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املغرب العربي و�إ�شكاليات الهجرة
1

الــهجـــرة فـــي العالقـــات
الأورومغاربيـــة
د� .أحمد �إدري�س

تع ّد الهجرة من �أهم املوا�ضيع التي ت�شغل من تناول
العالقات املغاربية – الأوروبية .فالهجرة تتعلق
بالإن�سان ،ومن الواجب �أن يكون الإن�سان جوهر �سيا�سات
يتم اعتمادها يف �ضفتي املتو�سط.
التعاون التي ّ
و�إذا كانت الهجرة يف بداية الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين حم ّل ت�شجيع من قبل الدول الأوروبية التي كانت
ترحب بقدوم العمالة الأجنبية تلبية حلاجات ازدهارها
االقت�صادي ،مما مكّن يف تلك الفرتة �آالف املغاربيني من
غيت
التوجه �إلى �أوروبا الغربية واال�ستقرار بها� ،رسعان ما رّ
تلك الدول �سيا�ساتها جتاه تدفقات املهاجرين عندما عرفت
اقت�صادياتها الأزمات والركود ،و�سارعت تدافع عن منا�صب
عمل مواطنيها الأ�صليني ،و�صارت تنظر للهجرة اليوم
كم�صدر قلق وتهديد ال�ستقرار جمتمعاتها .يف حني متثل
الهجرة احل ّل الأف�ضل ،والوحيد �أحيانا ،يف ظ ّل عدم التوازن
االقت�صادي بني ال�ضفتني ال�شمالية و اجلنوبية للمتو�سط،
ل�ضمان م�ستقبل �أح�سن لآالف الأ�شخا�ص الذين يتطلعون
لتح�سني ظروفهم وظروف عائالتهم يف بلدانهم الأ�صلية.

الهجرة بني �ضفتي املتو�سط  :ت�ضارب يف
ال�سيا�سات واختالف يف الأولو ّيات

و�إذا كان من الوا�ضح � ّأن �أوروبا �أقنعت جريانها يف اجلنوب
ب�أنها ال ميكنها ،رغم حاجاتها املرتفعة من العمالة،
�أن ت�ستقبل ك ّل الراغبني يف اال�ستقرار فوق �أرا�ضيها،
وهي ما فت�أت منذ عقدين من الزمن ،على الأقل ،تو�صد
�أبوابها وحت�صنها من حماوالت االخرتاق غري ال�رشعية،
ف�إنها باتت تعمل على ا�ستقطاب فئة الأ�شخا�ص ذوي
الكفاءات العلمية املتقدمة ،من �أطباء و مهند�سني ،و ذوي
املهارات التقنية العالية ،يف �إطار ما ت�سميه بع�ض الدول
الأوروبية «الهجرة املختارة» .كما اختار عدد �آخر من
الدول الأوروبية منوذج «الهجرة الدائرية» �أو التعاقبية
والتي تعني ا�ستقبال عدد حمدود من العمالة للعمل يف
القطاعات ذات الأولوية �أو يف جماالت ال يقبل عليها
مواطنوها الأ�صليون ،يف �إطار نظام ح�ص�ص يتم االتفاق
ب�ش�أنه مع دول املن�ش�أ ومبقت�ضى عقود حمددة املدة
يعودون بعد انق�ضاء مدتها �إلى بلدانهم الأ�صلية .ولكن

�سواء كانت بهذا ال�شكل �أو ذاك فهي طبعا هجرة حمدودة
العدد باملقارنة مع طلبات الهجرة املرتفعة يف �صفوف
من ال ي�ستجيبون ل�رشوط الهجرة املختارة� ،أو من يجدون
�أنف�سهم خارج احل�صة والذين مل تعد �أمامهم �إ ّال الطريقة
غري ال�رشعية ،كو�سيلة �شبه-وحيدة ل�سلك الطريق التي قد
متكنهم من دخول القلعة الأوروبية.
�أمام هذا الطيف من �أ�صناف الهجرة تتباين املواقف
وتتباعد ال�سيا�سات بني بلدان املن�ش�أ يف اجلنوب وبلدان
املق�صد يف ال�شمال حول طرق التعامل مع هذه الظاهرة.
ومن املالحظ يف هذا املجال �أن ال�سيا�سات الإقليمية
ح�رصيا� ،سيا�سات
املوجودة هي ،وب�شكل يكاد يكون
ّ
�أوروبية ،حيث ال ت�ساهم بلدان جنوب املتو�سط ال يف
مدعوة
�صياغتها وال حتى يف الإعداد لها ،بينما هي
ّ
للم�ساهمة يف و�ضعها مو�ضع التنفيذ كما تقت�ضي ذلك
اتفاقيات ال�رشاكة الأورومتو�سطية وكذلك خطط العمل
املعتمدة يف �إطار ال�سيا�سة الأوروبية للجوار.
�أحيانا تتمكن دول ال�ضفة اجلنوبية من �إبداء ر�أيها
يف �إطار يجمع الأطراف املعنية ،كما هو حال الدول
املغاربية اخلم�س يف �إطار احلوار  5+5الذي يجمع هذه
الدول بنظرياتها الأوروبية املطلّة على البحر املتو�سط يف
حو�ضه الغربي .هذا احلوار ال ي�شكل ،ومع الأ�سف ال�شديد،
�إطارا م�ؤ�س�سيا قد يف�ضي �إلى �سيا�سات م�شرتكة ،ولكنه
على الأقل ،فر�صة للت�شاور وتبادل وجهات النظر ،وفر�صة
كذلك لدفع الطرف الأوروبي لاللتزام مبا تتمخ�ض عنه
االجتماعات الوزارية امل�شرتكة حول ق�ضايا الهجرة.
ويف جميع الأحوال تبقى الوثائق الأوروبية املتعلقة
بال�سيا�سة الأوروبية للهجرة هي املرجعية الأ�سا�سية
لتناول هذه الظاهرة بالدر�س يف منطقة املتو�سط .ذلك
�أن هذه ال�سيا�سة و�إن كانت تت�صل باملدى اجلغرايف
الأوروبي� ،إال �أنها موجهة �أي�ضا خلدمة �أهداف عملية
ال�رشاكة الأورومتو�سطية وال�سيا�سة الأوروبية للجوار.
و يت�ضح من خالل هذه الوثائق ،و�أهمها اتفاق �أم�سرتدام
املعتمد يف �شهر ماي من �سنة  1999وكذلك الوثيقة
اخلتامية للمجل�س الأوروبي الذي انعقد يف «تامبريي»
يف نف�س ال�سنة ،وهي الوثائق التي و�ضعت اللبنة الأولى
ل�سيا�سة م�شرتكة يف جمال هو عادة من املجاالت الوطنية،
يتم يف �إطار التعاون مع
�أن التعامل مع الهجرة البد �أن ّ
بلدان املن�ش�أ ،واملعاملة املن�صفة ملواطني الدول غري
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الأوروبية .كما متثل الإ�سرتاتيجية املعتمدة يف تامبريي� ،سيا�سة ت�ستند
�إلى مبادئ احلرية والعدل و�إقرار احلقوق للمهاجرين ،كما تقر ب�رضورة
ال�سعي �إلى تاليف النزاعات وحتقيق التنمية امل�شرتكة مع دول اجلنوب،
كحلول قد متكن من تقلي�ص مطالب الهجرة.
�إال �أنه بداية من �سنة  2002وعلى �إثر انعقاد املجل�س الأوروبي يف �إ�شبيليا
يف �شهر جوان من العام نف�سه ،تغريت الإ�سرتاتيجية الأوروبية و �أ�صبح
كل االهتمام من�صبا على البعد الأمني ،و م�شاكل الهجرة غري ال�رشعية و
ال�شبكات الإجرامية التي ت�رشف عليها و �أ�صبح ج ّل �سيا�سة التعاون يف هذا
املجال موجه �إلى مقاومة الهجرة ال�رسية و �سبل �إعادة قبول املرحلني.

� ّإن و�ضع هذه الإ�سرتاتيجية مو�ضع التنفيذ ،يجعل الطرفني الأوروبي
واملغاربي على ح ّد ال�سواء� ،رشيكني يف خرق قواعد القانون الدويل
اخلا�ص بالهجرة و اللّجوء وعدم احرتام مبادئه ،كتلك التي تتعلق ب�ضمان
حرية كل فرد يف مغادرة � ّأي بلد مبا فيه بلده الأ�صلي و العودة �إليه� ،أو
مبنع الدول من طرد �أو ر ّد � ّأي �شخ�ص قد يكون بحاجة �إلى حماية .كما
يدفعهما �إلى �إن�شاء و�ضعيات متعار�ضة متاما مع هذا القانون ،فلقد �أقام
ي�سمى «مراكز اال�ستبقاء»
االحتاد الأوروبي فوق الأرا�ضي املغاربية ما ّ
لأعداد هامة من طالبي الهجرة القادمني خا�صة من الدول الإفريقية
جنوب ال�صحراء ،وهي مبثابة «مع�سكرات االحتجاز» ملن تتولى �سلطات
الدول الأوروبية طردهم و ترحيلهم �أو ر ّدهم �إلى ال�سواحل املغاربية بعد
اعرتا�ض املراكب التي تقلهم يف عر�ض البحر.
يف مقابل هذا التوجه ،ترتفع من فرتة �إلى �أخرى �أ�صوات متزنة و �أحيانا
مند ّدة� ،سواء يف ال�ضفة اجلنوبية للمتو�سط �أو يف �ضفته ال�شمالية للت�أكيد على
�أهمية دور الهجرة يف �إثراء جمتمعات دول اال�ستقبال وفعالية تنقل الأفراد
يف تعزيز قيم التعاي�ش وفهم ك ّل طرف للطرف الآخر وتر�سيخ القواعد املتينة
للتكامل بني الدول املغاربية والأوروبية على �أ�سا�س �إ�سرتاتيجية �شاملة
ومتكاملة ،تتناول م�س�ألة الهجرة بك ّل �أبعادها يف �إطار �رشاكة متكافئة.

الهجرة بني البعد االجتماعي والبعد الأمني
هذا �أخطر ما �أ�صبحت تواجهه ق�ضية الهجرة يف الف�ضاء املتو�سطي خالل
العقد الأخري� ،إذ ي�شكل هذا التغيري يف الإ�سرتاتيجية الأوروبية حماولة
لإبعاد الهجرة عن �إطارها االجتماعي واالقت�صادي وربطها مب�شاريع ذات
�أبعاد �أمنية �رصفة والعمل على معاجلتها يف �إطار الق�ضايا الأمنية التي
باتت الهاج�س الأكرب الذي ي�شغل دول املنطقة.
� ّإن حماوالت الت�صدي لظاهرة الهجرة غري ال�رشعية و ا�سرتاتيجيات
مكافحتها تعترب اليوم من �أعقد الإ�شكاالت التي تواجه عالقات التعاون
الأوروبية املغاربية ،و تطرح ب�ش�أنها �أ�سئلة كثرية تتعلق باملقرتبات
املعتمدة لتناول هذه امل�س�ألة ومدى ا�ستعداد احلكومات ال�سيما يف الدول
الأوروبية العتماد �آليات تنظيمية ال�ستيعاب تدفقات املهاجرين بال�شكل
الذي يكفل لهم كرامتهم وي�ضمن حقوقهم كب�رش.
فعمليات االعرتا�ض البحري التي تقوم بتن�سيقها الوكالة الأوروبية ملراقبة
احلدود «فرونتاك�س» بني ال�شواطئ الإفريقية و جزر الكناري ويف م�ضيق
�صقلية ،و التي �ساهمت بتقلي�ص عدد الوافدين غري ال�رشعيني ،ال متكن البتة
من �ضمان �أدنى احلقوق الأ�سا�سية وخا�صة فيما يتعلق بطالبي اللجوء.
من جهة ثانية و رغم النجاح الن�سبي لوكالة «فرونتاك�س» ف�إن �أوروبا
تعرتف ب�أنها غري قادرة على مراقبة حدودها على الوجه الأف�ضل بدون
تعاون دول ال�ضفة اجلنوبية .لذلك و مبقت�ضى اتفاقيات ثنائية مع دول
اجلوار املغاربي �ألقى االحتاد الأوروبي بجزء من مهمة املراقبة على
عاتق هذه الدول التي تعترب يف نف�س الوقت دول من�ش�أ ودول عبور .وي�صف
االحتاد الأوروبي ذلك «البعد اخلارجي ل�سيا�سة الهجرة و الّلجوء» .تلك
ال�سيا�سة التي كر�ستها املعاهدة الأوروبية للّلجوء و الهجرة و التي �أبرمت
�سنة  .2008هذه املعاهدة كر�ست ما ي�سميه البع�ض «املناولة اخلارجية»،
�أي تكليف �أطراف غري �أوروبية -ي�أتي منها �أو مير عربها املهاجرون
يف طريقهم �إلى االحتاد الأوروبي ،و احلالة هنا ،دول املغرب العربي-
حرا�س احلدود الأوروبية حتت غطاء ال�رشاكة ال�شاملة و مقابل
بلعب دور ّ
تعوي�ضات مالية �أحيانا ،و �سيا�سية �أحيانا �أخرى.
النجاح لآليته املتعلقة بالهجرة و اللّجوء،
و من �أجل توفري كامل �أ�سباب ّ
ال�سيما يف جانبها املخ�ص�ص للت�صدي للهجرة غري ال�رشعية ،قام
االحتاد الأوروبي ب�إبرام اتفاقات مع بع�ض دول اجلوار املغاربي ،تعرف
بـ»اتفاقات القبول بالعودة» متكن � ّأي دولة ع�ضو باالحتاد من طرد � ّأي
�أجنبي متواجد بطريقة غري �رشعية فوق ترابها و ترحيله �إلى بلده الأ�صلي
�أو �آخر بلد عبرَ َ ُه وانطلق منه نحو الأرا�ضي الأوروبية .و حتى يكون ذلك
ممكنا ،تلزم نف�س تلك االتفاقات الدول املغاربية املوقعة عليها باالعرتاف
باملرور غري ال�رشعي له�ؤالء الأ�شخا�ص �سواء كانوا من مواطنيها �أو من
املت�سللني من دول جنوب ال�صحراء.
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الهجرة الإفريقية وت�أثرياتها على الدول
املغاربية
د .احممد مالكي

حتول بالد
متيل جمموع ٌة من الأدبيات ذات ال�صلة بظاهرة الهجرة �أن ُّ
املغرب �إلى ف�ضاء مف�ضل للهجرة الإفريقية لي�س حدث ًا طارئ ًا �أو م�ستجداً،
بل تعود �أ�صوله �إلى تاريخ قدمي ن�سبي ًا  ،حني كان العديد من مواطني دول
مايل ،والت�شاد ،والنيجر ،يقدمون �إلى ليبيا ،وجنوب اجلزائر للبحث عن
�شغل مو�سمي � ،أو �أعمال �شبه قارة ،بيد �أن الالفت يف الظاهرة هو حجمها
الكمي املت�صاعد  ،والت�أثريات الناجمة عنها يف بالد اال�ستقبال .فمن جهة
احلجم املتزايد لفئات املهاجرين الأفارقة ،ت�شدد الأبحاث العلمية ذات
ال�صلة على جملة من العوامل امل�سئولة عن التدفقات الب�رشية نحو بالد
املغرب� ،إما من �أجل العمل واال�ستقرار� ،أو بغر�ض االنتقال الحق ًا �إلى
�أوروبا ،لعل �أهمها تفاقم الأو�ضاع االجتماعية يف عموم الدول الإفريقية
املعنية بالهجرة ،وتزايد النزاعات العِرقية والقبلية � ،إ�ضافة �إلى تنامي
�شبكات التهريب الب�رشي ،والتغريات الطارئة يف العقدين الأخريين على
�سيا�سات الهجرة يف كل من �أوروبا واملنطقة املغاربية.واحلقيقة �أن
تاريخ كثافة الهجرة الإفريقية نحو بالد املغرب ـ �سواء من �أجل اال�ستقرار،
�أو ب�أفق العبور نحو �أوروبا ـ و�إن بد�أت مع العام  ،1990ف�إن تزايد حجمها
يرجع �إلى �سنتي  1997و ،1998نتيجة الأحداث ال�سيا�سية الدقيقة
احلا�صلة يف كل من «جمهورية الكونغو الدميقراطية» ،ومنطقة البحريات
الكربى ،و�سريا ليون ،ونيجرييا ،وليربيا ،و�ساحل العاج.

�أوال :حجم ت�أثريات الهجرة الإفريقية على بالد املغرب
لي�س ثمة �شك �أن لظاهرة الهجرة ت�أثريات كبرية وعميقة على الدول امل�ص ِّدرة
والأقطار امل�ستقبِلة على حد �سواء ،وهي يف كل الأحوال ت�أثريات متعددة
ومتنوعة .و�إذا كانت الهجرة من البالد املغاربية[ املغرب ـ اجلزائر ـ تون�س
حتديداً] نحو �أوروبا ،حظيت ب�أبحاث علمية ودرا�سات ميدانية على امتداد
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العقود الثالثة الأخرية ،والأهم تنوعت ال�سيا�سات العمومية ،وتعددت
االتفاقيات الهادفة �إلى تنظيمها ،ف�إن الهجرة القادمة من �إفريقيا جنوب
ال�صحراء مل جتد االهتمام نف�سه ،لقيا�س حجم الت�أثريات الناجمة عن
تزايدها املت�صاعد على الدول املغاربية .بيد �أن هذه املالحظة ال متنع من
الإ�شارة �إلى جملة من االنعكا�سات املرتتبة عن موجات الهجرة القادمة
من عدد كبري من الدول الإفريقية ،لعل �أهمها :
 1ـ من �أولى الت�أثريات اجلديرة بالإ�شارة تلك اخلا�صة بالأو�ضاع القانونية
واالجتماعية للفئات النازحة �إلى البالد املغاربية � ،سواء ب�أفق العبور �إلى
ال�ضفة ال�شمالية للمتو�سط� ،أو التي ا�ستقرت بها الأحوال يف الدول املغاربية.
فبح�سب الإح�صاءات املحدودة وال�شحيحة اخلا�صة مبوجات الهجرة
الإفريقية ،هناك �آالف النازحني الذين وجدوا �أنف�سهم بدون و�ضع قانوين
ي�سمح لهم بتدبري �أمورهم اليومية ،على �صعيد ال�شغل ،وال�صحة ،والتنقل،
واال�ستقرار االجتماعي ب�شكل عام .ففي العديد من تقارير «املفو�ضية
مت الت�شديد على الأو�ضاع املُزرية لهذه الفئات ،
العليا ل�ش�ؤون الالجئني» َّ
حيث تفتقد �إلى ال�رشوط الدنيا للعي�ش واالندماج االجتماعي .فمن جهة،
يظل العديد منهم يف و�ضع غري قانوين ،ب�سبب الدخول غري ال�رشعي �إلى
الأرا�ضي املغاربية ،وقليل منهم يتمكن من احل�صول على و�ضع الجئ ،
وفق ما تن�ص عليها االتفاقيات الدولية ذات ال�ش�أن .ومن جهة ثانية ،ال
تقدم البلدان املغاربية ،العتبارات عديدة غري وا�ضحة يف جممل الأحوال،
بيانات ومعطيات حمددة ودقيقة عن حجم املهاجرين القادمني ب�شكل
غري قانوين �إلى �أرا�ضيها ،وحتى الذين ا�ستطاعوا احل�صول على و�ضع
الجئ ي�شكون من الفجوة احلا�صلة بني القانون والواقع يف اال�ستفادة
من احلقوق التي ترتتب عن و�ضعهم كالجئني ،علم ًا �أن العديد من الدول
املغاربية و َّقع على االتفاقيات الدولية اخلا�صة بالالجئني[ معاهدة
جنيف لعام  .]1951ففي هذا ال�سياق ،و�إ�ضافة �إلى الت�أثريات الناجمة عن
الهجرة الإفريقية غري ال�رشعية على املجتمعات املغاربية ،هناك ت�أثريات
ذات �صلة ب�صورة حقوق الإن�سان يف املنطقة املغاربية ،ففي كثري من
تقاريرها ك�شفت « املفو�ضية العليا لالجئني « عن « اخلروق» الناجمة
عن التعامل مع التدفقات الب�رشية الوافدة من �إفريقيا جنوب ال�صحراء،
م�شددة على �رضورة و �أهمية احرتام البالد املغاربية لالتفاقيات الدولية
ذات ال�صلة ،ال�سيما تلك التي �سبق التوقيع عليها ر�سمياً.لذلك ،ما انفكت
�صورة النظم املغاربية ترتاجع يف جمال احرتام حقوق الإن�سان  ،نتيجة
�سيا�ساتها جتاه واقع الهجرة الإفريقية بكل �أ�شكالها ،بل ذهبت مقاطع من
هذه التقارير �إلى الوقوف عند التعامل غري ال�سليم مع الأفارقة على �صعيد
املمار�سة اليومية ،املو�سومة باال�ستغالل ،وممار�سة الق�سوة والعنف،
وتزايد نزعة الكراهية.
 2ـ يتعلق الت�أثري الثاين بالأبعاد الأمنية وال�سيا�سية التي من املمكن �أن
تكون للهجرة الإفريقية على الدول واملجتمعات املغاربية .ف�إذا كان
من غري امل�ؤكد �أن هناك م�ضاعفات �أمنية فعلية للهجرة الإفريقية نحو
بالد املغرب ،من قبيل التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية� ،أو الإخالل بالأمن
امل�س بالأمن املغاربي ب�شكل
واال�ستقرار� ،أو القيام ب�أعمال من �ش�أنها ّ
عام ،ف�إن ثمة تخوفات من �أن ت�ساهم تدفقات الهجرة غري ال�رشعية يف
ت�أ ّزم الأو�ضاع داخل بلدان املغرب ،ويف عالقاتها بدول اجلوار يف �أوربا
ال�شمالية .ال�سيما حني ننظر �إلى عدم فعالية جممل الإجراءات احلمائية
واالحرتازية املعتمدة من قبل احلكومات املغاربية ملواجهة واق الهجرة
الإفريقية يف اجتاه ال�شمال الإفريقي و�أوروبا� ،سواء تعلق الأمر بتمتني بنية
املراقبة على احلدود الربية والنقط املحورية لعبور ا ُ
مل َه ّجرين ،من قبيل
التن�سيق الأمني بني الدول املغاربية املعنية ،وتكثيف عمليات التم�شيط،

�أو يف ما يخ�ص �إعادة املهاجرين �إلى �أوطانهم ،مع ما ي�ستلزم ذلك من
نفقات� ،أو يف ما يتعلق بت�سوية �أو�ضاع املهاجرين من الناحية القانونية،
و�إن ب�شكل ن�سبي وحمدود .ثم �إن الت�أثري الأمني وال�سيا�سي حلركات
الهجرة من �إفريقيا نحو املغرب العربي ،ال تهم دول هذا الأخري فح�سب ،بل
مت�س �أوروبا بدرجة �أ�سا�سية ،على اعتبار �أن الن�سبة العالية من الأفارقة
املرتادين للهجرة ت�شكل �أوروبا مق�ص َدهم الرئي�س ،يف حني ُيعد وجو ُدهم
يف البلدان املغاربية ا�ضطراري ًا وم�ؤقتاً ،با�ستثناء فئة قليلة وحمدودة
منهم  ،ي�صعب قيا�سها كمي ًا يف غياب �إح�صائيات دقيقة ووا�ضحة يف
املو�ضوع .و ُتبدي �أوروبا من هذه الزاوية بالذات جمموعة من التخوفات
على �أمنها اجلماعي ،من قبيل « الإخالل بالتوازن ال�سكاين والدميغرايف»
داخل جمتمعاتها ،ال�سيما �إذا ا�ستح�رضنا الإ�شكالية الدميغرافية  ،وواقع
الهرم ال�سكاين يف بلدانها ،وقد �أ�ضافت التطورات الأمنية العميقة واخلطرية
التي �شهدها العامل بعد احلادي ع�رش من �شتنرب  ، 2001اعتبارات جديدة
يف مفهوم الأمن ،يف �صدارتها الإرهاب ،واملخدرات ،وتو�سع �شبكات
التهريب والهجرة غري ال�رشعية .عالوة على ذلك ،ت�ؤثر الهجرة غري ال�رشعية
القادمة من �إفريقيا عرب بالد املغرب على الأمن االقت�صادي نف�سه ،حيث
من �ش�أنها الإخالل بالتوازن يف جمال ال�شغل [اليد العاملة] ،والعالقة بني
م�ؤ�س�سات الت�شغيل والعمال عموماً.

ثانيا  :ما العمل للحد من ت�أثريات الهجرة الإفريقية نحو
بالد املغرب؟
ننطلق يف هذه الورقة من �أن التغلب على الهجرة الإفريقية املت�صاعدة
ثم �إلى �أوروبا لي�س عم ًال مغاربي ًا منفرداً  ،بقدر
نحو بالد املغرب ،ومن َّ
ما هو م�رشوع متكامل م�شرتك بني دول العبور[ املغرب العربي] وبلدان
املق�صد[ �أوروبا] .لذلك ،يقت�ضي الأمر �صياغة ا�سرتاتيجيه �أورومغاربية
َ
مفكِّر فيها ب�شكل جماعي ،وم�ؤ�س�سة على وحدة امل�شكل [ ظاهرة الهجرة
غري ال�رشعية] ،وال�رشاكة يف احللول.
 1ـ ي�شكل الف�ضاء الأورومتو�سطي جما ًال مميزاً ملقاربة ظاهرة الهجرة
ب�شكل� ،شمويل ،متكامل ومندمج� .صحيح �أن موجات الهجرة القادمة من
�إفريقيا جنوب ال�صحراء تعبرُ �أو ًال وقبل كل �شيء البالد املغربية ،و�أن هذه
الأخرية هي اخلط الأول يف اال�ستقبال واملواجهة ،و�صحيح �أي�ضا �أن البالد
املغاربية ،هي نف�سها ،جمال تهجري للب�رش ب�شكل قانوين وغري قانوين ،غري
�أن ذلك كله ال ي�سمح بح�رص امل�س�ؤولية يف الدول املغاربية ،بل ي�ستلزم
من �أوروبا حتمل ق�سط �أ�سا�سي منها ،ما يعني �أن الف�ضاء الأورومتو�سطي،
العتبارات تاريخية وثقافية ومو�ضوعية ،هو املجال الطبيعي للتحاور،
والتفاو�ض ،والعمل �سوي ًا لرت�شيد تفاقم الهجرة ب�شكل عام ،والهجرة
الإفريقية حتديداً ،ب�أفق التو�صل �إلى �آليات وحلول واقعية للح ِّد منها و
رمبا �إيقافها نهائيا ،الأمر الذي يبدو لنا م�ستبعداً يف الزمن املنظور.
فالالفت لالنتباه �أن ثمة مفارقة يف التعامل الأوروبي مع ملف الهجرة
القادمة من جنوب املتو�سط عموماً ،وميكن مالم�س ُة هذه املفارقة يف
الطلبات املتناق�ضة التي يوجهها الإحتاد الأوروبي �إلى الدول املغاربية
يف مو�ضوع الهجرة  ،التي تخ�ص بلدانهم ،وتعني دول �إفريقيا جنوب
ال�صحراء على حد �سواء .فمن جهة ،ما انفكت الدول الأوروبية متار�س
�ضغوطات على البالد املغاربية ُبغية الإقدام على خطوات حقيقية
لل َّدمقرطة واحرتام حقوق الإن�سان ،ويف الوقت ذاته ،مل ترتدد يف ت�شجيع
النظم املغاربية على امل�ساهمة الن�شِ طة يف تدبري تدفقات الهجرة  ،عرب
متتني �آليات و�أدوات الرقابة الأمنية يف احلدود وكل النقط واملعابر
املمكنة واملحتملة حلركات الهجرة بكل �أ�شكالها ،.ولو و�صل بها الأمر �إلى
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جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
اعتماد القمع  ،والعنف ،وقد لوحظ هذا االجتاه يف ال�سيا�سات الأوروبية
حتديداً ما بعد �أحداث احلادي ع�رش من �شتنرب  2001و 16مايو .2006
لذلك ،يبدو �أن املزاوجة بني تقوية �أجهزة الرقابة على الهجرة  ،والإبقاء
على قناة منتظمة لتدفقاتها ،لي�ست ح ًّال فعا ًال لإ�شكالية الهجرة النازحة
من جنوب املتو�سط �إلى غربه و�شماله.والأكرث من ذلك ،تبدو �سيا�سة رف�ض
الهجرة  ،وال�سعي �إلى الق�ضاء عليها ب�شكل مطلق ،تفكرياً غري �سليم  ،وغري
ا�سرتاتيجي ،لأن الق�ضاء على الظاهرة غري ممكن يف الزمنني القريب
واملتو�سط .فالأجدى �إعادة التفكري يف ق�ضية الهجرة ب�شكل مغاير ،وعلى
�أ�س�س خمتلفة  ،عنوانها تقا�سم الكُلفة وامل�س�ؤولية ،ما يعني العمل اجلماعي
على �صياغة �أطر مرجعية جديدة ملقاربة ملف الهجرة وت�أثرياتها املنظورة
وغري املنظورة على الف�ضاء الأورومغاربي.ونعتقد ،يف هذا ال�سياق� ،أن
مقومات الإطار املرجعي اجلديد  ،القادر على �صياغة تفكري فعال مللف
الهجرة ،هي الأمن  ،مبعناه الوا�سع ،والعدالة ،واحلرية.
 2ـ �إلى جانب اقت�سام امل�س�ؤولية يف الكلفة والفائدة بني �أوروبا والدول
املغاربية ،كو�سيلة ملقاربة �إ�شكالية الهجرة النازحة من �إفريقيا ب�شكل
مغاير ،نعتقد �أن ثمة م�س�ؤولية جهوية و�إقليمية لبالد املغرب دو ًال
وجمتمعات ،وهي من زاوية الت�أثري والفعالية ال تق ٌُّل �أهمية عن امل�س�ؤولية
امل�شرتكة مع �أوروبا .لذلك ،يقت�ضي تعزي ُز الدور املغاربي يف �صياغة
ال�سيا�سات الأوروبية ُحيال ملف الهجرة وجو َد ح ِّد �أدنى من التعاون ،
والتكامل ،بني البالد املغاربية ،وهو ما يبدو ،مع الأ�سف ،غري متوفر يف
الوقت الراهن ،العتبارات ،ال ي�سمح حيز الورقة بالإ�سهاب يف تف�صيلها.
فما يالحظ واقعي ًا اعتماد البلدان املغاربية �سيا�سات انفرادية� ،أو يف
�أق�صى احلاالت ،ثنائية مع �أوروبا يف معاجلة الهجرة الإفريقية العابرة
لأرا�ضيها ،واملتوجهة من بلدانها نحو �شمال وغرب املتو�سط .لذلك ،لن
تكت�سب الدول املغاربية القدرة التفاو�ضية املطلوبة يف عالقتها ب�أوروبا،
�إذا ا�ستمرت منق�سمة على نف�سها ،كما لن تقتنع �أوروبا ب�أهمية املنطقة
املغاربية ،و�إ�سرتاتيجية دورها يف الق�ضايا الأ�سا�سية لأمنها ال�شامل
االقت�صادي ،وال�سيا�سي ،واالجتماعي ،ما مل ُيرك املغرب العربي �أهمي َة
تكامله واندماجه ..فاملغرب العربي يف حاجة ما�سة �إلى وعي اخلطورة
التي تلُف وجوده احلايل ككيانات منق�سمة ،ومتباعدة ،بل ومتحاربة يف
�صمت ،وبدون �إعالن ر�سمي ..لذلك ،هناك �رضورة ق�صوى ال�ستعادة وعيه،
و�إ�رصاره ،و�إرادته يف العمل امل�شرتك كمنطقة لها �إمكانيات ،وطاقات،
وقدرات على الفعل يف �سيا�سات اجلوار ،ومن �ضمنها ال�سيا�سة الأوروبية،
لي�س يف ق�ضية الهجرة على �أهميتها الفائقة  ،وت�أثرياتها العميقة ،بل
يف جممل الق�ضايا ..واحلال �أن الهجرة ال ت�شكل �سوى ملف من ملفاتها
املعقدة واملت�شابكة.
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فيما ي�ستمر و�صول جحافل من املهاجرين الأفارقة .فما هي حمددات
ال�سيا�سات املغاربية يف هذا املجال ،وفيما تتمثل هذه ال�سيا�سات؟

ت�أخر يف معاجلة الظاهرة ..وغلبة البعد الأوروبي على
البعد الإفريقي
ت�أخرت الدول املغاربية بع�ض ال�شيء يف معاجلة ظاهرة الهجرة ال�رسية
وذلك لأ�سباب عدة� .أولها �أنها كانت – وال زالت – م�صدرا للمهاجرين باجتاه
�أوروبا وبالتايل ت�ستخدم هذه امل�س�ألة كورقة �ضغط على الأوروبيني مقابل
غ�ضهم النظر عن حقوق الإن�سان والدميقراطية .ثانيها �أنها كانت تعترب
الهجرة هما �أوروبيا .ثالثها �أنها تتجنب ب�أن تو�صف بدركي �أوروبا .بيد
�أن الو�ضع تغري ،فال�ضغط الأوروبي املتزايد والتدفق امل�ستمر للمهاجرين
الأفارقة حتما عليها التحرك� .إال �أن اخللل البنيوي يف العالقة الأورو-
مغاربية حدد عمليا اخليارات اجليو�سيا�سية للدول املغاربية.
يبدو �أن حماربة الهجرة ال�رسية تعرب عن مناولة �أمنية تقوم بها الدول
املغاربية ل�صالح �أوروبا (دوال واحتادا) �أكرث مما تعرب عن تقاطع للم�صالح
الأوروبية-املغاربية (مع الت�أكيد على �أن امل�صالح املغاربية متعددة) لأن
العملية تخدم يف نهاية املطاف امل�صالح الأوروبية �أ�سا�سا ،خا�صة و�أنها
ت�شري �إلى ت�صدير للنموذج الأوروبي ب�شكل يكاد يجعل الرت�سانة الت�رشيعية
املغاربية ملحقا لرت�سانة االحتاد الأوروبي .بالطبع ي�سعى �سن القوانني
ملوائمة الت�رشيعات الوطنية مع تطورات الهجرة ،بيد �أن هذه املوائمة
ت�سري باجتاه مطابقتها والقوانني الأوروبية.
ومن ثم وقعت الدول املغاربية يف م�أزقني� .أولهما �أنها متار�س اليوم ما
كانت تعيبه بالأم�س القريب على الأوروبيني .اعتادت اخلطابات الر�سمية
املغاربية على حتميل الطرف الأوروبي الهجرة بدعوى �أنه ال ي�ساهم
بالقدر الكايف يف تنمية جريانه ،وباتهامه مبعاجلة م�شكلة اقت�صادية
ب�أدوات �سيا�سية�-أمنية ...لكنها ت�سري اليوم على خطاه وتتبنى نف�س
املقاربة الأمنية ب�سنها قوانني مت�شددة وبتعزيزها �صالحيات وقدرات
(عدة وعتادا) خمتلف الأجهزة الأمنية (درك� ،رشطة ،حرا�س ال�شواطئ.)..
ثانيهما �أنها ت�ضع عالقاتها مع جريانها الأفارقة على املحك� ،إذ كيف
ميكن بناء عالقات تعاونية جدية مع الدول الإفريقية يف الوقت الذي
ي�ستهدف فيه املهاجرين الأفارقة ويجرمون يف الدول املغاربية؟ ويعد
موقف ليبيا الأكرث حرجا ،فليبيا التي اعتربت نف�سها قبلة الأفارقة  -مما
�شجع الهجرة الإفريقية – اتخذت �إجراءات مت�شددة ملحاربة الهجرة ب�شكل
يتناق�ض وخطابها الأفريقي.
هكذا ف�صلت البلدان املغاربية يف بع�ض اخليارات حا�سمة الأمر ل�صالح البعد
الأوروبي على ح�ساب عمقها الإفريقي ،بيد �أن املنطق يفر�ض مزاوجة بني
اخليارين خدمة للم�صالح املغاربية �أ�سا�ساً ...وعليه ف�إن الدول املغاربية مل
تعد دركيا ي�سهر على حماية حدود �أوروبا من «التهديد الب�رشي» فقط ،بل
�أ�صبحت �أي�ضا تعمل بنف�سها على فك الرتابط مع عمقها الإفريقي!

ال�سيا�سات املغاربية ملحاربة الهجرة
ال�رسية  :جترمي و�أمننة
د .عبد النور بن عنرت

حماور التحرك :تعزيز مراقبة احلدود ،البعد امل�ؤ�س�ساتي
والبعد القانوين (�سن قوانني مت�شددة)

يعرف املغرب العربي حتوال بنيويا يف دينامية الهجرة ،فبعد �أن كان
م�صدرا للمهاجرين ال�رشعيني وغري ال�رشعيني �أ�صبح �أي�ضا م�ستقبال ومعربا،
لت�صبح �إ�شكالية الهجرة ثالثية الأبعاد .فهو ي�ستمر يف ت�صدير مهاجريه
وكذلك املهاجرين الأفارقة الذين يعرب بع�ضهم املتو�سط فيما ي�ستقر
البع�ض الآخر يف الدول املغاربية التي وجدت نف�سها بني �سندان �أوروبا
ومطرقة الهجرة الإفريقية� :أوروبا ت�ضغط عليها لت�صبح قاعدة �أمامية لها

تبنت الدول املغاربية مقاربة �أمنية – على الطريقة الأوروبية  -يف
معاجلة الهجرة ال�رسية مركزة على ثالث حماور �أ�سا�سية .وتلقى هذه
املقاربة دعما �أوروبيا (تكوين ،متويل .)....بينما يبقى املحور الأبرز� ،أي
االجتماعي-االقت�صادي ،فيما يتعلق بالهجرة املغا ِدرة مهم�شا ب�سبب
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لأنها �صارت ور�شة �ضخمة منذ رفع العقوبات الدولية ،لكنها يف نف�س
الوقت �أ�صبحت �أكرث ت�شددا قي جمال الهجرة.
من جهتها �سنت تون�س قانون ًا يف  2003يجرم الهجرة ال�رسية وي�سلط
عقوبات على املهاجرين ال�رسيني ،ع�صابات التهريب ،من ي�سهل �أو ي�ساهم
يف عبور املهاجرين �أو يف �إيوائهم وحتى على من يتخلف يف الإبالغ
عن وجود عمليات تهريب له�ؤالء .وحدد العقوبات التي تطال الأ�شخا�ص
ال�رسية بال�سجن ملدة ترتاوح ما بني ثالثة
املنخرطني يف جرمية الهجرة ّ
�أ�شهر وع�رشين عاما ،وبغرامات مالية ت�صل �إلى مائة �ألف دينار تون�سي.
ول�رضب البنية التحتية التي تعتمد عليها ع�صابات تهريب املهاجرين،
تبنت تون�س قانونا يف جانفي  2004عدلت فيه �إجراءات امتالك مراكب
و�سفن ال�صيد وكذلك �سفن الركاب .ت�سمح مثل هذه الإجراءات بالتحكم
يف املالحة البحرية يف املرافئ التون�سية وبتجنب وجود ور�شات �رسية
ل�صناعة املراكب اخلفيفة التي ت�ستخدمها ع�صابات التهريب الب�رشي .كما
�شددت يف نف�س ال�سياق الإجراءات اخلا�صة بوثائق ال�سفر ودخول و�إقامة
الأجانب على ترابها.
�أما اجلزائر ف�سنت قوانني مت�شددة و�أكرث و�ضوحا من حيث تخ�صي�صها
ن�صو�صا للمهاجر الوافد واملهاجر املغادِر .ويجرم القانون اجلزائري
حول دخول و�إقامة الأجانب (مار�س  )2008املهاجر ال�رسي و�أفراد
�شبكات العبور م�سلطا عقوبات ترتاوح بني �سنتني وخم�س �سنوات �سجنا،
وتكون هذه العقوبة �أ�شد يف حال حمل ال�سالح .ورخ�ص القانون �إن�شاء
مراكز لإيواء املهاجرين ال�رسيني .بهذا القانون جترم اجلزائر املهاجر
الوافد� ،أي الذي يدخل ترابها بطريقة غري �رشعية .وبتعديلها لقانونها
اجلنائي يف فرباير  2009جترم �أي�ضا املهاجر املغادر �أي الذي يغادر
اجلزائر بطريقة غري �رشعية .وين�ص القانون املعدل على عقوبة بال�سجن
متتد بني �شهرين �إلى �ستة �أ�شهر «لكل جزائري �أو �أجنبي مقيم يغادر الرتاب
الوطني بطريقة غري �رشعية» وعلى عقوبة يف حق املتورطني يف عمليات
تهريب املهاجرين ت�صل �إلى خم�س �سنوات �سجنا وحتى ع�رش �سنوات يف
حال وجود ق�رص �ضمن املهاجرين املهربني.
�أما موريتانيا فتتجه هي الأخرى نحو جترمي الهجرة .رغم �أن القانون
املوريتاين ال يعترب الهجرة ولو بطريقة غري �رشعية جرمية �أو جنحة،
ف�إن الأجهزة الأمنية تقبل على توقيف واعتقال املهاجرين .ونظراً لهذا
الفراغ القانوين وا�ستجابة لل�ضغوطات الأوروبية تعمل موريتانيا على
تبني قانون يف هذا املجال .يتوقع �أن ي�سري م�رشوع قانون رقم 09/003
اخلا�ص بدخول و�إقامة الأجانب وباحلق يف اللجوء �إيل موريتانيا على
اخلطى املت�شددة لقوانني الدول املغاربية الأخرى .وكانت احلكومة قد
�أ�صدرت مر�سوما ( )74-092يف �أفربل  2008حددت فيه �رشوط ا�ستخدام
العمالة الأجنبية و�أن�ش�أت مبوجبه رخ�صة العمل للعمال الأجانب .حماولة
منها لتنظيم �إقامة الأجانب وعملهم يف البلد وكذلك لإن�شاء منظومة
�إح�صائية وطنية ،طلبت ال�سلطات املوريتانية من املواطنني الأجانب
احل�صول على بطاقات قن�صلية وت�صاريح �إقامة .ويدل ا�ستحداث م�صلحة
متخ�ص�صة يف وزارة الداخلية على �أن الهجرة غري ال�رشعية �أ�صبحت من
الأولويات الأمنية املوريتانية.

طغيان املعاجلة الأمنية .يخ�ص املحور الأول تعزيز �إجراءات مراقبة
احلدود؛ تنظيم دوريات برية ،بحرية (حملية وم�شرتكة كما هو ال�ش�أن
بني املغرب و�إ�سبانيا وبني ليبيا و�إيطاليا) وجوية؛ القيام بعمليات
مت�شيط برية؛ االهتمام بالعمل اال�ستخباراتي ملحاربة تهريب املهاجرين
ال�رسيني قبل دخولهم الرتاب الوطني لت�سهيل ترحليهم �إلى البلد الذي
ت�سللوا منه؛ تدعيم �أجهزة الأمن باملعدات احلديثة؛ تنظيم دورات تدريبية
متخ�ص�صة وطنية ودولية (مع الأطراف الأوروبية) لرجال الأمن؛
فتح مراكز لإيواء املهاجرين ال�رسيني؛ �إقامة نظام لتبادل املعلومات
بخ�صو�ص الهجرة ال�رسية ...واملالحظ هنا �أن الدول املغاربية التي
ت�سخر الكثري من املال
تتذرع ب�شح املوارد املالية خللق فر�ص العملِّ ،
لتعزيز الأجهزة الأمنية ،معاجلة نتائج �أزمة اجتماعية-اقت�صادية بدل
العمل على اجتثاث جذورها...
بينما يتعلق املحور الثاين بال�شق امل�ؤ�س�ساتي با�ستحداث هيئات
متخ�ص�صة يف الهجرة ال�رسية .ومبا �أن وزارات الداخلية متار�س �سلطة
و�صالحيات وا�سعة جتعل منها الهيئة امل�سئولة بامتياز عن الهجرة
ال�رسية ،رغم �أن الدرك (التابع لوزارة الدفاع) ،حرا�س ال�شواطئ والقوات
البحرية ت�ساهم يف هذه املهمة ،ف�إن ال�شق امل�ؤ�س�ساتي انح�رص فيها .ففي
املغرب مثال مت �إن�شاء مديرية الهجرة ومراقبة احلدود على م�ستوى وزارة
الداخلية ،تتولى حتليل املعلومات بخ�صو�ص الهجرة و�شبكات التهريب،
التكفل بن�رش الوحدات العملياتية ،مراقبة نقاط احلدود التي يت�سلل منها
املهاجرون ...موريتانيا من جهتها ا�ستحدثت م�صلحة متخ�ص�صة يف
وزارة الداخلية تتولى نف�س املهام تقريبا.
�أما املحور الثالث فيخ�ص تبني تر�سانة من القوانني املت�شددة متيزت كلها
بتجرمي الهجرة غري ال�رشعية .ويعني التجرمي والأمننة ()sécurisation
– كما هو احلال يف �أوروبا – �إيجاد عالقة بني املهاجر (ال�رسي وحتى
غري ال�رسي) وجملة من التحديات �أو التهديدات الأمنية (�إرهاب ،تهريب
املخدرات ،جرمية منظمة )...وجعل الهجرة م�س�ألة �أمنية .وللتذكري ف�إن
هذه املقاربة مت�س �أي�ضا بحريات مواطنيها الذين �أ�صبحوا مبوجب هذه
القوانني معر�ضني للعقوبات.
وكان املغرب �سباقا يف هذا الإطار حيث �سن قانونا ( )02.03يف فربابر
 2003خا�صا مبحاربة الهجرة ال�رسية �شدد من �إجراءات دخول و�إقامة
الأجانب على الرتاب املغربي .عدل هذا القانون اخلا�ص بالإقامة والهجرة
(الوافدة واملغادرة) ،والذي دخل حيز التنفيذ يف نوفمرب  ،2003القوانني
ال�سابقة كما ا�ستحدث عقوبات جديدة ب�ش�أن الهجرة ال�رسية حيث جرم
تهريب املهاجرين غري ال�رشعيني و�سلط عقوبة على املهربني متتد من
ع�رش �سنوات �سجنا �إلى ال�سجن امل�ؤبد.
�أما لبيبا فتبنت جملة من الت�رشيعات كان �أخرها قانون رقم 19/2010
ال�صادر يف جانفي  2010والذي يجرم الهجرة ال�رسية م�سلطا عقوبات
على املهاجرين ال�رسيني� ،أفراد �شبكات ت�سهيل وتنظيم عبور املهاجرين
وكل من ي�ساعدهم ،ي�أويهم ،ي�شغلهم وحتى من ال يبلغ عنهم .وين�ص
هذا القانون على معاقبة «الأجنبي املهاجر غري ال�رشعي بعقوبة احلب�س
بال�شغل �أو بغرامة ال تزيد عن �ألف دينار» وعلى �إبعاده من الأرا�ضي
الليبية «مبجرد تنفيذه للعقوبة املحكوم بها» .وبهذا ت�سري على خطى
املغرب كونها تتبنى هي الأخرى املقاربة الأمنية الأوروبية يف معاجلة
الهجرة غري ال�رشعية ،حيث جاء هذا الت�رشيع املت�شدد ليتوافق واالتفاقات
التي وقعت عليها ليبيا مع �إيطاليا واالحتاد الأوروبي .للتذكري �أن ليبيا
قررت �إجبار العمال الأجانب الذين ال يحملون ت�أ�شريات �صحيحة على
مغادرة ترابها .وتعي�ش ليبيا مفارقة؛ فهي بحاجة �إلى عمالة متزايدة

تن�سيق غائب واتهامات مغاربية متبادلة
رغم تقارب بل وتطابق ال�سيا�سات الوطنية ال توجد �سيا�سة مغاربية من�سقة
يف جمال حماربة الهجرة غري ال�رشعية وهذا ما يكلف الدول املغاربية
الكثري من املال واجلهد مقابل نتائج هزيلة ...بل �أ�صحبت الق�ضية مثارا
للخالفات بتبادل الدول املغاربية االتهامات بعدم حماربة الهجرة
5

جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
ثاني ًا  :البعد االقت�صادي

ال�رسية الإفريقية بجدية وبت�ساحمها معها واتهام الواحدة منها الأخرى
بت�سويق املهاجرين ال�رسيني الذين يدخلون ترابها نحو تراب جريانها .فقد
اتهم املغرب اجلزائر بالت�سامح مع املهاجرين الإفريقيني لعبور �أرا�ضيها
باجتاه جريانها .وهذا ما ترف�ضه اجلزائر التي ردت مبقاطعة قمة الرباط
الأورو�-أفريقية حول الهجرة .وال نقول �شططا �إن اعتربنا مو�ضوع الهجرة
م�س�ألة خالفية �إ�ضافية يف �سجل اخلالفات البينية املغاربية .ف�ضال عن
هذا ،ف�إن هناك بع�ض الإجراءات ذات اخل�سائر اجلانبية بالن�سبة للبناء
الإقليمي املغاربي مثل قرار ليبيا يف  2007فر�ض الت�أ�شرية على الرعايا
املغاربة لدخول �أرا�ضيها.

تعترب ليبيا من الدول ذات االقت�صادات الريعية ،حيث يعول االقت�صاد
الليبي على النفط والغاز ،الذي اكت�شف لأول مرة يف عام  ،1959يعد
امل�صدر الأ�سا�س للدخل الوطني� .إن الوفرة النفطية يف ليبيا ،مدعوما بقلة
عدد ال�سكان (حوايل  6مليون ن�سمة ح�سب �إح�صاءات � ،)2007أ�سهمت يف
جعل ليبيا من الدول الرئي�سة امل�صدرة لهذه الرثوة (وخا�صة يف جمموعة
الأوبك) ،بل والأغنى يف �إفريقيا .فعلى �سبيل املثال ،ت�شري التقديرات على
�إن �إجمايل الدخل الوطني الليبي ل�سنة  2007و�صل  79مليار دوالر� ،أي �أن
معدل دخل الفرد زاد بقليل عن � 13ألف دوالر يف ال�سنة ذاتها .هذا ا�ستلزم
ا�ستجالب عدد هائل من القوى العاملة الأجنبية ،كما �أ�سهم ،وب�شكل كبري،
يف جعل ليبيا موطن جذب للعاطلني عن عمل ،وخا�صة من الدول الإقليمية
املجاورة ،والتي تعاين من ارتفاع يف معدالت البطالة.
رغم ايجابيات توافر القدرة املادية للإنفاق على امل�رشوعات التنموية �إال
�أن هذه احلالة انعك�ست �سلبا على االقت�صاد الليبي لكونه ارتبط مب�صدر
واحد� ،إ�ضافة �إلى االنتكا�سات التي �شهدتها ال�سيا�سة العامة يف ليبيا،
والناجمة عن عدة عوامل داخلية وخارجية.

هدر للإمكانات ..و�إمكانيات العمل امل�شرتك
رغم �صعوبة تن�سيق اجلهود املغاربية يف خمتلف املجاالت ،ف�إن العمل
الإقليمي امل�شرتك يبقى �رضورة خا�صة و�أنه من املفرو�ض �أن تقود
حتديات م�شرتكة �إلى ا�ستجابات م�شرتكة ربحا للوقت ،اقت�صادا للمال
وحتقيقا للنجاعة .زيادة على ذلك ف�إن القدرات الوطنية فرادى عاجزة
عن مراقبة احلدود ب�شكل جيد لأن الإمكانات حمدودة وال�رشيط احلدودي
طويل .كفانا هدرا للإمكانيات ،يف ظل �شح متزايد املوارد ،ولنبحث يف
�إمكانات العمل املغاربي امل�شرتك يف جمال ت�سيري ملف الهجرة التي
تزداد ت�شابكا وتعقيدا ،ال تنفع معها �سيا�سيات وطنية حمدودة ومعزولة.
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ثالث ًا  :البعد ال�سيا�سي
�إن التطرق للبعد ال�سيا�سي عند التطرق لظاهرة الهجرة بني الدول ي�شكل
�أهمية خا�صة يف املنطقة العربية ،ومن بينها الدول املغاربية ،وذلك
ب�سبب طبيعة ممار�سة ال�سيا�سة واحلكم يف هذه الدول� .إن م�ستوى العالقة
بني النظم ال�سيا�سية العربية احلاكمة ينعك�س �سلبا �أو �إيجابا ،وب�شكل
كبري وملحوظ ،على مدى ان�سيابية تنقل وحركة الب�رش .على �سبيل
املثال ،عندما �أعلنت ليبيا يف الثمانينيات من القرن املا�ضي ولأ�سباب
تكتيكية حم�ضة� ،أنها "�أر�ض كل العرب" و�أقرت ر�سمي ًا معاملة العرب يف
ليبيا �أ�سوة ب�أ�شقائهم الليبيني ،تدفق �إلى ليبيا كم هائل من العرب بغية
اال�ستفادة من هذا التوجه .وحني �ساءت العالقات بني ليبيا مع معظم
الدول العربية ب�سبب ظروف معينة� ،أبرزها موقف النظم الر�سمية العربية
من �أزمة لوكربي بني ليبيا والغرب ،تبذل الطرح الليبي جتاه معاملة
العرب ،وفق مبد�أ "املعاملة باملثل" ،من حيث الدخول والإقامة والعمل
وغريها من االمتيازات.
وفقا ملا مت تو�ضيحه ،ي�ستوجب احلديث عن مكانة ليبيا يف �سياق الهجرة
البينية املغاربية ت�سليط ال�ضوء على منط العالقات بني ليبيا ودول املغرب.
من هذا املنطلق �سن�سعى للإ�شارة  ،وب�شكل خمت�رص ومركز� ،إلى م�سار
العالقات الثنائية ،ولي�س اجلماعية ،ب�سبب عدم فاعلية الن�سق اجلماعي
للعالقات املغاربية ،وابرز دليل على ذلك العجز �أو ال�شلل التام الذي يعرتي
الإطار التنظيمي الأ�شمل لهذه العالقات واملتمثل يف "الإحتاد املغربي".

الهجرة املغاربية البينية :حالة ليبيا
د� .أحمد علي الأطر�ش

متهيد
عند اخلو�ض يف م�س�ألة الهجرة ب�شكل عام ،والهجرة بني دول املغرب
العربي حتديداً ،ميكن حو�صلة م�سوغات الرتكيز على احلالة الليبية يف
جملة من املعطيات اجلغرافية واالقت�صادية وال�سيا�سية والقانونية،
والتي تو�ضح بجالء �أهميتها الق�صوى مقارنة بحاالت الدول املطلة على
حو�ض جنوب غرب املتو�سط .هذه الأبعاد تعترب ركائز مهمة يف حتليل
ظاهرة الهجرة �إلى ليبيا ،ومن كافة جوانبها .ففي حالة التن�سيق ومراعاة
ال�سيا�سات والت�رشيعات والبناء امل�ؤ�س�ساتي ذات العالقة �ست�ساهم الهجرة
وب�شكل يف �ضبط �إيقاع عملية التنمية� .أما يف ظل غياب �أو الق�صور يف
مراعاة ذلك �ست�ؤدي حتما �إلى نتائج �سلبية وخيمة .يف هي الورقة �سن�سلط
ال�ضوء ،وبقدر من التحليل املو�ضوعي ،حمددات ومنطلقات ظاهرة الهجرة
�إلى ليبيا ،وذلك من خالل الطرح امل�شار لها �سلفاً.

�أوال  :البعد اجلغرايف
تتميز ليبيا مبوقع ا�سرتاتيجي مهم وم�ساحة كبرية ن�سبي ًا (حوايل ,759 ,1
 540كم مربع) .فهي تقع يف �شمال القارة الأفريقية وتطل على جنوب
حو�ض البحر املتو�سط ب�شواطئ يبلغ طولها  1900كم ،وحتدها �ست دول
من �ضمنها �أربع دول عربية واثنان عربية مغاربية (تون�س واجلزائر)
حيث ي�صل طول حدودها مع هاتني الدولتني املغاربيتني اجلارتني
حوايل  1295كم� .إال �أن املنطقة املتاخمة على احلدود مع تون�س واجلزائر
تفتقر ملقومات احلياة نتيجة لق�سوة طبيعتها مما حرمها من �أن ت�شكل
موطن جذب عمراين .هذا الو�ضع ،ناهيك عن �صعوبة ال�سيطرة الأمنية،
�أ�سهم بالطبع يف تزايد ظاهرة الت�سلل والتهريب والهجرة عرب احلدود.

العالقات الليبية التون�سية
بعد قيام الثورة يف ليبيا يف عام � 1969سعت ليبيا يف منا�سبتني �إلى
قيام احتاد مع تون�س �إال �أن تلك املحاوالت باءت بالف�شل نتيجة رف�ض
تون�س حتت مربر الرغبة يف ت�أ�سي�س �إحتاد مغاربي �أ�شمل .عقب ذلك،
حتديدا يف منت�صف الثمانينات� ،ساد التوتر يف العالقات بني البلدين
اجلارين حيث و�صل �إلى ذروته حني تنازع الطرفان حول احلدود البحرية
الغنية بالنفط والتي ح�سمت الحقا عرب حمكمة العدل الدولية� .أ�ضف �إلى
ذلك قرار ليبيا طرد حوايل  40000من العمالة التون�سية بذريعة الأزمة
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االقت�صادية الناجمة عن تدين �أ�سعار النفط .باملقابل ،قامت تون�س بطرد
 300ليبيا ،من بينهم  30دبلوما�سيا.
الحقا �أدت تطورات الأحداث املحلية والإقليمية والدولية �إلى حت�سن
ملحوظ يف العالقات حتى و�صلت حاليا �إلى متتع البلدين ب�أعلى درجة
من التعاون امل�شرتك يف املنطقة املغاربية ،وذلك يف �شتى املجاالت .مرد
هذا التقارب يرجع لأ�سباب �سيا�سية ،ناهيك عن التجاور اجلغرايف ومتاثل
الن�سيج املجتمعي ،و�سهولة وقلة تكاليف تنقل الأفراد وال�سلع عرب البلدين.
فعلى �سبيل املثال ي�شهد تنقل الأفراد بني البلدين منواً مذهالً ،حيث
ي�شكل الليبيني القا�صدين تون�س لأغرا�ض متعددة ،وعلى ر�أ�سها ال�سياحة
مبفهومها التقليدي وال�سياحة العالجية� ،أكرب رقم بني الدول املغربية.
ففي الن�صف الأول من �سنة  2009مثالً ،و�صل عدد ال�سياح املغاربيني يف
تون�س حوايل مليون ون�صف �سائح ،معظمهم من ليبيا (قرابة  21.مليون).
يف حني يق�صد ليبيا عدد كبري من التون�سيني يوميا لعدة �أغرا�ض،
�أهمها الت�سوق والن�شاطات التجارية والزيارات لغر�ض العمل �أو نتيجة
للم�صاهرة ،وكذلك تنقل املقيمني يف ليبيا.

املرحلة الثانية 19-84 :حالي ًا
حت�سنت خاللها العالقات وب�شكل ملفت للنظر ،وذلك �إثر تخلي ليبيا
عن موقفها املناه�ض للمغرب يف ق�ضية ال�صحراء .ولقد تعزز التقارب
بالتوقيع على "معاهدة وجدة" التي متحورت حول التعاون يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية.
على الرغم من بع�ض االنتكا�سات التي حلقت بهذه العالقات �إال �أن �أنها
ا�ستمرت ودية وعلى قدر من التناغم وخا�صة يف ال�شق ال�سيا�سي� .إال �أن
التعاون االقت�صادي والتجاري ،وخا�صة ان�سيابية حركة الأ�شخا�ص
وال�سلع ،مل يرقى للطموحات املرجوة ب�سبب التباعد اجلغرايف وا�ستمرار
�إغالق املنافذ احلدودية بني اجلزائر واملغرب منذ  .1995ومع ذلك ت�شكل
القوى العاملة املغربية يف ليبيا عدد كبري من العمالة الوافدة (حوايل
ن�صف مليون).

العالقات الليبية املوريتانية
ات�سمت جممل م�سرية العالقات الليبية املوريتانية بالت�أرجح والتذبذب.
قد يرجع �سبب ذلك �إلى حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والتغري امل�ضطرد
يف �أنظمة احلكم يف موريتانيا ،مما �أدى �إلى حالة عدم الثبات يف املواقف
جتاه عديد الق�ضايا اجلهوية والإقليمية� .إال �أن املثري لالنتباه يف هذه
احلالة �أن ن�سق العالقات بني البلدين يتحدد وفق مواقف وتوجهات �إي
نظام حاكم يف موريتانيا حيال القيادة يف ليبيا ،وذلك من حيث م�ستوي
التوافق يف الر�ؤى من عدمه .ومن �أبرز حمطات التوتر بني البلدين ح�صلت
عندما �أقامت موريتانيا عالقات مع "�إ�رسائيل" يف 1999؛ والأخرى
كانت يف عام  2003عندما اتهمت موريتانيا ليبيا بتقدمي الدعم املايل
لقلب نظام احلكم يف موريتانيا� .إال �أن ذلك مت احتوائه الحقا بتويل قيادة
جديدة احلكم يف موريتانيا ،وقطع العالقات مع "�إ�رسائيل" ،وت�سوية
اخلالفات الأخرى عرب و�ساطات مغاربية .يف هذا ال�سياق يجب التنويه
�إلى �أن م�ستوي التعاون الليبي املوريتاين ،ويف معظم املجاالت ،الزال
الأ�ضعف �ضمن الإطار املغاربي.

العالقات الليبية اجلزائرية
ن�سبياً ،تبدو العالقات الليبية اجلزائرية يف جمملها ح�سنة ،مع بع�ض
احلذر من كال اجلانبني يف بع�ض الأحايني� .إن �أهم �أ�سباب حالة اال�ستقرار
والودية التي ت�شهدها هذه العالقات ناجم عن التناغم يف الر�ؤى بني
قيادتي البلدين فيما يتعلق بالق�ضايا العربية والدولية ،ولكونهما �أي�ضا
من الدول الرئي�سة امل�صدرة للنفط .لكن هذا ال يعني �أن خالفات قد وقعت
بني البلدين ،فمن �أبرز الق�ضايا اخلالفية حدثت عند حماولة ليبيا قيام
وحدة مع تون�س يف مطلع ال�سبعينيات من القرن الفارط ،والأخرى عندما
مت التوقيع على "معاهدة وجدة" بني ليبيا واملغرب يف عام 1984؛ �إ�ضافة
�إلى على وجود خالف حدودي�/إقليمي م�سترت بني البلدين اجلارين .رغم
الطابع الودي الذي �ساد العالقات بني هاتني الدولتني �إال �أن التعاون
بينهما يف عدة جماالت وكذلك تواجد اجلزائريني يف ليبيا الزال حمدودا
مقارنة بتون�س مثال ،رغم �أن هناك دعوات من الطرف اجلزائري بت�شجيع
اال�ستثمار الليبي يف اجلزائر وحتفيزه .ال�سبب قد يكمن يف كون البلدين
من الدول النفطية.

رابع ًا /البعد القانوين
نتيجة للتطورات والتغريات يف املواقف ال�سيا�سية التي مرت بها ليبيا،
وبناء على طبيعة العالقات الليبية اخلارجية ،مبا فيها تلك مع دول
ً
املغرب العربي ،فقد انعك�س ذلك ،وب�شكل جلي ،على الهجرة (ال�رشعية
وغري ال�رشعية) يف التنظيم الت�رشيعي والبناء امل�ؤ�س�ساتي القانوين الليبي.
هذا �أدى ،ال حمالة� ،إلى حالة مثرية للجدل من عدم اال�ستقرار والثبات
يف و�ضع �سيا�سة عامة حيال مو�ضوع الهجرة .لقد �أدى هذا الو�ضع �إلى
عدم التعاطي مع الت�رشيعات وامل�ؤ�س�سات املعنية ب�شئ من اجلدية من
قبل ذوي العالقة ،رغم املحاوالت العديدة من قبل ال�سلطات الليبية لو�ضع
الأمور يف ن�صابها القانوين.
ماً ،ومن خالل ما �سبق طرحه ميكن ا�ستنتاج ب�أن هناك تالزم بني
املواقف والتوجهات ال�سيا�سية وظاهرة الهجرة يف ليبيا .هذا ال يعني
�أن هناك �صعوبات جمة تعيق �ضبط وتنظيم هذه الظاهرة ،مثل م�ساحة
الدولة وطول حدودها وقلة اخلربة والإمكانات املطلوبة� ،إال �أن توافر
الإرادة ال�سيا�سية ،وعدم املبالغة يف التوظيف ال�سيا�سي ملثل هذه امللفات
والق�ضايا ،مع مراعاة امل�صلحة العامة للدولة ودقة التخطيط� ،سي�ساهم
�إلى حد كبري كبح جماح هذه الظاهرة واحلد من تفاقمها.

العالقات الليبية املغربية
خالفا للعالقات مع اجلزائر ،ات�سمت العالقات الليبية املغربية بالتوتر
منذ قيام الثورة يف ليبيا حتى �سنة  .1985ولفهم طبيعة هذه العالقات
والتطورات التي حلقت بها ميكن ت�صنيفها �إلى ثالث مراحل:
املرحلة الأوىل1975-1969 :

نظراً للظروف الإقليمية والدولية يف ال�سائدة يف تلك احلقبة‘ هيمنت
اخلالفات ال�سيا�سية والإيديولوجية العميقة بني النظامني يف كال البلدين
مما �أدي �إلى تبادل التهم والقطيعة التامة.

املرحلة الثانية1984-1976 :

�ساءت العالقات بني البلدين ب�شكل اكرب يف هذه الفرتة حيث تفاقمت
الق�ضايا اخلالفية مع انتهاج ليبيا �سيا�سات ومواقف معار�ضة للمغرب
فيما يتعلق بالنزاع حول ما ي�سمى بال�صحراء الغربية.
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