إضاءات حول مفهوم
الهجرة غير النظامية

.1

د .كريمة الطاهر امشيري
أستاذ مساعد بكلية القانون
جامعة طرابلس

مفهومــــها:

إن الهجــرة كمصطلــح فــي حــد ذاتــه ال يحمــل معنــى أو مفهومًــا أو داللــة ســلبية ،علــى
العكــس مــن ذلــك هــو مصطلــح يســتدعي فكــرة التبــادل والتنقــل فــي العالــم ،ولكنــه أصبــح
ً
مرتبطــا بالجريمــة والخــوف وعــدم األمــان.
اليــوم
«الهجــرة» فــي اللغــة تعنــي التــرك ،وهــي كمصطلــح قانونــي تعنــي تــرك المواطــن دولتــه
التــي ينتمــي إليهــا ليســتقر فــي دولــة أخـرى بشــكل دائــم أو مؤقــت ،فالفعــل ،يعكـس حركــة
وتنقــل األفــراد بشــكل فــردي أو جماعــي .وهــي قـد تأخــذ طابعًــا جماعيًــا وعلــى نطـاق واســع
وهــو مــا يســمى بالمــد الهجــري.
والهجــرة بمــا يعنــي تنقــل أفــراد إلــى بلــد غيــر بلدهــم قــد تكــون شــرعيَّة حينمــا تكــون
مطابقــة للقانــون النافــذ ،وســرية أوغيــر شــرعيَّة أو غيــر نظاميــة ،عندمــا تتــم بالمخالفــة
للقانــون المُنظــم لدخــول وإقامــة األجانــب فــي الدولــة المســتقبلة.
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.2

نطاقــها:

يُعــرِّف فقهــاء القانــون الدولــي الهجــرة ،بأنهــا مُغــادرة الفــرد إلقليــم دولتــه نهائيًــا إلــى
إقليــم دولــة أخــرى .ومــن هــذا التعريــف نجــد أن فقــه القانــون الدولــي قــد اعتــدَّ بنيَّــة المُهاجــر
وعلـى ذلـك فـإذا تـرك اإلقليـم ونيَّتــهُ العـودة إليـه بعــد أي مـدة كانـت طويلـة أو قصيـرة فـا
يُعتبــر ذلــك مــن وجهـة نظـر هـذا الفقــه هجــرة.
وإن تعـددت المسـميات فهــي كمُصطلــح تُشـير بشــكل ضمنــي لحــق الدولــة فــي أن تحمـي
نفســها مـن وصـول أعـداد كبيـرة مـن المُهاجريــن .فــي الواقــع ،إن سـيادة الدولــة هــي التـي
تُحــدد مجــال الهجــرة السِّــرية أو غيــر النظاميــة .فعــن طريق قواعــد القانــون والقيــود المفروضة
علــى الدخــول واإلقامـة والشــروط القانونيـة لدخـول سـوق العمـل ،يُمكـن تحديـد نطـاق عـدم
ال شــرعيَّة .ففــي عالــم بــدون قيـود علــى الدخـول واإلقامــة لــن يعــود هنالــك معنـى للهجــرة
غيــر النظاميــة .فهــي كمصطلــح لــم يكــن لــه وجــود إال بعــد ظهــور فكــرة الدولــة وحدودهــا
السياســية ( ،)1فـ»الهجــرة الســرية» ليســت ســوى أحــد اآلثــار للقيــود المفروضــة مــن طــرف الدول
حـول حركــة الشـعوب ،فهــي قبـل وجـود هـذه القيــود ظاهــرة طبيعيـة.

.3

هجرة غير شرعيَّة أم غير مشروعة؟

بمــا أنــه ســبق وأشــرنا أن الهجــرة ظاهرة قديمــة وطبيعيــة فهي إذن مشــروعة لعــدم مخالفتها
مبــادئ عُليــا غيــر أنهــا صــارت غيــر شــرعيَّة بدخــول التنظيــم القانونــي أو بتدخــل المُشــرِّع
لتنظيمهــا بنصــوص قانونيــة« .المشــروعية» تعنــي مــا كان مطاب ًقــا للقانــون الطبيعــي وبخاصــة
العدالــة المطلقــة ،أمــا «ال شــرعيَّة» فهــي مــا كان مطاب ًقــا للقانون الوضعــي ،فالمشــروعية أعلى
درجـة مــن ال شـرعيَّة فليـس كل شــرعي بمعنــى قانونــي هـو مشــروع ،فقــد يُشــرِّع القانــون
للظلــم وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن بعــض القوانيــن الوضعيــة تحمــي األنظمــة االســتبدادية،
وليــس كل مشــروع هــو شــرعي كمــا هــو الحــال بالنســبة للهجــرة فهــي كظاهــرة مشــروعة لكــن
بعــض التشــريعات جعلــت منهــا غيــر شــرعيَّة ،لذلــك نحــن نُفضِّــل اســتعمال مصطلــح الهجــرة
غيــر ال شــرعيَّة للداللــة علــى عــدم قانونيــة الهجــرة بالمخالفــة للتشــريعات النافــذة فــي الدولــة
المُهاجــر إليهــا ،ولكــن قــد تكــون هــذه التشــريعات غيــر مشــروعة فــي ذاتهــا.
كمـا أننـا نُفضِّــل أيضًــا مُصطلــح الســرية أو الخفيــة ،ذلــك أن عــدم التسـجيل فـي منظومــة
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الوافديــن أو ســجالت المُقيميــن األجانــب لــم ينشــأ عــن نســيان أو ســهو أو إهمــال ،بل عــن إرادة
واعيــة فــي كتمــان األمــر ،كمــا أن اختيــار هــذا المصطلــح يجــد تبريــره أيضًــا فــي أن المُهاجريــن
فيهــا يكونــون فـي الخفــاء ،أو أن وجودهــم ســري داخـل البـاد ســواء منــذ عبورهــم الحــدود أو
فــي وقــت الحــق لذلــك.
فـي كل األحــوال ،خفيـة أو غيــر شــرعيَّة ،هــي محمولــة علـى أنهـا خـرق أو انتهـاك للتنظيـم
والقواعــد اإلداريــة التــي تضبــط تدفــق المُهاجريــن ،فيُعــد غيــر شــرعي أو خفــي كل دخــول
عــن طريــق األماكــن غيـر المخصصـة لذلـك أو خــارج السـاعات المقــررة لــه ،أو إذا تــم الدخـول
دون المسـتندات الضروريـة ،فهــي خـرق مُتعمَّــد لقيـود قانونيـة وطنيـة بشــأن دخـول وإقامـة
األجانــب.

.4

الهجرة غير النظامية وتهريب المُهاجرين غير النظاميين:

إذا كان مفهــوم «الهجــرة غيـر النظاميـة» مفهومًـا عامًـا يسـتوعب الحركـة الدوليــة لألفـراد
عبــر الحــدود بالمخالفــة لقوانيــن دولــة العبــور أو الدولــة المســتقبلِة ،فإنــه مــن المناســب أن
نُفــرِّق بيــن المُهاجريــن الســريين وف ًقــا لوســيلة الدخــول للبــاد :فهنــاك المُهاجــر الســري
المســتقل الــذي يعبُــر الحــدود بشــكل فــردي أو فــي مجموعــة صغيــرة مــن المُهاجريــن معتمــدة
علــى ُقــدرة أعضائهــا الذاتيــة ،وهنــاك وهــي األكثــر خطــورة وتطــورًا ،مجموعــات المُهاجريــن
التــي تعبُــر الحــدود بمعرفــة وإشــراف المُهربيــن والعصابــات اإلجراميــة المتخصصــة والتــي
َّ
المُنظمــة علـى نطــاق دولــي.
تدخـل فـي إطــار الجريمــة
ويمكــن أن نصـف النــوع األول مـن الهجــرة بـ»الهجـرة غيـر النظاميـة البسـيطة» وهـي تلـك
الهجــرة المتمثلــة فــي المُهاجــر المُســتقل أو مــع مجموعــة صغيــرة مــن المُهاجريــن ،لكــن فــي
المقابــل ،حينمــا يســتعين المُهاجــر بشــخص آخــر أو جماعــة لقــاء مقابــل مــادي ،نكــون أمــام
تهريــب للمُهاجريــن ،وبنــاء علــى ذلــك نعتقــد أنــه يجــب أال َ
يُنظــر لتهريــب المُهاجريــن كمرادف
كل أوســع وأعــم ،ذلــك أنــه إذا كان كال المصطلحيــن
للهجــرة غيــر النظاميــة ،بــل كجــزء مــن ٍ
يشـيران لحركـة عبـور الحـدود بالمخالفـة للقواعـد اإلداريـة المُنظمـة لدخــول وإقامــة األجانـب،
إال أن العبــور أو التنقــل غيــر القانونــي الــذي يتــم بمقابــل مــادي يُعتبــر تهريبًــا للمُهاجريــن
دون ســواه.
بنـاء عليـه الهجـرة غيـر النظاميـة ليسـت مراد ًفــا لتهريـب المُهاجريـن ،وإنمـا هـو جـزء منهـا
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فهــي أوسـع وأشــمل ،كال المصطلحيــن يشــير لحركـة مـرور وعبــور للحـدود بالمخالفـة للقواعــد
اإلداريــة الخاصــة بدخــول وإقامــة األجانــب ،إال أن المســاعدة علــى العبــور لغــرض الحصــول علــى
الربـح هـي التـي تُشـكل جريمـة تهريــب.

.5

أسباب تهريب المُهاجرين:

يتفــق الجميــع علــى أن حركــة الهجــرة غيــر النظاميــة ليســت بالحديثــة ،لكــن االحترافيــة العالية
والتنظيــم الدقيــق للمــرور والتســلل هــو الجديــد فــي األمــر .إن التشــدد فــي سياســة الهجــرة
وإغـاق الحــدود مؤخــرًا كان نتيجتــه أن أصبــح اللجــوء للمهربيــن أفضــل الخيـارات المطروحــة
فالمُعادلـة كالتالـي:

طلــب هجــرة متزايــد نحــو أوروبــا كنــدا أمريــكا  +تشــديد الشــروط للدخــول واإلقامــة =
هجــرة غيــر نظاميــة  +تهريــب للمُهاجريــن.
هذه المُعادلة تقودنا لالستنتاج التالي:
إغـاق الحــدود ال يضـع حــدًا للهجــرة غيـر النظاميـة بــل يزيــد مـن قيمـة المُهاجـر كبضاعـة
قابلـة للتهريـب.

.6

مدى سالمة المُواجهة الجنائية للظاهرة:

إذا كان تجريــم ســلوك مــا مــن حيــث المبــدأ يُعــد إجــرا ًء مشــروعًا مــادام مُتناســبًا مــع الغايــة

المسـتهدفة وهـي الدفـاع عـن المجتمـع ،لكـن قـد يُصبــح غيـر مُتسـامح فيـه إذا تجـاوز غايتـه
األساســية أو أن تأخــذ فكــرة الدفــاع عــن المجتمــع بُعــدًا سياســيًا ال يتفــق والفكــر القانونــي
[ ]...ففكــرة الدفــاع عــن المجتمــع ال يجــب أن تطغــى علــى بعــض القيــم اإلنســانية األخــرى
كالمُحافظــة علــى اإلنســان فــي كرامتــه)2(.
لعــل المعيــار الثابــت للجريمــة المُتمثــل فــي معيــار الرفــض وعــدم القبــول أي أن الجريمــة
هـي دائمًــا مرفوضــة وغيـر مقبولــة اجتماعيًـا فــي مـكان وزمـان تجريمهـا( ) 3مــا يُرشـدنا فـي
تحليلنـا لمسـلك المُشـرِّع بمختلـف دول العالـم فـي تجريـم الدخـول واإلقامـة غيـر المشـروعة.
 2د .الرازقي محمد ،علم اإلجرام والسياسة الجنائية ،دار أنيس ،مرصاته ،ليبيا ،1995 ،ص .152
 3د.الرازقي محمد،علم اإلجرام والسياسة الجنائية ،ص .32
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فهــل هــذا التصــرف يُقابلــهُ رفــض اجتماعــي مــن قِبَــل أفــراد المجتمــع هنــاك أو مــن قِبَــل
األغلبيــة ،ومــا هـي القيـم التــي يمــس بهـا؟
بإسـقاط مــا سـبق ذكــره علــى موضـوع البحــث ومســألة تجريــم الدخــول غيـر الشــرعي نجـد
أن هــذا الفعــل فــي أغلــب المجتمعــات حاليًــا وإن كان يُشــكل مخالفــة للقوانيــن المنظمــة
لهـذه المســألة إال أنــه ال يُثيــر رد فعــل اجتماعــي عنيــف فــي مُواجهتـه ممــا يدفــع بنــا للقـول
إن المُشــرِّع بتجريمــه لهــذا الســلوك وإن كان لــه حُريــة مُطلقــة فــي ذلــك إال أنــه تجريــم ال
مُوجـب لــه.
إن القــول بمواجهــة المُهاجــر غيــر النظامــي بالعقوبــات الجنائيــة باعتبــاره خطــرًا يُهــدد
مصلحــة المجتمــع والبــد للمجتمــع مــن الدفــاع لحمايــة نفســه فــي مواجهــة هــذا الخطــر ال نــرى
فيــه ســوى انعــكاس للتصــور الوضعــي للدفــاع االجتماعــي الــذي يــرى أن الدفــاع االجتماعــي
يهــدُف فــي المقــام األول إلــى حمايــة الجماعــة بغــض النظــر عــن أي اعتبــار آخــر ،ففلســفته
تقـوم علـى القضــاء علــى حالــة الخطــورة ولــو بوســائل تعسُــفية إذا دعـت الحاجــة ،فـي ســبيل
المُحافظــة علــى الدولــة وعلــى المجتمــع ،فالسياســة الجنائيــة وف ًقــا لهــذا الفقــه الوضعــي
تقتضـي إبعـاد الخطـر اإلجرامـي ،باالعتمـاد علــى مجموعــة مــن اإلجـراءات الدفاعيــة المُختلفــة،
والتـي تُســمى بإجــراءات األمــان وهــي إجــراءات يُقصــد منهــا ضمــان حمايــة المجتمــع بصفـة
خاصــة ورئيســية.
إن هــذه الصــورة مــن صــور التجريــم ليســت إال تطبي ًقــا مــن تطبيقــات نظريــة العــدو فــي
القانـون الجنائـي ،تلــك النظريـة المهجــورة والتـي بـدأت تظهـر مـن جديــد مـن خــال تجريـم
ســلوكيات المُهاجــر غيــر الشــرعي الــذي يُمثــل العــدو المُهــدد ألمــن ومصلحــة الجماعــة.
إال أن محتــوى األمــن والمصلحــة يكمــن فــي مجموع قيم هــذه الجماعــة السياســية واالجتماعية
واالقتصاديـة ،أو غيـر ذلـك ،التـي تُريـد أن تحميهـا وتدافــع عنهـا ،فهـذا المعيــار الوحيــد الـذي
يمكـن الركـون إليـه فـي تحديـد مشـروعية الحـرب مـن عدمهـا ،وحينمــا تختفـي القيـم تختفـي
معهـا مشــروعية المواجهــة! وهـذا يقودنــا للقــول إن المُهاجــر يُعــد عـدوًا رغمًـا عنـه .أُعلنـت
الحــرب ضـده مـن الـدول المُتقدمـة غيـر أن سـاحها هنـا القانـون الجنائـي وعقوباتـه االحتجــاز
والترحيــل قســرًا إلــى بلــده بـ ً
ـدل عــن القذائـف والصواريــخ.
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