرة إىل تونس: كل أحاسيس الخيبة واأل  .7

ــا،  ــث التأكــد أن العــودة إىل تونــس ال رجعــة فيه ــه، حي ــة نفســية عالي ــرة هــي لحضــة ذات كثاف لحضــة صعــود الطائ

ــة  ــوت. الخيب ــة يف امل ــة والفشــل،وهي مشــاعر تصــل إىل الرغب ــف الشــعور بالخيب ــد مشــاعر األÉ والخيبة،ويتكث تتصاع

ــه " عــودة إىل املجهــول" عــودة إىل " اللحظــة  ــل بكون ــاه أن öــة خســارة شــخصية وماديةوالعــودة إىل تونــس يتمث مأت

ــع  ــار م ــة يف املط ــل عنيف ــ� إىل ردود فع ــع ببعــض املرحل ــد تدف ــن. هــذه املشــاعر ق ــة إىل نظــرة اآلخري األوىل " إضاف

ــ�  ــم مجرم ــم بوصفه ــر له ــث ينظ ــ�، حي ــة إزاء املرحل ــرة األمنوي ــس النظ ــىل نف ــظ ع ــي تحاف ــلطات األمنية،والت الس

ومنحرفينمحتملــ�. عودتهــم تتــم دون أي مرافقــة قانونيــة ونفســيةودون حضــور للمجتمــع املــد�. فالســلطات 

ــط  ــرف بالضب ــذي ال يع ــد ال ــ� إىل الح ــدد املرحل ــىل ع ــ¨ ع ــكل كب ــم بش ــي، تعت ــع الدÚقراط ــم الوض ــية، رغ التونس

أعدادهم، كÁ تتوفر دراسات كافيه حولهم وحول وضعهم. 
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  Úكن خرجنا من بالرمو العرشة ..Úكن حكاية األحداش ..حكاية األثناش

 وصلنا لتونس ملطار النفيضة .نلقوا الحاكم يستنى فينا ..أك الخيوط متاع الصباط

 مدهوميل يف الطيارة ..لبستهم ريقلت أموري ..دخلنا دخلونا  للكلوار..قالولنا أول ما

 و إيل  recherche جاء واحد حاكم : قلنا لوالد مضبينا تتعاونوا معانا .معناها إىل يف

 عندو قضية و إيل عندو كل يش يخرج عىل جنب وو رانا باش نسألوكم و باش نعملوا

 معاكم بحث و كذا و مبعدها أكهو ..و مبعد üشوا تروحوا عىل أرواحكم..مبعد

 عطانا هذاكا وجه السوق يف األول و مبعد بدا يعمل بدا يعمل يف كبسة ..عطاها

 بالكالم الزايد ....معناها باش يعمل كذا و كذا ..و معناها باش تعرف روحك إنو

'' اإلحساس من النقيض للنقيض . ميل منت يف شقف .تتمنى إنك تعيش و توصل للمياه متاع إيطاليا..تلقى  روحك ركبت 
يف طيارة و ليت تتمنى إنها إطيح ..و üوت يف البحر ..معناها كنت تتمنى باش تعيش و توصل للمياه متاع إيطاليا..وليت 
تتمنــى بــاش üوت..معــادش فمــة أمــل ..تفد مــن كل يشء ..تويل تخمم يف كل يشء ..يف اللحظــة إيل خرجت فيها ..و هاك 

املعانــاة ..و تعــب ..و داركــم يكلمــوا فيك و أمك و باباك..تحســوا إنوا مهواش قاعد يــوكل ..كل يشء تخمم فيه و مبعدها 

تجــي تلقــى روحــك يف طيــارة ..يف الهــواء راجعــة لتونــس ..شــنوا öــاش واحــد يتمنــى أنــو تتفلــق بيــه فيــه البحــر اللحظة 

هذيكا..اللحظــة هذيــكا تحــس النــاس الــكل تســتتنى وقتــاش إطيــح الطيــارة ..مــوش كان نــا وحــدي ..هــذي النــاس الكل 

قالتها..الناس الكل تدعي يا ر� إطيح الطيارة من إيل كنت تحب تعيش"
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تعاطي السلطات األمنية مع تدفقات املرحل� بشكل قرسي يخضع إلجراءات أمن الحدودحيث يجري التثبت من الهويات 

ومن السجل العديل، حيث تتوجس السلطات األمنية، من وجود منحرف� سابق� أو مورط� يف قضايا إرهابية ويتم استقبال 

املرحل� بشكل جÁعي يف مطار النفيضة أما املرحلون فرديا فيكون ذلك يف مطار قرطاج الدويل. أغلب املجموعات املرحلة 

يتم استقبالها يف مطار النفيضة يوم اإلثن� والخميس. ال توجد سياسة استقبال محددة للمرحل�. كل ما يوجد هو إجراءات 

أمنيــة. مــن بعــد ذلــك وبعد التحقيقات يتم إخالء ســبيلهم. الكث¨ منهم يجدون أنفســهم مضطرين للتعويل عىل أنفســهم 

للحصــول عــىل وســائل نقــل للعودة إىل منازلهــم وخاصة الذين يقطنــون يف املناطق الداخلية مثل قفصــة ومناطق الجنوب 

التونيس حيث ال تتكفل السلطات بأي مساعدة لتوف¨ النقل، فقط ويف بعض األحيان يتم تسخ¨ حافلة من أجل إيصالهم 

إمــا إىل تونــس العاصمــة أو سوســة،ومن بعــد ذلــك عليهــم تدب¨ أمرهــم وهذا أمر يعمق لديهم حالة اإلحســاس والشــعور 

بالغــ$،وأن الدولــة تتعامــل معهــم كمخرتقــ� للقانــون وليــس كفئــة ذات عطوبــة نفســية واجتÁعيــة. لهذا فخــالل عملية 

اإلستقبال ال يوجد أي مساعدة أو تدخل من املجتمع املد� وال تقع أي تغطية صحفية وهو ما يجعل عملية الرتحيل ذات 

طابــع أمنــي رصف وطابعهــا األمنــي يتمثــل أيضــا يف االعتــداء اللفيض عىل بعــض املرحلــ� وإن بدت هذه االعتــداءات غ¨ 

ممنهجة إال أنها موجودة. 
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  " حسام، 27 سنة. تونس العاصمة 

"

 عــادي يعنــي مفــÁش قلــق. نتفكــر وقتهــا حــكاو معايــا شــوية أمــا مدققــوش

 برشــا. املشــكلة الوحيــدة أنــو ملقيتــش كيفــاش çــيش للــدار، أنــا بابــا متــويف و

 أمــي وأختــي وحدهــم يف الــدار مينجمــوش يخرجــوا فهمــت؟ قعــدت نســتنى يف

ولد حومتي ل� جاء روح بيا

  " هشام، 27 سنة. الرديف 

"

 أنجموا çشوا معاك باه� كيف منجموا çشوا معاكم خايب� ..أكهو بداو ينادو

 علينا بالواحد ..üيش تعمل بحث يبحثوك ..تصيل متصليش ..تسكر متسكرش

 منعرفش شنوة ..هوما يحبوا إثبتوا فيك إرها� و ال..البحث يدوم ربع ساعة

 هكاكة أما هوما يهزو بالدفعة ..كل دفعة مع بضها ..الحاصيلو تخرج يف الليل

̈ان وحدة لسوسة و وحدة لتونس و أخرى  ..مع نصف الليل جابولنا زوز ك

للرديف و إنت وين تحب üيش ..نصف الليل تلقى روحك مطيش يف تونس

  " منور ، 26 سنة. الرديف 

"

 الرضب الحقيقة مرضبوناش ..أما عيطوا علينا و بخسونا و هنتلونا ..و قالولنا

 راهو ايل باش يكذب علينا و إال باش يعطي إسموا بالغالط ميلوم كان روحو

 ..راو إيل يقدر يقدر روحوا هذا شنوة قالولنا..بالعكس حتى األعوان جاي� معانا

 نحنا قالولنا نحنا كيف نلقوا كيفاش نحرقوا توة نحرقوا و قولولنا كيفاش ..و كل

 واحد جبد اليتيوب و بداو يوريوا فينا ..å هوما األعوان مهمش حاب� يعيشوا يف

 تونس
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  " نور الحق، 30 سنة. الرديف 

"
 أول موصلنا ملطار النفيضة  بداو بيا أنا األول ( نا رئيس العصابة..مبتسÁ) عىل

 خاطر أنا هو إيل عملت الشغب يف الطيارة ..جا� واحد قرايدي ثالثة نجوم ..قيل

 أهال بيس نور الحق ..حرضيل دوسيا..فمة واحد قيل شنوة تخدموا يف إيطاليا

 مكم üشوا تخدموا يف الغربة ومن غادي عاد بدات اإلهانات..يسألك عىل إسمك

 عىل إسم أمك ..وين تسكن و كذا ..من� حرقت و أكهو ..بقداش حرقت . قعدنا

 من الساعت� للعرشة متاع الليل...هوما الطالين بصمولنا يف نصف ساعة..إنت

 مدوش و راقد و مرتاح و هوما بلعا� يستفزوا فينا ..معناها من الساعت� و زيد

 يسيبوك يف العرشة متاع الليل يف سوسة ..جابولنا كار و حطتنا يف قهوة يف سوسة

  و مشت عىل روحها ....نا جا� واحد نعرفوا هز� بتت بحثاه ل� فقت الصباح

مشيت روحت

  " ياس�، 25 سنة تونس، العاصمة 

"

 كالعادة البوليس التونيس شنوة تتوقع منو بر�.. . كالم زايد و قحران و إيجا من

 هنا، برة من غادي و مبعد أك¸ من نص ساعة يسألو فيا من� حرقت . كيفاش

 حرقت . من� جبت الفلوس . شكونوا الرايس ..مبعد خرجونا من مركز الحدود و

األجانب..وقفنا ستوب و روحنا
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  " محمد، صفاقس 

"

 من إيطاليا هبطت ملطار النفيضة أما متعديتش كيÁ املواطن� األخرين

 ..ماشديتش صف إيل تعداو بالباسبور ..طلعت هكة معندي يش ..جاو زوز

 لوطة و أنا هبطت معايا الزوز أعوان escalier بوليسية توانسة إيل قعدوا يف

 إيجا نفرح بيك ..ماهوش مراعي الظروف إيل مشيت فيها و كيفاش مشيت فيها

 ، يف قلبي قتلوا إيجا نفرح بيك و أنا نقلك كيفاش تعديت توة تعرف كيفاش

 ..دخلنا للمطار أنا آخر واحد هبط من الطيارة و خرجت من الباب متاعهم من�

 يتعداوا البوليسية و بعد تعديت للمركز يف املطار..قالويل إسمك و لقبك ..قتلوا

 نورماملون الدويس قدامك و كل يشء موجود ..عطيتوا غسمي و لقبي رضب ع

recherche  ملقى حتى يش ..و قيل هاك خارج الربة ..ما حبيتش نحكيلوا ..قلت 

 أنا زايد ها� روحت و ما عندي يشء يف تونس ..قعدت يجي 6 وإال سبعة

 سوايع يف املركز باش روحت ..هو  ممكن عمل اإلجراءات يف ساعة أما أنا قعدت

 الوقت هذاكا الكل ..الحقيقة الرضب ال مرضبونيش ..أما الطريقة إستفزازية ..و

 عالش تعمل هكة و معجبتكش تونس ..قتلوا أنا حارق و أنت كان مدخلتش

 تخدم يف الحاكم راك حرقت..الوصول لتونس كان مع الثالثة متاع العشية

..الحقيقة خرجت من املطار الستة متاع العشية و معنديش فلوس باش إنروح

"

 وصلنا للمطار ..عرضنا الحاكم التونيس ..كانت حاكم وال حاكم ..كانت معاملة

 والت معاملة ... فكان تليفونات .بداو يسبوا بيكم و عليكم  و أفهم هضاكا الكل

 ..و أنتم مناظركم متاع أوروبا ..تقول كنا يف إيطاليا و جاي� حارق� لتونس..تقول

 تونس موش بالدنا..وصلنا الثالثة متاع العشية ..خرجونا من املطار التسعة متاع

 الليل ..خالونا يف بالصصة لووووطا ..عاألول خاللونا يف بالصة أخرى ..ريلولنا

 الباسبورات مستعجل� ..مبعد مشينا واحد يف جرة واحد ..شقينا املطار و هبطنا

̈ة املركز اللوطا� متع مطار النفيضة ..خالونا يف تركينة ..موش بيت  لوطة ش

 ..تركينة قاعدين بجنب بعضنا ..الخر بعضا متاع بيسبول يرضب عىل الحيط يقلنا

 ايل باش يتكلم باش نعملو ...عاملونا كإنا عبيد ..تليفونات قلنالهم نحبوا تليفوناتنا

..قالولنا ال ..معطاوناش التاليفونات إيل عطاهملنا الحاكم الطليا�
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بعــد نهايــة التحقيــق وتجــاوز " عتبــة املطــار" تبــدأ رحلــة، وحيــاة أخــرى، أيضــا للمرحلــ� الذيــن اســتجوبناهم. "العــود 

عــىل بــدء" ليســت تجربــة هينــة بالنســبة للمرحلــ�. öــة تداعيــات نفســية وإجتÁعيــة قــد تدفــع بالبعــض منهــم إىل 

محــاوالت االنتحــار والتوققــع عــىل الــذات، خاصــة بالنســبة للذيــن قضــوا مــدة طويلــة يف أوروبــا، حيــث يغــدو قبولهــم 

بالواقــع (القديــم- الجديــد) أمــر صعــب حيــث يغــدوا الرتحيــل óثابــة حــدث شــخيص عنيــف أدى إىل انســالخ عــن الواقــع 

ــش  ــخصية. يعي ــالم ش ــاريع وأح ــال ملش ــا وإفش ــم قرسي ــع ترحيله ــا ووق ــة يف أوروب ــدة طويل ــوا م ــن قض ــبة للذي بالنس

املرحلــون أيامهــم األوىل يف حالــة تقوقــع عــن الــذات. البعــض منهــم يرفــض مغــادرة املنــزل ويعيــش البعــض اآلخــر حالــة 

توتــر نفيس،والشــعور بالضغــط عــىل نحــو دائــم يف حــ� يحــاول البعــض اآلخــر قبــول الواقــع والبحــث عــن محــاوالت 

ــة  ــة أي متابع ö ــة للمرحلينوليســت ــتقبال محلي ــه ال توجــد سياســة إس ــم أن ــن املشــرتك بينه ــي. لك ــاج اإلجتÁع لإلندم

نفســية وإجتÁعيــة بعــد ترحيلهــم. فهــم يضلــون مرتوكــ� لحســابهم فحتــى مــن الناحيــة اإلحصائيــة هــم غــ¨ محــددون 

ــل القــرسي يضاعــف  ــات الهشــة، فالرتحي ــدرج ضمــن سياســات اإلخفــاء اإلجتÁعــي للفئ ــا ين وعــدم تحديدهــم إحصائي

الهشاشــة النفســية واإلقتصاديــة للمرحلــ�، فالكثــ¨ منهــم يرفــض العمــل بأجــور متدنيــة ويضلــون يف وضعيــة مقارنــة بــ� 

ماكانــوا يتقاضونــه يف أوروبــا يف إطــار أعــÁل غــ¨ نظاميــة وبــ� مــا قــد يتقاضونــه يف تونــس. البعــض اآلخــر يجــد نفســه 

يف حالــة وصــم بالفشــل مــن قبــل محيطــه اإلجتÁعــي (العائلةواإلصدقــاء) عــىل نحــو يصبــح الرتحيــل مصــ¨ شــخيص،وليس 

أمــر متعلــق بسياســات الهجــرة. كل هــذه العوامــل تســاهم يف الدفــع إىل معــاودة محــاوالت الهجــرة بطريقــة 

نظامية،فجــل املســتجوب� قــد عــربوا لنــا عــن رغبتهــم يف املعــاودة إذا ســنحت الفرصــة لهــم و توفــروا عــىل املــال الــكايف، 

بــل إن البعــض مــن املســتجوب� قــد عــاش التجربــة أكــ¸ مــن ثــالث مــرات و املعــاودة تشــكل نــوع مــن التحــدي و لكــن 

لهــا داللــة حيــث أن التمثــل الســائد لديهــم يتمثــل يف اإلعتقــاد أن ال حــل ملشــاكلهم الشــخصية ( البطالــة و العيــش عــىل 

هامــش عاملــي العمــل و اإلســتهالك ال يكــون إال عــرب الهجــرة غــ¨ النظاميــة) و هــو üثــل تنخــرط فيــه أيضــا بعــض عائــالت 

املســتجوب� عــىل نحــو تصبــح فيــه الهجــرة غــ¨ النظاميــة óثابــة االســتثÁر العائــيل، و هــو إســتثÁر يــأå يف ضــل تراجــع 

القــدرة الرشائيــة للطبقــات املتوســطة، و عجــز ســوق الشــغل عــن إســتقبال مزيــد مــن الوافديــن. كــÁ أن املنقطعــ� عــن 

الدراسة ال يجدون املؤسسات الوسيطة الكافية إلستيعابهم

تقييم تجربة الرتحيل   .10

يقيــم أغلــب املســتجوب� تجربــة الرتحيــل بكونهــا تجربــة فشــل ألحــالم وآمــال شــخصية. و لكــن باملقابــل يــرون أن تجربــة 

الحرقــة كانــت تجربــة ثريــة، و أصبحــت جــزء مــن مســارهم الشــخيص و منحتهــم خــربة قــد يســتعينون بهــا إذا مــا عــاودوا 

الهجــرة مــرة أخــرى كــü Áنحهــم أيضــا رشعيــة الحديــث ملــن É يجربــوا بعــد حيــث يســود اإلعتقــاد لديهــم بأنهــم باتــوا 

أصحاب تجربة بعد أن كانوا دون تجربة و دون قصة شخصية أيضا. يقول هشام :
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  " هشام، 27 سنة الرديف  

 فشلت يف مرحلة كاملة من حياå مش عىل حاجة...مرحلة راهي نقطة

 تحول ..را� كنت عامل برنامج كامل نا..راي حتى من الدار و الخدمة حارضين

 يستنوا فيا يعني مرحلة من حياتك ( يصمت قليال) طاحت يف املاء أنك برمجت عىل

 حاجة متاع خمسة سن� القدام و طاحت يف املاء ..كان طفل صاحبي يستنى فيا

 ..ولد عمي كان يسكن يف برطÁن صغ¨ ..حول لربطÁن كب¨ ..ð كلمتوا نا قتلوا را�

 باش نحرق ..الراجل ديراكت عمل مطالب و حول من الدار و كان..أك¸ش من

 القاورية ( يصمت) كانت تستنى فيا غادي ..معناها قتلك برنامج كامل..عندي

 قاورية غادي تستنى فيا يف  بلجيكا . عندي كل يش. معناها نا صحيح منحكمش عىل

 الغيبيات أما حسب نظري كانت فمة حاجات باش تص¨ لصالحي. يف لحضة تبدلت

 املشامية..و كل يشء طاح يف املاء (...) و الله يف الوقت الراهن منجمش نحرق فلوس

 مفÁش ..باش نقلك منخممش يف الحرقة ذقتها ..و مذبيا نعاود اما موش بنفس

 الكيفية ايل حرقت بيها املرة األوىل ايل كانت تهور ..هذه كيف باش نعاود باش نعاود

 بأك¸ افكار بحكم تجربة جديدة ..تجربة كاملة . نعرف فهمت برشا حوايج. الواحد

 حتى كيف نعاود . نعاود بطريقة صحيحة موش كيف املرة األوىل..الوقت الحايل

 منخممش يف مستقبيل ..نخمم كان يف قهوة و حق دخا� ..باش نخمم باش نعمل

 حاجة ( مستهزءا) ظروف متسمحش انك باش إنوا الواحد يعمل مستقبل ..واحد

 عندو خدمة هذاكا يخمم...أما واحد كيفي يخدم زعمة غدوة يخدم و ال يصور

 عرشة و إال خمسطاش دينار يف النهار..منخممش يف األيامات بعد شهر و شهرين

..هذي الكل منخممش فيها ..نخمم كان يف الساعة الجاية و غدوة منخممش
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الخالصة والتوصيات

قــد تنجــح السياســات الحكومية،وسياســات اإلتحاد األورو� املتعلقــة بالهجرة غ¨ النظامية والتي تكتــيس طابعا أمنويا يف 

التخفيض من أعدد املهاجرين غ¨ النظامي�، لكنها لن تحد من تدفقات املهاجرين نحو أوروبا ألن السبب� الرئيسي� الذي 

يحركان الهجرة من جنوب املتوسط إىل شÁله اليزاال قا~� ويتمثالن يف الرشوط الصعبة التي يضعها اإلتحاد األورو� فيم 

يتعلق بالهجرة النظامية حيث يعتمد سياسة إنتقائية وبأعداد محدودة. ثانيا الظروف اإلقتصادية،وتصاعد النزاعات التي 

تعيشها دول الجنوب وبالنسبة لتونس فأزمة اإلنتقال الدÚقراطي وخيبة أمل الفئات الشبابية من الواقع السيايس الجديد 

للبالد،والذي وجدت نفســها عىل هامشــه دون أفق إقتصادي دفع بها لتمثل الحلول ملشــكالتها الشخصية (وهي مشكالت 

ذات طبيعة سياسة أيضا) من خالل االنخراط يف الهجرة، غ¨ النظامية بوصفها حل وتعب¨ عن عدم رضا عن واقع إقتصادي 

وسيايس صعب. يف هذا الصدد إزدهرت يف تونس بعد الثورة " شبكات الحرقة'' عىل نحو أصبحت فيه جزء من اإلقتصاد 

الالنظامي، و بقي التعاطي الرسمي مجرد تعاطي أمني ال غ¨ يف ظل غياب البدائل اإلقتصادية الحقيقية، بل عىل العكس 

من هذا فقد بدت السياســة الرســمية يف تونس متجهة أك¸ نحو الدفع بتخيل الدولة عن التزاماتها اإلجتÁعية، و ذلك يف 

إطار تنفيذ خيارات صندوق النقد الدويل ذات املنحى النيوليربايل، و التي من ب� إســتتباعاتها اإلجتÁعية، فرض البقاء يف 

دائرة العمل الهش بالنسبة للفئات الهشة ولهذا فالهجرة غ¨ النظامية ال تبدو كخيار أول للفئات الشبابية بل هي نتيجة 

لسياق إقتصادي و سيايس . لكن باملقابل هي نتاج لتمثل شبا� للعيش يف أوروباورغبة للمشاركة يف عاÉ معوÉ من خالل 

التنقل فالفئات الشبابية يف تونس هي جزء من '' شبيبية العاÉ''،وتحدوها الرغبة أيضا يف التنقل بإنسيابية ودون عوائق. 

تظهــر مــن خــالل البحــث امليــدا� الــذي قمنا به أن جــل املشــارك� يف الهجرات غ¨ النظامية هم شــبان يعيشــون يف ظل 

البطالة،والهشاشــة املهنيــة وغيــاب üثــل إيجا� للمســتقبل يف تونس كÁ يعيشــون يف قطيعة مع األطر السياســية،واملدنية 

الرســمية وهــم عــىل هامشــها وال يشــاركون فيهــا. إضافــة إىل شــعورهم بالالمســاواة والحيفوالرغبــة املســتمر يف تغيــ¨ 

واقعهم،واإلنخــراط مثــل اآلخريــن يف مجتمــع اإلســتهالك وتتشــكل لديهم الرغبــة يف الهجرة غ¨ النظاميــة ضمن وجودهم 

اليومي، مع األصدقاء وجÁعات الرفاق حيث يتبادلون الخربات واملعطيات، حيث ينســج قرار الهجرة غ¨ النظامية خارج 

املؤسســات،واألطر التقليديــة ولكــن التحــول الجديد هو إنخــراط العائلة يف مرشوع الهجرة غــ¨ النظامية،وهو أمر متعلق 

بتعطل املدرسة، كمصعد إجتÁعي، وتهاوي الطبقة املتوسطة وبداية فك الدولة إللتزاماتها اإلجتÁعية.



مــن ناحيــة التجربــة، تظهــر الحرقــة مــن منظــور الشــبان املرحلــ� قرسيــا óثابــة مســار معقــد يخضــع ملراحــل متعــددة 

وينتهــي بالوصــول إليطاليــا وتحديــدا جزيــرة ملبــادوزا. لكنهــا تجربــة تجعلنــا نفكــر فيهــا أكــ¸ مــن زاويــة الحــدود يف 

هــي تتابــع مســتمر للحــدود باملعنــى املــادي ( أي الجغــرايف و الرمــزي) و التــي تبــدأ مــن القــدرة عــىل اإلفــالت مــن 

املراقبــة األمنيــة يف تونــس، و صــوال إىل تجــاوز فــرتة التقويــن ثــم عبــور امليــاه اإلقليميــة، و مــن بعــد ذلــك تبــدأ حــدود 

'' مجتمــع االســتقبال" حيــث مراكــز اإليــواء و هــي óثابــة الحــدود املاديــة، و الرمزيــة يف وقــت ذاتــه، و كذلــك حــدود 

ــي القــدرة عــىل تجــاوز كل  ــة يعن ــايل فنجــاح مــرشوع الهجــرة غــ¨ النظامي ــق و بالت ــدون وثائ ــش ب و إكراهــات العي

الحــدود املاديــة و الرمزيــة و لهــذا بقــدر مــا يظهــر الرتحيــل كسياســة إقصائيــة يتوخاهــا اإلتحــاد األرو� و الســلطات 

اإليطاليــة ضــد املهاجريــن، بقــدر مــا يبــدو كتأكيــد للحــدود بوصفهــا أداة إنتقائيــة للمهاجريــن و تبــدو عمليــة الرتحيــل 

التــي تقــوم الســلطات اإليطاليــة كآليــة تحكــم يف تدفقــات املهاجريــن و هــو أمــر يفــرض عــىل دول اإلنطــالق التــي 

تســتقبل املرحلــ� . فــÁ يبينــه لنــا البحــث هــو أن الســلطات التونســية منخرطــة بشــكل فاعــل يف سياســات الرتحيــل 

التــي يتوخاهــا اإلتحــاد األورو� ضــد املهاجريــن غــ¨ النظاميــ� التونســي� حيــث ال ترفــض إجــراءات الرتحيــل التــي 

تبــدو يف غالبهــا غــ¨ قانونيــة، و لكــن باملقابــل ال üتلــك الســلطات التونســية سياســة إســتقبال للمرحلــ� التــي تنحــرص 

فقــط يف إجــراءات أمنيــة رصفــة حيــث ال تتــم أي متابعــة نفســية و إجتÁعيــة للمرحلــ� الذيــن يعيشــون بعــد عمليــة 

ــاه خــالل  ــا تبين ــة عطــب إقتصــادي و إجتÁعــي و هــو م ــا مــا تجعلهــم يف حال ــة غالب الرتحيــل رضوف نفســية صعبي

البحث امليدا� و عىل هذا األساس Úكن الخالص إىل التوصيات التالية : 
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القيام بدراسة كمية وكيفية معمقة حول املرحل� قرسيا من أوروبا إىل تونس.  .5

مراجعة قوان� الهجرة واإلتفاقات ب� تونس واإلتحاد األرو�     .6




