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اعرت ٌ
اض عىل ما ُي ْدعَى الرابطة بني اال ّتجار بالبرش ومتويل اإلرهاب

ك ِرغ داميان س ِمث

مفتوح السبيل إىل ّ
الشك
التشدُّ د يف القول بوجود عالق ٍة سبب ّية بني اال ّتجار بالبرش ومتويل اإلرهاب ،أم ٌر
ٌ
فيه ،بسبب َض ْعف أد ّلته و َوهن معطياته وما لسياساته ا ُملق ِل َقة من َو ْقع.
صحتها منذ سنة  ،2015زادت جرأتها
اعم ُم َ ٌّ
ص عىل ّ
ُتط َلقُ مز ٌ
ُ
عىل التدريج ،وق ِّد َمت بني يدي سلسل ٍة من صكوك مجلس
األمن يف األمم املتّحدة ،تقولّ :إن بني اال ّتجار بالبرش وبني
وأهم هذه الصكوك ،ما جاء يف القرار الذي
اإلرهاب روابطّ .
ّ
ّ
ّ
رئيس يف
رقمه  2388لعام  ،2017وأكد أن االتجار ُمس ِه ٌم ٌ
متويل اإلرهاب 1.ويف سنة  ،2019نرشت املديرية التنفيذية
مجلس األمن تقريراً ُز ِع َم فيه
ملكافحة اإلرهاب التي َت ْت َب ُع
َ
َح ْم ُل ُه أد ّل ًة عىل وجود رابطة حقيقية بني “اال ّتجار بالبرش،
2
واإلرهاب ،ومتويل اإلرهاب”.
وقد نشأت املزاعم حول الرابطة يف سياق ِق َي ِام تنظيم داعش
يف سورية والعراق ،وتجدي ِد االتحاد األورويب والدول األعضاء
فيه َب ْذ َل الجهد يف َض ْبطِ الهجرة غري النظامية بعد ‘أ ْز َمة’
الالجئني سن َة  .2015وقد رشعت فرنسا يف مناقشات حول
القرار  2388استجاب ًة لتقارير إعالم ّية يف َب ْيع املهاجرين
من جنوب الصحراء الكربى اإلفريقية مبَزَاد العبيد يف ليبيا،
ولتقاري َر يف ّأن املنتسبني إىل تنظيم داعش يستفيدون من
أعامل اال ّتجار بالبرش هناك .والظاهر ّأن هذه القصص
اإلخبار ّية كانت دلي ًال استُع ِم َل إلثبات املزاعم األوروب ّية التي
سيها شبكات اال ّتجار
تقول ّإن الهجرة غري النظامية كانت ُت ِّ ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
عوامل الحرك ّي ِة (الدينام ّيات) امل َعقدة يف
العابرة لألوطان ،ال
الهجرة.

منهج ّية البحث األساس يف العلوم االجتامعية تلقي بظاللٍ
من ّ
الشك عىل قابل ّية هذه الحاالت للمقارنة وعىل العالقات
السببي ّة التي يف ضمن مصطلح ‘الرابطة’ .ثم ّإن مصطلح
‘الرابطة’ كثرياً ما ُي ْستع َمل يف الخطابات لإللحاح عىل تحقيق
3
ُمزا َوج ٍة مثمرة بني مجالَني سياس َّيني متباينَني عىل ما يظهر.
ويف جدول أعامل السياسات يف مجلس األمن ما ُي ِث ُري القلق؛
ذلك أ ّنه ث ّب َت ّأن بني اال ّتجار ومتويل اإلرهاب رابطة ،ثم َك ّل َف
بعد القول بوجودها إجرا َء َب ْح ٍث يأيت باألد ّلة عىل ذلك.
ّ
وإن أزعم هذا ال ّز ْع َم بنا ًء عىل تسلسل القرارات ،وعىل ّأن
كنت مستشاراً يف اإلعداد لتقرير املديرية التنفيذية ملكافحة
مجلس األمن .وقد قدّمت بني يدي
اإلرهــاب التي َت ْت َب ُع
َ
ً
ّ
التقرير أربع نتائج .أولها :أن الحاالت كانت منوطة مبزاج
الشخص وطباعه ،وليس فيها دليلٍ عىل الرابطة .وثانيها :أن
َض ْع َف املعطيات يف اال ّتجار ومتويل اإلرهاب عموماًَ ،ي ُح ُ
ول
دون تقدير نسبة األموال التي تجتنيها الجامعات اإلرهابية
من اال ّتجار ،ومع ذلك فيحتمل أمر النسبة أن تكون ج ّد قليل ٍة
بالقياس إىل ُس ُبل التم ُّولِ األخرى 4.وثالثهاّ :أن الجامعات
ُّ
تستغل من ُط ُرق الهجرة غري النظامية ما يقطع
اإلرهابية
األرايض التي تسيطر عليها ،ويندر أن ُت ْعنَى بتنظيم اال ّتجار
توس ُل
الدو ّيل .ورابعهاّ :أن معالجة اال ّتجار بوسائلِ ُّ
ترص ٍف ُي ّ
بها يف مكافحة اإلرهاب ،يحتمل أن يؤدّي إىل اشتداد ُّ
الترشب
بالروح العسكر ّية يف جداول أعامل السياسات ،وإىل إهامل
ُسنَن العمل الحسنة املتعلقة باملقاربات التي محورها
الضحايا ،وإىل االستخفاف باألسباب األصل ّية ،وإىل َفتْح قنوات
للهجرة اآلمنة والقانونية .وصحيح ّأن شيئاً من هذه التنبيهات
جاء يف تقرير املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب التي َت ْت َب ُع
مجلس األمن ،ولكنّ ما ُق ّد َم بني يدي التقرير من أد ّلة ،ال
َ
َت ْدع َُم َز ْع َم ُه ّأن بني اال ّتجار ومتويل اإلرهاب رابطة واضحة.

ويستشهد مجلس األمن يف األمم املتّحدة بليبيا ،قائ ًال إنها
عاملي َتت َِّج ُه ُه الجامعات اإلرهابية التي تجني
يش ٌء من ا ّتجا ٍه ّ
ال ّربح من اال ّتجار بالبرش ،هذا مع الذي يرتكبه تنظيم داعش
من االستعباد واال ّتجار يف العراق وسورية وتركيا ،وما يرتكبه
املنتسبون إىل تنظيم القاعدة من تهريب الناس يف منطقة
الساحل ،وما ترتكبه جامعة بوكو حرام من الخطف والزواج
القرسيّ والتجنيد القرسيّ يف نيجرييا ،وما ترتكبه جامعة
س طلباً للفدية يف القرن
بالح ّجة راسمي
اإلفريقي ،وما والغرض من هذه املقالة هو أن ُأ ْق ِن َع ُ
الشباب ا ُملس ّلحة من أَ ْ ٍ
ّ
يرتكبه جيش الرب للمقاومة من تجنيد األطفال القرسيّ يف السياسات والباحثني أن يقاربوا ما ُز ِع َم أ ّنه ‘رابطة اال ّتجار
شك ،ولكنّ ومتويل اإلرهاب’ وهم متش ِّككون فيها ،وأن يتجنّبوا َّ
وسط إفريقيا .نعم ،هذه الحاالت مثري ٌة للقلق بال ّ
بث

نرشة الهجرة القرسية 64

اال ِّتجار والتَّهريب

حزيران  /يونيو 2020

ٌ
ٌ
ضعيفة غري قابل ٍة املقارنة
معطيات
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

مثل هذه املزاعم ،من غري أن يكون لها بحوث أكرث
تفصي ًال ومعطيات ُيعتدُّ بها .ثم ّإن ما بني يدي من
مكتبي ومقابالت قابلت
مبني عىل بحث
النتائج ٌّ
ّ
فيها ُمست َْط َلعني خرباء من منظامت دول ّية ،وجرت
ومكاتب إقليم ّية ،ومجامع فكر ّية،
يف مراكز إدار ٍة،
ٍ
وقابلت فيها أيضاً ُمن ِف ِذي القانون الدويل يف الواليات
5
املتحدة ،وتركيا ،ومرص ،ونيجرييا ،وأوربا.
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وأما ا ُملع ِّو ُق األكرب أمام ال ّز ْع ِم بوجود رابطة بني
اال ّتجار ومتويل اإلرهاب ،فهو عُ ْد ُم املعطيات القوية
القابلة للمقارنة ،التي تؤخذ منها املالحظات حول
تغيين .فأ ّو ُل يش ٍء ُي ْذ َك ُر
العالقات السبب ّية بني ا ُمل ّ َ
يف هذا املقام ،هو ّأن ُند َرة املعطيات حول اال ّتجار
واضحة بالدليل حني ُي َ
ٌ
نظ ُر يف الدراسات السنوية
إريتيّ  ،يبلغ من السنّ  17سنة ،يرتك أث َر ك ّف ِه يف راي ٍة من املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ت َْحم ُِل
الجئ ِ
ً
ْ
َ
العاملي و َْسام يقول# :أنهوا_االتّجار_بالبرش ( ،)#EndHumanTraffickingيف مخ ّيم شقراب لالجئني ،بالسودان .وهاهنا أفرادٌ من
التي لها صلة باألمر .مثال ذلكّ :أن التقرير
ّ
رشقي السودان.
املخ ّيم واملجتمع ا ُملض ِّيف ،اجتمعوا ليتظاهروا ويُع ِلنُوا متاسكهم وتآزرهم عىل االتّجار بالبرش يف ّ
يف اال ّتجار بالبرش ،الذي يخرجه مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات والجرمية ،يقترص عىل إحصاءات متابعة يف األنظمة القانونية ،واملصطلحات ،وأساليب تحديد
وللمتّجرينَ (ولكث ٌري من الناجني من اال ّتجار)
الدعاوى القضائية عىل صعيد الدولة .وتختلف طبيعة هذه الحاالت .هذاُ ،
وك ُيح ِب ُط َج ْمع
اإلحصاءات ودرجة صدقها اختالفاً شديداً ،وهي ال ُت ِرينَا إال من الحوافز القو ّية من يحفزهم إىل ُس ُل ٍ
القليل من جميع معدّالت اال ّتجار ،وال ميكن أن ُتستك َم َل املعطيات.
إحصاءات عامل ّية يف اال ّتجار .وأ ّما تقارير
باالستقراء حتّى تصري
ٍ
العاملي ،الذي تصدره مؤسسة ُووك
ثم هناك دليل العبود ّية
التقديرات العامل ّية يف العبود ّية الحديثة ،التي تصدرها منظمة ّ
ّ
العمل الدوليةْ َ ،
فت ُك ُز ه ّمها يف العمل القرسيّ  ،و َت ْجهَدُ إللقاء إفري (َ ،)Walk Free Foundationك َس َب التأثري من عرض
الضوء عىل ما ُيق ِّيدُ املعطيات ،و ُتح ّذ ُر من استكامل املعطيات اال ّتجار بهيئة ‘العبودية الحديثة’ (وهو ٌ
دليل يكرث أن تستشهد
باالستقراء إلخراج اإلحصاءات العامل ّية .ولعل تقارير وزارة به املنظامت ،ومنها املديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب التي
مجلس األمن) ،ويزعم ّأن بني يديه قياسات عاملية عىل
الخارجية األمريكية يف اال ّتجار بالبرش هي أكرث التقارير تأثرياًَ ،ت ْت َب ُع
َ
إذ تجعل الدول عىل مراتب من حيث امتثال القانون الدويل املستوى القطري ،إال أ ّنه يعتمد عىل خططِ تقدي ٍر ّ
هشة،
وبذل الجهد يف مكافحة اإلرهــاب .ومع ّأن تقارير وزارة مستمدّة من مجموعة من األنشطة ليس فيها من العنرص
الخارجية األمريكية يف اال ّتجار بالبرش كانت تشمل معدالت العابر للحدود يشء؛ أي العامل الذي يكرث أن يستعمله
اال ّتجار ،فقد ُت ُخ ِّ َ
ل عنها ب َع ِق ِب َن ْق ٍد أىت من مكتب محاسبة ُمن ِفذي القانون واملنظامت الدولية ل َك ْشف الحاالت وتقدير
6
ْ
َ
وج ْمعها .ولقد َنق َد الخرباء ،الذين قابلتهم يف أثناء
الحكومة األمريكية يف ّأن املعطيات غري قابل ٍة لإلثبات.
املعطيات َ
جريان بحثي ،درجة صدق هذا الدليل 7.وقالوا وبني يديهم
حجتهم ،إ ّنه عىل الرغم من ّ
شك العلامء املتو ّقع يف رصامة
وقد ر ّكزت ،من جديد ،املناقشات التي ُأ ِدي َرت حول اال ّتفاق ّ
ّ
واملنظمة والنظام ّية ،عىل ما اإلحصاءات ،ففي صعيد األمم املتحدة قبول للتقديرات
العاملي من أجل الهجرة اآلمنة
ّ
ٌ
وبعض من السبب يف ذلك ما تفعله مؤسسة ُووك
ُد ِع َي إليه يف هدف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ذي عريض،
ٌ
وبعض آخر من
توص َل إىل تقوية أدوات الرصد من إفري من املراوضة يف أروقة األمم املتحدة،
الرقم ( )16.2من أن ُي َّ
ُ
ً
َ
ّ
العاملي ظاه ٌر عىل ّأن بني يديه
ة
ي
العبود
دليل
أن
هو
السبب
األساس
قات
و
باملع
ر
ق
أ
فقد
ا
وأيض
ات مشرتكة،
خالل ُم ِشري ٍ
ّ
ِ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
أمام البحوث املقارنة الدائرة حول االتجار ،وال س ّيام التفاوت حال ملشكالت التقدير املعقدة.
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وأما الخطة التالية يف تحديد رابط ٍة سبب ّية فهي تقدير مقدار إىل ُس ُبل أخرى مثل النفط ،والعاد َّيات (اآلثار القدمية)،
9
أرباح الجامعات اإلرهابية التي َي ْج َتنُو َنها من اال ّتجار وما له َ ْ
وض ُب الفدية وفرض الرضيبة عىل السكان.
صلة به .وهاهنا يعرتضنا مشكلة كربى أيضاً .نعم ،ما من ٍّ
شك
ّ
ً
يف وجود دليلٍ قويّ عىل أن الجامعات اإلرهابي ّة تعتمد عىل ذلك ،وتشري األدلة إلىل ّأن الجامعات اإلرهاب ّية كثريا ما
األعامل اإلجرامية يف جمع املال .ومع ذلكَ ،ن َق َل موظفون تستعمل اال ّتجار والجرائم التي لها صلة به يف أغراض
من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ومن عمل ّية أو مذهب ّية (إيديولوج ّية) ،ال يف التم ُّول .إذ تستعمل
منظمة األمن والتعاون يف أوروبــا ،كيف ّأن أرقام متويل الجامعات اإلرهاب ّية العبود ّي َة والــزواج القرسيّ لتجنيد
اإلرهاب كثرياً ما ُتبنَى عىل معلومات استخبارات ّية رس ّية ،األفراد ومكافأتهم ،أو إلرهاب السكان املحل ّينيُ ،
وتأخ ُذ عىل
وللجنْد من األطفال.
الهم يف املسألة .عادتها يف التجنيد القرسيّ للمقاتلني ُّ
من هيئات لها مصلحة قو ّية يف فرط َر ْك ِز ّ
وسبيل الحصول عىل التقوميات إلجراء املراجعة املستقلة ومهام يكن من أمر التنظيم ،فأكرث هذه األعامل واألفعال
غري مفتوح ،فيكرث أن َت ِج َد الباحثني يستشهدون باإلحصاءات التي يتّبعها ال تصل إىل ح ّد اال ّتجار الدويل .ولذا َت ْح ِز ُم
ني قالوا ّإن سو َء َق َرا َر ُ
الرسم ّية فقط .ومثل ذلكّ ،أن ا ُمل ْست َْط َل ِع َ
ات مجلس األمن ما مىض عليه زمن طويل من الجرائم
همها يف مركز جديد ،وهو
الفهم كث ٌري عند راسمي السياسات يف العالقات بني الجرمية وانتهاك حقوق اإلنسان ،مع َر ْك ِز ّ
العابرة لألوطان واإلرهاب ،وذكروا وجود ا ّتجاه إىل تخليط سورية والعراق وليبيا .وقد قال ُم ْست َْط َل ٌع يعمل يف إدارة
التداخل الجغرا ّيف بالتالقي العم ّ
يل.
الرئيس أوباما“ :الظاهر ّأن مجلس األمن يخ ّلط اال ّتجار
برضوب االستغالل التي نكافحها منذ عقدين من الزمان”.
وقد ش ّددت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية –وهي وبالجملةّ ،
الرس،
فإن ا ُملتّجرين يسعون إىل بقاء أعاملهم يف ّ
السيايس ،وهذا ال ُيع ُني
االنتباه
فيجذبون
اإلرهابيني،
منظمة رقابة حكوم ّية دول ّية– ِذ ْك ـ َر املصاعب يف تت ُّبع وأما
ّ
اإلي ـرادات من الهجرة غري النظامية عموماً 8.صحيح ّأن عىل الرشوة والتواطؤ والفساد ،التي هي أمور ال ب ّد منها
ني الذين قابلتهم يف مكتب األمم املتحدة املعني لنقل الناس عرب الحدود .مثال ذلكّ :أن يف بلدة صرباتة
ا ُمل ْست َْط َل ِع َ
باملخدرات والجرمية كانوا يدرون الحاالت املذكور يف صكوك الساحلية بليبيا ،م ّو َل امله ّربون الحرب عىل داعشّ ،
ألن َك ْو َن
عبوا عن رأي َص ْل ٍب ،وهو أ ّنه ال الجامعة اإلرهابية يف املنطقة يع ّرض أرباحهم للزوال.
مجلس األمن ،ولكنّهم ّ
ّ
َ
جامعات
إحصاءات (رس ّية أو غري رس ّية) تدعم ز ْع َم أن
ٍ
كالقاعدة ،وبوكو حرام ،وداعش ،قد اجتنت من اال ّتجار وقد عملت الجامعات املس ّلحة طوي ًال يف ُط ُرق الهجرة
فلم كان التهريب واال ّتجار ُم ّ
أرباحاً عظيمة املقدارّ .
وطنان غري النظامية .فقبل اإلطاحة بالعقيد معمر الق ّذايف سن َة
كم
تح ُ
يف األكرث ،كان لهام من األعامل العابرة لألوطان يشء قليل  ،2011كان النظام وما يحالفه من ق ّوات هو ا ُمل ّ
بالتهريب واإل ّتجار يف ليبيا .وأما اليو َم فاملهاجرون مع ّرضون
أص ًال.
لخطر اال ّتجار بهم يف املناطق التي تسيطر عليها حكومة
االنتهازية وال َق ْمع والتجنيد
الوفاق الوطني كام هم مع ّرضون لخطر اال ّتجار بهم يف
أوضح حالة إلرهاب ّيني يتّجرون بالبرش ابتغا َء ال ّربح هي املناطق التي تسيطر عليها امليلشيات ،ولكنّ املع ّوقات
اال ّتجار الذي يقوم به تنظيم داعش .وأبرز ما كان من ذلك ،أمام املهاجرين التي تحول دون خروجهم من ليبيا اليو َم
ّ
اسرتق آالفاً من اليزيد ّيات ،نسا ًء وبناتاً ،يف أكرب ،بسبب اتفاقيات الهجرة بني ليبيا والدول األعضاء يف
ّأن تنظيم داعش
غنائم َح ْرب ،فتع ّر ْضنَ لالغتصاب املنهجي ،اال ّتحاد األوريب .بل ّإن الكيانات التي مي ّولها املجتمع الدو ّيل
العراق إذ كنّ له َ
الخاصة الليب ّية ،وخفر سواحلها،
(وخاص ًة قوات الردع
و ِب ْعنَ يف املناطق املحل ّية ،أو ا ُّت ِج َر بهنّ إىل سورية وتركيا .وملّا
ّ
ّ
كان التنظيم يف أَ ْو ِج ُق ّوته ،اشتمل هذا اال ّتجار عىل إمداد ّيات ومديرية مكافحة الهجرة غري النظام ّية) قد سيطرت أساساً
(لوجست ّيات) مع ّقدةّ ،
نظمها لجنة من التنظيم مخصوصة ،عىل الطرق التي تستعمل يف اال ّتجار ،وأصبح من عادة هذه
ولكنْ –بقطع النظر عن الحنكة التنظيم ّية– أق ّرت فرقة الكيانات اليو َم أن تتّجر بالبرش ،حتى إ ّنها بلغت من اال ّتجار
العمل املعنية باإلجراءات املالية بأ ّنه “من الصعب تص ُّور مبلغاً أبعد كثرياً من الذي بلغته امليلشيات بعد سقوط
معمر القذايف.
قيس
ّ
اال ّتجار بالبرش سبي ًال من ُس ُبل ال ّربح” عند التنظيم ،إن َ
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املاحلة
تجنُّب مزاوجة السياسات ِ

وهاهنـا سـؤال أخير :هـل لإلشـارة إىل رابطـة اال ّتجـار–
سياسـات ُمن ِتجة ،كما كان حال
َاوجـ ُة
ٍ
ومتويـل اإلرهـابُ ،مز َ
ّ
رابطـة الهجرة–والتنميـة؟ وكل مـن أجـاب عـن سـؤايل هذا
مـن ا ُملسـت َْط َلعني ،مـا عـدا موظف أمنـي من نيجرييـا ،ح ّذر
التصرف هـذه ،املرتبطـة بسياسـات
مـن اسـتعامل وسـائل ُّ
عبر عـ ّدة منهـم عـن قلقهـم مـن أنّ
مكافحـة اإلرهـابّ .
معاملـ َة اال ّتجـار معاملـة قض ّيـ ٍة أمنيـة صعبـة يهـدد بإنتاج
نتائـج سـيئة غير مقصودة ،تقـع عىل األمن الـدويل وضحايا
بالس َـواء.
اال ّتجار َّ
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ويف األنظمـة القانونيـة التـي تـدور حـول الضحايـا .وأيضـاً
فقـد يقلـل الوصـول إىل قنـوات الهجـرة اآلمنـة والقانونيـة
مـن مواطـن ّ
الضعـف والتعـ ُّرض لال ّتجـار يف ُطـ ُرق الهجـرة
َ
غير النظاميـة .هـذا ،ويشـت ّد –يا لألسـف– اعتما ُد واضعي
القـرار ( )2388مـن أعضـاء مجلس األمن يف األمـم املتّحدة،
على إقامـة التعـاون بينهـم وبين الـدول االسـتبداد ّية
الخاصـة
والسـلطو ّية ،ويعـدُّ ون ذلـك يف جـداول األعمال
ّ
بضبـط الهجـرة ،ف ُين ِّمـي ذلـك ُسـ ُبل التعـ ُّرض لال ّتجـار يف
األصل.
ك ِرغ داميان س ِمث Craigdamian.smith@ryerson.ca

ٌ
ٌ
وكثيراً مـا تـؤدّي األعمال العسـكرية إىل زعزعـة اسـتقرار
مشارك رئيس يف حوكمة الهجرة ،يف برنامج التم ُّيز
باحث
ريرسن ،يف تو ُرنتُو
الـدول واألقاليـم ،وتن ّمـي االسـتياء والتط ُّرف ،وتتنـزّل منزلة الكندي يف بحوث الهجرة االندماج ،بجامعة ُ

عامـل َح ْفـ ٍز إىل التَّهجير .وأيضـاً فهي تنشـئ لال ّتجار سـوقاً.
مثـال ذلكّ :أن جيش تحرير كوسـوفو وغيره من الجامعات
ّ
املسـلحة يف يوغوسلافيا –سـابقاً– ا ّتجـ َر بالنسـاء والبنـات
األطلسي
الجنـد يف ِحلـف شمال
ل ُي ِج َ
يـب بهـنّ حاجـات ُّ
ّ
وقـوات األمـم املتحـدة .وعوامـل الحرك ّيـة (الدينام ّيـات)
نفسـها حاصلـة يف الدو ّيل من أعمال ِح ْفظ النظـام والعمل
موج ٌ
هـة إىل َق ْمع
اإلنسـاين يف نطـاق أوسـع ،وهي يف الغالب ّ
التط ُّرف.

ٌ
كثيرة هـي األد ّلـة عىل أن السياسـات التـي ُت َؤ ْم ِنـنُ الهجرة،
ُ
تضر مبعايير الحامية الدول ّيـة ،وبحقـوق املهاجرين ،وبأمن
الدولـة .إذ تفسـح مزاوجـة اال ّتجـار باإلرهـاب لألنظمـة
االسـتبدادية والسـلطوية السبيل إىل االسـتفادة من انشغال
الغـرب بالنزعـة اإلسلامية والهجرة غير النظاميـة ،فتحصل
منـه على عـون عسـكري وتعـ ِّز ُز سـيطرتها السياسـية على
َ
املتخصصين يف مرحلـة مـا بعـد
وسـأل أحـد كبـار
بالدهـا.
ّ
النّـزاع“ :مـا الـذي تـرى مـن املعنـى حين تقـول حكومـة
َ
الحارض
اسـتبداد ّية ملجلـس األمن مؤ ّكد ًة :نعـمّ ،إن التهديد
مشـكلة عويصـة يف أريض؟ [هـذا يعنـي] أنهـا تريـد مزيـداً
مـن املـال السـتيعاب الخدمـات األمن ّيـة  ...ويف أحسـن
األحـوال تريـد أن ُيسـ َقط عنهـا َد ْينُهـا”.
وأخرياًّ ،
فإن َح ْش َـد سياسـات مكافحة اإلرهاب الستعاملها يف
َصر له العلماء واملزاولون
مكافحـة اال ّتجـار ،سـ ُيه ِم ُل ما َي ْنت ِ ُ
ومنظمات َصـ ْون الحقـوق ،مـن ُسـنَن العمل الحسـنة ،وال
سـ ّيام التـي ُت ّت َب ُـع يف َفت ِْح ُسـ ُبل املعاش ،والتعليـم ،والتنمية،
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كل القرارات وما له صلة بها ّ
 .1إن شئت قامئ ًة فيها ُّ
مم ُص َِّح ب ِه ،انظر:
http://unscr.com/en/resolutions/2388.
CTED (2019) Identifying and Exploring the Nexus Between Human .2
Trafficking, Terrorism, and Terror Financing
(تعيني واستكشاف الرابطة بني االتّجار بالبرش واإلرهاب ومتويل اإلرهاب)
bit.ly/CTED-trafficking-terrorism-2019
مصطلح يُع ِر ُب عن مجموع ٍة من العالقات السببية الالزمة بعضها
 .3مصطلح ‘الرابطة’
ٌ
بعضاً ،بني ظاهرتَن أو أكرث .ونرضب عليه مث ًال مشهوراً ،هو رابطة الهجرة والتنمية ،وهي
ر ٌ
عالقات سبب ّية مع ّقدة يُع ِّز ُز بعضها بعضاً ،بني مختلف رضوب
ابطة ت َِص ُف سلسل ًة من
ٍ
والسكون.
التنمية ُّ
 .4ويف الرابطة املزعومة مشكلة أخرى ،هي االختالف الواسع يف تحديد الجامعات
اإلرهاب ّية .ففي قامئة االتحاد األورويب  21كياناً تقول إنّه منظمة إرهابيةُّ ،
وتعي وزارة
الخارجية األمريكية  67منظمة إرهابية ،وتحدد األمم املتحدة  82كياناً هي أهداف
ٌ
نتيجة الختالف أوسع منه يف معايري
للعقوبات عىل اإلرهاب أعامل متويله .وهذا االختالف
التعيني ،والجامعات التي لها مصلحة ،وجداول األعامل السياس ّية.
 .5اختري املستطلعون من منظامت دولي ّة ،مثل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،واألمم املتحدة ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
العاملي يف االتّجار بالبرش ،من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية
 .6التقرير
ّ
 ،www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.htmlوالتقديرات العامل ّية يف
العبوديّة الحديثة ،من منظمة العمل الدولية :العمل القرسيّ والزواج القرسيّ
www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm
 ،bit.ly/ILO-Estimates-Slavery-2017وتقرير وزارة الخارجية يف االتجار بالبرش
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
See also Gallagher A T (2017) ‘What’s Wrong with the Global Slavery .7
Index?’, Anti-Trafficking Review 8: 90–112
العاملي؟)
(ما ع ّلة دليل العبوديّة
ّ
https://doi.org/10.14197/atr.20121786
Financial Action Task Force (2018) ‘Financial Flows from Human .8
’Trafficking
(دفقات مال ّية من االتّجار بالبرش) bit.ly/FATF-finance-trafficking-2018
Financial Action Task Force (2015) ‘Financing of the Terrorist .9
Organization Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)’, p13
(متويل تنظيم داعش اإلرهايبّ) bit.ly/FATF-finance-ISIL-2015
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