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البيئــة العامــة ونوعيــة الحيــاة وتضــاؤل فــرص كســب الــرزق. 
عليــه يف  ويؤثــر  إنســانياً  تنقــاًل  الجنــايئ  العنــف  ويســبب 
ــه وانتشــاره أزمــة إنســانية.  ــه وعــن حدت املكســيك وينتــج عن
ــتجابات  ــذري يف اس ــري ج ــداث تغي ــن إح ــد م ــا ال ب ــن هن وم
الــدول املعنيــة واملجتمــع الــدويل مــن معاقبــة الجنــاة أو 
فيهــم  مبــن  للضحايــا  الكامــل  الــوزن  إعطــاء  إىل  هزمهــم 

املهاجريــن. 

ــات  ــىل حاج ــزاً ع ــايل تركي ــدويل الح ــة ال ــار الحامي ــر إط ويوف
ــايئ.  ــف الجن ــم نتيجــة العن ــد تنقله ــاس واســتضعافاتهم عن الن
القانونيــة  للمعايــري  الجديــدة  التفســريات  خــالل  ومــن 
الذيــن ال تنطبــق عليهــم  الحاليــة قــد يتمكــن األشــخاص 
الحاميــة يف  العثــور عــىل  الحاليــة مــن  القانونيــة  الفئــات 
ــني  ــن النازح ــد يتضم ــادية ق ــادئ اإلرش ــع للمب ــري الواس التفس
ــم أيضــاً  ــارش لكنه ــراه املب ــرون دون تعرضهــم لإلك ــن يهّج الذي
ــر  ــد توف ــل، ق ــة. وباملث ــم املطلق ــم بحريته ــادروا بلداته مل يغ
التفســريات املبدعــة ألســس منــح اللجــوء يف اتفاقيــة الالجئــني 

حــاًل بالنســبة لألشــخاص املعرضــني لتلــك األوضــاع.

لكــن تفســري األطــر الحاليــة حتــى لــو منحالحاميــة ، مــن 
حيــث املبــدأ، يبقــى بحاجــة إىل التطبيــق العمــي الــذي ميثــل 
التحــدي األكــرب. وبغيــاب اســتجابة الــدول لألشــخاص املهجريــن 
نتيجــة العنــف يف املكســيك ينبغــي للهيئــات اإلنســانية أن 
ــن  ــف واملهجري ــن بالعن ــخاص املتأثري ــة األش ــارك يف حامي تش

ــف  ــن العن ــي الناتجــة ع ــن أوضــاع التدهــور األمن بســببه. لك
ــات اإلنســانية  ــع خــارج تفويضــات الهيئ ــا تق ــاً م ــايئ غالب الجن
ورســالتها وبياناتها.فمــن بــني الهيئــات الدوليــة املوجــودة حاليــاً 
ــج لالســتجابة  ــى اآلن برام ــة حت يف املكســيك مل تحــدد أي هيئ
ــذا  ــة. وإىل ه ــات املحلي ــىل املجتمع ــايئ ع ــف الجن ــار العن آلث
التاريــخ، مل تســعى الحكومــة املكســيكية إىل التعــاون مــع 
الهيئــات الدوليــة مبــا يتعلــق مــع عنــف عصابــات املخــدرات، 
ألنهــا إذا فعلــت ذلــك فســتكون قــد اعرتفــت أن البــالد تواجــه 

ــزاع مســلح.  ــا عــىل شــفري ن أزمــة إنســانية أو أنه
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طالبو اللجوء السيايس املكسيكيون 
ليتيشيا كالديرون تشيليوس

ــيك  ــدرات يف املكس ــات املخ ــد عصاب ــكري ض ــزاع العس ــار الن أث
ــوق  ــاكات حق ــبوقة يف انته ــري مس ــادة غ ــدأ يف 2008 زي ــذي ب ال
اإلنســان ضــد الســكان الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقــني بــني 
ــة. وأدى  ــلحة والرشط ــوات املس ــندان الق ــني وس ــة املجرم مطرق
ذلــك بــدوره إىل رحــالت تهجــري جامعــي لنجــد أن نحــو 230000 
فــرد غــادروا املنطقــة الحدوديــة بــني عامــي 2007 و2010 وُهجــر 
نحــو 20000 أرسة. حتــى إنَّ بعــض أولئــك النازحــني جــاءوا مــن 
ــر  ــة إث ــم األصلي ــادوا إىل منازله ــة يف املكســيك وع ــن مختلف أماك

ــزاع.  ــك الن ذل

ومعظــم حــاالت مــا ُيقــدر بنحــو 124000 مــن أولئــك النازحــني 
ــة  ــش يف والي ــرب الحــدود للعي ــال ع ــرروا االنتق ــن ق ــرث، الذي أو أك
ــة  ــم الني ــن لديه ــة، مل يك ــدة األمريكي ــات املتح ــاس بالوالي تكس

للهجــرة إىل الواليــات املتحــدة قبــل وقــوع ذلــك النــوع مــن 
ــاك. ــرار إىل هن ــىل الف ــم ع ــوف أجربه ــّن الخ ــف ولك العن

وعــادة مــا ُيثــري عبــور الحــدود قضايــا قانونيــة ال يضعهــا طالبــوا 
ــوء  ــك يف ض ــة ذل ــن أهمي ــبانهم. وتكم ــت يف حس ــوء املؤق اللج
املناقشــات الســاخنة الحاليــة يف املكســيك بشــأن النــزوح الداخــي 
ــاراً  ــدود خي ــور الح ــد عب ــالد. وال ُيع ــف يف الب ــن العن ــج ع النات
مدروســاً ولكنــه خيــاراً عمليــاً يعتمــد عــىل القــرب الجغــرايف. إال 
ــن  ــاء هــؤالء امُلهجري ــور يتســبب ببســاطة يف اختف ــك العب أن ذل
مــن إحصــاءات النازحــني داخليــاً ويجعلهــم يبــدون وكأنهــم 
ــود  ــدى عق ــىل م ــروا ع ــن ُهج ــيكيني الذي ــني املكس ــوا ملالي انضم
كثــرية بفعــل الفقــر واالنفــالت األمنــي. وبهــذا، ُيقلــل مــن شــأن 

ــا. ــرسي وُيحيِّده ــري الق ــكلة التهج مش
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ويف عــام 2009، طلــب نحــو 254 مكســييك اللجــوء إىل الواليــات 
املتحــدة. وزاد عددهــم يف 2010 إىل 2973 طالــب لجوء ويف 2011 
إىل 6133 طالــب لجــوء، إال أن الســلطات مل متنــح ســوى 104 

منهــم فقــط حــق اللجــوء، أي نحــو 2% مــن إجــاميل الطلبــات.

املتحــدة  الواليــات  تشــكلت جامعــة يف  منتصــف 2012،  ويف 
ــرر نحــو  ــد ق ــق عــىل نفســها “املكســيكيون يف املنفــى”. فق تطل
ــاالت  ــر وح ــاالت والقه ــن االغتي ــم م ــر فراره ــيكياً، إث 160 مكس
االختفــاء والخــوف، بــدالً مــن البقــاء يف عزلــة ومحاولــة التــواري 
عــن األنظــار، أن الســعي العلنــي والواضــح للجــوء الســيايس 
إســرتاتيجية  ســيايس  بعــد  ذات  قضاياهــم  أن  أســاس  عــىل 
ــورة  ــع ذي خط ــتجابة لوض ــاً اس ــف مع ــذا، فالتكات ــل. وهك أفض

مامثلــة مينــح النــاس القــوة والثقــة ويزودهــم بالدعــم العاطفــي 
واالجتامعــي إضافــة إىل الدعــم القانــوين والســيايس فــوق كل يشء.

ومتكــن جامعــة “املكســيكيون يف املنفــى” أعضاءهــا مــن تجــاوز 
املطالبــات الشــخصية بالحصــول عــىل العدالــة الدوليــة يف حالتهــم 
ــب  ــعي لطل ــوف والس ــراء الخ ــرة ج ــني الهج ــرق ب ــاً بالف اعرتاف

اللجــوء الســيايس.

ليتيشيا كالديرون تشيليوس 
lcalderon@mora.edu.mx معلم/باحث يف معهد مورا، 
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املكسيك: من املبادئ اإلرشادية إىل املسؤوليات الوطنية تجاه حقوق النازحني
فريناندو باتيستا جيمينيز

النزوح الداخي لتتمكن من حشد املؤسسات الوطنية لتصميم  تحتاج الحكومة املكسيكية حقائق وأرقام بشأن 
االستجابات املالمئة.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  سافرت   ،2013 أغسطس/آب   3 يف 
التي  املعلومات  أشارت  حيث  تالكوتيبيك  بلدية  إىل  اإلنسان 
قدمتها السلطات املحلية إىل نزوح قرابة 700 شخص من مختلف 

املجتمعات خوفاً من العنف املتصاعد للجرمية املنظمة.

الوطنية،  اللجنة  وثقتها  أخرى  حاالت  ومثل  الحالة  هذه  ويف 
ما  إقامة  أو مكان  بلدة  أو  الناس عىل هجر منطقة  ُيجرب  عندما 
فهذا يعني بدء رحلة خطرة متعبة وفقدان رأس املال والوقوع يف 
براثن الفقر وكل ذلك يف إطار مستقبل مجهول. ومع ذلك، ميكن 
الحامية  عن  البحث  أثناء  أيضاً  لألمل  مصدراً  النزوح  يكون  أن 
واألمن للفرد، بل قد يكون النزوح وسيلة استباقية للحيلولة دون 

العواقب األسوأ.

ويف املكسيك، وثَّقت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان حاالت من 
والكوارث  املحلية  املجتمعات  النزاعات ضمن  عن  الناتج  النزوح 
الطبيعية والعنف، كام وثَّقت موجات نزوح محتملة نتجت عن 
املرشوعات اإلمنائية الكبرية التي مل ُتحرتم بشأنها مبادئ استشارة 

املجتمعات التي ُينوى إنشاء تلك املرشوعات فيها.

ويواجه النَّازحون مبارشة فور نزوحهم حاجة الحصول عىل املأوى 
السالمة  ضامنات  إىل  باإلضافة  والغذاء  الرشب  وماء  والسكن 
وخدمات  األساسية  بالنظافة  والتمتع  وألرسهم  لهم  الجسدية 

النزوح  أنَّ  مبا  األحيان،  من  كثري  ويف  والنفسية.  الطبية  الرعاية 
يحدث فجأة فهذا يعني أنَّ كثرياً ممن هجروا مواطنهم األصلية 
ال يحملون وثائق التعريف الشخصية معهم ما يحد من قدرتهم 
والتعليم  العمل  (مثل:  املدنية  بحقوقهم  التمتع  عىل  الكاملة 

والرفاه االجتامعي واملمتلكات وغريها).

وعىل املدى األبعد، سوف يواجه هؤالء النَّازحون خيار العودة إىل 
االنتقال  بل  املضيف  املجتمع  يف  االستقرار  أو  األصلية  مواطنهم 
مجتمعاتهم  إىل  العودة  اختاروا  فإذا  جديد.  موقع  إىل  مجدداً 
إىل  حدث  ما  استكشاف  يف  تحدياً  يواجهون  فسوف  األصلية، 
يعد  مل  أنَّه  بعضهم  يكتشف  (ورمبا  غيابهم  أثناء  ممتلكاتهم 
آخرون)  أشخاص  احتلها  قد  ممتلكاتهم  أنَّ  أو  مادي  وجود  لهم 
وعدا عن ذلك، عليهم أن يجدوا ألنفسهم مكاناً مناسباً يف اإلطار 
االجتامعي الجديد. أما إن اختاروا االستقرار يف املجتمع املضيف 
أو االنتقال إىل مكان آخر، فعليهم أن يندمجوا يف مجتمع جديد 
رمبا  أو  جديدة  شبكات  إنشاء  الرضوري  من  سيكون  حيث 
إيجاد  األكرب  التحدي  التمييز. ويبقى  أو  الرفض  أوضاع  يواجهون 

حلول نهائية مستدامة للسكان النَّازحني.

“عىل  أنَّ  عىل  الوطني  املكسييك  املظامل  أمني  د  أكَّ هنا،  ومن 
السلطات واجب ومسؤولية توفري الحامية واملساعدات اإلنسانية 
كان  مهام  متييز  دون  أراضيها  يف  املوجودين  ]النَّازحني[  إىل 
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