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مرافقة الكنيسة الكاثوليكية يف املثلث الشاميل

آشيل فيزيل وتود سكريبرن

ُتط ِل ُق الكنسية الكاثوليكية مبادرات مختلفة ملساعدة األشخاص الفارين من العنف يف املثلث الشاميل
ألمريكا الوسطى.
تعد الكنيسة الكاثوليكية مبا متلكه من شبكة عمل موسعة
مكونة من طوائف دينية ،ومنظامت محلية وأسقفية أبرشية،
ومعاهد لألبحاث واحد ًة من أهم املؤسسات املعنية ببذل جهود
املرافقة يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى .1فعىل سبيل املثال،
عمل القادة الكاثوليك املحليون مع القادة الربوتستانت من أجل
فتح قنوات اتصال بني العصابات املتنافسة يف السلفادور مبا يف
ً2
ذلك محاولة تيسري عقد هدنة بني األطراف املتنافسة مؤخرا.
ويف أثناء ذلك ،توفر منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية فرص
العودة إىل املدرسة ،والتدريب املهني ،والخدمات االجتامعية
للفتيان والفتيات يف املناطق ذات الفرص االقتصادية املنخفضة
ومعدالت العنف املرتفعة .وتنترش يف املنطقة مراكز االستقبال
الكاثوليكية املختلفة واملآوي عىل ح ٍد سواء لدعم املهاجرين يف
3
أثناء رحلتهم.

نقطة املرور التالية يف املكسيك أو يف مكانٍ آخر .ومبرور الوقت،
تصبح هذه املعلومات مصدراً أساسياً ومه ً
ام للغاية يف تحسني
فهم اتجاهات الهجرة ومامرساتها .كام ميكن أن تكون هذه
املعلومات أكرث فائدة من الناحية العملية بشأن الجهود املبذولة
يف اقتفاء أثر األرسة ومل شملها.
وليك تؤيت هذه املساعدات أكلها ،ال بد من توفري قنوات اتصال
فهم واضح ملواقع هذه
مفتوحة بني هذه املراكز ،وال بد من بناء ٍ
املراكز ،و َمنْ يديرها ،وكيف ميكن لها التشارك باملعلومات بطريقة
أكرث فعالية .وفيام يتعلق بهذا األمر ،يحاول املركز الكاثولييك
لدراسات الهجرة يف نيويورك وشبكة سكاالبريني الدولية للهجرة
تنظيم عملية جمع البيانات من مآوي سكاالبريني وأيضاً يف
جميع أنحاء املكسيك وأمريكا الوسطى .فاملشكلة التي يواجهها
يصع ُب عىل أي
املجتمع الدويل بشأن أوضاع الهجرة القرسية ُ
مؤسسة أو منظمة أن تتصدى لها مبفردها .ويف نهاية املطاف،
سوف يــؤدي التعاون بني مــزودي الخدمات الكاثوليكيني،
واملجموعات الكاثوليكية ،واملجموعات الدينية غري الكاثوليكية،
ونظرائهم من العلامنيني إىل تحسني الجهود املبذولة لدرجة
كبرية ومن ثم حامية الفئات السكانية املهاجرة.

تحديات ثالث:
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الدعم املستمر لهم طيلة رحلتهم.
تود سكريبرن TScribner@usccb.org
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املهاجرين تحت إرشاف القس جون لويس كارباجال ،وهو قس
سكاالبريني من مدينة غواتيامال .ويستخدم القس كارباجال مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية لألساقفة الكاثوليك
التكنولوجيا ملساعدة املنارصين يف تتبع املهاجرين يف أثناء www.justiceforimmigrants.org
رحلة عبورهم .فقبل أن يعرب املهاجرون الحدود من غواتيامال
 .1يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
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إىل املكسيك ،يجمع فريق عمل القس كارباجال كام هائال من International Crisis Group (2017) Mafia of the Poor: Gang Violence and .2
املعلومات الدميوغرافية والشخصية عن املهاجرين ثم يرفعونها Extortion in Central America
إىل قاعدة بيانات مركزية .وبعد ذلك ،تصبح هذه املعلومات (مجموعة األزمات الدولية ( )2017مافيا الفقراء :عنف العصابات وابتزازها للناس يف
أمريكا الوسطى) http://bit.ly/ICG-Mafia-2017
متاحة لالطالع والتحميل من خالل التطبيقات املتاحة ما يسهل  .3انظر مقالة أليخاندرو أواليو-مينديز يف هذا العدد.
مهمة مسؤويل املآوي4.وبهذه الطريقة ،يستطيع مسؤولو املآوي  .4حتى هذا التاريخ ،استُخ ِد َم التطبيق أساساً يف غواتيامال لكنَّ استخدامه يشهد توسعاً
توقع أعداد الوافدين وحاجاتهم كام يستطيعون اقتفاء أثر أيضاً ليشتمل عىل املكسيك .وسوف يتضمن اختبار التطبيق التأكد من أمن املعلومات
الشخصية لألفراد.
املهاجرين خالل رحلة تنقلهم عرب حدود غواتيامال للوصول إىل
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