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 مقدمة
ن في العقدي ةحو طر الحارقة الم تفاأحد أبرز المل الهجرة غير النظامية ظاهرة ما زالت

مختلف األطراف الفدداعلددة في هدددية القحدددددددددددديددة من ح  مدددات  على جددددوع أعمدداع يناألخير 

دداديمييك ومنظمدددات وجمعيدددات و  دوليدددةنظمدددات وم ددا حق قيدددة وأح ا بددداح يك أيد  توحريد

ولحر ة تنقل اإلنسدداك بةددفة خاصددة  ة أو مناهحددة لحق ا المجاجر نناصددر ة مسددياسددي

وتتجسددددددددددددا أهمية هية الظاهرة في  .بةددددددددددددفدة عامةلحق ا االقتةدددددددددددداديدة واالجتمداعيدة ول

  ،أبعادها اإلنسدداةية والحق قية واالجتماعية واالقتةدددادية
 
فه من تداعيات على وما تخل

 مدددي دددددددددددد يمن يتا تسددددددددددددجيلددده مدددا  أبرز مظددداهرهدددا والتي منمختلف األطراف الفددداعلدددة    دددا 

 تح ع إلى مقبرة جماعية آلالف الحالميك ببل غإنساةية بالبحر األبيض المت سط اليي 

ع من دوع االستقباو  دوع العب ر وكيلك ما يتعرض له المجاجروك في  ،ضدفته الممالية

 اعتداءات عنةددددددددددر ة واحتجاز وترحيل قسددددددددددري دوك احجران ألبسددددددددددط حق ا المجاجر ن

داةددت دا مدداالهجرة  دد" .التي ةةدددددددددددددت عل  ددا مختلف الم اويي والعج د الدددوليددة  اعبير ت التي يد

وم لت ج ء من  كرامة والسدددددامة والمسدددددتقبل األ حدددددل،عن التطلعات اإلنسددددداةية إلى ال

سددددامات لاةق ا مةدددددر الي ن  أضددددحت ومن تمددددكيلتنا كعا لة بمددددر ة، النسددديال االجتما ي

 مبررا للسدددياسدددات الهجر ة مات المقاربة األمنيةو  ين ماداخل الدوع واملجتمعات و يما ب

لتيارات اليمينية المتطر ة في حمات ا االةتخابية وفي خطابات ا المشددددددددح ةة وتسددددددددت لجا ا

ة قد سدددجلت ظاهرة الهجر ... و خاصدددة في الدوع األوروبية بالحقد والكراهية والمددد  ينية

تي زمة االقتةددادية واالجتماعية الةم ا كبير ت امن مع اسددتفحاع األ في السددن ات األخيرة 

ضدددددددداا ل ا الحاع شددددددددمل باألسددددددددا  اآلالف من المددددددددبا  اليين تعاني من ا دوع االةطاا 

وركب ا اليأ   راح ا ينمدددددددددددددوك البدا ل كمجاجر ن والجذيك، األمر اليي  ج  بظاله 

  ا د الهجرة بمدل لجا ال اسدددددع. وعلى الرغا من وج د مسدددددكولية ممدددددجركة عن المةدددددير 

،  إك  الهجرة والنزوح ال 0202لممدددددددجرا أقرت ا رسدددددددميا خطة التنمية المسدددددددتدامة لعان ا

بعض الم اقف السددددددددددددلبية في املجتمعات الحدي ة، وغي م اقف  سددددددددددددت لجا  ي االك ي يراك

 1".من جسدددددددددد ر الت اصدددددددددددل الع ع بدالاالةت از  ك اليين يروك المةددددددددددلحة في بناء جدراك 

ر ظاهرة الهجرة غيلمسددددأل  األسدددا دددد ي لا لهجر ة غياالسدددياسدددات  يمكن الق ع بأك  ليلك 

ا وت امنددت مع مددخاع التسددددددددددددعينددات  هددية الظدداهرة اةطلقددت م ا ت نسالنظدداميددة،  في 

                                                             
بية ، منظمة األما المتحدة للجر "الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور ال الجدران"التقر ر العالمي لرصد التعليا، الدوع العربية،  1

 .8ص ، 0202والعلا وال قا ة، أهداف التنمية المستدامة، 
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و، الي ر دخ لجا منطقة  إور تلدك الفجرةن حددددددددددددة اقتةدددددددددددداديدة خاع من  إيطداليدا هعداشددددددددددددتد

رات هامة السدددددددددياسدددددددددات الهجر ة قد سدددددددددجلتو  .التأشددددددددديرة لدخ ع أراضددددددددد  ا و رضدددددددددجا             ت ي 

مني  الددوع األوروبية اتبعدت.  كمدا 0222و 0281" بيك فيزا شننننننننننننن نان"  تفعيدل بددايدةمع 

 "القانون الجديد للهجرة"سددددددددددددياسددددددددددددة أمنية صددددددددددددارمة عبر تنفيي مقررات، 0221سددددددددددددنة 

بخةدددددددددددد ص مسددددددددددددألة التجمع العا لي و بران  متمددددددددددددددةواليي  سددددددددددددتند إلى تب ي إجراءات 

هية  على، وكرد   عل النظامييكيل المجاجر ن غير اتفاقيات مع دوع الجن   ح ع ترح

ة. عرف بالهجرة غير النظامتما  تالسدددددددددياسدددددددددة بدأ في هية المرحلة أي خاع أواسددددددددددط وي 

 هددددديةت نس م لجدددددا م دددددل بدددددابي الددددددوع الم ددددداربيدددددة تمددددددددددددجدددددد وتع    بددددددأتالتسددددددددددددعينيددددات 

د إلى مددا ع    االةطاا الفعلي لجددية الظدداهرة بت نس"وبددالتددالي يمكن الق ع أك  . 2ظدداهرةال

قبدددل األلفيدددة عنددددمدددا احتددددت األزمدددات االقتةدددددددددددددداديدددة وازداد الحيف االجتمدددا ي وتفددداقا 

 .3"الفساد في مختلف أجج ة الدولة

ت اصددددددددددددل وةم   0202ات إلى أواخر مني التسددددددددددددعين ،عق دواودة وقدد سددددددددددددجلندا على مدد  

اء وعبر المت سدط،  الهجرة غير النظامية بت نس  جر ة الالسياسات الهجر ة  وملك جر 

ة واالجتماعية االقتةدددددددادية  ماتاألز اسدددددددتفحاع و  قة في منطوالسدددددددياسدددددددية واألمنية الحاد 

الجمددددداشدددددة  والحرو  واألزمات ببعض الدوع العربية والدوع إضدددددا ة إلى الكبير  الم ر 

ة دوع جن   ال دددددددددحراء  في ت ايد  والتي شدددددددددد لت  حددددددددداء طاردا سدددددددددداهااإل ر قية وخاصددددددددد 

 اجر ن.للمج عب ر  قنطرةإلى  وتح ع بلداك الم ر  الكبير ة،أد اا الهجرة غير النظامي

ا بةدددددد ن اية العقد ال الذ لجية الظاهرة والدخ ع  كما أك  المفارقة الا تة لاةتباة أةن 

الحل  الجيري للقطع مع هية الظاهرة  إلى حد اآلك في العقد الرابع، ولا تجد الح  مات

لى ع بالفذات الجمددددة والمسددددح قة، بل من خاع بعذ مناخ اقتةددددادي واجتما ي ين ض

عت  إ العكس من ملك  تم  تلتمدددمل مختلف الفذات العمر ة كما ك  هية الظاهرة ت سددد 

السددددددددددددياسددددددددددددات  ولئك سددددددددددداهمت تح لت تدر جيا إلى ممدددددددددددرو  عا لي.جندرة الهجرة إلى أك 

وبةددددددددددددفددة عددامددة ، روبي وغلي الحدددود واالحتجدداز والجرحيددل قسددددددددددددر دداإلتحدداد األو لالهجر ددة 

 يف ودوع االسددددددددددددتقبددداع االةطاامن قبدددل دوع دوك التنم  دددة المقددداربدددات األمنيدددة  داعتمدددا

ص عدد الحارقيك
 
فا  عدد ارت أ حدددت إلىفي المقابل  اأو ال اصدددليك إلى حد  ما، ولكن   تقل

دا ما م إتنجح في القطع معجا، لا و  في البحر األبيض المت سدددددددط الضدددددددحايا والمفق دين

                                                             
2Mehdi (MABROUK) « Voiles et sel, culture, foyers et organisations de la migration 
clandestine en Tunisie » Les Editions Sahar 2ème édition 2012,P 13 

ت الهجرة اربي وتداعيا:" المؤتمر السابع واألربعون لمنتدى الفكر المعاصر حول: الشباب الم التميمي )عبد الجليل(، يلمة اال تتاح 

، إشراف وجمع وتقديا األستام عبد الجليل التميمي، منم رات مكسسة التميمي للبحذ العلمي والمعل مات، السلسلة الرابعة، السرّية"

 023، ص 00-2، ص 0202، ت نس، ماي 18رقا 



 5 

ل  جرات د  مروة، سدددددددددددد اء مددا نسددددددددددددجدد  لخروج العددديددد من الق ار   ،اةددت قةدددددددددددديرة أو ط  لددةيد

 وه  ما يككد  مدددل هية السددياسدددات في الحد من هيةالسدد احل اإليطالية  وتد قجا على

رات في هية الظاهرة . الم جات على مسدددددددددت   المنخرطيك في الممددددددددددرو  كما نسدددددددددجل ت ي 

مجاجر في مسدددت   مامل ال كيلك الهجري غير النظامي من  ذات وجنسدديات وطبقات و

 تفسيرية إلخ..ال همناهجوطرا العب ر و 

بعد هيا التقديا، تجدر اإلشددددددددارة بالق ع، أةنا سددددددددنحاوع في هية ال رقة التحليلية، وغي 

تقر ر سن ي للهجرة من إصدارات المنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية 

  وطرد ع امل جيبالممددددددددددددجد الهجري من أسددددددددددددبا  و  التح الت أك ةحلل 0202لسددددددددددددندة 

ة وةحن في ن دددايدددبت نس القرار الهجري البحدددذ عن حيتيدددات ومابسددددددددددددددات وطرا العب ر و 

العقدد ال دالدذ وغيرهدا من التسددددددددددددااالت ربطدا بدالمعطيدات اإلحةددددددددددددا يدة والحدالدة والبح ية 

 لت  ك إش الية هيا العمل ياآلتي: والتفحص الس سي ل جي.

 ؟ لت نس ي في ن اية عقدة ال الذفي الممجد الهجري غير النظامي ا التح التأها ما غي 
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I.

سياسيا: الهجرة الدولّية هي أعمال تقوم بها الدول ألّنها تعكس سيادتها، ففي 

اقع يحدث تبادل بين الدول وبين األشخاص من خالل القوانين، ليتوقفوا عن  الو

جتمع آخر. فقد عّرف كونهم أعضاء في مجتمع واحد ليصبحوا مجتمعا محلّيا في م

ها توترات متزايدة بين التطلعات والطموحات  القانون الدولي الدولة الحديثة على أنّ

الفردّية والمصالح الوطنّية، وذلك من خالل السياسات الهجرّية المعتمدة، فهم 

نت هذه 
ّ
يطّبقون بشكل عام ترسانة قانونية إدارية واتفاقيات وشراكات. وقد تمك

اق بة الداخلين والخارجين عليها عبر وثائق قانونّية أو ما يسمح به الدول من مر

والعمل والجنسّية أو التجنيس...فقد (séjour) القانون كجواز السفر واإلقامة

عن طريق السياسات  ي دول االستقبال من إدارة حدودهاتمكنت الدول الحديثة أ

 هذه االتفاقيات والعقود
ّ
قد طمست الدول  الهجرّية المعتمدة، ومع ذلك فإن

فة 
ّ
ل األفراد وبالتالي التحكّم في رغباتهم وفي قتصاديا)االمتخل

ّ
(، فهي تتحكم في تنق

 تحّركهم بُحرّية. 
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ملحنننة قنننانونينننة حول السنننننننننننننيننناسنننننننننننننينننات الهجرينننة ال جرينننة  .1

 وأدفاق الهجرة غير النظامية 
 تقددلةطال جر ددة وتجر ا الهجرة غير النظدداميددة ا النةدددددددددددد ص القدداة ةيددةيمكن الق ع أك  

 00والمؤرخ في  4002لسنننننننننة  6القانون عدد حينما صددددددددادقت على " بالدولة الت نسددددددددية 

ماي  12المؤرخ في  1791لسننننننننننننة  20والذي يتعلق بتنقيح القانون عدد  4002فيفري 

واليي ينص على عق بات سددددددددجنية  4"المتعلق بجوازات السننننننننفر ووثائق السننننننننفر 1791

أو يتعاوك أو ، كما  عاق  من  سددددددددددجل خلسددددددددددة ل ل  من   ادر أو يدخل الجرا  الت نسدددددددددد ي

هددية العمليددة الخ... وتندددرج هددية النةدددددددددددد ص ضددددددددددددمن سدددددددددددديدداا االلجزامددات الدددوليددة يددعا 

اتفناقينة األمم المتحنّدة لمكنافحة لت نس. كمدا صددددددددددددادقدت الجمج ر دة الت نسدددددددددددديدة على " 

والبرتوكول اإلضنننننننننننننننننافي حول  4000نوفمبر لسننننننننننننننننننة  11الجريمنننننة العنننننابرة ل حننننندود في 

، وبالتالي مه  الممدددددرو  الت نسددددد ي في التحدددددد يي 5"تهريب المهاجرين بّرا وبحرا مكافحة

على المجداجر ن غير النظداميك، إم تا  تجر ا يل  أشدددددددددددد اع الع ك والمسدددددددددددداعدة أو الدعا 

ولكن أمددان هددية الق اةيك سددددددددددددجلنددا ح الي  الدديي يمكن أك يقدددن ألي مجدداجر غير ةظددامي.

 يدددة، من منددداطي ت نسدددددددددددد0220و 0222ممتددددة بيك مجددداجرا غير ةظدددامي  في الفجرة ال 0801

ة المناطي البحر ة والسدددددداحلية، م ل صددددددفاقس، قابس، جربة، بنزرت،  مختلفة وخاصدددددد 

 6المنستير، ةابل، ت نس المجدية، س سة،

 توزيع عمليات الهجرة غير النظامّية باتجاه أوروبا حسب مناطق البالد التونسية

 0220 0220 0220 0222 0222 0228 0222 ال الية/ السنة
 010 22 02 00 01 00 11 صفاقس

 028 11 10 02 00 01 01 ةابل
 012 02 02 02 00 00 02 المجدية

 10 02 02 01 0 0 01 المنستير
 11 00 01 0 1 0 02 س سة
 10 02 00 00 1 1 0 بنزرت
 002 02 01 00 2 0 1 ت نس
 02 00 1 1 1 0 1 جربة
 01 2 0 0 0 2 1 قابس

 0 0 0 2 2 2 2 خر  مناطي أ
 202 028 018 000 002 10 012 العدد الجملي

 Mabrouk (Mehdi),Voiles et sel… opcit, P 126المةدر: 

                                                             
4 Le Centre pour La gouvernance du secteur de la sécurité, Genève.  « Legislation-securrite.tn » Le 09/12/2019. 11 :15H 

كرة "، المفالشباب التونس ي والهجرة غير النظامية: بين ثنائية الجوع في الداخل واألبواب األوربية الموصدةع ماك )أسامة(، "  5

  legal-agenda.com » Le 09/12/2019 12 :11H »القاة ةية، الم قع:
6 Mabrouk (Mehdi), Voiles et Sel… opcit, P126. 
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لنا أيحددا  ولكن على غرار الهجرة بطر قة غير ةظامية من السد احل الت نسددية،  قد سددج 

ي من ل انأشددددددد اال ودينامية هجر ة عن طر ي السددددددد احل الليألية اإليطالية خاع العقد ا

تار خ الهجرة، التي ت سدددعت    ا الجماعات السددد اةية المنخرطة بالممدددرو  الهجري ولا 

وياك للت نسدييك ةة    تعد مقتةدرة على الجماعات القاةطة قر  السد احل والبحار،

من هدية الهجرات حيدذ بددأت تت سددددددددددددع شددددددددددددب دات التهجير والتي يمكن تسددددددددددددميت ددا  ةددياا 

ا هية الفكرة وهيا المعطى ةحدددددع جدوال إحةدددددا يا بالمدددددب ات المت سدددددطة، ولم  د دع

ح ع الت نسددددددددددددييك المعتقليك بدددالسددددددددددددج ك الليأليدددة على خلفيدددة محددداولدددة اجتيددداز الحددددود 

خدددارطدددة المجددداجر ن غير النظدددامييك  والهجرة بطر قدددة غير ةظددداميدددة، وملدددك يي ةبرهن أك  

ات أو عت سدددعت من المناطي السددداحلية والبحر ة إلى الججات الداخلية المتسدددمة بقطا

 البحر والةيد.وتقاليد تمكيلة اقتةادية بعيدة يل  البعد عن مجاع 

افّية  توزيع عدد األشخاص المعتقلين بليبيا حسب انتماءاتهم الج ر

 % 0228 % 0222 % 0221 ال الية

 8،21 022 02،28 001 00،01 169 القيرواك

 00،02 001 00،08 012 00،01 081 سيدي ب ز د

 00،00 012 01،02 022 02،01 011 القةر ن

 1،20 20 8،28 002 8،11 002 ال اف

 00،02 012 01،82 022 00،11 022 مدةيك

 1،02 10 2،12 21 2،00 021 جندوبة

 1،18 82 8،02 021 8،28 001 قفةة

 2،10 22 02،11 000 1،01 21 ت نس

 02،11 011 1،10 12 1،00 21 تطاو ن

 2،80 02 0،20 01 0،11 01 قبلي

 2،21 2 2،21 00 0،81 08 اجةب

 0،01 02 0،22 01 0،21 00 سلياةة

 0،01 08 0،12 02 0،00 01 قابس

 2،12 1 2،11 2 0،20 01 صفاقس

 2،80 02  *  * بنزرت

 2،12 1  *  * ت زر

 Mabrouk (Mehdi),Voiles et sel… opcit, P 138المةدر: 

نا ح الي  ق ال بأةنا قدمن خاع المعطى اإلحةددددددايي األخير، تجدر اإلشددددددارة 
 
 0122سدددددددجل

سدددددددد احل ال عبرمعتقل ت نسدددددددد ي بالسددددددددج ك الليألية محاوليك الهجرة بطر قة غير ةظامية 

ومن مناطي  0228معتقل سددددددددنة  0020وح الي 0222سددددددددنة  0010و 0221الليألية سددددددددنة 
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 ،مختلفة يمكن وصدددددددددددفجا بالمجممدددددددددددة م ل قفةدددددددددددة وسددددددددددديدي ب ز د والقةدددددددددددر ن، ال اف

وتتسدددددددددا أغل  هية  ،7 ن ومدةيك وقبلي وسدددددددددلياةة والقيرواك وت زرجندوبة، باجة، تطاو 

المناطي بالةدددددددناعات االسدددددددتخراجية يالفسدددددددفاع بججة قفةدددددددة أو بال راعة أو الفاحة 

 ال ا دين كما ال ن فل الق ع بأك "عدد خةددد صدددا على غرار وظا ف أو قطاعات أخر .

بقدة،  دالعدد الجملي مقدارةدة بدالسددددددددددددن ات السدددددددددددداقدد ازداد  بج  رة لمبدادوزا 0228سددددددددددددندة 

 0222شددددددددددددخص، أمددددا في سددددددددددددنددددة  00.012: 0228للمجدددداجر ن الاةظددددامييك خاع سددددددددددددنددددة 

، 0228والمجدداجر ن الت نسددددددددددددييك الاةظددامييك ألوع مرة خاع سددددددددددددنددة  .00.081 عدددها 

 1.210بالمرتبة األولى من حيذ عدد المجاجر ن الاةظامييك،  عددها بج  رة لمبادوزا 

مجددداجرا ال  1.281قددداصددددددددددددرا. أمدددا النيجيرييك  عدددددها  081مرأة وا 10مجددداجرا. من بين ا 

 عدد الت نسددييك بج  رة  0222قاصددرا. أما في سددنة  010امرأة و 0.282ةظاميا من بين ا 

مجاجرا وها بالمرتبة الرابعة من حيذ سددددد اك الدوع المجاجرة هجرة ال  0.022لمبادوزا 

إلحةدددددددددددا ية تجدر اإلشدددددددددددارة بالق ع أك  وبناء على هية المعطيات ا ."8ةظامية ةح  أوروبا

ة والدولية لا تقطع مع هية الظاهرة، بل  الق اةيك والسددددياسددددات الهجر ة ال جر ة املحلي 

ةقددل زادة في أد دداا المجدداجر ن غير النظدداميك الدديين  ع مدددددددددددد ك حددالددة من الجمددددددددددددداشددددددددددددددة 

 وباح يك عن حظ ة اجتماعية غابت في م طن النمأة.

ة واالتفددداقيدددات األمميدددة،  دددإك  الددددولتيك المعن تيك بدددالهجرة " إلى جددداةددد  الق اةيك املحليددد  

ا على أربعدددة  ة في ح ض البحر األبيض المت سددددددددددددط، ت نس و يطددداليددا،  قددد وقعدد  السددددددددددددر دد 

أ ر ددل  21مرورا بدداتفدداقيددة  0228أوت  21اتفدداقيددات تمدددددددددددددارا وتعدداوك، ابتددداء بدداتفدداقيددة 

داك الجدددف األبرز م0202وصدددددددددددد ال إلى اتفدداقيددة  يفري  0200 االتفدداقيددات ه  ن هددية ، ويد

من الهجرة غير النظددداميدددة ومحددداولدددة إيجددداد حل ع تخددددن مةدددددددددددددددالح  الحدددد  قددددر اإلم ددداك

البلدددين، إم تا  منل الحي إليطددداليدددا بدددإعدددادة المجدداجر ن الت نسددددددددددددييك الدديين يتا  القبض 

في الحدود اإلقليمية اإليطالية إلى ت نس بعد إقامت ا في مرك  االحتفاظ بإيطاليا. عل  ا 

.  كما تعجد  9"0208شددددددددددددخةددددددددددددا من إيطاليا إلى ت نس سددددددددددددنة  0000تا  ترحيل ح الي  وقدد

ب لي طرا ومسدددددددددددددارات تددد ي المجدداجر ن  0208اإلعاك الختددامي للقمددة األوربيددة سددددددددددددنددة 

األوروبي إلي اء الاجذيك، وقد ياةت ال ججة  االتحادو نمداء منةددات إة اع خارج أرا دد ي 

، 10جن   المت سددددددط، وتحديدا ت نس أو الم ر ل ا غي دوع التي ين وك إحداث مراك  

لي  ك الم قف الت نسد ي واضحا ورا حا تماما لم ل هية العروض، وغير قادر  لتنظيا 
                                                             
7Mabrouk (Mehdi), Voiles et Sel… opcit, P 138 
8Boubakri (Hassan), "Migrations Internationales et Révolution en Tunisie", Migration Policy Centre, Rapport de 

recherche, N : 1, 2013,PP 1-37, P 3. 
 لنظامية..." مرجع سابي.ع ماك )أسامة(، " المبا  الت نس ي والهجرة غير ا 9

  .0208ج  لية  20" الهجرة غير النظامية: االتحاد األوروبي يحاول تصدير أزمتهالمنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية، "  10
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ندده العددديددد من الفدداعليك الحق قييك والمندداضددددددددددددليك، حيددذ  هدديا األمر، وهدديا الم قف وم 

رت الق   االجتماعية المناصددددددددرة للحق ا االقتةددددددددادية واالجتماعية والمدا ن  عة ععب 

ى حلحلة هية الظاهرة حق ا اإلنسددددددددددداك عن ر حدددددددددددجا لجية القرارات والخيارات داعية إل

. كما جددت ت نس ر حددددددددددجا إلنمددددددددددداء ومراجعة النةددددددددددد ص والمعاهدات بسددددددددددبل تنم  ة

ة أخر  وملدك خاع القمدة العربيدة األوروبيدة المنعقددة  بشننننننننننننرم الشنننننننننننني  مراك  إي اء مر 

األوروبي ةفس الم قف بددالنسددددددددددددبددة  التحددادا، كمددا وجددد 0202في شددددددددددددجر  يفري  بمصننننننننننننر

بدددددإيجددددداد حل ع أخر  بعدددددد الر ض الت نسدددددددددددد ي  األوروبي االتحدددددادللم ر ، وبدددددالتدددددالي بددددددأ 

 دددددداةتهجدددددت  رنسدددددددددددددددددا م ا إلى دمال عددددددد من الاجذيك وت   ن ا و عدددددددادها "والم ربي، 

، ودخل 0201لاةخراع باملجتمع، وملك عبر قاة ك سددددددنته في السددددددابع من مار  لسددددددنة 

، واليي ينص على إحداث إصدددداح لسددددياسددددة اسددددتقباع 0201ة  مبر  20في ز التنفيي حي  

ة إلى  رنسددددددددددددددددا بمددددا في ملددددك الاجذيك أو ال ا دددددين  ودمال األجدددداةدددد  الدددديين دخل ا ألوع مر 

بطر قة غير ةظامية، وبخةدددددددددد ص دعا ع دة المجاجر ن ط اعية،  قد وضددددددددددعت مبل ا 

في بلدددة وملددك شددددددددددددر طددة أك ي  ك  ي رو لتشددددددددددددجيعدده على االسددددددددددددت مددار 0122و 0122بيك 

ة ال تقل عن السددددددددددددتة أشددددددددددددجر، وأك ال ي  ك منتفعا ل يا اإلجراء  مت اجددا في  رنسددددددددددددا لمد 

سابقا، وأال ي  ك تحت طا لة الطرد أو الجرحيل من قبل اإلدارة الفرنسية، كما اةتهجت 

ا بات م رنسا في اآلوةة األخيرة سياسة جديدة بخة ص الهجرة غير النظامية، وأبرزها 

 سدم  بالسياسة االةتقا ية للمجاجر ن، وغي إجراءات جديدة ت دف إلى إعادة السيطرة 

على ملف الهجرة، وملك من خاع  رض حةدددددددص سدددددددن  ة السدددددددتقباع العمالة األجنألية 

و ي متطلبددات االقتةددددددددددددداد الفرنسدددددددددددد ي، أمددا ألمدداةيددا  قددد أطلقددت برةددامجددا   دددف إلى دعا 

و تم ل الدعا في تلقي  0202قة ط اعية وملك مني سددددنة إلى بلدان ا األن بطر  العا دين

 ةب نمددا ال ت اع الح  مدد في الع دة إلى وطندده. ي رو لمن يرغدد  0222و 822مبلغ مددالي بيك 

تسددددددددددددن في ق اةيك زجر دة في حي المجداجر ن غير النظدامييك أو من  سدددددددددددداعدها اإليطداليدة 

ة في الفجرة التي ت اجد    ا  جح   وزارة الداخلية حيذ ةعلى رأ سنننننننننالفي ي ماتينوخاصددددددددد 

في تمر ر قددداة ك يق دددددددددددد ي بتمدددددددددددددددديدددد العق بدددات على  ح ب الرابطنننة اليمي يه  وح بددده 

المنظمات التي تدير سددددددددفن إةقام المجاجر ن غير النظامييك، وتتحددددددددمن هية العق بات 

 " 11.اعتقاع قادة السفن و رض غرامة مالية تةل إلى ملي ك ي رو

ة ك  "يمكن الق ع أ بنداء على مددا تقدددن، مندي القرك  تسددددددددددددتنددد أغلد  السدددددددددددديدداسددددددددددددات الهجر دد 

 ، مة تعتبر غير قابلة للت يير، على أك  الهجرة غي امتياز ول س حي 
 
العمددددددددددددر ن على مسددددددددددددل

ة  ة مب ي  على االحتياجات االقتةادي   جيا النم مج اليي تسدتند إليه السدياسات الهجر  

                                                             
 ع ماك )أسامة(، " المبا  الت نس ي والهجرة غير النظامية..." مرجع سابي.11
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جة أسددداسدددا ةح  سددد ا المدددد ل  ، وعاوة على ملك  هيلبعض البلداك، وبالتالي  هي م ج 

ة ة في مسددددا ل السددددياسددددات الهجر   ة 12،"تسددددتند أيحددددا إلى مبدأ السدددديادة ال طني   في ةظر  

ة  ة لبلداك المقةدددد، تةدددبل    ا الهجرة االقتةدددادي  ة وال حدة ال قا ي  العل ن السدددياسدددي 

ة بحتة،  قد اعجر ت يل  الدوع تقر با بحي يل   عاما أسدددددددددداسدددددددددديا، وملك ألسددددددددددبا  وقا ي 

ل وم ددادرة بادة، ولكن تظددل  هددية البلددداك بلددداك المقةدددددددددددددد خدا فددة من م ا طن في التنقدد 

المجاجر ن وملك قةدد تداخل الل ة، الدين، الما دد ي االسددتعماري...  في  رنسددا م ا، 

ة، وملددك  المسددددددددددددذ لددةال زارة  ة ال طنيدد  فددة بددإدارة الج  دد 
 
عن إدارة الهجرة غي ةفسددددددددددددجددا م ل

نسددددددددددددبددة إل  ا الهجرة والمجدداجروك يكوروك على الج  ددة لمعر ددة ه  ددات المجدداجر ن،  بددال

ة عدد  على الج  دد 
 
ة،  ددالل ة الفرنسدددددددددددديدد  غددالبدا مددا ت  ك على  ces jeux identitairesالر  سدددددددددددديد 

ة، واألك ر تقييدا على وجه الخةددد ص،  حسدددا  المجاجر ن.  ت دف السدددياسدددات الهجر  

ة لبلددددها وه  ت ا وسدددددددددددديددداقجا ال قددد  13افي عم مددا.لحفدداظجدددا عن خةدددددددددددد صدددددددددددديت دددا ال قدددا يددد 

ولتحقيي هدديا الجدددف وضددددددددددددعددت الدددوع مجم عددة من الق اعددد واإلجراءات التي تحددد  من 

ة اإلقامة، regroupement familial حركة تنقل األشددددددددددددخاص )يلا  شددددددددددددمل العا لة ، مد 

أك  السددددددددددياسددددددددددات الهجر ة مني مطلع القرك إلى حدود وبالتالي يمكن الق ع  الت ظيف...( 

والدددخ ع في العقددد الرابع لم جددات الهجرة غير النظدداميددة( لا  0202ن ددايددة )هدديا التددار خ 

ة الت نسييك  ةفسجا، وقدمت حل ال قمعية أمنية تراجع ال تحجرن حق ا اإلنساك وخاص 

 ها قسددددددر ا،و ياة ا قاصدددددر ن، رجاال أو نسدددددداء، شددددددبابا أو كج ال، 
 
أو جعل ها   اليين رحل

تنم  ة باألسا ، ولا تعقد شرايات ي دع ك الحياة غرقا، ولا تقدن حل ال اقتةادية و 

رت مناخ الخيبة واإلحباع لد  
تندادي بدالحق ا االقتةددددددددددددادية واالجتماعية،  قد صددددددددددددد 

بةددددددددددددفات متفاوتة، مما جعل من السددددددددددددياسددددددددددددات الهجر ة  والطبقات العديد من الفذات

سدددددددددددألبا أسددددددددددداسددددددددددديا الةخراع الطبقات الجمدددددددددددة والمسدددددددددددح قة في الممدددددددددددار ع الهجر ة غير 

ة للتهجير والت ر   النظامية وسدداهم ت في تن    طق   العب ر واةتمددار المددب ات املحلي 

وجعلت من ت نس التي ياةت قنطرة للمجاجر ن إلى وججة لجا وةخص  باليكر المجاجر ن 

، وبدددالتدددالي  دددإك  وزاد في عددددد تدددد ي القددداصددددددددددددر ن والنسددددددددددددددداء أصدددددددددددديلي جن   ال ددددددددددددحراء،

ت ف في الممجد تح التالسدياسدات الهجر ة ساهمت في بعذ 
 
ي الهجري بت نس حيذ غي

أد اا الهجرة غير النظامية، وساهمت في تن   طرا العب ر من اجتياز بحار المت سط 

ة الم ربيدددددة  على سددددددددددددأليدددددل الم دددداع إلى الدددددخ ع بطر قددددة غير ةظدددداميدددددة عبر الحددددددود البريدددد 

                                                             
12Piché (Victor), « Les théories de la migration », Editions Ined, Paris 2013 , P 44 
13Mabrouk (Mehdi), voiles et Sel… opcit, PP 30_31 



 12 

ة لد  الت نسددددددددددددييك وجعل من ت نس التي ياةت قنطرة للمجاجر ن إلى  اإلسدددددددددددباةية خاصدددددددددددد 

 .وججة لجا

 تونس: من منطقة عبور المهاجرين إلى وجهة لهم .4
"ولدت شددددددددب ات التهجير بت نس مني مطلع التسددددددددعينات في واوة مناطي باألسددددددددا : وغي 

مناطي المددددددددددددماع المددددددددددددربي أي ت نس وبنزرت وال طن القبلي، ومناطي السدددددددددددداحل ووالية 

النمددأة وتع د هية  صددفاقس، وأخيرا بمناطي أقىدد   الجن   وغي واليتي قابس ومدةيك.

لسددددددددددددألد  التقدداليدد البحر ددة التي يمتل  ن ددا سدددددددددددد داك هددية المندداطي، ويداةددت تسددددددددددددم  بددالبكر 

، لتتط ر هددددية المددددددددددددب ددددات عبر واوددددة مراحددددل في واوددددة foyer migratoire، 14الطدددداردة"

داك "الجيددل األوع  سددددددددددددم  بجيددل  وتق ن هددية املجم عددة  الحارقون األوائلعق د،  قددد يد

اء الحي ال احد، و م ل ك ممددددددددروعجا الهجري عن على شددددددددب ات الر اا والةددددددددداقة وأبن

طر ي النمدددددل أو ابجزاز العا لة كت ديدها باالةتحار، و مدددددجروك قار  الرحلة من السددددد ا 

دامددل من واليددة المنسددددددددددددتير،  أمددا الجيددل ال دداني الدديي ولددد خاع مطلع  السدددددددددددد داء بمنزع يد

، وسنننطةالمتالشنننبكات األلفية  قد تط رت    ا شدددب ات الهجرة وأصدددبحنا ةتحدث عن 

دداليدددد الخفيدددة، والمي ددداةي ي،  و   ددا املحجر يك، حيدددذ ةجدددد    دددا ة عدددا من ت ز ع األدوار، يد

ارة، والنقددل أي المتدداجرة بددالألمددددددددددددر، و   ددا أيحدددددددددددددا ت ز ع الع ا ددد  بدد  وسددددددددددددا ي القددار  أو الع 

ة بعد و رة ومبالغ باهظة ت سدددددددعت وتط رت  0200جاةفي  01. أما الجيل ال الذ وخاصددددددد 

ة في الجن  ، و   ا ، وقد الشنننننننننبكات العابرة للقاراتإلى هية المدددددددددب ات،  ظجرت خاصددددددددد 

ل  جنسننننننننننننيننة  00و 90وزارة الننداخليننة التونسننننننننننننيننة بين جنسدددددددددددديددات مختلفددة حيددذ تسددددددددددددجدد 

، وةجددد    ددا أيحدددددددددددددا االحجراف ينندخلون إلى تونس كننل سنننننننننننننننة وتعبر الحنندود التونسننننننننننننيننة

ر    ا ولكن تنتمدددواختاع الجنسددديات في األدوار كقا د السدددفينة م ا ي  ك من مةدددر، 

ة  هي شددددددددددد ل من أشددددددددددد اع العةدددددددددددابات في سدددددددددددياا األزمة وبالتالي  15."ممارسدددددددددددات العب دي 

قة إلى  ة ضي  االقتةدادية والسدياسدية واألمنية ت سعت شب ات الهجرة من شب ات محلي 

شددددددددددددب دات عدابرة للقدارات،    دا أة ا  الجر مدة يالعب دية والم امرة حت  و ك ياةت الروح 

تدددددد ع ومن الم دددددامرة،  تسددددددددددددتقطددددد  هددددية المددددددددددددب ددددات العددددديدددددد من  الألمددددددددددددر ددددة غي التي

الجنسدددددديات، وخاصددددددة أصدددددديلي مناطي جن   ال دددددددحراء، وتهجرها بطر قة غير ةظامية 

عبر المت سددط إلى األرا ددد ي اإليطالية، أن تجعل من الم ت في بحار المت سدددط محطت ا 

 الن ا ية على ي ك  األرض. 

                                                             
14Mabrouk (Mehdi), Voiles et sel, … opcit, P 125_126. 

 08راطية، "، مرك  دراسة اإلسان والديمقأزمة اقتصادية وحلول مقترحة-مائدة مستديرة بعنوان: الهجرة السرّيةمبروا )مجدي(،"  15

 بنزع أ ر  ا، ت نس 0208ج اك 
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حظنددددا تمرك  جنسدددددددددددديددددات أصدددددددددددديلي جن   ولكن خاع السددددددددددددن ات القليلددددة الفددددارطددددة، ال 

ال دحراء باألرا  ي الت نسية،  مت ل ك في مجاالت العمل الي مي ياة ا مي را أو إةاوا، ) 

دالمقدداغي والمنددازع، " معينددات منزليددات"، مدددل ددات، مرا قددا ت أطفدداع، حاقددات...( كمددا يد

ا  ةوسدددددا ل اإلعان أخبارا تفيد تعرضدددددجا إلى أشددددد اع العب دية، وخاصددددد   تداولت بعض مم 

 على سددددددددددددأليددددل الم دددداع"  مددددددددددددت لن  يتعرضدددددددددددد ك إليدددده من مظدددداهر اسددددددددددددت اع في عملجا،

المجددداجرات أصدددددددددددديلي جن   ال ددددددددددددحراء بددددأجر قليددددل وال تربطجن عاقددددات تعدددداقددددديددددة مع 

مكجرها، كما يتعرضددددددن ألشدددددد اع مختلفة من العنف بمدددددد ل ي مي، ياك من الم اطنيك 

 السددددددددددددلطات األمنية: ياإليقا اتأو األمنييك، و تم دل العنف المسددددددددددددلط عل  ن من بعض 

المفاجذة والجرحيل القسددددددددددددري، تراكا العق بات المالية اليي يد عجن للعمل في ظروف 

غير إنسددددددددددددداةيددة للتمكن من د ع الخطددايددا المجرتبددة عن تجدداوز الفجرة املحددددة في ترخيص 

اإلقدامدة، كديلدك عددن تمكن ن من النفدام إلى العددالدة في حدالدة حدوث خاف مع أي  ياك، 

أو في حالة تعر ض المجاجرات للتعنيف واالةت ايات، كما يتعرضدددددن إلى سددددد ء االسدددددتقباع 

و جبدددددارهن على إجراء  حص طكي للكمددددددددددددف عن اإلصدددددددددددددددددابدددددة بفيرو  ةقص المنددددداعدددددة 

المكتسدبة.... كيلك يتعرضدن إلى أة ا  من العنف من قبل مم لجن، يالعنف المعن ي 

تم ل في الحدددددددر ، وعدن حةددددددد لجن المتم ل في سددددددد ء المعاملة، والعنف الجسددددددددي الم

  ة ووا ي الج و  ت ااعلى أغدييدة يدا يدة وحرمان ن من الن ن أو الن ن لسدددددددددددداعات قليلة، 

ومددددا ينجر عندددده من عدددددن التمكن من م ددددادرة مقر العمددددل أو الجرا  الت نسدددددددددددد ي، وعدددددن 

 ما مكرةاة ه  م اال ول س حةدددرا،  اليي ر أيحدددا  16تمكين ن بالت طية واالجتماعية..".

عن طر ي الق ة والعنف في بعض  عرضدددددددددددد ك إلى معددددامات ال إنسددددددددددددددداةيدددة من سددددددددددددرقددددةيت

هددية   الطرقددات أو األحيدداء، واسددددددددددددت الجا في  حددددددددددددداءات العمددل... كمددا تعرضدددددددددددددت أغلدد  

الجنسدددددددددديات إلى الم ت غرقا في بحار المت سددددددددددط واألقاليا البحر ة الت نسددددددددددية، ود ن ا 

قددابس، كمدا  عداني الاجذيك األ ددارقددة  ال قدة بدإحددد  المقدابر ب اليددةبمقدابر جمدداعيدة  غير 

ة أصدددددددديلي جن   ال ددددددددحراء  معامات أمنية صددددددددارمة "إلى  بمرك  اإليواء بالورديةوخاصدددددددد 

دوك القاة ةية التي تتعارض مع روح الدسدددت ر ومع مق مات دولة القاة ك والمكسدددسدددات 

 17."ومخالفة بالحرورة لاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتةلة بحماية الاجذيك

ة التنقل، وأمان الحالة  ن حر   بنداء على مدا تقدن، وربطا بالسددددددددددددياسددددددددددددات الهجر ة التي تجر 

ة التي تمر ل ا الباد الت نسددددية، عاوة على الجردي المع  دددد ي الةددددع  
 

االقتةدددادية الجمدددد

                                                             
"، " البحذ عن الكرامة: ورقات تحليلية ح ع العنف المسلط على المهاجرات أصيلي جنوب الصحراء في تونسعرا سية )هاجر(، " 16

 .10،10، ص 12،21قحايا الهجرة" المنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية، ص،ص 
ي )أمل( "  17

 
" المنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية ون المودعون بمرك  الوردية: محتج ون، فمرحلون، أو عائدون قسراالمهاجر الم 

 .0202واالجتماعية، 
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ألصدديلي جن   ال ددحراء، أصددبحت ت نس وججة للجنسدديات أصدديلي جن   ال ددحراء، " 

ا ددددددد ي ر ة الدوع المةددددددددرة للمجاجر ن غير النظامييك ل   لئك ياةت ت نس على رأ  قا م

من األ ارقة من دوع جن   ال ددددددددددددحراء اليين  اكبير  اعدد األوروبيدة،  دإن  ا أيحددددددددددددا قبلت

اختار بعحددددددددجا أك  سددددددددت طن    ا والبعض اآلخر أك  سدددددددددت لجا كنقطة عب ر إلى أوروبا، 

 والتي تع   بقحايا التابعة ل ما المتحدة )ريتش( REACH   ي تقر ر نمرته منظمة 

، في شجر أكت بر )مارس ي كوريس( Mercy Corpsحق ا اإلنساك بالتعاوك مع منظمة 

 "،تونس بلد عبور ووجهة لألفارقة من جنوب الصننحراءتحت عن اك "  0208من سددنة 

، حيدددذ %11ارتفع عدددد المجدداجر ن من جن   ال ددددددددددددحراء المقيميك في ت نس بنسددددددددددددبددة 

. و مددددددددددير 0201و 0221بيك سددددددددددن ات  10.122إلى  شددددددددددخةددددددددددا 01.020تتط ر عددها من 

 الف مجاجرا من جن   ال حراء ال يملك أي  ووا ي عب ر، في 02التقر ر إلى أك  أك ر من 

حيك ارتفع عدددددد من يتا إلقدددداء القبض عل  ا خاع محددداولت ا دخ ع الجرا  الت نسدددددددددددد ي 

ة من   0202و 0201شدددخةددا بيك سدددنتي  020شدددخةددا إلى  20بطر قة سددر  
 
أك  الت يير  . إال

في أواسط ال ا دين إلى ت نس من دوع جن   ال حراء اإل ر قية، وغي ةتا ال  الملح ظ

من المسدددددددددتج بيك يفحدددددددددل ك  %82االسدددددددددتألياك اليي أجرته المنظمة واليي كمدددددددددف أك  

ر البقيدددددة الدددددديهددددددا  إمدددددا إلى أوروبددددددا أو الم ر  أو وججددددددات  البقددددداء في ت نس، ب نمددددددا يخي 

 ه  أك  أصيلي جن   ال حراء أغلب ا لت ّير في المشهد الهجري ا" وبالتالي  إك  18.أخر  

يفحدددددددددل ك البقاء في ت نس، على الرغا من أن  ا  مدددددددددت ل ك ب من بخس، وعلى الرغا من 

، ولكن وج  علينا اإلشدددددددددددارة لتتحول تونس من قنطرة عبور إلى وجهة لهم اإلكراهات،

لتي تجزامن مع األزمددددددة أك  هددددددية الدمد جددددددات الدهدجدر ددددددة التي تفحددددددددددددددددددل البقدددددداء في ت نس وا

ة السدددددتقباع  االقتةدددددادية الةدددددعبة وغيا  الحد  األدنى من اإلم اةيات المادية وال دددددحي 

الباد الت نسدددددددددية، سدددددددددتكور سدددددددددلبا على اليد العاملة الت نسدددددددددية في حالة بقاء بالمجاجر ن 

جموعات املت نس على ةفس السدددددددياسددددددديات التنم  ة والهجر ة. وبالتالي يمكن الق ع أك  

ّص بهم بننندولنننة انينننة أصننننننننننننيلي جنوب الصننننننننننننحراء قننناموا ببنننناء مجتمع محلّي خننناالسننننننننننننكننن 

 االستقبال وهي تونس وذلك جّراء السياسات الهجرية.

ة أصددددديلي جن   ال دددددحراء،  إما ياةت ت نس أصدددددبحت وججة للعديد من األجاة  وخاصددددد 

ت أيحددا منطقة عب ر لجا
 
 أن  ا ظل

 
  ه، ليظل هد جا األسددا دد ي من دخ لجا إلى ت نس إال

ختددان هدديا الفةدددددددددددددل ةحددددددددددددع  الهجرة بطر قددة غير ةظدداميددة عبر البحر المت سددددددددددددط، لديلددك

ع وه  مقددارةددة بيك املجتدداز ن حسددددددددددددد  الجنسدددددددددددديددات بيك ت نسددددددددددددييك  للقددارج جدددوليك، األو 

                                                             
 ع ماك )أسامة(، " المبا  الت نس ي والهجرة غير النظامية..." مرجع سابي. 18
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نسددددددددد  لوأجاة ، وال اني مقارةة أيحددددددددا للعمليات املحبطة بيك ت نسدددددددددييك وأجاة  و قا ل

 مذ  ة.ال

4017ت توزيع املجتازين حسب الجنسيا  

 الشهر  تونسيون  أجانب

 املجم   12% 33%

 جاةفي 68.92% 31.08%

  يفري  02.1% 69.6%

 مار  100% 00%

 أ ر ل 96.3% 3.7%

 ماي 47.7% 52.2%

 ج اك 57% 43%

 ج  لية 42.4% 57.6%

 أوت 52.4% 47.6%

 سألتمبر 67.4% 32.6%

 أكت بر 66.5% 33.5%

 ة  مبر 47.9% 52.1%

  سمبرد 67% 33%
 

 

 

 المهاجرون الذين وقع اعتراضهم حسب الجنسيات

 

 الشهر

 اجانب تونسيون 

 على االرض في البحر  على االرض في البحر 

 %55.38 %44.61 %33 %54.18 %45.81 %12 املجم  

 %100 0 %31.08 %81.8 %13.2 %68.92 جاةفي

 0 %100 %69.6 %64.2 %35.8 %02.1  يفري 

 0 0 0%0 %56 %43 %100 مار 

 %100 0 %3.7 %81.25 %19.75 %96.3 أ ر ل

 %40.7 %59.2 %52.2 %62.1 %37.8 %47.7 ماي

 %67.4 %32.5 %43 %63.1 %36.8 %57 ج اك

 %44 %56 %57.6 %27 %72 %42.4 ج  لية

 %91.4 %8.5 %47.6 %68.1 %31.8 %52.4 أوت

 %20.7 %79.2 %32.6 %52.7 %47.2 %67.4 سألتمبر

 0 %100 %33.5 %10.3 %89.6 .66%5 أكت بر

 0 %100 %52.1 %24.5 %75.4 %47.9 ة  مبر

 %100 0 %33 %52.5 %47.4 %67 د سمبر
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حينما تسنناهم السننياسننات الهجرية والمقاربات األمنية  .0

 في تنّوع طرق العبور 
 األوروبية األراض يلى إالواصلون 

 0202 0208 0202 0201 0201 0201 0200 0200 0200 2010 2009 

 الحوض األوسط للمتوسط

 إيطاليا ومالطا((

2681 5444 6415 1207 880 1683 835 2255 27982 652 1624 

الحوضين ال ربي والشرقي 

 للمتوسط

6 21 80 98 136 14 21 28 31 59 19 

برا بطريقة غير نظامية 

)الشرق(تركيا صربيا رومانيا 

 دول البلقان البانيا

11 00 02 10 11 08 012 101 801 282 12 

  0  0  0 0 1 4 519 1236 برا بطريقة غير نظامية )ال رب(

 1700 1498 28829 1717 1223 1735 1060 1367 6526 6006 3987 املجموع

 

تكمن الماحظة األولى من خاع المعطيات اإلحةدددددددددددا ية المر  قة بالجدوع األخير، أك  

ة، حيذ ت جد  البحر األبيض المت سددددددددددددط ل س الندا دية ال حيددة للهجرة بطر قدة سددددددددددددر د 

عت أك ر خاع سدددنة  لي  ك  0202طرا عب ر أخر  مني السددن ات الفارطة، ولكن  ا ت سدد 

ة الم ربية اإلسباةية.  0001عدد ال اصليك ح الي   عبر الحدود البري 

ه لتجددر اإلشددددددددددددارة ق ال بنداء 
 
ن بدأةد الحاصددددددددددددلة في الممددددددددددددجد  ح التأها التمن على مدا تقدد 

ه  التن   في طرا العب ر ب ددايددة  (0202_0222)   ع  العقددد ال ددالددذخا الهجري بت نس

ة في وجه الت نسددددددددددددييك،  ال صدددددددددددد ع للدوع األوربية،  أمان غلي الحدود البحر ة، وخاصدددددددددددد 

ة حت  اة ةيوأمان السدددددددددياسدددددددددات الهجر ة اإليطالية غير اإلنسددددددددداةية التي ةادت بعق بات ق

بمياة المت سددددددط، وأمان سددددددياسددددددات  ق ار  الحارقيك العالقيك على من  سدددددداها في إةقام

ة األزمة االقتةدددددادية بالباد الت نسدددددية، و قداك  الجرحيل القسدددددري، التي ت امنت مع حد 

المددددددددددددبدا  ل مدل في حيداة وم داةدة اجتمداعية مرم قة، وبحي ا عن  حدددددددددددداء اجتما ي  خر 

رت وسدط السدداسدة والح  مات المتعاقبة، أصددبحت أمامجا 
 
يحقي لجا  مالجا التي تبخ

جرة بطر قددددة غير النظدددداميدددة الندددا ددددية ال حيددددة لتحقيي مطددددالب ا، ولكن  المقدددداربددددات اله

األمنية منعت ا من خ ض غمار المت سط، لينخرط ا في طق   عب ر جديدة وشب ات 

ولكن  ا ت سدددددددددعت  ،0208جديدة، ومن بيك أبرز الطرا الجديدة، والتي اةطلقت في سدددددددددنة 

ة وأصدددددبحت ظاهرة في سدددددنة  ي الم ربي اإلسدددددباني، حيذ قان ه  المع 0202خاصدددد  بر البر 

المنتدد  الت نسدددددددددددد ي للحق ا االقتةدددددددددددداديدة واالجتمداعيدة بدراسددددددددددددة كيفية ح ع العاقة 

السددددددددددددبأليدة بيك االحتجداج والهجرة، كمدا تطرق ا في هدية الةدددددددددددددد إلى المددددددددددددب ات والطرا 
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را طر قة العب ر عبر ، حيذ صددددددددر ح أحد الجديدة المسددددددددتج بيك في هية الدراسددددددددة مفسدددددددد 

داةددت لدده تجربددة وةجح في ال صدددددددددددد ع إلسددددددددددددبدداةيددا المعبرهدديا  وه   0202في جدداةفي  حيددذ يد

مع الحدددددددود  معبر مليلننننننة الحنننننندوديالدتد جدددددده من ت نس إلى الم ر  وا  الدددددددخ ع عبر 

 مضروب باسبور  حضرلي الم ربي() المروكي"قا ا في هيا الةدد:  اإلسباةيةالم ربية 

متنناع قورة، وكي ريمهم دخلننت  courseمتنناع ال  tenueولبسنننننننننننننت  ) جواز سننننننننننننفر م ور(

التونسنننن ي وطلبت   passeportمعاهم، وكي وصنننلت للديوانة متاع اسننننبانيا جبدت ال

ه  .لجوء سننننننياسنننننن ي" ليحدددددديف مسددددددتج    خر ةفس الفكرة وصدددددداح  ةفس التجربة لكن 

 séjourحضنننننننننننرلي السنننننننننننيد الم ربي ، قا ا: " " 0202 مدددددددددددل في ال صددددددددددد ع خاع جاةفي 

جينا داخلين للبوابة االسننننننننننننبانية شننننننننننندوني البوليسننننننننننننية ، وقت الي )م ورة( مضنننننننننننروبة

الم اربة، وحاولت مّرة أخرى ندخل بسننكالت )دراجة عادية( في آخر األسننبوع، خاطر 

جانفي(، عوامل الطقس ، لكن وقمها ) weekendاإلسننننننننننننبان يدخلوا ببسننننننننننننكالتات في 

لفمسننننننناعدتنا ، ديما مطر وريح وقمها اإلسنننننننبان مدخلو  للم رب...
 
ية ه " كما تت 

، وبالتالي 19" الف دينار ت نسدددد ي 1 الف و 1الرحلة حسدددد  المسددددتج بيك في الدراسددددة بيك 

 إك  السددددددددياسددددددددات الهجر ة والمقاربات األمنية ةجحت في رسددددددددا معابر جديدة، وطق   

رات أشدددددددددددد ددداع وطرا الهجرة غير  وأشدددددددددددد ددداع جدددديددددة للهجرة غير النظددداميدددة، وبدددالتدددالي ت ي 

ي، من المعبر 0202النظامية في سددنة  من الت نسددييك  %022ومن جملة  البحري إلى البر 

لنا ح الي من ا وصل ا   %00.22 ال اصليك إلى المناطي األوربية بطر قة غير ةظامية سج 

لنا   وصدددل ا %21.00وصدددل ا إلى إيطاليا و %12.21إلى إسدددباةيا و إلى دوع أخر ، كما سدددج 

ر  ة  ا خر  ات ي  ر الحارق ك مقارةة بسددددددددددددعر الهجرة عبالتي يد عجا  الباهظةفي ال لفدة المداديد 

دينار ت نسددددددددد ي حسددددددددد  التقر  ، ولكن عن  0122لى إ 0222المت سدددددددددط اليي يجراوح بيك 

ي اإلسدددددددددباني  قد يةدددددددددل إلى حد  اطر ي  لنا حاالت  الف دينار،  1222لمعبر البر  كما سدددددددددج 

دداةدددت طر ي " أخر  هددداجروا عن طر ي الم ا تركينننا نحو اليوننننان، نئ التجدددار دددة، وأخر  يد

وهي السننننننننننننفر إلى تركينننننا ثم االتجننننناه نحو " واد أديرننننننا" بتركينننننا وصننننننننننننعود القنننننارب نحو 

دون احتسنننننننننناب سننننننننننعر تذكرة السنننننننننننفر ذهابا  ،آالف دينار 0000ي اليونان، وثمنها حوال

ا طريق العبور ا خر وهو السننننننننننننفر نحو صننننننننننننربينننا دون  وإينننابنننا من تونس نحو تركينننا، أمنننّ

ليا عن طريق وثائق م ورة عبر الخطوط تأشنننننيرة ومن صنننننربيا يحاول الدخول إلى إيطا

اإليطالية أو دخول التراب اإليطالي عن طريق سننننيارات بطريقة غير  الصننننربية  الجوّية

                                                             
امي: دراسة سوسيولوجية حول العالقة السببية بين من إحباط االحتجاج االجتماعي إلى المشروع الهجري غير النظطبابي )خالد(، " 19

، ص،ص 0202" " البحذ الكرامة" المنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية، االحتجاج االجتماعي والهجرة غير النظامية

 00،00، ص،ص، 01،0



 18 

ت مت اصدددددددلة إلى سدددددددنة 0202وهية الخط ع ل سدددددددت وليدة سدددددددنة " 20نظامية
 
، ولكن  ا ظل

ةظرا للسددددددددددياسددددددددددات الهجر ة،  0202، بل ةقل سدددددددددداد التفكير واالةخراع    ا خاع 0202

 السنننننننياسنننننننات الهجرية والمقاربات األمنية سننننننناهمت في رسنننننننم 
ّ
وبالتالي يمكن القول أن

 .معابر جديدة بطريقة سّرية وساهمت في تنّوع وتوسع شبكات التهجير

 
 
للهجرة بطر قة غير  أك  البحر المت سدددط ظل  ةا يةعلى الرغا من تن   طرا العب ر إال

ت ر ة، ليلك ةقدن لكا نسددبا مذ  ة للعملياةظامية ولا ينته دورة في عملية الرحلة الهج

خاع  اةطاقجاوأماكن  0202وج من الباد الت نسدددددددية لسدددددددنة التي حاولت الخر  املحبطة

ع، أما  ه ال انيالجدوع الجدوع األو 
 
ع ملك أة  ة يقدن نسددددددبا مذ    ج  أشددددددد االرتباع باألو 

ا داخددددددل البحر أو ح ع العمليدددددات املحبطدددددة بيك البحر والبر، أي من تا  القبض عل  

 خارجه.

 4017مكان االنطالق  إحباطها حسبتوزيع عمليات االجتياز التي تم 

 مكانال مدنين قابس صفاقس المهدية المنستير سوسة نابل تونس بنزرت جندوبة

 املجم   11.02% 2.01% 02.01% 14.7% 8.45% 2.94% 13.6% 11.76% 6.61% 2.01%

 

 4017حسب مكان االعتراض   إحباطها توزيع عمليات االجتياز التي تم

 الشهر  البر البحر

 املجم   58.9% 41.1%

 جاةفي 75% 25%

  يفري  50% 50%

 مار  50% 50%

 أ ر ل 72.7% 27.2%

 ماي 73.6% 26.3%

 ج اك 65.2% 34.7%

 ج  لية 50% 50%

 أوت 64.2% 35.7%

 سألتمبر 11.1% 34.4%

 أكت بر 46.15% 53.84

 ة  مبر 36.36% 63.63%

 د سمبر 75% 25%
 

                                                             
" رسالة ماجستير البحذ لة الحوض المنجمي: دراسة حا4019موجات الهجرة غير النظامية من بعد الثورة إلى سنة طبابي) خالد( " 20

ة العل ن اإلنساةية واالجتماعية بت نس، السنة الجامعية   .80. ص 0208/0202في علا االجتما ، تحت إشراف األستام: مجدي مبروا، يلي 



 19 

 

االنفصننننننننننننال والتفرد أثنناء المراهقنة الحسنننننننننننناسننننننننننننة حين تكون حدود النفس  تطغى عملينة"

 التجنننارب المؤثرة 
ّ
ة، تننندّل على أن نناننننة االجتمننناعينننّ المعنوينننة ملتبسننننننننننننننة ومتنننأثرة جننندا بنننالمكن

ات السننننننننننننلوكينننننة وكنننننذا وآلينننننات اتخننننناذ القرارات العميقنننننة والالواعينننننة التي تحكم االختينننننار 

ل الننذات والعننالم واملحيط تتننأثر بقوة وبنوع العالقننة التي يحنناف  المراهقون 
ّ
عملينات تمثنن

. ويتسنم الوسنط المرج ي اليوم بالتوسع أك ر فأك ر، يعيشنون فيه عليها مع املحيط الذي

مع النمناذج القادمة من  اب لمقنارننة دائمنةشننننننننننننامال العنالم بنأسننننننننننننره: حين  يتعرض الشننننننننننننبن

أرجننناء المعمورة، والتي تجلنننب معهنننا قيمننا ورموزا تسننننننننننننتنننند إليهننا. وفي ال حظنننة التي مختلف 

يطور فيها الفرد شنننننننننننخصنننننننننننيته المسننننننننننننتقلة، يبدو من السنننننننننننهل ربط قرار الهجرة بالعناصننننننننننننر 

لذلك يمكن القول بناء على ما تقدم   21."التحفيزية كقرار األبوين واألوضننننناع االقتصنننننادية

 بداية التفكير في القرار قد
ّ
هو نتاج و  ينطلق في ال الب منذ فترة المراهقة الحسننننننناسنننننننة، أن

عوامننل طنناردة منهننا االقتصنننننننننننناديننة واالجتمنناعيننة وأخرى مرتبطننة بمؤسننننننننننننسننننننننننننات التنشنننننننننننن ننة 

وهي العنائلنة والمندرسننننننننننننة وأخرى ثنانوية كفضنننننننننننناءات دور  االجتمناعينة األسنننننننننننناسننننننننننننينة واألولى

نا انخراط سجلر. فقد الثقافة والشباب ومركبات الطفولة التي لم تساهم في عقلنة القرا

العنندينند من القنناصننننننننننننرين بننالمشننننننننننننروع الهجري غير النظننامي خالل السنننننننننننننوات الفننارطننة ولم 

فنذكر مثاال ال حصنننرا وصنننول سننننة،  11و 12سننننة وسنننجلنا حاالت بين  10تتجاوز أعمارهم 

افق و 1040مهنناجرا تونسننننننننننننيننا وتونسننننننننننننيننة من بينهم 6006" قنناصننننننننننننرا  140قنناصننننننننننننرا بنندون مر

افق و سنننننننننننننة  خالل الفترة الممتدة بين غرة  41مرأة، ومعّدل األعمار ا 100مصنننننننننننحوب بمر

قاصنننرا  294فقد سنننّجلنا حوالي  4017سننننة  "أّما في، 22"4010ديسنننمبر  10إلى  4010جانفي 

افق وصننلوا إلى المناطق األوربية بطريقة غير نظامية، و قاصنرا تونسننيا  79تونسنيا دون مر

افقة وسنننيولوالي الفت لالنتباه وهو: ما هي لنجد أنفسننننا أمام سنننؤال سننن " 23مصنننحوبا بمر

أسنننننننننننباب يجرة القاصنننننننننننرينع هل أصنننننننننننبح مكانهم الطبي ي هو المتوسنننننننننننط بدل المدرسنننننننننننة 

 ومؤسسات التنش ة االجتماعيةع

 الموقف العائلي والهجرة غير النظاميةالقاصرين:  .1

                                                             
ل وتجربة : "ميو  ر ح ع بحذتقر ابن حميدة )مع (، يالفي )جيرماة (، غ ميز_ب ةت ) انسن(، بر نا ) راة  (،   لألملي )ستيفاة (،   -21

، التحامن مع أطفاع الم ر  والممرا )سالا(، المنظمة الدولية للهجرة، صندوا يجرة القاصرين الم اربة والتونسيين والمصريين"

 00، ص 0200إقليا مياة  للتعاوك الدولي، أة لف بيم ةت، 
ديسمبر  10إلى  4010جانفي  01ائيات قسم الهجرة بالمنتدى من " أرقام وإحصالمنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية،  22

4010" 
 .0202د سمبر  01المنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية، قسا الهجرة، ةدوة صحفية بنزع الماجستيك بت نس في  23
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تعرف العددددددا لددددددة في ال اقع االجتمددددددا ي على أن  ددددددا الن اة األولى لنمددددددددددددددددددأة الفرد بي ل جيددددددا "

ا في تنمددذة األ راد وت ج  جو  ن حيذ أن  ا م اتححدديرة اجتماعيا،  تلع  العا لة دورا مجم 

ة.  تمددددددددددددير التنمددددددددددددذددة  ة  سددددددددددددتخدددمجددا الفرد في حيدداتدده الي ميدد  تقددن لدده رسددددددددددددداالت مجتمعيدد 

ة التي يكتسدددددد  األ راد ب اسددددددطت ا المعر ة والمجارات واإلم اةيات  ة إلى العملي  االجتماعي 

ة أعحدددداء قادر ن في مجتمعجا. ومن ال اضددددح أك  خبرة التطبيع التي تجعلجا بةدددد رة ها م 

االجتما ي للشدددددخص في مرحلة الطف لة ال تسدددددتطيع إعدادة ل ل األدوار التي يت قع منه 

لديلدك هناا مكسددددددددددددسددددددددددددات أخر  تسدددددددددددداها في عملية  .24"أك  مدددددددددددد لجدا في حيدات دا القدادمدة

ة الدور العا لي الركيز  التنمددددددددددددذدة وأخر  تعيدد عمليدة إعدادة إةتداج التنمددددددددددددذدة، ولكن يظدل  

األولى في عمليدة التنمددددددددددددذدة ورسددددددددددددا سددددددددددددل كيدات أبناءها وعقلنة قرارها. والعا لة التي من 

ة اجب ا أك ت  ك الحماك االجتما ي من خاع و  لجا مةار ف وحاجيات أبنائ ا خاص  تحم 

تراجع اقتةددددددددددادي ونسدددددددددتمددددددددددف هيا من خاع غاء  الي ن عند مرحلة طف لت ا أصدددددددددال ا

ا المالي وتراجع المقدرة المرا ية وهية المعطيات تسبألت في اةكسار األسدعار و 
 
التضخ

ر السددددل كيات املجتمعية واةتمددددار قيا الفرداةية  وتراجع الطبقات ال سدددطى.  كما أك  ت ي 

أورت هية المعطيات على الدور  ،وظج ر  حددددددددددداءات أخر  تسددددددددددداها في عملية التنمدددددددددددذة

عد العا لة شدددددددددددملجا الت يير ولا تفق ك على أك  "غالبية المجاجر ن يت  إك  ليلك العا لي، 

ل وحدة تحددددددددددددامنية بسددددددددددددأل  
 
تعكس صدددددددددددد رت دا التقليدديدة،  قدد تراجع دورهدا ولا تعد تم 

 
 
المةددددددددددددلحددة الدددياتيددة بين ا.  هي من هددديا  تبدداةتمددددددددددددددار قيمدددة الفرداةيدددة بيك أ رادهددا وغل

ة بعد ظج ر  أطر  المنظ ر أضدددددددحت عاج ة عن القيان ببعض وظا فجا المعج دة وخاصددددددد 

أخر  تحتحددددددددددددن الفرد يدالمقه  والمددددددددددددار  وشددددددددددددبكدة األصدددددددددددددقاء. و ر  بعض  اجتمداعيدة

المجددداجر ن أك  اةقابدددا حةدددددددددددددددل في األدوار،  بددددع أك ت  ر العدددا لدددة للمجددداجر حددداجيددداتددده 

ة  ومتطلبددداتددده، أضددددددددددددحى هددديا األخير  سدددددددددددد ى إلى ت  ير متطلبدددات دددا و لى تحقيي رغبدددات بقيددد 

 .25"ة م طن العج  والمفقة ومةدرا للحيرةاألعحاء، وبيلك تةبل العا لة في ةظر 

ة التي تع مدددددجا 
 

ن، وأمان تراجع الدور العا لي والحالة االقتةدددددادية الجمددددد بناء على ما تقد 

ت ا وأمان بعض حاالت التفكك األسددددددددددددري، وةظرا لحددددددددددددبابية مسددددددددددددتقبل التي و  ازدادت حدد 

مي، حيدددذ أبندداءهدددا في م طن النمددددددددددددددأة اةخرطددت العدددا لدددة بدددالممددددددددددددرو  الهجري غير النظدددا

ل هجرات عدا ليدة،   دل يداك األ  أو األن ر قة أبناءها(، و ع د هيا الن   من العدا)نسددددددددددددجد 

جرة وبالتالي هالهجرة إما ألسدددددبا  اقتةدددددادية أو اجتماعية أو ألسدددددبا  التفكك األسدددددري 

                                                             
 224ص  0280ار الفكر للنمر والت ز ع، عماك، ترجمة علي ال غل، د "التنش ة االجتماعية بعد الطفولة"،برن)أورقيل(، و لر)ستاةت ك(،  

أنتربولوجّية في تمثالت الشباب منطقة صفاقس مثاال -الشباب والهجرة ال ير شرعّية في تونس: دراسة سوسيورو ص )سمير(،" 25

ة واالجتماعية، قسا ع "،تطبقّيا ة العل ن اإلنساةي  لسنة لا االجتما ، اأطروحة دكت راة، تحت إشراف المنةف وةا ، جامعة ت نس، يلي 

ة:   012ص  ،0200،0200الجامعي 
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و ك لا تكن هجرة جماعية  قد ت  ك  ردية وملك من القاصددر ن م دددح بيك بمرا قة، 

القداصددددددددددددر ن بددالمداع والمعل مدات ملددك أن  دا تر ددد البحدذ عن  ائ دداألبند األسددددددددددددرة خاع دعا

م اةة ومسددتقبل أ حددل ألطفالجا في سددياا تع    يه الباد الت نسددية أزمة اقتةدددادية 

ة وارتطان حريات االحتجاج باليأ  واإلحباع مما رسا مناخ  واجتماعية وسياسية حاد 

  ذات اجتماعية عديدة. لد  الخيبة

فعل كالتسدددددددعينيات  في بداية  قد اةطلقت  الهجرة غير النظاميةهرة ليلك إم ياةت "ظا 

 ، وياك  (tentatives solitaires)تعيي املحاوالت االةفرادية   ةياا العا ات وياةت  ردي 

 
 
في الحدددداالت الندددددادرة وملددددك قةددددددددددددددددد تقددددديا األسددددددددددددرة الحددددارق ك ال  علم ك أسددددددددددددرها إال

لقحدددددددددددداء أو األمن  تتدخل األسددددددددددددرة هنا لمسدددددددددددداعددات مداليدة ألبندائ دا عندد وق عجا لدد  ا

ة تلك  "،26.لمسدددددددددددداعددتده ولكن تددر جيدا بدأ اةخراع العا ات في هيا الممددددددددددددرو  وخاصدددددددددددد 

دايددة بددالعدا ات المسددددددددددددح قددة اجتمدداعيدا وملدك ةظرا الرتفدا  ت دداليف الرحلددة الهجر ددة  في 

 ينارد 0،122دينار، والتي يمكن أك ت  ك حاليا بم ابة  122التسددددددددددددعيندات البال ة ح الي 

لحدددارق ك ينتم ك إلى  ذدددات شددددددددددددعبيدددة غير قدددادرة لجمع هددديا العددددد من المددداع، وبمدددا أك  ا

إلى األهددالي والعددا لددة لمسددددددددددددداعدددت ا. كمددا تسددددددددددددداعددد العددا لددة ابن ددا المجدداجر  يلجذ ك وبددالتددالي 

د والتي تتطل  العديد من الجج  ةياالل صددددددددددد ع إلى المدددددددددددب ات املحجرقة التي اةتمددددددددددددرت 

ة ال ضددع االقتةددادي المرتبك والج    27ت ا.لل صدد ع إل  ا و لى خدما ولكن مع ازدياد حد 

ة بعد سددددددددددنة  0228ومني اةتفاضددددددددددة القر  المنجمية سددددددددددنة  لا تعد  قط  0200وخاصدددددددددد 

العا لة المنتمية للفذات المددعبية وحدها منخرطة في هيا الممددرو ،  األسددرة المنتمية 

القدداصددددددددددددر ن أو غير  للطبقددة ال سددددددددددددطى التي تددييلددت اجتمدداعيددا أصددددددددددددبحددت طدداردة ألبندداهددا

ه من أسددددددددددددبا  هجرة القاصددددددددددددر ن ه  حالة الجراجع 
 
القاصددددددددددددر ن، وبالتالي يمكن الق ع أة

االقتةددددادي اليي شددددمل يل  الطبقات بةددددفات متفاوتة وحاالت تراجع الدور العا لي في 

جدددا ع امدددل جعلدددت من 
 
عمليدددة التنمددددددددددددذدددة  وأخر  مرتبطدددة بع امدددل التفكدددك األسددددددددددددري، يل

ة.العا لة طاردة ألبنائ   ا وساهمت في اةخراع القاصر ن في عملية الهجرة السر  

 _ العائلة بين الدفع والندمأ

تنتال األمر وةقيحددددددددددددده،  العدا لددة الددداعمدة للممددددددددددددرو  الهجري، واقعددة بيك الدد ع والندددن، 

اء األزمة االقتةدددددادية والسدددددياسدددددية التي تع مدددددجا الباد،  هي تد ع  الحدددددد  وضدددددديدة، جر 

ع هديا الممددددددددددددرو  بددالمدداع بدأبنددائ ددا من ةدداحيددة وت ندددن عنددد  قددان ا من ةدداحيددة أخر ، تم  

                                                             
26Mabrouk (Mehdi), Voiles et sel ,opcit, P 203 
27Ibid. 
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غرقجا أو احتجددددددازها بددددددالجرا  الت نسدددددددددددد ي، أو حينمددددددا  حيكوالمعل مددددددات ولكن  ددددددا تحتال 

يحتج وك بمراك  اإلي اء اإليطدددداليددددة ومحدددداولددددة ترحيلجا، م لمدددا احتال شددددددددددددبددددا  منطقددددة 

 ترحيلجا طددداليدددةحينمدددا حددداولدددت السددددددددددددلطدددات اإلي 0202ة لمبدددادوزا سددددددددددددندددة الرديف بج  ر 

ا ، وحينمددا اةتحر شدددددددددددددا  أصدددددددددددديددل الرديف بددالج  رة. لتحتال العددا ات المنجميدددة قسددددددددددددر دد 

، اجمطالبيك بإطاا سدددددددراح مسددددددداةدة أبنائ ا املحتج  ن بالج  رة وتحديدا ججة الرديف

تب   المنتدددددد  الت نسدددددددددددد ي للحق ا االقتةددددددددددددددددداديدددددة واالجتمددددداعيدددددة ر قدددددة حق قييك كمدددددا 

مع المدني الت نس ي حراا عا ات المفق دين،  نيكر و عامييك وةاشدطيك صدل  املجت

جاةفي بت نس العاصددمة، بتنظيا  01في شددار   0200سددألتمبر  00ال حةددرا تحرا   م اال

، كمدددددا ك رت المندددددابر 0200من المنتدددددد  الت نسدددددددددددد ي وعدددددا ات المفق دين مندددددي سددددددددددددندددددة 

ة ل يا المددددأك،  والتي  0202حادوة أكت بر كيلك اإلعامية والندوات ال ددددحفية والعلمي 

ةتال عن دا أيحددددددددددددا حراا للعدا ات ببعض الججدات كبئر الحفي وقبلي، وت نس العداصددددددددددددمددة 

 املجتمع المدني.نمطاء بدع ة من المنتد  الت نس ي و 

 ليلك يمكن الق ع أك  العا لة الدا عة والطاردة ألبنائ ا القاصددددددددددددر ن أو غير القاصددددددددددددر ن

 لجا سددددددمع خبر وصدددددددتفرح حينما ت بالماع وبالمعل مات ح ع شددددددب ات التهجير والت ر  

 حينما تستمع خبر  قدان ا أو إحباع رحلت ا الهجر ة.ط را  خرا ولكن  ا تندن 

 من المدرسة إلى قارب الموت .4
ي ي المبا  اليين تع   عا ات ا في ال سط الححري بم ل أقل  في إم اةية تحقيي " 

من القاطنيك  %12 من القاطنيك في المناطي الححدددددددددددر ة مقابل %11،2اليات بت نس )

ا ه من الةددددع  جد 
 
ل  تحقيي في المناطي القرو ة  عتقدوك أة اليات بت نس(. كما نسددددج 

ه من غير الممكن تحقيي 
 
أك  المددددددددبا  موي المسددددددددت   التعليمي الحددددددددعيف  عتقدوك أة

اليات بت نس، في حيك أك  المددددددددبا  اليين يمتل  ك ت   نا متط را في المدار  يفكروك 

د أك  المددرسددددددددددددة تسدددددددددددداها في عقلنة القرار وارتباع المددددددددددددبا   أقدل  في الهجرة
 
وه  مدا يككد

ولكن الددددور المددددر دددددددددددد ي تراجع بمدددددددددددد دددل ملح ظ خاع   28."بتحقيي الددديات في محيطجا

ة بعدددد سددددددددددددندددة  ت  0211،  مندددي الددددولدددة ال ليددددة في 0200العقددددين األخيرين وخددداصدددددددددددددد 
 
ظلددد

دا حدددت ل ددا الدددولدددة المدددرسدددددددددددددة تلددك " المفخرة ال طنيددة"  هي التي عممدددت المعر ددة، " ويد

ت في أقل من واوة عق د من أدنى النس  
 
ة  ةياا نسبة األمية المرتفعة، حت  غي الفتي 

ت املجتمع أيحدا، وصددجرت الج  ة ال طنية، في مسددار لا  في العالا العربي، وغي التي وحد 

ف أحياةا، في ظل  مجتمع ياك م ل بقية املجتمعات العربية  يخل  من المرك  ة والتعسدددددددددددد 

                                                             
 18مرجع سابي، ص ..." تقر ر ح ع بحذ: "مي ع وتجربة هجرة القاصر ن الم اربة والت نسييك والمةر يك 28
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ددددالعرو   اةقسددددددددددددددددداميدددددا،  على الرغا من التجدددددانس الكبير،  دددددإك  البنيدددددات التقليدددددديدددددة، يد

ت ممانعة لمسدار االةدماج ال ط ي، حيذ استطاعت المدرسة في 
 
والقبا ل والججات ظل

ر من  هيا السدددددياا أك ت  ك را عة التحديذ،  خاع أقل من عقدين، أ لحت في أك ت ي 

إلى أخر ، كما ياةت أيحدددا مةدددعدا أتاح ألوسددداع  مامل هيا املجتمع، وتنقله من وقا ة

ة مني قروك، أك ترتقي من خاع " القلمييك" )أصددددددحا  القلا(،  ذات  ة ومقةددددددي 
 

مجممدددددد

البرج از ة الةددددددد ر  األولى التي عر ت ا التمدددددددكيات الطبقية الجديدة بعد االسدددددددتقاع، 

ت الن اة األ 
 
 29ولى"أي ص ار الم ظفيك واألطر )ال  ادر( ال سطى التي ش ل

لتجدددر اإلشددددددددددددددارة بددالق ع، على الرغا من أك  البرامال السدددددددددددديدداسدددددددددددديدددة الت نسدددددددددددديددة في دولدددة 

ل البنك العالمي بعد إمحاء بروت ي ع  االستقاع لا تكن بإرادة وطنية بحتة، حيذ حم 

دي ك اإلدارة االسددددتعمار ة الفرنسددددية على ياهل الدولة الت نسددددية، تلك  0211مار   02

(، بتعلدددة أك  هدددية الددددي ك أةفقدددت على تحسدددددددددددديك 0211_ 0218القروض الممتددددة بيك ) 

البنية التحتية للدولة الت نسدددددددية، وبالتالي السددددددددق ع في  خ  التبعية، وعلى الرغا من أك  

دولدة االسددددددددددددتقاع عملدت على خلي طبقدة وسددددددددددددطى م اليدة لجدا تخلي شددددددددددددرعيت دا من ا، وما 

ارة السنننننننياسنننننننية واألمنيةنسدددددددمية سددددددد سدددددددي ل جيا 
ّ
 أ  بالقط

 
ن  ا تمكنت و لى حد  ما من إال

ة وتسددددددددددددداها في عقلنددة القرار  جعددل المدددرسدددددددددددددة والتمدددر  مفخرة وطنيددة ت ددا ل ل ددا األميدد 

إلى حددد  مدا. ولكن منددي  ومدداة نددات   وتجعدل الدددارسدددددددددددديك    ددا في م داةددة اجتمدداعيدة مرم قددة 

د  ح  مل المن اع التنم ي السا د إلىو " القرك الما  ي و تبا  السياسات الني ليبرالية 

طبقددددا  1706اآلك والدددديي وقع اعتمددددادة في إطددددار تطبيي برةددددامال إصدددددددددددداح هيكلي سددددددددددددنددددة 

إلماءات وت صدددددديات المكسددددددسددددددات المالية العالمية وعلى رأسددددددجا صددددددندوا النقد الدولي 

فة بنمددددددددر االختيارات الني ليبرالية التي وقع تةددددددددميمجا في إطار
 
ا م  والبنك العالمي الم ل

هددية المعطيددات في "عدددن خلي تعليا جددام ي   سددددددددددددداهمددت 30 سددددددددددددم  " ب  دداا واشددددددددددددنطن"

حددديددذ ومتط ر يلكي حدداجيددات أسدددددددددددد اا العمددل املحليددة واإلقليميددة في املجدداالت العلميددة 

دوع لاوالتقنية الجديدة، لجيا يحدددددددطر المدددددددبا  الت نسددددددد ي والمدددددددبا  العربي القاةطيك ب

فة اقتةدددددداديا إلى م ادرة أوطان ا للتعلا في الخارج بح ا عن تخةددددددةدددددداال
 
علمية  تمتخل

عليدا من مختلف الجدامعدات العالمية حددي دة من ججدة، وللحةدددددددددددد ع على درجدات علميدة 

من ججدة أخر ، لتةددددددددددددبل بديلدك الهجرة الجمداعيدة أو الهجرة ةح  الددراسددددددددددددة أحدد أوجه 

هجرة  المددددددددددددبدددا  في البلدددداك العربيدددة، ليةددددددددددددبل هددديا الن   من الهجرة إحدددد  القن ات 

                                                             
 0208ي لي  )ج  لية(،  02جديد، ال اواء صحيفة العربي ال "تونس وأمراض التربية والتعليم"مبروا )مجدي(،  29
اإلشكاليات والتحديات االقتصادية واالجتماعية في ظّل مرحلة االنتقال الديمقراطي بتونس، من أجل بديل "البدوي )عبد الجليل(،  30

، ص،ص 0202، 01 " مرك  القاهرة لدراسات حق ا اإلنساك، سلسلة قحايا اإلصاحتونس: االنتقال الديمقراطي العسير" تنموي،"

 10، ص 020_10
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ادرة األوطاك، حيذ أك  ك يرا من الطا  العر  المفحدلة لد  المبا  إةاوا ومي را لم 

وهيا ما يحلينا مباشددددرة إلى اسددددتنتاج  31لا  ع دوا إلى بلدان ا بعد اإلةت اء من دراسددددت ا."

ر املجتمع م ه " الشك أك  الجامعات المتقدمة تأسست استجابة لما يفرضه تط  
 
فادة أة

ة لت  ك الجدامعدة غي ال ر  ندايع العلميدد  ة المنتجدة للعلا من المعدارف والةدددددددددددد  شدددددددددددددة الخلفيد 

ر الحياة بالنسدددددبة إلى املجتمع، وملك من خاع  والمعر ة والتي تحدددددمن ما يقتحددددديه تط  

الة في صدددددددددياغة وصددددددددددياةة وتط  ر المنطق الداخلي للنظام االجتماعي  المسددددددددداهمة الفع 

ته ي تسيرة وتحا ظ على ديناميكي  عة ولكن تجدر اإلشارة ق ال أك  الجام 32."والق اةيك الت 

ر دينداميكيددة  ة منددي إطاا برةدامال اإلصدددددددددددداح الجيكلي لا ت اكد  تط   الت نسدددددددددددديدة وخداصددددددددددددد 

املجتمعات بما  يه الكفاية ونسدددددتمدددددف هيا من خاع مكشدددددر ترت   الجامعات حسددددد  

 عالمي. األ حلية على مست   

ن، يمكن الق ع بددأك   حددددددددددددداءات التمدددر  أصددددددددددددبحددت طدداردة من خاع  بندداء على مددا تقددد 

 للطا  بعد حةدددددددددددد لجا على المددددددددددددجا د لا  عد يلكي حاجيات االجتماعيةتراجعجدا الديي 

العليدددا أو في مجددداالت الت   ن المني من ةددداحيدددة، والتي لا ت اكددد  التط رات من ةددداحيدددة 

لا تعد تلك المفخرة ال طنية وال تسددددداها في ترسددددديخ قيا الم اطنة، أخر ،  المدرسدددددة 

ع اع ت ر     ا قيا ال طنية و رادة صدددددددددنوال ترسددددددددل تلك الرسدددددددددالة املجتمعية النأليلة ألجي

داةددت  ت هدديا، حيددذ يد
 
الت يير، ولعددل  أرقددان السددددددددددددن ات األخيرة في المندداظرات ال طنيددة عللدد

خاع ةدوة صدددددددحفية عقدت ا وزارة الجربية   0208عبارة أحد  المسددددددذ ليك الكبار في سددددددنة 

با عبارته لتفادي ابنتائج دون المأمول بعد ةتا ال الب ال ر ا "
 
 تماان.لم  د من ال" مجي

مدددددددددت   كما ال ن فل الق ع بأك  تراجع الدور المدر ددددددددد ي  ع د إلى سدددددددددياسدددددددددات ح  مية هم 

وت اصددددددددددل هيا المسددددددددددار حت  مع الح  مات المتعاقبة بعد  0200التعليا العم مي قبل 

ألدت  مداع  ذدات اجتمداعيدة عديدة ، كما تع   المدرسددددددددددددة العم مية على  ال  رة  التي خي 

 دداال ال ندديكر م م   طدداع حت   الحددالددة ال ددددددددددددحيددة للتاميددي والمربيك،  واقع م را في الت

احتال معلم  مدرسدددددددة ال ابة السددددددد داء في الرقا  احتجاجا  0201 في سدددددددنة حةدددددددرا،  "

ة بعد و اة تلميية، كما طاع االحتجاج على ال ضع  على ال ضع الةحي بالمدرسة خاص 

 أل  إصددددددابت ا بمرض الت ا الةددددددحي منطقة السددددددعيدة أيحددددددا وملك بعد و اة تلميية بسدددددد

                                                             
اقع الهجرات الم اربية وتحوالتها"،لطر  )عبد القادر(،  31  التح الت الديم غرا ية في ال طن العربي وقحايا التنمية"، عمرا للعل ن  " و

 .000. ص، 001 -001، ص، 0200، املجلد األوع، شتاء 0االجتماعية واإلنساةية، العدد

"، "الجامعة الم اطنية"، مكسسة روزا من أجل منوال جام ي تونس ي حدي  ومواط ينة )حمدي(، " قس  مي )الم لدي(، أوة  32 

 .00، ص08 -2، جمع النة ص الم لدي قس  مي وحمدي أوة نة، ص، 0202لكسمب رغ، 
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الةدد ر الحقيقية عن واقع المدرسددة الت نسددية مني المرحلة  ".  جية33الكبد الفيرو دد ي

ر والتي تجزامن مع هجرة الكفدددداءات والطا   االبتدددددا يدددددة حت   الجدددددامعيددددة عن  والتي تعب 

اء ت م مددددددددددجا  تجعل من القاصدددددددددددر ن باح يك عن م اةة همدددددددددداشددددددددددة المنظ مة الجرب  ة جر 

قيي مسددددددتقبلجا ياك ماتيا أو لمسدددددداعدة عا ات ا، ليةددددددبل البحر المت سددددددط أخر  لتح

لحياة اةا ية لجا ةح  تحقيي حلمجا،  م طن نمدددددددأت ا يفتقر ألحامجا وطم حات ا،  

داةددت هددية  الي ميددة ل  راد ةجددد    ددا أ رادا يق م ك بعرض حدداالت ا على اآلخر ن، و ما يد

ع كما ه  متداوع لد  غالبية المددددددددددددبا  الحداالت غي حداالت إحباع و أ  وتحطا لاما

 إك  االةخراع بالممددددرو  الهجري يةددددبل ةا ية لجا للخروج من مربع الحرماك  الت نسدددد ي

واإلقةدددددددداء،  تةددددددددبل الحياة  يما بين ا تفاعل وت اصددددددددل اجتما ي ح ع ةفس المأسدددددددداة 

ة في عددن   التنظيا االجتما ي ه  "حل ع تنم  ة جير ة،  إيجدادوةفس الحل ع وخداصدددددددددددد 

 اك محاع بالح اج  التي تتعارض مع التةددددددد رات البدا ية، والتي يحدث    ا نمدددددددداع م

منتظا مكتمددل.   ددل  داخددل تنظيا اجتمددا ي ةجدد  ر قدا من المم ليك الدديين  عرضدددددددددددد ك 

غي مسرح  قوفمانالحياة لد  وبالتالي  إك   34."حالت ا على الجمج ر و ق م ك بتعر فجا

،  ددالمسددددددددددددرح الددي ي  عنيدده ق  مدداك ه  املجدداع الدديي تقر   يدده ومسددددددددددددرحددة و خراج ي مي 

األحداث، أما المسددددددرحة  هي المحدددددداميك التي  عرضددددددجا األ راد في هيا املجاع االجتما ي 

ي ت نس، ف المجممددديك  ةددد ر ، الج رافي وهيين اآلخر ن يكسدددسددداك للتفاعل والتفاعات

 اصددددددددددددر نقددددادرة على عقلنددددة القرار جعلددددت القددددال ير المدددددرسدددددددددددددددة  التي تجزامن مع ت م  

يتفاعل ك مع بعحدجا ح ع المأسداة وسدياا الت م   وضبابية المستقبل لينتقل ك من 

 م ان ا الطبي ي أي المدرسة ةح  المت سط.

 القنناصنننننننننننننرين: من مؤسنننننننننننننسننننننننننننننات التنشننننننننننننن ننة االجتمنناعيننة .0

 إلى البحر المتوسط الثانوية
المقةدددد د بمكسددددسددددات التنمددددذة االجتماعية ال اة  ة غي تلك الفحدددداءات التي تسددددتقبل 

األطفاع والمدددددبا  كرواد لجا، وغي دور المدددددبا  وال قا ة ومركبات الطف لة والتي تلع  

ا مجتمعيا  سدددددددداها في عقلنة القرار. و حددددددددداءات أخر  أصددددددددبحت تحتحدددددددددن  دورا م اطني 

لا تحددددددددددددع ضددددددددددددمن جدددوع الفرد وغي عددالا األحيدداء والمقدداغي. ولكن الخيددارات الح  ميددة 

ل قا ة والطف لة، لتةبل هية الفحاءات غير أعمالجا إصداحا حقيقيا لدور المدبا  وا

                                                             
نس ي للحق ا "، المنتد  الت  4011االحتجاجات االجتماعية في تونس، سنة السحباني )عبد الستار(، مع مجم عة  ر ي عمل،"  33

 002،000، ص،ص 0201االقتةادية واالجتماعية، المرصد االجتما ي الت نس ي، 
34Goffman (Erving), « La mise en scène de la vie quotidienne : la présentation de soi », 
Edition de Minuit, Paris 1973, P 225  
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قدادرة على اسددددددددددددتقطدا  المددددددددددددبدا  والقداصددددددددددددر ن لجا كرواد ةظرا ال تقارها إلى العديد من 

التججيزات التقنية والحدي ة وعدن امتاكجا لميزاةية مالية محجرمة لتك يف األنمددددددددددددطة 

ر ديناميكية املجتمعات لتةدددددددددبل غير قا لى عقلنة درة عوبالتالي غي أيحددددددددا لا ت اك  تط  

مدددددددددددت الح  مات األحياء الكبر  والمدددددددددددعبية التي إزداد بكسدددددددددددجا،  قرار الناشدددددددددددذة. كما هم 

لت  ك المقداغي واألحيداء الفحدددددددددددداءات ال حيددة للمجممدددددددددددديك والم يبيك وم دان ا ال حيددد 

للجر يه، لتسددددت ل شددددب ات التهجير يأسددددجا وتةددددبل هية الفحدددداءات ) المقاغي واألحياء( 

 قرار الهجري. ع الا يةنع    ا ال
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II.

 4017توزيع املجتازين حسب الجنس 

 الشهر  إناث ذكور 

 املجموع 9.3% 90.6%

 جانفي 13% 87%

 فيفري  26.1% 73.9%

 مارس 2.7% 97.2%

 أفريل 3.02% 96.98%

 ماي 1.81% 98.18%

 جوان 5.11% 94.88%

 جويلية 14.8% 85.19%

 أوت 6.7% 93.2%

 سبتمبر 7% 93%

 أكتوبر 9.6% 90.4%

 نوفمبر 14.2% 85.8%

 ديسمبر 14.8% 85.2%
 

 تناول ظاهرة يجرة النسنننننننننننناء بطريقة سننننننننننننرّية ضننننننننننننمن عنصننننننننننننر وحيد من عناصننننننننننننر  
ّ
إن

  وحيند التقرير، أو حتى ضننننننننننننمن مقنال
ّ
خناّص  بهنذه الظنناهرة   هو أمر عسننننننننننننير، ذلنك أن

 سبةت ن، " فقد بل العالمي د الهجري ليست بظاهرة جديدة في المشه النسناءيجرة 

 72.1النسننننننننننننناء في حركننة الهجرة النندوليننة مننا يقننارب نصننننننننننننف عنندد المهنناجرين بحوالي 

، 4001لعام » صندوق األمم المتحدة للسكان « ، بحسنب تقريرمليون امرأة مهاجرة

ت في بلدان االسننننننننتقبال، ويعملن في مجال التمريي والترفيه ومعظمهن غير مسننننننننّجال 

الشننخصننية. وفي سننياق العولمة تهاجر إلى الخارج سنننوّيا م ة مليون امرأة والخدمات 

بحثا عن زوج أو عن عمل يؤمن لهّن وألسنننننننننننرهّن العيش، وهو ما أصننننننننننننبح يدفع باتجاه 
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كمدددا ال ن فدددل بدددالق ع أك  المرأة . 35الحدددديدددذ عن ظددداهرة تدددأة دددذ عدددالمي للهجرة الددددوليدددة"

مار إلى أك  عدد الت نسيات المجاجرات الت نسية ياك لجا ةة   من هية الهجرات، "   

ل بددورة ارتفدداعددا ال تددا من  من املجم   العددان للمجدداجر ن عددان  %02،2إلى الخددارج  سددددددددددددجدد 

. و تدددأكدددد ملدددك النسددددددددددددي 0222عددان  %10،0، ليةددددددددددددددل إلى  0280عدددان  %08،0إلى  0221

المرتفع بددالرغا من أك  بعض أرقددان وزارة الخددارجيددة  مددددددددددددير إلى أك  نسددددددددددددبددة النسددددددددددددداء من 

 قط في  مجددداجرا( 022،220)  %01إلى  0228املجم   العدددان للمجددداجر ن وصددددددددددددلدددت عدددان 

الجراجع الظدداهر في هدديا الرقا بيك ورغا مجدداجرا.   122،8222أي  للدديي ر، %11مقددابددل 

ث عن تراجع في نسدددددددد  هجرة النسدددددددداء من ت نس،  0228و 0222عامي  ال يمكن أك ةتحد 

ية التي تمددددددددير إلى ت ايد حاالت هجرة النسدددددددداء ألك  ملك واقع ال تككدة الدال ل الم ضدددددددد ع

من ت نس بمدددددددددددد ددل  ردي، أو ضددددددددددددمن الهجرة أسددددددددددددر ددة، أيدداك في حدداالت الهجرة المنظمددة 

ة . كما تجدر اإلشارة ق ال أك  حركة الهجرة الدولية والمراقبة أن في حاالت الهجرة السر  

ة بددا  تدار خيددمن الم ر  العربي إلى الخدارج، و لى أوروبدا بمدددددددددددد ددل خداص قددد ارتبط بدأسدددددددددددد

وسدياسدية تع د إلى الحقبة االسدتعمار ة وما را قجا من سياسات استقدان اليد العاملة 

 ". 36الألسيطة من المستعمرات أوناء  جرة االحتاع االستعماري وعقب ا.

 أن  ا 
 
رغا الححدددددد ر التار ري للمرأة الم اربية في الممددددددجد الهجري على مسددددددت   دولي، إال

ة على مسدددت   لا تحض باهتمان كبير  في دراسدددات العل ن االجتماعية واإلنسددداةية خاصددد 

ة خاع الحقبدددة االسددددددددددددتعمدددار دددة ومدددا بعددددهدددا بعقددددين تقر بدددا، إلى أك بددددأ  المقددداربدددة الكميددد 

ل ا مني منتةف سبعينيات القرك الما  ي حينما رسمت السياسات الهجر ة  االهتمان

اربيددددة في الممددددددددددددجددددد الهجري وهكدددديا ارتبط ظج ر المرأة الم دددد"حركددددة التجميع العددددا لي، 

ة بدأوروبدا بةدددددددددددد رة ةمطيدة جعلت ا منحةددددددددددددرة في صدددددددددددد رة ال وجة المرا قة للرجل  خداصدددددددددددد 

ان أمان ا االجتما ي  ة األسرة وصم  ي ظل  فالمجاجر وال ا ن غير النمط اقتةاديا، وغي رب 

وقا ة املجتمعات ال ربية. ولكن مع تةدددداعد تيارات الهجرة النسدددددا ية المنفردة من دوع 

ة مني ال ماة نات، ت ايد االةتباة ال  إلى إشددددددد الية ححددددددد ر المرأة في   م ر  العربي خاصددددددد 

الممدددددددجد الهجري وبرز بعض االتجاهات الداعية إلى م  د من االهتمان بدراسدددددددة ظاهرة 

الهجرة النسدددددددا ية بمددددددد ل مسدددددددتقل عن ظاهرة الهجرة في عم ميت ا. ولكن على الرغا من 

ن الفكري الحاصدددل في الت  أك  التقد 
 
ناوع المسدددتجد لدراسدددة ظاهرة الهجرة النسدددا ية، إال

ا  اإلةتاج المعرفي والجراكا النظري ال ي اع ضددددددددعيفا ح ع المرأة المجاجرة عالميا وم اربي 

قة بالهجرة تتعامل مع الهجرة كظاهرة وعربيا. كما 
 
ال ت اع العديد من الدراسدددات المتعل

                                                             
ن "، " التح الت الديم غرا ية في ال طرات بلدان الم رب العربي إلى أوروبا مثاالالهجرة النسائية والتنمية: مهاجالتاي  )عايمة(، "  35 

ع، شتاء   .002، ص 012، 002، ص، 0200العربي وقحايا التنمية"، عمراك للعل ن االجتماعية واإلنساةية، العدد ال الذ، املجلد األو 

 .002،010ك.ن.ص  36 
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ر الن   االجتمددا ي،  ات ذكوريننة ويعينند بننامحددايدددة لمت ي 
ّ
لتننالي اإلنتنناج غير الواعي لمنمطنن

 37."الهجرة

ن، وأمان شح  الدراسات والمقاربات النظر ة لهجرة المرأة ياةت بطر قة  بناء على ما تقد 

في حق ع  ةظداميدة أو غير ةظداميدة على الرغا ممدا حققتده المرأة من م داسدددددددددددد  واةجازات

اع ضددددددددددددمن ا ،ومجددددداالت مختلفدددددة لددددددوا ر والحلقددددددات وعلى الرغا من ححدددددددددددد رهددددددا الفعدددددد 

 أك  الدراسدددددددات  
 
السدددددددياسدددددددية والمدةية والنقابية ياك في م طن النمدددددددأة أو االسدددددددتقباع إال

والبراد  مات المتعلقة بظاهرة هجرة النساء ما ت اع ضعيفة في حقل العل ن اإلنساةية 

اء الت نسدددددددددددديدات بطر قة غير سددددددددددددنحداوع تحليدل ظداهرة هجرة النسددددددددددددواالجتمداعيدة. لديلدك 

ز هجرة اإلةدداثعلى سددددددددددددكاع مفددادة بندداءةظدداميددة  بطر قددة غير  عن الدديي ر ‘ : مددا الدديي يمي 

 ؟ةظامية

على الرغا من النقددددد والمعددددارضددددددددددددددددة من مختلف العددددديددددد من الفدددداعليك خاع الحقبددددة 

الب رقيألية،اليين عارضدددددددددد ا هيا الحكا واعتبروة اسددددددددددتمرار ة ي ل ةيالية غير سدددددددددديادية، 

 وعلى الرغا من قمع هيا الحكا للحر ات ال
 
سددددددياسددددددية والنقابية وحريات االحتجاج، إال

ت التعليا على اإلةدددداث والدددديي ر،  ه ال ةختلف في الق ع بددددأك  دولددددة االسددددددددددددتقاع عممدددد 
 

أةدددد

ووضددددددددددددعدت للمرأة الت نسدددددددددددديدة حق قا وم اسدددددددددددد  إلى حد  ما من خاع ةةدددددددددددد ص قاة ةية 

ت أغلب ا تمددر عات قاة ةية ةظر ة ول سددت تطبيقية.  الممددجرا ب
 
ك يودسددت ر ة، لكن ظل

ل في أغل   اإلةاث واليي ر بت نس مني دولة االسدددددتقاع ه  الحي في التعليا، كما نسدددددج 

ة تف ا اإلةددداث على الددديي ر، ولكن هددديا لا يمنع من بروز  المنددداظرات ال طنيدددة خددداصددددددددددددددد 

النسدداء المناضددات التي أتت بالعديد من الم اسدد  ودخ ع المرأة في الحياة السددياسددية 

على حق ا المرأة  قط، بل اعتبرك أك  الت يير وج  أك  والمدةية ولا يقتةدددر ةحدددالجن

ي  ك جددددير ددددا دوك تفرقددددة عرقيددددة أو دينيددددة أو جندددددر ددددة، وبددددالتددددالي يطددددالبك بت يير تددددان في 

السددددددياسددددددات االجتماعية حامليك شددددددعارات محددددددم ن ا مدةية الدولة والحق ا والحر ات 

، والمسددداواة والعدالة االجتماعية واالقتةدددادية. ولكن أمان منا خ سددديا ددد ي مرتبك وه  

طم حات  لا يل  0200ات المتعاقبة بعد سددنة اسدتمر من دولة االسدتقاع إلى الح  م

الت نسددددددددددييك والت نسددددددددددديات، وجدت المرأة ةفسددددددددددجا في الحالة االجتماعية واالقتةدددددددددددادية 

والنفسدددية الةدددعبة م لجا م ل اليي ر،  خروج المرأة للدراسدددة وحةددد لجا على شدددجادات 

ي مجدددددداالت الت   ن، أو المرأة الر فيددددددة التي لا تنظر إل  ددددددا الدددددددولددددددة عدلدميددددددة عليددددددا أو ف

والح  مددات بخيددارات تنم  ددة جعلجددا م ددل بددابي أغلدد  م  ةددات النسدددددددددددديال املجتم ي تع   

ة في  حاالت اليأ  واإلحباع، من بطالة وت م   و قةدددداء وغيا  مجاالت الجر يه خاصددددد 
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طة عل  ن من قبل المناطي الداخلية عاوة على ما تع مدده المرأة من 
 
حاالت عنف مسددل

داك عنفدد ا، أو اسددددددددددددت الجن في مجدداالت العمددل بمبددالغ بخسدددددددددددددة، أو عنفدد االدديي ر، يد  امدداديدد 

فنننننالجنننننامع بين اإلنننننناث والنننننذكور بتونس هو المهميش واإلقصنننننننننننننننناء من بطنننننالنننننة رم ي... 

وحرمنان وفقر وسننننننننننننيناسننننننننننننات حكومينة صننننننننننننّدرت لهم منناخ الخيبة واإلحباط، وبالتالي 

 لهجرة النسنننننننناء بطريقة غير نظامية مثلها مثل أسننننننننباب الذكور  يسننننننننيةفاألسننننننننباب الرئ

،  دالت م   ل س م جده للديي ر  قط، بدل ه   منداخ عدان وهي السننننننننننننببينة االقتصننننننننننننادينة

ن م ا          أصدددددددددددا  أغل  الفذات والطبقات بةدددددددددددفات متفاوتة،  هجرة النسددددددددددداء ال تخل  

  المفارقة بينها وبين الذكور ولكن الع امل االقتةددددادية واالجتماعية في مرحلة أولى. 
ّ
أن

 في حاالت استانائية،
ّ
 الحاصنالت على شنهادات جامعية ال يصعدن قوارب الموت إال

فننأغلننب من يقمن بهننذه الم ننامرة ذات مسننننننننننننتوى تعليمي محنندود على عكس  العنندينند 

، وا  من النذكور الحاصننننننننننننلين على شننننننننننننهادات عليا  والذين يقدمون على هذه الم امرة

 ن غي  بعض تلددك العددا ات التي تمددار  عل  ن الحدددددددددددد ط الدديي ري، من أسددددددددددددبددا  هجرت

الدديي ال  سددددددددددددمل لجن  بم اصددددددددددددلددة التمدددر ، أو الخروج للعمددل أو الجر يدده، وال يجرا لجن  

حر ة صددنع قرارهن في معجرا الحياة وطم حات ن من دراسدددة أو شدد ل أو سدددفر أو تر يه 

.. مما يجعل البعض من ن يخجرك أو ممارسة ه اية ما، أو في حت  اختيار شر ك حيات ن.

ع ممددددددددددددروعجددا الهجري عن طر ي صددددددددددددددديي لجدددا،  الهجرة بطر قددة غير ةظدداميددة، حيددذ تم  

ة (couple)وت اجر معه بإسدددددددا شددددددددر ك الحياة  ، وملك حينما ت سدددددددعت المددددددددب ات املحلي 

للتهجير ودخلت تسددددددددددددتقط  حت  في  حدددددددددددداءات االةجرةت والتكن ل جيا الحدي ة،  و ع د 

الهجرة لسددددددددددددألبيك اونيك: األوع وه  ةتيجة الحدددددددددددد ط المسددددددددددددلط عل  ن من هديا الن   من 

ا ال اني وغي حيلة اليي ر واسددددددددددددتعمالجا  خاع الفحدددددددددددداء االجتما ي اليي تع    يه، أم 

لجية الممارسددددددددددة بقةددددددددددد عدن ترحيلجا من السدددددددددد احل اإليطالية إما ياك معه شددددددددددر ك، 

  ا جن  مالجن اسددددتخدن   حت  هجرة بعض اإلةاث ةح   حددداء  عتبرن ن   حددداء يحقي ل

ةد   من الحيلددددددة، وبددددددالتددددددالي تحفيزهددددددا على الجرو  والهجرة ب رض حيلددددددة الدددددديي ر على 

السدددددددددددديداسدددددددددددددات الهجر دة، ليمدار  عل  ن العنف النفسدددددددددددد ي وم دامرت ن بدالحيدداة حينمدا تا  

اسددددددددددددت الجن واللعد  على حدداالت الحدددددددددددد ط املجتمعيدة التي تع مددددددددددددجددا بعض الفذدات من 

ب يجرة النسنننننننننننناء التونسننننننننننننينات بطريقنة سننننننننننننرّية، لهروبها من كمنا تعود أسننننننننننننبنااإلةداث. 

حاالت الطالق، إهمال العيال، الوصننننم االجتماعي على إثر خالفات عائلية ون اعات )

 العنف، تفكك العائالت...( أو اللتحاقها ب وج أو قريب لها خارج الوطن.

 ظامي بت نسلتجدر اإلشدددددددددددارة بالق ع أك  اةخراع النسددددددددددداء في الممدددددددددددرو  الهجري غير الن

أسددددددددددددبا  هجرت ن إلى  وتع د، حيذ تا  جندرة وتأة ذ الهجرة، 0200ت سددددددددددددع بعدد سددددددددددددنة 
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ع امدل ومقداربدات اقتةدددددددددددداديدة واجتماعية،  ا  را في األسددددددددددددبا  بين ا وبيك اليي ر، وال 

نة لهجرة النسددددددداء،  أحامجن وشدددددددعارات  ة معي  ا ل نيمكن هنا الحديذ عن ميزة وخاصدددددددي 

ا، وتا  ت م مددددددجن م ل اليي ر، ولكن الميزة أو المفارقة بيك تجد قب ال سددددددياسدددددديا ح  مي

هجرة اإلةددداث والددديي ر تع د في حددداالت الحدددددددددددد ط الددديي ري وال صددددددددددددا االجتمدددا ي الددديي 

تع مدددددددده بعض اإلةاث مما يجعلجن يفكرك باالةخراع في الممددددددددرو  الهجري والجرو  من 

قةدددددددددددد البحذ عن سدددددددددددياا ج رافي طمس حقجن في الحياة واتخام القرار الهجري وملك 

 االعجراف في  حاء ج رافي  خر.

كما أك  هجرة النسداء ووصد لجن إلى الس احل اإليطالية أو بعض البقا  األوربية األخر  

  بطر قدة غير ةظدامية ه  أيحددددددددددددا يرتبط بالسددددددددددددياسددددددددددددات الهجر ة التي
 
 أغلقت حدودها إال

الدخ ع  تأشيرة على  مات اجتماعيا ال يتحةلنبالحةد ع على تأشديرة،  النساء المجم  

ة، وأيحدددددا على الرغا من عمليات  م لجا م ل اليي ر وهيا ما يجعلجا ت اجر بطر قة سدددددر  

ة مني سدددددددنة  ه قد 0202الجرحيل القسدددددددري من إيطاليا الم ججة للت نسدددددددييك خاصددددددد 
 
 أة

 
 إال

ت نسدددديا وت نسددددية وصددددل ا  1221من جملة  0208عان  امرأة ت نسددددية 008ح الي  وصددددلت

ل في سددنة إلى السدد احل اإلي من ال اصددليك الت نسددييك %8.21نسددبة  0202طالية، لنسددج 

 ، دوك احتسا  العمليات املحبطة.إلى إيطاليا ها من النساء
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III.

 
 
رت ظاهرة الهجرة على وجه العموم والهجرة غير النظامية على وجه الخصنننننوص ف سنننننّ

ت بن
ّ
ظريات وبرادي مات علمية لفهم األسباب والنتائج، ومن أهّم النظريات التي حلل

هننننذه الظنننناهرة هي النظريننننات االقتصنننننننننننننننناديننننة والنظريننننات السننننننننننننينننناسننننننننننننيننننة والنظنننناميننننة 

والنظريات السننوسننيولوجية، وكّل باح  يختار اإلطار النظري للتحليل وذلك حسننب 

ج البحننن . وأمنننام هنننذه موضننننننننننننوعنننه وقنننناعننناتنننه وتوجهننناتنننه مع تحملنننه مسننننننننننننؤولينننة نتنننائ

 الهجرة حدث وقرار يتخذ جّراء عوامل اقتصنننننننننننادية 
ّ
النظريات اسنننننننننننتنتج الباحثون أن

روب واجتمننننناعينننننة أو جّراء السننننننننننننيننننناسنننننننننننننننننات الهجرينننننة أو أبعننننناد ثقنننننافينننننة على غرار الح

.. كمننننا يب ى القرار الهجري بننننناء على عوامننننل أخرى واملجنننناعننننات والكوارث الطبيعيننننة.

أو  ،الذي يشنكل عالما محف ا على قيم الهجرة تراثا يجريامثل المناطق التي تمتلك 

  القرار  صننننننننعحلقات مجتمعية تسننننننناهم في 
ّ
إلخ... ولكن المالحظة الالفتة لالنتباه، أن

ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلقت بتونس منذ تسننعينيات القرن العشننرين، ولكن 

االحتجاج، فبعد أكبر الموجنات، تنأتي بعند كّل ضنننننننننننن ط احتجاالي وتصنننننننننننناعد دينامية 

، وصنننننننل عدد المهاجرين غير النظامين 4000قمع انتفاضننننننة الحوض المنجمي سننننننننة 

، وبننننننالتننننننالي قنننننناصننننننننننننرا 102امرأة و 14منهنننننناجنرا. منن بينهم  6.964إلنى جن ينرة لنمنبننننننادوزا

بنالج يرة من حين  عندد المهاجرين، للتقل  ألّول مّرة  التونسننننننننننننيون بنالمرتبنة األولى 

، وذلك نتاج المقاربات األمنية وليسنننننننننت 4010إلى سننننننننننة  4007األرقام إلى حّد ما منذ 

في الفترة ، ف4011جانفي  12عد ثورة التنموينة، لتعود الموجنة الثنانينة واألك ر حّدة ب

أفريننل مهناجرا غير  00.000وصنننننننننننننل حوالي  من نفس السنننننننننننننننة الفناصننننننننننننلننة بين جننانفي و

المهاجرين  . وحسب وزارة الداخلية التونسية فإن عدد38نظامي للشواطئ اإليطالية

                                                             
38Boubakri (Hassan) Potot (Swanie), "Migration et révolution en Tunisie", Revue Tunisienne de sciences sociales, N : 141, 

2013, P51-78, P 60  
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مجاجرا غير ةظامي،  00.222قدد وصددددددددددددل عدددها إلى  0200خاع سددددددددددددندة  غير النظدامييك

 01.222واالجتماعية   ب نما ةجد إحةددا يات المنتد  الت نسدد ي للحق ا االقتةددادية 

لتتقلص هية .39مجداجر غير ةظدامي دوك احتسددددددددددددا  عددد المفق دين أو ضددددددددددددحدايدا ال را 

اء المقددددا0200الم جددددات بعددددد سددددددددددددنددددة  ربددددات األمنيددددة أيحددددددددددددددددا، ولكن على الرغا من ، جر 

 أن  ددددددا لا تمنع من  قددددددداك األرواح الألمددددددددددددر ددددددة والح ادث 
 
السدددددددددددديدطرة على الحدددددددود، إال

 020040شخص في سنة  012عدد المفق دين وصل إلى  المأساو ة بالبحر المت سط، 

التي تسدددددددددددبألت في  0200سددددددددددألتمبر  1الحادوة المأسدددددددددداو ة ي ن كيلك بالبحر المت سددددددددددط، 

 2 خر ن مع وج د  21سدددن ات و قداك  8و 1واوة نسددداء وطفل يجراوح عمرة بيك   قداك

، أيحددددددددددددا حسددددددددددددد  41أشددددددددددددخداص قتلى بدالميدداة الفداصددددددددددددلدة بيك صددددددددددددفداقس وج  رة لمبدادوزا

ة، مندددي سددددددددددددندددة   الف  02لقي ح الي  0201المعطيدددات المت  رة عن هيذدددة األما المتحدددد 

ت ا المنظمة الدولية للهجرة حيذ مات  شددددددخص حتفجا في البحر المت سدددددددط أرقاما أكد 

شدددددددددخص وخاع  0220ح الي  0201شددددددددخص وفي سددددددددنة  0122ح الي  0201غرقا سددددددددنة 

.  المقاربة األمنية سدددددداهمت في 42شددددددخص 0801ح الي  0201السددددددداسددددددية األولى لسددددددنة 

ص هية الظاهرة لد  الت نسدددددييك، ولكن 
 
ح ادث مأسددددداو ة و نسددددداةية، وسددددداهمت في تقل

التي و  0201على االةتحار في مطلع جاةفي من سدددددددنة  ي رضنننننننا اليحياو بعد إقدان المدددددددا  

 تيا أجج القةددددددددددر ن وياةت اةطاقة لسددددددددددلسددددددددددة من االحتجاجات االجتماعية في "ياةت 

دداةدددت أغلب دددا مطدددالبدددة  ددا دددة معتمدددديدددات ال اليدددة ومن بعددددهدددا جميع واليدددات الجمج ر دددة ويد يد

حراا للليةدددددددددبل التمددددددددد يل عن اةا بارزا  بالتمددددددددد يل وتحسددددددددديك األوضدددددددددا  االقتةدددددددددادية،

حيذ  0202إلى سددددددددددددنة   لتت سددددددددددددع وتتةدددددددددددداعدد ديندامية االحتجاج االحتجداجي في الججدة"،

معتمديات منزع ب ز اك وسددددددددد ا الجديد والم وةة وبئر الحفي مسددددددددددرحا لعديد شدددددددددجدت "

لري  ا التحريددات المطددالبددة بددالتنميددة والتمدددددددددددد يددل وتحسدددددددددددديك البنيددة التحتيددة وت  ير ميدداة

،  على 0202مني شجر أ ر ل لسنة اشت والية تطاو ن كما ع ، والماء الةالح للمرا ...

ا بتةاعد نسي االحتجاج وارتفا  مست   االحتقاك وال ح ، أين  صدفيل سداخن اتس 

للمدينة وتلك المكدية إلى حق ع إةتاج قان املحتج ك ب لي جميع  الطرقات الر  سددددددددددددية 

الب ا أين ح  مية لمطالبجروع لينطلي األهالي إلى منطقة ال ام ر في غيا  االسدتجابة ال

                                                             
39  Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux, Observatoire Maghrébin des Migrations, Rapport : Migration 

non réglementaire. Tunisie 2017, p 6 
40Rapport Du Forum Tunisien Pour Les Droits Economiques Et Sociaux- Les Tunisiens disparus en mer en 2012, Mars 

2013 
41Lefèvre (Grégoire), Quivy (Pascale), "Quand l’Europe attire et repousse", Revue Projet, Migrations : quelle autre 

politique pour l’Europe ? N ; 335, 2013, PP 14_ 21, P 15 
، "الشباب والهجرة غير النظامية بتونس، دراسة ميدانية للتمثالت االجتماعية والممارسات واإلنتظارات"السحباني )عبد الستار(،  42

 02، ص 0201 سمبر ممرو  ق ار  المع  ، منظمة روزا لكسمب رغ والمنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية، د



 34 

قطع الطر ي على يددل  القددادميك والم ددادر ن إلى حقددل  ال دداز... ليبقى هدديا االحتجدداج من 

أبرز وأها االحتجداجدات االجتمداعيدة خاع تلك الفجرة، وقد شددددددددددددجد ن اية شددددددددددددجر ماي من 

ةفس السددددددددددددندة حركدة تةددددددددددددعيدية على إور ز ارة وز ر التمدددددددددددد يل للمعتةددددددددددددميك تا  خالجا 

ة الت جده ةح  م ة ضددددددددددددخ  البجروع ومحداولدة إغاقجدا ليتدخل  األمن  و سددددددددددددتعمل الق  
 
حطد

المفرطة وال از المسديل للدم   لتنتهي الم اججات ب  اة أحد المعتةميك على خلفية 

ارة أمنية، ليحتد  االحتقاك وال حددد  بالججة... ليجد هيا االحتجاج  صدددمه من قبل سدددي 

ت ت باتفاا لقي رضددداء جج ي خاع ج اك طر قا إلى الحلحلة ب سددداطة اتحاد المددد ل واة

ه بعدد صددددددددددددع د حريددات  43."0202
 
ولكن المفدارقدة السدددددددددددد سددددددددددددي ل جيددة الا تدة لاةتبداة أةدد

ة بعد سددددددددددددنة  وغي سددددددددددددنة حراا ال ام ر ارتفع عدد المجاجر ن   0202االحتجاج وخاصدددددددددددد 

ت نسددددديا وت نسدددددية إلى السددددد احل  112الت نسدددددييك غير النظاميك،  بعد أك وصدددددل ح الي  

، ارتفع 0201مجاجرا ت نسددددددددددديا وت نسدددددددددددية خاع سدددددددددددنة  802، و0201طالية في سدددددددددددنة االي

في سدددددددددددديدداا   عبر المت سددددددددددددط 0202مجداجرا ت نسدددددددددددديدا وت نسدددددددددددديددة خاع  1010إلى ‘العددد 

مجاجرا ت نسديا وت نسددية خاع  1221تةداعدت  يه حريات االحتجاج لتةدل أيحددا إلى  

لينخفض في سددددددددددددندددة  ،  44"0208 د سددددددددددددمبر 02إلى  0208الفجرة الممتدددة بيك غرة جددداةفي 

وبدالتدالي كمددا  45محداولددة 1101وصددددددددددددل ا إلى ايطداليدا ولكن أحبطدت ح الي  0111إلى  0202

ةاحظ بأك  الظاهرة لا تنقطع، ولكن  ا تتقلص من  جرة زمنية إلى أخر ، وتةبل م جات 

، حيددذ 0228كبر  بعدد يددل  ضدددددددددددد ط احتجدداجي منددي اةتفداضدددددددددددددة القر  المنجميددة سددددددددددددنددة 

لندددا م جدددة  عددداليدددة عبر الحددددود البريدددة الت نسدددددددددددديدددة الليأليدددة، وا السدددددددددددد احدددل الليأليدددة سددددددددددددج 

ل م جة عالية أخر  بعد و رة  ل م جة عالية 0220جاةفي  01اإليطالية، لنسدج  ، لنسج 

ة حينما ترتطم ذخير حينما تةدداعدت وتيرة االحتجاج، وبالتالي  0202أخر  خاع سددنة 

ل بسنننننننياق التشننننننن يأو ح حلة األزمة الحراك  بتجريم، إما واإلحباطاالحتجاج باليأس 

 وتن داد منوجننننننات النهنجنرة غير النظنننننناميننننننة،
ّ
أو ي داد التفكير في المشننننننننننننروع  النهنش، إال

اإلحبنننننناط ،  فكرة فننننننالنخنيط الرابط بين االحتجنننننناج والهجرة هو اإلحبنننننناط النهنجنري 

مسدددددددددددت حاة من أطر ةظر ة ومعر ية.  اإلطار األوع ،(Frustration relative)النسننننننننننن ي

ا اإلطددددددار النظري ال دددددداني ه  إطددددددار لإلحبددددداع النسدددددددددددد كي مو بعددددددد وطبيعددددددة ةفسدددددددددددديددددددة، أمدددددد 

الدددديمقراطيدددة ال ا فدددة التي تمددددددددددددر   للتفددداوتدددات الطبقيدددة،وأخيرا أعطدددت ةظر دددات الفعدددل 

الجمدا ي والحريدات االجتمداعيدة وظيفدة مرك  دة لفكرة اإلحبداع النسددددددددددددكي، والقدا مة على 

                                                             
"، المنتد  الت نس ي للحق ا 4019و 4016االحتجاجات االجتماعية بتونس، السحباني )عبد الستار(، مع مجم عة  ر ي عمل، "  43

 .080،081، 012، 001، ص، 0202االقتةادية واالجتماعية، المرصد االجتما ي الت نس ي، 
ديسمبر  10إلى  4010جانفي  01" أرقام وإحصائيات قسم الهجرة بالمنتدى من المنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية،  44

 "... مرجع سابي.4010
 .0202د سمبر  01المنتد  الت نس ي للحق ا االقتةادية واالجتماعية، قسا الهجرة، ةدوة صحفية بنزع الماجستيك بت نس في  45
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ع: الت ترات الجي ليدددة  ملدددك  ،(des tensions structurelles)مح ر ن ر  سددددددددددددييك، األو 

عندما يلجزن الفرد بحلمه لتحقيي ةجاحه الشددددددددددخىددددددددددد ي، لكنه غير مت اف  اجتماعيا، أي 

هنداا من يملدك حظ ظدا أو ر منده ةظرا  للتفداوت االجتمدا ي، ممدا  سددددددددددددألد  لده حدالة من 

ة في سدددددددددددديدداا األزمددة  ر االجتمددا ي وخدداصددددددددددددد  اإلحبدداع النسددددددددددددكي، أمددا املح ر ال دداني  ج  الت ي 

قتةادية التي تفتل الت تر بيك الطم حات ودرجات الرضا،  يحدث اإلحباع النسكي اال

. لنستخلص استنتاجا 46عندما تت سع الفج ة بيك الطم حات وما مد   رص تحقيقجا

ر ببراد  مددات وةظر ددات اقتةددددددددددددداديددة أو  مفددادة أك  حركددة الهجرة غير النظدداميددة ال تفسدددددددددددد 

ر الهجرة ربطا بحريات االحتجاج،  في وقا ية أو سددددددددياسددددددددية  قط، بل يمكننا أك  ة فسدددددددد 

ي هيا اإلحباع أد اا الهجرة غير 
 
صددددددع د دينامية االحتجاج التي ترتطا باإلحباع،   ي

مية، االجتماعي والهجرة غير النظا وبالتالي العالقة السننننننننننببية بين االحتجاجالنظامية 

، اطإلحبنننوالتي ترتطم بنننافبعننند ضنننننننننننن ط االحتجننناجنننات التي لم تجننند القبول التنموي 

نانوا بنننأعننداد غفيرة أو قليلننة   ي وفأدائمننا مننا ننتظر  وصننننننننننننول المهننناجرين أو إحبننناطهم كن

سننياق زم ي وجيز أو طويل، ويعود هذا حسننب السننياق األم ي، ولكن ما نتفه عليه هو 

 الضننن ط االحتجاالي المرتطم باإلحباط يؤسنننس السنننتعداد ال
ّ
ي شننننباب لالنخراط فأن

ر إذا كننانننت ة بننالقول المشننننننننننننروع الهجري، لتجنندر اإلشنننننننننننننار  الهجرة غير النظنناميننة تفسننننننننننننّ

بالعوامل االقتصنننادية واالجتماعية والسننننياسننننية واألمنية والنفسننننية وبدور الحلقات 

   أخرى  عوامننلوبوالشننننننننننننبكننات االجتمنناعيننة وبعوامننل الطرد والجننذب 
ّ
ثقننافيننة إلخ، فننإن

ر ينحلننل من خاللننه المشننننننننننننهننند الهجري غ تفسننننننننننننيري برادي م  هو  االحتجنناج االجتمننناعي

 النظامي.

  

                                                             
46Dubet (François), « Frustration relative et individualisation des inégalités », « Revue De 
L’OFCE » N 150, Pages 11, 26, 2017. 
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IV.

يؤسننننننننننننس " آصننننننننننننف بنايات" لفرضننننننننننننية نظرية جديدة في دراسننننننننننننة الحياة اليومية "

للمجتمعنات وتفاعالت هذه الحياة مع عالم السننننننننننننياسننننننننننننية بما فيه من تعقيدات 

ع عنننالم املجتمع والثقنننافننننة بمنننا فينننه من تنننناقضنننننننننننننننات نظنننامينننة وأدوات قمعينننة وم

وتحّوالت. فهو يرك  على الحياة اليومية لألفراد العادين وهي صننننننننور النضننننننننال من 

أجننل العيش ومن أجننل التكّيف مع معطيننات البي ننة الحضننننننننننننرينننة المعقنندة، ومع 

صننننننور االسننننننتبداد السننننننياسنننننن ي والهيمنة االجتماعية والثقافية مسننننننتخدما مفهوم 

هنا، non mouvementالالحركنة 
ّ
لكي يجمع خيوط صننننننننننننور النضننننننننننننال وتنوعناتنه كل

ولكي يقدمها في صنننننننننننياغة علمية رصنننننننننننينة. فيشنننننننننننير مفهوم الالحركة إلى كل صنننننننننننور 

النضنننننننال اليومي التي تتم بشنننننننكل فردي، ولكنها تحول إلى سنننننننلوك جم ي، ويجمع 

 بينهمنا جميعنا أّنهنا تتجه إلى اسننننننننننننمهالك كل ما هو عام، والحضننننننننننننور الفيزيقي الذي

ور من النضنننننننال أشنننننننكاال يخلق صنننننننراعا بين األفراد وبين الدولة، وتأخذ هذه الصننننننن

من صننننننننور احتالل الشنننننننننوارع الجانبية واألرصنننننننننفة والميادين من قبل عديدة تبدأ 

البنناعننة الجننائلين، وانمهنناء بصننننننننننننور ن ال المرأة من أجننل الحصننننننننننننول على حقوقهننا 

   47افية الكاملة."كاملة، مرورا بسلوكيات الشباب التي تتحّدى األطر الثق
ّ
كما أن

ننننات االجتمننننناعينننننة،  ننننات اجتمننننناعينننننة تختلف عن الحركن فهي تمينننننل إلى أن "الالحركن

تتوجنه بننالفعنل وليس بناألينندلوجينة، وهي تكون هنادئننة بشننننننننننننكنل كبير، وتبتعند عن 
                                                             

ترجمة أحمد زايد، المركز القومي  " الحياة السياسية، كيف يغيّر بسطاء الناس الشرق األوسط" بايات )آصف(، 

 47للترجمة، القاهرة، 2014، ص،ص 9_10 
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ست مطال   ردية ول هنا ت  ك  االةتمار الح ضايي مادامت المطال  التي تظجر 

ة، كما ةجد أك  الفاعليك في الاحريات يمارسدددد ك مطال  معبرة عن جماعات مجرابط

على ةح  مباشدددر ما يطلب ةه أو يدع ةه بةددددرف النظر عن صدددد ر العقا  التي تق ن 

ل دا الح  مدة، ومن وا  دإك  مدا تق ن بده الاحريدات ل س سدددددددددددديداسددددددددددددة لاعجراض ولكن ا 

 سدددياسدددة ممارسدددة للت ير عبر أ عاع مباشدددرة ومتن عة، كيلك تت  ك الاحريات من

ممددارسدددددددددددددات تختلط بددالممددارسدددددددددددددات العدداديددة للحيدداة الي ميددة، ومن هنددا  ددإك  الفقراء 

الدددديين يألن ك مسدددددددددددددددداكن و حةددددددددددددل ك على ميدددداة جددددار ددددة وخط ع تلف ك، أو الدددديين 

والمهنناجرين على المسننننننننننننتوى يفرشدددددددددددد ك بحدددددددددددددايعجا في شدددددددددددد ار  المدددينددة الجدداةأليددة 

ن ا  رص تمك والنسدددددددداء الايي يبح ك عن العالمي الذين يبحثون عن حياة جديدة

من اليها  إلى الجامعة وممارسدددة الر اضدددة، والعمل العان، وممارسدددة األعماع التي 

يمدارسددددددددددددجدا الرجداع واختيدار شددددددددددددريداء لحيددات ن، والمددددددددددددبدا  الديين يرتددوك مدا يرغب ك 

الظج ر بده و سددددددددددددمع ك مدا ير دددوةده و تسددددددددددددكع ك في األمدداكن التي يحب ن دا. يدل  هكالء 

وبالتالي  إك  هية الممارسددددددددات ال تنج  من يات، ما نسددددددددميه  بالاحر   مدددددددد ل ك تحت

على الجام ، ولكن ا ممارسدددددات شدددددايعة   خاع جماعات صددددد يرة من النا   عمل ك 

للحياة الي مية  ينج ها ماييك من الألمر ياة ا هنا و هناا، وبعبارة أخر   إك  ق ة 

دددات ال تكمن في وحددددددة الفددددداعليك، التي يمكن أك ت ددددددد بددددداالةقطدددددا  أ ن و عددددددالاحريد

اليقيك أو الحدددددددددددد ط من جداةد  األطراف المعادية،  ق ة الاحريات تعتمد على ق ة 

على معددددايير وق اعدددددد  األعددددداد الكبيرة، أي أن ددددا تعتمدددددد على مددددا ينتال عن ددددا من تددددأوير

 48السددل ا السددا دة في املجتمع أل راد  عمل ك ال دد يء ةفسدده بمدد ل دا ا ومسددتمر".

 ك قةد ت يير واقعجا الم را  ك والمجمم  روم الاحريات غي أ عاع يق ن ل ا املح

قوم بها ي وحركة فعلهي الهجرة غير النظامية  في الفقر والجمددددداشدددددة، وبالتالي  إك  

على  سنننوسنننيولوجيا بالالحركة اجتماعية،  ايمكن تسنننميمه ون الم ّيبون المهّمشنن

 أك  المجداجر ن غير النظددامييك 
 
الرغا من السدددددددددددديدداسددددددددددددات الهجر دة وغلي الحددود، إال

 ، ات كبيرة عبر الج   والبحر والبر  ك وها بيلك ينتمدددددددددروك و تسدددددددددع  "يتد ق ك بكمي 

و نم  أعدادها في الك ير من مدك شددددددماع العالا، وها  سددددددتقروك و جدوك أعماال 

و حةدددددل ك على مسددددداكن و   ة ك أسدددددرا و ناضدددددل ك من أجل الحةددددد ع على حماية 

ة و تجمع ك في الكنددد ايس والمسددددددددددددددداجددددد، شددددددددددددرعيدددة، وها يقيم ك مجتمعدددات محليددد 

عدات وقدا يدة، وها ينتمددددددددددددروك  ة على ةح   و كسددددددددددددسدددددددددددد ك تجم  في الفحدددددددددددداءات العدام 

 و ككددددددوك ححددددددددددددروها الفيزيقي  بددددداالطمذنددددداكملح ظ. و ما مدددددا شددددددددددددعروا 
 
واألمن إال

واالجتمدا ي وال قدافي في املجتمعددات التي تسددددددددددددتحدددددددددددديفجا.  ددالنحددددددددددددداالت التي يق ن ل ددا 
                                                             

 48ك.ن، ص 11،11
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ين يخ ضدددددددددددد ك تجربدددة الهجرة الددددوليدددة ال هكالء المجددداجروك الفقراء، أو هكالء الدددي

ف، مدان بقاء األ راد ال  تمددددد ل حركة اجتماعية واعية، كما أن  ا ال تمددددد ل   لية تكي 

ما على حسددددا  جماعات وطبقات أخر ، كما أك  هية 
 
يتا على حسددددا  أةفسددددجا و ة

د األ عاع الألسدددددددددديطة للمقاومة الي مية،  الممارسددددددددددات تعد ممارسددددددددددات أكبر من مجر 

ثّمة  ومنتنخرع في أشدددددددددد اع من التعدي المسددددددددددتمر والخفي لتدعيا مطالب ا،  ألن  ا

د نوعا من الالحركة التي يقوم بها الفقراء من البشننننننننننننر  ليلك  إك  " 49فإّنها تجسننننننننننننّ

ر ض لمنددداخ اجتمدددا ي واقتةددددددددددددددادي حركدددة  غي  هجرة الت نسددددددددددددييك غير النظدددامييك

عاع ة،  هي صدد ر وأ اجتماعي تسددم  بالاحركة يكالت نسدديوسديا دد ي لا يحقي  ماع 

ع إلى   ةحظ  جم ي، بدددداح يك عن  سددددددددددددل اي ميددددة تتا بمدددددددددددد ددددل  ردي، ولكن  ددددا تتح  

اجتماعية غابت في م طن النمأة، ليع م ا مرحلة الةرا  والنحاع الي مي لتلبية 

حاجيات ا االجتماعية بم اطن االسدددددتقباع، وبالتالي  إك  اةخراع المدددددبا  في حركة 

ت نس ولكن  ا ارتطمت باليأ  واإلحباع، ولا تحقي احتجداجيدة تندادي بدالمدددددددددددد ل في 

روا عن عدن م ا قت ا و عطاء المددددددرعية السددددددياسددددددية  روا أك  عب  لجا اةتظارات ا، خي 

م طن ا إلى م اطن أخر ، بدددداح يك عن  م ددددادرةوالح  ميددددة للح  مددددات عن طر ي 

 الهجرةاالعجراف االجتمدددا ي واالقتةددددددددددددددادي وحت  الرم ي، 
ّ
 لنننذلنننك يمكن القول أن

ة التي غير النظامية هي حركة احتجاجية 
ّ

رافضنننننة للوضنننننعية االقتصنننننادية الهشننننن

وانطلقت من محاوالت ، نصننننفها سننننوسننننيولوجيا بالالحركة اجتماعيةيعيشننننونها 

فردينة في تونس خالل التسننننننننننننعينيات إلى أن تحولت إلى سننننننننننننلوك جم ي احتجاالي 

خيارات البقاء تحت حامال في طياته ال ضننننننننننب من مسننننننننننار الحكم وعدم الرضننننننننننا و 

 .حاجياتهم االجتماعية حكومية لم تلب

  

                                                             
 44ن.م، ص  49
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V.

 ع   املجددداع البحري في ت نس مندددي سددددددددددددن ات على حدددالدددة من الت م   وعددددن التعددداطي 

الح  مي بمدددددددددددد دل  جددي  لجديا القطدا ، حيدذ تا  ضددددددددددددر  ال روة البحر دة من خاع جعددل 

ث البحر م ا لنفايات الةددناعات االسددتخراجية، م لما وقع في خليال قابس، حينما ل   ةددب 

املجمع الكيميايي بحر قابس، أو ال اروة البيئية التي تسبألت    ا شركة طينة للخدمات 

ة بج  رة قرق البجرولية بةدددفاقس، التي سددداهمت في ضددددر  ال روة السدددمكية،  نة،وخاصدددد 

ارة من ت طيدددة  في منحدددة دعا املحروقددددات   اجتمددداعيدددة والجر يععلى غرار مطدددالددد  البحددد 

وت سددددددددددددير اإلجراءات المتعلقدددددة بددددداألداء على القيمدددددة المحدددددددددددددددددا دددددة بخةدددددددددددد ص تججيزات 

ومسددددددتل مات الةدددددديد البحري، وت يذة الم اني م ل ميناء البقالطة من والية المنسددددددتير،  

ارة بمنزع عبدددددد الرحمددددداك من واليددددددة بنزرت في  كمدددددا دخدددددل مجم عدددددة من صدددددددددددد ددددددار البحددددد 

" ات البحريننننننةيننننننلمربي القوقعتدجدددددداجددددددات عدلدى خدلدفديددددددة منل الم  ددددددد من الرخص " احد

المنتةددددددددددددبيك بدالبحيرة، مطدالبيك بدإزالدة هدية الق قعيدات، ألن  ا تق ن بإلقاء عل  تحت ي 

على م اد كيميا ية في البحر بم ل عم ايي وه  ما يكدي إلى اةدوار األسماا والنباتات 

 جدية اإلشدددددددددددد داليددات، وهديا الت م   بقطدا  الةدددددددددددديددد  البحر دة وبدالتدالي تخلي أزمددة بيئيدة.

البحري، والتي مكرةددداهددددا على سددددددددددددأليددددل الم ددداع ول س الحةددددددددددددر، سددددددددددددددداها في خلي حركددددة 

ل في  
 
ز بخة صية وتمكيلة اقتةادية تتم  اجتماعية بيئية بالمناطي البحر ة التي تتمي 

ارة  بخط رة إةتدداج القيمدددة المحددددددددددددددا دددة من خاع ال روة البحر دددة، ليددددرا و مددددددددددددعر البحددد 

وضدعجا ود اعجا عن حقجا في الحياة ومةددر رزقجا، كما أك  احتجاججا ، لا يقتةر 

ث   ددد ال روة السددددددددددددمكيدة، و ةما   قط على الدد دا  عن مةدددددددددددددر رزقجا بداعتبدار أك  التل  

أيحددددددددددددا ياك بدا ع المددددددددددددع ر الق ي لسدددددددددددد اك المناطي البحر ة المتحددددددددددددررة من ال  ارث 

يل الم اع  الدا ع األي ل جي ياك محف ا  لةددددددددددددع د البيئية م ل قابس وقرقنة على سددددددددددددأل

حركدددة اجتمددداعيدددة بيئيدددة، ولكن من المكسددددددددددددف حقدددا أك  هددديا القطدددا  لا يجدددد التعدددامدددل 
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ي معددده، حيدددذ مدددارسددددددددددددددت عل  ا الح  مددات المتعدداقبدددة مظددداهر الت م    الح  مي الجدددد 

وعدددددن حلحلددددة األزمددددة بددددإسددددددددددددجراتيجيددددة تنم  ددددة، بددددل مهبددددت إلى الجرو  من المسددددددددددددكوليددددة 

ارة وتجراجع معجا حددالت ا وا القتةدددددددددددددار على وع د ح  ميددة لا تتحقي. ليجراجع دور البحدد 

االقتةدادية واالجتماعية، وتةدبل العديد من الم اطئ خالية من نماطجا االقتةادي 

ارة لعملية الةدددددددددددديد، وأمان هيا الفراغ في العديد من المدددددددددددد اطئ  المتم دل في خروج البحد 

ضدده البحر ة الت نسددية، اسددتطاعت بعض  ل هيا الفراغ وتع  
 
شددب ات التهجير أك  تسددت 

من نمداطه االقتةددادي إلى نمدداع ت ر   الألمدر، وال صدد ع ل ا إلى السدد احل اإليطالية 

 أو غرقجا في البحر المت سط.

ارة من قبدددل الح  مدددات المتعددداقبدددة،  ن، يمكنندددا الق ع أك  ت م   البحددد  بنددداء على مدددا تقدددد 

ة، وضددددددددددددر  ال روة البحر ددة من خاع ال ددا روددة البيئيدددة، وعدددن حلحلددة هددية األزمددة بجددديددد 

ارة، وعدن استئنا جا لنماطجا  سداها في حالة من االةكسدار والجراجع االقتةادي للبح 

البحري كما ياك عليه في السددابي، لتسددت ل شددب ات التهجير هيا الفراغ، وتسددتقط  به 

ارة و قةددددددددددددائ ا يدداك عداما من بيك الع امدل  ي أد ددالمجداجر ن.  ت م   البحدد 
 
اا التي ت دي

 الهجرة غير النظامية.
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VI.

لئن اختلف العنديند من الباحثين والفاعلين في تفسننننننننننننير ظاهرة الهجرة غير النظامية، 

ة من عمليات التأثير والتأثر خاصّ  بعوامل اقتصنادية أو سنياسنية أو نفسنية أو ثقافية

في سننننياق توسننننعت فيه هذه الظاهرة، وعند عودة الجاليات التي نجحت في المهجر، 

الذكور فقط، ومن مسننننننننننتوى تعليمي محدود ومن و ولم تعد مقتصننننننننننرة على الشننننننننننباب 

ة التي تقع على السننننننننواحل  ف ات مسنننننننحوقة وشننننننننعبية، ومن مناطق حضنننننننرية وخاصننننننننّ

الكهول والنسننننننناء والقاصننننننننرين والعائالت، وأ ننننننننحاب  البحرية، بل أصنننننننبحت تشننننننننمل

ية القرى الريفبعي الشننننننننننننهنائند العليا، وانخرطت فيها حتى املجموعات السننننننننننننكانية ب

والمناطق الداخلية، وأمام هذا التوسننننننننننع وهذه األدفاق تظل العوامل االقتصننننننننننادية 

ت أد
ّ
ان حرمفاق الهجرة، فال بن والوالسنننننننننياسنننننننننية واألمنية من أبرز العوامل التي غذ

في وقت تربح فيه شننننركة  4000عاشننننته القرى المنجمية زمن انتفاضننننمهم سنننننة  الذي

ة  ، عرفت أسننننننننننننعار منتوجات 4001فبنالمقنارنة  مع سنننننننننننننة "الفسننننننننننننفناط عنائندات هنامنّ

. وعرفت %29نسننننننننبة  4009. وفي سنننننننننة %11الفسننننننننفاط ومشننننننننتقاته ارتفاعا بنسننننننننبة 

 أسنننننعار الثالثية األولى إل 4009أسنننننعار هذه المواد ارتفاعا مذهال منذ أكتوبر 
ّ
ى حّد أن

( وإذا 4009مقارنة بنفس الثالثية من السننة السابقة ) %141تجاوز  4000من سننة 

 أسنننننننننننعار شنننننننننننر ماي  4001ما قورنت بمعّدل سننننننننننننة 
ّ
هي ثالث مرات ونصنننننننننننف  4000فإن

اف ال روات وهدر المال اسننتنز  الذي يتزامن معفهذا اإلقصنناء  "50( أك ر أهمية.0،11)

                                                             
 62، ص 2012، الدار التونسية للكتاب، ("2008ضة الحوض المنجمي بقفصة )" انتفاطبابي )حفيّظ(،50
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من المددددددددددددبا  المنجمي والت نسدددددددددددد ي ينخرع في م جة هجر ة عالية غي األولى  العان جعل

من حيذ عدد الت نسييك عبر الحدود الت نسية الليألية ومن ومة ةح  الس احل الليألية 

ة لا تناصر اإليطالية
 

، وبالتالي  إك  هية الم جة تع د ألسبا  اقتةادية وسياسية هم

ة تددأتي بعددد ال  رة الحق ا االقتةددددددددددددداديددة واالجتمدداعيددة، أمددا ا لم جددة ال دداةيددة واألكبر حددد 

مباشدرة، يمكن تفسديرها بحالة االضدطرا  السديا د ي واألم ي اليي شجدته الباد في تلك 

الفجرة من ةدداحيددة وعدددن وج د ت يير حقيقي في من اع الحكا بعددد ال  رة مبدداشددددددددددددرة على 

في هددديا  سننننننننننننمير أمينالرغا من اإلطددداحدددة بحكا اسددددددددددددتبددددادي من ةددداحيدددة أخر ، ليق ع 

اد بالمنارفي ةدوة  كر ة تا  تأويي ا الةدددددد 
ّ

تنظيا من ب بالمركب الجام ي فرحات حشنننن

 : " ،0201 يفري  02المنتددددد  الت نسدددددددددددد ي للحق ا االقتةدددددددددددددددداديددددة واالجتمدددداعيددددة في 
ّ
إن

 تفكير الشننننننننننننعوبطريقنننة الثورات العربيننننة لم ت ّير من نمط الحكم، فقط غّيرت من 

ال ""، وطرق النضنال ، حيذ 0201و 0200ت هجرة الت نسييك بيك سن ات لتستقر معد 

ت تجراوح بيك 
 
شددددددددددددخص سددددددددددددن  دددا، و ع د هدديا الجراجع ألسددددددددددددبددا  أمنيدددة  0222و 0222ظلدد

ومراقبة الحدود ول ست تنم  ة، ولكن أرقان المجاجر ن عادت لتسجل ارتفاعا ملح ظا 

 0028شددددددددددددخةدددددددددددددا وتا  القبض على ح الي  1010،  قددد هدداجر ح الي 0202خاع سددددددددددددنددة 

 1221ةددددددددددددا، وكيلك في السددددددددددددنة التي تلت ا  قد وصددددددددددددل إلى الحدود اإليطالية ح الي شددددددددددددخ

ل وصددد ع ح الي شدددخةدددا،  2011ت نسددديا وت نسدددية وتا إلقاء القبض على   0111ولنسدددج 

وقد ت امنت هية األرقان مع معطى جديد في ، 0202ت نسددددديا وصدددددل ا إلى إيطاليا في سدددددنة 

األزمة االقتةددددددددادية التي تعر جا الباد السدددددددداحة الت نسددددددددية، إم شددددددددجدت الفجرة اشددددددددتداد 

بيك  %01.1واستقرت نسبة البطالة عند مست    %2.0 نسبة التضخا ارتفعت لتبلغ 

، مع تتدالي الخطط الح  مية لتجميد االةتدابات في القطا  العان 0208و 0202سددددددددددددنتي 

 رو يدينار الت نسدددددددد ي ليبلغ ولذ قيمة الوتراجع االسددددددددت مار الخاص إضددددددددا ة إلى تقجقر ال

، كما أك  السددددددددددياسددددددددددات الهجر ة املحلية والدولية جعلت 51ية"م اد االسددددددددددت اكالوارتفا  

ت نس من قنطرة عب ر إلى وججة لجا كما سدداهمت في بعذ شددب ات وطرا عب ر جديدة. 

ت أد اا الهجرة غير النظامية 
 
وبالتالي  املحاور السدددددددياسدددددددية واألمنية واالقتةدددددددادية غي

 الجا.وال يمكن تجاهلجا أو إغف

لى غرار عدد ال اصليك،  إك  العمليات املحبطة ج ء مجا لقراءة تط ر وتح الت أيحا ع

لتعليدددل  كرة ارتفدددا  م جددات الهجرة،  الممددددددددددددجددد الهجري، وجددد  أخدديها بعيك االعتبددار

 دددددالم جدددددات الهجر دددددة ال تقدددددا  بعددددددد ال اصددددددددددددليك أو المفق دين  قط،  دددددالددددديين وقع 

فةددل، الليلك ختان هيا في التد قات الهجر ة. اعجراضدجا ها أيحددا حارقيك منخرطيك 

                                                             
 عثمان )أسامة(، " الشباب والهجرة غير النظامية..." مرجع سابق 51
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إلى  0200مني سنة  اليين وقع اعجراضدجاةحدع للقارج جدوال محدم ةه عدد الت نسدييك 

ة خاع هية السن ات.  ،0202   حيذ ازدادت األزمة االقتةادية والسياسية واألمنية حد 

 

 الذين وقع اعتراضهم في تونس

 السنة العدد

7595 0200 

1230 0200 

 1120 0200 

1191 0201 

1881 0201 

1035 0201 

3178 0202 

7146 0208 

4177 0202 
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VII.

 4017حسب األشهر  إحباطهاتوزيع عمليات االجتياز التي تم 

 الشهر النسبة الم وية

 جاةفي 2.9%

  يفري  1.4%

 مار  7.3%

 أ ر ل 4%

 ماي 6.9%

 ج اك 8.4%

 ج  لية 16.11%

 أوت 10.2%

 سألتمبر 14.28%

 أكت بر 17.21%

 ة  مبر 8%

 د سمبر 3.2%
 

ع عل  ا  إما ياةت ع امل المناخ    ر   الت شددددب اتمن أها الع امل التي تسدددتخدمجا وتع  

نا ك ليحيذ يتب   لجدوع األعاةنسدددددددتمدددددددف هيا من خاع األخي القرار بخروج الق ار ، و 

من أك ر األشددجر التي تا     ا إحباع عمليات الهجرة خاع  ةددل الةدديف شددجر ج  لية 

 ، لكن شددددجر أكت بر ياك المددددجر األك ر إلحباع املجتاز ن خاع0202ومني شددددجر جاةفي 

الر اسدددددية ال اةية، كما أك  و ، وهيا المدددددجر ه  شدددددجر االةتخابات التمدددددر عية 0202 سدددددنة

ل ح الي  سددددددددددددألتمبر  د  %01.08سددددددددددددجدد  اك ملددك المددددددددددددجر أيحدددددددددددددا منعرجدددا عمليددة إحبدداع، ويد

ما يلفت النظر في الممددددددددددددجد الهجري خاع سددددددددددددنة لاةتخابات الر اسددددددددددددية األولى، وبالتالي 

ة،  جا لا  سدددددت ل ا  0202 اا وال سددددطاء والمددددب ات  لسددددفت ا الخاصدددد  بت نس، أك  للحر 

ارة أو األزمة األمنية  قط لخروج ق ار  الم ت، بل است ل    اع امل المناخ أو أزمة البح 

ك  داةيدة والتمددددددددددددر عيدة(، وملددالولى و األ ر داسدددددددددددديدة الالحددث االةتخدابي في مراحلده ال اث، ) 

فددت جج دهددا ل حينمددا اهتمددت أغلدد  السددددددددددددلطددات األمنيددة والعسددددددددددددكر ددة
 
 تددأميكبددل ةقددل ك 
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أو التجميع أو الفرز، عاوة على اهتمان أغل  ال ددددددددددددحفييك  االقجرا االةتخابات بمراك  

 نمطاء والفاعليك بالساحة السياسية االةتخابية الت نسيةواإلعامييك والسياسييك وال

ة ل ا، ليةددبل  خاع تلك الفجرة، لجرسدا المدب ات خططا واسددجراتيجيات و لسدفة خاصد 

لدديلددك يمكن . منعرج االةتخددابددات مسددددددددددددداهمددا في تجدددد الم جددات الهجر ددة غير النظدداميددة

رنسية جراتيجية الفللمدرسدة اإلسد الق ع أك  شدب ات التهجير غي شدب ات منظمة، وو قا

يمكن الق ع أن  ا تخحدع لتسدير وتنظيا عقاني محكا يحسدن حسدن التدبير والتسيير، 

 ن  ااألمنية وتحددعجا بعيك االعتبار، لكو  الع امل المناخية هي ل سددت عمدد ا ية، بل تقرأ 

ترسددددددا إسددددددجراتيجيات ا و قا ل حداث السددددددياسددددددية بالباد،  المنعرجات التي تأخي  أيحددددددا

بتأميك أم ي كبير تسددددددددت لجا شددددددددب ات التهجير وترسددددددددا من إعاميا كبيرا  وتحظى  اهتماما

ة لنجاح وصدددد ع العديد من المجاجر ن وملك يي تحةددددل  لى عخالجا سدددياسددددات ا الخاصددد 

أم اع باهظة من ةاحية  وتحا ظ على اسددددتمرار ت ا يي تتمكن من م  د االسددددتقطا  من 

 ةاحية أخر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 خاتمة استنتاجية
ة 

 
سدددددد سددددددي ل جيا ال يمكن وضددددددع يل  حريات وتد قات الهجرة غير النظامية ضددددددمن سددددددل

واحدددة،  في سددددددددددددبعينيددات القرك المددا دددددددددددد ي عدداشددددددددددددددت ت نس على واقع م جددة من هجرة 

ك  ة، وهية الم جة لجا واقع سد سدي ل جي وسديا  ي معي  الت نسدييك إلى ليأليا بطر قة سدر  

ةةدد   من  ياك للت نسددييكفي تلك السددن ات مما اد الليكي إور االةتعا  النفطي لاقتةدد

اليددد العدداملددة التي تسددددددددددددتقبلجددا ليأليددا. ولكن يمكن الق ع أك  حركددة الهجرة غير النظدداميددة 

هيا  في وياك المنخرط ك ةح  مدك المدددددددماع وتحديدا إيطاليا اةطي مني التسدددددددعينيات، 

ة ومسددددددددح قة ومن أحياء الممددددددددرو  خاع العقدين األوليك ينحدروك من 
 

أواسددددددددط همدددددددد

شددددددددددعبية وححدددددددددددر ة، وياك أغلب ا من اليي ر، ومن مسدددددددددددت   تعليمي محدود، كما ياةت 

العا لة را حدددددة لجيا الممدددددرو . كما ياةت أغل  المسدددددالك الهجر ة بطر قة غير ةظامية 

ر مامل  عبر السدددددددددددد احدددل الت نسدددددددددددديدددة اإليطددداليدددة أو السدددددددددددد احدددل الليأليدددة اإليطددداليدددة. لتت ي 

ة بعد و   0228مني اةتفاضة القر  المنجمية سنة  ر غير النظامي الت نس يالمجاج خاص 

ليتا جندرة الهجرة وت سددديعجا أك ر ما يمكن على يل  الفذات من القاصدددر ن  0200سدددنة 

كيلك ت سددددددددددددعت الخارطة على العديد من  والكج ع وحت  الهجرات الجمداعيدة العدا ليدة،

لة مم لة لجيا الممددددرو  الهجري بالماع كما أصددددبحت العا  الطبقات بةددددفات متفاوتة،

والمعل مات، كيلك تن عت طرا العب ر وت سدددددددعت المدددددددب ات املحلية للتهجير ولا تعد 

كمدا أصددددددددددددبل أصددددددددددددحا  المددددددددددددجا د العليا  تمددددددددددددمدل المنداطي البحر دة والححددددددددددددر دة  قط،

ل ا سدالمعطليك عن العمل منخرطيك في الممدرو  الهجري غير النظامي، وبالتالي من ال

 الفردي ةح  السل ا الجم ي. 

ة  ومن هنا يمكن الق ع بأك  الع امل المكورة الةخراع المددبا  في ممددرو  الهجرة السددر  

، وما  سددددم    " الربيع العربي" 0200جاةفي  01ل سددددت له صددددلة مباشددددرة ب اقع أحداث 

، الت ر  ساهمت في ارتفا  األعداد وت سع شب ات  0200بل أك  األزمة األمنية بعد سنة 

ة االقتةدددددددددادية من ا والمتم لة  في همددددددددداشدددددددددت ا وعدن تحقيقجا  الع امل الطاردة وخاصددددددددد 

ة والمسدددح قة ه  مسدددار  ع د إلى ما قبل سدددنة 
 

، لت اصدددل 0200لحاجيات الفذات الجمدد

 متجددالقديم الوبالتالي  الح  مات المتعاقبة بعد ال  رة في ةفس المسددددددددددار من الحكا

زت بتحقيي النم  " ليجد المن اع التنم ي  في ت نس ةفسه بيك حالتيك: الحالة األولى تمي 

ف، إم ال تتحقي التنمية بمجرد حة ع تط ر 
 
ر عنه بتنمية التخل دوك التنمية أو ما  عب 
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ة وومدار التنميدة من طرف  اقتةددددددددددددادي واجتمدا ي ألك  ملدك ارتبط بداحت دار ال روة ال طنيد 

ة محظ ظة وتفقير  الر ف وتكديل الطبقات ال سدددددددددددطى وبك  األحياء المدددددددددددعبية في أقلي 

ة... والحالة ال اةية غي حالة التنمية بدوك ةم  من  المدك الكبر  واةتمددددددددار الججل واألمي 

ة التي  ة العالمي  خاع وج د من اع تنمية تابع ومرتبط بما تفرضدددددددده المكسددددددددسددددددددات المالي 

ف في
 
ة تفجرض تحألس بلددددداك الجن   في  خ  التبعيددددة والتخل أك  حيك أك  تنميددددة حقيقيدددد 

ليلك   ".52يحتفظ يدل  بقددرتده على التحكا في المددددددددددددروع المادية إلعادة إةتاج مجتمعه

يمكن الق ع أك  هدديا المسدددددددددددددار الديي اتخديتدده الح  مدات المتعداقبددة إسددددددددددددجراتيجيددة لجدا ال 

لع امل لتظل اير، إعادة إنتاج الفقر والتفقيحقي تنمية عادلة و ةما  سدددددددداها  قط في 

 لى الع امل الجامبة دوك إغفاع وتجاهل ع امل الجي .الطاردة مجيمنة ع

عاوة على هيا االسددددددتنتاج األخير وج  اإلشددددددارة بالق ع أك  السددددددياسددددددات الهجر ة التي ال 

تحجرن حي اإلنسددددددددداك في التنقل سددددددددداهمت أيحدددددددددا في ت ايد م جات الهجرة غير النظامية، 

ع ت   نس من منطقددددة عب ر للمجدددداجر ن إلى وججددددة لجا ملددددك أن  ددددا كمددددا سددددددددددددددداهمددددت في تح  

 تنم  ة م لقة جس ر التفاوض.الاعتمدت منهجية أمنية دوك 

لديلدك وةحن في ن دايدة العقدد ال دالذ من تار خ الهجرة غير النظامية بت نس، ةت قع عقدا 

را طه  يتن   ت ورابعا لن يخل ا من م جات الهجرة ومن الف اجع في البحر المت سط، 

مسدددت لة حالة اليأ  واإلحباع التي سدددادت  ذات  شدددب ات الت ر   يه   سدددع تالعب ر وت

، وبالتالي ةككد على ضددرورة مراجعة الخيارات التنم  ة التي لا تناصددر اجتماعية عديدة

ية ومراجعة حقيق الحق ا االقتةدددددددددددادية واالجتماعية والبيئية وال دددددددددددحية والتعليمية،

ت ةفس المسدددددددددارات السددددددددياسدددددددددية وجير ة للسددددددددياسددددددددات الهجر ة، 
 
 التي أوبتت  إما ما ظل

اء ملك   إك   محدوديت ا ويلفت ا االجتماعية الباهحددة ة وتتةدداعد جر   ال ضددع سدديزداد حد 

واةخراع الم  د من المدددبا  ويل  الفذات في الممدددار ع الهجر ة ديناميكية االحتجاجات 

داةددت قددد ت سددددددددددددعددت من المندداطي  غير النظدداميددة كمددا تت سددددددددددددع خددارطددة المجدداجر ن،  ددإما يد

إلى المناطي الداخلية،  إك  شدددددددددددب ات التهجير سدددددددددددتسدددددددددددت ل الحالة الححدددددددددددر ة والبحر ة 

الةددعبة التي  ع مدددجا الر ف من خاع اسدددتنزاف الم ارد الما ية لةدددالح كبار المنتجيك 

ر ن اليين تمكن  ا من الجيمنة على مسددددددددداحات شددددددددداسدددددددددعة في العديد من القر  
والمةدددددددددد 

وهيا ما يجعنا أمان اسددددددددددتنتاج  الم ارعيك المتعلقيك بح  األرض على حسددددددددددا   الر فية

مفدادة " أك  الم ار  الممددددددددددددت دل في أرضدددددددددددده لا  عد في حقيقة األمر ملك الفاعل المرك ي 

                                                             
د العان " اإلتحا " استئناف البناء الوط ي من منظور العقد االجتماعي أّي دور لإلتحاد العام التونس ي للش لع"،قس  مي )الم لدي(،  52 

("، جامعة من بة، منم رات المعجد العالي لتار خ ت نس المعاصر باالشجراا مع 0211 -0201نس ي للم ل في مسار البناء ال ط ي ) الت  

، تنسيي وجمع النة ص وتقديمجا: مرواك العجيلي، محمد   زي السعداوي، م لدي قس  مي، عبد 0208االتحاد العان الت نس ي للم ل، 

 .000، ص 011، 021املجيد بالجادي، ص، 
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ه لا يةدددددددبل سددددددد   أداة تنفيي 
 
والمتحكا الر  سددددددد ي في عملية اإلةتاج الفاني بل لنقل أة

در أك ي  ك هددددديا الم ار  مرك هدددددا أو أك ت  ك لفدددددا ددددددة مقددددداربدددددات  احيدددددة ةددددد إةتددددداجيدددددة

تلك  وبالتالي  إك  ال ظيفة الفاحية لا تعد م ججة لخدمته وتنمية م اردة إسدجراتيجيت ا

زت ا  يا ية، و ةما تجاو الراميدة بمدددددددددددد دل ر  سدددددددددددد ي لتلبيدة الحداجيدات ال اإلةتداجيدةال ظيفدة 

ع   تفكيك سددديادة المدددلية مرك  ة من  ليات  لتسدددتحيل أداة للجيمنة وبسدددط النف م و 

"  ددددأمددددان هددددية التح الت االقتةددددددددددددددداديددددة 53وتفقير الم ارعيك وتج  ع اإلنسددددددددددددددداك عم مدددا.

ت ا  العنيفة التي  ع مددددددددجا الر ف الت نسدددددددد ي والتي غي حقيقة اسددددددددتمرار ة تار خية زادة حد 

والتي لا تتا معالجت ا إلى حد  اآلك، و ك ت اصل تجاهلجا من قبل خاع السن ات األخيرة 

ا ةت قع أيحدددددددددددا أك ر اتسددددددددددداعا لخارطة المجاجر ن و ةدددددددددددبل الح   مات والسددددددددددداسدددددددددددة،  إةن 

ا ضدمن الفاعليك في الممرو  الهجري  اةا هجر   ل ع الا وبالتالي تتم المدبا  الر في خ  
 
 

ةدددددبل مجاع البحذ عن الهجرة ما ي، لو حددددداءات جديدة للمجاجر ن ولمدددددب ات الت ر  

مة؟ Logique Migratoireبعد الححري؟ والمنطي الهجري    بالقر  الر فية المجم 

                                                             
" غذاؤنا، فالحتنا، سيادتنا، تحليل للسياسات الفالحية التونسية على ضوء مفهوم السيادة العبيدي )وسيا(، الر  اني )ليلى(،  53 

 .01، 00، ص 0202مجم عة العمل من أجل السيادة ال يا ية، بدعا من مكسسة  ر ديرا ايبرت، ج اك  ال ذائية"،
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 والإحصاءمنهجية الرصد 
ورصننننننند عمليات االجتياز والواصنننننننلين إلى السنننننننواحل األوروبية تعود األرقام المعتمدة 

بننالنسننننننننننننبننة ل جننداول المرفوقننة بننالتقرير والتي لم نضننننننننننننع تحننت كننّل انطالقننا من تونس 

 جدول مصدر األرقام إلى المصادر التالية:

 الداخلية بياةات وزارة 

 بياةات وزارة الد ا  

  اإلعانتةر حات مم لي وزارتي الد ا  والداخلية ل سا ل 

 الرصد عبر ال حا ة االلكجروةية وال رقية 

 المف ضية السامية لاجذيك  إحةا يات

 المنظمة الدولية للهجرة إحةا يات

  روةتاكس إحةا يات

ن الحقيقيددة لكن ددا تقدددن قراءة ال تم ددل المعطيددات المرصدددددددددددد دة جملددة األرقددا  مالحظننة:

 ديناميكيات الهجرة غير النظامية،  للتط ر والت يير في
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