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أ .د .رقية سليامن عوارشية

(*)

كلية احلقوق ـ جامعة باتنة ـ اجلزائر

قدم للنرش يف  ...201٥/٣/١٩وقبل يف 201٦/٣/٨

امللخص

اهلجرة

غري املرشوعة ظاهرة عاملية عمت خمتلــف الدول ،وتعد اجلزائر
أهلها موقعهــا اجلغرايف وظروفها
واحدة من هذه الــدول التي َّ
الداخلية والدولية أن تكون بلد منشأ وعبور فمقصد للمهاجرين

غري الرشعيني بامتياز .وهذا ما أفرز عدة تداعيات عىل خمتلف املستويات ،سواء األمنية
الرتباط هذه الظاهرة باإلرهاب واجلريمة املنظمة ،أو االقتصادية أو االجتامعية حتى
الصحية.
وكل هذه العوامل دفعت اجلزائر إىل بذل جهود ملكافحة هذه الظاهرة ،سواء عىل
الصعيد الدويل عن طريق اتفاقات تعاون ثنائية ومجاعية ،أو عىل املســتوى الداخيل من
خالل املعاجلة القانونية واألمنية واستحداث مؤسسات معنية هبذه الظاهرة .وبالرغم
من هذه اجلهود فإنه يعتقد أهنا مل ِ
تؤت ثامرها ،وال أدل عىل ذلك من استفحال الظاهرة
أكثر فأكثر؛ وعليه حاولت هذه الدراسة تقييم التجربة اجلزائرية يف هذا املجال ،وإعطاء
تصور متكامل للتعامل مع ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة يقوم عىل رضورة الوقاية واحلامية
والرتقية واملعاجلة االســتباقية للعوامل املسببة هلذه الظاهرة ،سواء يف جوانبها األمنية
أو االجتامعية أو التنموية.
الكلامت املفتاحية :اهلجرة غري املرشوعة ،األمن اإلنســاين ،التنمية ،شــبكات
هتريب املهاجرين.
(*) املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل رقية سليامن عوارشية Rokayamoi@yahoo.fr
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هاجسا يؤرق حكومات دول املنبع والعبور واملقصد عىل
ظلت اهلجرة غري املرشوعة
ً
حد سواء ،يف ظل عدم قدرة اآلليات املتخذة إىل اآلن عىل احلد من آثارها وانعكاساهتا.
خصوصا بعد أن أخذت هذه الظاهرة أبعــا ًدا أمنية خطرية ،القرتاهنا بتحديات أخرى
ً
كاإلرهاب واجلريمة املنظمة وجتارة املخدرات وغريها.
وتعد اجلزائر واحدة من الدول التي نالتها هذه الظاهرة منذ ثامنينيات القرن املايض،
وذلك بفعل تدهور الوضع االقتصادي للبالد ،وما نتج عنه من ارتفاع مستوى البطالة يف
منبعا للهجرة الرسية بح ًثا عن
أوســاط الشباب حتى احلاملني لشهادات عليا؛ ما جعلها ً
حياة أفضل ولو عرب قوارب املوت .كام أهلها موقعها اجلغرايف املتمثل يف امتداد حدودها
الربية ـ إذ حتيط هبا سبع دول ـ وحدودها البحرية عىل مسافة  1200كلمً ،
فضل عن اتساع
مساحتها ،لتكون منطقة عبور لآلالف من املهاجرين الراغبني يف الوصول إىل أوروبا؛ بل
منذ عام  2000أصبحت تشكل مقصدً ا ولو مؤق ًتا لكثري من املهاجرين (ساعد)2012 ،
الذين مل يسعفهم احلظ يف العبور إىل ما وراء البحر بفضل التشدد يف حراسة احلدود.

وعليه مل تتوان اجلزائر بتنسيق جهودها مع الدول املعنية ـ دول جنوب أوروبا ـ ملكافحة
عضوا يف اتفاقــات الرشاكة بني االحتاد األورويب والدول املغاربية التي
الظاهرة ،فكانت
ً
كانت بمثابة اتفاقات دفاع ومحاية لالحتاد األورويب ،ويتجىل ذلك من خالل معســكرات
االحتجاز التي تم إنشاؤها يف دول املغرب العريب ،أو دعم االتفاقات األمنية املشرتكة التي
تتيح تســليم املهاجرين غري الرشعيني إىل حكومات بلداهنم األصلية ،أو عن طريق الدعم
املايل للحكومات املغاربية لتشديد احلراسة عىل احلدود وتعقب املهربني .كام عقدت اتفاقيات
ثنائية بني عدة دول كإيطاليا وفرنسا وأملانيا.

وبالرغم من اجلهود املبذولة عىل املستوى اإلقليمي فإن إرصار الشباب عىل اهلجرة
ظل ً
حارســا
قائم ،ألن املعاجلة كانت ســطحية ،حيث جعلت من دول املغرب العريب
ً
ألوروبا دون االلتفات إىل أسباب الظاهرة.
أما عىل املستوى الوطني ويف ظل الفراغ القانوين بخصوص مواجهة هذه الظاهرة
فقد ســارعت اجلزائر إىل إصدار قانون رقم  09ـ  01املعدل واملتمم لقانون العقوبات،
الذي بمقتضــاه جرمت املادة  175مكرر  1مغادرة اإلقليم الوطني بصفة غري رشعية.
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كام أصدرت تنظيامت بخصوص مهمة تنظيم العبور ومحاية احلدود ،وحراسة السواحل،
ً
فضل عن إنشاء مصالح رشطة احلدود ،ومن جهة أخرى أنشأت املديرية العامة لألمن
الوطني الديوان املركزي ملكافحة اهلجرة غري املرشوعة ،كام أنشأت الفرق اجلهوية للتحري
حول اهلجرة غر املرشوعة ومتابعة شبكاهتا (الدهيمي.)2010 ،

وبالرغم من هذا البناء القانوين واملؤسسايت ،إال أنه مل ِ
يؤت ثامره ،وال أدل عىل ذلك
من اســتمرار ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة وبقوة ،وهو ما تؤكده اإلحصاءات الرسمية
للدرك الوطني .ما يقتيض البحث عن إسرتاتيجية تقوم عىل منطق متكامل للتعامل مع هذه
الظاهرة ،يأخذ يف االعتبار حتقيق التوازن بني منطق أمن الدولة ومنطق األمن اإلنساين
لألفراد املهاجرين بطريقة غري رشعية .وهذه الرؤية يف حقيقة األمر ليســت بخافية عىل
الدولة اجلزائرية غري أهنا مل جتسد عىل أرض الواقع ،وما يؤكد ذلك أن اجلزائر دعت دول
أوروبا إىل اعتامد رؤية واقعية وشاملة يف التعامل مع اهلجرة غري الرشعية .كام رصح الوزير
املنتدب للشــؤون املغاربية واإلفريقية أن األولوية يف البحث عن حل للهجرة جيب أن
يعطى للتنمية ،التي تعد مركز كل احللول املتعلقة هبذه الظاهرة (ختو)207 ،2011،
وعليه ترتكز مشكلة الدراسة يف البحث عن تصور عميل متكامل للتعامل مع ظاهرة
اهلجرة غري املرشوعة يف ظل اســتفحاهلا ،عىل الرغم من اجلهود املبذولة الحتوائها عىل
الصعيدين الوطني والدويل.
وتندرج ضمن هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية تتمثل يف:

ـ هل اهلجرة غري املرشوعة للجزائر وليدة اليوم ،أم هلا جذور تارخيية؟
ـ ما موقع اجلزائر من مشكلة اهلجرة غري املرشوعة؟

ـ ما العوامل املساعدة عىل اهلجرة غري املرشوعة إىل اجلزائر؟

ـ هل استطاعت اجلهود التي بذلتها اجلزائر عىل املستويني الدويل والوطني احتواء
ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة ووضع حلول هلا؟
وتظهر أمهية هذه الدراسة من عدة أوجه أمهها:

ـ يف أهنا تلقي الضوء عىل املوقع اجلغرايف املتميز لدولة اجلزائر باعتبارها نقطة مهمة
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للتنقل الدويل.

ـ توضح أبرز األخطار األمنية التي تشتمل عليها ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة عىل
أمن واستقرار املجتمع اجلزائري.

ـ تلفت انتباه الدولة اجلزائرية وبعض منظامت املجتمع املدين املختصة بمجال اهلجرة
إىل تبني منظور شامل ملعاجلة آثار هذه الظاهرة السلبية.

ً
أول :مفاهيم الدراسة

يرتبط موضوع الدراسة بمفاهيم أسياسية يقتيض منطق الدراسة حتديدها ،وتتمثل
يف :اهلجرة غري املرشوعة ،واألمن اإلنساين ،والتنمية االقتصادية.

 ١ـ مفهوم اهلجرة غري املرشوعة
إن حتديد مفهوم اهلجرة غري املرشوعة يقتيض البحث يف تعريفها ،ثم الوقوف عىل
حتديد أهم أنواعها ،وذلك عىل النحو اآليت:

أ ـ تعريف اهلجرة غري املرشوعة :اهلجرة غري املرشوعة ،أو اهلجرة غري القانونية ،أو
اهلجرة غري النظامية ،أو اهلجرة غري املرخصة ،أو احلرقة  Hargaوهو املصطلح
شيوعا يف دول املغرب العريب ،أو اهلجرة الرسية ،كلها مصطلحات تدل
األكثر
ً
عىل ظاهرة واحدة اســتفحلت يف مجيع دول العــامل مهددة بذلك أمنه .ويعترب
ً
اســتعامل مــن قبل املنظامت غري
املصطلــح األخري ـ اهلجرة الرسية ـ األكثر
احلكومية ،التي ترى يف باقــي املصطلحات املطروحة أهنا تتناىف وأحد حقوق
اإلنســان املتعارف عليها أال وهو احلق يف اهلجرة .كام أن هذه التســمية أكثر
ً
قبول للمطالبة بحقوق هلذه الفئة؛ ألن املتفق عىل عدم قانونيته ً
أصل ال يمكن
أن يكون ً
حمل للحقوق .وأ ًيا كان تعدد هذه التسميات ،فإن مفهومها كان حمل
اجتهاد اتفاقي ومؤسسايت وفقهي ،وذلك عىل النحو التايل:
ـ التعريــف االتفاقي :عرفت االتفاقية املتعلقة بحاميــة العامل املهاجرين وأفراد
عائالهتم التي أقرهتا اجلمعية العامة يف 18ديسمرب ،1990العامل املهاجرين يف
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املادة 2من القسم األول فقرة «أ» بأهنم «األشخاص الذين يعملون أو سيعملون
أو قد عملوا يف نشــاط مأجور يف دولة غري دولتهم» .وتضيف املادة  5فقرة «أ»
أن «املهاجرين يعتــرون يف وضعية قانونية هم وأفراد عائالهتم إذا رخص هلم
بالدخول واإلقامة والعمل يف الدولة التي يامرس فيها العمل وف ًقا للنظام املعمول
به يف تلك الدولة ،وبام ال يتعارض مــع االتفاقيات الدولية التي تلتزم هبا» أما
الفقرة «ب» فقد عرفت مفهوم املهاجر غري القانوين بقوهلا« :يعترب من دون وثائق
ويف وضعية غري قانونية كل من ال تشــمله الرشوط املنصوص عليها يف الفقرة
«أ» من هذه املادة»(.ساعد )2012 ،وبذلك تكون هذه االتفاقية عرفت اهلجرة
غري املرشوعة ضمنًا باعتبارها الدخول واإلقامة والعمل يف دولة مل ترخص له.

ـ التعريف املؤسسايت :عرفت منظمة اهلجرة الدولية ،اهلجرة غري املرشوعة بأهنا:
«التنقل العابر للحدود ـ الــدويل ـ أو اإلقامة بطريقة خمالفة لقانون اهلجرة».
()IOM.2008, 13

كــا عرفت املنظمة الدولية للعمل اهلجرة غــر املرشوعة ،بأهنا« :هي التي يكون
بموجبها املهاجرون خمالفني للرشوط التي حتددها االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية،
ويقصد عىل هذا األساس باملهاجرين غري النظاميني ٌّ
كل من:
ـ األشخاص الذين يعربون احلدود بطرق غري قانونية وخلسة من الرقابة املفروضة.

ـ األشــخاص الذين رخص هلم بموجب عقد ،وخيالفون هذا العقد ،سواء بالقيام
بعمل غري مرخص له ،أو عمل يعاقب عليه القانون املحيل.
ـ األشــخاص الذين يدخلون إقليم دولة ما بصفة قانونيــة وبرتخيص إقامة ،ثم
يتخطون مدة إقامتهم ويصبحون يف وضعية غري قانونية» (ساعد.)2012 ،

واملالحظ عىل هذا التعريف أنه ركز عىل األشكال املتعددة التي تتخذها اهلجرة غري
ً
أشــكال أخرى كحاالت املهاجرين الذين ينتهكون نظام
املرشوعة ،وإن كان قد أغفل
اللجوء وضحايا جتارة البرش وهتريب املهاجرين.

أما املفوضية األوروبية فتعرف اهلجرة غري املرشوعة بأهنا« :ظاهرة متنوعة تشتمل
عىل أفراد من جنســيات خمتلفة يدخلون إقليم الدولة العضو بطريقة غري مرشوعة عن
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طريق الرب أو البحر أو اجلو بام يف ذلك مناطق العبور يف املطارات ،ويتم ذلك عادة بوثائق
مزورة أو بمساعدة شــبكات اجلريمة املنظمة من املهربني والتجار ،وهناك األشخاص
الذين يدخلون بصورة قانونية وبتأشرية صاحلة ولكنهم يبقون أو يغريون غرض الزيارة
ريا هناك جمموعة من طالبي اللجوء
فيبقون بدون احلصول عىل موافقة السلطات ،وأخ ً
السيايس الذين ال حيصلون عىل موافقة طلبهم لكنهم يبقون يف البالد» (ناجي،2008 ،
 .)١١٩ويمكــن القول :إن هذا التعريف جامع؛ إذ يتضمن أغلب الصور التي تتخذها
اهلجرة غري الرشعية.
ـ التعريف القانوين :عرف األمر رقم  211/66املؤرخ يف  21يوليو  1966اخلاص
بوضع األجانب يف اجلزائر اهلجرة غري املرشوعة بأهنا «دخول شخص أجنبي إىل
الرتاب الوطني بطريقة رسية أو بوثائق مزورة بنية االستقرار أو العمل» .غري أن
املالحظ عىل هذا التعريف الذي جاء يف األمر السالف الذكر ـ الذي تم إلغاؤه فيام
بعد لعدم مسايرته للوضع ـ أنه قارص ال يشمل مجيع صور اهلجرة غري املرشوعة
كمن يدخــل بطريقة مرشوعة وبعد انتهاء مدة اإلقامة ال يغادر البالد ،وكذلك
طالبو اللجوء ،وضحايا جتارة البرش وهتريب املهاجرين .ويف الواقع ســبب هذا
اإلغفال يعود إىل أن هذه الصور مل تكن منترشة عند وضع هذا األمر.

ـ التعريف الفقهي :تعددت التعاريف التي ساقها الفقه يف هذا املجال ،وذلك لتعدد
حقول املعرفة املهتمة هبذا املوضوع ،فهو حمل اهتامم اجلغرافيني والديموغرافيني
والسياسيني والقانونيني واالجتامعيني وغريهم.

فتعرف  Idil Atakاملهاجر غري الرشعي بأنه« :الشخص الذي يبحث عن الدخول
أو اإلقامة يف بلد عن طريق خرق القواعد الوطنية املنظمة للهجرة» .كام تعرتف الباحثة
بأننا بصدد ظاهرة معقدة؛ إذ يتميز إطارها املفهومايت بالغموض ،ســواء عىل املســتوى
الوطني أم الدويل ،وما يؤكد ذلك تعــدد االصطالحات التي تطلق عىل نفس الظاهرة
مثلmigration- clandestin- migration illégale- . migration non autorisée( :
)Atak.2010(. . migration sans papier- migration irrégulier
أما مصطلح احلرقة الشائع لدى شباب دول املغرب العريب واملرادف ملصطلح اهلجرة
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غري املرشوعة ،فيعرب عن «حرق كل األوراق والروابط التي تربط الفرد بجذوره وهويته
عىل أمل أن جيد هوية جديدة يف بلدان االســتقبال» (ناجي .)119 ،2008 ،ولعل هذا
التعريف يؤكد حجم املخاطرة باألرواح ،ما دام املهاجر يقطع أي عالقة بالوطن األم،
ألنه يعرف أن مصريه ثالثة احتامالت ال رابع هلا ،إما الوصول إىل الضفة األخرى ،وإما
الوقوع بني يدي خفر السواحل أو احلدود ،وإما الغرق يف عرض البحر.
فاهلجرة غري املرشوعة هي نقيض اهلجرة الرشعية ،وهذه األخرية تعرب عن انتقال
املهاجر من دولة املنشــأ إىل دولة املقصد ،وذلك بموجب اتفاق بني الدولتني .أي دون
املخالفة للقوانني املنظمة للهجرة.
ـ التعريف اإلجرائي للهجرة غري املرشوعة :استنا ًدا إىل ما سبق يمكن تعريف اهلجرة غري
املرشوعة بأهنــا «انتقال البرش فرادى أو مجاعات إىل دولة املقصد مبارشة أو عن طريق
بحرا
دولة العبور ،وذلك بفعل دوا ٍع سياسية واقتصادية وأمنية واجتامعية وغريهاً ،برا أو ً
جوا ،باملخالفة للقوانني واألنظمة املتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم وعملهم».
أو ً

أنواع اهلجرة غري املرشوعة

يقسم الفقه أنواع اهلجرة غري املرشوعة إىل( :منصوري.)25 ،201٣ ،

 1ـ اهلجرة غري املرشوعة املبارشة :وهي التي تتم مبارشة بني دولة املنشــأ واملقصد،
ســواء تم ذلك عن طريق البحر ،وهو الطريــق املفضل للمهاجرين املغاربة،
ومنهم اجلزائريون لقرب املســافة بني دوهلم واملدن الساحلية جلنوب أوروبا.
وقد تتم عن طريق احلدود الربية ،وهو املســلك املفضل للمهاجرين املاليني
والنيجرييني مستغلني اتساع احلدود اجلزائرية .وقد يكون عن طريق التعويل
عىل مجاعات لتهريبه عرب الرب أو البحر أو اجلو .وهذا املســلك األخري غال ًبا ما
نادرا لتشدد الرقابة يف املطارات إال إذا تم بوثائق مزورة.
يكون ً

 2ـ اهلجرة غري املبارشة :وهي عملية اخرتاق غري قانونية حلدود عدة دول ـ تسمى
دول العبور ـ وذلك هبدف الوصول غري القانوين إىل دولة املقصد ،وسواء تم
ذلك بطريقة إرادية أو قرسية أو عن طريق هتريب املهاجرين أو االجتار بالبرش.
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ثان ًيا :واقع اهلجرة غري املرشوعة يف اجلزائر ومسبباهتا

مناحا خمتل ًفا ،فبعد أن كانت يف معظمها هجرة رشعية حلاجة الدول
اختذت اهلجرة ً
األوروبية إىل العاملة ،فإهنا وبعد حتقيق هذه الدول لتنميتها والعبء الذي أضحت تشكله
األفواج الوافدة عىل دول املقصد .فإن دول االحتاد األورويب غريت سياستها جتاه ظاهرة
اهلجرة ،واعتمدت سياسة الباب املغلوق ،ليطفو بذلك مشكل اهلجرة غري املرشوعة عىل
الساحة الوطنية والدولية .وعليه تقتيض الدراسة حتديد أهم املحطات التارخيية التي مرت
ريا
هبــا اهلجرة غري املرشوعة للجزائر ،ثم الوقوف عــى حجم الظاهرة يف اجلزائر ،وأخ ً
البحث يف أهم العوامل املسامهة يف بروزها ،وذلك عىل النحو اآليت:

 1ـ تاريخ اهلجرة غري املرشوعة من اجلزائر
يمكن رد تاريخ اهلجرة غري املرشوعة للجزائر إىل مرحلتني رئيستني مها:

أ ـ املرحلة األوىل :شكل االستعامر الفرنيس عامل طرد وجذب للمهاجرين اجلزائريني؛
إذ كانت املجاعة التي تفشــت يف املجتمع اجلزائري ً
عامل طار ًدا للســكان ،يف
حني كان الطلب املتزايد عىل القوى العاملة غري املدربة عامل جذب للســكان
اجلزائريني يف الضفة األخرى .فسياســة االستعامر الفرنيس املنتهجة يف اجلزائر
ً
ريا من العاطلني والعاملة الزراعية التي كانت جاهزة
آنذاك أوجدت
احتياطا كب ً
للهجرة واالستخدام يف فرنسا ،فقد وصل عدد املهاجرين اجلزائريني عام 1930
إىل(130000يوب .)17 ،2011 ،كام أن نقص اليد العاملة وحاجة فرنسا إىل
بناء ما دمرته احلربان العامليتان األوىل والثانية كان ً
مشجعا هلجرة اجلزائريني
عامل
ً
إىل فرنسا( .الدهيمي .)3 ،2011 ،وجدير بالذكر أن هذه الفئة املهاجرة حتملت
جز ًءا من عبء متويل ثورة التحرير الكربى (ختو.)21 ، 2011 ،

وقد ظلت أبواب اهلجرة مفتوحة إىل أوروبا حتى عام  ،1985وبذلك مل يطرح
مشكل اهلجرة غري املرشوعة آنذاك.

ب ـ املرحلــة الثانية :متتد هذه املرحلة من 1985إىل ،1995حيث اتســمت هذه
املرحلة بربوز التناقضات املتعلقة باملهاجريني النظاميني وأبناء البلد األصيل،
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وتزامن هذا التناقض مع إغالق مناجم الفحم يف كل من فرنسا وبلجيكا ،وهذه
األخرية كانت تســتوعب أعدا ًدا كبرية من املهاجريني غري النظاميني ،وبذلك
أغلقت احلدود ،وهنا بدأت تظهر حماوالت اهلجرة غري املرشوعة (ابن فرحية،
 .)6 ،2010كــا كان لتفكك االحتاد الســوفيتي آنذاك تأثريه ،حيث فضلت
فرنســا األشخاص القادمني من أوروبا الرشقية عىل اجلزائريني لعامل العرق
واجلنــس والدينً .
فضل عن األزمة االقتصادية التي دخلت فيها اجلزائر منذ
ثامنينيات القرن املايض بسبب انخفاض سعر البرتول وارتفاع حجم املديونية
إىل مــا يقارب  33مليار دوالر ،وانخفاض القــوة الرشائية للعملة الوطنية،
ثم أحداث أكتوبر ( 1988الدهيمي )3 ،2010 ،التي كانت البداية لدخول
اجلزائر يف دوامة من العنف ،كل هذه العوامل شــكلت عنارص طرد لآلالف
من املهاجرين غري النظاميني من خمتلف الفئات واملستويات.

 2ـ اجلزائر من بلد منشأ وعبور للهجرة غري املرشوعة إىل مقصد هلا
احتلــت اجلزائر مكانة متنوعة من حيث اهلجرة غري املرشوعة ،فبعد أن عدت بلد
منشأ وعبور هلا أضحت مقصدً ا هلا بفعل عوامل متعددة:

أ ـ اجلزائر كبلد منشأ وعبور للهجرة غري املرشوعة :عىل الرغم من عدم توافر أرقام
رســمية حلصيلة اهلجرة غري املرشوعة ،فإنه مع ذلك يمكن القول :إن الظاهرة
واسعا منذ أواخر القرن املايض؛ إذ صنفت هذه الظاهرة يف املرتبة
انتشارا
عرفت
ً
ً
الثانية بعد ظاهرة اإلرهاب يف اجلزائر .وذلك راجع إىل سياسة غلق احلدود التي
اختذهتا أوروبا بمقتىض اتفاقية شنغن  ،1995وفرض الرقابة الالزمة من أجل
منع تدفق املهاجرين .وكذا تسوية وضعية املهاجرين الذين ال حيملون وثائق،
وهو اإلجراء الذي جلأت إليه الدول كتدبري استثنائي لتخفيض عدد األشخاص
املوجودين يف وضعية غري مرشوعةً ،
وأيضــا للقيام بإحصاء دقيق ألعدادهم
(ساعد )2012؛ إذ زاد هذان اإلجراءان من حدة الظاهرة بالرغم من أخطارها،
حيث استعمل املهاجرون غري الرشعيني تقنيات كالتسلل إىل البواخر الراسية يف
املواين ،حيث جاء يف إحصاءات مصالح ميناء وهران أن رشطة احلدود متكنت
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خــال الفرتة املمتدة من بداية يناير إىل هناية أكتوبر من عام  2008من توقيف
 300شاب متلبس يف حماولة المتطاء السفن أو يف مناطق ممنوعة من امليناء حتس ًبا
للرحيل متى أتيحت الفرصة .كام قد يكون التسلل بتواطؤ مع البحارة مقابل
مبالغ مالية ،وهو ماكشفت عنه التحقيقات التي أجرهتا مصالح رشطة احلدود
مع احلراقة الذين وقعوا يف قبضتهم (كركوش.)47 ،2٠10 ،

وقد وجد املهاجرون األفارقة يف اتســاع احلدود اجلزائرية ووجود مناطق
غري حمروســة ،وتواطؤ بعض أهايل املنطقة ضالتهــم يف الدخول ًبرا إىل اجلزائر
لينتقلوا بعدها إىل املناطق الغربية الشاملية ،وخاصة منطقة مغنية احلدودية ،حيث
جيدون شبكات خمتصة يف التهريب يف انتظارهم ليتسللوا إىل املغرب وبعدها إىل
السواحل اإلسبانية إن نجحت اخلطة (جريدة الرشوق .)2008

ويف إحصاءات قدمتها وزارة الداخلية اإلسبانية عام  2007أشارت إىل أن
هناك ما يقارب من  56ألف مهاجر غري نظامي داخل الرتاب اإلسباين ،يف الوقت
الذي تم طرد ما يفوق  200ألف مهاجر قبل وصوهلم إىل احلدود اإلسبانية .يف
حني تشــر األرقام التي ذكرهتا األحزاب واملنظامت غري احلكومية إىل أن الرقم
أكثــر بكثري؛ إذ يقارب مليو ًنا ونصف مليــون مهاجر غري نظامي قادم من دول
املغرب العريب ،والساحل اإلفريقي (كركوش.)48 ،2010 ،
ً
ملحوظا لظاهرة
وأشــارت اإلحصاءات إىل أن عام  2009شــهد تنام ًيا

اهلجرة غري املرشوعة بالرغم من تزامنه مع صدور القانون اجلديد املجرم للظاهرة،
حكرا عىل الشــباب ،فأصبح
وقد نالت هذه الظاهرة فئات أخرى بعد أن كانت ً
أبطاهلــا األطفال والفتيات واحلوامل حتى الشــيوخ الذين وصلوا الشــواطئ
اإليطالية واإلسبانية (ساعد.)2012 ،

ب ـ اجلزائر كبلد مقصد للهجرة غري الرشعية :منذ عام  2000وبفعل الغلق املرحيل
حلدود بلدان االحتاد األورويب يف وجه اهلجرة ،وكذا عملية انتعاش التنمية التي
عرفتها اجلزائر مل تعد هذه األخرية كبلد منشأ وعبور للهجرة غري الرشعية ،وإنام
أضحت تشــكل بلد مقصد للكثري من املهاجرين الذين جاؤوا لالستقرار ،أو
ألولئك الذين مل يسعفهم احلظ يف الوصول إىل الضفة األخرى ،فاستغلوا اتساع
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مساحة الدولة للتخفي واالســتقرار ،ولو مؤق ًتا بصفة غري مرشوعة منتظرين
الفرصة لتحقيق احللم املوعود .فقد أشــار رئيس قسم الرشطة القضائية لقيادة
الدرك الوطني إىل أن اجلزائر حتولت من بلد عبور إىل بلد استقرار لـ 70باملئة من
املهاجرين غري النظاميني .وأضاف حمافظ رشطة احلدود أن  26باملئة من الصينيني
املوجودين يف اجلزائر يفضلون البقاء بطريقة غري مرشوعة (ساعد.)2012 ،

ويف حتقيــق قامت به اللجنة الدولية للتضامن مع الشــعوب عىل عينة من 2000
شخص ،قدر عدد املهاجرين غري الرشعيني بـ 26ألف مهاجر مقابل  40ألف مهاجر يف
عام  .2003وتذكر هذه الدراسة التي أجرهتا اللجنة أن  40باملئة من املهاجرين يعتربون
اجلزائر املقصد النهائي ،أما نسبة  40باملئة فهي جمرد طريق للمرور إىل أوروبا و 20باملئة
املتبقية مواقف متنوعة .وتعد والية متنراست امللقبة «بالعاصمة اإلفريقية» مكان استقطاب
للمهاجرين غري الرشعيني األفارقة.

كام كشــف تقرير رســمي أن مصالح األمن أوقفت أكثر من  300شــخص من
جنســيات أجنبية خمتلفة بتهمة اإلقامة غري املرشوعة .وتم طرد أكثر من مخســة آالف
شخص نحو دوهلم اإلفريقية خالل سنة  .2010ويف تقرير للمديرية العامة لألمن الوطني
شخصا ينتمون إىل جنسيات أجنبية خمتلفة كانوا
كشف أن مصالح الرشطة أوقفت 370
ً
قد وصلوا البالد بطريقة غري قانونية ،أو انتهت مدة إقامتهم .وقد متت إحالتهم للعدالة
للبت يف وضعيتهم (ساعد.)2012 ،

 2ـ عوامل اهلجرة غري املرشوعة للجزائر
ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة كغريها من الظواهر ليســت وليدة الصدفة ،وإنام هي
نتاج مجلة من العوامل تضافرت وأفرزت هذا السلوك ،ويمكن حتديد أهم هذه العوامل
عىل النحو اآليت:

ـ العوامل األمنية والسياسية

كان لألزمة األمنية التي عرفتها اجلزائر بفعل وقف املسار االنتخايب ،ودخول اجلزائر
يف دوامة من العنف األعمى الذي ختللته أعامل إرهابية دفع فيها الشعب اجلزائري النفس
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والنفيس وحالة عدم االستقرار األمني والسيايس ،الضلع األكرب يف ظاهرة اهلجرة غري
املرشوعة؛ إذ دفعت بالكثري من الشباب اجلزائري من خمتلف الفئات إىل اهلجرة بح ًثا عن
األمن الذي هو مطلب طبيعي ورشعي ،حيث يســعى إليه اإلنسان حتى خارج وطنه.
كام ُاســ ُتغل انشغال اجلزائر بوضعها األمني بتدفق أكثر من  34جنسية إفريقية وأسيوية
مرورا باململكة املغربية ،وعدد أقل إىل إيطاليا
هبدف االلتحاق بأوروبا عن طريق إسبانيا
ً
عن طريق ليبيا ،وذلك عام ( 1999الدهيمي.)9 ،2010 ،

كام قد تعد السياســات املتخذة من قبل دول املقصد ً
حمفزا عىل اهلجرة ،مثل
عامل ً
ذلك اإلجراء الذي اختذته الســلطات اإلسبانية بتســوية وضعية املهاجرين اجلزائريني
الســابقني يف فرتة التسعينيات لدوا ٍع إنســانية واجتامعية (كركوش)46 ،2010 ،؛ ما
جعل األمل لدهيم ً
قائم يف تسوية مماثلة.

ومــن جهة أخرى اليمكن إغفال احلروب كعامل أســايس يف عملية اهلجرة غري
املرشوعة ،ممن مل يسعفهم احلظ يف االستفادة من قانون اللجوء .ويمكن اإلشارة كمثال
لذلك إىل النزاع الذي شهدته مايل ونتج عنه هجرة غري مسبوقة إىل اجلزائر.

ـ العوامل االقتصادية واالجتامعية

أدت األزمة االقتصادية التي مرت هبا اجلزائر منذ ثامنينيات القرن املايض ،إىل رفع
الدولة للدعم عن السلع واسعة االستهالك وانخفاض القوة الرشائية للدينار اجلزائري،
ما نتج عنه ارتفاع األسعار ،كل هذه الظروف دفعت اجلزائر إىل طلب مساعدة صندوق
النقد الدويل ،الذي زاد الوضع تأز ًما بفعل الرشوط املجحفة التي فرضها عليها وعىل رأسها
سياسة اخلصخصة التي أدت إىل غلق املؤسسات وترسيح اآلالف من العامل ليضافوا إىل
قائمة العاطلني ،وهي املشكلة التي طفت إىل السطح ،وأضحت من انشغاالت املسئولني،
حيث تقدر نســبة البطالة حســب إحصائية املجلس الوطنــي االقتصادي واالجتامعي
بـ 23.7باملئة .ومن انعكاسات ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر ،حيث بلغت  10باملئة.
كام يشكل التباين يف األجور ً
حمفزا عىل اهلجرة؛ إذ إن احلد األدنى لألجور يفوق من
عامل ً
ثالث إىل مخس مرات املستوى املوجود يف بعض الدول (ساعد .)2012،وجتدر اإلشارة
إىل أن تقرير برنامج األمم املتحدة لعام  2005أشار إىل أن عدد اجلزائريني الذين يعيشون
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حتت خط الفقر يقدر بـ 5.2مليون شخص يمثلون  6.25باملئة من إمجايل عدد السكان
البالغ آنذاك  32مليون نســمة ،وتم إحصاء نسبة 7باملئة من السكان يعيشون يف مستوى
الفقر (ختو.)2011 ،
ـ العوامل اجلغرافية

تتميز اجلزائر بموقعها اجلغرايف .حيث تتوســط دول املغرب العريب ،وتشرتك يف
حدود برية شاسعة مع سبع دول ،إذ تقدر حدودها مع النيجر بـ 300كلم ،ومايل بـ1280
كلم ،وليبيا 1250كلم ،واملغــرب  1523كلم ،وتونس 955كلم ،والصحراء الغربية
يصعب مراقبتها .كام تتميز برشيط ساحيل يمتد عىل
 143كلم ،وموريتانيا 520كلم؛ ما ِّ
طول 1200كلم ،ويتوافر عىل عدد كبري من املواين؛ ما جيعله قبلة للشباب احلراق بامتياز.

ريا يف نجاح
كام جتدر اإلشارة من جانب آخر إىل أن الظروف املناخية تؤدي ً
دورا كب ً
عملية اهلجرة مــن عدمه ،فإذا كانت الظروف املناخية جيدة ،فإهنا تســاعد يف إمكانية
وصــول قوارب املوت إىل الضفة األخرى بأقل األخطــار ،يف حني يكون هناية الرحلة
عرض البحر يف حالة اضطراب املناخ ،وذلك بفعل هشاشة هذه القوارب وعدم احرتام
املقاييس العاملية يف صنعها.

ـ إعالم العوملة

كان إلعــام العوملة دوره يف تأجيج ظاهرة اهلجرة غــر املرشوعة ،حيث يعد ما
حافزا للشباب الذي أهنكته ظروفه
تنقله وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي ً
للمجازفة بحياته عله حيقق األمل الذي ينشــده ،كام تزينه وســائل اإلعالم .كام يمكن
لشبكات التهريب أن تستغل التقدم الذي أحرزته وسائل االتصال يف الوصول إىل عقول
الشباب وتسميمها باألفكار اهلدامة والوعود الكاذبة؛ ألن هدفها حتقيق الربح ولو عىل
حساب اإلنسانية (ختو.)2011،
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ثال ًثا :انعكاســات ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة وإسرتاتيجية اجلزائر
يف التعامل معها
مل تعد اجلزائر تنظر للهجرة غري املرشوعة كقضية إنسانية بحتة كام كانت من قبل،
وذلــك بعد أن أصبحت تشــكل مصدر هتديد داخيل وخارجي هلــا ،وهو ماح َّتم عىل
احلكومات اجلزائرية املتعاقبة رضورة اختاذ موقف واضح وصارم جتاه هذه الظاهرة.

 ١ـ انعكاسات ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة
ريا متعدد املستويات ،يمكن إمجاله عىل النحو اآليت:
تؤثر اهلجرة غري املرشوعة تأث ً

ريا ما تكون مشكلة اهلجرة غري املرشوعة
أ ـ عىل املستويني الســيايس واألمني :كث ً
ســب ًبا يف تعكر العالقات بني دولة املقصد ودول املنشــأ والعبور .فعىل سبيل
املثال اعرتف املكلــف بالعدالة واحلريات يف اللجنة األوروبية الســيد جاك
بارو بأن العالقات مع بعض دول املغرب العريب صارت معقدة ،الســيام مع
اجلزائر واملغرب ،اللتني رفضتا التوقيع عىل اتفاقيات استقبال املهاجرين غري
النظاميــن بعد ترحيلهم من الرتاب األورويب إىل بلداهنم األصلية عىل الرغم
من أن هذه االتفاقيات تعترب حســب جاك بارو جز ًءا من اتفاق الرشاكة بني
اجلزائر واالحتاد األورويب (ختو 160 ،2011 ،ـ .)161

ً
حمتمل ملا
خطرا
كام أن أوروبا أصبحت تنظر إىل هذا الشــباب عىل أنه يشكل ً
يسميه األوروبيون باخلطر اإلسالمي اجلنويب ،بعد أن كان هؤالء يؤمن هلا طاقة
عاملة بأثامن زهيدة ولعل ماوقع يوم األربعاء  7يناير بفرنسا 2015سيضيف
ً
هتم أخرى إىل املهاجرين غري النظاميني.

وأثبتــت حتقيقات أجرهتا أجهــزة األمن اجلزائرية وجــود عالقة تواطؤ بني
الشــبكات املتخصصة يف إدخال املهاجرين واإلرهاب؛ إذ يقوم هذا األخري
بتزويدها بمعلومات حول حتركات األمن مقابل مبالغ مالية.

كام يتم اســتغالل املهاجرين يف هتريب املخدرات واملوايش .فعىل سبيل املثال
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يســتعمل ســكان منطقة جنات اجلزائرية رعايا نيجرييني بصفة خاصة لنقل
بضائــع مهربة مقابل أثامن زهيدة ،حتى يبقى املهربون األصليون بعيدين عن
أنظار العدالة (ساعد.)2010 ،

ب ـ عىل املستوى االجتامعي :أدت اهلجرة غري املرشوعة إىل ظهور ممارسات تتناىف
وقيم املجتمع ،كانتشــار الدعارة والتســولً ،
فضل عن تفيش الرشوة بفعل
تواطؤ بعض ضعاف النفوس مع املهاجرين غري الرشعيني مقابل عمولة .كام
انترشت أعامل الشــعوذة التي يقوم هبا األفارقة الســودً .
فضل عن ذلك فإن
الوجود املكثف للمهاجرين يؤدي إىل مزيج من الثقافات؛ ما يمكن أن يكون
له عىل املدى البعيد تأثري عىل األمن الثقايف للسكان املحليني.
ج ـ عىل املســتوى االقتصادي :توفري يد عاملــة رخيصة ،ما يزيد من حدة البطالة
التي تزيد الدولة أعباء إضافية .كام أن هذه الظاهرة تؤدي إىل انتشــار اجلرائم
االقتصاديــة كتبييض األموال مــن قبل رشكات هتريب البــرً .
فضل عن
عمليات التزوير للوثائق واألوراق املالية .ولذلك تعترب نشــاطات شبكات
مهــريب املهاجرين غري النظاميني من ضمن قائمة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية
التي تصدى هلا بالتجريم بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب
والبحر واجلو املكمل التفاقية األمم املتحــدة ملكافحة اجلريمة املنظمة ،وقد
صادقت اجلزائر عىل هذا الربوتوكول بموجب املرسوم الرئايس رقم418/03
املؤرخ يف 9نوفمرب( 2003اجلريدة الرسمية ،عدد .)2003 ،69

كام يشري األســتاذ الدهيمي إىل صعوبة تطبيق الربامج االقتصادية يف املناطق
التي يقيم هبا املهاجرون غري النظاميني (الدهيمي.)2010 ،

د ـ عىل املســتوى الصحي :إن األعداد اهلائلة من املهاجرين غري النظاميني تشكل
مصدر انتشــار األمراض ،كمرض فقــدان املناعة املكتســبة الذي انترش يف
الواليات احلدودية ،حيث ســجلت أعىل نســبة بوالية متنراستً .
فضل عن
خصوصا مرض األيبوال.
خطر انتقال األمراض والعدوى
ً
خالصة القول أن اهلجرة غري املرشوعة ليست بالظاهرة العابرة التي يمكن التغايض
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عنها ،وإنام هلا انعكاســات سلبية عىل أمن واقتصاد الوطن؛ ما يدعو إىل تكثيف اجلهود
للتعامل معها وفق منطق معني.

 ٢ـ إسرتاتيجية اجلزائر يف التعامل مع ظاهرة اهلجرة غري الرشعية
إذا كانت املعطيات يف التســعينيات قد أدت بالدولة اجلزائرية إىل أن تدير ظهرها
لظاهرة اهلجرة غري النظاميني ،فإن تغري تلك املعطيات وتفاقم حجم الظاهرة وانعكاساهتا
أدى إىل تعامل جديد مع هذه الظاهرة ،سواء عىل املستوى اإلقليمي أو الوطني.

أ ـ عىل املستوى اإلقليمي

اهلجرة غري املرشوعة ليســت قضية دولة بعينها ،وإنام تشــرك فيها دول املنشــأ
واملقصــد والعبور ،وهو ما يقتيض تعاو ًنا بينها للحد من الظاهرة .ومع ذلك فاجلزائر مل
توقع عىل اتفاق الرشاكة مع االحتاد األورويب إال ســنة  ،2002وذلك بعد سلســلة من
املفاوضــات بدأت عام  .2001ويمكن تلخيص أهم اجلوانــب التي تنفرد هبا اتفاقية
الرشاكة األوروجزائرية يف أربعة جماالت هي (ختو:)2011 ،
ـ التعاون يف املجال القضائي والقانوين ومكافحة اإلرهاب والرشوة.

ـ دعم املؤسسات اجلزائرية لتطبيق القانون وسري العدالة وترسيخ دولة القانون.

ـ حماربة اجلريمة املنظمة ومكافحة تبييــض األموال واملخدرات ،وذلك بمقتىض
املادتني  87 ،86من االتفاقية السالفة الذكر.

ـ تنقل األشخاص والتأشــرة وقضية اهلجرة بام فيها اهلجرة غري املرشوعة وإعادة
القبول ،وذلك بمقتىض املادتني  84 ،83من االتفاقية السالفة الذكر.

وعىل مستوى االحتاد اإلفريقي تم وضع خطة عمل للتعاون اجلدي والفعال يف جمال
اهلجرة غري املرشوعة سمي بربنامج «مواطنو إفريقيا» ،وهيدف إىل أن تكون إسرتاتيجية
االحتاد األورويب جتاه إفريقيا تنصب يف متويل التنمية ،ورفض اهلجرة االنتقائية للكفاءات،
بحيث حيقق هذا التعاون التزام الدول األوروبية جتاه إفريقيا بتحقيق رشاكة فعلية قائمة
عىل احرتام املصالح املشرتكة التالية (الدهيمي:)2010 ،
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ـ تشجيع التعاون مع مصالح األمن من أجل ضامن مراقبة أفضل للحدود.

ـ تشجيع التعاون بني البلدان اإلفريقية من أجل مكافحة شبكات استغالل اهلجرة
غري الرشعية.
ـ إنشاء قاعدة بيانات حول طبيعة وأمهية وآليات إدارة اهلجرة غري املرشوعة.

ـ تشجيع مجيع املبادرات التي من شأهنا حتسني حال سكان احلدود.

كام أبرمــت اجلزائر اتفاقات ثنائية مع فرنســا وإيطاليا وإســبانيا تتعلق برتحيل
املهاجرين غري النظاميني ،وتدعيم القدرات اجلزائرية يف جمال التحكم يف اهلجرات.

ب ـ عىل املستوى الوطني

اختذت اجلزائر العديد من التدابري عىل املستوى الوطني ،سواء تعلق األمر بوضع
قوانني أو مؤسسات أو برامج.

ونظرا للفراغ املسجل يف هذا املجال حتى  2008مل يكن
فعىل املســتوى القانوين،
ً
هنــاك أي ترشيع يعالــج ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة؛ إذ كانــت تطبق أحكام القانون
البحــري؛ فقد جاء القانون رقم  08ـ 11املــؤرخ يف  21يوليو  2008اخلاص بدخول
وإقامة وتنقل األجانب يف البالد الذي حل حمل القانون  212ـ  66الصادر بتاريخ 21
يوليــو  1966الذي جتــاوزه الزمن .كام جاء القانــون  09ـ  01املعدل واملتمم لقانون
العقوبات (اجلريدة الرسمية.)2009 ،

وبمقتىض املادة  175مكرر 1جرم اخلروج غري القانوين من الرتاب الوطني بعقوبة قد
تصل إىل  6أشهر بالنسبة للمهاجر .وعقوبة بالسجن ملدة  10سنوات ملنظمي اهلجرة غري
املرشوعة ،ويعد كظرف مشدد للعقوبة يف حال ارتكاب اجلريمة من قبل شخص يستفيد
من تســهيالت بحكم وظيفته كأعوان األمن وحرس احلدود أو من قام يف إطار جمموعة
منظمة وباستعامل السالح .وعىل الرغم من هذا التجريم فإنه مل حيبط من عزيمة الشباب
يف اهلجرة ،فقد سجلت عام  2009أعىل مستويات اهلجرة؛ ما يدل عىل فشل هذا احلل.
وإيام ًنا من اجلزائــر بأن احلل األمني الذي اقرتحه االحتــاد األورويب للهجرة غري
املرشوعة غري ٍ
جمــد ،فقد راهنت عىل البعد االقتصــادي التنموي بوضع عدة خمططات
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اقتصادية ،وأولت اهتام ًما أكرب بفئة الشباب ،واتبعت إسرتاتيجية لتنمية الشغل ومكافحة
البطالة متثلت يف إجياد أكثر من  450000منصب شغل سنو ًّيا وختفيض نسبة البطالة إىل أقل
من  9باملئة ،وهذا يف  2009ـ ( .2013ساعد .)159 ،158 ،20١٢ ،وبالرغم من هذه
اجلهود فإن مستويات اهلجرة غري املرشوعة ظلت عىل حاهلا ،وربام يعزى ذلك إىل فقدان
الثقة يف الدولة .ولنا أن نتســاءل كيف سيكون حجم اهلجرة غري املرشوعة مع انخفاض
أســعار البرتول وترصيح وزير الداخلية اجلزائري عن توقيف عمليات التوظيف ،وكذا
الكثري من املشاريع الكربى؟

أما من حيث املؤسسات ،فقد جندت الدولة قوات اجليش الوطني الشعبي والدرك
الوطني والرشطة ،املتمثلة يف جمموعة حراس احلدود وحرس السواحل ومصالح رشطة
احلدود ،حيث تسهر عىل املداومة يف مراقبة احلدود.

كام أنشــأت املديرية العامة لألمن الوطني الديــوان املركزي ملكافحة اهلجرة غري
املرشوعة ،وهو جهاز مركزي للقيادة والتنســيق بني خمتلف الفــرق اجلهوية للتحري
بصفته مؤسسة لإلرشاف والتنسيق .كام أنشئت الفرق اجلهوية للتحري حول اهلجرة غري
املرشوعة التي من مهامها متابعة شبكات اهلجرة غري املرشوعة (الدهيمي.)19 ،2010 ،
أما عىل الصعيد الفني فقد تم جتهيز السواحل اجلزائرية بنظام مراقبة متطور ـ اجلهاز
املندمج  VITMSاستجابة ملطالب كثرية ،بل لضغوط أوروبية (ختو.)2011،

وهــذه مجلة احللول التي اختذهتا اجلزائر ،وإن مل ِ
تؤت ثامرها يف احلد أو التقليل عىل
األقل من حجم الظاهرة ،إال أهنا مع ذلك تعرب عن صدق النوايا لوضع حد هلذه الظاهرة
التي باتت تؤرق اجلميع.

رابعا :التصور املقرتح للتعامل مع ظاهرة اهلجرة غري الرشعية
ً
استنا ًدا إىل عرض وتقييم اجلهود اجلزائرية يف جمال مكافحة اهلجرة غري املرشوعة،
يمكن القول :إنه من غري املمكن تصور عالج للظاهرة دون االنطالق من معاجلة عوامل
بروزها التي تدل عىل غياب مقومات األمن اإلنســاين ،ما جيعل من الدولة األم طاردة
للسكان ،وعليه يتعني حتقيق ما ييل (منصوري:)2014 ،
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 1ـ االستباقية

ويقصد هبذه اإلســراتيجية جمموع اجلهود القبلية املرتكزة حول آليتي احلامية ـ من
القمة إىل القاعدة ـ والتمكني ـ من القاعدة إىل القمة ـ أي الوقوف عىل احلركيات املنتجة
ألسباب الال أمن اإلنســاين ،فقد أوصت اللجنة العاملية للهجرة الدولية برضورة تبني
مقاربة شــاملة ومســتديمة للتعامل مع اهلجرة غري املرشوعة ،فقد وضحت يف الفصل
األول مــن تقريرها عــام  2005أن« :اهلجرة غري املرشوعة هي وليــدة األبعاد الثالثة
واملعروفة بـ -Les 3D-وهي التفاوت يف التنمية ،والنمو الديموغرايف ،وضعف احلكم
الراشــد ومحاية حقوق اإلنســان وهذا ما يؤثر سل ًبا عىل األمن اإلنساين ،هلذا جيب عىل
الدول وأجهزة األمن اإلنساين األخرى والقطاع اخلاص واملجتمع املدين أن تضع مقاربة
عىل املدى الطويل تتسم بالطابع االستباقي والفهم األفضل واألعمق لظاهرة اهلجرة غري
املرشوعة هبدف جتنب نشوء أفواج أخرى منها.
 2ـ الوقاية

العامــل املميز لألمن اإلنســاين هو الوقاية املبكرة من أجــل التقليل من حتديات
الظاهرة .والوقاية تكون عىل مرحلتني :األوىل :وهي الوقاية بمعاجلة األســباب املؤدية
لال أمن اإلنساين الدافعة للهجرة غري املرشوعة كالفقر ،والبطالة ،واحلروب ...والثانية:
تكون متعلقة بالوقاية بالتقليل من احتامالت اهلجرة غري املرشوعة .وهذا اإلجراء جزء
مــن إدارة اهلجرة غري املرشوعة ،فالوقاية ترتكز حــول أربعة نامذج هي :ضبط اخلروج
والدخول وضبط الســفر ،وضبط اإلقامة والعمل ،هذا من أجل الوقاية من اهلجرة غري
املرشوعة وإحباط حماوالت الدخول ،ويف حالة نجاحهم بالدخول هناك رضورة للوقاية
بتثبيط حركة املهاجرين باحتجازهم يف انتظار إعادهتم إىل أوطاهنم .وكل هذا حيتاج إىل
حوكمة اإلدارات واملؤسسات املرشفة عىل اجلوازات واهلجرة وحراسة احلدود البحرية
والربية ،ألن الكثري من عمليات اهلجرة غري املرشوعة متت بتواطؤ موظفي املؤسســات
واإلدارات املذكورة بفعل الفساد اإلداري واملايل املتفيش بفعل غياب اإلدارة اجليدة.
 3ـ احلمـاية

وتكون بإنشاء برامج ومؤسسات عىل الصعيدين الوطني والدويل ،يكون من مهامها
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التصدي ملسببات اهلجرة ،ولكن جيب أن يكون التصدي بطريقة منهجية وشاملة من أجل
محاية األمن اإلنساين للمهاجرين ،وذلك بحامية حقوق اإلنسان للمهاجرين ومنهم غري
الرشعيني ،فقد دعا املقرر اخلاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين الدول إىل «رضورة
معاملة املهاجرين غري النظاميني بكرامة وإنسانية واحرتام حقوق اإلنسان اخلاصة هبم،
هنجا ً
قائم عىل حقوق اإلنسان ،إزاء اهلجرة وأن تراجع ترشيعاهتا
بحيث عليها أن تعتمد ً
وسياساهتا املتعلقة باحتجاز املهاجرين غري النظاميني.»...
 4ـ الرتقية

جيب ترقية حقوق اإلنسان ومحايتها قبل نشوء أسباب اهلجرة غري املرشوعة وبعد
نشوئها .كام يتعني ترقية حقوق اإلنسان للمهاجرين من خالل العمل عىل التصديق عىل
االتفاقيات الدولية واإلقليمية ورصد االنتهاكات التي يتعرض هلا املهاجرون.

وبالرغم من أمهية العوامل الســالفة الذكر ،فإنه جيب عدم إغفال البعد التنموي
يف هــذا التصور املقرتح ملعاجلة اهلجرة غري الرشعية ،وهو البعد الذي ظلت اجلزائر وما
زالت تراهن عليه.
 5ـ البعد التنموي

لقــد تنبهت اجلزائر منــذ البدايات األوىل لربوز ظاهــرة اهلجرة غري املرشوعة عىل
ســطح املفاوضات األورومغاربية ،واهتامها من قبل دول أوروبا بتقاعســها يف مكافحة
الظاهرة؛ إىل أن الرتكيز عىل الطرح األمني املحض للمســألة ال حيل ألبتة املشــكلة ،وإنام
جيب إعطاء تصور شــامل ومتكامل للمشــكلة ،يأخذ البعد التنموي كأساس للمعاجلة.
ولعل اإلســراتيجية التي اتبعتها اجلزائر لتنمية الشــغل ومكافحــة البطالة ،والقروض
املمنوحة للشباب وإنشاء وكالة صندوق التأمني عىل البطالة وعقود ما قبل التشغيل كلها
بمثابة بصيص أمل للتقليل من حجم الظاهرة ،وهو احللم الذي ربام قد يتبدد مع التدهور
الرهيب لسعر البرتول املورد األسايس خلزينة الدولة اجلزائرية ،وهو ما يستدعي االعتامد
خصوصا وأن اجلزائر متتلك من املقومات
عىل الســياحة كمورد متجدد للعملة الصعبة،
ً
الســياحية ـ املناخ ،واآلثار ،واملوروث الثقايف...ـ ما جيعل منها قبلة ملختلف سواح بقاع
العاملً .
خصوصا اإلداري واملايل يعد
فضل عن ذلك فإن حماربة الفســاد بمختلف أشكاله
ً
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احلل األمثل للنهوض بالتنمية يف اجلزائر؛ ألن هذه اآلفة هي التي كانت وراء إفقار الشعب
اجلزائري بنهب ماليني الدوالرات ،وإال كانت اجلزئر مقصدً ا للهجرة غري املرشوعة بدل
أن تكون دولة منشأ.

وختا ًما فإن إعامل هذه اإلسرتاتيجيات اخلمس عىل نحو متكامل من شأنه احلد أو
التقليل من ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة وإدارهتا إدارة رشيدة.

اخلـامتـة

تعد ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة ،من الظواهر املعقدة واملركبة التي أضحت هتدد
األمن والسلم الدوليني ،وتصدرت بذلك جدول أعامل املؤمترات واملفاوضات .وتعد
اجلزائر واحدة من الدول التي تضافرت مجلة من العوامل الداخلية واملحيطة هبا والدولية
لتجعل منها بلد منشــأ وعبور ومقصد هلذه الظاهرة بامتياز ،ما كان له أبعاد جد ســلبية
عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي والصحي حتى يف عالقاهتا مع جرياهنا عىل الضفة
ونظرا لتفاقم الظاهرة واتســاع آثارها اتبعت اجلزائر إسرتاتيجية ملعاجلة هذه
األخرى.
ً
الظاهرة عىل املستويني الدويل والداخيل ،مؤكدة خطأ اإلشاعات املغرضة بأن اجلزائر غري
متعاونة مع دول أوروبا ملكافحة هذه الظاهرة ،وبالرغم من إجيابيات هذه اإلسرتاتيجية
يف العديد من جوانبها فإن اهلجرة غري املرشوعة ظلت قائمة ،األمر الذي استدعى وضع
تصور شامل للتعامل مع هذه الظاهرة.
وقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية:

 1ـ اســتفحال ظاهرة اهلجــرة غري املرشوعة بفعل أســباب اقتصادية واجتامعية
وسياسية وأمنية عرفتها اجلزائر فتدفق اآلالف إىل اهلجرة نحو ما وراء البحر.
كام أن املوقع اجلغرايف الذي تتميز به اجلزائر جعلها دولة عبور بامتياز.

 2ـ مل تعد اجلزائر دولة منشأ وعبور للمهاجرين غري النظاميني ،وإنام أضحت منذ
خصوصــا لألفارقة والصينيني بفعل حركة التنمية
عام  2000دولة مقصد،
ً
التي شهدهتا منذ هذه الفرتة.

 3ـ ارتبطت اهلجرة غري املرشوعة باجلريمة املنظمة واإلرهاب ،واآلفات االجتامعية
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والصحية ،كام تسببت يف تعكري صفو العالقات بني اجلزائر واالحتاد األورويب
نظرا لعدم التزام اجلزائر ببنود اتفاق الرشاكة األورو جزائري.
ً

 4ـ ارتفاع حجم ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة سنة تلو األخرى بالرغم من اجلهود
التي بذلتهــا اجلزائر عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني؛ ما أثبت عدم نجاعة
احللول األمنية بمفردها .كام أن مــا قدمه االحتاد األورويب يريد أن جيعل من
حارسا ألوروبا ال غري.
دول املغرب العريب
ً

 5ـ تعد ظاهرة اهلجرة غري املرشوعة ظاهرة معقدة؛ ما يقتيض معاجلتها برؤية شاملة
تقوم عىل االستباقية والوقاية واحلامية والرتقية جمتمعة.
ويف ضوء هذه النتائج نويص بام ييل:

ـ رضورة تضافر جهود مجيع الرشكاء؛ إذ يتعني عىل دول االحتاد األورويب التخيل عن
سياسة االنتقائية يف التعامل مع هذه الظاهرة ،حيث تقوم بتشجيع هجرة األدمغة
بام خيدم مصاحلها ،وتتبع سياســة الباب املغلق بالنسبة للفئات األخرى .كل هذا
جيب أن حيل عىل طاولة املفاوضات ال أن يبقى رهن مزاجها.
ـ العمل عىل حتقيق العدالة االجتامعية بتجسيد احلكم الراشد عىل املستويني املركزي
واملحيل ،بام يضمن حماربة الفساد وإحقاق دولة القانون وإرشاك مجيع املواطنني
يف تسيري شؤون دولتهم.

ـ نويص بأن تراهن الدولة اجلزائرية عىل البعد التنموي ملعاجلة الظاهرة ،ألن العامل
االقتصادي عامل أســايس يف بروز هذه الظاهرة ،ألن من أمن قوته ومســتقبله
وقوت عائلته وكفل هلا حياة معيشية مقبولة ال يعتقد أن يفكر يف املخاطرة برحلة
غري مضمونة بنهاية سعيدة.
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