نرشة الهجرة القرسية 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

الطريق إىل َفه ِْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها
www.fmreview.org/ar/return

عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد يف أمريكا الوسطى :استجا َب ُة
ال َّدول ِة ُم َقا ِب َل مسؤول َّي ِة الدَّ ولة

فييك نوكس

سبب تهجري عدد كث ٍري من الناس يف أمريكا الوسطى هو عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد
عىل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجندرية ،لكنَّ استجابات الدول أخفقت
يف معالجة األسباب األصلية ِّ
لكل ذلك.
ال ُّ
ينفك املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى 1يتأ َّثر بتهجري عدد كث ٍري والقاعدة التي تقول انظر واسمع وأغلق فمك ،واإلفالت املتك ِّر ُر
ً
ُ
ُ
ٌّ
أصبح
طبيعي ،حتَّى لقد
العنْف فيها أم ٌر
من الناس .وزاد تنقل الناس الشا ِمل سفرا ‘بالقوافل’ منذ شهر من العقاب ،إىل حالٍ ُ
َ
ٌّ
2
أكتوبر/ترشين األول من عام  ،2018مدى رؤية الوضع ،ولكنْ ‘وسيل َة تواصل’.
اب التن ُّقل األصل َّي ِة ُمفت َقراً إليها .ثم َّإن
ما تزال االستجابات ألس َب ِ
ً
ً
ِع َل َل التَّهجري متعددة األسباب ،إذ يف ُّر الناس من أعامل العنف و ُينْشئ عنف العصابات ‘سلسلة مستم ّرة من احتامالت الخطر’،
رش،
التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة التي ال فمن الناس َمنْ يف ُّر من تهدي ٍد يستهدفه أو من خطر مبا ٍ
تتبع ُد َوالً ،و ُي َض ُ
وعدم املساواة ،والفساد ومنهم َمنْ يف ُّر استباقاً حني يشتدُّ الخطر ،ومنهم َمنْ يف ُّر بسبب
اف إىل ذلك ،تفا ُق ُم الفق ِر
ِ
ُ
ً
الخوف من العنف عموما ،واآلثار االقتصادية النعدام األمن
تغي املنَاخ.
والقمع السيايس ،وآثار ُّ
3
واملساواة ،واشتداد العنف يف أحيائهم ،والقتال ل َن ْيلِ األرض.
ٌ
مجموعة
ويرتكب العنف يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى
ُ
ٌ
َّ
متنوعة من الجهات الفاعلة ،يف أحوال مختلفة ،فمن املشاريع ثم إن العنف الجندري هو امل ِث ُري الرئيس لتهجري النساء
ِّ
ُ
العمالقة إىل قمع الدولة ،و ُي ِد ُميه الفساد الراسخ واإلفالت من والفتيات ،الداخيل والعابر للحدود .ويشتمل هذا عىل العنف
العقاب ،وعدم رغبة الدول يف معالجة أسبابه األصلية أو عجزها املنزيل ،وعنف العشري ،والعنف األرسي ،والعنف الجنيس
همها يف األعامل التي ُتعدُّ عاد ًة أعامالً (الذي يرتكبه األزواج وأفراد األرسة وأفراد املجتمع والجامعات
عن ذلك .و َت ْر ُك ُز هذه املقالة َّ
ً
ِّ
فردي ًة :أي عنف العصابات والعنف الجندري والعنف الذي يقع اإلجرامية) ،فضال عىل االتجار بالبرش ،واإلكراه عىل ال ِبغاء،
عىل الناس بحسب امليول الجنيس والهوية الجندرية .ومع ذلك ،واالنتهاك واالستغالل الجنس َّيان اللذان يقعان عىل الفتيات
ال َّ
شك َّأن األسباب األصلية لإلفالت من العقاب وعدم املساواة واملرهقات .ويستعمل أفراد عصابات الشوارع العنف الجنيس
ً
الشديد ،وقتل اإلناث انتقاما ،حني يكون هناك َمنْ ينافسهم
والتمييز متتدُّ لتصل إىل مظاهر أخرى من العنف يف املنطقة.
فيهنَّ  ،وإيصاالً لرسال ٍة إىل أفراد
عصابات أخرى ،ومعاقب ًة ملَنْ
ٍ
َ
كل ذلك ،قد ُّ
أس ْأ َن لهم .ومع ِّ
دات
تظل املجربات عىل الفرار ُمطا َر ٍ
وأعم ُل العنف التي ترتكبها يف املنطقة الجهات الفاعلة التي ال َ
َّ
ُ
ٌ
ً
َّ
مقبوض
وصحيح أن مثل هذا العنف ومضطهدات يف أثناء تهجريهنَّ  ،فاملعتدون عليهنَّ غري
تتبع ُد َوال ،واسعة النطاق ،منتظمة.
ٌ
ٍ
ُي َعدُّ عم ًال فردياً يف دولة تسري فيها األحوال سرياً طبيعياً ،لكنَّ العنف عليهم .ويزداد خطر التع ُّرض لالضطهاد بعد التَّهجري حني يكون
املجني عليها
عصابات ،وال س َّيام حني تب ِّلغ
يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى هذا ُمم َّكنٌ بإخفاق الدول يف مرتكبو العنف أفراد
ٍ
ُّ
ً
َّ
حامية مواطنيها ،ومنع هذه الجرائم ومعالجة األسباب .و َف ْه ُم ذلك عن الجرمية .ويعني هذا غالبا أن الخطر سيمتدُّ ليصل إىل أفراد
حاسم يف تبيني ُم ِه َّم ِة الدولة -وهو ٌ
رئييس يف قدرة الناس أرسهنَّ جميعاً ،وقد يبعث ذلك من بعدُ عىل الهرب إىل خارج
عامل
أم ٌر
ٌ
ٌّ
عىل املطالبة بالحامية الدولية يف بل ٍد آخر -وكذلك تبيني مسؤولية البلد.
الدولة عن معالجة أسباب العنف والتَّهجري األصلية.
وأ َّما املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغايرو الهوية
الجندرية ،فيف ُر َ
العنف والتَّهجري واألسباب األصلية االجتامعية
ون من العنف واالضطهاد اللذان ترتكبهام أرسهم
ً
ً
يعاين املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى عنفاً مستفحال منترشا ومجتمعاتهم املحل َّية ،وأفراد العصابات وكيانات الدولة .ويرى
يف املنطقة ك ِّلها ،وان ِعدا َم األمن كذلك ،ففيه أعىل معدَّالت جرائم كث ٌري من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري
القتل يف العامل ،وينترش فيه العنف الجندري والعنف الجنيس الهوية الجندريةْ ،أن ليس عندهم خيار غري مغادرة البلد ،بسبب
وجرائم قتل اإلناث .وأدَّى دوام هذا العنف املستفحل املنترش ،انعدام حاميتهم ودعمهم.
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ثم َّإن العنف الذي عىل النساء والفتيات ،والعنف القائم عىل امليول ُت ِط ُ
يل التحقيق وال يكون من ذلك يشء غالباً .ويتفاقم كل ذلك
َّ
الجنيس والهوية الجندرية ،ناجامن عن إخفاق الدولة يف إسقاط بسبب غياب برامج ف َّعالة تحمي الشهود وتدعم النَّاجني.
املواقف الخاضعة ُلح ْك ِم الذكور واملواقف التمييزية التي ُتح ِّركهام.
ً
كم الذكور مع التنميط الجندري ثالثا :عاثت العصابات يف كيانات الدَّولة وهيئات إنفاذ القانون،
و ُت ْسهم هذه املواقف الخاضعة ُلح ِ
ُ
الناس مبارشةً
َ
َ
أيضاً يف تقوية الكربياء الرجول َّية عند العصابات ،ويف تقاط ِع عنف واخرتقتها ،أو قد تبت ُّز هذه الكيانات والهيئات نفسها َ
العصبات والعنف الجندري والعنف القائم عىل امليول الجنيس وتيسء إليهم.
والهوية الجندرية،
وكل هذا يساهم يف سلسل ٍة من اإلفالت من العقاب ،تنمو فيها
ولعصابات الشوارع والسيطرة املحل َّية وللعنف الذي تستعمالنه الجرمية وتشتدُّ وتنترش ،وتزيد ِق َّلة ثقة الناس بالسلطات ،وهذا
ٌ
جذو ٌر
بعض من فئات الناس .ثم
عميقة يف الفقر ،واالفتقار إىل ال ُف َرص ،والتهميش السيايس يق ِّوض الوصول إىل العدالة ويزيد َض ْع َف ٍ
َّ
واالقتصادي واالجتامعي ،واستبعاد الشباب ،وغياب الدولة الف َّعالة إن إخفاق الدولة يف إتاحة استجاب ٍة وحامي ٍة ناجعتَني ،إمنا ُي ْس ِه ُم يف
هج ُر؟ -ويف حاجة
والخدمات يف املجتمعات املحلية امله َّمشة .إذ ُي ِ
هج ُر؟ وإىل أين ُي َّ
نشئُ الفقر وانعدام التَّهجري ويؤ ِّث ُر يف أمناطها -أي ُمنْ ُي َّ
ضعف ،تجعلهم عرض ًة للمشاركة يف أنشطة الناس إىل الحامية الدولية.
ال ُف َرص يف الناس مواطن ٍ
َ
إجراميةُ ،متَّخذين ذلك إسرتاتيجية بقا ٍء ،ألسباب اقتصادية وحامئية.
ولقد َت ْ ُب ُز مواطن َّ
األسباب األصل َّي َة
عف هذه بانفساخ األرسة أو بغياب اآلباء إغ َف ُال الدُّ ولِ
َ
الض ِ
ِّ
قد أخفقت استجابات الدول للعصابات يف حل املشكلة ،ويف الواقع،
واألمهات بسبب العمل أو الهجرة.
ليس هذا فحسب ،بل كان لها عواقب وخيمة أثارت مزيداً من
اإلفالت من العقابُ :مت ٍّ
األسباب،
َفش ،متع ِّد ُد
تضم إليها
ٌّ
تقاطعي التَّهجري يف السلفادور وهندوراس .وملّا كانت العصابات ُّ
ِ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َّ
ص أعضا ُء
اإلفالت من العقاب ُمت َف ٍّش يف املنطقة ،وال ُي َحاكم مرتكبو معظم األطفال الصغا َر السنِّ (ألنه ال يرجح أن يعي أن الق َّ َ
هم دور اإلفالت من العقاب من حيث هو سبب
بعقوبات أقل
عصابات يف أثناء املداهامت ،وألنهم ُيح َك ُم عليهم
ٍ
ٍ
الجرائم .وليك ُي ْف َ
أس كاملةٌ
أص ُّ
ً
ُ
قس َ ٌ
يل للتَّهجري والعنف يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى ،ال ب َّد قسوة من التي عىل الذين يكربونهم سنا) ،كانت ت َ ُ
ُ
ُ
َ
َّ
من تدقيق النظر يف طبيعته املتعددة األسباب.
وأفرادٌ ق َّص عىل الفرار .و ُيضاف إىل ذلك ،أنه مع انتقال العصابات
يف السلفادور إىل املناطق الريفية ليتجنَّبوا املداهامت ،يزيد العنف
قبل ،ولذلك يزداد كثرياً
مترضر ًة من ُ
قائم عىل ع َّد ِة عوامل ،منها يف املناطق الريفية التي مل تكن ِّ
أوالً :يف املنطقة
ٌ
إحجام عن اإلبالغٌ ،
االرتياب بالرشطة والنظام القضايئ ،وانعدام الثقة بقدرة السلطات تهجري الناس يف هذه املناطق .وإىل جانب ذلك ،أجربت العداوة
عىل الحامية املجدية .وميكن أن يكون هذا اإلحجام ناج ًام عن نوع ا ُملزْدادة بني العصابات والرشطة َ
بعض أفراد قوات األمن عىل النُّزوح.
العنف أو الجرمية التي وقعت عىل ا ُمل ْح ِجم .إذ يخاف الذين وقع
ُ
ُ
ُ
الخوف
عليهم عُ نْف العصابات من االنتقام ،ويزيد عىل هذا
الخوف ولقد أدَّت استجابة الدول ِة القمع َّية نفسها إىل التَّهجري ،إذ يف ُّر
ِ
من أن يفيش موظفو الدولة الفاسدون أو ا ُمل ْك َرهون معلوماتهم إىل الشباب من مضايقات الدولة التعسف َّية ومن إساءة استعامل
العصابات .وأ َّما املرضورون من العنف الجندري ،وجرائم الحقد ،السلطة ،ويف ُّر الناس املقيمون يف مناطق تسيطر عليها العصابات،
والعنف الجنيس ،فيزيد تع ُّقد أمر إحجامهم عن اإلبالغ ،بسبب بسبب ضغوط قوات األمن ،التي توقعها عليهم ،للكشف عن
عنف من املعتدين عليهم ،معلومات لها ٌ
صلة بأفراد العصابات .هذه املقاربات ،تزيد تفا ُق َم
الخوف من ال َو ْصم ،واالنتقام ،ومزيد ٍ
ُخْ
قُ
و ُي َعاد التجنِّي غالباً عىل الذين ال ُيب ِّلغون أو تسخر منهم الرشطة.
وتهميش الشباب ،إذ ت ِف يف معالجة
انعدام الثقة بالسلطات
ِ
ِ
و ُيع َّوق اإلبالغ أيضاً باالفتقار إىل املأوى ،وذلك عند املرضورين من مظاهر العنف الواسعة النطاق وأسبابها األصل َّية.
العنف املنزيل ،وبرفض مساعدة الناس الذين يظهر أن هويتهم
الجندرية مختلفة َّعم يف وثائقهم ،وبعدم االعرتاف بالعالقات املثل َّية مسؤول َّي ُة الدَّول ِة
واضح عىل
اتيجيات َمنع َّي ٍة افتقاراً شديداً ،وهذا
ُيفت َق ُر إىل إسرت
وبإمكان وقوع العنف فيها.
ٍ
ٌ
وجه الخصوص يف إخفاقِ الدول املستم ِّر يف معالجة أسباب العنف
ثانياً :يف املنطقة تحدِّيات عمل َّية شديدة يف تحقيق العدالة ،ومنها األص َّ
يل ،سوا ٌء يف معالجة الفقر والتهميش وانعدام املساواة التي
املؤسسات ،واالفتقار إىل املوارد والقدرة ،و ِع َظ ُم عدد القضايا .تدفع إىل عنف العصابات ،أو يف معالجة الشديد من التمييز
ضعف َّ
فحني ُتب َّل ُغ السلطات عن الجرائم ،قد َت ْر ُف ُض التَّبليغ أو تقبله ولكنْ واملواقف التي يسيطر عليها ُح ْك ُم الذكور ،التي تدفع إىل ْأن يقع
ال تنظر فيه وال ُتح ِّققَّ ،
فكأن شيئاً مل يكن .وحني ُتح ِّقق يف األمر ،العنف الجندري وجرائم الحقد عىل املثليات واملثليني ومزدوجي
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امليل الجنيس ومغايري الهوية الجندرية .هذا ،ومعالجة األسباب
واسع َة النطاق إىل العنف يف
أساس ،ولكنْ تقتيض نظر ًة ِ
األصل َّية ٌ
ِّ
كل أشكاله وصوره (ومن ذلك العنف الجندري وجرائم الحقد)،
ً
ً
ً
سياسة حازمةٌ،
ٌ
ً
مؤسسية وترشيع َّية تدعمها
وتقتيض أيضا تنمية َّ
وبرامج اجتامعية ،وحمالت لتغيري املواقف.

www.fmreview.org/ar/return

الرئيس املكسـي ِّ
يك الجديـد ،أنـد ِرس مان ِول
وعلى الرغـم مـن تعهُّـ ِد
ِ
لو ِبـز أبـرادور ،بوضـع اسـتجاب ٍة إقليم َّيـ ٍة ملعالجـة األسـباب األصل َّية
ُ
االسـتجابات اآلتيـة مـن املكسـيك
للهجـرة ،تسـتم ُّر يف الواقـع
ً
َ
اءات أمنيـة ملنْع الناس
والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف َك ْونهـا إجـر ٍ
مـن السـفر نحـو الشمال .ويف أخر مطـاف املقالة أقـولُ ،يحت َُاج إىل
اإلقليمي ،حتَّـى يتح َّول الكالم
مزيـ ٍد مـن اإلرادة السياسـية وااللتزام
ِّ
ا ُملن َّم ُـق إىل حقيقـة.

ومع ذلك ،ففي بعض املناطق من التنمية ما هو مح ُّ
يل و ُي ْر َجى منه
خ ٌري ،وميكن ْأن ُيك َّر َر يف مناطق أخرى .وهذا يشتمل عىل برامج
التدخل مثل برنامج اسمه عالج العنف ( )Cure Violenceيف بعض فييك نوكس V.Knox@london.ac.uk
ُّ
أجزاء سان بيدرو سوال ،وبرنامج لتوعية الشباب يف ريفريا ِهرنان ِدز محارض ٌة يف قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني ،بكل َّية
بحوث مستق َّل ٌة
الدراسات املتقدِّمة ،يف جامعة لندن ،ومستشار ُة
ٍ
(أحد أفقر أحياء هندوراس) ،وإسرتاتيج َّيات لِ َمن ِْع العنف األرسي،
www.vickieknox.com
ٌ
وتعاون
ُتط َّبقُ يف مرشوع َمن ِْع الجرمية والعنف يف السلفادور،
ص بني املجتمع املحيل وبلدية برلِن يف السلفادور ،م َّكنها من أن  .1ويُع َر ُف أيضاً باسم شام ِّيل أمريكا الوسطى ،ويشتمل عىل السلفادور وغواتيامال
ُمخ ِل ٌ
وهندوراس.
4
تبقى مكاناً خالياً
العصابات.
من
 .2ورد هذا التعبري عىل لسان عد ٍد قليلٍ من ممثيل منظامت املجتمع املدين ،اجتمعت
وهناك أيضاً بعض االلتزامات الحديثةُ ،ي ْرجى منها خري ،ولكنْ ما
يزال ُي ْنتَظ ُر تنفيذها .ولقد دعا رئيس السلفادور الجديد ،نا ِيب
بوكييل ،إىل وضع برامج اجتامعية ،وإىل التعليم ،وإىل برامج إلعادة
عصابات ،وذلك ملَن ِْع
اإلدماج من أجل األفراد الذين كانوا يوماً أفرا َد
ٍ
عنف العصابات .ويف ِّ
ظل اإلطار اإلقليمي الشامل للحامية والحلول
(وأحرفه األوائلية الالتينية هي  ،MIRPSوهو هكذا معروفٌ
ومعالج ِة
ات ملَن ِْع
إقليمياً) ،التزمت هندوراس “بوضع إسرتاتيج َّي ٍ
َ
احتامالت خط ٍر مع َّينة تتع َّرض لها النساء والفتيات ،وعامل النقل،
والتُّجار ،والناس الذين يف خطر فقدان أراضيهم ،واملثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجندرية” 5.ولكنَّ تحقيقَ
ذلك يقتيض عم ًال كثرياً متع ِّد َد الوكاالت ،والتزاماً اجتامعياً وسياسياً،
وهو أم ٌر أصعب من ِّ
كل ما تق َّد َم ،بسبب ما يجري يف هندوراس من
يس ُمزْدا ٍد ،وعُ ن ِْف توقعه الدولة عىل الناس.
قمع سيا ٍّ
ٍ

بهم يف السلفادور وهندوراس عا َم .2018
 .3انظر ‘لعوامل التي تؤثر يف قرارات الفا ِّرين من أمريكا الوسطى’ ،فييك نوكس ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد .٢٠١٧ ،٥٦
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/knox
and Internal Displacement Monitoring Centre (2018) An Atomised Crisis:
reframing internal displacement caused by crime and violence in El Salvador
(أ ْز َم ٌة مجزَّأ ٌة :إعادة تشكيل النُّزوح الداخيل الناجم عن الجرمية والعنف يف السلفادور)
bit.ly/IDMC-ElSalvador-2018
 .4انظر:
Cure Violence (2016) Report on the Cure Violence Model Adaptation in
San Pedro Sula
(تقري ٌر يف تطبيق النموذج الذي يف برنامج عالج العنف يف سان بيدرو سوال)
;bit.ly/CureViolence2016
مرشوع منع الجرمية والعنف يف السلفادور
bit.ly/ElSalvador-crime-prevention
www.globalcrrf.org/crrf_country/honduras/ .5

خيارات الوصول إىل نرشة الهجرة القرسية  -أشياء رمبا ال تعرفها...
هل ترغب يف أن ُت ْع َل َم بصدور عد ٍد جدي ٍد فو َر صدوره أو بصدور
دعو ٍة إىل املشاركة يف املقاالت فو َر صدورها ،يف اإلنرتنت؟
سجل اشرتاكك يف التنبيهات اإللكرتونية (التي تتضمن وصالت
• ِّ
املقاالت عىل اإلنرتنت)
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
•انضم إلينا عىل تويرت @ FMReviewأو عىل صفحتنا يف فيسبوك
www.facebook.com/FMReview
تذكري :ننرش أعدادنا باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
والعربية بنسختيها املطبوعة واإللكرتونية عىل اإلنرتنت...

هل ترغب يف قراءة مقاالت النرشة بنسختها اإللكرتونية عىل
اإلنرتنت أو بنسختها املطبوعة؟ أو هل ترغب يف االستامع إىل
البودكاست؟
•اقرأ َّ
كل عد ٍد يف اإلنرتنت ،ولك أن تختار قراء َة عد ٍد كاملٍ بنسق
مقاالت منفرد ٍة بنس َقي  HTMLأو  ،PDFيف:
 PDFأو قراء َة
ٍ
www.fmreview.org/ar
•استمع إىل املقاالت الفردية من نرشة الهجرة القرسية
(باإلنجليزية فقط)bit.ly/FMR-listen-62 :
•اطلب نسخة مطبوعة من املجلة كاملة أو امللخص امللحق بها
(مع رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRووصالت موقع اإلنرتنت) يف:
www.fmreview.org/ar/request/print
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