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العنف الجنايئ والتهجري والهجرة يف املكسيك

سباستيانالبوجا

يدفع العنف الجنايئ املسترشي بالناس إىل التحرك مبختلف الطرق ،بدءاً باإلكراه املبارش والتهديدات باالعتداءات
الجسدية وانتها ًء مبخاطر تدهور نوعية الحياة وفرص كسب الرزق .وليس لكل شخص ينتقل من مكانه الفرصة
ذاتها يف الوصول إىل الحامية أو التمتع بحق اللجوء.

تشــر املعلومــات الحكوميــة املكســيكية الرســمية إىل أن ارتبــط العنــف بأمــر آخــر هــو فقــدان أســباب كســب الــرزق
 47,000شــخص قتلــوا نتيجــة موجــة العنــف الجنــايئ الكبــرة واملعيشــة وكل ذلــك يدفــع النــاس إىل الرحيــل.
التــي بــدأت عــام  .2007أمــا منظــات املجتمــع املــدين فتشــر
يف تقديراتهــا إىل أن الرقــم أكــر مــن ذلــك بكثــر ويصــل إىل ويف حــن ليــس مــن الــروري أن يحــدث العنــف والتدهــور
 70000شــخص يف شــهر أبريل/نيســان  .2012عل ـ ًا أن تهجــر األمنــي يف ســياق النـزاع املســلح الداخــي لــي يرقــى إىل أزمــة
املدنيــن كان نتيجــ ًة مبــارشة لحــرب املخــدرات يف املكســيك .إنســانية ،فقــد تعــزز وجــود النـزاع فكــرة أن وضــع العنــف يف
املكســيك يرقــى بالفعــل إىل أزمــة إنســانية .ويف واقــع األمــر،
لقــد بــدأت منظــات املجتمــع املــد ّين واملؤسســات األكادمييــة يتبــن مــن خــال التحليــل األويل للعنــف يف املكســيك وفــق
ووســائل اإلعــام بتوثيــق قضايــا التهجــر القــري وأمناطــه املعايــر التــي وضعهــا القانــون اإلنســاين الــدويل أن الوضــع
الــذي نتــج عــن عنــف عصابــات املخــدرات ،ســعياً منهــا يســتويف بالفعــل معظــم عنــارص هــذه املعايــر لوجــود الن ـزاع
لتحليــل مختلــف أشــكال التنقــل اإلنســاين وللتمييــز بــن املســلح غــر الــدويل ،مــع أن عصابــات املخــدرات املكســيكية
الهجــرة القرسيــة عــن الهجــرة الطوع ّيــة .وعــى العمــوم ،تبلــغ ال متتلــك أجنــدة سياســية وال عقيــدة.
نســبة األشــخاص الذيــن يغــادرون املــدن والقــرى التــي تشــهد
أحــداث العنــف مــا بــن أربعــة إىل خمســة أضعــاف عــدد مــا الحامية التــي توفرها األطر القانونية القامئة؟
األشــخاص الذيــن يغــادرون املــدن والقــرى التــي ال تشــهد تقــع األفعــال املنتهكــة للقانــون الجنــايئ (مبــا يف ذلــك الســطو
عنف ـاً والتــي تتمتــع بظــروف اقتصاديــة واجتامعيــة مشــابهة .واالعتــداء واالغتصــاب والقتــل) يف كل مجتمــع وتعامــل تلــك
األفعــال غالب ـاً مــن خــال العدالــة العقابيــة التــي تركــز عــى
وباإلضافــة إىل تهجــر املكســيكيني ،أصبحــت ســامة املهاجريــن معاقبــة الجنــاة ،لكنهــا يف الوقــت ذاتــه تهمــل أثــر الجرميــة
مــن دول أمريــكا الوســطى والجنوبيــة نحــو الواليــات املتحــدة عــى الضحايــا وإهــال الضحايــا هــذا مبــن فيهــم الذيــن
األمريكيــة مــن خــال املكســيك عرضـ ًة للتهديــد الكبــر نتيجــة يهاجــرون إثــر العنــف الجنــايئ مهــم يف ســياقات العنــف
تدهــور األوضــاع األمنيــة وعنــف عصابــات املخدرات.وقــدر أن الجنــايئ الشــديد كــا الحــال يف املكســيك.
 70000مهاجــر مــن أمريــكا الوســطى والجنوبيــة اختفــوا منــذ
1
عــام  2007عنــد عبورهــم املكســيك.
يوجــد حاليـاً إطــار الحاميــة الــدويل الــذي يتكــون مــن مختلــف
الصكــوك العامليــة واإلقليميــة امللزمــة وغــر امللزمــة لقانــون
ومــن هنــا ،يطــرح الســؤال نفســه :يف أي مرحلــة يتســبب اللجــوء وكذلــك القانــون اإلنســاين الــدويل وقانــون حقــوق
فيهــا العنــف الجنــايئ بظهــور أزمــة إنســانية؟ فحــدة العنــف اإلنســان وكلهــا توفــر الرتكيــز املرغــوب بــه عــى الحقــوق
وانتشــاره يف املكســيك ميثــل دون أدىن شــك تهديــداً واســع والحاجــات ونقــاط اســتضعاف الضحايــا مبــن فيهــم الذيــن
النطــاق للحيــاة خاصــة عندمــا نعلــم أن مــا بــن  50000إىل ينتقلــون مــن أماكنهــم نتيجــة العنــف الجنــايئ أو املتأثريــن
 70000شــخص قتلــوا خــال ســت ســنوات .وال شــك أن هــذا بــه .لكــنَّ الرتكيــز الــذي توليــه هيكليــة الحاميــة عــى التنقــل
الرقــم كبــر جــداً مــن ناحيــة الخســارة البرشيــة .وباإلضافــة إىل القــري عــى اعتبــاره ســبباً يف التهجــر ال يســتجيب كفايــ ًة
ذلــك هنــاك أعــال الختطــاف املهاجريــن بطريقــة ممنهجــة للظــروف املعقــدة لتحــرك األشــخاص يف ســياقات العنــف
وواســعة النطــاق ناهيــك عــن جرائــم القتــل الجامعيــة بحــق الجنــايئ.
املهاجريــن وذلــك مــا ميثــل تهديــداً واســع النطــاق عــى األرواح
واألمــن الجســدي كــا ميثــل أزمــة إنســانية .وأخــراً ،لقــد وتتضمــن عمليــة التعريــف الوصفــي لألشــخاص الذيــن قــد
يكونــون نازحــن يف املبــادئ اإلرشــادية املتعلقــة بالنــزوح
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الداخــي أشــخاصاً قــد يكونــون فاريــن “مــن أوضــاع العنــف
املعمــم” وقــد يفهــم مــن الوضــع يف بعــض املناطــق يف
املكســيك عــى أنــه عنــف معمــم .ووفقـاً للمبــادئ اإلرشــادية،
ال بــد مــن توافــر عنــر اإلكــراه ل ُيجــرى التعامــل مــع
األشــخاص عــى أنهــم نازحــون داخليــون لكــنَّ النــاس يف بعــض
األوضــاع ينتقلــون مــن أماكنهــم بعــد تــدين دخلهــم املــادي
أو بعــد انخفــاض القــدرة عــى إعاشــتهم نتيجــة شــيوع منــاخ
العنــف والتدهــور األمنــي .فعــى ســبيل املثــال ،غــادر بعــض
األشــخاص مــن بلدتهــم ،ســيوداد خواريــز ،بعــد أن أصبحــت
مؤسســاتهم التجاريــة أقــل ربحيــة أو بعــد أن تضاعــف
التهديــد عليهــا وذلــك عندمــا تســبب العنــف والتدهــور
األمنــي إىل وقــف تســوق النــاس أو األكل يف الجــوار حيــث
توجــد تلــك املؤسســات ويف هــذه الحــاالت مل يكــن األشــخاص
قــد تعرضــوا لإلكــراه مبــارش ًة عــى الرحيــل ولكــن مل يكــن
خيارهــم يف الرحيــل حــرا مطلقــا أيضــاً.

للدخــل دون أن يكونــوا قــد اختــاروا ذلــك لــوال األثــر الســلبي
للتدهــور األمنــي والعنــف عــى معائشــهم (مبعنــى آخــر
مل يهجــروا أماكنهــم ملجــرد الرغبــة يف تحســن أوضاعهــم
االقتصاديــة بخيارهــم الحــر) قــد يضمــن الحاميــة عــى
اعتبارهــم نازحــن عــى أســاس أنهــم ُأكرهــوا عــى الهجــرة
بســبب منــاخ التدهــور األمنــي.

أمــا فيــا يخــص األشــخاص الذيــن يعــرون الحــدود بحثــاً
عــن الســامة واألمــن نتيجــة العنــف الجنــايئ ســواء أكانــت
هجرتهــم نتيجــة مبــارش ًة أم كانــت خوفــاً مــن التهديــدات
فيغطيهــم عــى وجــه الخصــوص التعريــف األوســع عــى
مصطلــح الالجــئ يف إعــان قرطاجنــة  1984الــذي يتضمــن
األشــخاص الذيــن يهربــون مــن التهديــد الــذي يفرضــه
“العنــف املعمــم... ،واالنتهــاك الجســيم لحقــوق اإلنســان
أو الظــروف األخــرى التــي قوضــت النظــام العــام تقويضــاً
جســي ًام” 2.ووفقـاً التفاقيــة الالجئــن  1951تتــاح الحاميــة لــكل
لكــن إذا مــا فــرت املبــادئ اإلرشــادية تفســراً عريضــاً قــد حالــة عــى حــدة إىل األشــخاص الذيــن يظهــرون خوفـاً مســوغاً
تكــون مصــدرا للفــرج لألشــخاص يف هــذا الوضــع .فاألشــخاص مــن التعــرض لالضطهــاد بنــا ًء عــى واحــدة مــن خمســة أســس
الذيــن يغــادرون مناطقهــم ســعياً للحصــول عــى مصــدر تذكرهــا االتفاقيــة.
إل يونيفريسال – جورج سرياتوس

بيوت هجرها النازحون ونهبتها الجامعات اإلجرامية يف إلبريفونري ،تشيهواهوا2010 ،
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وقــد متنــح الحاميــة التكميليــة أيضــا فرج ـاً لألشــخاص الذيــن
هربــوا مــن العنــف الجنــايئ لكــن العتبــة التــي ال ميكــن لتلــك
الحاميــة أن تنطبــق عليهــم إال إذا تجاوزوهــا (وفق ـاً التفاقيــة
مناهضــة التعذيــب ،عــى ســبيل املثــال) تجعــل هــذه الحاميــة
أكــر ضيقــاً 3.وميكــن لطالبــي اللجــوء أيضــاً االســتفادة مــن
الحاميــة التكميليــة وفقــاً التفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص
مــن اإلخفــاء القــري (املــادة  )16التــي تحظــر إعــادة األفـراد
4
ق ـراً إىل دولــة يواجهــون فيهــا خطــر اإلخفــاء القــري.

ومــع أن الحكومــة الفدراليــة قويــة ومهنيــة فليــس لديهــا نيــة
كبــرة لطلــب الدعــم مــن الهيئــات اإلنســانية األجنبيــة متعددة
األط ـراف ،مــع أن تدخــل تلــك الهيئــات مطلــوب بشــدة عــى
املســتوى املحــي .فالحكومــات اإلقليميــة التــي يحــدث العنــف
فيهــا فقــرة املــوارد ويعمهــا الفســاد وتديرهــا الجامعــات غــر
القانونيــة نفســها التــي يفــرض لتلــك الحكومــات أن تحاربهــا.
فهــي إذن غــر قــادرة أبــداً عــى توفــر الحاميــة لســكانها
املتأثريــن بالعنــف.

وتوفــر صكــوك حقــوق اإلنســان اإلقليميــة أيضـاً طريقـاً محتم ًال
لتوفــر الحاميــة .فتوجيــه التأهيــل األورويب يوفــر حظــراً
مامثـ ًـا للعــودة يف املــادة (2هـــ) املتعلقــة بالحاميــة التبعيــة
وتنطبــق هــذه املــادة عــى مواطنــي البلــد الثالثــة واألشــخاص
فاقــدي الجنســية الذيــن ال تنطبــق عليهــم رشوط الالجئــن
لكنهــم بحاجــة إىل الحاميــة الدوليــة وأنهــم إذا أعيــدوا إىل
بلدهــم األصــي أو بلــد إقامتهــم فســوف يتعرضــون إىل خطــر
املعانــاة مــن “األذى الجســيم “ ومبعنــى آخــر ســيتعرضون
لعقوبــة اإلعــدام أو للتعذيــب أو للمعاملــة املحطــة بالكرامــة
اإلنســانية أو العقوبــة أو” التهديــد الخطــر والفــردي لحيــاة
املــد ّين أو الشــخص نتيجــة العنــف العشــوا ّيئ يف أوضــاع النـزاع
املســلح الــدو ّيل أو الداخــي” .وبذلــك للدرجــة التــي ميكــن بهــا
النظــر إىل الوضــع يف املكســيك عــى أنــه ن ـزاع داخــي مســلح
أث ـ ٌر عــى مــدى تطبيــق هــذا الشــكل مــن أشــكال الفــرج.

أمــا اســتجابة الســلطات األمريكيــة لطلبــات اللجــوء املرتبطــة
بعنــف عصابــات املخــدرات يف املكســيك فهــي مثــال حــول
دراســة احتامليــة توفــر الحاميــة التــي يقدمهــا نظــام الالجئــن
إىل األشــخاص الفاريــن مــن العنــف الجنــايئ عــر الحــدود.
ولكــن تشــر إحصــاءات طلبــات اللجــوء الناجحــة التــي قدمهــا
طالبــو اللجــوء املكســيكيون عــى خلفيــة عنــف عصابــات
املخــدرات إضافــة إىل التســبيب القانــوين الداعــم لقــرارات
املحاكــم إىل أن هــذا الســبيل للحصــول عــى اللجــوء محــدود
جــداً مــن ناحيــة تقديــم الحاميــة.

الحامية يف املكســيك واللجوء يف الواليات املتحدة
األمريكية

لقــد ُردَّت غالبيــة الطعونــات التــي بلــغ عددهــا  203وذلــك
نظــراً لعــدم إثبــات الخــوف املســوغ مــن االضطهــاد وقــد
حــاول املســتدعون الطاعنــون باألحــكام (ومعظمهــم يف
قضايــا مطالــب اللجــوء الدفاعيــة ممــن ينتظــرون ترحيلهــم
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة) دون جــدوى الدفــاع عــن
وجهــة نظرهــم عــى اعتبارهــم مجموعــة اجتامعيــة يتعرضــون
الضطهــاد الجرميــة املنظمــة.

لقــد كانــت االســتجابة للنــزوح الداخــي يف املكســيك محــدود ًة
جــداً نتيجــة غيــاب الرغبــة يف االعــراف بالقضيــة ومواجهتهــا وكذلــك ُرفضــت القضايــا التــي ادعــى أصحابهــا خوفهــم مــن
مواجهــة ممنهج ـ ًة.
العنــف املعمــم أو عــدم اســتقرارهم يف بالدهــم عــى أنهــا
ســبب لفرارهــم وأســس لطلــب لجوئهــم فقــد قــررت املحاكــم
فالحكومــة املكســيكية مل تبــ ِد اعرتافهــا الكامــل بــأن عنــف أن الخــوف مــن ظــروف البــاد العامــة أو العنــف العشــوايئ
العصابــات يدفــع النــاس للهجــرة (مكرهــن أم طائعــن) مل متثــل أساســا للجــوء مــا مل يكــن هنــاك اســتثناء للضحايــا
وبذلــك مل تضــع أي آليــات لالســتجابة للتهجــر منــذ انــدالع عــى أســاس يؤهلهــم للحصــول عــى الحاميــة .يف حــن كانــت
العنــف.
القضايــا الناجحــة تلــك التــي أبــدت أدلــ ًة محدد ًة(أســاء
أف ـراد العصابــة أو الرشطــة أو تقاريــر املستشــفى أو محــارض
وهنــاك اســتثناءان لذلــك هــا مكتــب ضحايــا الجرميــة الــذي الرشطــة وإفــادات الشــهود) .كــا أن تلــك القضايــا ميكــن أن
تأســس مبرســوم رئــايس يف ســبتمرب/أيلول  2011وأنيطــت بــه تثبــت ســبب االضطهــاد املســوغ (أي مــن ســوف يؤذيهــم).
مهمــة مســاعدة األشــخاص املتأثريــن بالخطــف واإلخفــاء
القــري والقتــل واالبت ـزاز واالتجــار بالبــر ،والجهــة الثانيــة الخالصات
هــي املفوضيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي تلقــت منــذ هنــاك ســمة مميــزة للبيئــات التــي ينتــر فيهــا العنــف
عــام  2011شــكاوى األشــخاص الذيــن هجرهــم العنــف وتعمــل الجنــايئ وهــي أنهــا تدفــع النــاس للهجــرة بطــرق مختلفــة
حالي ـاً عــى صياغــة بروتوكــول لتوجيــه عنايتهــا للنازحــن .بــدءاً باإلكــراه املبــارش والتهديــدات الجســدية إىل تقويــض
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البيئــة العامــة ونوعيــة الحيــاة وتضــاؤل فــرص كســب الــرزق.
ويســبب العنــف الجنــايئ تنقــ ًا إنســانياً ويؤثــر عليــه يف
املكســيك وينتــج عنــه وعــن حدتــه وانتشــاره أزمــة إنســانية.
ومــن هنــا ال بــد مــن إحــداث تغيــر جــذري يف اســتجابات
الــدول املعنيــة واملجتمــع الــدويل مــن معاقبــة الجنــاة أو
هزمهــم إىل إعطــاء الــوزن الكامــل للضحايــا مبــن فيهــم
املهاجريــن.

بســببه .لكــن أوضــاع التدهــور األمنــي الناتجــة عــن العنــف
الجنــايئ غالب ـاً مــا تقــع خــارج تفويضــات الهيئــات اإلنســانية
ورســالتها وبياناتها.فمــن بــن الهيئــات الدوليــة املوجــودة حاليـاً
يف املكســيك مل تحــدد أي هيئــة حتــى اآلن برامــج لالســتجابة
آلثــار العنــف الجنــايئ عــى املجتمعــات املحليــة .وإىل هــذا
التاريــخ ،مل تســعى الحكومــة املكســيكية إىل التعــاون مــع
الهيئــات الدوليــة مبــا يتعلــق مــع عنــف عصابــات املخــدرات،
ألنهــا إذا فعلــت ذلــك فســتكون قــد اعرتفــت أن البــاد تواجــه
أزمــة إنســانية أو أنهــا عــى شــفري ن ـزاع مســلح.

ويوفــر إطــار الحاميــة الــدويل الحــايل تركيــزاً عــى حاجــات
النــاس واســتضعافاتهم عنــد تنقلهــم نتيجــة العنــف الجنــايئ.
ومــن خــال التفســرات الجديــدة للمعايــر القانونيــة سباستيانالبوجا  sebastian.albuja@nrc.chرئيس قسم
الحاليــة قــد يتمكــن األشــخاص الذيــن ال تنطبــق عليهــم أفريقيا والقارتني األمريكيتني يف املجلس الرنويجي لالجئني مركز
الفئــات القانونيــة الحاليــة مــن العثــور عــى الحاميــة يف رصد النزوح الداخيلwww.internal-displacement.org .
التفســر الواســع للمبــادئ اإلرشــادية قــد يتضمــن النازحــن
 .1شريمان ،يس .أمهات أمريكا الوسطى يبحنث عن املهاجرين املفقودين ،أسوشيتد برس،
ً
الذيــن ّ
يهجــرون دون تعرضهــم لإلك ـراه املبــارش لكنهــم أيض ـا .2012
مل يغــادروا بلداتهــم بحريتهــم املطلقــة .وباملثــل ،قــد توفــر http://bigstory.ap.org/article/central-american-mothers-look-missing-migrants
www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html .2
التفســرات املبدعــة ألســس منــح اللجــوء يف اتفاقيــة الالجئــن www.hrweb.org/legal/cat.html .3
حــ ًا بالنســبة لألشــخاص املعرضــن لتلــك األوضــاع.
مصطلح التعذيب وفقاً لتعريف اتفاقية مناهضة التعريف يتضمن رشطاً عاماً ويعني ذلك
لكــن تفســر األطــر الحاليــة حتــى لــو منحالحاميــة  ،مــن
حيــث املبــدأ ،يبقــى بحاجــة إىل التطبيــق العمــي الــذي ميثــل
التحــدي األكــر .وبغيــاب اســتجابة الــدول لألشــخاص املهجريــن
نتيجــة العنــف يف املكســيك ينبغــي للهيئــات اإلنســانية أن
تشــارك يف حاميــة األشــخاص املتأثريــن بالعنــف واملهجريــن

ّأن اعتبار الفعل تعذيباً يتطلب أن يكون قد ارتكبه موظف عمومي أو برضاه.
 .4لإلشارة عىل وجه التحديد إىل طالبي وضع اللجوء املكسيكيني يف الواليات املتحدة
يالحظ أن الواليات املتحدة األمريكية ليست دولة عضو يف اتفاقية حامية جميع
األمريكية َ
األشخاص من اإلخفاء القرسي.
االتفاقية متاحة عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

طالبو اللجوء السيايس املكسيكيون

ليتيشيا كالديرون تشيليوس

أثــار النــزاع العســكري ضــد عصابــات املخــدرات يف املكســيك للهجــرة إىل الواليــات املتحــدة قبــل وقــوع ذلــك النــوع مــن
الــذي بــدأ يف  2008زيــادة غــر مســبوقة يف انتهــاكات حقــوق العنــف ولكــنّ الخــوف أجربهــم عــى الفــرار إىل هنــاك.
اإلنســان ضــد الســكان الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقــن بــن
مطرقــة املجرمــن وســندان القــوات املســلحة والرشطــة .وأدى وعــادة مــا ُيثــر عبــور الحــدود قضايــا قانونيــة ال يضعهــا طالبــوا
ذلــك بــدوره إىل رحــات تهجــر جامعــي لنجــد أن نحــو  230000اللجــوء املؤقــت يف حســبانهم .وتكمــن أهميــة ذلــك يف ضــوء
فــرد غــادروا املنطقــة الحدوديــة بــن عامــي  2007و 2010وهُ جــر املناقشــات الســاخنة الحاليــة يف املكســيك بشــأن النــزوح الداخــي
نحــو  20000أرسة .حتــى َّإن بعــض أولئــك النازحــن جــاءوا مــن الناتــج عــن العنــف يف البــاد .وال ُيعــد عبــور الحــدود خيــاراً
أماكــن مختلفــة يف املكســيك وعــادوا إىل منازلهــم األصليــة إثــر مدروس ـاً ولكنــه خيــاراً عملي ـاً يعتمــد عــى القــرب الجغ ـرايف .إال
ذلــك الن ـزاع.
أن ذلــك العبــور يتســبب ببســاطة يف اختفــاء هــؤالء ا ُملهجريــن
مــن إحصــاءات النازحــن داخليــاً ويجعلهــم يبــدون وكأنهــم
ومعظــم حــاالت مــا ُيقــدر بنحــو  124000مــن أولئــك النازحــن انضمــوا ملاليــن املكســيكيني الذيــن هُ جــروا عــى مــدى عقــود
أو أكــر ،الذيــن قــرروا االنتقــال عــر الحــدود للعيــش يف واليــة كثــرة بفعــل الفقــر واالنفــات األمنــي .وبهــذاُ ،يقلــل مــن شــأن
تكســاس بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مل يكــن لديهــم النيــة مشــكلة التهجــر القــري و ُيح ِّيدهــا.

31

