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واملرَتوُكون َخْلفاً؟
َمرْتا َسْنِشز ِدُيونيز وَكْيت ِديرَدن

الختفاء الناس وهم يف رحالت الهجرة آثاٌر عميقة يف أرسهم ومجتمعهم. 

كيف  تعلم  ال  ا  إمَّ أمرين:  بني  الهجرة  رحلة  يف  املفقودين  ُأرَسُ 
ِفْعل ذلك، وتكاد  الشكُّ يف  الحكومي وإما يعروها  الدعم  تطلب 
يقلُّ  أنه  والظاهر  املشكلة.  هذه  ملعالجة  شيئاً  تعمل  ال  ول  الدُّ
الفهم والتقدير للعقبات التي تعرتض األرَُس يف البحث عن إجابات 
ُحْسن  يف  الحال  هذه  مثل  ولتأثري  املفقودين،  أعّزائهم  َمِصري  يف 

أحوالهم وُسُبل معاشهم. 

دولًة   152 أيَّدت   ،2018 سنة  من  األول/ديسمرب  كانون  شهر  يف 
النفوس وبذَل جهٍد دويلٍّ  »إِنقاَذ  للهجرة وقرَّرت  العاملي  االتفاَق 
باألرَُس  االتِّصال  و»تيسرَي  املفقودين«،  املهاجرين  شأن  يف  ق  ُمنسَّ
رة« و »إنشاَء قنوات تنسيق عابرة لألوطان وَتْعِيني مواضع  املترضِّ
ومع  املفقودين«.1  املهاجرين  عن  تبحث  التي  لييأُلرَس  اتِّصال 
إىل  الخاّصة  أحوالها  من  دة،  ُمتعدِّ بنيوية  قيوداً  األرَُس  َتِجُد  ذلك، 
َحَركيَّات  ُتراِعي  التي  املناسبة  ياسية  والسِّ سية  املؤسَّ األطر  انتفاء 
)دينياميَّات( الوفيات وحاالت االختفاء يف رحالت الهجرة. وَتْنُجُم 
دة التي تصوغها طبقة املهاجرين  القيود أيضاً عن التفاعالت امُلعقَّ
وحال هجرتهم وجنسهم، يف حني أن الجهد املبذول لتتبُّع األقارب 

داً َبْذُله بجائحة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(.  قد ازداد تعقُّ

اختفى شقيق ليىل فجأًة من حياة أرسته ومجتمعه. انقطع االتِّصال 
به بني عشيٍَّة أو ُضحاها. »َهَتَف إلينا من الساحل وقال إنه سينام 

هناك ويذهب يف اليوم الثاين«. فام اتَّصَل بعد ذلك قّط. 

إثيوبيا  يف  بحثاً  للهجرة  الدولية  املنظمة  أجرت   ،2020 سنة  ويف 
وإسبانيا واململكة املتحدة لتعرف كيف ميكن تحسني َدْعم الذين 
فقدوا أقاربهم املهاجرين يف بحثهم عنهم وتدّبرهم آثار الفقدان.2 
ذلك،  املهاجرة. ومع  األرَُس  كّل  لَِقَيته  ما  الدراسة ال متثل  أن  عىل 
رحالت  يف  عزيٍز  بَفْقِد  الناس  تأثُّر  كيفية  يف  عميقة  أفكار  ففيها 

الهجرة. 

تجارب األرَُس
فجوة  األرَُس  وحاجات  ومعارفها  الحكومات  مقاربة  طريقة  بني 
بالَحرْية فال تعلم  البلدان شعوراً  تِجُد األرَُس يف جميع  واضحة. إذ 
يف  نقصاً  هناك  أن  ُتييدرِك  حني  بحثها  فيه  تبتدئ  الذي  املوضع 
الربوتوكوالت أو الكيانات التي ميكن أن تدعم بحثها. وإذا اتصلت 
األرَُس بالسلطات، تقول لها السلطات يف العادة إنها ليس لها سلطة 
االختفاء مل  أن  املفقودين، وتزعم  املهاجرين  قضائية عىل مسائل 

يحدث عىل أرضها. 

فهناك تصور واضح بأن السلطات تعامل قضايا املهاجرين  وأيضاً 
مكافحة  قضايا  من  قضية  معاملَة  تعاملها  ما  أوَّل  املفقودين 
األرَُس  عىل  وُيضَغط  الهجرة.  مراقبة  أو  بالناس  واالتِّجار  التَّهريب 
ي التَّهريب الداخلني يف األمر، وكثرياً ما يقال  لتذكر تفاصيل ُميرسِّ
َل يشٍء أن تدَع أقربائها يخوضون يف  لها إنها ما كان ينبغي لها أوَّ
املهاجرين، وبخاصة  أنفسهم من  الذين هم  الهجرة. ويرى  رحلة 
)أو  سلطة  أّي  إىل  الذهاب  أن  مستقّر،  غري  حال هجرتهم  الذين 
املعلومات(  يف  السلطات  تشارك  قد  أنها  يرون  مة  منظَّ أي  حتى 
املناصين  إنَّ  ثمَّ  للخطر.  البلد  يف  إقامتهم  ُيعرِّض  أن  شأنه  من 
املجتمعنيِّ الذين يتصلون بالسلطات نيابة عن األرَُس ُيسأُلوَن عن 
صلتهم باألرَُس وُيتَّهمون باالرتباط بجامعات تهريب امُلهاِجرين أو 

باملشاركة يف تيسري تهريب املهاجرين.

لذلك تعتمد األرَُس يف األكرث عىل القنوات غري الرسمية، واالتصال 
بالذين  واالتِّصال  البلدان،  مختلف  يف  األرُسة  وأفراد  باألصدقاء 
التَّهريب.  ي  وُميرسِّ اآلخرين  املهاجرين  مثل  أقاربهم،  مع  سافروا 
و التَّهريب –الذين هم أنفسهم  مثال ذلك أنَّ يف إثيوبيا كان ُميرسِّ
يكرث أن يكونوا أفراداً يف املجتمع املحّل– راغبني وقادرين يف كثري 
من األحيان عىل الوصول إىل جهات االتصال واملعلومات التي ميكن 

د أو ُتِعني عىل تحديد النواحي التي انتهى إليها املفقود.  أن ُتحدِّ

ويعتمد كثري من األرَُس عىل ِفرَق مجتمعية وجمعيات للمهاجرين 
أنفسهم  هم  يكونون  ما  كثرياً  لهم،  مناصين  وعىل  والالجئني 
للسياقات  األرَُس، وعندهم فهٌم عميق  لغات  وُيتِقنون  مهاجرون، 

املختّصة باألرَُس يف مجتمعاتها املحلّية. 

املهاجرين،  مناصي  من  شبكٍة  من  إسبانيا  يف  دعاًم  ليىل  ت  وتلقَّ
يعينون األرَُس عىل بحثها. فكلَّمنا أمرية، وهي ُتِعني ليىل عىل البحث 
الِفرَق،  من  فرٌد  أو  أرسٌة  يب  اتَّصلت  »إذا  لنا:  فقالت  شقيقها،  عن 
نبتدئ البحث عن املعلومات مبعونة َشبَكة من املعارف غري رسمية 
امُلعتقاَلت  يف  ثم  املستشفيات،  يف  عنهم  نبحث   ... نظامية  وغري 

ُجون ... ثم يف املرشحة أخرياً...«. والسُّ

وتستعمل األرَُس وسائل التواصل االجتامعي يف البحث، فتنرش وصفاً 
قصرياً للمفقود وُصَوراً، وتستعني بِفرَق التحرِّي ألخذ معلومات عن 
املهاجرين املفقودين أو املوت. ولكن يفتقر كثري منها يف منازلها إىل 
ابَكة )اإلنرتنت( أو الحواسيب، وال سبيل لها إىل إجراء البحث  الشَّ
ِقّلة  أَمُر  تفاقم  ولقد  املجتمعيَّة.  امت  املنظَّ عند  من  إال  ابيكِّ  الشَّ
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بلوغ التِّقانة، وهو أمر ُمشِكٌل أصاًل، يف جائحة داء الُحَمة التاجية 
)كوڤيد 19(، إذ أُغِلَق كثرٌي من مواضع البلوغ إليها، مثل مقاهي 

ابَكة أو املراكز املجتمعيَّة أو املكتبات.  الشَّ

غري ُوجوِه ضعٍف وصعوبٍة
كثرياً ما يكون الدخول يف البحث ُمكلفاً، واالفتقار إىل املوارد املالية 
واالجتامع  التقارير،  رفع  يؤدي  أن  وميكن  زائييداً.  قاً  ُمعوِّ ُينِشئ 
الشخص،  فيها  ُشوِهد  التي  املواضع  آخر  إىل  والسفر  بالسلطات، 
ومحاولة اقتفاء آثاره، إىل كلفة ثقيلة، هذا سوى االحتيال أو االبتزاز 
يف مقابل أخذ املعلومات. ثم إنَّ لألرَُس يف بلدان عبور املهاجرين 
املتحدة، وظائف غري مستقرة  واململكة  إسبانيا  مثل  ومقصدهم، 
قدرتها  كثرياً  ذلك  فيقلِّل  رديئة،  ُسكَنى  وأحوال  األجر  ومنخفضة 
املهاجرون،  منها  يجيء  التي  األمكنة  ويف  البحث.  ابتداء  عىل 
ع أن  مثل إثيوبيا، يكرث أن ُترتَك األرَُس بال دعم اقتصادي كان ُيتوقَّ
وأيضاً  رحلتهم.  نجحت  إن  املفقودون  أرسهم  أفراد  به  يدعمهم 
تكبدها  التي  الكبرية  الديون  سداد  مسؤولية  منهم  كثرياً  يعرتض 
دوا نفقات رحلتهم. وهذا إمنا يؤثِّر بخاصٍة يف النساء  أعّزاؤهم ليسدِّ

واألقارب الكبار السن الباقني.

ومن وجوه الضعف أيضاً الحرمان القانوين من الحقوق، وهو أمر 
ي الخوف من ابتداِء بحٍث قبل  يصوغ قرارات األرَُس. وكثرياً ما ُيؤدِّ
بلوغ حالة الهجرة املناسبة إىل إرجاِء البحث، فإىل ضياع وقت مثني 
قيود  تقلِّل  فقد  وأيضاً  كليهام.  أو  األدلة  أو  املعلومات  َجْمع  من 

خول )التأشرية( خيارات البحث.  ِسمة الدُّ

ُيبنّي  دلياًل  يديه  بني  للهجرة  الدولية  املنظمة  بحث  م  وُيقدِّ ذلك، 
طويلة  واشتداد رضوٍب  تفاقم  إىل  االختفاء  يقود  أن  ميكن  كيف 
املهاجرين  معظم  كان  فلامَّ  الجنسانيَّة.  املساواة  انتفاء  من  األمد 
املفقودين رجاالً، َكرُثَ أن تكون الزوجات واألخوات واألمهات ُهنَّ 
من  ألحوالهنَّ  موافٍق  غري  قدراً  ويتحملَن  البحث،  َيُسْقَن  الاليت 
ع من النساء يف الوقت نفسه  املسؤولية االجتامعية واملالية. وُيتوقَّ
وأفراد  أطفالهنَّ  رعايتهنَّ  مع  املفقود  عن  بحثهنَّ  يف  االستمرار 

األرسة امُلسنِّني. 

الخامتة
الدولية  املنظمة  لبحوث  العامة  السياسة  آثار  بعض  أن  صحيٌح 
االستنتاجات  من  عاّم سبق   ُ ُتعربِّ ولكنها  ياق،  السِّ دة  ُمحدَّ للهجرة 

هذا أحد املشاركني يف بحثنا وهو ُيِرينا آخر صورة عنده ألخيه الكبري الذي ُفِقد. 
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امت  املفقودين ومنظَّ املهاجرين  أت بها مرشوع  التي  والتوصيات 
أخرى، مثل لجنة الصليب األحمر الدولية.3 

وينبغي يف كلِّ ما ُيبَذل من جهٍد إلعانة الفاقدين أفراداً مهاجرين 
من ُأرَسهم أن ُيَقرَّ بخربة األرَُس ومعارفها وُحْسن حالها وأن توضع 
يف مركز الهّم. وهذا إمنا يعني قضاء حاجاتها، بدالً من الرتكيز عىل 
الجوانب األمنية والجنائية امُلالِبسة الختفاء الشخص. وينبغي أن 
يكون تعريف األرسة لّيناً يف الحاالت التي يدخل فيها فقد مهاجر، 
هذا مع مراعاة التبعية االنفعالية، وأن ُيواِفَق السياقات الثقافية 

وغريها. 

ثم إنَّ الِفرَق املجتمعية واملناصون يف القاعدة الشعبية واملنظامت 
واملنظامت  الرئيسة  املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومية  غري 
األخرى التي تدعم ُأرَس املهاجرين املفقودين، كّل هذه ذات أهمية 
املناسبة  ْون  الصَّ وعوامل  والسياسات  القوانني  انتفت  إذ  حاسمة 
ي الدعم منها.  الناس عىل االقرتاب من السلطات وتلقِّ التي تعني 
املهاجرين  الفاعلني وُأرَس  ِفرَق عمل من هؤالء  تؤلََّف  فيمكن أن 
األرَُس  بني  املعلومات  تبادل  عىل  لإلعانة  دولة  كل  يف  املفقودين 
ميكن  التعاون  هذا  ونعم،  باألمر.  املّتصلة  الحكومية  والهيئات 
القصد  يكون  أن  ينبغي  ولكن  الُقْطر،  صعيد  عىل  به  يبتدأ  أن 
اإلقليمي  الصعيد  عىل  اآلخرين  الفاعلني  مع  شبكات  تأليف  هو 
قضايا  حلِّ  عىل  ولإلعانة  الفضىل  العمل  ُسَنن  لتبادل  وخارَجه، 

معينة من قضايا املفقودين.

أو  ة  العامَّ ياَسات  السِّ تعالجها  ال  املفقودين  املهاجرين  مسألة  إنَّ 
دولة  كل  عند  املنطلقات  من  ولعلَّ  بها.  تصلح  معالجًة  القوانني 

مقاربة  طريقة  اتِّباع  من  ن  مُيكِّ أن  شأنه  من  بروتوكوالً  َتَضَع  أن 
التي  القامئة،  والدولية  الوطنية  القانونية  األحكام  لتنفيذ  دة  موحَّ
تحمي حقوق ُأرَس املهاجرين املفقودين. وينبغي أن يتضمن هذا 
فيها  والتشارك  وحفظها  املعطيات  لَجْمع  تعليامت  الربوتوكول 
فيتنزَّل  املفقودين.  قضايا  يف  القطاعات  بني  وللتعاون  اليَّة،  بفعَّ
امت  الربوتوكول منزلَة دليٍل لألرَُس، وأيضاً للِفرَق املجتمعية واملنظَّ
عن  بحثها  كيفية  عىل  إعانتها،  تحاول  التي  الحكومية  والهيئات 

عم لها.    أعّزائها وحصول الدَّ

msanchez@iom.int  @msdionis َمرْتا َسْنِشز ِدُيونيز 
فٌة يف مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 kdearden@iom.int َكْيت ِديرَدن 
فٌة يف مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 www.iom.int/global-compact-migration .1
www.missingmigrants. 2. مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية للهجرة

iom.int وِفرَقته البحثية مؤلَّفة من غاِبرِيالَّ َسْنِشز، من املعهد الدمنَريك للدراسات الدولية، 
وكارُلس أرْس، من جامعة قرطبة، وِتَكَلنْي أيالو ِمْنِجْست، من جامعة أديس أبابا، وصموئيل 

أوكريي، من جامعة إبرِسُتل.
3. مثال ذلك ما ورد يف:

  Five Point Action Plan in IOM’s Fatal Journeys Volume 2 )2016(
)خّطة العمل ذات الخمس ُنَقط( 

 https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf
ها اليوَم مرشوع  دة »مبادئ تفاعل أصحاب املصلحة وُأرَس املفقودين« التي ُيعدِّ ويف مسوَّ

املفقودين بعناية لجنة للصليب األحمر الدولية.
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants

البحث عن الحقيقة والعدل وااللتئام النفسايّن يف زمن الجائحة
َداَناي أَنِگيِل

ى األرَس املهاجرَة الفاقدَة وهي يف ُحزْنها عىل موت عزيٍز لها أو  ياِت التي تتحدَّ قد زادِت الجائحة امُلتحدِّ
اختفائه، ولكن األمر ال يخلو من ُطُرٍق ملساندتها. 

وااللتئام  والعدالة  الحقيقة  تبلغ  أن  الفاقدة  األرس  حقِّ  من 
رَها قانوُن حقوق  النفسايّن. وهذه الحقوق هي من األسس التي قرَّ
اإلنسان الدويلُّ وأوجَبها، فُأدِخَلت تحت الحق يف الكرامة، والحق 
يف العيش، والحق يف أن يكون للمرء أرسة، والحق يف حرمة الحياة 
الخاصة.1 فال أقلَّ من أن تضمن الدول لألرس املهاجرة الفاقدة أن 
فإن  إليها،  انتهوا  التي  والنواحي  أمواتها  أو  مفقوديها  ُتبلََّغ مصرَي 
هي علمت ذلك طالبت بنقل جثامينهم إىل أوطانهم، حتى ُتَواَرى 

َى )جاء هذا يف إعالن َمْيَتِليِني سنة 22018(. يف الرثَّ

عيىل أّن اسيتجابات األوطيان لجائحية الُحَمية التاجيية )كوڤييد 
19( كان لهيا آثيار أرّضت بأخيِذ األرَُس املهاجيرة الفاقيدة الحقوَق 
الُحَمية  ملَْنيِع  اتُّخيذت  التيي  الَحيْص  ذرائيع  فأكيرُث  املذكيورة. 
املهاجيرة  األرس  حاجيات  تيراِع  مل  تنتيرَش  أن  مين  )الفيريوس( 
قيات القانونيية والعمليية. وقيد  الفاقيدة خاّصيًة، وزادت يف املعوِّ
)هيي  بليدان  مثانيية  يف  مهاجرييَن  تجيارِب  مين  أمثليًة  أخذنيا 
اليونيان وأملانييا وفرنسيا وإيطالييا واملكسييك وجنيوب إفريقييا 
والوالييات املتحيدة وزمبابيوي( يف زمين الجائحية، لنبينيِّ أّن مين 
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