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عىل السياسية العامة أن تتصدى للنُّزوح يف املكسيك
حوسيه رامون كوسيو دياز

خالل جلسات استامع  لجنة حقوق اإلنسان يف األمريكيتني حول وضع حقوق اإلنسان يف املكسيك يف نوفمرب/ترشين 
الثاين2013، اسرتعت قضية النازحني داخلياً انتباهي خاصًة، وذلك نظراً لوضعها الراهن الخطري، ولتأثريها  املحتمل 

يف املستقبل غري البعيد.  

تســـتضيف دولتنـــا مـــا يقـــدر بحـــوايل 160 ألـــف نـــازٍح 
داخليـــاً. وحتـــى عـــام 2007، كانـــت هـــذه الظاهـــرة نتيجـــة 
لـــكٍل مـــن: منازعـــات األرايض والنزاعـــات املحليـــة والتعصـــب 
ـــر  ـــاريع التطوي ـــاق ومش ـــعة النط ـــاء واس ـــاريع البن ـــي ومش الدين
ـــزاع  ـــة ون ـــوارث الطبيعي ـــاء الســـدود والك الحـــرضي القـــرسي وبن
زاباتيســـتا. ومنـــذ ذلـــك الحـــني، متحـــورت األســـباب الرئيســـية 
لهـــذه الظاهـــرة حـــول: العنـــف اإلجرامـــي ونشـــاطات بعـــض 
عنـــارص األمـــن والفســـاد. ومـــن الواضـــح اســـتضعاف معظـــم 
ـــم.  ـــرك منازله ـــىل ت ـــرساً ع ـــربوا ق ـــن أُج ـــراد الذي ـــالت واألف العائ
وال ينتهـــي األمـــر عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل يتعـــداه غالبـــاً إىل 
ــاد  ــامل الفسـ ــة إىل أعـ ــة باإلضافـ ــاءات بالغـ ــرض إىل إسـ التعـ
ـــم،  ـــت هوياته ـــتندات تثب ـــني ملس ـــالك النازح ـــدم امت ـــبب ع بس
ـــى  ـــية أو حت ـــات األساس ـــىل الخدم ـــم ع ـــدم حصوله ـــايل ع وبالت
عـــىل الحـــد األدىن مـــن املتطلبـــات املعيشـــية. ويبـــدو التأثـــري 
واضحـــاً عـــىل النســـاء واألطفـــال والســـكان األصليـــني للبـــالد 

خاصـــًة.

وأول مـــا يجـــدر ذكـــره عـــدم إيـــالء املجتمـــع املكســـييك 
ــاً مـــا زال األمـــر يف  االهتـــامم الـــكايف لهـــذه القضيـــة، فواقعيـ
ـــة  ـــض التغطي ـــة بع ـــذه القضي ـــت ه ـــد ُمنح ـــكار. وق ـــة اإلن مرحل
ـــزوح الداخـــيل  ـــع النُّ ـــون من ـــة يف قان ـــة املحـــدودة املتمثل القانوني
ــباط 2012، أول  ــياباس )فرباير/شـ ــة تشـ ــه يف واليـ ــاه لـ واالنتبـ
ـــم  ـــة إىل تقدي ـــوص(، باإلضاف ـــذا الخص ـــاً به ـــرشع قانون ـــة ُت دول
مبـــادرة إىل مجلـــس الشـــيوخ لترشيـــع القانـــون العـــام حـــول 
ـــزوح الداخـــيل والتعامـــل معـــه يف ديســـمرب/كانون األول  منـــع النَّ
2012، الـــذي يف طريقـــه إىل الصـــدور مـــن خـــالل املجلـــس1.  

وباملثـــل، وافـــق مجلـــس الشـــيوخ عـــىل عـــدة اقرتاحـــات 
باملطالبـــة بتقديـــم رئيـــس الجمهوريـــة لتقريـــر حـــول وضـــع 
النازحـــني داخليـــاً بجانـــب ســـنِّ السياســـات العامـــة لتقديـــم 

املســـاعدة الواجبـــة لهـــم. 

وجديـــر بالذكـــر أيضـــاً التعقيـــد الكامـــن يف األســـباب املؤديـــة 
ـــة يف  ـــال، اإلقام ـــزوح الداخـــيل القـــرسي. فعـــىل ســـبيل املث إىل الن
ـــك  ـــرد كون ـــى مج ـــاً أو حّت ـــك أم ـــزاع و كون ـــود ن ـــيباس ووج تش
امـــرأة، كل هـــذه الظـــروف مجتمعـــًة قـــد تدفـــع األفـــراد للنـــزوح 
مـــن منازلهـــم. وهنـــاك روابـــط أخـــرى مامثلـــة قـــد نجدهـــا، 
ـــاًل، اإلقامـــة يف ســـونورا و ميتشـــواكان أو أواكســـاكا والحـــرب  فمث
عـــىل املخـــدرات وبنـــاء الســـدود واالنتـــامء لجامعـــة عرقيـــة، 
ـــدون  ـــزوح. وب ـــاً للن ـــراد أيض ـــع األف ـــد تدف ـــل ق ـــذه العوام كل ه
الدخـــول يف حيثيـــات وتفاصيـــل خطيـــة مبـــارشة، فباإلمـــكان 
التحذيـــر مـــن مجموعـــة الظـــروف التـــي قـــد تعـــرض الفـــرد 
ـــتنتاج،  ـــذا االس ـــىل ه ـــىل ع ـــاًء ع ـــيل.  وبن ـــزوح الداخ ـــر النُّ لخط
ـــي  ـــة الت ـــان مـــن اإلجـــراءات القانوني ـــدو نوع ـــا يب ـــاك عـــىل م هن

ـــة. ـــة املختص ـــارات القانوني ـــالل املس ـــن خ ـــا م ـــني اتخاذه يتع

ــايئ، يف  ــع وقـ ــو ذو طابـ ــراءات، وهـ ــذه اإلجـ ــل أول هـ ويتمثـ
ـــزوح. وقـــد  رضورة تحديـــد العوامـــل العامـــة املؤديـــة إىل النُّ
تكـــون هـــذه العوامـــل متفاقمـــة، ولذلـــك يجـــب اتخـــاذ 
ــة  ــل املؤديـ ــت العوامـ ــا إذا كانـ ــا، أمـ ــة لحلهـ ــراءات عامـ إجـ
املناســـب  اإلجـــراء  القرسيـــة طارئـــة، فســـيكون  للهجـــرة 
ــا لتجنـــب ســـري  التصـــدي ألحـــد العوامـــل أو ملجموعـــة منهـ

ــق.  ــذا الطريـ ــكان يف هـ ــن السـ ــرب مـ ــات أكـ قطاعـ

جانب  أي  يف  لنرشها  بها  املشاركة  يــودون  التي  املقاالت  إرســال  عىل  القراء  نشجع   :’ عامة  ‘مقاالت  القرسية  الهجرة  نرشة 

للتَّهجري(  العقيدة  عىل  القامئة  االستجابات  العد  هذا  )موضوع  عاماً  موضوعاً  عدد  لكل  أنَّ  ومع  القرسة.  الهجرة  جوانب  من 

الّنازحني  أو  رين  امُلهجَّ أو  بالالجئني  املرتبطة  املوضوعات  من  كان  محور  بأي  ُتعنى  التي  العامة  للمقاالت  مخصص  جزء  فهناك 

قــادم. عــدٍد  يف  نرشها  إمكانية  يف  ننظر  وســوف  كــان  وقــت  أي  يف  مقالتكم  ــال  إرس مبقدوركم  الجنسية.  عدميي  أو   داخلياً 
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ـــوع عالجـــي.  ـــو ن ـــة فه ـــن اإلجـــراءات العام ـــاين م ـــوع الث ـــا الن أم
ـــه انتهـــاك لحقـــوق  ـــزوح القـــرسي يف حـــد ذات وبالنظـــر إىل أنَّ النُّ
ــاع أولئـــك الذيـــن  ــح أوضـ ــن الـــرضوري تصحيـ ــان، فمـ اإلنسـ
ــا يف  ــاره، مبـ ــن آثـ ــون مـ ــن يعانـ ــزوح والذيـ ــىل النـ ــربوا عـ أجـ
ذلـــك وصمهـــم بالعـــار واقتالعهـــم مـــن جذورهـــم والشـــعور 
ــالح  ــدودة يف اإلصـ ــال املحـ ــكك األرسي واآلمـ ــاط والتفـ باإلحبـ

والتعويـــض أو الوصـــول إىل العدالـــة.

ـــزوح  ـــة النُّ ـــأّن قضي ـــرتاف ب ـــدأ باالع ـــا أن نب ـــب علين ـــك يج ولذل
ـــراً  ـــوم، ونظ ـــيك الي ـــرية يف املكس ـــة خط ـــي قضي ـــا ه ـــيل إمّن الداخ
ـــالد،  ـــه يف الب ـــايئ عمليات ـــا القطـــاع الجن ـــر به ـــي يدي ـــة الت للطريق
ـــادة  ـــل زي ـــن املحتم ـــه، فم ـــا عمليات ـــارَب به ـــي ُتح ـــة الت والطريق
ـــا.  ـــتهان به ـــرية ال ُيس ـــون كب ـــد تك ـــة ق ـــني إىل درج ـــداد النَّازح أع
ومـــن هنـــا، علينـــا أن نقـــرتح حلـــوالً بحيـــث تكـــون نابعـــًة 

ــدوا  ــن فقـ ــا الذيـ ــخاص بيننـ ــة لألشـ ــاركة الوجدانيـ ــن املشـ مـ
ـــامم  ـــوىل االهت ـــة أن ُت ـــذه القضي ـــتحق ه ـــاً. وتس كل يشء تقريب
العـــام مـــن جانـــب مختلـــف املتخصصـــني، وإصـــدار اللوائـــح 
ــواًء أكان  ــتمرة، سـ ــة املسـ ــة الواعيـ ــات العامـ ــذ السياسـ وتنفيـ
ـــا  ـــري م ـــن تأث ـــف م ـــل أم للتخفي ـــا حـــدث بالفع ـــك إلصـــالح م ذل
ـــا  ـــة، م ـــة وتراكمي ـــة وهادئ ـــرة بطيئ ـــي ظاه ـــد، فه ـــأيت بع ـــد ي ق
ـــة.  ـــح الرؤي ـــل وواض ـــل عاج ـــة إىل ح ـــس الحاج ـــا يف أم يجعله
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وزير املحكمة العليا يف الدولة (املكسيك). 
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1. يتضمن القانون أُمور الحامية والرعاية وتنفيذ الحلول املستدامة والتأكيد عىل التزام 
الدولة بضامن الحامية اإلنسانية و ضامن متتع املكسيكيني بحقوقهم اإلنسانية طبقاً 

للمعايري الدولية.

الت من قرار إقامة املخيامت الصادر عن املحكمة العليا يف كينيا تأمَّ
آنا ويرث

إياها  كينيا مذكراً  العليا يف  املحكمة  الذي حققته مؤخراً يف  بالنرص  املجموعات  املدين  املجتمع  تحتفل جامعات 
بأهمية الدور الذي ميكن للتقاض االسرتاتيجي أن ميثله يف إنفاذ حقوق الالجئني والرتويج لها.

يف 26 يوليو/متـــوز 2013، أصـــدرت املحكمـــة العليـــا قـــراراً 
يعـــد نقطـــة دفـــاع مهمـــة ملصلحـــة حقـــوق الالجئـــني. فقـــد 
ت املحكمـــة سياســـة حكوميـــة كانـــت ســـتخالف، يف حالـــة  ردَّ
ــون يف  ــن يعيشـ ــني الذيـ ــة لالجئـ ــات والكرامـ ــا، الحريـ تنفيذهـ

ــا.  ــة يف كينيـ ــق الحرضيـ املناطـ

ـــي  ـــرييا وه ـــا ش ـــو تش ـــة كيت ـــة منظم ـــوى يف املحكم ـــام الدع وأق
منظمـــة غـــري حكوميـــة محليـــة لتصبـــح القضيـــة تـــذكاراً بـــأنَّ 
التقـــايض االســـرتاتيجي لـــه قـــوة تعديـــل املشـــهد القانـــوين 
ـــو  ـــىل النح ـــوة ع ـــذه الق ـــذت ه ـــا ُنفِّ ـــإذا م ـــني. ف ـــع الالجئ لجمي
املناســـب، فســـيكون لهـــا القـــدرة عـــىل تقديـــم مـــالذ واســـع 
ــه  ــاء فقـ ــوق وإنشـ ــاكات الحقـ ــن انتهـ ــاف مـ ــاق لالنتصـ النطـ
ـــني  ـــات واملواطن ـــة للحكوم ـــالة قوي ـــال رس ـــايب وإرس ـــي إيج حقوق
ـــل  ـــم حاجـــات ب ـــني ليســـوا مجـــرد أشـــخاص له ـــا أنَّ الالجئ مفاده
ـــا وإنفاذهـــا. وعندمـــا ال  ـــة به ـــاس لهـــم حقـــوق ميكنهـــم املطالب أن
م بشـــأن الذراعـــني الترشيعـــي  ـــدَّ ـــي ُتق ـــات الت ـــال للطعون ـــى ب ُيلق
ـــك  ـــدين كتل ـــع امل ـــات املجتم ـــأ جامع ـــة، تلج ـــذي للحكوم والتنفي
التـــي وصلـــت إىل النـــرص يف دعواهـــا يف كينيـــا إىل تطويـــع 
ـــايض االســـرتاتيجي كأداة إلنفـــاذ حقـــوق الالجئـــني وتعزيزهـــا. التق

الالجئون الحرضيون يف كينيا
رغـــم وجـــود سياســـة غـــري رســـمية إلقامـــة املخيـــامت 
ــف  ــاك 150 ألـ ــا زال هنـ ــعينيات، مـ ــذ التسـ ــا منـ يف كينيـ
الجـــئ يعيشـــون يف املناطـــق الحرضيـــة. وبالنســـبة لهـــؤالء 
ـــون  ـــم يذهب ـــة، فأطفاله ـــاة طبيعي ـــني، الحي ـــني الحرضي الالجئ
إىل املدرســـة والبالغـــون منهـــم يذهبـــون للعمـــل إلعاشـــة 
أرسهـــم والالجئـــون يتجـــذرون يف البـــالد ويعيـــدون بنـــاء 
ــري يف  ــي تغـ ــع الطبيعـ ــذا الوضـ ــنَّ هـ ــاك. لكـ ــم هنـ حياتهـ

ــر.  ــدداً بالخطـ ــح مهـ ــمرب/كانون األول 2012 وأصبـ ديسـ

فبعـــد سلســـلة مـــن االعتـــداءات بالقنابـــل اليدويـــة يف 
كينيـــا واملرتبطـــة بجامعـــة الشـــباب الصوماليـــة املســـلحة، 
ـــاً يف ديســـمرب/ ـــاً صحفي ـــني بيان ـــؤون الالجئ أصـــدرت وزارة ش
ـــجيل  ـــف تس ـــا يف وق ـــن قراره ـــن ع ـــون األول 2012 تعل كان
مخيـــامت  إىل  نقلهـــم  وإعـــادة  الحرضيـــني  الالجئـــني 
ـــاين 2013، ُعممـــت رســـال  ـــون الث ـــني. ويف 16 يناير/كان الالجئ
ــدء  ــذرة ببـ ــي منـ ــان الصحفـ ــل البيـ ــوزارات لتفعيـ ــني الـ بـ
املرحلـــة األوىل مـــن “جمـــع” الالجئـــني وحددتـــه بتاريـــخ 

ــاين. ــون الثـ 21 يناير/كانـ
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