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ما يتطلب بالرضورة أن تبدأ املكسيك بإطالق التدريب املناسب اآلليات الفعالة للتنسيق ما بني مؤسساتها املختلفة واملؤسسة
مبا يف ذلك توفري األدلة اإلرشادية والتنفيذية بغية ضامن انسجام الوطنية لهجرة لتسهيل تنظيم العملية ككل فور االعـراف
سياسات الهجرة واللجوء فيها مع املعايري الدولية ومنها عىل سبيل باألشخاص عىل أنهم الجئون .وأخرياً ،ينبغي للمكسيك أن تؤسس
املثال توفري بدائل االحتجاز لطالبي اللجوء.
برامج شاملة لضامن حصول جميع أفراد مجتمع الالجئني عىل
حقوقهم كحق الصحة والتعليم وال بد لها ن الرتويج لدمجهم
الوصول إىل العدالة واإلجراءات النظامية
اجتامعياً واقتصادياً.
يؤسس قانون الالجئني والحامية التكميلية واللجوء السيايس معايري
للحامية وإجراءات كافية وواضحة .لكنَّ املامرسة عىل أرض الواقع أندريا فيالسنيور subdireccionsjrmex@sjrlac.org
تشري إىل وجود عوائق إدارية وعملية ُتق ِّوض الحامية املكفولة مديرة املرشوعات ،املنظمة اليسوعية لخدمة الالجئني ،املكسيك
http://en.jrs.net
بالقانون وتحد من تنفيذ الحق باإلجراءات العادلة والفعالة إذ
إ َّنها ،عىل سبيل املثال ،تحد من قدرة األفراد املحتجزين يف مراكز إيلبا يانيت كوريا elba.coria@ibero.mx
احتجاز املهاجرين ومتنع عنهم املساعدة القانونية .مثل هذه مديرة ،عيادة أاليدي فوبا القانونية ،جامعة إيبريوامريكانا،
املعوقات تقف حائ ً
ال أمام إنجاز حق الحامية للشخص بصفته املكسيك http://ibero.mx/derecho @AfClinica
الجئ وهذا ما يستدعي بدوره التساؤل حول مدى التزام الدولة
UNHCR Fact Sheet. February 2017 .1
بتوفري الحامية الفعالية لالجئني.
(صحيفة الحقائق للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فرباير/شباط )2017
وفض ًال عن معالجة أوجه القصور التي تعيق يف الوضع الراهن من
االعرتاف بصفة الالجئ ،عىل املكسيك أن تحرص أيضاً عىل توفري

http://bit.ly/UNHCR-Mexico-Feb2017
 .2يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
 .3املصدر :وزارة الداخلية  -شعبة سياسة الهجرة.

تكميم األفواه الناقدة يف املكسيك

زميينا سواريز ودانيال زابيكو

يواجه الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف املكسيك اعتداءات ترمي إىل إسكات أصواتهم
الناقدة .وكثري منهم يجد نفسه مجرباً عىل الفرار خوفاً من االغتيال .ولتبعات ذلك الواقع أهمية كبرية
عىل املستويني الشخيص واالجتامعي.

يف سياق العنف واسع النطاق املرتبط بالجرمية املنظمة يف
املكسيك ،غالباً ما يصبح املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون
أهدافاً محددة للعنف .فمنذ عام ُ ،2000ق ِت َل عىل األقل 125
صحفياً يف املكسيك و ُف ِق َد  21آخرون .ويف أثناء ذلك ،يف الفرتة ما
بني ديسمرب/كانون األول  2012حتى يوليو/متوز ُ ،2017ق ِت َل 106
فرداً من املدافعني عن حقوق اإلنسان واختفى  81آخرون1.ورغم
صعوبة الحصول عىل البيانات ،تفيد التقارير إىل تعرض الصحافة
إىل  276حالة اعتداء يف عام  ،2017أي بزيادة نسبتها  %23عام كان
2
عليه الحال يف عامل .2016

بغياب إرادة السلطات أو عجزها عن محاربة العصابات اإلجرامية
بل تعمد يف بعض األحيان إىل غض الطرف عن االعتداءات
التي يرتكبها املسؤولون الحكوميون ،ومن هنا يقع العبء عىل
الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان لفضح جرائم القتل
أو اإلخفاء القرسي أو غريها من األفعال اإلجرامية .وليك متنع
العصابات اإلجرامية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان
من فعل ما يفعلونه تجربهم عىل التعاون معهم تحت تهديد
استهدافهم .وبلغتهم الدارجة املعروفة يف عامل العصابات يعرضون
عليهم عرضاً ‘فضة أو رصاص’ مبعنى ‘إما أن تقبل املال أو نطلق
عليك الرصاص’.

وإذا نشط الفرد يف إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان أو نرش بيانات
حول فساد السلطات املحلية أو قدَّم معلومات عام يحدث يف وما يزيد الطني ب َّلة يف هذا السياق زيادة العداء واألفعال القتالية
بعض املناطق يف البالد ،فذلك أساس كاف لتعريضه لخطر التهديد املكشوفة ملختلف السلطات إزاء الصحفيني واملدافعني عن حقوق
أو االعتداء أو االغتيال أو اإلخفاء القرسي .ويزداد أثر ذلك كله اإلنسان ما أدى إىل انخفاض احتاملية طلب هؤالء للمساعدة أو
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الدعم بل إحجامهم عنها باملرة .وباإلضافة إىل ذلك ،اإلفالت من
العقاب يكاد يكون حقيقة مطلقة .ويف الفرتة ما بني عامي 2010
و ،2016مل تصدر سوى ثالثة أحكام باإلدانة بشأن االعتداءات عىل
الصحفيني أي ما ميثل نسبة  %0.15من جميع الحاالت التي حقق
فيها مكتب املدعي العام الخاص بالجرائم ضد حرية التعبري.

تهجري املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني

الذ كث ٌري من الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بالصمت
تاركني العمل يف حقوق اإلنسان يف حني ُا ْض ُّط َر آخرون عندما
أصبح تعرضهم للخطر أمراً ال ميكن احتامله إىل االنتقال إىل
أماكن أخرى داخل البالد أو الفرار إىل بلدانٍ أخرى .ومع ذلك،
فبالنسبة للصحفيني الذين طلبوا اللجوء يف بلدان أخرى ،توجد
عوائق لحصولهم عىل الحامية مل تكن يف الحسبان .فعىل سبيل
املثال ،سافر الصحفي مارتني مينديز بينيدا إىل إلباسو وهي مدينة
تقع غرب والية تكساس ليتقدم بطلب لجوء يف الواليات املتحدة
األمريكية بعد أن قىض أربعة أشهر يف مركز االحتجاز الذي وصفه
«بالجحيم» وبعد أن ُر ِف َض إطالق رساحه املرشوط ثم قرر مارتني
العودة إىل املكسيك عىل الرغم من إدراكه للخطر الذي سوف
يعود إليه.
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وهنـاك أيضـاً آثـار اجتامعيـة واسـعة النطـاق لتكميـم أفـواه
الصحفيين واملدافعين عـن حقـوق اإلنسـان أو تهجريهـم إذ
تواجـه عـدة واليـات يف املكسـيك حيـث وقعـت االنتهـاكات
واالعتـداءات مشـكالت خطيرة جـراء العنف ووجـود الجامعات
اإلجراميـة املنظمـة (مبـا يف ذلـك حـاالت التواطـؤ بين الجامعات
اإلجراميـة والسـلطات) واإلخفـاءات القرسيـة والنَّـزوح الداخلي
وانتـزاع ملكيـة األرايض وانتهـاكات أخـرى لحقوق اإلنسـان .وقد
كثير مـن الصحفيين واملدافعين عـن حقـوق اإلنسـان
تحـدث ٌ
الذيـن تعرضـوا لالعتـداءات يف األشـهر األخيرة عـن الكثير
مـن هـذه القضايـا وأبلغـوا عنهـا .وباإلضافـة إىل ذلـك ،متتلـك
ً
حافلا بأحـداث العنـف ضـد الصحفيين
تلـك الواليـات سـج ًال
َ
ُ
واملدافعين عـن حقـوق اإلنسـان (مل ُيحقـق فيهـا بعـد ومل تقـ ُّر
بشـأنها ألي عقوبـات) .وحتـى يف هـذه السـياقات العدائيـة
والخطيرة ،يبـذل الصحفيـون واملدافعـون عـن حقـوق اإلنسـان
جهـوداً ال ُيسـتهَان بهـا لتوثيـق األخبـار ذات الصلـة بحاميـة
الفئـات السـكانية املكسـيكية وإدانتهـا ،وتسـليط الضـوء عليهـا،
ومنـع حـدوث انتهـاكات أخـرى لحقـوق اإلنسـان مبـا يف ذلـك
4
التَّهجير وحاميـة الحقـوق.

زميينا سواريز xsuarez@wola.org
وأحياناً تستخدم السلطات أنفسها إعادة النقل كوسيلة لحامية زميلة للمكسيك ،مكتب واشنطن ألمريكا الالتينية )(WOLA
األشخاص املستخطرين ،فهناك آلية حامية املدافعني عن حقوق www.wola.org
اإلنسان والصحفيني التي وضعتها الحكومة املكسيكية يف عام
 2012إذ تحمي يف الوقت الحايل  538فرداً ( 342من مدافعي دانيال زابيكو dzapico@ohchr.org
حقوق اإلنسان و 196صحفياً) عىل االنتقال املؤقت كتدبري من محامي متخصص يف حقوق اإلنسان ،يعمل حالياً لدى مكتب
تدابري حامية األشخاص املهددين أو ا ُملعتدَى عليهم3.ورغم َّأن املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف املكسيك
االنتقال يعد يف بعض الحاالت تدبرياً عاج ً
ال لتوفري الحامية واألمنwww.hchr.org.mx ،
ال ينبغي أن َنن َْس أ َّنه حل مؤقت َّ
ألن الحكومة مل تقدمه إال ألنها
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos .1
عاجزة عن توفري حق اإلقامة حيث يريد األشخاص أو ضامن حرية los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (2017) La Esperanza no
التعبري باإلضافة إىل ضامن حق (أو حاجة) املجتمع إىل أن يبقى se agota
ال عن الحق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان( .الشبكة الوطنية للمنظامت املدنية لحقوق اإلنسان «جميع الحقوق للجميع» يف ريد يت
علم مبا بحدث فض ً
عىل ٍ
دي يت ( )2017ال نهاية لألمل) http://bit.ly/RedTDT-Esperanza-2017

تبعات التَّهجري

تتعدد آثار التَّهجري الواقعة عىل الصحفيني واملدافعني عن حقوق
اإلنسان .فعىل سبيل املثال ،يواجه الصحفيون واملدافعون عن
حقوق اإلنسان واقع االستئصال من جذورهم وفقدانهم للعالقات
االجتامعية ،ذلك الواقع الذي أصبح ظاهرة عامة يتسم بها التَّهجري
القرسي ،لكنَّها تؤثر عىل هذه الفئة من الناشطني عىل وجه
الخصوص أل َّنهم يفرون وحيدين مبفردهم تاركني عائالتهم خلفهم.
ثم يحيق املجهول باحتاملية عودتهم ما ُيص ِّع ُب عليهم االندماج
يف موقعهم الجديد .وغالباً ما يشعرون بالذنب من أنهم تسببوا يف
تعريض أرسهم للخطر أو إيقاعها يف صعوبات اقتصادية.

Article 19 (2017) Primer semestre de 2017:1.5 agresiones diarias contra .2
periodistas en México.
(املادة  )2017( 19النصف األول من عام  1.5 :2017اعتداءات يومية عىل الصحفيني يف
املكسيك) https://articulo19.org/informesemestral2017/
Espacio OSC (2015) Segundo diagnóstico sobre la implementación del .3
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas
(غسباشيو أو إس يس ( )2015التشخيص الثاين لتنفيذ آلية الحامية للمدافعني عن حقوق
اإلنسان والصحفيني) http://bit.ly/EspaceOSC-2015
See WOLA ‘Statement on Violence against Journalists and Human .4
Rights Defenders in Mexico’, 7th September 2017
(انظر مكتب واشنطن ألمريكا الالتينية ’بيان حول العنف املامرس ضد الصحفيني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف املكسيك) http://bit.ly/WOLA-07092017
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