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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.

ــة  ــق الحرضيـ ــف يف املناطـ ــرية، أدى العنـ ــنوات األخـ يف السـ
الســـلفادور  مـــن  املعيشـــية يف كل  الظـــروف  تـــردي  إىل 
وهنـــدوراس وغواتيـــامال. ويف كثـــري مـــن األحيـــان، ال يهاجـــر 
الرجـــال والنِّســـاء واألطفـــال بحثـــاً عـــن حيـــاة أفضـــل بـــل 
يفعلـــون ذلـــك بحثـــاً عـــن الحيـــاة ذاتهـــا! ويف أثنـــاء ذلـــك، 
تســـتمر النزاعـــات عـــىل األرايض بـــني العصابـــات.  فقـــد 
ـــة  ـــدام الثق ـــوف وانع ـــف والخ ـــذور العن ـــات ب ـــت العصاب زرع
وقـــاد ذلـــك يف نهايـــة األمـــر إىل تدمـــري النســـيج االجتامعـــي 
ـــن.  ـــك األماك ـــت يف تل ـــي بقي ـــيطة الت ـــة البس ـــادرة التجاري واملب
وبالنســـبة لكثـــري مـــن النـــاس، ليســـت الهجـــرة إال الخيـــار 
الوحيـــد املتـــاح أمامهـــم.  ويف بعـــض املناطـــق يف تلـــك 
ـــا  ـــش فيه ـــق ويعي ـــا املطل ـــات نفوذه ـــط العصاب ـــدان، تبس البل
ـــتضعاف  ـــواع االس ـــد أن ـــأة أش ـــت وط ـــون تح ـــباب واليافع الش
والتعـــرض للتجنيـــد القـــرسي يف العصابـــات.  ويتعـــرض 
ــم  ــارس عليهـ ــف ومُتـ ــد والعنـ ــتمرار للتهديـ ــون باسـ املراهقـ
ـــات أو العمـــل  الضغـــوط إلجبارهـــم عـــىل االنضـــامم إىل العصاب
لهـــا يف الرتويـــج للمخـــدرات أو تـــويل غـــري ذلـــك مـــن أدوار. 
ومـــن األفـــكار املتكـــررة يف الهجـــرة الخارجيـــة ارتفـــاع عـــدد 
ـــم إىل  ـــا يعرضه ـــم م ـــادرة بلدانه ـــىل مغ ـــن ع ـــال املجربي األطف
ـــالت  ـــض العائ ـــل بع ـــرة. وتفض ـــة الهج ـــرة يف رحل ـــروف خط ظ
ــم  ــن أن يرونهـ ــري مـ ــى خـ ــا يف املنفـ ــا وبناتهـ ــة أبنائهـ رؤيـ
ـــاة  ـــامم إىل حي ـــىل االنض ـــار ع ـــل أو اإلجب ـــر القت ـــني لخط معرض

الجرميـــة.

ـــل  ـــرة.  وميث ـــق الهج ـــول طري ـــىل ط ـــتمر ع ـــف يس ـــنَّ العن  لك
الطريـــق مـــن أمريـــكا الوســـطى إىل الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـــة محـــور مصالـــح ماليـــة كبـــرية خاصـــة للمتجريـــن 
بالبـــرش ومعظمهـــم يدفـــع النقـــود لشـــبكات الجرميـــة املنظمـــة 
أو يعمـــل معهـــا. وباملثـــل، تبحـــث شـــبكات اإلتجـــار بحثـــاً 
حثيثـــاً عـــن النســـاء واألطفـــال مـــن أجـــل إشـــباع نشـــاطهم 
ــي.   ــتغالل الجنـ ــو االسـ ــش وهـ ــىل الهامـ ــر عـ ــح اآلخـ املربـ
ـــرة  ـــق الهج ـــلكون طري ـــن يس ـــخاص الذي ـــون األش ـــذا، يك وهك
ــم  ــباب وألنهـ ــك األسـ ــر لتلـ ــرياً للخطـ ــاً كبـ ــني تعرضـ معرضـ
يفتقـــرون إىل وثائـــق إثبـــات الشـــخصية الرضوريـــة لتأمـــني 
ــم  ــور دخولهـ ــيك.  ففـ ــالل املكسـ ــن خـ ــن مـ ــم اآلمـ عبورهـ
األرايض املكســـيكية، رسعـــان مـــا يواجهـــون حلقـــة منتظمـــة 

مـــن اإلســـاءة. وتبـــدأ اإلســـاءات عـــىل يـــد الســـائقني عـــىل 
ــائط النقـــل الذيـــن يتقاضـــون مـــن املهاجريـــن أجـــوراً  وسـ
أعـــىل مـــن األجـــور الحقيقيـــة، ومـــروراً بالجرائـــم الشـــائعة 
ــوة  ــون الرشـ ــن يطلبـ ــة الذيـ ــاط الرشطـ ــاد بعـــض ضبـ وفسـ
ـــات  ـــاء العصاب ـــن أعض ـــداءات م ـــرور، فاالعت ـــم بامل ـــامح له للس
ــن  ــف مـ ــاًء بالعنـ ــن وانتهـ ــم مهاجريـ ــىل أنهـ ــن عـ املتنكريـ
ـــزاز  ـــة املـــامرس عـــىل شـــكل االبت ـــة املنظم ـــات اإلجرامي الجامع
ـــق،  ـــول الطري ـــىل ط ـــاف. وع ـــب واالختط ـــاب والتعذي واالغتص
ـــل  ـــة ب ـــنحت الفرص ـــى س ـــم مت ـــن أمواله ـــرش م ـــرَص كل ق ُيعت

قـــد يفقـــد بعضهـــم حياتـــه. 

وال يختلـــف هـــذا العنـــف كثـــرياً عـــن العنـــف الـــذي يواجهونـــه 
ـــف  ـــون العن ـــان، يك ـــم األحي ـــي معظ ـــة. فف ـــم األصلي يف بلدانه
ـــة  ـــاً بغي ـــون دموي ـــل يك ـــود ب ـــو مقص ـــىل نح ـــة ع ـــزاً للغاي مرّك
ـــربون  ـــراد وُيج ـــف األف ـــذا، ُيختَط ـــه. وهك ـــني من ـــاب الناج إره
ـــدة  ـــات املتح ـــم يف الوالي ـــف أقربائه ـــام هوات ـــم أرق ـــىل تقدي ع
األمريكيـــة ثـــم تتصـــل العصابـــات بأولئـــك األقربـــاء لطلـــب 
ـــع أنَّ  ـــني. وم ـــالق رساح املخطوف ـــدوالرات إلط ـــآالف ال ـــة ب فدي
الحكومـــة املكســـيكية ال توفـــر أرقامـــاً رســـمية حـــول عـــدد 
املهاجريـــن الذيـــن اخُتِطفـــوا عـــىل أراضيهـــا، تشـــري اللجنـــة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان إىل أنَّ حـــاالت االختطـــاف ُتعـــدُّ 

ـــنوياً. 1 ـــاآلالف س ب

ـــع  ـــة يتوق ـــة إىل درج ـــور الطبيعي ـــن األم ـــف م ـــح العن ـــم يصب ث
ــافرون املـــرور بنـــوع مـــن العنـــف يف رحلتهـــم،  ــا املسـ فيهـ
ـــال  ـــل املث ـــع.  ولع ـــر الواق ـــليم باألم ـــن التس ـــة م ـــاك درج وهن
ــاء اللـــوايت يبـــدأن بتنـــاول  األوضـــح لذلـــك يتمثـــل يف النِّسـ
ـــن  ـــن يعلم ـــة ألنه ـــرشوع بالرحل ـــل ال ـــل قب ـــع الحم ـــراص من أق
ـــن  ـــا م ـــق. 2 أم ـــي يف الطري ـــداء الجن ـــر االعت ـــن لخط بتعرضه
ـــو  ـــه، فه ـــق هجرت ـــاً يف طري ـــه كان محظوظ ـــرب أن ـــن أن يعت ميك
ــطو  ــداء أو السـ ــرض إال إىل االعتـ ــان مل يتعـ ــل األحيـ يف أفضـ

والجـــوع والـــربد. 

ـــات املتاحـــة  ـــل املعلوم ـــان، ال متث ـــب األحي ـــام الحـــال يف أغل وك
لة إال جـــزءاً بســـيطاً مـــن الواقـــع.  وُيعـــد  وال الشـــكاوى املســـجَّ
ـــكالت  ـــار املش ـــن األنظ ـــذات ع ـــب ال ـــخصية وحج ـــاء الش إخف
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األكـــرب يف الهجـــرة عـــرب املكســـيك  إذ إنَّهـــا تزيـــد مـــن 
اســـتضعاف األفـــراد املســـافرين يف الطريـــق. والخـــوف مـــن 
ـــاع عـــن  ـــة إىل االمتن ـــل واحـــد مـــن أهـــم األســـباب املؤدي الرتحي
التبليـــغ عـــن الجرائـــم. ويعمـــد معظـــم املهاجريـــن بغيـــة 
ـــرب  ـــم يف أق ـــتمرار برحلته ـــد املقصـــد إىل االس الوصـــول إىل البل
وقـــت ممكـــن تاركـــني مـــا مـــروا بـــه مـــن معانـــاة وراءهـــم 

يف صمـــت.

السعي لالنتصاف
 عـــرّبت كثـــري مـــن منظـــامت حقـــوق اإلنســـان وغريهـــا 
ــح  ــا الواضـ ــن تنديدهـ ــدين عـ ــع املـ ــات املجتمـ ــن جمعيـ مـ
ـــاً  ـــن أيض ـــض املهاجري ـــرج بع ـــاءات. وخ ـــك اإلس ـــديد لتل والش
يف مســـريات يف جميـــع أنحـــاء املكســـيك مطالبـــني باحـــرتام 
بلـــدان  مـــن  القادمـــات  األمهـــات  وأقامـــت  حقوقهـــم. 
أمريـــكا الوســـطى املســـريات الطويلـــة يف مكســـيكو ســـيتي 
)العاصمـــة( مطالبـــات مبعرفـــة مـــا حـــلَّ بأبنائهـــم وبناتهـــم 
ـــن،  ـــن التضام ـــوع م ـــة ن ـــن مالحظ ـــه ميك ـــع أنَّ ـــني. وم املختطف
مـــا زال معظـــم املكســـيكيون ال يعلمـــون بـــكل مـــا يحـــدث 

ــاًل. ــن أصـ للمهاجريـ

 وعـــىل خلفيـــة العنـــف املعمـــم يف املكســـيك، ثبـــت عجـــز 
ـــت  ـــع، أثبت ـــال. ويف الواق ـــل فع ـــاد ح ـــن إيج ـــة ع ـــزة الدول أجه
ــا تســـتطيع إدراك النـــزوح الداخـــيل  ــادراً مـ ــا نـ ــة أنهـ الدولـ
ـــة  ـــع الجرمي ـــرصاع م ـــن ال ـــج ع ـــف النات ـــبب العن ـــكانها بس لس
املنظمـــة واإلتجـــار باملخـــدرات بـــل أثبتـــت أيضـــاً أنهـــا  
أخفقـــت يف إدراك معـــدالت انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان 
ــها. وبالفعـــل،  والعنـــف املامرســـة بحـــق املهاجريـــن وقياسـ
ــة  ــب الدولـ ــا تغضـ ــني عندمـ ــل مبكيالـ ــة الكيـ ــر سياسـ تظهـ
املكســـيكية وتطالـــب بحســـن معاملـــة مواطنيهـــا العابريـــن 
ـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف حـــني  للحـــدود الشـــاملية مـــع الوالي
ال تظهـــر إرادة سياســـية ُتذَكـــر ملكافحـــة االنتهـــاكات التـــي 
ـــىل حـــدود  ـــكا الوســـطى ع ـــن دول أمري ـــون م ـــا القادم يواجهه

املكســـيك الجنوبيـــة أو خـــالل رحلتهـــم عـــرب املكســـيك. 

الداخليـــة  وزيـــر  أعلـــن   ،2014 يوليو/متـــوز  شـــهر  ويف 
ــم  ــن مبنعهـ ــة املهاجريـ ــرتاتيجية لحاميـ ــن اسـ ــييك عـ املكسـ
ـــي  ـــع )وه ـــارات البضائ ـــىل قط ـــيك ع ـــرب املكس ـــفر ع ـــن الس م
ـــن(  ـــن املهاجري ـــري م ـــبة لكث ـــل بالنس ـــية للنق ـــيلة األساس الوس
ـــوادث  ـــر الح ـــن خط ـــم م ـــك حاميته ـــن ذل ـــدف م ـــاًل إنَّ اله قائ
ـــك، ال تحـــل هـــذه االســـرتاتيجية مشـــكلة  ـــق. ومـــع ذل يف الطري
ـــي يتعـــرض  ـــوق اإلنســـان الت ـــاكات حق ـــرش أو انته اإلتجـــار بالب
ــىل أي  ــيك. وعـ ــون يف املكسـ ــن يعيشـ ــرون الذيـ ــا املهاجـ لهـ

حـــال، مثـــل هـــذه االســـرتاتيجية قـــد تـــأيت بنتائـــج عكســـية 
ـــن  ـــالمة املهاجري ـــة س ـــة لحامي ـــري الالزم ـــذ التداب ـــا مل ُتنفَّ إذا م
ثـــم الســـعي إىل تأمـــني وســـائط أخـــرى للنقـــل. فآليـــة 
الهجـــرة إمنـــا هـــي كيـــان حـــي ومتغـــري، ودامئـــاً مـــا تجـــد 
ـــب عـــىل املصاعـــب  ـــدة للتغل ـــاً جدي ـــن طرق ـــات املهاجري تدفق
ـــق. كـــام أنَّ هـــذه االســـرتاتيجية  ـــام الطري ـــة أم ـــات املاثل والعقب
ـــن األرايض  ـــار ضم ـــىل االنتش ـــن ع ـــرب املهاجري ـــراً يج ـــل خط متث
ـــالل  ـــرى خ ـــارب أخ ـــرور بتج ـــم إىل امل ـــا يدفعه ـــيكية م املكس

الهجـــرة تجعلهـــم محجوبـــني أكـــر عـــن األنظـــار.

ــني  ــع. ويف حـ ــهل ورسيـ ــل سـ ــع أي حـ ــذا الواقـ ــس لهـ وليـ
ــاء  ــض الضوضـ ــت بعـ ــدين أحدثـ ــع املـ ــامت املجتمـ أنَّ منظـ
ـــة  ـــة لحرك ـــاك حاج ـــا زال هن ـــن، م ـــة املهاجري ـــوص قضي بخص
سياســـة منظمـــة وفعالـــة وقـــادرة عـــىل دفـــع الدولـــة نحـــو 
ــاءات  ــكلة اإلسـ ــدي ملشـ ــي للتصـ ــل حقيقـ ــل إىل فعـ التوصـ

ــا املهاجـــرون يف املكســـيك.  التـــي يتعـــرض لهـ

ـــف،  ـــن العن ـــن م ـــرش الفاري ـــن الب ـــوب ع ـــاء محج ـــق البق فح
وقـــرار املغـــادرة ُفـــرض عليهـــا فرضـــاً إضافـــة إىل العنـــف الـــذي 
ـــرد  ـــكل ف ـــع ب ـــا يوق ـــق يف املكســـيك م ـــاء الطري ـــه أثن ـــرون ب مي

ـــه.  ـــن معانات ـــد م ـــف ويزي ـــة للعن ـــم ضحي منه

لـــن  األم،  بلدهـــم  يف  والفقـــر  العنـــف  اســـتمرار  ومـــع 
ُتحَبـــط همـــم النـــاس عـــن الهجـــرة مهـــام زادت العقبـــات 
ــرٍش أن  ــول لبـ ــدر أن يقـ ــد يقـ ــن أحـ ــام مـ ــورات. فـ واملحظـ
يستســـلم ويفقـــد األمـــل يف الحصـــول عـــىل حيـــاة أفضـــل. 
وأي حـــل ُيســـعى إليـــه لتســـوية هـــذه القضيـــة ســـيتطلب 
ـــة الهجـــرة.  ـــة يف عملي ـــات املعني ـــل واآللي ـــع العام ـــل جمي تحلي
ـــدودة  ـــتكون مح ـــج س ـــك أنَّ النتائ ـــال ش ـــود، ف ـــت الجه وإذا قّل

أيضـــاً. 

إرسائيل ميدينا Israel_voz@hotmail.com عاملة نفس 
ميدانية تعمل لدى منظمة أطباء بال حدود، املكسيك. 
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