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لهذه العوامل عىل اتخاذ القرارات خاصة عندما تكون عوامل
الطرد قوية وساحقة والحاجة إىل الهجرة ملحة.
فييك نوكس V.Knox@london.ac.uk
ُمد ِّرسة مشاركة ،مبادرة الالجئني ،ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه،
كلية الدراسات املتقدمة ،جامعة لندن www.sas.ac.uk
 .1يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
 .2بحث عىل مستوى الدكتوراه بتمويل من مجلس البحوث يف الفنون والعلوم اإلنسانية.
 .3يف حني أ َّثرت التهديدات بالقتل عىل الناس من الفئة العمرية  50-16عاماً ،كانت
أغلبية الفارين من التجنيد القرسي أو االنخراط يف نشاطات العصابات من فئة املراهقني
وأوائل العرشينيات إضافة إىل الفارين من االبتزاز الذين كانوا جميعاً يف منتصف
العرشينيات ومنهم مجموعة أرسية .ويشري ذلك إىل ّأن هناك نشاطات معينة تؤثر عىل
بعض املجموعات السكانية دون غريها لكنَّ يف ذلك إشارة أيضاً إىل َّأن املجموعات ذاتها
أقل حساسية ملستوى الخطر نفسه ونتيجة ذلك اختالف أمناط التنقل .فعىل سبيل املثال،
قد ترتحل مجموعات العائالت كإجراء احرتازي حتى لو كانت مستويات مخاطر االبتزاز
التي يتعرضون إليها ضعيفة.
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 .4جميع االقتباسات مأخوذة من رجال من السلفادور وغواتيامال وهندوراس وكانوا يف
الفئة العمرية  46-19عاماً وبعضهم كانت عائالتهم ترافقهم وفيها قارصون.
Cantor D J and Rodríguez Serna N R (Eds) (2016) The New Refugees: .5
Crime and Displacement in Latin America, Ch 3
(كانتور ج ورودريغوز سرينا ن ر (محرران) ( )2016الالجئون الجدد :الجرمية والتَّهجري
يف أمريكا الالتينية)
( Mexico’s Ley de Migración (2011) .6قانون الهجرة املكسييك ))(2011
تنص املادة .52.5أ عىل منح التأشرية اإلنسانية لألجنبي الذي كان ضحية لجناية أو شاهداً
عليها يف أثناء وجوده عىل األرايض املكسيكية وكذلك ُتنَح التاشرية لطالبي اللجوء لكنَّ
طالبي اللجوء ال يُس َمح لهم الدخول يف املامرسة العملية .انظر منظمة مراقبة حقوق
اإلنسان (هيومان رايتس ووتش) ()2016
Closed Doors: Mexico’s Failure to Protect Central American Refugee and
Migrant Children
(أبواب موصدة :إخفاق املكسيك يف حامية أطفال الالجئني واملهاجرين يف أمريكا
الوسطى) http://bit.ly/HRW-Mexico-2016
Crisis Group (2016) Easy Prey: Criminal Violence and Central American
Migration, Latin America Report No 57.
(مجموعة األزمات ( )2016فريسة سهلة :العنف الجنايئ والهجرة يف أمريكا الوسطى)
http://bit.ly/ICG-EasyPrey-2016

الجئو أمريكا الوسطى :أتحميهم تقانات االتصال أم تعرضهم للخطر؟

غيلريمو باروس

يف عامل أكرث ترابطاً من أي وقت مىض ،ال يستطيع كثري من الالجئني الحصول عىل املعلومات أو التواصل
عندما يحتاجون إىل ذلك .واملفارقة أن يصبح حمل الهاتف الن َّقال أو االتصال باإلنرتنت مصدراً للخطر ما
مل تراعي هذه التقنية التدابري األمنية.
بالنسبة لالجئني وغريهم من املهاجرين من السلفادور وغواتيامال قادرون عىل مساعدتهم يف التملص من حواجز الطرق ،والذين قد
وهندوراس  -املثلث الشاميل ألمريكا الوسطىُ - 1ي َعدُّ االتصال يكونون قادرين عىل تحويل األموال لهم.
من أهم أولوياتهم عىل طول مسار رحلتهم نحو الشامل .ومن
املقابالت التي ُأج ِر َيت يف مآوي املهاجرين يف املكسيك يف عام ومل يتجاوز عدد املستجينب يف عينة البحث عن خمسة ممن قالوا
 ،2016كان من الواضح َّأن كثرياً من الالجئني يفضلون استثامر جزء َّإن الحامية الذاتية هي التي دعتهم قبل الرشوع بالرحلة للتخطيط
كبري من مواردهم الشحيحة ،يف الحفاظ عىل االتصال مع عائالتهم للحصول عىل اسرتاتيجية للتواصل .بل أشار معظمهم إىل أ َّنهم
أو أصدقائهم أو معارفهم الذين ميكن أن يساعدوهم يف رحلتهم 2.خططوا ملحاولة التواصل متى وأينام كان ذلك ممكناً .وبالنسبة
لبعض الذين يكرسون الوقت والجهد لتقييم كل سياق والتنسيق
وغالباً ما ُت َ
عطى األولوية للمعلومات حتى حساب عىل الطعام مع أرسهم ،كان من األهمية أن يعرف أقاربهم موقعهم بالضبط
ً
أو املأوى ،فقد سافر معظم الذين قابلناهم وبحوزتهم هواتفهم كل يوم ،حتى يكونوا أكرث قدرة عىل بدء بحث أكرث فعالية عنهم
النقالة ،أو كانوا يرغبون باقتناء واحــد منها ،ويــزداد أيضاً يف حالة فقدان االتصال بهم.
استخدامهم لتطبيقات الهاتف الذيك مثل خرائط غوغل للحصول
عىل معلومات حول البلدان التي ال يعرفونها ،كام يستخدمون ووفقاً ملن ٌأج ِر َيت معهم املقابالت ،تلخصت احتياجاتهم الرئيسية
مواقع شبكات التواصل االجتامعي ،وخاصة فيسبوك ،وخدمات من املعلومات يف :الحصول عىل بيانات موثوق بها عن املناطق
املراسلة مثل واتساب عندما يكون ذلك ممكناً .وتتمثل الغاية التي تعاين من أكرب حــاالت االنفالت األمني (بسبب وجود
األهم يف استخدامهام لشبكة فيسبوك يف التواصل مع األقارب الجامعات املسلحة) وموقع نقاط السيطرة التابعة للرشطة وتكلفة
واملعارف اآلخرين سواء أكانوا يف بلدانهم األصلية أم يف الواليات الرشاوى التي قد يحتاجون إىل دفعها يف كل مرحلة وخصائص
املتحدة األمريكية ،فض ًال عن االتصال بأشخاص يعتقدون أنهم

نرشة الهجرة القرسية 56

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

أكتوبر /ترشين أول 2017

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

غويلريمو باروس

كل مكان أو منطقة سيعربونها بعد ذلك واملتطلبات واإلجراءات
والجداول الزمنية لطلب اللجوء يف املكسيك.

21

مخاطر االتصاالت

من املمكن أن يصبح السفر عرب املكسيك ملن يحمل الهاتف
املحمول تهديداً يف حد ذاته ،فغالباً ما تعمد الجامعات اإلجرامية
املكسيكية إىل اختطاف الالجئني واملهاجرين اآلخرين الذين لديهم
أقارب أو روابط يف الواليات املتحدة األمريكية وإجبار املختطفني
عىل تقديم قامئة بجهات االتصاالت الخاصة به لتلك الجامعات
التي ستتصل بتلك الجهات مطالبة إياها بدفع الفدية .فمجرد
حمل الهاتف ميكن أن يجذب انتباه املجرمني ،ويقودهم إىل
االعتقاد بأن املهاجر له أقارب رمبا يكونون فريسة سهلة لالبتزاز.
ويتعرض املهاجرون غري املصطحبني لوثائق رسمية ممن يسافرون
عرب املكسيك وبحوزتهم الهاتف املحمول لخطر الخلط بينهم وبني
مجرمي اإلتجار بالبرش (الكويوتس) ،سواء أعرتضتهم جامعات
إجرامية أم سلطات الهجرة املكسيكية ،وسيفرتض املجرمون الذين
يهاجمون مجموعة من املهاجرين َّأن الشخص الذي يحمل الهاتف
منهم هو الذي يقودهم إىل الشامل .ويف هذه الحالة ،قد يطلب
املجرمون من هذا الشخص منحهم ’رسوماً‘ للسامح لهم بتوجيه
املهاجرين عرب األرايض التي تسيطر عليها العصابات .وكان ذلك
األسلوب وما زال الذي تنتهجه عصابة املخدرات لوس لوسيتاس
يف السنوات األخرية.
هواتف ج َّوالة ُتشحَ ن يف مأوى لالجئني واملهاجرين.

ومن الشهادات التي ُج ِم َعت ،يبدو أن اقرتاض الهاتف أو إعطائه
ملهاجر آخر إلجراء مكاملة أو إرسال رسالة ،قد يجر املشكالت التواصل مع أفراد العائلة مفيدة للغاية لصحة الالجئني الوجدانية
أيضاً .ويكمن خطر استخدام الهاتف من مهاجر آخر يف َّأن أرقام ويحد من مستويات التوتر لدرجة كبرية.
األشخاص التي اتصل املهاجرون بها ُت َسجل يف الجهاز وميكن
ً
استخدامها ألغ ـراض االبتزاز .وميكن للمهاجرين أن يتخذوا ووفقا لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
االحتياطات الالزمة لحذف الرقم الذي طلبوه ولكنهم ال يفعلون ينبغي أن يكون توفري إمكانية الوصول إىل املعلومات والتكنولوجيا
متساوي األولوية مع تقديم املساعدة اإلنسانية مثل توفري الغذاء
ذلك دامئاً.
واملاء واملــأوى .ومع ذلك ،ال توجد اسرتاتيجية وطنية منسقة
وبالنسبة لكثري من املسافرين عرب املكسيك ،يُعدُّ االتصال الرقمي يف املكسيك لدعم املهاجرين بهذه الطريقة ،فال تتوافر مالجئ
أكرث أماناً من االتصال عن طريق الهاتف ،الذي يتسم بانعدام املهاجرين إال عىل موارد محدودة ،ولكل منها سياسة اتصاالت
األمن الشديد؛ فاالتصال الرقمي ال يحتاج إىل حمل هاتف جوال خاصة بها ،بحيث ال يستطيع املهاجرون التأكد من وسائل االتصال
أو حفظ أرقام الهواتف .ومع ذلك ،يتضح انتشار يشء من عدم املتاحة يف كل مكان .وبغض النظر عن خدمة االتصال املجاين التي
الثقة يف الشبكات االجتامعية مثل فيسبوك ،إذ يخىش الالجئون أن تقدمها لجنة الصليب األحمر الدولية والصليب األحمر املكسييك
تظهر يف فيسبوك معلومات عن أماكن وجودهم يف بروفايالتهم للمهاجرين يف بعض املالجئ ،يبدو أنه ال توجد مبادرات من جانب
السلطات املكسيكية أو املنظامت غري الحكومية الدولية لتلبية
الشخصية أو يف التطبيقات غري اآلمنة متاماً.
احتياجات املهاجرين مبا يخص االتصاالت.

توصيات

ميكن أن يؤدي التواصل إىل مخاطر هائلة ،لكنَّ الذين يقدمون وتنبثق عن نتائج أبحاثنا عدد من التوصيات إذ ينبغي لجميع
الرعاية النفسية يف املالجئ للمهاجرين يؤكدون َّأن القدرة عىل الجهات الفاعلة التي تعمل عىل حامية الالجئني وغريهم من
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املهاجرين العابرين أن تعطي األولوية لتأمني وصولهم اآلمن إىل
املعلومات واالتصاالت .ومن األفضل أيضاً وضع إطار تنسيقي بني
جميع الجهات الفاعلة العاملة يف امليدان ومع اآلخرين الذين
ميكن أن يتعاونوا يف مرشوعات معينة كمتطوعني رقميني ،وهم
نشطاء عرب اإلنرتنت منظمون يف شبكات ،وموجودون يف جميع
أنحاء العامل ممن يدعمون االستجابة لألزمات اإلنسانية من خالل وأخـراً ،ميكن للرشكات الخاصة أن تحسن شبكة االتصاالت يف
جمع البيانات وإدارتها.
مناطق العبور املهاجرة وأن تخفض أسعار بطاقات الهاتف التي
يستخدمها الالجئون واملهاجرون لالتصال بالناس يف بلدانهم
ومن جانبها ،ميكن ملآوي املهاجرين أن تتيح للمهاجرين إمكانية األصلية.
الوصول املنتظم إىل وسائل االتصال ،يف حني ميكن للمنظامت
غري الحكومية أن توفر حلقات عمل يف املآوي لتعزيز االستخدام غيلريمو باروس gbarrosv@gmail.com
اآلمن للهواتف ومواقع التواصل االجتامعي ،كام ميكنها أن تبني رئيس تحرير سابق يف وكالة األخبار الفرنسية يف املكسيك
مواقع عىل شبكة اإلنرتنت توفر معلومات عملية يف متناول أيدي وي ِّ
ُحض حالياً لدرجة املاجستري يف دراسات أمريكا الالتينية
املعارصة ،جامعة كومبلوتنس مدريد www.ucm.es
األشخاص يف أثناء العبور.
خاللها .وعليهم أيضا التحقيق يف االبتزاز الهاتفي وغريه من الجرائم
املامثلة املامرسة بحق الالجئني وغريهم من املهاجرين وأرسهم،
وتيسري وصول الالجئني اإللكرتوين إىل معرفة وضع طلبات اللجوء
أو التأشريات اإلنسانية التي تقدموا بها.

وميكن للسلطات املكسيكية ،من جانبها ،تعزيز املبادرات اإلنسانية
يف ميدان االتصاالت ،مثل توفري الخطوط الهاتفية املجانية واآلمنة،
بحيث ميكن لالجئني واملهاجرين اآلخرين التحدث إىل أرسهم من

 .1يشار إليها اآلن أيضاً بدول شامل أمريكا الوسطى
ُ .2ن ِّفذ العمل امليداين يف سبتمرب/أيلول  2016يف مآوي املهاجرين ( La72جنوب املكسيك)
وبيلني بوسادا ديل ميغرانت (شامل املكسيك) .وتضمنت عينة البحث عقد مقابالت
مع  40من الالجئني واملهاجرين من السلفادور وغواتيامال وهندوراس يف الفئة العمرية
.14-53

األطفال غري املصحوبني ببالغني العابرون لفجوة داريان

مارغريت هانرت

رغم ما يوليه املجتمع الدويل من اهتامم لرحالت الالجئني واملهاجرين الشاقة عرب البحر األبيض املتوسط،
أغفلت وسائل اإلعالم ومجتمع املساعدات الدولية واحداً من أخطر طرق الهجرة يف العامل أال وهو داريان
جاب.
كان أول مـرة َع ِل ْم ُ
ـت فيهـا عـن وجـود فجوة داريـان (Darién
ً
ً
 )Gapعندمـا عملـت يف عـام  2015معالجـا نفسـيا لألطفـال
غير املصحوبين ببالغين الذيـن يصلـون إىل الواليـات املتحـدة
األمريكيـة .وقـد فـ َّرت الغالبية العظمى من هـؤالء األطفال من
االضطهـاد يف بلدانهـم األصليـة وجاؤوا من أمريكا الوسـطى إىل
الواليـات املتحـدة األمريكية .وخلال التقييم األويل والجلسـات
االستشـارية الالحقـة ،ركـزت املحادثـات مـع األطفـال املراهقني
على عبـور ’الغابـة‘ التـي تقـع بين كولومبيـا وبنما .وكان
األطفـال الذيـن عملـت معهم يصفون هـذه الرحلة بأ َّنها أسـوء
1
جـزء مـن رحلتهـم يف طريـق الهجرة ،وتشـاركوا جميعاً مبشـاعر واسـتخدم مقاتلـو القـوى الثوريـة املسـلحة يف كولومبيـا هـذا
الرشيـط املمتـد كثيـف األشـجار مـن الغابـة املطيرة الـذي
اليـأس والخـوف إزاء تلـك الغابة.
يبلـغ طولـه  100كيلومتر ،والـذي يتميـز بوعـورة قمـم جبالـه،
فعنـد وصولهـم إىل الحـدود الشمالية لكولومبيـا ،رسعـان مـا ومسـتنقعاته ،وانتشـار أنـواع سـامة ومميتـة مـن الحيوانـات،
يكتشـفون السـبب وراء وجـود فجـوة يبلغ طولهـا  100كيلومرت موطنـاً لهـم واآلن يسـتخدمه تجـار املخـدَّ رات وكـراً لهـم .كما
يف أطـول طريـق يف العـامل إذ يبلـغ طولـه  48ألـف كيلـو متر،
و ُتعـ َرف هـذه الفجـوة باسـم :فجـوة داريـان ،إذ تغطـي الغابة
ذات األشـجار الكثيفـة يف فجـوة داريان جزءاً مـن إقليم داريان
يف بنما والجـزء الشمايل مـن مقاطعـة تشـوكو يف كولومبيـا،
وتفصـل كولومبيـا عـن بنما مـا يعيـق السـفر بـراً بين أمريـكا
الجنوبيـة والوسـطى .ورغـم تشـييد املعـامل الحرضيـة على
أطـراف غابـة داريـان املطيرة ،بـاءت كثري مـن املحـاوالت لبناء
طريـق سـهل العبـور بالفشـل.

