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  مةمقد

األرض، وتلعب  رعماإفي  تساهم وال تزال الهجرةلبشري، كانت على امتداد التاريخ ا   

دورا هاما في تالقي مجموعات بشرية متنوعة الثقافات، مما يسمح بالتالقح الثقافي وبناء 

رغبة الفرد في التغلب على الظروف  انية مشتركة، وهي تشكل تعبيرا عنحضارة إنس

واليوم . ن الفقر وبدء حياة جديدة قد توفر له الحق في العيش الكريمالصعبة والهروب م

يادة عدد األفراد أدى التطور غير المسبوق لوسائل اإلعالم واالتصال والمعلوماتية، إلى ز

عولمة الليبرالية في نتقال إلى أماكن أخرى توفر الشغل كانعكاس أول للالراغبين في اال

  .بلدان العالم الثالث

هذا اإلطار تفاقمت مشكلة الهجرة، خاصة من الشمال اإلفريقي بوابة الجنوب في     

الفقير إلى أوربا غير الراغبة في استقبال المزيد من المهاجرين، بعد أن كانت في حاجة 

  .بعد الحرب العالمية الثانية اعمارهى اليد العاملة المهاجرة إلعادة إماسة إل

هجرة وتعدد أشكالها واختالف أساليب تحقيقها فإنها تثير ونظرا لتعقد وامتداد ظاهرة ال    

ومن أهمها قضية . عدة قضايا ومواضيع تستلزم الدراسة والتحليل العلمي والموضوعي

ا عقد القضايا نظرا لتداخل أسبابها ومظاهرهأالهجرة غير الشرعية التي تعتبر من 

  .ديدا في العالقات الدوليةتخذت هذه الظاهرة بعدا جوأبعادهـا، وعلـى هـذا األساس إ

متوسطي، كما أنها تعد المحور األكثر  -وروحت من أكثر األسئلة في المشهد األإذ أصب 

ن إرباكا للحسابات السياسية في ضفتي المتوسط، فما من لقاء حكومي أو غير حكومي بي

بظاللها عليه، وفي ذلك مؤشر مباشر على  الضفتين إال وتلقي الهجرة غير الشرعية

ستقبلية وبناء العالقات حساسية الموضوع وقوته الرمزية والمادية في صياغة السياسات الم

كامنا على حيث أضحت اليوم في منظور الدول الغربية تهديدا لمصالحها وخطرا  الثنائية،

  .جتماعي وعامال مزعزعا لنسق العالقات الدوليةاستقرارها السياسي واإل

د لفهم التحوالت ـة كنموذج جيـة الهجرة غير الشرعيـوفي هذا اإلطار تبرز دراس   

ة بين الدول فأوربا ـالسياسية واألمنيات اهرة، ومدى تأثيرها على العالقـالتي تعرفها الظ

ة، تمثل ـة وتاريخيـات تتسم بخصوصيات جغرافيـتربطها بدول المغرب العربي عالق

ذ قرن ونصف ـع مندون انقطاـة مستمرة بـة متميزة، إذ أنها حركـفيها الهجرة مكان

والمصالح، ذات أبعاد نفسية ات ـن العالقـة مـت شبكـوقد خلق ط،ـبين ضفتي المتوس

قتصادية وثقافية، لكن رغم ذلك فإنها تتعرض اآلن المتحان عسير نتيجة لموقف الدول وإ



  ب
 

غير رة المغاربية إلى أراضيها خاصة األوربية، الذي يهدف إلى وقف تدفقات الهج

املة، وتمييز في تطبيق هناك من سوء المع ضال عما يعانيه المهاجرونعية منها فشرال

  .تجاههمالقوانين إ

نعدام ونقص الدراسات اإلعالمية عن هذه الظاهرة ونظرا الو الجزائر ليست بمعزل    

التي تهتم بظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد تم اختيارنا لموضوع الدراسة المتمحور حول 

في الجزائر من خالل الصحافة ) ـةڤالحرا(ة اإلعالمية للهجرة غير الشرعية المعالج

ونهدف من خالل هذه الدراسة إلى . دراسة تحليلية لجريدة الشروق اليومي –المكتوبة 

الصحيفة ثم تحليله وفق خطة محكمة متكونة من فصلين  تهوصف المضمون الذي نشر

الهجرة غير الشرعية في  وأسباب ول واقعتناولنا في الفصل األ .ين وفصل تطبيقينظري

نبذة تاريخية ثم  –ظهور الهجرة غير الشرعية : وقسمناه إلى ثالثة مباحث هيالجزائر 

واقع الهجرة غير وفي األخير استعرضنا  ،وأسباب الهجرة غير الشرعية قدمنا دوافع

  .الشرعية في الجزائر

 نيتضم وهو ،لشرعية وسبل مكافحتهاآثار الهجرة غير اوفي الفصل الثاني تناولنا    

أما في المبحث  ،الشرعية ففي المبحث األول تعرضنا إلى آثار الهجرة غير ،ثالثة مباحث

المبحث خصصنا ، ورقنا إلى وضعية المهاجرين غير الشرعيين في أوروباالثاني فتط

  .شرعية سبل مكافحة الهجرة غير الالثالث ل

في فاحث، ثالثة مبل ناهالجانب التطبيقي للدراسة وقسم فكان بمثابة أما الفصل الثالث   

والقانوني  حيث تعرضنا لإلطار التاريخي بالجريدة محل الدراسة، فناعرل المبحث األو

أما المبحث  اني قمنا بالتحليل الكمي للجريدة،وفي المبحث الث لجريدة الشروق اليومي،

همية الصحافة أستنتاجات لنبين مدى ا االثم أوردنفي للجريدة الثالث فخصصناه للتحليل الكي

  .هتمامها بالقضايا المصيرية والجادة التي تشغل بال الرأي العامالمكتوبة من خالل ا
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  : اإلشكالية

م  ـن دول العالـة موجودة في كثير مـة ظاهرة عالميـتعتبر الهجرة غير الشرعي    
هتمام حدى القضايا الراهنة التي تحظى بات إـى أوروبا أصبحـالمتقدم، لكن الهجرة إل

ن إال أ اب المؤدية إلى هذه الظاهرةـرغم من تعدد األسببالف  كبير في السنوات األخيرة،
في  من التباين الكبير كـة هذه األسباب ويتضح ذلـة تأتي في مقدمـاالقتصاديالدوافع 

  .لمهاجرين والدول المستقبلة لهم لة ـادي بين البلدان األصليـقتصالمستوى اال
 ة ـة غير شرعيـطريقط بـري عبر البحر المتوسـحتلت هجرة الشباب الجزائوقد ا    

ي ـات المجتمع المدنـن منظمـالم وعدد مل اإلعـهتمام وسائة من اـة واسعـمساح  
خصوصا بعد أن باتت قضية الهجرة  ة واإلقليمية في اآلونة األخيرة،ؤسسات الحكوميموال

وروبا التي دول أ اـة للمهاجرين وعلى رأسهـتقبلغير الشرعية مشكلة تؤرق الدول المس
ا غير أن هذا ـقيال إفريـدول شم رين غير الشرعيين منـتعتبر المستقبل األول للمهاج

 ات المحليةـذا الحكومـي وكـاد األوروبـتحات دول االـير من لدن حكومهتمام الكباال
الهجرة غير  لدول جنوب المتوسط قد ركز بشكل أساسي على ضرورة وقف فلول

ها أمنية إذ تدفع بالشباب إلى ـها أنـالشرعية إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف ب
ركزت  اذل، ولفرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفض م في سبيل إيجادالتضحية بأرواحه

ات األوروبية وحكومات دول شمال إفريقيا ـن الحكومـة بيـع المشتركـمعظم المشاري
از أو ـقوة سواء عن طريق إنشاء معسكرات احتجعلى منع هؤالء الشباب من التسلل بال

ات ـى حكومـن إلـم المهاجريـتسلي حـة التي تتيـة المشتركـات األمنيـيتفاقدعم اال
ا ـال إفريقيـات شمـي لحكومـادي واللوجيستيكـم المـق الدعـن طريـأو ع ،بلدانهم
   .ب المهاجرين ـة على الحدود وتعقـد الحراسـلتشدي
ات تشير إلى تزايد الهجرة عن طريق المسالك ـة للجزائر فإن آخر اإلحصائيـالنسببو   

فقد  مخيفا، داًـة الجارية تزايـالل السنـخعرفت  حيثة ـنونية غير قاـالبحرية بطريق
ى ـن وحتـين والموظفيت لتشمل الجامعيـرة توسعـاهـى أن الظـلإص التقرير ـخل

ة ـة الجزائريـيادة القوات البحريات التي قدمتها قـفحسب اإلحصائي اء والقصر،ـالنس
ر ـهجرة غير الشرعية عبر البحاط محاوالتهم للـين تم إحبذه بلغ عدد األشخاص الـنفإ
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ة ـسن 335و. 2006ة ـسن 1016ل ـا مقابـشخص 1568،  2007ة ـسنـالل ـخ
2005  )1(.  

ق الدول ـقل رـبقدر مايثي زوارق الموت وما تخلفه من ضحايا ستحضار مشاهداولعل    
ا ـة و إنما سعيـليس من باب الرأف –ة ـة الشماليـي الضفـالمستقبلة لتيارات الهجرة ف

ي يعيشها ـاع التـضيكشف بعمق عن األو هـفإن -ةـجتناب التدفقات البشرية المتناميال
ى ـال إلـنتقل االـأج منالموت  رـة خطـمواجه لىالشباب الجزائري، والتي تدفع به إ

العنصرية التي قد يتعرضون  سيها ومشاكلها وبالرغم منبالرغم من مآ ،ـة األخرىالضف
  .لها
خوفا كبيرا ة في الجزائر تـلعديد من المتتبعين لملف الهجرة غير الشرعيلك يبدي اذول    

ا ـذا مـه لـب الجزائر، ولعاـة من شبـح واسعـالهجرة وسط شرائ فكرةمن تغلغل 
ة ـافـة الصحـوع خاصـبالموضغ ـالـام البـهتمى االـالم إلـل اإلعـوسائـأدى ب

ي مكانه ـع الفرد فـأي وض ورـمهافة هو خدمة الجـود الصحـر لوجفالمبر ،المكتوبة
ايا مجتمعه وما ينتابه ة بقضـداث متعلقــه من أحــة ما يجري حولـالمناسب لمعرف
ة ـف الجزائريـم الصحـي إحدى أهـة الشروق اليومـولما كانت صحيف من مشكالت،

فة ارتأينا معر فقدى العام في الجزائر ر و تشكيل وإنارة الرأـتأثيال في  -منذ صدورها -
ق جاءت ـومن هذا المنطل .ة للموضوعـه هذه الصحيفـذي أولتـي الـهتمام اإلعالماال

  :على النحو التالي إشكاليتا
           كيف عالجت جريدة الشروق اليومي موضوع الهجرة غير الشرعية في الجزائر؟

  :ه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت نطرحها كما يليوتندرج تحت هذ
  يفة لموضوع الهجرة غير الشرعية ؟ة التي خصصتها الصحماهي المساح -
  :للموضوع من حيث  )اليومي الشروق(دة ـي أولتها جريـة التـي القيمـماه– 

  العناوين و الصور؟ ،صالنصو ،الموضوع
ض لموضوعات الهجرة ة في التعرـالصحيف هاعتمدتي اـالتماهي األنواع الصحفية  -

  غير الشرعية ؟
  
  

                                                 
  .28، ص 2008، جانفي 534الوجه القاسي للهجرة غير الشرعية ، مجلة الجيش ، العدد : بوعالم . ب   ))))1((((
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 وع ؟ـة الموضـفي معالج مادتها الصحيفة استقت منهاادر التي ـماهي المص -

تجاه المادة اإلعالمية الذي ظهرت به الجريدة للتعبير عن موقفها من هجرة اماهو – 
  ضفة الشمالية بطريقة غير شرعية ؟الشباب الجزائري نحو ال
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  :أسباب اختيار الموضوع وأهدافه 
  .ةـذاتيو ةـع مجموعة من األسباب موضوعيتيار هذا الموضوخلقد دفعني ال

  : فاألسباب الموضوعية تتمثل في
سواء على ) ڤــ	الحرا(وضوع الهجرة غير الشرعية الضجة اإلعالمية التي أثارها م −

انونية ألوساط اإلعالمية والقالمستوى الوطني أو الدولي، والذي ال يزال محل جدل في ا
هتماما وتأثيرا لدى ره من األحداث الجادة التي كونت اعتباية، باواإلجتماعية والسياس

 .الرأي العام

دور وسائل  -بالرصد والتحليل -البحوث والدراسات اإلعالمية التي تناولت نقص −
في ) ڤــ	الحرا(اهرة الهجرة غير الشرعية اإلعالم، والصحافة المكتوبة خاصة في تناول ظ

 .الجزائر

 اراجعة أساس فإنها )الشروق اليومي(ختيار جريدة تنا إلى اعة التي دفأما األسباب الذاتي   
  .لكونها من بين أكثر الصحف مقروئية على المستوى الوطني، إضافة إلى قوة سحبها

   :إلى ونهدف من خالل هذه الدراسة 
من  بظاهرة الهجرة غير الشرعية، )ليوميالشروق ا(هتمام جريدة التعرف على مدى ا −

 .ة المخصصة للحدث والقوالب الصحفية المستخدمةحيث المساح

 .هتمت بها الصحيفة لمعالجة الظاهرةاولة معرفة نوعية المواضيع التي إمح −

 .عتمدتها الصحيفة في معالجتها للظاهرةالمصادر التي اتحديد أولوية  −

 .معرفة موقف الصحيفة ما إذا كانت مؤيدة، معارضة أو محايدة −

 ازفة الشباب الجزائري وركوبه نحومل التي تقف وراء مجتحديد أهم األسباب والعوا −
 .الضفة األخرى

تسمح هذه الدراسة بتحليل المضمون حول حدث وطني ودولي هام جاء في وقت تشهد  −
إذ قامت الجزائر بالتوقيع على  في عالقاتها اإلقليمية والدولية، فيه الجزائر تحوالت كبرى

ن الموجودين الجزائريي تخص ترحيل الرعايا 1994روبية منذ اتفاقيات مع بلدان أو ست
  .غير قانوني في وضع
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  :منهج البحث وأدواته 

ة طائفة ـيعد المنهج بمثابة الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسط    
 وبـج أو األسلـار المنهـن يختث أـى كل باحـة، لذلك يتوجب علـمن القواعد العام

التحكم في  ث من ـن الباحـتمك ه التي هو بصدد دراستها، وكلهاـد مشكلتلتحدي الصحيح
ات واإلشكاليات ـوث والدراسـداف البحـاهج البحث بحسب أهـه، وتختلف منـدراست

  .العلمية التي تطرحها

بأنهـا التـي   " وتندرج دراستنا ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي يعرفها هويتني     
ـ الئق الراهنة المتعلقة بطبيعة تتضمن دراسة الحقا ة مـن  ـظاهرة، أو موقف، أو مجموع

وفي هـذا البحـث تـم    . )1("الناس، أو مجموعة من األحداث، أو مجموعة من األوضاع 
تخدام المنهج سالدراسة، ففي الجانب النظري تم ا عتماد على عدة مناهج فرضتها طبيعةاال

سـتخدام مـنهج المسـح بـأداة تحليـل      تم ايقي أما في الجانب التطب التحليلي والتاريخي،
وذلك لمعالجة مادة عينة البحث قصد جمع المعلومات . المضمون باألسلوب الكمي والكيفي

  .والبيانات وتقويمها وتصنيفها
عملية تفتيت عقلي أو فعلي لألجـزاء وهـو مـنهج يسـتخدم     " والمنهج التحليلي هو     

يم الموضوع الجاري دراسته إلـى أجزائـه   التصورات المجردة، ويقوم التحليل على تقس
بسط وهو مـا يسـمح للباحـث مـن فصـل      له، والظاهرة المعقدة إلى عناصر أالمكونة 

  .)2( "جوهري، ومن تحويل المركب إلى بسيط الغير عن  الجوهري
بمعنـى   في فترة ممتدة عبر الزمن،سرد األحداث وتطورها " أما المنهج التاريخي فهو   

هذا يـتم فـي   ضي، بالعرض والتحليل وحداث والوقائع التي حدثت في المانه يتناول األأ
  . )3( "إطار محاولة فهم مشكلة راهنة حتى يمكن حلها الحل المناسب

غيـر  ف التعرف عن نشأة ظـاهرة الهجـرة   وقد وظف الباحث المنهج التاريخي بهد    
في هذا التطور مـن   شرعية، وتتبع حركة نموها، وتطورها قصد فهم اآلليات المتحكمةال

ي يمكن أن نصل إلـى  خالل التعرف على األسباب والعوامل الفاعلة التي أوجدتها، وبالتال
  .ظاهرةالفهم العام لل

                                                 
 .86، ص)دون تاريخ(، القاهرة، 3ماعية، دار الفجر، ط البحوث اإلعالمية واالجت تأساسيا: محمد منير حجاب )1(
 .116 ، ص1961، وكالة المطبوعات، 5، ط أصول البحث العلمي ومناهجه، الكويت: حمد بدرأ )2(
 .59 ، ص1982، عالم الكتاب، القاهرة، منهجية العلوم االجتماعية: صالح مصطفى الفوال )3(
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سات الوصفية التحليلية بصـفة  نسب المناهج العلمية للدرافهو من أ" أما المنهج المسحي   
ها الراهن، بعـد جمـع   نه يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضععامة، ذلك أ

البيانات الالزمة، والكافية عنها وعن عناصرها من خـالل مجموعـة مـن اإلجـراءات     
   .)1("ات ومصدرها وطرق الحصول عليها المنظمة التي تحدد نوع البيان

ستخدام المنهج المسحي في القسم التطبيقي، وهذا في جمع البيانـات الميدانيـة   ولقد تم ا   
ة أثناء مدة الدراسة مـن  ـادة اإلعالميـث، أين تم مسح محتوى المالخاصة بمجتمع البح

  .2007ديسمبر  31إلى غاية  2007جانفي  01
ذلك أن الدراسات الوصـفية ال  : ستعملنا المسح الوصفي التحليلينهج المسح اوضمن م   

 تصنيف هذه الحقائق، وتلـك البيانـات  " تتوقف عند مجرد البيانات والحقائق بل تتجه إلى 
ديدها بالصورة التي عليها كميا وكيفيـا، بهـدف   ستغالل داللتها وتحوتحليلها وتفسيرها ال

   .)2(" الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تقييمها
خاصة تستعمل في  عتمدنا أدواتصفية تحليلية ومنهجنا مسحي فقد اوبما أن دراستنا و   

 الكيفية التي تمت بهـا مون لتحديد ستخدمنا أداة تحليل المضمن الدراسات، وقد ا هذا النوع
برنـارد  ، ويعـد  )الشروق اليومي(معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خالل جريدة 

قتربوا من الجوانب المنهجية لتحليل المضـمون فـي   ل الذين امن الباحثين األوائ لسونبر
يهدف إلى بأنه أسلوب البحث الذي " بداية النصف الثاني من القرن العشرين حيث يعرفه 

أما عواطف عبـد   .)3("تصال منهجي للمحتوى الظاهر لالالوصف الكمي الموضوعي، وال
وهـو   تصال،الكمية والكيفية لمضمون وسيلة إأداة منهجية للدراسة " بأنه فهالرحمان فتعر

تصـال  أداة المالحظة ووصف مادة اإلتصال، وأداة إلختيار فروض معينة عن مـادة اإل 
  .)4(..." وأداة التنبؤ

يتم تحليل مضمون وثيقة أو  أن" فيرى "Roger Mucchielli"أما روجي موكشيلي    
الموجـودة فـي هـذا    مات تصالية عن طريق مناهج مضمونة بالبحث عن المعلوعملية ا

                                                 
 .122، ص1993، القاهرة 1حوث اإلعالم، عالم الكتاب، ط دراسة الجمهور في ب: محمد عبد الحميد )1(
 ، ص1985، المكتب الجامعي الحديث،البحث العلمي، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية، القاهرة: محمد شفيق )2(

100. 
 .17، ص 1983تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : محمد عبد الحميد )3(
تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية، العربي للنشر والتوزيع، : ، نادية سالم، ليلى عبد المجيدعواطف عبد الرحمان )4(

 .19القاهرة، ص
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ستخراج المعنى أو المعاني المعروفة فيه بصياغة وتصنيف كـل مـا   المحتوى من أجل ا
 يقة سواء أكانت منطوقة، مكتوبـة أم تصالية، وكل وثمنه محتوى الوثيقة أو العملية االيض

ي ة التي ينتمـات حول شخصيـة المرسل والجماعـة تحتوي كميا على معلومـمسموع
  .)1( "ليها إ

ويهدف تحليل المحتوى إلى وصف المضمون الظاهر للرسـالة وصـفا موضـوعيا،       
  .ومنتظما، وكميا

تنا والمتمثلة في أداة داة أخرى مهمة في دراسستعنا بألى جانب أداة تحليل المضمون اوإ   
حيث أمام الغياب الكلي للمراجع الخاصة بالجانب النظري للدراسة، فيما يتعلـق  المقابلة، 

لجأنا إلى المقابلة كأداة  في الجزائر، )ڤـ�ـ	 الحرا(ر الشرعية بنشأة وتطور ظاهرة الهجرة غي
يث قمنا بإجراء مقـابالت مـع أسـاتذة    ح ع المعلومات والبيانات المختلفة،أساسية في جم

الشـروق  جتماع وعلم النفس والقانون، وصحفيين ومراسلي جريدة الومختصين في علم ا
ستمارات مقابلة متكونة من مجموعة من األسئلة خاصة بكـل  كان ذلك بتصميم االيومي، و
قصـى  كبر قدر من الحرية للبحوث لتوفير أانت معظم األسئلة مفتوحة إلتاحة أطرف، وك
ويعرف  ،وتمت هذه المقابالت بشكل مباشر ن الثراء في المعلومات والبيانات،حد ممكن م

هذا النوع من المقابالت الفردية، والتي يستخدمها الباحث فـي جمـع المعلومـات مـن     
لومات والبيانات غير الموثقة في أغلب األحيان في إطار األشخاص الذين يملكون هذه المع

  .)2( نجازه للبحثإ
حـدهما  تصال مواجهي بين شخصين يهدف فيه أا: " فيرى أنهأما فاروق يوسف أحمد    

دد، أو عـن رأيـه فيـه أو    إلى التعرف على بيانات من الطرف األخر في موضوع مح
  .)3(  "تجاهاته الفكرية ومعتقداته عن طريق تبادل الحديث معه الكشف عن ا

ي يـتم عـن طريـق    لة هي تفاعل لفظوحسب الباحث طلعت إبراهيم لطفي فإن المقاب   
راء شـخص  آعلومـات أو  موقف مواجهة يحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة أن يستنير م

  .)4(  خر أو أشخاص آخرين، والحصول على بعض البيانات الموضوعيةآ

                                                 
)1( Mucchielli Roger: l'analyse de contenu des document et des communications, application 

pratique, Paris, 1988, P 17. 
 .213، ص 2003اتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإل: حمد مرسليأ )2(
 .30 ، ص1990قاهرة، مكتبة عين الشمس، مشكالت وحاالت في مناهج البحث العلمي، ال: حمدفاروق يوسف أ )3(
 .85، ص 1995عي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، أساليب وأدوات البحث االجتما: طلعت إبراهيم لطفي )4(
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فئـات  أما  جتماعيفظي وعملية من عمليات التفاعل االن المقابلة هي سلوك لوبذلك فإ   

التقسيمات أو التصنيفات التي يعتمدها الباحث في :في دراستنا فهي اعتمدناها التيالتحليل 
على ما تتحد فيه من  وهذا بناء لمتوصل إليها في المادة المدروسة،توزيع وحدات التحليل ا

  .)1( صفات أو تختلف فيه من خصائص
مضمون كي تصنيف المحتوى كميا وتستخدم في تحليل ال إلى وتعد الفئات أركانا تؤدي   

المجـالت والبـرامج اإلذاعيـة    تصف بأكبر قدر من الموضوعية مضمون الصـحف و 
، والفئات هي األماكن التي يصنف فيها الباحث الوحدات المختلفـة للمضـمون،   يةفزوالتل

يقوم أو يسقط حسب فئاته بمعنى تصنيف المضمون في فئات مناسبة يعد مـن الشـروط   
      .)2(موناألساسية لنجاح بحوث  تحليل المض

وهي تهدف إلى تقسيم المحتوى إلى منظومة من األفكار التي لهـا عالقـة مباشـرة        
لحة لكـل أنـواع   نه ال توجد فئات نمطيـة صـا  وأهداف الدراسة، وعلى هذا فإشكالية با

  .)3( ختيارها على إشكالية البحث وأهدافهالبحوث، بل يتوقف ا
  :وتنقسم هذه الفئات إلى نوعين أساسيين

 ئات الشكلف .1

التـي   وهي الفئة التي تجيب على السؤال كيف قيل؟ ويتمثل في شكل المادة اإلعالميـة    
في الجزائر في جريدة الشروق ) ڤـ�ـ	 الحرا(غير الشرعية هتمت بمعالجة موضوع الهجرة ا

  :اليومي، وتحتوي فئة الشكل على عدة فئات فرعية منها
فية التي يتم بها إخراج المادة اإلعالميـة  ويقصد بها الكي: فئة العناصر التبوغرافية  - أ

  :وتتمثل فيما يلي
وهي النصوص التي وظفت ضمن صحيفة الدراسة والتي تمثلت فـي   : فئة النص -

 .مختلف األنواع الصحفية بغرض معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

  

                                                 
 .265، ص 2003مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : حمد بن مرسليأ )1(
، 1983لتوزيع،  بيروت لبنان، تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية،  العربي للنشر وا:  عواطف  عبد الرحمان وآخرون )2(

 .237ص 
 ،1،2007ط التوزيع،الجزائر،وطاكسيج  كوم للدراسات النشر  تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، :يوسف تمار  )3(

 . 30ص
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الشـروق  (ونقصد بها المساحــة التـي خصصـتها جريـدة     : فئـة العناويـن -
ـ ـخالل العناوين لمعالجمن  )اليومـي ـ   وـة موض ة ـع الهجـرة غيـر الشرعي

. )1( وتعتبر العناوين بمثابة النوافذ التي نطل منهـا علـى الصـحف   ، )ڤـ�ـ	 الحرا(
ـ ـوتباينت أنواعها بين العن ، العنـوان التفسـيري، والعنـوان    يـوان االستفهام

 .قتباسي، والعناوين الرئيسية والفرعيةاال

عن شكل من أشكال التعبير عن جـزء مـن الواقـع    الصورة عبارة : فئة الصور -
، وفي دراستنا تمثلت في الصور التـي  ةبطريقة الرسومات أو الصور الفوتوغرافي

وضـوع الهجـرة غيـر    نشرت على صفحات الجريدة والتي جاءت مصـاحبة لم 
 .لما لها من أهمية من حيث معايشة الحدث). ڤــ	الحرا(الشرعية 

بفنون الكتابة الصحفية وهي تسـعى إلـى    الفئة تعنىهذه : األنواع الصحفيةفئة    - ب
، وتهتم بنوع القالـب الصـحفي   )2( تقسيم المحتوى المراد تحليله إلى أنواع كتابية

الذي تناول مضمون المادة اإلعالمية المنشورة في الجريدة وتمثلـت فـي عـدة    
  :أشكال

  .الخبر الصحفي -
 .التقرير الصحفي -

 .المقال الصحفي -

 .التعليق الصحفي -

 .جالريبورتا -

 .التحقيق -

 .الصحفي الحديث -

ونقصد بها الصفحة التي تم فيها عـرض المواضـيع   : فئة موقع المادة الصحفية -ج
  : في كان هذا الموقعأسواء ) ڤــ	الحرا(الخاصة بالهجرة غير الشرعية 

  .الصفحة األولى -
  .الصفحات الداخلية -
  .الصفحة األخيرة -

                                                 
 .76الخبر الصحفي، مطابع البعث، سوريا، دون تاريخ، ص : أديب خضور )1(
�� ذآ��، ص :  ���� ��ر )2(� ����30. 
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       صد بها الفترة التي ركزت فيهـا الصـحيفة للحـديث عـن     ويق: فئة أيام التغطية -د    
  .الموضوع

ـ  ـتعتبر هذه الفئ: ؟)لـاذا قيـم: (فئة المحتوى -2 ات تحليـل المحتـوى   ـة أكثـر فئ
وتفيد هذه الفئات فـي   )1(انتشارا، وتجيب على سؤال أساسي على ما تدور مادة االتصال؟

ن الوسيلة اإلعالميـة تعطـي اهتمامـا    الكشف عن مراكز االهتمام في المحتوى، ذلك أ
ـ  ـللموضوعات التي تتفق مع سياستها التحريري م ممـا ال  ـة، فيما ينشر منها يعتبـر أه

ـ     ات ـينشر، وما ينشر بتوسع يعتبر أهم أيضا مما ينشر فـي مجـاالت محـدودة أو أوق
  .)2( ميةمتفرقة، ويقل تكرار النشر فيها عن غيرها مما يحتل االهتمام لدى الوسيلة اإلعال

  :فئة المصدر 

كثيرا ما تعتمد المضامين الصحفية وحتى بعض أنواع المضامين األخرى على عدة    
وعليه . مصادر تجمع من خاللها المادة التي تشكل في نهاية المطاف المضمون المقدم

ففئة المصدر أو المصادر تبحث عن مختلف المنابع التـي تغـذي المضـمون محـل     
  :فئة المصدر عدة فئات فرعية وهي كاألتيوتضم . )3(التحليل

يقصد به تلك الموضوعات التي اهتمت بالهجرة غير الشـرعية  : توقيع الصحفي  −
 .والتي حملت توقيع صحفي الجريدة

وهو الصحفي الذي يعكف على متابعة األحداث خارج : توقيع المراسل الصحفي  −
 .)4( المدينة التي تصدر فيها الجريدة

 .ويقصد بها وكالة األنباء الجزائرية: وكاالت األنباء  −

وهي المقاالت التي حملت توقيع شخصيات ومحللين سياسيين : توقيع الشخصيات  −
 .واقتصاديين

 اتحمـل مصـدر   والتي الوهي مجموعة األخبار الخاصة بالحدث، :  بدون توقيع −
 .مجهولة المصدر أنها يشير إليها، أي

  
                                                 

األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، : حمدأعواطف عدلي وزكي  )1(

 .211، ص 1993
 .14، ص 1979تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : محمد عبد الحميد )2(
 .43: مرجع سبق ذكره، ص :يوسف تمار )3(
 .71، ص 1988، جدة، 2الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، دار الشروق، ط: أكرم شلبي )4(
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ضح التأييد أو الرفض أو الحياد في المضمون موضع وهي الفئة التي تو: فئة االتجاه  -3

  .)1( التحليل بالنسبة للمواقع والقضايا أو الموضوعات المتضمنة فيه
نه من الفئات الهامة المنتشـرة فـي تحليـل    مان أوترى الدكتورة عواطف عبد الرح    

معرفة المضمون في اتجاه المحتوى، هل هو مؤيد، معارض أم محايد؟ وألنه من المتعذر 
  .اتجاه كاتب النص، فال بد للباحث أن يحدد اتجاه المضمون

ختيارها حسب طبيعة الموضوع وحسب الكيفيـة  تجاهات يتم إوهناك عدة تصنيفات لال    
ختيارنا على فقد وقع ا ل إلى الهدف المنشود، وعليهالمراد توظيفها من قبل الباحث للوصو

  :التصنيف التالي
و تبريـر  المواضيع التي توحي بتأييـد أ  المتمثل في د في دراستنا،تجاه المؤيد المعتماال 

األوضـاع   نتقـاد أوربا بطريقة غيـر شـرعية، وذلـك با    هجرة الشباب الجزائري إلى
  .قتصادية السائدة في البلداالجتماعية واال

نتقادا واضحا لظاهرة هجـرة  فيتمثل في المواضيع التي تحمل ا المعارضتجاه أما اال    
تجاه المحايد في تلك المواضيع التي اال يتمثل بينما. الجزائري إلى الضفة األخرى الشباب

و أ امؤيـد  اموقف هذه المواضيع، و ال تحمل )ڤـ�ـ	 الحرا(حدث عن الهجرة غير الشرعية تت
  .بل تكتفي بذكر ما حدث ا،معارض

  أسلوب القياس ووحدات التحليل

 :أسلوب القياس .1

احة التي يشغلها موضوع التحليـل  لى تقدير المسبعض الدراسات إ تلجأ: المساحة −
 وتلجـأ . ألسطر التـي يشـغلها الموضـوع   ن يحسب عدد األعمدة أو الصفحات أو اكأ

مج الـذي  حد المسـؤولين أو البرنـا  ى حساب الزمن الذي تستغرقه كلمة أدراسات أخر
 .)2(حد المذيعينيقدمه أ

                                                 
 .266، ص1976بحوث اإلعالم األسس ومبادئ، عالم الفكر، القاهرة، : سمير محمد حسن )1(
،  1987بي، القاهرة، تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، مفهومه، أسسه، استخداماته، دار الفكر العر: رشيد طعيمة )2(

 .104ص
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هي السـنتيمتر   )روق اليوميالش(ووحدة المساحة الخاصة بموضوع دراستنا في جريدة 
المسـاحة  ). عـددا  63( للعينـة ، وذلك بالنسبة لقياس المسـاحة الكليـة   )²سم(المربع 

  .المخصصة للظاهرة حسب العناصر الطبوغرافية والنوع الصحفي للمادة اإلعالمية
لهـا تكـرار المـادة    ة التي يظهـر مـن خال  ـوهي الوحدات المستخدم: وحدات التحليل .2

والموضوع هو الوحيد الذي قد . كوحدة للتحليل الموضوعستخدمنا وحدة االمدروسة، وقد 
ووحدة في نفس الوقت، إذ يمكن استعماله كوحدة عن طريق حساب المواضـيع   يكون فئة

لحساب المواضيع المتضـمنة  التي قد يحملها المحتوى، كما يمكن استعماله كوحدة تحليل، 
كوحدة للقياس  وحدة الموضوععتماد على اال ومنه فقد تم .)1(في المضمون محل التحليل 

نطالقا من الفئات والوحدات التي قدمناها، سنقوم بإجراء عمليتي وا ،دة للعدوالتكرار كوح
التحليل الكمي والكيفي لمحتوى المادة اإلعالمية المتعلقة بظاهرة الهجرة غيـر الشـرعية   

  .)الشروق اليومي(من خالل جريدة ) الحراقة(
ات والنتائج المتوصل إليها، ال بـد مـن القيـام    ـستقاللية المعلوممن مدى اوللتحقق    

ـ ذه ـتعد ه ،بإجراء أخير، وهو صدق وثبات التحليل ة آخـر مراحـل تحليـل    ـالمرحل
داة، وهي تستعمل للتأكـد  ثين أنها من بين شروط هذه األويعتبرها جل الباح ون،ـالمضم

  .تفاق شامل في النتائجمن وجود ا
   :ليلصدق التح 

يقصد بالصدق صالحية األسلوب أو األداة لقياس ما هو مراد قياسه، أو بمعنـى آخـر      
  .)2( صالحية أداة البحث في تحقيق أهداف الدراسة

 قمنا ولتحقيق هذه الغاية قمنا بدراسة وتحليل عينة تمثيلية من المجتمع المبحوث، حيث    
ذه العينة، وتم تقديم الع على موضوعات هطمارة مرفوقة بدليلها وذلك بعد االستبتصميم إ

لمعرفة مدى توفيقنا في تصـميم   ، وذلك(*)ستمارة مع دليلها ألستاذين مختصينواإل العينة
 .ستمارةاإل

                                                 
 .52مرجع سبق ذكره، ص : يوسف تمار. د )1(
 .223تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، مرجع سبق ذكره، ص : محمد عبد الحميد )2(

  .ئرأستاذ محاضر بقسم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزا: الدكتور الطاهر بن خرف اهللا - األستاذ المشرف :األستاذين هما(*)         
 .أستاذ محاضر بقسم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر: مالدكتور بن روان بلقا س -                               
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ستمارة تحليل المضمون حسب ما قدمـه  قمنا بإجراء بعض التعديالت على إ وبعد ذلك   
ستمارة وحذف بعضها، وشملت إبعض العبارات لنا األساتذة من مالحظات، وذلك بإضافة 

  :الفئات التالية (**)تحليل المضمون 
 .فئة العناصر التبوغرافية −

 .فئة الموقع الصحفي −

 .فئة األنواع الصحفية −

 .فئة مصدر المادة اإلعالمية −

 .فئة الموضوعات −

  .فئة االتجاهات −
اللـذين   تفاق عالية في النتائج لعدد من البـاحثين لى نسبة اهو الحصول ع: ثبات التحليل 

ي قيـاس مـدى   أ. )1(يستخدمون نفس األسس واألساليب في تحليل نفس المادة اإلعالمية
  .ستقاللية المعلومات المتوصل إليها في التحليلا

ـ قيق هذه الخطوة العلمية قمنا باالوقصد تح    ذة واللـذين قـاموا بعمليـة    ـستعانة بأسات
عتبـار أن  ج تحليل المضمون، علـى ا ا حول نتائوذلك حتى يتم التأكد من توافقه الترميز،
نه يجب إعادة النظر في فئات ووحدات التحليـل  تفاق إذا كانت ضعيفة أو قليلة فإنسبة  اال

المستخدم في الدراسة حتى تصبح أكثر عملية في التطبيق، وإذا حدث العكس وكانت نسبة 
جسيد مطلـب  رة لتالتوافق كبيرة فهذا يعني أن الثبات قد تحقق، ويعتبر قياس الثبات ضرو

ستمارة تحليل المضمون وبدليل التعريفات اإلجرائيـة  عتماد على إالصدق، ولتحقيقه تم اال
وبعد عملية الترميز قمنا بحساب مستوى الثبـات   (*)إلعطاء الشروحات الالزمة للمرمزين

  .الثالث نمزيلمرليتم حساب معامل الثبات بين ا )2(، وذلك باللجوء إلى معادلة هولستينفي كافة المر مزي

                                                 
 .الدليل + ستمارة تحليل المضمون المتضمن إ:::: ))))01(الملحق رقم  (**)

     .113 ، ص2003جامعية، الجزائر، بوعات المناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، ديوان المط: حمد بن مرسليأ )1(

  .الدكتور يوسف تمار، أستاذ محاضر بقسم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر - :هم ناألساتذة المر مزي(*)          
يل ستمارة تحلالمتضمن إ:::: ))))01(الملحق رقم  (**)قادم جميلة، أستاذة مساعدة ب: األستاذة -                                    

   .الدليل + المضمون 

  .الدكتور يوسف تمار، أستاذ محاضر بقسم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر - :هم ناألساتذة المر مزي(*)          
   .قسم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائرقادم جميلة، أستاذة مساعدة : األستاذة -                                    

 .أستاذة مساعدة بقسم اإلعالم و االتصال،جامعة الجزائر:األستاذة معيزي أمال  -                                    
 .193، ص 1987، القاهرة، 1تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، دار الفكر العربي، ط: رشدي طعيمة )2(
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  )  تفاق بين المحكمينمتوسط اال(ن :          مل الثباتمعا  

  تفاق بين المحكمينمتوسط اال) 1-ن+ (1                      

  :على النحو التالي) كل زوجين على حدة(استخراج متوسط االتفاق بين المحللين : أوالً
و بعد عملية القسمة  36أصل  عنصر من 30تم االتفاق بينهما على : بين أ و ب -

 0.83= 30/36أي 

عنصر و بعد عملية  36عنصر من أصل  29تم اإلتفاق بينهما على : بين أ و ج -
 0.80=29/36القسمة أي 

و بعد عملية القسمة  36عنصر من أصل  28تم اإلتفاق بينهما على : بين ب و ج -
 0.77=28/36أي 

  اقـتفاألزواج الستخراج متوسط اال) دعد( 03ج و تقسم على بعد ذلك تجمع كل النتائ
  2.4=0.77+0.80+0.83= متوسط اإلتفاق

                  2.4/3=0.8  
  :بعد ذلك يبقى تطبيق المعادلة على النحو التالي

  % 0.92=     2.4=             2.4)        =       0.8(3   =ثباتمعامل ال
               1)+3-1)(0.8          (1+ 1.6             2.6  

ى أن معامل الثبات قد ـل علـ، وهذا دلي% 92 تفاق بين المرمزين هو و من هنا فإن اال
" ي ـهولست" رها ـي يحصـات والتـي نسبة عالية مــن حيث درجة الثبـتحقق وه

  .وهذا مايسمح لنا بمتابعة العمل ،) % 0.95(و) % 0.75(بيـن 
احث فيما ـختياره من طرف البالمتوصل إليها أن ما تم االنسبة  إضافة إلى ذلك تعني   

ة ـاإلشكالين ـات، ومـن المحتويـح لمثل هذا النوع مـيخص الفئات و فروعها، صال
نحصرت اصالحيـة معامـل الثبـات إذا ما " فـي حيـن يـرى البعض، . المطروحة
احث ـلـى البومـا دون ذلـك ينبغـي ع.  (1)"، )%0.95(و) % 0.65(نـنسبته ما بي

ة في بحثه هذا، ثم يعيد ـه وعناصرها و كذا األدوات المستعملـإعادة النظر في كل فئات
 .ة مرة أخرى و بنفس الطريقة�الكر

 

                                                 
  .73صيوسف تمار، مرجع سبق ذكره،   ((((1))))
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  :تحديد المفاهيم 

��ر �����إحدى المنشورات الدورية  هي :)الصحيفة( الجريدة � �،  �&%�	 �$�#" ا �

                                                         . )1( ا �.�-, و ا*(�اث 

مجموعة من الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمة وتتضمن أخبار  وهي أيضا 
                                                        . )2(السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة وما يتصل بها 

مجمل المنشورات المطبوعة : السياسية بأنهاة ـوسوعتعرفها الم: الصحافة المكتوبة 
ما صحافة رأي أو إالتي تظهر بشكل دوري، يومي، أسبوعي، أو نصف شهري، وتكون 

ة من هذه ـة أساسيـمع التشديد على غاي ،صحافة متخصصة أو تكون كل ذلك معا
  .)3( الغايات

المكتوب من المجالت  أما أديب خضور فيرى أن الصحافة المكتوبة هي ذلك اإلعالم   
من اجل توجيه الجمهور وإرشاده بصدد الظواهر  اوالنشريات التي تقدم إعالما جماهيري

والتأثير في قناعات ووجهات نظر والتطورات والقوانين الموضوعية للحياة االجتماعية 
  .)4(الجماهير راء وتطلعات هذهوآ
تي النشرات والمطبوعات ال ن الصحافة المكتوبة هيومن خالل هذه التعريفات فإ   

بمختلف المواضيع التي  الرأي العامصدورها بصفة منتظمة من أجل إخبار يتكرر 
  .تتمحور حول انشغاالته االجتماعية منها والسياسية والثقافية

ة العمومية بملكية القطاع العام للوسيلة ـيتحدد مفهوم الصحاف: الصحافة العمومية
يتحدد مفهوم وسائل  خرآ، وبمفهوم إذاعة أم أم تلفازا كانت صحيفةأسواء  اإلعالمية

  .)5( والتليفزيون المملوكة للدولة واإلذاعةام، بالصحف ـالع اإلعالم

                                                 
اموس موسوعي لإلعالم و اإلتصال ،منشورات المجلس األعلى للغة العربية ،الجزائر المبرق، ق: محمود إبراقن  ))))1(((( 
  .392،ص 2004،
، كمؤسسة إعالم واتصال ، الوسيط في الدراسات الجامعية، إعداد نخبة من األساتذة )المجلة( الصحيفة : جما ل العيفة   ))))2((((

  .64، ص 2007،14لتوزيع ،الجزء تحت اشراف الدكتور بن خرف اهللا الطاهر، دار هومة للنشر وا
  215 ، ص1983، الجزء الثالث، 1لنشر، طموسوعة السياسة، مؤسسة العربية للدراسات وا: عبد الوهاب الكيالي )3(
  .14، ص 1986أدبيات الصحافة، مطبعة مداوي، دمشق، : أديب خضور )4(
  .480، ص 1989، ، القاهرة1معجم المصطلحات اإلعالمية، دار الشروق، ط: كريم شلبي )5(
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و أحد المهتمين بمجال الصحافة المكتوبة يحدد الصحف الحكومية وبالمقابل نجد أ   
ها الدولة وتصدر الدوريات التي تملك أوبعض اليوميات  أنهاالتابعة للقطاع العام على 
  .)1( باللغتين العربية والفرنسية

  .وانطالقا من هذين التعريفين تتحدد الصحف العمومية بطابع ملكية الدولة لها   
 أنشأهااختلفت التعريفات والتسميات حول الصحافة المكتوبة التي : الصحافة الخاصة

  .فها صحافة مستقلةصحافة خاصة وهناك من يعر أنها، فهناك من يعرفها على األفراد
نوع من الصحف التي تملك خصائص  بأنهايعرفها  )Francise Balle(ففرانسيس بال   

متميزة تختلف عن بعضها البعض في المضمون والنمط واالتجاه السياسي وتسودها 
جماعة ما حسب قانون  أوالملكية الشخصية، سواء كانت هذه الملكية في يد شخص واحد 

  .)2( كل بلد
 "ا ـق عليهـيطل )اإلعالمالحق في (ه ـنجد الدكتور براهيم براهيمي في كتابو    

 اإلنسانالصحافة، وحقوق النظام "في حين في كتابه " الصحافة التي يقال عنها المستقلة 
  .الصحافة المستقلة ووضع المستقلة بين قوسين" في الجزائر

صحافة  أنهايؤكد على " جماهيرياالتصال ال إلىمدخل "الدكتور فضيل دليو في كتابه  أما
  .خاصة

بترك " البحث عن الحقيقة  إلىصحف تهدف "  أنهاحمد رشتي تعرفها على وجيهان أ   
مهما  اآلراءف ـرة، تتيح نفس الفرص لمختلـالح األفكارتتنافس في سوق  اآلراء

 إشراف أشكالتكون الصحف المستقلة تحدث أي شكل من  أنوليس من المنطقي  تعددت،
  .)3( أخرىوصاية  أوهيئة  أولحكومة ا

قوانين  اإليه أشارت ةاألخيرهذه  الفرق بين الصحافة المستقلة والصحافة الخاصة، أما   
للداللة على ملكية الصحيفـة ونوعها فهناك الملكية الخاصة للجرائد وهناك  اإلعالم

 أفرادمجموعة  أووالصحيفة الخاصة هي شركة تنجز من طرف فرد . الملكية العامة لـها
خاضعين للقانون وذلك من خالل الخضوع للشروط المنظمة لمهنة الصحافة في قانون 

  .1990 اإلعالم
                                                 

 .159، ص 1991الصحافة المكتوبة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : زهير احدادن )1(
)2(    Balle francise : miracle et réalité de la liberté de la presse, encyclopédie universelle, volume 

18, Paris, 1990, P  205. 
 .89، القاهرة، ص 1اإلعالم في الدول النامية، دار الفكر العربي، ط- نظم االتصال: تيحمد رشجيهان أ )3(
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ونشر  إصداراتملكيتها ونشاطها من  أنفهي خاصة بالمفهوم المادي والتجاري، أي    
هذا النشاط لنفس  أرباح، وتعود األشخاصمجموعة من  أووتوزيع، صادر عن شخص 

بعض الصحف التي  أنبراهيم براهيمي : األستاذيؤكد  اإلطارالك وفي هذا الشخص الم
ي نتاج لمبادرات الصحفيين كما هو الحال لجريدة ـه ةـاإلعالميظهرت على الساحة 

El-watan – Le soir d’Algérie :أسهممتساوية من  احيث يمتلكون حصص 
 أنوالفرق الوحيد  Le matin و  الخبر على جريدتي أيضاالصحيفة، وهو ما ينطبق 

فصحفيوها ال  Libertéجريدة  أما من غيره، أكثر أسهمهناك من الصحفيين من يملك 
غير معروفين  ألشخاصكبر حصة فهي تابعة أو أسهمهاة من ـضئيل احصص إال يملكون

  .ستقالليةلهذا يمكن الحديث عن وجهين لال ، )1(لدى القراء
 .مادي بحيث تكون ملكية الصحافة خاصة األول −

الصحيفة للحكومة من خالل خطها عدم تبعية  أساسالثاني معنوي وهذا يعكس  −
 .فتتاحياال

ة تحديد ماهي إلىقرب أ ألنه) الصحافة الخاصة(بالمفهوم المادي  األخذوبذلك فيمكن    
يعبر  إعالميمصطلح  )مستقلة(مصطلح  أن في حين هذا النوع من الصحافة المكتوبة،

جتماعية والمذاهب السياسية والفكرية واإل تجاهاتواإل اآلراءعن تفتح الصحافة على كافة 
  .هيئة كانت أوجهة  أيةعمل وتفكير في صناعة الخبر بشكل مستقل عن  ألساليب وإتباعها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(  Brahim Brahimi  : le droit à l’information, à l’épreuve du partie unique de l’état d’urgence, 

édition SAFC- liberté 2002, P 175. 



18 
 

   :الهجرة
، وهي غريزة في جتماعية عرفتها البشرية منذ أقدم العصورا الهجرة ظاهرة إنسانية   

قتصادية بسبب عدم ا جل البقاء، وفرضتها ظروف مختلفة إماتمسك بها من أ اإلنسان
نتيجة  والسياسي بسبب عدم االستقرار االجتماعي التوزيع العادل للثروات في العالم أو

 .ضطرابات الداخلية مما دفعهم إلى الهجرة بحثا عن الحرية والحياة اآلمنة المستقرةاال
عددت وتباينت تعاريف الهجرة وذلك تبعا لزوايا ورؤى مختلفة في الميادين ولقد ت

  .المعرفية المتعددة

  .)1(  ، المهاجرة من البلد وعنه، أي خرج منه إلى بلد آخرتعني كلمة هاجر :لغة   
وتحتل الهجرة في الشريعة اإلسالمية مكانة هامة وذلك الرتباطها بظروف نشر الدين    

رة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة مع أصحابه نتيجة وهج اإلسالمي،
ذين إن ال «يقول اهللا تعالى و. اضطهاد الكفار، من أجل نشر تعاليم الدين اإلسالمي

قالوا  األرضقالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في  أنفسهمتوفاهم المالئكة ظالمي 

    .)2( »يراً وساءت مصجهنم  مأواهم فأولئكرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن أ
غريزة فطرية في اإلنسان، أي استعداد  « :يعرفون الهجرة على أنهافعلماء النفس  أما  

فطري موروث اليحتاج إلى تعلم، ويدفع الكائن إلى القيام بسلوك خاص في موقف 
  .)3(» معين، مثلها مثل غريزة التملك وغريزة المقاتلة

والتجمعات السكانية،  باألشخاصجتماعية فالهجرة ترتبط م العلوم اإلفي معج ماأ   
  .)4( . خرآلمن مكان ومن بلد  األفرادومعناها انتقال 

أنها التغيير الدائم أو شبه الدائم لمكان  ( Everte .Lee)لي .ويعرفها األستاذ إيفرت   
  .)5(، داخلية أو خارجية اإلقامة دون أن نقيدها بمسافة معينة وإذا كانت حرة أو اجبارية

  
  
 

                                                 
 .855، ص 2007، 42، طمشرق، بيروتمنشورات دار ال: المنجد في اللغة واألعالم )1(
 .96سورة النساء، اآلية : القرآن الكريم )2(
 .16، ص 1987المغترب ووسائل االتصال، دار الفكر العربي،  :الشالانشراح  )3(
 .127، ص1977معجم العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، : زكي بدوي )4(
 +: *#�ن و()�ون  %�$#� )5(,#-��. $�زي �,و4.، �3ن، ا*,�2ة ا*/و*#.، ��� ،,7� . 31، ص1982-�ه و�:89
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الهجرة الداخلية والهجرة الدولية، ثم التعريف يتميز بالعموم حيث أنه ال يفرق بين  هذا  
إننا النفهم إذا كانت الهجرة تنحصر في عملية االنتقال والحركة من مجال جغرافي إلى 

، كما أننا النفهم آخر أو أنها تعني اإلقامة لمدة معينة فوق إقليم غير إقليم دولة األصل
إن كان يشترط في اإلقامة أن تكون دائمة أو مؤقتة، وهي كلها أمور بحاجة إلى 

  .توضيح
للهجرة على أساس التمييز بين الهجرة  ( j. Boyle)  بويل  .جونجد تعريف األستاذ         

مدة معينة  عبور حدود مجموعة سياسية أو إدارية ل: ويعرفها بأنهاالداخلية والهجرة الدولية 
وبالتالي فإن الهجرة الداخلية، من الريف إلى المدينة، وهي التنقل من مقاطعة إدارية إلى 

عي تجاوز حدود الدولة أخرى داخل حدود الدولة الواحدة، أما الهجرة الدولية فتستد
  .)1(ى دولة أخرى الواحدة إل

ها مؤقتة أو دائمة، وتمثل الناحية الزمانية على أساس أن كما يمكن تعريف الهجرة من     
الهجرة الدائمة عملية انتقال من منطقة اإلقامة المعتاد إلى منطقة أخرى وما يصاحبه من 
تغير كامل لكل ظروف حياة المهاجرين المقيمين الذين يتركون محل إقامتهم األصلي 

  .)2(نهائياً وال يعودون إليه مرة أخرى 
تقل فيها األفراد أو الجماعات من منطقة إلى أخرى أما الهجرة المؤقتة فهي التي ين    

انتقاالً مؤقتاً، ومن أمثلتها هجرة العمالة إلى البالد التي يتوافر فيها فرص العمل 
هذا ما ، و )3(ويطلق على هذا النوع بالمهاجرين العائدين.ومستويات األجور المرتفعة

قوة عمل مؤقتة، وينظر إليه  حيث يرى أن المهاجر هو لك صياداألستاذ عبد الما يؤكده
كذلك مهما طالت مدة إقامته، وحتى بعد استقرار الهجرة وظهور المهاجرين من الجيل 
الثاني والثالث الحاصلين على جنسية دولة اإلقامة واكتسابهم لثقافتها، لغتها وعاداتها، 

ب الذي سوف جر على أنه الغائتنظر للمها يحتفظ المهاجر بالصفة المؤقتة، فدولة اإلقامة
، ودولة اإلقامة تنظر إليه كقوة عمل مستأجرة لمدة محددة وال تمنح له الحقوق يعود

  .)4(الكاملة

                                                 
 )1(  S. Castels : Les migration internationales au début du 21 siècle : Tendances et problème 

mondiaux, revue internationale des sciences sociales, N 165 septembre, 2000, p  313.   
 .261ص  ،2005علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية، مصر، : لبيح علي عبد الرزاق )2(
 .262ص : نفس المرجع )3(

)4(    A .Sayad: L´Immigration ou les paradoxes de l´altérité, Bruxelles, de bœck wesmael, 1991,p-
p51 .52. 
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وهناك تعاريف تنطلق في تعريفها للهجرة من معيار الدوافع أو األسباب، فنجد مثالً 
الدافع االقتصادي تأخذ بالتعريف الذي يركز على   ( N Berger)بارجي . األستاذة ن

العملية التي يذهب من خاللها شخص إلى غير بلده األصلي من أجل  « :رفها على أنهاوتع
  . )1(»ايجاد عمل في البلد المستقبل

ب إلى أبعد من ذلك ويرى أن ظهور الهجرة كظاهرة  األستاذ عبد المالك صياد يذه    
رة، ـهجة مرتبط بالعمل الذي يعد السبب الرئيسي ألي ـحديثة في المجتمعات الصناعي

قوة عمل " وسوق العمل هو الذي يحدد مركز ووضع المهاجر الذي اليتعدى أن يكون 
  . )2(" مستأجرة 

ولكن ال يمكن تعميم فكرة الربط بين الهجرة والعمل ألنه إذغ كان يصدق على بعض   
الدول، فإنه ال ينطبق على كل الهجرات التي حدثت أو تحدث في واقع الهجرة إلى بعض 

لراهن هي هجرة يد عاملة، هناك هجرات من نوع آخر كما هو الحال مثال بانسبة الوقت ا
  . )اللجوء(للهجرة السكانية والهجرة السياسية 

قتصادية، االهي ظاهرة متعددة الجوانب والدوافع  ن الهجرةبأيمكن القول فوبذلك    
لتسعينات من خاصة خالل سنوات اجتماعية، عرفت العديد من التطورات االسياسية ، ال

العولمة االقتصادية، عولمة االتصاالت : هذا القرن تحت تأثير العولمة بمختلف أنواعها
والمواصالت، فضال عن االختالالت التي عرفها النظام االقتصادي العالمي، دون أن 
ننسى االضطرابات السياسية والحروب األهلية، كل هذه العوامل ساعدت على مضاعفة 

غيير أشكالها ونماذجها، من هجرة األفراد إلى هجرة عائلية إلى هجرة حركات الهجرة وت
  .الكفاءات إلى هجرة العبور إلى اللجوء السياسي إلى الهجرة غير الشرعية

  
  

  

  

  

  
                                                 

 )1(  N Berger : LA Politique Européenne d́Asile et d´Immigration, enjeux et perspective, 
Bruxelles, bruylant, 2000, p  15.   

)2(    A .Sayad: op cit, p 61. 
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   :الهجرة غير الشرعية
 ويطلق عليها عدة تسميات، الهجرة السرية، الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير    

الحقة،  أورخص مسبقة  أو تأشيراتلبلد بدون المهاجر إلى ا القانونية، وتعني دخول
ة، وخاصة الدول ـة الهجرة غير الشرعيـمن مشكل العالم ة دولـوتعاني غالبي

  .)1( الصناعية التي تتوفر فيها فرص العمل
من  األشخاصمجموعة من  أو أشخاصانتقال  بأنهاالباحث علي الحوات فيعرفها  أما   

لفترة  اإلقامة أوقانوني من البلد المقصود، وذلك بقصد العمل  إذنون بد أخرى إلىدولة 
  .)2( الدائمة اإلقامة أوطويلة،  أوة رقصي
الوطني بصفة غير  اإلقليممغادرة  أنهاالجزائري على  المشرع عرفها في حين   

 الجوية، وذلك بانتحاله أوالبحرية  أوحد مراكز الحدود البرية اجتيازه أ أثناءشرعية 
للتملص من تقديم الوثائق  أو أي وسيلة احتيال أخرىباستعماله وثائق مزورة  أوهوية 

السارية  واألنظمةالتي توجبها القوانين  باإلجراءاتمن القيام  أوالرسمية الالزمة، 
  .)3( غير مراكز الحدود أماكن أوالوطني عبر منافذ  اإلقليممغادرة  أيضاالمفعول، وهي 

الهجرة غير الشرعية هي عبارة عن رحلة قاسية من العذاب  نإول وبذلك يمكن الق   
لقانون، أي من غير المنافذ ية ومخالفة ليسلكها المهاجر نحو بلد ما بطريقة غير شرع

  .من الجهات المختصة إذنالمعدة للدخول والخروج وبدون 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الهجرة غير الشرعية والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم مبارك )1(

 .17، ص2008،  الرياض، 1ط
، طرابلس، 1عبر بلدان المغرب العربي، منشورات الجامعة العربية، ط اير الشرعية إلى أوروبالهجرة غ: على الحوات )2(

 .56، ص2007
رس  08، *#�م 15، ا*</د الجريدة الرسمية )3(�2009.   
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  :ــ.ڤالحرا 

 أصبح لكنه اآلن ،نـة للجزائرييـبالمألوف بالنسب ڤـ�ـ	 الحرا لسنوات لم يكن مصطلح     
 ـ�ـ	 ڤالحرا و). ةـالمكتوب(الم ـمصطلحا دارجا ومتداوال في الشارع وحتى في وسائل اإلع

هي كلمة باللهجة الجزائريـة تعنـي الهجـرة     )بتشديد الراء ونطق القاف جيما مصرية (
د إلـى أن  يعـو  ڤـ�ـ	 لحراسبب تسميتهم باو ،وفي اللهجة المغربية تعرف بالحريك ،السرية
التي تربطه ببلده األصلي بل يحرق ماضيه كله رغبة منه في  يحرق أوراق هويته ڨاالحر

 .واقع جديد 

 HARRAGA S CES ETERNELS INCOMPRIS" ففي كتاب سالمنية داود    
ـ "وتعنـي   ،"حـرق "كلمة مشـتقة مـن فعـل    : على أنها"  ـ�ـ	 ڤالحر"فيعرف "   "قرـالح
أمـام   طابور من األشخاص ،لحاجز ور بصفة غير شرعية العب:عنىهذا يو ،"المحاريق"و

من أجل الوصول إلى الجهة األخرى من  إلخ،....قنصلية ،جماركمصلحة ال ،إدارة ، دكان
يجدوا أنفسهم فـي الطـرف    وهذا حتى ،الحاجز أو الحد، مثلها مثل عبور البحر المتوسط

وضعيتهم حتى يتسنى لهم  كمهاجرين غير شرعيين في انتظار تسوية ، اآلخر من الحدود
  .)1( أن يعيشوا بسالم وحتى يكونوا مثل باقي المهاجرين الشرعيين

في حين يرى األستاذ ناصر جابي أنها لغة شباب متداولـة فـي الشـارع الجزائـري        
  .)2( يفرضونها بمرور الوقت على وسائل اإلعالم والخطاب الرسمي

    
  
  
  

 

  
  

                                                 
)1( Slemania Ben Daoud: Harraga"S" CES eternels Incompris !, edition elmaarifa, alger, 

mars 2008, p87. 
 

على الساعة  2008جوان  10أستاذ محاضر بقسم علم االجتماع، جامعة الجزائر، يوم : ابلة مع األستاذ ناصر جابيمق )2(
 .بقسم علم االجتماع بالجزائر 11.00



23 
 

  : مجتمع البحث
ويكون المجتمع المبحـوث فـي   . ات التي يرغب الباحث في دراستهاهو جميع الوحد   

تحليل المحتوى، هو جميع األعداد التي صدرت في الصحيفة، أو مجموعة الصحف التـي  
  .)1( يتم اختيارها خالل فترة الدراسة

يعد المجتمع الكلي في بحوث التحليل، مجموع المصادر التـي  "  :عمار بوحوش ويقول   
وهو في مجال بحثنا . )2(حتوى المراد دراسته من خالل اإلطار الزمني للبحثنشر فيها الم

 2007جانفي  01ابتداء من (خالل الفترة التي تناولها البحث أي  )جريدة الشروق اليومي(
  ).2007ديسمبر  31إلى غاية 

عبارة عن عدد محـدود مـن   " أما العينة فننطلق في تحديدها من التعريف القائل هي    
ويتوقف تحديد حجم العينة على نسبة ". فردات التي سوف يتعامل معها الباحث منهجيا الم

وتوخيا للدقة والوضوح، حددت الدراسـة  . التقارب الموجود بين العينة والمجتمع األصلي
ه هـذه  ، لمـا شـهدت  2007في إلى آخر ديسمبر في إطار زماني معين ابتداء من أول جان

في الجزائر نحـو الضـفة   ) ڤــ	الحرا(الهجرة غير الشرعية  اهرةرهيب لظ الفترة من تنام
وحرصا منـا علـى متابعـة الرؤيـة     ). بسنة الموت 2007حيث عرفت سنة (األخرى، 
  .حدث فتراتهافي الجزائر في أ) ڤــ	الحرا(لظاهرة اإلعالمية 

إن صعوبة دراسة المجتمع األصلي تكمن في العدد الكثير للوحـدات المكونـة لـه أو       
مكانيات المادية والبشرية التي تتطلبها مثل تلك الدراسات، لذلك فعملية التعيـين مهمـة   لإل

نه من غير الممكـن تحليـل كـل    ه ومكوناته ونظرا إلى أـكل تفاعالتلدراسة المجتمع ب
األعداد، وجب علينا إخضاع  تلك األعداد إلى مناهج خاصة بالتعيين أي سحب عينة تمثل 

  ،كافيا ومناسبا لطبيعة الدراسـة المتمثلـة فـي تحليـل المضـمون      المجتمع الكلي تمثيال
جريدة الشـروق  "عددا من  111من أصل  اعدد 63وانطالقا من ذلك وقع اختيارنا على 

نسـب  ومن ثـم فأ . 2007ديسمبر  31إلى  2007جانفي  01للفترة الممتدة من ". اليومي
هي الميـول  : قائال تور يوسف تمارعينة لدراستنا هي العينة القصدية، والتي يعرفها الدك

إلى ذلك عندما يكون أمـام   أالمقصود ينتهجه الباحث في اختيار العينة ووحداتها، وهو يلج

                                                 
األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة، : أحمد عاطف عدلي وزكي )1(

 .211، ص 1993
 .46ص،1989،األردن،مناهج البحث العلمي أسس وأساليب ، مكتبة المنار: نيبات ذعمار بوحوش و محمد محمود  )2(
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مجتمع بحث غير واضح المعالم حيث يصعب تحديده وتحديد خصائصه و عليـه فلـيس   
ت، فلـه  هناك أي معيار أو طريقة يمكن أن يتبعها الباحث في اختيار هذا النوع من العينا

  .)1( يراه مناسبا لتحليل إشكالية بحثه يأن يختار أفراد عينته كما يشاء وبالعدد الذ
طريقة اإلختيار العمـدي أو التحكمـي، أي   " سين فيعرفها على أنها أما سمير محمد ح   
ختيار المقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة، يرى الباحث أنهـا تمثـل   اإل

قتصار على العينة العمدية أو التحكمية تمثيال صحيحا، وذلك في حالة اإل يالمجتمع األصل
  .)2( فقط
فـي  ) ڤـ�ـ	 الحـرا (وبعد اختيارنا لألعداد التي تناولت موضوع الهجرة غير الشـرعية     

والجدول اآلتي يمثـل   ،للتحليل الكمي والكيفي قمنا بإخضاعها ،2007الجزائر خالل سنة 
  :عينة الدراسة

  

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .14ص .مرجع سبق دكره : يوسف تمار )1(
  .293ص ، 1976،عالم الكتب،القاهرة،سس والمبادئاأل�بحوث اإلعالم:سمير محمد حسن )2(
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  عينة الدراسة  يوضح): 01(جدول رقم

  تاريخ الصدور  رقم العدد
  2007جانفي  02  1880
  2007جانفي  04  1882
  2007جانفي  06  1883
  2007جانفي  11  1888
  2007جانفي  14  1890
  2007جانفي  15  1891
  2007جانفي  17  1893
  2007جانفي  23  1898
  2007فيفري  12  1915
  2007فيفري  17  1919
  2007فيفري  18  1920
  2007ي فيفر 20  1922
  2007مارس  07  1935
  2007مارس  10  1937
  2007مارس  11  1938
  2007افريل  09  1963
  2007افريل  19  1972
  2007افريل  23  1975
  2007افريل  30  1981
  2007ماي  05  1984
  2007ماي  14  1992
  2007ماي  27  2003
  2007ماي  28  2004
  2007جوان   11  2016
  2007جوان  13  2018
  2007جوان  20  2024
  2007جويلية  03  2035
  2007جويلية  04  2036
  2007جويلية  10  2041
  2007جويلية  12  2043
  2007جويلية  15  2045
  2007جويلية  18  2048
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  2007جويلية  22  2051
  2007جويلية  25  2054
  2007جويلية  28  2056
  2007جويلية  31  2059
  2007أوت  05  2063
  2007 تأو 12  2069
  2007أوت  16  2073
  2007أوت  18  2074
  2007أوت  20  2076
  2007أوت  22  2078
  2007سبتمبر  02  2087
  2007سبتمبر  11  2095
  2007سبتمبر  13  2097
  2007سبتمبر  18  2101
  2007سبتمبر  20   2103
  2007سبتمبر  26  2108
  2007أكتوبر  02  2113
  2007أكتوبر  04  2115
  2007أكتوبر  18  2125
  2007أكتوبر  24  2130
  2007أكتوبر  25  2131
  2007نوفمبر  07  2142
  2007نوفمبر  10  2144
  2007نوفمبر  15  2149
  2007نوفمبر  18  2151
  2007نوفمبر  25  2157
  2007ديسمبر  10  2170
  2007ديسمبر  15  2174
  2007ديسمبر  17  2176
  2007ديسمبر  23  2179
  2007ديسمبر  30  2185

  عدد 63  المجموع
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  :الدراسات السابقة      

على عدة دراسات خاصة بتحليل مضمون  رغم أن المكتبة الجامعية الجزائرية تتوفر   
إال  ،هتمام الرأي العـام االصحف الجزائرية منها واألجنبية تجاه العديد من القضايا ذات 

فـي  ) ڤـ�ـ	 الحرا(ي دراسة أكاديمية تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية أنها تفتقر أل

هناك بعض الدراسات  ، لكنالجزائر و قد يرجع األمر إلى آنية وحداثة الموضوع
  :المشابهة نذكر منها 

 118دراسة تحليلية على عينة قوامهـا   – )1974(دراسة الدكتور عمار بوحوش  -
   .عمل مهاجر بفرنسا

وضعية العمال الجزائريين المغتربين فـي فرنسـا   ث في هذه الدراسة وعالج الباح
إلى طبيعة المشاكل التي تجابه العمال وظروف معيشتهم، وقـدم   ضوذلك بالتعر.

  . الباحث عرض مفصل في عالقة المهاجرين بوطنهم وظروف إقامتهم بفرنسا
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها         
الجزائرية العاملة بفرنسا تقوم بأعمال مفيدة لفرنسـا بالدرجـة األولـى     أن الطبقة -

ومفيدة أيضا لعائالت العمال المقيمة سواء بالجزائر أو فرنسا، وكذلك تقوم بأعمال 
 .مفيدة للجزائر

أن المهاجرين يساهمون في تحقيق الضغط السكاني بالجزائر إذأن معدل األسـرة   -
طفال في حين أن معدل األسرة بالجزائر يتـراوح  أ 3أو  2المتزوجين ال يتجاوز 

 .أطفال 8أو  6بين 

أن الشعب الفرنسي يحتقر العمال بصفة عامة بينما نجد السلطات الفرنسية الرسمية  -
ال تظهر أي احتقار ولكن المسؤولين الفرنسيين يتجاهلون قضايا العمال وال يبالون 

 .)1( .بمصيرهم وحالتهم الصحية والسكنية

يتعرضون لمضايقات من المعمرين الفرنسيين السابقيـن بالجزائر  جزائريينأن ال  -
ونهبهم  لخيرات  وذلك انتقاما من الشعب الجزائري الذي وضـع حدا لمغامراتهم 

 . الجزائر

                                                 
،            1979نسا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،العمال الجزائريون في فر: عمار بوحوش )1(

 .320ص
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من المجيبين قد التحقوا بفرنسا قبل حصول الجزائر على استقاللها فـي  % 55أن  -
الذين تحتم عليهم البقاء فـي فرنسـا ألن   ، وأن هناك العديد من العمال 1962عام 

استعانت بهم في الشدائد وخاصة في الوقت الذي كانت فيه فرنسـا  هذه األخيرة قد 
أبنائها إلى الجزائر قبل بلوغهم سـن التقاعـد    في حاجة إلى مساعدتهم في إعادة

 .والحصول على رواتب الشيخوخة التي يستحقونها

همية بالغة ال من توجيه العناية ألى قضايا الطبقة وتعتبر هذه الدراسة القيمة ذات أ
الشغيلة فحسب ولكن أيضا ألنها تسد الفراغ الموجود في ميـدان الهجـرة وعـن    
العمال العرب بصفة عامة ، وحسبما نعرف فإن هذا أول كتاب باللغة العربية عن 

لف في ، كما أن هذا البحث يخت)1974(العمال الجزائريين بأوروبا في تلك الفترة 
جوهره عن الدراسات األخرى باللغات األجنبيـة حيـث أن المضـمون مكـرس     
لنتعرف على قضايا العمال وليس النتقاد سياسة الخصوم أو األحـزاب األخـرى   

   . المناهضة لبعضها البعض
اذ الدكتور فضيل دليو، األستاذ الدكتور علـي غربـي،   ـة لألستـدراسة مشترك -

اني بعنـوان الهجـرة والعنصـرية فـي الصـحافة      األستاذ الدكتور الهاشمي مقر
ليل مقارن لمضمون ينة من الصحافة اإلسبانية، وفق تحعلى ع )2003(األوروبية 

إلى  1996-01-01(عينة من الصحافة اإلسبانية المكتوبة طوال أربع سنوات من 
31-12-1999( .  

أكثـر  وقد تمحورت إشكالية البحث انطالقا من البعد اإلعالمي أصـبح حاضـرا   
فأكثر، حيث أصبحت األحداث المرتبطة بالمهاجرين مادة معتبرة فـي افتتاحيـات   

في فرنسا منذ أكثر من نصف قـرن وفـي إسـبانيا    : ومقاالت الصحف وتعاليقها 
فجاءت هذه الدراسة لتحديد األسس والهياكل التي تقـوم عليهـا المعالجـة    .مؤخرا

والعـالم العربـي عامـة     اافر يقيالصحفية في أوروبا لظاهرة الهجرة الوافدة من 
  .)1( والمغرب العربي خاصة

  
                                                 

الهجرة والعنصرية في الدول األوروبية، مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية، : فضيل دليو، علي غربي، الهاشمي مقراني )1(
  .8، ص2003قسنطينة، الخروب، 
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  :وانطلقت هذه الدراسة من الفرضيات التالية 
 1996مابعـد  إن وصول حكومة يمينية إلى السلطة يجعلنا نفترض بأن سـنوات   -

ستكون متميزة بزيادة عددية تدريجية للمعلومات المتعلقـة بـالهجرة والعنصـرية    
   .سبانيةالمنشورة في الصحافة اإل

والتعابير العنصـرية باإلضـافة إلـى     “ا ���2�34	  “اإلستعمال المنتظم للمفردات  -
 .التجريم الجماعي للهجرة المغاربية“

الصحفية المتعلقة بالهجرة والعنصرية هي أقل لدى الصـحافة  إن مساحة التحاليل  -
 . "المحافظة"الموصوفة بـ 

 .والعنصرية في إسبانياعالجة الصحفية لظاهرة الهجرة تسييس متزايد ل -

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها 
أن الهجرة سواء منها الشرعية أو غير الشرعية، هي في تطور ملحوظ وفي تزايد  -

مستمر بما يترتب عليها من مزايا أو عيوب، وهذا مـا يؤكـده التزايـد العـددي     
  .”الدول المستقبلة“المستمر لألخبار المتعلقة بها في 

رغم التطور اإليجابي الذي لوحظ في السنوات األخيرة فـي االلمـادة اإلعالميـة     -
المتعلقة بالهجرة، فإن هذه األخيرة الزالـت لحـد اآلن تتضـمن بعـض الجمـل      

 .)1( وتشوه الحقيقة بحملها لشحن سلبيةوالتعبيرات والكلمات التي تصدم اإلنسان 

 :أهم البؤر اإلعالمية هي على التوالي  -

أندلوسيا، وسـبتة ومليليـة وموريسـيا وجـزر     : ة مدريد، جنوب اسبانيا العاصم -
الكناري كمعبر أساسي للهجرة المغاربية والقادمة من جنوب الصحراء الكبـرى،  

 .المستقطبة لليد العاملة )برشلونة(باالضافة إلى كتالونيا بعاصمتها الصناعية 

يسـود شـعور العمـال     حيث ،إن الشعور بالعداوة تجاه اآلخر مستمرة ومتفاقمة -
ك العتقاد األوائل بأن األخيرين بيرة تجاه العمال المهاجرين، وذلاألصليين بعداوة ك

 . يزايدون عليهم بخصوص قبولهم العمل دون أية شروط

  
  
  

                                                 
 .135، صهمرجع سبق ذكر: فضيل دليو، وآخرون )1(
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  :صعوبات البحث  

ساسا عن حداثـة  ديدا جملة من الصعوبات الناجمة أيواجه الباحث الذي يتناول موضوعا ج     
ظـاهرة الهجـرة غيـر    تتحدد في نقص الدراسات والبحوث وندرة المراجع حول  الموضوع،
، ولكننـي  ن بحثي هذا قد حقق المراد واسـتزاد إ، وال يمكنني القول حقيقة )ڤــ	االحر(الشرعية 

خـذ  آاد من خـالل اسـتثارتي للتسـاؤالت، وأن    جتهحاولت قدر المستطاع أن أطرق باب اإل
ـ اتيسباب أمال في إثراء معلومباأل ة بهـذا النـوع مـن    ـ، وإثراء المكتبة الجامعية الجزائري

  .ن بحثه ال يخلو من النقائصأالدراسات، والباحث يقر سلفا ب
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 ΙΙΙΙ- ر ـي الجزائـة فـر الشرعيـرة غيـالهجوأسبـاب ع ـواق  

في ) ةـڤالحرا(ولى للهجرة غير الشرعية هذا الفصل إلـى تحديـد البدايات األيسعى     
ى ـي دفعت بالشباب إلـنتعرض إلى أهم العوامل واألسباب الت ثم الجزائر وأهم أشكالها،
   .اقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر، وفي األخير نتطرق إلى والهجرة غير الشرعية

ΙΙΙΙ.1- نبذة تاريخية عن الهجرة غير الشرعية:                                                        
جنوب شرق  رت في البداية فيـظه بل ،حديثة العهد ليستية عرغير الش الهجرةإن      

فقد عرفت هذه الظاهرة في  أورباأما  .)1( األفارقة ةالالووس ثم هجر و ،آسيا من الفيتنام
ولكن نظرا لحاجة أوربا لأليدي  ،لستينات من القرن الماضيات إلى اـالفترة من الثالثين

  .)2( العاملة فلم تصدر قوانين تجرم عملية الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها

هرة نظرا لطبيعة هذه نذكر تاريخا محددا لبداية هذه الظا أنأما في الجزائر فال يمكننا      
عية ورغم أن الجزائر عرفت الهجرة الجما ،وغير قانونيةسرية أنها التي تتسم ب ،الظاهرة

أن هنـاك واقعـة   إال  ،م2005ن التسعينات وتفاقمت بداية من بداية م عبر قوارب الموت
والمنتشرة اليـوم   )ةـڤالحرا( الهجرة غير الشرعية تؤكد أن الجزائر عرفت إحدى أشكال

 السنين عندما أثقل كاهلهم وممشاهم حيث مارسها فقراء الجزائر منذ عشرات  ،موانئالفي 
حين ركب أربعون شخصا في باخرة سيدي فرج  ،م1926البؤس والفقر وتحديدا في سنة 

وتم إدخالهم داخل مخازن الفحم في السفينة حتى ال يشعر بهم أحد مـن   مرسيلياإلى ميناء 
   .)3(طاقم السفينة الفرنسية

وفاة بعضهم ونجـاة   إلى الفحم احتراقهائجا وأدى  الرحلة طالت في بحر كان ولكن     
محاكمتهم ومعاقبتهم  تمت ،هم عند بلوغ ميناء مرسيلياوبعد اكتشاف أمر ،شخصا منهم 16

وهذا مـا خلـق    رنسية والتي كانت وفق قانون خاص،بعقوبة ثقيلة من طرف الحكومة الف
ون رفضوا بحجـة أن  روساط الفرنسية فمنهم من طالب بمعاقبتهم وآخفي األ اواسع جداال

  .)4( فرنساالجزائريين جزء من 

                                                 
 .لة مع األستاذ ناصر جابينفس المقاب )1(

)2( www.dirasat.com/4/2007/pages/doc/84/doc. 
ليـوم  ،1254العـدد ،الشـروق اليومي ، فـي أول هجـرة غيـر شـرعية بـالجزائر      ڤـ	ـ� حـرا  40مقتل  :بن ناصر عيسى )3(

 .18ص،21/12/2007
ليـوم   ،الجزائـر  ،كلية الحقـوق بـبن عكنـون   ملتقى ب ،بين اإلدانة والبراءة ـ�ڤ	 الحرا :المحامية فاطمة الزهراء بن براهم )4(

 .11على الساعة 22/04/2008
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ة الشاعر محمـد  ثالحاد هذه وكتب عن  *)الشهاب( أسبوعيةهذه المأساة في  تفاصيلنشر  
ومن  بحرقة ڤـ�ـ
 الحرها ضحايا يقصيدة مطولة أسماها في ذمة التاريخ بكى فعلي  حمالعيد 
  :أبياتها

  ضاضة ويلذ طيباروق غوقالوا إن في باريس عيشا    ي
  )1( از الرهيباـتعاني تحته الغ جسوم في سفينة مجدالت    

ومع ذلك تواصلت الهجرة غير الشرعية بمختلف أشكالها وتعريض الذات للخطر لتعود    
بحـر  ون الكبربان يمن قبل عن طريق ش يالمجتمع الجزائراآلن بأشكال جديدة لم يعرفها 

فـإذا   والغربية بحثا عن الضفة األخـرى،  يبحرون من السواحل الشرقية بزوارق خشبية،
م قـد أكلـتهم   2007ن حراقة فإ زات والفحم المحترق،ام قد أكلتهم الغ1926حراقة كان 

  .أو الفقد الموتبنهايات الو هي سيناريوهات متكررة تشابهت فيها  ،الحيتان
ـ  لكن ما يمكن اإلشارة إليه       ب مـن  أن الجزائر اليوم عرفت هذا الشكل الجديـد والغري

حيث بدأت هذه الظـاهرة بـالمغرب    أو ما يعرف بقوارب الموت، ،الهجرة غير الشرعية
تشديد الخناق على مضـيق  ثم انتقلت إلى الجزائر بعد  ،إسبانيا  مننظرا للقرب الجغرافي 

ة ـجزائرية الـل الغربيـاحى السوـد إلـلتمت ة ،ـة ومليليـداث سبتـجبل طارق، وأح
 ،بحيث أصبحت تمثل دراما إنسانية بمعنى الكلمـة ) وهران ،عين تيموشنت ،بني صاف( 

  ).سكيكدة القالة، عنابة،(تقلت إلى الشواطئ الشرقية ثم ان
الحجـز أو   أوتقـال  عإما إلـى اال  ا ليس للحياة ولكنهاعبير هجرة غالبتلا فهي إن جاز   

  .)2( والقبر هو مياه البحر المتوسط ،المقبرةالسجن أو عالم الموت و
  
  
  
  

                                                 
ثم تحولت إلى مجلة شـهرية   ، 1925أصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس في سنة  كانت تصدر بقسنطينة أسبوعيةالشهاب *

� ا��	��ب �	� أه	�     »الحق فوق كل أحد والوطن قبل كـل شـيء  «بعد األزمة المالية التي كادت تقضي عليها،وكانت شعارها 	��و

�ر +�*()�م إ�% $�#� "�! أوت -��ر  1939ا�1!ا@? ا�(6 �<رخ �>;�:� ا�89!#� 67 ا�45ا3! ��+/� ا�2!+/� ا����1/(/� و+0/. A �#أ

��9/BC)+ م�� .63،ص 2006، 2،ط 1945الى  1847الصحف العربية الجزائرية من:ح ناصـر ـأنظـر محمد صال.أ�! ا�Cا�6 ا�
شعراء الجزائر في � محمد الهادي الزاهري السنوسي: أنظر عبد اهللا حمادي .18ص، مرجع سبق ذكره :اصربن ن عيسى )1(

 .2007،قسنطينة، 2العصر الحاضر، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع ط
 .63ص، مرجع سبق ذكره: علي الحوات )2(
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   :ة غير الشرعيةأشكال الهجر -1.1

  :أهمهاولعل  الجزائر الهجرة غير الشرعية في ومميزات لقد تعددت أشكال     
داخـل   باالختبـاء وذلـك   سرية في السفن الراسية بالمينـاء،  بصفة أوالركوب خلسة -

هذه الطريقة تقـوم  ، "البحري: " ب أخرى تسمى جدت طريقةالحاويات والمحركات كما و
يقدم له مبلغـا ماليـا    بعدما اخرة والمهاجر غير الشرعي ،بين أحد العاملين بالب بالتواطؤ

شـرعيين  يقوم المهاجرين غيرا لو ،األخرى الضفة ويضمن له الوصول إلى قصد إخفائه،
ام واللباس فرحلة اإلبحـار  المؤونة والطع ونيأخذ لزم رحلتهم،عبر السفن بتأمين كل ما ي

  .ما تطول كثيرا
  

الفكرة أساسـا   تكمن حيث ،بالتسلل عبر المطارات  ةومن األشكال األخرى نجد الحرق   
 تتطلب تأشيرة وإنما فقـط  ال و ، ص على تذكرة الدخول إلى دولة تركيافي حصول الشخ

هنا يتم التسلل إلـى  و أمسترداممع العلم أن الطائرة تمر عبر مطار  هاب وإياب،تذكرة ذ
فبعد أن كان مهاجرا شرعيا يصبح مهاجر غير شرعي بخرقه للقـانون وقيامـه    ،هولندا

  . بالهروب
ووسـط أمتعـة أفـراد    آخر للهجرة وهو االختباء داخل السيارات  هنالك شكال أن كما       

  .)1(ن إلى أوربا بعد قضاء عطلتهم الصيفية في الجزائرالعائلة العائدي
يتمثل في تزوير كل األوراق التـي تمكـن    ،هو بمثابة حرق شبه قانونيل آخر شك و   

أوراق  السفر،جوازات  بكات مختصة بتزويرص من الهجرة وذلك باالعتماد على شالشخ
  . قود العمل وتأشيرات الدخولع اإلقامة،

ـ لكنه ال ،تأشيرة ويدخل إلى أوربا بصفة  قانونية ىلمن يتحصل ع وهناك     دة  يحترم م
  ".حرق الفيزا" وهذا ما يطلق عليه  التأشيرة ويتجاوزها،

 10إلى  05مجموعات متكونة من   نجد فيه ،والشكل األخير والذي هو محور دارستنا   
ـ  مالية إلى سرقة أو شراء قارب خشبي أو مطاطي بمبالغ تلجأ أشخاص  ن ـتتراوح ما بي

 نقـاذ إوبوصالت،وصدريات  ،يتزودون بصفائح من البنزين و دج80000دج إلى 00040
 و بعد االستعالم عن حالـة الطقـس   احصان 50لى إ 05ن،ومحركات ذات قوة تتراوح بي

                                                 
ي لمكافحة الهججرة السرية بمقر المديرية العامة مهدي بن شريف مكلف بالجهاز المركز :مقابلة مع السيد محافظ الشرطة )1(

 . صباحا 11على الساعة . 24/09/2008:الجزائر يوم,لشرطة الحدود بالدار البيضاء
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معـدات  ب بعد التزودو ،لتحديد موعد الرحلة )المهرب(بالوسيط  االتصاليتم  GPSبجهاز 
منطقـة  (نطـالق  إلـى نقطـة اال   نتقـال بالعملة الصعبة يتم االاألكل والنوم ومبالغ مالية 

تجاه السـواحل  با) مرشد(ة وتنظيم الرحلة من طرف في جنح الظالم ليتم برمج ،)زولةمع
  .)1( )سردينيا(واإليطالية ) ألميريا(اإلسبانية 

  

يمر بمراحل قبل أن يتخذ قرار الهجرة غير الشرعية إلـى شـواطئ   وبذلك فالمهاجر    
  :إيطاليا أو إسبانيا وهذه المراحل هي

  .التفكير في الهجرة -1
 .قرار الهجرة ذاتخا -2

 .مبلغ من المال لتسديد تكاليف الرحلةتوفير  -3

 .كات التهريبير الشرعية عن طريق الوسطاء مع شبوالترتيب للهجرة غاالتصال  -4

 .ركوب قارب لعبور البحر المتوسط -5

أو الوصول إلى أعماق مياه البحر المتوسط  الوصول إلى شاطئ الضفة األخرى، -6
 .ونهاية الرحلة األبدية

 

  :بين الهجرة غير الشرعية واللجوء  لتمييزا.2.1

إن الفرق بين الهجرة غير الشرعية والهجرة ألغراض اللجوء هو خيط رفيع بالنظر    
نحو  للتداخل الموجود بين المفهومين، إذ أن الهجرة غير الشرعية قد تكون الطريق

نبي في وضعية هما يشكل نوعا من دخول وإقامة األجن كلياللجوء السياسي على اعتبار أ
   .)2( غير قانونية ال تتوفر فيها شروط الدخول واإلقامة المشروعة

بروز مطالبة المهاجرين غير الشرعيين للحق في اللجوء، قد عقّد المشكل  كما أن    
" ن لدى األمم المتحدة على أن ـيالمحافظ األعلى الخاص بالالجئ ؤكدوأصبح شائكاً لهذا ي

   قصاء اليمكن تطبيقها ال نظريا وال عمليا، فهي ال تزيد إالّ من السياسة المبنية على اإل
   .)3("  حدة الهجرة غير المشروعة والالجئين غير الشرعيين

                                                 
 .11ص، وثيقة غير منشورة، قيادة الدرك الوطني،خلية االتصال، الهجرة غير الشرعية في الجزائر :ديدات أحمع )1(
 . 80ص  مرجع سبق ذكره ،: علي الحوات   )2(
على أوروبا فعل األفضل، ترجمة عميرات آمال ، الوسيط في الدراسات الجامعية ،إعداد نخبة : حق اللجوء : لرود لوبرس  )3(

 . 160، ص 2005، 10من األساتذة إشراف الدكتور الطاهر بن خرف اللّه ، دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر، الجزء 
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أن اإلجراءات التي تقوم بها بعض الدول للحد من الهجرة غير الشرعية قد تمنع  كما   
أشخاصا جئين تضم بعض الالجئين من الحصول على الحماية الدولية ألن معسكرات الال

وليست لهم أية عالقة باللجوء، وهدفهم يرمي فقط إلى تحقيق  ليسوا بحاجة لتلك الحماية،
مصالح ذاتية، وهو ما دفع بالعديد من الدول، خاصة الغربية منها، إلى القيام بالخلط بين 

وء الالجئ والمهاجر، ولكن ال يوجد هنالك أي مبرر قانوني يمنع من لهم طلب صادق للج
  .)1(من تقديمه للسلطات المعنية 

تخذة للحد ولهذا السبب تؤكد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن اإلجراءات الم   
الالجئين من الوصول إلى أراضي البلدان  التمنعيجب أن  من الهجرة غير الشرعية

ن ة ضرورة الحد من الطلبات التي ال أساس لها مـاألخرى، كما تؤكد المفوضي
  .)2( ة، التي تقدم من بعض المهاجرين غير الشرعيين للحصول على حق اللجوءـالصح

احية النظرية عن المركز يختلف من الن والمركز القانوني للمهاجر غير الشرعي   
، كما للهجرة منهما كال اسي انطالقا من األسباب التي تدفعلطالب اللجوء السي القانوني 

  .)3( تختلف باختالف هذه األسباب وتلك الدوافع منهما واحدأن المعاملة المخصصة لكل 
ك الشخص الذي يجد نفسه خارج بلده األصلي وهو مهدد بسبب ذلفالالجئ هو     

شخصيته أو معتقداته، هذا الشخص اليستطيع أو ال يريد العودة إلى وطنه ألن حكومة 
  .)4(بلده التستطيع أو التريد حمايته 

نتهاكات حقوق جة للغزو واإلزاحة والنزاعات والحروب األهلية واويحدث اللجوء نتي   
ن فئة للون السياسي، ويعد الالجئوضطهاد حسب العرف أو الدين أو ااإلنسان والعنف واال

زم ـة الدولية، التي تلتـة والرعايـة لحاجتهم إلى الحمايـة من الناس، نتيجـخاص
  .)5(ن التابعة لألمم المتحدة مفوضية شؤون الالجئي )في المقام األول (بهما

  :ولالجئ حقوق أساسية يجب أن 
 .يحمى من أي تجاوز -     

                                                 
، 2007، 1واإلعالم، لبنان، ط ية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي، بيسان للنشر والتوزيعإشكال: عبد الحليم الوالي   )1(

 .15ص
 .23، ص مرجع سبق ذكره :عثمان الحسن محمد نور ، ياسر عوض الكريم المبارك   )2(
 . 81، ص مرجع سبق ذكره : علي الحوات   )3(
 .28، ص  2007، جوان 527، مجلة الجيش، العدد مشكلة الالجئين مأساة التنتهي : سماعيل إ. ج   )4(
 . 21، مرجع سبق ذكره ، ص  عثمان الحسن محمد نور ، ياسر عوض الكريم المبارك  )5(
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  .دينيةالشعائر اليضمن له حق ممارسة  -     

  .يحق له الحصول على وثائق الهوية والسفر -     

  .االستفادة من الحقوق المتعلقة بممارسة نشاط مهني -     

  .سكن ،التعليم، وبعض المتطلبات الخاصةيحق له الحصول على ال  -     

 .غير الشرعيةيحمى من اإلجراءات والمخالفات المتعلقة بالهجرة   -     

 .حرية التنقل   -     

والتي تمثل  .1951وأكدت معظم الدول والمنظمات اإلقليمية التزامها باتفاقية جنيف   
ء السياسي يتعين مراعاة وحتى في حالة رفض طلب اللجو ،نالنظام الخاص بالالجئي

اسي السي من اتفاقية جنيف بشأن طرد الالجئ )33(، )32(، ∗)31(مقتضيات المواد 
   .)1( الشرعي رالمهاجر غي تتوفر ات التي الوهي الضمان والضمانات المخولة له قانونا،

فرض جزاءات ضد الالجئ الذي دخل أو مكث بصفة غير   )31(المادة  تمنعو   
  : الدول المتعاقدة، ولكن شريطة أن تتوفر لدى الالجئ الشروط التاليةدى شرعية في إح

  أن يكون قد دخل إقليم البلد المتعاقد وهو قادم مباشرة من بلد االضطهاد  -  
  .سلطات البلد المعنيأن يتقدم دون إبطاء من  -  
ن السبب أن يكو ضرويفت معقولة تبرر دخوله أو وجوده غير الشرعيأن يبدي أسبابا -  

إلقليم معقوال إذا تمكن الالجئ من تبيان أنه لم يكن بإمكانه استعمال طريقة مشروعة 
  .الدولة المعنية، نظرا لخطر يهدد حياته وحريته

أنها تلزم الدولة بقبول الالجئ أو بتصحيح   )31(يمكن تفسير المادة ال ورغم ذلك   
لدول المتعاقدة فقط هو منح الالجئ مهلة في الواقع، إن ماتلتزم به ا.وضعه أو بعدم إبعاده

   .)2(زمن معقولة لتسهيل قبوله من قبل دولة أخرى 
وبالنسبة للقانون الدولي فإن الالجئ محمي من الطرد أو الرد إال في حالة وحيدة يمكن    

من اتفاقيـة  33للدولة المضيفة طرد الجئ معترف به، وهذا ما نصت عليه المادة 
على أن الحماية من الطرد أو الرد ال تحق ألي الجئ ) 2(لفقرة جنيف، حيث تنص ا

تتوافر دواعٍ معقولة العتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره يمثل نظراً 

                                                 
 .عقوبة على الالجئين بسبب دخول أو خروج غير قانوني  ييمنع توقيع أ: على 1951من اتفاقية جنيف  31تنص المادة   ∗
 . 82ره ، ص مرجع سبق ذك: علي الحوات   )1(

  )2 ( Jean-luc Mathieu : Migrant et Réfugiés, presse s universitaires de France , 1991, p 83. 
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لصدور حكم نهائي عليه الرتكابـه جرماً استثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع ذلك 
النص يتطلبان وجود صلة مباشرة بين وجود البلد، إال أن الشرطين الواردين في هذا 

الالجئ في أراضي بلد ما والتهديد الذي يتعرض له األمن الوطني لهذا البلد، ومن هنا 
فإن الالجئ اليزال محمياً من الطرد أو الرد إذا لم يكن يمثل في الوقت الحالي خطراً 

  . )1( على بلد اللجوء
إذ يتعرض المهاجرون للطرد . ف حدودا عديدةن مبدأ عدم الطرد يعرإلكن عمليا ف     

قامت فرنسا بطرد  2003والحجة هي مراقبة الهجرة وحماية األمن العام، ففي سنة 
مقيم غير شرعي أغلبهم من طالبي اللجوء من جنسيات  25.082من مجموع % 12،9

 26قرر البرلمان البلجيكي طرد  2004وفي فيفري . جزائرية، مغربية، صينية ورومانية
  . )2(ألف مهاجر غير شرعي نحو شيشينيا، أفغنستان والصومال أغلبهم من طالبي اللجوء

إن أهم مشكل يواجهه المركز القانوني للجوء هو طبيعته المزدوجة بين خضوعه      
لسيادة الدولة في منح وعدم منح الحماية، وبين اعتباره مركز ذو طابع دولي وحق 

فمن جهة اللجوء حـق دولـي اليحتمل النفي وتقره . أساسي يضمنه القانون الدولي
اإلنسان، الميثـاق األممي للحقـوق اإلعالن العالمي لحقوق  (يق الدولية ـالمواث

لكن الدولة لها السلطة في منح أو عدم . )1951السياسيـة والمدنيـة، اتفاقية جنيف لسنة 
الذي يمنح للدول كامل السيادة في  منح هذا المركز انطالقا من مبادئ القانون الدولي العام

  .إقليمهامراقبة دخول وخروج األجانب إلى 
هم اليلقون الحماية الالزمة ولإلشارة فإن أوضاع الالجئين اليوم تسوء أكثر فأكثر ف       

ستراليا، هذه الدول تلجأ أفي الدول المتطورة، أوروبا الغربية، أمريكا الشمالية وخاصة 
  .)3(بها طمعا في اللجوءة تحد من نسبة الذين يلتحقون إلى إجراءات متشدد

يتحولون إلى مهاجرين  كما أن رفض طلبات اللجوء يجعل عددا من طالبي اللجوء        
ألن هذه اإلجراءات المتشددة تضع طالبي اللجوء في موضع تهديد، فإما أن  شرعيين،غير

 يبقى خارجا عن القانون إن فضل أنيعود إلى بلده األصلي حيث حياته مهددة بالخطر أو 

  .البقاء في أوروبا مقيما بصفة غير شرعية 

                                                 
 .80، ص2007، 2معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون، الجزائر، ط: عمر سعد اهللا  )1( 

)2(  A.  Morice : L‘Europe enterre le droit d‘asile, Le monde diplomatique ,mars 2004, p 3 . 
 . 29، ص مرجع سبق ذكره : إسماعيل . ج   )3(
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ستغالل طلب يودون ا من المهاجرين وسط الالجئينأعداد  وجود هذا فضال على        
ية وهذا ما أدى بمفوض، لدخول الدول الصناعية بحثا عن فرص العملكوسيلة اللجوء 

تحسين فهم وإدارة العالقة بين اللجوء والهجرة الالجئين إلى مطالبة الحكومات بضرورة 
منح الحماية الدولية لمن يستحقها، وفي الوقت المفوضية بغية  رئاسةو يتماشىبالقدر الذي 

نفسه ينبغي للحكومات تمكين الراغبين في الهجرة من الحصول على خيارات أخرى غير 
لمتاجرين بالبشر وعصابات الهجرة في قبضة ا م بوابة اللجوء، حتى اليقع راغبواستخدا

  .)1(لتهريب البشري ا
فيرى أن الهجرة غير الشرعية تجد أسبابها في الغالب في  علي الحواتأما األستاذ         

اللجوء السياسي فدافعه أو دوافعه  قتصادية، كالبحث عن العمل أماواال جتماعيةالظروف اال
حكم متعلق بارتكاب جريمة  رنتيجة صدو اسية تكمن في الهروب من المالحقة،األس

وهذا  ،أو نتيجة الخوف على الحياة أو الحرية بسبب اعتناق أفكار مذهبية معينة سياسية،
البحر في قوارب  ه بعبورـالنوع من الهجرة غير الشرعية قليل وال يجازف صاحب

ء جأ إلى مراكز الالجئين والسفارات ومكاتب األمم المتحدة وهجرة هؤالالموت، ولكنه يل
والمعاهدات  لالتفاقياتضع دخل فيها غالبا بلدان العبور، وتختتم بطرق وأساليب أخرى تت

جهات دولية أخرى وربما يخضع حتى للمساومات  أو، السياسية التي ترعاها األمم المتحدة
  .)2( والصفقات السياسية بين ذات الدول ذات العالقة

المهاجر : أن يزيل االلتباس عندما فرق بين ( P. George) جورج .كما حاول الكاتب ب       
الشخص الذي يبدي الرغبة في تغيير اإلقامة من بلده  بأنهالمهاجر والالجئ، حيث عرف 

فالهجرة مرادف ، األصلي ليقيم في دولة أخرى ويحصل على جنسيتها ويندمج في مجتمعها
 .لإلقامة الدائمة في الدولة المستقبلة

لذي يضطر إلى مغادرة بلده األصلي، حيث أن الحروب، أهلية أما الالجئ فهو الشخص ا  
 . )3( ستقرار السياسي هي الدافع للجوءكانت أو دولية، وعدم اال

                                                 
 .22ص ،مرجع سبق ذكره: إسماعيل . ج   )1(
 . 82مرجع سبق ذكره ، ص : علي الحوات   )2(

)3(  P.  George :Les Migration Internationales, paris, presses universitaires de France, 1976, p28.   
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حصر الهجرة في تلك التي تستهدف  ( P. George)  جورج .نالحظ أن األستاذ ب       
لجوء في األسباب اإلقامة الدائمة واالستقرار في دولة االستقبال، كما أنه حصر أسباب ال

           .السياسية

اب بمع تداخل أسوالعدد المتزايد من الالجئين والنازحين عبر العالم  و لكن بالنظر إلى       
 ةجتماعيألن الفقر والالمساواة اال مهاجر،الجئ والزوح جعل من الصعب التمييز بين الالن
ليوم بالالجئين االقتصاديين، ففي يعرف ا لقمع السياسي كلها أشياء متالزمة، وأصبح ماوا

وعلى إثر االختالالت االقتصادية التي عرفتها  )التسعينات(العشرية األخيرة من هذا القرن 
ددا كبيرا العديد من دول العالم الثالث والتي تزامنت مع اضطرابات وحروب أهلية، فإن ع

 21يفوق  ، وما)1(مليون الجئ حسب مجلة الجيش الجزائرية  50حوالي (من السكان 
، هجروا هذه ))2(استنادا لتقارير المحافظة السامية لحماية الالجئين 2001مليون الجئ سنة 

 .المناطق بسبب الظروف االقتصادية الصعبة تحت غطاء اللجوء السياسي

فالتخوف من طلبات اللجوء الذي هو في تزايد مستمر، أصبحت مصدر قلق أو كمشكل          
التحاد األوروبي، ويزداد المشكل تعقيدا إذا تم ربطه بالحماية خاصة أن بالنسبة لدول ا

  .)3(اللجوء يدخل ضمن االتفاقية األوروبية المتصلة بحقوق اإلنسان
إال أن وضع الالجئين  1951يف اتفاقية جنقرار ر أكثر من نصف قرن من إوفرغم مر        

قيف بين التزامات الدول بموجب ي التومازال يواجه تحديات عديدة وتتمثل هذه التحديات ف
ساءة استخدام نظام اللجوء الطابع المختلط بين الهجرة وإتفاقية والمشكالت الناشئة عن اال

تجار بهم وارتباط ذلك ء ونمو معدالت تهريب األشخاص واالوزيادة تكلفة اللجو
  .)4(بالجريمة

، ال زال غير مرض اية الالجئينأما بالنسبة للعالم العربي فإن الوضع الحالي لحم       
ويتنافى والرصيد التاريخي المجيد للحضارة العربية اإلسالمية وال يرقى إلى الحد األدنى 
المطلوب دوليا، فاللجوء لم يبرز بعد في الدول العربية كمؤسسة لها قواعدها وضوابطها 

، فغالبا ما بقيت مسألة القانونية، وكذلك أجهزة إدارية أو قضائية تسهر على سيرها وتنميتها

                                                 
 .14، ص 2001، مارس 452ملف خاص حول الالجئين، مجلة الجيش، العدد   )1(
 .2001الالجئون باألرقام،  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، )2(
 . 159، ص مرجع سبق ذكره :لورد لوبرس  )3(
 .23بق ذكره، ص عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم المبارك، مرجع س  )4(
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اللجوء العتبارات سياسية حيث أن السلطة التقديرية للحكومات العربية هي التي لها الكلمة 
  .لضوابط قانونيةفال توجد بذلك أية مراعاة  األولى واألخيرة في الموضوع،

عربي، هو ومن بين األسباب التي لم تسمح بإيجاد مؤسسة للجوء قائمة بذاتها في العالم ال       
الوضع المزري لحقوق اإلنسان، ولذلك فمادامت هذه األخيرة تعاني من الوضع الهش الذي 

اللجوء إلى وضع أفضل  يرقىننتظر أن توجد فيه في المجتمعات العربية، فال يمكن أن 
، وبالفعل كيف يمكن لمؤسسة مثل هذه أن تنمو في بلدان يهجرها )1(مما هو عليه اليوم

   ام احترام أبسط حقوقهم األساسية؟أصحابها النعد
ويتطلب هذا الوضع تطبيق برامج معلومات حول الهجرة وإيجاد القنوات التي تمكن          

غير الالجئين من المهاجرين من الهجرة بشكل آمن وقانوني، وتطبيق برامج ومشاريع 
رات الهجرة تنموية توفر فرص العمل وفرص كسب العيش في البالد التي تنطلق منها تيا

وانطالقا من هذا وجب على االتحاد األوروبي التصدي للهجرة  الشرعية وغير الشرعية،
غير الشرعيـة بفتح سبل أخرى للسمـاح لالجئين والمهاجريـن بالدخول بصفة شرعية، 

 .)2(وهو ما أصبح اقتراح قيد الدراسة في االتحاد األوروبي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .192صمرجع سبق ذكره، : ي عبد الحليم الوال )1(
  . 159، ص مرجع سبق ذكره: لورد لوبرس  )2(
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ΙΙΙΙ.2-  غير الشرعيةدوافع وأسباب الهجرة:  

وتخضـع   ،ديقتصايتصدرها العامل اال ير الشرعية عوامل وأسباب متعددةللهجرة غ    
فالبيئات الفقيرة التي  عام لعوامل الطرد ولعوامل الجذب،ظاهرة الهجرة بشكل شأنها شأن 

البيئات الغنية نسبيا والتـي  تعتبر وتشكل عوامل طرد و ،ال تتوفر فيها سبل العيش الكريم
جرين غيـر  شكل عوامـل جـذب للمهـا   ت ا سبل الحياة الكريمة وفرص العملر فيهتتوف

  :ستعرض أهم األسباب المؤدية للهجرة غير الشرعيةن وفيما يلي ،الشرعيين

  :جتماعيةالعوامل االقتصادية واال -1.2

ـ  ةـواالجتماعي ةـاالقتصاديل ـللعوام    ع عمليـة الهجـرة غيـر    ـدور كبير في دف
كمسـتوى   صل للهجرة والدول المستقبلة لهـا، ق المتباينة بين الدول األراالفوو ،الشرعية

جد أن المهاجرين الـذين  حيث ن. أسباب تؤدي إلى الهجرة حقاهي المعيشة  ، العمل،دخلال
إلـى   إضـافة  ،، الشغل وأحيانا البطالـة الكاملـة  عانون من انخفاض في مستوى الدخلي

بحثا عن  كثر تقدماون للهجرة إلى بلدان أسعصحة وتعليم ي ،جتماعية من سكنالظروف اإل
  .ضمان حياة أفضل

المتقدمة والمتخلفة بين الدول  واالجتماعيةة قتصاديق االاريد الدولي نجد الفوفعلى الصع   
ودول جنـوب   األوربيتحاد ؤشرات تؤكد وجود هوة كبرى بين االوكل الم شاسعة الهوة،

   .)1(المتوسط
من اإلنتاج الداخلي الخام العـالمي   %28األوربي يمثل  تحادلال فاإلنتاج الداخلي الخام   

  .%1.66بينما ال يمثل في دول جنوب وشرق المتوسط سوى 
بينمـا   ،دوالر 19870يساوي  األوربي تحاداالنتاج الداخلي الخام لكل ساكن في معدل اإل

  .)2(دوالر في دول جنوب وشرق المتوسط 3279ال يتجاوز 
بعـض الـدول   و) المغرب وتـونس  و الجزائر(بين كل من  قارناا من جهة أخرى إذ   

بناء علـى   ،عالقتها مع هذه الدول الثالث تعامالت في ميدان الهجرة تتخللاألوربية التي 
لنا تبين م ي1999ج الوطني الخام للفرد سنة زيادة عدد السكان والناتج الوطني الخام والنات

يسـتفيد منـه    فمقدار ما ،الناتج الوطني الخام منأن هناك فروقا شاسعة في حصة الفرد 

                                                 
 .36ص، 101،2006العدد، تونس، مجلة دراسات دولية، الهجرة بين ضفتي المتوسط وإشكالية الحوار :األمين الكالعي )1(
 .37ص،نفس المرجع )2(
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مرة ما يستفيد منه الفـرد مـن    17 مقداريفوق ب من الناتج الوطني الخام الفرنسي الفرد 
  .في الجزائرالناتج الوطني الخام 

ـ    12 ـفوق بة الفرد اإلسباني من هذا الناتج يوحص    ه الفـرد  ـمرة مـا يحصـل علي
مرة نصيب الفـرد   15يطالي من هذا الناتج أيضا يفوق كما أن نصيب الفرد اإل ،المغربي

  :في تونس وهو ما سيوضحه الجدول التالي
الناتج الوطني الخام والناتج الوطني الخام للفرد فـي بعـض    السكان،يوضح عدد  ) :02(جدول رقم 

   :)1999(الدول األورمتوسطية 
  )دوالر أمريكي(الناتج الوطني الخام للفرد  )أمريكيمليون دوالر (الناتج الوطني الخام  )ن.م(عدد السكان  الدولة

 210 22 630 541 1 607 58  فرنسا

 250 4 927 43  (*)313 29  الجزائر

 960 17 703 497 1 294 29  الفرق

 690 15 637 569 923 39  إسبانيا

 210 3 380 34 310 27  المغرب

 480 12 257 535 013 12  الفرق

 100 20 444 160 1 523 57  إيطاليا

 050 5 433 19 215 9  تونس 

 050 15 011 141 1  308 48  الفرق

  المصدر
M.Khelladi, M.Belattaf :  la zone économique da la méditerranée occidentale, dans,M                  

.Boukella Y Ben Abdellallah et M.Y Fer fera : la méditerranée occidentale entre régionalisation 
etmondialisation.CR.E.A.D-Universitéde AbderrahmaneMira,Bejaia,2003,p69.                                

المغـرب وتـونس    ،الجزائر :وإذا قارنا الناتج الخام للفرد الواحد بين الدول الثالثة       
ول فدخل فردها مـن النـاتج   مقارنة مع عدد السكان نجد أن تونس تتواجد في الصف األ

ماليين نسمة  10في حين أن عدد سكانها ال يتجاوز  اأمريكي ادوالر 050 5الوطني الخام 
ـ  و ة ـنجد أن نسبتي الجزائر والمغرب متقاربة مع مالحظة تفوق طفيف للجزائـر مقارن
ـ ــي الخام للفـج الوطنـر من الناتـة الجزائـان فحصـدد السكـع عـم در ـرد تق
مليون نسمة في حين نجـد أن   29وبتعداد سكاني يقدر بحوالي  اأمريكي ادوالر4250  ـب

 27كانية تقدر بحوالي وبكثافة س اأمريكي ادوالر 210 3غربي تقدر بحوالي محصة الفرد ال
  .مليون

                                                 
  .2008مليون نسمة حسب معطيات الديوان الوطني لإلحصاء،آخر إحصاء للسكان أفريل  34.8بلغ عدد سكان الجزائر  (*)
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    :البطالة -1.1.2

 إنـه  اإلحصـائيات وتقول  ،بر البطالة أحد األسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعيةتتع    
تقريبا من سـكانها   %60كما أن  ،يوجد في الدول العربية أعلى معدالت البطالة في العالم

معـة  ااالقتصـادية التـابع لج  وحسب تقرير لمجلس الوحدة  ،نة والعشريسدون سن الخام
ا بـين  ـالعربية بمدول ـي الـبة البطالة فـم قدرت نس2006الدول العربية صدر عام 

دد العاطلين في الـبالد  وتنبأ التقرير بأن يصل ع .%03عدلوتتزايد سنويا بم %20و  15
  .)1( لون عاطملي 25م إلى  2010ربية عام الع
في جانفي  لإلحصائياتللديوان الوطني  إحصائياتوبالنسبة للبطالة في الجزائر وحسب      

 أكتـوبر أرقـام  (بطـال   800 240 1و ـه زائرـن في الجـعدد البطالي نإف ،م 2007
ر تقرير للديوان الـوطني  وفي آخ . %12.3وهو ما يعني أن نسبة البطالة هي  .)م2006

شيرا إلى م م2007سنةلذي أنجزه خالل الثالثي األخير لكشف عن نتائج تحقيقه الإلحصاء 
لـديوان الـوطني   هنا تبـدو األرقـام التـي قـدمها ا     %13.8 ـأن نسبة البطالة تقدر ب
لـوزير الشـغل    اين نجـد تصـريح  في حعت ارتففنسبة البطالة  لإلحصائيات واضحة،

  .% 10إلـى    2007والتضامن يعلن فيه عن نسبة البطالة التي وصلت بالنسبة إلى عام 

ذلك بأيام كشف المكلف بالتخطيط أمام مجلس الحكومة أن نسبة البطالة بالنسبة إلى و����   
   .)2(ر ذاته؟ترى ما فحوى النتائج التي خلص إليها المصد ،%11.2السنة ذاتها بلغت 

وية مما تبينه أحدث البحوث االستقصائية يد أصبحت عواقب البطالة أكثر مأسوبكل تأك   
فأرقام الناشـطين  .الشغل والبطالة المنجزة من قبل الديوان الوطني لإلحصاء ،حول النشاط

  %12.3ا يعـادل  بطال وهو م 800 240 1الذين يبحثون عن عمل بلغت حسب الديوان 
من إجمالي  % 70.1ا يعادل بطال وهو م 879 869 ،سنة 30لبطالين أقل من وبلغ عدد ا

ـ وق ،البطالين فـي الوسـط الريفـي    و  % 62.6ري درت نسبة البطالة في الوسط الحض
ا يؤكد أن البطالة تسـتهدف الشـباب أكثـر    حسب الديوان الوطني لإلحصاء م 37.4%

                                                 
مؤسسة العالي ، مجلة العلم واإليمان، الهجرة غير الشرعية حرب في حوض المتوسط وقودها الشباب:عبد الرازق ضيفي )1(

 .25ص، 2008، 19العدد، سطيفم، للنشر واإلعال
 .22ص، 2008مارس  20ليوم،2254العدد ،2008 مارس 20الشروق اليومي ، بطالةيم التقي :عبد المجيد بوزيدي )2(
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هل توضح هذه األرقـام  : زيديبو عبد المجيد يتساءل الباحث ،سط الحضريفأكثرفي الو

  .)1(فعال ظاهرة البطالة في الجزائر؟
السـنوات   لالجزائر خالدة في بحإن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد : ويقول المراقبون      

  %03بعد المشكالت الناجمة عن تراجع النمو االقتصادي بحيث لم يتجاوز حدود  ،القادمة
حيث تـم   ،م 1986مناصب الشغل منذ لتراجع  ثحد في هذه األثناء ،خارج المحروقات

 خـالل  األف أربعينمئة ومقابل ) 1998و1994( الفترة مابين ألف منصب خالل 40توفير
 ألـف منصـب خـالل    360فقدان أكثـر مـن   وبالمقابل نسجل  ،)1980-1984 (فترة

حيـث   ،)فترة التعـديل الهيكلـي  (م  1998-1994اإلصالحات التي جرت بين سنوات 
 و ، 2005 عـام   %38 إلى 2000عام  %49الوظائف الدائمة التي كانت تمثل  تقلصت

  .ظاهرة التسرب المدرسي كما ازدادت  %11نسبة بانخفض عدد العمال الدائمين 
  

فاق تحديد الهيكلة محدودة بالنظر إلحصائيات الوكالة الوطنية للتشـغيل  وقد أصحبت آ   
م مناصـب  2004ب الشغل في سـنة  من عروض مناص %78التي أظهرت أن أكثر من 

  .)2(مؤقتة
  :رـفقال -2.1.2

  

األفـراد   مستوى معيشة إن الفكرة العامة للمقاربة الجديدة للفقر هو أنه ال يمكن تحديد   
على تلبيـة   ةوالمهم بالنسبة لتحليل الفقر هو قدرة الفرد أو األسر ،فقط من خالل مداخيلهم

  .السكن و الصحة لتغذية وكا ،عدد من الحاجيات الحيوية
  

ألن ذلك يتوقـف علـى أسـعار     ،اجيد اإن المداخيل المتوفرة ليست بالضرورة مؤشر   
نفـس  ( المنتجات األساسية والعادات الغذائية المرتبطة بالبيئة االجتماعيـة واالقتصـادية   

  .)3( )الدوالر يمكن أن يلبي بشكل مختلف الحاجيات الغذائية
ـ  هـا اإلنسانية إلـى تفكك  هامتطلباتية األسرة على تلب عجز ويؤدي    ار مسـتوى  ـوانهي

نضـمام لعصـابات   مما يؤدي إلى انحراف أفرادها واالتجاه إلى السـرقة أو اإل  ،معيشتها

                                                 
 .15ص، 2007مارس 1ليوم ،1930العدد،هل تراجعت البطالة في الجزائر فعال؟الشروق اليومي:عبد المجيد بوزيدي )1(
رة السادسـة والعشـرون   الدو،المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،تقرير حول عناصر مطروحة للنقاش من أجل النمو )2(

 .59ص، 2005
 .45ص ،مرجع سبق ذكره: علي الحوات )3(
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ة ـول وعمالـجتماعية مرضية مثل التسإويصاحب ذلك أيضا مظاهر ، الجريمة والسرقة
بحيـث  ، تبـاك والفوضـى  يعيش المجتمع حالة من االنهيار االجتماعي واالرف ،الـاألطف

اإلنسان تدبير لقمة العيش بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة فـذلك لـيس   هم يصبح 
  .)1( إنما المهم هو البقاء على قيد الحياة ،المهم
دوالر شهريا كأدنى حد للدخل، فمـا دون ذلـك يعـد     50وقد حدد البنك العالمي نسبة    

ع سكان العالم يدخل ضمن هذه الفئـة، كمـا أن   صاحبه فقيراً، وبناءا على هذه النسبة فرب
مـن تبـادالت التجـارة    % 01الم ال يستفيدون إال من من سكان الع% 20نصيب حوالي 

العالمية التي تسيطر عليها الدول المصنعة، في حين ال تستفيد القارة اإلفريقية بكاملهـا إال  
  . (2) اريمن النشاط العالمي التج  %05من

رغم تدخل الدولة في مجال اإلنعاش االقتصـادي واسـتيعاب العجـز    وفي الجزائر و    
مسـتوى مؤشـرات    إال أن ،م والتي ساهمت في تقليص الفقر2001االجتماعي منذ سنة 

 المناطق ويظهر هذا التأخر بشكل واضح من خالل عدد ،ال تزال متدنيةظروف المعيشة 
   .)3( الفقيرة والمدة التي بقيت فيها بمعزل عن التنمية

ذه المشاكل تـنعكس سـلبا علـى تقسـيم     وكل ه ،في الجزائر إن ارتفاع نسبة البطالة   
والعمـل   ،فتتغذى فيهم روح الهجرة غير الشرعية أمال في تحقيق معيشة أفضل المواطنين

 لمساعدة العائلة التي عادة ما تعيش الفقر نظرا لغالء المعيشة وانخفـاض األجـور التـي   
             .ما قورنت باألجور في الدول األوربية إذا ،كبيرا تعرف تباينا

وإذا كانت الظروف االقتصادية واالجتماعية عامال أساسيا في التحفيز علـى الهجـرة      
إال أن هذا ال يبرر سلوك بعض الشباب الجزائري ذو المستوى االقتصادي  ،غير الشرعية

  .ىعوامل أخر هاالتي قد يكون وراءالجيد بسلوك درب الهجرة غير الشرعية 
  
  
  

                                                 
)1(  �/J�-2005- الدورة السادسة والعشرون،تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي: ا�C�15ر#� ا�45ا3!#� ا��#01!اK/� ا��

  .63ص
(2) George pierre tapines : Mondialisation ,intégration régionale et migration internationales, 
revue internationale des sciences socials,n 165 septembre ,2000,p 350 .    

 .66ص،  مرجع سبق ذكره: المجلس االقتصادي واالجتماعي   )3(
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 :األسباب النفسية - 2.2

  المغلـوب مولـع أبـداً    "من أنصادقا فيما ذكره  ابن خلدونجتماع قد يكون عالم اال    

إنهـا بالفعـل    ،)1("بالغالب في شعاره، وزيه ونحلته وسائر أحوالـه وعوائـده  باالقتداء 
من ضـمنها الجزائـر،   ن الجنوب وضريبة جديدة من ضرائب التبعية التي تغرق فيها بلدا

غتراب والبحث عـن  ه والرغبة في محاكاته في سياق االاآلخروطريقة عيش نيابدنبهار فاال
الذات المفقودة والهوية المجزأة التي ترفض البلد االصلي، وتأمل في تحقيق هويـة البلـد   

مـواج  أون بأرواحهم ويغامرون بهـا بـين   ، كلها تجعل الشباب يضح المستقبلاألوروبي 
كتساب هوية ن إلى التخلص من أوراق هوياتهم المتوسط ، فالذين تكتب لهم النجاة يهرعوال

ستحال عليهم الوصول فلن يكون مصيرهم سوى مقـابر بحريـة تتسـع    أما الذين ا ،جديدة
  .)2(للمئات بل لآلالف 

نه اليمكن فهم وشرح أسباب تـورط  لقد تبين من خالل دراسة الدكتور سليمان مظهر أ    
  :إلى  هاصنفالتي عوامل وعدة جتماع الجزائري في الهجرة السرية إال باخراط الشباب نوا
ظروف نفسية بحتة تخص الشباب الحراق بصفة شخصية أو على مسـتوى المحـيط    .1

 .  يشعر به الشباب على المستوى المحلي اوإحباط اسأوالتي تولد ي ،العائلي

 .ة األخرى اإلغراء الذي يتلقاه الشباب من البلد أو الضف .2

الصعوبات والعراقيل الكبيرة للهجرة القانونية الممارسة على الشباب الجزائري وحقـه   .3
 . شيرة لزيارة العالم الغربيعلى تأ في الحصول

نجذاب نحو النمط األوروبي للعيش، باإلضافة إلى غياب األفق في المجتمع األم للشباب اال .4
ميسـورة   وسـاط سـليل األ الشباب  ثناءباستنه على أ مظهـر الجزائري ويؤكد الدكتور

 ش حياة صعبة نوعا ما، يمر بفتـرة احتقـان وعنـف   الحال، فإن معظم الشباب الذي يعي
هذا العنف غالبا مايكون سببه النسيان والتهميش الـذي يحـيط   ويصاب باليأس والقنوط، ف

فضـاء ترفيهـي   بالشباب الجزائري وحتى على مستوى األحياء نجدها خاليـة مـن أي   
 .)3(  ترممح

                                                 
  .162ص المقدمة، الجزء األول، الفصل الثالث والعشرون،دار الجيل،بيروت،: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  )1(

)2(  WWW  . DIRASAAT .COM/4/2007/PAGES/DOC/B4/DOC                                                                                   
)3(  Slimane Medhar : L’implication  de  jeunes  algériens dans  l’immigration  clandestine, 

revue-pensee et societes, taksidj com, etude-edition - distribution , N:°°°°01 janvier, 2008 .p47.  
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أن اليأس دافع رئيسي للهجـرة غيـر   :"مصطفى باشن األستاذ  وفي هذا السياق يؤكد   
الشرعية ، فاليأس هو الدرجة األخيرة والمتقدمة من االكتئاب، هذا األخير الذي يعد سمة 

بالتالي حالة اليأس التي تنشأ لدى الحراق يمكن أن تؤدي به إلـى  من سمات المنتحرين و
  . )1( " الهجرةالمغامرة و

هذا فضال عن مدى تأثر الشباب الجزائري بنجاح المهاجرين األوائل والذين تظهـر      
عليهم بوادر الثروة والغنى عند عودتهم إلى الوطن لقضاء عطلهم كالسيارات ، الهـدايا،  

ي روح الهجرة عند الشباب، الذي يعيش البطالـة  وهذا ماينم . )2(وغيرها...تارامستثاال
  .قر ويطمح إلى التقليد والف
هـو أن  ) الحراقة(التأكيد عليه حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية إن الشئ الذي يمكن   

األسباب و الدوافع المؤدية إليها بحثاً عـن عوامـل اإلسـتقرار والرفـاه مـن أسـباب       
اقتصادية،اجتماعية، نفسية إضافة إلى أسباب أخرى قد ال تعد أساسية لدفع الهجرة غيـر  

  .تحفيز الشباب للتفكير في الهجرةاهم بنسبة أو بأخرى إلى شرعية لكن تسال

  :العوامـــل المحفـــــــزة  -3.2

إن الثورة اإلعالمية التي يعرفها العالم جعلت السكان :   أثير وسائل اإلعالمت - 1.3.2
ات في ع آالف القنوـتمكنهم من تتبات المقعرة التي ـحتى الفقراء منهم يمتلكون الهوائي

ة من تقدم وتحضر وتطور في جميع ـالعالم، وتبرز لهم ما وصلت إليه الدول األوروبي
الم ـهم يعيشون في عـاألصعدة وخاصة في المجال المادي و االجتماعي، وهذا ما جعل

 .سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة 

لعربي إال ال تبعد عن الجزائر ودول المغرب ا أوروبا:الـقــرب الجغرافي  .2.3.2
  )مضيق جبل طارق (كلم عن المغرب  14,4: إذ تبعد إسبانيا بـ بمسافات قليلة،

كلم، في  180: ة كعين تموشنت، وبني صاف بــة الغربيـوعن السواحل الجزائري
، هذا القرب خلف لدى  كلم 100عن السواحل الشرقية سوى  حين ال تبعد إيطاليا

                                                 
جوان  28أستـاذ مكلف بالدروس بقسم علـم النفس والتربيـة، جامعة الجزائر، يوم : مقابلة مع السيد مصطفى باشن  )1(

 .، بقسم علم النفس بالجزائر11:30، على الساعة 2008
                       .50، ص 2008، سبتمبر 88سرية في الجزائر، مجلة الشرطة، العدد تفاقم ظاهرة الهجرة ال :مهدي بن شريف )2(
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الوسائل الممكنة لتحقيق حلمهم  ىـفكير في شت، وركوب البحر، والتعـلطماب اـالشب
 .)1(إلى الضفة األخرى  للوصول

رة غير الشرعية إن انتهاج الشباب الجزائري درب الهج: عوامــل النــداء- 3.3.2
ول ـتقوقع أوربا ح ة بعدـ، خاصغلق األبواب أمام الهجرة الشرعيـةكان نتيجة 

، حيث توسع حلم 1985التطبيق في  التي دخلت حيز"شنغن "تفاقيةنفسها، وتطبيق ا
البحر هادئا في عنها سوى ساعة من ركوب  اليفصلهمالشباب للوصول إلى جنة 

ئية ثم تطورت إلى زوارق الصيف أو هائجا في الشتاء، في زوارق كانت في األول بدا
  .)2(نتقلت من محاوالت فردية إلى شبكات تسترزق من التهريب حديثة، وا

  
  
 

                                                 
بمقر قيادة الدرك  ،07/02/ 2008يوم  ،رئيس خلية اإلتصال بقيادة الدرك الوطني:  عبد الحميد مقابلة مع الرائد كرود  )1(

  .الثانية مساءا  الوطني بالشراقة على الساعة
، على 06/25/ 2008يوم  أستاذ محاضر بقسم علم النفس والتربية، جامعة تيزي وزو،:  تور حماش الحسينالدكمقابلة مع   )2(

  .الساعة الثانية والنصف مساءا، بقسم علم النفس بالجزائر
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I.3-  واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر:  

 ثـحيوية تكون نهايتها مأس ا ماـتعتبر الهجرة غير الشرعية مغامرة خطيرة غالب    
ل هم حالمين بتحقيق مستوى معيشي أفضلدي يخاطر بسببها المهاجرون بحياتهم وبكل ما

بالية عبر مياه  بقوارب شبه ويبحر بالدهم،والتخلص من شبح الفقر الذي يطاردهم في 
 منهم  الكثير ، إذ يبحرالغالب نحو شواطئ أوروبا المتوسط يتوجهون في األبيضالبحر 
من وصل  مفي حين يتوجه القسم اآلخر إلى شواطئ مالطا وإسبانيا، منه إيطاليا، باتجاه

دة ـة هامـوأصبح جث الحظ ن الغرق ومنهم من لم يحالفهإلى وجهته بعد أن تم إنقاذه م
   وب ـئ جنـهذا المشهد الدرامي الذي تجري أحداثه قبالة شواط ،مياه المتوسط تهابتلعا

ف ـالقارة األوروبية مايزال يتكرر، وبحسب إحصائيات قيادة قوات البحرية فقد تم توقي
 1016مقابل ) تم إنزالهم في الموانئ 188 و البحرتم توقيفهم في  1380(شخصا 1568
مقابل  2007سنة  تدخالً 224ما بلغت عدد التدخالت في 2005سنة  335و  2006سنة 
    .)1( 2005سنة  تدخال 88و  2006تدخل سنة  164

  :ن عدد األشخاص الموقوفين في عرض البحريبي )03( رقمجدول  

  الســنـة

  القضـــية 
2005  2006  2007  

  1568  1016  335  عدد األشخاص الموقوفيــن

  274  164  88  عــــدد التدخــــالت

    . 2008جانفي ، 534العدد ،مجلة الجيش :المصدر 
ي ـإنزال ف (ة ـأما بالنسبة لعمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق السفن التجاري   

قام  حيثفقد سجلت انخفاضا ملموسا وهذا راجع لإلجراءات األمنية المشددة  ،)الموانئ 
 2005ة ـوسن ، ااقًحر 188عملية أوقف خاللها  59بـ  2007حراس الشواطئ سنة 

عملية تدخل و  85 تجلس 2006سنة في و ينص موقوفاشخأ 208عملية و  77سجلت 
266 تيير شرعي وهذا ما يوضحه الجدول اآلغ امهاجر:   

  
 

  
                                                 

  .28، ص 2008ي ، جانف534مجلة الجيش ، العدد   )1(
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   :ن عدد عمليات اإلنزال في الموانئ للمهاجرين غير الشرعيينييب )04( رقمجدول ال   

  الســنـة

  القضـــية 
2005  2006  2007  

  188  266  208  عدد األشخاص الموقوفيــن

  59  85  77  عــــدد التدخــــالت

 *بصفة خاصة في السواحل الغربيـة ) ڤـ�ـ� الحرا(اهرة الهجرة غير الشرعية وتسود ظ    
  2007عتبر سـنة  ملحوظا من سنة ألخرى وت اسجل تزايدأصبحت تو ،للبالد **والشرقية

 .)1(أكبر عدد لرحالت المهاجرين غير الشرعيين حيث سجلت بها ،مأساة جزائرية بامتياز
لم يتم التعرف على هويتها بسـبب  )  %60(أكثر منجثة  83ضافة إلى أنه تم انتشال باإل

عدد القضايا حسب  الوطني لقيادة الدركصائيات إح توضحو ،حالة التعفن التي توجد عليها
  :)05(من خالل الجدول رقم الواليات

  اإلفراج المؤقت  اإليداع بالحبس  نموقوفواألشخاص ال  ينةاالمع القضايا  الواليات

  265  27  292  17  عنابة 

  40  233  273  28  وهران

  39  162  201  16  عين تيموشنت

  19  99  118  24  مستغانم

  28  34  62  10  تلسمان

  21  32  53  11  الشلف

  02  38  40  05  الطارف

  16  00  16  01  جيجل

  14  00  14  01  سكيكدة

  02  00  02  01  الوادي

  446  625  10701  114  المجموع

  .قيادة الدرك الوطني ،خلية االتصال: المرجع
                                                 

 .المتضمن اتجاهات  الهجرة غير الشرعية في الناحية الغربية للوطن) 02(أنظر الملحق رقم *
 . للوطن ةالمتضمن اتجاهات الهجرة غير الشرعية في الناحية الشرقي) 03(أنظر الملحق رقم  **

)1( Amar Nait Messaoud: Le phenoméne " Herraga " et le malaise culturel.epaves humaines et 
bouteille à la mer, revue passrelle N°29,Mars 2008 ,P22. 
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وخالل السداسي األول من سنة نه ية االتصال لقيادة الدرك الوطني فإخل وحسب تقرير   
ـ   قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية 12جة معال تتم 2008 ف والتي أسفرت عـن توقي

وبذلك نسـجل   ا،شخص 49اإلفراج المؤقت عن مع منهم الحبس  51شخص وإيداع  100
خالل الثالثي األول مـن سـنة    فيما يخص عدد القضايا المعالجة) %30(بنسبة  اارتفاع
فيما يخص ) %669(بنسبة  املحوظً او نسجل ارتفاع ،قضايا 03تم معالجة  حيث 2007

  .)1( 2007سنة ل ثي األول عدد األشخاص الموقوفين بالمقارنة مع الثال
 مهاجر غير شرعي 126ود لعينة متكونة من وفي دراسة قامت بها مديرية شرطة الحد   

  سنة   30–18شباب  %)70(:، جاءت نتائجها على النحو التالي 2007جزائري في صائفة 
ـ ـعاطل ع )%70(و  ـ  ل،ـن العم ذوي مسـتوى   )%50(عـزاب،  %)90(ي ـحوال

مـن   )%70(تـأثرين باألصـدقاء،   منهم م )%90(مستوى إبتدائي،  )%16( ط ،ـمتوس
  .)2( ارطه واع باألخـاب يعترف بأنـالشب
و هـي   ،نوعا آخر من الهجرة غير الشـرعية  تعرف وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر        
األفارقة على حدودها البرية حيث قدرت اإلحصـائيات   يف المهاجرين غير الشرعيينتوق

خـارج  إلـى   2007أشخاص خالل 1107ـ إبعاد تم أنه ،الرسمية لمديرية األمن الوطني
  .)3( صاشخأ 4608تم إبعاد  )2008(وفي السداسي األول لسنة  ـ التراب الوطني

ملف الهجرة غير الشـرعية فـي الجزائـر    رة يبدي عديد المهتمين بتنامي الظاه موأما   
ر التـي  رغم المخاط هجرة وسط شرائح واسعة من الشبابتخوفا كبيرا من انتشار ثقافة ال

بـل   ،هذه الهجرة تخص فئة الشـباب فقـط   تصاحب هذه المغامرات في وقت لم تعد فيه
مرأة خالل الفترة الممتدة من ا 14حيث تم توقيف  ،رقت عقول األطفال القصر والنساءختا

1996-2007 )4(. 
 

  
    
 

                                                 
 .12لية االتصال،قيادة الدرك الوطني، وثيقة غير منشورة، صخالهجرة غير الشرعية،   :أحمد عيدات )1(
ية بمقر المديرية العامة جرة السركلف بالجهاز المركزي لمكافحة الهمهدي بن شريف م :مقابلة مع السيد محافظ الشرطة )2(

 .صباحا 11على الساعة ، 24/09/2008الجزائر يوم، لشرطة الحدود بالدار البيضاء
)3( http://www.dg.sn.dz/ar/imigration.clandestine. Php. 

  .14مرجع سبق ذكره، ص: أحمد عيدات )4(
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ـ   غير الشرعية وهم فئة المفقودين، هذا فضال عن ضحايا آخرين للهجرة    ف حيـث كش

أن هـذه األخيـرة   السيد بلحاج بورعدة بـوهران  "  ڤــ�حرا" مفقودي البحر رئيس جمعية 
ئات المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية في واليات الغرب الجزائـري منـذ   أحصت م
  . )1( 2006بداية سنة 

وبالمقابل نسجل إصرار العديد من الشباب الجزائريين على خوض غمار الهجرة غير     
 Le Quotidienدة ـي لجريـق صحفـي تحقيـ، ففت المخاطرـة مهما كانـالشرعي

d’Oran  أين تم تسجيل بعض أراء الشباب حيث أكد جلهـم بـأنهم    يالوادبمنطقة باب
الـذهاب هـذا    « :مهما كلفهم األمر وصرحوا بالقول إلى الضفة األخرى يريدون الذهاب

  .)2( »مانريد، بأي ثمن
لعديد من الباحثين والمختصين يندهشـون لواقـع الهجـرة غيـر     أدى با ولعل هذا ما    

ر وعضو أستاذ علم االجتماع بجامعة الجزائ ـ� األستاذ محفوظ سماتيف الشرعية في الجزائر
الهجرة غير الشرعية في الجزائر هي أسمى عبـارات    «:يرىبالمجلس اإلسالمي األعلى 

هم يذهبون إلى الحياة، وفي الحقيقة هم فقدان األمل، ومن المحزن أن نرى شبابا يعتقدون أن
وما يحزنني أكثر أن هذه الظاهرة أصبحت شيئاً عادياً، فالموت صـار  .يذهبون إلى الموت

  . )3(»...ال يرعب
هي نتاج الحكم غيـر   ڤـ�ـ� الحراعلي مزيغ بأن ظاهرة  كمال البروفيسورفي حين يرى    

الني للمخزون المالي الذي تتمتـع بـه   الراشد، ونحن بعيدين كل البعد عن االستغالل العق
، لم نعرف كيف نصرفه بصفة فعالة، للتكفل بانشغاالت شبابنا والقضاء علـى هـذه   البالد

  .)4(الظاهرة 
      
  

                                                 
 .25مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرزاق ضيفي )1(

)2( Adléne Medah : Pourtant, On ne demande pas la lune, El watan, dimanche 21 janvier 2007,  
N4922,p03.  

��رات ���ان ا���.....�ڤالحرا:فاروق غدير   )3(� � . 23، ص5282العدد  ،2008مارس  30، الخبر اليومي، أ �
)4(  Kamel alimazigh : Les harraga et la mauvaise gouvernance, El watan, dimanche 02 mars 

2008, N 5264,p23.   
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بوردو الفرنسية وفي  حوار   بجامعة أستاذpierre bidard -البروفيسور بيير بيدارأما    
ـي لتنامي هذه الظـاهرة فـي الجزائـر    إن اكتشاف «: له مع جريدة الخبر صرح قائالً 

أدهشني، فالمعروف عن الجزائر، أنٌها من الدول التي تملك موارد هامة، فيجري الحديث 
عن مايفوق مئة مليار دوالر في خزينة الدولــة، فضـال عـن القـدرات االقتصـادية      

عـن   والسياحية، ورغم هذا هناك شباب يغامرون بأنفسهم لاللتحاق بالضفة األخرى بحثا
    . )1(»فرص العمل

تكون للعمل الماذا يخاطر الشباب الجزائري بنفسه إلى رحلة قد ل  ،ولعل السؤال المهم   
والدفن فـي   والحرق السجن أو العودة إلى الجزائر أو الموت إلى ولكن ،والحياة في أوربا

   أعماق البحر المتوسط؟ب ر معروفقبر غي
  

                                                 
                                                         .5282العدد  ،2008مارس  30مليار، الخبر اليومي،  100غريب أن يهرب شباب من بلد في خزينته : فاروق غدير   )1(



 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
  

  

             

ΙΙΙΙΙΙΙΙ - ة وسبل مكافحتهاـار الهجرة غير الشرعيـآث   

          ΙΙΙΙΙΙΙΙ.1- آثار الهجرة غير الشرعية  

          ΙΙΙΙΙΙΙΙ.2- وضعية المهاجرين غير الشرعيين في أوربا  

ΙΙΙΙΙΙΙΙ .3-  سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية 
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II  - آثار الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها  

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى تحليل اآلثار المختلفة للهجرة غير الشرعية إلى    
وضعية نتعرض إلى آلثار على أنها مأساة إنسانية ثم أوروبا، وسينظر إلى هذه ا

سبل  إلى أهمنتطرق ، وفي األخير المهاجرين غير الشرعيين في بعض الدول األوربية
  .مكافحة الهجرة غير الشرعية لدى مختلف الهيئات والمؤسسات الجزائرية

II.1- غير الشرعيةثار الهجرة آ:  
والمتوسط  المدى القريب يقة علىغير الشرعية آثار واسعة وانعكاسات عمللهجرة 
 والبنيات ة لألفراد،ـجتماعية واالـتأثيرات على البنيات النفسي، كما لها والبعيد

بلدان (المستقبلة لها لبلدان المصدرة للهجرة وقتصادية لسية واالجتماعية، الثقافية، السيااال
 هذه اآلثار وتحللها وقد اختارت هذه الدراسة أن تبحث) لمغرب العربي، البلدان األوربيةا

  .الصحيةو األمنية السياسية،، االقتصادية ،االجتماعية :في الميادين التالية
  :ماعيةاآلثار االجت -1.1
ات ع البلدان والمؤسسات ذجتماعية واسعة على جميغير الشرعية آثار اللهجرة     

الذي قد  جتماعي المباشر على المهاجر غير الشرعي نفسهالعالقة إضافة إلى تأثيرها اال
 التي وللهجرة غير الشرعية ثمن باهظٌ يتمثل في عدد الجثث ،)1(يتعرض للموت في البحر

ستغالل الناشئ من طرف شبكة التهريب، وذلك لظروف لمتوسط نتيجة االيبتلعها البحر ا
عبور البحر بهؤالء الضحايا الباحثين عن لقمة العيش، أو الباحثين عن الفردوس المفقود 

بالنسبة للمهاجرين  ناحية النفسية فالخيط جد رفيعومن ال ،بيوالمتوسط تحقيقا للحلم األور
نا في أعلى درجات اإلحباط واليأس من الحياة، وفي مثل بين الحياة والموت، فاإلنسان ه

هذه الحالة النفسية يمكن أن يتحول هذا اإلنسان إلى أي شيء، بطل ومناضل ومجرم 
نه تم أوتفيد إحصائيات قيادة القوات البحرية إلى  ،)2( وقاتل ومقتول وإنسان وشيطان

الوصول إلى غرقا أثناء محاولتهم ماتوا  ڤــ�لحرا الهوية، ةمجهول 35جثة منها  87شال انت

                                                 
على الساعة  2008جوان  10االجتماع، جامعة الجزائر، يوم  علم أستاذ محاضر بقسم: مقابلة مع األستاذ ناصر جابي  )1(

 .الجزائربقسم علم االجتماع ب 11.00
  .109مرجع سبق ذكره، ص : علي الحوات  )2(
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إلى غاية ديسمبر  2007وذلك خالل الفترة الممتدة من الفاتح جانفي  الضفة األخرى،
  :هذا فضال عن تأثيرات أخرى لعل أبرزها )1(2007

جه بال شك في بلده األصلي تفككا إن المهاجر سيوا: جتماعيتفكك األسري واالال −
وفي  أوالده إذا كان متزوجا وله أوالد،جته وسريا إذ يترك أسرته، وقد يترك زوأ

أقرب رابطة وهي جتماعية بما في ذلك وال سيقتلع المهاجر من روابطه االجميع األح
جتماعي اإلنساني المتمثل ماعي وانتمائه االجتسرة، وهذا سيؤثر على استقراره االاأل

 .في األسرة أو العائلة، وكذلك روابطه في حيه وقريته

دة األخيرة تظهر هجرة النساء واألطفال ضمن الهجرة غير الشرعية، بدأت في الم −
وتثير هجرة األطفال مشكلة كبيرة في التعامل مع المهاجرين، إذ أن معظم قوانين 
الهجرة تمنع إعادة األطفال دون سن معينة، كما أن الدول التي يصلون إليها عليها 

 .)2(يليم واإليواء والعالج النفسضمان حقوق معينة لهؤالء األطفال، الحماية والتع

يمر المهاجر السري بتجارب وواقع يحتم عليه االختفاء والعيش في أماكن غير الئقة  −
عل المهاجر للسكن، هذا باإلضافة إلى الوضع غير القانوني أثناء االختفاء، وهذا ما يج

قبض وإذا تم ال ضياع والخوف من إلقاء القبض عليه،س والغير الشرعي عرضة لليأ
مراكز الحجز التي يقيم فيها لمدة معينة في  ن فيوجه نحوعليه من طرف مصالح األم

  .نتظار طرده أو إعادته إلى دولتها

نمو وظهور شبكات تهريب، حيث بدأت منطقة المغرب العربي تشهد ظهور شبكات    −
ا ـإيطالي(جنوب المتوسط ة في تهريب الشبان إلى بلدان ـسرية متخصص

وتكشف الدراسات المتوفرة عنها أن هذه الشبكات تمتد عبر بلدان المغرب  ،)اـوإسباني
غلهم وتعتبرهم سلعة ية وتستالعربي وأوربا، وهي تعامل المهاجرين بطريقة غير إنسان

ا إلى أماكن عدة واختلفت طرقها رتفع عدد هذه الشبكات وامتد نشاطهة، ولقد اـبشري
 .)3(ي مساعدة المهاجرين السريينف

                                                 
، 2008فيفري  03ليوم  ،الخبر اليوميالية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، تدعيم حرس السواحل بوحدات قت: سامر رياض  )1(

 .5، ص5234العدد 
 .108، ص مرجع سبق ذكره: علي الحوات  )2(
 .24، ص2004فريل أ  19بشواطئ جزر الكناري، الخبر، مهاجر 15العثور على جثة : داد ولد مولود  )3(
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طائلة من خالل هذا النشاط  ياتها وأساليبها، تحصل على أموالهذه الشبكات لها تقنو   
ويصعب معرفتها، ولها أساليبها التي تصل إلى حد إلقاء المهاجر في البحر إذا زاد العدد 
في القارب عن الحمولة، وكذلك استالم أجرة الرحلة عن طريق وسيط ثالث، والهروب 

فالعالقات والتعامل يتم بسرية  يء ضدهم،ـش المهاجر عملأن يستطيـع  غ دونـبالمبل
وبواسطة حلقات كل حلقة تؤدي إلى األخرى دون أن تعرف أو ترتبط باألخرى، وفي 

وبعد عدة أميال في  المبلغ ويركب المهاجر في القارب، كثير من األحيان تستلم الشبكة
يطالي، وفي شاطئ اإلمن القارب فقد وصل إلى الالبحر يطلب من المهاجر النزول 

قلعوا منه، وإذا رفض النزول أو تردد يلقى في ن القارب ال يزال في البلد الذي أالحقيقة أ
  .)1(عرض البحر ويواجه القبض

الية من البحر وإذا كان األمل الذي يراود كل مهاجر هو الوصول إلى الضفة الشم   
مآسي، فنعيم الدول األوربية غتراب والمتوسط، فإن الوصول له وجه آخر لالاألبيض ال

سرعان ما تزول  ئري، وصورة الديمقراطية المتخيلةالذي طالما توهمه الشباب الجزا
تجاه اء والتهميش، لذا يتعين على االـقصاع عن صورة أخرى تقوم على اإلـلتكشف القن

ط والتي تخط واجدة في الضفة الشمالية للمتوسط،األوربي وقف الشبكات األخطبوطية المت
ألشخاص الراغبين في الهجرة غير لعملياتها بعيدا عن األعين لتهريب المزيد من ا

 .)2(جتماعية لعائالت الضحاياي سلسلة من المآسي اإلنسانية واالمتسببة ف الشرعية
 

  : اآلثار االقتصادية -2.1 
  :امن أهمهو   ات اقتصادية على مختلف المستوياتنعكاسار و اللهجرة غير الشرعية آث   
تقوم الشبكات المتخصصة بتهريب المهاجرين غير الشرعيين باستغاللهم وإخضاعهم  −

لظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية خالل المدة الزمنية الالزمة إليصالهم إلى بلدان 
ال التي دفعوها كأجرة ن األموقد هؤالء المهاجرووفي كثير من األحيان يف ،المهجر

ما في الخفاء وبواسطة حلقات ووسطاء ال يعرفون بعضهم ن التعامل يتم دائلتهريبهم أل
 .شخصيا

                                                 
 .108مرجع سبق ذكره، ص : علي الحوات  )1(
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كما أن صاحب  دفع ضرائب للدولة التي يصل إليها،إن المهاجر غير الشرعي ال ي −
يكسب أرباحا طائلة ف ،العمل الذي يوظف هذا المهاجر يتنصل بدوره من اإلجراءات

ة ـعيجتماالالضرائب والمستحقات ا من تسديد هبرتهبحساب المهاجرين على 
ى العمال المهاجرين فزادت مراكز سبانيا أخيرا علاألخرى، وفي هذا الصدد تشدد إ

إقباال أكثر حيث تستحوذ ) اسبانيشمال إ(المهاجرين بمدريد وبرشلونةأوراق  ستقبالا
 .)1( %13بـسبانيا تليها برشلونة إمن إجمالي المهاجرين ب %20مدريد على 

 .نتشار المشاريع الوهميةا −

 .)2( زايد جرائم غسل األموالت −

وتشير الكثير من الدراسات إلى أن تحويالت العمال المهاجرين بغض النظر عن   −
منها  بليون دوالر في العالم، 80حوالي  2000الطريقة التي يهاجرون بها، بلغت سنة 

مليارات فقط لمجموع العمال المهاجرين من القارة اإلفريقية، وهذه  6و 4ما بين 
الت ينظر إليها على أنها مساعدة غير مباشرة للقارة اإلفريقية في حكم قروض التحوي

 .)3(مساعدات إنمائية للقارة األوربيةو

أما بالنسبة للجزائر قد رفعت في الميزانية المخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية   
ينار مليار د 18لتصل إلى  2008، حيث ارتفعت بخمسة أضعاف لعام 2007مقارنة بسنة 

 .)4(خصصتها وزارة الداخلية لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم

   في  ڤين بعد وفاة الحراقتصادي الذي تتكبده عائالت المهاجرين السريولعل التأثير اال   
كلفت  مثلما. بنهمامليون للحصول على جثة  35مما يحتم عليها دفع ما يقارب  بلد أجنبي،

مليون سنتيم بين مصاريف  35بنها ودفنه ما ال يقل عن تحويل اعائلة تقطن بعنابة ل
 النووي ختبار تحليل الحمضة اـصالح التونسية والجزائرية وكلفالتنقالت بين الم

)ADN(،  ماليين سنتيم، هي  04وكذا عملية نقل الجثة وقيمة التابوت الذي كلف وحده
  .)5(!! ، بحثا عن المالابنهمجر ول عائلة الضحية لما هامصاريف أصال لو كانت في متنا

                                                 
 .114مرجع سبق ذكره، ص : علي الحوات  )1(
 .82ص  مرجع سبق ذكره،: عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم  )2(
 .112، ص مرجع سبق ذكره: تعلي الحوا  )3(
 العدد ،2008سبتمبر 07مليار دينار لمكافحة الهجرة السرية، الشروق اليومي ليوم 18وزراة الداخلية خصصت : محامد دمرا )4(
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فقدان عمل وإسهام  في لى البلدان المصدرة لهاتأثير الهجرة غير الشرعية ع ساهم  −
شريحة كبيرة من السكان الشباب الذين هم في سن العمل واإلنتاج، فغالبية المهاجرين غير 

بلدانهم األصلية  قتصادية التي تتحملها، هذا باإلضافة إلى التكلفة االالشرعيين من الشباب
وتؤهل الشباب المهاجر  تعمل ن البلدان المصدرةقدمتهم إلى غيرها من البلدان، فكأثم 

قتصادية اعملهم وخبرتهم مؤسسات إلى سوق أخرى في أوربا تستفيد من  علميا ومهنيا
غلب األحيان بمقابل زهيد إذ أنهم خاصة في حاالت الهجرة غير الشرعية أوفي  أخرى،

ن ذلك أل عتراض على ، وبشروط قاسية، وال يستطيعون االا وبمقابل زهيديعملون سر
قل األجور كما عليهم أصحاب األعمال وتدفع لهم أ إقامتهم غير قانونية وغالبا ما يتستر

 .)1(سبانياإيطاليا وإهو الحال في العمالة المهاجرة  بطرق غير شرعية في 
 

أوربا فيكفي أن أوربا تعتبر هؤالء  ثار الهجرة غير الشرعية علىوبالنسبة آل   
جتماعي األوربي ستقرار واألمن االارجين عن القانون ومصدر تهديد لالالمهاجرين خ

قتصاد األوربي، ومهما كانت أوضاع المهاجرين النظر إلى عملهم وإسهامهم في اال دون
 غير الشرعيين فهم دائما في حالة خوف وتهديد، ويشكلون أيدي عاملة رخيصة في

جتماعي أو لخطورتها، الشباب األوربي لتدني مستواها االقطاعات وأعمال عادة يتجنبها 
والبناء عدم الرغبة في القيام بها وذلك مثل أعمال النظافة وأعمال المناجم والتعدين لأو 
حد الحراقة أحيث يؤكد  دية،قتصاتشييد ويعيشون في أسوأ الظروف االجتماعية واالوال

خر فقط ورو بصفة متقطعة يأكلون من حين آلأ 30ن بحقول العنب مقابل أنهم عادة يعملو
  .)2( سواءال وينامون في العراء بعد أن منع عنهم ولوج المساجد والكنائس على
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  :اآلثار السياسية - 3.1
عل اآلثار رغم تداخل اآلثار التي يمكن أن تفرزها هذه الظاهرة، وتداخل وتفا   
 أن هذه اآلثار تختلف قافية والصحية واألمنية، إالجتماعية والثاسية واالصادية والسيقتاال

وتأتي األخطار السياسية في  في تأثيرها ووطأتها من بلد إلى آخر، ومن وقت إلى آخر،
راء تدفق مئات فاألخطار التي تكمن و كن أن تفرزه هذه الظاهرة من آثار،مقدمة ما يم

ا والمصرح ـالغموض وخارج دائرة المألوف قانونبطريقة تتسم ب اآلالف من األفراد
تشكل عبئا ثقيال على كاهل دول العبور  -وخارج المنافذ المحددة لعبور األشخاص -هـب

     .)1(ودول الوصول
ستحقاقات مادية وبشرية وفنية لرصد ومتابعة بما يتطلبه تدفق هذه األعداد من اوذلك     

تدفق هذه األعداد التي تختلف في طبيعة وبما يشكله  بط هذه الحاالت،وكشف وض
قتصادي وما ها من خطر على األمن السياسي واالجتماعي واالشخصيتها وثقافتها ومقاصد

 ستقرارها، وتجعلها في حالةتعصف بأمن هذه الدول وا تشكله من حاالت فوضى حقيقية
وتوظيفها صطيادها ان تكون هذه الفئة وسيلة يسهل أنه يمكن ، كما أستنفار متواصلا

عن وجود  )الشروق اليومي(ألهداف أمنية وسياسية معادية وهذا ما أشارت إليه جريدة 
نخرطوا في اللفيف األجنبي الذي يتمثل في جيش يضم مجندين من اشبان جزائريين 

حتفاظ أو التنازل متعون بخيار االلتحاق به، ويتات وال توجد أي شروط لالمختلف الجنسي
  .)2(عن جنسيتهم األصلية

ة سيادة ترابها الوطني قد ـة إلى أن اإلجراءات التي تتخذها دول العبور لحمايـإضاف   
ن القوى التي ـد مـالعدي قبل دول المصدر ومن قبلمن  الـتثير الكثير من ردود األفع

اتها ـاسـة سيـها لخدمـوظيفـه لتـم وكوارثـالـات العـار أزمـستثمي اـن فـتتفن
ة التي ـتفاقيات الدوليحساباتها تحت شعارات حقوق اإلنسان، واال ا، ولتصفيةـومصالحه

ذه الظاهرة أو ضعف ـع هـم اونـالتعالتهاون في ن أرة، كما ـذه الظاهـتعاملت مع ه
دة اـجات واألدوات التي تسخر للتعامل معها قد يثير من جهة أخرى ردود فعل ـاإلمكاني

ق ـتدف ي سهلتـد العوامل التـحأف ـوالضعستقبال التي تعتبر هذا التهاون من دول اال

                                                 
 . 81 مرجع سبق ذكره، ص:  عثمان الحسن محمد نور  )1(
، 2368، العدد 2008أوت  02، ليوميال في دول أجنبية، الشروق احراقة ينخرطون في اللفيف األجنبي للقت: نائلة برحال )2(
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دم قدرة ـات التهريب وعـنتشار عصاباة إلى أن ـإضاف وعبور هذه الموجات البشرية،
ة من ـل أيضا موجـقد يشك ى ضبطها وردعها وشل فعاليتهاـة علـات المختصـالسلط

ة أو ـلمحليات اـي تستقبل هذه األعداد، والتي تعتبر عجز السلطـالنقد من قبل الدول الت
فزا لنمو هذه الظاهرة ة حاـات اإلجراميـة هذه الجماعـقصورها أو تهاونها في مواجه

  .)1(واستفحالها
دول  اإلشارة أن هذه األوضاع تساهم في إثارة المزيد من التوترات بين وتجدر   

يد ستقبال، وهذا بدوره يؤدي إلى أن يكون سببا إلثارة المزالمصدر ودول العبور ودول اال
من األزمات السياسية بين هذه البلدان التي لم تستطع حتى اآلن إيجاد األساليب الفعالة 
إلقامة جسور قوية من التعاون الهادف والبناء، وتعتبر قضية الهجرة البحرية مشكلة أمام 

ية على ستجابة الشاملة المبنجغرافية، واال م من أنه ليس لديها حدودالدول الغربية بالرغ
 .)2(فرص النجاح ن هي التي تقدمالتعاو

   

بين دول الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر األبيض السياسية  المبادرات واليوم كل      
مغاربية توحي بأن للهجرة غير الشرعية دورا فعاالً -المتوسط في إطار الشراكة األورو

عاون وتشاور متبادل فإذا حظيت بت السياسية بين دول الضفتين،  للتأثير في العالقات
ه سيمكن من تحسين إدارتها والتقليل من آثارها وانعكاساتها ـبينهما، فاألكيد أن

ة، والعكس إذ تصبح نقطة تنازع وتوتر خاصة إزاء المهاجرين غير الشرعيين ـالمأساوي
  .المتواجدين في الخارج
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  :ةــار األمنيــاآلث - 4.1

تمس جميع األطراف سواء الـدول المصـدرة    ر الشرعيةغيإن اآلثار األمنية للهجرة    
ظاهرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية  وتعد العبور والدول المستقبلة للهجرة، للهجرة ودول

 شائكة التعقيد من حيث المسببات واآلثار التي تنتج عنها حيث تكون آثارها بشكل تتـابعي 
المهاجرون بحياتهم وبكل مـا  حيث يخاطر بسببها  ،وتراكمي معقد على مختلف األطراف

لديهم حالمين بتحقيق مستوى معيشي أفضل والتخلص من شبح الفقر الذي يطاردهم فـي  
يهاجرون بقوارب شبه بالية عبر مياه البحر األبيض المتوسـط ويتوجهـون فـي     ،بالدهم

منهم من يصل إلى وجهته بعـد أن   )إيطاليا وفرنسا  ،سبانياإ( أوربا الغالب نحو شواطئ 
بتلعتهـا ميـاه   اتم إنقاذه من الغرق ومنهم من لم يحالفه الحـظ وأصـبح جثـة هامـدة     ي

هذا المشهد الدرامي الذي تجري أحداثه قبالة شواطئ جنوب القارة األوربية مـا  المتوسط،
  .)1( يزال يتكرر

  

و من البديهي أن الشخص الذي يتخذ قرار الهجـرة   ول المصدرة للهجرة،فبالنسبة للد   
من الطبيعي أن يكـون مـن   ف بالقوانين واألعراف في مجتمعه، مكون غير ملتزالسرية ي

حترف اإلجرام ومن ضمن المطلوبين أمنيا لدى الدول المصدرة للهجرة فيغادر بينهم من ا
وبذلك ينتشر اإلجرام دون رادع قانوني حيـث يصـبح    أن يطاله القانون،الشخص دون 

  .)2(رتكاب أي جريمةمجرد احا للجميع بمغادرة الدولة بالمجال مفتو
أن مشكالت المهاجرين غير  العلوم االجتماعيةأبحاث لدول المستقبلة للهجرة فتبين اأما   

والتمييـز   مشكالت البطالـة ف ه الدول،ـف بهاتـتتضاعو فـالشرعيين وتحدياتهم تتكاث
تشـكل  س، هـي أوضـاع   ان وفقدان الكرامة والفقر واليأوغياب حقوق اإلنس العنصري،

نحراف بكل أنواعه والمخـدرات بكـل   ة بكل أشكالها واالرضية حقيقية النتشار الجريمأ
و بالتالي فإنه مع ازدياد حجم وكثافة هذا النوع من المهاجرين يصبح المجتمـع  ، اأصنافه

لصعوبات والتحديات أمامهم كبيرة اكانت  اوكلم ،معرضا لغياب الوضع األمني واألخالقي
  .)3(نحراف في البلدان  المستقبلة لهؤالء المهاجرينريمة واالازداد احتمال حدوث الج

                                                 
)1(   http: // WWW.DW_world.de/dw/article/a1564.163335200.htm/. 
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خطـرا  كما تشير العديد من الدراسات على المستوى الدولي إلى أن تهريب البشر يعد    
ربة وسط المهاجرين غير فقد تم زرع عمالء وعناصر مخ على األمن الوطني والسياسي،

ـ  الشرعيين، ل ونزاعـات فـي الـدول    ـما أدى إلى ظهور خاليا إرهابية إلحداث قالق
تفجـرات وذخـائر   ة على دخـول أسـلحة وم  يعشروقد تساعد الهجرة غير ال ،المستقبلة

كما قد تؤدي الهجرة غير الشرعية إلى ظهور األفكار المتطرفة فقـد   لزعزعة أمن الدول،
دول معادية فرصة الـدخول إلـى   يستغل بعض أصحاب الفكر المتطرف أو من ينتمون ل

  . )1( الدولة لزعزعة أمنها واستقرارها
  

 11منذ هجمـات   ي التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعيةويالحظ تحول جذري ف    
قتصـادية  امن زاوية تدرس يات المتحدة األمريكية، حيث كانت م في الوال 2001سبتمبر 

ل حتاجها من وجهة نظر جنائية وبعد الهجمات جتماعية تأخذ في الحسبان اآلثار التي تنتاو
 .)2( هتمامالبعد األمني مساحة أوسع من اال

ظاهرة اإلرهاب  في المرتبة الثانية بعد الشرعية غير لـقد صنفـت ظاهـرة الهجرة    
مما دفـع بهـذه  فاقـم خاصـة تجـاه الدول الغنيـة،ـن التفهي لـم تتوقـف ع

األجانب لحدودها ام التشريعيـة والقوانين الخاصة بعبور األخيـرة إلـى تعزيـز األحك
  . )3(  الظاهرة المتنامية بغرض التصدي لهذه

، حيث تم التأكيد (*))5+5(ويبدو ذلك واضحا في مختلف لقاءات التعاون بين مجموعة  
ففي . في كل مرة على ضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع دول المتوسط

بفرنسا تم التأكيد على  2004ء دفاع الدول العشر المنعقد في شهر ديسمبر لقاء وزرا
ة وعلى رأسها ـة المخاطر المهددة لألمن في المنطقـضرورة التعاون لمواجه

اب، شبكات تهريب السالح والمخدرات وكذا الهجرة غير الشرعية، واتفق ـاإلره

                                                 
 .81ص  ،مرجع سبق ذكره: عثمان الحسن محمد نور )1(
 .125ص  مرجع سبق ذكره، :علي الحوات )2(
 .50تفاقم ظاهرة الهجرة السرية،مرجع سابق،ص : هدي بن شريفم )3(
- وسطي بمبادرة من الرئيس فرانسوامتـ وروأنشئت في إطار مشروع الشراكة األ) 5+5(الخمسة+  مجموعة الخمسة  *

عم تهدف إلى د. 1990أكتوبر  10وبعثت فعليا في االجتماع الوزاري المنعقد بروما في . بمراكش F.MITTERANDميتران

دول من جنوب  وتضم خمس. اسيةالحوار واللقاء بين وزراء الخارجية للدول األعضاء حول مختلف القضايا األمنية السي

البرتغال ومالطا، -ايطاليا-اسبانيا- فرنسا: ليبيا، وخمس دول من االتحاد األوربي- موريتانيا-تونس- المغرب–الجزائر : المتوسط

  .2005، الجزائر 2003، تونس 2002، طرابلس 2001لشبونة ، 1990الجزائر: عقدت عدة اجتماعاتو
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عقد اجتماعات وزارية  المجتمعون على تبني مخطط عمل مشترك لمواجهتها ويتضمن
دورية لصياغة ثم تقييم تنفيذ المخطط، وكذا إنشاء لجنة مشتركة إلدارة وتنفيذ المشروع 

  .)1(ولجنة خاصة تضم خبراء يتولون تحديد الحاجيات وخصائص المخطط 
على  2006ديسمبر  11بباريس في ) 5+5(كما أكد اجتماع وزراء الدفاع الوطني   

نفيذ عمليات البحث واإلنقاذ مع تبادل المعلومات و مراقبة ضمان األمن البحري وت
ة، ـز لألبحاث والدراسات اإلستراتيجيـة، كما أكدوا على إنشاء مركـالوضعية البحري

واقترحت إيطاليا إنشاء مركز افتراضي إقليمي للمراقبة البحرية الذي يسمح بتوفير شبكة 
لمتوسط كالهجرة غير الشرعية تبادل للمعلومات حول الحركة البحرية في حوض ا

  .)2(وأخرى متعلقة باألمن في هذا الفضاء المشترك
والذي تمحور بشكل خاص حول دراسة  2008جانفي  21وجاء لقاء الرباط في     

. السبل والوسائل الكفيلة بتعميق وتوسيع الحوار والتعاون في إطار هذه المجموعة
حوار بين البلدان المغاربية الخمسة والبلدان تعد منتدى لل 5+5وأضاف البيان أن مجموعة 

      ). إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال( الخمسة من الضفة الشمالية لغرب المتوسط 
وبحث هذا اللقاء قضايا األمن واالستقرار غربي ضفة البحر المتوسط، وملف الهجرة 

نظرته في التعاطي مع معضلة السرية، علما أن الجزائر ال تشارك االتحاد األوربي 
يا عموما، ـالهجرة السرية التي تحاول الجزائر إعطاءها بعدا تشترك فيه أوربا وإفريق

ة أوربية مغربية، ـعكس المغرب الذي يحاول إفراغه من محتواه وتحويله إلى قضي
ائر إلى شرطي مهمته محاصرة الحرص األوربي على تحويل الجز"وترفض ما تسميه 

وتقترح " هاجرين غير الشرعيين والحيلولة دون وصولهم إلى القارة األوربيةالمقوافل 
  .)3(الجزائر بدل ذلك تقديم المساعدة لللدول اإلفريقية اقتصاديا وإنمائيا 

تصال لقيادة الدرك الوطني إلـى  رت دراسة أمنية قامت بها خلية االأشا وفي الجزائر    
السفر والوثائق القة الظاهرة بتزوير جوازات خطورة الهجرة غير الشرعية على خلفية ع

                                                 
متوسطية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات  -الثقافي للشراكة األورو - البعد االجتماعي :لعرباوي نصير  )1(

 .71، ص2007الدولية، غير منشورة،جامعة الجزائر، 
، ديسمبر 533مجلة الجيش، مؤسسة المنشورات العسكرية، العدد  ،ل؟الفضاء المتوسطي أي مستقب: يت عميرات مليكةآ  )2(

 .35، ص 2007
أوربا تصر على اندماج مغاربي وشراكة اكبر في قضايا األمن والهجرة، مساهل يمثل الجزائر في مجموعة : عاطف قدادرة  )3(

 .2008، جانفي 5223بالرباط، الخبر اليومي، العدد  5+5
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وحرصـت   ،ق بين اإلرهاب والجريمة المنظمـة حتمال التنسيإضافة إلى ا ،والعملة النقدية
أن الهجرة غير الشرعية تشكل مصدر قلق النعكاساتها مما يتعـين  ب  الدراسة على التأكيد

لدان ضفتي المتوسط والدول مواجهتها بالتنسيق والتعاون في مجال تبادل المعلومات بين ب
األوربية األخرى لضمان الوقاية ومحاربة فعالة للظاهرة وتوضح المعطيات أنه إذا كانت 

فإن هناك عديدا من الجرائم األخـرى   ،بية هي من انشغاالت أجهزة األمناألعمال اإلرها
ـ لتهريب التي تلحق الضرر الفـادح با حتيال وامثل عمليات النصب واال  اد وأمـن ـقتص

  .)1( الجزائر
يفهم مـن  وتشير اإلحصائيات إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تـوق      

حيـث   ،*حيث أن عدد المرشحين للهجرة في تزايد مستمر ،طرف مصالح الدرك الوطني
 اشخص 714ي حين تم توقيف ف ،2007سنة  اشخص1071 بلغ عدد األشخاص الموقوفين

  :الجدول اآلتيكما يوضحه  ،2006سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أفريل  22ليوم  ،الشروق اليومي، تحولت إلى نشاط إجرامي يهدد أمن واقتصاد الجزائر الحرقة:نائلة برحال )1(

 .2282العدد  ،2008
 )  04: (  أنظر الملحق رقم *



68 
 

  
 – 2006: للسـنوات ) الحراقـة  ( غير الشـرعية إحصائيات الهجرة ) 06( الجدول رقم

2007:   

  الســنـة

  القضـــية 
  2007سنـة   2006سنـة   2005سنـة 

  114  73  21  القضايـا  المعاينـة

  1071  714  57  األشخاص الموقوفين 

  625  479  06  اإليـداع  بالحـبس

  446  235  51  اج  المؤقـتاإلفـر

  23  13  03  سنـة 18أقـل من 

  742  473  27  سنة  28إلى  18من 

  279  207  23  سنة  40إلى  29من 

  27  21  04  سنـة 41أكثر من 

  17  12  00  طــالــــب  

  843  575  47  بـدون مهنـــة

  69  36  03  نشاطـات  حـرة

  137  86  05  مسـتــخــدم

  05  05  02  مـوظــــف
  

وثيقـة   ،الجزائر الهجرة غير الشرعية في ،خلية االتصال، قيادة الدرك الوطني: صدرالم
  . غير منشور

  

قضـية سـنة    21أن القضايا المعاينة تزايدت من ) 06(يتضح من خالل الجدول رقم     
تم بموجبها توقيف . 2007قضية سنة  114مقابل  2006قضية خالل سنة  73إلى  2005
ئيات الجدول نجد أن غالبية المرشحين للهجرة السرية مـن  وحسب إحصا اشخص 1071

صر فقلد تـم خـالل   سنة بما فيهم الق 28و  18فئة الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 
تتراوح أعمارهم ما بـين   اشخص 742سنة و  18شابا  أقل من  23 توقيف 2007 سنة 
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أما فئة أكثـر   سنة ، 40و  29تتراوح أعمارهم بين شخص  279سنة وتوقيف  28و 18
ـ  17( ن مختلف شـرائح المجتمـع   م اشخص 27تم توقيف قد سنة ف 40من  843 اطالب 

  ).موظفين  05يمارسون نشاطات حرة و 69،عامالً 137 ،بطالين
  

تصال بقيـادة الـدرك   ب الدراسة التي قامت بها خلية االفحس ،أما بالنسبة لفئة الجنس    
هم ذكـور فـي    2007إلى غاية  1996بتداء من سنة ن االوطني أثبتت أن أغلب الموقوفي

من النساء حيث تـم  أكبر عدد  2006سجلت سنة  ،سنة 12فتاة خالل  14ن تم توقيف حي
  :وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي ،نساء 07توقيف 

إلـى   1996حسب الجنس مـن  غير الشرعيين إحصائيات المهاجرين ) 07( الجدول رقم
2007:  

  

  السنة

  الجنس
 المجموع 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

  2041  1067  707  57  12  09  33  21  42  38  15  16  24  ذكور

  14  04  07  00  00  01  00  01  00  01  00  00  00  إناث

وثيقـة   ،الهجرة غير الشرعية في الجزائر  ،خلية االتصال، قيادة الدرك الوطني :المصدر
  . غير منشورة

وجاءت هذه الدراسة للدرك الوطني على خلفية تنامي ظاهرة اإلرهـاب حيـث تفيـد        
التقارير أن الجماعات اإلرهابية تسعى إلى استغالل األوضاع الصعبة التي يعـاني منهـا   

  .)1( كثير من المهاجرين لتجنيدهم في صفوفهم لتنفيذ أعمالها اإلجرامية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                 
                                    2282، العدد الشروق اليومي، الحرقة تحولت إلى نشاط إجرامي يهدد أمن واقتصاد الجزائر:نائلة برحال )1(

 . 2008أفريل  20ليوم ،
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  : صحيةاآلثار ال - 5.1
  

    مصحية يحملها المهاجرون خـالل مراحـل هجـرته    اإن للهجرة غير الشرعية آثار 
ومـنهم  ، ـرتههجمنهم من أصيب بمرض خالل ف وخاصة عند تواجدهم بمراكز الحجز،

وااللتهاب السحائي واإليدز والسل االمال ريمثال  ،متوطنة امن يحمل أمراض.  
  

ن هؤالء المهاجري خالللية وواضحة في المجتمع من ومن هنا تظهر اآلثار الصحية ج    
ضمن الموقوفين شخص مصاب بمرض وإذا كان . وهناك نتائج كثيرة تؤكد هذه المسلمات
رجال األمن الـذين يتعـاملون مـع هـؤالء      وحتّىمعد أصبح الجميع مهددين بالعدوى 

السابق عن  حيث انتقد المسؤول ،ة في مراكز الحجزـخاص ،نـالمهاجرين غير الشرعيي
دد نزالء السـجون التـي أدت   ي عـالزيادة القياسية ف ،أجهزة السجون والمراقبة بإسبانيا

ألـف   16زهـاء   حتجازا "من المثير  لالشمئزاز" إن  د، كما قالـالشدي ظاكتظاالى ـإل
ـ    ة يتنـاولون فيهـا   ـسجين في ظروف يتعين عليهم معها تقاسم مرحـاض فـي زنزان

عدد حاالت الوفاة نتيجة إيـذاء الـنفس والظـروف الصـحية     أيضا واستمر  ،مـطعامه
  .)1(المتدهورة 

في السنوات األخيرة وتزايد عدد المهاجرين غير  وفي ظل تفاقم ظاهرة الهجرة السرية    
الشرعيين ال يخلو األمر من اصطحابهم ألمراض معدية والتي قد تطول مدة القضاء عليها 

ولعل ذلك هو الذي دفع الكثير من بلـدان شـمال    ،بلفترات غير معروفة الزمن والعواق
ن العاديين احتياطيا ـاح والمسافريـللسيإفريقيا إلى فرض الشهادات الصحية حتى بالنسبة 

إن المهاجرين السريين ال تتوفر لهم ـف كـولذلمايـة من انتشار األمراض المعديـة، وح
  .أية ضمانات أو شهادات صحية خاصة بهم

ال يحمل حتى وثائق وجوازات سفر إضـافة إلـى أن المهـاجرين غيـر     بل إن جلهم    
نفقات العالج وغالبيتهم ال يدخلون تحت  لديهم اإلمكانات الالزمة لدفع الشرعيين ال تتوفر

فاإلجراءات الصحية المطلوبة هي ضمان للمهاجر نفسه وحماية  . )2(مظلة التأمين الصحي
 في وضع هجـرة شـرعية أم  وا كانأوسواء  ،اجرينلسكان البلدان التي تستقبل هؤالء المه

                                                 
 .137ص  مرجع سبق ذكره،: علي الحوات )1(
 .83ص  مرجع سبق ذكره،: عثمان الحسن محمد نور )2(
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الحـرص على الصحـة العامـة للمواطنيـن أمـر ضـروري ومـن    فإن.غير شرعية
واجبات أية دولـة في العالم سـواء فـي شمـال إفريقـيا أو في منطقة البحر األبـيض  

  . المتوسط أو في أي نقطة من أصقاع العالم
الناحيـة النفسـية والثقافيـة    من  المهاجر غير الشرعي ة الهوية التي تجعلإنها أسئل    

ـ بمنها فال هو يعيش  اهويات متعددة ال يملك أيشخصا ب ده مكرمـا ليـدرك حـالوة    ـبل
فالهوية الفرديـة   ،وال هو قادر على العيش في وسط ال يقاسمه هواجسه وآالمه، نـالوط

ة للمهاجر بالنسب ؤال الهويةتتنافي وتنصهر داخل هوية الجماعة في مجتمعاتنا العربية وس
ختلفـة  وكلها أشياء يفتقدها في بلدان المهجـر الم  السري يبدأ من األسرة، القبلية والوطن،

  .)1( أقلية ليس لها أمة جرون بمثابةاوبذلك يصبح المه عنه لغويا وثقافيا ودينيا،
  

ـ   وهكـذا تؤدي الهجـرة غير الشرعية     ع اـإلى إحداث انقالب صامت فـي األوض
وتأثيرا واسعا على البنية االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمعـات وطنـا    ،االقتصادية

للوطن من قوى التغيير األساسية ومهاجمـة   تفريغافيمكن اعتبار القوى النشطة  ،ومهجرا
واإلقدام على الهجـرة   ،حيث أن الشباب هم الفئة األكثر عبورا للبحر ،ة االجتماعيةـالبني

النشيطة الفعالة التي  أنهم القوةأي  ،لكن الشباب هم الفاعلون في المجتمع ، يةغير الشرع
الهجرة غير الشرعية نكتشف بأنها مأساة  و من خالل آثار ،تساهم في الحراك االجتماعي

ـ   ـه إلـإنسانية تقتلع اإلنسان من أصوله وجذوره وتحول ي مأسـاة  ـى إنسـان يعـيش ف
ـ    اصراع عية أصبحتجرته غير الشروأن ه ،وضياع وخوف ة ـمن أجـل الحيـاة ولقم

ا في ـًاة والموت غرقـومن هنا فإن هذا المهاجر غير الشرعي تستوي عنده الحي ،العيش
  .)2( البحر المتوسط

ازدياد الهجرة  تتوقع آخر تقرير لهاالمنظمة الدولية للهجرة في  وتجدر اإلشارة إلى أن    
 ، وأوصت حكومات البلدان المعنية بالظاهرةاليةالمالية الحغير الشرعية جراء األزمة 

 .)3(االتفاق على سياسة فعلية إلدارة هذا التدفق المتزايد للمهاجرينب

     
       

                                                 
)1(  www.dirasat.com/4/2007/pages/doc/b4/ doc. 
 )2(  www.dirasat.com/4/2007/pages/doc/b4/ doc  
)3(   http : //www.migration.org/item-69902.html. 
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ΠΠΠΠ.2- في أوربا وضعية المهاجرين غير الشرعيين:  
  

فيخـاطرون بحيـاتهم    ،الموعودة هي الجنة الخضراء أوربا نيظن الكثير من الشباب أ   
ألمـان  او التي توفر لهـم العمـل  ) باوأور(عبر قوارب الموت أمال في بلوغ هذه الجنة 

  .معان حمله منالمسكن والحياة بكل ما تو
  

غير ذلك خاصة بعد التحول الذي عرفته السياسات األوربية للهجـرة  لكن الواقع يثبت    
ي للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير حيث احتل البعد األمن. م2001سبتمبر  11بعد هجمات 

فأوربا اليوم تنظر للمهاجرين علـى أنهـم خطـر     ، مساحة أوسع من االهتمام الشرعية
ة باألمواج البشـرية القادمـة مـن    و هي متخوفة من أن تجد نفسها مغرق ،تهديدومصدر 
أوربا المغرقـة   ":الذي عنونه ب  (A. Sauvy) صوفي،لفريد كتاب أو ،المتوسطجنوب 

L'Europe Submergée) ")1( دليل على التخوف من الهجرة.  
  

غل رغبة ستتشجعت شبكات تهريب األشخاص التي إن السياسة األوربية تجاه الهجرة     
حيث أكـد األمـين    ،تجارة مربحة والحصول على مداخيل هامة هؤالء في الهجرة إلقامة

مهاجرين غيـر  الن أ عنان في إحدى مقاالته علىالعام السابق لمنظمة األمم المتحدة كوفي 
ستغالل أصحاب زوارق العبـور  وثائق رسمية هم األكثرية عرضة إل من دون الشرعيين

  .)2(أو مهربي األشخاص عبر الحدود
أصحاب المؤسسات الصـغيرة وأربـاب العمـل الصـغار     السياسة كما شجعت هذه     

خاصـة فـي مجـاالت الفالحـة والقطـف       ن عن منافسة المؤسسات الكبرى،ـالعاجزي
والخدمات، على استغالل هذه الفئة ،التي تعد يد عاملة مرنة التتطلب أجوراً مرتفعـة وال  

ألدوات القانونية التـي  مستغلين في ذلك هشاشة وضعيتهم وافتقارهم ل. ضمنات اجتماعية
  .)3(تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم 

 

                                                 
)1(
  A .Sauvy : L’Europe Submergée, Parie, édition Dunod, 1987.    

إعداد نخبة من  الوسيط في الدراسات الجامعية، المهاجرون يعملون على ترقية البشرية ، ترجمة قزادري حياة،: كوفي عنان )2(

 .132، ص 2006، 13الجزائر الجزء  دار هومة للنشر والتوزيع، األساتذة تحت إشراف الدكتور بن خرف اهللا الطاهر،
    : مهاجرين غير الشرعيين في هذه القطاعات أنظرتفاصيل أخرى عن استغالل ال )3(

N Bell :l´Europe organise la clandestinité ,Le monde diplomatique ,avril 2003.  
V.A.LLuch:en espagne,un apartheid sous plastique,le monde diplomatique,mars 2000. 
D.Carpentier,A Marseille, dans les cuisines du vieux port, le monde diplomatique,nov 2000.   
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، عن الهجـرة السـرية   في اليونسكو عضو D.Dieneوفي هذا الصياغ تقول السيدة     
كيف نسمي هذه الهجرة التـي تـوفر عمـاال    " وخلفية االستغالل االقتصادي التي تحركها

ـ   ـيملؤون قطاعات تشغيل سري ـ  ـة، هل يمكنهـا تبريـر االستغ دول ـالل المسـتمر لل
  .)1(" ..وشعوبها

ن بعد وصولهم، ـح األمـم اكتشافهم من قبل مصالـون الذين يتـأما المهاجرون السري 
فيتوجهون نحو مراكز الحجز التي يقيمون فيها لمدة معينة في انتظار طردهم أو إعـادتهم  

مل لدى منظمـة  رئيسة مجموعة العالسيدة ليلى زروقي  وفي هذا المسار تؤكد.إلى ذويهم
المهاجرون بصفة غير شرعية ليسوا بمجرمين وال مشتبهين، وحبسهم  « :األمم المتحدة أن

البد أن يكون استثناء وليس قاعدة وحاليا كلهم من الشمال إلى الجنوب يعودون إلى هـذا  
  . )2( » االجراء التعسفي

ـ   ـكما يؤكد األستاذ علي بن ساعد        Provenceانس أستاذ محاضر في جامعـة بروف
ماهو إجرامي ال يتعلق باإلنسان المهـاجر، ولكـن   أنه من ناحية الحق الدولي  «: بفرنسا 

  .)3(»عندما تعمل السلطة العمومية على منعه من الهجرة 
ولإلشارة فإن المهاجرين السريين ال يتمتعون بأي حماية قانونية لذا يجـدون أنفسـهم       

العمل الذين يستغلونهم أبشــع اسـتغالل كـأنهم     تحت رحمة شبكات التهريب وأصحاب
عبيد، وال يمكنهم اإلحتجاج خوفا من أن ينكشف أمرهم من قبل السـلطات التـي تقـوم    

تتحدث عن الصعوبة التي تعتريها في الـدفاع   .Mecoy C  باعتقالهم وطردهم، المحامية
وثائــق،   مشكلـة المهاجـر السري هي كونه ال يملـك " عن المهاجريـن السرييـن 

المهاجر السـري ذاتـه ملغـاة ووجـوده     " والوثائق هي التي تعتمد عليها في الدفاع عنه 
  .)4(القانوني منعدم

ففي إيطاليا كل سنة يتعرض أعداد من المهاجرين السريين المجازفين بحياتهم من أجل     
يطالية الوصول إلى شواطئها إلى خطر الموت ففي إحصائيات لمصالح هجرة السواحل اإل

إلى مركز الحجز المؤقـت   ألف مهاجر، تم تحويل أغلبهم 50أكثر من .م2007خالل سنة 

                                                 
)1(
  T. Parisot : Sur la piste de l’esclavage moderne, Manière de voir, Mars – Avril 2002, p24.  

)2(
  H. Barti   : 921 harraga ont péri en mer, Quotidien d’Oran, samedi 15 mars 2008, N 4028, p05.   

)3(
   Mohamed Aziri  : Les Maghrébins font la police pour l’Europe, El watan, jeudi 13 mars 2008, 
N 5274, p02.   

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العلوم  متوسطي منذ منتصف السبعينات،_ الهجرة والتعاون األورو :غالية بن زيوش )4(

  . 160، ص2005ائر، ير منشورة، جامعة الجزالسياسية والعالقات الدولية، غ
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جثة من  200دوزا، فيما أحصت المصالح الصحية اإليطالية انتشال أكثر من لجزيرة المبي
دوزا، ففيمـا قـدرت   مبيعرض السواحل اإليطالية، خاصة بالقرب من جزيرة سردينيا وال

  . )1( من بينهم جزائريون 1200: ـبرسمياًفقودين المبلغ عنهم نفس المصالح عدد الم
القادمـة من  مركزا الحتواء الهجرة غير الشرعية 16 ةيطالياإل السلطات أنشأتكما     

هزة ن شـاليهات جـا  ط ، ومن أهمها مركز المبيدوزا، وهو عبارة عبلدان جنوب المتوس
س بهـا المهـاجرون   را معدنيا يتكديسر 40تحتوي كل واحدة على  )غرف طويلة( للبناء

األفارقة، الجزائريون والمصريون، والتونسيون في ظروف صحية كارثية وغيـاب تـام   
 .)2(داخل المركز ةللنظافة واألمن والتدفئ

كما أصدرت مجموعة من التشريعات لمكافحة الجريمة تعتبر في نظـر معارضـيها       
ن الجديدة التي أقرها مجلس الشـيوخ فـإن   وبموجب هذه القواني ،متحيزة ضد المهاجرين

عن تلك التي  بنسبة الثلثالمهاجرين غير الشرعيين سيواجهون اآلن أحكاما بالسجن تزيد 
وسيكون بإمكان المحاكم سجن المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل  ،ها اإليطاليونيواجه

للمهاجرين غيـر   ركما سيمكن مصادرة األمالك التي تؤجإلى أربعة أعوام بدل ترحيلهم 
 60نتظار ترحيلهم مـن  وقد تم زيادة فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين با الشرعيين
 . األوروبي بالعمل بها مؤخرا  تحادأخذ االبما يتفق واللوائح التي   ،عام ونصف يوما إلى

ديـدة  وترى الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة اليسارية في إيطاليا أن هذه القـوانين الج    
كمـا   .العنصـري كما أنها تشجع على التمييز  ، تستهدف المهاجرين بطريقة غير عادلة

 إن فـرض عقوبـات   مجلس الشيوخ عضو) Anna Finochia   (فينوشيا –أنا أكدت  
كما هو منصوص عليـه فـي الدسـتور     "مبدأ المساواة "على المهاجرين يقوض  أقصى

  .)3(اإليطالي
 1999اسة قامت بها جمعية مساعدة العمال المهاجرين سـنة  در إسبانيا حسب فيأما     

شخص  1150مسكنا يأوي  260حول ظروف إقامة المهاجرين السريين بينت أنه من بين 
منهـا فهـي   % 42منها فقط  تتوفر على الشروط األساسية للعيش، في حين أن % 33فإن

                                                 
، 2007سبتمبر  18مفقود بالسواحل اإليطالية، الشروق اليومي،  1200قتيل و  2000اكثر من  تسجيل: نور الدين بوكراع )1(

 . 4، ص2101العدد
سجن كبير أبواب من حديد وإهانات للشباب الجزائري الهارب، الشـروق اليومــي، العــدد     : نور الدين بوكراع )2(

 .2008سبتمبر 20 ، ليوم 2103
)3(  Http : //////// news. Bbc .co .UK ////hi////Arabic ////world−−−− news////newsid ____7522000////75522695,,,,stm. 
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منهـا مخربـة    %15عبارة عن مخازن فالحية صغيرة شبه مهدمة غير صالحة للسكن، 
منها تقع في مناطق معزولة علـى هـامش المــدن    % 60تماماً تفتقر للماء الشروب و 

  .)1( الكبرى
          رامون موراي أغيريالسيد  وفي حوار لألمين العام لمندوبية حكومة الباليار اإلسبانية   

Ramond mourai Aghiri)    ( ع ـمعامل تتالسلطات اإلسبانية جريدة الخبر أكد  بأن
ولى تخص طـرد مـن   األان، حالت يين إذا تم القبض عليهم وفقن غير الشرعـالمهاجري

وصلوا إلى األراضي اإلسبانية وبقوا فيها مدة دون وثائق ولم يكشف أمرهم، أما الحالـة  
ى ـعليتم القبض عليهم حين وصولهم الذين المهاجرين غير الشرعيين  الثانية فيتم إرجاع

عد التحقق من هويتهم ونقطة انطالقهم، ثم يحولون على مراكز حجز فـي  ب .متن الزوارق
قـرارات ترحيـل،   فاالنسيا وبرشلونة ويصبح الملف حينها في أيدي القضاء الذي يصدر 

يوما، تكون مناسبة لمتابعة المهـاجر غيـر    40وعادة تكون مدة الحجز في تلك المراكز 
ال بعد موافقة قنصل الجزائر الذي يؤكـد إن  الشرعي قضائيا، ولكن اإلرجاع ال يتم عادة إ

   .)2( كان الشخص جزائريا أم ال
إنه من المؤسف جدا أن نجـد جـامعيين جزائـريين مـن بـين       «:  صرح قائالً كما   

ة، فعال هؤالء خسارة للجزائر، لكن بالمقابل الجزائر لديها ما يكفي من األمـوال  ـڤالحرا
      .)3( » ....عكس إفريقيا السوداء

كـانوا يقيمـون    أجنبيا 19841تشير إحصائيات صدرت أخيرا بأن حين في فرنسا  في   
شخصـا فـي ديسـمبر     1916وكشفت وزارة الداخلية أنه تم إبعاد  ،بطريقة غير شرعية

ألف شـخص   23شكل أعلى حصيلة شهرية حتى اآلن وتتناسب مع وتيرة إبعاد . م2005
 .)4(سنويا 

 
 

  

                                                 
  .159مرجع سبق ذكره، ص :غالية بن زيوش  )1(

 ليوم  ،5304إذا وصل الحراقة أحياء ونجوا من الدرك يعيشون في خوف، الخبر اليومي العدد : عاطف قدادرة  )2( 

 .2ص ، 2008أفريل،24
  . 3،صنفس المرجع  )3(
  .30ص مرجع سبق ذكره،:عبد الرزاق ضيفي   )4(
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اد قانوني وتنظيمي ضـخم، حيـث سـنت قـوانين متشـددة      كما تسلحت فرنسا بعت    
كالتأشيرات البيولوجية الرقمية ومراقبة الزيجات المختلطة، وإجراءات لم الشمل وتشـديد  
قبول طلبات اللجوء أو استضافة المدعوين، كما شددت مراقبة الحدود الداخلية والخارجية 

عتـراض المهـاجرين غيـر    بزيادة التنسيق األمني، وتخصيص وحدات بحرية وجوية ال
 .)1( الشرعيين وتفتيش السفن المشتبه بها، وعقد اتفاقيات التعاون مع البلدان المتوسطية

 بـوردو  أستاذ بجامعة –pierre bidard بيير بيدارالبروفيسور  وفي هذا اإلطار يرى    
ـ  25السلطات الفرنسية حددت هدفا لها بطرد  الفرنسية أن ر ألف مهاجر غير شرعي، غي

هناك نوعا من الخلط في التعامـل مـع    « :ويؤكد على أن. أنها لم تحدد كيفية القيام بذلك
قضية المهاجرين غير الشرعيين، فهؤالء األشخاص ليسوا مجرمين، بل يبحثون فقط عن 

 .)2( »غد أفضل، عن حياة كريمة

فالمعروف عن  إن اكتشافي لتنامي هذه الظاهرة في الجزائر أدهشني، «: صرح قائالً      
الجزائر، أنٌها من الدول التي تملك موارد هامة، فيجري الحديث عن مايفوق مئـة مليـار   
دوالر في خزينة الدولة، فضال عن القدرات االقتصادية والسياحية، ورغم هذا هناك شباب 

  . )3(»يغامرون بأنفسهم لاللتحاق بالضفة األخرى بحثا عن فرص العمل
مفوضة لـدى االتحـاد    Benita Ferrero-Waldnerريرو والدنر بنيتو ف أما السيدة   

��ردة ���   « :����  Le Quotidien d’Oran  األوروبي وفي حوار مع جريدة��إن ا

بمسـتواهم  طنين الذين يعتبرون أقل وطنية، غير راضـين  طريق الشرطة والعدالة للموا
ؤهم، وذلك بتسـخير  من الصعب جداً إرضا #ڤ� المعيشي مدفوعين نحو الهجرة بصفة حرا

، إضافة إلى الظواهر االجتماعيـة  إمكانيات كبيرة ألشخاص يعيشون المأساة مع عائالتهم
التي وسعت الهوة  بين الحاكم والمحكوم، وأصبح المواطنين يعتبرون أنفسهم أعداء فـي  

  .)4(»وطنهم

  

                                                 
)1(   www. aljazeera.net.channel/article/archive?id=12525 

 .2008مارس 20، ليوم  5282الخبر اليومي،العدد   أسمى عبارات فقدان األمل،...الحراقة: غدير فاروق )2(
                                                                                                                             .5282العدد  ،2008مارس  30مليار، الخبر اليومي،  100ب من بلد في خزينته غريب أن يهرب شبا: فاروق غدير   )3(

)4(  Hichem Ben Yaiche : Nous sommes très conscients des défis et des enjeux en Algérie,   
Quotidien d’Oran, dimanche 02 mars 2008, N 4028, p04.   



77 
 

 اإلنسانحقوق  ورغم النداءات المتكررة من الرأي العام العالمي بقيادة منظمات حماية    
 .ه المهاجرون السريونوي الذي يعيشخطورة الوضع المأس ودعم المهاجرين المحذرة من

 ةـاالتحاديالمؤسسات  ام أعينـجرة والمهاجرين مستمرة أمة للهـفإن الممارسات المعادي
األوربية من لجنة حقوق اإلنسان إلى محكمة العدل األوربية ولعل الدليل القاطع على مدى 

  .هي قضية حرق الجثث جرين غير الشرعيينالعداء والعنصرية اتجاه المهاروح 
  :األوروبيةالدول  بعض في الحراقة جثثحرق  -1.2

ا وإسبانيا سخطا لدى المنظمات اإلنسانية ـي إيطاليـالجثث ف حرق لقد أثارت قضية   
ة بضرورة ـت السلطات اإلسبانية واإليطاليـالمدافعة عن حقوق المغتربين والتي طالب
 اكبير ادـتشهد تواف فمدن الجنوب اإلسباني. دفن جثث الحراقة وفقا للشريعة اإلسالمية

ة تقوم ـة المسيحيـات المحلية والجمعيات الخيريـالسلط تـلمهاجرين السريين وكانل
 .م وضع رقم على كل قبرـيتور خاصة ـة في مقابـة الهويـبدفن الجثث المجهول

ن ـالكائ)  (Garethe جاريتة ـعضو جمعي دـمقدم بن أحمد ـرح السيـوقد ص     
تفاقمت حدتها في المدة األخيرة  قدا اإلسبانية أن مأساة الحراقة ـة فالنسيـا بمدينـمقره

نتشال العديد رييين على السواحل اإلسبانية ، وار للمهاجرين السـعلى ضوء التدفق الكبي
ات ـجيز للسلطة يـال الهجرة غير الشرعيني في مجأن التشريع اإلسبا امن الجثث وبم

ر، ويوفر ـث الحراقة الذين يلقون حتفهم غرقا في مياه البحـرق جثـر حـالمحلية تدابي
ل مهاجر سري يتم ـلك يوماً 40مهلة  دم بن أحمدـمق دـون اإلسباني حسب السيـالقان

  . )1(الحرقد تحديد هويته، وإال فإن مصير الجثة هو ـنتشال جثته قصا

تنشط  لتيا (Elisa Forneil) إليزا فورنالأما بالنسبة إليطاليا فقد اعتبرت المحامية    
  ةـڤالحراة حرق جثث ـالدفاع عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين أن مسأل إطارفي 

د هويتها ـة تحديـالف جنسياتها مما يصعب مهمـرة الجثث واختـبإيطاليا يعود إلى كث
كما أكدت أن عدم التعامل الجدي لحكومات الدول المعنية .ي ـصلد األـواعادتها إلى البل

مع القضية يجعل من المهمة شبه مستحيلة واللجوء إلى حرق الجثث المجهولة الهوية أمر 
  .)2(طبيعي

                                                 
  .5ص  ،2095، العدد 2007سبتمبر  11، تحرق في إسبانيا، الشروق اليومي الجزائريين ـةڤالحرا جثث: العربي ، ب  )1(
 .2008مارس 20، ليوم 5282اليومي، العدد  رأسمى عبارات فقدان األمل، الخب...ـةڤالحرا: غدير فاروق )2(
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، أن المأساة عيات الجزائريينجمة األوروبية لـرئيس الفدراليبلمداح كما صرح السيد    
ة ـة هويـمعرفه إذا تمكنا من ـفي حال وفاتهم ألن أتبد " ةـڤالحرا "الحقيقية في ملف 

ي ــما فأأورو لترحيله   5000تصال بعائلته ويتم جمع المال وهو الميت فهنا يمكننا اال
ه ـفي وقت عجزت في. الجثث غرفة حفظي حالة عدم التعرف عليه فإنه يبقى مدة سنة ف

 ةالباهظف ـي الجزائر بسبب التكاليل هذه الجثث لدفنها فـة الجزائرية عن ترحيـالجالي
   .)1(الترحيل وكذا اإلجراءات اإلدارية المعقدة التي ترافقها ة ـلعملي

ادة جثث ـد استعـراءات قصـدة إجـعالجزائرية تخذت السلطات وفي هذا المسار ا   
  :ومنهالمتواجدين في البلدان األوروبية ا المهاجرين غير الشرعيين

في  ، وذلكالجزائريين ـةڤالحرالة ألماكن ومعسكرات تواجد رسال فرق طبية متنقإ  -
رسال وفد إالحقا ي سيجر كما، اإليطاليتين مبيد وزاكل من معسكرات سردينيا وال

  .ـةڤحراللوضاع الصحية ن األطباء الجزائريين لمعاينة األم
وهي المطالب التي تقدمت  )الحمض النووي(عتماد على تحليل البصمة الوراثية اال -

الت ـي لعائووـر للحمض النـر قصد توفير مخبـة بالمهجـها الجمعيات المقيمب
 .جل الكشف عن هوية الجثثالمفقودين من أ ـةڤالحرا

ة ـمن البلدان األوروبي ـةڤالحراة لترحيل جثث ـة الضروريـتوفير المبالغ المالي -
 . )2(بالجزائر ودفنها 

اب ـو غيـة هـر الشرعيـرة غيـهجاهرة الـيميز ظ اـارة إلى أن مـوتجدر اإلش   
ن ـوا مـن تمكنـن الذيـييعرر الشـن غيـدد المهاجريـة عن عــاءات دقيقـإحص

رض ـي عـوا فـوفـن تـرين الذيـط، وعدد المهاجـر األبيض المتوسـور البحـعب
 .، وعدد المفقودين البحر

  
  
  
 

                                                 
  .5، ص 2095، العدد 2007سبتمبر  11، تحرق في إسبانيا، الشروق اليومي الجزائريين ـةڤالحراجثث : العربي ، ب  )1(
                                                                                                                             .07، ص 2483، العدد 2008،قبل حرقها، الشروق اليومي ـةڤالحراجثث  انيا لنقلولد عباس بإيطاليا وإسب: محمد مسلم   )2(
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 ΠΠΠΠ :مكافحة الهجرة غير الشرعيةسبل   -3.

وتفاقم انعكاساتها وآثارها على  غير الشرعية في الجزائر، زدياد حجم ظاهرة الهجرةإن ال
اما ـهتمة تولي اـالمصالح الرسمية الجزائريجعل  البنية االجتماعية للمجتمع الجزائري 

الجمهورية السيد عبد العزيز تجلى هذا في الخطاب الذي ألقاه رئيس  كبيرا بهذه الظاهرة،
والمشاكل التي يعاني منها ) ةـڤاالحر(حيث تحدث عن ظاهرة  ،2007بوتفليقة في أكتوبر
وهذا  ،ع بمشاكل الشبابـل السريـة بالتكفـوأعطى تعليمات للحكوم الشباب الجزائري،

ا على ـه تطرح نفسهـاب ومستقبلـإن مشكلة مصير الشب ":مقتطف لما جاء في الخطاب

اج ـر وإنتـال الفكـعمتقتضي إ نها مشكلةلعمومية أكثر من أي وقت مضى إالسلطات ا
فكيف لنا  التحليل بل وأكثر من ذلك القيام بمساع تشاورية دؤوبة جادة على أوسع نطاق،

ت ـــة كانــومن ثم....ات بالدهـفي قدراته الذاتية وفي مؤسسان نعيد لشبابنا الثقة 
نسجام بين ى تحقيق االة قوامها الحرص علــــمتوازناسة ــق سيــضرورة تطبي

  .(1) "الشباب حقوق المواطنين ال سيما

) ة،المدنيةـالدبلوماسية،التشريعي األمنية،(وتسعى الدولة الجزائرية بمختلف المؤسسات    
نعكاساتها والحد من آثارها وا ة غير الشرعية،إلى إيجاد آليات قصد معالجة ظاهرة الهجر

:هذه اآلليات فيوتتمثل   
:اإلستراتيجية األمنية -1.3  

عطت أاتها ـها وتداعيـاهرة ودوافعـنطالقا من تفهم المؤسسات األمنية ألسباب الظا    
ذه ـحيث حرصت على تقديم الحلول الجذرية له ،هتماما كبيرا لمكافحتها نظرا لخطورتهاا

ومديرية  ت الدرك الوطني،واـة وقـالظاهرة وتضطلع بهذه المهمة كل من القوات البحري
.األمن الوطني  

 
 
 
 

 
                                                 

صوص السياسة الحالية للتكفل خب في افتتاح ندوة الوالة ،: يقة كلمة ألقاها السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفل  ((((1))))

  .29ص  ،2008جانفي ،534، مجلة الجيش، العدد 23/11/2007بالشباب، يوم 
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ة الهجرة غير فبالنسبة للقوات البحرية والتي تعد بمثابة الخط الدفاعي األول لمكافحة ظاهر

ن ـالمهاجريتقديم الدعم اإلنساني الضروري بدءا باإلنقاذ وإحضار  -الشرعية فمن مهامها
ح ـم طبيا ويفسـإلى البر ومن ثم التكفل بهغير الشرعيين الجزائريين وغير الجزائريين 

  (1).بعدها المجال لإلجراءات القضائية بعد تحرير المحاضر
   :بــولمحاربة هذه الظاهرة بفعالية فقد قامت 

.كلم من السواحل1200حشد وسائل بشرية ومادية معتبرة على طول  -  
مع األجهزة األمنية األخرى  القيام بإجراءات وقائية على مستوى الساحل والبر بالتنسيق -  
).البلدي س، الحرالوطني ن، األمالدرك الوطني(  

تـتجوب السواحل الموجودة في الحيز الذي يقع تح  BIC مجموعات التدخل  يرسخت  -   
ات دائمة ـوسائل بحرية صغيرة ومتوسطة األبعاد،حيث تقوم بنشاط باستعمالمسؤوليتها 

.في منطقتها البحرية   
ى غاية ـمن طرف أعوان حراس الشواطئ وتمتد إل )سا24(يات على مدارالقيام بدور -

وات البحرية ـللقرى ـوحينما تتعدى هذه المسافة نلجأ إلى الوسائل الكب ميل بحري، 40
ي ـوف ا في البحر،ـمن من خاللها تواجدا دائممثلة في وحدات أكبر حجما والتي تضالمت

.جوية األحيان يتم طلب الدعم من القوات ال بعض  
ة بوسائل أكثر ـستعجالي لمكافحة الظاهرة من خالل دعم القوات البحريالقيام بمخطط ا -

إلى جانب  ة المهام ،حوامات وزوارق لإلنقاذ،تطورا و فعالية على غرار فرقاطات متعدد
.تأهيل الوسائل التي بحوزتها  

ات البحث واإلنقاذ في ـيكتساب الفعالية في تنفيذ عمللقيام بتمرينات البحث واإلنقاذ واا -
 .(2)) ةـڤالحرا(دف إنقاذ األرواح البشرية البحر به

 

  
                                                 

(1)
 ،534العدد  لجزائر،ا الوجه القاسي للهجرة غير الشرعية ،مجلة الجيش، مؤسسة المنشورات العسكرية ،: بوعالم  .ب  

  .28ص  ،2008جانفي 
  

  .13ص  ،2007، ماي 526إنقاذ األرواح البشرية في البحر، مجلة الجيش، العدد : ياط خ. ن  (2)



81 
 

ة بمالحقة القوارب في ـكما قامت قيادة القوات البحرية بتجنيد وحدات قتالية متخصص -

إضافة  عرض البحر بعد دعم وحدات حرس السواحل بقوارب جاهزة ومناظير متطورة،
  .(1) قبةإلى رصد رادارات في مراكز المرا

.تجنيد مروحيات تقوم بضبط القوارب -   
 البحرنتشال قوارب الحراقة التائهة في عرض األرواح وا وبهدف تكثيف الجهود  إلنقاذ -

والموارد تفاقية تعاون مع وزارة الصيد البحري ارة الدفاع الوطني بالتوقيع على اوز متاق
ن ـد في تماريـة سفن الصيـحيث تم دراسة مسألة مشارك ، 2007جانفي20الصيدية في

ل ـئ السواحـعبر موان ة،ـادة القوات البحريـالبحث واإلنقاذ والتي تتم تحت إشراف قي
ة نحو ـاهرة الهجرة غير الشرعيـغرب البالد التي تكثر بها ظفي الجزائرية وباألخص 

 .(2)الضفة األخرى

.زائرالقيام بأيام تحسيسية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الج -  
  :كما تعمل قوات الدرك الوطني في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على

ار مع التركيز على العمل ـاإلبحاط اإلنطالق وـتشديد الرقابة واإلجراءات األمنية بنق -
.ستعالماتياال  
.ةـڤلدرك الوطني لمواجهة ظاهرة الحراإنشاء فرقة بحرية ل -  
.نقاط مراقبة بالمنافذ المؤدية إلى الشواطئتفعيل سرايا أمن الطرقات بنصب  -  
  .(3) تعزيز الرقابة على الشواطئ المهجورة والمحروسة -
تصال والتحرك ي مدعمين بوسائل متطورة خاصة باالنصب مفارز ثابتة للحرس البلد -

نحو الضفة األخرى،ويعمل ومناظر موزعة على أهم الشواطئ التي تشهد عمليات إبحار 
.اف الدرك الوطني هؤالء تحت إشر  

 
                                                 

 14، ليوم 2275، العدد الشروق اليومي ،ـةڤعمل اإلستعالمات لمواجهة الحراتفعيل سرايا أمن الطرقات و: نائلة برحال  (1)

  .2008أفريل 

  .04، ص 2007مارس  07، ليوم 1935ة، الشروق اليومي، العدد ـڤسفن الصيد تتدرب على إنقاذ الحرا: سعيد كسال   (2)

(3)
، بالشراقة على 2008جويلية 02م تصال بقيادة الدرك الوطني ، يوالمكلف باال: ئد كرود عبد الحميد مقابلة مع الرا 

 . 14:00الساعة
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فئة الشباب عتمدت قيادة الدرك الوطني مخططا وقائيا من خالل حمالت تحسيسية لكما ا -
ات ـاب في الواليـة مع الشبـحيث تنظم لقاءات مفتوح عتبارها المعنية أكثر بالظاهرة،با

  .(1)نعكاساتها الوخيمة صد التعريف بمخاطر هذه الظاهرة واالمعنية ق
.قوارب والمركبات التي لها عالقة بالهجرةحجز ال -  

:وتعمل فرق الدرك الوطني بالتنسيق مع وحدات حرس السواحل من أجل   
  .قيام بتوقيف المرشحين للهجرة السريةللتبادل المعلومات * 
  .الشرعيةملتقيات من أجل التنبيه بخطر الهجرة غير تنظيم * 
ة غير رـة األمن الوطني للحد من ظاهرة الهجباإلضافة إلى الجهود التي تبذلها مديري   

:عتمدت فيها على اإلجراءات التاليةالشرعية في الجزائر والتي ا  
ة لنقل ـا بصنع الزوارق الخشبيـتشديد الرقابة على ورشات النجارة المشتبه في قيامه -

.الحراقة وكذا مموني شبكات الهجرة السرية بمحركات القوارب والوقود  
اآلنية الل ـمن خ) الدرك الوطني،القوات البحرية(ألمني بين مختلف المصالح التنسيق ا -

ات ـفي تبادل المعلومات وتجنيد كل الطاقات وتسخير كل الوسائل الكفيلة إلجهاض عملي
ألن التحضير للرحلة يبدأ من البر وتقف وراءه شبكات الهجرة غير الشرعية قبل انطالقها 

.منظمة  
ة ـفرق 11ه ـرع عنـزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي تتفإنشاء الجهاز المرك -

:ات التاليةـد هذه الفرق بالواليـمتخصصة في تفكيك شبكات دعم الهجرة السرية وتتواج  
.ةـ، تمنراست، أدرار،غرداية، ورقلة، قسنطينتلمسانالجزائر العاصمة، وهران، بشار،   

  .(2) سوق أهراس 
ن وقائي وردعي يعمل على التصميم تصاص وطني،وله طابعاويتمتع هذا المركز باخ   

والتخمين والتنشيط في ميدان مكافحة الهجرة غير الشرعية،والفرق الجهوية مكلفة بجمع 
.المعلومات والبحث والتعرف على شبكات الهجرة غير الشرعية وتقديمها إلى العدالة  

                                                 
(1)

    .نفس المقابلة مع الرائد كرود عبد الحميد   
هدي بن شريف، مدير الجهاز المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بمديرية شرطة الحدود، مقابلة مع محافظ الشرطة م  (2)

 .17:00، على الساعة 2008سبتمبر  14الدار البيضاء، الجزائر، يوم 
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الل المشاركة في ـذلك من خي بالجانب التحسيسي وـن الوطنـكما تقوم مديرية األم -

ات الجمعوية ـوالمنظمالحمالت اإلعالمية والتحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية 
.برا وبحرا) الحرقة(يتم تشخيص مخاطر  و  
وتسهر مديرية األمن الوطني على القيام بدورات تكوينية في ميدان مكافحة الهجرة غير  -

  .(1)الشرعية بصفة دائمة ومباشرة 
وم ـكما تق المشاركة في الملتقيات والقيام بدراسات حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، -

مديرية شرطة الحدود بالعمل مع حراس الشواطئ وتكثيف عمليات تحسيس والقيام 
   .(2)بدورات تدريبية في ميدان تفكيك شبكات الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها 

  :يات الثنائيةتفاقالنشاط الدبلوماسي واال -2.3
عادة إتفاقيات ية قامت الجزائر بالتوقيع على ست افي سياق محاربة الهجرة غير الشرع   

قصد ترحيل الرعايا  ،2007 – 1994قبول بين الجزائر وبلدان أوروبية مابين سنتي 
تفاق اعلى  1994الجزائريين المتواجدين في وضعية غير قانونية حيث تم التوقيع خالل 

  .جزائريين تي كانت آنذاك الوجهة المفضلة للل مع فرنسا العادة قبوإ

  وبعدما أصبحت شروط الهجرة نحو فرنسا صعبة ظهرت وجهات أخرى للهجرة     
ثم آخر مع إسبانيا . تفاق اعادة القبول مع ألمانيا تم التوقيع على إ 1996ة، ففي سنة السري

 ن ترحيل رعايانا يتمثل في ضمانوالهدف م. وإيطاليا ومؤخرا مع بريطانيا وسويسرا 
والتقدير، كما تم توقيع اتفاق ثنائي بين الجزائر وليبيا حول  اإلحترام منسقة يكتنفها اعادة

  .(3) ) ةـڤالسجناء والحرا(تنقل األشخاص
من  اسة إرجاع الحراقة وإدماجهم تتكونكما قامت وزارة الخارجية بتشكيل لجنة لدر   

وستعمل هذه اللجنة على دراسة سبل استرجاع  القة بالظاهرة،ات العقطاعات وزارية ذ
دماجهم في سياق اجراءات تليينية لمعاجة لحراق إلى الجزائر، وبحث كيفيات إالشباب ا

  . 2008و 2007استفحلت خالل السنتين األخيرتين أشمل للظاهرة التي 
                                                 

  .نفس المقابلة مع محافظ الشرطة مهدي بن شريف   (1)

  .27، ص 2008ة جويلي ،الهجرة من وإلى الجزائر، مجلة الشرطة، عدد خاص: ل . ف  (2)
  .2، ص 5344العدد  ،2008جوان 11الخبر اليومي، ليوم جريدة  :قمحمد شرا  (3)
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ة وترى ـمياب إحصائيات رسـة في غيـڤتعكف هذه اللجنـة على إحصاء الحراوس   

ى ـت علة التي طبقــة سيعوض اإلجراءات العقابيـة بن براهم أن عمل اللجنـالمحامي
  .(1)ة ـڤالموقوفين من الحرا

طار مكافحة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة صادقت الجزائر وبتحفظ على وفي إ   
تفاقية األمم الالمكمل  بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،

  .(2) 2000نوفمبر 15المتحدة يوم 
النشاط الدبلوماسي للجزائر كدولة محورية في دراسة ملف الهجرة غير  نظرا ألهميةو    

متوسطي لمكافحة الهجرة غير  -الشرعية فإنها ستكون مقرا للمرصد الوطني األورو
سيق مع دول متوسطية الشرعية والذي من شأنه تحليل الظاهرة وإيجاد حلول لها بالتن

 .( 3)مستقبلة لهذا النوع من المهاجرين 

 5+  5فضال عن احتضانها للعديد من الملتقيات المحلية والدولية كاجتماع  هذا           
، فرنسا، إيطاليا، لذي ضم وزراء خارجية دول إسبانياوا 2004نوفمبر  2بوهران في 

الجزائر، تونس، المغرب موريتانيا، البرتغال و مالطا عن الجانب األوروبي ودول 
  .ليبيا،عن الجانب اإلفريقي

يا ة هذه القضاـة معالجـات النظر بين الطرفين حول كيفيـفي هذا اللقاء تباينت وجه    
ن ـي للتخلص مـى الطرف األوروبـ، حيث سعةـة ملف الهجرة غير الشرعيـوخاص

ة ـة مراكز عبور بالمنطقـلك بإقاموذ، هـقليمإالمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في 
ي ـالمغاربية التي تتولى استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين طردوا من أوروبا أو ألق

ادتهم إلى أوطانهم، األمر الذي ـي انتظار أن تتم إعـعليهم القبض قبل الوصول إليها، ف
ستيكي األوروبي من م اللوجـوالسيما الجزائر التي طالبت الدع يبالمغاريرفضه الطرف 

  .أجل حماية حدودها من المهاجرين القادمين من إفريقيا للوصول إلى أوروبا
  
  

                                                 
  .2ص  ،مرجع سبق ذكره: محمد شراق   (1)
  .المتضمن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البروالبحر والجو))))05((((أنظر الملحق رقم   (2)

(3 )  http: // RADIO ALGERIE. NET /PP =962 
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ات ـز الدراسـر مركـمدي –د عبد الحق عزوزي ـاق يرى السيـذا السيـوفي ه       

رة لن يكون هينا، ويستوجب اتفاقا بين ـص من الظاهـي بأن التخلـاإلستراتيجية المغرب
، كما عبر األستاذ عن تذمره من سياسات  الظاهرة ربية واألوروبية لمكافحةالدول المغا

الهجرة المطبقة من قبل بعض الدول األوروبية، التي تؤدي إلى تفريغ الدول اإلفريقية من 
سياسة استقبال الحاصلين على شهادات، تسير بالدول اإلفريقية  « : طاقاتها الشبانية قائال

ة في تسيير البالد، وبطريقة أو بأخرى هذه السياسة تشجع ظاهرة إلى مواجهة مشاكل كبير
 »الهجرة غير الشرعية بالنسبة للذين ال تتوفر فيهم المقاييس التي حددتها هذه الدول

(1).  
 
  :قوانين الســــن  - 3.3 

ة من ـة والبريـة حدودها البحريـة لحمايـتخذت الجزائر إجراءات قانونية وقضائيا   
ون أن يجعلوا ـالمرشحين المفترضين للهجرة من بين الجزائريين أو األجانب الذين يحاول

وفي هذا اإلطار راجعت قانون رقم  تحاد األوروبي،عبور إلى دول اال منطقةمن الجزائر 
م ـر ليتـة األجانب في الجزائـالمتعلق بوضعي 1966جويلية  21المؤرخ في  66/211

ب ـول األجانـق بشروط دخـالمتعل ∗.2008جوان 25يوم 11 -08إصدار القانون رقم 
 ون العديد من التعديالت حيثـولقد شمل هذا القان ها،جزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيإلى ال

الهوية  ذا صورات األصابع وكـذ بصمن بأخـتمكين مصالح األم " على 15ص المادة تن

ن المقيمين ـيدة بتجميع المهاجرين السرييالت الجدـكما نصت التعدي ،"انبـللرعايا األج
بلدانهم م إلى ـارطردهـة في انتظـال مؤقتـي مراكز استقبـة فـة غير قانونيـبطريق
 30وتدوم مدة الحجز في هذه المراكز من القانون،  37وهو ماتشيرإليه المادة  ،ةـاألصلي

  . يوما كامال قابلة للتجديد 
ات ـمكانها أن تقلص من األعباء الناجمة عن هذه اإلقامولإلشارة فإن هذه المراكز بإ    

 ة مضاعفة بخمس مرات عن السنوات ـة العموميـي تكلف الخزينـة، والتـغير الشرعي
 

                                                 
  .23، ص2008مارس  30، ليوم5282اليومي، العدد رحل المشكل في التعاون بين أوروبا ودول الجنوب، الخب: فاروق غدير  (1)

  .المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها (06 )نظر الملحق رقم أ ∗
يونيو سنة  8المؤرخ في  156 – 66والمتمم لألمر رقم المعدل  01 – 09المتضمن قانون رقم ) 07(أنظر الملحق رقم   ∗∗

  .والمتضمن قانون العقوبات 1966
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 18مايناهز  2008إذ قدرت الميزانية المخصصة لمكافحة الهجرة السرية لسنة  ،الماضية

  .مليار دينار
، وذلك ) ڤــ�الحرا (ة المهاجرين غير الشرعيين ـالجزائر قانونا جديدا يجرم فئ أقرتكما 

فبراير  28خ ـالصادر بتاري 01-09ات تحت رقم ـبموجب التعديل األخير لقانون العقوب
ة أشهر نافذة ضد جميع ـويفرض هذا القانون عقوبات تصل إلى حد السجن ست ∗∗ 2009

، وهذا ماتنص عليه ة خارج حدود البالدـاألشخاص الذين يتورطون بالهجرة غير الشرعي
ة من ـة أشهر وبغرامـى ستـن إلـيعاقب بالحبس من شهري « : 1مكرر 175ادة ـالم

ن العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم ـهاتي دىـبإحأو  60000جزائري إلى 20000
و تيازه أحد مراكز الحدود البريـة، أأثناء اج ة،ـة غير شرعيـيغادر اإلقليم الوطني بصف

ة احتيالية ـالجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيل البحرية أو
ام باإلجراءات التي توجبها ـالرسمية الالزمة أو من القي أخرى للتملص من تقديم الوثائق

   .»القوانين واألنظمة السارية المفعول
ر ـة الهجرة غيـيي الذي اعترى قضـوبررت السلطات تعديل القانون لسد الفراغ القانون

قانون الم وفق ـيحاك) ڨاالحر(، ولإلشارة كان المهاجر غير الشرعي ) الحراقة(الشرعية 
98/05البحري رقم 

ة إلى السفن ـعلى تجريم الدخول خلس 545الذي تؤكد فيه المادة   ∗
من  544، 543هذا فضال عن نص المواد . ويعاقب أيضا صاحب السفينة في حال علمه

 166/211من األمر  24و  23كما كانوا يعاقبوا على أساس المادتين .نفس القانون
  .المتعلق بوضعية األجانب في الجزائر

ا ننتظر ـوفي هذا الصدد ترى األستاذة فاطمة الزهراء بن براهم أنه في الوقت الذي كن  
 ه بالحبسـة االجتماعيـة أقـر المشرع تجريمـالتكفل بالمهاجر غير الشرعي من الناحي

  . (1)النافذ
تجريم شبكات الهجرة غير الشرعية وذلك وفق نص المادة  09/01كما أقر القانون رقم   

ن بالحبس من ثالث سنوات إلى ـيعاقب على تهريب المهاجري « 02فقرة  30مكرر 303
  .»دج 500000دج إلى  300000خمس سنوات وبغرامة من 

                                                 
  
�ا���� ا������ا��� ا������  ∗∗∗∗�  .1998، 47ا�����ة ا��#���، ا���د : ا��� �ر�� ا�

الساعة  صمة، علىبالمكتب بحسين داي، بالجزائر العا 2008أفريل  18يوم : مقابلة مع األستاذة فاطمة الزهراء بن براهم   (1)

14:30.  
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ن الضحية قاصرا، أو في حالة تعرض سنوات إذا كا 10كما يمكن أن تصل العقوبة إلى 

  . 31مكرر  303تنص عليه المادة  المهاجرين المهربين لمعاملة سيئة أو مهنية وهذا ما
ى دج إل 1000000بغرامـة ماليـة من سنـة و 20ويمكن أن تصـل العقوبـة إلـى 

  : دج إذا ارتكب جريمة تهريب المهاجرين مع توافر أحد الظروف اآلتية  2000000
 .الجريمةارتكاب  ةالفاعلذا سهلت وظيفة إ -

 .إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص  -

 .إذا ارتكبت الجريمة بحمل السالح أو التهديد باستعماله -

 .(1)إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة -

ريمة إال أنه يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات اإلدارية والقضائية عن ج
ة النصف إذا تم اإلبالغ بعد ـي تنفيذها وتخفض العقوبـتهريب المهاجرين قبل البدء ف

 303ة، نص المادة ـانتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوة العمومي
  . 36مكرر

على عدم اإلبالغ عن جريمة تهريب المهاجرين، بعقوبة  09/01القانون  كما جرم  
  . ∗ 500000إلى  100000إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من  الحبس من سنة

ر ـويؤكد األستاذ محمد بن حمو أنه اليجب تجريم المهاجر غير الشرعي ألنه يعتب   
ر بأرواح ـفي الحقيقة مجرد ضحية، والعقوبة البد أن تكون رادعة للشبكات التي تتاج

ن وال ـجرين غير الشرعيياعي بالمهاـل االجتمـاب ويدعو إلى ضرورة التكفـالشب
  .(2)لسياسة العقاب 

 

  
 
 

 
                                                 

�ا���� ا������ا��� ا������  (1)�  .2009)'رس  08 ⁄ 15ا�����ة ا��#���، ا���د : ا��� �ر�� ا�
  )07(انظر الملحق رقم   ∗

       بالجزائر العاصمة، على  2008مارس  17يوم  ،نائب ومحام سابق بمجلس قضاء باريس: محمد بن حمو مقابلة مع األستاذ   (2)

  .11:00عة السا
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كما قامت وزارة التضامن بتنظيم لقاء وطني حول الهجرة غير الشرعية في سبتمبر 

ة هذه ـة بمكافحـح التي لها عالقـه مختلف المؤسسات والمصالـحيث شارك في 2007
 .الظاهرة

ة والتي تمثلت ـلهجرة غير الشرعيهذا فضال عن اتخاذ الحكومة لتدابير للحد من ظاهرة ا
  :في
 .منح قروض مصغرة موجهة للشباب الحامل لمشروع الهجرة السرية -

 .محل في كل بلدية يمنح للشباب للعمل والتجارة  100تفعيل برنامج  -

والتنمية الريفية لخلق مناصب شغل جديدة والقضاء  االقتصاديتدعيم سياسة اإلنعاش  -
 .(1) على البطالة

ة ـة، كما اعتبر الداعيـرة غير الشرعيـم الهجاف فتوى تحرـرة األوقوأقرت وزا -
كما كتب أبي سعيد  الم، أن هؤالء الشباب المهاجرين آثمين،ـالجزائري أبو عبد الس

وال تلقوا «:الجزائري، ال يجوز لإلنسان أن يعرض نفسه للهالك ويستدل بقوله تعالى 
 .(2) »نب المحسنياللٌه يح بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن

فوقع فمات، فبرئت  ارإجمن بات فوق بيت ليس له : ه عليه وسلم وقال النبي صلى اللّ   
رواه  »ةـمات فقد برئت منه الذّّـه فمـ، ومن ركب البحر عند ارتجاجةـممنه الذّ   

  .وأبو داوود ، أحمد
غير  حريم الهجرةة وتـقبل إدان « :ه ـن أنـخ شمس الديـي حين يرى الشيـف        

منهجا يسمى سد ة تعتمد ـة اإلسالميـ، فإن الشريعةـڤتعرف با الحرا الشرعية أو ما
ب أن ـة، يجـن القوت والكرامـذي يهاجر بحثا عـة الشاب الـع، فقبل إدانـالمناب

ع ـد منابـس فال بد من ي هجران هؤالء،ـج األوضاع التي تسببت فـن ونعالـندي
  .(3)الظلم، اليأس، التهميش :ل فيـتمثرة، ومنابعها تـالهج

  
                                                 

        .             22:00 على الساعة 2008. 04. 04الجزائري يوم  التلفزيون بثها ،يحدث عندنا: نبعنوا تلفزيونية حصة  (1)

  .195سورة البقرة، اآلية : القرآن الكريم   (2)

مارس  30، ليوم5282اليومي، العدد رلن أقول للشباب حرام قبل أن أقول للمختلسين ما تفعلون حرام، ، الخب: فاروق غدير   (3)

 .23، ص2008
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ع األبواب على الشباب إال باب ـد جميـويؤكد لقد قمنا بتوفير كل أسباب الظاهرة ونس      

  :           ولخص الوضع بقوله  .ڨاالحر الهجرة غير الشرعية، ثم ندين ونجرم
  بالماء ألقاه في الماء اليم مكتوفا وقال له   إياك إياك أن تبتل        

جعل وسائل اإلعالم تهتم الشرعية في اآلونة األخيرة رة الهجرة غير ـم ظاهـتفاق إن           
ه ـوطرح اهتمام.وذلك بالتقرب من الشباب الطامح للهجرة غير الشرعية  ،بهذه الظاهرة

د من ـة والحـالتوعيي ـة رأي المختصين والباحثين ودورهم فـعرفه وكذا لمـومشاكل
يوم  )يحدث عندنا ( وانـة بعنـون الجزائري حصـحيث أنجز التلفزي، رةـظاهذه الـه

ة في الجزائر، كما كانت ـهرة الهجرة غير الشرعيظاول ـتمحورت ح .04/04/2008
وتناول  "تأشيرة الموت" م للمنتج والمخرج دالل سمير بعنوانـموضوع فيل رةـهذه الظاه

س ـائع معيش بـن واقـت ظروفها مـاقتبس، ن وهرانـا الفيلم قصة واقعية لشاب مهذ
ة عين الترك نحو ـبمدين "رأس فلكون"ن شاطئ ـم قاـالانطة نهايتها ـكانت بداي، وفقير

  .(1) سبانياإ
انعكاسات وآثار كثيرة سواء  غير الشرعيـةيترتب عن الهجرة  هـة القول أنـوخالص   

ع ـة والمجتمـى الفرد والجماعدى القريب أو المتوسط أو البعيد، و على مستوـالم على
ي، و حتى في المهجر فنجد لها ـككل، كما أن لها انعكاسات على الحياة في الوطن األصل

ة ـات مكافحـبأن آلي كما نستنتج لنفسية للفرد،تأثيرا على البنية االجتماعية والثقافيـة وا
قد فشلت في الهجـرة غيـر الشرعيـة على المستـوى المحلـي، والسياسات األوربية 

اب ـادة أسبـزا في زيـ، فقد كانت حافها، بل إن النتيجـة كانـت عكسيـةتحقيق هدف
اقتصارها على المعالجة األمنية الهجرة غير الشرعية، ومرد ذلك حسب رأينا  يعود إلى 

 .همال الجوانب األخرى وإ
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
  .19، ص 1897العدد  ،2007جانفي 22ليوم، جريدة الشروق  اليومي: فالق محمد شبرة   (1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
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      III.1- اإلطار التاريخي والقانوني لجريدة الشروق اليومي  

      III.2- التحليل الكمي لفئات شكل ومحتوى المادة اإلعالمية  
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ΠΠΠΠΙΙΙΙ - اليومي التناول اإلعالمي لظاهرة الهجرة غير الشرعية بجريدة الشروق   

تناولنا فـي المبحـث   ، ثالثة مباحثل مثابة فصل تطبيقي، وقد قسمناهيعد هذا الفصل ب   
األول اإلطار التاريخي والقانوني لجريدة الشروق اليومي، وفـي المبحـث الثـاني قمنـا     

، وفي اليومي رض التحليل الكمي لفئات شكل ومحتوى المادة اإلعالمية لجريدة الشروقبع
المبحث الثالث تعرضنا للتحليل الكيفي لفئات شكل ومحتوى المـادة اإلعالميـة لجريـدة    

  .الشروق
ΠΠΠΠΙΙΙΙ.1.والتنظيمي لجريدة الشروق اليوميإلطار القانوني ا:   

 درت أسبوعيةـحيث ص،  1991ماي  11وق إلى رـشسسة الؤيعود تاريخ إنشاء م   
نبثق عنها ا 1993ة هم اإلخوة فضيل، وفي ماي ه الجريدذه ، ومؤسسو)الشروق العربي(
، لتظهر 1994ت في سبتمبر ـتوقف ذه الجريدة طويال إذولم يدم عمر ه )الشروق الثقافي(

التي كانت  )الرياضي قالشرو( ةـوهي جريدة نصف شهري )الشروق الحضاري(بعدها 
اب ـأس العالم أو األلعـاء كؤوس إفريقيا أو أوربا أو كـة أثنـأعداد خاص(ة ـمناسباتي
وجاءت  اليومي، قد إصدار يومية الشرواتمعم اـت 2000 رـنوفمب 01وفي  ).األولمبية

  .تخالفاالم الشروق العربي نتيجة بعض ـطاق منقسايجة الته اليومية نذه
 كةجريدة يومية خاصة تصدر عن شر لتسمية ـ ـ كما يظهر من ا والشروق اليومي    
 علي فضيلد ـر السيـنشر ويعتبلالم واـعمؤسسة الشروق لإلهي دودة حات مسؤلية مذ

  .(1)النشر بالجريدة  لومسؤو ير العامدالمهو 
ة ــبالقب دةـة المتواجـافحن بدارالصـا بالمقر الكائـصحفي 50ة حاليا دوتضم الجري  

ارج ـن خـة ومراسليـوالي 48ر ـال عبـاسرم 96ة، و ـلعاصمر اـة بالجزائـالقديم
ور ـي قام بها الدكتـالت (*)ةـار تجدر اإلشارة إلى الدراسـذا اإلطـوفي ه .(2)الوطن 

  : هامن أهم ،نتائجإلى عدة  وقد توصلت بوجمعة رضوان

  .مة الذاتية على كتاباتهـون الرقابـن يفرضـمن المراسلي )% 60(ر منـأكث -  

                                                 
صباحا بمقر الجريدة الكائن  11،  2008أوت  27ليومي ، منسق التحرير بجريدة الشروق ا: مقابلة مع السيد سليم قحاف  )1(

  .الجزائر العاصمة ،بالقبة القديمة 

في سبع واليات من �  2004التي الزالت تصدر إلى غاية منتصف سنة � مس هذا التحقيق مراسلي كل الصحف الجزائرية  (*) 

  .بازة، تيزي وزو، وبومرداسالشرق والغرب والوسط،وهي واليات البويرة، بجاية، وهران، الشلف، تي
نوفمبر  06ك في المنتدى الدولي للموارد البشرية األول ، جريدة الشروق اليومي ، ليوم الشروق تشار: إيمان بن محمد   )2(

  .32،ص 2449، العدد2008
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   .يعملون للصحف الخاصة )% 87 ( أكثر من -   
 .ال يحترفون المهنة )%48(أكثر من -   

  .مـن مجمـوع المـراسليـن )% 19(المـرأة التمثــل أكثـر مـن  -   
  .اعيـجتمم لدى الضمان االغير مصرح به�� ا���ا����   )% 57(أكثر من -   

   .حافةلم يتلقوا أي تكوين في الص )% 60( أكثر من -   
� �� ا��� ا�د�� �� ا���ا���� )% 58( أكثر من -   �  .%$#"! ن أ
على أن المعطيات المتوصل إليها بإمكانها أن تشكل منطلقا مهما في فهم ويمكن التأكيد    

ي تعمل ذـالصحف تتأثر بالمحيط الة وأن ـخاص مالجزائر اليوة في ـالظاهرة الصحفي
ون المجاورة في ـلمعاصرة نحو ما يسمى بتحقيق قاناتجاه الصحف ا وذلك في ظلفيه، 

   .)1(التغطية الصحفية، واالهتمام باألخبار المحلية
 ةـالجهوية ثالث ويبلغ عدد المكاتب ،نييريين والتقنالعديد من اإلدا كما تضم الجريدة    

در اإلشارة إلى وجود بعض ـتجو مكتب الشرق، مكتب الغرب، ومكتب الوسط،: اتب كم
ولكثرة  ة،ـة الجغرافيـن مراسل نظرا لشساعة المساحـيعمل بها أكثر م ييات التالوال

  .ـكثافة السكانية ال
:  ةـع عموميابـمط أربع يب فـي بالسحـروق اليومـدة الشـوم جريـوتق   

ة ـري بواليـائزبالجنوب الجمطبعة   الشرق، مطبعة الغرب، عةبمط ، طالوس ةـمطبع
  . ورقلة

ر ـة بالجزائـة خاصـان مطبعـملكتاللتان  )الخبر و الوطن(ي ـجريدت نااستثنيوإذا    
التي  دـالجرائ ،ةـع العموميـتبقى تعتمد على المطاب )يـالشروق اليوم(فإن  ،العاصمة
ض ف تقبـأشهر، فالصح 03ل ـع ديونها كـة تقوم بدفـة العموميـى المطبعـتعتمد عل

أوامر  ت نشر مايمس بالنظام العام، أو خالفتأشهر وإذا ماحاول 03ل ـغ مبيعاتها كـبلم
لها، وإذا لم تدفع الديون بحجة أنهـا بأمـس الحاجة  ة طالبت المطبعة بدفع هذهـالسلط

التي  مثلما حدث للعديد من الصحف فمنها ،ة عليها يتم توقيفهاـة الديون المستحقالصحيف
 LE MATINا حدث لجريدة تم تعليقها إلى إشعار الحق مثلم ا ماا ومنهـختفت نهائيا

 . وجريدة الصباح الجديد 

                                                 
النشر مهنية، طاكسيج كوم للدراسات و� دراسة سوسيو �الصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر :بوجمعة رضوان  )1(

 .            61، ص 2008، 1والتوزيع، الجزائر، ط
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بع حسب مرتبة عوط ، لتتم عملية الطال الجريدة إلى المطبعة في قرص مضتم إرسوي   
ة ـبالكمية السحب يتم تقديم وصل تسليم للجريدة ـ، وبعد عمليوصولها إلـى المطبعـة

  )اليومـي الشروق(دة ـط سحب جريـويصل متوسوزع، ـالمطبوعـة حسب طلب الم
   .)1(  يايوم %19نسخة يوميا وتصل نسبة المرتجعات إلى  500000إلى 

ع ـة التوزيـ، إذ تبدأ عمليي تتم ليالــة التوزيع التي عمليـة السحب تأتـوبعد عملي   
وم بهذه العملية ـوتق ارج الوطن،ـوالية وخ 48الجريدة في بالمناطق البعيدة حيث توزع 

أما  ،بالشرق الجزائري ومؤسسة  ،بالجنوب، ومؤسسة بالغربمؤسسة  :مؤسسات  عـأرب
 )يـالشروق اليوم(د ـوتعتم ع ـة التوزيـروق بعمليـة الشـوم مؤسسـوسط فتقـالب
واقـع ـالل نقلها للـن خـم وحـة والوضـع على الموضوعيــي معالجتها للمواضيف

ن بدءا ـراف الفاعليـطراك األـة بإشـا الهامـه، وتحليل القضايـبكل ميادينالجزائري 
ة ـك بطريقـرين، وذلـالمفكى ـصوالً إلالمختصين و وع المدني ـالمجتم و بالمواطن

ات لنقل ـها تخصص صفحـفتتاحي للجريدة كما أنهدف من خاللها إلى إبراز الخط االت
   .هاسي وممارساتـام السيـما كانت تنتقد النظك وم المواطن إلى المعنيين في السلطة،ـهم
االتهم ـنشغرح اـن أجل طـراء مـال للقـليومي المجدة الشروق اـولقد فتحت جري   

ص لها أكثر من صفحة في األسبوع تخصفة لمقاالت الرأي ـ، أما بالنسبةومشاكلهم اليومي
حيث قامت الجريدة بإبرام عقود مع بعض المحللين والمفكرين تنشر  ،خاصة يوم الخميس

  . لهم إسهاماتهم كل نهاية أسبوع
ة ـة عبر شبكــة إلكترونيها نسخـي لـروق اليومـدة الشـارة فـإن جريـولإلش   

ن ـن الصحفييـد مـديـى العـعل )ل ـه مستقـشب(م ـذا القسـل هـ، ويشماالنترنيت
ار ـة لإلطـا بالنسبـأم، اسـمراد أو عب رـت إدارة رئيس التحريـن تحـوالمتربصي

  : نه يتكون من لجريدة الشروق اليومي فإ يـالتنظيم
، وهو المسؤول األول لفضيي ـعلالسيد  يـاليوم روقـة الشـام لمؤسسـالمدير الع  •

ح ـف والتصحيـة التصفيـعملي هـة إليـال الموكلـم األعمـن أهـوم ،دةـلجريعن ا
 .الهيئات القانونية والقضائية، باإلضافة إلى تمثيل الجريدة أمام والتركيب

                                                 
  .يدة الشروق رمنسق التحرير بج: اف حق سليم مع السيدنفس المقابلة  )1(
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إدارة  هـومهمت  وبيـد يعقـمحمر ـام نجد رئيس التحريـعب المدير الـى جانـوإل  
ل ـى كـق علـر ويطلـء تحرياـة رؤسـون من ثالثـي تتكـر والتـة التحريـمديري
، رئيس Iدـاعـر مسيك لدينا رئيس تحرـ، وبذلتحرير مساعدسم رئيس هم اـد منـواح

  .م التقنيـمهمة رئاسة القس Iد لرئاسة التحرير مساعدـن، وتسIIتحرير مساعد
رف بالمستشار ـد يعـب جديـداث منصـستحم اـه تـى أنـارة إلـدر اإلشـتجو    

التحرير  ))))سكرتير(ق ـثم نجد منس ،(1)علي ذراعاإلعالمي لجريدة والذي أوكل للصحفي 
  :في  ذي تتلحص مهامهـوال
  .ستالم المواضيع وتوزيعها على العاملين في قسم النسخ والتركيبا •

األخيرة قبل توجيهها إلى  لمساتع الـالصفحات بعد تركيبها ووض اإلشراف على •
  .المطبعة

  .ةـة الصحيفـن تعتبران واجهة األولى واألخيرة اللتيـعلى الصفحاإلشراف  •

ون مرتبطا بسكرتير ـذي يجب أن يكـع قسم التصوير، الـاختيار الصور بالتنسيق م •
 .)2( )التوثيق( إضافة إلى التنسيق مع قسم المحفوظات التحرير،

 :أقسام ونذكرها فيما يلي  07وتتفرع مديرية التحرير إلى 

وهو القسم الذي يأتـي في الدرجة الثانية من األهمية، يتكون من رئيس  :القسم المحلي  �
القسم وعشرة صحفيين، مهمتهم جمع األخبـار ومتابعـة مجريات األحداث في الواليات 

 .(3)همية األخرى، وتصنيفها وترتيبها حسب األ

 ويتكـون من رئيس القسم وأربعة عشر صحفيـا، وهو يمثل القسم:  القسم الوطنـي  �
السياسي المتخصص بتغطيـة األحداث واألخبـار الوطنيـة، ويعتبر العمـود الفقري 

  .للصحيفة من ناحية تغطية الفعاليات السياسية الوطنية
 

                                                 
 .يدة الشروق رمنسق التحرير بج: اف حق السيد سليم معنفس المقابلة  )1(
  .47 ، ص2005ائر،الصحافة المستقلة في الجزائر، منشورات الحبر، الجز: اللمداني ����  )2(

لجريدة مساء بمقر ا 14 ، 2008أوت  27 ،المحلي بجريدة الشروق اليومي  رئيس القسم:  السيد أحمد عليوةمقابلة مع  (3)

 .، الجزائر العاصمةالكائن بالقبة القديمة
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هتم هذا القسم بتغطية ة صحفيين وييتكون من رئيس القسم وثالث: قسم الصفحات الخاصة  �
 ل األعمالة التي بدأت تزدهر في الجزائر، بعد توافد العديد من رجاـقتصادياألحداث اال

ت الجريدة ستثمار، مما يستدعي مواكبة هذا التحول عبر صفحاعلى الجزائر من أجل اال
   .وذلك بالرصد والتحليل

د مختلف ـصحفيين يهتمون برص ةـون من رئيس القسم وخمسـيتك :القسم الثقافي  �
  .النشاطات والتظاهرات الثقافية، وتغطية إصدار الكتب في السوق المحلية والعربية

ى ـم علـف هذا القسـيعك يتكون من رئيس القسم وصحفيين اثنين، : القسم الدولي   �
ع ـة مـن إجراء لقاءات صحفيـم فضال عـة التي تحدث في العالـتغطية أخبار الساع

  .)1( لشخصيات األجنبيةبعض ا

من األقسام  ن ويعتبرية صحفيـيتكون هذا القسم من رئيس قسم وخمس: القسم الرياضي  �
م األخبار الرياضية الوطنية ـيهتم بتقدي،  )يـالشروق اليوم(دة ـالفاعلة والهامة في جري

ت ة مختلف التظاهراـى تغطيـة إلـة، باإلضافـبالدرجة األولى، وبعض األخبار الدولي
  .الرياضية الوطنية منها والقارية والعالمية

ار ـم باألخبـن ويهتـة صحفييـوأربعم ـن رئيس قسـون مـيتك :ع ـقسم المجتم �
ى قضايا ـة إلـضافإ )، شغلـن، صحة، تعليـمسك (ن ـاالجتماعية التي تهم المواط

 . المرأة، وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع الجزائري 

ور ـع أجـي كما تتكفل بدفـة بالتسيير المالـذه المصلحـتهتم ه: الية اإلدارة والم -2
 ة الضرائبـة التأمين، وكذا مصلحـع شركـل مـالعمال، ومتابعة عملية البيع والتعام

  .)2( مهام كما تندرج ضمن هذه المصلحة ثالث

اه ـجدة اتـع الجريـة وهو الذي يدفـللمؤسس ر الممول الوحيدـويعتب :هار ـاإلش –أ  
ي ـالمال عـنت صفحات اإلشهار أكثر كان الوضاـف، وكلما كـة أو التوقـستمرارياال

  :على نوعين من اإلشهار  )الشروق اليومي(للجريدة أفضل، وتعتمد جريدة 

                                                 
ا�4�!3ة !�1   *�0 �/ . ��اد)� ، إ,�ت ا$*��ا�ا$(�)' &% ا$�ر ،! �لم واآ����� إ��  )والمجلة(صحيفة ال: مال العيفة ج )1(

 .78، ص 2007،  14إC:اف ا$�آ9(ر ا$B�ه: A/ @:ف ا< ، دار ه(�� $>0;: وا$9(ز67 ، ج 
      .حرير بالجريدةتمنسق ال: نفس المقابلة مع السيد سليم قحاف  )2(
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، وهو ةأو األجنبيهو اإلشهار المتعلق بالمؤسسات الخاصة الوطنية  : اصـاإلشهار الخ-
، وتبقى هـمن) %95(كـت تملـث أصبحـة حيـصة الخاـوكاالت اإلشهاريـع للـتاب

ة ـن طرف األشخاص الذين يقصدون الجريدة بطريقـعالنات تقدم ماإلمن ) %5(نسبة
  .مباشرة من أجل نشر إعالناتهم

ة للنشر واإلشهار ـنية الوطـن طرف الوكالـوهذا النوع محتكر م :اإلشهار العمومي -
)A N E P (، ل الجرائد ـين أجل تموـة مـف الدولن طرـرة مـوهذه األخيرة محتك

 الشيءع لقلة مقروئية هذه الجرائد، وذلك راج. لخا...، المجاهد الشعب: العموميـة مثل 
 . الذي يتسبب لها في مرتجعات كبيرة 

إال أن هناك بعض  )اليومي اإلشهار(ةـات اإلشهار داخل المؤسسـويتم تحضير صفح   
ة، كما أن هناك إشهار غير ـغوطة في أقراص مضدـتي جاهزة إلى الجرياإلشهارات تأ
وع من اإلشهار يأتي في الغالب من ـه، هذا النـه وكتابتـيتطلب تصحيح جاهز وهو ما

ات ـتحضير صفح نتهاء منوبعد اال، (A N E P)ارـة للنشر واإلشهـة الوطنيـالوكال
سالها إلى د ذلك إرـغوط ليتم بعوضعها مع صفحات التحرير في قرص مضاإلشهار يتم 

(1)المطبعة 
.  

ائق الخاصة بمؤسسة يهتم هذا القسم بحفض الجرائد والصور، والوث : قـقسم التوثي –ب 
ي ـة فـة والمتمثلـة التقليديـطريقال :ـة عبر طريقتينوتتم هذه العملي الشروق اليومي،

في عملية ، وذلك في شكل ملفات، أما الثانية فتتم لوثائق والجرائد في شكلها الورقيا حفظ
   .إلكترونية أي حفض المعلومات والوثائق في بنك للمعلومات

ب ـح وتركيـف وتصحيـه تصفيـومهمت :التصحيح والتركيب م التصفيف،ـقس –ج  
ات ـم حسب مناوبـذا القسـادة مايعمل هـة، وعـى المطبعـة قبل إرسالها إلـالصحيف
بعد الظهيرة وعادة مايكون آخر ما، وبالعمل خالل فترة الصبـاح فهناك من يقوم مختلفة،
اك من يركب صفحات المحلي والثقافة ـة، فهنـات معينـن متخصصين بصفحوـالمركب

رة المسائية تركيب ـالفت يتم في وصفحات التسلية والرياضي خالل الفترة الصباحية، فيما
يومي وي جريدة الشروق الـخيرة واألولى، وتحتحات الدولية والوطنية والصفحة األالصف

                                                 
  .منسق التحرير بالجريدة  :نفس المقابلة مع السيد سليم قجاف  )1(
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أما فيما . ادة المتوفرة ـة حسب حجم المـصفح 24صفحة وقد تأتي في  32غالبا على 
  :للصفحة فتكون من الشكل التالي يخص التركيبة العامة 

ة األولى ـراج الصفحـدث وطني أو دولي ويتم إختحتوي على أهم ح :الصفحة األولى  �
   .وتصميمها بطريقة مميزة لجلب القارئ

صص لمختلف األخبار الموجزة تخ تكون تحت عنوان مراصد الشروق،:  ةالصفحة الثاني �
كما  ،ةـقتصادية واالـالسياسية والحزبية والثقافية في جل الميادين ـوالقصيرة والطريف

 ن المتمرسين ـد الصحفييـها أحـة يكتبـفتتاحيا تحتوي هذهالصفحة على

نوان الحدث ـون تحت عـفتك ،07إلى  03ة من ـات الداخليأما فيما يخص الصفح    
ة ـصفحال صصفيما تخ يـة،ة واألمنـة السياسيـة خاصـوهي تختص باألحداث الوطني

ي ـة فـة والهامـ، والذي يتناول مختلف القضايا الشائكالشروق الثامنة والتاسعة  لمنتدى
  .للمواطن الجزائري  واالجتماعية  واالقتصاديةة ـحياة السياسيال

ة ـناحي وتخصص لمجمل أخبار شرة والحادي عشر فتعنون بالوسطة العاـأما الصفح    
نجد أخبار دولية وتعنون  19وفي الصفحة  ،للرأي 13في حين تخصص الصفحة .الوسط

ل على مختلف األخبار ع وتشمـفتكون تحت عنوان المجتم 21عادة بالعالم، أما الصفحة 
ار ـ، أما األخبوعالـم الكتب جد األخبـار الثقافيـةن 24،23وفي الصفحات  جتماعية،اال
  . 29،28،27: لرياضية فغالبا تكون في الصفحات ا

خصص إلى رسم أما باقي الصفحات فتخصص لإلشهار، ماعدا الصفحة األخيرة التي تُ   
  .كاريكاتوري وبعض األخبار المتفرقة 

ت وأصبح ة،ـة وخارجيـة داخليـات مصداقيذ )الشروق اليومي(ولقد أصبحت جريدة   
اءت ـد الدولي، وجـط، بل على الصعيـب الوطني فقـى الجانـتشكل مرجعية ليس عل

ب ـى جانـة، تقف إلـد بذل مجهودات جبارة من طرف نواة صلبـة بعـهذه المصداقي
د لجريدة ـاإلدارة في عملها، وتكرس مجهود هذه النواة الصلبة من أجل إعطاء وجه جدي

  .ة ـة في السوق اإلعالمية الجزائريطريقها بقوة وصالب ناشئة بدأت تشقُّ
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ر الجهود بين صحفيين ـة من خالل تضافـة نوعيـنقل )الشروق اليومي(ولقد حققت    
تتبوأ الصدارة من ل أهلها وهذا ما والتوزيع،ر والتقني ومراسلين وإدارين ومصالح اإلشها

     .(1)حيث المقروئية والسحب في الجزائر 
ي تعرضت لها الجريدة في ـقات كان آخرها تلك التـمضاي لعل هذا ماأدى إلى وجود   

فع دعوى ة برـورة الليبيقام العقيد معمر القذافي قائد الثحيث  ،2006أواخر شهر أكتوبر 
ها في تاريخ ـعن نوـى مـة األولـر القضيـتعتب ضد صحيفة الشروق اليومي،قضائية 

ن الدولتين وحسن العالقات ـأماس بـدة بالمسـت الجريـتهمحيث ا الصحافة الجزائرية،
تحقيقا  )الشروق اليومي(وجاءت هذه الدعوة إثر نشر صحيفة  )الجزائر وليبيا(بينهما، أي 

التوارق وأكذوبة الدولة الوهمية  "  ملف ولـح برحال ةـنائل ةـفيصحفيا بتوقيع الصح

  . (2) "الكبرى راءـالتي دعى إليها الرئيس الليبي بالصح
عض ـل لبـة التمويـسياس راـمؤخ نتهجتا )يـالشروق اليوم(دة ـيارة فجرولإلش   

ى ـع تسعوم مشرـولعل أه ة الجزائر، ونصر حسين داي،ـولوديئرية كماة الجزـاألندي
الم ــادئ اإلعـس مبـك لتكريـة وذلـوغ المليون نسخـو بلـه هـدة لتحقيقـالجري

أ ورأيكم ـل الخطـواب يحتما صنـدة، رأيـار الجريـال بشعـادف، وعمـاد والهـالج
  .(3) وابـل الصـخطأ يحتم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
العدد  ،2008ـر نوفمب 02ي ،ـروق اليومـالش قـراء ، مفاتيح النجاح وسر التفوق،لشروق بالقراء وللا :المي عجمال ل   )1(  

  .32ص  ،2445

  .3، ص 1829، العدد  2006أكتوبر  31لشروق االشروق اليومي ،  دض يم تنطلق محاكمة القذافوالي: جمال لعالمي   )2( 

  .ير التحرير بجريدة الشروق اليومي سكرت:  نفس المقابلة مع السيد سليم قحاف  )3( 



  

جتمعالم القسم الثقافي قسم الصفحات الخاصة  القسم الرياضي القسم المحلي  القسم الوطني القسم الدولي 

 غرب

صحفيين 05  

 رئيس القسم

صحفيين 10  

 رئيس القسم

 شرق وسط

صحفي 14  

 رئيس القسم رئيس القسم

صحفيين 05  

 رئيس القسم

صحفيين 02  

 رئيس القسم

صحفيين 02  

 رئيس القسم

صحفيين 03  

 االشهار القسم التوثيق قسم التوزيع

 اإلدارة و المالية

 القسم التقني

 الهيكل التنظيمي لجريدة الشروق اليومي

 IIIرئيس تحرير مساعد

  سكرتير التحرير 2سكرتير التحرير

  المدير العام مسؤول النشر

 التحرير يةمدير

 I  رئيس تحرير مساعد

 IIرئيس تحرير مساعد 

، التركيب والتصحيح التصفيفقسم   
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ΠΠΠΠΙΙΙΙ.2. التحليل الكمي:  
 اإلحصـائية  واألسـاليب مراحل تحليل المضمون حيث يستعين الباحث بالطرق  أهمحد هو أ   

  .وحدات قابلة للعد والقياس إلى اإلعالميةقصد تحويل محتوى المادة 
يل الكمي بتصنيف المحتوى وتحديد الفئات ووحدات التحليل ولعل هذه المرحلـة تـوفر   التحل   

نتائج، وسعياً التحقق من ثبات ال وإمكانيةقة في التحليل تحقيق الموضوعية والد إلىالسبل  أفضل
  .ستخدام الكمي لتحليل عينة الدراسةلذلك اتجهنا نحو اال

  لجانب الشكليا -1

 فئة المساحة -1.1

  :والمساحة المطبوعة جماليةاإلالمساحة  -1.1.1

هتمـام الـذي   تمايزها من خالل اال وإبرازلتجسيد خصوصياتها  إعالميةتسعى كل وسيلة     
من خالل المساحة المخصصـة لهـذا   موضوع معين، ويتجلى هذا االهتمام  أوحدث  إلىتوليه 

 أوالـرفض   أو بالتأييـد ث الحدث وذلك وفق سياستها التحريرية وتعبيرا عن موقفها من الحـد 
  .الحياد

ساحة إجماليـة ومسـاحة   لكل عدد م أنيتبين  )08(ستقراء بيانات الجدول رقم انطالقا من ا   
الخاصة بالعينـة المدروسـة،   ) الشروق اليومي(صحيفة  أعداد إلجماليعد قياسنا خاصة به، وب

من الحجم المتوسـط  الصحيفة  أنعلما  ²سم1767492.5تقدر ب إجماليةتحصلنا على مساحة 
 24يقدر عدد صـفحاتها   األعدادصفحة ماعدا في بعض  32السنة على  أيامغلب وتحتوي في أ

  .صفحة
أي بنسـبة  ) ²سـم 888861.32(فقـدرت ب   عـددا ) 63(المساحة المطبوعة خالل ال  أما   
ويعني الباحث بالمساحة المطبوعة هـي مجمـوع المسـاحة    من المساحة الكلية )  50.28%(

كبر نسبة مسـاحة  شهارية والخدمات، وقد كانت أاإل اإلعالناتا ناقص عدد )63( ـل جماليةاإل
التي تزامنت مـع  ) %67.99 (بنسبة 2007فريل أ 23الصادر يوم  )1675(عة في العدد مطبو

  .من عمرها انت من بينهم فتاة في التاسع عشروك عنابةبسواحل  توقيف تسع عشرة حراقاً
 2007ديسـمبر   10الصادر يـوم   )2170(ل في المرتبة الثانية العدد رقم قوتاله بمساحة أ   

ظم نمنطالق التربص التكويني حول الهجرة غير الشرعية الالذي تزامن مع ا )%64.78(بنسبة 
فرنسـي   -الذي جاء كنتيجة لمشروع مشـترك جزائـري   من طرف شرطة الحدود الجزائرية،

يدانية والتقنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعيةل المعلومات والخبرة المللتنسيق وتباد .  
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فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة      2007نـوفمبر   07الصادر فـي   )2142(وجاء العدد رقم    
 (بنسـبة  2007جويليـة   22الصادر في  2051المرتبة الرابعة فكانت للعدد  أما ،)63.28%(

ن جزائريين مـن طـرف   هاجريم توقيف عشرة :أورد موضوعاً يتعلق بـوالذي  ،)62.92%
  .سبانيةحرس السواحل اإل

سـبتمبر   13الصـادر يـوم    )2097(صغر نسبة مساحة مطبوعة فكانت في العدد رقم أ أما   
بن عم الرئيس األسبق الشـاذلي  خبر فقدان اوالتي كانت عبارة عن  ،)%28.70(بنسبة  2007

ومطالبـة الـرئيس عبـد العزيـز      ،أشهر رفقة ستة من أصدقائه في البحر ثمانيةبن جديد منذ 
  .بنهم المفقودابوتفليقة للتدخل لدى السلطات التونسية لمعرفة مصير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  



103 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

(��ول  ر�� 
08

 : (                                        �����ع ا������ ا������� ����� �� ��$�#" !��� ا������ ا�� ��
 

 
ا�&�د

 
'�( ا������  ا�������

2
(

 
 ��'�(ا������ ا�� ��

2
(

 
( %)ا�(��� ا��)�$� 

 

1880 29700 13927.17  %46.89 

1882 29700 14554.82  %49.00 

1883 22282.5 10708.33  %48.05 

1888 22342.5 12705.69  %56.86 

1890 22340 7079.14  %31.68 

1891 22400 11631.41  %51.92 

1893 29710 15225.66  %51.24 

1898 22345 12648.73  %56.60 

1915 29615 16714.91  %56.44 

1919 29777.5 14262.44  %47.89 

1920 29777.5 17747.17  %59.59 

1922 22335 12273.09   %54.95 

1935 29780 15398.18  %51.70 

1937 22282.5 11225.07  %50.37 

1938 22225 13361.62  %60.11 

1963 29760 16938
.91

   %56.91  

1972 29612.5 18073.47  %61.03 

1975 29615 20135.87  %67.99 

1981 29622.5 13698.93  %46.24 

1984 29612.5 15309.29  %51.69 

1992 29625 12736.07  %42.99 

2003 29625 12212.07  %41.22 

2004 29617.5 13364.67  %45.12 

2016 29620 16535.21  %55.82 

2018 29627.5 13316.03  %44.94 

2024 29627.5 13449.27  %45.39 

2035 29315 14845.77  %50.64 

2036 29625 14448.78  %48.77 

2041 29227.5 15538.18  %53.16 

2043 29630 14530.62  %49.04 

2045 29235 12711.35  %43.48 

2048 29220 12903.56  %44.16 

2051 28992.51 18244
.17

  %62.92 

2054 28832.5 13886.02  %48.16 

2056 29625 14107.31  %47.61 

2059 29705 14075.59  %47.38 

2063 29467.5 14775.21  %50.14 

2069 29622.5 15240.43  %51.44 

2073 29625 15049.11  %50.79 

2074 29385 15744.89  %53.58 

2076 29470 14639.86  %49.67 

2078 29622.5 15113.55  %51.02 

2087 22287.5 11864.31  %53.23 

2095 29305 16774.44  %57.24 

2097 29457.5 8456.71  %28.70 

2101 29465 13670.69  %46.39 

2103 29625 11670.69  %39.30 

2018 29600 9749.68  %32.93 

2113 29625 12448.96  %42.02 

2115 29625 13087.49  %44.17 

2125 22220 10398.23  %46.79 

2130 29625 11339.99  %38.27 

2131 29622.5 14791.93  %49.93 

2142 29620 18745.94  %63.28 

2144 29620 14879.94  %50.23 

2149 29625 16733.07  %56.48 

2151 22222.5 13124.08  %59.06 

2157 22222.5 13179.74  %59.30 

2170 29540 19136.22  %64.78 

2174 29775 15499.11  %52.05 

2176 29447.5 14728.73  %50.01 

2179 29617.5 16637.29  %56.17 

2185 22167.5 10854.03  %48.96 
ا�����ع

 1767492.5 88.328861 50.28
  %
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  :ةاإلجماليالمساحة المطبوعة ومساحة الموضوع  - 2.1.1 
، خرآلمن عدد ) ةـڤالحرا(ختلفت المساحة المخصصة لموضوع الهجرة غير الشرعية لقد ا   
وقـدرت   2007سـبتمبر   20الصـادر يـوم    )2103( كبر نسبة كانت فـي العـدد رقـم   فأ
عن ، والذي كان عبارة عن تحقيق مطول قام به مراسل الصحيفة بوالية عنابة، )%11.30(ـب
ث وقف المراسل علـى  يطالية حيدوزا اإلبجزيرة لومبا عيينعتقال المهاجرين غير الشراركز م

من هذا  عادوا" ـةڤحرا"، من خالل شهادات حية لشباب " ـةڤالحرا"التي يعانيها  معالم المعاناة
للحكومـة   إنسـانية  ع لعدد من السياسيين للسياسة الالستنكار الواسالمركز، وتحدث فيه عن اال

  .أراضيهانسانية على المحتشدات الالإهذه  بإنشاءيطالية التي سمحت اإل
ـ   2007جانفي  15الصادر يوم  )1891(لعدد رقم المرتبة الثانية ففي ا أما     ـ بنسبة تقـدر ب
نتقلت من غـرب  التي ا" ةـڤالحر" هستيرياحول  اًصحفي اً، وتناول هذا العدد تحقيق)07.84%(

ـ شرق البالد، حيث نقل ا إلى ذاقـوا مـرارة    أنبق لهـم  عترافات لمهاجرين غير شرعيين س
  ."ـةڤالحر"

بنسـبة   2007مـاي   27ر بتـاريخ  الصاد )2003(العدد رقم  من نصيبالمرتبة الثالثة  أما   
نقلـت تصـريحات    حقيق لصحفية الشروق بالعاصمة، حيـث وكانت عبارة عن ت )07.47%(

  .لمهاجرين غير شرعيين لم يسعفهم الحظ للوصول إلى الضفة األخرى
والتـي قـدرت    2007جانفي  17الصادر في  )1893(بة فجاءت في العدد رقم صغر نسأ أما 
بة من طرف عناة بعرض شواطئ ـڤحرا عشرةوكانت عبارة عن خبر توقيف ل ،)%0.23(ـب

ختلفت من عـدد  لموضوع فقد إباقي نسب المساحة المخصصة ل أما حرس السواحل الجزائرية،
 األشـهر عـن بـاقي    مرتفعة ونوفمبر كانتأكتوبر  يشهر  نسب أن المالحظ أن، غير خرآل

ـ    2007نوفمبر  25الصادر يوم  2157نجد العدد  إذ ،األخرى ، )%70.01(ـنسـبته تقـدر ب
والتي تزامنت مع تنامي عدد  ،)%69.10(نسبته  2007 أكتوبر 04الصادر يوم  2115والعدد 

ـ  أدىالشرقية للوطن، مما  أورحالت الحراقة سواء بالناحية الغربية  حيفة إلـى توسـيع   بالص
  .هتمامها بالموضوعا
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1880 13927.17 100 0.71
 %

 

1882 14554.82 323 2.21
 %

 

1883 10708.33 103.95 0.97
 %

 

1888 12705.69 303.37 2.38
 %

 

1890 7079.14 198.86 2.80
 %

 

1891 11631.41 912.5 7.84
 %

 

1893 15225.66 36 0.23
 %

 

1898 12648.73 152.8 1.20
 %

 

1915 16714.91 147.6 0.88
 %

 

1919 14262.44 311.85 2.18
 %

 

1920 17747
.
17 316.16 1.78

 %
 

1922 12273.09 244.2 1.98
 %

 

1935 15398.18 59.8 0.38
 %

 

1937 11225.07 124.95 1.11
 %

 

1938 13361.62 84.15 0.62
 %

 

1963 16938.91 100 0.98
 %

 

1972 18073.47 323 0.34
 %

 

1975 20135.87 103.95 1.66
 %

 

1981 13698.93 303.37 
 %

0.94 

1984 15309.29 198.86 1.86
 %

 

1992 12736.07 912.5 1.16
 %

 

2003 12212.07 36 
 %

7.47 

2004 13364.67 152.8 2.96
 %

 

2016 16535.21 147.6 2.57
 %

 

2018 13316.03 311.85 1.19
 %

 

2024 13449.27 316.16 0.76
 %

 

2035 14845.77 244.2 0.82
 %

 

2036 14448.78 59.8 1.70
 %

 

2041 15538.18 124.95 1.17
  %

 

2043 14530.62 84.15 1.21
  %

 

2045 12711.35 100 3.48
 %

 

2048 12903.56 323 2.51
 %

 

2051 18244.17 122.85 0.67
 %

 

2054 13886.02 321.06 2.31
 %

 

2056 14107.31 677.92 4.80
 %

 

2059 14075.59 36.5 0.25
  %

 

2063 14775.21 261.34 1.76
 %

 

2069 15240.43 224.64 1
.47 %

 

2073 15049.11 114.84 0.76
 %

 

2074 15744.89 144.8 0.91
 %

 

2076 14639.86 148.5 1.01
 %

 

2078 15113.55 160.2 1.05
 %

 

2087 11864.31 162 1.36
 %

 

2095 16774.44 413.94 2.46
 %

 

2097 8456.71 160.2 
     %

1.89
     

 

2101 13886.02 622.66 4.55
 %

 

2103 14107.31 1316.42 11.30
 %

 

2018 14075.59 395.4 4.05
 %

 

2113 14775.21 105.39 0.84
 %

 

2115 15240.43 905 6.91
 %

 

2125 15049.11 532.8 5.12
 %

 

2130 15744.89 364.36 3.21
 %

 

2131 14639.86 386.28 2.61
  %

 

2142 15113.55 235.2 1.25
 %

 

2144 11864.31 360.24 2.42
 %

 

2149 16774.44 892.1 5.33
 %

 

2151 8456.71 619.65 4.72
 %

 

2157 13179.74 925 
   

7.01
   %

 

2170 19136.22 184.51 0.96
 %

 

2174 15499.11 234.78 1.51
 %

 

2176 14728.73 190.72 
 

1.29
 %

 

2179 16637.29 166.38 1.00
 %

 

2185 10854.03 103.4 0.95
 %

 
ا�����ع

 88.328861 19506.63 2.19
 %
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  :العناصر التبوغرافية���  - 2.1 
تحرص علـى عمليـة التحريـر     اإلعالميةيفتها لكي تحقق الصحيفة وظ :النصوص - 1.2.1 

الصحفية، ومن خالل المادة التحريرية األجناس  الصحفي، التي تعكف على نقل الواقع بمختلف
خترنـا  الذي تصب فيـه، ولهـذا الغـرض ا    التجاهفتتاحي وان معرفة خطها االيفة يمكللصح

عنصر من العناصر التبوغرافية لحساب مساحتها المخصصة لموضوع الهجرة  كأولالنصوص 
  ).ةـڤالحرا(غير الشرعية 

مـن المسـاحة    ) %71.50(ـب األعدادوقد قدرت نسبة المساحة المخصصة للنصوص في كل 
  .الكلية للموضوع

ـ  2007ديسـمبر   30الصادر يوم ) 2185 (رقم ة فجاءت في العددـكبر نسبأ أما     (ةـبنسب
ة شـاملة  والذي كان عبـارة عـن حوصـل     عدد في عينة البحث آخروهو يمثل  ،)94.59%

  .2007نتشال جثثهم لعام ة واـڤلعمليات توقيف الحرا
 20الصادر يـوم  )2103( صغر نسبة مساحة مخصصة للنصوص فكانت في العدد رقمأ أما   

عتقـال  واهتم هذا العدد بتحقيق عن مركـز ا ) %41.51(ث قدرت النسبة بحي ،2007سبتمبر 
يكابـدها  التي  قف صاحب التحقيق على حجم المعاناةوو ،يطالياإل ادوزمبية بجزيرة الـڤالحرا
  ).%94.07(و  )%44.63 (أما باقي النسب فتراوحت بين بهذا المركز قلونة المعتـڤالحرا
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(��ول ر�� 
10

����ع ا������ا��/��� ����#�ع                                      $�#) :  ������� ا�(��ص  ���! "
 

 
ا�&�د

 
����� ا���#�ع  )�'

2
(

 
����� ا�(��ص )�'

2
(

 
( %)ا�(��� ا��)�$� 

 

1880 100 88 88
%

 

1882 323 243.38 
 

75.34
  %

 

1883 103.95 75.83 72.94
 %

 

1888 303.37 255.52 84.22
 %

 

1890 198.86 181.46 91.25
 %

 

1891 912.5 585.78 64.19
 %

 

1893 36 26.55 72.22
 %

 

1898 152.8 134.32 87.90
 %

 

1915 147.6 121.15 82.07
 %

 

1919 311.85 250.28 80.25
 %

 

1920 316.16 276.9 87.58
 %

 

1922 244.2 211.8 86.73
 %

 

1935 59.8 50.06 84.61
 %

 

1937 124.95 107
.
78 86.25

 %
 

1938 84.15 70.65 83.95
 %

 

1963 100 143.67 86.49
  %

 

1972 323 51.03 83.21
 %

 

1975 103.95 171.73 51.14
 %

 

1981 303.37 121.05 
 

94.07
 %

 

1984 198.86 176.18 66.21
 %

 

1992 912.5 131.8 89.05
  %

 

2003 36 533.41 58.45
 %

 

2004 152.8 264.83 62.32
 %

 

2016 147.6 362.22 85.02
  %

 

2018 311.85 264.83 62.32
 %

 

2024 316.16 135.33 85.25
 %

 

2035 244.2 91.05 88.35
 %

 

2036 59.8 108.75 88.65
 %

 

2041 124.95 173.51 70.54
 %

 

2043 84.15 150 84.74
 %

 

2045 100 112.28 61.25
 %

 

2048 323 328.77 74.31
 %

 

2051 122.85 114.03 
  

93
.04   %

 

2054 321.06 145.78 45.40
 %

 

2056 677.92 453.64 66.91
 %

 

2059 36.5 30 82.19
 %

 

2063 261.34 166.22 63.60
 %

 

2069 224.64 202.43 90.11
 %

 

2073 114.84 89.34 77.79
 %

 

2074 144.8 115.09 80.04
 %

 

2076 148.5 127.08 86.06
 %

 

2078 160.2 144.45 
  

90.16
    %

 

2087 162 147.15 90.83
 %

 

2095 413.94 222.66 
 %

53.79 

2097 160.2 144.15 89.98
 %

 

2101 622.66 277.95 44.63
 %

 

2103 1316.42 546.45 41.51
 %

 

2018 395.4 285.99 72.32
 %

 

2113 105.39 91.02 86.53
 %

 

2115 905 657.42 72.64
 %

 

2125 532.8 466.14 87.48
 %

 

2130 364.36 179.62 49.29
 %

 

2131 386.28 250.43 64.83
 %

 

2142 235.2 135.93 57.79
 %

 

2144 360.24 276.77 76.82
 %

 

2149 892.1 838.68 94.01
 %

 

2151 619.65 358.58 57.86
 %

 

2157 925 808.91 87.44
 %

 

2170 184.51 112.31 60.86
 %

 

2174 234.78 149.48 63.66
 %

 

2176 190.72 166.02 87
.
04

 %
 

2179 166.38 150.95 90.72
 %

 

2185 103.4 97.81 94.59
 %

 
ا�����ع

 19506.63 13947.62 71.50
 %

 



108 
 

النافذة التي نطل منها علـى  يعد العنوان بمثابة مدخل حقيقي للموضوع، وهو  :العناوين- 2.2.1
لى اختيار عناوينها بشكل يتفق مع ولكي تحقق الصحيفة وظيفتها اإلعالمية تحرص ع الصحف،

هتمام ة التحريرية التي تتبعها، ويتضح االسياس إطارأسلوبها اإلخراجي وطابعها التبوغرافي في 
ين الجريدة بموضوع الهجرة غير الشرعية من خالل ما خصصته لهذا الموضـوع مـن عنـاو   

ـ   )11(ومن خالل الجدول رقم  بارزة وما أعطته من مساحة لها، دة ـيتضح مدى إعطـاء جري
من المسـاحة   ،)²سم2580.93 (ة لهذا الموضوع حيث خصصتـمن أهمي )اليومي الشروق(

ويبـين  )  %13.23(لتمثل بـذلك نسـبة    ) ²سم19506.63(ـب درةقللموضوع الم ةـاإلجمالي
 أن إال فيفري ومارس، يتقاربة في كل من شهرنسبة مساحة العناوين كانت م أن أيضاالجدول 

والتـي   )ةـڤالحرا(الهجرة غير الشرعية لموضوع   نسبة من مساحة العناوين المخصصة ��� أ�
 وا�������ي ��������ض، 2007فريل أ 23 الصادر يوم) 1975 (سجلت بالعدد رقم)  %47.27 (بلغت

 ����������� ��������اإلقليمية لحـرس   /�. ��2ف ا��&�0ة    /. -�,+*  ()�#ة   ـًاڤ�ا&�� �%� $ #"  إ�������� � �
  .من جنسية جزائرية وآ�+����* السواحل بعنابة 

   بنسبة 2007أكتوبر  24الصادر يوم ) 2130(رقم  أما في المرتبة الثانية فجاء العدد   
بوتفليقة بمناسبة لقائه الذي تزامن مع خطاب السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز ) 38.21%(

 إ56#ق جةة هي نتيـڤظاهرة الحرا نأوتأكيده على  2007 أآ)�-� 23مع والة الجمهورية يوم 
ئة وخاصة ف أدا>+# �);��: ا�+�ة -�. ا� �ا2. وا9دارةوطالبها بتحسين  سياسات الحكومة،

 األمر، دماجياال<) #��� BAدA#ن دوره # وال البيئة اال <) #�=الشباب بحيث لم يعد المحيط اال

 D�6 فقدان  لىإ  وأدىمسارات فردية متذبذبة على الدوام، بما طبع وضع الشباب بالهشاشة ا��ي
 ( مـدد رقـي العـت فـكانفة ـل نسبـقأ أما تخاذ القرارات العمومية،ا أجهزةالثقة في 

ذي كان عبارة عن ـوال )%1.73(ـ، والتي قدرت ب2007ديسمبر  10الصادر يوم ) 2157
بإسبانيا، والذين كشفوا عن ظروف  لذين عادوا من مراكز الحجزا" ةـڤالحرا"ربورتاج حول 

رف السلطات اإلسبانية في مراكز الشرطة ومراكز ـمن ط لها التي تعرضوا لةذحتجاز الماال
  .اإليواء
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(��ول ر�� 
11

����ع ا������ ا��/��� ����#�ع                                      ) :  �� ������ ا�&(�و$ ���! "#�$
 

 
ا�&�د

 
����� ا���#�ع)�'

2
(

 
 ������ ا�&(�و$)�'

2
(

 
( %) ا�(��� ا��)�$�

 

1880 100 11.25 11.25
 %

 

1882 323 30.02 
 

09.29
 %

 

1883 103.95 27.54 26.46
 %

 

1888 303.37 47.85 15.77
 %

 

1890 198.86 23.37 08.74
 %

 

1891 912.5 65.88 07.21
 %

 

1893 36 09.45 26.25
 %

 

1898 152.8 18.48 12.09
 %

 

1915 147.6 26.45 
 

17.92
 %

 

1919 311.85 61.57 19.74
 %

 

1920 316.16 39.26 12.41
 %

 

1922 244.2 32.04 
   

13.26
   %

 

1935 59.8 09.02 15.38
 %

 

1937 124.95 17.17 13.74
 %

 

1938 84.15 13.05 16.04
 %

 

1963 100 22.44 13.50
 %

 

1972 323 10.35 
 

16.78
  %

 

1975 103.95 116.75 47.27
 %

 

1981 303.37 07.65 05.22
 %

 

1984 198.86 32.89 12.36
 %

 

1992 912.5 16.02 10.94
 %

 

2003 36 88.02 09.66
 %

 

2004 152.8 64.75 16.35
 %

 

2016 147.6 46 
    

10.79
    %

 

2018 311.85 23.04 14.74
 %

 

2024 316.16 12.00 11.64
 %

 

2035 244.2 13.92 11.34
 %

 

2036 59.8 25.65 10.42
 %

 

2041 124.95 26.22 14.30
 %

 

2043 84.15 27 15.25
 %

 

2045 100 66.61 15.05
 %

 

2048 323 23.31 
 

07.19
  %

 

2051 122.85 07.31 05.95
 %

 

2054 321.06 120.96 37.67
  %

 

2056 677.92 101.44 
 

14.96
 %

 

2059 36.5 06.05 
 %

17.80 

2063 261.34 24.65 09.43
 %

 

2069 224.64 22.21 09.88
 %

 

2073 114.84 25.05 22.20
 %

 

2074 144.8 28.09 19.95
 %

 

2076 148.5 20.07 13.93
 %

 

2078 160.2 15.75 09.83
 %

 

2087 162 14.85 09.16
 %

 

2095 413.94 131.14 31.68
 %

 

2097 160.2 14.00 08.73
 %

 

2101 622.66 109.25 17.54
 %

 

2103 1316.42 171.72 13.04
 %

 

2018 395.4 30.84 07.79
 %

 

2113 105.39 13.29 12.61
 %

 

2115 905 56.88 06.28
 %

 

2125 532.8 43.02 08.10
 %

 

2130 364.36 110.05 38.21
 %

 

2131 386.28 57.28 14.82
 %

 

2142 235.2 26.01 
  

11.09
   %

 

2144 360.24 26.24 07.28
 %

 

2149 892.1 53.42 05.98
 %

 

2151 619.65 191.23 
  

30.86
 %

 

2157 925 16.05 01
.73 %

 

2170 184.51 04.08 02.60
 %

 

2174 234.78 23.22 13.07
 %

 

2176 190.72 24.07 
  

12.95
  %

 

2179 166.38 18.43 11.07
 %

 

2185 103.4 05.59 05.40
 %

 
ا�����ع

 19506.63 2580.93 13.23
 %
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 عنصـر  أنها إلى إضافةفهي ة، يفحلصورة دور هام في عملية بناء الصل: الصور- 3.2.1

والصـورة   جمالي يكسر الجمود من على الصفحة،عنصر  أيضايدعم الحدث، فهي  إضافي
القارئ الـذي   إلىاليوم تشارك المادة التحريرية وتتفاعل معها لتقديم خدمة صحفية متكاملة 

جـدول  ونكشف من خالل ال د معايشتها،ـيري وإنما األحداثلم يعد يقنع بمجرد القراءة عن 
 خمسة وثالثـين ونجدها تنعدم في  آلخرنسب مساحة الصورة تباينت من عدد  أن )12(رقم 

عدم توفر صورة حية لمختلف عمليات اإلنقاذ والتوقيف،  إلىنرجع ذلك  أنعددا، ونستطيع 
التي تتم معظمها في عرض البحر، لذلك جاءت جلها عبارة عـن  ، ةـڤالحراوانتشال جثث 

الصادر يـوم   ) 2103(رقم كانت في العدد  ) %45.44(بسبة قدرت ن أعلى، ونجد أخبار
ـ المعتقلين فـي مركـز ال   ةـڤالذي تحدث عن معانات الحرا. 2007سبتمبر  20 دوزا مبي
  .شباب يمتطون قوارب الموتلي وجاء هذا التحقيق مرفقا بصور يطااإل

، وهو )%37.81(بنسبة تقدر ب 2007سبتمبر  18الصادر يوم  )2101(يليها العدد رقم    
يطاليين خالل الفترة الممتـدة بـين   ة لمصالح الهجرة وحرس السواحل اإلعبارة عن حصيل

مفقود بسواحلها،  ألف ومائتيقتيل و ألفيمن  أكثرلت ج، والتي س2007أوت  ماي و يشهر
كاتب المقال بصورة كبيرة لحـرس   وذيلالجزائريين،  ةـڤالحراوالتي كان من بينهم مئات 

 2170المرتبة الثالثة فعادت للعـدد رقـم    أما في إحدى عمليات اإلنقاذ،يطالية اإل السواحل
عبارة عن صـورة   والتي كانت ) %32.19(بنسبة تقدر ب 2007ديسمبر  10الصادر يوم 

  .الشاطئ إلى األمواجداخل قنينة مغلقة رمت بها  كاريكاتورية لمهاجر غير شرعي
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�����ع                                          ���� ��) : 12(��ول ر�� ��������ر $% $#��ع ا���"!� ا�&� $�"!� ا

 ( %)النسبة المئوية  )2سم(مساحة الصورة   )2سم(مساحة الموضوع  العدد
1880 100 0.00 0.00  % 
1882 323 49.06 15.35 % 
1883 103.95 0.00 0.00 % 
1888 303.37 0.00 0.00 % 
1890 198.86 0.00 0.00 % 
1891 912.5 260.84 28.58 % 
1893 36 0.00 0.00 % 
1898 152.8 0.00 0.00 % 
1915 147.6 0.00 0.00 % 
1919 311.85 0.00 0.00 % 
1920 316.16 0.00 0.00 % 
1922 244.2 0.00 0.00 % 
1935 59.8 0.00 0.00 % 
1937 124.95 0.00 0.00 % 
1938 84.15 0.00 0.00 % 
1963 100 0.00 0.00 % 
1972 323 0.00 0.00 % 
1975 103.95 47.03 14.08 % 
1981 303.37 0.00 0.00 % 
1984 198.86 57 21.42 % 
1992 912.5 0.00 0.00 % 
2003 36 290.89  31.87 % 
2004 152.8 66.24 16.72 % 
2016 147.6 17.78 04.17 % 
2018 311.85 0.00 0.00 % 
2024 316.16 0.00 0.00 % 
2035 244.2 0.00 0.00 % 
2036 59.8 46.08 19.02 % 
2041 124.95 44.08  24.44  % 
2043 84.15 0.00 0.00 % 
2045 100 47 10.62 % 
2048 323 43.86  13.53  % 
2051 122.85 0.00 0.00 % 
2054 321.06 54.32  16.91 % 
2056 677.92 122.84 18.12 % 
2059 36.5 0.00 0.00 % 
2063 261.34 70.47 26.96 % 
2069 224.64 0.00 0.00 % 
2073 114.84 0.00 0.00 % 
2074 144.8 0.00 0.00 % 
2076 148.5 0.00 0.00  % 
2078 160.2 0.00 0.00 % 
2087 162 0.00 0.00 % 
2095 413.94 60.14 14.52 % 
2097 160.2 0.00 0.00 % 
2101 622.66 235.46  37.81  % 
2103 1316.42 598.25 45.44 % 
2018 395.4 78.57  %19.87 
2113 105.39 0.00 0.00 % 
2115 905 190.07 21.07 % 
2125 532.8 23.46 04.40 % 
2130 364.36 74.69 20.49 % 
2131 386.28 78.57 20.34 % 
2142 235.2 66.93 28.45 % 
2144 360.24 57.23 15.88 % 
2149 892.1 0.00 0.00 % 
2151 619.65 69.84 11.27 % 
2157 925 100.04 10.81 % 
2170 184.51 59.04 32.19 % 
2174 234.78 62.08 26.44 % 
2176 190.72 0.00 0.00 % 
2179 166.38 0.00 0.00 % 
2185 103.4 0.00 0.00 % 

 % 15.25 2975.1 19506.63 ا�����ع
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  فئة موقع المادة الصحفية                                     يوضح ):13(الجدول رقم 
 

  ات ـأن موضوع)  13( رقمدول ـشير بيانات الجت :ة ـفئة موقع المادة الصحفي - 3.1
تسعة ت المرتبة األولى في الصفحة األولى بواقع ـحتلتوقيف المهاجرين غير الشرعيين ا

ن ـم رارات،ـتك ستـةة بــڤراـال جثث الحـنتشات اـاله موضوعـوت رارات،ـتك
وكـان في  ،ة غير الشرعيـة في صحيفة الدراسـةرة الهجرـمجموع موضوعات ظاه

ة فـي الصفحة األولى موضوعات كل من شبكات الهجرة غير الشرعية ـة الثالثـالمرتب
  .تكرارات لكل موضوع أربعة ة المفقودين بواقع ـڤوالحرا

  

 

  الموضوع

الصفحة 

  األولى

  النسبة

  المئوية

الصفحات 

  الداخلية

  النسبة

  المئوية

الصفحة 

  األخيرة

  النسبة

  المئوية

توقيف المهاجرين غير 

  الشرعيين

09  8.91%  29  28.71%  01  0.99%  

  ة ـڤإنقاذ الحرا

  

06   5.94%  08  7.92%  01  0.99%  

  ـةڤإنتشال جثث الحرا

  

03  2.97%  04  3.96%  - - 

شبكات الهجرة غير 

  الشرعية

04  3.96%  08  7.92%  -  -  

مكافحة الهجرة غير 

  الشرعية

03  2.97%  06  5.94%  -  - 

  دونة المفقوـڤالحرا

  

04  3.96%  09  8.91%  - -  

  أخرى

  

02  1.98%  04  3.96%  - -  

  %1.98  2  %67.32  68  %30.69   31   المجموع 

./0� $��1 ا
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ة ـڤنتشال جثث الحراة بين موضوعات اـة فجاءت مناصفـرابعة الـأما المرتب   
خيرة وتالها في المرتبة األ ،تكرارات ثالثةوموضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية بواقع 

  .خرى بواقع  تكرارينللصفحة األولى الموضوعات األ
حتلت ة فقد اـغير الشرعي ذت أغلبية موضوعات الهجرةأما في الصفحات الداخلية والتي أخ   

تسعة وعشرين ع ـكذلك موضوعات توقيف المهاجرين غير الشرعيين مركز الصدارة بواق
تسعـة تكرارات ة المفقودين بواقع ـڤالحرا وجاء في المركز الثاني موضوعات. تكرارا

غير الشرعية بواقع  ات الهجرةـات شبكـة وموضوعـڤاذ الحراـات إنقـوتساوت موضوع
ة ـة غير الشرعية الهجرـالمركز الرابع موضوعات مكافح وتالها في تكرارات، ثمانية
خرى ة والموضوعات األـڤنتشال جثث الحراات اـوجاءت موضوع تكرارات، ستـةع ـبواق

، من مجموع الموضوعات المتعلقة بظاهرة لمرتبـة األخيرة بواقـع أربعـة تكراراتي اـف
  .)ةـڤالحرا( الهجرة غير الشرعية 

وموضوعات إنقاذ  ةـڤالحرااوت كل من موضوعات توقيف ة تسوفي الصفحة األخير   
 .الموضوعات بقيةوانعدمت فيها  واحد فقط، عبواقع موضو ةـڤالحرا
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                       نسبة أيام التغطية                         يوضح ):14(جدول رقمال

  

  أيــــام التغطيـــة
  

  %النسبة المئوية  العدد

 12.70%  08  جانفــي

 06.35%  04  فيفــري

 04.76%  03  مــارس

 06.35%  04  فريــلأ

 06.35%  04  أيمـــ

 04.76%  03  جــوان

 15.87%  10  جويليـة

 09.52%  06  تأو

 09.52%  06  سبتمبـر

 07.94%  05  كتوبـرأ

 07.94%  05  نوفمبـر

 07.94%  05  ديسمبـر

 100%  63  المجموع

  

ن الباحث قام بأ يتضح )14( ستقراء بيانات الجدول رقمقا من انطالا :تغطيـة الفئة أيام  - 4.1

ن فتـرة  ا بغية تسهيل الدراسة ال غيـر، وأل شهري وهذ أساسة على ـبتقسيم الفترة المدروس
هـم مـا عكسـه    ، وأشهراً اثني عشرة، تحصلنا على ـة المتناولة في بحثنا هذا هي سنالدراس

) ــة ڤالحرا(لموضوع الهجرة غير الشرعية  )لشروق اليوميا(تغطية صحيفة  أنالجدول هو 
كانت في شـهر   )%15.87 (نسبة أعلىان متقاربا حيث بلغت ـخالل الفترة المحددة للبحث ك
ة تجاه الضـفّ ة باـڤلسنة من حيث عدد رحالت الحراا أشهر أكثرجويلية ويرجع ذلك لكونه من 

نعدام العواصف البحرية، حرارة ا ،البحر اجأموهدوء (عوامل مناخية  إلى، ويعود ذلك األخرى
  .كون شهر جويلية فترة عطلة للطلبة إلى باإلضافة) الطقس
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وقد يعود هذا  )%3.84( إلىنخفضت فيه نسبة التغطية ا إذنسبة فعادت لفترة جوان  أدنى أما   
بتـدائي،  اال علـيم شهادة الت(نهائية السنويةمتحانات الهتمام الجريدة باالتركيز وا إلىنخفاض اال

بمرحلة تحضـير   عتبريا الشهر هذ أن إلى باإلضافة، )لورياادة البكا، شهاألساسيشهادة التعليم 
  . أوت وفي شهر جويلية  تبدأالتي  ،الهجرة

) الظـاهرة (فترة الحـدث  أن إلىنخفاض في النسب يعود هذا التقارب واال أسبابن ونقول بأ   
يومنـا   إلىقائمة  وأثارهاتداعياتها  أننها مستمرة حيث كو إلى ممتدة على طول السنة باإلضافة

متداد هذه الفترة كلها، مما يعكس تتبع الصحيفة ي فإن تغطية الصحيفة له كان على اهذا، وبالتال
  .لتطورات هذه الظاهرة

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فية     فئة األنواع الصح يوضح ):15 (جدول رقم
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  األنواع الصحفية

  

 %النسبة المئوية   العدد

  الخبــر

  
69  % 68.32  

  التقرير

  
22  % 21.78 

  المقال التحليلي

  
01  % 0.99 

  التعليــق

  
02  %1.98 

  الحوار الصحفي

  
02  %1.98 

  التحقيـق

  
02  %1.98 

  جالريبورتا

  
03  %2.97 

  المجموع        

  

101  %100  

  

  

  

  

  

  

   :الصحفية األنواعفئة  - 5.1 
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ا ـداث والقضايـباألحا متزايدا ـهتمامف ولد اـبين الصح يـاإلعالمس ـالتناف إن   
عن خلفيات  أنواع صحفية دون أخرى للكشفوالظواهر، هذا ما أدى بها إلى اللجوء إلى 

ي ال الت األحداثتجاه إ واآلراء اليومية، والتعبير عن المواقف اإلخباريةوالمتابعات  األحداث
 ةـاإلخبارية بين ـالصحفي األجناسذه ـوتختلف ه ة،ـدار الساعـتكاد تتوقف على م

ة التحريرية في التعرف على ـالفني األنواعوتفيد هذه  ،)الرأي(ة ـفكري وأخرىة ـقتصاديواال
الصحفية  األنواعة ـومن هذا المنطلق تناولنا طبيع دة للموضوع،ـة التي تمنحها الجريـيمالق

اهتمامها بالموضوع، مدى  لمعرفةالمستخدمة من قبل جريدة الشروق اليومي في مادة التحليل 
  :الصحفية لألنواعنطالقا في ذلك من التعريفات التالية وا

بر كح أـتمس مصالفكرة صحيحة  أوواقعة  أوهو الذي يصف بدقة وموضوعية حادثة  :الخبر
 وترقيته ا تساهم في تنمية المجتمعـدر مـهتمامهم بقي تثير اـهالقراء و ن منـدد ممكـع
)1(.  

التقرير الصحفي هو مادة صحفية تسرد بدون تعليق معلومات أساسية خاصة  :التقرير الصحفي
  .)2( بحدث ما

 ألهمحيث يقدم التحليل العميق  ،تأثيرا وأكثرها الرأيبرز فنون وهو أ :يـالمقال التحليل
 أحداثن ـا مـوالظواهر، ويتناولها بالتفصيل ويربط بينها وبين غيره ثواألحداالقضايا 

ل من ـفي الماضي والحاضر فيسبر أغوارها ويستشرف المستقب أخرىوقضايا وظواهر 
  .)3( خاللها

 يالخبر الذ، وهذا عكس الشخصيفي م الصحـة معبرة عن حكـمادة صحفي :التعليق الصحفي
  .)4(شكل حرفييكون مقيدا بالموضوعية ب أنيجب 

ة من ـمجموعة من الشخصيات وطرح عليها ـة شخصيـستضافهو ا :الحوار الصحفي
  .)5(األسئلة بهدف الحصول على أجوبة محددة  

   
  

                                                 
 .37، ص2000، سنة 4عالم الكتب القاهرة، ط" في،فن الخبر الصح:"فاروق أبو زيد )1(
 .13، ص 1990قترابات نظرية من األنواع الصحفية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إ: نصر الدين لعياضي )2(
 .87، ص 2006فنون التحرير الصحفي، دار المعرفة الجامعية، مصر، : حمد نعماتنعمات أ )3(
                                                                                                             22الدين العياضي، مرجع سابق، ص  نصر )4(
 .130مرجع سابق، ص : محمد لعقاب )5(
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هو معالجة صحفية معمقة لواقعة أو قضية أو ظاهرة أو مشكلة مثارة على المستوى العام،  :التحقيق

  .)1( ة التي ظهرت أو حدثت بهاـهورها، والكيفييهدف إلى تعريف القارئ بأسبابها أو عوامل ظ

ي الصحفي عناصرها من المكان الذي جرت ـهو مجموعة مواد صحفية إخبارية، ينتق :الريبورتاج

وهو نوع صحفي يتمتع بقدر  واه من شاهدوها مباشرة،ـ، أو من أفسواء أثناء وقوعها. ةـفيه الحادث
   .)2( على التأثير كبير من جمالية األسلوب وشفافيته وبمقدرته

ة المتعلقة بموضوع الهجرة غير ـلعرض مادتها اإلعالمي )الشروق اليومي(ستخدمت صحيفة ا
و التي تفيد و تساعد على القيمة التي تمنحها لهذا  ةـاألنواع الصحفيالشرعية العديد من 

 .الموضوع

من قبل صحيفة و من هذا المنطلق تناول الباحث طبيعة األنواع الصحفية المستخدمة    
اول، و ـهتمام الصحيفة بالموضوع المتنرفة مدى االشروق اليومي في مادة التحليل لمع
األسد يتمثل ة ـحص أن النوع الصحفي الذي أخذ)  08(م أظهرت الدراسة كما يبين الجدول رق

ا النوع الصحفي ة لهذـوهي مرتبة مناسب)% 68.32(ي قدر بنسبة في الخبر الصحفي والذ
أن الخبر يرتبط ا ـعلم، الموضوعي نسبيا للواقع أو الحدثري الذي يعتمد على النقل اإلخبا

ي يمكن ـة بالتالـة إخباريـي يوميـه )اليومي الشروق(ة ـوبما أن صحيف كثيرا باآلنية،
ى أن ـا اإلطار إلي هذـه ونشير فـة الخبر في جديتـقيم ننها تساير األحداث،ألإالقول 
ض القضايا تحتاج إلى بل هناك بع ة اليرتبط فقط بالوقتـلشرعيوع الهجرة غير اـموض

  ةـي بنسبـة التقرير الصحفـة الثانيـاء في المرتبـج ولهذا واع أخرى،ـال أنـستعما
، تاله كل من  التعليق والتحقيق )%  2.97(ثالثا بنسبة  ج، و حل الريبورتا)%  21.78(

ة ـو أخيراً المقال التحليلي بنسب، ) %1.98(والحوار الصحفي في المرتبة الرابعة بنسبة 
اع نوألاأن جريدة الشروق اهتمت ب) 08(ومما يالحظ من خالل الجدول رقم ). 0.99%(

ه قراءة ـا يجعلنا نقدم لـوهذا م. ستقصائية و أنواع الرأياإلخبارية و أهملت األنواع اال
  .حقاإعالمية في القسم الخاص بالتحليل الكيفي من ناحية الشكل ال

التي شملت كل من ة بالجانب الشكلي و ـبعد تحليلنا للجداول المتعلق:جانب المحتوى-2

لى ة ننتقل إـية واألنواع الصحفـام التغطيـم أيـالعناوين و الصور ث المساحة والنصوص،
  :الجانب الثاني المرتبط بالمحتوى ويتكون من الفئات التالية

                                                 
 .146فنون التحرير الصحفي، مرجع سابق، ص : حمد نعماتنعمات أ )1(
 .47دين لعياضي، مرجع سابق، ص نصر ال )2(
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                 المعتمـدة في الموضــوعيوضح طبيعة المصادر   ):16161616(جدول رقم

    %%%%النسبة المئوية   التكرار  المصادر

  الصحفي

  
33333333  %32.67%32.67%32.67%32.67  

  المراسل

  
62626262  %61.39%61.39%61.39%61.39  

  نباء الجزائريةوكالة األ

  
01010101  %0.99%0.99%0.99%0.99  

  الشخصيات

  
01010101  %0.99%0.99%0.99%0.99  

  بدون توقيع

  
04040404  %03.96%03.96%03.96%03.96  

  المجموع

  
101101101101  %100%100%100%100  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :فئة المصدر -1.2

ي ـدت فـعتمي قد اأن صحيفـة الشروق اليومـ )16(مـرقدول ـتبين من خالل الج

ى مصدرين أساسيين هما عل الدراسة ة خالل مدةـا لموضوع الهجرة غير الشرعيـمعالجته
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ي حملت ـع التـدد المواضيـحيث بلغ ععبر مختلف مناطق الوطن،  المراسلونو  الصحفيون

ة ـع الموقعـأما المواضي)  % 61.39(ا أي بنسبة ـموضوع اثنين وستينل ـع المراسـتوقي

وكانت صيغة ) %32.67(بنسبةا أي ـًموضوع نثالثـة وثالثي ن فبلغتـن طرف الصحفييـم

  .سمهال أو رموز ااإلمضاء تحمل توقيع الصحفي كام

ة ـرة بنسبـة األخيـالمرتب الحتاو الشخصيات فقد  اءـاألنبأما فيما يخص وكالة    

 )بدون توقيع(المصادر المجهولة  جاءتفي حين  لة جدا،لكل منهما وهي نسبة ضئي) 0.99%(

  ).%3.96 (بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فئة الموضوعات   يوضح ):17(جدول رقم ال  

                                             

  النسبة المئوية  التكـرار  الموضوعات

  %38.6138.6138.6138.61  39393939  توقيف المهاجرين غير الشرعيين     
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  %14141414.85858585  15151515  ةـڤالحراإنقاذ 

  %06.9306.9306.9306.93  07070707   ةـڤالحرانتشال جثث ا

  %11.8811.8811.8811.88  12121212  شبكات الهجرة غير الشرعية 

  %08.9208.9208.9208.92  09090909  مكافحة الهجرة غير الشرعية 

  %12.8712.8712.8712.87  13131313  المفقودين  ـةڤالحرا

  %05.9405.9405.9405.94  06060606  رىــخأ

  %100100100100  101101101101  المجموع

ت توقيف أن موضوعا ) 17171717( مـدول رقـيتضح من خالل الج :فئة الموضوعات � 2.22.22.22.2
ا، بنسبة ـموضوعسبعة وثالثين حتلت المركز األول بواقع ن اـين غير الشرعييالمهاجر

ة ـخمسع ـة بواقـڤة موضوعات إنقاذ الحراـة الثانيـا في المرتبـ، وتاله) 38.61%(
وجاءت موضوعات  جمالي الموضوعات،من إ ) %14.85(ةـا، بنسبـموضوع رـعش

ة ـا، بنسبـًموضوع رـة عشـثالثع ـة بواقـة الثالثـن في المرتبـة المفقوديـڤالحرا
اثني ة الرابعة موضوعات شبكات الهجرة غير الشرعية بواقع ـ، وكان في المرتب) 12.87%(

ة ـات مكافحـادت  لموضوعـة فعـة الخامسـأما الرتب ،)%11.88(، بنسبةموضوعا عشر
ا ـأم )%08.92(ة ـات، بنسبـموضوع ةـتسع عـة بواقـرة غير الشرعيـالهج

 ةـسبعة بواقع ـادسـة السـت المرتبـحتلاد ـة فقـڤجثث الحرا الـنتشات اـعموضو
خرى ات األـي المركز األخير الموضوعـا فوتاله ،) %06.93(ات بنسبةـوعـموض
ة ـي  صحيفـات فـمالي الموضوع، من إج) %05.94(موضوعات بنسبة  ستةع ـبواق
  .سةالدرا

  
  
  
  
   مادة التحليلتجاه في نسبة اال يوضح ):18(جدول رقمال

                                                     

 االتجاه  التكرار  النسبة المئوية
 



122 
 

 معارض  21 20.79%
 

 مؤيد  01 0.99%
 

 محايد  79 78.21%
 

 المجموع  101 100%
 

  
تجاه ن الموضوعات ذات االنالحظ بأ)  18( بيانات الجدول رقم من خالل : تجاهفئة اال ـ 3.2

ة في صحيفة ـشرعيالة غير المحايد قد احتلت المرتبة األولى بين موضوعات ظاهرة الهجر
ذات  تا الموضوعاـوجاء بعده، ) 78.21(ة ـا بنسبـموضوع تسعة وسبعينبواقع ، الدراسة

ت ـالمرتبة الثالثة فكان أما) %20.79( ةبنسب، موضوعاً االتجاه المعارض بواقع واحد وعشرين
ارة ـت عبـكان يوالت، ة األخرىـت المؤيدة لهجرة الشباب الجزائري إلى الضفاـللموضوع
                              . )% 0.99(ـدا قدرت بـة جـضئيل ةبنسب د فقطـوع واحـعن موض
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ΠΠΠΠΙΙΙΙ.3. التحليل الكيفي للبيانات الخاصة بجريدة الشروق اليومي:  

ي صحيفة ـالتحليل الكمي لموضوع الهجرة غير الشرعية في الجزائر ف بعد أن تناولنا   
ة ـب مئويـام ونسـتجاهاته في شكل أرقليومي بمختلف موضوعاته وأشكاله واالشروق ا

ام ـة هذه األرقـذا الجزء بترجمي هـحسب ماوردت في صحيفة الدراسة، سوف نقوم ف
ارة أخرى سوف ـقيل، بعب والنسب المئوية إلى ألفاظ حتى نصل إلى صيغ تحليلية لكل ما

ل ـدول التحليـجورد في  ماج ـة وتحليل نتائـتستهدف الدراسة في هذه المرحلة مناقش
خير يسعى ي حيث أن هذا األـعتبار أن التحليل الكمي هو أساس التحليل الكيفي، باـالكم
  .ة مغزى التعبيرات العددية ـرفعلم

ي قد ـي أنه يكشف عن الجوانب الخفية التـة تحليل المضمون الكيفي فـوتبرز أهمي   
مواقفها كميا فحسب ة اليمكنها التعبير عن ـكما أن الصحيف ،اليتوصل إليها التحليل الكمي

  .مكمل ستعانة بالجانب النوعي كعنصر أ هي األخرى إلى االـبل تلج
ن ـر المضاميـام في تفسيـالتحليل الذي اليهتم بلغة األرق «:ف التحليل الكيفي بأنهويعر

شياء من خصائص وصفات تميزها عن يركز على إبرازها ما تتميز به األالمدروسة، بل 
  .(1) »بعضها البعض

 هذهول ـح مدلـة لتوضيـأي أن األرقام ليست هدف التحليل الكيفي بقدر ماهي وسيل   
يتسنى  عتماد على تحليل مضمون كيفي مكمل للكمي حتىاألرقام، ومن هنا تبرز أهمية اال
  د عجز التحليل الكمي عن إبرازها ون قـهتمامات التي يكالكشف عن بعض الجوانب واال

  . وفي هذا اإلطار قمنا بالتحليل الكيفي للشكل ومحتوى فئات المادة المدروسة 
  
  
  
  

    
  
  

                                      
  .258، ص مرجع سبق ذكره: أحمد بن مرسلي   ((((1))))
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  :الكيفي للشكل التحليل –1.3 

  :فئة المساحة – 1.1.3

  :المساحة اإلجمالية و المساحة المطبوعة

  :) 08(جدول رقمقراءة لل•  

ر ـة في الجزائـشرعيالمن خالل تحليلنا لألعداد التي تناولت موضوع الهجرة غير    
والتي وردت حسب الفترة التي حددها الباحث في دراسته  )الشروق اليومي(في جريدة 

    وىـة سـة المطبوعـاحـم تخصص للمسـا لـبأنه ، فوجدنا)اددـع 63(دل ـبمع
ة ـة متوسطة مقارنـوهي نسب )% 50.28(وهذا مايمثل نسبة  ،)2سم 88.328861 (

ويمكن تقديم  ،)2سم 176.74925 (:بالمساحة اإلجمالية لصحيفة الدراسة والمقدرة بـ
ة وهي حسب سة بالمساحة المطبوعام الصحيفة محل الدراـهتمدم اـم األسباب لعـأه
  : عتقادنا تتمثل في ا

    .هتمام الصحيفة بالمادة اإلشهارية على حساب المادة التحريريةا -

لي الجريدة مما صعب عليهم در الخبر لدى صحفيي الجريدة ومراسنقص مصا -    
   .حداث الراهنةل على المعلومات حول القضايا واألمهمة الحصو

   :المطبوعة و مساحة الموضوع اإلجمالية المساحة  –2.1.3

 :)09(قراءة للجدول رقم•   

ة لموضوع ـصصـة المخيتضح بأن المساح)  09(لمعطيات الجدول رقم   ستقرائنابا   
، كانت قليلة مقارنة بالمساحة المطبوعة حيث قدرت )الشروق اليومي(في جريدة  الدراسة

ة في ـجتها لموضوع الهجرة غير الشرعيويعود التقصير في معال. ) % 2.19( ةـبنسب
حظ الباحث أن جريدة ة الذكر وقد الـاألسباب السالف ةـعتقادنا لمجموعاالجزائر حسب 

ة ـادة التحريريـة على حساب المـة اإلشهاريـتعطي أهمية للمساح )الشروق اليومي(
ألن . ة بعمليات الهجرة ـات الخاصـى المعلومـة الحصول علـباإلضافة إلى صعوب

أن معظم األخبـار  ال عنـذا فضـز الليل، هـة وفي دهاليـة سريـمعضمها يتم بصف
تتم في عرض البحر من ات التوقيف لقوافل المهاجرين غير الشرعيين ـة بعمليـلقالمتع
ول ـها الحصـمراسليدة أو ـى صحفيي الجريـا يصعب علـل ممـحراس السواح قبل

  .على المعلومات 
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در ـة بقـكانت األعداد التي تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية قليلعموما بقدر ما    
ها ـق منـة ماتعلـماعكست صحيفة الشروق اليومي محاولتها في مقارعة الظاهرة خاص
من أجل التدليل على  بالجانب التراجيدي حيث تبرز كل مقومات اإلثارة للنهايات المأساوية

  .وهم الهجرة 
  :يبوغرافيةفئة العناصر الت  –3.1.3

  الصور –العناوين  –النصوص 

    :)12(،)11(،)10( ول رقماقراءة للجد•   

ومن خالل  ،لكونها تمثل كلها فئة العناصر التيبوغرافية لهذا سنقوم بتحليلها مرة واحدة   
ستخدامها للعناصر التيبوغرافية في حظ أن صحيفة الشروق اليومي عند اهذه الجداول نال

ى حساب ـن علـبالمتهتمت ي الجزائر قد اـة فـهجرة غير الشرعيعرضها لموضوع ال
را ـوأخي )% 15.25(ة ـة األولى بنسبـحتلت النصوص المرتبفقد ا الصورة والعناوين،

ة بالصورة والعناوين ـرنة بالمتن مقاـهتمام الصحيفولعل ا) % 13.23(العناوين بنسبة 
  :عتقادنا إلى يرجع حسب ا

تجاه ل النصوص المحررة يمكننا معرفة ارير الصحفي فمن خالأهميته في عملية التح -
ة لما لها من ـي من حيث األهميـدة وتعتبر النصوص العنصر الرئيسـونوع الجري

اوين ـة، فالقارئ الذي يكتفي بقراءة العنـر في إعالم القارئ بمحتوى الصحيفـتأثي
د ـي تحـود التـدد القيـإذ تتع دة الصور فقط اليلم بالموضوع إلماما كامال،ـومشاه
ه ـا اليجعلـ، ممكلمات التي يتضمنها أو عدد سطوره، أو عدد الول العنوانـمن ط

كان  أياً ة التي تحملها الصورة الصحفيةـامال ، كما أن الرسالـا لنقل المعنى كـكافي
   .(1)لم يكن هناك تعليق يوضحها  ا، إذقد تفهم من قبل القارئ بشكل خاطئنوعها 

اعد ذلك على ـا يسـة للنصوص ممـك فقد الحظنا أن الجريدة أعطت أهمية بالغوبذل   
  .موضوع الدراسة ظهور وبروز 

ن ـد أعطت حيزا كبيرا للنصوص ويمكق )يـالشروق اليوم(ة ـد صحيفـوعموما نج   
  أن جل الصحف تعتمد على النصوص بالدرجة األولى عتبار ة طبيعية باـاعتبار هذه النسب

                                      
  .17، ص 1،2001المصرية اللبنانية، القاهرة، طمدخل إلى اإلخراج الصحفي، الدار : النجارسعيد الغريب    ((((1))))
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ستخدامها لموضوع الهجرة غير الثانية من حيث ا ةـالمرتباءت في لصورة فقد جأما ا   
ة ـة مقارنة بنسبـة ضئيلـوهي نسب) % 15.25(ة ـالشرعية في الجزائر، وذلك بنسب

ارة ــنتباه القارئ وإثورة ذات أهمية هي األخرى في جذب اعتبار الص، وال النصوص
ور ـك أن الصـذل ة نقل األخبار، ـي عمليإهتمامه فالصورة إذن تشترك مع الكلمات ف

 ح مما تستطيعه الكلمات، فضال ـة بشكل أوضـوالرسوم غالبا ماتنقل المعلومات المطلوب
واألشياء، وبذلك ن ـعن أنها تستعمل إلشباع فضول القارئ إلى شكل األشخاص واألماك

إلى القارئ الذي لم ة ـة متكاملـفالصورة تتفاعل مع المادة التحريرية لتقديم خدمة صحفي
  .(1)القراءة عن األحداث، وإنما يريد معايشتها  بمجرديعد يقنع 

ى صور الشباب في الزوارق عتمدت علا )يـالشروق اليوم(ا يالحظ أن صحيفة ومم   
ور ـى صـة إلـة تكررت في الكثير من األعداد، هذا باإلضافـالخشبية كصورة نموذجي

  .وكذا صور لحراس السواحل الجزائرية واألجنبية للبوارج البحرية في عرض البحر،
فة من خالل ة ووردت في الصحيـنها حظيت بنسبة ضئيلإأما الرسوم الكاريكاتورية ف   

العدد  2007جانفي  17رسوم نذكر منها الرسم الصادر يوم ة ـاألعداد المدروسة بأربع
اتوري ـر لنا كاريكوـة لهذا الرسم الكاريكاتوري، حيث صـراءة إعالميـوكق. 1893

ة الهجرة إلى ـمدى التفكير الدائم للشباب الجزائري في كيفي ، " ةـلفاباقي بوخ" الشروق
بالتابوت الذي  "ڤالحرا"ه الزورق الذي يبحر به ـأوروبا إلى درجة الوهم بالحرقة ثم شب

رض كيد في عة الموت األـبمثاب "الحرڤـة  "د على أن ى، وبذلك يؤكـحمل عليه الموتي
  .البحر

بما يتيح لها ل متوازن ـة لم تستخدمها بشكـأن الصحيفـأما بالنسبة للصور، فيالحظ ب  
ل ذلك يعود ـولع ا،عدد 35في  نعدمت، حيث اةـالظهور بشكل منتظم خالل مدة الدراس

  :عتقادنا إلى األسباب التالية حسب ا
 "الحراڤـة  "جثث  لوانتشاوالتوقيف  اذـاإلنقعدم توفر صور حية لمختلف عمليات  -

ن ـمايحد ـئ وهذا مـاف الشواطـى ضفـي عرض البحر، وعلـها فيتم جلّالتي 
ر، وهو مايتطلب من ـى الصورة في الوقت المناسب للنشـوالحصول عل ولـالوص

                                      
  .147مرجع سبق ذكره ، ص : سعيد الغريب النجار   ((((1))))
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ة على ـة للحادثـات بشرية ومادية خاصة لنقل الصورة الحقيقيـالجريدة رصد إمكان
  .المصداقية و الرسمية لدى القارئصفحاتها مما يضفي عليها طابع 

وهو مايصعب  ،يـعليها الطابع األمنه يغلب ـباإلضافة إلى طبيعة هذه الحادثة فإن  -
ف ـصورة حية وحقيقية لحوادث التوقياسل في الحصول على مهمة الصحفي أو المر

  .نتشال الجثث وا
ار هذه ـويمكن اعتب )% 13.23( حتلت الرتبة الثالثة واألخيرة بنسبةأما العناوين فقد ا   

ي تلخيص األنباء ـها من دور فـن معظم الصحف تهتم بالعناوين لما لالنسبة طبيعية لكو
بة حسب أولوياتها وأهميتها التحريرية، وهذا فضال عن كون والموضوعات وتقديمها مرتّ

ف األخرى ـن الصحـة عما سواها مـة مميزة للصحيفـالعنوان يساهم في خلق شخصي
يفة ق الصحــي تحقـيرة ولكـي السنوات األخـفي ظل تعدد وتنوع الصحف فخاصة 

ها اإلخراجي ــختيار عناوينها بشكل يتفق مع أسلوبة تحرص على اـوظيفتها اإلعالمي
  .(1)التي تتبعها في إطار السياسة التحريرية  وطابعها التبوغرافي

ستخدمت مختلف أنواع قد االل عينة الدراسة أن الصحيفة ه من خـوما يمكن مالحظت   
نسجل نقصا  ة الخاصة بموضوع الدراسة، إال أنناـالعناوين في عرضها للمادة التحريري

ص ـى نقـلع إـل ذلك يرجـة ولعـقتباسية والعناوين االستفهاميفادحا في العناوين اال
 .صين والمحللينالحوارات الصحفية مع المخت

 يــوان رئيسـون كعنــق أن تكـنت تستحارا كاـخباك أكما الحظ الباحث أن هن   
ه ــه ولعل ذلك يرجع لتزامنـة تجاهلتـة األولى لكن الصحيفـالصفح في ) مانشيت (

  .رى أكثر أهمية ـمع أخبار أخ
ف ـان توظيــحاولت قدر اإلمك )الشروق اليومي(يفة وعموما يمكن القول بأن صح   

ة في الجزائر، بشكل ـهجرة غير الشرعيلموضوع الة في معالجتها ـالعناصر التيبوغرافي
    .متوازن رغم ماالحظناه من قصور في بعض العناصر

  
  
  

                                      
   .375، ص 1999، 1أسس اإلخراج الصحفي، منشورات جامعة قاز يونس، بنغازي، ليبيا، ط: كمال عبد الباسط الوحيشي   ((((1))))
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  :فئة موقع المادة الصحفية – 4.1.3

  :)13(قراءة للجدول رقم •  

يتضح بأن موضوعات الهجرة غير الشرعية قد توزعت ) 13(من خالل الجدول رقم    
ن ـ، ولكن بنسبة أكبر على مت)اليومي الشروق( على عدة صفحات في صحيفة الدراسة 

%)                30.69( ثم تلتها الصفحة األولى بنسبة %) 67.32(الصفحات الداخلية، وذلك بنسبة 
  %).01.98:(ـثم الصفحة األخيرة بنسبة ضعيفة قدرت ب

الشروق (إن سيطرة الصفحات الداخلية يعود حسب اعتقادنا للسياسة التحريرية لصحيفة    
، أما الصفحة األولى فقد احتلت المرتبة الثانية وهي مرتبة مقبولة، وجاءت معظم )اليومي

اذ ـات اإلنقـالمواضيع في شكل أخبار لعمليات توقيف المهاجرين غير الشرعيين وعملي
  :وكانت عبارة عن عناوين عريضة نذكر منها

  (1) "وإطارات وتجاربينهم جامعيون  احراڤـ 56توقيف  " 
ة ـتكرار إال أن أهمي) 31(عـة بواقـة الثانيـلى احتلت المرتبة األوـأن الصفح ورغم  

إعطاء أهمية أكثر خاصة في الصفحة األولى للجريدة، ولعل هذا النقص  توجبالموضوع 
ل ـع لكـى ال تتسـة األولـحه وهو أن الصفـاك رأي يطرح نفسـى أن هنـود إلـيع

    .داث البارزة والساخنةون عادة مخصصة لألحـات، وتكـالموضوع
  ئ نود اإلشارة إليه وهو أن محور اهتمامات الصحيـفة اتجـاه بعض القضايا وهناك ش   

كاألمنية واالقتصادية والسياسية كان ملفتا لإلنتباه في الصفحة األولى للجريدة، وللتذكـير 
اً في ــواسع ها حيزاًـشهدت أحداثاً بارزة شكّلت اهتمام الجريدة وأعطت 2007فإن سنة 

هابية التي عرفتها صفحاتها خاصة األولى، مثل محاكمة الخليفة، وأحداث التفجيرات اإلر
  .جزائرمختلف مناطق ال

  %)01.98(أما بالنسبة للصفحة األخيرة فقد جاءت في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة    
رض ـتاهوا في ع حراڤـة 10إنقاذ  "وعين فقط، الموضوع األول تناول خبربواقع موض

  .)2( " أيام بعين تموشنت 03 منذالبحر 

                                      
، 2007جويلية 25، 2054وتجار، جريدة الشروق اليومي، العدد بينهم جامعيون وإطارات  حراڤا 56توقيف : أسرة التحرير  (1)

  .                01ص
 10، ليوم  2170أيام بعين تموشنت ، الشروق اليومي، العدد 03تاهوا في عرض البحر منذ  ةحراڤ 10إنقاذ : سعيد كسال )2(

 .                              24، ص2007ديسمبر 
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وحسب .)1(" بعرض شواطئ عنابة حراڤة 10توقيف " أما الموضوع الثاني تناول خبر   
تخصص في غالـب األحيــان بالصفحة األخيرة يعود إلى كونها هتمام أن عدم االرأينا 

توزيــع  يحضثابتة، فلـم للموضوعات الخفيفة والرسم الكاريكاتوري وهي قاعدة شبه 
موضوع الدراسة في الصفحة األخيرة بشكل الئق رغم أهمية هذه األخيرة، حيث تسمـى 
في عالم الصحافة المكتوبة بالصفحة األولى أو الثانية وهذا يعبر عن أهميتها القصوى من 

  .أخرى جهة، وباعتبارها الفتة النتباه القراء من جهة
) يـروق اليومـالش( دةـغير الشرعية على صفحات جريإن توزيع موضوع الهجرة    

ن ـعدم توازن من حيث النسب و الحجم الممنوح لكل صفحة، لك حسب رأي الباحث فيه
 ـامن حيث الترتيب نعتقد بأن هناك ترتيب منطقي وذلك عند قراءتنا للموضوع من الزواي

ا ـق حسب رأينـوافو الشئ الذي يتـة، وهـالتي عالجت بها الصحيفة لموضوع الدراس
    .والسياسة التحريرية المرسومة سلفاً لكل صحيفة 

 

  :فئة أيام التغطية – 5.1.3

    :)14(قراءة للجدول رقم •   
بين مختلف أشهر أن نسبة التغطية جاءت متقاربة ) 14(دول رقمـكشفت لنا بيانات الج    

على أساس شهري وهذا بغية ة ـث قام بتقسيم الفترة المدروسـن الباحالسنة ولإلشارة فإ
تحصلنا  ،ا هذا هي سنةـن فترة الدراسة المتداولة في بحثنألو .ة ال غيرـتسهيل الدراس

ك ـع ذلـويرج )%15.87( ولقد احتل شهر جويلية المرتبة األولى بنسبة ،شهرا 12على
 ويعود ،تجاه الضفة األخرىاالحراقة ب رحالتأكثر أشهر السنة من حيث عدد  نلكونها م
ت المناسب ـالوق ـةڤحيث يعلم الحرا ـة،ة المناخيـالظروف الطبيعي ةـممالئذلك إلى 

ه البحر ـذي يكون فيـار وهو بداية شهر ماي إلى أواخر الخريف وهو األوان الـلإلبح
ن الليل عندما يخلو ـث األخير مـحيث يغادرون الشاطئ في الثل ،ادر األمواجـهادئا ون

  .هذا فضال على أن شهر جويلية فترة عطلة للطلبة ،البحر من حرس السواحل

                                      
 .24، ص2007 جانفي 17، ليوم 1893الشروق اليومي، العدد، عنابة شواطئ ـة بعرضڤحرا 10توقيف : فارس مصباح )1(
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وقد  )%3.84( لىوان إذ انخفضت فيه نسبة التغطية إنسبة فعادت لشهر ج دنىأأما    
حداث أخرى كاالمتحانات النهائية فاض إلى تركيز واهتمام الجريدة بأإلى االنخ ايعود هذ
  ).وشهادة البكالوريا شهادة التعليم المتوسط، شهادة التعليم االبتدائي(السنوية

 قفي صحيفة الشرو) الحرڤة(ورغم أن التناول اإلعالمي لظاهرة الهجرة غير الشرعية
ن أسباب التقارب واالنخفاض في النسب إال أننا نالحظ  بأ .نوعا ما اليومي كان ضئيالً

رة طول السنة باالظافة إلى كونها مستم ىعل ةممتد) الظاهرة( يعود إلى أن فترة الحدث
ن تغطية الصحيفة له على وبالتالي فإ. ا هذاـإلى يومن ثارها قائمةيث أن تداعياتها وآح

  . امتداد هذه الفترة كلها، مما يعكس تتبع الصحيفة لتطورات هذه الظاهرة
 :فئة االتجاهات –2.2.3

  :)18(قراءة للجدول رقم •     

في الجزائر في ة ـات موضوع الهجرة غير الشرعيـاهـأوضحت الدراسة أن اتج    
اد ـحي حـة كبيرة جدا وهو ما يوضـدة بنسبـي كانت محايـة الشروق اليومـصحيف

ة ـثم تلتها الموضوعات المعارض ،ةـرة المختلفـموضوعات الظاه هاـة تجـالصحيف
حلت الموضوعات المؤيدة في المرتبة األخيرة بنسبة ومنها  وذلك بنسبة أقل بكثير منها،

  .ضعيفة جدا
ات االتجاه المحايد هي عبارة عن أخبار وتقارير ال تبرز من خاللها مالمح ن موضوعإ

  .التأييد أو الرفض لموضوع الدراسة 
وحسب رأينا ) %78.21(ولقد بلغت نسبة هذه الموضوعات في صحيفة الشروق اليومي 
  :ن أسباب سيطرة االتجاه المحايد يعود لعدة أسباب أهمها كاألتيفإ
ارة عن أخبار ـة في الجزائر هي عبـرة غير الشرعيـالهجات ـكون جل موضوعل -

  .الوصف أكثر من التحليل  ر وهذه األنواع الصحفية تعتمد علىوتقاري
ي يبدو وكأنه نقل موضوعي لواقع، في حين ينتهي السرد ـن األسلوب الوصفألذلك  -

  .(1) )لخا...ومة، الوقائع، الحدث والرسالةالمعل(جميع مشتقات الخبر بإقصاء

                                      
  .102ص . 1999، 1،طاإلعالم و األزمات،  دار األيام  للنشر و التوزيع، الجزائر:أديب خضور   ((((1))))
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اب الجزائري إلى الضفة ـعدم اإلحاطة الجيدة في بعض األحيان لمجريات هجرة الشب -
لصحيفة الدراسة من اتخاذ أي موقف حيال شيء تجهل  رقلوهو الشيء الذي يع ،األخرى

  .الكثير عنه
ة لمعاناة المهاجرين غير الشرعيين ـعتبارات إعالمية تتمثل في نقل الصورة الحقيقيال -

ايدة اتجاه الظاهرة وفق ـستراتيجية محرة التحرير لتسويق ار وهو ما دفع بأسفي الجزائ
  .الخط االفتتاحي للجريدة، وعليه أظهرت الصحيفة قدرة جيدة على عدم التحيز

ثانية  تة بالظاهرة جاءـارضة المتعلقـوعات المعـن الموضأوأظهرت الدراسة أيضا ب
 ،توريبورتاجاات ـتحقيقن ـارة عـانت موضوعاتها عبـولقد ك ،)%20.79(ة ـبنسب
اب ـي لهجرة الشبـه الحقيقـى الوجـعل دةـالجريي ـيي  وصحفـوقف مراسل حيث

ة من طرف حرس حدود البلدان ـاملـع طرق المعـن يتعرضون إلى أبشـالجزائري أي
ارضتها ـرة ومعـذه الظاهـذ هـة في رفض ونبـيبين تكتل الصحيف هذا ما. ةـاألوربي

دان ـغير الشرعيين في بل رونـا المهاجـى يتعرض لهـالت ةـال اإلهانـلمختلف أشك
  .(1)جثث الحراقة بعد أن يصعب تحديد هوياتهم قة األخرى خاصة مسألة حرـالضف

ارة عن موضوع ـتجاه المؤيد والتي كانت عباال وفي األخير جاءت الموضوعات ذات  
اعي، البروفيسور ـلنفس االجتمم اـعل حوار صحفي مع الخبير في فيتمثل  ،طوحيد فق

رة الشباب الجزائري بطرق غير شرعية إلى أنها ـهجل مسؤولية الذي حم موسى يقاس
ة إلى ـة  باإلضافـي اإلدارة الجزائريـو الفساد ف ةـي البيروقراطيـجاءت كنتيجة تفش

 ياتالهوائ(ة ـل التكنولوجيـة اقتناء الوسائـن سهولـال عـهذا فض .ة السوداءـالعشري

ي حين يجد نفسه في ـا فـافتراضي ااب يعيش فضاءـمما جعل الشب) نترنتاأل ،المقعرة
كالشخص  كل أنواع الحدود، " يحرق"ع أن ـي نعيشها فيستطيـة كهذه التـأوضاع مزري

  .)2( المحبوس الذي يحاول أن يهرب من السجن
     )%0.99: (ـالمؤيد التي قدرت ب تجاهات ذات االـة الموضوعـحظ أنه رغم قلوالمال

  .إال أنه يؤكد بأن الصحيفة لم تمنع حقوق المؤيدين للظاهرة من إبداء موقفهم 
  

                                      
                                  .05ص ،2095عدد ، ال2007سبتمبر 11الجزائريين تحرق في إسبانيا، الشروق اليومي ، الحراڤة جثث:العربي ب   ((((1))))

     .19، ص2125العدد ،2007أكتوبر18يشعر أنه داخل سجن، الشروق اليومي، الحراڤ: هشام موفق )2(  
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  :فئة المصدر – 3.2.3

  ):16(قراءة في الجدول رقم    

في معالجتها لموضوع الهجرة غير  )يـروق اليومـالش(ة ـة أن صحيفـبينت الدراس   
ي الصحفي ـف ةـة، المتمثلـى مصادرها الذاتيـي علـدت بشكل كلة، قد اعتمـالشرعي

ة األولى ـات الموقعة من طرف المراسلين في المرتبـوالمراسل، حيث جاءت الموضوع
ع ـت توقيـي حملـات التـة الموضوعـة الثانيـها في المرتبـتلت )%61.99(ة ـبنسب

بنسبة ) بدون توقيع(ة ـالمجهول تلتها في المرتبة الثالثة المصادر. )%32.67(ـالصحفي ب
ة ـاء الجزائريـة األنبـة األخيرة تتقاسمها كل من وكالـبينما المرتب. الخ... )03.99%(

على مصادرها  )الشروق اليومي(ولعل اعتماد صحيفة . )%0.99(ة ـوالشخصيات بنسب
ة راجع ـسة بموضوع الدراـة بالدرجة األولى في نقل األخبار والمعلومات المتعلقـالذاتي
  :إلى
  .اهتمامها الشخصي بالموضوع  −   

ة في ـات األحداث خاصـاإلمكانيات المادية والبشرية مما يسمح لها بتغطية مجري -
ة نحو ـالق قوافل الهجرة غير الشرعيـة التي تكون موطنا النطـالمناطق الساحلي

 .أوربا

دة يزيد ـسل الجريي أو مراـع اسم صحفـع بتوقيـهذا فضال على أن نشر المواضي   
  .من مصداقية المعلومات واألخبار ورسميتها لدى القارئ

ة الثانية وهذا راجع حسب اعتقادنا ـفجاء في المرتب) بدون توقيع(أما المصدر المجهول  
  :إلى

 .محدودية شهرة المصدر، أي أنها ال تتأكد من المصادر التي اعتمدت عليها -

ة في حال ـه الصحيفـللتنصل عن ما كتبتة ـإن نشر الخبر بدون توقيع هو طريق -
 .فشل الموضوع

دة الشروق اليومي هي مصادر خاصة ال ـة في جريـأو لكون المصادر المجهول -
 .تريد الصحيفة الكشف عنها
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اب ـة، ويتم نشر الخبر من بـدة أو غير موثوقـأو هي نقال عن مصادر غير مؤك -
ا ـة، إذا كان صحيحـة تجربـة، ويكون الخبر في حالـة للصحيفـتحقيق األسبقي

 .ا هو مرجو منه وإذا لم يكن كذلك فمصدره مجهولـحقق م

ه ـة للموضوع الذي كتبـه، عندما ال يعطي قيمـأو لعدم اهتمام الصحفي بذكر اسم −   
ه ـة الخبر فيسقط عنـة في كتابـأو لعامل السرع. جدا اصغير اان خبرـة إذا كـخاص

يؤدي ، مما هـألسباب تافهة منها سهو القسم التقني عن كتابت سهواً كما قد يسقط اإلمضاء
 . الشك في مصداقيتها نوعا من ن أهمية األخبار وقيمتها ويخلقإلى التقليل م

ة ـوالشخصيات بنسب ةـأما المرتبة الثالثة فجاءت مناصفة بين وكالة األنباء الجزائري   
ة أن ـاً برفض الصحيفـانطباعد يعطي ذلك ـوق ،%)0.99(: بـ داً قدرتـة جـضئيل

  .تظهر بأنها منحازة لطرف ما
  .يعطي االنطباع بحيادها حين أن كثافة اعتمادها على مصادرها الذاتية في

  :فئة األنواع الصحفية –4.2.3

   ):15(قراءة للجدول رقم 

ي ـة فـة المستخدمـي من أكثر األنواع الصحفيـالدراسة أن الخبر الصحف تأظهر   
ة ـة إذ تحصل على نسبـفي صحيفة الدراس ةـجرة غير الشرعيموضوع الهة ـمعالج

ة لهذا النوع من األجناس ـدى االهتمام الذي توليه الصحيفـوبذلك يتضح م) 68.32%(
هذين  ، إن)%21.78(ي بنسبة ـة في التقدير الصحفـة الثانيـأما في المرتب. ةـالصحفي

.           ةغير الشرعيفي معالجة موضوع الهجرة  األوفرالجنسيين الصحفيين كان لهما النصيب 
رة وأبعادها بصورة تمكن ـات أوسع عن الظاهـوهما نوعان صحفيان ال يعطيان معلوم

احث أن ـويرى البة، ـاهرة بصورة كاملـذه الظـم هـوف على معالـالقارئ من الوق
ة ـة بالدرجـيرجع حسب اعتقادنا إلى كون صحيفة الدراسة إخباررة الصحفي قد تـسيط
ن الجهد ـرى يحتاج إلى مزيد مـواع األخـى أن استخدام األنـة إلـى، باإلضافـاألول

  .ةـة الخبرية لموضوع الدراسـوالعناء، وعليه اهتمت الصحيفة بالمعالج
وتقاسم المرتبة الرابعة كل  )%2.97(ة ـة فكانت للربورتاج بنسبـة الثالثـأما المرتب   

 ة األخيرة ـوجاء في المرتب ) %1.98 (ق بنسبةـالصحفي، والتحقيمن التعليق والحوار 
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كاتب ممثالً في مقال للوكان )  %0.99 (ة جداً  قدرة بـ ـة ضئيلـالمقال التحليلي بنسب
  ."الحل األمثل لوقف الهجرة غير الشرعية"  : لة بعنوانياخضير بوق

ى الشرح ـة علـة القائمـي توظيف األجناس الصحفيـظ أن هناك شحاً فـومما يالح   
ة، وكان ـوالتحليل والتقصي عن الحقائق وكذا الرأي، حيث تم االعتماد عليها بصورة قليل

ف ـاوز الوصـة تتجـق أكثر عن الظاهرة ألنها أنواع صحفيـي حقائـبإمكانها أن تعط
ة ـة عن باقي الفنون الصحفيـة حسب رأينا ال تقل أهميـفهذه األنواع الصحفي. والسرد

  .ة في معالجة الظاهرة من حيث أداء واجبها الصحفيـالمستخدم
ة الخبرية للحدث تزداد أهميتها ـة أن القصـة المكتوبـوالمعروف في مجال الصحاف   

  .الخ.... ة أو تعاليق أو تحقيقات ـكلما دعمت بمقاالت تحليلي
التحليلي مرده إلى  رتاج والمقالونرى أن التقصير في عدم اهتمام الجريدة بالتعليق والروب

  .ة الذكراألسباب السالف
ما نخلص إليه أن تنوع األجناس الصحفية نابع من تنوع األحداث والحاجات اإلعالمية    

غير ة موضوع الهجرة ـنا أن الخبر هو الطاغي في تغطيالمطلوب إشباعها، ولكن الحظ
ة بنسبة كبيرة جداً ـري، وعليه سيطرت المادة اإلخبا)الشروق اليومي(الشرعية في جريدة 

ف ليس ـوعليه فإن المطلوب من الصح. ة التحليليةـمما أدى إلى غياب األجناس الفكري
ة ـة بسبب وبدون سبب، بقدر ما هو تحسين مستوى التغطيـاإلكثار من األنواع الصحفي

 .بنحو يتالءم ومسايرة األحداث حتى يتسنى للقارئ التقرب من حيثيات الموضوع المتناول
 

  :التحليل الكيفي للمحتوى –3.3

  :فئة الموضوعات –1.3.3

                    :)17(قراءة للجدول رقم •   
ن قد ـغير الشرعيية بتوقيف المهاجرين ـات المتعلقـعأظهرت الدراسة أن الموضو   

حيث ) ةـڤالحرا(ة ـات بشأن موضوع الهجرة غير الشرعيـة الموضوعـتصدرت قائم
رة هذه المواضيع، ـوهذا لكث اطبيعي د يكون هذا األمر شيًئاـوق) %38.61(ة ـبلغت نسب

ل المهاجرين غير الشرعيين سواء ـات لقوافـات والتوقيفـال المداهمـحيث تعددت أشك
ل ـة من طرف حرس السواحـة األجنبيـاه اإلقليميـة أو الميـي الشواطئ الجزائريـف

ن غير ـوع توقيف المهاجريـموض )ومي الشروق الي (ة ـوقد تناولت صحيف. األجنبية
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 )1975(في العدد  اءـج ذيـال ن ذلك الخبرـوم. ي الكثير من الصفحاتـالشرعيين ف
    :م بعنوان2007أفريل  23: ليوم
   " ى إيطاليا بسواحل عنابةـإل حراڤاًتوقيف فتاة و ثمانية عشر  "    
ة جزائرية من بينهم ـنسين جـم اشخص ة عشرـات توقيف تسعـوتناول الخبر حيثي   
ة ـادة المجموعة اإلقليميـة من عمرها من طرف وحدات قيـسن التاسع عشراة في ـفت

: عمليات ر أن عملية التوقيف كانت في ثالثوجاء في الخب ،لحرس السواحل بعنابة
أشخاص من بينهم فتاة تعطل بهم القارب على  من ستة ةـاألولى تم توقيف مجموعة مكون

 سبعةة المكونة من ـة الثانيـالمجموع اـأم. شمال رأس الحمراء بعنابة ميالً عشرينبعد 
 ميالً 37ى بعد ـة علـة المغربيـة تحمل الرايـعليها سفينة شحن أجنبي أشخاص عثرت

والعملية  هم من طرف حرس السواحل الجزائرية،مما استدعى توقيف ة،ـبحرياً شمال عناب
 أشخاص بعد أن تم ستةة أخرى متكونة من ـيف مجموعالثالثة بعد أقل من ساعة تم توق

  .ة لصيد سمك التونةـمن طرف سفينة يباني بالغ تقديم
وهي ) %14.85(ة ـبة بنسـة الثانيـفي المرتب ـةڤالحرا نقاذإوجاءت موضوعات    

 )الشروق اليومي(ها أسرة تحرير ة رصدتـارة عن أخبار وتقارير صحفيفي مجملها عب
ه ـا وعليـي مصدرهـع كما وردت فـذه المواضيـة هـشر الصحيفت تنـد كانـولق
ة ـد الموضوعات المتعلقـزا معتبرا بعـات حيـن الموضوعـة مـذه الفئـذت هـأخ

ل أن هذا األسلوب يعبر بشكل للقو اـن، وهذا يقودنـن غير الشرعييـبتوقيف المهاجري
  .موضوع تناولها أليوالتي تسير عليه في  خر عن الخط االفتتاحي للصحيفةأو بآ

  :بعنوان 2007جوان  13ليوم  )2018(وجاء في العدد 
  " غير شرعي امهاجر 22طارق بن زياد تنقذ "      

مهاجرا غير شرعي جزائري من طرف  22نقاذ ناولت الصحيفة في هذا العدد خبر اوت   
ة ـشمال منطقا ـميال بحري 60لنقل المسافرين، كانوا على بعد " ن زيادـطارق ب"باخرة 

وت، وبعد تلقيها التعليمات من ـحيث كانوا في وضعية صعبة يصارعون الم ،تامنفوست
وإرجاعهم إلى  22الان ـنقاذ تم إركاب الشبقبة واالطرف المركز الوطني لعمليات المرا

هم إلى أقرب مركز للدرك ح حرس السواحل لتحويلـمصال وتسليمهم إلى ميناء الجزائر،
  .تقديمهم إلى العدالةثم  معهم الوطني للتحقيق
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ة ـالثـة الثـت المرتبـد احتلـالمفقودين فق ـةڤالحراات ـأما بخصوص موضوع   
وهي نسبة تستحقها نظرا لنشاطات عائالت الحراقة سواء في الناحية ) %12.87(بنسبة

. فقودين في شكل جمعية مؤقتةة للوطن، خاصة بعد تكتل عائالت المـالشرقية أو الغربي
ح ـتغطية نشاطها، وفت )الشروق اليومي(فرز نشاطا مكثفا هذا ما حتم على جريدة ما أم

حيث جاء  ،د الحصول على معلومات تخص أوالدهم المفقودينـصفحاتها لمطالبهم قص
  :بعنوان 2007ديسمبر  18ليوم  2101في العدد 

    "يطاليةمفقود بالسواحل اإل 1200قتيل و  200كثر من تسجيل أ "  

رس ـرة وحـا مصالح الهجـهي قدمتـة التـة الثقيلـدث التقرير عن الحصيلـيتح   
وتتمثل في أكثر . 2007ماي وأوت  يخالل الفترة الممتدة بين شهر يطاليانل اإلـالسواح

وتونس على  فريقية وعربية، منها الجزائردموا من عدة بلدان إألف مهاجر سري ق 50من 
فيما أحصت . مبيدوزات لجزيرة الـى مركز الحجز المؤقغلبهم إلعدة دفعات، ثم تحويل أ

فيما قدرت . يطاليةجثة في عرض السواحل اإل 2000ر من ح الصحية وجود أكثـالمصال
ن ـمفقود م  1200: هم بــغ عنهم من طرف ذويـس المصالح عدد المفقودين المبلـنف

عنابة التي أنشاها السيد كما تحدث التقرير عن نشاط الجمعية المؤقتة ب ،م جزائريونـبينه
بلعابد والد الحراق المفقود، والتي أكدت على أن مسالة البحث عن أبنائها هي مهام الدولة 

  .التي فقدت مواطنين لها، وعليها تجنيد مصالحها بخصوص مصيرهم
ة ـات الهجرة غير الشرعيـة بشبكـوجاءت في المرتبة الرابعة الموضوعات المتعلق   
خاصة إذا  اممكنً لموضوعات هذه المرتبة نعتبرها شيًئاواحتالل هذه ا) %11.88(ة ـبنسب

اجرين غير ـل عملية توقيف اوانقاذ للمهـة دائما بعد كـعلمنا أن اهتمام السلطات األمني
ات ـالء الشبان، ألن عصابحول معرفة الشبكات التي تقف وراء هؤ بن ينصـالشرعيي

ب ـال تهريـى مجـه إلـت واألسلحة غالبا ما تتجالمختصة في متاجرة المخدرا المافيا
ك ـى ذلـ، ضف إل)1(األشخاص واالتجار بالبشر نظرا لألموال التي تجنيها ذات الشبكات

اطر الوخيمة التي يمكن أن ينجر ـواقب والمخـة بالعـالعقوبات الجزائية المخففة مقارن
ر ـلنشاط اإلجرامي العابالنوع من ا اارسة هذـى ممـابات إلـعنها، هذا ما شجع العص

                                      
مكلف بالجهاز المركزي لمكافحة الهجرة السرية بالدار البيضاء، الجزائر، يوم  - مقابلة مع محافظ الشرطة مهدي بن شريف  )1(

 .سا صباحا11على الساعة  14/09/2008
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ا أدى ـل هذا مـاص أو الهجرة غير الشرعية ولعـي تهريب األشخـللحدود والمتمثل ف
ى استحداث نصوص قانونية جديدة لتجريم هاته الشبكات وفق ـري إلـرع الجزائـبالمش

-66معدل والمتمم لألمر رقم ال 2009مارس 25المؤرخ في  01-09رقم  انونـق
  .)1(متضمن قانون العقوبات وال 1966ونيو سنة ي 8المؤرخ في 156
  :جاء خبر بعنوان 2007مارس  28ليوم  2004وفي العدد    

   " إلى الخارج الحراڤةعمال ميناء الجزائر يتورطون في تهريب     " 

منهم عمال  05سيدي أمحمد  ةـمتهما للعدالة بمحكم 23ه تم تقديم ـنويوضح الخبر أ   
غ مالية ـن خالل تقاضيهم  لمبالـب الحراقة مـون في تهريـشتغلالجزائر كانوا ي بميناء

ترف ـارج، حيث اعـة إلى الخـم على الركوب بإحدى السفن المتوجهـمقابل مساعدته
  .ري عبر الباخرةـبأنهم كانوا ينوون الركوب الس 17غ عددهم ـالمتهمون البال

ة ـة الخامسـعية في المرتبتت فئة الموضوعات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشروأ   
  :ويرجع اهتمام الجريدة بهذه الفئة من المواضيع إلى) %08.91(بنسبة 
للمساهمة في التقليل من تداعيات وآثار هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد  -

 .يوم

شكل  السلطات األمنيـة والمدنيـة، وذلك فياإلعالم عن نشاطات واستراتيجيات  -
ع بعض المختصين ـدة مـي الجريية يجريها صحفـرات صحفيواـث وحـأحادي

 : تقرير بعنوان 2007جويلية  28ليوم  2056والباحثين حيث جاء في العدد 

   "ـةڤالحرا ةـاردة لمواجهـرفع عدد الحراس وقوارب المط "           
، حيث ةـه قيادة القوات البحريـستعجالي الذي اعتمدتخطط االيتطرق التقرير إلى الم   

ادة القوات ـا قيـي أول مرة تقوم بهـل لمختلف السواحل، وهـة مسح كامـمليقامت بع
ة بعد أن تقرر تحويلهم ـميداني ةـيالسواحل لدورات تكوين ، كما تم إخضاع حرسالبحرية

كلم 200ة واإلنقاذ على بعد ـي البحث والمالحقـهم فـع مختلفة لتعزيز قدراتـإلى مواق
عهم بين ـل وتوزيـن حراس السواحـواقع بيـم استبدال المـث تحي، من عرض البحر

م نشر عدد ـكما ت )ة، بومرداسـوهران، تلمسان، عناب عنابة، دلس، الغزوات،(سواحل 
وموازاة مع  ةـالجزائري ةـن حرس السواحل على طول شريط المياه اإلقليميـإضافي م

                                      
  .2009، مارس 15الجريدة الرسمية العدد  )1(
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الل رفع عدد الزوارق نصف د من الظاهرة، من خـم تسخير كل التجهيزات للحـذلك ت
ة إلى الدعم ـإضاف ،في عرض البحر ـةڤالحراة التي تستعمل في مالحقة قوارب ـالصلب

  .غير الشرعيين ة بمروحيات لرصد مواقع المهاجرينـوات الجويـه من القـالذي تلقت
ة السادسة ضمن ـفقد حلت في المرتب اڤةأما الموضوعات المتعلقة بانتشال جثث الحر   
وع ـى حساسية الموضـة بالنظر إلـوهي نسبة مقبول ،مامات جريدة الشروق اليومياهت

وصعوبة الحصول على المعلومات الكافية حول عمليات انتشال الجثث وذلك يعود حسب 
  :اعتقادنا إلى

معظم عمليات انتشال الجثث تتم من طرف السلطات األمنية مما يصعب اإلجراءات  -
 .في الحصول على المعلومة

المفقودين مما  ـةڤالحرادى عائالت ـة لـوع انتشال الجثث حساسيـشكل موضي -
 .تامة يستدعي القيام بعملية االنتشال في سرية

   :بعنوان 2007جانفي  06ليوم  1883وفي هذا اإلطار جاء العدد 
  "ةـة هجرة غير شرعيـعملي 23خالل " ڤحرا"ة ـجث 33انتشال  "    

 ايريـالمقدم ديف"بحرية ة االتصال بقيادة القوات الـليح لمسؤول خـوجاء فيه تصري   
جثة  33انتشال  2006ن قوات حرس الشواطئ قد سجلت خالل السنة الفارطة بأ "سليمان

ل ـعملية هجرة غير شرعية بالسواح 23وذلك خالل . لرجال وشبان من مختلف األعمار
ن ـط الساحلي الممتد بيـرياذ والتوقيف بالشـكما قدم حصيلة عن عمليات اإلنق. الشرقية

  .شواطئ بجاية، جيجل، عنابة لغاية السواحل التونسية
وهي ) %5.94(ي المرتبة السابعة بنسبة ـوفي األخير جاءت الموضوعات األخرى ف   

ورت معظم هذه الموضوعات حول ـتمح. ات السابقةـة بالموضوعـنسبة ضئيلة مقارن
  . حالتهممعاناة المهاجرين غير الشرعيين أثناء ر

ة، والخاصة باستخدامها لفئة الموضوعات في ـة الدراسـوحسب االتجاه العام لصحيف    
ث نوعا من التوازن في طريقة طرح المواضيع ـالظاهرة المراد تحليلها، فقد الحظ الباح

المتعلقة بموضوع الهجرة غير الشرعية، ونوعا من القصور الواضح في بعض المواضيع 
ليات قصد التقليل من الظاهرة وآثارها على حد كبير في صياغة حلول وآاهم إلى التي تس

شرعية م موضوعات الهجرة غير الـامها وتغطيتها لمعظـورغم إلم. المجتمع الجزائري
د على ـي تعتمـع التـي المواضيـه كان هناك نقص فـنفي الجزائر إال أ) ةـڤالحرا(
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االت ـف المجـي مختلـاحثين فـن وبـع مختصيـة مـالحوارات واألحاديث الصحفي
ن من خاللها تستطيع تشخيص األسباب وبالتالي صياغة أل الخ،...اسية واالقتصاديةـالسي

  .هذه الظاهرة وآثار حلول للحد من تداعيات
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  :�������تا�

إن االستنتاجات تمثل خالصة ما يتوصل إليه الباحث في دراسته العلمية، و في تحليل     
ستخراج أهم النتائج من تحليله الكمي ـل آخر خطوة يستعين بها الباحث الالمحتـوى تمث

 .و النوعي فمن دون هذه الخطوة يكون البحث ناقصاً و يفقد أهم ركائزه

ـون االستنتاجات مطابقة لما في السياق التحليلي لمضمون الدراسة كمـا يجـب أن تك   
ة ـة التي أفردتها صحيفـالتعرف على المساح ة عنـو سوف نناقش أهم النتائج المترتب

ة ـة و المساحـدة الدراسـخالل م ةـلشرعيا غير الهجرةلموضوع  )يـالشروق اليوم(
ات ـدث على صفحــإلى موقـع الح ة إضافةـة للعينة المدروسـاإلجمالية و المطبوع

ة ـام التغطيـة أيـة، و نسبـة و فئة األنواع الصحفيـدة و العناصر التيبوغرافيـالجري
ات، االتجاهات و ـة بالمحتوى و تتضمن فئة الموضوعـى اإلستنتاجات المتعلقلـلنصل إ

  .المصادر
الهجرة " ناولت موضوع وبعد تحليل الجداول التي جاءت في الدراسة السابقة و التي ت    

، دراسة تحليلية ـة المكتوبـةي الجزائر من خالل الصحافـف)  ةـڤالحرا(غير الشرعية 
، توصل "  2007ر ـديسمب 31إلى غاية  2007جانفي  01لجريدة الشروق اليومي من 

ة و التساؤالت ـة عن اإلشكاليـستنتاجات نحاول بها اإلجابث إلى مجموعة من االـالباح
  :ة في الدراســـةـحالمطرو

ة كبيرة ـأهميمن حيث حجم التغطية  لم تعط )الشروق اليومي (صحيفة   وجد الباحث أن .1
ن ـم )2سم 19506.63(ة ـك تخصيصها لمساحـد ذلـا يؤكـم ة وـلموضوع الدراس

فقط  )% 2.19(أي نسبة  ) 2سم 883288.61 (:المساحة اإلجمالية المطبوعة المقدرة بـ
ن و الصور ـقسمت هذه المساحة ما بين النصوص و العناوي. التحريرمـن مساحة مادة 

 )% 71.50(ة ـذة نسبـآخ )2سم 13947.62(ة النصوص لوحدها ـحتلت مساححيث ا
ة ـة عند القارئ بمساحــرة من أهميــه هذه األخيـة الصور لما تكتسبـتلتها مساح

   . )%13.23 (ة ـخذت نسبأما العناوين فقد أ )% 15.25(أي ما يعادل  )2سم 2975.1(
ن التغطية بصفة عامة كانت متواضعة، مما يعني إ: التالي االستنتاجو هذا ما يجرنا إلى 

هذا  ادناـاعتق، و حسب اهرةـبالظة ـن قبل الصحيفـم كاف امـاهتماك عدم ـأن هن
 اهرةـللظة الصحفية ـة و المعالجـاحث في طريقة التغطيـراجع ألسباب حصرها الب

باإلضافة على وجود .ةـاف في السياسة العامة للصحيفـة المطـي تصب في نهايو الت
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ع وقضايا استدعت اهتمام الجريدة والتي كانت من ضمن أولوياتها في التغطية مواضيـ
  .، التفجيرات اإلرهابية "الخليفة"كقضية محاكمة القرن 

دة ـفي جري ة ـعيظاهرة الهجرة غير الشرستناداً لحجم المساحة الممنوحة لموضوع ا .2
نسبة أيام التغطية كانت متقاربة أن : ، توصل الباحث إلى النتيجة التالية)الشروق اليومي(

ع حسب اعتقادنا إلى امتداد الظاهرة على طول السنة ـبين مختلف أيام السنة وهذا يرج
 .باإلضافة إلى كونها مستمرة حيث أن تداعياتها وانعكاساتها قائمة إلى يومنا هذا

  

هي ن غير الشرعيين ـف المهاجريـبتوقيتوصل الباحث إلى أن الموضوعات المتعلقة  .3
في صحيفة الدراسة، و عليه نستنتج أن إستراتيجية  الظاهرةالمسيطرة على موضوعات 

إعالم القارئ تجهت نحو ا الهجرة غير الشرعيةالجريدة في التناول اإلعالمي لموضوع 
عمليات المداهمة وتوقيف المهاجرين غير الشرعيين بالظاهرة محل الدراسة وذلك بنقل 

 .في الموانئ وأعالي البحار

أظهرت توازن منطقياً و طبيعياً الظاهرة ة في إبراز ـإن العناصر التيبوغرافية المستخدم .4
ة ـفي طريق اة و لكن نستنتج أن هناك تباينـفي ترتيب النسب على العناصر التيبوغرافي

تي ه في قسم التحليل الكيفي و الـلدراسة و هو ما توصلنا إليتوزيع النسب على فترات ا
 .ستخدام هذه العناصر أظهرت باألرقام عدم توازن في ا

ة مع العلم ـع الظاهرة المدروسة في الصفحات الداخلية بصفة مكثفجاءت معظم مواضي .5
ريدة ام الجـية إال أنها تبرز مدى اهتمالصفحة األولى بالرغم من احتاللها المرتبة الثانأن 

د ـك عنـو ذل امنطقي ااك ترتيبـولكن من حيث الترتيب نعتقد أن هن بموضوع الدراسة،
 .قراءتنا للحدث من الزوايا التي عالجت بها صحيفة الشروق اليومي لموضوع الدراسة

 لموضوع الهجرة غير الشرعية الصحفية على التغطية اإلعالمية األخبار والتقارير هيمنت .6
داث دون التعمق ـع صحفية تعتمد بالدرجة األولى على السرد و الوصف لألحو هي أنوا

في حقيقتها، و نستنتج بذلك هيمنة هذه األنواع على حساب األنواع الصحفية األخرى ذات 
 .األبعاد التحليلية و التفسيرية و الفكرية

كان  عيةالهجرة غير الشراول موضوع ـة بشأن تنـة الدراسـام لصحيفـإن االتجاه الع .7
ة و اإلعالمية و المتمثلة في نقل الصورة ـالموضوعي اراتـلالعتبمحايداً، و ذلك راجع 

  .لتداعيات الظاهرة الحقيقية ة ـاإلعالمي
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ـة إال أن صحيفة الدراس موضوع الهجرة غير الشرعيةرغـم تنـوع مصـادر أخبار  .8
ية و رسمية المعلومات لتأكيد مصداق المراسلعتمدت بالدرجة األولى على مصدر توقيع ا

المراسل الصحفي  المتعلقة بالظاهرة من جهة وطبيعة الموضوع تقتضي تواجدو األخبار 
 .في ناحية الحدث

ة للمهاجرين غير الشرعيين من ـأبرزت الصحيفة كل مقومات اإلثارة للنهايات المأساوي .9
لرحلـة إلـى قوارب الموت، ا(اظ ـألفم الهجرة، كما استخدمت ـى وهـأجل التدليل عل

ى البعد التراجيدي ـللتدليل علفي العديد مـن المناسبات ) المجهول، تجديف نحو الموت
  .مباشر لشبكـات التهريب باستغالل أحالم الشبابوفيه اتهام 

الهجرة غير موضوع  اتجاه االهتمامفقد أبدت جريدة الشروق اليومي نوعاً من  عليهو    
ها ـومرامي ص وهذا لتجليـة أسباب الظاهرةض النقائاك بعـو إن كانت هنة، ـالشرعي
 .د استشراف آثارها وصياغة حلول لهاـقص ،وأبعادها
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  الخاتمة

   د ـظاهرة شائكة التعقي )ـةڤالحرا(ا لما سبق فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعيةتأسيس
بشكل تتابعي وتراكمي ها حيث تكون أثارها ث المسببات واآلثار التي تنتج عنـن حيـم

قوارب الموت والتي لم م عبر ـى مختلف األطراف حيث أصبحت اليوم تتـد علـمعق
، والكهول تهالك، القصرر عليها الرجال فقط بل أصبح يبحر على ظهرها المـعد يبحت

عبير عن اإلبحار إلى عالم مجهول وهذه أقصى درجات الت في ل يرغبـفالك اء،ـوالنس
  .غلب لحظات الرحلة تستوي عندهم الحياة والموتاليأس وفقدان األمل وفي أ

شكل بع ـولقد أصبحت الهجرة غير الشرعية من أهم الظواهر التي تشغل بال المجتم    
ة وفي هذا ـة واألمنيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـدة السياسيـعلى مختلف األصع متنام
وداً ـجهن ـن غير الشرعييـة للمهاجريـدرة والمستقبلـصدول المـذل الـار تبـالمس

إن الظاهرة ـك فـم ذلـن رغـولك. ة الحدودـة للتنسيق والتعاون األمني ومراقبـمضني
د ـللحان لتبقى هذه اإلجراءات محدودة وغير كافية ـان والزمـأصبحت تتسع عبر المك

  .الهجرة غير الشرعية من
ون فعالة بمفردها بل ينبغي التعامل مع إشكالية ـة لن تكـنيوالحقيقة أن التدابير األم    

ب ـن خلل وجـة عـة ناجمـاعيـرة اجتمـا ظاهـة على أنهـرة غير الشرعيـالهج
ة وتربوية متكاملة ـة واقتصاديـة اجتماعيـق إستراتيجيـم وفـينبغي أن يت ه،ـصالحإ

ة ـإن هذه الرؤية الشموليد فـبالتأكي ة كل األطراف،ـتشرك كل الفاعلين وتراعي مصلح
اني ـور إنسة من منظـة الهجرة غير الشرعيـمعالجة لـتجسد بالفعل المنطلقات األساسي

ة وتقوية ـة المحليـاج والتنميـة اإلنتـادي يؤدي حتما إلى تحريك عجلـوتنموي واقتص
  .ر الشرعيةـللهجرة غي ل مصدراًـة التي تشكـفرص االستثمار لتشغيل اليد العامل

والمطلوب منا إيالء االهمية القصوى والتصدي لهذه الظاهرة، واعتماد موقف مسؤول       
ة ـة خصوصا أن المسؤولية جماعيـوعدم التهرب من الواقع، وايجاد التدابير الضروري

ة ومنظمات ـينبغي أن تقوم بها كافة اجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات رسمية وحزبي
للحفاظ على الروابط  سباب الظاهرة قصد محاصرتهاى فهم أالمجتمع المدني، والعمل عل

       ادي واالجتماعي ومضاعفة ـة لتحريك النشاط االقتصـستراتيجية لخلق ظروف مواتياإل
د ـع، وترشيـح الجميـع مصالـة والمنسجمة مـق التنمية المستدامـود لتحقيـالجه

  . فضل وآفاق جديدة للعملأ االقصى لإلستثمارات لتوفير فرص الحكم، ومضاعفة الحد
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ال والدعم ـة التعاون الفعـواليوم أصبحت المطالبة وأكثر من أي وقت مضى لحتمي    
المتواصل من دول الشمال لبلدان الجنوب في إطار من الشراكة اإلستراتيجية القادرة على 

ا ـا وأبعادهـف جوانبهـة في مختلـا الهجرة غير الشرعيـرفع التحديات التي تطرحه
ع ـهذا إال باستعداد وإرادة جادة لتمويل أو اإلسهام في إنشاء مشاري ىوانعكاساتها وال يتأت

ارة ـق الربح والخسـن واالستقرار ال على أساس منطـق األمـتنموية على أساس تحقي
ي ـة على ضفتـر عوائد النمو والتنميـن واالستقرار يعتبر من أكبـفاألم في االستثمار،
ي تـالي ـألفريد صوفي ـم الديمغرافـعاللل ة ـة المقولـم صحـط ورغـالبحر المتوس

ل البشر ـا أن يرحـر وإمـد البشـث يوجـروات حيـل الثـا أن ترحـإم ( : ولـتق
 .ا الجزائرـإال أن دالالتها اليمكن إسقاطها على بلدن) د الثروات ـث توجـحي
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  ات ــاالقتراح

ج المتوصل إليها في هذا البحث تم الخروج باقتراحات التي تسمح لنا من خالل النتائ   
  :بترك مجال البحث مفتوح في هذه المواضيع الهامة، والتي ندرجها كما يلي

عقد ندوة وطنية لدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الحراقة في الجزائر، يشارك  •
ة ـي، جمعيات الحراقـنع المدـالم، المجتمــفيها باحثين، قانونيين، رجال اإلع

ي، العمل ـن الوطنـاهرة وزارة التضامـة بالظـالمفقودين، كل الوزارات المعني
  .، وزارة الخارجيةماية االجتماعية، العدل، اإلتصالوالح

ة، مما ـة للمشاعر والروح والقيم الوطنيـه األداة المحركـتفعيل دور اإلعالم لكون •
ايجابية وإبراز خطورتها وتوعية الشباب من  يتطلب منه تناول هذه القضية بصورة

ام المختصين ـمغبة الوقوع في مصيدة الهجرة غير الشرعية، وذلك بفتح النقاش أم
 اهرةـقصد تحليل أسباب هذه الظاهرة للوصول إلى حلول للتقليل من آثار هذه الظ

الفرد  اهرة لما لها من آثار سواء علىـة بخطورة هذه الظـتحسيسي بعمليات القيام  •
 .المهاجر وأسرته وصوال إلى المجتمع

، بإشراك كل القطاعات بما فيها إيجاد خطة استراتيجية لسياسة الشغل في الجزائر  •
ي ـقطاع الخاص لخلق مناصب شغل دائمة للشباب البطال للعمل في بالده والتخلال

 .عن التفكير في الهجرة بطرق غير شرعية

ك ـوذل 2009مارس  8الصـادر في  09/01 اتـي قانون العقوبـإعادة النظر ف •
س النافذ إلى ـن الحبـة مـف العقوبـث تخفـبحي 1ررـمك 175ادة ـبتعديل الم

� ا���د )ا���� ا����� (واستثناءا .الحبس الغير النافذ��� ��. 

ة ـل من وزارة التضامن وزارة العمل والحمايـة بين كـنشاء خلية وطنية مشتركإ •
ة ـات والمعلومات الخاصـتعكف على رصد البيانة ـلخارجيووزارة ا ةاالجتماعي

  .المتواجدة بالدول األوروبية بالظاهرة خاصة ملفي المفقودين وجثث الحراقة
 

ا ـتقوية االتصال، الحوار، الشراكة والتفاهم مابين كل القوى الفاعلة وطنيا ودولي •
ل ناجحة لملف وبين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى إيجاد حلو

ه ـالهجرة غير الشرعية في إطار يحترم كرامة اإلنسان وعدم الدوس على حقوق
 .المشروعة
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درة ـعميقة في الدول المص للقيام بإصالحات وضع خطة اجتماعية واقتصادية •
 .للمهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ تنمية مستدامة

ة ـى أنها أزمة اجتماعيإرادة سياسية لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عل إيجاد •
م ـ، والعمل على صياغة حلول بعيدة المدى لها، وارساء معالوإنسانيةواقتصادية 

اب واختلفت المواقف ـالصعه الحلول مهما كانت ـي هاتـالتعاون والتشاور لتنف
ع، وجعل ـواإليديولوجيات الثقافية والسياسية، وذلك من أجل أمن واستقرار الجمي

رة خوف ورعب ـان وسالم وتنمية وتجارة وسياحة وليس بحيالمتوسط بحيرة أم
 .وممات
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