
Men deported from Algeria queuing after their arrival to Bamako, October
25, 2017.  
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الجزائر: المھاجرون المرحلون یتعرضون للسرقة في مالي
موجات ترحیل تعسفي

(بیروت) قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن السلطات الجزائریة رّحلت أكثر من 100 مھاجر من جنسیات إفریقیة مختلفة إلى
منطقة ال تخضع للقانون في مالي المجاورة، حیث تعرض بعضھم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة.

تقاعست السلطات الجزائریة عن فحص المھاجرین على نحو كاف، بمن فیھم أولئك الذین قد یكون لدیھم دعاوى لجوء، لتحدید وضعھم،
وإعطائھم الفرصة للطعن في ترحیلھم، وجمع مدخراتھم وممتلكاتھم. قالت منظمة غیر حكومیة مقرھا في غاو بمالي إنھا قدمت خدمات

ألكثر من 125 من المھاجرین الذین وصلوا مؤخراً في 6 و7 مارس/آذار.

قالت سارة لیا ویتسن ، مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش: "على الجزائر أن تعامل جمیع المھاجرین
باحترام، ومنحھم فرصة للطعن في ترحیلھم وعدم تعریضھم لخطر المعاناة من المعاملة الالإنسانیة."

قال 5 مھاجرین وصلوا إلى مالي لـ ھیومن رایتس ووتش في مقابالت ھاتفیة منفصلة إن الشرطة في مدینة غردایة شمال وسط
الجزائر، جمعتھم في 1 مارس/آذار من أماكن مختلفة، بما فیھ من الشارع وموقع للبناء وورشة لحام. قالوا إن السلطات لم تبلغھم بحقھم

في االتصال بممثلیھم القنصلیین أو السماح لھم بجمع أجورھم ومدخراتھم وممتلكاتھم األخرى.

رافقتھم الشرطة في حافالت إلى برج باجي مختار، آخر بلدة قبل الحدود مع مالي، وسلمتھم إلى رجال الدرك، الذین نقلوھم بالشاحنات
إلى الحدود وأرسلوھم عبر الحدود تحت تھدید السالح.

قالوا إنھم ساروا في الصحراء 6 ساعات للوصول إلى مدینة إنخلیل، أول مدینة في مالي، ثم استقلوا شاحنات خاصة متجھة إلى مدینة
غاو. رغم أن المھاجرین سافروا في قافلتین منفصلتین إلى غاو، وصفوا أنھم أوقفوا عند حواجز الطرق المرتجلة التي تدیرھا الجماعات المسلحة التي سرقتھم. قال البعض إن الجماعات ضربت بعض المھاجرین الذین لم

یقدموا المال أو األشیاء الثمینة.

تعمل الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظیم القاعدة في شمال مالي، جنبا إلى جنب مع العصابات اإلجرامیة والمھربین المسلحین. ذكر األمین العام لألمم المتحدة في تقریره عن الوضع في مالي في سبتمبر/أیلول 2017 أن
"انعدام األمن السائد یقّوض سیادة القانون وتوفیر الخدمات األساسیة، خاصة في الشمال وفي بعض أجزاء الوسط".

منذ دیسمبر/كانون األول 2016 على األقل، رحلت الجزائر آالف المھاجرین من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، ومعظمھم من النیجر. في فبرایر/شباط، أخبر وزیر الداخلیة النیجري محمد بازوم وكالة أنباء "آر إف آي"
أن النیجر لیست أرض استقبال للمھاجرین من غرب إفریقیا بأسرھا."

قال أریستید بریرا، المنسق المحلي في جمعیة "دار المھاجرین" التي تساعد المھاجرین في غاو، لـ ھیومن رایتس ووتش إن 26 مھاجراً وصلوا من الجزائر في 6 مارس/آذار، من بینھم 20 من مالي، 3 من غامبیا و3 من
غینیا. أضاف أن الــ 101 الذین وصلوا یوم 7 مارس/آذار شملوا 76 من مالي و3 من غینیا ومن السنغال ومن بوركینا فاسو وواحد من ساحل العاج. كان من بینھم طفالن یبلغان من العمر 16 و17 عاماً. قالوا إنھ لم یكن

لدیھم ما یأكلوه لثالثة أیام، وإن البعض نقل إلى المستشفى بسبب الجفاف الحاد.

محمد سوما، (34 عاما) من غینیا، كان محاسبا في بلده، انتقل إلى غردایة في یولیو/تموز 2017، وعمل في موقع بناء. قال إن الشرطة احتجزتھ وزمیلین في موقع البناء في 1 مارس/آذار، وأخبرتھم أن األمر یتعلق
بالتحقق من الھویة فقط.

لكن في مركز الشرطة، تم نقلھم مع عشرات الرجال اآلخرین إلى مستودع بعد رفض السماح لھم بالحصول على ممتلكاتھم أو االتصال بقنصلیاتھم ونقلوا إلى برج باجي مختار. من ھناك أخذھم رجال الدرك في شاحنات
إلى منطقة قریبة من الحدود وأمروھم تحت تھدید السالح بالسیر نحو مالي.

في إنخلیل، تمكن 26 منھم من التفاوض على نقل مدفوع في شاحنة صغیرة خاصة إلى غاو. قال إنھ خالل رحلتھم التي استغرقت یومین إلى غاو، أوقفھم مسلحون، یُعتقد أنھم متمردون، عدة مرات وطالبوھم بأموال قبل
السماح لھم باالستمرار.

روى عثمان سیغاید (25 عاما) ومحمد دیمبیر (27 عاما) من مالي اللذان اعتقال قصصا مماثلتین.

قال سوكودو سیدو (28 عاما) من مالي، إنھ بدأ العمل في شركة لحام في غردایة في مایو 2017 دون تصریح إقامة. وقال إن رجال بمالبس مدنیة جاؤوا إلى موقع عملھ في 1 مارس/آذار، وطلبوا االطالع على أوراقھ.
عندما عرض علیھم جواز سفره، أخذوه مع زمیلین إلى مركز شرطة في غردایة، وحرموه أیضاً من فرصة استرداد أموالھ من غرفتھ واالتصال بالمسؤولین القنصلیین.

قال إنھ وعشرات المحتجزین اآلخرین تم إطعامھم ولم یتعرضوا لمعاملة سیئة ولكن نُقلوا في حافالت إلى أدرار. سلمتھم الشرطة إلى رجال الدرك، الذین وضعوھم لیالً في مبنى یشبھ المستودع، ثم أُخذوا مئات الرجال
اآلخرین في شاحنات قریبة من حدود مالي وأمروھم بالمسیر نحو الحدود.
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ساروا إلى إنخلیل، ودفع نحو 100 منھم لسائق محلي لنقلھم في شاحنة إلى غاو. قال إنھم أوقفوا عدة مرات على الطریق المؤدیة إلى غاو على أیدي مجموعات تضم من 5 إلى 10 رجال یحملون بنادق ویرتدون مالبس
بدون شارات ممیزة. في إحدى الوقفات، طلب منھم الرجال دفع 15 ألف فرنك أفریقي لكل منھم (28 دوالر أمریكي). عندما قال إنھ ال یملك المال، ضربھ الرجال وضربوا اآلخرین الذین رفضوا الدفع، وأخذوا ھواتفھم، ثم

أطلقوا سراحھم. قال سیدو إنھم وصلوا إلى غاو في 7 مارس/آذار، بعد یومین على الطریق.

للحكومة الجزائریة سلطة مشروعة لترحیل المھاجرین غیر الشرعیین. لكن یجب أن تمتثل للقانون الدولي. بصفتھا طرفاً في "االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم" (اتفاقیة العمال
المھاجرین)، یُحظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المھاجرین وعائالتھم، ویُطلب منھا فحص كل منھم واتخاذ قرار بشأنھ بشكل فردي. تنطبق االتفاقیة على جمیع العمال المھاجرین وأسرھم، بغض النظر عن

وضعھم القانوني أو العمل.

تلزم المعاھدة حكومة البلد بإبالغ العمال المھاجرین وعائالتھم قبل طردھم بحقھم في االتصال بالسلطات القنصلیة، وحقھم في الطعن في طردھم لدى السلطات المختصة، وتعلیق اإلبعاد إلى أن یتم البت في ھذا الطعن.
عالوة على ذلك، فإن أي شخص یخشى االضطھاد أو أي ضرر خطیر في بلده األصلي لھ الحق في طلب اللجوء.

باإلضافة إلى ذلك، تنص االتفاقیة في حالة الطرد على أن "یمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحیل أو بعده لتسویة أي مطالب متعلقة باألجور وغیرھا من المستحقات الواجبة األداء لھ، ولتسویة أیة مسؤولیات
معّلقة".

تلزم االتفاقیة الدول األطراف باحترام حقوق الحریة وأمن العمال المھاجرین وأفراد أسرھم.
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