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تقديم

إن حجــم املأســاة والقصــص اإلنســانية التــي تصلنــا عــا يتعــرّض لــه املهاجــرون بطريقــة غــر نظاميــة عــر 

البحــر املتوســط وكل التقاريــر الدوليــة التــي أجمعــت ان هــذا البحــر أصبــح الطريــق األكــر خطــورة التــي 

يســتعملها املهاجــرون يف العــامل مل متنــع الشــباب التونــي مــن مواصلــة الحلــم بالخيــار االضطــراري للخــاص 

مــن واقــع مغــرق يف التهميــش واالقصــاء والفقــر والبطالــة ان هــذا الحلــم الثابــت رغــم املحيــط املتحــول 

يعكــس حجــم اإلحبــاط الــذي ينتــاب الشــباب التونــي بعــد 5 ســنوات مــن مســار انتقــايل حافــظ عــى 

ــد  ــة الباهظــة رغــم ان عدي ــا االجتاعي ــي اثبتــت فشــلها و كلفته ــة الســابقة الت ــارات التنموي نفــس الخي

ــن اجــل  ــوي م ــوال التنم ــذا املن ــة له ــة جذري ــو مراجع ــع نح ــس تدف ــة يف تون ــة واالجتاعي ــوى املدني الق

القطــع مــع السياســات التــي عّمقــت الفــوارق بــن الجهــات والطبقــات و غــّذت حالــة الغضــب واإلحبــاط 

والثــورات والرغبــة يف الرحيــل وهجــر األوطــان مــن أجــل افــق جديــد للشــباب التونــي غــر آفــة البطالــة 

و مــآيس الهجــرة غــر النظاميــة و مخالــب املجموعــات الراديكاليــة الجهاديــة.

ــة مــن الاأمــن الناتــج عــن  ان نشــأة مــروع الهجــرة غــر النظاميــة لــدى الشــاب التونــي يعكــس حال

ــه  ــال بين ــة النفص ــون مقدم ــلبية فيك ــية الس ــاته النفس ــش وانعكاس ــاس بالتهمي ــة واإلحس ــر والبطال الفق

وبــن املجتمــع فيتطلــع الشــباب للهجــرة بحثــا عــن الحضــوة االجتاعيــة املفقــودة وعــن أحــام قــد يكــون 

ــق  ــا تبخــرت وســط عجــز الساســة عــن تحقي ــوم 14 جانفــي لكنه ــا ي ــا ذات 17 ديســمر وآمــن به عانقه

ــة. ــة االجتاعي ــة والعدال ــم يف الكرام طموحاته

 فالسياســات األوروبيــة مازالــت ُموجهــة باألســاس صــوب التجــارة واألمــن، غــر مكرتثــة مبســألة التنميــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة يف املنطق ــة حقيقي ــم دميقراطي ــي، وال دع ــل اإلقليم ــة، وال التكام املشــرتكة العادل

ــة  ــة طويل ــإن عــدم وجــود رؤي ــذ 50 ســنة، ف ــس من ــن االتحــاد األورويب وتون ــة ب ــات تجاري وجــود اتفاقي

ــاد  ــز االتح ــر عج ــد كب ــر إىل ح ــك يُف ــمية، كل ذل ــق الرس ــور الوثائ ــوارد وقص ــة امل ــدم كفاي ــدى، وع امل

ــة  ــة األوروبي ــات الهجري ــات السياس ــب رهان ــت يف قل ــي مازال ــس الت ــو يف تون ــة النم ــع عجل األورويب دف

ــي حافظــت  ــة نحــو دول الشــال الت ــا مــن تدفقــات هجري ــا تبعه وخاصــة يف اعقــاب أحــداث 2011 وم

هــذه االخــرة عــى املقاربــات تجــاه الهجــرة و خاصــة غــر النظاميــة منهــا بــل و اســتغلت املــآيس التــي 

ــن  ــدود و تقن ــر الح ــل و تصدي ــى التنق ــة ع ــديد الرقاب ــل تش ــن اج ــط م ــر املتوس ــرارا يف البح ــدث م تح

ــا  ــق امن ــة ال تحق ــات األمني ــم فاملقارب ــن و تجرميه ــى املهاجري ــة ع املســاعدة بتشــديد الرقاب

ــحباين  ــتار الس ــية عبدالس ــة التونس ــاع يف الجامع ــم االجت ــتاذ عل ــا أس ــتغل عليه ــي اش ــة الت ــذه الدراس ه

مبعيــة فريــق مــن الباحثــن و نعترهــا وثيقــة هامــة مرجعيــة تتضمــن معطيــات كميّــة متعــددة مل يتســع 

ــز بعــدم االســتقرار  املجــال لتحليلهــا كلهــا و ميكــن الجــزم ان هــذه الدراســة تتــزل يف ســياق محــي يتميّ

الســيايس و االجتاعــي و تصاعــد وتــرة االحتجاجــات االجتاعيــة و الحديــث عــن وثيقــة توجيهيــة خاســية 

للتنميــة تدفعنــا للتســاؤل عــن مركزيــة الوضــع االقتصــادي و االجتاعــي للشــباب فيهــا و يف ســياق دويل 

يتميــز مبزيــد االنغــاق تجــاه املهاجريــن و التضييــق اكــر عــى حريــة التنقــل و صعــود تيــارات معاديــة 
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للمهاجريــن و يف ســياق مفاوضــات جديــد بــن تونــس و االتحــاد األورويب حــول اتفاقيــة التبــادل الحــر و 

ــي يف  ــباب التون ــات الش ــتوى تطلع ــن يف مس ــابقة و مل تك ــات الس ــس املقارب ــى نف ــت ع ــق حافظ املعم

تحقيــق الكرامــة و العدالــة االجتاعيــة عــى ارضــه 

و يعــر املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة و االجتاعيــة و منظمــة روزا لكســمبورغ عــن اعتزازهــا 

ــه مــن  ــوارب الشــعوب«ملا تضمنت ــا يف اطــار مــروع »ق ــة األوىل مــن نوعه بنــر هــذه الدراســة امليداني

ــة و االنتظــارات  ــات االجتاعي ــة التمث ــات حــول الشــباب و الهجــرة غــر النظامي ــات و معطي احصائي

  مشروع قوارب الشعوب    

 منظمة روزا لكسمبورغ  

 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  
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شكر
وتنويه

نتقدم بالشكر اىل فريق العمل الذي شارك يف مختلف مراحل انجاز هذه الدراسة:

 الخبــر االحصــايئ االســتاذ محمــد عــي بــن زينــة الــذي تــوىل توجيــه وتأطــر ومراقبــة مختلــف مراحــل 

الدراســة امليدانيــة والــذي أرشف عــى عمليــات الجــرد االحصــايئ وصياغــة البيانــات وفــق متغــرات الدراســة 

ومؤرشاتهــا الدالــة

 االســتاذة امــاين فروجــة املســاعدة االحصائيــة التــي تولــت متابعــة ومراجعــة مختلــف البيانــات والجــداول 

االحصائية 

فريق املرفن واملؤطرين للمجموعات البحثية التي أنجزت الدراسة امليدانية يف مختلف الجهات:

 االستاذ رشيف املرويك

 االستاذة سمرة الولهازي

 االستاذ قيس تريعة

 االستاذة منية املحمدي

 االستاذة صفاء الحشاين

 االستاذ زهر بن جنات

 فريق العمل باملنتدى التوني للحقوق االقتصادية واالجتاعية:

 االستاذ رمضان بن عمر

 االستاذة نجاء عرفة

 االستاذ محمد ياسن االجنف

 االستاذة آية الطرابلي

إليهــم جميعــا كافــة عبــارات التقديــر والعرفــان لصرهــم وحاســهم وحرفيتهــم، خصــال ســاهمت بشــكل 

حاســم يف انجــاز هــذه الدراســة
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المقدمة

ــس  ــرأي العــام يف تون ــي شــغلت وتشــغل ال ــة الت ــع األساســية والهام ــة، مــن املواضي الهجــرة غــر النظامي

وبشــكل خــاص بعــد الثــورة وقــد أصبحــت عنوانــا بــارزا لجــزء هــام مــن الحــراك االجتاعــي الــذي تقــوده 

خاصــة عائــات ضحايــا الهجــرة غــر النظاميــة. 

يف ربيــع ســنة 2011 شــهدت تونــس موجــة هجــرة غــر نظاميــة مل يســبق لهــا مثيــل يف تاريخهــا املعــارص، 

عــرات اآلالف مــن الشــباب أساســا يركبــون البحــر يف ظــل مــا يعــرف بالـــ »الحرقــة » شــباب مــن الجنســن 

ومــن مختلــف األعــار والجهــات والوضعيــات االجتاعيــة.

الحرقــة، فعــل رمــزي يقــوم عــى تــويل املهاجــر غــر النظامــي إحــراق وثائــق هويتــه اإلداريــة، حركــة تهــدف 

إىل التخلــص مــن العوائــق اإلداريــة التــي تحــول دون قدرتــه عــى الهجــرة واالنخــراط يف مغامــرة ليســت 

ــاء الرحلــة قــد تــؤدي إىل  مضمونــة النتائــج بــدء بركــوب البحــر ومــا ميكــن أن يحــدث مــن مفاجــآت أثن

ــة كل  ــة واســتعدادا ملواجه ــة اإلداري ــن الهوي ــدة متحــررة م ــة جدي ــد بهوي ــة ملصــر جدي الغــرق، ومواجه

االحتــاالت املمكنــة.

ــات  ــل كل مركب ــن قب ــية م ــاحة التونس ــى الس ــر ع ــكل كب ــا بش ــم تداوله ــي ت ــر الت ــن التعاب ــة، م الحرق

االجتاعــي وتحولــت وبرعــة كبــرة إىل هاجــس جاعــي عــام، هاجــس شــغل املجتمــع الســيايس واملجتمع 

املــدين، هاجــس تحــول لــدى بعــض الفئــات الشــبابية إىل شــكل مــن أشــكال الهســتريا الجاعيــة، هاجــس 

ــا  ــاء، دعــا ومتوي ــا أخــرى يف نفــس توجــه األبن ــاء وانخــراط أحيان ــا عــى األبن ــات خوف أرق األرس والعائ

لرحلــة كأنهــا قــدرا.

 الهجرة غير النظامية ليست وليدة أو نتيجة الثورة.

تعاملت السلطة يف تونس قبل الثورة مبنهجيات مختلفة تقوم كلها عى تجريم الهجرة غر النظامية.

التنــاول األول يقــوم عــى التعتيــم الــكي عــى هــذا الفعــل واملتابعــة األمنيــة والقضائيــة لــكل الذيــن يتــم 

التفطــن إليهــم قبــل الهجــرة أو إيقافهــم أثنــاء اإلقــاع، كــا تتــم املتابعــة القضائيــة لــكل املســاهمن بشــكل 

مبــارش أو غــر مبــارش يف هــذه العمليــة.

ــع  ــدا م ــدودة ج ــة مح ــه أهمي ــل وإيائ ــذا الفع ــة ه ــن أهمي ــل م ــى التقلي ــوم ع ــاين كان يق ــاول الث التن

مواصلــة نفــس التنــاول األمنــي والقضــايئ والرتكيــز بالخصــوص عــى شــبكات ووســطاء االســتقطاب واإلعــداد 

للهجــرة غــر النظاميــة.

التنــاول الثالــث يقــوم باألســاس عــى تقديــم تريــرات تقــف وراء هــذا الفعــل، تريــرات تجعــل مــن االنبهــار 

بالغــرب وبالثقافــة الغربيــة وباملجتمعــات الغربيــة الســبب األســايس والرئيــي إلقــدام فئــات شــبابية مــن 

أوســاط مختلفــة عــى املغامــرة واالنخــراط يف مســالك غــر مؤمنــة نتيجــة التغريــر بهــم وإيهامهــم بواقــع 
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أفضــل وبظــروف حياتيــة أحســن، صــور ال تعكــس الواقــع وال تعكــس صعوبــة األوضــاع يف دول االســتقبال، 

لشــباب ال يتوفــرون عــى وثائــق إقامــة وعمــل ويفتقــدون للســند املؤسســايت وليســت لهــم مهــارات مهنيــة 

متكنهــم مــن االندمــاج يف ســوق العمــل.

ــوازي،  ــاد امل ــي واالقتص ــاد التحت ــراط يف االقتص ــا االنخ ــاالت وأساس ــام كل االحت ــوح أم ــباب اذن مفت ش

مســالك تتأســس عــى العمــل الشــبيك ملجموعــات تســتغل هــذا الصنــف مــن املهاجريــن نظــرا للهشاشــة 

التــي يحيونهــا وتدفــع بهــم إىل املغامــرة بحياتهــم مــن أجــل األمــوال ورمبــا تتــم تصفيتهــم يف حــال متردهــم 

هــذا إضافــة إىل األخطــار األمنيــة األخــرى التــي تواجههــم.

مبــرور األيــام بدأنــا نقــف عــى هــول الكارثــة التــي تحــل بشــباب تونــس املغامــر عــر مســالك الهجــرة غــر 

النظاميــة، عــدد املفقوديــن يف تزايــد، عــدد الذيــن لفظهــم البحــر وال نعلــم عنهــم شــيئا، عــدد املفقوديــن 

يف الســجون األوروبيــة وال نعلــم عنهــم الكثــر.

تتحــرك الســلط التونســية مــن أجــل توفــر حلــول ألبنائهــا املهاجريــن، يف ظــرف تســتقبل فيــه تونــس آالف 

ــن مــع كل  ــات الاجئ ــا، مخي ــة يف ليبي ــردي األوضــاع األمني ــة نتيجــة ت ــن مــن جنســيات مختلف املهاجري

مــا يتزامــن مــع ذلــك مــن أعبــاء أمنيــة واقتصاديــة وصحيــة واجتاعيــة، والتوصــل إىل بعــض الحلــول مــع 

الجهــات األوروبيــة ذات النظــر.

عائــات املفقوديــن تتشــكل لتكــون مجموعــات ضغــط للمطالبــة بالتعــرف عــى مصــر أبنائهــم، اعتصامــات 

واحتجاجــات وإرضابــات جــوع وتهديــدات باالنتحــار الجاعــي مــن أجــل اإلرساع بوضــع آليــات متكــن مــن 

تحديــد مصــر املفقوديــن.

اشــكاالت عديــدة تطرحهــا الهجــرة غــر النظاميــة عــى األفــراد واملجموعــات، عــى املؤسســات ومختلــف 

هيــاكل الدولــة. 

 عــى مســتوى آخــر يتجــاوز اإلشــكال اإلطــار املحــي، إذ تكفــي العــودة إىل بعــض األرقــام واملــؤرشات الصــادرة 

عــن الهيئــات الدوليــة ذات االختصــاص للوقــوف عــى عمــق وخطــورة املوضــوع، فحســب املعطيــات املتوفــرة 

عــن هيئــة األمــم املتحــدة، منــذ ســنة 2014 لقــي حــوايل 10 آالف شــخص حتفهــم يف البحــر األبيــض املتوســط 

أرقــام أكدتهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة حيــث مــات غرقــا ســنة 2014 حــوايل 3500 شــخص ويف ســنة 2015 

حــوايل 3771 شــخص وخــال السداســية األوىل لســنة 2016 حــوايل 2814 شــخص.

ــف  ــذه الســنة حــوايل 200 أل ــية األوىل له ــا خــال السداس ــد وصــل إىل أوروب ــة، فق ــس الجه ــب نف وحس

الجــئ ومهاجــر.

تبلــور كــا ذكرنــا كل هــذه املعطيــات حجــم اإلشــكال وتداخــل مختلــف مســتويات مكوناتــه، اإلنســانية 

ــة. ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي والقانوني

ــدف  ــا نه ــك أنن ــريض، ذل ــكل ع ــذه إال بش ــتنا ه ــائل يف دراس ــذه املس ــدرس ه ــث وال ــاول بالبح ــن نتن ل

ــاس: باألس

 دراســة عينــة ممثلــة للشــباب التونــي تــرتاوح أعارهــم بــن 18 و34 ســنة مــن الجنســن ومــن مختلــف 

الجهات.

 رسم أهم الخصائص االجتاعية والتعليمية واالقتصادية للعينة املدروسة.

 بلورة املامح العامة للمحيط يف عاقة بالهجرة والهجرة غر النظامية.
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 دراسة التمثات االجتاعية للعينة املدروسة حول الهجرة والهجرة غر النظامية.

ــف مســالك الهجــرة غــر  ــة لانخــراط يف مختل ــة واالســتعدادات العملي  البحــث يف االســتعدادات الكامن

ــة. النظامي

 السعي لرسم املامح العامة للهجرة غر النظامية ومامح املهاجر غر النظامي.
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المقدمة
 العامة

نتنــاول بالبحــث والــدرس موضــوع الهجــرة غــر النظاميــة بتونــس. موضــوع مثـّـل خــال الســنوات املاضيــة 

أحــد الهواجــس األساســية لعديــد الــدول والحكومــات واألحــزاب السياســية واملجتمعــات املدنيــة، موضــوع 

أثــار املثقفــن والفنانــن واملبدعــن واإلعامين...موضــوع شــغل الــرأي العــام ويشــغل منــذ مــدة غــر قصــرة 

جهــات متعــددة األهــداف ومختلفــة التوجهــات، االهتــام ليــس مجانيــا، بــل لــه كافــة املــررات، إشــكال لــه 

عاقــة بالفــرد واألرسة واملجموعــة والعائلــة، املؤسســات، األحــزاب السياســية، الجمعيــات...

نهتم بهذا املوضوع يف تونس لعدة أسباب من بينها:

ــا  ــد املجتمعــات مــن بينه  الحجــم: ملــاذا تطــور هــذا الشــكل مــن الهجــرة يف الســنوات األخــرة يف عدي

ــوري؟ مجتمعــات ال متــر بالــرورة بفعــل ث

 الصورة: ما هي خصائص الهجرة يف تونس؟

 األســباب: ملــاذا مل تتمكــن الثــورة التونســية، ثــورة الكرامــة والحريــة والشــباب مــن فتــح أفــق جديــد أمــام 

الشــباب؟ هــذا الشــباب الــذي اندفــع بــكل عفويــة وتلقائيــة يف مواجهــة النظــام الســابق، ال ســاح لــه ســوى 

جملــة مــن الشــعارات التــي تختــزل تراكــات حــول العنــف والبطالــة واإلقصــاء.

 الخلفيات: هل هناك خائر اجتاعية للهجرة غر النظامية؟

 التنظيم: ما هي الشبكات التي تنظم وتقف وراء هذا الفعل؟ 

 املرجعيات: كيف تتعامل مختلف القوانن مع هذا الفعل؟ فيا يكمن االختاف بن دولة وأخرى؟

جملة من األسباب ميكن أن توفر إجابات ولو ظرفية من بينها:

ــب  ــا العمــل لتجن ــور خاصــة، م ــرة يف مناطــق العب ــا هــي أشــكال النجــدة املتوف  األســباب االنســانية: م

ــي تحــدث مــن حــن آلخــر؟ الفظاعــات الت

 األســباب اإلداريــة: كيــف يتــم التعامــل مــع املهاجريــن غــر النظاميــن، هــؤالء الذيــن أحرقــوا هوياتهــم 

اإلداريــة وانخرطــوا يف مغامــرة قــد تكــون نتائجهــا وخيمــة؟ 

ــة؟ ومــا هــي  ــة؟ ومــا هــي املخاطــر املحتمل ــم اإلعــداد للهجــرة غــر النظامي  أســباب نفســية: كيــف يت

ــر مــن أجــل  ــي يجــب أن تتوف ــا هــي االســتعدادات النفســية الت ــل هــذه املخاطــر؟ م درجــة الوعــي مبث

ــك؟ ــام بذل القي

 أسباب اجتاعية: ما هو دور األرسة وكيف تتعامل مع هذا الفعل؟

 أسباب صحية: ما هي األمراض واإلصابات املمكنة واملحتملة نتيجة الوجود يف وضع غر نظامي؟

 يف مجال العاقات الدولية: دور ومكانة الهجرة غر النظامية يف هذا السياق.

 عى املستوى االقتصادي: الدور الذي تلعبه الهجرة غر النظامية يف النمو االقتصادي.
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 عى املستوى السيايس: كيف ميكن توظيف الهجرة غر النظامية؟

 عــى املســتوى الثقــايف: هــل ميكــن للهجــرة أن تفتــح مجــاالت ثقافيــة وإبداعيــة جديــدة أمــام املثقفــن 

واملبدعــن؟

 عى املستوى الحضاري: ما هو دور الهجرة يف منو وانحطاط الشعوب واألمم؟

 عى املستوى العمي كيف يتم اإلعداد املادي واللوجستي إلنجاز هذا األسلوب من الهجرة؟

 فيا يتعلق باملفهوم: هل نحن أمام هجرة رسية أم هجرة غر نظامية؟

 أسباب عديدة إذن ترر هذه الدراسة.

ــة  ــد مــن الدراســات العلمي ــد والعدي ــة وفــرت العدي ــة ذات العاق ــف التســاؤالت واملجــاالت البحثي مختل

ــدول. ــد ال ــة يف عدي ــة واإلعامي واألكادميي
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التناول
المنهجي

 

ســلكنا يف هــذه الدراســة توجهــا منهجيــا مغايــرا لعديــد الدراســات التــي تــم انجازهــا يف هــذا املجــال. هــذه 

الدراســة تهــدف إىل االســتفادة مــن الدراســات الســابقة، وهــي لذلــك تعمــل ال فقــط عــى االســتفادة مــا 

تــم انجــازه بــل وأيضــا دعمــه بــرؤى وتصــورات أخــرى.

 املوضــوع األســايس لهــذه الدراســة هــو إبــراز مختلــف التمثــات االجتاعيــة للشــباب حــول للهجــرة غــر 

النظاميــة، هــل باإلمــكان تحديــد وقيــاس حجــم االســتعدادات الكامنــة لهــذا األســلوب مــن الهجــرة؟

توخينا يف هذه الدراسة التوجه املنهجي التايل:

 القيــام بدراســة ميدانيــة تشــمل مختلــف األقاليــم االقتصاديــة الســتة يف تونــس، ومــن كل إقليــم واليــة 

ومنطقــة ســكنية مــن كل واليــة. 

عملنــا عــى تحديــد الفضــاءات التــي ســنتوىل القيــام بالدراســة امليدانيــة فيهــا عــى أن تكــون أكــر متثيليــة 

للرائــح العمريــة التــي ســنتناولها بالبحــث والــدرس يف دراســتنا، كــا عملنــا أن تكــون هــذه الفضــاءات 

ــبة  ــاء بالنس ــذه األحي ــة ه ــرز مكان ــرة ت ــات املتوف ــار أن املعطي ــى اعتب ــاس ع ــعبية باألس ــاء ش ــي أحي ه

للهجــرة غــر النظاميــة، فبالنســبة للجهــات املدروســة كان لهــذه األحيــاء دور هــام مــن حيــث عــدد الشــبان 

الذيــن انخرطــوا يف هــذا األســلوب مــن الهجــرة هــذا إضافــة إىل كــون األحيــاء الشــعبية مثلــت مخزونــا هامــا 

للهجــرة غــر النظاميــة، خاصــة وأن كل املعطيــات املتوفــرة تفيــد بكــون الكــم األهــم مــن املهاجريــن يصــدر 

باألســاس مــن األحيــاء الشــعبية، ففــي هــذه األحيــاء تتوفــر شــبكات االســتقطاب واإلعــداد واالنخــراط يف 

الهجــرة غــر النظاميــة.

لقــد بينــت الدراســات االســتقصائية األوىل التــي قمنــا بهــا، مــن خــال التقاريــر األمنيــة والتقاريــر الصحفيــة 

وكذلــك تقاريــر الهيئــات املحليــة والدوليــة مــن ناحيــة واملقابــات األوليــة التــي قمنــا بهــا يف عديــد الجهــات 

مــن ناحيــة أخــرى تشــابك االدوار واالنتظــارات حــول الهجــرة غــر النظاميــة وأهميــة األحيــاء الشــعبية يف 

املــدن الكــرى يف اســتقطاب الشــباب حــول هــذا األســلوب مــن الهجــرة. 

كان عــدد املســتجوبن يف كل حــي مــن األحيــاء املدروســة متســاو تقريبــا بــن اإلنــاث والذكــور وكان يخضــع 

للمعطيــات الدميغرافيــة ذات العاقــة باملوضــوع.

اعتمدنا يف دراستنا امليدانية أسلوب االستبيان وعملنا عىل إبراز:

املتغريات املستقلة التالية: 

 الجنس

 السن

 مكان االقامة

 املستوى التعليمي

 الحالة املدنية

 الوضع املهني

 السكن

 األوضاع االجتاعية للعائلة
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أما املتغريات التابعة فقد متحورت بالخصوص حول املجاالت التالية:

 األنشطة الثقافية

 األنشطة الرياضية

 األنشطة الدينية

 األنشطة السياسية

 األنشــطة يف مجــاالت املجتمــع 

املــدين

املتغريات الدالة متحورت حول ما ييل:

 مختلف التمثات الشبابية 

حول الهجرة بأشكالها النظامية 

وغر النظامية

 املحيط والهجرة غر النظامية

 العائلة والهجرة غر النظامية

 شبكات الهجرة غر النظامية

 متويل الهجرة غر النظامية

 إدارة الهجرة غر النظامية

 مدى إدراك القوانن املحلية 

والدولية ذات العاقة بالهجرة 

غر النظامية

 حدود االستعداد ومجاالت 

االنخراط يف الهجرة غر النظامية 

ــارشة باملوضــوع،  ــارشة وغــري مب ــة مب ــي طرحناهــا يف عالق ــف األســئلة الت ــة عــىل مختل ــة إىل االجاب إضاف

تســعى الدراســة إىل رســم:

 املامــح العامــة للشــخصية املغامــرة التــي تتوفــر عــى رشوط االنخــراط يف مختلــف مســالك الهجــرة غــر 

النظاميــة

 تصنيف املرشحن للهجرة غر النظامية

 الخصائص العامة للمستجوبين

تشــكلت العينــة املدروســة مــن 1168 شــابا تــراوح أعامرهــم بــن 18 و34 ســنة، وقــد تــم اختيــار هــذه 

الرشيحــة العمريــة لألســباب التاليــة:

 وفــق كل املــؤرشات واملعطيــات املتوفــرة فــإن الهجــرة غــر النظاميــة يف تونــس تشــمل بشــكل أســايس 

هــذه الريحــة العمريــة.

 يختلــف اإلشــكال يف تونــس عــن بقيــة الــدول يف املنطقــة عــى اعتبــار أن الهجــرة غــر النظاميــة ليســت 

لهــا عاقــة باألوضــاع األمنيــة عــى غــرار مــا يحــدث يف ســوريا مثــا.

 مل تأخذ الهجرة غر النظامية شكل موجات كبرة تشبه إىل حد كبر حركات النزوح الجاعية.

 يف فــرتات الــذروة، أي أشــهر قليلــة بعــد الثــورة وأساســا يف ربيــع 2011، حيــث تــم تســجيل أكــر موجــات 

الهجــرة غــر النظاميــة، مل تــرتدى األوضــاع األمنيــة بالشــكل الــذي عرفتــه مجتمعــات أخــرى انخرطــت يف 

الربيــع العــريب.

 الهجرة غر النظامية التي تشمل عائات بأكملها كانت غائبة متاما.

 حاالت محدودة تم رصدها للهجرة غر النظامية التي تشمل األطفال والكهول.

 وألن هــذه الريحــة العمريــة كانــت الريحــة املعنيــة بهــذا الشــكل مــن الهجــرة فقــد كانــت موضــوع 

دراســتنا امليدانيــة.
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 مكان اإلقامة

انجزت هذه الدراسة وفق منهجية العناقيد، أي اختيار منطقة سكنية بكل والية وانجاز الدراسة فيها. 

تم اختيار الواليات الستة املذكورة لألسباب التالية:

 اختيــار واليــة مــن كل إقليــم مــن األقاليــم االقتصاديــة الســتة يف تونــس وهــي إقليــم الشــال الرقــي 

وإقليــم الشــال الغــريب وإقليــم الوســط الرقــي وإقليــم الوســط الغــريب وإقليــم الجنــوب الرقــي وإقليــم 

الجنــوب الغــريب، وبهــذا الشــكل تكــون كل األقاليــم ممثلــة.

 اختيار والية من كل إقليم، وقد تم اختيار الواليات بشكل عشوايئ وكانت كالتايل:

 والية أريانة من إقليم الشال 

الرقي 

 والية الكاف من إقليم الشال 

الغريب

 والية املهدية من إقليم الوسط 

الرقي

 والية القرصين من إقليم 

الوسط الغريب

 والية مدنن من إقليم الجنوب 

الرقي

 والية قفصة من إقليم الجنوب 

الغريب

 تم اختيار األحياء السكنية التالية بكل والية:

 حي التضامن يف والية أريانة

 حي الطيب املهري يف والية الكاف

 حي الزهراء يف والية املهدية

 حي الزهور يف والية القرصين

 مدينة جرجيس يف والية مدنن

 حي الرور يف والية قفصة

 تم اختيار هذه األحياء لألسباب التالية:

نقاط االلتقاء بن هذا األحياء كانت كام ييل:

 كونها أحياء شعبية بامتياز.

 كانت هذه األحياء باألساس أحياء سكنية إال أنها تحولت إىل فضاءات تجارية.

 غياب األنشطة االقتصادية الهامة كاملصانع مثا.

ــاج والتجــارة  ــوم عــى االنت ــل أســلوب يق ــي متث ــة، الت ــة التلقائي  متحــور الســلوك االنتاجــي حــول التنمي

ــك. ــره الفضــاء مــن أجــل ذل ــا يوف ــوات الرســمية ويوظــف كل م خــارج القن

 إدارة الفضاء عموما بشكل جاعوي والسعي إىل حسم النزاعات وفق هذا األسلوب.

 تضامن الساكنون فيا بينهم وخاصة يف عاقة بالجهات األمنية.

 ينتمي الساكنون فيها إىل الرائح الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى والفئات الفقرة.

 نسبة بطالة عالية.

 تدين مختلف الخدمات اإلدارية والصحية والرتبوية والثقافية والرتفيهية.

 تجزأ الفضاء إىل فضاءات جاعوية يتداخل فيها الرصاع والتضامن. 

 توتر العاقة بن السكان والجهات األمنية.
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 تطور مختلف أشكال العنف.

 ال تخضــع هــذه األحيــاء إىل أمثلــة معاريــة حيــث أن النســيج املعــاري متداخــل مبعنــى أن كل األشــكال 

ــن الطــراز  ــا م ــال ماحظــة وجــود في ــكان عــى ســبيل املث ــة موجــودة يف نفــس الفضــاء، فباإلم املعاري

العــايل وبجوارهــا مســاكن ال تتوفــر فيهــا الــروط الصحيــة الدنيــا.

 أحياء يف حالة تطور مستمر إال أنه تطور غر متوازن بن الخدمات املتوفرة والحاجيات االجتاعية.

 حضور هام للتجارة املوازية.

 تفيش العديد من اإلشكاالت االجتاعية مثل مختلف أشكال اإلدمان عى الكحول واملخدرات.

 انخراط هذه األحياء يف كل التحركات االحتجاجية قبل الثورة وبعدها.

 التحول الريع لاحتجاجات من طابعها املطلبي إىل شكلها العنيف.

اما عن نقاط االختالف بن هذه األحياء فهي عموما تتمحور حول ما ييل:

 تختلف أحجام هذه األحياء من والية إىل أخرى.

ــة إال أن  ــة مــن قبــل الدول ــة معاري ــاء ســكنية تــم بناؤهــا وفــق أمثل ــاء كانــت يف األول أحي ــاك أحي  هن

هــذه األحيــاء تطــورت بشــكل مشــوه وهنــاك أحيــاء بنيــت بشــكل عشــوايئ وتطــورت وفــق نفــس اآلليــة

 تختلف الخدمات املقدمة من حي إىل آخر.

 تختلف نسب الفقر من حي إىل آخر.

 يختلف حجم التجارة املوازية من حي إىل آخر

 تختلف نسب وأحجام وطبيعة العنف من حي إىل آخر.

لــكل هــذه األســباب، أي االلتقــاء واالختــاف بــن هــذه األحيــاء تــم اختيارهــا لتكــون موضــوع الدراســة، 

فاالختيــار كان قصديــا ويهــدف إعطــاء صــورة متكاملــة عــن الهجــرة غــر النظاميــة يف املشــهد االجتاعــي 

التونــي كــا يــرز يف هــذه األحيــاء الشــعبية.

 المستوى التعليمي

تم االهتامم يف هذه الدراسة باملستوى التعليمي وذلك لألسباب التالية: 

 الســؤال حــول مــا اذا كانــت هنــاك عاقــة بــن املســتوى التعليمــي واالنخــراط يف مســالك الهجــرة غــر 

ــة  ــة، بطال ــار االزمــة الحــادة التــي متــر بهــا املنظومــة الرتبويــة والتعليمي النظاميــة ســؤال هــام عــى اعتب

ــة،  ــد عمــق األزم ــد مزي ــرة تؤك ــة املتوف ــود، وكل املــؤرشات الحالي ــذ عق ــة، من حامــي الشــهادات الجامعي

الوجــه اآلخــر لازمــة هــو االنقطــاع واالنقطــاع التلقــايئ عــن التعليــم والــذي تجــاوز املائــة ألــف كل ســنة، 

تاميــذ يغــادرون مقاعــد الدراســة يف الغالــب ومل يتجــاوزوا املرحلــة اإلعداديــة، كل االحتــاالت وكل الســبل 

ممكنــة ومفتوحــة أمامهــم مبــا يف ذلــك االنخــراط يف مســالك الهجــرة غــر النظاميــة.

 أضحــى التعليــم عبئــا كبــرا بالرغــم مــن مكانتــه املتميــزة يف املخيــال االجتاعــي، عبئــا عــى الفــرد وعبئــا 

عــى األرسة وعبئــا عــى مختلــف املؤسســات ال لــيشء إال لكونــه مل يعــد قــادرا عــى توفــر أجوبــة ممكنــة 
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عــى مختلــف األســئلة حيــث تبلــور األوضــاع الحاليــة كــون التعليــم مل يعــد يلعــب دور املصعــد االجتاعي.

 عــاوة عــى اإلشــكاالت التــي أرشنــا اليهــا، فقــد أصبــح التعليــم مكلفــا جــدا بالنســبة للعائــات التونســية 

وخاصــة العائــات ذات الدخــل املحــدود وهــي عمومــا العائــات األكــر حضــورا يف األحيــاء املدروســة وســببا 

مبــارشا مــن أســباب الضغوطــات عــى التاميــذ والطلبــة.

ــي  ــة ال يعن ــاح يف الدراس ــا، فالنج ــدا اجتاعي ــاره مصع ــى اعتب ــدور ع ــس ال ــب نف ــم يلع ــد التعلي  مل يع

ــاح  ــات النج ــكي، وإمكان ــال بشــكل هي ــذا املج ــم يف ه ــرت القي ــد تغ ــي، لق ــاح االجتاع ــرورة النج بال

االجتاعــي مــن خــارج مجــاالت التعليــم أصبحــت واردة جــدا، ويف هــذا اإلطــار ميكــن للهجــرة أن توفــر 

ــا. ــة العلي ــهادات الجامعي ــم والش ــا التعلي ــي مل يوفره ــاح الت رشوط النج

 كان لســلعنة التعليــم الــدور الكبــر يف تــدين التعامــل مــع الفضــاءات الدراســية وبشــكل خــاص يف األحيــاء 

الشــعبية، فاملكانــة الرمزيــة للتعليــم فقــدت الكثــر مــن حضورهــا وخاصــة لــدى الشــباب.

 األوضاع المهنية

تم االهتامم يف هذه الدراسة باألوضاع املهنية للعينة املدروسة وذلك لألسباب التالية:

االشــكاالت الكبيــرة حــول العمــل والبطالــة: مــن الشــعارات األساســية التــي رفعــت يف الثــورة التونســية 

»الشــغل اســتحقاق« وهــو مــا يعنــي املعضلــة األساســية التــي يعــاين منهــا االقتصــاد التونــي والتــي تلقــي 

بكامــل ظالهــا عــى مختلــف األوضــاع االجتاعيــة، املاحظــة األساســية يف هــذا اإلطــار لهــا عاقــة بتــدين 

ثقافــة العمــل واالنخــراط يف مســالك الكســب الريــع وعــدم احــرتام عديــد املؤسســات االنتاجيــة لقوانــن 

ــن  ــة، م ــل وبالبطال ــة بالعم ــدة ذات العاق ــكاالت العدي ــن اإلش ــك م ــر ذل ــش إىل غ ــل اله ــغل والعم الش

هــو العاطــل عــن العمــل؟ مــن خــال املقابــات التــي أجريناهــا وقفنــا عــى الضبابيــة الكبــرة التــي لهــا 

عاقــة بالشــغل والتشــغيلية، فالــذي يتوفــر عــى عمــل ظــريف أو الــذي يعمــل يف ســلك التجــارة املوازيــة أو 

التهريــب يعتقــد أنــه عاطــل عــن العمــل ويرفــض العــروض التــي تقــدم اليــه والتــي ال متكنــه مــن نفــس 

الدخــل.

لهــذه األســباب نعتقــد أن هنــاك ضبابيــة كبــرة تحيــط مبفهومــي العمــل والبطالــة يف مســتوى التمثــات 

ــة للمســتجوبن.  االجتاعي

العالقــة بيــن البطالــة والمهــارات المهنيــة، وهــو إشــكال آخــر يطــرح بــكل شــدة، هــل توفــر الشــهادة 

ــة، يعــود  ــار واالنخــراط يف املســالك االنتاجي ــي متكــن مــن االنصه ــة الت ــة األساســية الكافي ــارات املهني امله

اإلشــكال لكــون الشــهادة مل تعــد كافيــة بســبب عــدم متفصــل التكويــن مــع املجــاالت العمليــة وامليدانيــة 

لاختصــاص، وعليــه فــإن اآلليــات التــي تــم إقرارهــا بهــدف رســكلة طالبــي الشــغل مل ترتــق إىل املســتوى 

املطلــوب، غيــاب املهــارات مــن ناحيــة واالنتظــارات مــن ناحيــة أخــرى مــن اإلشــكاالت األساســية أيضــا التــي 

وقفنــا عليهــا يف هــذه الدراســة.

التغيــرات الهيكليــة الكبيــرة فــي مفاهيــم البطالــة، فطالبــي الشــغل عــادة مــا ينخرطــون يف مســالك 

ظرفيــة أو االتجــاه نحــو اختصاصــات جديــدة أحيانــا بعيــدة عــن اختصاصهــم األصــي إىل غــر ذلــك، والتغــر 

الكبــر هــو اإلرصار عــى الشــغل يف االختصــاص وعــدم االســتعداد للتعلــم مــن جديــد أو للتأهيــل والرســكلة، 

ــار التشــويه الكبــر  ــة املــوازي ومختلــف مســالك الكســب املــوازي عــى اعتب نعــود مــرة أخــرى إىل أهمي
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الــذي شــمل مفهــوم الكســب، أن يعمــل شــخص مــا ويتوفــر عــى دخــل ويعتــر كونــه مــع ذلــك يف حالــة 

بطالــة، ميثــل يف اعتقادنــا إشــكاال هامــا، فالتغــرات الهيكليــة تشــمل باألســاس املفهــوم والنشــاط واملجــال، 

وهــي ثاثيــة أساســية يف إدراك املســتجوبن للبطالــة والعمــل.

ــراط  ــردي كاالنخ ــتوى الف ــى املس ــوازي ع ــن امل ــا إىل التكوي ــر هن ــن، ونش ــارات التكوي ــف مس مختل

ــض  ــن رف ــم م ــبيك، فبالرغ ــل الش ــر إىل الفع ــا نش ــي وهن ــتوى الجاع ــى املس ــة أو ع ــة التلقائي يف التنمي

ــر وال  ــة ال غ ــوال ظرفي ــا حل ــكلة واعتباره ــن والرس ــادة التكوي ــمية حــول إع ــات الرس ــات واالقرتاح التوجه

ميكــن االنتظــار منهــا الكثــر، هنــاك انخــراط آخــر فــردي أحيانــا وأحيانــا أخــرى جاعــي يفتــح مجــاالت 

ــرزت خــال هــذه الدراســة. ــي ب ــم وهــي املســالك الت ــن والتعل التكوي

بالرغــم مــن اإلقــرار بالبطالــة، فــإن هــذه األخــرة ال تــرز وفــق أشــكالها التقليديــة، فالعاطــل عــن العمــل ال 

يعيــش مــع ذلــك الخصاصــة ويتوفــر يف الغالــب عــى عديــد مصــادر الدخــل أعــال ظرفيــة، تجــارة موازيــة، 

مســاعدة األرسة واألصدقــاء إىل غــر ذلــك ... ولعــل ذلــك مــا يزيــد يف حــدة إشــكاليات البطالــة.

آليــات وطبيعــة النشــاطات المهنيــة، يف نفــس اإلطــار، الحظنــا أن مــن يعتــر نفســه يف حالــة بطالــة يقــر 

رغــم ذلــك بكونــه يف حالــة نشــاط ولــه القــدرة عــى توفــر مصــادر الدخــل، وهنــا وتريــرا للبطالــة فــإن 

كل الســبل واملســالك تصبــح ممكنــة، املهــم أن ال تتحــول البطالــة إىل وضعيــة قاتلــة ومعيقــة للنشــاط، مل 

تعــد اآلليــات تطــرح إشــكاالت أساســية، ويف هــذا اإلطــار فــإن املمنــوع وحتــى املحــرم واملرفــوض اجتاعيــا 

ــا  ــة النشــاط فإنه ــا عــن طبيع ــه، أم ــوال بغــض النظــر عــن كل خلفيات ــو مقب ــر الدخــل املنتظــر فه إذا وف

بالــرورة يف مثــل هــذه الحــاالت ترتبــط باآلليــات، فــإذا كانــت كل ســبل النجــاح مقبولــة فــإن كل األنشــطة 

التــي توفــر دخــا محرتمــا هــي األخــرى مقبولــة، ويف هــذه الحــاالت وقفنــا عــى عديــد الشــهادات التــي 

تــرر ترويــج املخــدرات مثــا أو التهريــب أو التجــارة املمنوعــة ألن األوضــاع االجتاعيــة واألوضــاع األرسيــة 

بالخصــوص تدفــع اىل مثــل هــذه النشــاطات، مــا العمــل إذا كانــت األرسة يف حالــة خصاصــة، كيــف ميكــن 

إنقــاذ األخــوة مــن الفقــر إذا كان األب متــوىف أو مريــض أو غــر قــادر عــى العمــل وإذا كانــت األم غــر 

قــادرة هــي األخــرى عــى توفــر الدخــل الــروري للعيــش

 العاقة بين الدخل والنشاط المهني 

 ودامئــا يف نفــس املســارات، فــإن عديــد املســتجوبن يغــرون أدوارهــم، فهــم يعتــرون أنفســهم مســؤولن 

عــن عائاتهــم وعليهــم تقديــم املســاعدة الروريــة واألمثلــة املقدمــة يف هــذا املجــال كثــرة وكثــرة جــدا، 

بــل إن البعــض منهــم يعتــر أن كل الذيــن يتوفــرون عــى مكانــة اجتاعيــة محرتمــة يف أحيائهــم هــم الذيــن 

لهــم دخــل هــام والــكل هنــا ال ينظــر إىل مصــادر الدخــل بــل إىل الدخــل ذاتــه وغــر ذلــك ال يهــم، الــيشء 

الــذي يفــر حســب اعتقادهــم وقــوف األرسة إىل جانبهــم يف حالــة إشــكاالت أمنيــة بــل وتضامــن الجــران 

واألصدقــاء معهــم يف مثــل تلــك الحــاالت، املهــم هــو النجــاح والنجــاح هــو توفــر دخــل هــام، والعديــد 

يعتقــد، بالرغــم مــن اإلقــرار بالبطالــة، بكــون الوظائــف اإلداريــة ال توفــر الحــد األدىن مــن الدخــل الــروري 

خاصــة مــع غيــاب املهــارات والشــهادات العلميــة بشــكل خــاص.

االســتعداد والقــدرة علــى البحــث عــن عمــل، مل نقــف هنــا عــى جديــة البحــث عــن شــغل يف إحــدى 

ــات  ــة وعــى إمكان ــاع عــى الحري ــض لوضــع األجــر، الدف ــاك رف ــدى الشــباب، هن املؤسســات الخاصــة ل

ــة  ــات الكافي ــة والضان ــر الحاي ــي ال توف ــدا، إذ ه ــة تحدي ــات الخاص ــدارات املؤسس ــارج م ــب خ الكس
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واألجــر الــذي توفــره يف الغالــب محــدود، غــر أنــه يجــب تنســيب هــذه املواقــف، إذ هنــاك اختافــات بــن 

مواقــف املتزوجــن والعــزاب حــول هــذه املســألة، فالعــزاب هــم الذيــن يدافعــون بــكل قــوة عــى مثــل 

هــذه املواقــف عــى عكــس املتزوجــن الذيــن يطالبــون بالعمــل وبأجــر محــرتم وبتوفــر الضانــات املهنيــة 

والتغطيــة االجتاعيــة، فالعمــل يف املؤسســات الخاصــة بالنســبة لعديــد املســتجوبن ال يخــرج عــن خانــة 

العمــل الهــش، ويف هــذا املجــال أيضــا هنــاك اختــاف هــام بــن اإلنــاث والذكــور، فالعمــل الهــش بالنســبة 

لإلنــاث ال يطــرح أي إشــكال املهــم كونــه عمــل يوفــر دخــا شــهريا قــارا، بالنســبة للذكــور املســألة مغايــرة 

متامــا، القبــول بالعمــل الهــش ال يتــم إال يف الظــروف االســتثنائية والقصــوى ويبقــى يف كل الحــاالت عمــل 

ظــريف ال غــر.

غيــاب االســتعداد الفعــي وعــدم القــدرة أيضــا عــى البحــث عــن شــغل مــن أهــم االســتنتاجات التــي وقفنــا 

عليهــا يف هــذه الدراســة، فالقنــوات الرســمية والقوانــن والهيــاكل املختصــة واإلجــراءات التــي يتــم اإلعــان 

عنهــا إىل غرهــا مــن املســائل التــي تــكاد أن تكــون مجهولــة متامــا أو تحــوم حولهــا العديــد مــن الضبابيــة، 

تطــرح هــذه املاحظــة إشــكالية قنــوات االتصــال والتواصــل مــع الشــباب حــول آليــات البحــث عــن شــغل. 

العالقــات الجماعويــة والعمــل، مــن املســائل الهامــة يف كل األحيــاء املدروســة هــي العاقــات الجاعويــة، 

فهــذه العاقــات تلعــب دور الصــام أمــام الحاجــة وتوفــر مختلــف ميكانيزمــات التضامــن، فــكل الذيــن 

ــن  ــر، إذ أن العاطــل ع ــرتن بالفق ــة ال يق ــع البطال ــدون أن واق ــم حــول هــذا املوضــوع يعتق ــا معه تحدثن

العمــل ليــس مــردا أو بــدون مــأوى، أويعــاين مــن الجــوع ومختلــف األمــراض املعديــة واملزمنــة، الــكل 

يعتقــد أن الصــورة يف الغالــب هــي عكــس ذلــك متامــا والســبب يعــود إىل العاقــات الجاعويــة، فاالنتــاء 

الجاعــوي يوفــر الحايــة وميكــن مــن االنخــراط يف عديــد املســالك املهنيــة ويوفــر الدخــل املحــرتم، بالرغــم 

مــن كــون العمــل يف الغالــب هــو عمــل ظــريف ومــوازي وال يقــر أي ضانــات فعليــة، فهــو عبــارة عــى عمــل 

يومــي ولكنــه عمومــا متواصــل يف الحــدود املمكنــة.

ــف يف  ــن العن ــد م ــات والح ــم النزاع ــال لحس ــع والفع ــل الري ــن التدخ ــن م ــة متك ــات الجاعوي العاق

ــذه، إال أن  ــات ه ــبكة العاق ــل ش ــة داخ ــرد واملجموع ــن الف ــر ب ــل كب ــاك إذن تفاع ــن، هن ــف امله مختل

هــذا التفاعــل يخضــع إىل عديــد الضوابــط والتــي تكــون صارمــة أحيانــا، وعديــد املســتجوبن يعتقــدون أن 

ــة والخاصــة يف مجــال التشــغيل. ــاكل واملؤسســات العام ــن الهي ــر م ــة أهــم بكث الشــبكة الجاعوي

النشــاط المهنــي المــوازي، ويصبــح وفــق كل مــا ذكرنــاه املــوازي آليــة أساســية بالنســبة للعاطلــن عــن 

العمــل أو تحديــدا مــن يعتقــدون كونهــم يف حالــة بطالــة، لتوفــر الدخــل، هنــاك إذن نشــاط مهنــي وهــذا 

النشــاط يتــدرج وفــق الســن. 

املــوازي هــو كل نشــاط غــر شــكي، بيــع األكيــاس الباســتيكية مــن قبــل األطفــال أو بيــع خبــز »الطابونــة« 

هــو عمــل ال شــكي وهــو مرحلــة مــن مراحــل النشــاط املهنــي املــوازي، تــي هــذه املرحلــة التــي عــادة 

مــا تكــون فرديــة ومدعومــة مــن فبــل األرسة إىل املرحلــة الثانيــة وهــي األعــال املحــدودة والبســيطة التــي 

ميكــن أن يقــوم بهــا طفــل، أعــال أخــذ ورد هنــا وهنــاك إال أن هــذا النشــاط مراقــب مــن قبــل شــخص أو 

أشــخاص آخريــن وهــم الذيــن يوفــرون بشــكل يومــي األجــر، يتطــور النشــاط املهنــي املــوازي بالتقــدم يف 

الســن وبإبــراز مهــارات يف مجــاالت العمــل واالنضبــاط والطاعــة والغــرة عــى صاحــب املنتــج والتضحيــة 

أحيانــا، لتصبــح املكانــة أهــم وكذلــك األجــر، تطــور النشــاط يفتــح املجــال إىل االرتقــاء املهنــي إىل مكانــة 

ــه عــى الســلع وعــى األمــوال وباإلمــكان أيضــا اإلرشاف عــى نشــاط  ــذي ميكــن تأمين الطــرف الفاعــل ال

ــر  ــاص بتوف ــاب الخ ــل للحس ــى العم ــاعدة ع ــة املس ــة إىل مرحل ــور املكان ــاط تتط ــور النش ــال، بتط األطف



21

األمــوال والحايــة واملشــورة وإبــراز املســالك إىل غــر ذلــك، وباإلمــكان االرتقــاء إىل مراتــب متقدمــة مــع 

الســن واملكانــة داخــل املجموعــة والقــدرة عــى تطويــر مهــارات يف املجــال ... املهــم أن النشــاط املهنــي 

املــوازي متــدرج ويفتــح مجــاالت االرتقــاء، وعديــد الشــباب املســتجوبن يقدمــون أمثلــة عــن منــاذج مــن 

ــرون عــى  ــة ويتوف ــة هام ــة واجتاعي ــة مالي ــم مكان ــوا مــن النجــاح وأصبحــت له ــن متكن األشــخاص الذي

نفــوذ كبــر لــدى الســارسة الكبــار وكذلــك األجهــزة األمنيــة.

آليــات إدارة البطالــة، يف هــذا املجــال تســاؤلنا يتمحــور حــول مــن هــم يف حالــة بطالــة وال ميتهنــون أي 

مهنــة، كيــف يديــرون البطالــة، هنــا يختــل األمــر حســب الســن وحســب الجنــس، ويف كل الحــاالت فــإن 

ــف يقــي  ــوال وكي ــف ميكــن الحصــول عــى األم ــا كي ــي يفكــر فيه العاطــل عــن العمــل أول األشــياء الت

يومــه، بالنســبة للمســألة األوىل هنــاك الحضــور الهــام واألســايس لــألرسة التــي تلعــب دور املســاند مهــا كان 

وضعهــا االجتاعــي، مــن ناحيــة أخــرى دور األقــران واالنخــراط يف شــبكات األصدقــاء وهــؤالء هــم األكــر 

اســتعدادا لتقبــل تأثــر املحيــط واألكــر اســتعدادا لانخــراط يف مختلــف مســالك الهجــرة غــر النظاميــة.

كثــرا مــا يكــون الحديــث حــول املوضــوع وحــول مختلــف التجــارب واســتحضار بشــكل أســايس النجاحــات 

هنــا أيضــا يتــم تــداول املعلومــات والخــرات وبلــورة بعــض االســتنتاجات، وعــادة مــا يتــم الشــحن بالرغبــة 

يف الهجــرة غــر النظاميــة يف حلقــات األصدقــاء التــي تكــون يف الغالــب صغــرة ويغلــب عليهــا الريــة ولــو 

أن األمــر عــادة مــا يكــون املحيــط عــى علــم بــكل املشــاريع املســتقبلية يف هــذا املجــال. 
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األوضاع
االجتماعية

حــول األوضــاع االجتاعيــة للمســتجوبن، فقــد ســبق وذكرنــا أنهــم ينتمــون إىل الرائــح الوســطى والدنيــا 

مــن الطبقــة الوســطى وكذلــك مــن الفقــراء، وفــق املــؤرشات املعتمــدة مــن قبــل املعهــد الوطنــي لإلحصــاء، 

ــة ليســت  ــإن أوضاعهــم االجتاعي ــة مــن املســتجوبن ينتمــون إىل الطبقــة الوســطى ف وإذا كانــت الغالبي

مرتديــة إال أن اإلشــكال يتمحــور حــول انتظــارات هــذه الرائــح االجتاعيــة، فهاجــس النجــاح االجتاعــي 

ــر  ــاق تتجــاوز بكث ــرا، املهــم هــو النجــاح، فاآلف ــب ال تهــم كث هــام ووســائل النجــاح االجتاعــي يف الغال

االمكانــات الفعليــة املتوفــرة، واالنتظــارات ال حــدود لهــا، وألن أوروبــا أغلقــت أبوابهــا ومل يعــد باإلمــكان 

الســفر وفــق الســبل القانونيــة فــإن الهجــرة غــر النظاميــة تبقــى الحــل الوحيــد لــكل مــن يريــد الســفر 

والبحــث عــن امكانــات العمــل والنجــاح خــارج الحــدود. 

ــائدا  ــاد س ــورة، كان االعتق ــج الث ــن نتائ ــرة م ــل الكب ــة األم ــن خيب ــتجوبن ع ــن املس ــر م ــر الكث ــد ع لق

ــج  ــة والنتائ ــرة ومغري ــت كب ــة كان ــا إىل الحــل، الوعــود االنتخابي ــد مــن املشــاكل ســتجد طريقه أن العدي

ــد  ــا وردده عدي ــال كــا ذكرن ــة املن ــة أضحــت صعب ــر مــا هــو منتظــرا، طــرق الهجــرة النظامي ــل بكث أق

ــة جــدا. ــة ممكن ــر النظامي ــات الهجــرة غ ــإن امكان ــرارا ف املســتجوبن م

وهنــا يتــم اســتحضار التجــارب الناجحــة، األســاء والتواريــخ والشــواهد، ويتــم يف العــادة تقديــم األمثلــة 

بكثــر مــن الفخــر والغبطــة وتقديــم الناجحــن عــى كونهــم أبطــال، بــل ويتــم تقديــم أمثلــة عــن األمــوال 

ــة،  ــات املالي ــرة نتيجــة التحوي ــات وبرعــة كب ــف تتحــول هــذه العائ ــم وكي ــي يرســلونها إىل عائاته الت

واألكــر مــن ذلــك هــو اســتعداد مــن نجحــوا واســتقروا بإحــدى الــدول االوروبيــة عــى اســتقبال أبنــاء حيّــه 

ومســاعدتهم، فلقــد ســاعدوا أجانــب فكيــف ال يســاعدون أقاربهــم وجرانهــم وأبنــاء جهاتهــم.... 

الصورة التي تقدم حول هؤالء هي صورة مغرية للغاية.

ــون  ــن أن يك ــاك ميك ــد هن ــا يوج ــا، كل م ــراء أيض ــل إغ ــورة ال تق ــتقبال، الص ــع االس ــول مجتم ح

ــي  ــاكل الت ــن كل املش ــاد ع ــور واالبتع ــدم الته ــل وع ــن عم ــث ع ــاط والبح ــا رشط االنضب إيجابي

ــأي  ــم ب ــان مل يق ــة أي انس ــب هوي ــى طل ــرأ ع ــن ال يتج ــة، فاألم ــكاالت أمني ــرز إش ــن أن تف ميك

ــر  ــا ع ــاح ك ــايس للنج ــن رشط أس ــاء الوالدي ــب ودع ــذر واج ــإن الح ــاالت ف ــاكل ويف كل الح مش

ــتجوبن. ــن املس ــد م ــك العدي ــى ذل ع

ــن،  ــر النظامي ــن غ ــر املهاجري ــذي ينتظ ــتقبل ال ــن املس ــة ع ــاليب مختلف ــرارا وبأس ــؤالنا م ــادة س بإع

ــيئة  ــة س ــوا معامل ــم الق ــة إال انه ــواطئ اإليطالي ــوا إىل الش ــن وصل ــن الذي ــة ع ــض األمثل ــم بع وبتقدي

أو الذيــن تــم إرجاعهــم وعمومــا كل الذيــن فشــلوا لســبب أو آلخــر، فقــد تــم االقــرار بوجــود 

ــى  ــا تبق ــة هن ــاع الحالي ــودة إال أن األوض ــة املوع ــت الجن ــا ليس ــة، وأوروب ــكاالت املمكن ــد اإلش عدي

ــه  ــت علي ــا كان ــود هــذه األوضــاع إىل م ــى تع ــرا حت ــا االنتظــار كث ــردي كل األوضــاع وعلين األســوأ، ت

قبــل الثــورة، ومــع ذلــك فهــذه األوضــاع كانــت ســببا مبــارشا للثــورة، كل املــؤرشات الحاليــة ال تنبــؤ 
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بحــدوث معجــزة، بــل إن الــرداءة يف منــو متواصــل وال توجــد أفــق ممكنــة، كل املتحدثــن يف مختلــف 

ــل ... ــا إىل الح ــت يف طريقه ــة ليس ــون األزم ــة وك ــة املرحل ــن صعوب ــون ع ــة يتحدث ــوات التلفزي القن

 لهــذه األســباب يؤكــد مخاطبونــا عــى كــون املغامــرة هــي الســبيل الوحيــد للنجــاة، وركــوب البحــر هــو 

مغامــرة ومحطــة مفصليــة يف حيــاة كل مهاجــر بطــرق غــر نظاميــة. 

مختلف مراحل الهجرة غري النظامية تتضمن عديد اإلشكاالت التي ميكن اختزالها كام ييل:

 إشــكاالت لهــا عاقــة باإلعــداد املــادي: متــى وكيــف ســتتم الرحلــة، الربــان، القــارب، عــدد املهاجريــن، 

االحتيــاط الــذي يتوجــب اتخــاذه ...

ــي  ــية الت ــروط األساس ــن ال ــدا، وم ــة ج ــل ومكلف ــة ب ــة مكلف ــل: الرحل ــة بالتموي ــا عاق ــكاالت له  إش

يتوجــب توفرهــا هــو املــال، ويجــب تقديــم املــال للربــان قبــل موعــد الرحلــة بفــرتة، كــا يجــب أن يكــون 

ــوب وإال  ــدد األدىن املطل ــر الع ــب إال إذا توف ــق املرك ــب، وال ينطل ــعة املرك ــب س ــن بحس ــدد املهاجري ع

ــزم األمــر مبحاســن  ــن وإغرائهــم إن ل ــك يســعى املهاجــر إىل اســتقطاب مهاجري ــة ســتلغى لذل ــإن الرحل ف

ــروع. ــات امل وايجابي

مصــادر األمــوال عديــدة، يف األول كان املهاجــر يخفــي ذلــك عــى أرستــه وعــى أصدقائــه ويســعى إىل توفــر 

األمــوال بأســاليبه الخاصــة، يف وقــت الحــق أصبحــت األرسة أو عــى األقــل البعــض مــن أفرادهــا عــى علــم 

ــع بعــض  ــرتاض أو بي ــر االق ــب األم ــة وإن تطل ــم املســاعدة املالي ــه بتقدي ويســاهمون كل حســب إمكانات

املتــاع واملصــوغ مــن أجــل ذلــك.

 إشــكاالت لهــا عاقــة باألوضــاع التنمويــة والتســرت عــن الجهــات األمنيــة: وهــو مــن الــروط األساســية 

ــدم  ــن ع ــن، يستحس ــن املهاجري ــان وب ــع الرب ــاق م ــا االتف ــم فيه ــي يت ــة الت ــن اللحظ ــة، م ــاح الرحل لنج

ــا وخاصــة يف املقاهــي وعــدم الحديــث  ــا بينه ــاء املجموعــة في ــة وعــدم التق االقــرتاب مــن مــكان الرحل

عــن الرحلــة وحتــى وإن تربــت بعــض املعلومــات أو بعــض الشــكوك فــا يجــب بــأي شــكل مــن األشــكال 

اقــرار ذلــك واعتبــار أن املســألة ال تعــدو أن تكــون مجــرد إشــاعة ... إىل غــر ذلــك مــن االحتياطــات التــي 

يتوجــب اتخاذهــا.

ــاء الرحلــة، تجنــب   إشــكاالت مــع املجموعــة املهاجــرة: يجــب أن تكــون املجموعــة متضامنــة قبــل وأثن

الخافــات والنزاعــات والعمــل معــا مــن أجــل ضــان كافــة رشوط النجــاح واالنصيــاع بالخصــوص ألوامــر 

ــى الحــال، ويف حــال إشــكاالت  ــه ومســاعدته إن اقت ــل مع ــه والعم ــزاع مع ــدم الدخــول يف ن ــان وع الرب

ــم املســاعدة  ــات املتوفــرة عــى تقدي ــن، العمــل وفــق االمكان ــة لبعــض املهاجري صحي

 إشــكاالت إدارة الطــوارئ يف عــرض البحــر: وهــذه مــن االحتــاالت املمكنــة جــدا، تفطــن الحــرس البحــري 

التونــي أو تفطــن الحــرس البحــري اإليطــايل، وهنــا فــإن األجوبــة عــادة مــا تكــون جاهــزة وتقــدم كافــة 

ــة أيضــا، كيــف  ــة التــرصف بشــكل فــردي أو بشــكل جاعــي، احتــاالت الغــرق ممكن االحتــاالت وكيفي

ميكــن التــرصف ومــا هــي األســاليب التــي يتوجــب توخيهــا للحــد مــن املخاطــر.

ــان بالوصــول باملجموعــة إىل شــاطئ  ــة، تنتهــي مســؤولية الرب  إشــكاالت الوصــول إىل الشــواطئ اإليطالي

األمــان ومــا عــدى ذلــك ال يهمــه، النــزول برعــة والســباحة إن اقتــى األمــر، املهــم الوصــول إىل اليابســة 

ــد واالســتفادة مــن التجــارب الســابقة  ــم يف العــادة دراســة هــذه املراحــل والعمــل عــى اإلعــداد الجي تت

وتجــارب مــن حاولــوا يف الســابق الهجــرة غــر النظاميــة وفشــلوا، ولعــل اإلشــكال األســايس يكمــن يف مــا بعــد 

الوصــول إىل الشــواطئ اإليطاليــة، هــذه املرحلــة غــر مطروحــة بنفــس الحــدة، املهــم الوصــول، إثــر ذلــك 
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كل يشء ممكــن ولــكل مرحلــة خصائصهــا، املطلــوب قليــا مــن الحــظ وتفتــح أبــواب أوروبــا أمــام املهاجــر، 

هنــاك كل وفــق االمكانــات املتوفــرة والقــدرة عــى الصــر وتحمــل املتاعــب والقــدرة عــى التجــاوز

حــال الوصــول يتــم اإلعــام عــر الهاتــف الجــوال، إعــام األرسة أو األصدقــاء، اإلعــام بوصــول كافــة أعضــاء 

الرحلــة ســاملن.

برعة غريبة يتم تداول الخر يف البيوت واملقاهي ويف كل أرجاء الحي: »فالن وصل« 
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الهجرة غير النظامية في تونس
 والبحر المتوسط

 لمحة قانونية:

تخضــع الهجــرة غــر النظاميــة يف تونــس لقانــون 3 فيفــري 2004، ينــدرج هــذا القانــون يف ســياق االلتزامــات 

ــة التونســية عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة  الدوليــة لتونــس، إذ صادقــت الدول

العابــرة للحــدود يف 15 نوفمــر 2000 والروتوكــول اإلضــايف حــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق 

الــر والبحــر والجــو.

ــط  ــر فق ــق األم ــه، ال يتعل ــه عنوان ــي ب ــا يوح ــر م ــد بكث ــدى أبع ــري 2004 إىل م ــون 3 فيف ــب قان يذه

بإنشــاء نظــام جديــد لجــوازات ووثائــق الســفر أو إعــادة تنظيــم رشوط الحصــول عليهــا أو إصدارهــا مــن 

قبــل الســلطات املختصــة. يهــدف هــذا القانــون، أوال وقبــل كل يشء إىل محاربــة املهربــن، ويتضــح هــذا 

يف الواقــع مــن خــال معاينــة األعــال التحضريــة. يشــر التقريــر الــذي وقــع إعــداده مــن قبــل اللجــان 

الخاصــة يف مجلــس النــواب مــن أجــل عــرض ومناقشــة مــروع القانــون إىل« حقيقــة أن العديــد يســتغلون 

أالم النــاس وأحامهــم واألوهــام التــي يحملونهــا حــول جمــع الــروات بتنظيــم عمليــات نقــل غــر مروعــة 

ــر تشــمل هــذه  ــذا التقري ــا له ــة »، ووفق ــر مضمون ــة غ ــا يف ظــل ظــروف أمني ــق البحــر أساس ــن طري ع

ــد مــن  ــاة العدي ــا إىل وف ــات النقــل مــا أدى غالب ــد مــن عملي ــم العدي ــم تنظي ــث ت الظاهــرة تونــس حي

الشــبان التونســين واألجانــب.

ــن ومارســاتهم  ــة املهرب ــه يف محارب ــدا يف القمــع، ففــي إطــار رغبت غــر أن املــرع التونــي ذهــب بعي

غــر األخاقيــة، قــام بتجريــم كل شــكل مــن أشــكال العــون واملســاعدة أو الدعــم الــذي ميكــن أن يقــدم 

للمهاجــر« غــر الرعــي«، وفضــا عــن ذلــك فقــد فاقمــت املحاكــم مــن شــدة هــذه القوانــن بتطبيقهــا 

عــى املهاجريــن.

يقتــرص بروتوكــول مكافحــة املتاجــرة غــر الرعيــة باملهاجريــن عــى تجريــم الدخــول غــر القانــوين لألجانب 

غــر املقيمــن بشــكل دائــم دون اإلشــارة إىل الخــروج غــر القانــوين مثلــا هــو الشــأن يف تريعــات البلــدان 

التــي يقصدهــا كثــر مــن املهاجريــن مثــل » فرنســا ».

ــون التونــي يتجــه إىل  ــب، يتضــح أن القان ــن واألجان بتجرميــه للمســاعدة عــى الخــروج الــري للمواطن

قمــع املســاعدة عــى الهجــرة غــر القانونيــة نحــو أوروبــا، الوجهــة الرئيســية للتونســين واألجانــب والتــي 

ــض  ــدد بع ــد ن ــاد األورويب، وق ــاء يف االتح ــدان األعض ــراب البل ــول إىل ت ــانغان« للدخ ــرة »ش ــرض تأش تف

ــة  ــك إىل حــارس للحــدود الخارجي ــت بذل ــن أن تونــس تحول ــون بهــذا القمــع معتري ــن لهــذا القان الناقدي

ــدان األعضــاء. ــة للبل ــا وخضعــت للسياســات الهجري ألوروب
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 االتفاقيات التونسية-اإليطالية في مجال الهجرة النظامية:

وقــع إمضــاء 4 اتفاقيــات بــن تونــس وايطاليــا، أولهــا يف 6 أوت 1998 وآخرهــا يف 5 أفريــل 2011، تســعى 

ــات  ــث متكــن االتفاقي ــة، حي ــدة عــى الشــواطئ األوروبي ــة الواف ــا للحــد مــن الهجــرة غــر النظامي جميع

التونســية-اإليطالية مــن إعــادة قبــول املهاجريــن يف الــرتاب التونــي بعــد إقامتهــم يف مراكــز االحتفــاظ يف 

ايطاليــا.

أقامــت ايطاليــا عــددا كبــرا مــن »مراكــز االحتجــاز الوقتــي واملســاعدة« حيــث تــم االحتفــاظ باملهاجريــن 

غــر النظاميــن بانتظــار ترحيلهــم، ويعطــي الوصــف الــذي رســمه نــواب وطنيــون وجمهوريــون زاروا بعــض 

املراكــز يف »صقليــة« ســنة 2002 صــورة ســلبية جــدا عــن ظــروف احتجــاز األجانــب، وقــد شــهر النــواب 

ــر،  ــرارة واملط ــم الح ــاعتن رغ ــائهم كل س ــن بأس ــى املهاجري ــاداة ع ــة واملن ــة الفاضح ــاع الصحي باألوض

ــواب عــدة  ــل الن ــد نق ــر محــاوالت الهــرب أو التمــرد، وق ــوات األمــن إث ــل ق ــرة مــن قب ــات املتوات واإلهان

حــاالت مــن التشــويه الــذايت نتيجــة الضغوطــات املســلطة عــى املهاجريــن، كــا نقــل نائــب اشــرتايك أن 

ــك،  ــات كذل ــواب والحام ــدون أب ــاه ب ــاق »دورات املي ــت ال تط ــدوزا« كان ــز »ملب ــة يف مرك ــروف اإلقام ظ

ــراب  ــم ال ــه ال ميكنه ــي ان ــا يعن ــض واالســتحام م ــاء البحــر لاغتســال يف املراحي ــون م يســتعمل املقيم

ــك ». ــون يف ذل ــا يرغب حين

يف جانفــي 2009، وبعــد التشــدد الــذي أصبــح مييــز السياســة اإليطاليــة يف مجــال الهجــرة غــر النظاميــة، 

تحولــت مراكــز االحتفــاظ هــذه إىل » مراكــز تحديــد الهويــة والطــرد ». ففــي فيفــري 2009، اندلــع حريــق 

إجرامــي يف مركــز احتجــاز بـ«ملبــدوزا«، فقــد قــام حــوايل 70 مهاجــرا غــر نظاميــا تونســيا بــإرضام النــار يف 

الحشــايا للتنديــد بطــول مــدة إقامتهــم يف املركــز الــذي ينعــت بـ«قفــص الوحــوش« بســبب منــاخ العنــف 

املهيمــن هنــاك، إذ ال يجــرؤ ناشــطو حقــوق اإلنســان أنفســهم عــى الدخــول إليــه.

 الهجرة غير النظامية، المفهوم:

هنــاك اهتــام مــن قبــل علــاء االقتصــاد والقانــون وعلــاء االجتــاع... مبوضــوع الهجــرة غــر النظاميــة 

وبأســبابها، نذكــر منهــا عــدم املســاواة االقتصاديــة بــن دول الشــال ودول الجنــوب.

 االســرتاتيجيات الجديــدة املعتمــدة مــن قبــل دول الشــال للتقليــص مــن عــدد الوافديــن حيــث ال ميكــن 

مراقبــة الحــدود بصفــة كليــة.

 منــو اقتصــادي ضعيــف لــدول الجنــوب إضافــة إىل نســبة فقــر مرتفعــة تدفــع نحــو الهجــرة غــر النظاميــة 

يف اتجــاه دول الشــال.

ــدود  ــاز الح ــة اجتي ــن ملحاول ــر النظامي ــن غ ــع املهاجري ــا دف ــق حدوده ــو غل ــال نح ــه دول الش  توج

ــة. خلس

 الحــروب األهليــة، عــدم االســتقرار الســيايس، التمييــز العنــرصي، التمييــز الدينــي والعرقــي وعــدم التــوازن 

بــن دول الشــال والجنــوب هــو مــا يدفــع نحــو تفاقــم ظاهــرة الهجــرة غــر النظاميــة.

  دول الشال: ظروف عيش مرضية مع دخل مرتفع.

  دول الجنوب: أزمات اقتصادية، بطالة، حروب أهلية، أجور متدنية...   
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 تغــر وتطــور مشــهد الهجــرة غــر النظاميــة يف الســنوات األخــرة تغــرات جذريــا مل تطــل فقــط فضــاءات 

الهجــرة )مــكان االنطــاق والوســيلة(، بــل طالــت كذلــك االســرتاتيجيات وشــبكات الهجــرة وفضاءاتهــا.

 يف التعريــف القانــوين، الهجــرة الريــة هــي هجــرة غــر رشعيــة، ممنوعــة قانونــا، يعنــي تجــاوز أجنبــي 

حــدود بلــد خلســة ومخالفــة قوانينــه الخاصــة بعبــور الحــدود وإقامــة األجانــب.

 املهاجــر بطريقــة غــر رشعيــة هــو شــخص يف وضعيــة غــر قانونيــة، تطلــق عليهــم كذلــك صفــة »غــر 

ــة«. ــي« أو »دون أوراق ثبوتي الرع

 هــذه الوضعيــة غــر القانونيــة يتصــف بهــا املهاجــر غــر النظامــي، تنســحب كذلــك عليــه يف بلــده األصــي 

باعتبــاره قــد قــام بتجــاوز القانــون الداخــي املتعلــق مبغــادرة أرض الوطــن ووثائــق الســفر الازمــة لذلــك.

 شــهد النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن عديــد املوجــات مــن الهجــرة غــر النظاميــة نتجــت أساســا عــن 

الحــروب التــي عرفتهــا مناطــق مختلفــة مــن العــامل أو نتيجــة متييــز ســيايس أو دينــي أو عرقــي، مــن أبرزهــا:

   يف الفيتنام سنة 1975: نتيجة الحكم االستبدادي.

   يف إيران سنة 1979: هروبا من حكم »الخميني«.

   يف كوبا سنة 1980: عندما هرب ما يناهز 125000 شخص من الجزيرة.

ــل »يوغســافيا«  ــي عاشــتها دول مث ــة الت ــة نتيجــة للحــروب األهلي ميكــن أن تكــون الهجــرة غــر النظامي

ــا. ــارة الســمراء يف نفــس الفــرتة تقريب ــدي« يف الق ــدا« أو »بورن ــك »رون ســابقا وكذل

أبــرز مثــال عــى ذلــك مــا نشــهده منــذ خمــس ســنوات تقريبــا مــن تدفــق للمهاجريــن الســورين يف اتجــاه 

أوروبــا هربــا مــن هــول الحــرب األهليــة الدائــرة رحاهــا يف ســوريا، حيــث تجــاوز عددهــم حســب أخــر 

اإلحصائيــات املليــون مهاجــر.

موجــات الهجــرة غــر النظاميــة هــذه، هــي نتيجــة كذلــك للتبايــن الكبر بــن دول املهجــر والدول املســتقبلة 

عــى مســتوى املعيشــة، األمــن، االقتصــاد... حيــث أن هــذه العاقــة تحكمهــا عديــد العوامــل، مثــل العامــل 

الجغــرايف والعامــل التاريخــي، ففــي البحــر املتوســط يوجــد أربــع معابــر رئيســية يتــم اعتادهــا مــن قبــل 

املهاجريــن غــر النظاميــن بهــدف الوصــول إىل الســواحل األوروبيــة، حيــث نجــد:

 تونس يف اتجاه إيطاليا.

 ليبيا يف اتجاه إيطاليا.

 املغرب يف اتجاه اسبانيا.

 تركيا يف اتجاه اليونان.

 التهجــر القــري هــو آليــة تعتمدهــا الــدول ملنــع األجانــب مــن اخــرتاق حدودهــا الرتابيــة بعدمــا قامــوا 

بتجــاوز حدودهــا البحريــة، حيــث تقــوم بإعادتهــم إىل أوطانهــم األصليــة.

 اإلبعــاد يتعلــق بأصيــي أحــد البلــدان األوروبيــة املنضويــة تحــت رايــة االتحــاد األورويب، نتحــدث هنــا 

عــن اإلبعــاد مــن املجــال الــرتايب لدولــة مــا إىل البلــد حامــل جنســيته. 

ــاره ال  ــك باعتب ــا باســتعال القــوة وذل ــة م ــرايب لدول ــا مــن مجــال ت ــق بإقصــاء شــخص م ــل يتعل  الرتحي

يتمتــع بحقــوق اإلقامــة والعمــل عــى أراضيهــا وهــو كذلــك إجــراء تختــص بــه الرطــة بهــدف إجبــار أحــد 

األجانــب املقيمــن بصفــة غــر قانونيــة عــى مغــادرة البــاد.

يكمــن االختــاف بــن الرتحيــل والتهجــر القــري يف طريقــة تجــاوز املهاجــر الحــدود، ففــي حالــة الرتحيــل 
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يكــون دخــول هــذا األخــر لــرتاب الدولــة األجنبيــة قانونيــا إال أن خرقــه للقوانــن الداخليــة لهــذه الدولــة 

هــو مــا دفعهــا لرتحيلــه.

أما بالنسبة للتهجر القري، مجرد تجاوز حدود الدولة املراد االستقرار فيها ممنوع قانونا.

 تقتــرص معرفــة املهاجــر التونــي عــى إجــراءات الرتحيــل التــي تســتهدف املهاجريــن الذيــن تجــاوزوا فــرتة 

اإلقامــة املحــددة يف دولــة أجنبيــة أو كذلــك املهاجريــن الذيــن قامــوا بفعــل إجرامــي يســتدعي ترحيلهــم.

قبــل دخــول اتفاقيــة »الشــانغان« حيــز التنفيــذ، كانــت إجــراءات الدخــول ألوروبــا بســيطة وبالتــايل مل تكــن 

إجــراءات التهجــر القــري معروفــة مــن قبــل املهاجــر التونــي.

مل يكــن املهاجــر التونــي مجــرا عــى الهجــرة غــر النظاميــة ألن هــذا الخيــار يعتــر حديثــا )منــذ تســعينات 

القــرن املــايض(، حيــث أن ركــوب البحــر أو االختبــاء يف إحــدى الحاويــات العماقــة املتجهــة للتصديــر نحــو 

أوروبــا، هــي خيــارات مل تكــن مطروحــة أمــام املهاجــر التونــي حيــث أن مجــرد امتــاك جــواز ســفر ســاري 

املفعــول كانــت يكفيــه للتوجــه إلحــدى الــدول األوروبيــة.

بالنسبة له، تهجر قري أو ترحيل، يؤديان إىل نفس النتيجة املتمثلة يف مغادرة األرايض األوروبية.

 التهجــر القــري هــو إحــدى اآلليــات املعتمــدة مــن قبــل دول االتحــاد األورويب ملجابهــة الهجــرة غــر 

ــة. النظامي

 خــال الحــرب العامليــة الثانيــة، كانــت فرنســا وجهــة للمهاجريــن التونســين وبدرجــة أقــل أملانيــا، غــر 

ــرة  ــا »الل ــك بســبب ضعــف عملته ــايض وذل ــرن امل ــات الق ــا مل تتطــور إال يف نهاي أن الهجــرة نحــو إيطالي

اإليطاليــة« مقابــل الدينــار التونــي، غــر أنهــا بقيــت محطــة عبــور للمهاجريــن غــر النظاميــن نحــو بقيــة 

ــن  ــز عــدد املهاجري ــث قف ــن، حي ــن غــر النظامي ــت مســتقطبا للمهاجري ــا بات ــة وتدريجي ــدول األوروبي ال

ــن يف  ــى الراغب ــرة ع ــرض التأش ــم ف ــك رغ ــنة 1993 وذل ــنة 1986 إىل 68705 س ــن 3737 س ــين م التونس

دخــول الــرتاب اإليطــايل.

 وجهات نظر غربية حول الهجرة غير النظامية:

بــرزت اليــوم يف عديــد الــدول األوروبيــة وخاصــة »فرنســا«، إشــكالية »العيــش معــا«، ففــي مقــال صــادر 

يف مــارس 2013 لـــ »داين رومانتيــك« حيــث يؤكــد عــى أن القــدرة عــى اندمــاج كل مــن الجيــل الثــاين 

ــا  ــل اإلشــكال األســايس مل ــايض، ميث ــرن امل ــوا لفرنســا يف أواخــر الق ــن قدم ــن الذي ــن املهاجري ــث م والثال

ــية  ــة الفرنس ــدة الثقاف ــن ولي ــدات مل تك ــكار ومعتق ــن أف ــؤالء م ــه ه ــا يحمل ــوم، ف ــا الي ــه فرنس تعيش

ــة  ــدأ الغنيم ــية مبب ــة الفرنس ــع الدول ــون م ــره، يتعاط ــب تعب ــم حس ــي، فُه ــوي الفرن ــام الرتب والنظ

ــب  ــاع نس ــر ارتف ــا يف ــذا م ــم، وه ــود لديه ــن مفق ــذا الوط ــاء له ــس االنت ــا، فح ــر به ــب الظف الواج

ــى  ــاظ ع ــكالية الحف ــث. إن إش ــاين والثال ــل الث ــن الجي ــن م ــوف املهاجري ــراف يف صف ــة واالنح الجرمي

ــل  ــة بتداخ ــه خاص ــز علي ــه والرتكي ــاه إلي ــب االنتب ــوع وج ــت موض ــا بات ــا« يف فرنس ــش مع ــدأ »العي مب

الهويــة الوطنيــة الفرنســية مــع الهويــة الدينيــة متمثلــة يف »اإلســام« خاصــة، ففــي هــذا اإلطــار يؤكــد 

»ســاموئيل هنتينكتــون« يف كتابــه »صــدام الحضــارات« عــى أن »االســتعار قــد ســعى ســابقا إىل تغيــر 

وطمــس املعتقــدات والثقافــة اإلســامية إبــان فــرتة احتــال فرنســا لهــذه الــدول، فــا أعتقــد أن هنــاك 

رصاع بــن الديانــات بــل هــو رصاع حضــارات« ص320-313. فاإلشــكال بالنســبة للــدول الغربيــة ال 
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يتمثــل يف اإلســام بحــد ذاتــه بــل يف اإلســام كحضــارة مختلفــة حيــث يكــون معتنقــوه مقتنعــن بعلويــة 

ــة املخابــرات األمريكيــة بــل يف الغــرب كحضــارة  ثقافتهــم، وبالنســبة لإلســام ال يكمــن اإلشــكال يف وكال

ــا يــرز اإلشــكال، فمســألة الهجــرة باتــت اليــوم  مختلفــة حيــث يؤمــن أصحابهــا بكونيــة ثقافتهــم و هن

بالنســبة لألوروبيــن مســألة غــزو ثقــايف وجــب التصــدي لهــا وهــذا مــا يفــر مــا يواجهــه املهاجــرون 

املغاربــة والتونســيون والجزائريــون بصفــة خاصــة مــن متييــز يف بعــض األحيــان، فالــرصاع املتصاعــد بــن 

اإلســام واملســيحية أو اإلســام والائكيــة ليــس بــرصاع ثقــايف بقــدر مــا هــو مواجهــة ورصاع حــول الهويــة 

ــن. ــا كا الطرف ــي ميثله الت

 رحات الموت في البحر المتوسط:

 حســب إحصائيــات »الوكالــة األوروبيــة ملراقبــة الحــدود« )Frontex( يف ســنة 2011، 64261 شــخص عــروا 

مضيــق »صقليــة« يف اتجــاه األرايض اإليطاليــة مــن بينهــم 27864 تونــي انطلقــوا تحديــدا مــن »جرجيــس، 

ــتر«. صفاقس واملنس

 حســب »املنتــدى التونــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة« )FTDES(، أكــر مــن 1500 شــخص لقــوا 

حتفهــم عنــد محاولتهــم اجتيــاز الحــدود البحريــة اإليطاليــة خلســة، مــن بينهــم 1000 تونــي.

ــذ أو  ــاس تامي ــم يف األس ــة ه ــر النظامي ــرة غ ــات الهج ــوا يف رح ــن انخرط ــن الذي ــين م ــب التونس  أغل

ــا اإلقصــاء االقتصــادي  ــاء مهمشــة مــن ضحاي ــن عــن العمــل أىت أغلبهــم مــن أحي ــة مــن غــر العاطل طلب

ــي. واالجتاع

 55% مــن املفقوديــن عنــد محاولتهــم اجتيــاز الحــدود خلســة، هــم أصيــي العاصمــة »تونــس« وتحديــدا 

مــن األحيــاء الشــعبية.

 تقلص عدد رحات الهجرة غر النظامية مقارنة بـ 2011.

 هناك عديد حاالت غرق لقوارب املهاجرين غر النظامين التي تؤدي يف الغالب إىل وفاتهم.

ــظ يف  ــم الح ــن حالفه ــن مم ــر النظامي ــن غ ــاة املهاجري ــم معان ــة حج ــر الصحفي ــد التقاري ــت عدي  نقل

ــر: ــث نذك ــرق، حي ــة الغ ــر نتيج ــات الكب ــدد الوفي ــة إىل ع ــة، إضاف ــواطئ األوروبي ــول للش الوص

 تقريــر صحفــي يف جزيــرة »سيســيليا« انبنــى عــى مقابــات مــع عــدد مــن الصياديــن يف الجزيرة، حيــث يروي 

بعضهــم مــا يواجهونــه يف عــرض البحــر املتوســط مــن عــدد املهاجريــن غــر نظاميــن الكبر وكيــف قامــوا بإنقاذ 

32 تونــي يف ليلــة عاصفــة بعــد أن أرشف قاربهــم املتهالــك عــى الغــرق، إضافــة إىل املشــاكل التــي تواجههــم 

خاصــة فيــا يتعلــق بعمليــة الصيــد عندمــا تعلــق جثــة أحــد املهاجريــن يف شــباكهم بعــد غرقه.

ــث  ــة، حي ــر النظامي ــرة غ ــرب مســالك الهج ــة ق ــة الواقع ــزر اليوناني ــدى الج ــراءه يف إح ــم إج ــر ت  تقري

يصــف التقريــر جهــود أحــد األطبــاء املحليــن يف تحديــد وتخزيــن جميــع املعطيــات الخاصــة بالجثــث التــي 

يلفظهــا البحــر مــن »حمــض نــووي، عامــات خاصــة...« وذلــك عــى أمــل أن يــأيت أحــد يومــا مــا للبحــث 

عنهــا، فالعــدد الكبــر مــن املهاجريــن الذيــن يلقــون حتفهــم قــرب الســواحل اليونانيــة يجرهــم عــى دفنــه 

تحــت أرقــام وهويــات مجهولــة يف أغلــب األحيــان.
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 تقريــر يــروي اإلجــراءات التــي متــر بهــا عمليــة نقــل جثــث املهاجريــن غــر النظاميــة التــي يتــم العثــور 

عليهــا وكيــف يكــون مــن الصعــب العثــور عــى ذويهــم، وبالتــايل دفنهــم يف مقابــر جاعيــة تحمــل مــن 

خالهــا القبــور مجــرد أرقــام، وقــد أجــري هــذا التقريــر الصحفــي حــول عمليــات الهجــرة غــر الرعيــة 

بــن املغــرب وإســبانيا مــن خــال مضيــق »جبــل طــارق«.

 مــا بــن تركيــا واليونــان، يــروي تقريــر آخــر كيــف تتــم عمليــة دفــن الجثــث التــي يتــم العثــور عليهــا، 

ــن غــر  ــث املهاجري ــر لجث ــات العــدد الكب ــن وكيــف ب ــن الاجئ ــن غــر النظامي ــاة املهاجري ــروي معان وي

النظاميــن ميثــل إشــكاال للســكان املحليــن للقــرى املحاذيــة للشــواطئ الرتكيــة واليونانيــة، فقــد بــات هــؤالء 

مجــرد أرقــام عــى قبــور مجهولــة الهويــة.

 منــذ بدايــة ســنة 2014، توافــد عــى شــواطئ جزيــرة »المبــدوزا« اإليطاليــة مــا يفــوق 100.000 مهاجــر 

غــر نظامــي، نجــح معظمهــم يف بلــوغ الســواحل اإليطاليــة لكــن العديــد منهــم فشــل يف ذلــك وبــات يف 

عــداد املفقوديــن، هــؤالء املفقــودون لفــظ البحــر بعضــا مــن حاجياتهــم تــم جمعهــا ووضعهــا يف متحــف 

خــاص يف جزيــرة »المبــدوزا« لتكــون شــاهدة عــى مــن قضــوا يف محاولــة الوصــول إىل الضفــة األخــرى.

ــوء  ــبب س ــدة بس ــم للنج ــد طلبه ــك بع ــن وذل ــر نظامي ــن غ ــاذ 7 مهاجري ــم إنق ــة ت ــواحل املهدي  يف س

ــة. ــوال الجوي األح

 يف عــرض امليــاه الدوليــة، تــم إغــراق مركــب عــى متنــه حــوايل 450 مهاجــر غــر رشعــي مــن قبــل املهربــن 

وذلــك بعــد رفــض املهاجريــن االنتقــال مــن مركــب إىل آخــر يف عــرض البحــر، وقــد كان معظــم املهاجريــن 

مــن مــرص، غــزة، ســوريا والســودان. 

ــا مــن  ــف مهاجــر غــي غــر نظامــي تونــي عــروا البحــر املتوســط انطاق ــذ 2011 أكــر مــن 20 أل  من

ــا. ــاه أوروب ــية يف اتج ــواطئ التونس الش

 يف أوت مــن ســنة 2014، تــم انتشــال 45 جثــة ملهاجريــن ســورين عــى شــواطئ »بــن قــردان« مــن واليــة 

مدنــن التونســية.

ــية  ــي الجنس ــي تون ــر نظام ــرا غ ــوايل 2985 مهاج ــة ح ــجون األوروبي ــد يف الس ــدود 2014، يوج  إىل ح

ــة. ــازوا الحــدود خلس اجت

ــة انطاقــا مــن شــواطئ »الشــابة«  ــة هجــرة غــر نظامي  يف ســبتمر مــن ســنة 2014، تــم إحبــاط محاول

التابعــة لواليــة املهديــة، عــى مــن زورق انخــرط فيهــا 42 شــخصا منهــم 36 ســوريا وتونســين و 4 جزائرين.

 يف ظــرف 15 ســنة، لقــي حــوايل 22000 شــخص حتفهــم خــال محاولتهــم عبــور البحــر املتوســط، ســنة 

2014 وذلــك حســب املنظمــة العامليــة للهجــرة.

 يف أكتوبــر ســنة 2014، تــم إحبــاط محاولــة هجــرة غــر نظاميــة لـــ 46 ســوريا وذلــك انطاقــا مــن »شــط 

مريــم« مــن واليــة سوســة.

ــا  ــة خوف ــا الوســطى، تشــجع عــى الهجــرة الجاعي ــا، ســوريا وإفريقي ــة يف كل مــن ليبي  الحــروب األهلي

ــر. ــات الحــرب، هــذا مــا يهــدد دول الشــال خاصــة تونــس والجزائ ــا مــن تداعي وهروب
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ــن  ــة م ــم حال ــش أهاليه ــث يعي ــة، حي ــر النظامي ــن يف رحــات الهجــرة غ ــن املفقودي ــد م ــاك العدي  هن

االنتظــار والُحرقــة عــى فقــدان أبناءهــم، وقــد حــاول العديــد منهــم االســتنجاد بالقضــاء ملحاكمة املســؤولن 

عــن تنظيــم هــذه الرحــات والوســطاء فيهــا. يف نفــس اإلطــار ويف أغلــب الحــاالت يكــون األهــايل عــى علــم 

بهــذه الرحــات التــي ينــوي أبناءهــم القيــام بهــا، إضافــة إىل منظميهــا.

 ال تقتــرص رحــات الهجــرة غــر النظاميــة املنطلقــة مــن الشــواطئ التونســية عــى التونســين، فإضافــة إىل 

ذلــك نجــد املغاربــة، األفارقــة، الليبيــن، الســورين، األريرتيــن... وتنتهــي هــذه الرحــات يف بعــض األحيــان 

بغــرق القــارب مبــن فيــه وذلــك نظــرا للعــدد الكبــر للمهاجريــن عــى متنــه واكتظاظــه.

 تنتهــي الرحلــة إىل الشــواطئ األوروبيــة يف بعــض األحيــان بنشــوب معــارك بــن منظمــي الرحلــة 

ــا  ــزال... م ــكان اإلن ــة املقصــودة أو م ــاف حــول الوجه ــا االخت ــة، منه ــباب مختلف ــك ألس ــن وذل واملهاجري

ــا. ــن أحيان ــد املهاجري ــرق عدي ــبب يف غ يتس

 يف مراكــز اإليقــاف بـــ »المبــدوزا« يعمــد بعــض املهاجريــن إىل حــرق بصاتهــم يك ال يتســنى للســلطات 

االيطاليــة تحديــد هوياتهــم وبالتــايل إعادتهــم إىل أوطانهــم.

 بالنســبة للمهاجريــن األفارقــة خاصــة األريرتيــون منهــم، تتــم عمليــة الهجــرة غــر النظاميــة مــن خــال 

ــة تســاوي  ــغ مالي ــل مبال ــا« وتجميعهــم يف مــدن مثــل »مراطــة« و »بنغــازي« مقاب انتقالهــم إىل »ليبي

ــراء  ــك ل ــن وذل ــرة املهرب ــت إم ــل تح ــر للعم ــغ يضط ــذا املبل ــك ه ــن ال ميتل ــيك وم 5000 دوالر أمري

ــة  ــان مكتظ ــب األحي ــون يف أغل ــي تك ــة الت ــوارب البالي ــد الق ــوب أح ــن رك ــن م ــايل التمك ــه وبالت حريت

ــد  ــى العدي ــث يلق ــر حي ــة باملخاط ــا محفوف ــة يف أوروب ــواطئ املقابل ــة للش ــون الرحل ــن، وتك باملهاجري

منهــم حتفهــم غرقــا ســواء لســوء األحــوال الجويــة أو لعــدم صاحيــة القــارب أو لعطــب أصــاب محركــه 

يف عــرض البحــر.

 يف الجزائــر، يتعامــل خفــر الســواحل الجزائــري مــع كل عمليــات الهجــرة غــر النظاميــة مــن خــال 

ــركات يف  ــتهداف املح ــم اس ــث يت ــف، حي ــر التوق ــل ألوام ــي ال متتث ــوارب الت ــى الق ــران ع ــاق الن إط

مرحلــة أوىل واألفــراد يف مرحلــة ثانيــة، ففــي جويليــة مــن ســنة 2013 أســفرت عمليــة مطــاردة 

ــد  ــي وأح ــر رشع ــر غ ــل مهاج ــة« إىل مقت ــواحل »عناب ــن س ــت م ــة انطلق ــر رشعي ــرة غ ــي هج ملركب

ــري. ــواحل الجزائ ــر الس ــراد خف أف

 يف جويليــة مــن ســنة 2013، عــزز خفــر الســواحل التونــي تواجــده البحــري يف عــرض البحــر املتوســط 

ــة إىل  ــالك املؤدي ــية واملس ــة التونس ــدود البحري ــة الح ــد مراقب ــك ملزي ــدة وذل ــر الجدي ــن الخواف ــدد م بع

الشــواطئ األوروبيــة، وذلــك يف خطــوة نحــو مزيــد اعتــاد الحــل األمنــي يف مجابهــة »الحرقــة« أو الهجــرة 

غــر النظاميــة.

ــة  ــي ملعضل ــدأ الحــل األمن ــة يف وســائل اإلعــام تغليــب مب ــات واملعلومــات املتداول ــب عــى املعطي  تغل

الهجــرة غــر النظاميــة مــع تغييــب تــام للمشــاكل األساســية التــي تدفــع املهاجريــن للمغامــرة بحياتهــم 

ــة. ســعيا للوصــول إىل الشــواطئ األوروبي
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 الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط »في أرقام« :

عدد املهاجرين الوافدين عى الشواطئ األوروبية عر البحر املتوسط 12016/2015  

1 جانفي - 31 مارس 2015 1 جانفي - 10 مارس 2016

وفيات الوافدون وفيات الوافدون املتغرات

البلد

505 10535 354 137160 اليونان

10165 101 9492 إيطاليا

505 20700 455 146652 املجموع

املجموع       

لبلد ا

1 جانفي- 10 مارس مجموع 2015مجموع 2014
2016

34,442853,650137,160اليونان

ليا يطا 170,100153,8429,492إ

 
http://www.iom.int/fr/news/quelque-150-000-migrants-sont-arrives-en-europe-en-2016-et-450-ont-  1
peri-en-mediterranee
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الخصائص العامة لألحياء المدروسة

سنحاول تقديم بعض املعطيات ولو بشكل مقتضب حول مختلف األحياء التي شملتها الدراسة

 بلدية التضامن المنيهلة )حي التضامن( والية أريانة :

عدد اإلناث عدد الذكور عدد األرس عدد املساكن عدد السكان

41625 42687 22087 24508 84312

المصدر: المعهد القومي لإلحصاء

حــّي التضامــن ليــس حيّــا باملعنــى املتعــارف عليــه، وإمنــا هــو منظومــة مــن األحيــاء العشــوائية التــي بنيــت 

خــارج أمثلــة التهيئــة العمرانيــة. بــرز الحــي يف ســنوات الســبعينات مــن القــرن املــايض مــع أزمــة الدولــة 

الوطنيــة )الدولــة الراعيــة( ثــّم مــع انخــراط تونــس يف التوّجــه التحــّرري الــذي أّســس لتخــّي الدولــة عــن 

أدوارهــا االجتاعيــة. وبــدأت بذلــك موجــات الهجــرة خاّصــة مــن الشــال الغــريب وقــد تطــّور الحــّي إىل أن 

أصبــح أكــر وأهــم حــّي عشــوايئ يف إفريقيــا.

وحــّي التضامــن يعكــس مفهــوم التضامــن بــن املتســاكنن املتضامنــن يف الفقــر والتهميــش واإلقصــاء، فقــد 

اضطــّر الســّكان إىل التعويــل عــى بعضهــم البعــض للعيــش خــارج منظومــة الّدولــة التــي تجاهلتهــم وكان 

دورهــا الوحيــد وقتهــا »املراقبــة االجتاعيــة« أي األمــن. مثــال ذلــك، أحــداث جانفــي 78 هــي التــي دفعــت 

الدولــة إىل إنــارة الحــّي بالتنويــر العمومــي، وذلــك حتــى تســهل مراقبتــه ليــا. الحــّي وفـّـر قــوى احتجاجيــة 

خــال األحــداث الكــرى، ومل يخلــق حــراكا. يعنــي أن املتســاكنن كانــوا يقومــون بــرّد فعــل انفعــايل غــر 

منظـّـم ضــّد أوضاعهــم االجتاعيــة املتدنّيــة جــّدا.

لكــّن مــا جعــل حــي التضامــن يغــدو عــى مــا هــو عليــه هــو تطــور كّل مــا هــو »ال شــكي«، حيــث خلــق 

منظومــة جديــدة ال يتحــّدث عنهــا الكثــرون هــي منظومــة التنميــة التلقائيــة، وذلــك مــن خــال البحــث 

عــن كّل الحلــول املمكنــة لتصيّــد لقمــة العيــش. وهــذا مــا جعــل االقتصــاد املــوازي يتطــّور بشــكل كبــر. 

الحــّي خلــق نوعــا مــن التجانــس االجتاعــي بــن الرتكيبــات الســكانية والعاقــات التضامنيــة التــي خلقــت 

بدورهــا لحمــة كبــرة بــن املتســاكنن، مــع نــوع مــن العاقــات الصداميــة والعدائيــة تجــاه الدولــة التــي 

حرمتهــم مــن العيــش الكريــم، تتمظهــر خاصــة عــى مســتوى التعامــل الصدامــي للشــباب مــع املنظومــة 

األمنيــة التــي ترمــز يف نظــره للدولــة.

مــن املهــّم أن نشــر أيضــا إىل أن حــّي التضامــن كان حاضنــة إلنتــاج العنــف وإعــادة إنتاجــه، حتـّـى تحّولــت 

ــث ال ميكــن املحافظــة عــى الوجــود إال مــن خــال مارســة  ــف، حي ــاج العن ــة إنت ــة رهين القيمــة الفرديّ

العنــف الــذي أخــذ أشــكاال ماّديــة بدائيــة وفّجــة، حتّــى أصبــح العنــف شــكا مــن أشــكال الهويــة، وهــذا 

ــة مــن آليّــات الكســب والــرزق.  مــا يفــّر تطــّور أشــكال الجرميــة يف هــذا الفضــاء التــي تحّولــت إىل آليّ
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 بلديــة حي الزهــور والية القصرين:

عدد اإلناث عدد الذكور عدد األرس عدد املساكن عدد السكان

11036 11089 5745 6217 22125

المصدر: المعهد القومي لإلحصاء

ــن ال  ــة القرصي ــن مدين ــع جــزء م ــه يف الواق ــن، لكن ــة القرصي ــة لوالي ــة تابع ــا حــي الزهــور معتمدي إداري

يفصلــه عنهــا ســوى الشــارع الرئيــي وطرقاتــه ومناطقــه الســكنية امتــداد لهــا وكثــر مــن تاميــذه يدرســون 

يف معهــد الشــايب واملــدارس االبتدائيـــــة الرقيــة والشــايب والــدوالب التــي توجــد يف قلــب املدينــة، تقطــن 

ــن..  ــار وعاطل ــن وتج ــن وموظف ــم ومحام ــال تعلي ــا ورج ــارات علي ــن إط ــع م ــح املجتم ــي كل رشائ بالح

لكــن أغلــب أرسه محــدودة الدخــل بــل ومعدمــة فكلــا توغلنــا غــرب الحــي حيــث تتمــدد منطقــة عــن 

الخــراء عــى مســاحة كبــرة مــن »عــن القائــد« إىل مــا وراء مصنــع الحلفــاء و»لــوز العيفــة«، وجنوبــه 

أيــن توجــد منطقــة »ســعد الديــن« و»درشة الذوايبيـــة« و»حــــــي الرطيبــات« .. فالطرقــات كلهــا تقريبــا 

غــر معبــدة وهــي عبــارة عــن مســالك ريفيــة متألهــا الحجــارة، والبنــاءات الفوضويــة يف كل مــكان وميــاه 

املجــاري تســيل بــن املنــازل تفــرز الروائــح الكريهــة.. ومظاهــر الفقــر والخصاصــة ظاهــرة للعيــان وخاصــة 

ــة الواقعــة جنــوب الزهــور وخاصــة  ــة مــن عائــات نازحــة مــن املناطــق الريفي يف جوانــب الحــي املتكون

مــن حــايس الفريــد والكامــور واملثنانيــة والعويجــة هربــا مــن الظــروف الصعبــة يف مواســم الجفــاف التــي 

تتالــت يف الســنوات األخــرة.

الظــروف االجتاعيــة القاســية والفقــر واالنقطــاع املبكــر عــن الدراســة كلهــا عوامــل جعلــت العديــد مــن 

ــة  ــم الرق ــوع يف جرائ ــر« والوق ــدرات« و»الخم ــي »املخ ــهلة ملروج ــة س ــه فريس ــي ومراهقي ــباب الح ش

والســطو و»الراكاجــات«.

 الخصائص الديموغرافية المدينة »جرجيس« والية مدنين:

ــك حســب آخــر تعــداد عــام للســكان والســكنى ســنة  ــس حــوايل 72611 ســاكن وذل ــة جرجي تعــد مدين

2014، حيــث يوجــد بهــا ســتة مناطــق بلديــة وهــي: جرجيــس املدينــة، املؤانســة، الســويحل، حــي الجــريب، 

هشــام الحــادي، حــادي بوتفاحــة.

ميكن تحديد الخصائص الدميوغرافية للحي موضوع الدراسة من خالل الجدول التايل:

 بلدية »جرجيس المدينة«:

عدد اإلناث عدد الذكور عدد األرس عدد املساكن عدد السكان

12701 11700 6152 9811 24401

المصدر: المعهد القومي لإلحصاء



35

ــر  ــن غ ــداد املهاجري ــبوق ألع ــر مس ــا غ ــورة ارتفاع ــدالع الث ــة الن ــرتة الاحق ــس« يف الف ــت »جرجي عاش

النظاميــن أو مــا يعــرف بـــ »الحرقــة« نحــو الســواحل األوروبيــة، ولــن كانــت هــذه الظاهــرة قدميــة إال أنهــا 

عــادت إىل الســطح بقــوة بعــد 14 جانفــي 2011. 

ال تتوفــر إىل اليــوم معطيــات دقيقــة حــول عــدد املهاجريــن وأصنافهــم وعــدد الضحايــا مــن بينهــم إال أن 

أغلــب املســؤولن أكــدوا أن عددهــم يف منطقــة »جرجيــس« قــد يصــل إىل أكــر مــن 9 آالف مهاجــر مــن 

أصــل 25 ألفــا غــادروا البــاد التونســية بعــد الثــورة.

بالنســبة ملدينــة »جرجيــس«، وقــع االختيــار عــى منطقــة »وســط املدينــة« وذلــك لعــدة اعتبــارات مــن 

أهمهــا الكثافــة الســكانية باعتبارهــا مــن أكــر املناطــق كثافــة مــن ناحيــة عــدد الســكان التــي تقدر بـــ 24401 

ســاكن، إضافــة إىل احتوائهــا »مينــاء الصيــد بجرجيــس«...

من خالل قيامنا بهذا العمل امليداين الحظنا ما ييل:

 عــى مســتوى البنيــة التحتيــة: بالنســبة لهــذه املنطقــة هنــاك العديــد مــن النقائــص، فكلــا ابتعدنــا عــن 

وســط املدينــة واتجهنــا إىل عمــق األحيــاء الســكنية تــزداد حالــة الطرقــات ســوء وتتغــر.

 عــى مســتوى الخدمــات اإلداريــة والصحيــة: هنــاك تركــز لجميــع مقــرات الهيــاكل اإلداريــة والصحيــة، 

العموميــة والخاصــة يف وســط املدينــة.

 بالنســبة للعمــل امليــداين: أثنــاء قيامنــا بهــذا العمــل واجهنــا عــددا من اإلشــكاليات مــن أهمها عمليــة إيقاف 

أحــد أعضــاء فريــق البحــث مــن قبــل أعــوان األمــن ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن إهــدار للوقــت والجهــد ملــدة 

ثــاث ســاعات تقريبــا إىل حــن تأكدهــم مــن صلوحيــة اإلجــراءات التــي عــى أساســها يجــرى هــذا البحــث.

 بالنســبة للُمســتَجوبن: بعــد انتهائنــا مــن العمــل امليــداين تكونــت لدينــا جملــة مــن املاحظــات نســوقها 

كاأليت:

ــاز  ــا لكــن مــن هــم مســتعدون الجتي ــرة ترغــب يف الهجــرة قانوني ــاك نســبة كب    بالنســبة للذكــور: هن

الحــدود بطريقــة غــر رشعيــة فعددهــم ليــس كبــرا نظــرا لعــدة عوامــل مــن أهمهــا العــدد الكبــر مــن 

الشــبان الذيــن »حرقــوا« مــن جرجيــس إبــان انــدالع الثــورة مــا جعــل منهــا نقطــة متركــز أمنــي بهــدف 

منــع مثــل هــذه الرحــات.

ــباب يف  ــع الش ــا تدف ــي م ــرة« ه ــاس »بالحق ــة إىل اإلحس ــة إضاف ــن الدراس ــر ع ــاع املبك ــة واالنقط البطال

جرجيــس للهجــرة، »القــرش وال أوالد املرش«-املقصــود بــأوالد املــرش هــو الفقــر والخصاصــة- فبهــذا املثــل 

ــي يعيشــها. ــة النفســية الت عــر أحــد املســتجوبن عــن الحال

هنــاك دافــع آخــر مهــم جــدا يتمثــل يف عــودة عــدد هــام ممــن نجحــوا يف الهجــرة ســواء نظاميــا أو بطريقــة 

غــر نظاميــة إىل املدينــة وقــد بانــت عليهــم مظاهــر الــراء »خاصــة بامتــاك ســيارة فاخــرة« مــا يولــد يف 

نفســية الشــباب رغبــة ملحــة للهجــرة وذلــك بهــدف ماثلــة أقرانهــم وأصدقائهــم.

   بالنســبة لإلنــاث: بالنســبة لإلنــاث مل تكــن هنــاك رغبــة يف الهجــرة غــر النظاميــة، إال أن هنــاك نســبة ال 

بــاس بهــا ترغــب يف الهجــرة نظاميــا ســواء للدراســة أو للعمــل، غــر أن هنــاك عامــل آخــر مهــم يتمثــل يف 

رغبــة نســبة هامــة يف الــزواج بأحــد املقيمــن يف الخــارج وبالتــايل الهجــرة بأيــر الطــرق املمكنــة.
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 الخصائص الديموغرافية لحي الزهراء: والية المهدية

تعــد مدينــة املهديــة حــوايل 51833 ســاكن وذلــك حســب أخــر تعــداد عــام للســكان والســكنى ســنة 2014، 

تعــد كذلــك ثــاث مناطــق بلديــة وهــي »مهديــة املدينــة، هيبــون، الزهــراء«، حيــث تضــم هــذه املناطــق 

أهــم األحيــاء واملناطــق الســكانية مثــل »حــي بــرج الــرأس، حــي هيبــون ومنطقــة الزهــراء...«.

یمكن تحدید الخصائص الدیموغرافیة للحي املدروس من خالل الجدول التايل:

بلدية الزهراء )منطقة الزهراء(:

عدد اإلناث عدد الذكور عدد األرس عدد املساكن عدد السكان

12062 11675 6110 8078 23737

المصدر: المعهد القومي لإلحصاء

تعتــر ســواحل مدينــة املهديــة مــن أبــرز نقــاط االنطــاق التــي يعتمدهــا املهاجــرون بصفــة غــر نظاميــة 

نظــرا لقربهــا مــن الســواحل األوروبيــة، وقــد تجــّى ذلــك خاصــة يف موجــة الهجــرة غــر النظاميــة التــي 

ــات إىل مغــادرة حــوايل 25 ألــف شــاب ألرض  ــورة حيــث تشــر اإلحصائي ــان انــدالع الث شــهدتها تونــس إب

الوطــن نســبة ال بــأس بهــا انطلقــت مــن املهديــة.

بالنســبة ملدينــة »املهديــة« اخرتنــا منطقــة »الزهــراء« والتــي تقــع وســط املدينــة، وذلــك لعــّدة اعتبــارات 

أهمهــا الكثافــة الســكانية التــي تحظــى بهــا هــذه املنطقــة التــي تقــدر بـــ 23737 ســاكن.

 بالنســبة للعمــل املیــداين : عنــد قيامنــا بهــذا العمــل مل نلحــظ نفــورا يف صفــوف املســتجوبن إالّ يف حــاالت 

قليلــة ســواء بالنســبة للذكــور أو اإلنــاث.

 بالنســبة للُمســتَجوبین : بعــد انتهائنــا مــن العمــل املیــداين تكونــت لدینــا جملــة مــن املاحظــات نســوقها 

كآاليت :

 بالنســبة للذكــور : بالنســبة ملنطقــة »الزهــراء« ناحــظ انــه هنــاك رغبــة واســتعداد يف صفــوف نســبة ال 

بــأس بهــا مــن الشــباب الذيــن قمنــا باســتجوابهم للهجــرة »الحرقــة« نحــو شــواطئ »المبــدوزا«، إضافــة إىل 

ذلــك هنــاك عــدد هــام منهــم ممــن يعملــون يف البحــر كبحــارة، وبالتــايل يتمتعــون بخــرة يف التعاطــي مــع 

البحــر ومخاطــره وذلــك حســب مــا رصحــوا بــه.

ــد  ــرة قص ــة يف الهج ــة الرغب ــباب إالّ يف حال ــام الش ــات اهت ــن يف أولوي ــة مل تك ــرة النظامي ــبة للهج بالنس

ــدا. ــة ج ــاالت قليل ــك يف ح ــة وذل ــة الدراس مواصل

ال يــزال الشــبان يف مدينــة املهديــة وبالتحديــد منطقــة »الزهــراء« يبحثون عــن فرصة للهجرة بطريقــة غر نظامية، 

وقــد صادفنــا يف هــذا الصــدد عــّدة حــاالت عــّر فيهــا الشــاب رصاحــة عــن رغبتــه يف« الحرقــة« أو كان هــو يف حــد 

ذاتــه مســؤول عــن تنظيــم إحــدى هــذه الرحــات غــر النظامية يف املســتقبل، وقــد قمنا بالتســجيل معه.

 بالنســبة لإلنــاث : يف الغالــب مل تكــن ھنــاك رغبــة يف الھجــرة غیــر النظامیــة إال نــادرا وهنــاك فئــة مــن 

اإلنــاث ترغــب يف الهجــرة »النظاميــة« بحثــا عــن عمــل أو ملواصلــة الدراســة. يف املقابــل هنــاك منهــن مــن 

ال ترغــب يف الهجــرة ســواء نظاميــة أو غــر نظاميــة. 
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 معطيات حول حي الطيب المهيري الكاف 

معروف أكر باسم »برنوصة«

مرجع النظر: معتمدية الكاف الغربية

املســاحة: 146 هــك الحــي كامــل تابــع للمنطقــة البلديــة ومرتبــط بشــبكة التنويــر الكهربــايئ واملــاء الصالــح 

للــراب وكذلــك الــرصف الصحــي للميــاه املســتعملة.

تأسست الدائرة البلدية يف 02 أفريل 1979

العــدد الجمــي للســّكان باملعتمديــة ككل: 26138 ســاكن )تتكــون مــن 05 أحيــاء مبــا فيهــا حــي الطيــب 

املهــري وليــس هنــاك احصائيــات خاصــة بــكل حــي عــى حــدة(

الرائح االجتاعية للسكان: فئات شعبية فقرة.

فئة الشباب تفوق فئة الكهول وتبلغ نسبة اإلناث 60 يف املائة والذكور 40 يف املائة.

هناك مشاكل يومية مع األمن

البنية التحتية للحي مهرتئة

منطقــة صناعيــة ضعيفــة: )02 مصنــع لبــاس مســتعمل قانــون 72 + 01 مصنــع نســيج+ مؤسســة صناعيــة 

واحــدة(

كرة املقاهي الشعبية حوايل 60 مقهى شعبي

انعدام املرافق التالية: دار ثقافة / دار شباب/ مكتبة/ منتزهات/ 

يوجد مستوصف وحيد/ صيدلية واحدة

غياب املنتزهات

02 مراكز أمن

أغلب املساكن ملك خاص يف شكل تجّمعات سكنية

ماحظــة: املعلومــات شــحيحة وال توجــد وثائــق رســمية بهــا معطيــات وجــل مــا جمعنــاه مــن معلومــات 

مصــدره شــفوي مــن املســؤولن.

 الخصائص العامة لمنطقة »حّي السرور« قفصة

ينتمــي حــي الــرور إىل معتمديــة قفصــة الجنوبيــة حيــث يقــع يف الجهــة الغربيــة ملدينــة قفصــة ويبعــد 

حــوايل 5 كلــم عــن وســط املدينــة ويعــّد تقريبــا 50 ألــف ســاكن وهــو مــن أكــر أحيــاء املدينــة وأكرهــا 

ســكانا.

تعــود نشــأة هــذا الحــّي إىل فــرتة مــا بعــد االســتقال وترتبــط أساســا مبوجــات النــزوح مــن ضواحــي املــدن 

واألريــاف إىل املراكــز الحريــة املجــاورة حيــث كانــت قفصــة إحــدى املــدن التــي اســتقطبت عــددا كبــرا 

مــن النازحــن مــن جهــات الجريــد وســيدي عيــش والفــّج وماجــل بلعبــاس وفريانــة وكاف دريب والطلــح 
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والقطــار وأوالد بوعمــران والســند، إلــخ. وهــو مــا أدى إىل توســع املدينــة وظهــور عــدة أحيــاء محيطــة بهــا 

ــاء شــعبية تشــكلت  ــة وحــي الــرور واملــَوىّل وهــي كلهــا أحي كحــي الشــباب وحــي النــور وحــي الحميل

بشــكل شــبه تلقــايئ عقــب االســتقال.

ــز حــي الــرور بتعــّدد األصــول االجتاعيــة لســكانه وخاصــة مــن عــروش أوالد ســامة، أوالد مــوىس،   يتميّ

أوالد مبــارك، أوالد صالــح، أوالد ســيدي تليــل، أوالد معّمــر وبعــض أصيــي الجريــد والقرصيــن وســيدي بوزيــد 

وقــد حافــظ هــذا الحــي إىل وقــت جــّد قريــب عــى بعــض مظاهــر الحيــاة الريفيــة كنمــط العمــران )الحوش 

العــريب( واألنشــطة االقتصاديــة )تربيــة الحيوانــات داخــل املنــازل( ونســبة الخصوبــة املرتفعة...إلــخ. 

ــى  ــا ع ــا واضح ــة تأزم ــعبية املاثل ــاء الش ــائر األحي ــأن س ــأنه ش ــّي ش ــرف الح ــرة، ع ــنوات األخ يف الس

املســتوين االقتصــادي واالجتاعــي. حيــث قاربــت نســبة البطالــة فيــه الـــ %25 بالنســبة للجنســن وتفــوق 

الـــ %30 بالنســبة لإلنــاث كــا ارتفعــت نســبة الفقــر بــن ســكانه بشــكل واضــح وهــو مــا أّدى إىل تزايــد 

ــع واســتهاك املخــدرات  ــرار بي ــبابه عــى وجــه الخصــوص عــى غ ــن ش ــش واالنحــراف ب مظاهــر التهمي

وانتشــار العنــف بأنواعــه واإلقبــال عــى االنتحــار والهجــرة غــر النظامية...إلــخ. هــذا وتفيــد بعــض التقاريــر 

اإلعاميــة أن املصالــح األمنيــة قــد نجحــت يف تفكيــك عديــد املجموعــات اإلرهابيــة واإلجراميــة التــي كانــت 

تتخــذ مــن هــذا الحــّي مجــاال للنشــاط...إلخ.

ومــن الخصائــص األخــرى التــي ميكــن أن تعطينــا فكــرة أوضــح عــن هــذا الحــّي ميكــن الحديــث عــن البنيــة 

التحتيــة وتدخــات الدولــة حيــث ناحــظ أن تدخــل الدولــة مل يكــن يف مســتوى الحجــم الدميوغــرايف الكبــر 

لهــذا الحــي إذ اقتــرص عــى تعبيــد الطريــق الرئيســية وتهيئــة املنطقــة بالخدمــات األساســية. وعمومــا ميكــن 

القــول أن الوضــع العــام بهــذا الحــّي ظــل متأزمــا عــى مــدى عقــود كــا أن مــؤرشات نجــاح مــا تــّم انجــازه 

بعــد الثــورة مــن بعــض مشــاريع التهيئــة وتعميــم بعــض املنــح واإلعانــات لفائــدة العائــات الفقــرة تبــدو 

منعدمــة خاصــة أمــام تواصــل غيــاب تدخــات الدولــة يف املجــال الثقــايف واملجــال الشــبايب واملجــال الرتفيهــي. 

 

 النتائج العامة للدراسة الميدانية

انطلقنــا يف دراســتنا امليدانيــة وفــق الروتوكــول الــذي تــم اعتــاده وقياســه بشــكل تجريبــي قبــل إدخــال 

التعديــات الروريــة وإقــراره بشــكل نهــايئ

تشكلت العينة من 1168 مبحوث وكانت كالتايل:

العدد النسبة

623 53,3 ذكر

545 46,7 أنثى

1168 100,0 املجموع



39

و توزعت العينة كام ييل عىل املستوى الجهوي:

العدد النسبة

197 16,9 أريانة

192 16,4 الكاف

196 16,8 املهدية

183 15,7 القرصين

200 17,1 مدنن

200 17,1 قفصة

1168 100,0 املجموع

لقــد عملنــا عــى أن نســتجوب بــكل حــي 200 شــاب، اال أنــه وخــال الدراســة امليدانيــة، مل تكــن النتائــج 

متاثلــة مــع مــا تــم إقــراره عــدى واليتــي قفصــة ومدنــن وعمومــا فقــد كانــت نســبة املســتجوبن 97.33 %
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وتوزع املستجوبون عىل الرشائح العمرية التالية:

العدد النسبة الرشائح العمرية

207 17,7 19 - 18

401 34,3 24 - 20

317 27,1 29 - 25

243 20,8 34 - 30

1168 100,0 املجموع

يعكس الجدول التايل:

ــات  ــا مــع املعطي ــة تقريب ــة العمري ــة للشــباب موضــوع الدراســة وتلتقــي هــذه الرتكيب ــة العمري  الرتكيب

ــة الرســمية االحصائي

 اعتبــار الشــباب ممــن يرتاوحــون بــن ســن 18 ســنة و34 ســنة، وإن كانــت هنــاك اختافــات يف تحديــد 

مفهــوم الشــباب وأساســا ســن الشــباب، فإننــا هنــا أيضــا تجنبنــا دراســة الريحــة العمريــة أقــل مــن 18 

ســنة، ألســباب موضوعيــة، أهمهــا امتــداد فــرتة الطفولــة وتقــدم ســن فــرتة املراهقــة. وعمليــا فــإن فــرتة 

الشــباب ال تتجــاوز ســن الرابعــة والثاثــون، علــا ووفــق املعطيــات املتوفــرة فــإن هــذه الريحــة العمريــة 

هــي األكــر حضــورا يف الهجــرة غــر النظاميــة

 أقل الرائح العمرية حضورا هي الريحة 18- 19 سنة، تليها الريحة العمرية 30- 34 سنة

 ثلثي املستجوبن تقريبا سنهم بن 20 و29 سنة

بالنســبة للمســتوى التعليمــي للمســتجوبن، مــا ياحــظ هــو، أن مــا يزيــد عــن الـــ 50 % مــن املســتجوبن 

انقطعــوا عــن التعليــم يف الفــرتة الثانويــة و27.6 % تابعــوا تعليمهــم الجامعــي يف حــن أن مــن مل يتجــاوزوا 

املرحلــة االبتدائيــة أو مل يذهبــوا إىل املدرســة باملــرة ال يتجــاوزون الـــ 17 %
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املستوى التعليمي: 

النسبةالعدداملستوى التعليمي

151,3مل أذهب إىل املدرسة

18315,7ابتدايئ

64755,4ثانوي

32227,6عايل

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــط  ــن املتوس ــرتاوح ب ــي ي ــتوى تعليم ــى مس ــر ع ــة تتوف ــة املبحوث ــون العين ــايس ك ــام األس ــتنتاج اله االس

والعــايل، أي قــادرة عــى الكتابــة والقــراءة وقــادرة وفقــا لذلــك عــى البــت يف العديــد مــن القضايــا التــي 

ــا، تخصه

ــام عــى حــد الســواء، يعكــس  ــار التاعــب والوهــم واإليه ــن آث ــن الحــد م ــي م ــن املســتوى التعليم ميك

املســتوى التعليمــي عمومــا تقدمــا نســبيا يف الســن وهــو مــا يوفــر القــدرة عــى التعامــل مــع األحــداث 

ــب انخــراط واع ــة هــو يف الغال ــر النظامي ــإن االنخــراط يف مســالك الهجــرة غ ــه ف ــدي، وعلي بشــكل نق

يــرز املســتوى التعليمــي أيضــا الــدور الــذي قــام بــه هــذا األخــر يف تطــور الــرؤى واالنتظــارات، فالتعليــم 

هــو بالــرورة انفتــاح عــى اآلخــر، ميكــن مــن توفــر أجوبــة عــى عديــد املجتمعــات

ونحــن يف مجتمــع املعلومــات، فــإن املســتوى التعليمــي للمبحوثــن ميكنهــم مــن اإلبحــار واالســتفادة مــن 

الثــورة املعلوماتيــة
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الحالة املدنية

النسبةالعددالحالة املدنية

23920,5متزوج

90277,2أعزب

40,3أرمل

232,0مطلق

1168100,0املجموع

يتبــن مــن املعطيــات املتوفــرة كــون ثاثــة أربــاع العينــة املســتجوبة هــم مــن العــزاب علــا وأن االختافــات 

ــة نفــس الصــورة عــى املســتوى  ــات العامــة تعكــس يف النهاي تعــد محــدودة بــن جهــة وأخــرى، فاملعطي

الجهــوي، وتــرز هــذه املعطيــات:

 كون العزوبية بحكم تأخر سن الزواج تعتر معطى موضوعيا وال متثل أي استثناء

 كون العزوبية تشمل عى حد السواء الجنسن، اإلناث والذكور ويف كل الجهات دون أي استثناء

 كــون العزوبيــة مــؤرش هــام ســيتم اعتــاده يف إبــراز مــدى االســتعداد للهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة، 

فهــل العزوبيــة عامــل مــن العوامــل املشــجعة عــى الهجــرة؟

 

الحالة المدنية

الوضع الحايل: 

النسبةالعددالوضع الحايل

32027,4بصدد متابعة تكوين/ دراسة

27423,5بصدد البحث عن شغل

45238,7أعمل

12110,4غري ناشط

10,1وضع آخر

1168100,0املجموع
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العاطلــون عــن العمــل ميثلــون 24 % مــن مجمــوع املســتجوبن إال أن 70 % منهــم يف حالــة البحــث عــن 

عمــل وهــم مــن الجنســن ومــن كل الرائــح العمريــة

ــة  ــن جمل ــون 66.1 % م ــي ميثل ــن مهن ــة تكوي ــدد متابع ــم بص ــة أو ه ــون الدراس ــون أو يتابع ــن يعمل م

ــغل ــى ش ــرون ع ــتجوبن و58.5 % يتوف املس

اإلشــكال األســايس كــون الذيــن يتابعــون الدراســة والذيــن هــم بصــدد البحــث عــن عمــل والذيــن يعملــون 

ــذه  ــورة، فه ــد الث ــاص بع ــروا يف الهجــرة بشــكل خ ــة فك ــح العمري ــف الرائ ــن مختل ــن الجنســن وم وم

املســألة مل تكــن مطروحــة بنفــس الحــدة قبــل الثــورة وخاصــة بالنســبة لإلنــاث كــا ســرى ذلــك الحقــا
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الوضع الحالي

الوضع املهني: 

النسبةالعددالوضع املهني

645,5أجري يف القطاع عام

16914,5أجري يف القطاع خاص

1119,5عمل مستقل )حريف، تاجر...(

60,5عرف

897,6عامل يومي

100,9معن عائيل

44938,4املجموع

71961,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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ــون إىل  ــط ينتم ــم فق ــإن 14 % منه ــون 38.4 % ف ــم ميثل ــون، ه ــم يعمل ــعروا بكونه ــن أش ــبة للذي بالنس

القطــاع العــام ويتوفــرون عــى كافــة الحقــوق التــي تضمنتهــا مجلــة الشــغل وميثلــون 5.5 % مــن املجمــوع 

العــام للمســتجوبن، بينــا 24 % منهــم يشــتغلون للحســاب الخــاص ويرتبــط دخلهــم يف الغالــب بطبيعــة 

األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة واألمنيــة، أي أن الدخــل يف الغالــب غــر مضمــون ويختلــف مــن شــهر إىل 

آخــر حســب طبيعــة األوضــاع، مــع اإلقــرار بكــون األوضــاع الحاليــة بعــد الثــورة كان لهــا انعــكاس ســلبي 

عــى دخلهــم، وعليــه فــإن أوضاعهــم املهنيــة غــر مســتقرة وهــي أقــرب مــا يكــون إىل الهشاشــة يف حــن 68 % 

مــن الذيــن يعملــون هــم يف وضــع هــش.

يتبــن مــن خــال املعطيــات املتوفــرة كــون األوضــاع املهنيــة تغلــب عليهــا الهشاشــة بشــكل كبــر الــيشء 

الــذي ينعكــس عــى األوضــاع االجتاعيــة عمومــا وينعكــس ســلبا عــى الوضعيــات النفســية لــكل الذيــن 

يعيشــون هــذه الوضعيــة، عوامــل تفتــح آفــاق الهجــرة مبختلــف أشــكالها...
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             معن عائي           عامل يومي             عرف           عمل مستقل           أجر يف              أجر يف

                                                                                          حريف، تاجر    القطاع خاص      القطاع عام

الوضع المهني

 األوضاع السكنية

ــا  ــل عام ــكن ميث ــر املس ــار أن توف ــى اعتب ــكنية ع ــاع الس ــة باألوض ــئلة ذات العاق ــد األس ــا عدي طرحن

ــه ويف حــاالت األزمــات  ــال الجاعــي العــام ولكون ــه الهامــة يف املخي مــن عوامــل االســتقرار نظــرا ملكانت

ميثــل مــاذا أساســيا يوفــر الحــد األدىن مــن الضانــات والحايــة هــذا عــاوة عــى كونــه فضــاء اجتاعيــا 

يعكــس ويبلــور شــبكة العاقــات االجتاعيــة مبختلــف أشــكالها، ويف كثــر مــن الحــاالت ميثــل املســكن 

ــة. ــط االجتاعي مجــاال للرواب

ــه مــن أســباب  ــا يتضمن ــه وســعته وم ــه، فرتكيبت ــراد في ــألرسة ولألف يعكــس املســكن الوضــع االقتصــادي ل

ــألرسة. ــة ل ــة عــن األوضــاع االجتاعي ــل مــؤرشات هام ــة متث الراحــة والرفاهي
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نوعية املسكن: 

النسبةالعددنوعية املسكن

12210,4شقة يف عامرة

62753,7دار عريب – برج – حوش

30726,3فيال أو طابق فيال

927,9منزل صغري متفرع عن فيال

50,4مسكن يف وكالة

121,0محل غري معد أصال للسكن

20,2نوع آخر

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

حــول نوعيــة املســكن، 48 % مــن املســاكن تتوفــر فيهــا مــن حيــث الشــكل رشوط الرفاهــة، يف حــن تــرتاوح 

بقيــة املســاكن بــن املتواضعــة والتــي تنعــدم فيهــا رشوط الســكن، علــا وأن املســاكن يف األحيــاء املدروســة 

وهــي أحيــاء شــعبية، تغلــب عليهــا صفــة املســاكن غــر املكتملــة، فهــي مســاكن يف طــور البنــاء عى الــدوام، 

أي أن املتســاكنن يقطنــون مســاكنهم وهــي غــر مكتملــة، يعــدون غرفــة أو غرفتــن للســكن ويواصلــون 

إنهــاء مســاكنهم وهــم يقطنونهــا ويحــورون أشــكالها ببعــض اإلضافــات وفــق الحاجــة، فباإلمــكان إضافــة 

غرفــة أو غرفتــن وإعدادهــا للكــراء، وعمومــا يغلــب اللــون األحمــر عــى هــذه املســاكن وهــو لــون اآلجــر، 

وهــو مــن األدلــة عــى كــون املســكن مل يكتمــل بنــاؤه.

 

	  

10,40%

53,70%

26,30%

7,90%

0,40% 1,00% 0,20%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

 نوع آخر             محل غر                مسكن             منزل صغر        فيا أو طابق فيا         دار عريب          شقة يف عارة     

                   معد أصا للسكن          يف وكالة          متفرغ عن فيا                                 –برج –حوش

األوضاع السكنية
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النسبةالعددطبيعة املسكن

31326,8عىل وجه الكراء

474,0عىل وجه الفضل

44738,3ملك عن طريق الرشاء

34029,1ملك عن طريق املرياث

121,0ملك عن طريق الهبة

50,4عند األقارب

10,1يف مركز الرعاية

30,3وضعية أخرى

1168100,0املجموع

ما يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا كون 68 % من املساكن هي عى ملك املتساكنن وهي لذلك مساكن يف حالة بناء متواصل، أي أن 
إمكانية تحوير هذه املساكن واردة عدا الـ 10 % من املساكن وهي الشقق يف العارات التي ال ميكن تحوير أشكالها.

ــاء املدروســة  وســواء كان املســكن ملــكا أو عــى وجــه الكــراء وهــي الصفــة األساســية للمســاكن يف األحي

فهــو ميثــل رشطــا مــن رشوط االســتقرار ويشــكل أحــد العوامــل الهامــة لانتــاء للفضــاء بــكل مــا يتضمنــه 

هــذا الفضــاء مــن عاقــات وروابــط اجتاعيــة

إال أنــه ومــن الناحيــة الشــكلية مل ميثــل الســكن آليــة للحــد مــن التفكــر يف الهجــرة أو الســعي نحوهــا كــا 

بــرز ذلــك يف هــذه الدراســة
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الربط بشبكة الكهرباء

النسبةالعدد

115999,2نعم

80,7ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

إذا كانــت كل البيــوت تقريبــا عــدا بعــض االســتثناءات املحــدودة مرتبطــة بشــبكة النــور الكهربــايئ فهــذا 

ــط  ــى املحي ــكي ع ــاح ال ــاع، أي االنفت ــزة واملذي ــال، التلف ــائل االتص ــن كل وس ــتفادة م ــال االس ــح مج يفت

ــك  ــه ذل ــا يعني ــورة وم ــة املتط ــا املعلوماتي ــراط يف التكنولوجي ــات االنخ ــك إمكان ــي، وكذل ــي والعامل املح

ــة ــة املدروس ــة العمري ــبة للريح ــة بالنس ــبكات االجتاعي ــا يف الش ــراط مث االنخ

املســتجوبون إذن، يعيشــون يف فضــاء مفتــوح عــى كل الفضــاءات املحيطــة، مجــاالت االنخــراط يف هــذه 

الفضــاءات ســنتبينها الحقــا مــن خــال االنفتــاح عــى مرجعيــات ثقافيــة جديــدة

 االرتباط بشبكة توزيع المياه

النسبةالعدداالرتباط بشبكة توزيع املياه

115198,5نعم

161,4ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

نفــس املاحظــة بالنســبة لارتبــاط بشــبكة النــور الكهربــايئ، فــكل املســاكن تقريبــا مرتبطــة بشــبكة توزيــع 

ــن  ــن م ــبكة ميك ــاط بالش ــكن، فاالرتب ــة باملس ــاع الصحي ــة أوىل األوض ــس بدرج ــاط يعك ــو ارتب ــاه وه املي

الطهــي وغســل املابــس واألواين ونظافــة املجــال، ولــه أيضــا عاقــة بالجســد عــى اعتبــار كونــه ميكــن مــن 

االغتســال ويحــد مــن األمــراض الجلديــة بالخصــوص

النسبةالعدداالرتباط بشبكة الغاز

20217,3نعم

96082,2ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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يعكــس االرتبــاط بشــبكة الغــاز الطبيعــي طبيعــة الحــي الســكني، فهــذا االرتبــاط يحــدد بشــكل أو بآخــر 

ــدى  ــي م ــاز الطبيع ــبكة الغ ــاط بش ــرز االرتب ــاء، ي ــرى يف الفض ــات األخ ــل الخدم ــة ومجم ــة التحتي البني

ــة  ــادات مالي ــب اعت ــاط يتطل ــث أن االرتب ــألرسة، حي ــادي ل ــك والوضــع امل ــة للمســكن لذل ــة الفني األهلي

ــا ــات يف وضــع اجتاعــي متواضــع عموم ليســت يســرة لعائ
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النسبةالعدداملسكن مجهز بهوايئ

111695,5نعم

383,3ال

115498,8املجموع

141,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ســبق وأرشنــا إىل مســتويات االتصــال والتواصــل مــع املحيــط الخارجــي وبالخصــوص عــر مختلــف وســائل 

ــش  ــية ملعي ــات األساس ــن املكون ــح م ــوايئ أصب ــي فاله ــع االجتاع ــا كان الوض ــة، فمه ــال الجاعي االتص

ــن  ــن م ــذي ميك ــوايئ ال ــر اله ــف ع ــكل كثي ــورت بش ــة تط ــام األجنبي ــائل اإلع ــم بوس ــين، عاقاته التونس

التقــاط أهــم القنــوات التلفزيــة التــي يرغــب املشــاهد يف ارتيادهــا، لقــد أصبــح مــن املمكــن جــدا الحصــول 

عــى هــوايئ نظــرا لكلفتــه املحــدودة ولكونــه متوفــر بشــكل كبــر يف أســواق التجــارة املوازيــة، وقــد فتــح 

ــات التفاعــل مــع واقــع آخــر جديــد يف مجتمعــات أخــرى عــر مشــاهدة مختلــف الرامــج  الهــوايئ إمكان

التلفزيــة األجنبيــة، بــل إن العديــد مــن املســتجوبن عــروا عــن هجرتهــم للقنــوات األجنبيــة خاصــة قبــل 

الثــورة لعــدم الثقــة يف الرامــج واألخبــار املقدمــة. لقــد فتــح الهــوايئ أمــام التونــي عــوامل جديــدة وفتــح 

مجــاالت الهجــرة االفرتاضيــة.
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النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية الربد

43136,9نعم

73262,7ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــزال  ــاءات ال ت ــن البن ــر م ــاء، فكث ــة الســكن والبن ــرد، بســبب طبيع ــن ال ــث أرس املســتجوبن م ــاين ثل تع

ــك نفــس  ــة يف فصــل الشــتاء، وعــاوة عــى ذل ــاء والصيان ــة البن ألوانهــا حمــراء، وعــادة مــا تتوقــف عملي

ــة ــاب وســائل التدفئ ــرد هــي التــي تشــكو مــن غي العائــات التــي تعــاين مــن ال

النسبةالعدداملسكن مجهز بأجهزة التدفئة

72161,7نعم

44337,9ال

116499,7املجموع

40,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

نعــود مــرة أخــرى إىل الرفاهيــة داخــل املســاكن، فبالرغــم مــن ضعــف االرتبــاط بشــبكة الغــاز الطبيعــي وهــو 

مــا يعنــي الحرمــان مــن التدفئــة املركزيــة، فــإن وســائل التدفئــة مــع ذلــك حــارضة، وهــي وســائل تــرتاوح 

بــن املدفئــة الكهربائيــة واملدفئــة بالبــرتول األزرق ووســائل التدفئــة التقليديــة »كالكانــون«، ورغــم ذلــك 

فــإن 37.9 % مــن املســتجوبن ال يتوفــرون عــى أي جهــاز مــن أجهــزة التدفئــة، مــؤرش هــام عــن األوضــاع 

االجتاعيــة الهشــة ملــا يزيــد عــن ثلــث أرس املســتجوبن، فالهوايئ كــا رأينا ســابقا ال يعكــس الوضع املــادي لألرسة

النسبةالعدداملسكن مجهز بحامم

99885,4نعم

16914,5ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــن  ــو م ــة 14.5 % وه ــبيا مرتفع ــر نس ــت تعت ــام يف البي ــد لح ــي تفتق ــبة األرس الت ــار نس ــس اإلط يف نف

املــؤرشات األساســية لتــدين األوضــاع الصحيــة لهــذه األرس، مــا ياحــظ يف هــذا الجانــب أن االختــاف بــن 

ــا  ــن الريحــة الدني ــاف ب ــد لحــام هــو االخت ــي تفتق ــة واألرس الت ــا وســائل تدفئ ــي ليســت له األرس الت

للطبقــة الوســطى والريحــة االجتاعيــة الفقــرة، فغيــاب الحــام يف هــذه األرس وحســب املعاينــة امليدانية 

ــا للعيــش الكريــم يف هــذه األرس يعكــس غيــاب الوســائل الدني



50

النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية الحر

41035,1نعم

75164,3ال

116199,4املجموع

70,60املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــر إشــكاالت الحــر  ــن شــأنها أن تث ــة الســليمة م ــاب التهوي ــة باملســكن وغي ــروط الصحي ــر ال ــدم توف ع

ــن، وهــي مناطــق تشــهد  ــكاف والقرصي ــا أو يف ال ــة، يف قفصــة مث ــات الداخلي ــاء يف الجه وخاصــة باألحي

ــا  ــا والتنقــل إىل الشــواطئ صيفــا ممكن ــار الحــر عادي ــم اعتب ــاء األخــرى ت موجــات حــر مرتفعــة، يف األحي

ــة جــدا، وموجــات الحــر عمومــا هــي ظرفي

النسبةالعدداملسكن مجهز مبكّيف

44538,1نعم

72061,6ال

116599,7املجموع

30,30املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــث أرس  ــن ثل ــل م ــر بقلي ــطى، فأك ــة الوس ــن الطبق ــا م ــح العلي ــرورة إىل الرائ ــف بال ــا املكي ال يحيلن

ــارة  ــواق التج ــة يف أس ــة خاص ــعار مقبول ــره وبأس ــود لتوف ــذا يع ــف، وه ــى مكي ــرون ع ــتجوبن يتوف املس

ــد  ــألرسة، لق ــة لتســويق الوضــع االجتاعــي ل ــف بالنســبة لبعــض األرس هــو واجه ــة، ولكــون املكي املوازي

ــاء، البعــض،  ــر للكهرب ــار اســتهاكه الكب ــا عــى بعــض األرس الســؤال عــن كلفــة املكيــف عــى اعتب طرحن

أشــعرنا أن اســتعال التدفئــة الكهربائيــة كاســتعال املكيــف، عمليــة تدخــل يف إطــار التحيــل وفــق تقنيــات 

ــايئ. ــدة عــى العــداد الكهرب عدي

كل املعطيــات تتطــور بالشــكل الــذي يجعــل معــامل املوضــوع املــدروس متداخلــة جــدا، وبعــض املتغــرات 

الدالــة غــر كافيــة لكونهــا ال تعكــس الواقــع بقــدر مــا تــرزه يف أشــكال اصطناعيــة إن مل نقــل مشــوهة
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النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية الرطوبة

36631,3نعم

79668,2ال

116299,5املجموع

60,50املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ثلــث مســاكن املســتجوبن غــر صحيــة بســبب الرطوبــة، والرطوبــة هنــا بشــكلها املعلــن، موضــوع يعيدنــا 

إىل األوضــاع الصحيــة لــألرس، فنفــس األرس تقريبــا ويف كل الجهــات التــي تشــكو مــن غيــاب التدفئــة هــي 

األرس التــي تعــاين مــن الرطوبــة وهــي األرس التــي تنتمــي للرائــح الســفى للطبقــة الوســطى واألرس التــي 

تعــاين مــن الفقــر وهــي نفــس األرس التــي تعــاين أكــر مــن غرهــا مــن البطالــة

النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية االوساخ

13111,2نعم

102787,9ال

115899,1املجموع

100,9املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

إشــكاليات األوســاخ متعــددة، ومــا ميكــن اعتبــاره أوســاخ مل يكــن كذلــك لعديــد األرس، فاألوســاخ يف محيــط 

الســكن، كالقامــة مثــا مل يتــم اعتبارهــا عــى كونهــا أوســاخ لهــا عاقــة بشــكل مبــارش بالســكن، الحــرات 

أيضــا مل يتــم اعتبارهــا يف الغالــب أيضــا شــكا مــن أشــكال األوســاخ، لقــد ربطــت األرس األوســاخ بالــرصف 

ــن  ــدودة ب ــات املح ــض االختاف ــا بع ــا الحظن ــر وهن ــبكة التطه ــة بش ــر املرتبط ــاكن غ ــي، أي املس الصح

األحيــاء املدروســة، واألرس التــي تعــاين مــن هــذا اإلشــكال هــي األرس التــي تقطــن يف ظــروف ســيئة للغايــة 

وبــدون مجازفــة فهــي األرس التــي تعيــش تحــت ســقف خــط الفقــر

ــوع ال  ــل إن املوض ــة، ب ــر النظامي ــرة غ ــرة والهج ــكالية الهج ــزة بإش ــات متمي ــذه األرس اهتام ــن له مل تك

يهمهــا إال أنــه ال ميثــل هاجســا أساســيا بالنســبة لهــا، مــا يهمهــا ويعنيهــا هــو إدارة اليومــي، هــذا اليومــي 

املثقــل بــكل مظاهــر العنــف والخصاصــة

النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية الخالفات

23119,8نعم

92879,5ال

115999,2املجموع

90,80املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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ــع  ــات م ــكن، وخاف ــروف الس ــبب ظ ــل األرسة بس ــات داخ ــا، الخاف ــم رصده ــات ت ــن الخاف ــكان م ش

ــات داخــل األرسة  ــا متحــور بالخصــوص حــول الخاف ــر هن ــام الكب األجــوار نظــرا لطبيعــة الســكن، االهت

بســبب ظــروف الســكن، االختافــات األخــرى مــع املحيــط تــم التقليــل مــن شــأنها واعتبارهــا يف الغالــب 

عاديــة وإن كانــت يوميــة، الشــجار بــن األجــوار ألســباب واهيــة أحيانــا، بســبب خــاف بــن األبنــاء وأبنــاء 

الجــران مثــا... الخافــات داخــل األرسة متحــورت بالخصــوص حــول إدارة الفضــاء ومارســة الســلطة داخــل 

الفضــاء مــن أجــل احتــكار النفــوذ داخلــه. إذا كان الفضــاء ال يوفــر مجــاال حيويــا لألفــراد فإنــه يتحــول إىل 

محضنــة للخافــات والعنــف، فالغــرف هــي غــرف متعــددة الوظائــف، تشــتغل كغرفــة جلــوس وغرفــة نــوم 

وغرفــة للعمــل وغرفــة للدراســة وتداخــل هــذه الوظائــف يفــرز عديــد اإلشــكاالت وبشــكل دائــم، هــذا ومل 

تكــن اإلشــكاالت التــي لهــا عاقــة بالفضــاء تهــم بشــكل خــاص الرائــح االجتاعيــة الفقــرة، فبالرغــم مــن 

تعــدد وظائــف الفضــاء داخــل هــذه األرس إال أنهــا محــدودة هــذا إضافــة إىل كــون الفضــاء بالنســبة إليهــا 

ال يعــدو أن يكــون مــأوى للنــوم يف الغالــب، يف حــن يــرز اإلشــكال بشــكل خــاص لــدى الرائــح الســفى 

للطبقــة الوســطى لكــون عاقتهــا بالفضــاء تتجــاوز كونــه مــأوى، بــل فضــاء للتعايــش، هــذا التعايــش الــذي 

مل تتوفــر كافــة رشوطــه، وألنــه كذلــك تحــول إىل حلبــة للخافــات

النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية الضيق

27023,1نعم

89176,3ال

116199,4املجموع

70,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

يتأكــد مــا ذهبنــا إليــه حــول الخافــات داخــل األرس بســبب ضيــق الفضــاء حيــث يعلــن رصاحــة 23.1% 

مــن املســتجوبن كونهــم يعانــون مــن ضيــق فضــاء الســكن، لقــد وقفنــا عــى نفــس اإلشــكال لــدى بعــض 

األرس التــي مل تعتــر ذلــك إشــكاال باملــرة وذلــك أيضــا لنفــس األســباب املفــرة ألســباب الخافــات داخــل 

األرس لنفــس هــذا الســبب

النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية الحيوانات

15913,6نعم

99985,5ال

115899,1املجموع

100,90املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع



53

ــرة، بالنســبة  ــن الحــرات كث ــاين م ــي تع ــاألرس الت ــات والحــرات، ف ــن الحيوان ــا تداخــل ب ــرز لن ــد ب لق

للحيوانــات اقــرتن األمــر بالخصــوص بالحيوانــات األليفــة، وأساســا الــكاب والقطــط، فالبعــض مــن أفــراد 

ــض األرس  ــا بع ــا، بين ــد أفراده ــط أح ــع كاب أو قط ــة م ــاءات ضيق ــش يف فض ــب يف التعاي األرسة ال يرغ

األخــرى التــي توجــد فيهــا هــذه الحيوانــات مل تعــر عــن تذمرهــا مــن ذلــك ويعــود ذلــك إمــا لتقبــل األمــر 

ــات ــكايف لهــذه الحيوان الواقــع أو لكــون املســكن يتوفــر عــى الفضــاء ال

نحــن هنــا بعيديــن كل البعــد عــن الحيوانــات األخــرى كاألغنــام واألبقــار وهــي إشــكاالت محــدودة جــدا 

ويف بعــض األرس علــا وأن اإلشــكال يطــرح بشــكل خــاص بالنســبة لــألرس التــي تعــاين مــن الضيــق بشــكل 

خــاص خــال فــرتات عيــد األضحــى

النسبةالعدداملسكن يثري إشكالية عدم الراحة

28024,0نعم

87675,0ال

115699,0املجموع

121,0املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

لعــل االســتنتاج األســايس مــن األوضــاع الســكنية بالنســبة للمســتجوبن يتمحــور حــول العاقــة يف النهايــة 

باملســكن، هــل يوفــر املســكن رشوط الراحــة الدنيــا؟

الراحــة الدنيــا تتمثــل يف توفــر املتطلبــات األساســية للســكن والتــي ســبق وأرشنــا إليهــا، فربــع املســتجوبن 

يعتــرون أن مســاكنهم ال توفــر الــروط الدنيــا للراحــة

الفضــاء الــذي ال يوفــر مثــل هــذه الــروط يفــرز شــكا مــن أشــكال الغربــة عــن هــذا الفضــاء وهــو عامــل 

مــن العوامــل األساســية التــي تدفــع لهجــر هــذا الفضــاء، وميكــن أن تكــون الهجــرة أو الســعي نحــو أحــد 

أشــكال الهجــرة يف مثــل هــذه الحــاالت أحــد األجوبــة عــى ذلــك.
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 المستوى التعليمي ألفراد االسرة

ــي  ــال التعليم ــول رأس امل ــاؤل ح ــن التس ــراد األرسة م ــف أف ــي ملختل ــتوى التعليم ــاول املس ــا يف تن انطلقن

لــألرسة، وهــل ميكــن لــرأس املــال هــذا أن يلعــب دور الحافــز أم عــى العكــس دور الصــام أمــام الهجــرة 

مبختلــف أشــكالها؟

يلعــب التعليــم دورا هامــا بالنســبة لــألرسة التونســية باعتبــاره مصعــدا اجتاعيــا، حتــى وإن كان املســتوى 

التعليمــي لألبويــن محــدودا فهــا يســعيان لتوفــر رشوط الدراســة والنجــاح الــدرايس

ــرا يف عــدم  ــك ال تتدخــل كث ــة، لذل ــر حديث ــة إشــكاالت تعت ــة حامــي الشــهادات الجامعي إشــكاالت بطال

حــث األبنــاء عــى الدراســة، اإلشــكال األســايس يتمثــل بالخصــوص يف االنقطــاع وخاصــة املبكــر عــن التعليــم.

بالنســبة للعينــة املدروســة، نحــن يف نفــس الصــورة يف كل الجهــات وبالنســبة لجميــع الرائــح االجتاعيــة، 

مســتوى تعليمــي متــدين ألوليــاء واســتثار كبــر يف تعليــم األبنــاء، فـــ 61.3 % مــن أبــاء املســتجوبن 

و76.1 % مــن أمهاتهــم مل يتجــاوز تعليمهــم يف أفضــل الحــاالت املدرســة االبتدائيــة يف حــن تــرتاوح هــذه 

النســب بــن 17 و19 % بالنســبة لألبنــاء الذكــور وبــن 22 و25 % بالنســبة لإلنــاث، االختــاف يعــود للثقافــة 

ــن كل البعــد عــن  ــا بعيدي ــات لكنن ــاء عــى حســاب البن ــم األبن ــر لتعلي ــة أك ــويل أهمي ــي ت ــة الت الذكوري

الوضــع التعليمــي لألبويــن

نســبة األبــاء الذيــن لهــم تعليــم عــال محــدودة عــى عكــس األبنــاء فهــي تــرتاوح بــن 22 و30 % بالنســبة 

للذكــور و10 و17 % بالنســبة لإلنــاث، فاملســتوى التعليمــي بالنســبة لألخــوة يتمحــور عمومــا حــول املرحلــة 

الثانويــة، 50 % مــن الذكــور وبــن 21 و34 % بالنســبة لإلنــاث

ــج  ــف الرام ــة مختل ــراءة ومتابع ــى الق ــادرة ع ــم، أرس ق ــا التعلي ــة أفراده ــت أغلبي نحــن يف أرس إذن زاول

ــك ــا مــن ذل ــي متكنه ــا بحكــم توفرهــا عــى الوســائل الت ــة ومنفتحــة عــى محيطه التلفزي

النسبةالعدداملستوى التعليمي لالب

20817,8أمي

50042,8ابتدايئ

38432,9ثانوي

635,4عايل

115598,9املجموع

131,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعدداملستوىالتعليمي لالم

39934,2أمي

48441,4ابتدايئ

23119,8ثانوي

463,9عايل

116099,3املجموع

80,7املنظومةالناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعدداملستوى التعليمي لالخ1

131,1أمي

18315,7ابتدايئ

58550,1ثانوي

35930,7عايل

114097,6املجموع

282,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعدداملستوى التعليمي لالخ2

121,0أمي

18615,9ابتدايئ

58349,9ثانوي

26222,4عايل

104389,3املجموع

12510,7املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعدداملستوى التعليمي لالخت1

90,8أمي

16714,3ابتدايئ

40734,8ثانوي

19917,0عايل

78267,0املجموع

38633,0املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعدداملستوى التعليمي لالخت2

50,40أمي

12310,5ابتدايئ

24821,2ثانوي

12310,5عايل

49942,7املجموع

66957,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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 األوضاع االجتماعية ألسر المستجوبين

نتنــاول بالبحــث والــدرس األوضــاع االجتاعيــة لــألرس وذلــك بهــدف الوقــوف عــى عامــات الرتابــط بــن 

الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة يف عاقــة بهــذه األوضــاع

يهمنــا البحــث يف الوضــع املــادي لــألرسة وإىل أي مــدى هــي قــادرة عــى تلبيــة حاجــات أفرادهــا، وهــل أن 

املســتجوبن يف متثاتهــم ألوضــاع أرسهــم يطرحــون الهجــرة كبديــل لهــذه األوضــاع مــن ناحيــة ومــن ناحيــة 

أخــرى هــل كل الذيــن يعيشــون أوضاعــا اجتاعيــة مرتديــة يطرحــون الهجــرة كبديــل؟

النسبةالعددالوضع االجتامعي للعائلة

554,7جيد جدا

21618,5جيد

63454,3متوسط

19316,5ضعيف

665,7ضعيف جدا

116499,7املجموع

40,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــة بقليــل يقيمــون  ــد عــن نصــف العين ــات املتوفــرة مــن البحــث امليــداين كــون مــا يزي ــا املعطي ــور لن تبل

األوضــاع االجتاعيــة بكونهــا متوســطة ال غــر، يف حــن هنــاك تقــارب كبــر بــن مــن يعتــرون أن األوضــاع 

ــاع  ــدة واألوض ــاع جي ــدون أن األوض ــن يعتق ــن م ــك ب ــارب كذل ــدا وتق ــيئة ج ــاع س ــدا واألوض ــنة ج حس

ــا. ــاء املدروســة تقريب ــدرج هــذا الســلم نفــس املشــهد يف كل األحي ــا ت ــة، ويعكــس لن ضعيف

ــح  ــة إىل الرائ ــك يف البداي ــا ذل ــا ســبق وذكرن ــة ك ــراد العين ــاء أف ــظ انت ــدرج ناح ــذا الت ــر إىل ه بالنظ

ــرة ــة الفق ــة االجتاعي ــطى وإىل الريح ــة الوس ــة للطبق الثاث
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فالريحة االجتاعية العليا للطبقة الوسطى هي يف حدود الـ 5 % تقريبا من العينة املدروسة

الريحة االجتاعية الوسطى للطبقة الوسطى يف حدود الـ 18 %

الريحة االجتاعية الدنيا للطبقة الوسطى يف حدود الـ 54 %

الريحة االجتاعية التي تعاين الفقر يف حدود الـ 16 %

الريحة االجتاعية التي تعيش تحت خط الفقر الكي يف حدود الـ 5 %

وبالنظــر إىل اإلحصائيــات التــي قدمتهــا وزارة الشــؤون االجتاعيــة يف تونــس إثــر الثــورة والتــي بينــت فيهــا 

كــون نســبة الفقــر هــي بحــدود الـــ 24.7 % وكــون مــن هــم تحــت عتبــة خــط الفقــر الــكي هــم يف حــدود 

الـــ 11 % مــع اختافــات كبــرة بــن مختلــف الجهــات وداخــل نفــس الواليــة، فــإن الهندســة االجتاعيــة 

للعينــة املدروســة تعكــس بأشــكال قريبــة نفــس الهندســة

	  

4,70%

18,60%

54,50%

16,60%

5,70%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

                ضعيف جدا       ضعيف          متوسط             جيد           جيد جدا 

الوضع االجتماعي للعائلة

ويبقــى الســؤال أي الرائــح االجتاعيــة مــن هــذه الرائــح املرشــحة والتائقــة للهجــرة وإياهــا إن تعــذرت 

مســالك الهجــرة النظاميــة منفتحــة عــى مســالك الهجــرة غــر النظاميــة؟

النسبةالعددمساهمة االب يف مرصوف العائلة

96482,5نعم

20417,5ال

1168100,0املجموع

إذا كان العائــل األســايس لــألرسة هــو األب، فــإن 17.5 % مــن املســتجوبن يقــرون كــون األب ال يتــوىل هــذا 

الــدور بســبب الوفــاة أو املــرض أو البطالــة أو لغيابــه ألســباب أو ألخــرى عــن األرسة، أطــراف أخــرى تتــوىل 

هــذا الــدور مبــا يف ذلــك املســتجوب والــذي رغــم حداثــة ســنه أحيانــا يســاهم يف األعبــاء املاليــة لــألرسة
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النسبةالعددمساهمة االم يف مرصوف العائلة

32728,0نعم

84172,0ال

1168100,0املجموع

ــل  ــا هــي العائ ــا أحيان ــم، فإنه ــل الدع ــن قبي ــة هــي م ــادة يف مــرصوف العائل ــت مســاهمة األم ع إن كان

ــم  ــا ت ــه األم دورا أساســيا يف هــذا املجــال، ومــن خــال م ــا تلعــب في ــث األرس تقريب ــألرسة فثل األســايس ل

رصــده، فــإن األم إمــا تشــتغل داخــل بيتهــا وتقــوم ببعــض املهــن، ويتــوىل أحــد الوســطاء أو أحــد أفــراد 

العائلــة تســويق املنتــوج، أو أنهــا تشــتغل يف الخــارج، للعمــل كمعينــة منزليــة وخاصــة يف املــدن الكــرى أو 

ــة واألســبوعية ــة يف بعــض األســواق اليومي لتعاطــي بعــض األنشــطة التجاري

النسبةالعددمساهمة االخوة يف مرصوف العائلة

41835,8نعم

75064,2ال

1168100,0املجموع

ــاهمة  ــرتكة أو باملس ــال املش ــض األع ــام ببع ــا بالقي ــل األرسة إم ــوة يف دخ ــاركة األخ ــوع مش ــدد وتتن تتع

ــة  ــا عاق ــي له ــا وأن األنشــطة الت ــك، عل ــا دعــت الحاجــة إىل ذل ــة بشــكل يومــي أو شــهري وكل النقدي

بالتجــارة املوازيــة هــي يف العمــوم أنشــطة عائليــة ويف الغالــب نجــد أكــر مــن فــرد مــن أفــراد نفــس األرسة 

يف نفــس النشــاط، وهــو نشــاط تشــاريك يف الغالــب بســبب مــا اعتــره البعــض عامــل الثقــة. وإجــاال ال 

ــل هــذه املســاهمة إال حــوايل 36 %.  متث

يف املقابــل فــإن ثلثــي األرس املدروســة ال يســاهم أبناءهــا يف مختلــف أعبائهــا املاليــة، وتعتــر هــذه الوضعيــة 

مــن العوامــل األساســية للتوتــر داخل هــذه األرس

بعــض األرس تعــاين هــذا اإلشــكال بطريقــة يغلــب عليهــا العنــف، حيــث تجــر األرسة عــى إعالــة أحــد أبنائها 

بشــكل دوري بالرغــم مــن كونــه قــادر عــى العمــل، وتتــوىل األم واألخــت عــادة القيــام بهــذا الــدور، ويف 

ســؤالنا عــن أســباب ذلــك تبــن لنــا كــون األم تســعى جاهــدة الجتثــاث أســباب التوتــر بــن األب وأبنائــه 

حــول املــرصوف، فــإذا كان األب يقبــل عــى مضــض عــدم مســاهمة االبــن أو األبنــاء يف مــرصوف العائلــة 

فهــو يف الغالــب يرفــض بشــكل قطعــي إعطــاء املــال لابــن العاطــل عــن العمــل

بعــض األمهــات بــررن ســلوكهن خوفــا مــن انخــراط أبنائهــن يف مســالك العنــف واالنحــراف، البعــض اآلخــر 

عــرن عــن خوفهــن مــن غضــب أبنائهــن إن مل يوفــرن لهــم األمــوال الروريــة، حيــث يلجــؤون إىل مختلــف 

الوســائل وميارســون شــتى أنــواع العنــف مــن أجــل الحصــول عــى املبتغــى.
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النسبةالعددمساهمة االخوة يف مرصوف العائلة

41835,8نعم

75064,2ال

1168100,0املجموع

كل األخــوات تقريبــا الذيــن يتوفــر لهــن مــورد رزق يســاهمن يف مــرصوف العائلــة، بــل إنهــن يعملــن مــن 

ــدور، إال أن عددهــن نســبيا محــدود،  ــذا ال ــف إن مل يقمــن به ــب إىل العن ــك ويتعرضــن يف الغال أجــل ذل

ــى  ــن ع ــن يتحصل ــة إال أنه ــن البطال ــن م ــى يعان ــة العظم ــل واألغلبي ــن قلي ــغل عدده ــن ش ــايت له فال

ــك ــر أمرهــا مــن أجــل ذل ــي تتدب املــرصوف اليومــي مــن األب وخصوصــا مــن األم الت

تــرز مــن خــال مــا رأينــا أهميــة األم يف توفــر مــرصوف أبنائهــا وهــي التــي ســتلعب دورا أساســيا بشــكل 

مبــارش أو غــر مبــارش يف متويــل مــروع رحلــة أحــد األبنــاء

النسبةالعددمساهمة العم يف مرصوف العائلة

100,9نعم

115899,1ال

1168100,0املجموع

النسبةالعددمساهمة الخال يف مرصوف العائلة

90,8نعم

115999,2ال

1168100,0املجموع

أردنــا التعــرف عــى مــدى متانــة الروابــط بــن أفــراد العائلــة املمتــدة، فمثــال العــم والخــال يعكــس عــدم 

ــون  ــه ك ــم تقدمي ــذي ت ــايس ال ــرص األس ــل العن ــباب، ولع ــدة أس ــرصوف األرسة، لع ــؤالء يف م ــاهمة ه مس

الجميــع يعانــون مــن نفــس اإلشــكاالت املاليــة، إال أن عــدم املســاهمة ال يعكــس مــع ذلــك غيــاب التضامــن 

بــن أفــراد العائلــة املمتــدة، إذ يقــر البعــض بكــون هــذه األخــرة متضامنــة وبشــكل كبــر يف فــرتات األفــراح 

وأمــام النوائــب

النسبةالعددمساهمة أقارب آخرون يف مرصوف العائلة

332,8نعم

113597,2ال

1168100,0املجموع
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النسبةالعددمساهمة أشخاص آخرون يف مرصوف العائلة

4,34,3نعم

95,795,7ال

100,0100,0املجموع

ال يســاهم عمومــا أفــرادا مــن خــارج األرسة يف مــرصوف العائلــة، والحــاالت املحــدودة التــي يســاهم فيهــا 

أطــراف مــن خــارج األرسة ارتبطــت عمومــا بحــاالت لهــا عاقــة بوفــاة عائــل األرسة أو عــدم قدرتــه عــى 

العمــل بســبب املــرض، وعــادة مــا تكــون املســاهمة عــى وجــه اإلحســان

املهــم، يتبــن أن األرسة تواجــه أوضاعهــا االجتاعيــة املتدنيــة لوحدهــا دون دعــم مــن جهــات خارجيــة مبــا 

يف ذلــك دعــم الجهــات الرســمية الــذي اعتــر يف الحــاالت القليلــة محــدودا جــدا وال يفــي بالحاجــة

الصــورة التــي تــرز هــو الوعــي بــرورة تدبــر األمــر يف كل مــا لــه عاقــة بالعمــل أو بالدخــل دون االعتــاد 

عــى جهــات خارجيــة، وتــرز لنــا الصــورة التحــوالت الهيكليــة الهامــة التــي تشــهدها األرسة التونســية يف 

عاقــة بالعائلــة، فقــد تراجعــت بشــكل كبــر الهندســة التقليديــة للعاقــات االجتاعيــة، واألرسة هــي بصدد 

االنخــراط يف منــاذج جديــدة مل تتبلــور إىل اآلن بالشــكل الــكايف، إال أن األكيــد كــون األشــكال التقليديــة هــي 

يف حالــة تفــكك وهــي غــر قــادرة عــى القيــام بنفــس األدوار كــا كان األمــر يف املــايض
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المساهمة في مصاريف العائلة

عوامــل تدفــع أفــراد األرسة لانخــراط يف اســرتاتيجيات فعــل فرديــة ملواجهــة األوضــاع االجتاعيــة املتأزمــة 

لذلــك تغــرت التمثــات االجتاعيــة حــول الهجــرة حيــث كانــت باألمــس مســألة جاعيــة تهــم كل أفــراد 

العائلــة واآلن أصبحــت مســألة فرديــة تهــم يف أقــى الحــاالت األرسة
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النسبةالعددالنشاط املهني األب

65856,3يعمل بانتظام

25021,4يعمل أحيانا

706,0عاطل عن العمل

14412,3غري ناشط

112296,1املجموع

463,9املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

حــول نشــاط األب، يعتــر املســتجوبون أن 56.3 % مــن األبــاء يعملــون بانتظــام، لكــن هــذا العمــل ال يغطــي 

بالــرورة كــا رأينــا ســابقا مختلــف حاجــات األرسة، أم البقيــة فهــي تعكــس مــا أرشنــا إليــه حــول الهندســة 

االجتاعيــة، نفــس املاحظــة التــي ســقناها بالنســبة لــألم فالــايت تعملــن بانتظــام هــن يف حــدود الـــ 17 %
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النشاط المهني األب

النسبةالعددالنشاط املهني لالم

19817,0يعمل بانتظام

1149,8يعمل أحيانا

30426,0عاطل عن العمل

52144,6غري ناشط

113797,3املجموع

312,7املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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بالنسبة لألخوة الذكور يرتاوح نشاطهم املهني بانتظام بن 19 و37 % وبالنسبة لألخوات بن 7و13 %
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                            غر ناشطة              عاطلة عن العمل            تعمل أحيانا              تعمل بانتظام

النشاط المهني لالم

النسبةالعددالنشاط املهني لألخ 1

43237,0يعمل بانتظام

20817,8يعمل أحيانا

20917,9عاطل عن العمل

25021,4غري ناشط

109994,1املجموع

695,9املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددالنشاط املهني لألخ 2

22619,3يعمل بانتظام

22219,0يعمل أحيانا

25521,8عاطل عن العمل

27823,8غري ناشط

98184,0املجموع

18716,0املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددالنشاط املهني لالخت 1

16013,7يعمل بانتظام

14312,2يعمل أحيانا

23219,9عاطل عن العمل

18716,0غري ناشط

72261,8املجموع

44638,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددالنشاط املهني لالخت 2

897,6يعمل بانتظام

917,8يعمل أحيانا

18415,8عاطل عن العمل

1139,7غري ناشط

47740,8املجموع

69159,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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 الهجرة في المحيط األسري والعائلي

النسبةالعددهل لك أب يف الهجرة

655,6نعم

109894,0ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددهل لك أم يف الهجرة

110,9نعم

115298,6ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

عــدد املســتجوبن ممــن لهــم أبــاء يف املهجــر هــو يف حــدود الـــ %5.6 أمــا نســبة األمهــات يف املهجــر فهــي 

أقــل مــن واحــد يف املائــة، فالعاقــة بالهجــرة ال تبــدو عاقــة مبــارشة مــع األبويــن بشــكل خــاص إال أنهــا 

تتطــور بشــكل تدريجــي، عــدد األخــوات يف املهجــر يعتــر هــام نســبيا، وجميعهــن تقريبــا ويف كل الجهــات 

هاجــرن بشــكل أســايس بســبب الــزواج بأحــد العاملــن بالخــارج.

ــال  ــبة للمخي ــة بالنس ــألة هام ــا مس ــراد األرسة بالهداي ــة أف ــا كاف ــل، وإغداقه ــال العط ــت خ ــودة األخ ع

ــة لــألب بالخصــوص، وتــويل بعــض املســائل كإصــاح  الجاعــي العــام، هــذا عــاوة عــى مســاعدتها املالي

البيــت أحيانــا، هــي عــودة تبلــور منــوذج النجــاح خاصــة وأنهــا ال تقــدم إال الصــورة الجميلــة عــن ظروفهــا 

ــب ال تعمــل ــا يف الغال ــة بالرغــم مــن كونه الحياتي

النسبةالعددهل لك أخ يف الهجرة

847,2نعم

107992,4ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــدث  ــرى ح ــي األخ ــة ه ــبة العطل ــودة األخ مبناس ــر، ع ــر يف املهج ــود أخ أو أك ــر بوج ــهد أك ــم املش يتدع

ــايت  ــراد األرسة وبأســلوب حي ــا ألف ــة بســيارة فخمــة وبهداي ــا تقــرتن العــودة خــال العطل ــرا م ــر، فكث كب

يغلــب عليــه جانــب التباهــي والتفاخــر والعمــل عــى إبــراز مختلــف صــور ومعــاين ودالالت النجــاح، يتغــر 

ــه  ــف، كام ــيد املوق ــح س ــذي يصب ــة، األخ ال ــال العطل ــودة األخ خ ــبة ع ــألرسة مبناس ــايت ل ــلوب الحي األس

ــل واالحــرتام ــكل أشــكال التبجي ــب تطــاع، يحظــى ب يســمع وأوامــره يف الغال

األخ هــو اآلخــر ال يتحــدث عــن معاناتــه إن كانــت لــه، ال يتحــدث عــن مختلــف مشــاكله يف بــاد املهجــر، 

ــم اســتبطانها والعمــل عــى إعــادة انتاجهــا.  ــة والخادعــة، صــور هامــة يت يقــدم الصــورة املرقــة الجميل

حــاالت الهجــرة غــر النظاميــة بالنســبة لــألخ الــذي متكــن مــن االندمــاج والحصــول عــى رخصــة اإلقامــة أو 

األخ الــذي ال يــزال يعمــل مــن أجــل ذلــك كلهــا يف الغالــب صــور متيــل كثــرا إىل اإليجابيــة
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النسبةالعددهل لك أخت يف الهجرة

15112,9نعم

101286,6ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

خــارج األرسة ويف إطــار العائلــة، يكــر أكــر املشــهد، عــدد الذيــن لهــم أعــام وأخــوال بالخــارج يصبــح هــام 

يف حــدود العريــن يف املائــة، أكــر مــن ذلــك األرس التــي لهــا أحــد األقــارب يف الخــارج هــو يف حــدود الـــ 

ــح الهجــرة معطــى  ــة تصب ــات أي بالخــروج مــن األرسة إىل العائل %56.8 وبتداخــل وتقاطــع هــذه املعطي

أســايس بــل أحــد املكونــات الهامــة للعائلــة، الــيشء الــذي يطــور ثقافــة الهجــرة ويجعلهــا مــن املرجعيــات 

املمكنــة للشــباب، ففــي حالــة الهجــرة حتــى وإن كانــت غــر نظاميــة فــإن إمكانــات وجــود أحــد األقــارب 

يف املهجــر للمســاعدة تصبــح معطــى باإلمــكان االســتفادة منــه، نفــس الــيشء بالنســبة لــألرسة فهــي تعتقــد 

أن األقــارب ال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال عــدم تقديــم املســاعدة للقــادم الجديــد

بالعــودة إىل مســارات الهجــرة التقليديــة تحفــظ لنــا الذاكــرة الجاعيــة مختلــف محطــات املهاجــر، حيــث 

ينــزل أوال عنــد أحــد األقــارب أو األجــوار أو األصدقــاء، يتجــاوز إشــكاالت الســكن واألكل واملــرصوف اليومــي، 

يتعــرف بشــكل التدريجــي عــى الفضــاء الجديــد وينخــرط يف أســلوب تعلمــي جديد حــول أوضاعــه الجديدة 

وكيفيــة التعامــل مــع مختلــف الوضعيــات حتــى وإن كان يجهــل لغــة البلــد الجديــد، آليــات مغايــرة لتنشــئة 

اجتاعيــة تفتــح بــاب االندمــاج عــر مختلــف أشــكال املســاعدة والدعــم إىل أن يتوفــر املهاجــر الجديــد عــى 

عمــل ويبــدأ رحلــة الحصــول عــى وثائــق اإلقامــة ثــم العــودة إىل الوطــن والــزواج ليعــود مــن جديــد ومعــه 

زوجتــه ... كل هــذه الصــور ال تــزال حــارضة يف الذاكــرة الجاعيــة وخاصــة لــدى األوليــاء

النسبةالعددهل لك عم يف الهجرة

23920,5نعم

92479,1ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددهل لك خال يف الهجرة

25121,5نعم

91278,1ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددأقارب آخرون يقيمون يف املهجر

66456,8نعم

49942,7ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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الهجرة في المحيط األسري والعائلي 

 شبكة تمثات األوضاع االجتماعية والمادية والثقافية للعينة المدروسة

بعــد بلــورة املحيــط العــام وخاصــة األرسي للمســتجوبن يف القســم الســابق، نســعى إىل إبــراز أهــم 

االهتامــات التــي تشــغل املســتجوبن ومــدى االنخــراط يف مختلــف األنشــطة الثقافيــة والرتفيهيــة، العاقــة 

ــك ــة باملجــال الســيايس واالجتاعــي ... إىل غــر ذل ــام، العاق باملطالعــة وبالحــس الع

ــات حــول الهجــرة  ــف هــذه األنشــطة والتمث ــن مختل ــة ب ــان العاق يتمحــور متشــينا املنهجــي حــول تبي

ــة ــر النظامي ــرة غ ــراط يف الهج ــتعداد لانخ ــا واالس ــة بينه ــدى العاق ــى م ــوف ع والوق

ــرز  ــف ت ــة وكي ــة والثقافي ــة واملادي ــم االجتاعي ــة أوضاعه ــة املدروس ــراد العين ــف أف ــل مختل ــف يتمث كي

ــة؟ ــر النظامي ــف التصــورات حــول الهجــرة والهجــرة غ ــات ومختل ــن هــذه التمث ــة ب العاق
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 تقييم الوضع المادي الحالي

النسبةالعددالوضع املادي الحايل

191,6جيد جدا

18615,9جيد

54746,8متوسط

25421,7ضعيف

15613,4ضعيف جدا

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

يعتــر 17.6 % مــن املســتجوبن أن وضاعهــم املاديــة تــرتاوح بــن الجيــدة والجيــدة جــدا، أي أنهــم ال يواجهــون 

عمومــا اشــكاالت ماديــة ويف نفــس اإلطــار تعتــر نســبة 1.6 % أن أوضاعهــا املاديــة مرتفهــة جــدا وعليــه فهــي 

ال تشــكو مــن أي إشــكاالت ماديــة وهــي الريحــة االجتاعيــة التــي تنتمــي للرائــح العليــا للطبقة الوســطى

أقــل بقليــل مــن نصــف أعضــاء العينــة تعتــر أوضاعهــا املاديــة متوســطة، فهــي ليســت يف أوضــاع ماديــة 

ســيئة إال أنهــا تطمــح إىل مــا هــو أفضــل، إذ بإمكانهــا إدارة اليومــي دون إشــكاالت كبــرة، فوضعهــا املــادي 

ميكنهــا مــن الفعــل الوظيفــي اآلين ولكنــه ال ميكنهــا مــن االســتثار يف مشــاريع مســتقبلية

بالنســبة للذيــن ينتمــون إىل الرائــح الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى فهــم ميثلــون 21.7 % مــن املســتجوبن، 

هــؤالء يواجهــون إشــكاالت كبــرة يف إدارة اليومــي بينــا الذيــن ينتمــون إىل الرائــح االجتاعيــة الفقــرة 

فهــم ميثلــون 13.4 % مــن مجمــوع املســتجوبن، هــؤالء يعيشــون أوضاعــا اجتاعيــة وماديــة مرتديــة للغايــة.
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النسبةالعددالحصول عىل دعم مادي من األبوين

67858,0نعم

48541,5ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100املجموع

الدعــم املــادي لألبويــن يأخــذ عديــد األشــكال، مــن املــرصوف اليومــي إىل الدعــم املــادي يف حــال االســتثار 

يف بعــض املشــاريع، وهــو يأخــذ يف الغالــب مختلــف أشــكال املســاعدات التــي تقدمهــا األرسة لألبنــاء إلدارة 

اليومــي ال غــر ومــع ذلــك فــإن %41.5 مــن املســتجوبن يتدبــرون أمورهــم مبفردهــم باســتقالية تامــة عــن 

األرسة وتحديــدا عــن األبويــن والســبب األســايس هــو تــدين األوضــاع املاديــة لألبويــن

النسبةالعددالحصول عىل دعم مادي من االصدقاء

13611,6نعم

102787,9ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الحصــول عــى الدعــم املــادي مــن قبــل األصدقــاء يعتــر محــدود، وهــو يتنــزل يف إطــار اإلدارة الجاعيــة 

ــا أو الوجــود يف  ــات الغــذاء مث ــاول وجب ــة للتعايــش معــا، يف تن ــاء املادي لليومــي، أي تقاســم بعــض األعب

املقهــى إىل غــر ذلــك، أمــا االقــرتاض، فــإن العديــد مــن املســتجوبن يعترونــه مــن العوامــل األساســية لتــأزم 

العاقــات االجتاعيــة بــن االصدقــاء وعليــه يجــب تجنــب ذلــك. ومــا ياحــظ هنــا هــو الســعي إىل عــدم 

الخلــط بــن الصداقــة والعاقــات املاليــة.

النسبةالعددالحصول عىل دعم مادي من االقارب

13411,5نعم

102988,1ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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الدعــم املــادي لألقــارب هــو اآلخــر محــدود للغايــة، وقــد وقفنــا ســابقا عــن أســباب ذلــك، إذ عــاوة عــى 

تــردي األوضــاع االجتاعيــة لألقــارب، فــإن العاقــات االجتاعيــة مل تعــد تقــوم عــى الدعــم املتبــادل الــذي 

ينصهــر يف شــبكة التضامــن التقليديــة

لقــد أخــذت العاقــات االجتاعيــة أشــكاال جديــدة تقــوم باألســاس عــى الفعــل يف دائــرات ضيقــة تســتثني 

يف الغالــب العائلــة املمتــدة، هــذه األخــرة التــي أصبــح حضورهــا مرتبطــا ببعــض املارســات الطقســية ال 

غــر كاألعــراس مثــا او املآتــم

النسبةالعددالحصول عىل دعم مادي من الجمعيات

322,7نعم

113196,8ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

غيــاب املجتمــع املــدين عــن الفضــاءات املدروســة يــكاد أن يكــون كليــا، وحتــى إن وجــد فــإن املســتجوبن ال 

عاقــة لهــم بفعــل الجمعيــات، فهــم يعتــرون أهميــة الجمعيــات تتــأىت مــن مــدى دعمهــا لألفــراد، والدعــم 

هــو مــادي باألســاس، ويف غيــاب هــذا الدعــم فــإن نشــاط الجمعيــات ينظــر إليــه بســلبية

النسبةالعددالحصول عىل دعم مادي من الدولة

695,9نعم

109493,7ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

نفــس التوجــه الحظنــاه يف العاقــة بالدولــة، فـــ %5.9 فقــط مــن املســتجوبن يقــرون الحصــول عــى دعــم 

مــن الدولــة، التمثــل العــام حــول الدولــة يتمحــور باألســاس بكونــه جهــاز مراقبــة ال غــر، وإذا كان دعمهــا 

ــم ال  ــد مــن املســتجوبن أنه ــرى العدي ــورة، وي ــإن األوضــاع تغــرت بعــد الث ــورة ف ــل الث أكــر وضوحــا قب

ــات  ــك بالخدم ــا بال ــا ف ــغل لطالبه ــر الش ــى توف ــادرة ع ــر ق ــي غ ــة، فه ــن الدول ــرون أي يشء م ينتظ

ــة االجتاعي
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النسبةالعددالحصول عىل دعم مادي من جهات أخرى

726,2نعم

109193,4ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

نفس املاحظة بالنسبة ألشكال الدعم األخرى، فهي تكاد أن تكون معدومة.
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                     األبوين             األصدقاء           األقارب           جهة أخرى          الدولة          الجمعيات

الحصول على دعم مادي

ومــن خــال جــرد ملختلــف أشــكال الدعــم، فــإن األرسة هــي العنــرص الوحيــد الــذي يوفــر هــذا الدعــم ولــو 

ــرون أمورهــم لوحدهــم وينخرطــون يف  ــة يتدب ــراد العين ــي أن أف ــا يعن بأشــكال نســبيا محــدودة وهــو م

اســرتاتيجيات فرديــة مــن أجــل توفــر األمــوال

ومن بن هذه االسرتاتيجيات:

النسبةالعدداالقراض

51944,4نعم

64655,3ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددطلب مساعدة

65155,7نعم

51444,0ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

االختــاف بــن الدعــم وطلــب املســاعدة يكمــن يف كــون الدعــم هــو فعــل إرادي مــن جهــة مــا يف حــن 

يعكــس فعــل طلــب املســاعدة التوجــه نحــو جهــة مــا لطلــب املســاعدة والــذي يف الغالــب يأخــذ شــكل 

االقــرتاض إال أنــه يف الغالــب خــارج إطــار العاقــات االجتاعيــة موضــوع الدعــم، فهــو عــادة مــا يتــم مــع 

جهــات أجنبيــة عــن هــذه العاقــات

التســول مــن املارســات املرفوضــة والتــي يعترهــا كل املســتجوبن تقريبــا بكونهــا إهانــة وكــون كل وســائل 

الكســب مبــا يف ذلــك املمنوعــة وحتــى املحرمــة تصبــح ممكنــة أمــام التســول ومــن بــن األشــياء املمكنــة 

للحصــول عــى األمــوال:

النسبةالعددالتسول

161,4نعم

114998,4ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددالرسقة - التحيل

796,8نعم

108693,0ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

بــرر بعــض املســتجوبن الرقــة والتحيــل بكونهــا ليــس غايــة يف ذاتهــا بــل النســداد األفــق وهــي مــن 

الحلــول التــي تفــرض فالرقــة أو التحيــل ليســا اختيــارا بــل اضطــرارا
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النسبةالعددوسائل أخرى

16013,7نعم

100586,0ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الوسائل األخرى املعتمدة عديدة وهي يف الغالب ممنوعة كاملتاجرة مثا يف املمنوعات

النسبةالعددالبحث عن عمل اضايف

40134,3نعم

76465,4ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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               طلب مساعدة         االقرتاض   البحث عن عمل إضايف    وسيلة أخرى    الرقة - التحيل       التسول

البحث عن عمل اضايف يعني امتهان أي شغل مها كانت طبيعته، بعض املستجوبن ذكروا أنهم يف مثل 

هذه الحاالت ال يهمهم إن كان الشغل مضنيا أو يف اختصاص يجهلونه أو يف أوقات غر معقولة املهم أنه 

يوفر األموال الرورية املطلوبة لتمويل رحلة غر نظامية مثا
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 األوضاع االجتماعية بعد الثورة مقارنة باألوضاع االجتماعية قبلها

النسبةالعدداألوضاع االجتامعية بعد الثورة مقارنة باألوضاع االجتامعية قبلها

494,2أفضل كثريا

18816,1أفضل نسبيا

42836,6نفس الوضع

27323,4أسوء نسبيا

22719,4أسوء كثريا

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

يعتقــد 20.3 % مــن املســتجوبن أن األوضــاع االجتاعيــة أفضــل بعــد الثــورة يف حــن يــرى 42.8 % أنهــا 

أســوأ وثلــث املســتجوبن يعتــرون أن األوضــاع بقيــت عــى مــا هــي عليــه

بالنسبة للذين يعترون أن األوضاع هي أفضل فهذا يعود:

 للحريات العامة وأجواء الدميقراطية

 لكون إمكانات العمل والكسب خاصة يف مجاالت التجارة املوازية أصبحت أفضل

 ألن املراقبة األمنية مل تعد بنفس الحدة كا كانت عليه يف السابق

 لرتاجع أصحاب النفوذ

 للقدرة عى مواجهة املسؤولن سواء بشكل مبارش أو عر وسائل اإلعام

 للقدرة عى البت والحديث يف كل امللفات دون خوف أو ضغط من أي جهة

الذين يعتقدون أن الثورة مل تغر شيئا يف واقع األشياء يعود:

 لكون كل رموز النظام السابق ال يزالون فاعلن

 ألن االوضاع االجتاعية مل تتغر بالرغم من الخطابات السياسية

 لوجود نفس اإلشكاالت اإلدارية واألمنية

 مل يتغر أي يشء بالنسبة للفقر والتشغيل والتنمية يف الجهات الداخلية

 نفس اإلشكاالت أمام الهجرة ونفس األساليب بالنسبة للهجرة غر النظامية

 الرشــوة واملحســوبية واســتغال النفــوذ والتاعــب باملــال العــام والغــش والتبذيــر... ال تــزال عــى نفــس 

أشــكالها
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أما الذين يرون أن األوضاع ساءت بعد الثورة فهذا يعود:

 إىل استغال عامل الثورة من أجل التشفي وبروز بعض الشخصيات عى كونها ثورية وعى أنهم أبطال

 الرتاجع الكبر يف القدرة الرائية وارتفاع األسعار

 العنف اإلجرامي واالنحال األمني

 خطر اإلرهاب

 تردي األوضاع االجتاعية واستغال النفوذ واالعتداء عى امللك العام

 األوساخ والتلوث واالعتداءات املتواصلة عى البيئة
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                    أسوء كثرا              أسوء نسبيا             نفس الوضع           أفضل نسبيا           أفضل كثرا

األوضاع االجتماعية بعد الثورة مقارنة باألوضاع االجتماعية قبلها

  شبكة عاقات أفراد العينة مع مختلف مكونات المحيط

ــة  ــرزت الدراس ــد أب ــذا وق ــا، ه ــتجوبن يف محيطه ــة للمس ــات االجتاعي ــبكة العاق ــاس ش ــعى إىل قي نس

ــة: ــتويات التالي ــات يف املس ــد التداخ ــة عدي امليداني

 طبيعة العاقات مع أفراد العائلة

النسبةالعددطبيعة العالقات مع أفراد العائلة

48741,7جيدة جدا

24621,1جيدة نسبيا

37031,7عادية

534,5سيئة نسبيا

90,8سيئة جدا

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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يبلــور جــدول العاقــات االجتاعيــة داخــل األرسة نفــس الصــورة التــي وقفنــا عليهــا يف مواضــع أخــرى فهــي 

بــن جيــدة وجيــدة جــدا بنســبة 62.9 % ومرتاوحــة بــن العاديــة والجيــدة جــدا بنســبة 94.7 %

 العاقات مع الجهات اإلدارية

النسبةالعددطبيعة العالقات مع الهيئات االدارية

978,3جيدة جدا

736,3جيدة نسبيا

80769,1عادية

12010,3سيئة نسبيا

695,9سيئة جدا

116699,8املجموع

20,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

العاقــات الجيــدة والجيــدة جــدا ال تتجــاوز حــدود الـــ 14.6 % يف حــن يعتقــد 69.1 % مــن املســتجوبن أن 

هــذه العاقــات هــي عاقــات عاديــة ليســت متوتــرة وليســت اســتثنائية، فهــي تقــوم عــى توفــر خدمــات 

ال غــر بينــا يذهــب 16.2 % مــن املســتجوبن إىل التأكيــد أن هــذه العاقــات ســيئة وأحيانــا ســيئة جــدا

نفــس االســتنتاج وبنفــس النســب تقريبــا بالنســبة للعاقــات مــع الجهــات األمنيــة وهنــا ناحــظ إىل أي حــد 

يتداخــل اإلداري باألمنــي

 العاقات مع الجهات األمنية

النسبةالعددطبيعة العالقات مع الجهات االمنية

13011,1جيدة جدا

595,1جيدة نسبيا

79868,3عادية

958,1سيئة نسبيا

837,1سيئة جدا

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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العالقات مع الجهات األمنية

مختلف الوضعيات اإلشكالية التي عاشها مختلف أفراد العينة

النسبةالعددالرسقة او النشل

292,5دامئا

494,2أحيانا

716,1نادرا

100986,4أبدا

115899,1املجموع

100,9املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددترويج مخدرات

151,3دامئا

332,8أحيانا

322,7نادرا

108192,6أبدا

116199,4املجموع

70,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددالتسكع

393,3دامئا

514,4أحيانا

463,9نادرا

102487,7أبدا

116099,3املجموع

80,7املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددالتجارة املمنوعة

201,7دامئا

524,5أحيانا

504,3نادرا

103888,9أبدا

116099,3املجموع

80,7املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددالعربدة يف الطريق العام

201,7دامئا

433,7أحيانا

453,9نادرا

105290,1أبدا

116099,3املجموع

80,7املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددخالفات مع االمن

403,4دامئا

927,9أحيانا

857,3نادرا

94280,7أبدا

115999,2املجموع

90,8املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمحاولة الهجرة غري املنظمة

312,7دامئا

353,0أحيانا

413,5نادرا

105490,2أبدا

116199,4املجموع

70,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددخالفات يف فضاءات العمل

151,3دامئا

726,2أحيانا

958,1نادرا

92879,5أبدا

111095,0املجموع

585,0املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددعنف يف املالعب

272,3دامئا

534,5أحيانا

786,7نادرا

99385,0أبدا

115198,5املجموع

171,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددخالفات عائلية

322,7دامئا

1079,2أحيانا

14312,2نادرا

87474,8أبدا

115699,0املجموع

121,0املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددوضعية اخرى

60,5دامئا

70,6أحيانا

90,8نادرا

93580,1أبدا

95781,9املجموع

21118,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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لعل املاحظات األساسية التي ميكن استنتاجها من خال مختلف الوضعيات اإلشكالية ألفراد العينة:

 عــدا الخافــات العائليــة، فقــد تــراوح وجــود أفــراد العينــة يف وضعيــات إشــكالية بــن 9.2 % و16.9 % 

وذلــك يف كل الجهــات ومــن مختلــف األعــار والوضعيــات املهنيــة مــع أهميــة كبــرة وواضحــة للذكــور

وأهم النسب التي تختزل هذه الوضعيات هي التالية:

 16.9 % من املستجوبن مارسوا الرسقة أو النشل

 6.9 % من املستجوبن روجوا املخدرات

 11.7 % مارسوا التسكع

 10.5 % من املستجوبن مارسوا التجارة املمنوعة

 9.6 % كانوا يف وضعيات عربدة يف الطريق العام

 18.7 % من املستجوبن لهم إشكاالت أمنية

 9.2 % انخرطوا يف مسالك الهجرة غري النظامية

 16.4 % كانت لهم خالفات يف فضاءات العمل

 13.7 % من املستجوبن مارسوا العنف يف املالعب

 24.4 % لهم خالفات عائلية
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 العنف وأشكال العنف التي تعرض لها أو مارسها أفراد العينة

النسبةالعددتبادل العنف

443,8دامئا

15513,3أحيانا

15112,9نادرا

81269,5أبدا

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

مــن كانــت لهــم عاقــة بشــكل أو بآخــر بالعنــف مثلــوا 30.1 % مــن املســتجوبن، أســبابه متعــددة ونتائجــه 

مرتاوحــة بــن البســيطة والخطرة

ويقر 37.7 % من املستجوبن أنهم تعرضوا للعنف منذ بداية السنة الحالية، أي خال ستة أشهر

النسبةالعددهل تعرضت للعنف خالل السنة الحالية

43737,4نعم

72261,8ال

115999,2املجموع

90,8املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

	  

37,70%

62,30%

 
نعم    ال 

هل تعرضت للعنف خالل السنة الحالية
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أشكال هذا العنف كانت كام ييل:

النسبةالعددالعنف اللفظي

37031,7نعم

675,7ال

43737,4املجموع

73162,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

العنف اللفظي وهو أكر أشكال العنف شيوعا ومع ذلك اعتر 5.7 % فقط أنهم كانوا عرضة لهذا العنف

النسبةالعددالعنف املادي

18615,9نعم

25121,5ال

43737,4املجموع

73162,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

يعتــر 15.9 % مــن املســتجوبن أنهــم تعرضــوا بشــكل أو بآخــر إىل العنــف املــادي، مــن قبــل أفــراد عاديــن 

أو مــن قبــل الجهــات األمنيــة

النسبةالعددالعنف املعنوي

25722,0نعم

18015,4ال

43737,4املجموع

73162,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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انواع العنف التي تعّرضوا لها
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ــي شــاعت  ــر الت ــن التعاب ــرة » وهــي م ــاره بالـــ »الحق ــم اعتب ــا ت ــرز بالخصــوص في ــوي ب ــف املعن العن

ــر  ــذ التعب ــد أخ ــخص، وق ــار للش ــاء أي اعتب ــدم إي ــرتام وع ــدم االح ــي ع ــورة وتعن ــر الث ــر إث ــكل كب بش

عديــد الــدالالت لعــل أهمهــا الــدالالت السياســية يف عاقــة باألحــداث التــي يشــهدها املجتمــع التونــي 

إثــر الثــورة واالحتجاجــات عــى البطالــة وتــردي األوضــاع التنمويــة إىل غــر ذلــك والتــي تــم اختزالهــا يف 

ــرة« »الحق

  

 االهتمام باألنشطة الثقافية

كيف يتفاعل الشباب مع محيطهم مبختلف ثناياه وتداخاته؟

إذا اعترنا أن األنشطة الثقافية هامة بالنسبة للشباب فهذا يعود لكون هذه األنشطة:

 هــي شــكل مــن أشــكال املصالحــة مــع الــذات عــى اعتبــار كونهــا تخــرج مــن العزلــة وتحــد مــن ضغــط 

اليومــي وتفتــح عديــد األفــق

 متكن من بناء شبكات متعددة للعاقات االجتاعية

 تفتح مجاالت الفعل واإلبداع

 تؤكد الثقة بالنفس

 تلغي القيود والحواجز التي ميكن أن تضعها األرسة أمام مثل هذه األنشطة

 تجعل من التفاعل واالندماج مع املحيط أكر إيجابية

 تبلور تصورات جديدة حول املعيش، تصورات مغايرة يف الغالب ملا هو مألوف

 تكرس مختلف معامل االستقالية

 تبني شخصية منفتحة ونقدية

النسبةالعدداالهتامم باملرسح

14812,7نعم

101486,8ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ســجلنا اهتامــا مبختلــف باألنشــطة الثقافيــة، إال أن مارســة املــرح كانــت هــي اإلشــكال حيــث متحــور 

ــور أيضــا عــر الذهــاب إىل املســارح،  ــة، هــذا االهتــام مل يتبل االهتــام حــول مشــاهدة األعــال املرحي

االهتــام بقــي يف املســتويات الفرجويــة، مشــاهدة األعــال املرحيــة وأساســا العربيــة التــي يتــم عرضهــا 

يف مختلــف القنــوات التلفزيــة، فــإذا صــادف وتــم عــرض مرحيــة فــإن مشــاهدتها ممكنــة لـــ %12.7 مــن 

املســتجوبن
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حــول عــدم مارســة املــرح كهوايــة، يجيبنــا املســتجوبون بغيــاب مثــل هــذه الفضــاءات يف األحيــاء ولــو 

ــه مل يواصــل ذلــك  ــه مــارس املــرح لكــن لفــرتة محــدودة يف دور الثقافــة ولكن أن البعــض عــر عــن كون

لغيــاب التشــجيع والتكويــن الحــريف

أمــا عــن أســباب عــدم الذهــاب إىل املســارح فــإن الســبب يعــود لغــاء التذاكــر وغيــاب اإلشــهار الــكايف، 

علــا وأن البعــض شــاهد مرحيــات بشــكل مبــارش مبناســبة بعــض العــروض يف الجهــات

االهتام باملرح ال يتجاوز حدود الفرجة ويشمل بالخصوص اإلناث أكر من الذكور يف كل الجهات

النسبةالعدداالهتام بالسينا

25021,4نعم

91278,1ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــام نفــس  ــرة أخــرى نقــف أم ــا م ــام بالســينا لتصــل إىل حــدود الـــ 21.4 %، إال أنن ــع نســبة االهت ترتف

املاحظــة الســابقة ذات العاقــة باملــرح، فاالهتــام ال يتعــدى املشــاهدة، كــا أن االهتــام ال يعنــي ارتياد 

قاعــات الســينا، فمــن بــن الذيــن عــروا عــن هــذا االهتــام األغلبيــة الغالبــة مل يدخلــوا يومــا قاعــة ســينا، 

والســبب عــدم وجــود قاعــات ســينا ال فقــط يف األحيــاء بــل ويف جــل الجهــات الداخليــة

كان االهتــام يف وقــت ســابق عــر كــراء أو تبــادل أرشطــة ســينائية عــى قــرص مضغوطــة، اآلن، هنــاك 

قنــوات تلفزيــة مختصــة تفــي بالحاجــة

األفــام التــي تجلــب االهتــام بالنســبة للذكــور بالخصــوص هــي األفــام البوليســية واألفــام التــي تقــوم 

عــى الحدثيــة والحركــة

بالنســبة لإلنــاث هنــاك تداخــل كبــر بــن األفــام واملسلســات، وعمومــا هنــاك اهتــام باألفــام العربيــة 

الكاســيكية واألفــام االجتاعيــة والعاطفيــة

بالنسبة للذكور ال تهم اللغة التي يقدم بها الفيلم، الحركة متكن من االستيعاب

بالنسبة لإلناث هناك ميل كبر لألفام الرقية واألفام املدبلجة التي تقدمها بعض القنوات العربية

النسبةالعدداالهتامم بالرقص

12710,9نعم

103588,6ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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ــروا عــى  ــن ع ــص، إال أن الـــ %10.9 الذي ــام محــدود بالرق ــاك اهت ــص، هن ــر املشــهد بالنســبة للرق يتغ

اهتامهــم بالرقــص إمنــا عــروا أيضــا عــى مارســتهم للرقــص ســواء مــن الذكــور وخاصــة اإلنــاث، مل ناحــظ 

نفــس االهتــام كــا الحــال بالنســبة لألفــام، ذلــك أن مشــاهدة الرقــص يف التلفــزة ال تعنــي الكثــر، بينــا 

تتــم مارســة الرقــص خاصــة يف مناســبات األفــراح

كل الذيــن مارســوا الرقــص أعلنــوا أنهــم مل يرتــادوا أي مدرســة أو نــاد لتعليــم الرقــص بــل تعلمــوا ذلــك يف 

املناســبات التــي أرشنــا إليهــا

ميثــل الرقــص حالــة مهمــة بالنســبة ملتعاطيــه، فهــي متكــن مــن إخــراج املخــزون الكامــن يف الذهــن وتحــرر 

الجســد فــكل الفــرص وكل املناســبات التــي متكــن مــن ذلــك منتظــرة ومحبــذة

النسبةالعدداالهتامم بالغناء

35230,1نعم

81069,3ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ترتفــع نســبة الذيــن عــربوا عــن اهتاممهــم بالغنــاء، فحــوايل ثلــث املســتجوبن عــربوا عــىل ذلــك، إال أننــا 

يف مشــهد متعــدد وذلــك لألســباب التاليــة:

 يهم الغناء عى حد السواء الذكور واإلناث

 الحظنا نفس االهتام يف كل الجهات

 شمل االهتام كل الرائح العمرية املدروسة

 شــمل االهتــام عــى حــد الســواء االســتاع إىل األغــاين ومشــاهدة األغــاين يف التلفــزة أو عــر الحواســيب 

وكذلــك الغنــاء

 برزت هواية الغناء وخاصة يف بعض املناسبات بالنسبة للبعض

 هناك من يحرتف الغناء وخاصة يف مواسم الزفاف

 مكانة هامة لألغاين الشعبية بالنسبة للذكور

 كل الذين يتعاطون الغناء سواء كهواية أو احرتاف مل يذهبوا إىل مدارس أو مراكز لتعليم الغناء

 تعلم الغناء يف الغالب كان عر املحاكاة
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النسبةالعدداالهتامم بالغرافيتي

827,0نعم

108092,5ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الغرافيتــي أو فــن الرســم عــى الحيطــان كان األقــل اهتامــا إذ مل يتجــاوز املهتمــن بهــذا الفــن الـــ 7 %، إال 

أن العنــرص الهــام كــون االهتــام يتبلــور إىل مارســة.

بالنســبة للمهتمــن، ميثــل الغرافيتــي وســيلة تعبريــة يف غايــة األهميــة لكونــه يتضمــن خطابــا وانتاجــا فنيــا 

متكامــا فيــه األلــوان واألشــكال وهــو عــاوة عــى ذلــك يتــم يف الغالــب بشــكل جاعــي

ــة ورسعــة  ــارات الفني ــب امله ــع يتطل ــام الجمي ــوح أم ــي مفت ــه عمــل فن ــي يف كون ــة الغرافيت تكمــن أهمي

ــكار ــورة األف ــذكاء يف بل االنجــاز وال

مل ناحــظ نفــس االهتــام لــدى اإلنــاث لــدى العينــة املدروســة، وعمومــا بــرز الغرافيتــي وكأنــه فــن ذكــوري 

بامتيــاز رمبــا يعــود للضغوطــات التــي ميكــن أن متــارس عــى املــرأة يف الفضــاءات العامــة وهــي متــارس هــذا 

لفن ا

النسبةالعدداالهتامم بنشاط آخر

17715,2نعم

98584,3ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

االهتــام بأنشــطة ثقافيــة وتعبريــة أخــرى كان مــن حيــث النســبة هامــا %15.20 إال أنــه محــدود نظــرا 

لتعــدد وتنــوع مثــل هــذه األنشــطة مثــل األلعــاب البهلوانيــة، وفــن التقليــد، واملراهنــة ...

ــاب  ــبب غي ــة بس ــام إىل مارس ــة االهت ــدم ترجم ــو ع ــرض ه ــذا الع ــد ه ــام بع ــتنتاج اله ــل االس لع

الثقافيــة  املؤسســات  بــن  والقطيعــة  املدروســة  األحيــاء  مختلــف  يف  الثقــايف  والتصحــر  التأطــر 

ــلبية،  ــر إىل الس ــام أك ــذا االهت ــرتب ه ــك يق ــة، لذل ــباب ودور الثقاف ــر دور الش ــل هج ــبان، مث والش

ــرز عــر  ــد ب ــب يف حــدود االنخــراط عــر املشــاهد ال غــر واالســتثناء الوحي ــام وقــف يف الغال فاالهت

ــي ــن الغرافيت ــة ف ــر مارس ــل ع ــكل أق ــاء وبش الغن
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        الغناء           السينا          نشاط آخر        املرح            الرقص         الغرافيتي

االهتمامات الثقافية

 مكانة المطالعة لدى المستجوبين

يعود االهتامم باملطالعة لألسباب التالية:

 ترز املطالعة املستوى التعليمي والعلمي للمستجوب

 كون املطالعة هي انفتاح عى املحيط

 توفر املطالعة مجاالت النهل من مصادر املعلومة بشكل مبارش وبدون وسائط

 يعكس مستوى املطالعة الحس النقدي لدى املستجوب

 املطالعة هي بحث وسعي نحو املعلومة وإثراءها وتوظيفها

 ضعف املطالعة ميكن أن يكون مؤرشا للتاعب واإليهام من طرف جهات خارجية

 كل املعطيــات املتوفــرة تؤكــد تراجــع املطالعــة، فــإن كان األمــر كذلــك ماهــي انعكاســات هــذا الوضــع 

عــى املســتجوبن يف عاقتهــم بالهجــرة

 تفتح املطالعة باب االطاع عى مختلف اإلجراءات والقوانن املحلية والدولية حول املطالعة

 باإلمــكان عــر املطالعــة بلــورة موقفــا واضحــا مــن الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة مــن خــال تتبــع تطــور 

األحــداث ذات العاقــة بعيــدا عــن التنــاول الصحفــي

النسبةالعددمطالعة الصحف اليومية

40634,8نعم

76165,2ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددمطالعة الصحف األسبوعية

36831,5نعم

79968,4ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

إذا كان ثلــث املســتجوبن فقــط يطالعــون الصحــف فــإن وضــع املطالعــة عمومــا وخاصــة مطالعــة الكتــب 
هــو يف وضــع أســوأ، بالنســبة للصحــف، مل ناحــظ اهتامــا مركــزا بشــكل دائــم لــدى مطالعــي الصحــف 
عــى مواضيــع محــددة، فالصحــف اليوميــة واألســبوعية واملجــات هــي املجــاالت املفضلــة للمطالعــة إال أنها 

مطالعــة غــر منتظمــة كــا عــر لنــا عــى ذلــك العديــد مــن املســتجوبن يف كل الجهــات.

ــر  ــة هــي األك ــة املتقدم ــح العمري ــال إال أن الرائ ــذا املج ــن يف ه ــن الجنس ــة ب ــات دال ال توجــد اختاف

ــي  ــف ه ــة الصح ــإن مطالع ــا ف ــة وعموم ــع إىل املطالع ــي تدف ــب الت ــي يف الغال ــع ه ــة، واملواضي مطالع

ــة ــا عرضي ــة وأحيان ــر منتظم ــة وغ ــة ظرفي مطالع

ــل يف  ــذه الصحــف ب ــة له ــة الكلي ــم املطالع ــا، وال تت ــم تداوله ــب يت ــن الصحــف يف الغال ــة م ــاك حزم هن

الغالــب انتقــاء بعــض املواضيــع دون غرهــا، يف الغالــب صحيفــة واحــدة تتــم مطالعتهــا بشــكل متــداول 

عــر مجموعــة مــن األصدقــاء

ــة  ــة بالصحــف األجنبي ــا كــون االســتثار يف مطالعــة الصحــف محــدود جــدا، كــا أن العاق هــذا والحظن

ســواء كانــت عربيــة أو غرهــا محــدودة جــدا، الرتفــاع أســعارها ولكونهــا بلســان أجنبــي ولعــدم توفــر هــذه 

الصحــف خاصــة يف الجهــات الداخليــة وبشــكل خــاص باألحيــاء الشــعبية يف تلــك الجهــات

النسبةالعددمطالعة القصص

27623,6نعم

89176,3ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

مطالعــة القصــص تشــمل بالخصــوص اإلنــاث والرائــح العمريــة الدنيــا، وهــي يف أغلــب الحــاالت قصــص 

عربيــة، مطالعــة القصــص التونســية محــدودة جــدا بــل ومنعدمــة يف أغلــب األحيــان، اقتنــاء هــذه القصــص 

يتــم مبناســبة معــارض الكتــب التــي تقــام مــن حــن آلخــر

ــعارها  ــود ألس ــب يع ــذه الكت ــاء ه ــل إن اقتن ــددة، ب ــن مح ــع أو عناوي ــار مواضي ــب اختي ــم يف الغال ال يت

ــب ــة يف الغال املتدني

العديد من القراءات تشمل قصصا معربة وقدمية
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ــر  ــدم توف ــك بكــرة املشــاغل وع ــررون ذل ــة ي ــاب وباملطالع ــة بالكت ــم أي عاق ــد ممــن ليســت له العدي

ــة ــار املطالعــة شــكل مــن أشــكال الرفاهــة الفكري ــاك أشــياء أهــم عــى اعتب ــك، وهن ــكايف لذل ــت ال الوق

وبســؤالنا حــول مــا إذا كانــت هنــاك مكتبــة بالبيــت، فقــد كانــت األجوبــة تــدور حــول توفــر مجموعــة مــن 

الكتــب ولكــن غيــاب مكتبــة لذلــك

وحول طبيعة املطالعة، تبن املعطيات التالية أهم توجهات املستجوبن:

النسبةالعددمطالعة الكتب الدينية

26122,3نعم

90677,6ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمطالعة الكتب السياسية

978,3نعم

107091,6ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمطالعة منشورات اخرى

34529,5نعم

82270,4ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الحظنــا اهتامــا محــدودا مبطالعــة الكتــب الدينيــة، هــذا وقــد أشــعرنا بعــض املســتجوبن عــى 

ــا  ــوا عليه ــم مل يطلع ــة إال أنه ــائل مختلف ــا بوس ــول عليه ــم الحص ــة ت ــب الديني ــد الكت ــم لعدي توفره

ــد مــن  ــه العدي ــذي كتبــت ب ــر البعــض أن األســلوب ال ــم ينقطعــون، ويعت ــدؤون القــراءة ث ــا يب وأحيان

ــر ــر يس ــلوب غ ــب أس الكت

هــذا، وبالرغــم مــن تكــرار ســؤالنا حــول عناويــن كتــب دينيــة لتونســين متــت مطالعتهــا، فقــد عــر لنــا 

املســتجوبون عــدم معرفتهــم يف الغالــب بوجــود عناويــن يف هــذا املجــال، إال أنهــم يقدمــون العديــد مــن 

ــة التونســية يف  ــوات التلفزي ــد القن ــة حســب رأيهــم شــاهدوها يف عدي ــة مرموق األســاء لشــخصيات ديني

برامــج ومســامرات دينيــة
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ــة لإلشــكاالت  ــول العملي ــا كــون الحل ــي وأحيان ــام بالشــأن الدين ــك اهت عــدم املطالعــة مل تخــف مــع ذل

ــا ــزام به ــة وااللت ــوص الديني ــودة إىل النص ــا بالع ــكان تجاوزه ــا باإلم ــودة حالي املوج

اإلشــكال مغايــر متامــا بالنســبة للكتــب السياســية، حيــث كان االهتــام محــدودا إال أن ذلــك ال يعنــي أيضــا 

عــدم االهتــام بالشــأن الســيايس، والكتــب املطالعــة هــي يف الغالــب باللســان العــريب وهــي شــديدة التنوع، 

حــول القضيــة الفلســطينية، األوضــاع يف العــراق... أي املواضيــع الحارقــة واملتداولــة عمومــا، هنــاك أيضــا 

عــدم اهتــام بالكتابــات السياســية التونســية واالكتفــاء مبعرفــة الشــخصيات السياســية واألحــزاب السياســية 

والرامــج السياســية لهــذه األحــزاب عــر مــا يقــدم يف مختلــف الرامــج التلفزيــة، علــا وأن العديــد مــن 

املســتجوبن عــروا عــن امتعاضهــم للتخمــة السياســية لهــذه الرامــج وعــدم رضاهــم عــن أداء األحــزاب 

السياســية والتباعــد الكبــر بــن الخطابــات السياســية واملارســات السياســية
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          الصحف األسبوعية       منشورات أخرى           القصص             الكتب الدينية        الكتب السياسية

مكانة المطالعة لدى المستجوبين

الثقافــة السياســية لــدى املســتجوبن نتيجــة كل هــذه املعطيــات بــدت محــدودة جــدا وعمومــا تكــرار مــا 

ــي  ــل السياســية الت ــة ويف وســائل اإلعــام وبالخصــوص عــر التحالي ــه عــر الشــبكات االجتاعي ــم تداول يت

يتوالهــا األصدقــاء فيــا بينهــم، واالهتــام بالشــأن الســيايس ال يتجــاوز مســتويات األحاديــث والتعليــق وال 

تتبلــور عــادة يف مارســات ميدانيــة

تســاءلنا عــن املطالعــات ذات األبعــاد االقتصاديــة أو البيئيــة ... وهنــا الحظنــا تجاهــا كليــا لهــذه املواضيــع 

واالكتفــاء بالعناويــن العامــة مثــل الحديــث عــن أزمــة اقتصاديــة أو ارتفــاع األســعار والتضخــم املــايل إىل 

غــر ذلــك

املثر، كون املستجوبن يطالعون، لكن ماذا يطالعون؟

ــا أو  ــراج مث ــة باألب ــا عاق ــي له ــب الت ــة الكت ــات األخــرى، مطالع ــن االهتام ــد م ــد والعدي ــاك العدي هن

بالتــداوي عــر الطــب البديــل أو كتــب الطهــي، الكتــب التــي لهــا عاقــة بالظواهــر الخارقــة، الكتــب التــي 

تعتنــي بالصحــة وبالحميــة وبالجــال، الكتــب التــي لهــا عاقــة بتنميــة املهــارات الشــخصية وبالعاقــات 

االجتاعيــة واإلشــكاالت الجنســية إىل غــر ذلــك... وهنــا قــدم لنــا عديــد املســتجوبن عناويــن ملثــل هــذه 

القــراءات ومؤلفيهــا والتــي يتــم الحصــول عليهــا عــر التبــادل أو الــراء مبناســبة املعــارض التــي أرشنــا إليهــا

ــإن  ــن يطالعــون ف ــدى املســتجوبن، وبالنســبة للذي ــا ل ــة عموم ــا ميكــن اســتنتاجه هــو ضعــف املطالع م

ــا ــة وعشــوائية عموم ــر منتظم ــم غ مطالعته
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ــا  ــة عموم ــر النظامي ــرة غ ــرة والهج ــول الهج ــات ح ــب والدراس ــة الكت ــا مبطالع ــا خاص ــظ اهتام مل ناح

ــر وســائل اإلعــام ــداول ع ــا هــو مت ــاء مب واالكتف

 األنشطة الرياضية

ــذه  ــام ه ــدى اهت ــاس م ــا قي ــباب، أردن ــن الش ــي م ــة ه ــة املدروس ــة االجتاعي ــون الريح ــارا لك اعتب

الريحــة مبختلــف األنشــطة الرياضيــة ومبــا مــدى مارســتها لنشــاط ريــايض، إن املتتبــع للشــأن الريــايض يف 

تونــس ياحــظ تعويــم هــذا القطــاع يف العنــف الريــايض مبختلــف أشــكاله والحيــز اإلعامــي الكبــر بشــكل 

يومــي تقريبــا لــكل مــا لــه عاقــة بهــذا القطــاع.

فالنشاط الريايض هو:

 انخراط يف شبكات اتصال وتواصل بن املهتمن بالشأن الريايض

 تفاعل بن املحبن واملشجعن الرياضين

 تضامن بن املجموعات الرياضية وانخراط يف مجموعات فرعية

 بلورة لثقافة فرعية تقوم عى االنتاء والتاهي مع الفريق الريايض املحبذ

 خــروج املارســة الرياضيــة مــن أطرهــا التقليديــة وبــروز مجموعــات »األولــرتا« أي املجموعــات الرياضيــة 

املغاليــة يف عاقتهــا مــع الفريــق، عاقــة حــد تقنــن مارســة العنــف

 االستثارات الكبرة يف املجال الريايض ويف برامج التنمية الرياضية الروموسبور 

 االهتام الكبر بالشأن الريايض العاملي

 بــروز مجموعــات محبــة ومشــجعة لفــرق أجنبيــة، إذ تتحــول عديــد املقاهــي مبناســبة بعــض املباريــات 

الرياضيــة بــن فــرق أجنبيــة إىل مــدارج مشــجعن

 دراية كلية بفرق ونجوم كروية أجنبية

عى مستوى آخر يبلور النشاط الريايض:

 املارسة يف شكل هواية أو احرتاف

 ارتياد القاعات الرياضية

 مارسة الرياضة الفردية والتي أخذت يف عديد الحاالت الرياضات العنيفة

 اهتام بالرشاقة وبكال األجسام

 ثقافة رياضية ترز عر النظام الغذايئ وتوفر الوقت للتارين الرياضية وأسلوب حيايت متكامل

 مارسة الرياضة كشكل من أشكال الحمية للحد من عديد األمراض وخاصة األمراض الصامتة

مــن خــال جملــة هــذه املاحظــات، كان اإلشــكال األســايس يتمحــور حــول العاقــة بــن الهجــرة والهجــرة 

غــر النظاميــة واملارســات الرياضيــة ولــو أن العاقــة تبــدو نســبيا غــر واضحــة
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النسبةالعددمامرسة نشاط ريايض مع فريق هاوي

504,3نعم

111795,6ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمامرسة نشاط ريايض مع فريق محرف

201,7نعم

114798,2ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

مــن خــال مارســة النشــاط الريــايض ســواء بشــكل هــاوي أو محــرتف، مــا ياحــظ هــو غيــاب املارســة 

الرياضيــة بشــكل كي تقريبــا، وهــو مــا يعكــس غيــاب التأطــر الريــايض للشــباب، هــذا التأطــر الــذي ميكــن 

مــن الحــد مــن االنخــراط يف ســلوكيات غــر منطيــة

غيــاب التأطــر وهــو مــا يعنــي أيضــا غيــاب املراقبــة والتوجيــه يجعــل هــؤالء الشــباب بــدون ســند أمــام 

عديــد اإلشــكاالت التــي يفرزهــا املحيــط

النسبةالعددمامرسة نشاط ريايض بشكل فردي

28624,5نعم

88175,4ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمامرسة نشاط ريايض بشكل جامعي

30125,8نعم

86674,1ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددمارسة نشاط ريايض آخر

393,3نعم

112896,6ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــن ميارســون  يتغــر املشــهد بشــكل ملمــوس يف مارســة الرياضــة ســواء بشــكل فــردي أو جاعــي، فالذي

الرياضــة بشــكل فــردي ميثلــون ربــع املســتجوبن والذيــن ميارســون الرياضــة بشــكل جاعــي ميثلــون أيضــا 

ربــع املســتجوبن أي أن الذيــن ميارســون الرياضــة عمومــا يتجــاوزون بقليــل حــدود الـــ 50%

االهتام بالرياضة إذن واضح وهام إال أنه وكا ذكرنا غر مؤطر
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                مع فريق محرتف    نشاط ريايض آخر     مع فريق هاوي         بشكل فردي         بشكل جاعي

األنشطة الرياضية

 االهتمام بالشأن االجتماعي

مــن خــال التأكيــد عــى االهتــام بــكل مــا لــه عاقــة بشــبكة العاقــات االجتاعيــة، ســعينا إىل إبــراز مــدى 

االنخــراط يف كل مــا هــو اجتاعــي عــى اعتبــار أن االجتاعــي يلعــب هــو اآلخــر دورا هامــا وأحيانــا أساســيا 

يف تأطــر الشــباب

يرز هذا االهتام:

 شبكة العاقات االجتاعية

 آليات بناء وتفعيل الروابط االجتاعية
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 االنخراط يف اإلشكاالت االجتاعية التي لها عاقة باملحيط

 االنتاء االجتاعي يف مختلف أشكاله، الفردية والجاعية واملؤسساتية

 التفاعل بن الفردي والجاعي واالجتاعي

 دور الجاعي واالجتاعي يف تأطر األفراد

النسبةالعدداألنشطة االجتامعية التطوعية

16013,7نعم

100686,1ال

116699,8املجموع

20,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

 

	  

13,7%

86,3%

ال      نعم 

األنشطة االجتماعية التطوعية

النسبةالعددالعناية بالحي

655,6نعم

110194,3ال

116699,8املجموع

,220املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددأنشطة اجتامعية أخرى

685,8نعم

109894,0ال

116699,8املجموع

20,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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الحظنــا خلطــا كبــرا يف مفهــوم العمــل التطوعــي، فــا هــو تطوعــي بالنســبة للمســتجوبن كان بعيــدا كل 

البعــد عــن العمــل التطوعــي، التطوعــي هنــا كان تعبــرة عــى االســتعداد للتطــوع لتقديــم املســاعدة يف 

حالــة طلــب منــه ذلــك، وطالــب الخدمــة هــو باألســاس الهيــاكل واألجهــزة الرســمية، ومــع تحديــد املفهــوم، 

ــا اســتغرابا مــن طــرح الســؤال لكــون األعــال التطوعيــة تعــود يف النهايــة إىل البلديــات كحمــات  الحظن

النظافــة مثــا وعمومــا هيــاكل الدولــة. وإثــر الثــورة بــرزت بعــض الجمعيــات التــي تقــوم بشــكل ظــريف 

ببعــض األعــال التــي تتــم تغطيتهــا عــر وســائل اإلعــام ال غــر، غيــاب االنخــراط يف األعــال التطوعيــة 

لغيــاب الهيــاكل التــي تتــوىل ذلــك.

تــرز العاقــة بالفضــاء عــى مســتوى آخــر متوتــرة، ولقــد ســبق ووقفنــا عــى نفــس املاحظــة، فالحــي هــو 

الداخــل أي البيــت وكل مــا لــه عاقــة بذلــك، هنــا فقــط يــرز االهتــام، الخــارج ال يهــم، فـــ %5.6 فقــط من 

املســتجوبن عــروا عــى عنايتهــم بالحــي، والعنايــة هنــا ال تعــدو أن تكــون اهتــام بالنظافــة

تفتقــد كل األحيــاء املدروســة إىل فضــاءات خــراء وإىل فضــاءات شــبابية ترفيهيــة، وإىل فضــاءات ثقافيــة إىل 

غــر ذلــك، فهــي أحيــاء ال توفــر رشوط االنخــراط يف االرتقــاء بهــا عــر العمــل التطوعــي، ال توفــر مجــاالت 

االنتــاء خــارج إطــار االنتــاء الســكني.

عىل مستوى آخر تربز العالقات مع الجريان واألصدقاء يف أشكال أخرى

النسبةالعددمساعدة الجريان

32227,6نعم

84472,3ال

116699,8املجموع

20,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمساعدة االصدقاء

39033,4نعم

77666,4ال

116699,8املجموع

20,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــاعدتهم  ــن مس ــروا ع ــتجوبن ع ــن املس ــة، فـــ 27.6 % م ــا املجهولي ــب عليه ــران ال تغل ــع الج ــة م العاق

للجــران و33.4 % بينــوا اســتعدادهم ملســاعدة األصدقــاء، املســاعدة هنــا تأخــذ عديــد األشــكال مبــا يف ذلــك 

املســاعدة املاليــة وانتظــار نفــس املســاعدة مــن هــذه الجهــات يف حــال املــرور ببعــض األزمــات

تــرز املســاعدة يف مختلــف أشــكال التضامــن يف األفــراح والنوائــب، تضامــن تجــاه األجهــزة األمنيــة، تضامــن 
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أيضــا يف مواجهــة مختلــف اإلشــكاالت مــع الســلطة، يف حالــة البنــاء غــر القانــوين مثــا...

الفعــل االجتاعــي يف عاقــة بالحــي محــدود جــدا باملقابــل العاقــات االجتاعيــة داخــل الحــي تعتر نســبيا 

ــا إىل الهجــرة غــر النظاميــة بالخصــوص، وأساســا انتظــار املســاعدة والدعــم  متطــورة الــيشء الــذي يحيلن

والتضامــن مــن الجــران واألصدقــاء والعمــل كل العمــل عــى مراوغــة الجهــات األمنيــة واإلداريــة عمومــا
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               مساعدة األصدقاء     مساعدة الجران      أنشطة تطوعية          نشاط آخر          العناية بالحي

 المشاركة في الحياة السياسية

هل يشارك الشباب يف الحياة السياسية وما هي أشكال هذه املارسة؟

دامئــا يف نفــس التوجــه، هــل هنــاك تأطــر قاعــدي لألحــزاب السياســية خاصــة يف األحيــاء الشــعبية؟ علــا 

ــورة  ــد الث ــاء وبع ــل وأثن ــوري قب ــة يف الفعــل الث ــا مشــاركة فعال ــت له ــاء املدروســة كان وأن مجمــل األحي

وكانــت لهــا مشــاركة هامــة يف كل التحــركات االحتجاجيــة إثــر الثــورة

ــذه  ــاط ه ــا كان نش ــا، ك ــر مكاتبه ــية ع ــزاب السياس ــورا لألح ــا حض ــاء الحظن ــذه األحي ــن ه ــر م يف كث

األحــزاب متميــزا يف هــذه األحيــاء خــال الحمــات االنتخابيــة، إال أننــا الحظنــا اهتامــا محــدودا بنشــاط 

ــدوام حــارضا يف خطــاب الشــباب هــذه األحــزاب بالرغــم مــن كــون الســيايس كان عــى ال

االهتــام بالســيايس مل يتزامــن مــع االنتــاء إىل أحــزاب سياســية، أي أن االهتــام الســيايس هــو يف النهايــة 

اهتــام غــر مؤطــر مــن طــرف األحــزاب السياســية

معرفــة الرامــج السياســية لعديــد األحــزاب السياســية الفاعلــة كان محــدودا، ومشــاركة الشــباب يف 

االنتخابــات كانــت محــدودة، والذيــن شــاركوا يف هــذه االنتخابــات كانــت مشــاركتهم االنتخابيــة يف حــدود 

ــام بالرامــج ــدون االهت ــة ب ــا مســاندة كلي ــا أو قامئــة م ــد مســاندة حــزب م االنتخــاب املؤي

لقد برز االهتام بالفعل السيايس لدى الشباب عر خطاب يغلب عليه اليأس واالحتجاج

ــا  ــا إعامي ــت اهتام ــدا الق ــة تحدي ــر النظامي ــرة غ ــكاالت الهج ــتجوبن أن إش ــن املس ــد م ــر العدي اعت

واجتاعيــا وسياســيا متميــزا إثــر الثــورة مبــارشة، بعــد ذلــك أصبحنــا نســتمع ألحاديــث حــول هــذا املوضوع 

بشــكل ظــريف ال غــر، كــا أن األحــزاب السياســية مل تبلــور برامــج واضحــة يف هــذا املجــال ومل تــرز النيــة 
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والرغبــة يف املعالجــة الجذريــة مــع الجهــات املعنيــة بهــذا امللــف

ــم  ــن يف البحــر ال نعل ــوم، وعــدد املفقودي ــا بعــد ي ــم باملوضــوع يتناقــص يوم ــي تهت ــات الت عــدد الجمعي

ــا منعدمــة ــدو وكأنه ــول تب ــر والحل عنهــم الكث

 االنتماء إلى حزب سياسي

النسبةالعدداالنتامء اىل حزب سيايس

463,9نعم

111695,5ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددعضو قيادي يف حزب

40,3نعم

115899,1ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

تــرز املعطيــات املتوفــرة نفــورا كليــا مــن األحــزاب السياســية، فعــدد الذيــن ينتمــون إىل أحــزاب سياســية ال 

يتجــاوز يف أفضــل الحــاالت حــدود الـ 4 %

هنــاك توتــر بــن فعــل هــذه األحــزاب والشــباب وقــد بــرز ذلــك جليــا يف املشــاركة يف االنتخابــات التريعية 

والرئاســية، فقــد كانــت نســب املشــاركة عــى املســتوى الوطنــي متدنيــة جــدا ومل تتجــاوز ســقف الـــ 10% 

وحســب املســتجوبن، فــإن هــذه األحــزاب تبحــث عــى مصالحهــا ال غــر وأن املصلحــة العامــة وتونــس فوق 

الجميــع هــي تعبــرة لجملــة مــن الشــعارات

ــك  ــن ال يخفــون مــع ذل ــن املتحزب ــكل األحــزاب السياســية، القليل ــدى الشــباب ل ــاب الثقــة ل ــا غي الحظن

ــاكل القــرار ــة للشــباب يف هي ــة الدوني التزامهــم بالعمــل الحــزيب ولكــن يؤكــدون عــى املكان

النسبةالعددعضو قيادي يف حزب

312,7نعم

113196,8ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعدداملشاركة يف االجتامعات العامة لألحزاب السياسية

574,9نعم

110594,6ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعدداملشاركة يف املظاهرات السياسية لألحزاب

15012,8نعم

101286,6ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعدداملشاركة يف الحياة السياسية لألحزاب

544,6نعم

110894,9ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

كان الفعــل الســيايس ال يســتهوي وال يجلــب الشــباب هــذا بالرغــم مــن كــون الثــورة كانــت تحــت شــعار 

ثــورة الحريــة والكرامــة والشــباب، هــذا العــزوف يــرز يف غيــاب املشــاركة يف أنشــطة األحــزاب السياســية 

وعــدم املشــاركة يف االجتاعــات العامــة، هــذا بالرغــم مــن كــون قلــة قليلــة ال تتجــاوز الـــ %13 عــرت عــن 

مشــاركتها يف املظاهــرات التــي تدعــو إليهــا األحــزاب السياســية

ما هي إذن انتظارات الشباب من املجتمع السيايس؟

تداخلت األجوبة يف هذا املجال ومتحورت بالخصوص حول:

 توفر الشغل

 االهتام بالظروف الحياتية للمتساكنن

 التقليل من الخطابات واالهتام بالفعل واالنجاز

 الشفافية يف تسمية املسؤولن، فلقد سألنا عن أساء بعض الوزراء، كثرون هم نكرة بالنسبة للمستجوبن 

 تريك الشباب بالفعل يف مراكز القرار

ــة أي  ــم محاكم ــإىل اآلن مل تت ــورة، ف ــد الث ــورة وبع ــل الث ــم قب ــم ته ــوب حوله ــن تش ــبة كل الذي  محاس
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وزيــر مثــا عــن التجــاوزات التــي اقرتفهــا والحــال أن وســائل اإلعــام تحدثــت كثــرا وبإطنــاب أحيانــا عــى 

تجــاوزات العديــد مــن الــوزراء إثــر الثــورة مثــا

 ابراز حقيقة ما يحدث يف الكواليس أمام الرأي العام

ــول  ــن الحل ــة م ــى جمل ــو إىل البحــث ع ــد يدع ــن مؤي ــة ب ــد تراوحــت أيضــا األجوب ــرة، فق وحــول الهج

ــا وأن  ــة، عل ــذه املارس ــة ه ــزم يف مقاوم ــو إىل الح ــن يدع ــة وم ــر النظامي ــرة غ ــبة للهج ــة بالنس وخاص

ــوع،  ــول املوض ــا ح ــة عموم ــم أجوب ــن له ــم مل تك ــا معه ــن تحدثن ــتجوبن الذي ــن املس ــم م ــبة األه النس

ــي: ــا ي ــة ك ــا األجوب ــورت عموم ومتح

 من يدعو إىل فتح باب الهجرة أمام الجميع لتجنب الهجرة غر النظامية

 عدم تجريم الهجرة غر النظامية

 مساعدة املهاجرين غر النظامن من طرف السفارات والهياكل القنصلية للحصول عى وثائق اإلقامة

 اتخاذ كل االجراءات األمنية ملنع الهجرة غر النظامية

 املحاكمة العلنية للوسطاء يف الهجرة غر النظامية وتسليط أشد العقوبات ضدهم

 تغريم العائات وكل األشخاص الذين يساعدون عى الهجرة غر النظامية
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                        املشاركة         املشاركة          التحمس          االنتاء        عضو قاعدي     عضو قيادي
   يف املظاهرات  يف االجتاعات     للعمل السيايس     اىل حزب          يف حزب            يف حزب

المشاركة في الحياة السياسية

 العاقة بوسائل اإلعام

ــذه  ــه ه ــوم ب ــت تق ــذي أضح ــر ال ــدور الكب ــاس إىل ال ــود باألس ــام يع ــائل اإلع ــة بوس ــا بالعاق اهتامن

ــا ــوع م ــول موض ــام ح ــرأي الع ــاء ال ــورة وبن ــائل يف بل الوس

كيف يقيم املستجوبون تناول وسائل اإلعام مللف الهجرة والهجرة غر النظامية؟
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تطــور عــدد القنــوات التلفزيــة واإلذاعــات الناشــطة عــى املســتوى الوطنــي أو الجهــوي بشــكل خــاص إثــر 

الثــورة، فقــد تعــدد وتنــوع املشــهد اإلعامــي بشــكل كبــر، واملواضيــع التــي مل يكــن مــن املمكــن الحديــث 

عنهــا يف الســابق أصبحــت مــن املواضيــع املتداولــة، فبشــهادة الجميــع تقريبــا، تحــرر اإلعــام بشــكل كبــر 

بعــد الثــورة إال أن العديــد مــن املســتجوبن يعتــرون اإلعــام مســؤول عــن عديــد اإلشــكاالت التــي متــر بهــا 

تونــس اليــوم، تفخيــم بعــض القضايــا وعــدم القــدرة عــى تقديــم الحلــول

لقد تراوحت مختلف التصورات حول وسائل اإلعام لدى عديد املستجوبن:

 دور هام وأسايس يف كشف ملفات الفساد بالخصوص

 دور رديء يف معالجــة هــذه امللفــات لكونــه دور يغلــب عليــه التشــفي واالرتجاليــة وعــدم تقديــم الحجــج 

الدامغة

 دور محوري يف معالجة مختلف قضايا الشباب

 تجاهل للقضايا الفعلية للشباب

 اهتام مبلف الهجرة غر النظامية

 كــرة الحديــث عــن الهجــرة غــر النظاميــة وإبــراز الوســائل املعتمــدة يشــجع الشــباب عــى االنخــراط يف 

هــذا األســلوب مــن الهجــرة

النسبةالعددمتابعة القنوات التلفزية العمومية

99084,8نعم

17314,8ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة القنوات التلفزية الخاصة

97883,7نعم

18515,8ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

هنــاك اهتــام كبــر ومتســاو للقنــوات التلفزيــة العموميــة والخاصــة يف كل الجهــات ولكل الرائــح العمرية 

املدروســة، وهــذا ميثــل يف ذاتــه معطــى هــام بعــد الثــورة، فلقــد أفــرزت الثــورة نوعــا مــن املصالحــة بــن 

ــى  ــة وع ــى املعلوم ــابق ع ــث يف الس ــف كان البح ــدا كي ــر جي ــة، نذك ــام املحلي ــائل اإلع ــين ووس التونس

األخبــار وعــى الواقــع التونــي يف وســائل اإلعــام األجنبيــة
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يعتــر هــذا مــن املــؤرشات األساســية لتأثــر وســائل اإلعــام عــى الــرأي العــام واهتــام متميــز مبختلــف 

ــار بــكل حريــة واســتقالية الرامــج املقدمــة، حيــث تتوفــر للتونــي امكانيــة االختي

العددالنسبةمتابعة القنوات التلفزية العربية

79,3926نعم

20,3237ال

99,61163املجموع

0,45املنظومة الناقصة

100,01168املجموع

النسبةمتابعة القنوات التلفزية الغربية

52,2نعم

47,3ال

99,6املجموع

0,4املنظومة الناقصة

100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة القنوات التلفزية االسيوية

23920,5نعم

92479,1ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة قنوات تلفزية أخرى

33028,3نعم

83371,3ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

تــرتاوح متابعــة الرامــج التلفزيــة األجنبيــة حســب طبيعــة هــذه القنــوات، إذ تقــرتب مشــاهدة القنــوات 

ــة وبشــكل أهــم  ــوات الغربي ــة، وترتاجــع بشــكل هــام مشــاهدة القن ــوات املحلي ــة مبشــاهدة القن العربي

ــة القنــوات األخــرى بالنســبة لبقي

أكــد لنــا العديــد مــن املســتجوبن أن االهتــام بالقنــوات التلفزيــة األجنبيــة مبــا يف ذلــك العربيــة مل يعــد 

يتمحــور حــول االخبــار، فهــذه األخــرة متوفــرة وأحيانــا حــد التخمــة مــن طــرف القنــوات التلفزيــة املحليــة، 
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هنــاك اهتــام بالرامــج الرتفيهيــة والرامــج الوثائقيــة وبالخصــوص اهتــام باملسلســات املقدمــة، حيــث 

توفــر مشــاهدة هــذه املسلســات الســبق يف مشــاهدتها قبــل مشــاهدتها يف القنــوات املحليــة

االهتــام بالقنــوات التلفزيــة الغربيــة يتمحــور يف الغالــب حــول الرامــج الرياضيــة واألفــام، يف حــن تهتــم 

الرامــج األخــرى مبواضيــع متعــددة كاألكل مثــا

قضايــا الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة يتــم التعــرض لهــا يف هــذه القنــوات عــى كونهــا مواضيــع إعاميــة 

ال غــر، فهــي ال تشــمل بشــكل دقيــق الهجــرة غــر النظاميــة للتونســين أو أوضــاع املهاجريــن التونســين يف 

دول االســتقبال لذلــك ال توفــر حســب املســتجوبن هــذه القنــوات معلومــات إضافيــة عــن املعلومــات التــي 

يعلمهــا الجميــع ويتــم تداولهــا عــر مختلــف القنــوات التلفزيــة مبــا يف ذلــك القنــوات املحليــة

عنارص اإلضافة إذن متغيبة عموما حول هذه املواضيع يف القنوات التلفزية األجنبية
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     الخاصة             العربية     الغربية               قنوات أخرى           اآلسيوية

متابعة القنوات التلفزية

النسبةالعددمتابعة الربامج التلفزية السياسية

51544,1نعم

65055,7ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة الربامج التلفزية الثقافية

67657,9نعم

48941,9ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددمتابعة الربامج التلفزية الدينية

55947,9نعم

60651,9ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة الربامج التلفزية الرياضية

64755,4نعم

51844,3ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة الربامج التلفزية الفنية

74463,7نعم

42136,0ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة الربامج التلفزية االجتامعية

89076,2نعم

27523,5ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددمتابعة برامج تلفزية أخرى

50843,5نعم

65756,3ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

يتصــدر اهتــام الشــباب الرامــج االجتاعيــة، وهنــا نشــر إىل القفــزة الكبــرة يف الرامــج االجتاعيــة يف كل 
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القنــوات املحليــة، لقــد تحــرر املشــاركون يف هــذه الرامــج مــن الخــوف والحشــمة وتحدثــوا بــكل طاقــة 

عــى مختلــف القضايــا التــي تشــغلهم مبــا يف ذلــك املواضيــع الخاصــة والخاصــة جــدا أحيانــا

لقــد حققــت هــذه الرامــج نســب مشــاهدة عاليــة وكثــرا مــا يتــم تــداول املواضيــع املطروحــة وبعــض 

ــة الحصــص يف الفضــاءات العام

يــي االهتــام باملواضيــع االجتاعيــة املواضيــع الفنيــة، والفني هنا هــو الرامج الغنائية مبــا يف ذلــك املباريات الفنية 

واملسلســات، وهــي أيضــا مــن املواضيــع التــي تلقــى تجاوبا كبــرا مع املشــاهدين ومــن اإلناث بشــكل خاص

الرامــج الثقافيــة تــأيت يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث نســب املشــاهدة، ثــم الرامــج الرياضيــة، وكان االعتقــاد 

يف األول أن الرامــج الرياضيــة ســتتصدر الئحــة الرامــج، إال أن هــذه الرامــج ال تاقــي نفــس االهتــام مــن 

ــا تتغــر الرمجــة بســبب  ــن مــن كــرة هــذه الرامــج، إذ أحيان ــايت عــرن عــن امتعاضه ــاث ال طــرف اإلن

مقابلــة كــرة قــدم مثــا وهــذ مــن األشــياء املرفوضــة لغالبيــة املســتجوبات

أوىل الرامــج التــي مل تحقــق نســب مشــاهدة تجــاوزت الـــ 50 % هــي الرامــج الدينيــة، ويف ســؤالنا عــن 

ــة إذ غلــب الجانــب االنطباعــي عــى مواقــف املســتجوبن، ومتــت  ــة متكامل أســباب ذلــك مل تتوفــر أجوب

ــا سياســيا ــة يكــون مضمونه ــا بعــض الرامــج الديني ــي بالســيايس، فأحيان اإلشــارة إىل تداخــل الدين

وحــول السياســة، تــأيت هــذه األخــرة يف أدىن املراتــب مــن حيــث املشــاهدة مقارنــة ببقيــة الرامــج، لقــد 

أرشنــا ســابقا إىل هــذه املســألة، أســباب النفــور مــن السياســة واألحــزاب السياســية، ويتبلــور ذلــك بشــكل 

واضــح عــر العاقــة بالرامــج التلفزيــة السياســية، فنفــس الحضــور ونفــس املحــاور ونفــس االهتــام بنفــس 

املواضيــع، هــذا عــاوة عــى التهــم املتبادلــة التــي تصــل أحيانــا حــد الشــتم.

ــم  ــا مل تهت ــباب لكونه ــارات الش ــال وانتظ ــق إىل آم ــا مل ترت ــا فإنه ــن أهميته ــم م ــية بالرغ ــج السياس الرام

ــي تشــغل الشــباب ــم باملشــاكل الت حســب رأيه
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النسبةالعددمتابعة الربامج التي لها عالقة بالهجرة

76865,8نعم

39734,0ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــة ناحــظ أن الرامــج التــي لهــا عاقــة بالهجــرة  ــة واألجنبي ــة املحلي بالعــودة إىل مختلــف الرامــج التلفزي

هــي مــن أكــر الرامــج متابعــة، فـــ 65.8 % مــن املســتجوبن يتابعــون هــذه الرامــج، وهــذه املتابعــة تجعل 

مــن االهتــام بالهجــرة يــأيت مبــارشة بعــد الرامــج االجتاعيــة

ملاذا هذا االهتام مبثل هذه الرامج؟

يعتــر عديــد املســتجوبن بكــون الرامــج املقدمــة حــول الهجــرة تبقــى دامئــا منقوصــة، فمهــا كان املجهــود 

ــور  ــات تتط ــوع إال أن املعطي ــول املوض ــة ح ــة ومتكامل ــورة كامل ــم ص ــل تقدي ــن أج ــذول م ــدم واملب املق

بشــكل رسيــع، ولذلــك يتغــر املشــهد وتتغــر معــه منهجيــة التنــاول

لهــذه األســباب ال ميكــن أن يكــون برنامجــا مهــا كانــت درجــة تكاملــه برنامجــا كامــا، ولهــذا أيضــا هنــاك 

شــغف كبــر عــى متابعــة هــذه الرامــج

اعتــر محدثونــا كــون االهتــام برنامــج عــادة مــا تكــون لــه أســباب موضوعيــة، فقــد مــرت فــرتة كان فيــه 

الحديــث عــن الهجــرة غــر النظاميــة الشــغل الشــاغل للجميــع، هاجــس بالنســبة للدولــة وهاجــس بالنســبة 

للســلطات األمنيــة وهاجــس بالنســبة للعائــات وهاجــس بالنســبة لألفــراد، الهجــرة بذلــك أضحــت هاجســا 

اجتاعيــا ولعــل ذلــك مــا يــرر شــدة االهتــام بهــذا املوضــوع

ــؤال  ــل الس ــألة، ولع ــول املس ــة ح ــرى مؤمل ــا أخ ــة وأحيان ــا طريف ــدة وأحيان ــات جدي ــا معطي ــاك دامئ هن

األســايس هــو ملــاذا بالرغــم مــن كــرة هــذه الرامــج ومــن التحذيــرات مــن األخطــار املمكنــة وبكــون أوروبــا 

ليســت الجنــة املوعــودة، ملــاذا بالرغــم مــن تقديــم مختلــف معــامل فشــل الهجــرة غــر النظاميــة ...، ملــاذا ال 

يــزال العديــد مــن الشــبان مســكونن بهاجــس الهجــرة

يعيدنــا هــذا االهتــام إىل مثــال آخــر، ملــاذا بالرغــم مــن الحمــات العديــدة واملتعــددة واملتنوعــة مــن أجــل 

اإلقــاع عــن التدخن...فبالرغــم مــن منــع االشــهار حــول التدخــن وحمــل كل علبــة ســجائر شــعار التدخــن 

يقتــل أو التدخــن مــر بالصحــة، ملــاذا بالرغــم مــن منــع التدخــن يف فضــاءات العمــل والفضــاءات العامــة، 

ملــاذا بالرغــم مــن حزمــة االجــراءات املتخــذة واألرقــام املفزعــة حــول عــدد الذيــن ميوتــون بســبب التدخــن، 

ملــاذا وبالرغــم مــن كل ذلــك عــدد املدخنــن يف تطــور؟

فــكأن الدعــوات واالجــراءات الهادفــة ملنــع التدخــن لعبــت والزالــت تلعــب مفعــوال عكســيا، ألســنا أمــام 

نفــس الصــورة ونفــس املشــهد بالنســبة للهجــرة النظاميــة؟ إذا كان األمــر كذلــك فــإن االســرتاتيجيات العامــة 

للحــد مــن الهجــرة يجــب أن تعالــج بشــكل جــذري ومغايــر

املسألة األخرى التي ال تقل أهمية عن سابقاتها، لها عاقة مبدى التفكر يف الهجرة

ــة التــي تتنــاول املســألة فهــذا يعنــي أن املوضــوع تــم التفكــر فيــه أو  إذا كان االهتــام بالرامــج التلفزي

ســيتم التفكــر فيــه إثــر هــذه الرامــج ونعتقــد كــون اإلشــكال لــه عاقــة مبســألة الحســم وبشــكل نهــايئ يف 
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املســألة، هــذه الرامــج إمــا أن تضــع حــدا للتفكــر بشــكل جــذري أو أنهــا عــى العكــس مــن ذلــك ســتعطي 

دفعــا كبــرا يتجــاوز مســتويات التفكــر إىل مســتويات االهتــام

	  

66%

34%

 
ال      نعم 

متابعة البرامج التي لها عالقة بالهجرة

كيــف يتــم تنــاول مختلــف املواضيــع ذات العاقــة بالهجــرة وأساســا الهجــرة غــر النظاميــة مــع وداخــل 

املحيــط،

 البرامج التلفزية حول الهجرة والحوار مع المحيط

ــا  ــرزت لن ــة بالهجــرة، فقــد أب ــة ذات العاق مختلــف أشــكال التفاعــل مــع املحيــط حــول الرامــج التلفزي

ــاء وغرهــم: ــارب واألصدق ــاألب واألم واألخــوة واألق ــة ب ــات كــرى يف عاق ــة توجه ــة ثاث الدراســة امليداني

 التوجه األول يطرح هذه املواضيع للنقاش مع هذه األطراف

 التوجه الثاين يرفض مناقشة هذه املواضيع مع هذه األطراف

 التوجه الثالث ال يويل أي أهمية لهذه املسألة مع هذه األطراف

بالنسبة للتوجه األول: تراوحت أهمية األطراف كام ييل:

املرتبة النسبة الحجم

5 18.4 215 األب

3 22.6 264 األم

2 27.7 323 األخوة

4 21.2 248 األقارب

1 53.4 624 األصدقاء

6 15.1 176 غريه
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تــرز لنــا املعطيــات املتوفــرة املكانــة األساســية لألصدقــاء بالنســبة للمســتجوبن، ومــن خــال هــذه األهميــة 

تــرز مــدى الثقــة املتبادلــة بــن الطرفــن، فاألصدقــاء يلعبــون دورا محوريــا بالنســبة للشــباب املســتجوب، 

وبإمكانهــم التأثــر عــى القــرار ســواء كان يف اتجــاه التشــجيع نحــو الهجــرة أو عــى العكــس مــن ذلــك لعــب 

دور الصــام أمــام الهجــرة

يف املرتبــة الثانيــة يــرز دور األخــوة كطــرف هــام ميكــن تبــادل الحديــث معهــم حــول نفــس املواضيــع، يف 

املرتبــة الثالثــة تــرز مكانــة األم ثــم األقــارب ويــأيت األب يف املراتــب األخــرة وعمليــا قبــل األطــراف األخــرى 

أي مــن يوجــدون خــارج دائــرات العاقــات القريبــة، أي العائلــة واألصدقــاء واألقــارب

ــع  ــه عاقــة باملواضي ــاء يف كل مال ــاب التواصــل عمومــا بــن األب واألبن ــة لــألب تعكــس غي ــة املتدني املكان

الهامــة والخطــرة ويبقــى األصدقــاء واألخــوة أهــم أطــراف للتفاعــل والتواصــل، فكأننــا هنــا أمــام إشــكال لــه 

عاقــة باألجيــال، هــذا التصــدع يف العاقــة بــن األجيــال تحــرم األبنــاء بالخصــوص مــن إمكانــات االســتفادة 

بشــكل خــاص مــن نصيحــة ومســاندة ودعــم األوليــاء

مل ناحــظ يف هــذا املســتوى اختافــات كــرى بــن األحيــاء املدروســة كــا مل نســجل أيضــا اختافــات بــن 

ــاء وأباءهــم يف  ــن األبن ــة ب ــرا مــن العاق ــر توت ــات وأباءهــن أك ــن البن ــة ب ــاث، إال أن العاق ــور واإلن الذك

ــاء  ــن األبن ــة ب ــة مــن العاق ــن هــي أكــر حميمي ــات وأمهاته ــن البن ــة ب ــك أن العاق ــي ذل ــل ال يعن املقاب

وأمهاتهــم، بــل بالعكــس ال يتــم طــرح مثــل هــذه املواضيــع بــن البنــات وأمهاتهــن بــل يتــم طرحهــا مــع 

األخــوات والصديقــات بشــكل خــاص

 التوجه الثاين: تراوحت شبكة التفاعل بن األطراف املشكلة لها كام ييل:

املرتبة النسبة الحجم

2 47.3 553 األب

4 43.2 504 األم

5 27.7 323 األخوة

3 44.5 520 األقارب

6 12.3 144 األصدقاء

1 65.8 768 غريه

ــل داخــل  ــه، الفع ــا الي ــا ذهبن ــد م ــئنا وتأكي ــة إن ش ــات األجنبي ــض للجه ــة الرف ــه أهمي ــذا التوج ــرز ه ي

الدائــرات املغلقــة املشــكلة مــن األطــراف التــي تربــط بينهــا عاقــات قريبــة، ورفــض األطــراف األجنبيــة، 

لعــل ذلــك يعــود لعامــل الخــوف مــن هــذه األطــراف، ويتأكــد أيضــا مــا ذهبنــا اليــه يف الجــدول الســابق 

حــول رفــض التعامــل والحــوار مــع األب، وهــو مــا يعكــس بالخصــوص العاقــات املتوتــرة بــن األب وأبنائــه، 

ــن  ــت م ــع ليس ــذه املواضي ــل ه ــل األرس، فمث ــة داخ ــة األدوار االجتاعي ــاص هندس ــكل خ ــس بش ويعك

مشــموالت األب لســبب أســايس يعــود للمواقــف الصارمــة والقاطعــة لــألب

ــاء يف  ــاء عــى حســاب أبنائهــم، لذلــك ميــارس األب فالحــوار مــع األب ميكــن أن يفتــح ثغــرات يخرتقهــا األب

الغالــب حجــة القــوة عــى حســاب قــوة الحجــة

طبيعــة العاقــة باألقــارب تعكــس التحــوالت التــي شــهدتها العائلــة التونســية مــن حيــث تحولهــا الريــع 
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ــة  ــرات العائل ــع دائ ــا م ــع أحيان ــد تتقاط ــرات ق ــدور يف دائ ــرة ت ــة صغ ــدة اجتاعي إىل أرسة أي إىل وح

ــان ــب األحي ــا ال تتســاير يف أغل ــة إال أنه التقليدي

 التوجه الثالث: عدم التفاعل مع املحيط

املرتبة النسبة الحجم

- 34.2 400 األب

- 34.2 400 األم

- 34.2 400 األخوة

- 34.2 400 األقارب

- 34.2 400 األصدقاء

- 34.2 400 غريه

حافــظ املنخرطــون يف هــذا التوجــه عــى نفــس املســافة مــن كل األطــراف، عــدم إيــاء أي أهميــة للمســألة 

أو اعتبــار أن األطــراف املحيطــة ال ميكــن أن تضيــف أي يشء يف هــذه املســألة

ــتعداد  ــط واالس ــع املحي ــارة املوضــوع م ــدم إث ــن ع ــط ب ــدى الرتاب ــن يف م ــا يكم ــام هن ــرص اله ــل العن لع

ــة. ــر النظامي ــرة غ ــاص الهج ــكل خ ــرة وبش للهج

لقــد شــمل هــذا التوجــه املســتجوبون يف مختلــف الجهــات ومــن الجنســن ومختلــف الرائــح العمريــة، 

إىل هــذا املســتوى ال ميكــن الجــزم أننــا أمــام فئــة متميــزة بحكــم تداخلهــا وتنــوع تشــكلها إذ أنهــا تعكــس 

كل املتغــرات املعتمــدة يف هــذه الدراســة، إال أننــا مــع ذلــك وقفنــا عــى موقفــن، األول يلغــي متامــا هــذه 

املســألة ولذلــك ال يعنــي أي يشء الخــوض يف مســائل ال تدخــل يف دائــرة االهتــام

املوقــف الثــاين عــى العكــس مــن ذلــك متامــا، يرفــض الحديــث بســبب التفكــر الجــدي يف املســألة وإثارتهــا 

ميكــن أن تكشــف النيــة أو برمجــة مــروع هجــرة غــر نظاميــة، يف ســؤالنا عــن امكانــات هــذه األخــرة 

كيــف يكــون العمــل فكانــت اإلجابــة تقريبــا متطابقــة، الســعي إىل تنظيــم ذلــك خــارج مجــاالت الفضــاء 

الحــايل، والبحــث عــن ســبل أخــرى يف جهــات أخــرى ألن امكانــات الوشــاية وبالتــايل اجهــاض املــروع واردة 

بــل وممكنــة جــدا، فاالحتيــاط واجــب، لذلــك يتــم تجاهــل البــت والحديــث حتــى حــول برامــج إعاميــة 

مــع املحيــط لهــا عاقــة مبختلــف مواضيــع الهجــرة غــر النظاميــة

تختزل الجداول التالية مختلف هذه املوقف

 

النسبةالعددتبادل الحديث حول الربامج التي لها عالقة بالهجرة غري النظامية مع األب

21518,4نعم

55347,3ال

76865,8املجموع

40034,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددتبادل الحديث حول الربامج التي لها عالقة بالهجرة غري النظامية مع االم

26422,6نعم

50443,2ال

76865,8املجموع

40034,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول الربامج التي لها عالقة بالهجرة غري النظامية مع االخوة

32327,7نعم

44538,1ال

76865,8املجموع

40034,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول الربامج التي لها عالقة بالهجرة غري النظامية مع االقارب

24821,2نعم

52044,5ال

76865,8املجموع

40034,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول الربامج التي لها عالقة بالهجرة غري النظامية مع االصدقاء

62453,4نعم

14412,3ال

76865,8املجموع

40034,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددتبادل الحديث حول الربامج التي لها عالقة بالهجرة غري النظامية مع آخرون

17615,1نعم

59250,7ال

76865,8املجموع

40034,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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تبادل الحديث حول البرامج التي لها عالقة بالهجرة غير النظامية

 الهجرة بين التمثات والممارسات

تبــن مــن خــال التحــاور حــول الرامــج اإلعاميــة ذات العاقــة بالهجــرة عمومــا أهميــة األصدقــاء واملكانــة 

املتميــزة لهــم لــدى املســتجوبن حيــث أكــد 53.4 % مــن املســتجوبن التحــاور مــع األصدقــاء، أعدنــا طــرح 

الســؤال بأشــكال أخــرى مــن أجــل قيــاس نســب الحــوار مــع األصدقــاء حــول املوضــوع، لقــد وقفنــا تقريبــا 

عــى نفــس النتيجــة مــع اختافــات طفيفــة جــدا ذلــك أن 54.6 % مــن املســتجوبن تقــر بتنــاول املوضــوع 

ــداول املوضــوع.  ــا حجــم ت ــدرج يف طــرح املوضــوع يكشــف لن ــل إن الت ــاء بشــكل أو بآخــر ب مــع األصدق

هــذا التــداول وهــذه األهميــة املوكولــة للموضــوع تــرز مــدى االســتعداد للهجــرة، ويف هــذا املســتوى ميكــن 

اقــرار أن21.1 % مــن املســتجوبن تتوفــر لديهــم االســتعدادات لانخــراط يف مشــاريع هجــرة

ال تكشــف هــذه النســب الحجــم الفعــي لاســتعداد للهجــرة، لقــد ســبق وأرشنــا إىل ميكانيزمــات التخفــي 

خاصــة بالنســبة للهجــرة غــر النظاميــة، عــدم إثــارة املوضــوع حتــى ال تحــوم بعــض الشــبهات حــول املــروع.

بالنظــر إىل حجــم املســتجوبن الذيــن تحدثــوا حــول الهجــرة بشــكل عــام، تــرز أهميــة املســألة وكثافتهــا، 

ذلــك أن 75.6 % تناولــوا هــذه املســألة بكثافــة غــر متســاوية إال أن إثــارة املســألة تعكــس اهتامــا بقضايــا 

الهجــرة ولعــل الســبب يف ذلــك يعــود إىل:

 انغاق األفق واالعتقاد أن الهجرة ميكن أن تفتح مجاالت أرحب للعمل والعيش

 كرة الحديث عن األزمة خاصة بعد الثورة وامكانات التجاوز غر املمكنة عى املستوى القريب

 البطالة وتعقد الظروف الحياتية وصعوبة البحث عن حلول جاعية

 االنخــراط يف مســالك فعــل فرديــة، الهجــرة غــر النظاميــة تتــم بأشــكال جاعيــة إال أن الخيــط ينفلــت 

حــال الوصــول إىل شــاطئ الســامة ليحــاول كل واحــد تدبــر أمــره لوحــده

 االعتقــاد أن امكانــات املســاعدة واردة مــن طــرف األرسة واألصدقــاء يف مســتوى الســفر وامكانــات النجــاح 

يف حــال الوصــول ممكنــة لكــون املجتمعــات الغربيــة تحــرتم القوانــن ويف كل الحــاالت هنــاك جملــة مــن 

الحقــوق األساســية يتــم احرتامهــا يف كل الحــاالت
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ــم العــودة، والعــودة متكــن مــن االســتفادة مــن أســباب الفشــل يف حــال التفكــر   يف حــال الفشــل امله

ــاءت بالفشــل  ــي ب ــددة الت ــم املتع ــروا مبحاوالته ــن أق ــرون هــم م ــة، كث ــر النظامي مجــددا يف الهجــرة غ

ــا ــر رشوطه ــى توف ــل ع ــة والعم ــادة التجرب ــتعدادهم إلع واس

النسبةالعددالحديث عن الهجرة مع األصدقاء

24621,1دامئا

39033,4أحيانا

24521,0نادرا

28424,3أبدا

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

	  

21	  %

34	  %
21	  %

24	  %

 دامئا    أحيانا     نادرا     أبدا 

الحديث عن الهجرة مع األصدقاء

 هاجس الهجرة

ــايس  ــاغل األس ــغل الش ــرة الش ــذه األخ ــح ه ــرة لتصب ــل يف الهج ــكل متواص ــر بش ــس التفك ــي بالهاج نعن

والــذي مــن خــال يتــم تعديــل ســاعة اليومــي وتحديــد وتوجيــه النشــاط واالنخــراط يف عاقــات اجتاعيــة 

تقــوم باألســاس حــول التفكــر واإلعــداد للهجــرة

لقــد تبــن لنــا مــن خــال لقاءاتنــا مــع عديــد املســتجوبن يف كل الجهــات أن التفكــر يف الهجــرة يتجــاوز 

مســتويات املحادثــة واالحتــال بــل إن التفكــر هــو يف نفــس الوقــت بحــث يف اآلليــات التــي متكــن مــن 

ذلــك وإعــداد لجملــة مــن الســيناريوهات التــي توفــر رشوط ذلــك
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سنتناول هذه املسألة وفق ثاثة أزمنة، قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة

	  

29,70%

25,10%

45,20%

قبل الثورة         حال اندالع الثورة       التفكر يف الهجرة اآلن 

 التفكير في الهجرة

 الزمن األول: التفكير في الهجرة قبل الثورة

النسبةالعددالتفكري يف الهجرة قبل الثورة

42136,0نعم

74663,9ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

اشــكاالت الهجــرة عمومــا مطروحــة يف تونــس منــذ أن وقــع اقرار تأشــرة الســفر إىل بعــض الــدول األوروبية، 

اقــرار التأشــرة يعيــق عمومــا حريــة التنقــل ويثقــل كاهــل مــن يرغــب يف الســفر بكــرة الوثائــق املطلوبــة 

واالنتظــار واألمــوال املدفوعــة مــن أجــل ذلــك

ــه  ــال ميكن ــبيل املث ــي عــى س ــدول، فالفرن ــن ال ــئ ب ــر املتكاف ــل غ ــا بعــض املســتجوبن إىل التعام أحالن

دخــول تونــس مبجــرد االســتظهار ببطاقــة الهويــة، فهــو يف غــر حاجــة مثــا إىل جــواز ســفر، فدخولــه تونــس 

بهــذه الوثيقــة تعنــي حريــة تنقلــه فكأنــه ينتقــل مــن مقاطعــة فرنســية إىل أخــرى، املشــهد مغايــر متامــا 

بالنســبة للتونســين الذيــن يرغبــون يف الســفر إىل فرنســا

ــف  ــخاص يف تزيي ــات واألش ــد الجه ــورط عدي ــى ت ــورة ع ــل الث ــة قب ــر األمني ــد التقاري ــفت عدي ــد كش لق

ــك ــل ذل ــن أج ــع م ــي تدف ــرة الت ــوال الكث ــفر واألم ــرات الس تأش

لقد كان بالفعل التفكر يف السفر والهجرة من الهواجس الكبرة لعديد التونسين

بــدأت مامــح الهجــرة غــر النظاميــة تــرز، ســواء نحــو القطــر الليبــي أو الجزائــري وأساســا نحــو أوروبــا، 

ــا قدمــت بعــض الجهــات  ــرا م ــة وكث ــن الحكومــات املعني ــا ب لقــد كان التعامــل مــع امللــف تعامــا أمني

الرســمية التونســية املســألة عــى كونهــا ال تعــدو أن تكــون انبهــارا باملجتمعــات الغربيــة ال غــر ومل تبحــث 

يف األســباب العميقــة لإلشــكال

إذن 36.10 % من املستجوبن كانوا مسكونن بهاجس الهجرة قبل الثورة
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 المامح األساسية للذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

 الجنس

املجموعالجنسالذين فكروا يف الهجرة قبل الثورة

انثىذكر

نعم
314107421العدد

%36,1%19,6%50,5النسبة

ال
308438746العدد

%63,9%80,4%49,5النسبة

6225451167املجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة

	  

36,10%

50,50%

19,60%

63,90%
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     أنثى                                 ذكر                                 املجموع 

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

ــورة إال أن 74,5 % مــن هــؤالء  ــل الث ــرز الجــدول كــون 36.1 % مــن املســتجوبن فكــروا يف الهجــرة قب ي

كانــوا مــن الذكــور

فالتفكر يف الهجرة قبل الثورة كان باألساس ذكوريا
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 الرائح العمرية

الذين فكروا يف الهجرة 

قبل الثورة

املجموعالرشائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

نعم
3913113339421العدد

%36,1%18,8%42,1%32,7%18,8النسبة

ال
168270183168746العدد

%63,9%81,2%57,9%67,3%81,2النسبة

2074013162071167املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100النسبة

	  

36,10%

48,60%
42,10%

32,70%

18,80%

63,90%
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                           18-19              20-24              25-29              30-34             املجموع

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة قبل الثورة حسب العمر

ــام  ــادة االهت ــن وزي ــدم يف الس ــن التق ــببية ب ــة الس ــو العاق ــظ ه ــا ياح ــة، م ــح العمري ــبة للرائ بالنس

بالهجــرة، فكلــا زاد التقــدم يف الســن إال وتطــور معــه التفكــر يف الهجــرة، لذلــك فــإن الريحــة العمريــة 

30-34 تــأيت يف املرتبــة األوىل مــن حيــث هــذا االهتــام تليهــا الريحــة العمريــة 25- 29 ســنة ثــم الريحــة 

20-24 ســنة وأخــرا الريحــة 18- 19 ســنة

 املستوى التعليمي

الذين فكروا يف الهجرة 

قبل الثورة

املجموعاملستوى التعليمي

أميابتدايئثانويعايل

نعم
104233777421العدد

%36,1%46,7%42,3%36,0%32,3النسبة

ال
2184141058745العدد

%63,9%53,3%57,7%64,0%67,7النسبة

322647182151166املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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36,10%
32,30%
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                  مل أذهب إىل املدرسة        ابتدايئ                ثانوي                  عايل               املجموع

الذين فكروا في الهجرة قبل الثورة

بالنظــر إىل حجــم مــن فكــروا يف الهجــرة قبــل الثــورة فإننــا ناحــظ كــون 55.3 % منهــم درســوا إىل مســتوى 

ــة  ــة الثالث ــدايئ املرتب ــم االبت ــوب ذووا التعلي ــايل ويتب ــم ع ــتوى تعلي ــم مس ــة و24.7 % له ــد الثانوي املعاه

بنســبة 18.2 % يف حــن ال تصــل نســبة ممــن مل يذهبــوا أبــدا إىل املدرســة الـــ 2 %

 األوضاع املهنية

الذين فكروا يف 

الهجرة قبل الثورة

املجموعالوضع الحايل

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغري ناشطأعمل

نعم
62127197341421العدد

%36,1%100,0%28,1%43,7%46,4%19,4النسبة

ال
258147254870746العدد

%63,9,%0%71,9%56,3%53,6%80,6النسبة

27445112111167املجموعاملجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%النسبة
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36,10%

19,40%

46,40% 43,70%

28,10%

100%

63,90%

80,60%

53,60% 56,30%
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120,00%

 
                             وضع آخر    غر ناشط           أعمل    صدد البحث       بصدد متابعة      املجموع

                                                                                  عن شغل        تكوين/ دراسة

ــن  ــون 46.7 % م ــغل وميثل ــى ش ــرون ع ــن يتوف ــة أوىل م ــم بدرج ــورة ه ــل الث ــرة قب ــرو يف الهج ــن فك م

مجمــوع املســتجوبن، فــكأن تجربــة العمــل مل متكنهــم مــن تحقيــق انتظاراتهــم لذلــك فكــروا يف الهجــرة، 

يــي ذلــك مــن هــم يف حالــة بطالــة ويبحثــون عــن عمــل وميثلــون 30 % مــن املســتجوبن، الذيــن كانــوا 

بصــدد الدراســة أو متابعــة دورات تكوينيــة ميثلــون 14.7 % غــر الناشــطن والذيــن ال يبحثــون عــى عمــل 

ــون 8 % مــن مجمــوع املســتجوبن ــة ميثل وال يتابعــون دورات تكويني

 الزمن الثاني: أثناء الثورة

النسبةالعددالتفكري يف الهجرة حال اندالع الثورة

35530,4نعم

81069,3ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــورة هــذا بالرغــم مــن املوجــات املتعــددة للهجــرة غــر  ــاء الث ــن فكــروا يف الهجــرة أثن يرتاجــع عــدد الذي

النظاميــة مبــارشة بعــد الثــورة وخاصــة يف أشــهر مــارس 2011 هــذا وتزامنــت تلــك الفــرتة مــع بدايــة الربيــع 

وتحســن األحــوال املناخيــة وحالــة االنفــات األمنــي الكبــر الــذي شــهدته البــاد

من خال بعض املستجوبن يعود هذا الرتاجع إىل العوامل التالية:

 اآلمــال الكبــرة التــي صاحبــت الثــورة يف إصــاح الخلــل الوظيفــي للمؤسســات يف فــرتة النظــام الســابق 

واالنخــراط يف نهــج العدالــة االنتقاليــة

 الخطــاب الســيايس والوعــود الكبــرة ملختلــف األحــزاب السياســية إلصــاح األوضــاع االقتصاديــة 

واالجتاعيــة
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 الديناميكية السياسية الهامة التي صاحبت انتخابات املجلس الوطني التأسيي

 الكشف عن شبكات تسفر هدفها التحايل والحصول عى األموال ال غر

 السفر يف قوارب غر مجهزة وبحمولة تتجاوز طاقة االستيعاب

 األمثلة العديدة التي تداولتها وسائل اإلعام حول الغرق يف عرض البحر وتواتر األخبار حول ذلك

 التقارير اإلعامية حول سوء معاملة املهاجرين غر النظامين حال الوصول إىل الشواطئ اإليطالية

 احتاالت انفراج األوضاع خاصة مع مشاورات الحكومة التونسية مع نظراتها األوروبية

 اقرار العديد من الرامج من أجل التشغيل والحد من البطالة والتهميش واإلقصاء

 المامح األساسية للذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة

 الجنس

املجموعالجنسالذين فكروا يف الهجرة قبل الثورة

انثىذكر

نعم
26788355العدد

%30,5%16,1%43,1النسبة

ال
353457810العدد

%69,5%83,9%56,9النسبة

6205451165املجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة
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                                       أنثى                                    ذكر                             املجموع 

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة حسب الجنس
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يرتاجــع كــا ذكرنــا حجــم الذيــن فكــروا يف الهجــرة إال أن الهندســة حافظــت عــى نفــس خصائصهــا مقارنــة 

بفــرتة مــا قبــل الثــورة ذلــك أن نســبة الذكــور هــي يف حــدود الـــ %75.2 ونســبة اإلنــاث يف حدود الـــ 24.8%

 الشرائح العمرية

الذين فكروا يف الهجرة 

أثناء الثورة

املجموعالرشائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

4113011074355العددنعم

%30,5%30,6%34,8%32,4%19,9النسبة

165271206168810العددال

%69,5%69,4%65,2%67,6%80,1النسبة

2064013162421165املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                        18-19               20-24               25-29               30-34             املجموع

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة اثناء الثورة حسب الشرائح العمرية

تتغــر أهميــة الهجــرة خــال الثــورة وذلــك بالنظــر إىل الرائــح العمريــة ذلــك أن الريحــة العمريــة 20 

 24 ســنة تتصــدر الائحــة تليهــا الريحــة العمريــة 25 -29 ســنة والتــي حافظــت عــى نفــس موقعهــا 

يف حــن ترتاجــع الريحــة العمريــة 30- 34 ســنة إىل املرتبــة الثالثــة بنســبة 20.9 % وحافظــت الريحــة 

19 ســنة عــى نفــس املوقــع يف املرتبــة الرابعــة العمريــة 18ـ 
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 املستوى التعليمي

الذين فكروا يف الهجرة 

أثناء الثورة

املجموعاملستوى التعليمي

أميابتدايئثانويعايل

72202756355العددنعم

%30,5%40,0%41,2%31,3%22,4النسبة

2504431079809العددال

%69,5%60,0%58,8%68,7%77,6النسبة

322645182151164املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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           مل أذهب إىل املدرسة           ابتدايئ                   ثانوي                     عايل                   املجموع

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة حسب المستوى التعليمي

ــوا  ــن تابع ــة األوىل للذي ــى نفــس خصائصــه املرتب ــظ أيضــا املشــهد ع بالنســبة للمســتوى التعليمــي حاف

تعليمهــم إىل املرحلــة الثانويــة بنســبة 56.9 % يليهــا مــن لهــم تعليــم عــال بنســبة 20.2 % ثــم التعليــم 

االبتــدايئ بنســبة 21.1 % والذيــن مل يذهبــوا إىل املدرســة بنســبة مل تصــل أيضــا إىل حــدود الـــ 2 %
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 األوضاع املهنية

الذين فكروا يف 

الهجرة أثناء الثورة

املجموعالوضع الحايل

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغري ناشطأعمل

57126145270355العددنعم

%30,5,%0%22,3%32,2%46,0%17,9النسبة

262148305941810العددال

%69,5%100,0%77,7%67,8%54,0%82,1النسبة

31927445012111165املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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               وضع آخر           غر ناشط             أعمل           صدد البحث       بصدد متابعة       املجموع

                                                                                    عن شغل        تكوين/ دراسة

الذين فكروا في الهجرة أثناء الثورة حسب االوضاع المهني

ــن  ــك م ــي ذل ــبة 40.8 % ي ــل بنس ــم عم ــن له ــة م ــدر الائح ــهد تص ــس املش ــة نف ــاع املهني ــرز األوض ت

هــم بصــدد البحــث عــن عمــل بنســبة 35.4 % ثــم مــن هــم بصــدد التكويــن بنســبة 16 % وأخــرا غــر 

ــبة 7.6 % ــل بنس ــن عم ــون ع ــن ال يبحث ــطن والذي الناش
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 الزمن الثالث: التفكير في الهجرة اآلن

النسبةالعددالتفكري يف الهجرة اآلن

63954,7نعم

52344,8ال

116299,5املجموع

60,5املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

تطــور بشــكل كبــر عــدد الذيــن يفكــرون يف الهجــرة يف الفــرتة الحاليــة، تشــر األرقــام إىل تراجــع التفكــر 

يف الهجــرة إبــان الثــورة مــن 36.1 % إىل 30.5 % ثــم قفــزة هائلــة اآلن لتصــل إىل حــدود الـــ 55 % فتقريبــا 

قاربــت النســبة عــى التضاعــف

من خال ردود ومواقف املستجوبن تعود األسباب إىل:

 خيبة األمل الكبرة من األداء السيايس واالقتصادي خال السنوات األخرة بعد الثورة

 تردي األوضاع املعيشية

 التهديدات اإلرهابية

 ضبابية الرامج االقتصادية واالجتاعية

 االعتصامات

االرضابــات املتواصلــة خاصــة يف الجهــات الداخليــة وعــدم قــدرة الســلطة عــى معالجــة األوضــاع بالشــكل 

الــذي يحــد مــن هــذه االرضابــات

 تطور العنف الذي أصبح من خاصيات املشهد االجتاعي التوني

 تراجع الدولة عن القيام بأدوارها

 بروز سلوكيات ومارسات اجتاعية مخيفة كالجهادية

ــة وعــزوف املســتثمرين األجانــب عــن االســتثار يف تونــس والرتاجــع   كــرة الحديــث عــن افــاس الدول

ــة... ــر للقطــاع الســياحي وإشــكاالت املنتوجــات الفاحي الكب

 العودة التدريجية واملتأكدة للمنظومة السياسية واالقتصادية القدمية

ــذي فتــح البــاب كبــرا أمــام عــودة رمــوز وأباطــرة النظــام  ــة الــيشء ال ــة االنتقالي  فشــل مــروع العدال

ــي وخاصــة عــى املســتوين املحــي والجهــوي ــم عــى املســتوى الوطن القدي

 الوضع السيايس واألمني يف دول الجوار

لقــد كانــت األســباب املفــرة لهــذا الرتاجــع عديــدة ومتعــددة، فبعــض املســتجوبن أثــاروا إشــكاالت فردية، 

تحدثــوا عــن االســتهاك والظــروف الصحيــة وعــدم القــدرة عــى املــداواة، تحدثــوا عــن ســلعنة التعليــم، 

عــن تغــر املنظومــة القيميــة، تحدثــوا عــن عديــد املواضيــع وعديــد امللفــات، كانــت لهــم معــارف بدقائــق 

األمــور، إطــاع كبــر عــى مــا يتــم طبخــه يف الكواليــس.
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ال تهــم األشــياء املذكــورة واملعلومــات املقدمــة، قــد يكــون فيهــا الصــح والخطــأ واإلشــكال ال يكمــن هنــا، 

بــل يف هــذا التحــرر الكبــر مــن الدولــة ومــن الســلطة، لقــد فقــدت الدولــة القيمــة االعتباريــة التــي كانــت 

تتوفــر عليهــا وجعلــت منهــا ســلطة ذات نفــوذ، هــذا التحــرر فتــح البــاب لانخــراط يف املجهــول، ولعــل 

الهجــرة والتفكــر فيهــا والحديــث عنهــا هــي آليــة للتحــرر أيضــا مــن هــذا الوضــع الجديــد الــذي ينــذر 

بعديــد املخاطــر

الهــروب مــن هــذه املخاطــر قــد يكــون عــر املغامــرة واملخاطــرة بركــوب البحــر يف رحلــة محركهــا الحلــم 

والخــوف مــن يــدري، هنــاك فائــز...

المامح األساسية للذين فكرو في الهجرة أثناء الثورة

 الجنس

املجموعالجنسالذين فكروا يف الهجرة اآلن

انثىذكر

414225639العددنعم

%55,0%41,5%66,8النسبة

206317523العددال

%45,0%58,5%33,2النسبة

6205421162املجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة
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                                      أنثى                                     ذكر                                   املجموع 

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة اآلن حسب الجنس
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ــر  ــوري باألســاس غ ــر يف الهجــرة معطــى ذك ــي التفك ــد بق ــة، فق ــر الهندس ــل يف تغ ــام يتمث ــرص اله العن

أنــه مثــل يف الزمــن األول والزمــن الثــاين ثاثــة أربــاع بالنســبة للذكــور ويف الزمــن الثالــث أصبــح يف حــدود 

الثلثــن، أي بــروز الهجــرة كمعطــى أســايس بالنســبة للمــرأة فالزيــادة كميــة ونوعيــة

 الرائح العمرية

الذين يفكرون يف 

الهجرة اآلن

املجموعالرشائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

نعم
12025716696639العدد

%55,0%39,7%52,9%64,3%58,3النسبة

ال
86143148146523العدد

%45,0%60,3%47,1%35,8%41,7النسبة

2064003142421162املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                       18-19                 20-24                 25-29                  30-34                املجموع

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة اآلن حسب الشريحة العمرية

يف نفــس إطــار املاحظــة التــي ذهبنــا إليهــا يف الزمــن األول فــإن الريحــة العمريــة األكــر تفكــرا يف الهجــرة 

ــة  ــا الريح ــتجوبن تليه ــن املس ــن الـــ 40 % م ــد ع ــا يزي ــنة مب ــة 20- 24 س ــة العمري ــي الريح ه

العمريــة 25- 29 ســنة بنســبة 26 % املســألة الهامــة هــي تقــدم الريحــة العمريــة 18- 19 ســنة بنســبة 

18.70 % وأخــرا الريحــة العمريــة 30- 34 ســنة بنســبة 15 % علــا وأن هــذه الريحــة العمريــة هــي 

التــي كانــت أكــر تفكــرا يف الهجــرة قبــل الثــورة

اذن يتطــور عامــل الســن ويأخــذ أشــكاال مغايــرة يف كل زمــن مــن األزمنــة الثاثــة التــي تناولناهــا بالبحــث 

والــدرس
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 املستوى التعليمي

الذين يفكرون يف 

الهجرة االن

املجموعاملستوى التعليمي

أميابتدايئثانويعايل

1723581027639العددنعم

%55,0%46,7%56,4%55,7%53,4النسبة

150285798522العددال

%45,0%53,3%43,6%44,3%46,6النسبة

322643181151161املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                 مل أذهب إىل املدرسة           ابتدايئ                  ثانوي                     عايل                  املجموع

نعم            ال 

الذين فكروا في الهجرة اآلن حسب المستوى التعليمي

ــم إىل  ــوا تعليمه ــن تابع ــتجوبون الذي ــظ املس ــد حاف ــي، فق ــتوى التعليم ــى املس ــك ع ــهد كذل ــر املش تغ

املرحلــة الثانويــة عــى نفــس النســب خــال األزمنــة الثاثــة، يف حــدود الـــ 56 % كذلــك الشــأن بالنســبة 

للذيــن مل يرتــادوا املــدارس بــن 1 و2 % تقريبــا يف حــن تراجعــت نســبة املســتجوبن ذوي املســتوى 

ــن  ــاين و18,2 % يف الزم ــن الث ــبة 21.1 % يف الزم ــذه النس ــت ه ــا كان ــدايئ إىل 16 % بعدم ــي االبت التعليم

األول، وبشــكل معاكــس متامــا شــمل التطــور املســتجوبن ممــن زاولــوا تعليمهــم العــايل إذ تطــورت نســبتهم 

خــال الزمــن الثالــث إىل حــدود الـــ 27 % بعدمــا كانــت يف حــدود الـــ 20.2 % يف الزمــن الثــاين و 24.7 % 

ــن األول يف الزم
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 الوضع املهني

الذين يفكرون يف 

الهجرة اآلن

املجموعالوضع الحايل

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغري ناشطأعمل

191195202501639العددنعم

%55,0%100,0%41,7%45,1%71,2%59,9النسبة

12879246700523العددال

%45,0,%0%58,3%54,9%28,8%40,1النسبة

31927444812011162املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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                       وضع آخر         غر ناشط            أعمل          صدد البحث      بصدد متابعة       املجموع

                                                                                       عن شغل        تكوين/ دراسة

الذين فكروا في الهجرة اآلن حسب الوضع المهني

إذا اســتثنينا فئــة غــر الناشــطن، أي العاملــن الذيــن ال يبحثــون عــن شــغل والتــي مل تبلــور خــال األزمنــة 

الثاثــة اهتامــا متميــزا مبســألة الهجــرة فــإن الفئــات الثاثــة األخــرى متقاربــة بشــكل كبــر، مــن يعملــون 

بنســبة 31.6 % ومــن هــم بصــدد البحــث عــن عمــل بنســبة 30.5 % والذيــن يتابعــون دراســاتهم أو دورات 

تكوينيــة بنســبة 20.8 % علــا وأن هــذه الفئــة األخــرة كانــت يف حــدود الـــ 14.7 % يف الزمــن األول و16 % 

يف الزمــن الثــاين، أي أن تطورهــا شــهد نســقا تصاعديــا خــال األزمنــة الثاثــة يف حــن كان تطــور العاطلــن 

عــن العمــل يشــبه أســنان املنشــار بينــا كان تطــور مــن لهــم عمــل تطــور تنــازيل بدايــة مــن الزمــن األول
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 البلدان التي يرغب المستجوبون السفر إليها

بالنسبة للبلدان التي يرغب املستجوبون السفر إليها فقد كانت كا يي
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             فرنسا      إيطاليا         أملانيا        كندا        الخليج       أمريكا      بلد آخر    هوالندا      اسبانيا        ليبيا

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل فرنسا

36130,9نعم

27823,8ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

تبــوأت فرنســا املكانــة األوىل عــى املســتوى العــام، ذلــك أن 30.9 % مــن املســتجوبن عــروا عــن رغبتهــم 

يف الهجــرة إىل فرنســا. أمــا عــى املســتوى الجهــوي، فقــد كانــت النســب كــا يــي:

املرتبة النسبة الحجم الوالية

4 15,8% 57 أريانة

2 17,2% 62 الكاف

5 14,9% 54 املهدية

3 16,1% 58 القرصين

1 22,4% 81 مدنن

6 13,6% 49 قفصة
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                                الكاف             القرصين              أريانة              املهدية                قفصة

الرغبة في الهجرة الى فرنسا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل ايطاليا

24320,8نعم

39633,9ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــاء املدروســة  ــة الهجــرة بــن مختلــف األحي ــة ومكان ــة الثاني ــأيت يف املرتب ــا ت ــة يف الهجــرة إىل إيطالي الرغب

تــربز كــام يــيل:

املرتبة النسبة الحجم الوالية

2 21,4% 52 أريانة

5 13,2% 32 الكاف

3 21,4% 52 املهدية

1 23,9% 58 القرصين

6 5,3% 13 مدنن

4 14,8% 36 قفصة
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       القرصين          أريانة          املهدية            قفصة            الكاف            مدنن

الرغبة في الهجرة الى ايطاليا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل أملانيا

23720,3نعم

40234,4ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الرغبة يف الهجرة إىل أملانيا تأيت يف املرتبة الثالثة بنسبة 20.3 % وترز كا يي يف مختلف الجهات

املرتبة النسبة الحجم الوالية

4 16,5% 39 أريانة

2 21,5% 51 الكاف

5 13,1% 31 املهدية

1 22,3% 53 القرصين

6 7,2% 17 مدنن

3 19,4% 46 قفصة
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                      القرصين            أريانة             املهدية             قفصة             الكاف              مدنن

الرغبة في الهجرة الى ألمانيا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل اسبانيا

1079,2نعم

53245,5ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الرغبة يف الهجرة إىل إسبانيا تأيت يف املرتبة التاسعة بنسبة %9.2 وتتبلور كا يي يف مختلف الجهات:

املرتبة النسبة الحجم الوالية

3 18,7% 20 أريانة

2 20,5% 22 الكاف

5 7,5% 8 املهدية

1 28,1% 30 القرصين

6 6,5% 7 مدنن

4 18,7% 20 قفصة
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                      القرصين            أريانة              املهدية             قفصة             الكاف              مدنن

الرغبة في الهجرة الى اسبانيا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل هوالندا

14412,3نعم

49542,4ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الرغبــة يف الهجــرة إىل هوالنــدا تحتــل املرتبــة الثامنــة بنســبة 12.3 % وتــربز كــام يــيل يف مختلــف الجهــات 

املدروسة:

املرتبة النسبة الحجم الوالية

4 11,1% 16 أريانة

2 27,8% 40 الكاف

6 4,2% 6 املهدية

1 34% 49 القرصين

5 5,5% 8 مدنن

3 17,4% 25 قفصة
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                   القرصين              أريانة             املهدية               قفصة              الكاف              مدنن

الرغبة في الهجرة الى هوالندا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل الخليج

16314,0نعم

47640,8ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــايل يف  ــة الخامســة بنســبة 14 % وهــو عــىل الشــكل الت ــدول الخليــج يــأيت يف املرتب االســتعداد للهجــرة ل

مختلــف الجهــات:

املرتبة النسبة الحجم الوالية

3 18,4% 30 أريانة

4 13,5% 22 الكاف

5 11,6% 19 املهدية

1 28,9% 47 القرصين

6 1,2% 2 مدنن

2 26,4% 43 قفصة
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                  القرصين              أريانة              املهدية               قفصة                الكاف               مدنن

الرغبة في الهجرة الى دول الخليج حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل كندا

21718,6نعم

42236,1ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــيل يف  ــت كــام ي ــة الرابعــة وبنســبة %18.6 وكان ــدا جــاءت يف املرتب ــة املســتجوبن يف الهجــرة إىل كن رغب

ــف الجهــات: مختل

املرتبة النسبة الحجم الوالية

1 25,8% 56 أريانة

3 22,6% 49 الكاف

5 8,3% 18 املهدية

2 23% 50 القرصين

6 3,2% 7 مدنن

4 17,1% 37 قفصة
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                  القرصين             أريانة               املهدية              قفصة                الكاف               مدنن

الرغبة في الهجرة الى كندا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل ليبيا

554,7نعم

58450,0ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــيل يف  ــام ي ــت ك ــبة %4.7 وكان ــرية بنس ــة االخ ــاءت يف املرتب ــا ج ــرة اىل ليبي ــتجوبن يف الهج ــة املس رغب

ــات: ــف الجه مختل

املرتبة النسبة الحجم الوالية

3 10,9% 6 أريانة

6 0% 0 الكاف

4 3,6% 2 املهدية

2 51% 28 القرصين

5 3,6% 2 مدنن

1 30,9% 17 قفصة
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                  القرصين               أريانة               املهدية                قفصة                الكاف                 مدنن

الرغبة في الهجرة الى ليبيا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل أمريكا

16314,0نعم

47640,8ال

63954,7املجموع

52945,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

تســاوت رغبــة املســتجوبن يف الهجــرة اىل أمريــكا مــع الهجــرة إىل دول الخليــج يف املرتبــة الخامســة بنفــس 

النســبة وتبلــورت كــام يــيل يف مختلــف الجهــات:

املرتبة النسبة الحجم الوالية

1 29,5% 48 أريانة

2 29,5% 48 الكاف

5 5,5% 9 املهدية

3 20,2% 33 القرصين

6 2,4% 4 مدنن

4 12,9% 21 قفصة
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                القرصين              أريانة               املهدية               قفصة               الكاف                مدنن

الرغبة في الهجرة الى أمريكا حسب الواليات

النسبةالعددالرغبة يف الهجرة إىل بلد آخر

15613,4نعم

48241,3ال

63854,6املجموع

53045,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

الرغبــة يف الهجــرة إىل بلــد آخــر، كأســراليا مثــال أو بعــض الــدول اآلســيوية واإلفريقيــة جــاءت يف املرتبــة 

الســابعة وكانــت كــام يــيل عــىل املســتوى الجهــوي:

املرتبة النسبة الحجم الوالية

4 16,7% 26 أريانة

2 23,7% 37 الكاف

5 10,9% 17 املهدية

1 27,6% 43 القرصين

6 3,8% 6 مدنن

3 17,3% 27 قفصة
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                  القرصين              أريانة               املهدية               قفصة               الكاف               مدنن

الرغبة في الهجرة الى بلد آخرحسب الواليات

 األسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة:

النسبةالعددالبطالة

109793,9نعم

665,7ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

االعتقــاد العــام لــدى املســتجوبن أن األســباب الرئيســية التــي تدفــع نحــو الهجــرة هــي البطالــة، وهومــا 

ــه يجــب البحــث  ــس وعلي ــر اآلن يف تون ــة يف الشــغل إال أن هــذا الشــغل غــر متوف ــاك رغب ــي أن هن يعن

عنــه خــارج الحــدود، ويف ســؤالنا عــن امكانــات العمــل الظــريف، كانــت األجوبــة متطابقــة تقريبــا، األعــال 

الظرفيــة تبقــى أعــال هشــة ال توفــر الحــدود الدنيــا مــن الضانــات هــذا عــاوة عــى كــون األجــر زهيــد 

للغايــة

وهــل الدولــة هــي التــي يتوجــب عليهــا توفــر الشــغل أم أن العاطــل عــن العمــل قــادر بإمكانياتــه الذاتيــة 

توفــر ذلــك؟ كانــت هنــا األجوبــة متباينــة، مــن الدولــة عليهــا القيــام بذلــك وهــي املســؤولة عــن التشــغيل 

إىل الرغبــة يف بعــث املشــاريع ذاتيــا إال أن اإلمكانــات املاديــة غــر متوفــرة
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النسبةالعددمشاكل عائلية

44237,8نعم

72161,7ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

مختلــف اإلشــكاالت العائليــة ميكــن أن تكــون ســببا مــن األســباب التــي تدفــع نحــو الهجــرة، اعتقدنــا أن هــذه 

املشــاكل هــي عائقيــة واختافــات مــع أفــراد العائلــة وعليــه فغــن الهجــرة هــي شــكل مــن أشــكال الهــروب 

مــن األطــر العائليــة، ولــو أن ذلــك كان حــارضا بالخصــوص لــدى بعــض املســتجوبات، إال أن املشــاكل العائليــة 

لهــا عاقــة بالخصــوص باألوضــاع املاديــة املرتديــة للعائلــة والســعي إىل الهجــرة مــن أجــل املســاعدة

النسبةالعددمشاكل مادية

100886,3نعم

15513,3ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

املشــاكل املاديــة للمســتجوبن مثلــت هــي األخــرى عــل غــرار البطالــة أحــد األســباب األساســية للرغبــة يف 

الهجــرة، اإلشــكاالت املاديــة عائــق أمــام بنــاء أرسة وأمــام تحســن الظــروف املعيشــية وأمــام مســاعدة العائلــة.

ــم  ــك يت ــن ولذل ــن يف الس ــبة للمتقدم ــة بالنس ــة خاص ــض إهان ــا البع ــة اعتره ــة املتدني ــروف املادي الظ

االنخــراط يف األعــال الهشــة والتهريــب والتجــارة املوازيــة وحتــى التجــارة يف املمنوعــات، الحلــول منعدمــة 

لذلــك يبقــى حــل الهجــرة الحــل األمثــل يف ظــل هــذه اإلشــكاليات

النسبةالعددمشاكل صحية

14912,8نعم

101486,8ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

كان حضــور األســباب الصحيــة ضعيفــا يف الئحــة األســباب التــي تدفــع الشــباب نحــو الهجــرة، ويف ســؤالنا 

ــت يف  ــد كان ــداواة، لق ــن أجــل امل ــو الهجــرة م ــل نح ــع بالفع ــة تدف ــل إشــكاالت صحي ــاك بالفع هــل هن

الغالــب األجوبــة بعيــدة كل البعــد عــن اإلشــارة إىل مثــل هــذه االشــكاالت عــدى كــون األوضــاع الصحيــة يف 

املهجــر ميكــن أن تكــون أفضــل نظــرا لتطــور الخدمــات الطبيــة ولكــون العــاج اآلن يف تونــس أصبــح مكلفــا 

جــدا وأداء املستشــفيات العموميــة متــدين للغايــة
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النسبةالعددمشاكل اجتامعية

64855,5نعم

51544,1ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــتجوبن  ــب املس ــباب حس ــذه األس ــرة، إال أن ه ــباب الهج ــن أس ــبب م ــة كس ــاكل العائلي ــارة املش ــت إث مت

متعــددة ومتداخلــة، وهــي عمومــا ضبابيــة يف أذهــان املســتجوبن، فــا اعتــر مشــاكل اجتاعيــة، كانــت 

مــن ضمنــه البطالــة، واملشــاكل املاديــة، والخافــات مــع أفــراد العائلــة أو مــع األصدقــاء، عــدم القــدرة عــى 

ــدام  ــة، انع ــأس والغرب ــاج يف فضــاءات العمــل، اإلحســاس بالي ــط، إشــكاالت يف االندم ــع املحي التواصــل م

األفــق، القلــق، الخــوف إىل غــر ذلــك مــن القضايــا التــي تــم ادراجهــا ضمــن املشــاكل العائليــة

النسبةالعددمشاكل أمنية

45639,0نعم

70760,5ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــن أســباب الهجــرة  ــدون أن ســببا م ــن املســتجوبن يعتق ــا، فـــ 39 % م ــة كان هام حجــم املشــاكل األمني

يعــود إىل هــذه املشــاكل، املشــاكل األمنيــة تــم تقدميهــا عــى كونهــا العاقــة املتوتــرة مــع األجهــزة األمنيــة، 

فبالرغــم مثــا مــن حــاالت البطالــة ال يســمح بتعاطــي بعــض أنــواع التجــارة، أو املضايقــات األمنيــة املتكررة، 

العنــف الــذي رصح بعــض املســتجوبن أنهــم كانــوا ضحايــاه، حــاالت العنــف األخــرى التــي متــارس عــى 

بعــض األصدقــاء أو بعــض أفــراد األرسة مــن قبــل الجهــات األمنيــة

املســألة األمنيــة كانــت بالنســبة للبعــض اآلخــر مــن املســتجوبن الوضــع األمنــي العــام يف البــاد وهــو وضــع 

ــداءات يف وضــح النهــار يف الفضــاءات العامــة  غــر مطمــن، العنــف والراكاجــات وحــاالت الرقــة واالعت

هــذا عــاوة عــى مختلــف اإلشــكاالت التــي لهــا عاقــة باإلرهــاب

النسبةالعددالدراسة

55947,9نعم

60451,7ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

إذا كانــت نســبة الذيــن يتابعــون الدراســة أو الذيــن يتابعــون دورات تكوينيــة متثــل 27.4 % مــن أفــراد 

العينــة فــإن نســبة الذيــن يرومــون الهجــرة ألســباب دراســية هــو يف حــدود %47.9، فــإن املســألة تطــرح 
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ــون  ــن يتابعــون الدراســة ال يرغب ــون الذي ــة هــذا عــاوة عــى ك ــر متطابق ــام غ ــد التســاؤالت فاألرق عدي

جميعــا يف الســفر إلمتــام دراســاتهم يف الخــارج

ــادة االنخــراط يف  ــا تتمحــور حــول االســتعداد إلع ــة عموم ــت األجوب ــة، كان وبســؤالنا حــول هــذه املفارق

مســالك تعليميــة جديــدة لكســب مهــارات متكــن مــن االندمــاج يف ســوق الشــغل يف بلــد االســتقبال، وحتــى 

الذيــن يتوفــرون عــى شــهادات جامعيــة، يعتقــد البعــض أنهــا غــر قــادرة عــى متكينهــم مــن الشــغل، كــا 

أن العديــد يعتقــد أنــه باإلمــكان الحصــول عــى تأشــرة الســفر إذا كانــت أســباب الســفر دراســية وعليــه 

باإلمــكان إعــادة التكويــن والتأهيــل مــن أجــل التمكــن مــن رشوط العمــل واالندمــاج

النسبةالعددأسباب أخرى

38633,0نعم

77766,5ال

116399,6املجموع

50,4املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

األســباب األخــرى التــي ميكــن أن تكــون مــن أســباب الهجــرة متعــددة، منهــا اللقــاء مــع أفــراد العائلــة أو 

البعــض منهــم ممــن هــم يف الهجــرة، مــع األب أو األخ او أحــد األقربــاء، اللقــاء مــع األصدقــاء، الهجــرة مــن 

أجــل الــزواج أو للمغامــرة والتجــوال واكتشــاف مجتمعــات أخــرى ...إىل غــر ذلــك

فــكأن كل األســباب ممكنــة مــن أجــل الهجــرة، هــذا مــا الحظنــاه لــدى العديــد مــن املســتجوبن الذيــن 

ســعوا بــكل شــدة إىل تريــر ذلــك حتــى ولــو كانــت التريــرات واهيــة.
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                                مادية         اجتاعية                          أمنية        عائلية             أخرى         صحية    

االسباب التي تدفع الشباب الى الهجرة
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 آليات الهجرة

آليــات الهجــرة هــي الحصــول عــى تأشــرة بالنســبة للبلــدان التــي تطلــب ذلــك، يف هــذا اإلطــار الحظنــا أنــه 

بالرغــم مــن الحــاس الشــديد للهجــرة واألفــق التــي ميكــن أن تفتحهــا، التريــرات العديــدة التــي تــم تقدميهــا، 

التفكــر املتواصــل والــذي يصــل أحيانــا الحــد الهاجــس، الحــوارات والنقاشــات مــع أفــراد العائلــة ومــع األصدقــاء 

حــول الهجــرة ... ومــع ذلــك فــإن نســبة الذيــن تقدمــوا بطلبــات تأشــرة ال تتجــاوز الـــ 13.1 %

عديــد املســتجوبن أشــعرونا بكونهــم ال ميتلكــون جــوازات ســفر، جــواز الســفر وثيقــة ال عاقــة لهــا بالهجــرة 

غــر النظاميــة، »الحرقــة«  هــي إحــراق للوثائــق اإلداريــة قبــل ركــوب البحــر، إحــراق للهويــة اإلداريــة.

امــا عــن طلــب التأشــرة، فــإن املســتجوبن يعتقــدون أن طلبهــا ال يــؤدي إىل الحصــول عليهــا بســبب عــدم 

توفــر الوثائــق املطلوبــة للحصــول عــى هجــرة وعليــه ال فائــدة مــن طلبهــا، مــن بــن املســتجوبن 4.8 % 

تحصلــوا يف يــوم مــا عــى التأشــرة وهــو مــا ميثــل 36.6 % مــن طالبيهــا، الكثــر منهــم يعتقــد أنــه يف حالــة 

تقديــم طلــب تأشــرة جديــدة فــإن امكانــات الحصــول عليهــا منعدمــة وذلــك لنفــس األســباب

النسبةالعددتقديم طلب تأشرية سفر

15313,1نعم

101286,6ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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النسبةالعددالحصول عىل تأشرية سفر

564,8نعم

897,6ال

14512,4املجموع

102387,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

النسبةالعددالهجرة غري النظامية

36130,9نعم

80068,5ال

116199,4املجموع

70,6املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

	  

30,90%

68,50%

مع        ضد 

الهجرة الغير نظامية 

ــة  ــق الهجــرة النظامي ــه يف حــال انســداد أف ــر، 30.9 % مــن املســتجوبن يعتقــدون أن ــور املشــهد أك يتبل

ــة ــكان االنخــراط يف مســالك الهجــرة غــر النظامي باإلم
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 خصائص الراغبين في االنخراط في مسالك الهجرة غير النظامية

 الجنس

املجموعالجنسالجنس

انثىذكر

28378361العددنعم

%31,1%14,4%45,7النسبة

336464800العددال

%68,9%85,6%54,3النسبة

6195421161املجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة
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                  أنثى                                      ذكر                                   املجموع

نعم           ال 

مــن بــن الذيــن لهــم االســتعداد لانخــراط يف مســالك الهجــرة غــر النظاميــة 78.4 % منهــم مــن الذكــور 

و21.6 % مــن اإلنــاث أي نفــس التوجــه الــذي وقفنــا عليــه ســابقا
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 الشرائح العمرية

 

املجموعالرشائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

6313810060361العددنعم

%31,1%24,7%31,9%34,7%30,4النسبة

144260213183800العددال

%68,9%75,3%68,1%65,3%69,6النسبة

2073983132431161املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

	  

31,10%

24,70%

31,90%
34,70%

30,40%

68,90%

75,30%

68,10%
65,30%

69,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

  
    18-19                  20-24     25-29              30-34    املجموع

نعم           ال 

ــة الريحــة 20 -24 ســنة بنســبة 38.2 % مــن  ــر اســتعدادا للهجــرة غــر النظامي ــة األك الريحــة العمري

مجمــوع الراغبــن يف االنخــراط يف هــذا املســلك تليهــا الريحــة العمريــة 25 -29 ســنة بنســبة 27.7 % ثــم 

الريحــة العمريــة 18 -19 ســنة بنســبة 17.5 % وأخــرا الريحــة العمريــة 30 -34 ســنة بنســبة 16.6 %
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 المستوى التعليمي

 

املجموعاملستوى التعليميعايل

أميابتدايئثانوي

46214938361العددنعم

%31,1%57,1%51,4%33,2%14,4النسبة

274431886799العددال

%68,9%42,9%48,6%66,8%85,6النسبة

320645181141160املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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نعم           ال 

ــة  ــة الثاث ــال األزمن ــابقا خ ــا س ــي الحظناه ــة الت ــبيا الهندس ــر نس ــي، تتغ ــتوى التعليم ــبة للمس بالنس

للتفكــر يف الهجــرة، حيــث يبقــى املســتجوبون الذيــن تابعــوا تعليمهــم إىل املرحلــة الثانويــة يف املرتبــة 

األوىل بنســبة 59.3 % مــن مجمــوع الراغبــن يف الهجــرة غــر النظاميــة يليهــم مــن لهــم مســتوى تعليــم 

ــات  ــم امكان ــر له ــن مل تتوف ــبة 12.7 %، الذي ــايل بنس ــم ع ــم تعلي ــن له ــم م ــبة 25.8 % ث ــدايئ بنس ابت

ــون نســبة 2.2 % ــم ميثل التعلي
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 الوضع المهني 

 

املجموعالوضع الحايل

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغري ناشطأعمل

73125121420361العددنعم

%31,1,%0%34,7%27,1%45,6%22,9النسبة

246149325791800العددال

%68,9%100,0%65,3%72,9%54,4%77,1النسبة

31927444612111161املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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نعم           ال 

يتغــر هنــا أيضــا املشــهد حيــث يحتــل املرتبــة األوىل مــن هــم بصــدد البحــث عــن عمــل بنســبة 34.6 % 

ثــم مــن يتوفــرون عــى عمــل بنســبة 33.5 % يف املرتبــة الثالثــة مــن يتابعــون الدراســة أو يتابعــون دورات 

تكوينيــة بنســبة 20.2 % وأخــرا النشــيطن مــن غــر الذيــن يبحثــون عــن عمــل بنســبة 11.7 %
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 مصادر تمويل مشاريع الهجرة غير النظامية

النسبةالعددالتمويل الذايت ملرشوع هجرة غري نظامية )املهاجر(

95181,4نعم

21418,3ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

اعتــرب 81.4 % مــن مجمــوع املســتجوبن اســتعدادهم متويــل مــرشوع هجــرة غــري نظاميــة يف حــال توفــر 

هــذه اآلليــة والســبب يف ذلــك يعــود:

 لكون املروع ذايت وعليه ال ميكن يف مثل هذه الحاالت التعويل إال عى الذات

 بينــت التجــارب أنــه يف مســتوى الوعــود، عديــد األطــراف تعــر عــن االســتعداد للمســاعدة لكنهــا تتخــى 

ــن  ــات م ــرز التحقيق ــر وت ــاف األم ــال انكش ــة يف ح ــة القضائي ــن املتابع ــا م ــا خوف ــن وعوده ــة ع وبرع

ــل ــات املســاعدة والتموي ســاهموا يف عملي

 الخوف من انكشاف األمر إذا تم طلب املساعدة من أحد األطراف

 لعدم توفر ضانات اسرتداد األموال املقرتضة

 لكون كل األصدقاء هم يف نفس الوضع املايل املرتدي عموما

 ألن توفر األموال يجب أن يتم قبل فرتة من تاريخ السفر والعملية يجب أن تحظى بالرية التامة

 المصادر األخرى لتمويل مشاريع الهجرة غير النظامية

النسبةالعدداألبوين

51544,1نعم

65055,7ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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ــه  ــك أن ــإن 44.1 % مــن املســتجوبن يعتقــدون مــع ذل ــة ف ــات الذاتي ــل عــى االمكان بالرغــم مــن التعوي

ــود إىل: ــك يع ــن والســبب يف ذل ــاد عــى مســاعدة األبوي ــكان االعت باإلم

 اقتناع األبوين بانغاق السبل وكون الهجرة غر النظامية تبقى الحل الوحيد املتوفر

 توفــر الضانــات، وهنــا يطلــب األبــوان أن يكونــا عــى علــم بــكل حيثيــات اإلعــداد والدقائــق التــي لهــا 

عاقــة بالرحلــة

 الوقوف مع األبناء يف الفرتات الحرجة

 ضان التواصل بعد الوصول

 مساعدة األبوين أفضل يف كل الحاالت من مساعدة أطراف أخرى

 الخوف من االنخراط يف مسالك أخرى لتوفر األموال ميكن أن تكون لها انعكاسات وخيمة

النسبةالعدداالخوة

38032,5نعم

78567,2ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

بالرغــم مــن كــون األخــوة عــادة مــا يكونــون عــى علــم مبــروع الهجــرة غــر النظاميــة إال أن حضورهــم 

يف التمويــل ليــس بنفــس األهميــة والســبب يعــود النعــدام امكانــات املســاعدة املاليــة ومــع ذلــك يعتقــد 

32.5 % مــن املســتجوبن أن األخــوة بإمكانهــم تدبــر األمــر واملســاعدة

النسبةالعدداألقارب

23219,9نعم

93379,9ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

االعتــاد عــى األقــارب يــأيت يف املرتبــة األخــرة بســبب ظروفهــم املاديــة وعــدم الرغبــة يف التــورط يف مثــل 

هــذه املشــاريع، ويعتقــد19.9 % مــن املســتجوبن أن امكانــات مســاعدة األقــارب واردة وممكنــة، املهــم 

هــو اختيــار الوجهــة الصحيحــة
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النسبةالعدداالصدقاء

45038,5نعم

71461,1ال

,11املجموع

116599,7املنظومة الناقصة

30,3املجموع

ــاد  ــاك اعتق ــك هن ــن بنســبة %38.5 ومــع ذل ــة بعــد األبوي ــة الثاني ــأيت يف املرتب ــاء ي ــل عــى األصدق التعوي

لكــون األصدقــاء يعيشــون نفــس األوضــاع املاليــة ولكــون لهــم أيضــا أصدقــاء مشــرتكن ميكــن أن يكونــوا 

هــم أيضــا منخرطــن يف مشــاريع هجــرة غــر نظاميــة لذلــك باإلمــكان االعتــاد عــى مســاعدتهم يف حــدود 

مــا هــو ممكــن ومتوفــر وذلــك لألســباب التــي تــم ذكرهــا

النسبةالعددآخرون

28124,1نعم

88475,7ال

116599,7املجموع

30,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

أطــراف أخــرى باإلمــكان االعتــاد عليهــا، الخطيبــة أو األصهــار، عاقــات مــع أطــراف تــم التعامــل معهــم 

يف الســابق، االقــرتاض، االشــرتاك مــع بعــض األطــراف للقيــام ببعــض األعــال الظرفيــة وال يهــم هنــا مصــدر 

األمــوال املهــم توفرهــا، هنــاك مــن تحــدث عــى امكانيــة الحصــول عــى قــرض بنــيك بضــان أحــد األطــراف 

... املهــم كــا ذكــر العديــد مــن املســتجوبن توفــر األمــوال إذا توفــرت كافــة رشوط الرحلــة
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 وسطاء الهجرة غير النظامية

النسبةالعددمعرفة وسطاء الهجرة غري النظامية يف مكان إقامتك

28024,0نعم

87875,2ال

115899,1املجموع

100,9املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

	  

24%

76%

نعم           ال 

معرفة وسطاء الهجرة غير النظامية في مكان إقامتك

يقــر24 % مــن املســتجوبن بوجــود وســطاء الهجــرة غــر النظاميــة يف أحيائهــم ولهــم معرفــة بهــم ويتمثــل 

دور هــؤالء:

 تقديم كل املعلومات الرورية للراغبن يف الهجرة غر النظامية

 ربط العاقة مع أصحاب القوارب

 مناقشة كلفة الهجرة غر النظامية

 االعداد املادي للهجرة

 استقطاب أشخاص آخرين يف حال عدم توفر العدد الكايف للمهاجرين

 تقديم التوصيات األخرة قبل الهجرة

 اإلعام بتواريخ وظروف السفر

 التكفل بنقل املهاجرين إىل مكان السفر

 الحضور يوم السفر لتوديع املهاجرين والتأكد من كون األمور تسر وفق ما تم التخطيط له

ــة إىل وقــت  ــة أو البري ــة أو التقني ــاك بعــض اإلشــكاالت األمني ــة إذا تبــن أن هن ــة تأجيــل الرحل  امكاني

توفــر رشوط النجــاح يف الســفر
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النسبةالعدداالتصال بوسيط هجرة غري نظامية

18415,8نعم

95381,6ال

113797,3املجموع

312,7املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

	  

16%

84%

نعم           ال 

يؤكد 15.8 % من املستجوبن اتصالهم بوسطاء الهجرة غري النظامية وذلك من أجل:

 البحث يف السبل املمكنة للهجرة غر النظامية

 مناقشة كلفة الهجرة غر النظامية

 االطاع من قريب عى اإلعداد والتنظيم واالنجاز

 الحصول عى معلومات حول الرحات السابقة

 الحصول عى بعض عناوين من هاجروا إ أمكن لاستئناس بتجاربهم

 لتقديم املعلومات الرورية لألولياء خاصة إن كان هؤالء أطرافا يف التمويل

 العلم باإلجراءات التي يتم اتخاذها منعا لترب أخبار الرحلة

 معرفة عدد من سيشاركون يف الرحلة والتنسيق معهم

 التوفر عى أكر ما ميكن من معلومات عن االجراءات التي يتوجب اتخاذها عند الوصول

 ما يجب القيام به يف حال إشكاالت يف عرض البحر

 ما يجب القيام به يف حال تم القبض عليه من طرف األمن اإليطايل

 ما يجب قوله والقيام به يف حال تم التعرض للمركب من طرف الحرس البحري التوني
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 الجنس

 

املجموعالجنس

انثىذكر

16816184العددنعم

%16,2%3,0%27,6النسبة

440513953العددال

%83,8%97,0%72,4النسبة

6085291137املجموع

%100,0%100,0%100,0النسبة

من بن الذين كانت لهم اتصال بوسطاء الهجرة غر االنظامية 91.3 % هم من الذكور
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 الشرائح العمرية
 

املجموعالرشائح العمرية

19-1824-2029-2534-30

26566438184العددنعم

%16,2%15,7%20,7%14,4%13,2النسبة

171333245204953العددال

%83,8%84,3%79,3%85,6%86,8النسبة

1973893092421137املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

بالنســبة للرائــح العمريــة تتصــدر الريحــة العمريــة 25-29 املرتبــة االوىل تليهــا الريحــة العمريــة 

20- 24 ســنة فالريحــة العمريــة 30-34 ســنة وأخــرا الريحــة العمريــة18- 19 ســنة

	  

16,20% 15,70%
20,70%

14,40% 13,20%

83,80% 84,30%
79,30%

85,60% 86,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

                        18-19                  20-24    25-29             30-34              املجموع

نعم           ال 
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 المستوى التعليمي

املجموعاملستوى التعليمي

أميابتدايئثانويعايل

19108543184العددنعم

%16,2%20,0%30,2%17,2%6,0النسبة

29751912512953العددال

%83,8%80,0%69,8%82,8%94,0النسبة

316627179151137املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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           مل أذهب إىل املدرسة            ابتدايئ                  ثانوي                    عايل                  املجموع

نعم           ال 

دامئــا يف نفــس املشــهد بالنســبة للمســتوى التعليمــي، مــن لهــم تعليــم ثانــوي يف املرتبــة االوىل ثــم التعليــم 

االبتــدايئ فالتعليــم العــايل وأخــرا مــن مل يذهبــوا اىل املدرســة
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 الوضع المهني
 

املجموعالوضع الحايل

بصدد متابعة 

تكوين/ دراسة

بصدد البحث 

عن شغل

وضع آخرغري ناشطأعمل

196980160184العددنعم

%16,2,%0%13,6%18,2%25,4%6,2النسبة

2872033601021953العددال

%83,8%100,0%86,4%81,8%74,6%93,8النسبة

30627244011811137املجموع

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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             وضع آخر             غر ناشط             أعمل         بصدد البحث      بصدد متابعة         املجموع
            عن شغل        تكوين/ دراسة 

نعم           ال   

نفــس املاحظــات التــي ســبق وقدمنــاه حــول بقيــة املتغــرات يف دراســتنا ملــدى االســتعداد للهجــرة غــر 

النظاميــة، مــن يتوفــرون عــى شــغل ثــم مــن هــم يف حالــة بحــث عــن عمــل بالنســبة للبقيــة املــؤرشات 

تتقــارب وهــي ضعيفــة
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النسبةالعددكيف تم اللقاء بالوسيط

13011,1عن طريق أحد األصدقاء

161,4عن طريق أحد أفراد العائلة

262,2بطريقة أخرى

17214,7املجموع

99685,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

	  

76%

9%

15%

 
عن طريق احد األصدقاء       عن طريق احد أفراد العائلة        بطريقة أخرى 

يمكــن  التــي  واالشــكاالت  النظاميــة  غيــر  للهجــرة  المحتملــة  االخطــار   

بهتهــا مجا

النسبةالعددالغرق

108793,1نعم

806,8ال

116799,9املجموع

,110املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــر، بالرغــم مــن كــون  ــك الهاجــس الكب الخــوف مــن الغــرق، احتــال وارد وممكــن يف كل لحظــة كان ذل

الرحلــة ليســت طويلــة اال ان البواخــر غــر معــدة يف الغالــب ملثــل هــذه الرحــات ومبثــل هــذه الحمولــة، 

كــا ان املســافرين هــم يف وضعيــات واعــار واشــكاالت صحيــة مختلفــة، الرحلــة أيضــا هــي فعــل اســتثنايئ 

بــكل مكوناتــه مبــا يف ذلــك الديكــور، األوضــاع النفســية للمهاجريــن، العاقــات بــن املهاجريــن، العاقــات 

بــن هــؤالء والربــان اىل غــر ذلــك مــن االشــكاالت التــي ميكــن ان تكــون ســببا مــن اســباب الغــرق، فهــل 

هنــاك معــدات فنيــة متطــورة مــن اجــل االتصــال وهــل هنــاك صدريــة النجــاة لــكل مراكــب

الغرق اشكال كبر وخطر امام كل املسافرين، 93.1 % من املستجوبن بوبقوه املرتبة االوىل ضمن املخاطر
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النسبةالعددإشكاالت أمنية

77866,6نعم

38933,3ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــوآءا  ــن س ــتجوبن، االم ــورات املس ــن تص ــبة 66.6 % م ــة بنس ــة الثاني ــاءت يف املرتب ــة ج ــكاالت االمني االش

قبــل انطــاق الرحلــة او اثنــاء الرحلــة او حــال الوصــول اىل ايطاليــا، منــذ التفكــر يف الهجــرة غــر النظاميــة 

ومــرورا مبختلــف مراحــل االعــداد يبقــى الهاجــس االمنــي ماثــا أمــام املرشــحن للهجــرة، أكــر مــن ذلــك، 

فقــد ذكــر أحــد الذيــن حاولــوا الهجــرة غــر النظاميــة وفشــلو، ذكــر الهــوس الــذي يصيــب املهاجريــن قبــل 

وأثنــاء الرحلــة، خوفــا مــن االمــن

النسبةالعددالتحّيل

71661,3نعم

45138,6ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

التحيــل يدخــل يف قوانــن اللعبــة هكــذا يــرى املســتجوبون املســألة، التحيــل وارد وممكــن، بــل ان املــروع 

ــل،  ــواب التحي ــح اب ــن واالعــراف واملؤسســات، االنخــراط يف املــروع يفت ــل عــى القوان ــه هــو تحي يف ذات

الن املارســة تتــم بشــكل مــوازي، االتفــاق شــفاهي وال ميكــن وال توجــد ايضــا حاجــة ليكــون عكــس ذلــك

التحيــل اذن مــن املارســات التــي نتوقــع قدومهــا يف كل لحظــة، االشــكال انــه يجــب حــل إشــكاالت تحــت 

الســور، أي وفــق اســرتاتيجيات خاصــة يتــم االتفــاق حولهــا وااللتــزام بهــا

طرق ووسائل التحيل عديدة واالمثلة التي تم تقدميها كناذج عن التحيل متنوعة

النسبةالعددالحمولة الزائدة

72462,0نعم

44337,9ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

اشــكاالت الحمولــة الزائــدة تطــرح احتــال الغــرق واحتــال نشــوب خافــات جانبيــة بــن املســافرين قــد 

تهــدد امــن الرحلــة وعمومــا يتــم االتفــاق حــول ســعة املركــب وقدرتــه عــى اســتيعاب العــدد املحــدد الــذي 
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يتــم االتفــاق حولــه، اال انــه أحيانــا ال يتــم االلتــزام بالحمولــة املتفــق حولهــا، هــذا الخطــر يتبــوب املركــز 

الثالــث يف ســلم املخاطــر بالنســبة للمســافرين، و62 % مــن املهاجريــن يعتقــدون ذلــك

النسبةالعددالعنف

69559,5نعم

47240,4ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــاس اىل  ــود باألس ــدة وتع ــا عدي ــتجوبون أنه ــد املس ــة؟ يعتق ــاء الرحل ــة أثن ــف املمكن ــكال العن ــي أش ماه

الطــوارئ املمكنــة وغــر املنتظــرة والتــي تحــول برعــة كبــر العاقــات التــي تقــوم عــى التضامــن اىل شــكل 

فــج مــن االنانيــة، وأحيانــا اىل أنانيــة مفرطــة

ــوا يف الســابق تجربــة الهجــرة غــر النظاميــة ان االعــداد الجيــد للرحلــة وتأطــر  أكــد العديــد ممــن حاول

املســافرين واتخــاذ كل االحتياطــات لواجهــة الطــوارئ عوامــل تحــد بشــكل كبــر مــن بــروز الخافــات بــن 

أعضــاء الرحلــة لكــون خــاف بســيط أحيانــا وال معنــى لــه قــد يتحــول وبرعــة كبــرة اىل العنــف

النسبةالعددأخطار أخرى

61852,9نعم

54947,0ال

116799,9املجموع

10,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

بقيــة االخطــار تــأيت يف املرتبــة االخــرة وكثــرا مــا ترتبــط هــذه االخطــار باملفاجــآت غــر املنتظــرة، كتغــر 

االوضــاع املناخيــة، او اضطــراب وتوتــر أحــد املســافرين، اذ يتحــول التوتــر وبرعــة اىل حالــة هســترية قــد 

تكــون انعكاســاتها وخيمــة، العطــب املمكــن يف أحــد محــركات القــورب، عــدم القــدرة عــى الســباحة، عــدم 

توفــر وســائل النجــدة اىل غــر ذلــك مــن املخاطــر التــي أشــار اليهــا املســتجوبون
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         الغرق              األمن            التحيل      الحمولة الزائدة        العنف           أخطار أخرى

 المحيط والهجرة غير النظامية

ســنحاول تبيــان العاقــة بــن تجــارب الهجــرة غــر النظاميــة التــي متــت يف الســابق وكيفيــة تقييمهــا مــن 

طــرف املســتجوبن:

ــول  ــة ح ــا واضح ــم رؤي ــس له ــة لي ــر نظامي ــرة غ ــاريع هج ــون مش ــن يحمل ــا ان كل الذي ــدا لن ــد ب  فق

ــة ــات املتداول ــض العمومي ــدا بع ــوع ع املوض

 هناك رغبة يف تقديم الصورة الناصعة والجميلة عن التجارب املتداولة

 كثرا ما يتم اخفاء الفشل وتجاهله

 تقــدم احيانــا املغامــرة عــى كونهــا رحلــة ســياحية ممتعــة، يتــم التنــدر ببعــض الحكايــات وبعــض املواقف 

الــيشء الــذي يفتــح بــاب التفكــر يف الرحلــة ورمبــا االنخــراط يف املــروع

 العاقة مع النصوص القانونية سوآءا املحلية او املواثيق الدولية ليست معروفة بالشكل الكاف

النسبةالعددأصدقاء هاجروا بشكل غري نظامي

72161,7نعم

44538,1ال

116699,8املجموع

20,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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الهجــرة غــر النظاميــة معطــى غــر غريــب عــن املســتجوبن، فعــاوة عــى كــون املوضــوع متــداول بشــكل 

كبــر عــر وســائل االعــام وهــو متــداول يف عديــد الفضــاءات وتشــكل جمعيــات للبحــث عــن املفقوديــن 

ومســاندة عائــات املفقوديــن، فــان 62.7 % مــن املســتجوبن لهــم أصدقــاء هاجــروا بشــكل غــر نظامــي، 

أي العاقــة باملوضــوع هــي عاقــة مبــارشة

	  

61,80%

38,20%

 نعم           ال   

النسبةالعددتقييم وضعيات االصدقاء الذين هاجروا بشكل غري نظامي

11910,2جيدة جدا

21218,2جيدة

20017,1متوسط

816,9سيئة

776,6سيئة للغاية

68959,0املجموع

47941,0املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

مــن بــن الذيــن قيمــو وضعيــات اصدقائهــم يف املهجــر، اي دون احتســاب الذيــن مل يبــدوا اي رأي حــول 

املوضــوع 48 % منهــم يعتــرون ان وضعياتهــم جيــدة فجيــدة جــدا و29 % يعترونهــا متوســطة أي ليســت 

بالســيئة أي أن 77.1 % مــن الذيــن عــروا عــن مواقفهــم يعتــرون وضعيــات االصدقــاء باملهجــر مرتاوحــة 

ــن الســيئة والســيئة جــدا،  ــة مرتاوحــة ب ــرى 22.9 % ان هــذه الوضعي ــدة جــدايف ي ــن املتوســطة والجي ب

التقييــم اذن تغلــب عليــه اإليجابيــة وهــذه مــن العوامــل التــي تلعــب أدوارا بأشــكال غــر مبــارشة يف رســم 

صــورة إيجابيــة عــى الهجــرة غــر النظاميــة

وحــول االشــكاالت التــي يواجههــا املنخرطــون يف الهجــرة غــر النظاميــة يــرز الجــدول التــايل مــدى الوعــي 

بهــذه االشــكاالت
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النسبةالعددالوعي باملشاكل التي يواجهها من هاجر بطريقة غري نظامية

86474,0نعم

29124,9ال

115598,9املجموع

131,1املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــة بنســبة 74 % مــن  ــم االقــرار مبعرفــة املشــاكل التــي يواجههــا مــن انخرطــوا يف ســبل الهجــرة النظامي ت

ــف املســتجوبن مواق

ســعينا عــر جملــة مــن املقابــات التــي اجريناهــا مــع بعــض املســتجوبن تحديــد هــذه املشــاكل، ماهــي 

طبيعتهــا وكيفيــة معالجتهــا، ماهــي اســباب هــذه املشــاكل ومــا هــي خلفياتهــا، مــا هــي طبيعــة العاقــة 

مــع الســلطات االمنيــة واالداريــة بــدول االســتقبال، العاقــة باألهــل واالصدقــاء يف تونــس. اىل غــر ذلــك مــن 

التســاؤالت التــي طرحناهــا، ولعــل االشــكال الــذي واجهنــاه هــو الوعــي باملشــاكل لكــن دون القــدرة عــى 

تحديــد هــذه املشــاكل
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مــن خــال االجوبــة التــي توفرنــا عليهــا، ماعتــر معرفــة ووعــي باإلشــكاالت مل يتجــاوز عتبــة العموميــات، 

واالقــرار بالوعــي بهــذه املشــاكل يــراد منــه التأكيــد عــى شــدة االرتبــاط بالصديــق يف بــاد املهجــر واملتابعــة 

املســتمرة ألخبــاره والفرحــة والغبطــة بالســاع باألخبــار الجيــدة وبالنجــاح

	  

75%

25%

 

نعم           ال 

 العاقة بالقوانين التي لها عاقة بالهجرة غير النظامية

النسبةالعددمعرفة القوانن التونسية حول الهجرة غر النظامية

47740,8نعم

68959,0ال

116699,8املجموع

20,2املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

ــم يف  ــة ه ــر النظامي ــرة غ ــة بالهج ــية ذات العاق ــن التونس ــم بالقواني ــروا مبعرفته ــذي أق ــتجوبون ال املس

حــدود %40.8 مــن املســتجوبن، اال أن ماهيــة هــذه القوانــن، خصوصياتهــا، مجــاالت تطبيقهــا، عمومــا غــر 

معلومــة، فاألجوبــة كانــت هــي االخــرى عامــة وال تعكــس بالفعــل معرفــة بهــذه القوانــن

وحــول مــاأذا تــم االطــاع عــى هــذه القوانــن، فــان االجوبــة كانــت عمومــا ســلبية، املعرفــة بالقوانــن ال 

تتجــاوز املعــارف العامــة املتداولــة واالجوبــة التــي يتــم اســتقائها مــن طــرف املحامــن

النسبةالعددمعرفة املواثيق واملعاهدات الدولية حول الهجرة غري النظامية

20017,1نعم

96482,5ال

116499,7املجموع

40,3املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع
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امــا املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة فهــي هــي االخــرى غــر معلومــة، وحتــى الـــ %17.1 مــن املســتجوبن 

الذيــن أقــروا مبعرفتهــم بذلــك، يتحدثــون يف الغالــب عــن حقــوق املهاجريــن غــر النظاميــن يف حالــة األفــاق 

ال غــر وال يتجــاوز ذلــك ايضــا مجــال العموميــات
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نعم           ال   

وحول تجريم الهجرة غري النظامية، فقد كانت االجوبة كام ييل:

 هل يجب تجريم الهجرة غري النظامية ؟

النسبةالعددهل يجب تجريم الهجرة غري النظامية

49542,4نعم

66156,6ال

115699,0املجموع

121,0املنظومة الناقصة

1168100,0املجموع

 

	  

43%

57%

مع        ضد 
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يعتقد 56.6 % من املستجوبن انه ال يجب تجريم الهجرة غر النظامية وذلك لألسباب التالية:

 لكونها الحل الوحيد أمام انعدام الهجرة النظامية

 النغاق السبل أمام الهجرة النظامية

 لكون االوضاع املرتدية هي السبب املبارش يف الدفع نحو هذا االسلوب من الهجرة

 منع الهجرة هو الذي يجب تجرميه حتى ال يتم االنخراط يف مسالك الهجرة غر النظامية

 حرية التنقل والسفر هي حق للجميع دون أي استثناء عى عكس ما هو واقع االن

 رضورة العمــل مــع الجهــات االوروبيــة مــن أجــل توفــر العمــل ورشوط اندمــاج املهاجريــن غــر النظاميــن 

يف املجتمعــات االوروبية

بينا يرى 42.4 % من املستجوبن انه يجب تجريم الهجرة غر النظامية وذلك لألسباب التالية:

 االخطار الكبرة املاثلة أمام املهاجرين غر النظامين وامكانات الغرق

 سوء املعاملة يف دول االستقبال

 صعوبة االندماج واالضطرار للعمل يف املسالك املوازية مع ما ميكن ان تفرزه من اشكاالت

 قد يتم التفطن لقوارب الهجرة والنتيجة املحاكمة والعقوبات

 دور السارسة والوسطاء الذين يتاجرون مبشاعر وارواح املهاجرين غر النظامين

 القيود الكثرة املفروضة عى الهجرة غر النظامية وعليه فان امكانات النجاح محدودة للغاية
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الخاتمة

انطلقنا يف هذه الدراسة من عدة تساؤالت كانت كام ييل :

الخصائص االجتاعية والتعليمية واالقتصادية للعينة املدروسة

لفقد وقفنا يف دراستنا عى جملة من املؤرشات الهامة ترز الخصائص التالية للمستجوبن:

 83 % يرتاوح تعليمهم بن املرحلة الثانوية والجامعية

 77.2 % عزاب

 66.1 % يعملون أو يتابعون الدراسة

 54.7 % يقطنون يف مساكن متواضعة

 األوضاع املادية لألرسة متواضعة

 اهتام محدود مبختلف األنشطة الرياضية والثقافية

 اهتام محدود باملطالعة

 متابعة مكثفة ملختلف القنوات التلفزية

 اهتام شبه غائب مبختلف األنشطة السياسية

 عدم االنخراط يف الشأن العام

 حياة جاعوية متطورة

 أهمية ومكانة العاقات الشلية

 غياب التواصل بن مختلف أفراد العائلة املوسعة

ومــن خــال جملــة هــذه املعطيــات، ناحــظ االســتعداد للهجــرة هروبــا مــن مختلــف اإلشــكاالت االجتاعية 

ذات العاقــة بالبطالــة وتــردي األوضــاع املعيشــية واألوضــاع األمنيــة والخــوف من املســتقبل.

اســتعدادات كامنــة تــم رصدهــا مــن اجــل االنخــراط يف مختلــف مســالك الهجــرة غــر النظاميــة يف مختلــف 

الجهــات وكل الرائــح العمريــة تقريبــا وكذلــك لــدى الذيــن يتوفــرون عــى عمــل، علــا وان نســبة النســاء 

ــاث تطــورت  ــك يف الدراســة اال ان املــؤرشات بالنســبة لإلن ــن ذل ــا ب ــور ك ــة بنســبة الذك محــدودة مقارن

بشــكل كبــر اثــر الثــورة

وحــول املامــح العامــة للمحيــط يف عاقــة بالهجــرة والهجــرة غر النظاميــة، فقد الحظنــا حضورا مكثفــا للحديث 

حــول الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة لــدى العينــة املدروســة، ومعرفــة دقيقــة بالخصــوص لــدى الذيــن لهــم 

اســتعداد لانخــراط يف هــذا األســلوب مــن الهجــرة، إال أن املــؤرشات تتقلــص بشــكل كبــر لــدى االنــاث.
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هــذا ويوفــر املحيــط عديــد األجوبــة عــى عديــد التســاؤالت حــول املوضــوع وعمومــا ال يلعــب املحيــط 

دور القــوى الجاذبــة بقــدر مــا يلعــب دور القــوى الدافعــة نحــو الهجــرة عمومــا، هنــاك التقــاء حــول تــردي 

األوضــاع االجتاعيــة والسياســية وغيــاب األفــق واإلمكانــات التــى توفــر رشوط التجــاوز، أمــا عــن الهجــرة 

غــر النظاميــة، فقــد الحظنــا الكثــر مــن الخــوف حــول أســاليبها وكلفتهــا املاليــة واألخطــار التــي ميكــن أن 

تنتــج عنهــا خــال الرحلــة هــذا عــاوة عــى خطــورة األوضــاع ببلــد االســتقبال، علــا وأننــا الحظنــا عــدم 

معرفــة بالقوانــن التونســية واملواثيــق الدوليــة حــول املوضــوع، غــر أن الذيــن يدافعــون عــن الهجــرة غــر 

النظاميــة ولهــم االســتعداد لانخــراط يف مختلــف مســالكها يعتقــدون أن األخطــار واملخاطــر املمكنــة لــن 

تثنيهــم عــى املغامــرة حــال توفــر رشوط ذلــك وإعــادة الكــرة ولــو مــرارا يف حالــة الفشــل. 

وحــول التمثــات االجتاعيــة للعينــة املدروســة حــول الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة فقــد كانــت متباينــة، 

عمومــا كــا ذكرنــا هنــاك التقــاء حــول االســتعداد للهجــرة، الهجــرة تفتــح أبــواب العمــل والنجــاح، وهــي 

تلعــب دور املصعــد االجتاعــي ال فقــط للمهاجــر بــل ولــكل أفــراد عائلتــه، النجــاح الفــردي يتحــول إىل 

نجــاح جاعــي، وصــور املهاجريــن الذيــن يعــودون للوطــن لقضــاء عطاتهــم خــر دليــل عــى ذلــك، فهــم 

يحملــون كافــة عامــات النجــاح وكل صــور الرفاهــة، ســيارات فخمــة، هدايــا، منــط حيــايت متطــور خــال 

العطلــة، اســتهاك وترفيــه ومكانــة اجتاعيــة معتــرة.

االختــاف رصدنــاه مــع مــن لهــم االســتعداد لانخــراط يف مســالك الهجــرة غــر النظاميــة، هــؤالء كــا ذكرنــا 

يتجاهلــون األخطــار واملخاطــر يف حــن يــرى مــن لهــم مواقــف ســلبية مــن الهجــرة غــر النظاميــة أن هــذه 

األخــرة مدمــرة للفــرد وللعائلــة.

املشــهد قابــل للتطــور يف هــذا االتجــاه أو ذاك مــع توفــر املعلومــات املؤكــدة عــن أوضــاع املهاجريــن غــر 

النظاميــن يف بلــد االســتقبال.

ــة لانخــراط يف مختلــف  ــة واالســتعدادات العملي ــراز االســتعدادات الكامن ــا هــذه املاحظــات إىل إب تحيلن

مســالك الهجــرة غــر النظاميــة، هنــا ســجلنا اإلشــكاالت التــي لهــا عاقــة بالتمويــل، فهــذا األســلوب مــن 

ــة  ــودات الذاتي ــى املجه ــى األرسة وع ــاالت إال ع ــذه الح ــل ه ــل يف مث ــن التعوي ــف وال ميك ــرة مكل الهج

لتوفــر األمــوال، هنــاك اســتعداد يف االنخــراط يف مختلــف الســبل ولــو كانــت غــر قانونيــة أو غــر أخاقيــة 

للحصــول عــى األمــوال.

الحظنــا هــذه االســتعدادات ولــو بأحجــام مختلفــة لــدى الجنســن، إال أن عامــل البطالــة وحــده ال يفــر 

ــون  ــل ويعمل ــة ب ــر النظامي ــرون عــى شــغل يعيشــون هاجــس الهجــرة غ ــن يتوف ــد مم االنخــراط فعدي

جاهديــن مــن أجــل توفــر األمــوال لذلــك.

ــا، فـــ %5 ممــن يشــتغلون  ــز به ــي يتمي ــزوزة نظــرا للهشاشــة الت ــب مه ــت يف الغال ــة بالعمــل كان العاق

ينتمــون إىل الوظيفــة العموميــة والباقــي لهــم أعــال مختلفــة األهميــة وتتمحــور بالخصــوص حــول التجــارة 

املوازيــة.

تاميذ وطلبة لهم نفس االستعداد ونفس اإلنتظارات، البطالة تنتظرهم والحلول املتوفرة غر آمنة

العديــد ممــن يرغبــون يف الهجــرة غــر املوازيــة ويشــتغلون يف قطــاع التجــارة املوازيــة يعلنــون أنهــم يعيشــون 

املغامــرة بشــكل دائــم فلــاذا ال تكــون هــذه املغامــرة أكــر أهميــة وأكــر مردوديــة، والهجــرة غــر النظاميــة 

ــم  تفتــح هــذا األســلوب املمكــن للمغامــرة، املغامــرة تبقــى دامئــا مغامــرة مهــا كان الفضــاء، فلــاذا ال يت

االنخــراط يف األســلوب األكــر جــدوى وهــو األســلوب األكــر خطــورة وألنــه األكــر خطــورة فهــو األكــر جــدوى.
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ــة فقــد بينــت الدراســة أن 30.9 % مــن املســتجوبن لهــم  أمــا عــن املامــح العامــة للهجــرة غــر النظامي

االســتعداد لانخــراط يف هــذا األســلوب يف حــال عــدم توفــر إمكانيــة الهجــرة النظاميــة، هــؤالء كــا ذكرنــا 

مــن مختلــف الوضعيــات االجتاعيــة ومختلــف الرائــح العمريــة ومــن مختلــف املســتويات التعليميــة، 

إذن ثلــث أعضــاء العينــة املدروســة تقريبــا ال يفكــرون فقــط يف الهجــرة غــر النظاميــة بــل لهــم االســتعداد 

ــة أي  ــوا الهجــرة غــر النظامي ــة حاول ــراد العين ــك يف حــن أن 9.2 % مــن املجمــوع العــام مــن أف لذل

أن 29,6 % ممــن لهــم االســتعداد للهجــرة غــر النظاميــة كانــت لهــم محــاوالت عمليــة مــن أجــل ذلــك 

وفشــلت. 

 امــا عــن مامــح املهاجــر غــر النظامــي، فهــي كثــرة التداخــل وال تخضــع ملحــددات مــا قبليــة أو لألحــكام 

العامــة حيــث أننــا وقفنــا عــى تقاطــع عديــد املتغــرات إال انهــا ال تعكــس بالــرورة املامــح العامــة كــا 

كنــا نرنــو إىل ذلــك، فبالرغــم مــن كوننــا إضافــة إىل الدراســة الكميــة لهــذا الفعــل قــد عملنــا عــى دعــم 

ــة  ــح، فدراس ــذه املام ــم ه ــي لرس ــكل علم ــر كاف بش ــك كان غ ــاءات، إال أن ذل ــن اللق ــة م ــك بجمل ذل

الســر الذاتيــة لعينــة ممــن حاولــوا الهجــرة أو مــن لهــم االســتعداد لذلــك توفــر إجابــات أكــر دقــة حــول 

املوضــوع.

املعطيــات الكميــة التــي وفرتهــا الدراســة هامــة لكونهــا بلــورت لنــا التمثــات االجتاعيــة حــول الهجــرة 

والهجــرة غــر النظاميــة وبينــت لنــا مختلــف املارســات وشــبكة االنتظــارات و تفتــح أيضــا املجال لدراســات 

أخــرى حــول املوضــوع.
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المالحق

 مقابلة أجريت بمدينة »المهدية - منطقة الزهراء -« بتاريخ 03 ديسمبر 2015  

مضمون املقابلة:

بــدأت الحرقــة منــذ أن كان عمــري 16 ســنة أي منــذ ســنة 1997 وبعــد انقطاعــي عــن الدراســة مبــارشة، 

قمــت بهــذه العمليــة رفقــة عــدد مــن األصدقــاء الذيــن غــادروا مقاعــد الدراســة بدورهــم أيضــا يف نفــس 

الفــرتة، يف هــذه الرحلــة أصــاب عطــب املركــب الــذي يقلنــا يف عــرض البحــر بعــد انطاقنــا بـــ 5 ســاعات 

تقريبــا وتــم إنقاذنــا مــن طــرف خفــر الســواحل االيطــايل وبقينــا يف جزيــرة »المبــدوزا« ملــدة شــهر تقريبــا 

إىل أن متــت إعادتنــا إىل تونــس بتعلّــة صغــر ســّننا.

ــة الـــ 8  ــه قراب ــا عــى متن ــاء وانطلقن ــن املين ــر م ــة مركــب صغ ــا برق ــة ســنة 2001، قمن ــرة الثاني يف امل

أشــخاص، عمليــة الهجــرة غــر النظاميــة هــذه كانــت بتكلفــة جمليــة »صفــر مــن امللّيــات«، وصلنــا إىل 

األرايض اإليطاليــة ومكثنــا يف »المبــدوزا« تحــت الرقابــة ملــدة 15 يــوم حيــث بقــي جميــع مــن رافقنــي إال 

ــا قامــوا برتحيــي، مل أرق لهــم »ماعجبتهمــش«. أن

املــرة الثالثــة ســنة 2004، مثــل ســابقتها حيــث قمنــا برقــة مركــب صغــر آخــر وذلــك بعــد وفــاة والــديت 

بأربــع أشــهر تقريبــا، قمــت بالغــوص يف ميــاه املينــاء وفككــت ربــاط املركــب ودفعتــه مــن تحــت املــاء يك 

ال يتفطــن أحــد، حينهــا كان عددنــا 14 شــخصا، وصلنــا إىل »المبــدوزا« ومثــل املــرة الســابقة قامــوا برتحيــي 

رفقــة شــخص واحــد وبقــي اآلخــرون.

الزلــت إىل اليــوم أفكــر يف »الحرقــة«، فأنــا رجــل متــزوج وأب لثاثــة أطفــال، ظــرويف صعبــة جــدا، ســأواصل 

الســعي »للحرقــة« حتــى ولــو كلفنــي ذلــك حيــايت فحينهــا ســرتاحون منــي وإن عشــت ســأعمل ألضمــن 

لهــم حيــاة كرميــة، فــا دمــت هنــا ال أســتطيع القيــام بــأي يشء لهــم.

يف »إيطاليــا« هنــاك كرامــة واهتــام بقيمــة اإلنســان فــإذا تعرضــت لحــادث »رضبــك مســار« ســيدفعون 

لــك التعويــض، أمــا هنــا يف تونــس إذا صدمــك قطــار تقــوم أنــت بدفــع التعويــض.

بالنســبة ألصدقــايئ وضعياتهــم جيــدة يف إيطاليــا، صــروا ونالــوا مبتغاهــم يف األخــر. كأب لثاثــة أطفــال، 

أرغــب يف »الهجــرة« لــو أمكــن حــاال وأنــا بصــدد الرتتيــب لعمليــة »حرقــة« قريبــا إن شــاء اللــه، مــا ميكــن 

أن يحــول دون ذلــك ويجعلنــي أعــدل عــن رأيــي هــو أن يتوفــر يل العمــل بصــورة قانونيــة »شــهرية جيــدة 

مــع دفــرت عــاج«، أســتطيع مــن خالهــا التكفــل مبصاريــف عائلتــي.

بالنســبة »للحرقــة« التــي أنــا بصــدد التحضــر لهــا، لــن أدفــع أي مليــم باعتبــاري املنظــم، حيــث ســتضم 

هــذه الرحلــة حــوايل 18 فــردا وبالنســبة للمركــب فهــو موجــود وقــد قــام بتأمينــه أحــد املشــاركن يف هــذه 

ــاق  ــيكون االنط ــار وس ــن 400 و800 دين ــرتاوح ب ــغ ي ــع مبل ــارق« بدف ــر »ح ــيقوم كل مهاج ــة، س العملي

قريبــا يف يــوم يكــون فيــه الطقــس مائــم »نهــار طيــاب« وتكــون فيــه مراكــب خفــر الســواحل بعيــدة عــن 

ــة االنطــاق يك ال يتمكــن خفــر الســواحل مــن  ــم فيهــا عملي ــاك طريقــة تت ــذي سنســلكه، هن ــق ال الطري
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ضبطنــا وإيقافنــا، ففــي األصــل خفــر الســواحل هــم مــن يقومــون بالتغــايض عنــاّ يك نتمكــن مــن اجتيــاز 

الحــدود البحريــة، فهنــاك أفــراد يف قــوات خفــر الســواحل نعرفهــم جيــدا ومــن خالهــم نتمكــن مــن معرفــة 

املواعيــد التــي تقــّل فيهــا الرقابــة وبالتــايل إمكانيــة االنطــاق وكل ذلــك مبقابــل طبعــا »النــاس الــكل تــاكل«.

 

 مقابلة أجريت بمدينة »جرجيس« بتاريخ 05 ديسمبر 2015 

مضمون املقابلة:

حاولــت العديــد مــن املــرات الهجــرة بطريقــة غــر رشعيــة »الحرقــة« وذلــك منــذ ســنة 2006 وأخرهــا بعــد 

انــدالع الثــورة يف 2011 حينهــا مل تكــن لــدي األمــوال الكافيــة فقــام أحــد األصدقــاء بالتوســط لــدى منظــم 

ــن  ــا م ــا حينه ــردا. انطلقن ــوايل 15 ف ــن ح ــي للمهاجري ــدد الجم ــد كان الع ــم فق ــاب رفقته ــة للذه الرحل

شــواطئ مدينــة »مــارث« التابعــة لواليــة »قابــس« حيــث بقينــا حــايل 4 أيــام يف عــرض البحــر بســبب عطــب 

أصــاب املركــب جــراء اصطدامــه بصخــرة إىل أن وجدنــا خفــر الســواحل التونــي وقــام بإنقاذنــا حيــث تــم 

إيقافنــا ملــدة وجيــزة عــى إثرهــا أخــي ســبيلنا، ففــي اليــوم األول منــذ انطــاق املركــب تعطــل هــذا األخــر 

وبــات غــر قــادر عــى مواصلــة الرحلــة، ومــن ألطــاف اللــه كانــت املنطقــة التــي أصيــب فيهــا بالعطــب 

تســمى بـــ« الباقــا 7« وهــي منطقــة يف البحــر تكــون فيهــا امليــاه غــر عميقــة حيــث ال تتجــاوز املــرت الواحد.

ــك،  ــديت حــال دون ذل ــة جامحــة إلعــادة الكــرّة، غــر أن مــرض وال ــا تســكنني رغب ــك التاريــخ وأن ــذ ذل من

بعدهــا ضاقــت يب الحــال وصادفــت وقوعــي يف إشــكال دخلــت عــى إثــره للســجن. عنــد خروجــي مؤخــرا 

وجــدت أن الوضعيــة ازدادت ســوء وتعقيــدا خاصــة بالنســبة للرّاغبــن يف الهجــرة غــر النظاميــة » مربســة 

شــويّة«.

دافــع الرغبــة يف الهجــرة أنــه ال وجــود ملــا يشــّدنا للبقــاء هنــا، فالوضعيــة مرتّديــة وال وجــود لشــغل قــار 

ــة«... ــاء »مرّم فــكل مــرة يف مــكان »كل مــرّة حكايــة«، مــرة نــادل يف مقهــى وأخــرى عامــل بن

لــدي رغبــة ملحــة قــي »الحرقــة« ســواء كان ذلــك عــن طريــق ليبيــا أو عــر »جرجيــس« أو أي مــكان أخــر، 

فمــن »ليبيــا« العمليــة ســهلة جــدا فحتــى وإن مل يكــن لديــك املــال الــكايف »للحرقــة«، ميكنــك الذهــاب إىل 

هنــاك والبقــاء مــدة معينــة لشــهر تقريبــا تعمــل وبعــد ذلــك تتجــه إىل إيطاليــا. 

ــن  ــكايف م ــدد ال ــر الع ــك أو توف ــة لذل ــوال الازم ــر األم ــن توف ــّد م ــس« الب ــرة يف »جرجي ــبة للهج بالنس

ــن  ــت م ــن أن ــراد- لتتمك ــة 8 أف ــة –قراب ــة الرحل ــع تكلف ــى دف ــن ع ــن القادري ــر الرعي ــن غ املهاجري

الذهــاب دون مقابــل فأنــت هنــا مبثابــة »الجوكــر«، فالعديــد مــن عمليــات »الحرقــة« تتــم بهــذه الطريقــة.

أنا اآلن بصدد البحث عن وسيلة وطريقة آمنة »للحرقة« دون مشاكل مع األمن.
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http://www.annabaa.org/nbanews/71/.113htm

ــا: أســبابها.تداعياتها . ســبل مواجهتهــا٬ االتحــاد   هشــام بشــر ٬ الهجــرة العربيــة غــر الرعيــة إيل أوروب

ــات العــال العــرب 2010٬ الــدويل لنقاب

http://www.icatu.56org/add/showchosenstudy.php?main783
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