
22 نرشة الهجرة القرسية 56منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي22

أكتوبر/ ترشين أول 2017 www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

العابرين أن تعطي األولوية لتأمني وصولهم اآلمن إىل  املهاجرين 
املعلومات واالتصاالت. ومن األفضل أيضاً وضع إطار تنسيقي بني 
الذين  اآلخرين  ومع  امليدان  يف  العاملة  الفاعلة  الجهات  جميع 
رقميني، وهم  كمتطوعني  معينة  يتعاونوا يف مرشوعات  أن  ميكن 
جميع  يف  وموجودون  شبكات،  يف  منظمون  اإلنرتنت  عرب  نشطاء 
أنحاء العامل ممن يدعمون االستجابة لألزمات اإلنسانية من خالل 

جمع البيانات وإدارتها.

ومن جانبها، ميكن ملآوي املهاجرين أن تتيح للمهاجرين إمكانية 
للمنظامت  ميكن  حني  يف  االتصال،  وسائل  إىل  املنتظم  الوصول 
غري الحكومية أن توفر حلقات عمل يف املآوي لتعزيز االستخدام 
تبني  أن  االجتامعي، كام ميكنها  التواصل  للهواتف ومواقع  اآلمن 
مواقع عىل شبكة اإلنرتنت توفر معلومات عملية يف متناول أيدي 

األشخاص يف أثناء العبور.  

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 

خاللها. وعليهم أيضا التحقيق يف االبتزاز الهاتفي وغريه من الجرائم 
املهاجرين وأرسهم،  من  الالجئني وغريهم  بحق  املامرسة  املامثلة 
وتيسري وصول الالجئني اإللكرتوين إىل معرفة وضع طلبات اللجوء 

أو التأشريات اإلنسانية التي تقدموا بها. 

يف  االتصاالت  شبكة  تحسن  أن  الخاصة  للرشكات  ميكن  وأخــرياً، 
التي  الهاتف  املهاجرة وأن تخفض أسعار بطاقات  العبور  مناطق 
بلدانهم  يف  بالناس  لالتصال  واملهاجرون  الالجئون  يستخدمها 

األصلية. 
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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.

 Darién( كان أول مـرة َعِلْمـُت فيهـا عـن وجـود فجوة داريـان
لألطفـال  نفسـياً  Gap( عندمـا عملـت يف عـام 2015 معالجـاً 
غـري املصحوبـني ببالغـني الذيـن يصلـون إىل الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة. وقـد فـرَّت الغالبية العظمى من هـؤالء األطفال من 
االضطهـاد يف بلدانهـم األصليـة وجاؤوا من أمريكا الوسـطى إىل 
الواليـات املتحـدة األمريكية. وخـالل التقييم األويل والجلسـات 
االستشـارية الالحقـة، ركـزت املحادثـات مـع األطفـال املراهقني 
وكان  وبنـام.  كولومبيـا  بـني  تقـع  التـي  ’الغابـة‘  عبـور  عـىل 
األطفـال الذيـن عملـت معهم يصفون هـذه الرحلة بأنَّها أسـوء 
جـزء مـن رحلتهـم يف طريـق الهجرة، وتشـاركوا جميعاً مبشـاعر 

اليـأس والخـوف إزاء تلـك الغابة.

فعنـد وصولهـم إىل الحـدود الشـاملية لكولومبيـا، رسعـان مـا 
يكتشـفون السـبب وراء وجـود فجـوة يبلغ طولهـا 100 كيلومرت 

يف أطـول طريـق يف العـامل إذ يبلـغ طولـه 48 ألـف كيلـو مـرت، 
وُتعـرَف هـذه الفجـوة باسـم: فجـوة داريـان، إذ تغطـي الغابة 
ذات األشـجار الكثيفـة يف فجـوة داريان جزءاً مـن إقليم داريان 
كولومبيـا،  تشـوكو يف  مقاطعـة  مـن  الشـاميل  والجـزء  بنـام  يف 
وتفصـل كولومبيـا عـن بنـام مـا يعيـق السـفر بـراً بـني أمريـكا 
عـىل  الحرضيـة  املعـامل  تشـييد  ورغـم  والوسـطى.  الجنوبيـة 
أطـراف غابـة داريـان املطـرية، بـاءت كثري مـن املحـاوالت لبناء 

طريـق سـهل العبـور بالفشـل. 

واسـتخدم مقاتلـو القـوى الثوريـة املسـلحة يف كولومبيـا1 هـذا 
الـذي  املطـرية  الغابـة  مـن  األشـجار  كثيـف  املمتـد  الرشيـط 
يبلـغ طولـه 100 كيلومـرت، والـذي يتميـز بوعـورة قمـم جبالـه، 
ومسـتنقعاته، وانتشـار أنـواع سـامة ومميتـة مـن الحيوانـات، 
رات وكـراً لهـم. كـام  موطنـاً لهـم واآلن يسـتخدمه تجـار املخـدَّ
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نزلـت أيضـاً أعـداٌد متزايـدة مـن املهاجريـن والالجئـني يف هـذا 
يف  خطـراً  املناطـق  أكـرث  عبـور  محاوالتهـم  أثنـاء  يف  الرشيـط 
العـامل. وقـد ازداد عـدد األشـخاص املاريـن عـرب فجـوة داريـان 
عـام  يف  شـخصاً   7278 إىل   2013 عـام  يف  شـخصاً   3078 مـن 
2014 وأغلبيتهـم مـن الكوبيـني والهاييتيـني، الذيـن يصلـون إىل 
كولومبيـا بالقـارب ويكملـون باقـي الرحلـة عـرب فجـوة داريـان 

سـرياً عـىل األقدام.2 

صدمـة البقاء عىل قيد الحياة
تتمثـل مهمتـي كمختـص يف عالج هـذه الحاالت يف مسـاعدتهم 
ومسـاعدتهم  بهـا  مـروا  التـي  الصدمـة  تجربـة  عـن  للتعبـري 
للشـعور باألمـان مـرة أخـرى عقب رحلتهـم هذه. وقـد تحدث 
األطفـال عـن منظـر األرض املمتلئـة مبتعلقـات طالبـي اللجـوء 
اآلخريـن الذيـن خـارت قواهـم أو الذين أنهكهم املـرض لدرجة 
مل يعـودوا قادريـن فيهـا عـىل حمـل متاعهـم، وتحـدث آخرون 
ُكـرُث أيضـاً عـن رؤيتهـم للجثـث عـىل امتـداد الطريـق. وتحدث 
بعـض األطفـال عـن مشـاهدتهم املـوت بأعينهـم فـور وصولهم 
الغابـة فتحدثـوا عمـن غرقـوا يف النهـر مـن زمالئهـم أو ماتـوا 
جـراء لدغـة ثعبـان سـام، أو بسـبب الجفاف، أو بسـبب هجوم 
أحـد الحيوانـات الضخمـة. وتحـدث كثـرٌي منهـم عـن تجربتـه 
الشـخصية يف تعرضـه للرسقـة واالبتـزاز عـىل أيـدي املهربـني. 
الغابـة،  يقودوهـم خـالل  بـأن  املهربـني  بعـض  فقـد وعدهـم 
ولكـنَّ  واحـد،  يـوٍم  سـوى  يسـتغرق  لـن  األمـر  أنَّ  زاعمـني 
الحقيقـة أنَّهـم كانـوا يرتكونهـم أيامـاً يسـريون عـىل أقدامهـم 
دون طعـام أو رشاب. ومـن جهتـي كمعالـج لهـذه الحاالت من 
األطفـال، مل يكـن مـن السـهل أبـداً سـامع هـذه القصـص مـن 
هـؤالء األطفـال حـول الصدمـة التـي مل تغـادر أحـداً منهـم إال 
مّسـته بأملهـا وال رؤيـة األدلـة البسـيطة عـىل توافـر يشء مـن 

العـون لهـم يف املنطقـة. 

وكثـرٌي مـن الذيـن عـربوا فجـوة داريـان مؤهلـون للحصول عىل 
صفـة الالجـئ مبوجـب القانـون الدويل وبذلـك فهم يسـتحقون 
الحصـول عـىل الحاميـة واملسـاعدة. لَكـنَّ غيـاب االتصـال بـني 
الحكومـات والجهـات الفاعلـة مـن غـري الحكومـات باإلضافـة 
الفئـة املحجوبـة  إىل غيـاب اإلرادة السياسـية ملسـاعدة هـذه 
قـد يـؤدي إىل إغفالهـم خاصـة منهـم األطفـال غـري املصحوبـني 

ببالغـني وتعرضهـم إىل خسـائر وأرضار ال ُيسـتَهان بهـا.

وميثـل األطفـال غـري املصحوبـني ببالغـني فئـة مسـتضعفة جـداً 
عـىل وجـه الخصـوص، أما األشـخاص الذيـن يأتـون إىل الواليات 
املتحـدة األمريكيـة مـن أمريـكا الوسـطى ، فتعـد تجربتهـم يف 
فجـوة داريـان الجـزء الرئييس مـن قصتهم. وتبـني يل أنَّ أعراض 

الصحـة العقليـة التـي وجدتهـا يف الحـاالت التـي أعالجهـا تنبع 
أساسـاً مـن التجربـة الصادمـة التـي تعرضـوا لهـا يف الغابة وهو 
مـا يعـد مظهـراً مـن مظاهـر الهجـرة يف عرصنـا هـذا وال ميكـن 

غـض الطـرف عنه.
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