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الالجئون الفارون من عصابات أمريكا الوسطى
إليزابيث ج .كينيدي

تحتل السلفادور وغوتيامال وهنداروس مرتبات عليا يف قامئة الدول األكرث هشاشة يف العامل ،ومع ذلك تلقى تلك
البلدان تجاه ًال من جانب وكاالت اللجوء التي ال تقدِّر الحجم الحقيقي لالنتهاكات التي ترتكبها املنظامت اإلجرامية
العبارة للقوميات وال ملقدار النفوذ والسيطرة التني تتمتع بهام تلك املنظامت .وعدا عن ذلك ،تبالغ وكاالت اللجوء
يف تقدير قدرات الحكومات ورغبتها يف حامية مواطنيها.
رغم التدفق املضطرد آلالف الالجئني الفا ِّرين إىل الدول املجاورة ،ال
تظهر بيانات مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني لعام  2011أي
نزوح داخيل يف منطقة أمريكا الوسطى  ،وفيام يتعلق باللجوء فال
تظهر تلك البيانات سوى بضعة آالف من الالجئني .أما يف محاكم
الواليات املتحدة األمريكية حيث ُتقدَّم معظم طلبات اللجوء
فتعتمد عىل تقارير قدمية غري دقيقة أو تقارير مدفوعة بحوافز
سياسية تو ِّثق تزايد قدرة الدولة أو رغبتها يف حامية مواطنيها خالفاً
ملا الحال عليه عىل أرض الواقع .ومن أصل  74449طالب للجوء من
السلفادور وغواتيامال وهنداروس منذ عام  ،2007مل تقبل الواليات
رحلت الواليات
املتحدة أكرث من  2250طلب .وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
املتحدة األمريكية ما بني  22000و 41000مهاجر من تلك البلدان
الثالثة يف عام  2012وحده.
وقد يقود االعرتاف باألزمة يف أمريكا الوسطى إىل تخفيف األعباء
عىل الدول املستقبلة للمهاجرين مثل املكسيك والواليات املتحدة
األمريكية .فمحاكم الهجرة املثقلة بالقضايا تقيض ساعات ال حرص
لها يف دراسة قضايا ملهاجرين ثم تنظر يف استئنافاتهم للقرارات.
وهناك مئات من مراكز االحتجاز التي افتتحت إليواء املهاجرين
إىل حني صدور قرار نهايئ بحقهم 1ثم تنفق الدولة ماليني الدوالرات
عىل ترحيلهم .أما إذا لقيت األزمة اعرتافاً بها ،فقد يعني ذلك إقامة
برامج إعادة التوطني ملن هم بحاجة إليه وبدء الدول املستقبلة
بالتخطيط لوصول الالجئني وإدخالهم إىل املجتمع واملواطنة املثمرة
كام حدث يف مثانينيات القرن العرشين .واألهم من ذلك َّأن االعرتاف
بالعوامل املؤسسية يف املنطقة التي تساهم يف هشاشة الدول قد
تق ِّوي طلبات اللجوء من أمريكا الوسطى.

العصابات

يف عام  ،1996بدأت الواليات املتحدة األمريكية بتفسري كل من
املواطنني واملقيمني الذين ُولدوا يف بلدان أخرى والذين أدينوا
بجنايات وقد كان معظمهم ممن انضموا إىل العصابات يف الضواحي
الحرضية األكرث احتضاناً للجرمية يف الواليات املتحدة األمريكية.
فخالل املدة ما بني عامي  2000و 2004وحدهاُ ،ر ِّحل أكرث من
 20000من هؤالء األشخاص إىل بلدان أمريكا الوسطى .وبذلك،
تدفق أفراد العصابات الذين مل تكن غالبيتهم تتقن اللغة اإلسبانية

ومل يكونوا يحظون مبهارات حياتية كبرية ووصلوا إىل بلدان بالكاد
بدأت التعايف من الحروب األهلية التي اندلعت بني العقدين السابع
والثامن من القرن العرشين .وهذا ما أدى برسعة إىل ارتفاع معدالت
الجرمية وبيع املخدرات واستخدامها وانتشار ظاهرة العنف كام
نرشت عصابات الشوارع شبكاتها يف جميع أنحاء املنطقة.

واليوم ،مت ِّثل هذه املنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات تحدياً كبرياً
جداً أمام البلدان الثالثة خاصة أن تلك املنظامت حظيت مبزيد
من األسلحة واملال والنفوذ إىل درجة تفوق ما تتمتع به القوات
املسلحة الوطنية ،ويضاف إىل ذلك ما بني  40إىل  %70من املسؤولني
الحكوميني الذين يتقاضون الرواتب من تلك املنظامت .بل هناك
بلديات بأكملها وجيوب من الحكومات الفدرالية تخضع لسيطرة
املنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات التي تفرض التعليم والعدالة
من خالل الرشاوى وقوة السالح والتجنيد القرسي لألطفال من عمر
تسع سنوات واالغتصاب والتعذيب .ومن هنا تصبح الدولة نتيجة
الفساد وتفوق القوة العسكرية للمنظامت اإلجرامية عليها محدودة
القدرات لدرجة حرجة فيام يتعلق بحامية مواطنيها من إرهاب
تلك املنظامت.
تسعى املنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات إىل زرع الخوف
بني الناس من تعريضهم لالضطهاد أو العقاب وذلك ليك تحظى
بالسيطرة املطلوبة .وهكذا ،من املرجح جداً أن يكون لدى أي
فرد يخاف االضطهاد املذكور سبب يس ِّوغ له ذلك خاصة مع
التق ُّوض الشديد الذي يسم قدرة الدولة أو رغبتها يف تقديم الحامية
ملواطنيها .وبالنظر لهذا الواقع ،يبدو من الغريب جداً أن ُيعاد
مواطنو أمريكا الوسطى قرساً إىل بالدهم حيث يتعرضون الضطهاد
املنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات ،ما مي ِّثل خرقاً ملبدأ عدم
اإلعادة القرسية.

التوصيات

لتصويب اإلخفاقات الحالية واالعرتاف َّ
بأن األشخاص املعنيني سوف
يواجهون االضطهاد إن أعيدوا إىل ديارهم ال بد من إقرار أربع
حقائق هي:
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َّأن الهشاشة قد تقود إىل إخفاق الدولة أو عدم رغبتها يف توفري
الحامية ملواطنيها :2فاستخدام املنظامت اإلجرامية العابرة
للقوميات للسالح واملال قد ميكنها من بسط رقعة نفوذها الكبرية
عىل الحكومات من خالل التهديد والرشوة لدرجة قد تجعله فيها
الحكومات غري قادرة عىل حامية مواطنيها نظراً ملحدودية املوارد
مقرنة مبوارد املنظامت اإلجرامية .وحتى لو كانت الحكومة قادرة
عىل ذلك فإنها قد ال تتوافر عىل اإلرادة والرغبة يف توفري الحامية
السترشاء الفساد فيها .ومع ذلك ،فقد أبدت محاكم اللجوء ال مباالة
عامة يف عدم إقرارها َّ
بأن املنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات هي
من الفاعلني من غري الدول القادرين عىل انتهاج الترصفات التي
ترقى إىل مستوى اضطهاد األشخاص .فال بد إذن من منح وزن أكرب
عىل االضطهاد التي ينتهجها الفاعلون من غري الدول كاملنظامت
اإلجرامية العابرة للقوميات خاصة يف الدول الهشة حيث تفلت
تلك املنظامت من العقاب ما يجعلها تتفوق عىل الدولة من حيث
القدرة واإلرادة عىل اضطهاد الناس أو توفري الحامية لهم.
َّأن لألشخاص الفا ِّرين من األزمات التي مل َ
تلق اعرتافاً دولياً ٌّ
حق يف
أن تحظى طلبات لجوئهم باالهتامم الجدي :قد يكون فرار مواطني
أي من تلك الدول الثالث إىل الخارج يف أفضل أحواله مؤرشاً عىل
املخاطر أو االضطهادات الجسيمة التي واجهوها رغم عدم وجود
اعرتاف دولية بتك األزمات التي يواجهونها .ورمبا تكون موجات
الفرار واسعة كبرية الحجم تلك مؤرشاً أيضاً عىل هشاشة الدولة.
ومع ذلك ،يالحظ َّأن نظام اللجوء ال يأخذ ذلك يف االعتبار بل يعاقب
الفا ِّرين ويتيح للمحاكم أن تنظر إليهم ببساطة عىل أنهم مهاجرون
ثم ترفض مطالبهم
باحثون عن تحسني أوضاعهم االقتصادية ومن َّ
باللجوء .لكنَّ قضايا املتقدمني بطلبات اللجوء من أوضاع األزمات
التي مل ُيعرتف بها بعد يجب أن ُينظر إليها عىل بقدر الجدية التي
ُتنح لطلبات اللجوء من دول تشهد حضوراً إنسانياً كبرياً أو تعاين من
تزعزع االستقرار املعرتف به.

عائلة هندوراسية هُ ِّجرت من الهندوراس بسبب اضطهاد العصابات لها
وتقدمت بطلب للجوء يف مدينة تاباتشواال جنوب املكسيك.

َّأن وضع الحامية املؤقتة ميكن استخدامه التزاماً مببدأ منع اإلعادة
القرسية يف حالة عدم متكن إثبات االضطهاد ألسباب مقبولة :لقد
وجدت محاكم اللجوء مراراً وتكراراً َّأن الخوف من العنف العام ال
يفي مبعيار االضطهاد أو العودة إىل مكان التعذيب حتى لو كان لذلك
العنف املستهدف آثاراً ضارة عىل بعض الجامعات خاصة األطفال
الذين يحتمل تغري مسار حياتهم كام ًال .فاملنظامت اإلجرامية العابرة
للقوميات تستهدف العائدين ألنها تعتقد َّأن العائدين جاؤوا برثوات
كبرية أو ببعض املعلومات حول نشاطات العصابات يف الواليات
املتحدة األمريكية واملكسيك ،ونتيجة لذلك ،يصبح العائدون يف
وضع غري مأمون وغالباً ما يجدون أنفسهم عرضة الضطهاد الدولة
أو الفاعلني من غري الدول .ويف حني َّأن الواليات املتحدة األمريكية
أنشأت صفة الحامية املؤقتة ملواطني أمريكا الوسطى الفا ِّرين من
الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات واألعاصري التي رضبت تلك
املنطقة يف العقدين السابقني ،تبقى املسألة األكرث إلحاحاً تدور حول
استهداف العائدين وتعرضهم للعنف عىل يد العصابات وحكومات
بالدهم عىل السواء.

الخالصة

يؤكد عدم االعرتاف بالدول الهشة كالسلفادور وغواتيامال وهندوراس
يف أفضل أحوالها وجود تأخر لدى دوائر اللجوء واملساعدات
اإلنسانية يف تقديم االستجابة ،ويف أسوء األحوال يدل ذلك عىل
التأثريات الجيوسياسية التي تحدد من يسمح له أن يفر من بلده
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /م .إيتشاندي

َّأن األطفال الذين تستهدفهم املنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات
يف وضع خطر عىل خلفية انتامئهم «لجامعة اجتامعية معينة» أو
رأيهم السيايس :3تعمد املنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات يف
أمريكا الوسطى إىل «افرتاس» األطفال ودفعهم لاللتحاق يف صفوفها
وإال قتلتهم إن أبوا ذلك خاصة َّأن قرابة  100000يف املنطقة هم
أص ًال من أفراد العصابات وال يزيد معدل أعامرهم عم  19عاماً.
وللتوضيح ،تشري األرقام إىل َّأن عدد األطفال الذين قتلوا يف هندوراس
يف األشهر األوىل وحدها من عام  2012وصل إىل  920طف ًال َّ
وأن
الفتيات يف أعامر مبكرة تصل إىل تسع سنوات تعرضن لالغتصاب
الجامعي يف البلدان الثالثة .ومعظم األطفال يشهدون من وقت
آلخر ارتكاب الجرائم وفقد آخرون والديهم يف عنف العصابات
بينام مل يعد مبقدور كثري منهم الذهاب إىل املدرسة َّ
ألن العصابات

تنشط يف تجنيد األطفال يف املدارس .ويف سياقات أخرى ،كان هناك
اعرتاف باألطفال الجنود املجربين عىل االلتحاق بالقوات العسكرية
النظامية أو غري النظامية عىل أنهم ميثلون جامعة محددة ،وال يجب
النظر إىل إجبار األطفال عىل التجنيد يف العصابات العابرة للقوميات
عىل أنه أمر يختلف عن ذلك .فاألشخاص الفارون من التجنيد يف
العصابات ميارسون رأياً سياسياً ومن املجح أن يواجهوا االضطهاد
إذا ما أعيدوا إىل ديارهم .وسواء أعادت العائالت أم ال فإنها ستكون
عرضة لألعامل االنتقامية.
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وإىل أين .واملنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات تختار عىل وجه
الخصوص القواعد الوطنية ا ُملض َعفة حيث ميكنهم بسط رقعة أكرب
من النفوذ والسيطرة .ومن املثري للجدل َّأن الدول التي تساهم يف
األوضاع املسببة بالرصاع (من خالل الطلب الكبري من املستهلكني
عىل املخدرات عىل سبيل املثال) ينبغي أن تتحمل مسؤولية استالم
املواطنني الفا ِّرين.
إليزابيث ج .كينيدي  egailk56@gmail.comمرشحة لنيل
درجة الدكتوراه يف جامعة سان دييغو الحكومية وجامعة

كاليفورنيا ،سانتا بربارة .وهي تدير برنامج متكني الشباب يف
مرفقني اثنني لالحتجاز يف الواليات املتحدة األمريكية للقارصين
غري املصاحبني ببالغني.
http://tinyurl.com/USimmigration-detention .1
 .2من املهم بالنسبة لهذه املنطقة َّأن التعريفات القانونية ملصطلحي «االضطهاد»
و»الالجئ» واسعة النطاق وتعرتف بهذه النقطة يف إعالن قرطاجنة لعام  1984وإعالن
سان خوسيه لعام  1994وإعالن املكسيك وخطة العمل لعام .2004
 .3رفض االنضامم إىل عصابة ما رغم تزايد الضغوط يعد يف أقل تقدير نوعاً من الحياد
وغالباً ما يكون من الترصفات األكرث حدة يف دعم السالم.

نوعية البيانات وإدارة املعلومات يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

جانيت أوسيل والرا هو

يظهر نتيجة التَّهجري القرسي تحديات خاصة أمام جمع البيانات
واستجابات الرصد يف الدول َّ
الهشة التي تعاين من ضعف البنى
التحتية أو انعدامها .وغالباً ما تفتقر هذه الدول إىل سجالت
اإلحصاءات الالزمة لقياس املعلومات الدميغرافية السكانية األساسية
الالزمة للتخطيط عند وقوع حاالت الطوارئ .وتعد البيانات
السكانية الصحيحة من البنى الرئيسية التي ترتكز إليها عملية بناء
الدولة ،وال لد من توفريها إلجراء تقييامت متينة للحاجات ولقياس
مدى التقدم وإظهاره .لكنَّ البيانات الضعيفة الناتجة عن ضعف
الدولة يف حاالت الهجرة القرسية أو الطوعية تكاد تصبح عدمية
النفع متاماً ،ما يقتيض إدراء تقييامت خارجية مكلفة.
ويف جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،كانت البيانات املتحصل عليها
من إدارة الدولة الضعيفة للمعلومات مشكلة مستمرة منذ عدة
سنوات .وآخر تعداد سكاين أجري يف البالد قبل نشوب حاالت ال ِّنزاع
يف التسعينيات والعقد األول من القرن الواحد والعرشين كان يف
عام  ،1984وغالباً ما ُيستند إىل ذلك التعداد يف حساب عدد السكان
اليوم وذلك برضب ذلك الرقم مبعدل النمو السكاين املقدر بـ %3
بغض النظر عن تغريات الخصوبة ومعدالت الوفيات (الوفيات
الناتجة عن النزاع أو غريه) والتهجري .والنتيجة تقديرات سكانية
غري دقيقة بتاتاً ما يص ِّعب عملية التحضري للحاجات الحقيقية
املهجرين أو املستقرين.
واالستجابة لها لكل من السكان َ
ويف أواخر التسعينيات من القرن املايض والعقد األول من هذا
القرن ،أجرت لجنة اإلنقاذ الدولية سلسلة من املسوحات الوطنية
الخاصة مبعدالت الوفيات لتحقيق فهم أفضل ألثر الحروب الذي
مل ُيقدر حق قدره يف تلك املرحلة 1 .ومع َّأن تلك املسوحات يف
ذلك الوقت كانت أساسية يف جذب االنتباه إىل األثر املدمر للنزاع،

فقد كان إعدادها يتطلب أيضاً كثرياً من الوقت واملوارد اللوجستية
واملادية والفنية .عىل أي حال ،مل تكن مسوحات معدل الوفيات
ذات فائدة كبرية يف تعزيز قدرة الدولة الكونغولية يف قياس معدالت
الوفيات.
ونتيجة لذلك ،دأبت لجنة اإلنقاذ الدولية منذ عام  2008عىل
مساعدة الدولة الكونغولية عىل تحسني قدرتها عىل جمع املعلومات
الدميغرافية الصحيحة وقياس التَّهجري وحاالت الطوارئ واالستجابة
لها ،كام َّأن اللجنة املذكورة تقدم حلوالً قامئة عىل املجتمع لتعزيز
جودة البيانات .ومع ذلك ،تجدد النزاع يف كيفو الشاملية يف أوائل
وهجر العاملني املجتمعيني أنفسهم املعنيني مبرشوع
عام َّ 2012
تعزيز البيانات وتعرضت هواتف كثري منهم للتلف أو الرسقة مع
البيانات التي كانت مخزنة فيها .وهكذا ،مرت أشهر من البيانات
الضائعة لتظهر ضعف الحلول حتى اإلبداعية منها والهادفة إىل
تحسني جمع البينات يف الجول الهشة.
وإذا ما أرادت الدول أن تتخلص من مشكلة الهشاشة من خالل
تأسيس مؤسسات فاعلة قادرة عىل تقديم الخدمات فال بد أن
تساعدها البيانات ذات النوعية الجيدة وعمليات الرصد يف قياس
التغيريات الناتجة عن التَّهجري ومن هنا فإنها تصبح محوراً مه ًام
من العملية.
جانيت أوسيل  janetousley1@gmail.comمستشارة خاصة
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www.rescue.org/special-reports/congo-forgotten-crisis .1

