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المقدمة:
لطالما م اعتبار و س ،كغير ا من دوا شماا افريقيا ،دولة مصدرة للمهاجرين أكثر مما
تعتبر بلد مقصد1ت إال أ طبيعة سق الهجرة بها بدأ في التغير الا التسعينات ،و و ما يعود أساسا
الى طور سياسة صد ر اة دود األوروبية والتبن التدريجي لشروط فرد ة للتحصل على أشيرة
بال سبة لبعض الشرائح االجتماعية من مواطن العالم ال الث و و ما ار ُيعرف فيما بعد بسياسة
شنغن2ت أسيس ياة صن األوروايي جعل من رحالت الهجرة رحالت شاقة ،وطويلة وأكثر طرا بنحو
متزا د3ت
شهدت و س أعدادا متزا دة من رحالت عبور المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء
انطالقا من شواطئها نحو جزيرة المبيدوزا اال طالية ،كما و اة اا بالمغرب عبر منيق جبل طار ،
ا ة مت د ور الوضت األمن بليبيا والبي تسبب في تغيير المسار التقليدي للعبور من ليبيا الى
و س4ت ب اال جا ات الهجرية اةجد دة من اةجنوب نحو اةجنوب ،جعلت وضت البالد من حيث
الهجرة معقدا للغا ة اذ حولت من بلد مصدر للمهاجرين كالسيايا الى بلد عبور واستقباا في اآل
ذا  5و و ما جعل و س تبنى رسانة قانونية ارمة ل د من د وا المهاجرين الى سو الشغل
بطريقة نظامية ولمنت التو سيي وغير التو سيي من الو وا الى الشواطئ األوروبية6ت باإلضافة الى
ذلك ،سا م تعدد الظوا ر اة دود ة المتبوعة بموجة اغال اة دود بي افريقيا جنوب الص راء
وشماا افريقيا في وقف اة ياة البدوية التقليد ة وحركة ّ
الرحل وسالسة اة ركة الهجرية دا ل
القارة االفريقية7ت
با ما تسعى ب األطروحة الى إ ناح  ،ا المقاربة األمنية المعتمدة في التعامل مت
د ناميايات الهجرة في و س ال قتصر على ا بال األحكام االلزامية األوروبية القائمة بطريقة
كالسياية على فهم التبادا بشكل غير متواز بي شماا وجنوب المتوسط ،اذ ال تم طبيق ب
النوابط على جميت المهاجرين بشكل مماثل و عد المهاجرو من افريقيا جنوب الص راء الض ا ا
 1عبد النور بن عنتر ي عقدة األمن بغرب المتوسط :صد ر اة دود والمقاربات األمنية في عالقة بالهجرةي – سنة المغرب الابير عدد 9ص ص 17 – 71
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1843.
 2حسن بوباري ،يالهجرة وال جوء في و س منب سنة  :0277نحو بيانات هجرية جد دة؟ي القراءة األوروبية للهجرة الدولية – املجموعة  17عدد  1و )0277( 4
ص ص https://doi.org/10.4000/remi.7371 19 -71
 3فاسا باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد االورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي – مجلة الهجرة الدولية واالدماج  02عدد  )0279( 7ص ص https://doi.org/10.1007/s12134-018-0596-7 722 – 57
 4بن عنتر ي عقدة األمن بغرب المتوسطي
5
 Tunisie Terre d’Asileيرسم مالمح المهاجرين:مكونات المشهد الهجري في و سي https://www.france-terre- 0272
asile.org/images/stories/newsletters/Portraits%20de%20migrants.pdf.
 6رياض بن ليفة يالهجرة غير النظامية في و س بعد  74جانفي  0277ت اشكالية المفقود ن :السلطات العمومية واملجتمت المد يي اال سا والهجرةت املجلة
الفر سية للمراجت حوا د ناميايات الهجرة عدد  )0271( 7121ص ص 750 - 55
 7كا رين ويتوا دي وندا  ، Catherine Wihtol de Wendenد ناميايات الهجرة من افريقيا جنوب الص راء الى شماا افريقياي ملتقيات المتوسط عدد ،14
عدد )0272( 1ص ص 711 – 40
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الرئيسيي لتايف دوا المغرب الابير مت الرغبة األوروبية في جريم الهجرة الدا لية واةخارجية على
حد السواء8ت
أعاد االنتقاا االجتماعي والسياس البي بدأ سنة  0277إثر سقوط النظام االستبدادي
السابق 9فتح اة وار حوا ياة راقةي 10أو المهاجرين غير النظاميي الب ن ركبو القوارب بالمئات
لعبور المتوسط والو وا الى اوروبا ،وكبلك ،على نطا أضيق ،حوا الالجئي العابرين لتو س،
الفارين من مناطق النزال والكوارث اال سانية بليبيا 11على وج اةخصوص – و جدر االشارة الى أ
ظروف عيش المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء كما استيعاب أ و س أ بحت بلد مقصد،
مواضيت ال زاا غير مطروحة عند وضت السياسات وفي النقاشات العامة12ت
تسا م بعض العوامل الرئيسية في يا فاءي با الشكل من اشكاا الهجرة ،ومنها ا ة
أ مية حجم قطال التشغيل غير المنظم في و س ،عدم وفر ياكل دعم كافية ومناسبة للقادمي
اةجدد ،تعدد وتعقد صائص المهاجرين ورحالتهم الهجرية ،13عدم استقرار االوضال االجتماعية
واالقتصاد ة بعد ال ورة و و ما جعل مسألة الهجرة في آ ر قائمة أولويات الدولة ،14وعدم وفر
قاعدة بيانات لتقييم ب الظا رة15تعلى الرغم من ذلك ،بدأ المفارو في التند د بنقص الوضول
والتقارير حوا ب الظا رة سر عة النمو بالمد الابر من البالد منب سنة  ،0227بالتوازي مت
انكار منظمات الدفال عن حقو اال سا لا افة واجد مهاجرين غير نظاميي من افريقيا جنوب
الص راء بالتجمعات اة نرية16ت
دا األرقام والبيانات ال جمعتها المنظمات امل لية والدولية على كل من ك افة و شاشة
ب الفئة من المهاجرين ،ا ة بعد سنة 0277ت وحسب األرقام الصادرة عن المنتد التو
ل قو االقتصاد ة واالجتماعية ،17ناعف عدد المهاجرين القادمي من افريقيا جنوب الص راء

 8في س ت جيسر  ،Vincent Geisserي و س :مهاجرو افريقيا جنوب الص راء مقصيو دائما من اة لم الد مقراطيي مجتمت الهجرة عدد  ،711عدد 01( 1
سبتمبر  )0279ص 75 – 21
 9بيار بالفي  ،Pierre Blavierياأل ل االجتماعي لل ورة التو سية :التوست المدرس  ،البطالة والتفاوت اةجهويي عمل بحث في العلوم االجتماعية عدد – 0277
 070عدد  01' 27ماي  )0272ص ص 17 - 77
 10كلمة من اللهجة التو سية تعن المهاجرين غير النظاميي  ،في ا حاء الى يحر اة دودي أي اجتياز لسة لد وا أوروبا
 11أدريانا فيدانو  ،Adriana Vidanoيالجئو الشوشة بالمرس ى :خلت عنهم السلطات التو سية و مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي ي نواة 0275
https://nawaat.org/portail/2018/03/14/refugies-de-choucha-a-la-marsa-abandonnes-par-les-autorites-tunisiennes-et-lunhcr/
 12ا مانويال رومن وفيروشيو باستور  ،Emanuela Roman and Ferruccio Pastoreي حليل أطر سياسات الهجرة من طرف منظمات املجتمت المد ي التو سية:
كيف قيمو سياسات اال حاد االورواي للهجرة؟ ي ورقات عمل ،عدد  )0275( 74ص09
 13نيكوالس فا ير ،ريبيكا بروبيار ،ثايس بيسا  Thais Bessa ،Rebecca Brubaker ،Nicholas Van Hearيادارة التنقل من أجل التنمية اال سانية :المكانة
البارزة والمتنامية للهجرة املختلطةي مركز الهجرة والسياسة واملجتمت بجامعة أوكسفورد  7( 02جوا https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19202/ )0229
 14رومن وباستور  Pastore ،Romanي حليل أطر سياسات الهجرة من طرف منظمات املجتمت المد ي التو سية :كيف قيمو سياسات اال حاد االورواي
للهجرة؟ ي
 15رومن وباستور Pastore ،Roman
 16منية بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي المغرب الابير في مواجهة الهجرة من افريقيا جنوب الص راء – الهجرة اةخارجية مت الهجرة الدا لية
( )0229 KARTHALA Editionsص ص 021 – 15
 17من أ م المنظمات التو سية المدافعة عن حقو المهاجرين
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في و س بي سن  0224و 027518ت وقد أكد  %19من المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء
والمقيمي في و س ،والب ن شاركوا في االستبيا اةخاص بدراسة كمية ادرة سنة  190279عن
نفس المنظمة ،بأنهم و لوا الى و س في فترة ما بعد ال ورة ،حد دا بي سن  0274و 027520ت
 %15من المهاجرين النظاميي الوافد ن الى و س سنة  ،0275م من أ وا افريقية ص راوية21ت
وقد بلغ عدد األجانب المقيمي في و س  71492أجنب حسب آ ر تعداد سكا ي أجرا المعهد الوطن
لإلحصاء سنة  ،0274منهم  1704أجنب من افريقيا جنوب الص راء 22سنة  0274مقارنة ب1222
قريبا سنة 230224ت مما ال شك في  ،ار فت سق الهجرة من افريقيا جنوب الص راء الى و س بشكل
م وظ الا عقد من الزمن24ت
ويم ل عدد األشخاص امل تاجي الى اة ما ة سبة امة من مجمول المهاجرين من افريقيا
جنوب الص راء المقيمي في و س اذ سجلت المفوضية العليا لشؤو الالجئي ما قارب 7222
طالب ةجوء سنة  0277مقارنة ب 0122الجئ وطالب ةجوء سنة  250279أغلبهم حملو اةج سيتي
السورية واالفريقية الص راوية حسب وزارة الشؤو االجتماعية26ت وحسب آ ر حيي للبيانات في
شهر فيفري  ،0202أعلنت وكالة الالجئي بأ  0701من جملة  1951شخص قدم بمطلب ل ما ة
في سنة  ،0279سواء حصل عليها أو ال زاا شد ا ،م من أ وا افريقية ص راوية27ت
كيف تجسد مفهوم العالقات الدولية لوكالة الدولة في تعامل و س مت المهاجرين
الوافد ن من افريقيا جنوب الص راء؟ ل الزالت الصيغة األمنية حام سياسات الهجرة في و س
ما بعد ثورة 0277؟ ل با و العامل الوحيد البي جب أ ب بعي االعتبار في دراسة جربة
المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء قبل واعد 0277؟
تعتمد ب األطروحة على عنصرين أساسيي لدراسة الوضت الهش للمهاجرين من افريقيا
جنوب الص راء المقيمي في و س :عنصر عام تعلق بكل من الد ناميايات الدا لية واةخارجية
 18فا ن مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي
المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعيةhttp://ftdes.net/rapports/subsahrianstates.en.pdf, p.2. 0279 ،
 19مساكن
 20نفس المرجت ،ص 05
 Terre d’Asile-Tunisie 21يالمركز االجتماعي والقانو ي ،قرير األ شطة لل الثي األوا من سنة 0275ي (دار اة قو والهجرةhttps://maison- )0275 ،
migrations.tn/images/RA_annuel_Permanence_sociale_premier_semestre_2018_final__.pdf, p.8.
 22المعهد الوطن لإلحصاء ي التعداد العام للسكا والمساكن لسنة  :0274المؤشرات الرئيسيةي (المعهد الوطن لإلحصاء )0277
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/rgph-chiffres-web_0.pdf, p.34ت
23مصطفى نصراوي يالعماا المهاجرو من افريقيا جنوب الص راء في و س في مواجهة القيود التشر عية المفروضة على عمالة األجانبي القراءة األوروبية
للهجرة الدولية  11املجموعة  11عدد  27( 4ديسمبر  )0271ص ص 779 – 15
 24انظر المرفقات (عدد ) 7لالطالل على معطيات مفصلة فيما خص عدد المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء المقيمي في و س
 25وكالة و س افريقيا لالنباء ومركز ويب ماناجر  WMCيتعد و س أكثر من  0122الجئ وطالب ةجوء وافد ن من سوريا وافريقيا جنوب الص راءي مركز واب
ماناجر  01 ،Web Manager Centerنوفمبر  0279قسمت افريقيا https://www.webmanagercenter.com/2019/11/27/441796/la-tunisie-compte-
/plus-de-2700-refugies-et-demandeurs-dasile-venus-dafrique-subsaharienne-et-de-syrieت
 26نفس المرجت
 27مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي – سجل اة قائق ،و س ،فيفري  ،0202مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي (فيفري )0202
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74655
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العتماد المقاربة األمنية في سياسات الهجرة في البالد ،وعنصر محدد تعلق بالعنصرة للمهاجرين
من افريقيا جنوب الص راء بدوا المغرب الابيرت يهدف كال العنصرين الى وضيح مد شاشة
وضت المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء و وضيح كونهم الفئة األكثر ضعفا من جميت فئات
المهاجرين في و ست
نطلق األطروحة أوال من فارة وا ل بن و س للمقاربة األمنية ال فرضها صد ر حدود
اال حاد األورواي بعد سنة  ،0277ما انجر عن جريم الهجرةت ولام ب المقاربة ،كما و اة اا
الا جميت المسارات االنتقالية ،دائمة التعد ل لتتالءم مت المصاةح امل لية المتعلقة أساسا
بإضفاء الشرعية والتحام28ت اما نتائج التعامل األمن مت الهجرة فتبدوا في غا ة الوضول على
المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء في و ست
ثانيا ،ال قتصر قييم وضعية ؤالء المهاجرين كوضعية فائقة الهشاشة على عنصر اعتماد
المقاربة األمنية في التعامل مت الهجرة اذ اشف با العمل كبلك عن الد ناميايات العنصرية في
التعامل مت المهاجرين ذوي األ وا االفريقية الص راوية ،استنادا على ما ورد في كتاب ياستشرا ي
إلدوارد سعيد 29وأعماا مصطفى الميري حوا العنصرة30ت
سيتم استخدام مصط ح يمهاجر من جنوب الص راءي في إشارة للمهاجرين االفارقة ذوي البشرة
السوداء ومصط ح يمهاجر غير نظاميي في إشارة للمهاجرين ألسباب اقتصاد ة وطالب ال جوءت
 . 1اإلطار النظري والمنهجية:
تسعى ب الدراسة الى أ جمت بي عد د التخصصات وتهدف الى دراسة اة نور االفريقي
جنوب الص راء في و س سواء الا فترة حام بن علي أو إثر انطال المسار االنتقالي الد مقراطي
بعد  0277باالستناد الى أسس متعددةت فيما خص موقف الدولة ،سيم ل مفهوم الوكالة في كتابات
العالقات الدولية النظرية األساسية لهبا العمل من أجل فهم إدارة السلطات للقيود والعراقيل
اةخارجية – وج اال حاد األورواي المتزا د نحو سياسات صد ر اة دود – واالعتبارات الدا لية
في التعامل مت هجرة األفارقة من جنوب الص راءت اما فيما خص الميز العنصري ،فسيم ل كتاب
ياالستشرا ي إلدوارد سعيد وأعماا مصطفى الميري (كما ذكرنا سابقا) حجر األساس من أجل فهم
عدم االر يال التو لبوي البشرة السوداء عموما ،و اريخ شأة با الشعور و طور ت وسيحاجج
الكا ب من منطلق طبيعة مرحلة ما بعد االستعمار بأ و س ،كالدوا املجاورة لها ،تعا ي من
 28اميتاف اشاريا  Amitav Acharyaيكيف نتشر األفكار :لمن تعود المعا ير المهمة؟ مركز المعا ير والتغيير المؤسساتي في التوج اإلقليم االسيويي
المنظمة الدولية  75عدد  )0224( 0ص ص 019 – 17
 29ادوارد سعيد ياستشرا ي مجموعة البطريق لل شر ) Penguin Modern Classics (Penguin Random Houseالمملاة المتحدة 0221
 30مصطفى الميري يياالسودادي على الطر الهجرية :التص يف العرقي للمهاجرين أ يلي افريقيا جنوب الص راء والعنصرية عامةي علم االجتمال
واملجتمعات  72عدد  )0275( 0ص https://doi.org/10.7202/1066815ar 727ت
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استشرا مابوت وحالة انكار للعنصريةت سأسعى الى طوير ب المقاربة من الا طريقة تعامل
كل من املجتمت والمؤسسات مت المهاجرين من افريقيا جنوب الص راءت
سأعرض كبلك حليال نقد ا لمفهوم المهاجرين العابرين أو يالهجرة العابرةي باالعتماد على مصط ح
ياال سا الملعو ي ( 31)homo sacerةجورجيو اقمبا  Giorgio Agambenألوضح بأ فة
يالعبوري ما هي إال حجة إلبقاء بعض فئات المهاجرين في وضت اجتماعي واقتصادي وقانو ي شت
أوال ،ستعتمد ب الدراسة على معطيات وبيانات م جميعها من منظمات حكومية رسمية
ومنظمات مجتمت مد ي حوا اة نور االفريقي جنوب الص راء في و ست قوم المعهد الوطن
لإلحصاء بإدراج عدد األجانب المقيمي في و س في قارير السنوية كما قدم بعض الدراسات ال
صدر ا حليال دقيقا حوا بعض فئات المهاجرينت رغم با ،ال توفر أي دراسة حد ة أو بيانات
رسمية حوا المهاجرين غير النظاميي أو الفئات المستنعفة من المهاجرينت
ستعتمد ب الدراسة كبلك على جملة من البحوث الامية والنوعية ال أجرتها منظمات املجتمت
المد ي العاملة على ملف الهجرة ،مت االعتراف بمحدود ة م يلية النماذج المدروسة املختلفةت ستتم
مقارنة ب المعطيات باألحكام القانونية المنظمة إلقامة وعمل األجانب في و س لتفسير أسباب
ب القيود ال مس المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء بشكل اص وغير عادات
ل قو االقتصاد ة واالجتماعية32
سيتم االعتماد بشكل كبير على دراسة المنتد التو
المبكورة سابقا ،لكونها العمل األحدث واألكثر شموال حوا المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء
المقيمي في و س بصفة نظامية أو غير نظاميةت اعتمدت ب الدراسة على نموذج متكو من 920
مهاجر ،اناثا وذكورا ،واعتمدت ياغتها على دراسة استقصائية ونتائج استبيا متكو من أراعة
محاور :صائص المهاجرين االجتماعية والد مغرافية ،المسارات الفرد ة في بلد الم شأ ،رحلة
الهجرة و جربة العيش في و س وطموحات وآماا المهاجرينت م وز ت االستبيا بي شهري جوا
وسبتمبر  0279في فناءات ا ة وعموميةت ومن الواجب اإلشارة الى أ نتائج الدراسة المبكورة
أعال بقى محدودة ألنها لم تغطي سو أرات وال ات من جملة  04وال ة و سية وأل أغلب املجيبي
على أسئلة االستبيا من الطلبة اةجامعيي والعاملي بصفة نظامية لتو س مما ال خوا تعميم
وضعيتهم على وضعية جميت المهاجرين من افريقيا جنوب الص راء في و ست مت با ،سنعتمد على
ب الدراسة لتوضيح الوضت الهش البي يعم ب الفئة من المهاجرين ،وتعرضهم للتمييز
العنصري مهما كا وضعهم االقتصادي واالجتماعيت

 31جورجيو اقامبا  ،Giorgio Agambenياال سا الملعو  :قوة السيادة والعيش على امش اة ياة Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Lifeي
جامعة ستانفورد http://www.sup.org/books/title/?id=2003 7995ت
 32مساكن  ،ي من دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي
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 .2التوجه المتزايد نحو اعتماد المقاربة األمنية في
السياسات التونسية للهجرة:
بدأت و س في اعتماد المقاربة األمنية في عالقة بالهجرة دريجيا منب الستينات33ت أوا
القواني المصاد عليها قض ى با خاذ إجراءات عقابية على المهاجرين غير النظاميي  ،أال و و
القانو عدد  7925-2221المؤرخ في  5مارس  7925والمتعلق بوضت األجانب في و س 34ومرسوم
التنفيبيت وقد م سن با القانو في فترة زمنية كانت فيها ظا رة الهجرة غير النظامية أقل أ مية
بشكل م وظ35ت لم نتشر النهج األمن في أ جاء العالم ُ
بعد في أوا ر الستينات كما لم تح الفر ة
ر
بعد للنظم الد اتا ورية وال الد مقراطية لتوظيف اةخطاب األمن 36ت
ورغم أ السيا العاملي شهد طورات وتغييرات كبيرة منب ذلك الوقت ،اال أ قانو سنة 7925
ّ
ال زاا ُ طبق الى حد اآل ت العقوبات المسلطة على األشخاص العابرين ل دود بطر غير نظامية،
أي دو وثائق سفر أو عبر التسلل من الا نقاط عبور غير رسمية أو دو أشيرة ،تعتبر متسا لة
ومخففة الى حد ما اذ تراول فترة العقوبة بالسجن من  77وما الى سنة واحدة باإلضافة الى دفت
غرامة مالية بسيطة37ت تشدد ب العقوبات في حاا تعلق األمر بتزوير وثائق سفر ويمان أ صل
الى السجن لمدة ثالثة سنوات38ت
مت وقيت أوا ا فاقية إعادة قبوا مت إ طاليا 39سنة  – 7995وال تطبق على التو سيي كما
على مواطن دوا العالم ال الث العابرين من و س – 40أ بحت و س واحدة من مناطق أوروبا
يالعازلةي ،وهي مناطق أمي ية فصل بي الغرب وافريقيا مل اربة الهجرة غير النظامية41ت في أوائل
التسعينات ،ارت و س جزءا ال تجزأ من عملية صد ر اة دود األوروبية ،وهي عملية اعتمدتها
وال زالت تعتمد ا الدوا الغربية – أي الدوا المستقبلة لوفود الهجرة غير النظامية من دوا اةجنوب
قليد ا – لتكليف دوا شماا افريقيا بتشد د المراقبة على حدود ا42ت
 33منية بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي المغرب الابير في مواجهة الهجرة من افريقيا جنوب الص راء – الهجرة اةخارجية مت الهجرة الدا لية
( )KARTHALA Editions 2009ص ص 021 – 15
 34مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد  7925-2221المؤرخ في  25مارس  7925والمتعلق بوضت األجانب في و س (الرائد الرسم
ل جمهورية التو سيةhttps://www.refworld.org/pdfid/54c25b2b4.pdf )7925 ،ت
 35منية بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 36بن عنتري عقدة األمن بغرب المتوسط :صد ر اة دود والمقاربات األمنية في عالقة بالهجرةي
 37ال تجاوز  702د نار و أي ما يعادا  42أورو حاليا
 38بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 39منية بن جميت وسهيمة بن عاشور يالتعبئة من أجل ا الل القواني المتعلقة بالمهاجرين واألجانب واةج سية في و سي (الشباة االورومتوسطية ة قو
اال سا https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/REMDH_CETUMA_Monia-BJ_Souhayma-BA_Plaidoyer_r-- )0274 ،
forme-des-lois-sur-la-migration-les---trangers-et-la-nationalite_fr-2.pdfت
 40باستثناء مواطن دوا اال حاد العراي المغاراي مما يعن با اال فاقية خص التو سيي واألفارقة الص راويي على وج اةخصوص
 41بن عنتري عقدة األمن بغرب المتوسط :صد ر اة دود والمقاربات األمنية في عالقة بالهجرةي
 42نفس المرجت
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ومن الواضح بأن لم ان من المفترض اإلعال عن ب االسترا يجية اةجد دة بما أن لم تم
ادراج ا فاقية إعادة القبوا بالرائد الرسم ل جمهورية التو سية43ت وقد ورد عن منية بن جميت في
ُ
عملها بأ ب اإلجراءات ا خبت بشكل مفاجئ وفظ مما ال يسمح بتقد مها للعموم بشكل مباشر44ت
وقد م بن اال فاقية باالعتماد على يإجراءات مبسطةي ،وذلك عن طريق االلتفاف على الموافقة
البرلمانية 45المطلوبة عادة للتوقيت على اال فاقيات الدولية46ت ر الباحث كاسارينو ()Cassarino
بأ ظا رة فادي متابعة اإلجراءات الرسمية في وقيت اال فاقيات ال نائيات قد ار فعت منب
التسعينات و و ما زيد غموض ب اال فاقيات47ت نص النقطة اةخامسة من اال فاقية على منت
إ طاليا من ال جوء الى الترحيل اةجماعي وذلك لتفادي اة مالت اإلعالمية واة فاظ على كرامة
المهاجرين المرحلي  48على الرغم من أن صعب استيعاب كيفية حفاظ عمليات الترحيل المنيقة
أو الفرد ة على كرامة المهاجرين على عاس الموسعة منهات وأشارت الباح تا بن عاشور وبن جميت
الى أ ب اال فاقية م ل انتهاكا واض ا لمبدأ عدم الترحيل القسري من اةجانب اال طالي واة ق في
مغادرة الوطن من اةجانب التو  49كما انها قتض مراقبة ارمة على اة دود و أسيس مراكز
احتجاز لمنت المهاجرين ،التو سيي منهم وغير التو سيي  ،من مغادرة البالد50ت
ولعل أق ى حوا لسياسات الهجرة في و س تعلق بمعاقبة مساعدة المهاجرين غير
النظاميي  ،سواء الوافد ن الى البالد والمغادرين لهات يعاقب 51قانو  527925أساسا األفراد الب ن
يساعدو  ،أو حاولو مساعدة المهاجرين غير النظاميي الوافد ن والمغادرين والمقيمي أو
العابرين لتو س سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرةت أشارت الباح ة بن جميت 53الى كالسياية با
النول من العقوبات البي يعاقب المساعد على نفيب املخالفة بنفس رامة عقوبة منفب ا
المباشر ،ومت ذلك فقد نفت املجلة التأد بية واةجزائية البحرية منب إ دار ا سنة 547911

 43بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 44نفس المرجت
 45مت المصادقة على اال فاقية بعد مشاورات منيقة وسرية دا ل املجلس و و أمر غير شائت الا فترة اة ام الد اتا وري للنظام السابقت يعود األمر
لشدة قساوة العقوبات ال تشرل لها اال فاقية وعنوانها امل بط البي ال عالقة ل بمحتوا ا اذ لم رد فيها سو القليل من النقاط المتعلقة بإجراءات
استخراج وثائق السفر كما أشار العنوا ت
 ،Migreurop 46يوثائق البلدا – إ طالياي (http://www.migreurop.org/IMG/pdf/fiche_pays_italie.pdf )0271
 47يفاء مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي موقت انايفادا  ،Inkyfadaمارس 0202
/https://inkyfada.com/fr/2020/03/20/financements-ue-tunisie-migration
 48بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 49منية بن جميت وسهيمة بن عاشور يالتعبئة من أجل ا الل القواني المتعلقة بالمهاجرين واألجانب واةج سية في و سي
 50بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 51بالسجن لفترة تراول بي شهر وسنة واحدة واغرامة مالية تراول قيمتها من  2الى  702د نار و (ما يعادا من 1ت 0الى 2ت 4أورو)
 52مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد  7925-2221المؤرخ في  25مارس  7925والمتعلق بوضت األجانب في و س
 53بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 54مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية ياملجلة التأد بية واةجزائية البحريةي (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)7911 ،
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/88040/100558/F1260683681/TUN-88040.pdf
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مساعدة المهاجرين غير النظاميي كمخالفة مفردة ُ ،تخب القرار بشأ عقابها بشكل منفصل عن
املخالفة األساسية ،أال وهي محاولة الهجرة بطريقة غير نظاميةت
مت حلوا سنوات األلفي  ،م ا خاذ منعطف جد د في جريم الهجرة مت سن قانو 550224
المعروف والبي ا بت نفس التمش البي ُ جرم المساعدة على الد وا ومغادرة البالد بطريقة غير
نظامية بشكل مستقل مت تعد ل واستاماا 56قانو  7917المتعلق باةجوازات ووثائق السفر57ت مت
ا با القانو توج أساسا لمكافحة التهريب ،اال أن وقت وظيف بشكل كبير لمعاقبة المهاجرين
واألشخاص البي قاموا بمساعدتهم58ت حاجج الباحث حمزة المدب بأ با القانو سمح لنظام بن
علي باستظهار عزم على مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا كما سمح ل في الوقت ذا
بتشد د المراقبة على بعض فئات املجتمت المتأرج ة على اةخط الفا ل بي الشرعية وغيابها59ت
طور اةخوف من الهجرة غير النظامية على الصعيد الرسم وسا م في بلورة سياسة حكومية ما
انفات دعم و تج نحو اةجانب األمن من اة وكمة و و ما ساعد النظام االستبدادي لب علي على
احكام المراقبة على املجتمت واضفاء الشرعية على القواني امل لية المتعلقة بمكافحة اإلر اب على
الصعيد ن الوطن والدولي60ت لطالما استخدمت مختلف األنظمة مهما كانت طبيعتها الى ب األداة
وحالة الطوارئ ال ال ته 61ت 62
الرائعة ،المتم لة في اعتماد اةخطاب األمن لتبر ر القمت البولي
مان فسير الدافت األساس لقانو  0224على أن ص يف للمهاجرين ارج نطا القانونية،
وبالتالي إضفاء الشرعية على المعاملة الالإ سانيةت في ب اة الة ،جدر اإلشارة الى أ القانو
ً
فتقر إلى أي دابير وقائية مهما كا نوعها ة ما ة المهاجرين العاملي بشكل غير نظامي ،فنال عن
غياب أي إمكانية لهم لتسوية أوضاعهم63ت ورغم أ بن علي سن با القانو في األساس سعيا إلبداء
تعاون مت اةجهات الفاعلة االوروبية ،64اال أ مختلف األحكام دمت مصاة  65اذ منح با
القانو الحيات قمعية غير اضعة للمراقبة للسلطات امل لية باسم المقاومة يالمقدسةي للهجرة
غير النظامية وشبكات التهريب و شمل األمر جميت أنوال المساعدة على الهجرة ،بغض النظر عن
 55مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد  0224 – 2المؤرخ في  1فيفري  0224المتعلق باةجوازات ووثائق السفري (الرائد الرسم
ل جمهورية التو سيةhttp://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2004/2004F/011/TF200461.pdf )0224 ،
 56مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي
 57مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد  0217 – 42المتعلق باةجوازات ووثائق السفري (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)7917 ،
https://www.refworld.org/docid/3ae6b54e8.html
 58جيسر  ،Vincent Geisserي و س :مهاجرو افريقيا جنوب الص راء مقصيو دائما من اة لم الد مقراطيي
 59حمزة المدب يالركض أو الموت :سبا ياةخبزةي والهيمنة في اة ياة اليومية في و س الا عهد بن عليي (أطروحة ،معهد العلوم السياس  ،بار س – )0270
http://www.theses.fr/2012IEPP0030, p. 389
 60المدب ،صت159
 61حالة الطوارئ متوا لة في و س منب إعالنها في  0277اثر حصوا عمليتي ار ابيتي https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/03/07/97001-
20190307FILWWW00084-la-tunisie-prolonge-encore-l-etat-d-urgence-d-un-mois.phpت
 62بن عنتري عقدة األمن بغرب المتوسط :صد ر اة دود والمقاربات األمنية في عالقة بالهجرةي
 63مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد  0224 – 2المؤرخ في  1فيفري  0224المتعلق باةجوازات ووثائق السفري
 64بن ليفة يالهجرة غير النظامية في و س بعد  74جانفي 0277ت اشكالية المفقود ن :السلطات العمومية واملجتمت المد يي
 65المدب يالركض أو الموتي صت051
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األساس المنطقي او السيا  ،حيث تم جريم ح ى المساعدة اإل سانية التطوعية سواء كانت فرد ة
أو منظمةت د ن با القانو المنظمات اإل سانية أو األ دقاء أو أفراد األسرة أو أي شخص آ ر
قوم بمساعدة المهاجرين غير النظامي  ،بالنبط كما د ن المهربي وشبكات التشغيل غير
النظامية66ت سا م با القانو ببلك في ماي النظام من قييد عمل منظمات املجتمت المد ي
امل لية و بر ر عدم د وا المنظمات الدولية إلى البالد67ت وير سالفا ور باليدا ()Salvatore Palidda
بأ جريم مساعدة المهاجرين غير النظاميي  ،ح ى التطوعية اإل سانية منها ،يهدف إلى عزا
المهاجر عن بيئت االجتماعية وحرمان من أي وا ل ا سا ي بشري ،وبالتالي وضع بشكل دائم على
امش املجتمت68ت
م التصويت على القانو بعد وقت قصير من مصادقة و س على برو وكوا مكافحة تهريب
المهاجرين عن طريق البر واةجو والبحر المامل ال فاقية األمم المتحدة لمكافحة اةجريمة المنظمة
العابرة ل دود69ت وبالتالي ،ا خبت الدولة نفس اإلجراءات القمعية المطبقة حسب القانو
المعاقب ل جرائم املخلة بالنظام العام واإلر اب واةجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الهجرة غير
النظامية70ت 71بالتالي ،م رسيخ الربط بي الهجرة واإلر اب واةجريمة عبر الوطنية في عام ،0224
وذلك من الا السمال و بر ر جميت االنتهاكات ال طاا المبادئ العامة لقانو العقوبات والهادفة
ُ
إلى منت التعسف وضما حقو اإل سا األساسية72ت ا يحت اذ الفر ة لنظام بن علي لتطبيق
نظام قمعي ب سق متصاعد ولتأسيس دولة بوليسية على نطا واست ،وال قلما حملت مسؤولية
انتهاكات نظرائها الغربيي المستمرة ة قو اإل سا  ،ؤالء الب ن كا من المفروض أ كونوا أكثر
المدافعي والناشرين لمبادئ الد مقراطية في جميت أنحاء العالم73ت ميل التسلسل الهرمي للمعا ير
ال واز بي مقتنيات الد موقراطية والمقتنيات األمنية بوضول لصاةح الافة ال انيةت74

 66بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 67فاسا باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد االورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 68سالفا ور باليدا ( )Salvatore Paliddaيمقدمة :قراءة نقد ة للهجرة :إعادة التفاير في الهجرة كحركة إ سانية بالمتوسطي (دار ال شر كار اال ،Karthala
https://www.cairn.info/migrations-critiques--9782811104054.htm 0277
 69رئاسة اةجمهورية التو سية ،قانو عدد  0221-111المؤرخ في  17مارس  ،0221المتنمن للمصادقة على برو وكوا مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق
البر واةجو والبحر المامل ال فاقية األمم المتحدة لمكافحة اةجريمة المنظمة العابرة ل دود (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)0221 ،
https://legislationsecurite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20n%C2%B02003777%20du%2031%20mars%202003%20%28fr%
29.pdf
 70مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد 0277 -02ي المؤرخ في  1اوت  0277والمتعلق بمكافحة اإلر اب و بييض األمواا (الرائد
الرسم ل جمهورية التو سية)0277 ،
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/tf2015261.pdfت
 71منية بن جميت وسهيمة بن عاشور يالتعبئة من أجل ا الل القواني المتعلقة بالمهاجرين واألجانب واةج سية في و سي
 72نفس المرجت
 73بيار بالفي  ،Pierre Blavierياأل ل االجتماعي لل ورة التو سية :التوست المدرس  ،البطالة والتفاوت اةجهويي
 74نفس المرجت
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الى جانب ذلك ،اتست نطا التمييز القانو ي بي األجانب والمواطني التو سيي  75حيث ال مان
للمهاجر غير النظامي في و س تسوية وضع أو اة صوا على صريح إقامة في أي حاا من األحواا76
ً
لقائيا إلجراءات الترحيل ،باستثناء الالجئي بموجب ا فاقية جنيف 77لعام ،7977
ويتعرض
نظريا78ت المهاجرو النظاميو كبلك معرضو للترحيل في حاا م لوا طرا على النظام العام،79
و و مصط ح قانو ي غامض م استخدام ار ً
يخيا ألغراض قمعية 80،وفي حي يسمح با القانو
بال جوء الى امل امة اإلدارية ،81فان ال مان االستئنافت ومت ذلك ،ال ُ تال للمهاجرين اةخاضعي
لقرار الترحيل الوقت الكافي لبدء إجراء قانو ي حيث تم نفيب الطرد على الفور ،أو في غنو ثمانية
أ ام في حالة مصادرة صريح اإلقامة82ت
 .3المكانة األوروبية في تونس بعد  :2011الحوافز
والضغوطات والتناقضات
على الرغم من ردد في البدا ة ،تعهد اال حاد األورواي منب  0277بدعم التحوا الد مقراطي في
و س من الا برامج مختلفة83ت مت ذلك ،فإ االزمة األوروبية للهجرة 84لعام  0277إلى جانب
الهجمات اإلر ابية ال وقعت في مد تي و سيتي في نفس العام 85عززت املخاوف الغربية فيما
تعلق بمواجهة التدفق المتزا د للهجرة غير النظامية والالجئي  ،ووضعت معاةجة مسألة الهجرة على
رأس جدوا أعماا اال حاد األورواي86ت وعلى الرغم من أ صد ر اة دود األوروبية بدأ بالفعل في
أوائل التسعي يات ،إال أ الباح ات حاججن بأ ثالث وجهات رئيسية لهب السياسة ظهرت في عام
 )7( :0277وسيت منطقة اةجوار األورواي لتشمل الدوا املجاورة لسوريا وجميت القارة األفريقية)0( ،
تعزيز الربط بي المساعدات التنموية ال قدمها اال حاد األورواي بتبن سياسات هجرة قاسية في

 75بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 76مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد  0224 – 2المؤرخ في  1فيفري  0224المتعلق باةجوازات ووثائق السفري
 77بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
 78الفصل  19من قانو  7917المتعلق باةجوازات ووثائق السفرت سيتم حليل ب النقطة وشرحها بالتفصيل الحقا
 79مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد  0224 – 2المؤرخ في  1فيفري  0224المتعلق باةجوازات ووثائق السفري
 80المدب يالركض أو الموتي صت192
 81باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد االورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 82نفس المرجت
 83مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي
 84مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي ي :0277سنة األزمة األوروبية في عالقة بالالجئي ي وكالة األمم المتحدة لشؤو الالجئي 0277 ،
https://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.htmlت
 BBC News 85اي بيس ي نيوز ي سجن متشدد ن على لفية الهجمات على و س في سنة 0277ي  0279اسكو لندا
 86ا كوك وانات ويبر وا زابيل ورنفلز  Anne Koch, Annette Weber, and Isabelle Werenfelsيمنتفعو من الهجرة؟  -الدوا االستبداد ة في افريقيا والتعامل
األورواي مت شا الهجرةي المعهد األلما ي للشؤو الدولية واألمن ،ورقة بح ية  ،0275 ،4صت9
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البلدا المستقبلة )1( ،إعادة موضت الدوا القومية األوروبية كجهات فاعلة حاسمة في عالقة
بالمساعدات التنموية وال سيما من الا منظمات التنفيب الوطنية87ت
ً
نظرا أل الترويج لطر الهجرة القانونية تجاوز الحيات اال حاد ،88فهناك وج متصاعد نحو
تعويض األ داف غير امل ققة فيما خص الهجرة النظامية بتحفيز البلدا المصدرة للمهاجرين من
الا اة وافز المالية ،وال سيما من الا الترويج لصندو است ماري بقيمة  44مليار اورو بحلوا
عام  0202تسمى طة االست مار اةخارجي89ت في إطار اة وارات اإلقليمية ،ناك ركيز واضح على
القارة األفريقية باعتبار ا الهدف األكثر لة بسياسة اال حاد األورواي للهجرة90ت وبالتالي ،وفي إطار
المقاربة العالمية للهجرة والتنقل ( - )GAMMاإلطار الشامل المعتمد من طرف اال حاد األورواي
ُ
فيما خص سياسة ال جوء والهجرة اةخارجية  -منح األولوية للشراكة بي إفريقيا واال حاد األورواي
بشأ الهجرة والتشغيل وعملية يالرباطي منب عام 910227ت و م ل و س طرفا فيما سبق ذكر ت92
منب سنة  ،0272است مر اال حاد األورواي  75مليو اورو في البالد من الا ثالثة ناد ق
مختلفة مر بطة بالهجرة :ندو اال حاد األورواي االنمائي للطوارئ لصاةح افريقيا ( )EUTFالبي م
إ شاؤ في عام  0277لتعزيز االستقرار ومعاةجة األسباب اةجبرية للهجرة غير النظامية وظا رة
النزول في افريقيا93؛ ندو ال جوء والهجرة واالندماج)AMIF( 94؛ وأداة سياسة اةجوار األوروبية
اإلقليمية96)ENP( 95ت ب المسا مات ال أ ب في عي االعتبار اال فاقيات ال نائية بي الدوا
األوروبية و و س ،وال است مارات المساعدة اإلنمائية األ ر أو برامج مكافحة اإلر اب ال نطوي
على جوانب خص الهجرة :97ي مويالت وبرامج وجهات ممولة تم حشد ا لتحقيق الهدف البي
صعب حقيق ي ،كما أشار حقيق ص في في النيجر بشأ خصيص مويالت األوروبية للشؤو
 87نفس المرجت
 88نفس المرجت
 89المفوضية األوروبية يوثيقة حقائق :ما و مخطط اال حاد االورواي لالست مار اةخارجيي (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta- )0271
political/files/update4_jan20_factsheet_eip_en_0.pdf
 90المفوضية األوروبية يالمقاربة العامة للهجرة والتنقلي (المفوضية األوروبية https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we- )0275
do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration_en
 91المفوضية األوروبية يالمقاربة العامة للهجرة والتنقلي
 92المنظمة العالمية للهجرة يالشراكة بي افريقيا واال حاد األورواي بشأ الهجرة والتشغيلي  04أوت https://www.iom.int/africa-eu- 0272
partnership-migration-mobility-and-employment-mme
 93المفوضية األوروبية ي ندو اال حاد األورواي االنمائي للطوارئ ألفريقيا – المهمةي0277 ،
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
 94المفوضية األوروبية ي ندو ال جوء والهجرة واالندماجي شؤو الهجرة والشؤو الدا لية –  2ديسمبر https://ec.europa.eu/home- 0272
affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
 95المفوضية األوروبية يأداة سياسة اةجوار األوروبية اإلقليميةي  2ديسمبر https://ec.europa.eu/neighbourhood- 0272
enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en

 96يفاء مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي انايفادا ،مارس https://inkyfada.com/fr/2020/03/20/financements -ue- 0202
tunisie-migration
 97مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي
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المتعلقة بالهجرة98ت ما و مؤكد و أ اال حاد األورواي قد است مر مجمول 7ت 0مليار أورو في و س
منب سنة 990277ت
صدر اغلب التمويالت من الصندو االستئما ي للطوارئ و و ما نددت ب عد د المنظمات
ومنها منظمة يأوكسفامي لكو التمويالت الصادرة عن با الصندو توج عادة وفي أغلبها لدعم
اإلجراءات األمنية ومراقبة اة دودت أشار قرير منظمة أوكسفام لسنة  0271إلى التناقض بي
اةخطاب الرسم لال حاد األورواي 100البي يهدف إلى يتعزيز الهجرة النظامية وقنوات التنقل من
البلدا األوروبية واألفريقية ،وفيما بينهاي و يتسهيل الهجرة والتنقل بشكل آمني ،و مويالت اال حاد
ّ
الموجهة أساسا جا االحتجاز والسيطرة101ت
األورواي
الرسم البياني :1استثمارات االتحاد األوروبي في تونس فيما يتعلق بالهجرة من سنة  6112إلى سنة
1026112
أداة سياسة الجواراألوروبية اإلقليمية)(ENPI

صندوق اللجوء والهجرة واالندماج
)(AMIF

صندوق االتحاد األوروبي االنمائي
للطوارئ لصالح افريقيا )(EUTF

94%

3,6%

2,4%

 74022222أورو

 0299955اورو

 74022222اورو

 98ما فيرميولي  ،أجيبوال أمزات ،وجياكومو زاندونين  Maite Vermeulen, Ajibola Amzat, and Giacomo Zandonin i،يأوروبا نفق المليارات لوقف
الهجرةت حظا سعيدا الكتشاف أ ن ب ب األمواا في حقيقة االمر ،يالمراسل  9 ،ديسمبر https://thecorrespondent.com/154/europe-spends-0279
billions-stopping-migration-good-luck-figuring-out-where-the-money-actually-goes/20366228498-b2c9baad
 99المفوضية األوروبية  ،ي و س  -سياسة اةجوار األوروبية ومفاوضات التوستي https://ec.europa.eu/neighbourhood- 0272
enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en
100إليز كيرفي ورفائيل شيلهاف Elise Kervyn and Raphael Shilhav ،يحالة طارئة لمن؟ ندو اال حاد األورواي االستئما ي للطوارئ ألفريقيا :طر الهجرة
والمساعدة اإلنمائية في أفريقيا ي(أوكسفام https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration- )0271 ،
151117-summ-fr.pdf
 101نفس المرجت ( مت رجمت من الفر سية من طرف الكا ب)
 102يفاء مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي حصلت انايفادا على البيانات من المفوضية األوروبية في و س في أكتوبر 0279

18

من بي المشار ت العد دة الممولة من طرف اال حاد األورواي في و س ،يعد برنامج إدارة
اة دود في المغرب العراي ( )BMP Maghrebاألعلى ثمنا على االطال 103ت است مر اال حاد األورواي
 02مليو ورو لتوفير المعدات والتدريب لعمليات مراقبة اة دود التو سية ،و و ما قارب ثلث
الميزانية لبرنامج إدارة اة دود في المغرب العراي104ت المشرول ل دف واضح :حما ة اة دود البحرية
ومراقبتها واحكام السيطرة عليها بهدف اة د من الهجرة غير النظامية105ت قوم المركز الدولي لتطوير
سياسة الهجرة ( )ICMPDبإدارة برنامج إدارة اة دود في المغرب العراي بالتعاو مت وزارة الدا لية
وأجهزتها املختلفة  -اة رس الوطن واةجمارك وما إلى ذلك 106-ت وباإلضافة إلى مهمت الرسمية ال
تهدف إلى وفير دورات دريبية ي قنيةي للسلطات المسؤولة عن الهجرة ،تهدف المقاربة ال يعتمد ا
المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة إلى أ كو البرنامج يغير سياس ي و يمحا دي في معاةجت
للهجرة ،بما في ذلك محتو التكوين البي قدم براؤ للدوا107ت ر الباح ة كاميل كاسارين
 Camille Cassariniأ ا تيار با اللفظ الداللي طير جدا ألن زيل الطابت السياس عن مسألة
الهجرة ،مما وحي يبإدارتهاي بطريقة ي قنيةي بحتة وبوضت اةجانب يالتقن ي إلدارة اة دود في
المقدمة ،تم إ فاء البعد األ د ولوجي عن األنظار108ت
كبلك ،ار فت دعم الدوا األوروبية المنفردة للسلطات التو سية المكلفة بإدارة الهجرة بعد
سنة 109 0277ت تم إ داء المعدات إلى و س بشكل فردي من قبل الدوا األوروبية في إطار
اال فاقيات ال نائيةت في مجاا مراقبة اة دود ،برعت إ طاليا على سبيل الم اا بعشرات القوارب في
سنة  ،0277واست مرت حوالي  70مليو اورو سنة  0271لتطوير قوارب اة رس الوطن املخصصة
للدوريات 110و و ما مان لهبا البلد األورواي من التمتت بسيطرة كافية إلبرام أرات ا فاقيات إعادة
قبوا مت و س بي عامي  7995و0277ت تست مر ألمانيا كبلك بشكل متزا د في سياسات الهجرة في
و س ،وال سيما حدود ا البر ة اذ سا مت بي سن  0277و 0272في إ شاء مركز إقليم ل رس
الوطن وشرطة اة دود كما تسا م في أمي اة دود التو سية الليبية من الا وفير معدات
المراقبة اإللاترونية111

 103نفس المرجت
 104ي ندو اال حاد األورواي االستئما ي للطوارئ من أجل االستقرار ومعاةجة األسباب اةجبرية للهجرة غير النظامية والنازحي في إفريقياي ،م االطالل علي
في  71أفريل https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-reg-07.pdf. 0202
 105ندو اال حاد األورواي االنمائي للطوارئ لصاةح افريقيا  -برنامج إدارة اة دود في المغرب العراي ،المفوضية األوروبية في  9أوت 0275
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/regional/border-management-programme-maghreb-region-bmp-maghreb_en
 106مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي
 107نفس المرجت
 108حوار أجر يفاء مزلوط مم لة انايفادا ،أنظر ،مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي
 109مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي
 110نفس المرجت
 111نفس المرجت
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الرسم البياني  :6املجاالت الرئيسية الستثمارات االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالهجرة في تونس ما
بعد سنة 1126112
إدارة تدفقات الهجرة  30899988 -أورو
حوكمة سياسات الهجرة ،دعم المؤسسات وتطوير القدرات -
 8714181أورو
تعبئة المغتربين  6728000 -أورو
مكافحة االتجار بالبشر  3822747 -أورو
حماية المهاجرين  3300000 -أورو
حماية الالجئين  2300000 -أورو
التكامل االجتماعي واالقتصادي وتعزيز ريادة األعمال 2000000 -
أورو
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

يسلط قرير ادر سنة  1130272عن المد رية العامة للسياسات اةخارجية لال حاد
األورواي النوء على التناقض بي طاب اال حاد األورواي البي صر على إراد في دعم و س في
انتقالها الد مقراطي منب عام  0277وممارسا ال ركز بشكل غير متناسب على البعد األمن ت
يستنار التقرير يغة التعاو في مجاا الهجرة وال ركز على مكافحة اإلر اب وإدارة دفقات
الهجرة على اةجانب األورواي بما تعارض مت طور طاب حوا وطيد سيادة القانو وضما حقو
اإل سا الماتسبة بعد سنة 1140277ت الر انات عالية بالفعل بال سبة إلى اال حاد األورواي ،وكبلك
للدوا القومية األوروبية ،فعلى الرغم من أ و س كانت متعاونة في مجاا االستعانة بمصادر
ً
جزءا من برنامج اإلنزاا اإلقليم
ارجية ل د من أدفا الهجرة ،إال أنها رفنت باستمرار أ كو
للمجلس األورواي115ت ببساطة ،يشير المشرول إلى نقل موقت عملية الفرز بي طالب ال جوء المؤ لي
والمهاجرين الراغبي في الو وا إلى أوروبا ألسباب اقتصاد ة لتتولى سلطات دوا شماا إفريقيا
نفيب العملية على أراضيها116ت

 112نفس المرجت
 113المد رية العامة للسياسات اةخارجية لال حاد األورواي  ،يسياسات اال حاد األورواي في و س  ،قبل ال ورة واعد اي (البرلما األورواي ، )0272 ،
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578002/EXPO_STU%282016%29578002_FR.pdfت
 114نفس المرجت
 115فريد ريك بوبي  ، Frédéric Bobinي و س في مواجهة النغط األورواي بشأ قنية الهجرةي  7 ، Le Monde ،سبتمبر 0275
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/09/01/la-tunisie-face-aux-pressions-de-l-europe-sur-le-dossier-migratoire_5348905_3210.htmlت
 116بن عنتري عقدة األمن بغرب المتوسط :صد ر اة دود والمقاربات األمنية في عالقة بالهجرةي
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 .4الديمقراطية لمن؟ ال يزال المهاجرون غير
النظامي ون مقصيين من عملية االنتقال
الديمقراطي في تونس
جريم الهجرة ،أو ما و فت ستومبف ( 117)Stumpfبالهجرة املجرمة ،والاتابات ال حدثت
عنها لم تغير بشكل جبري في و س ما بعد سقوط النظام االستبدادي ،على الرغم من وجود
محاوالت متواضعة لتبن سياسات أكثر إ سانية في المراحل األولى من عملية التحوا الد مقراطي118ت
استمر ا شار اةخطاب الرابط بي الهجرة غير النظامية واإلر اب ح ى بعد ال ورة ،بحجة أ رحالت
الهجرة السرية م ل فر ة لإلر ابيي ال ترا مسارات التهريب ،وتشكل تهد دات أمنية للبلد
المستقبل لوفود المهاجرينت 119أما مبرر اةخطاب ال ا ي والبي يسود منب عهد بن علي الى حد اآل ،
فيؤسس أل الدافت األساس لمقاومة الدولة للهجرة غير النظامية و منت اةخسائر البشرية من
الا فايك شبكات التهريب ،العدو األوا للدولة120ت كلتا الروا تي  ،النابعتي عن طلبات
أوروبية ،122121م بنيها و رسيخها من قبل السلطات التو سيةت123
في عهد بن عليُ ،
اعتبر المهاجرو غير النظاميو تهد دا أمنيا ،و م استخدام ب البر عة
ة رما طالب ال جوء من اة ما ة 124وبالتالي لم تجاوز عدد الالجئي المعترف بهم في و س المائة
الجئ مما عاس رؤية السلطات على أرض الواقت وال سوقت لتو س كأرض معاد ة لطالب
ال جوءت 125بعد ال ورة ،م لت قنية الهجرة محورا اما في النقاشات العامة ،وال سيما بسبب شاط
عائالت اة راقة التو سيي المفقود ن في البحر 126وقد أ احت لهم عد د المنظمات فناء للتعبير
عن مطالبهم على نطا واست ،و ا ة المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعية والمركز

 117جوليات ستومبف  Juliet Stumpfيأزمة الهجرة املجرمة :المهاجرو  ،اةجريمة وسيادة السلطةي مراجعة قانونية عن اةجامعة األمرياية  ،72عدد)0222( 0
ص ص 479-121
مهاجرو
افريقيا جنوب الص راء مقصيو دائما من اة لم الد مقراطيي
 118جيسر  ،Vincent Geisserي و س:
 119أحمد ادر س ي و س ومنطقة حوض المتوسط في مواجهة حد ات امنيةي المركز المتوسطي والدولي للدراساتhttp://www.cemi- 0272 ،
tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-ang.pdfت
 120باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد األورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 121فرونتاكس ( Frontexالوكالة األوروبية إلدارة التعاو العملياتي على اة دود اةخارجية للدولة العنو في اال حاد األورواي) الدراسة السنوية لتقييم
املخاطر http://frontex.europa. eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf 0271
 122المفوضية األوروبية ،يبيا مشترك للبرلما األورواي واملجلست تعزيز دعم اال حاد األورواي لتو س يت https://op.europa.eu:443/en/publication- 0272
detail/-/publication/af317533-8623-11e6-b076-01aa75ed71a1/language-en
123
124
125
126

بوباري يالهجرة وال جوء في و س منب سنة 0277ي
بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي
بوباري يالهجرة وال جوء في و س منب سنة 0277ي
نتالي جا دوتي ي و س :ال تغيير في سياسات الهجرة بعد مرور ثمانية سنوات عن ال ورةي https://www.cncd.be/Tunisie-Huit-ans-apres-la 0279
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التو للهجرة وال جوء ()CeTuMaت 127ومت ذلك ،سرعا ما الش ى الز م اإل سا ي لل ورة في ظل
االعتبارات االجتماعية واالقتصاد ة واألمنية األوروبية وكبلك الوطنية ،على الرغم من اننمام
الدولة إلى ا فاقية األمم المتحدة لعام  7977المتعلقة بوضت الالجئي  128منب سنة 7971129
وبرو وكولها لسنة  7921130منب سنة 7925ت 131با وقد عزز صاعد الهجمات اإلر ابية ،وال سيما
هجمات  1320277المميتة المبكورة أعال بالتوازي مت استمرار واحتدام النزال الليب  ،اةخطاب
المفيد بأ الهجرة غير النظامية هي فر ة لإلر ابيي للتسلل إلى البالد133ت و ابا مانت السلطات
من حويل المسألة من محاربة المهاجرين إلى رال ضد المهربي وعزم على ضما حما ة
التو سيي  ،في استمرار لالسترا يجية المعتمدة من طرف النظام البائدت 134الى حد اليوم ،بقى
جا ل و س ة قو المهاجرين حقيقة واقعة حيث ال زاا البالد فتقر إلى نظام ةجوء فعاات وعلى
الرغم من تسجيل حق ال جوء ألوا مرة في المادة  02من دستور  1350274لم قت سن أي قانو
لتجسيد با اة ق ،على الرغم من المطالب المتعددة ال قدمت بها منظمات املجتمت المد ي
والالجئي أنفسهمت 136وقد م قد م مشرول قانو إلى مجلس الشعب ،لان ال وجد إرادة سياسية
لمنح األولوية ،بما ان قد يعيق نوعا ما اةجهود األوروبية لالستعانة بمصادر ارجية لتحد د
الالجئي في و ست137
الا عهد بن علي 138واعد ال ورة ،139سمحت السلطات التو سية لمفوضية األمم المتحدة
لشؤو الالجئي بإدارة عمليات ال جوء من الا حد د وضت الالجئ ( )RSDعلى أساس بعض

 127رياض بن ليفة يالهجرة غير النظامية في و س بعد  74جانفي 0277ت اشكالية المفقود ن :السلطات العمومية واملجتمت المد يي اال سا والهجرةت
املجلة الفر سية للمراجت حوا د ناميايات الهجرة عدد  )0271( 7121ص ص 750 - 55
 128مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي  ،ياال فاقية والبرو وكوا المتعلق بوضت الالجئي ي (مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي ،
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html. )7977 7921
 129مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي  ،يالدوا االطراف في ا فاقية سنة  7977المتعلقة بوضت الالجئي و/أو برو وكولها لسنة 7921ي (17
ديسمبر https://www.unhcr.org/fr/4ad2f34fe.pdf )0224
 130مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي ( ،)UNHCRياال فاقية والبرو وكوا المتعلق بوضت الالجئي ي
 131مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي  ،يالدوا االطراف في ا فاقية سنة  7977المتعلقة بوضت الالجئي و/أو برو وكولها لسنة 7921ي (17
ديسمبر )0224
 BBC News 132اي اي س نيوز ي سجن متشدد ن على لفية الهجمات على و س في سنة 0277ي  0279اسكو لندا https://www.bbc.com/news/uk-
scotland-47183116.
133
134
135

ادر س ي و س ومنطقة حوض المتوسط في مواجهة حد ات امنيةي
جيسر  ،Vincent Geisserي و س :مهاجرو افريقيا جنوب الص راء مقصيو دائما من اة لم الد مقراطيي
املجلس التأسي  ،اةجمهورية التو سية يدستور اةجمهورية التو سيةي (المطبعة الرسمية ل جمهورية التو سية)0274 ،

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf, p.6

 136دوتي ي و س :ال تغيير في سياسات الهجرة بعد مرور ثمانية سنوات عن ال ورةي
 137بوبي  Bobinي و س في مواجهة النغوط االوروبية فيما تعلق بملف الهجرةي
 138فيرونيك بالنز بوساك  ،Véronique Planes-Boissacيدراسة حوا الهجرة وال جوء في دوا المغرب العراي :األطر القانونية واإلدارية غير المالئمة ال مان
أ نمن حما ة المهاجرين والالجئي وطالب ال جوءي (الشباة األورومتوسطية ة قو اإل سا )2010 ،EMHRN
https://www.refworld.org/docid/515018942.html.
 139وزارة اةخارجية األمرياية  ،يالتقارير الدولية لسنة  0275حوا ممارسات حقو اإل سا  :و سي (https://www.state.gov/reports/2018-country- )0279
reports-on-human-rights-practices/tunisia/.

22

االستثناءات المنصوص عليها في قانو 140 7917في إطار ا فاقية الالجئي لسنة 141 7977ت 142وقعت
وكالة الالجئي ا فاقية مت الدولة في سنة  7990ليتم االعتراف بها كالطرف الوحيد اللبي حدد وضت
طالب ال جوء ،كما م وقيت ا فاقية مماثلة في سبتمبر 0277ت 143بالتالي ،من الناحية النظرية ،حق
للمهاجرين غير النظاميي التماس اة ما ة في ماتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤو
الالجئي في البالد ولان في الواقت ،اعتمدت و س ما قبل ال ورة وما بعد ا على استرا يجيتي لمنت
طالب ال جوء من ممارسة حقهمت و تم ل االسترا يجية األولى في إعادة المهاجرين إلى اة دود أو
احتجاز م لمنعهم من الو وا إلى مكا ب المفوضية 144أما االسترا يجية ال انية فتستهدف عمل
منظمات املجتمت المد ي واألفراد الب ن يساعدو المهاجرين في المرحلة اإلجرائية لتحد د وضت
الالجئت 145فيما عد منت المهاجرين جسد ا من طلب ال جوء ،فإ أحكام المادة  07من قانو
1467925وكبلك قانو 1470224ال فر بي المهربي والمتطوعي الب ن قدمو المساعدة
اإل سانية للمهاجرين ،بما في ذلك مقدمي الرعا ة الطبيةتّ 148
جرم قانو  0224149كبلك عدم
االبالغ عن المهاجرين غير النظاميي وعن أي شخص يساعد م مهما كا نول المساعدة ،و شمل
ذلك املختصي (من أطباء ومحامي وغير ذلك) الب ن توجب عليهم ابالغ السلطات بأماكن
المهاجرين وكل المعلومات ال يعرفونها عنهمت 150با التجريم المزدوج الزاا يعيق بشدة عمل
المتطوعي ومنظمات املجتمت المد ي في قد م المساعدة للمهاجرين غير النظاميي في مسارات
ةجوئهم  151ويقلص بالتالي من فرص المهاجرين في لقي أي نول من أنوال المساعدةت من الا إلزام
ب المنظمات باإلبالغ عن المهاجرين غير النظاميي  ،يعمق با القانو شاشة ب الفئة
 140مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية (القانو عدد  7917 – 42لسنة  7917المتعلق باةجوازات ووثائق السفر (الرائد الرسم ل جمهورية
التو سيةhttps://www.refworld.org/docid/3ae6b54e8.html )7917 ،
 141مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي ( ،)UNHCRياال فاقية والبرو وكوا المتعلق بوضت الالجئي ي
 142باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد األورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 143فيرونيك بالنز بوساك ،عمر بوباري وحسن بوباري ي الهجرة وال جوء في دوا المغرب العراي :ملف حقائق :و سي (الشباة االورومتوسطية ة قو
اال سا https://www.refworld.org/docid/514d78422.html ) 0270 EMHRN
 144باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد األورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 145نفس المرجت
 146مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد 7925 – 2221ي المؤرخ في  5مارس  7925المتعلق بوضت األجانب في و س
 147مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد  0224 – 2المؤرخ في  1فيفري  0224المتعلق باةجوازات ووثائق السفر (الرائد
الرسم ل جمهورية التو سية http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2004/2004F/011/TF200461.pdf. )0224
 148منية بن جميت وسهيمة بن عاشور يالتعبئة من أجل ا الل القواني المتعلقة بالمهاجرين واألجانب واةج سية في و سي (الشباة االورومتوسطية ة قو
اال سا https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/REMDH_CETUMA_Monia-BJ_Souhayma-BA_Plaidoyer_r--forme-des-lois-sur- )0274 ،
la-migration-les---trangers-et-la-nationalite_fr-2.pdf

 149مجلس نواب الشعب  ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد  0224 – 2المؤرخ في  1فيفري  0224المتعلق باةجوازات ووثائق السفر(الرائد الرسم
ل جمهورية التو سية http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2004/2004F/011/TF200461.pdf )0224
 150مجلس حقو اإل سا التابت لألمم المتحدة ،ي قرير المقرر اةخاص المعن بحقو المهاجرين :بع ة إلى و س ي0271 ،
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1313539.pdf
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ويدفعهم الى اة بر الشد د في البحث عن المساعدة النادر وجود ا ا الت في نها ة المطاف ،فرص
الالجئي في النجال في استاماا إجراءات حد د وضت ال جوء ال ؤثر عليها كل ب السياسات
قليلة للغا ة152ت
يالهجرة املجرمةي م ل األساس البي مان الدولة من منت طالب ال جوء من طلب اة ما ةت153
من الا االنتقائية من بي القواني المتناقنة – ال سيما التشر عات ال جرم الهجرة و وقيت
و س ال فاقية الالجئي  -مانت و س من مهيد الطريق لممارسات غير قانونية لمنت المهاجرين
غير النظاميي امل تجزين من طلب المساعدة لد وكالة الالجئي 154ت حبرت ال جنة الدولية للصليب
األحمر ،وهي المنظمة الوحيدة ال ُيسمح لها بد وا مراكز االحتجاز في ظل النظام االستبدادي
السابق ،من وجود أجانب محتجزين على لفية مخالفات الهجرة غير النظامية ،ولو أنها لم قدم
ارقاما دقيقة لعدد ؤالء امل تجزين155ت تسمح المادة  01من قانو  7925للسلطات التو سية
باحتجاز طالب ال جوء في مراكز الهجرة و رحيلهم إلى بلدانهم األ لية ،مما دا على مد رسخ ب
الممارسات غير اإل سانية ،من قبل أ صبح الهجرة غير النظامية قنية غربية بوقت طويل 156ت
ووا لت و س في حقبة ما بعد سقوط النظام االستبدادي ،سجن المهاجرين غير النظاميي  ،مت
السمال لبعض منظمات حقو اإل سا وكبلك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤو
الالجئي بزيارتهم في يمراكز االستقباا والتوجي ي المعترف بها في البالد ،و ما مركز الورد ة ومركز بن
قردا 157ت ومت ذلك ،بقى ب الزيارات محدودة ،مما يعيق حصوا طالب ال جوء على اة ما ة 158ت
ا فت يعمليات الردلي انطالقا من سنة  0271بعد ابرام السلطات ال فا مت اةجار ي ليبيا
واةجزائر ل د من الهجرة غير النظامية بي البلدا ال الثة من الا رفت مستو أمي اة دود
ومناعفة االجراءات القمعية المتخبة مت المهربي 159ت با و بقى المعطيات حوا عدد امل تجزين
والرحلي غير متاحة للعموم 160ت بالتوازي مت ذلك ،لم توقف الممارسات المتعلقة بإ شاء معتقالت
سرية بعد ال ورة اذ تشير التحقيقات 162 161إلى وجود عشرة إلى ثالثة عشر مركز احتجاز في البالد،
 152نفس المرجت
 153نفس المرجت
 154نفس المرجت
 155فيرونيك بالنز بوساك ،عمر بوباري وحسن بوباري ي الهجرة وال جوء في دوا المغرب العراي :ملف حقائق :و سي
 156باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد األورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 157نفس المرجت
 158نفس المرجت
 159املجلس الدنماركي لالجئي ( ، )DRCينتائج املجلس الدنماركي لالجئي حوا الهجرة املختلطة في و سي ،0274
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/drc-report-on-mixed-migration-in-tunisia-2014_0.pdf

 160باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد األورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 161مجلس حقو اإل سا التابت لألمم المتحدة  ،ي جميت معطيات حوا و س  -قرير ماتب المفوض السامي لألمم المتحدة ة قو اإل سا ي 0271
https://www.refworld.org/docid/590c7a0a4.html
162
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رغم إ رار السلطات على انطار ذلك واالعتراف فقط بالموقعي المبكورين أعال ت ُ حرم المهاجرو
امل تجزو باستمرار من أبسط حقوقهم اإل سانية ،بما في ذلك اة ق في التماس اة ما ة القانونية
163ت ووضح مشرول االحتجاز العالم أنهم إما مجبرو على دفت كاليف رحيلهم أو ،في حاا لم توفر
لديهم الموارد المالية الالزمة ،تم التخلي عنهم في الص راء التو سية اةجزائرية 164ت
اشف مجريات األحداث الا فترة ما بعد ال ورة بشكل اص عن غياب إرادة السلطات
امل لية في ضما الترحيب الالئق واإل سا ي بالالجئي ت في سنة  ،0277أ شأت مفوضية األمم المتحدة
لشؤو الالجئي يمخيم الشوشة لالجئي ي ،على بعد بنعة كيلومترات من المعبر اة دودي راس
جد ر ،بغرض إدارة التدفقات غير المسبوقة لالجئي ال و لت إلى البالد على أعقاب األزمة
الليبية165ت استناف املخيم بشكل رئي األفارقة من جنوب الص راء وسرعا ما بلغ العدد إلى
222ت ،75مما أد إلى كارثة إ سانية كبر 166ت في سنة  ،0271قررت المفوضية من جانبها إغال
املخيم ،اركة أولئك الب ن لم تمانوا من التمتت بصفة ال جوء في ظروف مزرية 167ت احتج مهاجرو
املخيم البالغ عدد م  122شخص والب ن لم تم منحهم ال جوء حسب قرار المفوضية ،مؤكد ن
بأنهم لم يهاجروا ألسباب اقتصاد ة بل اجروا فرارا من العنف 168وقد دعم المنتد التو
ل قو االقتصاد ة واالجتماعية ،أشرس منظمات املجتمت المد ي دفاعا عن حقو المهاجرين في
و س منب سنة  ،0270موقف واحتجاجات المهاجرين 169كما أشار عدد من التقارير 171 170إلى عد د
املخالفات اإلجرائية فيما تعلق بعمليات حد د وضت ال جوء في مخيم الشوشةت
في دراسة أ در ا المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعية سنة  ،0279أكد 5ت٪47
من املجيبي على االستبيا أنهم تعرضوا للعنف بسبب وجهاتهم السياسية في بلدانهم األ لية ،مما
جعلهم مؤ لي لطلب ال جوء أو أي شكل آ ر من أشكاا اة ما ة في و س 172فيما رل  ٪00منهم
ً
بأنهم سافروا إلى و س بح ا عن األمن في المقام األوا173ت وأفاد  ٪19من أفراد العينة أنهم و لوا إلى
 163باد ليك  ،Vasja Badaličيدور و س في سياسة اال حاد األورواي اةخارجية للهجرة :قانو جريم الهجرة ،الممارسات غير القانونية و أثير ا على حقو
اال سا ي
 164مشرول االحتجاز العالم ( ، )GDPيأسس مشرول االحتجاز العالم الحتجاز طالب ال جوء في منطقة البحر األبيض المتوسطي ،0277
https://www.refworld.org/docid/556736e24.html
165

ليليا بليز ، Lilia Blaiseي و س :من مخيم الشوشة لالجئي إلى المرس ى ،المهاجرو عالقو مجدداي  ،لوموند 0279 ، Le Monde

166

غارمز  Garmsي أوج قصور عملية حد د فة ال جوء المتبعة من طرف مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي ي
نفس المرجت
ليليا بليز ، Lilia Blaiseي و س :من مخيم الشوشة لالجئي إلى المرس ى ،المهاجرو عالقو مجدداي  ،لوموند 0279 ، Le Monde

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/10/tunisie-du-camp-de-refugies-de-choucha-a-la-marsa-des-migrants-de-nouveau-dans-limpasse_5474320_3212.html
167
168

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/10/tunisie-du-camp-de-refugies-de-choucha-a-la-marsa-des-migrants-de-nouveau-dans-limpasse_5474320_3212.html

 169أدريانا فيدانو  ،Adriana Vidanoيالجئو الشوشة بالمرس ى :خلت عنهم السلطات التو سية و مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي ي نواة 0275
https://nawaat.org/portail/2018/03/14/refugies-de-choucha-a-la-marsa-abandonnes-par-les-autorites-tunisiennes-et-lunhcr/
 170نفس المرجت
 171غارمز  Garmsي أوج قصور عملية حد د فة ال جوء المتبعة من طرف مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي  :مخيم الشوشة لالجئي في و سي
ر د الهجرة القسرية ،اوكسفورد  4عدد )0274( 7ص ص 49-42
 172فا ن مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي
المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعية 0279 ،ص07
 173نفس المرجت
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البالد بي سن  0274و ،0275مما ؤكد بأ النزال الليب و السبب الرئي
و س174ت

ال تيار م الهجرة إلى

الرسم البياني :3أشكال العنف التي تعرض لها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء في بلدانهم األصلية
قبل وصولهم إلى تونس 175
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 174نفس المرجت
 175نفس المرجت
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 .5ديناميكيات مفهوم وكالة الدولة في معاملة
تونس للمهاجرين من جنوب الصحراء
أشار الباح ا برقاوي والفاي ( )Barkawi and Laffeyالى أ المركزية األوروبية فيما تعلق
بالدراسات األمنية ،وبالعالقات الدولية بشكل عام ،ؤدي إلى عوبات نظرية في فهم عملية طور
يالنعفاء وعد م القو ي ،في اشارة من الى دوا القطب اةجنواي للعالم ،السابقة واة الية177ت في
الواقت ،ر از أسس ب املجاالت العلمية على المنافسة بي القو العظمى  -ال قت بأغلبية
ساحقة في الغرب في التاريخ اة د ث  -باإلضافة إلى كونها أوروبية وعنصرية بشكل عميق ،كما أشار
الباح و املختصو في دراسة فترة ما بعد االستعمار178ت 179عالوة على ذلك ،ظل العالقات بي
الشماا واةجنوب محكومة بمفهوم التبعية والهيمنة 180وهي زاوية فهم محدودة حرم الفاعلي
يالنعفاءي من الوكالة بوضعهم في حالة سلبية دائمة ،كما لو أ طيف أفعالهم بالكامل ارج عن
سيطرتهم181ت
عانت سياسات الهجرة التو سية منب االستقالا باستمرار من الوكالة ،أو باألحر عدم وضت
قيود على الوكالة ،حيث و ف عدد من الرا د ن الدا ليي واةخارجيي مقاربة الدولة القمعية
المتزا دة واملجرمة للهجرة بأنها مجرد رجمة للقيود ال فرضتها أوروبا في عالقة بسياستها المعتمدة
في صد ر اة دود182ت وعلى الرغم من أن ال بغي االستخفاف باملخاوف األوروبية و أثير ا على
الدولة ،والمنطقة ككل ،إال أ التبسيط المفرط لهب العالقة العمود ة غير دقيق وال م يلي كما
و موضح باألم لة المبكورة أعال اذ ال أ ب بعي االعتبار ظا رة يالتايفي مت السياسات
المفروضة ال تعتمد ا الدوا المتلقية لتخدم مصاة ها183ت فيما خص مسألة الهجرة ،بدو عملية
يالتايفي في و س واض ة من الا طريقة تعامل الدولة مت المهاجرين من إفريقيا جنوب الص راء
و و ما س تعرض ل بالتفصيل الحقا في ب األطروحةت
حمل مفهوم وكالة الدولة في نظرية العالقات الدولية عنصرين مترابطي خصهما في سي ت
جيسر Vincent Geisserعلى با النحو )7( :قدرة الدولة المتلقية للسياسات العامة يالمفروضةي
من قبل شركائها األجانب على اييف أثيرات ونطا ب السياسات على المستو امل لي )0( ،اإلرادة
177
178
179
180
181
182
183

برقاوي والفاي  Barkawi and Laffeyيفترة ما بعد االستعمار في الدراسات األمنيةي
نفس المرجت
الميري يياالسودادي على الطر الهجرية :التص يف العرقي للمهاجرين أ يلي افريقيا جنوب الص راء والعنصرية عامةي
برقاوي والفاي  Barkawi and Laffeyيفترة ما بعد االستعمار في الدراسات األمنيةي
نفس المرجت
جيسر  ،Vincent Geisserي و س :مهاجرو افريقيا جنوب الص راء مقصيو دائما من اة لم الد مقراطيي
نفس المرجت
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ال ظهر ا الدوا والمؤسسات الدولية ال صدر سياسات عامة إلثبات أ التحويل قد حدث
جا الدولة المتلقية عن طريق شروط وحوافز المالية ،أو عن طريق التعلم أو امل اكاة البسيطة،
ح ى ولو عم الوعي بي جميت األطراف المعنية بأ النفاذ ة ال تعتن بالنرورة امكانية التطبيق184ت
وبالتالي ،فإ األمر ال تعلق بمقاومة التأثيرات أو القواعد ال فرضها يشركاءي أجانب بقدر ما تعلق
بتاييف ب األوامر من الا ي وطينهاي  ،اذا ما استلهمنا المصط ات ال وضفها االكاد م
أميتاف أشاريا (185)Amitav Acharyaت
ر أشاريا بأ شر المعا ير ال مان أ حصل دو قيام الوكالء امل ليي بإعادة ياغة
المعا ير األجنبية لنما وافق ب االجراءات اةجد دة مت المسلمات االدراكية للوكيل و ويت 186ت
ضما اال سجام و بالتالي مفتال قبوا ب المعا ير اةجد دةت م ل عملية يالتوطي ي اذا اة ل
المناسب لما و ف أشاريا بمخاطر يالطعن المعياريي 187و و ي(تتت) قدرة الوكالء امل ليي على إعادة

بناء المعا ير لنما وافقها بشكل أفنل مت المعا ير امل لية السابقة ،وقدرة المعا ير امل لية على
تعزيز جاذبية بعض معتقداتهم ومؤسساتهم السالفةيت با و ما جعل طبيق بعض المعا ير أكثر
فعالية من طبيق البعض اآل ر منها 188ت
ووفقا ألشاريا  ،ال بغي فهم دور الوكالء امل ليي  ،أو الدوا النعيفة في سيا ب األطروحة،
بشكل سالب ألنها ال بقى ثابتة حي يعمل العمالء أص اب النفوذ على شر المعا ير في السياسة
العالميةت دور الوكالء امل ليي ال قل أ مية عن غير م في شر المعا ير من الا ياالقتراض ال شيط
للمعا ير عبر الوطنية وتعد لهاي و نفيب ا بطريقة تناسب مت رسانتهم يالمعيارية المؤسسة مسبقاي
189ت قدم با النموذج نقطتي ا جابيتي تماشيا مت مقاربة السياسة العالمية في فترة ما بعد
االستعمار )7( :قدم بد ال لفهم شر المعا ير على أنها عملية تعلق فقط بالدوا القوية أو الفوائد
الماد ة للوكالء المترابطي عبر اة دود ( )0يسا م في وضت متلقي المعا ير غير الغربيي في ميم
الاتابات والدراسات حوا شر المعا ير190ت

 184جا بيير كاسارينو  ، Jean-Pierre Cassarinoيحكومة الهجرة في و س :نحو نموذج جد د؟ي  ،في و س :التحوا الد مقراطي فو مستو الشبهات؟ (بار س:
CNRSا دارات  0275،ص ص https://www.academia.edu/37399475/Jean- 129-097
_Pierre_Cassarino_2018_Le_gouvernement_des_migrations_en_Tunisie_Vers_un_nouveau_paradigme_In_Amin_Allal_et_Vincent_Geisser
dir._Tunisie_Une_d%C3%A9mocratisation_audessus_de_tout_soup%C3%A7on_Paris_CNRS_%C3%89ditions, p.296
 185أميتاف أشاريا  Amitav Acharyaيكيف نتشر األفكار :لمن تعود المعا ير المهمة؟ مركز المعا ير والتغيير المؤسساتي في التوج اإلقليم االسيويي
المنظمة الدولية  75عدد  )0224( 0ص ص 019 – 17
 186نفس المرجت
 187نفس المرجت
 188أشاريا  Amitav Acharyaيكيف نتشر األفكار :لمن تعود المعا ير المهمة؟ مركز المعا ير والتغيير المؤسساتي في التوج اإلقليم االسيويي
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 .6قانون عمل يفرض قيودا عديدة وشديدة على
جميع األجانب؟ "االيثار الوطني" على حساب من؟
قامت و س بإحداث نفس التغييرات ال ا بعتها الدوا المتقدمة في عمليات الهجرة في
جوانب عد دةت ح ى منتصف سبعينات القر الماض  ،م تشجيت هجرة العمالة ذات المهارات
امل دودة في الدوا الغربية من أجل أمي العمالة منخفنة األجر واة د من نمو األجور من الا
ا يف عروض العمل191ت
أما اليوم ،فهنالك حوا في اال جا المعاكس حيث تم تشجيت المهاجرين ذوي الافاءات
على الهجرة ،المؤقتة أو الدائمة ،في حي ال ُ رحب في أغلب األحيا بالمهاجرين ذوي المهارات
امل دودة 192رغم مسا متهم الهامة في دورا العجلة االقتصاد ة و و غالبا ما ال تعترف ب الدوا193ت
أ مية القطال غير المنظم والنقص في القو العاملة المؤ لة في و س جعل المهاجرين من إفريقيا
جنوب الص راء عنصر أساسيا لبقاء العد د من الشركات194ت ورغم عدم بروز ب الفئة من
المهاجرين ،بسبب عدد م اة الي امل دود سبيا في بلدا شماا إفريقيا ،فا الوضت لن يستمر على
ما و علي حيث تهج الدوا األوروبية سياسات هجرة متشددة بشكل متزا د ،ا ة جا
المهاجرين ذوي المهارات امل دودة ،و و ما قلل من فرص المهاجرين من جنوب الص راء
لالستقرار في الغرب195ت ال ختلف األمر بال سبة لالجئي  ،فهم أ نا ال لقو رحيبا في الدوا
األوروبية ال فرض قيودا متزا دة على عمليات ال جوء المتعلقة بهم196ت وبالتوازي مت ذلك ،تفاقم
عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياس في افريقيا و تست الفوار بي الشماا
واةجنوب197ت وبالتالي ،ال وجد سبب وجي دفعنا لالعتقاد بأ الهجرة اةجماعية من أفقر دوا القارة
ً
مان أ توقف في المستقبل حيث سيستمر نقل األشخاص بح ا عن االمن وسبل العيش الالئقت
ونظرا ألن صعب على المهاجرين والالجئي بشكل متزا د الو وا إلى السواحل األوروبية ،فمن
المتوقت أ شهد دفقا متصاعدا للهجرة إلى البلدا النامية والقريبة جغرافيا من الغرب ،أي دوا
شماا إفريقيا و و ما ركز علي ب الدراسةت تستدعي ب الظا رة اعادة التمحيص في مفهوم
الهجرة العابرة ،حيث طوا أمد يفترة العبوري بشكل متزا د ويحتفظ المهاجرو اللها بوضت
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متأرجح وغير قار198ت ً
غالبا ما تبرل بلدا العبور التقليد ة بالهجرة العابرة كسبب لعدم وفير أي
حقو أو فرص للمهاجرين199ت ومن المفارقات ،كما و موضح أعال  ،أ ب البلدا  ،بما في ذلك
و سً ،
غالبا ما تسا م في اطالة فترة عبور المهاجرينت
يستند اإلطار القانو ي البي نظم العمل في و س إلى منطق ياال ار الوطن ي بشكل شب
ريح200ت ومت ذلك ،ال تساو األجانب ح ى في التمييز فيما تعلق بد وا سو الشغل قانونيا اذ
مس با االستبعاد ا ة المهاجرين من إفريقيا جنوب الص راء أكثر من غير م من غير
التو سيي ت قانو العمل التو وكبلك مجمل اإلطار القانو ي البي نظم د وا وإقامة األجانب
في البالد ال زاا قتصر ،نظريا ،على منطق ثنائي ربط التسا ل مت األجانب في د وا سو الشغل
بمعدا البطالة 201ت تعا ي البالد باستمرار من ار فال معدالت البطالة ،ال سيما لد الشباب في
المناطق امل رومة202ت يعد غياب فرص العمل وفشل نموذج التنمية من األسباب المباشرة ل ورة
 0277ال أطاحت بالرئيس السابق بن علي203ت وقد ار فعت سبة البطالة منب سنة  ،0277حيث
بلغت  ٪74،9في الرات األ ير من سنة  0279وشملت  ٪11،5من شباب البالد204ت في حي كا معدلها
 ٪71سنة  0272وبلغت حينها 2ت ٪10عند الفئة العمرية  09-07سنة205ت بناء على ما سبق ،كا من
المتوقت أ تعرقل و س واشدة د وا األجانب إلى سو العمل ،وال سيما بعد سنة 0277ت
نظم د وا األجانب إلى سو العمل قانونا محاما التقييد والصرامة :قانو 7925
المبكور أعال والمتعلق بوضت األجانب ،206والقانو عدد  01-22المؤرخ في  12أفريل  7922والبي
درت بموجب مجلة الشغل 207المامل بالقانو عدد  20-92المؤرخ في  77جويلية 7992208ت
باإلضافة إلى ضرورة المرور باجراءات نظام بيروقراطي قد م وبطيء من أجل اة صوا على
 198فرانك دوفاا  Franck Düvellيالهجرة العابرة :مفهوم غامض ُوم ّ
سيسي الشعب والفناء والمكا  75 Population, Space and Placeعدد  )0270( 4ص
ص https://doi.org/10.1002/psp.631 477-01
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المستندات الالزمة للد وا واإلقامة ،209نص قانو  7925في ماد  01على أ كل أجنب ال طلب
صريح إقامة أو جد د بمجرد انتهاء الحيت يعرض نفس لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة ودفت
الغرامات المتراكمة210ال ليس لها حد أقص ىت عالوة على ذلك ،من أجل اة صوا على وظيفة بشكل
قانو ي ،جب اة صوا الى جانب صريح اإلقامة على ر يص بت عدم وجود كفاءات وطنية في
ّ
المامل بقانو  7992واةخاص بتنظيم العمل في البالد،
التخصص المعن 211ت وأضاف قانو ،7922
اجراءات قييد ة ارمة على عمل األجانب ،و حد دا في ماد  ،075الفقرة  ،0ال نص على أ أي
أجنب ريد ممارسة عمل مأجور من أي نول جب أ ُ منح عقد عمل و صريح اقامة حتوي
عبارةيمخوا بممارسة العمل المأجور في و سي ،لنما عدم وظيف أجنب في مجاا توفر في
الافاءات التو سية212ت ب ياآللة المنتجة للمخالفاتي كما و فها في سي ت جيسر 213لها عواقب
و يمة على يالب ن جاوزوا مدة اإلقامةي والب ن جدو أنفسهم شب محبوسي في البالد ،مما حتم
عليهم القبوا بأشد الوظائف طورة و عوبة من أجل وفير الماا الكافي للسمال لهم بالمغادرة214ت
و جدر كبلك االشارة الى اجراء قييدي آ ر تعلق باة ق في التنقل و و ما فرض المادة ( 74أ) من
ا فاقية منظمة العمل الدولية عدد  741اةخا ة بالعماا المهاجرين215ت ّميز اال فاقية بي
االجراءات التقييد ة المؤقتة المفروضة على اال تيار اة ر للعمل واة ق في التنقل اةجغرافي البي
جب حما ت بغض النظر عن مدة اإلقامة أو طبيعة الوظيفة216ت 217ورغم با ،نص المادة 079
من مجلة الشغل التو سية 218على أ األجنب ملزم بالعمل حصريا في الوال ة وفي المهنة المنصوص
عليها في عقد العمل و و ما تعارض بشكل واضح مت مبدأ المساواة في المعاملة بي العماا الوطنيي
والعماا األجانب المنصوص علي في اال فاقيةت
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م ل المهاجرو من أفريقيا جنوب الص راء سنة  ٪4 ،0271فقط من إجمالي عدد العماا
األجانب اة ا لي على صريح عمل في البالد ،و و المستو األد ى مقارنة بجميت العماا غير
التو سيي اآل رين219ت انخفض با المعدا إلى  ٪0في الس تي التاليتي لل ورة (220 )0270-0277ت
الرسم البياني  :2تطورنسبة العمال النظاميين أصيلي أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بباقي العمال األجانب
في تونس (بالنسبة المئوية) 2216112-6111
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ر الباحث بن سدرين أ الدولة التو سية كانت تبت منطقا ليبراليا جد دا ربط بي
ناسب االست مارات األجنبية للدوا مت اسناد صاريح العمل لمواطنيها222وبالفعل ٪ 42 ،من العماا
األجانب النظاميي في و س م من مواطن أوروبا الغربية223ت كما ذكرنا سابقا ،الدوا األوروبية من
أ م المست مرين األجانب في و ست ً
وفقا لبيانات وكالة رويج االست مار األجنب ( )FIPAلسنة ،0279
تعد فر سا ( 717522مليو اورو) ليها ألمانيا ( 71472مليو اورو) ثم إ طاليا ( 77002مليو اورو)
أ م ثالثة مست مرين أجانب في البالد 224و متلك فر سا وحد ا  ٪14من إجمالي االست مارات األجنبية
في و س225ت في المقابل ،أشارت وثيقة شر ا المركز التو لتنمية الصادرات ( )CEPEXسنة

 219سعيد بن سدرين يالتحد ات ال جب رفعها من أجل استقباا المهاجرين من جنوب الص راء بشكل الئق في و سي ص05
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 224وكالة و س افريقيا لالنباء و  WMCي راجت دفق االست مارات األجنبية إلى و س بنحو  ٪5في ،0279حسب وكالة رويج االست مار األجنب ي مركز ويب
ماناجر  Web Manager Centerفي  2فيفري https://www.webmanagercenter.com/2020/02/06/444538/pres-de-8-de-baisse-du-flux-des-0202
investissements-etrangers-en-tunisie-en-2019-fipa/
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 2260271إلى أ سو إفريقيا جنوب الص راء ال م ل سو 0ت ٪0من ادرات و س مقارنة بي 1ت٪11
موجهة إلى اال حاد األوروايت و س تشغل الر بة  20في قائمة المزود ن لدوا جنوب الص راء227ت
على الرغم من عدم وجود ا فاقية ثنائية بي ضف البحر األبيض المتوسط فيما تعلق
بحرية التنقل ،فإ يعملية برشلونةي نص على دعم با اةجانب228ت في الواقت ،ال خدم امل اباة
سو جانب واحد من البحر األبيض المتوسط  -أوروبات وعلى عاس ليبيا واةجزائر ،ال فرض و س
وال المغرب أشيرة د وا ألراضيهما على المواطني األوروبيي 229ت وعلى الرغم من أ البلدا
المغاربية طالبت باإلجمال بالتبادا اة ر للتنقل بي المغرب العراي وأوروبا ،وال سيما قبل ا شاء
اال حاد من أجل المتوسط في جويلية  ،0225اال ا ب الطلبات لم تقدم بشكل إ جااي230ت و عود
السبب حسب دلفي بير ن الى أ المغرب و و س قد وافقا مسبقا على مبدأ يالهجرة االنتقائيةي فيما
تعلق بتنقل مواطنيهما إلى أوروبا231ت
وشكل العرب ثا ي أكبر جالية لألجانب العاملي بصفة نظامية في و س في سنة 0271ب سبة
نا زت (232)٪17ت يعود ذلك حسب بن سدرين الى العالقات ال قافية المميزة القائمة بي الدوا
العربية ،مشيرا إلى أثير رابط الهوية الغالب على الرابط االقتصادي233ت على سبيل الم اا ،ادقت
و س على ا فاقية ثنائية 234من اجل حرية نقل القو العاملة مت المغرب في عام 7922ت بالتالي،
ليست الدوافت المالية وحد ا ما دفت الدولة التو سية إلى التمييز بي العماا األجانبت
ؤمن  ٪25من األشخاص الب ن قام المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعية
بالتحاور معهم بأ عدم قدرتهم على التحدث باللغة العربية عقبة رئيسية تعو اندماجهم االجتماعي
وقدرتهم على اة صوا على وظيفة في و س 235على الرغم من أ با االعتقاد ال تطابق مت البيانات
المقدمة سابقا في ب الدراسةت إذا كا حاجز اللغة يعيق فعال األفارقة من جنوب الص راء في
اة صوا وظيفة ،فيجب أ نطبق ذلك على جميت املجتمعات غير الناطقة باللغة العربية في و س،
226

المركز التو

لتنمية الصادرات ( ، )CEPEXينظرة عامة على التعاو التجاري بي و س وإفريقيا جنوب الص راءي ( )2017 ،CEPEX

http://www.tunisiaexport.tn/actualites/cooperation_commerciale_Tunisie_Afrique_Subsaharienne
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التو سية والمملاة المغربية (المملاة المغربية في  04اوت )7922
http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/fr/Bilaterales/Tunisie/conventions%20signees%20a%20Tunis%20le%209%20decembre%201964
%20entre%20le%20Royaume%20du%20Maroc%20et%20la%20Republique%20tunisienne.htm

 235مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي المنتد
التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعية 0279 ،ص05
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في حي أ االوروبيي متحصلو على  %42من مجمول را يص العمل في سنة  0271236رغم عدم
ا قانهم للغة العربية و و ما رجح بأ ناك اسبابا أ ر إلقصاء االفارقة من جنوب الص راء من
سو الشغلت
بالتالي  ،فيصح القوا بأ و س س ت مجموعة من القواني شد دة التقييد لتنظيم عمل
األجانب في البالد ،إال أنها تعمد الى التخفيف من ب القيود على جميت فئات العماا األجانب قريبا
باستثناء األفارقة من جنوب الص راءت وعلى الرغم من فاقم ظا رة مخالفة ب القواني من طرف
ب الفئة من المهاجرين ،ال بدي السلطات أي استعداد لمراعاة عدد العماا المهاجرين من جنوب
الص راء المقيمي في البالد وواقت وضعهمت فبدا تسوية وضعيات إقامتهم ،تغاض ى الدولة عن
استغالا القطال غير المنظم لهم لموا لة زويد الشركات التو سية بيد عاملة أجنبية متدنية
األجر ،وال طالب بحقوقهات بدوا اذ  ،بأ عدم تسوية وضعية العماا من أفريقيا جنوب الص راء
المقيمي في و س من مص ة الدولةت
الرسم البياني  : :2توزيع العمال المهاجرين النظاميين حسب بلد المنشأ في عام 2376112

المنطقة

تراخيص العمل المسندة

النسبة

أوروبا الغربية
بلدا عربية (باستثناء دوا افريقيا جنوب
آسياراء)
الص
اوروبا الشرقية
افريقيا جنوب الص راء
امريكا الشمالية
امريكا اةجنوبية
أستراليا
املجمول

2200
1686
749
395
237
117
79
7
5470

40%
31%
14%
7%
4%
2%
1%
0%
100%

Tunisia:

in

Migrants

7. Sub-Saharan African
?Unqualified Workers

من بي  920مهاجرا شاركوا في الدراسة الامية للمنتد التو ل قو االقتصاد ة
ّ
واالجتماعية لسنة  ،0279أكد أكثر من  ٪72أنهم حاملو لشهادات جامعية ،وم ل المتحصلو على
شهادات الماجستير والدكتورا سبة 02ت238٪70ت
جميت األشخاص الب ن مت مقابلتهم قريبا (7ت )٪91يعتبرو أنفسهم جزءا من الطبقة
االجتماعية العليا في بلدانهم األ لية ،سواء أولئك حصلوا على شهادات جامعية في أوطانهم ،أو
 236بن سدرين يالتحد ات ال جب رفعها من أجل استقباا المهاجرين من جنوب الص راء بشكل الئق في و سي ص09
 237نفس المرجت
 238فا ن مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي
المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعيةhttp://ftdes.net/rapports/subsahrianstates.en.pdf, p.20 0279 ،
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الب ن استاملوا دراساتهم العليا في و س واستقروا في البالد بعد نها ة مسار م الدراس 239ت 7ت٪7
من المشاركي في العينة حصلوا على شهادة جامعية في فر سا240ت تردد مت ذلك السلطات التو سية
في االعتراف بشهادات المهاجرين من جنوب الص راء ،اذ م لت سبة المهاجرين من المشاركي في
الدراسة الب ن اعترفت الدولة رسميا بشهاداتهم  ٪42فقط لم تم قد م أي معلومات حوا با
الموضول ا ٪45منهم241ت دحض البيانات الامية الواردة في دراسة المنتد التو ل قو
االقتصاد ة واالجتماعية التصور الشائت للمهاجرين من جنوب الص راء كعماا غير متعلمي وذوي
مهارات محدودة يعبرو بلدا شماا إفريقيا فقط للو وا إلى أوروبات

 .8المهاجر االفريقي من جنوب الصحراء "كانسان
ملعون" (  )Homo Sacerفي تونس :ديناميكيات
التسييس الحيوي للهجرة
بكرنا رغبة الدولة التو سية في السيطرة على أ يلي إفريقيا جنوب الص راء ،لدرجت
بلغت انتزال الصفة اإل سانية منهم ،بفارة جورجيو أغامبي عن ي اال سا الملعو ي ( Homo
242)Sacerت مان فهم التسييس اة يوي للدولة لوجود فئات معينة من األشخاص الب ن تطورو
دا ل املجتمت من الا منظور فوكو ()Foucaultت ا تلف فوكو جبريا مت المقاربة الطبيعية
األمرياية للسلوك السياس  ،وافترض بأ السياسة اة يوية ما هي إال عملية اريخية رافق من اللها
الحيات الدولة في ياالستيالء على اة ياة وقمعها و دمير اي شكل جد د من السلطة يهدف إلى
نظيم اة ياة و أمينها243ت مصط ح ياال سا الملعو ي مستخرج من القانو الروما ي القد م ،و شير
الى الشخص البي تم ص يف كخارج عن القانو ويمان بالتالي قتل دو التعرض الى أي عقاب244ت
اة ياة أو باألحر يشب اة ياةي ال يعيشها المهاجر غير النظامي هي دليل على ص يف على
الهامش ،اذ تم حرمان من حقو اإل سا األساسية وليس ل سبيل للمطالبة بها245ت وير الباح ا
كومار راجارام وكارا غروندي-وار ( )Kumar Rajaram and Carl Grundy-Warrبأ يحالة االستثناءي
ال وضت فيها المهاجر غير النظامي ليست حالة شاذة في نظام الدوا القومية بل جو رأساس
 239مساكن  ،ص02
 240نفس المرجت ،ص07
 241نفس المرجت ،ص00
 242جورجيو اقامبا  ،Giorgio Agambenياال سا الملعو  :قوة السيادة والعيش على امش اة ياة Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Lifeي
جامعة ستانفورد http://www.sup.org/books/title/?id=2003 7995ت
 243ما كل لورا س  ، Michael Laurenceيالسياسة اة يوية و نظيم الدولة ل ياة البشريةي  ،مطبعة جامعة أكسفورد ،العلوم السياسية0272 ،
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0170.xml

 244بريم كومار راجارام وكارا جراندي-وار ، Prem Kumar Rajaram and Carl Grundy-Warrيالمهاجر غير النظامي كا سا ملعو  :الهجرة واالحتجاز في أستراليا
وماليز ا و ا الندتي الهجرة الدولية  ، 40عددت  :)0224( 7ص ص 24-11
 245جورجيو اقامبا  ،Giorgio Agambenياال سا الملعو  :قوة السيادة والعيش على امش اة ياة
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وجود ا246ت ص يف المهاجرين غير النظاميي يكمنبوذ ني ،يسا م في تعزيز اة دود السياسية
لألمة وضما التماسك الوطن 247ت
السياسة اة يوية تشير حسب فوكو الى مسار التحوا الشامل لإلدارة السياد ة ل ياة
واملجتمعات والبي انطلق في الغرب في القر السابت عشر248ت الحظ فوكو أ السلطة القانونية
السياد ة حولت من القدرة على يقتل اة ياة أو السمال بالعيشي 249إلى سلطة حيوية تسمح يبتعزيز
رفا اة ياة أو عدم السمال بالرفا ية ح ى الموتي250ت با التحوا من يسياسة السيادة إلى سياسة
املجتمتي 251و ما ميز السياسة اة يوية ،و و ما أد إلى طور مفهوم فوكو عن عنصرية الدولة252ت
ؤدي با التحوا إلى تغيير الهدف من ي احب السيادة البي جب الدفال عن ي 253إلى مجتمت أو
شعب جب الدفال عن ت في كتاب ي جب الدفال عن املجتمتي ،وضح فوكو أ ي المعركة ال
نخوضها ليست معركة بي األعرا  ،بل شنها العر البي تم صوير على أن العر اة قيقي ،العر
البي تمتت بالسلطة والبي حق ل حد د القاعدة على أولئك الب ن حيدو عن المعا ير ،وأولئك
طرا على التراث البيولوجيتي254
الب ن يشكلو
يعتبر جورجيو أغامبي السياسة بم ابة ازدواجية دائمة في عمليات اإلدماج  /االستبعادت
حدد السياسة من م ل احب السيادة ويحم ومن ال م ل ت و با يسمح للدولة بتأكيد حامها
واة فاظ علي ت يعتبر يجورجيو أغامبي ي السياسة بم ابة ازدواجية دائمة في عمليات اإلدماج
واالستبعادت ّ
حدد السياسة من يعتبر احب سيادة ويوفر اة ما ة ومن غير ذلك و و ما مان
الدولة من فرض حامها واة فاظ علي وإقصاء فئة األشخاص الب ن تعتبر م تهد دا لقوانينها
وأحكامها من الناحية القانونية ،وفي بعض األحيا  ،اقصائهم جسد ا أو ماد ا مما تعتبر يالقاعدة
النمطيةيت أولئك الب ن ال تمتعو بحما ة القانو السيادي خنعو الى ما يسمي أغامبي
يموضت استثناءي – أو مواضت االستثناء القانو ي حيث ال تم طبيق أي من القواني عليهم أو تم
َ
المسيسي  ،البي
فقط طبيق جملة من التشر عات القمعية عليهمت ابا ،ميز الدولة بي ياإل سا
فهم السلطة السياد ة وتهدف إلى ادماج حت إحد فئاتها القانونية ،و يالمستبعد ني أو ما
يسمي شو ز( )Schützي من ال تم اعتبار ا سانايت حدد الدولة اة د ة السكا اةخاضعي لوال تها
 246بريم كومار راجارام وكارا جراندي-وار ، Prem Kumar Rajaram and Carl Grundy-Warrيالمهاجر غير النظامي كا سا ملعو  :الهجرة واالحتجاز في أستراليا
وماليز ا و ا الندتي
 247نفس المرجت
 248راشيل آدامز  ، Rachel Adamsيميشيل فوكو :السياسة اة يوية والسلطة اة يوية ،ي الفار القانو ي النقدي (مدونة)  72 ،ماي 0271
https://criticallegalthinking.com/2017/05/10/michel-foucault-biopolitics-biopower/
 249ميشيل فوكو ،ارادة المعرفة  ،اريخ اةج س( 7:لند  :ا درات  )7995 ، Penguin Booksصت712
250
251
252
253
254

نفس المرجت ،ص715
راشيل آدامز  ، Rachel Adamsيميشيل فوكو :السياسة اة يوية والسلطة اة يوية ي
نفس المرجت
ميشيل فوكو ،ارادة المعرفة  ،اريخ اةج س( 7:لند  :ا درات  )7995 ، Penguin Booksصت711
ميشيل فوكو  ،جب الدفال عن املجتمت  ،الطبعة األولى  ،محاضرات في معهد فر سا (الاتاب اةخامس) (نيويورك :بيكادور  ، )0221 ، Picadorص 27ت
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وتعتبر أولئك المستبعد ن تهد دا لتماساها الدا لي ،ولشرعية وجود السلطة السياد ةت ويجب
التبكير بأ الدوا القومية اة د ة هي بناء طير جمت فئات متبا نة من الناس حت سقف أمة
مو ومة ،باستخدام نص مت ياغت لهبا الغرض255ت
بالتالي ،فإ يمن ال تم اعتبار ا ساناي كما و ف أغامبي  ،م ل تهد دا للدولة ذات
السيادة والستمراريتها ولقاء مت ياآل ري يسلط النوء على التجا س الدا لي من الا عدم جا س
مت املجموعة ووجود ارج اإلطار القانو ي للدولةت ياآل ري و بكير بأ الدوا القومية ما هي إال
بناء ،وربما بناء ش ومت ذلك ،فإ با اآل ر مر بط ار باطا جو رًيا بشرعية الدولة أل ي مرد و
ما مان من حد د القاعدةيت نا بالطبت امن التناقض اذ يعتمد مفهوم الدولة القومية على رسم
اة دود وباستبعاد يمناطق االستثناءي من القاعدة ،طمس السيادة اةخط الفا ل بي الدا ل
واةخارج أل االستبعاد ،في حد ذا  ،و عمل سياديت باما و ف دي جينوفا يبفاحشة االدماجي256
رابطا يعدم شرعية المهاجريني بالمصاةح االجتماعية والسياسية ال تعمل ،من الا اةخطابات
اإلقصائية ،على حويل الفعل غير النظامي األ لي للمهاجرين أال و و ر اة دود إلى حالة دائمة
من يعدم الشرعيةي وبالتالي ،تم نمينهم من الا االستبعاد257ت258
في با السيا  ،أشارت الباح ة ستيفا ي بوسيل إلى أ قانو القناء على جميت أشكاا
التمييز العنصري البي م التصويت علي في عام  0275غير قابل للتطبيق على أص اب األوضال غير
النظامية259ت نظريا جرم با القانو التعليقات العنصرية و طاب الارا ية والتمييز العنصري ،
و عاقب علي بغرامة قدر ا  1222د نار والسجن لمدة تراول بي سنة واحدة إلى ثالث سنوات260ت
ومت ذلك ،ونظرا أل أغلبية األفارقة من جنوب الص راء في و س يعيشو في أحياء فقيرة وبصفة
غير نظامية ،فهم ال تمانو من ال جوء الى قانو 2610275بل ا عددا منهم بلغوا عن انتهاكات من
طرف أعوا األمن بسبب شاشة وضعهم القانو ي ،عند محاولتهم قد م شكو 262ت بدو أ
االسترا يجية الرئيسية للدولة التو سية لردل الهجرة حرم المهاجرين من حقوقهم األساسية بصفة
عامة ومن حقهم في العمل بصفة ا ة مما جعل تسوية وضعهم القانو ي امرا مستحيالت ومت ذلك،
فقد ثبت أ با لم ردل الهجرة بل دفت المهاجرين إلى البقاء في وضت سري غير نظامي لمدة طويلة،
و و ما ؤدي إلى فاقم األوضال غير النظامية وجعل ؤالء المهاجرين عرضة لالستغالا263ت
 255بريم كومار راجارام وكارا جراندي-وار ، Prem Kumar Rajaram and Carl Grundy-Warrيالمهاجر غير النظامي كا سا ملعو  :الهجرة واالحتجاز في
أستراليا وماليز ا و ا الندتي
 256نيكوالس دي جينوفا  Nicholas De Genovaيعرض عدم شرعية المهاجر :مشهد االقصاء وفاحشة االدماجي دراسات عرقية وعنصرية  12عدد1
(7جويلية  )0271ص ص https://doi.org/10.1080/01419870.2013.783710 7752-95
 257بريم كومار راجارام وكارا جراندي-وار ، Prem Kumar Rajaram and Carl Grundy-Warrيالمهاجر غير النظامي كا سا ملعو  :الهجرة واالحتجاز في
أستراليا وماليز ا و ا الندتي
 258م اقتباس الفقر ي من عمل سابق للكا ب لفائدة PO941
 259ستيفا ي بوسيل Stéphanie Pouesselي و س :قانو منا نة الميز العنصري ال خدم امل تاجي ل ي عيو على المتوسط ، Middle East Eyeال سخة
الفر سيةhttp://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-la-loi-contre-les-discriminations-raciales-ne-profite-pas-ceux-qui-en- 0279 ،
ont-besoin
 260نفس المرجت
 261نفس المرجت
 262نفس المرجت
 263بن جميت يقمت الهجرة غير النظامية في و سي ص015

37

ليست الدولة فقط من مارس با التسييس البيولوجي لألفارقة من جنوب الص راء ،بل
ل قو االقتصاد ة
مارس املجتمت أ نات تشير الشهادات ال جمعها المنتد التو
واالجتماعية في و س وكبلك مصطفى الميري في المغرب إلى وز النظرة االجتماعية المنهجية
ألولئك الب ن طالهم العنصرية 264من أجل اة فاظ على فو املجموعة يال ال تشملها
العنصريةي265ت يعزا التنظيم اةجغرافي للفناءات األفارقة من جنوب الص راء ويبقيهم ارج
األماكن العامة م ل المقاهي والشواطئ واعض األحياء وح ى القطارات 266وتستمر ب التفرقة منب
زمن طويلت أكد 1ت ٪01من المشاركي في الدراسة ال أجرا ا المنتد التو ل قو االقتصاد ة
واالجتماعية أنهم و لوا إلى و س بي سن  0229و 267 0274وبالتالي ،فإ ما قارب رات المشاركي
مقيمو في و س لمدة ال قل عن مس سنواتت
 .9عنصرية الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء في
تونس :أن تصبح أسودا في رحلة الهجرة
جسد األفارقة من جنوب الص راء ،باستخدام تعبير مصطفى الميري ،ياآل ر العرقي
واالجتماعيي في رحالت الهجرة عبر شماا إفريقيا إلى أوروبا 268اذ ر الميري بإنهم ليسوا يسودي في
ّ
ياسودواي 269على طر الهجرة 270و عترض على التحليل العرقي لتجربة هجرة األفارقة
جو ر م ،بل
من جنوب الص راء كنتاج ثانوي للمنظور الطبقيت يهدف مؤلف ب األطروحة إلى اعادة طرل مسألة
العنصرية في قلب جربة جنوب الص راء ،و حد دا في شماا إفريقيات ظهر ب العنصرية بشكلي
اساسيي ت ويم ل اةجانب المؤسساتي الشكل األوا من الا سياسات الهجرة القائمة على الفصل
العنصري ،بي أوروبا وأفريقيا ،وا نا بي جنوب الص راء وشماا إفريقيا كما و موضح أعال 271ت
ر دوميترو ا الدوا القومية عنصرية بطبيعتها ألنها راث استعماري272ت تم دعم الردل
المؤسساتي من الا عمليات الر د العسارية في البحر ،وا فاقيات إعادة القبوا ال نائية في
األنظمة االستبداد ة ،ويصل ح ى دعم اةجماعات العسارية المس ة في ليبيا لتعزيز القدرة على
احتجاز المهاجرين في ظروف غير إ سانية273ت أما الشكل ال ا ي فهو ال ا ي اجتماعي  -جسدي ،تعلق
 264فا ن مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي
 265مصطفى الميري يياالسودادي على الطر الهجرية :التص يف العرقي للمهاجرين أ يلي افريقيا جنوب الص راء والعنصرية عامةي
 266نفس المرجت
 267فا ن مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي ص05
 268مصطفى الميري يياالسودادي على الطر الهجرية :التص يف العرقي للمهاجرين أ يلي افريقيا جنوب الص راء والعنصرية عامةي
 269بالقياس إلى مفهوم ي لم ولد المرء امرأة ،بل ار المرء واحدا يلسيمو دي بوفوار ،و و مفهوم م حليل في كتابها ياةج س ال ا يي الصادر سنة 7949
 270الميري
 271جينا إم لويد  ، Jenna M Loydيالمواطنة اةجسد ة في عصر الفصل العنصري العالم ي المناسبة  5Occasionص ص 77-7ت
 272سيبرانتا دوميترو " Speranta Dumitruماهي القومية المنهجية؟" أسباب سياسية العدد ( 45عدد 11 )2سبتمبر  ،2115ص ص
22-9
 273الميري

38

باحاطة المرض وسوء المعاملة والموت للمهاجرين من جنوب الص راء أو ما صف يشاربي
يبالعيش في الص وةي274ت على سبيل الم اا ،رل 1ت ٪92من المهاجرين من جنوب الص راء الب ن
حاور م المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعية بأ التأمي الصحي في و س ال
يشملهم275ت
في نفس الدراسة ،حدث المشاركو من أفريقيا جنوب الص راء عن طبيعة األفعاا غير
القانونية ال تعي عليهم ار كابها للنجاة الا رحالت الهجرة إلى و س ،و حد دا في ليبيا بي سن
 0277و 2760275ت طورة ب األعماا حث على اعادة النظر في مفهوم األمن ،العزيزعلى الدوا
اة د ةت كما و مبي في الرسم البيا ي عدد  ،1م ابتزاز معظم المهاجرين الر كاب جرائم طيرة،
بما في ذلك اال جار باملخدرات واألس ة واالننمام إلى شبكات ار ابية277ت أكد  ٪70من األشخاص
الب ن م التحاور معهم بأنهم إما تعرضوا لالبتزاز أو كانوا ض ية لالحتياا أو م نليلهم الر كاب
ب األعماا غير المشروعة بينما اقر  ٪01منهم بأ عدم االستقرار االقتصادي و سبب قيامهم
بم ل ب االفعاا278ت
الرسم البياني :2األعمال غيرالقانونية التي ارتكبها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء خالل رحلتهم إلى
تونس279
تجارة المخدرات
الدعارة
صرف العملة بطرق غير مشروعة
االلتحاق بشبكات ارهابية
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كر ستينا شارب  Christina Sharpeيالعيش في الص وة :حوا االسوداد والاينونةي https://www.dukeupress.edu/in-the-wake. 0272
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الد ناميايات المتناقنة بي رفض و س لتسهيل قواني الهجرة و قد م ضمانات أساسية
لمهاجريها مت قبولها في الوقت نفس أ كو حارسا ل دود األوروبية حولتها إلى يغرفة ضغطي،280
فه دولة ال رحب بالمهاجرين وال تسمح لهم في اآل ذا بمتابعة مشروعهم الهجريت باحتجاز ا
للمهاجرين من إفريقيا جنوب الص راء كر ائن في البالد ،نحن الدولة أمام المتطلبات األوروبية
و مارس العنصرية المؤسسا يةت
 .10االستشراق الداخلي :قصة اإلنكار التو نس ي
"لألفريقية" :أصحاب البشرة السوداء في تونس
من العبودية إلى االستعباد
النظرية ال اسسها إدوارد سعيد في كتاب ياالستشرا ي سنة  7915هي منظور جيد كبلك لفهم
العالقة المتناربة بي التو سيي  ،وسكا شماا إفريقيا بشكل عام ،والسواد و ياإلفريقيةيت ّ
يعرف
سعيد االستشرا بالقبوا الغراي بي يالتمييز البد ه بي الشر والغرب واالنطال من لبناء نظريات
متقنة ومالحم وروا ات وأو اف اجتماعية وحسابات سياسية تعلق بالشر وشعب وعادا وي
عقليت يومصير وما إلى ذلك ي281ت ال قتصر الشر على العالم العراي اإلسالمي ،بل متد إلى الشر
العالم  ،ليشمل آسيا وأفريقيا وأمريكا اةجنوبية282ت كتب سعيد قوا :يإ أوروبا هي ال تعبر عن
الشر ت با التعبير ما و إال سلطة ،و و بت عن مبدل حقيقي ،ل قوة مان من منح اة ياة،
و حرياها ،وتشايل فناء امت و طير وراء اة دود المألوفة ي283ت بعد االستعمار ،كا الهدف من
االستشرا رويض مجموعة من ال قافات ال ُ نظر إليها على أنها تهد د للغربت بالتالي يكا التم يل
األورواي للمسلم والع ما ي والعراي دائما وسيلة للسيطرة على الشر المشكوك في أمر  ،وينطبق
الش ء نفس إلى حد ما على أساليب المستشرقي المعا رين ،الب ن ال تعلق موضوعهم بالشر
نفس بما أ الشر بات معروفا ،وبالتالي أقل إثارة ل خوف لد القراء الغربيي ي284ت
جدر التبكير بأ شماا إفريقيا كانت قد انخرطت في جارة العبيد األفارقة السود ،و با
اةجزء من اريخها تم جا ل إلى حد كبير285ت م لت مناطق اةجريد في و س وغدامس في ليبيا
و منراست في اةجزائر محاور مركزية في جارة العبيد286ت أكثر أشكاا العبود ة ال إ سانية ،وهي لك
ُ
ُ
ال مارس في المزارل في أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريب والبرازيل لم مارس في شماا
 280وند  Wendenيد ناميايات الهجرة من افريقيا جنوب الص راء الى افريقيا الشماليةي
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إفريقيا287ت تم كليف العبيد ،الب ن لم كونوا فقط من سود البشرة بل نمو ا نا سجناء غير
مسلمي  ،بما في ذلك الروم  -األوروبيو البيض  -بمهام متنوعةت ومت ذلك ،ختلف معاملة العبيد
السود عن البيض بشكل كبير ،حيث ُ كلف السود باألعماا المنزلية أو الزراعية فيما مان رقية
البيض الى وزراء أو أغوات 288أو أمناء زينة289ت على سبيل الم اا ،كانت المهام الشاقة (م ل حفر
ُ
قنوات الري) في الواحات اةجنوبية لتو س تسند حصريا للعبيد السود290ت استمر با التوج الى حد
اليوم ،اذ دا علي العد د من شهادات المهاجرين غير النظاميي من جنوب الص راء 291الب ن
يعملو في القطال غير المنظم في و س292ت با وقد وردت دوافت أرباب العمل التو سيي لتوظيف
مهاجرين غير نظاميي من أفريقيا جنوب الص راء بدال من المواطني التو سيي في دراسة شرتها
منظمة العمل الدولية في سنة  0271حوا العمل المنظم وغير المنظم للمهاجرين ،وهي:
االجتهاد،قوة عاملة غير مكلفة ال طالب بحقوقها ،التوفر ،والمردود ة293ت ر الميري بأ با
التصور مستمد من منطق ثنائي مان فهم على با النحو :ما فتقر إلي األفارقة من جنوب
الص راء فاريا ال بد أنهم متلكون جسد ا294ت با التبكير مهم أل ناس واقت العنصرية في
مجتمعات شماا إفريقيا ال زاا سمة مميزة لتجربة الهجرة األفريقية من جنوب الص راءت في كتابها
الصادر سنة  0271بعنوا يلماذا لم أعد أ حدث مت البيض عن العرقيةي ،ذكرت الص فية
والناشطة سوداء البشرة رين إدو لودج ( )Reni Eddo-Lodgeأ اإلنكار يعد من بي اةخصائص
األساسية للعنصرية ضد السود295ت ال زاا الشخص األسود الى حد اليوم مر بطا في اةخياا التو
اةجماعي بالعبود ة ،حيث تشكلت جربة السواد في األ ل من الا وا ل املجتمعات السوداء
األ لية في المغرب العراي296ت والحظت إ ناس مراد الدالي أن في سيا شماا إفريقيا ،يعتبر اإللغاء
الرسم للعبود ة أو حرير العبيد من قبل أسياد م أو الشر عة اإلسالمية مؤشرات ضعيفة ال
تعاس واقت اريخ حرير العبيد بالفعل297ت غالبا ما فخر التو سيو بإلغاء العبود ة في عام 7542
 قبل عدد من الدوا الغربية  -بأمر من الفر سيي أثناء غزو اةجزائر ( 298)7541-7512مت اممارسة العبود ة استمرت في الواقت بشكل سري واستغر األمر الى حي دور إلغاء آ ر من قبل
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اة ما ة الفر سية في عام  7592ح ى ختفي ب الممارسة مامات بالتالي فإ إلغاء عام  ،7542البي
م قد م كمبادرة إ سانية محلية ،كا في الواقت رجمة للنغوط اةخارجية ،وال سيما المتطلبات
البر طانية299ت
االنتقاا المؤقت لبنك التنمية األفريقي من  0221إلى  0274من أبيدجا إلى و س 300يعتبر
من بي االستثناءات القليلة ال تغير فيها صور التو سيي لألفارقة السود 301على أنهم محرومو
اجتماعيا واقتصاد ا وح ى يغير متحنرو يت وألوا مرة في اريخ البالد اة د ث ،رأ التو سيو
ورة األفارقة السود األثرياء والمتعلمي والب ن دمهم يالبيضي 302في بعض األحيا ت وعلى الرغم
من ادراك البعض بأ صور م للسود يعود الى منتصف القر العشرين ،اال أ نمط التفاير لم
يعرف أي حوا جبري ،وظلت العنصرية مشكلة اجتماعية ومؤسسا ية أساسيةت حجب 303التمييز
العنصري جعل التعبيرات حول منتشرة وغير مقيدة في التفاعالت االجتماعية اليومية ،و و ما
صف مبيب بي يعنصرية النانوي304ت يعنصرية النانويهي في األساس عملية ص يف نطوي على
عواقب اجتماعية طويلة األمد ،اذ حاكي العنصرية المؤسسا ية 305ال تسا م في التحويل
واالستبعاد من مجتمت المرجعية306ت ابا تم جميت األفارقة من جنوب الص راء حت را ة
األفريقيي  307بمجرد و ولهم إلى و س ،ويفقدو ويتهم أو لغتهم أو أي ثقافة معينة لهم308ت تم
استبداا ب التسمية بعد ذلك بسالسة بمصط ات عنصرية مسيئة أ ر م ل يو يفي 309أو
يكحلوشي 310أو يعبديت حاجج الميري بأ ب التو يفات للمهاجرين من جنوب الص راء ،وال
غالبا ما تستخدم في مواقف غير عدائية ،هي وسيلة يإلعداد مي للتبعية واالقصاء الدائم البي
سيخنعو ل الا رحالتهم الهجرية311ت
ّ
َّ
بكر سعيد بأ االستشرا سبق االستعمار كما مان من 312ت الشعور بالتفو لد
األفارقة يالبيضي مقارنة بنظرائهم من السود متجبر في عوامل مر بطة بعمق بالعبود ة واالستعمارت
واةجد ر بالبكر أ وسف الشا د،الوزير األوا التو األسبق ،ندد مؤ را بي يعبءي المهاجرين
من جنوب الص راء على اة دود التو سية ،داعيا اال حاد األورواي إلى قاسم يالعبءي البي م ل
 299نفس المرجت
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ؤالء المهاجرو  ،بينما ندد في الوقت نفس بصعوبة حصوا التو سيي على أشيرة د وا منطقة
شنغن األوروبية313ت في طاب  ،عارض الشا د وجود األفارقة من جنوب الص راء في و س – لما
واجه الدولة من عوبات في أمي أبسط حقوقهم اإل سانية كما و موضح – وعارض في اآل
ذا المنت الشد د لد وا التو سيي إلى أوروبا ،دو أ كلف نفس عناء إجراء مقارنة بي ا ي
اة التي المتشابهتي جدا في حقيقة األمرت م صميم طاب السلطات كما لو أ التو سيي أفنل
من األفارقة من جنوب الص راء وال بغي أ واجهوا سياسات هجرة مييز ة بنفس الطريقة ال
واجهها اآل رو و و ما يشير إلى مد انتشار إنكار ياإلفريقيةي في و س ،ح ى في أعلى مستويات
نت القرارت
كما أوضح سعيد 314وفانو  315والعد د من اةجامعيي المنا ني لالستعمار و براء ما بعد
االستعمار ،فإ يالقاعدةي هي يالبياضي وال زاا كبلك ،وكلما اقترب الشخص منها ،حق ل الشعور
باألفنليةت ومن نا ربط سعيد بي دوام واستمرارية االستشرا وبي يمنة الغرب ال قافيةت إ
فارة االستشرا الدا لي في با العمل هي إعادة إنتاج ةجو ر االستشرا الاالسيكي :بما أ با
األ ير و أكيد دائم على يالتفو األورواي على التخلف الشرقيي ،316فقد وجد با الشر طريقة
إلعادة إنتاج نفس التداعيات با بال نفس المنطق دا ل وقام باستيعاب االستشرا لتتحام
الهيمنة في المبادالت بي مختلف مناطق ت بالتالي ،في حالة موقف التو سيي من األفارقة السود،
فإ العنصرية حلت محل العرقيةت ّ
عرف سعيد االستشرا كما لي ي إشارة إلى مد اتسا مفهوم
عام ما بحلوا الوقت البي م وظيف في  -إلى أي مد أ بح مبسطا وفعاالي317ت عند إ شاء
التقسيم التأسي بي الشماا واةجنوب ،م كبلك ا شاء التقسيمات الفرعية من طرف
يالنعفاءي في محاولة منهم الكتساب وكالة أ ر  ،وبالتالي قوة أكبر وفي أغلب األحيا  ،الفئات
الموروثة من اة قبة االستعمارية هي من يعمد الى ذلكت ومن ثم ،إذا كا العنصر المهيمن يأبيضي
 ،فكلما اقتربت أمة من يالبياضي  ،كلما احتقرت من م يأبعدي منها عن يالبياضيت وبالتالي ال رغب
التو سيو في االعتراف بهويتهم االفريقية أل ياإلفريقيةي تعادا يالسوادي ،و و ما نيف إلى وضعهم
كمستعمرات سابقة وضت العبيد السابقي ت
إ المنطق االستشراقي البحت البي نعاس في مواجهة التو سيي لألفارقة من جنوب
الص راء متجبر في ياإلفريقيةي المتخيلة ،يامل تواة والمم لة بأطر مهيمنةي318ت وقد أشار سعيد الى
أ ي العقل تطلب نظاما ،ويتم حقيق النظام من الا التمييز ومالحظة كل ش ء ،ووضت كل ش ء
درك العقل في مكا آمن قريب للباكرة ،وبالتالي اسناد األدوار لألشياء في االقتصاد والهويات ال
313

كاميل ال فرو س  Camille Lafranceيرئاسات و س :عرض وسف الشا د الطال حملت ي ،مجلة 0279 Jeune Afrique
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سعيد ،االستشرا ص1
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نفس المرجت ص42

https://www.jeuneafrique.com/823572/politique/tunisie-pour-lancer-sa-campagne-youssef-chahed-presente-son-programme-et-defend-son-bilan/
315
316
317
318

43

تشكل بيئة معينةي319ت خنت با يالمكا اآلمن القريب للباكرةي لألطر المسيطرة الموجودة مسبقا
وال وضعها ياال سا األبيضي عبر القرو ت من الل  ،بدو فهم العالم وا تماما وحدود
منطقيا ،ومن الل كبلك تكو جربة التعرض للهيمنة ،بما في ذلك بي المتعرضي لها فيما بينهمت
شماا أفريقيا أبعد ما كو عن الم اا األكثر دراما ياية للتسلسل الهرمي يلألجناسي البي حدد
المستوطنو البيضت ربط العلماء المشرول االستعماري ،وشعار ّ
يفر تسدي ،بالعد د من اة روب
األ لية اة د ة واإلبادة اةجماعية والكوارث اإل سانية األ ر بي البلدا ُ
المستعمرة السابقة320ت
ربما كو اإلبادة اةجماعية في حق التوت والفصل العنصري في جنوب إفريقيا من أكثر األم لة
اة د ة دراما ياية اذ ُعرف عن اإلدارة االستعمارية الب جياية في رواندا أنها وضعت تسلسال رميا
بي الهو و والتوت والتوا ،والوضت االجتماعي واالقتصادي والسياس لكل مجموعة من السكا
اعتمادا على درجات لو بشرتهم وطولهم وحجم جماجمهم وفي انطالقا من سنة  ،7911م تشفير
با التقسيم الطبقي االجتماعي في بطاقات الهوية الرواند ة321ت
حاجج سعيد بأ اإلمبر الية األوروبية اة د ة قامت بترشيد العنصرية عن طريق استبداا
طابها بمصط ات يمحا دةي م ل األمن أو اإلجرام322ت ويقوم كل با على افتراض أساس ظل قائما
الى حد اليوم :فو العر األبيض ،ومن ثم التفو الهرمي لألعرا األقرب إلى يالبياضيت أوض ت
انا أرندت نفسها أ اإلمبر الية األوروبية لعبت دورا مهما في عود قوة االستبداد النازي ،فنال عن
نزاعات ما بعد االستعمار ال اندلعت في المستعمرات السابقة323تفي نفس السيا  ،حبر بيتر
إ كي 324من اةخلط بي االحتالا واالستعمار :فاألوا حدث اريخي ،محدود بطبيعت بالزمن ،واأل ير
عبارة عن مسار كامل ،وحركة اجتماعية تستمر من الا دوام األشكاا االجتماعية النابعة عن
تسلسالتها األ لية325ت
في و س ،ال زاا الزيجات املختلطة األعرا معقدة بشكل كبير ،وهي مرفوضة ماما من قبل
العائالت التو سية البيناء ،حيث ُ نظر اليها ال شعوريا ،على أنها لطخ سب األسرة326ت في دراسة
المنتد التو ل قو االقتصاد ة واالجتماعية لسنة  ،0279رجح  ٪71من المهاجرين الب ن
مت مقابلتهم والب ن ُرزقوا بطفل أو أكثر مولود ن في و س بأنهم لم ُ منحوا اةج سية التو سية

319

نفس المرجت ص71
با ريك وولف  Patrick Wolfeياستعمار المستوطن والقناء على السكا األ ليي ي بحث حوا اريخ االبادة  5عدد 7( 4ديسمبر  )0222ص ص 429-151
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با ريك وولف  Patrick Wolfeياستعمار المستوطن والقناء على السكا األ ليي ي بحث حوا اريخ االبادة  5عدد 7( 4ديسمبر  )0222ص ص 429-151
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سعيد ،االستشرا ص 091
انا أرندت واستخدامات التاريخ :اإلمبر الية واألمة والعر واإلبادة اةجماعية ،الطبعة األولىت (كتب )0225 ،Berghahn
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https://doi.org/10.1080/14623520601056240
https://doi.org/10.1080/14623520601056240
323

https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qcjrb

 324بيتر ا كي  Peter Ekehياالستعمار والب ية االجتماعية ،محاضرة افتتاحيةي (جامعة ابادا  ،نيجير ا)7951 ،
https://www.researchgate.net/publication/271134410_Colonialism_and_Social_Structure_An_Inaugural_Lecture
 325سابيلو كاتشا ي  Sabelo J. Ndlovu-Gatsheniياة رية المعرفية في أفريقيا :غلق المقاطعات وإنتهاء االستعماري (لند )0275
https://www.routledge.com/Epistemic-Freedom-in-Africa-Deprovincialization-and-Decolonization-1st/NdlovuGatsheni/p/book/9781138588592, p.64
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بسبب التمييز العنصري 327كما أكد  ٪42منهم بأنهم واجهوا استقباال سيئا من قبل املجتمت التو
وبأنهم يعيشو على امش 328ت باإلضافة إلى ذلك ،أعرب رات المشاركي عن شعور م الدائم باةخطر
وعدم األما في و س ،حيث أجزم  ٪27منهم بأ التو سيي عنصريو 329ت تعرض أكثر من نصف
من مت مقابلتهم لهجمات عنصرية من السكا امل ليي 330ت العنف منتشر ،ويمارس األفراد
والمؤسسات على حد سواء ،و و دليل على الطبيعة ال يغلب عليها التمييز العنصري ضد األفارقة
من جنوب الص راء في و س ،فنال عن عوبة ضما حقوقهم األساسية331ت و جدر اإلشارة إلى
أ 5ت ٪90من الب ن م التحاور معهم رحوا بأ االعتداءات وقعت في األماكن العامة332ت وقد قدم
حوالي  ٪72من الض ا ا بشكاوي دو أ حنوا بأي اجابة أو متابعة333ت
في ا مة كتاب يبشرة سوداء وأقنعة بيناءي ،334وضح فرانز فانو الفر يبي شخص
أسود تمتت بمكانة اجتماعية متميزة وشخص أسود من الطبقة العاملة ،فيي سعيهما لفك العزلة ي
فأما األوا فهو تخب مسارا شب فاري ياذ بقدر ما يستند الى ال قافة األوروبية كوسيلة لتجريد نفس
من عرق  ،تفاقم عزلت ي 335وأما اآل رفهو يض ية نظام قائم على استغالا عر معي من قبل آ ر،
وعلى ازدراء فئة معينة من البشرية من طرف شكل من أشكاا اة نارة المتظا رة بالتفو ي336ت
مقا نة الطبقة االجتماعية بالعر  ،ظهر د ناميايات مماثلة بي األفارقة السود والبيض في
المغرب الابيرت
 .11االستنتاجات والخاتمة:
كا الهدف الرئي لهب الدراسة و ربط الوضت الهش للمهاجرين من إفريقيا جنوب
الص راء في و س بسيا أكبر ،على الصعيد الوطن  ،اإلقليم والدوليت إلى جانب التحليالت
الاالسياية ال لطالما است تجت بأ السياسات امل لية في الدوا يالنعيفةي ما هي إال نتيجة
ُ
جادلت بأ السلطات غالبا ما قوم بتعد ل دقيق للتوجهات المتلقاة
مباشرة لألوامر األوروبية،
ةخدمة المصاةح امل ليةت با وقمت بشرل الطريقة ال واز بها و س بي النغوط األوروبية
الحتواء الهجرة من جنوب الص راء في أراضيها وبي االعتبارات االجتماعية واالقتصاد ة اةخا ة بهات
فعلى الرغم من أ السلطات حاوا باستمرار منت المهاجرين غير النظاميي من الو وا إلى أوروبا،
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

فا ن مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي ص75
نفس المرجت ،ص71
نفس المرجت ،ص75
مساكن  ،ص79
نفس المرجت ،ص22
مساكن  ،ص27
نفس المرجت
فانو  ،يبشرة سوداء وأقنعة بيناءي
نفس المرجت ،ص004
نفس المرجت
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إال أنها بقيهم لفترة طويلة ارج نطا الشرعية بهدف منعهم من د وا سو الشغل أو اإلقامة
بصفة نظامية في البالد و و ما خدم قطال العمل غير المنظم المنتشر انتشارا كبيرا في و س من
الا وفير العمالة ذات المهارة العالية واألجرة الز يدة من أفريقيا جنوب الص راءت بالتالي ،واءمت
و س بي مصاة ها امل لية والمتطلبات األوروبية الرئيسية فيما تعلق بالمهاجرين من إفريقيا
جنوب الص راء ،باستخدام وكالتهات
شرعت بعد ذلك في معاةجة المسألة من زاوية عرقية  /اجتماعية ،باالعتماد بشكل أساس
على أعماا اثني من الباح ي في فترة ما بعد االستعمار ،و ما إدوارد سعيد ومصطفى الميريت
ّ
مصط ح ياال سا الملعو ي ةجورجيو أغامبي م ل كبلك نظرية مرجعية لفهم عملية تسييس وجود
فئات معينة من المهاجرينت وقد وض ت في با العمل ،استنادا الى اريخ العبود ة في شماا إفريقيا
و ذكريات االستعمار األورواي ،أ المهاجرين من أفريقيا جنوب الص راء في و س تعرضو للتمييز
بسبب عرقهم على وج التحد دت
تسا م ب األطروحة في اعادة طرل مسألة يالعر ي ،وبالتالي العنصرية ،في لب سياسات
التجريم والمقاربات األمنية ال تعتمد ا الدوا ،اذ وضح بيأ ياةجانب التقن ي و ياة يادي المعلن
في سياسات الهجرة الالإ سانية ،متجبر في اة قيقة في ماض من اال نال التاريخي واالجتماعي
لبعض فئات البشرت تساءا ب االطروحة كبلك عن موضوعية و س في ب المسألة ،وبالتالي
جميت بلدا شماا إفريقيا ،من الا مراجعة ماض العبود ة في المنطقة والتساؤا حوا أسباب
استمرار ب العقلية ح ى الوقت اة اضرت
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بوباري حسن  ،يالهجرة وال جوء في و س منب سنة  :0277نحو بيانات هجرية جد دة؟ي القراءة
األوروبية للهجرة الدولية – املجموعة  17عدد  1و  )0277( 4ص ص 19 -71
https://doi.org/10.4000/remi.7371





بوباري حسن وسيلفي مازيال Sylvie Mazzellaت ي و س بي العبور والهجرة :سياسات الهجرة
وشروط استقباا المهاجرين األفارقة في و سيت جزء  ، 12عددت  :)0227( 4ص ص 749-27ت
جا بيير كاسارينو  ، Jean-Pierre Cassarinoيحكومة الهجرة في و س :نحو نموذج جد د؟ي ،
في و س :التحوا الد مقراطي فو مستو الشبهات؟ (بار سCNRS :ا دارات  0275،ص ص
129-097

https://www.academia.edu/37399475/JeanPierre_Cassarino_2018_Le_gouvernement_des_migrations_en_Tunisie
_Vers_un_nouveau_paradigme_In_Amin_Allal_et_Vincent_Geisser_dir._Tunisie_Une_d%C3%A9mocratisation_aud
essus_de_tout_soup%C3%A7on_Paris_CNRS_%C3%89ditions_pp._295-309




كاسلز ستيفن ومارك جي ميلر Castles, Stephen, and Mark J.Millerت عصر الهجرة ،الطبعة
ال ال ة ،مطبعة جيلفورد 0221 ،Guilfordت
المركز التو لتنمية الصادرات ( ،)CEPEXينظرة عامة على التعاو التجاري بي و س
وإفريقيا جنوب الص راءي ( )2017 ،CEPEX
http://www.tunisiaexport.tn/actualites/cooperation_commerciale_Tunisie_Afrique_Subsaharienne



ا ناس مراد الدالي يمن العبود ة الى االستعباد :وضت أص اب البشرة السوداء في و سي
كراسات الدراسات االفريقية  47عدد  79( 752-719ديسمبر  )0227ص ص 935-72
https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.15058



قانو ملكي عدد  025-22المؤرخ في  74فر  1( 7152جوا  )7922مصاد على ا فاقيتي
موقعتي مت و س بتاريخ  9ديسمبر  7924بي اةجمهورية التو سية والمملاة المغربية
(المملاة المغربية في  04اوت )7922

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/fr/Bilaterales/Tunisie/conventions%20signees%20a%20Tuni
s%20le%209%20decembre%201964%20entre%20le%20Royaume%20du%20Maroc%20et%20la%20Republique
%20tunisienne.htm


المد رية العامة للسياسات اةخارجية لال حاد األورواي  ،يسياسات اال حاد األورواي في و س ،
قبل ال ورة واعد اي (البرلما األورواي ، )0272 ،

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578002/EXPO_STU%282016%29578002_FR.pdf
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أحمد ادر س ي و س ومنطقة حوض المتوسط في مواجهة حد ات امنيةي المركز المتوسطي
والدولي للدراسات0272 ،
http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-ang.pdf




سيبرانتا دوميترو  Speranta Dumitruيماهي القومية المنهجية؟ي أسباب سياسية العدد 74
(عدد 77 )0سبتمبر  ،0274ص ص 00-9
فرانك دوفاا  Franck Düvellيالهجرة العابرة :مفهوم غامض ُوم ّ
سيسي الشعب والفناء
والمكا  75 Population, Space and Placeعدد  )0270( 4ص ص 477-01
https://doi.org/10.1002/psp.631.



رين إدو لودج  Reni Eddo-Lodgeيلماذا لم أعد أ حدث مت البيض عن العرقيةي( ،ا دارات
0271 )Bloomsbury
https://www.amazon.co.uk/Longer-Talking-White-People-About/dp/140887055X.



بيتر ا كي  Peter Ekehياالستعمار والب ية االجتماعية ،محاضرة افتتاحيةي (جامعة ابادا ،
نيجير ا)7951 ،

https://www.researchgate.net/publication/271134410_Colonialism_and_Social_Structure_An_Inaugural_Lecture.


مصطفى الميري يياالسودادي على الطر الهجرية :العنصرة للمهاجرين أ يلي افريقيا جنوب
الص راء والعنصرية عامةي علم االجتمال واملجتمعات  72عدد  )0275( 0ص 727
https://doi.org/10.7202/1066815ar.



المفوضية األوروبية ي ندو ال جوء والهجرة واالندماجي شؤو الهجرة والشؤو الدا لية –
 2ديسمبر 0272
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integrationfund_en.




المفوضية األوروبية ي ندو اال حاد األورواي االنمائي للطوارئ ألفريقيا – مهمتناي0277 ،
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en.
المفوضية األوروبية يأداة سياسة اةجوار األوروبية اإلقليميةي  2ديسمبر0272
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en.



المفوضية األوروبية يوثيقة حقائق :ما و مخطط اال حاد االورواي لالست مار اةخارجيي ()0271
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/update4_jan20_factsheet_eip_en_0.pdf.



المفوضية األوروبية يالمقاربة العامة للهجرة والتنقلي (المفوضية األوروبية )0275
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration_en.



المفوضية األوروبية ،يبيا مشترك للبرلما األورواي واملجلست تعزيز دعم اال حاد األورواي
لتو س يت 0272
https://op.europa.eu:443/en/publication-detail/-/publication/af317533-8623-11e6-b07601aa75ed71a1/language-en.
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ي ندو اال حاد األورواي االستئما ي للطوارئ من أجل االستقرار ومعاةجة األسباب اةجبرية
للهجرة غير النظامية والنازحي في إفريقياي ،م االطالل علي في  71أفريل 0202
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-reg-07.pdf.



المفوضية األوروبية  ،ي و س  -سياسة اةجوار األوروبية ومفاوضات التوستي 0272
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en.



فرانتز فانو  Frantz Fanonيبشرة سوداء وأقنعة بيناءي ) (Grove Pressمت زيارة الموقت في
 79مارس 0202
https://www.abebooks.co.uk/Black-Skin-White-Masks-Frantz-Fanon/30062814366/bd.






ميشيل فوكو ،جب الدفال عن املجتمت ،الطبعة األولى ،محاضرات في معهد فر سا (الاتاب
اةخامس) (نيويورك :بيكادور )0221 ، Picador
ميشيل فوكو ،ارادة المعرفة  ،اريخ اةج س( 7:لند  :ا درات )7995 ، Penguin Books
فرونتاكس ( Frontexالوكالة األوروبية إلدارة التعاو العملياتي على اة دود اةخارجية للدولة
العنو في اال حاد األورواي) الدراسة السنوية لتقييم املخاطر 0271
http://frontex.europa. eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf.







جوليات غارمز ،اناليزا بيزي ،جوليا جاكوفيال وريكاردا روش Garms, Juliette, Annalisa Bezzi,
 Giulia Jacovella, and Ricarda Roeschي  -أوج قصورعملية حد د فة ال جوء المتبعة
من طرف مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي  :مخيم الشوشة لالجئي في و س ،م االي -
ر د الهجرة القسرية في اكسفورد  4عدد )0274( 7ص ص 49-42
في س ت جيسر  ،Vincent Geisserي و س :مهاجرو افريقيا جنوب الص راء مقصيو دائما
من اة لم الد مقراطيي مجتمت الهجرة عدد  ،711عدد  01( 1سبتمبر  )0279ص ص 75-1
نيكوالس دي جينوفا  Nicholas De Genovaيعرض عدم شرعية المهاجر :مشهد االقصاء
وفاحشة االدماجي دراسات عرقية وعنصرية  12عدد7( 1جويلية  )0271ص ص 7752-95
https://doi.org/10.1080/01419870.2013.783710.



سامي غرباا يالعنصرية في المغرب الابير – مجلة Jeune Afriqueي  01أوت 0224
https://www.jeuneafrique.com/99821/archives-thematique/le-racisme-au-maghreb/.



مشرول االحتجاز العالم ( ، )GDPيأسس مشرول االحتجاز العالم الحتجاز طالب ال جوء في
منطقة البحر األبيض المتوسطي ،0277
https://www.refworld.org/docid/556736e24.html



المعهد الوطن لالحصاء يدراسة وطنية حوا التشغيل لسنة 0272ي ()0277
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/emploi_2010.pdf



المعهد الوطن لالحصاء يمؤشرات العمل والبطالة ،ال الثي الرابت من سنة 0279ي ()0202
. http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/chomage.pdf.
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المعهد الوطن لإلحصاء ي التعداد العام للسكا والمساكن لسنة  :0274المؤشرات الرئيسيةي
(المعهد الوطن لإلحصاء )0277
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/rgph-chiffres-web_0.pdf.



منظمة العمل الدولية  ،ياال فاقية  - C143ا فاقية العماا المهاجرين (أحكام اميلية) 7917 ،
(عدد ، )741ي 7917
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143.



المنظمة الدولية للهجرة يالشراكة بي إفريقيا واال حاد األورواي بشأ الهجرة والتنقل
والتشغيل ()MMEتي المنظمة الدولية للهجرة ( ) 24 ،IOMاوت )0272
https://www.iom.int/africa-eu-partnership-migration-mobility-and-employment-mme.



نتالي جا دوتي ي و س :ال تغيير في سياسات الهجرة بعد مرور ثمانية سنوات عن ال ورةي 0279
https://www.cncd.be/Tunisie-Huit-ans-apres-la.



إليز كيرفي ورفائيل شيلهاف Elise Kervyn and Raphael Shilhav ،يحالة طارئة لمن؟ ندو
اال حاد األورواي االستئما ي للطوارئ ألفريقيا :طر الهجرة والمساعدة اإلنمائية في أفريقيا
ي(أوكسفام )0271 ،
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-summ-fr.pdf.





ا كوك وانات ويبر وا زابيل ورنفلز Anne Koch, Annette Weber, and Isabelle Werenfels
يمنتفعو من الهجرة؟  -الدوا االستبداد ة في افريقيا والتعامل األورواي مت شا الهجرةي
المعهد األلما ي للشؤو الدولية واألمن ،ورقة بح ية  ،0275 ،4صت15
االسعد العبيدي ،لطفي بالنور وعلي اةجعا دي يالعمالة النظامية وغير النظامية للعماا
المهاجرين في و س :ارطة العماا المهاجرين في و س ووضعهم االقتصادي واالجتماعيي
(منظمة العمل الدولية)0271 ،
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--migrant/documents/publication/wcms_554853.pdf.



كاميل ال فرو س  Camille Lafranceيرئاسات و س :عرض وسف الشا د الطال حملت ي،
مجلة 0279 Jeune Afrique

https://www.jeuneafrique.com/823572/politique/tunisie-pour-lancer-sa-campagne-youssef-chahed-presente-sonprogramme-et-defend-son-bilan/.


ما كل لورا س  ، Michael Laurenceيالسياسة اة يوية و نظيم الدولة ل ياة البشريةي ،
مطبعة جامعة أكسفورد ،العلوم السياسية0272 ،
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0170.xml.



جينا إم لويد  ، Jenna M Loydيالمواطنة اةجسد ة في عصر الفصل العنصري العالم ي
المناسبة  5Occasionص ص 77-7ت
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اشيل مبيب  Achille M’Bembéيسياسات الارا يةي (ا درات )0272 ،La Découverte
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Politiques_de_l_inimiti__-9782707188182.html.



حمزة المدب يالركض أو الموت :سبا ياةخبزةي والهيمنة في اة ياة اليومية في و س الا عهد
بن عليي (أطروحة ،معهد العلوم السياس  ،بار س – )0270
http://www.theses.fr/2012IEPP0030.



منظمة  Mercy CorpsوREACHت ي و س ،بلد المقصد والعبور للمهاجرين األفارقة من جنوب
الص راء  -أكتوبر  - 0275و ستي ماتب األمم المتحدة لت سيق الشؤو اإل سانية0275 ،ت

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_tns_subsaharan_migration_in_tunisia_report_octobe
r_2018.pdf.

 ،Migreuropيوثائق البلدا – إ طالياي ()0271
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/fiche_pays_italie.pdf.


فا ن مساكن يمن دوا افريقيا جنوب الص راء الى و س :دراسة كمية حوا وضعية المهاجرين
في و س :المالمح العامة ،المسارات والطموحاتي المنتد التو ل قو االقتصاد ة
واالجتماعية0279 ،
http://ftdes.net/rapports/subsahrianstates.en.pdf.



يفاء مزلوط يكيف قوم أوروبا بمراقبة حدود ا في و س؟ي موقت انايفادا  ،Inkyfadaمارس
0202
https://inkyfada.com/fr/2020/03/20/financements-ue-tunisie-migration/.



مصطفى نصراوي يالعماا المهاجرو من افريقيا جنوب الص راء في و س في مواجهة القيود
التشر عية المفروضة على عمالة األجانبي القراءة األوروبية للهجرة الدولية  11املجموعة 11
عدد  27( 4ديسمبر  )0271ص ص 779 – 15
https://doi.org/10.4000/remi.9244.



سابيلو كاتشا ي  Sabelo J. Ndlovu-Gatsheniياة رية المعرفية في أفريقيا :غلق المقاطعات
وإنتهاء االستعماري (لند )0275
https://www.routledge.com/Epistemic-Freedom-in-Africa-Deprovincialization-and-Decolonization-1st/NdlovuGatsheni/p/book/9781138588592.



سالفا ور باليدا ( )Salvatore Paliddaيمقدمة :قراءة نقد ة للهجرة :إعادة التفاير في الهجرة
كحركة إ سانية بالمتوسطي (دار ال شر كار اال )2011،Karthala
https://www.cairn.info/migrations-critiques--9782811104054.htm.



مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية ياملجلة التأد بية واةجزائية البحريةي (الرائد الرسم
ل جمهورية التو سية)7911 ،
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/88040/100558/F1260683681/TUN-88040.pdf.
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مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد  22-01المؤرخ في  12أفريل 7922
والصادرة بموجب مجلة الشغلي (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)7922 ،
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/44414/61784/F839958379/TUN-44414%20(2).pdf.



مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد  92-20المؤرخ في  77جويلية 7992
المعدا لعدد من بنود مجلة الشغلي (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)7992 ،
https://legislation-securite.tn/fr/node/45202.



مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد  7925-2221المؤرخ في  25مارس
 7925والمتعلق بوضت األجانب في و س (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)7925 ،
https://www.refworld.org/pdfid/54c25b2b4.pdf.



مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو عدد  0217 – 42المتعلق باةجوازات
ووثائق السفري (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)7917 ،
https://www.refworld.org/docid/3ae6b54e8.html.



مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد  0224 – 2المؤرخ في 1
فيفري  0224المتعلق باةجوازات ووثائق السفري (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)0224 ،
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2004/2004F/011/TF200461.pdf.



مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية يالقانو العنوي عدد 0277 -02ي المؤرخ في  1اوت
 0277والمتعلق بمكافحة اإلر اب و بييض األمواا (الرائد الرسم ل جمهورية التو سية)0277 ،
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/tf2015261.pdf.



مجلس نواب الشعب ،اةجمهورية التو سية ،القانو العنوي عدد 0275-72ي المؤرخ في 01
أكتوبر  0275والمتعلق بالقناء على جميت أشكاا الميز العنصري – الرائد الرسم ل جمهورية
التو سية 0275

http://xn----ymcbbbgj0d0a5c7gub9a.xn--pgbs0dh/fr/actualites/loi-organique-n%C2%B0-2018-50-du-23-octobre2018-relative-%C3%A0-l%C3%A9limination-de-toutes-les-formes-.


دلفي بير ن  Delphine Perrinي نقل االفراد في المغرب الابيري (المعهد اةجامعي االورواي –
مركز روبر شورمن للبحوث)0225 ،
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/10090/CARIM_AS&N_2008_46.pdf?sequence=1.




فيرونيك بالنز بوساك وما يو اندري وسارا قيال ونجال سامايا
،Véronique Planes-Boissac Mathieu André, Sara Guillet, Nejla Sammakia
يدراسة حوا الهجرة وال جوء في دوا المغرب العراي :األطر القانونية واإلدارية غير المالئمة ال
مان أ نمن حما ة المهاجرين والالجئي وطالب ال جوءي (الشباة األورومتوسطية ة قو
اإل سا )2010 ،EMHRN
https://www.refworld.org/docid/515018942.html.
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فيرونيك بالنز بوساك ،عمر بوباري وحسا بوباري ي الهجرة وال جوء في دوا المغرب العراي:
ملف حقائق :و سي (الشباة االورومتوسطية ة قو اال سا ) 0270 EMHRN
https://www.refworld.org/docid/514d78422.html.



ستيفا ي بوسيل Stéphanie Pouesselي و س :قانو منا نة الميز العنصري ال خدم
امل تاجي ل ي عيو على المتوسط ، Middle East Eyeال سخة الفر سية0279 ،

http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-la-loi-contre-les-discriminations-raciales-ne-profite-pas-ceuxqui-en-ont-besoin.


رئاسة اةجمهورية التو سية ،قانو عدد  0221-111المؤرخ في  17مارس  ،0221المتنمن
للمصادقة على برو وكوا مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر واةجو والبحر المامل
ال فاقية األمم المتحدة لمكافحة اةجريمة المنظمة العابرة ل دود (الرائد الرسم ل جمهورية
التو سية)0221 ،
https://legislation-securite.tn/sites/default/files/lois/D%C3%A9cret%20n%C2%B02003777%20du%2031%20mars%202003%20%28fr%29.pdf.



بريم كومار راجارام وكارا جراندي-وار، Prem Kumar Rajaram and Carl Grundy-Warr
يالمهاجر غير النظامي كا سا ملعو  :الهجرة واالحتجاز في أستراليا وماليز ا و ا الندتي الهجرة
الدولية  ، 40عددت  :)0224( 7ص ص 24-11



ر شارد كينغ ودا ستو  Richard H. King, Dan Stone ،ي انا أرندت واستخدامات التاريخ:
اإلمبر الية واألمة والعر واإلبادة اةجماعيةي ،الطبعة األولىت (كتب ،Berghahnالطبعة األولى
)0225
https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qcjrb.






ا مانويال رومن وفيروسيو باستور  Roman, Emanuela, Ferruccio Pastoreي حليل أطر
سياسات الهجرة من طرف منظمات املجتمت المد ي التو سية :كيف قيمو سياسات اال حاد
االورواي للهجرة؟ ي وثائق عمل عدد  )0275( 74ص09
ادوارد سعيد ياستشرا ي مجموعة البطريق لل شر Penguin Modern Classics (Penguin
) Random Houseالمملاة المتحدة 0221
كر ستينا شارب  Christina Sharpeيالعيش في الص وة :حوا االسوداد والاينونةي 0272
https://www.dukeupress.edu/in-the-wake.



جوليات ستومبف  Juliet Stumpfيأزمة الهجرة املجرمة :المهاجرو  ،اةجريمة وسيادة السلطةي
مراجعة قانونية عن اةجامعة األمرياية  ،72عدد )0222( 0ص ص 479-121

55



 Terre d’Asile-Tunisieيالمركز االجتماعي والقانو ي ،قرير األ شطة لل الثي األوا من سنة
0275ي (دار اة قو والهجرة)0275 ،
https://maison-migrations.tn/images/RA_annuel_Permanence_sociale_premier_semestre_2018_final__.pdf.



املجلس الدنماركي لالجئي ( ،)DRCينتائج املجلس الدنماركي لالجئي حوا الهجرة املختلطة في
و سي ،0274
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/drc-report-on-mixed-migration-in-tunisia2014_0.pdf.



 Tunisie Terre d’Asileيرسم مالمح المهاجرين:مكونات المشهد الهجري في و سي 0272
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/newsletters/Portraits%20de%20migrants.pdf.



مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي ي :0277سنة األزمة األوروبية في عالقة بالالجئي ي وكالة
األمم المتحدة لشؤو الالجئي 0277 ،
https://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.html.



مفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي – سجل اة قائق ،و س ،فيفري  ،0202مفوضية
األمم المتحدة لشؤو الالجئي (فيفري )0202
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74655.



مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي  ،ياال فاقية والبرو وكوا المتعلق بوضت
الالجئي ي (مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي )7977 7921 ،
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html.



مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤو الالجئي  ،يالدوا االطراف في ا فاقية سنة 7977
المتعلقة بوضت الالجئي و/أو برو وكولها لسنة 7921ي ( 17ديسمبر )0224
https://www.unhcr.org/fr/4ad2f34fe.pdf.



مجلس حقو اإل سا التابت لألمم المتحدة  ،ي جميت معطيات حوا و س  -قرير ماتب
المفوض السامي لألمم المتحدة ة قو اإل سا ي 0271
https://www.refworld.org/docid/590c7a0a4.html.



مجلس حقو اإل سا التابت لألمم المتحدة ،ي قرير المقرر اةخاص المعن بحقو المهاجرين:
بع ة إلى و س ي0271 ،
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1313539.pdf.



وزارة اةخارجية األمرياية ،يالتقارير الدولية لسنة  0275حوا ممارسات حقو اإل سا  :و سي
()0279
https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/.



نيكوالس فا ير ،ريبيكا بروبيار ،ثايس بيسا ،Rebecca Brubaker ،Nicholas Van Hear
 Thais Bessaيادارة التنقل من أجل التنمية اال سانية :المكانة البارزة والمتنامية للهجرة
املختلطةي مركز الهجرة والسياسة واملجتمت بجامعة أوكسفورد  7( 02جوا )0229
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19202/.
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ما فيرميولي  ،أجيبوال أمزات ،وجياكومو زاندونين Maite Vermeulen, Ajibola Amzat, ،
 and Giacomo Zandoniniيأوروبا نفق المليارات لوقف الهجرةت حظا سعيدا الكتشاف أ ن
ب ب األمواا في حقيقة االمر ،يالمراسل  9 ،ديسمبر 0279

https://thecorrespondent.com/154/europe-spends-billions-stopping-migration-good-luck-figuring-out-where-themoney-actually-goes/20366228498-b2c9baad.


أدريانا فيدانو  ،Adriana Vidanoيالجئو الشوشة بالمرس ى :خلت عنهم السلطات التو سية
ومفوضية األمم المتحدة لشؤو الالجئي ي نواة 0275
https://nawaat.org/portail/2018/03/14/refugies-de-choucha-a-la-marsa-abandonnes-par-les-autoritestunisiennes-et-lunhcr/.





كا رين ويتوا دي وندا  ،Catherine Wihtol de Wendenد ناميايات الهجرة من افريقيا
جنوب الص راء الى شماا افريقياي ملتقيات المتوسط عدد  ،14عدد )0272( 1ص ص – 40
711
وا ت ،كولي Wight, Colinت يالوكالة اة كومية :عمل اجتماعي دو شاط ا سا ي؟ي مراجعة
الدراسات الدولية  ، 12عددت ( 0أفريل  :)0224ص ص .52-029
https://doi.org/10.1017/S0260210504006060.



وكالة و س افريقيا لالنباء ومركز ويب ماناجر  WMCيتعد و س أكثر من  0122الجئ وطالب
ةجوء وافد ن من سوريا وافريقيا جنوب الص راءي مركز واب ماناجر ،Web Manager Center
 01نوفمبر  0279قسمت افريقيا
https://www.webmanagercenter.com/2019/11/27/441796/la-tunisie-compte-plus-de-2700-refugies-etdemandeurs-dasile-venus-dafrique-subsaharienne-et-de-syrie/.



وكالة و س افريقيا لالنباء و  WMCي راجت دفق االست مارات األجنبية إلى و س بنحو  ٪5في
،0279حسب وكالة رويج االست مار األجنب ي مركز ويب ماناجر  Web Manager Centerفي 2
فيفري 0202

https://www.webmanagercenter.com/2020/02/06/444538/pres-de-8-de-baisse-du-flux-des-investissementsetrangers-en-tunisie-en-2019-fipa/.
با ريك وولف  Patrick Wolfeياستعمار المستوطن والقناء على السكا األ ليي ي بحث حوا اريخ االبادة  5عدد 7( 4ديسمبر
 )0222ص ص 429-151
https://doi.org/10.1080/14623520601056240.
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قائمة المرفقات:
عدد :1أشكال العنف العنصري التي واجهها المهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء
المشاركون في الدراسة التي أعدها المنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية337

عدم احترام
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خالل الوالدة
خالل الوالدة
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ابتزاز
ابتزاز
7,8

تحيل

انتهاكات

تحيل
29,6

انتهاكات
22,9

عنف جسدي
عنف جسدي
33,9

عنف لفظي
عنف لفظي
89,6

%

عدد :6الممارسات العنصرية العنيفة حسب األفراد338

مرتكب الفعل العنصري
مواطن عادي
سائق سيارة أجرة
احب محل جاري

%
87,20
56,80
3

عدد :3الممارسات العنصرية العنيفة حسب المؤسسات339

مر اب الفعل العنصري
أعوا أمن
مراكز استقباا
مؤسسات ا ة
مشغلي
زمالء في العمل

%
9,6
6,6
5,5
5
4,6

 337مساكني "من دول افريقيا جنوب الصحراء الى تونس :دراسة كمية حول وضعية المهاجرين في تونس :المالمح العامة ،المسارات
والطموحات" المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 2119 ،ص49
 338نفس المرجع ص01
 339نفس المرجع
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عدد :4تطورعدد األفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بشكل نظامي في تونس خالل عقد من
الزمن340
عدد المقيمي في و س سنة عدد المقيمي في و س سنة
0274
0224
522
129
607
609
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n/a
958
222
394
360
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1697

بلد اةج سية
نيجيريا
ساحل العاج
الكامرون
مالي
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بلدان افريقية أخرى

عدد :2فئات المهاجرين من جنوب الصحراء الذين تحاور معهم المنتدى التونس ي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية 341

%

أطفال مولودون
في تونس

أطفال

العبو كرة قدم

طالبو لجوء

عمال مهاجرون
نظاميون
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غير نظاميون

طالب جامعيون

0,7

1

1,1

7,5

8

14

24,6

43,1

%

 340المعهد الوطني لالحصاء "التعداد العام للسكان والمساكن لسنة  ،2115المؤشرات الرئيسية" ص45
 341مساكني "من دول افريقيا جنوب الصحراء الى تونس :دراسة كمية حول وضعية المهاجرين في تونس :المالمح العامة ،المسارات
والطموحات" المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 2119 ،ص10
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