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إسا َء ٌة إىل ال َع َم ِل اإلنسا ِّين ال َقا ِئم عىل
وبَِّ :
إسرتاتيج َّية ال ِه ْجرة يف اال ِّتحاد األ ْو ُر ِ
املَبا ِد ِئ

آ َن ِئيس فور أ ْت ِجر

ُتق ِّوض سياسات الهجرة يف االتحاد األورويب املبادئ اإلنسانية األساسية و ُتص ِّع ُب عىل الجهات الفاعلة يف
متسكها بالتزامها األخالقي.
ميدان العمل اإلنساين ُّ
أحدثـت سياسـات الهجـرة يف االتحـاد األورويب يف خلال السـنني
األخيرة أثـراً سـيئاً يف الظـروف التـي تعمل فيهـا الجهـات الفاعلة
يف ميـدان العمـل اإلنسـاين يف ُط ُـرق الهجـرة من أ َّولهـا إىل آخرها.
تنظـر جمعيـات الصليـب األحمـر الوطنيـة بعين العنايـة إىل
هـذه السياسـات وهـي ُتض ِّيـق عليهـا الح ِّيـ َز الـذي فيـه َت ْع َم ُـل
ِط ْبـقَ مبادئهـا الجوهر َّيـة ،وال سـ َّيام مبـادئ العمل لخري اإلنسـان
1
والحيـاد.
بالسـواء واالسـتقالل ِ
واملعاملـة َّ
ويف ضـوء الجهـود املبذولـة يف الحـ ِّد مـن الهجـرة غير النظاميـة
بتقديـم تدابير مكافحـة التهريـب ومكافحـة اال ِّتجـار بالبرش عىل
سـه ُم سياسـات االتحاد األورويب وأولو َّياته اليو َم يف تجريم
غريهاُ ،ت ِ
مسـاعدة املهاجريـن .ففـي عـدد مـن الـدول األعضـاء يف االتحـاد
األورويب ،هُ ِّـد َد األفـراد الذيـن يسـاعدون املهاجريـن باملالحقـة
ْـم تيسيرهم الدخـول غير النظامـي أو اإلقامـة غير
الجنائيـة ِب َزع ِ
َـم ال تقـوم على
أسـاس لكـنَّ
ٍ
القانونيـة .ونعـم ثبـت َّأن أكثر ال ُته ِ
بعض األفراد ُحو ِك ُموا .ففي فرنسـا سـنة  ،2018عىل سـبيل املثال،
اِ ْسـتَدعَت املحكمـة ِب ُت ْه َمـ ِة التهريـب عـدداً مـن املواطنين الـذي
ق َّدمـوا الدعـم وال َّن ْق َل يف أحـوال هُ دِّدت فيها الحيـاة .ويف بلجيكا،
اع ُت ِق َ
نـاس آ َو ْوا مهاجريـن وهم يعبرون البالد وا ُّت ِهمـوا باال ِّتجار
ـل ٌ
ْ
تجـرم هـذه األعمال فتعويقهـا ُمـزدَادٌ مبجموعـة
بالبشر .وإن مل َّ
متنوعـة مـن إستراتيج َّيات اإلقنـاع بالعـدول عنها والوعيـد .فهذه
املَ َجـرُ ،تصنَّـف فيهـا بعـض املنظامت واألفـراد عىل أ َّنهـم منتمون
إىل ت َّيـارات ’مواليـة للهجـرة‘ ،ويف ذلـك محاولـة لوصـم داعمـي
املهاجريـن .وهـذه اليونـان ،كثيراً مـا ُيت َوعَّـدُ فيهـا املتطوعـون
ُـون املهاجريـن و ُتق ِلقهـم ُّ
الذيـن ُي ِعين َ
الشطـة و ُتز ِع ُجهم.

وأكـــر املحـــاوالت ا ُملعلنَـــة لتجريـــم مســـاعدة املهاجريـــن
لهـــا صلـــة بأنشـــطة البحـــث واإلنقـــاذ يف البحـــر األبيـــض
املتوس ــط .وع ــى الرغ ــم م ــن َّأن القان ــون البح ــري ال لب ــس
فيـــه حيـــث واجـــب مســـاعدة القـــوارب التـــي يف وضـــع
صعـــب ،فـــا َّ
انفكـــت الخالفـــات تزيـــد حـــول رشعيـــة
ٍ
عمليـــات إنقـــاذ قـــوارب املهاجريـــن .وتتعـــ َّرض منظـــات
املجتمـــع املـــدين املعنيـــة بعمليـــات البحـــث واإلنقـــاذ يف
لح ْم ــات تقبي ــح الصي ــت ولقي ــود
البح ــر األبي ــض املتوس ــط َ
ً
فضـــا عـــى اتهامهـــا بتيســـر تهريـــب النـــاس
قانونيـــة،
واال ِّتجـــار بهـــم .وتهـــدف ُمد َّونـــة قواعـــد الســـلوك التـــي
وضعته ــا الس ــلطات اإليطالي ــة س ــنة  2017إىل إع ــادة ف ــرض
س ــلطان الحكوم ــة ع ــى العملي ــات ولكنَّه ــا يف الواق ــع طلب ــت
إىل املنظـــات اإلنســـانية ْأن تتخـــى عـــن بعـــض مبادئهـــا،
وال ســـ َّيام بإبهـــام ال َف ْصـــل بـــن إنفـــاذ القانـــون واألنشـــطة
3
اإلنســـانية.
وكان لهـــذه اال ِّتجاهـــات ،إىل جانـــب تعريـــض كثـــر مـــن
ـــع نطاقـــه يف قطـــاع العمـــل
األرواح للخطـــر،
موس ٌ
ٌ
تأثـــر َّ
اإلنس ــا ِّين ُ
بالكل َّي ــة وذل ــك بإنش ــاء الش ـ ِّ
ـك يف عم ــل العامل ــن
َّ
ُ
يف امليـــدان اإلنســـاين .فـــإذا شـــك يف رشعيـــة َصـــ ْونِ الحيـــاة
والصح ــة وتحقي ــق اح ــرام كرام ــة اإلنس ــان ،تك ــون مب ــادئ
َّ
ـب الخ ــر لإلنس ــان ُمع َّرضــ ًة َّ
للضي ــاع 4.إذ يؤث ــر تجري ــم
حُ ـ ِّ
ً
حتـــا يف تصـــ ُّور عمـــوم النـــاس لهـــذه
املســـاعدة هـــذا
املنظـــات اإلنســـانية التـــي بذلـــك ُيقـــ َّوض عملهـــا وتصـــر
َام َّ
الطاعنـــن .وبالحـــقِّ َّ
إن املنظـــات
ُس ْ
ـــم َعتها غرضـــاً لِ ِســـه ِ
ضـــم متطوعـــن
كالصليـــب األحمـــر تتحدَّ اهـــا مصاعـــب يف
ّ
ً
فضـــا عـــى َّأن
يف األنشـــطة التـــي لهـــا صلـــة بالهجـــرة.
التربع ــات للجمعي ــات الخريي ــة الت ــي تق ــوم به ــذه األنش ــطة
ق َّل ــت كث ــراً .ويف أس ــوأِ الح ــاالت ،عان ــت الجه ــات الفاعل ــة
يف امليـــدان اإلنســـاين مـــن الوعيـــد بـــاألذى الجســـديِّ .

ويف أوروبـا مـن رشق ِّيهـا إىل غرب ِّيها ،يزيـد عدد القـرارات واللوائح
اإلداريـة التـي ُتط َّبـق بغيـة تضييـق نطـاق األعمال اإلنسـانية،
وأوضـح مـا يكـون ذلـك يف الحـدود بين البلاد .وكثيراً مـا يكـون
هـدف ذلـك الحـدُّ من الوصـول إىل األماكـن التي فيهـا املهاجرون
ترشيـع صـدر سـنة 2018
والسـيطرة عليهـا 2.ففـي املَ َجـر ،مينـع
ٌ
ُ
َ
ِّ
وب
ي
ـ
س
ت
يس مَعُ و َن ِة اال ِّت َحا ِد األ ْو ُر ِ ِّ
األفـراد واملنظمات مـن إعانـة املهاجريـن يف كل حـدود البلـدُ ِ ْ ،
ومـن هنـا يعـاين املهاجـرون مـن الفقـر املدقـع واملشـكالت تتحـــدَّ ى اال ِّتجاهـــات الحديثـــة بازديـــا ٍد الوســـائل التـــي
تعمـــل بهـــا الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين يف
الصحيـة ا ُملسـتم َّرة.
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طرائـــق التمويـــل املؤســـي وأولو َّياتـــه .إذ يزيـــد ابتعـــاد
معونـــة االتحـــاد األورويب الـــدويل عـــن التنميـــة وتقـــرب
ـــب
مـــن أهـــداف إدارة الهجـــرة .و َتـــ ِر ُد اليـــو َم أعـــى ِن َس ِ
التمويـــلِ إىل املناطـــق التـــي تقـــع يف الطريـــق املـــؤدي إىل
أوروب ــا م ــن أ َّول ــه إىل آخ ــره ،إذ يراه ــا املانح ــون يف االتح ــاد
األورويب إس ــراتيجي ًة يف معالج ــة األس ــباب الجذري ــة للهج ــرة.
وتوضـــع الربامـــج التـــي تســـتهدف املهاجريـــن ا ُملحتملـــنَ
ـع متق ـ ِّدم ع ــى
(ش ـ ٌ
ـباب يف املناط ــق الريفي ــة غالب ـاً) يف موض ـ ٍ
األنشـــطة التـــي تســـتهدف الجامعـــات .و ُتهـــدَّ ُد املعاملـــة
الســـكان.
َّ
بالســـواء بســـبب التغـــايض عـــن حاجـــات بعـــض ُّ
وم ــن األخط ــار أيضــاً َخ َطــ ُر ترس ــيخ املامرس ــات التمييزي ــة
يف برامـــج املعونـــة الدوليـــة.
وصنـــدوق االتحـــاد األورويب االســـتئامين لحـــاالت الطـــوارئ
لتحقي ــق االس ــتقرار والتص ــدي لألس ــباب الكامن ــة للهجــرات
غ ــر النظامي ــة ومش ــاكل املرشدي ــن يف أفريقي ــا (EUTF for
5
ٌ
ٌ
)Africa
حديـــث عـــى تشـــابك أهـــداف مراقبـــة
مثـــال
الحـــدود واألمـــن والتنميـــة .إذ يهـــدف إىل دعـــم إدارة
الهجـــرةُ ،
بطـــ ُرقٍ منهـــا منـــع الهجـــرة غـــر النظاميـــة ،إىل
ف ــرض مراقب ــة الح ــدود وتنفي ــذ سياس ــات الع ــودة وإع ــادة
ـب ع ــى املنظ ــات الت ــي ترغ ــب يف الوص ــول
وج ـ ُ
القب ــول .و ُي ِ
إىل صن ــدوق االتح ــاد األورويب االس ــتئامين لح ــاالت الط ــوارئ
ْأن تعم ــل م ــع جه ــات فاعل ــة م ــن مث ــل الجه ــات الفاعل ــة
املعن َّيـــة بإنفـــاذ القانـــون التـــي قـــد يكـــون لهـــا أهـــداف
لحيـــاد املنظـــات
وأخالق َّيـــات مختلفـــة ،ويف هـــذا
تصيـــر ِ
ٌ
اإلنســـانية ُمع َّرضـــاً للضيـــاع .وإذ قـــد أصبحـــت معونـــة
االتحـــاد األورويب للبـــاد األخـــرى خـــارج االتحـــاد األورويب
مرشوطــ ًة أك ــر فأك ــر بالتع ــاون يف أولو َّي ــات إدارة الهج ــرة
يف االتح ــاد األورويب ،س ــيقع من ِّف ــذو ه ــذا التموي ــل يف خط ــر
ْأن ُ ْي ُســـوا مرتبطـــن بأهـــداف مراقبـــة الهجـــرة املذكـــورة
ـــح الهجـــرة ُتحـــ ِّد ُد
آنفـــاً .فالجهـــود املبذولـــة يف ســـبيل َك ْب ِ
نط ــاق التدخ ــات القامئ ــة ع ــى الحاج ــات ،فتض ِّي ــق مج ــال
العمـــل بالجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين ،وتؤ ِّثـــر يف
اســـتقالل تلـــك الجهـــات.
ويزي ــد تعزي ــز ه ــذا اال ِّتج ــاه ح ــن ُيث ِب ـ ُ
ـت االتح ــاد األورويب
والـــدول األعضـــاء فيـــه رشع َّيـــ َة بعـــض قـــرارات السياســـة
العا َّم ــة ب ــإرشاك منظ ــات غ ــر حكومي ــة ومنظ ــات األم ــم
املتحـــدة .فصنـــدوق االتحـــاد األورويب االســـتئامين لحـــاالت
الط ــوارئ ،ع ــى س ــبيل املث ــالُ ،يــ ِّو ُل الج ــود الت ــي تبذله ــا
ٌّ
كل مـــن املنظـــات غـــر الحكوميـــة ومنظـــات األمـــم
املتحـــدة لتحســـن ظـــروف االعتقـــال والبنيـــة التحتيـــة يف
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ليبي ــا ،لك ــنَّ اكتظ ــاظ ه ــذه املنش ــآت ه ــو نتيج ــة مب ــارشة
لجهـــود االتحـــاد األورويب يف احتـــواء بـــاد أخـــرى مجـــاورة
هاجري ــنَ  .والظاه ــر َّأن االتح ــاد األورويب وال ــدول
خارج ــه ا ُمل ِ
األعضــاء فيــه يــوازن بــن تدابــره السياســية التقييديــة وبــن
متويـــل منظـــات املعونـــة ملعالجـــة َّ
الـــرورة التـــي هـــو
ً
َ
يس معون ــة االتح ــاد األورويب ت ْس ِييســا كه ــذا
أنش ــأها .و َت ْســ ِي ٌ
ُيعــ ِّرض ِح َي ــاد الجه ــات الفاعل ــة يف مي ــدان العم ــل اإلنس ــاين
للضي ــاع ،فه ــي يف ه ــذه الح ــال مج ـ ٌ
ـرة إ َّم ــا ع ــى ْأن ُتخ ـ ِّـي
يس أو ْأن تش ــرك في ــه .ووقف ــت بع ــض
ه ــذا الربنام ــج الس ــيا ِّ
املنظـــات اإلنســـانية موقفـــاً تقـــول فيـــه إ َّنهـــا إذا بقيـــت
تتســـ َّلم املعونـــة مـــن االتحـــاد األورويب أصبحـــت رشيكـــة
يف ارتـــكاب انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان .ومثـــال ذلـــك أ َّنـــه
بعـــد تنفيـــذ البيـــان الـــذي تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب
وتركيـــا ســـنة  ،2016أعلنـــت منظمـــة أطبـــاء بـــا حـــدود
أ َّنهـــا لـــن تقبـــل املـــال بعـــ َد ذلـــك مـــن االتحـــاد األورويب،
قائلـــ ًة َّ
إن أخْ ـــ َذ املـــال مـــن الـــدول واملؤسســـات ومعالجـــة
َمـــن َّ
أرضتهـــم سياســـات هـــذه الـــدول واملؤسســـات أمـــران
ال يجتمعـــان.

َت ْص ِي ُري ال ِق َط ِاع اإلنســا ِّين أدَا ًة

يف األح ــوال الت ــي يواج ــه في ــه املهاج ــرون مخاط ــر ُم ــزدادّة
يف ُ
الطـــ ُرق املؤديـــة إىل االتحـــاد األورويب مـــن أ َّولهـــا إىل
ُ
آخرهـــا ،تدعَـــى الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين إىل
ْأن يك ــون له ــا دور يف االس ــتجابة لعظم ــى مواض ــع ضع ــف
املهاجريـــن .فهـــذي الجهـــات الفاعلـــة ُمك ِّم ٌ
لـــة يف الغالـــب
للس ــلطات العام ــة ،وه ــي أحيانــاً تح ـ ُّ
ـل مح َّله ــا ،يف واج ــب
َّ
اإلنقـــاذ واملعالجـــة والحاميـــة .ولكـــنْ مـــع أن الســـلطات
تعتم ــد ع ــى الجه ــات الفاعل ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين ،يتع ـ َّـن
ع ــى ه ــذه الجه ــات الفاعل ــة ْأن ُتع ــنَ يف أح ــوال الت ــي يق ــل
فيهـــا الدعـــم املـــايل وتصعـــب الـــروط القانونيـــة .وهـــذا
ـــص الـــروط وامليزانيـــات التـــي
ٌ ِّ
َفح ُ
بـــن خصوصـــاً حـــن ُتت َّ
مبوجبهـــا ُيط َلـــب إىل جمعيـــات الصليـــب األحمـــر الوطنيـــة
ْأن ُتع ِم َ
ـــل مراكـــز اســـتقبالٍ للمهاجريـــن يف أوروبهـــا كلهـــا.
والطريــف هاهنــا أ َّنــه عــى الرغــم مــن الطلــب إىل الجهــات
الفاعل ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين االس ــتجاب َة لألح ــوال الت ــي ه ــي
غالبــاً عواق ــب متوقع ــة للخي ــارات السياس ــية الض ــا َّرة ،ف ــا
ُتست ََش ــا ُر في ــا ل ــه صل ــة بتو ُّق ــع العوام ــل الت ــي تس ــهم يف
ُن ُش ــو ِء ه ــذه الحاج ــات وتقليله ــا .ويف حال ــة البي ــات ال ــذي
تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب وتركيـــا ،انضمـــت جمعيـــات
الصلي ــب األحم ــر األوروبي ــة إىل الجه ــات الفاعل ــة األخ ــرى
يف املجتمـــع املـــدين يف اإلعـــراب عـــن قلقهـــا َّ
الشـــ ِدي ِد مـــن
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َن ْ َ
ش ُة األخالق َّيات
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اآلثـــار اإلنســـانية ا ُمل َت ِّت ُ
بـــة عـــى تنفيـــذ هـــذه االتفاقيـــة.
وقـــد خرجـــت هـــذه الجمعيـــات والجهـــات الفاعلـــة
بتوصيـــات يف السياســـة العامـــة ودعمـــت إيجـــاد حلـــولٍ
متينــ ٍة أك ــر إنس ــاني ًة 6.غ ــر َّأن ه ــذه التوصي ــات قوبل ــت
ظاهـــر التناقـــض
بعـــدم اهتـــام ،فكأ َّنهـــا مل تكـــن .ومـــن ِ
أن صــ َّور أك ــر ُمتَّخ ــذي الق ــرارات بي ـ َ
ْ
ـان االتح ــاد األورويب
َّ
وتركيـــا عـــى أنـــه وســـيلة إنســـانية توقـــف املهاجريـــن
عـــن تعريـــض أنفســـهم للخطـــر عنـــد عبورهـــم البحـــر
بـــن اليونـــان وتركيـــا .وبعـــد ثالثـــة ســـنوات ،مـــا تـــزال
ظـــروف املهاجريـــن املعيشـــية يف الجـــزر اليونانيـــة التـــي
ه ــم محص ــورون فيه ــا ُتهــ ِّد ُد كرامته ــم بس ــبب االتفاقي ــة.
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َّ
إن العالق ــة املتوازن ــة ب ــن الس ــلطات واملنظ ــات اإلنس ــانية
ألمــ ٌر ال ب ــدَّ م ــن إعادت ــه .ويحت ــاج ه ــذا إىل إع ــادة تأس ــيس
الحـــوار الهـــادف بـــن الســـلطات والجهـــات الفاعلـــة يف
امليـــدان اإلنســـاين ،ف ُيصـــ َّوب االنتبـــاه إىل اآلثـــار اإلنســـانية
لخي ــارات سياس ــة االتح ــاد األورويب الحالي ــة يف الهج ــرة وإىل
فض ــى ُس ـ ُبلِ معالجته ــا .وينبغ ــي له ــم العم ــل مع ـاً لتحس ــن
تع ــن العوام ــل الت ــي مت ــع املهاجري ــن م ــن الحص ــول ع ــى
الخدم ــات األساس ــية ،وينبغ ــي له ــم أن يتعاون ــوا يف ُك ِّل م ــا
ُيحتَـــاج إليـــه مـــن تغيـــرات يف السياســـات وتحســـينات يف
وض ــع الربام ــج.
ث ــم َّ
إن اح ــرا َم ال ــدول ق ــدرات املنظ ــات اإلنس ــانية وإع ــاد َة
ٌ
ٌ
َ
لح ــة ح َّت ــى تعم ــل ه ــذه املنظ ــات
ـي حاج ــة ُم َّ
تثبيته ــا ل ِه ـ َ
ِو ْفـــقَ مبادئهـــا يف كل األحـــوال ،ومنهـــا األحـــوال التـــي
ُتســ َّي ُس فيه ــا مس ــألة الهج ــرة .وينبغ ــي ْأن ُيقــ َّر به ــذا علنــاً
ْ
وأن ُيدعَـــم عمليـــاً بإعـــادة الـــروط القانونيـــة واملاليـــة
واإلداري ــة الرضوري ــة يف التدخ ــات اإلنس ــانية القامئ ــة ع ــى
ـمح ملنظ ــات م ــن مث ــل جمعي ــات
املب ــادئ .ويج ــب ْأن ُيس ـ َ
الصليـــب األحمـــر الوطنيـــة بتقديـــم الخدمـــات اإلنســـانية
للمهاجريـــن أجمعـــن ،مـــن غـــر نظـــ ٍر إىل وضعهـــم
القان ــوين .ه ــذا ح ــقٌّ ال ب ــدَّ م ــن َص ْو ِنــ ِه ،وال ينبغ ــي تجري ــم
ٌ
حاجـــة أيضـــاً إىل
املســـاعدة اإلنســـانية البتَّـــة ،ويف هـــذا
اســـتثناء األعـــال اإلنســـانية رصاحـــ ًة مـــن نطـــاق القوانـــن
يف مكافحـــة التهريـــب.

ٌ
ٌ
شـــاغل للبـــال لـــه صلـــة
حـــدث آخـــر
ومـــن األحـــداث
َ
بكيفيـــة تحـــ ِّدي ســـلطات الدولـــة اســـتقالل العمـــل
اإلنســـاين .إذ ُتســـتع َمل األنشـــطة اإلنســـانية أحيانـــاً يف
تيس ــر مراقب ــة الهج ــرة .فف ــي ع ــدد م ــن ال ــدول األعض ــاء،
ذكـــرت املنظـــات َّأن املهاجريـــن ُيع ِّرضـــون أنفســـهم
لخطـــر ْأن يعتقلهـــم َّ
موظفـــو الهجـــرة يف مواضـــع اســـتالم
الخدم ــات .و ُت َح ـ ُّ
ـث الجه ــات الفاعل ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين
أكـــر فأكـــر عـــى ْأن تـــأذن لســـلطات الهجـــرة ُد ُخـــولَ
أماك ــن عمله ــا والوق ــوف ع ــى الخدم ــات والبيان ــات .وملَّ ــا
كان آخ ــر س ــنة  ،2017أص ــدرت الحكوم ــة الفرنس ــية ق ــراراً
يســـمح َّ
ملوظفـــي الهجـــرة بدخـــول مالجـــئ َّ
املرشديـــن
للتح ُّقـــق مـــن أوضـــاع هجرتهـــم .ويف ِفنْتيميليـــا بإيطاليـــا،
ُيوعَـــز للرشطـــة ا ِّتخـــاذ مدخـــل مركـــز الصليـــب األحمـــر
َ
ْ
ُســـجل بيانـــات الدَّ اخلـــن ك ِّلهـــم .آن ِئيس فور أت ِجر Anais.faureatger@redcross.eu
للعبـــور موقعـــاً لهـــا فت ِّ
و ُيؤ ِّثـــر هـــذا التالعـــب باألنشـــطة اإلنســـانية يف اســـتقالل رئيسة وحدة الهجرة يف مكتب الصليب األحمر باالتحاد األورويب
الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين ،فهـــذا االســـتقالل https://redcross.eu
ٌ
مبـــدأ رضوريٌّ لضـــان وصولهـــا إىل أضعـــف النـــاس
Red Cross EU Office (18 December 2017) ‘Humanitarian space for .1
وأحوجهـــم إليهـــا.
’migration work must be protected

إِعَا َد ُة التَّوا ُز ِن

ع ــى ح ــن ال تنف ـ ُّ
ـك ال ــدول تف ــرض ش ــيئاً م ــن الس ــيطرة
عـــى الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين ،زاد منـــذ
عه ــد قري ــب التهدي ــد ال ــذي يتع ـ َّرض ل ــه العم ــل اإلنس ــا ُّين
م ــع املهاجري ــن القائ ــم ع ــى املب ــادئ .إذ ُتتَح ــدَّ ى الي ــو َم
املب ــادئ اإلنس ــانية املقبول ــة يف ِّ
كل م ــكان ،وح َّت ــى الجه ــات
ِّ
ُ
الفاعلــة يف امليــدان اإلنســاين ا ُملتمكنــة مــن مثــل جمعيــات
الصلي ــب األحم ــر الوطني ــة متأ ِّث ـ ٌ
ـرة .وإذ ق ــد ض ــاق الح ِّيــ ُز
ال ــذي تعم ــل في ــه الجه ــات الفاعلي ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين
باس ــتقاللٍ ِو ْف ــقَ م ــا عُ ِهــ َد إليه ــا ب ــه ،فق ــد ضاق ــت مع ــه
قدرته ــا ع ــى توف ــر م ــا يكف ــي املهاجري ــن حاجاته ــم.
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