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مأوى La72: واحة أمل يف طريق الهجرة املكسيكية
أليخاندرو أواليو-مينديز 

توفر املآوي التي ُتدار محلياً عىل طرق الهجرة يف املكسيك الراحة والدعم التي أصبحت حاجة ماسة. ويف 
 La أثناء مواجهة العنف، وسياسات الهجرة األكرث رصامة، والعوائق اليومية، يسعى العاملون يف مرشوع

72 إىل احرتام إحساس األشخاص بالكرامة واالهتامم بسالمتهم يف الوقت نفسه. 

كان ذلك يوم السبت، وكان الكل يرقص طوال الليل، واستخدمت 
واستمرت  الطبول.  مهمة  لتؤدي  دالء  الشباب  من  مجموعة 
الهدوء  عمَّ  أن  إىل  صباحاً   3:40 الساعة  حتى  الراقصة  سهرتهم 
طبيعتها  إىل  الحياة  عادت  8:30 صباحاً،  الساعة  وبحلول  املأوى. 

عندما سمع الجميع الصوت املعهود يخرتق الهدوء منادياً: »هيا 
يا أصدقاء! استيقظوا! نريد أن ننظف املكان.« كان هذا الصوت 
الذين  الفرنسيسكان  الرهبان  أحد  وهو  أوريليو  فراي  هو صوت 
يعملون يف املأوى. وهذا يوٌم جديد يبدأ يف مأوى La 72 وهو ’دار 

إيواء وملجأ للمهاجرين‘ يف جنوب املكسيك1.

هجرة،  بلد  أنَّها  طويل  أمٍد  منذ  عنها  َف  ُعــرِ املكسيك  أنَّ  ومع 
من  الفارين  لألشخاص  مهم  عبور  بلد  األخرية  اآلونة  يف  أضحت 
أمريكا الوسطى إىل الواليات املتحدة كام أضحت أيضاً بلد مقصد 
جديد. ويزداد عدد األشخاص الفارين من العنف يف منطقة املثلث 
وغواتيامال،  السلفادور،  تضم  التي  الوسطى2  ألمريكا  الشاميل 
الحصول عىل االعرتاف بهم كالجئني. ويف  ليسعوا إىل  وهندوراس 

يسلكها  التي  الرئيسية  الهجرة  طرق  شهدت  األخرية،  السنوات 
واملخاطر،  العنف،  وترية  يف  ارتفاعاً  اللجوء  وطالبو  املهاجرون 
د يف سياسات الهجرة،  وارتفاع الكلفة املالية لسالكيها نتيجة التََّشدُّ
وتشديد مراقبة الحدود )يف كل من املكسيك والواليات املتحدة 
معدالت  ــاع  ــف وارت األمريكية( 
امتداد  عىل  اإلجرامية  النشاطات 
أسباب  وُتــعــَزى  الهجرة.  طــرق 
ارتفاع معدالت األنشطة اإلجرامية 
تــداخــل  إىل  منها  ــٍب  ــان ج يف 
املهربني  طرق  مع  الهجرة  طرق 

والعصابات اإلجرامية. 

وعىل امتداد طرق الهجرة، ظهرت 
املساعدات  منظامت  من  شبكة 
غري  منظامت  تديرها  اإلنسانية 
هذه  من  )كثرٌي  محلية  حكومية 
العقيدة(  عىل  قامئة  املنظامت 
ومنارصتهم  املهاجرين  ملساعدة 
عام  انتهاء  ومع  عنهم.  والدفاع 
 85 يقارب  ما  هناك  كان   ،2016
ــأوى  وامل الــغــذاء  تقدم  منظمة 
يف  والتعليم  األولية  واإلسعافات 
واألمور  اإلنسان  حقوق  من  كٍل 
الصحة والسالمة. ومأوى La 72 واحٌد من  التي تخص  العملية 

دور اإليواء هذه. 

إقامة فضاء إنساين
والية  الصغرية يف  تينوسيك  مدينة  72 يف   La ملجأ مرشوع  يقع 
تاباسكو يف املكسيك عىل بعد 58 كيلومرتاً من الحدود املكسيكية 
هذه  عىل  اللجوء  وطالبو  املهاجرون  ويتوافد  غواتيامالً.  مع 
املدينة عىل أمل القفز إىل أحد قطارات الشحن ضمن محاوالتهم 
يستفيد  ال  حني  ويف  األمريكية.  املتحدة  الواليات  إىل  للوصول 
جميع املهاجرين الذين يعربون املدينة من الخدمات املقدمة يف 
La 72، ال يقل عدد املهاجرين املاكثني يف امللجأ عن 140-120 
يومياً. وبينام ميثل الهندوراسيون معظم أولئك املهاجرين، هناك 
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La72 مأوى تابع ملنظمة
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يأيت  كثرية  غريهم ممن قدموا من غواتيامال والسلفادور، وأحياناً 
آخرون من أمريكا الجنوبية أو الدول األفريقية. 

وغالباً ما يصل األشخاص إىل املكان سرياً عىل أقدامهم أما إذا أتيح 
لهم املال وأصبحوا قادرين عىل اإلفالت من دوريات الحدود حينئٍذ 
يستقلون املواصالت العامة. ويتعرض كثرٌي منهم للسطو والرسقة 
بني  كيلومرتاً   58 امتداد  عىل  املنترشة  اإلجرامية  العصابات  من 
العنف إىل مستويات  الحدود وتينوسييك. ومثة أوقات يصل فيها 
من الوحشية غري العادية مثل تعرض النِّساء لالغتصاب الجامعي 
يف حني ُيؤَخذ الرجال رهائن تحت تهديد السالح الناري أو األسلحة 
الحكومية  الحدود  التفتيش عىل  انتشار نقاط  البيضاء. ومع كرثة 
غري  املهاجرين  من  كثرٌي  يضطر  الرئيسية،  الطرق  امتداد  عىل 

النظاميني إىل استخدام طرق أكرث خطورة. 

يف  األخرى  اإليــواء  دور  من  كثري  مثل  مثله   72  La مأوى  ونشأ 
يف  املهاجرين  يساعد  كان  الذي  املحيل  املجتمع  من  املكسيك 
هيئة  للأموى عىل  تأسيسهم  من  طويل  زمن  قبل  الشدة  حاالت 
منظمة غري حكومية رسمية. ففي أوائل التسعينيات، قدم الرهبان 
الفرنسيسكان ما يف وسعهم من غذاء ومأوى من الكنيسة املحلية. 
ويف عام 2010، ُقِتَل 72 مهاجراً يف سان فرناندو، ووالية تاماوليباس، 
وشامل املكسيك يف مذبحة كبرية كانت سبباً يف اتخاذ قرار االنتقال 
إىل مرفق جديد ميكنه أن يقدم خدماٍت أفضل للمهاجرين وسمي 
بداية  ففي  القتىل.  أولئك  مذبحة  ذكرى  يخلد  باسم  املرفق  هذا 
األمر، كان املأوى يقدم معظم الدعم للمهاجرين االقتصاديني ثم 
املأوى  الذين ميرون خالل  األشخاص  ُهويَّات  تغرّيت  أن  لبثت  ما 

َع نطاق الدعم ليشتمل عىل طالبي اللجوء. وبذلك ُوسِّ

اإلنسانية‘  للمساعدات  ’فضاء  إيجاد  يف  األسايس  الهدف  ويتمثل 
املكسييك  الهجرة  قانون  مينع  )إذ  فحسب  واملالذ  املأوى  يوفر  ال 
يف  التفتيش  أو  املداهامت  شن  من  الرشطة  وقوات  السلطات 
األماكن التي ُتقّدم فيها املساعدات اإلنسانية( بل كانت تطمح إىل 
توفري مكان للمهاجرين يشعرون فيه بالكرامة والدعم. فاملهاجرون 
أنظمة  مواجهة  يف  والدعم  االحرتام  يستحقون  َبرَشٌ  وأخرياً  أوالً 
بالدهم القامئة عىل الظلم والعنف، وهام سببان رئيسيان الضطرار 

الناس إىل مغادرة بلدانهم األصلية.

الطريق.  عىل  أمان  واحدة  هذه  اإليواء  دور  متثل  لنا،  »بالنسبة 
ودونها ستكون رحلتنا شاقة ال ميكن تحملها.« )مهاجر هندويس(

ويف بداية األمر، توافر يف املأوى طاقم عمل صغري وكانت املرافق 
بسيطة وبدائية. وبحلول عام 2016، كان املأوى يضم طاقم عمل 
من مثانية أفراد باإلضافة إىل مجموعة من املتطوعني من املناطق 

املحلية، ومن أجزاء أخرى من املكسيك، وأوروبا، والدول املتقدمة 
األخرى. وتقدم منظمة أطباء بال حدود، وأسايلم أكسس )منظمة 
األحمر،  والصليب   ،)Asylum Access اللجوء  عىل  الحصول 
ومنظامت  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية 
لكٍل  املأوى  يف  مستهدفة  غري حكومية خدمات  أخرى  مكسيكية 
نطاق  اتسع  واآلن،  اللجوء.  وطالبي  االقتصاديني  املهاجرين  من 
مرشوع  عىل  يشتمل  أصبح  إذ  املــأوى  يوفرها  التي  الخدمات 
للقارصين غري املصحوبني ببالغني وبرنامج لفئة )إل جي يب يت آي 
كيو(3 كام يقدم املشورة القانونية لألشخاص الذين يطلبون اللجوء 
وميثلهم. كام اتسع نطاق املرافق التي يقدمها املأوى ليشتمل عىل 
وفئة  والنِّساء،  ببالغني  املصحوبني  غري  للقارصين  منفصلة  مرافق 

)إل جي يب يت آي كيو(. 

ويتبع املأوى سياسة ’الباب املفتوح‘ ألنَّه ال يجب أن يشبه مركز 
املهاجرون  يستطيع   ،72  La مأوى  ففي  السجن.  أو  االحتجاز 
الذهاب واإلياب بحرية. ويفضل بعض املهاجرين البقاء يف املأوى يف 
حني يفضل آخرون الذهاب إىل املدينة للبحث عن عمل أو التسول 
املهاجرين  وجود  ويؤدي  رحلتهم.  مواصلة  أجل  من  املال  لجمع 
بعض  يدعم  حني  ويف  املحيل.  املجتمع  يف  هائلة  ضغوطات  إىل 
السكان املحليني املأوى بسخاء، يلقي اآلخرون بالالمئة عىل املأوى 
واملضايقات،  الرسقة،  مثل  االجتامعية  للمشكالت  مصدر  وبأنَّه 
التي  والضغوطات  التوترات  ومعالجة  الجنسية.  واالعتداءات 
املحلية  الهجرة  املهاجرين واملجتمع املضيف، وسلطات  تنشأ بني 
واالتحادية ليست باألمر الهني أبداً إذ تظهر تحديات جديدة دامئاً. 
ويتمثل أحد هذه التحديات يف املحافظة واإلبقاء عىل الدفاع عن 
املهاجرين والالجئني ومنارصتهم مع التمكني من إسامع أصواتهم 
مواصلة  يف  آخر  تحدٍّ  ويتمثل  وظروفهم.  حاجاتهم  عن  للتعبري 
العمل مع املجتمع املحيل والسلطات املحلية لتعزيز كرم الضيافة 

واحرتام حقوق اإلنسان. 

يف مأوى La 72، يقيم املهاجرون حفلة كل سبت لياًل لكنَّ بقية 
الذين  والالجئني  رين  امُلهجَّ دعم  أجل  من  كفاح  إال  ليست  األيام 

يلهثون وراء العدالة، والسالمة، وفرص الحياة الكرمية. 
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