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العوامل التي تؤثر عىل قرارات الفارين من أمريكا الوسطى
فييك نوكس

تكشف املقابالت التي ُأجريت مع الفارين من العنف يف أمريكا الوسطى العوامل املؤثرة عىل قرارتهم
قبل الفرار وبعده.
الفعال الذي م َّكن الجهات الفاعلة من غري الدول السيطرة عىل
األرايض اإلقليمية والترصف مع اإلفالت من العقاب يف جميع
أنحاء املنطقة .ورصح األشخاص الذين نزحوا داخلياً أوالً من بلدان
املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى قبل مغادرتهم البالد أنهم تعرضوا
للمشكالت نفسها من االنفالت األمني بعد نزوحهم داخلياً ما أدى
بهم بعد ذلك إىل هجرتهم الخارجية.

يف أواخر عام ْ ،2015أج َر ُ
يت مقابالت مع أشخاص من أمريكا
الوسطى ممن يقيمون يف مأوى يف سيوداد إكستيبيك ،وهي بلدة
يف جنوب املكسيك ومع أشخاص من السلفادور ممن هُ ِّجروا من
املكسيك ويقيمون اآلن يف مراكز إقامة مؤقتة للعائدين يف سانتا
تكال ،السلفادور .وقد ف َّر جميعهم من املثلث الشاميل ألمريكا
الوسطى 1بسبب العنف اإلجرامي واالنفالت األمني .وتكشف
املقابالت بعضاً من األسباب الكامنة وراء اتخاذ األشخاص لقرار
الفرار وتوضح أمرين غاية يف األهمية :األول :مل ال يعد النزوح ورصح األشخاص الذين ف ُّروا من املخاطر املبارشة ،مثل محاوالت
الداخيل خياراً من الخيارات القابلة للتحقيق ،والثاين :مدى تأثري القتل املتعمد ،بتعرضهم ملخاطر أكرث وحــوادث انفالت أمني
2
الوعي بحقوق اللجوء عىل القرارات املتخذة يف أثناء الرحلة.
شخصية أكرث بعد النزوح الداخيل بسبب شبكات االتصال التي
تربط بني العصابات« :الوضع سيان يف كل مكان ،فهم يعرفون
وعب األشخاص
وتعرض هؤالء األشخاص الذين ُأجر َي ْت معهم املقابالت إىل أمناط أين تذهب .إذن من األفضل لنا مغادرة البالدَّ ».
مختلفة من الخطر ،وتختلف فيام بينها اختالفاً طفيفاً وفقاً ألنواع املستخطرون أيضاً عن عدم جدوى النزوح الداخيل .فال يعد
التهديدات التي خضعوا لها وحسب املكان الذي فروا منه ما أدى النزوح الداخيل ح ًال شافياً كافياً لتعرض النازحني داخلياً لخطر
بدوره إىل اختالف أمناط التنقل 3.ومثلت بعض الحوادث التي الجامعات اإلجرامية بسبب شبكات اتصالهم املكثفة واسعة
وعب األشخاص رصاح ًة عن اتخاذهم لقرار مغادرة بلدانهم
تعرضوا لها مخاطر مبارشة مثل محاوالت القتل ،واالعتداءات النطاقَّ .
الجسدية الخطرة ،وتهديدات حقيقية باملوت .وتعرض آخرون بسبب الخطر الذي يواجهونه يف بلدانهم األصلية وعجز الدولة عن
للتهديد باملخاطر الوشيكة مثل التهديد بالقتل إذا رفض الشخص توفري الحامية لهم.
فعل أي يشء ُيط َلب منه أو إذا عجز حتى عن فعله مثل االنضامم
إىل عصابة مث ًال أو دفع األموال تحت ضغط االبتزاز والتهديد .كام قد يؤدي كل من النزوح الداخيل والفرار إىل بل ٍد آخر من
وقد أدت التهديدات الحقيقة بالقتل ومحاوالت القتل املتعمد بلدان املثلث الشاميل ألمريكا الشاملية إىل زيادة تعرض الفرد
حالة من الفرار الطارئ للهروب من املخاطر املبارشة كام ترك للخطر .فإذا انتقل شخص ما من حي خاضع لسيطرة عصابة ما
أشخاص آخرون بلدانهم هرباً من التعرض ملخاطر االنتقام والعنف إىل حي آخر خاضع لسيطرة عصابة أخرى منافسة فيعني هذا
الوشيكة« :وقد حاولت بعض العصابات إغوايئ لالنضامم إليهم تعرض الشخص إىل خطر كال العصابتني حتى لو مل يكن منض ًام إىل
والعمل معهم .ولكنَّ عائلتي أخربتني االبتعاد عن ذلك املكان غري هذه العصابة أو تلك .وباملثل ،يزداد تعرض األشخاص للخطر إذا
اآلمن 4».وكان فرار البعض عبارة عن خطوة استباقية تجنباً لعدم ما أرادوا االنتقال إىل منطقة محايدة لزيارة أقربائهم أو الذهاب
تعرضهم ألي مخاطر مستقبلية.
إىل العمل ولكن انتقالهم إليها يتطلب بالرضورة مرورهم بحي
العصابة “فتنقيل من حي إىل أخر من أجل الذهاب لزيارة أمي
السبب وراء فشل النزوح الداخيل
يعني اضطراراي إىل العودة إىل الحي األول .مل أستطع حتى التحرك
وعدم وبذل محاوالت إلنجاحه
لوجود عصابات وتهديدات خاصة ألنني انتقلت من مكاين».
ً
يعني انفالت الوضع األمني األكرب نطاقا ضمن املثلث الشاميل
لدول أمريكا الشاملية َّأن النزوح الداخيل داخل البلد نفسه ال ورغم أن توافر كل ما يؤدي إىل إنجاح النزوح الداخيل من رأس مال
يعد ح ًال أو خياراً قاب ًال للتحقيق بالنسبة لكثري من األشخاص اجتامعي متثل يف شبكات االتصال والعالقات يف مكان املقصد 5،مل
املستخطرين .ولذلك ،أدى فشل الدول ’ يف توفري الحامية أو إعادة يتطرق أحد من الذين ُأجر َي ْت معهم املقابالت الشخصية إىل غياب
التوطني إىل ظهور بعض تحركات النزوح الداخيل غري املستقرة رأس املال االجتامعي كعائق أمام النزوح الداخيل بل ركزوا بدالً
التي غالباً ما يكون الفشل حليفاً لها باإلضافة إىل غياب دور الدولة من ذلك عىل عائقني غاية يف األهمية هام :عدم سيطرة الدولة
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ما أدى بدوره إىل ظهور العصابات وتفيش سيطرتهم عىل األرايض
اإلقليمية ،وغياب استجابة الدولة الفعالة وعدم حاميتها لألشخاص
الذين ُأجربوا عىل النزوح داخلياً.
كام أجرينا أيضاً مقابالت مع بعض األشخاص الذين مل يتعرضوا
إىل أي تهديدات أو عنف ولو يجربوا حتى النزوح الداخيل قبل
مغادرتهم لبلدانهم ولكنَّ ما فعلوه يعد إجرا ًء وقائياً وخطوة
استباقية لتجتب ابتزازهم لدفع املال أو بسبب تردي األوضاع
األمنية املحلية .وقد هاجرت أرسة سلفادورية قبل رشوعها يف دفع
املال تحت ضغط االبتزاز ،موضح ًة سبب ذلك “ :مل ُأ ِر ْد ’الدفع
ألنني إن دفعت مرة فيعني ذلك اضطراراي إىل الدفع يف كل مرة -
أو يصل يب الحال إىل متريغ وجهي بالرتاب ».وعموماً ،تعود أسباب
تفضيلهم الهجرة الخارجية عىل النزوح الداخيل إىل عدم توافر
حامية الدولة لهم داخل بلدانهم .واملثري للغرابة َّأن نصف هذه
املجموعة تتوافر عىل عالقات اجتامعية وشبكات اتصال يف األماكن
التي سينزحون إليها ولكنَّ توافر هذه اإلمكانات عىل ما يبدو كان
أقىص ما ميكن أن يحدثه تحديد وجهتهم بدالً من التأثري عىل
قراراتهم مبغادرة البالد.
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يف الفرار بابن زوجته البالغ من العمر  15عاماً إىل الواليات املتحدة
األمريكية ثم العودة إىل هندوراس لرعاية أرسته .وأخربين قائ ًال:
“عندما وصلنا هنا إىل إكستيبيك أخربونا بالحق يف التقدم لطلب
اللجوء وهو ما مل أسمع عنه من قبل .فمن ثم أخطط للذهاب
إلحضار أرسيت ألطالب بحقي يف اللجوء معهم جميعاً ».ومن
الواضح أن عدم املعرفة بالحق يف طلب اللجوء ميثل عائقاً أمام
حصولهم عىل الحامية بل كان من املمكن أن يؤثر عىل قراراتهم
كاف به يف بلدانهم األصلية
بخصوص الهجرة إذا كان هناك وعي ٍ

ورغم إقرارهم ويقينهم َّ
بأن ظروفهم وأوضاعهم تنطبق عليها
ً
َّ
رشوط التقدم بطلب اللجوء ،فضل كثري منهم بدال من التقدم
بطلب للحصول عىل تأشرية دخول إنسانية ُ(تنَح للمهاجرين من
ضحايا الجرائم أو من شهدوها يف املكسيك أو ُتنح نظرياً عىل
األقل لطالبي اللجوء )6تنظيم إقامتهم يف املكسيك أو العمل عىل
تيسري رحلة آمنة عرب املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية.
وبالنسبة لألشخاص الذين قرروا البقاء يف املكسيك ،تأثر قرارهم
هذا تأثراً بالغاً بالرفض العام للسلطات املكسيكية لقبول طلبات
التقدم للحصول عىل طلب اللجوء وتأشرية الدخول اإلنسانية
معاً يف آن واحد ما يعني أ َّنه عىل املتقدمني االختيار بني هذا
كيفية تأثري املعلومات الخاصة بحقوق
أو ذاك .وحتى عندما يتلقى هؤالء األشخاص معلومات بشأن
الحامية الدولية وحقهم فيها ،تشري األبحاث التي أجريتها َّأن كثرياً
طلبات اللجوء عىل مسار طالبي اللجوء
كاف منهم يفضلون عدم التقدم بطلبات يف املكسيك رغم معرفتهم
مل يكن لدى األشخاص الذين ُأج ِر َي ْت معهم املقابالت وعي ٍ
ومسبق بشأن حقوقهم يف طلب اللجوء بل مل يكونوا يعرفون أن باستيفائهم للرشوط وأهليتهم املحتملة.
رشوط الحصول عىل طلب اللجوء تنطبق عليهم .وكل ما يفعله
األشخاص الذين يتنقلون داخل املكسيك أنهم يظلون يف مآوي أما األشخاص الذين يصطحبون ذويهم أو أصدقائهم يف وجهة
املهاجرين طوال الطريق حيث يتلقون كميات مختلفة من محددة يف املدينة فأقل احتامالً من غريهم يف تغيري خططهم يف
املعلومات بشأن حقوقهم .وجميع األشخاص املوجودين يف املأوى أثناء العبور ما يعني َّأن رأس املال االجتامعي عامل مهم جداً من
الذي أجرينا املقابالت معهم فيه حصلوا ُأب ِلغوا يف مقابلة التسجيل العوامل املؤثرة يف عملية اتخاذ القرار.
األويل لهم ّ
وعب كثري منهم
بأن من حقهم التقدم بطلب اللجوءّ ،
عن دهشته من وجود هذا النوع من الحامية ومن إمكانية ملحوظات ختامية
تأهلهم للحصول عليه .أخربين أحد السلفادوريني“ :مل أكن أتخيل تشري املقابالت إىل َّأن الحوادث التي كان من نتائجها املخاطر
املبارشة أو الوشيكة كانت عام ًال أساسياً ومحفزاً لألشخاص عىل
أبداً َّأن لنا حقاً يف السالمة».
ً
مغادرة منازلهم لكنّ العوامل الهيكلية وتحديدا عدم الحصول
ولذا ،قرر ثلث األشخاص الذين ف ُّروا من التهديد بالقتل أو التجنيد عىل الحامية يف بلدانهم األصلية كانت سبب الهجرات الخارجية.
القرسي طلب اللجوء يف املكسيك إذ غريوا خططهم للهجرة بعد وبذلك ميكن القول َّإن الهجرة الخارجية تتأثر بعوامل ثالث :انتشار
معرفتهم بحقهم يف طلب اللجوء يف أثناء العبور .وأصبحت عملية الجامعات اإلجرامية املنظمة يف جميع أنحاء املنطقة ،وغياب
اتخاذ القرار بالنسبة لألشخاص الذين ال ميلكون رأس مال اجتامعي دور الدولة الفعال وعدم سيطرتها عىل األرايض اإلقليمية ما أدى
أو وجهة محددة والفا ِّرين من املوت املحقق واضحة املعامل سيطرة الجامعات اإلجرامية املنظمة عليها ،وعدم استجابة الدولة
جبوا عىل النزوح داخلياً .ومن العوامل التي
ويسرية إذ ذكروا عام ًال واحداً فقط وراء السبب يف تغيري رأيهم :لألشخاص الذين ُأ ِ
“سمعت عن حق اللجوء ».أذكر منهم أحد الذين ُأج ِر َي ْت معهم تؤثر عىل قرار الشخص بشأن النزوح الداخيل رأس املال االجتامعي
املقابالت قلب خططه كلها رأساً عىل عقب بعد معرفته بحقه يف ومعرفته بحقوقه ما يساعده يف تحديد وجهته النهائية أما إذا
طلب اللجوء .فكانت خطته األوىل التي وضعها يف البداية تتمثل تعلق األمر بضوابط الهجرة الخارجية وسياساتها فال تأثري ُيذ َكر
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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

