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من عنف إىل مزيد من العنف يف أمريكا الوسطى

إرسائيل ميدينا

كثري من املهاجرون من أمريكا الوسطى يفرون نتيجة العنف وتهديدات العصابات اإلجرامية .وتواجه أعداد كبرية
منهم أيضاً النمط ذاته من العنف الذي يهربون منه عندما يعربون يف مسارات الهجرة خالل املكسيك.
يف الســـنوات األخـــرة ،أدى العنـــف يف املناطـــق الحرضيـــة
إىل تـــردي الظـــروف املعيشـــية يف كل مـــن الســـلفادور
وهنـــدوراس وغواتيـــاال .ويف كثـــر مـــن األحيـــان ،ال يهاجـــر
الرجـــال والنِّســـاء واألطفـــال بحثـــاً عـــن حيـــاة أفضـــل بـــل
يفعلـــون ذلـــك بحثـــاً عـــن الحيـــاة ذاتهـــا! ويف أثنـــاء ذلـــك،
تســـتمر النزاعـــات عـــى األرايض بـــن العصابـــات .فقـــد
زرع ــت العصاب ــات ب ــذور العن ــف والخ ــوف وانع ــدام الثق ــة
وق ــاد ذل ــك يف نهاي ــة األم ــر إىل تدم ــر النس ــيج االجتامع ــي
واملب ــادرة التجاري ــة البس ــيطة الت ــي بقي ــت يف تل ــك األماك ــن.
وبالنســـبة لكثـــر مـــن النـــاس ،ليســـت الهجـــرة إال الخيـــار
الوحيـــد املتـــاح أمامهـــم .ويف بعـــض املناطـــق يف تلـــك
البل ــدان ،تبس ــط العصاب ــات نفوذه ــا املطل ــق ويعي ــش فيه ــا
الش ــباب واليافع ــون تح ــت وط ــأة أش ــد أن ــواع االس ــتضعاف
والتعـــرض للتجنيـــد القـــري يف العصابـــات .ويتعـــرض
املراهقـــون باســـتمرار للتهديـــد والعنـــف ُوتـــارس عليهـــم
الضغ ــوط إلجباره ــم ع ــى االنض ــام إىل العصاب ــات أو العم ــل
له ــا يف الرتوي ــج للمخ ــدرات أو ت ــويل غ ــر ذل ــك م ــن أدوار.
وم ــن األف ــكار املتك ــررة يف الهج ــرة الخارجي ــة ارتف ــاع ع ــدد
األطف ــال املجربي ــن ع ــى مغ ــادرة بلدانه ــم م ــا يعرضه ــم إىل
ظ ــروف خط ــرة يف رحل ــة الهج ــرة .وتفض ــل بع ــض العائ ــات
رؤيـــة أبنائهـــا وبناتهـــا يف املنفـــى خـــر مـــن أن يرونهـــم
معرض ــن لخط ــر القت ــل أو اإلجب ــار ع ــى االنض ــام إىل حي ــاة
الجرميـــة.
لك ــنَّ العن ــف يس ــتمر ع ــى ط ــول طري ــق الهج ــرة .وميث ــل
الطريـــق مـــن أمريـــكا الوســـطى إىل الواليـــات املتحـــدة
األمريكي ــة مح ــور مصال ــح مالي ــة كب ــرة خاص ــة للمتجري ــن
بالبــر ومعظمهــم يدفــع النقــود لشــبكات الجرميــة املنظمــة
أو يعمـــل معهـــا .وباملثـــل ،تبحـــث شـــبكات اإلتجـــار بحثـــاً
حثيثــاً ع ــن النس ــاء واألطف ــال م ــن أج ــل إش ــباع نش ــاطهم
املربـــح اآلخـــر عـــى الهامـــش وهـــو االســـتغالل الجنـــي.
وهك ــذا ،يك ــون األش ــخاص الذي ــن يس ــلكون طري ــق الهج ــرة
معرضـــن تعرضـــاً كبـــراً للخطـــر لتلـــك األســـباب وألنهـــم
يفتقـــرون إىل وثائـــق إثبـــات الشـــخصية الرضوريـــة لتأمـــن
عبورهـــم اآلمـــن مـــن خـــال املكســـيك .ففـــور دخولهـــم
األرايض املكس ــيكية ،رسع ــان م ــا يواجه ــون حلق ــة منتظم ــة

مـــن اإلســـاءة .وتبـــدأ اإلســـاءات عـــى يـــد الســـائقني عـــى
وســـائط النقـــل الذيـــن يتقاضـــون مـــن املهاجريـــن أجـــوراً
أعـــى مـــن األجـــور الحقيقيـــة ،ومـــروراً بالجرائـــم الشـــائعة
وفســـاد بعـــض ضبـــاط الرشطـــة الذيـــن يطلبـــون الرشـــوة
للس ــاح له ــم بامل ــرور ،فاالعت ــداءات م ــن أعض ــاء العصاب ــات
املتنكريـــن عـــى أنهـــم مهاجريـــن وانتهـــا ًء بالعنـــف مـــن
الجامع ــات اإلجرامي ــة املنظم ــة امل ــارس ع ــى ش ــكل االبت ـزاز
واالغتص ــاب والتعذي ــب واالختط ــاف .وع ــى ط ــول الطري ــق،
ُيعت ـ َـر كل ق ــرش م ــن أمواله ــم مت ــى س ــنحت الفرص ــة ب ــل
ق ــد يفق ــد بعضه ــم حيات ــه.
وال يختلــف هــذا العنــف كثـراً عــن العنــف الــذي يواجهونــه
يف بلدانه ــم األصلي ــة .فف ــي معظ ــم األحي ــان ،يك ــون العن ــف
مر ّكــزاً للغاي ــة ع ــى نح ــو مقص ــود ب ــل يك ــون دمويــاً بغي ــة
إره ــاب الناج ــن من ــه .وهك ــذاُ ،ي َ
ختط ــف األفــراد و ُيج ــرون
ع ــى تقدي ــم أرق ــام هوات ــف أقربائه ــم يف الوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة ث ــم تتص ــل العصاب ــات بأولئ ــك األقرب ــاء لطل ــب
فدي ــة ب ــآالف ال ــدوالرات إلط ــاق رساح املخطوف ــن .وم ــع َّأن
الحكوم ــة املكس ــيكية ال توف ــر أرقامــاً رس ــمية ح ــول ع ــدد
املهاجريـــن الذيـــن اخت ُِطفـــوا عـــى أراضيهـــا ،تشـــر اللجنـــة
الوطني ــة لحق ــوق اإلنس ــان إىل َّأن ح ــاالت االختط ــاف ُتع ــدُّ
ً 1
ب ــاآلالف س ــنويا.
ث ــم يصب ــح العن ــف م ــن األم ــور الطبيعي ــة إىل درج ــة يتوق ــع
فيهـــا املســـافرون املـــرور بنـــوع مـــن العنـــف يف رحلتهـــم،
وهن ــاك درج ــة م ــن التس ــليم باألم ــر الواق ــع .ولع ــل املث ــال
األوضـــح لذلـــك يتمثـــل يف النِّســـاء اللـــوايت يبـــدأن بتنـــاول
أقــراص من ــع الحم ــل قب ــل ال ــروع بالرحل ــة ألنه ــن يعلم ــن
بتعرضه ــن لخط ــر االعت ــداء الجن ــي يف الطري ــق 2 .أم ــا م ــن
ميك ــن أن يعت ــر أن ــه كان محظوظــاً يف طري ــق هجرت ــه ،فه ــو
يف أفضـــل األحيـــان مل يتعـــرض إال إىل االعتـــداء أو الســـطو
والج ــوع وال ــرد.
وك ــا الح ــال يف أغل ــب األحي ــان ،ال متث ــل املعلوم ــات املتاح ــة
ـجلة إال ج ــزءاً بس ــيطاً م ــن الواق ــع .و ُيع ــد
وال الش ــكاوى املس ـ َّ
إخف ــاء الش ــخصية وحج ــب ال ــذات ع ــن األنظ ــار املش ــكالت
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األكـــر يف الهجـــرة عـــر املكســـيك إذ إ َّنهـــا تزيـــد مـــن
اســـتضعاف األفـــراد املســـافرين يف الطريـــق .والخـــوف مـــن
الرتحي ــل واح ــد م ــن أه ــم األس ــباب املؤدي ــة إىل االمتن ــاع ع ــن
التبليـــغ عـــن الجرائـــم .ويعمـــد معظـــم املهاجريـــن بغيـــة
الوص ــول إىل البل ــد املقص ــد إىل االس ــتمرار برحلته ــم يف أق ــرب
وق ــت ممك ــن تارك ــن م ــا م ــروا ب ــه م ــن معان ــاة وراءه ــم
يف صم ــت.

السعي لالنتصاف

عـــرت كثـــر مـــن منظـــات حقـــوق اإلنســـان وغريهـــا
ّ
مـــن جمعيـــات املجتمـــع املـــدين عـــن تنديدهـــا الواضـــح
والش ــديد لتل ــك اإلس ــاءات .وخ ــرج بع ــض املهاجري ــن أيضــاً
يف مســـرات يف جميـــع أنحـــاء املكســـيك مطالبـــن باحـــرام
حقوقهـــم .وأقامـــت األمهـــات القادمـــات مـــن بلـــدان
أمريـــكا الوســـطى املســـرات الطويلـــة يف مكســـيكو ســـيتي
(العاصم ــة) مطالب ــات مبعرف ــة م ــا ح ـ َّ
ـل بأبنائه ــم وبناته ــم
املختطف ــن .وم ــع أ َّن ــه ميك ــن مالحظ ــة ن ــوع م ــن التضام ــن،
م ــا زال معظ ــم املكس ــيكيون ال يعلم ــون ب ــكل م ــا يح ــدث
ً
أصـــا.
للمهاجريـــن
وعـــى خلفيـــة العنـــف املعمـــم يف املكســـيك ،ثبـــت عجـــز
أجه ــزة الدول ــة ع ــن إيج ــاد ح ــل فع ــال .ويف الواق ــع ،أثبت ــت
الدولـــة أنهـــا نـــادراً مـــا تســـتطيع إدراك النـــزوح الداخـــي
لس ــكانها بس ــبب العن ــف النات ــج ع ــن الــراع م ــع الجرمي ــة
املنظمـــة واإلتجـــار باملخـــدرات بـــل أثبتـــت أيضـــاً أنهـــا
أخفقـــت يف إدراك معـــدالت انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان
والعنـــف املامرســـة بحـــق املهاجريـــن وقياســـها .وبالفعـــل،
تظهـــر سياســـة الكيـــل مبكيالـــن عندمـــا تغضـــب الدولـــة
املكســـيكية وتطالـــب بحســـن معاملـــة مواطنيهـــا العابريـــن
للح ــدود الش ــالية م ــع الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة يف ح ــن
ال تظهـــر إرادة سياســـية ُتذ َكـــر ملكافحـــة االنتهـــاكات التـــي
يواجهه ــا القادم ــون م ــن دول أمري ــكا الوس ــطى ع ــى ح ــدود
املكســـيك الجنوبيـــة أو خـــال رحلتهـــم عـــر املكســـيك.
ويف شـــهر يوليو/متـــوز  ،2014أعلـــن وزيـــر الداخليـــة
املكســـييك عـــن اســـراتيجية لحاميـــة املهاجريـــن مبنعهـــم
م ــن الس ــفر ع ــر املكس ــيك ع ــى قط ــارات البضائ ــع (وه ــي
الوس ــيلة األساس ــية للنق ــل بالنس ــبة لكث ــر م ــن املهاجري ــن)
قائ ـ ً
ـا َّإن اله ــدف م ــن ذل ــك حاميته ــم م ــن خط ــر الح ــوادث
يف الطري ــق .وم ــع ذل ــك ،ال تح ــل ه ــذه االس ــراتيجية مش ــكلة
اإلتج ــار بالب ــر أو انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان الت ــي يتع ــرض
لهـــا املهاجـــرون الذيـــن يعيشـــون يف املكســـيك .وعـــى أي

ح ــال ،مث ــل ه ــذه االس ــراتيجية ق ــد ت ــأيت بنتائ ــج عكس ــية
إذا م ــا مل ُتن َّف ــذ التداب ــر الالزم ــة لحامي ــة س ــامة املهاجري ــن
ثـــم الســـعي إىل تأمـــن وســـائط أخـــرى للنقـــل .فآليـــة
الهجـــرة إمنـــا هـــي كيـــان حـــي ومتغـــر ،ودامئـــاً مـــا تجـــد
تدفق ــات املهاجري ــن طرق ـاً جدي ــدة للتغل ــب ع ــى املصاع ــب
والعقب ــات املاثل ــة أم ــام الطري ــق .ك ــا َّأن ه ــذه االس ــراتيجية
متث ــل خطــراً يج ــر املهاجري ــن ع ــى االنتش ــار ضم ــن األرايض
املكس ــيكية م ــا يدفعه ــم إىل امل ــرور بتج ــارب أخ ــرى خ ــال
الهج ــرة تجعله ــم محجوب ــن أك ــر ع ــن األنظ ــار.
وليـــس لهـــذا الواقـــع أي حـــل ســـهل ورسيـــع .ويف حـــن
َّأن منظـــات املجتمـــع املـــدين أحدثـــت بعـــض الضوضـــاء
بخص ــوص قضي ــة املهاجري ــن ،م ــا زال هن ــاك حاج ــة لحرك ــة
سياس ــة منظم ــة وفعال ــة وق ــادرة ع ــى دف ــع الدول ــة نح ــو
التوصـــل إىل فعـــل حقيقـــي للتصـــدي ملشـــكلة اإلســـاءات
التـــي يتعـــرض لهـــا املهاجـــرون يف املكســـيك.
فح ــق البق ــاء محج ــوب ع ــن الب ــر الفاري ــن م ــن العن ــف،
وق ـرار املغــادرة ُفــرض عليهــا فرض ـاً إضافــة إىل العنــف الــذي
مي ــرون ب ــه أثن ــاء الطري ــق يف املكس ــيك م ــا يوق ــع ب ــكل ف ــرد
منه ــم ضحي ــة للعن ــف ويزي ــد م ــن معانات ــه.
ومـــع اســـتمرار العنـــف والفقـــر يف بلدهـــم األم ،لـــن
ُتح َبـــط همـــم النـــاس عـــن الهجـــرة مهـــا زادت العقبـــات
لبـــر أن
واملحظـــورات .فـــا مـــن أحـــد يقـــدر أن يقـــول
ٍ
يستســـلم ويفقـــد األمـــل يف الحصـــول عـــى حيـــاة أفضـــل.
وأي حـــل ُيســـعى إليـــه لتســـوية هـــذه القضيـــة ســـيتطلب
تحلي ــل جمي ــع العام ــل واآللي ــات املعني ــة يف عملي ــة الهج ــرة.
وإذا ق ّل ــت الجه ــود ،ف ــا ش ــك َّأن النتائ ــج س ــتكون مح ــدودة
أيضـــاً.
إرسائيل ميدينا  Israel_voz@hotmail.comعاملة نفس
ميدانية تعمل لدى منظمة أطباء بال حدود ،املكسيك.
جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبة وحدها
وال تعكس بالرضورة آراء منظمة أطباء بال حدود.
 .1اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  .2011تقرير خاص حول اختطاف املهاجرين يف
املكسيك
()Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México
 .2منظمة العفو الدولية  2010ضحايا محجوبون :املهاجرون أثناء حركتهم يف املكسيك
(.)Victimas Invisibles, migrantes en movimiento en México
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