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النّـاس ل ُت ْث ِب َ
ـت رشع ّيـة سياسـات َك ْبـح الهجـرة .ثانيـاً:
جـرم تن ُّقـل املهاجريـن والالجئين (وهـي يف حالتنـا
ال ُت ّ
هـذه على هيئـة قوافـل) ،بتصـ ُّو ِر ارتباطهـم بتهريـب
النّـاس .وأخيراً :ال ُتجـ ّرم املدافعين عـن حقوق اإلنسـان
بسـنَ ِن عملهـم) ،وإمنـا ه ِّيـئ لهـم أن
(ال بخطابهـم وال ُ
يقومـوا بعملهـم اإلنسـا ّين ،مـن غير أن ُت ْن ِه َكهُـم ُس ٌ
ـلطة
ٌ
عصابـة إجرام ّيـة.
أو

إىل الواليـات املتحـدة 1.ومـع ذلـكُ ،تظ ِهـ ُر املعطيـات ّأن
مـن لـه مـن املـال الـكايف مـن الهندوراسـ ّيني السـتعامل
خدمـات الق ُّيوطيـة عـددٌ قليـل بالقيـاس إىل الغواتيامل ّيين
والسـلفادور ّيني .فيعبر الهندوراسـ ُّيون البلـد على ِح َد ِتهم،
يف جامعـات صغيرة أو قوافـل صغرية ،ويسـتعملون مزيجاً
مـن الخطـط املختلفـة ،تجعلهـم يسـتطيعون السـف َر ،عىل
الرغـم مـن ق ّلـة املـال عندهـم أو عدمـه .ولقـد يكـون من
السـ َف ُر مشـياً أو ركبـاً على ُق ُطـر ّ
الشـحن ،معتمديـن
ذلـك ّ
ُ
على شـبك ٍة تعاضد ّيـة مـن املـآويُ ،م َقامـ ٍة على طـ ُرق إدوَردُو ُتو ِّره َك ْن َت َل ِب ِي ْد َرا etorre@colef.mx
ٌ
الهجـرة ،أو معتمديـن على األخـذ يف أعمالٍ ُم َو ّقتـة يف
باحث ،يف برنامج َكا ِت ْد َرس ُكو َنا ِثيت ،بكل ّية ف ُرن ِتهرا ُن ْر ِته
ٌ
بديلـة ّ
طريقهـم .ثـم ّإن القوافـل
مما عنـ َد ذئـاب الق ُّيوط ()Cátedras Conacyt–El Colegio de la Frontera Norte
مـن خدمـات ،فهي آ َمنُ لسـفر املهاجريـن ،إذ يجدون فيها http://investigadores.colef.mx/cvu.
–لِ ِع َظـم عـدد املسـافرين– الحاميـة واملعلومـات وال َعـ ْونaspx?idinv=375438 ،
2
بقطـع النظـر عـن حالهـم املال ّيـة.
EMIF (2020) ‘Encuestas sobre Migración en la Frontera .1
هـذا وميكـن أن ُيـ َرى تجريـم املهاجريـن وطالبـي
اللجـوء واملدافعين عنهـم ،يف كثير مـن بلا ٍد أخـرى،
منهـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،وإسـبانيا ،واملغـرب،
اسـت َُّل من الـدروس ،لتسـتفيد منها
ودونـك فيما ييل ما ْ
ّ
كل الـدول :فـأوال :ال تسـتعمل خطـاب مكافحـة تهريب

’Sur de México, 2019
(استطالعات رأي حول الهجرة يف الحدود الجنوب ّية للمكسيك)
www.colef.mx/emif/
Torre Cantalapiedra E and Mariscal Nava D M (2020) ‘Batallando con .2
fronteras: estrategias migratorias en tránsito de participantes en caravanas
de migrantes’,
( ُم َعار َك ُة الحدود :خطط عبور املهاجرين املنض ّمني إىل قوافل الهجرة)
Estudios Fronterizos, Vol 21, 1–23 https://doi.org/10.21670/ref.2005047

قانون مكافحة التهريب يف النيجر وما يف آثاره من َم ْفسدَة

ُكو ِلني مُو ِزر

لتجريم اال ّتجار بالبرش يف النيجر ٌ
جملة من آثار سيئة تقع عىل املهاجرين وطالبي اللجوء ،وعىل َمن سبق
أن ه ّربهم ،وعىل املجتمعات ا ُملض ّيفة .فال ب ّد من األخذ يف غري هذه السبيل.

مي ّر بشام ّيل النيجر منذ عهد بعيد من دفقات املهاجرين
ٌ
موضع
أولوان؛ ذلك ّأن موضع النيجر محا ٍذ
وطالبي اللجوء
َ
ما ُد ِر َج عىل سلوك ِه من ُط ُرق الهجرة يف غر ّيب إفريقيا .وكان
يف هذه الدفقات ا ُملل ّونة مهاجرون يبحثون عن العمل
ٌ
وجامعة من املهاجرين وطالبي
يف غري مكانٍ يف املنطقة،
اللجوء اآلملني أن يصلوا إىل أوربا ،من طريق ليبيا يف األكرث.
تهريب فيه يشء من الرسم ّية
ونشأ يف هذا السياق ِن َظ ُام
ٍ
بالقياس إىل غريه ،ثم آل األمر إىل أنه أسهم يف االقتصاد
املح ّ
يل كثرياً.

االتحاد األوريب مبَن ِْع اآلت َ
ني من غر ّيب إفريقيا من ال ُو ُصولِ إىل
أوربا .فبدأت النيجر تتعاون هي واالتحاد األوريب يف َك ْبح
الهجرة ويف السياسات األمن ّية ،وملّا كانت سنة  ،2015أق َّرت
ترشيعاً وطن ّياً شام ًال يف مكافحة التّهريب.وملّا زاد االتحاد
األوريب خوضه يف املنطقة يف هذه املدة ،ووجبت االستجابة
لزيادة عدد الواصلني إلي ِه من طالبي اللجوء واملهاجرين،
أنشأ صندوقاًُ ،صن َ
ْدوق الطوارئ االستئام ّين إلفريقيا ،لتمويل
الربامج يف التنمية ،وضبط الحدود ،والهجرة ،ابتغا َء َمن ِْع
دفقات الهجرة غري النظامية من أصلها.

ـص للنيجر يف السـنني األخرية مـن معونة االتحاد
ولكن مع اشتداد الدفقات يف منطقة الساحل والصحراء يف وقـد ُخ ِّص َ
أوئل العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين ،اشت ّد اهتامم األوريب اإلمنائيـة مقـدا ٌر عظيـم ،منهـا  1.2مليـار ُيـور ٍّو
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بين سـنة  2014وسـنة  2020فقـط .وقـد دعـم صنـدوق الجزائـر وليبيـا أو يف مـكانٍ آخر يف القـارة اإلفريق ّية ،أدّى إىل
الطـوارئ االسـتئام ّين إلفريقيـا ،الـذي ينـدرج تحتـه مشـاريع تفاقـم الضغـوط االقتصاديـة يف بيئـ ٍة تقـع عليهـا التحدّيـات
بقيمـة  253مليـون ُيـور ٍّو ،مـا ُبـ ِذل مـن جهـد يف مكافحـة أص ًال .
التهريـب ،وكان دعمـه هـذا بتدريـب موظفـي الحـدود
النيجر ّيين ،وبتيسير مشـاريع أعمال صغيرة ملَـن سـبق أن أخيراً ،أنشـأ هـذا املنع كثرياً مـن األخطار األمنيـة ،أحاطت
اشـتغلوا بالتهريـب ،فتكـون لهـم سـبيل معـاش بـدالً مـن
بالسـواء بامله ّربين ،ومبـن يحتمـل أن يكونـوا عمال َءهـم،
َّ
ّ
ّ
التهريـب .فـإن ُن ِظـ َر إىل األمـر مـن زاويـة َك ْبـح الدفقات من وبسـكان املنطقـة يف نطـاق أعـرض .وصحيـح أن الدفقات
شما ّيل النيجـر ُيـ َرى أن هـذه السياسـات ناجحة ،إذ ُقـ ِّد َر أن انخفضـت ،ولكنهـا مل تنتهـي ك ّلهـا .إذ اضطـر امله ّربـون
الدفقـات انخفضـت نحـواً مـن خمسـة أضعـاف عـن الحال وعمالؤهـم إىل ا ّتخـاذ طـرق بديلـة َ
حـول أغاديـز وغريهـا
الـذي كان عليـه املعـدّل قبـل بـدء ال َك ْبـح.
مـن األماكـن التي تكثر فيها الحراسـة ،ويغلـب أن ينتقلوا
مـن بلـد إىل بلـد ،مـن البلاد املجـاورة ،مثـل تشـاد ،حيث
على ّأن هـذا االنخفـاض أدّى أيضـاً إىل عديـ ٍد مـن النتائـج الطـرق أقـل أمنـاً أو شـهر ًة .وكانـت الحـال مـن ُ
قبـل ْأن
ـن معتمديـن مـن
ـب سـ ّي ِ
السـيئة .أولهـاّ ،أن قانـون مكافحـة التّهريـب حـ ّد التن ُّقـل َي ْص َح َ
ارات امله ّربين أفـ َرا ُد أَ ْم ٍ
ْـع كل املواطنين غير الدولـة ،ولكن صـارت الحال اليـو َم إىل ّأن امله ّربني يفعلون
اإلقليمـي بغير وجـه حـقٍّ  ،إذ َمن َ
ّ
ّ
ـمح كل مـا يف وسـعهم ليتجنّبـوا الرشطـة والجيـش ،حتـى لـو
النيجر ّيين مـن السـفر شما ّيل أغاديـز .فينبغـي أن ُي ْس َ
َ
اب يف الصحـراء .ونتيج ًة لذلك،
لكثير مـن املهاجريـن وطالبي اقتضى األمـر أن يرتكوا الـر ّك َ
بالهجـرة َ
عبر النيجـر قانون ّيـاً ٍ
اللجـوء الـذي َك ُ َ
ثر أن يعبروا شما ّيل النيجـر يف طريقهـم .ومـع عـدم املعطيـات التا ّمـة ،يظهـر ّأن عـدد ال َو َف َيات قد
الصاروخ إىل السماء ،إذ ُيقدّ ر ّأن عدد
ثـم ّإن النيجـر
عضـو يف الجامعـة االقتصاديـة لـدول غـر ّيب ارتفـع كثيراً ،ارتفـاع ّ
ٌ
ٌ
َ
َ
إفريقيـا ،ولهـذه الجامعـة مقاربـة مشتركة للهجـرة ،تض ُع يف املهاجريـن الذيـن ميوتـون وهـم يعبرون الصحـراء الكربى
2
األولو ّيـة حر ّيـ َة التن ُّقل ملواطنـي الدول الداخلـة يف الجامعة ،يبلـغ ضعـف عدد الذيـن ميوتون غرقاً يف البحر املتوسـط.
و ُت ْع ِلي َ
شـأن حقـوق املهاجريـن وطالبـي اللجـوء والالجئني 1.ثـم ّ
إن التو ّتـر بين السـكان املحل ّيني واملهاجرين قـد ازداد،
و ُي ْض ِع ُ
ير القلـق ظهورهـا يف منطقـ ٍة ينكمـش
ـف منـع التن ُّقـل هـذا مـا تبذلـه النيجـر مـن الجهد يف وهـذه عالمـة ُي ِث ُ
ً
ّ
جبهتين ،فيعـ ّوق قـدرة مواطني الجامعـة االقتصاديـة لدول اقتصادهـا أصلا ،ويهددها وجـود العصابات املسـلحة من
غـر ّيب إفريقيـا على حريـة التن ّقـل ،و ُت َعر ِق ُـل قـدرة طالبـي غري الـدول.
اللجـوء على الفـرار مـن النزاعـات املسـ ّلحة ،وغير ذلك من
استجابات السياسات وتحليلها
أسـباب العنـف البلاد املجـاورة ،مثـل مـايل ونيجرييـا.
ُ
ُ
َ
ومـع أن بعـض التدابير تتَّخـذ اليـو َم لحاميـة َمـن هـم
و ُي َض ُ
ـاف إىل ذلـكّ ،أن حملـ َة َك ْبـح التّهريـب هـذه كان لهـا عرضـة لخطـر أن َيت ََخ ّلى عنهـم امله ّربـون الذيـن يخافـون
َو ْق ٌـع شـديد يف ٍّ
كل من اقتصاد شما ّيل النيجـر –وهي منطقة عقـاب قانـون مكافحة التهريـب ،ينبغي لهـذه التدابري أن
ُ
االقتصادية
والفرص
العـامل–،
يف
البالد
أفقر
معزولـة يف إحدى
حس َـن َد ْع ُمهـا .مثال ذلك :أ ّنـه ينبغي للامنحني أن
ي
و
د
ـد
ت
َّ
َ
ُ
َّ
ا ُملتَاحـة للمهاجريـن وطالبـي اللجـوء .فأفضى تطبيـق املنـع ينظـروا يف زيـادة املعونـة املال ّيـة واإلمداد ّية (اللوجسـت ّية)
املفاجـئ
خلـو أيديهـم مـن البدائـل لكسـب للفاعلين ،مـن مثـل املنظمـة الدوليـة للهجرة ،التـي تقوم
َ
بالنيجر ّيين إىل ّ
الد ّْخـل الـذي كانـوا يكسـبونه مـن قبـل ،مـن مئـات اآلالف اليـو َم مبهمات اإلنقـاذ والتنجيـة يف الصحـراء .وميكـن أن
َ
ُ
ضمان َع ْفـ ٍو مـن سـلطات
التمويـل اإلضـا ّيف
ـب
اح َ
على التقديـر مـن املهاجريـن وطالبـي اللجـوء العابريـن ُي َص ِ
ُمدُ نـاً مثـل أغاديـز ،خلال مـدة الـذروة بين  2015و .2016إنفـاذ القانـون للمه ّربين الراغبين يف كشـف الطـرق التـي
النيجر ّيين ناقلي املهاجريـن سـلكوها أو املواضـع التـي ُتـ ِر َك فيها املسـافرون ّ
وتقطعت
وال ُي ْق َص ُـد هاهنـا مـن السـ ّكان َ
وصحيـح ّأن هـذه املقاربـة ذات الشـ ّقني ال
قصـدُ إىل ذلـك أصحـاب املطاعـم والفنـادق بهـم السـبل.
فحسـب ،بـل ُي َ
ٌ
واألسـواق ،التـي ارتفـق بهـا املسـافرون .وفـوق ذلـك ،أدّى تعالـج الدوافـع الكامنـة لهـذه الظاهـرة ،ولكنّهـا ُ
تأخـذ
َ
الحـد مـن عبـور النيجـر ملـن يبحـث عـن فـرص عمـل يف
بعـض األخـذ يف معالجـة ارتفـاع عـدد القتلى يف الصحراء.
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وقـد ا ُّت ِخ َذت برامج ُسـ ُبل املعاش التي مي ّولهـا االتحاد األور ّيب
ً
بديلا مـن امله ِّربين ،مـن خلال أمـو ٍر ،أكرثهـا متويله إنشـا َء
ُ
األعمال التجاريـة الصغيرة .ومع ذلـك ،ن ِقدَت هـذه الربامج
ِببـطء أوقـات تطبيقهـا ،ورصامـة معايير األهليـة فيهـا،
وقيودهـا مـن حيـث تحويل الدخـل ا ُملو َّل ِد بالنّقل واإلسـكان
وتقديـم الطعـام ،إىل املهاجريـن وطالبـي اللجـوء .ولهـذه
القيـود آثـا ٌر جندريـة أيضاً ،إذ ّإن النسـاء (اللـوايت يف الغالب
مشـاركات يف صناعـة التهريـب مشـارك ًة غير مبـارشة) ّ
أقـل
قـدر ًة مـن الرجـال على الحصـول عىل مـال التمويـل ليكون
لهـنّ ُسـ ُبل معـاش بديلـة .فينبغـي للمم ّولين الدول ّيين ،مثل
توسـيع برامـج ُسـ ُبل
االتحـاد األوريب ،أن يضعـوا يف األولو ّيـة
َ
املعـاش ،وضمان أن يصـل التعاون اإلمنا ّيئ األوسـع وغريه من
املعونـة املال ّيـة إىل املسـتفيدين وأن يفيدهم مبارش ًة .وإذ قد
املهـم اإلقـرار ّ
بـأن هـذ التغيير االقتصـادي املنهجي
كان مـن ّ
ليـس قصير األمـد ،أمكـنَ أن تكـون الخطـوات الواضحـة
لتحسين الحـال الحـارضة هـي تقليـل انتشـار مواطـن
الضعـف والتو ّتـرات يف شما ّيل النيجـر .ثـم ّإن هـذا التقليـل
َ
األعمال العدائية
مـن الضغـوط االقتصادية ميكـن أن ُي َخ ِّف َف
على طالبـي اللجـوء واملهاجريـن الذيـن مـا زالـوا يحاولـون
العبـور عبر أغاديز.
ـب قانـون مكافحـة اإلرهـاب يف النيجـر،
وبعـدُ  ،فقـد َج َل َ
وتعبيره يف الواقـع عـن حراسـة الحـدود األورب ّيـة ،أرضاراً

جسـيم ًة يف شما ّيل النيجـر .ومـع ّأن القانـون قـد َسـنّت ُه
َّيجر َّيـة ،يبقـى مفهومـه وتنفيـذه متأ ّثـ ٌر تأ ُّثـراً
السـلطات الن َ
واضحـاً مبصالـح االتحـاد األور ّيب ومتويلـه .ويف آخـر األمـر،
املوجهـة إىل ّ
الض ْبط
لـن يزيـل هـذا الضرب مـن السياسـات ّ
الدوافـع الكامنـة وراء هـذه الدفقـات املختلفـة ،وال يسـتم ّر
َ
وسـنَنَ عملٍ خطري ٍة
،
والشـقاء
اع،
ز
ّـ
ن
ال
توليـد
إال يف
االقتصاديّ
ُ
يف التّهريـب .فـإذن ينبغـي إلغـاء قانـون مكافحـة التّهريـب،
ويبغـي للنيجـر واالتحاد األور ّيب أن َين ُْظ َرا يف سياسـات بديلة،
اإلقليمـي ،والحاجـات
تكـون أحسـنَ توافقـاً هـي والسـياق
ّ
واملصالـح التـي عند السـكان املحل ّيين ،واملهاجريـن ،وطالبي
اللجـوء ،والالجئين.
ُكو ِلني مُو ِزر colleen.moser@graduateinstitute.ch

ُم َر ّش ٌ
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دروس من السياسات
التصدّي للتّهريب يف البلقان:
ٌ

بسن
تشارلز ِس ْم ُ

ٌ
ٌ
محاولة للتصدّي للتهريب،
سياسات يف أمن الحدود تقييد ّي ٌة ،وا ّتباعها
ُت َّت َبعُ اليو َم يف العامل ،رشق ّيه وغرب ّيه،
ولكنْ ق ّلام ُنو ِق َش ما يحدث ح ّقاً عند سنّ هذه السياسات.
سنّ االتحاد األوريب ،بعد أن ُص ِد َم مبَ ْقد َِم نح ٍو من مليونِ متعددة جنسيات باذلِيها ،و ُيستقى منها دروس مفيد ٌة يف
الجئ ونصف املليون الجئ بني سنة  2014و ،2015سلسل ًة آثار مثل هذه السياسات.
ٍ
من السياسات لتأمني حدوده ومنه التّهريب .ومن هذه
املـدة ،أَ ْج َر ُ
يـت دراسـ ًة مشتركة ،مدتهـا
السياسات عسكرة الحدود الرب ّية يف البلقان ،وبناء أسوار ويف خلال تلـك ّ
ُ
رشقي عا َمين ،على الطريـق ،مـن البلاد التـي ُيبتـدأ فيهـا طلـب
ماد ّية وغريها من ا ُملع ّوقات ،وإطالق
ٍ
دوريات بحرية ّ
عبر منهـا إىل غريهـا مثل
البحر املتوسطَ ،
وح ْج َز ا ُمله ّربني .وكان إنفا ُذ األمن عىل طول اللجـوء مثـل األردن ،والبلاد التـي ُي َ
قصـدُ إليهـا مثـل
طريق العبور يف غر ّيب البلقان ،بني سنة  2015وسنة  ،2017تركيـا واليونـان ورصبيـا ،إىل البلاد التـي ُي َ
أح َد أصعب األمور يف التاريخ املعارص ،اجتمعت عليها جهود أملانيـا 1.وتقـدم نتائـج هـذا البحث دروسـاً لسـياقات أخرى،

