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عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد يف أمريكا الوسطى: استجاَبُة 

ولة  ولِة ُمَقاِبَل مسؤوليَِّة الدَّ الدَّ
فييك نوكس

سبب تهجري عدد كثرٍي 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 لكلِّ ذلك. 

ال ينفكُّ املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى1 يتأثَّر بتهجري عدد كثرٍي 
شهر  منذ  ‘بالقوافل’  سفراً  الشاِمُل  الناس  ل  تنقٌّ وزاد  الناس.  من 
ولكْن  الوضع،  رؤية  مدى   ،2018 عام  من  األول  أكتوبر/ترشين 
إنَّ  ثم  إليها.  ُمفتَقراً  األصليَِّة  ل  التنقُّ ألسَباِب  االستجابات  تزال  ما 
العنف  أعامل  من  الناس  يفرُّ  إذ  األسباب،  متعددة  التَّهجري  ِعَلَل 
التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة التي ال 
تتبع ُدَوالً، وُيَضاُف إىل ذلك، تفاُقُم الفقِر وعدِم املساواة، والفساد 

والقمع السيايس، وآثار تغريُّ امُلَناخ. 

الوسطى مجموعٌة  أمريكا  الشاميل يف  املثلث  العنف يف  ويرتكب 
املشاريع  فمن  مختلفة،  أحوال  يف  الفاعلة،  الجهات  من  متنوعٌة 
من  واإلفالت  الراسخ  الفساد  وُيِدمُيُه  الدولة،  قمع  إىل  العمالقة 
العقاب، وعدم رغبة الدول يف معالجة أسبابه األصلية أو عجزها 
ها يف األعامل التي ُتعدُّ عادًة أعامالً  عن ذلك. وَتْرُكُز هذه املقالة همَّ
فرديًة: أي عنف العصابات والعنف الجندري والعنف الذي يقع 
الجندرية. ومع ذلك،  والهوية  الجني  امليول  الناس بحسب  عىل 
املساواة  وعدم  العقاب  من  لإلفالت  األصلية  األسباب  أنَّ  شكَّ  ال 

والتمييز متتدُّ لتصل إىل مظاهر أخرى من العنف يف املنطقة.

ال  التي  الفاعلة  الجهات  املنطقة  ترتكبها يف  التي  العنف  وأعاَمُل 
مٌة. وصحيٌح أنَّ مثل هذا العنف  تتبع ُدَوالً، واسعُة النطاق، منتظَّ
ُيَعدُّ عماًل فردياً يف دولة تسري فيها األحوال سرياً طبيعياً، لكنَّ العنف 
ٌن بإخفاق الدول يف  يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى هذا ُممكَّ
حامية مواطنيها، ومنع هذه الجرائم ومعالجة األسباب. وَفْهُم ذلك 
ِة الدولة -وهو عامٌل رئييٌّ يف قدرة الناس  أمٌر حاسٌم يف تبيني ُمِهمَّ
عىل املطالبة بالحامية الدولية يف بلٍد آخر- وكذلك تبيني مسؤولية 

الدولة عن معالجة أسباب العنف والتَّهجري األصلية. 

العنف والتَّهجري واألسباب األصلية االجتامعية
منترشاً  مستفحاًل  عنفاً  الوسطى  أمريكا  يف  الشاميل  املثلث  يعاين 
الت جرائم  يف املنطقة كلِّها، وانِعداَم األمن كذلك، ففيه أعىل معدَّ
الجني  والعنف  الجندري  العنف  فيه  وينترش  العامل،  يف  القتل 
املنترش،  املستفحل  العنف  هذا  دوام  ى  وأدَّ اإلناث.  قتل  وجرائم 

ُر  والقاعدة التي تقول انظر واسمع وأغلق فمك، واإلفالت املتكرِّ
، حتَّى لقد أصبَح  من العقاب، إىل حاٍل الُعْنُف فيها أمٌر طبيعيٌّ

‘وسيلَة تواصل’.2 

 وُيْنشئ عنف العصابات ‘سلسلًة مستمرًّة من احتامالت الخطر’، 
مبارٍش،  أو من خطر  يستهدفه  تهديٍد  من  يفرُّ  َمْن  الناس  فمن 
ومنهم َمْن يفرُّ استباقاً حني يشتدُّ الخطر، ومنهم َمْن يفرُّ بسبب 
األمن  النعدام  االقتصادية  واآلثار  عموماً،  العنف  من  الخوف 

واملساواة، واشتداد العنف يف أحيائهم، والقتال لَنْيِل األرض.3 

النساء  لتهجري  الرئيس  امُلِثرُي  هو  الجندري  العنف  إنَّ  ثم 
والفتيات، الداخيلِّ والعابر للحدود. ويشتمل هذا عىل العنف 
الجني  والعنف  األرسي،  والعنف  العشري،  وعنف  املنزيل، 
)الذي يرتكبه األزواج وأفراد األرسة وأفراد املجتمع والجامعات 
الِبغاء،  عىل  واإلكراه  بالبرش،  االتِّجار  عىل  فضاًل  اإلجرامية(، 
الفتيات  عىل  يقعان  اللذان  الجنسيَّان  واالستغالل  واالنتهاك 
العنف الجني  واملرهقات. ويستعمل أفراد عصابات الشوارع 
ينافسهم  َمْن  هناك  يكون  حني  انتقاماً،  اإلناث  وقتل  الشديد، 
ملَْن  ومعاقبًة  أخرى،  عصاباٍت  أفراد  إىل  لرسالٍة  وإيصاالً   ، فيهنَّ
أَسأَْن لهم. ومع كلِّ ذلك، قد تظلُّ املجربات عىل الفرار ُمطارَداٍت 
، فاملعتدون عليهنَّ غري مقبوٍض  ومضطهدات يف أثناء تهجريهنَّ
عليهم. ويزداد خطر التعرُّض لالضطهاد بعد التَّهجري حني يكون 
مرتكبو العنف أفراد عصاباٍت، وال سيَّام حني تبلِّغ املجنيُّ عليها 
عن الجرمية. ويعني هذا غالباً أنَّ الخطر سيمتدُّ ليصل إىل أفراد 
أرسهنَّ جميعاً، وقد يبعث ذلك من بعُد عىل الهرب إىل خارج 

البلد. 

ا املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجني ومغايرو الهوية  وأمَّ
الجندرية، فيفُروَن من العنف واالضطهاد اللذان ترتكبهام أرسهم 
ويرى  الدولة.  وكيانات  العصابات  وأفراد  املحليَّة،  ومجتمعاتهم 
ومغايري  الجني  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من  كثرٌي 
الهوية الجندرية، أْن ليس عندهم خيار غري مغادرة البلد، بسبب 

انعدام حاميتهم ودعمهم.
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ثمَّ إنَّ العنف الذي عىل النساء والفتيات، والعنف القائم عىل امليول 
إسقاط  يف  الدولة  إخفاق  عن  ناجامن  الجندرية،  والهوية  الجني 
املواقف الخاضعة لُحْكِم الذكور واملواقف التمييزية التي ُتحرِّكهام. 
وُتْسهم هذه املواقف الخاضعة لُحكِم الذكور مع التنميط الجندري 
َتَقاُطِع عنف  أيضاً يف تقوية الكربياء الرجوليَّة عند العصابات، ويف 
الجني  امليول  عىل  القائم  والعنف  الجندري  والعنف  العصبات 

والهوية الجندرية، 

تستعمالنه  الذي  وللعنف  املحليَّة  والسيطرة  الشوارع  ولعصابات 
السيايس  والتهميش  الُفرَص،  إىل  واالفتقار  الفقر،  يف  عميقٌة  جذوٌر 
الة  واالقتصادي واالجتامعي، واستبعاد الشباب، وغياب الدولة الفعَّ
شة. إذ ُينِشُئ الفقر وانعدام  والخدمات يف املجتمعات املحلية املهمَّ
الُفرَص يف الناس مواطن ضعٍف، تجعلهم عرضًة للمشاركة يف أنشطة 
إجرامية، ُمتَّخذين ذلك إسرتاتيجيَة بقاٍء، ألسباب اقتصادية وحامئية. 
اآلباء  بغياب  أو  األرسة  بانفساخ  هذه  عِف  الضَّ مواطن  ُز  َترْبُ ولقد 

واألمهات بسبب العمل أو الهجرة. 

ُد األسباِب، تقاطعيٌّ ، متعدِّ اإلفالت من العقاب: ُمَتفشٍّ
ُيَحاكم مرتكبو معظم  املنطقة، وال  ُمتَفشٍّ يف  العقاب  اإلفالت من 
الجرائم. وليك ُيْفهَم دور اإلفالت من العقاب من حيث هو سبب 
أصيلُّ للتَّهجري والعنف يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى، ال بدَّ 

من تدقيق النظر يف طبيعته املتعددة األسباب. 

منها  عوامل،  ِة  عدَّ عىل  قائٌم  اإلبالغ،  عن  إحجاٌم  املنطقة  يف  أوالً: 
االرتياب بالرشطة والنظام القضايئ، وانعدام الثقة بقدرة السلطات 
عىل الحامية املجدية. وميكن أن يكون هذا اإلحجام ناجاًم عن نوع 
العنف أو الجرمية التي وقعت عىل امُلْحِجم. إذ يخاف الذين وقع 
عليهم ُعْنف العصابات من االنتقام، ويزيد عىل هذا الخوِف الخوُف 
من أن يفي موظفو الدولة الفاسدون أو امُلْكرَهون معلوماتهم إىل 
الحقد،  وجرائم  الجندري،  العنف  من  املرضورون  ا  وأمَّ العصابات. 
بسبب  اإلبالغ،  عن  إحجامهم  أمر  د  تعقُّ فيزيد  الجني،  والعنف 
عليهم،  املعتدين  من  عنٍف  ومزيد  واالنتقام،  الَوْصم،  من  الخوف 
وُيَعاد التجنِّي غالباً عىل الذين ال ُيبلِّغون أو تسخر منهم الرشطة. 
ق اإلبالغ أيضاً باالفتقار إىل املأوى، وذلك عند املرضورين من  وُيعوَّ
هويتهم  أن  يظهر  الذين  الناس  مساعدة  وبرفض  املنزيل،  العنف 
الجندرية مختلفة عامَّ يف وثائقهم، وبعدم االعرتاف بالعالقات املثليَّة 

وبإمكان وقوع العنف فيها. 

يات عمليَّة شديدة يف تحقيق العدالة، ومنها  ثانياً: يف املنطقة تحدِّ
سات، واالفتقار إىل املوارد والقدرة، وِعَظُم عدد القضايا.  ضعف املؤسَّ
فحني ُتبلَُّغ السلطات عن الجرائم، قد َترُْفُض التَّبليغ أو تقبله ولكْن 
ق يف األمر،  ق، فكأنَّ شيئاً مل يكن. وحني ُتحقِّ ال تنظر فيه وال ُتحقِّ

ذلك  كل  ويتفاقم  غالباً.  يشء  ذلك  من  يكون  وال  التحقيق  ُتِطيُل 
الة تحمي الشهود وتدعم النَّاجني. بسبب غياب برامج فعَّ

القانون،  إنفاذ  وهيئات  ولة  الدَّ كيانات  يف  العصابات  عاثت  ثالثاً: 
واخرتقتها، أو قد تبتزُّ هذه الكيانات والهيئات نفسها الناَس مبارشًة 

وتيء إليهم. 

فيها  تنمو  العقاب،  من  اإلفالت  من  سلسلٍة  يف  يساهم  هذا  وكل 
وهذا  بالسلطات،  الناس  ثقة  ِقلَّة  وتزيد  وتنترش،  وتشتدُّ  الجرمية 
يقوِّض الوصول إىل العدالة ويزيد َضْعَف بعٍض من فئات الناس. ثم 
إنَّ إخفاق الدولة يف إتاحة استجابٍة وحاميٍة ناجعَتني، إمنا ُيْسِهُم يف 
ُر؟- ويف حاجة  ُر؟ وإىل أين ُيهجَّ التَّهجري ويؤثُِّر يف أمناطها -أي ُمْن ُيهجَّ

الناس إىل الحامية الدولية.

وِل األسباَب األصليََّة  إغَفاُل الدُّ
قد أخفقت استجابات الدول للعصابات يف حلِّ املشكلة، ويف الواقع، 
من  مزيداً  أثارت  وخيمة  عواقب  لها  كان  بل  فحسب،  هذا  ليس 
التَّهجري يف السلفادور وهندوراس. وملّا كانت العصابات تضمُّ إليها 
أعضاُء   َ الُقرَّ أنَّ   َ يعنيَّ أن  يرجح  ال  )ألنَّه  السنِّ  الصغاَر  األطفاَل 
أقل  بعقوباٍت  عليهم  ُيحَكُم  وألنهم  املداهامت،  أثناء  يف  عصاباٍت 
قسوة من التي عىل الذين يكربونهم سناً(، كانت ُتقرَسُ أرَسٌ كاملٌة 
وأفراٌد ُقرَّ عىل الفرار. وُيَضاُف إىل ذلك، أنَّه مع انتقال العصابات 
يف السلفادور إىل املناطق الريفية ليتجنَّبوا املداهامت، يزيد العنف 
رًة من قبُل، ولذلك يزداد كثرياً  يف املناطق الريفية التي مل تكن مترضِّ
العداوة  أجربت  ذلك،  جانب  وإىل  املناطق.  هذه  يف  الناس  تهجري 
امُلزْدادة بني العصابات والرشطة بعَض أفراد قوات األمن عىل النُّزوح.

يفرُّ  إذ  التَّهجري،  إىل  نفسها  القمعيَُّة  الدولِة  استجابُة  ت  أدَّ ولقد 
استعامل  إساءة  ومن  التعسفيَّة  الدولة  مضايقات  من  الشباب 
السلطة، ويفرُّ الناس املقيمون يف مناطق تسيطر عليها العصابات، 
عن  للكشف  عليهم،  توقعها  التي  األمن،  قوات  ضغوط  بسبب 
تفاُقَم  تزيد  املقاربات،  العصابات. هذه  بأفراد  لها صلٌة  معلومات 
معالجة  يف  ُتْخِفُق  إذ  الشباب،  وتهميِش  بالسلطات  الثقة  انعداِم 

مظاهر العنف الواسعة النطاق وأسبابها األصليَّة. 

ولِة  مسؤوليَُّة الدَّ
عىل  واضٌح  وهذا  شديداً،  افتقاراً  َمنعيٍَّة  إسرتاتيجياٍت  إىل  ُيفتَقُر 
وجه الخصوص يف إخفاِق الدول املستمرِّ يف معالجة أسباب العنف 
التي  املساواة  وانعدام  والتهميش  الفقر  معالجة  يف  سواٌء   ، األصيلَّ
التمييز  من  الشديد  معالجة  يف  أو  العصابات،  عنف  إىل  تدفع 
أْن يقع  التي تدفع إىل  الذكور،  التي يسيطر عليها ُحْكُم  واملواقف 
ومزدوجي  واملثليني  املثليات  عىل  الحقد  وجرائم  الجندري  العنف 
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األسباب  ومعالجة  هذا،  الجندرية.  الهوية  ومغايري  الجني  امليل 
يف  العنف  إىل  النطاق  واِسعَة  نظرًة  تقتض  ولكْن  أساٌس،  األصليَّة 
الحقد(،  وجرائم  الجندري  العنف  ذلك  )ومن  وصوره  أشكاله  كلِّ 
حازمٌة،  سياسٌة  تدعمها  وترشيعيًَّة  سيًة  مؤسَّ تنميًة  أيضاً  وتقتض 

وبرامج اجتامعية، وحمالت لتغيري املواقف. 

ومع ذلك، ففي بعض املناطق من التنمية ما هو محيلُّ وُيْرَجى منه 
برامج  عىل  يشتمل  وهذا  أخرى.  مناطق  يف  َر  ُيكرَّ أْن  وميكن  خرٌي، 
ل مثل برنامج اسمه عالج العنف )Cure Violence( يف بعض  التدخُّ
أجزاء سان بيدرو سوال، وبرنامج لتوعية الشباب يف ريفريا ِهرنانِدز 
األرسي،  العنف  لَِمْنِع  وإسرتاتيجيَّات  أحياء هندوراس(،  أفقر  )أحد 
وتعاوٌن  السلفادور،  يف  والعنف  الجرمية  َمْنِع  مرشوع  يف  ُتطبَُّق 
نها من أن  ُمخِلٌص بني املجتمع املحيل وبلدية برلِن يف السلفادور، مكَّ

تبقى مكاناً خالياً من العصابات.4

ما  ولكْن  منها خري،  ُيْرجى  الحديثة،  االلتزامات  بعض  أيضاً  وهناك 
ناِيب  الجديد،  السلفادور  رئيس  دعا  ولقد  تنفيذها.  ُيْنَتظُر  يزال 
بوكييل، إىل وضع برامج اجتامعية، وإىل التعليم، وإىل برامج إلعادة 
اإلدماج من أجل األفراد الذين كانوا يوماً أفراَد عصاباٍت، وذلك ملَْنِع 
عنف العصابات. ويف ظلِّ اإلطار اإلقليمي الشامل للحامية والحلول 
معروٌف  هكذا  وهو   ،MIRPS هي  الالتينية  األوائلية  )وأحرفه 
ومعالَجِة  ملَْنِع  إسرتاتيجيَّاٍت  “بوضع  هندوراس  التزمت  إقليمياً(، 
احتامالت خطٍر معيَّنة تتعرَّض لها النساء والفتيات، وعامل النقل، 
والتُّجار، والناس الذين يف خطر فقدان أراضيهم، واملثليات واملثليني 
ومزدوجي امليل الجني ومغايري الهوية الجندرية”.5 ولكنَّ تحقيَق 
َد الوكاالت، والتزاماً اجتامعياً وسياسياً،  ذلك يقتض عماًل كثرياً متعدِّ
َم، بسبب ما يجري يف هندوراس من  وهو أمٌر أصعب من كلِّ ما تقدَّ

قمٍع سيايسٍّ ُمزْداٍد، وُعْنِف توقعه الدولة عىل الناس. 

ـِد الرئيِس املكسـييكِّ الجديـد، أنـدرِس مانِول  وعـىل الرغـم مـن تعهُّ
لوِبـز أبـرادور، بوضـع اسـتجابٍة إقليميَّـٍة ملعالجـة األسـباب األصليَّة 
املكسـيك  مـن  اآلتيـة  االسـتجاباُت  الواقـع  يف  تسـتمرُّ  للهجـرة، 
والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف َكْونهـا إجـراءاٍت أمنيـًة ملَْنع الناس 
مـن السـفر نحـو الشـامل. ويف أخر مطـاف املقالة أقـول، ُيحَتاُج إىل 
، حتَّـى يتحوَّل الكالم  مزيـٍد مـن اإلرادة السياسـية وااللتزام اإلقليميِّ
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