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‘قوافل’ املهاجرين يف املكسيك والحرب عىل التّهريب
إد َو ْردُو ُتو ِّره َك ْن َت َل ِب ِي ْد َرا

افل املهاجرين وطالبي اللجوء املسافرين عرب املكسيك ما أَ ْو َقعت ُه مكافحة تهريب الناس
ُتظ ِه ُر ُم َعام َل ُة َق َو ِ
من عواقب سيئة عىل اآلخذين يف هذا السفر وعىل املدافعني عنهم.

َو َص ْ
لـت إىل املكسـيك ِعـد ٌّة من ‘قوافـل’ املهاجرين وطالبي تجريم القوافل واملدافعني عنها

تتجم ُـع جامعـات النـاس
اللجـوء ،منـذ أواخـر سـنة َّ .2018
هـذه ،و ُت َسـاف ُر معـاً ،وأكثر النـاس فيهـا مـن هنـدوراس،
والسـلفادور ،وغواتيماالَ ،ق ْصدُ هـا الوصـول إىل الواليـات
املتحـدة األمريكيـة .وقـد كان للقوافـل الواصلـة إىل
املكسـيك ،على اختلاف هـذه القوافـل ،مصائـر مختلفـة.
فأ ّمـا الـذي وصـل مـن القوافـل يف أواخـر سـنة  ،2018فقد
اسـتقبلتها السـلطة املكسـيك ّية ابتـدا ًء بالتردُّد يف السماح
بحر ّيـة عبـور البلد ،غري أنها سـمحت لهـا بذلك يف آخر
لهـا ُ
املطـاف .وأمـا الـذي وصـل منهـا يف أوائل سـنة  ،2019فقد
ـمح لهـا مبوجبهـا البقـاء يف البلـد
ُأ ْع ُطـ ْوا وثائـق ُم َو ّقتـة ُي ْس ُ
عـام واحـد .على ّأن ما تال
أو االنتقـال ا ُملط َلـق فيهـا ،ملـدة ٍ
ً
ذلـك مـن القوافـل فقـد ُق ِم َعـت قمعـا ال يثنـي عنـه يشء،
ً
ومـن هـذه القوافـل ما اجتمـع ابتـدا ًء يف مدينة تاپاتشـوال وأيضـا ،فقـد ُجـ ّرم املدافعـون عـن الحقـوق اإلنسـان ّية
جنـو ّيب املكسـيك يف أكتوبر/ترشيـن األول سـن َة  ،2019ومـا للمهاجريـن .ورأى عددٌ من ممثيل الحكومة املكسـيك ّية أن
ترك هندوراس يف شـعر يناير/كانون الثاين من سـنة  .2020املنارصيـن الداعمين للقوافـل خائضـون يف تهريـب الناس،
وخصـوا بال ّذ ْكـ ِر منظمـة شـعوب بلا حـدود (Pueblos
ُّ
ثير الطريقـة التـي تسـلكها الحكومـة املكسـيك ّية يف  .)Sin Fronterasثـم ّإن ُمدا ِف َعين مشـهو َرين عـن حقوق
و ُت ِ ُ
ترصيـف أمـر هذه القوافل أسـئل ًة كربى عن أسـباب تأ ُّلف املهاجريـن يف املكسـيك اع ُت ِ َقلا بتهمـة تهريـب النـاس،
هـذه القوافـل وأسـباب اسـتجابة الدولـة لهـا على هـذه يف خلال املفاوضـة التـي جـرت بين املكسـيك والواليـات
الطريقـة .وصحيـح ّأن هـذا الضرب الجديـد مـن رضوب املتحـدة يف تن ُّقـل املهاجريـن ،وذلـك ملنارصتهما والتأثير
التن ُّقـل هـو يف أكثره بديـل مـن عبـور الحـدود واألقاليـم الـذي كان لهما وهما ُيدا ِف َعـان عـن حقـوق اإلنسـان.
واألرايض مـن طريـق ا ُمله ّربين (الذي نيعرفون يف املكسـيك
ٌ
بديلة من الق ُّيوط ّية
باسـم ذئـاب الق ُّيوط) ،ولكـن جزمت الحكومة املكسـيكية القوافل
بـأن بين ُم ّ
ّ
نـاس ،تجعـل أعاملهـم ولكـن خالفاً للرأي السـيئ الذي تـراه الحكومة يف الق ُّيوط ّية
نظمـي القوافـل ُمهـ ّريب ٍ
املسـافرين يف القافلـة على خطـ ٍر شـديد .ويحتمـل عقاب (أي أعمال تهريـب النـاس بين املكسـيك والواليـات
تهريـب النـاس يف املكسـيك السـجنَ ملـد ٍة تقـع بين مثـاين املتّحـدة ،يأخـذ بهـا ذئـاب الق ُّيوط ،وذئـاب الق ُّيـوط ٌ
كناية
سـنني وسـت عشرة سـنة ،ويضـاف إليهـا مـن التّغريـم عـن ا ُمله ّربين) ،يسـتعمل املهاجـرون مـن املناطـق ذات
الشيء الكثير .وسـعت الحكومـة ،بربـط َم ْقـدَم القوافـل األجـور املنخفضـة خدمـات الق ُّيوط ّيـة ّ
خطـ ًة للنجـاة .وقد
ٌ
معطيات من اسـتطالع رأي حـول الهجرة يف منطقة
بالحـرب التـي تشـنُّها عىل مه ّريب النـاس ،إىل إثبـات رشع ّية أثبتـت
وح ْصهـا ،وهـي يف الوقـت نفسـه ُتجـ ّرم الحـدود املكسـيك ّية الجنوب ّيـةّ ،أن اسـتعامل الق ُّيوطيـة مل
ضبـط القوافـل َ
هـذا الضرب مـن التن ُّقـل ،و ُتجـ ّرم املشـاركني فيـه ،و ُتجـ ّرم يـزل ّ
والسـلفادور ّيني
خطـ ًة شـائعة ج ّداً بين الهندوراسـ ّيني ِ
منارصيهـم الذيـن يدعمـون القوافـل ويرافقونهـا.
عبر املكسـيك ليصلـوا
والغواتيامل ّيين ،الذيـن يسـافرون َ
رصح ممثلـون
ويف خلال النصـف األول مـن عـام ّ ،2019
حكوم ُّيـون بـارزون بعـدد مـن البالغـات ،أشـاروا فيهـا إىل
ّأن َ
بعـض تنظيـم القوافـل ،يف األقـل ،أجـراه ُمه ّربـوا الناس.
ٌ
ومـن ذلـك بالغ صحفي ،صدر عن وزارة املال ّية واالسـتئامن
جمـد عـدداً مـن الحسـابات املرصف ّيـة
العـامُ ،يع ِلـنُ أ ّنـه ّ
لعـدة مـن النـاس ،ألن الحـواالت التـي جرت بها ُّ
تـدل عىل
بحجة ال
َخـ ْوض أصحابهـا يف أعمال تهريـب النـاس ،وقـال ّ
تقـوم عىل سـا َقني ّإن هؤالء الناس أنفسـهم خرقـوا القانون
ّ
بالحـث على هـذه القوافـل .فـكان مـن هـذا الترصيـح أن
ُأ ْبـ ِر َز شـأن ال ّربـط بين قوافـل املهاجريـن وطالبـي اللجـوء
واألعمال الخارقـة للقانون.
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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

