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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 ٌ
حة ل َن ْيل درجة املاسرت يف الدراسات اإلمنائ ّية،
يف املعهد العايل للدراسات الدول ّية واإلمنائية
https://graduateinstitute.ch/
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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،
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حيـث تحـاول مؤسسـات الدولة تقييـد الحركة عنـد الحدود هـذه األمـور ،وكثيراً مـا أبقت الالجئني يف السـجن شـهوراً أو
ومنـع التهريـب .ومن ذلـك :الجـدار الحدودي بين الواليات أكثر ،وهـي متردّد ٌة يف أمرهـا ،مـاذا تفعل؟
املتحـدة واملكسـيك ،والعمليـات البحر ّيـة اإليطال ّيـة ُق َبالـة
ُ
سـاحل ليبيـا ،وحملات كبـح الهجـرة يف جنـوب إفريقيـا ،ولقـد أ ْخ ِ َب ّ
بأن اال ّتجاه نفسـه يف تحويـل الخطر إىل الالجئني،
البر على ُطـ ُرقِ غـر ّيب البلقـان .فقـد كان امله ّربـون
وعسـكرة الحـدود يف جنـو ّيب آسـيا ،ومنهـا الحديـد التـي بني ُمت ٌ
ّبـع يف ّ
يرافقـون الالجئين ،ولكـن بعـد سـنة  ،2014صـاروا يكتفـون
الهنـد بنغالديـش.
ّ
بتوجيـه الالجئين إىل اتجـا ٍه عـام ،ويخربونهم أن يسـتم ّروا يف
يف الذي يقع عىل الالجئني من التأثري
املشي حتّـى يصلـوا إىل مدينة يعبرون منهـا إىل املرحلة التي
مئات
وأكثر مـن وقـع عليهـم أثـر هـذا اإلنفـاذ املهاجـرون ،ال بعدهـا .وقـد تحدّثنـا إىل الجئين مل يرافقهم امله ّربـون ٍ
امله ّربـون الذيـن اسـتطاعوا أن يح ّملوا عمالءهـم الالجئني ما مـن الكيلومترات يف ال ِق َفـار ،فعانـوا اإلنفلونـزا ،وأعـراض
يتزايـد مـن كلفـ ٍة وأخطار .مثـال ذلكّ :أن امله ّربين كانوا قبل انخفـاض درجـة الحرارة يف الجسـم ،وفقدان سـائل الجسـم،
والتسـمم ،ولَ ْس َـع الحشرات ،والتعـ ُّرض للبرد .وكانـت أشـ ّد
بانتظام يف عبورهم من سـاحل
سـنة  2014يرافقون الالجئني
ُّ
ٍ
تركيـا إىل جزائـر اليونـان ،ويعـودون بعدئـ ٍذ إىل تركيـا .ولكن حـوادث تحويـل الخطـر إىل الالجئني ،هـي يف أعامل مكافحة
الح ُك ُ
ومـات الوطن ّيـة خفيـ ًة
بعـد أن زاد عليهـم خطـر االعتراض واالعتقـال سـن َة  ،2014التّهريـب التـي فوضـت أمرهـا ُ
عـات شـبه عسـكرية ،لهـا مـن السلاح السـواطري،
تو ّقفـوا عـن مرافقـة الالجئين ،وصـاروا يعطونهـم حاسـوباً إىل َج َم ٍ
ُ
ُ
َ
ُل َو ْيح ّيـاً ،أو بوصلـة ،أو ال يعطونهـم شـيئاً ،وهـذا األكثر ،إ ّال واألسـلحة النار ّيـة ،والـ ِكلب ،واملركبـات املك ّيفـة بحسـب
ْـف على
إميـاء ًة إىل جهـة ضـو ٍء يف األفـق يهديهـم يف عبـو ٍر يبلـغ مـن التضاريـس ،فكانـت هـذه الجامعـات تعتـدي ُبعن ٍ
ـم فظنّت أ ّنهـم ‘مهاجرون
طـول املسـافة  24كيلومتراً .وملّـا كان امله ّربـون يعلمـون أن الالجئين ،الذيـن إ ّمـا أسـاءت ال َف ْه َ
القـوارب التـي يركبهـا الالجئون يف عبورهم سـت ُْض َب ُط و ُت ْت َلف ،غير رشع ُّيـون’ وإمـا غلطـت فظنّتهـم مه ّربني.
ابتـدؤوا يف اسـتعامل ُسـ ُف ٍن ال ُيعـ َّول عليهـا ،لجعـل كلفـة
أقـل مـا يكـون ،وصـاروا يجعلـون السـفن ّ
أعاملهـم ّ
مكتظـ ًة فاشـتدّت الكلفـة واحتمال األخطـار كثرياً؛ فارتفـع مثن عبور
مئـات مـن الـدوالرات
بال ّراكبين اكتظاظـاً يجـاوز قدرتهـا ،ويزيـدون كلفـة املقعـد الفـرد حـ ّداً مـن الحـدود ،مـن بضـع
ٍ
آالف أو َ
على ظهرهـا .ولكيلا َت ْك ُش َ
أكثر بعـد سـنة
ـف الدوريـات البحر ّيـة السـفن ،األمريكيـة ،قبـل سـنة  ،2014إىل ٍ 10
ً
سيرونها ً
ليلا ،وإن كانت حال الطقس سـيئة .فأدّت  .2017ومـع ثـوران هـذه الكلفـة ،أصبـح التّهريـب رضبا من
صـاروا ُي ّ
مفتـوح إ ّال ألثـرى الالجئين وأوثقهم
غير
سـبيله
ـات،
ي
الكامل
السـفن
غرق
حاالت
من
عظيم
عدد
إىل
هـذه
ـف
ُسـ ُبل التك ُّي
ّ
ٍ
ُ
ً
تهريـب غاليـة الثمـن
حـزم
َت
ئ
ـ
نش
وأ
الجـاه.
بـذوي
ة
صلـ
.
رب
ال
يف
آمنين
فبقـوا
بـون
ر
امله
وأمـا
والنـاس،
ِ
ّ
ٍ
ّ
متقنـة ،مثـل التهريـب الـذي تسـتعمل فيـه َي ْخ ٌ
ـت وطاقمه،
ثـم ّإن ُح ُضـو َر الفاعلين يف أمن الدولـة املتزايـ َد –الذين ُن ِق َل فيحـايك امله ّربـون بذلـك رحلـة بحريـة فخمـة ليتجنّبـوا أن
أكرثهـم مـن إدارات غري ذات صلة ،لسـ ّد الخلل يف اسـتيعاب تكشـف الدوريـات البحريـة أمرهم عمد بحثها عـن الزوارق
األمـر ،فكانـت خربتهـم يف معاملـة الالجئين أو األعمال الرخيصـة ،املنفوخـة ،الصلبـة الجـرم .ومن الخيـارات األخرى
الحدوديـة قليلـة أو معدومـة – أدّى إىل عـد ٍد كبير مـن الغاليـة الثمـن جـوازات السـفر املـزورة وبطاقـات ركـوب
حـوادث التشـويش بين الفاعلني يف أمن الدولـة ،أو إىل عُ ن ِْف الطائـرة ،والتدريـب على انتحـال الهويـة املزيفة.
هـؤالء الفاعلين على الالجئين ،ظنّـ ًا منهـم أ ّنهـم مه ّربـون.
مثـال ذلـكّ :أن امله ّربين يك يتجنّبـوا االعتقـال ُيع ّينـون أحـ َد وملّـا كان آخـر سـنة  ،2017بـدأت كلفـة التهريـب وأخطـاره
الالجئين َم ّلحـ ًا ،فحين يصـل الالجئـون إىل إحـدى الجزائـر تزيـد على ما يقـدر عىل تح ّملـه أكثر الالجئنيّ ،
فقل انتشـار
اليونانيـة ،يكثر أن تغلـط الرشطة فتقبض على ّ
امللح الالجئ التهريـب يف البلقـان مـن حيـث األعـداد املطلقـة .وبعـد أن
سر
ظنّـاً منهـا أ ّنـه ُمهـ ّرب .فمـن غير
تدريـب على التفريق بني تفـادى امله ّربـون األخطـار الحقيقيـة ،وجـد أكرثهـم ب ُي ْ ٍ
ٍ
ً
عملا آخـر ،أن يعيشـوا على مـا ادّخـروه وهـم يدخلـون
الالجئين وامله ّربين ،وعلى التمييـز بين الجنسـيات أو َف ْهـم
القانـون اإلنسـاين الـدو ّيل ،كانـت الرشطـة غير مجهّـز ٍة لفهم يف املـدن الواقعـة على طريـق التهريـب ،فيعملـون جزئ ّيـاً

59

60

60

اال ِّتجار والتَّهريب

نرشة الهجرة القرسية 64
حزيران  /يونيو 2020

www.fmreview.org/ar/issue64
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /أخيليس زافاليس

هذا ٌ
قارب يحمل ُ�ث َّل ًة من الالجئني السوريّني ،وهم يعربون بحر إيجة من تركيا ،فاعتقلته الرتيابها ب ِه أنّه مُه ِّر ٌب.
رجل وجدته الرشطة اليونانية يف جزيرة ل ِْس ُفس عىل د ّف ِة ٍ

يف أعمال البنـاء ،أو الخياطـة ،أو الحالقـة ،أو التجـارة ،أو
اإلقـراض ،ومـع ذلـك يحاولـون أن يقرتبـوا مـن القادمين
بثمـن مناسـب.
الجـدد فيعرضـوا عليهـم العبـور إىل اليونـان
ٍ
فبقيـت شـبكات التهريـب هـذه يف أكرثهـا خاملـ ًة ،حتّـى
نشـأت ضغـوط جديـدة جعلـت أخطـار السـفر أقـل مـن
مئـات
أخطـار البقـاء يف بلـد اللجـوء األول .مثـال ذلـكّ :أن
ٍ
مـن ُ
الكـ ْرد السـور ِّيني يظهـرون كل أسـبوع يف مـدن يونانيـة
مـن أثينـا إىل ثيسـالونييك ،وذلـك بسـبب قمع تركيـا األكرادَ.

أعمال التهريـب مـن بعـد ،مـن تركيـا ،مف ّوضين أمـر العمل
املحفـوف باملخاطـر يف امليـاه اليونان ّية إىل عُ ّملٍ من مسـتوى
دون مسـتواهم .ونتيجـ ًة لذلـك ،بـدأت السـلطات اليونانيـة
يف الضغـط على املنظمات غير الحكوميـة التـي اع ُت ِقـ َد
يسر أعمال التهريـب .ومـن ذلـك اعتقـال املتط ّوعين
أنهـا ُت ِّ ُ
مـن املنظمـة الدوليـة لالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ ،بتهمـة
التواطـؤ املزعـوم بينهـا وبين امله ّربين وهـي تحـاول أن متنع
غـرق الالجئين العابريـن السـاحل التر ّيك.

اآلثار الواقعة عىل َمنْ ُي ِع ْ ُي الالجئني ِمنَ املواطنني

ويف بلغـراد برصبيـاَ ،ر ّكـزَت السياسـات الوطنيـة على تقييـد
حريـة املنظمات املحليـة غير الحكوميـة يف عملهـا .مثـال
ذلـكّ :أن إحـدى املنظمات املحل ّيـة غير الحكوميـة التـي
ـب إليهـا
وصلـت إىل آالف الالجئين ،واسـمها ِم ْك َس ِل ْسـتَ اُ ،ط ِل َ
رب محطـة الحافالت املركزيـة يف املدينة ،إىل
تغيير مق ّرهـا ُق َ
موضـع الوصـول إليـه ُّ
أقـل ُي ْسراً على الالجئين املعتمديـن
ٍ
على خدماتهـا .فـكان لهـذا السـعي مـن األثـر مـا ُيفتّـت
ّ
املحلي ،ومل يكـن
املجتمـع املـد ّين ويقلـل العمـل اإلنسـا ّين
لـه إال ٌ
قليـل مـن عرقلـة امله ّربين ،الذيـن تك ّيفـوا بحسـب
سر .وإلبانـة ذلك ،أقـول ّإن مع تناقـص املعونة غري
الحـال ب ُي ْ ٍ
الغذائ ّيـة املرشوعـة ،التي تـرد من املنظامت غير الحكومية،
نشـأ اق ِت َصـا ُد سـوقٍ رماد ّيـة أو سـوداء مزدهـر ٍة ،شـملت كل

ثـم ّإن مؤسسـات الدولـة تكافـح للوصـول إىل امله ّربين
ا ُمل َراوغين ا ُملتك ّيفين بحسـب الحـال ،وهـي أيضـاً تسـتهدف
املنظمات غير الحكوميـة يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّين ،إذ
تـرى أنهـا أول نقطـة التقـاء بين أعمال السـوق واملباحـة
واملحظـورة .فعلى طول الطريق يف غـر ّيب البلقان ،كانت أكرث
املنظمات ُّ
تضرراً هـي املنظمات غير الحكوميـة الصغيرة،
التـي ليـس لهـا يشء مـن القـدرة على الصمـود الـذي يـأيت
مـع امليزانيـات التـي ترصـد لهـا ماليين الـدوالرات ،أو مـع
املكاتـب القانونيـة ملنظمات غير حكومية دوليـة أكرب .مثال
ذلـكّ :أن َ
أكثر السـلطة يف جزيـرة لِ ْسـ ُفس اليونانيـة كانـت
غير قادرة على َح ْج ِز امله ّربني رفيعي املسـتوى ،الـذي أداروا
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الخ َيـم ،فقـد رأى امله ّربـون
يش ٍء ،مـن ِح َفـاض األطفـال إىل ِ
أن فرصـ ًة قـد سـنحت ليبيعـوا السـلع التـي كانـت مـن ُ
قبل
تبرع بهـا لالجئين.
ُي ّ

َّ
‘الش ْف َع ُة اإلسرتاتيجية’ بدي ًال

ـح الـدول ،بـد ًال مـن أن تحـاول َصـدّ امله ّربين،
وقـد ُت ِت ُ
خيـارات هجـر ٍة آ َمـنُ وأرخـص ،هجـرة تحقـق الربـح ،ليك
ِ
عط َ
ـف الطلـب عـن الفاعلني غير الرشعيني .هذه سياسـة
َت ِ
اسـمها َّ
‘الشـ ْف َع ُة اإلستراتيجية’ ،ومـن شـأنها أن تحشـد
املـوارد الوطنيـة ،ومنهـا األعمال اتجاريـة والصناعيـة
لج ْعـل ُسـ ُبلِ تن ُّقـل
املرشوعـة ،مثـل رشكات الحافلاتَ ،
ً
تعويلا عليهـا ،مـن
املهاجريـن َآ َمـنَ  ،وأرخـص ،وأكثر
التـي يتيحهـا امله ّربـون ،وبهـذا ينشـأ ممـ ٌّرات إنسـانية
بسـلطان الواقـع .ومـن املفيـد توجيـه النظـر هاهنـا ،إىل
ّأن امليزانيـة السـنوية يف اال ّتحـاد األورو ّيب التـي يرصدهـا
َ
مليون
مكافحـة التّهريـب ،يف عملية صوفيا ،بلغـت 11.82
دوالر .وأمـا امله ّربـون فقـد ُق ِّد َر ربحهم بــ 1.8مليا ٍر دوالر،
اجتنوهـا مـن الالجئين يف سـنة  2015.2ولـو قدّ مـت أملانيا
وسـيل ًة عمل ّيـة للوصـول إليها (مثـل الوصول إليهـا بطائر ٍة،
كلفـة ركوبهـا  250دوالراً ،وهذا متوسـط مثن بطاقة ركوب
الطائـرة مـن إسـطنبول إىل فرانكفورت) مـع وعدها املبهم
يف الهجـرة ،لكانـت و ّلـدت مـن ذلـك ،بنـا ًء على  600ألف
َ
مليـون دوال ٍر يف
الجـئ سـوريّ هـم يف أملانيـا اليـو َم150 ،
األقـل ،وهـو مـا َي ْع ُ
ـدل كلفـ َة عمل ّيـة صوفيـا التـي ُيع َمـلُ
ّ
عليهـا منـذ عقـود مـن الزمـان .وميكـن أن ُتن َفـق هـذه
األمـوال على خدمـات الالجئين اآلخرين وعلى حاميتهم:
الالجئين الذيـن يبلغـون مـن العجـز أنهـم ال يسـتطيعون
تحمـل الكفلـة ا ُملق ّللـة للوصـول إىل البلاد اآلمنـة .وبذلـك
ّ
يخـرج امله ّربـون مـن املنافسـة ويفقـدون مصـدر د َْخلهم،
وهـذا مينـع التّهريـب مـن غير بـذل الجهـود العسـكرية
والرشط ّيـة ،ومينـح الالجئين طريقـة آمنـة ناجعـة يصلـون
بهـا إىل اللجـوء املَ ْوعُ ـود.

تنزيل املنظامت اإلنسانية َ
منزل الحليف

مـن املجمـع عليـه أن سياسـة َّ
‘الشـ ْف َع ُة اإلستراتيجية’
غير محتمـلٍ أمرهـا أن يتّبعهـا أحـدٌ مـن قـادة الـدول إال
أكرثهـم نفع ّيـ ًة وتط ّلعـاً إىل املسـتقبل وتخطيطـاً لـه .ومن
قرتح ِـة التـي هـي أقـرب إىل الواقـع ،ومبن ّيـة
السياسـات ا ُمل َ
َ
مؤسسـاتُ
على ُطـ ُرق الهجـرة واللجوء غـر ّيب البلقـان ،أن ّ
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الدولـ ِة األَ ْمنيـ ُة ينبغـي أن تـرى منظمات املجتمـع املـدين
اإلنسـانية أحالفـ ًا ،ال أن ُتج ّرمهـا ،وينبغـي أن تفسـح لهـا
خدمـات بديلـة .وقبل حملـة َق ْمع
لتقـدّ م مـا عندهـا مـن
ٍ
التـي ُح ِم ْ
لـت على املنظمات اإلنسـانية غير الحكومية يف
وص ُل
البلقـان ،كانـت املنظمات املحل ّيـة غير الحكوميـة ُت ِ
تغير مـن
املعلومـات يف وقتهـا إىل الالجئين بتخربهـم مبـا ّ
سياسـات الحـدود ،وتجعـل لهـم مسـاكن ُم َو ّقتـة ليبيتـوا
فيهـا الليـل ،وتشتري لهـم يف بعـض األحيـان بطاقـات
ركـوب الحافلـة ،أو غير ذلك من وسـائل النقـل املرشوعة.
وبذلـك ،تق ّوض املنظمات املحلية غير الحكومية خدمات
امله ّربين .على أنـه بعد إغلاق املنظمات غير الحكومية،
سروا لهـم
اضطـر الالجئـون إىل التوجـه إىل ا ُمله ِّربين ل ِّ ُي َي ُ
الن ُُّـز َ
ول يف منـازل آمنـة ،قبـل أن يسـتتموا رحلتهـم إىل
شما ّيل أوربـا .ومثـل ذلـك ،أ ّنه يف املـدن اليونانيـة ،كثرياً ما
تتيـح املنظمات الحكوميـة لالجئين أعماالً ُم َو ّق ًتـة بأجـ ٍر،
ف ّلما أغلقـت املنظمات غير الحكوميـة أو ُق ِّيـ َد توظيفهـا
للمهاجريـن ،اضطـر الالجئـون إىل األخـذ يف االقتصـاد غير
املشروع ،وباعـوا أحيانـاً املخـدرات أو عملوا هم أنفسـهم
ُمه ّربينَ لكي يجمعـوا مـا يطلبـه منهـم ُمه ِّربُوهُ ـم.
وبعـد ،فإن شـبكات التهريـب قادرة عىل التك ُّيف بحسـب
الخاصة،
الحال ،شـأنها يف ذلك شـأن غريها من املؤسسـات
ّ
ٌ
وقـادرة على تحويـل مـا تسـ ّلطه عليهـا الدول مـن أخطا ٍر
إىل عمالئهـم .فبإخـراج امله ّربين مـن املنافسـة ،وتجنّـب
تجريـم املنظمات اإلنسـانية ،ميكـن أن ُتق ّل َل الـدول َط َل َب
وحسـن حال
حس َـن ،يف الوقت نفسـه ،سلام َة ُ
التهريب و ُت ِّ
بالسـواء.
الالجئين والفاعلني اإلنسـان ّيني َّ
بسن Charles.Simpson@Tufts.edu
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