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جوانب هجرة األزمات يف الجزائر
محمد صائب موسيت

جزئية  بصورة  إال  املهاجرين  تحركات  الدولية  الصكوك  تغطي  ال 
ومع الفرص األكيدة املتاحة أمام السلطات الجزائرية عىل حامية 
هذا التدفق من الناس، ال توجد أي اتفاقيات نافذة (ثنائية كانت 

أم متعددة األطراف) تنظم ذلك.

نشهد حالياً منوذجاً جديداً يف قضايا الهجرة ظهر يف أعقاب ما ُسمي 
ومجتمعية  واقتصادية  سياسية  أزمات  يف  ومتثل  العريب  بالربيع 
عانت منها دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا. واستجابة لذلك، 
اتخذ االتحاد األورويب قرارات أمنية لحامية حدوده من وافدي دول 
السواحل الشاملية  للبحر األبيض املتوسط مام عكس مدى الرتكيز 
القرارات  تلك  آثار  ظهرت  ولكن  الشامل  إىل  الهجرة  رحالت  عىل 

أيضاً عىل دول السواحل الشاملية، مثل: الجزائر. 

الهجرة  لتيارات  مالذاً  الجزائر  صارت  العريب  الربيع  بدأ  أن  ومنذ 
وسوريا.  ومرص  وليبيا  تونس  من  إليها  جاءت  التي  املختلطة 
ثالث.  بلد  عن  يبحثون  أيضاً  الجئون  مثة  التيارات،  تلك  مثل  ويف 
ويرى كثري من املحللني أن هذه التيارات مجرد نقطة عبور لدول 
الناس  من  كثرياً  فقط ألن  ملحوظة صحيحة جزئياً  أوروبا. وهذه 
األجانب،  وصول  إىل  لهم.1فإضافة  املنشود  املالذ  الجزائر  يرون 
الحظنا أيضاً تحركات ملهاجرين جزائريني سبق لهم العيش يف دول 
األزمات وقرروا العودة إىل موطنهم الجزائر مجدداً. حتى إن هؤالء 
الجديدة  مواطنهم  يف  األمني  االنفالت  من  فروا  الذين  العائدين 
بالجزائر. ومازال مثة مهاجرون جزائريون  فقدوا كافة ما يربطهم 
وضع  عن  الطرف  بغض  الدول  تلك  بعض  يف  “عالقون”  آخرون 

هجرتهم هناك سواء أكانت نظامية أم غري نظامية.

أعقاب  ففي  لالجئني.  باستضافتها  الجزائر  ُعرفت  طاملا  وتاريخياً، 
كل أزمة جراء الكوارث الطبيعية يف الصحراء الكربى، اعتاد قاطنو 
إفريقيا جنوب الصحراء الكربى عىل االنتقال إىل شامل الجزائر. فمنذ 
عام 1975، اعتادت الجزائر عىل استضافة الالجئني الصحراويني يف 
أراضيها وكان مثة تحركات لالجئني عىل مدار سنوات عديدة هرباً 
الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  العاج،  ساحل  يف  األزمات  من 
ومؤخراً، مايل. وهكذا، مثة ما ال يقل عن 260000 أجنبي يعيشون 
يف الجزائر (نحو 0.7% من تعداد سكانها عام 2012) وأكرث من %75 
منهم الجئون وطالبو اللجوء وُمهجرون آخرون من بينهم مهاجرون 
دون وضع قانوين.2ففي إدارة واحدة فقط يف تامرناست، عىل سبيل 

املثال، يوجد قرابة أربعون جنسية مختلفة بها. 

ولكن السياق الجديد ُيعرض املهاجرين لظروف اجتامعية صعبة. 
فالجزائر التي طاملا تبنت سابقاً لوائح هجرة صارمة، صارت مؤخراً 
جراء  للُمّهجرين  األساسية  املتطلبات  لتلبية  سعياً  مرونة  أكرث 
ذلك،  ومع  إفريقيا.  شامل  يف  جابهوها  التي  السياسية  األزمات 
مرونة  من  فبالرغم  القلعة.  يشبه  ملا  الجزائرية  األرايض  تحولت 
 2766 نحو  ُطرد  البالد،  أرايض  بدخول  لألجانب  السامح  قواعد 
الحدودية يف 2012. وعىل  األمن  قوات  يد  الجزائر عىل  من  فرداً 
السلطات فرض سيطرتها عىل 1200 كم من ساحل البحر األبيض 
التعاون  إلدارة  األوروبية  الهيئة  ألن  مساعدة،  دون   - املتوسط 
العمليايت عىل الحدود الخارجية للدول األعضاء يف االتحاد األورويب 
(فرونتكس)  ال تساعد سوى دول الشامل فقط - إضافة إىل امتداد 
6000 كم داخل حدودها الربية. ومع غلق الجزائر لحدودها الربية 
حدودها  تحصني  عىل  مجربة  حالياً  صارت   ،1994 يف  املغرب  مع 

وحرية  بالبرش  واإلتجار  اللجوء  وقانون  اإلنسان  حقوق  مثل: 
التنقل.

ويف أواخر 2013، أجرى املركز اإلفريقي لبناء القدرات يف تنزانيا 
الحدودية  املناطق  يف  تقيياًم  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع 
وأوغندا.  السودان  وجنوب  الدميقراطية  الكونغو  بني جمهورية 
ملسؤويل  املدربني  تدريب  برنامج  أجري  التقييم،  لهذا  واستناداً 
عىل  واشتمل  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  القانون  إنفاذ 
مقدمة بشأن األطر القانونية الدولية ذات الصلة وتقنيات عقد 
مقابالت مع املهاجرين املستضعفني والتسجيل اإلحصايئ الحيوي 
للُمهجرين وأنظمة البحث واإلنقاذ وعنارص االستجابة اإلنسانية.

وسيعتمد مدى نفع اإلدارة اإلنسانية للحدود وأثرها إىل حد كبري 
عىل الحوار الفّعال واملبتكر بني جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية 
املعنية من ناحية وعىل خدمات الرشطة والدفاع وإدارة الحدود 
والهجرة من ناحية أخرى مام يضمن التطبيق الصحيح للمبادئ 
القطاع  بها  يعرتف  التي  الدولية  القانونية  واملعايري  اإلنسانية 

األمني يف أوقات أزمات الهجرة. 

ماكسيميليان بوتلر mpottler@iom.int مسؤول الربامج 
يف قسم إدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة. 

www.iom.int

(Migration Crisis Operational Framework) اإلطار العمي إلدارة أزمات الهجرة  .1
 http://tinyurl.com/IOM-MCOF
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الهجرة القرسية للمواطنني امُلعوَلمني
أوسكار أ. غوميز

الحدود  عرب  واملعلومات  لألشخاص  املستمرة  التدفقات  تعني 
عند  تدّخله  بوجوب  يشعر  الدويل  املجتمع  أن  الحارض  وقتنا  يف 
بل بسبب  التضامن فحسب،  بدافع  ليس  للطوارئ،  حدوث حالة 
إمكانّية تعرّض مواطنيه للخطر. ومع ذلك،بينام تظهر فكرة رعاية 
الدول ملواطنيها عىل أّنها من الواجبات البديهية، فهل من املمكن 
متّيز  ال  التي   – فاألزمات  ِبّلة؟  الطني  الدول  هذه  أفعال  تزيد  أن 
إجراءات  تّتخذ  األجنبّية  الدول  جعل  إىل  –متيل  الجنسّيات  بني 
ما  إذا  الواضح  غري  من  لكن  الخارج،  يف  ملواطنيها  خاصة  إغاثية 
كانت الدول األجنبية قادرًة عىل إيصال ما تنوي أو ما يجب عليها 
عاماًل من  بالرضورة  يكون  ال  مهاجر  الشخص  كون  أّن  كام  فعله، 
عوامل االستضعاف، كام ال يكون املهاجرون يف العادة أكرث الفئات 

السكانية عرضًة للخطر.

يف شهر آذار/مارس من عام 2012، واجهت مدينة ِسنداي اليابانية 
أزمة ثالثية: فتعرّضت لزلزاٍل وتسونامي وخطر إشعاعّي. ومبا أنها 
بوتقة تجارية دولية، فال يوجد  أو  للسياح  أساسياً  ليست مقصداً 
فيها بعثات دبلوماسية كثرية. وزار املدينَة تسعة عرش فريقاً قنصلّياً 
عىل األقل من طوكيو، ومن الواضح أن سبب تلك الزيارة كان تقييم 
حاجات أبناء بالدتلك الفرق. وحيث إّن تلك املدينة مل تتأّثر كثرياً 
السبب  هي  التقييامت  تكن  مل  الساحلّية،  املناطق  يف  الحال  كام 
خالل  املدينة  يف  أُجِرَيت  التي  املتعّددة  اإلخالء  لعمليات  الفعي 
الفرتة املمتدة بني 13 و20 آذار/مارس، حيث بلغ عدد األشخاص 
عّدة آالف –أُخِيَ املواطنون املتجنِّسون واألزواج اليابانّيون يف بعض 

الحاالت، بينام ُرِفضوا يف حاالٍت أخرى.

لألفراد  رسمّية  وغري  رسيمٍة  تهجرٍي  موجة  رسمي  إخالء  أّول  وتِبع 
املحلّية  اإلعالم  وسائل  غّطتها  حركاٍت  إىل  باإلضافة  والجامعات، 
والعاملّية عىل نحٍو ملحوظ. هناك أمران ال بد من الرتكيز عليهام. 
الرسميةحدوث  اإلخالء  لعمليات  املقصودة  غري  بينالنتائج  فمن 

فوىض بسبب الذعر عندما أتاحت الفرق القنصلّية الفرصة ملغادرة 
ال  “أجنبي” مصطلح فضفاض جداً  تعبري  أن  الثاين  املدينة. واألمر 
مثلام  املتخذة،  اإلجراءات  عىل  التمييز  عدم  صفة  بإضفاء  يسمح 
كان هناك تقاريٌر تفيد بوجود حاالٍت ُأرِغم فيها الناس عىل املغادرة 

ألن حكوماتهم كانت تأمرهم بذلك عىل اعتبار أنَّهم”أجانب”.

وأخرياً، تسبب عمليات اإلخالء التي تجريها الفرق القنصلية إرباكاً 
كثرية.  مختلفٍة  بطرٍق  اإلنسانية  لألعامل  املوضوعة  للربوتوكوالت 
دول  يف  رعاياها  حيال  األجنبية  البلدان  تنفذها  التي  فالعمليات 
أخرى ال تعني بالرضورة استهدافها ألكرث األشخاص استضعافاً من 
مواطنيها أو من غري مواطنيها، كام أن هذه العملّيات تضغط عىل 
املوارد النادرة. وغالباً ما يّتجه الرتكيز عىل األجانب خالل األزمات 
األصلّية،  بالدهم  يف  واللوجستّيات  العام  الرأي  مع  التعامل  نحو 
التي  املنطقة  يف  املوجودين  لألشخاص  الفعّي  األمن  نحو  وليس 

توجد فيها األزمات.

القرسية عىل نحٍو  الهجرة  النوع من  ال يوجد حلوٌل بسيطة لهذا 
طوعّي. ويكمن أحد الجذور املهّمة لهذه املشكلة يف الفكرة املبالغ 
فكرة  تلّقته  الذي  ضآلةاالهتامم  ويف  الدولة  مسؤولية  حول  بها 
“االنتامء”، مبعنىإمكانّية أن ينظر املرء لنفسه عىل أنه فرد من أبناء 
املجتمع املحي حتى لو مل يكن مواطناً وأنه بذلك يستحق الحامية 
يجب  ُمَعولَم،  عاملٍ  عن  الحديث  سياق  ويف  األزمــات.  أوقات  يف 
علينا أن نعرتفأنَّ حجاملتحرك البرشي يجعل االستجابات التقليدّية 

لألزمات غري مناسبة يف بعض األحيان.

أوسكار أ. غوميز Gomez.Oscar@jica.go.jp باحٌث يف الهيئة 
اليابانية للتعاون الدويل– معهد البحوث يف طوكيو – اليابان. 

http://jica-ri.jica.go.jp/index.html

(يناير/كانون  مايل  ومع   (2012 األول  (ديسمرب/كانون  ليبيا  مع 
انتشار  لزيادة  نظراً  (أغسطس/آب 2013)،  الثاين 2013)، وتونس 
اإلتجار بالبرش عرب الحدود والجرمية العابرة للقوميات3 الناجمة عن 

األزمات التي ُتعاين منها هذه املنطقة الفرعية.

بصورة  إال  تلك  املهاجرين  تحركات  الدولية  الصكوك  تغطي  وال 
جزئية ومع أنَّ السلطات الجزائرية قادرة عىل حامية هذا التدفق 
أم  ثنائية  أكانت  (سواء  مفعلة  اتفاقيات  أي  توجد  ال  الناس  من 

متعددة األطراف) تنظم ذلك.

محمد صائب موسيت saibmusette@gmail.com مدير 
األبحاث يف مركز األبحاث االقتصادية التطبيقية للتنمية، الجزائر. 

www.cread.edu.dz

 1.  انظر الهجرة املختلطة إىل الجزائر وعربها ومنها 
(Mixed Migration Flows to, through and from Algeria) 

التي نرشها املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة، فيينا
http://esa.un.org/unmigration/ ً2.  بيانات ُمجمعة من قبل الكاتب. راجع أيضا

.migrantstocks2013.htm?msdo
3.  وزارة الدفاع الوطني - الجزائر – الرشطة القضائية

www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=undefined
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