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املهجرات من املجتمعات األصلية يف كولومبيا
النساء َّ

جينا إيسكوبار سويرو

تعد الشعوب األصلية يف كولومبيا من أكرث املجموعات استضعافاً من بني النازحني داخلياً ،وميثل عدم فهم
ثقافتهم وحاجاتهم تحدياً رئيسياً يف حاميتهم ومساعدتهم.
متثـل الشـعوب األصليـة يف كولومبيـا نسـبة  %1.5مـن أصـل
 49ميلـون نسـمة تعـداد السـكان الـكيل .ومبوجـب دسـتور
عـام  ،1991يحـق للشـعوب األصليـة امتلاك األرايض التـي
ميارسـون عليهـا ثقافاتهـم .وغالبـاً مـا تزخـر األرايض اإلقليميـة
للشـعوب األصليـة التـي عـاد ًة مـا تقـع يف أجـزاء معزولـة مـن
البلاد باملـوارد الطبيعيـة ومـن ثـم تصبـح هـذه األرايض مصدر
لكثير مـن الجهـات الفاعلـة املتورطـة يف النِّـزاع املسـ َّلح
جـذب
ٍ
يف كولومبيـا .ومبـرور السـنني ،ازدادت أعـداد الشـعوب األصلية
النَّازحين داخليـ ًا جـراء العنـف أو بسـبب التهديـد بالعنـف.
وفقـدان الشـعوب األصليـة ألراضيهـم ميثـل مشـكلة رئيسـية
لهـم إذ تنقسـم املجتمعـات وتنفصـل األرس .ففـي كثير مـن
الحـاالت ،تجـد النِّسـاء الكولومبيـات أنفسـهن مبفردهـن و/أو
يصبحـنَّ معيلات ألرسهـن بعـد مقتـل أزواجهـنَّ  .وخوفـاً مـن
كثير منهـن إىل الفـرار إىل
مطـاردة املجرمين لهـنُ ،ا ْضطـ َر ْت ٌ
جبن عىل العيش واالسـتقرار يف ظروف معيشـية
املـدن حيـث ُي َ
صعبـة ومزريـة .وتـؤدي كل هـذه األسـباب إىل « ...تفـكك
ال ُبنَـى التحتيـة االجتامعيـة إضافـ ًة إىل خطـر اختفـاء السـكان
1
الكولومبيين أنفسـهم باعتبارهـم شـعوب متميـزة ومختلفـة».

لكـنّ التهجير والنزوح قلـب املوازين ،فتبدل دور النِّسـاء يف قبيلة
زينـو بين عشـية وضحاها .ففـي كثري مـن الحاالت ،تواجـه هؤالء
النَّسـوة تحديـات مثـل عـدم توافـر املسـاكن ،واألمـن الغـذايئ،
وفـرص التعليـم ،والعمـل .ومبـا َّأن كثرياً مـن النِّسـاء يف قبيلة زينو
بقسـط وافـر مـن التعليـم فـوق املسـتوى األسـايس،
ال يحظين ٍ
فمعظـم فـرص العمـل املتاحـة أمامهـن منخفضة األجـور ومؤقتة،
وتضطـر معظمهـن إن مل يكـن جميع النِّسـاء النَّازحـات واألرس إىل
العيـش يف مسـاكن باإليجـار .وميثل عـدم توفر األرض إلنشـاء فناء
للنِّسـاء مشـكلة كبيرة تؤثـر على قدرتهـن يف توفري األمـن الغذايئ
ألرسهـن كما تؤثـر حاجتهن إىل العمـل خارج املنزل على قدرتهن
يف االعتنـاء بأوالدهـن ورعايتهـم مـا يجعـل األطفال عرضـة لخطر
االنخـراط والتـورط مـع العصابـات .وبهـذه الطريقة ،ميكـن القول
َّإن النُّـزوح أثـر تأثيراً جذريـاً على دور النِّسـاء يف قبيلـة زينـو مـا
يؤثـر بـدوره عىل بقـاء املجتمـع بأرسه.

استجابة حكومية غري كافية

صـدر قانـون  387لسـنة  1997الكولومبـي ملنـع النُّـزوح الداخلي
ويف الوقـت نفسـه ملسـاعدة الذيـن نزحـوا بالفعـل .وكان مـن
املتوقـع أن تحـدد جميـع املقاطعـات يف كولومبيـا التـي يبلـغ
عددهـا  32مقاطعـة املوازنـة السـنوية الالزمـة لتنفيـذ الربامـج
النِّسـاء يف قبيلة زينو
الالزمـة ،لكـنَّ غيـاب اإلرشاف واملراقبـة الحكوميتين كان سـبباً يف
يعيـش سـكان قبيلـة زينـو األصليـون يف شمال كولومبيـا .تنـوع طرائـق التنفيـذ الـذي انعكـس على اختلاف املسـاعدات
وتعتمـد هـذه القبيلـة يف اقتصادهـا على الحـرف اليدويـة املقدمـة .ويف حالة الشـعوب األصلية ،أخفقـت الحكومات املحلية
وتبـادل املنتجـات الزراعيـة مـع جريانهـم من الشـعوب األصلية يف فهـم حاجـات تلـك الشـعوب وتلبيتهـا.
أيضـاً .وضمـن األرسة ،تتـوىل النِّسـاء مسـؤولية االعتنـاء بحديقة
ً
ُتعـ َرف باسـم إل باتيـو ( el patioالفنـاء) حيـث يزرعـن ولكي يحصـل النَّازحـون داخليـا على املسـاعدات ،ينبغـي لهـم
أتم النّازحون داخلياً
الخضروات ،والفواكـه ،والنباتـات الطبيـة كام يربين الحيوانات التسـجيل يف سـجل الضحايا الكولومبي .وإذا َّ
املنزليـة والدواجـن السـتهالك األرسة وتلبيـة حاجاتهـا .ومـن إجـراءات التسـجيل بنجـاح ،يحـق لهـم الحصول عىل املسـاعدات
وجهـة نظـر املجتمع ،تسـاعد النِّسـاء بذلك يف إنشـاء ’مسـتودع اإلنسـانية يف حـاالت الطـوارئ التـي تغطـي الحاجـات األساسـية
للتنـوع البيولوجـي‘ إذ أفـادت التقاريـر التـي اشـتملت عـل املبـارشة ،وهـذه هـي املرحلـة األوىل أ َّمـا املرحلـة الثانيـة يف هـذه
بعـض الفنـاءات عـن وجـود « 28...نوعـاً من الخضروات ،و 30املسـاعدات فتتمثـل يف تحقيق االسـتقرار االقتصـادي واالجتامعي
نوعـاً مـن الفواكـه وأكرث مـن  70نوعـاً مـن النباتـات الطبية» 2.مـن خلال توفير سـبل لكسـب الدخـل وتقديـم املسـاعدة يف
كما يتولين أيضاً مسـؤولية الطـب التقليدي والحياكـة .وبذلك ،اإلسـكان .وتشير نتائـج املقابلات التـي ُأجريـت مـع النِّسـاء مـن
يكـون للنِّسـاء يف قبيلـة زينـو دو ٌر بالـغ األهميـة يف بقـاء قبيلـة زينـو يف مجتمـع باسـاكابالوس يف مدينة قرطاجنـة َّأن نظام
مجتمعاتهـن املحليـة ولذلـك متثـل األرض أهميـة محوريـة يف التسـجيل يضـع العراقيل أمام النِّسـاء الكولومبيـات للحصول عىل
دورهـن هـذا.
املسـاعدات .وتنبـع هذه العراقيـل من الظروف التـي نزحت فيها
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النِّسـاء الكولومبيـات؛ فالنِّسـاء اللايئ نزحـنَّ أكرث من مـرة ال يحق وأدى سوء تنظيم الحكومة للمساعدات وعدم تفهمها لحاجات
لهـن الحصـول عىل املسـاعدات.
النِّساء النَّازحات الكولومبيات الحقيقة إىل اإلرضار بكل من البقاء
قصري األجل للنِّساء النَّازحات من قبيلة زينو وأرسهن وبالبقاء
وبالنسبة للنَّساء اللوايت حصلن عىل مساعدات ،ميكن القول طويل األجل ملجتمعهن وثقافتهن.
إ َّنها مل تكن كافية ،بل كانت رديئة ومتأخرة أيضاً .فعىل سبيل
املثال ،تلقت بعض النِّساء مساعدة مالية لتغطية نفقات اإليجار جينا إيسكوبار سويرو ginapescobarc@yahoo.com
بعد عامني من طلبهن للمساعدة .وامرأة أخرىُ ،و ِعد َْت بتلقي مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،قسم الدراسات اإلمنائية ،جامعة
مساعدة مالية لكنَّها حصلت عىل جزء من املبلغ جاءها علة هيئة فيينا www.univie.ac.at
طعام (رديء) ،وأربعة مقاعد ،ومجموعة مالعق .وبعد مرور عدة
 .1املنظمة الوطنية للشعوب األصلية لكولومبيا
سنوات ،ما زالت هذه املرأة مل تتلق  %40من املبلغ الذي ُو ِعد ْ
َت http://bit.ly/UASB-RAA-08-ONIC
به .أما الحكومة الكولومبية ،فتنظر إىل هذا النوع من املساعدات Vélez G A and Valencia M (1995) ‘Comunidad Zenú del Volao: De las .2
عىل أنه إهدار للموارد ألنها ترى أ َّنها ال توفر للنِّساء األدوات التي cenizas del desplazamiento forzoso resurge la vida’, Biodiversidad, sustento
y culturas www.grain.org/e/803
يحتاجونها.
(فيليز ج أ وفالنسيا م (’ )1995مجتمع زينو ديل فوالو :من رماد التَّهجري القرسي تُب َعث
الحياة)

املسببات املبارشة للنُّزوح الداخيل يف غواتيامال

سيندي هرينانديز بونيال

بعد أكرث من  20سنة منذ نهاية الحرب األهلية ،تشهد غواتيامال مرة أخرى تصاعداً يف النزوح تتعدد
أسبابه ويتطلب إبداء االهتامم به.
أنهـى توقيـع اتفاقيـات السلام يف عـام  1996سـتة وثالثين عامـاً قليـل جـداً مـن العائلات املتأثـرة بالحـرب بسـبب محدوديـة
مـن الحـرب األهليـة بين حكومـة غواتيماال والوحـدة الثوريـة املوارد.
الوطنيـة الغواتياملية1،وتشير التقديـرات إىل مقتـل قرابـة مائتي
ً
ألـف شـخص خلال الحـرب ،بينما هُ ِّجـر قرابـة مليـون شـخص وأدى كل هـذا ،مقرتنـا بالتفـاوت يف تنفيـذ أحكام اتفاق السلام،
غريهـم مـا بين نـازح داخلي وطالـب لجـوء يف الخـارج .وبعـد إىل تعميـق عـدم املسـاواة والفقـر يف البلـد ،وإىل زيادة هشاشـة
انقضـاء أكثر مـن  20عاماً عىل نهايـة الحرب ،ها هـي غواتيامال ،الدولـة ،مـا يوفـر أرضـاً خصبـ ًة للجامعـات املسـلحة والعصابات
الواقعـة يف أمريـكا الوسـطى ،تعيـش مسـتويات مرتفعـة مـن اإلجراميـة والجرميـة املنظمـة واالتجـار باملخـدرات .وتشـهد
القتـل والعنـف املعمـم ،ومـا يصحـب ذلـك مـن ارتفـاع كبير يف غواتيماال حاليـ ًا ارتفاعـاً يف معـدالت الجرميـة ،ويـؤدي ذلـك إىل
2
معـدالت التهجير الجديـد.
شـيوع الخـوف لـدى السـكان عا َّمـ ًة وجهلهـم مبـا تخبـئ لهـم
األيـام يف املسـتقبل.
ويف وقـت التفـاوض واملوافقـة على اتفاقيات السلام ،مبا يف ذلك
اتفـاق إعـادة توطين السـكان املهجرين بسـبب ال ِّنزاع املسـلح 3،وحـددت بحـوث أَج ِر َيـت يف عـام  2016مجموعـة واسـعة
أدخلـت الحكومـة تدابير للتكيف الهيـكيل االقتصـادي .وبالرغم مـن العوامـل التـي تشـجع النـزوح الداخلي يف غواتيماال منهـا
مـن إحـراز بعـض التقـدم ،مل يكـن هنـاك تأثير ُيذ َكر على أوجه العنـف واالبتـزاز والتهديـدات والجرميـة املنظمـة واالتجـار
التفـاوت االقتصـادي .فعلى سـبيل املثـال ،مل يكـن هنـاك إصالح باملخـدرات وانتشـار األنشـطة التجاريـة الواسـعة النطـاق (مثـل
شـامل يف مجـال املاليـة العامـة ،خاصـ ًة َّأن الدولة ال متتلـك كثرياً زراعـة قصـب السـكر وزيـت النخيـل وتربيـة املاشـية والتعديـن
مـن املـوارد الالزمـة لالسـتثامر يف مجـاالت التعليـم والصحـة وإنتـاج الطاقـة الكهرمائيـة) واألحـداث الطبيعيـة واملناخيـة،
والحاميـة االجتامعيـة والسـكن وإيجـاد فـرص العمـل .ومـا زال و ُي ُ
ضـاف إىل ذلـك عوامـل الخطر األخـرى التي تـؤدي إىل الهجرة
السـكان األصليـون محرومين مـن حقوقهـم ومـن الوصـول إىل القرسيـة مثـل تدهـور حالـة الظلـم االجتامعـي يف الحصول عىل
نظـام العدالـة .وفيما يتعلق بالتعويـض ،مل يكن متاحـاً إال لعدد الخدمـات الصحيـة والتعليـم واإلسـكان وسـبل كسـب الـرزق

